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تبيين و تحليل علم ديني از ديدگاه شهيد صدر


فاضل حسامی

چكيده
علم دینی در مكتب عالمه صدر ،یكی از نخستین نظریههصاي علصيم انسصانی اسصالمی
است .شهید صدر هم به تبیین ایصن پصارادایم پرداختصه و هصم آنرا در عرصصهء اقتصصاد

اسالمی پیاده كرده است .این نظریه نشان داده است كه رسالت اسالم بهعنيان یك دین،
كشف پدیدههاي عینی و خارجی و روابط بین آنها نیست .كشف و تيصیف ایصنگينصه
ميارد كه بعد خارجی و تجربی دارند ،بر عهدٔه علم است كه همياره در معرض تغییصر و

دگرگينی قرار میگیرند .رسالت اسالم طراحی مبانی و چارچيبهاي اساسی سصاخت
جامعه و بایدها و نبایدهاي اصيلی و چشماندازي است كه جامعه باید در مسصیر تعیصین
شده و اصيل پذیرفته شده ،بهسصيي آن حركصت كنصد« .علصم» تصا زمصانی كصه جنبصه

ء

تيصیف گري محض داشته باشد ،متّصف به اسالمی و غیراسالمی نمیشيد؛ زیصرا فقصط
بیانگر واقعیتهاي خارجی و تجربی در حال وقيع و یا واقع شدهء قبلی است .امّا اگصر

ابعاد و عرصههاي متفاوت جامعهاي بصر اسصاس مصذهب اسصالم تحقّصق عینصی یافصت،
دانشمندان و عالمان میتيانند از ابعاد و زوایاي متفصاوت دربصارهء آن جامعصه مطالعصه و
مداقه كرده ،پدیدهها ،روابط عینی بین آنها و آثار و نتایجشان را كشف و تبیصین كننصد.
دانش و آگاهی حاصل از ماهیت و چگينگی پدیدههاي ميرد مطالعه و تحلیصل چنصین
 عضي هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسالمی ،و دانشجيي دكتري رشته قرآن و علم (گرایش
fhesami@gmail.com
قرآن وعليم اجتماعی در جامعۀ المصطفی العالمیۀ ،رایانامه:
این مقاله با نظارت و راهنمایی حجهالسالم دكتر عبدالحسین خسروپناه انجام شده است.
تاریخ دریافت1931/2/12 :
تاریخ پذیرش نهایی1931/11/11 :
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جامعهاي ،علم اسالمی است كه درواقع تيصیف و تبیین پدیدهها و روابط بصین آنهصا را
در جامعه اسالمی برعهده دارد.
مدار تشخی

ء

دیدگاه شهید صدر در این نيشتار ،آراء ایشان درباره مذهب و

مكتب اسالم و فرآیند دستیابی به آن و چگينگی پیصادهسصازي آنهصا در كلیصت
اجتماعی و مشاهده و تحلیل آن هاست .مهمترین اثر شهید صدر كصه صصراحتا بصه

رابطهء اسالم و علم اقتصاد تيجه كرده ،اقتصادنا اسصت .در المدرسصۀ القرآنیصۀ نیصز
زمینهء تعمیم این نظریه را فراهم كرده است.

كلیدواژه :علم دینی ،علم ،دین ،جامعهء دینی ،شهید صدر.

مقدمه
یكی از تفاوت هاي اساسی انسان با سایر مخليقات الهی را امكان دستیصابی او بصه
علم و دانش  ،و استعداد تيسعه و كمال بخشیدن به آن دانستهاند (مالصدرا ،1912 ،ج:2

 . 902كمال و تيسع ٔه دانش و عليم بشري نیز گاهی در قالب افزودن اجزاء تصازه بصه

مجميع ٔه دانشی (كيهن 12-12 :1913 ،و گاه با تغییر و دگرگينی اساسصی در اصصيل
بنیادین و پیشفرضهاي زمینصهاي آن علصيم حاصصل مصیشصيد كصه ممكصن اسصت
دستاوردهاي آن كامال متفاوت و حتی متناقض و ناسازگار با داشتههاي قبلی باشصد
(ریتزر« . 191-192 :1920 ،كيهن» معتقد بيد تا زمانی كه نظریهپردازان و نظریههصاي
آنان بر مدار پیشفرضهاي پیشین به مسیر خيد ادامه دهند ،نظری ٔه جدیصدي متيلصد
نخياهد شد و دسصتاورد چشصمگیصري بصهدسصت نخياهصد آمصد .درنتیجصه ،پصارادایم
) (Paradigmجدیدي نیز متيلصد نخياهصد شصد (كصيهن 10 ،13 :1913 ،و  . 121زیصرا
پاردایمها ،بهمعناي «نظامی از باورداشتهاي بنیادي یا جهانبینی است كه پژوهشگر
را در مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی ،ارزش شناختی و روششصناختی جهصت
می دهد» (محمدپير83 :1923 ،؛ ریتزر . 192 :1920 ،هر پارادایم« ،نمينه» (كيهن:1913 ،

 82یا «انگاره» (ریتزر ، 198-191 :1920 ،چندین نظریه و رهیافت را در درون خيد

جاي میدهد (همان . 198 :چنانكه همهء نظریههاي عليم اجتماعی را میتيان در چند

تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر

2

پارادایم خالصه كرد .پارادایمهاي مسلط در این حيزه عبارت است از :الف پارادایم
واقعیت هاي اجتماعی ،ب پارادایم تعریف اجتماعی ،ج پصارادایم رفتصار اجتمصاعی
(همان . 192 :از زاویهاي دیگر ،پارادایم هصاي مسصلط در علصيم انسصانی را بصه الصف
پارادایم تبیین؛ ب پارادایم تفسیر؛ ج پارادایم انتقادي تقسیمبندي كردهاند.
با تيجه بصه مباحصپ پصیشگفتصه مصیتصيان پصیشفصرضهصاي هسصتیشصناختی،
معرفتشناختی و ارزششناختی پارادایمهاي ميجيد را با سؤالهاي جصدي مياجصه
كرد و زمین ٔه دگرگينی در ساختار عليم و نظریههاي رایج را ایجاد كصرد و آرام آرام

زمین ٔه شكلگیري «پارادایمی مسلط» را فراهم كرد كه در عین رعایت شاخ

هصاي

علمی ،هم جدید خياهد بيد و هم مسلط یا حتی تركیبی (همان . 192-191 :بهگينهاي
كه اجزائی از پارادایمهاي دیگصر را در بصر داشصته باشصد و ممكصن اسصت از اصصيل
ميضيعه و قطعی سایر عليم نیز بهره ببرد و درواقع یك كالن پارادایم یا «پصارادایم
چند بعدي» ) (Multi Paradigmخياهد بيد.
بحپ و بررسی در باب عليم انسانی دینی ،درواقع تالشی اسصت بصراي تيلیصد و

ساختاربندي پارادایمی چندبعدي كه هم ٔه عليم انسانی را در بر گیصرد و بصر اسصاس
جهان بینی خصا

خصيد و مبتنصی بصر مبصانی هسصتی شصناختی ،معرفصت شصناختی و

ارزششناختی برآمده از معارف اسالمی باشد .طبعا چنین پارادایمی میتياند با كلیت
عليم انسانی مياجه ٔه ویژه داشته و درنتیجه ،نظریههاي متفاوت در عليم انسانی را در
درون خيد جاي دهد یا ساخت نظریههاي جدید را ضروري بنمایاند.

ضرورت توجه به علم ديني
لزوم طراحی علم دینی نیاز چندانی به استدالل ندارد؛ امّا در عصین حصال مصیتصيان

دالیلی را براي آن اقامه كرد .قرآن كریم در آی ٔه «الَذِینَ یَتَخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِصن
دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُينَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَ الْعِزَةَ لِلَهِ جَمِیعًا» (النساء 193/و نیز آی ٔه «وَ لَن

یجَْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیالٌ» (النساء 101/در تعامل مسلمانان بصا كفصار،
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هرگينه سلط ٔه كفار را بر مسلمانان ممنيع دانسته و مسلمانان را از ایجاد زمین ٔه تسلط
كفار بر حصذر داشصته اسصت (مكصارم ،1920 ،ج122 :0؛ مدرسصی ،1013 ،ج898-891 :8؛
طباطبایی ،1012 ،ج. 112-112 :2

همانگينه كه استقالل و تمامیت ارضصی در گصرو اسصتقالل سیاسصی و نظصامی و
افزایش تيان رزمی است ،استقالل علمی نیز در گرو نفی وابسصتگی علمصی و تيلیصد
نظریه هاي علمی دینی و بيمی است و بدینمنظير ،هرگينه كيتاهی و اهمصالكصاري
مذميم و برخالف فرمان صریح قرآن كریم در باب بصهروزرسصانی تصيان و امكانصات
است (األنفال . 12/بنابراین ،عليم انسانی اگر با پیشفرض هاي متضصاد بصا تيحیصد و
خداباوري باشد ،میتياند از مصادیق سلطه كفار محسصيب شصيد و مسصلمانان بایصد

تدابیري اتخاذ كنند تا زمین ٔه این سلطه را از بین ببرند .یكی از راهكارهاي ایجاد مانع
بر سر راه سلط ٔه علمی كفار بر مسلمانان تيلید علم دینی است.

تيجه به علم دینی ،همياره دغدغ ٔه عالمان دینی ،نخبگان تحيل گصرا و مصصلحان

اجتماعی بيده است .با بروز برخی رخدادها تيجه به این مهم شدت بیشتري به خيد
گرفته و یافتههاي جدیدتري را به ظهصير رسصانده اسصت .پصس از پیصروزي انقصالب
اسالمی در ایران و نیز مياضع غیررسصمی و ارشصادي حضصرت امصام(ره  ،ایشصان در
 23/9/89رسما فرمانی را مبنی بر تشكیل ستاد انقالب فرهنگی بهمنظصير اسصالمی
ساختن عليم در دانشگاههصا صصادر كردنصد .پصس از امصام خمینصی ،رهبصري معظصم
انقالب(دام ظله نیز در قالب هصاي متفصاوت ازجملصه نهضصت نصرمافصزاري ،جنصبش
نرمافزاري ،كرسی هاي نقد و نيآوري و نظریهپردازي همياره بر ضصرورت و اهمیصت
اینكار تأكید داشتهاند .متفكران متعددي نیز به ميضيع عليم انسانی اسصالمی تيجصه
كرده اند .آیت اهلل مصباح ،1آیت اهلل جيادي آملی ،8دكتر گلشنی 9و نیصز دكتصر خسصرو

باقري0و تعداد چشصمگیري از فرهیختگصان حصيزهاي و دانشصگاهی بصه ضصرورت و
محتياي علم دینی تيجه كرده اند .معرفی و بررسی هم ٔه آنها و نظریاتشان از حيصل ٔه

این نيشتار خارج است.
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جامعه شناسان علم و معرفت نیز معتقدنصد كصه مبصانی متفكصران متصأثر از محصیط
اجتماعی آنان بيده و شرایط اجتماعی اطراف آنان بهعنصيان تعیّنصات اجتمصاعی ،بصر
افكار و آراء آنها مؤثّر واقع شده است و به گينههاي متفاوت ،به اندیشصههصاي آنصان
جهت میدهد (مانهایم . 21-02 :1922 ،بنابراین ،دین كه از اساسیترین مبانی متفكران
مسلمان است ،علیالقاعده می بایست بر نظری ٔه آنان تأثیرگذار باشصد .هرچنصد كصم و
كیف این تأثیرات ممكن است متفاوت یا مشابه باشد.

یكی از متفكران و نظریهپردازان معاصري كه متأثّر از مبانی دینی ،نظری ٔه خاصصی

را دربار ٔه علم دینی عرضه كرده است ،شهید آیتاهلل سیدمحمدباقر صدر(ره است .او
در این زمینه فعالیت هاي درخيري داشته است 2.لذا این نيشتار درصدد آن است كه
دیدگاه شهید صدر دربار ٔه «علم دینی» را از آثار ایصن متفكصر برجسصته اسصتخراج و

بازخيانی كند.

پارادايم عقالنيت علم ديني
آیت اهلل شهید سیدمحمدباقر صدر از جمله متفكرانی است كه همياره به این ميضصيع
حساسیت داشته و در مقابل دو جریان مهم نظري و عملی در شرق و غصرب اعصالم
ميضع كرده است .وي با تألیف كتاب فلسفتنا ،چارچيبهصاي معرفتصی لیبرالیسصم و
سيسیالیسم را به چالش كشید و در مقابل مبانی معرفتی اسالم را طرح كرد .پصس از
آن با تكیه بر همان مبانی ،كتاب اقتصادنا را نيشت و پس از نقد مبانی نظري اقتصاد
سيسیالیستی و سرمایه داري ،مكتب اقتصاد اسالمی را طرح كرد و نگاهی اصصالحی
به عليم انسانی انداخته است .رگه هاي اندیشصههصاي نصاب ایصن متفكصر برجسصته و

اسالمشناس مصلح ،در تمام آثار و تألیفاتش وجيد دارد .زاوی ٔه دید شهید صصدر كصه
در صفحات آتی همین نيشتار به تصيیر كشیده میشيد ،در زمان خصيد از بیشصترین
انسجام و شفافترین رهیافت ها برخيردار بيده است و تا زمان كنينی نیز كارآمصدي
خيد را از دست نداده است .در عین حال ،در هیچیك از آنها بصهطصير مسصتقل بصه
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ميضيع علم دینی بهگينه اي كه شامل همه اجزاء آن بشيد و فرآیند دسصتیصابی بصه
نظریه و ارزیابی آن را شامل شيد ،نپرداخته است.
دستیابی به یك چارچيب مشخ

در اندیشههاي شصهید صصدر منصير بصر آن

است كه از البالي آثار ایشان ابتدا به مبانی نظري علم دینی دست یافصت و پصس از

قالب بندي نظریه و با قطعنظر از یك حيز ٔه مشخ

 ،تعمیم داده شيد .بهگينهاي كصه

شامل هم ٔه حيزههاي مرتبط عليم شيد (صدر . 28-21 :1083 ،به همصین منظصير الزم
است قبل از ورود به اصل ميضيع ،محيرهصاي اساسصی مبصانی اندیشصه شهیدصصدر

مشخ

شيد.

نظري ٔه هستيشناختي در انديش ٔه شهيد صدر
در تمامی آثار شهید صدر ،تأكیدات ویصژهاي بصر اثبصات هسصتهصاي غیرمحسصيس

مشاهده میشيد .این تأكیدها ناشی از آن است كه در دور ٔه حیات علمی شهید صدر،
دو امپراطيري نظري بر جهان مسلط شده بيدند .امپراطصيري فلسصفی ماركسیسصم و
امپراطيري فلسفی لیبرالیسم كه هرچند در برخی مفروضصات ،متفصاوت از یكصدیگر
بيدند ،در این جهت مشترک بيدند كه عالم ماده و مادي اساس اندیشه و عمل بشري
را تشكیل میدهد (همي 11 :1028 ،به بعد  .لذا ،براي آنكه انحصصار هسصتیشصناختی و
معرفتشناختی این دو امپراطيري را از میان بردارد ،همياره بر این نكته تأكید داشت
كه «هستی» منحصر در امير مادي نیست .وي براي عالم وجصيد دو سصاحت قایصل
می شيد و براي آن استداللهاي متعددي اقامه میكند (همان 12 :به بعد  .یك ساحت
آن ،ساحت محسيسات و امير مادي است كه شناخت این ساحت نیازمند مشاهده و
تجربه است .اكثر قریب به اتفاق مكاتب بشري و فلسفی ،ميجيدیت آنرا پذیرفتهاند
و بر آن اتفاقنظر دارند .شهید صدر نیز بیان میكند كه هستی عصالم محسيسصات نصه
تنها انكارشدنی نیست بلكه ارتبار عمیقی با عالم متافیزیك و ماوراءالطبیعصه دارد و
این ارتبار دوسيیه و مبتنی بر رابط ٔه تأثیر و تأثّر است .با دقصت در عصالم مصادي و
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محسيسات ،به وجيد خالق آن ،و نیز نظم و قانين حاكم بر طبیعت پی میبریم كه از

آن به «نظام احسن» یاد می كنیم و آنرا نتیج ٔه ربيبیّت خداي واحد و یكتا میدانصیم
(همان. 912 :

نظري ٔه معرفتشناختي در انديشه شهيد صدر

سخن از مبادي و سرچشمههاي شناخت و داوري دربار ٔه میصزان كاشصفیّت آنهصا از
واقع ،همياره یكی از مباحپ اساسی در معرفت شناسی بصيده اسصت .در ایصن میصان،
بعضی بر تجربه تكیه زده و همياره بر آن تأكید ورزیدهاند .این دسته فقصط دادههصاي
تجربی را در قلمرو علم می دانند و ماوراي تجربه را خارج از قلمرو علم دانستهانصد.

در مقابل ،عدهاي بر عقل و گزاره هاي عقالنی و قیاسی تأكید داشته و مصاوراي آنرا
اعتمادناپذیر دانستهاند (خسروپناه . 91 :1929 ،شهید صدر ابتدا نظری ٔه معرفتشصناختی

خيد را در كتاب فلسفتنا باعنيان «نظری ٔه انتصزاع» ،كصه برگرفتصه از دیصدگاه مشصهير
فالسفه مسلمان است ،طرح میكنصد .در ایصن نظریصه ،وي معتقصد اسصت ریشصههصاي
شناخت هاي بشري ،تصيرات سادهاي از عینیت هاي خارجی و امير محسيس است
كه انسانها مستقیما در تماس با عینیتهاي خارجی و محسيس بهدست میآورند و
با كمك پردازش ناشی از قدرت ابتكصاري كصه در انسصانهصا وجصيد دارد از همصان
تصيرهاي ساده ،معانی و اصطالحات جدیدي را خلق میكنند كه در قلمرو احساس
و تجربه جاي نمی گیرد .این دست مفاهیم در دست ٔه تصيرات نيع دوم قرار میگیصرد
كه حاصل انتزاع از عینیت ها و روابط خارجی است .مفاهیمی همچين علیّت ،كلیّت،
جزئیّت و امثال آن از این دست هستند (صدر . 13-12 :1028 ،تصدیقات نیز حاصصل
بررسی تصيرات و تصدیق بین آنها است .تصدیقات نیز دو نيع است:
الف معارف ضروري و بدیهی كه محتاج دلیل و برهان و استدالل نیست؛
ب معارف اكتسابی كه محتاج استدالل و برهان است و طبعا براي استدالل باید
بر معارف ضروري و بدیهی تكیه شيد.
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شهید صدر نشان می دهد كه معارف بشري همياره محتصاج قضصایاي ضصروري و

بدیهی هستند كه از قلمرو حس و تجربه خارجاند .اصل علیّت در هم ٔه عرصصههصاي
عقلی و تجربی ضروري و انكار نشدنی است .یكی از اصيل اساسی معرفتشناسصی

را استحال ٔه تناقض هم از جهت ایجابی و هم سلبی است(همان . 92-22 :نباید از تأثیر
تجربه و حس در كشف مجهيالت انسانی و خدمات آن در كشصف و تيسصعه دانصش
بشري غفلت كرد .امّا این بهمعناي تسلیم در برابر آراء نظریهپردازان تجربهگرا نیست
(همان. 22 :

بهره گیري از تجربه و تسلیم نشدن در برابر آن ،شهید صدر را به پردازش نظریص ٔه

معرفتشناختیاش سيق داد تا از خالل تحلیصلهصاي معرفصتشصناختی بتيانصد آنرا
تيسعه دهد و ایده هاي جدیدتري از درون آن متيلد كند .این تيسع ٔه معرفتشناختی،
شهید صدر را بهسيي بازنگري در كاربرد و بهره گیري از اسصتقراء كشصاند .او بصراي

بهرهگیري از استقراء كه بررسی و مشاهده ميارد مشابه و سپس استفاد ٔه یصك حكصم
كلی و تعمیمپذیر است ،دو شرر قائل است:

الف :هم ٔه ميارد یافتشده در جامع ٔه آماري یا ميضيع تحلیل ،داراي مفهيم واحصد و
خصيصیات مشترک واقعی باشند؛

ب :عملیات تحقیق در هم ٔه آنها مشابه و مشترک باشد و هیچ نيع گزینشی در نيع،
فرآیند ،عملیات تحقیق ،بررسی ،مشاهده یا آزمایش انجام نگیرد.
با رعایت این دو شرر می تيان از روش استقرائی در عليم تجربی بهره بصرد و آن را

با حساب احتماالت عجین كرد .به نظر او بین رابط ٔه سصببیت و علیّصت در مفصاهیم و

گزاره هاي تجربی با رابط ٔه علیت در گزاره هاي فلسفی و عقلی تفصاوت وجصيد دارد.
زیرا در یافتههاي تجربی ،ممكن نیست سببیّت و علیّصت حتمصی و ضصروري وجصيد
داشته باشد .درنتیجه ،استقراء در عليم تجربی ایصن كارآمصدي را دارد كصه «احتمصال
تعمیم» را افزایش میدهد و به همان میزان كه احتمال تعمیم و سببیّت افزایش یابصد،
احتمال تأثیر نداشتن را كاهش میدهد (خسروپناه. 09 :1929 ،
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با رعایت دو شرر پیشگفته می تيان از استقراء ،اسصتنبار اطمینصانآور داشصت،
هرچند قطعیّت و حتمیّت را در پی نداشته باشد .بنابراین ،محقّق میتياند با استفاده از
استقراء بهسيي تيالد ميضيعی گام بردارد؛ بهگينهاي كه محتاج گزارههاي برآمده از
اصيل ميضيعه خا

نباشد (همان . 00 :این اطمینان یا یقین منطقصی ،همصان مبنصاي

معارف بشري است و هم ٔه انسان ها همياره زندگی خيد را برا اساس همصین نصيع از
یقین و اطمینان بنا میگذارند و حتی تصمیمات مهم زندگی خيد را بر اساس آن اخذ
می كنند .عليم تجربی اعم از عليم طبیعی یا انسانی نیز بصه همصین صصيرت اسصت و
دانشمند تجربی بر اساس استنبار استقرائی به رابط ٔه سببیّت بین پدیدهها اطمینان پیدا

میكند و حاصل آنرا تعمیم میدهد تا از طریق آن به سؤاالت خيد پاسخ دهد.

نظري ٔه انسانشناختي در انديشه شهيد صدر

جلي ٔه دوگان ٔه نظام هستی و نیز مبانی معرفتشناختی شهید صدر در انسانشناسصی او
نیز متجلّی میشيد .لذا تعامل و تأثیر و تأثّر دو ساحت مادي و معنيي در انسان را،
بهخيبی شناختی مصی دانصد (صصدر912 :1028 ،و . 911او معتقصد اسصت چصين انسصان
ميجيدي اجتماعی است ،همياره در طيل تاریخ در درون نظام اجتماعی میزیسته و

با آن رابط ٔه تأثیر و تأثّر عمیقی داشته است .از یكسي ،همین حیات اجتماعی انسان
امروز را با مشكل و بحران مياجه كرده و از سيي دیگر او را به مقابل ٔه با بحرانهاي

عمیق اجتماعی وادار كرده است .تالشهاي جدي براي دستیابی بصه یصك زنصدگی
سعادتمندانه بر مدار عدالت و پاكی یكی از این نيع تالشها است (همصي-18 :1083 ،

 . 19كيششها و فعالیت هاي علمی بشر امصروز بصه مراتصب بیشصتر و پیچیصدهتصر از
گذشتگان شده است؛ زیرا اندیشمندان و متفكصران متعصددي بصراي حصل بحصرانهصا،
دیدگاهها و راهحلهاي متعدد و متفاوتی عرضه كصردهانصد (همصان . 10 :ایصن مسصیر
هیچگاه بر انسان مسدود نخياهد شد ،زیرا انسان عهدهدار مقام «خلیفۀ الهی» است ،و
خداوند این تيان را تكيینا به انسان عطا كرده تا با قدرت تعقصل و ارادهاي كصه دارد
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خيد بر سرنيشت خيد مسلط شيد (صصدر182 :1083 ،؛ جمشصیدي . 120 :1922 ،شصهید
صدر این نيع خالفت تكيینی را كه خداي تعالی به هم ٔه انسانها داده است «خالفت

عام» مینامد كه نشاندهند ٔه كرامت ذاتی انسان است و خداي تعصالی بصراي رسصیدن
انسان به كمال نهایی كه هدف خلقت است به او عطصا كصرده اسصت .در ایصن نصيع از
خالفت ،انسان ها بر روي زمین می تيانند با یكدیگر و با طبیعت نیصز رابطصه برقصرار
كنند؛ امّا این رابطه ،رابط ٔه امانت داري است و نصه رابطص ٔه مالكانصه (صصدر183 :1083،؛

جمشیدي . 123-122 :1922 ،خصيصیت دیگر خالفت انسان بر زمین ،نسبی بيدن آن
است .بدان معنا كه چين وجيد انسان محدودیتهاي زیادي دارد نمیتياند خالفتش

نامحدود باشد(جمشیدي . 112 :1922 ،امّا ،قلمصرو آن بسصیار گسصترده اسصت و همص ٔه
عرصههاي حیات بشري را شامل میشيد (جمشیدي. 112-111 :1922 ،

چين هدف خدايتعالی هدایت هم ٔه انسانهاست ،انسانی كه خلیف ٔه خدا شصد نیصز

باید همان هدف را تعقیب كند و با نظارت و امر به معروف و نهصی از منكصر ،زمینص ٔه

هدایت انسان هاي دیگر را فراهم كند و براي نیل بصه ایصن هصدف از هصیچ كيششصی
فروگذار نكند و از مشيرت دیگران نیز بهره ببرد.
از سيي دیگر انسان خلیفه و جانشین خدا بر زمین اسصت ،دیگصر نمصیتيانصد از
مالكیت استقاللی بر زمین بهرهمند شيد .بلكه خالفت انسانها بر زمصین و آنچصه بصر

روي زمین است شكل امانتداري به خيد میگیرد و هم ٔه انسانها در این خصيصیت
شبیه هم هستند .هیچكس نمی تياند آزادي و اختیار دیگران را سلب كصرده یصا ظلصم
كند .در عین حال ،همه ميظفند كه مسیر هدایت را براي یكدیگر هميار كنند.

انسان در مياجه ٔه با طبیعت ،قادر بيده تا تجربیات علمی خيد را در آن عرصه به

خدمت بگیرد و سلط ٔه خيد را در بهره برداري از طبیعت بگستراند و هر روز تجربه و
دانشی به دانش خيد بیفزاید و در مياجه ٔه با طبیعت و بهمنظير اسصتخدام آن بصهكصار

ببندد.
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هرچند انسان در فرآیند زندگی و حیات میتياند از تجربیات اجتماعی خيد بهره
بگیرد ،تجربیات اجتماعی انسان متفاوت از تجربیات طبیعی اوست .ایصن تفصاوت در

تجرب ٔه طبیعی و اجتماعی بازگشت به خصای

طبیعت و نظام اجتماعی انسصان دارد

(صدر . 82-80 :1083 ،مهمترین این تفاوتها عبارت است از:

تجرب ٔه طبیعی می تياند فردي باشد ،درحالیكه تجربص ٔه اجتمصاعی قصائم بصه نظصام

اجتماعی است و نمیتياند فردي باشد (همان. 81-82 :

تجرب ٔه طبیعی از شفافیت و وضيح بیشتري برخيردار اسصت و انگیصز ٔه عالمصان و

دانشمندان كشف حقایق است؛ درحالیكه در تجرب ٔه اجتماعی ممكن اسصت اغصراض
دیگري چين استثمار و بهره كشی از دیگران وجيد داشصته باشصد و متفكصران واقعصا
بهدنبال كشف حقایق نباشند (همان. 82-81 ،

با فرض پذیرش ميفقّیت متفكران عليم انسانی در شناسایی و پیاده كصردن نظصام
اجتماعی ،اطمینانی از صحت تعمیم آن به همه جيامع بشري نیست (همان. 83-82 :

نظام هاي اجتماعی ساخته و طراحیشده تيسط انسان اجتماعی ،مصنعكسكننصد ٔه

تيانایی هاي طراحان آنان است و نمیتياند انسانهصا را بصیش از آن متعصالی سصازند
(همان. 92-83 :

شهید صدر با رویكردي انتقادي به مكاتب بشري ،معتقد است این مكاتب ،حیات
انسان و قلمرو اعمال و آثار بشري را در حیات مادي و اینجهانی تعریف میكنند و
انسانها میتيانند در این دنیاي مادي بهرهبرداري هاي خيد را انجام دهند .این نصيع
نگاه و تحلیل بازگشت به همان مبانی هستیشناختی و معرفصتشصناختی آنصان دارد
(همان. 22-22 :

در اندیش ٔه شهید صدر انسان فطرتا داراي «حبّ ذات» و «حبّ نفس» است كه او

را بهسيي كسب منافع فردي میخياند .اسالم با تيجه به این خصلت ذاتصی انسصان،
قياعد و مقرراتی را وضع میكند تا آن ها را جهت داده و مهصار كنصد (همصان . 21 :در
حالیكه در نظام هاي اجتماعی دیگر ،انسصان آزاد و رهصا از قیصيد آسصمانی تعریصف
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می شيد و غریز ٔه حبذات ثمره اي جز بهصره كشصی حصداكثري و اسصتثمار مياهصب و
نعمت هاي دنیيي و حتی انسان هاي دیگر را ندارد (همصان . 23-22 :بنصابراین ،بصراي
تعالی بخشیدن به او باید معانی و قلمرو لذتها و مرارتهصا را تغییصر داد .تغییصر در
مفاهیم و قلمرو «لذت» و «الم» راهحل اساسی راهنمایی و هدایت انسان اسصت كصه
بهنظر شهید صدر ،اسالم آنرا بیان كرده است(همان. 22 :

حاصل تالقی حبّ ذات و تعریف لذّت و الم منجر به عدالت میشيد ،منافع انسان

متيجه جامعه نیز میشيد .بنابراین ،برآیند نظری ٔه حبّ ذات و تعریفهاي دین از لذّت
و الم در اندیش ٔه شهید صدر ،گره خيردن منافع افراد و جامعه به یكدیگر است .لذا از
منظر دین هیچ منافاتی بین منافع فردي و منافع جامعه بهوجيد نمیآید (همان. 22 :

علم در نگاه شهيد صدر
از نظر شهید صدر علم مجميعهاي از گصزاره هاسصت كصه حكایصت از واقعیصتهصا و
رخدادهاي خارجی دارد .علم ،عینیتهاي خارجی را تيصیف و ارتبار بین آنها را
آشكار می كند تا بتياند آنهصا را تبیصین كنصد (صصدر . 82 :1022 ،او علصم را حاصصل

تالشهاي انسان براي پاسخ به سؤاالتی میداند كه انسانها دربار ٔه پدیدههاي عینصی
و خارجی در شرایط فعلی و حال دارد تا بتياند آن ها را تيصیف و تحلیل كند (همي،

 ،1083ج . 118 :8شهید صدر ضمن انتقاد به روش تجربى محصض ،معتقصد اسصت كصه

اگرعلم صرفا در روش تجربى محصير شيد ،به مشاهد ٔه قطعات مجزاي واقعیت هاي
عینی و محسيس تقلیل مییابد كه به تعمیم نمیرسد و نمیتيان قانين از آن بهدست

آورد .پس علم و مشاهدهگر تجربی چارهاى جز آن ندارد كه تسلیم گزارهها و قياعد
منطقى و فلسفى شيد .یعنى همانند ماتریالیستهاي دیالكتیك ،از تجربه و مشصاهد ٔه
مستقیم عبير و از گزارههاي فلسفی و منطقی بهصره ببرنصد تصا بتياننصد دیصدگاههصا و

نظریات خيد را دربار ٔه جهان هستی نشان دهند .بنابراین ،بعد تفسیرى و تبیینى علم

قلمرو وسیعترى به خيد مىگیرد (همي . 11 :1029 ،با تيجه به نیاز عليم تجربصی بصه
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تحلیل هاي منطقی و فلسفی ،سهم مباحپ نظري و فلسصفی در دسصتاوردهاي علمصی
غرب بیش از یافتههاي تجربی است (همي ،1083 ،ج. 88 :1
بنابراین ،می تيان چنین نتیجه گرفت كه شهید صصدر معتقصد اسصت دسصتاوردهاي
عليم تجربی اعم از عليم طبیعی و عليم انسانی حاصل تالقی و همكاري مشاهدات
خارجی دانشمندان و مبانی فلسفی و منطقی آنان بيده اسصت .در غیصر ایصنصصيرت

تجربه و مشاهد ٔه محض دستاورد علمی بصراي دانشصمندان نداشصته و در آینصده نیصز
نخياهد داشت .این تحلیل میتياند نقط ٔه پرگار تحلیل علم دینصی در اندیشص ٔه شصهید
صدر باشد .زیرا بر اساس این دیدگاه ،وابستگی عليم تجربی بصه پصیشفصرضهصاي
نظري و فلسفی آشكار میشيد و نشان داده میشيد كه هیچ علم و عالمی ،بریصده از
مبانی و اصيل ميضيعه خيد نمیتياند به تحلیل دست پیدا كند.

دين در نگاه شهيد صدر

مياضع متفكران دربار ٔه دین و تعریف آن متفاوت است .برخی با صراحت تمام دیصن
را تعریف كرده و ابعاد آن را تيضیح دادهاند 1.از میان تعصاریف متعصددي كصه عرضصه

شده ،می تيان محيرهاي اساسی و مشترک در هم ٔه آنها را استخراج كرد تصا زمینص ٔه
یك تعریف واحد و جامع فراهم شيد.
تحقیق امر ،نشان از هماهنگی معناشناختی در حقیقت دین بصا رویكصرد تجربصی،
عقلی و نقلی دارد .حقیقت دین ،عبارت است از آميزههصاي بیصانگر برآینصد جزایصی
بینشها و منشها و كنشهاي دنیيي ،بهگينهاي كه سعادت و نجات انسان را تأمین
كند .اگر این بیانگري به حصق تعصالی مسصتند شصيد ،دیصن حصق و الهصی و در غیصر
اینصيرت ،دین باطل و غیرالهی بهشمار میآید؛ هرچند آميزههاي حقّصی در ادیصان

باطل وجيد داشته باشد ،مجميع ٔه آميزههاي حق و باطل ،سعادت و نجات نهایی را
2

برآورده نمیكند.
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شهید صدر ازجمله متفكرانی است كه در هیچیك از آثار خيد به تعریف مبسير
از دین نمیپردازد .او به بیانی مختصر از دین بسنده میكند و از تكرار همان تعریصف
مختصر در آثار متعدد خيد نیز پرهیز میكند .گيیا در نظر او مفهيم دین كامال روشن
بيده و با تيجه به تعاریفی كه از دین شصده ،خصيد را بصینیصاز از تعریصف مجصدد آن

می دانست .لذا در یك جمله كيتاه دین را «ایمان به خدا ،پیامبرش و آنچه بهوسصیل ٔه

او فرستاده و تسلیم در برابر این اصيل» (صدر 2 :1029 ،میداند .بنابراین شهید صدر
دین را مجميعه اي از عقاید مربير به وجصيد و احصدیت خالق(مرسِصل  ،عقیصده بصه
رسالت پیامبر(رسيل و نیز عقیده و عمل به آنچه پیامبر اسالم(رسالت آورده اسصت
میداند(همي 2 :1029 ،كه شامل عقاید و باورها ،احكام و اخالق میشيد .احكام كصه
براي تنظیم حیات انسانی و هدایت اوست ،تشریع الهی است .این احكام به دو نصيع
است؛ احكام تكلیفی و احكام وضعی .احكام تكلیفی مستقیما و بدون واسطه ،متعلّق
بایدها و نبایدها یا امر و نهیها واقع میشيند؛ امّا احكام وضعی چنین نیستند و چين
ميضيع یا مقدمات سایر احكام تكلیفیاند یا از ليازم آنها بهشمار میآینصد ،متعلّصق
بایدها و نبایدهاي الزامی یا اخالقی میشيند (همي ،1018 ،ج . 89 :8احكام الهی اعصم

از الزامی یا اخالقی كه تابع مصلحت ها و ضصررهاي واقعصی و حقیقصی اسصت ،همص ٔه

عرصههاي حیات را شامل میشيد و هیچ نقطهاي از زندگی انسانی نیست كه مستقیم
یا غیرمستقیم متعلّق آن ها نباشد (همان . 81 :بنابراین ،در اندیش ٔه شصهید صصدر ،دیصن
اسالم قلمرو وسیعی را شامل میشيد و نمیتيان آنرا به قلمروهصاي خاصصی تقلیصل
داد .بلكه به دلیل آنكه آدمی دائما در حال انجام دادن اعمال و رفتارهصاي ذهنصی و

عینی در عرصههاي فردي و اجتماعی است ،هم ٔه سليک آدمی بهنيعی با دین مرتبط
میشيد.

نكت ٔه مهمی كه در افكار و آراء شهید صدر وجيد دارد ،بررسی تغییر پیامبران الهی

است .وي تغییر پیامبران را معليل چند دلیل می داند كه هریك به سهم خيد اهمیصت
ویژهاي دارند .یكی از این دالیل ،آن است كه اهداف از پیش تعیینشده براي آن دین
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و آن پیامبر به پایان رسیده باشد و چشمانداز دیگري برایش وجيد نداشصته باشصد و

درنتیجه دربار ٔه حيادث پیش رو ميضع معین و مشخصصی نداشصته باشصد ،در چنصین
شرایطی عمر آن دین پایان مییابد (همي . 13-12 :1082 ،عامل دیگر آن است كه پس
از فيت آن پیامبر ،میراث دینی اش تحریف شده و به انحراف كشیده شيد ،پس دیگر
آن دین باقی نمی ماند و به انتهاء میرسد (همان . 82 :عامصل سصيم بصه ویژگصیهصاي
شخصی و شخصیتی آن پیامبر مربير می شيد كه به چه میزان تيان دریافت معصارف
الهی را داشته باشد كه متناسب با آن تيانمنديها ،قلمرو مخاطبصان آن تعیصین شصيد.
چه بسا ممكن است پیامبري با تيجصه بصه شصرایطش بصراي زمصان یصا مكصان معینصی
مأميریت داشته باشد .بنابراین از همان ابتداء پایان پیامبري یك پیامبر مشخ

شده

است و آن دیصن اقتضصاي دوام نصدارد (همصان . 89 :و عامصل چهصارم؛ دگرگصينی در
انسان هایی است كه مخاطب پیامبر هستند .یعنی انسانها تصدریجا بصه مرحلصهاي از
رشد و كمال رسیده باشند كه آئین و شریعت ميجيد تيانایی اقنصاع آنهصا را نداشصته
باشد و نتياند نیازهاي ضروري آنان را مرتفع كند .در اینصصيرت ،نیصز دیصن تصاب
مقاومت خيد را از دست میدهد و عمرش به پایان میرسد (همان . 80 :پس از آنكه
اصل تغییر در پیامبران و آمدن دین دیگر با پیامبري جدید بهصيرت اجمال تيضصیح
داده و پذیرفته شد ،باید معليم شيد كه كدام بخش یا بخشهاي دین ،تغییرپذیر است.

او براي هم ٔه ادیان سه محير اساسی را معین میكند ،محـور اول تيحیصد اسصت كصه
مشترک بین هم ٔه ادیان آسمانی و بیان رابط ٔه انسان با خداي واحد است؛ محـور دوم

پیامبري و قابلیت پیامبر براي پذیرش و حمل آن دین و بهوجيد آمدن آمادگیهصاي
الزم در پیامبر آن دین است؛ و محور سوم روابط انسانها با هم و قياعد بهرهكشصی
انسان از طبیعت است.
با تيجه به آنكه انسانشناسی شهید صدر بر این اصل استيار اسصت كصه در درون
انسان ها دو نيع انگیزه و كشش وجيد دارد؛ یكی حب و كشش الهی است و دیگري
كشش دنیيي .در مقایس ٔه این دو كشش ،معتقد است كه انسان مسلمان در هر مرتبه و

82

جاویدان خرد ،دورهء جدید ،شماره  ،82پاییز و زمستان 1932

جایگاه و در هر عملی باید متيجه مبدأ اصلی و خالق یكتا باشد و اعمصالش را هصر
چه هست بهسيي او جهتگیري كند .در دیدگاه شهید صدر نمیتصيان حصب دنیصا و
حب خدا را همطراز هم قرار داد ،زیرا متضاد هم میشيند و دیگر نمیتيان آنهصا را
با هم جمع كرد (همي . 91 :1082 ،طبعا در این جهتگیريها عالم و غیرعالم برابرند.
مراقبت بر جهتگیريها نیز مدوامت میخياهد و اینگينه نیست كه وقتی فردي در
مسیر خدایی قرار گرفت همياره در همان مسیر بماند .چهبسا در یصك لحظصه غفلتصی
عارض شيد و فرد عالمی در حال تيضیح یك ميضيع یا خلق یك امر ني و بدیع بصه
بیراهه بیفتد و حب دنیا به جاي حب اهلل بنشیند و عالم آگاه را بصه گمراهصی بكشصاند
(همان . 91-92 :حب خدا و حب دنیا هم مراتب و درجاتی دارد كه متناسب با جایگصاه
افراد و میزان وابستگیها متفاوت میشيد .هرچه جایگاه افراد رفیعتر باشد ،نزدیكی و
دوري آنها شدیدتر ،عمیقتر ،ملميستر و مؤثرتر میشيد (همان. 02-93 :
این تحلیل شهید صدر در راستاي همان نگاه ایشصان اسصت كصه علصم را وسصیله
میداند و نه هدف و غایت .او براي هیچیك از عليم بشري اصالت قائل نبصيد و بصه
همه آنها نگاه ابزاري داشت .وي علیرغم آنكه خيد یك نظریهپرداز در حيز ٔه اصيل
ٔ
فقه است؛ امّا تأكید می كند كه مباحپ این علم همانند سایر عليم بصه خصيدي خصيد
اصالت ندارد ،چنانكه مباحپ و ميضيعات فقهی نیز اصالت ندارد .از نظر وي همص ٔه

عليم اعم از معارف اسالمی یا عليم بشري آنگاه مفید خياهنصد بصيد كصه در مسصیر

شناخت اسالم ،خدمت به اسالم و مسلمین باشد .همانگينه كه ائم ٔه معصيمین ما بصه
عنيان الگيهاي ما عمل كرده اند و خيد را وقف معرفی و دفاع همهجانبصه از اسصالم
كردند (همي . 82-89 :1082 ،وي معتقد است جدایی انسصان از منبصع وحصی و نتصایج
زیانبارش ،پدیدهاي است كه قبال بصراي بشصریت اتفصاق افتصاده و منشصأ اخصتالف و
شكافهاي عمیق اجتماعی بيده است .زیرا انسان ها در ابتداء امت واحده بصيدهانصد.
وحدت آنها نیز بر پایهٔ فطرت و خيي انسانیشان بيد .امّا ،وحدت آنهصا در فرآینصد
رشد و تكامل جامعه بشري تبدیل به اختالف و شكاف شد و ایصن اخصتالف آنقصدر
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عمق پیدا كرد كه خداي تعالی انبیاء را مأميریت داد تا با كتصابهصاي آسصمانی كصه
حاوي اصيل و شریعتهایی هستند ،بهسيي انسانها بروند و آنها را هدایت كنند تصا
بر اساس آن اصيل و شریعت ها ،نیازهاي اساسی خيد را در طيل تاریخ تأمین كنند
و انبیاء الهی میان آنها داوري كنند و مراقب باشند تا گمراه نشيند و به بیراهه نروند
(همان. 22-21 :
انسان در ابتداي تاریخ حیات اجتماعی خيد كه بر اساس فطرت میزیست ،بنابر

اصل «حب ذات» از هم ٔه مظاهر خلقت اعم از طبیعت و سایر انسانها ،براي تصأمین
نیازهاي خيد و انتفاع از آنها بهره میبرد .طبعا با تيجه به دانشی كه انسان آن ميقع
داشت و به انداز ٔه انتظارش می تيانست بر اساس فطصرت در كنصار سصایر انسصانهصا
برادرانه به زندگی خيد ادامه دهد .امّا بهتدریج كصه بصه دانصش او افصزوده شصد ،ایصن
بهرهكشی از سایر انسانها به مرحلهاي رسید كه منشأ اختالف بین آنها شد .بهگينهاي
كه وجيد یك حكيمت را ضروري كرد تا میان آنها به داوري بنشید و بصا احكصام و
دستيرات و الزامات خيد تفرقه را مجددا به وحدت تبدیل كند .طبعا براي آنكه ایصن
اختالف از بین برود و وحدت جاي آنرا بگیرد ،نمیتيان از همان عاملی كصه خصيد
ميجب اختالف شده بيد استفاده كرد.
عامل این اختالف كه بهره برداري سيء از فطرت بشري و تيانمنديهاي او بيده،
اگر می تيانست عامل وحدت شيد از همان ابتداء باعپ اختالف نمیشد .لذا ارسصال
پیامبران الهی كه متّصل به منبع وحی باشند ،صيرت گرفصت و آنهصا حكيمصتهصایی
تشكیل دادند كه در گذر زمان تكمیل شد و هریك به انداز ٔه خيد مشصكالت جامعصه
2

بشري را حل كرد (همان. 32-22 :

هرچند در طيل تاریخ نیز نظامهاي متعددي براي تأمین نیاز و خياست ٔه بشر شكل

گرفته یا در حال شكلگیري باشد؛ امّا شهید صدر معتقد است تنها نظامی كه میتياند
بشریت را براي همیشه از ظلم فراگیر رهایی بخشد« ،نظام اسالمی» است .زیرا فقط
اسالم است كه تيانسته بین عقاید و شریعتش انسجام و هماهنگی برقرار كنصد .زیصرا
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مسلمان به این باور دارد كه احكام اسالمی و شریعت ،منشأ وحیانی و قدسی دارنصد
لذا مقدس هستند .برخالف سایر نظام هاي اجتماعی خيدسصاخته كصه منشصأ قدسصی
ندارند و درنتیجه از احترام ویژه نمیتيانند برخيردار باشند.

نظام اسالمی میتياند بین جنب ٔه روحانی و مادي انسان انسجام و ارتبار برقرار كند.

نظام اسالمی بهسيي تشكیل امت واحد ٔه مسلمین و رهایی آنها از سلط ٔه بیگانگان

جهتگیري میشيد و میكيشد تا امت اسالمی را كه كفّار سال هصا دربنصد كشصیده و
استعمار كرده بيدند ،برهاند (همان. 121-122 :

او در مياجه ٔه انسان با محیط اطراف خيد معتقد اسصت انسصان همصياره بصهدنبصال

تسلط بر طبیعت و عالم هستی بيده تا آنرا به تسخیر خصيد درآورد .ایصن ميضصيع
همياره وجيد داشته و خياهد داشت و هیچ گاه این نيع ارتبصار انسصان بصا طبیعصت
منقطع یا متيقف نخياهد شد بلكه همياره این سلطه ،اشكال و گينههاي متفاوتی بصه
خيد دیده و همياره متكامل تر شده است .براساس اسالم و باور مسلمانان ،اسصالم و

پیامبري پیامبر اسالم ،هم عقید ٔه تيحیدي و هم رسصالت نبصيي را بصه كمصال نهصایی
رسانده است و هیچ كم و كاستی ندارد و این انسانها هستند كه باید آنرا بصهتمامصه
دریافت و مطابق آن عمل كنند .امّا در بهرهكشی از طبیعت و تسصلط بصر آن ،شصرایط
زندگی انسانها متفاوت خياهد بيد .لذا باید با حفظ آن اصيل تيحیدي و مطابق بصا
رسالت نبيي و متناسب با نیازها و شرایط زندگی به استخدام طبیعت مبادرت كنصد.

پیامبران نیامدهاند تا مستقیما در نحي ٔه بهرهكشی انسانها از طبیعت مداخله كنند بلكه
رسالت آن ها القاء اصيل انسانی و حكیمانه به انسانها بيده است تا در ایصن فرآینصد
خصلتهاي انسانی خيد را فراميش نكنند و از آنها غافل نشصيند یصا اسصتعدادهاي
خدادادي خيد را در مسیرهاي غیرخدایی به خدمت نگیرند (همي . 98-80 :1082 ،در
این میان اسالم از ویژگی و برتري خا

خيد بهرهمند است و برخالف نظر آنها كصه

اسالم را فقط یك عقیده می دانند ،شهید صدر معتقد است اسالم عقیدهاي است كه از
حیات اجتماعی متمایز نمیشيد؛ بلكه اصيل و قياعدي دارد كه آثار و جليههاي آن
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در شئين متفاوت زندگی فردي و اجتماعی انسصان جلصيهگصر مصی شصيد و طراحصی
ایدئيليژيهاي انقالب ها ازجمله انقالب اسالمی در ایران ،یكی از آن جلصيههاسصت
(همي. 98 :1083 ،

شهید صدر همانند بسیاري از دیگر متفكران مسلمان با تكیه بر منابع اصیل دینی
و اصيل قطعی عقلی ،رویكرد انسان شناختی خيد را طراحی می كند .لذا وقتی سخن
از انسان بهمیان میآورد ،او را مخليق الهی میداند كه خداي تعصالی او را نماینصده و
خلیفه خيد قرار داده است و از آنجا كه خدا مالك مطلق تمام هستی است به انسان
كه خلیفه اوست اجازه داده تا در مایملكش تصرف كرده ،از آن بهره ببرد و با تيزیع
عادالنه آن امكانات و فرصت ها ،زمینه هاي رشد و تعالی خيد و دیگصران را فصراهم
آورد (همان. 92-91 :
بسترسازي براي تحقق این ایدهها و آرمانها یك ضرورت اجتناب ناپذیر است و
گریزي از آن نیست.

علم ديني در نگاه شهيد صدر

بسیاري از مباحپ اصيلی نظری ٔه شهید صدر دربار ٔه علصم دینصی داراي دو خصیصص ٔه

برجسته است .او اندیشمندي است كه قادر است در همان زمان ٔه خيد فكر كنصد و بصا

تحلیلهاي مبتنی بر واقعیتها ،خيد را از ذهنگرایی مطلق برهاند .براي اینكار الزم
است تا خيد را در شرایط زمانی و مكانی و الزامصات آن قصرار دهصد .بصه ناچصار از
ميضيعات و روش هاي ميجيد و در اطراف خيد بهره میبرد و در یصك تعامصل بصا
محیط اجتماعی نظریهپردازي میكند .یافتصههصاي ذهنصیاش را از محصیط اجتمصاعی
اطرافش میگیرد ،امّا ،در عین حال اسیر الزامات زمانی و مكانی نمیشصيد .لصذا بصا
تكیه بر ذهن فعّال ،یافتههایش را از آن الزمات محدودكننده تجرید میكند و با كمك
معارف دینی و اسالمی ،گزارههاي فلسفی و نیز قياعد منطقی ،نظریهاش را بهگينهاي
طراحی میكند كه براي هم ٔه زمانها و مكانها پاسخگي باشد.
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جامع ٔه معاصر شهید صدر ،درگیر سه انتخاب مهم و سرنيشتساز و سه جریان و

مكتب عمد ٔه نظري و عملی اساسی بيد .این جریانهاي نظري عبارتند از:
فلسف ٔه ماديگرایانه ماركسیسم و لیبراسیم؛
اقتصاد سرمایهداري و سيسیالیستی؛

تيسعه و تكامل اجتماعی با مبانی نظري غصرب لیبصرال و شصرق ماركسیسصت و
سيسیالیست.
او كه به این ميضيعات اساسی تيجه دارد ،خيد را نیصز بصا ایصن تهدیصد روبصرو
میداند كه ممكن است نظریهاش خصلت زمانی و مكانی به خيد بگیرد .براي رهایی
از این تهدید ،منابع پایدار و فراگیري را در نظر میگیرد كه از خصلتهصاي شصميل،
ماندگاري ،پيیائی و از همه مهمتر اعتبار برخيردار باشند .به همین منظير پایههصا و
مبانی نظریهاش را بر دادههاي دینی استيار میكند تا نظریهاش خصلت دینی داشته و
متكی بر معارف وحیانی و سنت معصيمین شكل بگیرد و قالببنصدي شصيد .آنرا از

خصلت هاي زمانی و مكانی نیز تجرید میكند تا به یك نظری ٔه عام برسصد (نخبصۀ مصن

الباحثین 110:1011 ،شهید صدر در پاسخ به این سيال كه آیا تجرید از خصلت زمانی
و مكانی و تكیه بر معارف ناب اسالمی ضرورتا بهمعناي حذف یافتههاي بشصري در
طيل قرن ها تالش علمی ،نظري و تجربی است؟ به ایصن نكتصه نیصز تيجصه دارد كصه
مالزمهاي بین این دو وجيد ندارد .هم میتيان به تالشهصاي علمصی بشصري تيجصه
داشت و هم میتيان بر معارف دینی تكیه كرد و از آنها بهره بصرد .او معتقصد اسصت
یافتههاي بشري قابلیّت تيضیح و تفسیر جدید را داشته و ممكن است در آن حصذف
و اضافه و تصحیح و حتی ابطال صيرت گیرد .بنابراین نباید بدانها تعبّد داشت.
این خصلت ها اختصا

به عليم جدید و طبیعی نصدارد ،حتّصی در برداشصتهصاي

فقهی ،اصيلی و معارفی نیز جاري و ساري است .لذا خيد عمال وارد فلسفه (فلسفتنا ،

منطق (االسس المنطقیۀ  ،تفسیر (المدرسۀ القرآنیۀ  12،اقتصاد (اقتصادنا  11،تاریخ (ائمصۀ
اهل البیت و فدک  ،فقه (الفتاوي الياضحۀ و اصيل فقه (حلقات االصصيل شصده و هصر

تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر

82

كجا ضرورتی احساس كرده ،نگاهی ني و جدید عرضه میكند .حتی آنرا به یك علصم
خا

منحصر نمی كند ،هرچند بیشترین مباحپ و تيضیحات و تمثیلها و تحلیصلهصا

مربير به اقتصاد و مكتب اقتصادي اسالم است .امّا در جايجاي آثار خيد به تناسصب
از نظام اجتماعی یاد میكند كه در برگیرند ٔه فعالیتهاي متعدد اعضاء جامعصه اسصت و

گاه از عليم متفاوت نیز یاد میكند (همي. 28-21 :1083 ،

شهید صدر یافتهها و تمدن بشري را دو نيع میداند و آنها را از یكدیگر متمایز
میكند:
الف دسته اي كه مبتنی بر عقاید و باورهصاي آنهاسصت و اصصطالحا بشصرر شصیئی
هستند ،بهگينهاي كه از آن باورها جداییناپذیرند و بدون پذیرش آن باورها ،یصا
شناخته نمیشيند یا مفید نخياهند بيد.
ب دستهاي كه مقیّد به باورهاي صاحبان آن هصا نیسصت و اصصطالحا البشصرر یصا
بشررال هستند (نخبۀ من الباحثین . 111:1011 ،لذا بهصره گیصري از آن دسصتاوردها
تبعات خاصی ندارد و تفاوت نمیكند كه چه كسی از آنها بهره ببرد .در اینگينه
ميارد این نيع از دستاوردها ابزاري است در دست كاربران و براي نیل به اهداف
مطمح نظر كاربر .اولین كسی كه در تاریخ اسالم به ایصن عمصل مبصادرت ورزیصد
رسيل گرامی اسالم (

بيد كه مسلمانان را به اسراي جنگصی سصپرد تصا سصياد

بیاميزند و در مقابل این آميزش ،از آزادي بهرهمند شيند (هاشصمی بصصري،1012 ،
ج. 11 :8

شهید صدر هم در استفاده از عليم متفاوت و هم در ميضيعات ميجيد و مرتبط
به عليم تيجه ویژه داشت و با دقت تمام ،هم روشها را از هم تفكیك میكرد و هم
به روشهاي عليم پایبند بيد .او با عنایت به مبانی معرفتشصناختیاش بصه انحصصار
روش در عليم متفاوت معتقد نبيد و براي هریك از روشهاي ميجيد ،قلمرو خا
خيد را قائل میشد .بسته به آنكه محقّق بهدنبال پاسخ بصراي چصه سصؤالی باشصد از
روشهاي متناسب براي پاسخ به همان سؤال بهره میبرد .بنابراین او به تناسب سؤال
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علمی و روش پاسخ علمی به آن سؤال معتقد بيد و چين سؤالهاي محقّق متفصاوت
است ،لذا معتقد به روش تركیبی بيد .در عليم دینی محض مثل اصصيل فقصه ،فقصه و
حدیپ از روش نقلی استفاده میكرد و در عليم عقلی مثل منطصق و فلسصفه از روش
عقلی و در عليم انسانی معتقد به بهرهگیري از روش تجربی نیز بيد .شهید صصدر در
قلمرو ميضيعات و تعاریف نیز دقت جالبتيجهی داشصت و ميضصيعات منطقصی را
وارد فلسفه نمی كرد ،همچنانكه ميضيعات فلسفی را نیز به منطق نمیسپرد (نخبۀ من

الباحثین. 128:1011 ،
همان گينه كه تيانست بین عليم متفاوت و روشهاي هر یك از آنها تمایز قائل
شيد ،تمایز علم و دین را به خيبی فهم كرد و بر اساس همین تمایز تصالش كصرد تصا

نظری ٔه خيد در باب رابط ٔه علم و دین و سپس نظری ٔه علم دینی خيد را طراحی كند.

علم دینی نزد شهید صدر ،خصيصا عليم انسانی اسالمی ،صرفا عهدهدار تيصیف
رخدادهاي بیرونی نیستند .وي معتقد است كه چين اسالم بهدنبصال ایجصاد تغییصرات

اساسی و بنیادین در هم ٔه زوایاي حیات فردي و اجتماعی بهمنظير سصالمت فراگیصر
جامعه و رستگاري و سعادت ابدي انسان است ،رسالت عليم انسانی نیز صرفا بیصان

محض واقعیتهاي خارجی نمیتياند باشد .بنابراین میتيان اذعان داشت كه نظریص ٔه

علم دینی شهید صدر در هم ٔه حيزههاي عليم جریان دارد .همچنین معتقد است كصه

باید بین «مذهب» و مكتب یا فلسفهٔ آن علم و خيد آن «علم» تفصاوت قائصل شصد.
عليم انسانی نیز چنین رسالتی را دارا خياهند بيد .بنابراین باید ابتدا مكتب و مذهب
اسالم در حيزههاي متفاوت عليم انسانی شكل بگیرد .ازاینرو ،عليم انسانی اسالمی
زمانی میتياند شكل بگیرد كه نظام اجتماعی بر اساس قاعدهها و بایدها و نبایدهاي
اسالمی در جامعه پدیدار شده باشد و جامعه بر اساس همانها شكل گرفته باشد .در
این زمان است كه محقّق و عالم عليم انسانی میتياند با مراجعه به نظصام اجتمصاعی
تحقّقیافته در خارج ،ابعاد آنرا مشاهده و ارزیابی كرده و پدیدهها و ارتبار و تأثیر
و تأثّر آنها بر یكدیگر را كامال شناسایی كند (همي. 991 :1022 ،
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هرچند شهید صدر بین مكتب اسالمی یا مذهب اسالمی یا بهعبارتی دقیقتر فلسفهٔ
عليم انسانی بر مبناي جهانبینی اسالمی با خيد آن عليم تفاوت و تمایز قائصل اسصت،
این تفاوت را بهمعناي تعارض و ناسازگاري نمیداند .بلكه قائل به نيعی ربط منطقصی
بین علم و مذهب اسالم است كه این ارتبار در تحقّق سلسلهمراتبی و تقدّم رتبی جليه

پیدا میكند .مكتب و مذهب اسصالم عهصدهدار بیصان معیارهصا و شصاخ هصاي جامعصهٔ
سعادتمند و قياعد كلی و حاكم بر آن است كه متفكران مسلمان باید ابتدا با مراجعه به
منابع و متين دینی كتاب ،سنت و عقل در عرصههاي مختلف آن اصيل و قياعد اصلی
و خطير كلی را براي تنظیم روابط انسانها استخراج كنند .اصيل و قياعدي كه نظصام

اجتماعی اسالم را در یك ساختار كالن و همهجانبه پيشش میدهد و همهٔ ابعاد حیات
بشري را در بر میگیرد (همي991 :1022 ،؛ همي. 113 :1083 ،
شهید صدر با تيجه به مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی كصه
پیش از این اشاره شد ،براي عملیاتی ساختن این هصدف -طراحصی نظصام اجتمصاعی
كالن بر مدار آميزهها و باورهاي دینی -معتقد است كه اسالم از دو مسصیر اسصتفاده
كرده است.
مسير اول :مسیر اول بر این اصل استيار است كه شناخت آدمصی را تيسصعه داده و بصا
واقع خارجی تطبیق دهد .وقتی شناخت آدمی با واقع مطصابق شصد ،منصافع شخصصی و
منافع جمعی با یكدیگر گره میخيرد و الزم و ملزوم هم میشصيند .بصا ایصن رویكصرد
انسانها به جاي آنكه مصلحتهاي زودگذر و ناپایدار را ببینند و تصأمین آنهصا را در
زندگی دنیيي خيد ،هدف قرار دهند ،به مصالح واقعی و پایصدار خصيد مصیاندیشصند و
آنها را میبینند و هدف خيد قرار میدهند و خيد را تيانمند میسازند تا به آن مصالح
دست پیدا كنند .براي دستیابی به مصلحتهاي واقعی و پایصدار ،زیصانهصاي دنیصيي،
زودگذر و ناپایدار را پذیرا میشيند و آنرا نه تنها «زیان» نمیبینند بلكصه تفسصیري از
آن عرضه میكنند كه «سيد» است (همي. 22-21 :1083 ،
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مسير دوم :اسالم انسان را بهگينهاي تربیت میكند كه استعدادها و گرایشات معنصيي
او تقيیت و ظاهر شيد تا استعدادهاي غریزي و مادي او را نیز جهصت دهصد (همصان:

. 23-22

او براي طراحی علم دینی ،به سراغ فلسفهٔ اسالمی میرود تا مبصانی نظصري ایصن

رویكرد را استخراج و تحلیل كند .در حيزهٔ عليم اجتماعی بهمعناي عام آن نیصز ،از
اقتصاد اسالمی آغاز میكند و نشان میدهد كه اسالم به دلیصل خاسصتگاه وحیصانی و

الهی اش ،هم در برگیرندهٔ اصيل كلی و زیرساختهاي كالن است كه در عرصههصاي
متفاوت میتيان آنها را به خدمت گرفت و هم بصه انصياع عقصيد اسصالمی و احكصام
هریك از این عقيد تيجه و به تفصیل آنها را بیان كرده و در مياردي بصه جزئیصات
آن ها نیز پرداخته است .از سيي دیگر ،خصای

و ویژگیهصاي جسصمی و روحصی

انسان را مدنظر قرار داده است .مجميعهٔ این امير باعپ شده تا نظریهٔ كصالن اسصالم

درباره طرح نظام اجتماعی به آفت هاي زمان و مكان گرفتصار نشصيد و خصيصصیت
ٔ
همهزمانی و همهمكانی خيد را حفظ كند (همان. 113 :
به همین دلیل چارچيب كالن اسالمی براي تحقق نظام اجتماعی را منحصربهفرد

میداند كه سایر مذاهب و مكاتب از آن بیبهرهاند .همین نگاه كالن اسصالم در ارائصهٔ

چارچيب ،ضمن آنكه آنرا بر سایر مكاتب برتري داده ،از تهدیدهاي آنها نیصز دور
ساخته است .یكی از عياملی كه تيانسته نظام اجتماعی اسالم را از آفتها و تهدیدها
مصين دارد ،تيجه آن به «فرد» در كنار تيجه به «جامعه» است .لذا ،اسالم تيانسصته
بین منافع و خياست هاي فردي و اجتماعی تيازن و اعتدال برقرار كرده و هیچكصدام
را فداي دیگري نكند (همان. 22-23 :
در نظام اجتماعی مطمحنظر اسالم ،عالوه بر آميزههصا و طراحصی عيامصل متعصدد
اجتماعیكننده ،بر فرآیندهاي كنترل اجتماعی درونی و بیرونی نیز تأكید شده اسصت.
شهید صدر معتقد است اسالم فقط به فرآیندهاي كنترل اجتماعی بیرونی تيجه نكرده
بلكه شیيه هایی را پیشبینی كرده كه انسان ها خيد را از درون كنترل میكننصد و بصه
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جاي وابستگی و تعبّد در برابر بتها و شهيات درونی ،به تعالی خيد میاندیشصند و
دیگر حاضر نمی شيند سرسپرد ٔه شهيت هاي درونی شيند (همان . 33 :همهٔ این امصير
بدان سبب است كه اسصالم حیصات انسصانی را جهصتدار و هدفمنصد مصی بینصد و بصه
گزارشگري صرف بسنده نمی كند .زیرا گزارشگري صرف ،رسالت علصم اسصت و نصه
اسالم یا فلسفهٔ علم .با این رویكرد ،دولت اسالمی در نگاه شهید صصدر هصم وظیفصهٔ

تربیت شهروندان را بهعهده دارد و هم نظارت بر اعمال شهروندان مطابق چصارچيب
فكري اسالم و بازگرداندن منحرفان به مسیري كه اسالم خياسته و معرفی كرده است
(همان. 28-21 :
با تيجه به آنچه تاكنين بیان شده است عالمان با پدیصدههصاي متفصاوت دو نصيع
مياجهه میتيانند داشته باشند .يك نـوع آن تيصیف پدیدههایی است كه در اطصراف
آن ها اتفاق می افتد و شناسایی علل ،عيامل و دالیل و روابط بصین آنهاسصت .نصيع
دوم ،شناخت و تحلیل نتایج آن پدیدهها و سیر تغییر و دگرگينیهایی كه آن پدیدهها
به خيد دیده اند و سیري كه دنبال مصیكننصد .بنصابراین ،مشصاهده و گصردآوري همصهٔ

باره پدیده هاي انسانی در محیط فیزیكصی و انسصانی رد داده یصا در
اطالعاتی كه در ٔ
عهده «علم» است .در این میان هیچ تفصاوتی
حال رد دادن است و نیز علل آنها به ٔ
بین عليم انسانی متفاوت و عليم طبیعی و فیزیكی وجيد ندارد .زیرا كاركرد و وظیفهٔ

همه این عليم در اندیشهٔ شهید صدر برابر و بهمعناي كشف و شناخت واقعیصتهصاي
خارجی و تجزیه و تحلیل آنهاست (همي199-192 :1083 ،؛ همي. 919-911 :1022 ،

او پس از آنكه تيانست نظام فكري و معرفتی را در فلسفهٔ اسالمی بیصان كصرده و

تجلّی آنرا در نظام اقتصاد اسالمی نشان داده و تحلیل كند ،از آن یك مدل استخراج
می كند و سپس به سراغ سایر عليم می رود .او در ضصمن بحصپ از مصذهب اقتصصاد
اسالمی ،بیان میكند كه قيانین حقيقی و مدنی اسالم كه بصهنصيعی بصا ميضصيعات و
مسائل اقتصادي مرتبط است ،متناسب با سایر اجزاء این نظام شكل میگیرد و تنظیم

میشيد (همي . 920 :1022 ،شهید صدر ضمن بحپهاي متيالی از نظریهٔ مذهب اقتصاد
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اسالم و بیان رابطهٔ مكتب اقتصادي با علم اقتصاد ،درصدد آن است تصا آنرا تيسصعه
داده و به سایر حيزههاي عليم انسانی نیز تعمیم دهد .لذا تصریح میكند كه آنچه به

عنيان رابطهٔ مذهب و مكتب با علم بیان كرده ،اختصاصی به اقتصاد نصدارد بلكصه در
سایر عليم جاري و ساري است (همي. 198 :1083 ،

مياجهه دیگر شهید صدر ،تعیین مبادي و خطير كلی بهمنظير تعیین راه و رسصم
ٔ

ایجاد «علم دينـي» است .این امر مستلزم طراحی نظریهاي كالن و كلی است كه همهٔ

ابعاد حیات بشري را شامل شيد .تعیین این خطير كالن و راه و رسمهصا ،دیگصر در

تيان «علم» نیست .در این گينه ميارد مذهب و مكتب و فلسصفهٔ آن علصم ضصرورت
خيد را نشان میدهد تا بتياند بر اسصاس ایصدئيليژي مطمصحنظصر خصيد ،خطصير را
طراحی و چارچيب نظري و مفهيمی و ارتبار بین آنها را معین كند؛ مصياردي كصه
ازجمله اصيل ميضيعه و پیشاعلمی است .اینگينه ميضيعات كه اعتبار گزارههصاي
علمی و نیز ميضيع و جهتگیريهاي یك علم را بیان میكند ،جزء ميضصيعات آن

علم محسيب نمیشيد .این ميضيعات و محيرها همان اصيل و مبادي و فلسفهٔ هر
علم است كه معیار سنجش و درستی آن گزارههصا را در درون خصيد علصم جسصتجي

میكند .طبعا همهٔ اضالع و زوایاي این چارچيب برآمده از ایدئيليژي پذیرفته ٔ
شصده

آن عالِم است .عالم و نخبهٔ هر علمی بر اساس آنكه كدام ایصدئيليژي را پذیرفتصه و
كدام مبانی را مبناي خيد قرار داده باشد ،نظریهٔ ایجادي خصيد را طراحصی مصیكنصد.

درواقع اسالم بهعنيان دینی جامع درصصدد آن نیسصت كصه پدیصده هصاي متفصاوت را
شناسایی كرده و ربط عینی آنها را با یكدیگر بیان كند (همان. 101 :

شهید صدر اذعان می كند كه تفكیك اسالم از علم بدان سبب است كصه ميضصيع
محيري اسالم ،هدایت انسان ها و نشان دادن راه و رسم عبيدیصت و بنصدگی خصدا و
دست یابی به كمال مطليب است .لذا رسالت اصصلی و هصدف نهصایی اسصالم ،ایجصاد
دگرگينیهاي عمیق و ریشهدار و نیز ماندگار در عمق جصان و درک انسصانهاسصت.
ایجاد چنین دگرگينی عمیق و جهتدار نیصز مسصتلزم آن اسصت كصه شصرایط واقعصی
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پیرامين انسان مالحظه و مطالعه دقیق شيد« .علم» عهدهدار این رسالت است؛ یعنصی

مطالعه شرایط پیرامينی حیات آدمی و كشف روابطی كه بین پدیدههصاي مختلصف در
ٔ
اطراف انسان وجيد دارد تا بتياند تغییرات الزم را در آنها و روابطشان ایجاد كند و

زمینه هدایت و رستگاري آدمی را فراهم كند .بنابراین ،تمایز و تفكیصك «اسصالم» و
ٔ

«علم» بهمعناي بیگانگی یا تعارض آنها نیست بلكه بهنيعی تقسیم حيزهٔ وظیفصه و
عمل است .عليم مختلف نیز باید در غایت و هدف متأثّر از هصدف و رسصالت دیصن
باشند .بنابراین ،هدف و غایت در «علم» و «دین» ،نقطهٔ تالقی نهایی ایصن دو اسصت

(همي. 918 :1022 ،

حال اگر محققی بخياهد «علم» را مبتنی بر چصارچيب نظصري خصيد كصه همصان
«مذهب» است پیادهسازي كند ،در گام اول باید نظصام اجتمصاعی را متناسصب بصا آن
مذهب مطمحنظرش طراحی كرده ،اجزاء و عناصصر كصالن را در آن نظصام اجتمصاعی
پیشبینی كند و روابط بین آن پدیدهها را به تصيیر كشد .آنگاه بر اساس طرح اولیه،
آن نظام را در واقعیت امر ایجاد كند ،آنگاه بصا كمصك علصيم مصرتبط بصا هریصك از
ميضيعات ،كیفیت و كمیت آن پدیده ها ،روابط و تأثیر و تأثّر آنها بصر یكصدیگر را
مشاهده ،شناسایی و تبیین كند (همان. 919 :

بنابراین رسالت و وظیفهٔ هر علمی در هر حيزهاي ،متأخّر از مبانی و ایصدئيليژي

حاكم بر عالم و علم است .در جامعهٔ اسالمی نیز اگر قرار باشد علم دینی و اسصالمی
تيلید شيد ،ابتدا باید جامعهاي بر اساس اسصالم شصكل بگیصرد (همصان . 918 :سصپس،
متفكران و پژوهشگران كه با مبانی تفكر اسالمی آشنایند به تيلید عليم اسالمی اقدام
كنند (همان. 912 :

یكی دیگر از مباحثی كه به علم دینی در اندیشهٔ شهید صصدر مصرتبط مصیشصيد،

نظریه ایشان در باب منطقۀالفراغ است .زیرا پذیرش و شناسائی ماهیت و چگصينگی
ٔ
آن ،جزئی از مذهب و ایدئيليژي اسالمی است.
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محقق مطالعات اسالمی باید بداند كه احكام و دستيرالعملهاي اسالم دو دستهاند
كه هریك از آنها در عین ارتبار تنگاتنگ با هم ،عهدهدار تنظصیم بخشصی از نمصاي
كالن جامعه اسالمی هستند و غفلت از هر بخش ،به نماي كلی آن آسیب میرسصاند.
در این دستگاه معرفتی ،هر یك از این دو دسته ،كاركردهاي خا

خيد را دارنصد و

نمیتيان كاركردهاي هر یك از آنها را به دیگري ميكصيل كصرد .احكصام ثابصت كصه
كلیات و جزئیات آن در شرع مقدس اسالم بهصيرت تفصیلی آمده است .این دسصته
از احكام هیچگينه تغییر و تبدّلی به خيد نمیبینصد .ایصن دسصته از احكصام را پیصامبر
اسالم(

دسته دیگر احكام متغیّصري
و ائمه معصيمین(ع به مسلمانان ابالغ كردهاندٔ .

است كه كم و كیف آن به دست ولی امر مسلمین سپرده شده است .معصيمین در این
نيع احكام عهدهدار ابالغ آن ها نیستند بلكه خيد بهعنيان ولی امر مسلمین و حصاكم

جامعه اسالمی متناسب با شرایط زمانی و مكانی و ضرورتها و اقتضائات ،آنها را
ٔ
طراحی و شكل میدهند (همان. 922 :
البتّ ه نباید تصير كرد كه این دو دسته از احكام بیگانه با یكدیگرند بلكصه احكصام
متغیّر حاصل تالش نظري و تشخی

اجتهادي حاكم اسالمی بصراي دسصتیصابی بصه

مصالح و منافع و دفع ضررهاي محتمل با تيجه به شرایط و زمینههاي ميجيد است
كه در ضمن پاي بندي او به رعایت اصيل و مبانی ثابت و الیتغیر بهدسصت مصیآیصد
(همان. 982 :
بنابراین نقش پیامبر(

بلكه ابداع است .این تشخی

و سایر معصيمین(ع در این دست از احكام ابالغ نیست
و امتیاز یا انتظار ،اختصاصی به معصيمین ندارد ،بلكه

این امتیاز و حق به ولی امر داده شده است ،و هر كس كه مجاز به حاكمیت بر جامعه
اسالمی باشد و قدرت اجتهاد از نصي

دینی را دارا باشد از ایصن امتیصاز بهصرهمنصد

میشيد (همان. 921-923 :
بنابراین ،براي استفاده از ظرفیت «فراغ» و «اجتهاد» آگاهی از شرایط زمصانی و
مكانی و اقتضائات و ضرورتها ،الزم است .طبعا براي شناخت شرایط و اقتضائات،
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عليم مختلف كاربردها و ظرفیتهاي زیادي دارند كه میتيانند ميضيعسازي كننصد.
پدیده هاي متفاوت را شناسایی ،روابط بین آنها را كشف و آثار و نتایج آن پدیدهها
را تحلیل و بیان كنند .با این تيضیحات معليم میشيد كه «علم» با همان تعریفی كه
شهید صدر از آن در نظر دارد ،تأثیر زیادي بر منطقۀالفراغ و اجتهاد ولی امر مسلمین
دارد .زیرا ولی امر میتياند از خبرگان و نخبگان حيزههاي متفاوت عليم بصهعنصيان
كارشناس و مشاور استفاده كند تا وقایع امر را براي او آشكار كنند و او نیز بر اساس
اصيل و مبانی نظري و اجتهادي خيد احكام آنها را شناسایی و بیان كرده و زمینصه
را براي ساماندهی اجتماعی در عرصههاي مختلف و متفاوت پیشبینی كند.
از سيي دیگر چين شرایط اجتماعی دائما در تعامل با یكدیگر و با محصیطهصاي
خارجی و پیرامينی و الزامات آنها قرار میگیرد ،نظامهاي اجتمصاعی اسصتعداد هصر
گينه تغییر و تحيّل در زیرساختها و روساختها را پیدا می كنند .لذا كارشناسان و
اهل علم و متخصّصان رشتهها و گرایشهصاي مختلصف علمصی بایصد دائمصا تغییصر و
تحيالت را بر مدار مذهب اسالمی رصد كصرده و دوري و نزدیكصی پدیصدههصا را بصا
وضعیت مطليب اندازهگیري و در قالب یافتههاي علمی و كارشناسانه تحلیل كنند.

نتيجه
دیدگاه شهید صدر ،چند امتیاز ویژه دارد؛ اول اینكه ،جزء دیدگاههاي پصیشكسصيت

در حيزهٔ علم دینی است؛ دوم اینكه این دیصدگاه انسصجام و تيانصائی خاصصی دارد،

بهگينهاي كه میتيان آغاز ،فرآیند و پایصان آنرا شصناخت و تحلیصل كصرد .زیصرا از
كلیگيئیهاي متداول مبرّاست؛ سيم اینكه تيانست بصهصصيرت عملیصاتی در عرصصه
اقتصاد و مباحپ اجتماعی ظهير یابد.
شهید صدر معتقد است رسالت اسالم بهعنيان یك دین ،كشف پدیدههاي عینی و
خارجی و روابط بین آن ها نیست .كشف و تيصیف اینگينه ميارد كه بعد خارجی و
تجربی دارند برعهدهٔ علم است كه همياره در معرض تغییر و دگرگينی قرار میگیرند.
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رسالت اسالم ،طراحی مبانی و چارچيب هاي اساسصی سصاخت جامعصه و بایصدها و
نبایدهاي اصيلی و چشماندازي است كه جامعه باید در مسصیر تعیصین شصدهٔ قبلصی و

اصيل پذیرفته شده بهسيي آن حركت كند .بنابراین ،اسالم یك «مذهب» است و نصه
علم .مذهب اسصالم نیصز از منصابع و نصصي
«منطقۀالفراغ» كه تحلیل نصي

دینصی و نیصز بصا اسصتفاده از ظرفیصت

دینی بصا شصرایط خصارجی و اقتضصائات بصا روش

اجتهادي است ،بهدست میآید.
در كنار مذهب ،علم وظیفهاي جز گزارشگري از واقعیتهاي عینصی و خصارجی
ندارد .عینیت هاي خارجی و واقعی ،اميري تجربی هستند كه تحققیافته یا در حصال
وقيع هستند یا به تجربه میتيان وقيع آنها را پیش بینی كرد .بنابراین ،در گام اول
«علم» متّصف به اسالمی و غیراسالمی نمیشصيد؛ زیصرا فقصط بیصانگر واقعیصتهصاي
خارجی و تجربی است.
در صيرتیكه جامعهاي بر اساس مذهب اسالم در عرصههاي متفاوت تحقّق عینی
یافت ،دانشمندان و عالمان میتيانند آن پدیدهها ،روابط عینی بصین آنهصا و آثصار و
نتایج شان را در آن جامعه كشف و تبیین كرده و بر اساس آنها علم مبتنی بر مذهب
را كشف ،طراحی ،تدوین و تدریس كنند.
بنابراین ،اگر بهدنبال طراحی علم مبتنی بر اسالم هستیم ،باید پس از تنظیم جامعه

اسالمی بر اساس تفكر و مبانی اسالمی ،عالمان عليم مختلف آنرا از مشاهدهٔ جامعه
اسالمی استخراج و تنظیم كنند .علم مذكير حاصل تعامل چندجانبه و پيیصاي علصيم
مختلف بر پایه مبانی ،روابط ميجيد بین پدیده ها در ظرف واقع و نیز غایت و هدف
برآمده از اسالم است.
نگارنده نیز بر این باور است كه بر اساس طرح نظصري شصهید صصدر(ره نصهتنهصا
جامعه به اسالمی و سكيالر تقسیمبندي و متّصف میشيد؛ بلكصه نظریصههصاي علصيم
رفتاري و اجتماعی نیصز مصی تياننصد در قالصب علصم و عصالم اسصالمی یصا سصكيالر،
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سنخ شناسی و تيصیف شيند .هرچند تعریصف اسصالمی و سصكيالر در اندیشصههصاي
تحلیلگران میتياند متفاوت باشد.

نظریه علم دینی شهید صدر بیان شد ،میتيان نميدار
ٔ
با تيجه به آنچه تاكنين دربارهٔ

زیر را طراحی كرد كه بیانگر فرآیند شكلگیري و تيلید علم دینصی در اندیشصهٔ ایصن
متفكر است.
تعیصصین مبصصانی هسصصتیشصصناختی ،معرفصصتشصصناختی ،روششصصناختی و
نظریه كالن اسالم با رویكردي اجتهادي از منابع و متين
ٔ
طراحی ٔ
اولیه
دینی و ظرفیت «منطقۀالفراغ» در عرصههاي نظري متفاوت بهوسصی ٔ
له

همه اسالمشناسان و كارشناسان مسلمان و اهل علم متعهد به اسالم.
ٔ

نظریه اولیه و ساختن جامعه بر اساس آن یافتههصا كصه
ٔ
عملیاتی كردن

رسالت مذهب اسالمی

انسانشناختی و رابطه آنها با اسالم

حاكم اسالمی و بازوان مشيرتی و اجرائی او عهده دار این مسصئيلیت
مهم هستند.
مرتبط در جامعه مطمحنظر.
تألیف منابع علمی و تدریس آن در مراكز علمی و آكادمیك و تيسعه

رسالت علم

كشف پدیدهها و روابط ميجيد بین آنها بصه كمصك علصيم و عالمصان

و بهروزرسانی آنها.

در مراكز علمی و آكادمیك عليم مختلف
مرتبط و تحلیل بازخيردها

تغییرات الزم در جامعه و ابعاد متفاوت آن

مذهب اسالمی

دینی« ،منطقۀالفراغ» و عليم و دستاوردهاي علمصی جدیصد و ایجصاد

رسالت

تيسعه نظریه و مذهب به كمك ظرفیت اجتهصاد در منصابع و نصصي
ٔ

رسالت علم

كشف پدیدهها و روابط ميجيد بین آنها بصه كمصك علصيم و عالمصان

مذهب اسالمی

ضرورت هاي كشفشده به كمك كارشناسان و مشاوران تربیت شصده

رسالت

تيسعه نظریصه و پاسصخ بصه
ٔ
استفاده از ظرفیت «منطقۀالفراغ» بهمنظير
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پينوشت
 .1مصاحبه آیتاهلل مصباح در دانشگاه اهياز به تاریخ .23/1/3
 .8جيادي آملی ،تفسیر تسنیم ،جلد اول ،بخش سيم :ميضيع معرفت درون دینی و برون دینی.
 .9از علم سكيالر تا علم دینی.
 .0هيیت علم دینی.
 .2شهید صدر در  82ذيالقعده 1929ق مصادف با 1390م در خانيادهاي از تبار روحانیت و تقصيي
در شهر كاظمین متيلد شصد .در سصهسصالگی پصدرش سصیدحیدر صصدر را از دسصت داد و تحصت
سرپرستی برادر بزرگترش سیداسماعیل صدر و دائی اش آیتاهلل آلیاسین قرار گرفصت .پصس از

اتمام دروس سطح در دوازده سالگی بههمراه برادرش به حيز ٔه علمیه نجف مهاجرت كرد تا دور ٔه
عالی را در آنجا بگذراند .وي در محضر آیتاهلل خيیی و آیتاهلل آلیاسین تحصیل علصم كصرد و
به دلیل پشتكار زایداليصفش در سن  12سالگی به درجه اجتهاد رسید .اسفار را نزد شیخ صصدرا
بادكيبهاي كه استاد فلسفه بيد ،فراگرفت .در 82سالگی نیز تدریس در حيزه علمیه نجف را آغاز
كرد .بر اثر مياضع انقالبی و مجاهدت هاي سیاسی و نیز فعالیت هاي چشم گیر علمصی -اسصالمی،
چندین بار بازداشت و زندانی شد .مدتی نیز در منصزل خصيد تبعیصد و ممنصيعالمالقصات شصد .در
13جمادي االول 1022ق11/فروردین 1923ش ،به دستير صدام دستگیر و به بغداد برده شصد و
سرانجام در 88جمادي االول 1022ق بههمراه خياهرش به شهادت رسید .آثصار گصرانبهصایی از
شهید صدر بر جاي مانده است .بعضی از این آثار پس از شهادت او بصه چصاپ رسصیده و بعضصی

دیگر نیز مفقيد شده است .ازجمله :غایۀ الفكر فی علم االصيل؛ فلسفتنا ،با ترجم ٔه فارسی فلسصفه
ي ما؛ اقتصادنا ،با ترجم ٔه فارسی اقتصاد ما؛ ماذا تعرف عن االقتصاد االسالمی؛ االنسان المعاصصر
و المشكلۀ االجتماعیۀ (به فارسی ترجمه شده اسصت ؛ البنصك الالّربصيي فصی االسصالم؛ االسصس
المنطقیۀ لالستقراء (به فارسی و انگلیسی ترجمه شده است ؛ بحيث فی شرح العصروة الصيثقی (در
چهار بخش ؛ الفتاوي الياضحۀ (رساله عملیهاي كه هم شامل احكام است و هصم اصصيل عقایصد ؛
منهاج الصالحین و التعلیقۀ علیه؛ دروس فی علم االصيل؛ مباحپ الدلیل اللفظصی؛ تعصارض االدلصۀ
الشرعیۀ؛ بحپ حيل اليالیۀ (به فارسی و انگلیسصی ترجمصه شصده اسصت ؛ بحصپ حصيل المهصدي
(باعنيان حماسهاي از نير به فارسی ترجمه شده اسصت ؛ المرسصل و الرسصيل و الرسصالۀ؛ احكصام
الحج؛ نظرة عامۀ فی العبادات (به فارسی ترجمه شده است ؛ لمحۀ فقهیصۀ تمهیدیصۀ عصن مشصروع
دستير الجمهيریۀ اإلسالمیۀ فی إیران(به فارسی ترجمه شده است ؛ الصيرة الكاملۀ لالقتصاد فصی
المجتمع االسالمی؛ الخطير التفصیلیۀ عن االقتصاد المجتمع االسالمی؛ خالفصۀ االنسصان و شصهادة
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االنبیاء؛ منابع القدرة فی الدولصۀ االسصالمیۀ؛ البنصك فصی المجتمصع االسصالمی( .حسصینی حصایري
سیدكاظم21 :1922 ،؛ جمشیدي محمدحسین09 :1922 ،
 .1ر.ک .مطهري ،مجميعه آثار ،ج322-322 :12؛ طباطبائی ،1012 ،ج122 :11به بعد و -138
139؛ جيادي آملی80 :1922 ،؛ مصباح یزدي.19 :1911 ،
 .2خسروپناه ،عبدالحسین ،1932 ،گفتار هفتم.
 .2همچنین ر.ک :طباطبایی ،1012 ،ج.112 :8
 .3نخبۀ من الباحثین.111:1011 ،
 .12رویكرد تفسیر ميضيعی دارد كه خيد ناظر به مباحپ روز و مبتالبه است.
 .11با محيریت نقد مبانی اقتصاد سرمایهداري و سيسیالیستی است.
 .18نخبۀ من الباحثین.110:1011 ،
 .19همان ،مقاله «منهج البحپ العلمی عند االمام الصدر».128 :

منابع:
 .1قرآن كریم.
 .8جمشیدي ،محمدحسین ،اندیشه سیاسی شهید رابع ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،تهران.1922 ،
 .9جيادي آملی ،عبداهلل ،انتظار بشر از دین ،اسراء ،قم.1922 ،

 ، ___________ .0تفسیر تسنیم ،جلد اول ،اسراء ،قم.1922 ،
 .2حسینی حایري ،سیدكاظم ،زندگی و افكار شهید صدر ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران،
.1922
 .1خسروپناه ،عبدالحسین ،كالم نيین اسالمی ،مؤسسه حكمت نيین اسالمی(حنا  ،قم.1932 ،
 .2ریتزر ،جيرج ،نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمصه محسصن ثالثصی ،علمصی ،تهصران،
.1920
 .2صدر ،سیدمحمدباقر ،دروس فی علم االصيل ،الحلقه الثانیه ،مجمع الفكر االسالمی ،قم.1018 ،

 ،__________ .3االسالم یقيد الحیاة ،المدرسۀ االسالمیۀ ،رسالتنا ،مركز االبحاث و الدراسصات
التخصصیه للشهید الصدر ،قم.1083 ،

 ،_________ .12ائمه اهل البیت و دورهم فی تحصین الرسصاله االسصالمیه ،مركصز االبحصاث و
الدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر ،قم.1082 ،

 ، _________.11ومضات ،مركز االبحاث و الدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر ،قم.1082 ،
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 ،_________ .18اقتصادنا ،دارالتعارف للمطبيعات ،بیروت.1022 ،

 ،_________ .19الفتصصاوى الياضصصحۀ وفقصصا لمصصذهب أهصصل البیصصت علصصیهمالسصصالم ،دارالتعصصارف
للمطبيعات ،بیروت.1029 ،

 ،_________ .10فلسفتنا ،دارالتعارف للمطبيعات ،بیروت.1028 ،
 .12نخبۀ من الباحثین؛ دراسات فی حیاته و فكره ،مؤسسۀ داراالسالم ،بیروت.1011،
 .11نزیۀ الحسن؛ دراسۀ فی المنهج ،دارالتعارف للمطبيعات ،بیروت.1019 ،
 .12صدراي شیرازي ،محمدبن ابصراهیم ،الحكمصۀ المتعالیصۀ فصی االسصفار العقلیصۀ االربعصۀ ،مكتبصه
المصطفيي ،قم.1912 ،
 .12طباطبایى ،سیدمحمدحسین ،المیزان فصى تفسصیر القصرآن ،دفتصر انتشصارات اسصالمى جامعصهى
مدرسین حيزه علمیه قم.1012 ،
 .13خسروپناه ،عبدالحسین« ،منطق استقراء از نگاه شهید صدر» ،فصلنامه ذهن ،پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی ،تابستان  ،1929شماره  ،12ص
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مجلسخبرگان ،بهار  ،1922شماره 11ص
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 .81كيهن ،تامس .س ،ساختار انقالبهاي علمی ،ترجمه احمد آرام ،سروش ،تهران.1913 ،
 .88مانهایم ،كارل ،ایدئيليژي و اتيپیا؛ مقدمه اي بر جامعهشناسی شناخت ،ترجمه فریبرز مجیدي،
سمت ،تهران.1922،
 .89محمدبنسعدبنمنیع الهاشمی البصري ،الطبقات الكبرى ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا ،دارالكتب
العلمیۀ ،بیروت ،طال أولى1012 ،ه.ق1332/م.
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 .82مطهري ،مرتضی ،مجميعه آثار شهید مطهرى ،جلد پانزدهم ،صدرا ،تهران.1929 ،
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