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 تبيين و تحليل علم ديني از ديدگاه شهيد صدر
 

 فاضل حسامی
 چكيده
 یاسصالم  یعلصيم انسصان   يهصا هینظر نیاز نخست یكیدر مكتب عالمه صدر،  ینید علم

قتصصاد  ا ءهعرصص  در راآن هصم  و پرداختصه  میپصارادا  نیص ا نییتبصدر هم به  دیاست. شه
 دین، یك عنيانبه اسالم رسالتنشان داده است كه  هینظر نی. ااست كرده ادهیپ یاسالم
 گينصه  ایصن  تيصیف و كشف. نیست ها آن بین روابط و خارجی و عینی هاي پدیده كشف
علم است كه همياره در معرض تغییصر و   ٔ هعهدبر  دارند، تجربی و خارجی بعد كه ميارد

هاي اساسی سصاخت   گیرند. رسالت اسالم طراحی مبانی و چارچيب دگرگينی قرار می
 تعیصین  مسصیر  در دیباجامعه  كه است اندازي چشم وجامعه و بایدها و نبایدهاي اصيلی 

 ء هجنبص  كصه  یزمصان  تصا « علصم »آن حركصت كنصد.    سصيي به ،شده پذیرفته اصيل و شده
 فقصط  زیصرا  شيد؛ نمی غیراسالمی و اسالمی به متّصفمحض داشته باشد،  يگر فیتيص
 اگصر  امّااست.  یقبل ءهشد واقع ایدر حال وقيع و  تجربی و خارجی هاي واقعیت بیانگر
عینصی یافصت،    تحقّصق  اسصالم  مصذهب  اسصاس  بصر  اي جامعهمتفاوت  يها عرصه و ابعاد

و  مطالعصه جامعصه   آن ءهدربصار متفصاوت   يایزوا و ابعاد ازتيانند  دانشمندان و عالمان می
. كننصد شان را كشف و تبیصین   ها و آثار و نتایج روابط عینی بین آن ها، پدیده كرده،مداقه 
 نیچنص  لیص ميرد مطالعه و تحل يها دهیپد یچگينگ و تیماهحاصل از  یآگاه و دانش

                                                 
  گرایش) علم وقرآن  رشته دكتري دانشجيي ، واسالمی ءاندیشهعضي هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
 fhesami@gmail.com          ۀ، رایانامه:العالمی المصطفی ۀجامعدر   اجتماعی وعليم قرآن

                                  .السالم دكتر عبدالحسین خسروپناه انجام شده است این مقاله با نظارت و راهنمایی حجه
 12/2/1931: تاریخ دریافت

 11/11/1931تاریخ پذیرش نهایی: 
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 را هصا  آن نیبص  روابطو  ها دهیپد نییتب و فیتيص واقعاست كه در یاسالم علم ،يا جامعه
 برعهده دارد.   یاسالم جامعه در

مذهب و  ءهدربار شانیا آراء نيشتار، نیا در صدر دیشه دگاهید  یتشخ مدار
 تیص هصا در كل  آن يسصاز  ادهیص پ یبه آن و چگينگ یابی دست ندیمكتب اسالم و فرآ

 بصه  صصراحتا   كصه  صدر دیشه اثر نیترمهم. هاست آن لیو مشاهده و تحل یاجتماع
 زیص ن ۀیص القرآن ۀالمدرسص اسصت. در   اقتصادنااسالم و علم اقتصاد تيجه كرده،  ءهرابط
 .است كردهرا فراهم  هینظر نیا میتعم ءهنیزم
 .صدر دیشه ،ینید ءهجامع ن،ید علم، ،ینی: علم ددواژهیكل

 

 مقدمه
یصابی او بصه    هاي اساسی انسان با سایر مخليقات الهی را امكان دست یكی از تفاوت
: 2، ج1912 مالصدرا،)اند   ، و استعداد تيسعه و كمال بخشیدن به آن دانسته علم و دانش

قالب افزودن اجزاء تصازه بصه   دانش و عليم بشري نیز گاهی در  ٔ هكمال و تيسع  .902
و گاه با تغییر و دگرگينی اساسصی در اصصيل     12-12: 1913)كيهن، دانشی  ٔ همجميع

شصيد كصه ممكصن اسصت      اي آن علصيم حاصصل مصی    هاي زمینصه  فرضبنیادین و پیش
هاي قبلی باشصد   دستاوردهاي آن كامال  متفاوت و حتی متناقض و ناسازگار با داشته

هصاي   و نظریه پردازان معتقد بيد تا زمانی كه نظریه« كيهن» . 191-192: 1920 تزر،ی)ر
جدیصدي متيلصد    ٔ هین به مسیر خيد ادامه دهند، نظریهاي پیش فرض آنان بر مدار پیش

دسصت نخياهصد آمصد. درنتیجصه، پصارادایم      گیصري بصه   نخياهد شد و دسصتاورد چشصم  
(Paradigm)     زیصرا   . 121و  10، 13 :1913)كصيهن،  جدیدي نیز متيلصد نخياهصد شصد
بینی است كه پژوهشگر  هاي بنیادي یا جهان اورداشتنظامی از ب»معناي ها، به پاردایم

  شصناختی جهصت   شناختی و روش شناختی، ارزش شناختی، معرفت هستی  را در مبانی
: 1913)كيهن، « نمينه». هر پارادایم،  192: 1920؛ ریتزر، 83: 1923محمدپير، )« دهد می

فت را در درون خيد ، چندین نظریه و رهیا 198-191: 1920)ریتزر، « انگاره»یا   82
تيان در چند  هاي عليم اجتماعی را می نظریه ءكه همهچنان  .198 :)همان دهد جاي می
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هاي مسلط در این حيزه عبارت است از: الف  پارادایم  پارادایم خالصه كرد. پارادایم
هاي اجتماعی، ب  پارادایم تعریف اجتماعی، ج  پصارادایم رفتصار اجتمصاعی     واقعیت
هصاي مسصلط در علصيم انسصانی را بصه الصف         اي دیگر، پارادایم از زاویه  .192 )همان:

 اند. بندي كرده پارادایم تبیین؛ ب  پارادایم تفسیر؛ ج  پارادایم انتقادي تقسیم
شصناختی،   هصاي هسصتی   فصرض  تصيان پصیش   گفتصه مصی  با تيجه بصه مباحصپ پصیش   

هاي جصدي مياجصه    هاي ميجيد را با سؤال شناختی پارادایم شناختی و ارزش معرفت
د و آرام آرام كصر هاي رایج را ایجاد  دگرگينی در ساختار عليم و نظریه ٔ هو زمین كرد
هصاي   كه در عین رعایت شاخ  كردرا فراهم  «پارادایمی مسلط»گیري  شكل ٔ هزمین

اي  گينههب . 192-191 )همان: علمی، هم جدید خياهد بيد و هم مسلط یا حتی تركیبی
از اصصيل   مكصن اسصت  م باشصد و  هاي دیگصر را در بصر داشصته    كه اجزائی از پارادایم

پصارادایم  »ميضيعه و قطعی سایر عليم نیز بهره ببرد و درواقع یك كالن پارادایم یا 
(Multi Paradigm) «چند بعدي

 خياهد بيد. 
تيلیصد و  بصراي  بحپ و بررسی در باب عليم انسانی دینی، درواقع تالشی اسصت   

عليم انسانی را در بر گیصرد و بصر اسصاس     ٔ هچندبعدي كه هم ساختاربندي پارادایمی
شصناختی و   شصناختی، معرفصت   بینی خصا  خصيد و مبتنصی بصر مبصانی هسصتی       جهان
تياند با كلیت  طبعا  چنین پارادایمی می شناختی برآمده از معارف اسالمی باشد. ارزش

هاي متفاوت در عليم انسانی را در  نظریه ،ویژه داشته و درنتیجه ٔ هعليم انسانی مياجه
 هاي جدید را ضروري بنمایاند.  درون خيد جاي دهد یا ساخت نظریه

 

 ضرورت توجه به علم ديني
تصيان   در عصین حصال مصی    از چندانی به استدالل ندارد؛ امّلزوم طراحی علم دینی نیا

الَذِینَ یَتَخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِصن  » ٔ هآیدر  كریم قرآندالیلی را براي آن اقامه كرد. 
وَ لَن » ٔ هو نیز آی  193/نساءال) «دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُينَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَ الْعِزَةَ لِلَهِ جَمِیعًا

مل مسلمانان بصا كفصار،   در تعا  101نساء/ال)« یجَْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیالٌ
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تسلط  ٔ هسته و مسلمانان را از ایجاد زمینكفار را بر مسلمانان ممنيع دان ٔ ههرگينه سلط
 ؛898-891: 8ج، 1013 ،یمدرسص ؛ 122: 0، ج1920 مكصارم، )كفار بر حصذر داشصته اسصت    

  .112-112: 2ج، 1012 ،ییطباطبا
گينه كه استقالل و تمامیت ارضصی در گصرو اسصتقالل سیاسصی و نظصامی و      همان

وابسصتگی علمصی و تيلیصد    نفی در گرو  افزایش تيان رزمی است، استقالل علمی نیز
كصاري   هرگينه كيتاهی و اهمصال  منظير،بدینهاي علمی دینی و بيمی  است و  نظریه

روزرسصانی تصيان و امكانصات     در باب بصه  میكر قرآنمذميم و برخالف فرمان صریح 
هاي متضصاد بصا تيحیصد و     فرض عليم انسانی اگر با پیش ،. بنابراین 12نفال/األ) است

 بایصد شصيد و مسصلمانان    تياند از مصادیق سلطه كفار محسصيب   خداباوري باشد، می
هاي ایجاد مانع  این سلطه را از بین ببرند. یكی از راهكار ٔ هزمینتا  كننداذ تدابیري اتخ
 علمی كفار بر مسلمانان تيلید علم دینی است. ٔ هراه سلط بر سر

گصرا و مصصلحان    عالمان دینی، نخبگان تحيل ٔ هتيجه به علم دینی، همياره دغدغ
هم شدت بیشتري به خيد اجتماعی بيده است. با بروز برخی رخدادها تيجه به این م

رسصانده اسصت. پصس از پیصروزي انقصالب       هاي جدیدتري را به ظهصير   گرفته و یافته
 در ایشصان  ،)ره اسالمی در ایران و نیز مياضع غیررسصمی و ارشصادي حضصرت امصام    

منظصير اسصالمی   بهفرمانی را مبنی بر تشكیل ستاد انقالب فرهنگی رسما  89/9/23
پصس از امصام خمینصی، رهبصري معظصم       .دنصد كرصصادر  هصا   ساختن عليم در دانشگاه

افصزاري، جنصبش    هصاي متفصاوت ازجملصه نهضصت نصرم      انقالب)دام ظله  نیز در قالب
پردازي همياره بر ضصرورت و اهمیصت    هاي نقد و نيآوري و نظریه  افزاري، كرسی نرم
عددي نیز به ميضيع عليم انسانی اسصالمی تيجصه   اند. متفكران مت كار تأكید داشته این
 خسصرو  دكتصر  نیصز  و 9گلشنی دكتر ،8آملی جيادي اهلل آیت ،1مصباح اهلل آیتاند.  كرده
اي و دانشصگاهی بصه ضصرورت و     از فرهیختگصان حصيزه   چشصمگیري عداد ت و0باقري

 ٔ هحيصلآنها و نظریاتشان از  ٔ ههماند. معرفی و بررسی  دهكرمحتياي علم دینی تيجه 
 این نيشتار خارج است.
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شناسان علم و معرفت نیز معتقدنصد كصه مبصانی متفكصران متصأثر از محصیط        جامعه
نصات اجتمصاعی، بصر    عنصيان تعیّ اجتماعی آنان بيده و شرایط اجتماعی اطراف آنان به

هصاي آنصان    هاي متفاوت، به اندیشصه  و به گينه است ر واقع شدهثّؤافكار و آراء آنها م
ترین مبانی متفكران  دین كه از اساسی ،بنابراین . 21-02 :1922، مانهایم) دهد جهت می

آنان تأثیرگذار باشصد. هرچنصد كصم و     ٔ هبایست بر نظری القاعده می مسلمان است، علی
 متفاوت یا مشابه باشد. مكن استكیف این تأثیرات م

خاصصی   ٔ هی، نظریاز مبانی دین ركه متأثّ يپردازان معاصریكی از متفكران و نظریه
. او استاهلل سیدمحمدباقر صدر)ره   است، شهید آیت عرضه كردهعلم دینی  ٔ هرا دربار

این نيشتار درصدد آن است كه  لذا 2.استهاي درخيري داشته  فعالیت  در این زمینه
را از آثار ایصن متفكصر برجسصته اسصتخراج و      «علم دینی» ٔ هدیدگاه شهید صدر دربار

 .كند بازخيانی
 

 علم ديني تيعقالن پارادايم
اهلل شهید سیدمحمدباقر صدر از جمله متفكرانی است كه همياره به این ميضصيع   آیت

حساسیت داشته و در مقابل دو جریان مهم نظري و عملی در شرق و غصرب اعصالم   
هصاي معرفتصی لیبرالیسصم و     ، چارچيبفلسفتنا  ده است. وي با تألیف كتابكرميضع 

د. پصس از  كرمبانی معرفتی اسالم را طرح  مقابله چالش كشید و در سيسیالیسم را ب
را نيشت و پس از نقد مبانی نظري اقتصاد  اقتصادناآن با تكیه بر همان مبانی، كتاب 

د و نگاهی اصصالحی  كرداري، مكتب اقتصاد اسالمی را طرح  سيسیالیستی و سرمایه
نصاب ایصن متفكصر برجسصته و     هصاي   هاي اندیشصه  به عليم انسانی انداخته است. رگه

دید شهید صصدر كصه    ٔ هشناس مصلح، در تمام آثار و تألیفاتش وجيد دارد. زاوی اسالم
شيد، در زمان خصيد از بیشصترین    در صفحات آتی همین نيشتار به تصيیر كشیده می

ها برخيردار بيده است و تا زمان كنينی نیز كارآمصدي   ترین رهیافت انسجام و شفاف
طصير مسصتقل بصه    ها بصه  یك از آن در هیچ ،ست نداده است. در عین حالخيد را از د
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یصابی بصه    اي كه شامل همه اجزاء آن بشيد و فرآیند دسصت  گينهميضيع علم دینی به
 و ارزیابی آن را شامل شيد، نپرداخته است.  نظریه
هاي شصهید صصدر منصير بصر آن      یابی به یك چارچيب مشخ  در اندیشه دست

و پصس از   ي آثار ایشان ابتدا به مبانی نظري علم دینی دست یافصت است كه از البال
اي كصه   گينههمشخ ، تعمیم داده شيد. ب ٔ هنظر از یك حيزبندي نظریه و با قطع قالب

به همصین منظصير الزم    . 28-21: 1083 )صدر، دشيهاي مرتبط عليم  حيزه ٔ هشامل هم
 شهیدصصدر   مبصانی اندیشصه  محيرهصاي اساسصی    است قبل از ورود به اصل ميضيع،

 .شيدمشخ  
 

 شهيد صدر ٔ هشناختي در انديش هستي ٔ هنظري
هصاي غیرمحسصيس    اي بصر اثبصات هسصت    در تمامی آثار شهید صدر، تأكیدات ویصژه 

حیات علمی شهید صدر،  ٔ هد. این تأكیدها ناشی از آن است كه در دورشي مشاهده می
امپراطصيري فلسصفی ماركسیسصم و     دو امپراطيري نظري بر جهان مسلط شده بيدند.

امپراطيري فلسفی لیبرالیسم كه هرچند در برخی مفروضصات، متفصاوت از یكصدیگر    
در این جهت مشترک بيدند كه عالم ماده و مادي اساس اندیشه و عمل بشري  ،بيدند

شصناختی و   براي آنكه انحصصار هسصتی   ،لذا . به بعد 11: 1028همي، ) دهد را تشكیل می
شناختی این دو امپراطيري را از میان بردارد، همياره بر این نكته تأكید داشت  معرفت
براي عالم وجصيد دو سصاحت قایصل     وي .منحصر در امير مادي نیست« هستی»كه 
. یك ساحت  بعد به 12 )همان: كند می اقامههاي متعددي  شيد و براي آن استدالل می
ساحت محسيسات و امير مادي است كه شناخت این ساحت نیازمند مشاهده و  آن،

اند  را پذیرفتهتجربه است. اكثر قریب به اتفاق مكاتب بشري و فلسفی، ميجيدیت آن
كند كه هستی عصالم محسيسصات نصه     نظر دارند. شهید صدر نیز بیان میو بر آن اتفاق
عالم متافیزیك و ماوراءالطبیعصه دارد و  نیست بلكه ارتبار عمیقی با  شدنیتنها انكار

. با دقصت در عصالم مصادي و    استر تأثیر و تأثّ ٔ هرابطمبتنی بر این ارتبار دوسيیه و 
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بریم كه از  محسيسات، به وجيد خالق آن، و نیز نظم و قانين حاكم بر طبیعت پی می
 دانصیم  یكتا میت خداي واحد و ربيبیّ ٔ هرا نتیجكنیم و آن یاد می« نظام احسن»آن به 
 . 912 :)همان
 

 شناختي در انديشه شهيد صدر معرفت ٔ هنظري
هصا از   میصزان كاشصفیّت آن   ٔ ههاي شناخت و داوري دربار سخن از مبادي و سرچشمه

شناسی بصيده اسصت. در ایصن میصان،      واقع، همياره یكی از مباحپ اساسی در معرفت
هصاي   اند. این دسته فقصط داده  بعضی بر تجربه تكیه زده و همياره بر آن تأكید ورزیده

انصد.   دانند و ماوراي تجربه را خارج از قلمرو علم دانسته تجربی را در قلمرو علم می
را  هاي عقالنی و قیاسی تأكید داشته و مصاوراي آن  اي بر عقل و گزاره بل، عدهدر مقا

شصناختی  معرفت ٔ ه. شهید صدر ابتدا نظری 91: 1929خسروپناه، )اند  اعتمادناپذیر دانسته
مشصهير    ، كصه برگرفتصه از دیصدگاه   «انتصزاع  ٔ هنظری»باعنيان  فلسفتناخيد را در كتاب 

هصاي   كنصد. در ایصن نظریصه، وي معتقصد اسصت ریشصه       فالسفه مسلمان است، طرح می
هاي خارجی و امير محسيس است  اي از عینیت هاي بشري، تصيرات ساده شناخت
آورند و  دست میهاي خارجی و محسيس به ها مستقیما  در تماس با عینیت كه انسان

هصا وجصيد دارد از همصان     با كمك پردازش ناشی از قدرت ابتكصاري كصه در انسصان   
كنند كه در قلمرو احساس  اي ساده، معانی و اصطالحات جدیدي را خلق میتصيره

گیصرد   تصيرات نيع دوم قرار می ٔ هگیرد. این دست مفاهیم در دست و تجربه جاي نمی
ها و روابط خارجی است. مفاهیمی همچين علیّت، كلیّت،  كه حاصل انتزاع از عینیت

تصدیقات نیز حاصصل   . 13-12: 1028)صدر، جزئیّت و امثال آن از این دست هستند 
 ها است. تصدیقات نیز دو نيع است: بررسی تصيرات و تصدیق بین آن

 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  

 تكیه شيد.  بر معارف ضروري و بدیهی
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دهد كه معارف بشري همياره محتصاج قضصایاي ضصروري و     شهید صدر نشان می
هصاي   عرصصه  ٔ هاند. اصل علیّت در همبدیهی هستند كه از قلمرو حس و تجربه خارج

شناسصی   ست. یكی از اصيل اساسی معرفتنشدنی ا عقلی و تجربی ضروري و انكار
. نباید از تأثیر  92-22 )همان:سلبی است تناقض هم از جهت ایجابی و هم ٔ هرا استحال

تيسصعه دانصش    تجربه و حس در كشف مجهيالت انسانی و خدمات آن در كشصف و 
گرا نیست  پردازان تجربه معناي تسلیم در برابر آراء نظریهاین به بشري غفلت كرد. امّا

 . 22 )همان:

 ٔ هپردازش نظریص  گیري از تجربه و تسلیم نشدن در برابر آن، شهید صدر را به بهره
را شصناختی بتيانصد آن   هصاي معرفصت   اش سيق داد تا از خالل تحلیصل  شناختی معرفت

شناختی،  معرفت ٔ ههاي جدیدتري از درون آن متيلد كند. این تيسع تيسعه دهد و ایده
گیري از اسصتقراء كشصاند. او بصراي     سيي بازنگري در كاربرد و بهرهشهید صدر را به

یصك حكصم    ٔ هاستقراء كه بررسی و مشاهده ميارد مشابه و سپس استفادگیري از  بهره
 پذیر است، دو شرر قائل است:كلی و تعمیم

آماري یا ميضيع تحلیل، داراي مفهيم واحصد و   ٔ هشده در جامعميارد یافت ٔ ههمالف: 
 ؛خصيصیات مشترک واقعی باشند

هیچ نيع گزینشی در نيع،  ها مشابه و مشترک باشد و آن ٔ هعملیات تحقیق در همب: 
 فرآیند، عملیات تحقیق، بررسی، مشاهده یا آزمایش انجام نگیرد.

 

تيان از روش استقرائی در عليم تجربی بهره بصرد و آن را   با رعایت این دو شرر می
ت در مفصاهیم و  سصببیت و علیّص   ٔ ه. به نظر او بین رابطكردبا حساب احتماالت عجین 

هاي فلسفی و عقلی تفصاوت وجصيد دارد.    علیت در گزاره ٔ هطهاي تجربی با راب گزاره
ت حتمصی و ضصروري وجصيد    ت و علیّص سببیّممكن نیست هاي تجربی،  زیرا در یافته

احتمصال  »استقراء در عليم تجربی ایصن كارآمصدي را دارد كصه     ،داشته باشد. درنتیجه
ت افزایش یابصد،  یّدهد و به همان میزان كه احتمال تعمیم و سبب را افزایش می« تعمیم

 . 09 :1929 خسروپناه،) دهد را كاهش می نداشتن احتمال تأثیر
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 ،آور داشصت تيان از استقراء، اسصتنبار اطمینصان   گفته می با رعایت دو شرر پیش
تياند با استفاده از  ق میمحقّ ،ت را در پی نداشته باشد. بنابراینت و حتمیّهرچند قطعیّ
هاي برآمده از  اي كه محتاج گزاره گينهبه ؛گام برداردسيي تيالد ميضيعی استقراء به

این اطمینان یا یقین منطقصی، همصان مبنصاي      .00 :)همان اصيل ميضيعه خا  نباشد
ها همياره زندگی خيد را برا اساس همصین نصيع از    انسان ٔ همعارف بشري است و هم
اخذ  آنگذارند و حتی تصمیمات مهم زندگی خيد را بر اساس  یقین و اطمینان بنا می

كنند. عليم تجربی اعم از عليم طبیعی یا انسانی نیز بصه همصین صصيرت اسصت و      می
ها اطمینان پیدا  پدیده ت بینسببیّ ٔ هدانشمند تجربی بر اساس استنبار استقرائی به رابط

 دهد تا از طریق آن به سؤاالت خيد پاسخ دهد. را تعمیم میكند و حاصل آن می
 

 صدر شهيد انديشه در شناختي انسان ٔ هنظري
شناسصی او   شناختی شهید صدر در انسان نظام هستی و نیز مبانی معرفت ٔ هدوگان ٔ هجلي

تعامل و تأثیر و تأثّر دو ساحت مادي و معنيي در انسان را،  شيد. لذا نیز متجلّی می
او معتقصد اسصت چصين انسصان       .911و912: 1028)صصدر،  دانصد   مصی  شناختیخيبی به

زیسته و  ميجيدي اجتماعی است، همياره در طيل تاریخ در درون نظام اجتماعی می
حیات اجتماعی انسان  سي، همین تأثیر و تأثّر عمیقی داشته است. از یك ٔ هبا آن رابط

هاي  با بحران ٔ هامروز را با مشكل و بحران مياجه كرده و از سيي دیگر او را به مقابل
یابی بصه یصك زنصدگی     هاي جدي براي دست عمیق اجتماعی وادار كرده است. تالش

-18: 1083)همصي،  ها است  سعادتمندانه بر مدار عدالت و پاكی یكی از این نيع تالش

تصر از   هاي علمی بشر امصروز بصه مراتصب بیشصتر و پیچیصده      و فعالیت ها . كيشش 19
هصا،   گذشتگان شده است؛ زیرا اندیشمندان و متفكصران متعصددي بصراي حصل بحصران     

 . ایصن مسصیر   10 انصد )همصان:  د و متفاوتی عرضه كصرده هاي متعد حل ها و راه دیدگاه
و  است،« الهی خلیفۀ»قام دار م زیرا انسان عهده گاه بر انسان مسدود نخياهد شد، هیچ

اي كصه دارد   خداوند این تيان را تكيینا  به انسان عطا كرده تا با قدرت تعقصل و اراده 
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شصهید    .120: 1922 ،يدیجمشص ؛ 182: 1083)صصدر،  خيد بر سرنيشت خيد مسلط شيد 
خالفت »ها داده است  انسان ٔ ههمصدر این نيع خالفت تكيینی را كه خداي تعالی به 

كرامت ذاتی انسان است و خداي تعصالی بصراي رسصیدن     ٔ هدهند نامد كه نشان می« عام
نهایی كه هدف خلقت است به او عطصا كصرده اسصت. در ایصن نصيع از        انسان به كمال
یعت نیصز رابطصه برقصرار    تيانند با یكدیگر و با طب ها بر روي زمین می خالفت، انسان
؛ 183: 1083)صصدر، مالكانصه   ٔ هاست و نصه رابطص  داري  امانت ٔ هاین رابطه، رابط كنند؛ امّا

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

 ٔ ه. امّا، قلمصرو آن بسصیار گسصترده اسصت و همص      112: 1922)جمشیدي، نامحدود باشد
  .112-111: 1922جمشیدي، )شيد  هاي حیات بشري را شامل می عرصه

خدا شصد نیصز    ٔ ههاست، انسانی كه خلیف انسان ٔ هتعالی هدایت هم چين هدف خداي
 ٔ هباید همان هدف را تعقیب كند و با نظارت و امر به معروف و نهصی از منكصر، زمینص   

ایصن هصدف از هصیچ كيششصی     هاي دیگر را فراهم كند و براي نیل بصه   هدایت انسان
 فروگذار نكند و از مشيرت دیگران نیز بهره ببرد. 

تيانصد از   از سيي دیگر انسان خلیفه و جانشین خدا بر زمین اسصت، دیگصر نمصی   
ها بر زمصین و آنچصه بصر     مند شيد. بلكه خالفت انسان مالكیت استقاللی بر زمین بهره

ها در این خصيصیت  انسان ٔ ههمگیرد و  روي زمین است شكل امانتداري به خيد می
تياند آزادي و اختیار دیگران را سلب كصرده یصا ظلصم     كس نمیشبیه هم هستند. هیچ

 كند. در عین حال، همه ميظفند كه مسیر هدایت را براي یكدیگر هميار كنند.
 با طبیعت، قادر بيده تا تجربیات علمی خيد را در آن عرصه به ٔ هانسان در مياجه
برداري از طبیعت بگستراند و هر روز تجربه و  خيد را در بهره ٔ هخدمت بگیرد و سلط

كصار  منظير اسصتخدام آن بصه  با طبیعت و به ٔ هدانشی به دانش خيد بیفزاید و در مياجه
 ببندد. 
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  تياند از تجربیات اجتماعی خيد بهره هرچند انسان در فرآیند زندگی و حیات می
اعی انسان متفاوت از تجربیات طبیعی اوست. ایصن تفصاوت در   بگیرد، تجربیات اجتم

طبیعی و اجتماعی بازگشت به خصای  طبیعت و نظام اجتماعی انسصان دارد   ٔ هتجرب
 ها عبارت است از: ترین این تفاوتمهم  .82-80: 1083 )صدر،
اجتمصاعی قصائم بصه نظصام      ٔ هكه تجربص تياند فردي باشد، درحالی طبیعی می ٔ هتجرب
  .81-82 :)همانتياند فردي باشد  تماعی است و نمیاج

عالمصان و   ٔ هطبیعی از شفافیت و وضيح بیشتري برخيردار اسصت و انگیصز   ٔ هتجرب
اجتماعی ممكن اسصت اغصراض    ٔ هكه در تجربدانشمندان كشف حقایق است؛ درحالی

واقعصا       كشی از دیگران وجيد داشصته باشصد و متفكصران     دیگري چين استثمار و بهره
  .82-81)همان، دنبال كشف حقایق نباشند به

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

 ٔ هكننصد شده تيسط انسان اجتماعی، مصنعكس و طراحی  هاي اجتماعی ساخته نظام
هصا را بصیش از آن متعصالی سصازند      تياند انسان هاي طراحان آنان است و نمی تيانایی
  .92-83 )همان:

شهید صدر با رویكردي انتقادي به مكاتب بشري، معتقد است این مكاتب، حیات 
كنند و  جهانی تعریف می انسان و قلمرو اعمال و آثار بشري را در حیات مادي و این

هاي خيد را انجام دهند. این نصيع   برداري يانند در این دنیاي مادي بهرهت ها می انسان
شصناختی آنصان دارد    شناختی و معرفصت  نگاه و تحلیل بازگشت به همان مبانی هستی

 .  22-22 )همان:
است كه او « حبّ نفس»و « حبّ ذات»شهید صدر انسان فطرتا  داراي  ٔ هدر اندیش

اند. اسالم با تيجه به این خصلت ذاتصی انسصان،   خي سيي كسب منافع فردي میرا به
در   .21 )همصان: ها را جهت داده و مهصار كنصد    كند تا آن قياعد و مقرراتی را وضع می

هاي اجتماعی دیگر، انسصان آزاد و رهصا از قیصيد آسصمانی تعریصف       كه در نظامحالی
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مياهصب و  كشصی حصداكثري و اسصتثمار     اي جز بهصره  ذات ثمره حب ٔ هشيد و غریز می
. بنصابراین، بصراي    23-22 )همصان:  هاي دیگر را ندارد هاي دنیيي و حتی انسان نعمت

هصا را تغییصر داد. تغییصر در     ها و مرارت تعالی بخشیدن به او باید معانی و قلمرو لذت
حل اساسی راهنمایی و هدایت انسان اسصت كصه   راه« الم»و « لذت»مفاهیم و قلمرو 

  .22 )همان:را بیان كرده استآن اسالم ،نظر شهید صدربه
شيد، منافع انسان  حاصل تالقی حبّ ذات و تعریف لذّت و الم منجر به عدالت می

هاي دین از لذّت  حبّ ذات و تعریف ٔ هشيد. بنابراین، برآیند نظری متيجه جامعه نیز می
از  . لذافراد و جامعه به یكدیگر استشهید صدر، گره خيردن منافع ا ٔ هو الم در اندیش

 . 22 )همان: آید وجيد نمیمنظر دین هیچ منافاتی بین منافع فردي و منافع جامعه به
 

 صدر شهيد نگاه در علم
هصا و   هاسصت كصه حكایصت از واقعیصت     اي از گصزاره  علم مجميعه شهید صدرنظر  از

ها را  هاي خارجی را تيصیف و ارتبار بین آن رخدادهاي خارجی دارد. علم، عینیت
او علصم را حاصصل     .82: 1022 صصدر، ) هصا را تبیصین كنصد    كند تا بتياند آن آشكار می
هاي عینصی   پدیده ٔ هدربارها  داند كه انسان هاي انسان براي پاسخ به سؤاالتی می تالش

 همي،) ها را تيصیف و تحلیل كند و خارجی در شرایط فعلی و حال دارد تا بتياند آن
 معتقصد اسصت كصه    ربى محصض، تج روش به انتقاد ضمن صدرشهید  . 118: 8ج ،1083
هاي  قطعات مجزاي واقعیت ٔ هبه مشاهد شيد، محصير تجربى روش در صرفا اگرعلم

دست از آن به تيان قانين نمی و رسد كه به تعمیم نمی یابد می عینی و محسيس تقلیل
 قياعد و هاگزاره تسلیم كه ندارد آن جز اى گر تجربی چاره پس علم و مشاهده آورد.
 ٔ هاز تجربه و مشصاهد  دیالكتیك، يهاماتریالیست همانند یعنى شيد. فلسفى و منطقى

هصا و   ببرنصد تصا بتياننصد دیصدگاه      ههاي فلسفی و منطقی بهصر  مستقیم عبير و از گزاره
 علم تبیینى و تفسیرى بعد، بنابراین جهان هستی نشان دهند. ٔ هنظریات خيد را دربار

با تيجه به نیاز عليم تجربصی بصه     .11: 1029)همي،  گیرد مى خيد به ترى وسیع قلمرو
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هاي منطقی و فلسفی، سهم مباحپ نظري و فلسصفی در دسصتاوردهاي علمصی     تحلیل
 . 88: 1ج، 1083 همي،) هاي تجربی است غرب بیش از یافته

تيان چنین نتیجه گرفت كه شهید صصدر معتقصد اسصت دسصتاوردهاي      می ،بنابراین
عليم تجربی اعم از عليم طبیعی و عليم انسانی حاصل تالقی و همكاري مشاهدات 

صصيرت  خارجی دانشمندان و مبانی فلسفی و منطقی آنان بيده اسصت. در غیصر ایصن   
محض دستاورد علمی بصراي دانشصمندان نداشصته و در آینصده نیصز       ٔ هتجربه و مشاهد

شصهید   ٔ هپرگار تحلیل علم دینصی در اندیشص   ٔ هتياند نقط نخياهد داشت. این تحلیل می
هصاي   فصرض  صدر باشد. زیرا بر اساس این دیدگاه، وابستگی عليم تجربی بصه پصیش  

شيد كه هیچ علم و عالمی، بریصده از   اده مید و نشان دشي نظري و فلسفی آشكار می
 تياند به تحلیل دست پیدا كند. مبانی و اصيل ميضيعه خيد نمی

 

 دين در نگاه شهيد صدر
دین و تعریف آن متفاوت است. برخی با صراحت تمام دیصن   ٔ همياضع متفكران دربار

 عرضصه دي كصه  از میان تعصاریف متعصد   1اند. را تعریف كرده و ابعاد آن را تيضیح داده
 ٔ هتصا زمینص   كردها را استخراج  آن ٔ هتيان محيرهاي اساسی و مشترک در هم شده، می

 یك تعریف واحد و جامع فراهم شيد. 
 ،یتجربص  كصرد یبصا رو  نید قتیدر حق یمعناشناخت ینشان از هماهنگتحقیق امر، 

 یصی جزا نصد یبرآ انگریص ب يهصا  عبارت است از آميزه ن،ید قتیدارد. حق یو نقل یعقل
 نیكه سعادت و نجات انسان را تأم يا گينهبه ،ييیدن يها ها و كنش و منش ها نشیب

        ریص و در غ یحصق و الهص   نیص ، دشصيد  سصتند م یبه حصق تعصال   يگر انیب نیكند. اگر ا
 انیص در اد یحقّص  يها هرچند آميزه د؛یآ یشمار مبه یالهریباطل و غ نیصيرت، دنیا

را  ییحق و باطل، سعادت و نجات نها يها آميزه ٔ هباطل وجيد داشته باشد، مجميع
 2.كند یبرآورده نم
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یك از آثار خيد به تعریف مبسير  شهید صدر ازجمله متفكرانی است كه در هیچ
كند و از تكرار همان تعریصف   پردازد. او به بیانی مختصر از دین بسنده می از دین نمی

كند. گيیا در نظر او مفهيم دین كامال  روشن  تعدد خيد نیز پرهیز میمختصر در آثار م
نیصاز از تعریصف مجصدد آن     بيده و با تيجه به تعاریفی كه از دین شصده، خصيد را بصی   

 ٔ هوسصیل ایمان به خدا، پیامبرش و آنچه به»دانست. لذا در یك جمله كيتاه دین را  می
شهید صدر  بنابراینداند.  می  2 :1029، صدر) «او فرستاده و تسلیم در برابر این اصيل

اي از عقاید مربير به وجصيد و احصدیت خالق)مرسِصل ، عقیصده بصه       دین را مجميعه
 رسالت پیامبر)رسيل  و نیز عقیده و عمل به آنچه پیامبر اسالم)رسالت  آورده اسصت 

كام كصه  شيد. اح كه شامل عقاید و باورها، احكام و اخالق می  2: 1029)همي، داند می
براي تنظیم حیات انسانی و هدایت اوست، تشریع الهی است. این احكام به دو نصيع  
ق است؛ احكام تكلیفی و احكام وضعی. احكام تكلیفی مستقیما  و بدون واسطه، متعلّ

ا احكام وضعی چنین نیستند و چين امّ ؛شيند ها واقع می بایدها و نبایدها یا امر و نهی
ق آینصد، متعلّص   شمار میهها ب اند یا از ليازم آن احكام تكلیفی ميضيع یا مقدمات سایر

. احكام الهی اعصم   89: 8ج، 1018)همي،  شيند بایدها و نبایدهاي الزامی یا اخالقی می
 ٔ هها و ضصررهاي واقعصی و حقیقصی اسصت، همص      از الزامی یا اخالقی كه تابع مصلحت

زندگی انسانی نیست كه مستقیم اي از  شيد و هیچ نقطه هاي حیات را شامل می عرصه
شصهید صصدر، دیصن     ٔ هدر اندیش ،بنابراین  .81 :)همان ها نباشد ق آنیا غیرمستقیم متعلّ

را به قلمروهصاي خاصصی تقلیصل    تيان آن شيد و نمی اسالم قلمرو وسیعی را شامل می
اعمال و رفتارهصاي ذهنصی و    دادن داد. بلكه به دلیل آنكه آدمی دائما  در حال انجام

نيعی با دین مرتبط سليک آدمی به ٔ ههاي فردي و اجتماعی است، هم عینی در عرصه
 شيد.  می
وجيد دارد، بررسی تغییر پیامبران الهی  شهید صدرمهمی كه در افكار و آراء  ٔ هنكت

یصت  داند كه هریك به سهم خيد اهم است. وي تغییر پیامبران را معليل چند دلیل می
شده براي آن دین اي دارند. یكی از این دالیل، آن است كه اهداف از پیش تعیین ویژه
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انداز دیگري برایش وجيد نداشصته باشصد و    و آن پیامبر به پایان رسیده باشد و چشم
رو ميضع معین و مشخصصی نداشصته باشصد، در چنصین      حيادث پیش ٔ هدرباردرنتیجه 

عامل دیگر آن است كه پس   .13-12: 1082)همي،  یابد شرایطی عمر آن دین پایان می
اش تحریف شده و به انحراف كشیده شيد، پس دیگر  از فيت آن پیامبر، میراث دینی

هصاي   عامصل سصيم بصه ویژگصی      .82 :)همان رسد ماند و به انتهاء می آن دین باقی نمی
عصارف  شيد كه به چه میزان تيان دریافت م شخصی و شخصیتی آن پیامبر مربير می

. شصيد  ها، قلمرو مخاطبصان آن تعیصین   الهی را داشته باشد كه متناسب با آن تيانمندي
بسا ممكن است پیامبري با تيجصه بصه شصرایطش بصراي زمصان یصا مكصان معینصی         چه

  مأميریت داشته باشد. بنابراین از همان ابتداء پایان پیامبري یك پیامبر مشخ  شده
. و عامصل چهصارم؛ دگرگصينی در     89 )همصان:  است و آن دیصن اقتضصاي دوام نصدارد   

اي از  ها تصدریجا  بصه مرحلصه    هایی است كه مخاطب پیامبر هستند. یعنی انسان انسان
رشد و كمال رسیده باشند كه آئین و شریعت ميجيد تيانایی اقنصاع آنهصا را نداشصته    

ب نیصز دیصن تصا    ،صصيرت . در اینكندباشد و نتياند نیازهاي ضروري آنان را مرتفع 
. پس از آنكه  80 )همان: رسد دهد و عمرش به پایان می مقاومت خيد را از دست می

صيرت اجمال تيضصیح  اصل تغییر در پیامبران و آمدن دین دیگر با پیامبري جدید به
هاي دین، تغییرپذیر است.  كه كدام بخش یا بخش شيدباید معليم  پذیرفته شد،داده و 

تيحیصد اسصت كصه     محـور اول كند،  ادیان سه محير اساسی را معین می ٔ هاو براي هم
 محـور دوم  ؛انسان با خداي واحد است ٔ هادیان آسمانی و بیان رابط ٔ همشترک بین هم

هصاي   وجيد آمدن آمادگیپیامبري و قابلیت پیامبر براي پذیرش و حمل آن دین و به
كشصی   ها با هم و قياعد بهره انروابط انس محور سومو  ؛الزم در پیامبر آن دین است
 انسان از طبیعت است. 
شناسی شهید صدر بر این اصل استيار اسصت كصه در درون    با تيجه به آنكه انسان

ها دو نيع انگیزه و كشش وجيد دارد؛ یكی حب و كشش الهی است و دیگري  انسان
مرتبه و  این دو كشش، معتقد است كه انسان مسلمان در هر ٔ هكشش دنیيي. در مقایس
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متيجه مبدأ اصلی و خالق یكتا باشد و اعمصالش را هصر    بایدجایگاه و در هر عملی 
تصيان حصب دنیصا و     . در دیدگاه شهید صدر نمیكندگیري  سيي او جهتچه هست به
هصا را   تيان آن شيند و دیگر نمی زیرا متضاد هم می ،طراز هم قرار داد حب خدا را هم
 ها عالم و غیرعالم برابرند.  گیري طبعا  در این جهت . 91 :1082 ،ي)هم دكربا هم جمع 

گينه نیست كه وقتی فردي در خياهد و این ها نیز مدوامت می گیري مراقبت بر جهت
بسا در یصك لحظصه غفلتصی    مسیر خدایی قرار گرفت همياره در همان مسیر بماند. چه

ر ني و بدیع بصه  عارض شيد و فرد عالمی در حال تيضیح یك ميضيع یا خلق یك ام
راهه بیفتد و حب دنیا به جاي حب اهلل بنشیند و عالم آگاه را بصه گمراهصی بكشصاند     بی

. حب خدا و حب دنیا هم مراتب و درجاتی دارد كه متناسب با جایگصاه   91-92 )همان:
تر باشد، نزدیكی و  شيد. هرچه جایگاه افراد رفیع ها متفاوت می افراد و میزان وابستگی

 . 02-93 )همان:شيد  تر و مؤثرتر می تر، ملميس تر، عمیق ها شدیددوري آن
این تحلیل شهید صدر در راستاي همان نگاه ایشصان اسصت كصه علصم را وسصیله      

یك از عليم بشري اصالت قائل نبصيد و بصه   داند و نه هدف و غایت. او براي هیچ می
اصيل  ٔ هپرداز در حيزرغم آنكه خيد یك نظریهآنها نگاه ابزاري داشت. وي علی ٔهمه

كند كه مباحپ این علم همانند سایر عليم بصه خصيدي خصيد     ا تأكید میامّ ؛فقه است
 ٔ ههمص وي نظر  ازكه مباحپ و ميضيعات فقهی نیز اصالت ندارد. چنان ،اصالت ندارد

گاه مفید خياهنصد بصيد كصه در مسصیر      عليم اعم از معارف اسالمی یا عليم بشري آن
معصيمین ما بصه   ٔ هگينه كه ائم همان .خدمت به اسالم و مسلمین باشدشناخت اسالم، 

جانبصه از اسصالم   اند و خيد را وقف معرفی و دفاع همه دهكرعنيان الگيهاي ما عمل 
. وي معتقد است جدایی انسصان از منبصع وحصی و نتصایج      82-89 :1082 ،ي)هم كردند
اق افتصاده و منشصأ اخصتالف و    اي است كه قبال  بصراي بشصریت اتفص    بارش، پدیده زیان
انصد.   ها در ابتداء امت واحده بصيده  است. زیرا انسان  هاي عمیق اجتماعی بيده شكاف

وحدت آنهصا در فرآینصد    ،اشان بيد. امّ فطرت و خيي انسانی ٔوحدت آنها نیز بر پایه
قصدر   رشد و تكامل جامعه بشري تبدیل به اختالف و شكاف شد و ایصن اخصتالف آن  
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هصاي آسصمانی كصه     كرد كه خداي تعالی انبیاء را مأميریت داد تا با كتصاب  عمق پیدا
ها بروند و آنها را هدایت كنند تصا   سيي انسان به ،هایی هستند حاوي اصيل و شریعت

ها، نیازهاي اساسی خيد را در طيل تاریخ تأمین كنند  بر اساس آن اصيل و شریعت
 راهه نروند ب باشند تا گمراه نشيند و به بیو انبیاء الهی میان آنها داوري كنند و مراق

 . 22-21 )همان:
زیست، بنابر  انسان در ابتداي تاریخ حیات اجتماعی خيد كه بر اساس فطرت می

تصأمین   برايها،  مظاهر خلقت اعم از طبیعت و سایر انسان ٔ هاز هم« حب ذات»اصل 
برد. طبعا  با تيجه به دانشی كه انسان آن ميقع  ها بهره می نیازهاي خيد و انتفاع از آن

هصا   تيانست بر اساس فطصرت در كنصار سصایر انسصان     انتظارش می ٔ هداشت و به انداز
تدریج كصه بصه دانصش او افصزوده شصد، ایصن       ا بهبرادرانه به زندگی خيد ادامه دهد. امّ

اي  گينهبه .اي رسید كه منشأ اختالف بین آنها شد ها به مرحله نسانكشی از سایر ا بهره
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  

تيان از همان عاملی كصه خصيد    میرا بگیرد، ناختالف از بین برود و وحدت جاي آن
 ميجب اختالف شده بيد استفاده كرد. 

 ،هاي او بيده مندي برداري سيء از فطرت بشري و تيان عامل این اختالف كه بهره
شد. لذا ارسصال   تيانست عامل وحدت شيد از همان ابتداء باعپ اختالف نمی اگر می

هصایی   هصا حكيمصت  نگرفصت و آ ، صيرت باشندصل به منبع وحی پیامبران الهی كه متّ
خيد مشصكالت جامعصه    ٔ هتشكیل دادند كه در گذر زمان تكمیل شد و هریك به انداز

 2. 32-22 )همان: بشري را حل كرد
بشر شكل  ٔ ههاي متعددي براي تأمین نیاز و خياست هرچند در طيل تاریخ نیز نظام

تياند  نها نظامی كه میا شهید صدر معتقد است تامّ ؛گیري باشد گرفته یا در حال شكل
فقط است. زیرا « نظام اسالمی»ی بخشد، بشریت را براي همیشه از ظلم فراگیر رهای

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  
هاي اجتماعی خيدسصاخته كصه منشصأ قدسصی      ند. برخالف سایر نظاملذا مقدس هست

 تيانند برخيردار باشند. ندارند و درنتیجه از احترام ویژه نمی

 روحانی و مادي انسان انسجام و ارتبار برقرار كند. ٔ هتياند بین جنب نظام اسالمی می

بیگانگان  ٔ هسلطمسلمین و رهایی آنها از  ٔ هسيي تشكیل امت واحدنظام اسالمی به
هصا دربنصد كشصیده و     ار سالكيشد تا امت اسالمی را كه كفّ شيد و می گیري می جهت

 . 121-122 )همان: برهاند ،بيدند  استعمار كرده
دنبصال  انسان با محیط اطراف خيد معتقد اسصت انسصان همصياره بصه     ٔ هاو در مياجه

خصيد درآورد. ایصن ميضصيع    را به تسخیر تسلط بر طبیعت و عالم هستی بيده تا آن
گاه این نيع ارتبصار انسصان بصا طبیعصت      همياره وجيد داشته و خياهد داشت و هیچ

هاي متفاوتی بصه   منقطع یا متيقف نخياهد شد بلكه همياره این سلطه، اشكال و گينه
تر شده است. براساس اسالم و باور مسلمانان، اسصالم و   خيد دیده و همياره متكامل

تيحیدي و هم رسصالت نبصيي را بصه كمصال نهصایی       ٔ هر اسالم، هم عقیدپیامبري پیامب
تمامصه  را بصه ها هستند كه باید آن رسانده است و هیچ كم و كاستی ندارد و این انسان

كشی از طبیعت و تسصلط بصر آن، شصرایط     ا در بهرهدریافت و مطابق آن عمل كنند. امّ
با حفظ آن اصيل تيحیدي و مطابق بصا   بایدلذا  .ها متفاوت خياهد بيد زندگی انسان

رسالت نبيي و متناسب با نیازها و شرایط زندگی به استخدام طبیعت مبادرت كنصد.  
ها از طبیعت مداخله كنند بلكه  كشی انسان بهره ٔ هاند تا مستقیما  در نحي پیامبران نیامده
ا در ایصن فرآینصد   است ت  ها بيده ها القاء اصيل انسانی و حكیمانه به انسان رسالت آن
ها غافل نشصيند یصا اسصتعدادهاي     هاي انسانی خيد را فراميش نكنند و از آن خصلت

در  . 98-80: 1082)همي،  خدادادي خيد را در مسیرهاي غیرخدایی به خدمت نگیرند
مند است و برخالف نظر آنها كصه   این میان اسالم از ویژگی و برتري خا  خيد بهره

اي است كه از  دانند، شهید صدر معتقد است اسالم عقیده می اسالم را فقط یك عقیده
هاي آن  بلكه اصيل و قياعدي دارد كه آثار و جليه ؛شيد حیات اجتماعی متمایز نمی
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شصيد و طراحصی    گصر مصی   در شئين متفاوت زندگی فردي و اجتماعی انسصان جلصيه  
 هاسصت  جلصيه آن  ها ازجمله انقالب اسالمی در ایران، یكی از هاي انقالب ایدئيليژي
  .98: 1083)همي، 

شهید صدر همانند بسیاري از دیگر متفكران مسلمان با تكیه بر منابع اصیل دینی 
كند. لذا وقتی سخن  شناختی خيد را طراحی می و اصيل قطعی عقلی، رویكرد انسان

 داند كه خداي تعصالی او را نماینصده و   او را مخليق الهی می ،آورد میان میاز انسان به
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 

هاي رشد و تعالی خيد و دیگصران را فصراهم    ها، زمینه عادالنه آن امكانات و فرصت
 . 92-91 :همان) آورد

ها یك ضرورت اجتناب ناپذیر است و  ها و آرمان راي تحقق این ایدهبسترسازي ب
 گریزي از آن نیست.

 

 صدر شهيد نگاه در ديني علم
 ٔ هعلصم دینصی داراي دو خصیصص    ٔ هشهید صدر دربار ٔ هبسیاري از مباحپ اصيلی نظری

فكر كنصد و بصا    خيد ٔ هبرجسته است. او اندیشمندي است كه قادر است در همان زمان
كار الزم گرایی مطلق برهاند. براي این ها، خيد را از ذهن هاي مبتنی بر واقعیت تحلیل

ناچصار از  ه است تا خيد را در شرایط زمانی و مكانی و الزامصات آن قصرار دهصد. بص    
برد و در یصك تعامصل بصا     هاي ميجيد و در اطراف خيد بهره می ميضيعات و روش
اش را از محصیط اجتمصاعی    هصاي ذهنصی   كند. یافتصه  دازي میپر محیط اجتماعی نظریه

شصيد. لصذا بصا     در عین حال اسیر الزامات زمانی و مكانی نمی ،اامّ ،گیرد اطرافش می
كند و با كمك  هایش را از آن الزمات محدودكننده تجرید می ال، یافتهتكیه بر ذهن فعّ

اي  گينهاش را به طقی، نظریههاي فلسفی و نیز قياعد من معارف دینی و اسالمی، گزاره
 گي باشد.ها پاسخها و مكاننزما ٔ هكند كه براي هم طراحی می
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ساز و سه جریان و  معاصر شهید صدر، درگیر سه انتخاب مهم و سرنيشت ٔ هجامع
  هاي نظري عبارتند از: . این جریاننظري و عملی اساسی بيد ٔ همكتب عمد
 لیبراسیم؛ وگرایانه ماركسیسم  مادي ٔ هفلسف

 سيسیالیستی؛ وداري  اقتصاد سرمایه

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      
هایی براي ر اش خصلت زمانی و مكانی به خيد بگیرد. ممكن است نظریه داند كه می

هصاي شصميل،    گیرد كه از خصلت از این تهدید، منابع پایدار و فراگیري را در نظر می
هصا و   تر اعتبار برخيردار باشند. به همین منظير پایهماندگاري، پيیائی و از همه مهم

اش خصلت دینی داشته و  كند تا نظریه هاي دینی استيار می اش را بر داده مبانی نظریه
را از بنصدي شصيد. آن  یانی و سنت معصيمین شكل بگیرد و قالبمتكی بر معارف وح

نخبصۀ مصن   ) عام برسصد  ٔ هكند تا به یك نظری هاي زمانی و مكانی نیز تجرید می خصلت

آیا تجرید از خصلت زمانی شهید صدر در پاسخ به این سيال كه   110:1011الباحثین،  
هاي بشصري در   اي حذف یافتهمعنو مكانی و تكیه بر معارف ناب اسالمی ضرورتا  به

ها تالش علمی، نظري و تجربی است؟ به ایصن نكتصه نیصز تيجصه دارد كصه       طيل قرن
هصاي علمصی بشصري تيجصه      تيان به تالش اي بین این دو وجيد ندارد. هم می مالزمه

ها بهره بصرد. او معتقصد اسصت     تيان بر معارف دینی تكیه كرد و از آن داشت و هم می
حصذف   را داشته و ممكن است در آن تيضیح و تفسیر جدید یّتابلهاي بشري ق یافته

 د داشت. ها تعبّ . بنابراین نباید بدانصيرت گیردو اضافه و تصحیح و حتی ابطال 
هصاي   ها اختصا  به عليم جدید و طبیعی نصدارد، حتّصی در برداشصت    این خصلت

 ، فلسفتنا)د فلسفه فقهی، اصيلی و معارفی نیز جاري و ساري است. لذا خيد عمال  وار
 ۀائمص )تاریخ  11، اقتصادنا) اقتصاد 12، ۀالقرآنی ۀالمدرس) تفسیر ، ۀالمنطقی االسس) منطق
شصده و هصر     االصصيل  حلقات) و اصيل فقه  ۀالياضح الفتاوي) ، فقه فدک و البیت اهل
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را به یك علصم  كند. حتی آن كجا ضرورتی احساس كرده، نگاهی ني و جدید عرضه می
هصا   ها و تحلیصل  كند، هرچند بیشترین مباحپ و تيضیحات و تمثیل منحصر نمیخا  

جاي آثار خيد به تناسصب   در جاي و مكتب اقتصادي اسالم است. امّا مربير به اقتصاد
هاي متعدد اعضاء جامعصه اسصت و    فعالیت ٔ هكند كه در برگیرند از نظام اجتماعی یاد می

  .28-21: 1083)همي، كند  گاه از عليم متفاوت نیز یاد می

ها را از یكدیگر متمایز  نداند و آ ها و تمدن بشري را دو نيع می شهید صدر یافته
  كند:می
ی یئهاسصت و اصصطالحا  بشصرر شص     اي كه مبتنی بر عقاید و باورهصاي آن  دسته الف 

ناپذیرند و بدون پذیرش آن باورها، یصا  باورها جدایی  اي كه از آن گينه به ،هستند
 شيند یا مفید نخياهند بيد. شناخته نمی

هصا نیسصت و اصصطالحا  البشصرر یصا       د به باورهاي صاحبان آناي كه مقیّ دسته ب  
گیصري از آن دسصتاوردها    لذا بهصره  . 111:1011 ،الباحثین نخبۀ من ) ال هستند بشرر

نه گي ببرد. در این  ها بهره كند كه چه كسی از آن تبعات خاصی ندارد و تفاوت نمی
نيع از دستاوردها ابزاري است در دست كاربران و براي نیل به اهداف   ميارد این

نظر كاربر. اولین كسی كه در تاریخ اسالم به ایصن عمصل مبصادرت ورزیصد     طمحم
بيد كه مسلمانان را به اسراي جنگصی سصپرد تصا سصياد     )   رسيل گرامی اسالم 

، 1012 ،يبصصر  ی)هاشصم  مند شيند بیاميزند و در مقابل این آميزش، از آزادي بهره
  .11: 8ج

شهید صدر هم در استفاده از عليم متفاوت و هم در ميضيعات ميجيد و مرتبط 
د و هم كر ها را از هم تفكیك می به عليم تيجه ویژه داشت و با دقت تمام، هم روش

 اش بصه انحصصار   شصناختی  بند بيد. او با عنایت به مبانی معرفتی اهاي عليم پ به روش
هاي ميجيد، قلمرو خا   روش در عليم متفاوت معتقد نبيد و براي هریك از روش

دنبال پاسخ بصراي چصه سصؤالی باشصد از     هق بشد. بسته به آنكه محقّ ل میئخيد را قا
بنابراین او به تناسب سؤال  برد. هاي متناسب براي پاسخ به همان سؤال بهره می روش
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ق متفصاوت  هاي محقّ عتقد بيد و چين سؤالپاسخ علمی به آن سؤال م  علمی و روش
در عليم دینی محض مثل اصصيل فقصه، فقصه و     .، لذا معتقد به روش تركیبی بيداست

  و در عليم عقلی مثل منطصق و فلسصفه از روش   كرد حدیپ از روش نقلی استفاده می
گیري از روش تجربی نیز بيد. شهید صصدر در   عقلی و در عليم انسانی معتقد به بهره

تيجهی داشصت و ميضصيعات منطقصی را    جالبلمرو ميضيعات و تعاریف نیز دقت ق
نخبۀ من ) سپرد كه ميضيعات فلسفی را نیز به منطق نمیهمچنان ،كرد وارد فلسفه نمی

 . 128:1011 ،الباحثین 
ها تمایز قائل  هاي هر یك از آن گينه كه تيانست بین عليم متفاوت و روش همان

د تصا  كصر را به خيبی فهم كرد و بر اساس همین تمایز تصالش   شيد، تمایز علم و دین
 . كندعلم دینی خيد را طراحی  ٔ هعلم و دین و سپس نظری ٔ هخيد در باب رابط ٔ هنظری

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

سصالمت فراگیصر    منظيربهزوایاي حیات فردي و اجتماعی  ٔ هاساسی و بنیادین در هم
جامعه و رستگاري و سعادت ابدي انسان است، رسالت عليم انسانی نیز صرفا  بیصان  

 ٔ هتيان اذعان داشت كه نظریص  تياند باشد. بنابراین می هاي خارجی نمی محض واقعیت
معتقد است كصه  چنین همهاي عليم جریان دارد.  حيزه ٔ هصدر در هم علم دینی شهید

تفصاوت قائصل شصد.    « علم»آن علم و خيد آن  ٔو مكتب یا فلسفه« مذهب»بین  باید
عليم انسانی نیز چنین رسالتی را دارا خياهند بيد. بنابراین باید ابتدا مكتب و مذهب 

عليم انسانی اسالمی  رو،ازایند. هاي متفاوت عليم انسانی شكل بگیر اسالم در حيزه
ها و بایدها و نبایدهاي  تياند شكل بگیرد كه نظام اجتماعی بر اساس قاعده زمانی می

ها شكل گرفته باشد. در  اسالمی در جامعه پدیدار شده باشد و جامعه بر اساس همان
مصاعی  تياند با مراجعه به نظصام اجت  ق و عالم عليم انسانی میاین زمان است كه محقّ

ها و ارتبار و تأثیر  پدیده كرده ورا مشاهده و ارزیابی یافته در خارج، ابعاد آنقتحقّ
  .991: 1022 همي،)كند ها بر یكدیگر را كامال  شناسایی  ر آنو تأثّ
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 ٔتر فلسفه عبارتی دقیقهرچند شهید صدر بین مكتب اسالمی یا مذهب اسالمی یا به
بینی اسالمی با خيد آن عليم تفاوت و تمایز قائصل اسصت،    عليم انسانی بر مبناي جهان

داند. بلكه قائل به نيعی ربط منطقصی   معناي تعارض و ناسازگاري نمیاین تفاوت را به
مراتبی و تقدّم رتبی جليه بین علم و مذهب اسالم است كه این ارتبار در تحقّق سلسله

 ٔ هصاي جامعصه   دار بیصان معیارهصا و شصاخ     ذهب اسصالم عهصده  كند. مكتب و م پیدا می
سعادتمند و قياعد كلی و حاكم بر آن است كه متفكران مسلمان باید ابتدا با مراجعه به 

هاي مختلف آن اصيل و قياعد اصلی  منابع و متين دینی كتاب، سنت و عقل در عرصه
. اصيل و قياعدي كه نظصام  ها استخراج كنند و خطير كلی را براي تنظیم روابط انسان

ابعاد حیات  ٔدهد و همه جانبه پيشش میاجتماعی اسالم را در یك ساختار كالن و همه
 . 113: 1083 همي، ؛991: 1022)همي، گیرد  بشري را در بر می

شناختی كصه   انسان و شناختی معرفت ،شناختی شهید صدر با تيجه به مبانی هستی
طراحصی نظصام اجتمصاعی     -یاتی ساختن این هصدف براي عمل پیش از این اشاره شد،
معتقد است كه اسالم از دو مسصیر اسصتفاده    -ها و باورهاي دینی كالن بر مدار آميزه

 كرده است.
: مسیر اول بر این اصل استيار است كه شناخت آدمصی را تيسصعه داده و بصا    مسير اول

نصافع شخصصی و   واقع خارجی تطبیق دهد. وقتی شناخت آدمی با واقع مطصابق شصد، م  
شصيند. بصا ایصن رویكصرد      خيرد و الزم و ملزوم هم می منافع جمعی با یكدیگر گره می

هصا را در   هاي زودگذر و ناپایدار را ببینند و تصأمین آن  ها به جاي آنكه مصلحت انسان
اندیشصند و   زندگی دنیيي خيد، هدف قرار دهند، به مصالح واقعی و پایصدار خصيد مصی   

سازند تا به آن مصالح  دهند و خيد را تيانمند می و هدف خيد قرار میبینند  ها را می آن
هصاي دنیصيي،    هاي واقعی و پایصدار، زیصان   یابی به مصلحت دست پیدا كنند. براي دست
بینند بلكصه تفسصیري از    نمی« زیان»را نه تنها شيند و آن زودگذر و ناپایدار را پذیرا می

 . 22-21: 1083)همي، است « سيد»كنند كه  آن عرضه می



82 
 

 1932 و زمستان پاییز، 82جدید، شماره  ءهدورجاویدان خرد، 

كند كه استعدادها و گرایشات معنصيي   اي تربیت می گينه: اسالم انسان را بهمسير دوم
 :)همصان  او تقيیت و ظاهر شيد تا استعدادهاي غریزي و مادي او را نیز جهصت دهصد  

22-23 . 
رود تا مبصانی نظصري ایصن     اسالمی می ٔاو براي طراحی علم دینی، به سراغ فلسفه

معناي عام آن نیصز، از  عليم اجتماعی به ٔ. در حيزهكندرویكرد را استخراج و تحلیل 
دهد كه اسالم به دلیصل خاسصتگاه وحیصانی و     كند و نشان می اقتصاد اسالمی آغاز می

هصاي   هاي كالن است كه در عرصه اصيل كلی و زیرساخت ٔاش، هم در برگیرنده الهی
ها را به خدمت گرفت و هم بصه انصياع عقصيد اسصالمی و احكصام       تيان آن متفاوت می

ها را بیان كرده و در مياردي بصه جزئیصات    هریك از این عقيد تيجه و به تفصیل آن
هصاي جسصمی و روحصی     خصای  و ویژگی ،ها نیز پرداخته است. از سيي دیگر آن

كصالن اسصالم    ٔر باعپ شده تا نظریهاین امي ٔانسان را مدنظر قرار داده است. مجميعه
هاي زمان و مكان گرفتصار نشصيد و خصيصصیت     طرح نظام اجتماعی به آفت ٔدرباره
 . 113 )همان: كند مكانی خيد را حفظ زمانی و همههمه

فرد بهبه همین دلیل چارچيب كالن اسالمی براي تحقق نظام اجتماعی را منحصر
 ٔهمین نگاه كالن اسصالم در ارائصه   .اند بهره آن بیسایر مذاهب و مكاتب از  كهداند  می

ها نیصز دور   را بر سایر مكاتب برتري داده، از تهدیدهاي آن چارچيب، ضمن آنكه آن
ها و تهدیدها  ساخته است. یكی از عياملی كه تيانسته نظام اجتماعی اسالم را از آفت

اسالم تيانسصته   ،لذا است.« جامعه»در كنار تيجه به « فرد»مصين دارد، تيجه آن به 
كصدام   ده و هیچكرهاي فردي و اجتماعی تيازن و اعتدال برقرار  بین منافع و خياست
 . 22-23 )همان:ند را فداي دیگري نك

 متعصدد  عيامصل  طراحصی  و هصا  آميزه بر عالوه اسالم، نظرطمحم اجتماعی نظام در
فرآیندهاي كنترل اجتماعی درونی و بیرونی نیز تأكید شده اسصت.   بر كننده،اجتماعی
معتقد است اسالم فقط به فرآیندهاي كنترل اجتماعی بیرونی تيجه نكرده  شهید صدر
كننصد و بصه    ها خيد را از درون كنترل می بینی كرده كه انسان هایی را پیش بلكه شیيه
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اندیشصند و   ونی، به تعالی خيد میها و شهيات در د در برابر بتجاي وابستگی و تعبّ
این امصير   ٔ. همه 33 :)همان ندشيهاي درونی  شهيت ٔهشيند سرسپرد دیگر حاضر نمی

بینصد و بصه    دار و هدفمنصد مصی   بدان سبب است كه اسصالم حیصات انسصانی را جهصت    
كند. زیرا گزارشگري صرف، رسالت علصم اسصت و نصه     گري صرف بسنده نمیشگزار

 ٔدولت اسالمی در نگاه شهید صصدر هصم وظیفصه    ،م. با این رویكردعل ٔاسالم یا فلسفه
عهده دارد و هم نظارت بر اعمال شهروندان مطابق چصارچيب  هتربیت شهروندان را ب

 فكري اسالم و بازگرداندن منحرفان به مسیري كه اسالم خياسته و معرفی كرده است
 . 28-21 )همان:

هصاي متفصاوت دو نصيع     با تيجه به آنچه تاكنين بیان شده است عالمان با پدیصده 
هایی است كه در اطصراف   تيصیف پدیدهآن  نـوع  يكتيانند داشته باشند.  مياجهه می

نصيع  . هاسصت  افتد و شناسایی علل، عيامل و دالیل و روابط بصین آن  ها اتفاق می آن
ها  هایی كه آن پدیده سیر تغییر و دگرگينیها و  شناخت و تحلیل نتایج آن پدیده ،دوم

 ٔمشصاهده و گصردآوري همصه   بنصابراین،   .كننصد  اند و سیري كه دنبال مصی  به خيد دیده
هاي انسانی در محیط فیزیكصی و انسصانی رد داده یصا در     پدیده ٔبارهراطالعاتی كه د

تفصاوتی  است. در این میان هیچ « علم» ٔعهدهها به حال رد دادن است و نیز علل آن
 ٔبین عليم انسانی متفاوت و عليم طبیعی و فیزیكی وجيد ندارد. زیرا كاركرد و وظیفه

هصاي   معناي كشف و شناخت واقعیصت شهید صدر برابر و به ٔهمه این عليم در اندیشه
 . 919-911: 1022همي، ؛ 199-192: 1083)همي،  هاست آن خارجی و تجزیه و تحلیل

ده و كصر اسالمی بیصان   ٔفكري و معرفتی را در فلسفهاو پس از آنكه تيانست نظام 
، از آن یك مدل استخراج كندرا در نظام اقتصاد اسالمی نشان داده و تحلیل ی آنتجلّ
رود. او در ضصمن بحصپ از مصذهب اقتصصاد      كند و سپس به سراغ سایر عليم می می

ميضصيعات و  نصيعی بصا   كند كه قيانین حقيقی و مدنی اسالم كه بصه  اسالمی، بیان می
گیرد و تنظیم  مسائل اقتصادي مرتبط است، متناسب با سایر اجزاء این نظام شكل می

مذهب اقتصاد  ٔهاي متيالی از نظریه . شهید صدر ضمن بحپ 920: 1022)همي،  شيد می
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را تيسصعه  مكتب اقتصادي با علم اقتصاد، درصدد آن است تصا آن  ٔاسالم و بیان رابطه
چه به  كند كه آن هاي عليم انسانی نیز تعمیم دهد. لذا تصریح می داده و به سایر حيزه

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

منظير تعیین راه و رسصم  مبادي و خطير كلی به تعیینصدر،  دیشهدیگر  ٔمياجهه
ـ يد علم»ایجاد   ٔاي كالن و كلی است كه همه امر مستلزم طراحی نظریه این. است «ين

هصا، دیگصر در    ابعاد حیات بشري را شامل شيد. تعیین این خطير كالن و راه و رسم
آن علصم ضصرورت    ٔگينه ميارد مذهب و مكتب و فلسصفه  نیست. در این« علم»تيان 

نظصر خصيد، خطصير را    طمصح دهد تا بتياند بر اسصاس ایصدئيليژي م   خيد را نشان می
مصياردي كصه    كند؛ها را معین  طراحی و چارچيب نظري و مفهيمی و ارتبار بین آن

هصاي   گينه ميضيعات كه اعتبار گزارهازجمله اصيل ميضيعه و پیشاعلمی است. این
كند، جزء ميضصيعات آن   ي یك علم را بیان میها گیري علمی و نیز ميضيع و جهت

هر  ٔد. این ميضيعات و محيرها همان اصيل و مبادي و فلسفهشي علم محسيب نمی
  هصا را در درون خصيد علصم جسصتجي      آن گزاره  علم است كه معیار سنجش و درستی

 ٔشصده اضالع و زوایاي این چارچيب برآمده از ایدئيليژي پذیرفته ٔ. طبعا  همهكندمی
هر علمی بر اساس آنكه كدام ایصدئيليژي را پذیرفتصه و    ٔم است. عالم و نخبهآن عالِ

كنصد.   ایجادي خصيد را طراحصی مصی    ٔكدام مبانی را مبناي خيد قرار داده باشد، نظریه
هصاي متفصاوت را    جامع درصصدد آن نیسصت كصه پدیصده     یعنيان دیندرواقع اسالم به

  .101 :همان) ا یكدیگر بیان كندها را ب شناسایی كرده و ربط عینی آن
كند كه تفكیك اسالم از علم بدان سبب است كصه ميضصيع    شهید صدر اذعان می

ها و نشان دادن راه و رسم عبيدیصت و بنصدگی خصدا و     محيري اسالم، هدایت انسان
یابی به كمال مطليب است. لذا رسالت اصصلی و هصدف نهصایی اسصالم، ایجصاد       دست

هاسصت.   ن و درک انسصان دار و نیز ماندگار در عمق جصا  هاي عمیق و ریشه دگرگينی
دار نیصز مسصتلزم آن اسصت كصه شصرایط واقعصی        ایجاد چنین دگرگينی عمیق و جهت
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یعنصی   ؛دار این رسالت است عهده« علم. »شيدپیرامين انسان مالحظه و مطالعه دقیق 
هصاي مختلصف در    شرایط پیرامينی حیات آدمی و كشف روابطی كه بین پدیده ٔمطالعه

و  كندها و روابطشان ایجاد  تا بتياند تغییرات الزم را در آناطراف انسان وجيد دارد 
و « اسصالم »تمایز و تفكیصك   ،هدایت و رستگاري آدمی را فراهم كند. بنابراین ٔزمینه
وظیفصه و   ٔنيعی تقسیم حيزهها نیست بلكه به معناي بیگانگی یا تعارض آنبه« علم»

ر از هصدف و رسصالت دیصن    در غایت و هدف متأثّ بایدعمل است. عليم مختلف نیز 
 تالقی نهایی ایصن دو اسصت   ٔ، نقطه«دین»و « علم»هدف و غایت در  ،باشند. بنابراین

  .918: 1022)همي، 
را مبتنی بر چصارچيب نظصري خصيد كصه همصان      « علم»حال اگر محققی بخياهد 

متناسصب بصا آن   نظصام اجتمصاعی را    بایددر گام اول  كند،سازي  است پیاده« مذهب»
، اجزاء و عناصصر كصالن را در آن نظصام اجتمصاعی     كرده نظرش طراحیطمحمذهب م
گاه بر اساس طرح اولیه،  ها را به تصيیر كشد. آن و روابط بین آن پدیده ندبینی ك پیش

گاه بصا كمصك علصيم مصرتبط بصا هریصك از        آن ،آن نظام را در واقعیت امر ایجاد كند
ها بصر یكصدیگر را    ر آنها، روابط و تأثیر و تأثّ ن پدیدهميضيعات، كیفیت و كمیت آ
  .919 :)همانكند مشاهده، شناسایی و تبیین 
يليژي ر از مبانی و ایصدئ اي، متأخّ هر علمی در هر حيزه ٔبنابراین رسالت و وظیفه

اسالمی نیز اگر قرار باشد علم دینی و اسصالمی   ٔحاكم بر عالم و علم است. در جامعه
 ،سصپس   .918 )همصان:  اي بر اساس اسصالم شصكل بگیصرد    جامعه بایدابتدا  تيلید شيد،

متفكران و پژوهشگران كه با مبانی تفكر اسالمی آشنایند به تيلید عليم اسالمی اقدام 
  .912 )همان:كنند 

شصيد،   شهید صصدر مصرتبط مصی    ٔیكی دیگر از مباحثی كه به علم دینی در اندیشه
الفراغ است. زیرا پذیرش و شناسائی ماهیت و چگصينگی  ۀایشان در باب منطق ٔنظریه

 آن، جزئی از مذهب و ایدئيليژي اسالمی است.
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اند  هاي اسالم دو دسته العملمحقق مطالعات اسالمی باید بداند كه احكام و دستير
دار تنظصیم بخشصی از نمصاي     ها در عین ارتبار تنگاتنگ با هم، عهده كه هریك از آن

رسصاند.   هستند و غفلت از هر بخش، به نماي كلی آن آسیب می كالن جامعه اسالمی
یك از این دو دسته، كاركردهاي خا  خيد را دارنصد و   در این دستگاه معرفتی، هر

د. احكصام ثابصت كصه    كصر ها را به دیگري ميكصيل   یك از آن تيان كاركردهاي هر نمی
ست. این دسصته  صيرت تفصیلی آمده اكلیات و جزئیات آن در شرع مقدس اسالم به

پیصامبر   را بینصد. ایصن دسصته از احكصام     لی به خيد نمیگينه تغییر و تبدّ از احكام هیچ
ري دیگر احكام متغیّص  ٔدسته .اندكردهبه مسلمانان ابالغ )ع  و ائمه معصيمین)   اسالم

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

ها را  ها و اقتضائات، آن اسالمی متناسب با شرایط زمانی و مكانی و ضرورت ٔجامعه
 .  922 )همان: دهند طراحی و شكل می

ه نباید تصير كرد كه این دو دسته از احكام بیگانه با یكدیگرند بلكصه احكصام   البتّ
یصابی بصه    ر حاصل تالش نظري و تشخی  اجتهادي حاكم اسالمی بصراي دسصت  متغیّ

هاي ميجيد است  مصالح و منافع و دفع ضررهاي محتمل با تيجه به شرایط و زمینه
 آیصد  دسصت مصی  بندي او به رعایت اصيل و مبانی ثابت و الیتغیر به كه در ضمن پاي

  .982 )همان:
در این دست از احكام ابالغ نیست )ع  نو سایر معصيمی)   بنابراین نقش پیامبر

بلكه  ،اختصاصی به معصيمین ندارد ،بلكه ابداع است. این تشخی  و امتیاز یا انتظار
این امتیاز و حق به ولی امر داده شده است، و هر كس كه مجاز به حاكمیت بر جامعه 
منصد   اسالمی باشد و قدرت اجتهاد از نصي  دینی را دارا باشد از ایصن امتیصاز بهصره   

 . 921-923 )همان: شيد می
آگاهی از شرایط زمصانی و  « اجتهاد»و « فراغ»براي استفاده از ظرفیت  ،بنابراین

ها، الزم است. طبعا  براي شناخت شرایط و اقتضائات،  انی و اقتضائات و ضرورتمك
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سازي كننصد.   تيانند ميضيع هاي زیادي دارند كه می عليم مختلف كاربردها و ظرفیت
ها  ها را كشف و آثار و نتایج آن پدیده هاي متفاوت را شناسایی، روابط بین آن پدیده

با همان تعریفی كه « علم»كه  شيد ضیحات معليم میند. با این تيكنرا تحلیل و بیان 
الفراغ و اجتهاد ولی امر مسلمین ۀتأثیر زیادي بر منطق در نظر دارد،شهید صدر از آن 

عنصيان  هاي متفاوت عليم بصه  تياند از خبرگان و نخبگان حيزه دارد. زیرا ولی امر می
شكار كنند و او نیز بر اساس تا وقایع امر را براي او آ كندكارشناس و مشاور استفاده 

و زمینصه   كردهها را شناسایی و بیان  اصيل و مبانی نظري و اجتهادي خيد احكام آن
 .كندبینی  هاي مختلف و متفاوت پیش دهی اجتماعی در عرصه را براي سامان

هصاي   از سيي دیگر چين شرایط اجتماعی دائما  در تعامل با یكدیگر و با محصیط 
هاي اجتمصاعی اسصتعداد هصر     گیرد، نظام ها قرار می و الزامات آنخارجی و پیرامينی 
كنند. لذا كارشناسان و  ها را پیدا می ها و روساخت ل در زیرساختگينه تغییر و تحيّ
دائمصا  تغییصر و    بایصد هصاي مختلصف علمصی     ها و گرایش صان رشتهاهل علم و متخصّ

هصا را بصا    دیكصی پدیصده  تحيالت را بر مدار مذهب اسالمی رصد كصرده و دوري و نز 
 .  كنندهاي علمی و كارشناسانه تحلیل  گیري و در قالب یافته وضعیت مطليب اندازه

 
    نتيجه

كسصيت   هاي پصیش  دیدگاه شهید صدر، چند امتیاز ویژه دارد؛ اول اینكه، جزء دیدگاه
 دارد،دوم اینكه این دیصدگاه انسصجام و تيانصائی خاصصی      ت؛علم دینی اس ٔدر حيزه

د. زیصرا از  كصر را شصناخت و تحلیصل   تيان آغاز، فرآیند و پایصان آن  اي كه می نهگي هب
صصيرت عملیصاتی در عرصصه    سيم اینكه تيانست بصه  ؛استهاي متداول مبرّ گيئی كلی

 اقتصاد و مباحپ اجتماعی ظهير یابد. 
هاي عینی و  عنيان یك دین، كشف پدیدهشهید صدر معتقد است رسالت اسالم به

گينه ميارد كه بعد خارجی و  ها نیست. كشف و تيصیف این روابط بین آنخارجی و 
گیرند.  علم است كه همياره در معرض تغییر و دگرگينی قرار می ٔتجربی دارند برعهده
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هاي اساسصی سصاخت جامعصه و بایصدها و      رسالت اسالم، طراحی مبانی و چارچيب
قبلصی و   ٔمسصیر تعیصین شصده   در  بایدكه جامعه  است اندازي نبایدهاي اصيلی و چشم
است و نصه  « مذهب»سيي آن حركت كند. بنابراین، اسالم یك اصيل پذیرفته شده به

اسصتفاده از ظرفیصت   بصا  علم. مذهب اسصالم نیصز از منصابع و نصصي  دینصی و نیصز       
كه تحلیل نصي  دینی بصا شصرایط خصارجی و اقتضصائات بصا روش      « الفراغ ۀمنطق»

  آید. دست میبه ،اجتهادي است
هاي عینصی و خصارجی    گري از واقعیت اي جز گزارش در كنار مذهب، علم وظیفه

یافته یا در حصال  هاي خارجی و واقعی، اميري تجربی هستند كه تحقق ندارد. عینیت
در گام اول  ،بینی كرد. بنابراین ها را پیش تيان  وقيع آن وقيع هستند یا به تجربه می

هصاي   شصيد؛ زیصرا فقصط بیصانگر واقعیصت      ی نمیصف به اسالمی و غیراسالممتّ« علم»
 خارجی و تجربی است.

ق عینی هاي متفاوت تحقّ اي بر اساس مذهب اسالم در عرصه كه جامعهدر صيرتی
هصا و آثصار و    ها، روابط عینی بصین آن  تيانند آن پدیده یافت، دانشمندان و عالمان می

ها علم مبتنی بر مذهب  آن شان را در آن جامعه كشف و تبیین كرده و بر اساس نتایج
 . كنندرا كشف، طراحی، تدوین و تدریس 

پس از تنظیم جامعه  باید هستیم،دنبال طراحی علم مبتنی بر اسالم هاگر ب ،بنابراین
جامعه  ٔرا از مشاهدهاسالمی بر اساس تفكر و مبانی اسالمی، عالمان عليم مختلف آن

اصل تعامل چندجانبه و پيیصاي علصيم   . علم مذكير حكننداسالمی استخراج و تنظیم 
و هدف   ها در ظرف واقع و نیز غایت مختلف بر پایه مبانی، روابط ميجيد بین پدیده

 .استبرآمده از اسالم 
تنهصا  نصه )ره  نگارنده نیز بر این باور است كه بر اساس طرح نظصري شصهید صصدر   

هصاي علصيم    ظریصه شيد؛ بلكصه ن  صف میبندي و متّ جامعه به اسالمی و سكيالر تقسیم
 ،تياننصد در قالصب علصم و عصالم اسصالمی یصا سصكيالر        رفتاري و اجتماعی نیصز مصی  
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هصاي   ند. هرچند تعریصف اسصالمی و سصكيالر در اندیشصه    شيشناسی و تيصیف  سنخ
 تياند متفاوت باشد.  گران می تحلیل

تيان نميدار  علم دینی شهید صدر بیان شد، می ٔنظریه ٔچه تاكنين درباره با تيجه به آن
ایصن   ٔگیري و تيلید علم دینصی در اندیشصه   بیانگر فرآیند شكلكه  دكرزیر را طراحی 

 .استمتفكر 
 

 و شصصناختی روش شصصناختی، معرفصصت شصصناختی، هسصصتی مبصصانی تعیصصین 
 اسالم با ها آن رابطه و شناختی انسان

ت
سال
ر

 
ب
ذه
م

 
الم
اس

 ی

كالن اسالم با رویكردي اجتهادي از منابع و متين  ٔنظریه ٔاولیه طراحی 
 ٔلهیوسص بهمتفاوت  ينظر هاي عرصه در «الفراغۀمنطق»دینی و ظرفیت 

 شناسان و كارشناسان مسلمان و اهل علم متعهد به اسالم. اسالم ٔهمه
 كصه  هصا  افتهیاولیه و ساختن جامعه بر اساس آن  ٔنظریه كردن عملیاتی 

 تیمسصئيل  نیدار ا او عهده یو اجرائ یو بازوان مشيرت یاسالم حاكم
 .هستند مهم

 عالمصان  و علصيم  كمصك  بصه  ها آن بین ميجيد روابط و ها پدیده كشف 
 .نظرمطمح جامعه در مرتبط

ت
سال
ر

 
لم
ع

 

منابع علمی و تدریس آن در مراكز علمی و آكادمیك و تيسعه  تألیف 
 ها. آن یروزرسانبه و

نظریصه و پاسصخ بصه     ٔتيسعه منظيربه «الفراغۀمنطق» ظرفیت از استفاده 
 شصده  تربیت مشاوران و كارشناسان كمك به شدههاي كشف ضرورت
ت مختلف عليم آكادمیك و علمی مراكز در

سال
ر

 
ب
ذه
م

 
می
سال
ا

 

 عالمصان  و علصيم  كمصك  بصه  ها آن بین ميجيد روابط و ها پدیده كشف 
ت  بازخيردها تحلیل و مرتبط

سال
ر

 
لم
ع

 

نظریه و مذهب به كمك ظرفیت اجتهصاد در منصابع و نصصي      ٔتيسعه 
و عليم و دستاوردهاي علمصی جدیصد و ایجصاد     «الفراغ ۀمنطق»دینی، 

ت تغییرات الزم در جامعه و ابعاد متفاوت آن 
سال
ر

   
 
ب
ذه
م

 
می
سال
ا
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 نوشتپي
 .3/1/23 تاریخ به اهياز دانشگاه در مصباح اهلل آیت مصاحبه. 1
 .دینی برون و دینی درون معرفت ميضيع :سيمبخش جلد اول،  ،تسنیمتفسیر ی، آمل يجياد .8
 .دینی علم تا سكيالر علم از. 9
 .دینی علم هيیت. 0
اي از تبار روحانیت و تقصيي   م در خانياده1390ق مصادف با 1929القعده  ذي 82صدر در  دیشه .2

 تحصت  و داد دسصت  از را صصدر  سصیدحیدر  پصدرش  سصالگی در شهر كاظمین متيلد شصد. در سصه  
 از پصس .  گرفصت  قرار  یاسینآل اهللآیت اش دائی و صدر سیداسماعیل بزرگترش برادر سرپرستی
 ٔ هعلمیه نجف مهاجرت كرد تا دور ٔ هحيز به برادرش همراهبه سالگی دوازده در سطح دروس اتمام

 و كصرد یاسین تحصیل علصم   اهلل آل اهلل خيیی و آیت در  محضر آیت يعالی را در آنجا بگذراند. و
را نزد شیخ صصدرا   اسفارسالگی به درجه اجتهاد رسید.  12به دلیل پشتكار زایداليصفش در سن 

سالگی نیز تدریس در حيزه علمیه نجف را آغاز 82اي كه استاد فلسفه بيد، فراگرفت. در  بادكيبه
 اسصالمی،  -علمصی  گیر چشم هاي فعالیت نیز و سیاسی هاي مجاهدت و انقالبی مياضع اثر بر. كرد
 در. شصد  المالقصات  ممنصيع  و تبعیصد  خصيد  منصزل  در نیز مدتی. شد زندانی و بازداشت بار چندین
به دستير صدام دستگیر و به بغداد برده شصد و   ،ش1923فروردین 11ق/1022 االولجمادي 13

از  ییبهصا خياهرش به شهادت رسید. آثصار گصران   همراهق به1022جمادي االول 88سرانجام در 
 یبعضص  و رسصیده  چصاپ  بصه  او شهادت از پس آثار این از بعضیمانده است.  يصدر بر جا دیشه

فلسصفه  یفارس ٔ هترجم با ،لسفتناف ؛االصيل علم یف الفكر ۀیغاازجمله:  دیگر نیز مفقيد شده است.
االنسان المعاصصر   ؛یماذا تعرف عن االقتصاد االسالم ؛مااقتصاد  یفارس ٔ هبا ترجم ،اقتصادنا ؛ما ي

االسصس   ؛ماالسصال  یفص  يالّربصي لالبنصك ا ترجمه شده اسصت ؛   ی)به فارس ۀیاالجتماع ۀو المشكل
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تعصارض االدلصۀ    ؛یاللفظص  لیمباحپ الدل ؛علم االصيل یدروس ف ؛هیعل ۀقیالتعل و نیمنهاج الصالح

 يبحصپ حصيل المهصد   ترجمصه شصده اسصت ؛     یسص یو انگل ی)به فارس ۀیبحپ حيل اليال ؛ۀیالشرع
احكصام   ؛ۀالمرسصل و الرسصيل و الرسصال   ترجمه شده اسصت ؛   یبه فارس از نير ياحماسه)باعنيان 
عصن مشصروع    ۀتمهیدیص  ۀفقهیص  ۀلمحترجمه شده است ؛  ی)به فارس العبادات یف ۀعام ةنظر ؛الحج

 یقتصاد فص لال ۀالصيرة الكاملترجمه شده است ؛  ی)به فارسفی إیران ۀاإلسالمی ۀدستير الجمهيری
 ةاالنسصان و شصهاد   ۀخالفص  ؛یاالسالم المجتمع االقتصاد عن ۀیلیالخطير التفص ؛یالمجتمع االسالم
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