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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 خيزش اسالمی و تجدد گرايی

 

سخن گفتن از اهميت تجديدنظر مستمر در محت�وا و ش�کل انديش�ه اس�المی ب�ه ه�دف 

ای نيست زيرا توجه ب�ه اي�ن  سازی عناصر ساکن در آن ، سخن تازه نوسازی و فعال

ميت آن از سوی صاحبان انديشه و تخص�ص ، از جمل�ه ب�ديهياتی اس�ت ک�ه امر و اه

 .نيازی به دليل و اثبات ندارد

ه�ايی ک�ه هم�ه روزه  واقعيت متغير و حوادث نوپدي�د و س�رعت پيش�رفت و دگرگونی

ش��اهد و ن��اظر آن��يم م��ا را در روي��ارويی دائم��ی و مس��تقيم ب��ا ض��رورت نوس��ازی در 

ت از مسير خي�زش اس�المی و ام�روزی ک�ردن دائم�ی انديشه اسالمی و از آنجا حماي

و البته اين بدان معنی نيست که الزاماً بايد به هر فراخ�وان تجدي�د . دهد آن ، قرار می

پاس�خ مثب�ت ، ده�د  و نوگرايی و به هرآيينی ک�ه تج�ددخواهی را آم�اج خ�ود ق�رار می

رچه بيش�تر دهيم بلکه برعکس ، فزونی و شدت اين اهميت خودبخود مستلزم نياز ه

به کنترل روند تجددطلبی و قانونمندسازی آن به روش�ی اس�ت ک�ه از تج�ددخواهی و 

های  ن��وگرايی اب��زاری بس��ازد ک��ه ب��ه انديش��ه اس��المی امک��ان فراگي��ری هم��ه عرص��ه

ه�ای موج�ود ب�ا  س�ازی واقعيت ای ب�رای هماهنگ زندگی را بده�د و اجته�اد را وس�يله

ای ب�رای ني�ل ب�ه ه�دفی  ه�دف ک�ه وس�يله شريعت ق�رار ده�د و دراي�ن حال�ت تج�دد ن�ه

 .يابد شود که طی آن دين به اهداف و آماج خود دست می می

ه��ايی در اي��ن زمين��ه از ي��ک نظ��ر  ها و گردهمايی ب��ه گم��ان م��ن ، برگ��زاری نشس��ت

ها در براب�ر  بيانگر توجه و عالقه رهبران انديشه اس�المی ب�ه حماي�ت از اي�ن انديش�ه

س��تقيمی اس��ت ک��ه گ��اه ب��ا ش��عارهای ب��ّراق و متن��وع و ام��واج حم��الت مس��تقيم و غيرم

چي��زی ک��ه م��ا را ني��ز ب��رآن . تي��ره و ت��ار ص��ورت گي��رد گ��اهی ني��ز تح��ت ش��عارهای 
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من��د ب��ه رون��د تج��دد و تغيي��ر هس��تيم ، نگ��ران  دارد ک��ه ب��ه هم��ان ان��دازه ک��ه عالقه م��ی

 .های تجدد و نوگرايی و اصالت آنها نيز باشيم سالمت و درستی شيوه

د و نوگرايی که مورد نظر ماست عبارت از ايج�اد فرم�ول فک�ری جدي�دی روند تجد

های موردنظر نيز ممکن است ي�ا ب�ه  با استناد به منابع مقدس اسالمی است ؛ فرمول

لحاظ موض�وعی ت�ازگی داش�ته باش�ند ي�ا راه ح�ل جدي�دی ب�رای ي�ک س�ری مس�ايل و 

بج��ای مان��ده از  های موض��وعات ق��ديمی باش��ند و ي��ا ب��االخره تجدي��دنظر در انديش��ه

های جدي�د ،  گذشتگان باشد ؛ مهم آنست که فرمولهای ارايه شده بتوانند برای پرسش

پاسخی بيابند و نيازهای متغير و نوبه نو شونده حاصل از تحوالت زمانی و مک�انی 

 .را پاسخ گويند

ب��راين اس��اس ، اجته��ا عنص��رگريزناپذير رون��د تج��دد و ن��وگرايی و اب��زار اص��لی و 

ب��ه رغ���م اينک���ه اجته���اد در . کن���د ت ک���ه م���وارد اولي��ه تج���دد را تولي���د میمول��دی اس���

اص��طالح فقه��ی و طب��ق برداش��ت س��نتی ب��ه معن��ای قابلي��ت اس��تنباط حک��م ش��رعی از 

م��يم رون��د اجته��اد ب��رای دربرگيرن��دگی تم��امی عمن��ابع تش��ريعی اس��المی اس��ت ول��ی ت

خي��ل در های انديش��ه اس��المی د های زن��دگی و ب��ه طري��ق اول��ی هم��ه گس��تره عرص��ه

تمامی زوايای زندگی ، اجتهاد را در هماهنگی کام�ل ب�ا اه�داف ش�ريعت و در واق�ع 

دهد ؛ بنابراين اجته�اد اب�زار تج�دد و ن�وگرايی در فق�ه اف�راد  قانون زندگی ، قرار می

وس��يله تج��دد و نوس��ازی در فق��ه جامع��ه و در انديش��ه اقتص��ادی ، انديش��ه سياس��ی و 

در کن��ار مس��ايل مرب��وط ب��ه عل��م ک��الم و ابزاره��ای انديش��ه اجتم��اعی و ج��ز آن البت��ه 

وسايل فهم منابع مقدس اسالمی است ؛ همه اينها نيازمند اجتهاد و تجدد و استنباط و 

نوس��ازی اس��ت و هم��ين اس��ت ک��ه رون��د تج��دد را ض��روری و در ع��ين ح��ال بس��يار 

 .سازد پراهميت می

ف و راه دش�وار آن العاده و ابزاره�ای ظري� اهميت اجتهاد همچنين در حساسيت فوق

ـ خ�دای ن�اکرده ـ در آن منج�ر ب�ه انگاری  نهفته است زيرا هرگون�ه انح�راف ي�ا س�هل

گردد که زيانش تنها گريبانگير فرد مجتهد ي�ا تج�ددخواه ي�ا  جعه باری میاپيامدهای ف

گ��ردد بلک��ه هم��ه ام��ت ي��ا ح��داقل بخش��ی ي��ا قش��ری از آن��را در  خ��ود آن انديش��ه نمی



 ٤ 

يا مبالغه نيست اگر بگوييم که انديش�مند تج�ددخواه ب�ر روی سخن گزاف . گيرد برمی

کن��د و کمت��رين خط��ايی از س��وی وی ، خطاه��ای ديگ��ری را  شمش��ير حرک��ت می ءلب��ه

 .بدنبال خواهد داشت

پذيری در اسالم است ؛  روند تجدد و نوگرايی ، مبتنی بر اصل يا عنصر انعطاف

ز آن ابزاری برای نوسازی اين اصل يا عنصر ، به اجتهاد مشروعيت بخشيده و ا

درک عنصر نتيجه اينکه روند تجدد و نوگرايی از . در انديشه اسالمی آفريده است 

گردد و  نرمش و انعطاف در شريعت اسالمی در نمودها و کاربردهای آن آغاز می

 .دهيم  های بحث خود را بر اين اساس قرار میحورما م

 پذيری گرايی تا انعطاف از تجدد

د گرايی در انديشه اسالمی با عنصر انعطاف پذيری در اسالم ، بيانگر تميز تجدّ 

شف نمودهای کاولين گام در شناخت حقايق مربوط به تجّدد و نوسازی و نيز برای 

انعطاف پذيری و کاربردهای آنست اين تميز و تشخيص ، طی دو پايه زير 

 : پذيرد  صورت می

م برگرفته شده و به عبارت ديگر ، انديشه ، تصوری است که از اسال: پايه يکم 

انديشمند از منابع مقّدس اسالمی با ياری گرفتن از ابزارهای شرعی درک حاصل 

گيرد تا هرچه  آنست ؛ اين درک و فهم که انديشمند تمام تالش خود را بکار می

بيشتر به اهداف و خواسته شارع مقدس نزديک باشد ، به چند و چون درک 

ها نيز بستگی دارد نتيجه آنکه انديشه حاصل ، تحت تاثير  تانديشمند از واقعي

فرهنگ انديشمند و شناخت و معرفت وی از علوم مؤثر در موضوع آن انديشه و 

نيز محيط انديشمند و نوع پاسخگويی وی به عوامل اختالف و احاطه وی بر 

گيرد ؛ اين عوامل بسته به انديشمندان ،  های مختلف موضوع قرار می جنبه

متغيّراست و خود منجر به بروز نوعی اختالف ميان محصوالت فکری آنها 

گستره مانور ] اجتهادی[ گردد ؛ بنابراين روند استنباط يا درک و برداشت  می

ه اسالمی است و تجّدد و نوگرايی فکری نيز تحت تأثير تمامی اين شبشری اندي

به آن درک اين اصول  گيرد زيرا هدف انديشمندی که برای رسيدن حقايق قرار می



 ٥ 

       شود نيز همين است و آنرا  بکار گرفته می] زندگی[های  مقدس و نيز واقعيت

 .نامند  می" اجتهاد " 

جامع و کامل با يک سری اصول معين و ثابتی است که  ءاسالم ، يک منظومه

بت نفسه ، هيچگونه تجّدد و نوگرايی را پذيرا نيستند ؛ اسالم دارای روشهای ثا فی

پذيری در  های انعطاف های ثابت زندگی انسانی و نيز شيوه خود در برخورد با جنبه

پذيری و نرمش اسالم  های متغيّر آنست ، به عبارت ديگر ، انعطاف برخورد با جنبه

متغيرهايی است که گستره تجّدد و نوگرايی  ءهصو شريعت آسان آن منحصر به عر

 .گيرد  نيز در محدوده آنها صورت می

کند  انعطاف پذيری شريعت ، گستره آزادی از متغيرهايی را ايجاد می: پايه دوم 

که در واقع گستره مشروع طرح اجتهادهای مختلف و تصورات و ديدگاههای 

است  ای مجتهد انديشمند و عوامل متغير در شخصيّت و درک اوست و همان گستره

) تشريعی و اجرايی(نيکی های تک آن با ساماندهی جنبهکه انديشمند در چارچوب 

نتيجه آنکه اين بُعد . پردازد  با شرع ، میزندگی و با هدف همسويی زندگی 

های تجّدد و نوگرايی در انديشه اسالمی و  انعطاف پذير شريعت است که عرصه

ها نيز متناسب با افزايش متغيرهای زمانه  کند و اين گستره های آنرا تعيين می گستره

 .د نياب های آن ، گسترش بيشتری می و فشارها و چالش

 های انعطاف در شريعت  جلوه

انعطاف پذيری به معنای عدول از اصول يا ولنگاری ساختاری نيست که اين هر 

ن شالوده قابل انعطاف و واقعگرايی عملی آن ، منافات دارند بوددو با ايدئولوژيک 

های عقيدتی و  لودهبودن و واقعگرايی ، مستلزم ثبات در شا زيرا ايدئولوژيک

مفاهيم ديدگاهی و ثبات ساختار و روبنايی است که اين تصورات بر آن شکل 

ای است  اند ، بنابراين انعطاف به معنای تاکتيک و مرحله بندی واقعگرايانه گرفته

که فشارهای واقعيت را مورد توجه قرار می دهد و هدف از آن تعميق تصّورات 

از ساختاری آرمانی است، همچنانکه به مفهوم توان اند اصيل و نيل به تحقق چشم

بر دربرگيرندگی تحوّالت زمانی و مکانی و تمامی ) يا مجموعه (منظومه 
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نها در چارچوب آپيچيدگيهای اجتماعی و در نظر گرفتن راه حلهای واقعی برای 

از آنجا ، انعطاف پذيری به معنای اتخاذ . طرح کلی ساختار مورد نظر است 

وقت و متغيّری متناسب با تغيير هر حالتی به قصد پاسداری از مواضع موضعی م

 .کلی است 

شود، آنها اصول مطلقاً ثابتی هستند که  اعتقادات شامل اين انعطاف پذيری نمی

پذيرند حال آنکه در احکام شرع و  ها ، سازش نمی هرگز تحت فشار واقعيت

و به همين دليل عنصر انعطاف های اجرايی ، جنبه های متغيّری وجود دارد  شيوه

بخشی آنها ، مؤثر می افتد ؛ راز جاودانگی اسالم و رمز  دهی و سامان در شکل

همين نکته نيز درفراگيری هرگونه پيشرفت و چالشی اش در آن و توانايیبقای 

 :است های انعطاف پذيری درشريعت اسالم از اين قرار همترين جلوهنهفته است ؛ م

که به گفته علمای اصول فقه ، بر دو نوع است : فرعی شريعت اهداف و قواعد -۱

کلی يا عام که در پيوند با هدفهای عمومی شريعت است و ) اهداف (؛ يکی مقاصد 

)  اهداف(احکام مربوط به آن در راستای تحقق مصالح امت است و ديگری مقاصد 

عينی ی از احکام شرع که مصلحت مشخصخاص در پيوند با اهداف بخش های م

بخشند ؛ مقاصد خاص تقسيم بندی ريزتری هم دارد  از مصالح مردم را تحقق می

شود ؛ فقها و اصوليون در مشخص ساختن  که به حکم شرعی معينی مربوط می

ی موارد رانواع مقاصد کلی شريعت ، اختالف نظر دارند ولی در خصوص يک س

اسداری از دين و حفظ عام در چارچوب تحقق و تحکيم عدالت و تقويت برادری و پ

اتفاق نظر دارند و از آنجا ... جان و ناموس و حفظ نسل و حفظ مال و حفظ عقل و

که مسئله مقاصد شرع در پيوند با تحقّق مصالح و منافع و اجتناب از مفاسد و 

های  زيانها و دور ساختن آنهاست ، هراس از درافتادن به شرايط و زمينه

دارد تا اين مسئله را در  نظر افراد ، ما را برآن میی تخصصی مورد  ها زنی گمانه

های  سازيم و در گستره های فردی تنها به نظر خود مجتهد محّول می گستره

اجتماعی يا موارد مربوط به کل امت ، آنرا به نظر ولی امر شرعی امت وانهيم و 

درشمار وظايف اختصاصی وی در روند قانونگذاری در نظر گيريم که در اين 



 ۷ 

انعطاف پذير شريعت قرار خواهند داشت و در نتيجه در  ءصورت نيز در گستره

مصلحت تحقق بخش اهداف شريعت از سوی  شخيصپيوند با اجتهاد ولی امر و ت

 . گيرند و بدان خواهيم پرداخت  وی قرار می

يعنی همان : کنند  احکام شرعی که مصداقهای آنرا عرف و اهل خبره معيّن می-۲

توان از آن به تاثير زمان و مکان در اجتهاد تعبير کرد و چگونگی  چيزی که می

اين تأثير نيز متأثر از امر انعطاف پذيری است زيرا تأثير زمان و مکان بر 

مصداق يا موضوع حکم شرعی شکل و محتوای حکم شرعی را معيّن می سازد و 

متفاوت از جمله های مفاهيم مختلف در جاهای  های آن نيز اختالف مصداق از نمونه

مثالً چند و چون اسراف ، غنا ، احترام ، تدارک نيرو و جز آنست ؛ همچنانکه 

های زمان و مکان نيز ای بسا گاه مستلزم تعطيل يک حکم يا مجموعه  نيازمندی

ضرورت اجرای آن از به دليل تزاحم حاصل  یاحکام برای دوره زمانی معيّن

. ای است  ی آن در شرايط اضطراری ويژهاحکام و پيامدهای منفی حاصل از اجرا

و چنانچه اين حکم مرتبط با عمل امت باشد حتماً بايد تشخيص تزاحم ياد شده و نيز 

 . به ولی امر موکول کرد را مقّدم شمردن آنچه مهمتر است 

ز اين گستره ااستنباط احکام شرعی ،  ءگشودن باب اجتهاد در عرصه -۳

شريعت برخوردار است ؛ به عبارت ديگر ، روند پذيری بيشتری در خود  انعطاف

هايی است که هر  ای از تخّصص اجتهاد روندی بسيارظرايف و نيازمند نوع ويژه

مکلّفی ، توان رسيدن به آنرا ندارد و حتی خود مجتهد نيز قادر به اعمال آن طبق 

صول های خويش نيست ؛ اگر مجتهد دليلی در منابع تشريع نيابد به ا نظر و ترجيح

عملی يعنی اصولی مراجعه می کند که موضع عملی نسبت به هر مسئله ای را در 

صورت نبود دليل شرعی مستندی در چارچوب آيينی برگرفته از شريعت ، نشان 

های ساختاری جديد در  هبو جن) نوپديد( حدثهدهند ؛ مثال آن نيز مسائل مست می

مربوط به علوم کاربردی و  سطح فقه فردی و اجتماعی همچون بسياری از مسائل

يعنی نظام راهنمايی و رانندگی ، ) کنترلی" (حسبيه "مسائل منظور شده در امور 
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ای ، ارتباطات و هنرها و ادبيات و جز آن  گذاری ، آموزش ، مسائل رسانه قيمت

 .است 

حقيقت آنستکه متون بجای مانده از منابع شرع ، يعنی قرآن کريم و سنت شريف 

آنها و نيز ) نزول(رگيرنده مسايلی مرتبط به همان دوره صدور نبوی ، درب

دربردانده خطوط اصلی نظام اسالمی و نيز برخی احکامی است که در طول زمان 

در هر روزی که بر بشريت  و مکان ، موضوعيت خود را حفظ می کنند حال آنکه

ه احکام گردد که شريعت در اراي ضايای جديدی مطرح میقشود مسايل و  سپری می

اين هديه علمی گرانبهايی که شريعت از راه مجتهدان ـ  آنها و در چارچوب اجتهاد

های روزمره خود را  ماند تا بتواند واقعيت است ـ مطلقاً درنمی کردهامت نصيب آن 

 . سازد  با احکام دين هماهنگ و همسو می

استنباط طبيعی است که موضوع اجتهاد شامل در نظر گرفتن نقش عقل در روند 

از جمله درک مصالح عامه يا درک همسويی الزم ميان احکام آن ] احکام شرعی[

 .با احکام شرع است 

های گمانی وحدسی را  بديهی است که شرع مقدس ـ در جريان اعمال اجتهاد ـ قاعده

کند و تنها به اجتهاد در  می دّ ـ که هيچ دليل عقلی اعتبار آنها را تأييد نکرده ـ ر

دهد زيرا  واعدی که داليل عقلی اعتبار آنها را تأييد کرده است ، تن میچارچوب ق

شارع مقدس اجازه نمی دهد انديشه صرف بشری چيزی از سوی خود ، به اسالم 

شاهدی بر آنست که و بيافزايد و اين خود دليل بر ظرافت و دقت روند اجتهاد 

با جنس شريعت ، اختراع  مجتهد اجازه ندارد آيين يا شيوه يا روش و اصولی بيگانه

دهد همه چيز کامالً در اختيار مجتهد  کند و به عبارت ديگر شارع مقدس اجازه نمی

باشد تا خود هرگونه که بخواهد به تجّدد و اصالح و تغيير و نوسازی در شريعت 

بپردازد ، غير مجتهد که جای خود دارد و به طريقی اولی و به اعتبار اينکه در 

 .در اين دسته از مسايل دخالت کند  داو نيست ، نمی توان های شمار تخصص

کام شرعی به چند حا. تشريع احکام شرعی ثانويه در حالتهای اضطراری  -۴

شوند ؛ آنچه در اينجا  اعتبار به احکام اوليه ، احکام ثانويه و احکام واليی تقسيم می



 ۹ 

:      نه تعريف کردمورد نظر ماست احکام ثانويه است که می توان آنها را اينگو

ای بر آن ،  حکم در نظر گرفته شده برای موضوعی که با اطالق عناوين ويژه «

، اين دسته حالتهای اضطراری شامل » .است شدهاش  مستلزم تغيير در حکم اوليه

، ) اجبار(، اکراه ) ناتوانی ( ز، عج) تنگنايی(زيان ، عسر و حرج : مواردی چون 

با حکمی مهمتر در صورت اجرا ، قرار گرفتن به عنوان ترس ، بيماری ، تزاحم 

) عينی (پيش درآمد حکمی ديگر ، و نيز تبديل احکام واجب کفايی به واجب تعيينی 

از اينجاست که حکم ثانويه ، بيانگر . در صورت منحصر گشتن آنها به يک نفر 

گويی نرمش و انعطاف پذيری تشريعی است زيرا نرمش در اينجا به معنای پاسخ

به حالتی اضطراری به ميزان اضطرار موجود در آنست ؛ اين حالت اضطراری ، 

دايمی نيست بلکه وضعی اضطراری و استثنايی دارد؛ گاهی مثالً ما در حالت 

اضطراری و در باب تحريم ادرار ، خون ، گوشت خوک و جز آن به اين آيه 

سوره (» عاد فال اثم عليهفمن اضطر غير باغ وال  ...«: کنيم  کريمه استدالل می

ير شده باشد در صورتی که افزونخواه و زپس کسی که ناگ) (... ۱۷۳بقره ـ 

آيه کريمه ) تنگنا(و همچنين در حالت حرج ...) متجاوز نباشد بر او گناهی نيست 

و در ) (... ۷۸سوره حج ـ (» الدين من حرج يوما جعل عليکم ف ...«: گويد  می

در اينجا بايد تأکيد کنيم که احکام . و جز آن ...) ما ننهاد دين هيچ تنگنايی بر ش

متفاوتند زيرا احکام ثانويه ، احکام شرعی ) احکام ولی امر(ثانويه با احکام واليی 

اند و عناوين آنها نيز  و برای عناوين اضطراری و استثنايی در نظر گرفته شده

بوی و مبتنی بر آنهاست منحصر به موارد ذکر شده در قرآن کريم و سنت شريف ن

و نيازهای وضع جامعه ) مسلمانان (حال آنکه احکام واليی ، بر مصلحت عامه 

شوند و  تکيه دارند و از سوی ولی امر و برپايه اختيارات وی صادر می) اسالمی(

تنها اوست که آنها را مشخص می سازد حال آنکه در خصوص احکام ثانويه ، هر 

 .يين کند عچارچوب ضوابط و شرايط مشخص فقهی ، تتواند آنها را در  کس می

يا " احکام واليی" يا آنچه که در اصطالح فقهی  گستره اجرايی حکم ولی امر-۵

شود و گستره ويژه ولی امر  ، اطالق می" سلطانی " يا احکام " حکومتی " احکام 
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 شريعت ازشرعی است که متولی و عهده دار امور مسلمانان در چارچوب ضوابط 

برداری از اين گستره احکام شرعی است که همسنگ  ی در بهرهجمله توانايی و

های  های او در استنباط  احکام شرعی و نيز همسنگ توانايی ها و قابليت توانايی

پرتوهای "اداری ـ مديريتی و رايزنيهای وی با متخصصان و در نظر گرفتن 

تا در صدور احکام ،  است که شارع مقدس برای وی در نظر گرفته "راهنمايی

ديدگاه صادر : توان اينگونه تعريف کرد  راهنمايی عملش باشند؛ حکم واليی را می

تضای اختيارات شرعی وی که قاز سوی حاکم شرع متعلق به اعمال مردم و به ا

خود مشتمل بر احکام تکليفی و احکام وضعی است ، هر مجتهدی ، حق صدور 

های اجتهادی و از  اين صورت منجر به تعدد ارادهرا ندارد زيرا در  یاحکام چنين

گردد و اين خود با  آنجا پراکندگی و سردرگمی امت و به خطر افتادن وحدت آن می

اهداف و روح شريعت و مقاصد آن ، مباينت دارد ؛ صدور چنين احکامی ، 

منحصر به ولی امر حاکمی است که شريعت خود اصول واليت وی را مشخص 

 . ساخته است 

ـ توانند آنها را  ای که همه فقها می نتيجه اينکه احکام واليی با احکام اوليه و ثانويه

 .کند  صادر کنند ، تفاوت می ـاينکه با احکام واليی برخورد نداشته باشند مشروط بر

) مباح(های آزاد  همچنانکه احکام واليی منحصر به موضوعات معيّنی شامل گستره

نحوه : های پياده کردن شريعت اسالم از جمله  شيوهدر شريعت هستند و شامل 

... های اجرای اصول شورا و  بمورد اجرا گذاردن نظام مالی و اقتصادی يا شيوه

 .گردد ؛ احکام قضايی نيز شامل اين مجموعه می شود  می

، احکام واليی را در چارچوب کليات شرعی و مقاصد " ولی امر"خالصه اينکه ، 

، حق ندارند در اين زمينه ، ] ره[د و به گفته امام خمينی کن شريعت صادر می

مستبدانه عمل کند و بايد با متخصصان و خبرگان ، رايزنی نمايد و در پرتو موارد 

 :زير ، حکم شرعی را نتيجه گيری کند 

در اينجا شارع مقدس به ولی امر اجازه می دهد با ياری گرفتن مصلحت امت   -۱

 . ن ، مصالح امت را ارزيابی و مشخص سازد از نظر مشورتی متخصصا
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]  ره[ امام محمد باقر صدر] شهيد [به تعبير ) االضويةالکاشفة(پرتوهای راهنما -۲

و حکم مطلوب را  تاباندها ب يعنی آنچه که شرع در اختيارش نهاده تا بر واقعيت

ادره از توان به احکام واليی ص گيری نمايد از جمله اين پرتوهای رهنما می نتيجه

 ازاين بخش . به عنوان ولی امر مسلمانان اشاره کرد ) ص(سوی پيامبر اکرم 

 .توان در اينجا به جزئيات آن پرداخت  گستردگی زيادی برخوردار است و نمی

يعنی همان گستره ای که طی آن احکام مختلف شرعی با يکديگر لويت ها وا -۳

ام مهم ترجيح داد يا در چارچوب تداخل می کنند و بايد احکام مهمتر را بر احک

رعايت احتياط در خصوص مسئله معينی ، حکمی صادر کرد که از وقوع يا 

ای باشد که گمان دارد  ای پيشگيری نمايد ، يا در صدد گرفتن بهانه پيامدهای مسئله

های ثانوی  های قطعی که از راه عنوان ای گردد ؛ بهانه ممکن است منجر به مفسده

های فردی نيازی به حکم  آنها را تشخيص می دهد ـ و در گسترهکه مکلف خود 

 .ولی امر نيست ـ خودبخود حرامند 

و مکتب عمده فقهی يعنی مکتب اهل بيت ددر اينجا ناگزير بايد به نکته مهمی که 

کند ، اشاره کنم ، مکتب اهل  هم جدا میو مکتب اهل سنت را از) السالم مليهع(

" [ مصالح مرسله " های  گيری و بکارگيری قاعده ه بهرهبه ولی امر اجاز) ع(بيت 

گرفتن " (ائع رسد الذ" ، و ] آنچه شارع مقدس درباره آنها سکوت کرده است 

ولی فقه امامی اجازه بکار گيری همين قواعد را در . دهد  و غيره را می) بهانه

امر يا ولی يعنی آنرا منحصر به ولی [ دهد ، نمی روند اجتهاد از سوی عموم فقها

مجمع تشخيص "؛ در بُعد اجرايی نيز جمهوری اسالمی ايران ، ] داند فقيه می

را به عنوان باالترين مرجع مشورتی در حکومت به مفهوم کشف " مصلحت نظام 

مصلحت و مشخص کردن آنرا در نظر گرفته که وظيفه دارد پس از تشخيص 

کند و ولی امر ، ] فقيه ولی [ مصلحت ، حاصل بررسی خود را تقديم ولی امر 

کند ، اين مجمع ،  خود اقدام به صدور حکم شرعی مناسب در زمينه مورد نظر می

موارد اختالفی در امر قانونگذاری ـ ميان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 
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دهد و آنچه را که مصلحت دولت و ملت  قانون اساسی را مورد توجه قرار می

 . دهد  ود مد نظر قرار میبيند در تصميم گيری خ می

 

 

 )آزاد (های مشروع  های انديشه بشری در گستره دريچه

هايی وجود دارد که مرتبط با درک  ترديدی نيست که در انديشه اسالمی ، گستره

بشری و ادراکات انسانی و چند و چون نگاه وی به واقعيت و ديدگاهش به 

توان بشری يا انسانی  ها را می محصوالت فکری است ؛ اين گستره های مندی روش

های متغيّر در  بشمار آورد و آنها را تنها منحصر به متغيّرها و در واقع گستره

انديشه اسالمی قلمداد کرد و شامل ثوابت تلقی نکرد ؛ زيرا اين ثوابت ، مقدس و 

] . بعمل آورد  یتصرف وتوان درآنها دخل  و نمی[ در حقيقت خود دين هستند 

های زير  توان منحصر به عرصه های انديشه بشر به انديشه اسالمی را می دريچه

 :دانست 

درک مقاصد عام ، خاص يا جزئی شريعت ، اين درک و فهم ، نسبت به  -۱

های انديشمندان و فقها در  اختالف در برداشت. هر انديشمندی متفاوت است 

گيرد و بشری بودن اين  سرچشمه میخصوص يک واقعه نيز از همين جا 

؛ طبيعتاً اين درک و فهم ، متأثر از عوامل بشری دهد  گستره را نشان می

متغيّری از جمله برخورداری از فرهنگ زمانه ، عمق نگاه و بعد و همه 

 . آنست ... جانبگی و 

ها و به عبارت ديگر انطباق کليات بر جزئيات و تطبيق  درک مصداق -۲

بدينگونه است که ذهنيت فقيه و انديشمند در . اقهای آنها مفاهيم بر مصد

افتد همچنانکه  چگونگی تطبيق و نيز در کشف مصداقها و جزئيات مؤثر می

های مجتهدان برای استنباط فقهی پيمانهای  در همين چارچوب ، کوشش

جديد از جمله و به عنوان مثال بيمه نامه ها مطرح می گردد و عنوان 

 .گردد  و انديشه شامل اين فهم و استنباط می بشری بودن فکر
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 .های استدالل آنها  روند استدالل نزد مجتهدان و اولويت -۳

هايی که حکم  های احکام قانونی و شرايط و زمينه مشخص ساختن سرچشمه -۴

کند ؛ اين گستره ، بسيار ظريف و دارای  اوليه را تبديل به حکم قانونی می

های مجتهد و تشخيص  ال نوع برداشتابعاد معيّنی است ولی در هر ح

افتد و در نتيجه ، گستره شناوری  موضوع از سوی وی در آن مؤثر می

 . است 

مشخص ساختن مصلحت امت از سوی ولی امر در هر مسئله و چگونگی  -۵

ها و احکام  در موضوع) االضواء الکاشفة (های رهنما  برداری از پرتو بهره

مهمتر در احکام يا موارد احتياطی ، که  مختلف و نظر وی در تعيين مهّم و

ها  از واقعيت جملگی آنها نيز در پيوند با شيوه تفکر ولی امر و برداشت او

اصل گيری از بهره تر درتبرخورد با مسايل و نيز گزينش نظر درس ءنحوهو 

الذکر ، روند اصالت  های فوق در تمامی گسترهاست ؛ ) رايزنی(شورا 

تجددگرايی و کشف ـ که هدف از همه آنها برگزيدن بخشی و اسالم سازی و 

شيوه برتر برای اجرای احکام و نظام اسالمی موردنظر شريعت است و 

اين کند ،  توان آنرا قانونگذاری يا تسامحاً تشريع ناميد ـ دخالت می می

را با رهنمونی  ها ، متناسب با انديشه بشری امکان حرکت آزادانه گستره

 .دهند اهداف کلی شريعت به آن میمعيارهای شرعی و 

شود چنان نيست که روند قانونگذاری ، حکم شرعی را تبديل  يادآوری می 

بندی  دهی و فرمول شکلکند هرچند انديشه بشر در] وضعی[ به قانون بشری

توان گفت روند قانونگذاری ، بيانگر کشف حکم شرعی  آن نقش دارد ، می

وش شرعی برای اجرای اين حکم است ر يا تعيينمسئله يا موضوعی معين 

بندی اين شيوه و در واقع تبديل حکم شرعی  و اگر انديشه بشری در فرمول. 

به قانون ـ به مفهوم حقوقی امروزی ـ دخالت کرد بدان معنا نيست که اين 

قانون شريعت را لغو يا آنرا از آسمان به زمين فروکشانده است ؛ نتيجه 
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ند کردن قانونگذاری با هدف خدمت به شريعت و م اينکه اين روند ، ضابطه

 .شريعت است بادهی به واقعيت به قصد همخوانی آن  نيز شکل

تجديدنظر دائمی در همه چيز حتی آنهايی که در شمار مسلمات هستند و نقد  -۶

مند انديشه دينی گذشته و اطمينان از اينکه شرايط  کامالً علمی و روش

 .اند در روند استنباط نداشته روانی و زمانی ـ مکانی دخالتی

 چند نکته کلی 
وجود قواعد و اصولی که روند تجّدد را قانونمند کند ، ضرورتی اساسی است که 

اصول را در واقع خود شريعت بدون آن تجدّدی وجود نخواهد داشت ؛ اين قواعد و 

ها و قواعد مورد  و طی متون و مسلمات شرعی و با توجه به حکم عقل و شالوده

 :کند ؛ براين اساس به نظرما ، نکاتی را بايد در نظر گرفت  اتفاق عقال ، تحميل می

تجدد و نوسازی بخودی خود هدف نيست به عبارت ديگر تجدد برای تجدد : يکم 

های  نيست بلکه وسيله وابزاری در جهت رفع نيازهای جديد و همگامی با دگرگونی

های  انسان معاصر و نگاه به واقعيت های شرعی و عقيدتی زمانه و پاسخ به پرسش

دهی به طرح اسالمی نوينی با  روزمره از زاويه شريعت و از آنجا شکل

فراگيرندگی نيازهای بشری در حال و آينده و هموار ساختن راه وصول آن به 

تجدد ، نه يک حرکت جدای از واقعيت و برکنار  و در يک کالم. جهان ديگر است 

 .لول نيازهای عملی استاز ضوابط شريعت که مع

های تجدد ، به اندازه نياز به آن ، متعدد است ؛ تجدد هدفمند ، سنت  انگيزه: دوم 

: دهند از جمله  خدا در آفرينش است و متون مقدس ما نيز آنرا مورد تأکيد قرار می

دهد که دين وی  خداوند متعال هر يکصد سال کسی را در رأس اين امت قرار می«

عالوه بر اين ، تجدد و نوسازی حقيقت مدعيان تجددگرايی  0F۱».ندرا نوسازی ک

گرا و التقاطی را که به بهانه اجتهاد و تجدد به  وابسته به جريانهای منحرف ، غرب

 .کند  پردازند رسوا می مسخ شريعت می

                                                 
 . ۱، حديث شماره "المالحم"، " مسند ابی داود"ـ ۱
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شود و اين امری شرعی و عقلی هم  تجدد تنها از سوی متخصصان انجام می: سوم 

اگر (... ) ۴۳سوره النحل ـ(» هل الذکر ان کنتم ال تعلمون فاسالوا ا«: هست 

فان تنازعتم فی شیء فردوه الی هللا «، .) دانيد از اهل کتاب آسمانی بپرسيد نمی

چون در چيزی با هم به ستيز برخاستيد ، آنرا ) (... ۵۹سوره النساء ـ(» والرسول

تخصص مهمچون هر  اهل تخصص و خبرگان نيز...) به خداوند و پيامبر بازبريد

های معينی هستند و اگر به تخصص پزشک ، مهندس ،  ديگری دارای ويژگی

گذاريم حتماً  احترام می... نگار و  شناس و جامعه شناس و روزنامه شيميدان ، ستاره

بايد به متخصص مرتبط با روند تجدد هم احترام بگذاريم ، اين تخصص به معنای 

دار تجدد  يع و تأمل و دقت در انديشه و در واقع عهدهتوانايی استنباط از منابع تشر

و همان مجتهد انديشمندی است که از تمامی علوم قرآنی سررشته دارد و ناسخ و 

داند و با علوم حديث و  را می] آيات[منسوخ و محکم و متشابه و اسباب نزول 

ول و رجال و علوم عربی ، علم کالم و عقيده و علم فقه و قواعد آن و علم اص

اين تخصص ، تخصص عميق و بسيار ظريفی است و . قواعد آن آشنايی دارد 

ای از مردم نيست ،  البته هرگز بمعنای قيموميت برانديشه اسالمی ازسوی مجموعه

بلکه برعکس اعطای آزادی کامل به انديشه اسالمی برای حرکت در محيط حقيقی 

درست . سازد ، است  می خود و نه محيط دروغينی که آنرا از اصالتش منحرف

به تنهايی و آزادانه در موضوع علم پزشکی د يده به پزشک اجازه می همانگونه که

در تخصص او و امور مربوط دهيد  حرکت کند و به فقيه و انديشمند هم اجازه نمی

به پزشک دخالت کند و به پزشک حتی واليت و قيموميت بر دانش پزشکی و 

آيد که به پزشک و فيلسوف و جامعه شناس و  ، الزم می دهيم درمان بيماريها را می

اديب و نويسنده نيز اجازه ندهيم در خارج از تخصص خود و از جمله در مسايل 

 . مربوط به شريعت و تجّدد و نوسازی دينی در چارچوب آن ، دخالت ورزند 

وی با ذهن باز بر رو تجّدد و نوسازی دينی نياز به انديشمندی مجتهد : چهارم 

ها و عنصری دارد که فشارها و مشکالت آنها را درک کند و در  زندگی و واقعيت

و در يک کالم تجّدد به . جريان مسايل و انديشه و فرهنگ روز قرار داشته باشد 
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ها  انديشمند مجتهد و روشنفکر نياز دارد وگرنه مجتهد متحّجر و بر کنار از واقعيت

های نو به نو شده و شتاب آوری که انقالب  و بدور از فرهنگهای زمانه و چالش

ها و فناوری و پزشکی و مهندسی ژنتيک و  همه جانبه در ارتباطات و رسانه

الملل و غيره ، پيش  اقتصاد و جريانات پولی و مالی و سياستهای بينو بيولوژی 

ها و ابزارهای  هايی که شيوه دهند و ناتوان در رويارويی با چالش روی قرار می

کنند ، هرگز قادر به بر  ها تحميل می ها و گستره ی شريعت در همه عرصهاجرا

عهده گرفتن امر تجّدد و نوسازی نيست زيرا چنين کسی ، مطمئناً تصويری منفی و 

نه چندان جّذاب و جالب از شريعت آسان و آيين پاک خدا ، فراروی مردم قرار 

شرايط جديدی را برای اجتهاد ] قدس سره[هم از اينروست که امام خمينی . دهد  می

ان و نيز منافع و مترين آنها تشخيص نيازهای جامعه و ز در نظر گرفت که برجسته

 .هاست  خير و صالح جامعه و درک واقعيت

های علمی وارداتی و  های مختلف از دين که بر پايه روشمندی ايده قرائت: پنجم 

نس شريعت از جمله بدور از ضوابط و معيارهای اعتقادی و بيگانه با ج

و باستانشناختی و هيستوريکال ) به معنای تأويل  تسامحاً (مندی هرمنوتيک  روش

هايی به لحاظ علمی ، پادرهوا ، سست بنياد و  ، همه و همه انديشه) تاريخ نگاری(

غيردقيق است ؛ ما منکر اختالف در درک و فهم متن ، در فهم موضوع و در 

و نيز در پذيرش حديث و غيره نيستيم ولی اين کاربرد قواعد فقهی و اصولی 

اختالف در چارچوب ضوابطی است که شريعت در نظر گرفته و به عبارت ديگر 

ای در خصوص هرکدام از علوم اسالمی است ، همچنانکه  مندی ويژه دارای روش

شناسان و فالسفه و  نگاران و جامعه اين اختالف نه ميان نويسندگان ، روزنامه

است ، که ميان انديشمندان و مجتهدان است و در نتيجه ، پلوراليسم ، به مردان سي

مفهوم توزيع حقيقت به نسبت برابر ميان صاحب نظران نيست ؛ حقيقت يکی و 

کوشند از طريق  ثابت است و اين انديشمندان و مجتهدان هستند که با تمام توان می

اسالمی برگرفته از  مندی های شرعی و در چارچوب روش کشف احکام يا شيوه

، به آن دست يابند وگرنه روش جنس شريعت و متناسب با اهداف دين 
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های متنوع و در چارچوب  گرايانه که با شعار پلوراليسم و قرائت غرب

های ديگر و فضاهای علمی و  های مقّرر برای علوم ديگری که در محيط روشمندی

د ، مثال بسيار روشنی از هرج و ان دينی کامالً متفاوت با ما وضع يا تدوين شده

دهد دارای قرائت  مرج فکری است که به هر کس از افراد امت اسالمی اجازه می

ها  خود نسبت به دين باشد و چنانچه زير بار اين روش  و نظرگاه و ديدگاه ويژه

رويم روزی خواهد رسيد که از شريعت خدا تنها شبحی از احکام يا معتقدات مسخ 

 . شده ، باقی خواهد ماند  ب طبع وسليقه هر کسی در نظر گرفتهای که با شده

های دينی يا خود دين و اصول ثابت آنرا  تجّدد گرايی و نوسازی ، چارچوب: ششم 

به جاودانگی اين دين ، ) اصول مقدس اسالمی (گيرد ؛ اين اصول ثابت  در بر نمی

حرام او نيز تا روز قيامت حالل محمد تا روز قيامت حالل  و : ( اند زيرا  جاودانه

توان در برابر اين اصول  ای ، نمی و امکان ندارد و به هيچ بهانه.) حرام است 

مورد اصول مقدس اسالم ، دست به تجّدد و نوسازی درثابت ، به اجتهاد پرداخت و 

مگر در خصوص اصول اضطراری زمانی که خود شريعت آنها را در نظر . زد 

 . اشاره شد  گرفته و پيشتر به آنها

های به ارث  انديشه اسالمی ، انديشه ءولی امر تجّدد و نوسازی ، تنها در گستره

های فکری اسالمی مجتهدان  رسيده و معاصر و در واقع محصوالت و فرآورده

فهم اين متقدم و متأخر و نيز در فهم و برداشت از ثوابت اسالمی و قواعد و اصول 

در منابع ) ها ، علوم و ديدگاهها  ها ، نظريه وشر(کشف قضايای جديد و و جستجو 

هايی است که  ها و نظريه مقدس اسالمی و سرانجام در اسالميزه کردن برخی روش

توان گفت  طرف و عام ، وضع کرده است ، در نتيجه می های بی انسان در عرصه

 . که اين موارد ، گستره کامل متغيرهاست 

عيتی وابسته و پيوسته به آنست ؛ و در هر زمان تجّدد و اجتهاد دارای مرج: هفتم 

که اختالف نظری در فهم و برداشت و نتايج مطرح شود به اين مرجعيت مراجعه 

گيرد ، از خأل هم آغاز  شود ، نتيجه آنکه تجّدد و نوگرايی در خأل صورت نمی می

 شود بلکه دارای فضا و چارچوبی است که در واقع مرجعيت تجّدد و اجتهاد نمی
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قرآن کريم و سنت شريف و صحيح نبوی و نيز ابزارهای فهم اصول و : يعنی 

 .است ... ثوابت مقدس و کشف حقايق آن از جمله عقل و اجماع و 

طبيعی است که در اينجا ، بحث مربوط به موانع و مسايلی که بر سر راه : هشتم 

وند ، مطرح گردد ؛ ش گيرند يا مانع از انديشيدن رهبران به آن می تغييرات قرار می

به عبارت ديگر بحث در خصوص چيزهايی مطرح شود که در جهت عدم رعايت 

 :کنيم  کنند که بسيارند و ما تنها به موارد زير اشاره می مقتضيات تغيير ، عمل می

نبود توانايی و آمادگی درونی و امکانات علمی تجّدد و نوسازی که البته  -۱

 .نيست چندان ساده هم ] فراهم شدن آن [

 . نبود عنصر برنامه ريزی برای آينده در جوامع دينی ما -۲

هراس از پيامدهای تغيير که فراوانند ؛ زيرا تغييرات باعث تحريک عوام  -۳

شود و  استفاده و برانگيختگی می متدينان يا برخی مصلحان در جهت سوء

افتد ،  بسا متعصبان کهنه پرست يا کسانی را که منافعشان به خطر می ای

حريک نمايد يا مثالً حداقل به گمان برخی غيرتمندان دينی ، باعث گستاخی ت

به مقدسات دينی يا رنگ باختن ديگر مسلمات مذهبی گردد و گاهی نيز ـ که 

زياد هم اتفاق افتاده است ـ باعث اتهام متجّددان و نوگرايان به زندقه و 

 . شود ... بدعت و فساد عقيده و 

 در مسير تجدد 
برای : شود  ديدگاههايی که در اين بحث عنوان شد ، اين پرسش مطرح می در پرتو

چه بايد کرد ؟ و برای پاسخ به اين پرسش ، به نظر ما ، تحقق تجّدد مطلوب 

تری  تری از اسالم و درک مشخص تر و همه جانبه ضروری است که آگاهی عميق

تهاد در چارچوب از حقيقت اهداف و آماجهای آن تحقق يابد و حتی بايد باب اج

انديشمندان و مجتهدان (های دينی  ضوابط آن کامالً گشوده شود ؛ صاحبان تخصص

نيز بايد به نامتخصصان اجازه ندهند که به بهانه اجتهاد و تجّدد يا به بهانه ) 

امروزی کردن دين يا فداکردن اصالت به پای مدرنيسم و قربانی کردن ميراث در 

بح شريعت به پای پلوراليسم و قربانی کردن دين در ذکشتارگاه تجّدد گرايی و 



 ۱۹ 

محضر علم ، احکام شريعت خدا و عقايد اسالمی را به بازی بگيرند و آنها را 

هايی که ياد کرديم ،  ها و دوگانه های خود قرار دهند ؛ اين بهانه بازيچه هوس

جملگی وارداتی است و جايی در اصول جاودانه اسالمی ندارند زيرا محصول 

های بعد از باصطالح رنسانس اروپا و به هدف دورساختن  ربی در دورهغمنطق 

های کليسا با سردمداران الئيسم در  دين از زندگی و تحت تأثير روابط و درگيری

 . آن زمان هستند

های دگرگونی در زندگی و شتاب گرفتن پيشرفت ، به  با توجه به گسترش عرصه

 : ها ، مستلزم وجود دو ابزار است  به اين واقعيت های تجّدد در پاسخ نظر ما قابليت

های  به صورت تشکيل کميته) گروهی(مکانيسم اجتهاد جمعی : ابزار نخست 

ای از انديشمندان و مجتهدان برای بحث در يک يا چند  اجتهادی متشکل از مجموعه

موضوع و همسويی ديدگاهها و نظرات آنها پس از بحث و بررسی و مناقشه ، و 

ای اسالمی در يک عرصه  گيری يک حکم شرعی يا يک نظريه يا منظومه يجهنت

ای در اين عرصه مطرح است که  جده تجربه" مجمع فقه اسالمی " معيّن؛ در 

های اجتهادی ثابتی در آن شکل گيرد و بطور دائمی به انجام  اميدواريم کميته

تاب آلودی که های ش وظيفه خود در راستای رسيدگی و بحث و نظر در پيشرفت

با آن مواجه است بپردازد ؛ اجتهاد جمعی يا گروهی ، می تواند همه  بشريّت

جويی در زمان ، بهترين نظرگاهها را  ها را در بر گرفته و ضمن صرفه موضوع

 .مطرح سازد 

مکانيسم هماهنگی و همکاری ميان انديشمندان مجتهد و متخصصان  :ابزار دوم 

انديشمندان مجتهد با اين متخصصان در موضوعات   نیای از راه رايز علمی حرفه

های نوين و مسايل  نو پديد و ياری گرفتن از ايشان در درک علوم و شيوه مسايل

ها در  پيچيده و متنوع روز و نيز تشخيص منافع امت و دولت ، زيرا اين موضوع

يا  گيرند و رای سيونهای مشترکی مورد بحث و بررسی قرار میيها يا کم کميته

ها با اهداف  اجتهاد برتری که بيشتر تحقق بخش منافع است و همسو کننده واقعيت

شود ؛ اين ابزار يا مکانيسم ، در جمهوری اسالمی  شريعت است ، نتيجه گيری می
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مجمع " ايران تجربه شده و تا به امروز نيز نتايج خوبی دربرداشته است ؛ 

های مختلف  صانی در عرصهمتشکل از فقها و متخص" تشخيص مصلحت نظام 

های کلی امت ودولت را  دهند و سياست است که نمايندگان نخبگان را تشکيل می

دارند ؛  عرضه می) ولی امر(کنند و آنرا برای تصويب بر مقام رهبری  ترسيم می

های اسالمی حتماً بايد  تجربيات پياده کردن شريعت و نظامات اسالمی در کشور

تمر قرار گيرد و نتايج اين تجربيات به لحاظ علمی رصد های مس مورد ارزشيابی

شود ؛ تجربياتی چون پياده کردن اقتصاد اسالمی ، بانکداری اسالمی ، نظام 

نتيجه ... . قضايی ، نظام سياسی ، نظام تامين اجتماعی و تعاون ، نظام آموزشی و 

های علمی صورت  هايی که از طريق پژوهش و بررسی و محصول ارزيابی

ها ، اصول و جزئيات مربوط به علوم تخصصی اسالمی  نامه گيرد ، تدوين آيين می

علوم اقتصاد اسالمی ، جامعه شناسی اسالمی و روانشناسی اسالمی و : از جمله 

 . خواهد بود ... 

 نوآوری و تجدد برای آينده 
ترديدی نيست که تاريخ اسالم شاهد مصلحان و نوآوران بزرگ و حتی امواج 

ازی از تجّدد و نوآوری بوده است ؛ هر حرکت و جنبش فکری تجّدد خواهی پيشت

و به عبارت ديگر جنبش تجّدد  هبودود نيز ، ويژه شرايط زمانی و مکانی خ

های  ها و تالش و به همين ترتيب کوشش. ای برای زمان خود بوده است  خواهانه

ز انديشمندان و کنونی برای تجّدد گرايی فکری که گروه خوش فکر پيشتازی ا

ماست و آينده نيز تجّدد طلبان و  ءکنند نيز تجّددی برای زمانه مجتهدان آنرا دنبال می

ها و  گو اينکه برنامه. مردان پيشتاز خود اين عرصه را خواهد داشت 

ها ، اقتصاد ،  های سياست بين المللی ، رسانه های بزرگ در گستره پردازی نقشه

" مناديان برتری"و سانی که خود را سروران جهان فرهنگ و غيره که از سوی ک

گيرد و نيز شتابگيری حوادث و جريانات و فشردگی  خوانند ، صورت می می

های پياپی در عرصه علم و فناوری ، چنان است  ها و جهش تغييرات و دگرگونی

را نامحسوس ساخته و بشريت را همواره در آستانه " اکنون "و " حال " که مفهوم 
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نگرانه غربی ، ما  های آينده دهد ، زيرا نتايج مطالعات و بررسی قرار می" نده آي" 

ی چيزدارد و اين همان  دهد به شگفتی وا می را نسبت به آنچه اکنون و آينده رخ می

نامد زيرا نتايج آنچه که  می" ضربه آينده "است که يکی از انديشمندان غرب آنرا 

اکنون ظاهر گشته و نتايج آنچه اکنون بيست سال پيش برنامه ريزی شده ، 

شود ، پس از بيست يا پنجاه سال روشن خواهد شد و در برابر  ريزی می برنامه

اسالم و انديشه اسالمی نسبت به آنچه در آينده اتفاق ، حتماً بايد چنين وضعيتی 

گردد ، موضع مشخص  افتد يا آنچه که اکنون تدارک ديده و برنامه ريزی می می

المی برای آينده باشد ؛ اين موضعگيری ، مستلزم آمادگی و تدارک انديشه اس  داشته

 . خواهيم  ها و تکانهای آنست ، ما نيز همين را می جذب ضربهو کوشش در هضم و

را که با "  اسالمی  ءآينده گرايانه ء انديشه"خوانم که موضوع  لذا همگان را بدان می

ها و  به نگری آينده و چالش"براساس توجه به ديدگاهها و مشکالت اکنون و 

های مورد نظر و بنای آينده و تحّکم  گيرد و کشف جايگزين های آن شکل می گزينه

دهد ، مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار گيرد ؛ به عنوان  در آنرا هدف قرار می

که ديگران تدارک آنها " اومانيسم " و " جهانی شدن : " مثال نظامات کنونی چون 

شود ؛  اش در آينده عيان می گردد و نتايج نهايی ديدند ، به مرور زمان متبلور می را

نيز در آينده ، " مهندسی ژنتيک "نتايج بسياری از کشفيات از جمله مثالً در علم 

گوييم شريعت ، فقه و علوم کالم اسالمی نيز حتماً بايد  ما می. شود  برمال می

باشند و تدارک بينند تا در حد و اندازه هرکدام از اين موارد نظری داشته 

بر اين اساس اکنون بايد . های آينده و فشارها و پيامدهای آن باشند  چالش

، فقه ) اهداف(فلسفه فقه ، فقه مقاصد : ها و ديدگاههايی چون  ها و انديشه مندی روش

و اولّويتها ، علم کالم جديد و تحول در اجتهاد و اسالمی کردن علوم اجتماعی 

انسانی و حتی علوم کاربردی و جز آن مطرح گردد که هدف از آنها قرار دادن 

انديشه اسالمی در حجم مسايل آينده و همسويی و هماهنگی با مسايل و موضوعات 

از سوی مناديان تجّدد اصيل در  دتوان  ها و نظرگاهها می آينده است ؛ همه اين انديشه

مناقشه قرار گيرد ، انديشه اسالمی را از  انديشه اسالمی ، مورد بحث و بررسی و
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اگر چنين شود ، خدمت . وضعيت حال و معاصر ، به آينده  ، انتقال دهند 

گرانباری به نسل اسالمی نوپای امروزی که زمان آينده را بدست خواهد گرفت ، 

گی زمانه اين نسل فراهم نظامات و نظرياتی با دربرگيرند کنيم و احکام و می

که البته در واقع پيش از هر چيز خدمت به نسل حاضری است که . آوريم  می

کند  را در برابر چشم خود دارد و فشارها و دردهای آنرا حس می آيندههای  چالش

يا " اکنون"در ميان بشريت ، " اکنون" زيرا با توجه به از ميان رفتن احساس 

به معنای فرار به جلو و است ؛ البته اين فراخوان هرگز  آينده، همان " زمان حال "

نفی مراحل زمانی و عبور از زمان نيست بلکه برعکس ، فراخوانی برای 

ها و قوانين جهان هستی و  ها و بخاطر آوردن سنت همسويی هرچه بيشتر با واقعيت

 .عمل به متون مقدس اسالمی است 

 

 

 

 

 

 


