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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 تجددگرايي در انديشة اسالمي

 شرع] احكام[پذيري در  و انعطاف
 

وقتي از اهميت تجديدنظر دائمي در مضمون و شـكل انديشـه اسـالمي بـه قصـد      

اي  آوريم، نكته تازه ايستاي آن سخن بميان مي كردن عناصر و فعال) نوسازي(تجددگرايي 

ايم چرا كه درك اين اهميت از سوي انديشمندان و متخصصان، آنچنـان   را مطرح نساخته

هاي متغيـر و حـوادث    مگر نه آنست كه واقعيت. بديهي است كه نيازي به استدالل ندارد

مستقيماً درگيـر ضـرورت   نوپديد و سرعت پيشرفتي كه هر روز شاهد آنيم، ما را دائماً و 

كند؛ البته اين بدان معنا نيست كه بنا بر ضـرورت، دروازه   نوسازي در انديشة اسالمي مي

بلكه برعكس . بر هر فراخوان جديد يا آيين تجددگرايي، باز كنيم و مجال ورودش دهيم

 افزايش آن اهميت، درست متناسب با افزايش نياز به كنترل نوسازي و قانونمنـد سـاختن  

هـاي   اي سازد تا انديشـة اسـالمي همـة عرصـه     اي است كه نوسازي را وسيله آن به گونه

ها در برابر شرع گردد و در  زندگي را در برگيرد و اجتهاد، ابزاري براي رام كردن واقعيت

اي براي رسيدن بـه هـدفي    اينصورت، تجددگرايي يا نوسازي، خود نه هدف بلكه وسيله

 .آيد هاي خود نايل مي اف و آماجاست كه طي آن دين به اهد

بيـانگر پافشـاري    در ايـن بـاره  هـايي،   ها و گردهمـايي  برآنم كه برگزاري كنفرانس

رهبران انديشة اسالمي بر حمايـت از ايـن ايـده در برابـر امـواج مسـتقيم و غيرمسـتقيم        
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مخــالفي اســت كــه انــواع متنــوع و گونــاگوني از شــعارهاي پــرزرق و بــرق و يــا تيــره 

سازد كه بـه   امري كه ما را همان قدر نسبت تداوم روند نوسازي عالقمند مي. ندده سرمي

 .دهيم بندي و عالقمندي نشان مي ها و اصالت نوسازي، حساسيت و پاي سالمت روش

روند نوسازي مورد نظر ما، در واقع ايجاد فرمولهاي فكري نويني است كه از منابع 

هاي نوي را دربرگيرند يا بـه   ها، موضوع ن فرمولمقدس اسالمي الهام گرفته باشد خواه اي

هاي موروث قبلـي همـت گمارنـد؛     موضوعهاي قديمي بپردازند و يا به بازسازي انديشه

هاي جديـد و بـرآوردن نيازهـاي     مهم آنست كه اين فرمولها، توان پاسخگويي به پرسش

 .متغير برخاسته از تحوالت زماني و مكاني را داشته باشند

اس، اجتهاد در پيوندي تنگاتنگ با روند نوسازي قرارداد، ابـزار آنسـت و   بر اين اس

كند و بـه رغـم اينكـه اجتهـاد، در      اي است كه مواد اولية نوسازي را توليد مي كننده توليد

اصطالح و بنابر برداشت سنتي، قابليت استنباط حكم شرعي از منـابع شـريعت اسـالمي    

هـاي   ي زندگي و به طريق اولي بر تمامي عرصـه ها است، ولي تعميم آن بر تمامي عرصه

انديشة اسالمي كه در همة زواياي زندگي دخالت دارند، آنرا بـا اهـداف خـود شـريعت،     

توان نتيجه گرفت كه اجتهاد،  سازد؛ بنابراين مي يعني قانون زندگي، همسو و هماهنگ مي

تصادي، انديشة سياسـي و  ابزار نوسازي در فقه ـ اعم از فقه فرد يا جامعه ـ در انديشة اق  

انديشة اجتماعي و جز آن و نيز در مسايل علم كالم و ابزارهاي استنباط و مكانيسم درك 

منابع مقدس اسالمي است، اينها همه براي نوسازي و تجـددگرايي، نيازمنـد اجتهادنـد و    

سازد،  اين هماني است كه پروسة نوسازي را ضروري و در عين حال بسيار پراهميت مي

العادة ابزارهاي ظريف و راه دشوار آنست زيرا هرگونـه   ميت آن نيز در حساسيت فوقاه

گردد كـه   آميزي مي سستي يا انحرافي ـ خداي ناكرده ـ منجر به نتايج وحشتناك و فاجعه  
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پيامدهاي آن گريبانگير نه تنها مجتهد يا انديشمند يا تجديدگر بلكه تمامي يـا بخشـي از   

انديشمند تجددگرا را به حركت روي لبـة تيـغ تشـبيه كنـيم ـ      اگر حركت . شود امت مي

 .اي از خطاها را در پي خواهد آورد هر خطايي، زنجيره. ايم مبالغه نكرده

عنصـر  . پذيري در اسالم اسـت  پروسة نوسازي، برخاسته از قاعده يا عنصر انعطاف

ي بـراي  پذيري هماني اسـت كـه بـه اجتهـاد مشـروعيت بخشـيده و از آن ابـزار        انعطاف

نوسازي در انديشة اسالمي، آفريده است؛ از اينرو، درك روند نوسـازي، بـا درك و فهـم    

گـردد كـه    پذيري در شريعت اسالم و نمودها و موارد عملي آن، آغـاز مـي   عنصر انعطاف

 .محورهاي بحث ما نيز مبتني بر همين نمودها و موارد است

 

 پذيري و انعطاف) تجددگرايي(نوسازي 
پـذيري در اسـالم از    ازي در انديشة اسالمي از يك سو و عنصر انعطـاف تمييز نوس

سوي ديگر، درآمدي بـر شـناخت حقـايق نوسـازي و در عـين حـال كشـف نمودهـاي         

 :پذيرد اين تمييز، بر دو پايه زير تحقق مي. پذيري و موارد عملي آن است انعطاف

حاصـل درك   انديشه، تصوري است كه از اسـالم نشـأت گرفتـه و در واقـع     :يكم

انديشمند از منابع مقدس اسالمي بوسيلة ابزارهاي شرعي درك آنهاست؛ اين درك و فهم 

گيرد تا محصول كار هرچـه بـه منظـور شـارع      ـ كه انديشمند تمام توان خود را بكار مي

. هـا دارد  مقدس، نزديكتر باشد ـ پيوندي نيز با طبيعت برداشت خود انديشمند از واقعيت 

شة توليدي عالوه بر اثرپذيري از محيط انديشمند و واكنش وي بـه عوامـل   در نتيجه اندي

هاي مختلـف موضـوع، تحـت     ها و احاطة وي بر جنبه اختالف و كم و كيف اين واكنش

تأثير فرهنگ انديشمند و شناخت وي از علومي قـرار دارد كـه بـا موضـوع انديشـه، در      
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ر است، چيزي كه منجر به بروز نـوعي  ارتباطند؛ اين عوامل، در مورد هر انديشمندي متغي

زيـرا چنـين رونـد اسـتنباط يـا فهـم و دركـي،        . گـردد  تفاوت در محصوالت فكري مـي 

هاي جوالن انساني آنست در نتيجـه، نوسـازي    هاي بشري انديشة اسالمي و صحنه عرصه

گيرد چون هدفي است كه انديشمند براي نيـل   فكري تحت تأثير همة اين حقايق قرار مي

گيرد و اجتهاد نيز چيـزي جـز    ها را بكار مي ن، درك خود از اصول مقدس و واقعيتبه آ

 .اين نيست

ولي اسالم، نظام جامع و بهم پيوسـته و بيـانگر مـوارد ثـابتي اسـت كـه هيچگونـه        

هاي  هاي ثابت خود در برخورد با جنبه اسالم داراي شيوه. پذيرند تجددي را در خود نمي

هـاي   پذير در برخورد با جنبه هاي انعطاف عين حال داراي شيوه ثابت زندگي انساني و در

پذيري اسالم و شريعت آسان و روان آن تنها  متغير زندگي است؛ به عبارت ديگر، انعطاف

 .دهند شود كه صحنه حركت پروسة نوسازي را تشكيل مي به متغيرهايي مربوط مي

كند كه اجتهادهاي  ايجاد مي پذيري شريعت، عرصة بازي از متغيرها را انعطاف :دوم

گوناگون انديشمند و تصورات و عوامل متغير در شخصيت و درك و فهم وي و آنچه كه 

پـردازد، در   هاي قانونگذاري و اجرايي زندگي مي در چارچوب آنها به تنظيم شرعي جنبه

پـذير شـريعت،    توان نتيجه گرفت جنبـة انعطـاف   از اينجاست كه مي. كنند آن دخالت مي

هاي تجدد و نوسازي در انديشـة اسـالمي و ابعـاد آنـرا مشـخّص       اني است كه عرصههم

هـاي زمانـه، وسـعت بيشـتري      سازد؛ ابعادي كه با افزايش متغيرها و فشارها و چالش مي

 .يابد مي

 

 :پذيري در شريعت نمودهاي انعطاف
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بـا   نشيني از اصول يا وادادگي نيست كه ايـن هـر دو   پذيري به معناي عقب انعطاف

عقيدتي بودن اصول و واقعگرايي عملي آنها، منافات دارد زيرا عقيدتي و واقعگرا بـودن،  

هاي عقيدتي و مفاهيم ديدگاهي و ثبات نظـم و روبنـايي اسـت كـه      موجب ثبات شالوده

پذيري به معناي تاكتيك و  بنابراين انعطاف. برپاية آن ديدگاه مستحكم، شكل گرفته است

دهد و هـدف   اي است كه فشارهاي واقعيت را مورد توجه قرار مي نهبگامي واقعگرايا گام

گيري پياده كردن نظام به بهترين شكل است؛  از آن ژرفا بخشيدن به ديدگاه اصيل و نتيجه

هاي زماني  همچنانكه به معناي توان اين نظام در برگرفتن تمامي تحوالت و فراز و نشيب

حل واقعگرايانـه بـراي آنهـا در چـارچوب      ه راههاي اجتماعي و اراي و مكاني و پيچيدگي

پذيري، اتخاذ موضع موقّت و گذرايي است كـه   بنابراين انعطاف. طرح كلي آن نظام است

 .كند براي حفظ موضع كلي، بسته به اوضاع و احوال، تغيير مي

گيرد؛ آنها مطلقاً ثابتند و تحـت فشـار    پذيري، عقايد را در برنمي ولي عامل انعطاف

هاي اجـرا   هاي شرعي و روش پذيرند حال آنكه تنها در قانونگذاري ها، تغيير نمي تواقعي

دهـي و   پذيري نيز در شـكل  هاي متغير مطرح است و لذا عنصر انعطاف و تبليغ آنها جنبه

 .تنظيم آنها، دخيل است

هـا و پيشـرفتها و    رمز جاودانگي، بقا و توانايي اسالم دربرگيرندگي همة دگرگـوني 

پـذيري در شـريعت    ا نيز در همين نكته نهفته است؛ مهمترين نمودهـاي انعطـاف  ه چالش

 :اسالم، به قرار زير است

اهداف شرع و قواعد فرعي آن، كه به تعبير علماي اصول فقه، بـر   -1

دو نوعند، يكي اهداف كلي و مرتبط با آماجهاي كلي شرع كه قرار اسـت احكـام   

يگري اهداف خاصي كـه در پيونـد بـا    كلي آنها، مصالح امت را تحقق بخشند و د



6  

هاي مشخصي از احكامي است كه مصـلحت معينـي از مصـالح و     آماجهاي بخش

  بخشند؛ اهداف يا مقاصد خاص، تقسيمات ريزتـري هـم   منافع مردم را تحقق مي

گيرنـد؛ فقهـا و اصـوليون در     دارند كه در پيوند با حكم شرعي معينـي قـرار مـي   

شرع، اخـتالف نظـر دارنـد ولـي جملگـي در       مشخص ساختن انواع اهداف كلي

خصوص خطوط عمدة مرتبط با چارچوب تحكيم عدالت و برادري و حفظ دين 

و از آنجـا كـه   . و نفس و عرض و نسل و مال و عقل و غيره، اتفـاق نظـر دارنـد   

شرع، در پيوند بـا تحقـق مصـالح و پيشـگيري از مفاسـد      ) مقاصد(مسئله اهداف 

رايط حـدس و گمانهـاي فـردي كـه افـراد درگيـر آن       است، بيم در افتادن در شـ 

هاي فردي به تصميم  دارد تا اين موضوع را تنها در عرصه شوند، ما را بر آن مي مي

اي كه به امـت مربـوط    هاي اجتماعي يا عرصه مجتهد، حواله دهيم ولي در عرصه

شود تا يكـي از وظـايف وي در    شود، موضوع به ولي شرعي امت، واگذار مي مي

پذيري در شـريعت   وسة قانونگذاري باشد كه در اين صورت نيز عرصة انعطافپر

است كه با اجتهاد ولي امر و تشخيص مصـلحت از سـوي وي ـ كـه همچنانكـه      

 .بخش هدف شريعت است ـ در پيوند خواهد بود خواهيم ديد تحقق

كننـد   احكام شرعي كه موضوعات آنرا عرف و اهل خبره معين مي -2

كم و كيف اين تأثير نيز . ن به تأثير زمان و مكان در اجتهاد ياد كردتوان از آ كه مي

پذيري است زيرا تأثير زمان و مكان در موضوع حكم  در پيوند با موضوع انعطاف

و از . كنـد  شرعي، چيزي است كه مضمون حكم شرعي و شكل آنـرا تعيـين مـي   

اي مختلـف  جمله نمودهاي چنين تأثيري، اختالف مصداقهاي هر مفهوم در جاهـ 

همچنانكـه اي بسـا   . است مانند اسراف، ثروت، احتـرام و تـدارك نيـرو و غيـره    
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نيازهاي زمان و مكان گاه مستلزم تعطيل يك حكم يا نظام براي دورة معينـي بـه   

دليل تزاحم ميان ضرورت اجراي آن حكم و پيامدهاي منفي ناشـي از اجـراي آن   

حكم مربوط به كار امت باشد در شرايط خاص اضطراري است، و زماني كه اين 

 .ناگزير بايد تشخيص اين تزاحم و تعيين اولويت را نيز به ولي امر واگذار كرد

گشودن باب اجتهاد در عرصة استنباط احكـام شـرعي، كـه خـود      -3

بـه عبـارت ديگـر رونـد اجتهـاد      . رود پذيرترين عرصه در شرع بشمار مي انعطاف

ي است كه هر كس را يـاراي كسـب   ا روند بسيار ظريف و نيازمند تخصص ويژه

تواند طبق نظر و ترجيح خويش، بـه اجتهـاد    آن نيست؛ حتي خود مجتهد نيز نمي

وقتي مجتهد در منابع شرع موفق به يافتن دليل نشـد در يـك چـارچوب    . بپردازد

كند؛ مثال آن نيز مسايل  روش شناختي مرتبط با شرع، به اصول عملي مراجعه مي

ات جديد، ـ چه در سـطح فقـه فـردي و چـه در سـطح فقـه        نوپديد و ابعاد نظام

جامعه ـ همچون بسياري از مسايل علوم كاربردي و مسايل مرتبط با امور حسبيه  

اي، ارتباطات،  گذاري، آموزش، مسايل رسانه از جمله راهنمايي و رانندگي، قيمت

رآن مشخصاً قـ (حقيقت آنست كه متون منابع شرعي . هنرها، ادبيات و غيره است

مسايل مطـرح در آن دوره و خطـوط كلـي نظامـات     ) كريم و سنت شريف نبوي

اسالمي و نيز برخي احكامي را كه موضوعات آنها همراه با زمان و مكـان، ادامـه   

شود، يك  گيرند حال آنكه هر روزي كه بر بشريت سپري مي كند، دربرمي پيدا مي

ت، در تعيـين احكـام   شود كه شـريع  اي مطرح مي سري مسايل و موضوعات تازه

اي كه در  دريچه. ماند گيري از دريچة گشودة اجتهاد، هرگز درنمي آنها البته با بهره

هاي  است تا بتواند واقعيت) از طريق مجتهدان(واقع هدية علمي شريعت به امت 
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و البته كه موضوع اجتهاد شامل تعيـين  . خود را با احكام روشن دين منطبق سازد

هاي عام يا درك مالزمت آن  استنباط، از جمله درك مصلحتنقش عقل در روند 

 .گردد با احكام شرع، مي

بديهي است كه شرع مقدس در اعمال پروسة اجتهاد، آندسته قواعد گمـاني را كـه   

كنـد و اجتهـاد را در چـارچوب     براي اعتبار آنها دليل قطعي اقامـه نشـده باشـد، رد مـي    

ي براي اعتبار آنها، اقامه شده باشـد زيـرا شـارع،    نمايد كه دليل قطع قواعدي مرزبندي مي

اين امر دليلي بر دقت . دهد انديشة بشري چيزي از پيش خود به اسالم بيافزايد اجازه نمي

شـود روش،   دهد كه به مجتهد اجـازه داده نمـي   و ظرافت پروسة اجتهاد است و نشان مي

ارت ديگـر دسـت مجتهـد ـ و     قواعد يا اصول بيگانه با جنس شرع را اختراع كند و به عب

به طريق اولي غيرمجتهد كه مطلقاً اجازة دخالت در مواردي كه در تخصـص وي نيسـت   

نــدارد ـ را در اعمــال تجــدد، اصــالح، تغييــر و تحــول در شــريعت بــه دلخــواه خــود،   

 .گذارد بازنمي

حكم شـرعي ـ   : صدور احكام ثانوية شرعي در حالتهاي اضطراري -4

بنـدي   ـ به حكم اوليه، حكم ثانويه و حكم واليـي تقسـيم    بنا به اعتبارات مختلف

توان چنـين   شود؛ آنچه در اين ميان مورد نظر ماست، حكم ثانوي است كه مي مي

حكم در نظر گرفته شده براي موضوعي با توجه به مطرح : تعريفي از آن ارايه داد

ـ        ن شدن عناوين خاصي نسبت به آن، كـه مسـتلزم تغييـر حكـم اوليـه آنسـت؛ اي

، “اجبـار ”، “نـاتواني ”، “عسـر و حـرج  ”، “ضرر”توان در  حالتهاي اضطراري را مي

وقـوع حكـم بمثابـة مقدمـه حكـم      ”، “تزاحم با حكم مهمتر”، “بيماري”، “ترس”

تبديل احكام واجب كفايي به واجـب تعيينـي در صـورت منحصـر     ”و نيز “ ديگر
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پـذيري   يـانگر انعطـاف  بنابراين، حكم ثـانوي ب . برشمرد... و “ شدن آن به يك نفر

گـويي بـه حالـت فشـار      پذيري در اينجا به معنـاي پاسـخ   شرع است زيرا انعطاف

به عنـوان  . متناسب با ميزان آنست، حالت فشار نيز نه دائمي بلكه اضطراري است

مردار و خون و گوشت خوك ] گوشت[مثال براي حالت اضطرار، در باب تحريم 

) (... 173سورة بقره ـ  (» ضطرّ غير باغٍ فال اثم عليهفمن ا.... «: و غيره به آية كريمه

ميلي جويد و از حد نگذرانـد، گنـاهي مرتكـب     اما كسي كه ناچار شود هرگاه بي

و ما جعل عليكم فـي  «: به آية كريمه) تنگنايي(، و براي حالت حرج )نشده است

.) نيـاورد و برايتان در دين هيچ تنگنايي پديد ) (78سورة حج ـ  (» الدين من جرح

در اينجا حتماً بايد يادآور شويم كه احكام ثانويـه بـا احكـام    . كنيم استناد مي... و 

تفاوت دارند چون احكام ثانويه، احكامي ) احكام صادره از سوي ولي امر(واليي 

شرعي وضع شده براي عناوين اضطراري هستند كه اين عناوين نيـز منحصـر بـه    

نت شريف نبوي، از آنها ياد شـده و بـر آنهـا    مواردي است كه در قرآن كريم و س

استوار است حال آنكه احكام واليي، مبتني بر مصلحت عمومي و نيازهاي وضـع  

كنـد؛ او   فقيه بنا بر اختياراتي كه دارد آنها را صادر مـي  عمومي جامعه است و ولي

تواند ـ در چـارچوب شـرايط و     كند درحاليكه هر كسي مي خود آنها را تعيين مي

 .ابط وارده در متون اسالمي ـ احكام ثانويه را تعيين كندضو

عرصة اجرايي احكام ولي امر يا آنچه كه در فقه به احكام واليي يا  -5

شوند، كه تنها ويژة ولي امر شـرعي يعنـي كسـي     حكومتي يا سلطانيه شناخته مي

از جملـه ايـن   . است كه در چارچوب ضوابط شرعي، متولي امور مسلمانان است

گيري از اين عرصه است كه در واقع متـرادف بـا توانـايي و     ، توانايي بهرهضوابط
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كنـيم كـه    حكم واليي را اينگونه تعريف مي. است] حكم شرعي[قابليت استنباط 

درخصوص ) ولي امر(اعتبار ناشي از حكم شرعي به اقتضاي صالحيت شرعي او 

ايـن احكـام،    ]صـدور . [افعال مردم شامل احكام تكليفي و احكام وضـعي اسـت  

هـاي   شـود زيـرا در اينصـورت منجـر بـه تعـدد در اراده       شامل هر مجتهدي نمي

گـردد كـه چنـين     اجتهادي و از آنجا آسيب رسيدن به وحدت و كيـان امـت مـي   

هاي آن، همخواني ندارد، احكـام واليـي    آسيبي، با مقاصد شريعت و روح و آماج

ه و شالودة واليـتش را معـين   منحصراً ويژه ولي فقيهي است كه شريعت خود، پاي

اي كـه همـة فقهـا     كرده است؛ نتيجه اينكه احكام واليي با احكام اوليـه و ثانويـه  

كند  توانند ـ به شرط عدم مغايرت با احكام واليي ـ آنرا تعيين كنند، تفاوت مي  مي

همچنانكه شامل موضوعات مشخصي است كه عرصة مباحات شرعي را تشـكيل  

: هـايي چـون   شـيوه . گـردد  هاي اجراي شريعت اسالم مـي  دهند و شامل روش مي

هاي اجراي اصل شورا؛ احكام قضايي نيز در  تحقق نظام مالي يا اقتصادي يا روش

به عبارت مختصر، ولي امر احكام واليي را در چارچوب . گيرند اين باب، قرار مي

امـام  كند و در اين زمينه ـ آنچنـان كـه     كليات شرعي و اهداف شريعت، صادر مي

تواند مستبدانه عمـل كنـد بلكـه بايـد بـا كارشناسـان و        فرمايند ـ نمي   خميني مي

گيـري   هاي زير، حكـم شـرعي را نتيجـه    متخصصان رايزني نمايد و در پرتو نهاده

 :كند

در اينجا شريعت اجازه تشخيص و تعيين مصلحت . مصلحت امت -1

 .دهد را با استفاده از مشورت متخصصان به ولي امر مي

كه تعبيري متعلق بـه شـهيد   ) هاي روشنگر تابش(ويه الكاشفه االض -2
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است و مراد از آن چيزي است كه شريعت در اختيـار ولـي   ) ره(محمدباقر صدر 

از جملـه  . ها بتاباند و حكم مطلوب را مشخص سـازد  فقيه قرار داده تا بر واقعيت

اسـالم بـه   ها و رهنمونها، احكام واليي صادره از سـوي پيـامبر گرامـي     اين تابش

تـوان جزئيـات آنـرا در     اي است و نمـي  عنوان ولي امر است كه البته باب گسترده

 .اينجا مطرح ساخت

ها يعني مواردي كه در حالت تزاحم احكام بـا يكـديگر و    اولويت -3

. شـود  ترجيح مهمتر بر مهم، يا در چارچوب احتياط براي مسئله معيني، مطرح مي

كنـد كـه احتمـال تحقـق      حكمي را صادر مي] ولي فقيه يا ولي امر[در اينصورت 

قطـع  (“ سـد الـذرائع  ”كه مثال آن نيز عرصة . دهد موضوع آن يا پيامدهايش را مي

حـال آنكـه در مـورد    . رود اي در آن مـي  احتمالي است كـه گمـان مفسـده   ) بهانه

هاي قطعي، با عنوان ثانوي تشخيصي از سوي خود مكلّف، حرامند و نيـازي   بهانه

 .امر ندارند به حكم ولي

در اينجا ناگزير بايد به نقطة مشترك مهمي ميان دو مكتب فقهي بزرگ يعني مكتب 

و مكتب اهل سنت، اشاره كـنم كـه مربـوط بـه اجـازة      ) شيعه) (السالم عليهم(اهل البيت 

آنچه در مـورد  [“ مصالح مرسل”: هاي به ولي امر در استفاده از قاعده) ع(مكتب اهل بيت 

هايي كـه   و جز آن است، قاعده) قطع بهانه(و سد الذرائع ] نشده است آنها حكمي صادر

در بعد . دهد فقه امامي اجازة استفاده از آنها را در پروسة اجتهاد، به هيچ يك از فقها نمي

مجمـع  ”عملي نيز جمهوري اسالمي ايران عاليترين مجمع مشـورتي در حكومـت يعنـي    

را در نظر ) هاي امت تعيين مصلحت مجمعي براي تشخيص و(“ تشخيص مصلحت نظام

هاي دقيق و كارشناسي بر روي مسايل، تصـميمات اتخـاذ شـده     گرفته كه پس از بررسي
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گـذارد تـا ايشـان نيـز حكـم شـرعي        در اختيار ولي امر مي] به صورت پيشنهاد[خود را 

 در واقع اين مجمع در مورد اختالفهاي پيش آمده در قانونگـذاري . مناسب را صادر كنند

كنـد و بـا    گيري مـي  ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسي، تصميم

 .گزيند توجه به مصلحت امت و دولت، فرمول قانوني مناسب را برمي

 

 هاي شرعي هاي انديشة بشري به گستره دريچه
هايي وجود دارد كه در پيوند بـا فهـم    ترديدي نيست كه در انديشة اسالمي، گستره

هـاي   حواس انسان و چند و چون ديدگاه وي به واقعيـت و نگـاهش بـه روش   بشري و 

توان آنها را بشري تلقي كرد و منحصر بـه متغيرهـا    هايي كه مي توليد فكري است، گستره

را ) هــاي ثابــت گســتره(هــاي متغيــر در انديشــة اســالمي اســت و ثوابــت  يعنــي گســتره

و در واقع خود دين هسـتند؛ بـا اينحـال    گيرد زيرا اين ثوابت جنبة مقدس دارند  دربرنمي

هـاي اسـالمي محـدود     هاي زير، به انديشه هاي انديشة بشري را در عرصه توان دريچه مي

 :ساخت

ايـن درك،  . شـريعت ) جزيي(عام و خاص ) مقاصد(درك اهداف  -1

نتايجي كه انديشمندان و فقها در مورد واقعـة  . نسبت به هر انديشمند، متغير است

رسند نيز ممكن است متفاوت باشد و اين خـود نشـانگر بشـري     واحدي بدان مي

طبيعتاً اين فهم و درك، تحت تأثير عوامـل  . بودن يا انساني بودن اين گستره است

برخـورداري از فرهنـگ   : گيرد كه آنها نيز بشري هستند از جملـه  متغيري قرار مي

 .واقعيت و زمان، و عمق و بعد و شموليت ديد و غيره

صــداقها يعنــي تطبيــق كليــات بــر جزئيــات و مفــاهيم بــر درك م -2
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هاي آنها و بدينگونه است كه ذهنيت فقيه يا انديشمند نيز در نحوة تطبيق  مصداق

هـاي   شود؛ تالش كند و در آن سهيم مي ها و جزئيات دخالت مي و كشف مصداق

 نيـز در همـين  ) مـثالً بيمـه  (مجتهد براي تفسير و تأويل فقهـي پيمانهـاي جديـد    

گيرد؛ اين فهم و تفسير تابعي از بشري بـودن انديشـه خواهـد     چارچوب قرار مي

 .بود

 .بندي داليل آنها روند استدالل از نظر مجتهدين و اولويت -3

مشخص ساختن موارد احكام ثانويـه و شـرايط و متغيرهـايي كـه      -4

توان براساس وجود يا حضور آنها، از حكم اوليه درگذشت و به حكم ثانويـه   مي

كه خود گسترة بسيار ظريف و محدودي است و در هـر حـال برداشـت و     رسيد

، در آن دخيـل و در نتيجـه گسـترة    )حكـم (ديدگاههاي مجتهد نسبت به موضوع 

 .متغيري است

تعيين مصلحت امت در يك موضوع از سوي ولي امر و چگونگي  -5

بـر موضـوعات و احكـام و ديـدگاههاي وي در     “ االضويه الكاشفه”گيري از  بهره

هايي اسـت كـه    تشخيص مهم و مهمتر در احكام يا موارد احتياط، جملگي گستره

و دقت او در مـديريت    هاي وي از واقعيت امر و برداشت تابعي از شيوه تفكر ولي

 .روند هاي دريافتي، بشمار مي كارها و گزينش رأي درست در پي رايزني

ول شريعت يعني قـرآن  هايي كه ياد شد، روندهاي بازگشت به اص در تمامي گستره

كند كه هدف همگي آنها گزينش  و سنت، اسالمي كردن، تجددگرايي و كشفي دخالت مي

توان آنـرا   روش برتر براي اجراي نظامات اسالمي نهفته در شريعت و هماني است كه مي

هايي با فراگيري انديشة بشري و جوالنگاه آن  قانونگذاري يا مجازاً تشريع ناميد و گستره
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 .حركت آزاد با رهنمون ضوابط شرعي و اهداف كلي شريعت است براي

شويم كه پروسة قانونگذاري، حكم شرعي را بـه قـانون بشـري     در اينجا يادآور مي

دهـي و تـدوين آن نقـش داشـته اسـت؛       كند گواينكه انديشة بشري در شـكل  تبديل نمي

ختن روش پروسة قانونگذاري بيانگر كشف حكم شرعي موضوعي معين يا مشخص سـا 

شرعي اجراي اين حكم است؛ حال اگر انديشة بشري در تدوين اين روش يعني تبـديل  

حكم شرعي به قانون ـ طبق مفهوم وضعي قانون ـ دخالت كرد بمعناي تعطيل شريعت از 

سوي قانون يا كشاندن آن از آسمان به زمـين نيسـت؛ نتيجـه آنكـه چنـين قانونگـذاري،       

نونگذاري به قصد خدمت به شـريعت و نيـز همسـويي بـا     مند با آيين قا همسويي ضابطه

 .واقعيت با هدف سر سپردن آن به شريعت است

 

 :چند توضيح كلي
منـد سـازد، ضـرورتي     وجود قواعدي كه پروسة نوسازي يا تجددگرايي را ضـابطه 

تواند بدون آنها تحقـق پـذيرد، و در واقـع     آنچنان اساسي است كه اين پروسه هرگز نمي

كه خود شريعت طي متون و ثوابت شـرعي و بـه حكـم عقـل و در واقـع       قواعدي است

كند؛ با توجه بـه ايـن    ها و اصولي كه عقال بر آن اتفاق نظر دارند، آنها را ديكته مي شالوده

 :مطلب، اراية چند توضيح، ضروري است

تجددگرايي يا نوسازي، بخودي خود هدف نيست بـه زبـان ديگـر، نوسـازي      :يكم

نيست بلكه وسيله و ابزاري است كه هدف از آن، برآوردن نيازهـاي نـوين   براي نوسازي 

هاي شرعي و عقيدتي كـه   جامعه، همسويي و همگامي با تغييرات زمانه، پاسخ به پرسش

هـا و تطـابق آنهـا بـا      گيرند و سرانجام نگاه به واقعيت انسان معاصر را از هر سو، فرا مي
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دوين پروژة پيشرفته اسالمي دربرگيرندة نيازهاي هاي شرعي و از آنجا، ترسيم و ت ويژگي

به عبارت ديگر، نوسازي يا . امروز و فرداي زندگي بشر و هموار كنندة راه آخرت اوست

تجددگرايي در يك كالم، نه يك حركت تئوريك و جداي از واقعيت و بدور از ضـوابط  

 .شرعي، بلكه معلول نيازهاي عملي و ملموس است

تجـددگرايي هدفهمنـد،   . وسازي، به تعداد نياز به آن، متعدد استهاي ن انگيزه :دوم

خداوند متعـال در هـر يكصـد    «: سنت خدا در آفرينش است، متون مقدسي چون حديث

: كنند نيز آنرا تأكيد مي )0F1( ».سازد تا دين او را تازه گرداند سال كسي را بر امت مبعوث مي

نيز كه به جريانهاي انحرافي، التقاطي و  به عالوه، نوسازي حقيقت مدعيان تجددگرايي را

اند و كساني را كـه بـه بهانـة اجتهـاد و تجـددگرايي، در راسـتاي مسـخ         گرا وابسته غرب

 .سازد كنند، رسوا مي شريعت عمل مي

شـرع و عقـل نيـز    . دهنـد  نوسازي يا تجدد را تنها افراد متخصص انجام مـي  :سوم

اگـر خـود   ) (43سوره نحـل ـ   (» كنتم ال تعلمونفأسلوا اهل الذكر ان «: گويد همين را مي

سورة (» و ان تنازعتم في شيء فردوه الي اهللا و الرسول«.) دانيد، از اهل كتاب بپرسيد نمي

، ايـن  .)و چون در امـري اخـتالف كرديـد بـه خـدا و پيـامبر رجـوع كنيـد        ) (59نساء ـ  

ارند و اگر بـه  هاي مشخصي د هاي ديگر، ويژگي متخصصان نيز همچون متخصصان رشته

نگـار احتـرام    شـناس و روزنامـه   شناس، جامعه تخصص پزشك، مهندس، شيميدان، ستاره

. گذاريم بايد به تخصص فردي كه قرار است اقدام به تجدد كند نيز احتـرام بگـذاريم   مي

اين تخصص به معناي توانايي و استعداد استنباط از منـابع شـرعي و حالجـي انديشـه و     

ست به عبـارت ديگـر كسـي كـه قـرار اسـت نوسـازي كنـد، مجتهـد          دقّت تأمل در آن ا
                                                 

 .1مسند ابي داود، المالحم )1(
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انديشمندي است كه به علوم قرآني احاطه دارد و ناسخ و منسوخ و محكـم و متشـابه و   

داند و با علوم حديث، رجال، علوم عربي، كالم و عقيده و فقه و  اسباب نزول آيات را مي

 ص عميق و دقيقي است ـ كامالً  قواعد آن و علم اصول و قواعد آن ـ كه رويهمرفته تخص

 .آشناست

و اين به هيچ وجه به معناي قيمومت بر انديشة اسالمي از سوي گروهـي از مـردم   

نيست بلكه برعكس، اعطاي آزادي كامل بـه انديشـة اسـالمي بـراي حركـت در فضـاي       

همچنانكـه بـه   . گرداند حقيقي خود و نه فضاي دروغيني است كه از اصالت منحرفش مي

دهيم كه به تنهايي در علم طب حركت كند و به فقيه و انديشـمند   آزادي عمل ميپزشك 

دهيم و به پزشك قيمومت و واليـت بـر علـم     اجازه دخالت در كار و تخصص او را نمي

شناس و اديب و  سپاريم، بايد به پزشك و فيلسوف و جامعه ها را مي طب و درمان بيماري

تخصص ندارند دخالت كننـد؛ مسـايل شـريعت و     نويسنده هم اجازه ندهيم در كاري كه

 .نوسازي در چارچوب آن، در همين راستا قرار دارد

تجددگرايي يا نوسازي، نيازمند انديشمند مجتهدي است كه انديشـة بـاز و    :چهارم

روشني نسبت به زندگي و واقعيت داشته باشد و مشكالت و فشارهاي آنـرا كـامالً درك   

ها و فرهنگ زمان خود باشد و در يك كالم، انديشـمند   نديشهكند و در جريان مسايل و ا

بند  مجتهد روشنفكر باشد و در غير اينصورت، مجتهد متحجر و داراي انديشة بسته و پاي

هـاي روزآمـد و پرشـتابي كـه      درك ديگران از متون و بدور از فرهنگها و نيازها و چالش

آوري و طـب و مهندسـي ژنتيـك و     فن زاييدة انقالبات پياپي در ارتباطات و اتصاالت و

هـاي   المللـي و جـز اينهـا و نيـز چـالش      بيولوژي و اقتصاد و حركت پول و سياست بين

هاست، هرگز قـادر بـه ورود    هاي اجراي شريعت در همة عرصه ها و روش تحميلي شيوه
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به وادي نوسازي و مسايل مربوط به تجدد نيسـت زيـرا در اينصـورت، تصـوير منفـي و      

از اينجاسـت كـه امـام    . يندي از شريعت آسان و دين حنيـف، ارايـه خواهـد داد   ناخوشا

خميني، شرايط جديدي براي اجتهاد در نظر گرفته كه مهمترين آنهـا، توانـايي تشـخيص    

 .هاست نيازهاي جامعه يا دوره و تعيين منافع جامعه و درك واقعيت

لمي وارداتي دور از هاي ع هاي مختلف از دين كه براساس روش ايدة قرائت :پنجم

) تسامحاً تأويل(هرمونيتيك : معيارهاي عقيدتي و بيگانه با جنس شريعت استوارند، مانند

اي تصادفي، بي درپيكر و به لحـاظ عملـي    هاي باستانشناختي و تاريخ گرايانه، ايده و ايده

اعد ما منكر وجود اختالف در فهم متون، در فهم موضوع و در تكيه بر قو. غيردقيق است

فقهي و اصولي و نيز در پذيرش حديث و غيره، نيستيم ولي اين اختالف، در چـارچوب  

هاي ويژة هر كدام  ضوابطي است كه خود شرع آنها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش

از علوم اسالمي اسـت همچنانكـه اختالفـي ميـان خـود انديشـمندان و مجتهـدان و نـه         

شناسان و فالسفه و سياسـتمداران اسـت و از آنجـا،     جامعهنگاران و  نويسندگان، روزنامه

هاي متعـادلي ميـان هركـدام از صـاحبان انديشـه تقسـيم        پلوراليسم، حقيقت را به نسبت

كند، حقيقت يكي و ثابت است و اين انديشمندان و مجتهدانند كه بايـد همـة سـعي     نمي

شناسـي   چوب روشخود را بكار گيرند تا از راه كشف حكـم يـا شـيوة شـرعي در چـار     

گيـري   وگرنـه ايـن سـمت   . اسالمي برگرفته از شريعت و اهداف دين، بـدان نايـل آينـد   

هـا   هاي متنوع و متعدد و در چارچوب روش اي كه با شعار پلوراليسم و قرائت غربگرايانه

هـاي ديگـر و    ديگري در نظر گرفته شده و در جوامع و محيط  هايي كه براي علوم و آيين

انـد، مثـال بسـيار روشـني از      مي و ديني كامالً مختلف با ما، وضـع شـده  در فضاهاي عل

دهـد قرائـت و ديـد     وادادگي فكري است كه به هر يك از افراد امت اسالمي اجـازه مـي  
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هـا بـدهيم ـ     خاص خود نسبت به دين را داشته باشد و در نتيجه اگر تـن بـه ايـن روش   

حكام يا عقايد مسخ شـده و بـه   روزي خواهد رسيد كه از شريعت چيزي جز شبحي از ا

 .تعداد افراد، پاره شده، باقي نخواهد ماند

شود  تجددگرايي يا نوسازي، شامل پروژه ديني يا خود دين و ثوابت آن نمي :ششم

حالل محمد تـا روز  «اند زيرا  جاودانه) ... يعني اصول مقدس اسالمي(چرا كه اين ثوابت 

اي  توان به هيچ بهانه و نمي» ام باقي خواهد ماندقيامت حالل و حرام او تا روز قيامت حر

در مورد ثوابت اجتهاد كرد يا در اصول مقدس، به نوسازي دست زد مگـر در چـارچوب   

 .قواعد زماني استثنايي كه خود شريعت مشخص كرده و پيش از اين، بدان اشاره كرديم

از آنچـه   هـاي اسـالمي اعـم    ولي گسترة نوسازي يا تجددگرايي شامل همة انديشه

گردد و در واقع كل توليد فكري اسالمي انديشـمندان   مربوط به گذشتگان و معاصران مي

و مجتهدان متقدم و متأخر و نيز درك ثوابت اسالمي و قواعد و اصول اين درك و كشف 

ي نوين در منابع مقدس اسـالمي و سـرانجام   )ها، علوم و ديدگاهها ها، نظريه آيين(قضايا 

طـرف،   هاي عمومي بـي  هايي كه انسان در عرصه ها و نظريه برخي آيين در اسالمي كردن

 .گيرد شود و در واقع تمامي متغيرات را دربرمي وضع كرده است؛ مي

تجددگرايي و اجتهاد، مرجعيت ثابتي دارد كه در پيوند مستقيم با آنسـت كـه    :هفتم

كرد وگرنـه تجـددگرايي   ها، بايد بدان مراجعه  گيري در زمان اختالف در برداشت و نتيجه

كند،  فضايي دارد كه در آن حركت مي. گيرد يا نوسازي و اجتهاد كه در خالء صورت نمي

اين فضا همان مرجعيتي است كه در قرآن كريم و بخش صحيح سـنت شـريف نبـوي و    

ابزارهاي فهم و كشف حقايق اصول مقـدس ماننـد عقـل و اجمـاع و غيـره، نمـود پيـدا        

 .كند مي
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 :سازيدر راه نو
براي : شود در پرتو ديدگاههايي كه در اين بررسي مطرح شد، اين پرسش مطرح مي

تجديد يا نوسازي مورد نظر، چه بايد كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش، بـه نظـر مـا بايـد     

آگاهي جامعتر و دقيقتري از اسالم با استفاده از منابع اصيل آن بدست آوريم و به حقيقت 

واقف گرديم و حتماً بايد باب اجتهـاد را دوبـاره و در چـارچوب    هاي آن  اهداف و آماج

نبايـد بـه   ) انديشـمندان مجتهـد  (متخصصـان علـوم دينـي    . ضوابط آن، كـامالً بـاز كنـيم   

غيرمتخصصان اجازه دهند به بهانة اجتهاد و تجدد يا به بهانة امروزي ساختن دين يـا بـه   

نياكان در قتلگاه تجددگرايي و يا به  بهاي فداكردن اصالت در قربانگاه مدرنيسم و ميراث

قيمت قرباني كردن شريعت در كشتارگاه پلوراليسم و دين در مسلخ دانـش، بـا شـريعت    

هاي وارداتي، هيچ جايي در  ها و دوگانه خداوند و اعتقادات اسالمي، بازي كنند؛ اين بهانه

ورانهـاي پـس از   ميان اصول جاودانة اسالم ندارند زيرا زاييدة عقل و تصـور غـرب در د  

انـد و   باصطالح رنسانس اروپاست كه به هدف دور ساختن دين از زنـدگي، توليـد شـده   

 .هاست جملگي اشكاالت ناشي از كارزار كليسا با الئيست

به نظر ما و با توجه به گستردگي عرصة دگرگوني در زندگي و سـرعت پيشـرفت،   

 :نياز به دو مكانيسم دارد براي اينكه تجددگرايي اين واقعيت را در خود بگنجاند،

اجتهاد جمعي است كـه بـه طـور خالصـه بـه صـورت تشـكيل         :مكانيسم نخست

اي از انديشمندان مجتهد براي بحث در يك يـا چنـد    هاي اجتهادي شامل مجموعه كميته

اي كـه بـا يكـديگر     موضوع است كه پس از بحث و بررسي و تجزيه و تحليل و مناقشـه 

گيـرد و يـك حكـم     و نظرات آنان، جنبة كاملتري به خود مـي  آورند، ديدگاهها بعمل مي
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در ايـن ميـان   . كننـد  گيري مـي  اي معين را نتيجه شرعي و نظريه يا نظام اسالمي در عرصه

هـاي اجتهـادي آن،    تجربة مجمع فقه اسالمي در جده، فراروي ماست كه اميدواريم كميته

آميزي كه بشريت با  العاده و شتاب شكل ثابتي بخود بگيرد و براي پيگيري پيشرفتهاي فوق

تواند تمامي موضـوعات   اجتهاد جمعي مي. آن روبروست، طي سال، همچنان فعال بمانند

اي بدنبال آورد و بهتـرين   جويي قابل مالحظه را دربرگيرد و در عين حال در زمان، صرفه

 .نظريات را عرضه كند

مجتهـد بـا متخصصـان     همكاري و همگامي و همراهي انديشمندان :مكانيسم دوم

اي بـه صـورت رايزنـي انديشـمندان مجتهـد بـا ايـن         هاي مختلف علمـي و حرفـه   رشته

هاي تازه و  متخصصان در موضوعات جديد و ياري گرفتن از آنان در درك علوم و روش

. مسايل متنوع و پيچيدة واقعيت و نيز در مشخص ساختن مصلحت امت و دولـت اسـت  

گيرد و سپس بـه   ها يا شوراهاي مشتركي مورد بحث قرار مي ها در كميته چه اين موضوع

دهـي بـه    رسند كه تحقق بخشيدن به مصـلحت امـت و شـكل    نظريه يا اجتهاد برتري مي

اين مكانيسم در جمهوري . واقعيت به منظور هماهنگ شدن با اهداف شرع را در پي دارد

ان است كه بـه صـورت   اسالمي ايران، مورد آزمون موفقي قرار گرفت و همچنان در جري

هـاي   متشـكل از فقهـا، متخصصـان در عرصـه    “ مجمع تشخيص مصلحت نظـام ”تشكيل 

هاي كلي نظام و دولت را ترسـيم   اي است كه سياست مختلف و در واقع نمايندگان نخبه

 .گذارند در ميان مي) رهبري(كنند و آنها را براي تصويب، با ولي امر  مي

امات اسالمي در كشورهاي ما، همـواره بايـد در   تجربيات پياده كردن شريعت و نظ

معرض ارزيابي قرار داشته باشد و نتايج اين تجربيـات و كـارايي آنهـا مـورد موشـكافي      

اقتصاد اسالمي، بانكداري اسالمي، نظام قضـايي، نظـام   : تجربياتي چون. علمي قرار گيرد
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همگـي تجربيـات   هاي اجتماعي و نظـام آموزشـي و غيـره     سياسي و نظام تأمين همياري

هـا و   نويني هستند كه بايـد موضـوع ايـن موشـكافي قـرار گيرنـد، نتيجـة ايـن بررسـي         

هـا و اصـول و    ها و تنظـيم و تـدوين شـيوه    ها، به صورت مطالعات و پژوهش موشكافي

شناسي اسـالمي و   جزييات علوم اسالمي تخصصي از جمله علم اقتصاد اسالمي و جامعه

 .در خواهد آمدروانشناسي اسالمي و جز آن، 

 

 :براي آينده) نوسازي(تجدد 
ترديدي نيست كه تاريخ اسالم شاهد ظهور و حضور نوآوران بزرگ و حتي گـروه  

پيشگامان تجددگرايي بوده است؛ هر حركت فكري تجددگرايي ويـژه شـرايط زمـاني و    

 اوضاع خود بوده و به عبارت ديگر حركتي متعلق به همان زمان بوده است، بدين ترتيب

انـد،   هاي تجددگرايانة كنوني كه انديشمندان مجتهد روشنفكر بـدان دسـت تازيـده    تالش

ها و نوآوران خود را داشته باشد در عين حال  ويژه همين زمان است و آينده بايد نوآوري

ها، اقتصاد، فرهنگ و غيـره   المللي، رسانه هاي سياست بين هاي بزرگي كه در عرصه پروژه

خوانند  مي“ مدعيان برتري”و “ حاكمان جهان”شود كه خود را  مي از سوي كساني تدارك

هـاي پيـاپي در عرصـة علـم و      و نيز شتاب حوادث و جريانات و تراكم متغيرها و جهش

قـرار  “ آينده”فناوري، حاضر را به لحظه نامحسوسي تبديل كرده و بشريت را همواره در 

اند ما را نسبت بـه   از آن پرده برداشته نگرانه غربي هاي آينده داده است زيرا آنچه پژوهش

آنچه اكنون و در آينده اتفاق خواهد افتاد، دچار شـگفتي و حيرتـي سـاخته كـه يكـي از      

چون نتايج آنچه كه بيست سـال  . ياد كرده است“ ضربة آينده”انديشمندان غربي از آن به 

ريزي  ن برايش برنامهشود و نتايج آنچه اكنو ريزي شده اكنون عيان مي پيش براي آن برنامه
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و در برابـر همـة اينهـا، اسـالم و     . گردد، بيست يا پنجاه سال بعد، عيان خواهد گشت مي

اكنون  افتد يا در مورد آنچه كه از هم انديشة اسالمي بايد نسبت به آنچه در آينده اتفاق مي

شـة  شود، موضع خود را داشته باشد؛ اين موضع به صورت آمادگي اندي برايش تدارك مي

لـذا  . هـاي آنسـت   ها و غيرمنتظـره  اسالمي براي آينده و كوشش در راستاي تدارك ضربه

نگرانة اسالم ـ كه از  همگان را به اتخاذ چنين موضعي و بررسي و مطالعه در انديشة آينده

هاي  ها و گزينه گردد و سپس آينده و چالش يابي آن آغاز مي شناسي و ريشه بررسي آسيب

هـاي   دهد و پس از آن براي كشف بنـا و كنتـرل جـايگزيني    قرار مي“ رينگ به”آنرا مورد 

به عنوان مثال، مفـاهيمي چـون جهـاني    . خوانيم پردازد ـ فرامي  ريزي مي مطلوب به برنامه

اند، به مرور و بـا گذشـت زمـان     گرايي كه ديگران اكنون آنرا تدارك ديده سازي و انسان

آينده، ظهور خواهد كرد، بسياري از كشـفيات نيـز    كند و نتايج نهايي آن در نمود پيدا مي

افتـد كـه نتـايج حاصـل از      چنين است؛ به عنوان مثال در مهندسي ژنتيك چنين اتفاق مي

شريعت و فقه و علم كالم اسالمي . كند هاي مربوطه، در آينده بروز مي مطالعات و بررسي

ها و  هند و در حد و اندازة چالشنيز بايد در اين باره، آمادگي داشته و نظر خود را ارايه د

هـا و ديـدگاههايي    ها، انديشـه  فشارهاي آينده باشند؛ بر اين اساس، در حال حاضر شيوه

. گردد كه هدف از آنها، قرار دادن انديشة اسالمي در سطح مسايل آينـده اسـت   مطرح مي

م كالم جديد ها و عل ، فقه اولويت)فقه المقاصد(هايي چون فلسفة فقه، فقه اهداف  انديشه

و تحول در اجتهاد و اسالمي كردن يا جستجوي ريشة قرآني و سنتي علـوم اجتمـاعي و   

هايي براي بحث و بررسي و  انساني و حتي علوم كاربردي و غيره همگي در شمار پروژه

مطالعه در ميان مناديان تجددگرايي اصيل در انديشـة اسـالمي بـا هـدف انتقـال انديشـة       

بدين ترتيب زماني كه مـا احكـام و نظامـات و نظريـات     . آينده است اسالمي از اكنون به
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بينيم بهترين خدمت را بـه   دربرگيرندة دورة مربوط به نسل اسالمي امروزي را تدارك مي

در واقـع و پـيش از هـر چيـز، ايـن      . كنـيم  او كه زمام آينده را بدست خواهد داشت، مي

يابـد   در برابر ديدگان خود مجسم مي هاي آينده را خدمتي به نسل كنوني است كه چالش

كند زيرا وقتـي بشـريت احسـاس اكنـوني خـود را از       و فشارها و دردهاي آنرا، حس مي

اين فراخوان هرگز به معناي فرار به جلـو و  . شود دهد، اكنون تبديل به آينده مي دست مي

گيري مستقيم ها و گذرا از زمان نيست بلكه برعكس، فراخواني به در ناديده گرفتن مرحله

هاي هستي و قوانين وجـود و عمـل بـه متـون مقـدس       با واقعيت و در نظر داشتن سنت

 .اسالمي است
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