
 

 در شرع  یر یپذو انعطاف  ی اسالمه  شید در اندیتجد
 

 مرحوم آیت الله تسخیری  
 

( و  ی)نوساز  یی به قصد تجددگرا  ی شه اسالمیدر مضمون و شكل اند  ی دنظر دائمیت تجدیاز اهم  ی وقت

  نیم چرا كه درك ایارا مطرح نساخته  یام، نكته تازهیآوری ان میمه  آن سخن ب یستایكردن عناصر افعال

به استدالل ندارد. مگر نه آنست كه    یاز یاست كه ن  ی هیمتخصصان، آنچنان بدشمندان و  یاند  یت از سو یاهم

ر  یرگماً دیم، ما را دائماً و مستقیكه هر روز شاهد آن  ی شرفتید و سرعت پیر و حوادث نوپدیمتغ  یهاتیواقع

ر فراخوان  ه  ست كه بنا بر ضرورت، دروازه بر ین بدان معنا نیكند؛ البته ای م  ی اسالم  هشیدر اند  یضرورت نوساز 

ب  ت، درست متناسیش آن اهمیم. بلكه برعكس افزایم و مجال ورودش دهی، باز كنیین تجددگراییا آید یجد

  هشیازد تا اندس  یالهیرا وس  یاست كه نوساز   یاو قانونمند ساختن آن به گونه  یاز به كنترل نوساز یش نیبا افزا

ها در برابر شرع گردد و  تیرام كردن واقع  یبرا  یابزار   رد و اجتهاد،یرا در برگ  ی زندگ  یهاعرصه  ههم  ی اسالم

آن   ی است كه ط  ی دن به هدفیرس  یبرا  یالهی، خود نه هدف بلكه وسیا نوساز ی یینصورت، تجددگرایدر ا

 د.یآی ل میخود نا  یهان به اهداف و آماجید

بر    ی سالما  هشیهبران اندر   یانگر پافشار ین باره بی، در اییهایی ها و گردهماكنفرانس  یبرآنم كه برگزار 

  یاز شعارها  ی است كه انواع متنوع و گوناگون  ی م مخالفیرمستقیم و غیده در برابر امواج مستقین ایت از ایحما

كه    سازد ی عالقمند م  یكه ما را همان قدر نسبت تداوم روند نوساز   یدهند. امر ی ره سرمیا تیپرزرق و برق و 

 م.یدهی نشان م  یو عالقمند  یبندیت و پایاس، حس  یها و اصالت نوساز به سالمت روش

لهام  ا  ی است كه از منابع مقدس اسالم  ی نینو  یفكر   یجاد فرمولهایمورد نظر ما، در واقع ا  یروند نوساز 



ا به  یبپردازند و   ی میقد  یا به موضوعهایرند یرا دربرگ  ینو   یهاها، موضوعن فرمولیگرفته باشد خواه ا

  یهابه پرسش  یی ن فرمولها، توان پاسخگویهمت گمارند؛ مهم آنست كه ا  ی لموروث قب  یهاشهیاند  یبازساز 

 را داشته باشند.  ی و مكان  ی ر برخاسته از تحوالت زمانیمتغ  یازهاید و برآوردن نیجد

است كه    یاكنندهد یقرارداد، ابزار آنست و تول  یتنگاتنگ با روند نوساز   یوندین اساس، اجتهاد در پیبر ا

ت استنباط  ی، قابلینكه اجتهاد، در اصطالح و بنابر برداشت سنتیكند و به رغم ای د میرا تول  ینوساز   هیمواد اول

بر    ی ق اولیو به طر  ی زندگ  یهاعرصه  ی م آن بر تمامیتعم  ی است، ول  ی عت اسالمیاز منابع شر  ی حكم شرع

  ی عنیعت، یخود شر  دخالت دارند، آنرا با اهداف  ی زندگ  یایزوا  هكه در هم  ی اسالم  هشیاند  یهاعرصه  ی تمام

قه ـ  در ف  یجه گرفت كه اجتهاد، ابزار نوساز یتوان نتی ن میسازد؛ بنابرای ، همسو و هماهنگ میقانون زندگ

ل  یاز در مسیو جز آن و ن  ی اجتماع  هشیو اند  ی اسیس  هشی، اندیاقتصاد  هشیا جامعه ـ در اندیاعم از فقه فرد 

و    ینوساز   ینها همه برایاست، ا  ی ابع مقدس اسالمسم درك منیاستنباط و مكان  یعلم كالم و ابزارها

ت  یهمار پراین حال بسیو در ع  یرا ضرور   ینوساز   هاست كه پروس  ی ن همانیازمند اجتهادند و ای، نییتجددگرا

ا  ی یرا هرگونه سستیف و راه دشوار آنست زیظر  یابزارها  هالعادت فوقیز در حساسیت آن نیسازد، اهمی م

ر نه تنها  یبانگیآن گر یامدهایگردد كه پی م  یز یآمج وحشتناك و فاجعهیـ منجر به نتا ناكرده  یـ خدا ی انحراف

به    شمند تجددگرا را یشود. اگر حركت اندی از امت م  ی ا بخشی یدگر بلكه تمامیا تجدیشمند یا اندیمجتهد 

 د.خواهد آور   ی ر پاز خطاها را د  یارهی، زنجییم. هر خطایام ـ مبالغه نكردهیه كنیغ تشبیت  هلب  یحركت رو 

  ی همان  یر یپذدر اسالم است. عنصر انعطاف  یر یپذا عنصر انعطافی، برخاسته از قاعده ینوساز   هپروس

نرو،  یده است؛ از ای، آفریاسالم  هشیدر اند  ینوساز   یبرا  یده و از آن ابزار یت بخشیاست كه به اجتهاد مشروع

آن، آغاز   ی عت اسالم و نمودها و موارد عملیشر  در   یر یپذ، با درك و فهم عنصر انعطافیدرك روند نوساز 

 ن نمودها و موارد است.یبر هم  ی ز مبتنیبحث ما ن  یگردد كه محورهای م



 

 

 یر یپذ( و انعطافیی)تجددگرا ینوساز 

بر    یگر، درآمدید  یدر اسالم از سو   یر یپذك سو و عنصر انعطافیاز   ی اسالم  هشیدر اند  یز نوساز ییتم

ر  ز، بیین تمیآن است. ا ی و موارد عمل  یر یپذانعطاف  ین حال كشف نمودهایدر عو    یق نوساز یشناخت حقا

 رد:یپذی ر تحقق میه زیدو پا

  شمند از منابع مقدسیاست كه از اسالم نشأت گرفته و در واقع حاصل درك اند  یشه، تصور یاند  كم:ی

رد  یگی ام توان خود را بكار مشمند تمین درك و فهم ـ كه اندیدرك آنهاست؛ ا  ی شرع  یابزارها  هلیبوس  ی اسالم

شمند  یعت برداشت خود اندیز با طبین  یوندیكتر باشد ـ پیتا محصول كار هرچه به منظور شارع مقدس، نزد

وامل  به ع  یشمند و واكنش و یط اندیاز مح  یر یعالوه بر اثرپذ  یدیتول  هشیجه اندیها دارد. در نتتیاز واقع

مند  شیر فرهنگ اندیمختلف موضوع، تحت تأث  یهابر جنبه  یو   هها و احاطن واكنشیف ایاختالف و كم و ك

  یشمندین عوامل، در مورد هر اندیشه، در ارتباطند؛ ایقرار دارد كه با موضوع اند  ی از علوم  یو شناخت و 

ا  یاط ن روند استنبیرا چنیگردد. زی م  یتفاوت در محصوالت فكر   ی كه منجر به بروز نوع  یز یر است، چیمتغ

  یر فك  یجه، نوساز یآنست در نت ی جوالن انسان  یهاو صحنه  ی اسالم  هشیاند  یبشر   یهارصه، عیفهم و درك

ل به آن، درك خود از اصول  ین  یشمند برایاست كه اند  ی رد چون هدفیگی ق قرار مین حقایا  هر همیتحت تأث

 ست.ین نیجز ا  یز یز چیرد و اجتهاد نیگی ها را بكار متیمقدس و واقع

دیاست كه ه  ی انگر موارد ثابتیوسته و بیو بهم پ  اسالم، نظام جامع  ی ول د  را در خو   یچگونه تجد 

  یال داران حیو در ع  ی انسان  ی ثابت زندگ  یهاثابت خود در برخورد با جنبه  یهاوهیش  یرند. اسالم دارایپذی نم

سالم و  ا یر یپذگر، انعطافیاست؛ به عبارت د  ی ر زندگیمتغ  یهار در برخورد با جنبهیپذانعطاف  یهاوهیش



ل  یرا تشك  ینوساز   هشود كه صحنه حركت پروسی مربوط م  یی رهایعت آسان و روان آن تنها به متغیشر

 دهند.ی م

مند  شیگوناگون اند  یكند كه اجتهادهای جاد میرها را ایاز متغ  یباز   هعت، عرصیشر  یر یپذانعطاف  دوم:

  یهابهجن  ی م شرعیچارچوب آنها به تنظ  و آنچه كه در   یت و درك و فهم و یر در شخصیو تصورات و عوامل متغ

  هجه گرفت جنبیتوان نتی نجاست كه میكنند. از ای پردازد، در آن دخالت می م  ی زندگ  یی و اجرا  یقانونگذار 

د و نوساز   یهااست كه عرصه  ی عت، همانیر شریپذانعطاف و ابعاد آنرا مشخ ص    ی اسالم  هشیدر اند  یتجد 

 ابد.ییم  یشتر یزمانه، وسعت ب  یهارها و فشارها و چالشیش متغیكه با افزا  یسازد؛ ابعادی م

 

 عت:یدر شر  یر یپذانعطاف  ینمودها

اصول    بودن  ی دتین هر دو با عقیست كه این  ی ا وادادگیاز اصول   ی نینشعقب  یبه معنا  یر یپذانعطاف

و    ی دتیعق  یهاو واقعگرا بودن، موجب ثبات شالوده  ی دتیرا عقیآنها، منافات دارد ز ی عمل  یی و واقعگرا

ن  یدگاه مستحكم، شكل گرفته است. بنابرایآن د هیاست كه برپا  یی و ثبات نظم و روبنا  ی دگاهیم دیمفاه

رار  ت را مورد توجه قیواقع  یاست كه فشارها  یاانهیواقعگرا  ی بگامك و گامیتاكت  یبه معنا  یر یپذانعطاف

است؛    ن شكلیاده كردن نظام به بهتریپ  یر یگجهیل و نتیدگاه اصیدن به دیدهد و هدف از آن ژرفا بخشی م

و    ی و مكان  ی زمان  یهابیتحوالت و فراز و نش  ی ن نظام در برگرفتن تمامیتوان ا  یهمچنانكه به معنا

ن  یآن نظام است. بنابرا ی آنها در چارچوب طرح كل یانه برایحل واقعگراه راهیو ارا  ی اجتماع  یهای دگیچیپ

ر  یی، بسته به اوضاع و احوال، تغیحفظ موضع كل  یاست كه برا  یی گذرا  ، اتخاذ موضع موق ت و یر یپذانعطاف

 كند.ی م

ر  ییتغ  ها،تیرد؛ آنها مطلقاً ثابتند و تحت فشار واقعیگی د را در برنمی، عقایر یپذعامل انعطاف  ی ول



رح  مط  ر یمتغ  یهاغ آنها جنبهیاجرا و تبل  یهاو روش  ی شرع  یهایرند حال آنكه تنها در قانونگذار یپذی نم

 ل است.یم آنها، دخیو تنظ  ی دهز در شكلین  یر یپذاست و لذا عنصر انعطاف

 
ن  یدر هم  ز یها نشرفتها و چالشیها و پی دگرگون  ههم  ی رندگیاسالم دربرگ  یی ، بقا و توانایرمز جاودانگ

 ر است:یعت اسالم، به قرار زیدر شر  یر یپذانعطاف  ین نمودهاینكته نهفته است؛ مهمتر

  ی كیاصول فقه، بر دو نوعند،   یر علمایآن، كه به تعب ی قواعد فرع  اهداف شرع و  -1

آنها، مصالح امت را تحقق   ی شرع كه قرار است احكام كل  ی كل  یو مرتبط با آماجها  ی اهداف كل

است كه    ی از احكام  ی مشخص  یهابخش  یوند با آماجهایكه در پ  ی اهداف خاص  یگر یبخشند و د

مات  یا مقاصد خاص، تقسیبخشند؛ اهداف ی را تحقق م  از مصالح و منافع مردم  ی نیمصلحت مع

اختن  ون در مشخص سیرند؛ فقها و اصولیگی قرار م  ی نیمع  ی وند با حكم شرعیدارند كه در پ  هم  یزتر یر

مرتبط با چارچوب    هدر خصوص خطوط عمد  ی جملگ  ی شرع، اختالف نظر دارند ول  ی انواع اهداف كل

ره، اتفاق نظر دارند. و  یو عرض و نسل و مال و عقل و غ  ن و نفسیو حفظ د  یم عدالت و برادر یتحك

م  یاز مفاسد است، ب  یر یشگیوند با تحقق مصالح و پیاز آنجا كه مسئله اهداف )مقاصد( شرع، در پ

  نیدارد تا ای شوند، ما را بر آن می ر آن میكه افراد درگ  یفرد  یط حدس و گمانهایدر افتادن در شرا

ا  ی یاجتماع  یهادر عرصه  ی م ولیم مجتهد، حواله دهیبه تصم  یفرد  یهاموضوع را تنها در عرصه

ف  یاز وظا  ی كیشود تا ی امت، واگذار م  ی شرع  ی شود، موضوع به ولی كه به امت مربوط م  یاعرصه

ا  عت است كه بیدر شر  یر یپذانعطاف  هز عرصین صورت نیباشد كه در ا  یقانونگذار   هدر پروس  یو 

بخش هدف  د تحققیم دیـ كه همچنانكه خواه یو   یت از سو ص مصلحیامر و تشخ  ی اجتهاد ول

 وند خواهد بود.یعت است ـ در پیشر



توان از آن  ی كنند كه می ن میكه موضوعات آنرا عرف و اهل خبره مع  ی احكام شرع -2

  یر یپذوند با موضوع انعطافیز در پیر نین تأثیف ایاد كرد. كم و كیر زمان و مكان در اجتهاد یبه تأث

و شكل   ی است كه مضمون حكم شرع  یز ی، چیر زمان و مكان در موضوع حكم شرعیا تأثر یاست ز

لف  مخت  یهر مفهوم در جاها  ی، اختالف مصداقهایر ین تأثیچن  یكند. و از جمله نمودهای ن مییآنرا تع

زمان و مكان گاه    یازهایبسا ن  یره. همچنانكه ایرو و غیاست مانند اسراف، ثروت، احترام و تدارك ن

  آن حكم و  یان ضرورت اجرایل تزاحم میبه دل  ی نیمع  هدور   یا نظام برایك حكم یل یلزم تعطمست

ن حكم مربوط به  یكه ا  ی است، و زمان  یط خاص اضطرار یآن در شرا یاز اجرا  ی ناش  ی منف  یامدهایپ

 امر واگذار كرد.  ی ز به ولیت را نین اولویین تزاحم و تعیص اید تشخیر بایكار امت باشد ناگز

ن  یرتریپذ، كه خود انعطافیاستنباط احكام شرع  هن باب اجتهاد در عرصگشود -3

  یاژهیازمند تخصص ویف و نیار ظریگر روند اجتهاد روند بسیرود. به عبارت دی عرصه در شرع بشمار م

ش،  یوح خیتواند طبق نظر و ترجی ز نمیخود مجتهد ن  ی ست؛ حتیكسب آن ن  یارایاست كه هر كس را 

  ك چارچوب روشیل نشد در یافتن دلیمجتهد در منابع شرع موفق به   ی د. وقتبه اجتهاد بپرداز 

امات  د و ابعاد نظیل نوپدیز مسایكند؛ مثال آن نی مراجعه م  ی مرتبط با شرع، به اصول عمل  ی شناخت

  یل علوم كاربردیاز مسا  یار یو چه در سطح فقه جامعه ـ همچون بس  ید، ـ چه در سطح فقه فردیجد

،  یال رسانهی، آموزش، مسایگذار متی، قیو رانندگ  یی ه از جمله راهنمایبا امور حسبل مرتبط  یو مسا

م و  ی)مشخصاً قرآن كر ی قت آنست كه متون منابع شرعیره است. حقیات و غیارتباطات، هنرها، ادب

ا  ر   ی احكام  ی ز برخیو ن  ی نظامات اسالم  ی ل مطرح در آن دوره و خطوط كلی( مسایف نبو یسنت شر

كه بر    یرند حال آنكه هر روز یگی كند، دربرمی دا میت آنها همراه با زمان و مكان، ادامه پكه موضوعا

ن  ییعت، در تعیشود كه شری مطرح م  یال و موضوعات تازهیمسا  یك سر یشود، ی م  یت سپر یبشر



  هیدكه در واقع ه  یاچهیماند. دری اجتهاد، هرگز درنم  هگشود  هچیاز در  یر یگاحكام آنها البته با بهره

ن  یخود را با احكام روشن د  یهاتیق مجتهدان( است تا بتواند واقعیعت به امت )از طریشر  ی علم

ن نقش عقل در روند استنباط، از جمله درك  ییمنطبق سازد. و البته كه موضوع اجتهاد شامل تع

 گردد.ی ا درك مالزمت آن با احكام شرع، میعام   یهامصلحت

ل  یاعتبار آنها دل  یرا كه برا  ی اجتهاد، آندسته قواعد گمان  هال پروساست كه شرع مقدس در اعم  ی هیبد

  یراب  ی ل قطعید كه دلینمای م  یمرزبند  یكند و اجتهاد را در چارچوب قواعدی اقامه نشده باشد، رد م  ی قطع

د.  یفزاایش خود به اسالم بیاز پ  یز یچ  یبشر   هشیدهد اندی را شارع، اجازه نمیاعتبار آنها، اقامه شده باشد ز

ش،  شود رو ی دهد كه به مجتهد اجازه داده نمی اجتهاد است و نشان م  هبر دقت و ظرافت پروس  ی لین امر دلیا

رمجتهد  یغ  ی ق اولیگر دست مجتهد ـ و به طریگانه با جنس شرع را اختراع كند و به عبارت دیا اصول بیقواعد 

د، اصالح، تغ  ست ندارد ـین  یكه در تخصص و   یدخالت در موارد  هكه مطلقاً اجاز  ل  ر و تحو ییرا در اعمال تجد 

 گذارد.ی عت به دلخواه خود، بازنمیدر شر

ـ بنا به اعتبارات   ی : حكم شرعیاضطرار   یدر حالتها  ی شرع  هیصدور احكام ثانو -4

نظر    ان مورد ین میشود؛ آنچه در ای م  یبندمیتقس  یی ه و حكم والیه، حكم ثانویمختلف ـ به حكم اول

  یه داد: حكم در نظر گرفته شده برایاز آن ارا  ی فین تعریتوان چنی ت كه ماس  یماست، حكم ثانو 

نست؛  ه آیر حكم اولیینسبت به آن، كه مستلزم تغ  ی ن خاصیبا توجه به مطرح شدن عناو  ی موضوع

، “یمار یب”، “ترس”، “اجبار”، “یناتوان”، “عسر و حرج”، “ضرر”توان در ی را م  یاضطرار   ین حالتهایا

  ی یل احكام واجب كفایتبد”ز یو ن“ گریمقدمه حكم د  هوقوع حكم بمثاب”، “مهمترتزاحم با حكم  ”

انگر  یب  ین، حكم ثانو یو ... برشمرد. بنابرا“ ك نفریدر صورت منحصر شدن آن به   ی نییبه واجب تع

ب  به حالت فشار متناس  یی گوپاسخ  ینجا به معنایدر ا  یر یپذرا انعطافیشرع است ز  یر یپذانعطاف



ار،  حالت اضطر   یاست. به عنوان مثال برا  یبلكه اضطرار   ی ز نه دائمینست، حالت فشار نزان آیبا م

غٍ  ر با یفمن اضطر  غ».... مه: یكر  هیره به آیم ]گوشت[ مردار و خون و گوشت خوك و غیدر باب تحر

ا كس173بقره ـ   ه)سور « هیفال اثم عل راند،  د و از حد نگذیجو  ی لیمی كه ناچار شود هرگاه ب  ی ( )... ام 

ن  یالد  ی كم فیو ما جعل عل»مه: یكر  هی( به آییحالت َحرج )تنگنا  یمرتكب نشده است(، و برا  ی گناه

در    م.یكنی اورد.( و ... استناد مید نیپد  یی چ تنگناین هیتان در دی( )و برا77حج ـ   ه)سور « من جرح

اوت  امر( تف  ی ول  یدره از سو )احكام صا یی ه با احكام والیم كه احكام ثانویادآور شوید ینجا حتماً بایا

  نین عناویهستند كه ا  ین اضطرار یعناو  یوضع شده برا  ی شرع  ی ه، احكامیدارند چون احكام ثانو

اد شده و بر آنها استوار  ی، از آنها یف نبو یم و سنت شریاست كه در قرآن كر  یز منحصر به مواردین

جامعه است و    ی وضع عموم  یازهایو ن  ی بر مصلحت عموم  ی ، مبتنییاست حال آنكه احكام وال

  ی ه هر كسكیكند درحالی ن مییكند؛ او خود آنها را تعی كه دارد آنها را صادر م  ی اراتیه بنا بر اختیفقی ول

 ن كند.ییه را تعیـ احكام ثانو ی ط و ضوابط وارده در متون اسالمیتواند ـ در چارچوب شرای م

ا  ی یا حكومتی ییكام والا آنچه كه در فقه به احیامر   ی احكام ول  یی اجرا  هعرص -5

است كه در چارچوب ضوابط    ی كس  ی عنی یامر شرع  ی ول  هژ یشوند، كه تنها وی ه شناخته میسلطان

ر  ن عرصه است كه دیاز ا  یر یگبهره  یی ن ضوابط، توانایامور مسلمانان است. از جمله ا  ی ، متولیشرع

م  یكنی ف مینگونه تعریرا ا  یی ال[ است. حكم و یت استنباط ]حكم شرعیو قابل  یی واقع مترادف با توانا

امر( درخصوص افعال مردم شامل    ی او )ول  ی ت شرعیصالح  یبه اقتضا  ی از حكم شرع  ی كه اعتبار ناش

را در  یشود زی نم  ین احكام، شامل هر مجتهدیاست. ]صدور[ ا  ی و احكام وضع  ی فیاحكام تكل

ردد  گی ان امت میدن به وحدت و كیب رسیو از آنجا آس  یاجتهاد  یهانصورت منجر به تعدد در ارادهیا

منحصراً    یی ندارد، احكام وال  ی آن، همخوان یهاعت و روح و آماجی، با مقاصد شریبین آسیكه چن



كه  نیجه این كرده است؛ نتیتش را معیوال  هه و شالودیعت خود، پایاست كه شر  ی هیفق  ی ژه ولیو

 یی رت با احكام والیوانند ـ به شرط عدم مغاتی فقها م  هكه هم  یاهیه و ثانویبا احكام اول  یی احكام وال

مباحات    هاست كه عرص  ی كند همچنانكه شامل موضوعات مشخصی ن كنند، تفاوت مییـ آنرا تع

چون: تحقق    یی هاوهیگردد. شی عت اسالم میشر  یاجرا  یهادهند و شامل روشی ل میرا تشك  ی شرع

د. به  رنیگی ن باب، قرار میز در این  یی م قضااصل شورا؛ احكا  یاجرا  یهاا روشی یا اقتصادی ینظام مال

كند و  ی عت، صادر میو اهداف شر  ی ات شرعیرا در چارچوب كل  یی امر احكام وال  ی عبارت مختصر، ول

ا  د بیتواند مستبدانه عمل كند بلكه بای ند ـ نمیفرمای م  ی نینه ـ آنچنان كه امام خمین زمیدر ا

 :كند  یر یگجهیرا نت  ی ر، حكم شرعیز  یهارتو نهادهد و در پینما  ی زنیكارشناسان و متخصصان را

ن مصلحت را با استفاده از  ییص و تعیعت اجازه تشخینجا شریمصلحت امت. در ا -1

 دهد.ی امر م  ی مشورت متخصصان به ول

در د محمدباقر صیمتعلق به شه  یر یروشنگر( كه تعب  یهاه الكاشفه )تابشیاالضو -2

اباند  ها بتتیه قرار داده تا بر واقعیفق  ی ار ولیعت در اختیاست كه شر  یز ی)ره( است و مراد از آن چ

ر  امبیپ  یصادره از سو   یی ها و رهنمونها، احكام والن تابشیو حكم مطلوب را مشخص سازد. از جمله ا

نجا  یات آنرا در ایتوان جزئی است و نم  یاامر است كه البته باب گسترده  ی اسالم به عنوان ول  ی گرام

 مطرح ساخت.

 ح مهمتر بر مهم،یگر و ترجیكدیكه در حالت تزاحم احكام با   یموارد  ی عنیها تیاولو -3

  ی كمامر[ ح  ی ا ولیه یفق  ی نصورت ]ولیشود. در ای ، مطرح مینیمسئله مع  یاط برایا در چارچوب احتی

سد  ” هز عرصیدهد. كه مثال آن نی ش را میامدهایا پیكند كه احتمال تحقق موضوع آن ی را صادر م

  یهارود. حال آنكه در مورد بهانهی در آن م  یااست كه گمان مفسده  ی )قطع بهانه( احتمال“ الذرائع



 امر ندارند.ی به حكم ول  یاز یخود مكل ف، حرامند و ن  یاز سو   ی صیتشخ  ی، با عنوان ثانو یقطع

ت یمكتب اهل الب  ی عنیبزرگ   ی ان دو مكتب فقهیم  ی مشترك مهم  هد به نقطیر باینجا ناگزیدر ا

امر    ی ت )ع( به ولیمكتب اهل ب  هعه( و مكتب اهل سنت، اشاره كنم كه مربوط به اجاز یالسالم( )شهمی)عل

صادر نشده است[ و سد الذرائع )قطع    ی ]آنچه در مورد آنها حكم“ مصالح مرسل: ”یهادر استفاده از قاعده

قها  ك از فیچ یاجتهاد، به ه  هوساستفاده از آنها را در پر   هاجاز   ی كه فقه امام  یی هابهانه( و جز آن است، قاعده

مجمع  ” یعنیدر حكومت   ی ن مجمع مشورتیتریران عالیا  ی اسالم  یز جمهور ین  ی دهد. در بعد عملی نم

امت( را در نظر گرفته كه پس از    یهان مصلحتییص و تعیتشخ  یبرا  ی )مجمع“ ص مصلحت نظامیتشخ

ار  یشنهاد[ در اختیه خود را ]به صورت پمات اتخاذ شدیل، تصمیمسا  یبر رو   ی ق و كارشناسیدق  یهای بررس

ش یپ  ین مجمع در مورد اختالفهایمناسب را صادر كنند. در واقع ا  ی ز حكم شرعیشان نیگذارد تا ای امر م  ی ول

ا  كند و بی م  یر یگمی، تصمینگهبان قانون اساس  یو شورا  ی اسالم  یان مجلس شورایم  یآمده در قانونگذار 

 ند.یگزی مناسب را برم  ی مول قانونتوجه به مصلحت امت و دولت، فر 

 

 یشرع  یهابه گستره  یبشر   هشیاند  یهاچهیدر

انسان    و حواس  یوند با فهم بشر یوجود دارد كه در پ  یی ها، گسترهیاسالم  هشیست كه در اندین  یدیترد

ا  نهتوان آی كه م  یی هااست، گستره  ید فكر یتول  یهات و نگاهش به روشیبه واقع  یدگاه و یو چند و چون د

  یهاسترهاست و ثوابت )گ  ی اسالم  هشیر در اندیمتغ  یهاگستره  ی عنیرها یكرد و منحصر به متغ  ی تلق  یرا بشر 

توان  ی نحال مین هستند؛ با ایمقدس دارند و در واقع خود د  هن ثوابت جنبیرا ایرد زیگی ثابت( را دربرنم

 محدود ساخت:  ی ماسال   یهاشهیر، به اندیز  یهارا در عرصه  یبشر   هشیاند  یهاچهیدر

ن درك، نسبت به هر  یعت. ای( شرییدرك اهداف )مقاصد( عام و خاص )جز -1



ز ممكن  یرسند نی بدان م  یواحد  هشمندان و فقها در مورد واقعیكه اند  ی جیر است. نتایشمند، متغیاند

  ن فهمیتاً اعین گستره است. طبیبودن ا  ی ا انسانیبودن   ین خود نشانگر بشر یاست متفاوت باشد و ا

از    یهستند از جمله: برخوردار   یز بشر یرد كه آنها نیگی قرار م  یر یر عوامل متغیو درك، تحت تأث

 ره.ید و غیت دیت و زمان، و عمق و بعد و شمولیفرهنگ واقع

آنها و   یهام بر مصداقیات و مفاهیات بر جزئیق كلیتطب  ی عنیدرك مصداقها  -2

ات دخالت  یها و جزئق و كشف مصداقیتطب  هدر نحو ز  یشمند نیا اندیه یت فقینگونه است كه ذهنیبد

مه(  یثالً بد )میجد  یمانهایپ  ی ل فقهیر و تأویتفس  یمجتهد برا  یهاشود؛ تالشی م میكند و در آن سهی م

 شه خواهد بود.یبودن اند  یاز بشر   ی ر تابعین فهم و تفسیرد؛ ایگی ن چارچوب قرار میز در همین

 ل آنها.یدال  یبندتیلون و او یروند استدالل از نظر مجتهد -3

توان براساس وجود ی كه م  یی رهایط و متغیه و شرایمشخص ساختن موارد احكام ثانو -4

  یحدودف و میار ظریبس  هد كه خود گستر یه رسیه درگذشت و به حكم ثانویا حضور آنها، از حكم اولی

  جهیو در نتل  یمجتهد نسبت به موضوع )حكم(، در آن دخ  یدگاههایاست و در هر حال برداشت و د

 است.  یر یمتغ  هگستر 

از   یر یگبهره  ی امر و چگونگ  ی ول  یك موضوع از سو ین مصلحت امت در ییتع -5

ا  یص مهم و مهمتر در احكام یدر تشخ  یو   یدگاههایبر موضوعات و احكام و د“ ه الكاشفهیاالضو”

  تیاقعاز و   یو   یهاامر و برداشتی وه تفكر ولیاز ش  ی است كه تابع  یی هاگستره  ی اط، جملگیموارد احت

 روند.ی ، بشمار میافتیدر  یهای زنیرا  ی درست در پ  ینش رأ یت كارها و گزیریو دقت او در مد

  ی قرآن و سنت، اسالم  ی عنیعت یبازگشت به اصول شر  یاد شد، روندهایكه   یی هاگستره  ی در تمام

نظامات    یجراا  ینش روش برتر برایآنها گز ی كند كه هدف همگی دخالت م  ی و كشف  یی كردن، تجددگرا



با    یی هاد و گسترهیع نامیا مجازاً تشری یتوان آنرا قانونگذار ی است كه م  ی عت و همانینهفته در شر  ی اسالم

  عتیشر  ی و اهداف كل  ی حركت آزاد با رهنمون ضوابط شرع  یو جوالنگاه آن برا  یبشر   هشیاند  یر یفراگ

 است.

نكه  یگوا  كند ی ل نمیتبد  یرا به قانون بشر   ی ، حكم شرعیقانونگذار   هم كه پروسیشوی ادآور مینجا یدر ا

  ی انگر كشف حكم شرعیب  یقانونگذار   هن آن نقش داشته است؛ پروسیو تدو  ی دهدر شكل  یبشر   هشیاند

ن  ین ایدر تدو  یبشر   هشین حكم است؛ حال اگر اندیا  یاجرا  ی ا مشخص ساختن روش شرعین یمع  ی موضوع

عت از  یل شریتعط  یقانون ـ دخالت كرد بمعنا  ی وم وضعبه قانون ـ طبق مفه  ی ل حكم شرعیتبد  ی عنیروش 

مند با ضابطه  یی ، همسوین قانونگذار یجه آنكه چنیست؛ نتین نیا كشاندن آن از آسمان به زمیقانون   یسو 

عت  یت با هدف سر سپردن آن به شریبا واقع  یی ز همسویعت و نیبه قصد خدمت به شر  ین قانونگذار ییآ

 است.

 

 :یح كلیچند توض

كه    است  ی آنچنان اساس ی مند سازد، ضرورترا ضابطه  یی ا تجددگرای ینوساز   هكه پروس  یقواعدوجود  

و    متون  ی عت طیاست كه خود شر  یرد، و در واقع قواعدیتواند بدون آنها تحقق پذی ن پروسه هرگز نمیا

ته  كیآنها را دكه عقال بر آن اتفاق نظر دارند،   ی ها و اصولو به حكم عقل و در واقع شالوده  ی ثوابت شرع

 است:  یح، ضرور یچند توض  هین مطلب، ارایكند؛ با توجه به ای م

ت  سین  ینوساز   یبرا  یگر، نوساز یست به زبان دیخود هدف ن  ی، بخودیا نوساز ی ییتجددگرا  كم:ی

ت  راییبا تغ  ی و همگام  یی ن جامعه، همسوینو  یازهایاست كه هدف از آن، برآوردن ن  یله و ابزار یبلكه وس

  رند و سرانجام نگاه بهیگی كه انسان معاصر را از هر سو، فرا م  ی دتیو عق  ی شرع  یهاسخ به پرسشزمانه، پا



  هرندیرگدرب  ی شرفته اسالمیپ  هن پروژ یم و تدویو از آنجا، ترس  ی شرع  یهای ژگیها و تطابق آنها با وتیواقع

  ی یا تجددگرای یگر، نوساز یدراه آخرت اوست. به عبارت    هبشر و هموار كنند  ی زندگ  یامروز و فردا  یازهاین

و    ی لعم  یازهای، بلكه معلول نیت و بدور از ضوابط شرعیاز واقع  یك و جدایك حركت تئوریك كالم، نه یدر 

 ملموس است.

هدفهمند، سنت خدا در   یی از به آن، متعدد است. تجددگرای، به تعداد نینوساز   یهازهیانگ  دوم:

ازد  سی را بر امت مبعوث م  ی كصد سال كسیند متعال در هر خداو »ث: یچون حد  ی نش است، متون مقدسیآفر

ز  یا نر   یی ان تجددگرایقت مدعیحق  یكنند: به عالوه، نوساز ی د میز آنرا تأكین( [1]1) «ن او را تازه گرداند.یتا د

، در  ییاجتهاد و تجددگرا  هرا كه به بهان  ی اند و كسانگرا وابستهو غرب  ی ، التقاطیانحراف  یانهایكه به جر

 سازد.ی كنند، رسوا می عت عمل میمسخ شر  یراستا

د را تنها افراد متخصص انجام می ینوساز   سوم: أسلوا  ف»د: یگوی ن را میز همیدهند. شرع و عقل نی ا تجد 

و ان تنازعتم  »د.( ید، از اهل كتاب بپرسیدانی ( )اگر خود نم43)سوره نحل ـ « اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون

امبر رجوع  ید به خدا و پیاختالف كرد  ی( )و چون در امر 55نساء ـ   ه)سور « الله و الرسول  ی ء فرد وه الیش  ی ف

  دارند و اگر به تخصص  ی مشخص  یهای ژگیگر، وید  یهاز همچون متخصصان رشتهین متخصصان نید.(، ایكن

  یردتخصص فد به  یم بایگذاری نگار احترام مشناس و روزنامهشناس، جامعهدان، ستارهیمیپزشك، مهندس، ش

اط از  و استعداد استنب  یی توانا  ین تخصص به معنایم. ایز احترام بگذاریكه قرار است اقدام به تجدد كند ن

،  كند  یكه قرار است نوساز   ی گر كسیشه و دق ت تأمل در آن است به عبارت دیاند  ی و حالج  ی منابع شرع

سوخ و محكم و متشابه و اسباب نزول احاطه دارد و ناسخ و من  ی است كه به علوم قرآن  یشمندیمجتهد اند

ده و فقه و قواعد آن و علم اصول و قواعد ی، كالم و عقیث، رجال، علوم عربیداند و با علوم حدی ات را میآ

                                                           
 .1داود، الملاحم  یمسند اب([1]1)



ص عمیآن ـ كه رو  است ـ كامالً آشناست.  ی قیق و دقیهمرفته تخص 

،  ست بلكه برعكسیردم ناز م  ی گروه  یاز سو   ی اسالم  هشیمومت بر اندیق  یچ وجه به معناین به هیو ا

است كه از    ی نیدروغ  یخود و نه فضا  ی قیحق  یحركت در فضا  یبرا  ی اسالم  هشیكامل به اند  یآزاد یاعطا

در علم طب حركت كند    یی م كه به تنهایدهی عمل م  یگرداند. همچنانكه به پزشك آزادی اصالت منحرفش م

لم  ت بر عیمومت و والیم و به پزشك قیدهی مشمند اجازه دخالت در كار و تخصص او را نیه و اندیو به فق

زه  سنده هم اجایب و نویشناس و ادلسوف و جامعهید به پزشك و فیم، بایسپاری ها را میمار یطب و درمان ب

ن راستا  یدر چارچوب آن، در هم  یعت و نوساز یل شریكه تخصص ندارند دخالت كنند؛ مسا  یم در كار ینده

 قرار دارد.

ه  نسبت ب  ی باز و روشن  هشیاست كه اند  یشمند مجتهدیازمند اندی، نینوساز   ا ی ییتجددگرا  چهارم:

ا و  هشهیل و اندیان مسایآنرا كامالً درك كند و در جر یت داشته باشد و مشكالت و فشارهایو واقع  ی زندگ

ریر ایشمند مجتهد روشنفكر باشد و در غیك كالم، اندیفرهنگ زمان خود باشد و در  و   نصورت، مجتهد متحج 

  ی تابروزآمد و پرش  یهاازها و چالشیگران از متون و بدور از فرهنگها و نیبند درك دیبسته و پا  هشیاند  یدارا

اقتصاد و    و   یولوژ یك و بیژنت  ی و طب و مهندس  یآور در ارتباطات و اتصاالت و فن  ی اپیانقالبات پ  هدییكه زا

در    عتیشر  یاجرا  یهاها و روشوهیش  ی لیتحم یهاز چالشینها و نیو جز ا  ی المللنیاست بیحركت پول و س

د نیو مسا  ینوساز   یهاست، هرگز قادر به ورود به وادعرصه  ههم ،  نصورتیرا در ایست زیل مربوط به تجد 

،  ینینجاست كه امام خمیه خواهد داد. از ایف، اراین حنیعت آسان و دیاز شر  یندیو ناخوشا  ی ر منفیتصو

ن  ییو تع  ا دورهیجامعه   یازهایص نیتشخ  یی ن آنها، توانایگرفته كه مهمتر  اجتهاد در نظر   یبرا  یدیط جدیشرا

 هاست.تیمنافع جامعه و درك واقع

 



  ی دتیعق  یارهایدور از مع  ی واردات  ی علم  یهان كه براساس روشیمختلف از د  یهاقرائت  هدیا  پنجم:

خ  یو تار  ی باستانشناخت  یهادهیل( و ایك )تسامحاً تأویتیعت استوارند، مانند: هرمونیگانه با جنس شریو ب

ن، در  اختالف در فهم متو ق است. ما منكر وجود  یردقیغ  ی كر و به لحاظ عملیدرپ  ی ، بیتصادف  یادهیانه، ایگرا

تالف، در  ن اخیا  ی م ولیستیره، نیث و غیرش حدیز در پذیو ن  ی و اصول  ی ه بر قواعد فقهیفهم موضوع و در تك

هر كدام از علوم    هژ یو  یهااست كه خود شرع آنها را در نظر گرفته و در واقع تابع روش  ی چارچوب ضوابط

نگاران و  سندگان، روزنامهیندان و مجتهدان و نه نوشمیان خود اندیم  ی است همچنانكه اختالف  ی اسالم

ان  یم  ی متعادل  یهاقت را به نسبتیسم، حقیاستمداران است و از آنجا، پلورالیشناسان و فالسفه و سجامعه

  شمندان و مجتهدانند كهین اندیو ثابت است و ا  ی كیقت یكند، حقی م نمیشه تقسیهركدام از صاحبان اند

  ی اسالم  ی شناسدر چارچوب روش  ی شرع  هو یا شیرند تا از راه كشف حكم یبكار گخود را    ی سع  هد همیبا

سم  یورالكه با شعار پل  یاانهیغربگرا  یر یگن سمتیند. وگرنه ایل آین، بدان نایعت و اهداف دیبرگرفته از شر

  ته شده و در نظر گرف  یگر ید  علوم  یكه برا  یی هانییها و آمتنوع و متعدد و در چارچوب روش  یهاو قرائت

  ی وشنار ر یاند، مثال بسكامالً مختلف با ما، وضع شده  ی نیو د  ی علم  یگر و در فضاهاید  یهاطیدر جوامع و مح

د خاص خود نسبت به  یدهد قرائت و دی اجازه م  ی ك از افراد امت اسالمیاست كه به هر   یفكر   ی از وادادگ

ز  ج  یز یعت چید كه از شریخواهد رس  یـ روز  میها بدهن روشیجه اگر تن به این را داشته باشد و در نتید

 نخواهد ماند.  ی د مسخ شده و به تعداد افراد، پاره شده، باقیا عقایاز احكام   ی شبح

ابت ن ثو یشود چرا كه ای ن و ثوابت آن نمیا خود دی ینی، شامل پروژه دیا نوساز ی ییتجددگرا  ششم:

امت  یامت حالل و حرام او تا روز قیمحمد تا روز قحالل  »را یاند ز( ... جاودانهیاصول مقدس اسالم  ی عنی)

  یا در اصول مقدس، به نوساز یدر مورد ثوابت اجتهاد كرد   یاچ بهانهیتوان به هی و نم« خواهد ماند  ی حرام باق



ن، بدان اشاره  یش از ایعت مشخص كرده و پیكه خود شر  یی استثنا  ی دست زد مگر در چارچوب قواعد زمان

 م.یكرد

اعم از آنچه مربوط به گذشتگان و    ی اسالم  یهاشهیاند  هشامل هم  یی ا تجددگرای یساز نو   هگستر   ی ول

ثوابت    ز دركیشمندان و مجتهدان متقدم و متأخر و نیاند  ی اسالم  ید فكر یگردد و در واقع كل تولی معاصران م

  ن در منابع مقدسینو  یدگاهها(یها، علوم و دهیها، نظرنییا )آین درك و كشف قضایو قواعد و اصول ا  ی اسالم

طرف،  ی ب  ی عموم  یهاكه انسان در عرصه  یی هاهیها و نظرنییآ ی كردن برخ  ی و سرانجام در اسالم  ی اسالم

 رد.یگی رات را دربرمیمتغ  ی شود و در واقع تمامی وضع كرده است؛ م

ف  ال م با آنست كه در زمان اختیوند مستقیدارد كه در پ  ی ت ثابتیو اجتهاد، مرجع  یی تجددگرا  هفتم:

رت  و اجتهاد كه در خالء صو   یا نوساز ی یید بدان مراجعه كرد وگرنه تجددگرایها، بایر یگجهیدر برداشت و نت

م و بخش  یاست كه در قرآن كر  ی تین فضا همان مرجعیكند، ای دارد كه در آن حركت م  یی رد. فضایگی نم

دا  یره، نمود پیعقل و اجماع و غق اصول مقدس مانند  یفهم و كشف حقا  یو ابزارها  یف نبو یح سنت شریصح

 كند.ی م

 :یدر راه نوساز 

  یاز ا نوسید یتجد  یشود: برای ن پرسش مطرح میمطرح شد، ا  ی ن بررسیكه در ا  یی دگاههایدر پرتو د

م با استفاده  از اسال   یقتر یجامعتر و دق  ی د آگاهین پرسش، به نظر ما بایپاسخ به ا  ید كرد؟ برایمورد نظر، چه با

د باب اجتهاد را  یم و حتماً بایردآن واقف گ یهاقت اهداف و آماجیم و به حقیل آن بدست آوریاز منابع اص

ه  د بیشمندان مجتهد( نبای)اند ی نیم. متخصصان علوم دیدوباره و در چارچوب ضوابط آن، كامالً باز كن

ن اصالت  فداكرد  یا به بهاین یساختن د  یامروز   ها به بهانیاجتهاد و تجدد   هرمتخصصان اجازه دهند به بهانیغ

ر كشتارگاه  عت دیكردن شر  ی مت قربانیا به قیو   یی ن در قتلگاه تجددگرااكایراث نیسم و میدر قربانگاه مدرن



  یهاانهها و دوگن بهانهیكنند؛ ا  ی، باز یعت خداوند و اعتقادات اسالمین در مسلخ دانش، با شریسم و دیپلورال

  پس از   یعقل و تصور غرب در دورانها  هدییرا زایاسالم ندارند ز  هان اصول جاودانیدر م  یی چ جای، هیواردات

  ی اشاشكاالت ن  ی اند و جملگد شدهی، تولین از زندگیباصطالح رنسانس اروپاست كه به هدف دور ساختن د

 هاست.ستیسا با الئیاز كارزار كل

  یی تجددگرا  نكهیا  یشرفت، برایو سرعت پ  ی در زندگ  ی دگرگون  هعرص  ی به نظر ما و با توجه به گستردگ

 سم دارد:یبه دو مكاناز  یت را در خود بگنجاند، نین واقعیا

امل  ش  یاجتهاد  یهاتهیل كمیاست كه به طور خالصه به صورت تشك  ی اجتهاد جمع  سم نخست:یمكان

ه  یو تجز  ی ا چند موضوع است كه پس از بحث و بررسیك یبحث در   یشمندان مجتهد برایاز اند  یامجموعه

رد و یگی به خود م  یكاملتر   هات آنان، جنبدگاهها و نظر یآورند، دی گر بعمل میكدیكه با   یال و مناقشهیو تحل

مجمع    هان تجربین میكنند. در ای م  یر یگجهین را نتیمع  یادر عرصه  ی ا نظام اسالمیه یو نظر  ی ك حكم شرعی

  یرارد و بیبخود بگ  ی آن، شكل ثابت یاجتهاد  یهاتهیم كمیدواریماست كه ام  یدر جده، فرارو   ی فقه اسالم

انند.  سال، همچنان فعال بم  ی ت با آن روبروست، طیكه بشر  یز یآمه و شتابالعادفوق  یشرفتهایپ  یر یگیپ

  یاقابل مالحظه  یی جون حال در زمان، صرفهیرد و در عیموضوعات را دربرگ  ی تواند تمامی م  ی اجتهاد جمع

 ات را عرضه كند.ین نظریبدنبال آورد و بهتر

مختلف    یهابا متخصصان رشته  شمندان مجتهد یاند  ی و همراه  ی و همگام  یهمكار   سم دوم:یمكان

فتن از گر   یار ید و ین متخصصان در موضوعات جدیشمندان مجتهد با ایاند  ی زنیبه صورت را  یاو حرفه  ی علم

ز در مشخص ساختن مصلحت امت  یت و نیواقع  هدیچیل متنوع و پیتازه و مسا  یهاآنان در درك علوم و روش

ه یرد و سپس به نظریگی مورد بحث قرار م  ی مشترك  یشوراهاا  یها تهیها در كمن موضوعیو دولت است. چه ا

ت به منظور هماهنگ  یبه واقع  ی دهدن به مصلحت امت و شكلیرسند كه تحقق بخشی م  یا اجتهاد برتر ی



قرار گرفت    ی ران، مورد آزمون موفقیا  ی اسالم  یسم در جمهور ین مكانیدارد. ا  ی شدن با اهداف شرع را در پ

متشكل از فقها، متخصصان  “ ص مصلحت نظامیمجمع تشخ”ل یكه به صورت تشك  ان استیو همچنان در جر

كنند  ی م مینظام و دولت را ترس  ی كل  یهااستیاست كه س  یاندگان نخبهیمختلف و در واقع نما  یهادر عرصه

 گذارند.ی ان می( در میامر )رهبر   ی ب، با ولیتصو  یو آنها را برا

رار  ق  ی ابید در معرض ارزیما، همواره با  یدر كشورها  ی سالمعت و نظامات ایاده كردن شریات پیتجرب

قتصاد  چون: ا  ی اتیرد. تجربیقرار گ  ی علم  ی آنها مورد موشكاف یی ات و كاراین تجربیج ایداشته باشد و نتا

و    ی و نظام آموزش  ی اجتماع  یهایار ین همیو نظام تأم  ی اسی، نظام سیی، نظام قضایاسالم  ی، بانكدار یاسالم

ها و  ی ن بررسیا  هجیرند، نتیقرار گ  ی ن موشكافید موضوع ایهستند كه با  ی نیات نویجربت  ی ره همگیغ

  ی ات علوم اسالمییها و اصول و جزوهین شیم و تدویها و تنظها، به صورت مطالعات و پژوهشی موشكاف

 د.هد آمو جز آن، در خوا  ی اسالم  ی و روانشناس  ی اسالم  ی شناسو جامعه  ی از جمله علم اقتصاد اسالم  ی تخصص

 

 نده:یآ ی( برایتجدد )نوساز 

  یی اشگامان تجددگر یگروه پ  ی خ اسالم شاهد ظهور و حضور نوآوران بزرگ و حتیست كه تارین  یدیترد

  ی گر حركتیو اوضاع خود بوده و به عبارت د  ی ط زمانیژه شرایو  یی تجددگرا  یبوده است؛ هر حركت فكر 

شنفكر  شمندان مجتهد رو یكه اند  ی كنون  هانیتجددگرا  یهاب تالشین ترتیمتعلق به همان زمان بوده است، بد

ن  یها و نوآوران خود را داشته باشد در عید نوآور ینده باین زمان است و آیژه همیاند، ودهیبدان دست تاز

  ی سانك  یره از سو یها، اقتصاد، فرهنگ و غ، رسانهیالمللنیاست بیس  یهاكه در عرصه  ی بزرگ  یهاحال پروژه

انات و  یز شتاب حوادث و جریخوانند و نی م“ یان برتر یمدع”و “ حاكمان جهان”د كه خود را شو ی تدارك م

ت  یبشر  ل كرده و یتبد  ی ، حاضر را به لحظه نامحسوسیعلم و فناور   هدر عرص  ی اپیپ  یهارها و جهشیتراكم متغ



اند ما را  پرده برداشته  از آن  ی نگرانه غربندهیآ یهارا آنچه پژوهشیقرار داده است ز“ ندهیآ”را همواره در 

شمندان  یاز اند  ی كیساخته كه   ی رتیو ح  ی نده اتفاق خواهد افتاد، دچار شگفتینسبت به آنچه اكنون و در آ

شده    یز یرآن برنامه یش برایست سال پیج آنچه كه بیاد كرده است. چون نتای“ ندهیآ هضرب”از آن به   ی غرب

ن خواهد  ایا پنجاه سال بعد، عیست یگردد، بی م  یز یرش برنامهیج آنچه اكنون برایشود و نتای ان میاكنون ع

ا در مورد یافتد ی نده اتفاق مید نسبت به آنچه در آیبا  ی اسالم  هشینها، اسالم و اندیا  هگشت. و در برابر هم

  هشیاند  ی ن موضع به صورت آمادگیشود، موضع خود را داشته باشد؛ ای ش تدارك میاكنون براآنچه كه از هم

ن  یآنست. لذا همگان را به اتخاذ چن یهارمنتظرهیها و غتدارك ضربه  ینده و كوشش در راستایآ یبرا  ی ماسال 

ن آغاز  آ ی ابیشهیو ر  ی شناسبیآس ی اسالم ـ كه از بررس  هنگرانندهیآ هشیو مطالعه در اند  ی و بررس  ی موضع

ا  كشف بن  یدهد و پس از آن برای ار مقر “ ینگر به”آنرا مورد  یهانهیها و گزنده و چالشیگردد و سپس آی م

ون  چ  ی میم. به عنوان مثال، مفاهیخوانی پردازد ـ فرامی م  یز یرمطلوب به برنامه  یهای نیگزیو كنترل جا

كند  ی دا میاند، به مرور و با گذشت زمان نمود پدهیگران اكنون آنرا تدارك دیكه د  یی گراو انسان  یساز   ی جهان

  ی ن است؛ به عنوان مثال در مهندسیز چنیات نیاز كشف  یار ی، ظهور خواهد كرد، بسندهیآن در آ یی ج نهایو نتا

عت  ید. شركنی نده بروز میمربوطه، در آ  یهای ج حاصل از مطالعات و بررسیافتد كه نتای ن اتفاق میك چنیژنت

  هدر حد و انداز ه دهند و  یداشته و نظر خود را ارا  ی ن باره، آمادگید در ایز باین  ی و فقه و علم كالم اسالم

مطرح    یی دگاههایها و دشهیها، اندوهین اساس، در حال حاضر شینده باشند؛ بر ایآ یها و فشارهاچالش

  هچون فلسف  یی هاشهینده است. اندیل آیدر سطح مسا  ی اسالم  هشیگردد كه هدف از آنها، قرار دادن اندی م

  ا یكردن   ی د و تحول در اجتهاد و اسالمیجد  ها و علم كالمتیفقه، فقه اهداف )فقه المقاصد(، فقه اولو

در شمار    ی ره همگیو غ  یعلوم كاربرد  ی و حت  ی و انسان  ی علوم اجتماع  ی و سنت  ی قرآن  هشیر  یجستجو 

انتقال    با هدف  ی اسالم  هشیل در اندیاص  یی ان تجددگرایان منادیو مطالعه در م  ی بحث و بررس  یبرا  یی هاپروژه



  هرندیات دربرگیكه ما احكام و نظامات و نظر  ی ب زمانین ترتیاست. بد  ندهیاز اكنون به آ  ی اسالم  هشیاند

واهد  نده را بدست خین خدمت را به او كه زمام آیم بهترینیبی را تدارك م  یامروز   ی مربوط به نسل اسالم  هدور 

بر  انده را در بر یآ یهااست كه چالش  ی به نسل كنون  ی ن خدمتیز، ایش از هر چیم. در واقع و پیكنی داشت، م

ا  خود ر   ی ت احساس اكنونیبشر  ی را وقتیكند زی آنرا، حس م یابد و فشارها و دردهاییدگان خود مجسم مید

تن  ده گرفیفرار به جلو و ناد  ین فراخوان هرگز به معنایشود. ای نده میل به آیدهد، اكنون تبدی از دست م

  ت و در نظر داشتنیم با واقعیستقم  یر یبه درگ  ی ست بلكه برعكس، فراخوانیها و گذرا از زمان نمرحله

 است.  ی ن وجود و عمل به متون مقدس اسالمیو قوان  ی هست  یهاسنت
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