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اند$شهÏ د$نى در ا$ران معاصـر را به دو بخش تفكر نظرى و تفكر اجتماعى مى�توان تقـس�م كرد. در
تفكر نظرى، پرسـش از حقـا$ق هسـتى و سـرشت و سـرنوشت آدمى است و در تفكر اجـتـمـاعى،
سخن از ماه�ت و مناسبات اجتماعى و ش�وهÏ مواجهه انسان با پد$ده�هاى جمعى و عمومى است.
جـر$ان�شناسى تفـكر د$نى در ا$ران مـعـاصـر با$د به هر دو جنـبـه بپـردازد، چرا كـه در هر دو بعـد،
اند$شه�ها و اند$شوران بس�ارى در دورهÏ معاصر به�ظهـور رس�ده�اند و جتربهÏ تازه�اى از د$ن�شناسى و
اند$شــه�ورزى در ســاحت فــرهنگى تشــ�ع و ا$ران رقـم خـورده است. هـدف از جـر$ان�شـناسى،
پى�جـو$ى و سـامان�بـخشى به هـم�ن جتـربه�ها و بهـره�گـ�ـرى از آنهـا براى بهسـازى مـعـرفت د$نى و

رو$ارو$ى منطقى با پرسش�ها و چالش�هاى فراروى است.
نوشتـار حاضر تنها بحث از تفكر اجـتماعى د$نى را عـهده�دار است و پژوهش در تفكر نظرى
د$نى را به فـرصتى د$گر وامى�نـهد. هرچند پاره�اى از شـخصـ�ت�ها و جـر$ان�هاى د$نى ا$ران به هر
دو جنبه پرداخـته�اند، ولى برخى از آنها تـنها به $كى از ا$ن دو عالقـه نشان داده�اند و دربارهÏ د$گرى
سـخنى نگفـته $ا از آن بـه�اجمـال گـذشتـه�اند. بنابرا$ن، در ا$ن مـقـاله تنهـا به آن�دسـته از گـروه�ها و
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شخصـ�ت�ها$ى پرداخته�ا$م كه در نـسبت د$ن و جامعه انـد$ش�ده�اند و مواضع خاصـى در ا$ن راستا
ابراز داشته�اند.

هرچند اند$شهÏ اجتماعى $كى از مؤلفه�هاى اصلى فرهنگ اسالمى از آغاز بوده است و غالب
گـروه�ها و گـرا$ش�هاى د$نى در اسـالم به ا$ن عـرصـه توجه داشـتـه�اند امـا سـخن از «نسـبت د$ن با
جـامعـه» و پرسش از دامنهÏ حـضور اسـالم در قلمـرو حـ�ـات اجتـمـاعى چندان د$ر$نه ن�ـست.١ در
شكل�گ�رى ا$ن مسـئله و رشد فزا$ندهÏ آن در گفـتمان د$ن�پژوهى معـاصر، عوامل و اسـباب چندى

دخ�ل بوده است.
مـواجهـهÏ مـتفـكران مسلمـان با پد$ده�هاى مـدرن در طول دو سـدهÏ گـذشـته و حـضـور پررنگ
ـ�ط اسالمى از $ك�سو، و انحطاط و آشـفتگى در فرهنگ اجـتماعى و مكاتب سـ�اسى غرب در مح
جوامع اسـالمى از سوى د$گر، عاملان و اند$شـمندان مسلمان را به�تـدر$ج به تأمالت نظرى در ا$ن
حوزه كـشاند و تفكر اجتـماعى اسالم را به�عنوان $كى از پرسش�هاى جـدّى در حوزهÏ معرفت د$نى
مطرح سـاخت. در خصـوص جامـعه ا$ران، نهـضت مشـروطه $كى از عـوامل شتـاب�دهنده به ا$ن
تالش�هاى نظرى بود و بى�تـرد$د اوج آن�را با$د در انقـالب اسالمى و حتـوالت پسـ�نى آن پى�جـو$ى
كرد. البته، در پسِ پشت ا$ن دو جتربهÏ س�اسى نبا$د از $ك جتربهÏ بزرگ د$گر در جامعهÏ ش�عى ا$ران
به سرعـت گذشت، $عنى شكل�گـ�رى نخـست�ن دولـت بزرگ ش�عى در ا$ـران با همكارى مشـترك
شـاهان صفـوى و عاملان شـ�ـعه كـه بى�شك تأث�ـر به�سزا$ى در تكامل اند$شـه سـ�اسى در ب�ن عـاملان

ش�عه داشت.٢
به هرحـال، $كى از مـهـم�تر$ن پ�ـامـدهاى انقـالب اسـالمى كـه هنوز هـم چنان�كـه با$د مـورد
شناسا$ى و حتل�ل قرار نگرفته است، نقش آن در پ�دا$ى $ا پو$ا$ى جر$ان�هاى فكرى و شفاف�سازى
گفتمان�هاى اجتماعى در حوزهÏ اند$شهÏ اسالمى است. بازشناسى ا$ن جر$ان�ها و گفتمان�هاى زنده
و فـعال و پ�ش�ب�نى رونـد حتوالت آ$نده آنهـا در سطح ا$ران و جـهان اسـالم مى�تواند بسـتر مناسـبى
براى فهم بهـتر پرسش�هاى بن�اد$ن، تعـر$p پروژه�هاى پژوهشى نو$ن و گشودن فـضاهاى تازه در

گفت�وگوهاى نخبگانى باشد.
در طول چند دههÏ گذشـته، انقالب اسـالمى از دو سو، تفكر اجـتماعى در ا$ـران را حتت�تأث�ر
ـازى و مرزبندى جر$ان�هاى فكرى كمك كرد و د$دگاه�هاى خود قرار داد. از $ك�سو، به شفاف�س
مـبهم و گـاه آشفـتـه متـفكران را به�تدر$ج به مـواضع روشن و مـتمـا$ز تبـد$ل ساخت؛ به�طورى كـه
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فــضـاى اند$شــهÏ اســالمى كـه پـ�ش از آن به توده�اى از آرا و نظر$ـه�هاى كلى و انتــزاعى مى�مــاند،
به�تدر$ج به ط�فى از آراى مشخص و ع�نى با مرزهاى روشن�تر تبد$ل گشت. ا$ن پد$ده ب�ش از هر
چ�ز مرهون الزامات عملى و رقابت س�اسى در صحنهÏ مد$ر$ت جمهورى اسالمى بود؛ گرا$ش�ها
و نگرش�ها$ى كـه پ�ش از آن تنها به ب�ـان اصول و آرمـان�هاى كلى بسنده مى�كـردند، در مواجهـه با
ن�ـازهاى عـملـى و ن�ـز در رقـابت با د$گر گـرا$ش�هـا، به�ناچار به تبـ�ـ�ن دقـ�ـق�تر د$دگـاه�هاى خـود
پرداخـتند و درون�مـا$هÏ عـقـا$د خـو$ش را به�صـورت آشكار و عـر$ان بازمنودنـد. به ا$ن ترت�ب، در
طول سه�دهه گـذشته، از درون جر$ان�هاى پ�ـچ�ده و درهم تن�ـده تفكر اسالمى در ا$ران، به�تدر$ج

رو$كردها$ى با چارچوب�هاى نظرى و ارزش�هاى ا$دئولوژ$ك مشخص، سر برآورد.
از سوى د$گر، انقـالب اسالمى سبب شـد پاره�اى از ا$ده�ها و آرا كه پ�ش از آن چندان مـجال
طرح نداشت و بسـتـر مناسـبى براى رو$ش منى�$افت، گـام به گـام به گـرا$ش�هاى فـعـال و حـتى به
گفتـمان�هاى جدّى تبد$ل شود؛ هرچند گـرا$ش�هاى اخ�ر، برخالف جر$ان�هاى پ�ش�گـفته، هنوز

هم به بلوغ فكرى و رشد معرفتى الزم نرس�ده�اند.٣

o}I% s|« ·«b¼« Ë ËdLK�

ا$ن نـوشــتـــار پ�ـش از هر چ�ـــز در صـــدد ارائهÏ $ك «چارچـوب نظرى» براى حتـل�ل رو$كـردها $ا
ـاعى د$نى در ا$ران معاصر است. روشن است كه مقدمه هرگونه گفتمان�هاى فعال در اند$شه اجتم
جر$ان�شناسـى، داشنت $ك چارچوب نظرى و دست�$ابى به شاخص�ها$ى براى بازشـناسى افراد و
اند$شه�ها از $ك�د$گر اسـت. هرچند گروه�هاى فكرى همواره در $ك ط�p گـسترده خـود را نشان
مى�دهند و مـرزبندى دق�ق م�ـان آنها مـ�سـور ن�ست، ولى مى�توان به�حلـاظ جهت�گ�ـرى�هاى اصلى
آنهـا را دسـتـه�بندى كــرد. در ا$ن�جـا چارچوب نظرى نشـان دهنـده مـبـانى، ارزش�هاى اصـولى و
چشم�اندازهـاى كـالن در $ك گــروه فكرى است و به�عنوان $ـك اصل راهنمـا، پـژوهشگران را در

تفك�ك جر$ان�ها از $ك�د$گر راه مى�منا$د.
در بخش دوم، با نگاهى اجـمالى به صـحنهÏ تفكر د$نى در ا$ران مـعاصـر به مـعرفى مـهم�تر$ن
كانون�هاى فكرى و س�اسى در هر $ك از ا$ن رو$كردها پرداختـه�ا$م و با معرفى منابع و مآخذ، گام
آغــاز$ن در $ك پژوهش جــر$ان�شناســانه را نشـان داده�ا$ـم. از نظر نو$سنـده، ا$ن مـقــاله در واقع
Ïپژوهشى گـسـترده و درازدامـن در خصـوص جـر$ان�شناسى اند$شـه Ïپ�ش�زم�نه�اى بـراى $ك برنامه
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د$نى در ا$ران معاصر است. بنابرا$ن، در بخش نخست، به تب��ن مبانى سه گرا$ش اصلى در تفكر
اجتماعى د$نى در ا$ران مى�پرداز$م

tF�Uł UÐ s|œ X³�½ —œ p|—u¾ð œdJ|Ë— tÝ

ســه رو$كرد اصلى در تـفكر د$نى اجــتــمـاعى در ا$ـران را به�ترت�ب «شــر$عت�گــرا$ى اســالمى»،
«جتددگـرا$ى اسالمى» و «متدن�گرا$ى اسـالمى» نام نهاده�ا$م. چرا$ى ا$ن نام�گذارى را به�تفـص�ل در
بخش دوم خـواه�م گـفت. دو رو$كرد نخـست (= شـر$عت�گرا$ـى و جتددگـرا$ى) ر$شـه در تار$خ
تفكر اسالمى در سدهÏ گذشته دارد و جدال�هاى پ�دا $ا پنهان آنان ب�ش و كم شناخته است. چنان�كه
خـواه�م د$د، ظهـور جتددگـرا$ى اسـالمى به�طور مـشـخص به حوادث پس از شـهـر$ور ١٣٢٠ باز
مى�گـردد، ولى به�دل�ل پ�ـشـ�نهÏ ا$ن رو$كرد در جتـددگـرا$ى سكوالر و رو$ارو$ى شـر$عت�گـرا$ى با
جتددگرا$ى سـكوالر در عصر مشروط�ـت، سابقهÏ آن�را به سدهÏ گذشته بازگـرداند$م. رو$كرد اخ�ر
(= متدن�گرا$ى) هر چند در ب�ن مـتفكران مسلمان از آغـاز مشروطه و حتى پ�ش از آن قـابل ردگ�رى
است امـا به�صـورت $ك جـر$ان مـشخص و مـتـمـا$ز به حـدود پنج دههÏ گـذشتـه باز مى�گـردد. در

ع�ن�حال، در بخش دوم پ�ش�نه هر سه جر$ان را از گذشته�هاى دورتر ردگ�رى كرده�ا$م.
در ا$ن�جــا تالش شــده اسـت كــه نخــست ا$ن ســه رو$كـرد در كنار $ك�د$گـر و با اشــاره به
ـپس در پا$ان ا$ن بخش در پنج محور $ا شـاخصه مهم�تر$ن عناصـر اند$شه�اى آنان معرفى گردد و س

كلى، به مقا$سهÏ آنها با $ك�د$گر پرداخته شود.
پ�ش از ورود به اصل موضوع، بهتر است به چند نكتهÏ مقدماتى اشاره گردد:

١. تقـس�م�بندى اند$ـشه�هاى مـوجود به سـه رو$كرد $ادشـده تنها از منـظر اجتـماعى صـورت
گـرفتـه است. بنابرا$ن، تقسـ�م حاضـر به�ه�چ روى با ط��pبندى اند$شـهÏ د$نى در ا$ران معـاصر از
نگره�هاى د$گر منافـاتى ندارد. ا$ن صـورت�بندى نشـان مى�دهد كه مـتـفكران و عـاملان مسلمـان در
مواجهه با مسئلهÏ حكومت $ا مد$ر$ت كالن جامعه، چه تعـر$p و توص�فى از ماه�ت د$ن و نسبت
آن با عقـالن�ّت عملى و توسـعه اجـتمـاعى داشته�اند. از ا$ـن�رو، نبا$د واژهÏ «شر$عت�گرا$ى» را در
ا$ن�جا صرفاً به�معناى طرفدارى از احكام و شر$عت اسالمى به�حساب آورد و $ا «جتددگرا$ى» را به

هرگونه نوگرا$ى اطالق منود، بلكه واژه�ها در ا$ن بافت، معناى خاص خود را دارند.
ـندى�هاى س�اسى منطبق ن�ست، بلكه در پاره�اى جهات ٢. دسته�بندى حاضر لزوماً با گروه�ب
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نشـان از هـم گـرا$ىِ نظرى برخـى از سـ�ـاست�پ�ــشگانِ ناهم ســو و $ا ناهم گـرا$ىِ فـكرى برخى از
ـاسى دارد. بنابرا$ن، عناو$ن $ادشده در ا$ن مقـاله با گروه�بندى�هاى س�اسى همـچون همكاراِن س�
اصول�گرا$ى، اصالح�طلبى و… در همه�جا منطبق ن�ست. ا$ن ناهماهنگى م�ان اند$شه اجتماعى با
ـاسى گروه�ها خود نشان از $ك بحران معـرفتى در صحنهÏ س�اسى ا$ران دارد كه در جاى مواضع س�

د$گر با$د از آن سخن گفت.
٣. بحث كنونى ما به د$دگـاه�ها$ى اختصـاص دارد كه در ب�ن اند$شمندان مـسلمان ا$ران مطرح
بوده است؛ $عنى كـسـانى كه به رغم دغـدغه�هـاى گوناگـون، تالش كرده�انـد تا د$دگاه خـو$ش را به
اند$شهÏ اسالمى نزد$ك و $ا مستند سازند. بنابرا$ن، گرا$ش�هاى سكوالر، به�طور كلى از چارچوب

ا$ن پژوهش ب�رون هستند و واژهÏ «د$نى» لزوماً به�معناى التزام كامل به اسالم و تش�ع ن�ست.
٤. ا$ن دسـتـه�بندى مـانند بسـ�ارى د$گـر از تقسـ�م�بندى�هاى اجـتـمـاعى، جنبـه نوع منون٤ و
آرمـانى دارد، به ا$ن مــعنا كـه لزومـاً منى�توان اشــخـاص را به�طور مطلق در $كـى از ا$ن سـه عنوان
گنجـاند و اساساً در حتل�ـل�هاى اجتمـاعى منى�توان براى عناو$ن كلى در عـالم خارج، «فـرد كامل»
تع�ـ�ن كرد.٥ ا$ن نكتـه، البتـه در خصـوص پژوهش كنونى، دال$ل د$گرى ن�ز دارد: از $ـك�سو،
به�دل�ل تازگى بحـث از نسبت د$ـن و جامـعـه در ا$ران هنوز هم همـهÏ پرسش�هاى آن به�دقت تعـ�ـ�ن
نشده است و از سـوى د$گر، در ا$ده�ها و نظر$ه�هاى ارائه شده از سـوى ا$ن گروه�ها، كـاستى�ها و

نارسا$ى�ها$ى به چشم مى�آ$د.
٥. در بخش نخست كـه به دنبال ارائهÏ $ك چارچوب نظرى براى حتل�ل هسـت�م، هر رو$كرد
را براساس آخـر$ن نظر$ه�ها $ا دست آوردهاى فكرى ا$ن جـر$ان�ها تب��ن كـرده�ا$م و به تنوع و تطوّر
فكرى آنهــا توجـه چـندانى نداشـتــه�ا$م. هر چند در بـخش دوم نشـان داده�ا$م كــه ا$ن اند$شــه�ها با
تصـو$رى ساده�تر و مـبـهم�تر در آراى پ�ـش�ن�ـان آنان ن�ـز ر$شه دارد و آن چـه امروزه مطرح مى�شـود

توسعه و تكامل همان ا$ده�هاى اول�ه است.
٦. در ا$ن مقاله، براى اشاره به ا$ن جر$ان�ها، ب�شتر از واژهÏ «رو$كرد» استفاده كرده�ا$م و از
اصطالحـاتى چون «نظر$ه» $ا «گـفـتمـان» كـمتـر بهـره برد$م، چرا كـه ا$ن رو$كردها بسى عـام�تر و
گـسـترده�تـر از $ك نظر$ه هسـتند و البـتـه هنوز به دل�ل ابهـام در برخى از مـفـاه�م و اصـول، به $ك

گفتمان مستقل و كامل هم تبد$ل نشده�اند.
رو$كردهـاى ســه�گـانـه، هرچند از خــاســتگاه�هـاى فــرهنگى و پا$ـه�هاى فكرى مــتــفــاوت
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برخوردارنـد اما عمـالً در $ك بستـر اجتـماعى رو$�ـده�اند و در رو$ارو$ى و داد و ستـد با $ك�د$گر،
رشـد و تشـخص $افـتـه�اند. شـر$عت�گـرا$ى اسـالمى و جتـددگـرا$ى اسـالمى هر دو در مـواجـهـه با
فرهنگ جد$د غرب شكل گـرفتند، با ا$ن تفاوت كه شر$عت�گرا$ى عـمدتاً به تقابل و واكنش منفى
با ا$ن پد$ده پرداخت و جتـددگرا$ى اسـالمى با رو$كردى مثـبت به استـقبـال آن شتـافت و با تفك�ك
ـ�ات از سا$ر دست آوردهاى متدنى غـرب، عناصر فرهنگ مـدرن را زا$�دهÏ جتربه و عقالن�ّت اخالق
بشـرى شـمـرد و د$ن را تنهـا بـه�عنوان پشـتـوانهÏ ارزش�هاى انسـانى و داور نهــا$ى براى ا$ن امـور به
حساب آورد.٦ شر$عت�گرا$ى اسـالمى كه از محافل د$نى و حـوزوى سر برآورد، متدن غرب را با
ـاه تا بدان�جا پ�ش مى�رفت كه هر پد$دهÏ جد$دى را كه از آن د$دهÏ ترد$د و بدگمانى مى�نگر$ست و گ
سو به ارمغان مى�آمد، منادى از كـفر و زندقه مى�شمرد. البته، تنها گـروه محدودى بودند كه چن�ن
تندروانه مى�اند$ش�ـدند؛ شر$عت�گرا$ان ب�ـشتر بر ضـرورت انطباق قوان�ن و مناسـبات اجتـماعى با
شر$عت اسالمى پاى فـشردند، ولى در ا$ن م�ان به جاى تالش براى شـناخت ماه�ت متدن جد$د و
ارائه سازوكارهاى عـملى براى اجراى د$ن در صحنهÏ جامعـه، وظ�فهÏ خود را حفظ شر$عت و نفى

ا$ده�ها و عناصرى كه به نظر آنها با شر$عت ناسازگار است، مى�دانشتند.
براى آشنا$ى با ر$شه�هاى تار$خى جتـددگرا$ى اسالمى بهتر است كـمى به عقب�تر بازگرد$م و
از ظهــور روشنـفكرى سكوالر $ـاد كن�م. در ا$ران مـــعــاصــر، پ�ــدا$ى جتــددگــرا$ى سـكوالر با
شـر$عت�گـرا$ى د$نى تا حـدودى همـزاد و همـزمان است. روشنـفكران سكوالر با پذ$رش متامـ�ت
ـرهنگ خودى برخاستند و حتول در بن�ادهاى د$نى و ارزش�هـاى اجتماعى را، متدن غربى، به نقد ف
ـاد دولت ـ ملت به معناى مدرن آن، خـواستار شـدند. اند$شه جتددگـرا$ى اسالمى براى تأس�س نه
(روشنفكرى د$ـنى) برآمـده و زا$�ـدهÏ رو$ارو$ى و كـشـاِكـش بن�ـاد$ن مـ�ـان روشنـفكران سكوالر و
شر$عت�گرا$ان مذهبى بـود. روشنفكران مسلمان با پذ$رش چارچوب فلسفى و اجتمـاعىِ مدرن�ته
و اتخاذ $ك موضع انتقادى نسبت به پاره�ها$ى از مظاهر متدن غرب، عمالً به دنبال بازخوانى متون
و مـعارف د$نى براى همـخوان كـردن م�ـراث اسالمى با اند$شـهÏ جتـدد برآمدند. ظهـور جتددگـرا$ى

اسالمى در جوامع اسالمى معلول و مولود چن�ن فضا$ى بود.٧
در ا$ن م�ان، رو$كرد سـوم، $عنى «متدن�گرا$ى اسالمى»، به ظاهر د$رتر از دو جـر$ان پ�ش�ن
پا به مـ�ـدان گـذاشت. ا$ن رو$كرد هرچنـد ر$شـه در آراى اند$شـمندان و عـاملان بزرگ اسـالمى در
سدهÏ گذشتـه دارد، ولى در قالب $ك گفتمان مـستقل در كشورهاى اسالمى و به�و$ژه در جـامعهÏ ما



≤∏
µ¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

U| 
‰U

Ý
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

تنها در چند دههÏ اخ�ر مطرح شده است. رو$كرد متدن�گـرا$ى تالش دارد م�ان اصول�گرا$ى د$نى و
Ïپ�شرفت�گرا$ى جـمع كند و از ا$ن�رو معتقد است كه نه�تنها د$ن با مقـوالتى چون نوگرا$ى و توسعه
اجـتــمـاعـى در تضـاد و تقــابل ن�ــست، بلكه حتــول و توسـعــه علمى و تكنـولوژ$ك را از لوازم و
سازه�هاى زندگى اجـتماعى بشـر مى�داند. نقطهÏ اختـالف ا$ن د$دگاه با جتددگـرا$ى اسالمى در ا$ن
است كه روشنفكران مسلمان الگوهاى توسعه را اصوالً از مدل�هـاى مدرن�ته اخذ و اقتباس كرده و
ـارى ظاهرى آنها با شر$عت اسالمى مى�اند$شند، حال آن�كـه رو$كرد متدن�گرا به�دنبال تنها به سازگ
تبـ��ن و تأسـ�س الگوهاى توسـعـه اجتـماعى در چـارچوب فرهنگ اسـالمى و آمـوزه�هاى وح�ـانى
است. بنابرا$ن، مى�توان گـفت كه ا$ن رو$كرد در $ك واكنش فعـال و تعاملى با دو گرا$ش پ�ـش�ن
شكل گـرفتـه و به دنبال پاسـخ�گو$ى به چالش�هاى عـ�نى و عـقده�هاى ناگـشوده�اى است كـه ظاهرًا
د$گران از حل و فـصل آن باز مـانده�اند. ا$ن بحث را با ارائهÏ مـدارك و شواهد كـافى در بخش دوم
ا$ن مقاله به تفص�ل پى مى�گ�ر$م. ا$نك به معرفى چارچوب نظرى رو$كردهاى سه گانه مى�پرداز$م

١. رو�كرد شر�عت�گرا�ى اسالمى

منظور ما از شـر$عت�گرا$ان در ا$ن�جا دستـه�اى از عاملان و اند$شمندان ش�ـعه در دو سدهÏ اخ�ر
ـارى بر احكام و آ$�ن�هاى د$نى، به مقابله و طرد فرهنگ و متدن هستند كه با غ�رت�ورزى و پاى�فش
غـرب پرداخـتـه�اند و راه�حل مـسا$ـل اجتـمـاعى مـسلمـ�ن را در اجـراى احكام فـقـهى بدون ن�ـاز به
دانش�ها و الگوهاى ع�نى و جتربى دانسته�اند. ا$ن گروه هرچند از تشكل و جتمع خاصى برخوردار
نبـوده�اند و شـا$ـد نتـوان ارتبـاط مـعنادارى مـ�ــان آنهـا تصـو$ر كـرد، ولى كم و بـ�ش از انگاره�هاى
مشترك و مشابهى برخوردارند. در ا$ن�جا اند$شه�ها$ى را كـه جسته و گر$خته مى�توان از گفته�ها و
عمل كردهاى آنها استنباط كرد، در پنج محور ز$ر خالصه مى�كن�م. البته، دوباره $ادآور مى�شو$م
ـ�p ا$ن رو$كرد و دو رو$كرد د$گر به كـار گرفـته�ا$م، كه ه�ـچ�$ك از واژه�ها و عناو$نى كه در توص

بار ارزشى مثبت $ا منفى ندارد و ناظر به ادب�ات را$ج در ب�ن گروه�هاى س�اسى ن�ست.
±‡±v|«d?ÖÅ‰u?�« Æ∫ شـا$د مـهم�تر$ن و$ـژگى ا$ن گـروه، پاسـدارى از اصـول و ارزش�هاى
د$نى به�عنوان مهم�تر$ن تكلـ�p د$نى و بهتر$ن راه�حل مسـا$ل اجتماعى در وضـع�ت كنونى است.
آنهـا نه تنها راه برون�رفت از مـعضـالت كنونى را رجوع به منابـع د$نى مى�دانند، بلكه اساسـاً علت
پ�ـدا$ى چن�ن مـشكالت و بحـران�هاى اجـتـمـاعى را در دورى گـز$دن از احكام و اخـالق اسـالمى
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ـروه در پاسخ به ا$ن پرسش كه چرا حتى در شرا$ط اسـتقرار جمـهورى اسالمى به مى�شمارند. ا$ن گ
احكام د$ن در حوزهÏ مد$ر$ت اجتماعى عمل منى�شـود و حتقّق احكام د$نى در جامعهÏ ا$ران، حتى پس
از استقرار جمهورى اسالمى، غالباً با امتناع $ا دشوارى مواجه مى�گردد، معموالً عمده�تر$ن مشكل
را فـقدان اعـتقـاد و استـقامـت در كارگـزاران $ا وجود گـرا$ش�هاى منفى اخـالقى در مد$ران اجـرا$ى
اعالم مى�كنند. عالوه بر ا$ن، كارشكنى�ها، توطئه�هاى فرهنگى و س�اسى و دست پنهان استعمار و

غ�ره از د$گر عواملى است كه معموالً از سوى ا$ن گروه در ر$شه�$ابى ا$ن معضل اظهار مى�گردد.
≥‡±È—«b�Ån}KJ� Ë v|«dÖÅs}|¬ Æ∫ شك ن�ست كه شر$عت $كى از مؤلفه�هاى اصلى در اد$ان
وح�ـانى به�شـمار مى�آ$د و حتـقّق آرمان�ها و ارزش�هاى د$نى در گـرو تعبـد و تسل�م در برابر فرامـ�ن
االهى است. بر ا$ـن اسـاس، حتل�ل شــر$عت�گـرا$ان از مــد$ر$ت اجـتــمـاعى، اصـوًال در هـمـ�ن
pرفتـارها و تكال� Ïچارچوب قـرار مى�گ�ـرد؛آنها مـعتـقدنـد كه مـسا$ل اجـتمـاعى مربوط به حـوزه
شرعى است و وظ�فهÏ $ك مسلمان $ا جامعهÏ اسالمى، اجراى احكام د$نى و تالش براى ظهور ا$ن

احكام در زندگى بشر است.
به ا$ن ترت�ب، در نزد شر$عت�گرا$ان، اصـول�گرا$ى در عرصهÏ مد$ر$ت اجتماعـى ب�شتر خود
را در حوزهÏ تكال�p و آ$�ن�ها نشان مى�دهد، گـو$ا حتقّق د$ن در جامعه به د$گر عرصـه�هاى معرفت
د$نى چندان ارتباطى منى�$ابد. غالباً مشاهده مى�شود كه شر$عت�گرا$ان در حوزهÏ حقوق و شر$عت
ـا بر بعد فردى احكام انگشت مى�نهند و حتى اگـر احكام اجتماعى را مـدنظر قرار دهند، باز ن�ز تنه
هم از ا$ن احكام، تفسـ�رى فردگـرا$انه ارائه مى�كنند. از نظر ا$ن گروه، انسان�هـا هركدام مستـقًال
مخاطب تكال�p االهى�اند و جامـعه $ا مناسبات اجتماعى چ�زى جز حـاصل جمع هم�ن تعامالت

انسان�ها با $ك�د$گر ن�ست. ا$ن موضوع را ب�شتر مورد بحث قرار خواه�م داد.
≤‡±s|œ rN� —œ ÈbM�Å‘Ë— Ë v|«dÖœUN��« Æ∫ گفته شد كه راه�حل مسا$ل اجتماعى از د$دگاه
شـر$عت�گـرا$ان، رجوع به احكـام شرعى است كـه در اصطالح از آن به «فـقـه» $اد مى�كنند و روش
فـهم آن را «اجتـهاد» مى�نامند. فـهم احكام در ا$ن نگاه، مـستلـزم تالش علمى و استناد به اصـول و
قواعـد خاص روش�شناختى است و صـرفاً با مراجـعه عادى به منابع و مـتون د$نى به دست منى�آ$د.
البـته، واژهÏ «اجـتهـاد» در ا$ن�جـا به مـعناى عام آن بـه كار مى�رود كـه اصـول�ان و اخـبـار$ان را در بر
مى�گ�رد و در ب�ن ا$ن گروه، از هر دو گرا$ش (اصولى و اخبارى) افرادى را مى�توان مشاهده كرد.

اجـتهـاد به�و$ژه با روش اصولى كـه پ�شـ�نه آن را تا عـصر حـضور اهل�ب�ت(ع) نشـان داده�اند،
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$كى از روش�هاى دق�ق و پ�شـرفته در استنبـاطات حقوقى است.٨ اما آن�چه گاه در شر$عت�گرا$ى
به�وضوح د$ده مى�شود، كم�توجهى به «عقالنى» و عرفى بودن روش�هاى فهم د$ن و امكان تكامل
و توسعـه در روش�هاى اجتـهادى است. هم�چن�ن، شـر$عت�گرا$ان به «موضـوع�شناسى» به�عنوان
$كى از اركـان اصلى اسـتنبـاط و $كى از مـهم�تـر$ن ابزارهاى حتـقّق د$ن در جـامـعـه چندان اعـتنا$ى
Ïندارند. از ا$ن�رو، آنهـا با واگذارى شنـاخت مصـاد$ق احكام به عرف عـام $ا مـتخـصصـ�ن، دا$ره
د$ن�شناسى را از شناخت پد$ده�هاى عـ�نى و اجتـماعى مـتما$ز مى�كـنند. در تب��ـن رو$كرد سوم در

ا$ن باره ب�شتر سخن خواه�م گفت.
¥‡±Èe}��Å◊U?I��« Ë v|«dÖÅ’uK� Æ∫ $كى از حساس�ت�هاى اصلى شـر$عت�گرا$ان، تأك�د
بر خالص و ناب مـاندن معارف و آمـوزه�هاى وح�انى و مـقابله با هرگونه ا$ده واند$شـه�اى است كه
زم�نه التـقاط و انحـراف از معارف اصـ�ل و نصوص د$نى را فراهم سـازد. روشنفكران معـموالً از
خلوص�گرا$ىِ شر$عت�گرا$ان نت�جه مى�گ�رند كه د$ن در مفهوم سنتى آن توان حضور در عرصه�هاى
زندگى و حتـوالت زمانه را ندارد و در مـقـابل، شر$عت�گـرا$ان رو$ّه روشنفكران در نزد$ك�سـازى

د$ن به حتوالت زمانه را مصداق بارز التقاطگرا$ى مى�دانند.
ـه براى حفظ خلوص و پالوده داشنت د$ن از آرا و هواهاى بشرى شر$عت�گرا$ان بر ا$ن باورند ك
با$د ساحت د$ن را از رنگ�پذ$رى از امـور عرفى و اجتـماعى به�دور داشت. اسالم از حقـا$ق پنهان
و امـور مسّلـم االهى خبـر مى�دهد و دانش�هاى بشـرى جـملگى بر حـدس�ها و احتـمـال�هاى ذهنى
استواراند و به مسا$ل جز$ى و حتول�پذ$ر مى�پردارند. ا$ن گروه براى جلوگ�رى از تأث�ر اند$شه�هاى
ب�گانه $ا جتربه�هاى ناقص بشرى بر معارف د$نى، معمـوالً روش�هاى متفاوتى را به اقتضاى شرا$ط
$ا به تناسب افـراد، در پ�ش گرفـته�اند. در آغاز ورود متدن غـرب به جهـان اسالم، شر$ـعت�گرا$ان
غـالبـاً به طـرد نوگـرا$ى و نوسـازى مى�پرداخـتنـد و ظهـور هر پد$ده $ا تفكـر جـد$د را آغـازى براى
انحراف از د$ن به�شمار مى�آوردند، ولى با حضور سهمگ�ن پد$ده�هاى مدرن در جامعهÏ اسالمى به
تدر$ج به ا$ن نتـ�ـجـه رس�ـدند كـه سكوت اخـتـ�ار كننـد و از دخالت در امـور اجـتـماعى و سـ�ـاسى
بپره�زند و تنها به پاسـدارى از مرزهاى د$نى بپردازند. هم�ن گرا$ش بعدها تفـس�ر د$گرى هم پ�دا
كرد، به ا$ن شكل كـه با ب�رون راندن موضـوع�شناسى از شر$عت و اجتـهاد، بهره�گـ�رى از دانش و
تكنولوژى جد$د را براى رفع ن�ازهاى ضرورى بشـر تا جا$ى كه با اخالق و عمل به احكام د$نى در
تعـارض نبـاشـد، مـجـاز بشـمـارند. چنان�كـه خـواه�م د$د، از د$دگـاه متدن�گـرا$ان، الزمـهÏ چن�ن
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تفكرى، خـواستـه $ا ناخـواستـه، جداسـازى سـاحت د$ن از ح�ـات اجتـمـاعى بشر است كـه آن را
مى�توان نوعـى «سكوالر$سم عـمـلى» دانست. برخى بر ا$ـن باورند كـه به دلـ�ل همـ�ن خــصلت،
على�رغم تفـاوت آشكار مـبانى شـر$عت�گـرا$ى و جتـددگرا$ى، مـشـابهت�ها$ى در عـملكرد آنان در
عـرصـهÏ اجـتـمــاعى مى�توان مـشـاهده كــرد. آنهـا نزد$كى تاكــتـ�كى روشنفكران د$ـنى به برخى از

شر$عت�گرا$ان در سال�هاى اخ�ر را ر$شه در كشp ا$ن اشتراكات مى�دانند.
v|«d?ÖÅt?��c?Ö Æ±‡µ∫ در پاسخ به ا$ن پرسش كـه آرمان و ا$ـده�آل نها$ى انسـان در كجـاست و
چگونه مى�توان آن را جـست وجو كرد، شـر$عت�گرا$ان مـعموالً آشكار $ا پنهـان، عصـر نبوى(ع) $ا
ح�ات مؤمنان اول�ه را به�عنوان مد$نه فاضله بشرى پ�شنهاد مى�كنند. البته، شعار «بازگشت» به عصر
نبـوى در دهه�هاى اخ�ـر از سـوى هر سه رو$كرد، كم و ب�ش، مـطرح شده است، ولى هر كـدام ا$ن
ـ�ر كرده�اند. شر$عت�گرا$ان با تأك�ـد بر حفظ احكام و آموزه�هاى عنوان را از در$چهÏ اند$شه خود تفس
اسـالمى در همـان صورت ناب و نخـسـت�ن آن، از پـذ$رش امكان حتول در مـوضـوعـات و مصـاد$ق
احكام و تأث�ـر شرا$ط زمـان و مكان در اجتـهاد پره�ز مـى�كنند و ا$ن تلقى گاه به پذ$رش برتـرى همان
قـالب�هاى اقتـصادى و اجـتمـاعى عـصر نزول مى�اجنـامد، براى مـثـال امورى مـانند روابط كارگـر و
كارفرما، موجر و مستأجر، مضاربه و د$گر معامالت و زكات در سال�هاى اخ�ر محل مناقشه جدى
قرار گرفت. حتى برخى از گـرا$ش�هاى افراطى بر ا$ن عق�ده�اند كه اسالم خـواهان حفظ مناسبات،
دانش و فن�آورى مـوجود در آن عـصر بوده است و همـهÏ حتـوالت بعدى را دورى از جـامعـهÏ مطلوب
اسالمى مى�شمارند.٩ در هر حال، شر$عت�گرا$ى، عصر غ�بت را به�عنوان $ك شرا$ط اضطرارى و
استثنا$ى به حساب مى�آورد، چنان�كه تصور ا$ن گروه از جامعهÏ موعود مهدوى(عج) ن�ز بازگشت به

همان بافت اجتماعى و اقتصادى سنتى و اح�اى همان مناسبات ساده و اول�ه است.
چنان�كـه پ�داست، حـتى اگر شـر$عت�گرا$ى را به�عنوان $ك گـفتـمان كـامل و پو$ا به حـساب
Ïمواجهه Ïن�اور$م دست�كم از $ك تفكـر د$ر$ن تار$خى كه تالش دارد $ك ا$ده هماهنگ را در شـ�وه

د$ن با شرا$ط زمان پ�شنهاد كند، برخوردار است

٢. رو�كرد جتددگرا�ى اسالمى

جتـددگـرا$ـى اسـالمى كـه جتلّى آن را تا حــدودى در جـر$ان روشنفكـرى د$نى در سـدهÏ اخـ�ـر
مى�توان مشـاهده كرد، واكنشى بود كـه از سوى برخى از حتصـ�ل�كرده�هاى مـسلمان در مواجـهه با
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حـضور فـرهنگ غـرب در جوامع اسـالمى ظهور $ـافت. ا$ن گروه كـه عمـدتاً از طر$ق حتـص�ـالت
جد$د دانشگاهى با متدن اروپا آشـنا شدند، به دل�ل دلبستـگى�هاى د$نى، رو$ارو$ى سنّت و جتدد را
ب�ش از د$گران احـسـاس كـردند. آمـ�ـخـتگى آمـوزه�هاى د$نى بـا سنّت�هاى اجـتـمـاعى و فـرهنگى
جوامع مـسلمان، ناآشنا$ى ا$ن گـروه با ژرفاى اند$شـه اسالمى و ن�ـز فقدان تئـورى�ها و حتل�ل�هاى
ـبت م�ان د$ن و مدرن�ته غربى سبب شد كـه روشنفكران د$نى در گشودن ا$ن گره عم�ق در تب��ن نس
در نهـا$ت به همان ا$ـده�ها$ى دست $ازند كه پ�ـش از آنها از سـوى مكتب�هاى غـربى و جتددگـرا$ان
سكوالر به بـ�ـان د$گرى ارائه شــده بود.١٠ ا$ن گـرا$ـش در ب�ن روشنفكران مــسلمـان مــولود ا$ن
حق�قت بود كه فرهنگ سنتى ا$ران درست در همان بخش�ها$ى دچار سستى و رجنورى بود كه متدن
جـد$د غـرب ب�شـتـر$ن همت خـود را صرف نـوسازى و بازسـازى آن كـرده بود: حكمت عـملى،

فلسفه اجتماعى و جته�ز و توسعهÏ عقل ابزارى.
حتـصـ�ل�كـردگان جـد$د در هنگـام مواجـهـه با دست�آوردهاى علمى، نـهادهاى اجـتـمـاعى و
فن�آورى غرب، در مـ�راث فرهنگ اسـالمى چ�زى كـه قابل ق�ـاس با آنها و شا$سـتهÏ عرضـه باشد،
منى�$افتند. ركود اند$شهÏ فلسفى و فقر تئور$ك در عرصهÏ تفكر اجتماعى در حوزه�هاى علم�هÏ د$نى
و ن�ز انحطاط س�اسى و اجـتماعىِ جوامع مسلمان سبب مى�شد كـه بخشى از نسل جوان و نوجوى
مـسلمـان در چـاره�جـو$ى مـعـضـالت و آسـ�ب�هـا و در رقـابت با جـر$ان روشنفـكرى سكوالر، به
پذ$رش اصول و چـارچوب�هاى مدرن�تـه تن در دهد و تالش خو$ش را صـرف همخـوانى اسالم با
Ïمـؤلفه�هاى فـرهنگ مدرن كند. مـحـصول تالش خـستگى�ناپذ$ـر جر$ان روشنفكران د$نى در سـده
اخ�ـر ـ با همه تفـاوت�ها و تنوع�ها$ى كـه در مبانى و مكـتب�هاى پذ$رفتـه شدهÏ آنها از مـاركسـ�سم تا
ل�ـبرال�ـسم و از اگز$سـتانسـ�ـال�سم تا مكتب�هاى جتـربى و پز$تـ�و$سـتى وجود داشت ـ سـ�ّال كـردن
مفاه�م اسالمى، كم كـردن مقاومت فرهنگى مسلمانان در برابر موج جـهانى متدّن غرب و باالخره

هم�آوا كردن بخشى از نسل جد$د جهان اسالم با جر$ان عمومى مدرن�ته بوده است.
در ا$ن�جـا به ه�چ روى در پـى واكـاوى اند$شـه و آرمـان جتـددگـرا$ان د$نى ن�ـسـتــ�م و تنهـا به
رو$كرد عــمـومى آنـان در حـوزهÏ مـد$ـر$ت اجـتــمـاعى مى�پـرداز$م. هم�چنان كــه در ذ$ل رو$كرد

شر$عت�گرا$ى مطرح شد، در ا$ن�جا ن�ز د$دگاه ا$ن گروه را در پنج محور خالصه مى�كن�م.
±‡≥�« ‘d~� Æ�t�«—«b�ÅÊU∫ انسان�محـورى $ا اومان�سم١١ $كى از مبانى و مؤلفه�هاى اصلى
فـرهنگ و متدن جـد$د اروپا$ى است. اومـان�ـسم را نه�تنهـا $كى از مـشـخصـه�هاى اصلـى مدرن�ـتـه
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به�شـمـار آورده�اند، بلكه نخـستـ�ن اند$شـهÏ فلسـفى بود كـه تولد دن�اى جـد$د غـرب را از بطن نظام
فـئـودالى ـ مـسـ�ـحى در قـرن شـانزدهم نو$د داد.١٢ البـتـه انسـان�مـدارى در آغـاز واكنشى در برابر

مفهومى از «خدامحورى» بود كه كل�سا در قرون وسطى آن را تبل�غ مى�كرد.
تأكـ�ـد كل�سـا بر انحطاط حـقـ�ـقت انسانـى و آلوده بودن فطرت ذاتى بشـر و ترو$ج رو$ارو$ى
Ïمـقوالتى چون انسـان ـ خـدا، زم�ن ـ آسـمان $ا عـرفـ�ّت ـ قدسـ�ّت، عـمالً به حـذف حضـور اراده
Ïنام�مـون كه به نام خدا و حاكـم�ت اراده Ïانسانى در تعـ��ن سرنوشت خود اجنامـ�ده بود. ا$ن انگاره
االهى ترو$ج مى�شـد، واكنشى افـراطى را در غـرب به دنبـال داشت كـه در نتـ�جـه، تأث�ـر هرگـونه
عوامـل و عوالم آسـمانى را در سـرنوشت آدمى انكار مى�كرد و حـ�ات انسـان را بر پا$هÏ طب�عِت ا$ن

جهانى و متا$الت مادى بشرى تفس�ر و تدب�ر مى�كرد.
ا$ن نگره در اند$شهÏ جتددگرا$ان مسلمان ن�ز آشكار $ا پنهان حضور و نفوذ $افت و تلقى آنها از
مسـا$ل اجتـماعى ن�ـز بر هم�ن مـبنا شكل گرفت. بـه هر حال، جتددگـرا$ان مسلمـان نتوانسـتند در
مـواجهـه با مسـا$ل اجـتمـاعى جامـعـه ا$ران از نگرش انسان�شـناسانه دن�ـاى جد$ـد فاصله گـرفتـه و

ا$ستارى متفاوت و متما$ز اتخاذ كنند.١٣
Ïاز منظر جتـددگـرا$ان، مـسـا$ل و مـعضـالت كنونـى جامـعـه با حـوزه ∫v|«d?ÖÅt?F?�u� Æ≤‡≤
عـمومى ارتـباط مى�$ابد و ر$شـه در فـقـدان توسعـهÏ مـتوازِن اجـتـمـاعى دارد. پ�شـرفت و حتـول در
مناسبـات اجتماعى و اقـتصادى در جوامـع بشرى مستلزم حتـول در كل�هÏ شئون و جنـبه�هاى مادى و
فرهنـگى است. مشكالت اجـتمـاعى از آن�جا پد$د مى�آ$د كـه بخشى از جـامعـه با «جر$ان عـمومى
حتوّل» همراه منى�شود و به اصطالح دچار عقب�ماندگى $ا توسـعه�نا$افتگى مى�شود. در كشورهاى
Ïسنّت، مـانع از حتول و توسـعه Ïمـوسوم به جـهـان سوم ـ و به�و$ژه در كـشـورهاى اسالمى ـ سـ�طره
همزمـان در جامـعه مى�شـود و با گذشت زمـان، فاصله مـعنادارى م�ان ا$ـن�گونه جوامع بـا جوامع
پ�شرفتهÏ صنعتى ا$جاد مى�شود. چالش�ها و به دنبال آن، جنبش�هاى اجـتماعى بازتاب و نت�جهÏ ا$ن

گسست اجتماعى است.
ـتماعى را نه در اتخاذ رو$كردهاى درون�د$نى با ا$ن حتل�ل، روشنفكران د$نى حل* مسا$ل اج
بلكه در بازنـگرى فـرهنگ سنتى و اصـالح قــوان�ن جـارى در راسـتـاى پذ$رش الـگوى�هاى جـد$د
توسعـه مى�دانند. اساسـاً از منظر جتـددگرا$ان، د$ن مربـوط به حوزهÏ خصـوصى و ح�ات شـخصى
آدمى است و منى�توان حل* معضـالت اجتماعى را از د$ن انتظار داشت. بنابرا$ن، همـان�گونه كه
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ـبت به پذ$رش مدرن�ته است، راه�حل آنهـا را ن�ز با$د در ر$شهÏ مسا$ل اجـتماعى در تأخر تار$خى نس
پ�ـروى از برنامــه�هاى علمى و مـتناسـب با توسـعـهÏ جـوامع مـدرن جـست وجــو كـرد. ا$ن نگرِش
جتـددگرا$ـان سكوالر هرچند در آغـاز از نظر روشنفكران د$نى نقـد مى�شـد، ولى به دل�ل بن�ـادهاى
مـشـتـرك نظرى به تـدر$ج در مـ�ـان آنان ن�ـز رسـوخ $افت و حـتى خـود بـه صـراحت به ا$ن د$دگـاه
گــرا$�ــدند. $كـى از تالش�هاى جــدّى در مــ�ــان روشنفكـران د$نى براى برون�رفـت از چارچوب
انسان�شناسى غرب را در آثار علـى شر$عتى مى�توان د$د١٤ كه البـته بررسى م�ـزان توف�ق او در رها

شدن از ا$ن كمند فلسفى مدرن، ن�ازمند مجال ب�شترى است.١٥
≤‡≥È—«e�« œd?� d� t}J� Ë v|«d?ÖÅrK� Æ∫ اگر حلِّ مـعضـالت اجتـماعى و اقـتصـادى در گرو
ـاعى است، بى�درنگ با$د $ادآور شد كه توسـعهÏ اجتـماعى ن�ز محـصول حتقّق توسعهÏ متـوازن اجتم
«عـقالن�ّت جـمعى بشـر» است. ا$ن عقـالن�ّت كه در جتـربهÏ تار$خى بشر منـود و ظهور مى�$ابد و در

عصر مدرن جتلى تام $افته است، همان است كه گاه بانام «عقل خودبن�اد» از آن $اد مى�شود.
اومان�ـسم به غرب آموخـته بود كه راه رها$ى و كـام�ابـىِ انسان را با$د در خودِ انسـان جست و
جـو كرد و گـره كار را در ا$ن جـهانِ بى�روح و بـ�گانه، با سرانگشت تـدب�ر خـو$ش گشـود. از نظر
ـ�شتر وجود نداشت: $كى، راه عقل و خرد (راسـ�ونال�سم١٦) و د$گرى، متفكران غرب، دو راه ب
روش آزمون و جتربه (آمـپر$سم١٧). چنان�كه مى�دان�م، در همـان سده�هاى نخست�ِن عـصر جد$د،
عـقل عـملى و عـقل نظرى به مـحـاق انزوا رفت و عـقـالن�ّت غـربى براسـاس «خـرد ابزارى» شكل
گرفت. اساسـاً ماه�ت علم نو$ن و متا$ز آن با دانش�هاى پ�ش�ن در هم�ن نكتـه است كه «تصرف در
جـهان» و «تول�ـد ابزار» را مـقدم بر «كـشp حـق�ـقت» قـرار مى�دهد. از د$دگـاه جتددگـرا$ان، علم
جـد$د نه غـا$ت�گــراست و نه با حـوزهÏ ارزش�ها پ�ـوند مـى�خـورد، بلكه به دنبـال شـناسـا$ى و حلِّ

معضالت عملى انسان در تعامل با مح�ط است.
بر ا$ن پا$ه اسـت كـه جتـددگـرا$ى اسـالمى بـهـسـازى و سـامـان دهى حــ�ـات آدمى را در گـرو
به�كارگ�رى علوم جد$د مى�داند و كارشناسى براى ر$شـه�$ابى و راه�حل مسا$ل را از علوم اقتصادى
و اجتـماعى را$ج مى�خواهد، بى�آن�كـه نتا$ج ا$ن علوم را با ارزش�هاى اخـالقى و د$نى در تعارض
ـته، ا$ن گروه منكر ارزش�هاى د$نى ن�سـتند و مالحظهÏ آنها را در برنامه�هـاى توسعه انكار بب�ند. الب
ـقدند كه در نها$ت ا$ن روش علم مدرن و منطق برنامه�ر$ـزى توسعه است كه در منى�كنند، ولى معت
ـرفت جامعه نقش اصلى را بازى مى�كند و به�عنوان $ك چارچوب كالن از انحراف تع��ن مس�ر پ�ش
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برنامه�هاى توسعه از مس�ر ارزش�هاى انسانى جلوگ�رى مى�كند.
�{� Ë XÒ��rN� —œ X}∫ $كى از و$ژگى�ها $ا لوازم حاكم�ت عقل ابزارى، تن دادن|—U� Æ≤‡¥
به تار$خى�شـدن ارزش�هاى انسـانى و پذ$رش نـسبـ�ت در فـهم حـقـا$ق و مـعـارف است. چنان�كـه
خـواه�م د$د، عـقل ابزارى به خـودى خـود با پذ$رش ارزش�هاى بن�ـاد$ن و حـقا$ق مـتـعـالى تنافى
ندارد، امـا در مـدرن�ـسم غـربـى با حـذف د$ن و سنّت�هاى پا$دار از سـاحت عـلوم اجـتـمـاعى و با
تضـعـ�p بن�ـادهاى عـقـل نظرى و عـملى، خـردِ ابزارى با تك�ـه بر فـهـم�هاى جـز$ى و متا$الت ا$ن
جـهـانى، در پى سـامان بخـشـ�ـدن به حـ�ـات دن�وى انـسان برمى�آ$ـد. چنان�كـه مى�دان�م، در تفكر
مـدرن، حكمت جـاو$دان و ارزش�هاى پا$دار در حـ�ات واقـعى بشـر، جـا$گاهى ندارد و سـاحت
فرهنگى و اجتـماعى بشر در تالطم آزمون و خطاى برخاسـته از ذهن و جتربهÏ آدمى شكل مى�گ�رد.
هم�ا$نك شاهد$م كه اعتـقاد به ا$ن نسب�ت و س�ّال�ت در فضاى پست�مـدرن تصر$ح و تأك�د مى�شود
اما در حق�قت، ا$ن اند$شه ر$شه در مبانى مدرن�ته دارد و پست�مدرن�سم را از ا$ن جهت، با$د م�وه

و محصول آن به�شمار آورد.
جتددگرا$ان مسلمان $ا روشنفكران د$نى امروزه غالباً به مبانى و لوازم نسب�ت�گرا$ى باور دارند
و آن را در حوزهÏ معرفت د$نى هم به كـار مى�گ�رند.١٨ اعمال ا$ن انگاره دربارهÏ آموزه�هاى اسالمى
به ا$ن نتـ�ـجه مى�اجنـامـد كـه در گام نخـست با سـ�ّـال و نسبى كـردن مـعـرفت عاملان از مـتـون د$نى،
هرگونه برداشت و فهم د$نى را مـجاز شمرده و آن را تابعى از معـرفت علمى و فلسفى مى�كنند. در
نت�جه، روشنفكر مسلمان با پذ$رش پارادا$ِم معرفتىِ مدرن�ته و تسل�م شدن به نتا$ج علمى و فلسفى
غرب، عمالً فـهمى متناسب با آن فضا را از قرآن و سنّت ارائه مى�كند و هرگونه فـاصله�گذارى م�ان

پ�ام وحى و دست�آوردهاى مدرن را به واپس�گرا$ى و علم�ست�زى تعب�ر و تفس�ر مى�منا$د.
اما در گام دوم، جتددگرا$ان خودِ اسالم ـ و نه فقط مـعرفت د$نى ـ را مشمول نسب�ت تار$خى
ساخـته و مـعارف و مضـام�ن وحى را ناظر به همـان شرا$ط خـاص تار$خى مى�دانند. از ا$ن نگاه،
احكام و ارزش�هاى قـرآن را تنهـا با$د به�عـنوان $ك گـام تار$خى در حتـوّل به سـمت تكامل انسـانى
قلمداد كـرد و بق�ه مـس�ر تا پ�ـشرفت در كل�ـه شئون اجـتماعى را به عـهدهÏ عقل و جتربهÏ جمعى بشر

قرار داد.١٩
v|«dÖÅÁbM|¬ Æ¥‡µ∫ جتددگـرا$ان، به خالف شـر$عت�گرا$ان، اسـاساً آرمـان�هاى بشرى را در
آ$نده مى�جو$نـد. چرا كه نظر$هÏ ترقى٢٠ $ا پ�شـرفت كه فلسـفهÏ تار$ِخ مدرن�ـته را شكل مى�دهد، به
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جر$ان پ�شـرفت خطى تار$خ باور دارد كه بر آن اساس، بشر همـواره با نفى و نقد وضع�ت گـذشته
خـود به فـردا$ى روشن�تـر و افـقى فـراخ�تر در توسـعـهÏ علمى و اجـتـمـاعى دست مى�$ابد.٢١ از ا$ن
Ïسنّت» مربوط مى�داند و حتـول را در سا$ه» Ïد$دگاه، جـر$ان روشنفكرى عمومـاً گذشتـه را به حوزه
«نفى سنّت» و فـرارَوى از آن ممكن مى�شمـارد. براى فهم گـفتـمان جتددگـرا$ى همواره با$ـد توجه
داشت كـه آنان از $ك سـو «سـنّت» و «جتـدد» را در برابر $ك�د$گر قـرار مى�دهـند و از سـوى د$گر،
سنّت و جتـدد را با دو مقـولهÏ «گـذشتـه» و «حـال» برابر مى�گـ�ـرند. با ا$ن وصp، بد$هى است كـه
جتددگـرا$ان خواسـته $ا ناخـواستـه هرگونه بازگـشت به احكام و مناسبـاتى را كه مـربوط به گذشـته
ـ�اى ارزش�ها و احكام د$نى را در حكم حتـجّر و ارجتـاع و باشـد، تخطئه مى�كنند و به دنـبال آن، اح
مقابله با پ�ـشرفت و توسعه تلقى مى�كنند. ا$ن نگرش كـه در آغاز از سوى روشنفكران سكوالر در
جـامـعـه ا$ران تبل�ـغ مى�شـد، رفـتـه رفـتـه به درون كـانون روشنفكران مـسـلمـان ن�ـز راه $افت و در

دهه�هاى اخ�ر، البته با تعاب�ر د$گر، آنها ن�ز به آن اعتراف�كردند

٣. رو�كرد متدن�گرا�ى اسالمى

چنان�كه پ�ـشتر گـفته شـد، رو$كرد متدن�گرا$ى از نقـد دو رو$كرد گذشتـه سر بر آورد. از نظر
آنان، شـر$عت�گـرا$ى به�رغم تأكـ�ـد بر نصـوص و حـقا$ق وحـ�ـانى، از ارائه طرحى براى حـضـور
اسـالم در صحنـه ح�ـات جـمعى بشـر ناتوان است و در واقع، بقـاى د$ن را در عـزلت و انزواى از
سرنوشت جامعه و جهان پ�رامـون مى�جو$د و جتددگرا$ى با آن�كه بر ضرورت حضور و پو$ا$ى د$ن
در فـرا$ند حتـوالت زمـان اصـرار مى�ورزد امـا ا$ن پو$ا$ى را به قـ�ـمت اسـتـحـالهÏ ارزش�ها و احكام
جاودان اسالم مى�خـواهد. به عبارت د$گر، دو عنصـر «پا$ا$ى» و «پو$ا$ى» د$ن كه هر دو از لوازم
اعتـقاد به خـامت�ت و جاودانگى د$ن مـب�ن اسـالم�اند، به صورت $ك�جـا، در دو رو$كرد گذشـته به
دست منى�آ$ند. شـر$عت�گـرا$ى، پو$ا$ى اسالم را به پـا$ا$ى آن مى�بخشـد و جتـددگرا$ى براى حـفظ

پو$ا$ى اسالم از پا$ا$ى شر$عت هز$نه مى�كند.
با توجـه به آن�چه گـفـتـه شد، مى�توان درك كـرد كـه چرا ا$ن دو رو$كرد كـه در سـدهÏ اخ�ـر به
شـدّت ظهور و بروز $افـته�اند، پ�ش از آن چندان پـ�دا و آشكار نبـودند. در واقع، تقابل و تعـارض
Ïم�ان دو عنصر پا$ا$ى و پو$ا$ى د$ن، مرهون حتوالت سر$ع در مناسبات اجتماعى بشر در چند سده
گذشـته است. ا$ن حتوالت كـه عمدتاً بر پا$ه فلسـفهÏ سكوالر و در بستِر غـرب جد$د تكّون $افت،
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مـس�ـرى متـفاوت با ارزش�هـا و آرمان�هاى د$نى را درفـرهنگ بشـرى پى�ر$زى كرد. گـستـرش ا$ن
فـرهنگ و نفــوذ جلوه�هاى متدنى آن به جـوامع اســالمى، سـبب شـد در ب�ن عـاملان و انـد$شـمندان
مـسلمان در جـمع مـ�ان د$ن و دست آوردهاى مـدرن�تـه اخـتالف�نظرها$ى بـروز كند و بستـه به نوع

نگرش دانشوران اسالمى به ا$ن دو مقوله، رو$كردهاى متفاوتى پد$د آ$د.
در ا$ن م�ان، رو$كرد سوم مدعـى است كه مى�تواند هر دو عنصر پو$ا$ى و پا$ا$ى اسالم را در
$ك نظر$ـه واحـد و در $ك نســبت منطقى و هـمـاهنگ تأمــ�ن كند. آنان بر ا$ـن�باورند كـه تنـهـا راه
برون�رفت از مـعضل كنونى در جـوامع اسالمـى، حركت به سـمت «نوسازى متدن اسـالمى» است
كه توسـعه و حتوالت اجـتماعى را در راستـاى حتقّق همه�جـانبهÏ ارزش�هاى اسالمى هدا$ت كند. از
ا$ن فراتر، متدن�گـرا$ان حتى پ�دا$ى مـسا$ل و مشكالت كنونى در جـوامع مسلمان را عمـدتاً زا$�ده
ناهمـخوانى فرهنگ اسـالمى و فرهنگ مـدرن�تـه از $ك�سو، و تعـارض م�ـان سنّت�هاى اجتـماعى
جـوامع اسـالمى با الگوهاى توسـعـه غـربى از سـوى د$گر، مـى�دانند. ا$ن ناهم خـوانى از د$دگـاه
متدن�گرا$ان تـنها زمانى از مـ�ان خـواهد رفت كه اسالم در متامـ�ت و شمـول�ت خو$ش در $ك بسـتر

ع�نى و متدنى هم ساز با آن حتقّق $ابد.
ا$ن�كه متدن�گرا$ان تا چه اندازه توانسته�اند به ا$ن ادعاها و آرمان�ها جامهÏ عمل بپوشانند و $ا به
طور منطقى و مـسـتند از آن دفاع كنـند، پرسشى است كـه از سـوى دو رو$كرد د$گر در مـقابل آنهـا
مطرح شـده است. متدن�گـرا$ى، پس از ظهـور انقـالب اسـالمى و فـراهم آمـدن زمـ�نه عـ�نى براى
پى�ر$زى جامعهÏ د$نى و متدن االهى، ر آزمونى سخت و خطـ�ر گرفتار آمده است و اند$شـه و رفتار
ـقطع تار$خى مى�تواند كمكى براى داورى ا$ن رو$كرد از سوى د$گر جـر$ان�ها باشد. آنها در ا$ن م
شـر$عت�گــرا$ان غـالبـاً بر ا$ـن باورند كـه ا$ن حـركـت نه تنهـا مـســ�ـر مـعـارف د$نى را بـه ب�ـراهه و
التقاطزدگى مى�برد بلكه سراجنام آس�ب�ها و دشوارى�ها$ى را نص�ب جامعهÏ تش�ع خواهد ساخت.
و جتدّدگرا$ان معتقدند راهى كه متدن�گرا$ان در پ�ش گرفته است $كى از ا$ن دو سرنوشت محتوم را
در پ�ش�روى خـود خـواهد داشـت: $ا با عـرفى�سـازى فـقـه و مـفـاه�م د$نـى در نهـا$ت به اردوگـاه
ـواهد پ�وست و $ا با اصرار بر برداشت�هاى سنتى و تار$خى از د$ن، ناكامى جتددگرا$ان مسلمان خ

د$گرى را به نام د$ن در كام مؤمنان خواهد نشاند.
در ا$ن�جا به همـان ترت�ب گذشته، به مـؤلفه�هاى د$دگاه متدن�گرا$ى اشـاره مى�كن�م. چنان�كه
خواهـ�م د$د، تنها در ا$ن گـفتـمان است كـه از «نظام معـرفت د$نى» و سـپس از جنبش علمى براى
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«اسالمى�سازى علوم» و امكان طراحى «الگوهاى اسالمى» در عرصه�هاى مختلp اجتماعى براى
ساخنت جامعه�اى پ�شرفته و توسعه�پذ$ر بر طبق اصول و ارزش�هاى اسالمى سخن به م�ان مى�آ$د.
±‡≤vM|œ X�dF?� t� bM�ÅÂUE� ‘d~� Æ∫ از آن�چه پ�شـتر گفـته شد، به نظر مى�رسـد مهم�تر$ن
و$ژگى جر$ـان شر$عت�گرا$ى، جـزءنگرى و فقـدان $ك د$دگاه جـامع و همه�جـانبه�نگر در مـعارف
اسالمى است. آنها تنها از در$چهÏ مسا$ل حقوقى به جامعه مى�نگرند و حتى در هم�ن جنبه ن�ز غالبًا
به ابعاد فردى نظر دارند، حـال آن�كه در سا$هÏ «جامع�نگرى» و «مـجموعـه�نگرى» است كه مى�توان

به رسالت اجتماعى و تار$خى اسالم و نقش د$ن در جامعه�سازى دست $افت.
جتددگرا$ى ن�ـز به�گونه�اى د$گر با آس�ب جـزءنگرى در حوزه معرفت د$نى مـواجه است. آنها
به جـاى $ك پـارچه�نگرى و توجـه به متامــ�ّت د$ن، آن را پاره�پاره د$ده و در نهــا$ت، ا$ن اجـزاء را
مـتناسب با منظومـهÏ مـعـرفـتى مـدرن بازنگرى و بازشناسى مى�كنند. از ا$ـن منظر، به تدر$ج ابعـاد
اجتـماعـى از حوزهÏ د$ن خـارج مى�شود و به عـقل عرفى واگـذار گردد و شـر$عت ن�ـز با حتل�ل�هاى
برون�د$نى به مـجـموعـه�اى از ارزش�هاى كلى انسـانى و پاره�اى الزامـات تار$خى و اجـتمـاعى بدل

مى�گردد و بد$ن�سان تنها ابعاد اخالقى و عبادى در قلمرو د$ن باقى مى�ماند.
حـال، اگر از منـظر متدن�گرا$ان بـه فرهنگ و مـعـارف اسالمـى بنگر$م، هر حـوزه از معـارف
د$نى را نه تنهـا با$د به عنوان مـجمـوعـه�اى كه خـود داراى ز$ربخش�هاى مـتنوع د$گر است مطالعـه
كن�م، بلكه ا$ن حوزه را جز$ى از $ك مجموعهÏِ كالن�تر معرفتى كه در تعـامل با سا$ر مجموعه�هاى
هم گـراست، در نظر بگ�ـر$م. با ا$ن وصp، بـراى مثـال حـوزهÏ مـعارف اقـتـصـادى به عنوان $ك
ـتم» $ا «نظام» خودمنا$ى خواهد كرد كـه در مقا$سه با نظام مـعارف اجتمـاعى خود $ك «خرده «س�س
س�ستم» است و ا$ن خرده س�ستم ن�ز به نوبه خود، ز$ر س�ستم�هاى د$گرى ـ نظ�ر س�ستم س�اسى،

س�ستم حقوقى و غ�ره ـ را در درون خو$ش سامان داده است.٢٢
آن�چه در ا$ن�جا با$د تأك�د شود ا$ن است كه نگرش نظام�وار به معرفت د$نى و تلقى منظومه�اى
از ح�ات بشرى ـ $عنى جتز$ه و حتل�ل اجزاى جامعهÏ انسانى در نسبت با $ك د$گر و تب��ن كل جامعه

به عنوان $ك مجموعهÏ پو$ا و هدفمند ـ $كى از مبادى تفك�ك�ناپذ$ر اند$شه متدن�گراست.
≥‡≤s|œ oÒI?% ÏÁ“u?� —œ v|«d?ÖÅt?F�u� ¨s?|œ rN� ÏÁ“u?� —œ v|«d?ÖÅ‰u?�« Æ∫ گـفتـه شد كـه
شر$عت�گرا$ان بر حلّ� مـسا$ل اجتماعى از طر$ق اجراى احـكام و ارزش�هاى د$نى تأك�د مى�كنند و
Ïجوامع، مـعتقـدند كه با اتكا به عـقل و جتربه Ïجتددگـرا$ان با توجه به فرا$ندهاى ضرورى در توسـعه
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بشرى و با برنامه�ر$زى علمى مى�توان به بهبود وضع�ت جامعه ام�د داشت.
امـا به باور متدن�گرا$ان، اند$شـهÏ اسـالمى هر دو د$دگـاه را در $ك افق برتر با $ك د$گر جـمع
ـ�ن�حال كه احكام و ارزش�هاى وح�انى كرده است. قرآن كر$م و سنّت نبوى(ع) و علوى(ع) در ع
را امرى جاودانه مى�دانند و اجراى دقـ�ق و همه�جانبهÏ آن را خواستارند، توجه بـه شرا$ط متحول و
گونه�گـونه زمانه را $ادآور شده و توسعـه�پذ$رى، عقالن�ّت و جتـربه بشرى را از ح�ات مـؤمنانه جدا
منى�سـازند. مـشكل اصلى روشنفـكران مسـلمـان در ا$ن است كـه حتول در واقـعـ�ت اجـتـمـاعى را
مسـتلزم تغ��ر و جتـد$دنظر در معرفت د$نى مى�دانند و ضـعp شر$عت�گرا$ان از ا$ن ناح�ـه است كه
توان تطب�ق احكام و ارزش�هاى ثابت را بر فـرا$ندهاى توسعه�پذ$ر اجتـماعى ندارند و بر ا$ن باورند
كـه حـضـور د$ـن در صـحنهÏ مـد$ر$ت اجــتـمـاعى، به التــقـاط $ا انحـراف از احكـام نورانى اسـالم
مى�اجنامـد. از نظر متدن�گرا$ان، هر دو د$ـدگاه تقر$بـاً از $ك پ�ش�فرض مـشتـرك الهام مى�گـ�رند:
جتددگـرا$ان فرا$ند توسـعهÏ اجتـماعـى را $ك جر$ان مـحتـوم تار$خى مى�دانند كه در همـهÏ جوامع و
Ïبه�طور $ك�ســان حتــقّق مى�$ابد و مــاه�ت و جــهت�گــ�ـرى ا$ن حتــول ب�ش و پ�ـش از آن كـه جنبــه
ا$دئولـوژ$ك و ارزشى داشــتــه باشــد، زا$�ــدهÏ تراكم جتــربهÏ بشــرى و ضــرورت�هاى طبــ�ــعى و
تكنولوژ$ك است و شر$عت�گرا$ان ن�ز گو$ا پذ$رفته�اند كه در شرا$ط عصر غ�بت منى�توان توسعه و
پ�شـرفت $ك جامـعه را بومى ساخـته و براساس اصـول و ارزش�هاى د$نى و اخالقى و در راسـتاى

آرمان�هاى مطلوب اسالمى برنامه�ر$زى و سمت�گ�رى كرد.
در مقابل، د$دگاه سـوم معتقد است كه نه�تنهـا جمع م�ان اصول�گرا$ى و توسـعه�گرا$ى ممكن
است، بلكه $ك ضرورت د$نى و اجتماعى است. در ا$ن معنا، اصول�گرا$ى را در سه و$ژگى ز$ر

مى�توان خالصه كرد:
١. تالش مـسـتـمـر براى دسـت $ابى روشـمند به اصـول، احكام و ارزش�هاى د$ـنى از منابع

معتبر اسالمى؛
٢. پذ$رش حكومت د$نى و ضـرورت تأس�س نهـادهاى مدنى براى عـمل�اتى كـردن احكام و

معارف د$ن در صحنهÏ جامعه؛
٣. ارائهÏ $ك عقالن�ّت د$نى و روش�ها و الگوهاى كـاربردى براى حتقّق اصول و ارزش�ها در

عرصهÏ ح�ات فردى و اجتماعى.
با ا$ن وصp، اصـول�گرا$ى نه تنها فـضا را براى پذ$رش علم و توسـعه تنگ منى�كند، بلـكه حتقّق
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د$ن را سخت به آن�ها ن�ازمند مى�ب�ند. از ا$ن�رو، مى�توان تصر$ح كرد كه د$دگاه متدن�گرا به همان�سان
كه اجـتهـاد را $گانه راه دست $ابى به مـعارف صحـ�ح اسالمى مـى�داند، در حوزهÏ عمل ن�ز روش�هاى
عقـالنى و جتربى را در شناخت مناسبات عـ�نى و مهندسى اجتـماعى معتـبر و ضرورى مى�شمـارد. اما
با$د تأكـ�د كـرد كه هر دو سـوى ا$ن گـزاره ـ $عنى اجتـهاد د$نـى و دانش جتربى ـ در نگرش متدن�گـرا$انه

تفس�رى و متفاوت از دو د$دگاه د$گر مى�$ابد. در ادامه سخن به ا$ن تفاوت�ها مى�پرداز$م.
≤‡≤ÂuK� ‘Ë— —œ dE� b|b& Ë œUN��« ‘Ë— —œ q�UJ� Æ∫ ادعاى اخ�رِ متدن�گرا$ان از سوى
شر$عت�گـرا$ان و جتددگرا$ان به $ـك�سان مورد انتـقاد قرار گـرفته است و در ا$ن تصـور كه مى�توان
مـ�ـان د$ن ـ به عنوان $ك مـجمـوعـهÏِ ثابت ـ با توسـعهÏِ اجـتـماعى كـه اسـاسـًا مـقـوله�اى متـحـول و
توق�pناپذ$ر است و مـستـمراً با نفى گـذشتـه، به آ$نده�اى متـفاوت مى�اند$شـد، آشتى برقـرار كرد،
ترد$د جـدى روا داشـتـه�اند. شـر$عت�گـرا$ان با انگشـت نهـادن بر ا$ده�ها و طرح�ها$ى كـه از سـوى
ـاط و انحراف از شر$عت و گرفتار شدن در متدن�گرا$ان ارائه شده، آنها را نسخه�هاى د$گرى از التق
دام روشنفكرى مى�دانند و روشنفكران د$نى ن�ز درست به دل�ل اعتقاد به هم�ن آشتى�ناپذ$رى است
كه به «جـداسازى حوزهÏِ عمومى و مـناسبات اجتمـاعى از د$ن» فتوا مى�دهند و در نها$ـت به «س�ال
كردن فهم د$ن» روى مى�آورند و با اعتقاد به حتول معـرفت د$نى، سراجنام به ا$ن نت�جه مى�رسند كه

د$ن $ك حق�قت تار$خى، زمان�مند و نسبى است.
با ا$ن حال، متدن�گرا$ان تأك�د مى�كنند كه دست�$ابى ما به شر$عت و معارف اسالمى از طر$ق
روش اجتـهاد و ش�ـوه�هاى استنبـاطى است. ا$ن روش كه اصوالً امـرى عقلى و ُعـقال$ى است، با
تالش و ممارست ب�ـشـتـر، به تدر$ج دقـ�ق�تر و گسـتـرده�تر خـواهد شـد و در نت�ـجـه، «دست آورد
اجتـهاد» را به «شر$عتِ نازل» نزد$ك�تر خـواهد ساخت. بنابرا$ن، مى�توان گفت كـه به رغم ثبات
اسـالم در قـالب وحى االهى، شناخت مـا از آن حـقـا$ق با تكامل دسـتگاه روش�شناسى اجـتـهـاد،

افزا$ش مى�$ابد و آگاهى ما از وحى االهى گام به گام به نظام معارف د$نى نزد$ك�تر مى�گردد.
ـا متدن�گرا$ى اسالمى به خطاى جتددگـرا$ان د$نى اشاره مى�كند كه «تكامل مـعرفت از هم�ن�ج
د$نى» را به�گونه�اى تفس�ر مى�كنند كه پ�رو و زا$�دهÏ معرفت�هاى بشرى است و عمالً نسبت معرفت
د$نى با وحى منقـطع مى�شود. امـا تكامل مـعـرفت د$نى در منظر متدن�گـرا$ان، به توسـعـهÏ شناخت
روش�مند از حـقـا$ق وحـ�ـانى بـا اتكا بر منابع د$نى تعـر$ـp مى�شـود. به�عـبـارت د$گر، آن�جـا كـه
روشنفكران د$نى «عـقل خودبن�اد مـدرن» را مبناى شناخت اسـالم قرار مى�دهند و به هم�سـو كردن
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مضـام�ن وحى با دست آوردهاى عقـالن�تِ ب�گانه از د$ن مى�اند$شند، در نظرگـاه متدن�گرا$ى، راه
شناخت حـق�قت اسـالم قبل از هر چ�ـز، متركز بر منابع د$نى و بهـره�گ�ـرى از «عقل استـكشافى» و

استنباطى است.
از سـوى د$گر، گـفـتـه شـد كـه نه تنهـا از علوم جتـربى و كـارشناسى عـلمى براى حتـقّق د$ن و
Ïاسـتقـرار متدن نو$ن اسالمى با$د بـهره گـرفت، بلكه ظهور و شكـوفا$ى متدن اسـالمى تنها در سـا$ه
توسعهÏ مستمـر ا$ن علوم م�سر مى�شود. در هم�ن�جا، متدن�گـرا$ان اصرار مى�ورزند كه منظور آنان
از «علم» لزوماً دانش�هاى سكوالرِ سازندهÏ متدن جد$د ن�ست. هم�چنان كه غرب جد$د براى حتقّق
ارزش�هاى ا$ن جـهـانى و د$ن�گـر$زانهÏِ خـو$ش، به تول�ـد دانش سكوالر دست $از$د، پا$ه�گـذارى
متدن اسـالمى ن�ـز نـ�ـازمند ابزارهاى علمى و كــارشناسِى مـتناسب با نظـام ارزشى و شـاخص�هاى
اسالمى است. ا$ن نكته همان چ�زى است كه متدن�گـرا$ان، اخ�راً و به اجمال، آن را «جهت�دارى
علوم» مى�نامند و با طرح ا$دهÏ «نظر$ه�پردازى د$نى» $ا «اسـالمى�سـازى علوم» در صدد تول�ـد علوم

انسانى اسالمى برآمده�اند.٢٣
بنابرا$ن، متدن�گرا$ان نت�جـه مى�گ�رند كه برقرارى نسبت صح�ح م�ـان د$ن و جامعه، مرهون
پر كردن خـألهاى تئور$ـك در دو حوزهÏ «فـقاهت» و «علوم اجـتـماعى» اسـت و اگر طرح�ها$ى كـه
ـتى $ا سستى برخوردار بوده، به دل�ل فقدان پ�ـشتوانه�هاى نظرى الزم بوده تاكنون ارائه شده از كاس
است. اجـتهـاد و تفـقـه با حفـظ مبـانى و رو$كرد روش�شناخـتى خـود، ن�ـازمند توسـعه در اصـوِل
استنباط و روش�هاى دست $ابى به مضام�ن ژرف و گستردهÏ د$ن مب�ن اسالم است. به ا$ن ترت�ب،
ـاط احكام جزئى، به شناخت نسبت�هاى موجود م�ان احكام و اجتهاد فقهى مى�تواند فراتر از استنب
فراتر از آن، به ارائهÏ چارچوب�ها و اصول حـاكم بر حتوّل و توسـعهÏ د$نى جامـعه بپـردازد. از سوى
د$گر، علوم اجـتـمـاعى ن�ـز با$د با كنار گـذاشنت منطق سكوالر و پرداخنت بـه مسـا$ل بومى جـهـان
اسـالم و با پى�ر$زى مـبـانى و روش�شناسى مـتناسـب با ارزش�ها و آرمـان�هاى د$نى و اخـالقى، به
شناخت درست و دق�ق از واقـع�ت�هاى اجتـماعى جامـعهÏ اسالمى همت گـمارد. ا$ن كه گاه گـفته
مى�شود اند$شهÏِ معاصر اسالمى ب�ش از هر چ�ز ن�ازمند «فلسفهÏ فقه» و «فلسفهÏ اجتماعى» است، به

ا$ن نكته اشاره دارد.
¥‡≤v�UL?��« ÈU�u~�« s?|Ëb�  —Ëd{ Æ∫ تفاوت رو$كرد متدن�گـرا با دو رو$كرد گذشـته،
در ا$ن�جا خـود را آشكارتر نشان مى�دهد. ا$ن د$دگـاه معتـقد است كه حـضور د$ن در جامـعه، در



≤π
π¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

U| 
‰U

Ý
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

گرو داشنت الگوهاى كاربردى د$نى در ابعـاد مختلp ح�ات اجتمـاعى از $ك�سو، و شناخت كالن
و همه�جـانبه از مشكالت و معـضالت فراروى جامـعه از سوى د$گر است. تنهـا با توجه به ا$ن دو
سرمـا$هÏ علمى و مـعرفـتى است كـه مى�توان گام مـثبـت و ر$شه�اى در اصـالح و توسعـهÏ جامـعه در
راسـتـاى بسـط ارزش�ها واحكام اسـالمى برداشت. ا$ن فــرا$ند همـان چ�ـزى اسـت كـه اخـ�ـراً در

گفتمان متدن�گرا$ى به «مهندسى اجتماعى» و «مهندسى فرهنگى» و مانند آن تعب�ر مى�شود.
حال، الزم است به ضـرورت چن�ن الگو$ى از منظر متدن�گـرا$ان بپرداز$م و نشـان ده�م كه از
پا$گاه دو د$دگـاه پ�ـش�ن (= شـر$عت�گـرا$ى و جتددگـرا$ى) چن�ن الگوى د$نى�اى ضـرورت ندارد.
شر$عت�گـرا$ان از آن�جا كه اجـراى احكام را براى اسالمى�سـازى جامعـه كافى مى�شمـارند و حتقّق
احكام در جـامـعه را مـرهون اراده و متا$ل مـسـئـوالن و مردم مـى�پندارند، بد$هى است كـه طراحى
الگوهاى اجـتـماعـى را نه تنهـا الزم منى�شمـارند، بلكه گـاه آن را بدعت و بهـانه�اى براى عـدول از
شر$عت مى�خـوانند. ا$ن گروه اگـر به تعب�ـر «الگو» هم متا$ل نشان دهند، در واقع از ا$ن عـبارت،
شـخصـ�ت�هاى منونه تار$خ اسـالم (اسـوه�ها) $ا منونه�ها$ى از رفـتارهاى اجـتـماعى را كـه در تار$خ

اسالم رخ داده است، اراده مى�كنند.
جتـددگـرا$ى ن�ز بـنابر مبـانى پ�ش�گـفـتـه و به شـهادت دسـت آوردهاى فكرى آنان در دهه�هاى
گـذشـتـه، هرگــز به ضـرورت تدو$ن چن�ن الگو$ـى راه ن�ـافـتـه است. در نگاه روشنـفكران د$نى،
برنامـه�ر$زى و مد$ر$ت اجـتـماعى تابعى از دانش كـارشناسى، اقـتضـائات اجـتمـاعى و منافع ملى
است و در ا$ن مـ�دان، د$ن ن�ـز به پشـت�ـبانى از ارزش�هاى انسـانى مى�پردازد و بر داشـته�هاى عـقل
ـروى از داده�هاى عقلى حتر$ك و تشو$ق مى�كند. به ب�ان د$گر، بشرى تأك�د كرده و بشر$ت را به پ�
روشنفكران اگـر به مـبانى اند$شـهÏ خـود وفادار باشنـد و تار$خ حتوالت اجـتـماعى مـدرن را تنهـا راه
ـاعى و اقتصادى بدانند، هرگز منى�توانند به $ك نظام اجـتماعى متفاوت و در نتـ�جه به توسعهÏ اجتم
ـائل باشند. مطلوب جتددگرا$ان در ا$ن خصـوص با «قرائتى» از اصول و الگوهاى كاربردى د$نى ق

ارزش�هاى د$نى كه در چارچوب الگوى توسعهÏ مدرن جاى گ�رد، حاصل مى�آ$د.
بنابرا$ن، در حــالى كـه شـر$عـت�گـرا$ان اسـاسـاً بـه طراحى الگوهاى اسـالمـى باور ندارند،
جتددگرا$ان مسـلمان خواستار الگو$ى هستند كـه البته با حفظ اخالق و معنو$ت، جـامعه را با روند
فرهنگ و متدن جهانى همسو كند. در مقابل، در نگرش متدن�گرا$ان، اجراى همه�جانبهÏ اسالم تنها
در قــالب فـرا$ـند نوســازى جـامــعـه بـه سـوى $ك الـگوى مطلوب اســالمى و تأســ�س نهــادها و
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ـتناسب با آنها م�سر است. به�طور كلى، متدن�سـازى $ك فرا$ند تدر$جى و تار$خى سازوكارهاى م
است كه با استوار ساخنت ارزش�هاى $ك مكتب در بن�ما$ه�هاى فرهنگ $ك جامعه آغاز مى�شود و
تا شكل�گـ�رى نهـادهاى اجتـماعى، مناسـبات اقـتصـادى و س�ـاسى و سراجنـام تول�ـد محـصوالت
علمى، هنرى و تكنولوژ$ك بر پا$هÏ مـدل�هاى مطلوب اسـتـمـرار مى�$ابد. از ا$ن�رو، بدون داشنت
الگوهاى كاربردى و برخـاسته از نظام معارف د$نـى متناسب با عصر حاضـر، به دشوارى مى�توان

فرا$ند نوسازى جامعه را به سمت آرمان�هاى اسالمى هدا$ت كرد.
v�ö??�« s|u� Êb?9 Èe|—ÅvÄ Æ≥‡µ∫ گــفـتــ�م كــه $كى از مــؤلفــه�هاى مناسب براى شـناخت
رو$كردهاى سـه�گـانه، شناخت و بررسى د$دگـاه آن ها نسـبت به وضـعـ�ت مطلوب و آرمـانى است.
شـر$عت�گـرا$ان، وضعـ�ت آرمـانى را ب�ـشتـر در نهـادها و مناسـبـات اجتـمـاعى گـذشتـه مى�جـو$ند و
جتـددگـرا$ان پـ�ـشـرفت و سـعـادت بشــر را در افق آ$ندهÏ متدن مـدرن انتظار مـى�كـشند، امـا از د$دگـاه
متدن�گـرا$ان، د$ن اسالم در ادامـه رسالت تار$خى پ�ـامبـران االهى، خود طرح مـستـقلى براى بهـبود
ـالى ارائه داده است، ا$ن طرح، نه در گـذشـتـهÏ تار$خى زندگى بشـر و سـاخنت آ$نـده�اى روشن و مـتـع
اسالم به�طـور كامل حتقّق $ـافته است و نه بـر الگوهاى مادى مـدرن تطب�ق مى�$ابد، بلكه تنهـا با تالش
مسلمانان در طول تار$خ به منصهÏ ظهور مى�رسد و حتقّق كامل آن را با$د در آ$ندهÏِ موعود انتظار كش�د.
گذشـته از مـفهـوم «خامت�ت» كـه چن�ن انگارهÏ پ�شـرفت و آ$نده�نگرِى متـعالى را تقـو$ت مى�كند،
اعتـقاد به «مـهدو$ت» و فرجـام سعادمتـند بشر$ت ن�ز ا$ن مـدعا را تأ$�ـد مى�كند. قرآن خـالفت زم�ن از
سـوى صـاحلـان و امـامت آنان بر سـراسـر گـ�تـى را نو$د مى�دهد و روا$ات اسـالمى تصـو$ر جـهـانى را
فراروى جامعهÏ جهانى ترس�م مى�كند كه در آن، رفاه، امن�ت، علم و سعادت مادى و معنوى، $ك�جا
و هم زمان قـابل دست $ابى است. جامعـه�اى كه چن�ن آ$نده�اى را فراروى خـو$ش مى�ب�ند و خود را به
ـ�ر سرنوشت خود مى�شناسد، با چشم دوخنت به چنان مقصدى، فرمودهÏ قرآن، مسئول و متعهد به تغ�

رسالت تار$خى خود را تالش براى ساخنت مرحله�اى از آن متدن نورانى و باشكوه مى�داند.
در $ك كـالم، متدن�گرا$ان با اجـتهـاد مسـتمـر و متكامل در منابع وحـ�انى و با اتكا به جتـربه و
pعـقـالن�تِ هم سـو با وحـى و فطرت االهى، به طراحى الگوهاى عـمـلى در عـرصـه�هاى مـخـتل
ـتصادى چشم دوخته�اند تا از ا$ن طر$ق نابسامانى�ها و كاسـتى�هاى جامعه را فرهنگى، س�اسى و اق
در مـس�ـر ساخنت آ$نده متدن حـ�ات�بـخش اسالمى سـامان بخـشند. به ا$ن ترت�ب، متدن�گـرا$ى افق
آ$نده�اى را ترس�م مى�كند كه جـامعهÏ اسالمى در مسـ�ر رشد و شكوفا$ى استـعدادها براى حتقّق متدن
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نو$ن اسـالمى، قـرار گ�ـرد؛ متدنى كـه نه تنهـا كمـال و بهـره�ورى مادى را نصـ�ب جـامـعه اسـالمى
خواهد كرد بلكه بسترى براى ز$ست انسانى و تقرّب به خداوند متعال فراهم مى�سازد

Êö� ÈU¼ÅhšUý dEM� “« t½UÖÅtÝ ÈU¼œdJ|Ë—

تاكنون تفك�ك و متا$ز مـ�ان رو$كردهاى سـه�گانه را در پنج محـور باز شناختـ�م. حال، مى�توان از
منظرى د$گر به مقا$سهÏ ا$ن د$دگاه�ها پرداخت. از آن�جا كه پ�شتر توض�حات الزم در ا$ن باره آمده
است، در ا$ن�جا تنها به شاخص�ها$ى اشاره مى�كن�م كه ب�ـشتر$ن واگرا$ى را در ا$ن د$دگاه�ها نشان
مى�دهد. دست�كم شش شاخـصه (و$ژگى) اصلى را مى�توان برشمـرد كه سه جـر$ان $اد شده را از

$ك�د$گر ممتاز مى�كند.
±s|œ Ëd?LK� Ë X}�U?� Æ∫ شـر$عت�گرا$ـان، اسالم را از در$چـهÏ شر$عت و احكام تـكل�فى و
به�و$ژه احكام فـردى مى�نگرند و از ارائهÏ تفـسـ�رى كـه جـا$گاه مـعارف سـ�ـاسى و اقـتصـادى و ن�ـز
دانش�هاى عـقلـى و جتـربى را در $ك منظومـه جــامع و كـامل نشـان دهد، پرهـ�ـز دارند. از سـوى
د$گر، جتددگرا$ان با تعر$p حداقلى از د$ن، اسالم را در حد* ا$مان شخصى و اخالق فردى فرو
مى�كـاهند و انتظار بشر از د$ن در عـصر حـاضر را به ن�ـازهاى عاطفى و مـعنوى خالصـه مى�كنند و
حداكـثر ارزش�هـاى اجتـماعى اسـالم را تأ$�د و تأكـ�دى بر دست آوردهاى عـقالنى بشـر در دوران

جد$د مى�دانند.
در مقـابل، تعر$ـp و تلقى متدن�گرا$ان از د$ن، $ك تلقى جـامع و فراگـ�ر است. د$ن نه تنـها
حـوزه احـكام و حـقـوق را شــامل مى�شــود كـه تبـ�ــ�ن ارزش�ها و توصــ�ـفــات هسـتى�شناخــتى،
انسان�شناخـتى و جامـعه�شناختى را ن�ـز در بر مى�گ�رد. وانگهـى، اسالم در شمـول�ت خو$ش، در
تبـ��ن مـوارد $ادشده ُخـردنگر و جزءانگار ن�ـست، بلكه بر «مـجمـوعه�نگرى» و «منظومـه�اند$شى»
تأكـ�ـد دارد و در $ك دسـتگاه شـامل، پ�ـوندى اسـتـوار و همـاهنگ مـ�ـان اجـزاى مـعـرفت برقـرار
مى�كند. عـالوه بر دو و$ـژگى «جـامـعـ�ت» و «نظام�مندى»، متدن�گـرا$ـان به ثبـات و «جـاودانگىِ»

معارف و شر$عت اسالمى ن�ز باور دارند.
با ا$ن همه، آن ها مـعتقـدند كه حضـور د$ن در صحنهÏ جامـعه متناسب با «مـقتض�ـات زمان و
مكان» است و براسـاس منطق و مكان�ـسمى رخ مـى�دهد كه نه به ثبـات و جـامعـ�ت د$ن خلل وارد

مى�شود و نه پو$ا$ى و توسعه�پذ$رى جامعه اسالمى را با مشكل و مانع روبه�رو مى�سازد.
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تبـ��ن نكتـه اخـ�ر ن�ـازمند نوشـتار د$گـرى است. در ا$ن�جا، به اجـمـال اشاره مى�كن�م كـه از
در$چهÏ نگاه متدن�گرا$ان، در عرصهÏ معرفت د$نى با$د سه حوزهÏ مختلp را از $ك�د$گر جدا كرد:

١. حوزهÏ معارف و حقا$ق اسالمى؛
٢. حوزهÏ دانش و فرهنگ اسالمى؛

٣. حوزهÏ مد$ر$ت اسالمى.
در محـورهاى بعدى جـا$گاه هر $ك از ا$ن حوزه�ها و تفـاوت آنها از $ك�د$گر را باز خـواه�م
شناخت. $ادآور شو$م كـه حوزه نخست، به قلمرو حـقا$ق وح�انى و روش فـهم آن باز مى�گردد،
حوزهÏ دوم، به چگونگـى تعـامل عـقـالن�ّت و جتـربـه بشـرى با مـعـارف وحـ�ـانى ارتـبـاط مى�$ابد و
Ïتوسـعـه Ïحـ�ـات بشـرى و پ�گ�ـرى پروژه Ïحتـقّق د$ن در صـحنه Ïسـوم، به شـ�ـوه Ïسـراجنـام، در ال$ه

اجتماعى براساس دو محور پ�ش�ن پرداخته مى�شود.
≥s|œ rN� ‘Ë— Æ∫ سه د$دگـاه $ادشده از ا$ن جـهت ن�ز با $ك د$گر تفـاوت�ها$ى دارند، هر
ـ�ه با دو گرا$ش د$گر فاصله عم�ق�ترى مى�$ابد. برخـالف جتددگرا$ى كه چند جتددگرا$ى از ا$ن ناح
شناخت د$ن را $ك فهم عصرى و س�ال معرفى مى�كند و آن را تابعى از شرا$ط ب�رونى و دانش�هاى
متـغ�ر زمانه مى�داند، دو نگرش د$گر به وجـود $ك روش ثابت و عقالنى براى فـهم د$ن قائل�اند.
آنها ش�وهÏ فهم د$ن را قاعده�مند و آن را تابع همان روش و منطقى مى�دانند كه انسان�ها در مفاهمه و

گفت و گوى خو$ش با د$گران از آن بهره مى�گ�رند.
اما تفـاوت شر$عت�گرا$ان و متدن�گـرا$ان در حوزهÏ فهم د$ن به دو نكتـه اساسى باز مى�گردد:
نخـست آن�كـه متدن�گرا$ـان روش اجتـهـاد را تكامل�پذ$ر مى�دانند و هر قـاعـدهÏ روش�شناخـتى، چه
جد$د و چه كـهنه كه بتواند «حُجـ�ّت» و استناد به منابع وحى را احراز كند، به رسـم�ت مى�شناسند
و دوم ا$ن�كه فـهم د$ن را به فهم «گزاره�ها» ـ آن هم گـزاره�هاى تكل�فى ـ منحـصرمنى�دانند، بلكه از
روش اجتـهاد، فـهم «نظام معـارف د$نى» در شئـون اصلى ح�ات بـشر را انتظار دارند. در مـقابل،
ـاط گزاره�ها منحصر مى�كنند و به ضرورت فهم كل�ّت د$ن در $ك شر$عت�گرا$ان اجتهاد را به استنب
منظومهÏ منسجم و متـالئم باور ندارند. هم�چن�ن آنها به كمال و كفـا$ت روش كنونى فقه باور دارند
و تالش براى دست�$ابى به شـ�وه�هاى نوآمـد و كامـل�تر براى فهم نصـوص د$نى را الزم منى�دانند.
در ا$ن مـ�ان، اخـبـار$ان از مـ�ان شـر$عت�گـرا$ان، باز هم فـهم د$ن را مـحدودتر و تنگ�تـر معـرفى

مى�كنند.
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Ïشا$د آغـاز نقطه جدا$ى و اخـتالف م�ـان رو$كردهاى سه�گـانه از هم�ن مـسئله ∫X}�ö?I� Æ≥
عقـالن�ّت و چگونگى رابطهÏ مـ�ان د$ن و عـقل باشـد. درحالى كـه شـر$عت�گرا$ـان عقل را تنهـا در
حـاشـ�ـه و $ا محـدود به برخـى از كاركـردهاى روش�شناخـتى مى�دانـند و از پذ$رش عـقل به عنوان
منبـعى مسـتقل در كنار وحى سـر باز مى�زنند، جتـددگرا$ان به «ِخـرَد خودبن�ـاد» باور دارند و د$ن را

تنها در محدوده�هاى عقل بشرى جست وجو مى�كنند.
در مقابل، متدن�گـرا$ان نخست به بازشناسى عرصه�ها $ا كـاركردهاى خِرد آدمى مى�پردازند.
از مجـموع مباحـثى كه در گفتـمان متدن�گرا$ى در باب عـقالن�ّت مطرح شده است مى�توان استـفاده
كرد كه آنـها معموًال چهـار كاركرد عقل را بـاز شناخته و به رسمـ�ت مى�شناسند: ١. عقل نظرى؛
٢. عقل عمـلى؛ ٣. عقل استكشافى؛ ٤. عـقل ابزارى. چنان�كه پ�ش�تر گفتـه شد، روشنفكران
د$نى با اثرپذ$رى از نهـضت روشنگرى در غرب، عـمدتاً به عـقل نظرى و عقل عـملى به�عنوان دو
منبع اص�ل شناخت، كمتر اعتنا مى�ورزند و با محصور كردن عقل استكشافى در برخى روش�هاى
هرمنوت�كى جد$د، فهم حـقا$ق وح�انى را نسبى و تار$خ�مند مى�دانـند. به ا$ن ترت�ب، عقالن�ّت از
منظر جتددگرا$ان عمدتاً به خرد ابزارى محدود مى�ماند كه طبعاً ا$ن عقل اهداف و مبادى خو$ش را
نه از عقل عملى $ا وحى بلكه از خواسته�ها و انگاره�هاى اقتضائى بشر مى�گ�رد. عقل ابزارى چنان
كه مى�دان�م تنها به جست وجوى ارتباط م�ان $ك هدف و راه�هاى دست�$ابى به آن هدف مى�پردازد
اما از نظر متدن�گرا$ان، هر $ك از ساحت�هاى چهارگـانه عقالن�ّت، جا$گاه خو$ش را دارد و
در نسبـتى خاص با د$ن قرار مى�گـ�رد. عقل نظرى و عـملى تا آن�جا كـه احكام قاطع و روشن ارائه
مى�كنند، به�عنوان «حـجّت باطنى»٢٤ و نخـستـ�ن ابزار معـرفتى انسـان در هدا$ت به راه سعـادت و
وصول به آستانه وحى به�رسم�ت شناخته مى�شونـد؛ چرا كه عقل بشرى محدود و منحصر به عالم
شـهود $ا حـقا$ـق نزد$ك به جهـان مـاست، و از ا$ن�رو، ن�ازمندى به وحـى و معـرفت�هاى بر$ن را

خود اعتراف و اثبات مى�كند.
پس از وصول به آسـتانهÏ وحى، عـقل استكشـافى همراه با عـقل نظرى و عـملى، به استنبـاط
ـانى دست مى�زند. با ا$ن وصp، مى�توان گفت كه در مرحلهÏ نخست، حقا$ق االهى از منابع وح�
د$ن از طر$ق «رسـول معـصوم» تنهـا گزاره�هاى وحـ�انى را در اخـت�ـار انسان قـرار مى�دهد و تالش
عـقل در ا$ن مرحله، اسـتخـراج و استـنباط پ�ـام�هاى االهى از منابع وحـ�انى و در$افت�هاى مـسلّم
عقالنى است. بنابرا$ن، عـقل در فهم معارف االهى افزون بر نقش منبع و مأخـذ، كاركرد د$گرى
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ـام�ن وحى معطوف است و سعى مى�كند كه هم دارد كه به جنبه�هاى روش�شناختى در در$افت مض
تا آن�جـا كه ممكـن است به حقـا$ق ناب، به دور از پ�ـرا$ه�هاى بشـرى، دست $ابد. مـحصـول ا$ن

تالش و اجتهاد همان چ�زى است كه پ�ش�تر آن را «ساحت معارف و حقا$ق د$نى» نام نهاد$م.
اما د$ن را نبا$د با اند$شه�هاى فلسفى و مكاتب نظرى مـقا$سه كرد. اد$ان االهى براى ساخنت
و پرداخنت حـ�ــات انسـانى فـرو آمـده�اند و فـلسـفـهÏ وجـودى آنهـا سـالم�سـازى و كــمـال�بخـشى به
ظرفـ�ت�هاى درونى و مناسـبات ب�ـرونى در زندگى بشـرى است. با ا$ن نگاه، د$ن نه تنـها به ابعـاد
روحى و رفتارى سخت توجه دارد، بلكه اند$شه�ورزى را ن�ز به عنوان بخشى از هم�ن ح�ات ع�نى
و به�عنوان مقدمهÏ سعادت حـق�قى مد نظر قـرار مى�دهد. پس مى�توان انتظار داشت كه د$ن به�طور
كلى و اسالم به�طور خاص، براى حتـقّق معارف و ارزش�هاى متعالى خـو$ش راهكارهاى متناسبى
را ارائه كرده باشـد. از منظر متدن�گرا$ان، $كى از كـاركردهاى مـهم عقل، جـست وجوى راه�هاى
رسـ�دن به اهداف مـورد نظر د$ن است.٢٥ د$ن با پذ$رش عـقل ابزارى به عنوان قـوّه�اى براى $افنت
ش�وه�هاى حتققِ بندگـى و پرستش االهى و توسعهÏ آن به زوا$اى زندگى بشر، خودبن�ادى عقل را از
م�ان برداشته و ترك�ب متناسبى م�ان عقل و وحى در ساحت عمل ارائه مى�كند؛ ترك�بى كه در آن،
اصالت عـقل در جاى خود مـورد پذ$رش قرار مى�گ�ـرد ولى از حاكمـ�ت اند$شهÏ محـدود بشرى بر
همهÏ حوزه�هاى ح�ات آدمى پره�ز مى�شود و در نها$ت، سو$ه�ها و سازه�هاى تفكر از سوى وحى،

هدا$ت و نظارت مى�شود.
¥Èe|—Åt?�U�d� oDM� Ë v�d?& ÂuK� Æ∫ در سـده�هاى گذشـته، $كـى از محـورهاى نزاع م�ـان
روشنفكران سكوالر و عـاملان د$نى، مـسـئلهÏ رو$ارو$ى علم و د$ن بوده است. علم جتـربى هرچند
ر$شـه در گذشـتـه تار$خ بشر دارد، امـا در شكل و اندازه�هاى كنونى، از حـدود سـه قرن پ�ش پ�ـدا
شـده است. تصـور متـجـدّدان بر ا$ن است كـه علم جتـربى ـ بر خالف دانـش�هاى نظرى ـ تابعى از
جتربه�هاى مستـمر و ناظر به كاربردهاى ع�نى و عملى است و از ا$ن�رو، معـرفتى بالنده، رشدپذ$ر

و انتقادى است. از آن�سو، معارف و متون د$نى مجموعه�اى ثابت، مطلق و نقدگر$ز است.
بر ا$ن اسـاس، جــر$ان روشنفكرى در جـهـان ســوم بر پا$هÏ فـرهنگ جــد$د و دانش جتـربى،
خواهان تغ��ـر در مناسبات و ارزش�هاى اجتماعى و باالخره توسـعه و هدا$ت ظرف�ت�هاى انسانى
به سمت تـأم�ن سعـادت ا$ن�جهـانى و ن�ازهاى ملمـوس و در دسترس بشـر بوده است. از ا$ن�رو،
روشنفكران هـمـواره فـرهنگ جـارى را با نام «سّنـت» به�عنوان $كى از مـوانع پ�ـشــرفت و توسـعـه
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جــوامع به حـســاب آورده و تالش خــود را به حــذف $ا تعـد$ـل ا$ن فـرهـنگ در راسـتــاى اهداف
توسعه�اى معطوف كرده�اند.

ا$ن جـهت�گ�ـرى در جـوامع سنتى به�طور طبـ�ـعى واكنش�هاى جدّى و جـدال�برانگ�ـزى را از
سـوى مـتـد$نـان و عـاملان د$نى به دنبـال داشت. جتــددگـرا$ان مـسلمـان كـه در آغــاز با ا$ن رو$كرد
ـانى فكرى و معرفتى آنها به هم�ن نقطه روشنفكران سكوالر مقابله مى�كردند به تدر$ج با پذ$رش مب
رس�ـدند، با ا$ن تفاوت كه معـتقدند براى پى�گـ�رى پروژهÏ جتدّد در جوامع اسـالمى ن�ازى به حذف
سنّت و د$ن ن�ـست، بلكه با قـرائت�هاى جد$ـد و تفك�ك عرضـ�ـات از ذات د$ن مى�توان به د$انتى

هم�خوان با مدرن�ته دست $افت.
ا$ن رو$ارو$ى، به�و$ژه در جـوامع اسالمى، شكل حـادّ و حسـاسى به�خود گـرفتـه است. ا$ن
حسـاس�ت ب�ـشتـر از آن�روست كه اسـالم برخالف بسـ�ارى از اد$ان جهـانى، به جنبـه�هاى مادى و
ملموس زنـدگى به همان اندازه توجه نـشان داده است كه به جنبـه�هاى معنوى و شـعائر عـبادى. به
عبـارت د$گر، مفاه�م و دسـتورات اسالمى برخالف اد$انى چـون مس�حـ�ت، همهÏ مح�ط زندگى
بشـر از سـ�ـاست گـرفـته تا عـلوم فنى و مـعـمارى را پـوشش مى�دهد. بر ا$ن نكتـه نه تنهـا از سـوى
اند$شـمندان مـسلمـان بلـكه از طرف شـرق�شناسـان و اسـالم�شناسـان غـربى ن�ـز بارها تأكـ�ـد شـده
است.٢٦ مـاكس وبر، جامـعه شناس بـزرگ معـاصر، مـعتـقد اسـت كه «درست همـ�ن كلى بودن
اسالم است كه مانع ا$جاد نظام سرما$ه دارى و مح�ط خاص و مستقل س�اسى م�ان مسلمانان شده

است. »٢٧
در مـقـابل، چـنان�كـه د$د$م، متدن�گـرا$ان مــسلمـان ضـمن پذ$رش عـلم و جتـربهÏ بشـرى، بر
اثرپذ$رى فــرضـ�ــه�ها و تئــورى�هاى علمى از اصــول فلســفى و ارزش�هاى ا$دئولوژ$ـك انگشت
مى�نهند. جا$گاه علم جتربى ب�ـش و پ�ش از هر چ�ز، $افنت معادالت ع�نى براى تصرف و تـغ��ر در
جهـان و جامـعه است. بنابرا$ن، بسـته به تفـس�ر مـا از جهـان، انسان و عـوامِل كالِن تأث�ـرگذار بر
حـ�ــات و هسـتى، مى�توان نـظر$ه�هاى گـوناگــونى پ�ـشـنهـاد كـرد و در نتــ�ـجـه پـس از گـذشنت از
آزمـون�هـاى جتـربى شــاهد نظر$ه�هاى عـلمى مـتــفـاوت در پـ�ش�برد اهداف انســانى بود. البــتـه،
متدن�گرا$ان ا$ن نـكته را دربارهÏ علوم انسـانى به صراحت اظهـار مى�دارند، ولى گروهى از آنهـا ا$ن

باور را به علوم طب�عى هم سرا$ت مى�دهند.
به هر حال، رو$كرد متدن�گـرا$ى بر ا$ن عق�ده است كـه براى حلِّ مسا$ل جامـعه و دست $ابى
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به توسـعـهÏ مطلوب با$ـد به تأسـ�س $ك حـوزهÏ كـارشناسى علمـى مـتناسب با اصـول و ارزش�هاى
اسالمى پرداخت و «علوم انسـانى ـ اسالمى» را كه و$ژهÏ جامـعه اسالمى است، تول�ـد كرد. به ا$ن
ترت�ب، طب�عى است كه برنامه�هاى توسعـه اجتماعى به�طور هم زمان از دو مقولهÏ د$نى و علمى كه
در بن�ـاد با $ك�د$گر همـاهنـگ شده�انـد، متـأثر خـواهد بود و بـه تدر$ج فـرآ$ند برنامـه�ر$زى در $ك

جامعهÏ اسالمى با برنامه�ر$زى در جوامع مدرن و سكوالر فاصله خواهد گرفت.
Ïاجتـماعـى در جامـعه Ïتوسعه Ïرو$كرد شـر$عت�گرا مـعمـوالً به مقـوله ∫v�U?L�?�« ÏtF?�u� Æµ
اسـالمى توجه چندانـى ندارد. ا$ن بى�توجهى گـاه در شكل افـراطى آن، به انكار ضـرورت توسعـه
مى�اجنامد و شرا$ط مطلوب را در مناسباتِ $ك جامعـه سنتى و گذشته�گرا جست وجو مى�كند، اما
معـموالً بد$ن�صورت است كـه شر$عت�گرا$ان از مـقولهÏ رشد و توسـعه و لوازم آن غفـلت $ا تغافل
مى�ورزند و آن را مسئله�اى بـى�ارتباط با رسالت د$ن مى�دانند و $ا دست�كم آن را در عصـر غ�بت از
دا$رهÏ تكال�p د$ـنى ب�ـرون مى�رانند. ا$ن نگرش كـه در گـذشـتـه غـالبـًا در طـرد و انكارهاى شـد$د
نسـبت به پد$ـده�ها و نهـادهاى جـد$د خـود را نشـان مى�داد، در دوره�هاى اخـ�ـر بـه $ك بى�تفـاوتى
عـملى نسبـت به لوازم توسعـهÏ مـدرن اجنـام�ـده است و حـتى گـاه د$ده مى�شـود كـه برخى از آنان به
ستا$ش از محـصوالت و نهادهاى مدرن مى�پردازند و اضطرار و احت�ـاج جامعهÏ اسالمى به ابزارها

و لوازم زندگى را دل�ل بهره�گ�رى از دست آوردهاى غرب قرار مى�دهند.
از سوى د$گر، جر$ان جتددگراى اسالمى اصوالً فـرا$ند عمومى توسعه در جوامع غربى را نه
تنها درست مى�داند، بلكـه آن را بهتر$ن راه رشد و پ�ـشرفت جوامع اسـالمى مى�ب�ند. روشنفكرى
د$نى حتت�تأث�ـر اند$شه روشنگرى در قـرن هجـدهم اروپا، هنوز هم به ا$ن د$دگاه كـه روند توسـعه
مـدرن، مـحـصــول $ك ضـرورت تار$خى در جـوامع بشــرى است و همـهÏ جـوامع د$ر $ا زود با$د

پذ$راى آن باشند، متا$ل نشان مى�دهد.٢٨
در برابر ا$ن دو د$دگاه، جر$ان متدن�گراى اسالمى بر ا$ن باور است كه مقولهÏ توسعه و تكامل
اجـتـماعى نـه�تنهـا از د$د اد$ان االهى مـغفـول منانده است، بلـكه بخشـى از رسالت انـب�ـا و اول�ـاى
االهى است كـه در عصـر غ�ـبت با$د از طر$ق عاملـان د$نى و امت اسالمى ادامـه $ابد. از ا$ن نگاه،
قـرآن كر$م تكامل مـعنوى و اخالقـى را نه تنها در بسـتر توسـعـه مادى و اجـتمـاعى د$ده است بلكه
اســاسـاً ابعــاد مــادى و مـعنوىِ تـوسـعــه را از $ك�د$گر قــابل تفكـ�ك منى�داند.٢٩ ازا$ن�رو، اگـر
«شــاخص�هاى توسـعــهÏ مطلـوب» را از قـرآن كــر$م اســتــخـراج كنـ�م، آشكارا خــواه�م د$د كــه



≥∞
∑¨

Â—
UN

Ç
 Ë

 Âu
Ý

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

U| 
‰U

Ý
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

شـاخص�هاى مادى و مـعنوى كامـالً در هم تن�ـده�اند بلكه ه�چ مـرز و فاصله�اى مـ�ان آنهـا منى�توان
ترسـ�م كرد. نكتـهÏ جـالب ا$ن�جـاست كه ارزش�هاى توسـعـه�اى در مكتب اسـالم غالبـاً به�گـونه�اى
ـه مادى و معنوى برخوردار است. بنابرا$ن، مى�توان گـفت توسعه است كه هم زمان از هر دو جنب

در شكل جامع آن همواره $كى از دغدغه�هاى اصلى انب�ا و آ$�ن�هاى االهى بوده است.
تا ا$ن�جا جر$ان متدن�گرا با جتـددگرا$ان همراه و همفكر است و توسعه اجـتماعى را در كانون
ـو$ش قرار مى�دهد ولى آن�چه ا$ن دو رو$كرد را از $ك�د$گر جدا مى�سـازد، د$دگاه توجه و تفكر خ
آنهـا دربارهÏ اهداف و الگوى توســعـه و تفـاوت جـر$ـان توسـعـه در اسـالم و دن�ــاى مـدرن است.
جتـددگـرا$ان از آن�جـا كـه تفكر مـدرن�ـتـه را اصـوًال حـاصل تراكم جتـربهÏ تار$خى بشـر مى�دانند، از
پذ$رش الـگوى د$نى بـراى توســعــه ســـرباز مى�زنند، ا$ـن در حــالى است كـــه پست�مــدرنـ�ــسم
(فراجتـددگرا$ى) امـروزه خود به فـرهنگى $ا منطقـه�اى بودن توسعـه اعتراف دارد و از جـزم�اند$شى
نسـبت به الگوى مـدرن پره�ز مى�دهـد. البتـه، پست�مـدرن�ها نظر$هÏ گـفتـمـانى توسـعه را به بهـاى
حذف «حقـ�قت» $ا نسبى�انگارى دربارهÏ حقا$ق و ارزش�هاى اخـالقى و فرهنگى اظهار مى�دارند،
در صورتى كه جر$ان متدن�گـرا تفاوت الگوى توسعه اسالمى با توسعه مدرن را در حـق�قت�گر$زى
و اخالق�ست�زىِ مدرن�سم مى�داند و معتقد است كه در سا$هÏ هدا$ت وحى و بر پا$هÏ «عقل فطرى» و
«حـقوق طـب�ـعى» مى�توان ارزش�هاى اصـولى و جـاو$دان انسـانى را از اخـالق عرفى و سـاخـتگى

تشخ�ص داد.٣٠
در $ك كـالم، رو$كرد متدن�گـرا$ى حتـقّق د$ن در منت زندگى مـسلمـانان را در گـرو مـدل�هاى
Ïهمـه�جانبـه ِÏمطلوب مـد$ر$ت و روش برنامـه�ر$زى اجـتمـاعى و داشنت طرحى روشن بـراى توسعـه

جامعه بر بن�اد نظام ارزشى اسالم مى�داند.
ِ هركدام چه Ïاز آن�چه گفتـه شد دانسته مى�شود كـه نگرش�هاى سه�گانه ∫s|œ oÒI% Ë «d�« Æ∂
رابطه�اى م�ـان حل�ّ مسا$ل اجتـماعى با حتقّق و اجـراى دستورات د$نى مى�ب�نند. شـر$عت�گرا$ان بر
ا$ن باورند كه اگـر حكومت�ها به وضع قوان�ن براساس احكام د$نى بپـردازند و مردم ن�ز رفتـار خود
را با دستورات اسـالمى منطبق سازند، مسـا$ل و معضالت حل�ّ و فصل مـى�شود. از سوى د$گر،
روشنفكران د$نى مـعـتـقدند كـه آن�چه در مـتـون د$نى دربارهÏ امـور اجـتمـاعى آمـده است مـربوط به
دوره�اى است كه مناسبات سنتى حـاكم بوده و در جامعهÏ مدرن كه مناسـبات اقتصادى و اجـتماعى
آن به كلى دگـرگـون شـده است، ا$ن احكام در تفـسـ�ـر سنتـى آن كارآ$ـى الزم را ندارد. بنابرا$ن،
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براى تطب�ق گـزاره�هاى وح�انى با شـرا$ط زمان با$د به «بازسازى فكر د$نى» پرداخت و مـتون د$نى
را براساس شرا$ط و مقتض�ات زمان از نو قرائت و فهم كرد.

اما نگرش متدن�گرا بر ا$ن عـق�ده است كه اجتهاد مـستمر و همه�جانبـه در متون و منابع د$نى،
مـعـارف به دست آمـده ـ اعم از توصـ�ـفـات هسـتى�شناخـتى و انـسان�شـناخـتى $ا احكام اخـالقى و
Ïجـامع و شـامل مى�تواند ضـامن سـعادت و بهـروزى بشـر در همـه Ïحـقوقى ـ به عنوان $ك منظومـه
ـا نكته مهم ا$ن�جاست كه تطب�ق ا$ن معـارف نسبت به هر شرا$ط خاص عصرها و نسل�ها باشد. ام
و حتــقّق ا$ن مــعــارف در عــ�ن�ت جــامــعــه ن�ــازمند ابزار و متـهــ�ـداتـى است كــه برخــالف پندار
شــر$عت�گـرا$ان ا$ـن امـر به ســهـولت و ســادگى امكان�پـذ$ر ن�ـسـت. ا$ن سـاده�انگارى از آن�جــا
برمى�خ�زد كه آنان اجراى د$ن در سطح جامعه را با امتثال تكال�p در رفتار فردى مقا$سه مى�كنند،
حال آن�كه ا$ن تشب�ه و ق�اس از نظر متدن�گرا$ان گمـراه�كننده است. پ�چ�دگى مناسبات اجتماعى و
حضور مـوانع و اقتضائات گوناگـون در سطح كالن جامعه ا$جـاب مى�كند كه احكام و ارزش�هاى
د$نى تا تبـد$ل شـدن بـه $ك برنامـه $ا قـانون مـوضـوعـه مـراحلى از پژوهش و كـارشـناسى علمى و

برنامه�ر$زى اجتماعى را طى كنند

∫U¼ÅXýu½ÅvÄ

١. البـتـه، به $ك مـعنا مى�توان ب�ـشـتـر$ن نزاع�هاى سـ�ـاسى و د$نى را پس از رحلت پـ�امـبـراكـرم(ص) به ا$ن مـوضـوع
بازگرداند: اختـالف ش�عه و سنى نسبت به جـا$گاه رهبرى در منظومهÏ معارف د$نى، مـقا$سهÏ خوارج م�ان حكومت
سـ�اسى و حـاكمـ�ت االهى (شـعار «اِن احلكم اّال للّه») و حـتى خوددارى مـرجـئه از ورود در چالش�هاى مـربوط به
مسـئلهÏ سـ�اسـت و رهبرى. امـا با مـالحظهÏ تفـاوت�هاى جـدى در خاسـتگاه ا$ن مـسـئله در دوران جـد$د و مـاه�ِت
مـوضوعـاتى كه امـروزه مطرح مى�شـود كه در واقع به حـضور عـقـالن�ِت خودبن�ـاد بشـرى و مرزبندى عـقل با وحى
ارتبـاط مى�$ابد، در مجـموع مى�با$ست ا$ن پرسـش را از مسـا$ل نو$ن د$ن�پژوهى به حسـاب آورد. براى منونه�اى از

ا$ن مقا$سه�ها، نك: محمد عماره، ت�ارات الفكر االسالمى، دارالشروق، ١٤١٨.
٢. ا$ن پس�زم�نهÏ تار$خى را در بخش دوّم ا$ن نوشتار به�تفص�ل پى خواه�م گرفت.

جر�ان�شناسى ٣. براى آشنا$ى با حتـوالت و جر$ان�هاى فكرى و فـرهنگى پس از انقـالب به كتـاب ز$ر مراجـعه شـود: 
فرهنگى بعد از انقالب اسالمى، ز$ر نظر س�دمطفى م�رسل�م، تهران، مركز بازشناسى ا$ران و اسالم، ١٣٨٤.

4. Typical
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٥. ا$ن نكتـه را به�طور مـشخص مـاكس وبر، جـامـعه�شناس مـشـهور آملانـى، مطرح ساخت. البـتـه، او ا$ن اصطالح را
دربارهÏ معـنا$ى كه به كنش شـخص $ا مجـموعـه�اى از اشخـاص فرضى اطالق مى�شـود، استـفاده كـرد و آن را «نوع

خالص» (Pure type) نام�د (نك: اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهرى و د$گران، ١٣٧٤، ص٣).
٦. در كتاب ز$ر ا$ن د$دگـاه با شفاف�ت ب�ش�ترى ارائه شـده است: محمد مـجتهد شبـسترى، نقدى بر قرائت رسمى از

د�ن، تهران، انتشارات طرح نو، ١٣٧٩.

٧. رسول جعفر$ان، جر�ان�ها و سازمان�هاى مذهبى ـ س�اسى ا�ران، چاپ ششم، بى�جا، ١٣٨٥.
٨. براى آشنا$ى با مـفهوم اجـتهاد در مـعناى مصطلح آن به كتـاب�هاى ز$ر مراجعـه كن�د: آقـابزرگ طهرانى، اجتـهاد و
مذاهب اسالمى، ترجمهÏ محمود افتخارزاده، تهران، انتـشارات حر، ١٣٦١؛ محمدباقر صدر، همراه با حتول

اجتـهاد، ترجمـه اكبـر ثبوت، انتـشارات روزبه، ١٣٥٩؛ اجتـهاد ترجـ�حى و تخـر�جى، دفتـر مجـامع مقـدماتى

Ïفـرهنگستـان علوم اسـالمى، ١٣٦٤ و حـس�ن عـز$زى، مـبانى و تار�خ حتـول اجـتهـاد، قم، انتـشارات مـؤسسـه
بوستان كتاب، ١٣٨٤.

٩. براى منونه نك: مهدى نص�رى، اسالم و جتدد، نشر$هÏ كتاب صبح، ١٣٨١.
١٠. فرد$ن قر$شى، بازسازى اند�شه د�نى در ا�ران، قص�ده سـرا، ١٣٨٤ و مهرزاد بروجردى، روشنفكران ا�رانى و

غرب، ترجمهÏ جمش�د ش�رازى، انتشارات فرزان روز، ١٣٨٤.

11. Humanism 

اومان�سم، ترجمه عبـاس مخبر، تهران، انتشـارات مركز، ١٣٧٨ و هنرى لوكاس، تار�خ متدن، ١٢. تونى د$و$س، 
ترجمهÏ عبداحلس�ن آذرنگ، تهران، انتشارات ك�هان، ١٣٦٩.

١٣. منونه�اى از ا$ن اثرپذ$رى را در تفس�ر د$ن مى�توان�د در آثار ز$ر بنگر$د: محمد مجتهد شبسترى، تأمالتى در قرائت
انســانى از د�ن، تهــران، طرح نـو، ١٣٧٨؛ عــبــدالكر$م ســروش و د$گـران، سنّت و سكوالر�سم، تهــران،

انتشارات صراط، ١٣٨١.
١٤. على شر$عتى، انسان، مجموعه آثار، ج٢٤، تهران، انتشارات الهام، ١٣٦٢.

١٥. براى ا$ن منظور مراجعه كن�د به حاصل تالش او در كتاب اسالم�شـناسى در خصوص تب��ن مفاه�م بن�اد$ن اسالمى
اسـالم�شناسى (درس�هاى دانشگاه مـشـهـد)، نظ�ـر توحـ�ـد، آخـرت، دن�ـا، خـتم نـبـوت و… : على شـر$عـتى، 

مجموعه آثار، ج٣٠، چاپخش، ١٣٦٨.
16. Rationlism

17. Emprism
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١٨. عبـدالكر$م سروش، قـبض و بسط تئور�ك شـر�عت، تهران، انتـشارات صـراط، ١٣٧٣؛ عبدالـكر$م سروش،
صراطهـاى مستـق�م، تهران، انتشـارات صراط، ١٣٧٧ و محمد مـجتهد شبـسترى، هرمنوت�ك، كتاب و سنّت،

تهران، انتشارات طرح نو، ١٣٧٥.
١٩. محمـد اقبال الهورى، اح�ـاى فكر د�نى در اسالم، ترجمهÏ احمـد آرام، كتاب پا$ا، بى�تا؛ مهـدى بازرگان، راه
طى شده، مجموعه آثار، ج١، انتـشارات قلم، ١٣٧٧؛ مهدى بازرگان، بعثت و تكامل، مجموعه آثار، ج٢،

اسالم�شناسى، مجـموعـه آثار، ج٣٠ (در دو كتـاب اخ�ر بـه طورخاص انتشـارات قلم، ١٣٧٨؛ على شر$ـعتى، 
بحث خــامت�ّت را بنگـر$د)؛ عـبــدالكر$م ســروش، بسط جتــربى نبــوى، تهــران، انتـشــارات صـراط، ١٣٧٨؛
عبـدالكر$م سروش، آ��ن در آ��نه، فصل «بسط تار$خى د$ـن»، تهران، انتشارات صـراط، ١٣٨٤ و ن�ز مراجـعه
كن�د به: مصاحبه�هاى مجله زنان با چند تن از روشنفكران د$نى در خصوص رو$كرد روشنفكرى د$نى به مسا$ل و

معضالت زنان (نشر�ه زنان، ش٥٧، ٦١ و… ).
٢٠. Progression ؛ ا$ن نظر$ه را پ�شرفت�گرا$ى (Progressivism) مى�گو$ند.

٢١. لوسـ�ن گلدمن، فلسـفـهS روشنگرى، ترجـمـه: نصوره كـاو$انى، انتـشـارات فكر روز، ١٣٧٥، ص١٩ و ارنست
كاس�رر، فلسفه روشنگرى، ترجمهÏ $داللّه مدقن، انتشارات ن�لوفر، ١٣٧٠.

٢٢. براى شرح تفـص�لى از ا$ن برداشت نك: محـمدتقى سبـحانى، درآمدى بر الگوى شـخصـ�ت زن در اسالم، دفتر
مطالعـات زنان؛ هم�چن�ن مـراجعـه به آثار ز$ر مناسب است: مـحمـدباقر صـدر، اقـتصـادنا، ب�ـروت، دارالفكر،
١٣٨٩ ق؛ مهدى هادوى�تهرانى، كل�ت و نظام اقتـصادى اسالم، قم، انتشارات خـانه خرد، ١٣٧٨؛ منونه�هاى

د$گرى از ا$ن دست آثار را در بخش دوم از هم�ن مقاله بب�ن�د.
٢٣. سخن از اسالمى�سـازى علوم به�طور مشخص از دهه ١٩٦٠ توسط گروهى از اند$شمندان عـرب مطرح شد كه در
نهـا$ت به تأس�س «املعـهـد العاملى للفكـر االسالمى» و انتـشار نشـر$ه «االسـالم�ـة املعرفـة» اجنـام�ـد. براى آشنا$ى با
د$دگاه هاى ا$ن گروه به كتـاب�هاى ز$ر مراجعه شود: قضا�ا املنهجـ�ه فى العلوم االسالم�ه واالجتـماع�ه، نصر
محمد عارف (حتر$ر)، املعهدالعاملى للفكر االسالمى، ١٤١٧؛ اسالمى�سازى معرفت، ترجمه مـج�د مرادى،
قم، پژوهشـگاه حـوزه و دانـشگاه، ١٣٨٥. البــتـه، انـد$شـمنـدان ا$رانى ن�ــز تاكنون در ا$ن راه گــام�هاى مــؤثرى
برداشـــتــه�اند، بـراى آشنا$ى بـا گــوشـــه�اى از ا$ن آراء نك: علم د�ـنى، د�دگـــاه�ها و مــالحـظات، به كــوشش
س�ـدحم�درضـا حسنى و د$گران، قم، پژوهشگاه حـوزه و دانشگاه، ١٣٨٥. و براى تفص�ل د$دگـاه�هاى $اد شده
نك: خـسرو باقـرى، هو$ت علم د�نى، تهـران، سازمـان چاپ و انتـشـارات وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـالمى،
مبانى ١٣٨٢؛ مهدى گلشنى، علم د�نى و علم سكوالر، تهران، پژوهشگاه علوم انسـانى و مطالعات فرهنگى؛ 
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Sنظرى نهضت نرم�افزارى، س�دمهدى م�رباقرى، مؤسسه فرهنگى فجر وال$ت، ١٣٨٥؛ عل�رضا پ�روزمند، رابطه

منطقى د�ـن و علوم كـاربردى، ١٣٧٦؛ حـسـ�ن بسـتـان و د$گران، گـامى به سـوى علم د�نى، قم، پژوهشگاه

حوزه و دانشگاه، ١٣٨٤؛ س�ـدحس�ن نصر، ن�از به علم مقدس، ترجمه حسن م�ـاندارى، مؤسسه فرهنگى طه،
.١٣٧٩

Ï٢٤. مـحمـد بن $عقـوب الكل�نى، الكافى، دارالكتب االسـالم�ـه، ج١، ص١٦. (ان�ّ للّه على النّاس حـجّتـ�ن: حجـة
، فامّا الظاهرةُ فالرسل واالنب�اء واالئمه(ع) و امّا الباطنهُ فالعقول. ) Ïباطنه Ïظاهرة و حجة

٢٥. براى تأ$�د ا$ن د$دگـاه به شواهدى اشاره مى�شود كـه از جمله در روا$ت معروف هشام بـن حكم از امام صادق(ع)
آمـده است: «العـقُل ما عُـبـد به الرحـمُن و اكْتُـسِبَ به اجلَنانُ: عـقل وسـ�لهÏ بندگى و ابزار حتـصـ�ل سعـادت بشـرى
است.» هرچند ا$ن حـد$ـث به عـقل نظرى و عـقل عـملى ن�ـز اشـاره دارد، امـا مـسلـمـاً عـقل ابزارى را ن�ـز شـامل
مى�شود. شاهد ا$ن كه عقل در ا$ن�جا به همهÏ جنبه�هاى عقالنى $ادشده اشاره دارد، ا$ن است كه امام(ع) در پاسخ
به هشام كه پرس�ـد: «وامّا ما فى املعاو$ه؟» پاسخ فرمودند: «تِلك الـشَ�ْطنةُ، تِلك النُكراءُ. » ظاهر سخن ا$ن است
كـه عقلِ مـحاسـبه�گـر و ابزاراند$ش اگـر با شناخت درست از اهداف و ارزش�ها همـراه نباشـد، عـقالن�ّت حـق�ـقى

ن�ست (نك: محمد بن $عقوب كل�نى، الكافى، ج١، ص١١، ح٣).
٢٦. ال�و$ه روآ، جتربهS اسالم س�اسى، ص٨.

٢٧. همان.
٢٨. سع�ـد حجار$ان، از شاهد قـدسى تا شاهد بازارى، تهران، انتـشارات طرح نو، ١٣٨٠ و عبـدالكر$م سروش و

د$گران، سنّت و سكوالر�سم، تهران، انتشارات صراط، ١٣٨١.
٢٩. مـرتضى مطهـرى، گـفـتـارهاى مـعنوى، تهـران، انتـشـارات صـدرا، ١٣٧٢ و محـمـدتقى مـصـبـاح $زدى، راه و

راهنماشناسى، قم، مؤسسه امام خم�نى(ره)، ١٣٧٦.
٣٠. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسالم، تهران، انتشـارات صدرا، ١٣٧٤؛ همان، بررسى اجمالـى مبانى
اقتصاد اسالمى، تهران، انتشـارات حكمت، ١٤٠٣ ق و محمدتقى مـصباح�$زدى، حقوق و سـ�است در قرآن،

قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم�نى(ره)، ١٣٧٧.


