
  ضرورت و حدود تجدد
  

آئين اسالم، به عنوان متکامل ترين نسخه شريعت الهی که تضمين سعادت دنيا و آخرت بشر را        
در همه اعصار برعهده گرفته است، رسالتی سنگين را بردوش دارد که شريعت را  در برابر    

  .آرمانهای بلند انسانها در طول زمان، پاسخگو قلمداد می کند
اره باال، نخست به شرح ابعاد اين ويژگی اسالم ، و سپس به توضيح        به منظور تبيين گز 

  .مسئوليت بزرگ آن می پردازيم
  

  آخرين آئين الهی
  

  :قرآن مجيد با صراحت، پايان بخش بودن اسالم را در آيه ذيل چنين بيان می فرمايد
  

سوره آل  ( "    و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو في اآلخرة من الخاسرين                "  
  ).85عمران، آيه 

  
و هرکه جز اسالم  دينی بجويد، هرگز از وی پذيرفته نشود و او در آخرت از زيانکاران        " 

  ".است
  

در پرتو اين آيه بخوبی روشن می گردد که با آمدن اسالم، هيچ آئين ديگری در بارگاه الهی        
  .پذيرفته نيست ؛ چه اديان پيشين و چه مکتبهای پس از آن 

نای اين خصوصيت، دين اسالم بايد عناصری را در درون ساختار خود داشته باشد که                   بر مب
در هرعصری بتواند راهگشای مردم  باشد و هرگز از کاروان زمان ، عقب نماند؛ بلکه             
پيشاپيش ديگر مکتبها و آئينهايی که به عنوان مذهب ارائه شده اند  حرکت کند و راه ساحل          

  . تار در گردابهای خودساخته نشان دهدنجات را به انسانهای گرف
آنچه ما در اين نوشتار به دنبال آن هستيم ، بررسی اين قدرت خالقه در اسالم و عناصر بديع     

  .آن است که نيروی کشش پذيری آن را بی نهايت نموده است
  

  متکامل ترين نسخه شريعت
  

.   همه اديان آسمانی يکی است     با تدبر در جهانبينی اسالمی ، به اين نتيجه می رسيم که جوهر           
دين الهی ، مانند يک درخت پربار و مقدسی است که در آغاز خلقت بشر کاشته شده و در         
طول تاريخ انبياء ، به رشد خود ادامه داده است تا سرانجام ، با آمدن کاملترين انسانها و خاتم                        

ين درخت تنومند به حدی  کمال ا . پيامبران ، اين شجره طيبه نيز به اوج کمال خود رسيده است  
است که برای هرنسلی ، ميوه مناسب زمان را عرضه می دارد و مسئوليت خويش را در          

  .برابر بشر در همه اعصار بر دوش می گيرد
  :قرآن مجيد ، همه پيامبران را که راهبانان اين طريق مقدسند می ستايد و چنين می فرمايد

 النبيين من بعده و اوحينا الی ابراهيم و اسماعيل و         انا اوحينا اليک کما اوحينا الی نوح و     " 
.  اسحق و يعقوب و االسباط و عيسی و ايوب و يونس و هارون و سليمان و آتينا داود زبورا      
. و رسال قد قصصناهم عليک من قبل و رسال لم نقصصهم عليک و کلم اهللا موسی تکليما     

  "جة بعد الرسل و کان اهللا عزيزا حکيما   رسال مبشرين و منذرين لئال يکون للناس علی اهللا ح    
  ).165 تا 163سوره نساء ؛ آيه (
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ما به تو وحی کرديم ، همچنان که به نوح و پيامبران بعد  از او وحی کرديم ؛ و به ابراهيم و         " 
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسی و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحی نموديم       

و پيامبرانی که داستان آنان را بر تو حکايت کرديم و رسوالنی که     . بخشيديمو به داود ، زبور 
پيامبرانی که بشارت      . قصه آنان را با تو بازگو ننموديم ؛ و خداوند با موسی آشکارا سخن گفت        

دهنده و هشدار دهنده بودند، تا برای مردم پس از آمدن آنان ، در مقابل خدا حجتی نباشد و           
  ".  يم است خداوند عزيز و حک

نمی خواهيم تا با اختيارکردن       )  مانند مسيحيان   (بر همين اساس، ما هرگز از غير مسلمانان        
اسالم ، دين خود را عوض کنند ؛ بلکه از آنان می خواهيم تا با اختيار کردن اسالم ، دين خود              

به مرحله     را تکامل بخشند و با افزودن معارف اسالمی بر رسالت حقيقی ديگر انبياء الهی ،     
 .متکامل تری که مورد پذيرش خداوند است ، راه يابند

 
  تضمين سعادت دنيا و آخرت

برخالف برخی از مکاتب و آئين ها که يا تنها برای حل مشکالت دنيوی مردم طرح و برنامه              
ارائه می دهند  و يا خود را ضامن سعادت بشر در عالم پس از مرگ       می دانند؛ شريعت            

بختی همه انسانها را در هردو بعد دنيا و آخرت ضمانت می کند و برای هر دو         اسالم، خوش
  .جنبه جسمی و روحی آنها دستور العمل دارد

  :در آخرين وصيت خود چنين      می فرمايد) ع(امام حسن مجتبی 
  

  " .اعمل لدنياک کأنک تعيش أبدا ؛ واعمل آلخرتک کأنک تموت غدا " 
  
کن ، مثل اينکه برای هميشه زنده خواهی ماند؛ و برا ی آخرت خود                 برای دنيايت چنان تالش      " 

  ".نيز چنان کار کن؛ مانند اينکه فردا از جهان رخت خواهی بست 
  

به همين دليل، انديشمندان مسلمان نيز، به بيان جامعيت برنامه آئين الهی برای رشد و تعالی                
به   .   مادی و معنوی پرداخته اند :بشر در هر دو زمينه دنيوی و اخروی و به عبارت ديگر 

  :عنوان مثال، حافظ با زبان شيوای هنر در يک غزل زيبا چنين می سرايد
  

  صوفی ار باده  از اين دست   به جام   اندازد
  عارفان  را همه     د ر شرب  مدام    اندازد
  روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

  دازددل   چون   آينه   در   زنگ   ظالم    ان
  آن زمان وقت می صبح فروغ است  که شب
  گرد    خرگاه   افق     پرده   شام      اندازد

  .اين ويژگی، مسئوليت دين ما را دوچندان سنگين می کند
شريعت اسالم بايد از يک سو نيروی  عظيم تجديد شونده و متناسب با زمان را برای             

ايتی و مديريتی داشته باشد ؛ تا همگام با رشد  سازماندهی امور دنيوی  فرد و جامعه  در بعد هد  
دانش بشر و تحول ابزارها و شيوه های زندگی اجتماعی و ظهور ايدئولوژيهای روزآمد ،          
ابتکار عمل را در راهگشايی جوامع انسانی در دست داشته باشد؛ و از سوی ديگر، از چنان       

در هر عصری  در اختيار داشته      کشش معنوی چند بعدی بهره ببرد که بتواند سکان  دلها را     
  .باشد و کشتی بشريت را به ساحل نجات آرامش و جزيره امن فضيلت رهنمون گردد

به همين دليل، شايسته است مجموعه دستورهای فقهی اسالمی را به دو بخش مجزا  تقسيم        
  :کنيم
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  احکام تربيتی و احکام مديريتی
  

د که به منظور تکامل روح انسان و شکوفا        دسته اول از مسائل فقه اسالمی ، احکامی هستن        
شدن استعدادهای معنوی آدمی و آماده ساختن روان انسانها برای ورود به عالم ملکوت فرستاده            

  .شده اند
دسته دوم ، احکامی هستند که به منظور اداره شئون جامعه و بيان کيفيت مديريت نظام        

  .هنگی آمده استحکومتی در ابعاد سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فر
  . بناميم" مديريتی"و گروه دوم را احکام " تربيتی"گروه اول را می توانيم احکام 

منظور از احکام تربيتی ، کليه دستوراتی است که در قوام بخشيدن به نظام اجتماعی و تنظيم                  
  .روابط بخشهای مختلف جامعه و اداره امور کشوری و لشکری ، نقش دارند

" معامالت   " و  "  عبادات  "  ه اسالمی را که فقهاء بزرگوار ما بر دو بخش            ابواب گوناگون فق   
  :تقسيم نموده اند ، می توانيم بر اساس مبنای يادشده ، بدين شرح دسته بندی نماييم

، اعتکاف ، حج ،      ) شامل غسل ، وضو و تيمم  (ابواب فقهی مربوط به نماز، روزه ، طهارات          
  .می گنجند" تربيتی "نذر و مانند آنها، در زمره احکام

اما ابواب مربوط به زکات ، خمس ، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد ، قضاء ، شهادات                        
، وقف ، متاجر، رهن، حجر، اجاره ، وکالت ، وصايا ، قوانين ازدواج و طالق ، احياء موات،                             

نوان  احکام صيد و ذباحه ، احکام ميراث، حدود ، قصاص ، ديات و امثال آنها ؛ به ع         
  .به معنايی که بيان شد؛ قلمداد می گردند" مديريتی"احکام

بخشهايی از دسته نخست مانند برخی ابعاد نماز جمعه ، جنبه حکومتی و مديريتی نيز به خود          
می گيرند؛ و بخشهايی از دسته دوم مانند قصد قربت در وقف و جهاد و زکات و خمس نيز،                  

ته اول از احکام ، برای خودسازی و تکامل روح و          اما پيکره اصلی دس   . بعد تربيتی دارند 
شکوفا شدن معنويت انسانها آمده ؛ و شاکله دسته دوم از احکام ، رسالت اداره شئون جامعه و         
تنظيم روابط اعضاء آن در زمينه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سياسی را بر عهده            

  .دارد
  تجدد ذاتی اسالم

  
ان در گذر زمان ، همگام با کاروان هستی ، مراحل کمال را يکی               از آنجا که از يک سو انس       

پس از ديگری در هردو بعد فردی و اجتماعی طی می کند ؛ و از سوی ديگر، شريعت اسالم ،                
مسئوليت پاسخگويی به نيازهای بشر را در همه اعصار بر عهده گرفته است ؛ بنا بر اين، آئين        

خود داشته باشد که امکان شکوفايی معارف  و تناسب        الهی ما بايد نيرويی شگرف در درون   
به عبارت      . شيوه های هدايتی و مديريتی خود را  با هر عصری و برای هر نسلی فراهم سازد            

ديگر، ابدی بودن اسالم از يک سو ، و نامتناهی بودن سير تکاملی انسان در بستر زمان از  
  .را رقم می زنندسوی ديگر؛ تجدد ذاتی اين آئين بالنده و جاودانی 

مسئوليت بزرگی که بر دوش انديشمندان اسالمی قرار دارد اين است که معنای درست اين        
تجدد و وسعت دايره آن را با دقت و متانت تبيين نمايند؛ تا از يک سو، موجبات جمود احکام و          

  .ندمعارف اسالمی را فراهم نسازند و از سوی ديگر ، جوهر حقيقی دين را به حاشيه نران
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  مفهوم تجدد ذاتی اسالم
 

به منظور روشن شدن معنای  تجدد در اسالم و تفاوت ميان ديدگاه ما با نظريه هايی مانند                
تئوری عصريت در کالم جديد و ديدگاه دانش هرمنوتيک  در خصوص معرفت دينی ،  بحث             

  .ذيل را تقديم می داريم
 برخی اديان مانند مسيحيت ، چالش های        معرفت دينی  در  از آنجا که ديدگاه عصری سازی    

بزرگی را پديد آورده است و برخی برداشت های افراطی در اين زمينه ، شريعت را از         
محتوای اصلی آن تهی ساخته  و از اين رهگذر، رسالت اساسی دين را در تربيت و هدايت        

می پردازيم و سپس      بشر به حاشيه رانده است ؛  بنا بر اين ، نخست به تبيين نظريه عصريت                     
  .تفاوت ديدگاه خود را در خصوص تجدد در اسالم با پديده عصری سازی بيان   می کنيم

  
  نظريه عصريت 

  
جمعی از انديشمندان  برآنند که نظريه عصريت  معرفت دينی، ديدگاهی تفسيری است که بر          

 . پايه عدم ثبات و عدم قطعيت و مطلق نبودن معرفت دينی بنا شده است
برخی    .  آور می شود که از تئوری عصری سازی ، نمودهای گوناگونی عرضه شده است             ياد

از نويسندگان به اين مقدار بسنده کرده اند که مقصود از عصريت، تحول پذيربودن معرفت         
به عبارت ديگر، اصل شريعت در مقام تعريف، امری ثابت و جامع       . دينی و علم کالم است

ت در مقام تحقق، مانند ديگر معارف انسانی دائما در حال            است ولی معرفت بشری از شريع   
  . تحول است 

تنها شکل و  " اما برخی ازسردمداران نظريه عصری سازی معرفت دينی ، اين سخن را که      
صورت دين با شرايط عصری تعيين و تبيين می شوند و محتوای دين ، امری مطلق و ازلی و        

يت را تا آنجا توسعه می دهند که بر اساس آن ، هم             برنمی تابند و تئوری عصر  "     ابدی است
برخی از آنان توصيه       .  شکل دين و هم محتوای آنرا تابع شرايط زمانی و مکانی قلمداد می کنند               

به مقتضای   " انسان "می کنند که اين ديدگاه به کتاب مقدس نيز تعميم داده شود و بر اين مبنا ؛     
رايج و پيش فرضهای ذهنی خود، به تفسير و          شرايط زمانی و محيطی و براساس فرهنگ         

  . تبيين آن بپردازد
برخی از اين نظريه پردازان تصريح می کنند که عصری سازی ، به معنای هماهنگ ساختن                  

  .دين با انديشه های مقبول زمان ، فرهنگ رايج و شرايط اجتماعی عصر می باشد
 که متناسب و مالئم با طرز تفکر       بر اين اساس، کتاب مقدس بايد طوری تفسير و تبيين شود          

عصر حاضر باشد و معارف و مباحثی که با انديشه های رايج زمان مناسب نيستند، طرد                  
کتاب و سنت  به گونه ای نو و بديع تفسير شوند که با انديشه های رايج و فرهنگ   . شوند

  .معاصر سازگار باشد؛ گرچه اين تفسير جديد، بر خالف نص کتاب و سنت باشد
حال اگر زمانی فرا    . معرفی می کند" مکلف " ثال ، شريعت ، انسان را در برابر خداوند   م

رسد که گرايش رايج و انديشه معاصر ، انسان را از گردونه تکليف خارج دانسته و او را تنها        
بداند و او را محور اصلی در قانون گذاری قلمداد نمايد، بايد ديدگاه شريعت در    " محق  " 

 بودن انسان  طرد شود و کتاب مقدس نيز بر اساس اصالت و محوريت بشر                 خصوص مکلف  
  .در هرگونه قانون گذاری تفسير و توجيه شود

  
  ويژگيهای نظريه عصريت

  
  :با تدبر در تئوری عصريت ، روشن می گردد که اين نظريه دارای ويژگی های ذيل می باشد
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عيت و نسبی بودن معرفت    مبنای اساسی نظريه عصری سازی ، عدم ثبات ، عدم قط     .1

دينی در نزد برخی ؛ و يا  نسبی بودن و عدم ثبات اصل دين در نزد بعضی ديگر           
  .محسوب می شود

محور عصريت، برداشت انسان از دين در چهار چوب شرايط زمانی و مکانی و              .2
  .فرهنگ رايج است 

 متناسب ساختن دين با عصر در تئوری عصريت، امری است که از برون بر دين        .3
بنا بر اين ، ميزان در تفسير و تبيين کتاب و سنت ، نص محتوای آنها               . تحميل می شود  

و غنای ذاتی شريعت  نيست ؛ بلکه انديشه های رايج هرعصر و فرهنگ معاصر ، به          
 .عنوان معيار اصلی در اين امر به حساب می آيند

ی متغير هر عصر   روشن است که برمبنای اين ويژگی، دين و تعليمات آن تابع گرايشها        
 .می گردند و با وزش هرباد تئوريکی و خيزش هر موج ليبراليستی، تغييرماهيت می دهند

آسيبها و پيامدهای    " جان هال "به همين دليل، حتی برخی از مناديان عصری سازی مانند    
نامطلوب اين تئوری را جدی دانسته و برآنند که نظريه عصريت ممکن است به لغزش گاه        

  . يده شود و سرانجام ، در پرتگاه شکاکيت  سقوط کندنسبيت کش
آشکار است که اين نظريه ، محتوای تعاليم شريعت و نقش فعال آن را در هدايت بشرسلب                

  . می کند و جوهراصلی دين را به حاشيه می راند
  

  هرمنوتيک و تفسير شريعت
  

ستيم با ديگاه دانش    به منظور روشن شدن تفاوت ميان نظريه تجدد که در صدد تبيين آن ه   
هرمنوتيک در زمينه تفسير دين و تبيين معرفت دينی، شايسته است اين نظريه نيز توضيح داده     

  .شود تا موضع ما نيز در ازاء آن روشن گردد
گرچه اين     .   به معنای تفسير کردن گرفته شده است Hermeneiaهرمنوتيک از واژه يونانی    

 رفته است ؛ ولی  کاربرد غالب آن در تفسير متون          اصطالح در مورد علوم گوناگون به کار     
دينی  در فرهنگ معاصر، ما را بر آن  می دارد تا اين نظريه را طرح کنيم و موضع خويش                         

  .را در اين خصوص بيان داريم
از    "  هانس گئورگ گادامر    "و  "  مارتين هايدگر   "، "   فردريش شاليرماخر     ":دانشمندانی مانند  

 .محسوب می شوندسردمداران اين نظريه 
 از ديدگاه برخی از پيش قراوالن اين ديدگاه ، فهميدن يک متن و يا يک سخن ، عبارت است     

بر اين اساس، شنونده ،   . از تجربه کردن دوباره اعمال ذهنی مؤلف متن يا صاحب سخن   
ا  مجموعه ای از واژه های گوينده يا نويسنده ای را می شنود و با يک عمل ذهنی پيچيده ، معن   

  : بنا بر اين ، تفسير متن دو جنبه دارد . و مفهوم آن را به صورت حدسی کشف  می کند
جنبه ادبی و لغوی به معنای فهم عبارات گوينده بر اساس شرايط زبانی که مؤلف متن          .1

  .با آن  محشور بوده است
  .جنبه روان شناختی به معنای فهم ذهنيت خاص مؤلف  .2

ده اند که هرگونه تفسيری  از متن ، از طريق مجموعه ای       برخی ديگر به اين نکته اشاره کر  
واژه ها و عبارات ، دارای يک       .  از             پيش فرضهای خواننده و شنونده شکل می گيرد       

معنای کلمات ، مبتنی بر شرايط ذهنی و زمانی و           . معنای واحد در همه اعصار و شرايط نيستند     
بنا بر اين ، برای فهميدن    .  آن بسر می برده استحال هوايی است که مؤلف ويا گوينده در   

درست سخن وی ، بايد از آنچه در لغتنامه ها و فرهنگها آمده است فراتر برويم و شرايط                  
هرگونه برداشت و تفسير ما از گذشته وابسته        . زمانی و جهان معاصر مؤلف را بازسازی کنيم        

  .  رض تجديد نظر قرار داردبه وضعيت هرمنوتيکی ما است و در آينده نيز ، در مع
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از آنجا که هيچ تفسيری بدون پيش فرض        : بعضی از مشاهير دانش هرمنوتيک می گويند     
امکان پذير نمی باشد، بنا براين ، هيچ تفسير عينی و نهايی وجود ندارد و ما      نمی توانيم    

 مستلزم ترکيب    زيرا تفسير،. مطمئن شويم که تفسير ما از متن ، صحيح است يا تفسيری ديگر   
  .افق های گذشته و حال ؛ و به عبارت ديگر ، ترکيب افق متن و سخن گوينده و افق فهم مفسر

  
  چالش هرمنوتيک در عرصه فهم دين

  
سرايت نظريه هرمنوتيک به حوزه معرفت دينی، موجب بروز چالش هايی  در اين عرصه                    

  .گرديد
زمينه يکسان نيست ؛ ولی تعابير جمعی      گرچه ديدگاه همه دانشمندان علم هرمنوتيک در اين   

  :  ازانديشمندان اين فن ، لوازم ذيل را تداعی می کند
  .قائل شدن به نسبيت در فهم شريعت و تفسير متون دينی   .1
 .فقدان معيار برای تشخيص صحت يا سقم هريک از قرائت های مختلف از دين .2
 .عدم امکان دستيابی به فهم صحيح متون دينی .3

  
  ريه تجدد ذاتی اسالمويژگيهای نظ

  
پس از آشنايی با مشخصات تئوری عصريت و ديدگاه دانش هرمنوتيک ، اينک به بيان                 

می پردازيم تا تفاوت اين نظريه با ديدگاه های        " تجدد در اسالم "  خصوصيت های  نظريه     
  :اين ويژگيها عبارتند از.            مذکور روشن گردد

 پايدار و غنی تر از نيازهای بشری هر عصر می      اصل و گوهر دين ما ، امری ثابت ،    .1
 . وتوانايی پاسخگويی به آرمانهای انسانها را برای هميشه دارد باشد

  
شريعت اسالم، همانند اقيانوس بی کرانی است که فرزندان هر عصری ، در سطح           .2

 . خاصی از اين دريای سرشار، به صيد گوهر های نا متناهی آن می پردازند
 

راد بشر در هر زمان نيز، به تناسب سطح فکری خود و به اندازه   هر يک از اف  .3
اين برداشت     . گنجايش ظرف وجودی خويش ، از آن چشمه زالل برداشت   می کند         

محدود ازدين، اگر از مسيری که شريعت توصيه نموده صورت گيرد ، مطابق با واقع      
 . انسانی باشد؛ و در غير اين صورت ،       می تواند نادرست و زاييده لغزش

 
تجدد در دين به معنای تالش اسالم شناسان     هر عصری برای درک درست شريعت            .4

در سطحی است که شارع  ، رسالت هدايت بشر را  برای آن عصر بردوش گرفته             
 .است

 
جانمايه های تجدد در اسالم، به صورت قواعدی کلی در درون پيکره شريعت چنان        .5

 مقتضيات هر زمان ، تازگی دين را تضمين نموده و     تعبيه شده اند که متناسب با 
 .هدايتگری آن را پاس می داردند

 بر اين اساس ، اسالم دارای غنای ذاتی است و     منبع تجدد در شريعت ، خودجوش و                    
قواعد عام فقهی در کنار    . درون زا است و   امری نيست که از برون بر دين تحميل شود  

، امری متمايز است که بررسی دقيق آن ، يکی از کليدهای          فروع فقهی و علم اصول فقه    
اصلی برای گشودن راز تجدد در فهم قوانين  شريعت در عين ثبات و غنای ابدی اصل دين              
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است؛ و اينطور نيست که فرهنگ معاصر و شرايط زمانی و مکانی و پيش فرضها و يافته                     
  . نمايدهای علمی و فلسفی جديد، تحول را بر معرفت دينی تحميل

  
بستری که رودخانه شريعت اسالم  بر آن جاری است ، دارای معيارهايی است که               . 6

جايگاه واالی عقل و خردورزی ، ارزش بی بديل          .  بالندگی آن را تا ابد تضمين می کند    
  .عدالت خواهی و اهميت سماحت در اسالم، از جمله اين معيارها به حساب می آيند

  
  نسب سيد رضا حسينی –کانادا 
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