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   موانع نواندیشی دینی
اکبر رشاد علی

*  
  چکیده

هاست به شـدت دچـار رکـود و رکـون هسـتیم و جـز        هاي دینی، قرن اي از دانش در پاره
  .زند تکرار هزار بارة میراث پدران معنویمان هیچ از ما سر نمی

با توجه به خطورت امر اجتهاد و ضرورت تحول در علوم دیـن، بازشناسـی و مواجهـه بـا     
  .شود وامل رکود این رشته از اهمیت فراوانی برخوردار میع

ترین تقسیم موانع، تفکیک آن به برونی و درونی، آفاقی و انفسی است؛ عوامـل   کاربردي
اي که معطوف به بیرون وجود محققان و اصحاب علـوم دیـن اسـت، آفـاقی نامیـده       بازدارنده

ن را از تولیـد علمـی بازداشـته، انفسـی     شود و عواملی را که به نحو درونی اربـاب علـم دیـ    می
در این مقال موانع فوق به طرز منطقی تقسیم و انواع هر قسم تعریف شده است سپس . نامیم می

برخی انواع مورد بررسی قرار گرفته است؛ موانع نواندیشی در دوازده گروه به شرح زیر شرح 
  : شده است
  )شخصیتی(موانع انفسی ) الف

  ـ موانع تدبیري3موانع روانی،  ـ2ـ موانع منشی،1
  )معرفتی(موانع انفسی ) ب
ـموانع 7شناسی،  ـ موانع رویکرد ـ دین6شناختی،  ـ موانع معرفت5ـ موانع بینشی و فلسفی، 4

  روشگانی 
  )برونی(موانع آفاقی ) ج
  ،ـ موانع اجتماعی11، ـ موانع تاریخی10ـ موانع فرهنگی، 9، ـ موانع اخالقی8

  تیـ موانع مدیری12
از موانع در این مقاله، هرگونه عامل سلبی و ایجابی است کـه سـبب رکـود و فتـور       مراد

  .نیز مانع اطالق شده است» عدم مقتضی«نوآوري علمی گشته و از باب تسامح، به 

                                                             
 12/8/83: ، تاریخ تأیید 1/8/83: تاریخ دریافت .  
 ه فرهنگ و اندیشه اسالمیعضو هیأت علمی پژوهشگا.  
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نواندیشی دینی، موانع نواندیشی، معرفت دینی، فهـم دیـن، نـوفهمی،     :واژگان کلیدي
  .پردازي دینی، علوم دینی نظریه

  
  :تحلیل وضعیت کنونی علوم دین

هاست به شدت دچـار   هاي دینی مانند فلسفه و کالم، قرن ها و دانش اي از رشته در پاره
زنـد،   رکود و رکون هستیم و جز تکرار هزار بارة میراث پدران معنویمان هیچ از ما سر نمی

  ر گذاشـته کالم ما بعد از خواجه نصیرالدین طوسی یک دوران رکود طـوالنی را پشـت سـ   
گیري در فلسـفه اسـالمی بـه چشـم      است کما اینکه پس از مالصدرا تحرك و تحول چشم

ایـم و   خورد ولی اخیراً در حوزة مباحث بینشی در معرض یک تحول جدي قرار گرفته نمی
با ظهور عالمه طباطبایی تحول در فلسفه ما آغاز شد و اصالحات و ابـداعاتی در سـاختار،   

کـنم و بـا    تعبیـر مـی  » مکتب نوصدرایی«سفی رخ داد که من از آن به رویکرد و مباحث فل
ظهور استاد شهید مطهري هم در حوزة علم کالم تحولی خـاص آغـاز شـد کـه از آن نیـز      

؛ استاد »نگر معطوف به حیات اجتماعی جامع«توان به کالم نو شیعی ایرانی یاد کرد، کالم  می
اخت؛ هر چنـد اسـتاد شـهید فیلسـوف بـود؛ امـا       اي را در زمینه این دانش دراند طرح تازه

مـتکلم ـ   «هاي فلسفی را در خدمت عقاید دینی به کار گرفت و در حقیقت او یـک   اندیشه
اجتماعی بود و این جامعیت و مختصات علمـی فکـري، بـه او امکـان تأسـیس      » فیلسوف

ر آثـار بـر جـاي    توان با اندك تأملی د ها داد؛ و این حقیقت را می کالمی را با همین ویژگی
  .مانده و محاضرات علمی استاد دریافت

بخش نیست ولی با ظهـور حضـرت    در حوزه فقه و اصول نیز چندان وضعیت رضایت
اهللا و رضوانه علیه ـ تحول در این دو دانش شـروع شـده هـر چنـد بـه        امام خمینی ـ سالم 

  .رود نسبت نیاز، سخت بطئ و بس کند پیش می
آغـاز شـد گـرایش بـه     ) مشـروطیت (ز حدود یک قـرن پـیش   در قلمرو فقه تحوالتی ا

و ) معـامالت بـه معنـاي اعـم    (سازي فقه و توسعۀ ابواب اجتماعی ـ سیاسی فقـه    اجتماعی
تالش براي کاربردي کردن آن، از دوران مشروطیت آغاز شد، این حرکت با کنـدي شـکل   

تري پیدا کرد؛ بـا   شگرفت و با پیروزي انقالب و استقرار نظام جمهوري اسالمی، شتاب بی
  .این همه، هنوز در آغاز راه هستیم

هر چند موفق به نوآوري مبسوط نشد، ولی امام فقه را تکان داد و مبانی و قواعـدي را  
ها کار علمی صورت گیـرد و وارد علـوم و قواعـد     مطرح کرد که شایسته است بر روي آن

  .دانش شود سازي تحول و گسترش این دو فقهی و اصولی گردد تا زمینه
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  :ارکان نواندیشی دینی در ایران معاصر
نهضت نواندیشی دینی و تحول در علوم دین در ایران معاصر داراي سـه رکـن اصـلی    

در فقه و مبانی استنباط ـ البته نقش شهید صدر نیـز نبایـد    ) س(حضرت امام خمینی: است
مطهري در کالم، ولی همه نادیده انگاشته شود ـ و عالمه طباطبایی در فلسفه، مرحوم استاد  

هاي علمیه، به ویژه قم، با  شود؛ رویارویی حوزه علوم اسالمی در این سه دانش خالصه نمی
الحاد مارکسیستی در دهه بیست قرن حاضر شمسی، سرآغاز و خاستگاه نوآوري در فلسفه 

عالمـه  » اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم   «معاصر ایران است و نماد ایـن پدیـده، کتـاب    
ام که چگونه و  به این مسأله پرداخته» گفتمان فلسفی نوصدرایی«باشد؛ من در  طبایی میطبا

هاي مشاء و اشراق بود در بستر تحـول   در چه ابعادي فلسفه صدرایی که خود وارث فلسفه
قرار گرفته و اینک در روزگار ما در کوران نوشدن است؛ طی پـانزده سـال اخیـر بـا ورود     

هاي علمیه ایران، فلسفه اسـالمی، بـه شـدت در معـرض      ی به حوزههاي فلسفی غرب دیدگاه
  . چالش و بالش واقع شده است

همان (اند  اندیش در حوزه قم ظهور کرده استعداد و درست  طیفی از طالب جوان خوش
کـه در نقـش سـازوکارهاي رونـد تحـول      ) ایـم  ها دل بسته نسل سوم حوزه که سخت بدآن

در آینـده عـامالن تحـولی ژرف و    ) نقش تفطـن داشـته باشـند   آنکه خود به این  بی(فلسفه 
هـاي   دانش کـالم هـم در مواجهـه بـا اندیشـه     . اند شگرف در اندیشه فلسفی اسالمی ایرانی

هاي فراوانی کشیده شده اسـت؛   وارداتی غرب به ویژه االهیات پروتستان به بستر دگرگونی
در شـرف تحـول اسـت،    » بینامـذاهبی «ی نه دین و بلکه برون» االدیانی بین«البته کالم در بعد 

کالم فرق چندان در معرض تحول قرار نگرفته است؛ یعنی در آنچه باید به صورت تطبیقی 
در بین کالم مذاهب اسالمی یا در پاسخ به نقدها و شبهات فرق معـارض صـورت پـذیرد    

عال برخورد کرده اتفاقی نیفتاده است، وهابیت طی دو دهه اخیر در نقد عقاید شیعه، بسیار ف
  . ایم اند، ضعیف عمل کرده ها مطرح کرده است و ما در برابر شبهاتی که آن

اي از مسائل مربوط به فلسفه فقه را مطـرح کردنـد کـه     پاره) س(در فقه نیز امام خمینی
چندان مورد توجه بزرگان حوزه واقع نشد، سمینارهایی از سوي موسسات برگزار گردید و 

ها توسط فضالي جوان و پرشور حوزه تهیه و عرضه شـد؛ امـا    ین همایشتر مقاالت ا بیش
» ظرف حکـم «موضوعات نپرداختند، مثال درباره نقش   فحول فن به صورت شایسته به این

شـد   با تعبیر نقش زمـان و مکـان از آن یـاد مـی    ) س(در استنباط که در کلمات امام خمینی
ن و مکان یـک نمـاد و عنـوان مشـیر بـه      توان گفت زما تر کار علمی صورت گرفت، می کم

باشد و پشت این تعبیر، مفاهیم دقیق و مهمی نهفته  عوامل موثر در اجتهاد و تحول رأي می
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. اصوالً اگر ظرف حکم از تفقه حذف شود اجتهاد منتفی اسـت . است که باید واکاوي شود
م شـرعی  ظرف صدور حکم به لحاظ زمانی و مکانی، نقش مهمی در فهم و اسـتنباط حکـ  

کـه در خصـوص بیـان دیگـر امـام       کما این. دارد؛ البته ظرف حکم تنها عامل تحول نیست
هاي ما توجه کـافی   ؛ حوزه»حکومت، فلسفه عملی تمام فقه است«: که فرمود)  س(خمینی

و ) نـه حـاکمیتی  (نشان ندادند، این کالم یعنی اینکه باید به فقه نگاه حکومتی داشته باشیم 
باید حکومت کند و دین بدون حکومت و سیاست و قبضـۀ زمـام مناسـبات    بدانیم که دین 

بـدون  . اجتماعی مردم عالوه بر آنکه ناقص است هرگز صورت تحقق عینی نخواهد یافـت 
لحاظ معامالت بالمعنی االعم، دین، سکوالر و فقه برچیـده خواهـد شـد و در آن صـورت     

  !چندان نیازي نیز به اجتهاد نخواهیم داشت
ها اشاره شد آنچه بایـد اتفـاق بیفتـد، هنـوز رخ      همه و به رغم تحوالتی که بدآنبا این 

اي در قم که برخـی   حدود پنج سال پیش در جلسه. ها از دسترس ما دور است نداده و دهه
گر چـه جهـش و   : حضرات اساتید و متولیان از جمله مدیریت حوزه  حضور داشتند گفتم

کند، ولی هنوز به اندازه  یست سال گذشته برابري میتحول در حوزه طی این دو دهه با دو
دو هزار سال از زمان عقب هستیم، مدیریت محترم حوزه به عنوان تعـریض بـه بیـان مـن     

پس ما در مبدأ تاریخ میالدي قرار داریم و در نتیجه شش قرن هم از تاریخ هجـرت  : گفتند
رم و ایـن را پارادوکیسـکال و   من بـه هـر دو عقیـده دا   : در پاسخ گفتم! ایم به عقب برگشته

کنم کـه حقـاً حـوزه در کـوران یـک       پندارم؛ زیرا از سویی اعتراف می خودمتناقض هم نمی
هـاي گذشـته تفـاوت کـرده      تحول تکاملی عظیم است از دیگر سو سرعت زمان با مقیـاس 

هاي علمی کوتاه شده است، در گذشته یک نظریه علمی گاه دو سه  است، امروز عمر نظریه
ار سال دوام داشت؛ به عنوان نمونه نظریه بطلمیوسی چندین هزار سال زنـده مانـد؛ امـا    هز

هـا بـه    تر شد و االن میانگین عمر نشاط و اعتبـار نظریـه   ها کوتاه و کوتاه تدریجا عمر نظریه
خواهم  ها را نمی البته پدیده کوته عمري و میرایی نظریه(حدود سه سال کاهش یافته است؛ 

زدگی علم است؛ کار به جایی رسیده  کنم؛ چون از یک نگاه این نشانه آفت یک حسن تلقی
با توجه به این شتاب دانش و پیدایی مسـائل  !) شود پذیري تلقی می که شاخص علم، ابطال

  .ها و نیازهاي روز عقب هستیم نو، ما اینک دو هزار سال از دانش
  

  :هاي نواندیشی دینی بازدارنده
اجتهاد و ضرورت تحول در علوم دین، بازشناسی و مواجهه با  با توجه به خطورت امر

  .شود عوامل رکود این رشته اهمیت فراوانی برخوردار می
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ترین تقسیم موانع، تفکیک آن به برونی و درونی، آفاقی و انفسی است؛ عوامل  کاربردي
امیـده  اي که معطوف به بیرون وجود محققان و اصحاب علوم دین است، آفـاقی ن  بازدارنده

شود و عواملی را که به نحو درونی ارباب علم دین را از تولید علمی بازداشـته، انفسـی    می
پردازي دینـی در سـه گـروه کـالن آفـاقی،       نامیم و به لحاظ دیگر موانع نوفهمی و نظریه می

شود که هر یک مشتمل بر انواعی است و هـر نـوع نیـز     بندي می شخصیتی و معرفتی طبقه
هـا را   هاي سه گانه را ذکر و انواع آن سیاري است، نخست هر یک از گروهشامل مصادیق ب

  .کنیم تعریف، سپس برخی مصادیق را به عنوان مثال شرح می
  :دانم جا ضرور می یادآوري چند نکته را این

مراد ما از موانع در این پژوهش، هرگونه عامل سلبی و ایجابی اسـت کـه    :یک این که
نیز مانع اطـالق  » عدم مقتضی«ي علمی گشته و از باب تسامح، به سبب رکود و فتور نوآور

  .کنیم می
بنـدي و   تواند طبقـه  موانع نوآوري دینی، به جهات و حیثیات گوناگونی می :دو این که

  :گانۀ زیر بندي بشود، از جمله به جهات ده سطح
ـ   از حیث مبادي خمسۀ تکـون معرفـت دینـی، یعنـی بـر مبنـاي نقـش بازدارنـده        . 1 ا ی

  خصوصـیات مـدارك فهـم دیـن،    . 2ارادة مبـدأ دیـن،   . 1(= کنندة هر یک از مبادي  محدود
مختصـات  . 5هاي مخاطب دین به دو حیـث مفسـر و مکلـف،     ویژگی. 4خصائل دین، . 3

  )منطق ادراك
موانع درونی نیز به موانع معرفتی ) انفسی، آفاقی(از لحاظ درونی یا برونی بودن مانع . 2

  .ی قابل تقسیم استو موانع شخصیت
اي موانع، عـام   هاي هر رشته؛ در این صورت پاره هاي علمی و نیز شاخه از نظر رشته. 3

ها و برخی دیگـر خـاص و مخـتص بـه رشـته یـا حتـی دانـش          و مشترك میان همۀ رشته
  .مشخصی خواهد بود

  .، حکومت، جامعه، فرد)اصحاب هر رشته(از حیث عامل انسانی موانع، مانند صنف . 4
  ).عدم مقتضی یا وجود مانع(از جهت سلبی یا ایجابی بودن مانع . 5
  ).مزمن یا مدرن بودن آن(از حیث دورة تاریخی ظهور و فعلیت مانع . 6
از لحاظ اقلیمی و قلمرو جغرافیایی تأثیر مانع، مانند شرق یا غـرب، قـاره یـا کشـور     . 7

                                                             
 ي دیـن،   ي مبدأیت و تأثیرگذاري مبادي مذکور را در تکون معرفت دینـی در کتـاب فلسـفه    مراد و نحوه

  .ام اي بر منطق فهم دین توضیح داده مبحث دیباچه
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  .خاص
چنان که برخی از مواردي که (ن از جهت شمول و گسترة مانع، کلی و جزیی بودن آ. 8

  ).تر از بعض دیگر است تر و شامل در بحث حاضر معروض خواهد افتاد کلی
ها  از نظر سببی و مسببی، چنان که برخی موانع علت برخی دیگر و طبعاً بعضی از آن. 9

  .گیرند اند و در طول موانع سببی قرار می معلول
  .اولیت و ثانویت اقدام براي رفع موانعاز حیث میزان اولویت و نیز از لحاظ . 10

اکنون در این بحث، در مقام استقرا و احصاي تام انواع موانـع خـاص نـوآوري در     :کهسه این 
حـوزة   ها نیستیم و بحث ما عمدتاً معطوف است به موانـع عـام و مشـترك نـوآوري در     همۀ دانش

بندي  ترین طبقه  که کاربردي» یانفسی و آفاق«پژوهی، بررسی موانع نیز براساس تقسیم به  دین
  .است، طرح خواهد شد که در ادامه، اقسام و تعاریف آن را خواهیم آورد

ها هرگـز بـه معنـی نادیـده انگاشـتن مزایـاي و        ها و ناراستی ذکر کاستی :چهار این که
پژوهی نیست، بلکه ایـن درسـت بـه مفهـوم      شمار ماضی و حال حوزة دین هاي بی موفقیت

اي است که در جهت تحـرك و   علمی ژرف و گستره  تنا به استعداد و استطاعتاعتماد و اع
که اشاره  تحول در حال و مستقبل در زمینۀ مطالعات و استنباطات دینی وجود دارد، و چنان

شد نسل ما در کوران یک نقطۀ عطف در تاریخ علوم دینی ـ به ویژه در ایران ـ قرار گرفته   
امروز در شرف یک انقالب حکمی و معرفتی قـرار دارد و  هاي علمی شیعی  است و حوزه

اهللا نوزایی عمیق و  گرایی، ـ باذن  زودا که ـ پس از گذشت دو قرن از رنسانس علمی اصول 
  .روي دهد) هااهللا عن الحدثان صآن(هاي علمیۀ ما  عظیم دیگري در حوزه

ذیر برقرار است، آن ناپ میان مقولۀ نقد و مسألۀ نوآوري، پیوندي گسست :و پنج این که
بافی بـیش   سان که نفی هر یک مالزم با انتفاي دیگري است، زیرا نقد منهاي نوآوري، منفی

نیست و چنان که نوآوري بدون نقد نیر تالشی است در معرض زوال، چـون آن گـاه یـک    
هاي رقیب آن با نقادي جدي از صـحنه   یابد که نظریه پذیرش و پایایی می  نظریه نو، شانس

شـود بلکـه نقـدها سـبب      رج شده باشند، وانگهـی غالبـاً نـوآوري بـا نقـادي آغـاز مـی       خا
هاست، بدین سان که با نقادي یک تفکـر، فکـر مـورد نقـادي، از رهگـذر دفـاع و        نوآوري

کند یا با حذف شـدن فکـر نـارس و نـاتوان، فکـر       اصالح، خود را بازسازي و نوسازي می
  .یندنش ي اثبات و ثبات می نوظهور به منصه

  :آوریم پردازي دینی را می در نمودار صفحۀ بعد فهرست جامع موانع نوفهمی و نظریه
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  بندي موانع نوآوري نمودار طبقه

  

  
  )برونی(آفاقی              )درونی(انفسی     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شخصیتی       معرفتی   

  ایجابی                  سلبی                 سلبی         ایجابی          
  )فقد مقتضی(  )وجود مانع(

  مشترك              مختص    مشترك        مختص

  مشترك   مختص      مشترك   مختص

  مزمن                  مدرن      مزمن               مدرن

  مربوط به منطق ادراك      معطوف به مدرِك
  )ه عنوان مفسـّرب(

  1        2       3         4              5              6          7  
  شناختی   روشی   تدبیري منشی   روانی   بینشی  رویکردي   معرفت

  )خودمدیریتی(                    

  مزمن              مدرن  مزمن             مدرن

  مخاطب به مدرك  معطوف به طوفمدارك مع به مبدأ  معطوف به معطوف 
  )الطبع اجتماعی مکلف عنوان به(         )ي الهی اراده(   

  
             8            9           10          11           12  

  اخالقی     فرهنگی     سیاسی     تاریخی     مدیریتی                
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  :ف هر یکاما انواع موانع و تعری
  )شخصیتی(موانع انفسی ) الف

کـه در قبـال   ) مفســِّر دیـن  (صفات و خصائل اولـی و ثـانوي آدمـی    : ـ موانع منشی1
  .کند پردزاي نقش بازدارنده ایفا می نوفهمی و نظریه

هایی که مبتالیان به خود را از نوفهمی و نـوپردازي   حاالت و احساس: ـ موانع روانی2
  .دارد بازمی
هاي درونی و برونی از سـوي   عدم تدبیر یا تدبیر غلط دربارة سرمایه: تدبیري ـ موانع3

که به صورت سلبی یا ایجابی، بر فعالیت مولّـد و  ) ها اتالف استعدادها و استطاعت(مفسـِّر 
اسباب رکود ناشـی  : نهد؛ به تعبیر دیگر پژوهی تاثیر منفی بر جاي می مثمر علمی او در دین

  .هاي فردي بر سرمایه از فقد خودمدیریتی
  

  )معرفتی(موانع انفسی ) ب
هـاي   هـاي زیرسـاختی ناصـواب در زمینـه     بـاور داشـت   :ـ موانع بینشـی و فلسـفی  4

هاي  شناسی و برداشت شناسی که بر دین شناسی و حیات شناسی، انسان وجودشناسی، جهان
  .گذارد آدمی از دین تأثیر منفی می

...  اندیشی دربارة ماهیت، منطـق و منـابع و   درستهرگونه نا: شناختی ـ موانع معرفت  5
  پژوهــی کــه ســبب شــکوفایی و درســت اندیشــی در دیــن (epistemology)شناســی  معرفــت

  .گردد می
) و فلسـفۀ (هاي غلـط دربـارة خصـائص     انگاره پیش: شناختی ـ موانع رویکرد ـ دین   6

  .افتد دین که بر فهم آدمی از دین موثر می
زینش و کاربست روش یا قواعد نادرست، یا ناشایست در فهم گ: ـ موانع روشگانی  7

  .دین و تحلیل معرفت دینی
  

  نوآوري) برونی(موانع آفاقی ) ج
زا، از  زا یـا بـرون   فقدان فضائل یا وجود رذائلی که به صورت درون: ـ موانع اخالقی  8

  .کند نوآوري دینی یا بسط و بازگفت آن جلوگیري می
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سلبی یا ایجابی که به صورت عرف و عادات ملی یا صـنفی   عوامل :ـ موانع فرهنگی9
و به شکل طبیعت ثانويِ مزمن در برابر پیـدایش، ژرفـایش یـا گسـترش معـارف و علـوم       

  .کند نودینی به توسط فرد یا جمع ایجاد مقاومت می
  .علل تاریخی رکود علمی در علوم و معارف دینی :ـ موانع تاریخی10
هـاي   هاي ناموجه ناشی از شرایط عصـري و مواضـع گـروه   رفتار: ـ موانع اجتماعی11

هـاي جدیـد در حـوزة دیـن پژوهـی       اجتماعی سیاسی که به نحوي مانع بروز و ابراز یافته
  .گردد می

هاي ناشی از عدم تـدبیر و تـدبیر غلـط امـور      ها و ناراستی کاستی: ـ موانع مدیریتی12
ریتی حوزة دیـن کـه بـر بسـط و     آموزشی و پژوهشی، از سوي متولیان کشور و شؤون مدی

  .گذارد بالندگی مطالعات دینی تأثیر منفی می
  

  :فاقی شرح برخی مصادیق موانع آ
گاهی مانع نوآوري یک امر بیرونی و خارج از وجود محققان و ارباب علم اسـت مـثالً   

اند، مثـل اینکـه اکنـون بـه دلیـل       عوامل مربوط به مناسبات اجتماعی و مدیریتی از این نوع
هاي تازه را مطرح کنید، چون ممکـن   توانید برخی حرف ضاي نامساعد سیاسی کشور نمیف

هاي یکی از دو جناح سیاسی رقیب متهم شوید و اگر تئوري  است به تئوریزه کردن دیدگاه
اي هم مطرح شود، علمی قلمداد نخواهد شد در نتیجه، زمینۀ تولیـد معرفـت و امکـان     تازه

گردد؛ ناگفته نماند منکر نیستیم که کسانی هم به انگیزه  محدود میارائه اندیشه علمی جدید 
کنند و امروز ایـن نیـز یکـی از     پردازي می جانبداري از جناح سیاسی خاص، اقدام به نظریه

چنان که گاهی اتفاق افتـاده شخصـی در یـک فضـاي     ! آفات نوآوري در دانش دینی است
کند، ولی با پدیـد آمـدن یـک     بحث می خاص در باب اختیارات ولی فقیه به صورت جامع

چرخش در موقعیت اجتماعی و سیاسی خود او یا جناح مورد حمایت او براي ولی فقیه به 
  .و این اکنون مصداق دارد! گذارد اندازه یک پلیس معمولی هم اختیار باقی نمی

 خودسانسوري از ترس تهمت و تهاجم غیر نیز از جمله عوامل بازدارنده است، ترس از
که از حیثـی درونـی و از حیـث دیگـر     (سویی و عدم تحمل از دیگر سو به عامل دو رویه 

ماند که از طناب سیاه و  اي می داستان ما به مارگزیده! بدل شده است) شود برونی قلمداد می
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هـا، انحـراف و یـا تحریفـی در      ترسد؛ یعنی نگران هستیم که در این حرف نوزدن سفید می
ز کند؛ اما افراط در این مولفه خود به یک مانع بدل شده است؛ این مانع برو  دینداري و دین

افتد بـدون آن   بسیار اتفاق می! شود اگر فرد نوآور و نواندیش یک جوان باشد تر می برجسته
که درباره نوآوري شخص تأمل شود به سن و سال او و به جایگاه و پایگاه دینی اجتمـاعی  

! ه افراد را در معرض اتهام قرار دهیم یا از نظر او اسـتقبال کنـیم  و گاه به ناگا!! کنیم نظر می
ترس و خودسانسوري یک نوع اختناق سپید است کـه در نتیجـه خیلـی از افـراد شـهامت      

  .کنند حرف زدن را پیدا نمی
گیـرد مـثالً حسـد در     عوامل اخالقی نیز از حیثی در گروه موانع برونی و آفاقی قرار می

گاهی یک محقق نسبت به . شود ها می هنرمندان مانع بروز و بسط نوآوريمیان دانشمندان و 
سـاز دیگـر حسـد     ساز نسبت بـه فـیلم   محقق دیگر، یک شاعر نسبت به شاعر دیگر یا فیلم

شود بلکـه در جهـت تخریـب و     اعتنایی می ورزد و به همین دلیل یا به آراء و آثار نو بی می
ترتیب فکر و فعل نو فرصت طرح و تحقق و توسعه شود و بدین  تخطئه آن گام برداشته می

اهللا  در جریان برگزاري کنگـره بزرگداشـت مقـام علمـی اسـتاد جعفـري ـ قـدس        ! یابد نمی
کردنـد آقـا چـه کـار      اي بسا تحت تأثیر حسد ـ به من اعتراض مـی   –ـ گروهی  الزکیه نفسه

  !کنید؟ کنید؛ اگر فردا ایشان منحرف شد چه می می
ها بر رفتار و مناسـبات خـواص از    اي عرفیات به قواعد عام و سیطره آن شدن پاره بدل 

هاي فقهی فکري در  دیگر موانع اجتماعی و آفاقی نوآوري است، مثالً دو مرجع ما که از قله
کنند اما حتـی یـک    شوند، گاهی دو سه دهه در یک شهر زندگی می یک عصر محسوب می

و اگر روزي چنین شد، به عنوان یک حادثۀ تـاریخی  افتد  ها اتفاق نمی دیدار علمی میان آن
شود، در حالی که اگر این دیدارهاي علمی به صورت فرهنگ در بیاید، آیا احتمال  ثبت می

ندارد که در تضارب علمی میان آن دو یک دیدگاه مورد قبول واقع شـود و آیـا بـه لحـاظ     
آیا امکان ندارد ! لمی ندارد؟مبانی و اصول استنباط، این کار در حد فحص از دلیل ارزش ع

که یک طرف تقریري از یک دلیل ـ که منشاء رد و قبول مطلبی اسـت ـ داشـته باشـد کـه       
برداشت طرف دیگر را از آن دلیل تغییر بدهد؟ این یک عرف غلط اسـت کـه بـه صـورت     

هـاي علمـی    مالقات! قاعده در آمده و به عنوان یک مانع علمی خودش را نشان داده است
ها به دفعات بـه   ساز در تاریخ علوم سابقه دارد و در تاریخ شیعه مواجهات علمی قله ختاری
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جانبه و ژرف در معرفت دینـی   شناسی منتهی شده و سپس مبدأ تحول همه تحول در روش
  .شده است

از جمله حوادث از این دست، مبارزات علمی استادالکل عالمـه بهبهـانی بـا اخبـاریون     
ها هم روش استنباط بوده است کـه در بوتـۀ ایـن تالقـی و      ث آناست و موضوع مورد بح

تضارب، پس از افزون بر دو گونه بار دیگر اصول به عنوان منطـق اسـتنباط فقـه بـر روش     
در حالی که چندین قرن اخبـاریگري  . نشیند شود و بر کرسی فهم دین می اخباري پیروز می

کردنـد و فقـه مـا نیـز از      یهان تقلیـد مـی  بر فقه شیعه حاکم بوده و مردم نیز از محدث ـ فق 
یافت، یکباره  شد تشکیل می تبویب احادیث که بدون تصرف و تحلیل در کنار هم چیده می

  .به روش اجتهاد اصولی و فقه نیز به فقه اجتهادي گسترده و زنده بدل شد
شاید بتوان از حرکت علمی بهبهانی در مواجهه با اخباریگري، به یک رنسـانس علمـی   

هر چند با فاصله زمانی نسـبتاً طـوالنی ـ      گیري انقالب اسالمی را ـ  عبیر کرد و حتی شکلت
براسـاس اجتهـاد   ) س(توان در ارتباط با این تحول معرفتی دانسـت زیـرا امـام خمینـی     می

انقالب کرد؛ چون انقالب در واقع تحقق مجموعه باید و نبایدهایی اسـت کـه بـه صـورت     
کند و در صـورت توفیـق بـه تغییـر یـک سیسـتم        امعه بروز میاي در یک ج مطالبات توده
انجامد و انقالب اسالمی که مبتنی بر شریعت بود و با طرح بایدها و نبایدهایی  حکومتی می

  .از سوي امام ـ که مردم از آن استقبال کردند ـ آغاز شد و به ثمر رسید
  

  :شرح برخی مصادیق موانع انفسی
گردد؛ مثل اینکه امروز  انفسی، به حوزه روانی محقق باز میبرخی عوامل از گروه موانع 

الجرئه لک امر «شهامت و جسارت حرف نو زدن در محققان ما نیست، به تعبیر بنده قاعده 
مغفول واقع شده، این توهم را که فقط نوابغ باید حرف نو بزنند، در هـم بشـکنیم؛   » مشکل

ا دارند؛ چنانکـه در عصـر مـا دو شخصـیت     پذیریم نوابغ جایگاه خاص خودشان ر البته می
موازي نوآور بودند شهید محمدباقر صـدر و شـهید مرتضـی مطهـري و مـن بـا جسـارت        

گویم یکی نابغه بود و دیگري نبود و دستاورد شهید مطهري بسی بیش از شـهید صـدر    می
هـا   است زیرا هر دو از خصیصه جرأت و جسارت علمی برخوردار بودنـد؛ همیشـه نابغـه   

هاي با اراده و خودبـاور حتـی اگـر نابغـه نباشـند همـواره        آفرین نیستند؛ بلکه انسان لتحو
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شوند؛ البته حرف نو هم باید براساس مبنا و در چـارچوب منطـق    ها می خاستگاه دگرگونی
  .صورت بندد

تـرین و مـوثرترین و در عـین حـال      شـناختی وسـیع   شناسانه موانع معرفت در نگاه مانع
هـاي غلـط و    انگـاره  دهند، مثالً در حوزه دانـش فقـه، پـیش    ع را تشکیل میترین موان پنهان

هاي  آفرین هستند؛ به عنوان نمونه اگر کسی مجموعه آموزه نادرست، بسیار در استنباط نقش
کنـد و آن کـه دیـن را مجموعـه      اي استنباط مـی  دین را نظامواره تصور کند، فقه را به گونه

هـاي   گونه دیگر استنباط خواهد کرد، و چون به ارتباط مولفه داند به نظام می نامنسجم و بی
انگارد  گویی نمی اندیشد وظیفه فقیه را فقط مساله اخالقی، اعتقادي و حوزه عمل با هم نمی

اما براساس نگاه اول، درون دیـن  . آید ساز به دست نمی واره و نظام و از این نگاه فقه مکتب
بنابراین فقه ما بـا دانـش کـالم و    . بناي احکام آن هستندانسجام دارد؛ عقاید و اخالق آن م

گـوییم خـدا    هاي اخالقی باید تعامل و تالئم داشته باشد و اگر در کالم و اخالق مـی  آموزه
یابد و اگر یـک   عادل و هستی عادالنه و عدل حسن است برآیند آن باید در فقه نیز سریان 

قی است، غیرفقهی و غیرشرعی نیز تلقی فتوا به نقض عدل منجر شد، ضمن اینکه غیراخال
مگـر  . تـوانیم تحلیـل کنـیم    هاي نمـی  شود؛ مثالً ربا را به دلیل ظالمانه بودن آن به هیچ بهآن

هاي کوچک مثل افزودن یک قوطی کبریت، در یـک   شود حکم خدا را با توجیه و بهآن می
  !جا کرد؟ طرف معامله ربوي، جابه

هـاي حیـات را    مثالً بگوییم فقه فقط بخشی از پرسـش ( هاي دینی، انگاري آموزه ناجامع
نیز نمونه دیگري از موانـع  !) دهد و بخش دیگر را باید از حقوق فرانسه اخذ کنیم پاسخ می

معرفتی است، دین آمده که اداره زندگی این جهانی انسـان را بـه عهـده بگیـرد واال در آن     
دین، دیانـت یـک امـر    ) بودن  فردي(رض ف تواند طلبکار انسان باشد واال با پیش جهان نمی

شـود   دار تنظیم رابطه فردي انسان با خدا خواهد بود در نتیجه فقه می شخصی و فقط عهده
در ! و صوم و حج و اعتکاف تنزل خواهد یافت ةسکوالر یا از هفتادودو باب به ابواب صلو

  .رسیم این می اي غیر از کنیم، به نتیجه هاي دین را بررسی می حالی که وقتی پیام
شناختی نیز یکی از انواع مهم موانـع انفسـی اسـت، یـک مـورد را ذکـر        از موانع روش

شـناختی اسـت مرحـوم     هاي بارز موانـع روش  کنیم، جمود به ظواهر ادله نقلی از نمونه می
کنیـد؟   از یکی از اخباریون پرسیدم قبله را چگونـه پیـدا مـی   : کند که عالمه بهبهانی نقل می
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سـتاره جـدي را روي شـانه    (، ضع اجلُدي علي يمينِك: طبق روایات که فرموده: جواب داد
  .یابم قبله را می.) راست خود قرار بده

اگر راوي و پرسشگر اهل شهر شما نباشد طبعا جهت محل او به جدي بـا شـما   : گفتم
د این حدیث است و اگر حدیث اشتباه باش: متفاوت خواهد بود تکلیف چیست؟ پاسخ داد

  .تر خواهد بود حرف شما اشتباه
خواهد بگوید حدیث غلط است، بلکه شرایط  اخباري توجه ندارد که ایشان بهبهانی نمی

ها و مناسبات را در صدور  گیرد، باید مجموعه زمینه صدور حدیث را در فهم آن در نظر می
  .در نظر بگیریم و بعد در داللت آن داوري کنیم) ع(حدیث از امام معصوم

امـام  : کـنم  الی دیگر نیز در خصوص آفت تصلب به ظواهر متـون دینـی عـرض مـی    مث
در آن روزگـار صـنعت   : فرمایـد  سـازي مـی   در باب حلیت و حرمت مجسـمه ) س(خمینی

سازي را در کنار  پرستی نداشته، لذا بسیاري از روایات مجسمه پیکرتراشی کاربردي جز بت
تراشـی   سازي بـه معنـی بـت    وایات، مجسمهدهند و این قرینه این است در ر شرك قرار می

شود موضوع،  و معلوم می. تراشی است نه مطلق پیکرتراشی است و حرمت متوجه فعل بت
جنبه کالمی داشته و از این حیـث حکـم بـه حرمـت شـده اسـت، نـه بـه خـاطر صـرف           

  .سازي مجسمه
ومِ داّالً علي رأيِه بِمـا  ما صدر عنِ الْمعص«: کنم سنت معصوم را بنده با این عبارت تعریف می

آنچه از معصوم صادر و بر رأي او از آن جهت که شأن هـدایتی دارد داللـت   : یعنی» هو هاد
دانم، هر یک از قـول و   لهذا برخی اقوال و افعال معصوم را مشمول تعریف سنت نمی. کند

تأیید و تنفیـذ  ها تشریع و تأسیس شرعی یا  آن شود و همۀ  فعل معصوم به ده نوع تقسیم می
ها تأسیس یا امضاء است که در منـابع کهـن    بخشی از آن. روند حکم تشریعی به شمار نمی

برخی از افعال . تعبیر شده است» ابتداي شرع«اصولی مانند ذریعه سید و عده شیخ از آن به 
هاي عقالیی و برخی دیگر تبیـین حکـم موجـود اسـت      و اقوال معصوم تایید و امضا رویه

شـود و ممکـن    ه گاهی برخی از افعال و اقوال معصوم براي رفع اجمال صـادر مـی  چنان ک
طوري کـه امکـان دارد فعـل و     است مطلق را تقیید کند و یا عامی را تخصیص بزند، همان

گاهی حکم اختصاص به معصوم دارد مانند نافله شب که بر . قولی ناسخ حکمی قبلی باشد
تص معصوم نیست، اما امتثـال محـض مثـل انجـام     پیامبر واجب بوده و گاهی هم فعل مخ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

   
    

    
  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

83
  

  

  

18  

  .شود فرایض معمولی که این جزء سنت محسوب نمی
فعل حکومتی هم شق دیگر از فعل معصوم است؛ مثل اینکه بفرمایند اسب و استر هـم  

غرض از طرح این اقسام این بود که عـرض کـنم مـا    . از این پس متعلق زکات خواهد بود
بلکـه بایـد ماهیـت و    . معصوم دچار تصلب بـر ظـواهر بشـویم   نباید نسبت به فعل یا قول 

  .حیثیت صدور و وجه آن را فهم کنیم و آنگاه در مقام استنباط حکم از آن برآییم
پردازي دینی که مبناي نواندیشی است مباحـث بسـیاري    در باب موانع نوفهمی و نظریه

و موانـع نـوفهمی و   مبـانی  «هم اینک خـود حقیـر تحقیقـی را بـا عنـوان      . قابل طرح است
برم تا پایان سال جـاري آمـاده عرضـه     در دست انجام دارم که امید می» پردازي دینی نظریه

  .کنیم هایی که ذکر شد بسنده می رو به نمونه از این. گردد ـ مجال مقال محدود است
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