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نواندیشی اجتهاد محور و روشنفکري معاصر

24/10/87تاریخ تأیید: 6/6/87تاریخ دریافت:
محمدعلی خورسندیان

هـاي اجتهـاد و   مقاله حاضر به بررسی جریان نواندیشی در تـاریخ معاصـر در حـوزه   
ـ  پردازد و تالش میفقاهت می هـاي  یکند تا با بیان مختصري از تاریخ روشـنفکري، ویژگ

دارد کـه نواندیشـی مبتنـی بـر اجتهـاد و      بیان مینگارندهنواندیشی حوزوي را برشمارد.
هاي فعالیت روشنفکري، یعنی عرصه نقد و اصالح فقاهت تشیع، نه تنها در مهمترین عرصه

فکري و اجتماعی حضور داشته، بلکه همواره جریان اساسی و مرجع بوده است. 
اندیشی شریعت محور از وحید بهبهانی هاي نوان سیر حرکتر بخش دیگر، مقاله به بید

پردازد و در ادامه، نویسنده ده خصوصیت ویـژة نواندیشـی حـوزوي را    تا امام خمینی می
ها عبارتنـد از:  شمرد. این ویژگیهاي دارندگان این تفکر بر میترین ویژگیعنوان شاخص

ـ  ـ   ارائه اندیشه درون معرفتی؛ محوریت فقه، خردگرای ورزي، تی، اتصـال تـاریخی، سیاس
وگو گري، اتکا به معنویت، مردمی بودن و پذیرش عامه، اهتمام به گفتمجاهدت و انقالبی

گري و محوریت اصالح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، به جاي اصـالح دینـی. و در   و تبیین
دیشـی  هـاي نوان اي از چـالش ها و بـه پـاره  نهایت، به لزوم تقویت هر یک از این شاخص

. شودمیحوزوي اشاره 

گري.نواندیشی حوزوي، روشنفکري دینی، اندیشه دینی، اصالحهاي کلیدي:واژه

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
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. مقدمه1
یـا خـرد   » انتلکـت «باشد، برگرفتـه از واژة  می» انتلکتوئلیته«روشنفکري که برگردان 

هـاي  است و محصول تاریخ جدید غربی اسـت کـه در سـده هجـدهم ظـاهر شـد. پایـه       
گرایی در آن، به معناي نفـی  وجو کرد که عقلي را باید در فلسفه دکارت، جستروشنفکر

هر آن چه است که قابل مشاهده و درك نباشد. بنابراین، هر نوع اندیشه نـو و نـوآوري را   
تـوان روشـنفکري نامیـد. از    که پیش از آن در سنت فکري بشر وجود داشته اسـت، نمـی  

گزینـی خـرد بـه جـاي     ایی سیاست از دیانت و جايفکري، جدهاي بارز این روشنویژگی
تواند آبادي دنیاي انسـان را بـه ارمغـان    وحی است و عقیده به آن است که خرد آدمی می

١آورد.

ها بشـر اسـت و احکـام دینـی و     در روشنفکري غربی، منشأ تمام احکام و دستورالعمل
این اندیشه، فهم انسـان،  آسمانی، صرفاً از جهت تاریخی و اجتماعی، اهمیت دارد. مطابق

، یک مکتب در میـان سـایر مکاتـب    »اومانیسم«مالك همه چیز است و اصالت انسان یا 
روشنفکري نیست، بلکه قدر جامع همه مکاتب از سوسیالیزم، لیبرالیزم، اگزیستانیسیالیزم و 

تـوان بـه متفکـران پـیش از     غیره است. از این رو، این محصول تمدن جدید غرب را نمی
توان اندیشمندان اسالمی مانند فارابی، غزالـی،  رون وسطی نسبت داد و به این معنا نمیق

ابن رشد، خواجه نصیر، سهروردي و مالصدرا را روشنفکر نامید.
هاي مهم روشنفکري غربی، دنبال کردن قدرت و سیاست بـوده اسـت.   یکی از ویژگی

سـت، مجموعـه احکـام و    خواسـته بـا چنـگ زدن بـه قـدرت و سیا     روشنفکر، همیشه می
٢هاي خود را براي اصالح دنیا به کار بندد.دستورالعمل

گوییم، مفاهیم متعددي به ذهن متبـادر  اندیشی یا روشنفکري سخن میزمانی که از نو
گردد؛ زیرا مفهوم روشنفکري و نواندیشی، مفهومی داراي ابعاد و چند وجهـی اسـت و   می
شناسایی کرد. پـیش از شـروع بـه بیـان خصـایص و      هاي مختلفی از آن راتوان گونهمی

اي را بـه عنـوان   مقومات روشنفکري حوزوي باید از میان مفـاهیم موجـود، مفهـوم ویـژه    
مورد اشاره قرار داد. مشخص کردن این مفهـوم بـا تفکیـک بـین     » روشنفکري حوزوي«

گیرد:روشنفکري در غرب، روشنفکري در ایران و روشنفکري در دین صورت می
وشنفکري در غرب همان گونه که بیان شد، حرکتی است که بعد از قرون وسطی بـا  ر
گرایی و بازگشت به سنت یونانی آغاز شد و با گسست ارتباط دین و دولت و تغییرات عقل

سیاسی و اجتماعی وسیع ادامه یافت و با انقالب صنعتی و اقتصادي، مراحل خـود را طـی   
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هـاي مختلـف علـوم انسـانی و     ي نواندیشـان حـوزه  هـا کرد. این حرکت، جداي از حرکت
ها ادامه داشته است، بلکه حرکتی است کـه فالسـفه   اجتماعی و فلسفی بوده که طی قرن

عصر جدید در تفکر پدید آورده و منتهی به شیوه جدیدي براي زندگی انسان گردید.
م و به دنبال تحول فکري روشنفکري اروپایی، سرانجام این حرکـت بـه جهـان اسـال    

هاي فکري غـرب پدیـد آمـد. نمـود ایـن      هاي فکري در ازاي حرکتید و جریانسایران ر
ها در کشورهاي عربی همزمان با رخت بر بستن استعمار از این کشورها بـود؛ هـر   حرکت

تر نسبت داد.هاي پیشتوان به زمانچند آغاز آن را می
هاي شـگرف  شاهده پیشرفتبه دنبال رویارویی مسلمانان با فرهنگ و تمدن غرب و م

٣غرب و عقب ماندگی دنیاي اسالم، گفتمان فکري روشنفکري نضج گرفت.

. سرآغاز روشنفکري ایرانی2
آغاز جریان روشنفکري جدید را باید از سید جمال الدین اسد آبادي و ملکـم خـان در   

ردم بـا  هاي حکومت ناصرالدین شاه قاجار دانست. در آن زمان، عالوه بـر آشـنایی مـ   سال
گـري، تصـوف، بابیـه و    هایی مانند اخباريفرهنگ و تمدن غرب در عرصه فکري، جریان

گري ترویج یافته بود.شیخی
آخوندزاده با طرد سنت مذهبی و پذیرش نهادهـا و باورهـاي غربـی و تـرویج آن، راه     

ن آقـا خـا  ٤اصالح و نجات ایران را کنار گذاشتن دین و به قول او میراث اعراب دانسـت. 
٥گرایی را ترویج کرد.اي از عمر خود همین عقیده و باستانکرمانی نیز در دوره

) نیز از پیشگامان این جریان بود. او با ورود بـه  1286ـ 1202ملکم خان ناظم الدوله (
دفتـر  «دستگاه قاجاري، سعی در تـرویج نـوگرایی از طریـق دولـت داشـت و بـا تـدوین        

خانه یا مشورت خانه عامه و تأسیس فراموش خانه، و پیشنهاد مجلس مصلحت» تنظیمات
هـاي خـود نمـود. وي پـس از مـدتی، سـوءظن       سعی در اصالح کشور و تـرویج اندیشـه  

رت سپهساالر، سـفیر ایـران   اناصرالدین شاه را برانگیخت و به عثمانی تبعید شد، اما با صد
ین التاري بدست آورد در انگلستان شد و سرانجام پس از رسوایی که در جریان امتیاز ننگ

» قـانون «از همه مناصب خود عزل شد و بعد از آن به انتشار افکار خود از طریق روزنامـه  
ماندگی ترین روزنامه آن دوران بود پرداخت. او تمام علت آبادي غرب و عقبکه پراهمیت

م را به خواست از طریق اصالح قوانین، راه مدرنیسایران را در نبود قانون معرفی کرد و می
٦ایران بگشاید.
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پیشگام دیگر نوگرایی، سید جمال اسد آبادي بود که به جز عثمانی، مدتی هم در ایران 
هـا در  ). او از لزوم ترقی و مبارزه با استبداد و مبارزه با خرافـه 1268ـ 1265فعالیت کرد (

و فرهنگ مذهبی و مبارزه با جهل سخن گفت و براي ایران، یک قـانون اساسـی نوشـت   
هاي اسالمی، شیفته خـود و افکـارش کـرد، در عـین حـال، او      افراد زیادي را در سرزمین

متوجه خطر استعمار انگلستان شد و کشورهاي اسالمی را از استعمار برحذر داشـت. سـید   
جمال، کوشید افکار خود را در میان دولتمردان و عالمان دینی ترویج کند و انتظار داشـت  

به اصالحات روي آورند، اما با واکنش شاه پس از چند ماه پناه گرفتن آنان با آگاهی دینی 
در حرم عبدالعظیم از ایران اخراج شد و به عثمانی رفت.

هایی بود که ظلم، فقر، بیماري، قحطی و آشـفتگی  هاي پایانی قرن نوزدهم، سالسال
ن افکار به دنبال راه و نابسامانی، کشورهاي اسالمی را فرا گرفته بود و اندیشمندان و رهبرا

هاي این همه آشفتگی و درماندگی بودند.علتاي براي وضع موجود و تبیینچاره
روشنفکري در ایران با نهضت مشروطیت و ظهور گفتمان خضوع در برابـر فرهنـگ و   

تـوان در آثـار   تمدن سکوالر غربـی صـورت گرفـت. سـیر پیـدایش ایـن گفتمـان را مـی        
زاده، کاظم زاده ایرانشهر، علـی اکبـر داور، ابـراهیم پـور     تقینویسندگانی چون سید حسن 

زاده، عارف قزوینی و محمد علی فروغی مشاهده کرد.داوود، محمد علی جمال
تـرین  شـد، مهـم  در برلین منتشر می1924تا 1916که از » کاوه«در آن زمان، مجله 

، ترویج تمدن اروپـایی  زاده، محور اصلی آن بود و هدف آنارگان روشنفکري بود که تقی
قبول بدون قیـد و شـرط تمـدن    «زاده، راه ترقی ایران را بود. در همین مجله بود که تقی

معرفی کـرد و  » اروپا و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و رسوم و تربیت فرنگستان
ایـد  ایرانـی ب «خواند، بر حذر داشت. او گفـت:  وطن پرستی غلط می«ایرانیان را از آن چه 

٧».مآب شود و بسظاهراً، باطناً، و جسماً و روحاً فرنگی
اي همچون قزوینی، رضا زاده شفق، رشید یاسمی در مجلـه  عدهزاده وپس از او کاظم

دنبال کردند. البته ایـن روشـنفکران بـه نـوعی     ) همین راه را1927ـ 1922» (ایرانشهر«
ایـن نشـریه، نشـریات دیگـري ماننـد      گـرا گـرایش داشـتند. در کنـار     ناسیونالیسم باستان

گرایانـه را انتشـار   در برلین انتشار یافت، همان افکار غرب1303که در سال » فرنگستان«
هـاي اولیـه حکومـت    اي دیگر طی سـال دادند. این گروه از روشنفکران با پیوستن عدهمی

٨با او پرداختند.يرضاخان به همکار

) 1324ـ 1269وشنفکران، سید احمد کسروي (پس از چندي، در برابر این دسته از ر
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هاي تاریخ روشنفکري ایرانی است که ابتدا قرار گرفت. کسروي یکی از مشهورترین چهره
علوم حوزوي را فرا گرفت و پس از مدتی دادستان تهران شد. او پس از اختالف با داور در 

1312از سال شار داد وگري و تمدن غربی انتدر نقد اروپاییرا» آئین«کتاب 1311سال 
به تدریج به نقد دین اسالم و مذهب تشـیع و فرهنـگ ایرانـی    » پیمان«انتشار ماهنامه با

او اسـالم موجـود و مـذهب تشـیع را     ٩بنیان گذاشت.» دینیپاك«پرداخت و آئینی به نام 
گرایی براي آباد کردن دنیـا معرفـی   آئین خرد و عقلمنحرف اعالم کرد و دین مطلوب را

به دست فدائیان اسالم کشته شد.1324او سرانجام در ١٠کرد.

. روشنفکري ملّی و روشنفکري لیبرال3
هاي مهم روشنفکري ایرانی، روشنفکري ملـی و لیبـرال اسـت کـه بـا      یکی از جریان

هـایی در  رهبري مصدق در دهه بیست و سی به فعالیت پرداخت و پس از کسب موفقیـت 
ملی کردن صنعت نفت بود ـ رو به افول نهاد.عرصه سیاست ـ که اوج آن 

توسط بازرگان و 1340گذاري نهضت آزادي در سال حرکت روشنفکري لیبرال با بنیان
سحابی ادامه یافت. ویژگی بارز ایـن اندیشـه، پـذیرش دموکراسـی و لیبرالیسـم در پرتـو       

یاسـت را بـه   دستورات اسالم و نفی سکوالریسم است. البته این گروه، دخالت دیـن در س 
معنی دخالت روحانیت قبول نداشته و براي روحانیت و فقاهت، هیچ حقی در حکومت قائل 

ویژگی بارز دیگر این روشنفکري، توجیه علمی احکام و نظریات اسالمی است و ١١نیست.
بینـد،  در جایی که احکام اسالم را منطبق با اصول آزادي و دموکراسی و حقوق بشر نمـی 

کند. براي مثال، این جریان، اجباري بودن حجاب، اجراي حـدود  ا نفی میاحکام اسالمی ر
کند.اسالمی و قصاص را نفی می

گراي سکوالر قرار دارد که در جبهه ملی، و در کنار این جریان روشنفکري، جریان ملی
چند حزب و گروه پیرامون آن قرار داشته است. این روشنفکران، حکومت براساس اجتهـاد  

کنند و اجراي احکام اسالمی را در عرصه اجتماعی قبـول ندارنـد. ایـن    را نفی میو تقلید
دید، به پیروي از جریان برخالف جریان قبل که لیبرالیسم را در پرتو دستورات اسالمی می

دستورات اسالم تاخته است. این دو جریان از این جهـت نیـز اشـتراك دارنـد کـه بعـد از       
اند.ه مرجعیت عامه نیافتهگانهضت ملی کردن نفت، هیچ
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. روشنفکران چپ4
هــاي روشــنفکري در کشــورهاي اســالمی، جریــان چــپ تــرین شــاخهیکــی از مهــم

گراي روسیه بـود. آغـاز ایـن تفکـر از     هاي چپروشنفکري است. این جریان، پیرو جنبش
ون اجتمـاعی «اي از اعضاي حـزب  زاده بود و عدهکسانی مانند حیدرخان عمو اوغلی و تقی

، تحت تأثیر این افکار بودند. پس »دموکرات«صدر مشروطیت و بعد از آن حزب » عامیون
گرایـان آلمـان،   از آن، تقی ارانی که از تحصیل کردگان آلمان بود، تحت تأثیر افکار چـپ 

افکار مارکسیستی را اشاعه داد و همراهان او حزب توده را با حمایت شوروي تشکیل دادند 
یت خود، بعد از انقالب، حافظ منافع شوروي باقی ماندند. فرقـه دمـوکرات   و تا نهایت فعال

هاي متعـددي از  وري نیز در این جریان جاي دارد و جناحآذربایجان به رهبري جعفر پیشه
اند؛ از جمله: مظفر بقایی، مؤسس حزب زحمتکشان و گروه این شاخه فکري منشعب شده

هـا کـه در تـاریخ روشـنفکري و     وئیـت ئو پیکار و مااي، مانند فدائیان خلق هاي مسلحانه
اجتماعی ایران، همیشه مطرود و کم تأثیر ماندند و با در افتادن با انقالب اسـالمی ایـران،   

١٢محکوم به زوال شدند.

داري در غـرب پدیـد   با این حال، جریان سیاسی چپ که بعد از گسترش نفوذ سـرمایه 
لت، برابري و مبارزه با ظلم و اسـتعمار، مقـداري از   داري، عداآمد، با شعارهاي ضد سرمایه

هاي مذهبی انتقال داد؛ از جمله در آثار اولیه نویسندگانی چون هاي خود را به جریانمفهوم
) بسیاري از مفاهیم این اندیشـه از جملـه تضـاد، برابـري، نظـام      1356ـ 1312شریعتی (

هـاي  اندیشهبا امپریالیسم و مخالفت باطبقاتی بورژوازي، اهمیت زیربنایی اقتصاد، مبارزه 
همچنین، در سابقه تفکر بسیاري از اندیشمندان مسلمان به ١٣شود.رایج مذهبی یافت می

ویژه اندیشمندان عرب، مانند حسن حنفی، محمد عابد الجابري، نصرحامد ابوزید، عبـداهللا 
١٤شود.اي از گرایش به جریان چپ دیده می، برههالعروي

زدگیشان ضد غرب. نواندی5
دامنه در میان نواندیشان ایرانی از هاي روشنفکري ایران، یک جریان کمدر کنار جریان

به بعد پدید آمد که به نقد فرهنگ و تمدن غربـی پرداخـت. افـراد مهـم     1330هاي دهه
شاخص این تفکر با بیان کـردن مفهـوم غـرب زدگـی بـه انتقـاد از جریـان روشـنفکري         

زدگی را ) که مفهوم غرب1348ـ 1302جالل آل احمد بود (له این افراد،پرداختند. از جم
وق ادبی خود به ذآل احمد به کمک ١٥از سید احمد فردید به عاریت گرفت و به آن تاخت.
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توصیف و مالمت وضع روشنفکري ایران پرداخـت. او در نهایـت، پیشـنهاد بازگشـت بـه      
ا توجه به کارنامـه درخشـان آن، بـه عنـوان     هویت ملی داد و مذهب تشیع و روحانیت را ب

معرفی کرد. فردید ١٦»قدرت مقاوم در مقابل هجوم استعمار و سدي در برابر غرب زدگی«
نیز این عقیده را مطرح کرد که غرب به جاي خداوند، فرد را ننشانده است، بلکه به نفـس  

هـاي  تمـام اندیشـه  اماره روي آورده است. او به اومانیسم در فرهنگ غربی تاخت و محور
غربیان را اومانیسم معرفی کرد. فردید، نفی غرب و مدرنیسم و توجه به معرفت، معنویت و 
اخالق را که در فرهنگ شرقی وجود دارد، به عنوان راه نجات انسان معرفی کرد. از دیگر 

متفکران این حوزه، سید حسین نصر است.
سنت شرقی و مسخر شدن در برابر نصر نیز مشکل اصلی مسلمانان را فراموش کردن 

اي بـه عنـوان   داند که محکوم به فنا و شکست است. او با بیـان عقیـده  فرهنگ غربی می
، راه نجات مسلمانان را پیروي از حکمت خردمندانـه شـرق، یعنـی زنـده     »حکمت خالده«

دي و هاي خود را ادامه راه سهرورداند و اندیشهکردن فلسفه و عرفان در کنار یکدیگر می
داند. مالصدرا می

داریوش شایگان نیز از جمله نواندیشانی است که در آثار گذشته خود به نقـد غـرب و   
اي از افکار دیگر در نفی نیهیلیسم غربی ارجاع داده است. او روشنفکري پرداخته و به پاره

شایگان، اسالم و مـذهب شـیعه را   ١٧د.هدپیشنهاد بازگشت به معنویت فرهنگی شرق می
دانـد و  به عنوان عنصر اصلی خاطره مشترك ایرانیان براي حفظ هویت فرهنگی، الزم می

مفهوم خاطره ١٨دارد.گرامی می» هاي تفکر سنتیگنجینه«ظ فهاي علمیه را براي ححوزه
الخانه یاد کرده و براي یمشترك، همان مفهومی است که ارگون هم از آن تحت عنوان خ

ن را توصیه کرده است، اما بـرخالف شـایگان، او بـراي آن    حفظ هویت مسلمانان، بقاي آ
هایی این چنـین را  نقش معرفتی قائل نیست. از جمله متفکران دیگري که افکار و گرایش

اند، دکتر رضا داوري اردکانی است. با توجه به آن چه بیان شد، بهتر است این تبیین کرده
نامیم.ب» نواندیش«، »روشنفکر«وران را به جاي اندیشه

. جریان نواندیشی اجتهاد و فقاهت6
توان روشنفکري به معناي رایج آن دانست؛ زیرا نواندیشی در جریان فقاهت را نیز نمی

داند و آن دیگري به خـرد خـود بنیـاد، ارجـاع     که این جریان، مرجعیت خود را از وحی می
ن فقاهـت، انکـار کـرد؛    توان حرکت مستمر نواندیشی را در جریادهد. با این حال، نمیمی
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هاي خاصی که بـه  حرکتی که با افت و خیزهاي متعدد در جریان تاریخی خود و با ویژگی
آن اشاره خواهد شد، همواره ادامه داشته و مرجـع الهـام بخـش و حرکـت دهنـده مـردم       
مسلمان بوده است؛ هر چند که این حرکت، گاه به افول گراییده و گاه در اوج درخشـش و  

ود بوده است. به همین معناست که امام خمینی نیز کـه از پیشـتازان نواندیشـی    پویایی خ
در برابر روحانیت تحجرگرا و تقدس مـآب  » روحانیت روشنفکر«حوزوي است، گاه از واژة 

استفاده کرده است.
هاي روشنفکري غربی از سده هجدهم به بعد، تاریخمند شد و این از آن جا که حرکت

کنـد،  نواندیشانه کشورهاي اسالمی را از آن زمان به بعـد دنبـال مـی   هاي تحقیق، جریان
توان عرض آن، یعنی جریان فقاهت و روحانیت نواندیش را نیز از این زمان میحرکت هم

نگریست. حیات جدید این حرکت را باید از حرکت اصولیان در برابر اخباریان دنبال کرد.
همزمان با يقمر1205شمسی و 1182توفی م(باقر بهبهانی، ملقب به وحید بهبهانی 

آغاز سلطنت قاجار، توفیق یافت پرچمدار مبارزه با جریان تحجر اخباري که از عهد صفوي 
هاي اجتهاد و رجوع مردم به مجتهدان را که همیشه وجـود  گسترده شده بود، گردد و پایه

اهی را آغاز کردند که در داشت، بازسازي نماید. بعد از او شاگردان و پیروان اندیشمندش، ر
انتها، با حرکت امام خمینی و تشکیل حکومت اسالمی به بار نشست.

هاي این جریان نواندیش، تقویت بنیاد مرجعیت به عنوان یـک نهـاد اساسـی    شاخصه
اجتماعی اسالمی، محوریت فقه و احکام شریعت براي بنـاي جامعـه اسـالمی، توجـه بـه      

اي از عناصـر دیگـر بـوده    جر، گسترش معنویت و پـاره سیاست، اصالح و نقادي، نفی تح
است.

ق) 1204ترین شاگردش، سید محمد مهدي بحرالعلـوم(م  پس از وحید بهبهانی، مهم
ترین هاي متعدد علوم اسالمی، فرید عصر خود بود، مهمزعامت عامه یافت. او که در زمینه

پایگاه علمی خود در کربال، امور مرجع امور شرعی، اعتقادي و اجتماعی شیعیان گردید و از 
قمري) در مکه، کرسی کالم و 1193کرد. او مدت دو سال نیز (مقارن مؤمنان را اداره می

اعتقادات داشت. بعد از او، در عراق، شاگردش شیخ جعفر کاشف الغطاء کـه از جانـب وي   
حعلی شـاه  براي پاسخ به سؤاالت شرعی و افتاء نصب شده بود،  مرجعیت عامه یافت و فت

قاجار براي جلوس به سلطنت، از او اجازه گرفت تا سلطنت خود را به نیابـت از مجتهـدان   
ق) زعامت عامه 1245ـ 1185دینی اعالم کند. در این هنگام در ایران، مال احمد نراقی (

هـا  ق) بود و روس1241تا 1219هاي ایران و روس (داشت. این زمان، مصادف با جنگ
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ایران را به اشغال خود در آورده بودند با توجـه بـه ایـن تهدیـد، نراقـی و      بخشی از شمال
ها ایفا نمودند و با کاشف الغطا نقش مهمی را در تقویت نظام حکومتی براي مقابله با روس

ق) مستقیماً در 1242اعالم حکم جهاد، برخی از مجتهدان همچون سید محمد مجاهد (م 
، نظریه والیت فقیه بعد از اشاراتی که علماي سلف در همین زمان١٩جنگ شرکت کردند.

ش) در مورد آن سخن گفتنـد.  1194به آن داشتند، مطرح شد و نراقی و میرزاي قمی (م 
هر چند هنوز زمان نظریه حکومت اسالمی فرا نرسیده بود، اما این مجتهدان، ضمن حضور 

اکم بـه فقهـا در همـه    در عرصه سیاسی و اجتماعی زمانه خود بر لزوم مراجعه کـردن حـ  
٢٠مسائل خود اشاره کردند.

هاي ننگین گلستان و ترکمانچاي منجر با شکست در جنگ ایران و روس که به پیمان
شد و افزایش فساد و ظلم حاکمان قاجار و ورود انگلیس در عرصه سیاسی ایران، سـیطره  

ق) 1281ش و 1243حاکمان قاجار کاهش یافت. هر چند بعد از نراقی، شیخ انصاري (م 
هـاي مرجعیـت پرداخـت، امـا     به جاي حضور در عرصه سیاسی، بیشـتر بـه تقویـت پایـه    

شاگردانش میرزاي شیرازي و آخوند خراسانی، نقش مهمی در عرصه سیاست ایفا کردنـد.  
هاي سلطنت ناصرالدین شاه را به لـرزه  میرزاي شیرازي با صدور حکم تحریم تنباکو، پایه

ین و تأثیر گذارترین رهبران نهضت مشروطیت بود.رتاسانی از مهمدر آورد و آخوند خر
هـاي اقتصـادي،   رانحهاي پایانی قرن نوزدهم و ببا تزلزل و فساد نظام قاجار در سال

اجتماعی کشورهاي اسالمی و رویارویی مسـلمانان بـا تمـدن و فرهنـگ غربـی، جریـان       
اي شد که همان کار، وارد دوران تازهها و رهبران اففقاهت و مرجعیت همراه با سایر گروه

نهضت مشروطیت بود. هر چند آغاز این گفتمان به صورت انحصاري از حوزه فقاهت نبود، 
نقش آفرینی آنان، این نهضت را به سرانجام لکن همراهی عالمان و مجتهدان و فعالیت و

ب شد. م) قانون اساسی مشروطیت تصوی1906ق 1324شمسی (1285رساند و در سال 
بعد از آن، عالمان دینی در دو سوي این جریان، نقش مهمی را ایفا کردند. از سوي شـیخ  
فضل اهللا نوري و گروهی دیگر بر مشروعه شدن نظام قانونی، پافشاري کردند؛ تـا جـایی   
که در متمم قانون اساسی، نظارت عالمان دینی بر قوانین، با حمایت آخونـد خراسـانی بـه    

نجانده شد. با این وجود، اقتباس قانون از کشـورهاي اروپـایی و نقـش    عنوان اصل دوم گ
هـاي متعـدد،   نامهها و شبآفرینی و انتشار افکار روشنفکران حامی غرب در قالب روزنامه

اي از مجتهدان بـه رهبـري شـیخ فضـل اهللا نـوري را      بینی و موافقت عدهنتوانست خوش
جریان مشروطه افول 1287انحالل مجلس در فراهم آورد و کار به جایی رسید که بعد از
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کرد و استبداد به کشور بازگشت، اما مقاومت مرجعیت شیعه به رهبري آخونـد خراسـانی و   
فتواهاي عالمان نجف همچون میرزا محمد حسین نائینی به نفع مشروطیت، بـه پیـروزي   

ـ     ا تـدوین  مجدد نهضت مشروطیت انجامید. نائینی، نخستین فقیه نو اندیشـی اسـت کـه ب
هاي حکومـت اسـالمی را بـر اسـاس     پایه،نخستین بار» تنبیه االمه و تنزیه المله«کتاب 

قانون اساسی و مجلس شورا و رأي اکثریت در اموري که در شرع براي آن حکمی وجـود  
بـراي حفـظ نظـام،    » مقدمـه واجـب  «گذاري را از باب ندارد، تدوین کرد. او وجوب قانون

علمایی چون مال عبداهللا مازندرانی و میرزا خلیل تهرانی نیز در فتاواي٢١ضروري دانست.
تأئید مشروطیت بارز بود. مشروطه خواهان پس از فـتح تهـران بـا الگـوگیري از انقـالب      

اي تشکیل داده و شیخ فضل اهللا را اعدام کردند. پس از این واقعه، با فرانسه، هیأت مدیره
را در نشریات متعدد و در مباحثات مجلـس در  گهاي فکري مشروطه خواهان غربفعالیت

روشنفکران به جـاي  ٢٢کم آشکار شد.قالب حزب دموکرات، ماهیت سکوالر مشروطه، کم
سر و سامان دادن به اوضاع کشور به نقد دین و طرد علما و مرجعیـت پرداختنـد. در ایـن    

سیاسی و ورود روس ثباتی نظام برهه، فراگیري هرج و مرج، ناامنی، فقر، بحران مالی و بی
گرایانه و سکوالریستی مشروطه خواهان، ترور سید و انگلیس به ایران و انتشار افکار غرب
خراسانی که در راه حرکت به سمت ایران بود، آخوند عبداهللا بهبهانی و درگذشت مشکوك 

مجموعه اتفاقاتی بود که باعث شد تا مرجعیت شیعه به حمایت خود از این جریان خاتمـه  
هاي بعـد کـاهش یابـد. در پـی ایـن      هد و نقش آفرینی آنان در عرصه سیاسی طی دههد

داري و عالقـه  نائینی و اصفهانی با رضاخان که تظاهر به دین1299موضوع، در کودتاي 
کرد، مخالفتی نکردند. اما رضاخان که در بدو رسیدن بـه قـدرت،  به اهل بیت و اسالم می

به زودي حرکات خود را بر ٢٣ع شیعه با آنان بیعت کرده بود.با سفر به عتبات و دیدار مراج
ضد دیانت و اسالم آغاز کرد. رضاخان، طـی دو دهـه، بـا پیـروي از اسـتعمار انگلـیس و       

یري از آتاتورك، مبارزه با روحانیت و مرجعیت را در سرلوحه طـرح سـکوالر کـردن    گالگو
کـرد.  خشونت، ترور و قتل سرکوب میایران قرار داد و هر نوع اعتراض مردم و علما را با 

هـاي خـود در مجلـس،    در همین نظام بود که روحانی مجاهد، سید حسن مدرس با نطق
کـرد.  هاي او تشـویق مـی  داشت و مردم را به مبارزه با طرحپرده از چهره رضاخانی بر می

شـاه و  سرانجام، افزایش تنفر عمومی و از بین رفتن اعتبار حکومت ظالمانه و سرکوب رضا
قدرت گرفتن آلمان و روسیه در جنگ جهانی و ورود متفقین به خاك ایـران، سـرنگونی و   

را رقم زد.1320تبعید رضاخان در 
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پس از سقوط رضاخان و سلطنت محمدرضا، نظام مرجعیت و حوزه علمیه قم کـه بـه   
بـا  شدت تضعیف شده بود، با رهبري آیت اهللا بروجردي به تجدید ساختار خـود پرداخـت.   

نفر افزایش یافت. 2000تن رسیده بود، به 300توسعه مدارس، شمار طالب که زمانی به 
تگویی به شبهاتري براي پاسخعالمان نو اندیش با انتشار نشریات متعدد، فرصت مناسب

هاي اسالمی روشنفکران که طی سی سال مطرح شده بود، یافتند و شروع به تبیین اندیشه
٢٤دنیاي معاصر نمودند.با توجه به مقتضیات

هـاي روحانیـت   شاه در ابتداي حاکمیت خود در دهه بیست وانمود کرد که به خواسـته 
) 1328کند. قانون کشف حجاب لغو شد و در جریان تشکیل مجلـس مؤسسـان (  توجه می

براي تغییر قانون اساسی، تسلیم خواست علما در مخالفت با تغییر دین رسمی اسالم شـد.  
یده شد. اما محمدرضا نیز که سرسپرده انگلـیس و  نی در آموزش مدارس گنجانتعلیمات دی

آمریکا بود، به زودي راه پدر خود را در پیش گرفت. مخالفت با شاه از طرف مصدق آغـاز  
شد. به محض آن که زمزمه مخالفت از جبهه ملی مصـدق برخواسـت، جریـان روحانیـت     

فراگیـر، شـکل   نواندیش به رهبري آیت اهللا کاشانی با این حرکت، همراه شـد و حرکتـی   
به قدرت یافتن مصدق و ملی شدن صنعت نفـت انجامیـد. در   1331تیر 30گرفت که در 

پیوست. این زمان، اگر همراهی روحانیون نبود، هرگز حرکت ملی و نتایج آن به وقوع نمی
با این حال، مصدق پس از پیروزي از روحانیت فاصله گرفـت، دسـت حـزب تـوده را بـاز      

را به زندان انداخت. کاسته شدن حمایت مردم و اختالف، تضـعیف  گذاشت و نواب صفوي 
به کودتا و بازگشت شاه که در آستانه سقوط قـرار گرفتـه بـود،    1332حکومت مصدق در 

انجامید. شاه، ابتدا به سرکوب حزب توده و ملیون پرداخت و ضدیت خـود را بـا روحانیـت    
الیحه «هایی مانند حات، در برنامهپنهان کرد، اما حکومت او به تدریج، تحت پوشش اصال

مخالفت خود را با اسالم نشان داد. در این زمان، مقابله علما » هاي ایالتی و والیتیانجمن
شـاه، طـرح   1340منجر به پس گرفتن الیحه شد، اما با درگذشت آیت اهللا بروجـردي در  
تحـریم شـد. آغـاز    اصالحات خود را به رفراندوم گذاشت. این رفراندوم از جانب روحانیت

منجر بـه حملـه عوامـل شـاه بـه      42رهبري امام خمینی و اعالم عزاي عمومی در نوروز 
هاي علنی شاه بـه روحانیـت گردیـد. خشـم مـردم از      فیضیه در بهار همان سال و توهین

٢٥را در دفاع از ایشان رقم زد.42خرداد 15هاي شاه و دستگیري امام، قیام مردمی توهین

ه دولت شاهنشاهی را در آستانه سقوط قرار داد، به منزله آغـازي بـراي مطـرح    این قیام ک
به رهبري روحانیت نواندیش بود.» حکومت اسالمی«شدن خواسته 
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پس از این قیام روحانیت نواندیش به رهبري امام خمینـی و همراهـی مراجـع وقـت:     
مبنی بر نفی حکومت هایی حضرات آیات خویی، گلپایگانی، میالنی، نجفی مرعشی، بیانیه

شاه، صادر کرد و گفتمان نواندیشی حوزه وارد فضایی دیگر شد.
گویی به مسـائل دنیـاي   حوزه علمیه که با توسعه مدارس علمیه از دهه بیست و پاسخ

معاصر، حرکت جدید خود را آغاز کرده بود. طی ایـن مـدت بـه شـبهات غـرب زدگـان و       
هاي مناسب داد. طی این زمان تا دهه چهل و پاسخهاي نوگرایانه، ها و اندیشهمارکسیست

ها نشریه اسالمی انتشار یافت. نواندیشان حوزوي به تأسیس مدارس دینی دربعد از آن ده
ها ها و مساجد، تقویت گردید. انجمنچارچوب آموزش و پرورش اقدام کردند و نقش هیأت

انیت نواندیش با کنـار زدن  و نهادهاي مردمی و نهادهاي متعدد اسالمی تأسیس شد. روح
اي از جریان تحجرگرا، اتحاد و انسجام یافت و در کنار اسـتقالل مـالی ایـن نهـاد، شـبکه     

بـدیل و حرکـت   ارتباطات شفاهی  در سراسر کشور سامان یافت که به تدریج، قدرت بـی 
ـ آفرین روحانیت نواندیش شیعه را متبلور کرد. سرانجام، نظام روحانیت به عنوان مهم رین ت

نهاد مدنی و معرفتی جامعه اسالمی، با قدرت رهبري و بسیج مردمـی کـه داشـت، همـه     
هاي دیگر را ناچار به همراهی با خود کرد و پیروزي انقالب اسالمی را رقم زد.گروه

هاي نو اندیشی اجتهاد محور. ویژگی7
.. شیوه درون دینی1

شود، رو میرفتی با موضوعات روبههاي درون دینی و درون معاین نو اندیشی با شیوه
هاي اندیشه دینی که در مباحـث اصـول فقـه،    یعنی با همان شیوه معمول اجتهاد در حوزه

کنـد.  پـردازد و احتجـاج مـی   کند و به بحث با اکثریت میانعکاس یافته است، پژوهش می
مقـدمات و  دانـد، امـا اصـالحاتی را در    ها را کافی مینواندیش مرجعیت مدار، همان شیوه

آورد.مبادي و موضوع شناسی پدید می
به سبب وارد شدن عنصر جدیدي اسـت کـه بـا    » شناخت موضوع«گاه، این تغییر در 

شارع، اجـازه  کهدر جایی » سیره خردمندان«گردد و گاه، استقرار گذشت زمان، آشکار می
ییـر در حیطـه   گردد. و زمانی، ایـن تغ داده است، موجب تغییر و شناخت احکامی جدید می

و ماننـد آن  » مناسبات حکـم و موضـوع  «و » مقاصد شریعت«و » کشف مالکات احکام«
انـد  هایی درون دینی و درون فقهیها آن است که شیوهاست. اما قدر جامع همۀ این شیوه

٢٦و استمرار همان روش مألوف علماي سلف هستند.
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٢٧. نواندیشی حوزوي بر محور فقاهت و شریعت است.2

هاي علمیـه اسـالمی از گذشـته    ن جا که محور اصلی تحقیق و پژوهش در حوزهاز آ
هـاي مختلـف   کنون، محور فقه و افتاء بوده است، این نواندیشی، بیشتر در حیطه شـاخه تا

حقوق امروزي مانند حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و قواعـد اداره اجتمـاع و   
اندیشی در زبان شناسی، تاریخ، فلسـفه، تفسـیر   نمایاند. چهره اصلی این نوحکومت رخ می

قرآن و علوم دیگري مانند آن نیست. اما جریان مقابل، یعنی روشـنفکري دینـی معاصـر،    
یابد. براي مثال ارگـون، خاسـتگاه فکـر    خاستگاه اصلی اندیشه خود را از علومی دیگر می

، ابوزیـد از زبـان   کنـد شناسـی معرفـی مـی   جدید خود را تحول در نگرش به تاریخ و زبان
کـه  » نقد عقل«و » نقد خطاب«گوید، جابري و حنفی از شناسی و تأویل قرآن سخن می

گویند و سـروش از نگـاه جدیـد معرفـت     خاستگاه زبان شناسی و فلسفی است، سخن می
گوید و به نقـش علـوم بیرونـی و   سخن می» تجدید تجربه اعتزال«شناسانه و تاریخی یا 
کند.گذارد، اشاره میآنها در تحوالت فهم دینی میتأثیري که تحول در 

. خردگرایی از عناصر بارز روشنفکري حوزوي است.3
رو اي درون معرفتی با موضوعات و احکام، روبههنواندیش مرجعیت مدار هر چند با شیو

شود، اما بر نقش عقل و خردورزي تأکید دارد. عقل را به عنوان منبع مهم فهـم دینـی   می
ه عنوان منبع مستقل پذیرفته است و هم در فهم شریعت و تشریح خطاب دینـی بـه   هم ب

قاعدة مالزمـه  «ت به پذیرش قواعدي چون یجوید. نواندیش حوزوي با عناآن تمسک می
براي عقـل محـض، یـک نقـش     » و مفاسدحتبعیت احکام از مصال«و » بین حکم و شرع

کند. از این رو مبتنی بر عقل تفسیر میاساسی قائل است و کل نظام اندیشه فقهی خود را
گر نیست. متفکر حوزوي چیـزي بـه نـام    عقل از دیدگاه او عقل خادم شرع یا عقل توجیه

و مانند آن را » عقل مدرن«و » عقل یهودي«و » عقل مسیحی«در برابر » عقل اسالمی«
اندیشـی را  شناسد. این رویکرد به نقش عقل، عـالوه بـر آن کـه روح آزاد    به رسمیت نمی

هـاي:  گردد. براي مثـال، بحـث  مندي میکند، در مرحله بعد، زاینده نتایج ارزشتقویت می
کشف مالکات، مصالح و بحث اهم و مهم از نتایج این رویکرد است.

هـاي نـو و مقاومـت    وجوي اندیشه. دیدگاه اصالحی در بحث درون معرفتی و جست4
جدید، بحث کردن و گفتگـو کـردن و نقـد    هاينکردن در جهت بررسی نظرات و اندیشه

ها و بازبینی مـداوم آراء و تـالش در جهـت تطبیـق بـا اوضـاع و شـرایط و        آزادانه اندیشه
هاي روشنفکران معاصر حوزوي است. این موضـوع  گویی به نیازهاي زمان از ویژگیپاسخ
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هود است.شمار فضالي حوزوي در پنج دهه اخیر مشاز آثار فراوان و نقدهاي علمی بی
هـاي مختلـف ماننـد    . دیدگاه اعتراضی و انقالبی و نپذیرفتن وضع موجود در زمینـه 5
کاري و احتیاط در برخورد با ظالمان هاي سلطه حاکم بر دنیاي معاصر و عدم محافظهنظام

و ستمگران و منحرفان و حمایت از مظلومان و مستضعفان؛ حرکات ناهمسـوي روشـنفکر   
ان دیگر رقم زده است. نواندیش حوزوي، ترك فعل نـدارد، امـر بـه    حوزوي را با روشنفکر

دهد. در برابر شـرایط زمانـه، سـاکت    معروف و نهی از منکر را در حد کامل خود انجام می
نیست و تنها سر به آسمان ندارد. پیوسـته در حـال مراقبـت و واکـنش در برابـر حرکـات       

رت است. روشنفکر حـوزوي بـرخالف   هاي نامشروع قدگران و کانوندشمنان دین، سلطه
اسـت. در  » مجاهـد «نیسـت، بلکـه   » کـار محافظه«دهند، ها به او نسبت میآن چه غربی

کارنامه نواندیشان حوزوي، سوابق زندان، تبعید، زخمی شدن، شهادت، محاصـره و تحـت   
نظر بودن و تحقیر شدن، فراوان است. نگاهی به زندگانی نواندیشان معاصر حوزوي که از

ایم، مؤید این موضوع است.آنان یاد کرده
این ویژگی روشنفکر حوزوي، در نقطه مقابل برخی از روشنفکران دینی در ایران پیش 

و جهان معاصر عرب است. ویژگی ممتاز بسیاري از ایـن روشـنفکران، توجـه    ٢٨از انقالب
لف محافـل  هاي مختآنان از حمایت٢٩هاي قدرت بوده است.گر و کانونهاي سلطهدولت

اند و با اهداي جوایز و توجـه و دریافـت عنـاوین و اعتبـارات،     فکري غرب برخوردار گشته
هاي قدرت سیاسی هاي روشنفکري جدید دینی با جریاناند. بسیاري از جریاننواخته شده

انـد. آنهـا بـه جـز از ناحیـه      اند و پیوسته مورد حمایت و تشویق قرار گرفتهدنیا همسو بوده
، انـد. پیوسـته  هاي رادیکال، مورد هیچ تهدید و حصري قرار نگرفتهاي مردم یا گروههتوده

هـاي صـاحب   اند. در دانشگاههاي مسلط دنیا را براي بیان افکار خود در اختیار داشتهرسانه
اند و براي انتشار آثار خود، چندان دشواري تحمـل  نام غربی، صاحب کرسی و تریبون بوده

اند.نکرده
واندیش حوزوي به جدایی دین از سیاست عقیده ندارد و بخشی از احکـام عرصـه   . ن6

داند.فقاهت را احکام سیاسی و حکومتی می
هاي بـارز  هاي امام خمینی و پیروان ایشان، سرآمد است و نمونهدر این زمینه، حرکت

آخونـد  دیگر، شهید صدر و آیت اهللا سیستانی است و در زمان گذشـته آیـت اهللا نـائینی و    
توان نام برد.خراسانی و میرزاي شیرازي را می

هاي مردم است.. نواندیش حوزوي، مردمی است و پایگاه او در میان توده7
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او زندگی در میان مردم و با مردم دارد. پایگاه اجتماعی او در میان اشراف یا نخبگـان  
ده و همراهـی بـا   تحصیل کرده دانشگاهی یا طبقات قدرت سیاسی نبوده است. زندگی سا

هاي مردم در اعتقادات آنها از بارزترین حضور خصوصیات نواندیش حوزوي اسـت.  حرکت
هم از این روست که در انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، تعداد نسبی شهداي روحانیـت،  
بیش از اقشار دیگـر اسـت. ارتبـاط ناگسسـتنی نخبگـان حـوزوي بـا مـردم از بـارزترین          

ت که در نخبگان دیگر، دست نیافتنی بوده است و از سوي دیگر، خصوصیات این گروه اس
کننـد و  هـا مراجعـه مـی   اند، مردم به آننواندیشان حوزوي، داراي نقش و پایگاه اجتماعی

هـاي اجتمـاعی و دینـی خـود را از آنـان      شـوند و پرسـش  توسط آنها تهییج و هدایت می
هاي پیش از انقالب، کوتاهی در دههپرسند. اما روشنفکري غیر حوزوي به جز در دورةمی

هاي مـردم نداشـته   گاه مورد مراجعه مردم نبوده است و پایگاه اجتماعی در میان تودههیچ
است. همین وضع در سایر کشورهاي اسالمی، مشهود است. بـه همـین علـت، برخـی از     

گویند.جامعه شناسان از پایان یافتن نقش تاریخی روشنفکران سخن می
حـوزوي  نوانـدیش  هـاي بـارز اندیشـه    و معنویت و اخالق مداري از ویژگی. قداست8
است.

بنـد  گذارد، به اصول اخالقی، پاياو برخالف دیگر نو اندیشان به گذشتگان احترام می
شوند. این ویژگی گریز یافت نمیهاي دیناست و در پیروان و مروجان این اندیشه، انسان

اند، مثـال زدنـی   هاي اخالق و عرفان بودهحوزوي که قطبدر میان بسیاري از نواندیشان 
است. کسانی همچون امام خمینی، عالمه طباطبایی و علماي بزرگ دیگر کـه الگوهـاي   

اند. اما گفتمان غالب هاي عمل به واالترین ارزشهاي انسانی بودهاخالقی جامعه و اسطوره
نواندیش غیر حوزوي بحث درباره آخرت و معنویت نیست.

بلکـه دغدغـه اصـلی    نیسـت، » اصـالح دیـن  «. نهضت اصالحی نواندیش حوزوي، 9
نواندیش حوزوي، اصالح فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و پیاده کردن دین در ابعـاد مختلـف   

هاي فقـه در  جامعه بشري است. و از این باب، نواندیش حوزوي در سطح داخلی به چالش
ی تمـامی فقـه در تمـامی    لـ ت، فلسفۀ عمحکوم«اندیشد؛ چون ادارة حکومت اسالمی می

زوایاي زندگی بشریت است. حکومت، نشان دهندة جذبه علمی فقه در برخورد بـا تمـامی   
المللی، مبارزه بـا  و در سطح بین٣٠معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.

ا بـه  سلطه سیاسی، اقتصادي و ارزشی و فرهنگی نظام استکباري، فکر نواندیش حوزوي ر
خود مشغول کرده است. اما گفتمان اصلی روشنفکر دینی غیر حوزوي، اصالح دینی است. 
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روشـنفکر غیـر   ٣١او معتقد است در اصول، نبوت، وحی، عصمت و امامت باید اصالح کرد.
حوزوي حتی در پی نو کردن خداوند است و اصالح در احکام دینی، در مرحلـه بعـد قـرار    

دارد.
زنند که تغییر در احکام فقهـی و انطبـاق دادن ایـن    ندیش طعن میان به فقیهان نواآن

تواند مشکالت دي چون الضرر و الحرج، نمیعاحکام با شرایط زمان و مکان و اتکا به قوا
زیرا این تغییرات، اساسی نیست، اضطراري، مـوقتی و روبنـایی   ٣٢زندگی نوین را حل کند.

احکـام  ٣٤، مـردم سـاالري، حقـوق زنـان،    تواند معضالتی مانند حقوق بشرو نمی٣٣است.
٣٥داري را نفی کند.کیفري اسالم، جهانی شدن و حتی برده

آنان معتقدند براي حل این مسائل باید با کاربرد عقل به بـازنگري در اصـول اساسـی    
اسالم پرداخت و پس از آن، به اصالح همیشگی در همـه ایـن اصـول و فـروع خـواهیم      

نواندیشی حوزوي که فقط در قالب محدود فقه و احکام فقهی، این دیدگاه با نقد ٣٦رسید.
کند، وارد مغالطه شده است؛ زیـرا همـان   هاي موقتی پیشنهاد میکند و مسکناندیشه می

تئوري واقعی و کامل اداره اسالم، اجتمـاع و  «گونه که گفته شد، نواندیش حوزوي، فقه را 
کنند پافشـاري  ینی، این گونه سعی میداند. در حقیقت، روشنفکران دمی٣٧»تمامی جهان

نواندیشی حوزوي را بر تحقق یک نظام اجتماعی کامل در تمام زوایاي عملی زندگی بشر 
هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی که در اندیشه امام و در برخورد با تمام چالش

خمینی آمده است، ناچیز بشمارند.
دارد و ادامه حرکت فقهاي نواندیش از صدر »اتصال تاریخی«. نواندیشی حوزوي، 10

اسالم تاکنون است.
گر شده اسـت. در  هاي مختلفی جلوههاي مختلف به گونههر چند این حرکت در زمان

رو بوده است و زمانی به حیطه کالمی، زمانی با ورود اندیشه یونانی به تمدن اسالمی روبه
گویی به مخالفان خته و در سده اخیر به پاسخگویی به مسائل معتزلیان و اشعریان پرداپاسخ

پرداخته است و در حیطه فقهی هم نخست بروز و ظهور اندیشه اصولی فلسفه و عرفان می
در برابر اخباري مورد توجه بوده است و سپس متوجه نظام اجتماعی و حکومـت اسـالمی   

گـر و  سـالم کـرنش  گردیده است. همچنین، مبارزه با تحجر و جمود و همچنین مبارزه با ا
تقدس مآب و اسالم جداي از سیاسـت، اسـالم دربـاري، اسـالم آمریکـایی و دیانـت بـه        

اي، نمودهـاي مختلفـی از یـک حرکـت واحـد و پیوسـته       مدار یا حجتیـه اصطالح والیت
نواندیشی است که همواره ادامه داشته است، اما روشنفکري دینی غیر حـوزوي از فقـدان   
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اي از این برد و از لحاظ تاریخی، داراي گسست است. هر چند پارهپیشینه تاریخی، رنج می
در قـرن  » شالیر ماخر«خود را به راحتی به افکار اندیشمندان غربی همچون ،اندیشمندان

اتصال ٣٩»فرناند برودل«و » لوسین فور«یا متفکران دیدگاه آنال چون ٣٨هفدهم میالدي
هاي قدیمی پیدا کنند، گاه جریان ي خود پشتوانهکوشند برااي دیگر میاما پاره٤٠دهند.می

) و گاه از ادامه راه ابن حـزم،  ٤٢سروش٤١دانند (حسن حنفیفکر خود را تجدید اعتزال می
افکـار  ٤٣راننـد. (جـابري)  ابن باجه، ابن خلدون و شاطبی و سنت مغرب عربی سـخن مـی  

هایـدگر قابـل اتصـال    اي دیگر همچون دکتر نصر نیز به افکار شوان و رنه گنـون و  نحله
اي اندیشه نواشراقی که امتداد اندیشه سهروردي هر چند ایشان، اندیشه خود را گونهاست؛

هـا، اتصـال و امتـداد جریـان     اند. با این وجود، هیچ کدام از این اندیشهاست، معرفی کرده
آیند.غالب میراث اسالمی به حساب نمی

ـ   ویژگی دیگري که در افکار نواندیشان حوزو هي، قابل ذکر است، در نگـرش ایشـان ب
ها از دین است. با آن که نواندیش حوزوي، قابل ذکر است، در نگرش ایشان د برداشتتعد

ها ها از دین است. با آن که نواندیش حوزوي، اختالف اجتهادها و برداشتبه تعدد برداشت
تـر  تر و درستشت، نزدیکپذیرد، اما همواره تأکید دارد که صرفاً یک راه و یک بردارا می

هاي دورتـر و بعیـد را   کوشد که آن راه صحیح را بیابد و آن را ترویج کند و راهاست و می
انـد و همـه   طرد کند. در مقابل، برخی از نواندیشـان جدیـد بـه نسـبی گرایـی روي آورده     

یـا  کیشـی دانند و راستها را به یک نسبت به واقعیت دین نزدیک میها و برداشتقرائت
کننـد ایـن اعتقـاد عمـومی اندیشـمندان      ها سعی میکنند. آنوجود فرقه ناجیه را نفی می

هـاي کمتـر   تـر و برتـري آن راه را بـر راه   تر و عقالنیوجوي راه منطقیحوزوي در جست
هاي میانی نسبت دهند کیشی در سنت اروپائیان در سدهو راست» ارتدوکسی«عقالنی به 

کنند.بینند، به خود مباهات میغربی همسو میمود را با پلورالیزو از این که دیدگاه خ

هاي نواندیشی حوزوي. چالش8
شاخص نواندیشی حوزوي و تضـعیف هـر کـدام از    نادیده گرفتن هر یک از ده ویژگی

تـوان  تواند به عنوان آسیبی بر این تفکر به حساب آید. با این وجود، میها میاین شاخصه
و تهدید مهم به عنوان خطرات راه اندیشه نو اشاره کرد:به چند آسیب 

پـردازد. او  هاي دیگر مینخست آن که روشنفکر، کسی است که پیوسته به نقد اندیشه
هاي رایج زمانه خود، معترض و نسبت به قدرت، جامعه، سیاست، فرهنگ رفتارها و اندیشه
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گرایی بر ت با آن و غلبه مصلحتمنتقد است. تسلیم شدن در برابر قدرت و تزویر و مماشا
هاي درست، از آفات مهم روشنفکري حوزوي معاصـر اسـت. کنـار آمـدن بـا      بیان اندیشه

هاي نادرست اعمال قدرت سیاسی در اجتماع و فرو بردن زبان اعتـراض نسـبت بـه    شیوه
توانـد بـه عنـوان یکـی از خطـرات      هرگونه انحراف در نظام قدرت در جامعه اسالمی مـی 

کري حوزوي به شمار آید و موضع و پایگاه اجتماعی این اندیشـه را تضـعیف کنـد.    روشنف
روشنفکر حوزوي، ضمن در نظر گرفتن مصالح نظام اسالمی باید راهی براي بیان اعتراض 
همیشگی خود به انحرافات نظام قدرت و قربانی شدن اصول بیابد. از سوي دیگـر، پیونـد   

هـاي دینـی و انتسـاب    رت سیاسـی بـا اندیشـه   اصـحاب قـد  هر نوع عملکرد مجریـان و 
هـا و  هـا و ارزش عملکردهاي نادرست و ناصواب برخی از نهادها و مسـئوالن بـه اندیشـه   

منـدي و  تواند از مقبولیت این اندیشه بکاهد. هر چند که کارآمدي و تـوان اصول دینی می
و مقابلـه بـا   تفوق نظام سیاسی، اجرایی و مدیریتی کشور اسالمی در حل مشکالت مردم

تواند بر رشد و انتشار و مقبولیت اندیشه حوزوي بیفزاید.نظام سلطه نیز به همان میزان می
دوم، نواندیش حوزوي باید بتواند براي نظام جهانی و حضور در عرصـه جهـانی چـاره    

حل ارائه کند. فائق هانی راهجکند، برنامه جهانی ارائه نماید و براي مشکالت بزرگ جامعه 
هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي در روند جهـانی شـدن و ارائـه    مدن بر بحرانآ

رو براي نواندیش هاي پیشبرنامه اصالحی در فرآیند جهانی شدن واقعی اسالمی از چالش
حوزوي است.

سوم، از آن جا که نواندیش حوزوي از راه بیان احکام شریعت به عنوان یک نظام اداره 
هاي دیگر اسـالمی و حتـی اصـحاب ادیـان     اندیشد، باید بتواند با اندیشهجامعه بشري می
هـا مقابلـه بـا    تـرین و دشـوارترین قـدم   وگو شود. در این راه، یکی از مهمالهی، وارد گفت

انـد. از طـرف   حاکمیت متحجران و سلفیان است که در افکار امت اسـالمی رسـوخ کـرده   
نفکران اسالمی جدید، هم در عرصـه فرهنـگ   وگو با روشدیگر، ورود به هر بحث و گفت

اي دنیـاي  ها، به صورت ارائه آثار علمی، و هم فرهنـگ شـفاهی و رسـانه   مکتوب اندیشه
هاي جدید و گوناگون ارتباطی جدید است. به خصوص اقتضـائات ورود بـه   امروز در قالب

الدینی و پدید اي، و غلبه لهو و هاي یک سویه رسانهاي به دلیل جریانهاي رسانهعرصه
هاي متنوع و ناشناخته در ارتباطات، نیازمند فعالیت زیـاد، سـرعت و چـاالکی،    آمدن قالب

شجاعت و خالقیت و خودباوري افزون است.
چهارم، نواندیش حوزوي با اطمینانی که از عقالنی بودن روش خود و مطابقـت آن بـا   
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گو با دیگران را بگشاید واي گفتآئین پاك و فطرت بشري دارد، باید با مدارا و تحمل، فض
و از ابزاري مانند تکفیر و تهدید و ارعاب پرهیز کند.

هاي معنوي انسان و زهد و پرهیز از در غلطیدن بـه  و در نهایت، حفظ قداست و جنبه
دنیاگرایی در اندیشه ورزان طریق اجتهاد، راهی همیشگی و اسبابی براي کسـب توفیـق و   

ند است.توکل به ذات مقدس خداو
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هانوشتپی

مجموعـه جریـان روشـنفکري و    روشـنفکري و روشـنفکران،   . رضـا، داوري اردکـانی،  ١
حیـان (قـم: انتشـارات بـه     روشنفکران در ایران، گردآوري: حمید احمدي و محمـد حسـین فتا  

. 12) ص 1379باوران، 
. 23. همان، ص ٢
نخستین رویاروییهاي ایران با دو رویـه تمـدن بـورژوازي    . ر. ك. عبدالهادي حائري، ٣
). 1367(تهران: امیرکبیر، غرب
(قـم: انتشـارات دانشـگاه مفیـد،     اسالم سیاسی در ایران. سید محمد علی حسـینی زاده،  ٤
. 59) ص 1387
).  1382(تهران: کتابخانه طهوري، هاي میرزا آقا خان کرمانیاندیشه. فریدون آدمیت، ٥
). 1369ترجمه جهانگیر عظیما (تهران: مدرس، میرزا ملکم خان، . ر. ك: حامد الگار، ٦
نگاه نـو، ش  ناسیونالیسم و تجدد در فرهنگ سیاسی بعد از مشروطیت،. نادر انتخابی، ٧

. 26، ص 1381، بهمن 12
. 106ـ 112ص پیشین، . محمد علی حسینی زاده، ٨
گـري و  بهـایی گـري، گـري بـابی  تحقیق در تاریخ و عقائد شـیخی . یوسف فضـایی،  ٩

. 265ص گرایی،کسروي
ص پیشین، زاده، ؛ حسینی20ـ 22ص خواهیم،ما چه می. ر. ك: سید احمد کسروي، ١٠

122 .
. 199ص پیشین،زاده،. ر. ك: حسینی١١
. 222ـ 235ص پیشین، زاده، حسینی.١٢
. مسلمانی در جستجوي ناکجاآبادشریعتی؛ . ر. ك: علی راهنما، ١٣
سیري در اندیشه سیاسی عرب،ر. ك: حمید عنایـت،  درباره سیر تفکر دنیاي عرب،. ١٤

).  1370چاپ چهارم (تهران: امیرکبیر، 
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در خـدمت  ؛ همو، 16) ص1356(تهران: رواق، غرب زدگی. ر. ك: جالل آل احمد، ١٥
). 1357(تهران: خوارزمی، و خیانت روشنفکران

. 255ص در خدمت و خیانت روشنفکران،. آل احمد، ١٦
. 50ـ 190) ص 1371(تهران: باغ آیینه، آسیا در برابر غرب. داریوش شایگان، ١٧
. 296ص همان،. ١٨
. 51) ص 1375اسالمی، (قم: دفتر تبلیغاتمقدمه عوائد االیام. علی اوسط الناطقی، ١٩
و میـرزا ابوالقاسـم قمـی، جـامع الشـتات      583ص عوائد االیـام، . مولی احمد نراقی، ٢٠

. 93) ص 1(تهران: انتشارات کیهان، ج 
. 79) ص 1334(تهران: فردوسی، تنبیه االمه و تنزیه المله . محمد حسین نائینی، ٢١
. 77ـ 95ص پیشین،. حسینی نژاد، ٢٢
) ص 1376(تهـران: انتشـارات عـروج،    علما و رژیم رضا شـاه منش، . حمید بصیرت٢٣

210 .
هـا و  جریـان ، هم چنین ر. ك: رسول جعفریان، 156ـ 158ص پیشین،زاده، . حسینی٢٤
). 1382(تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، هاي سیاسی مذهبی ایرانسازمان
ران: مرکز اسناد انقالب اسـالمی،  (تهسه سال ستیز مرجعیت شیعه. روح اهللا حسینیان، ٢٥

. 220ـ 230) ص 1382
. 1374، رمستان 5سال دوم، ش نقد و نظر،. در این زمینه ر. ك: مقاالت مندرج در: ٢٦
، ویـژه  3/12/1367هاي علمیـه  پیام امام به حوزهمنشور حوزویان،. ر. ك: امام خمینی، ٢٧

نامه نشریه حوزه.  
. 237و 329ص پیشین،. ر. ك: آل احمد، ٢٨
مجموعـه جریـان روشـنفکري،   بازگشت،بست بیروشنفکران و بن. حمید روحانی، ٢٩

. 135ص 
. 34ص منشور حوزویان،. امام خمینی، ٣٠
روشنفکري دینی، قائل به اجتهاد در اصول است، یعنی اجتهاد در کالم، اخالق، و نـو  . «٣١

بـه سـمینار دیـن و مدرنیتـه،    پیـام  عبدالکریم سروش، » فهمی نبوت، و وحی و معاد و خدا
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.  15/6/1386موسسه گفتگوي ادیان، تهران: 
.  27/11/1382نقد سروش به مطهري، یاس نو، عدالت ممکن،. عبدالکریم سروش، ٣٢
. 28و 27مجله آفتاب، ش حقوق بشر و روشنفکري دینی،. محسن کدیور، ٣٣
.  1/6/1382ایسنا، نواندیشی دینی و حقوق زنان،. محسن کدیور، ٣٤
. 25مجله آفتاب، ش داري در اسالم معاصر،معضل برده. محسن کدیور، ٣٥
. 20/6/1380نوروز، . محسن کدیور، ٣٦
. جاهمان. امام خمینی، ٣٧
).1377(تهران: طرح نو، هرمنوتیک کتاب و سنت. ر. ك: محمد مجتهد شبستري، ٣٨
(بیـروت  دارالساقیالح، . محمد ارگون، نزعه االنسنه فی الفکر العربی، ترجمه هاشم ص٣٩
دهد که چگونه وامدار این متفکران است.؛ وي در این جا توضیح می61) ص 1997ـ لندن: 
هـا اشـاره دارد. او افکـار    المعارف راتلج به بعضی از این انتسـاب ة. الیور لیمن در دایر٤٠

داند و افکـار  سروش را برگرفته از مفاهیم فلسفه غربی همچون فلسفه پوپر، مور ویتگنشاین می
کنـد و آثـار   عبداهللا الرو و محمد ارگون را برگرفته از ادبیات معناشناسـی فرانسـه معرفـی مـی    

دیگري مانند دهد. همچنین عقاید عدةعبدالرحمن بدوي را به فلسفه اگزیستانسیالیزم نسبت می
یـن وجـود،   داند. بـا ا ) را ترجمانی از اندیشه هگل می1986محمد عزیز لهبابی و هیثم دجب (

آینـد.  ها اتصال و امتداد جریان غالب میراث اسالمی بـه حسـاب نمـی   هیچ کدام از این اندیشه
.54ـ 56، ص 1384، تیر 55یل ایزدي خواه، همشهري ماه، ش عترجمه اسما
.37ـ 155، ص 2002منشورات مجد، چاپ پنجم، التراث و التجدید،. حسن حنفی، ٤١
سـمینار دیـن و مدرنیتـه، مؤسسـه     اله روشنفکري دینی،مق. ر. ك: عبدالکریم سروش، ٤٢

.15/6/1386گفتگوي ادیان، 
23، ص 1386، سال 218ش پگاه حوزه،عقل عربی و عیار جابري،. حسین عباسی، ٤٣

.22ـ 


