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از منظر  )زندگىبه مثابه مطالعه نسبت دين و (پژوهى      دين

های فكری ايراِن معاصر و كاربرد آن در حوزه  جريان

  گذاری فرهنگى سياست

  ∗∗∗∗محمدرضا بهمنى

  چكيده

هـا و مسـائل   های فكـری، عامـل مهمـى در شـناخت بهتـر پديـده  شناخت و تحليل جريان
محيطى در گذشته و حـال و راهبـری تحـوالت فرهنگـى، اجتمـاعى و سياسـى در آينـده 

تـوان اعـتالی حـوزه   هـای فكـری را مـى  شناسـى اين، يكـى از اهـداف جريـانبنابر. است
ــت ــت سياس ــى دانس ــتگذاری فرهنگ ــه سياس ــذاری، از جمل ــن. گ ــر، اي ــن منظ ــه  از اي گون

های فكری در مسـئله نسـبت ديـن و زنـدگى   شناسى را بايد به شناخت آراء جريان  جريان
ه تضارب افكار در مسئله نسـبت پژوهى، عرص  در اين نوشتار، حوزه دين. معطوف ساخت

های فكـری ايـراِن معاصـر بـر حـول سـه   های جريان  دين و زندگى قلمداد شده و ديدگاه
حل شناسى، معرفى و توصيف شده، سپس بـا   شناسى و راه  شناسى، روش  ی؛ موضوع  مولفه

 هـای فكـری  پژوهى و تنوع جريان  مرور اجمالى چيستى سياستگذاری فرهنگى، نقش دين
  .اين حوزه در سياستگذاری فرهنگى تبيين شده است

  ها      واژه كليد

  .گذاری فرهنگى پژوهى، دين و زندگى، سياست     فكری، دين شناسي     جريان
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  بيان مسئله 

كم از عصر مشروطه تاكنون ـ مسـئله جـدي         سنجي ميان دين و زندگي اجتماعي ـ دست      نسبت
: انـد      كم دو گروه همواره در پي يافتن پاسخ درخور براي آن بـوده  دستايران معاصر بوده كه 

 .حاكمان و رهبران جامعه) 2نظران و      عالمان، فرهيختگان و صاحب) 1    

گفتـه در عصـر حاضـر      گرچه جمهوری اسالمى ايران، خود پاسخى كالن برای مسئلهٴ پيش
» نسبت ميـان ديـن و زنـدگى اجتمـاعى«محورِی       مسئلهٰ  هاست، اّما در درون همين نظام، دربار

عمـر جمهـوری  هسـال چراكـه دوره سـى و چنـد . های فراوانى پديد آمـده اسـت     ابعاد و مولفه
اسالمى ايران، خود دوره دشوار آزمون و تكامـل همزمـان بـرای الگـويى از حضـور ديـن در 

و توليـد      پژوهى      نقش حوزه دين در چنين شرايطى،. آيد  عرصه زندگى اجتماعى به حساب مى
در همين راستا، مراكز و موسسات پژوهشى ـ حوزوی و . كننده است  علم، بسيار خطير و تعيين

نمايند، اّما چگـونگى      دانشگاهى ـ فراوانى در كشور تأسيس شده و با رويكرد دينى فعاليت مى
در تحوالت فرهنگى و ) های فكری ر، جريانای فرات     و در اليه(حضور و اثرگذاری اين مراكز 

كم از دو حيـث      گذاری فرهنگـى، دسـت اجتماعى كشور و بطور مشخص در حـوزه سياسـت
ای و دوم؛ از حيـث مقـدورات و      نخست؛ از حيث فكری و انديشه. قابل مطالعه و بررسى است

  .ها     توانمندی
نيازمند يك بررسي ميداني و مديريتي است كـه در  ها،      طبعاً شناخت مقدورات و توانمندي

هـاي فكـري و        تـر و مقـدم بـر آن، شـناخت گـرايش       جاي خود الزم و مفيـد اسـت، امـا مهـم    
با اين توصيف، ضمن تحديـد معنـاي مـورد نظـر     . پژوهي است     دين هاي مطرح در حوز     انديشه

، تـالش شـده اسـت تـا از     »ديـن و زنـدگي   مطالعـه نسـبت ميـان   «پژوهي، به      اين تحقيق از دين
هاي فكري پيرامون اين مسـئله، چـارچوبي بـراي بررسـي نقـش و       رهگذر معرفي آراي جريان

  . گذاري فرهنگي كشور ارائه شود تأثير آنها در نظام سياست

  مقدمه 

آثـار و  ِ صرف و محض نيست، بلكه از      شناسي     كه بيان شد، هدف اين نوشتار، جريان طور همان
بنـابراين، بـه چيسـتي جريـان و     . بـرداري ثـانوي نمـوده اسـت         شناسانه بهـره      هاي جريان  ديدگاه
ورود تفصـيلي نـدارد،   ) شده است      شناسي     كه در متون تخصصي جريان گونه آن(      شناسي     جريان

به اجمال «      شناسي     نجريا«و » جريان«ولي در عين حال بجاست كه در گام نخست،  به تعريف، 
  .اشاره شود
توان يك انديشه اجتماعي را، جريان ناميد كه بـه    پژوهان بر اين باورند كه زماني مي     جريان
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همچنـين   .)T١٣٨hسـ�و<��ه، ( صورت يك جمعيت و تشكل مديريت شده ظهور پيـدا كـرده باشـد   
 .صـدد تحقـق اهـداف اجتمـاعي اسـت     شود جريان فكري به دنبال تأثيرگذاري و در      گفته مي

هاي ارائـه شـده     هاي گوناگوني تعريف شده است، كه بيشتر تعريف     نيز با گزاره      شناسي     جريان
گيـري و تحـوالت يـك جريـان را مـد نظـر قـرار             مفهوم روندشناسي و بررسي فرآينـد شـكل  

گيـرد، ايـن        مورد مطالعه قـرار مـي        شناسي     ر جريانهايي كه د     ها و سنجه     از جمله مولفه. اند     داده
مبـاني فكـري اعتقـادي و    ، گيـري يـك انديشـه و تفكـر         شـكل فرآينـد  : موارد قابل ذكر است

هـاي   همچنين شـناخت شخصـيت  . )��١٣٩٠روC      ،�Uع��*� ( هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي     ديدگاه
      شناسـي      هـاي ديگـري اسـت كـه در جريـان          از جمله مالك تاثيرگذاري تاثيرگذار و نيز روش

      شناسـي      ، معمـوالً در هـر جريـان        شناسي     البته، به تناسب هدف جريان. گيرد     مورد توجه قرار مي
 .)T١٣٨hس�و<��ه، ( ها بررسي شود          ممكن است يك يا چند مورد از اين مولفه

) به مثابه مطالعه نسبت دين و زنـدگي (پژوهي      تحقيق، ناظر به موضوع دين جا كه اين از آن
اي و فرهنگي است و طبعـاً رويكـرد سياسـي         ها، انديشه است، رويكرد غالب در مطالعه جريان

. ، پـر رنـگ نبـوده و محوريـت نـدارد     )ها برجسـته اسـت            شناسي     آن گونه كه در اغلب جريان(
پژوهـي در       تـرين رويكردهـاي ديـن     هاي برجسته و مهـم      ها، شخصيت استگاه جريانپيشينه و خ

، از )شناسـي  حـل      شناسي و راه     شناسي، روش     در محورهاي موضوع(مسئله نسبت دين و زندگي 
بـا ايـن توصـيف، مقالـه حاضـر، در چهـار       . هاي مورد مطالعه در اين نوشتار اسـت      جمله مولفه

در عرصــه       شناســي     رائــه شــده اســت؛ در بخــش نخســت، چــارچوب مفهــومي جريــانبخــش ا
هـاي موجـود در        بنـدي      در بخش دوم؛ ضمن مـرور دسـته  . پژوهي تدوين و ارائه شده است     دين

در . فكري و فرهنگي ايران معاصر، مبناي مختار اين تحقيق معرفـي شـده اسـت         شناسي     جريان
ها به تفصـيل بررسـي    هاي هر يك از جريان     حقيق نيز، مشخصات، آراء و ديدگاهبخش سوم ت

هـا و جـدول    هـاي هـويتي جريـان        شده و نتايج آن در قالب دو جـدول شـامل جـدول ويژگـي    
همچنين در بخـش  . هايِ مورد بررسي، تنظيم و ارائه شده است پژوهي جريان     رويكردهاي دين

گذاري فرهنگي به دو رويكـرد فرآينـدي و    ضمن مرور چيستي سياستچهارم و پاياني مقاله، 
هاي فكري دربـاب موضـوع    محتوايي در اين زمينه اشاره شده و نقش و كاربرد مطالعه جريان

  .گذاري فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است پژوهي در سياست     دين

       ى پژوه     های فكری در موضوع دين چارچوب مفهومى بررسى جريان

هـای فكـری و معرفتـى موجـود در عرصـه مطالعـات و تحقيقـات دينـى  برای شـناخت جريان
هـای      يابى به يك چارچوب مفهومى هستيم كه ابعـاد و مولفـه ابتدا نيازمند دست) پژوهى     دين(
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های ايران  شناسى مشخص شود تا بر مبنای چارچوب مذكور به تبيين و توصيف جريان     جريان
هـای      تـالش نگارنـده در ايـن بخـش معطـوف بـه شناسـايى ابعـاد و مولفـه. صر وارد شويممعا

  .چارچوب مفهومى مذكور است

  پژوهى دين تاريخچه

بـوده،  محـدود و سـاده بسيار آغاز علمى، در های پژوهشديگر  سان  به نيز     پژوهى      دين چند هر
 از هـايى ، نمونـهپژوهـان دين. اسـت يافته تكاملدين،  اصل تطور با همراه زمان گذشت با ولى

 منـابع تـرين معـروف از يكـى .اند كرده ذكر آن غير و باستان يونان در را شناسى دين تحقيقات
دربرگيرنـده  كـه اسـت) م. ق 480ــ 425( هـرودت تـواريخ باسـتان، كتـب دوران شناسى دين

ــات ــاره  اطالع ــياری درب ــان بس ــتانى ادي ــيای باس ــى آس ــر و غرب ــت مص ــم  .اس ــار ه ــن آث اي
در او      پژوهـى      روش دين .اند های پژوهش او و هم تفسيرهای او در اين باب روش از هايى     نمونه

  . )}���N١٣٧ی)�*�،  ر!�*�: *^( تطبيقى استوار بوده استـ بر پايه روش تاريخى اين آثار 
 جهـان  روز آن متمـدن  مناطق در ويژه ـ به آن گسترش از اسالم، پس جهان در     پژوهي      دين

 را دينـي  مباني شناخت و     پژوهي      دين جاكه اسالم از آن يافت؛ فراوان روم ـ رونق  و ايران يعني
هـاي        رسـاله  آغـاز  در آرا اتفـاق  نيز بـه  فقها و علما(  است كرده اعالم دين پذيرش شرط پيش

 اسـالم  انتشـار ) باشـد  شـناخت  روي از بايـد  ديـن  اصول پذيرش كه گويند مي تاكيد عمليه، با
 و پژوهشگران يكسو از كه شد عاملي نيز و آورد فراهم ملل ميان را عقايد و آرا تضارب زمينه

 جهـت ) تطبيقـي      پژوهـي       ديـن  ويـژه  بـه (پژوهـي       ديـن  بـه  طلـب  حقيقت ونگر  واقع انديشمندان
 بـراي  نيـز  مسـلمانان  ديگـر،  سـوي  از آورند و روي آن به گرايش و حق دين عالمانه شناسايي

 جديـد، آن  عصـر  در     پژوهي      دين ولي .بيفتند تكاپو به وارده شبهات دفع و ديني عقايد از دفاع
 از اي سلسله با آن متمايز ماهيت يافتن و دين از جديدي تعريف ارائه براي تالش معناي به هم

 كنـد، عمـدتاً   متمـايز  انسـاني  زنـدگي  بقيه از را است دين به مربوط آنچه و دين ها كه  ويژگي
  1.است غربي توجه و رويكرد يك

  پژوهى     دين چيستى

در . نظـران اسـت       شناسي محل تضارب آراء صاحب     پژوهي از حيث مفهوم، قلمرو و روش     دين
  . كنيم  پژوهي اشاره مي     به  برخي تعاريف دينـ به اجمال  ـاين مجال 

                                                        
  .106 -98ص، دفتر اول، 1، ميرچا الياده، جدين پژوه=به نقل از ، آملي، عبداهللا زاده ابراهيم. 1
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 و هـا و بـه رشـته      پژوهـى، آن را نـاظر بـه خـود ديـن دانسـته مقـام تعريـف دينبرخى در . 1
ديگر،  بيان به. اند     كنند، اشاره كرده مى بحث دين درباره همگى معرفتى كه و علمى های شاخه
 يـك پژوهـى، هـر دين در گونـاگون های رهيافت يا     پژوهى      دين گوناگون های  شاخه و ها رشته
پژوهـى      بنـابراين، دين .كننـد  مـى بررسـى را بعد، ديـن همان از اند و دين ابعاد از بُعدی به ناظر

   1.آن شناساندن و شناسايى و دين ابعاد و ماهيت پيرامون نظری پژوهش و تحقيق يعنى     
تحقيـق،  متفـاوت بـه هـاى     روش بـا گوناگونى كههاى  رشته از است عبارت پژوهى     دين. 2

ويژه اسـالم،  به و اديان نكته كه اين به توجه با. پردازد  مى دين گوناگون ابعاد بررسى و مطالعه
 و حقــوقى، فــردى، اجتمــاعى، تربيتــى و عقيــدتى، فقهــى گونــاگون ابعــاد بــر مشــتمل

 .)}١٣: }T١٣٨س�و<��ه، ( اند     سياسى

در مقابـل نگـاه (نگـاه تحـويلى شناسـى را بـه حسـب      نظران، دين     برخى ديگر از صاحب. 3
البته، گاهى هم اين دو نگاه با تعبير سنتى و جديد از هـم  2.اند     به دين، تعريف كرده) استقاللى

شناسـى ديـن در      شناسـى ديـن و جامعه شوند و با نگاه تحـويلى، علـومى چـون روان  متمايز مى
 .اند     پژوهى قرار گرفته     حوزه دين

پژوهـى      بـراين اسـاس، ديـن. انـد     پژوهـى را مبنـا قـرار داده     ف نيز هدِف ديـنبرخى تعاري. 4
�، : *^( .گيرد     های دانشى زير را در بر مى     حوزه��١٣٨١&%(:  

 

هايى كه نـاظر بـه شـناخت متـون و  پژوهش[(علومى كه غايتشان، يافتن خود دين است  •
 ؛)المانند علم اصول و علم رج ]اند  منابع دينى

پـذير ديـن اسـت      های صدق و كذب          علومى كه غايتشان معرفت دينى برای تبيين گزاره •
 ؛)های فلسفى وكالمى مانند پژوهش(

هـای ديـن در زنـدگى اسـت      علومى كه غايتشان معرفـت دينـى بـرای كاربسـت گـزاره •
مسائل عرصه زندگى های دينى در جهت حل      هايى كه ناظر به شناخت آموزه پژوهش[(

 ؛)مانند اخالق و فقه. ]باشند

هـايى كـه نـاظر بـه اثرسـنجى و  پژوهش(علومى كه غايتشـان بررسـى آثـار ديـن اسـت  •
  ).شناسى دين     شناسى دين و جامعه مانند روان. ]پيامدشناسى دين باشد

  
های علمـى و پژوهشـى اسـت      مجموعه فعاليت     پژوهى      توان گفت، دين     بندی، مى     در يك جمع

                                                        
  .همان. 1
در ايـن زمينـه قابـل توجـه و     ) م 1986ــ  1907( رومانيـايي  نامـدار  پـژوه   دين) Mircea Eliade( الياده هاي ميرچا  ديدگاه. 2

  .استفاده است
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  :پردازد     های زير مى     كه به توصيف، تبيين و تعميِق شناخت دين در يكى از حوزه
  

 چيستى دين؛) الف
 يابى نيازهای زندگى بشر از منظر دين؛     پاسخ) ب
 ). در سطح فردی و اجتماعى(داران      رفتارشناسى دين) ج

  

پژوهـى كـه بـه نسـبت سـنجى ميـان ديـن و زنـدگى      ديناّما در اين تحقيـق، آن مفهـوم از 
پژوهى كـه در پـى      های دين به عبارت ديگر، آن بخش از فعاليت. پردازد، مورد توجه است     مى

های دينى به مسائل و نيازهای زنـدگى جامعـه بشـری انـد مـورد توجـه و كنكـاش      ارائه پاسخ
  .اند قرارگرفته

  پژوهى     شناسى در دين     روش

های مشخصى بايد استفاده كند و بر اسـاس آن      روشن است كه هر پژوهشى، از روش يا روش
نقش . به شناخت، و گردآوری منابع و سپس تحليل و نقد و فهم موضوع مورد مطالعه بپردازد

 پـردازی دربـاب     يابى به نتيجه كه يك رهيافت عملى و يا نظريـه روش همچنين تا مرحله دست
  . مسئله پژوهش است، استمرار دارد

 در دانشـمند كـه اسـت مسـيری روش. اسـت روش از شناسـى غيـر اما، روش
 بـه كـه اسـت ديگـری دانششناسى  روش كند و مى طى خود علمى سلوك

ــناخت ــير آن ش ــى مس ــردازد     م ــواره روش. پ ــتن در هم ــت م ــری حرك  و فك
 از كـه اسـت دانشىشناسى  روش و دارد قرار دانشمند يك علمى های     تالش

 دانـش يك هموارهشناسى  روش دليل، همين به گيرد، و     مى شكل آن به نظر
 .)٢}: ١٣٩٠<�ر��*��، ( است دوم درجه علم و

  

. نخـواهيم بـود     پژوهـى      با اين بيان، در اين نوشتار، طبعاً در صـدد يـافتن روش مناسـب در دين
خاص نيز نخواهيم پرداخت، امـا بـه حسـب موضـوع همچنين به بررسى و شناخت يك روش 

و در ايـن راسـتا . خـواهيم داشـت     پژوهى      ها در عرصه دين     بحث، نگاهى به رويكردها و روش
های غيرمعرفتـى      و هـم زمينـه     پژوهـى      شناسـى دين     های معرفتـى روش     شايسته اسـت هـم زمينـه

  .آن مورد توجه قرار گيرد) ماعىهای فرهنگى و اجت     زمينه(
پژوهـى در ايـران معاصـر،      شناسى دين     با توجه به آنچه گفته شد، چارچوب مفهومى جريان

  :شود     بندی مى در اين تحقيق، در قالب جدول ذيل، صورت
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البته، شايان ذكر است كه اين چارچوب نظری گسترده و چند وجهـى اسـت و طبعـاً در مقـام 
هايى را در      هـا، محـدوديت های جريان     ديـدگاهانطباق، دشـواری دسترسـى بـه منـابع و آراء و 

  .بندی به اين چارچوب به وجود خواهد آورد     پای

  ی مورد مطالعه  ها تنوع جريان

هـای فكـری ايـران معاصـر، بـا مبناهـای گونـاگونى  گـذاری جريان جاكه توصيف و نام از آن
انتخاب شده و مالك مطالعـه و صورت پذيرفته است، در اين تحقيق الزم است مبنای مناسبى 

های مطـرح در خصـوص      رو، در ادامـه، ابتـدا چنـد مـورد از ديـدگاه از اين. مقايسه قرار گيرد
  .ها معرفى و در نهايت، مبنای مورد نظر اين تحقيق مشخص خواهد شد بندی جريان     طبقه

  :)١٣٨٢*�د6� ر
�د، ( اول �-	�<

 . اند  بوده منعطف و غير مقلد، خشك بسيار كه سنتى روحانيت مانند سنتى های جريان •
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 .بودند غرب مقلد كه زده غرب روشنفكران مانند متجدد های جريان •

باشـد  حـق كه هرچه صورت منطقى كه به انقالب و امام جريان مانند دمجدّ  های جريان •
 .سنت در چه و غرب در ه؛ چپذيرد مى

 :)\١٣٨س-����، ( دوم �-	�<

 .دارند تاكيد فقه بر كه كسانى گرا مانند     شريعت های جريان •

 .است غرب بر تاكيدشان كه كسانى گرا مانند     تجدد های جريان •

هـيچ از يـك دو رويكـرد  اسالمى تمدن به رسيدن برای قائلند گرا كه     تمدن های جريان •
 .فوق كارآمد نيستند

 )١٣٨r=��و>	�ه، ( �-	�< س�م

  سنتى جريان •

 گرايى تجدد جريان •

 تيزیتجددس جريان •

 گرايى سنت جريان •

 عقالنيت جريان •

 )١٣٩١>�رس����، ( �-	�< $�Wرم

های فكری و فرهنگى ايران معاصر، تلفيقى از دو جريان سنت و مدرنيته هستند، كه در  جريان
  .شود     نتيجه اين چهار جريان حاصل مى

  

 .های تاريخى است جريان) تداوم(جريان سنتِى صرف كه بسط  •

 .های مدرن است مدرنيته صرف كه بسط جريان جريان •

های مـدرن هـم دو جريـان حاصـل شـده  با جريان) سنتى(های تاريخى  از مواجه جريان •
  :است

 .كرده است) تاريخى(جريان مدرنى كه نگاهى به سنت   •

 .جريان سنتى كه نگاهى به مدرنيته انداخته است •
  

هـای فكـری ايـران را مـورد  نظرانـى كـه جريان     شود، اغلب صـاحب     طور كه مالحظه مى همان
. انـد     و انشعابات برآمده از تقابـل آن دو را برگزيـده» تجدد–سنت«، مبنای 1اند     مطالعه قرار داده

                                                        
  . 1384و خسروپناه،  1385؛ سبحاني، 1382؛صادقي رشاد، 1377پارسانيا، : نك. 1
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تـوان      گونـه مـى بنـدی مطلـق بـر سـنت يـا تجـدد دارنـد را اين     در اين ميان، دو جريان كه پای
  : توصيف كرد

 : جريان سنتي. 1

 از بازمانـده  ذخـاير  و هـا      دريافت بر پژوهي، تصّلب     دين در سنتي يژگي اصلي رويكردو. 2
  .است و تحول گريزان و نسبت به آن نگران نوآوري است، اين جريان از پيشينيان

 و تجـدد  ادعـاي  سـنتي قـرار دارد، بـا    جريـان  مقابـل  در كـه  اين جريان: جريان متجدد. 3
  .است شده ديني مطالعات وارد غربي معرفت از متأثر رويكرد

  

فشاري مطلق بر سنت يا مدرنيته را در خـود دارنـد، در واقـع امكـان          اين دو جريان كه نوعي پا
اما در درون هر يك از دو جريـان پـيش گفتـه    . كنند     سازگاري ميان دين و مدرنيته را نفي مي

  :وجود دارد انشعاباتي كه گرايش نسبي به جريان مقابل دارند نيز
اين جريان بر ميـراث گذشـته اسـالمي تأكيـد     ): سنتي تجددنگر(جريان سنتي منعطف  .1

 .پذيرد     و بخشي از مدرنيته كه با مباني ديني تقابل نداشته باشد را مي. بيشتري دارد

گرچه وابستگان به  اين جريان، امكان ): نگر متجدد سنت(جريان تجددگرايي اسالمي  .2
 .نگرند     پذيرند، ولي از دريچه مدرنيته به دين مي     رنيته را مياجتماع دين و مد

  

ها از جرياني نام برده شده است كه تالش دارد ديدگاه خود را متفاوت      بندي     در ميان اين طبقه
اين جريان با عناوين گوناگون توصيف شده . از دو جريان اصلي سنتي و مدرن توصيف نمايد

  : توان به اين موارد اشاره كرد     است كه از آن جمله مي
  

 جريان مجدد؛ .1

 گرا؛     جريان تمدن .2

 .جريان عقالنيت اسالمي .3
 
 

گذاری اين جريان متوقف شويم، بايد سعى كنيم ويژگـى آن را  كه بخواهيم بر نام  فارغ از اين
ها كه ذيل عنوان جريان مجدد بيان شده اسـت، اظهـار      يكى از توصيف. مورد توجه قرار دهيم

 شـكل گرفتـه اسـت نـه) سـنتى، متجـدد(گفتمان سوم كه خـارج از دو جريـان پايـه     : دارد     مى
 مطلـع .اسـت دينـى تجديدنظرطلبى و پيشينه از انقطاع مقام در نه و موجود مواريث به صلّبمت

�Bد
� ر�Cد، ( است قم نيز آن كانون و )ره( طباطبايى عالمه و )ره( خمينى      امام مجّدد، ظهور گفتمان

١٣٨٢ ،ee  ـe{(  
 : گويد     ، چنين مي»گرايي اسالمي تمدن«بيان ديگري در معرفي جريان سوم تحت عنوان 

  

مدعى است  كه. گرايى از نقد دو رويكرد گذشته سر بر آورد رويكرد تمدن
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تواند هر دو عنصر پويايى و پايـايى اسـالم را در يـك نظريـه واحـد و در  مى
آنان بـر ايـن باورنـد كـه تنهـا راه . يك نسبت منطقى و هماهنگ تأمين كند

نوسـازى «برون رفت از معضل كنونى در جوامع اسالمى، حركت بـه سـمت 
ى تحقّـق است كه توسـعه و تحـوالت اجتمـاعى را در راسـتا »تمدن اسالمى

گرايان حتـى  از اين فراتر، تمـدن. هاى اسالمى هدايت كند همه جانبه ارزش
ــده  ــلمان را عمــدتاً زايي ــع مس ــونى در جوام ــايل و مشــكالت كن ــدايى مس پي

خوانى فرهنگ اسالمى و فرهنگ مدرنيته از يك سـو، و تعـارض ميـان  ناهم
ى ديگـر، هاى اجتماعى جوامع اسالمى با الگوهاى توسعه غربى از سـو سنّت

گرايان تنها زمانى از ميـان خواهـد  خوانى از ديدگاه تمدن اين ناهم. دانند مى
رفت كه اسالم در تماميت و شموليت خويش در يك بسـتر عينـى و تمـدنى 

  .)�I��١٣٨e*�، ( ساز با آن تحقّق يابد هم
 

تـالش ايـن جريـان «: همچنين در توصيف جريان عقالنيت اسالمى اين چنين بيان شـده اسـت
 مـدرن غـرب از .شـود روبرو مدرن غرب با اسالمى سنت تكميل و اصالح و حفظ كند با مى

 رد و پـذيرد نمـى را غـرب درصـدی صـد طـور بـه و پـردازد آن مى نقـد بـه ايـ بـرد     مـى بهـره
  .)T١٣٨hس�و<��ه، ( »كند نمى

های دو      ورود بـه ديـدگاهمورد نظر ايـن مقالـه، نگارنـده از       شناسى     با توجه به هدف جريان
و زندگى به تناسـب       نمايد؛ چراكه نسبت سنجى ميان دين     جريان پايهٴ سنتى و متجدد پرهيز مى

نگری موجـود در دو جريـان مـذكور،      ايرانى را با تصلب و مطلقـ شرايط امروز جامعه اسالمى
جريان سـنتى ) 1: در اين مقاله عبارتند ازرو، سه جريان مورد بررسى  از اين. داند     ناكارآمد مى

  .گرايى اسالمى     جريان پيشرفت) 3جريان تجددگرايى اسالمى؛  ) 2منعطف؛ 
حتـى درون هـر جريـان شـقوق . هـای خـاص خـود را دارنـد     هـا ويژگى هر يك از اين جريان

ژوهـى پ     گوناگونى قابل شناسايى اسـت كـه هريـك موضـع خـاص خـود را در مطالعـه و دين
شناسـى،      شـود رويكردهـای هـر جريـان در سـه محـور موضوع     در اين مجال، تالش مى. دارند
  .پژوهى مورد بررسى و مداقه قرار گيرد     جويى در عرصه دين حل     شناسى و راه     روش

       پژوهى      های دين در ابعاد و مولفه ها  بررسى آراء و انظار جريان

در ادامه و در حد ظرفيـت يـك مقالـه، . يكردها در اين عرصه قابل توجه استتنوع آراء و رو
 هنظران حـوز     آثار صـاحب هگفته را برپاي     گانهٴ پيش  های سه های جريان     مهمترين  آراء و ديدگاه

و البتــه در قالـب چــارچوب مفهـومِى مــورد نظـر ايــن تحقيـق، در هــر يــك از       شناسـى     جريان
  : كنيم  پژوهى مرور مى     های دين     مولفه
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  )سنتى تجددنگر(جريان سنتى منعطف . 1

پيش از معرفى اين جريان الزم است اشاره شود كه تعبير سنتى منعطف كه در ايـن نوشـتار 
هايى چون متحجرين، بنيادگرايان و اخباريون خوانده      هايى كه به نام ، با جريانبكار رفته است

به عبارت ديگـر، ايـن . كم وجوه تمايز و تشابه روشنى دارد     شوند، متفاوت است و يا دست          مى
طور كـه اشـاره شـد، برخـى ايـن  همان. جريان را بايد متفاوت از جريان سنتى متصلب دانست

تركيب سنتى منعطف، حكايـت از آن دارد . اند     نيز نام نهاده» گرايى اسالمى شريعت«ن را جريا
آن است، اّمـا در رويـارويى بـا تجـدد گـاهى بـا ) نگر     گذشته(كه ويژگى بارز آن سنتى بودن 
 . دهد     شرايط خاص، انعطاف نشان مى

دار در      ن يك رويكـرد جـّدى ريشـهعنوا های سنتى را به های گوناگون جريان     اگرچه گونه
رسد بروز و ظهور جريان سنتى منعطـف   توان دانست، اّما به نظر مى     هاى علميه تشيع، مى حوزه

را در دوران معاصـر، ) يابى ميان ديـن و زنـدگى پرداختـه اسـت     عنوان جريانى كه به نسبت به(
برخـى از عالمـان شـيعه در مقابـل خواهى  بتوان در ماجراى مشـروطيت و رويـارويى مشـروعه

اگرچـه حضـور و نفـوذ . خواهى گروه ديگرى از آنان در نجف و تهران رديابى كـرد مشروطه
تر بود، اّما فعاليت و تأثيرگذاری      رنگ های علميه پيش از انقالب پر     های سنتى در حوزه جريان

پژوهـى پـس از      علميـه و مراكـز دين هـای     علما، طالب و متدينين قائل به اين انديشـه در حوزه
  .توان ناديده انگاشت     انقالب را نمى

  پژوهى از منظر جريان سنتى منعطف     دين

عنوان الگوى رايج انديشه دينى بحساب  گفتمان سنتى در مقاطعى از تاريخ تفكر معاصر به
در ميـان متـدينان  هـاى علميـه و عنوان يك گرايش نيرومند در حوزه آمده است و هنوز هم به

كـه خاسـتگاه (هـای جريـان سـنتى منعطـف      مهمتـرين ويژگى. ايران حضورى تأثيرگذار دارد
تـوان      گونه مى     پژوهى را اين     در عرصه دين) دهد     سنتى آن، هويت و وجه تمايز آن را شكل مى

  :برشمرد

  پژوهى     دين درشناسى      موضوع

�گرايى در عرصـه مـديريت اجتمـاعى بيشـتر خـود را در       اصولاز نظر اين جريان،  :�Fد�Gای
در حوزه حقـوق   گرايان     سنتشود كه  غالباً مشاهده مى .دهد نشان مى ها  حوزه تكاليف و آيين

 نيـز احكـام اجتمـاعى   حـوزه   درو حتـى   تأكيـد دارنـد  و شريعت نيز تنها بر بعد فردى احكـام  
ها هركدام مستقالً مخاطب تكـاليف       از نظر اين گروه، انسان. كنند ائه مىتفسيرى فردگرايانه ار
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هـا بـا        د و جامعه يا مناسبات اجتماعى چيزى جز حاصل جمع همين تعامالت انسانهستناالهي 
پژوهان بايد به آن بپردازند، در      بنا بر اين انديشه، شناخت موضوعاتي كه دين. ديگر نيست يك

 . داري آنان است     نيازهاي افراد مسلمان جهت تأمين و تحقق دينگرو شناخت 

  پژوهى     دين در شناسى     روش

�، مسـتلزم تـالش علمـى و اسـتناد بـه      جريـان اين دين از نظر فهم احكام  :ا�&�Wد�Gای� س	&
جريـان سـنتيِ مـورد    اما آنچه گاه در است  »اجتهاد«يعني شناختى   اصول و قواعد خاص روش

هـاى اجتهـادى    شود، كم توجهى به امكان تكامل و توسـعه در روش  ديده مىروشني به  بحث
 .است

روشي از منظر اين جريـان، غالبـاً پذيرفتـه نيسـت؛ چراكـه ايـن امـر را        نوگرايى و نوسازى 
اسالم از حقـايق پنهـان و امـور    از نظر آنان،  .آورند  مىبه حساب آغازى براى انحراف از دين 

هـاى ذهنـى        هـا و احتمـال       هـاى بشـرى جملگـى بـر حـدس      دهـد و دانـش   بر مىمسلّم االهي خ
گيـرى از   بهـره ، امـع اسـالمى  وهـاى مـدرن در ج       پديـده  گسترشبا البته، اين جريان . استواراند

دانش و تكنولوژى جديد را براى رفع نيازهاى ضرورى بشر تا جايى كه با اخـالق و عمـل بـه    
 . مطلوب دانستنداشد، احكام دينى در تعارض نب

  پژوهى     دين درشناسى      حل     راه

�&
KG     در دی� >�T�     �مسـائل عرصـه   در پاسـخ بـه   شناسـي و       گرايـان در راه حـل       سنت :>�وه
عنوان مدينه فاضـله   يا حيات مؤمنان اوليه را به 9معموالً آشكار يا پنهان، عصر نبوى زندگي

  .كنند مىبشرى پيشنهاد 

��� توسـط فـرد مسـلمان    تكليـف دينـى  از نظر جريان سنتي تجـددنگر، انجـام    :���ر<     �#
آنهـا نـه تنهـا راه بـرون رفـت از      . بهترين راه حل مسايل اجتمـاعى در وضـعيت كنـونى اسـت    

چنين مشـكالت و   شدانند، بلكه اساساً علت پيداي  معضالت كنونى را رجوع به منابع دينى مى
 .دانند     مياز احكام و اخالق اسالمى افراد هاى اجتماعى را در دورىگزيدن      بحران

  )نگر     سنت      متجدد(جريان تجددگرايى اسالمى . 2

نگر، جرياني است كه به رغم تجددگرايي، ضرورت توجـه بـه    مراد از جريان متجدد سنت
نزاع ميان عالمان ديـن بـا   هنگامي كه . دين و معارف ديني نيز از نگاه آنان به دور نمانده است

بنـدى تمـام    روشنفكران سكوالر كه از آغاز دوران قاجار رخ نمود، گام به گام به يك صـف 
ران مذهب از يك سو و مخالفان دين و شريعت از سوى ديگر، تبديل گشـت  عيار ميان طرفدا
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در ايـن ميـان   . شـد دينـى بيشـتر احسـاس     و ايستادگى در مقابـل امـواج بـى    گويى  و لزوم پاسخ
گروهى از جوانان مسلمان و تحصيل كرده با انديشه ارائه تفسيرى از اسالم كه با تمـدن نـوين   

. ب رنگارنگ مادى رقابت كند، پا به عرصه فرهنگ ايران نهادندسازگار بيفتد و بتواند با مكات
ها  زاده شد و موجى از ايده 1در چنين فضايى و از كانون چنين نسلى بود كه روشنفكرى دينى

  ).�I��١٣٨h*�، ( مطرح ساختهاى تازه از دين را  و برداشت 
ن كـه نماينـدگان دو   از بين روشنفكران دينى در پيش از انقالب اسـالمى معمـوالً بـه دو تـ    

-1286( مهدى بازرگـان : شود گرايى اسالمى هستند، اشاره مى دوره بلكه دو گرايش در تجدد

ــروژه . )1356-1312( و علــى شــريعتى )1373 ــى، پ ــم تجــدد(اول ــى عل را در درون ) گــرا گراي
 ايـن دو . را بسـط و گسـترش داد  ) گرا گرايى جامعه تجدد(گفتمان دينى رهبرى كرد و دومى، 

اى      گونـه   شخصيت هر كدام به نوعى بر رابطه دين و سياست در ايران معاصر تاكيد كرده و بـه 
بـه نيازهـاى نـوين انسـان و جامعـه جديـد        گويى  خواهان حضور فعاالنه اسالم در عرصه پاسخ

از ميان تجددگرايان مسلمان پس از انقالب از عبـدالكريم سـروش و مصـطفي ملكيـان     . بودند
گرايـى   پايگـاه اصـلى جريـان تجـدد    . هاي اين دو نيز روشـن اسـت   كنند هرچند تفاوت ياد مي

همچنين برخي مراكز پژوهشي . فضاى دانشگاهى كشور بوده است، هاى اخير اسالمى در سال
توان      مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري را نيز ميدر حوزه اجرايي كشور، همچون 

 . )ه��ن( نام برد

  پژوهى از منظر تجددگرايى اسالمى     دين

نخست، مشاهده نوعي انحطـاط و  : دو دغدغه و مسئله مهم پيش روي اين جريان قرار دارد
رتبـاط ميـان   ماندگي و نابساماني فرهنگي و اجتماعي و دوم، دغدغه نسـبت بـه چيسـتي ا    عقب
هـا       گـويي بـه ايـن دغدغـه      نظران اين جريـان درصـدد پاسـخ        طبعاً صاحب. داري با مدرنيته  دين

اسـالمى و  در منـابع   يانديش     ژرف توان گفت؛ ضرورت     اند، اما در يك تحليل كلي مي     برآمده
تـا  ن و مدرنيته غربـى سـبب شـد    هاى عميق در تبيين نسبت ميان دي     و تحليلها   نظريهنيز فقدان 

هـايى دسـت يازنـد كـه پـيش از        روشنفكران دينى در گشودن اين گره در نهايت به همان ايده
ايـن   .ارائه شـده بـود  ـ به بيان ديگرى  ـ هاى غربى و تجددگرايان سكوالر   آنها از سوى مكتب

ايران درسـت در  گرايش در بين روشنفكران مسلمان مولود اين حقيقت بود كه فرهنگ سنتى 
همان بخش هايى دچار سستى و رنجورى بود كه تمدن جديد غـرب بيشـترين همـت خـود را     

                                                        
 .شده استاستفاده  »تجددگرايي اسالمي«نيز به عنوان معادل ديگرى براى  »روشنفكرى دينى«گاه از واژه . 1
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حكمت عملى، فلسـفه اجتمـاعى و تجهيـز و توسـعه     : صرف نوسازى و بازسازى آن كرده بود
  .)ه��ن( عقل ابزارى

پژوهـي را       هاي تجـددگرايان مسـلمان در عرصـة ديـن         با اين مقدمه كوتاه، مهمترين ويژگي
  :توان برشمرد     اين چنين مي

  پژوهى     دين درشناسى      موضوع

هاى اصلى فرهنگ و تمـدن جديـد اروپـايى  اومانيسم يكى از مبانى و مؤلفه    : محورى انسان
اين نگره در انديشه تجددگرايان مسلمان نيز آشـكار يـا پنهـان حضـور و نفـوذ يافـت و . است

به هر حال، تجـددگرايان مسـلمان . ماعى نيز بر همين مبنا شكل گرفتتلقى آنها از مسايل اجت
شناسـانه دنيـاى جديـد  ايران از نگـرش انسان هعبا مسايل اجتماعى جامرويارويى نتوانستند در 

 .دفاصله گرفته و ايستارى متفاوت و متمايز اتخاذ كنن

  پژوهى     دين در شناسى     روش

هاى پايـدار از سـاحت علـوم  بـا حـذف ديـن و سـنّت مدرنيسم غربـى: نسبيت در فهم دين
هـاى جزيـى و  اجتماعى و با تضعيف بنيادهاى عقل نظرى و عملى، خرِد ابزارى با تكيه بر فهم

تجـددگرايان  .آيـد     تمايالت اين جهانى، در پى سامان بخشيدن به حيـات دنيـوى انسـان برمـى
گرايى باور دارنـد و آن را در  و لوازم نسبيت مسلمان يا روشنفكران دينى امروزه غالباً به مبانى

هـاى اسـالمى بـه ايـن  اعمال اين انگـاره دربـاره آموزه. گيرند حوزه معرفت دينى هم بكار مى
كردن معرفـت عالمـان از متـون دينـى،  انجامد كه در گـام نخسـت بـا سـيال و نسـبى نتيجه مى

از معرفــت علمــى و فلســفى هرگونــه برداشــت و فهــم دينــى را مجــاز شــمرده و آن را تــابعى 
شدن به نتايج  در نتيجه، روشنفكر مسلمان با پذيرش پارادايِم معرفتى مدرنيته و تسليم. كنند مى

كنـد و  علمى و فلسفى غرب، عمـًال فهمـى متناسـب بـا آن فضـا را از قـرآن و سـنّت ارائـه مى
سـتيزى  ى و علـمگرايـ مدرن را بـه واپسدستاوردهای گذارى ميان پيام وحى و  هرگونه فاصله

را  ــو نـه تنهـا معرفـت دينـى  ــخوِد اسالم  ،در گام دوم، تجددگرايان .نمايد تعبير و تفسير مى
مشمول نسبيت تاريخى ساخته و معـارف و مضـامين وحـى را نـاظر بـه همـان شـرايط خـاص 

ريخى عنوان يك گام تا هاى قرآن را تنها بايد به از اين نگاه، احكام و ارزش. دانند تاريخى مى
در تحّول به سمت تكامل انسانى قلمداد كرد و بقيه مسير تا پيشرفت در كليه شـئون اجتمـاعى 

 .)ه��ن( را به عهده عقل و تجربه جمعى بشر قرار داد

جريـان تجـددگرايى : در مسـائل زنـدگى) هـای بـرون دينـى     حل     راه(كفايت علـوم بشـری 
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آن  داند، بـى  ارگيرى علوم جديد مىكرا در گرو بدهى حيات آدمى   سازى و سامان  بهاسالمى، 
 .هاى اخالقى و دينى در تعارض ببيند كه نتايج اين علوم را با ارزش

هاى توسـعه انكـار  هاى دينى نيستند و مالحظه آنها را در برنامه البته، اين گروه منكر ارزش
توسـعه اسـت  ريـزى   برنامهكنند، ولى معتقدند كه در نهايت اين روش علم مدرن و منطق   نمى

عنـوان يـك چـارچوب  كنـد و بـه كه در تعيين مسير پيشرفت جامعه نقش اصـلى را بـازى مى
 .كند هاى انسانى جلوگيرى مى هاى توسعه از مسير ارزش از انحراف برنامه ،كالن

  پژوهى     دين درشناسى      حل     راه

رايان، ديـن مربـوط بـه حـوزه اساسـاً از منظـر تجـددگ: خصوصـى هانحصار ديـن بـه حـوز
خصوصى و حيات شخصى آدمى است و نمى توان حل معضالت اجتماعى را از ديـن انتظـار 

 .داشت

عمومـاً گذشـته را بـه حـوزه دينـى جريان روشـنفكرى : نفى گذشته در حل مسائل زندگى
ز آن اگـذر و  )به معنای گذشته تاريخى( داند و تحول را در سايه نفى سنّت مربوط مى »سنّت«

دنبـال آن،  كنند و بـه ، تخطئه مىراتجددگرايان هرگونه بازگشت به گذشته . شمارد  ممكن مى
ها و احكام دينى را در حكم تحّجر و ارتجاع و مقابله با پيشرفت و توسـعه تلقـى      احياى ارزش

 .كنند مى

  گرايى اسالمى      جريان پيشرفت. 3

سومي قابل شناسايي است كـه منتقـد هـر دو ديـدگاه     گفته، جريان      در كنار دو جريان پيش
نقد محوري اين جريان بر دو جريان پيشين، اين است كه جريان سنتي، پويـايي ديـن را   . است

»  پويـايي ديـن  «و جريان تجددگرا، پايايي ديـن را بـا تأكيـد بـر     » حفظ پايايي دين«با استدالل 
توانـد هـر    كه مـى ادعا دارد » گرايي اسالمي     فتپيشر«اما، جريان سوم، يعني . اند ناديده انگاشته

دو عنصر پويايى و پايايى اسالم را در يك نظريه واحد و در يك نسـبت منطقـى و هماهنـگ    
  .تأمين كند

هاي اخير، با افت و خيز و فتـور و فتـوح، در جهـان اسـالم و بـويژه           جريان سوم كه در دهه
. در زمره جريان نخست باشد و نـه از جملـه جريـان دوم   خواهد      ايران ظهور كرده است، نه مي

مواريث خودي و ميـراث غنـي و قـويم فكـري و علمـي            اين گفتمان در عين اين كه به ارزش
كـه بـه    بازمانده از سلف، توجه و باور دارد و ارزيابانه و عالمانه به آن وفادار است و در حـالي 

هاي معرفتـي ملـل ديگـر     در مقام اصطياد و گزينش يافتهگذارد و      دستاورد فكر بشر احترام مي
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Bـ�د
� ( هـاي تـازه و مسـتقل اسـت         است، خود نيز به جد در صدد تأمل و توليد و ارائـه انديشـه  

 .)١h٩: ١٣٨٨ ر�Cد،

نقطه آغازين اين جريان را غالباً نهضت تنباكو بـه رهبـرى   تر نگاه كنيم،   اي     اگر قدري ريشه
انـد، هرچنـد برخـى معتقدنـد كـه سـيد         شيرازى معروف به ميرزاى بـزرگ دانسـته  ميرزا حسن 

  .)}�I��١٣٨*�، ( آيد شمار مى گامان اين حركت به  الدين اسدآبادى نيز از پيش  جمال
عمـدتاً از ايـن مقطـع    . شـود      متفـاوتي مـي   ◌ٔ خرداد، ايـن جريـان وارد دوره   15از آغاز قيام 

بــا جريــان  گرايــي اســالمي پيشــرفترويــارويى جريــان  گــذارى و تــاريخى اســت كــه فاصــله
 .شود  آغاز مى) گرايى اسالمى تجدد(روشنفكرى دينى 

فكران او در جامعه اسـالمى    وگوهاى انتقادى مرتضى مطهرى با مهدى بازرگان و هم گفت
مهندسين و انجمن اسالمى پزشكان از يك سو و نقد محمدتقى مصباح بر على شريعتى كه از 

هاى او  حقانى آغاز شد و از اوايل دهه پنجاه در حوزه علميه قم جريانى را عليه انديشه مدرسه
دامن زد و باالخره، رويارويى مرتضـى مطهـرى بـا علـى شـريعتى در حسـينيه ارشـاد از جملـه         

�ـ��I*�، ( هاى تئوريك بين اين دو جريان اسـت  شدن مرزبندى هاى اين واگرايى و روشن نشانه

هاي شهيد مطهري و شهيد بهشـتي را بسـيار        ، انديشه     رشد و شكوفايي اين جريان طبعاً در )}١٣٨
  . مهم بايد دانست

شـد، رهبـرى فكـرى و    گـرا       جريان پيشرفتبرد   آنچه سبب جنبش و خيزش جدى در پيش
، ابعاد تئوريك انديشه 1342سياسى امام خمينى بود كه پس از آغاز نهضت سياسى در خرداد 

هـاى واليـت    ش را از تبعيدگاه خود در نجف دنبال كـرد كـه اوج آن را در سلسـله درس   خوي
هـاى امـام خمينـى دربـاره انقـالب       و طـرح  هـا   ايـده  .توان سراغ گرفـت  مى 1348فقيه در سال 

فرهنگى، وحدت حوزه و دانشگاه، اتحاد امت اسالمى، نقش زمان و مكان در اجتهاد، واليت 
هـاى   عنوان فلسفه عملى فقـه، نقطـه   متى و باالخره تفسير حكومت بهمطلقه فقيه و احكام حكو

  .رود  شمار مى در طول سه دهه گذشته به اين جريانبرد انديشه   عطف پيش

گرايـي اسـالمي، پـس از پيـروي انقـالب           جريان پيشرفت ينقش رهبرهمچنين در استمرار 
يكـى  عنـوان   بهايشان . اي اشاره شود     سيدعلي خامنه اهللا     ي آيتتمدنهاي      اسالمي بايد به انديشه

هاى  حمايت از زيرساخت با، طي دو دهه اخيردهه چهل و پنجاه،  ازاز انديشمندان اين جريان 
هــاى كــالن همچــون تهــاجم فرهنگــى،       بــا طــرح ايــده و علمــى و پــژوهش دينــى در كشــور

الگوي م افزارى، مهندسى فرهنگى، دانشگاه ها، نهضت آزادانديشى و جنبش نرشدن  اسالمى
به يك گفتمان فعال در حوزه و اين جريان شدن  سبب تبديلو غيره،  ايراني پيشرفت–اسالمي

 .)ه��ن( شدنددانشگاه 
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  گرايى اسالمى پژوهى از منظر جريان پيشرفت     دين

در . شـود  اشاره مى اختصارپژوهي جريان سوم، به      هاي دين     و شاخصها      جا، به مؤلفه  در اين
و  »سـازى علـوم   اسـالمى «و سـپس از جنـبش علمـى بـراى      »نظام معرفت دينى«اين گفتمان از 
اى      هاى گوناگون اجتمـاعى بـراى سـاختن جامعـه     در عرصه »الگوهاى اسالمى«امكان طراحى 

  .آيد  هاى اسالمى سخن به ميان مى پذير بر طبق اصول و ارزش  پيشرفته و توسعه

  پژوهى     دين درشناسى      وضوعم

��     دی�X�� �حضـور ديـن در گرايى اسـالمى،  براساس ديدگاه جريـان پيشـرفت :���ر     >�وه
جامعه، در گرو داشتن الگوهاى كاربردى دينى در ابعـاد گونـاگون حيـات اجتمـاعى از يـك 

 .سوى ديگر است جانبه از مشكالت و معضالت فراروى جامعه از  سو، و شناخت كالن و همه
گرايى  پژوهـى از نگـاه جريـان پيشـرفت     روی دين     همين دو مالك، مبنای شناخت مسائل پيش

گفتـه      يابى و ضرورت وجود چنين الگوهايى از سـوی هـر دو جريـان پيش امكان دست. است
 .شود     نفى مى

  پژوهى     دين در شناسى     روش

يابى مـا بـه شـريعت و  كـه دسـت داردتأكيـد گرايى  رفتجريـان پيشـ :>�ی�ی� �CF و ا�&�Wد
نسـبت بـه (بـا ايـن تفـاوت . هاى استنباطى است معارف اسالمى از طريق روش اجتهاد و شيوه

 ای كـه     بگونـه. و تحـول تـدريجى ايـن روش وجـود دارددقيق كه امكان تـ) های سنتى جريان
اخت مـا از آن حقـايق بـا تكامـل ، شـناالهـىبرغم ثبات اسالم در قالب وحى ، توان گفت مى

گام به گام بـه نظـام و نقل، يابد و آگاهى ما از وحى  شناسى اجتهاد، افزايش مى دستگاه روش
تجـددگرايان دينـى به عبارت ديگر، اين جريان، بر خـالف  .گردد  ىمتر  معارف دينى نزديك

به را تكامل معرفت دينى ، دانند     مىهاى بشرى  كه تكامل معرفت دينى را پيرو و زاييده معرفت
شـايان البته، . كنند مند از حقايق وحيانى با تكيه بر منابع دينى تعريف مى توسعه شناخت روش

ذكر است كه از نظر جريان سوم، علم، محصور به علم سكوالر دنيای غرب نيست، بلكـه ايـن 
در صدد توليد علـوم انسـانى  »علومسازى  اسالمى«يا  »پردازى دينى نظريه«طرح ايده جريان با 

 . )�I��١٣٨e*�، ( اند     اسالمى برآمده

� ���ن �BF�Q دی	� و ��2�5/�b B-�� >�+2 >اين جريان، توأمانى پافشاری بر اصـول و  :ه�
مراد از پافشاری بر اصـول . داند     های بشری را ممكن مى مندی از تجربه     های دينى با بهره     ارزش

 :شود     گرايى، با اين موارد تعريف مى از منظر جريان پيشرفت
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نـى از منـابع هـاى دي مند بـه اصـول، احكـام و ارزش يابى روش تالش مستمر براى دست •
 ؛معتبر اسالمى

كردن احكـام و  پذيرش حكومت دينى و ضرورت تأسيس نهادهاى مدنى براى عملياتى •
 ؛معارف دين در صحنه جامعه

هـا  و الگوهاى كاربردى براى تحقّق اصـول و ارزش ها  ارائه يك عقالنيت دينى و روش •
 .در عرصه حيات فردى و اجتماعى 

 

تنها فضا را براى پذيرش علـم و توسـعه   نه های دينى     ارزشتأكيد بر اصول و ا اين وصف، ب
 . بيند نيازمند مى كند، بلكه تحقّق دين را سخت به آنها      تنگ نمى

  پژوهى     دين درشناسى      حل     راه

وار به معرفت   نگرش نظام بايد دارد كهتأكيد گرايى،  جريان پيشرفت :وار     >�وه� �	)���     دی�
اى از حيات بشرى ـ يعنى تجزيه و تحليـل اجـزاى جامعـه      تلقى منظومهمبتنى بر و داشت دينى 

نه تُنها عنوان يك مجموعه پويا و هدفمند ـ  ديگر و تبيين كل جامعه به انسانى در نسبت با يك
اى متنـوع هـ اى كـه خـود داراى زيربخش عنـوان مجموعـه بايد بهرا حوزه از معارف دينى  هر

تر معرفتى كـه در   اين حوزه را جزيى از يك مجموعِه كالنبايد ، بلكه كردديگر است مطالعه 
 .گرفتگراست، در نظر  هاى هم تعامل با ديگر مجموعه

، دين اسالم در ادامـه رسـالت گرايى اسالمى جريان پيشرفتاز ديدگاه  :>�وه� ا/�Tس�ز     دی�
اى روشـن      مستقلى براى بهبود زندگى بشر و ساختن آينـده ، خود طرحاالهىتاريخى پيامبران 

و متعالى ارائه داده است، اين طرح، نه در گذشته تاريخى اسـالم بـه طـور كامـل تحقّـق يافتـه 
يابد، بلكه تنها با تالش مسلمانان در طـول تـاريخ  است و نه بر الگوهاى مادى مدرن تطبيق مى

 .آن را بايد در آيندِه موعود انتظار كشيدرسد و تحقّق كامل  به منصه ظهور مى

  ها  های جريان  بندی آراء و ديدگاه جمع

  :شود     بندي شده و در ادامه ارائه مي     مجموعه مباحث مطرح شده در قالب دو جدول طبقه
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ــه ــارغ از ريش ــان در       ف ــن جري ــق اي ــاي عمي ه
هاي علميه تشيع، نخستين صحنه ظهور      حوزه

ــاجراي تاســيس  آن در دوره معاصــر را در م
  .خانه و جنبش مشروطه بايد ديد  عدالت

اجـراي احكـام و    زندگي دينـي از رهگـذر  
. شـود      تكاليف ديني افراد جامعه حاصل مي

براي ايـن منظـور نگـاه بـه الگـوي زنـدگي       
 :اهللا و ائمــــه     مومنــــان عصــــر رســــول
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نزاع ميان عالمان دين با روشنفكران سكوالر 
ــان   ــار نماي ــه كــه از آغــاز دوران قاج شــد، ب

كردگان غرب      بندي گروهي از تحصيل     صف
كه دغدغه ديـن نيـز داشـتند انجاميـد و ايـن      

  .جريان شكل گرفت

متن دين و وحي . فهم دين امري نسبي است
ناظر به شرايط خاص تـاريخي عصـر نـزول    
است و پس از گذر از مقطع تاريخي فهم و 
برداشت انسان از دين، تجربـه بشـري بـراي    

  تماعي كافي است، زندگي اج
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 50و 40به طور روشن و محـرز، وقـايع دهـه    
. در ايران معاصر، خاستگاه اين جريان اسـت 

ــه  ــي ريش ــه برخ ــايع      اگرچ ــاي آن را در وق ه
  . اند  مشروطيت دانسته

گويي به نيازهاي زندگي هر      دين توان پاسخ
هـا از متـون        پاسـخ يـافتن ايـن   . عصر را دارد

ــا نــوآوري مســتمر در شــيوه هــاي      دينــي و ب
  .استنباط از دين ممكن است

 

ی�ن     روی#�ده�< دی� -٢ �"ول �� �� >�وهG"دی� و ز� B-�� �(	� ه� از: 

s:�  >ه�
  ��Cی��

 >�	-�
��X��      در �
	�س

  >�وه�     دی�

� در 
روی#�ده�< رو
  >�وه�     دی�


	�س� در دی�     �m     راه     �  >�وه
��ر< س�=&� دی� در  �2 �u��

�G"ز�  

�
Qط

	� 
�&

س	
�ن 

��ی
  

)
�T

"د�
5�

 �
س	&

(  

 رجوع به منابع دينى

  تعيين و تبيين تكاليف فردی

 
اجتهاد مبتنى بر روش اصولى سـنتى و 

شناسـى در ايـن      توجهى به موضوع  كم
  )اجتهادگرايى سنتى(عرصه 

كم توجهى به امكان توسعه و تكامـل 
دافعـه نسـبت (های اجتهادی      در روش

 )پژوهى     به نوانديشى در دين

عقل را محدود به معارف درون دينـى 
عنـوان منبعـى در كنـار وحـى،  و نه به

  .پذيرد     مى
ـــتگاه  ـــى، خاس ـــانى تجرب ـــوم انس عل

گيــری از آنهــا  غيردينـى داشــته و بهره
دی بشر تـا جـايى برای رفع نيازهای عا

كه با اخالق و عمـل بـه احكـام دينـى 
  .در تعارض نباشد، پذيرفته است 

 
اگرچه شرايط مطلوب را در يك جامعـه 

عصـر (كنـد      وجوی مى گرا جست     گذشته
نبوی يا حيات مومنان اوليه، مدينه فاضـله 

ــه لــوازم توســعه ) بشــری ــى در عمــل ب ول
ــن مى ــدرن ت ــر،     م ــام نظ ــا در مق ــد ام  ده

ـــدارد  ـــول ن ـــری آن را قب ـــای فك بنياده
  )نگری گذشته(

ــر  ــوانين ب ــع ق ــن در گــرو وض اجــرای دي
بنـدی افـراد بـه  اساس احكام دينى و پای

دســـــــتورات اســـــــالمى اســــــــت 
 )محوری تكليف(

تفسيری فردگرايانـه از احكـام اجتمـاعى 
  )رفتارسازی -فردگرايى (
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ــــوع ــــه عينيت رج ــــای      ب ه
اجتماعى و محـور قـراردادن 
انســان در شـــناخت مســـائل 

 )محوری  انسان(

يابى بــــرای رفــــع      پاســــخ
مانـــدگى فرهنگـــى و      عقب

 اجتماعى

داری بـــا      همسوســازی ديــن
  مدرنيته

فهم عصری و تـابع شـرايط محيطـى و 
نسـبيت در (های بشـری از ديـن      دانش

  )فهم دين
م قرآن و متـون دينـى باور به امكان فه

ـــى  ـــى و تجرب ـــوم طبيع ـــا روش عل ب
 )پژوهى پوزيتويستى     دين(

ــزاری  ــرد اب ــور در خ ــت محص عقالني
خرد خودبنياد كه متأثر از انسان . است

محوری اسـت، محـدوده ديـن را قيـد 
  )اتكا به ِخرد ابزاری(زند      مى

 

دين مربوط به حوزه خصوصـى و حيـات 
ل شخصى آدمـى اسـت و نمـى تـوان حـ

معضــالت اجتمــاعى را از ديــن انتظــار 
 )انحصار دين به حوزه خصوصى(داشت 

توسعه، محصول جبر تاريخى بوده و نـوع 
غربى آن تنها راه رشد و پيشرفت جوامـع 

تر از      بــرداری مناســب     و بــرای بهره. اسـت
آن بايد سنت و فرهنگ جوامـع اسـالمى 

ای غـرب تحليــل      بـه نفـع اهــداف توسـعه
  )الگوی نوسازی در توسعه(برود 

در نهايت اين روش علـم مـدرن و منطـق 
ــين  ريزى  برنامــه توســعه اســت كــه در تعي

مسير پيشرفت جامعه نقش اصلى را بـازى 
ــــد مى ــــری( كن ــــوم بش ــــت عل  -كفاي
ـــى     حل     راه ـــرون دين در مســـائل  -هـــای ب

 )زندگى

ــه  ــوط ب ــده مرب ــى آم ــون دين آنچــه در مت
اعى جامعــه ســنتى اســت و احكــام اجتمــ

ــــدارد ــــارآيى الزم را ن ــــالمى ك از . اس
رو، برای اجـرای احكـام اسـالمى در  اين

ــت  ــد بــه فهــم و قرائ جوامــع امــروزی باي
نفــى گذشــته در (دوبـاره ديــن دسـت زد 

 )حل مسائل زندگى
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ــابع  ــه من ــان ب ــه توأم توج
ـــــى و عينيت ـــــای      دين ه

اجتمـــاعى در شـــناخت 
  مسائل

  

بــــه امكــــان اجتهــــاد بــــاور 
ـــر از فهـــم پذير تكامل ـــه فرات ك
كنـد و نتيجـه   ای عمـل مـى     گزاره

است » نظام معارف دينى«آن فهم 
 )باور به پويايى فقه و اجتهاد(

ــالت عقــل،  ــذيرش اص ــمن پ ض
ــل  ــاگونى شــامل عق ــب گون مرات
ـــافى و  ـــى، استكش ـــری، عمل نظ
ابزاری برای آن قائـل اسـت ولـى 
در نهايــت، آن را تحــت هــدايت 

نسبت طولى ميان (شمرد      وحى مى
  )های بشری معرفت دينى و تجربه
داری علــوم      بــا پــذيرش جهــت

متـأثر از مبــادی و مفــاهيم و نيــز (
ــداف و آرمان ــانى     اه ــای انس ، )ه

ـــيس  ـــرورت تأس ـــه ض ـــل ب قائ
ــب بــا      حوزه ــای دانشــى متناس ه
ــــت      ارزش ــــالمى اس ــــای اس ه

رويكرد تأسيسى در علوم انسانى (
 )سالمىا -

  

توسعه و تكامل اجتمـاعى بخشـى از 
ــى اســت و از  ــای االه ــالت انبي رس

رو، ابعاد مادی و معنوی توسـعه  اين
بلكه بايد نسبت . قابل تفكيك نيست

ـــه ـــل در      مولف ـــاگون دخي های گون
زندگى دينى به صورت توأمان ديده 

  )وار     پژوهى منظومه     دين(شود 
معـارف جانبه،   با اجتهاد دقيق و همه

بـه دســت آمـده در همــه عصــرها و 
ها، ضامن سعادت انسانى اسـت      نسل

ولى تحقـق ايـن معـارف در جامعـه 
شدن به يك برنامه يـا  مستلزم تبديل

قانون و الگوسازی مبتنى بـر ديـن و 
پژوهى      دين(كارشناسى علمى است 

  )الگوساز
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  گذاری فرهنگى در فرآيند سياست     پژوهى      نقش دين

ي اصـطالحي عـام اسـت كـه افـزون بـر دولـت و بخـش عمـومي در خصـوص                گذار     سياست
<ـ�ر و      
��( شـود      ها، نهادهاي بخش خصوصي و حتي اشـخاص حقيقـي هـم اسـتفاده مـي          سازمان

ي، رويكرد فرآيندي و      گذار     يكي از رويكردهاي مصطلح و مرسوم به سياست. )١٣: ١٣٨٩، <�ر �jم
است كه مراحل گوناگوني براي آن در نظر گرفته شده و سـير آن  ) متدلوژيك(شناسانه   روش

اي      از جملـه اينكـه در چرخـه پـنج مرحلـه     . نمايـد      گـذاري را محقـق مـي    مراحل، امـر سياسـت  
 اين چرخـه شـامل  . ان براي حل مسئله و رفع مشكل است     گذار     ي، تالش سياست     گذار     سياست

اتخـاذ  (حـل       ها، انتخاب و گـزينش راه      حل  بندي مسئله، شناسايي راه     مراحل شناخت و صورت
 .شود     ، اجرا و ارزيابي مي)تصميم

نمايـد، امـا        ي، صورت متدلوژيك آن تظـاهر مـي       گذار     اگرچه در نگاه فرآيندي به سياست
اي است كه در آن بايد خـود را از       رشته     ي، دانشي ميان     گذار     بايد تأكيد كرد كه دانش سياست

هايي مانند      هاي رشته     مطالعات محدود نهادها و ساختارهاي سياسي رها ساخته و به آثار و يافته
بـه   1.شناسي، اقتصـاد، حقـوق و سياسـت نيـز توجـه كنـد           مطالعات فرهنگ، ارتباطات، جامعه

  . سازي مفهومي است     ي، نوعي مدل     گذار     محتوايي، سياست عبارت ديگر، در نگاه
هـا، مفـاهيم و        گـذاري عمـومي سـازماندهي عقايـد، نظريـه      يكي از مسائل مهم در سياسـت 

پـردازيم كـه        با اين سازماندهي در واقع بـه طراحـي يـك سـامانه نظـري مـي      . هاست     پيچيدگي
سـازي كـرده و بـه طراحـيِ سيسـتميِ يـك سياسـت و در             سـاده هاي جهان خارج را      پيچيدگي

بـا   )١٣٨٩ا��Cی�ن، ( شود     ناميده مي» سازي     مدل«اين طراحي عمالً . پردازد جهت حل يك مسئله مي
گـذاري فرهنگـي، بايـد بـه      پژوهـي در سياسـت       وجـوي نقـش ديـن    اين توصيف، براي جسـت 

  .گذاري داشته باشيم م رويكرد محتوايي به سياستصورت توأمان، هم رويكرد فرآيندي و ه
كننـده   گـذاري فرهنگـي، دو اقـدام مهـم و كليـدي، تعيـين       به لحاظ فرآيندي، در سياسـت 

  :هستند
 بندي مسئله فرهنگي؛     شناخت و صورت .1

 .شناخت و انتخاب راه حل ناظر به حل يك مسئله فرهنگي و اجتماعي .2
 

سازي بـر       گذاري فرهنگي را نوعي مفهوم توان سياست     مي كه بيان شد به لحاظ محتوايي،  چنان
شناسي و هم بـر       سازي هم بر مسئله     اين مفهوم. هاي ناظر به موضوع دانست     پايه انظار و ديدگاه

                                                        
قوياً . 3ه است؛  به دنبال حل مسئل) 2چندرشته اي است؛ ) 1: گذاري برشمرده است السول، سه ويژگي را براي سياست. 1

  .هنجاري است
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گذاري فرهنگي، در عين حال يـك   اين چتر مفهومي در سياست. افكند     جويي سايه مي  حل     راه
گـذاري همـواره يـك مسـئله سياسـتي       دازي انتزاعي نخواهد بود؛ چراكـه در سياسـت  پر     نظريه
شود تا افزون بـر حـوزه نظـر، همـواره بـه           گذاري قرار داد كه سبب مي روي نظام سياست     پيش

  . حوزه عمل نيز توجه شود
و  »گـذاري فرهنگـي   حوزه سياسـت «توان گفت كه نقطه تالقي و تماس      با اين توصيف مي

سـازي جهـت مداخلـه سياسـتي در مسـئله فرهنگـي            مفهـوم  ◌ٔ ، همين نقطه»پژوهي     عرصه دين«
پژوهـي،       گذاري فرهنگـي، ديـن   پژوهي در سياست     به عبارت ديگر، از منظر كاربرد دين. است

  .سازيِ ناظر به شناخت و حل مسئله فرهنگي مبتني بر دين     اي است براي مفهوم     سامانه

  گيری  نتيجه

پژوهـان       پژوهي و ديـن      اگرچه اظهارنظر در چگونگي و ميزان مداخله و ايفاي نقش عرصه دين
گذاري و مديريت فرهنگي در ايران معاصر، نيازمند مطالعه و تحقيق مستقلي  در حوزه سياست

پژوهـان       ديـن  توان اصلِ تأثيرگـذاري      بوده و در خور دقت و توجه زيادي است، اما هرگز نمي
ترين      بنابر آنچه در اين نوشتار مطرح شد، از نظر نگارنده، اصلي. در اين زمينه را ناديده گرفت

ورزي در      سـازي و انديشـه       گذاري فرهنگي، مفهوم پژوهي در سياست     رهگذرِ تأثيرگذاري دين
  .اين عرصه است حل ناظر به مسائلِ     شناسي فرهنگي و ارائه راه     مسئله

سازي مفهومي، يك نظرورزي انتزاعي نبوده، بلكه در نقطه تالقـي           جا كه اين مدل اما از آن
هـا در ميـان        رو، تفاوت آراء و انديشـه  پيوندد، از اين  ميان حوزه نظر و عرصه عمل به وقوع مي

گـذاري فرهنگـي    سياسـت  پژوهي، اثرات متفـاوتي بـر حـوزه        هاي فكري در حوزه دين جريان
اي كه در اين گفتار معرفي و توصـيف شـدند،        گانه     هاي سه نقش و تأثير جريان. خواهد داشت

هاي گونـاگون ايـران معاصـر، بـروز و          به اقتضاي تحوالت فكري، سياسي و اجتماعي در برهه
دو اقـدام اصـلي در فرآينـد     هـا را بـه حسـب        منشاء اين تفاوت. هاي متفاوتي داشته است     ظهور

  :توان تحليل و توصيف كرد     گذاري فرهنگي اين گونه مي سياست

 :شناسى فرهنگى     در مسئله) الف

شناسـي و       در مسـئله ) هـاي دينـي       ارزش(هـا       هـا و آرمـان       نقش و وزن عينيـت «در تفاوت  .1
 هاي فكري؛ از منظر جريان» يابي     موضوع

در تحقق زنـدگي دينـي   » جايگاه فرد و جامعه«هاي فكري به  رويكرد جرياندر تفاوت  .2
 .مطلوب
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 :های فرهنگى     حل     در شناخت و ارائه راه) ب

و » الگـوي اسـتنباط از منـابع دينـي    «هـاي فكـري نسـبت بـه      در تفاوت رويكـرد جريـان   .1
 ؛»جايگاه عقل و نقل در آن الگو«

 ؛»داران     ها و پيشينه تجربه دين     سنت«ه هاي فكري نسبت ب در تفاوت موضع جريان .2

 ؛»آينده زندگي مطلوب ديني«هاي فكري در ترسيم  در تفاوت موضع جريان .3

در تحقـق زنـدگي دينـي    »تفسير از حضور دين در سطوح فردي و اجتماعي«در تفاوت  .4
 مطلوب؛

سـازي  سـازي و الگو      نظـام « هـاي فكـري نسـبت بـه      در تفاوت باور و توانمنـدي جريـان   .5
 ؛»اجتماعي مبتني بر دين

  

پژوهي بيان شـد، هـر يـك از         هاي دين هاي جريان     طور كه در توصيف آراء و ديدگاه همان
اي در      هـاي فكـري و انديشـه        هاي فرهنگي و به تناسب تفـاوت      ها در رويارويي با پديده جريان
گـذاري فرهنگـي    بـع آن الگـوي سياسـت   هاي پيش گفته، مدل مفهومي متفـاوت و بـه ت       مولفه

هـا       حـل      متفاوتي خواهند داشت كه اين تفاوت هم در تعيين مسئله فرهنگي و هـم در ارائـه راه  
  .يابد     بروز و ظهور مي

كم در دوره معاصر و حتي در ايـام       ها، دست نكته قابل توجه ديگر اين است كه اين جريان
هـاي       گيـري      اند و گويا تصـميم      ذاري خود را به نمايش گذاشتهحاضر، همواره حضور و تأثيرگ

گذاري فرهنگي ايران معاصر، برآيند حضور و فعاليت اين  فرهنگي در ساختار رسمي سياست
  .هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور بوده است     ها در عرصه جريان

پژوهي، ايـن امكـان        هاي فكري دين توان گفت كه شناخت و آشنايي با جريان     بنابراين، مي
هـاي مطـرح در عرصـه         دهد تـا آراء و انظـار و ديـدگاه        گذاري فرهنگي مي را به نظام سياست
تـا از ايـن رهگـذر هـم در     . ديگـر تميـز دهنـد    رصد كرده و از يك خوبي بهفرهنگي كشور را 

گيـري از       هـا ـ ضـمن بهـره         حـل      ت درست مسائل فرهنگي و هم در بررسي و شناخت راهشناخ
هـا را بـا لحـاظ شـرايط و اقتضـائات           هاي گوناگون ـ بهتـرين گزينـه    هاي متنوعِ جريان     ديدگاه

در ايرانـي از سـوي ديگـر،    –هاي اسـالمي      ها و آرمان     فرهنگي و اجتماعي از يك سو و ارزش
  .معرض انتخاب، اجرا و ارزيابي قرار دهند
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