پژوا ک روشنفکری حوزوی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مجله حوزه مولود حوزه پس از انقالب است .که پرچم
روشنفکری حوزوی را در سالهای نخست انقالب اسالمی
برافراشت این مجله همراه با رسالتی متولد شد که انقالب
اسالمی بر دوش حوزویان نهاد .مجله حوزه ،همپا و
در سایه انقالب اسالمی نزدیک به چهاردهه در عرصه
مطبوعات دینی و حوزوی حضوری گونهگون و پررنگ
داشت و نخستین مجله صنفی و حوزوی است که از دهه
شصت پیرامون سازماندهی و مأموریتهای نوین حوزه در
راستای اهداف انقالب قلم زده است.
دهـــــه نخـــــــست ،در مســـــــائل صنـــــــــــفی روحــــــــانیت
مأموریتهای جدید آن درباره انقالب اسالمی رقم خورد
و حوزویان را به نوسازی تشکیالت و فرا گیری علومی
فراخواند که پاسخگوی پرسشها و نیازهای نوپیدا باشند.
دهه دوم ،درخور آن دوره ،به شناساندن اسوهگانی
پرداخت که در میدان مرزبانی عصری از دین و شکوفایی
حوزه و اصالحات اجتماعی-دینی کامیاب بودهاند،
مانند میرزای شیرازی ،شیخ مفید ،میرزای نائینی،
سیدجمالالدین اسدآبادی ،آیةاهلل بروجردی ،امام
خمینی و...
دهـــــــــه سوم ،در پی نوع نگاه حـــــوزه به موضـــــــوعات
اجتماعی و انقالبی و نوپدید بود و در هر سهزمینه فراز و
فرودهایی داشته است.
امروز و در آستانه چهلسالگی انقالب اسالمی و پیدایی
پرسشهایی نوآمد و عصر دیجیتال و جهانیشدن به یاری
فرهیختگان و روشناندیشان حوزوی ،هم دغدغه سالمت
و طراوت و توفیق انقالب اسالمی را درسر دارد و هم چونان
دهه اول دلنگران ناخوشی "حال حوزه" و دغدغهدار
انجام بهینه وظایف و رسالت حوزویان است.
مجله حوزه از موضع فنآوران حوزهپژوه ،سخن
میگوید و توجیهکننده حال کنونی حوزه و روحانیت
نیست ،بلکه در پی افقگشایی و فردای تمدنسازی حوزه
و روحانیت است.
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انقالب در حـوزه

سردبیر

نمیدانســتم عنــوان پیــش نوشــت فــرارو را چــه بنامــم« .حــوزه انقالبــی»« ،حــوزه
و انقــاب»« ،انقــاب و حــوزه»« ،حــوزه در انقــاب» یــا «انقــاب در حــوزه» .گرچــه
برخــی عناویــن در میدانهایــی همپوشــانی مضمونــی دارنــد ،ولــی هرکــدام دارای
بــار معنایــی ویژهانــد .در حــوزه انقالبــی ،ویژگیهــا و بــار معنایــی بــرای آن میبینیــم
کــه در برابــرش حــوزه غیرانقالبــی دیــده میشــود .گون ـهای ویــژه از حــوزه علمی ـهای
اســت کــه بــا نبــود آن ویژگیهــا ،حــوزه وصــف انقالبــی خــود را از دســت میدهــد.
حــوزه و انقــاب هــم مناســبات میــان حــوزه و انقــاب را وامیرســد و در پــی راههــای
همافزایــی بیشــتر آندو اســت .در ایــن عنــوان انقــاب ،حــوزه رابــه پرســش میکشــد
کــه برایــم چــه کــردی؟ ولــی در عنــوان «انقــاب و حــوزه» انقــاب را بــر میــز پرســش
مینهیــم ،تــو کــه فرزنــد انقالبــی ،بــرای حــوزه چــه کــردی؟
در جســتار «حــوزه در انقــاب» ،نقــش و ســهم حــوزه را در انقــاب اســامی بــه
داوری مینشــینیم .امــا در بررســی «انقــاب در حــوزه» ،نخســت حــال و وضــع کنونی
انقــاب را در حــوزه و نســبت آن را بــا آنچــه بایســته و شایســته اســت ،میشناســیم.
میــزان حضــور گفتمــان انقــاب و فرهنــگ انقــاب را در میــان روحانیــت بــر میــز
مینهیــم و در پــی آنیــم کــه آیــا انقالبــی کــه در جامعــه و ســطح سیاســت و ارکان و
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مبانــی کشــور پیــش آمــده در حــوزه علمیــه هــم پدیــد
آمــده اســت کــه ا گرنیامــده اســت ،در پــی نســخهای
بــرای انقــاب در حــوزه میرویــم و راههــای ایجــاد
دغدغــه انقالبــی در حوزویــان را پــی میجوییــم.
در حقیقــت بــر آنیــم حــوزهای کــه انقــاب را هدایــت
کــرده و بــه بــار نشــانده اســت ،چــه کنیــم تــا انقالبــی
بمانــد و یــا همراهــی و دغدغهمنــدیاش نســبت بــه
انقــاب بیشــتر شــود.
بــرای بررســی ایــن مهــم ،نخســت بایســت
شــناخت خــود را از مفهــوم انقالبیبــودن بررســیم تــا
در داوری خویــش بــه کجراهــه نیفیتــم.
جوهــره انقــاب ،پویــش اســت و حرکــت بــه
جلــو و انقالبهــا بــه تناســب موتــور محرکــه و
انگیــزه و انگیــزش آن ،هویتهــای متفاوتــی
مییابنــد و نیــز بــه اینکــه در کجــای راهنــد امتیــاز
میگیرنــد .انقــاب اســامی بــا عنــوان اســامی آن،
از انقالبهــای جهانــی جــدا میشــود و بــا گون ـه
تفســیری کــه هــر جامع ـ ه از اســامی بــودن دارد،
یگــردد .انقــاب اســامی ایــران عامــل
متفــاوت م 
پیدایــی ،ادامــه و اســتقرار آن ،آیـةاهلل خمینــی(ره) و
همفکــران اوســت و گفتمــان انقــاب اســامی را در
اندیشــه و نــوع نــگاه و تفســیر ایشــان از اســام بایــد
جســت .پیــش از انقــاب دو کالننــگاه بــه قلمــرو
رســالت حوزویــان بهویــژه در ســاحت سیاســت
بــود .یــک نــگاه کــه کانــون آن بــه تفســیری تنــگ
و ناژرفــا از رســالت روحانیــت در دوره غیبــت گــره
خــورده اســت .پیــروان ایــن نــگاه وظیفــه روحانیــان
و حوزههــای علــوم دینــی را بــه کار فرهنگــی آن هــم
آمــوزش فقــه و اصــول و بیــان حــال و حــرام و تبلیــغ
ســیره فــردی ائمــه(ع) و بزرگداشــت مناســبات و
مناســک ،کاســته بودنــد .ایــن نــگاه در دوره غیبــت
کــه تشــیع در اقلیــت و مــورد ســتم واقــع مــی شــد واز
ســوی خلفای اموی و عباســی و شــاهان و ســاطین
کشــورهای اســامی موردســتم بــود بــر شــیعه تحمیــل
شــد .حوزویــان و عالمــان دیــن تــا گاهــی کــه رســالت
خودشــان دربیــان احــکام فــردی و مناســک و

مناســبات مذهبــی میجســتند از ســوی حا کمــان
مصــون از تعــرض و مــورد احتــرام بودنــد .نگاهــی بــه
تاریــخ ایــران گــواه بــر ایــن مســئله اســت.
نــگاه دیگــر کــه باورمنــدان آن حوزویانــی
کمشــمار بودنــد ،دینیشــدن جامعــه را وظیفــه
مســلمین و دانشــوران دینــی میدانســت و عالمــان
دیــن را وارث انبیــا در مرزبانــی از خلــوص دینــی،
حا کمیــت ارزشهــا و احــکام دیــن بــر جامعــه و
ظهــور همــه اســام در گیتــی و جهــان میپنداشــت
و انتظــار را نــه مذهــب ســکوت کــه مذهــب اقــدام
میشــمرد و تقیــه را بــه شــیوهای از مبــارزه پیچیــده
علیــه شــاهان و حا کمــان مســتکبر تفســیر میکــرد
و تــاش جهــت حا کمیــت قوانیــن دینــی را وظیفــه
نخســتین حوزویــان میشــناخت.
ّ
در تاریــخ معاصــر قلــه فرازمنــد چنیــن نگاهــی
آی ـةاهلل خمینــی(ره) اســت .برخــی از عالمــان بــزرگ
شــیعه در ایــران حرکتهــای مــوردی و موضعــی
و اقداماتــی در ایــن زمینــه داشــتند و بارهــا امــام
خمینــی آنهــا را ســتودهاند ،ولــی چــون ایــن
حرکتهــا از طرحــی جامــع و افقــی روشــن برخــوردار
مفــروغ گردیــدد.
نبــود ،شکســت خــورد و ک 
ایــن دو نــگاه در اعتــراض علیــه انجمنهــای
ایالتــی و والیتــی و نــوع اعتــراض بــه تغییــر رویکــرد
قانونــی و شــرعی ،در چنــد دهــه پیــش دیــده
میشــود .در اعتــراض علیــه انحرافــات و تصمیمــات
خــاف شــر ع شــاه در دوره پهلــوی دوم همــه علمــا
همــراه شــدند ولــی بــا عقبنشــینیهای مــوردی
شــاه و دولــت وقــت خیلــی از مراجــع و علمــا
فرونشســتند ولــی امــام خمینــی بــا تفســیری کــه از
رســالت و وظایــف عالمــان دیــن در دوران غیبــت
داشــت ،حا کمیــت دیــن برجامعــه را رویکــرد خویــش
کــرد و بــه جــای اقدامــات غیرشــرعی مجلــس ملــی و
دولــت ،کانــون اصلــی ایــن انحرافــات یعنــی نظــام
شاهنشــاهی را هــدف قــرار داد .او بــا عقبنشــینی
ظاهــری دولــت و شــاه از انجمنهــای ایالتــی و
والیتــی و تغییــر در قانــون اساســی آرام ننشســت.
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نکــه بــه گفتــه آن دینشــناس ژرفاندیــش
بــا ای 
اســتاد حکیمــی فریــاد« :مــن انصــاری الیــاهلل» او
را «نحــن انصــاراهلل»ی برنیامــد .حرکــت انقالبــی و
دین ـیاش را علیــه نظــام شاهنشــاهی تندتــر کــرد و
یــورش بــه منــزل و دســتگیری و حبــس و تبعیــد را
در ایــن جهــاد بــه جــان خریــد .یــک پرســش اساســی
در ایــن حرکــت دهــه چهــل مراجــع و عالمــان بــزرگ
دینــی چش ـمگیر اســت .چــه شــد؟ شــاه ایــران از
میــان مراجــع و علمایــی کــه اعتــراض علیــه قانــون
ایالتــی و والیتــی و تغییــرات در قانــون اساســی
کردنــد ،تنهــا امــام خمینــی را تبعیــد کــرد و نیــز چــه
عاملــی امــام خمینــی را بــه ادامــه مبــارزه ،پــس از
عقبنشــینی دولــت از تغییــر در قانــون اساســی،
علیــه نظــام پهلــوی کشــاند ،آنهــم مبــارزهای
نســتوه و ســازشناپذیر .پاســخ ایــن پرســش را افــزون
بــر نــگاه و گفتمــان متفــاوت سیاســی و اجتماعــی
امــام خمینــی و تفســیر او از رســالت عالمــان در دوره
غیبــت کبــری در جایــگاه و مقــام الهــی و معنــوی او
بایــد ُجســت و راز و رمــز توفیقاتــش را در ایــن میــدان
مشــاهده کــرد .شــهید مطهــری در بازگشــت از ســفر
فرانســه و دیــدار بــا امــام خمینــی(ره) در پاســخ
دوســتانش کــه از او پرســیدند چــه دیــدی؟ گفــت:
چهــار «آمــن» در امــام دیــدم« :آمــن ّبربه»«،آمــن
بهدفه»«،آمــن بســبیله» و «آمــن بقولــه» کــه الهــام
گرفتــه از راه و روش رســول ا کرم(ص)اســت درکریمــه:
«آمــن الرســول بمــا انــزل الیهــم مــن قبلــه و المؤمنــون
کل آمــن بــاهلل و مالئکتــه و کتبــه و رســله» 1.ایــن
آمنهــا نــه تنهــا در حــوزه باورهــا و برهــان و تعلیــم و
تعلــم کــه در شــهود و عمــل و عرفــان و یقیــن او جــای
و جــان گرفتــه بــود .او بــرای انســان نــه تنهــا دو جهــاد
ا کبــر و اصغــر را الزم میدانســت ،کــه بــه گفتــه اســتاد
فرزانــه حکمــت و قــرآن و عرفــان و برهــان روزگار مــا،
آی ـةاهلل جــوادی آملــی :امــام خمینــی اندیش ـههای
بلنــد اســامی را از علــم بــه یقیــن آورد .دیگــران جهــاد
را بــه جهــاد ا کبــر و اصغــر تقســیم میکننــد و هجــرت
را نیــز بــه دو مرتبــه تفســیر کردهانــد .هجــرت صغــری

و هجــرت کبــری ولــی او جهــاد ا کبــر دیگــران را جهــاد
اوســط و هجــرت کبــرای آنــان را هجــرت اوســط
میدانســت .اینــان در جهــاد ا کبــر بــه عبــادت و تقــوا
و عدالــت بســنده کردنــد ولــی امــام خمینــی جهــاد
ا کبــر و هجــرت کبــری را در گــذر از مقــام عــدل و تقــوا
بــه مرتبــه محبــت میدانســت .یــک انســان محــب
خــدا ،هســتی خــود را در راه محبــوب فــدا میکنــد.
هرگــز نمیگویــد ایــن جنــگ نابرابــر اســت او ماننــد
برخــی اســاتید نمیگفــت مبــارزه بــا شــاه مشــت بــر
ســندان کوبیــدن اســت .او بــا اینکــه زمیــن و زمــان
را بــر او تنــگ کــرده بودنــد ،نمیگفــت چگونــه مبــارزه
کنــم .چطــوری فریــاد بزنــم .چگونــه بــدون یــار و یــاور
بــا طاغــوت مبــارزه نمایــم .میفرمــود :از دریایــی
بــه دریایــی و از فــرودگاه بــه فرودگاهــی و از کشــتی
بــه کشــتی دیگــر ســفر کــرده و حــرف خــودم را بازگــو
خواهــم کــرد.
او عدالــت اجتماعــی را در همــه الیههــای
اقتصــادی ،مدیریتــی ،قضایــی و  ...در اخــاق
و عرفــان عملی«قــل اهلل ذرهــم» 2بــه تماشــا
مینشســت و صدرنشــینی قســط را در هــر قیــام و
جنبــش مردمــی نمیدیــد و در قیــام و قــوام قســط
و عدالــت اجتماعــی کــه خاســتگاه آن قــرآن باشــد
و اســوه آن حامــان قــرآن بــه تفســیر مینشســت،
ـن اعالمیــه قیامــش بــا:
ب ُی ْجهـَّـت َنی ُسـ ُـت کــه اولیـ َ
ومــوا ِهلِل َم ْثنــى وَ
واحـ َـد ٍة أ ْن َت ُق ُ
«قــل ِإنمــا أ ِعظكـ ْـم ِب ِ
ُ
فــرادى» 3آغــاز میشــود.
در اینبــاره ســخن بســیار اســت .کوتــاه ســخن
نکــه حقیقــت انقــاب خمینــی در پــای روی
آ 
نفــس نهــادن و از خــود رهیــدن و تعلقــات دنیایــی
را وانهــادن و خــدا را در همــه الیههــای رفتــار و
مدیریــت و کنشهــا و وا کنشهــا و فرمانهــا و
تکلیــف و تقنینهــا شــهودکردن اســت و شــکوفایی و
پیشــبرد انقــاب نیــز در ســاختن انســانهایی اســت
اینچنیــن و ایــن نخواهــد شــد مگــر آنکــه مربیــان
دیــن و عالمــان تشــیع خــود پــا بــر فــرق خواســتههای
َپســت و دنیایــی گذارنــد ،هــم بــا فــروغ درخشــان

عشــق در درون خــود انقالبــی برپــا  کننــد و هــم
جامعــه را بــه اینچنیــن انقالبــی فراخواننــد .ایــن
انقــاب ربانــی بــه در گوش ـهخزیدن و فرورفتــن در
فقــه و مناســک نیســت کــه در متــن امامــت و خــط
والیــت اســت .والیــت بــر نفــس ،والیــت بــر عقــل و
تبــری از هرآنچــه اهلل نمیپســندد کــه «اهلل ولــی
الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات الــی النــور».
مــا امــروز ،هــم در ســطح نظــام جمهــوری اســامی
بــرای رشــد و شــکوفایی آن بــه جمهــوری اخــاق
امامــت نیازمندیــم و هــم ،در حــوزه بــه تربیــت
عالمــان مرزبــان و ژرفدینانــی کــه ولــی نفــس خــود:
ً
ً
«صائنــا لنفســه» پاســدار عملــی دیــن خــدا« :حافظــا
ً
لدینــه» کشــندگان هــوا و هــوس« :مخالفــا لهــواه»
و مطیــع و ســرباخته امامــت« :مطیــع المــر مــواله»
نیــاز داریــم .و ایــن جــز بــا ســازمندی همــه الیههــا و
تشــکیالت حــوزه بــر مــدار جریــان امامــت در عینیــت
جامعــه و ســویگیری توحیــدی در همــه برنامههــا و
نظامــات آموزشــی و تربیتــی و مدیریــت اجتماعــی و
اقدامــات بیــن المللـیاش امکانپذیــر نخواهــد بــود.
پی نوشت ها:

 .۱بقره ،آیه .285
 .2انعام ،آیه.91
 .3سبأ ،آیه .۶۴
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انقالب اسالمی
و ساخت هویت حوزهای
علیرضا زهیری
پژوهشگر پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی

انقــاب اســامی و در پــی آن ،تأســیس نظــام جمهــوری اســامی ،موجــد
مناســبات جدیــدی در روابــط اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی شــد و گفتمــان
نوینــی پدیــد آورد کــه هــدف آن ،نوســازی جامعــه براســاس احــکام شــریعت
بــود .در گفتمــان جدیــد ،ســازههای هویــت از طر یــق الهیــات سیاســی مبتنــی
بــر اســام شــیعی ،ترســیم قدرتمنــدی از هویــت شــهروند مســلمان فراهــم آورد
کــه مــورد پذیــرش داوطلبانــۀ بســیاری واقــع شــد .ایــن منطــق ارزشــی ،یــک
نظــام معنایــی تــازه بــه وجــود آورد کــه شــالودۀ ســاخت هویــت جدیــد بــرای
کنشگــران انقالبــی بــود .دراینمیــان ،تداخــل و تطابــق منافــع و اهــداف نهــاد
روحانیــت بــا نظــام سیاســی و ایجــاد نوعــی تعلــق و همنوایــی میــان ای ـندو،
موقعیــت و هویــت تــازهای بــرای حــوزۀ دیــن و حامــان آن پدیــد آورده اســت.
در ایــن دوران ،هویــت دینــی بــه شــدت تقویــت شــد و تمــام عرصههــای زندگــی
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سیاســی و اجتماعــی ایرانیــان را تحــت تأثیــر قــرار هويت ،عبارت از مجموعه خصوصيات و مشخصات
داد و نخبــگان مذهبــی« ،سیاســت اســامی» را اساسى اجتماعى ،فرهنگى ،روانى ،فلسفى ،زيستى
جایگزیــن الگوهــای نوســازی کردنــد .از ســوی و تاريخــى همســان اســت کــه بــه رســايى و روايــى بــر
دیگــر ،نقــش و موقعیــت نیروهــای اجتماعــی نیــز ماهيــت يــا ذات گــروه بــه معنــاى يگانگــى يــا هماننــدى
در معــرض دگردیســی واقــع شــد .پهلوگرفتــن امــر اعضــاى آن بــا يکديگــر ،دال لــت کنــد و آنهــا را در
دینــی در کنــار امــر سیاســی ،بــه گروهبندیهایــی يــک ظــرف زمانــى و مکانــى معيــن بهطــور مشــخص و
درون نهــاد حــوزه و روحانیــت انجامیــده اســت .قابلقبــول و آ گاهانــه از ســاير گروههــا و افــراد متعلــق
1
نهــاد ح ـ ـ ـــوزه و روحانیــت ،نقـ ـ ـ ـــشی اس ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسی بــه آنهــا متمايــز ســازد.
هویتهــا ممکـ ـ ـ ــن اسـ ـ ــت از طريــق تعلــق
در نظاممندســاختن ج ـ ـ ـ ـ ـــامعۀ اســامی بــر
نهـ ـ ـــای دینــی داشــته اس ـ ـ ـ ـ ـ ــت و از طریـ ـ ـ ـ ــق افــراد بــه ارزشهــای دین ـ ـ ـــی ،تاریخــــــــی و محيـــــــط
بنیا 
تأثیرگــذاری بــر فرایندهــای دروندادی نظــام اجتماعــىاى ک ـ ــه در آن زیســت میکننــد ،شــــــــکل
شهـ ـــــــای دینــی هــم
(تقاضاهــا و حمایتهــا) و نیــز فرایندهای بروندادی بگی ـ ـ ـ ـ ــرد .در ایــن میــان ،ارز 
(تصمیمــات سیاســی و سیاس ـتگذاری) ،نوعــی جنبــۀ ش ـ ـ ـ ـــناختی هویــت فــرد دیــندار را تبییــن
همپیونــدی بــا نظــام سیاســی برقــرار ســاخته اســت .میکنــد و هــم رفتــار تکلیفــی او را معیــن میســازد.
تداخــل و تطابــق منافــع و اهــداف نهــاد روحانیــت بنابرایــن ،هویــت فــرد مؤمــن ،ایمــان و اعتقــاد او بــه
بــا نظــام سیاســی و ایجــاد نوعــی تعلــق و همنوایــی ارزشهــای دینــی ،از یــک ســو و عمــل بــه تکالیــف
میــان ای ـندو ،موقعیــت و هویــت تــازهای بــرای شــرعی از دیگــر ســو میباشــد .ایــن جنبــه از هویــت در
فهــم هویــت حــوزهای ،اهمیــت
حــوزۀ دیــن و حامــان آن پدیــد
بســزایی دارد .درعینحــال،
آورده اســت .ا کنــون پرســش
انباشت تجربۀ زیست تاریخی و
ایــن اســت ،چــه ترســیمی از
ع ــالــم ــان دیــن ــی و روحــان ـیــت
کیفیــت مناســبات آنــان بــا نظــام
هویــت کنونــی حوزهایبــودن
ش ـی ـعــه چ ــه در ع ـصــر ام ــام ــان
کالن اجتم ـ ـ ـــاعى ،الیههــــــای
میتــوان ارائــه کــرد؟
معصوم؟مهع؟ کــه بــه محدثان و
دیگــری بــه هویــت آنــان افــزوده
راویان حدیث شهرت داشتند
اســت .بدینترتــــــیب ،بــــــــرای
مفهوم هویت حوزهای
و چــه در دوران غیبت و نبود
فهــم هویــت حــوزهای ،نگاهــی
اى
ه
ـد
ـ
هويــت بــه مثابــۀ پدي
دسترس به امام معصوم؟ع؟
بــه تبــار شــکلگیری حوزههــای
ســيال و چندوجهــى ،حاصــل
ک ــه ب ــه عـ ـن ــوان نــائ ـبــان آنـ ــان،
علمیــه و فلســفه وجــودی آنهــا
يــک فراينــد مســتمر تاريخــى
مــرجـعـیــت مستقلی یــافـتـنــد،
خواهیــم داشــت.
اســت کــه بــا تأثيــر شــرايط
کارویژههای مشترکی داشتند.
محيطــى ،همـ ـ ـــواره در حــال
الــف) تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شکلگــــــــــیری
عالمه طباطبائی معتقد بود:
تغييــر اســت .ایــن کــه عناصــر
حوزههــای علــــــمیه
تشخیص علمی احـکــام دین
تشکي ـ ـ ـ ـ ـلدهـ ـ ـ ـــندۀ هويـ ـ ـ ــت
عالمان دینی و روحانیت
بــر جـمــاعــت مـسـلـمــانــان الزم
چيســت ،موضــوع مطالعــات
شــی ـعــه چ ــه در عــصــر ام ــام ــان
اسـ ــت و از وظ ــای ــف ش ــرع ــی و
ـاب
گســتردهاى اســت کــه در بـ
معصوم؟مهع؟ که به محدثان و
ضروری آنهاست.
شناســايى ملتهـ ـ ـــا ،جوامــع و
راویان حدیث شهرت داشتند
گروههــا صــورت مىگيـ ـ ــرد .پــس
و چــه در دوران غیبت و نبود
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دسترس به امام معصوم؟مهع؟ که به عنوان نائبان تواناییهای اجتماعی ،سبب شد حوزههای علمیه
آنـ ــان ،مرجعیت مستقلی یــافــتــنــد ،کــارویــژههــای شکلی نهادی به خود بگیرند .در برخی بررسیها با
مشترکی داشتند .عالمه طباطبائی معتقد بــود :توجه به شاخصهایی که برای سازمان ذکر شده،
تشخیص علمی احکام دین بر جماعت مسلمانان تشکیالت روحانیت را به مثابۀ یک شبهسازمان
3
الزم است و از وظایف شرعی و ضــروری آنهاست .اجتماعی در نظر گرفته است.
ح ــوزۀ علمیه ،کــه بــه ســازمــان و مــرا کــز آمــوزش
وی به دلیل گستردگی آموزههای دینی ،این وظیفه
را بــرای همۀ افــراد امکانپذیر نمیدانست و تنها دینی در جهان اسالم بهویژه در میان شیعیان گفته
شمار اندکی از میان آنان را قادر به چنین تشخیصی میشود و مکانی است که در آن ،آموزههای قرآن و
مـیدانـســت .بــنــابــرایــن ،از نظر ایــشــان اف ــرادی که سنت معصومان و احکام دین را فرامیگیرند .این
این توانایی را ندارند ،باید به افراد آ گاه از احکام و نهاد علمی ،کارکردهای آموزشی ،تربیتی و مدیریتی
ّ
مقلد و دارد و در گسترۀ جهانی ،فعالیت میکند .از حیث
آموزههای دین مراجعه کنند .به این افرادِ ،
2
عـمـلـکــردی نـیــز دارای ســطــوح ســیــاس ـتگــذاری،
به افراد عالم در دین ،مجتهد گفته میشود.
لگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیری ح ـ ـ ـ ــوزۀ روحانیت قانونگذاری و اجرایی در حیطۀ هریک از کارکردهای
تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شک 
4
شیعه ،چه در زمان مرجعیت علمی و دینی امامان خویش است.
برخ ـ ـ ــی ،ح ـ ـ ــوزههای علمیه را اصــــلیترین
معصوم؟مهع؟ و چه در دوران مرجعیت نائبان ایشان
یا همان عالمان دینی ،نشان از آن دارد که عموم نهاد آمــوزش ،تربیت و سازماندهی صاحبنظران
مردم دی ـندار ،امور دینی خود را از طریق آنان پی و مبلغان اسالمی در سطوح مختلف میدانند که
با پیشینۀ دراز و به منزلۀ یک
میگرفتند .با آغاز غیبت کبری،
س ــازم ــان اجــتــمــاعــی ،دارای
نقش فقیهان و عالمان دین
متفاوت
علمی
ـب
ـ
ـرات
ـ
م
البته
اهـ ـ ــداف ،س ــاخ ــت ــار ،س ــازوک ــار
افزایش یافت و اجتهاد ،سرآغاز
ـب
ـ
ت
ـرا
ـ
م
سلسله
ـدان،
ـ
ه
ـ
ت
ـ
ج
ـ
م
و ن ـقــش و کـ ــارکـ ــرد درونـ ـ ــی و
شکلگیری سازمان روحانیت
غیررسمی را بــه وجــود آورده،
اجتماعی خاصی بــوده است.
شد .حوزۀ علمیه که خاستگاه
ـن
ـ
ی
ـاو
ـ
ن
ـ
ـ
ع
ـب
ـ
ـ
ح
ـا
ـ
ـ
ص
را
ـان
ـ
ـ
ـ
ن
آ
وی با بهرهگیری از نظریههای
ایــن جریان بــود ،در شهرهای
ـون:
ـ
ـ
چ
ـی
ـ
ن
ـو
ـ
گ
ـا
ـ
ن
ـو
ـ
گ
ـر
ـ
ی
ـ
ب
ـا
ـ
ع
ـ
ت
و
جامعهشناختی دربارۀ گروهها
گونا گون گسترش یافت و مرا کز
ـه،
ـ
ی
ـ
ق
ـ
ف
ـخ،
ـ
ی
ـ
ـ
ش
ـا،
ـ
ـ
م
ـد،
ـ
ـ
ن
ـو
ـ
ـ
خ
آ
و س ــازم ــانه ــای اجــتــمــاعــی،
عـلــمــی و نــهــادهــای آمــوزشــی
حجةاالسالم ،آیةاهلل ،مرجع و
معتقد اس ــت کــه حــوزههــای
پــدیــد آم ــد .حــوزههــای علمیه
یک
چ
هی
ـا
ـ
م
ا
ـت.
ـ
س
ا
نموده
...
علمیه از جمله سازمانهای
که براساس نیاز تاریخی شکل
بندی
ه
رد
دارای
عناوین
این
از
غیر دیوانساالر و از گروههای
گرفته بودند ،توانستند حجیت
ـازی
ـ
ی
ـ
ت
ـ
م
ا
و
ـد
ـ
ن
ـ
ت
ـ
س
ـ
ی
ـ
ن
ـی
ـ
م
ـ
ـ
س
ر
خـ ــودیـ ــار اج ــت ــم ــاعـ ـیان ــد کــه
حضور و فعالیت خویش را نیز از
طـبـقــاتــی بـ ــرای آنـ ــان قـلـمــداد
ن ـقــش اجــتــمــاعــی خـ ــود را از
نظر شرعی اثبات کنند .ضرورت
ـب
ـ
ت
ـرا
ـ
م
ـن
ـ
ی
ا
بلکه
.
ـود
ـ
ش

ی
ـ
م
ـ
ن
نظامهای معطوف به ارزش،
آمـ ــوزش روحــانــیــون بــه سبک
5
های
ی
توانای
تأثیر
تحت
بیشتر
الــهــام میگیرند .همین امــر،
خاصی که تا کنون نیز امتداد
ـوذ
ـ
ف
ـ
ـ
ن
و
ـی
ـ
م
ـ
ـ
ل
ـ
ـ
ع
ـه
ـ
ت
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ج
ـر
ـ
ب
یافته ،انسجام در فعالیتهای
ت ــف ــاوت س ــازم ــان روحــانــیــت
اجتماعی حاصل میشود.
دی ــن ــی و ح ــرکـ ـته ــای علمی
شیعه با سایر ادیان و مذاهب
ی ـ ـ ـ ـکپـ ـ ـ ــارچـ ـ ـ ــه ،گـ ــس ـ ـتـ ــرش
بــه شــمــار م ـ ـیرود .روحــانــیــت
فعالیتهای تبلیغی و ارتقای
شــیـعــه ب ــه دلــیــل مــشــکــات و
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دان ـ ــش فــقــهــی شــیــعــه ایــجــاد
م ــح ــدودیـ ـته ــای تــاریــخــی،
کــرد و از ســویــی بــه گسترش و
درعینحالی که دارای نظم و
ح ــوز هه ــای عـلـمـیــه از هـمــان
ترویج آمــوزههــای شیعی یاری
انسجام بوده است ،به صورت
ابتدای پدیداری خود ،نهادی
رساند .شناخت دین و ترویج
مــرا کــز عـلــمــی و مــدرس ـههــای
تا
ـم
ـ
ک
ت

ـ
ـ
س
د
و
ـوده
ـ
ـ
ب
ـی
ـ
ت
ـ
ل
ـا
ـ
س
ر
و حفاظت از آن هم به لحاظ
مــتــعــدد دیــنــی ب ــدون آنک ــه از
پـیــش از ان ـقــاب اس ــام ــی ،از
تــاریــخــی و ب ــه ع ــن ــوان وظیفۀ
ســل ـس ـلــه م ــرات ــب تـشــکــیــاتــی
ساختار و تشکیالت منسجم
شــرعــی ،از کــارویــژههــای اصلی
بــرخــوردار باشد ،ادامــه حیات
و سـلـسـلـهمــراتـبــی ب ــرخ ــوردار
روحانیت به شمار میآمد.
یافته است .البته مراتب علمی
نهاد
ـا
ـ
ت
ـ
س
را
ـن
ـ
ی
ا
در
و
ـد
ـ
ن
ـود
ـ
ب
ـ
ن
دوم ،زم ــی ــن ــۀ دگ ــردی ــس ــی
متفاوت مجتهدان ،سلسله
مرجعیت ،بهجز برخی زمانها
در ه ــوی ــت روح ــان ــی ــت ش ــد،
مراتب غیررسمی را به وجود
که وحــدت مرجعیت مشاهده
بهگونهای که «طی این دوره،
آورده ،آنان را صاحب عناوین
شــده ،در بیشتر اوقــات متکثر
نوعی دوگانگی در پایگاه فقهای
و تــعــاب ـیــر گــونــا گــونــی چ ــون:
است.
بوده
شیعه پدید آمــد .پایگاه غالب
آخ ــون ــد ،مـ ــا ،ش ــی ــخ ،فــقـیــه،
از ِآن فقهای متعامل با دولت
حجةاالسالم ،آیةاهلل ،مرجع و
بود که با بهرهمندی از امکانات
 ...نموده اســت .اما هیچیک
از ایــن عناوین دارای ردهبــنــدی رسمی نیستند و سیاسی برای رشد و توسعۀ آموزههای فقهی شیعه،
امتیازی طبقاتی برای آنان قلمداد نمیشود 6.بلکه مبانی مشروعیت دولــت را نیز پیریزی میکردند.
این مراتب بیشتر تحت تأثیر تواناییهای برجسته پایگاه دیگری نیز در اختیار فقهای مستقل از عرصه
7
دولت بود».
علمی و نفوذ اجتماعی حاصل میشود.
ورود روحانیت به منصبها و مسئولیتهای
بنابراین ،مرجعیت شیعه در دوران آغازین تطور
تاریخی خــود از غیبت کبری ،در قالب محدثان و حکومتی ،مانند امام جمعه ،شیخاالسالم ،مدرس
مجتهدان شیعی ،بیشتر مرجعیت دینی را برعهده و قاضی ،آنان را به یک نیروی سیاسی  -اجتماعی
داشتند .در این دوران ،فقهای شیعه دارای تمرکز مؤثر مبدل ســاخــت .درعـیـنحــال بــه نظر میرسد
نبوده و هر یک در شهرها و مناطق شیعهنشین ،روابط اخیر روحانیت با دولت ،دگردیسی چندانی در
پاسخگوی پرسشهای شرعی عامۀ شیعیان بودند .هویت گذشتۀ این نهاد دینی پدید نیاورده است.
تبادل علمی میان مجتهدان وجود داشت و در هر آنــان بــرای این ارتباطشان با دولــت ،اصالتی قائل
دوره نیز یکی از حوزههای شیعه (نجف ،بغداد ،قم ،نبودند و تنها به عنوان ابزاری برای گسترش مذهب
حله و جبل عامل) مرکزیت مییافت .این وضعیت شیعه ،که قرنها تحت فشار و سختی دولت خالفت
یبــرد ،بهره میجستند .امــا آنچه بیشتر
تا زمان شکلگیری دولت صفویه ادامه داشت و از بــه ســر م ـ 
ایــن پــس ،موقعیت مرجعیت دچــار تطور گشت .اهمیت داشت این بود که موقعیت جدید حوزویان،
دولــت صفویه بــرای نخستینبار در تــاریــخ ایــران ،انسجام و نهادمندی آنان را درپی داشت و موجب
مذهب شیعه را رسمی نمود و زمینۀ حضور بسیاری تغییر در کارکردها و زمینۀ ورود سازههای جدیدی
از علمای برجستۀ شیعه ،همچون محقق کرکی را از در هویتشان شد.
سایر بالد در ایران فراهم آمد .این رخداد دو پیآمد
ب) رسالتها و فلسفۀ وجودی حوزه
دربر داشت:
حوزههای علمیه از همان ابتدای پدیداری خود،
نخست ،فرصتی بینظیر بــرای رشــد و توسعۀ
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َ َّ
َ
َ
َ
ق ْو َم ُهـ ْـم ِإذا َر َج ُعــوا ِإل ْي ِهـ ْـم ل َعل ُهـ ْـم
نهادی رسالتی بوده و دستکم
َ
َي ْحــذ ُر َ
9
ون».
تــا پیش از انــقــاب اســامــی ،از
رسـ ــالـ ــت اصـ ـل ــی حـ ــوز ههـ ــا را
این نقشها عبارتاند از:
ساختار و تشکیالت منسجم
ـری
ـ
ی
ـ
گ
ـرا
ـ
ف
و
ـی
ـ
ه
ـراد
ـ
ف
ـوان
ـ
ت

ی
ـ
ـ
م
 .1درک و فهــم عمیــق از دیــن
و ســل ـس ـل ـهمــراتــبــی ب ــرخ ــوردار
های
ه
حیط
در
ـی
ـ
ن
ـ
ی
د
ـارف
ـ
ع
ـ
م
و دریافــت پیــام وحــی از منابــع
نــبــودنــد و در ای ــن راســتــا نهاد
مـخـتـلــف ب ــا ان ـگ ـیــزۀ ال ـهــی و با
دینــی «لیتفقهــوا»؛
مرجعیت ،بهجز برخی زمانها
جهتگیری تربیتی و اخالقی
 .2بازگشــت بــه میــان مــردم،
که وحــدت مرجعیت مشاهده
قالب
در
ـردم
ـ
م
به
آن
انتقال
و
انــذار و هشــدار آنهــا و ابــاغ
شــده ،در بیشتر اوقــات متکثر
با
ـراه
ـ
م
ـ
ـ
ه
و
ـغ
ـ
ی
ـ
ل
ـ
ب
ـ
ت
ـوزش،
ـ
ـ
ـ
م
آ
پیــام دیــن «لینــذروا»؛
بوده است .از این رو آنان برای
ک ـســب مـ ـه ــارته ــای جــانـبــی
 .3تــاش بــرای تحقــق آرمــان
ادارۀ حــوزههــای علمی برپایۀ
م ــانـ ـن ــد خـ ـط ــاب ــه و مــن ــاظ ــره
دینــی؛ بــه بیانــی دیگــر ،تبلیــغ
نــوعــی مناسبات مــدرس ـهای،
جدید
عصر
تحوالت
دانست.
هدفمنــد و امیــد بــه اثرگــذاری
به تنظیم رفتار و کارویژههای
10
ـژه
ـ
ی
و
ه
ـ
ب
و
ـاوری
ـ
ن
ـ
ف
ـرش
ـ
ت
ـ
س
ـ
گ
و
آن «لعلهــم یحــذرون».
حوزویان میپرداختند .دربارۀ
پ ـ ـیـ ــروزی انـ ـق ــاب اس ــام ــی،
بنابرایــن ،حوزویــان کســانی
ای ـنکــه ح ــوزۀ علمیه چــه نوع
تحوالتی جدی در رسالتهای
هســتند کــه ایــن نقشهــا و
ســازمــانــی اس ــت ،بحثهایی
آورده
پدید
علمیه
ـای
ـ
ه
ه

ـوز
ـ
ح
وظایــف را برعهــده میگیرنــد.
درگرفته است؛ اما آنچه مهمتر
ً
ـام
ـ
ظ
ـ
ن
ـای
ـ
ه
ـاز
ـ
ی
ـ
ـ
ن
ـرآوردن
ـ
ـ
ـ
ـ
ب
و
امــا پرســش ایــن اســت ،کــه
اســت ای ـنکــه اوال :بــدانــیــم که
حـکــومــت اســامــی و افــزایــش
آیــا ایــن نقشهــا در انحصــار
حـ ــوزه یــک نــهــاد و تشکیالت
ً
گسترۀ مخاطبان به همۀ پهنۀ
روحانیــون بــوده و بــه آنــان
دینی مدنی است و ثانیا :فلسفۀ
ِ
جـهــان ،در زم ــرۀ رسالتهای
اختصــاص دارد؟ بــه نظــر
وجــودی آن را باید از اهــداف و
نوین آن قرار گرفته است.
میرســد پاســخ منفــی اســت.
کارکردهایش جستوجو کرد.
در آیــۀ شــریفه ،واژۀ «طایفــه»
نـ ـقـ ـشه ــا و کـ ــارکـ ــردهـ ــای
بــه گــروه خاصــی اشــاره نــدارد.
اجتماعی و سیاسی حوزههای
علمیه و در رأس آن مرجعیت شیعه ،پیشینهای در بلکــه عــدهای میبایســت بــه ایــن امــر مبــادرت کننــد
دو سدۀ اخیر دارد .با اینحال ،بنمایۀ مرجعیت و یافتههــای دینیشــان را بــه دیگــران ابــاغ کننــد.
و عــالــمــان دیــنــی بــه عــنــوان تبیین و ترویجکنندۀ بدیــن ترتیــب ،ورود بــه فهــم دینــی و ابــاغ آن بــه
آموزههای مذهب و احکام شرعی ،پیشینهای بسیار مــردم در منطقــۀ ویــژه و ممنوعــه بــرای روحانیــون
دور دارد .بنابراین ،وجه دینی مرجعیت بر وجوه نمیباشــد .ا گرچــه عقــل اقتضــا میکنــد عــدهای
خــاص در امــر دیــن نقشــی تخصصــی و عالمانــه
اجتماعی و سیاسی آن مقدم است.
شاید در مانیفست حوزههای علمی ،مهمترین داشــته باشـ ـ ـ ـــند .دراینب ـ ـ ـ ـ ـــاره شــهید بهشــتی بــر
آیهای که رسالت آنان را تعیین کرده است و بسیار ایــن بــاور اســت کــه نقــش روحانیــون یــا بــه تعبیــر
به آن تمسک میجویند 8و نقشها و کارویژههای ایشــان ،عالمــان دیــن ،نقشــی تخصصــی و علمــی
سهگانهای را برای حوزویان ترسیم میکند ،آیه «نفر» اســت .بدینگونــه هرکــس در هــر کســوت و شــرایطی،
ا گــر مقدمــات علمــی و اخالقــی را رعایــت کنــد ،یــک
و یا «انذار» میباشد:
ََ َ َ ُْ ْ ُ َ َْ ُ َ ّ َ َْ ََ َ ْ ُّ
11
«ومــا کان المؤ ِمنــون ِلين ِفــروا کافــة فلــول نفــر ِمــن ک ِل عالــم دینــی یــا روحانــی اســت.
َ
ّ
َ ٌ َ َّ ُ
ُ
دربــارۀ «طائفه» نیز گفته شده است که :طائفه
الديـ ِـن َو ِل ُي ْنـ ِـذ ُروا
ِف ْرقـ ٍـة ِم ْنهـ ْـم َطا ِئفــة ِل َي َتفقهــوا ِفــي ِ
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عبارت است از گروه و جماعتی که با هم «ارتباط» اس ــت؛ یــکــی ،زمــیـنـههــای ســیــاســی و اجــتــمــاعــی و
دارنــد؛ دارای سابقه هستند؛ به سمت یک هدف دیگری ،زمینۀ جهانیشدن .موقعیت حوزویان در
در حرکت و تــردد هستند12 .بنابراین ،طائفه فقط دوران جدید ،در تعاملهای اجتماعی دیگر بسط
عدهای مردمان نیستند که رسالتی بر دوش دارند ،یافته و نقشهای سیاسی و اجتماعی را برعهدۀ آنان
بلکه شکلی از «نهاد» به خود میگیرند و قابل تعریف قرار داده است .این شرایط پس از انقالب اسالمی،
ً
هویت نسبتا متفاوتی بــرای آنــان رقــم زده اســت.
و هویتبخشاند.
درحــالـ 
یکــه بــرخــی معتقدند ،ابــهــام در اهــداف از ســوی دیـگــر ،در سپهر جهانیشدن ،حــوزویــان
و رســالـتهــای حــوزه را یکی از کاستیهای حــوزه نسبت به محیطهای بیرونی با دو مسئله روبـهرو
نــام بــردهانــد ،در پ ــارهای دیگر از منابع ،اه ــداف و گشتند :یکی ،ترویج و گسترش دین به سایر مناطق
رسالتهایی به شرح زیر برای حوزهها برشمردهاند :و اجتماعات جهانی؛ دوم ،ارتقای تــوان مقابله با
شناخت معارف اسالمی ،تبیین دین ،تبلیغ دین و تهدیدهای فرهنگی که از محیطهای بیرونی ناشی
دعوت مردم به سوی خدا ،دفاع از دین ،استنباط میشود .این دو عامل ،ساختار درونی نهاد حوزه را
حکم ،همراه ساختن علم و اخالق و تعهد اجتماعی ،تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونهای که هم اهداف
حفظ نظام اسالمی ،تقویت حوزه و تربیت نیرو برای و هم کــارکــردهــای آنــان را دچــار دگردیسی ساخته
انجام رسالتهای پیشگفته.
است.
رســالــت اصــلــی حــوزههــا را م ـیتــوان فــرادهــی و
در جمعبندی هویت حــوزهای باید اشــاره کرد
ّ
مشکک و دارای مراتب است
فرا گیری مــعــارف دینی در حیطههای مختلف با که هویت از مفاهیم ِ
انگیزۀ الهی و با جهتگیری تربیتی و اخالقی و انتقال که یکی پس از دیگری تحقق مییابد .این مراتب
شناسای هر پدیدۀ مورد
آن به مردم در قالب آموزش ،تبلیغ و همراه با کسب از کمینه تا بیشینه عناصر
ِ
مهارتهای جانبی مانند خطابه و مناظره دانست .شناسایی را نمایان مـیســازد .هویت حــوزوی نیز
تحوالت عصر جدید و گسترش
دارای چنین مراتبی است که
فناوری و بهویژه پیروزی انقالب
به آنها میپردازیم:
اســامــی ،تــحــوالتــی ج ــدی در
مــرتـبــه نــخــســت ،انــتــظــاری
ح ـ ـ ـضـ ـ ــور روحـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــت در
رسالتهای حوزههای علمیه
کمینه در باب شناسایی فرد و
فرآيندهاى سياسى تا پیش از
پدید آورده و برآوردن نیازهای
نهاد حــوزوی اســت .حوزویان
دهۀ چهل ،فــراز و نشيبهاى
ن ــظ ــام ح ــک ــوم ــت اسـ ــامـ ــی و
کــســانــی هستند کــه از طریق
ب ـس ـيــارى بــه خ ــود ديـ ــده بــود.
افــزایــش گسترۀ مخاطبان به
تعلیم در مـ ــدارس دیــنــی ،به
مبارزات روحانيت تا آن زمان،
ه ـمــۀ پــهـنــۀ ج ــه ــان ،در زم ــرۀ
ش ــن ــاخ ــت مـ ــعـ ــارف اس ــام ــی
بــه طــور عـمــده مبتنى بــر دفــاع
رسالتهای نوین آن قرار گرفته
پــرداخ ـتــه و تــبــیــیــن ،تبلیغ و
از شــري ـعــت اس ـ ــام و مــب ــارزه
13
دفــاع از دین را برعهده دارنــد.
است.
بــا حــا ك ـمــان ج ــور (اس ـت ـبــداد)
آنان در علم ،پارسایی و تبلیغ،
بــنــابــرایــن ،تــطــور تــاریــخــی
و ســلـطــۀ اجــانــب (اس ـت ـع ـمــار)
هم «ورثــة االنبیاء» هستند و
م ــرج ــعـ ـی ــت ش ــیـ ـع ــه و ن ــه ــاد
ب ـ ــود .ايـ ــن در ح ــال ــى بـ ــود كه
هــم «امــنــاء ال ــرس ــول» .اینها
روحانیت ،نشان میدهد که
تهــاى آن ــان تغيير نظام
حــرك ـ 
تشخص اصلی و بالذات حوزه
دســتک ــم دو عــامــل مــهــم در
سياسى را دنبال نمىكرد.
و روحانیت میباشد؛ ا گرچه
فــرآیــنــد هــوی ـتســازی جامعۀ
کــســوت روحــانــی را بــه عــنــوان
حـ ـ ــوزوی ،ن ـق ـشآفــریــن ب ــوده

هویت بیشینه

هویت کمینه
مراتب هویت حوزهای
مرتبه نخست

مرتبه دوم
رویکــرد درون دینــی دارنــد و امــر اجتماعــی را
درون دیــن جســتوجو میکننــد و ســپس وارد
کنشهــای اجتماعــی میشــوند.

رویکــردی اجتماعیتــر دارنــد و از درون جامعــه،
امــر اجتماعــی را بــاز مییابنــد و ســپس بــه دیــن
ارجــاع میدهنــد.

 .1تبیینکنندۀ دین
 .2تبلیغ و ترویجکنندۀ دین
.3حفاظتکننده و مدافع
دین

مرتبه سوم

هویت اصلی و شأنی
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نماد و اســبــاب شناسایی ظــاهــری ،نباید نادیده
گرفت .این کارویژههای روحانیت ،نشانگر فلسفۀ
وجودی و هویت اصلی و شأنی آنان است« :تردیدی
نیست که حوزههای علمیه و علمای متعهد در طول
تاریخ اسالم و تشیع ،مهمترین پایگاه محکم در برابر
حمالت و انحرافات و کجرویها بودهاند .علمای
بــزرگ اســام در همۀ عمر خــود ،تالش نمودهاند تا
مسائل حالل و حــرام الهی را بــدون دخل و تصرف
14
ترویج نمایند».
ّ
مرتبه دوم ،به تشخص اجتماعی آنان و درکشان
از وجه اجتماعی دین مربوط است .این مرتبه که
خود طیفی از حوزویان را دربر میگیرد ،نقطۀ عطف
تحول از هویت شأنی به هویت اقتضایی است .برخی
از حوزویان ،به جنبههای اجتماعی دین از منظری
سنتی مینگرند .بدین معنا که حضور اجتماعی آنان
سر برجستهسازی وجه اجتماعی دین است،
نه از ِ
بلکه به دلیل الزامات اجرایی احکام و آموزههای
دینی میباشد .با هر قرائتی از دین مواجه باشیم،

معتقــد بــه رهبــری و تحققبخشــی بــه دیــن در
همــۀ ســاحتهای ممکــن یــا همــان «اقامــه
حدا کثــری دیــن» از طریــق؛
 .1ورود بــه عرصــۀ سیاســی بــرای گســترش و
حمایــت از دیــن چــه بــه صــورت همگــرا و یــا
وا گــرا بــا قــدرت سیاســی؛
 .2تأسیس حکومت اسالمی؛
 .3بســط و اســتمرار نظــام امامــت و والیــت و
ســرانجام تأســیس تمــدن نویــن اســامی.

هویت اقتضایی
پیادهکردن بسیاری از امور دینی در ظرف اجتماع
انجام میگیرد .خمس ،زکــات ،وقــف و بسیاری از
معامالت و حــدود شرعی از ایــن جمله امــورنــد .تا
بدینجا ویــژگــی ح ــوزویب ــودن ،ادام ــۀ مرتبۀ اول
است ،ا گرچه اجتماعیتر است و تنها درپی استنباط
و بیان احــکــام م ــوارد پیشگفته نمیماند و بــرای
خود مسئولیت اجتماعی فراتری قائل است .یکی
نکــه دربــارۀ هویت صنفی
از صاحبنظران پس از آ 
روحــانــی اش ــاره دارد ،مینویسد« :طلبگی ،یعنی
کسب علوم و معارف قرآنی و شناخت فرهنگ اسالم
نظام سراسر کوشش حوزهای ،توأم با
و ابعاد آن در ِ
15
عمل و اخالص و زهد ،در رابطه با تعهد و رسالت»،
اضافه میکند« :و چون روشن است که تحملنکردن
ظــلــم ،منتهی بــه درگــی ــری بـ ــرای بــرانــداخــتــن آن
ـری با قــدرت ،ممکن نیست ،پس
میشود و درگـیـ ِ
عالمان دین باید (به عنوان تحصیل مقدمه واجب)
ب ــرای تحصیل ق ــدرت دیــنــی و بسیج اجتماعی و
پشتوانههای تشکیالتی بکوشند و به ایجاد مرکزیت
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بدینترتیب ،حوزههای علمیه
دینی و قدرت مرکزی دینی ...
ع ــاوه بــر شناخت و استنباط
ب ـپــردازنــد ،تــا بتوانند وظایف
يكى از ويــژ گــىهــاى م ـبــارزات
روشمند مــعــارف دیــنــی ،دفــاع
الهی و اجتماعی خود را انجام
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و حــفــاظــت از دیـ ــن و ابـ ــاغ،
ده ــن ــد 16».امــا ع ــدهای دیگر،
ج ـن ـب ـشهــاى س ـيــاســى دي ـگــر،
تبیین ،تبلیغ و تــرویــج دیــن،
نـگــرشهــای نــوآمــد و خوانش
خصلت كمتر ســازمــانيــافـتــۀ
م ـیبــای ـســت ه ــم بـ ــرای ایــجــاد
اجتماعیتری از دیــن دارنــد.
آن م ــىب ــاش ــد .اي ـ ــن وي ــژ گ ــى
حکومت اســامــی تــاش کنند
ای ــن ــان اغ ـلــب ب ــا پــدیــدههــای
گسترۀ
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و هم زمینههای تحقق تمدن
م ــدرن کــه جــوامــع اســامــی را
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اســامــی را مهیا س ــازن ــد .ایــن
درگـیــر خــود ساخته ،مواجهه
قابل تشخيص نباشند و اين،
جنبه از هویت حــوزهای ،امری
دارن ــد و ب ــرای پــاسـخگــویــی به
در نهايت ميزان ضربهپذيرى
اقتضایی اســت کــه بــا مراجعه
مــســائــل اج ـتــمــاعــی نــاشــی از
تعلق
ـرد.
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یتــر به
آنهـ ـ ــا ،پــویــشــی عــیــن ـ 
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مشاهده میباشد .انتظارات
اجتماع و خوانشی اجتماعیتر
طــرفــدارى از بينش اجتماعى
«عصری» از حوزه ،تنها به امور
از آمـ ــوزههـ ــای دیــنــی دارنـ ــد.
و يــا اصـ ــول اع ـت ـقــادى خاصى
سیاسی منتهی نمیشود؛ اما
ایــن دس ـتــه ،از امــر اجتماعی
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م
عــرصــۀ ســیــاســت بــه ش ــدت آن
بــه دی ــن بــازگ ـشــت میکنند،
كامل
تبعيت
و
شيعى
اعتقادات
را درگ ـیــر خ ــود ســاخــتــه اســت.
برخالف دسته اول که از درون
آن ــان از مــراجــع تقليد ب ــود كه
گــاهــی حــوزویــان ب ــرای بسط و
دیــن ،موضوعات اجتماعی را
براساس آن بــراى مشاركت در
گسترش دین و حفاظت از آن
مییابند .بسیاری از مصلحان
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ـ
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وارد کــارزار سیاسی میشوند و
اجتماعی مانند سیدجمال
مىشدند
گاهی سیاست ،آنان را وادار به
اسدآبادی ،کوا کبی ،رشیدرضا
حضور در این عرصه میسازد.
و ح ـســن الــبــنــاء و در دوران
اخـیــر در ای ــران همچون علمای مشروطه و سایر البته خوانشهایی از دین ،همانند آنچه در گفتمان
کنشگران حوزوی در دوران پیش و پس از انقالب در انقالب اسالمی ظاهر شد ،رسالت «اقامۀ دین» را در
حرکتهای اصالحی خود ،چنین نگرش و کنشگری تأسیس حکومت دینی و فراتر از آن تمدن اسالمی
از حــوزویــان و عالمان دینی انتظار داشــتــه اســت.
را تجربه کردهاند.
مرتبه سوم ،انتظاری بیشینه از هویت حوزهای البته در این مرتبه که وجه سیاسی هویت حوزوی
ارائه میکند .آنگونه که برخی رسالت کالن حوزه در برجسته شده است ،باید گفت که کنشگری سیاسی
عصر غیبت را «پاسخگویی به نیازهای ثابت و عصری نــه هــدف ،بلکه وسیلۀ تحقق و گسترش دیــن به
بشر به دین» و به طور خالصه «اقامۀ دین» میدانند .شمار میآید.
ازاینمنظر ،روحانیت نهادی است که غایت و هدف
آن« ،بسط و استمرار نظام امامت و والیــت در هر هویت حوزهای و سیاستورزی
بــارهــا گفته شــده و بسیار در مــتــون بــه تجربه
سطح ممکن» است .ازاینرو ،غیر از فهم و دریافت
دیــن ،وظیفۀ سنگین رهـبــری و تحققبخشی به س ــی ــاسـ ـتورزی روح ــانـ ـی ــت اشـ ـ ــاره شـ ــده اس ــت.
دین در همۀ ساحتهای ممکن یا همان «اقامۀ تحلیلهایفراوانودر عینحالآمیختهباذهنیتها
حــدا ک ـثــری دی ــن» بــر دوش آن ـ ـ ــان م ـیبــاشــد 17.و اغراض نا گزیر افراد ،همواره حاشیههایی را دربارۀ

نسبت میان روحانیت شیعه
آنان -مىباشد.
بــا نـظــر و عــمــل ســیــاســی پدید
در ج ــري ــان اعــتــراضهــاى
پیش از این دوران ،روحانیون
آورده است .بدون آنکه خود را
ابــتــدای ده ــه چــهــل و بــا آغــاز
م ـ ـشـ ــارک ـ ـتجـ ــو ،بــیــشــت ــر بــه
درگیر آن حاشیهها سازیم ،باید
نهضت ام ــام خمينى ،بــراى
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ـ
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ـ
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ت
ـ
ل
دو
اذعــان کنیم که تاریخ دو قرن
اول ـي ـنبــار در تــاريــخ مــبــارزات
میاندیشیدند؛ اما با پیروزی
گذشته گواه روشنی بر ورود آنان
روح ــانـ ـي ــت ،عــلــمــا و مــراجــع
ان ـ ـقـ ــاب اسـ ــامـ ــی و ان ـت ـقــال
بــه ام ــور ســیــاســی ب ــوده اســت.
دينى در يک ائتالف گسترده،
قــدرت به انقالبیون ،اندیشۀ
از ج ـن ـگهــای ای ـ ــران و روس
ره ـ ـبـ ــرى م ــخ ــال ــف ــان رژيـ ـ ــم را
مبنای
ترین
م
مه
سازی،
ت
دول
گرفته تا نهضتهای تنبا کو و
بــرعــهــده گرفتند و يکپارچه
کـنــش سـیــاســی در م ـیــان آنــان
مشروطیت و ملیشدن صنعت
وارد صــحــنــۀ ســيــاســى کــشــور
بود.
نفت در ایران و انقالب  1920در
شــدنــد .آيـ ـةاهّلل خــامــنـهاى در
عراق و سرانجام انقالب اسالمی
خاطرهای خود مىگويد« :در
ایـ ــران و ســایــر مــســائــل خ ــرد و
آن زمان دستگاه با يک حادثۀ
کالنی که روحانیت را به امــور سیاسی امتزاج داده غيرمنتظره روبهرو شده بود؛ يک حادثۀ ناشناخته
اســت .امــا آنچه محل پرسش اســت ایـنکــه آیــا در  ...روحــانــيــون در هيچ امــرى تــا آن روز بــه صــورت
گذشته ،حــوزه و روحانیت رفتار سیاسی خود را بر عمومى و دستهجمعى حضور نداشتند .بنابراين،
19
مبنای کنش نهادی تنظیم میکردند و یا کنشگران دستگاه حق داشت که کنه قضايا را درک نکند».
خــاصــی همچون مــراجــع و عــالــمــان مشارکتجو ،از این پس ،روحانیت در رویکردی تازه به سياست،
سامان سیاسی را پیش میبردند؟
نگرشی نهادی یافت بدون آنکه سازمان سیاسی
حضور روحانيت در فرآيندهاى سياسى تا پیش شود.
از دهــۀ چهل ،فــراز و نشيبهاى بسيارى به خود
يکى از ويــژگــىهــاى مــبــارزات روحــانــيــت مانند
ديــده بــود .مــبــارزات روحانيت تا آن زمــان ،به طور ســايــر جنبشهاى سياسى ديــگــر ،خصلت کمتر
عمده مبتنى بر دفــاع از شريعت اســام و مبارزه با سازمانيافتۀ آن مىباشد .اين ويژگى موجب شد
حا کمان جور (استبداد) و سلطۀ اجانب (استعمار) تا بهرغم گسترۀ زيــاد ،اعضاى آن به آسانى قابل
بود .اين در حالى بود که حرکتهاى آنان تغيير نظام تشخيص نباشند و اين ،در نهايت ميزان ضربهپذيرى
سياسى را دنبال نمىکرد .برايناساس ،در مقاطع آنان را کمتر مىکرد .تعلق آنان به جنبش ،بيشتر به
مختلف تــاريــخــى ،خيزشهايى را شاهد هستيم طــرفــدارى از بينش اجتماعى و يا اصــول اعتقادى
که روحانيون نقشهاى برجستهاى در آنهــا ايفا خاصى مربوط مىشد که همانا اعتقادات شيعى و
مىکنند؛ اما مشکل سازمان روحانيت اين بود که تبعيت کامل آنان از مراجع تقليد بود که براساس
تفکر سياسى ،يک تفکر فرا گير در ميان آنان نبود و آن بــراى مشارکت در فعاليتهاى سياسى آمــاده
اين امر ناشى از شرايط مختلف تاريخى  -مانند وجود مىشدند 20.البته اين بدان معنا نيست که روحانيت
اختناق و تعريض حکومتهاى استبدادى نسبت از يک چارچوب اصولى براى مبارزات خود برخوردار
به روحانيت ،سرخوردگى آنــان از نتايج مبارزات ،نبوده است ،بلکه درست برعکس ،امام خمينى که
وجود مشکالت ساختارى ناشى از عدم نهادينگى طاليهدار اين موج جديد بر ضد نيروهاى استبداد
و وجــود جريانهاى پرا کنده و ناپيوسته و شکاف بود ،براساس خطوط اصلى تفکر سياسى خود ،به
ميان آمــوزههــا و کــارويــژههــاى سياسى ،اجتماعى طور بنيادين ،رفتار سياسى خود را تنظيم و عرضه
18
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کمینه

بیشینه

مراتب هویت حوزهای
مرتبۀ نخست

سطوح در گیر شدن در سیاست
عدم درگیـــــــری در ســـــــــیاست (غیرعالقهمنــــد به ســــــــیاست)

مرتبۀ دوم

از دخالــت محــدود از سیاســت بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر تصمیمــات
سیاســی تــا عالقهمنــد بــه مشــارکت فعــال اجتماعــی دارای پیامدهــای
سیاســی

مرتبۀ سوم

مشــارکت فعــال سیاســی از شــرکت در بحثهــای سیاســی ،عضویــت
انفعالــی و در مرحلــۀ باالتــر ،عضویــت فعــال در ســازمانهای سیاســی
تــا کارزار بــرای تحصیــل مقامــات سیاســی و یــا داشــتن مقــام سیاســی.

ضعیف

شدید
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 .1هرچه داعیههای سیاسی و اجتماعی مذهب
نمود و پيروان وى نيز خود را مکلف مىدانستند که
بیشتر باشد ،احتمال دخالت روحانیون در زندگی
در همين چارچوب اعتقادى عمل کنند.
رخداد انقالب اسالمی به آفرینش نظم جدیدی سیاسی بیشتر میشود؛
 .2هرچه روحانیون یک مذهب ،به عنوان یک
مبتنی بر ارزشهــای دینی انجامید و رابطه میان
روحانیت و نظام سیاسی ،رابطهای همپیوند شد .نیروی سیاسی از نظر تاریخی ،موقعیت ممتاز و قوت
پیش از این دوران ،روحانیون مشارکتجو ،بیشتر بیشتری داشته باشند ،احتمال دخالت مستقیم و
به دولتستیزی و دولتگریزی میاندیشیدند؛ اما با گستردۀ آنها در سیاست افزایش مییابد؛
 .3هرچه امکان تعبیر و تفسیرپذیری مذهب و
پیروزی انقالب اسالمی و انتقال قدرت به انقالبیون،
تطبیق آن بــا شــرایــط متحول
ان ـ ــدیـ ـ ـش ـ ــۀ دول ـ ـ ـ ـتسـ ـ ـ ــازی،
تاریخی بیشتر باشد ،توانایی
م ــهـ ـمت ــری ــن م ــب ــن ــای ک ـنــش
به
ـی
ـ
م
ـا
ـ
س
ا
ـاب
ـ
ق
ـ
ـ
ن
ا
ـداد
ـ
ـ
خ
ر
روحـ ــانـ ــیـ ــون بـ ـ ــرای مــداخــلــۀ
ســیــاســی در مــیــان آن ــان بــود.
مبتنی
ـدی
ـ
ی
ـد
ـ
ج
نظم
آفرینش
مستقیم در سیاست افزایش
حــضــور فــعــال روح ــان ــی ــون در
بر ارزشه ــای دینی انجامید و
مییابد؛
سازههای حکومت و مناسبات
نظام
و
روحانیت
میان
رابطه
 .4هرچه نهادهای مذهبی،
آنان با نظام سیاسی ،شرایطی
پیوند
م
ه
ای
ه
ـ
ط
ـ
راب
سیاسی،
ســازمــانیــافـتـهتــر و منسجمتر
پ ــدی ــد آورد ک ــه دخ ــال ــت در
دوران،
ـن
ـ
ـ
ی
ا
از
ـش
ـ
ی
ـ
پ
ـد.
ـ
ـ
ش
باشند ،توانایی روحانیت برای
ســیــاســت ،مــفــهــومــی ف ــرات ــر از
روحانیون مشارکتجو ،بیشتر
دخ ــال ــت در ســیــاســت بیشتر
نظارت و ارشاد یافت و آنان در
21
گریزی
ت
دول
و
ستیزی
ت
دول
به
میشود.
عرصۀ سیاستگذاری و اجــرا
پیروزی
با
اما
اندیشیدند؛
ی
م
دربـ ـ ـ ـ ـ ــارۀ گ ــونـ ـهش ــن ــاس ــی
ن ـیــز ،ن ـق ـشهــای گــس ـتــردهای
ـال
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ن
ا
و
ـی
ـ
م
ـا
ـ
س
ا
ـاب
ـ
ق
ـ
ـ
ن
ا
روح ـ ــانـ ـ ـی ـ ــت و ن ــس ــب ــت آن
برعهده گرفتند.
قــدرت به انقالبیون ،اندیشۀ
ب ـ ــا سـ ــیـ ــاسـ ــت ،ب ــحـ ـثه ــای
بـ ــه طـ ــورکـ ــلـ ــی ،احــت ــم ــال
دولتسازی ،مهمترین مبنای
فــراوانــی ص ــورت گرفته اســت.
دخالت روحانیون در سیاست
ـان
ـ
ن
آ
ـان
ـ
ی
ـ
م
در
ـی
ـ
س
ـا
ـ
ی
ـ
س
ـش
ـ
ن
ـ
ک
اغـ ـل ــب ،م ـن ـطــق مــحــقــقــان در
و ب ــروز کـنـشهــای سیاسی از
بود.
ای ــن گــونـهشــنــاسـیهــا ،بــر پایۀ
س ــوی آن ـ ــان ،ب ــه چــنــد عــامــل
کــردارهــا و پــنــدارهــای اف ــراد و یا
بستگی دارد:
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جماعتهایی از روحانیون قرار داشته است .ا گرچه
این منطق قابل دفاع است ،اما نکتۀ درخوری وجود
دارد که گاهی از آن غفلت میشود و آن ،سطحبندی
امر سیاست و میزان درگیر شدن در سیاست است.
ه ــم ــانگ ــون ــه ک ــه م ــش ــاه ــده م ـ ـیشـ ــود ،راب ـطــۀ
مستقیمی میان مــراتــب هویت ح ــوزهای و سطح
درگیرشدن در سیاست وجود دارد .آنانیکه حوزوی
ب ــودن را تنها در کسب مــعــارف دیــنــی و تــرویــج آن
ً
میدانند ،اساسا عالقهای به سیاست از خود نشان
نمیدهند .البته این عدم دخالت مربوط به علمای
حاشیهنشینی که به دلیل محدودیتهای سیاسی
و فــشــارهــای حا کمان از کــارزارهــای سیاسی کنار
رفتهاند نمیشود.
در مرتبۀ دوم نیز عالمان حــوزوی که با شدت
و ضعف عالقهمند بــه کنش اجتماعی هستند،
قــرار میگیرند که بهطور معمول کنشگری آنــان با
سیاست ،نقاط تالقی پیدا میکند و در مرتبۀ بعد،
کنشگران عالقهمند به مشارکت فعال سیاسی قرار
دارند.
در یک جمعبندی باید گفت که فهم موقعیت
روحانیون ،بستگی تامی به موقعیت نهاد دین دارد.
پیش از انقالب ،رفتارهای غیردینی و یا ضددینی
حــا کــمــان و بــرخــی نـیــروهــای اجتماعی تــجــددگــرا،
بخشی از کنشگران حــوزوی را برای اقامۀ دین به
عرصۀ سیاست کشاند؛ اما شرایط پس از انقالب،
موقعیت برجستهای بــرای دین و دی ـنداری پدید
آورد .نـقـشهــای اجتماعی کــه امـ ــروزه نــهــاد دین
عهدهدار آن گشته ،بسیار فراتر از نظام تعلیم و تربیت
و تبلیغ دینی اســت .تغییر موقعیت نهاد دیــن ،به
دگردیسی موقعیت روحانیون انجامیده و ساخت
هویت جدیدی برای حوزویان رقم زده است.

پی نوشتها:

 .1الطايــى ،علــى ،بحــران هويــت قومــى در ايــران ،شــادگان،
تهــران ،1378 ،ص.139
 .2طباطبائــی ،محمدحســین و دیگــران ،بحثــی دربــارۀ
مرجعیــت و روحانیــت ،شــرکت انتشــار ،تهــران ،1341 ،ص.3
 .3اخالقــی ،محمدعلــی ،شــکلگیری ســازمان روحانیــت
شــیعه ،مؤسســۀ شیعهشناســی ،تهــران ،1384،ص.23
 .4الشــیخ ،علــی ،مطالعــۀ تطبیقــی ســازمان روحانیــت
کاتولیــک و تشــیع ،ص ،89پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی ،قــم.1395 ،
 .5الویــری ،محســن« ،حوزههــای علمیــه» ،دائرةالمعــارف
آمــوزش عالــی ص ،368زیــر نظــر نادرقلــی قورچیــان و دیگــران،
بنیــاد دانشــنامه بــزرگ فارســی ،تهــران. 1383 ،
 .6حســینی بهشــتی ،محمــد ،والیــت ،رهبــری ،روحانیــت،
ص ،377-374بقعــه ،تهــران.1383،
 .7الشــیخ ،علــی ،مطالعــۀ تطبیقــی ســازمان روحانیــت
کاتولیــک و تشــیع ،ص.93
 .8بــرای مشــاهدۀ نمونههایــی از ایــن برداشــت ،ر.ک« :نشــریۀ
پیــام حــوزه» ،ص ،104زمســتان  ،1375ش.12
 .9شایســته نیســت مؤمنــان همگــی (بــه ســوی میــدان
جهــاد) کــوچ کننــد .چــرا از هــر گروهــی از آنــان ،طایفـهای کــوچ
نمیکنــد (و طایفـهای در مدینــه بمانــد) ،تــا در دیــن (و معــارف
و احــکام اســام) آ گاهــی یابنــد و بــه هنــگام بازگشــت بــه ســوی
قــوم خــود ،آنهــا را بیــم دهنــد؟! شــاید (از مخالفــت فرمــان
پــروردگار) بترســند و خــودداری کننــد (س توبــه ،آیــه .)122
.10تســخیری ،محمدعلــی ،حــول الشــیعه والمرجعیــه فــی
الوقــت الحاضــره ،ص ،192المجمــع العالمــی الهــل البیــت(ع)،
قــم.1422،
 .11حســینی بهشــتی ،محمــد ،والیــت ،رهبــری ،روحانیــت،
ص.381-379
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
 . 12فالطائفــة عبــارة عــن جماعـ ٍـة لهــم ارتبــاط وســائقة وحرکــة
وتـ ٌ
ـردد الــی الجانــب الــذی هــو المنظــور (مصطفــوی ،حســن،
التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم ،ج ،7ص ،144بنــگاه
ترجمــه و نشــر کتــاب ،تهــران.)1360 ،
 .13الویــری ،محســن« ،حوزههــای علمیــه» ،دائرةالمعــارف
آمــوزش عالــی ،ص.369
 .14موســوی خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،ج ،۲۱ص،۲۷۴
عــروج ،تهران.1389 ،
 .15حکیمــی ،محمدرضــا ،هویــت صنفــی روحانــی ،ص،29
دفتــر انتشــارات اســامی ،قــم.1361 ،
 .16همان ،ص.55

 .17هاللیــان ،ســعید ،نگاهــی بــه حــوزه؛ جایگاهشناســی
توصیفــی -تحلیلــی روحانیــت و حوزههــای علمیــۀ شــیعه،
ص ،51-50کتــاب فــردا ،قــم.1393،
 .18زهیــری ،علیرضــا ،عصــر پهلــوی بــه روایت اســناد ،ص،244
نشــر معارف ،قــم.1379،1379 ،
 .19خامن ـهای (آی ـةاهلل) ،ســیدعلی ،گــذرى بــر «نهضــت امــام»
از زبــان مقــام معظــم رهبــرى« ،مجلــۀ پانــزده خــرداد» ،ش،14
ص.1386 ،70
 .20مفهــوم بهكارگرفتــه شــده در جنبــش ،براســاس برداشــتى
اســت از تــام باتامــور ،جامعهشناســى سياســى ،ص ،56ترجمــۀ
منوچهــر صبــورى كاشــانى ،کیهــان ،تهــران.1366 ،
 .21بشــیریه ،حســین ،جامعهشناســی سیاســی ،ص،222
نشــر نــی ،چــاپ ســوم ،تهــران.1376،
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آسیبشناسی تفکر
انقالبیگری در حوزه
یشــود کــه هــدف اصلــی آن،
آسیبشناســی ،بــه نوعــی از مطالعــات علمــی اطــاق م 
تکمیــل و تأمیــن فرآیندهــای مناســب بــرای دفــع یــا رفــع آفــات و آســیبها میباشــد.
تســازیهایی میــان کالبــد انســانی و کالبــد جامعــه
در علــوم اجتماعــی ،بــا مشابه 
۱
نیــز گرایــش مطالعــات بــه نــام «آسیبشناســی اجتماعــی» جهــت مطالعــه عوامــل و
یهــای اجتماعــی پدیــد آمــده اســت .نگارنــده در نظــر
ریش ـههای بینظمیهــا و بیمار 
دارد براســاس همیــن رویکــرد آسیبشناســانه و بــا تأ کیــد بــر دیــدگاه امــام خمینــی و
محسن مهاجرنیا
آی ـةاهلل خامن ـهای ،بــه عنــوان بزرگتر یــن آسیبشناســان حــوزه انقالبــی ،آســیبهای
استادیار پژوهشگاه
اساســی ایــن نهــاد دینــی را شناســایی و تبییــن نمایــد .مدعــای نوشــتار ایــن اســت کــه
اسالمی
فرهنگ و اندیشه
چالشهایــی را کــه منجــر بــه دورشــدن حــوزه از آزاداندیشــی دینــی ،تعصــب و تحجــر،
نا کارآمــدی ،انســدادهای فکــری ،فقــدان آیندهنگــری و خدشــه در وفــاداری سیاســی
میشــود ،میتــوان بــه عنــوان مهمتریــن آســیبهای تفکــر سیاســی حــوز ه انقالبــی
تلقــی کــرد.

مفهوم حوزه انقالبی
بــه منظــور درک صحیــح از
م ـق ـصــود از «آس ـی ـبش ـنــاســی
مفهــوم انقالبیبــودن ،بایــد آن
ح ـ ـ ــوزه» آن اس ـ ــت کـ ــه حـ ــوزه
را از نظــر مبدعــش بررســی کــرد.
علمیه به مثابه یک نهاد دینی
بــر ایــن اســاس ،جهــت تبییــن
و علمی بــا پیکرهای واح ــد ،از
معنــای دقیــق آن ،بــه کالم مقام
ســوی عــوامــل متعدد درون ــی و
معظــم رهبــری رجــوع میشــود.
بیرونی در معرض آفات ،موانع،
حــوز ه انقالبــی در کالم ایشــان ،از
تـهــدیــدات و مشکالتی است
حیثیــات گونا گــون بــه کار رفتــه
مســازی ،این
کــه بــا هــدف ســال ـ 
اســت:
عوامل شناسایی و زمینههای
الــف) تعریــف بــه ویژگیهــای
دف ــع و رف ــع آنهـ ــا پیشنهاد
احساســی :انقالبیبــودن بــه
میشود.
معنــای برخــورداری از اوصــاف
آسیبشناسی حوز ه علمیه
هیجانــی و پرتحــرک کــه فــی
مقصـــــــــود از «آســــــیبشـــــناسی
نفســه دارای انــرژی ،شــور و
حــوزه» آن اســت کــه حــوزه
۲
احســاس اســت؛
علمیــه بــه مثابـ ه یــک نهــاد دینــی و علمــی بــا پیکــرهای
ب) تعریــف بــه کنــش فعاالنــه :انقالبیبــودن بــه واحـــــــــد ،از ســــــــوی عوامــل متعــدد درونــی و بیرونــی
معنــای کنــش فعاالنــه در هم ـ ه عرصههــای انقــاب در معــرض آفــات ،موانــع ،تهدیــدات و مشــکالتی اســت
اســامی اســت .یعنــی هرکجــا انقــاب از آنهــا متوقــع کــه بــا هــدف سالمســازی ،ایــن عوامــل شناســایی و
۳
بــود ،حضــور داشــته باشــند؛
زمینههــای دفــع و رفــع آنهــا پیشــنهاد میشــود.
ج) تعریــف براســاس پایبنــدی بــه انقــاب اســامی :ایــن آســیبها ممکــن اســت از ســنخ معرفتــی و
انقالبیبــودن یعنــی التــزام فکــری و عملــی بــه مبانــی ،روشــی ،ماننــد نا کارآمــدی در روش اجتهــادی،
اصــول و آرمانهــای انقــاب اســامی ۴.براســاس ایــن تحریــف ،بدعــت ،غلــو ،خرافــه ،عقلگرایــی افراطــی
تعریــف ،انقالبــی کســی اســت کــه در هــر دو ُبعــد نظــر و اخباریگــری ۷باشــد؛ و ممکــن اســت آســیبهای
و اقــدام ،در میــدان انقــاب حضــور دارد و ا گــر کســی روانشــناختی و یــا کارکــردی باشــد کــه بــه عالمــان
از ایــن دو ُبعــد برخــوردار بــود ،بــه آن «انقالبــی مثبــت» دینــی و حوزههــای علمیــه برمیگــردد .بــر ایناســاس،
گفتــه میشــود؛ امــا ا گــر تنهــا بــه لحــاظ فکــری و نظــری شــناخت آســیبها و آفــات ،از اهمیــت ویــژهای
التــزام داشــته باشــد و در عرص ـ ه عمــل ملتــزم نباشــد ،برخــوردار اســت .لــذا بــر حوزههــای علمیــه و عالمــان
«انقالبــی منفــی» نامیــده میشــد ۵.بنابرایــن ،بــا دینــی فــرض اســت کــه بــا اجتهــادی پویــا در همــه
لحــاظ ایــن مبنــا ،انقالبیگــری امــری نســبی اســت؛ زمینههــای فلســفی ،کالمــی ،فقهــی و قرآنــی ،اســام
د) تعریــف براســاس رویکــرد جامــع اوصــاف و التزامــات را متناســب بــا نیازهــای بشــر امــروز ارائــه نمــوده و بــا
فکــری ،اعتق ـ ـ ـــادی و عملــی :برایــن اس ـ ـــاس ،حـ ـ ـــوزه نگاهــی عالمانــه ،بــه اســتقبال ســؤالها و شــبهات
انقالبــی عبــارت اســت از« :عادالنــه ،خردمندانــه ،جدیــد بشــتابند.
دقیــق ،دلســوزانه ،منصفانــه ،قاطعانــه و بــدون رســالت ایــن تحقیــق ،شناســایی مهمتریــن
۶
رودربایســتی عمــل کــردن».
آســیبهای سیاســی اســت کــه مانــع دســتیابی بــه
هــ) تعریــف مختــار :بــه طــور کلــی ،وجــه جامــع بیــن حــوز ه انقالبــی بــر مبنــای اســام نــاب محمــدی؟ص؟
تعاریــف بیانشــده آن اســت کــه حــوز ه انقالبــی در تــراز اســت .طبیعــی اســت کــه آسیبشناســی هــر
انقــاب اســامی ،حــوزهای اســت
کــه بــا برخــورداری از اعتقــاد
و آ گاهــی نســبت بــه مبانــی،
اصــول ،آرمانهــا و ارزشهــای
انقــاب اســامی ،در عرصــه
اقــدام بــه تناســب شــرایط بــا
بیشــترین شــور ،انــرژی و روحی ـه
مقاومــت ،التــزام خویــش را در
تبییــن ،دفــاع و جانفشــانی
در راه انقــاب اســامی داشــته
باشــد.
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پدیــده ،مســبوق بــه شناســایی
دقیــق چیســتی آن ،قبــل از
عارضشــدن آســیب اســت.

سیاســی اســت.
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هطــوری کــه ا گــر ح ــوزه نتواند
بـ 
گونهشــــــــــناسی آسیبهـــــــای
شه ـ ــای» م ـت ـنــاســب با
«دانـ ـ ـ 
سیاســی حــوزه
نیازهای جامعه و ضرورتهای
شــاخصههای حــوز ه انقالبــی
مــوارد و مصادیقــی کــه بــرای
و
ـا
ـ
ه
ن

ـا
ـ
م
آر
و
ـی»
ـ
م
ـا
ـ
س
ا
ـام
ـ
ظ
ـ
«ن
بــودن
تحقــــــــــق «آسیــــــــب» بیــــــــــان
ارزشهــای «انقالب اسالمی»
از منظــر آی ـةاهلل خامن ـهای،
میشــود ،همــه در یــک ســطح
یتــر یــن
را تــول ـیــد ک ـنــد ،اســاس ـ 
انقالبیبــودن ،چــه بــه معنــای
و رتبــه نیســتند .برخــی از
ه تـفـکــر «ح ـ ــوز ه ان ـقــابــی»
پــای ـ 
بینــش و چــه در معنــای کنــش
آســیبها ممکــن اســت در برابــر
ـار
ـ
چ
د
ـی»،
ـ
م
ـا
ـ
س
ا
ـاب
ـ
ق
ـ
ـ
ن
«ا
و
یــا التــزام ،دارای شــاخصههایی
«انقالبیگــری» دارای تأثیــر زیــاد
شود.
ی
م
تزلزل
ا ســت:
باشــد و برخــی از آنهــا بالعکــس
 .۱شاخص ـ ـ ـ ـ ه پایبن ـ ـــدی
تأثیرگـــــــــذاری جــــــــزئی داشــته
بــه مبانــی و ارزشهـ ـــای
باشـــــــد .برخــــی از آســـــــــیبها
اساســی اســام و انقــاب؛
ممکــن اســت ماهیــت فکــری و اندیشــگی داشــته
 .۲هدفگیــری آرمـ ـ ـ ـــانهای انقــاب و همــت باشــد و برخــی بــه حــوز ه عمــل مربــوط باشــد .برخــی
بلنــد بــرای رســیدن بــه آنهــا؛
از آســیبها ممکــن اســت ســبب تضعیــف اهــداف و
 .۳شاخ ـ ـ ــص ه پایبندی به استقالل کشور؛
آرمانهــا باشــد و برخــی مبانــی اعتقــادی و فکــری را
 .۴شــاخصه حس ـ ـــاسیت در برابــر دشــمن و نقشـه تخریــب نمایــد .از ایــن رو ،تــاش شــد تــا بــا شناســایی
دشــمن و عــدم تبعیــت از آن؛
آســیبهای مهــم ،نوشـــــــتار در پنــــــــج عرصــ ه
۸
 .۵شاخصه تقوای دینی و سیاسی؛
اســــــــــاسی «تولیــــــــد اندیشــه»« ،آیندهنگـــــــری»،
مجموع ـه ایــن شاخص هه ـ ـــا ،نش ـ ـ ـ ـــانگر آن اســت «عقـــــــــانیت»« ،مکانیسمهـــــــای حــــــــل تعــارض و
کــه انقالب 
یگــری ،تنهــا بــه شــعارهای ظاهــری و تزاحــم» و «وفــاداری بــه نظــام سیاســی» متمرکــز شــود.
ظهــور کنــش و وا کنشهــای مقطعــی و ِصــرف الف) آسیبهای عدم تولید اندیشه
جهتگیریهــای آرمانــی و موضو عگیــری شــعاری حقیقــت آن اســت کــه محوریتریــن وظیفــ ه حــوزه
در مقابــل دشــمن نیســت؛ بلکــه اتصــاف بــه خصلــت «تولیــد معرفــت دینــی» اســت و جایــگاه انقالبیبــودن
انقالب 
یگــری ،منــوط بــه شــناخت صحیــح و التــزام حــوزه ،پیونــد وثیقــی بــا میــزان مشــارکت حــوزه در
نظــری نســبت بــه بنیادهــای اعتقــادی و معرفتــی و تولیــد علــم دینــی و انســانی دارد .بــه بــاور نگارنــده،
بینشــی و ارزشــی اســام و انقــاب اســت و وفــاداری ،اتصــاف حــوزه بــه ویژگــی «انقالبیگــری» در عرصــ ه
پایبنــدی و التــزام عملــی بــه آنهــا میباشــد تــا دانــش و اندیشــه ،زمانــی محقــق میشــود کــه حــوزه
براســاس آنهــا ،جهتگیــری غایــی و آرمانــی انقــاب بتوانــد بــا فعالســازی دســتگاه معرفتــی و اجتهــادی
اســامی ،تنظیــم و بــا اســتفاده از هم ـ ه ظرفیتهــا خویــش ،در همــ ه عرصههــای زندگــی فرهنگــی،
و فرصتهــا ،دســتیابی بــه آرمانهــای متعالــی ،در اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی حضــور فعــال داشــته
نظــر گرفتــه شــود .حرکــت انقالبــی دقیــق ،مســتحکم باشــد و بــا رصــد نیازهــا و ضرورتهــا ،دانــش ،اندیشــه
و مســتمر از «مبــدأ بینشــی» تــا «غایــات آرمانــی» ،و نظری ـ ه متناســب آن را شناســایی و بههنــگام ،تولیــد
مســتلزم برخــورداری از «پایبنــدی» بــه اســتقالل نمایــد ۹.بهطوریکــه ا گــر حــوزه نتوانــد «دانشهــای»
کشــور« ،دشمنشناســی» صحیــح و «حساســیت» در متناســب بــا نیازهــای جامعــه و ضرورتهــای «نظــام
مقابــل دشــمنان و «التــزام عملــی» بــه تقــوای دینــی و اســامی» و آرمانهــا و ارزشهــای «انقــاب اســامی» را
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تولیــد کنــد ،اساسـیترین پایـه تفکــر «حــوزه انقالبــی» و یعنــی مضمــون نظریههــای علمــی یــا مدلــول دو یــا چنــد
«انقــاب اســامی» ،دچــار تزلــزل میشــود.
دلیــل لفظــى قطعــی ،بــا یکدیگــر تنافــی داشــته باشــند؛
بنابرایــن ،ضــرورت تولیــد دانــش و نظریهپــردازی بــه طــوری کــه مضمــون هریــک ،نفــى مدلــول و مضمــون
در حــوزه ،از دو ُبعــد بیرونــی (پاســخ بــه اقتضائــات ،دیگــرى باشــد و عــرف در نــگاه اولیــه ،جمــع میــان آنهــا
تغییــرات و نیازهــای جامعـ ه اســامی) و درونــی (بهبــود را امکانناپذیــر بدانــد .بــرای نمونــه ،دو نظــر در بــاب
کیفیــت نظــام آمــوزش ،تبییــن ،تبلیــغ و دفــاع عالمانــه سیاســیبودن حــوزه وارد شــده اســت کــه یکــی از آن
از اســام) مــورد توجــه اســت .بــا مــروری اجمالــی بــه دو میگویــد« :حــوزه بایــد سیاســی و انقالبــی باشــد» و
وضعیــت موجــود ،بــه خوبــی میتــوان داوری کــرد دیگــــــــری میگـــــــــــوید« :حــوزه نبایــد بــه سیاســت آلــوده
کــه شــکاف عمیقــی میــان عرضــه و تقاضــای دانــش شــود» .مقصــود از تزاحــم ،یعنــی ناســازگاری و تمانــع دو
۱۰
انســانی -اســامی وجــود دارد .دالیــل ایــن کاســتیها ،حکــم و دو تکلیــف در «مقــام عمــل».
بهطورکلـــــــی ،یکــی از راههــــــــــای خــروج از انســدادها و
بــه آســیبهای ذیــل برمیگــردد:
بنبسـتها و نشــاندادن روحیـــــ ه انقالبی و حضور در
 .1فقدان نقشه جامع علمی در حوزه؛
صحنـه زندگــی اجتمـــــــــاعی بــرای حوزههـــــــــای علمیــه،
 .2ابهام در جایگاه تولیدی حوزه؛
۱۱
 .3ضعــف شــدید در مهندســی علــم ،مدیریــت پژوهــش قـــــــــدرت حــــــــــــل ایــن تعارضــات و تزاحــــــمات اســت.
مســئله تعــارض و تزاحــم در هم ـه عرصههــای فکــری،
و ســاماندهی پژوهشــگران؛
اخالقــی ،فقهــی و حقوقــی،
.4گسسـ ـ ـ ــت می ـــان واقعی ـ ـــات
بــه مثابــ ه حقایــق و واقعیــات
و نیازه ـ ـ ـ ـــا بــا دس ـ ـ ـــتگاه تولیــد
انقالبی

ه
ـوز
ـ
ح
از
تصور
ـروزه
ـ
م
ا
زندگــی اجتماعــی وجــود دارد.
اندیشــه.
ـال
ـ
ع
ـ
ف
ـور
ـ
ض
ـ
ح
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
س
ا
آن
اهمیــت آن زمانــی جــدی
ایــن آســیبها ســبب شــده تــا
ههــای داخـلــی
در هـمـه عــرص ـ 
میشــود کــه تعارضــات در قلمــرو
حــوزه نتوانــد پابهپــای انقــاب
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ه
ـ
ـ
ج
ـوا
ـ
م
در
ـی
ـ
ـ
ج
ـار
ـ
ـ
خ
و
جامعــه و سیاســت و در پیونــد
اســامی پاس ـخگوی نیازهــای
ـرو
ـ
م
ـ
ل
ـ
ق
در
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
ی
ـا
ـ
ه
ض

ـار
ـ
ع
ـ
ـ
ت
بــا حکومــت باشــند .در ایــن
معرفتــی باشــد .از ایــن رو ،یکــی
وظایف اوســت ،با سکوت و یا
مــوارد ،الزمـه ترجیــح هــر طــرف،
از آســیبهای جــدی در ضعــف
نگذرد،
آن
کنار
از
تعارض
انکار
پرداخــت هزینههــای ســنگین
یگــری» حــوزه،
اتصــاف بــه «انقالب 
بلکه بــا درک درســت واقعیت
در ابعــاد ملــی و همگانــی اســت.
ضعــف یــا ناتوانــی در «تولیــد علــوم
ضهــا و ت ــاش بـ ــرای حل
ت ـعــار 
امــروزه امثــال ایــن تزاحمــات در
انســانی  -اســامی» متناســب بــا
جامع ه اســامی و نظام اســامی،
شــرایط نظــام اســامی و انقــاب
هب ــودن و
نهـ ـ ـ ــا ،در صـ ـحـ ـنـ ـ 
آ 
فــراروی حوزههــای علمیــه قــرار
اســامی اســت.
«انقالبی عمل کــردن» خــود را
دارد کــه موظــف بــه حــل آن
ب) فق ـ ـ ـ ــدان مکانیسمهـ ـ ـ ــای
ن ـشــان بــدهــد .تشخیص اهــم
اســت و «شــاخصه انقالبیگــری
حــل تعارض ـ ـ ـ ـ ــات و تزاحمــات
و مـهــم و تــرجـیــح اح ـکــامــی که
حــــــوزه» محســوب میشــــــــود
و
مســئل ه تعــارض و تزاحــم
تقدم زمانی دارند ،احالهدادن
و ناتـــــــــوانی در تصمیمگیــری
چگونگــی مواجهــه بــا آن در
بــه تشخیص مکلف و دنـبــال
انقالبــی و بههنــگام ،آســیب
مرحلــه تفکــر و تحقــق ،بــه
م ـ ـنـ ــاط ارج ـ ـح ـ ـیـ ــت گ ـش ـتــن،
بزرگــی بــرای حــوزه انقالبــی اســت.
انــدازهای مهــم اســت کــه
نیازمند اجتهادی پویا و کارآمد
امــروزه تصــور از حــوز ه انقالبــی آن
میتــوان ایــن نــوع تعارضهــا
و انقالبی است.
ّ
اســت کــه بــا حضــور فعــال در همـه
را محــل تجلــی «عقالنیــت
عرصههــای داخلــی و خارجــی
اجتماعــی» دانســت .تعــارض
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در مواجهــه بــا تعارضهایــی
تلقــی میشــود بــه بــاور نگارنــده،
کــه در قلمــرو وظایــف اوســت ،بــا
حــوز ه علمیــه زمانــی میتوانــد
ترین
م
مه
گرایی:
س
واپ
آسیب
ســکوت و یــا انــکار تعــارض از کنــار
وصــف انقالبیبــودن را بــه
آسیب حــوز ه علمیه در مقابل
آن نگــذرد ،بلکــه بــا درک درســت
دســت آورد کــه مــرز خویــش را بــا
که
ـت
ـ
ـ
س
ا
آن
ـری»
ـ
گ
ـ
ـ
ن

ه
ـد
ـ
ن
ـ
ـ
ی
«آ
واقعیــت تعارضهــا و تــاش بــرای
تحجــر ،مقدسمآبــی ،افــراط و
خطی
و
تکاملی
روش
براساس
حــل آنهــا ،در صحنهبــودن و
تفریــط و رفتارهــای غیرعقالنــی
۱۲
تاریخی ،همواره خود را بر مدار
مشــخص نمایــد.
«انقالبــی عمــل کــردن» خــود را
و
دهد
قرار
گذشته
های
ه
تجرب
شــاخصههای تحجــر ســـــیاسی
نشــان بدهــد .تشــخیص اهــم
تحول جهشی از آن را انحراف
بــرای تحــــــــجر غیرانقــــــــــــابی،
و مهــم و ترجیــح احکامــی کــه
خمینی
ـام
ـ
م
ا
ـد.
ـ
ن
ـدا
ـ
ب
مسیر
از
ویژگیهایــی بــه شـــــــــرح ذیــل
تقــدم زمانــی دارنــد ،احال ـهدادن
از
بسیاری
در
بنیادی
تحول
با
بیــان شــده اســت:
بــه تشــخیص مکلــف و دنبــال
۱۳
روشهــا و رویکردها ،توانست
 .1مقدسمآبی؛
منــاط ارجحیــت گشــتن ،نیازمنــد
ان ـقــاب اســامــی را بــه وجــود
.2انعـــــــــــــــطافناپـــــــــــــذیری و
اجتهادی پویا و کارآمد و انقالبی
۱۴
پذیرش

ه
تجرب
ـر
ـ
ب
او
ـر
ـ
گ
ا
آورد.
ســختگیری؛
اســت.
۱۵
 .3خردستیزی و عقلگریزی؛
ج) گرفتــاری در دام تحـ ـ ــجر و
اج ـ ـبـ ــاری و ت ـســالــم ب ــر وج ــود
 .4عــدم ادرا ک نقش اقتضائات
تصلــب
شاهنشاهی در کـنــار «والیــت
۱۶
عصری؛
ه

ـوز
ـ
ح
ـرای
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
ی
ها
ف
بــا توصی
فقیه» باقی میماند و همانند
۱۷
 .5جزماندیشی؛
انقالبــی اش ـ ـ ـــاره شــد ،بــه نظــر
نظریه «دولت در دولت» شیخ
۱۸
 .6واپسگرایی؛
میرسـ ـ ـ ـــد انقـ ـ ـ ــالبیبـ ـ ـ ـــودن،
مفید که ششصد سال مبنای
 .7شخصیتزدگی؛
تــراز منطقــی حــوز ه علمیــه اســت
ف ـکــر س ـیــاســی در تـشـیــع ب ــود،
۱۹
 .8انتقادناپذیری؛
کــه در طرفیــن آن ،دو خصلــت
هرگز موفق نمیشد.
 .9ایســـــــتادگی در برابــر تحــول
افــراط و تفریــط ،تحجــر و
۲۰
انقالبــی.
انفعــال قــرار میگیــرد .ایــن دو از
د) فقــــــــــدان آینــــدهنگری در
مهمتریــن آســیبهایی هســتند
کــه حــوز ه علمیــه را تهدیــد میکننــد .تحجــر دینــی ،چارچــوب منظومــه فکــر سیاســی
اندیشــه را بــه انس ـ ـــداد و انجمــاد و اندیشـ ـ ـ ــمند را بــه تفکــر سیاســی کارآمــد و اندیشــهورزی خردمندانــه،
تصلــب ،تعصـ ـ ـ ــب ،تنگنظــری ،قشــریگری و روش همــواره در زمــان رخ میدهــد و متناســب بــا زمــان بــه
اندیشـ ـ ـــیدن را بــه تعصــب میکشــاند و انفعــال عالمــان پیــش م ـیرود و ظرفیــت آیندهنگــری و دوراندیشــی را
دینــی ،تفکــر و متفکــر و روش او را بــه ســوی تظاهــر ،در درون خویــش میپرورانــد .براســاس تجربـه گذشــته
یبــرد .بنابرایــن ،حــوز ه علمیــه و وضعیــت موجــود آن ،در مــورد آینــده
ازخودبی ـ ـ ـ ـ ــگانگی و بیه ـ ـ ـــویتی م 
ً
ایــن دو ویژگــی در هم ـ ه ابعــاد ،حــوزه را دچــار آســیب هیــچ چشـمانداز قطعــی و یقینــی وجــود نــدارد و اصــوال
آینــده ،قریــن بــه عــدم قطعیــت اســت .حــوز ه علمی ـ ه
میکننــد.
عقالنیــت حــوز ه انقالبــی ،نافــی هرگونــه توقــف ،تســلف امــروز بایــد بــا شناســایی روندهــای در حــال ظهــور و
و انفعــال و پافشــاری غیرعقالنــی و تحجــر بــر یــک مســائل بالقــوه و شناســایی نتایــج احتمالــی حاصــل از
عقیــده یــا رفتــار اســت .بســتن دریچـه ذهــن و انســداد وقــوع ایــن روندهــا ،بــه تدویــن ســناریوها و گزینههــای
فکــر و انقبــاض رفتــار در قبــال اندیش ـههای دیگــر و احتمالــی دربــار ه فرضیههــای مختلــف آینــده اقــدام
بیاعتنایــی بــه اندیشــمندان ،مســیری «غیرانقالبــی» نمایــد .بــرای نیــل بــه ایــن مهــم ،هیــچ گزینـهای بــرای
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حــوز ه علمیــه جــز تمرکــز بــر «آیندهپژوهــی» وجــود نــدارد عــدم قطعیــت ،خصیص ـ ه ذاتــی آن اســت .همیــن امــر
و بایــد تمــام بخشهــای آموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی ســبب شــده اســت تــا بــرای همانهــا ،عــدم تدبیــر و
و تعامــات درونــی و بیرونــی خــود را بــر تــراز ایــن رویکــرد دوراندیشــی و آیندهنگــری توجیــه شــود و فرصتهــای
قــرار دهــد .ضــرورت آیندهنگــری و برنامهریــزی حــوزه گرانبهــا را از دســت بدهنــد .متأســفانه حا کمیــت ایــن
در قبــال تحــوالت ناخواســته ،حــوزه را در جایــگاه تفکــر در حــوزه ،ســبب خســارتهای زیــادی شــده
«انقالبــی» قــرار میدهــد .در ادامــه بــه ســه آســیب اســت و نا کارآمــدی حــوزه در برابــر تحــوالت دنیــای
ّ
موجــود اشــاره میشــود:
متغیــر امــروزی ،متأثــر از ایــن اندیشــه اســت.
 .۱واپسگرایــی :مهمتریــن آســیب حــوزه علمیــه
 .۳وا کنــش انفعالــی :روشــن اســت کــه عــدم
در مقابــل «آیندهنگــری» آن اســت کــه براســاس روش اشــراف بــه تحــوالت آینــده و فقــدان برنامهریــزی بــرای
تکاملــی و خطــی تاریخــی ،همــواره خــود را بــر مــدار آیندههــای محتمــل ،حــوزه را در جایــگاه انفعالــی قــرار
تجربههــای گذشــته قــرار دهــد و تحــول جهشــی از میدهــد.
آن را انحــراف از مســیر بدانــد .امامخمینــی بــا تحــول هـــ) ناتوانــی در اتصــال حلقــه وفــاداری بیــن نظــام
بنیــادی در بســیاری از روشهــا و رویکردهــا ،توانســت اصالــی و نیابــی
انقــاب اســامی را بــه وجــود آورد .ا گــر او بــر تجرب ـ ه یکــی از ابعــاد تفکــر انقالبــی حــوزه ،وفــاداری نســبت بــه
پذیــرش اجبــاری و تســالم بــر وجــود شاهنشــاهی هویــت اعتقــادی ،تعلــق بــه بنیادهــای معرفتــی ،تعهــد
در کنــار «والیــت فقیــه» باقــی میمانــد و هماننــد نســبت بــه اصــول ،التــزام بــه ارزشهــای برخاســته
نظری ـ ه «دولــت در دولــت» شــیخ مفیــد کــه ش ـشصد از حــوزه اســت .چنیــن علقههایــی در حــوزه ســبب
ســال مبنــای فکــر سیاســی در تشــیع بــود ،هرگــز بالندگــی ،پویایــی و پایایــی آن شــده اســت .حا کمیــت
موفــق نمیشــد .یــا ا گــر امامخمینــی مبنــای «دولــت چنیــن رویکــردی بــر حــوزه علمیــه در طــول تاریــخ،
تلفیقــی» فقیــه ســلطان عــادل اذنــی محقــق کرکــی موجــب شــده اســت تــا مجموع ـهای بــه هــم پیوســته،
کــه دویستســال جایگزیــن الگــوی شــیخ مفیــد منســجم و مکمــل شــکل بگیــرد .انســجام درونــی
شــد و «دولــت تلفیقــی» فقیــه
حــوزه ،بــرای ایــن نهــاد شــرایطی
ســلطان مشــروط عالمــه نائینــی
را بــه وجــود آورده اســت تــا
را میپذیرفــت ،بــه طــور قطــع
برخــاف بســیاری از نهادهــای
آسـیــب منفعتگرایانه :وجــود
امــروز شــوکت انقالبــی مکتــب
مشــــــــــابه ،نــــــوعی وفــــــــاداری
ایــن تفکر در ح ــوزه علمیه که
اهلالبی ـ ـ ـ ــت؟مهع؟ در دن ـ ـ ـ ـ ـــیا
نهــادی در درون خویــش بــه
بــرخــی ت ـصــور مـیکـنـنــد ،سنت
طنینانــداز نبــود .امــا زمانــی
ســامان برســاند کــه نتیج ـه آن،
ارزش ـم ـنــد س ـیــره سـلــف صالح
بــه طراحــی آینــده و عبــور از
پیــروزی انقــاب اســامی بــود.
را نباید فــدای آیـنــدهای کــرد که
تجربههــای تلــخ گذشــته اقــدام
ویژگیهــای برجســته نهــادی در
ه ذاتی
عــدم قطعیت ،خصیص 
نمــود کــه فرمــود« :اصــل نظــام
حــوزه بــه شــرح ذیــل اســت:
آن اس ـ ــت .ه ـم ـیــن امـ ــر سبب
شاهنشــاهی از اول نظــام باطــل
 .۱عنصــر معنویــت ،اخــاص
شــده اســت تــا بــرای همانها،
۲۱
و غلطــی بــوده اســت».
و قــرب الهــی ،خمیرمای ـه هویــت
عـ ــدم تــدب ـیــر و دوران ــدیـ ـش ــی
ـود
ـ
ـ
ـ
ـ
ج
و
تگ ـ ـ ــرایانه:
.۲منفع 
ســازمانی در حــــــــوزه اســت و
و آیـ ـن ــدهنـ ـگ ــری تــوج ـیــه شــود
ایــن تفکــر در حــوزه علمیــه کــه
افــراد حــوزوی دارای انگیــزه
نب ـهــا را از
و فــرص ـتهــای گــرا 
برخــی تصــور میکننــد ،ســنت
الــــــــــهی و اهــــــداف متعالــی
دست بدهند.
ارزشــمند ســیره ســلف صالــح را
هستـــــند ؛
نبایــد فــدای آینــدهای کــرد کــه
 .۲هــر طلـــــــــــبه و فاضــــــل
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حــوزوی بــا کلیــت ســازمان حــوزه ســازگار بــوده و سرنوشــت مشــترک حــوزوی ،احســاس تعلــق و رضایــت
احســاس هویــت صنفــی و ســازمانی دارد و وفــاداری را در حــوزه افزایــش داده اســت تــا همــه روحانیــون،
صنفــی ،ســبب فــدا کاری و تــاش مضاعــف و زمینــه تغییــرات ســازمانی و نهــادی را بپذیرنــد.
بــروز خالقیتهــای داخلــی شــده اســت؛
اینهــا برخــی از خصایــص نهــادی و ســازمانی اســت کــه
 .۳در حــوزه ،افــراد متناســب بــا عالقــه ،اســتعداد در عقالنیت نهادی حوز ه علمیه وجود دارد و حوزویان
و مهارتهــای خــود خدمــت میکننــد کــه نتیجــه را نســبت به ســازمان خویش وفادار نگاه داشــته اســت.
آن ،نشــاط و تــاش خســتگیناپذیری اســت .نشــاط در جریــان انقــاب اســامی ،شــا کل ه مســتحکم حــوزه،
ســازمانی ،ســبب شــده اســت تــا اعضــای حــوزه از پشــت ســر رهبــر انقــاب اســامی قــرار گرفــت و ســبب
غیبــت ،تأخیــر و تــرک تعلــق خویــش بــه حــوزه پرهیــز پیــروزی گردیــد؛ امــا بــه تدریــج ایــن عقالنیــت دچــار
کننــد؛
آســیب شــده اســت ،بــه گونــهای کــه امــروز در «نــوع
 .۴هــر فــرد بــه لحــاظ شــئون اجتماعــی ،دارای وفــاداری» حــوزه ،ابهاماتــی بــه شــرح ذیــل مشــاهده
۲۲
شــخصیت قابــل احترامــی اســت و یکــی از باالتریــن میشــود.
عواملــی کــه میتوانــد حــس اعتمــاد بــه نفــس را در وفــاداری بــه حـــــــــــوزه ،مســتقل از وفــاداری بــه نظــام
فــرد برانگیــزد ،کاری اس ـ ـ ـ ــت کــه انســان بــا انج ـ ـ ـــام آن سیاســی نا کارآمدیهایــی کــه در سیســتم اجرایــی
احســاس رضایــت ،احت ـ ـ ـ ــرام و مفیدبــودن میکن ـ ـــد؛ نظــام در دســتیابی بــه اهــداف انقــاب اســامی ظهــور
 .۵شــوق پیشــرفت و ارتقای علمی و داشــتن غنای کــرد ،ســبب شــد تــا برخــی از حوزویــان بــه ایــن ســمت
معنــوی ،تصویــر خوشــایندی از کار و ســازمان حــوزوی گرایــش پیــدا کننــد کــه حــوزه نبایــد سرنوشــت خــود را بــه
بــرای طلبــه بــه وجــود مـیآورد .نظــام حــوزه هــم بــه ایــن سیاســت گــره بزنــد و همیــن امــر ســبب شــده اســت تــا بــه
اعتقــاد برخــی از بــزرگان حــوزوی ،روحیـه انقالبــی حــوزه
ذهنیــت کمــک میکنــد؛
کمرنــگ شــود کــه بــه بعضــی از
 .۶احس ـ ـ ـــاس ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمدلی،
آنهــا اشــاره میشــود:
همافقـ ـــی و ه ـ ـ ـ ــمراهی همـ ـ ـ ـ ـه
 .۱وفــاداری بــه نظــام والیــت
حوزویان ،اعم از مراجع ،اســاتید
وفــاداری به ولی فقیه یا به نوع
سیاسی معصوم؟ع؟ ،مســـــــتقل
و طــاب ،ســبب تقویــت انســجام
و ساختار رژ یــم (ساختارهای
از وفـــــــــــاداری بــه نظــام نیابــی
درونی و حرکت پرشــتاب از وضع
م ــرد مس ــاالران ــه) :ف ــراز و فــرود
والیــت فقیــه :اختالفهایــی کــه
موجــود بــه ســمت وضــع مطلــوب
ت ـحــوالت سـیــاســی ،روی ـکــردی
در دیدگاههــای فقهــی وجــود
اســت و همــگان تــاش میکننــد
را ب ــه وجـ ــود آورده اسـ ــت که
دارد ،برخی از منظرهای حوزوی
تــا بــه ارتقــای ّکمــی و کیفــی حــوزه
برخی از صاحبنظران دچــار
بــه ایــن نتیـــــجه رســیدهاند کــه
کمــک کننــد؛
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وفــاداری آنهــا معطــوف بــه
 .۷ن ـ ـ ـ ــظارت درون ـ ـ ـ ـــی و
به
نسبت
گاهی
ـه
ـ
ک
ـوری
ـ
ط
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ـ
ب
والیــت معصــوم اســت و از تعلــق
غیرتحکمآمیــز ،فضــای فرهنگــی
شخص ولی فقیه اظهار ارادت
و تعهــد و التــزام بــه نظــام نیابــی،
و معنــوی در حــوزه بــه وجــود
ً
دارنــد؛ اما نسبت به نهادهای
بعضــا دچــار ابهــام هســتند .ایــن
آورده است تا افراد و ساختارها با
اجــرایــی ،تقنینی و یــا قضایی
امــر موجــب شــده اســت تــا هویــت
رضایــت کامــل بــه اصــاح خویــش
تعلق
ـاس
ـ
س
ـ
ح
ا
سیستم،
ـن
ـ
ی
ا
انقالبــی ایــن دســته از حوزویــان
اقــدام کننــد؛
جدی
منتقد
بلکه
و
کنند
ی
نم
مــورد ســؤال قــرار گیــرد؛
 .۸تصمیمگیریهــای بـ ـ ـ ـــاز
آن هستند.
 .۲وفــاداری بــه اصــل نظــام
و رضایــت بدن ـ ه حوزویــان بــه
یــا بــه شــخص ولــی فقیــه :در
نظریــات بــزرگان حــوزه در امــور و

میــان حوزویــان ایــن نگــرش شــکل گرفتــه اســت کــه
میــان وفــاداری بــه اصــل نظــام اســامی بــا وفــاداری بــه
شــخص حا کــم اســامی تمایــز دیــده شــود؛
 .۳وفــاداری بــه ولــی فقیــه یــا بــه نــوع و ســاختار
رژیــم (ســاختارهای مردمســاالرانه) :فــراز و فــرود
تحــوالت سیاســی ،رویکــردی را بــه وجــود آورده اســت
کــه برخــی از صاحبنظــران دچــار دوگانگــی وفــاداری
شــدهاند .بــه طــوری کــه گاهــی نســبت بــه شــخص ولــی
فقیــه اظهــار ارادت دارنــد؛ امــا نســبت بــه نهادهــای
اجرایــی ،تقنینــی و یــا قضایــی ایــن سیســتم ،احســاس
تعلــق نمیکننــد و بلکــه منتقــد جــدی آن هســتند.
در مقابــل ،جمعــی هــم تمایــل بــه دولــت (اصولگــرا،
اصالحطلــب یــا معتــدل) همســوی بــا رویکــرد سیاســی
خــود دارنــد ،ولــی حمایــت قاطــع از اصــل نظــام یــا از
ولــی فقیــه نشــان نمیدهنــد.
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خاتمه
حــوزه علـ ـ ـ ـ ــمیه بــه عن ـ ـ ـ ـــوان قدیمیتریــن نه ـ ـ ـــاد
عل ـ ـ ـ ــمی و فرهنـ ـ ـ ــگی ،بزرگت ـ ـ ــرین پایــگاه مکت ـ ـ ـ ــب
اهلالبیــت؟مهع؟ بــوده اســت .نقــش انقـ ـ ـ ـ ـــابیگری
در تحــوالت معاصــر از مشــروطه تــا انقــاب اســامی،
جایــگاه ویــژهای بــرای ایــن حــوزه ترســیم کــرده
اســت .پیونــد حــوزه بــا پیــروزی انقــاب اس ـ ـ ـــامی،
س ـ ـ ـ ـ ــرنوشت مشــترکی بــرای ای ـندو بــه وجــود آورده
اســت .بهگون ـهای کــه چالشهــا و آســیبهای
سیاســی هرکــدام ،بــه پــای دیگــری هــم نوشــته
میشــود .جایــگاه نویــن بــرای حــوز ه علمیــه ،یــک
هویــت و «عقالنیــت انقالبــی» بــه وجــود آورده
اســت کــه هرگونــه آســیب در آن ،ســبب جدایــی
حــوزه از نظــام اســامی و روحی ـه انقالبــی میشــود.
فعالبــودن دســتگاه اجتهــادی و تولیــدی اندیش ـ ه
سیاســی ،توانایــی حــل تعارضــات درونــی و تزاحمــات
خارجــی ،مدیریــت حــل بحرانهــا و عبــور از گس ـلها
و گسسـتها ،تحکیــم وفاداریهــا و التزامــات فکــری و
اعتقــادی ،آیندهنگــری در چارچــوب منظوم ـه فلســفه
سیاســی اســام و آزاداندیشــی و رهایــی از تعصــب و
تحجــر و تصلــب و قشــریگری و واپسگرایــی و هماننــد

اینهــا ،ویژگیهــای عقالنیــت حــوز ه انقالبــی اســت کــه
ســبب پویایــی و پایایــی آن در عرص ـ ه حیــات سیاســی
میگــردد و مــــــــــــهمترین آسیبهــــــــــای حــوزه انقالبــی
هــم خدشــه در شــاخصههای یــاد شــده اســت.

تأملی بر چالش منزلت
حقوقی و رسالت انقالبی
روحانیت
در نظریه جمهوری اسالمی

گــران تار یــخ ایــران ،روحانیــت شــیعه را برخــاف روحانیــت
بســیاری از تحلیل ِ
اهلســنت ،نهــادی مدنــی و البتــه «متحــد جامعــۀ مدنــی» و نــه «متحــد دولــت» تلقــی
ً
کردهانــد .در واقــع جــز در معــدود مــواردی در دورههایــی از صفویــه (عمدتــا در اواخــر)
و قاجــار (در اوایــل) کــه پیونــد نزدیکــی میــان «نهــاد دیــن» و «نهــاد ســلطنت» پدیــد
میآیــد ،در باقــی مــوارد چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ عملــی ،روحانیــت شــیعه
یشــود .البتــه
بــه عنــوان مدافــع جامعــۀ مدنــی شــیعی و منتقــد نهــاد قــدرت ظاهــر م 
عبدالوهاب فراتی
وجــه انتقــادی روحانیــت نیــز هــر از گاهــی تحــت تأثیرهــای شــرایط سیاســی بــه صــورت
دانشیار پژوهشگاه
«بیمهــری» یــا «بیاعتنایــی» بــروز میکــرد کــه از نظــر بســیاری از نواندیشــان ســالهای
اسالمی
فرهنگ و اندیشه
پیــش از انقــاب اســامی ،مــورد انتقــاد قــرار میگرفــت ،امــا بــا آغــاز نهضــت اســامی،
وجــه انتقــادی روحانیــت خصلتــی «صر یــح» و «علنــی» بــه خــود گرفــت کــه در آن ایــام،
ایــن «رســالت» را «حرکــت انقالبــی» و ایــن دســته از روحانیــان را «روحانیــت انقالبــی»
دشــدۀ وجــه مدنــی
یبــودن» وصــف تشدی 
مینامیدنــد .بــه ســخنی دیگــر« ،انقالب 
ایــن نهــاد بــود کــه در درون نهضــت اســامی بــارور شــده بــود ،امــا بــا پیــروزی انقــاب
اســامی کــه بخشــی از روحانیــت انقالبــی جــذب ارکان حکومتــی شــدند ،بهتدر یــج
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وجــه مدنــی آن تحتالشــعاع وجــه حکومتــی آنــان در نظریــۀ حکومــت اســامی منعکــس شــده در
قــرار گرفــت و مفهــوم انقالبیبــودن ،دچــار تحــول شــد قانــون اساســی ایــران اســت .مطابــق آنچــه دربــارۀ
و حتــی در پــارهای از مــوارد ،هویــت خویــش را از دســت ایــن مفاهیــم وجــود دارد ،فقیهــان واجــد وظایفــی
داد و حتــی بــر وضعیــت انقالبــی «روحانیــان خــارج از
روشــن در ســاختارهای سیاســی حکومتیانــد و
قــدرت» نیــز تأثیرهایــی بســزایی نهــاد .اینــان نیــز در
میــان «حمایــت از نظــام اســامی» و «حراســت از وجــه بــه روشــنی میتواننــد در اضــاع مختلــف حکومــت
مدنیــت» نهــاد خــود ،مانــده بودنــد کــه چــه روی ـهای دینــی مشــارکت کننــد .فــار غ از ایــن گــروه ،بخــش
درپیشگیرنــد .از یــک ســو« ،تــداوم وجــه مدنــی نهــاد عظیمــی از روحانیــان قــرار دارنــد کــه فاقــد چنیــن
ً
ً
روحانیــت» احیانــا آنــان را در موقعیــت اپوزیســیون نقشــی ســازمانی در حکومتانــد و معمــوال نیــز بــه
قــرار مــیداد و از ســوی دیگــر ،حمایــت همهجانبــه انجــام رســالتهای ســنتی خــود ،یعنــی فهــم دینــی و
آنــان از نظــام سیاســی نیــز آنــان را «محافظــهکار» ترویــج آن همــت میگمارنــد .بــا ایــن وجــود ،همــواره
مینمــود .ایــن دو راهــی ،ســبب میشــد کــه ایــن
ایــن پرســش وجــود دارد کــه رســالت انقالبــی هــر دو
پرســش مطــر ح شــود کــه روحانیــت در شــرایط پــس از
نهضــت چگونــه میتوانــد وجــه مدنــی  -انقالبــی خــود گــروه از روحانیــان در قبــال نظــام جمهــوری اســامی
را حفــظ کنــد تــا «شــرایط در قدرتبــودن یــا نبــودن» چیســت؟ و آنــان بایــد چــه وظایفــی برعهــده گیرنــد؟
آن را بــه محــاق نکشــاند؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ،در پاســخ بــه ایــن پرس ـشهای کلیــدی ،انظــار
رســالت ایــن نوشــتار اســت.
گونا گونــی وجــود دارد کــه ازجملــه میتــوان بــه طــرح
«روحانیــت انقالبــی» پرداخــت تــا شــاید پاســخی بــه
مقدمه
ایــن پرســش باشــد .در ایــن نوشــتار تــاش شــده
بــدون تردیــد ،عالمان دینی
اســت تــا رســـــــــالت انقالبــی
در نظریــۀ جمهــوری اســامی
روحانیــان داخــل و خــارج از
ب ــدون تــردیــد ،عــال ـمــان دینی
از نقـ ـ ــش و جایــگاه واالیــی
قــدرت ،بررســی و نحــوۀ تعامــل
در نـظــریــۀ جـمـهــوری اســامــی
برخـ ـ ـ ـ ـــوردارند .ایـ ـ ـ ــن جایــگاه
آنــان بــا نظــام اســــــامی مــورد
از نــق ــش و ج ــایـ ـگ ــاه واالی ـ ــی
کــه در مفاهیــم متعــددی در
توجــه قــرار گیــــــــرد .بــه همیــن
بــرخــوردارنــد .ایــن جایگاه که
قانــون اساســی انعــکاس یافته،
دلیــل ،ایــن مقالــه میکوشــد
در مفاهیم متعددی در قانون
نقــش بنیـ ـــادینی در نظـ ـ ـ ـ ــریۀ
در ذیــل دو عنــوان:
اساسی انعکاس یافته ،نقش
پشــتیبان ق ـ ـ ـــانون اسـ ـ ـــاسی
 .1من ـ ـ ـ ــزل ــت حقـــــــــــــوقی
بنیادینی در نظریۀ پشتیبان
دارنــد .واژگانــی مثــل فقــه و
روحانیــت در نظریــۀ جمهــوری
قـ ـ ــانـ ـ ــون اسـ ـ ــاسـ ـ ــی دارن ـ ـ ـ ــد.
فقهــا در قوانیـ ـ ــن جمهــوری
اســامی؛
واژ گ ــان ــی مـثــل فـقــه و فـقـهــا در
اســامی ،ابرمفاهیمیانــد کــه
 .2من ـ ـ ـ ـ ـ ــزلت انقـــــــــــابی
قــوان ـیــن ج ـم ـهــوری اســامــی،
نقــش ســازندهای در نظریــۀ
(غیرحقـ ـــوقی) روحــــــــانیت در
اب ــرمــف ــاهــیــمــیان ــد کـ ــه نـقــش
جمهـ ـ ـــوری اسـ ـ ـــامی دارنــد.
جمهــوری اســامی ،بــه بررســی
سازندهای در نظریۀ جمهوری
ابرمفهــوم بــه ایــن معنــا کــه
تعامــل روحانیــت انقالبــی بــا
اسالمی دارند.
معنایــی نهفتــه در آن اســت که
نظــام اســامی بپــردازد.
تعیینکنن ـ ـــدۀ چارچوبهــای
مع ـ ـ ـ ـــنایی دیگــر مف ـ ـ ـــاهیم
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اســامی ایــران ارزش حقوقــی
 .1روحانیــت در قــدرت
نــدارد ،امــا زمینهســاز اصــول
و مشــکلۀ انقالبیمانــدن
بــه غ ـیــر از واژۀ «روحــان ـیــت»،
۴
قانــون اساســی اســت .در
نهــاد روحانیــت
ک ـل ـم ـ ــات «فـ ـقـ ـه ــا»« ،ف ـق ـهــای
 .1-1منزلـ ـ ــت حقـ ـ ـ ـ ــوقی
ایــن مقدمــه ،ضمــن شــرح
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل»« ،ف ـق ـهــای جــامــع
روحانی ـ ـ ـ ـ ــت در نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریۀ
مختصــری از مبــارزات و طلیعــۀ
الـشـ ـــ ــرایــط»« ،فـقـهــای واجـ ــد
جمهــوری اس ـ ــامی
نهضــت اســامی ایــران و نیــز
الشرایط»« ،علمای اســام»،
برخــاف قوانیــن اساســی
عوامــل شــکلگیری آن ،از
«العلماء» و «مراجع تقلید» نیز
و عــادی مشــروطیت کــه از
واژۀ «روحانیــت» و «روحانیــت
در مقدمه و متن قانون اساسی
واژۀ روحانیــت اســتفاده نشــد
مبــارز» هــم اســتفاده شــده
ج ـم ـه ـ ــوری اس ــام ــی ب ــه ک ـ ــار
و بــه ج ـ ـ ـ ـــای آن از کلمـ ـــات
اســت .جملــۀ «در نهضتهــای
رفتـ ـهاند که استعمـ ــال آنها
"حجــج اسـ ـ ـ ـــام"" ،علمـ ـــای
اخیــر ،خــط فکــری اســامی و
نــه تفـ ـ ــننی ،بلکه بــار معنایی
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـــام"" ،مجتـ ـ ـ ـــهدان" و
رهبــری روحانیــت مبــارز ســهم
خاصی دارد.
"فقهــای متدینــان" ســخن بــه
اصلــی و اساســی را برعهــده
میــان آمــد ،در مقدمــۀ قانــون
داشــت» ،نشــان میدهــد کــه
اساســی و نیــز قوانیــن عــادی
ایــن واژه در فرهنــگ حقــوق
۵
جمهــوری اســامی ،از ایــن اصطــاح بســیار اســتفاده جدیــد ایــران جــا افتــاده و رســمیت یافتــه اســت.
شــده اســت .در اصــل دوم متمــم قانــون اساســی گرچــه مــراد از واژۀ «روحانیــت» در قوانیــن جمهــوری
مشــروطه کــه میبایســت تمــام «مــواد قانونیــۀ اســامی ایــران ،همــۀ افــرادی اســت کــه ایــن عنــوان
آن مخالفتــی بــا قواعــد مقدســۀ اســام و قوانیــن بــر آنــان صــدق میکنــد؛ اعــم از اینکــه مرجــع تقلیــد
موضوعــۀ حضــرت خی ـ ــراالنام؟ص؟ نداشــته باشــد ،یــا در ســطوح پایینتــر حــوزه قــرار گرفتــه باشــند؛
تشــخیص چنیــن مخالفتــی ب ـ ــر عهــدۀ علـ ـ ـ ـ ــمای امــا در مــادۀ  16آییننامــۀ دادســراها و دادگاههــای
اعــام نهــاده شــد تــا تعــدادی از مجتهدیــن و فقهــای ویــژۀ روحانیــت نیــز گفتــه شــد اســت« :روحانــی
متدینیــن کــه مطلــع از مقتضیــات زماننــد بــر مــوادی بــه کســی اطــاق میگــردد کــه ملبــس بــه لبــاس
کــه در مجلــس عنــوان میشــود بــه دقــت مذا کــره روحانیــت باشــد یــا در حــوزه مشــغول تحصیــل باشــد
ً
و غــور نمــوده و هریــک از آن مــواد ُمعنونــه کــه یــا ا گــر بــه کار دیگــری مشــغول اســت ،عرفــا روحانــی
مخالفــت بــا قواعــد مقدســۀ اســام داشــته باشــد را محســوب گــردد ۶ ».در ایــن آییننامــه کــه در مــورخ
رد نماینــد تــا عنــوان قانونیــت پیــدا نکنــد ۱».البتــه  1369/5/14بــه تصویــب مقــام معظــم رهبــری
بــه غیــر از هیئــت نظــارت بــر مصوبــات مجلــس ،رســیده اســت ،روحانیبــودن مقیــد بــه لبــاس ویــژۀ
قشــر روحانیــان نیــز در قــوۀ مقننــه نیــز مشــارکت آنــان نشــده اســت.
بــه غیــر از واژۀ «روحانیــت» ،کلمــات «فقهــا»،
جســته و بــه عنــوان مثــال از مجمــوع  161نماینــدۀ
دورۀ اول مجلــس شــورای ملــی 47 ،نفــر یــا حــدود «فقهــای عــادل»« ،فقهــای جامــع الشــرایط»،
 29درصـ ـ ـــد از علمــا و طالب۲بــه نم ـ ـــایندگی برگزیــده «فقهــای واجــد الشــرایط»« ،علمــای اســام»،
ش ـ ـ ـــدند ۳.گرچــه مقدمــۀ قانون اس ـ ـــاسی جمهوری «العلمــاء» و «مراجــع تقلیــد» نیــز در مقدمــه و

گرفــت و بــه راحتــی از کنار آنها

فقیه/فقهیــان را در جایگاهــی
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متــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی بــه کار عبــور کــرد .ا گــر در متمــم قانــون اساســی مشــروطه،
رفت ـ ـ ـ ـهاند کــه استعم ـ ـــال آنهــا نــه تف ـ ـ ـــننی ،بلکــه علمــای اعــام در هیئــت نظــارت بــر مصوبــات
نکــه منظــور مجلــس شــورای ملــی ،حضــور بــه هــم میرســاندند،
بــار معنایــی خاصــی دارد .گذشــته از ای 
از ایــن واژگان چیســت و مصــداق آنهــا کــدام ولــی مفهــوم «فقیــه» در کلیــت آن قانــون ،مفهومــی
اســت ،بــه ن ـ ــظر میرســد کــه ایــن مفاهیــم نقــش ناظــر بــر کلیــۀ مفاهیــم نبــود و مأموریــت فقهــا بــا
بنیادینــی در نظریــۀ پشتیـ ـــبان قـ ـ ـ ـــانون اساســی احــراز عــدم مخالفــت قطعیــۀ مصوبــات مجلــس بــا
جمهـ ـــوری اسـ ـ ـــامی دارنــد .همچنانکـ ـ ـ ــه برخی از قوانیــن شــر ع مقــدس بــه پایــان میرســید .گرچــه
نویســندگان اشـ ـ ـــاره کردهانــد ۷،مفاهیــم بنیادیــن ،در خــارج از پارلمــان و دولــت ،روحانیــت همچنــان
مفهومهایــی نیســتند کــه بــه ســادگی چیزهایــی را بــر منصــب قضــا مینشســت و محا کــم حقوقــی در
بازگــو کننــد ،بلکــه خــود ایجادگــر چیزهــا ،ســاختارها اختیــار آنــان بــود؛ امــا دیــن و دولــت از هــم متمایــز
و نهادهایــی متناس ـباند .بــه همیــن دلیــل ،و مناصــب عرفــی و شــرعی از هــم تفکیــک شــده بــود.
واژگان فقــه و فقهــا در قوانیــن جمهــوری اســامی ،ایــن در حالــی اســت کــه مجموعــه مفاهیــم آمــده
ابرمفاهیمیانــد کــه نقــش ســازندهای در نظریــۀ در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،بــه نوعــی در
جمهــوری اســامی دارنــد .ابرمفهــوم بــه ایــن معنــا پیونــد بــا مفهــوم فقیه/فقهــا معنــا مییابنــد و تنهــا
کــه معنایــی نهفتــه در آن اســت کــه تعیینکننــدۀ میتــوان از دریچــۀ ایــن مفهــوم ،رابطــۀ میــان دو
جهــان سیاســت و مذهــب در
چارچوبهــای معنایــی دیگــر
ـران پــس از انقــاب را بیــان
ـ
ی
ا
مفاهیــم در نظریــۀ حکومــت
ِ
اب ــرمـ ـفـ ـه ــوم فـ ـق ــه/فـ ـقـ ـه ــا ،بــر
کــرد و خطــوط در هــم تنیــدۀ
ـامی منعکسشــده در
اسـ ِ
همۀ مفاهیم قــانــون اساسی
دیــن و سیاســت را بازتعریــف
قانــون اساســی ایــران اســت.
جــمــه ــوری اس ــام ــی ای ـ ــران،
کــرد .بــه ســخنی دیگــر ،ا گــر
در میــان مفاهیــم یادشــده،
هــم اش ــراف دارد و هــم اشــراب
در مشــروطه ،فقیــه تنهــا بــر
مفهــوم فقیه/فقهــا ،مفهومــی
یک ـنــد و ه ــم زم ـ ــان ،دیـ ــن و
مـ 
بخشــی از نظــم سیاســی اشــراف
ناظــر بــر کل مفاهیـ ِـم آمــده در
دولــت را بــه هــم مـیبــافــد .این
داشــت ،ابرمفهــوم فقــه/
قانــون اساسـیاند کــه اعتبــار و
در ه ــم ت ـن ـیــدهگــی ک ــه نـظــریــۀ
فقهــا ،بــر همــۀ مفاهیــم قانــون
حجیــت همهچیــز را بــه خــود
حــک ــوم ــت اسـ ــامـ ــی/والیـ ــت
اساســی جمهــوری اســامی
بــاز میگردانــد و حکومــت،
سیاسی فقیه در ایران را تجلی
ایــران ،هــم اشــراف دارد و
بــدون حضــور و وجــود او،
یبـخـشــد ،بــه نــاچــار فقیه/
مـ 
هــم اشــراب میکنــد و هــم
«طاغــوت» میشــود .بــه
فقهیان را در جــایـگــاهــی قــرار
زمــان ،دیــن و دولــت را بــه هــم
هــر حــال ،انــرژی نهفتــه در
مـیدهــد کــه برخاسته از ذات
میبافــد .ایــن در هــم تنیدهگــی
مفاهیــم بنیادیــن قانــون
نـظــریــه اس ــت و نـظــریــه ،بــدون
کــه نظریــۀ حکومــت اســامی/
اساســی جمهــوری اســامی،
حضور فقیه/فقهیان ،معنای
والیــت سیاســی فقیــه در ایــران
در مقایســه بــا قانــون اساســی
محصلی ندارد.
را تجلــی میبخشــد ،بــه ناچــار
مشــروطه را نمیتــوان نادیــده
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قــرار میدهــد کــه برخاســته از ذات نظریــه اســت را عینیــت بخشــد و شــرایطی را بــه وجــود آورد کــه
و نظریــه ،بــدون حضــور فقیه/فقهیــان ،معنــای در آن انســان بــا ارزشهــای واال و جهانشــمول
محصلــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،نقــش آنــان در اســامی پــرورش یابــد ۸».ایــن آرمــان واال ،تنهــا
ســاختار حکومــت دینــی ،بیشــتر بــه جایگاهــی کــه در ســایۀ تأســیس نهادهــا و بنیادهــای حکومتــی
آنــان در نظریــۀ حا کمیــت دوگانــۀ الهــی و مردمــی تحقــق مییابــد .براســاس تلقــی مکتبــی از حکومــت،
دارنــد ،بــاز م 
یگــردد .از ایــن رو ،حضــور روحانیــت «صالحــان ،عهــدهدار حکومــت و ادارۀ مملکــت
در ایــن ســاختار ،نــه بــه خاطــر امتیازهــای طبقاتــی /میگردنــد و قانونگــذاری کــه مبیــن ضابطههــای
گروهــی از جامعــه ،بلکــه بــه دلیــل اقتضائــات دینــی مدیریــت اجتماعــی اســت ،بــر مــدار قــرآن و ســنت
ـران بعــد از انقــاب جریــان مییابــد .بنابرایــن ،نظــارت دقیــق و جــدی
بــودن اســاس حکومــت در ایـ ِ
اســت کــه بــه طــور اجمــال بــه آن اشــاره کردیــم .از ناحیــۀ اسالمشناســان عــادل و پرهیــزکار و متعهــد
۹
در مقدمــۀ قانــون اساســی دربــارۀ شــیوۀ حکومــت (فقهــای عــادل) امــری محتــوم و ضــروری اســت».
اســامی آمــده اســت:
ایــن نظــارت کــه برخــاف نظریــۀ میــرزای نائینــی در
«حکومــت از دیــدگاه اســام ،برخاســته از موضــع انقــاب مشــروطه ،مفهومــی اعــم از نظارت/والیــت
ً
طبقاتــی و ســلطهگری فــردی ی ـ ـ ـــا گروهــی نیســت ،دارد ،عمــا پــای جمعــی از روحانیــان و فقهــای
بلکــه تبل ـ ـ ـــور آرمــان سیاســی مل ـ ـ ـــتی ه ـ ـ ـمکیش و اسالمشــناس را بــه ســاختار سیاســی بــاز میکنــد و
همفکــر اســت ک ـ ـ ــه بــه خــود
آنــان را در الیههــای مهمــی از
ســازمان میده ـ ـ ـــد تــا در
قــدرت مســتقر میســازد .ایــن
۱۰
ـام
ـ
م
ا
ـوی
ـ
ـ
س
از
اذن
ـد
ـ
ن
ـ
م
ـاز
ـ
ی
ـ
ن
رونــد تحــول فکــری و عقیدتــی،
مناصب عبار تانــداز:
معصوم؟ع؟ است و تا از سوی
راه خــود را بــه ســوی هــدف
 .۱منصبهایــی کــه بایــد
ام ـ ـ ــام مـ ـعـ ـص ــوم؟ع؟ اذن در
نهایــی (حرکــت بــه ســوی اهلل)
نســبتی بــا شــرایط فتــوا بــا اذن
تـصــرف در ام ــور م ــردم نداشته
بگشــاید .ملــت مــا در جریـ ـ ـــان
از امــام ؟ع؟ داشــته باشــند؛
یت ــوان ــد ب ــر ام ــور
ب ــاشــن ــد ،نــمــ 
تکامــل انقالبــی خــود ،از
ایــن مناصــب کــه در والیــت
عمومی مردم والیت کند و یا به
غب ـ ـ ــاره ـــا و زنگارهای طاغوتی
سیاســی فقیــه جامعالشــرایط
داوری مرافعات بپردازد .از این
زدوده شــد و از آمیزههــای
بــر مقــدرات کشــور اســامی
رو ،فردی که به سمت ریاست
فکــری بیگانــه ،خــود را پــا ک
و نیــز والیــت بــر قضــا ،تجلــی
ً
در قـ ـ ــوۀ قــض ــائــی ــه م ـن ـصــوب
نمــود و بــه مواضــع فکــری و
مییابنــد ،عمــــــــا در اختیــار
م ـیشــود ،بــراســاس اصــل ۱۵۷
جهانبینــی اصیــل اســامی
فار غالتحصیـــــــان بلنـــــــدپایۀ
ق ــان ــوناس ــاس ــی ،بــایــد واج ــد
بازگشــت و ا کنــون بــر آن
حوزههــای مقـــــــدس شــیعی
شــرایــط ز یــر بــاشــد .۱ :مجتهد
اســت کــه بــا موازیــن اســامی،
قــرار دارنــد .بــه همیــن دلیــل،
ع ــادل بــاشــد؛ .۲آ گـ ــاه بــه امــور
جامعــۀ نمونــۀ خــود را بنــا کنــد
در مقدمــۀ قانــون اساســی
قضایی باشد؛  .۳مدیر و مدبر
بــر چنیــن پای ـهای ،رســالت
آمــده اســت« :براســاس والیــت
باشد.
قانــون اساســی ایــن اســت کــه
امــر و امامــت مســتمر ،قانــون
زمینههــای اعتقــادی نهضــت
اساســى زمینــۀ تحقــق رهبــرى
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نگهبــان ،پاســداری از احــکام
فقیــه جامعالشــرایطى را کــه
اســام و قانــون اساســی از
از طــرف مــردم بــه عنــوان رهبــر
ایــن دسته از روحانیان که در
طریــق نظــارت بــر قوانیــن و
شــناخته مىشــود (مجــارى
درون ســاخ ـتــارهــای مختلف
مقــررات مصــوب میباشــد.
االمــور بیــد العلمــاء بــاهّلل
قــدرت سیاسی حضور دارنــد،
آن قســمت از نظــارت کــه
االمنــاء علــى حاللــه وحرامــه)
باید همواره بدانند که حراست
مربــوط بــه تطبیــق قوانیــن
آمــاده مىکنــد تــا ضامــن عــدم
از دیــن و نهاد متولی دیــن ،بر
بــا شــر ع اســت ،متخصــص
انحــراف ســازمانهاى مختلــف
تهــا
دول ــت بــرتــری دارد .دولـ 
و عالــم دینــی را میطلبــد
از وظایــف اصیــل اســامى خــود
مـیآیـنــد و مــیرون ــد ،ام ــا آنچه
کــه بــه تمامــی زوایــای شــر ع
باشــد ۱۱».همچنانکــه اشــاره
باقی میماند ،دیــن اســت که
اســام واقــف بــوده باشــد؛ لــذا
خواهیــم کــرد ،واژۀ «حا کم» که
حــراســت از آن بــرع ـهــدۀ همۀ
از دوازده نفــر اعضــای شــورای
در اغلــب ادبیــات فقــه شــیعه،
روحــانـیــت اس ــت .ایــن تقدم،
نگهبــان ،شــش نفــر آنهــا
مقســمی بــرای دوگانــۀ قاضــی
یک ـنــد روحــان ـیــت در
اق ـت ـضــا م ـ 
از فقهــای عــادل و آ گاه بــه
و فرمانرواســت ،منصبــی
هــر مـ ــوردی کــه اح ـســاس کند
مقتضیــات زمــان و مســائل روز
اســت کــه عــاوه بــر جامعیــت
کــه ن ـحــوۀ حــضــورش در ارک ــان
میباشــند کــه انتخــاب ایــن
شــرایط فتــوا ،نیازمنــد اذن از
م ـخ ـت ـلــف حــک ــوم ــت ،مــوجــب
عــده بــا مقــام معظــم رهبــری
ســوی امــام معصــوم؟ع؟ اســت
تضعیف دی ــن مــیش ــود ،الزم
اســت .شــش نفــر دیگــر ،از
و تــا از ســوی امــام معصــوم؟ع؟
اســت در چنین امــری بازنگری
حقوقدانـ ـ ـ ـــان برجســــــــتهاند
اذن در تصــرف در امــور مــردم
کند.
کــه وظیـ ـــفۀ تطبیــق ّ
مصوبــات
نداشــته باشــند ،نمیتوانــد بــر
مجلــس را بــا قانــون اساســی
امــور عمومــی مــردم والیــت کند
و یــا بــه داوری مرافعــات بپــردازد .از ایــن رو ،فــردی بــه عهــده دارنــد .عــاوه بــر ایــن و براســاس اصــل
کــه بــه ســمت ریاســت در قــوۀ قضائیــه منصــوب  107قانــون اساســی ،پــس از امــام خمینــی؟هر؟ کــه
میشــود ،براســاس اصــل ۱۵۷قانــوناساســی ،بایــد توســط ا کثریــت قاطــع مــردم بــه رهبــری و مرجعیــت
شــناخته و پذیرفتــه شــد ،تعییــن رهبــر بــه عهــدۀ
واجــد شــرایط زیــر باشــد:
خبــرگان مــردم اســت و تشــخیص چنیــن فــردی
 .۱مجتهد عادل باشد؛
بــر عهــدۀ مجتهــدان نهــاده شــده اســت ۱۲.مجمــع
.۲آ گاه به امور قضایی باشد؛
 .۳مدیر و مدبر باشد.
ی تشــخیص
ت نظــام نیــز بــرا 
ص مصلح ـ 
تشــخی 
س شــورای
ی ک ـ ه مصوب ـ ۀ مجل ـ 
ت در مــوارد 
 .۲مناصبــی کــه تنهــا نســبتی بــا شــرایط مصلح ـ 
ً
ن شــر ع و
ف موازی ـ 
ن خــا 
ی نگهبــا 
ی را شــورا 
فتــوا دارد و چــون ماهیتــا مداخل ـهای آمرانــه در اســام 
ن
زندگــی مــردم نمیکنــد ،نیــازی بــه اذن امــام؟ع؟ یــا قانــون اساسـی بدانــد و مجلـس بــا در نظــر گرفتـ 
ن
ی نگهبــان را تأمیــ 
ت نظــام ،نظــر شــورا 
نــدارد ،ازجملــه ایــن مناصــب میتــوان بــه شــش مصلح ـ 
عضــو شــورای نگهبــان و نیــز اعضــای مجلــس نکنــد و مشــاوره در امــوری کـه رهبــری بـه آنــان ارجاع
خبــرگان رهبــری اشــاره کــرد .وظیفــۀ اصلــی شــورای میدهــد و ســایر وظایف ـی ک ـه در ایــن قانــون ذکــر
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شــده اســت، ب ـ ه دســتور رهبــری تشــکیل میشــود.
برخــی از اعضــای ایــن نهــاد بــه ناچــار از میــان فقهــا و
روحانیــان انتخــاب میشــوند کــه خــارج از مجمــع،
مســئولیت حکومتــی دارنــد ۱۳.بــه غیــر از ایــن مــوارد،
مناصــب و پس ـتهایی مثــل ریاســت جمهــوری و
نمایندگی مجلس شــورای اســامی که الزم اســت در
شــرایطی رقابتآمیــز بــه دســت آینــد ،اســتثنا شــده و
روحانیــان در شــرایطی برابــر میتواننــد بــا افــراد مــکال
بــه رقابــت بپردازنــد .ســاختار و نهادهــای سیاســی
اصلــی ،کــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه
دســت روحانیــان اداره میشــود و در قانــون اساســی
۱۴
جمهــوری اســامی نیــز تعبیــه شــده اســت.
 .2-1روحانیت در قدرت و الزامات انقالبیبودن
نهاد روحانیت
آنچــه اشــاره شــد از منزلــت روحانیــت در نظریــۀ
جمهــوری اســامی اســت .در ایــن نظریــه ،روحانیــت
ً
عمــا از موقعیــت مدنــی خــود خــارج و بخشــی از
ً
ســازمان سیاســت شــده و ایــن میتوانــد عمــا او
را از مــردم جــدا و در کنــار ابــزار قــدرت قــرار دهــد و
بدینگونــه ،وجــه انقالبــی و انتقــادیاش را تضعیــف
کنــد .در واقــع حضــورش در قــدرت میتوانــد او را
توجیهکننــدۀ روندهــا و رویههــای سیاســی نمایــد و
تــوان انتقــادیاش را کاهــش دهــد .از ایــن رو ،ایــن
پرســش اهمیــت مییابــد کــه آیــا انقالبیبــودن،
خصلــت مــازم روحانیــان خــارج از قــدرت اســت و
یــا اینکــه آنــان نیــز کــه در قدرتانــد بایــد انقالبــی
یشــک مــراد از انقالبیبــودن ،شــامل
بماننــد؟ ب 
هــر دو گــروه اســت .امــا آنچــه مهــم اســت ،آنکــه
انقالبیبــودن بــرای روحانیتــی کــه در قــدرت
اســت چــه مفهومــی دارد و چگونــه میتوانــد آن را
بــا منزلــت حقوق ـیاش ترکیــب نمایــد؟ بــه عنــوان
مثــال ،ولــی فقیــه کــه عالیتریــن مقــام روحانــی در
حکومــت دینــی اســت ،چگونــه انقالبــی میمانــد؟

آیــا انقالبیبــودن او تنهــا بــه ایســتادگیاش در
مقابــل نفــوذ اجانــب تقلیــل مییابــد و یــا اینکــه در
حــوزۀ داخلــی نیــز رســالتی انقالبــی دارد؟ بیتردیــد
ولــی فقیــه بایــد آخریــن ملجــأ مــردم از تعدیــات و
بیعدالتیهــای جــاری در ســازمان سیاســت و
قضــا باشــد .ایــن بدیــن معناســت کــه او در َد َوران
امــر بیــن حا کمیــت و مــردم ،بایــد طرفــدار حقــوق
مــردم در قبــال حقــوق نظــام سیاســی باشــد .تنهــا در
چنیــن شــرایطی اســت کــه فقیــه بــه منزلــت و رســالت
خــود عمــل کــرده اســت .طبیعــی اســت کــه چنیــن
رویکــردی بایــد در تمــام مناصبــی کــه روحانیــت در
آن منزلــت حقوقــی دارد تکــرار شــود؛ امــا تجمیــع
منزلــت حقوقــی و رســالت انقالبــی ایــن دســته از
روحانیــان ،الزامــات خاصــی دارد کــه رعایــت آنهــا
میتوانــد تجمیعکننــدۀ نقــش حقوقــی و نقــش
مدنــی (انقالبــی) آنــان باشــد کــه در ادامــه بــه آنهــا
اشــاره میکنیــم:
الــف) روحانیــت تــا آنجــا کــه میتوانــد بایــد خــود
را از ورود بــه دســتهبندیهای سیاســی دور ســازد تــا
بدینگونــه نهــاد خــود را در مقابــل بخشــی از مــردم
و نیروهــای مدنــی و سیاســی قــرار ندهــد .در واقــع،
روحانیــت بایــد نقشــی پــدری بــرای همــۀ گروههــا
و جناحهــای سیاســی ایفــا نمایــد و آخریــن ملجــأ
آنهــا حتــی در بیــن گروههــای غیرمذهبــی باشــد.
روحانیــت بایــد هنــر تعامــل بــا تمامــی تنوعــات
دینــی ،مذهبــی و سیاســی را بدانــد و از آنــان بــر
مشــترکات انســانی مراقبــت نمایــد .شــاید اشــتغاالت
زیــاد روحانیــت در سیاس ـتورزی و نشســتن در
موضــع قــدرت ،موجــب دوری آنــان از رســالت
انقالبیگریشــان ش ـ ـــده اســت.
ب) اصــرار مــدام روحانیــت بــر «لــزوم حفــظ
نظــام» و تقــدم آن حتــی بــر احــکام اولیــۀ اســام،
بــه شــدت آن را «محافظ ـهکار» نمــوده و از دیــدن
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معایــب منزلــت حقوقــی خــود محروم ســاخته اســت .جمهــوری اســامیاند؛ چــه تکلیــف و رســالتی در
احترامهــای پیدرپــی اطرافیــان و تملقگــری قبــال جامعــه و نظــام جمهــوری اســامی دارنــد؟
برخــی از آنــان ســبب میشــود کــه ایــن دســته از و بایــد چــه موضعــی در قبــال آنچــه در جمهــوری
روحانیــان ،روحیــۀ خودانتقــادی را از دســت داده اســامی میگــذرد برگزیننــد؟ آیــا آنــان ،نظــارت و
و همــواره توجیهکننــدۀ وضعیــت خــود باشــند .مشــارکت در حکومــت دینــی را بــه گــروه اول ســپرده
ایــن خودانتقــادی ،میتوانــد دربرگیرنــدۀ ارزیابــی و خــود بایــد بــه انجــام رســالتهای ســنتی در
توانمنــدی خــود در تــداوم مســئولیت و نیــز بررســی حــوزه بپردازنــد؟ یــا اینکــه آنــان نیــز بهرغــم حضــور
عملکــرد روزانــۀ او باشــد .بــه همیــن دلیــل ،وجــه برخــی از همگنــان خــود در ســاختارهای قــدرت،
انقالبیگــری او اقتضــا میکنــد کــه یــا قــدرت را بــه وظایفــی روشــن دارنــد و بایــد بــه گون ـهای دیگــر بــه
دیگــری وا گــذار نمایــد و یــا منزلــت حقوقــی خــود را از مــدد ولــی فقیــه زمــان بپردازنــد؟ در پاســخ بــه ایــن
پرس ـشها ،الگوهــا و مدلهــای متعــددی بیــان
طریــق نقدهــای رودررو پاالیــش دهــد.
ج) ایــن دســته از روحانیــان کــه در درون شــده کــه در اینجــا ،تنهــا بــر الگویــی مقتبــس از
ســاختارهای مختلــف قــدرت سیاســی حضــور آرای مقــام معظــم رهبــری تأ کیــد میشــود .ایــن
دارنــد ،بایــد همــواره بداننــد کــه حراســت از دیــن و الگــو ،الگویــی اســت کــه بــه همافقــی بــا بســیاری از
نهــاد متولــی دیــن ،بــر دولــت برتــری دارد .دولتهــا حوزویــان رســیده اســت .از نظــر ایشــان« ،نســبت
میآینــد و میرونــد ،امــا آنچــه باقــی میمانــد ،دیــن روحانیــت بــا نظــام اســامی ،نســبت روشــنی
اســت کــه حراســت از آن برعهــدۀ همــۀ روحانیــت اســت .نســبت روحانیــت و حوزههــای علمیــه بــا
اســت .ایــن تقــدم ،اقتضــا میکنــد روحانیــت در نظــام اســامی ،نســبت حمایــت و نصیحــت اســت.
حمایــت در کنــار نصیحــت،
هــر مــوردی کــه احســاس کنــد
دفــاع در کنــار اصــاح ۱۵».ایــن
کــه نحــوۀ حضــورش در ارکان
ب ـهرغــم نـکــات ارزش ـم ـنــدی که
مختلــف حکومــت ،موجــب
الگــو کــه ظاهــری بســیط دارد،
در ای ــن ال ـگــو وج ــود دارد ،امــا
تضعیــف دیــن میشــود ،الزم
وظیفـ ـ ــۀ حوزههــــــــای علمیــه
هـنــوز بــه نظر م ـیرســد چندان
اســت در چنیــن امــری بازنگری
را در ش ـ ـ ــرایطی کـــــه دولــت،
شـ ـف ــاف و ع ـم ـل ـیــاتــی ن ـشــده
کنــد و بدینگونــه دامــن دیــن را
اسـ ـــامی اس ـ ــــــت ،حمـــــــایت
است .در واقع ،اینکه چگونه
منــزه نگــه دارد.
همــراه بــا نصیحــت میدانــد.
ای ـ ــن ال ـ ـگـ ــوی ع ـ ــام بـ ــه مــدلــی
 .2روح ـ ــانیت خـ ـ ـ ـ ــارج از
ایــن بدیــن معناســت کــه ا گــر
عـمـلــی در ت ـعــامــل روحــان ـیــت
ق ـ ـ ــدرت و رسـ ـ ـ ــالت انقالبــی
در گذشــته ،رابطــۀ روحانیــت
بــا س ــازم ــان س ـیــاســت تبدیل
نهــاد روحانیــت
بــا دولتهــای جائــر بــر حســب
ش ـ ــود و پـ ـی ــام ــده ــای مـنـفــی
بــه غیــر از عالمــان و
الگــوی «در کنــار ملــت و در
الگوی جاری را برطرف نماید،
فقیهانــی کــه نقــش روشــنی
برابــر دولــت» تعریــف میشــد،
نـیــازمـنــد تــأمــات گـسـتــردهای
در ســاختار جمهــوری اســامی
در دورۀ جمهــوری اســامی
است که کمتر در شرح این الگو
دارنــد ،مابقــی آنــان کــه فاقــد
معنایــی نــدارد و روحانیــت نــه
مشاهده شده است.
منزلتــی قانونــی در ســاختار
در برابــر دولــت ،بلکــه در کنــار
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بهرغــم نــکات ارزشــمندی کــه در ایــن الگــو وجــود
آن ،الزم اســت بــه ترســیم چنیــن رابطـهای بپــردازد.
نصیحــت در تعبیــر آی ـةاهلل خامن ـهای ،بــه معنــای دارد ،امــا هنــوز بــه نظــر میرســد چنــدان شــفاف و
آن اســت کــه روحانیــت مالحظــۀ رفاقــت و دوســتی عملیاتــی نشــده اســت .در واقــع ،اینکــه چگونــه ایــن
تمــردان را نادیــده بگیــرد و بــه نصیحــت الگــوی عــام بــه مدلــی عملــی در تعامــل روحانیــت
بــا دول 
نکــه موجبــات بــا ســازمان سیاســت تبدیــل شــود و پیامدهــای
دولــت بپــردازد؛ البتــه بــه شــرط ای 
زمی ـنزدن دولــت فراهــم نشــود ۱۶و دولــت بیثبــات منفــی الگــوی جــاری را برطــرف نمایــد ،نیازمنــد
نگــردد .از ایــن رو« ،در فرضــی کــه نظــام حا کــم ،تأمــات گســتردهای اســت کــه کمتــر در شــرح ایــن
جائــر باشــد ،وظیفــۀ حوزههــای علمیــه قیــام در الگــو مشــاهده شــده اســت .ایــن پرســش ،آنگاه
یتــر میشــود کــه الگــوی حمایــت و نظــارت
مقابــل آن و ریش ـهکن کــردن آن اســت .ایــن الگــو ،کلید 
همــان الگویــی اســت کــه امــام خمینــی در تقابــل بــا بــا مفهــوم دیگــری مثــل روحانیــت انقالبــی ترکیــب
ً
ســلطنت پهلــوی برگزیــد ۱۷».مســتند ایــن الگــو هــم شــود و طبعــا نیــز پرســیده شــود کــه چــه ســنتزی از
«و مــا اخــذ اهلل علــی العلمــاء ان ال یقــاروا علــی کظــة ایــن ترکیــب ،دربــارۀ تعامــل روحانیــت انقالبــی بــا
الظالــم وال ســغب مظلــوم» اســت؛ امــا در شــرایطی نظــام اســامی تولیــد میشــود؟ بــه همیــن دلیــل،
کــه حکومــت برخواســته از مــردم و عــدل باشــد ،بایــد بــه ترســیم خطوطــی دربــارۀ تعامــل آن دســته از
وظیفــۀ روحانیــت و حوزههــای علمیــه ،حمایــت و روحانیــان زد کــه مشــارکتی در ارکان حکومــت دینــی
نصیحتکــردن اســت .ازای ـنرو ،وظیفــۀ حوزههــای ندارنــد .بــه عبارتــی دیگــر ،آنــان بایــد چــه وظایفــی
علمیــه در هــر دو نــوع حکومــت ،همــان امــر بــه برعهــده گیرنــد کــه انجــام آنهــا بتوانــد روحانیــت
انقالبــی را از الیههــای منفعل و
معــروف و نهــی از منکــر اســت؛
غیرانقالبــی حــوزه متمایز ســازد
منتهــی تحقــق ایــن وظیفــه
و بــر بالندهگــی نهــاد مقــدس
در دو حکومــت ،مراتبــی دارد؛
نـ ـ ـظ ـ ــارت ،روحـ ــان ـ ـیـ ــت را در
روحانیــت در ذیــل حکومـــت
مرتبــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از
مــوق ـع ـی ـتــی قـ ـ ــرار م ـ ـیدهـ ــد تــا
دینــی بی ـ ـــفزاید .ایــن ویژگیهــا
منکــر در دولــت جائــر ،بــه قیــام
هک ـن ـنــدۀ رونـ ــدهـ ــا و
او تــوج ـی ـ 
کــه اقتباســی از تجــارب تاریخــی
علیــه او منجــر میشــود؛ امــا
تصمیمات کــارگــزاران در کشور
روحانیــت انقالبــی در ایــران
امــر بــه معــروف در حکومــت
نباشد و به هنگام تزاحم میان
اســت عبارتانــد از:
اســامی ،در همــان مرحلــۀ
منافع م ــردم و دول ــت ،جانب
 .1-2محـــافظت از وقـــــــــار
نصیحــت بــه ائمــۀ مســلمین
م ــردم را بگیرد و بدینگونه از
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیاسی و تجــــــــــــــــنب از
باقــی میمانــد؛ چــون در عــرض
محتوای مردمساالرانۀ نظریۀ
رادیکالیســم ســــــیاسی
چنیــن وظیف ـهای ،حمایــت از
جـمـهــوری اســامــی ،حمایت
روحانیــت بــه دلیــل اینکــه
حکومــت اســامی نیــز وجــود
ورزد .در واقـ ــع ،آن ـچــه از نظر
بایــد نقــش رهبــری و معنــوی
دارد .وظیفــۀ دولــت عــادل هــم
امــام خمینی بــرای روحانیان و
خــود در جامعــۀ مذهبــی
حمایــت کامــل از روحانیــت در
دینی خــارج از قدرت
عالمان ِ
را حفــظ کنــد ،نبایــد نهــاد
عرصههــای مختلــف سیاســی و
اهمیت داشت
۱۸
مقــدس خــود را دســتخوش
اجتماعــی اســت.
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رادیکالیســم سیاســی حــذر و بــه
حــوادث و هیاهوهــای زودگــذر
سیاســیون رادیــکال ،مجالــی
سیاســی کنــد و تــودۀ طــاب
انـ ـق ــاب ای ـ ــران ا گـ ــر در آی ـنــده
بــرای فعالیــت ندهــد تــا وقــار
را متأثــر از مناقشــات تهــران
بــخ ــواه ــد ب ــه ن ـت ـی ـجــه ب ــرس ــد و
سیاســی و نمــاد اعتدالگرایانــه
بــه گروهبندیهــای سیاســی
همچنان پیروزمندانه به پیش
خــود را محفــوظ نگــه دارد.
تقلیــل دهـ ـ ـــد .گذشـ ـ ـ ـــته از
یبــایــد بـ ــاز ه ــم روی
ب ـ ــرود ،م ـ 
.2-2بی ـ ــان تفــــــــــــــسیری
نکــه برخ ـ ـــی از گروهه ـ ـــا
ای 
دوش روحــان ـیــان و روحانیت
نوگرایانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از حقیــــــــــقــــــــت
حهـ ـ ـ ـ ـــای سی ـ ـــاسی
و جنا 
قـ ــرار داشـ ـت ــه ب ــاش ــد .ا گـ ــر ایــن
اســام
نگاهــی ابــزاری بــه مجمـ ـــوعۀ
پرچمداری از دست روحانیت
مــروری بــر مفهــوم روحانیــت
روحانیــت دارن ـ ـ ـــد و اغ ـ ـ ــلب
گ ــرفــت ــه ش ـ ــود و بـ ــه دس ـ ــت بــه
انقالبــی در ســالهای پیــش
جهــت مشروعیتبخشــی بــه
اصطالح روشنفکران بیفتد،
از انقــاب اســامی ،نشــان
افــکار و رفتــار سیاســی خــود بــه
یــک قــرن کــه هـیــچ ،یــک نسل
میدهــد کــه انقالبــی ،وصــف
روحانیــت نزدیــک میشــوند،
که بگذرد ،اسالم به کلی مسخ
ً
گروهــی از روحانیــان بــود کــه
اساســا قــرار گرفتــن حوزههــای
م ـیشــود؛ ز ی ــرا حــامــل فرهنگ
نــه تفســیری سکوالریســتی از
علمیــه در امتــداد مناقشــات
اصـیــل اســامــی در نهایت باز
اســام داشــتند و نــه تفســیری
تهــران ،آســیبهای زیــادی
ه ــم ه ـم ـیــن گ ـ ــروه روحــان ـیــان
سـ ـ ـ ـــنتی ی ـ ـــا سلفیگـــــرایانه.
بــه نهــاد روحانیــت زده اســت.
متعهد هستند.
در واقــع ،آنــان در میــان دو
مــروری بــر تح ـ ـــوالت درونــی
جریانــی بودنــد کــه یــا شــریعت
حــوزۀ علمیــۀ قـ ـ ـ ـــم از دورۀ
را بــه محــاق میبردنــد و یــا
مرحــوم آی ـةاهلل بروجــردی بــه
اینســو ،نشــان میدهــد کــه قداســت ایــن نهــاد ،تأســیس دولــت دینــی را از کار میانـــــــداختند.
وابســته بــه تجنبجســتن از حــوادث منتهــی سکوالریســم ،بــا ف ـ ـ ـ ـ ــردیکردن دیــن ،رســــــــالتی
بــه تهــران بــوده اســت .از ایــن رو ،بیاحترامــی اجتماعــی بــرای دیـ ــن قایــل نبــود و بــر مدنــی و
بــه شــخصیتهای سیاســی و شــعاردادنهایی نــه شــرعیبودن دولــت تأ کیــد میکــرد .ســـــنتی/
کــه خــارج از نزا کتهــای طلبگــی اســت ،ســبب ســلفیگری نیــز بــدون توجــه بــه الزامــات سیاســت و
میشــود کــه مــردم نســبت بــه روحانیــت احترامــی دولــت مــدرن ،بــر اجــرای شــریعت تأ کیــد میورزیــد
همچــون گذشــته نکننــد .روحانیــت آنگاه کــه و بدینگونــه انعطافــی نســبت بــه آنچــه در دورۀ
نکــه دیــن و جدیــد میگذشــت ،نم ـیداد؛ امــا ایــن روحانیــت
حقــوق مــردم ضایــع میشــود و یــا ای 
شــریع اســامی در کشــا کش منازعــات سیاســی بــه انقالبــی بــود کــه بــا برگزیــدن راهــی ســوم ،توانســت
محــاق م ـیرود ،بایــد بخروشــد و نســبت بــه آنچــه انقــاب را بــه پیــروزی رســاند و شــریعت را در قالبــی
در ســپهر سیاســت میگــذرد ،بیتفــاوت نمانــد .جدیــد بــه اجــرا درآورد .از ایــن رو ،امــروزه نیــز هرچــه
از ایــن رو ،انقالبیبــودن روحانیــت بــه معنــای روحانیــت بــه سکوالریســم و یــا ســلفیگری نزدیــک
سیاس ـیکردن حــوزه و شــعاردادن علیــه ایــن و آن شــود ،بــه نوعــی خــود را از انقالبیبــودن تهــی کــرده و
نیســت .بــه همیــن دلیــل ،حــوزه بایــد همــواره از بــه موجــودی منفعــل مبــدل کــرده اســت .راه ســوم،
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ً
هماننــد جریــان ســنتی و ســکوالر ،هــم پیشــرفت نیروهــای ســنتی معتقــد هســتند کــه اساســا،
غــرب را دیــده و هــم عقبماندگــی زندگیمــان را؛ امپریالیســم غــرب ،ذاتــی تجــدد اســت و اســام
امــا راه ســوم ،بــرای حــل چنیــن بحرانــی ،دســت و ســنت یکــی هســتند .ایــن گــروه میگوینــد :مــا
بــه دو تفکیــک مهــم میزنــد؛ از یــک طــرف ســعی چــارهای نداریــم کــه اســام را بگیریــم و عقبماندگــی
میکنــد بیــن «تجــدد» و «غــرب» فاصلــه ایجــاد کنــد را هــم بپذیریــم و ا گــر نپذیریــم ،دچــار آشــفتگی
۱۹
و بگویــد مدرنیتــۀ اروپایــی بــه مفهــوم غربیبــودن میشــویم».
نکــه ،آنهــا معتقــد
یــا غربیشــدن نیســت؛ دوم آ 
 .3-2نظارت مستمر بر ساختارهای قدرت
بودنــد «دیــن» ،غیــر از «ســنت» اســت .در واقــع،
عــاوه بــر محافظــت بــر وقــار سیاســی ،بــه تعبیــر
فــرض آنــان ایــن بــود کــه دیــن ،ریشــۀ متافیزیکــی و امــام خمینــی ،روحانیــت بایــد همــواره نقــش
وحیانــی دارد و در متــون خاصــی قــرار گرفتــه اســت؛ نظارتــی خــود بــر دولــت اســامی را حفــظ نمایــد و
امــا ســنت ،درکــی اســت کــه مســلمانان نهتنهــا از نســبت بــه آنچــه در جمهــوری اســامی رخ میدهــد،
۲۰
دینشــان ،بلکــه از تاریــخ و زندگــی و فرهنگشــان بیتفــاوت نباشــد.
ً
دارنــد .مطابــق ایــن دیــدگاه ،ســنتیبودن لزومــا
نظــارت ،روحانیــت را در موقعیتــی قــرار میدهــد
مالزم ـ ـ ـهای بــا دیـ ـ ـ ـنداربـ ـ ـــودن نداشــته و نــدارد .تــا او توجیهکننــدۀ روندهــا و تصمیمــات کارگــزاران
نتیجــۀ ایــن دو تفکیــک ،دو اتفــاق مهــم ذیــل بــود :در کشــور نباشــد و بــه هنــگام تزاحــم میــان منافــع
اول ای 
نکــه ،ایــن جریــان معتقــد بــود نیــروی مــردم و دولــت ،جانــب مــردم را بگیــرد و بدینگونــه
مخــرب اســتعمار ،ناشــی از فرهنــگ غــرب اســت و نــه از محتــوای مردمســاالرانۀ نظریــۀ جمهــوری
تجــدد .بــه همیــن دلیــل ،میتــوان تجــدد را اقتبــاس اســامی ،حمایــت ورزد .در واقــع ،آنچــه از نظــر امــام
کــرد و اســتعمار را کنــار زد؛
خمینــی بــرای روحانیــان و
چرا کــه تجــدد ،علــم و صنعــت
عالمــان دینـ ِـی خــارج از قــدرت
مـیآورد و نحــوۀ اســتفاده از آن
اهمیــت داشــت ،هدایــت
ل
ی از مسائ 
اجنبیستیزی ،یک 
برعهــدۀ خودمــان اســت.
مجموعــۀ جامعــه ،اعــم از مردم
ن باید
ت ک ـه روحــان ـیــا 
ی اس ـ 
کل 
دوم آنکــه ،مســائلی چــون
و دولتمــردان بــود کــه البتــه
هط ــور ف ـعــال
ه بـ ـ 
ن زم ـی ـن ـ 
در ای ـ ـ 
اســتبداد و پیامدهــای مهــم
میبایســت در مکانیســمی
وارد صحنه شــونــد .البته مــراد
ً
آن ،مثــل عقبماندگــی،
خــارج از چارچوبهــای قــدرت
از اجنبیستیزی ،نــه صــرفــا به
ُ
نتیجــۀ ســنت اســت و ربطــی
صــورت میپذیرفــت تــا مبــادا
معنای شــعــاردادن علیه د َول
بــه دیــن نــدارد .همیــن دالیــل
مالحظــات و منافــع قــدرت،
غــر بــی و ن ــه ب ــه م ـع ـنــای تجمع
کافــی اســت کــه آنهــا معتقــد
مانــع بیــان حقیقــت و نظــارت
در مـقــابــل سـفــارتخــانـههــای
باشــند کــه میتــوان بیــن عقــل
بــر عملکــرد دولــت شــود.
آنه ـ ـ ـ ــا ،بـ ـلـ ـک ــه ح ـســاس ـیــت
و دیــن هماهنگــی بــه وجــود
 .4-2اجنبیســتیزی یــا
نسبت به فرهنگی که به تهدید
آورد و دیــن و تجــدد را ســازگار
مبــارزه بــا فرهنــگ غیردینــی
فرهنگ دینی میپردازد.
نمــود.
اجنبیســــــــتیزی ،یکـــــــــــی
« ایــن در حالــی بــود کــه
ت کــه
ی اســ 
ل کلــ 
از مســائ 
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 .5-2پاس ـــــــــــــــداری از
ن بایــد در ای ـن
روحانیــا 
ق مردم
حقـ ـ ـ ــو 
ل وارد
زمین ـ ه بهطــور فعــا 
«انـ ـق ــاب ایـ ــران ا گ ــر در آی ـنــده
از آنجــا کــه روحانیــت
صحن ـ ه شــوند .البتــه مــراد از
بـ ـخ ــواه ــد ب ــه ن ـت ـی ـجــه ب ــرس ــد و
ً
مــروج تحفــظ و رعایــت حقــوق
اجنبیســتیزی ،نــه صرفــا بــه
هــمچــن ــان پــی ــروزمــن ــدان ــه به
خداونــد و مــردم اســت ،در
معنــای شــعاردادن علیــه ُد َول
پیش برود ،میباید باز هم روی
کنــار انــذار بــه رعایــت ح ـقاهلل،
غربــی و نــه بــه معنــای تجمــع
دوش روحــان ـیــان و روحانیت
بایــد بــر رعایــت حقــوق مــردم
در مقابــل ســفارتخانههای
ق ـ ــرار داشـ ـت ــه ب ــاش ــد .ا گـ ــر ایــن
حساســیت نشــان دهــد
آنهــا ،بلکه حساســیت نســبت
پرچمداری از دست روحانیت
تــا دولتهــا حقــوق آنــان
بــه فرهنگــی کــه بــه تهدیــد
گ ــرفــت ــه ش ـ ــود و بـ ــه دس ـ ــت بــه
را نادیــده نگیرنــد .در واقــع
یپــردازد.
فرهنــگ دینــی م 
اصطالح روشنفکران بیفتد،
روحانیــت آنگاه انقالبــی اســت
حساسـ ـ ـ ـــیت بــه معـ ـ ـ ـــنای
یک قرن که هیچ ،یک نسل که
کــه بــه هنــگام تزاحــم میــان
نخوابیــدن و مرتــب دربــارۀ
ب ـگــذرد ،اس ــام بــه کـلــی مسخ
منافــع صنفــی خــود و منافــع
نحــوۀ مواجهــۀ فرهنگــی بــا
میشود
مــردم ،دومــی را مقــدم دارد و
فرهنــگ غــرب ،طراحیکــردن
بــه هنــگام تزاحــم منافــع دولــت
اســت .ب ـه عنــوان مثــال ،ا گــر
و منافــع مــردم ،بــاز هــم منافــع
ی
ی احســاس شــود کـ ه نوع 
زمانـ 
شــیفتگی نســبت بـه فرهنــگ و نمادهــای اجنبـی در مــردم را مقــدم دارد و در مقابــل تهدیــدات دولــت
نکــه دولــت را لــه نکنــد
ت رف ـع بایســتد .البتــه بــه شــرط ای 
جامع ـ ه ب ـه وجــود آمــد ه اس ـت ،بایــد در جه ـ 
ل کنــد .مــراد از اجنبــی ،هــر فرهنــگ و نمادی و متأثــر از جنــاح سیاســی ،برخــورد جناحــی ننمایــد.
ن عمـ 
آ 
اســت کــه بــه تضعیــف آموزههــا و نهادهــای دینــی از ایــن رو ،در مســائل مربــوط بــه مــردم،روحانی ـت
چ تســاهل
م بایــد غیرتمندان ـ ه وارد صحن ـه شــود و هی ـ 
ت رژی ـ 
یپــردازد .گفتــه میشــو د اواخــر حکوم ـ 
م 
ل نشــود .البتـه در همـ ۀ مــوارد
م قایـ 
ی خاص ـی و تســامحی را هـ 
ن یــکشــیفتگ 
ی از جوانــا 
شــاه ،در بعض ـ 
یو
ی علمــ 
ت ب ـه فرهنــگ آمریــکا ب ـ ه وجــود آمــد ه بــود؛ بایــد بــا اســتفاده از روشهــا و راهکارهــا 
نســب 
ی اجتــــــــماعی
ن روانش ـ ـ ـ ـ ـ ـــناس 
ی مختلف  ،چو 
م آمریــکا میآمــد ،حســرت عمل 
ی اس ـ 
ی ک ـ ه وقت ـ 
ب ـ ه نوع ـ 
ل را پی ـش ببــرد .در ایــن
ی نمیکننــد .و جامعهشناســی  ،مســائ 
میخوردنــد ک ـه چــرا در آنجــا زندگ ـ 
ً
ت و قبی ـل امــور ،روحانی ـت بایــد کامــا در عرص ـه حاضــر
گ خطــر اس ـ 
ک زن ـ 
ی یـ 
ن شــیفتگ 
از ای ـنرو ،ای ـ 
ط راهکارهــای سیاسـی نــدارد و باشــد و گــوش ب ـه زن ـگ باشــد و نب ـض جامع ـه را در
برخــورد بــا آن هـم فقـ 
ت داشــت ه باشــد.
ن زمین ـ ه انجــام دس ـ 
ی در ای ـ 
ی گســتردها 
بایــد کار فرهنگ ـ 
«انقــاب ایــران ا گــر در آینــده بخواهــد بــه نتیجــه
ی در
داد؛ یــا اینک ـه احســاس شــود ارزشهــای دین ـ 
م برســد و همچنــان پیروزمندانــه بــه پیــش بــرود،
جامع ـه سس ـت شــده اس ـت ک ـه در ای ـن زمین ـه ه ـ 
ی را در میبایــد بــاز هــم روی دوش روحانیــان و روحانیــت
ل باشــد و نق ـش اصل ـ 
ت بایــد فعــا 
روحانی ـ 
قــرار داشــته باشــد .ا گــر ایــن پرچ ـمداری از دســت
اصــاح جامع ـه ب ـه عهــد ه گیــرد.
روحانیــت گرفتــه شــود و بــه دســت بــه اصطــاح
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روشـنفکران بیفتــد ،یــک قــرن کــه هیــچ ،یــک نســل
کــه بگــذرد ،اســام بــه کلــی مســخ میشــود؛ زیــرا
حامــل فرهنــگ اصیــل اســامی در نهایــت بــاز هــم
۲۱
همیــن گــروه روحانیــان متعهد هســتند».
 .6-2بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای سیاســی
در جامعه
از آنجــا کــه روحانیــت در جامعــۀ مذهبــی ایــران
نقــش پــدر یــا حداقــل بــرادر بــزرگ را برعهــده دارد،
هرگــز نبایــد خــود را بــه بخشــی از مناقشــات جناحــی
تبدیــل نمایــد و بــه اصطــاح خــود را بــه یــک طــرف
درگیــری مبــدل کنــد و یــا بــه نمایندگــی از یــک جنــاح
در عرصههــای مختلــف سیاســی وارد صحنــه شــود؛
م ب ـ ه انــدازۀ
ن هـ 
شآ 
ن صــورت  ،ارز 
چرا ک ـه در ای ـ 
ارزش ی ـک جنــاح سیاس ـی تقلیــل خواهــد یافــت
و نقــش راهبــری خــود را از دســت خواهــد داد و در
ی مــرد م نخواهــد
ی اجتماعـی ،ملجــأ و مــأوا 
تنگناهــا 
۲۲
بــود.
نتیجهگیری
برآینــد تأمــات اجمالــی ایــن مقالــه ،روشــن
ســاخت کــه روحانیــان خــارج از قــدرت بایــد
وظیفـهای خطیــر برعهــده گیرنــد و مکمــل همگنــان
خــود در نظــام سیاســی باشــند .ایــن وظیفــه کــه در
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب ،بــه انقالبیبــودن
تعبیــر شــده اســت ،معنــای خاصــی دارد کــه بایــد
در آن دقــت شــود .از ای ـنرو ،انقالبیبــودن در
درون نظــام اســامی بــا مفهــوم انقالبــی بــودن
در طــول نهضــت اســامی ،بایــد بازتعریــف شــود و
روحانیــت رســالت همیشــگی خویــش را در بــاب
انقالبیمانــدن را بدانــد .ایــن مفهــوم گرانســنگ
نبایــد بــه سیاس ـتزدگی حــوزه منتهــی گــردد و بایــد
خــود را در «نظــارت مســتمر بــر روحانیــان و بقیــۀ
کارگــزاران نظــام اســامی ،اجنبیســتیزی بــا فرهنــگ
بیگانــه ،حساســیت بــه حقــوق مــردم در قبــال

حقــوق دولــت و بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای
سیاســی در جامعــه» نشــان دهــد تــا منزلــت تاریخــی
و اصیــل آنــان را تحتالشــعاع مجــادالت سیاســی
قــرار ندهــد و آنــان را همچنــان در جایــگاه راهبــری
جامعــه نگ ـهدارد.
پینوشت:

 .۱اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه چنیــن اســت:
«مجلــس مقــدس شــورای ملــی کــه بــه توجــه و تأییــد حضــرت
امــام عصــر ؟جع؟ و بــذل مرحمــت اعالحضــرت شاهنشــاه
اســام -خلــداهلل ســلطانه -و مراقبــت حجــج اســامیه -کثــراهلل
امثالهــم -و عامــه ملــت ایــران تأســیس شــدهاســت ،بایــد در
هیــچ عصــری از اعصــار ،مــواد قانونیــۀ آن مخالفتــی بــا قواعــد
مقدســۀ اســام و قوانیــن موضوعــۀ حضــرت خیــر االنــام ؟ص؟
نداشــته باشــد و معیــن اســت کــه تشــخیص مخالفــت قوانیــن
موضوعــه بــا قواعــد اســامیه ،بــر عهــدۀ علمــای اعــام -ادام اهلل
ً
بــرکات وجودهــم -بــوده و هســت .لهــذا رســما مقــرر اســت در
هــر عصــری از اعصــار ،هیئتــی کــه کمتــر از پنــج نفــر نباشــد از
مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن کــه مطلــع از مقتضیــات زمــان
هــم باشــند بــه ایــن طریــق کــه علمــای اعــام و حجــج اســام
مراجــع تقلیــد شــیعه ،اســامی بیســت نفــر از علمــا کــه دارای
صفــات مذکــوره باشــند ،معرفــی بــه مجلــس شــورای ملــی
بنماینــد؛ پنــج نفــر از آنهــا را یــا بیشــتر بــه مقتضــای عصــر،
اعضــای مجلــس شــورای ملــی باالتفــاق یــا بــه حکــم قرعــه
تعییــن نمــوده ،بــه ســمت عضویــت بشناســند تــا مــوادی کــه
در مجلــس عنــوان میشــود ،بــه دقــت مذا کــره و غــور رســی
نمــوده ،هریــک از آن مــواد معنونــه کــه مخالفــت بــا قواعــد
مقدســه اســام داشــنه باشــد ،طــرح و رد نماینــد کــه عنــوان
قانونیــت پیــدا نکنــد و رأی ایــن هیئــت علمــا در ایــن بــاب،
مطــاع و بتبــع خواهــد بــود و ایــن مــاده تــا زمــان ظهــور حضــرت
حجــت عصــر ؟جع؟ تغییرپذیــر نخواهــد بــود.
 .۲احمــد اشــرف ،موانــع تاریخــی رشــد ســرمایهداری در ایــران
دورۀ قاجاریــه ،ص ،119انتشــارات زمینــه ،تهــران.1359 ،
 .۳بــا ایــن همــه ،ایــن حضــور بــه تدریــج در دورههــای بعــد
کاهــش یافــت و بــه گفتــۀ شــاهپور رواســانی ،از دورۀ دوم
مجلــس شــورای ملــی بــه  4و  3درصــد نیــز کاهــش یافــت.
(ر.ک :رواســانی ،شــاپور ،دولــت و حکومــت در ایــران در دورۀ
تســلط اســتعمار ســرمایهداری ،ص ،336انتشــارات امیرکبیــر،
تهــران.)1390 ،
 .۴هاشــمی ،ســیدمحمد ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی
ایــران ،ج1؛ اصــول و مبانــی کلــی نظــام ،ص ،42انتشــارات
دانشــگاه شــهید بهشــتی،تهران ،پاییــز .1374
 .۵حائــری ،عالمــه علــی ،پژوهشــی دربــارۀ حقــوق روحانیــت از
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نظــر قوانیــن ایــران ،ص ،152-151انتشــارات خاقانــی ،چــاپ
اول ،تهــران.1378 ،
 .۶ابــاغ قانــون تشــکیل دادســراها و دادگاههــای ویــژۀ
روحانیــت و حــدود صالحیــت و آییــن دادرســی آنهــا توســط
محمــدی گلپایگانــی ،رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری،
بــه محمــدی ریشــهری ،دادســتان دادگاه ویــژۀ روحانیــت،
مــورخ( .1369/5/14،بــه نقــل از :پرتــال اطالعرســانی وکالــت
آنالیــن).
 .۷نیکفــر محمدرضــا ،تاریــخ مفهومهــا (بــه نقــل از :داود
فیرحــی ،فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر ،ص ،280نشــر نــی،
تهــران.)1393،
 .۸مقدمــۀ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران (بــه
نقــل از :ســایت مرکــز پژوهشهــای اســامی مجلــس شــورای
اســامی).
 .۹همان.
 .۱۰مناصبــی مثــل والیــت مطلقــۀ امــر؛ عضویــت در شــورای
نگهبــان؛ نظــارت بــر انتخابــات؛ تفســیر قانــون اساســی؛
عضویــت در مجلــس خبــرگان رهبــری؛ ریاســت قــوۀ قضائیــه؛
ریاســت دیــوان عالــی کشــور؛ دادســتان کل کشــور؛ عضویــت
در شــورای بازنگــری قانــون اساســی؛ عضویــت در مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام؛ وزارت اطالعــات.
 .۱۱مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .۱۲در قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان ،شــرایطى بــه شــرح
زیــر آمــده اســت:
خبــرگان منتخــب مــردم ،بایــد داراى شــرایط زیــر باشــند:
الــف) اشــتهار بــه دیانــت و وثــوق و شایســتگى اخالقــى؛
ب) اجتهــاد در ّ
حــدى کــه قــدرت اســتنباط بعــض مســائل
فقهــى را داشــته باشــد و بتوانــد ّ
ولــى فقیــه واجــد شــرایط
رهبــرى را تشــخیص دهــد؛ ج) بینــش سیاســى و اجتماعــى و
آشــنایى بــا مســائل روز؛ د) معتقــد بــودن بــه نظــام جمهــورى
اســامى ایران؛ هـ) نداشــتن ســوابق ســوء سیاســى و اجتماعى.
 .۱۳تعــداد اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  44نفــر
ثابــت و  1نفــر میهمــان متناســب بــا موضــوع آن جلســه اســت
کــه اعضــای ثابــت هــر پنــج ســال یکبــار و از طریــق حکــم
رهبــری انتخــاب میشــوند .شــخصیتهای حقوقــی عضــو
عبارتانــد از:
الف) رؤسای سه قوه؛
ب) فقهای شورای نگهبان؛
ج) دبیر شورای عالی امنیت ملی؛
د) وزیــر یــا رئیــس دســتگاهی کــه موضــوع مــورد بحــث بــه آن
دســتگاه مربــوط اســت؛
هـــ) رئیــس کمیســیون متناســب بــا موضــوع بحــث از مجلــس
شــورای اســامی.
 .۱۴امامجمعــهزاده ،ســیدجواد ،شــهرامنیا ،امیرمســعود و

نجاتپــور ،مجیــد « ،مقایســه روحانیــت شــیعه در انقــاب
مشــروطه و انقــاب اســامی» ،فصلنامــۀ علمــی  -پژوهشــی
شیعهشناســی ،ش.39
 .۱۵دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا جمعــی از طــاب و فضــا و
اســاتید حــوزۀ علمیــه قــم.1389/7/29 ،
 .۱۶ایشــان در همــان تاریــخ در دیــدار بــا اعضــای جامعــۀ
ً
مدرســین فرمودنــد« :مــن اعتقــاد بــه نصــح دارم؛ یعنــی واقعــا
معتقــدم ا گــر جامعــۀ مدرســین یــک مــوارد اشــتباهی میبینــد،
مالحظــۀ رفاقــت و دوســتی نکننــد؛ نصیحــت کننــد؛ منتهــی
مراقــب باشــند کــه یــک جهتگیــری عامــی بــرای زمیــنزدن
دولــت ایجــاد نشــود».
 .۱۷مصاحبــه بــا حجةاالســام نــواب ،دربــارۀ «وظیفــۀ حــوزۀ
علمیــه نســبت بــه حکومــت» ،نشــریۀ حریــم امــام ،ش،29
2شــهریور.1391
 .۱۸همان.
 .۱۹فیرحــی ،داود« ،در جســتوجوی راه ســوم،
درسگفتارهــای تاریــخ اندیشــۀ سیاســی ایــران» (بــه نقــل از
ســایت وی).
 .۲۰موســوی خمینــی ،روحاهلل ،صحیفــۀ امــام ،مؤسســۀ
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینی،تهــران ،1368 ،ج ،13ص.14
 .۲۱مرتضــی مطهــری ،بــه نقــل از پایــگاه جامــع اســتاد شــهید
مطهــری.
 .۲۲فراتــی ،عبدالوهــاب ،روحانیــت و سیاســت ،مســائل و
پیامدهــا ،ص ،162پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی،
تهــران.1390 ،

دشواری حوزویان در
تداوم انقالبیگری

انگاری مراحل انقالب
تصــرف در معنــای انقــاب و یکســان
ِ

رضا عیسـینیا
اســتادیار پژوهشگاه
علــوم و فرهنگ اســامی

یب ــودن و انقالبیمان ــدن بع ــد از اس ــتقرار جمه ــوری
ا گرچـــه ایـــده انقـــاب ،انقالب 
اســـامی ایـــران در میـــان مجام ــع علم ــی و غیرعلم ــی نی ــز مط ــرح گش ــت؛ ام ــا در
ـارم جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،یک ــی از مس ــائل جامع ــه ب ــه وی ــژه
میان ــه ده ــه چه ـ ِ
جامع ــه حوزوی ــان قلم ــداد ش ــد .آن ــان از س ــویی درت ــاش بودن ــد اه ــداف انق ــاب
اس ــامی را در قال ــب خواس ــتههای آرمان ــی و چارچ ــوب اندیش ــگی خ ــود را س ــامان
داده واز آن گسس ــته نبینن ــد و از س ــوی دیگ ــر ،تحق ــق چنی ــن اهداف ــی نیازمن ــد ت ــداوم
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ـامی ای ــران هس ــتند .از آنجایـــی کـــه
روحی ــه انقالب ــی در بس ــتر نظ ــام سیاس ــی برخاس ــته از انق ــاب اس ـ ِ
انق ــاب ب ــوده ک ــه خل ــل در آن ،زمین ــه تبدی ــل ش ــدن
ـزان اعتبارســـنجی
«انق ــاب اس ــامی ای ــران» می ـ ِ
بــه مســئله را فراهــم ســاخت .از ای ـنرو ســؤال اصلــی وزن اجتماع ــی سیاس ــی روحانیـــت در جامعـــه
ایــن اســت کــه انقالبیبــودن بــرای حوزویــان در دهــه
ایران ــی و ش ــاقول تقس ــیم آن شـــد ،آنوقـــت
چه ــارم جمه ــوری اس ــامی ای ــران چ ــه الزامات ــی را ب ــه
همــراه خواهــد داشــت؟ فرضیــه مــورد بررســی عبــارت بایس ــتی توج ــه داش ــته باش ــیم کـــه تعمیـــم ایـــن
اس ــت از متوق ــف نش ــدن در تعری ــف خ ــود از معن ــاداری مفه ــوم ت ــا کجاس ــت؟ آی ــا انقالبیب ــودن و روحان ـ ِـی
انقالب ــی ،ب ــه تعبی ــر «یاروس ــاو
مفهــوم انقــاب میباشــد؛ یعنــی
۱
عــاوه بــر اینکــه توجــه بــه تعریــف
کریچ ــی» در تمامـــی مراحـــل
مـــن فاعلـــی
انق ــاب س ــرایت میکنـــد یـــا
متخـــذ از جانـــب ِ
بـــه
دارد
سیاســـی
و کنشگـــری
آی ــا ان ـقــاب ـیبــودن و روحــانـ ِـی
در نخسـ ـ ـ ـ ــتین مرحلـــــــهاش
تعریفـــی کـــه مبتنـــی بـــر ســـنت
انـقــابــی ،بــه تعبیر «یــاروســاو
ک ــه «آغ ــاز انقـــاب» ۲نامیـــده
تاریخـــی حوزویـــان اســـت نیـــز
ک ــریــچ ــی» ۱در ت ـمــامــی مــراحــل
میش ـ ـ ـ ــود ۳،باق ــی میمان ــد؟
توجـــه نمایـــد .بدیـــن ترتیـــب
ان ـ ـقـ ــاب سـ ــرایـ ــت مــیکــن ــد یــا
مرحلـهای کــه دورهای طوالنــی
ـان زمانــی
روحانیــون انقالبــی پایـ ِ
که
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خ
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در
تهـ ـ ـ ـ ــای نـــــــوآورانه و
از حرک 
بـــرای انقـــاب قائـــل نیســـتند؛
۲
ـده
ـ
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ـ
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ق
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ن
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«آ
وهمزیســـتی ایـــندو  -حـــوزه
اصالحگرایان ــه بـــرای ایجـــاد
۳
وانق ــاب  -از جمل ــه ملزوم ــات
م ـ ـیشـ ــود ،ب ــاق ــی م ـیمــانــد؟
تحــول عمیــق در درونبخشــی
انقالبیبــودن بــرای حوزویــان در
مرحلهای که دورهای طوالنی
از نخب ــگان فرهنگـــی جامعـــه
دهــه چهــارم جمهــوری اســامی
از حـ ــرک ـ ـتهـ ــای نـ ـ ــوآورانـ ـ ــه و
ـوم انقالب ــی ی ــا
اس ــت .آی ــا مفه ـ ِ
ایـــران میباشـــد .نویســـنده
حگ ــرای ــان ــه ب ـ ــرای ای ـجــاد
اص ــا 
روحان ـ ِـی انقالب ــی ت ــا همینج ــا
مقالـــه بـــرای مواجهـــه صحیـــح
تحول عمیق در درونبخشی
ادام ــه مییاب ــد؟ ی ــا در مرحل ــه
ب ــا موض ــوع ی ــاد ش ــده ،کوش ــیده
۴
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«انقب ــاض» کـــه منتهـــی بـــه
ـری
اســت در قالــب چارچــوب نظـ ِ
۵
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ق
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ـ
س
ا
و
نشانهشناســـی ،بـــه تشـــریح
«انفج ــار» میشـــــــود و رژیـــم
ِ
اثب ــات ای ــن موض ــوع بپ ــردازد.
روحــانـ ِـی انـقــابــی تــا همینجا
را س ــرنگون میســـازد ،پایـــان
ـوم روحان ـ ِـی
ادامـ ــه م ـییــابــد؟ یــا در مرحله
مییاب ـ ـ ــد و یــــــــا اینکـــــــه در
معن ــاداری مفه ـ ِ
۴
انقالبــی ،روحانـ ِـی غیرانقالبــی و
«ان ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــاض» کـ ـ ــه م ـن ـت ـهــی
مرحل ــه «رهگیـــری» ۶و مرحلـــه
۵
چگونگی
روحانی ضدانقالب و
ب ـ ــه «انـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار» مـ ـ ـیش ـ ــود و
«استحکامبخــــــــــــشی» ۷نیــــــــز
ِ
ِ
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ـ
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میت ــوان ای ــن مفه ــوم انقالب ــی
ب ــدون درگی ــری ب ــا نظ ــام
پــایــان م ـییــابــد و یــا ای ـنکــه در
و انقالبیگری را ســرایت داد؟ از
۶
سیاس ــی در مرحل ــه رهگی ــری ی ــا
مــرحـلــه «ر هگ ــی ــری» و مرحله
نظر«کریچ ــی» مراح ــل انق ــاب
۷
اس ــتحکام؛ از مس ــائلی اس ــت
«اسـ ـتـ ـحـ ـک ــا مبـ ـخـ ـش ــی» ن ـیــز
عبار تانـــداز:
ک ــه ای ــن مقال ــه قص ــد دارد آن را
میتوان ایــن مفهوم انقالبی و
 .1آغاز انقالب؛
بررس ــی نمای ــد.
انقالبیگری را سرایت داد؟
 .2انقباض یا انفجار؛
زاد
اینه ــا مفاهیم ــی هـ ـم ِ
 .3مرحله رهگیری؛

تصــرف مفهــوم انقــاب وامــکان تعمیــم وســرایت آن
ب ــه هم ــه مراح ــل انق ــاب  -چ ــه مراح ــل چهارگان ــه
کریچ ــی وچ ــه مراح ــل پنجگانـــه درتعبیـــر بومـــی
رهبــری  -را بــر رســید و از ســوی دیگــر ،بــرای خــروج
از مش ــکالت انقالبــی مان ــدن راه حل ــی ارائ ــه نم ــود.
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 .4استحکامبخشی.
و ب ــه تعبی ــر کریچ ــی مرحل ــه «رهگی ــری» یعن ــی
مرحلـ ـهای ک ــه یک ــی از گروهه ــای انقالب ــی رقی ــب،
ق ــدرت را ب ــه دس ــت مـ ـیآورد و بع ــد از ای ــن مرحل ــه
اس ــت ک ــه انقالبی ــون وارد مرحل ــه چه ــارم یعن ــی
مرحل ــه استحکامبخش ــی ی ــا هم ــان اس ــتقرار نظ ــام
تصرف در معناداری مفهوم انقالب
سیاس ــی جدی ــد و تأس ــیس ق ــدرت سیاس ــی جدی ــد
نکــه مفاهیــم ،هماننــد افــراد دارای تاریــخ هســتند
ای 
میش ــوند؟
و مانن ــد اف ــراد در مقاب ــل تاخ ــت و ت ــاز ویرانگ ــری،
ح ــال پرس ــش ای ــن اس ــت ،آی ــا در مراح ــل سـ ــوم
تــاب مقاومــت دارنــد یــا نــه ،ســؤالی اســت کــه دربــاره
و چه ــارم میت ــوان ش ــاهد ت ــداوم انقالبیگ ــری
مفه ــوم انق ــاب نی ــز ج ــاری اســـت .از ایـــنرو الزم
روحانی ــت باش ــیم؟
ـوم انق ــاب را
رهبرمعظ ــم انق ــاب اس ــامی نی ــز مراح ــل پنجگان ــه اس ــت بدانی ــم ک ــه آی ــا روحانی ــت مفه ـ ِ
ســنگوارهای معنــا میکنــد یــا تاریخــی؟ ا گــر واژه مــورد
ب ــرای انق ــاب اس ــامی مط ــرح کردن ــد ک ــه حی ــات
اس ــتفاده روحانی ــت ،ب ــرای خ ــود دارای معناس ــت،
انقــاب اســامی متوقــف برعبــور از همــه ایــن مراحــل
پ ــس چ ــرا از بی ــان منظ ــور خ ــود عاج ــز میمان ــد و ب ــه
میدان ــد ،ک ــه عبارتان ــد از:
عب ــارت دیگ ــر چ ــرا و چگون ــه واژه انق ــاب از الق ــای
 .۱تشکیل انقالب اسالمی؛
۸
معن ــای خـــود درمیمانـــد؟
 .۲نظام سیاسی؛
مواجه ــه ب ــا مفه ــوم انقالب ــی و
اسالمی؛
 .۳دولت
ـوم انقالب
آیــا روحــان ـیــت مـفـهـ ِ
انقالبیگ ــری در دهـــه چهـــارم
 .۴جامعه اسالمی؛
را س ـن ـگــوارهای معنا مـیکـنــد یا
جمه ــوری اســـامی ایـــران،
 .۵تمدن اسالمی.
تاریخی؟ ا گر واژه مورد استفاده
نیازمن ــد فراینـــد شـــناخت
در ادامه پرسش پیشین،
روحــان ـیــت ،ب ــرای خ ــود دارای
معن ــاداری مفهـــوم انقـــاب و
پرسش دیگری ر خنماست؛ این
م ـع ـنــاســت ،پ ــس چـ ــرا از بـیــان
مراح ــل انق ــاب و انقالبیگ ــری
که چه مشکالتی انقالبیبودن
منظور خود عاجز میماند و به
و غیریته ــای آنه ــا میباش ــد
یا انقالبیماندن حوزویان
عبارت دیگر چــرا و چگونه واژه
ب ــا ای ــن پیـــش فرضهـــا،
(روحانیون) را تهدید میکنند؟
ان ـقــاب از ال ـقــای مـعـنــای خــود
چگون ــه انقالبیب ــودن مس ــئله
آیا عدم اجماع روی تعریف
درمیماند؟ ۸مواجهه با مفهوم
حوزههــای علمیــه (روحانیــت)
مفهوم انقالب و انقالبیبودن
انقالبی و انقالبیگری در دهه
در ده ــه چه ــارم انق ــاب ش ــد؟
و ارائه شاخصها و ویژگیهای
چـ ـه ــارم جــمــه ــوری اســامــی
آی ــا انقالبیبـــودن درصـــدد
آن میباشد؟ و آیا مشکل در
ایــران ،نیازمند فرایند شناخت
طــرد تفکــر دیپلمــات در عرصــه
تعمیم و سرایتدادن این
مــعــن ــاداری م ـف ـهــوم انــق ــاب و
سیاس ــی ب ــود ی ــا درص ــدد نف ــی
مفهوم در مراحل بعد از استقرار
مراحل انقالب و انقالبیگری و
و ط ــرد تفکـــری کـــه در تـــاش
نظام سیاسی است؟
غیریتهای آنها میباشد
اس ــت حوزههـــای علمیـــه
بنابرایــن میبایســت از یکســو
را ب ــه دوران قبـــل از انقـــاب
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ک ـــشور و یــا دولــت و جایگزینــی
ب ــا مختص ــه جدای ــی دی ــن
حا ک ــم ی ــا دولـــت جدیـــد از
از سیاس ــت بکش ــاند .ام ــا
معنای لفظی :یعنی حــالــی به
طریــق خشــونت ،اطــاق شــده
س ــؤالی ک ــه ب ــه تب ــع س ــؤال
حــالــی ش ــدن ،دگــرگــون شــدن،
۱۱
تاریخیب ــودن ی ــا س ــنگوارهای
اس ــت.
برگشتن ،تغییر کامل و مشخص
۱۲
ب ــودن واژه انق ــاب و انقالب ــی
 .2معن ــای عاطـ ــفی :واژهه ــا
در چـ ـ ـی ـ ــزی ،ی ـ ــک چ ــرخ ــش
ایج ــاد میش ــود ،اینک ــه آی ــا
ممک ــن هس ــتند در جوامـــع
َ
د َوران ـ ــی ،دورهای از تغییرات
کلم ـهای ماننــد کلمــه انقــاب،
مختلــف دارای معانــی عاطفــی
دوران ــی کــه بازگشت بــه نقطه
ً
یــک قســم معنــا دارد یــا ممکــن
مختلف ــی باشـــد؛ مثـــا واژه
اول دارد ،ی ــک دور اف ــا ک
اس ــت دو ی ــا چن ــد قس ــم معن ــا
«انقــاب» را زمانــی کــه ارســطو
و س ـتــارگــان کــه در یــک دای ــره
داشــته باشــد؟ کلمــه انقــاب و
یب ــرد ،ب ــا زمان ــی ک ــه
ب ــه کار م 
مـنـحـنــی مـشـخـصــی بــاز گـشــت
انقالب ــی ،ممک ــن اس ــت یک ــی از
م ــا ب ــه کار میبریـــم متفـــاوت
به نقطه مرکزی دارد .این واژه
ســه قســم معانــی زیــر را داشــته
اس ــت؛ چ ــون عنوانـــی را کـــه
در علوم طبیعی به واسطه اثر
باش ــد:
ارس ــطو ب ــرای انقـــاب بـــه کار
کپرنیک اهمیتی بهسزا یافت.
۹
 .1معنـــای لف ــظی :یعنــی حالــی
یب ــرد « »stasisاســـت کـــه
م 
میت ــوان آن را فتنهانگیـــزی
ب ــه حال ــی ش ــدن ،دگرگ ــون
شــدن ،برگشــتن ،تغییر کامل و مشــخص در چـــیزی ،ترجم ــه ک ــرد ک ــه ارس ــطو آن را ب ــه س ــه معن ــا ب ــه کار
ی ــک چرخـ ــش َد َوران ــی ،دورهای از تغیی ــرات دوران ــی میب ــرد:
ک ــه بازگش ــت ب ــه نقط ــه اول دارد ،ی ــک دور اف ــا ک الف)دگرگون ــی غیرقانون ــی و خش ــونتآمیز در گـــروه
و س ــتارگان ک ــه در یـ ــک دای ــره منحـ ــنی مش ـ ــخصی حا کم ــه؛
بازگش ــت ب ــه نقط ــه مرک ــزی دارد .ای ــن واژه در عل ــوم ب) تغییر در قانون اساسی دولت؛
۱۳
طبیع ــی ب ــه واس ــطه اث ــر کپرنی ــک اهمیت ــی ب هس ــزا ج) تغییر در شکل حکومت یا رژیم.
یاف ــت .ای ــن واژه در کارب ــرد علم ــی ،معن ــای دقی ــق ی ــا زمان ــی ک ــه م ــا ای ــن مفه ــوم را ب ــه کار میبری ــم نی ــز
التین ــی خ ــود را حف ــظ ک ــرده اس ــت .مدل ــول حرکت ــی ایــن مفهــوم در یــک معنــا نمیگنجــد؛ چــون مفهــوم
«مک ــرر» و «درون ــی» اس ــت ک ــه ریش ــه آن ه ــم منش ــأ انقالب و انقالبی در دهه .1350م ،دارای بار معنایی
نجومــی داشــته و هــم بــه اســتعاره در قلمــرو سیاســت مثبــت و خــوب اســت؛ ولــی در دهــه .1390م ،دارای
ل برانگی ــزی میش ــود؛ چ ــون در همی ــن
ب ــه کار رفت ــه اس ــت .ب ــرای نخس ــتینبار ب ــه ص ــورت معن ــای تأم ـ 
یکــی از اصطالحــات سیاســی ۱۰در ســده هفدهــم بــه زم ــان وقت ــی ک ــه آیـ ـةاهلل خامنـ ـهای ،رهب ــر معظ ــم
کار رفــت و ایــن مضمــون اســتعاری یــا مجــازی بیــش از جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،در فضای ــی ک ــه برخ ــی از
گذشــته بــه مدلــول اصلــی نزدیــک شــد؛ یعنــی گــردش اف ــراد در ارتب ــاط ب ــا ن ــوع روابطش ــان ب ــا کش ــورهای
به جای اول و بازگشــت به نظمی که از پیش تعیین دیگ ــر در س ــایه رفت ــار دیپلماتی ــک پی ــش میرون ــد،
نکــه ایــن واژه در طــول ســالها بــه وی ب ــه نف ــی و ط ــرد چنی ــن رفت ــاری پرداخت ــه و ب ــا
شــده اســت .بــا ای 
معنــای متفاوتــی بــه کار رفــت؛ امــا از ســال .1600م ،موض ــع قاطعانـ ـهای خ ــود را انقالبـــی مینامـــد؛
ایــن اصطــاح بــه واژگونــی تمامعیــار حکومــت در هــر ول ــی همی ــن زم ــان واژه انقالب ــی در اذه ــان برخ ــی

تص ــرف در معنـــای انقـــاب و
انقالب ــی را اجـــازه نمیدهنـــد.
آن ــان ای ــن نگران ــی را دارن ــد ک ــه
متصرف ــان مفهـــوم انقالبـــی
در پ ــی آننـــد کـــه حوزههـــای
علمی ــه را ب ــه تص ــرف خودش ــان
در آورنــد .آنــان بــا مالحظــه ایــن
نگران ــی ،شـــاخصهایی بـــرای
انق ـ ـ ـ ـ ــابیگری بـــ ــرمیشمارند
ک ــه مخت ــص هیجان ــات انق ــاب
اس ــت و تنه ــا در مراح ــل اولی ــه
انق ــاب دی ــده میش ــود و نبای ــد
در مراح ــل بع ــد اس ــتمرار یاب ــد.
ای ــن ش ــاخصهها عبارتان ــد از:
 .۱پرخاشگری؛
 .۲برچسبزدن به مخالفان؛
 .۳تفک ــر تنـــد و ضدعقالنـــی
( تند ر و ید ا شـــتن ) ؛
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دیگ ــر از حوزوی ــان و در برخ ــی
از مجام ــع سیاس ــی در ای ــران
معنای سیاقی (معنای بافتی):
ً
ب ــا مفه ــوم منف ــی و ب ــد ب ــه کار
مــث ــا اف ـ ـ ــرادی ک ــه در صحنه
مـ ـیرود؛ چ ــون این ــان انق ــاب
ت ـظــاهــرات و کـ ــارزار هستند یا
و انقالب ــی را ب ــا ش ــاخصهای
در مرحله آغ ــاز و یــا انقباض و
چــون خشـــونت و پرخاشــگری
انفجار انقالب هستند ،وقتی
میشناس ــند کـ ــه معتقدن ــد:
میگویند انقالبی بــا ایــن واژه
امــروزه (یعنــی دوران اســتحکام
انقالبی ،تخریب و پرخاشگری
دول ــت اس ــامی) دیگ ــر فض ــای
را میفهمند ،ولــی اف ــرادی که
زندگ ــی حوزویـ ــان نمیتوان ــد
در مــرحـلــه رهگ ـیــری یــا مرحله
ب ــا ت ــداوم انقالبیگ ــری هم ــراه
دولـ ـتس ــازی هـسـتـنــد ،وقتی
۱۴
باش ــد.
میگویند انقالب یا انقالبی ،از
 .3معن ــای س ــیاقی (معن ــای
انقالبیبودن برخورد منطقی،
ً
بافت ــی) ۱۵:مث ــا اف ــرادی ک ــه
انضباط ،بصیر ،بینا ،معتدل و
در صحن ــه تظاه ــرات و کارزار
عدالتورزی را میفهمند.
هس ــتند ی ــا در مرحل ــه آغ ــاز و
ی ــا انقب ــاض و انفج ــار انق ــاب
هس ــتند ،وقت ــی میگوین ــد
انقالبــی بــا ایــن واژه انقالبــی ،تخریــب و پرخاشــگری  .۴آرمانگرایی؛
را میفهمن ــد ،ول ــی اف ــرادی ک ــه در مرحل ــه رهگی ــری  .۵کاری به مصلحت نداشتن؛
ی ــا مرحل ــه دولتس ــازی هس ــتند ،وقت ــی میگوین ــد  .۶فکر خود را حقیقت دانستن؛
انقــاب یــا انقالبــی ،از انقالبیبــودن برخــورد منطقــی .۷ ،متصلب در هویت؛
انضب ــاط ،بصی ــر ،بین ــا ،معت ــدل و عدالـ ـتورزی را  .۸معی ــار خ ــوب و ب ــدش فق ــط ی ــک معی ــار اس ــت و
آنه ــم انق ــاب اس ــت؛
میفهمن ــد .
در تعری ــف و تبیی ــن مفه ــوم انق ــاب ،بای ــد ی ــادآور  .۹خود را هویت برتر دانستن.
شــد کــه واژه انقــاب ۱۶،ا گرچــه دارای تاریخــی بســیار بدینترتی ــب ،آن دس ــت ه از روحانیونـــی کـــه
دیرپ ــا و پیش ــینه طوالن ــی اس ــت؛ ام ــا بای ــد دی ــد ک ــه ش ــاخصهای انقالبیگ ــری را بـــا شـــاخصههای
ای ــن مفه ــوم در ک ــدام زب ــان سیاس ــی و از دی ــد چ ــه یادش ــده میس ــنجند کس ــانی هســـتند کـــه
یگ ــری را فق ــط در مرحلـــه آغـــاز یـــا انفجـــار
کس ــانی اس ــتعمال میش ــود ،در اینج ــا دو دی ــدگاه انقالب 
ی ــا مرحل ــه انق ــاب قاب ــل تحقـــق میداننـــد ،نـــه
را بررس ــی میکنی ــم:
در مرحل ــه اس ــتحکام ی ــا مرحلـــه نظامســـازی و
اول:سنگوارهیاروایتگریاز معنایپذیرفتهشده
دولتس ــازی؛ و نمیت ــوان امـــروزه بـــا آنهـــا از
انقالب ،انقالبی و انقالبیگری
یگ ــری س ــخن گفـــت .بنابرایـــن بـــا
ت ــداوم انقالب 
آنهای ــی ک ــه واژه انقالب ــی را س ــنگواره میبینن ــد،
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م ــواردی همچ ــون فس ــاد اداری ،رش ــوهخواری ،و انقالبیگ ــری را ذاتگرایان ــه یـــا جوهرگرایانـــه
رانتخ ــواری ،کـ ـمکاری ،حی ــف و میلک ــردن نمیبین ــد ،بلک ــه اعتق ــاد دارد ا گرچ ــه ای ــن واژهه ــا
بیتالم ــال و بیاعتنای ــی ب ــه م ــردم روبــهرو ش ــویم ،دارای معن ــای اولی ــه و اصیلیان ــد ،ولـــی میتـــوان
و از کن ــارش بیتف ــاوت گذرکنی ــم ،انقالبیب ــودن را معن ــای آنه ــا را توس ــعه داد .طرف ــداران ای ــن دی ــدگاه
دچــار بیمعنایــی کردهایــم .حــال ا گــر بــه وا کنــش در انق ــاب ی ــا انقالبیب ــودن و انقالبیگـــری را بـــا
قبــال پدیدههــای ناهنجــار و متعــارض بــا ارزشهــای ویژگیهای ــی چ ــون برخ ــورد منطقـــی ،انضبـــاط،
انقــاب بپردازیــم بــا مشــکالت و پرداخــت هزینههــای بصی ــر ،بین ــا ،معت ــدل و عدالـ ـتورزی یعنـــی
س ــنگین روبـ ـهرو خواهی ــم ش ــد،که ای ــن خ ــود ت ــازه توهیننکــردن بــه دیگــران و مجــری فضایــل اخالقــی
ابتــدای مشــکل اســت؛ چــون درگیــری و اختــاف در ب ــودن هم ــراه میکنن ــد .در ای ــن دســـته ،افـــراد
جمهــوری اســامی ایــران ،چیــزی اســت کــه انســجام زی ــادی را میت ــوان ن ــام ب ــرد ک ــه در رأس آن ــان مق ــام
اجتماع ــی و تع ــادل نظ ــام سیاس ــی را بره ــم میزن ــد مع ــظم رهبــری پرچـمدار ایــن توســعه میدانــی از واژه
و س ــکوت در براب ــر آن ،روحی ــه انقالب ــی را ب ــه ابت ــذال انق ــاب و انقالب ــی قرارگی ــرد .ایش ــان انقالب ــی گ ــری را
میکش ــاند .پ ــس روحان ـ ِـی انقالب ــی درمیمان ــد ک ــه ب ــا ش ــاخصههای زی ــر معن ــا میکنـــد:
چــه کنــد! پیشــروی و درگیــری؟ یــا پرچــم ســفید بلنــد  .1پایبن ــدی ب ــه مبان ــی و ارزشهـــای اساســـی
انق ــاب؛
کن ــد و ب ــه زندگ ــی روزم ـره خ ــود
 .2هدفگی ـ ـ ـ ــری آرمانهــــ ــای
بپ ــردازد؟! دراینب ــاره دی ــدگاه
انق ــاب و هم ـ ـــ ــت بلن ــد ب ــرای
دوم ب ــر ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه ب ــا
دی ــدگ ــاه دیـ ـگ ــری وج ـ ــود دارد
رس ــیدن ب ــه آن؛
همــه کجرویهایــی کــه وجــود
ک ــه م ـف ـهــوم انـ ـق ــاب ،انـقــابــی
 .3پایبن ـ ـ ـ ــدی ب ــه اســـ ــتقالل
دارد ،بایــد بــرای تحقــق دولــت
و ان ـقــاب ـیگــری را ذاتگــرایــانــه
همهجانب ــه کشـــور؛
اســامی تــاش کــرد و ایــن مهــم
یبـیـنــد،
ی ــا ج ــوه ــرگ ــرای ــان ــه نـمـ 
 .4حساس ــیت در براب ــر دش ــمن
اتفــاق نمیافتــد مگــر بــا تــداوم
بلکه اعتقاد دارد ا گــرچــه این
و کار دش ــمن و نقش ــه دش ــمن
روحی ــه انقالبیگ ــری .پ ــس
واژههـ ـ ــا دارای م ـع ـنــای اول ـیــه
و ع ــدم تبعی ــت از او (ب ــه تعبی ــر
بای ــد ت ــاش کنی ــم ک ــه عم ــل
یت ــوان
و اصــیــلــیان ــد ،ولـ ــی مــ 
ق ــرآن ،جه ــاد کبی ــر)؛
و رفتارم ــان را ب ــه معیاره ــا و
م ـع ـنــای آنــه ــا را تــوس ـعــه داد.
۱۷
ضواب ــط اس ــامی نزدیکت ــر
 .5تقوای دینی و سیاسی.
طــرفــداران ایــن دیدگاه انقالب
کنیــم و ریــزش و رویــش را امــری
برخی از مسئوالن و کارگزاران
یا انقالبیبودن و انقالبیگری
طبیع ــی بدانی ــم.
جمهــوری اســامی ایــران ،اعــم
را با ویژ گیهایی چون برخورد
از روحانی ــان و غیـــر روحانیـــان
منطقی ،انضباط ،بصیر ،بینا،
دوم :دیـ ـ ـ ـ ـ ــدگاه تاری ـ ـ ـ ـ ــخی
نی ــز از س ــنگوارهایبودن واژه
مـعـتــدل و ع ــدالـ ـتورزی یعنی
ی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تصرفکنن ـ ـ ـ ـ ــدگان در
انق ــاب و انقالب ــی عب ــور ک ــرده
تــوه ـی ـنن ـکــردن ب ــه دیـ ـگ ــران و
معن ــای انق ـ ـ ـ ــاب ،انقالب ــی و
و آن را در معانـــی زیـــر بـــه کار
مـجــری فضایل اخــاقــی بــودن
انقالبیگ ــری
بردهان ــد .بی ــان دیدگاههـــای
همراه میکنند.
دی ــدگاه دیگ ــری وج ــود دارد
آن ــان از ای ــن جهـــت اهمیـــت
ک ــه مفه ــوم انق ــاب ،انقالب ــی
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از دای ــره انقالبیب ــودن خ ــارج
دارد ک ــه متولی ــان نهاده ــای
حوزه انقالبی و طلبه انقالبی،
هس ــتند؛
رس ــمی نظ ــام سیاسـ ـیاند و ی ــا
ی ـع ـنــی ح ـ ــوزه ی ــا طــلــبــهای که
 .6آیـ ـةاهلل اعرافـــی ،رئیـــس
نهاده ــای ح ــوزوی را مدیری ــت
متــر یــن م ــؤلــفــهه ــای یک
م ـه ـ 
حوزههـ ـ ــــــــــــای علـــــــــــــــــمیه،
میکنن ــد .ه ــر دو س ــامانه نی ــز در
حوزه علمیه ایدئآل و مطلوب
انقـ ـ ـ ـ ــابیبودن و روحـــــــــــیه
هویتس ــازی ب ــه وی ــژه درمی ــان
را داراس ــت و مؤلفههای حوزه
انقالب ــی داشـــتن را مســـاوی
حوزوی ــان مؤثرن ــد .ب ــه برخ ــی از
م ـط ـلــوب ن ـیــز ع ـ ـبـ ــارتانـ ــد :از
ب ــا روحی ــه جهـــادی داشـــتن
آن دیدگاهه ــا اش ــاره میش ــود:
عـلـمـیــت و اج ـت ـهــاد و تـقــای
تلق ــی کـــرده و میگویـــد:
 .1رئی ــس ق ــوه قضائی ــه ،آیـ ـةاهلل
عـ ـلـ ـم ــی و تـ ـ ـق ـ ــوا و ت ـ ــدی ـ ــن و
ح ــوزه انقالب ــی یعن ــی روحی ــه
ص ــادق الریجان ــی ،انقالب ــی
قمــداری و معنویتگرای.
اخــا 
جه ــادی بـــرای نشـــر معـــارف
ب ــودن را ب ــه پایبن ــدی ب ــه
پس ا گر حوزه در راستای تحقق
اس ــامی؛
ارزشه ــای انق ــاب ،آنه ــم در
ایــن مؤلفهها قــدم بــرداشــت و
 .7حجةاالســام و المســلمین
ش ــرایطی ک ــه ع ــدهای در داخ ــل
تفسیری انــزواطـلـبــانــه از دین
دکت ــر احم ــد واعظ ــی ،رئی ــس
و خ ــارج از کش ــور ت ــاش دارن ــد
و دیـ ـنداری ارائ ــه نکرد و بصیر
دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه
انق ــاب را از «انق ــاب» ته ــی
و آ گ ــاه بــه شــرایــط اجـتـمــاعــی و
علمی ــه ق ــم ،ب ــا تقس ــیمبندی
کنن ــد ،دانس ــته اس ــت؛
سیاسی جامعه خــود و جامعه
و تمایزگ ـــــــذاری از نقــــــــــــش
.2رئی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهور،
اسالمی بود ،همچنین نسبت
ام ــام خمینـــی در تأســـــــیس
حجةاالس ــام حس ــن روحان ــی،
به جامعه خــدوم بــود ،آنوقت
ارزشه ــا ،رویکـــرد انقالبـــی و
انقالب ــی ب ــودن را توج ــه ب ــه
حوزه علمیه ،حوزهای انقالبی
عینیتبخش ــیدن ارزشهـــ ــا،
رفت ــار اس ــامی و اج ــرای م ــکارم
خواهد بود؛
بنابرای ـ ـ ـ ـ ــــن انقـــــــــابیبودن
اخالقــی و همچنیــن بــه رفتــار در
خالص ــه و محص ــور نمیش ــود
چارچ ــوب قان ــون اساس ــی معن ــا
ب ــه آنان ــی ک ــه اندیش ــه ام ــام را
ک ــردهاس ــت؛
 .3رئیــس قــوه مقننــه ،علــی الریجانــی ،از ایــن واژه بــه میپذیرن ــد و نس ــبت مثبت ــی ب ــا ای ــن اندیش ــه برق ــرار
معنــای رصــد حــوادث منطقــه جهــت تثبیــت امنیــت میکنن ــد ،بلک ــه ح ــوزه انقالب ــی و طلبـــه انقالبـــی،
یعن ــی ح ــوزه ی ــا طلب ـهای ک ــه مهمتری ــن مؤلفهه ــای
پایــدار ایــران بهــره بــرد ه اســت؛
 .4آیـ ـةاهلل محم ــد ی ــزدی ،رئی ــس ش ــورای عال ــی ی ــک ح ــوزه علمی ــه ایدئ ــآل و مطلـــوب را داراســـت
جامع ــه مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ،انقالبیب ــودن را و مؤلفهه ــای ح ــوزه مطل ــوب نیـــز عبارتانـــد :از
ب ــه حراس ــت و مرزبان ــی از حا کمی ــت اس ــام و والی ــت علمی ــت و اجته ــاد و تق ــای علم ــی و تق ــوا و تدی ــن
فقی ــه س ــپس تروی ــج و تبلی ــغ آن در جامع ــه معن ــا و اخالقم ــداری و معنویتگ ــرای .پـــس ا گـــر حـــوزه
در راس ــتای تحق ــق ای ــن مؤلفهه ــا ق ــدم برداش ــت و
ک ــرده اس ــت؛
 .5آیـ ـةاهلل حس ــینی بوش ــهری ،انقالبیب ــودن را تفســیری انزواطلبانــه از دیــن و دیـنداری ارائــه نکــرد
مس ــاوی ب ــا تروی ــج تفک ــر اس ــام سیاس ــی میدان ــد؛ و بصیر و آ گاه به شــرایط اجتماعی و سیاســی جامعه
پس کسانی که اسالم غیرسیاسی را ترویج میکنند ،خ ــود و جامع ــه اس ــامی ب ــود ،همچنی ــن نس ــبت ب ــه
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جامعــه خــدوم بــود ،آنوقــت حــوزه علمیــه ،حــوزهای  .1انقالبیگ ــری ،یعن ــی برخ ــورد منطقـــی« :بـــرای
خیلیه ــا کـ ـه بیـ ـن انقالبیگ ــری و برخ ــورد منطق ــی
انقالب ــی خواه ــد ب ــود؛
ل انقالبـــی همـــرا ه بـــا
ت میبینن ــد ،عمـ ـ 
 .8برخ ــی دیگ ــر نی ــز گفتهان ــد ک ــه انقالب ــی ،یعن ــی مناف ــا 
ق و حسابش ــده ،قابــل
عملیات ــی ک ــردن هم ــه انگیزههای ــی ک ــه م ــردم تش ــکیالتی منطق ــی و دقیــ 
ب ــرای آن خوندادن ــد ،یعن ــی برنامهریزیداش ــتن ،جمـ ـع نیسـ ـت .م ــا مش ــاهده میکنیـ ـم کـ ـه اینه ــا
ع ش ــود .انقالبیگ ــری ب ـ ه ای ـن
م جم ـ 
عقالنیــت و اولویتهــا را همراهداشــتن .عــدهای نیــز میتوان ــد ب ــا ه ـ 
ش کنی ـم،
ت ک ـ ه م ــا آنجای ــی ک ـه نبای ــد پرخ ــا 
تأ کیــد کردهانــد کــه انقالبــی یعنــی کسـیکه عــاوه بــر نیس ـ 
ن اسـت
ش کنیـم .انقالبیگــری بـ ه آ 
نکــه بــه دنبــال تأمیــن منافــع خــود اســت ،اجــازه بیخــودی پرخــا 
ای 
ن
نمیدهــد منافــع ملــی و جمعــی خدش ـهدار شــود؛ ۱۸کـه مــا مواضـع اســامی و انقالبــی را قاطعانـه و بــدو 
ن و خامشــدن در مقابـل
 .9انقالبیگ ــری ،یعن ــی پایبن ــدی ب ــه اص ــول و رودربایســتی و مرعوبشــد 
مس ــائل ارزش ــی دی ــن ی ــا عم ــل ب ــه وظای ــف اخالق ــی ،برخــی از چهرههــای امیدبخـش کاذب ،حفــظ کنیـم.
۱۹
ن مواضـــع انقالبـــی و
وقت ــی توانس ــتیم خ ــط روشـ ـ 
قانون ــی ،وجدان ــی ،دین ــی؛
ً
م و مرع ــوب قدرته ــا
اس ــامی را دقیق ــا حف ــظ کنیــ 
انقالبیگری در ابتنای به معنا
م و ب ــا کس ــی رودربایس ــتی نداش ــته باش ــیم و
نش ــوی 
ب ــرای تبی ــن معن ــای
ت ب ـه
ب نخوری ـم ،در حقیق ـ 
فری ـ 
یگ ــری ب ــه اش ــارت مق ــام
انقالب 
مشــی انقالبــی و اســامی توجـ ه
معظ ــم رهب ــری دراینب ــاره
«حـ ــرکـ ــت انـ ـق ــاب ــی ب ــرخ ــاف
۲۰
کردهایـ ـم».
خواهی ــم پرداخ ــت .ایش ــان ب ــا
الــق ــائ ــات اف ـ ــراد خـبـیــث و یک
 .2انقالبیگـ ـ ـ ـ ــری ،یعنـــــــــــــــــی
تص ــرف در معن ــای انق ــاب،
عده از قلمبهمزدهای داخلی
انضب ــاط« :حرکـــت انقالبـــی
انقالب ــی ب ــودن وانقالبیگ ــری
کـ ــه آن را تـ ــرویـ ــج م ـیک ـن ـنــد و
برخ ــاف القائ ــات اف ــراد خبی ــث
را وارد ادبی ــات سیاس ــی پ ــس
اینطور القا میکنند که انقالب
و ی ــک ع ــده از قلمبهمزدهـــای
از انق ــاب نم ــود ،ایش ــان
یـعـنــی آش ـف ـت ـگــی ،ســردرگ ـمــی،
داخلــی کــه آن را ترویــج میکننــد
در مقاب ــل جوهرگرای ــان ک ــه
هیچیبههیچی نبودن و سنگ
و اینط ــور القـــا میکننـــد
تفس ــیری ایس ــتا ومتحجران ــه
روی سنگ بند نشدن نیست،
ک ــه انق ــاب یعنـــی آشـــفتگی،
از انق ــاب دارن ــد ،پویش ــی
بلکه انضباط انقالبی ،برترین
س ــردرگمی ،هیـــــــ ــچیبههیچی
ب ــه انق ــاب میدهن ــد ک ــه در
یتــر یــن انضباطهاست.
و قــو 
نب ــودن و س ــنگ روی ســـنگ
مراح ــل رهگی ــری واس ــتحکام
بـینـظـمـی کــه در اول انـقــاب
بن ــد نش ــدن نیســـت ،بلکـــه
بخش ــی ،ت ــداوم مییاب ــد.
هخــاطــر ایــن
دی ــده م ـیشــود ،بـ 
انضب ــاط انقالبـــی ،برتریـــن و
بنابرای ــن روحانی ــت براس ــاس
اسـ ــت ک ــه بــن ــای غ ـلــط و ک ــج و
قویتری ــن انضباطهاســـت.
ای ــن تفس ــیر میتوان ــد از
پــوس ـیــد ه ایــی وجـ ــود دارد که
ی ک ــه در اول انقـــاب
بینظمـ ـ 
مشک ـ ـ ـ ــله/دش ـ ـ ــواره خ ـ ـ ــود
باید آن را بههم ریخت و بنای
دی ــده میش ــود ،بهخاط ــر ای ــن
عب ـ ـ ـ ـ ـ ــورکند .درایـ ـ ـ ــنجا ب ــه
نویی گذاشت.
اس ــت ک ــه بن ــای غل ــط و ک ــج و
واژگان ــی از معنای ــی انقالبگ ــری
پوس ــیدهایی وجـــود دارد کـــه
میپردازی ــم:

بــه بعضــی از بــزرگان حــوزه ،بــه
ً
بعضی از مراجع یک وقتی مثال
اهانت ــی ش ــده باش ــد ،درس ــت
ً
باش ــد ،بدانیـــد ایـــن قطعـــا
انحــراف اســت؛ ایــن خطاســت.
اقتض ــای انقالبیگ ــری ،اینه ــا
نیس ــت .انقالبـــی بایـــد بصیـــر
باش ــد؛ بای ــد بین ــا باش ــد؛ بای ــد
پیچیدگیه ــای ش ــرایط زمان ــه
۲۲
را درک کن ــد».
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بای ــد آن را ب ــه ه ــم ریخ ــت و
بن ــای نوی ــی گذاش ــت .آن ب ــه
«م ـبــادا حرکت انقالبی جــوری
ه ــم ریختگ ــی متعل ــق ب ــه اول
بـ ــاشـ ــد کـ ــه بـ ـت ــوانـ ـن ــد تـهـمــت
انق ــاب اس ــت؛ انق ــاب ک ــه آن
افراطیگری به او بزنند .از افراط
بههمریخ ـ ـ ـ ـ ــتگی نیسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت؛
و تـفــریــط بایستی پــرهـیــز کــرد.
انقــاب یــک امــر مســتمر اســت؛
نه ــای ان ـقــابــی بــدانـنــد،
ج ــوا 
انقــاب یعنــی ســازندگی؛ یعنــی
نط ــور ک ــه ک ـن ــارهگ ـی ــری و
هــم ــا 
روی ــش و بالندگ ــی .روی ــش
ســک ــوت و بــیتــف ــاوت ــی ضــربــه
و بالندگ ــی ب ــدون انضب ــاط،
م ـ ـ ـیزنـ ـ ــد ،زی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادهروی هــم
ب ــدون قان ــون و ب ــدون نظ ــم
ضــربــه م ـیزنــد؛ مــراقــب باشید
مگ ــر ممک ــن اس ــت!؟ بهتری ـ ِـن
زیــادهروی نشود .ا گر آنچیزی
کارهــا را کســانی کردهانــد کــه بــا
 .4انقـ ـ ـ ـ ــابیگری ،یعــــــــــــــنی
ک ــه گ ـ ــزارش ش ــده اس ــت ک ــه به
روحی ــه انقالب ــی کردهان ــد؛ ه ــم
اج ــرای عدال ــت« :ا گ ــر ب ــه ن ــام
ب ـع ـضــی از مــق ــدس ــات حـ ــوزه،
در جن ــگ ،ه ــم در س ــازندگی و
عدالتخواهـــی و بـــه نـــام
بــه بعضی از بــزرگــان ح ــوزه ،به
ً
هــم در علــم و مســائل فرهنگــی.
یگ ــری ،اخ ــاق را زی ــر پ ــا
انقالب 
بعضی از مراجع یک وقتی مثال
بنابرای ــن ،انقالب ــی بمانی ــد.
بگذاری ــم ،ضـــرر کردهایـــم؛ از
اهــان ـتــی ش ــده بــاشــد ،درســت
ً
روحی ــه انقالب ــی یعن ــی اس ــیر
خ ــط ام ــام منح ــرف ش ــدهایم.
باشد ،بدانید این قطعا انحراف
ح ــدود تحمیل ــی نش ــدن؛ قان ــع
ا گ ــر ب ــه نـــام انقالبیگـــری،
است؛ این خطاست .اقتضای
ب ــه گیرندگ ــی قطرهچکان ــی
ب ــه ن ــام عدالتخواهـــی ،بـــه
انـقــابـیگــری ،ای ـنهــا نیست.
نش ــدن؛ ب ــا امی ــد دنب ــال ه ــدف
ب ــرادران خودم ــان ،ب ــه م ــردم
انقالبی باید بصیر باشد؛ باید
حرک ــت ک ــردن ،و ب ــا انگی ــزه ،ب ــا
مؤمــن ،بــه کســانی کــه از لحــاظ
بینا باشد؛ باید پیچیدگیهای
نش ــاط ،ب ــا اص ــرار و پیگی ــری
فک ــری ب ــا م ــا مخالفان ــد ،ام ــا
شرایط زمانه را درک کند».
آن را بهدسـ ـتآوردن .ای ــن،
میدانی ــم ک ــه ب ــه اص ــل نظ ــام
انق ــاب و حرک ــت انقالب ــی
اعتقــاد دارنــد ،بــه اســام اعتقــاد
۲۱
دارنــد ،اهانــت کردیــم ،آنهــا را
اس ــت».
یگ ــری ،یعن ــی بصی ــر ،بین ــا و معت ــدل :م ــورد ای ــذا و آزار ق ــرار دادی ــم ،از خ ــط ام ــام منح ــرف
 .3انقالب 
«مب ــادا حرک ــت انقالب ــی ج ــوری باش ــد ک ــه بتوانن ــد ش ــدهایم .ا گ ــر بخواهی ــم ب ــه نـــام انقالبیگـــری و
تهم ــت افراطیگ ــری ب ــه او بزنن ــد .از اف ــراط و تفری ــط رفت ــار انقالب ــی ،امنی ــت را از بخش ــی از م ــردم جامع ــه
بایس ــتی پرهی ــز ک ــرد .جوانه ــای انقالب ــی بدانن ــد ،و کش ــورمان س ــلب کنی ــم ،از خـــط امـــام منحـــرف
همانط ــور ک ــه کنارهگی ــری و س ــکوت و بیتفاوت ــی ش ــدهایم .در کش ــور آرا و عقایـــد مختلفـــی وجـــود
ضرب ــه میزن ــد ،زی ــادهروی ه ــم ضرب ــه میزن ــد؛ دارد .ا گــر چنانچــه یــک عنــوان مجرمانـهای بــر یــک
مراقــب باشــید زیــادهروی نشــود .ا گــر آنچیــزی کــه حرکت ــی ،ب ــر ی ــک حرف ــی منطب ــق ش ــود ،ای ــن عن ــوان
گــزارش شــده اســت کــه بــه بعضــی از مقدســات حــوزه ،مجرمان ــه البت ــه قاب ــل تعقی ــب اس ــت؛ دس ــتگاههای
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موظ ــف بای ــد تعقی ــب کنن ــد و میکنن ــد؛ ام ــا ا گ ــر برخــی از صاحبنظــران قدیــم و جدیــد بــر ایــن باورنــد
عن ــوان مجرمانـ ـهای نباش ــد ،کس ــی اس ــت ک ــه کــه یکــی از راههــای پایــداری نظــام سیاســی از طریــق
نمیخواه ــد بران ــدازی کن ــد ،نمیخواه ــد خیان ــت جامعهپذیــری اســت و در ایــن میــان آمــوزش و تعلیــم
کن ــد ،نمیخواه ــد دس ــتور دش ــمن را در کش ــور و تربی ــت ،اهمی ــت فزاین ــدهای دارد .ب ــه تعبی ــری ب ــا
اج ــرا کن ــد ،ام ــا ب ــا س ــلیقه سیاس ــی م ــا ،ب ــا م ــذاق تحــول در نظــام آموزشــی میتــوان از دچارشــدن بــه
ـش ع ــدم همس ــویی آن
سیاس ــی م ــا مخال ــف اس ــت ،م ــا نمیتوانی ــم امنی ــت چالشهای ــی همچ ــون چال ـ ِ
را از او دری ــغ بداری ــم؛ عدال ــت را دری ــغ بداری ــم؛ «و ب ــا نظ ــام سیاس ــی موج ــود پرهی ــز نم ــود .ب ــه همی ــن
ّ
ّ
الیجرمنکــم شــنئان قــوم علــی ال تعدلــوا» .قــرآن بــه مبناس ــت ارس ــطو معتقداس ــت« :آنچـــه بیشـــترین
م ــا دس ــتور میده ــد و میفرمای ــد :مخالف ــت ش ــما س ــهم را در دوام و ق ــوام قوانی ــن دارد ،ســـازگاری
ب ــا ی ــک قوم ــی ،موج ــب نش ــود ک ــه عدال ــت را ف ــرو آمــوزش و پــرورش بــا نــوع دولــت اســت و ایــن چیــزی
بگذاریــد و فرامــوش کنیــد« .اعدلــوا»؛ حتــی در مــورد اس ــت ك ــه جهانی ــان از آن غاف ــل هس ــتند .بهتری ــن
قوانی ــن نی ــز ،حت ــی ا گ ــر توس ــط
مخال ــف ه ــم عدال ــت ب ــه خ ــرج
دهی ــد« .ه ــو اق ــرب ّ
تمــام افــراد جامعــه هــم معتبــر
للتق ــوی»
«مــا نباد قناعت بــه ایــن بكنیم
و مش ــروع دانســـته شـــود .در
ای ــن عدال ــت ،نزدیکت ــر ب ــه
كه در عصر خودمان جمهورى
۲۳
صورتــی ارزش و اعتبــار خواهنــد
تقواس ــت».
ما
ـت؛
ـ
س
ا
ـده
ـ
ش
محقق
اسالمى
داشــت كــه بــه وســیله آمــوزش
راه ح ــل تح ــول معنای ــی در
ب ــراى عصرهاى بعد بــایــد حاال
و پ ــرورش ب ــه نســـل جـــوان
مفه ــوم انقالبیگ ــری
فكر بكنیم؛ یعنى ما همانطورى
آموخت ــه ش ــوند و آمـــوزش و
 .5پرسش ــی ک ــه حوزوی ــان
كــه خــودمــان مـقــاصــدى دار یــم
پ ــرورش نی ــز ب ــا قوانی ــن مزب ــور
ب ــا آن روبـ ـهرو خواهندش ــد
و روى آن مقاصد ایــن نهضت
۲۴
تطاب ــق داشـــته باشـــند».
آنک ــه چگون ــه و از چ ــه راه ــی
را كردیم ،اعقاب ما هم همان
همچنی ــن ایـــن نکتـــه را از
ی ــا راههای ــی میت ــوان ای ــده
م ـقــاصــد را دارن ـ ــد و آنهـ ــا هم
ارس ــطو ی ــادآور ش ــویم ک ــه وی
انقالب ــی خ ــود را در دوران بع ــد
احتیاج دارند به اینكه اجتماع
ب ــرای پیشگیـــری از انقـــاب،
از انق ــاب ،یعن ــی در دوران
داش ـتــه بــاشـنــد ،بنیش داشته
ب ــه حکومتم ــردان ش ـشگونه
اس ــتقرار جمه ــوری اس ــامی
باشند كه بتوانند این چیزى را
پن ــد و ان ــدرز میده ــد ک ــه یک ــی
دنب ــال نماین ــد؟ آن دس ــته از
كه شما به دســت آوردیــد آنها
از آنهــا عبــارت اســت از اینکــه
روحانیان ــی ک ــه انقالبیگ ــری
ن ـ ـگ ـ ـهدارى ك ـن ـنــد و آن قضیه
روش تربی ــت اف ــراد را ب ــا روح و
را توس ــعه مفهوم ــی داده و
تربیت و تعلیم است كه تربیت
سرش ــت نظ ــام سیاس ــی کش ــور
همچنی ــن آن را در تمام ــی
و تعلیم بــایــد ط ــورى بــاشــد كه
ســازگار کننــد؛ یعنــی ا گــر شــکل
مراح ــل پنجگان ــه انق ــاب
مسیرش مسیر همین نهضت
حکوم ــت دموکراســـی اســـت،
س ــرایت میدهن ــد ،ب ــر ای ــن
باشد و دنباله همین مسائلى
م ــردم بای ــد مطابـــق قوانیـــن
باورن ــد ک ــه روحی ــه انقالب ــی
كه درست كردید باشد».
دموکراس ــی پـــرورش یابنـــد و
از راه تربی ــت و آم ــوزش قاب ــل
ا گ ــر الیگارش ــی اس ــت ،مطاب ــق
ن کــه
پیگیــری اســت؛ همچن ــا 

با ش ــند ؟
ج) طلبهه ــا و آموزشگی ــران حـــوزوی چـــه
ویژگیهای ــی بایس ــتی داشـــته باشـــند؟
د) روشهای آموزش چه میباشند؟
هــ) هــدف از آمــوزش طــاب چیســت؟ مــورد بررســی
ی نشــدن
و کنــکاش قــرار گیرنــد؛ امــا بــه خاطــر طوالنـ 
ای ــن نوش ــتار ،از می ــان محوره ــای ی ــاد ش ــده فق ــط
ـور اه ــداف آم ــوزش ح ــوزه علمیـــه را بررســـی
مح ـ ِ
خواهیــم کــرد تــا بــه واســطه آن ،جایــگاه و موقعیــت
رویک ــرد انقالبیگ ــری در مواجه ــه ب ــا رون ــد تغیی ــر و
تح ــول ش ــفافتر گ ــردد.
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قوانی ــن الیگارش ــی .ب ــه گفت ــه او ا گ ــر ش ــیوه و نه ــاد
زندگ ــی م ــردم ب ــا ش ــکل حکوم ــت خ ــود همآهن ــگ
نباشــد ،حتــی بهتریــن قوانیــن اثــری در بهبــود حــال
کش ــور نخواه ــد داش ــت ۲۵.درب ــاره همس ــویی نظ ــام
آموزش ــی ب ــا نظ ــام سیاس ــی از ن ــگاه صاحبنظ ــران
جدیــد ،میتــوان بــه امــام خمینــی(ره) اشــاره داشــت
ک ــه دراینب ــاره میگوی ــد« :م ــا نب ــاد قناع ــت ب ــه ای ــن
بكنی ــم ك ــه در عص ــر خودم ــان جمه ــورى اس ــامى
محق ــق ش ــده اس ــت؛ م ــا ب ــراى عصره ــاى بع ــد بای ــد
ح ــاال فك ــر بكنی ــم؛ یعن ــى م ــا همانط ــورى ك ــه
خودم ــان مقاص ــدى داری ــم و روى آن مقاص ــد ای ــن
نهض ــت را كردی ــم ،اعق ــاب م ــا ه ــم هم ــان مقاص ــد را
دارنــد و آنهــا هــم احتیــاج دارنــد بــه اینكــه اجتمــاع اه ــداف آم ــوزش حوزهه ــای علمی ــه ،چ ــه در دوران
داش ــته باش ــند ،بنی ــش داش ــته باش ــند ك ــه بتوانن ــد پهلــوی یــا دوران شــکلگیری انقــاب و انقالبیگــری
ای ــن چی ــزى را ك ــه ش ــما ب ــه دس ــت آوردی ــد آنه ــا انقالبیون و چه در زمان اســتقرار جمهوری اســامی،
نگــهدارى كنن ــد و آن قضی ــه تربی ــت و تعلی ــم اس ــت در برخــی مــوارد مشــترک اســت؛ البتــه بعــد از انقــاب
كــه تربیــت و تعلیــم بایــد طــورى باشــد كــه مســیرش اســامی مــواردی نیــز بــه آن افــزوده شــده اســت کــه
مســیر همیــن نهضــت باشــد و دنبالــه همیــن مســائلى نش ــانگر تمای ــز مقاط ــع مختل ــف باشـــد .برخـــی از
۲۶
اه ــداف علم ــی و آموزش ــی ک ــه انقالبی ــون حوزهه ــای
ك ــه درس ــت كردی ــد باش ــد».
علمی ــه در دوران شـــکلگیری
بگــری ،یعنــی آمــوزش
 .6انقال 
انق ــاب اســـامی یـــا دوران
ب ــه هن ــگام ب ــا ط ــرح :اینک ــه
اهـ ـ ــداف آمـ ـ ــوزش ح ــوز هه ــای
پهلــوی آن را دنبــال میکردنــد،
آی ــا آم ــوزش ح ــوزوی ،هم ــان
علمیه ،چه در دوران پهلوی
عب ــارت ب ــود از:
ـوزش مســیر نهضــت اســامی
آمـ ِ
یــا دوران شکلگیری انـقــاب و
 .1حــوزه بایــد مهمتریــن پایــگاه
و ی ــا آی ــا آم ــوزش حوزهه ــای
یگــری انـقــابـیــون و چه
انـقــابـ 
محکــم اســام در برابــر حمــات،
علمی ــه ،هم ــان آم ــوزش
در زمـ ــان اســتــق ــرار جـمـهــوری
انحراف ـ ـــات و کـــــــــــجرویهایی
انقالبــی و تــداوم راه انقالبیــون
اس ـ ــام ـ ــی ،در ب ــرخ ــی م ـ ــوارد
مانن ــد تفکـــر اهـــل جمـــــــــــود،
میباش ــد؟ الزم اس ــت ب ــرای
م ـش ـتــرک اسـ ــت؛ ال ـب ـتــه ب ـعــد از
مقدسنماهــــ ــا ،روحـــــــــ ــانیون
یافت ــن پاس ــخ محورهای ــی
ان ـقــاب اســامــی م ـ ــواردی نیز
وابس ــته و تحجرگراه ــا باش ــد؛
همچ ــون:
بــه آن اف ـ ــزوده ش ــده اس ــت که
 .2ح ــوزه علمیـــه و حوزویـــان
الــف) آمــوزش حــوزوی چیســت
نشانگر تمایز مقاطع مختلف
بای ــد تم ــام ّ
هـــم و غمشـــان،
و موضوعــش چــه میباشــد؟
باشد.
آنه ــم ب ــدون دخ ــل و تص ــرف،
ب) مدرس ــان ح ــوزوی چ ــه
تروی ــج مس ــائل ح ــال و ح ــرام
مختصات ــی بای ــد داش ــته
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تشریح موانع
اله ــی باش ــد؛
ا گ ــر ماحص ـ ِـل رســـالت و
 .3مجاهــدت علمــی بــا وجــود
ا گـ ـ ـ ــر م ـ ــاحـ ـ ـص ـ ـ ِـل رسـ ـ ــالـ ـ ــت و
ـئولیت حوزههـــای علمیـــه
ـ
مس
دش ــواریهای ف ــراوان و
ِ
مسئولیت حوزههای علمیه بر
ِ
ب ــر مبن ــای رهنمودهـــا و
امکان ــات ان ــدک ،بای ــد دنب ــال
مبنای رهنمودها و دیدگاههای
دیدگاهه ــای امـــام خمینـــی،
ش ــود .ام ــا بع ــد از پی ــروزی
ام ــام خمینی ،مــراجــع تقلید و
مراج ــع تقلیـــد و اســـناد
انق ــاب و اس ــتقرار جمه ــوری
اس ـنــاد بــاالدس ـت ـیای همچون
باالدس ــتیای همچـــون ســـند
اس ــامی ای ــران ،ع ــاوه ب ــر
س ـنــد چــشــمان ــداز ح ــوزهه ــای
چشــمانداز حوزهه ــای علمی ــه،
اه ــداف پیش ــین ،اه ــداف
علمیه ،مصوب  1395را در پرتو
مصــوب  1395را در پرتــو تبییــن
دیگ ــری را همچ ــون:
تبیین و تفسیر ،تعلیم و تربیت،
و تفس ــیر ،تعلیـــم و تربیـــت،
ال ــف) حوزوی ــان بای ــد مطل ــع و
تبلیغ ،دعــوت و دفــاع از دین،
تبلیــغ ،دعــوت و دفــاع از دیــن،
مس ــلط ب ــر عل ــوم روز باش ــند؛
اقــامــه دی ــن در اب ـعــاد فـ ــردی و
اقام ــه دی ــن در ابعـــاد فـــردی و
بنابرای ــن بای ــد در تبوی ــب و
اجـتـمــاعــی ،آنه ــم بــر پــایــه فقه
اجتماع ــی ،آنه ــم ب ــر پای ــه فق ــه
تنقی ــح عل ــوم قرآن ــی و س ــنت
لبــی ــت ب ــدانـ ـی ــم ،آنوقـ ــت
اهــ 
اهلبی ــت بدانیـــم ،آنوقـــت
و س ــیره معصوم ــان (عه ــم)
یگ ــردد
ایـ ــن س ـ ــؤال مــط ــرح مــ 
ای ــن س ــؤال مطـــرح میگـــردد
دقــت الزم را داشــته باشــند تــا
کــه ح ــوزهه ــای علمیه مستقر
ک ــه حوزهه ــای علمی ــه مس ــتقر
از دانشهــا و علــوم غیررایــج در
در ج ـم ـهــوری اس ــام ــی ای ــران
در جمه ــوری اســـامی ایـــران
حوزهه ــا فاصل ــه نگیرن ــد؛
ـرد
جـهــت تحقق اهـ ــداف روی ـکـ ِ
ـرد
ـ
رویک
ـداف
ـ
اه
ـق
ـ
ق
تح
ـت
ـ
ه
ج
ـرایت
ب) مراقب ــت از س ـ
ِ
انقالبی با چه موانعی در سطح
انقالبــی بــا چــه موانعــی در ســطح
الیهه ــای تفک ــر اه ــل جم ــود
آمــوزشــی ،اجتماعی و سیاسی
آموزش ــی ،اجتماع ــی و سیاس ــی
ب ــه ط ــاب ج ــوان؛
مواجه میباشد؟
مواج ــه میباش ــد؟ پاس ــخ ای ــن
ج) توج ــه ب ــه حکوم ــت ،ب ــه
رویکـــرد انقالبـــی در
اس ــت ک ــه
عن ــوان فلس ــفه عمل ــی فق ــه
ِ
حوزهه ــای علمیـــه بـــا موانـــع
در تمام ــی زوای ــای زندگ ــی
ســنگین زیــر مواجــه بــوده اســت؛ موانعــی همچــون:
بش ــریت؛
د) پیاد هک ــردن اص ــول محک ــم فق ــه در عم ــل ف ــرد  .1بازب ــودن تفک ــر روحانی ــون وابس ــته ،مقدسنم ــا
و جامع ــه و پاسـ ـخگویی ب ــه معض ــات جامع ــه ،و تحجرگ ــرا؛ تفک ــری ک ــه تنه ــا تغیی ــر ش ــیوه داده ت ــا
انقالبی ــون دنب ــال میکردن ــد ت ــا انقالبی ــون بتوانن ــد منجــر بــه ســرایت تفکــر آنــان بــه طــاب جــوان گــردد؛
ب ــه آرمانهایش ــان دس ــت یابن ــد .ب ــرای اینک ــه  .2حرکــت اســتعماری در القــای شــعار جدایــی دیــن
مش ــخص ش ــود ت ــا چ ــه ان ــدازه اه ــداف پیشگفت ــه ،از سیاســت؛
ب ــرای رویک ــرد انقالب ــی در حوزهه ــای علمی ــه تحق ــق  .3غرقش ــدن حوزهه ــای علمی ــه در اح ــکام ف ــردی
یافتــه اســت ،بهتــر اینکــه بــا تشــریح موانــع بــه پاســخ و عب ــادی و غفل ــت از اح ــکام اجتماع ــی ،اقتص ــادی
و سیاس ــی اس ــام؛
نزدی ــک ش ــویم.
 .4پذیرفت ــن ای ــده ع ــدم دخال ــت روحانیـــون در
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سیا س ــت؛
 .5تقدسنمای ــی و فضیل ــت ش ــمردن ظواه ــر و
مظاه ــر گوشهنش ــینی و ان ــزوای اجتماع ــی؛
 .6اخت ــاف می ــان روحانی ــان متعه ــد و اصی ــل در
قال ــب جناحبندیه ــای سیاس ــی؛
 .7فراموشکردن و غفلت از اهداف کلی و بلندمدت
انقالب و محصورشدن در امکانات موجود؛
۲۷
 .8غفلت از نیازها و تحوالت آینده.
از می ــان م ــوارد هش ـتگانه ی ــاد ش ــده فق ــط ب ــه ی ــک
مــورد ،یعنــی «فراموشکــردن و غفلــت از اهــداف کلــی
و بلندم ــدت انق ــاب و محصورش ــدن در امکان ــات
موج ــود» آنه ــم بس ــیار اجمال ــی اش ــاره میکنی ــم:
چشـماندازی کــه حــوزه علمیــه قــم بــرای افــق 1404
نک ــه ح ــوزه علمی ــه نه ــادی
تدوی ــن ک ــرده اس ــت ،ای 
خواه ــد ب ــود متعال ــی ،مرج ــع نهاده ــای همســـو،
مؤثرتری ــن اس ــوه ب ــرای مخاطب ــان ،فرا گی ــر در س ــطح
مل ــی ،پاسـ ـخگو و نقشآفری ــن در س ــطح بینالمل ــل
و پیش ــرو در ارائ ــه جام ــع ،متق ــن و فاخ ــر دی ــن و
مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ .ایــن نهــاد بــرای تحقــق ایــن
کالن حوزه را در  17بند و
چشـمانداز ،سیاسـتهای ِ
اهداف کالن را در  9بند و با تشریح و تفصیل هریک
ِ
از آنها در ســال  1395تدوین کرده اســت که نکات
بس ــیار جال ــب و مفی ــدی را در آن نگاش ــته و ی ــادآور
ً
شــدهاند؛ مثــا یکــی از اهــداف کالنــی کــه آمــده ،ایــن
اســت :حضــور فعــال و مؤثــر و برجســته در عرصههــای
فرهنگــی و تمدنــی در ســطح بینالملــل بــا اقدامــات
راهب ــردیای همچ ــون شناسـ ــایی و منطقهبن ــدی
تبلیغ ــی جوام ــع ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ویژگیه ــای
مناط ــق ،در س ــطح فرامل ــی ۲۸.ا گرچ ــه س ــندی را
ک ــه ح ــوزه علمی ــه ق ــم ب ــا عن ــوان س ــند چشـ ـمانداز
حوزهه ــای علمی ــه ب ــا امض ــای مرتض ــی مقتدای ــی،
دبی ــر ش ــورای عال ــی ح ــوزه علمی ــه ق ــم ۲۹مص ــوب و
منتش ــر ک ــرد ،ول ــی بح ــث ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن س ــند

چ ــه ان ــدازه عملیات ــی ش ــده اس ــت و ح ــوزه علمی ــه
خ ــود را محص ــور در امکان ــات موجـــود نکردهانـــد،
بحثــی اســت جــدی کــه الزم اســت بــا آمــار و ارقــام و
بــا تحقیقــات ّکمــی و کیفــی بــه آنهــا پرداختــه شــود؛
ول ــی ب ــه اجم ــال و ب ــا مش ــاهده وضعی ــت موج ــود،
میت ــوان گف ــت ک ــه ح ــوزه علمی ــه اه ــداف اساس ــی
و کالن خ ــود را ب ــه کن ــاری نه ــاده و ب ــه م ــوارد بس ــیار
جزئ ــی پرداخت ــه اس ــت؛ آنه ــم ب ــا ای ــن توجی ــه ک ــه
بیش ــتر از ای ــن امکان ــات نداری ــم.
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عوامل سیاستزدگی
در میان حوزویان
سیاســتزدگی ،از جملــه مباحثــی اســت کــه در کنــار بحــث انقالبیگــری و ورود بــه
یشــود و بــا توجــه بــه جایــگاه واالی حوزههــای علمیــه،
عرصــۀ سیاســت مطــرح م 
بررســی پیآمدهــای منفــی و چالشبرانگیــز ایــن امــر اهمیــت دوچنــدان مییابــد.
جامعــۀ سیاس ـتزده ،جامع ـهای اســت کــه همــۀ امــور را صفــر و صــد تحلیــل میکنــد و
افــراد ،حاضــر نیســتند اندکــی از مواضــع خــود کوتــاه آینــد و خــود را حــق مطلــق و طــرف
مقابــل را باطــل مطلــق میپندارنــد .طبیعــی اســت کــه در انتهــای ایــن نگــره ،افــراد بــه
کســویهنگری درمیافتنــد و بــه دیگــران ،حــق اظهــار نظــر
سیدکاظم سیدباقری تکاندیشــی ،تکگویــی و ی 
نمیدهنــد .بنابرایــن ،سیاس ـتزدگی بــه همــراه خــود ،جان ـبداری از یــک بــاور و نگــرۀ
دانشــیار پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشــه اســامی سیاســی بــه طــور مطلــق و تحلیلهــای یکســویه م ـیآورد .بــر ایــن اســاس ،پرســش
اصلــی ایــن نوشــتار ،عوامــل سیاس ـتزدگی در میــان حوزویــان و راهکارهــای برونرفــت
از آن اســت .در پاســخ ،ایــن فرضیــه ارائــه گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه امــوری چــون
دگرگونــی و انعطــاف ،جانــبداری و قدرتخواهــی و خواهــش مشــارکت در سیاســت،
هرچنــد بــا توجــه بــه روحیــۀ علــم و پرهیــزکاری ،سیاس ـتزدگی کمتــر جــای جــوالن
مییابــد؛ در برخــی مواقــع و در میــان تعــدادی از آنــان بــه ویــژه طــاب جــوان ،میتــوان
عوامــل سیاســتزدگی را در امــوری چــون تحلیلهــای تقلیــدی ،خودحقپنــداری و
تهــای خــاف شــر ع و
انحصارطلبــی ،تحلیــل و رفتارهــای افراطــی و تفریطــی و فعالی 
قانــون پیجویــی کــرد و بــا روشهایــی چــون آ گاهیبخشــی علمــی ،گســترش ســعۀ
صــدر و شــکیبایی ،تقویــت روحیــۀ اجتهــاد و آزاداندیشــی و تقویــت اعتــدال و عقالنیــت،
بــه برونرفــت آنــان از سیاس ـتزدگی امیــدوار بــود.
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گروههایــی کــه بــه دنبــال خواســتههای خــود و منافــع
عوامل سیاستزدگی در میان حوزویان
پــس از انقــاب اســامی ،در حوزههــای علمیــه گروهــی هســتند ،روال امــور را بــه گونـهای تنظیــم کننــد
تــاش بســیار شــده اســت تــا همراهــی سیاســت و کــه دیگــران بهطــور کامــل ،مطیــع و ســراپا حلقــه بــه
دیانــت ،مســتدل شــود .بــه جــز برخــی مــوارد کــم ،ایــن گــوش آنــان باشــند .گاه ایــن ســودجویان ،در میــان
ً
امــر را میتــوان در میــان طــاب جــوان ،پذیرفتهشــده طــاب کــه از اقشــار دیـنداری و نســبتا صاحبنفــوذ
تلقــی کــرد .حضــور مســئوالنه و مشــفقانه در امــر جامعــه بهویــژه در میــان اقشــار مذهبــی ،بهشــمار
سیاســت و تــاش بــرای همراهــی دیگــران ،تالشــی میآینــد ،نفــوذ کــرده ،از ابــزار دیــن بهــره میگیرنــد و
بــوده کــه انجــامشــده اســت؛ امــا در کنــار ایــن مســئله ،تحلیلهــای جانبدارانــه ،افراطــی و احساســی خــود
در میــان افــرادی کــه گاه آشــنایی محــدودی بــا منطــق را بــه نــام دیــن و بــه کام خــود ،بــه کســانی کــه دغدغــۀ
قــدرت و سیاســت دارنــد ،رفتارهایــی افراطــی و متأثــر مذهبــی و ذهنــی پــا ک دارنــد ،تحمیــل میکننــد و آنــان
از کنــش سیاس ـتبازان دیــده شــده و میشــود ،کــه را در راســتای منافــع حزبــی خــود بــه کار میگیرنــد .بــا
حکایــت از رفتارهــای ناســالم ،مبالغهآمیــز ،آســیبزا ،ایــن نگــره اســت کــه تحلیلهــای افراطــی ،تقلیــدی
غیرهنجارمنــد و غیراخالقــی دارد و میتــوان از آن بــه و یکجانبــه در جامعــه رواج مییابــد و پیــروان آن
گروههــا ،هیــچ اعتنایــی بــه هنجارهــا ،ارزشهــا ،افــکار
سیاس ـتگریزی تعبیــر کــرد.
و دغدغههــای دیگــران ندارنــد .طلبــه یــا فــردی کــه
در ایــن حلقــۀ تقلیــد میافتــد
 .1تحلیلهای تقلیدی
و از خــود دادهای راســتین
یک ـ ـــی از امتیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازها و
و تحلیلــی عقلــی و فکرشــده
برتریهــای قــدرت مطلــوب
یکی از امتیازها و برتریهای
ندارد ،سیاستزدهای است که
در جامعــۀ اســامی ،آن اســت
ق ـ ــدرت م ـط ـلــوب در جــامـعــۀ
منتظــر نگرشهــای تندروانــه و
کــه قدرتمنــدان ،کارگـ ـ ـ ـ ـ ــزاران
اس ـ ـ ــام ـ ـ ــی ،آن اسـ ـ ـ ــت کــه
کندروانــه دیگــران میمانــد.
و گرو هه ـ ـ ـــای س ـ ـ ـــیاسی ،از
قـ ــدرت ـ ـم ـ ـنـ ــدان ،کـ ـ ــارگـ ـ ــزاران
خواست هه ـ ـ ـ ـ ـــا و آرزوه ـ ـ ـ ـــای
و گـ ـ ــرو ههـ ـ ــای س ـ ـیـ ــاسـ ــی ،از
.2خ ـ ـ ـ ــود ح ـ ــــ ـق پنـــــــــداری و
شــخصی خــود گــذر میکننــد
خواستهها و آرزوهای شخصی
انحصارطلبــی
و در راســتای برپایــی قوانیــن
خود گذر میکنند و در راستای
یکــی از عوامــــــــل جــــــــدی
الهــی ،رضــای خداونــدی و
بــرپــایــی قــوانـیــن ال ـهــی ،رضــای
ّ
سیاس ـتزدگی ،آن اســت کــه
تأمیــن منافــع ملــی ،قــدم
خـ ــداونـ ــدی و تــأم ـیــن مـنــافــع
ّ
فــرد در عرصــۀ اعمــال سیاســت،
برمیدارنــد و بــا گــذر از خویــش
ملی ،قدم برمیدارند و با گذر
خــود را حــق مطلــق میانــگارد
و تمایــات نفســانی ،بســتر را
از خویش و تمایالت نفسانی،
و همــۀ امتیازهــای جامعــه و
بــرای حضــور فعــال و منتقدانــۀ
بـسـتــر را ب ــرای ح ـضــور ف ـعــال و
قــدرت را بــرای خــود میخواهــد
شــهروندان و تأمیــن مصالــح و
منتقدانۀ شهروندان و تأمین
و طــرف مقابــل را باطــل مطلــق
منافــع آنــان فراهــم میکننــد.
مـصــالــح و مـنــافــع آن ــان فــراهــم
میپنــدارد و او را از همــۀ حقــوق
بــا ایــن همــه ،امــکان دارد کــه
میکنند.
محــروم میدانــد .درحالیکــــــــه
در جامعــۀ اســامی ،افــراد و
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حــال آنکــه آموزههــای دینــی در
دنیــای سیاســت و اعمــال
عرصــۀ سیاســی ،هرگــز ایــن امــر را
قــدرت ،منعطــف و ســیال
ایـ ــن ع ــام ــل س ـیــاس ـتزدگــی،
تأییــد نمیکنــد و همانگونــه کــه
اســت .انحصارطلبــی ،بــاور و
ب ــه دنـ ـب ــال خـ ــود ت ـ ـصـ ــورات و
از قــرآن کریــم ذکــر شــد ،پنــداری
تالشــی اســت کــه فــرد یــا گــروه،
تحلیلهای خطرنا کی میآورد
اســت از طاغوتهــا کــه در آیــات
همــۀ امتیازهــا و حقــوق را بــرای
یتـ ــوانـ ــد از ت ـک ـف ـیــرهــا،
کـ ــه م ـ ـ 
الهــی ،ســرزنش شــده اســت.
خویــش و همپالکیهــای
تفسیقها ،تحقیرها و ز ی ــر پا
ایــن عامــل سیاســتزدگی،
خــود میخواهــد و دیگــران را
گــذاشـتــن بـسـیــاری از حـقــوق و
بــه دنبــال خــود تصــورات
شایســتۀ آن حقــوق ندانســته و
ارزشهای اخالقی سر درآورد.
و تحلیلهــای خطرنا کــی
از آنــان ،نفــی میکنــد .خداونــد
هــرچـنــد کــه خــوشـبـخـتــانــه ،در
میآورد که میتواند از تکفیرها،
در قــرآن کریــم ،بــه جریــان قــدرت
حــوزههــای علمیه بــا توجه به
تفســیقها ،تحقیرهــا و زیــر پــا
نامطلــوب اشــاره میکنــد کــه
اقتدار روش اجتهادی و حضور
گذاشــتن بســیاری از حقــوق و
ا گــر ایــن جریــان ،بهــرهای از
مـ ــراجـ ــع ،ایـ ــن گـ ــروههـ ــا کمتر
ارزشهــای اخالقــی ســر درآورد.
حکومــت داشــته باشــند ،خــود
توانستهاند عــرض انــدام کنند
هرچنــد کــه خوشــبختانه ،در
را حــق مطلــق انگاشــته و همــۀ
و فضایی برای جوالن آنها در
حوزههــای علمیــه بــا توجــه
افــراد و امکانــات را بــه نحــوی
حوزه به وجود نیامده است.
بــه اقتــدار روش اجتهــادی و
خودخواهانــه در خدمــت خــود
حضــور مراجــع ،ایــن گروههــا
میخواهنــد:
ٌ َ ُْْ
َْ َُ ْ َ
ـک َفــإ ًذا ال ُی ْؤ ُتـ َ
ـون کمتــر توانســتهاند عــرض انــدام کننــد و فضایــی بــرای
ـ
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ـ
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ـ
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«أم لهـ
ِ
ِ ِ
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َّ َ َ
۱
جــوالن آنهــا در حــوزه بــه وجــود نیامــده اســت.
ـاس نقیــرا؛»
النـ
آیا آنان نصیبى از حکومت دارند؟
(ا گــر هــم داشــتند ،همــه چیــز را در انحصــار خــود  .3تحلیل و رفتارهای افراطی و تفریطی
در قــرآن کریــم ،امــت اســام ،امــت «وســط» معرفــی
میگرفتنــد) و کمتریــن حقــی حتــی بــه قــدر نقطــۀ
ـت:
ـ
س
ا
ـده
ـ
ش
پشــت هســتۀ خرمــا ،بــه مــردم نمىدادنــد.
ً
ََ َ َ ْ ُ َُ ً
ـک َج َعل َنا کـ ْـم أ ّمــة َو َســطا» ۲وســط ،میانــۀ
بــا تســلط ایــن روحیــه ،افــراد میپندارنــد کــه
«وکذ ِلـ
۳
تنهــا خودشــان حــق اعمــال قــدرت بــر دیگــران را امــور و اعتــدال در آن اســت .زمانــی کــه بــر فــرد ،گــروه یــا
دارنــد.
جامعـهای ،جهــل حا کــم شــود ،بایــد منتظــر تنــدروی
با اذع ـــان ب ـ ـ ـ ـه ای 
نکـ ـ ـ ـ ـ ــه بیشتر طالب گرفت ـ ـ ـ ـــــار و کنــدروی و در نتیجــۀ آن ،سیاســتزدگی َ بــود .بــه
َ ُ َ َْ ُ ّ ُْ ً
اهــل ِإل مف ِرطــا
ای ـ ــن روحیــه نیست ـ ـ ـــند؛ امــا برخــی از روحانیونــی کــه َفرمــودۀ امــام علــی ؟ع؟« :ل یــرى الج ِ
َ ً
۴
بــا سیاس ـتزدگان و قدرتپرس ـ ـ ـ ـــتان ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ــمراه أ ْو ُمف ّ ِرطــا».
میگردنــد ،تبدیــل بــه کســانی میشــوند کــه در
در ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن موق ـ ـ ـ ـ ـ ـــعیت ،نــگاه افـــــــــــراطی و
عرصــۀ سیاســی ،خــود را حــق مطلــق میشناســند و تفریطــی بــه سیاسـتورزی حا کــم میشــود و میتوانــد
ً
سیاسـتزدگانی تنــدرو میشــوند کــه بــا تأســف ،غالبــا با ورود به عرصۀ عمل ،فضایی آشــفته و آســیبزننده
از مشــرب دیــن و باورهــای دینــی ســیراب میگردنــد؛ را بــرای فــرد و جامعــه بــه همــراه آورد .قانــون میتوانــد
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برای خروج از این وضعیت ،راهکاری عملیاتی باشــد؛ مــا ک نبــودن قانــون و رفتارهــای خودســرانه کــه گاه
زیــرا ویژگــی قانــون آن اســت کــه رفتارهــا را تنظیــم از روی احســاس مســئولیت و درد دین نیز میباشــد،
میکنــد و از افــراط و تفریــط بازمـیدارد .امــام خمینــی فــرد و جامعــه ،سیاس ـتزده میشــود .از دیگــر ســو،
در اینبــاره پافشــاری داشــت کــه بایــد همهجــا قوانیــن شــر ع و دســتورهای اســامی ،همــاره بزرگتریــن مهــار
اســام حا کــم باشــد .در ســالهای اولیــۀ پیــروزی بــرای تنظیــم روابــط سیاســی  -اجتماعــی اســت.
انقــاب اســامی ،بــا توجــه بــه تندرویهــای برخــی از کســی کــه دســتورهای الهــی را مبنــای کار خــود قــرار
انقالبیــون و شــبه انقالبیــون و اعمــال خــاف قانــون دهــد و رفتــار و گفتــار خــود را براســاس آنهــا انجــام
آنــان ،ایشــان میگویــد« :ا گــر بنــا باشــد هرجــا آدم بــرود دهــد ،بــه ســادگی دچــار سیاس ـتزدگی نمیشــود و
ً
ببینــد کــه دائمــا مــردم دارنــد شــکایت مىکننــد ،مــن فــرد ،حــق خــود نمیدانــد کــه بــه دیگــران تهمــت زنــد،
هــم خســته دارم مىشــوم .خــدا مىدانــد کــه مــن غیبــت کنــد ،آبــروی دیگــران را ببــرد و بیپــروا خــاف
در آن رژیــم ســابق هیــچ وقــت از هیــچ چیــز خســته شــر ع و قانــون ،عمــل کنــد.
امــام خمینــی ،بیتقوایــی عالمــان دینــی را
نمىشــدم .هــر فشــارى مىآوردنــد بــر مــن ،خســته
نمىشــدم .حــاال دارم از خودمــان ،خســته مىشــوم .عنصــری آســیبزا معرفــی میکنــد« :آن مقــداری کــه
آخــر چــرا بایــد اینطــور باشــد .یــک فکــرى بکنیــد .اســام از عالمهــای بیتقــوا صدمــه دیــده اســت،
ا گــر دیــر بجنبیــد ،اســام را در خطــر تضییــع و رفتــن معلــوم نیســت از مــردم عــادی دیــده باشــد ۶».یکــی از
آبرویــش قــرار دادهایــد .»۵آن افراطهــا و تفریطهــا ،اصلیتریــن رویههــای سیاس ـتزدگی ،زمانــی اســت
چنــدان اثــری داشــته اســت کــه رهبــر انقــاب ،اظهــار کــه افــراد تصــور میکننــد بــرای تحقــق فکــر و پنــدار
خــود ،میتواننــد دســت بــه
خســتگی میکنــد .بــاری همــۀ
هــر کاری بزننــد و قانــون کشــور
ایــن امــر آنجاســت کــه افــراط و
اســامی را زیــر پــا بگذارنــد .رفتــار
تفریــط و هیجانهــای انقالبــی،
امــام خمینی؟هر؟ بــا شناختی
خــارج از روال شــرعی و قانونــی،
افــراد را بــه سیاس ـتزدگی
درســت از اوض ــاع زمــانــۀ خــود،
از هرکــس و بــه هــر بهانــهای
میکشــاند و تحلیلهــا و بــه تبــع
با تأ کید بر رشد و تکامل نسل
کــه باشــد ،یکــی از مصادیــق
آن ،رفتارهایــی خــاف اعتــدال
یگ ـفــت«:
جـ ــوان حـ ــوزههـ ــا ،م ـ 
سیاسـتزدگی اســت و میتواند
و میان ـهروی ،صــورت میگیــرد.
شـمــا نـســل ج ــوان حــوز ههــای
مــورد سوءاســتفادۀ دیگــران قرار
روحــان ـیــت بــایــد زنـ ــده باشید
گیــرد .از همیــن منظــر اســت کــه
تهــای خــاف شــر ع
 .4فعالی 
و امــر خــدا را زن ــده ن ـگـهداریــد.
ویژگــی جامعــۀ سیاســتزده،
و قانــون
شـمــا نـســل جــوان ـیــد ،فـکــرتــان
۹
آشــفتگی ،نبــود تعامــل و رفتــار
قانــون در هــر جامعـهای مــدار
را رشــد و تکامل ده ـیــد ».وی
کارشناســی ،قانونگریــزی و
عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی
یکــرد ک ــه« :مـ ــردم،
تـصــر یــح م ـ 
رفتــار خــاف شــر ع و در نهایــت
اســت .هــرگاه قانــون زیــر پــا
معمم نمیخواهند؛ مردم عالم
نبــود آزاداندیشــی و انســداد
گذاشــته شــود ،آشــفتگی ،امــور
یخــواه ـنــد! ایـ ــن [ع ـمــامــه]
م ـ 
فکــری تحلیــل میشــود.
خــاف شــر ع و سیاس ـتزدگی
منتها عالمت علم است». ...
بــه همــراه خــود م ـیآورد؛ امــا بــا

َد َرجات»؛
را ههــای برونرفــت حوزویــان
خــدا کســانی از شــما را کــه
از سیاس ـتزدگی
وی ــژ گ ــی انــس ــان داراى شــرح
ایمــان آوردهانــد و کســانی را کــه
بعــد از شــناخت اجمالــی
ص ــدر آن اس ــت کــه زود تحت
بــه آنــان دانــش داده شــده ،بــه
از عوامــل سیاســت زدگــی ،در
تأثیر منافع سیاست و مطامع
رتبههایــی بــاال میبــرد.
اینجــا شایســته اســت کــه
دنیا قرار نمیگیرد؛ ولذا «هرچه
امـ ـ ـ ـــام خمیــــــــــنی؟هر؟ بــا
راههــای بــرون رفــت از ایــن
از کمال و جمال و مال و منال
شــناختی درســت از اوضــاع
عوامــل را بشناســیم ،کــه آنچــه
و دولت و حشم در خود ببیند،
زمانــۀ خــود ،بــا تأ کیــد بــر رشــد
در ادامــه میآیـ ـ ـ ـــد ،تالشــی
بــه آن اهمیت نــدهــد ۱۵».پس
و تکامــل نســل جــوان حوزههــا،
اسـ ـ ـ ـ ــت بــرای راهکاره ـ ـ ـــایی
او اح ـســاســاتــی ن ـی ـســت و به
میگفــت« :شــما نســل جــوان
جهــت برونرفــت از وضعیــت
شـکـیـبــایــی ،دی ــدگ ــاه دی ـگــران
حوزههــای روحانیــت بایــد
ناشایســت سیاس ـتزدگی در
را ت ـح ـمــل م ـیک ـنــد و آن ـ ــان به
زنــده باشــید و امــر خــدا را
میــان برخــی از حوزویــان ،کــه
صــرف اینکه با او مخالفاند،
زنــد ه نگهداریــد .شــما نســل
بــه ترتیــب عبارتانــد:
ش ــایـ ـسـ ـت ــۀ ذم و نــک ــوه ــش
جوانیــد ،فکرتــان را رشــد و
 .1آ گاهیبخشی علمی
نکــه
ن ـم ـیدانــد ،چــه رس ــد بــه آ 
تکامــل دهیــد ۹».وی تصریــح
عمــدۀ مشــکالت انســان،
بخواهد با آنان ،برخورد عملی
یکــرد کــه« :مــردم ،معمــم
م 
ناشــی از ناآ گاهــی و عــدم توجــه
یا شدید کند.
نمیخواهنــد؛ مــردم عالــم
همهجانبــه بــه مســائل پیرامون
میخواهنــد! ایــن [عمامــه]
و امــور سیاســی -اجتماعــی
منتهــا عالمــت علــم اســت .ا گــر
اســت ،نــگاه تک ُبعــدی ،انســان
ی یــک وقــت ،خــدای نخواســته حوزههــای علمیــۀ مــا
را از شــناخت دقیــق و عمیــق بازم ـیدارد و بــه بــاز 
سیاس ـتبازان و قدرتجویــان گرفتــار میکنــد .سســت شــدند در تحصیــل ،سســت شــدند در اینکــه
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم در امــر اعمــال قــدرت فقاهــت را تقویــت بکننــد ،بداننــد کــه ایــن یــک خیانــت
و امــور اجتماعــی و سیاســی ،بــر علــم و دانایــی تأ کیــد بزرگــی بــه اســام اســت ۱۰».بــا توجــه بــه ایــن نکتــه
بســیار دارد کــه پایــۀ همــۀ حرکتهــا و تکاپوهاســت .اســت کــه بایــد «آ گاهــی سیاســی ،بینــش سیــــــــاسی
بازی سیــــــــــاستبازان قــرار
در کالم الهــی ،بــر ارجمنــدی جایــگاه دانــش تأ کیــد و در معــرض سیاس ـت ِ
گرفتــن» ۱۱را از هــم تشــخیص داد.
شــده اســت:
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ
َ ْ
َ
«هــل َی ْســت ِوی ال ِذیــن یعلمــون وال ِذیــن ل
 .2س ـ ـ ــعۀ صدر و شکیبایی
َ
۷
یکــی از جدیتریــن عواملــی کــه افــراد بــه ســـــــادگی
َی ْعل ُمــو َن » ؛
۸
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آیــا کســانی کــه میداننــد و کســانی کــه نمیداننــد
برابرند.
و در آی ـ ـ ـ ـ ـهای در بلندمرتبگــی عالم ـ ـ ـ ـ ـــان مؤمــن
می
ُ
َ
فرمایـ ـــدَ ُ:
َ َْ
اهَّلل ّالذیـ َـن َآم ُنــوا ِم ْن ُکـ ْـم َو ّالذیـ َـن أ ُوتــوا ْال ِع ْلــمَ
«یرفـ ِـع

در دام سیاس ـ ـ ـ ـ ـتزدگی میافــــــــــــــتند ،نبــود ســعۀ
صــدر ،ناشــکیبایی و عــدم تحمــل دیگــران اســت؛
روحی ـهای کــه انســان را از مســیر گفتوگــو ،تعــادل و
اعتــدال خــارج میســازد .متأســفانه آنگاه کــه عنصــر
تدیــن در ایــن امــر وارد میشــود ،مســئله پیچیدهتــر

پــس او احساســاتی نیســت و بــه شــکیبایی ،دیــدگاه
دیگــران را تحمــل میکنــد و آنــان بــه صــرف اینکــه
بــا او مخالفانــد ،شایســتۀ ذم و نکوهــش نمیدانــد،
نکــه بخواهــد بــا آنــان ،برخــورد عملــی
چــه رســد بــه آ 
یــا شــدید کنــد.
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شــده و فــرد میانــگارد کــه بــا شــتابزدگی در تصمیــم
و عمــل ،انجــام وظیفــۀ دینــی میکنــد .چنیــن اســت
کــه گاه حــق و ناحــق ،راســت و دروغ ،ســره و ناســره در
هم میآمیزد و فرد در فوران احساســات ،مســیر را گم
میکنــد .در مقابـ ِـل ایــن رونــد ،فضیلتــی بــزرگ بــه نــام
ســعۀ صــدر و شــکیبایی وجــود دارد کــه خــدا نســبت
 .3تق ـ ـ ـ ـ ـ ــویت اعت ـ ـ ــدال و عقالنیت
بــه َپیامبــر گرامــی اســام ؟ص؟ میفرمایــد:
عدل در مفهوم اخالقی و فردی آن ،زیربنای همۀ
«أ َل ْم َن ْش َر ْح َل َ
ک َص ْد َر َک»؛
عدالتهــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی اســت.
۱۲
ً
آیا سینهات را گشاده نکردیم؟
غالبــا سیاس ـتزدگی ناشــی از ناعدالتیهــای انســان
یــا از خواســتههای حضــرت موســی ؟ع؟ در کــوه اســت کــه گاه در تبعیــت بیقیــد و شــرط از گروههــای
طــور آن اســت کــه:
سیاســی جلــوه میکنــد؛ امــا هنگامــی کــه انســان در
ْ
۱۳
َ
َ«ر ِّب ْاش َر ْح لی صدری»؛
ـری جــان و روان خویــش را
ـ
ب
ره
ـی،
ـ
اعتدال
ـردی
ـ
ک
روی
ِ
و خداونــد هدایتگــری را در کنــار شــرح صــدر بــه عقــل میســپارد و از دســتاوردها و دســتورهای
م ـیآورد:
حکمــت نظــری پیــروی میکند،
َ
اهَّلل َأ ْن َی ْهد َیــهُ
ُ
ُ
«ف َمـ ْـن یـ ِـر ِد
ِ
بــه فهمــی عالمانــه و میانـهروی
َی ْشـ َـر ْح َصـ ْ َ ُ ْ ْ
ـام َو َمـ ْـن
ی ـکــی از مــؤثــرتــر یــن را هک ــاره ــا
ـدره ِل ِلسـ ْ ِ
مطلــوب دســت مییابــد و بــا
ُیــر ْد َأ ْن ُی ِض َّلـ ُـه َی ْج َعــل َصـ ْـد َر ُ
ه
ـردن
ـ
ک
م

ـ
ک
و
دادن
ـان
ـ
ی
ـا
ـ
پ
ـرای
ـ
ب
ایــن ســرمایه ،وارد اجتمــاع
َ ِ ّ ً َ َ ً َ َ َّ َ َّ َّ
ُ
ض ِیقــا حرجــا کأنمــا یصعــد ِفــی
درص ــد سـیــاسـتزدگــی در بین
میشــود .علــی؟ع؟ میفرمایــد
َّ
۱۴
الســماء»؛
ح ـ ــوزوی ـ ــان ،ت ـقــویــت روح ـیــۀ
کــه« :یکــی از فضایــل چهارگانــۀ
هرکــس را خــدا بخواهــد
اجـتـهــاد ،آزادانــدی ـشــی و رواج
انســان ،عــاوه بــر حکمــت،
هدایــت کنــد ،ســینهاش را
لهــا
انـ ـ ـص ـ ــافورزی در تـحـلـیـ 
پا کدامنــی و قــدرت ،عدالــت
بــرای پذیــرش اســام میگشــاید
و گفتوگوهاست .در گسترۀ
اســت کــه بنیــان و اســتواری
و هرکــس را کــه بخواهــد گمــراه
تاریخ ،روش اجتهاد همیشه
آن در اعتــدال قــوای جــان
کند ،ســینهاش را تنگ و ســخت
ه ـمــراه بــا روح ـیــۀ آزادفـ ـک ــری و
۱۶
اســت».
مینمایــد؛ گویــا میخواهــد بــه
تبعیت از بــرهــان ب ــوده اســت.
بودن
ـوری انقالبی ِ
اصـ ِـل محـ ِ
آســمان بــاال رود.
حوزویان با غلبۀ این روحیه،
حوزویــان ،همیشــه همــراه
ویژگــی انســان داراى شــرح
کمتر دچار احساسات بیپایه
بــا تدیــن ،حفــظ ارزشهــا و
صــدر آن اســت کــه زود تحــت
له ــای
و پـ ـی ــروی از اسـ ـت ــدال 
رویارویــی بــا ســتم و ســتمگر
تأثیــر منافــع سیاســت و مطامــع
نگــونــه
یشــدهانــد؛ آ 
سست م ـ 
بــوده اســت و اینکــه طــاب
دنیــا قــرار نمیگیــرد؛ ولــذا
که همین روش ،روحیۀ تحمل
و روحانیــون ،تــاش خــود را
«هرچــه از کمــال و جمــال و مــال
و مـ ــدارای بــا مـخــالـفــان فکری
بــرای قــدرت و قدرتپرســتی
و منال و دولت و حشــم در خود
خود را به آنان آموخته است.
یــا قدرتگرایــی دیگــران صــرف
۱۵
ببینــد ،بــه آن اهمیــت ندهد».
نکردهانــد و دیــن خــود را قربانــی
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دنیــای دیگــران قــرار نســاختهاند ،گویــی ایــن گفتــۀ نکنـ ـــند کــه تنــدروى باعــث شکســــــــــت خودشـــــــــــان
۱۹
نورانـ ِـی همیشــه در پیــش چشــم امــام خمینــی و یــاران مىگــردد».
او بــوده اســت کــه:
رهبــر معظــم انقــاب اســامی نیــز بــا هشــدار نســبت
َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ٌّ ْ َ
َ َ
َ
«شـ ُّـر ّالنـ
ـاس مــن بــاع ِآخرتــه ِبدنیــاه و شــر ِمــن ذ ِلــک بــه خطــر انقالبزدایــی از حوزههــا ،بــر ایــن امــر تأ کیــد
ِ
َمـ ْـن َبـ َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َّ ۱۷
دارد کــه« :بارهــا گفتــه و بــاز تکــرار میکنــم کــه جــوان
ـاع ِآخرتــه ِبدنیــا غیـ ِـر ِه»؛
بدتریــن مــردم کســی اســت کــه آخرتــش را بــه مملکــت بایســتی در همــۀ میدانهـــــــا حضـــــــــور و
دنیایش بفروشــد؛ و بدتر از او کســی اســت که آخرتش آمادگــی داشــته باشــد؛ منتهــا بــا انضبــاط» و ســپس
مخالفــت خــود را بــا کســانی کــه از روی بیانضباطــی
را بــه دنیــای دیگــری بفروشــد.
در ایــن میانــه ،منفعــت و مصلحــت جامعــۀ بــه دانشــگاه حملــه میکننــد ،اعــام کــرده و میگویــد:
اســامی ،حا کمیــت قوانیــن الهــی ،معنویــت و تقــوا در «ایــن کار بــا هــر نامــی انجــام بگیــرد ،غلــط و محکــوم
کنار اعتدال و عقالنیت ،حضوری جدی و همیشــگی اســت .ا گــر بــا نــام دفــاع از دیــن هــم انجــام بگیــرد،
در میــان انقالبیــون و فعالیتهــای سیاســی آنــان غلــط اســت .ا گــر بــا نــام دفــاع از والیــت هــم انجــام
داشــته و همیــن روحیــه بــوده اســت کــه آنــان را از بگیــرد ،غلــط اســت .مگــر مــن بارهــا نگفتــهام کــه
ـات کســانی کــه مخالفانــد ،هیچکــس
گروههــای التقاطــی ماننــد فرقــان جــدا کــرد .بــا توجــه در اجتماعـ ِ
۲۰
بــه پیآمدهــای منفــی و خطرنــا ک فکــری و عملــی نبایــد رفتــار خشــونتآمیز داشــته باشــد ».لــذا بایــد
افــراط و تفریــط اســت کــه رهبــران جریــان انقالبــی رفتارهــای غیرعقلــی و نامنصفانــه را کنــاری نهــاد و بــه
در حوزههــای علمیــه ،همــاره طــاب را از رفتارهــای جــای آن ،عقالنیــت ،اعتــدال و مــدارای سیاســی کــه
افراطــی و تفریطــی ،پرهیــز داده اســت .بــا توجــه در تقابــل بــا سیاس ـتزدگی اســت ،جایگزیــنکــرد.
بــه همیــن رویکــرد ،امــام خمینــی یکــی از کســانی  .4تقویت روحیۀ اجتهاد و آزاداندیشی
بــود کــه بــه جــد تقویــت اعتــدال و رهایــی از افــراط و
یکــی از مؤثرتریــن راهکارهــا
تفریــط را بــه طــاب حوزههــای
بــرای پایــان دادن و کــم کــردن
علمیــه دنبــال میکــرد .ایشــان
ی ـکــی از مــؤثــرتــر یــن را هکـ ــارهـ ــا
درصــد سیاســتزدگی در بیــن
بــا ارســال نام ـهای بــه آی ـةاهلل
ب ــرای پــایــان دادن و کــم کــردن
حوزویــان ،تقویــت روحیــۀ
مشــکینی چنیــن نوشــت
درص ــد سـیــاسـتزدگــی در بین
اجتهــاد ،آزاداندیشــی و رواج
کــه« :شــما از قــول مــن بــه
ح ـ ــوزوی ـ ــان ،تــق ــوی ــت روحــی ــۀ
انصــافورزی در تحلیلهــا و
فرزنــدان انقالبــىام بفرماییــد
اجـتـهــاد ،آزادانــدی ـشــی و رواج
گفتوگوهاســت .در گســترۀ
کــه تنــدروى عاقبــت خوبــى
انـ ـ ـص ـ ــافورزی در تـحـلـیـلهــا
تاریــخ ،روش اجتهــاد همیشــه
نــدارد ۱۸».ایشــان همچنیــن در
و گفتوگوهاست .در گسترۀ
همــراه بــا روحیــۀ آزادفکــری و
نام ـهای بــه شــورای مدیریــت
تاریخ ،روش اجتهاد همیشه
تبعیــت از برهــان بــوده اســت.
حوزههــای علمیــه ،تأ کیـ ـ ـ ـــد
ه ـمــراه بــا روح ـیــۀ آزادفـ ـک ــری و
حوزویــان بــا غلبــۀ ایــن روحیــه،
دارد کــه« :بــه فرزنــدان خــوب و
تبعیت از برهان بوده است.
کمتــر دچــار احساســات بیپایــه
انق ـ ـ ـ ـ ـــابىام ســفارش مىکنــم
و پیــروی از اســتدال لهای
کــه ســعى کننــد تن ـ ـ ـــدروى
سســت میشــدهاند؛ آنگونــه
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کـ ـ ـ ـ ــه« :امــروز هیــچ دلیــل
کــه همیــن روش ،روحیــۀ تحمــل
شــرعی و عقلــی وجــود نــدارد تــا
و مــدارای بــا مخالفــان فکــری
در گ ــذر زمـ ــان ،آزادانــدی ـشــی،
ایــن امــور ،دلیــل بــه همخــوردن
خود را به آنان آموخته است .به
ن ـ ـقـ ــادی ،اع ـ ـتـ ــراض ع ـل ـمــی و
الفــت و وحــدت طــاب و
نظر میرســد؛ ســرایت این روش
م ـبــاح ـثــۀ چ ــالـ ـش ــی ،وی ــژ گ ــی
علمــای متعهــد گــردد .ممکــن
و روحیــه از کاوشهــای علمــی
ح ــوزهه ــا بـ ــوده اسـ ــت؛ ب ــدون
اســت هرکــس در فضــای ذهــن
بــه عرصــۀ عملــی و سیاســت،
آنکه یکی از طرفین به تکذیب،
و ایدههــای خــود ،نســبت
میتوانــد راهکاری اســتوار در
تفجیر ،تفسیق یا تکفیر دیگری
بــه عملکردهــا و مدیریتهــا
جهــت پرهیــز از سیاس ـتزدگی
پــردازد؛ اما با تأسف باید گفت
و ســلیقههای دیگــران و
باش ـ ـ ـــد .هم ـ ـ ـ ـــانگونه کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ک ــه ایـ ــن روش ،وارد عــرصــۀ
مســئوالن انتقــادی داشــته
آزاداندیشــی ،نقـ ـ ـ ـ ـــد منصفانــه
م ـنــاق ـشــات س ـیــاســی ن ـشــده
باشــد ،ولــی لحــن و تعابیــر،
و مســتدل ،س ـ ـ ـــنت همیشــگی
اس ــت و کمتر زمــانــی رخ داده
ً
نبایــد افــکار جامعــه و آینــدگان
حوزههــای علمیــه بــوده
اسـ ــت ک ــه در ف ـضــایــی کــامــا
را از مســیر شــناخت دشــمنان
اســت ،امــروزه نیــز میتــوان بــا
علمی و منطقی ،نمایندگان
واقعــی و ابرقدرتهــا کــه همــۀ
رواج همــان روحیــه ،جلــوی
دو اندیشه و جــریــان سیاسی
مشــکالت و نارســاییها از آنــان
آســیبهای احتمالــی ناشــی
رو در روی ه ــم ق ـ ــرار گــرفـتــه
سرچشــمه گرفتــه اســت ،بــه
از سیاس ـتزدگی را گرفــت.
بــاش ـنــد و دی ــدگ ــاه خـ ــود را در
طــرف مســائل فرعــی منحــرف
واقعیــت بــه مــا میگویــد کــه
فضایی استداللی و آرام ،نقد
کنــد و خــدای نا کــرده همــۀ
سیاس ـتزدگی ،گرایــش کامــل
و بــررســی ک ــرده بــاشـنــد .نفس
ضعفهــا و مشــکالت ،بــه
و غیرمســتدل بــه یــک جریــان
ایـ ــن مـ ـن ــاظ ــرهه ــای ع ـل ـمــی -
حســاب مدیریــت و مســئوالن
سیاســی یــا اندیشــه یــا فــرد
س ـیــاســی ،ج ـلــوی ب ـس ـیــاری از
گذاشــته شــود و از آن تفســیر
خاصــی اســت؛ حــال آنکــه
سیاستزدگیها را میگیرد.
انحصارطلبــی گــردد کــه ایــن
«آزادی فکــر ،ایــن اســت کــه
ً
عمــل کامــا غیرمنصفانــه
انســان در فکــرش آزاد و بــدون
اســت ۲۳».بــا همیــن نگــرش
اینکــه متمایــل بــه یــک طــرف
آزاد طالــب علــم ،دیــن را از اســت کــه امــام خمینــی ،دردمندانــه جریــان تحجــر
باشــد ،فکــر بکنــد ۲۱».فکــر ِ
گرویــدن بیمنطــق و ســطحی بــه گروههــای سیاســی را کــه مظهــر تفکــر بســتهاند و حاضــر بــه پذیــرش
و جان ـبداری از آنــان بــه هــر قیمــت ،بازم ـیدارد .بــا دیگــران نیســتند ،چنیــن معرفــی میکنــد کــه:
آزاداندیشــی و بــه تعبیــر رهبــر کبیــر انقــاب اســامی« ،عــدهای مقدسنمــای واپسگــرا ،همــه چیــز را حــرام
چکــس قــدرت ایــن را نداشــت کــه
بــا تبــادل افــکار و اندیش ـههای ســازنده ،بایــد مســیر میدانســتند و هی 
رقابتهــا را از آلودگــی و انحــراف و افــراط و تفریــط پــا ک در مقابــل آنهــا قــد علــم کنــد .خــون دلــی کــه پــدر
۲۲
پیرتــان از ایــن دســتۀ متحجــر خــورده اســت ،هرگــز از
نمــود.
۲۴
امــام خم ـ ـــینی؟هر؟ بــا بــه رســمیت شناخـ ـ ـ ـــتن فشــارها و ســختیهای دیگــران نخــورده اســت».
اختــاف سلیقههـ ـ ـ ـ ـــا و برداشته ـ ـ ـــا ،تأ کیــد دارد ســنگبنای تحجــر از آنجــا آغــاز میشــود کــه فکــر و
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و روحانیــت ،امــری اســت کــه
برداشــت خــود را حــق میدانــد
نبایــد کمرنــگ و شکســته
و دیگــران را باطــل و خــارج از
ان ـ ـقـ ــاب ـ ـیگـ ــری ب ـ ــه وی ـ ـ ــژه در
شــود؛ درحالیکــه بــا کژکارکــرد
دایــرۀ شــریعت! بــا ایــن پنــدار،
حــوز ههــا ،باید مــرزی شفاف و
سیاس ـتزدگی ،اقتــدار مدنــی
عقالنیت که با گفتوگو و تبادل
دقیق در برابر تـنــدروی داشته
حــوزه ،سســت شــده و آن را زیــر
اندیشــه ،گســترده میشــود ،از
باشد .با این مرزکشیهاست
ســؤال میبــرد و بــه اقتــداری کــه
جامعــه رخــت برمیبنــدد؛ آن
یگـ ــری در کــن ــار
ک ـ ــه ان ـ ـقـ ــاب ـ ـ 
همــاره در میــان مــردم جایگاهــی
هــم گفتوگویــی کــه بــا آزادی،
ش ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـصه ـ ـ ــای ـ ـ ــی چـ ـ ــون
بلنــد داشــته و دارد ،خدشــه
معنــادار و ممکــن میگــردد.
عــق ــانــی ــت ،ق ــان ــونگ ــرای ــی و
وارد میکنــد و عالــم روحانــی
ت ـقــوای سیاسی – اجتماعی،
کــه همیشــه پنــاه مظلومــان،
نتیجهگیری
معنایی روشن مییابد و راهبر
ســتمدیدگان و بیپناهــان بــوده
تــاش شــد ت ـ ـ ـــا رویک ـ ـ ـ ـ ــرد
حـ ــوزههـ ــا بـ ــه س ـ ــوی اه ـ ــداف
اســت ،شــأن و منزلتــی پاییــن
اســتقرایی برخـ ـ ـ ـــی از عوامــل
مطلوب خواهد بود.
در حــد یــک جریــان کوچــک
سیاس ـتزدگی در میــان
یــا بــزرگ سیاســی مییابــد؛
حوزویــان بررســی گــردد و
ً
جریانهایــی کــه غالبــا در پــی
بیــان شــد کــه عواملــی ماننــد
تبعیــت بیچــون و چ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ،خودح ـ ـ ـ ـ ـ ـقپنداری ،کســب قــدرت خویشانــد .حوزویــان همچنــان بایــد
انحصـ ـ ـــارطلبی ،تحلیله ـ ـ ـ ـ ـــای تندروانــه و بــه دور از بــازی سیاسـ ِـت احــزاب ،بــه طــور مســتقل در
فعالیتهــای خــاف شــر ع و قانــون در ایــن میــان ،امــر سیاســت ورود کننــد.
 .4در گــذر زمــان ،آزاداندیشــی ،نقــادی ،اعتــراض
نقــش اساســی بــازی میکننــد و بــا راهکارهایــی بــرای
رویارویــی بــا ایــن پدیــده بیــان شــد .بــا توجــه بــه آنچــه علمــی و مباحثــۀ چالشــی ،ویژگــی حوزههــا بــوده
نکــه یکــی از طرفیــن بــه تکذیــب،
کــه ذ کــر شــد ،چنــد نکتــۀ کلیــدی بیــان میشــود کــه اســت؛ بــدون آ 
شــاید برخــی از زوایــای پیــدا و پنهــان ایــن بحــث را تفجیــر ،تفســیق یــا تکفیــر دیگــری پــردازد؛ امــا
بــا تأســف بایــد گفــت کــه ایــن روش ،وارد عرصــۀ
بیشــتر آشــکار ســازد:
 .1بایــد توجــه داشــت کــه دو سـ ِـر طیـ ِـف افــراط و مناقشــات سیاســی نشــده اســت و کمتــر زمانــی رخ
ً
داده اســت کــه در فضایــی کامــا علمــی و منطقــی،
تفریــط ،هــردو خطرنــا ک اســت.
یگــری بــه ویــژه در حوزههــا ،بایــد نماینــدگان دو اندیشــه و جریــان سیاســی رو در روی
 .2انقالب 
مــرزی شــفاف و دقیــق در برابــر تنــدروی داشــته هــم قــرار گرفتــه باشــند و دیــدگاه خــود را در فضایــی
یگــری در اســتداللی و آرام ،نقــد و بررســی کــرده باشــند .نفــس
باشــد .بــا ایــن مرزکشیهاســت کــه انقالب 
کنــار شــاخصهایی چــون عقالنیــت ،قانونگرایــی ایــن مناظرههــای علمــی  -سیاســی ،جلــوی بســیاری
و تقــوای سیاســی – اجتماعــی ،معنایــی روشــن از سیاس ـتزدگیها را میگیــرد.
 .5واقعیت آن است که سیاست در دنیای امروز،
مییابــد و راهبــر حوزههــا بــه ســوی اهــداف مطلــوب
ً
غالبــا بــه دور از ادب و آداب اســامی اســت .گروههــا و
خواهــد بــود.
 .3بــه نظــر میرســد کــه اقتــدار مدنــی حوزههــا احــزاب بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود ،گاه بــه طــور

نا گفتــه و نانوشــته بــر ایــن باورنــد کــه هــدف ،وســیله
را توجیــه میکنــد؛ پــس بــرای رســیدن بــه قــدرت ،هــر
کاری انجــام میدهنــد و هــر آنچــه را کــه بــه نفــع خویــش
میانگارنــد ،میگوینــد و مهــار و معیارهــای بزرگــی
چــون تقــوا ،اخــاق و ارزشهــای اســامی  -انقالبــی و
انســانی ،فرامــوش شــده اســت .پــس در ایــن نگــرش،
انقالبیبــودن ،در کنــار تدیــن و ور ع تعریــف میشــود
و هی ـچگاه معنویــت و تقــوا فرامــوش نمیشــود؛
اصولــی بنیادیــن کــه فــرد و نهــاد را از سیاس ـتزدگی
دور میســازد.

.۲۰بیانــات رهبـــــــــر معظـــــم انقــاب آیــةاهلل خامنــــهای،
.1387 /04 /21
 .۲۱امام خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ،ج ،11ص.180
 .۲۲موسوی خمینی1390،همان 94:
 .۲۳همان ،ج ،۲۱ص .۲۸۳
 .۲۴همان ،ص.278
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حوزه و راهبردهای
اشاعه گفتمان
انقالب اسالمی
محمداسماعیل نباتیان
استادیار دانشگاه تهران

پیــروزی انقــاب اســامی ،منجــر بــه حرکــت و فعــال شــدن نهادهــای دینــی در
عرصههــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی بــوده اســت .حــوزه علیمــه هــم بــه
یهــا و فراخــور نیازهــا و ایجــاد مســائل مســتحدثه ،ورود بــه
تناســب ایــن دگرگون 
عرصههــای اجتماعــی و سیاســی را بــه عنــوان یــک وظیفــه بــرای خــود بازتعریــف
کــرد و بــا توجــه بــه نیازهــای انقــاب ،بــه پاس ـخگویی میپرداخــت و ایــن منجــر بــه
تغییــر در کارکردهــای حــوزه ســنتی شــد و حــوزه ،ماهیــت جدیــدی در عرصههــای
داخلــی و بینالمللــی پیــدا کــرد کــه چنیــن حــوزهای را حــوزه انقالبــی مینامنــد؛
یعنــی حــوزهای کــه معتقــد بــه اســام سیاســی و نظــام سیاســی مبتنــی بــر والیــت
فقیــه جامعالشــرایط ،ملهــم از اندیش ـههای فقهــی و کالمــی امــام خمینــی؟هر؟
اســت .چنیــن نگاهــی بــه حــوزه ،تــا قبــل از انقــاب وجــود نداشــت.

در تحلیــل انتشــار و اشــاعه
ایدههــای فرهنگــی و سیاســی،

«رســالت روحانیــت و حــوزه
علمیــه ،همانــا هدایتگــری در
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حــوزه انقالبــی مکلــف بــه حفــظ و اشــاعه ارزشهــا بســیار پویاســت.
نظریــه پخــش یــا اشـ ـ ـ ـــاعهها گراســتراند ،مبتنــی
و گفتمــان انقــاب اســامی بــه عنــوان نظامــی کــه
پــس از صــدر اســام ،بــرای نخســتینبار توانســت بــر چهــار رکــن میباشــد:
.1مبــدأ پخــش :که حوزه انقالبی در جمـــــــــــهوری
الگویــی مبتنــی بــر اســام صحیــح و متأخــذ از قــرآن
و احادیــث را در جامعــه تحقــق بخشــد ،حــال اسالمی اسـ ـ ـ ـ ــت؛
.2موضـ ـ ـ ـــوع پخــش :کــه در اینجــــــا فرهنــگ
چنیــن وظیف ـهای چــه در ســطح داخــل و چــه در
بینالملــل محــول بــر آن شــد .بهطــور کلــی یکــی از انقــاب اســامی اســت؛
 .3مـ ـــقصد پخــش :مکانهایــی اســت کــه محتــوا
عوامــل حفــظ و پویایــی یــک اندیشــه و نیــز الگــوی
سیاســی -اجتماعــی متخــذ از آن اندیشــه ،اشــاعه و موضــوع پخــش بــه آنهــا میرســد؛ نظیــر جهــان
و فرا گیرکــردن و بســط آن در فراتــر از مرزهــای اســام؛
 .4مســیر پخــش :کــه حرکــت موضــوع پخــش از
جغرافیایــی اســت .بــر ایــن اســاس ،ســؤالی کــه ایــن
نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه آن میباشــد ،عبــارت مبــدأ بــه مقصــد میباشــد.
در اینجــا بــه تحلیــل نقــش حــوزه انقالبــی در
اســت از اینکــه حــوزه علمیــه انقالبــی ،چــه نقشــی
در اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی ایفــا میکنــد؟ اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی در قالــب ایــن چهــار
در پاســخ بایــد گفــت :حــوزه انقالبــی بــه عنــوان رکــن نظریــه پخــش میپردازیــم.
حامــل گفتمــان اصیــل اســامی کــه انقــاب نیــز بــر آن  .1حــوزه انقالبــی بــهمثابــه مبــدأ اشــاعه گفتمــان
ابتنــا یافتــه و بــا دارا بــودن ظرفیتهــای تأثیرگــذاری انقــاب اســامی
ّ
یکــی از ارکان اساســی نظریــه پخــش ،مبــدأ پخــش
چــون مرجعیــت ،کثــرت طــاب و مبلغــان و نقــش
شــبکهای آنهــا در کشــورهای مختلــف ،مســاجد اســت .مبــدأ را همانــا مکانــی تلقــی میکننــد کــه ایــده
و حســینیهها و هیئتهــای مذهبــی و ،...ایــن فرهنگــی جدیــد ،در آن نضــج و ظهــور پیــدا میکنــد .بــر
امــکان را داراســت کــه گفتمــان انقــاب اســامی ایــن اســاس ،در اینجــا حــوزه انقالبــی در جمهــوری
اســامی ایــران ،بــهمثابــه مبــدأ
را بــه عنــوان یــک الگــوی
پخش و اشاعه گفتمان انقالب
جایگزیــن در مقابــل گفتمــان
اســامی میباشــد .مؤیــد ایــن
حا کــم لیبرالیســتی و نیــز
یـکــی از ارکـ ــان اســاســی نظریه
ادعــا ،بیانــات و آثــار رهبــری
گفتمــان اســام غیرانقالبــی
پخش ،مبدأ پخش است .مبدأ
انقــاب و بــزرگان آن میباشــد؛
در جوامــع مســلمان طــرح و
را همانا مکانی تلقی میکنند
بــه گون ـهای کــه حــوزه علمیــه
نهادینهســازی نمایــد .تحلیــل
که ایــده فرهنگی جدید ،در آن
بــه عنــوان نهــادی کــه نقــش
و تبییــن مســئله ،مســتلزم
نضج و ظهور پیدا میکند .بر
اصلــی و اصیــل آن در تکویــن،
تمســک بــه چارچــوب نظــری
ایــن اس ــاس ،در ای ـنجــا حــوزه
تثبیت و تداوم نهضت اسالمی
ُمتقنــی اســت تــا حــدود و ثغــور
انقالبی در جمهوری اسالمی
و گفتمــان انقــاب اســت،
بحــث و رونــد منطقــی آن بــه
ای ـ ــران ،بــهمـثــابــه م ـبــدأ پخش
تعریــف شــده اســت .حضــرت
درســتی تبییــن گــردد .از ایــن
و اشـ ــاعـ ــه گ ـف ـت ـمــان انــق ــاب
امــام خمینــی؟هر؟ در اینبــاره
رو ،بــه «نظریــه پخــش» ها گــر
اسالمی میباشد.
میفرماینــد:
اســتراند دســت یازیدیــم کــه
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انقالبــی بــه مثابــه الگــو ،نظیــر
مســیر فرهنــگ اصیــل اســام
ســید جمالالدیــن اســدآبادی
انقالبــی اســت و هدایتگــری،
در جمعبندی بحث ویژ گیها
و امــام خمینــی.
امــری انســانی و فراملــی
و ض ـ ـ ـ ــرورته ـ ـ ـ ــای حـ ـ ـ ــوزه،
ب) ضرورتهــای حــوزه در
اســت .از ایــن رو ،نقــش حــوزه
مـ ـ ـیت ـ ــوان بـ ـی ــان داشـ ـ ــت کــه
مســیر اشــاعه گفتمان انقالب
در اشــاعه گفتمــان انقــاب
ـری روحــانـیــت در انقالب
ره ـبـ ِ
اسالمی:
اســامی ،در راســتای وظایــف
ـدرت
ـ
ق
ـک
ـ
ی
ـر
ـ
ب
ـرا
ـ
ب
در
ـی،
ـ
م
ـا
ـ
س
ا
 .1تربیت متفکر و اندیشمند
ذاتــی آن محســوب میشــود
ً
حمایت
مورد
و
ای
ه
منطق
قوی
ِ
بــا رویکــردی جهانــی و آرمــان
و اساســا معنــای صــدور
قــدرتهــای بــزرگ و در ادامــه،
جامعــه مهــدوی؛
انقــاب مــا ایــن اســت کــه
تحقیر امریکا به مثابه شیطان
 .2آیندهنگری؛
همــه ملتهــا بیــدار شــوند؛
ب ـ ــزرگ ،ایـ ــن بـ ــاور را در مـیــان
 .3تفکــر احیا گــری و
همــه دولتهــا بیــدار شــوند و
اصالحطلبــی در حــوزه علمیــه؛
خودشــان را  ...از ایــن تحــت
تــود ههــا و نخبگان مسلمان
 .4آ گاهی به زمان و مسائل آن.
ســلطه بودنــی کــه هســتند ...
ایــج ــاد ک ــرد ک ــه ب ــا تـمـســک به
۱
در جمعبنــــــدی بحــــــــــث
نجــات بدهنــد».
ارزشه ـ ــا و تـعــالـیــم اســامــی،
یه ـ ـ ــــا و ضـــــرورتهـــــای
ویژگ 
تحلیــل و بررســی نقــش
زمـیـنــه و ام ـکــان مــب ــارزه علیه
ً
حــوزه ،میتــوان یــادآور شــد کــه
حــوزه انقالبــی در صــدور
حکومتهای غالبا مستبد و
ـری روحانیــت در انقــاب
و اشــاعه گفتمــان انقــاب
رهبـ ِ
وابـسـتــه جـهــان اس ــام فراهم
اســامی ،در برابــر یــک قــدرت
اســامی ،مســتلزم تبییــن
میشود
ـوی منطقــــــــهای و مــــــورد
خصایــص و شــاخصها و نیــز
قـ ـ ـ ــ ِ
حمایــت قدرتهــــــــای بــزرگ
ضرورتهــای آن میباش ـ ـ ـ ـــد.
و در ادامــه ،تحقیــر امریــکا بــه
ازایـ ـ ـ ـ ـنرو ،بـ ـ ـــا بهرهگیــری از
واقعیتهــای حــوزه و نیــز بیان ـ ـ ـــات و دیدگاههـ ـ ـــای مثابــه شــیطان بــزرگ ،ایــن بــاور را در میــان تودههــا
امــام خمینــی؟هر؟ و بـ ـ ـ ـ ــزرگان انقــاب نظیــر اســتاد و نخبــگان مســلمان ایجــاد کــرد کــه بــا تمســک بــه
مطهـ ـ ــری ،دکتــر بهشــتی ،دکتــر باهنــر و حض ـ ـ ــرت ارزشهــا و تعالیــم اســامی ،زمینــه و امــکان مبــارزه
ً
آی ـةاهلل خامنـ ـ ـ ـ ـهای ،تــاش شــده شــاخصهای علیــه حکومتهــای غالبــا مســتبد و وابســته جهــان
حــوزه انقالبــی اســتخراج شــود و در ایــن راســتا بــه اســام فراهــم میشــود و حتــی میتــوان بــه پیــروزی
ضرورتهایــی کــه حــوزه انقالبــی بایــد در آن مســیر دســت یافت و نظامی مبتنی بر تفکر اســام سیاســی
تأســیس نمــود .از ســوی دیگــر ،ایــن مطالبــه از
ســیر نمایــد ،اشــاره میگــردد.
حوزههای دینی را در میان مســلمانان قوام بخشــید
الف) شاخصهای حوزه انقالبی:
 .1اعتقــاد بــه اســام سیاســی و نظــام مبتنــی بــر کــه همچــون حوزههــای علمیــه ایــران ،رویکــردی
انقالبی متأثر از آموزهها و ارزشهای اسالمی را ّاتخاذ
والیــت فقیــه؛
نماینــد .در واقــع ،ایــن مطالبــه ،ســرآغاز توجــه تودههــا
 .2حمایت از نظام جمهوری اسـ ــالمی؛
به حوزههای دینی به مثابه نیروی پیشــرو در مســیر
.3استکبـ ـ ــارستیزی؛
طریق دشوار
این
در
سیر
برای
حل
ه
را
کسب
و
مبارزه
انقالبی؛
حوزه
 .4مردمیبودن
ِ
گردیــد .ایــن توجهــات تودههــا در جهــان اســام ،بــه
 .5غیررسمی و غیردولتیبودن حـ ـ ـ ـ ــوزه؛
.6برخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورداری از شــخصیتهای برجســته اراده و اقــدام حــوزه در اشــاعه گفتمــان انقالبــی،

شماره دوم ،بهار 69 | ۱۳۹۷

و یــا همــه بســترها بــرای اشــاعه و پخــش فراهــم
مشــروعیت مردمــی و اجتماعــی میدهــد.
 .2گفتمــان انقــاب اســامی بــهمثابــه موضــوع میباشــد .بالطبــع اشــاعه ایــده مــورد نظــر در آن،
ســهلتر و موفقیتآمیزتــر خواهــد بــود؛ امــا بعضــی
پخــش و اشــاعه
از دیگــر ارکان نظریــه بخــش ،موضــوع پخــش از محیطهــای مقصــد ،ناپذیــرا بــوده و بــا فرهنــگ
و نیــز مبــدأ پخــش ،رویکــردی وا گرایانــه دارد .در
میبا شــد :
بــرای تبییــن موضــوع ،الزم اســت بــه تبییــن اینصــورت ،امــکان اشــاعه و پذیــرش ایــده ،ســخت
ً
یگــردد .در ادامــه بــه چنیــن
شــاخصها و مؤلفههــا و خصایــص گفتمــان انقــاب و بعضــا ناممکــن م 
محیطهایــی اشــاره میشــود:
اســامی و حــدود و ثغــور آن بپردازیــم.
الــف) مقصــد و محیطهــای پذیــرا و همگــرا :در
.1حا کمـیت الــهی؛
چنیــن محیطهایــی ،شــاهد حضــور عوامــل پذیــرا
.2ع ــدالتمحـوری؛
هســتیم کــه مــراد از ایــن عوامــل ،تجانــس فرهنگــی،
.3جمهوریت و مردمسـاالری؛
فکــری ،دینــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
.4استکبارسـتیزی؛
میــان مبــدأ و مقصــد اســت .بــه نســبت نقشآفرینــی
.5آرمانگرایی؛
ایــن عوامــل ،زمینههــای پذیــرش و بازتــاب فرهنــگ
.6جهانشمولی؛
انقــاب اســامی افزایــش مییابــد؛ بــه طــور مثــال،
.7دف ـ ـ ـ ــاع از مسـتضعفان و مظلومان جهان؛
تجانــس مذهبــی در میــان طبقــات گســتردهای از
.8آزادی و اس ــتقالل.
آنچــه اشــاره شــد ،برخــی از مؤلفههــای مهــم جامعــه عــراق و لبنــان بــا ایــران ،ســبب شــده کــه
گفتمــان انقــاب اســامی اســت کــه بایــد بــه مثابــه فرهنــگ انقــاب اســامی در آنهــا تأثیرگــذاری
موضــوع پخــش ،در اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی بیشــتری داشــته باشــد .در مــورد افغانســتان -
از ســوی حــوزه انقالبــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد و ایــران ،میتــوان تجانــس فرهنگــی  -زبانــی را
ـس همســایگی میــان مبــدأ و
کمــی مجــال ،امــکان تفصیــل همــه آنهــا را ســلب مشــاهده نمــود .نفـ ِ
مقصــد ،نقــش فوقالعــادهای
میکنــد.
در موفقیــت اشــاعه فرهنــگ
نفس همسایگی میان مبدأ و
ِ
انقالبــی دارد؛ نظیــر ایــران -
 .3مقصــد پخــش و اشــاعه
ای
ه
ـاد
ـ
ع
ـ
ل
ا
ق
ـو
ـ
ف
ـش
ـ
ق
ـ
ن
ـد،
ـ
ص
ـ
ق
ـ
م
افغانســتان ،ایــران  -عــراق
گفتمــان انقــاب اســامی
در مــوفـقـیــت اشــاعــه فرهنگ
و ایــران  -آذربایجــان .امــا
یکــی از ارکان در نظریــه
ان ـقــابــی دارد؛ نـظـیــر ایـ ــران -
در ایــن میــان ،بــا توجــه بــه
پخــش ،مقصــد پخــش اســت.
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موضوعیــت حــوزه انقالبــی
مقصــد و محی ـ ــط هــدف،
این
در
اما
آذربایجان.
ـران
ـ
ی
ا
در اشــاعه گفتمــان انقــاب
بــه فراخــور ایــدهای کــه در
کــه حامــان مذهــب شــیعه و
مســیر آن مقصــد جهــت داده
میان ،با توجه به موضوعیت
رســالتش تبلیــغ تعالیــم شــیعی
میشــود ،متفــاوت ظهــور
حـ ـ ــوزه انـ ـق ــاب ــی در اش ــاع ــه
اســت ،تجانــس مذهبــی
پیـ ـ ـ ـ ـــدا میکنـ ـ ـــد .برخــی از
گفتمان ان ـقــاب کــه حــامــان
نقــش مؤثرتــری در اشــاعه ایــن
محیطهــای هــدف ،پذیــرا و
مذهب شیعه و رسالتش تبلیغ
گفتمــان دارد؛ چرا کــه بســیاری
مگــرا بــا آن ایــده هســتند؛
ه 
تعالیم شیعی است،
از ارزشهــای گفتمــان انقالبی،
از ایــن رو ،زمینــه سیاســی
همانــا ارزشهــای مکتــب
یــا فرهنگــی یــا اجتماعــی
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سیاســی نظیــر جریانهــای
تشــیع اســت کــه شــیعیان در
تکفیــری؛
هرجــای دنیــا بــه آن عالقهمنــد
با عنایت به اینکه اندیشه و
 .6فع ــــالیت کانونهــــــــای
و بلکــه معتقدنــد؛ از ایــن رو ،در
شــیعی بــا رویکــرد متحــــــجرانه
برابــر ورود چنیــن گفتمانــی،
ایده نو در افکار فرهیختگان هر
ً
در برخــی کشـــــورها.
مقاومــت نمیکننــد و غالبــا از
جامعه زودتــر از دیـگــران نقش
 .4مســیر پخــش و اشــاعه
آن اســتقبال مینماینــد.
یبـنــدد و فرهیختگان نـیــز از
مـ 
گفتمــان انقــاب اســامی
مهمتریــن ع ـ ـ ـ ـــوامل تأییــد
مرجعیت فرهنگی  -اجتماعی
مســیر پخــش ،از ارکان مهــم
یــا تسریعکنن ـ ـ ـــده پذیـ ـ ـ ـ ـــعرش
بــرخــوردارنــد ،اشــاعــه گفتمان
نظریــه پخــش بــه شــمار میآیــد
گفتمــان انقــاب اســامی در
انـقــابــی و پــذیــرش آن توسط
و تأثیــر زیــادی در تعمیــق
محیطهــای هــدف را میتــوان
فرهیختگان ،زمینه تأثیرگذاری
و توســعه پخــش یــک ایــده
بــه شــرح زیــر احصــا کــرد:
فرا گیرتری را فراهم مینماید.
جدیــد ،نظیــر گفتمــان انقالبــی
.1تجانس دینی؛
دارد .بــا عنایــت بــه تفــاوت
 .2تجانــس یــا وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود
محیطهــای هــدف در اشــاعه
اشــترا کات فره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی؛
و پخــش یــک مقولــه و بــه اقتضــای عوامــل مختلفــی
.3همـ ـ ـ ـ ـ ــسایگی؛
کــه در آن نقــش دارنــد ،اســتراند ســه روش را بــرای
.4روابط سیاسی حسنه بین دولتها.
ب) مقص ـ ـ ــد و محیطهای ناپذیـ ـ ـ ــرا و وا گ ـ ـ ـ ـ ــرا :پخــش مطــرح میکنــد :روش جابهجایــی ،روش
بــا وجــود زمینههــای پذیــرا در برخــی کشــورها ،سلســلهمراتبی و روش ســرایتی یــا وا گیــردار .البتــه
اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی در ایــن کشــورها در دو روش اخیــر ،پخــش بــا ســرعت بیشــتری تحقــق
بــا موانعــی نیــز مواجــه میشــوند کــه آنهــا را بــه مییابــد ،برخــاف روش جابهجایــی کــه بــه علــت
محیطــی ناپذیــرا تبدیــل میکنــد؛ بــرای مثــال ،اتــکای بــر انتقــال فیزیکــی فــرد یــا افــراد ،پخــش و
ـراق زمــان دیکتاتــوری صــدام ،بــا وجــود تجانــس اشــاعه بطــیء میباشــد .البتــه ضعــف دو روش اخیــر
عـ ِ
مذهبــی ،اشــاعه فرهنــگ انقــاب اســامی بــا مانــع ایــن اســت کــه تأثیرگذاریشــان ،بهویــژه در نســل
ســختی بــه نــام دولــت ّ
جبــار و ســکوالر صــدام مواجــه اول ،ســطحی بــود و عمــق نمییابــد و بــه همیــن
بــود و وی در ایــن راه ،دســت بــه جنایتهــای بزرگــی علــت ،امــکان بازگشــت از آن اعتقــاد و بــاور زیــاد
از جملــه شــهادت رهبــران شــیعه مثــل آیـةاهلل صدر و اســت؛ نظیــر ارتــداد برخــی از قبایــل در اواخــر عمــر
خانــدان آیـةاهلل حکیــم و ...زد .در اینجــا بــه برخــی شــریف پیامبــر؟ص؟ ،کــه ایــن قبایــل بــا اســامآوردن
از موانــع مهــم اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی در رئیــس قبیلــه ،مســلمان شــده بودنــد .درحالیکــه
در روش جابهجایــی ،چــون هــر فــرد بــه طــور ویــژه
کشــورهای مختلــف اشــاره میکنیــم:
ً
 .1دولــت ســکوالر و عمدتــا دیکتاتــور در جهــان مــورد تبلیــغ و هدایــت قــرار میگیــرد و بــه آن ایــده
بــاور پیــدا میکنــد ،در نتیجــه از تعمیــق اعتقــادی
اســام؛
بیشــتری برخــوردار میباشــد .در اینجــا بــه بررســی
 .2شکاف عربی -عجمی یا فارسی  -ترکی؛
اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی بــه ســه روش
 .3تعارض در عین تجانس؛
 .4نفــوذ قدرتهــای بــزرگ و متخاصــم بــا انقــاب یادشــده میپردازیــم:
الــف) پخ ـ ـ ـ ــش و اش ـ ـ ـ ـ ــاعه گفتمــان انقــاب
اسالمی؛
 .5شــکلگیری کانونهــای بدیــل بــرای اســام اسـ ـ ـ ـ ـ ــامی بــه روش جـ ـ ـ ـ ــابهجایی :همانطــور

شماره دوم ،بهار 71 | ۱۳۹۷

 .3کثــرت دانشآموختــگان خارجــی حــوزه
کــه اشــاره شــد ،الزمــه ایــن نــوع پخــش ،انتقــال
فیزیکــی فــرد یــا گــروه حامــل یــک اندیشــه و ایــده علمیــه ؛
 .4دفاتــر مراجــع و علمــا :امــروزه ،مراجــع تقلید در
اســت .در روش جابهجایــی ،حامــان گفتمــان
جدیــد ،مبلغــان ،تاجــران ،دانشــجویان و مهاجــران کشــورهای متعــدد ،دفاتــری را تأســیس نمودهانــد
هســتند کــه از طریــق تمــاس فــردی ،گفتمــان و ایــده کــه محــل رجــوع مؤمنــان میباشــد؛
 .5مســاجد ،حســینیهها و مرا کــز اســامی در
جدیــد را بســط و توســعه میدهنــد و چــون ایــن نــوع
پخــش مســتلزم حرکــت فیزیکــی حامــان آن ایــده کشــورهای مختلــف؛
 .6مراســم عــزاداری امــام حســین ؟ع؟ در ایــام
جدیــد اســت ،لــذا ســرعت انتشــار آن کنــد و بطــیء
محــرم؛
اســت.
 .7مناسک حج و . ...
امعــان نظــر در نقــش و ظرفیــت حــوزه علمیــه در
فرهنگســازی و تبلیــغ آموزههــای دینــیّ ،
ب) پخــش و اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی
مبیــن
وجــود ظرفیتهــای متعــدد و مؤثــر در مســیر اشــاعه بــه روش سلســلهمراتبی :در ایــن نــوع پخــش،
گفتمــان انقــاب اســامی میباشــد .نکتــه شــایان پدیدههــا و نوآوریهــا در قالــب سلســلهمراتب و از
ً
ذ کــر اینکــه چــون ظرفیتهــای حــوزه علمیــه عمدتــا طریــق توالــی منظــم دســتهها و طبقــات ،منتقــل و
ّ
گســترش مییابــد .ایدههــا از
بــر تبلیــغ و مبلــغ اتــکا دارد
ّ
یــک فــرد مهــم بــه فــرد دیگــر و
و خیــل عظیمــی از مبلغــان
یــا از یــک مرکــز شــهری مهــم بــه
در ایــن مســیر بــه رســالت
در ان ـ ـقـ ــاب اسـ ــامـ ــی ای ـ ــران
مرکــز دیگــر گســترش مییابــد.
تبلیغــی خــود مشــغولاند،
نــی ــز آرم ـ ـ ــان جــه ــان ــی ره ــای ــی
پخ ـ ـ ـ ــش سلســـــلهمــــــراتبی
روش جابهجایــی ،نســبت
مستضعفان و اعتقاد به عدم
را در عنـ ـ ـــصر «پیشــاهنگ»ها
بــه دو روش دیگــر از امــکان
توقف انـقــاب پــس از پیروزی
یت ـ ـــوان برجســـــــــته کــــــــــــرد.
م 
بیشــتر و پایدارتــری جهــت
آن در ایـ ــران ،مسئله اشــاعــه
بــه تعبیــر دیگــر ،در مســـــــــئله
اشــاعه فرهنــگ انقــاب
انـ ـق ــاب و گ ـف ـت ـمــان ان ـقــاب
پخــش ،پیوســــــته مجمـــــــــوعه
اســامی توســط حــوزه انقالبــی
اسـ ــامـ ــی را بـ ــه دغـ ــدغ ـ ـهای
نواحــی ،حالــت پیشــاهنگی و
برخــوردار میباشــد .اهـ ّـم
پــررنــگ ب ــرای ره ـبــری انـقــاب
قافلهســاالری نســبت بــه دیگــر
ظرفیتهــای حــوزه انقالبــی
تبدیل نمود .در این میان ،به
محیطهــای هــدف دارنــد؛ بــه
در اشــاعه فرهنــگ انقالبــی کــه
انقالب،
اسالمی
ماهیت
علت
یکــه در صــورت ورود ایــده
طور 
در قالــب روش جابهجایــی
نقش
و
آن
اسالمی
های
ن
آرما
جدیــد بــه ایــن سرزمینهـــــــای
قابــل تحقــق میباشــند ،بــه
رهبری
در
علمیه
حوزه
پررنگ
پیشاهـ ـ ـــنگ ،ایـــــــن ایـــــــده بــه
شــرح زیــر اســت:
انـقــاب و نـظــام بــرآمــده از آن،
شــکل غ ـ ـ ـــیرقابل کنتــرل و بــه
 .1مرجعیت دینی؛
س ـبــب ش ــد ک ــه حـ ــوزه علمیه
گونــه سلســلهمراتبی انتشـــــــــار
 .2شــبکه گســترده تبلیــغ و
ّ
مییابــد؛ نظیــر کشـــــــور لبنــان
مبلغیــن در جهــان کــه مرکزیــت
در صــدر توجهات در مسئله
و عــراق و سـ ـــــوریه بــه مثابــه
فکـ ـ ـ ــری و معـ ـ ـ ــرفتی آنهـ ـ ـــا،
اش ـ ــاع ـ ــه گـ ـفـ ـتـ ـم ــان انـ ـق ــاب
پیشــاهنگ اشــاعه گفتـــــــمان
حــوزه علمیــه میباشــد و ایــن
اسالمی قرار گیرد.
ً
انقــاب اس ـــامی بــه جـــــــــهان
مبلغیــن عمدتــا دارای نظــام
عــرب ،افغانســتان در آســیای
بــاوری انقالبــی میباشــند؛
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میانــه ،پا کســتان در شــبه قــاره هنــد ،ترکیــه در قفقــاز
و بالــکان ،نیجریــه در افریقــای غربــی .بــا عنایــت بــه
نکــه اندیشــه و ایــده نــو در افــکار فرهیختــگان
ای 
هــر جامعــه زودتــر از دیگــران نقــش میبنــدد و
فرهیختــگان نیــز از مرجعیــت فرهنگــی  -اجتماعــی
برخوردارنــد ،اشــاعه گفتمــان انقالبــی و پذیــرش آن
توســط فرهیختــگان ،زمینــه تأثیرگــذاری فرا گیرتــری
را فراهــم مینمایــد.
امعاننظــر در ظرفیتهــای حــوزه علمیــه،
ّ
مبیــن آن اســت کــه زمینــه اشــاعه گفتمــان انقــاب
اســامی در قالــب روش سلســلهمراتبی وجــود
دارد؛ گرچــه همانطــور کــه اشــاره شــد ،ایــن روش
نســبت بــه روش جابهجایــی از تعمیقیافتگــی
کمتــری برخــوردار میباشــد .در اینجــا بــه برخــی
از ظرفیتهــای حــوزه اشــاره میکنــم کــه اســتعداد
اشــاعه گفتمــان انقالبــی بــه روش سلســلهمراتبی را
دارا هســتند:
 .1مراجع تقلید مقیم دیگر کشورها؛
 .2دانشآموختگان خارجی حوزه علمیه؛
 .3مســاجد ،حســینیهها و مرا کــز اســامی در
کشــورهای مختلــف؛
 .4مدارس و حوزههای علمیه خارج از کشور؛
 .۵دفاتر مراجع و علما؛
 .۶گفتمانسازی؛
 .۷شــکلگیری کانونهــای ثانویــه ،مثــل جنبــش
حــزباهلل لبنــان ،جنبــش اســامی نیجریــه ،تحریــک
فقــه جعفــری پا کســتان ،انصــاراهلل یمــن و...؛
 .۸مراســم عــزاداری امــام حســین؟ع؟ در ایــام
محــرم.
ج) پخــش و اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی
بــه روش ســرایتی :در ایــن نــوع ،گســترش عمومــی
ایدههــا بــدون در نظــر گرفتــن سلســلهمراتب
صــورت میگیــرد؛ ماننــد اشــاعه بیماریهــای
مســری کــه بــا تمــاس مســتقیم منتشــر میشــود.
ایــن فرآینــد تحــت تأثیــر فاصلــه قــرار دارد .بنابرایــن،
افــراد و نواحــی نزدیــک نســبت بــه افــراد و نواحــی

دوردســت ،احتمــال تمــاس بیشــتر دارنــد .برخــی
از ظرفیتهــای حــوزه انقالبــی کــه در قالــب روش
ســرایتی در اشــاعه گفتمــان انقــاب اســامی نقــش
دارنــد ،عبارتنــد از:
 .1مراسم پیادهروی اربعین؛
 .2مناسک حج؛
 .3مهاجران افغانستانی و عراقی مقیم ایران.
نتیجهگیری
حــوزه انقالبــی را میتــوان معتقــد بــه اســام
سیاســی و نظــام سیاســی مبتنــی بــر والیــت فقیــه
جامعالشــرایط عــادل ،ملهــم از اندیشــههای فقهــی
و کالمــی امــام خمینــی دانســت کــه خصایصــی چــون:
حمایــت از نظــام جمهــوری اســامی ،آیندهنگـــــــــری،
تربیــت متفکــر بــا رویکــردی جهانــی و آرمــــــان
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــامعه مهـ ـ ـ ـ ـــدوی ،مردمیبــــــودن حـــــــــوزه
انقالبی ،برخ ـ ـ ـــوردار از شخصیـ ـ ــــتهای برجســــــــــته
انق ـ ـ ـ ـــابی بــه مثابــه الگــو ،نظیــر ســید جمالالدیــن
اســدآبادی و امـــــــام خمینــی؟هر؟ و برخــورداری از
ّ
خیــل عظیمــی از مبلغیــن و طــاب بــا ملیتهــای
مختلــف را داراســت.
ازســویدیگر ،گفتمــان انقــاب اســامی کــه
رهب ـ ـ ـ ــران انقــاب دغدغــه اشــاعه آن را داشــــــــته و
دارنــد ،دارای خص ـ ـ ـــایصی چــون حا کمیــت الهــی
بــه عنــوان تنهــا الگــوی مشــروع ،عدالتمحــوری،
آرم ـ ـ ـ ـ ـــانگرایی براسـ ـ ـ ـ ـــاس اندیشــه مهـــــــــــدوی،
مرد مسـ ـ ـ ـــاالری دینــی ،استکبارســــــتیزی ،دفــاع از
نشــمولی ،آزادی و
مظلومــان و مســتضعفان ،جها 
اســتقالل و عــدم وابســتگی بــه قدرتهای اســتکباری
میباشــد.
در انقــاب اســامی ایــران نیــز آرمــان جهانــی
رهایــی مســتضعفان و اعتقــاد بــه عــدم توقــف انقــاب
پــس از پیــروزی آن در ایــران ،مســئله اشــاعه انقــاب
ن انقــاب اســامی را بــه دغدغ ـهای پررنــگ
و گفتمــا 
بــرای رهبــری انقــاب تبدیــل نمــود .در ایــن میــان ،به
علــت ماهیــت اســامی انقــاب ،آرمانهــای اســامی

آن و نقــش پررنــگ حــوزه علمیــه در رهبــری انقــاب
و نظــام برآمــده از آن ،ســبب شــد کــه حــوزه علمیــه در
صــدر توجهــات در مســئله اشــاعه گفتمــان انقــاب
اســامی قــرار گیــرد.
راهکارهــای زیــر میتوانــد در پیشــبرد اهــداف
انقالبــی حوزههــا ،نقشــی شــتابزا ،پایــدار و همــراه بــا
تعمیــق نظــام باورهــا ایفــا نمایــد:
 .1تأســیس انجمنهــای علمــی مســتقل و تحــت
اشــراف حــوزه علمیــه در کشــورهای هــدف و مقصــد؛
 .2مطالعـ ـ ـ ـ ـــات جامع هشـ ـ ـ ـــناختی از جوامـ ـ ـــع
مســلمانان در کشــورهای مختلــف؛
 .3رصــد و جم ـعآوری آثــاری کــه دربــاره انقــاب
اســامی در جوامــع مختلــف نوشــته شــده اســت و
تحلیــل آنهــا در راســتای بهرهگیــری از آن نظریــات در
جهــت نقشآفرینــی بهتــر و بــا آســیب کمتــر؛
 .4تأسیس شبکه مبلغان مسلمان؛
یشــک تأس ـ ـــیس انجمنهــا و تشــکلهای
 .5ب 
وابســته یــا تحــت اشــراف و یــا هــوادار حــوزه علمیــه در
کشــورهای مختلــف ،مســتلزم تأمیــن نرمافــزاری آنها
در عرصــه آموزشــی ،برنامههــای فرهنگــی و مذهبــی،
رســانهای و ...میباشــد .بدیــن منظــور الزم اســت
مرکــزی در حــوزه علمیــه بــا رویکــردی بینالمللــی
بــا هــدف تأمیــن نیازمندیهــای نرمافــزاری ایــن
نهادهــا تأســیس گــردد.
پی نوشت:

 .۱امــام خمینــی ،روحاهلل ،صحیفــه امــام ،ص ،139مؤسســه
تنظیــم ونشــر آثــار امــام خمینــی ،تهــران ،1378 ،ج.17
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از سیاستزدگی،
سیاستپرهیزی،
سیاستگریزی
تا حوزه انقالبی

منصور میراحمدی
بــرای فهــم ابعــاد و زوایــای مفهومــی «حــوزه انقالبــی» ابتــدا بایــد بــه چیســتی مفهوم
استاد تمام
دانشگاه شهید بهشتی حــوزه و بعــد مفهــوم انقالبــی میپرداز یــم .یــک جــزء حــوزه انقالبــی ،حــوزوی بــودن
اســت کــه براســاس آن هــر فکــر و رفتــاری کــه هیــچ ســنخیتی بــا فکــر و رفتــار حــوزه پیــدا
ً
نکنــد ،قاعدتــا از دایــره مفهومــی حــوزوی بــودن خــارج میشــود .بنابرایــن اولیــن
ویژ گــی ایــن اســت کــه فکــر و یــا رفتــاری بــا حــوزه انقالبــی نســبت پیــدا میکنــد کــه
ارتبــاط معنــاداری بــا حــوزوی بــودن داشــته باشــد تــا در دایــره مفهــوم حــوزوی قــرار
گیــرد .واژه دیگــر کــه نیــاز بــه ایضــاح مفهومــی دارد ،انقالبــی اســت ،یعنــی فکــر و رفتــاری
کــه بــا انقــاب در نســبت معنــاداری قــرار گیــرد و ســنخیت پیــدا کنــد.
یتــوان گفــت کــه حــوزه از آنجــا کــه نســبت بــا دیــن پیــدا
در تعریــف مفهــوم حــوزه م 
میکنــد ،امــری اســت کــه ابعــاد سـهگانه دیــن ،یعنــی بخــش بــاور ،ارزش و الزام(بایــد و
نبایدهــا یــا همــان احــکام) در فکــر و اندیشــه حــوزه وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن
سـهالیهای کــه در دینشناســی وجــود دارد ،در حــوزه هــم بایــد وجــود داشــته
باشــد .پــس فکــری ،حــوزوی اســت کــه باورهــا و اعتقاداتــی از دیــن کــه
حــوزه آنهــا را نمایندگــی میکنــد؛ چــه از نظــر ارزشــی بــه همــان
ارزش دینــی اعتقــاد داشــته باشــد و در عمــل و رفتــار
همــان احــکام را پایبنــد باشــد و تجلــی عینــی

پیــدا کنــد .بنابرایــن مقومــات فکــری و فرهنگــی حــوزه چیــزی
جــز مقومــات فکــری و فرهنگــی دیــن نیســت؛ یعنــی همــان ســه
الیــه در اینجــا هــم لحــاظ میشــود .امــا آن چیــزی کــه باعــث
میشــود ایــن را از دیگــر جریانهــا جــدا کنیــم ،بحــث عقالنیــت
اســت کــه در ادامــه اشــاره میشــود.

در تعریف مفهوم حوزه میتوان
گ ـفــت ک ــه ح ـ ــوزه از آنج ـ ــا که
نـسـبــت بــا دی ــن پ ـیــدامـیکــنــد،
ام ــری اس ــت کــه اب ـعــاد سهگانه
دیــن ،یعنی بخش ب ــاور ،ارزش
و الزام(باید و نبایدها یا همان
احکام) در فکر و اندیشه حوزه
وجود داشته باشد.
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مفهوم انقالبی بودن
مؤلفههــای انقالبــی بــودن بازنمایــی فکــر و رفتــار انقالبــی
بهگون ـهای اســت کــه چنــد ویژگــی خودنمایــی کنــد .اولیــن
ویژگــی فکــری و رفتــاری انقالب ـی بــودن ،اعتقــاد بــه بحــث
پیونــد دیــن و سیاســت در عرصــه اجتماعــی اســت .بدیــن
معنــا کــه الیههــای س ـهگانه دیــن تنهــا بــه عرصــه فــردی
ختــم نمیشــود ،بلکــه در عرصــه اجتماعــی هــم امتــداد دارد.
ً
بنابرایــن ا گــر کســانی رویکــرد فردگرایانــه بــه دیــن داشــته باشــند قاعدتــا از فکــر انقالبــی فاصلــه میگیرنــد .ایــن
اولیــن ویژگــی فکــر انقالبــی اســت و براســاس چنیــن نگاهــی رفتــار هــم شــکل میگیــرد.
مؤلفــه دوم از پاســخ بــه ایــن پرســش حاصــل میشــود کــه دیـنداری سیاســی و اجتماعــی بــا چــه هــدف
و نگرشــی میخواهــد در زندگــی سیاســی و اجتماعــی محقــق شــود؟ بــه عبــارت دیگــر ،رویکــرد مــا بــه تحقــق
دیـنداری در زندگــی سیاســی و اجتماعــی چیســت؟ رویکــرد انقالبــی معتقــد اســت بــدون تغییــرات زیربنایــی
نمیتــوان فکــر دی ـنداری سیاســی و اجتماعــی در زندگــی را جــاری
کــرد .بنابرایــن رویکــرد اصالحــی صــرف را نمیتــوان رویکــرد انقالبــی
نامیــد .بــه عبــارت دیگــر ،دی ـنداری سیاســی و اجتماعــی زمانــی
روی ـکــرد انـقــابــی معتقد است
تحقــق پیــدا میکنــد کــه زیــر ســاختهای ایــن نــوع نــگاه بــه دیــن
بـ ـ ــدون تــغــیــی ــرات ز یــرب ـنــایــی
در عرصــه زندگــی سیاســی و اجتماعــی نیــز فراهــم شــود ،یعنــی بایــد
ن ـ ـم ـ ـیتـ ــوان فـ ـک ــر دی ـ ـ ـ ـنداری
تحــوالت را در نهادهــا و ســازمانهایی کــه فکــر دیــنداری را در
سیاسی و اجتماعی در زندگی
زندگــی سیاســی و اجتماعــی پــی میگیرنــد ،بــه ســرانجام رســاند و بــه
را جــاری کــرد .بنابراین رویکرد
تعبیــری ،نهادهــای سیاســی متناســب بــا آن تأســیس کــرد .رویکــرد
اص ــاح ــی ص ــرف را ن ـم ـیتــوان
انقالبــی بایســتی دیــدگاه ســلبی و هــم نــگاه ایجابــی داشــته باشــد،
روی ـ ـکـ ــرد انــق ــاب ــی ن ــامــی ــد .به
یعنــی وضعیــت موجــود را ســلب میکنــد امــا بــه جــای آن نگاهــی
ع ـ ـبـ ــارت دی ـ ـگـ ــر ،دی ـ ـ ـ ـنداری
ایجابــی را هــم مطــرح میکنــد .یعنــی حــوزه انقالبــی نــه تنهــا وضــع
س ـیــاســی و اج ـت ـمــاعــی زمــانــی
ناخوشــایند موجــود را درمیانــدازد بلکــه بــا نــگاه ایجابــی ،خــود را
ت ـح ـقــق پـ ـی ــدا م ـیک ـنــد ک ــه ز یــر
مســئول ارائــه الگویــی بــرای زندگــی سیاســی و اجتماعــی دینــی مــی
ســاخـتهــای ایــن نــوع نگاه به
شناســاند .بنابرایــن دومیــن ویژگــی ایــن اســت کــه نــگاه انقالبــی
نگاهــی اســت کــه وارد حــوزه ایجــاب و عرصــه نهادســازی متناســب و
دین در عرصه زندگی سیاسی و
زیرســاختهای الزم هــم میشــود.
اجتماعی نیز فراهم شود
مؤلفــه ســوم و بااهمیــت در بحــث انقالبــی ایــن اســت کــه بعــد
از بررســی نهادســازی و ایجــاد ســاختارهای متناســب ،ایــن نهادهــا

چــه نســبتی بــا شــرایط جدیــد در دوران معاصــر پیــدا میکننــد .آیــا
ایــن نهادهــا ،همــان نهادهــای گذشــته اســت کــه بایــد احیــا شــوند
تـ ـ ـم ـ ــای ـ ــز حـ ـ ـ ـ ـ ــوزه ان ـ ـقـ ــابـ ــی
یــا میبایســت نهادهــای متناســبی بــرای اجــرای دیــن در عرصــه
ب ـ ـ ــا سـ ـ ـی ـ ــاسـ ـ ـتپ ـ ــرهـ ـ ـی ـ ــزی و
زندگــی اجتماعــی ســاخته شــود؟ یعنــی احیــای نهادهــای گذشــته
تگــر یــزی را مــیت ــوان
س ـیــاس ـ 
نکــه ســاخت نهادهــای جدیــد و متناســب هــم
کفایــت میکنــد یــا آ 
ایـنگــونــه مشخص کــرد کــه ا گر
الزم اســت؟ بنابرایــن فکــر انقالبــی ،معتقــد اســت تحقــق دیــن در
تپــرهـیــزی تا
طیفی از سـیــاسـ 
زندگــی سیاســی و اجتماعــی از طریــق نهادهــای جدیــد ،مســتلزم
س ـیــاس ـتزدگــی تــرسـیــم کنیم،
اســتفاده از دسـتآوردهای عقــل بشــری و اســتفاده از تجــارب موفــق
بشــری بــرای نهادســازی میباشــد ،یعنــی تــداوم ســنت در زمینــه
در میانه آن حــوزه انقالبی قرار
و زمانــه جدیــد .در توضیــح آن میتــوان اینگونــه گفــت کــه زندگــی
میگیرد
جدیــد ،اقتضائــات خــاص و ســاختارهای جدیــدی را میطلبــد کــه
فکــر انقالبــی میبایســت نهادهــای مــورد نیــاز را مرتــب بازســازی و
متناســب بــا شــرایط زمانــه کنــد .پــس ا گــر دیدگاهــی وجــود داشــت کــه
نهادهــا را بــدون تغییــر و بازســازی حفــظ کنــد ،بــه یقیــن ایــن نــگاه و فکــر انقالبــی نیســت.
بنابرایــن حــوزه انقالبــی را بــا شــاخصههایی کــه برشــمردیم میتــوان اینگونــه تعریــف کــرد :حــوزه
انقالبــی ،آن فکــر و عملــی اســت کــه توســط حوزویانــی ارائــه و شــکل میگیــرد کــه از پایــگاه فکــر حــوزوی بــا
مختصــات پیشگفتــه ،متناســب بــا نیازهــا وشــرایط جدیــد از مســیر نهادســازیهای کارآمــد ،دیــن را در
زندگــی سیاســی و اجتماعــی جــاری میســازد و مرجعیــت دیــن
را در زندگــی سیاســی و اجتماعــی تحقــق میبخشــد.
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عقالنیت سیاسی حوزه
بــا توجــه بــه تعریــف حــوزه انقالبــی ،چنیــن نگاهــی در زندگی
سیاســی و اجتماعــی مبتنــی بــر عقالنیــت اســت ،یعنــی رســالتی
کــه در ایــن نــوع نــگاه وجــود دارد ،مبتنــی بــر نوعــی عقالنیــت
اســت ،امــا اینکــه چــرا چنیــن عقالنیتــی الزم اســت ،درپاســخ
بایــد گفــت :الزمــه هــر فکــری کــه میخواهــد در زندگــی سیاســی
و اجتماعــی تحقــق خارجــی پیــدا کنــد ،عقالنیــت اســت،
بهطــوری کــه بــدون عقالنیــت نمیتــوان وارد چارچــوب فکــری
جدیــدی شــد .عقالنیــت سیاســی حــوزه ،مؤلفههایــی دارد کــه
بــه برخــی از آنهــا اشــاره میکنیــم:
 .1عقالنیــت دینــی :ایــن عقالنیــت دینمــدار اســت ،یعنــی
حــد و مــرزش بــا عقالنیــت دیگــر ایــن اســت کــه ایــن عقالنیــت،
ســکوالر نیســت بلکــه عقالنیــت دینمــدار اســت و هماهنگــی
عقــل بــا دیــن را پذیرفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،عقــل
ســازگاری بــا دیــن دارد و ایــن ســازگاری را بــه عنــوان یــک اصــل
اســامی در مبانــی معرفتشــناختی بــه رســمیت میشناســد،

ب ـنــابــرایــن حـ ــوزه انــقــابــی را با
شاخصههایی که برشمردیم
یتــوان اینگونه تعریف کــرد:
مـ 
حــوزه انقالبی ،آن فکر و عملی
اسـ ــت ک ــه ت ــوس ــط حــوزویــانــی
ارائـ ـ ــه و ش ـکــل مــیگ ــی ــرد ک ــه از
پایگاه فکر حوزوی با مختصات
پـ ـیـ ـشگـ ـفـ ـت ــه ،م ــت ــن ــاس ــب بــا
نیازها وشرایط جدید از مسیر
نهادسازیهای کــارآمــد ،دین
را در زندگی سیاسی و اجتماعی
یس ــازد و مرجعیت
جـ ــاری مـ ـ 
دیـ ــن را در زن ــدگ ــی ســیــاســی و
اجتماعی تحقق میبخشد.

پــس اولیــن ویژگــی عقالنیــت سیاســی در حــوزه عقالنیــت
دینمــداری اســت؛
 .2عقالنیــت اجتهــادی :ایــن عقالنیــت مبتنــی بــر رویکــرد
اجتهــادی و بــه عبــارت دیگــر ،عقــل اجتهــادی اســت ،یعنــی
متنمحــور اســت و ایــن متنمحــوری ناظــر بــه همــان
دینمــداری ویژگــی اول اســت .ولــی نــگاه آن مبتنــی بــر نــگاه
اجتهــادی اســت و اجتهــاد را بــه رســمیت میشناســد؛
 .3عقالنیــت تدبیرگــرا :ایــن نــوع عقالنیــت بــا تدبیــر جامعــه،
سیاســت و زندگــی جمعــی پیونــد برقــرار میکنــد ،و در پــی آن
اســت تــا دیــن را در زندگــی جمعــی و سیاســی تحقــق بخشــد.
بنابرایــن پیامــد چنیــن نگاهــی ایــن اســت کــه اجتهــادش
نوعــی اجتهــاد سیاســی و فــردی نیســت ،بلکــه اجتهــاد جمعــی
اســت و نــگاه بــه جمــع و زندگــی جمعــی دارد .بــه نظــر میرســد
ایــن ســه ویژگــی ،ویژگیهــای اساســی عقالنیــت سیاســی
حــوزه اســت .پــس فکــر و رفتــار حوزویــان در چارچــوب یــک
عقالنیتــی شــکل میگیــرد و ایــن عقالنیــت ســه ویژگــی دارد:
دینمــداری ،اجتهادمحــور و تدبیرگرایانــه کــه اشــاره شــد.

این عقالنیت ،سکوالر نیست
ب ـل ـکــه ع ـقــان ـیــت دی ـ ـنمـ ــدار
است و هماهنگی عقل با دین
را پــذیــرفـتــه اس ــت .بــه عــبــارت
دی ـگــر ،عـقــل س ــاز گ ــاری بــا دیــن
دارد و این سازگاری را به عنوان
ی ــک اص ــل اس ــام ــی در مبانی
معرفتشناختی بــه رسمیت
میشناسد ،پس اولین ویژ گی
عـقــانـیــت س ـیــاســی در ح ــوزه
عقالنیت دینمداری است؛
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نسبت سیاستپرهیزی و سیاستگریزی با حوزه انقالبی
تمایــز حــوزه انقالبــی بــا سیاس ـتپرهیزی و سیاس ـتگریزی را میتــوان اینگونــه مشــخص کــرد کــه ا گــر
طیفــی از سیاسـتپرهیزی تــا سیاسـتزدگی ترســیم کنیــم ،در میانــه آن حــوزه انقالبــی قــرار میگیــرد ،یعنــی
ً
از جریانهایــی در حــوزه میتــوان ســخن گفــت کــه طیفــی از افــراد کامــا سیاس ـتپرهیز تــا سیاســتزده
را شــامل میشــود؛ درمیان ـهآن ،حــوزه انقالبــی قــرار میگیــرد .امــا ایــن پرســش پیــش میآیــد کــه چگونــه
مــرز میــان سیاس ـتزدگی و سیاس ـتپرهیزی مشــخص میشــود تــا حــوزه انقالبــی معنــا پیــدا کنــد؟ بــه نظــر
میرســد بــا یــک شــاخص میتــوان ایــن مرزبنــدی را تعریــف کــرد کــه بــه آن اشــاره میشــود.
همانگونــه کــه گذشــت ،در یکســوی ایــن طیــف ،سیاس ـتپرهیزی اســت ،بــه ایــن معنــا کــه چــون آن
ســه مؤلفــه عقالنیــت را نــدارد .لــذا هیچگونــه گرایشــی بــه سیاســت و زندگــی سیاســی و مشــارکت در سیاســت
از منظــر دیــن را نمیپذیــرد ،خــودش بــه عنــوان یــک دینمــدار و کســی کــه نمایندگــی از دیــن میکنــد؛
رســالتی در زندگــی اجتماعــی خویــش قائــل نیســت و هیــچ گرایشــی بــه مشــارکت نــدارد ،ا کنــون ایــن مشــارکت
چــه از نــوع اجرایــی باشــد و خــودش بخواهــد فعالیــت کنــد یــا از نــوع حمایتــی باشــد کــه بخواهــد از سیســتم و
ً
نظــام حمایــت کنــد یــا حتــی دارای خاســتگاه و نقــش نظارتــی باشــد کامــا در نوعــی نــگاه منــزوی و جــدای از
سیاســت بــه ســر میبــرد .حوزویانــی کــه بــه سیاســت چنیــن تلقـیای دارنــد و گرایشــی بــه مشــارکت در زندگــی
سیاســی ندارنــد ،عقالنیــت دینمداریشــان در الیــه ســوم بــا سیاســت گــره نمیخــورد .حتــی ممکــن اســت
عقالنیتشــان اجتهــادی هــم باشــد ،یعنــی قائــل بــه عقالنیــت دینمــدار اجتهــادی باشــند ،امــا تــداوم آن را
در زندگــی سیاســی و اجتماعــی نمیپذیرنــد و نــگاه تدبیــری ندارنــد .بنابرایــن سیاسـتپرهیز میشــوند و در
آغــاز ایــن طیــف قــرار میگیرنــد.

انتهــای طیــف ،بــر عکــس سیاس ـتگریزی اســت ،یعنــی نســبت
بــه اینکــه بخواهــد عقالنیــت دینمــداری را وارد سیاســت کنــد بــه
سیاس ـتزدگی میانجامــد .امــا چــه وقــت چنیــن نگاهــی حاصــل
این عقالنیت ،سکوالر نیست
میشــود؟ درپاســخ میتــوان گفــت :زمانــی کــه رویکــرد ایــن دســته
ب ـل ـکــه ع ـقــان ـیــت دی ـ ـنمـ ــدار
در حــدود دیــن بــه سیاســت ،رویکــردی افراطــی باشــد ،یعنــی از
است و هماهنگی عقل با دین
آن حالــت اعتــدال خــارج گــردد .نقطــه میانــه طیــف ،یعنــی حــوزه
را پــذیــرفـتــه اس ــت .بــه عـبــارت
انقالبــی کــه نقطــه اعتدالــی اســت ،از ایــن خــارج میشــود ،بــه
دی ـگــر ،عـقــل س ــاز گ ــاری بــا دیــن
اینمعنــا کــه مؤلفههــای س ـهگانهای کــه اشــاره کردیــم ،بــه مشــارکت
دارد و این سازگاری را به عنوان
معتــدل و عقالنــی میانجامــد و رویکــرد افراطــی بــه خــود نمیگیــرد
ی ــک اص ــل اس ــام ــی در مبانی
و از مســیر عقالن ـیاش خــارج نمیشــود .در غیــر ایــن صــورت دیگــر
معرفتشناختی بــه رسمیت
نــه عقالنیــت دینمــدار را دارد و نــه عقالنیــت اجتهــادی؛ چــرا کــه
میشناسد ،پس اولین ویژ گی
در رویکــرد افراطــی ،پــای عقالنیــت حضــور نــدارد .بنابرایــن هــرگاه از
ً
عـقــانـیــت س ـیــاســی در ح ــوزه
آن ســه مؤلفــه فاصلــه گرفتــه شــود بــا یــک رویکــرد و گرایــش کامــا
عقالنیت دینمداری است؛
افراطــی و رادیــکال بــه سیاســت روب ـهرو خواهیــم بــود کــه همــه چیــز
را بــا یــک عینــک میبینــد و رفتارهــای خــودش را بــا آن منطبــق
میســازد .بــا توجــه بــه ایــن مرزبنــدی کــه بــدان اشــاره شــد ،حــوزه
انقالبــی ،حــوزهای اســت کــه عقالنیــت دینمــدار ،اجتهــاد تدبیــری را
بــا یــک نــگاه معتــدل در زندگــی سیاســی و اجتماعــی وارد میکنــد ،برخــاف سیاسـتزدگی کــه همــان مبنــای
فکــری را دارد ولــی رویکــردش افراطــی میشــود و از عقالنیــت فاصلــه میگیــرد و نمیتــوان آن را در چارچــوب
عقالنیــت سیاســی حــوزه قــرار داد .بنابرایــن سیاسـتزدگی و سیاسـتپرهیزی از ایــن چارچــوب از عقالنیــت
سیاســی در حــوزه انقالبــی فاصلــه میگیــرد.
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حوزه؛ سیاستزدگی ،سیاستگریزی و سیاستپرهیزی
ا گــر بــه صــورت ّکمــی بــه وضعیــت کنونــی حــوزه نــگاه کنیــم ،یعنــی جریــان غالــب در نظــر گرفتــه شــود،
حــوزه علمیــه ماننــد یــک سیســتم کــه ورودی و خروجــی دارد و فراینــدی کــه در درون ایــن سیســتم طــی
میشــود ،فــرد آمــوزش میبینــد و ســالها در حــوزه بــه تحصیــل میپــردازد امــا در اوایــل تحصیــل بیشــتر
ورودیهــا بــه ســمت سیاسـتزدگی حرکــت میکننــد و بعــد از مدتــی کــه میگــذرد بــا انباشــته شــدن دانــش
و آ گاهیشــان بــه نوعــی عقالنیــت تدبیــری دســت یافتــه ،بــه حــوزه انقالبــی گرایــش مییابنــد .امــا متأســفانه
هــر چــه بــه کهنســالی میرونــد ســویه سیاسـتپرهیزی پیــدا میکننــد .بنابرایــن بــه طــور کلــی همیــن طیف
بنــدی را میتــوان بــرای وضعیــت کنونــی حــوزه ترســیم کــرد .لــذا بــا وضعیــت کنونــی ا گــر پرســش شــود کــه
بدنــه میانســال حــوزه چگونــه اســت ،میتــوان گفــت کــه طیــف بیشــتری بــه حــوزه انقالبــی تمایــل دارنــد.
نســل جــوان حــوزه یــک مقــدار فاصلــه میگیرنــد و در سیاسـتزدگی قــرار میگیرنــد و نســل کهنســال حــوزه
کــه ســالها تجــارب بیشــتری دارنــد ،بــه دالیــل گونا گونــی بــه سیاس ـتپرهیزی دچــار میشــوند .یکــی از
دالیــل جامعهشــناختی چنیــن وضعیتــی ،تحــوالت سیاســی جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه ایــن خــود
تأثیرگــذار بــوده اســت .ازایــن رو عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی و تجربــه جمهــوری اســامی باعــث میشــود کــه
برخــی بــه ســمت سیاسـتپرهیزی حرکــت کننــد .در چنیــن وضعیتــی حــوزه انقالبــی ا گــر بخواهــد آن اصالــت

ح ـ ـ ــوزه ان ـ ـقـ ــابـ ــی ،ح ـ ـ ــوزهای
اســت که عقالنیت دیـنمــدار،
اجتهاد تدبیری را بــا یــک نگاه
م ـع ـتــدل در زن ــدگ ــی س ـیــاســی
یک ـنــد،
و اجــتــم ــاع ــی وارد م ـ 
ب ــرخ ــاف ســی ــاســتزدگ ــی که
همان مبنای فکری را دارد ولی
روی ـکــردش افــراطــی م ـیشــود و
از عقالنیت فاصله میگیرد و
یتــوان آن را در چــارچــوب
ن ـم ـ 
عقالنیت سـیــاســی ح ــوزه قــرار
داد .بـنــابــرایــن سیاستزدگی
تپ ــرهــی ــزی از ای ــن
و ســی ــاســ 
چارچوب از عقالنیت سیاسی
در حـ ـ ــوزه انـ ـق ــاب ــی فــاص ـلــه
میگیرد.

حــوزوی خویــش را حفــظ کنــد و هــم بــر انقالبــی بــودن خــود تأ کیــد
شــرو دارد.
کنــد کار دشــواری در پی 
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تمایل طالب جوان به سیاستزدگی
بهطورکلــی در جامعــه مــا مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت
ً
کــه مســیر دی ـنداری اشــتباه اســت ،یعنــی معمــوال مــا دیــنداری
را از احــکام و الزامــات دینــی شــروع میکنیــم و بعــد بــه ارزشهــا و
باورهــا میپردازیــم ،در حالــی کــه دی ـنداری از بــاور شــروع میشــود
و در ادامــه بــه ســمت الزامــات حرکــت میکنــد .یعنــی زمانــی کــه بــاور
تقویــت شــود و بــه ارزشهــای دینــی پایبنــد باشــد خودبهخــود در
عمــل و در زمینــه ،الزامــات و رفتــار مبتنــی بــر شــریعت را میتوانــد
ســامان دهــد ،ولــی چــون مســیر دی ـنداری مــا واژ گونــه حرکــت
میکنــد ،بنابرایــن در حــوزه نیــز همینگونــه میباشــد .جنبههــای
ی و تعالیمــی کــه یــک طلبــه جــوان از آغــاز شــروع
فکــری و اعتقــاد 
میکنــد بــه دلیــل تجربــه نا کافــی و قرارگرفتــن در ســنی کــه بــا شــور
و نشــاط همــراه هســت ،میبایســت تقویــت شــود ،تــا کمتــر دچــار
سیاس ـتزدگی شــود.
راهــکار تغییــر چنیــن وضعیتــی آن اســت کــه بایــد نظــام آموزشــی
اعــم از مــواد درســی ،کتابهــا و اســاتید حــوزه بــه گون ـهای انتخــاب
شــوند کــه آن ُبعــد فکــری و بینشــی مــورد نیــاز حــوزه انقالبــی بیشــتر
تقویــت شــود .در عیــن حــال تــاش شــود تــا از ورود زود هنــگام طــاب
جــوان بــه کنشهــای سیاســی پرهیــز شــود .بایــد آمــوزش و پختگــی بیشــتری پیــدا کننــد تــا چارچــوب حــوزه
انقالبــی حفــظ شــود .در سیاسـتپرهیزی هــم دو جنبــه وجــود دارد:
از یــک ســو ،بحــث حکومــت و تعامــل حکومــت بــا شــخصیتهای
هط ــورکـ ـل ــی در ج ــام ــع ــه مــا
بـ ـ 
حــوزوی و مراجــع اســت ،بنابرایــن نــوع تعامــل دولــت بــا حکومــت
مشکلی کــه وجـ ــود دارد ایــن
میتوانــد تأثیرگــذار باشــد .از ســوی دیگــر ،در حــوزه مســئله مهمــی
اس ـ ــت کـ ــه مــســیــر دیـ ـ ـ ـنداری
ـوزه
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد اینکــه چــه عواملــی در درون حـ
ً
اشتباه اســت ،یعنی معموال ما
اســت کــه باعــث میشــود ایــن افــراد گرایــش بــه سیاس ـتپرهیزی
دینداری را از احکام و الزامات
پیــدا کننــد .ایــن مســئله نیــاز بــه مطالعــه دارد و بحــث جامعــی بایــد
دیـنــی ش ــروع میکنیم و بعد به
دربــاره آن صــورت گیــرد ،بــه گون ـهای کــه بایــد دو طــرف را مالحظــه
ً
کــرد ،زیــرا معمــوال تحلیلهایــی کــه ارائــه میشــود یــک ســویه اســت؛
ارزشهــا و باورها میپردازیم،
کســانی کــه وفادارتــر بــه حــوزه انقالبــی هســتند ،مشــکل کار را بــه
در حــالــی کــه دی ـ ـنداری از بــاور
گــردن حوزویانــی کــه بــه ســمت سیاس ـتپرهیزی حرکــت میکننــد
یشــود و در ادامـ ــه به
ش ــروع م ـ 
میاندازنــد و توجــه ندارنــد کــه چــه اتفاقــی از ســوی دولتهــا و
سمت الزامات حرکت میکند.
حکومــت افتــاده کــه اینهــا بــه ایــن ســمت حرکــت میکننــد .از آن
طــرف هــم کســانی کــه اپوزیســیون قــرار میگیرنــد و خیلــی مناســباتی

راهکار تغییر چنین وضعیتی آن
اس ــت کــه بــایــد ن ـظــام آمــوزشــی
اعــم از م ــواد درس ــی ،کتابها
و اســات ـیــد ح ـ ــوزه ب ــه گ ــونــهای
انـ ـتـ ـخ ــاب ش ــون ــد کـ ــه آن ُب ـعــد
فکری و بینشی مورد نیاز حوزه
انقالبی بیشتر تقویت شود .در
عین حال تالش شود تا از ورود
زود ه ـن ـگــام ط ــاب جـ ــوان به
کنشهای سیاسی پرهیز شود.
باید آمــوزش و پختگی بیشتری
پـیــدا کنند تــا چــارچــوب حــوزه
انقالبی حفظ شود.

بــا نظــام ندارنــد ،آن قســمت را پررنــگ میکننــد و میگوینــد :اینهــا
بــه خاطــر دولــت و حکومــت و مناســبات بــود و توجهــی بــه افــراد
حــوزه نمیکننــد.
آینده مطلوب حوزه انقالبی
چگونــه میتــوان آینــده حــوزه انقالبــی را ترســیم کــرد؟ از بیــن
آیندههــای محتملــی کــه وجــود دارد ،کدامیــک مطلوبتــر اســت و
بایــد انتخــاب شــود؟ بــه نظــر میرســد پرســش نخســت یعنــی ترســیم
متــر اســت .در پاســخ ایــن پرســش بایــد گفــت کــه
آینــده حــوزه مه 
ابتــدا بایســتی یــک ســند راهبــردی تدویــن شــود تــا بــر اســاس آن
ترســیم آینــده و نــگارش حــوزه مطلــوب امکانپذیــر باشــد .هنــوز
اختــاف نظــری زیــادی دربــاره حــوزه انقالبــی وجــود دارد.
پیشــنهادی کــه در اینبــاره میتــوان ارائــه نمــود تدویــن ســندی
مبتنــی بــر پژوهشهایــی بــا توجــه بــه دس ـتآوردهای همایــش
حــوزه انقالبــی ،مســئولیتهای ملــی و فراملــی و ســایر فعالیتهــای
علمــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده ،میباشــد .در آخــر الزم اســت
یــک جمــع علمــی تشــکیل و یــک ســند مقبولــی در حــوزه انقالبــی
نگاشــته شــود تــا بتــوان در مســیر تحقــق حــوزه انقالبــی گامهــای
مؤثــری برداشــت.

فصلنامه تحلیلی انتقادی حوزه | 80

شماره دوم ،بهار 81 | ۱۳۹۷

ً
سکوالردانســتن حــوزه ،ســخن تــازهای نیســت کــه اخیــرا در مدرســه فیضیــه ادعــا شــده اســت.
پیـشاز ایــن نیزســعیدحجاریان ســال  ،1374بــا نــام مســتعار جهانگیــر صالــح پــور مقالـهای بــا
عنــوان "فرآینــد عرفــی شــدن فقــه شــیعی" نوشــت 1.او در ایــن مقالــه تأ کیــد کــرد کــه برخــاف
ظواهــر امــر کــه برخــی تأســیس دولــت دینــی در ایــران را فراینــدی مخالــف بــا جریــان عرفیشــدن
میپندارنــد ،ادعــا ایــن اســت کــه در چشــماندازی دوربردتــر ،پدیــده دولــت دینــی در عصــر
مــدرن ،مهمتریــن عامــل شــتابدهنده فرآینــد عرفیشــدن اســت .او بــه صراحــت اشــاره کــرد
در آینــده حوزههــای علمیــه مختــص فقهالعبــاده خواهنــد شــد و تمــام عرصــه عمومــی دیــن را
بــه خــود حکومــت اختصــاص خواهنــد داد .شــاید تــا اینجــا ،قضیــه چنــدان مهــم نباشــد؛ ولــی
آنچــه ایــن ماجــرا را جالــب میکنــد آن اســت کــه رحیــم پورازغــدی ،در همــان ایــام بــا انتشــار
فصلنامــهای در مقالــه اول از نخســتین شــماره آن ،نقــدی طوال نــی بــر ســخنان حجاریــان
نوشــت .درواقــع آنــان مدعیانــد کــه سکوالریســم در حــوزه یــک "واقعیــت" اســت کــه اولــی از
آن اســتقبال و دومــی از آن نگــران اســت.
مقــام معظــم رهبــری نیــز ســال  ،1391در دیــدار بــا علمــای خراســان شــمالی بــه صراحــت اعــان
کردنــد" :حوزههــای علمیــه نمیتواننــد ســکوالر باشــند ".امــا بــه وقــوع آن در میــان حوزویــان
اظهارنگرانــی کردنــد .بــرای بررســی ایــن موضــوع ،افــزون بــر گفتوگوهــای دکتــر عبدالوهــاب
فراتــی بــا آقایــان دکتــر ســید صــادق حقیقــت و دکتــر مهــراب صادقنیــا و دو نــگاه بــرون حــوزوی
از اســاتید فرهیختــه دانشــگاهی را فــرا دیــد خواننــدگان مینهیــم.

حوزه سکوالر،
واقعیت یا هشدار؟

توگوی فراتی با حقیقت و صادقنیا
در گف 

دکتــر مهــراب صادقنیــا ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ادیــان و
مذاهــب ،معتقــد اســت حــوزه ازنظــر معرفتــی بــه دلیــل پذیــرش
تفکیــک نقشهــا و تقلیــل آنهــا بــه تدر یــج سکوالریســم در
حــوزه سیاســت را خواهــد پذیرفــت ،در حالــی کــه دکتــر
صــادق حقیقــت ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مفیــد،
روحانیــت کنونــی در ایــران را ســکوالر نمیدانــد.
عبدالوهاب فراتی
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فراتــی :ایــن نــوع گفتوگوهــا در نفــوذ اندیشــه سکوالریســم
در حــوزه مطــرح شــده اســت ،آیــا شــما وجــود حــوزه ســکوالر را
گ ـ ــاه ـ ــی ح ـ ـ ـ ــوزه ب ـ ــه م ــع ــن ــای
میپذیریــد؟ ســکوالریزم بــه چــه معناســت کــه حــوزه را ســکوالر
سـ ــازمـ ــان اج ــت ــم ــاع ـ ِـی مبتنی
میدانیــد یــا اینکــه هشــدار تلقــی میکنیــد؟
ب ــر ت ـق ـس ـی ـمکــاری اسـ ــت ک ــه در
صادقنیــا :دو مفهــوم حــوزه و ســکوالر مفاهیــم چمدانــی و کلــی
هص ــورت قــانــونمــنــد ،هر
آن بــ 
هســتند کــه پاســخ دادن بــه ســؤالهای یــاد شــده را دشــوار و پیچیــده
ب ـخ ـشــی وظــی ــفــهای دارد .در
میکنــد؛ بایــد دربــاره اینکــه مفهــوم ســکوالر چیســت؟ توضیــح
چنین معنایی از ح ــوزه ،نــص و
بدهیــم و بعــد بــه مفهــوم حــوزه بپردازیــم تــا درنهایــت بتــوان گفــت کــه
سندی نداریم که گفته باشند
حــوزه در وضعیــت ســکوالر قــرار گرفتــه یــا نگرفتــه اســت.
حــوزه بهعنوان یکنهاد دینی
 .1مفهــوم حــوزه :گاهــی حــوزه بــه معنــای ســازمان اجتماعـ ِـی مبتنــی
ب ــای ــد چ ـنــد م ــع ــاون ــت داشــتــه
بــر تقســیمکاری اســت کــه در آن بهصــورت قانونمنــد ،هــر بخشــی
باشد؛ ایــن دستگاهی که االن
وظیفهای دارد .در چنین معنایی از حوزه ،نص و ســندی نداریم که
با آن مواجهیم ،مبتنی بر تجربه
گفتــه باشــند حــوزه بهعنــوان
بشری است.
یکنهــاد دینــی بایــد چنــد
حــوزه علوم دینی ،یعنی تاریخ
معاونــت داشــته باشــد؛ ایــن
بـلـنــدی از تعلیمات مــذهــب؛
دســتگاهی کــه االن بــا آن
ازایـ ـنرو وقتی از حــوزه سکوالر
مواجهیــم ،مبتنــی بــر تجربــه بشــری اســت .درواقــع وقتــی میپرســیم،
مـ ـیپ ــرسـ ـی ــم ایـ ـ ــن پ ـی ـش ـی ـنــه
آیــا حــوزه مــا در وضعیــت ســکوالر اســت؟ میخواهیــم بدانیــم کــه آیــا
تاریخی با مجموعهای از کنش
ایــن ســازمان در مفاهیــم و کیفیــت ســکوالر قــرار دارد یــا نــه؟ پاســخ
و وا ک ـن ـشهــا و ک ـن ـشگــران در
خیلــی روشــن اســت .آنچــه ا کنــون ســاختار حــوزه نامیــده میشــود از
نظرمیگیریم سپس از سکوالر
نصــوص دینــی بــه دســت نیامــده بلکــه ایــن حاصــل تجربــه زیســت
یپ ــرســی ــم .گ ــاه ــی از
ب ـ ــودن مــ 
بشــر در طــول تاریــخ حــوزه اســت و امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
مـ ــواقـ ــع م ـ ــرادم ـ ــان از ح ـ ــوزه،
کــه ســازمانی بــا ایــن تقســیمکار و بــا چهــار معاونــت و ایــن کیفیــت و
معرفتی اســت که در ایــن حوزه
قتــر عمــل کنــد .ا گرچــه
شــرح وظایــف میتوانــد موفــق باشــد یــا موف 
جــریــان دارد و نتیجه آم ــوزش
ممکــن اســت پرسـشهایی در همیــن زمینــه مطــرح شــود ،مبنــی بــر
و تعلیم اســت .بنابراین وقتی
اینکــه آیــا ایــن ســاختار مبتنــی بــر یــک پیشفــرض یــا پیشانــگاره
س ــؤال میکنیم ح ــوزه سـکــوالر
ـان دینــی اســت؟
جهانــی ســکوالر اســت یــا پیشانــگاره آن جهـ ِ
ش ــده ی ــا ن ـشــده ی ــا م ـیخــواهــد
معنــای دیگــری کــه از حــوزه میتوانیــم ارائــه دهیــم اینکــه حــوزه
له ــا
بـ ـش ــود یـ ــا ن ـ ـشـ ــود ،س ــؤا 
علــوم دینــی ،یعنــی تاریــخ بلنــدی از تعلیمــات مذهــب؛ ازایـنرو وقتــی
بیشتر بــرم ـیگــردد بــه تعلیمها
از حــوزه ســکوالر میپرســیم ایــن پیشــینه تاریخــی بــا مجموعــهای
و م ـعــرف ـتهــایــی ک ــه س ـکــوالر
از کنــش و وا کنشهــا و کنشگــران در نظرمــی گیریــم ســپس از
ســکوالر بــودن میپرســیم .گاهــی از مواقــع مرادمــان از حــوزه،
هست یا نیست و آیــا در مسیر
معرفتــی اســت کــه در ایــن حــوزه جریــان دارد و نتیجــه آمــوزش و
سکوالرشدن قرار دارد یا نه؟
تعلیــم اســت .بنابرایــن وقتــی ســؤال میکنیــم حــوزه ســکوالر شــده یــا
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نشــده یــا میخواهــد بشــود یــا نشــود ،ســؤالها بیشــتر برمیگــردد بــه
تعلیمهــا و معرفتهایــی کــه ســکوالر هســت یــا نیســت و آیــا در مســیر
سکوالریسم ،یــک واژه ذهنی
سکوالرشــدن قــرار دارد یــا نــه؟
اس ـ ــت ،ک ــه مـ ـیت ــوان ــد مـعــانــی
بــا پیشفرضهایــی کــه اشــاره شــد ،گاهــی ناظــر بــه همیــن
م ـ ـت ـ ـعـ ــددی داش ـ ـتـ ــه بـ ــاشـ ــد و
کنشگــران اســت کــه آیــا آدمهایــی کــه در ایــن مجموعــه نقــش
ســک ــوالر ی ــزاســی ــون رخ ـ ــدادی
بــازی میکننــد و در تحــوالت نقشــی دارنــد ،آیــا ســکوالر هســتند یــا
ت ــاریــخ ــی اسـ ــت ک ــه در ق ــرون
نیســتند؟ آیــا طلبههــا ،اســاتید ،مدیــران ،خودشــان افــرادی ســکوالر
شانزدهم تا هیجدهم میالدی،
هســتند یــا نیســتند؟ بــه نظرمــی رســد در پاســخ اینهــا تمرکزمــان را بــر
ب ــرای کلیسا رخ داد و بعدها
ّ
ایــن پیشــینه بلنــد و تاریخــی حــوزه بگذاریــم؛ یعنــی وقتــی میگویــم:
ط ـ ــال اسـ ــد ایـ ــن رون ـ ــد را به
حــوزه ســکوالر شــده یــا نشــده؟ در اصــل از یــک دوره بســیار طوالنــی
ش ــک ــل خ ــوب ــی ص ــورتبـ ـن ــدی
تاریخــی ســخن گفتــه میشــود کــه بــه ما رســیده اســت و سرشــار اســت
ههــای آن
ک ــرد کــه ع ـمــده مــؤلـفـ 
از رفتارهــا و کنشهــای متقابــل بــرای تحقــق یــک هــدف خــاص و آن
عـبــارت اســت از ایـنکــه کلیسا
تعلیــم دیــن اســت .درواقــع مــا نگــران ایــن تاریــخ بلنــد هســتیم کــه
تـمــایــز نقشی و تقلیل نقشی
ا کنــون چــه وضعیتــی دارد.
را پ ــذی ــرف ــت و راض ـ ــی ش ــد که
 .2مفهــوم سکوالریســم :سکوالریســم ،یــک واژه ذهنــی اســت،
در م ـحــدوده خــاصــی بــه کنش
کــه میتوانــد معانــی متعــددی داشــته باشــد و سکوالریزاســیون
بپردازد
رخــدادی تاریخــی اســت کــه در قــرون شــانزدهم تــا هیجدهــم
ّ
میــادی ،بــرای کلیســا رخ داد و بعدهــا طــال اســد ایــن رونــد را بــه
شــکل خوبــی صورتبنــدی کــرد کــه عمــده مؤلفههــای آن عبــارت
اســت از اینکــه کلیســا تمایــز نقشــی و تقلیــل نقشــی را پذیرفــت و راضــی شــد کــه در محــدوده خاصــی بــه
کنــش بپــردازد .فرآینــد سکوالریزاســیون در دیــدگاه برخــی از الهیــون
مســیحی فرآینــدی مثبــت بــود و آنهــا ایــن رونــد را تنهــا راه نجــات
ب ـ ـ ــای ـ ـ ــد بـ ـ ــیـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــک ـ ـ ـ ــوالر و
کلیســا از بنبســت و رفــع انتظارهــای فــراوان مردمــی و شــکایتهای
سکوالریزاسیون تفاوت قائل
جامعــه میدانســتند و البتــه برخــی از روحانیــون نیــز ایــن تمایــز
ش ــوی ــم .س ــک ــوالری ــزاس ــی ــون،
و تقلیــل نقشــی را نمیپذیرفتنــد .آن دســته از الهیدانــان کــه
ً
بهمثابه یک فرایند اجتماعی
رویکــردی مثبــت بــه سکوالریزاســیون داشــتند ،میگفتنــد :اساســا
اس ـ ــت ،در ایـ ــن ف ــرآی ــن ــد آنـچــه
مســیحیت دینــی ســکوالر و مســیح ،اولیــن مــرد ســکوالر روی زمیــن
رخ داد ای ــن کــه کلیسا تمایز
اســت و کتــاب مقــدس نیــز اولیــن متــن دینــی ســکوالر اســت .ایــن
ً
نقشی را پذیرفت ،یعنی قبول
الهیدانــان تقریــری از مســیحیت ارائــه دادنــد کــه کامــا بــا گزارههــای
کــرد بــرخــی از نقشهایی کــه بر
سکوالریســم همراســتا بــود .همانگونــه کــه اشــاره شــد سکوالریســم
عـهــده اوس ــت دیــگــر اج ــرا نکند
یــک مفهــوم ذهنــی اســت کــه مدافــع جدایــی دیــن از سیاســت ،دنیا،
عــرف و تبیینهــای غیردینــی در عرصههــای سیاســی و اجتماعــی
و به نهادهای دیگر اجتماعی
است.
مثل آموزش و  ...وا گذار کند.
ازای ـنرو بایــد بیــن ســکوالر و سکوالریزاســیون تفــاوت قائــل شــویم.

شماره دوم ،بهار 85 | ۱۳۹۷

سکوالریزاســیون ،بهمثابــه یــک فراینــد اجتماعــی اســت ،در ایــن
فرآینــد آنچــه رخ داد ایــن کــه کلیســا تمایــز نقشــی را پذیرفــت ،یعنــی
دراینباره میتوان گفت :همه
قبــول کــرد برخــی از نقشهایــی کــه بــر عهــده اوســت اجــرا نکنــد و بــه
نهادهــای دیگــر اجتماعــی مثــل آمــوزش و  ...وا گــذار کنــد .دراینبــاره
نــه ــاده ــا پـ ـیـ ـشازای ــن مقطع
میتــوان گفــت :همــه نهادهــا پیشازایــن مقطــع تاریخــی ،نظیــر نهــاد
تــاری ـخــی ،نـظـیــر ن ـهــاد امـنـیــت،
امنیــت ،آمــوزش ،اقتصــاد و بهداشــت بهنوعــی در اختیــار کلیســا
آمـ ــوزش ،اقـتـصــاد و بهداشت
بــود؛ ولــی آرامآرام ایــن مســئولیتها از کلیســا گرفتــه شــدند و کلیســا
بهنوعی در اختیار کلیسا بود؛
نقشــی را پذیرفــت کــه در جامعــه نقــش اصلــی بــه شــمار میآمــد و
ولی آرامآرام این مسئولیتها
بایــد در ایــن نقــش بــازی کنــد ،مثــل یــک صحنــه تئاتــر هرکــس نقــش
از کلیسا گرفته شدند و کلیسا
خــودش را بــازی میکنــد کلیســا ایــن تمایــز نقشــی را پذیرفــت.
نقشی را پذیرفت که در جامعه
بــرای شناســاندن مطالــب ،شایســته اســت بدانیــم کــه ازنظــر
نـقــش اصـلــی بــه شـمــار مـیآمــد
جایگزینــی تبیینهــای غیردینــی بــا تبیینهــای دینــی ،معتقــدم
و باید در ایــن نقش بــازی کند،
کــه حــوزه امــروز ســکوالر اســت؛ همچنیــن حــوزه علمیــه بــه مباحثــی
مـثــل یــک صحنه تـئــاتــر هرکس
میپــردازد کــه بــا اســتناد بــه آن مباحــث دنیــای امــروز را نمیشــود
نقش خ ــودش را ب ــازی میکند
مدیریــت کــرد ،سکوالریســم گاهــی کیفــی و گاهــی کمــی اســت؛
ک ـل ـی ـســا ایـ ــن ت ـمــایــز ن ـق ـشــی را
توضیــح بیشــتر اینکــه گاهــی مــا مســتند بــه برخــی از مشــاهدات
پذیرفت.
ً
ادعــا میکنیــم کــه جامعــه مــا دینــی اســت؛ مثــا بــا اســتناد بــه افزایــش
تعــداد نمازگــزاران یــا مســتند بــه افزایــش مکانهــای دینــی ماننــد
یتــر شــدن تقویــم ،میگوییــم کــه حــوزه علمیــه
امامزادههــا و یــا دین 
و جامعــه مــا دینــی اســت .امــا ممکــن اســت شــخصی بــا اســتناد بــه برخــی از گزارههــای کیفــی ماننــد کاهــش
راس ـتگویی و زیســت اخالقــی و عــدم اعتمــاد بــه معممــان ادعــا کنــد کــه جامعــه مــا از دی ـنداری در حــال
ـدن
فاصلــه گرفتــن اســت و کیفیــت دی ـنداری در جامعــه ،رو بــه افــول اســت و اینهــا نشــان از سکوالرشـ ِ
جامعــه ماســت؛ درواقــع یــک سکوالریزاســیون کیفــی و نهــادی در جامعــه در حــال رخــدادن اســت؛ گرچــه
دی ـنداری ّکمــی درحالتوســعه اســت.
ازای ـنرو ،گاهــی از طریــق مســتندات و مشــاهدات قضــاوت میکنیــم کــه جامعــه مــا یــک جامعــه دینــی
ٌ
اســت ،مثــا تعــداد نمازگــزاران مــا در مســاجد در حــد باالســت یــا مکانهــای مــا دینیتــر شــدند ،ا گــر درگذشــته
دویســت امــامزاده داشــتیم ا کنــون چهارهــزار امــامزاده داریــم .چــه امامزادههــای متروکــی کــه احیــا شــدند
نکــه امامزادههــا زیــاد شــدند بگویــم جامعــه مــا دینــی
و آنهایــی کــه تجدیــد بنــا شــدند .بــا اســتناد بــه ای 
اســت و بهتبــع آن حــوزه مــا نیــز دینــی اســت و دیــن در جامعــه برجســتهتر میشــود .ممکــن اســت مســتند
بــه ایــن حــرف بزنیــم یــا مســتند بــه دینیتــر شــدن تقویممــان بگوییــم ایــن جامعــه مــا دینیتــر شــده اســت،
ً
مثــا یــک ســری رویدادهایــی اســت کــه جامعــه مــا آنهــا را بهمثابــه روزهــای مذهبــی و دینــی نمیشــناخت،
ماننــد لیلةالرغائــب یــا دحــواالرض ،بســیاری خوشــحال میشــوند کــه جامعــه مــا دینیتــر شــده اســت .امــا
از دیگرســو ،ممکــن اســت کســی مســتنداتی بیــاورد مبتنــی بــر اینکــه جامعــه مــا بــه ســمت مذهبیشــدن
ً
نمـیرود .مثــا ،کیفیــت دیـنداری در جامعــه مــا برحســب آمــار رو بــه کاهــش اســت .نظیــر آمــار راسـتگویی
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در جامعــه مــا از ده ســال پیــش کمتراســت ،و یــا امانـتداری نرخــش
کمتــر اســت ،اعتمــاد و حســن ظــن و  ...نیــز چنیــن اســت.
در ج ــری ــان ق ـ ـ ــرارداد ت ــوت ــون و
پــس کیفیــت دی ـنداری و اعتمــاد بــه مذهبیهــا پاییــن آمــده اســت
ت ـن ـبــا کــو ک ــه م ــرح ــوم شــی ــرازی
و چــون اعتمــاد کاهــش پیــدا کــرده اســت ،پــس کیفیــت دیـنداری در
استعمال آن را حــرام دانست،
جامعــه مــا رو بــه افــول اســت .لــذا کیفیــت دی ـنداری کــم یــا اینکــه
بسیاری از دیـ ـنداران قلیان
دیـنداری نهــادی کــم توفیــق شــده اســت ،درایــن راســتا تأثیرگــذاری
ً
هــا را شکستند ،م ــادر شــاه نیز
نهــاد دیــن در جامعــه کاهــش یافتــه ،مثــا پیشازایــن ،روحانیــت
قلیان را بیرون انــداخــت ،ولی
در رتبــه اول مرجعیــت اخالقــی قــرار داشــت ،ولــی امــروزه مطالعــات
امروز ا گر مرجعی چنین فتوایی
میدانــی نشــان میدهــد کــه در چنــد شــهر بــزرگ ایــران ،روحانیــت
ً
بــدهــد دام ـنــه ن ـفــوذش مسلما
مرتبــه پنجــم مرجعیــت اخالقــی را دارنــد .چنیــن وضعیتــی نشــانه
ک ـم ـتــر اس ـ ــت ،ک ــه ایـ ــن نـشــانــه
کاهــش ســطح دی ـنداری و نشــانه ســکوالریزم در جامعــه ماســت.
س ـکــوالر یــزم کیفی در جامعه
در جریــان قــرارداد توتــون و تنبا کــو کــه مرحــوم شــیرازی اســتعمال آن
است که در حوزه اتفاق افتاده
را حــرام دانســت ،بســیاری از دیـنداران قلیانهــا را شکســتند ،مــادر
است.
شــاه نیــز قلیــان را بیــرون انداخــت ،ولــی امــروز ا گــر مرجعــی چنیــن
ً
فتوایــی بدهــد دامنــه نفــوذش مســلما کمتــر اســت ،کــه ایــن نشــانه
ســکوالریزم کیفــی در جامعــه اســت کــه در حــوزه اتفــاق افتــاده اســت.
فراتــی :مطالــب شــما نشــان داد کــه جامعــه امــروزی ایــران تمایلــی بــه سکوالریزاســیون دارد و از همیــن
منظــر قائــل بــه تقلیــل نق 
شهــای روحانیــت هســتید و انتظــار داریــد هماننــد صحنــه تئاتــر روحانیــت
نقــش خاصــی را بــازی کنــد .درحالیکــه بحــث مــا بــه نهــاد روحانیــت بازمیگــردد کــه آیــا حــوزه از
درون ســکوالر اســت یــا نــه؟ ازای ـنرو ،ســؤال ایــن اســت از منظــر کــدام نهــاد بــه تحلیــل سکوالریســم
میپردازیــد؟ جامعــه یــا حــوزه؟
حقیقت :پاسخ به این پرسش دوازده مقدمه و یک نتیجه دارد که بهاجمال اشاره میکنیم:
 .1سکوالر ،هشت معنای لغوی دارد:
 .1-1بــه معنــای ســکولوم کــه بــه معنــای وقایعــی بــوده کــه صدســال یکبــار اتفــاق میافتــد ،مثــل برخــی از
بازیهــای ورزشــی؛
 .1-2معــادل ایــن در زبــان فرانســه الئــوس بــه معنــای ســربازان عــادی در مقابــل ســربازانی کــه مقــام و رتبــه
نظامــی باالیــی داشــتند بــه کار میرفــت؛
ُ ّ
ّ
 .1-3کلمه سکوالر برای ُمکل در مقابل معمم به کار میبردند ،درواقع سکوالر یعنی مکل؛
 .1-4ناسوتی در مقابل زندگی جاویدان است؛
ً
 .1-5معنای مقدس و غیرمذهبی است ،مثال علوم مذهبی و غیرمذهبی؛
 .1-6شهر انسان در مقابل شهر خداست ،که آ گوستین مطرح کرده است؛
 .1-7دست برداشتن راهب از صومعهنشینی؛
 .1-8غیرکلیســایی شــدن امــوال؛ در قــرون شــانزدهم و هفدهــم میــادی در جنبــش اصــاح دینــی در
فرانســه ،زمینهــای کلیســا را میگرفتنــد و اصطــاح ســکوالر را بــرای ایــن زمینهــا بــه کار میبردنــد.
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 .2معنــای اصطالحــی سکوالریســم ،در غــرب یکچیــز بیشــتر نیســت و آن جدایــی نهــاد دیــن و سیاســت
اســت .نهــاد دیــن یعنــی کلیســا ،نهــاد سیاســت یعنــی دولــت .در دیکشــنری غیرتخصصــی نیــز سکوالریســم را
اینگونــه تعریــف کردهانــد« :جدایــی کلیســا از دولــت» .در اواخــر قــرن
نوزدهــم ایــن معنــا جاافتــاده اســت .پــس ا گــر در پایــان خواســتیم
بدانیــم حــوزه ســکوالر شــده اســت یــا نــه ،معانــی لغــوی و اصطالحــی
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن ـ ـ ــای اصـ ـ ــطـ ـ ــاحـ ـ ــی
ســکوالر را بایــد از هــم جــدا کــرد؛
سکوالریسم ،در غرب یکچیز
 .3درمعنــای ســکوالر ،سکوالریســم و سکوالریزاســیون تفــاوت
بـیـشـتــر ن ـی ـســت و آن جــدایــی
اســت؛ ســکوالر یعنــی مــادی؛ سکوالریســم یعنــی اندیش ـهای کــه
ن ـهــاد دی ــن و ســیــاســت اســت.
معتقــد اســت دولــت از کلیســا بایــد جــدا شــود و سکوالریزاســیون
نـهــاد دیــن یعنی کلیسا ،نهاد
رونــد ایــن جدایــی اســت .مقال ـهای کــه اشــاره شــد در دهــه هفتــاد
سیاست یعنی دولت.
توســط حجاریــان نوشــته شــده بــه سکوالریزاســیون اشــاره داشــت کــه
عناصــری مثــل مصلحــت فقــه ،مــا را عرفــی میکنــد .بــه نظرمــی رســد
ً
بحــث سکوالریزاســیون فعــا نبایــد در اینجــا مطــرح شــود؛
 .4هابرمــاس بیــن ســکوالر و سکوالریســت تمایــز قائــل اســت .ازنظــر او ســکوالر یعنــی کســی کــه نســبت بــه
مذهب الادری اســت و البشــرط اســت و سکوالریســم کســی اســت که نســبت به دین موضع منفی دارد .در
ســخنرانی معــروف ایشــان در اســتانبول ترکیــه بحــث پســت سکوالریســم را مطــرح کــرد که پســت سکوالریســم
در یــک جملــه عبــارت اســت از بازگشــت دیــن بــه جامعــه بــا مفروضگرفتــن دولــت ســکوالر ،یعنــی دولــت
ســکوالر اســت ولــی دیــن در جامعــه بازمیگــردد .پــس در مقابــل جریانــی کــه بحــث جدایــی دیــن از سیاســت
را مطــرح کردنــد کســانی هســتند کــه امــروزه بازگشــت دیــن بــه جامعــه در دولــت ســکوالر را مطــرح میکننــد
کــه از آنهــا بــه پســت ســکوالر تعبیــر میشــود.
ً
 .5تجــارب کشــورهای غربــی در تعامــل بــا دیــن متفــاوت اســت ،مثــا در امریــکا دولــت از دیــن حمایــت
میکنــد و ایــن دو ،دو نهــاد جــدای از هــم هســتند .در مــدل
انگلســتان رئیــس نمادیــن کلیســای انگلســتان ملکــه الیزابــت اســت
سـ ـ ـ ـک ـ ـ ــوالر ی ـ ـع ـ ـنـ ــی مـ ـ ـ ـ ــادی؛
معنایــش اینکــه دولــت یــک مفهــوم بزرگــی اســت کــه کلیســا بهعنــوان
سکوالریسم یعنی اندیشهای
یکنهــاد کوچــک در دل آن قــراردارد .بنابرایــن در انگلســتان میــان
کلیســا و دولــت تضــادی وجــود نــدارد؛ چــون کلیســا یکنهــاد در دل
کـ ـ ــه مـ ـعـ ـتـ ـق ــد اسـ ـ ـ ــت دولـ ـ ــت
دولــت اســت و ملکــه انگلســتان رئیــس آن کلیســا بــه شــکل نمادیــن
از ک ـل ـی ـســا ب ــای ــد جـ ــدا شـ ــود و
اســت .در مــدل فرانســوی کلیســا و دولــت دو نهــاد هســتند کــه بــا هــم
س ـکــوالر یــزاس ـیــون رونـ ــد ایــن
تعــارض دارنــد و دولــت دیــن را مهــار میکنــد ،پــس یــک نــوع تضــادی
جدایی است.
در بینشــان بــه وجــود میآیــد ،چرا کــه فرانســویان بــه سکوالریســم
الئیســیته میگوینــد .الئیســیته و سکوالریســم ازنظــر محتوایــی بــا
هــم فــرق ندارنــد ،یعنــی نمیتــوان گفــت سکوالریســم معنایــش ایــن
و الئیســیته یکچیــز دیگــر اســت ،فقــط در مــدل فرانســوی یعنــی مدلــی کــه تحقــق خارجــی در کشــور فرانســه
پیــدا کــرده ایــن تفــاوت آشــکار شــده اســت؛
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 .6بیــن سکوالریســم فلســفی و سیاســی تفــاوت اســت؛ سکوالریســم
سیاســی یعنــی جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت ،امــا در
س ـکــوالری ـســم س ـیــاســی یعنی
سکوالریســم فلســفی ایــده «نبــود خــدا» مطــرح میشــود .این اشــتباه
ج ــدای ــی نـ ـه ــاد دیـ ــن از ن ـهــاد
اســت کــه بگوییــم کســی ســکوالر اســت ولــی الئیــک نیســت ،یعنــی
سیاست ،امــا در سکوالریسم
ً
میگویــد :نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت جداســت ،اصــا الئیســیته و
ف ـل ـس ـفــی ای ـ ــده «نـ ـب ــود خ ــدا»
سکوالریســم یــک معنــا دارد .الئیســیته فرانســوی و سکوالریســم
یشــود .ای ــن اشتباه
م ـطــرح م ـ 
انگلیســی اســت ،منتهــا تفــاوت در تحقــق تاریخـیاش اســت .تحقــق
است که بگوییم کسی سکوالر
تاریخــی در فرانســه کــه بــا مهــار دیــن توســط دولــت اتفــاق افتــاده و
اس ـ ــت ول ـ ــی ال ئـ ـی ــک ن ـی ـســت،
یــک نــوع تضــاد و درگیــری بیــن ایــن دو نهــاد در فرانســه یــا در مــدل
یگــویــد :ن ـهــاد دی ــن از
یـعـنــی م ـ 
ً
ترکیــه کــه از فرانســه پیــروی کــرده بــه وجــود آمــده اســت و در غیــر از
نهاد سیاست جداست ،اصال
ایــن دو کشــور ایــن تضــاد نیســت.
الئیسیته و سـکــوالریـســم یک
بدیــن ترتیــب ،سکوالریســم را میتــوان بــه ســه نــوع سکوالریســم
معنا دارد.
سیاســی ،سکوالریســم اجتماعــی و سکوالریســم فلســفی تقســیم
کــرد .سکوالریســم سیاســی همــان تعریفــی کــه شــد و سکوالریســم
اجتماعــی یعنــی بیــرون آمــدن دیــن از نهادهــای اجتماعــی ،مثــل آموزشوپــرورش و بهداشــت .سکوالریســم
فلســفی هــم اعتقــادی اســت کــه ازنظــر فلســفی ضدیــت با خدا و عــدم اعتقاد به خداســت .این تقســیمبندی
خیلــی فایــده دارد کــه کســی ممکــن اســت سکوالریســم باشــد ولــی سکوالریســم فلســفی نباشــد یــا کســی
ممکــن اســت سکوالریســم سیاســی نباشــد ولــی در حــوزه اجتمــاع
اعتقــادش ایــن باشــد کــه دیــن دخالتــی در آموزشوپــرورش نداشــته
ً
باشــد ،مثــا تفــاوت امریــکا و اروپــا در ایــن مســئله ایــن همیــن اســت
سکوالریسم را میتوان به سه
کــه در اروپــا مــدارس ملــزم هســتند کــه مســائل جنســی را بــه بچههــا
نـ ــوع س ـکــوالریــســم ســیــاســی،
یــاد بدهنــد ،ولــی امریــکا بــرای اینکــه مذهبیتــر هســتند ایــن اجــازه
سـ ـک ــوالری ــس ــم اج ــت ــم ــاع ــی و
را بــه مــدارس نمیدهــد .بنابرایــن در اروپــا از دوم ابتدایــی تعلیمــات
سکوالریسم فلسفی تقسیم
جنســی وجــود دارد و در امریــکا وجــود نــدارد .ایــن تفــاوت در کشــورها
کرد.
دیــده میشــود؛
 .7ازنظــر کازانــوا سکوالریســم دو ُبعــد دارد :یکــی ،ارزشــی و ابــزاری
اســت؛ یعنــی بــرای کشــورداری و دیــن و سیاســت از هــم جــدا باشــند و دیگــری ،سکوالریســم بهعنــوان ارزش
ً
غایــی ایدئولــوژی مطــرح میشــود کــه تقریبــا بــا مفاهیــم یادشــده قابلیــت ادغــام دارد؛
 .8کازانــوا میگویــد :سکوالریزاســیون ســه پیامــد دارد :الــف) افــول باورهــا و شــعائر؛ ب) شخصیشــدن دیــن؛
ج) تفکیــک ســپهر سیاســت ،علــم ،هنــر و اقتصــاد از دیــن.
 .9تیلــور میگویــد :ســه راهبــرد نظــری بــرای سکوالریســم وجــود دارد :یکــی ،راهبــردی مســتقل از وحــی اســت
ولــی مشــترک بــر مبانــی ادیــان اســت؛ دوم ،اخــاق سیاســی مســتقل از دیــن اســت کــه دیــن را کنــار میزنــد
کــه درمــورد هابــز میتوانیــد ایــن را ببینیــد و ســوم ،حــق برخــورداری از زندگــی اســت؛
 .10سکوالریســم در ایــران برداشــتی متفــاوت از ســکوالریزم در غــرب دارد؛ در غــرب همانطــور کــه اشــاره
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کردیــم ســکوالریزم جدایــی کلیســا از دولــت اســت ،امــا در ایــران
سکوالریســم دو معنــا دارد:
جدایی دین از سیاست ،یعنی
الف) جدایی دین از سیاست؛
دی ـ ــن در ســی ــاس ــت دخ ــال ــت
ب) جدایی نهاد دین از نهاد سیاست.
نکند کــه در غ ــرب رواج دارد.
جدایــی دیــن از سیاســت ،یعنــی دیــن در سیاســت دخالــت نکنــد کــه
آن ـچــه در ایـ ــران ب ـهعــنــوان یک
در غــرب رواج دارد .آنچــه در ایــران بهعنــوان یــک پرســش وجــود دارد
پــرســش وج ــود دارد آن اســت
آن اســت کــه آیــا روحانیــت و فقهــا در رأس حکومــت قــرار بگیرنــد یــا
که آیا روحانیت و فقها در رأس
نــه .طبــق نظریــه والیــت فقیــه ،پاســخ مثبــت اســت .امــا ا گــر از آخونــد
ح ـکــومــت قـ ــرار بــگــیــرنــد ی ــا نــه.
خراســانی یــا آی ـتاهلل خویــی و سیســتانی بپرســید کــه فقیــه در رأس
طبق نظریه والیت فقیه ،پاسخ
حکومــت بایــد قــرار بگیــرد یــا نــه ،میگوینــد :نــه ،چرا کــه معتقدنــد در
مثبت است.
عصــر غیبــت نبایــد در رأس حکومــت قــرار بگیــرد .ایــن معنــای دوم
همــان تعاریفــی اســت کــه در غــرب وجــود دارد و البتــه ایــن معنــا بــرای
مــردم ایــران غیرمأنــوس اســت .بــا همیــن دلیــل وقتــی گفتــه میشــود
آخونــد خراســانی ســکوالر بــوده اســت ،همــه مخالفــت میکننــد ،چــرا کــه ایشــان رابطــه دیــن و سیاســت را
قبــول داشــت .پــس معنــای دوم سکوالریســم در ایــران ،یعنــی آن چیــزی کــه بــه ذهــن غیرمتبــادر اســت،
همــان معنایــی کــه بیشــتر در غــرب رایــج اســت؛
 .11سکوالریســم در مقابــل بنیادگرایــی و اســام سیاســی قــرار دارد؛ کســی کــه معتقــد بــه اســام سیاســی
ً
باشــد ،قطعــا ســکوالر نیســت؛ چرا کــه اســام سیاســی گفتمانــی اســت
کــه اعتقــاد دارد حکومــت بایــد براســاس شــریعت تشــکیل شــود و
ً
س ـ ـکـ ــوالری ـ ـسـ ــم در مــق ــاب ــل
مثــا در رأس آن کســی باشــد کــه متدیــن اســت .دراینبــاره علــی
بـنـیــادگــرایــی و اس ــام سیاسی
عبدالــرزاق در کتــاب االســام واصــول الحکــم ،م ـیآورد کــه پیامبــر
ق ــرار دارد؛ کسی کــه معتقد به
نکــه ملــزم بــه برپایــی حکومــت باشــد و
رســالت داشــته اســت بــدون آ 
ً
اس ــام سـیــاســی بــاشــد ،قطعا
حکومــت بــه اعتبــار «انــه محمــد» و نــه «انــه نبــی» اســت .در حقیقــت
سکوالر نیست؛ چرا که اسالم
پیامبــر دیــن آورده و بحثــی از دولــت نکــرده اســت .حســن البنــاء کــه
س ـیــاســی گـفـتـمــانــی اسـ ــت که
یــک بنیادگراســت جوابــش را میدهــد و میگویــد« :االســام عبــادة
و قیــادة و دیــن و دولــه و روحانیــة و عمــل و صــاة و جهــاد و طاعــة و
اع ـت ـقــاد دارد ح ـکــومــت بــایــد
حکــم و مصحــف و الســیف ال ینفــک واحــد». ...
براساس شریعت تشکیل شود
 .12حســن حنفــی و ســیدجواد طباطبایــی ادعــا دارنــد :سکوالریســم
در اســام ســالبه بــه انتفــای موضــوع اســت ،یعنــی از نــگاه آنــان بــدون
شــک در اســام نمــاز جمعــه ،جماعــت ،جهــاد ،حــج و ...سیاسـیاند .بنابرایــن اســام خــودش بــه حکومــت
پرداختــه و ایــن بــه معنــای دنیویگــری در اســام اســت .اســام دینــی اســت کــه بــه دنیــا ارزش داده و
تأ کیــددارد« :مــن المعــاش لــه ،المعــاد لــه»« .المعــاش» بــرای اســام مهــم اســت و مســیحیت برعکــس اســام
اینگونــه نیســت.
یگــری پرداختــه ،بنابرایــن از اول ســکوالر بــوده و مــا ا کنــون نمیتوانیــم ســکوالرش
بنابرایــن اســام بــه دنیو 

اســام سیاسی گفتمانی است
کــه اعتقاد دارد حکومت باید
براساس شریعت تشکیل شود
ً
و مثال در رأس آن کسی باشد
که متدین است.

کنیــم .پــس ســکوالر و سکوالریزاســیون ســالبه بــه انتفــای موضــوع
میشــود .البتــه بــه ادعــای آنــان نقــدی وارد اســت و بایدگفــت:
ســالبه بــه انتفــای موضــوع نیســت ،چرا کــه عــدهای بــه معنــای اول
رابطــه دیــن و سیاســت ســکوالر هســتند وعــدهای نیســتند و بــه
معنــای دوم عــدهای نیــز بامعنــای رابطــه نهــاد دیــن و نهــاد سیاســت
ســکوالر هســتند وعــدهای نیســتند .بنابرایــن ســالبه بــه انتفــای
موضــوع نیســت .برخــی نیــز معتقدنــد :حــوزه ســکوالر شــده اســت ،از
نــگاه آنــان " :فقــه بیربــط بــا زندگــی و زندگــی بیربــط بــا فقــه ،درس
ً
خار جهایــی بهجــای تئوریــزه حکومــت و تمــدن دینــی ،عمــا فقــه را

ســکوالر میســازند".
بــا ایــن پیشفرضهــا ،مــن معتقــدم :ا گــر از آن مقدمــات بخواهــم اســتفاده کنــم اینگونــه جــواب میدهــم
ً
کــه اوال ،برخــاف آقــای دکتــر صادقنیــا ،حــوزه را آن چیــزی میشناســم کــه در بیــرون وجــود دارد ،حــوزه
یعنــی نهــادی کــه ا کنــون بــا بــرش تاریخــی پابرجاســت کــه یکنهــاد اســت و در درون آن تدریسهایــی برگــزار
میگــردد ،معرفتهایــی کســب میشــود ،ســازمانی کــه در الیههــای درون آن تبیینهــای دینــی اســت و
درمجمــوع همــان نهــاد یــا ســازمانی اســت کــه بهعنــوان حــوزه علمیــه میشناســیم .پــس حــوزه علمیــه بــه
ایــن دو معنا(جدایــی دیــن از سیاســت و جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت) ســکوالر نیســت .حــوزه علمیــه
معتقداســت کــه دیــن گزارههایــی دارد کــه در سیاســت دخالــت کــرده ،مثــل بحــث والیــت فقیــه و اینگونــه
نیســت کــه دیــن گزارههایــی نــدارد کــه در سیاســت دخالــت کــرده باشــد .پــس بــه ایــن معنا(دیــن از سیاســت
جــدا نیســت) بــه معنــای دوم کلیــت حــوزه علمیــه ،نظریــه والیــت فقیــه را قبــول دارد .بنابرایــن اعتقادشــان
ایــن اســت کــه یــک فقیــه در رأس حکومــت قــرار گیــرد ،مثــل همیــن مدلــی کــه در جمهــوری اســامی وجــود
دارد و ازایـنرو بیــن حــوزه علمیـهای کــه در ایــران هســت بــا نظــام جمهــوری اســامی شــکافی وجــود نــدارد،
نتیجــه اینکــه بــه معنــای دوم نیــز حــوزه علمیــه ســکوالر نیســت.
شتــر اشــاره شــد کــه سکوالریســم وجــه سیاســی ،اجتماعــی و فلســفی دارد و در وجــه سیاسـیاش گفتــه
پی 
شــد کــه حــوزه ســکوالر نیســت .در وجــه فلســفیاش هــم کــه خــدا را کنارمــی گذارنــد ،در اینجــا موردبحــث
نیســت ،تنهــا یکچیــز میمانــد و آن ســکوالریزم اجتماعــی اســت .ا گــر منظــور برخــی  3از حــوزه ســکوالر ایــن
نکــه بــه مســائل اجتماعــی مثــل آموزشوپــرورش ،سیاســت ،اقتصــاد
اســت کــه حــوزه علمیــه بهجــای ای 
و ...بپــردازد بــر مســائلی چــون طهــارت و نجاســت و عبــادات متمرکــز شــده اســت .ایــن عقبنشــینی را
سکوالریســم بنامیــم .ایــن هــم اشــتباه اســت ،چرا کــه حــوزه علمیــه در نهــاد آموزشوپــرورش ،در مســائل
سیاســی و اجتماعــی و در فقــه تربیــت و خانــواده بحثهــای فرا گیــردارد .بنابرایــن بــه ایــن معنــا هــم درســت
نیســت کــه حــوزه علمیــه ســکوالر باشــد .لــذا حاصلــی بــرای ادعــای اینکــه حــوزه علمیــه ســکوالر اســت وجــود
نیــک واقعیــت نیســت ،بلکــه یــک هشــدار اســت.
نــدارد .و ای 
ا گــر متــن ســخنرانی را در درون زمین ـهاش تحلیــل کنیــم ،بــا بــروز یــک نــوع رادیکالیســم مواجــه میشــویم.
امــروزه ،یعنــی در چهلمیــن ســال جمهــوری اســامی بــا نوعــی از برآمــدن رادیکالیســم کــه ریشــه در
نوفردیدیهــا و فرهنگســتانیها و کلیســای ارتدوکــس روســیه میتوانــد داشــته باشــد مواجــه هســتیم .ایــن
2
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زمینــه اصلــی اســت و ایــن ربطــی بــه حــوزه ســکوالر نــدارد .ازای ـنرو
ا گــر بپرســید کــه حــوزه ســکوالر واقعیــت اســت یــا هشــدار ،میگویــم:
پـ ــس بـ ــه ای ـ ــن مـ ـعـ ـن ــا(دی ــن از
واقعیــت نیســت ،بلکــه هشــدار اســت ،منتهــا هشــدار سکوالرشــدن
سـ ـی ــاس ــت ج ـ ــدا نـ ـیـ ـس ــت) بــه
حــوزه نیســت ،حــوزه ســکوالر نمیشــود ،هشــدار ایــن اســت کــه یــک
مـ ـعـ ـن ــای دوم کــلــی ــت حـ ــوزه
نــوع رادیکالیســم در حــال برآمــدن اســت و آن نشســت در زیرزمیــن
عـلـمـیــه ،ن ـظــریــه والیـ ــت فقیه
فیضیــه ،تسویهحســاب بــا حــوزه علمیــه اســت کــه شــما ســکوالر
را ق ـ ـبـ ــول دارد .بـ ـن ــاب ــرای ــن
هســتید و نبایــد حــرف بزنیــد و مــا حــق حــرف زدن داریــم و مــا حــق
اعتقادشان ایــن اســت که یک
تعییــن و تکلیــف بــرای شــما داریــم.
ف ـق ـیــه در رأس ح ـکــومــت ق ــرار
ههــای آقایــان بــه ذهــن میزنــد،
فراتــی :مشــکلی کــه در گفت 
گـیــرد ،مثل همین مــدلــی کــه در
روایتهــای یکدســت از حــوزه اســت؛ و ایــن اولیــن خطــا در
جمهوری اسالمی وجــود دارد
تحلیــل مســائل حــوزه میباشــد ،چرا کــه حــوزه کانــون و حواشــی
ً
و ازای ـنرو بین حــوزه علمیهای
دارد کــه بهاجمــال بــه آنهــا میپرداز یــم :کانــون حــوزه کــه اوال
ک ــه در ای ـ ــران ه ـســت ب ــا نـظــام
و بالــذات دســت علمــای ســنتی حــوزه اســت گرایــش بــه حــوزه
ٌ
ج ـم ـهــوری اس ــام ــی شـکــافــی
ســکوالر دارد ،بــه ایــن معنــا کــه اساســا در تحلیلهــای فقهــی
وجــود ن ــدارد ،نتیجه ایـنکــه به
خودشــان بــه امــر حکومــت نمیپردازنــد و ایــن موضــوع دو دلیــل
مـعـنــای دوم نـیــز ح ــوزه علمیه
دارد :یــا اینکــه در پیــروی از ســنت آی ـةاهلل خوئــی اعتقــاد بــه
سکوالر نیست.
والیــت فقیــه در عصــر غیبــت ندارنــد؛ یــا بــرای پیامدهــای منفــی
تعامــل دیــن بــا دولــت در عصــر جمهــوری اســامی چنیــن نگرشــی
یافتهانــد .ممکــن اســت بــه ایــن رویکــرد نگوییــم سکوالریســم
معرفتــی ،ولــی از دروس خارجــی کــه والیــت فقیــه ذیــل تحلیلهــای فقهــی قــرار نگیــرد بهصــورت
خــودکار دولــت از ذیــل مباحــث فقــه دور میگــردد و بــه عــرف حوالــه داده میشــود .عــرف هــم کــه
همــگام بــا برنامههــای دولــت اســت طــرف دولــت را میگیــرد ،پــس دولــت ســکوالر میشــود .ایــن در
حالــی اســت کــه در حاشــیه حــوزه کســانی از والیــت فقیــه حمایــت میکننــد و بــه تصــدی امــور توســط
روحانیــون اعتقــاد راســخ دارنــد .امــا ایــن مباحــث ،روایــت کالنــی در حــوزه نیســتند ،چــون خطــای
بــزرگ در تحلیــل حــوزه ،روایتهــای یکدســت اســت کــه ایــن
نــوع تحلیــل کار دســتمان میدهــد .مــا در تحلیــل سکوالریســم
ب ــرخ ــی ن ـیــز م ـعــتــقــدنــد :ح ــوزه
بایــد حــوزه را الیهبنــدی کنیــم و بــا تجزیهوتحلیــل یکدســت آن
ســک ــوالر ش ــده اسـ ــت ،از نــگــاه
را ســکوالر یــا غیــر ســکوالر ندانیــم .بههرحــال مشــارالیه شــما
آن ــان " :فقه بـیربــط بــا زنــدگــی و
کیســت و کجاســت؟ مــا االن نمیدانیــم کــه مورداشــاره شــما
زنــدگــی ب ـیربــط بــا فــقــه ،درس
ســکوالر هســت یــا نیســت؟
خــار جهــایــی ب ـهجــای تئوریزه
صادقنیــا :دکتــر حقیقــت سکوالریســم را بــه جدایــی دیــن از
ً
حکومت و تمدن دینی ،عمال
سیاســت تقلیــل دادهانــد و ایــن ســطحیترین الیــه از سکوالریســم
2
فقه را سکوالر میسازند".
اســت .دههــا اتفــاق بایــد بیفتــد تــا درنهایــت جامعــه بــه اینجــا برســد
کــه دیــن از سیاســت جــدا بشــود یــا حــوزه از سیاســت جــدا بشــود یــا
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نکــه گفتیــد در سکوالریســم فلســفی خــدا کنــار گذاشــته میشــود ،یعنــی چــه؟ مــا یــک مفهــوم را
نشــود .ای 
نمیتوانیــم پــرت کنیــم و بگوییــم خــدا کنــار گذاشــته شــود ،امــا بهمــرور بهجایــی میرســیم کــه بهوســیله
عقــل و تجربــه و یــا هــر عامــل دیگــری ،خودبهخــود خــدا را کنــار گذاشــتیم ،گرچــه بــه خــدا ایمــان داریــم
نکــه بخشنام ـهای را صــادر کنیــم و بگوییــم هیــچ بــاوری بــه خــدا نداریــم یــا یــک
و نیــازی نیســت بــه ای 
یکــه ســازمانی میتوانــد بگویــد مــن شــرح وظایفــم
ســازمانی بگویــد مــن از امــروز بــه خــدا بــاور نــدارم ،درصورت 
و تمایــزات نقشـیام را نــه براســاس اراده و خــاص خــدا ،بلکــه براســاس تجربــه زیســتی انســانی ایــن تمایــزات
نقشــی را پذیرفتــم .بــا ایــن بــاور خــدا را کنــار گذاشــته گرچــه اینهــا بــه خــدا معتقدنــد .لــذا مفهومــی داریــم
بــه نــام ســکوالر کــه الهیاتــی اســت کــه ایــن تمایزهــا را قبــول میکنــد و میپنــدارد کــه میتــوان بــه خــدا بــاور
داشــت ،امــا درعینحــال شــرح وظایفــم را از تجربــه و عقــل میگیــرم.
تحلیــل آن مشــیری را کــه دکتــر حقیقــت اشــاره میکنــد بــرای مــا
روشــن نیســت نهــاد حــوزه یــا ســازمان حــوزه اســت .ا گــر منظــور نهــاد
نـ ـ ـه ـ ــاد حـ ـ ـ ـ ــوزه ،مـ ــن ـ ـظـ ــور آن
حــوزه اســت ،نهــاد در مفهــوم جامعهشناســی ،مجموعــه کنشهــای
مجموعهای است از کنشهای
بههمپیوســته اســت کــه همدیگــر را تکمیــل میکننــد بــدون اینکــه
بههمپیوسته متعارض و گاهی
ارگانــی یــا ســازمانی یــا چیــزی در اینجــا شــکل بگیــرد ،مثــل بهداشــت
در راستای هم و گاهی در مقابل
کــه یکنهــاد اســت .امــا گاهــی ایــن نهادهــا در جامعــه مــدرن بــه
هم قــرار دارن ــد .لــذا نمیتوانیم
دلیــل تقســیمکار پیــش رفتــه و تبدیــل بــه ســازمان میشــوند .نظیــر
یکجا همه اینها را توصیف کنیم
بهداشــت تبدیــل بــه وزارت بهداشــت میشــود .مــا وقتــی میگوییــم
و بگوییم این دینی یا غیردینی
حــوزه ،مرادمــان ســازمان بــوده اســت کــه آن نهــاد حــوزه اســت و
اس ــت ،س ـکــوالر یــا غیر سکوالر
زمانــی میگوییــم نهــاد حــوزه ،منظــور آن مجموعــهای اســت از
است؟ با این قطعیت نمیتوان
کنشهــای بههمپیوســته متعــارض و گاهــی در راســتای هــم و گاهــی
پاسخ داد.
در مقابــل هــم قــرار دارنــد .لــذا نمیتوانیــم یکجــا همــه اینهــا را
توصیــف کنیــم و بگوییــم ایــن دینــی یــا غیردینــی اســت ،ســکوالر یــا
غیــر ســکوالر اســت؟ بــا ایــن قطعیــت نمیتــوان پاســخ داد.
ً
نتیجــه ســخن دکتــر حقیقــت اینکــه ا گــر حــوزهای بــه امــور آن جهانــی توجــه کنــد و صرفــا بــه امــور معنــوی
بپــردازد ،ایــن ســکوالر اســت ،ولــی ا گــر بــه امــور ایــن جهانــی نظیــر :اقتصــاد ،بهداشــت ،اجتمــاع و ...بپــردازد
و مســئولیت اینهــا را بــه عهــده بگیــرد میشــود غیرســکوالر .مشــکل از همینجــا شــروع میشــود ،چــون
نمیتوانــم ایــن را بپذیــرم کــه چگونــه موضوعاتــی مثــل حــج ،جهــاد و  ...حــوزه را غیــر ســکوالر میکنــد.
ً
اینهــا صــدور حکــم فقهــی و اخالقــی اســت ،فقــه کیفیــت جهــاد را نمیگویــد کــه چگونــه اســت ،مثــا اول
پیادهنظــام بــرود یــا ســوارهنظام؛ در ایــن حالــت و یــا در آن حالــت بجنگیــم .فقــه بــه لحــاظ اخالقــی میگویــد
جهــاد جایــز اســت ،یعنــی تصــور و تصدیقــش متوقــف اســت بــر تصــور و تصدیــق امــر دینــی ،کــه ا گــر فقیــه گفــت
کــه جهــاد جایــز باشــد ،یعنــی خــدا گفتــه جهــاد جایــز اســت .هیــچ فقیهــی نمیگویــد جهــاد اینگونــه باشــد.
روشــن اســت کــه ایــن مقــدار مداخلــه را ســکوالر بــودن نمیدانــم و ایــن طبیعــی اســت ،چرا کــه فقــه در همــه
مــوارد حکمــی دارد .ا گــر منظــور از پرداختــن اینهــا باشــد کــه فقیــه بایــد یــک مدلــی از امنیــت ،اقتصــاد و...
ً
ارائــه دهــد ،ایــن انتظــار زیــادی اســت کــه از دیــن داریــم و دقیقــا همــان معنایــی اســت کــه در تعامــل دیــن
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و سیاســت اشــاره داریــد .امــا درواقــع معنــای سکوالریســم معرفتشــناختی اســت ،چــون شــما بــرای تدبیــر
امــر بهداشــت میرویــد در فقــه یــا دیــن میبینیــد چیــزی نداریــد آنوقــت برداشـتهای معرفــت خودتــان را
بهجــای حکــم دیــن مینشــانید و میگوییــد کــه خــدا گفتــه اســت ،درحالیکــه ایــن را خــدا گفتــه ولــی شــما
ً
بــه آن رســیدید .حکــم ذهنــی خــود را از راه عقــل و تجربــه بهجــای حکــم خــدا مینشــانید .یــا مثــا معرفــت
ذهنــی را بهجــای آموزههــای دینــی مینشــانیم آنوقــت مدعــی هســتیم کــه ایــن را دیــن گفتــه اســت و
سکوالریســم از همینجــا شــروع میشــود .ا گــر ایــن مدلــی را کــه شــما میگوییــد بــه معنــای دینــی بــودن
بپذیریــم ایــن خــودش اوج عرفــی بــودن اســت ،یعنــی دینــی کــه بایــد دربــاره خــدا بپــردازد بیایــد بحــث کند که
ُ
شــهرداری آشــغال را نــه شــب ببــرد یــا چهــار صبــح ،یعنــی فقیهــی کــه بایــد رابطــه بیــن انســان و خــدا را توضیــح
بدهــد بیایــد بــه امــور معمولــی و ناچیــز ایــن جهــان ســخن بگویــد و
ایــن معنــای ســکوالر اســت.
ً
لــذا امــروزه نوعــی از سکوالریســم معرفتــی در حــوزه وجــود دارد .مثــا
امـ ــروزه نــوعــی از سکوالریسم
مــا االن در حــوزه ،تفســیر علمــی داریــم کــه ایــن نوعــی از سکوالریســم
معرفتی در ح ــوزه وج ــود دارد.
ً
معرفتــی اســت و یــا فراوانــی کالم عقلــی یــا فلســفی در حــوزه نوعــی
مـثــا مــا االن در ح ــوزه ،تفسیر
از سکوالریســم اســت .در حــوزه معــارف دیگــری نیــز داریــم ،ماننــد
علمی دار ی ــم کــه ایــن نــوعــی از
علــوم انســانی کــه امــروزه برخــی از معممــان در تلویزیــون آمــوزش
سکوالریسم معرفتی است و یا
میدهنــد .ایــن یعنــی دارنــد تبیینهــای ذهنــی خودشــان را بهجــای
فــراوانــی کــام عقلی یا فلسفی
یــک امــر دینــی قــرار میدهنــد .در اصــل او تجربههــای شــخصیاش
در حــوزه نوعی از سکوالریسم
را بازگوســت .ایــن ســطح از سکوالریســم را نمیتوانیــم در حــوزه انــکار
است.
کنیــم .امــا ســطح دیگــر سکوالریســم در امــور مــادی و ایــن جهانــی،
مثــل اقتصــاد ،نمیتــوان از حــوزه انتظــار داشــت و ایــن انتظــار غلطــی
اســت کــه کســی از حــوزه انتظــار داشــته باشــد فقهــای مــا بیاینــد یــک مدلــی از اقتصــاد ،مدلــی از بهداشــت
و ...ارائــه بدهنــد .ایــن معنایــش ایــن اســت کــه تمایــز نقشــی را در ایــن جامعــه بایســتی پذیرفــت.
فراتــی :اشــکالی کــه در مباحــث شــما وجــود دارد آن اســت بحــث مــا پیامدهــای سکوالریســم معرفتــی در
حــوزه نیســت ،بلکــه مــراد از حوزه ســکوالر ،سکوالریســم سیاســی اســت.
صادقنیــا :اینهــا مبانــی نظریانــد ،وقتــی شــما از حــوزه انتظــار نداریــد کــه نظــام اقتصــادی را درســت کنــد،
ً
ً
طبیعتــا نقشــی در حکومــت بــرای حــوزه تعریــف میکنیــد کــه کامــا اخالقــی اســت ،یعنــی وظیفــه حــوزه آن
اســت کــه بگویــد ایــن سیاســتی کــه اعمــال میکنیــد ،جایــز اســت یــا نیســت ،اخالقــی یــا غیراخالقــی اســت؟
امــا از حــوزه انتظــاری نبایــد داشــته باشــید کــه رئیــس بانــک مرکــزی و یــا وزیــر بهداشــت شــود و ایــن کارهــا را
انجــام بدهــد ،ا گــر نیامــد بــه او بگوییــد ســکوالر شــدی .ایــن ســطحیترین بحــث ماســت.
فراتــی :بــه هــر صــورت روحانیــت و حــوزه متولــی امــر حکومــت شــده و فراتــر از امــر شــرعی و اخالقــی در
امــور نوعیــه و سیاســی دخالــت میکننــد.
حقیقــت :مــن در یــک نکتــه بــا شــما موافقــم ،ولــی بــا تحلیلتــان موافــق نیســتم؛ اینکــه میگوییــد :آشــغالها
ُ
را ســاعت نــه ببریــم یــا چهارصبــح ،موضــوع فقــه نیســت .انتظــار از دیــن ایــن نــوع مطالبــات نیســت کــه مــدل
ســاختن یــک پــل را بدهــد .بهبیاندیگــر ،در اینجــا بــا تحلیــل شــما موافقــم کــه دیــن بــه مــدل جنگیــدن
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یپــردازد ایــن مطلــب درســت ،ولــی
و جهادکــردن و بــه مــدل ســاختن تفنــگ و مــدل بهداشــت و تانــگ نم 
ً
فرمایــش شــما دو اشــکال اساســی دارد؟ اوال :ایــن مربــوط بــه بحــث مــا نیســت ،چرا کــه مقــام معظــم رهبــری
گفتنــد :مواظــب باشــید کــه حــوزه ســکوالر نشــود و آقــای رحیمپورازغــدی گفتــه حــوزه ســکوالر شــده ،مــراد
هیچکدامشــان ایــن نیســت کــه چــرا حــوزه مــدل نــداده اســت.
نکتــه دوم :مطالــب شــما خیلــی مصطلــح نیســت کــه بــه آن بگوییــم ســکوالر ،یعنــی ا گــر گفتیــم فقــه بــه ایــن
ً
مســئله نمیپــردازد ،ایــن را اصطالحــا سکوالریســم نمیگوینــد و نمیتوانیــم بگوییــم حــوزه بــه ایــن معنــا
ســکوالر اســت و برخــاف نظــر شــما کــه رابطــه دیــن و سیاســت و رابطــه نهــاد دیــن و سیاســت ســطحیترین
سکوالریســم اســت نهتنهــا ســطحیترین ،بلکــه سکوالریســم فقــط بــه همیــن معناســت یعنــی سکوالریســم
معنایــی جــز ارتبــاط دیــن بــا سیاســت و نهــاد دیــن بــا نهــاد سیاســت نــدارد .بهبیاندیگــر ،آن چیــزی کــه
اصــل بحــث اســت و االن در جامعــه مــا بــه آن میپردازیــم یــک موضــوع مفــروغ عنــه اســت .مــن هــم بــه ایــن
ً
معنــا حدا کثــری نیســتم و نمیگویــم انتظــار مــا از فقــه و دیــن ایــن اســت کــه مثــا بــرای بانــک داری مــدل
بدهــد بــا شــما موافــق هســتم ،ولــی ایــن را نمیگوینــد ســکوالر ،ا گــر بــه ایــن معنــا باشــد ،پــس  99درصــد حــوزه
ســکوالر هســتند .بنابرایــن نظریــات شــما دو اشــکال دارد :یکــی اینکــه ،مربــوط بــه بحــث مــا نیســت و دیگــر
اینکــه ،مصطلــح نیســت و بــه ایــن معنــا نمیشــود گفــت حــوزه ســکوالر اســت.
صادقنیــا :بحــث حــوزه ســکوالر ،واقعیــت یــا هشــدار ،شــاید ایــن ســطحیترین بحثــش مرتبــط بــه رابطــه
دیــن و سیاســت باشــد ،یعنــی یــک ســری تئوریهــا و مبانــی را بایــد حــل کــرده باشــید تــا پاســخ خودتــان را
بیابیــد کــه حــوزه وارد امــر سیاســت بشــود یــا نــه؟ ســکوالر شــده یــا نشــده اســت؟ یعنــی اول بایســتی مبانــی
را حــل کــرد.
حقیقت :یعنی هرکس بگوید مدلی برای بهداشت و بانک داری و ...نداریم پس سکوالر است؟
صادقنیــا :کلیســا نیــز از همینجــا فراینــد ســکوالرش آغــاز شــد .ایــن فراینــد هــم مبتنــی بــر مبانــی حاصــل
گردیــد ،یعنــی کلیســا ازنظــر معرفتــی بهانــدازه کافــی گــزارهای کــه بتوانــد دنیــای جدیــدی را مدیریــت کنــد
نــدارد بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفــت آرامآرام ایــن ســنگرها را خالــی کنــد .شــما همــه اینهــا را نادیــده
میگیریــد .ا گــر دیــن بهانــدازه کافــی بــرای تدبیــر امــور اقتصــادی گــزاره
داشــته باشــد بــه نظــر شــما حاضریــد اقتصــاد را بــه یکنهــاد دیگــری
بدهیــد؟
رابـ ـ ـط ـ ــه دیـ ـ ــن و سـ ـی ــاس ــت و
حقیقــت :دربــاره اقتصــاد بایــد بگوییــم کــه یــک مکتــب اقتصــادی
راب ـطــه ن ـهــاد دی ــن و سیاست
و یــک علــم اقتصــاد داریــم ،در علــم اقتصــاد فرمــول عرضــه و تقاضــا
س ـط ـح ـیتــر یــن س ـکــوالری ـســم
مطــرح میشــود و تا کنــون هیچیــک از فقهــا نگفتهانــد مــا در علــم
یتــر یــن،
هتـنـهــا سـطـحـ 
اس ــت نـ 
اقتصــاد فرمــول پیدا کردهایــم.
بـ ـلـ ـک ــه س ـ ـکـ ــوالری ـ ـسـ ــم ف ـقــط
صادقنیــا :حــوزه چــون آن تجربــه را نداشــت ،لــذا هیچوقــت ایــن
بـ ــه ه ــم ــی ــن مــعــن ــاس ــت یـعـنــی
مطلــب را در حــوزه مطــرح نکردنــد ،ولــی در کلیســای مســیحی ایــن
سکوالریسم معنایی جز ارتباط
ً
اتفــاق افتــاده ،مثــا وقتــی قــدرت دســت کلیســا بــود ،ا گــر کســی بــا
دیــن با سیاست و نهاد دیــن با
ســادهترین مســائل کلیســا مخالفــت میکــرد ،کلیســا حکــم کشــتن او
نهاد سیاست ندارد.
یکــرد .امــا حــوزه در شــرایط فعلــی دینــی بــودن را بــه همــان
صــادر م 

معنایــی میدانــد کــه مراجــع تقلیــد فرمودنــد :مــا در درس خــارج بــه
ـه
همــه مســائل سیاســی ،اجتماعــی و ...جــواب میدهیــم و یــا اینکـ
وقـ ـت ــی ق ـ ــدرت دسـ ــت کلیسا
از شــبکه اجتماعــی اســتفاده کنیــد یــا نــه و یــا مســائل اخالقــی و
ب ــود ،ا گ ــر کـســی بــا ســادهتــریــن
شــرعی فتــوا میدهیــم .بــه ایــن معنــا کــه تصــور و تصدیــق آن فتــوا
مـ ـس ــائ ــل ک ـلــیــســا مــخــالــفــت
متوقــف بــر تصــور و تصدیــق خــدا باشــد.
یک ــرد ،کلیسا حــکــم کشتن
مــ 
فراتی :پیامدش در حوزه سیاست چه میشود؟
او صــادرمــی ک ــرد .امــا ح ــوزه در
صادقنیــا :بــه ایــن میگوینــد ســکوالر و در مــورد حــوزه سیاســت
شــرایــط فعلی دینی بــودن را به
ســکوت میکنیــم.
هــم ــان م ـع ـنــایــی مـــیدانـــد که
حقیقــت :بنــده مخالفــم بــا اینکــه سکوالرشــدن حــوزه را در بســتر
مــراجــع تقلید فــرمــودنــد :مــا در
جامعــه بجوییــم ،چرا کــه جامعــه مــا روزب ـهروز ســکوالرتر میشــود،
درس خ ــارج بــه هــمــه مسائل
اینکــه یکــی از مشــکالت جامعــه ماســت کــه جامعــه مــا و جوانــان
سیاسی ،اجتماعی و ...جواب
مــا بهســرعت دارنــد ســکوالر میشــوند و حکومــت مــا و بهتبــع آن
مـیدهـیــم و یــا ای ـنکــه از شبکه
حــوزه علمیــه مقاومــت میکننــد ،یعنــی مشــکلی کــه وجــود دارد
اجتماعی استفاده کنید یــا نه
اینجاســت ،برعکــس نظــر شــما کــه چــون جامعــه ســکوالر میشــود
و یــا مـســائــل اخــاقــی و شرعی
پــس حــوزه را در دل آن مطالعــه کنیــم .بــه نظــرم اینیــک شــکاف
فتوا میدهیم .به ایــن معنا که
اســت کــه جامعــه درحــال ســکوالر شــدن اســت.
تصور و تصدیق آن فتوا متوقف
صادقنیــا :مــا در یــک جامعــه ســازمانیافته  -یــا میرویــم بهســوی
بر تصور و تصدیق خدا باشد.
یــک جامعــه ســازمانیافته  -زندگــی میکنیــم ایــن جامعــه تمایــز
نقشــی را پذیرفتــه اســت ،نهــاد بهداشــت میگویــد :مــن بایــد نقــش
خــودم را بــازی کنــم ،حــوزه هــم بایــد نقــش خــودش را بــازی کنــد،
یعنــی جامعــه مجبــور میکنــد هرکســی رفتــارش را درســت کنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بــه آن
سکوالریزاســیون میگوییــم.
پینوشتها :

 .۱جهانگیرصالــح پــور« ،فراینــد عرفــی شــدن فقــه شــیعی (پــادررکاب مرکــب عرفــی دل درکمندشــاهد قدســی)» مجلــه کیــان،
شــماره  .1374 ،24چهارســال بعدمقالــه دومــی باعنــوان «امــام خمینــی ،فقیــه دوران گــذر» نوشــت وهمــان ایــده را دنبــال کــرد.
چندســال بعــد هــردو مقالــه بــه همــراه مقاالتــی دیگــر وبانــام واقعــی نویســنده در کتابــی بــا عنــوان از شاهدقدســی تاشــاهدبازاری
منتشــر گردیــد.
 .2سخنرانی حسن رحیم پورازغدی ،تاریخ .1397/5/25
 .3همو.
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روحانی سیاسی و
سکوالریسم
تقی آزاد ارمکی

جمهــوری اســامی ،در حــوزه سیاســی بــه نهــاد انتخابــات ـ نــه در حــوزه فرهنگــی،
اجتماعــی و حــوزه دینــی ـ محوریــت داده اســت؛ هرچنــد گســتره ایــن محوریــت متنــوع
مــی باشــد ولــی دربرخــی امــور محــدود اســت ،بــه گونــه ای کــه اهمیــت زیــاد انتخابــات
در ریاســت جمهــوری و محوریــت انــدک آن در مجلــس شــورای اســامی وهــم چنیــن
نقــش حاشــیهای انتخابــات در شــوراهای اســامی را شــاهدبودیم .باایــن نــگاه ،نهــاد
رســمی و مشــروع انتخابــات در جمهــوری اســامی ،موجــب دگردیســی در فراینــد
عمــل سیاســی شــده وتغییــرات بنیــادی نیــز کــرده اســت .ایــن نهــاد ،در نهادهــای
دیگــر ماننــد نهــاد دیــن ،سیاســت و ســایرنهادهای اجتماعــی نیــز تغییراتــی ایجــاد
کــرده اســت ،کــه در حــوزه دیــن ســبب شــده روحانیــت از کنــش گــر داور و حاشــیهای
بــه کنــش گــر اصلــی تغییــر جایــگاه دهــد.
ایــن دگردیســی بنیادیــن در روحانیــت ،ســبب شــد تــا بــه دگردیســی در حــوزه دیــن
بینجامدکــه نوعــی سکوالریســم اجتماعــی و سیاســی پدیدآیــد؛ چیــزی کــه نــه در
جمهــوری اســامی و نــه روحانیــت توقعــش میرفــت ودغدغ ـهاش را داشــتند.
دکتــر تقــی آزاد ارمکــی ،جامعــه شــناس واســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی
دانشــگاه تهــران ،بــه بررســی ایــن گونــه تغییــرات و تحــوالت اجتماعــی پرداختــه کــه
ســبب شــده روحانیــت در امــر سیاســی از شــرکت تکلیفگرانــه در انتخابــات بــه حــق
۱
داشــتن حضــور درآن تمایــل یابنــد.
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در انتخابــات ریاســت جمهــوری  ،1396دو روحانــی هــر کــدام بــه
نمایندگــی از یــک جنــاح نامزدشــدند و از دیگــر ســو ،دو کاندیــدای
روح ــانـ ـی ــت در ای ـ ـ ــران ،دچ ــار
غیرروحانــی نیــز کاندیــدای بدلــی بودنــد ،چنــان کــه جهانگیــری در
تغییرات بنیادی شــده کــه این
حاشــیه روحانــی و قالیبــاف در حاشــیه رئیســی بــود .امــا کنشگــری
مـ ــوارد ن ـمــون ـهای از آن اســت.
ایــن دو روحانــی درعرصــه انتخابــات متفــاوت از گذشــته و بــا عنــوان
روح ــانــیــت ــی ک ــه دغ ــدغـ ـهاش
«حــق» بــود و نــه «تکلیــف» .از ایــن رو درجمهــوری اســامی روحانیان
رواج دی ــن و نــظــارت در حــوزه
زیــادی بــرای تصــدی ریاســت جمهــوری کاندیداشــدند ،اما گاهــی
دین و دین داری جامعه بوده از
ً
کنشهایــی بــا رویکــرد سیاســی وعمــل گرایانــه دیــده مــی شــد ،کــه
خودش عبور کرده و دیگر صرفا
داوری را ســخت مــی کــرد ،نظیــر آقــای هاشــمی رفســنجانی و روحانــی
دغــدغــه بــرپــایــی دی ــن ن ــدارد،
کــه تفاوتهــای اساســی بینشــان وجــود داشــت؛ حتــی نــوع ورود
بلکه به دنبال ساختن جامعه
آقــای ناطــق نــوری بــه انتخابــات  ،1376نیــز متفــاوت بــود ،چنــان
است .به همین دلیل ،میتوان
کــه ناطــق نــوری بعــد از آن انتخابــات دیگــر بــه ایــن عرصــه واردنشــد؛
گ ـفــت :ک ـنــش گـ ــری روحــانــیــت
چرا کــه احســاس میکــرد تکلیفــی داشــته و بــا اســقاط تکلیــف،
درن ـ ـهـ ــایـ ــت از س ــک ــوالری ــس ــم
رخصــت یافتــه اســت .ایــن نــوع کشگیــری نشــانی از گردیســی در
سـ ـی ــاس ــی ب ـ ــه س ــک ــوالری ــس ــم
نظــام روحانیــت اســت.
فـ ــره ـ ـن ـ ـگـ ــی و اجـ ــتـ ــمـ ــاعـ ــی
روحانیــت در ایــران ،دچــار تغییــرات بنیــادی شــده کــه ایــن مــوارد
میانجامد.
نمون ـهای از آن اســت .روحانیتــی کــه دغدغ ـهاش رواج دیــن و
نظــارت در حــوزه دیــن و دیــن داری جامعــه بــوده از خــودش عبــور
ً
کــرده و دیگــر صرفــا دغدغــه
برپایــی دیــن نــدارد ،بلکــه بــه دنبــال ســاختن جامعــه اســت .بــه
نهاد رسمی و مشروع انتخابات
شگــری روحانیــت درنهایــت
همیــن دلیــل ،میتــوان گفــت :کن 
در جمهوری اسالمی ،موجب
از سکوالریســم سیاســی بــه سکوالریســم فرهنگــی و اجتماعــی
دگ ــردیـ ـس ــی در ف ــرایــن ــد عمل
میانجامــد .بایســته اســت کــه بدانیــم روحانیــت تکلیفگــرا هــزاران
سـ ـی ــاس ــی شـ ـ ــده وتـ ـغـ ـیـ ـی ــرات
شــرط و شــروط دارد ،امــا روحانیتــی کــه انتخابــات را بــه منزلــه حقــی
ب ـن ـیــادی نـیــز کـ ــرده اسـ ــت .ایــن
بــرای حضــور سیاســی خــود انتخــاب کــرده ،هرگــز بــرای آمــدن شــرطی
ن ـ ـهـ ــاد ،در ن ـ ـهـ ــادهـ ــای دی ـگــر
نمیگــذارد .ایــن درحالــی اســت ،کــه روحانیــت درطــول تاریــخ هــر
مانند ن ـهــاد دی ــن ،سیاست و
وقــت احســاس میکــرد رفتــاری مخالــف دیــن شــایع شــده ،کنشــی
ســایــرنـهــادهــای اجتماعی نیز
تکلیفمدارانــه برمیگزیــد ،چنــان کــه شــیخ فض ـلاهلل در مشــروطه
تـغـیـیــراتــی ای ـجــاد کـ ــرده اســت،
بــه تکلیــف خــود عمــل کــرد ،امــا کنــش و رفتــار روحانیتــی کــه امــروز در
کــه در ح ــوزه دی ــن سـبــب شــده
انتخابــات شــرکت میکنــد ماننــد شــخصی مدرنــی اســت کــه موقعیــت
روح ــانــی ــت از ک ـن ـشگــر داور و
و جایگاهــی را در امــری سیاســی دنبــال میکنــد.
شگــر اصلی
حــاش ـی ـهای بــه کـنـ 
عنصــر اساســی کــه جایــگاه روحانیــت کالســیک را بــا روحانیــت
تغییر جایگاه دهد.
مــدرن متفــاوت میکنــد ،ایــن اســت کــه روحانیــت مــدرن تنهــا در
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جایــگاه نظــارت و داوری حضــور نــدارد ،بلکــه ا کنــون بازیگــر اصلــی
شــده اســت .آغــاز ایــن تغییـ ِـر جایــگاه نیــز بــه دوم خــرداد ،1376
ع ـن ـصــر اسـ ــاسـ ــی کـ ــه جــای ـگــاه
برمیگــردد ،چرا کــه تــا پیــش از دوم خــرداد کلیــت نظــام یکپارچگــی
روحـ ــان ـ ـیـ ــت ک ــاسـ ـی ــک را بــا
خــود را بــه نمایــش گذاشــته بــود ،امــا دوم خــرداد نشــان داد جریانــی
روح ــانـ ـی ــت مـ ـ ــدرن م ـت ـفــاوت
از نظــام میتوانــد جــای خــود را بــه جریــان دیگــری بدهــد ،چنــان کــه
میکند ،این است که روحانیت
درراســتای ایــن جابــه جایــی ماجــرای اصالحطلبــی و اصولگرایــی
مــدرن تنها در جایگاه نظارت
نیــز ر خنمــا شــد ،همانگونــه کــه پیــش از ایــن ،جریــان اصالحطلبــی
و داوری ح ـ ـضـ ــور نـ ـ ـ ــدارد،
و اصولگرایــی چنــدان جایگاهــی نداشــتند؛ درتطورجریانهــای
ب ـل ـکــه ا کـ ـن ــون ب ــازیـ ـگ ــر اص ـلــی
داخــل نظــام اســامی دوگانگــی چندانــی وجــود نداشــت و دوگانگــی
تغییر
ش ــده اسـ ــت .آغـ ــاز ای ــن ِ
تنهــا بــا غیرخودیهــا نظیــر مجاهدیــن خلــق ،کمونیســتها و
ج ــایــگ ــاه ن ـیــز ب ــه دوم خـ ــرداد
ملیمذهبیهــا بود،کــه از دوم خــرداد  ،1376بــه لطــف نهــاد
 ،1376بــرم ـیگــردد ،چــرا کــه تا
انتخابــات اصولگرایــی و اصالحطلبــی پــا بــه عرصــه رقابــت گذاشــتند.
پ ـیــش از دوم خـ ـ ــرداد کلیت
بــا قــدرت گرفتــن نهــاد انتخابــات ،دغدغــه نهــاد روحانیــت باصبغــه
کپــارچـگــی خ ــود را به
ن ـظــام یـ 
بگــری کــه داشــتند رســیدن بــه قــدرت بود،بــا ایــن تفــاوت کــه
انقال 
نمایش گذاشته بــود ،امــا دوم
رویکــرد روحانیــت از تکلیفگرایــی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه حــق
خـ ـ ــرداد نـ ـش ــان داد جــریــانــی
محــوری تغییــر کــرد .در جامعــه ایرانــی امــروز اتفاقــی کــه افتــاده ایــن
یتــوانــد ج ــای خــود
از ن ـظــام م ـ 
بــود کــه جابهجایــی در امــر سیاســی بــا امــر اجتماعــی تــوأم شــد،
ً
را ب ــه ج ــری ــان دیــگ ــری بــدهــد،
یعنــی ایــن کــه ایــران تــا دیــروز صرفــا دولــت و نظــام سیاســی داشــته
چنان که درراسـتــای این جابه
شگــران بابرداشــت هــای متفــاوت از نهادهــای اجتماعــی
اســت؛ کن 
جایی ماجرای اصالحطلبی و
در ایــران فعــال بودنــد ،امــا امــروز پدیــده جامعــه ایرانــی بــا مختصاتــی
اصولگرایی نیز رخ نما شد،
کــه بــه آن اشــاره مــی شــود ظهــور کــرده اســت.
زمانــی ممکــن اســت «انقــاب اســامی» و «جمهــوری اســامی»
بــر یــک دیگــر تأثیــر بگذارنــد ،چنانکــه احتمــال دارد «جمهــوری
اســامی» بــر «انقــاب اســامی» برتــری یابــد ویــا عکســش نیــز وجــود دارد .درایــن راســتا ،ایدههــای اساســی
در انقــاب چــه بودنــد؟ مــا شــعارهایی داشــتیم نظیر»:اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی»« ،برابــری،
بــرادری ،حکومــت عــدل علــی»؛ ایــن دو شــعار کلیشـهای در انقــاب بــود و هــر دو هــم توأمــان گفتــه میشــد.
اول گفتــه میشــد« :برابــری ،بــرادری ،حکومــت عــدل علــی» ،بعدهــا رســیدیم بــه شــعار «اســتقالل ،آزادی،
جمهــوری اســامی» .ا گــر بــه ایــن دو شــعار هــم زمــان بنگریــم ،بــه چهــار عنصــر اصلــی یعنــی :اســتقالل ،آزادی
و دموکراســی؛ برابــری؛ عدالــت و توســعه مــی رســیم .ایــن خواســته هــا در انقــاب اســامی درونــی شــد وچنــان
کــه انتقادمــان بــه شــاه ایــن بــود کــه اســتقالل را رعایــت نمیکنــد ،نظامــش برابــری و توســعهگرا نیســت و
وابســته بــه نظــام ســلطه امریکاســت و از دیگرســو ،آزادی مدنــی و سیاســی هــم وجــود نداشــت .البتــه در آن
زمــان ،تعبیــر آزادی مدنــی بــه کار نمیبردیــم ،میگفتیــم :آزادی سیاســی.
بــا انقــاب ،جمهــوری اســامی اســتقرار یافــت و بــه اســتقالل رســیدیم .بــا ایــن حــال هــم چنــان بــه امریــکا
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بهعنــوان نظامــی کــه میتوانــد اســتقالل را مــورد مناقشــه قراردهــد
ســوءظن داریــم در اینجــا بحــث «دشــمن» ظهــور میکنــد و
«ب ــراب ــری ،بـ ـ ــرادری ،حکومت
مســئله حفاظــت و حراســت از کیــان جمهــوری اســامی بــه میــان
عــدل ع ـلــی» ،بعدها رسیدیم
مــی آیــد ،امــا دو آرمــان در شــعارهایمان هســت ،ولــی هنــوز در پــی
بــه ش ـعــار «اســتــقــال ،آزادی،
آزادی ،دموکراســی وعدالــت اجتماعــی هســتیم .اینگونــه شــد کــه
ج ـم ـهــوری اس ــام ــی» .ا گ ــر به
آرمــان انقــاب اســامی دوبــاره در ادبیــات سیاســی و اجتماعــی و
این دو شعار هم زمان بنگریم،
در حــوزه مناقشــات سیاســی و گروههــای چــپ و راســت  -اصولگــرا
بــه چ ـهــار عـنــصــر اصــلــی یعنی:
و اصالحطلــب  -ظهــور دوبــاره میکنــد ،چنانکــه امــروز مســئله
استقالل ،آزادی و دموکراسی؛
عدالــت و نابرابــری عنصــر کلیــدی اصولگراهــا میشــود و آزادی و
ب ــراب ــری؛ عــدالــت و تــوســعــه می
دموکراســی ،عنصــر کلیــدی در مطالبــات اصالحطلبــان و تاحــدودی
رسـ ـی ــم .ایـ ــن خ ــواس ــت ــه ه ــا در
جریــان اعتــدال مــی گــردد .البتــه اعتدالیــون خیلــی بــه مقولــه توســعه
انــق ــاب اس ــام ــی درون ـ ــی شد
کار دارنــد .
وچـنــان کــه انـتــقــادمــان بــه شاه
جامعــه ایرانــی بــا دگردیســی اجتماعــی ،امــر اجتماعــی تمامعیــار
ایــن بــود که استقالل را رعایت
ظهــور کــرده اســت ،بــه ایــن معنا کــه مــا از ابتــدا اشــتباهی اســتراتژیک
ن ـم ـیک ـنــد ،ن ـظــامــش ب ــراب ــری و
داشــتهایم .نا گفتــه هــم پیداســت کــه پــای ایــن اشــتباه نیــز روشــن
تــوس ـع ـهگــرا نـیــســت و وابــســتــه
فکــران ،روحانیــان و گروههــای سیاســی حضــور داشــتهاند؛ چرا کــه
ب ــه ن ـظــام ســلــطــه امــریــکــاســت
از ابتــدا جامعــه ایرانــی را یــک جامعــه تاریخــی نپذیرفتیــم و جامعــه را
و از دی ـگــرســو ،آزادی مــدنــی و
خیلــی معاصــر تعریــف کردیــم؛ همانگونــه کــه بچــه مســلمانها از 15
سیاسی هم وجود نداشت.
خــرداد  1342تــا  22بهمــن ،1357جامعــه را خیلــی معاصــر دیدنــد و
آنهایــی را کــه اندکــی خــارج از متــن اســامی بودنــد در جامعــه ایرانــی
درنظــر نمیگرفتنــد .فهــم تاریخــی مــا در بــاره جامعــه ایرانــی کامــل
نبــود ،زیــرا جامعــه ایرانــی یــک پدیــده تاریخــی اســت .باپیــش فــرض هایــی کــه اشــاره شــد ،ا گــر جامعــه ایــران
تاریخــی نباشــد چــه اتفاقــی میافتــد؟ بایــد گفــت :همــه چیــز معاصــر میشــود و بــر گــردن مــا میافتــدـ البتــه
منتقــدان هــم ناخرســند نیســتند کــه بگوینــد همــه ایــن صفــات متعلــق بــه بچهمسلمانهاســت ـ در صورتــی
کــه نظــام جمهــوری اســامی ،متأثــر از رژیمــی دیگــر بوده اســت و شــاید  70درصــد خصوصیات حا کــم ،امضای
گذشــته اســت و بایــد هــم ایــن چنیــن باشــد .تاریخــی دیــدن جامعــه ،مــا را از کــج فهمــی درمـیآورد .بنابرایــن
حکومــت در ایــران تــن بــه جامع ـهای میدهــد کــه پدیــده تاریخــی بــوده ،امــا ایــن موضــوع بــه رســمیت
شــناخته نشــده اســت .در ایــن راســتا ،دغدغــه اصلــی اصالحطلبــان بــه پیشقراولــی متفکــران و اندیشــوران
خویــش کــه همــواره ناظــر بــه جامعــه معاصرنــد دموکراســی و جامعــه مدنــی بــوده اســت ،امــا مــردم ایــران ایــن
اهــداف و آرمانهــا را  -در برگــزاری چنــد انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورا  -ارج ننهادنــد ،چنــان
ً
کــه اصولگرایــان نیــز صرفــا بــه جامعــه معاصرتوجــه دارنــد  -بــه رغــم آنکــه خودشــان را بــار بــر دیــن و ســنت مــی
داننــد  -جامعــه ایرانــی را نوعــی بیدیــن اســت ،اعــام میکنــد ،همانگونــه کــه در پژوهشهــای اجتماعــی
بــه دســت آمــده نشــان مــی دهــد تنهــا  40درصــد افــراد جامعــه ایرانــی نمــاز میخواننــد و بنابــر گزارشهــای
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مختلــف ،بحــران اخالقــی در جامعــه ایرانــی فرا گیــر شــده و حتــی
ســاحت خانــواده را نیــز دربرگرفتــه اســت .بنابرایــن نتیجــه میگیریــم
از اب ـتــدا جــامـعــه ای ــران ــی را یک
کــه اصولگرایــان نیــز در آرمانهــای خــود از همراهــی جامعــه ایــران
جــامـعــه تــاری ـخــی نپذیرفتیم و
بازماندهانــد.
جامعه را خیلی معاصر تعریف
بــا ایــن ویژگــی هایــی کــه اشــاره شــد ،رابطــه مردم با نظام سیاســی،
ک ــردی ــم؛ ه ـمــان گــونــه ک ــه بچه
کاس ـبکارانه خواهــد بــود .ایــن نــگاه کاس ـبکارانه ســبب میشــود
مسلمانها از  15خــرداد 1342
روحانیــت در امــر سیاســی از شــرکت تکلیفگرانــه در انتخابــات ،بــه
ت ــا  22بـ ـهـ ـم ــن ،1357جــامـعــه
حــق داشــتن حضــور در انتخابــات تمایــل یابــد .نماینــده مجلــس بــه
را خـیـلــی م ـعــاصــر دی ــدن ــد و آن
مــردم وعــده و امتیــاز میدهــد تــا بــه او رأی دهنــد ،درحالــی کــه او در
هایی را که اندکی خارج از متن
انجــام معاملـهای بــا جامعــه معامل هگــر اســت .جامعــه نیــز بنــا بــه نیــاز
اسالمی بودند در جامعه ایرانی
ذاتــی خودمیگویــد :یارانــه را افزایــش بــده ،امنیــت زن و بچــهام در
درنظر نمیگرفتند .فهم تاریخی
بیــرون حفــظ شــود و آنتنهایــم را جمــع نکــن ،تــا بــه تــو رأی دهــم.
ما در بــاره جامعه ایــرانــی کامل
جامع ـهای کــه دینــی و انقالبــی بــوده و نهادهایــی چــون روحانیــت و
ن ـبــود ،ز ی ــرا جامعه ایــرانــی یک
بســیج داشــته ،یکبــاره معامل هگــر شــده اســت.
پدیده تاریخی است.
در پژوهشــی از طبقــات مختلــف مــردم در ایــران پرســیدم ،شــما
خــود را متعلــق بــه کــدام طبقــه اجتماعــی میدانیــد؟ هفتاددرصــد
مــردم خــود را متعلــق بــه طبقــه متوســط میدانســتند؛ در صورتــی کــه
ایــن چنیــن نیســت و بیــش از هفتاددرصــد مــردم متعلــق بــه طبقــه پاییــن جامعــه هســتند.
ایــن نگــره ،مبتنــی بــر تقلــب طبقاتــی در ایــن جامعــه اتفــاق افتــاده اســت ،چــون نظــام انقالبــی منزلــت
طبقاتــی جامعــه ایرانــی را نپذیرفتــه اســت .بنابــر ایدئولــوژی انقــاب ،مســتکبران در برابــر مســتضعفان
بودهانــد و بــا پیــروزی انقــاب ،مســتضعفان بایــد حا کــم مــی شــدند و روحانیــان و هــم روش ـنفکران مــروج
اصلــی ایــن ایدئولــوژی انقــاب بودهانــد ،امــا در غیــاب جامعهشناســی ،تقلبــی ایــن چنینــی در فرهنــگ
اتفــاق افتــاده اســت و جامعــه بیشــتر تمایــل دارد خــود را طبقــه متوســط معرفــی کند،بــا ایــن شــرایط ا گــر
طبقــه متوســط بازیگــری نکنــد ارزشهــای طبقــه متوســط بازیگــری میکنــد ،ســپس ایــن بازیگــری امــکان
معاملــه بیــن دولــت ،مــردم و نظــام سیاســی بــا جامعــه را فراهــم م ـیآورد.
طبقــه متوســط ســعی میکنــد دامنــه ارزشهــا و مخاطبانــش را بیشــتر کنــد و روحانیــت نیــز درپــی آن مــی
کوشــد کــه مخاطبــان خــود را از ایــن طبقــه متوســط بیفزایــد .برخــی از نــزاع روحانیــت و روشــن فکــری دینــی
یگــردد و دعــوای محتــوا در کار نیســت .از آنجــا کــه بخشــی از روحانیــت
در ایــران نیــز بــه ایــن موضــوع برم 
تصــور میکنــد مخاطبــان خــود را از دســت دادهانــد تــاش دارنــد مخاطبــان روش ـنفکران دینــی را کاهــش
دهنــد .بنابرایــن فرا گیرشــدن ارزشهــای طبقــه متوســط بــه ایــن نــوع مخاطبیابیهــا و مخاطبطلبیهــا
مــی انجامــد.
از آنجایــی کــه درجامعــه مــا دموکراســی بــه معنــای اجتماعــی محقــق نشــده و فقــط آن را در حــوزه
سیاســی انتخابــات میتــوان یافــت ،ترکیــب جمعیــت شــرکتکنندگان در انتخابــات امــروزه بــا جمعیــت

ایـ ــن نـ ـگ ــره ،م ـب ـت ـنــی ب ــر تقلب
طبقاتی در ایــن جامعه اتفاق
اف ـ ـتـ ــاده اسـ ـ ــت ،چ ـ ــون ن ـظــام
انقالبی منزلت طبقاتی جامعه
ایرانی را نپذیرفته اســت .بنابر
ایدئولوژی انقالب ،مستکبران
در برابر مستضعفان بودهاند و
با پیروزی انقالب ،مستضعفان
بـ ــایـ ــد حـ ــا کـ ــم م ـ ــی شـ ــدنـ ــد و
روحــانـیــان و هــم روشــن فکران
م ــروج اص ـلــی ای ــن ایــدئــولــوژی
انقالب بــودهانــد ،امــا در غیاب
هشـنــاســی ،تقلبی ایــن
جــامـعـ 
چنینی در فرهنگ اتفاق افتاده
اس ــت و جــامـعــه بیشتر تمایل
دارد خـ ــود را ط ـب ـقــه مـتــوســط
معرفی کند

خا کســتری یــا بیصــدا و بالتکلیــف رقــم میخــورد ،کــه در گذشــته
هرگــز بــه آنــان اعتنایــی نمیکردنــد .ا کنــون کــه جامعــه حضــور خــود
را تمــام عیــار اعــام کــرده و دیگــر بــه گروههــا و دســتهبندیهای
سیاســی اعتنایــی نــدارد ،جمعیتــی حــدود هفتاددرصــد ،خــود را
بســیار مؤثــر نشــان میدهنــد .روحانــی حاضــر در انتخابــات نیــز در
ایــن حــوزه از سیاســت و انتخابــات کنشگــری میکنــد ،چنــان کــه
نمــاد اصولگرایــی یــا رقیبــش در انتخابــات ریاســت جمهــوری اخیــر
هیچکــدام بــه اخــاق و دیــن تمســک ننمودنــد و حتــی آن را عنصــر
مرکــزی گفتمــان خــود تلقــی نکردنــد ،بلکــه آنــان نیــز دغدغــه خویــش
را مبــارزه بــا فقــر و نابرابــری اعــام کردنــد .از ایــن رو ،میتــوان گفــت:
حــوزه سیاســت مغلــوب امــر اجتماعــی شــده اســت وا گــر امــروز در
انتخابــات امــر اجتماعــی بــر امــر سیاســی غلبــه دارد ،درگذشــته امــر
سیاســی بــر امــر اجتماعــی غالــب بــود.
پینوشت:

 .۱برگرفتــه از سلســله نشس ـتهای انتخابــات و کنشگــری روحانیــت کــه در ســال
 ۱۳۹۶در مرکــز مطالعــات اجتماعــی و تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی
برگــزار شــد.

شماره دوم ،بهار 101 | ۱۳۹۷

روحانیت سیاسی و دوگانه
درقدرت یا برقدرت

دکترعلیرضا
شجاعی زند

روحانیــت در مواجهــه بــا امــر سیاســی بــا یــک نــوع دوگان ـهای مواجــه هســتند ،کــه
عبارتنــداز« :روحانیــت بــر قــدرت» کــه در مقــام مقاومــت یــا مخالفــت بــا قــدرت اســت و
«روحانیــت در قــدرت» کــه بــر مســند بنشــیند و خــود صاحــب قــدرت شــود .ا گــر فــرض
ایــن دوگانگــی درســت باشــد؟ ایــن موضــوع را مــی تــوان بــه اجمــال از زوایــای گونا گــون
بررســی کــرد:
الــف) زاویــه تاریخــی؛ و ایــن کــه روحانیــت شــیعه ،در دو موقعیــت« برقــدرت و در قدرت»
چــه فرازهــا و فرودهــای تاریخــی داشــته اســت کــه میتــوان گفــت :روحانیــت شــیعه در
طــول تاریــخ هــر دو عرصــه را تجربــه کــرده اســت؛
ب) از منظــر دروندینــی؛ بــا مطالعــه ایــن موضــوع کــه دیــن دربــاره نســبت روحانیــت
و قــدرت چــه توصی ـهای داشــته اســت؟ آیــا روحانیــت را بــه حضــور در قــدرت ســفارش
میکــرده یــا ایــن کــه بنابــر آموزههــای دیــن ترجیــح آن اســت کــه روحانیــت در قــدرت
نباشــند؟
ج) نــگاه راهبــردی؛ یعنــی نــگاه دوگانگی(درقــدرت یابرقدرت)کــدام یــک از ایــن دو بــرای
بتــر اســت و روحانیــت بهتــر اســت در کــدام
دیــن ،جامعــه و روحانیــت مفیدتــر و مطلو 
یــک از ایــن دو موضــع بایســتند؛
د) از منظــر عقلــی ومنطقــی؛ آیــا حضــور روحانیــت در قــدرت ،بــرای دیــن بــه لحــاظ
عقلــی و منطقــی قابــل دفــاع اســت؟ دوگانگــی روحانیــت چــه اقتضائاتــی را بــه همــراه
دارد؟
کــه دکتــر علیرضــا شــجاعی زنــد ،جامعــه شــناس و اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی
۱
دانشــگاه تهــران،در ایــن نوشــتار بــه آن مــی پــردازد.
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پــس از چهــل ســال از انقــاب اســامی ،امــروز بــه ایــن موضــوع
میپردازیــم کــه آیــا روحانیــت در مســند بنشــیند یــا نــه؟ بازاندیشــی
نــگ ــاه راهـ ـ ـب ـ ــردی؛ یــعــنــی نــگــاه
در بســیاری از امــور کــه مســلم و مســجل فــرض میشــوند ،یــا توســط
دوگانگی(درقدرت یا برقدرت)
نس ـلهای جدیــد یــا صاحبــان اندیشــه نــو رقــم میخــوردو اهمیــت
کــدام یک از ایــن دو بــرای دین،
طــرح ایــن پرسـشها آن اســت کــه کســانی بــه ایــن پرسـشها دامــن
ً
جــامـعــه و روحــانــیــت مفیدتر و
میزننــد کــه بــا کلیــت نظــام پــس از انقــاب موافقنــد و ضرورتــا بــه
مـطـلــوبتــر اس ــت و روحــانــیــت
اپوزیســیون تعلــق ندارنــد.
بهتر اســت در کــدام یک از این
ترکیــب روحانیــت و قــدرت ،منحصــر بــه روحانیــت درقــدرت
دو موضع بایستند؛
و برقــدرت نیســت ـ صــور دیگــری هــم دارد کــه در ایــن نوشــتار
نمیگنج ـدـ بلکــه موضــوع بحــث ،روحانیــت سیاســی اســت ،کــه بــه
نحــوی در امــر سیاســی دخالــت دارد یــا بــا قــدرت سیاســی حا کــم
مقابلــه میکنــد یــا او را تأییــد و همراهــی میکنــد .درحالــی کــه روحانیــت خــود دولتمــرد و کارگــزار یــا حامــی
کارگــزاران شــده اســت .گــروه دیگــر ،از روحانیــت برکنــار از قــدرت هســتند و هیــچ ارتباطــی بــا قــدرت برقــرار
نمیکننــد یــا بیاعتنــا از قدرتنــد .ایــن افــراد نیــز از موضــوع ایــن بحــث خارجنــد .پــس بحــث روحانیــت
درقــدرت یــا برقــدرت دربــاره روحانیــت سیاســی اســت ،کــه بــا قــدرت مســتقر و مســلط میســتیزد یــا بــا آن
همراهــی میکنــد.
شــایان توجــه اینکــه منظــور از قــدرت همــان قــدرت سیاســی متمرکــز در دولــت اســت؛ چــون امــروزه
قــدرت در ادبیــات علــوم سیاســی و جامعهشناســی مفهــوم گســتردهای دارد .قــدرت غیــر از آن چیــزی اســت
کــه مــا در قالــب ســاختار سیاســی یــا دولــت مشــخص میبینیــم و
مشــروعیت اعمــال زور را بــر آحــاد آن کشــور دارد .ممکــن اســت
امــروزه قدرت در ادبیات علوم
قــدرت امــری گســترده و فراتــر از عرصــه سیاســی باشــد و در جبهــه
هش ـنــاســی
ســی ــاس ــی و جــام ـع ـ 
مقابــل و در قالــب مقاومــت مطــرح شــود .گاهــی نیــز قــدرت ناظــر بــر
مــفــه ــوم گ ـ ـس ـ ـتـ ــردهای دارد.
عرصــه اجتماعــی و نفــوذ و اعتبــار اجتماعــی اســت .نــه قــدرت منتشــر
ق ــدرت غـیــر از آن چ ـیــزی اســت
و گســترده و نــه قــدرت مربــوط بــه ســاختارهای مقاومتــی ،یعنــی
که ما در قالب ساختار سیاسی
قــدرت مقاومــت در مقابــل قــدرت حا کــم و نــه قــدرت اجتماعــی و
یــا دول ــت مشخص میبینیم و
نفــوذ و اعتبــار اجتماعــی کــه چنــدان بــه ایــن بحــث مربــوط نیســت،
مشروعیت اعمال زور را بر آحاد
هرچنــد ممکــن اســت روحانیــت در آنهــا نیــز نقــش تعیینکننــدهای
آن ک ـشــور دارد .ممکن اســت
داشــته باشــد .درواقــع ،نقــش روحانیــت در قدرتهــای خــارج از
قــدرت امــری گسترده و فــراتــر از
اقتــدار سیاسـیاش در ایــن بحــث بررســی نمیشــود و موضــوع اصلــی
عرصه سیاسی باشد و در جبهه
بحــث ،روحانیــت در قالــب مناســباتش بــا قــدرت سیاســی درقــدرت و
م ـقــابــل و در ق ــال ــب م ـقــاومــت
برقــدرت اســت.
مطرح شود.
دوگانههــای دیگــری نیــز مطــرح اســت :یکــی ،دوگانــه نهضــت و
نظــام و دیگــری ،دوگانــه انقــاب اســامی و اســام انقالبــی .بنابرایــن
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ا گــر ایــن دوگانگیهــا حــل و فصــل گردنــد ،ایــن دوگانــه بــودن نیــز
مشــخص میشــود .مدعایــم ایــن اســت کــه ایــن دوگانههــا ،همــه
نهضت ،یعنی حرکت اعتراضی
کاذبنــد ،یعنــی دچــار نوعــی بزرگنمایــی هســتند و مــا نبایــد خــود
عــلــی ــه وضـ ـ ــع مـ ــوجـ ــود بـ ــرای
را موظــف بــه انتخــاب یکــی از شــقوق ایــن دوگانههــا کنیــم و مــا
رسیدن به وضع مطلوب .این
انتخابهایــی فراتــر میتوانیــم داشــته باشــیم .یــک انتخــاب مهــم
حــرکــت بــه اع ـت ـبــاری دو جنبه
نکــه اینهــا را دوگانــه نبینیــم و ا گــر هــم دوگانــه میبینیــم تقابلــی
ای 
دارد :ی ــک ،جـنـبــه راهـ ـب ــردی؛
میانشــان نینگاریــم .پــس مدعایــم ایــن اســت کــه دوگانههــا کاذب
راهـبــردهــایــی کــه نهضت بــرای
هســتند و دس ـتکم نســبت تقابلــی میانشــان برقــرار کــرد.
ب ـیــان م ـطــال ـب ـههــایــش مـطــرح
امــا آن تلقــی رایــج و کلیشــه ای کــه از دوگانــه نهضــت و نظــام وجــود
میکند؛ و دیگر؛ نهضت به کجا
دارد ،چنــان مبالغهآمیــز مطــرح شــده کــه گویــی یــا بایــد نهضــت را
م ــی رود و هــدفــش و غایتش
برگزیــد یــا نظــام را؛ و بیــن ای ـندو یکــی را بایــد انتخــاب کــرد و جمــع
چیست.
آنهــا ممکــن نیســت .از ســویی ،انتقــال از نهضــت بــه نظــام نوعــی
تنــازل و فروکاهــی محســوب میشــود .ایــن مدعــا بــه گمــان مــن فاقــد
مبناســت و دچــار نــوع ای سادهســازی و بزرگنمایــی اســت.
شایســته اســت بدانیــم کــه نهضــت و نظــام چیســت؟ نهضــت ،یعنــی حرکــت اعتراضــی علیــه وضــع
موجــود بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب .ایــن حرکــت بــه اعتبــاری دو جنبــه دارد :یــک ،جنبــه راهبــردی؛
راهبردهایــی کــه نهضــت بــرای بیــان مطالبههایــش مطــرح میکنــد؛ و دیگــر؛ نهضــت بــه کجــا مــی رود و
هدفــش و غایتــش چیســت.
نظــام نیــز ســاختار مســتقر و تثبیــت شــده از یــک نظــم سیاســی اســت ،کــه جنبههــا و عرصههــای
ً
مختلــف دارد .نظــام هــم دو ویژگــی دارد :یکــی ،وجــه ســاختاری و راهبــردی اســت .نظامهــا معمــوال بــرای
ســاختارهای خاصــی شــکل میگیرنــد و شــیوههای عملــی خاصــی
دارنــد و در چارچوبهــای نهادمنــد قانونــی بهصــورت آرام و
پ ــس ت ـقــابــل نــهــضــت و نــظــام،
تدریجــی حرکــت میکننــد.
ذات ـ ــی ن ـیــســت ،بــلــکــه تــقــابــل
ایــن ویژگــی راهبــردی یــک نظــام اســت ،یعنــی راهبردهایــش از
ً
امـ ــکـ ــان وقـ ــوعـ ــی دارد .ا گ ــر
ایــن حیــث بــا راهبردهــای نهضــت کامــا متفــاوت اســت .نهضتهــا
بخواهیم تعبیر یا ممیزه مناسبی
دنبــال تغییــرات نا گهانــی ،بنیــادی و گاه خشــن هســتند و
بـ ـ ــرای ج ـ ــداس ـ ــازی نــهــضــت و
راهبردشــان گاه غیرقانونــی و ســریع اســت .امــا نظــام ویژگــی دیگــری
ن ـظــام درن ــظ ــر بــگــیــریــم هــمــان
نیــز دارد؛ هــم چنانکــه نهضتهــا اهــداف و آرمانهایــی را تعقیــب
ویــژ گ ـیهــای راه ــب ــردی اســت،
میکننــد ،نظامهــا هــم اهــداف و آرمانهایــی دارنــد .پــس تقابــل
یعنی تفاوت در خطمشیها و
بیــن نهضــت و نظــام ناظــر بــه ویژگــی داشــتن هــدف و آرمانهــا
راهبردها و شیوههایی که برای
نیســت ،بلکــه از ایــن حیــث مشــترکند .همــه نظامهــا نظیــر همــه
ایجاد تغییر دنبال میکنند.
نهضتهــا واجــد اهــداف و آرمانهــا و غایاتــی هســتند ولــی ازجهــت
ً
راهبردهــا بــا هــم متفاوتنــد و احتمــاال مقابــل هــم هســتند .پــس ا گــر
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بیــن نهضــت و نظــام تقابلــی مطــرح میشــود ناظــر بــه راهبردهــا و
ً
تفاوتهــای راهبــردی اســت ،نــه لزومــا اهــداف و غایــات.
رهبر انقالب نیزخود را انقالبی
ممکــن اســت نهضــت و نظامــی را تصــور کــرد کــه از حیــث اهــداف
ً
م ـ ـیخـ ــوان ـ ـنـ ــد و م ــل ــت را بــه
و آرمانهــا نظیــر هــم هســتند ،چنــان کــه نظامهــا اساســا مولــود
بگــری تشویق میکنند،
انـقــا 
نهضتهــای پیــروز هســتند .نهضتهــا وقتــی بــه پیــروزی میرســند
که ایــن مطلب ناظر به اهــداف
دولــت و نظامــی را مســتقر میکننــد .پــس تقابــل نهضــت و نظــام،
نهــاســت ،نه راهبردها.
و آرمــا 
ذاتــی نیســت ،بلکــه تقابــل امــکان وقوعــی دارد .ا گــر بخواهیــم تعبیــر
ای ـشــان بــا حــرک ـتهــای خــارج
یــا ممیــزه مناســبی بــرای جداســازی نهضــت و نظــام درنظــر بگیریــم
از چ ــارچ ــوبه ــای انــقــابــی و
همــان ویژگیهــای راهبــردی اســت ،یعنــی تفــاوت در خطمش ـیها
افراطی مخالفت صریح خود را
و راهبردهــا و شــیوههایی کــه بــرای ایجــاد تغییــر دنبــال میکننــد.
بارها اعالم کردهاند.
بــه جــای دفــاع از تــداوم راهبــردی انقالبیگــری ،از حفــظ اهــداف
و آرمانهــای بلنــد فراینــد انقــاب بایــد دفــاع کــرد .انقــاب بــه
معنــای راهبــردیاش بــه پایــان رســیده اســت و دیگــر قــرار نیســت در
چارچوبهــا و مســیر حرکتهــای انقالبــی تنــد و تیــز حرکــت کنیــم ،بلکــه بایــد در چارچوبهــای قانونــی،
نهادینــه و ســاختاریافته حرکــت کــرد .از ایــن حیــث انقــاب پایــان یافتــه اســت و آن راهبردهــا دیگــر معنــا
نــدارد و ا گــر از آن راهبردهــا بخواهیــد اســتفاده کنیــد نظــام بــا شــما برخــورد میکنــد.
بــرای نظــام مســتقر ،راهبردهــای انقالبــی ،حرکــت ضدانقالبــی محســوب میشــود و با آن برخورد میشــود.
یکــه بــه مــا امیــد میدهــد تــا پایبنــد بــه ایــن نظــام باشــیم ،آرمانــی بــودن نظــام اســت و همــواره
امــا چیز 
بایــد نســبت نظــام را بــا آن آرمانهــا ســنجید .بــه جــای نهضــت انقالبــی و حتــی نظــام انقالبــی ،از نظــام
آرمانــی دفــاع بایدکــردو امــروز بایســتی از نظــام آرمانــی دفــاع کــرد ،نــه نظــام انقالبــی و نــه نهضــت انقالبــی.
بگــری تشــویق میکننــد  ،کــه
درایــن راســتا ،رهبــر انقــاب نیزخــود را انقالبــی میخواننــد و ملــت را بــه انقال 
ایــن مطلــب ناظــر بــه اهــداف و آرمانهاســت ،نــه راهبردهــا .ایشــان
بــا حرکتهــای خــارج از چارچوبهــای انقالبــی و افراطــی مخالفــت
صریــح خــود را بارهــا اعــام کردهانــد.
ه ــدف ان ـقــاب اســامــی بــرای
دوگانــه دوم ،کــه در ســطح ژورنالیســتی و سیاســی باقــی مانــد
بـ ــرپـ ــایـ ــی حـ ـک ــوم ــت دیـ ـن ــی.
و بــه انــدازه کافــی وا کاوی نشــد ،انقــاب اســامی و اســام انقالبــی
ح ـکــومــت دی ـنــی بـ ــوده اس ــت.
اســت .آقــای روحانــی بــا تمســک بــه بیاناتــی از شــهید مطهری-کــه
حکومتی دینی کــه رسـیــدن به
البتــه آقــای مطهــری در آســتانه انقــاب ایــن بحــث را افــاده کــرده
جامعه ســالــم مـهـیــاشــود .این
بــود -مقابلـهای بیــن انقــاب اســامی و اســام انقالبــی طــرح کــرد .آن
تلقی کــه حکومت دیـنــی آمــده
اســام انقالبــی کــه شــهید مطهــری بــا عبارتــی منفــی از آن یــاد میکنــد
نهــا را بــه زور به
اســت تــا انـســا 
ناظــر بــه گــروه فرقــان ،مجاهدیــن خلــق و حتــی دکتــر شــریعتی و
بـهـشــت بــب ــرد ،ای ــن بــرداشــت
کســانی اســت کــه «صــراط المســتقیم» را تعبیــر بــه صــراط اســتقامت
خطاست.
میکردنــد .اینهــا بــه دنبــال اســام انقالبــی بودنــد و شــهید مطهــری

ب ــرای روحــان ـیــت شـیـعــه ،نــه در
قدرت بودن و نه برقدرت بودن
اه ـم ـیــت دارد ،بـلـکــه ه ـمــواره
ک ــوشــی ــده در ص ـح ـنــه ب ــاش ــد و
بــرکـنــار و بـیاعـتـنــای بــه جامعه
و م ـنــاس ـبــات ق ـ ــدرت ن ـبــاشــد.
برقدرت و درقــدرت بودن امری
تبعی شکلی و ص ــوری اســت و
اهمیت ثــانــوی دارد ،نــه آن که
بی اهمیت باشد.

میگفــت :چیــزی کــه مــا دنبالــش هســتیم انقــاب اســامی اســت ،نــه
اســام انقالبــی .اشــاره بــه ایــن اســت کــه درنــزد باورمنــدان بــه اســام
نکــه بــرای چــه یــا بــه چــه
انقالبــی ،مبــارزه خــود اصالــت دارد ،امــا ای 
شــیوه مبــارزه بایــد صــورت بپذیــرد ،امــری ثانــوی اســت و خــود مبــارزه
اصالــت دارد .مطهــری ایــن تقابــل را در چنیــن گفتمانــی ســاخت
و تعبیــر منفــی از اســام انقالبــی متعلــق بــه آن فضــای گفتمانــی
اســت و بــا فضــای گفتمانــی امــام و رهبــری از اســام انقالبــی تفــاوت
دارد و منظــور ایشــان از تعبیــر اســام انقالبــی ناظــر بــه اهــداف و
آرمانهاســت.
بحــث مربــوط بــه نقشهــا و موقعیتهــای دوگان ـهای (برقــدرت ودر
قــدرت) اســت کــه روحانیــت در ایــن دو موقعیــت کســب میکنــد.
معتقــدم ایــن دوگانــه و مقارننشــینی هــم کاذب اســت ،هــم چنــان
کــه آن دوگانههــا هــم کاذب بودنــد ،یعنــی ا گــر شــکافته بشــوند معلــوم
میشــود محــل نــزاع و تقابــل کجاســت و نبایــد آن را بــه همــه نهضــت
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و همــه نظــام تعمیــم داد.
ً
هــدف انقــاب اســامی بــرای برپایــی حکومــت دینــی ،واقعــا حکومــت دینــی بــوده اســت .حکومتــی دینــی
کــه رســیدن بــه جامعــه ســالم مهیاشــود .ایــن تلقــی کــه حکومــت دینــی آمــده اســت تــا انســانها را بــه زور بــه
بهشــت ببــرد ،ایــن برداشــت خطاســت .اتهــام بــدی اســت کــه بــه حکومــت دینــی میزننــد .حکومــت دینــی
بــه وقــوع پیوســته کــه جامعــه راســالم کنــد ،بــرای اینکــه زمینــه و بســتر همراهــی پدیــد آیــد تــا دی ـنداری
بســط یابــد و دسترســی بــدان تســهیل گــردد و در محتــوا نیــز تعمیــق یابــد .پــس نتیجــه اینکــه هــدف
حکومــت دینــی نیســت ،بلکــه جامعــه ســالم و انسانســازی اســت .ا گــر چنیــن باشــد بــرای روحانیــت شــیعه
مهــم نیســت کــه برقــدرت باشــد یــا درقــدرت ،چنــان کــه تاریــخ شــیعه نشــان میدهــد روحانیــت شــیعه در
موقعیتــی مثــل صفویــه و آل بویــه یــا در جمهــوری اســامی در قــدرت قــرار گرفتــه و آن را حفــظ نمــوده اســت.
بــرای روحانیــت شــیعه ،نــه در قــدرت بــودن و نــه برقــدرت بــودن اهمیــت دارد ،بلکــه همــواره کوشــیده
در صحنــه باشــد و برکنــار و بیاعتنــای بــه جامعــه و مناســبات قــدرت نباشــد .برقــدرت و درقــدرت بــودن
امــری تبعــی شــکلی و صــوری اســت و اهمیــت ثانــوی دارد ،نــه آن کــه بــی اهمیــت باشــد .ایــن جهــات تعییــن
میکنــد کــه آیــا بایــد علیــه قــدرت بــود یــا بــه تقویــت و تحکیــم و حفاظــت از قــدرت دســت زد.
روحانیــت شــیعه برخــاف برداشــت رایــج حتــی در نظامهــای ناهمــراه هــم ،بــازی صفر و یک نکرده اســت.
عالمــه طباطبائــی در کتــاب شــیعه در اســام مــی آوردکــه شــیعه واقعنگــر بــوده و متناســب بــا مقتضیــات و
شــرایط و امکانــات وا کنــش نشــان داده اســت .واقعنگــری بهمثابــه واقعپذیــری نیســت ،بلکــه واقعنگــری
بیــن واقعگریــزی و واقعپذیــری اســت .واقعنگــری ،یعنــی مبتنــی بــر اصــول و چارچــوب و اهدافــی کــه داریــد
نقــش بیافرینیــد .ا گــر واقعیــت اجــازه حرکــت و جهــش نمیدهــد راه برویــد ،ا گــر اجــازه راه رفتــن نمیدهــد
ســینهخیز برویــد ،در عیــن حــال برویــد و نایســتید و شــرایط را بــرای جهــش فراهــم کنیــد .ایــن واقعنگــری نیــز

در خطمشــی امــام و هــم رهبــری دیــده میشــود .معصومــان سرنوشــت متفاوتــی از هــم دیگــر داشــتند؛ یکــی
صلــح ،دوم مســیر شــهادت وآن دیگــر تعلیــم و تدریــس ،هرکــدام شــیوههای مختلــف راپذیرفتنــد؛ یــا میشــود
بــه آنــان گفــت خــاف قاعــده عمــل کردنــد؟!
پینوشت:

 .۱برگرفتــه از سلســله نشس ـتهای انتخابــات و کنشگــری روحانیــت کــه در ســال  ۱۳۹۶در مرکــز مطالعــات اجتماعــی و تمدنــی
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی برگــزار شــد.

شماره دوم ،بهار 107 | ۱۳۹۷

جستارهایی سودمند از گفتههای دکتر احمد
واعــظی و دکتر نجــــــف لکزایی در هـ ـ ــمایش
حوزه انقالبی

حــوزه انقالبــی و مولفههـ ـ ـ ـــای
ثابــت و متغیــر آن

مقام معظم رهبری در واپسین روزهــای ،1394از«حـ ــوزه انقالبی»و ضــرورت حفظ و تــداوم آن سخن به میان
آوردند .این تعبیر بیش از هرچیزی تداعی کننده مناسبات حوزه علمیه وانقالب اسالمی بودکه نوعی مرزبندی
مفهومی درمیان دوگونه «سیاست پرهیزی حوزوی»و«سیاست زدگی حوزوی»را نشان میداد .حوزه انقالبی
براین اساس،چنان ارتباط وثیقی میان انقالب اسالمی و رسالت حوزه علمیه برقرار مینماید که نه در گردونه
سیاست پرهیزی به انزوای سیاسی مبتال میگردد و نه درورطه سیاست زدگی ازعقالنیت سیاسی دور میشود.
ا گرچه چنین برداشتی از حــوزه انقالبی در درنــگ نخستین ّ
موجه مینماید ،به نظر میرسد نیازمند تحلیل
مفهومی دقیقتر و موشکافانهتر است .روشنسازی مفهومی حوزه انقالبی ،بیشک نیازمند توجه بیشتر در
ابعاد و زوایای مفهومی آن ازیک سو و نسبت سنجی آن با دیگر مفاهیم از سوی دیگر است .تحلیل مذکور ابعاد
گونا گون این مفهوم را آشکار ساخته و قضاوت و داوری درباره وضعیت کنونی حوزه علمیه و نیز ترسیم آیندهای
مطلوب برای حوزه علمیه درجهت اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را ممکن میسازد.
دفترتبلیغات اسالمی حــوزه علمیه قم درهمایش«حوزه و انقالب» به وارســی ایــن مهم پرداخت و با طر ح
نگاههای متفاوت چگونگی حــوزه انقالب را بررسید .دراینجا نگاه استاد فرهیخته دکتراحمد واعظی دربــاره
مؤلفههای ثابت ومتغیر حوزه انقالبی؛ ونظرات استادگرامی دکترنجف لکزایی درمسئولیت ملی وفراملی حوزه
انقالب فرادیدتان مینهیم.
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بــرای فهــم حــوزه انقالبــی ،اشــاره بــه برخــی
از مؤلفههــای ثابــت و متغیــر آن ضــروری اســت.
اسـ ــام دارای تــأ ک ـیــدهــا و آم ــوزهه ــای
یشــک حــوزه انقالبــی یــک واژه نوپدیــد اســت کــه
ب 
مــعـطــوف بــه حـ ــوزه اج ـت ـمــاع و سیاست
همــگام بــا انقــاب اســامی شــکل گرفــت ،یعنــی پیــش
اسـ ــت .ای ــن مـسـئـلــه ج ــزء خــمــیــرمــایــه و
از آغــاز نهضــت انقالبــی مــردم ایــران مفهومــی بــه نــام
ذاتـ ـی ــات اسـ ــام م ــی ب ــاش ــد .در مــقــابــل
حــوزه انقالبــی در ادبیــات حوزویــان و دیگــران نبــود.
دی ــدگ ــاه ــی وجـ ـ ــود دارد کـ ــه بـ ــا بــیــنــش
ا گــر در گذشــته ســخن از حــوزه مطلــوب میشــد ،امــا
سکوالریستی ،اسالم را منهای سیاست
از انقالبیبــودن بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای حــوزه
و ُبـعــد سیاسی تفسیر میکند کــه پیوند
مطلــوب ذ کــری بــه میــان نمیآمــد .ایــن یــک پدیــده
بین اســام و سیاست را پیوند تاریخی
نوظهــور و ترکیــب جدیــدی اســت ،کــه در میانــه حــوزه
میداند.
و انقــاب اســامی پدیــد آمــده اســت .بــه نظــر میرســد
حوزه انقالبی دو مقطع متفاوت را پشت سرگذاشته
اســت:
اســامی از ممیزههــا و مؤلفههــای تمایــز بخــش حــوزه
.۱حوزه انقالبی پیش از پیروزی انقالب؛
.2حــوزه انقالبــی بعــد از پیــروزی انقــاب؛ یــا انقالبــی اســت.
حــوزوی انقالبــی پیــش از انقــاب و حــوزوی انقالبــی حوزه انقالبی؛ مؤلفههای بینشی وعملکردی
بعــد از انقــاب.
وقتــی از مشــترکات بحــث میکنیــم ،یعنــی
ـوه
ـ
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واقعیــت ای
مؤلفههــای ثابــت انقالبیبــودن در حوزههــا ،ایــن
مشــترک و یــک وجــوه افتراقــی دارنــد ،کــه در ابتــدا مؤلفهها را به دو سطح بینشی و عملکردی میتوان
بــه وجــوه مشــترک یعنــی آن مؤلفههــای ثابــت و تقســیم کــرد ،یعنــی کســی کــه واجــد ایــن مؤلفههــای
مشــترک انقالبــی بــودن حــوزه ،اشــاره خواهدشــد .بینشــی و عملکــردی باشــد انقالبــی اســت ،چــه قبــل
ســپس بــه مؤلفههــای متغیــر ،یــا مؤلفههــای خــاص از انقــاب و چــه بعــد از پیــروزی انقــاب و در شــرایط
پرداختــه خواهدشــد؛ مؤلفههایــی کــه نشــانگر وجــوه حاضــر.
تمایــز بــرای حــوزه پیــش از انقــاب وپــس از انقــاب الف)مؤلفههای بینشی:
از وجــوه ممیــزه اســت ،بــه طــور مثــال تثبیــت نظــام
ایــن مؤلفههــا را میتــوان در قالــب چنــد ویژگــی
اصلــی خالصــه کــرد کــه عبارتانــد از:
 .1بــاور بــه پیونــد ذاتــی اســام و سیاســت؛ ایــن
دیــدگاه ،ایــن کــه اســام مشــتمل بــر ُبعــد سیاســی
به نظر میرسد حــوزه انقالبی دو مقطع
اســت ،بدیــن معناســت کــه اســام دارای تأ کیدهــا
م ـت ـفــاوت را پ ـشــت ســرگــذاش ـتــه اس ــت:
و آموزههــای معطــوف بــه حــوزه اجتمــاع و سیاســت
.1حوزه انقالبی پیش از پیروزی انقالب؛
اســت .ایــن مســئله جــزء خمیرمایــه و ذاتیــات اســام
 .2حــوزه انقالبی بعد از پیروزی انقالب؛
مــی باشــد .در مقابــل دیدگاهــی وجــود دارد کــه بــا
یــا حـ ــوزوی ان ـقــابــی پ ـیــش از ان ـقــاب و
بینــش سکوالریســتی ،اســام را منهــای سیاســت و
ُ
حوزوی انقالبی بعد از انقالب.
بعــد سیاســی تفســیر میکنــد کــه پیونــد بیــن اســام
و سیاســت را پیونــد تاریخــی میدانــد .برخــی صاحــب

نظــران و نویســندگان اســامی معتقدنــد :اســام در
تجربــه تاریخــی خــود پیونــدی بــا سیاســت ایجــاد
کــرده اســت ،یعنــی پیامبــر حکومــت تشــکیل دادنــد،
بعــد از او هــم نظــام خالفــت شــکل گرفــت و اســام
بــا سیاســت پیونــد خــورد .امــا ایــن پیونــد ذاتــی و
برآمــده از محتــوای دیــن نیســت ،یــک اتفــاق تاریخــی
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،مــردم زمانــه رســولاهلل(ص)،
عــاوه بــر زعامــت دینــی زعامــت سیاســی ایشــان هــم
پذیرفتنــد و ایــن پیونــد ایجــاد شــد .بنابرایــن یــک
اتفــاق تاریخــی و نــه برخاســته از درون دیــن اســت.
پــس حــوزه انقالبــی ،حوزهــای اســت کــه بــه لحــاظ
بینشــی ،پیونــد بیــن اســام و سیاســت را یــک پیونــد
ذاتــی و برآمــده از درون محتــوای اســام میدانــد.
 .2اعتقــاد بــه والیــت فقیــه؛ بینــش دوم کــه از
ممیــزات حــوزه انقالبــی اســت ،بــرای فقیــه عــادل
جامعالشــرایط عــاوه بــر شــئونی ماننــد افتــا،
اســتنباط و فقاهــت ،شــأن والیــت هــم قائــل باشــد و
وی را صاحب والیت بداند و در قلمرو والیت  -فراتر
از امور حسبیه  -آن مقدار محدود از والیت که عمده
فقهــای شــیعه قبــول دارنــد .بــه والیــت عامــه فقیــه
عــادل جامــع الشــرایط معتقــد باشــد.
 .3اعتقــاد بــه لــزوم تــاش بــرای پیاد هکــردن احــکام
و ارزشهــای اســامی؛ وظیفــه حــوزه ،روحانیــت،
فقیــه و فقاهــت آن اســت کــه تــاش کننــد جامعــه
اســامی وفــق آموزههــا و ارزشهــا و احــکام اســامی
ســامان یابــد.
نتیجــه ایــن ســه جنبــه بینشــی ،دفــاع اعتقــادی
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پــس ح ــوزه انـقــابــی ،حــوزهــای اســت که
بــه ل ـحــاظ بینشی ،پـیــونــد بـیــن اس ــام و
سیاست را یــک پیوند ذات ــی و بــرآمــده از
درون محتوای اسالم می داند.

وظیفه حــوزه ،روحانیت ،فقیه و فقاهت
آن اســت که تــاش کنند جامعه اسالمی
وفق آموزهها و ارزشها و احکام اسالمی
سامان یابد.

از تأســیس نظــام اســامی اســت ،چرا کــه دفــاع،
حمایــت و پشــتیبانی از یــک نظــام میتوانــد اعتقــادی
و یــا پرا گماتیســتی و عملگرایانــه باشــد .بنابرایــن
نچــه دفــاع از نظــام و یــا تــاش بــرای فروپاشــی
چنا 
آن برپایــه دالیــل غیــر دینــی و مصلحــت بشــری رخ
دهــد ،کنشــی عملگرایانــه اســت؛ نظیــر رویکــردی کــه
امــروزه در فضــای لیبرالیســتی وجــود دارد و بــه دالیــل
ً
سیاســی از لیبرالیــزم حمایــت میشــود ،مثــا «ریچــارد
رورتــی» کــه از نوپرا گماتیستهاســت و یا«جــان رالــز»
در اندیشــه متأخــر خــودش از لیبرالیــزم و یــا لیبرالیــزم
سیاســی دفــاع میکنــد ،دفــاع آنــان بــه پشــتوانه
اســتدال لهای فلســفی و یا مبانی نظری نمیباشــد،
بلکه به دالیل عملگرایانه و پرا گماتیســتی رخ داده
اســت.
حــوزه انقالبــی دارای ایــن ســه بینــش اســت و
نتیجــه اعتقــاد بــه ایــن ســه بینــش ،دفــاع و پشــتیبانی
اعتقــادی از جمهــوری اســامی و نظــام سیاســی
برآمده از انقالب اســامی میباشــد .در مقابل ،دفاع
عملگرایانــه بــه دالیــل سیاســی و یــا جایگزینهــای
دیگــری غیــر از اصــول اعتقــادی رخ مــی دهــد و
پیامدهــای عملــی درآن اهمیــت دارد .دراینصــورت
بــا تمســک بــه دفــاع غیراعتقــادی نمیتــوان از حــوزه
انقالبــی ســخن گفــت .حــوزه انقالبــی برپایــه آن ســه
محور بینشــی که اشــاره شــد از نظام سیاســی برآمده
از انقــاب اســامی دفــاع میکنــد.
 .4اعتقــاد بــه ظلمســتیزی و مســئولیتهای
اجتماعــی حــوزه و روحانیــت درعرصــه بینالمللــی
در مواجهــه بــا ســلطه کفــار و اســتکبار؛ عنصــر بینشــی

عنصر بینشی دیگر که از مؤلفههای ثابت
حـ ــوزه ان ـقــابــی بــه ش ـمــار مــیآی ــد ،ستیز
باظلم ،استکبار و طــاغــوت اســت  -چه
طاغوت داخــل در پیش از انقالب و چه
طاغوت خارجی بعد از انقالب  -این امر
بینشی و اعتقادی است.

و چــه بعــد از انقــاب در میــان روحانیــون عــدهای
بودند که رسالت حوزه و روحانیت را در تصدی امور
مناســکی خالصــه میکردنــد؛ اداره یــک مســجدی را
برعهــده داشــتند و تنهــا بــه ارتبــاط بــا مؤمنــان و انجــام
مناســک مذهبــی مثــل عــزاداری و نظیــر اینهــا اهمیــت
میدادنــد .شــعاع فعالیــت آنهــا در تصدیگــری امــور
مناســکی خالصــه میشــد و نســبت بــه رســالتهای
اجتماعــی و سیاســی کــه بایــد روحانیــت عهــدهدار
شــود بیتفــاوت بودنــد.
تمایزحوزه دردو زمانه( پیش و بعد از انقالب)
پس از شــناخت مؤلفههای بینشــی و عملکردی
مشــترک ،آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد ،پرداختــن بــه
مؤلفههــای اختصاصــی حــوزه بعــد از انقــاب اســت.
بیگمــان میــان حــوزه انقالبــی در ایــن دو زمانــه
تفــاوت وجــود دارد  .بــه طــور مثــال ،حــوزه انقالبــی
در زمانــه پیــش از انقــاب ،مطالبگــر بــوده و نســبت
بــه وضــع موجــود پرخاشــگر ومعتــرض بــوده اســت.
حــوزه انقالبــی قبــل از انقــاب فروپاشــی نظــم مســتقر
یکــرد ،درآن زمــان ،انقالبیبــودن
و موجــود تــاش م 
یعنــی ســتیزهگر بــودن و برهــم زننــده نظــم موجــود.
امــا حــوزه انقالبــی در زمانــه پــس از انقــاب
مســئولیت ایجــاد نظــم جدیــد را برعهــده دارد،
ایـندو بــا هــم متفاوتنــد .حــوزه قبــل از انقــاب حــوزه
مطالب هگــر ،معتــرض و بــر هــم زننــده نظــم موجــود
بــود و حــوزه انقالبــی امــروز بایــد پاســخگو باشــد ،و
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دیگــر کــه از مؤلفههــای ثابــت حــوزه انقالبــی بــه شــمار
میآید ،ستیز باظلم ،استکبار و طاغوت است  -چه
طاغــوت داخــل در پیــش از انقــاب و چــه طاغــوت
خارجــی بعــد از انقــاب  -ایــن امــر بینشــی و اعتقــادی
اســت.
 .5زمــان شــناس و آ گاه بــه جغرافیــای سیاســی
و فرهنگــی و اجتماعــی زمانــه؛ حــوزوی انقالبــی بایــد
جغرافیــای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی عصــر و
زمانــه خــودش را بشناســد و دارای بینــش اجتماعــی
و سیاســی الزم باشــد.
ب) مؤلفههای عملکردی و رفتاری
لکـ ـ ـ ــردی و رفتــاری
بعضــی از مؤلفههـ ـ ـ ـــای عم 
عب ـــارتاند از:
 .1مجاهدبــودن و آمادگــی بــرای فــدا کاری در راه
ً
خــدا و آرمانهــای اســامی :اصــوال انقالبیبــودن،
یعنــی مجاهــدت ،فــدا کاری و ازخودگذشــتگی.
حــوزه انقالبــی پیــش از انقــاب یعنــی تبعیــد ،زنــدان،
شــکنجه و مجاهــده ،بعــد از انقــاب هــم جنــس ایــن
هزینههــا تفــاوت دارد ،بــه طــوری مثــال بهجــای
مبــارزه بــا نظــام اســتبدادی ،در کنــار نظــام اســامی
بایــد بــه ســتیز بــا نظامهــای ســلطهگر پرداخــت یــا
بــرای آبادانــی جامعــه اســامی بایــد ازجــان مایــه
گذاشــت؛
.2حقطلبــی ،حقمــداری و عدالتطلبــی:
اینهــا هــم از ویژگیهــای حــوزوی انقالبــی اســت؛
 .3پنــاه و یــاور محرومــان و مســتضعفان :ایــن
لکــردی حــوزه انقالبــی
ویژگیهــای اساســی عم 
اســت ،چرا کــه اینهــا مؤلفههــای ثابــت هســتند،
مؤلفههایــی کــه مقطــع قبــل و بعــد از انقــاب
نمیشنا ســند ؛
.4رصــد رویدادهــای جامعــه و امــت اســامی و
حســاس بــودن نســبت بــه وضعیــت جوامــع اســامی:
یعنــی بــی تفــاوت نبــودن بــه آنچــه کــه بــر جامعــه
اســامی میگــذرد؛
 .5عــدم انزواطلبــی و عــدم ا کتفــا بــه فعالیتهــای
مذهبی سنتی و مناسکی :یعنی چه پیش از انقالب
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معظــم انقــاب و مرحــوم هاشــمی رفســنجانی و
دیگــر کســانی کــه پیشــتازان انقــاب بودنــد و حلقــه
ح ــوزه انـقــابــی در ایــن دو زمــانــه تفاوت
فکــری و عملیاتــی اطــراف حضــرت امــام را تشــکیل
وجود دارد  .به طور مثال ،حوزه انقالبی
مــی دادنــد پیریــزی شــد .شــهید بهشــتی و دیگــران
در زمــانــه پ ـیــش از انـ ـق ــاب ،مطالبگر
جریــان هســته اولیــه تکــون یــک گفتمــان را تشــکیل
بوده و نسبت به وضع موجود پرخاشگر
دادنــد و بنیــان انقــاب اســامی و پــس از آن نظــام
ومعترض بــوده اســت .حــوزه انقالبی قبل
جمهــوری اســامی را در ایــران پیریختنــد .اســتمرار
از انقالب فروپاشی نظم مستقر و موجود
ایــن گفتمــان تــا امــروز مرهــون پویشهــای نظــری
تالش میکرد ،درآن زمان ،انقالبیبودن
فروانــی اســت کــه در شــاخههای مختلــف مطالعــات
یعنی ستیزهگر بــودن و برهم زنـنــده نظم
سیاســی و مطالعــات مربــوط بــه انقــاب بــه انجــام
موجود.
رســیده اســت و امــروز شــاهد تولیــد پشــتوانههای
اما حوزه انقالبی در زمانه پس از انقالب
دانشی آن هستیم .درحال حاضر یک ظرفیت بزرگ
مسئولیت ایجاد نظم جدید را برعهده
و یــک امــر معنایــی قویــم بــه اســم گفتمــان انقــاب
ُ
اســامی ایجادشــده اســت .یعنــی در بعــد نظــری و
دارد ،ایندو با هم متفاوتند.
ُ
بعــد معنایــی ،بزرگتریــن دســتاورد انقــاب اســامی
ایــران تکویــن یــک نظــام معنایــی بــه اســم گفتمــان
در ایجــاد نظــم جدیــد مشــارکت کنــد .حــوزه انقالبــی انقــاب اســامی میباشــد ،کــه از قضــا قــدرت اصلــی
دیــروز آرمانگــرا و شــعار دهنــده بــود؛ مــردم را بــه نظــام جمهــوری اســامی نیــز همیــن گفتمــان انقــاب
یکــرد .اســامی بــه شــمار میآیــد .بنابرایــن در کنــار قــدرت
ســوی آرمانهــا و بــه ســمت اهدافــی بســیج م 
یگــری اقتضائاتــی داشــت امــا فضــای
بنابرایــن انقالب 
بعــد از انقــاب فضــای تحقــق آن آرمانهــا و جامــه
عمــل پوشــاندن بــه آن شعارهاســت .در فضــای
ب ــرگ بــرنــده اص ـلــی جـمــهــوری اســامــی،
امــروز نمیشــود شــعار داد ،ا گــر کســی بــه عنــوان
قدرت معناییاش میباشد .این قدرت
انقالبــی شــعار بدهــد دچــار گسســت تاریخــی شــده،
معنایی همان گفتمان انقالب اسالمی و
و زمانشــناس نیســت؛ چنیــن شــخصی اقتضائــات
رسالت حوزه امروز است .حوزه انقالبی
حــوزه انقالبــی امــروز را نشــناخته اســت .بــه تعبیــر
ی ـکــی از وظــایــف اصـ ـلـ ـیاش ،صــیــانــت از
دیگــر ،ا گــر ممیــزه انقالبــی قبــل از انقــاب آرمانگرایــی
ایــن قــدرت معنایی و به تعبیری گفتمان
بــود ،حــوزه انقالبــی امــروز بایــد وجــه دانش ـیاش و
یبــاشــد .چــه قــبــل از
ان ـقــاب اســامــی م ـ 
ایجاب ـیاش در خدمــت بــه برآورد هکــردن نیازهــای
ان ـقــاب و چــه بـعــد از ان ـقــاب ،در حــوزه
عینــی نظــام و جامعــه ،پررنــگ باشــد.
مخالفینی در مقابل حرکت انقالبی حوزه
افــزون برایــن ،پیــش از انقــاب ،حــوزه انقالبــی
وج ــود داش ـت ـهانــد کــه حــضــرت ام ــام (ره)
تــاش کــرد تاهســته اولیــه گفتمــان انقــاب اســامی
و نظام معنایی آن را ترســیم کند .آغاز چنین تالشــی
بــارهــا ایــن مطلب را بــه وی ــژه در منشور
پیــش از انقــاب و بــا اندیش ـههای امــام و شــا گردان
روحانیت گوشزد کردهاند.
ایشــان مثــل شــهید مطهــری ،شــهید بهشــتی،رهبر

بــایـسـتــی ب ــار سنگین دفـ ــاع از گفتمان
انقالب اسالمی و تحقق حکمرانی خوب
و مطلوب را در نـظــام اســامــی بــر دوش
بکشیم .با حذف و هجمه به یکدیگر و با
از میان به درکــردن بسیاری از نیروهایی
کــه در دل عالقمند بــه انـقــاب اسالمی
و آرم ــانه ــای ان ـقــاب اســامــی هستند
و م ـم ـکــن اسـ ــت س ـل ـی ـق ـههــای سـیــاســی
گونا گونی نیزداشته باشند ،نمیتوان به
اهداف انقالب دست یافت.
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نظامــی ،پیشــرفتهای نظامــی و سیاســی کــه ایجــاد
شــده اســت ،بــرگ برنــده اصلــی جمهــوری اســامی،
قــدرت معنای ـیاش میباشــد .ایــن قــدرت معنایــی
همان گفتمان انقالب اســامی و رســالت حوزه امروز
اســت .حــوزه انقالبــی یکــی از وظایــف اصل ـیاش،
صیانــت از ایــن قــدرت معنایــی و بــه تعبیــری گفتمــان
انقــاب اســامی میباشــد .چــه قبــل از انقــاب و چــه
بعــد از انقــاب ،در حــوزه مخالفینــی در مقابــل حرکــت
انقالبــی حــوزه وجــود داشــتهاند کــه حضــرت امــام (ره)
بارهــا ایــن مطلــب را بــه ویــژه در منشــور روحانیــت
گوشــزد کردهانــد .ا کنــون رســالت حــوزه انقالبــی در
مقابــل ایــن مخالفتهــا ،صیانــت از ایــن گفتمــان
و فایــق آمــدن بــر شــبهاتی اســت کــه گاهــی توســط
همیــن افــراد در داخــل حــوزه و چــه در بیــرون حــوزه
مطــرح مــی شــود .ایــن رســالت حــوزه انقالبــی اســت.
آبشــخور تهاجــم بــه گفتمــان انقــاب اســامی فقــط
بیــرون حــوزه نیســت ،عــاوه برکانونهــای نظــری و
اتــاق فکرهایــی کــه در بیــرون حــوزه ،در جهــان  ،در
محافــل علمــی مختلــف حوزههــای علمیــه را آمــاج
حمــات خــود قــرار میدهنــد ،در درون حــوزه هــم
مخالفــان جــدی وجــود دارد کــه معنــا و مفهومســازی

و مقابلــه بــا گفتمــان انقــاب اســامی را پــی میگیرنــد.
از ای ـنرو یکــی از ممیزههــای حــوزه انقالبــی امــروز،
صیانــت از گفتمــان انقــاب اســامی اســت.
نکتــه آخــر اینکــه انقالبیگــری و حــوزه انقالبــی
بــودن بــا سیاسـیکاری و شــعارزدگی و نــان انقــاب را
خــوردن ســازگار نیســت .بایــد مراقــب بــود تــا انقــاب و
انقالبیگری و حوزوی انقالبی بودن مصادره نشــود.
باید در مقابل کسانی که نگاه انحصارگرایانه دارند و
بــه تعبیــری دچــار یــک ُعجــب سیاســی و انقالبیگــری
هســتند و فقــط نــگاه و تصویــر محــدود خــود را از
یگــری معیــار و شــاخص انقالبــی
انقــاب و انقالب 
بــودن میداننــد ایســتادگی کــرد .نکتــه مهــم اینکــه
انقالبــی بــودن در دوران اســتقرار نظــام اســامی بایــد
چترخــود را بســیار گســترده و فرا گیــر بــر ســر حوزویــان
بگشــاید تــا چرخــه تولیــد دانــش اســامی مــورد نیــاز
در ابعــاد گونا گــون بــه حرکــت درآیــد .بایســتی بــار
ســنگین دفــاع از گفتمــان انقــاب اســامی و تحقــق
حکمرانــی خــوب و مطلــوب را در نظــام اســامی بــر
دوش کشــید .بــا طــرد و هجمــه بــه یکدیگــر بســیاری
از نیروهایــی کــه در دل عالقمنــد بــه انقــاب اســامی
و آرمانهای انقالب اســامی هســتند و ممکن اســت
ســلیقههای سیاســی گونا گونــی نیــز داشــته باشــند،
نمیتــوان بــه اهــداف انقــاب دســت یافــت .ایــن یــک
هشــدار جــدی اســت و نبایــد بــا ایــن نــوع نــگاه بــه
حوزه انقالبی نگریســته شــود .ا گر با کمال واقع بینی
بــه مســئولیتهای ملــی و فراملــی انقــاب اســامی
توجــه شــود آنــگاه خواهیــم دانســت کــه بایــد بــه گونــه
حدا کثــری ظرفیــت انقالبیبــودن را در حــوزه افزایــش
دهیــم و حــوزه را بــه حرکــت در آوریــم ،تــا آن گونــه کــه
مقــام معظــم رهبــری از حــوزه در ایفــای نقــش تاریخــی
خــودش انتظــار دارنــد بتوانیــم ،انجــام وظیفــه کنیــم
و خلــف صالحــی بــرای بنیانگــذار انقــاب اســامی و
امــام راحــل (ره)باشــیم ،ان شــاءاهلل.

حوزه انقـــــالبی و
مسئولیتهای ملی و فراملی
مقـــام معظـــم رهبـــری در اســـفند  ،1394در دیـــدار مجم ــع نماین ــدگان ط ــاب و فض ــای ح ــوزه علمی ــه ق ــم،
بح ــث ح ــوزه انقالب ــی را ب ــه ص ــورت ج ــدی مط ــر ح کردن ــد و ای ــن ک ــه ا گ ــر ح ــوزه ،انقالب ــی نمان ــد مش ــکالت زی ــادی
گریبانگی ــر نظ ــام خواهدش ــد و الزم ــه مصونی ــت نظ ــام و انق ــاب از خط ــر انح ــراف ای ــن اس ــت ک ــه ح ــوزه و ب ــه وی ــژه
یش ــود ک ــه مس ــئولیتهای ح ــوزه
حـــوزه قـــم ،انقالبـــی بمانـــد .بـــا ایـــن پیـــش فـــرض ،ای ــن پرس ــش مط ــرح م 
انقالب ــی چیس ــت؟ ب ــرای پاس ــخ ابت ــدا مس ــئولیتها را ب ــه س ــه بخ ــش تقس ــیم کردی ــم .1 :مس ــئولیتهایی ک ــه در
س ــطح ای ــران ،ح ــوزه علمی ــه ب ــا آنه ــا مواج ــه اس ــت؛ .2مس ــئولیتهایی ک ــه ح ــوزه در س ــطح جه ــان اس ــام ب ــا
آن ه ــا مواج ــه اس ــت؛  .3مس ــئولیتهایی ک ــه در س ــطح نظ ــام بینالمل ــل و جه ــان ب ــا آن ه ــا روبهروس ــت؛ از ای ــن
س ــه بخ ــش گ ــروه دوم و س ــوم مس ــئولیتهای فرامل ــی و از گ ــروه اول مس ــئولیتهای مل ــی را در ب ــر میگی ــرد .ب ــا
بازخوان ــی مباح ــث ح ــول ای ــن س ــه بخ ــش خواهی ــم دی ــد ک ــه وضعی ــت م ــا ا کن ــون چگون ــه اس ــت.

حضــرت امــام (ره) عــاوه بــر منشــور روحانیــت
در آغ ــاز درسه ــای والی ــت فقی ــه خودش ــان ی ــک
بحث ــی را مط ــرح نمودن ــد ک ــه م ــا از چ ــه ناحیـ ـهای
آس ــیب دی ــده و میبینی ــم .از آن س ــه نکتـ ـهای ک ــه
ایش ــان مط ــرح فرمودن ــد ،ی ــک نکت ــه ب ــه ح ــوزه
مرب ــوط میش ــود .ایش ــان فرمودن ــد ک ــه الزم هس ــت
اس ــام را ب ــه ش ــکل کام ــل معرف ــی کنی ــم .ا گ ــر ی ــک
وق ــت ،اس ــام را کام ــل معرف ــی نکنی ــم از هم ــان
ناحی ــه صدم ــه میبینی ــم .از نظ ــر ایش ــان اس ــام
کام ــل ،ش ــامل هم ــه ابواب ــی ک ــه در کت ــب حدی ــث
آم ــده اس ــت میش ــود .بنابرای ــن هم ــه ق ــرآن و هم ــه
کتابه ــای حدیث ــی میبایس ــت ب ــه ط ــور دقی ــق و
ج ــدی م ــورد مطالع ــه و تبیی ــن ق ــرار گی ــرد .وی در
پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــؤال ک ــه آی ــا ای ــن ق ــرآن در عص ــر
غیب ــت نس ــخ ش ــده ی ــا نش ــده؟ میفرمای ــد :کس ــی
ملت ــزم ب ــه نس ــخ ق ــرآن در عص ــر غیب ــت نش ــده
اس ــت .ح ــال ا گ ــر نس ــخ نش ــده ،پ ــس چ ــرا ب ــه هم ــه
آی ــات ق ــرآن پرداخت ــه نمیش ــود و م ــورد توج ــه ق ــرار
نمیگی ــرد .ق ــرآن ،برنام ــه زندگ ــی ی ــک فردمس ــلمان
اســت ،نــه ایــن کــه بــه بعضــی از آیــات اهمیــت داده
ش ــود و از برخ ــی دیگ ــر غفل ــت گ ــردد .آنجاس ــت ک ــه
ایش ــان نس ــبت سیاس ــات اس ــام ب ــه احکام ــی ک ــه
غیــر سیاســی اســت را حــدود صــد بــه یــک میدانــد.

ب ــا وض ــع مطل ــوب چق ــدر فاصل ــه دارد .االن م ــا در
ح ــوزه علمی ــه ق ــم چن ــد مجل ــه بینالملل ــی وج ــود
دارد کــه مباحــث اســام را در دنیــا بــه شــکل روزآمــد
ی ــا ماهان ــه و ی ــا حت ــی س ــاالنه انتش ــار میدهن ــد .ب ــا
نگاهــی بــه گذشــته مشــاهده میکنیــم کــه نشــریات
وتریبونه ــای بینالملل ــی م ــا رش ــد زی ــادی داش ــته
ام ــا ب ــه خوب ــی آش ــکار اس ــت ک ــه فاصل ــه زی ــادی ت ــا
وض ــع مطل ــوب داری ــم .مناب ــع انس ــانی م ــا خوبن ــد
منته ــا مش ــروط ب ــر ای ــن ک ــه برنامهری ــزی کنی ــم و از
ای ــن مناب ــع انس ــانی بتوانی ــم ب ــه خوب ــی بهرهمن ــد
ش ــویم .بنابرای ــن ق ــدم اول تبیی ــن و معرف ــی اس ــت،
مرحل ــه دوم فرهن ــگ س ــازی ،ترویـــج و گفتمـــان
س ــازی میباش ــد ،یعن ــی آن اس ــام جام ــع و کام ــل
بای ــد معرف ــی بش ــود .االن خیل ــی از هجمههـــا بـــه
ای ــن ک ــه عل ــم دین ــی و غی ــر دین ــی نداری ــم ،ش ــروع
ش ــده اس ــت .ای ــن بحثه ــا را پی ــش میکش ــند ک ــه
ً
اص ــا آخون ــد خ ــوب و ح ــوزه خ ــوب ،ح ــوزهای اس ــت
ک ــه کاری ب ــه سیاس ــت و حکوم ــت نداش ــته باش ــد.
ای ــن نگرشه ــا گاه ــی ش ــیطنت مخالفـــان اســـت
و گاه ــی ناش ــی از ناآش ــنایی ای ــن اف ــراد نس ــبت ب ــه
دی ــن میباش ــد .برخ ــاف آنه ــا ک ــه دی ــن را نه ــادی
مانن ــد س ــایر نهاده ــا میدانن ــد بایـــد گفـــت کـــه
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جهانشمـ ـ ـ ــولی دی ــن اس ــام و ابتن ــای ح ـ ــوزه
انقالب ــی
اس ــام دین ــی اس ــت ک ــه ب ــرای هم ــه جهانی ــان
آم ــده اس ــت و ح ــوزه انقالب ــی ،یعن ــی ح ــوزهای ک ــه
دیــن را بــه شــکل کامــل معرفــی میکنــد .ایــن معرفــی
تنه ــا ب ــرای ایرانی ــان و س ــایر مس ــلمانان نیس ــت
وهم ــه جهانی ــان را در ب ــر میگی ــرد .طبیع ــی اس ــت
ک ــه در ای ــن تبیی ــن و معرف ــی دی ــن ،ه ــم بایس ــتی ب ــه
جامعی ــت دی ــن توج ــه ک ــرد و ه ــم ب ــه زب ــان ارائ ــه آن
و نی ــز ب ــه اقش ــار و مخاطبان ــی ک ــه ق ــرار اس ــت ،دی ــن
ب ــه آنه ــا شناس ــانده ش ــود .ب ــرای روش ــن ش ــدن
بح ــث مثال ــی میزن ــم ک ــه بدانی ــم وض ــع موج ــود م ــا

مسئولیتها را به سه بخش تقسیم کردیم:
 .1م ـس ـئــول ـی ـتهــایــی ک ــه در س ـطــح ایـ ــران،
ح ـ ــوزه ع ـل ـم ـیــه ب ــا آنه ـ ــا م ــواج ــه اس ـ ــت؛.2
مــســئ ــولــیــته ــای ــی کـ ــه ح ـ ـ ــوزه در س ـطــح
ج ـهــان اسـ ــام ب ــا آن ه ــا م ــواج ــه اسـ ــت؛ .3
مسئولیتهایی که در سطح نظام بینالملل
و جهان با آن ها روبهروست؛ از این سه بخش
گــروه دوم و ســوم مسئولیتهای فراملی و از
گروه اول مسئولیتهای ملی را در بر میگیرد.

اسالم دینی است که برای همه جهانیان
آمده است و حوزه انقالبی ،یعنی حوزهای
که دین را به شکل کامل معرفی میکند.
ای ــن مـعــرفــی تنها ب ــرای ایــران ـیــان و سایر
مسلمانان نیست وهمه جهانیان را در
بر میگیرد.
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دی ــن ،نه ــادی در کن ــار نهاده ــای دیگ ــر نیس ــت ک ــه
گفتــه شــود تنهــا بــه حضــور مدنــی آن بســنده شــود،
ً
مثــا نهــاد خانــواده ،نهــاد بهداشــت ،نهــاد تعلیــم و
تربیــت ،نهــاد اقتصــاد و نهــاد حکومــت داریــم ،دیــن
و روحانی ــت ه ــم در کن ــار ای ــن نهاده ــا ب ــه حی ــات
خودش ــان ادام ــه میدهن ــد .ای ــن هم ــان ن ــگاه
ســکوالریزم اســت .در غــرب کلیســا و مســجد داریــم
و نهــاد دینــی یــک نهــاد فعــال اســت ،منتهــا در کنــار
دیگــر نهادهــا و در عــرض نهادهــای دیگــر میباشــد.
درحالیکــه در فرهنــگ اســامی ،دیــن نهــاد نیســت،
فرانه ــاد اس ــت ،دی ــن ب ــاال س ــر ای ــن نهادهاس ــت.
ایــن دیــن اســت کــه چتــرش بــر حکومــت ،اقتصــاد،
تعلی ــم و تربی ــت ،بهداش ــت و خان ــواده فرا گی ــر
اســت؛ یعنــی خانــواده براســاس تعالیــم دیــن شــکل
میگی ــرد ،چنانک ــه انح ــال خان ــواده ه ــم ب ــر اس ــاس
تعالی ــم دی ــن اس ــت .در بح ــث اقتص ــادـ ک ــه بخ ــش
عم ــده کتابه ــای فقه ــی اس ــت ـ تعالی ــم دین ــی
برجســتگی زیــادی دارد .در بخــش تعلیــم و تربیــت،
حکوم ــت و سیاس ــت نی ــز همینگون ــه اس ــت.
دراختی ــار داش ــتن چنی ــن ابزارهای ــی ،ای ــن ام ــکان
را میده ــد ت ــا ب ــه ای ــن آی ــات ق ــرآن  ":تعاون ــوا عل ــی
الب ــر والتق ــوی" ۱و ی ــا آی ــه ":ل ــن یجع ــل اهلل للکافری ــن
ً
علیالمؤمنی ــن س ــبیال" ۲عم ــل کنی ــم ،و نی ــز بتوانی ــم
عدالــت را برپ ــا کنی ــم .درایــن ص ــورت دیــن نیــز بای ــد
حض ــور مدن ــی داش ــته باش ــد.

جایـ ـ ـ ـ ــگاه فرانه ــادی دی ــن و رســـــــــ ــالت اب ــزاری
حکومتهـ ـ ــا
جایــگاه دیــن فراتــر از اینهاســت ،حضــور مدنی
دیــن نبایــد اینگونــه تلقــی شــود کــه حضــور سیاســی
نداش ــته باش ــد .تأ کی ــد ب ــر بح ــث رهب ــری و والی ــت
فقی ــه نش ــانگرجایگاه فرانه ــادی دیـــن میباشـــد.
بنابرای ــن جای ــگاه دی ــن فرات ــر از جمه ــوری اس ــامی
و فراتــر از یــک دولــت اســت .همچنیــن دیــن فراتــر از
ی ــک حکوم ــت ،مس ــئولیتهای فرامل ــی ه ــم دارد.
دی ــن وقت ــی در عرص ــه بینالمللـــی و منطقـــهای
میخواه ــد حض ــور پی ــدا کن ــد ،البت ــه ه ــر مق ــدار ک ــه
بتوان ــد از اب ــزار دول ــت و حکوم ــت اس ــتفاده میکن ــد
ام ــا وابس ــته ب ــه آنه ــا نیس ــت .ممک ــن اس ــت خیل ــی
جاه ــا ه ــم نتوان ــد از آن اب ــزار اســـتفاده کنـــد امـــا
براســاس حقــوق بینالملــل ،رهبــری رهبــران دینــی
فرامل ــی اس ــت .نظ ــام کنون ــی حق ــوق بینالمل ــل در
م ــورد رهب ــران دین ــی ،رهب ــری آن ــان را فرامل ــی تلق ــی
میکن ــد .میگوی ــد :رهب ــری آنه ــا مل ــی نیس ــت ،بلک ــه
فرامل ــی اس ــت ،همانگون ــه کـــه کســـی نمیگویـــد
رهب ــری پ ــاپ مح ــدود ب ــه واتی ــکان اس ــت بلک ــه ی ــک
رهب ــری بینالملل ــی میباش ــد.
ا گ ــر کس ــی بگوی ــد والی ــت فقی ــه مقی ــد ب ــه قان ــون
اساس ــی اس ــت و ول ــی فقی ــه ،فقـــط جمهـــوری
اس ــامی را ب ــا ای ــن قان ــون اساس ــی ،اداره کن ــد و در
ورای مرزه ــای جمه ــوری اس ــامی نمیتوانـــد بـــر
مبنــای قانــون اساســی عمــل کنــد ،خــوب در آن جــا
ب ــه عن ــوان ی ــک رهب ــر دین ــی ب ــه وظای ــف و تکالی ــف
خ ــودش عم ــل میکن ــد .چ ــون در قان ــون اساس ــی
جمه ــوری اس ــامی آم ــده ک ــه دولـــت جمهـــوری
اس ــامی در ام ــور دولته ــا مداخلـــه نمیکنـــد.
بنابرای ــن ح ــوزه انقالب ــی ،حـــوزهای اســـت کـــه
ً
اوال :دی ــن را در مقی ــاس جهان ــی معرف ــی کن ــد؛ ف ــرد
دیـ ـندار ،خان ــواده دیـ ـندار ،جامعـــه دیـــندار،
دول ــت دیـ ـندار  ،تم ــدن دین ــی ت ــا آن س ــطح بای ــد
ارتق ــا یاب ــد .ای ــن پن ــج مرحلـ ـهای ک ــه مق ــام معظ ــم
رهب ــری فرمودن ــد ،مرحل ــه آخ ــرش فرامل ــی اس ــت،

حـضــور مــدنــی دیــن نباید اینگونه تلقی
شــود که حضور سیاسی نداشته باشد.
تــأ ک ـیــد ب ــر ب ـحــث رهــب ــری و والیـ ــت فقیه
نشانگرجایگاه فرانهادی دین میباشد.
بنابراین جایگاه دیــن فراتر از جمهوری
اسالمی و فراتر از یک دولت است.

اس ــت نمیباش ــد بلک ــه عل ــوم جدی ــد ک ــه ب ــر پای ــه
مبان ــی دین ــی تولی ــد میش ــود نی ــز عل ــوم اس ــامی ب ــه
ش ــمار میآی ــد ،مانن ــد مطالع ــات سیاس ــی اس ــامی
کــه جــزء علــوم اســامی اســت .همچنیــن مطالعــات
مدیری ــت اس ــامی ،مطالع ــات جامعهشناســـی
اس ــامی و مطالع ــات تربی ــت اس ــامی از ش ــاخههای
عل ــوم اس ــامی میباش ــند؛ البت ــه وجـــه اســـامی
اینه ــا وج ــوه تجرب ــی ه ــم دارنـــد و تجربـــه از
نظ ــر مکت ــب ام ــام و رهب ــری ام ــری معتبـــر اســـت.
بنابرای ــن ح ــوزه انقالب ــی براس ــاس چنی ــن نگرش ــی
در تولی ــد دان ــش دین ــی میتوان ــد زمینـــه تحقـــق
نظ ــام ،جامع ــه و تم ــدن اس ــامی را فراه ــم س ــازد و
در س ــطوح منطقـ ـهای وجهان ــی گســـترش دهـــد.
بدی ــن ترتی ــب ت ــاش ب ــرای تحـــول دانـــش و
امت ــزاج آن ب ــا عل ــم دین ــی از مس ــئولیتهای مه ــم
ح ــوزه اس ــت ،ام ــا فرات ــر از آن ،اقام ــه دی ــن تنه ــا ب ــر
پای ــه تبیی ــن دی ــن و تروی ــج آن نیس ــت بلک ــه برپای ــی
نظام ــات اجتماع ــی و سیاس ــی ب ــرای مســـلمانان
اس ــت و ای ــن هم ــان دغدغ ــه ح ــوزه انقالب ــی اس ــت.
پی نوشت:

.1مائده،آیه.2
 .2نساء،آیه.141
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یعن ــی از انق ــاب اس ــامی ک ــه ُبع ــد مل ــی دارد ش ــروع
میش ــود بع ــد ب ــه نظ ــام اس ــامی ک ــه ابع ــاد فرامل ــی
دارد دس ــت مییاب ــد .درای ــن ص ــورت ،دول ــت
اس ــامی در مح ــدوده جمه ــوری اس ــامی ُبع ــد مل ــی
پی ــدا میکن ــد .البت ــه خ ــود نظری ــه دول ــت اس ــامی
ِبعــد فراملــی دارد و بایــد بــه گون ـهای ارائــه شــود کــه
در هم ــه جاقابلی ــت تحق ــق داش ــته باش ــد.
ازس ــوی دیگ ــر ،مرحل ــه چه ــارم یعن ــی جامع ــه
اس ــامی نی ــز ُبع ــد فرامل ــی دارد ،یعن ــی بای ــد گفت ــه
ش ــود جامع ــه اس ــامی مرب ــوط ب ــه ی ــک مح ــدوده
جغرافیای ــی مث ــل ای ــران نیس ــت بلک ــه مرب ــوط ب ــه
هم ــه مس ــلمانان اس ــت ،پ ــس بای ــد ب ــه دنب ــال
ش ــاخصهایی باش ــیم ک ــه فرا گی ــر باش ــد .بی ــش
از ن ــود درص ــد آث ــار منتش ــر ش ــده در ح ــوزه دی ــن،
یپ ــردازد ،ام ــا جامع ــه دیـ ـندار
ب ــه دی ــن ف ــردی م 
چگون ــه جامع ـهای اس ــت و دول ــت دی ـندار چگون ــه
دولت ــی میباش ــد؟ کمت ــر م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه
اس ــت .پ ــس جامع ــه اس ــامی هنگام ــی گس ــترش
یاب ــد و عم ــوم مس ــلمانان را در ب ــر گی ــرد ب ــه س ــطح
پنج ــم یعن ــی بح ــث ام ــت اس ــامی و تم ــدن
اش ــاره دارد .زمینهس ــازی ب ــرای هم ــه اینه ــا از
مس ــئولیتهای ح ــوزه انقالب ــی اس ــت .از دیگ ــران
انتظ ــاری نیس ــت چ ــون زیرس ــاختهای فک ــریاش
ً
را ندارن ــد ،یعن ــی در دانش ــگاههای م ــا اص ــا زی ــر
س ــاختهایی ک ــه ب ــرای تولی ــد و آم ــوزش ای ــن
مع ــارف ب ــه نس ــل جدی ــدالزم اس ــت کمت ــر وج ــود
وج ــود دارد .تحق ــق دول ــت و جامع ــه اس ــامی و
تمــدن اســامی نیازمنــد شــناخت دانــش و توانایــی
بهرهمن ــدی از ق ــرآن و حدی ــث و فق ــه و اص ــول
میباش ــد .کس ــانیکه میخواهن ــد در ای ــن راه گام
بردارن ــد همچنی ــن بای ــد اخ ــاق و کالم را بدانن ــد ،ی ــا
بامنط ــق  ،حکم ــت و رج ــال آش ــنا باش ــند .بنابرای ــن
توانمندس ــازی عل ــوم اس ــامی ب ــرای معرف ــی اس ــام
بــه شــکل جام ــع از ضروری ــات ح ــوزه انقالبــی اســت.
مقص ــود از توانمندس ــازی عل ــوم ،فق ــط عل ــوم
اس ــامی ک ــه ب ــه طورس ــنتی در حوزهه ــا مرس ــوم

راهنمای اشــترا ک مج ـ ـ ــالت تخصصی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

