
ک روشن فکری حوزوی پژوا

کـه پرچـم   مجلـه حـوزه مولـود حـوزه پـس از انقـاب اسـت. 
روشـن فکری حـوزوی  را در سـال های نخسـت انقـاب اسـامی 
کـه انقـاب  برافراشـت ایـن مجلـه همـراه بـا رسـالتی متولـد شـد 
اسـامی بـر دوش حوزویـان نهـاد. مجلـه حـوزه هم پـا و در سـایه 
انقـاب اسـامی نزدیـک بـه چهـار دهه در عرصـه مطبوعات دینی 
و حوزوی حضوری گونه  گون و پر رنگ داشـت و نخسـتین مجله 
صنفی و حوزوی اسـت که از دهه شـصت پیرامون سـازمان دهی 
و مـأ موریـت  هـای نویـن حـوزه در راسـتای اهـداف انقاب قلم زده 

اسـت.

  دهـه نخسـت، در مسـائل صنفـی روحانیـت مأموریت هـای 
جدیـد آن دربـاره انقـاب اسـامی رقـم خـورد و حوزویـان را بـه 
گیـری علومـی فراخوانـد کـه پاسـخ  گـوی  نوسـازی تشـکیات و فرا

پرسـش  هـا ونیازهـای نوپیـدا باشـد.

اسـوه گانی  شناسـاندن  بـه  دوره،  آن  درخـور  دوم،  دهـه    
پرداخـت کـه در میـدان مرزبانـی عصـری از دین و شـکوفایی حوزه 
و اصاحـات اجتماعـیـ ــ دینـی  کامیـاب بـوده  انـد، ماننـد میـرزای 
شـیرازی ، شـیخ مفیـد، میـرزای نائینـی، سـید جمال الدیـن اسـد 

آبـادی، آیـة اهّلل بروجـردی، امـام خمینـی و ... .

  دهـه سـوم،در پی نـوع نـگاه حـوزه بـه موضوعـات اجتماعـی و 
انقابـی و نوپدیـد بـود و در هـر سـه زمینـه فـراز و فرود هایـی داشـته 

اسـت.

پیدایـی  و  اسـامی  انقـاب  چهل سـالگی  آسـتانه  در  امـروز 
پرسـش هایی نوآمـد و عصـر دیجیتـال و جهانـی شـدن بـه یـاری 
فرهیختـگان و روشن اندیشـان حـوزوی، هـم دغدغـه سـامت و 
طـراوت و توفیـق انقـاب اسـامی را در سـر  دارد و هـم چونـان دهـه 
اول دل نگـران ناخوشـی »حـال حـوزه« و دغدغـه دار انجـام بهینـه 

وظایـف و رسـالت حوزویـان اسـت.

مجلـه حـوزه از موضـع فـن آورارن حوزه پـژوه، سـخن می گویـد 
کنونـی حـوزه و روحانیـت نیسـت، بلکـه در  و توجیه کننـده حـال 
پـی افق گشـایی  و  فـردای  تمدن سـازی حـوزه و روحانیـت اسـت.
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سال 1357 هجری شمسی، روحانیت انقالبی پس ازچنددهه مبارزه و رنج و زندان 
و تبعید، ثمره تالشش را یابید و باامید درآغوش گرفت و رخدادی را به چنگ آورد که 
قرن ها درانتظارش بود؛ چهل سال پیش، سپیده انقالب بربال سپیده فجر از مغرب 

برآمد و بر سپهر زمین ظهور دین را نوید داد.
جامعـه روحانیـت با رسـالتی جدیدو خطیر روبه رو شـد و شـتابنده دسـت آورد نوپا 

و نورخـش را نواخـت و ایـران را درطلـوع این نوزاد خجسـته غرق شوروشـادی کرد.
هاشمی رفسنجانی در سیمای ایران،که خود از روحانیان انقالبی بود، به نمایندگی انقالبیان و امام  وخانواده 
معظم شهیدان انقالب، آغازی نو و دوره ای جدید را در روند حرکت تاریخی ایران و اسالم و تشیع مژده داد. من 
شاگرد کوچکی در حلقه مبارزان و مبارز خستگی ناپذیر استاد و مرادم آیة الّله خامنه ای)حفظه الله(، درجایگاه 
طلبه ای مبارز و مجاهد از حوزه علمیه باری سنگین بردوشم احساس می کردم. بااین که شادمانی وصف ناپذیری 
داشتم، نگرانی نگهبانی از این هدیه الهی، سالمت و بالندگی اش دل مشغولم کرده بود. استاد فرزانه ام علی حکیمی 
درآستانه پیروزی انقالب به من گفت: ان شاءالّله انقالب پیروز می شود باید به فکر نیازهای پس از انقالب و تثبیت 

در استمرار آن بود تا بتوان انقالب را دربرابر آفت ها و بیماری ها وهجمه های دشمنان و منافقان نگاه داشت.
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هجمه ها و توطئه های رنگارنگ و گوناگون و 
تهدیدگرایان انقالب نوپا با شوروشعور انقالبی 
مردم و تدبیر و بصیرت امام خمینی و 
شاگردان برجسته ایشان، دفع شد و در کمترین 
زمان، جمهوری اسالمی پاگرفت وقانون اساسی 
دوره نوین حکومت دینی براساس اندیشه های 
ایران  مسلمان  مردم  پایه ای  نقش  با  تشیع 

تدوین و رسمی شد.
 مردم مسلمان ایران در نگهبانی از حکومت 
نوپای دینی اش صدها شهید دادند و دراین میان 
سهم فرزندان حوزه های علوم دینی چشم گیرتر 
انقالب را که  بود، دشمنان داخلی و خارجی 
پدیده  این  اصلی  مقصر  را  انقالبی  روحانیان 
دربرابر  استوار  روی  با  و  باورنکردنی  و  بزرگ 
به کج راهه کشاندن آن می دانستند، مهره های 
اصلی و اندیشه ورز انقالب که روحانیان برجسته 
انقالبی بودند هدف قراردادند و به گمان غلطشان 
اندیشه ورزان و نظریه پردازان انقالب را زدند تا 
این نونهال، نحیف بماند و دیرنپاید یا به انحراف 

کشانده شود.
 اما امام خمینی همه این خون ها را 
طراوت بخش نهال انقالب و عامل برازندگی و 
استواری آن می شمرد و فرمودند: »ما را بکشید 
این انقالب زنده تر می شود.« با این که درتراژدی 
غم بار هفتم تیر و ترورهای شهریور ارکان اصلی 
انقالب همچون شهیدبهشتی و دیگر اندیشه وران 
انقالبی و سخت کوش، شهیدان رجایی و باهنر و 
قدوسی و پیش از آن شهیدان مطهری ومفتح ها 
آماج کین ترور نفاق و استکبار شدند، با هرتروری 
مردم در پاسداری از انقالب و در دفاع از امام 
خمینی پرشورتر و استوارتر  گردیدند وفریاد 
»دشمن درچه فکریه/ ایران پر از بهشتیه« را برفرق 

دشمنان داخلی و بیرونی زدند.
 واقعیات دهه شصت انقالب را هیچ دوربین، 
قلم و رسانه ای نتوانست به تصویرکشد واگر این 
دهه نیک شناخته شود بیماری ها و ناتوانی های 
امروز  تهدیدهای  و  فرصت ها  و  چهل سالگی 
انقالب فرادید می آید، ترور درنقاب نفاق، جنگ 
سهمگین تحمیلی استکبار جهانی، نوپایی و 
نوظهوری و بی سابقگی و بی تجربه دراستقرار 
حکومت دینی و مدیریت آن و از همه دردناک تر 
ضربه های غافل گیرکننده  خودی هایی همچون 
شریعتمداری ها، خلق مسلمان و گروه های قومی 
بلوچستان  کردستان،  درخوزستان،  اقلیتی  و 
و ترکمن صحرای گلستان و اندوه بارتر ازسوی 
کسانی که خود امید انقالب بودند و از یاران بزرگ 
خمینی به کج راهه رفتند و افکار بخشی 
از انقالبیان را در حمایت از انقالب به تردید 
افکندند. انقالب در این گرداب سهمگین امام 
و بنیان گذارش را هم از دست می دهد و ایران 
اسالمی یتیم می شود و خبرگان دربیم نگرانی 
و بهت زدگی فقدان امام خمینی، رهبری انقالب 

را تثبیت بخشیدند.
دشـمن  کـه هـم  برهـه حسـاس،  درایـن 
فروریختـن انقـالب را انتظـار می کشـید و هـم 
دوسـتان انقـالب در سـرگردانی و نگرانـی و 
بیم وامیـد بودنـد، ایمـان دینـی وشـیعی مردم 
ایـران و هم صدایـی مراجـع بـزرگ شـیعه بـا 
رهبـری و اخـالص و بصیـرت و هوشـمندی 
 ،رهبرجدیـد و امدادهـا و یـاری امـام زمـان
کشـور را از ایـن همـه خطرهـا و توطئه هـا 
برآورد. در هیاهوگری وغوغاسـاالری اسـتکبار و 
دشمنان داخلی انقالب اسالمی، شیطان درون 
از کار ننشسـته بود و ویروس های نیمۀ  خاکی 
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انقالبیـان و روحانیـان آفت هـای ناشـناخته و 
نادیده را زیرپوسـت حرکت رو به جلوی انقالب 
شـکل داد. امـام خمینـی و پـس از آن 
جانشـین فرزانه اش و عالمان عارف، هشـدارها 
دادنـد کـه از ایـن زاویـه بررسـی رهنمودهـای 
ایـن دو رهبـر تحسـین برانگیز اسـت که چگونه 
درکشـاکش و هیاهـو و توطئه هـای رنگارنـگ 
سـه دهه گذشـته، شـیطان درون را خطرسـازتر 
ازشـیطان بیرون می دانسـتند و درکنار مراقبت 
نفـس خویـش، همـه کنش گـران انقـالب را به 
مراقبـت نفـس از وسـواس خنـاس فراخواندند. 
بـا ایـن همه گرچه دشـمن بیـرون، فرصت ها را 
از جمهـوری اسـالمی گرفـت، ولـی در پـردازش 
چهل سـاله جمهـوری اسـالمی و حـال امـروز 
انقـالب  رخ زردی  اصلـی  عامـل  چهل سـالگی 

دشـمن درون اسـت.
به گفته شـهیدصدر انقالب اسـالمی انفجار 
نوربـود؛ نورمحبـت اهل بیـت، نورایمـان بـه 
عدالـت و پارسـایی و فرزانگـی امامـان شـیعه، 
انـوار عاشـورا و نهج البالغـه و نورخـون پـاک 

شـهیدان انقـالب اسـالمی.
آیـة اهلل خامنـه ای چـه نیک، رمز اسـتواری و 
امتداد و پایداری انقالب را در برابر هجمه های 
بیرونـی و درونـی یافـت و شـناخت و از آن 
بـرد وآن اکسـیر  بهـره  انقـالب  در اسـتواری 
پاسـداری از خون شـهیدان و قدردانی از شـهدا 
و اسـوه برداری جوانـان و نسـل های پـس از 

انقـالب، از آنـان اسـت.
 کلمـه کلیـدی »انقالبی مانـدن« درگفتمـان 
رهبری، پاسداری از همین نور و دست آوردهای 
معنوی و روح انقالب است که نگاهبان و فدایی 
دل باختـه انقـالب می سـازد و درچهل سـالگی 

انقـالب و گام دوم نیـز رمـزوراز بالندگی انقالب 
اسـالمی را در کشـور و دنیـا همـان روحیـه 

انقالبـی می داند.
 در چهل سالگی انقالب حوزه های علوم دینی 
بودند،  آن  وراهبران  اسالمی  انقالب  مهد  که 
خودسانسوری  هیچ  بدون  و  عریان  بایستی 
بنشینند و این چهل سال را بررسند که کجا بودند، 
چه کردند و چه باید می کردند و اکنون کجا 
هستیم و چه باید بکنیم؛ رازورمز ماندگاری تا 
چهل سالگی انقالب چه بوده است و هم اکنون 
و درآینده با چه تهدیدها و فرصت هایی روبه رو 
هستیم. آینده پژوهانه و واقع بینانه و بی طرفانه 
که  بود  آن  انتظار  و  بررسیم  را  این ها  همه 
چهل سالگی انقالب در حوزه های علوم دینی و 
دانشگاهی با غرور و افتخار نواخته می شد و 
ده ها کرسی بررسی آزاداندیشانه و هسته های 
اندیشه ورزانه چهل سالگی انقالب اسالمی را در 
بستر حرکت جهانی اش، آینده پژوهی می کردند 
و تهدیدها و فرصت ها را برمیز تصمیم سازان 

می نهادند.
نمی دانـم، چـرا نهادهایـی کـه بایسـت خـود 
جلـوداران ایـن مهم باشـند خواب زده شـده اند؟! 
شایسـته بـود مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام در طـراز جایگاه خویش، کارِطراز وکارگشـا 
در بررسـی ایـن چهل سـاله انجـام مـی داد و 
و  مصـوب  کالن  سیاسـت های  باقطب نمـای 
مـورد تأییـد رهبـری، جهت گیری هـای کنونـی 
انقـالب را برمی سـنجید؛ یـا آن کـه شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی گذشـته خـود و سـهمی کـه 
فرهنـگ  در سـکان داری  درایـن چهل سـالگی 
ایران داشـته اسـت و فرصت های از دست رفته را 
فرادید می نهاد و با خودانتقادی سـهم خویش را 
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در بلبشـوی فرهنگی کنونی مملکت می یافت و 
چـاره می کـرد؛ یا آن که مجلس شـورای اسـالمی 
کارنامـه چهل سـالگی اش را در قانون گـذاری و 
نظـارت بـر اجـرای درسـت قانـون برمی رسـید و 
جمهـوری  قوانیـن  در  آینده پژوهانـه  اصـالح 
اسـالمی و نوع قانون گذاری اش را در دسـتورکار 
قـرار مـی داد. نمی دانـم، دو مؤسسـه پژوهشـی 
حـوزوی وکشـوری مجلـس در شـهر قـم وتهران 
دراین بـاره چه کرده انـد؟! شایسـته اسـت قـوه 
قضائیـه بـا سـکانداری جدیـدشـ  کـه بـه گفته 
حکیمـان جهـان، نهـادی اسـت که اگـر نبضش 
درسـت بزنـد، مملکت را آسـیبی تهدید نمی کند 
و از خطرهـا سـربلند بیـرون می آیـدـ  سـهم خود 
را در حـال و وضـع چهل سـاله انقـالب بررسـد و 
عدالت قضایی را که همزاد قداسـت کشـور است 
و اسـتواربخش امنیت، برمیز نقد نهد و این قوه 
مهم کشور را که اجرای عدالت و نظارت برحسن 
اجرای قوانین از وظایف اساسـی اوسـت در برابر 
آسـیب ها و آفت هـای احتمالـی و ورود بـه گام 
دوم انقالب اسـالمی بسترسـازی نماید، تا فضا 
و بسـتری سـامان یابـد کـه ضعیفـان و ناتوانان 
بتواننـد مطالبه گرانـه ازخـود دفـع سـتم کننـد 
و بـه حقشـان برسـند و کنش گـران سیاسـی و 
اجتماعی دلسـوز و دغدغه مند کشـور و انقالب، 
شـادمانه و بـدون هیـچ نگرانـی بتواننـد بیشـتر 
نقش انقالبی و ایرانی ـ  اسالمی شـان را در رشـد و 
کمال و حراست از انقالب و کشورشان ایفاکنند 
کـه: »لـن ُتقّدس أمة الیؤَخذ للضعیف فیها حّقُه 
مـن القوی غیـر متتعتع« )نهج البالغـه، نامه53(.
شایسـته اسـت قوه مجریه که نقش کلیدی 
در فسـاد، اصـالح، طـراوت و نقاهـت کشـور 
اجرایـی،  درگیری هـای  کنـار  در  امـروز  دارد، 

دل نگرانی هـای اساسـی مـردم را کـه برخاسـته 
از نبـود مشـی طـراز و فراینـد نامتـوازن اجرایی 
اسـت، برمیـز نقـد و وارسـی نهـد و آینده نگرانـه 
و آینده پژوهانـه، بیماری هـای ایـن زردرخـی 
و لرزه اندامـی خـود را بشناسـد و طبیبانـه بـا 
همـکاری قـوای دیگـر و هدایت هـای رهبری و 
شـناخت خواسـته های درسـت مردم، راه عالج 
و درمـان را شناسـایی کنـد و خاسـتگاه فسـاد 
به ویـژه فسـاد اداری را بخشـکاند و انقـالب 
اسـالمی را بـرای حرکتـی توانمنـد و سـرزنده و 
طراوت بخـش در گام دوم انقـالب آمـاده سـازد.

درطول  که  است،  نیزگفتنی  یادکرد  این 
و  رشادت ها  و  شهادت ها  کنار  در  چهل سال 
حضورهای به هنگام مردم وراهبری هوش مندانه 
و پیش برنده و آینده اندیشانه رهبر فرزانه انقالب، 
مدیران و مسئوالن کشور در کار و مسئولیت 
اساسی  توفیقاتی  و  کردند  تالش ها  خویش 
داشتند که اگر آن ها نبود با ناگواری هایی دیگر 
و بیشتر روبه رو بودیم، ولی آنچه انتظار است 
کاروتالش و تدبیر و هوشیاری در طراز انقالب 
هدف  و  استکبارجهانی  تهدیدهای  با  برابر  و 
بلند انقالب است؛ انتظار ملتی که انقالبش را 
انقالب جهانی مهدی وگسترش  طالیه دار 
عدالت جهانی واصالح همه جهان می داند به 
دست مدیران و مسئوالن و راهبرانی است که 
هم خود مصلح عادل و هم اصالح جو وعدالت پو 

باشند.
نهادهای حوزوی  حوزه های علوم دینی و 
این سنجه و هدف و طراز  با  هم یک به یک 
درچهل سالگی انقالب بایست به خودانتقادی 
و بررسی و تحلیل عمل و حرکت چهل ساله 
خویش بپردازند و سهم خویش را در اکنونی 
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وضع کشور و انقالب به ویژه در عرصه فرهنگ و 
ایمان دینی و رکن اسالمیت جمهوری اسالمی 
وارسند. درحوزه های علوم دینی هم چهل سالگی 
انقالب اسالمی به گونه ای بایسته پاس داشته 
نشد. انتظار آن بود که همانند جشن دهه فجر 
جمهوری  چهل سالگی  استقبال  به  حوزویان 
اسالمی می رفتند و این موهبت بزرگ الهی را 

پاس ویژه می داشتند.
دفترتبلیغـات اسـالمی کـه نقـش  مؤثری در 
رونـد حرکـت چهل سـاله به ویـژه درعرصه تبلیغ 
و فرهنـگ و پژوهـش داشـته اسـت و خـود نیـز 
در ایـن روزهـا چهل سـاله می شـود، شایسـته 
اسـت فرمان حرکت خویش را با خواسـته های 
رهبـری در ایـن چهل سـال برسـنجد و طـراز 
کنـد و خـود را بـرای نقش گـذاری درگام دوم 
انقـالب اسـالمی آماده سـازد. انتظـارات امام و 
رهبـر فرزانـه انقـالب اسـالمی از دفتـر تبلیغات 
اسـالمی در طـول چهل سـاله هـم روشـن و هم 
نمایش دهنـده جایـگاه مهـم دفتر درنزد رهبران 
انقالب است که خود برای فهم هویت و جایگاه 
دفتر بایسـتی همه سـخنان امام و رهبری را در 
فرایند چهل سـاله بررسـید و رهنمودهایشـان را 
در این شبکه مفهومی تفسیر وتحلیل کرد و به 
بررسـی و نقد کارنامه چهل سـاله دفتر پرداخت 
که در این شماره مجله حوزه نیم رخی از آن در 
پرونـده یادآور شـده اسـت ودرآینـده به گونه ای 

ویـژه بـه آن خواهیـم پرداخت.
انتظـارات رهبـری از دفتـر در عناوینـی نظیر 
»ابـر بابرکـت«، »نمـاد روشـن فکری حـوزوی«، 
»نهـادی روشـن اندیش وانقالبـی« بیان نمودند 

و انتظارات کنونی از دفتر را هم در دیدار پدرانه 
و مهربانانـه پایـان سـال گذشـته بـرای ورود بـه 
گام دوم انقالب فرمودند که در این اندک زمان 
در سـطح های مختلـف دفتـر مـورد بررسـی و 
کاوش وتحلیل قرارگرفت و سرمایه ای سودمند 
و راه گشـا بـرای حرکـت نویـن مسـئله محوری و 
کارکردگرا در قالب قطب های فکری و فرهنگی 

بـا اهـداف و برنامه هـا وکارکرد روشـن گردد.
را »دیدار آفتاب«  دراین دیدار که نگارنده آن 
نام نهادم رهبر فرزانه، خورشیدفام هم اصحاب 
دفترتبلیغات اسالمی را نواختند و هم راه نمودند 
دست اقدام  در  برنامه های  افق گشودند.  و 
را  قطب ها  قالب  در  به ویژه  دفترتبلیغات 
از  را  تأییدکردند و رویکرد و مسائل جدیدی 
دفتر  بلند  به جایگاه  دفتر خواستند: نخست 
حفظ  با  وروشن فکری  روشن اندیشی  در 
اصالت های حوزوی و انقالبی اشاره فرمودند 
و  نامیدند  دراین ساحت  پدیده ای  را  دفتر  و 
نوپیدا در میدان هایی  به پاسخ گویی مسائل 
تئاتر، معماری، فضای مجازی  هنر،  همانند 
فراخواندند و تبلیغ نوین و روش های نو در 
تبلیغ همراه با تربیت نیروهای مؤمن را خواستار 
شدند و این خوش هدیه ای به دفترتبلیغات 
اسالمی در آستانه چهل سالگی اش و ورود به 

گام دوم انقالب بود. 
امید آن که باز هم دفتر تبلیغات اسالمی 
وروشن اندیشانه اش  مدیریت هوش مندانه  با 
ببالد و چونان »ابر با برکت« در سپهر کشور و 

جهان بدرخشد! إن شاءاهلل!
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دیدار اعضای هیئت امنا، رییس و مدیران دفتر تبلیغات اسالمی
 با رهبر معظم انقالب، سوم دی 1397

پـس از تشـکر رئیـس هیئـت امنـای دفتر،  حجةاالسـالم والمسـلمین آقـای جعفـری گیالنـی، از برگزاری و 
انجـام ایـن دیـدار و گزارش کاری رئیس دفتر تبلیغات اسـالمی، حجةاالسـالم والمسـلمین دکتر  احمد واعظی، 
رهبرمعظـم انقـالب خورشـید فـام، همه اصحاب و مدیران دفتر تبلیغات اسـالمی را به گرمـی نواخت، افق های 
نوینی را فراراه دفتر گشـود و از کارنامه دفتر به عنوان »یک پدیده« که بایسـت در سـپهر کشـور دیده شـود، 
یـاد کردنـد و بایسـته هایی را در گام دوم انقالب اسـالمی از دفترتبلیغات اسـالمی مطالبـه نمودند، اینک نمایی 

از آن رهنمودها:
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بنده از اول دورادور در جریان بعضی از مسائل 

دفتـر تبلیغـات اسـالمی بـودم، لکـن از اوایل که 

این دفتر به حرکت افتاد و یک کارهایی را شروع 

کـرد، احسـاس شـد کـه یـک رگـه  روشـن فکری 

دینـی در ایـن مجموعـه حضور و وجـود دارد. 

امـروز، روزهای انقـالب، دوره انقالب و دوره  

حرکـت به ویـژه حرکـت هـای جهشـی اسـت و 

گـزارش جنـاب آقـای واعظـی گزارشـی خوب و 

خوشـحال کننـده  بود.

این کـه شـما ایـن همـه کار انجـام دادید و این 

مقـدار کار در چنتـه داریـد کـه می خواهیـد انجام 

بدهید، خیلی خوب است، این ها خیلی با ارزش 

است و باید دنبال بشود و تقریبًا همۀ آنچه ایشان 

گفتند و بناسـت انجام بگیرد مورد تأیید ماسـت.

یـک نکتـۀ خیلـی اساسـی این اسـت که چرا 

در مجموعه هـای اثرگـذار کشـور خبـری از دفتـر 

تبلیغـات اسـالمی نیسـت! بایـد رویـش فکـر 

کنیـد، تأمـل کنیـد ... مجموعه هـای اثـر گـذار 

در محیـط فرهنگـی کشـور را شناسـایی کنید ... 

ایـن ها اثرگذاری شـان در جامعـه با بقیۀ عناصر 

فرهنگـی جامعـه تفـاوت دارد، ببینیـد چـه نیاز 

دارند و ]کدام[ مسائل شرعی را سؤال می کنند و 

واقعـًا تغذیـه کنیـد. پس شـما باید غنای فکری 

در مجموعه هـای فعـال کشـور ایجـاد کنید، این 

بـه عهـده شماسـت و باید دنبـال کنید.

اشـاره کردید که چند میلیون سـؤال ]در مرکز 

پاسـخ گویی به سـؤاالت[ از شما شده است، غالبًا 

خیلـی از سـؤال کننده هـا جوان ها و دانشـجوها 

هسـتند. این کار خوبی اسـت، البته این سـنتی 

بـوده کـه از قبـل در حوزه وجود داشـته اسـت.... 

ممکن اسـت یک نفر سـؤال کند اما این سـؤال 

در ذهـن هـزار نفر باشـد توصیه مـن در مورد این 

سـؤال هـا این اسـت کـه این هـا را تدوین کنید، 

چـاپ کنیـد و بـه شـکل هـای خـوب در اختیـار 

جـوان هـا و دانشـجوها بگذاریـد و به نظرم یکی 

از کارهـای واجب این اسـت.

امروز همه در فضای مجازی حضور دارند، شما 

هـم حضـور دارید، دسـتگاه های دیگـر هم حضور 

دارند، منتها یک حضور جریان ساز نیاز است. باید 

کاری کنیـد کـه بخش مهّمی از فضـای مجازی را 

متعلـق بـه خودتـان کنید و بتوانید جریان سـازی 

کنیـد. بهتریـن راه ارتبـاط بـا گروه هـای اثرگـذار 

فرهنگـی همین فضای مجازی اسـت.

در  است  مهم  خیلی  سازی[  ]شبکه  این 

داریم  را  مجموعه های خودمان دستگاه هایی 

که چند بخش دارند و اصاًل از هم خبر ندارند 

تشکیالت  درون  در  اواًل،  است.  عیب  این  و 

خودتان ثانیًا، در بیرون تشکیالت خودتان با 

مخاطبین تان شبکه سازی کنید؛ به هم دیگر خبر 

بدهند، هم افزایی کنند، تبادل کنند، یک فکر را 

شما بدهید، یک فکر را آن ها با شما مطرح کنند 

و به این شکل شبکه سازی انجام گیرد.

اشاره کردید که چند هزار نفر برای ]تبلیغ[ می 

رونـد. ... حـاال رفتند، چه اثـری کرد؟ بازخوردش 

چگونـه اسـت؟ خروجـی ایـن کار چیسـت؟ این 

مسـئله  مهّمـی اسـت. بنابرایـن آن شـکل تبلیغ 

صرفـًا اعـزام مبّلـغ، چـه آن هایـی کـه در ایـام 

محـرم و صفـر و مـاه رمضـان ]اعـزام[ می کننـد، 

چه آن گروه های تبلیغی که اشـاره کردید- البته 

گروه های تبلیغی مهم ترند، یعنی اگر آن شـکل 
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ذهنـی مـا تحقق پیـدا کند، آن ها 

محسـوب  برجسـته تری  شـکل 

می شـوند - باید بازخورد کارشـان 

و حرکتشـان دیده بشـود که رفت 

و آمدشـان چـه اثـری کرد و در آن 

منطقه توانسـتند چـه کار بکنند، 

چـه تعـداد جوان را جـذب کردند 

کـه ایـن جـوان مصونیـت پیـدا 

کنـد. البتـه این احتیـاج دارد که 

بـه ایـن مبّلغ آموزش بدهیـد، ِصرف خوش بیان 

بـودن و اهـل بیـان بودن مبّلغین کافی نیسـت؛ 

بایـد بدانـد چـه بگوید و هر جایـی یک اقتضایی 

دارد و هـر گروهـی یـک اقتضایـی دارد. باألخـره 

بایـد وضـع تبلیـغ، نوع اعزام مبّلـغ و خود تبلیغ 

آسـیب شناسـی بشود.

دانـش فعالیت هـای فرهنگی 

مهـم اسـت.  تولیـد کار فرهنگـی 

یـک امـر اسـت، دانـش تولید یک 

حرف دیگر اسـت.... هر کاری یک 

دانشـی دارد، ایـن دانـش لزومـًا 

دانـش تدویـن شـده  در کتـاب 

آگاهی هـا،  تجربه هـا،  نیسـت؛ 

در  می تواننـد  فکری هـا  خـوش 

ایجـاد ایـن دانـش و هدایـت این 

دانـش اثـر بگـذارد. باألخـره بایـد یـک جایـی این 

دانـش هـا، دانـش کارهـای گوناگـون و تحّرکات 

مختلـف کـه حاال یکـی اش مـددکاری اجتماعی 

اسـت، تدویـن بشـود کـه جناب عالـی گفتید و به 

نظـر مـن دفتر تبلیغات اسـالمی یکـی از بهترین 

جاهایی است که می تواند این کار را انجام بدهد.

بایــد کاری کنیــد کــه بخــش مهّمــی 
متعلــق  را  مجــازی  فضــای  از 
بتوانیــد  و  کنیــد  خودتــان  بــه 
بهتریــن  کنیــد.  جریان ســازی 
اثرگــذار  گروه هــای  بــا  ارتبــاط  راه 
فرهنگــی همیــن فضــای مجــازی 

. ســت ا
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انقالب اسـالمی ایران اکنون یک چله از عمر خود را پشت سرگذاشـته اسـت. حوزه های علمیه 

و انقالب اسـالمی همواره نسـبتی معنادار با هم دارند؛ چه این که انقالب در متن حوزه متولد شـد  

و به همین دلیل حوزه را مادر انقالب دانسـته اند. حوزه به مثابه خاسـتگاه انقالب و به عنوان یک 

نهـاد، همچـون سـایر نهادهـای اجتماعی و دینی، دسـت خوش تحوالتی در متـن حیات اجتماعی 

و تاریخـی خویـش شـده اسـت. ایـن تحـوالت به ویـژه پـس از انقـالب از شـتاب باالیـی برخـوردار 

بـوده و بـه هیچ وجـه بـا پیـش از آن قابل مقایسـه نیسـت. اكنون بایسـتی بررسـیدكه این شـتاب، 

در قیـاس بـا شـتاب تحـوالت اجتماعـی و عمومـی کـه هم اکنـون در متـن جامعه ایرانـی به وقوع 

می پیونـدد، هماهنگـی دارد یـا نـه؟ تأمـل و پرسشـی جـدی در اذهـان متبـادر می كنـد. چالش هـا 

عمومـًا در همیـن میانه هـا به وجـود می آینـد و رخ می نمایاننـد. این کـه حوزه در چهل سـال پس از 

انقـالب چـه تحوالتـی را بـه خـود دیـده و در اثر این تحوالت با چه چالش هایی مواجه شـده اسـت، 

مسـئله ای بـس حیاتـی اسـت کـه افـق آینـده حوزه و بسـیاری دیگر از مسـائل را مشـخص خواهد 

کـرد. حجةاالسـالم دكتراحمـد واعظـی، رئیـس دفتر تبلیغات اسـالمی حوزه علمیه قـم دراین باره 

وضعیت شناسی حوزۀ علمیه 
درچهل سالگی انقالب اسالمی
حجةاالسالموالمسلمیناحمدواعظی
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دیدگاه هـای مهمـی در دو حیطـه "تغییر"هـا و 

تحـوالت حـوزه پـس از انقـالب و "چالش" های 

فراروی آن دارد که مجله حوزه توانسـته در این 

دوشـماره واحـد فرادید خواننـدگان قرار دهد.

بحـث پیـش رو شـامل دو بخش کلی اسـت: 

بخـش اول، ناظـر بـه فهرسـت تحوالتـی اسـت 

کـه حـوزه  علمیـه بعـد از انقـالب، یعنـی در 

طـی ایـن چهاردهـه پیـدا کـرده اسـت. حـوزه و 

روحانیـت بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران 

و تشـکیل نظـام اسـالمی وارد عصـر جدیـدی 

شـد و پیـروزی انقـالب نقطه  عطفـی برای حوزه 

و روحانیـت شـیعی محسـوب می شـود؛ چـه 

این کـه مناسـبات سـنتی حاکـم بـر حوزه هـای 

علمیـه را دسـت خوش دگرگونـی کـرده اسـت. 

از ایـن رو، حـوزه  امـروز قابـل مقایسـه بـا حـوزه  

پیش از انقالب نیست. در بخش دوم، به برخی 

از چالش هـای فـراروی حـوزه اشـاره ای خواهـد 

شـد و در پایـان همیـن بخـش، نیم نگاهـی 

در  اسـالمی  دفترتبلیغـات  فعالیت هـای  بـه 

فایق آمـدن بـر ایـن چالش هـا خواهـد داشـت:

  اول: تحـوالت حـوزه علمیـه پـس از انقـالب 
اسالمی؛

 در ایـن بخـش، در پـی رویکـرد هنجـاری 

نیسـتیم و قصـد داوری ارزش نداریـم؛ چـرا 

کـه داوری دربـاره ایـن تحـوالت بـه موقعیـت 

هرمنوتیکی افراد )و تفسیرشان از حوزه مطلوب 

و حـوزه نامطلـوب( بسـتگی دارد. در این جـا 

صرفـًا با فهرسـت کردن ایـن اتفاقات و تحوالت، 

در پـی ارائـه گزارشـی از وضعیت شناسـی حوزه 

علمیـه هسـتیم.

یـک: یکـی از اتفاقـات تأثیرگـذار در ایـن 
فراگیـری  علمیـه،  حوزه هـای  در  چهاردهـه 

حوزویـان از علـوم رسـمی حوزوی و گشـودگی 

آنـان به سـمت دانش هـا و حوزه هـای معرفتی 

دیگـر اسـت؛ تـا پیـش از انقـالب، درصد بسـیار 

کمـی از فضـالی مـا بـا فضاهـای معرفتـِی وراِء 

حوزه )نظیر  رشته های علوم انسانی و اجتماعی 

یـا فلسـفه های غربـی( آشـنا بودنـد، امـا امروزه 

بسـیاری از طالب و فضالی ما حوزه  مطالعاتی 

و فضای دانشـی خودشـان را به سوی حوزه های 

دانشـی برون حوزوی،گسـترش داده اند. اكنون 

ما با یک واقعیت روبه رو هسـتیم و آن این که  

حجـم و کیفیـت و عمـق آشـنایی فضـالی مـا 

بـا فضاهـای معرفتـی دیگـر بـا پیـش از انقالب 

قابل مقایسـه نیسـت. حتی اگر آشـنایی برخی 

از افـراد شـاخص حوزه هـای علمیـه تـا پیش از 

انقـالب بـه فضاهـای دانشـی دیگـر به واسـطه 

ترجمـه بـود، امـا اآلن بـا مقـدار قابـل توجهی از 

فضـال روبه رو هسـتیم که متون اصلی اندیشـه 

را در حوزه هـای معرفتـی دیگر مطالعه می کنند 

و ایـن یـک اتفـاق و تغییـر مهم و بزرگی اسـت.

دو: مسـئله دومی که در حوزه های علمیه در 
این چهاردهه اتفاق افتاده، گسترش کّمی توأم 

با تکثر و تنوع مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی 

اسـت، یعنـی هـم کمیت طالب به مقـدار قابل 

توجهـی افزایـش پیـدا کرده و هـم با تکثر مراکز 

و حوزه هـای علمیـه مواجـه هسـتیم. به عنوان 

مثـال اآلن رقمـی باالتـر از صدهـزار نفـر، فقـط 

دانش آموختـه یـا مشـغول دانش آموختگی در 

امـور حـوزوی در قشـر بانـوان دركشـور داریـم، 
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درحالی کـه در پیـش از انقـالب 

حداکثـر یکـی دو تـا حـوزه بـرای 

خواهـران وجـود داشـت. یا مثاًل 

جدیـد  حوزه هـای  احـداث  بـا 

تعـداد حوزه هـا در بسـیاری از 

افزایـش  خیلـی  شهرسـتان ها 

یافتـه اسـت؛ درحالی کـه قبـاًل 

این گونـه نبـود و صرفـًا مراکـز 

محـدودی در برخـی اسـتان ها 

حـوزه علمیـه داشـتند.

سـه: تغییر و سـبک معیشـت 
طـالب حـوزه؛  پیـش از انقـالب 

حوزویـان دو گـروه بودنـد: یـک 

گـروه، مشـغول درس و بحـث 

بودنـد؛ گـروه دیگـر هـم تنهـا 

اشـتغاالت فرهنگـی داشـتند. یا 

امـام جماعـت در مسـجد می شـدند یـا مبلـغ و 

منبـری یـا نویسـنده و تولید کننـده  آثار علمی و 

فرهنگـی بودنـد. اما اتفاقی که در این چهاردهه 

افتـاده ایـن اسـت کـه هـم در درون حـوزه و 

هـم در بیـرون از حـوزه، فضـای اشـتغال های 

رسـمی ایجاد شـده اسـت. مؤسسات آموزشی و 

پژوهشـی متعـدد در داخـل حوزه ایجاد شـده و 

بیـرون حـوزه هـم اشـتغال در مراکـز حاکمیتی 

ممکـن شـده اسـت. از قبیـل: قضـاوت در قـوه  

قضاییـه، مسـئولیت فرهنگـی بعضـی ادارات، 

مسـئولیت عقیدتـی وسیاسـی قـوای انتظامی 

و نظامـی و... . این گونـه تغییرهـا در سـبک 

معیشـت، اتفاقـی اسـت که پیامدهـای خود را 

دارد.

چهـار: عـدم تناسـب سـطح 
انتظـارات از حوزه با ظرفیت های 

حـوزه؛ پیـش از انقـالب انتظـار 

جامعـه از روحانیـت و حوزه هـا، 

یـک انتظـار بسـیار محـدود و 

حداقلـی بـود و نـوع ارتباطـات 

هـم محـدود بـه ارتبـاط سـنتی 

بیـن بدنـه  مـردم بـا روحانیـت 

بـود. امـا امروزه حجم عظیمی از 

انتظـارات متوجه  حوزه هاسـت. 

در هر زمینه ای پرسـیده می شود 

حـوزه  و روحانیـت چـه کار کـرده 

اسـت؟ بـه تعبیـری روحانیتـی 

کـه پیـش از انقـالب پرسـش گر 

بایـد  اآلن  بـود،  مطالبه گـر  و 

پاسـخ گو باشـد. دامنه  مطالبات 

هـم البتـه خیلـی گسـترده شـده اسـت و گاهی 

اوقـات هـم منطقـی نیسـت؛ حتـی گاهـی 

عمل کـرد شـهرداری یـا عمل کـرد فـالن بخـش 

اداری نیـز پـای روحانیـت نوشـته می شـود.

این  حجم  روحانیت؛  سیاست ورزی  پنج: 
روحانیت  سیاسی  فعالیت  و  سیاست ورزی 

در این چهاردهه نسبت به قبل بسیار افزایش 

یافته است. پیش از انقالب تعداد روحانیونی 

که به آشکار و علنی سیاست ورز و فعال سیاسی 

بزرگان،  از  یکی  گفته   به  بود.  بودند، محدود 

پیش از انقالب فعالیت سیاسی و انقالبی بودن 

مساوی با شکنجه، زندان، تبعید و دربه دری 

بود و تعداد محدودی به این فعالیت و عرصه 

ورود جدی می کردند، اما اآلن در این چهاردهه 

یکــی از اتفاقــات تأثیرگــذار در ایــن 
چهاردهــه در حوزه هــای علمیــه، 
علــوم  از  حوزویــان  گیــری  فرا
رســمی حــوزوی و گشــودگی آنــان 
بــه ســمت دانش هــا و حوزه هــای 
معرفتــی دیگــر اســت؛ تــا پیــش از 
کمــی از  انقــالب، درصــد بســیار 
فضــالی مــا بــا فضاهــای معرفتــِی 
رشــته های  )نظیــر   حــوزه  وراِء 
یــا  اجتماعــی  و  انســانی  علــوم 
فلســفه های غربــی( آشــنا بودنــد، 
امــا امــروزه بســیاری از طــالب و 
و  مــا حــوزه  مطالعاتــی  فضــالی 
فضــای دانشــی خودشــان را بــه 
ســوی حوزه هــای دانشــی بــرون 

داده انــد.  حوزوی،گســترش 
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به اقتضای تشکیل نظام اسالمی و به اقتضای 

حجم  می رود،  روحانیت  از  که  انتظارهایی 

سیاسی  فعالیت  و  سیاست ورزی  گستره  و 

روحانیون افزایش قابل توجهی یافته است.

شـش: برون گراشـدن بیشـتر فضـال و طـالب 
نسـبت بـه نسـل پیـش از انقـالب؛ در حـوزه  

امـروز مخصوصـًا در نسـل جـوان حـوزه، عنصـر 

عمل گرایـی و تمایـل بـه کنـش اجتماعـی و 

خیلـی  اجتماعـی  فعالیـت  و  برون گرابـودن 

بیشـتر از فضـای قبـل از انقـالب اسـت. فضای 

روحانیـِت قبل از انقالب فضای اشـتغال علمی 

و  نظـری بـه شـاخه های علـوم اسـالمی بـود. 

امـا اآلن در حجـم گسـترده ای بـه ویـژه نسـل 

جـواِن حـوزه ، عمل گـرا و برون گراسـت و خیلی 

متمایـل بـه عمـل اجتماعـی اسـت.

درون  در  سنتی  نظام  تضعیف  هفتم: 
حوزه هاست؛ مثاًل رابطه  استاد و شاگردی اآلن 

مثل قبل از انقالب نیست، یا مناسبات میان 

مرجعیت و بدنه  حوزه با بیرون 

از حوزه قدری دچار تفاوت شده 

والیت  نهاد  وقتی  البته  است. 

فقیه تشکیل می شود، طبیعی 

دینی  زعامت  که  است  هم 

دست خوش تغییر شود. در پیش 

از انقالب زعامت دینی منحصر 

در مرجعت دینی بود اما اآلن کنار 

مرجعیت یک شاخه  دیگری هم 

به نام والیت وجود دارد و برای 

حجم مسئولیت نهاد والیت به 

تبع بعضی از کارکردهای سنتی 

مرجعیت در سطح جامعه در قالب والیت اعمال 

می شود. والیتی که با حیطه  اختیارات وسیع، 

سیاست گذار نظام و هدایت کننده  آن است. 

عزل و نصب های مهم در نظام انجام می گیرد 

و بخشی از ساختارهای مهم حاکمیتی تحت 

اشراف مستقیم رهبری و در کلیت خویش هم 

تحت هدایت و سیاست گذاری رهبری است.

هشـتم: تغییـر در رابطـه  روحانیـت و حوزه با 
مـردم؛ در پیـش از انقـالب سـرمایه  اجتماعـی 

روحانیت و حوزه ها بیشتر از اآلن بود به این معنا 

 کـه در طـول تاریـخ تشـیع همیشـه روحانیـت 

شـیعه یـک پیونـد خیلی طبیعی و مسـتقیمی 

بـا مـردم داشـته اسـت و مشـارکت روحانیت و 

حـوزه در کاهش آالم اجتماعی مردم، هم دردی 

و همراهـی بـا آنـان بـود. در واقع یکـی از عناصر 

اصلـی پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز آن رابطه  

عمیـق بیـن روحانیـت، مرجعیـت و مـردم بـود 

کـه ثمـره یـک عمـر عمل کـرد مثبـت روحانیت 

در طول تاریخ تشـیع بوده است. 

خـوِد این، انباشـت یک سـرمایه  

اجتماعـی بـود کـه وقتـی امـام 

فرمـان مـی داد، این طور مردم به 

صحنـه می آمدنـد. ایـن سـرمایه  

اجتماعـی را تنهـا شـخص امـام 

ایجـاد نکـرد، بلکـه ایـن میـراث 

تشـیع و روحانیـت و حوزه هـا 

برهـه  آن  در  امـام  کـه  بـوده 

توانسـت از آن بهره منـد شـود و  

خـودش نیـز به خاطر شـخصیت 

منحصر به فـرد و جامعیتـی کـه 

در   
ً
مخصوصــا امــروز  حــوزه   در 

عنصــر  حــوزه،  جــوان  نســل 
کنــش  بــه  عمل گرایــی و تمایــل 
و  برون گرابــودن  و  اجتماعــی 
فعالیــت اجتماعــی خیلــی بیشــتر 
از فضــای قبــل از انقــالب اســت. 
فضــای روحانیــِت قبــل از انقــالب 
فضای اشتغال علمی و  نظری به 
شــاخه های علــوم اســالمی بــود. 
امــا اآلن در حجــم گســترده ای بــه 
ویــژه نســل جــواِن حــوزه ، عمل گرا 
و برون گراســت و خیلــی متمایــل 

بــه عمــل اجتماعــی اســت.
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داشـت بر این سـرمایه افزود و توانسـت انقالب 

بـزرگ اسـالمی را رقـم بزنـد. اآلن ایـن سـرمایه  

اجتماعـی روحانیـت بـه دالیلـی در معـرض 

تضعیف قرار گرفته اسـت. البته 

نمی خواهـم بگویـم ایـن دالیـل 

منطقـی اسـت، گاهـی اوقـات 

هـم دالیـل روانی اسـت. 

 دوم: چالش های پیش رو؛
و  پیمایش هـا  براسـاس 

شـاخصه های آمـاری می تـوان 

فهمیـد  كـه حـوزه علمیه امروز با 

چهـار چالش اصلی روبه روسـت، 

كـه عبارتنـداز:

یـک: چالـش تبلیـغ دینـی؛ 
بدین معنا کـه در ایـن چهاردهـه 

بـه  دلیـل انقـالب تکنولوژیـک 

و رسـانه ای و تغییـرات بسـیار 

شـگرفی کـه نـه فقـط در بسـتر 

جامعـه  ایـران، بلکـه در جوامـع 

بشـری اتفـاق افتـاد، ذایقه هـای فرهنگـی بـه 

شـکل گسـترده ای تغییـر کـرده و در معـرض 

تغییـر اسـت. سـطح آگاهـی عمومـی در حـال 

دگردیسـی و سـطح دانشـی مـردم، رو بـه رشـد 

است. بنابراین مسئله  تبلیغ دین به شیوه های 

سـنتی بـا چالـش روبـه رو شـده و دامنـه نفـوذ 

مناسـبات سـنتی در بـاب تبلیـغ دیـن، محدود 

شـده اسـت. قبـاًل این گونـه بود که مردم سـراغ 

روحانیـت می رفتنـد و در ایـام تبلیغـی بـه 

مساجد و حسینیه ها می آمدند، اما اآلن  سبک 

زندگـی تغییـر کـرده و زندگی هـا مخصوصـًا در 

شـهرهای بزرگ پیچیده شـده است و مناسبات 

هـم تغییـر پیـدا کرده اسـت و ما بایـد به دنبال 

شـیوه های نویـن تبلیـغ دینـی باشـیم که یکی 

از راه هایـش اسـتفاده از  فضـای 

مجـازی اسـت. 

چالش امروز ما این اسـت که 

آیـا حـوزه  امـروز و مبلغـان ما آن 

هوشـمندی محیطـی، محتـوای 

فن آوری هـای  بـا  متناسـب 

ارتباط گیـری و آن مهارت هـا و 

هنرمندی مواجهه  با این شـرایط 

جدیـد و مخاطـب جدیـد را دارند 

یـا نـه؟ مـا اآلن بـا ایـن واقعیت 

روبـه رو هسـتیم که بعضی ها در 

برج هایـی زندگـی می کننـد کـه 

نـه مسـجد دارنـد و نه حسـینیه ، 

اگـر روحانیـت بنشـیند کـه ایـن 

مخاطبـان سـراغش بیاینـد آیـا 

ایـن اتفـاق مـی افتـد؟! طبیعتـا 

نـه! روحانیـت چطـور بایـد بـا ایـن قشـر ارتباط 

بگیـرد؟ دامنـه  مخاطـب فضـای تبلیـغ سـنتی 

نسـبت بـه قبـل کمتـر شـده اسـت؛  فضـای 

چهـره  بـه  چهـره  شـدن بـا روحانیـت به خاطـر 

توسـعه تکنولـوژی، کاهـش پیـدا کـرده و عـده 

خاصـی بـرای عـزاداری به مسـجد می روند یا  با 

یـک عالـم دینی مراوده  مسـتمر برقرار می کنند 

و ایـن خـود، چالشـی را ایجـاد کـرده اسـت. بـا 

ایـن وضـع، حـوزه  امـروز ما چـه مهارت ها و چه 

دانش هایـی در ایـن زمینـه دارد و از چـه طریقی 

و بـا چـه اسـبابی می تواند در ایـن فضای جدید 

در طــول تاریــخ تشــیع همیشــه 
پیونــد  یــک  شــیعه  روحانیــت 
بــا  مســتقیمی  و  طبیعــی  خیلــی 
مــردم داشــته اســت و مشــارکت 
کاهــش  در  حــوزه  و  روحانیــت 
آالم اجتماعــی مــردم، هــم دردی 
و همراهــی بــا آنــان بــود. در واقــع 
پیــروزی  اصلــی  عناصــر  از  یکــی 
نیــز آن رابطــه   انقــالب اســالمی 
عمیــق بیــن روحانیــت، مرجعیــت 
کــه ثمــره یــک عمــر  و مــردم بــود 
در  روحانیــت  مثبــت  عمل کــرد 
طــول تاریــخ تشــیع بــوده اســت. 
خــوِد ایــن، انباشــت یــک ســرمایه  
امــام  وقتــی  کــه  بــود  اجتماعــی 
مــردم  این طــور  مــی داد،  فرمــان 

می آمدنــد.  صحنــه  بــه 
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بـا ایـن مخاطبان متکثـر مواجه بشـود؟ این ها 

سـوال هایی جـدی اسـت، كـه بایسـتی بـرای 

آن هـا راهـكار مناسـب جسـت وجو كـرد.

دو: چالـش کارآمـدی فقـه در تمشـیت امـور 
فقهـی نظـام؛ در ایـن چند دهه فقـه ما در رابطه 

بـا مسـائل نظـام چطـور عمـل کـرده اسـت؟ به  

اختصار می توان گفت  فقه ما در این چهاردهه 

نسـبت به مسـائل نظام صرفًا با وجه حقوقی و 

فقهی مواجه بوده اسـت و کمکی به نهادسـازی 

یـا ابـداع نهادهـای جدیـد نکـرده اسـت. مثـاًل 

بانـک و بانـک داری یـا نظام پولی که اآلن حاکم 

اسـت، نهـادی اسـت کـه اقتصاددانـان غربی در 

نظام سرمایه داری آن را ایجاد و مسائل جامعه 

خـود را بـا آن حـل کرده انـد، یعنـی در فضـای 

نظـام سـرمایه داری بـرای رونـق 

مبـادالت و بـازار آزاد اقتصاد یک 

چنیـن چیـزی را تعبیـه کرده اند 

کـه هـم انباشـت ثـروت در آن 

صـورت بگیـرد و هـم ایـن ثروت 

در خدمـت رونـق کسـب و کار 

و  انجـام پروژه هـای بـزرگ قـرار 

بگیـرد. هم چنین بـرای صاحبان 

سـرمایه و بانک هـا آورده و رونق 

اقتصـادی داشـته باشـد. مـا هم 

فقهـی  جنبـه   از  عمـد  به طـور 

بررسـی کردیـم کـه ایـن نهـاد 

آیـا وجـه شـرعی دارد یـا نـدارد؟ 

یـا چگونـه بـه انـواع و اقسـام 

مـراودات حقوقی که در این نهاد 

اقتصـادی انجـام می گیرد، قالب 

شـرعی بدهیـم؛ یـا آن ها را تحـت کدامین عقود 

اسـالمی قـرار دهیـم کـه اسـالمیتش درسـت 

 . د شو

در واقع ما نهادسازی و ابداع نکردیم و مسئله  

خودمان را حل نکردیم، بلکه آن نهادسازی ای 

وجه  بود  دیگر  معرفتی  نظام  یک  در  که  را 

نیستند،  كم  امور  این چنین  و  دادیم  شرعی 

به عنوان مثال فضای آموزش عالی  در ایران و 

زیرمجموعه های آن كه یک نهادسازِی آموزشِی 

غربی است و نقش ما در این میان، مونتاژکاری 

است؛ حال یک وقت موفق عمل می کند و وقتی 

دیگر ناكام می ماند.

این  مسائل برای فقه، نوعی چالش محسوب 

می شـود و پرسـش ایجـاد می کنـد کـه  فقـه ما 

در مواجهـه  بـا حاکمیـت و فقـه 

حکومتی و در بستر اداره  جامعه 

چگونـه عمـل کنـد؟ آیـا صـرف 

مالحظـات حقوقـی کـه در فقـه 

فـردی بـا آن مواجـه می شـویم، 

کافـی اسـت یـا در بسـتر اداره  

جامعـه یـک مالحظـات دیگری 

هـم هسـت؟ حـوزه ی مـا باید به 

این مسائل بیندیشد و متعلقات 

فقـه  قرارگرفتـن  مقتضیـات  و 

در بسـتر اداره  جامعـه را نیـک 

یک سـری  آن وقـت  دریابـد. 

پیامدسـنجی ها را بایـد در نظـر 

بگیـرد که فالن نهادسـازی غربی 

این جـا مسـتقر  اگـر بخواهـد  

بشـود و مـا به عنـوان حـوزه و 

دامنـــه  مخاطـــب فضـــای تبلیـــغ 
کمتـــر  قبـــل  بـــه  ســـنتی نســـبت 
چهـــره   فضـــای  اســـت؛   شـــده 
بـــه  چهـــره  شـــدن بـــا روحانیـــت 
تکنولـــوژی،  توســـعه  به خاطـــر 
کاهش پیـــدا کرده و عده خاصی 
مســـجد  بـــه  عـــزاداری  بـــرای 
می رونـــد یـــا  با یـــک عالـــم دینی 
مـــراوده  مســـتمر برقـــرار می کننـــد 
و ایـــن خـــود، چالشـــی را ایجـــاد 
کرده اســـت. با ایـــن وضع، حوزه  
امـــروز مـــا چـــه مهارت هـــا و چـــه 
دانش هایـــی در ایـــن زمینه دارد 
و از چـــه طریقـــی و با چه اســـبابی 
می توانـــد در ایـــن فضـــای جدید 
بـــا ایـــن مخاطبان متکثـــر مواجه 
ســـوال هایی  این هـــا  بشـــود؟ 

جـــدی اســـت.
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حکومـت دینـی اگـر بخواهیـم فقـط در قالـب 

یک سـری عقـود شـرعی، در مـورد شـرعیت یـا 

عـدم شـرعیت آن، اظهـار نظر کنیـم، پیامدهای 

مختلـف اجتماعـی اش چـه خواهـد شـد؟

سـه: بازسـازی و ارتقـای مرجعیت اجتماعی 
روحانیـت و حوزه هاسـت؛ یعنـی حـوزه  امـروز 

بـا ایـن چالـش و پرسـش روبه روسـت کـه چـه 

باید کرد تا سـرمایه  اجتماعی روحانیت و حوزه  

بازسـازی بشود و ارتقا پیدا کند؟ 

و اگـر بـر همیـن منـوال پیـش 

برویـم، آیـا ایـن مسـئله باعـث 

جدایـی بخش هایی از روحانیت 

بـا بدنـه  مـردم نخواهد شـد؟ اگر 

جـواب مثبـت اسـت، پیامـد آن 

چیسـت؟  زمانـی روحانـِی محل 

و امـام مسـجد، بـرای بسـیاری 

محیـط  آن  در  کـه  کسـانی  از 

زندگـی می کردنـد،  فقـط در امـر 

و  دینـی  نمازخوانـدن وشـعائر 

پرسـیدن حکـم فقهـی ملجـأ و 

مرجع نبود، بلکه برای مشـکالت 

بـا  اختـالف  قبیـل:  از  زندگـی 

خانوادگـی  مشـکالت  همسـر، 

و مشـکالت کسـب و کار مـردم 

و ...، ملجـأ و پنـاه آنـان بـود و 

می کردنـد  احسـاس  مـردم 

روحانیـت در آالم شـان کنـار آن ها سـت. اگرچه 

در حال حاضـر نیـز تاحـدودی چنیـن اسـت، اما 

دسـت کم قـدری کم رنـگ شـده اسـت. به نظـر 

می رسـد یـک مطالعـه  تبیینی جدی الزم اسـت 

تـا بـه راه كارهای بازسـازی و ارتقای  سـرمایه ی 

اجتماعـی روحانیـت دسـت یافـت.

چهـار: چالـش علـوم اسـالمی انسـانی، کـه 
بحثـی طوالنی اسـت؛ انتظار مـی رود حوزه های 

علمیـه یـا دسـت کم بخـش شـاغالن علمـی در 

مراکـز پژوهشـی و افـرادی از فضـالی حـوزه که 

بـا فضاهـای دانشـی جدیـد سـروکار دارند، هم 

علـوم انسـانی موجود را خـوب درک کنند و هم 

در فراینـد تولیـد دانـش انسـانی 

البتـه  اسـالمی سـهیم شـوند. 

ایـن  پرسـش کـه علوم اسـالمی 

انسـانی یعنـی چـه؟ و آیـا مـا در 

حوزه هـا مشـغول تولیـد علـوم 

انسـانی اسـالمی هسـتیم یا نه؟ 

در چـه بخش هایـی موفـق و در 

چـه بخش هایـی ناموفـق بودیم 

درگیـرودار مباحـث درازدامنـی 

اسـت و نیاز به تبیینی مسـتقل 

دارد.

در این جا مناسـب اسـت ذیل 

چالش هـای حـوزه، نیم نگاهـی 

نیـز بـه اقدامـات دفتـر تبلیغات 

اسـالمی حـوزه علمیـه قـم برای 

چالش هـای  بـر  آمـدن  فایـق 

یادشـده انداخت. دفتر تبلیغات 

اسـالمی،  به عنـوان یـک نهـاد 

فرهنگی پیشرو و بالنده، به ویژه در دوران جدید 

سـعی کرده چالش های ذكرشـده را مطمح نظر 

قـرار داده و بـرای رفـع آن هـا برنامه ریـزی کنـد. 

دفتـر در رویکـرد جدیـد و با تغییر راهبرد خود از 

انتظــار مــی رود حوزه هــای علمیه 
شــاغالن  بخــش  دســت کم  یــا 
و  پژوهشــی  کــز  مرا در  علمــی 
کــه بــا  افــرادی از فضــالی حــوزه 
فضاهــای دانشــی جدیــد ســروکار 
انســانی  علــوم  هــم  دارنــد، 
موجــود را خــوب درک کننــد و هــم 
در فراینــد تولیــد دانــش انســانی 
البتــه  شــوند.  ســهیم  اســالمی 
ــالمی  ــوم اس ــه عل ــش ک ــن  پرس ای
انســانی یعنــی چــه؟ و آیــا مــا در 
علــوم  تولیــد  مشــغول  حوزه هــا 
انســانی اســالمی هســتیم یــا نــه؟ 
در چــه بخش هایــی موفــق و در 
چــه بخش هایــی ناموفــق بودیــم 
درازدامنــی  مباحــث  درگیــرودار 
اســت و نیــاز بــه تبیینــی مســتقل 

دارد.
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کارکردگرایی به مسـئله محوری، 

در جهـت احصـا، فهـم و حـل 

حـوزه  فـراروی  چالش هـای 

و نظـام  پیـش رفتـه اسـت. در 

رویکـرد مسـئله محور، محوریت، 

مسـائل و نیازهـای مخاطبـان 

سـازمان  گیرنـدگان  و خدمـت 

سـازمانی  جهت گیری هـای  در 

سـازماندهی،  )برنامه ریـزی، 

تمرکـز  و  کنتـرل(  هدایـت، 

برنامه هـا و اقدامـات سـازمان بر 

حـل و رفـع نیازهـای مخاطبـان 

کارویژه هـای  تمامـی  و  اسـت 

اصلـی دفتـر) آمـوزش، پژوهش 

و تبلیـغ( همـه و همـه در جهـت 

غلبـه بـر چالش هـای یادشـده 

قـرار می گیـرد. 

یکی از کارهای مهم دفتر تبلیغات اسـالمی 

در راسـتای حـل مسـائل و چالش هـای فراروی 

حـوزه، تأسـیس و راه انـدازی قطب هـای فکری 

و فرهنگـی بـود. قطـب، سـامانه  حـل مؤثـر 

مسـائل راهبـردی عرصـه  فکر و فرهنگ در حوزه 

مأموریت هـای منتخـب هیئـت امنـای دفتـر 

تبلیغـات اسـالمی اسـت کـه بـا فعال سـازی 

و راهبـری واحدهـای اندیشـه ای ـ عملیاتـی 

سـازوکارهای  اتخـاذ  و  تخصصـی(  )میـزکاِر 

از  اسـتفاده  بـا  فرهنگـی  مدیریـت  خالقانـه 

ظرفیت هـای درون و بیـرون دفتـر و هم افزایـی 

ممکن با سـایر نهادها در راسـتای حل مسـائل 

منتخـب، ایفـای نقش می نماید. در واقع قطب، 

بــر  غلبــه  راســتای  در  دفتــر 
چالش هــای تبلیــغ و بــا توجــه بــه 
در نظــر گرفتــن اقتضائــات فضــای 
مجــازی و تحــوالت تکنولوژیــک 
رخ داده و شتاب روزافزون تحول 
در ایــن عرصــه، اقــدام به هنــگام و 
شایســته کــرده اســت، هم چنیــن 
در راســتای رفــع چالــش علــوم 
راســتای  در  و  اســالمی  انســانی 
و  حل المســائلی  رویکــرد 
کارهــای  خــود،  مأموریت گرایــی 
مجموعه هــای  در  را  مهمــی 
و  خــود  پژوهشــی  و  آموزشــی 
دانشــگاه  مشــخص  به طــور 
و  علیه الســالم  باقرالعلــوم 
فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه 

اســت. داده  انجــام  اســالمی 

سـازمان یافته  فعالیـت  نمـاد 

علمـی،  نخبـگان  از  گروهـی 

مدیریتـی و فرهنگـی اسـت کـه 

بـا برتری در یـک حوزه تخصصی 

)ناظـر بـه حـل مسـائل محوری( 

طریـق  از  و  شـناخته می شـود 

تمرکـز و انسجام بخشـیدن بـه 

فعالیت هـای خـود در آن حـوزه، 

بـرای نـوآوری و دسـت یابی بـه 

کیفیـت برتـر در سـطح ملـی، 

و  بین المللـی  یـا  منطقـه ای 

پاسـخ گویی به نیازهای اساسـی 

در آن حـوزه تـالش می کنـد. 

بـر  غلبـه  راسـتای  در  دفتـر 

چالش هـای تبلیـغ و بـا توجه به 

در نظـر گرفتن اقتضائات فضای 

مجازی و تحوالت تکنولوژیک رخ داده و شتاب 

روزافـزون تحـول در این عرصـه، اقدام به هنگام 

و شایسـته كـرده اسـت، هم چنیـن در راسـتای 

رفع چالش علوم انسـانی اسـالمی و در راسـتای 

رویکـرد حل المسـائلی و مأموریت گرایـی خود، 

کارهـای مهمـی را در مجموعه هـای آموزشـی 

و پژوهشـی خـود و به طـور مشـخص دانشـگاه 

باقرالعلـوم علیه السـالم و پژوهشـگاه علـوم 

و فرهنـگ اسـالمی انجـام داده اسـت. بخـش 

مهمـی از پروژه هایـی کـه در مراکـز پژوهشـی 

دفتر تعریف شـده، در راسـتای حرکت به سـمت 

تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی و بـه دنبـال آن 

تمهید اندیشـی و تمرکـز بـر  مسـائِل اصلـی 

سـوق دادن  و  نظـام  و  حـوزه  چالش هـای  و 
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فعالیت هـای پژوهشـی در راسـتای رفـع گره ها 

در ایـن حوزه هاسـت.

نشسـت های سـاالنه گفتمان نخبگان علوم 

انسـانی نیز طرحی اسـت که چندین سـال است 

توسـط دفترتبلیغـات اسـالمی بـرای آشـنایی 

دانشـجویان و پیدایـی نـگاِه انتقـادی در آنـان  

در عرصـه علـوم انسـانی طراحـی شـده اسـت.  

البتـه كوشـش های بسـیاری در دفتـر تبلیغات 

اسـالمی بـه انجام رسـیده اسـت كه جـای خود 

می تـوان بـه آن هـا اشـاره كرد.
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فراینـد سیاسـت گذاری فرهنگی به صورت کلی شـامل سـه مرحلـه: تدوین، 
اجـرا و ارزیابـی اسـت. هریـک از مراحـل سـه گانه فرایند سیاسـت گذاری، در 
جـای خـود اهمیـت دارند، امـا مرحله تدویـن به منزلـه زیربنای اجـرا و ارزیابی 
از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. در فراینـد تدویـن سیاسـت های فرهنگـی 
بازیگـران متعـددی حضـور دارند. شـورای نگهبان در سـاختار رسـمی کشـور وظیفه 
دارد عـدم مغایـرت مصوبـات مجلـس شـورای اسـالمی بـا قانـون اساسـی و شـرع را اعـالم و تصویـب کنـد، 
امـا جـاری شـدن مبانـی اسـالمی در سیاسـت های کالن عرصـه فرهنگ نیازمنـد حضور کارشناسـان فرهنگ 
اسـالمی در تدویـن سیاست هاسـت که مسـئولیت اصلـی در این عرصه متوجـه حوزه علمیه اسـت. تأثیرپذیری 
سیاسـت گذاران درکشـور مـا از بنیادهـای ارزشـی و آموزه هـای دینـی و تأثیرگـذاری مجامع مذهبـی و دینی و 
علمـای دیـن بـر فراینـد سیاسـت گذاری، موضوعـی پذیرفتنـی اسـت، امـا نهادینه کـردن این مداخلـه، برای 
بهبـود فراینـد سیاسـت گذاری و پرهیـز از اعمـال سـلیقه ها و برداشـت های شـخصی افـراد از دیـن و اعمال آن 
در سیاسـت های تصویبـی، بایـد به صـورت جدی مـورد توجه قرار گیرد.1 دغدغه این یادداشـت نیز شناسـایی 

چالش هایـی اسـت کـه در ایـن مسـیر پیـش روی حوزه علمیـه و حاکمیت قـرار دارد.
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بـا توجـه بـه گفت وگوهـای انجـام شـده و 

هم چنین نحوه اسـتفاده از داده های گفت وگو، 

در این نوشتار از روش تحلیل مضمون استفاده 

شـده اسـت. ایـن روش فراینـدی بـرای تحلیـل 

داده هـای متنـی اسـت. در تحلیـل مضمـون، 

ویژگی هـای کیفـی متن مورد تحلیل بیشـتر ی 

قـرار می گیـرد و بـه همیـن دلیـل لزومـًا کثـرت 

یـک مـورد در نمونـه داده هـا، تعیین کننـده 

تحلیـل  نیسـت.2  مـورد  آن  بـودن  مضمـون 

مضمـون بـه روش هـای گوناگونـی قابـل اجـرا 

و اسـتفاده اسـت کـه در این جـا از روش قالـب 

مضامیـن اسـتفاده شـده اسـت. بـرای ارزیابـی 

و اعتبارسـنجی داده هـای بـه دسـت آمـده نیـز 

از روش تحلیـل مضمـون، چهـار روش وجـود 

دارد،3 که در این یادداشـت از دو روش اسـتفاده 

از کدگذاران مسـتقل و دیگر دریافت بازخورد از 

گفت وگوشـوندگان اسـتفاده شـده اسـت.

 چالش هـای کنش گـری حوزه علمیـه در 
تدویـن سیاسـت های فرهنگی

مضامیـِن اسـتخراج شـده از مصاحبه هـا، بر 

اسـاس نقـش مضمون در سـه سـطح بـا عنوان 
مضامیـن کلیـدی،4 یک پارچه کننـده5 و کالن6 

نام گـذاری شـده اند. بعـد از اسـتخراج مضامین 

کلیدی و انجام مرحله اعتبارسـنجی، در نهایت 

63 مضمـون کلیـدی ارائـه شـد. 63 مضمـون 

کلیـدی در قالـب چهـارده مضمـون یک پارچـه 

طبقه بنـدی  کالن  مضمـون  سـه  و  کننـده 

شـده اسـت. سـه مضمـون کالن عبارتنـد از: 

چالش هـای معرفتـی، چالش هـای زمینـه ای و 

چالش هـای مدیریتـی.

الف( چالش های معرفتی
هرگونـه چالشـی کـه مانـع از حضـور مؤثـر 

حوزه علمیـه در فراینـد تدویـن سیاسـت های 

فرهنگـی شـود، در سـطح عمیـق خـود ناشـی 

از نـوع فکـر، اندیشـه و شـناختی اسـت کـه 

دارد. چالش هـای  ارتبـاط وجـود  در طرفیـن 

معرفتـی شـامل چالش هـای ناظر بـه ضعف در 

شـناخت اهمیـت و ضـرورت ارتبـاط، چگونگی 

)حـدود( ارتبـاط، شـناخت از فرهنـگ، دیـن 

یک دیگـر،  از  شـناخت  سیاسـت گذاری،  و 

مسئله شناسـی، راهکارهـای سیاسـتی و روش 

و روش شناسـی اسـت.

1. اهمیت و ضرورت ارتباط
درک اهمیـت و ضـرورت ارتبـاط، اولیـن و 

اصلی تریـن گام بـرای حضـور حوزه علمیـه در 

تدویـن سیاسـت های فرهنگی اسـت. در ادامه 

بـه چالش هـای موجود در بخـش درک اهمیت 

و ضـرورت ارتبـاط اشـاره می شـود:

یکم: ترویج نظریه جدایی دین از سیاست؛
علی رغـم گذشـت بیـش از چهار دهـه از عمر 

نظـام اسـالمی، هنـوز نظریـات جدایـی دیـن 

از سیاسـت به صـورت نظـری یـا عملـی ترویـج 

می شـود. ترویـج ایـن نظریات از یک سـو انگیزه 

برخی حوزویان را برای تعامل با نظام اسـالمی 

و حضـور در فراینـد سیاسـت گذاری از بیـن 

می بـرد و از سـوی دیگـر بـه برخـی اقدامـات و 

گفتارهای نادرسـت مسـئوالن وجاهت شـرعی 

می بخشـد.

دوم: عدم اعتقاد به نقش حوزه در نظام؛
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بعضـی از مسـئوالن، اصـاًل اعتقـادی بـه 

ارائـه خدمـت از سـوی حـوزه بـه نظام اسـالمی 

ندارنـد. عوامـل متعـدد و مختلفـی می توانـد 

در بـروز و ظهـور ایـن عـدم اعتقـاد اثرگـذار 

باشـد. در کنـار عوامـل بیرونـی ماننـد ابهـام در 

مأموریـت حوزه علمیـه، عوامـل درونـی ماننـد 

حس خودبسـندگی مدیران و ضعف اراده برای 

برقـراری ارتبـاط در ایجـاد و تشـدید عدم اعتقاد 

مؤثـر هسـتند.

سـوم: ابهـام در مأموریـت حـوزه در ارتبـاط 
نظام؛ بـا 

بررسـی اسـناد باالدسـتی و مصوبات شورای 

عالـی حوزه علمیه نشـان می دهد کـه مأموریت 

حوزه هـای علمیـه در ارتبـاط بـا نظـام به صورت 

روشـن مشـخص شـده اسـت، امـا شـواهد و 

داده هـای بـه دسـت آمده از گفت وگوهـا نشـان 

می دهـد کـه ایـن مصوبات به صـورت فرهنگ و 

گفتمـان حاکـم در نیامـده اسـت و از ایـن رو در 

سـطوح میانـه و پاییـن ابهامـات فراوانی درباره 

مأموریـت حوزه وجـود دارد.

چهـارم: فهـم نادرسـت مدیران از پیشـرفت و 
توسـعه جایـگاه دین و حـوزه در آن؛

برخی از مدیران، به دلیل نداشـتن مطالعات 

و  مـادی  امـور  در  را صرفـًا  توسـعه  عمیـق، 

ساختمان سـازی و... محصـور کرده انـد و توجه 

ندارنـد کـه نقطه شـروع توسـعه صحیـح، مغز و 

اندیشـه اسـت و در این جا الزم اسـت که حوزه 

ورود ویژه ای داشـته باشـد. پیامد این نوع نگاه 

بـه حوزه علمیـه را می تـوان به طـور مشـخص در 

برنامه های پنج سـاله توسـعه مشـاهده کرد. در 

برنامه چهارم توسـعه هیچ نامی از حوزه علمیه 

بـرده نشـده اسـت. ایـن معضـل در برنامه پنجم 

تـا حـدی رفـع شـده اسـت و بـرای حوزه علمیـه 

در تحـول بنیادیـن علوم انسـانی و تدوین سـند 

ملی توسـعه روابط فرهنگی جمهوری اسـالمی 

ایران در سـطح بین الملل جایگاه و نقشـی قائل 

شـده اند، امـا ایـن جایگاه در مقابـل مأموریت و 

ظرفیت هـای حوزه علمیه بسـیار انـدک و ناچیز 

است.

پنجـم: نـگاه تشـریفاتی بـه ارتبـاط و تعامـل 
میـان حـوزه و نظـام؛

از آسـیب های تعامـل میـان حـوزه و نظـام، 

نـگاه صـوری و تشـریفاتی بـه ایـن ارتبـاط و 

بی توجهـی بـه اهـداف و محتـوای آن اسـت. 

نمونـه ایـن نوع نـگاه را می توان در ارتباط میان 

حوزه و دانشـگاه مشـاهده کرد که امروزه تقریبًا 

بـه برگزاری مراسـم تشـریفاتی سـالگرد وحدت 

حـوزه و دانشـگاه منحصـر شـده اسـت.

2. چگونگـی )حدود( ارتبـاط میان حوزه علمیه و 
نظام

حـدود ارتباطـی میان حوزه و نظام به صورت 

و  سیاسـت گذاران  بـرای  روشـن  و  صریـح 

حوزویـان مشـخص نیسـت. برخـی توقـع دارند 

کـه حـوزه متصـدی اسالمی سـازی کل قوانیـن 

شـود و برخـی نیـز معتقدند که حـوزه صرفًا عدم 

مغایـرت قوانیـن بـا شـرع را تصویـب می کنـد 

و در صـورت امـکان معاضـدت فقهـی خواهـد 

کـرد. ایـن ابهـام باعـث می شـود تا هر مسـئول 

و مدیـری در حوزه علمیـه و حاکمیـت مطابـق 

بـا سـلیقه و اعتقـاد خـود، حـدود ارتباطـی را 
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برخـــی  حوزویـــان،  از  گروهـــی 
ذاتـــی  مأموریـــت  را  مســـائل  از 
روحانیـــت می داننـــد و معتقدنـــد 
کمیـــت  کـــه لزومـــی بـــه ورود حا
در عرصه هایـــی ماننـــد عقایـــد، 
کالم و باورهـــای مـــردم نیســـت 
و نظـــام در جاهایـــی ورود پیـــدا 
کـــه رفتارهـــای دینـــی ظهـــور  کنـــد 
ـــی  ـــد. گروه ـــدا کن ـــی پی ـــروز عین و ب
دیگـــر کـــه بیشـــتر مشـــرب فلســـفی 
کمیـــت را از ُبعـــد  کالمـــی دارنـــد، حا
اعتقـــادات و باورهـــای مـــردم نقـــد 
دارنـــد. مطالبه گـــری  و  می کننـــد 

تعریـف کنـد، کـه در این بـاره بـه چنـد گزینـه 

اشـاره می شـود:

یکـم: تنـوع نظریـات در انتظـارات حـوزه از 
نظـام؛

را  مسائل  از  برخی  حوزویان،  از  گروهی 

مأموریت ذاتی روحانیت می دانند و معتقدند 

عرصه هایی  در  حاکمیت  ورود  به  لزومی  که 

مانند عقاید، کالم و باورهای مردم نیست و 

نظام در جاهایی ورود پیدا کند که رفتارهای 

دینی ظهور و بروز عینی پیدا کند. گروهی دیگر 

که بیشتر مشرب فلسفی کالمی دارند، حاکمیت 

را از ُبعد اعتقادات و باورهای مردم نقد می کنند 

و مطالبه گری دارند. این تنوع انتظارات، باید 

توانایی های  با  متناسب  تا  سامان دهی شود 

حوزه به مسائل اصلی پاسخ داده شود.

بـا  تناقـض  عـدم  یـا  اسالمی سـازی  دوم: 
اسـالم؛

در اصل چهار قانون اساسی آمده است که 

همه قوانین جمهوری اسالمی 

باید منطبق بر موازین اسالمی 

است  گفته   91 اصل  اما  باشد، 

عدم مغایرت مصوبات با موازین 

این دو)اسالمی سازی  اسالمی. 

یا عدم تناقض( خیلی با یک دیگر 

فرق می کند. نگاه سنتی حوزه 

اما  می پذیرد،  را  چهار  اصل 

شورای نگهبان بر اساس اصل 91 

عمل می کند.

سـوم: معاضـدت فقهـی یـا 
ی؛ اسالمی سـاز

تصـور برخـی از مراکـز اسـالمی ایـن اسـت 

کـه امـری غیراسـالمی را اسـالمی می کنند، اما 

برخـی دیگـر معتقدنـد کـه هـدف ایـن مراکـز، 

معاضـدت و یاری کـردن مسـئوالن بـرای انجام 

درسـت کارهـا بـر مبنای اصول اسـالمی اسـت.

3. شناخت از فرهنگ، دین و سیاست گذاری
صاحب نظـران درباره نسـبت میـان فرهنگ، 

متفاوتـی  نظریـات  سیاسـت گذاری  و  دیـن 

ارائـه داده انـد: برخـی دیـن را اعـم از فرهنـگ و 

برخـی فرهنـگ را اعـم از دیـن می داننـد، برخی 

فرهنـگ را قابـل سیاسـت گذاری می داننـد و 

برخـی فرهنـگ را غیرقابل سیاسـت گذاری. این 

تنـوع نظریـات در کنـار عـدم شـناخت علمـی از 

ادبیـات علمـی سیاسـت گذاری و فقـه از جمله 

چالش هـای موجـود در ایـن حوزه اسـت، که به 

برخـی از مـوارد می پردازیـم:

یکـم: ضعـف شـناخت علمـی از فرهنـگ و 
آن؛ پیچیدگی هـای 

حـوزه  از  شـناخت  ضعـف 

برخـی  در  منحصـر  فرهنـگ، 

شـناخت  نیسـت؛  حوزویـان 

درست از حوزه فرهنگ به معنای 

آن اسـت کـه سیاسـت گذاران، 

جایـگاه مسـائل فرهنگـی را بـه 

درسـتی بشناسـند و تشـخیص 

دهنـد کـدام موضـوع بایـد مبنـا 

کـدام  و  گیـرد  قـرار  محـور  و 

موضـوع در حاشـیه. بـرای مثال، 

بـه دلیـل شـناخت نادرسـت از 

و  خانـواده  موضـوع  فرهنـگ، 
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بســـیاری  نـــگاه  متأســـفانه 
حـــوزه  بـــه  حوزویـــان  از 
سیاســـت گذاری و قانون گـــذاری 
بـــه ماننـــد حـــوزه فتواســـت، یعنـــی 
وقتـــی از جایـــگاه سیاســـت گذار 
بـــه موضـــوع نـــگاه می کننـــد بـــه 
جـــای توجـــه بـــه روابـــط میـــان 
پدیده هـــا و جایـــگاه و تأثیـــرات 
 
ً
آن سیاســـت در جامعـــه، صرفـــا
بـــا نـــگاه فردگرایانـــه بـــه موضـــوع 
صـــادر  فتـــوا  و  می پردازنـــد 

. می کننـــد

به ویـژه مـادری، سـالیان متوالی 

در حاشـیه قـرار گرفتـه بـود و 

ایـن امـر آسـیب های زیـادی را 

متوجـه جامعـه کـرده اسـت.

دوم: شناخت ضعیف از دانش 
سیاست گذاری و تصمیم گیری؛

نمایندگان حوزه در شوراهای 

عالی تصمیم گیری باید با ادبیات 

سیاست گذاری و تصمیم گیری 

آشنا باشند. ناآشنایی آنان مانع 

از داشتن یک زبان مشترک برای 

گفت وگو و ارتباط مؤثر می شود.

سوم: نگاه تقلیل گرایانه به فرهنگ و دین؛
فهـم و درک نادرسـت از جایـگاه حوزه علمیه 

فرهنگـی،  سیاسـت های  تدویـن  فراینـد  در 

معلول فهم نادرسـت و سـطحی از دین و تقلیل 

آن بـه سـطح فـردی و سـاحت اخالقـی اسـت.

چهـارم: نگاه هـای متفـاوت و متضـاد بـه 
نسـبت میـان دیـن و فرهنـگ؛

برخـی دیـن را امـری آسـمانی می داننـد و 

فرهنگ را امری زمینی و دنیوی و اساسـًا میان 

آن دو، جدایـی و تبایـن کامـل قائـل شـده اند. 

بعضـی معتقدنـد کـه فرهنـگ ذیـل دیـن قـرار 

می گیـرد و از ایـن رو سیاسـت گذاری فرهنگـی 

حوزه علمیـه  توسـط  کامـل  به صـورت  بایـد 

تدویـن، اجـرا و ارزیابی شـود تا بـه نقطه آرمانی 

و مطلـوب برسـیم. بعضی برخـالف این دیدگاه 

معتقدنـد کـه فرهنـگ و دین تنها در برخی امور 

بـا یک دیگـر هم پوشـانی دارنـد و از ایـن رو در 

فراینـد سیاسـت گذاری فرهنگـی، حوزه علمیـه 

بـه ماننـد سـایر بخش هـا تنهـا 

بایـد یـک نماینده داشـته باشـد 

و از طـرف دیگـر شـورای عالـی 

انقـالب فرهنگـی نبایـد در امـور 

کنـد؛  سیاسـت گذاری  دینـی 

چـرا که ایـن کار، جـزء مأموریت 

شـورای عالـی حوزه هـای علمیه 

اسـت. گروهـی دیگـر نیـز بر این 

باورنـد کـه در بافـت جمهـوری 

اسـالمی ایـران، فرهنـگ و دیـن 

و  هسـتند  درهم تنیـده  کامـاًل 

هرگـز قابـل تفکیـک از یک دیگر 

نیسـتند. لـذا سیاسـت گذاری امـور دینـی و 

فرهنگـی بایـد از مصـدری واحـد انجـام شـود.

پنجـم: عـدم درک جایـگاه و اهمیـت فقـه در 
سیاسـت گذاری؛

آثـار و پیامدهـای سیاسـت گذاری در حـوزه 

فرهنـگ، در آینـده و به صـورت تدریجـی نمایان 

می شـود. به دلیل دیرنمایان شـدن آثار و نتایج 

ایـن سیاسـت ها، برخی افـراد تمایلی به حضور 

در ایـن حـوزه ندارند.

ششـم: عـدم شـناخت تفـاوت دو فضـای 
تقنیـن و فتـوا؛

متأسـفانه نگاه بسـیاری از حوزویان به حوزه 

سیاسـت گذاری و قانون گـذاری بـه مانند حوزه 

فتواسـت، یعنی وقتی از جایگاه سیاسـت گذار 

بـه موضـوع نـگاه می کننـد بـه جـای توجـه بـه 

روابـط میـان پدیده هـا و جایـگاه و تأثیـرات آن 

سیاسـت در جامعـه، صرفًا با نـگاه فردگرایانه به 

موضـوع می پردازنـد و فتوا صـادر می کنند. نگاه 
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غالب در حوزه علمیه، نگاه ُخرد اسـت و موضوع 

را صرفـًا در مقیـاس فـرد تحلیـل می کننـد، در 

حالی که نگاه سیاسـت گذار در جامعه اسـالمی 

باید کالن باشـد.

4. شناخت از یک دیگر
شـناخت حـوزه و نظـام از یک دیگر شـناخت 

درسـتی نیسـت. دو چالشـی کـه در ایـن بخش 

وجود دارد عبارت اسـت از: شـناخت ضعیف از 

نهاد حوزه و توهِم دانسـتن دانش طرف مقابل، 

کـه در این جـا مطالبـی بـا همیـن نگاه بررسـی 

می شـود:

یکم: شناخت ضعیف از نهاد حوزه؛
شـناخت  کشـور،  مسـئوالن  از  بسـیاری 

درسـت و واقعی از دانش و حتی سـاختارهای 

تصـورات  اسـاس  بـر  و  ندارنـد  حوزه علمیـه 

گذشـته خـود، بـا آن تعامل می کننـد. نمونه ای 

از ایـن شـناخت ضعیـف، ناآگاهـی از وجـود 

شـورای حوزوی به عنوان واسـطه میان شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگـی و شـورای عالـی حوزه و 

هم چنیـن معرفی مسـئوالن سـازمان تبلیغات 

اسـالمی بـه نمایندگی حوزه علمیه در بسـیاری 

از شـوراهای تصمیم گیـری اسـت.

دوم: توّهِم دانستِن دانش طرف مقابل؛
برخـی از دانشـگاهیان کـه بـرای آشـنایی بـا 

علـوم حـوزوی چنـد سـالی به قم هجـرت کرده 

و علـوم حـوزوی را مطالعـه کرده انـد تصـور 

می کننـد تمـام دانـش حـوزوی را آموختـه و 

دیگر نیازی به اسـتفاده از کارشناسـان حوزوی 

نـدارد. از سـوی دیگـر، برخـی حوزویـان نیـز که 

بـرای آشـنایی بـا علوم دانشـگاهی به دانشـگاه 

رفته انـد تصـور می کننـد بـا چند سـال حضور در 

دانشـگاه، دیگـر نیـازی بـه حضـور متخصصـان 

دانشـگاهی ندارنـد.

5. مسئله شناسی
شناخت مسئله، اولین گام عملیاتی در فرایند 

تدوین سیاست های فرهنگی است. مهم ترین 

چالش های مربوط به حوزه مسئله شناسی در 

ادامه بیان شده است، که عبارتند از:

یکـم: تقـدم یافتـن مسـائل و دغدغه هـای 
سیاسـی بـر فرهنگـی؛

سیاسـی  حـوزه  دغدغه هـای  و  مسـائل 

بـر  مشـهودی  کامـاًل  و  ملمـوس  به صـورت 

مسـائل فرهنگی سـایه انداخته و سـبب شـده 

به صـورت ناخـودآگاه مسـائل فرهنگی از کانون 

توجـه خـارج شـود. بـرای اثبـات ایـن مدعـا، 

می تـوان نگاهـی بـه فعالیت جامعه مدرسـین 

حوزه علمیـه قـم انداخـت. بررسـی 501 بیانیـه 

و اطالعیـه جامعـه مدرسـین طـی سـال های 

موضـوع  کـه  می دهـد  نشـان   ،1394 -1370

انتخابـات و بـه عبارتـی دیگـر حـوزه سیاسـت، 

اجتماعـی  و  فرهنگـی  مسـائل  و  بیشـترین 

کمتریـن میـزان توجـه را در بیانیه هـای ایـن 

نهـاد بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

دوم: بی توجهـی بـه اولویت بنـدی مسـائل 
فرهنگـی؛

اولویت بنـدی در تعییـن مسـائل بـرای در 

دسـتورکار قـرار دادن حـل آن مسـئله، از اصـول 

پذیرفته شـده در دانـش سیاسـت گذاری اسـت، 

اما در فضای حوزوی اولویت بندی مسـائل، کار 

بسـیار سـختی اسـت. برخـی معتقدنـد که دین 
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بسـته ای کامل اسـت و نمی توان اولویت بندی 

انجـام داد؛ چـرا کـه اولویت بنـدی بـه معنـای 

کنارگذاشـتن برخـی ابعـاد دیـن 

است.

سوم: انفعال نهادهای رسمی 
در مسئله شناسی؛

در  رســـمی  نهادهـــای 

حوزه علمیـــه، غالبـــًا به صـــورت 

منفعالنـــه بـــه شـــناخت مســـائل 

ـــمی،  ـــای رس ـــد. نهاده می پردازن

ــرح و  ــائلی را مطـ ــتر مسـ بیشـ

پی گیـــری می کننـــد کـــه از 

جـــای دیگـــر آمـــده باشـــد، 

یعنـــی دنبـــال طـــرح مســـئله 

نیســـتند و فقـــط در حـــد رد و اثبـــاِت مســـائلی 

ــد  ــاال ابـــالغ شـــده تـــالش می کننـ ــه از بـ کـ

آیین نامه هـــا،  بـــا  این کـــه مطابـــق  یـــا 

مســـائلی را تنظیـــم کننـــد.

چهـارم: حضـور کم رنـگ در مرحلـه شـناخت 
مسـئله و حضـور پررنـگ در نقـد پیامدهـا؛

از انتقادهایـی کـه همـواره متوجـه حضـور 

روحانیـان در فراینـد سیاسـت گذاری بـوده این 

اسـت که آنان پس از آشکارشـدن نتایج اجرای 

یـک سیاسـت، در نقـد آن حضـور فعال دارند اما 

در مرحلـه تدویـن و شـکل دهی یـک سیاسـت، 

حضـور فعالـی ندارند.

پنجم: کلی گویی در مسائل؛
صورت بنـدی و مشـخص کـردن مسـئله از 

الزامـات فراینـد سیاسـت گذاری اسـت. بیـان 

کلـی و مبهـم مسـئله، کمکـی بـه درمـان و 

حـل آن نخواهـد کـرد و سـبب خواهـد شـد کـه 

در مرحلـه ارائـه راهـکار نیـز همـان بیـان کلی و 

مبهـم ادامه داشـته باشـد. برای 

مثـال در حـوزه موسـیقی، گفتـه 

شـده کـه موسـیقِی لهـوِی مضّل 

دیگـر  و  حـرام  سـبیل اهلل  عـن 

مـوارد حالل اسـت، اما چگونگی 

موسـیقی  مصـداق  تشـخیص 

لهـوی مشـخص نیسـت.

ششـم: عـدم اسـتفاده بهینـه 
از ظرفیت هـای ویـژه بـرای در 

دسـتور کارقـرار دادن مسـائل؛

بعد از شناخت مسائل، باید 

تالش شود تا آن مسئله در دستور 

کار قرار گیرد. مراجع تقلید از ظرفیت های ویژه 

حوزه علمیه در این مرحله هستند. بررسی ها 

نشان می دهد که برخی مراجع تقلید، از ورود 

به حوزه فرهنگ به شدت می پرهیزند و جز در 

فرهنگی  مسائل  درباره  اظهارنظری  مواردی، 

مراجع  از  دیگر  برخی  نمی کنند.  اجتماعی  و 

نیز با توجه به حاکمیت فضای فقه فردی در 

توجه  مسائل  به  ُخرد  به صورت  حوزه علمیه، 

می کنند نه کالن و سیستمی.

مسـئله دیگر آن اسـت که ورود مراجع عظام 

تقلیـد در اکثـر مـوارد، به صـورت منفعالنه بوده 

اسـت و در نهایـت سـبب شـده کـه موضوعی از 

دسـتور کار خـارج شـود)مانند ورود خانم هـا به 

ورزشـگاه( یـا بر اهمیـت موضوعی)مانند ازدیاد 

نسـل( تأکیـد می کننـد کـه در دسـتور کار قـرار 

گرفته اسـت.

نهادهای رسمی در حوزه علمیه، 
به  منفعالنه  به صورت   

ً
غالبا

می پردازند.  مسائل  شناخت 
نهادهای رسمی، بیشتر مسائلی 
که از  ح و پی گیری می کنند  را مطر
یعنی  باشد،  آمده  دیگر  جای 
و  نیستند  مسئله  ح  طر دنبال 
فقط در حد رد و اثباِت مسائلی که 
از باال ابالغ شده تالش می کنند 
یا این که مطابق با آیین نامه ها، 

مسائلی را تنظیم کنند.
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6. راهکارهای سیاستی
مسئله شناسـی،  چالش هـای  کنـار  در 

چالش هایـی نیـز در ارائه راهکارهای سیاسـتی 

وجـود دارد، کـه بـه بعضی از آن هـا می پردازیم:

یکم: ضعف نظریه پردازی؛
ارائه راهکارهای صحیح، در گام اول نیازمند 

برخـی  در  متأسـفانه  اسـت.  نظریـه  داشـتن 

موضوعـات فرهنگی اجتماعـی مانند زن، هنوز 

نظریاتـی بـرای سیاسـت گذاری در آن حـوزه 

تدویـن نشـده اسـت.

دوم: بی توجهـی بـه مرحله اجـرا و ارزیابی در 
ارائـه راهکار؛

فـرد یـا بخشـی کـه می خواهـد بـرای حـل 

مسـئله راهـکار بدهـد بایـد بـه فراینـد اجـرا و 

ارزیابـی راهـکار نیـز دانـش و تخصـص داشـته 

باشـد تـا بتوانـد راهـکاری ارائـه کنـد کـه هـم 

عملیاتـی باشـد و هـم میـزان موفقیـت آن در 

حل مسـئله قابل محاسـبه باشد. حوزه در برخی 

موضوعـات ماننـد کتـاب، سـابقه اجرایـی هـم 

دارد، امـا بـا برخـی موضوعـات فرهنگـی هیـچ 

ارتباطـی نداشـته اسـت.

سـوم: حاکمیـت نـگاه تاریخـی محکومیـت 
شـیعه و کمبـود نظریـه بـرای دوران حاکمیـت 

؛ شیعه

تاریـخ دوران معاصـر نیـز نشـان می دهـد 

کـه در بهتریـن شـرایط، فقهـا در کنـار حاکمـان 

و بـه عنـوان یـاور آنـان قـرار گرفتـه بودنـد، نـه 

درصـدر حاکمیـت و به عنوان حاکم. این تجربه 

تاریخـی سـبب شـده اسـت فضـای حاکـم بـر 

نظریـات حوزه هـای علمیـه، ناظر به محکومیت 

شـیعیان باشـد نـه حاکمیت.

چهارم: نداشـتن جسـارت برای ارائه نظریات 
جدید؛

ورود بـه حوزه هـای جدیـد و ارائـه نظریـات 

بـرای حـل مسـائل امـروزی، کاری بس دشـوار 

است که در گام اول نیازمند جسارت و شجاعت 

بـرای ورود بـه آن عرصه می باشـد.

7. روش و روش شناسی
چالش های مسئله شناسی و ارائه راهکارهای 

سیاستی ناشی از ضعف روش در این حوزه 

است. ضعف روش شناخت مسائل فرهنگی 

استنباط  مبانی  و  اصول  اجتماعی، ضعف  ـ 

زبان  نداشتن  و  اجتماعی  ـ  مسائل فرهنگی 

مشترک برای گفت وگو و شناخت سه چالش 

اصلی در این حوزه هستند، در این باره مواردی 

را بر می شماریم:

یکم: ضعف روش شـناخت مسـائل فرهنگی 
ـ اجتماعی؛

روش شناسـی مسـائل فردی با روش شناسی 

مسـائل فرهنگـی اجتماعـی تفـاوت دارد. در 

حوزه علمیـه ایـن تفـاوت به رسـمیت شـناخته 

نشـده اسـت. با همان روش اسـتنباطی مسائل 

فـردی بـه مسـائل فرهنگـی اجتماعـی هـم 

پرداختـه می شـود.

دوم: ضعف اصول و مبانی اسـتنباط مسـائل 
فرهنگیـ  اجتماعی؛

بـرای تشـخیص مسـائل  همان گونـه کـه 

فقهـی، اصـول فقه تدوین شـده، برای شـناخت 

مسـائل فرهنگـی اجتماعـی نیـز نیازمند مبانی 

و اصـول خـاص ایـن حـوزه هسـتیم. از مبانـی 
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و اصولـی کـه در شـناخت مسـائل فرهنگـی  ـ 

اجتماعـی و ارائـه راهـکار بایـد به صـورت جدی 

مـورد توجـه قـرار گیـرد و ایـن نیـاز به رسـمیت 

حـوزه  در  فقهـی  گفت وگوهـای  بخشـیدن 

فرهنـگ اسـت.

سـوم: نداشـتن زبان مشـترک برای گفت وگو 
و شناخت؛

هم زمـان بـا تأکید بر روش خاص شناسـایی 

مسـائل فرهنگـی اجتماعـی بایـد در جهـت 

ترویـج ایـن روش و سـاخت زبـان مشـترک بـر 

اسـاس اصـول و مبانـی ایـن روش تـالش کرد. 

بایـد بـر اسـاس برخـی بدیهیـات و مشـترکاتی 

کـه هـر دو طـرف قبـول دارنـد و بـر پایـه روش 

شـناخت مسـائل و راهکارهـا، زبـان مشـترکی 

بـرای گفت وگـو شـکل گیـرد تـا حوزه علمیـه 

حضـور مؤثرتـری داشـته باشـد.

بنابرایـن می تـوان چالش هـای معرفتی را به 

شـکل نمودار زیر ترسـیم کرد:

ب( چالش های زمینه ای
گروهـی دیگـر از چالش ها، ناشـی از بسـتر و 

بافتـی اسـت که تعامل میـان حوزه و حاکمیت 

در آن شـکل می گیرد. این چالش ها را زمینه ای 

نام گذارده انـد و شـامل دو دسـته چالش هـای 

ناظـر بـه محیـط فرهنگـیـ  اجتماعـی و محیط 

سیاسـیـ  قانونی اسـت.

1. محیط فرهنگیـ  اجتماعی
به  اشاره  اجتماعی  ـ  فرهنگی  محیط 

بستری دارد که تأثیر عقاید و باورهای مردم و 

مسئوالن و فرهنگ عمومی جامعه را در میزان 

کنش گری حوزه علمیه نشان می دهد. در ادامه 

ـ  فرهنگی  محیط  در  موجود  چالش های  به 

اجتماعی اشاره می شود که عبارتند از: 

یکم: شـکل گیری فسـاد و ایجاد مانع درونی 
بـرای پذیرش آموزه های اسـالم؛

فاصلـه  انقـالب  اول  از  هرچـه  متأسـفانه 

فسـاد  شـکل گیری  واسـطه  بـه  گرفتیـم، 
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اقتصـادی در سـاختارهای اجتماعـی، مقاومت 

بـرای پذیرش اندیشـه های دینـی افزایش یافته 

اسـت. در واقـع بـا افزایـش فسـاد، به صـورت 

ناخـودآگاه، میـزان ایمـان و اعتقـاد افـراد بـه 

باورهـای دینـی و نظریات دین، کاسـته شـده و 

طبیعتـًا تمایـل بـرای حضـور حـوزه علیمـه کم 

شـده اسـت.

دوم: مقاومت منفی سازمان ها؛
عدم اجرای طرح پیوست فرهنگی، نمونه ای 

از مقاومت منفی سازمان ها برشمرده می شود.

از  به کارگیـری  و  اسـتقبال  عـدم  سـوم: 
حـوزوی؛ خبـره  کارشناسـان 

مسئوالن حوزوی دغدغه دارند که در صورت 

تـالش و ارائـه نظـرات کارشناسـی، مسـئوالن 

سیاسـت گذاری و سـازمان های مسـئول ایـن 

نظـرات را بـه کار نمی گیرنـد و لـذا انگیـزه بـرای 

ارتبـاط و تعامـل کاهـش می یابـد. سـازمان ها 

ترجیح می دهند کارشناسـی وارد سـازمان شود 

کـه توجیه گـر اقدامات فعلی سـازمان باشـد نه 

نقدکننده.

چهارم: سوق دادن ذائقه مردم به امور عینی 
و مـادی و کم اهمیـت کـردن امـور فرهنگـی و 

دینی؛

فرهنـگ عمومـی جامعـه در سـالیان اخیـر 

بیشـتر بـه امـور مـادی و عینی توجه کـرده و به 

امـور فرهنگی و دینـی تعلق خاطر کمتری دارد. 

هنگامـی کـه خواسـته و اولویـت اصلـی مـردم 

در جامعـه، امـور مـادی و عینـی باشـد و اموری 

همچـون ارتقـای سـطح فکـری و فرهنگـی در 

حوزه علمیـه  حضـور  طبعـًا  نباشـد،  اولویـت 

کم رنگ تـر خواهـد شـد.

2. محیط سیاسی قانونی
بـه اعتقـاد بسـیاری از صاحب نظـران کـه در 

ایـن گفت وگـو مشـارکت داشـتند، تأثیر محیط 

سیاسـی قانونـی و چالش هـای برآمـده از ایـن 

محیط مانند سـیطره روابط سیاسـی و جناحی، 

غلبـه نـگاه اداری و سـازمانی بـر نـگاه علمـی و 

روحانیـت  از  ابـزاری  اسـتفاده  کارشناسـی، 

کنش گـری  مسـیر  در  موانـع  جدی تریـن  از 

حوزه علمیـه در تدویـن سیاسـت های فرهنگـی 

هسـتندکه بـه مـواردی می پردازیـم:

یکم: سیطره روابط سیاسی و جناحی؛
متأسـفانه فرایند سیاسـت گذاری در کشـور، 

تحت الشـعاع روابـط سیاسـی و جناحـی قـرار 

گرفته است. این اثرگذاری چنان است که حتی 

با عوض شـدن نگرش سیاسـی سیاست گذاران، 

سیاسـت های تدویـن و مصـوب شـده پیشـین 

دیگر سیاسـت گذاران، نادرسـت و سـیاه خوانده 

و لغو می شـود. سـیطره نگاه سیاسـی بر روابط 

میان حوزه علمیه و حاکمیت سـبب شـده است 

که برخی از حوزویان از ترس برچسـب زنی های 

سیاسـی، نظریات کارشناسـی خـود را به صورت 

روشـن بیان نکنند.

دوم: استفاده ابزاری از روحانیت؛
سـعی  اوقـات  گاهـی  سیاسـی  بازیگـران 

می کننـد به گونـه ای از جایـگاه و مواضع مراجع 

و سـایر بـزرگان حـوزه اسـتفاده کننـد کـه بـه 

فعالیت هـا و برنامه هـای خـود وجاهت شـرعی 

ببخشـند.

فرهنــگ  بخــش  در  کلی گویــی  ســوم: 
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؛ ســعه تو ی  مه ها نا بر

حضور حوزه علمیه و حتی سـایر کنش گران، 

زمانـی در برنامه هـا و فعالیت هـای فرهنگـی به 

واقعیـت خواهـد پیوسـت کـه در برنامه هـای 

بلندمـدت، میان مـدت و کوتـاه مـدت، هـدف 

و نوع برنامه به روشـنی مشـخص شـده باشـد.

چهارم: ساختارهای بوروکراتیک؛
برداشـت های نادرسـت از نظم و افراط گرایی 

در کاغذبـازی، رسمی سـازی و ساختارسـازی 

سـبب شـده اسـت اکثـر زمـاِن مسـئوالن بـه 

هماهنگی هـای اداری و مکتـوب بگـذرد و تنها 

درصـد کمـی از زمـان بـرای گفت وگـو مطابـق 

موضوعـات و مسـائل مرتبـط باقـی بمانـد.

پنجـم: حاکمیت اراده سـاختارهای سیاسـی 
بـر اراده مدیران؛

نتایـج حضـور  تأثیرگـذاری و آشکارشـدن 

حوزه علمیـه در سیاسـت ها، زمان بـر اسـت و 

حتـی در کوتاه مـدت ممکـن اسـت پیامدهـای 

منفـی بـرای مدیـران داشـته باشـد. از ایـن رو 

بـر  را  سیاسـی  سـاختارهای  اراده  مدیـران، 

اراده خـود حاکـم می کننـد و بـا پذیـرش نـگاه 

کوتاه مـدت، دیگـر اراده ای بـرای اسـتفاده از 

حضـور نخبـگان حـوزوی ندارنـد.

ششـم: بی توجهـی حوزه علمیـه بـه دو مؤلفه 
قـدرت و نفوذ؛

کار نظـری و فکـری تـا حـدی اثـر دارد و 

بحث هـای سیاسـی و قـدرت نفـوذ هـم اثر خود 

را دارد. در شـرایط فعلـی، ظرفیت هـای حـوزه در 

فضاهـای سیاسـی و قـدرت و نفـوذ و فضاهای 

سـاختاری و نهـادی کمتـر مـورد توجـه قـرار 

گرفتـه اسـت.

هفتم: حضور جدی رقبای حوزه و بی توجهی 
به آن؛

تدویـن  در  حوزه علمیـه  حضـور  شـرایط 

جمهـوری  دوره  در  فرهنگـی  سیاسـت های 

اسـالمی بـه مراتـب بهتر از دوره های قبل شـده 

اسـت، امـا ایـن بـه معنای نفی حضـور و تالش 

رقبـا و دشـمنان حوزه علمیـه نیسـت. حتـی 

می تـوان گفـت کـه تـالش رقبـای حـوزه در این 

دوره بـه مراتـب بیشـتر از دوره هـای قبـل شـده 

اسـت تـا بتواننـد عدم کارآمدی حـوزه را در اداره 

نظـام دینـی اثبـات کننـد.

بنابرایـن می تـوان چالش هـای زمینـه ای را 

بـه شـکل نمـودار زیـر ترسـیم کرد:

ج( چالش های مدیریتی
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چالش هـای مدیریتی شـامل 

چالش هـای ناظـر بـه ضعـف در 

برنامه ریـزی، فراینـد و سـاختار، 

و  نظـارت  پی گیـری،  و  اجـرا 

نیـروی انسـانی اسـت.

1. برنامه ریزی
در  نظـام  نیازهـای  تنـوع 

حـوزه سیاسـت گذاری نیازمنـد 

پشـتیبانی همه جانبـه معرفتـی 

و دانشـی حوزه علمیـه اسـت. مشـخص نبـودن 

نقشـه راه تعامـل حـوزه و حاکمیـت، نداشـتن 

برنامـه بـرای پاسـخ بـه نیازهـای نظـام و عـدم 

اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای درونـی حـوزه 

ازجملـه چالش های موجود درحوزه برنامه ریزی 

اسـت، کـه مـواردی را بـر می شـماریم:

یکم: مشـخص نبودن نقشـه راه تعامل حوزه 
و حاکمیت؛

برنامـه ارتباطـی میان حوزه و نظام به صورت 

روشـن تعریـف نشـده اسـت. نظـام ارتباطـی 

حـوزه و حاکمیـت مبهـم اسـت و درواقـع هیچ 

کنش گـری در فضـای مبهـم، فعالیت نمی کند.

دوم: نداشـتن برنامه برای پاسـخ به نیازهای 
نظام؛

بررسـی مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای 

علمیـه نشـان می دهـد کـه ایـن شـورا به منزلـه 

عالی ترین سـطح سیاسـت گذاری در حوزه های 

نیازهـای  بـه  حـوزه  پاسـخ گویی  بـر  علمیـه 

وجـود  علی رغـم  اسـت.  کـرده  تأکیـد  نظـام 

ایـن مصوبـات، حوزه علمیـه در ارائـه پاسـخ بـه 

نیازهـای امـروزی جامعـه برنامه ریـزی دقیقی 

انجـام نـداده اسـت.

سـوم: عـدم اسـتفاده بهینه از 
ظرفیت هـای درونـی حوزه؛

خـود  درون  در  حوزه علمیـه 

دارد  بی بدیلـی  ظرفیت هـای 

کـه هیـچ نهـاد و سـازمانی از 

نمونـه  نیسـت.  برخـوردار  آن 

اسـت  مسـاجد  ظرفیـت،  ایـن 

اسـتفاده  بـرای  متأسـفانه  کـه 

از آن برنامه ریـزی خوبـی انجـام نشـده اسـت. 

در گذشـته، حـوزه از طریـق شـبکه مسـاجد و 

روحانیـت فرهنـگ جامعـه را مدیریـت می کرد.

چهارم: عدم تقاضای حاکمیت؛
بـرای حـل  برنامه ریـزی  برخـی معتقدنـد: 

مسـائل نظـام، منـوط به درخواسـت مسـئوالن 

نظـام اسـت. از نظـر ایـن گـروه، هر وقـت نظام 

درخواسـتی از حـوزه داشـته، حوزه علمیـه بـا 

برنامه ریـزی و تـالش، بـه آن نیـاز پاسـخ داده 

اسـت، امـا وقتـی نظـام درخواسـت و تقاضایی 

بایـد  نداشـته، حوزه علمیـه بـرای چـه کاری 

کنـد؟ برنامه ریـزی 

پنجـم: نبـود هم افزایـی و هماهنگـی میـان 
حوزویـان؛ فعالیت هـای 

در  مطالعاتـی  مراکـز  و  مؤسسـات  رشـد 

غیررسـمی  و  رسـمی  به صـورت  حوزه علمیـه 

بسـیار بـوده اسـت. ایـن رشـد، نویـد حرکـت و 

نهضـت علمـی در آینـده را می دهـد امـا الزم 

اسـت کـه برخی اصـوِل الزم بـرای حرکت موفق 

در ایـن مسـیر مـورد توجـه قـرار گیـرد. پرهیز از 

مـوازی کاری و ایجـاد هم افزایـی میان فعالیت 

حضور حوزه علمیه و حتی سایر 
و  برنامه ها  در  زمانی  کنش گران، 
فعالیت های فرهنگی به واقعیت 
خواهد پیوست که در برنامه های 
کوتاه  و  میان مدت  بلندمدت، 
به  برنامه  نوع  و  هدف  مدت، 

روشنی مشخص شده باشد.
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بخش هـای مختلـف از اصـول الزم اسـت.

ششـم: بـه رسـمیت نشـناختن مؤسسـات و 
مراکـز همـکار در درون حـوزه؛

رسمیت بخشـی بوروکراتیـک نهادهای عالی 

حوزه سـبب شـده تنها برخی نهادها و مؤسسات 

به عنوان مؤسسات حوزوی به رسمیت شناخته 

شـوند و هر نهاد یا مؤسسـه ای که خارج از این 

فراینـد مجـوز بگیردـ  حتی اگر ماهیت آن کاماًل 

حوزوی باشـدـ  نهادی حوزوی شـناخته نشـود. 

البته باید توجه داشـت که این رسمیت بخشـی 

مطلـوب اسـت و از بی نظمی جلوگیری می کند 

امـا نباید معیارهای رسمیت بخشـی به گونه ای 

باشـد کـه برخـی نهادهـای حـوزوی از دایـره آن 

خارج شوند.

هفتـم: بی توجهـی به ظرفیت هـای جمهوری 
اسـالمی بـرای حضور حوزه؛

برخـی هنـوز این گونـه فکر می کننـد، که اگر 

کسـی از ظرفیت های جدید اسـتفاده کند، خطا 

کرده اسـت. این که ما به شـرایط قبل از انقالب 

برگردیـم و بگوییـم طلبـه در منبـر و محـراب 

محـدود شـود نوعـی ظلـم به نظام اسـالمی و از 

دسـت دادن فرصتی بزرگ است.

2. فرایند و ساختار
ناشی  ضعف های  کنار  در 

دقیق،  برنامه ریزی  فقدان  از 

برای  ارتباطی  ساختار  و  فرایند 

کنش گری حوزه علمیه در تدوین 

سیاست های فرهنگی نیز ضعیف 

چالش های  به  ادامه  در  است. 

اشاره  ساختار  و  فرایند  حوزه 

می شود که عبارتند از:

یکـم: روشـن نبـودن مسـئولیت ارتبـاط بـا 
نظـام در حوزه علمیـه؛

اگرچـه شـورای تخصصـی حوزوی بـرای رفع 

معضـل ارتباطـی حـوزه بـا نظام تشـکیل شـده، 

ایـن شـورا و جایـگاه آن چنان کـه شـاید مـورد 

توجـه قـرار نگرفته اسـت. برخـی صاحب نظران، 

شـورای حـوزوی را صرفـًا سیاسـت گذار و حـوزه 

اجـرا را کامـاًل از آن جـدا می داننـد. برخـی دیگر 

نیـز معتقدنـد وظیفه شـورای عالی حـوزه صرفًا 

در ارتبـاط بـا امـور جـاری حوزه هـای علمیـه 

اسـت. در ایـن صـورت باید پرسـید کـه انتخاب 

شـورای حـوزوی بـرای واسـطه حـوزه و شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگـی آیـا در حیطـه وظایـف 

ایـن شـورا بوده اسـت؟

دوم: فقـدان نـگاه شـبکه ای در ایجـاد ارتباط 
میـان نهادها؛

در کنار چالش روشن نبودن فرایند و ساختار 

ارتباطـی، می تـوان سـاختار و مراکز متعددی را 

برشـمرد کـه هـدف خـود را برقراری ایـن ارتباط 

برشـمرده اند، امـا ارتبـاط شـبکه ای میـان ایـن 

مراکـز در حـوزه فرهنگ و به ویژه 

موضـوع خانـواده بسـیار انـدک 

است.

سوم: انتزاعی بودن مدل های 
ارتباطی؛

میـان  ارتباطـی  مدل هـای 

بخش هـای فرهنگـی به گونه ای 

در فضایـی انتزاعـی و بـه دور از 

واقعیت هـای محیطـی و عینـی 

فکــر  این گونــه  هنــوز  برخــی 
از  کســی  گــر  ا کــه  می کننــد، 
اســتفاده  جدیــد  ظرفیت هــای 
کنــد، خطــا کــرده اســت. این کــه مــا 
بــه شــرایط قبل از انقــالب برگردیم 
و بگوییــم طلبــه در منبــر و محــراب 
بــه  ظلــم  نوعــی  شــود  محــدود 
نظــام اســالمی و از دســت دادن 

اســت. بــزرگ  فرصتــی 
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ویـژه ای  انسـان های  نیازمنـد  طراحی هـای 

اسـت کـه از همـه چیـز اطـالع داشـته باشـند و 

همـه نـوع توانایـی در خـود داشـته باشـند!

3. اجرا و پی گیری
امور مربوط به اجرا و پی گیری از تدوین سیاست 

جدا نیست. در این بخش به چالش هایی از حوزه 

اجرا اشاره می شود که بر حضور حوزه علمیه در 

بخش تدوین اثرگذار است:

یکم: جدا دانستن مراحل تدوین و اجرا؛
برخی از مسئوالن حوزه تصور می کنند که با 

حضور در مرحله تدوین، حوزه علمیه به رسـالت 

و وظیفـه خـود عمـل کـرده و بـه نتیجه رسـیده 

اسـت، در حالـی کـه فراینـد سیاسـت گذاری 

چرخـه ای به هم پیوسـته اسـت.

دوم: نبـود دغدغـه و پی گیـری بـرای اجرایی 
کـردن مصوبات؛

نبـود دغدغـه برای اجرایی شـدن مصوبات و 

برنامه ها و بسـنده کردن به سـندها و برنامه های 

تزیینـی از آفت هـای سـالیان اخیـر در حـوزه 

فرهنـگ اسـت. ایـن چالـش، بـه تدریـج انگیزه 

بـرای حضـور در عرصـه تدویـن را از بین می برد.

بـه  کـردن  بسـنده   سـوم: 
راهکارهـای موقـت و زودبـازده؛

نـگاه  بـا  مسـئوالن  برخـی 

موقتـی و کوتاه مـدت بـه دوران 

دنبـال  بـه  خـود،  مسـئولیت 

کارهایـی هسـتند کـه اثـر خـود 

را فـوری نشـان دهـد و از ایـن رو 

بـه حـوزه تدویـن به مثابـه کاری 

صـوری نـگاه می کنند. برای مثال در حوزه فیلم 

و سـینما، بـه جـای کارهـای زیربنایـی، بـه یک 

کار کوتاه مـدت و صوری)ماننـد حضـور فـردی 

حوزوی در شـورای صدور مجوز پروانه سـاخت( 

می شـود. بسـنده 

چهارم: ضعف گفتمان سازی؛
برخی  اجرای  شکست  دالیل  مهم ترین  از 

به  بی توجهی  فرهنگ،  حوزه  در  سیاست ها 

گفتمان سازی به منزله مقدمه و زمینه اجراست. 

آن  حوزه علمیه  کلیدی  نقش  به عبارت دیگر، 

است که زمینه فکری، فرهنگی و نظری را برای 

اجرای موفق سیاست ها فراهم کند. اگر مردم از 

لحاظ فکری و ارزشی، سیاستی را قبول کنند، 

اجرای آن بسیار راحت تر خواهد بود.

پنجم: کم توجهی به ظرفیت های مردمی؛
از نقاط قوت انقالب اسالمی، به خدمت گرفتن 

عملیاتی کـردن  بـرای  مردمـی  ظرفیت هـای 

آرمان هـای انقـالب بـوده اسـت. با گذشـت زمان، 

ایـن فرصـت ویژه)ظرفیت های مردمـی( به تدریج 

فرامـوش شـده و دسـتگاه های دولتـی خـود را 

متولـی تمـام امـور دانسـته اند. بـرای رفـع ایـن 

معضـل بایـد در مرحلـه تدویـن، توجه ویـژه ای به 

نقـش مردم در اجرای سیاسـت ها 

از  بایـد  حوزه علمیـه  داشـت. 

ظرفیـت ویـژه ارتبـاط بـا مـردم در 

حوزه علمیـه،  )سـه گانه  مسـجد 

مـردم و مسـجد( اسـتفاده کنـد.

4. نظارت
درکنار چالش های مربوط به 

چالش های  برخی  اجرا،  حوزه 

برخــی مســئوالن بــا نــگاه موقتــی و 
کوتاه مــدت بــه دوران مســئولیت 
کارهایــی  دنبــال  بــه  خــود، 
فــوری  را  خــود  اثــر  کــه  هســتند 
نشــان دهــد و از ایــن رو بــه حــوزه 
صــوری  کاری  به مثابــه  تدویــن 

می کننــد. نــگاه 
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حوزه نظارت و ارزیابی مانند ضعف دستگاه های 

نظارتی  ابزارهای  نظارتی حاکمیتی و ضعف 

در  حضور  برای  انگیزه  که  شده  باعث  حوزه 

تدوین سیاست های فرهنگی کاهش یابد، در 

این باره بعضی موارد عبارتند از:

یکم: ضعف دستگاه های نظارتیـ  حاکمیتی؛
دسـتگاه های نظارتـی ـ حاکمیتـی ماننـد 

سـازمان بازرسـی، دیـوان محاسـبات و...، غالبًا 

مصوبـات شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی را از 

دایـره نظـارت خود کنار گذاشـته اند، درحالی که 

مصوبات این شـورا طبق بیان حضرت امام)ره( 

و مقـام معظـم رهبـری در حکـم قانـون اسـت. 

درکنـار  نظارتـی  دسـتگاه های  ورود نکـردن 

دسـتگاه های  در  مصوبـات  اجرایی  نشـدن 

مجـری، انگیـزه حضـور در مرحلـه تدویـن را 

کاهـش داده اسـت.

دوم: ضعف ابزارهای نظارتی حوزه؛
نظـارت بـر حـوزه فرهنـگ در حوزه علمیـه 

به صـورت سـنتی انجـام می شـود و از ایـن رو 

اطالعـات درسـتی از نحـوه اثربخشـی مصوبات 

و وضعیـت جامعـه بـه دسـت 

ابزارهـای  واقـع  در  نمی آیـد. 

نظارتـی حوزه در حد مشـاهدات 

و گزارش هـای مدیـران و جمعی 

از مؤمنـان اسـت.

سوم: نبود ارزیابی آثار حضور 
روحانیت؛

در کنـار سیسـتم ارزیابـی از 

مصوبـات و نحـوه اجرایـی کردن 

آن، حوزه علمیـه بایـد دو فراینـد 

ارزیابـی جداگانـه نیز در درون خود طراحی کند:

1. ارزیابـی آثـار حضـور روحانیـت در تدویـن 

سیاسـت ها: نبـود ایـن ارزیابـی سـبب شـده 

حوزه علمیه شـناخت درستی از میزان اثرگذاری 

خـود در تدویـن سیاسـت ها نداشـته باشـد؛

2. ارزیابـی از فعالیـت نماینـدگان ارتباطـی 

حـوزه بـا بخش هـای نظـام.

چهـارم: نظارت نکـردن بر فعالیت نمایندگان 
ارتباطی حـوزه با نظام؛

نبود این نظارت در درون ساختار حوزه علمیه 

سـبب شـده فردی سـال ها بـه نمایندگـی حوزه 

در دسـتگاه های حاکمیتی حضور داشـته باشد، 

در حالی کـه هیـچ ارتبـاط ارگانیکـی بیـن فـرد 

و نظـام حـوزه وجـود نـدارد و هیـچ ارزیابـی از 

حضـور او صـورت نمی گیـرد.

5. نیروی انسانی
کمبـود نیـروی متخصـص فرهنگی، اولویت 

یافتن توسـعه نهادی بر تربیت نیروی انسـانی 

و افت کمی و کیفی حضور روحانیان در فرایند 

قانون گـذاری از مهم تریـن چالش هـای نیـروی 

بـرای  حوزه علمیـه  انسـانی 

حضـور مؤثـر در فراینـد تدویـن 

سیاسـت های فرهنگـی اسـت، 

کـه عبارتنـد از:

از  نادرسـت  برداشـت  یکـم: 
طـالب؛ تخصـص 

ــی  ــت برخـ ــت نادرسـ برداشـ

مســـئوالن از تخصـــص طـــالب 

ســـبب تشـــدید پیامدهـــای 

نیـــروی  کمبـــود  منفـــی 

از نقــاط قــوت انقــالب اســالمی، 
ظرفیت هــای  به خدمت گرفتــن 
عملیاتی کــردن  بــرای  مردمــی 
آرمان هــای انقــالب بــوده اســت. 
ایــن فرصــت  زمــان،  گذشــت  بــا 
مردمــی(  ویژه)ظرفیت هــای 
و  شــده  فرامــوش  به تدریــج 
را  خــود  دولتــی  دســتگاه های 
دانســته اند. امــور  تمــام  متولــی 
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ـــه  ـــر چ ـــت. اگ ـــده اس ـــی ش ـــص فرهنگ متخص

ـــده،  ـــالح ش ـــیار اص ـــروزه بس ـــدگاه ام ـــن دی ای

ـــود دارد.  ـــوز وج ـــی آن هن ـــار منف ـــات و آث تبع

ــد  ــش بایـ ــن چالـ ــق ایـ ــی دقیـ ــرای بررسـ بـ

نگاهـــی بـــه معنـــای تخصـــص و جامعیـــت 

ــیم. ــته باشـ ــوزه داشـ در حـ

دوم: ضعـف نظـام تربیت نیـروی متخصص 
فرهنگی؛

کمبـود نیـروی متخصـص فرهنگی، در واقع 

ناشـی از ضعـف نظام تربیـت نیروی متخصص 

اسـت. این نظام نتوانسـته متناسب با نیازهای 

نظـام جمهـوری اسـالمی )از لحـاظ کمـی و 

کیفـی( بـه تربیت نیـرو بپردازد.

سـوم: اولویـت یافتـن توسـعه نهـادی بـر 
انسـانی؛ نیـروی  تربیـت 

از باورهای غلط سالیان اخیر برخی مسئوالن، 

تقدم بخشیدن توسعه نهادی بر تربیت نیروی 

انسانی است. هرجا مشکلی پیدا می شود ابتدا 

برای حل آن مشکل، ساختمانی ساخته می شود 

تا بعد نیروی انسانی در آن مستقر گردند و درباره 

حل آن مسئله فکر کنند. این در حالی است 

که اگر هزینه ساخت وساز مراکز، صرف تربیت 

نیروی انسانی می شد، هم مشکالت و مسائل 

زودتر حل می گردید و هم ساختمان های فعلی 

پویا می شد.

چهـارم: افـت کمی و کیفـی حضور روحانیان 
در قانون گذاری؛

و  فرهنگـی  متخصـص  نیـروی  کمبـود 

ضعـف نظـام تربیت سـبب شـده میـزان حضور 

روحانیان در مجلس شـورای اسـالمی به عنوان 

قـوه قانون  گـذاری در کشـور از لحـاظ کمـی و 

کیفـی افـت کنـد. بررسـی آمـار و عملکردهـا 

نشـان می دهـد کـه سال به سـال از حضـور کمی 

و کیفـی حـوزه در قانون گذاری کم شـده اسـت. 

بـه لحـاظ کمـی از حـدود 27% بـه حـدود %9 

رسـیده و بـه لحـاظ کیفـی هـم از سـطح مراجع 

و فضـالی حـوزه بسـیار پایین تـر آمـده اسـت.

بنابرایـن می تـوان چالش هـای مدیریتـی را 

بـه شـکل نمـودار زیر ترسـیم کرد:

پی نوشت:
* . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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 1 . یـاوری وحیـد، طراحـی مـدل مفهومـی مدیریـت 
عملکـرد سـازمانی بـرای سـازمان اوقـاف و امـور خیریه، 
پایان نامـه دوره دکتـری رشـته مدیریـت دولتـی گرایـش 
و  مدیریـت  دانشـکده  ص21،  توسـعه،  و  تطبیقـی 
حسابداری دانشـگاه عالمه طباطبایی، تهران، 1391.
2 . عابـدی جعفـری، حسـن؛ تسـلیمی، محمدسـعید؛ 
»تحلیـل  محمـد،  شـیخ زاده،  ابوالحسـن؛  فقیهـی، 
مضمـون و شـبکه مضامین: روشـی سـاده و کارآمد برای 
تبییـن الگوهـای موجـود در داده های کیفی«، اندیشـه 
مدیریـت راهبـردی، شـماره 2 )پیاپـی 10(، ص198-

151، پاییـز و زمسـتان 1390 .

3 . ایـن چهـار روش عبارتنـد از: اسـتفاده از کدگـذاران 
از  بازخـورد  دریافـت  خبـرگان،  گـروه  و  مسـتقل 
پاسـخ دهندگان، بـه کارگیـری تطابق هم گونـی و عرضه 

توصیفـی غنـی و ثبـت سـوابق ممیـزی.
4 . مضامیـن کلیـدی مبّیـن نکتـه مهم و برجسـته ای در 

متن هسـتند.
را  کلیـدی  مضامیـن  یک پارچه کننـده،  مضامیـن   .  5

حـول یـک محـور مشـترک گـرد هـم می آورنـد.
6 . مضمـون کالن بخش عمـده ای از مضامین و کدهای 

شناخته شـده را در خـود جای می دهد.
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نـگاه تمدنـی در دوره هـای قبـل از انقـالب بـه ایـران انباشـته از مفاهیم عرفی 
و دنیـوی بـود، در حالی کـه بعـد از انقـالب از معنـای سـکوالِر نهفتـه در تاریخ لفظ 
»تمـدن« بـه مفهومـی دینـی، اسـالمی و حتـی معنـوی تحـول یافـت. فلسـفه تمـدن و 
تمدن پژوهـی و فراینـد تمدنـی در غـرب در مسـیر تفکیک دین از زندگی بوده اسـت، در حالی که فلسـفه تمدن 
و تمدن پژوهـی در ایـراِن بعـد از انقـالب ارائـه الگویـی نظـری و عملـی از زیسـت این جهانی و عینیت بخشـیدِن 
جامـع بـه دیـِن جامع )اسـالم( بوده اسـت. با این رویکرد تمدن شناسـی و تمدن سـازی در ایراِن بعـد از انقالب 
موردتوجـه سیاسـت مداران در نظـام جمهـوری اسـالمی و محققـان و پژوهش گـران حوزوی قرار گرفته اسـت. 
نگارنـده بـا یـک نـگاه ویژه مطالعات تمدنی را در عرصه های سیاسـی و پژوهشـی می کاود و بـا مروری به برخی 
فعالیت هـا و دسـت آوردها، آسـیب های این دسـت مطالعـات را می شناسـاند و نتیجه می گیـرد به رغم نقص ها 
و کمبودهـای تأمـالت و تحقیقـات تمدنـی درایران نسـبت به مطالعـات تمدنی در جهان اسـالم، اهمیت تجربه 

میدانـی جمهـوری اسـالمی در عرصه هـای تمدنی انکارناپذیر اسـت.
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)دوره  سیاسـی  عرصه هـای  در   تمـدن 
انقـالب( از  بعـد 

ادبیـات تمدنـِی عالمـان و فقیهـان فرهنـگ 

و سیاسـت در جمهوری اسـالمی ثابت نبوده و 

تطـورات مختلفـی داشـته اسـت. واژه »تمدن« 

اسـالمی  جمهـوری  بنیان گـذار  کلمـات  در 

حضـرت امـام خمینـی بیشـتر حالـت نفی و 

سـلب دارد و ایشـان بـا به کارگیـری واژه تمـدن 

بـه رد و انـکار تمـدن غرب و تمدنی می پردازدکه 

نظـام شاهنشـاهی آن را در کتـاب »بـه سـوی 

تمـدن بـزرگ« وعده مـی داد.1 در 

یـک نـگاه، پـروژه فکـری امـامـ  

بـا توجـه بـه جایـگاه تاریخـی و 

نقـش بنیان گـذاری ایشـان در 

انقـالب، حکومـت اسـالمی )فاز 

اسـالمی(  تمـدن  سـاخت  اول 

بوده و نه کلیت تمدن اسـالمی. 

در نـگاه دیگـر و بـا توجه به دیگر 

عبـارات ایشـان کـه اسـالم را در 

می داننـد2  تمـدن  مرتبـه  اعـال 

و یـا تمـدن مسـلمانان را فـوق 

تمدن هـا می داننـد3 یـا این کـه بـر تمـدن الهی 

تأکیـد می کننـد،4 امـام بـه جنبه هـای ایجابـی 

تمـدن بـه اختصـار مورد اشـاره قرار داده اسـت، 

لیکـن چـون دوره رهبـری ایشـان از آغاز نهضت 

تـا رحلـت، دوره تأسـیس و نه تفسـیر و تفصیل 

گفتمـان انقـالب و جمهـوری اسـالمی بوده، او 

نتوانسـت به جنبه های ایجابی تمدن اسـالمی 

ورود پیـدا بکنـد. بـا ایـن همه و به رغـم ادبیات 

سیاسـی و سـلبی امـام در موضـوع تمـدن، بـه 

اندیشـه های جامـع  لحـاظ مبانـی فکـری و 

اجتماعـی، سیاسـی، فلسـفی و عرفانیِ شـان، 

نمی تـوان امـام را یـک مبـدع و یا یک مؤسـس 

تمدنـی بـه حسـاب نیاورد. رویکـرد تمدنی را در 

یـک نـگاه می تـوان متشـکل از پنـج عنصر ذیل 

دانست: 1. نگرش نظام مند به معرفت دینی؛ 2. 

اصول گرایـی در حـوزه فهـم دین، توسـعه گرایی 

در حوزه تحقق دین؛ 3. تکامل در روش اجتهاد 

و تجدید نظر در روش علوم؛ 4. ضرورت تدوین 

الگوهـای اجتماعـی؛ 5. پی ریـزی تمـدن نوین 

اسالمی.5 

بـا عنایـت بـه این پنـج اصل، 

بـدون شـک بایـد امـام را یـک 

نظریه پـرداز بلکـه یـک مؤسـس 

تمدنـی بـه حسـاب آورد. از ایـن 

اندیشـه  شـاخصه های  نظـر، 

تمدن گـرا را در آرا و عملکـرد امام 

خمینـی  بیـش از هـر جـای 

دیگـر می تـوان جسـت و جو کرد. 

در  امـام  طرح هـای  و  ایده هـا 

مـورد انقـالب فرهنگـی، وحدت 

حـوزه و دانشـگاه، اتحـاد امـت اسـالمی، نقـش 

زمـان و مـکان در اجتهـاد، والیـت مطلقـه فقیه 

و احـکام حکومتـی و باالخـره تفسـیر حکومـت 

بـه عنـوان فلسـفه عملـی فقه، همـه نقطه های 

عطـف اندیشـه تمدن گـرا و مهندسـی تمدنـی 
بـوده اسـت.6 و7

بعـد از امـام راحـل ادبیـات سـلبی تمـدن در 

د انقـالب ادامـه یافتـه و  سـخنان رهبـر مجـدِّ

در عیـن حـال از سـال 1370 )1991 م(، ادبیـات 

ایجابــی  جنبه هــای  بــه  امــام 
تمــدن بــه اختصــار مــورد اشــاره 
چــون  لیکــن  اســت،  داده  قــرار 
آغــاز  از  ایشــان  رهبــری  دوره 
نهضــت تــا رحلــت، دوره تأســیس 
گفتمــان  و نــه تفســیر و تفصیــل 
اســالمی  جمهــوری  و  انقــالب 
بــوده، او نتوانســت بــه جنبه هــای 
ورود  اســالمی  تمــدن  ایجابــی 

بکنــد. پیــدا 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

40
گفته هـای  در  تمـدن  ایجابـی 

ایشان آغاز گردید. پس از دوسال 

از تأکیدهـای رهبـری بر ضرورت 

صورت بنـدی  و  تمدن سـازی 

نظریـه  اسـالمی،  تمـدن 

هانتینگتـون  چالش برانگیـز 

مبنـی بـر برخـورد تمدن هـا )بـه 

صورت یک مقاله در سـال 1372 

)1993 م( و سـپس بـه صـورت 

یـک کتـاب در سـال 1375 ش 

)1996 م( منتشـر شـد. در سی ام 

شـهریور 1377 )سـپتامبر 1998( سـید محمـد 

خاتمـی رئیـس جمهـور وقت ایـران در واکنش 

گفت وگـوی  طـرح  هانتینگتـون،  نظریـه  بـه 

تمدن هـا )در برابـر تئـوری هانتینگتـون( را در 

سـازمان ملـل مطـرح کـرد. همزمـان گفتمـان 

تمدنـی در ادبیـات رهبـر ایـران ادامـه یافـت 

و ایشـان بـا مخاطبـان بیرونـی و گاه خارجـی 

مسـئله گفت وگوی تمدن ها را مورد تأکید قرار 

دادنـد8 و بـا مخاطبان داخلی بر تأسـیس تمدن 

و فراینـد سـاخت تمـدن تأکید کردنـد )از 1379 

ش/ 2000 م بـه بعـد(.

هـر میـزان ادبیـات تمدنی در میان عالمان و 

فقیهان اجتماع و سیاست در ایران اوج گرفت، 

نـگاه تمدنـی و ضـرورت تمدن سـازی برخـی از 

جریان هـای روشـن فکری کـه کرنـش در برابـر 

غرب را امری ناگزیر می دانند و سکوالریزاسیون 

عقب ماندگـی  از  برون رفـت  راه  را  شـرقی 

می داننـد، مغضـوب و مطـرود واقـع شـد. از 

نظر روشـن فکران سـکوالر، اساسـًا نظریه تمدن 

اسـالمی و پـروژه تمدن سـازی، 

رادیکال تریـن و حداکثری تریـن 

نظریـه در موضـوع رابطـه دیـن 

و زندگـی تلقـی می شـود. ایـن 

بدان سـبب اسـت که آن ها کاماًل 

بدیـن امر واقـف بودند که تمدن 

واژه ای فراخ و گسـترده اسـت که 

بسـیاری از حوزه هـای اجتماعی 

را پوشش می دهد.9 هانتینگتون 

می گویـد: »باالتریـن گروه بنـدی 

فرهنگـی و گسـترده ترین سـطح 

آن، هویت فرهنگی ]یا تمدنی[ اسـت که انسـان 

از آن برخـوردار اسـت.«10 برخـی از دانشـمندان 

هم به رغم پاسـخ به هانتینگتون، همین تلقی 

از تمـدن را ارائـه کرده انـد: »منظـور از تمـدن، 

بزرگ تریـن واحـدی اسـت درون کلیـت ابنـای 

بشـر که انسـان به آن گرایش دارد. غیر از جمع 

کلی بشـریت و نوع انسـان، بزرگ ترین واحدی 

کـه انسـان بـه آن تعلـق دارد، واحـد تمـدن 

اسـت.«11 برپایـه همیـن تلقی از تمـدن به مثابه 

کالن تریـن واحـد اجتماعـی، صف بندی هـا در 

قبـال ایـن موضوع شـکل گرفـت؛ چراکه اصالح 

مختلـف  حوزه هـای  اصـالح  موجـب  تمـدن 

آن  اجتماعـی می شـود و خرابـِی  و  انسـانی 

هـم حوزه هـای وسـیع اجتماعـی و فرهنگـی 

را بـه فسـاد می کشـاند و همان طـور کـه جنـگ 

میـان تمدن هـا می توانـد بسـیار مصیبت بـار و 

خطرنـاک باشـد، گفت وگـوی میـان تمدن ها یا 

تعـارف میـان تمدن هـا هم بسـیار سـازنده تر از 

گفت وگـوی میـان دو کشـور یـا حتـی دو ملـت 

بزرگ تریــن  همــان  تمــدن  گــر  ا
آن گاه  باشــد،  اجتماعــی  واحــد 
هــر دینــی )انســانی یــا الهــی( کــه 
و  بزرگ تریــن  بشــود،  تمدنــی 
وســیع ترین  در  دیــن  مؤثرتریــن 
بــود.  قلمــرو اجتماعــی خواهــد 
گــر بخواهــد به مثابــه  اســالم هــم ا
دیــن، بزرگ تریــن باشــد و هویــت 
اســالمی مســلمانان در مقیــاس 
در  بایــد  بمانــد،  محفــوظ  امــت 
قالــب تمدنــی تجلــی پیــدا بکنــد. 
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خواهـد شـد. اگر تمدن همـان بزرگ ترین واحد 

اجتماعـی باشـد، آن گاه هـر دینـی )انسـانی یـا 

الهی( که تمدنی بشـود، بزرگ ترین و مؤثرترین 

دیـن در وسـیع ترین قلمـرو اجتماعـی خواهـد 

بـود. اسـالم هـم اگـر بخواهـد به مثابـه دیـن، 

بزرگ تریـن باشـد و هویت اسـالمی مسـلمانان 

در مقیـاس امـت محفـوظ بمانـد، بایـد در قالب 

تمدنـی تجلـی پیـدا بکنـد. عـالوه این کـه اگـر 

تمدنی همچون تمدن اسـالمی بخواهد در برابر 

هجمـه فرهنگی و تمدنـی دیگربودهای تمدنی 

ماننـد تمـدن غـرب مقاومـت کنـد و از هویـت 

تاریخـی، دینی و فرهنگـی خود حفاظت نماید، 

ناگزیـر بایـد در فراینـد تمدنـی ایـن مقاومـت را 

فعال سـازد وگرنـه در برابر چرخ دنده های تمدن 

مسـلط از بیـن خواهـد رفـت و ایـن ضـرورت 

دیگـری اسـت بـرای تفکـر و نگـرش تمدنـی در 
دنیـای معاصر مسـلمانان.12

 تمدن در عرصه های دانشی
 برای پاسخ به برخی از ابهامات نظری و الهیاتی 

در موضـوع تمـدن، فعالیت هـای مختلفـی در 

دانشـگاه ها و حوزه ها مطرح شـده است که هر 

یک از آن ها می تواند محل اعتنا باشد. پیش از 

این، مطالعات تمدنی در دانشگاه های مختلف 

و در دپارتمان های تاریخ با عنوان »تاریخ تمدن 

و ملل اسالمی« خالصه می شد، اما در ایام بعد 

از انقـالب گونه های مختلفی از رویکرد الهیات 

بـه مقولـه تمدن آغاز گردید که ریشـه آن بیش 

از آن که در دانشـگاه باشـد در حوزه بوده است، 

بیش از آن که ترجمه محور باشد، تألیف محور 

بوده و بیشـتر از آن که جامعه شـناختی باشـد، 

الهیاتی و دین شناسـانه بوده اسـت. نمونه این 

قبیـل از مطالعـات را می تـوان در محصوالت و 

آثاری که در دهه هشـتاد در جمهوری اسالمی 

رخ نمود، مشـاهده کرد که در ادامه به برخی از 

این آثار و توسعه دانشی در آن اشاره می کنیم.

 پژوهش های حوزوی در موضوع تمدن
الف( مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی )پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی(
نقطـه آغازیـن مطالعـات تمدنـی در دفتـر 

تبلیغات اسـالمی و هسته علمی غرب شناسی، 

اسـالم و غرب و سـپس گروه مطالعات تمدنی 

بـود کـه از 1382 بـه ابتـکار دکتـر محمدتقـی 

سـبحانی در قالـب غرب شناسـی و سـپس در 

قالـب مطالعـات تطبیقی و تمدنی ظاهر گردید 

و اولیـن کتـاب آن بـا عنـوان »جسـتاری نظری 

در بـاب تمـدن« چاپ شـد. جسـتاری نظری در 

عمـل هـم در تعمیق مطالعات مربوط به تمدن 

و هـم در توسـعه رویکـرد تمدنـی در مطالعـات 

انسـانی و اسـالمی مؤثـر بـود. ایـن اندیشـه 

بعدهـا در کتـاب »کاوش های نظری در الهیات 

و تمـدن« توسـعه و تعمیـق یافـت. آن گاه چهار 

شـماره مجلـه کالمـی و فلسـفی »نقدونظـر« در 

موضـوع تمـدن بـه اهتمـام گـروه مطالعـات 

توسـعه  در  متفـاوت  و  نـو  گامـی  تمدنـی، 

مرزهـای دانـش تمـدن بـا رویکـرد الهیاتی بود. 

عـالوه بـر آثـار منتشـر شـده در موضـوع تمدن، 

رویکردهـای تمدنـی در ایـن گـروه، در مـورد 

علـوم اسـالمی و قابلیت هـای تمدنـی در هـر 
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یـک مورد تأکیـد قرار گرفت و در 

قالـب گفت وگوهـا و مصاحبه ها 

با اسـاتید، چشـم انداز جدیدی از 

مطالعـات تمدنـی در عرصه های 

کـه  شـد  آغـاز  اسـالم  دانشـی 

اولیـِن آن ظرفیت هـای تمدنـِی 

علـم کالم اسـالمی بـود کـه بـه 

اهتمـام عبـاس حیدری پـور بـه 

انجـام رسـید. عـالوه بـر ایـن، 

رخـداد علمـی دیگـر در این گروه 

شـکل گیری هسـته مطالعاتـی 

»قـرآن و تمـدن« بـود کـه از عمـر آن بیـش از 

پنجاه جلسـه می گذرد که در دو رویکرد تفسـیر 

ترتیبـی و تفسـیر موضوعـی بـه تمریـن و تقریر 

تمدنـی از قـرآن تمرکـز کـرده اسـت. پـروژه 

گروهـی دیگـری کـه در این مرکز انجـام گرفته، 

پـروژه »کارنامـه تمدنـی جمهـوری اسـالمی« 

اسـت کـه حاصـل مطالعـات تمدنـِی ده نفـر از 

پژوهش گران تمدنی اسـت، که از 1394 شـروع 

شـده و تاکنـون ادامـه یافتـه اسـت و تجربـه 

جمهـوری اسـالمی را در سـه ضلـع: »نظریات«، 

»اسـناد«، و »عملیـات« محـک زده اسـت. 

افـزون  براین، اولین کرسـی نظریه پردازی در 

ایـران در موضـوع »تمـدن« در همین مرکز ارائه 

گردیـد. عـالوه بـر پژوهش های یاد شـده، گروه 

مطالعـات تمدنـی در مرکـز مطالعات اجتماعی 

»مطالعـات  رشـته  طراحـی  بـه  تمدنـی،  و 

نظـری تمـدن« در مقطـع دکتـرا برای دانشـگاه 

باقرالعلوم اقـدام نمـود کـه بعـد از تصویـب 

نهایـی در وزارت علـوم، اکنـون در آسـتانه اجـرا 

دارد.  قـرار  دانشـجو  جـذب  و 

عـالوه بر رشـته مطالعات نظری 

»غرب شناسـی«  رشـته  تمـدن، 

نیـز در سـطح دکتـرِی همـان 

همیـن  به کوشـش  دانشـگاه 

گـروه نوشـته شـد و اکنـون در 

مرحلـه تصویب قـرار دارد. عالوه 

تمدنـی  مطالعـات  انجـام  بـر 

سـفرهای  مجموعـه،  ایـن  در 

موضـوع  در  مختلـف  علمـی 

تمـدن و گاه بـا رویکـرد تمدنـی 

بـه کشـورهایی همچـون امریـکای شـمالی، 

برزیـل، اروپـا )اتریـش و آلمـان(، عـراق، چین و 

مالـزی از جملـه فعالیت هـای ایـن مجموعه در 

توسـعه ارتباطـات علمـی و تمدنـی بوده اسـت 

کـه موجـب ارتقای سـطح دانش تمـدن در این 

مرکـز و گـروه مطالعـات تمدنـی گردیده اسـت.

ب( مؤسسـه مطالعـات راهبـردی علـوم و معـارف 
اسالم )مشهد(13

دیگـر از مؤسسـات کـه درموضـوع »تمـدن« 

پژوهش هـای مؤثـر در ایـران داشـته، مؤسسـه 

مطالعـات راهبـردی علـوم و معـارف اسـالم 

ایـن مؤسسـه در  در مشـهد مقـدس اسـت. 

سـال 1386 بـا مجـوز رسـمی از وزارت کشـور، 

به عنـوان مجموعـه مردم نهـاد، بـا مأموریـت 

»تولیـد سیسـتم ها و فرآیندهـای تمدنـی بـا 

اقتباس از نگرش اسـالم« تأسـیس گردید. این 

مؤسسـه در ده سـال گذشـته، محصـوالت  قابل 

توجهی را ارائه کرده که اشـاره به هریک در سـه 

در  تمدنــی  مطالعــات 
در  و  مختلــف  دانشــگاه های 
دپارتمان هــای تاریــخ بــا عنــوان 
ــالمی«  ــل اس ــدن و مل ــخ تم »تاری
خالصــه می شــد، امــا در ایــام بعــد 
گونه هــای مختلفــی از  از انقــالب 
رویکــرد الهیــات بــه مقولــه تمــدن 
آغــاز گردیــد کــه ریشــه آن بیــش از 
آن که در دانشــگاه باشــد در حوزه 

اســت. بــوده 
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حـوزه تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج می  باشـد. 

در عرصـه تحقیقاتـی، با انتشـار کتـاب »نگرش 

سیسـتمی بـه دیـن« و انجـام طـرح پژوهشـی 

»اجتهـاد تمدنی؛ چیسـتی، امکان و چگونگی« 

بـه ارائـه مبنـای نظـری پرداختـه اسـت. بـا 

انتشـار کتـاب »راهنمـای تحقیـق بـا اقتبـاس 

از نگـرش اسـالم بـه هسـتی و علـم« و انجـام 

طـرح پژوهشـی »الگوریتـم اجتهـاد« بـه ارائـه 

روش توجـه کـرده اسـت و بـا انتشـار کتـاب 

»چرخـه از تولیـد تـا مصـرف نـان بـا اقتبـاس از 

نگـرش اسـالم«، »راهنمای تدریـس با اقتباس 

از نگـرش اسـالم« بـه ارائـه نمونـه دسـت زده 

اسـت. در عرصـه آموزشـی هـم، دوره سه سـاله 

تربیـت محقـق طـراح سیسـتم های تمدنـی را 

بـرای طـالب درس خـارج برگـزار کـرده و بـه دو 

گـروه پنج نفـره تحقیقاتـی »مـدل شهرسـازی با 

اقتباس از نگرش اسـالم« و گروه »مدل تأمین 

اجتماعـی بـا اقتبـاس از نگرش اسـالم« دسـت 

یافته اسـت. در عرصه ترویجی هم چهل عنوان 

کتـاب بـا نمـاِد »نگرشـی دیگـر بـه ...«، ماننـد 

»نگرشـی دیگـر بـه آینده پژوهـی«، »نگرشـی 

دیگر به آرمان شـهر«، »نگرشـی دیگر به تمدن«، 

»نگرشـی دیگـر بـه دیـن«، »نگرشـی دیگـر بـه 

مهدویـت«، »نگرشـی دیگـر بـه قـرآن« را تولیـد 

کـرده اسـت. عالوه برایـن، نزدیـک بـه صـددوره 

تربیـت مـدرس بـا موضوعـات یـاد شـده ، برای 

اسـاتید حوزه و دانشـگاه، طالب و دانشـجویان 

و فعـاالن فرهنگـی در کشـور برگـزار کـرده و 

دانش نامـه مجـازی »مبانـی، روش و نقشـه راه 

تمدن سـازی بـا اقتبـاس از نگـرش اسـالم« در 

نشـانی الکترونیکی isin.ir را راه انداخته اسـت. 

ایـن مؤسسـه برنامـه ده سـال آینـده خـود را در 

تمرکـز بر تولید کتاب »شـهر طیب«)آرمان شـهر 

اقتبـاس شـده از نگـرش اسـالم بـا بیـان تمـام 

سیسـتم ها و فرآیندهـای الزم در یـک شـهر 

مطلـوب بـا ذکـر جزئیـات( قـرار داده و رشـته 

»فقـه  ارشـد حـوزوی  کارشناسـی  تخصصـی 

تمدنـی« را دنبـال می کنـد.

ج( فرهنگستان علوم اسالمی14
موضـوع تمـدن و همین طـور رویکرد تمدنی 

از دیربـاز مـورد توجـه فرهنگسـتان علـوم در 

حـوزه بـوده اسـت. از نـگاه فرهنگسـتان علـوم 

اسـالمی تمـدن تعّین بخـِش ارتبـاط انسـان 

بـا خـدا، جامعـه وطبیعـت اسـت و الزمـه ایـن 

ارتبـاط این اسـت که تمـدن هم در نحوه ارتباط 

انسـان بـا خـدا و هـم تأثیـر انسـان و جامعـه 

بـر طبیعـت و هـم در نحـوه تأثیـر طبیعـت بـر 

انسـان و جامعـه حضـور دارد. البتـه مناسـبات 

و ابعـاد حیـات انسـانی آن گاه وصـف تمدنـی 

پیـدا می کننـد کـه بـه پذیـرش اجتماعی برسـد 

و بـه تعبیـری نهادینه شـده باشـند. اسـالمیت 

تمـدن بـه معنـای جریـان روش منـد دیـن در 

تمامـی حوزه هـای حیـات تمدنـیـ  اجتماعـی 

بشـر اسـت. نظـام مفاهیـم )مفاهیـم بنیـادی، 

راهبـردی و کاربـردی(، سـاختارهای اجتماعـی 

)که بر اسـاس آن همه ارتباطات انسـانی شـکل 

می گیـرد(، محصـوالت تمدنـی )کـه بـر اسـاس 

آن جریـان نیـاز و ارضـای مدیریـت می شـود( 

زیرسـاخت اساسـی هـر تمدنـی اسـت کـه بـر 
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اسـاس آن اخـالق اجتماعـی و سـبک زندگـی ف

شـکل می گیـرد. از منظـر فرهنگسـتان علـوم 

اسـالمی در حـوزه بینـش تمدنـی، تکامـل و 

هماهنگی بین سـه حوزه از عقالنیت، عقالنیت 

دینـی، عقالنیـت نظـری و عقالنیـت تجربـی بر 

مـدار وحـی الهـی الزم اسـت. تکامـل عقالنیت 

دینـی درراسـتای دسـتیابی بـه فقـه نظامـات 

تمدنـی و بلکـه باالتـر فقـه احـکام سرپرسـتی 

تغییـرات اجتماعـی در مقیـاس تمدنی صورت 

می گیـرد و تکامـل عقالنیـت نظری در راسـتای 

دسـت یابی بـه حکمـت تمدنـی و نظـام فکـری 

اجتماعـی و تمدنـی و تحلیـل حرکـت و تغییـر 

پدیـده ای  تغییـرات  هماهنگـی  کیفیـت  و 

اجتماعـی و طبیعـی در عمیق تریـن الیه هـای 

فلسـفی اسـت و تکامـل عقالنیـت تجربـی در 

راسـتای باالبـردن کارآمـدی تمـدن اسـالمی در 

ارائـه معـادالت هماهنـگ جهـت تصـرف در 

انسـان، جامعه و حیات اسـت. تکامل این سـه 

حـوزه از عقالنیـت و هماهنگـی بیـن آن هـا جز 

از طریـق تکامـل منطـق و روش هـای پژوهـش 

و پایـگاه هماهنگی کننـده ایـن 

روش ها )فلسـفه شدن اسالمی( 

در ایـن سـه حـوزه از عقالنیـت 

فقاهـت  نیسـت.  امکان پذیـر 

حوزه هـای علمیـه بـا تأسـیس 

از  بتوانـد  بایـد  جدیـد  قواعـد 

بـرای  کلـی  احـکام  اسـتنباط 

موضوعـات کلـی عبور کند و فقه 

حکومتـی را بـه فقه پاسـخ گو به 

مسـائل مسـتحدثه تنـزل ندهد، 

بلکـه بـا ارائـه قواعـد جدید بـه دنبال اسـتنباط 

نظامات از منابع باشـد و افزون براین، دسـتگاه 

فقاهت باید ظرفیت خود را در سـطح اسـتنباط 

احـکام والیت و سرپرسـتی جامعه اسـالمی در 

راسـتای تحقق تمدن نوین اسـالمی در مقیاس 

جهانـی بـاال ببـرد. کتـاب »مهندسـی تمـدن 

اسـالمی« نوشـته عبدالعلـی رضایـی، کتـاب 

»اسـتمرار انقـالب بـا کدامین گفتمان« نوشـته 

مصطفـی جمالـی، و کتـاب »بینـش تمدنـی« 

نوشـته سـیدمحمدمهدی میرباقـری در همین 

راسـتا در جهـت تبییـن همین معنـا از تمدن و 

تمـدن اسـالمی بـوده اسـت.

 پژوهش های حوزوی با رویکرد تمدنی
15الف( گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم
دانشـگاه باقرالعلـوم  معاونـت آموزشـی 

دفتـر تبلیغـات اسـالمی حوزه علمیه قم اسـت 

و گـروه تاریـخ و تمـدن در آن هـم قدیمی تریـن 

گـروه دانشـگاهی در قـم اسـت کـه به تازگـی بر 

اسـاس مصوبـه هیئـت امنـای دانشـگاه نـام 

پیشـین خـود )گـروه تاریـخ( را 

در سـال 1395 بـه گـروه »تاریـخ 

اسـت.  داده  تغییـر  تمـدن«  و 

در  گـروه  فعالیـت  مهم تریـن 

ایـن فاصله زمانی، پشـتیبانی از 

تدوین برنامه و سـرفصل دروس 

رشـته مطالعـات نظـری تمـدن 

مطالعـات  مرکـز  در  کـه  بـوده 

اجتماعـی و تمدنـی پژوهشـگاِه 

علوم و فرهنگ اسـالمی طراحی 

علــوم  فرهنگســتان  نــگاه  از 
تعّین بخــِش  تمــدن  اســالمی 
ارتبــاط انســان بــا خــدا، جامعــه 
ایــن  الزمــه  و  اســت  وطبیعــت 
تمــدن  کــه  اســت  ایــن  ارتبــاط 
هــم در نحــوه ارتبــاط انســان بــا 
خــدا و هــم تأثیــر انســان و جامعــه 
بــر طبیعــت و هــم در نحــوه تأثیــر 
جامعــه  و  انســان  بــر  طبیعــت 

دارد. حضــور 
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گردیـد و درحـال پی گیـری مراحـل تصویـب 

آن در وزارت علـوم، تحقیقـات و فـن آوری و 

زمینه سـازی بـرای راه انـدازی این رشـته اسـت. 

فعالیـت  بـه  شـروع  پی گیـری  هم چنیـن 

دوفصل نامـه »مطالعـات نظری تاریخ و تمدن« 

بـر اسـاس مصوبـه میـز تمدن اسـالمی، دیگر از 

مهم تریـن اقدامـات ایـن گـروه در زمینه تمدن 

بـه شـمار مـی رود.

ب( پژوهشکده اسالم تمدنی )مشهد(16
پژوهشـکده اسـالم تمدنـی در پژوهشـگاه 

علـوم و فرهنـگ اسـالمی نیز بـه موضوع تمدن 

و همین طـور بـه رویکـرد تمدنـی در مطالعـات 

خود پرداخته اسـت. رونمایی از ابعاد و زوایای 

تمدنـِی برخـی متـون گذشـته )کـه بـه ظاهـر 

کاربـری تمدنـی ندارند( ماننـد الذریعه از جمله 

کارهـای ایـن مجموعـه بـا رویکـرد تمدنی بوده 

اسـت. عالوه بر این، برخی از آثار تمدنی دراین 

مجموعـه، برگـزاری کارگاه های تمدن اسـالمی 

در دانشـگاه ها، سـفر علمـی نخبگانـی بـا هدف 

اکتشـاف ظرفیت هـای تمدنی به جهان اسـالم 

نیـز بـا همیـن رویکـرد تمدنـی در آن جـا انجـام 

یافتـه اسـت. برخـی از آثـار تمدنـی در ایـن 

پژوهشـکده عبارتنـد از کتـاب »اندیشـه های 

تمدنی آیة اهلل شیخ محمد رضا کلباسی«)آماده 

نشـر(، و کتاب »اندیشـه های تمدنی شیخ عزیز 

 »Islamic perspective« اهلل عطـاردی«، مجلـه

در  انتقـادی  مطالعـات  »نقـش  مقـاالت  و 

احیـای علـوم دینـی در تمـدن نوین اسـالمی«، 

»طبقه بنـدی علـوم بـا رویکرد اسـالمی ایرانی«، 

مختصـات  و  الزامـات  شناسـایی  »ضـرورت 

پارادایـم جدیـد«، »پارادایم نوین تقسـیم علوم 

در ایـران«، »پیامدهـای اقبـال و ادبـار بـه علوم 

طبیعـی در تمـدن اسـالمی«، »ظرفیـت تمدنِی 

محبـت در مکتـب رضـوی«، »بررسـی جایـگاه 

تعامـل تمدنـی حوزه هـای علمیـه شـیعه در 

دانـش  موقعیـت  »بررسـی  اسـالم«،  جهـان 

تمدن شناسـی در تمـدن اسـالمی«، »موقعیـت 

امامـان  روزگار  در  شـیعه  تمدنـی  فرهنگـی 

 ،»بـا تأکیـد بـر دوره امامـت حضـرت رضـا

»بینش هـا وکنش های تمدنی سـید مرتضی«، 

»کاربـرد  جاحـظ«،  اجتماعـی  »اندیشـه های 

واژگان عدالـت و تمـدن و نسـبت میـان آن دو 

در قـرآن«، موضـوع تمدن اندیشـی و موقعیـت 

کنونـی آن در ایـران«، »الـزام نخسـت حرکت به 

سـوی برپایـی تمـدن نویـن اسـالمی«، »گذری 

بـر ابعـاد فرهنگـی تمدنـی شـیعیان در تاریـخ 

اسـالم بـه روایـت عبدالجلیـل قزوینی در کتاب 

النقض« و »جایگاه نمادها در ایجاد و گسترش 

تمـدن اسـالمی« از جملـه نمونه های مطالعات 

تمدنـی در ایـن پژوهشـکده بـوده اسـت.

ج( پژوهشـکده تاریخ )پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی(17

پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسـالمی، عالوه 

بـر این کـه در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی 

مسـتقل بـه موضـوع تمدن و بـه رویکرد تمدنی 

می پردازد، در برخی از پژوهشـکده های خود نیز 

رویکـرد تمدنـی را همـواره در نظـر گرفته اسـت 

کـه از آن جملـه می تـوان بـه پژوهشـکده تاریخ 
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و سـیره اهل بیت  اشـاره کرد. 

رویکـرد تمدنـی در بازشناسـی 

نهادهـا سیاسـی، اجتماعـی و 

فرهنگـی در کتاب های زیر لحاظ 

شـده اسـت: »دیوان نقابـت« اثر 

محمدهـادی خالقی که پیدایش 

تشـکیالت  اولیـه  گسـترش  و 

بررسـی  را  سـادات  سرپرسـتی 

کـرده اسـت، »دولتمردان شـیعه 

در دسـتگاه خالفت عباسـی« اثر 

مصطفی صادقی که از شخصیت شیعی کارگزار 

خالفـت عباسـی بحـث کـرده و کتـاب »نهـاد 

والیت عهـدی در خالفـت امـوی و عباسـی« اثـر 

عبـاس احمدونـد. عالوه بر آثار یاد شـده، برخی 

از آثـار ایـن مجموعـه به مقولـه فرهنگ جامعه 

پرداخته انـد: »فرهنگ نامـه مؤلفـان  اسـالمی 

اسـالمی« که نویسـندگان مسـلمان و آثار آن  ها 

را بـه اختصـار تا پایان قرن ششـم بررسـی کرده 

اسـت، »سـیمای دوازده امام در میراث مکتوب 

اهل سـنت« اثـر منصور داداش نـژاد که زندگانی 

ائمـه  را در کتاب هـا و فرهنـگ اهل سـنت 

بررسـی کـرده اسـت و »اهل بیـت  در آثـار 

دانشـمندان اندلـس« اثـر حمیدرضـا مطهـری 

کـه دیـدگاه و فرهنـگ دانشـمندان اندلـس 

دربـارۀ اهل بیـت را تبییـن کـرده اسـت. در ایـن 

بیـن، برخـی از تحقیقـات معطـوف بـه میـراث 

گذشـتگان )مانند تاریخ نـگاری ابن طاووس اثر 

مصطفی صادقی(، و برخی از آثار تعاملی مانند 

»تعامـل شـیعیان امامیـه بـا دیگـر مسـلمانان 

در سـه قـرن اول هجـری« اثـر سـیدعبداهلل 

  حسـینی و نیز »مواجهه ائمه

بـا ناهنجاری هـای اجتماعـی« 

واسـعی  سـیدعلی رضا  اثـر 

»مناسـبات  همین طـور  و 

اثـر  ایرانیـان«  و    اهل بیـت

سـیدمحمود سـامانی و »رسـول 

تنش هـای  مدیریـت  خـداو 

مدینـه« اثر حسـین قاضی خانی 

از جمله آثاری هسـتند که بحث 

تعامـل مسـلمانان بـا دیگـران و 

تـالش آن هـا در تنش زدایـی را بحـث کرده انـد. 

برخـی از پژوهش هـای تمدنـی در پژوهشـکده 

بـه فرهنـگ و تمـدن مناطـق خـارج از قلمـرو 

ایـران پرداختـه اسـت کـه از آن جملـه می توان 

بـه »تاریـخ اجتماعی شـیعیان هند« اشـاره کرد 

کـه روابـط اجتماعـی شـیعیان در ایـن منطقـه 

را بررسـی کـرده یـا کتـاب »فرهنـگ و تمـدن 

اسـالمی در ماوراءالنهـر« کـه همین مقوله را در 

ماوراءالنهـر پـی گرفتـه اسـت.

)در  تمــدن«  رویکــرد  و   »موضــوع 
) ی ز ن ســا گفتما

اسـالمی  الفکـر  لتنمیـه  الحضـاره  مرکـز  الـف( 
)گفتمان سازی در سطح جهان اسالم(18

بـرای پی گیـری پـروژه تمدن نوین اسـالمی 

در سـطح جهان اسـالم با همت چند شـخصیت 

فکری و فرهنگی از ایران و لبنان در سـال 2007 

میالدی )برابر با 1386 شمسـی( مؤسسـه ای با 

نـام »مرکـز الحضـارة لتنمیة الفکر اسـالمی« در 

شـهر بیـروت پایه گـذاری گردید. مرکـز الحضارة 

کــه  بــاور  بــا ایــن  مرکــز الحضــارة 
راه عملــی بــرای حــل معضــالت 
بــا  تنهــا  اســالم،  جهــان  کنونــی 
بــر  مســلمان  نخبــگان  توافــق 
راهبــردی و مصالــح  اصــول  ســر 
مشــترک امــت اســالمی صــورت 
می پذیــرد، معتقــد اســت کــه ایــن 
پرتــو  در  حاضــر  حــال  در  مهــم  
اســالمی  نویــن  تمــدن  گفتمــان 

می پذیــرد. امــکان 
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بـا ایـن بـاور کـه راه عملـی برای حـل معضالت 

کنونـی جهـان اسـالم، تنهـا بـا توافـق نخبـگان 

مسـلمان بـر سـر اصـول راهبـردی و مصالـح 

می پذیـرد،  صـورت  اسـالمی  امـت  مشـترک 

معتقـد اسـت کـه ایـن مهـم  در حـال حاضـر 

در پرتـو گفتمـان تمـدن نویـن اسـالمی امـکان 

می پذیرد. این مؤسسـه پس از ده سـال فعالیت 

مسـتمر بـا تولیـد 250 جلـد کتـاب و برقـراری 

ارتبـاط گسـترده بـا محافـل علمـی و فرهنگی و 

تشـکیل سـی همایـش و نشسـت تخصصـی و 

150 بـار حضـور در نمایشـگاه های بین المللـی 

و... گامی بلند برداشـته اسـت. مرکز الحضاره در 

راسـتای شناسـایی و شناساندن اصول و عناصر 

مدنیـت نویـن اسـالمی، از همـان آغـاز اهـداف 

زیـر را در دسـتور کار خویـش قـرار داد:

1. شـناخت چارچـوب تفکر تمدنی اسـالم از 

منظـر معـارف قـرآن کریم و سـنت پیامبر بزرگ 

اسـالم و اهل بیت ایشـان؛

2. بازخوانـی تجربه هـای تمدنـی مسـلمین 

در طـول تاریـخ  و نیـز بازشناسـی اندیشـه ها و 

اقدامـات اصالحـی متفکران و رهبران اسـالمی 

در دوره معاصـر؛

3. پی جویـی اسـباب انحطـاط و انفعـال 

فکـری و تمدنـی جهـان اسـالم در برابـر دنیـای 

غـرب و آسیب شناسـی فرهنگـی و اجتماعـی 

جوامـع اسـالمی؛

4. برقـراری پل هـای ارتباطـی میان نخبگان 

و  معرفـی  جهـت  در  اسـالمی  مؤسسـات  و 

گسـترش اندیشـه تمدنـی اسـالم؛ 5. ایجـاد 

شـبکه تعامـالت و تبـادالت فکـری در میـان 

نخبـگان در جهـت مشـارکت در تولید بنیادهای 

تمـدن نویـن اسـالمی.

در راسـتای اهـداف یادشـده، مقـرر شـد کـه 

ایـن برنامـه کالن در سـه گام پی گیـری گـردد:

گام نخست: تولید و تقویت ادبیات تمدنی 
از طریـق تألیـف، ترجمـه و برپایی نشسـت ها و 

همایش ها؛

گام دوم: تـالش در جهـت گفتمان سـازی 
گسـترده در خصـوص اندیشـه تمدنـی اسـالم 

و ارائـه آن به صـورت پارادایـم رقیـب در برابـر 

مدرنیتـه؛

گام سـوم: ایجـاد زمینه هـای الزم بـرای 
تولیـد مؤلفه هـای علـوم تمدن سـاز اسـالمی 

به صـورت مشـترک توسـط نخبـگان مسـلمان.

گفتنی است که  زبان موردنظر در برنامه های 

این مرکز به دلیل محدودیت امکانات، به زبان 

عربی محدود است و سطح مخاطبان نیز به 

نخبگان علمی و دینی و به ویژه نسل جوان 

اختصاص  اسالمی  کشورهای  در  اندیشمند 

دارد.

بـرای تحقـق گام نخسـت، مرکـز بـا طراحـی 

پنـج سلسـله، بـه تألیـف و تولیـد آثـار علمـی 

ایـن راسـتا پرداخـت: سلسـله مطالعـات  در 

تمدنـی، سلسـله  قرآنـی، سلسـله مطالعـات 

شـخصیت های فکر و اصالح، سلسـله تجربیات 

ایـران معاصـر و سلسـله روابـط ایـران و عـرب.

البتـه مرکـز در ضمـن پرکـردن خـأ ادبیـات 

گسـترده  توزیـع  و  تولیـد  طریـق  از  تمدنـی 

بـا شـخصیت های  تعامـل گسـترده  از  آثـار، 

فکـری، اجتماعـی و سیاسـی و نیـز همـکاری 
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بـا مؤسسـات علمـی غافـل نمانـده و به انـدازه 

خـود، توانسـته جایـگاه شایسـته ای در سـطح 

فراورده هـای  آورد.  بـه دسـت  جهـان اسـالم 

علمـی و موقعیـت بین  المللـی مرکـز الحضـاره 

امـروزه فرصتـی فراهم آورده اسـت تـا گام های 

بعـدی را در راسـتای گسـترش تفکـر تمدنـی به 

سـهولت و عمـق بیشـتری برداشـت. بی گمـان 

ایـن مهـم تنهـا در سـایه همـکاری و هم افزایی 

سـایر مؤسسـات اسـالمی امکان پذیر می گردد.

ب( میز تمدن )در قطب نظام سیاسی و اجتماعِی 
دفتر تبلیغات اسالمی(19

میـز تمـدن کـه فعالیت خـود را در چارچوب 

رویکـرد مسـئله محور دفتـر تبلیغـات اسـالمی 

از بهمـن 1393 آغـاز کـرده، پـس از تدویـن 

بیانیـه تبیینـی مفهـوم ضعـف بینـش تمدنـی 

نظـام  و  خـود(  کانونـی  مسـئله  مثابـه  )بـه 

موضوعـات آن کـه در نشسـتی عمومـی بـا 

حضـور صاحب نظـران اعتبارسـنجی و ویرایـش 

چهارمحـور  در  را  فعالیت هایـی  بـود،  شـده 

آمـوزش، پژوهـش، فرهنگ سـازی و اصـالح 

قوانیـن و سـاختارها بـا محوریـت و اولویـت 

جامعـه مخاطـب طـالب سـامان داده اسـت. 

مرحلـه نخسـت فعالیت هـای این میـز به منزله 

سـتاد بـرای مراکـز اقـدام در دفتـر تبلیغـات 

اسـالمی، بـه مباحـث نظـری تمدن بـا تأکید بر 

تمـدن نویـن اسـالمی معطـوف اسـت و اکنون 

محـور اصلـی ایـن فعالیت هـا تبییـن و ترویـج 

مفهـوم بینـش تمدنی و شـاخصه های آن برای 

گروه هـای مختلـف روحانیـان ماننـد مبلغـان، 

طـالب در حـال تحصیـل و حتـی ائمـه جمعـه 

اسـت. راه اندازی سـامانه جامع تمدن اسـالمی 

از جملـه فعالیت هـای شـاخص میـز در آینـده 

نزدیک اسـت. برخی از اقداماتی که در این میز 

انجـام گرفتـه عبارتنـد از:20تدویـن بسـته جامع 

اقدامـات حـل مسـائل معطـوف بـه مسـئله 

ضعـف بینـش تمدنـی، طراحـی ماتریس نظام 

مسـائل و راهکارهـای حـل مسـائل تمدنـی، 

طراحـی پژوهش هـای معطـوف بـه مفاهیـم، 

جریان هـا،  رویکردهـا،  نظریه هـا،  چیسـتی، 

مأخذشناسـی، معطوف به تاریخ تمدن گذشـته 

اسـالمی؛ معطـوف بـه تمـدن نویـن اسـالمی؛ 

معطـوف اسـت بـه آموزه هـای تمدنـی اسـالم 

بـا تأکیـد بـر مکتـب اهـل بیـت، معطوف به 

تمـدن اسـالمی و دیگر تمدن هـا، به ویژه تمدن 

غـرب، طراحـی و تدویـن طـرح جامع آموزشـی 

در حـوزه تمدن )تأسـیس رشـته های مطالعات 

نظـری تمدن، فلسـفه تاریـخ( در مقطع دکتری 

و سـطح چهـار حوزه و ارشـد، برگـزاری کارگاه ها 

و  اسـالمی  تمـدن  آموزشـی  نشسـت های  و 

آموزش هـای غیررسـمی و نشسـت های علمـی 

تخصصـی مرتبـط بـا تمـدن اسـالمی، هدایـت 

و حمایـت پایان نامه هـای مرتبـط بـا تمـدن 

اسـالمی )فقهـی، فلسـفی، کالمـی، تفسـیری 

علمـی  همایش هـای  برگـزاری  وحدیثـی(، 

ترویجـی در حـوزه تمـدن اسـالمی و برگـزاری 

نشسـت و مسـابقات هنری و ادبی و مسـابقات 

در  هنـری  فرهنگـی ـ  فعالیت هـای  انجـام  و 

حـوزه تمـدن اسـالمی، طراحـی سـامانه تمـدن 

و  تعامـل  چگونگـی  در  بازبینـی  اسـالمی، 
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رشـته های  و  تمدنـی  گروه هـای  تمرکززایـی 

آموزشـی و پژوهشـی.

سـال  چهـار  )در   خمینـی امـام  مؤسسـه  ج( 
اخیر(21

مباحـث مربـوط بـه تمـدن نویـن اسـالمی 

از اولویت هـا و محورهـای برنامـه پنج سـاله 

)از  اندیشـه معاصـر  تاریـخ  گـروه  پژوهشـی 

امـام  مؤسسـه  در  شمسـی(   1400  -1395

خمینـی بوده اسـت. مسـئولیت کمیسـیون 

»ظرفیت هـای موجـود برای تمدن سـازی نوین 

اسـالمی« در برنامـه سـاالنه هفتـه علمی تمدن 

نویـن اسـالمی به مـدت چهـار سـال برعهـده 

مؤسسـه امـام خمینـی بوده اسـت. در قالب 

ایـن کمیسـیون حـدود سـی مقالـه ترویجـی و 

علمی ـ پژوهشـی سـفارش و تدوین شـده است 

کـه بیسـت مقالـه آن در مجموعه مقاالت هفته 

علمـی تمـدن نوین اسـالمی و در برخی مجالت 

عملی-پژوهشـی منتشـر شـد. دبیرخانـه علمی 

هفتـه علمـی تمـدن نوین اسـالمی در مؤسسـه 

امـام خمینـی مسـتقر شـده کـه مسـئولیت 

نظـارت و ارزیابـی مقـاالت ارائـه شـده بـه ایـن 

همایـش و فصل بنـدی و چینـش مجموعـه 

مقـاالت جهـت انتشـار را در چهـار سـال اخیـر 

درحـدود دویسـت مقالـه برعهده داشـته اسـت. 

پنـج کرسـی ترویجـی و ده نشسـت علمـی در 

موضوع تمدن نوین اسـالمی در سـه سـال اخیر 

در مؤسسـه امام خمینی برگزار شـده اسـت. 

مسـئولیت کمیسـیون علوم انسـانی اسالمی و 

تمـدن نویـن اسـالمی در همایش بیـن المللی 

علـوم انسـانی اسـالمی در 1396 شمسـی،  نیـز 

برعهـده گـروه تاریـخ اندیشـه معاصـر مؤسسـه 

امـام خمینـی بـوده کـه در قالـب ایـن همایش 

هـم پنـج مقالـه علمـی پژوهشـی تدویـن و در 

همایـش ارائه شـد.

 آسیب ها و ظرفیت های تمدن پژوهی در 
ایران

در  کـه  گسـترده ای  فعالیت هـای  به رغـم 

دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها در حـوزه علمیـه 

بعـد از انقـالب در موضـوع تمـدن یـا بـا رویکرد 

تمدنـی شـکل گرفتـه، چندیـن آفـت و آسـیب 

همـواره تمـدن و تمدن پژوهـان را آزرده و مانـع 

از هم افزایـی و دقـت در ایـن مطالعـات گشـته 

اسـت:

نخسـت:این که ایـن فعالیت هـا ناظـر بـه 

هـم نبـوده و از پیشـینه ها در تحقیقـات تمدنی 

آگاهی الزم وجود نداشـته اسـت. فقدان ارتباط 

پژوهش گـران تمدنـی بـا یک دیگـر، بی اطالعی 

از کارهـای انجـام شـده، فقـدان گفت وگوهـا و 

هم اندیشـی های مؤثـر، تأکیـد بـر آیین هـای 

به طـور  همایش هـا  در  تشـریفات  و  تمدنـی 

را  حوزه هـا  در  تمدنـی  مطالعـات  آشـکاری 

ضعیـف و گاه ناکارآمـد سـاخته اسـت؛

دوم: نبـود رویکـرد انضمامـی در مطالعـات 

تمدنـی، توقـف در لفـظ تمـدن و غفلـت از 

واقعیـت، عناصـر، اصول و شـاخص های تمدن 

در دنیـای اسـالم و همین طـور بی توجهـی بـه 

نیازهـای کالن مسـلمان معاصـر درعمل تمدن 

و تمدن پژوهـی در ایـران را عقیـم کـرده اسـت. 
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ایـن غفلـت بـزرگ، خأهـای بزرگـی را موجـب ف

شـده و فاصله هـا بیـن حـوزه نظـر و عمـل را 

بیشـتر و عمیق تـر نموده اسـت. تأکیـد بر حوزه 

نظـر و فراموشـی سـاحت های عملـی، به لحاظ 

روانـی نوعـی اعتمـاد بـه نفـس غیرواقعـی در 

موضـوع تمـدن ایجـاد کـرده و تمدن پژوهـان و 

کنش گران تمدنی را به فضای رقابت تمدنی در 

دنیـای اسـالم بی توجه و گاه بی انگیزه سـاخته 

و سسـتی و تنبلی هـای بنیان کـن را موجـب 

شـده اسـت. سـرعت تحـوالت تمدنـی در جهان 

امـروز اسـالم حتـی در جاهایی )ماننـد مالزی( 

کـه پیشـینه ای در تمدن و فرهنگ نداشـته اند، 

سرنوشـت و آینده این کشـورها را برخالف میل 

مـا رقـم می زنـد و رقبـای مذهبـی یا دینـی ما را 

بـه رقبـای جـدِی تمدنـی مـا بدل می سـازد؛

حـوزه  در  دانشـی  بـزرگ  سـوم: خأهـای 

مطالعـات تمدنـی اسـت. نـوع تمدن پژوهـان 

در ایـران، به جهـت دانـش زبانـی 

و  ندارنـد  را  الزم  آمادگی هـای 

غالبـًا تک زبانـه یـا دوزبانه انـد. 

تمدن پژوهـان  در  زبانـی  فقـر 

ایرانـی موجـب ناآگاهی آن ها از 

ادبیات بسیار گسترده تمدنی در 

دنیای امروز شـده است. ادبیات 

متراکمـی که بعـد از هانتیگتون 

در مورد تمدن و تمدن اسالمی در 

غـرب به وجود آمده، بسـیار قابل 

اعتناسـت، در حالی کـه محققان 

تمدنـی در حـوزه در کتاب هـای 

قدیمـی تمـدن توقـف کرده اند و 

در ایـن جهـت رشـدی نداشـته اند. تک اندیشـی 

در حوزه هـای تمدنـی هـم درهمین راسـتا بوده 

اسـت. تمدن موضوعی فراخ اسـت و اندیشـه در 

آن موضوع نیز باید در مقیاس کالن و گسـترده 

و در سـطح جهـان اسـالم انعقـاد پیـدا بکنـد. 

باوجودایـن، بسـیاری از اندیشـه های تمـدن 

معطـوف بـه اندیشـه های رقبـای عـرب، ترک و 

ماالیایـی نیسـت و اساسـًا اندیشـه تمدنـی در 

وضعیـت ارتباطـی و گفت وگویـی با دیگران رخ 

نمی دهـد. ایـن رویکـرد تک بینـی هـم اندیشـه 

تمدنـی را نحیـف و ناقـص خواهـد کـرد و هـم 

کنـش تمدنـی را عقیـم و بی نتیجـه خواهـد 

سـاخت.

نکته چهارم: آفت اصلی در تمدن پژوهی یا 

رویکرد تمدنی، سیاسی کردن و شعاری جلوه 

دادن تمدن است. نظریه تمدن و تمدن اسالمی 

باید در دانشگاه و حوزه و در فرایند تحصیالت 

و تحقیقات تمدنی شکل بگیرد. 

نهادهای  پشتیبانی  و  حمایت 

سیاسی از تمدن پژوهی، آن هم 

در فضایی که تمدن پژوهی برخی 

به سخره  سکوالر  جریانات  از 

و  مهم  بسیار  می شود،  گرفته 

ورودهای  اما  است،  حیاتی 

ساحت  در  سیاسی  نابهنگام 

دانش تمدنی و تولیدات علمی 

می تواند  تمدنی  رویکرد  با 

آفت هایی داشته باشد که باید 

از آن حذر کرد.

در  انضمامــی  رویکــرد  نبــود 
در  توقــف  تمدنــی،  مطالعــات 
لفــظ تمــدن و غفلــت از واقعیــت، 
اصــول و شــاخص های  عناصــر، 
و  اســالم  دنیــای  در  تمــدن 
بــه  بی توجهــی  همین طــور 
نیازهــای کالن مســلمان معاصــر 
درعمــل تمــدن و تمدن پژوهــی 
در ایران را عقیم کرده اســت. این 
غفلــت بــزرگ، خألهــای بزرگــی را 
موجــب شــده و فاصله هــا بیــن 
و  بیشــتر  را  عمــل  و  نظــر  حــوزه 

اســت. نمــوده  عمیق تــر 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

رم
چها

م و 
سو

ره 
شما

51

 نتیجه
بررسـی محتوایـی آنچـه در حوزه های علمیه 

بعـد از انقـالب درمـورد تمـدن انجـام گرفتـه، 

کار مبسـوطی را می طلبـد تـا معلـوم گـردد کـه 

مطالعـات تمدنـی چه مقدار بـه مرزهای دانش 

تمدن نزدیک تر شـده اسـت و چه میزان مسائل 

موجـود در جهـان اسـالم را حـل کـرده اسـت و 

در نهایـت در تفکـر و زیسـت مسـلمان امـروز 

چه قـدر و چه سـان اثرگذار بـوده و موجب تغییر 

شـده اسـت. دراین بـاره کسـانی کـه در موضـوع 

تمـدن پژوهـش کـرده و نوشـته اند متفـاوت با 

کسـانی اند کـه بـا رویکـرد تمدنـی نوشـته اند، 

هرچنـد تمدن پژوهـان بـه پژوهش گرانـی که با 

رویکـرد تمدنـی بحث می کنند، مدد می رسـانند 

و پژوهش گـران بـا رویکـرد تمدنی هم مسـائل 

قـرار  تمدن پژوهـان  اختیـار  در  را  جدیـدی 

می دهنـد.

گفتنـی اسـت تأمـالت و تحقیقـات تمدنـی 

خأهـای بسـیاری در ایـران داشـته و گاه مـا 

در مطالعـات تمدنـی از جهـان اسـالم عقب تـر 

بوده ایـم، امـا تجربه میدانی جمهوری اسـالمی 

در عرصه هـای تمدنـی بسـیار قابل اعتنـا بوده و 

حرکـت تمدنـی هـم پیش تـر از تفکـر تمدنـی و 

جلوتـر از تجربـه تمدنـی در دیگـر کشـورها بوده 

اسـت. تجربـه تمدنـی در ایـران، سـطح بینـش 

تمدنـی در ایـران را هـم متفـاوت کـرده اسـت.

پی نوشت:
* . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

1 . صحیفـه امـام خمینـی، ج 3، ص 369، 408 و411، 

مؤسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی، تهـران 1378.
2. همان، ج 1، ص 301.
3 . همان، ج 1، ص 374.
4 . همان، ج 6، ص 343.

بـر  "درآمـدی  مقالـه  سـبحانی،  محمدتقـی   .  5
ایـران  در  دینـی  اجتماعـی  اندیشـه  جریان شناسـی 
سـال  ص301-295.  نظـر،  و  نقـد  مجلـه  معاصـر"، 

.1385  ،44-43 شـماره  یازدهـم، 
6 . همـان، مقالـه "درآمـدی بـر جریان شناسـی اندیشـه 
سـال  نظـر،  و  نقـد  مجلـه  معاصـر"،  ایـران  در  دینـی 

.1386 ص266،   ،46-45 شـماره  دوازدهـم، 
7 . بـرای مطالعـه بیشـتر نـک: نهضت علمـی و فرهنگی 
از نـگاه امـام خمینـی، گروه مؤلفـان، پژوهشـگاه علوم و 

فرهنگ اسـالمی، قـم 1386.
8 . ایشـان در سـال 1378 در دیدار با وزیر امور خارجه و 
نماینـدگان سیاسـی ایرانی در خارج از کشـور بر اهمیت 
بحـث گفت وگـو بـا تمدن هـا )نـه بـا دولت هـا و مأمـوران 

سـرویس های اطالعاتـی( را تأکیـد کردند.
9 . Bruce Mazlish, “Civilization in a Historical and 
Global Perspective” International Sociology,P16, 
2001.

10. سـاموئل هانتینگتـون، " نظریـه برخـورد تمدن هـا، 
هانتینگتـون و منتقدانـش"، ص48، ترجمـه و ویراسـته 
مجتبـی امیـری، مرکـز چـاپ و انتشـارات وزارت امـور 

خارجـه، تهـران 1382. 
و  تمدن هـا  "برخـورد  مقالـه  ص124،  همـان،   .11

نصـر. حسـین  نوشـته  بشـر"  آینـده  سـازندگی 
12. بـر اسـاس همیـن نگاه اسـت کـه مرادخـای کاپالن 
در کتـاب »یهودیـت بـه مثابـه تمـدن« بقـای یهودیـت به 
مثابـه دیـن را وابسـته بـه تأسـیس تمـدن یهـود در امریکا 
می دانـد تـا بتوانـد از هویـت دینـی و یهـودی در برابـر 

مدرنیتـه مسـیحی و مدرنیتـٔه سـکوالر محافظـت کنـد.



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

52
13. Kaplan, Mordecai; Judaism as a civilization, 
Toward a Reconstruction of American-Jewish Life, 

Jewish Publication Society of America, 1994

دکتر  المسلمین  و  حجة االسالم  توسط  گزارش  این 
عبدالحمید واسطی تهیه و به نویسنده ارسال گردیده 

است.
توسط  اسالمی  علوم  فرهنگستان  از  گزارش   .  14
حجة االسالم و المسلمین دکتر مصطفی جمالی تهیه 

و ارائه شده است.
15 . این گزارش کوتاه از فعالیت گروه تاریخ دانشگاه 
باقرالعلوم  توسط حجة االسالم و المسلمین دکتر 

محسن الویری ارائه گردیده است.
16 . گزارش از پژوهشکده اسالم تمدن و فعالیت های 
ارائه  و  آماده  باغستانی  توسط دکتر محمد  آن  تمدنی 

شده و البته توسط این جانب تلخیص شده است.

17. این قسمت توسط ریاست محترم پژوهشکده تاریخ 
و سیره، جناب آقای دکتر حمیدرضا مطهری ارائه شده 

است.
محترم  ریاست  توسط  الحضارة  مرکز  از  گزارش   .18
سبحانی  محمد تقی  والمسلمین  حجة االسالم  مرکز، 

آماده شده است.
اسالمی،  تبلیغات  دفتر  در  تمدن  میز  از  گزارش   .19
دکتر  حجة االسالم  جناب  میز  محترم  رئیس  توسط 

محسن الویری آماده و ارائه شده است.
تمدن،  میز  دبیر محترم  توسط  اقدامات  فهرست   .20

آقای مجید نقدی تهیه و ارسال شده است.
21  این قسمت از گزارش توسط حجة االسالم و المسلمین 

دکتر مهدی ابوطالبی تهیه و ارائه شده است.
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از کارکردهـای بنیادیـن انقـالب اسـالمی در هموار کردن مسـیر جهانی شـدن 
حـوزه، گشـودن فرصت هـا و افق هـای جهانیـت در پیـش روی حوزه اسـت. با رخ 
دادن انقـالب حجـم گسـترده ای از پرسـش ها و انتظارهـای نو در مقابـل حوزویان قرار 
گرفـت. ظرفیت هـای علمـی و بینشـی دینی حوزه علمیه آن قدر زیـاد بود که حوزه علمیـه علی رغم چالش انگیز 
بـودن ایـن مسـیر امـا در تعامـل بـا این چالش هـای فراروی نظـام و انقـالب و اقتضاهای توسـعه و نهضت جهان 
اسـالم دسـت به کار شـد؛ در خـود بازنگری هـای وسـیعی کـرد و طرح هـای تحـول بسـیاری را پیش نهـاد: از 
آغازیـن گام هـای حرکـت انقـالب بـا ورود حضرت امام خمینی که به اصالح و سـاماندهی حـوزه و فراخوان 
بـه بازسـازی نگرش هـا و بینش هـای عالمـان و مراجـع و طـالب حوزه انجامیـد و آن گاه اکنون کـه طرح جامع 
تحـول مقـام معظـم رهبری در این مراحل حسـاس و تعیین کننده مطرح می شـود. براثر این تحوالت و مناسـبات 
حـوزه بـا عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی و حتی تمدنی در سـطح ملی)انقالب اسـالمی( و جهان اسـالم و بلکه 

بین الملـل دسـت وپنجه نـرم کرد.
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جهانـی بـودن و انسـان گرایی از ذاتیات دین 

اسـالم اسـت. نهـادی کـه متولـی و متصـدی 

دیـن اسـت در عالی تریـن سـطوح بایـد رویکـرد 

جهانی داشـته باشـد. سـخن از جهانی اندیشـی 

و جهان گرایـی در محافـل ما کم وبیش هسـت. 

مدیـران و روحانیـان و کارشناسـان نیـز همه جا 

ازاین گونـه ضرورتـی کمابیـش سـخن گفتـه و 

می گوینـد، امـا بایـد پذیرفـت در میـداِن عمـل، 

شـاید بـه خاطـر کم توجهـی بـه مقتضیـاِت 

منطقـِی چنیـن مطالبـه و غایتـی، محصـوالت 

انسـانی و فرهنگـی و علمـی حوزه هـای علمیـه 

بـا شـاخص ها و مختصـات جهانی اندیشـی و 

جهان گرایـی سـنخیت زیـادی ندارنـد.

بخـش مهمـی از ایـن نقصـان بـه ادبیـات و 

گفتمان هـای حاکـم بـر نخبـگان و متولیـان و 

مرجعیت های اصلی دینی و حوزه ای برمی گردد 

کـه ضمـن تأکید بر روندهای روبه رشـد و بالنده 

حـوزه علمیـه و قدرشناسـی از همـۀ فعـاالن و 

مدیـران و تحول خواهـان ایـن نهـاد، ناگزیـر 

بایـد بـا خیرخواهـی و خوش نیتـی و باهـدف 

اصـالح و بالنده سـازی و تحقـق عینـی و واقعی 

جهانی اندیشـی در سـطح تفکـر و جهان گرایـی 

در سـطح کنـش، بـرای بـاال بردن 

سـهم محصـوالت و منابـع دینی 

و حـوزه ای در جهـان معاصـر، 

بی پـرده و بـدون خودسانسـوری 

فضای فعلی را نقد و بررسـی کرد 

و تحلیلـی راهبـردی پیش نهـاد.

ضعِف  دست کم،  و  فقدان 

بینش جهانی در عرصه معرفتی 

و نیز مدیریتی و فرهنگی حوزه علمیه باعث 

شده است که از آسیب ها و تبعات آن هم بی خبر 

باشیم و فکر کنیم همه چیز خوب پیش می رود. 

این آسیب ها در حوزه های تخصصی دانشی 

است.  مشهود  کاماًل  ما  کنشی  و  بینشی  و 

بررسی های مسائل و موضوعات تخصصی غالبًا 

به دور از شناخت عمیقی از چرخه جهانی دانش 

و مطالعات صورت می گیرد. اگر در جریان و 

سریان گفتمان های علمی خود به طور فنی و 

تکنیکی فکر کنیم با درون گرا بودن و بسته 

بودن چرخه های فکری خود مواجه خواهیم 

شد.

جهانیـت  و  جهانی اندیشـی   ضـرورت 
علمیـه حـوزه 

انسـان امـروز مقهـور جریان هـای جهانـی 

وضـع  ایـن  بـا  هـم آوردی  از  پرهیـز  اسـت. 

جهانی شـدگی انسـان را از تیروترکش هـای آن 

مصـون نمـی دارد. حوزه های علمیـه با مفاهیم 

و دانش هـا و انسـان هایی کـه می سـازد و از 

گردونـه منابـع انسـانی خـود به جامعـه تحویل 

می دهـد هـم از این وضعیت اسـتثنا نیسـتند.

»عبدالوهـــاب  قـــول  بـــه 

ـــوف  ـــر و فیلس ـــیری« متفک مس

ــان در  ــری، انسـ ــته مصـ برجسـ

ـــا  ـــدارد؛ ی ـــا راه ســـومی ن عصـــر م

ـــد  ـــا بمان ـــد ت ـــت کن ـــد مقاوم بای

یـــا اگـــر فاصلـــه گیـــرد ناگزیـــر 

حوزه هـــای  بمیـــرد.  بایـــد 

علمیـــه یـــا بایـــد جهانـــی 

انسـان گرایی  و  بـودن  جهانـی 
اسـت.  اسـالم  دیـن  ذاتیـات  از 
متصـدی  و  متولـی  کـه  نهـادی 
دین است در عالی ترین سطوح 
داشـته  جهانـی  رویکـرد  بایـد 
باشـد. سـخن از جهانی اندیشـی 
مـا  محافـل  در  جهان گرایـی  و 

هسـت.  کم وبیـش 
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شـــوند و یـــا بـــا مـــرگ مواجـــه 

شـــوند. اگـــر تولیـــدات علمـــی 

ـــت  ـــه جهانی ـــوف ب ـــا معط آن ه

ـــد  ـــی تولی ـــب جهان ـــا مخاط و ب

ــه های آن  ــردد آن گاه اندیشـ نگـ

ـــد  ـــت خواه ـــرده و بی خاصی فس

شـــد. ایـــن امـــر بـــه حقانیـــت 

ـــدارد؛  ـــی ن ـــا ربط ـــالن آن ه و بط

مگـــر هـــر حـــرف و مبنـــای حـــق 

ــرار  ــل قـ ــای عمـ ــد و مبنـ ــتی می مانـ و درسـ

می گیـــرد؟ امـــروزه مســـلمانان در دیـــن 

خـــود بـــر حقنـــد امـــا کارآمـــدی الگوهـــای 

فقاهتـــی یـــا اجتماعـــی یـــا کالمـــی آن هـــا 

در عرصه هـــای مختلـــف وضعیـــت مطلوبـــی 

نداشـــته و دســـت آورد اجتماعـــی و سیاســـی و 

ـــه  ـــد. ایـــن امـــر ب ـــل دفاعـــی ندارن فرهنگـــی قاب

ـــدارد بلکـــه بـــه شـــرایط  حـــق و باطـــل ارتبـــاط ن

ـــای  ـــا فراینده ـــه ب ـــط اســـت ک ـــی مرتب اجتماع

دانشـــی مـــا پیوســـتگی خوبـــی نـــدارد.

»مالـک بـن نبـی« همیـن حرف »مسـیری« 

را دربـاره گریزناپذیـری ورود بـه عرصـه تمـدن 

می زند. او معتقد است: چالش اصلی ما امروزه 

موضـوع تمـدن اسـت.1 اگـر تمدنی فکـر نکنیم 

و بـرای رشـد بینـش تمدنـی خود فکـری نکنیم 

از گردونـه حـذف می شـویم. سـپس می افزایـد 

کـه منظـورش ضـرورت »فّعالّیـت«2 و کارآمدی 

»عقیده هـا و باورهـا« در عرصـه اجتماعـی و 

سیرورت و صیرورت انسانی است. اگر اعتقادی 

درسـت هـم باشـد امـا فعـال نباشـد و نسـبتی 

بـا تمـدن نداشـته باشـد خامـوش می شـود. 

اعتقـادات صحیـح لزومـًا کارآمد 

و پاسـخ گو هـم هسـتند. البتـه 

شـرایط عینـی و اقتضایـی بـرای 

تحقـق مقاصـد و غایـات آن هـم 

ضـروری اسـت. صرفـًا ایده هـای 

درسـت بـه تحـول در قلمروهای 

مختلـف نمی انجامنـد.

جای جـــای  در  »مالـــک« 

کارهایـــش روی ایـــن نکتـــه 

تأکیـــد دارد کـــه کلیـــت جامعـــه را بایـــد 

ـــبات  ـــدن و مناس ـــوی تم ـــه س ـــرد ب ـــت ک هدای

ـــم در  ـــی  ه ـــه عل ـــر ن ـــانی و اگ ـــر انس بزرگ ت

جنـــگ صفیـــن در مقابـــل معاویـــه پیـــروز نشـــد. 

ایـــن بـــه تعبیـــر »بـــن نبـــی« شکســـت، ســـرآغاز 

فروپاشـــی تمـــدن اســـالمی بـــه شـــمار مـــی رود. 

ـــل  ـــض و کام ـــق مح ـــی، ح ـــاد او عل ـــه اعتق ب

ـــی  ـــا شکســـت تمدن ـــه باطـــل، ام ـــود و معاوی ب

ـــروز  ـــا ام ـــد. ت ـــلمانان ش ـــب مس ـــختی نصی س

ـــی  ـــه عل ـــت جبه ـــای شکس ـــوز هزینه ه ـــا هن م

ــد  ــات چنـ ــم. انحرافـ ــن را می پردازیـ در صفیـ

ــا و  ــی ارزش هـ ــلمانان و فروپاشـ ــرن مسـ قـ

ـــی  ـــه تاریخ ـــان از آن نقط ـــی آن ـــاختار تمدن س

آغـــاز شـــد.3  انقـــالب اســـالمی، بزرگ تریـــن 

ـــه  ـــت در اندیش ـــوم امام ـــی مفه ـــق خارج تحق

شـــیعی در قـــرن ماســـت کـــه نگـــه داری آن 

ــت.  ــی اسـ ــدس و الهـ ــزرگ، مقـ ــالتی بـ رسـ

صیانـــت از انقـــالب در بخش هـــای نرم افـــزار 

ـــاد  ـــده نه ـــر عه ـــی اش ب ـــی دین ـــام معرفت و نظ

ـــه  ـــالب اســـالمی آین ـــه اســـت. انق حـــوزه علمی

ـــراروی  ـــای ف ـــرای چالش ه ـــی ب ـــزرگ و صادق ب

بــرای  و  نکنیــم  فکــر  تمدنــی  گــر  ا
خــود  تمدنــی  بینــش  رشــد 
گردونــه حــذف  فکــری نکنیــم از 
ــه  ــد ک ــپس می افزای ــویم. س می ش
منظــورش ضــرورت »فّعالّیــت« و 
باورهــا«  و  »عقیده هــا  کارآمــدی 
در عرصــه اجتماعــی و ســیرورت و 

اســت.  انســانی  صیــرورت 
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دینـــی حوزه هـــای علمیـــه اســـت. ایـــن 

انقـــالب بـــا دســـت اندازها و موانـــع بســـیار 

بزرگـــی در عرصه هـــای تئوریـــک و نیـــز 

عملـــی از طـــرف نظام هـــای بـــزرگ جهانـــی 

و مکاتـــب فعـــال و مقتـــدر دســـت وپنجه 

بـــا  نـــرم می کنـــد. حوزه هـــای علمیـــه 

ــه و  ــاله های عملیـ ــد رسـ ــیر تولیـ ــه سـ ادامـ

صـــدور فتـــاوای فـــردی و ســـنتی گرهـــی از 

مشـــکالت بنیادیـــن انقـــالب در عرصه هـــای 

و  چالش هـــا  نمی کنـــد.  بـــاز  مختلـــف 

معضـــالت اجتماعـــی و اقتصـــادی و سیاســـی 

و فرهنگـــی مـــردم مســـلمان داخـــل و خـــارج را 

ـــت ها و  ـــروزه گسس ـــرد. ام ـــد ک ـــرف نخواه برط

ـــه  ـــی ک ـــی اجتماع ـــری و عین ـــای نظ بحران ه

رویکـــردی جهانـــی دارنـــد بـــه خاطـــر ناکارآمـــدی 

ـــدون  ـــاد ب ـــد اجته ـــنتی در فراین ـــیوه های س ش

ـــد. خـــوف آن مـــی رود کـــه ایـــن  پاســـخ مانده ان

ــی در  ــزی و انقالب هراسـ ــه دین گریـ ــد بـ رونـ

ـــارزه  ـــی مب ـــه اصل ـــد. جبه ـــم بینجام ـــل ه داخ

ــای داخلـــی  ــا جریان هـ ــان بـ علمـــی حوزویـ

ــی و  ــف داخلـ ــای مخالـ ــت. گفتمان هـ نیسـ

ــه داران  ــانه های داخلـــی دنبالـ ــدان رسـ منتقـ

ــدون  ــواًل بـ ــد. اصـ ــزرگ جهانی انـ ــب بـ مکاتـ

تعامـــل فکـــری آزاد و جـــدی حـــوزه بـــا جهـــان، 

امـــکان تصـــدی و رصـــد و مواجهـــه وجـــود 

نـــدارد.

کامـاًل  جهـان  پدیده هـای  نمانـد  ناگفتـه 

جهانی انـد. حتـی انسـان عصر ما جهانی اسـت. 

هویـت و ماهیـت و منابـع تغذیـه او و وسـایل 

و تکنولـوژی حیـات او کامـاًل جهانی انـد. ایـن 

جهانیـت انسـان و فرهنـگ و مـزاج و اندیشـه 

را  رویکردهـای محدودسـاز و فروکاهنـده  او 

برنمی تابـد؛ ادبیـات جهانـی می طلبـد، حتـی 

در عرصـه فقاهـت و اعتقـادات و اخـالق. جوان 

ایرانـی در دورتریـن مناطـق ایـن کشـور روزانـه 

از راه شـبکه های اینترنـت و وسـایل ارتبـاط 

شـبکه های اجتماعـی بـا ارزش هـا، هنجارهـا، 

و  ایده هـا  فرضیه هـا،  ساختارشـکنی ها، 

ایسـم های جهـان بمبـاران اطالعاتی می شـود. 

بـا چنین کسـی نمی تـوان با ادبیـات تاریخی و 

محلـی و بومـی محـض روبه رو شـد. ما با چنین 

انسـانی راهـی نداریـم جـز اینکـه متـاع خـود را 

بـا مراعـات ادبیـات مشـترک و مطابـق فهـم و 

مـزاج او عرضـه کنیـم. ایـن همان کار سـخت و 

نشـده ای اسـت کـه مهارتـی در آن نداریـم.

 واکاوی مفاهیم مرتبط
حوزه هــای علمیــه در برابــر پدیــده مهندســی 

شــده و کامــاًل مرتبــط بــا جریان هــای تمدنــی 

جهان شــمولی  یــا  جهان گرایــی  نــام  بــه 

)globalism/ العولمــة( رســالت ســنگینی بــر 

دوش دارد و وظیفــه ای ســترگ را بایــد بــه 

انجــام برســاند و پذیرفتــه نیســت در برابــر آن 

ــا در  ــور م ــا منظ ــد، ام ــل باش ــا غاف ــل ی منفع

این جــا از جهانــی بــودن ورود بــه ایــن بحــث 

نیســت. اگــر بــه مختصــات انســانی و جهانــی 

اندیشــه اســالمی توجــه کنیــم بــه زودی 

نقــش  بــه  بســنده کردن  کــه  درمی یابیــم 

دفــاع از فرهنــگ بومــی و محلــی در برابــر 
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توفان هــای جهانی شــدگی واکنشــی بیــش 

ــی  ــش جهان ــل چال ــه ح ــی ب ــت و کمک نیس

ناشــی از ایــن پدیــده نمی کنــد.

مهم ترین تفاوت جهانی شدن و جهانی بودن 

در همین است که پدیده فعلی جهانی شدن و 

جهان گرایی برنامه ای هدایت شده و مرتبط با 

طراحی های قدرت ها و امپراتوری های بزرگ 

در غرب برای سلب اراده فرهنگی جهان های 

و...(  آفریقایی  عربی،  )اسالمی، شرقی،  دیگر 

و  فکری  الگوهای  قهری  تحمیل  سپس  و 

سبک های زندگی لیبرالیستی و کاپیتالیستی 

و تحقق ها آن ها در عرصه های هنری و فرهنگی 

و اجتماعی بر آن ها در راستای تسهیل حرکت 

سیل آسای غرب تمدنی به عمق دیگر عالم های 

زمین است.

از طرفی، چون مزاج فرهنگی و مبانی و اعراف 

و آیین هـا و هنجارهـا و مفاهیـم بینشـی دیگر 

عالم هـای زمیـن به راحتـی پذیـرای شـبیخون 

و  غـرب  نیسـت  جهانی شـدن 

به ویـژه امریکا با وحشـیانه ترین 

مبـاح  و  تعاملـی  شـیوه های 

و  جـرم  و  جنـگ  هـر  کـردن 

جنایتـی دسـت بـه سـالخی و 

ویرانگـری در مسـتعمرات خـود 

جهانـی  جنگ هـای  می زنـد. 

اول و دوم سـرآغازهای خونینـی 

بـرای چنیـن برخـوردی بـوده و 

معـادالت  اسـتقرار  بـا  سـپس 

جهـان به سـود غـرب، اسـتعمار 

کهنه با حرکتی حسـاب شـده در 

صـورِت مکاتـب اقتصـادی و فرهنگی و دینی و 

سیاسـی ـ اجتماعی لیبرالیسـتی یکه تاز میدان 

شـد و با اقتدار و سـلطه سـبک زندگی و فکر و 

تمـدن خـود را بـر همه جـا مسـلط کـرد.

مجدد به خاطر اهمیتی که این تذکر دارد، 

باید یاد آوری شود که حوزه های علمیه بایست 

و  آگاهی  به  هم  پدیده هایی  چنین  برابر  در 

کارشناسی و مطالعات نوین مسلح باشد و هم 

با برنامه ریزی در مواجهه با آن به رویکردی 

راهبردی و کاماًل کارآمد برنامه داشته باشد. اما 

سخن این نوشتار در این جا ورود به جهانی شدن 

و رسالت حوزه نیست و به همین مقدار در توجه 

دادن به آن اکتفا می کنیم.

در برابـر چنیـن مفهـوم و بارهای معنایی آن 

امـا جهانـی بـودن در صدد تحمیل هیچ مدلی از 

تفکر فلسـفی و اجتماعی نیسـت. اصواًل جریان 

کلـی حـوزه علمیـه مبتنـی بـر نظریـه امامـت و 

هدایت انسـان و جهان اسـت. جریانی دو سویه 

و کامـاًل اختیـاری اسـت. طـرح 

نیسـت.  حاکمیتـی  و  دولتـی 

حاکمیت هـای  و  دولت هـا 

متکـی بـر کانون هـای معرفتـی 

دینـی هم باید در مسـیر فلسـفه 

جهانـی و انسـانی اسـالم حرکت 

کننـد. البتـه ایـن جهانـی بـودن 

و جهانـی اندیشـی در سـیر کلـی 

تولیـد اندیشـه و گفتمان هـای 

فکری و عملی و در روند و فرایند 

کلـی تولیـد نظریـه و نظـام آثـار 

عمیقی بر جای خواهد گذاشـت. 

کارآمـد در  سـاختار جهان منـد و 
افق هـای فراملـی چیـزی نیسـت 
کـه بـا توسـعه مدل هـای بومـی و 
تاریخـی فعالیـت علمی و فرهنگی 
قابـل تحقـق باشـد و سـاختارهای 
بـا  نسـبتی  علمیـه  حـوزه  کنونـی 
ندارنـد.  جهانـی  رسـالت های 
زیرسـاخت های ایـن سـاختمان 
بـرای بناهـای کامـاًل بومـی اسـت. 
و  ظرفیـت  زیرسـاخت ها  ایـن 
بناهـای  و  سـاختارها  تحمـل 
نـدارد. را  معاصـر  جهـان  مناسـب 
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از رهگـذر آن، کارآمـدی علـوم و نظریه هـای 

برآمـده از آن هـا در پهنـه جهانی و گسـتره هایی 

فراخ تـر از قلمروهـای سـنتی اندیشـه دینـی 

جلـوه خواهـد کرد.

در مفهـوم مـورد بحـث و بررسـی مـا در ایـن 

نوشته، منظور از جهانی بودن و جهانی اندیشی 

رجـال و علمـا و نخبـگان حوزه هـای علمیـه، در 

تعامـل و تعاطـی بـودن با جهان و مسـائل آن و 

نیـز شـناخت های پیشـینی از آن چـه در پهنه ها 

و قلمروهـای جهانـی در عرصه هـای علمـی و 

عملـی در حـال رخ دادن اسـت و البتـه لحـاظ 

ایـن کارشناسـی ها و شـناخت ها در فرایندهای 

تولیـد اندیشـه و نظریـه و تحلیـل و نیز مسـلط 

شـدن به مهارت های حرکت میدانی و ارتباطی 

بـا جهان اسـت.

و  ســاختارها  و  برنامه هــا  قلمــروی  در 

محصــوالت و تولیــدات فرهنگــی و علمــی 

حوزه هــای علمیــه نیــز جهانــی بــدون بــه 

معنــای انســجام و هماهنگــی آن هــا بــا 

ــف و  ــان مختل ــق و مخاطب ــای مناط اقتضاه

هم گرایــی و عقالنیــت آن هــا در ارتبــاط بــا 

نیازهــا و چالش هــا و اقتضاهــای دنیــای 

متکثــر و متنــوع از نظرهــای مختلــف اســت. 

بینــش جهانــی داشــتن باعــث می گــردد 

کــه فرآورده هــای حوزه هــای علمیــه بیــش 

ــه  ــی و ب ــات تاریخ ــل مناقش ــه حاص از این ک

عبارتــی دیالــوگ بــا تاریــخ باشــد نتیجــه درک 

ــت. ــر اس ــای عص ــه و نیازه ــتی از زمان درس

و در سـطح و مرحلـه سـوم، جهانـی بـودن 

سـاختارها و سـازمان ها و مدیریت های حوزوی 

اسـت. در ایـن بعـد هـم به طـور طبیعـی هـدف 

اصلـی ایـن نوشـته ایـن اسـت کـه سـازمان ها 

و مدیریت هـای سـازمانی و سـاختاری حوزوی 

به گونـه ای از درک و دریافـت و آگاهـی جهانـی 

و جهانـی بـودن بهره منـد گردنـد کـه مراحـِل 

فرایندهـا، بـه ترتیـب از شـناخت و کارشناسـی 

منطقه ای و جهانی تا تولید و ساختن اندیشه ها 

و محصـوالت تـا توزیـع و عرضه و ترویج و نشـر 

آن هـا برنامه ریـزی و اجـرا گـردد. طبیعی اسـت 

کـه چنیـن چرخـه ای بـه سـازمان ها و الگوهای 

مدیریتـی و سـاختارهای خـاص و کامـاًل از 

قبـل بررسـی شـده ای نیازمنـد اسـت. شـاید از 

مهم تریـن شـاخص های چنیـن سـازمان ها و 

مدیریت هایـی ضـرورت حضـور فهـم و مطالعه 

راهبـردی اسـت کـه در جـای خـود به آن اشـاره 

تفصیلی تـری خواهـد شـد.

ناگفته نماند سـاختار جهان مند و کارآمد در 

افق هـای فراملـی چیـزی نیسـت که با توسـعه 

مدل هـای بومـی و تاریخـی فعالیـت علمـی و 

فرهنگی قابل تحقق باشد و ساختارهای کنونی 

حـوزه علمیـه نسـبتی بـا رسـالت های جهانـی 

ندارنـد. زیرسـاخت های ایـن سـاختمان بـرای 

بناهـای کامـاًل بومـی اسـت. این زیرسـاخت ها 

ظرفیـت و تحمل سـاختارها و بناهای مناسـب 

جهـان معاصـر را ندارد.

جهانی بودن و جهانی اندیشـی مانند انسانی 

بودن و عقالنی بودن و مانند قرآن مکی اسـت. 

آن را باید در زیرسـاخت و زیربنا کار گذاشـت نه 

روبنـا. از قضـا آجرهـای روبنایـی و رنـگ و روی 

ظاهـر و قواعـد و ضوابـط عملـی و کامـاًل عینی 
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می توانـد و شـاید بایـد واجد رنـگ و اقتضاهای 

بومـی و محلـی باشـد. زیرسـاخت اسـالم و 

فقـه اسـالمی و دیگـر علـوم و رشـته ها و حتـی 

زیرسـاخت نبوت و امامت اسـالمی سـوره های 

مکـی اسـت. از ایـن رو برخـی از جهانی گراهای 

جهـان اسـالم راز اصلـی جهانیـت اسـالم را در 

قـرآن مکی جسـت وجو کرده اند. اما نکته اصلی 

این اسـت که جهانی اندیشـی و جهانی بودن از 

ذاتیـات مبنایـی و پایـه اسـالم اسـت و چیـزی 

نیسـت کـه بعـد بـه مـرور زمـان اندیشـه های 

بومـی و سـاختارهای بومـی و غیـر جهانـی را 

بـه سـمت جهانـی بـودن سـوق بدهیـم. از ایـن 

رو، جهانی اندیشـی و جهانیـت مانند انسـانیت 

اسـالمی از آغـاز در بن مایه هـای اصلی اندیشـه 

و روش فهـم و تفکـر اسـالمی وجـود دارد.

بر این اساس، گفتنی است جهانی اندیشی 

در برخی از مراحل و مبانی اش مانند فلسفه ای 

حوزوی  مناهج  و  روش ها  می تواند  جدید 

را از ریشه دستخوش تحول و نوسازی کند. 

نامه های گران سنگ مقام معظم  به مناسبت 

رهبری به جوانان اروپایی )نامه یکم و دوم( 

تالش شد مطابق با مختصات اسالم شناختی 

را  منابعی  نامه ها  آن  در  ایشان  تأکید  مورد 

بیابیم، اما متأسفانه تقریبًا همه به این نتیجه 

رسیدیم که باید این منابع االن نوشته شود. 

چنین منابعی که مبتنی بر خصوصیت جهانی 

و مطابق درک و دریافت انسان جهانی و رها 

باشد  آن  امثال  و  ایدئولوژی  از قیدوبند های 

دردست نیست.

به راسـتی نسـبت فقه و لیبرالیسـم چیست؟ 

آیـا نفـی مطلـق اسـت؟ یعنـی فقـه اسـالمی و 

کالم اسـالمی مطلقـًا لیبرالیسـم را رد می کنـد؟ 

لیبرالیسـم به مثابـه کتـاب مقـدس اندیشـه 

انسـان غربی و حاصل چندصدسـال مبارزه آنان 

با سـلطه کلیسـا و دوران سـیاه هیمنه جهالت 

کلیسـایی و اسـتبداد دینـی در قـرون وسـطی 

اسـت. ایـن مکتـب به مثابـه نقطـه اوج رهایـی 

انسـان در غرب اسـت. آیا می شـود به راحتی آن 

را ویـران کـرد و نادیـده گرفـت؟ برفـرض کسـی 

بتوانـد آن را نفـی مطلـق کنـد و بالجمله همه را 

نادیـده بگیـرد امـا مگر انسـان غربی را می شـود 

به سـمتی سـوق داد که مفاهیم آزادی را در آن 

در قامـت کرامتـی کـه از لیبرالیسـم حس کرده 

به او ارزانی کرد؟ همین طور اسـت دموکراسـی 

و دیگـر مکاتـب فکـری و عملـی و اجتماعی در 

غرب. متأسـفانه در غیاب فعالیت و ناکارآمدی 

جریان هـای دینـی و نیز ضعـف نظریه پردازی و 

فقـر ارتبـاط بـا جهان و انسـان در نهاد روحانیت 

در طـول قـرون گذشـته عمـاًل در جهـان معاصر 

مـا به ویـژه در جهـان غـرب کـه سـوق دهنـده 

مفهوم هـا و نظریه هـا و سـاختارهای جهـان 

معاصـر مـا شـده اسـت، دیـن و اندیشـه دینـی 

به عنـوان عنصـر اصلی عقب ماندگـی و خرافات 

اگـر تثبیـت نشـده باشـد دسـت کم به عنـوان 

بـاوری خصوصـی و نامربـوط بـه علـم و عینیت 

جامعـه و بشـر معرفی شـده اسـت.

ایـن نکتـه را از ایـن جهـت قـدری به تفصیل 

بیـان کردیـم تـا معلـوم شـود جهانیـت فکـر و 

نظریـه و انسـان حـوزوی چهـره اندیشـه ها و 

رویکردهـا و گفتمان هـا و پارادایم هـا را هـم 
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دسـت خوش تغییـر و تحـول خواهـد کـرد.

 حوزه و ضرورت توسعه قلمرویی رسالت
چـه بـا رویکرد دفاعی انفعالی در برابر تعرض 

بـه اسـالم و مقدسـات آن، چـه با رویکـرد فعال 

و ترویجـی عرضـه اسـالم بـه جهـان، در هر حال 

رسـالت حـوزه علمیـه فراتـر از مرزهـای ملـت و 

مذهـب اسـت. تـا این جـا می تـوان ادعـا کـرد 

کـه مخالفتـی نیسـت. امـا در نسبت سـنجی 

میـان ایـن رسـالت فرابومـی و فرامحلـی کـه 

بـر شـانه های عالمـان سـنگینی می کنـد بـا 

اقتضاهـای جهان و حجم سـنگین چالش های 

فکری و کنشـی علیه مسـلمانان و دین اسـالم 

و محصوالتـی کـه در واقـع تولیـدات دانشـی و 

مهارتـی و تحول آفریـن حـوزه تلقـی می گـردد 

نسـبت منطقـی و قابـل دفاعـی وجـود نـدارد.

جریان های ضد  فعالیت های  ارقام  و  آمار 

دینی، غیر دینی، غیر اسالمی و غیر شیعی در 

عرصه جهانی با حجم محدود و کم برد و غالبًا 

بومی حوزه علمیه ارقام و اعداد دهشت انگیزی 

است. در عرصه رسانه ای حوزه علمیه ما فاقد 

هر نوع بازوی رسانه ای جهانی است. بخش های 

بسیار محدودی به زبان های غیر 

خبری  سایت  چند  در  فارسی 

بیرونی  مخاطب  بدون  غالبًا  و 

سرمایه هاست.  این  مهم ترین 

مجله ها، روزنامه ها، شبکه های 

ماهواره ای، سایت های قدرتمند 

شرکت های  تعیین کننده،  و 

تولید کننده برنامه های دینی و 

یا ضد دینی در جریان های رقیب آن قدر گسترده 

با همه فعالیت های بین المللی ما  است که 

قابل مقایسه نیست.

در حالی کـه همـه ترجمه های قـرآن کریم به 

زبان هـای دنیـا بـه بیـش از صدزبان نمی رسـد، 

کتـاب مقـدس مسـیحیان بـه بیـش از 3500 

زبـان دنیـا ترجمـه شـده اسـت. تقریبـًا بـه هـر 

زبانـی کـه چنـد هـزار نفر با آن سـخن می گویند 

کتـاب مقـدس را ترجمـه کرده انـد. آقـای دکتـر 

بـراده، نویسـنده مقالـه ای بـا عنـوان »دراسـة 

ترجمـات معانـی القـرآن الکریـم إلـی اللغـة 

ترجمه هـای  پیرامـون  اإلسبانیة« )پژوهشـی 

معانـی قـرآن بـه زبان اسـپانیایی( ضمـن بیان 

نسـبتًا مفصلـی از تاریـخ ترجمه هـای قـرآن بـه 

اسـپانیایی، بـه نکتـه عجیبـی هـم اشـاره کرده 

اسـت. او می گوید: مبشـران و مبلغان مسیحی، 

بـه هـر جـا وارد می شـدند ابتـدا کتـاب مقدس 

را بـرای آنـان ترجمـه می کردنـد. برخـی از ایـن 

و صرفـًا  نداشـتند  نوشـتاری  اصـواًل  زبان هـا 

گفتـاری بـوده کـه کشیشـان مسـیحی بـرای 

نوشـتن آن هـا حروفـی را اختـراع می کردنـد تـا 

بتواننـد متـن ترجمـه کتاب مقـدس به آن زبان 
را منتشـر کننـد!4 

شـاید هیـچ عنصـری جهانـی 

بـه انـدازه زبـان و ترجمه اهمیت 

نداشته باشد. تعیین کننده ترین 

عامـل تحقـق یـا عـدم تحقـق 

ایـن رویکـرد و رسـالت جهانـی 

وضعیـت زبـان و ادبیات اسـت. 

دراین بـاره مطالبـی بـه اجمـال 

در عرصه رسانه ای حوزه علمیه 
ما فاقد هر نوع بازوی رسانه ای 
جهانی است. بخش های بسیار 
غیر  زبان های  به  محدودی 
خبری  سایت  چند  در  فارسی 
بیرونی  مخاطب  بدون   

ً
غالبا و 

مهم ترین این سرمایه هاست.
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اشـاره می شـود.

ناکارآمـدی مـا در حـوزه زبـان و ادبیـات زنده 

جهـان باعـث ایـن شـده که مـا امروزه بـا پدیده 

نامبارکـی بـه نـام فقـر و فقدان متن و نوشـته و 

زبـان در تمـام دنیـا روبه رو باشـیم. اگر فرصتی 

باشـد در آینـده دربـاره ایـن موضـوع و ریشـه ها 

و عوامـل آن و نیـز راهکارهـای اصـالح مطالبی 

اشـاره می کنیـم. امـا در این جا به ذکر این نکته 

بسـنده باید کرد که تعریف فرایند جریان سـازی 

و گفتمان سـازی جهانـی برای هیچ اندیشـه ای 

بـدون زیرسـاخت های زبانـی ممکـن نیسـت. 

بلکـه ایـن خـأ توسـط رقبـا یـا جبهـه خصـم با 

تولیـد محصـوالت بـه زبان هـای زنده بر اسـاس 

مفاهیـم و تصـورات و نظریه های کاماًل تحریف 

شـده و تخریـب شـده پر خواهد شـد کـه نتیجه 

فاجعه بـار آن را می تـوان گمانـه زد. به راسـتی 

چـه نهـاد یـا مرکز یا بخشـی از حوزه های علمیه 

اسـالم و تشـیع بـه زبان هـای دیگـر را رصـد 

می کند و به دنبال اصالح و سـاماندهی اسـت؟ 

بـا کـدام سـرمایه زبـان دان و جهانی اندیـش؟ 

یهودیـت و حتـی جریان هـای  مسـیحیت و 

داخل جهان اسـالم از ما و کتب 

و مبانـی و مفاهیـم مـا چیزی به 

جهـان ارائـه می دهنـد کـه هیچ 

شـباهتی بـه مـا و اندیشـه های 

مـا نـدارد و مـا اصـواًل درگیـر این 

فاجعـه هم نیسـتیم.

همـه  این کـه  تصـور 

دانش هـای حـق نـزد ماسـت و 

بـس و دنیا بیاید و تحویل بگیرد 

هم تصور خام و سـاده انگارانه ای اسـت. توسعه 

قلمـروی رسـالت بـه همـراه خود مسـئولیت ها 

و بایسـته ها و اقتضاهایـی بـر شـانه های حـوزه 

می نهـد. علمیـه 

نهـاد حـوزه علمیه ناگزیر اسـت رسـالت خود 

را تـا مرزهـای خاتمیـت و رحمة للعالمین بودن 

اسـالم و محتـوا و رسـالت آن ارتقـا بدهـد. ایـن 

توسعه و ارتقا و بسط رسالت، شامل مرجعیت، 

فقاهت، قلمروی فقه و کالم و دیگر دانش های 

دینـی، تبلیـغ و هدایت فراگیر انسـان و جامعه 

بـا همـه رنـگ و بـو و مـزاج و فرهنـگ آن هـا 

می شـود. چنان کـه اشـاره شـد، پیش تـر چنین 

بازآفرینـی  لزومـًا مقتضـی  بسـط و پهنـه ای 

سـاختارها و روش هـای علمـی و اجتهـادی و 

تولیـد دانشـی هـم خواهد شـد. سـیر اجتهاد و 

فقاهـت در مرزهـا و قلمروهـای خاصـی بـوده 

اسـت. تحـوالت قرون اخیـر در عرصه بین الملل 

و نیز نوشدگی پرسش ها و شبهه ها و مسئله ها 

و نیز سـاختارهای زندگی انسـان و جهانی شدن 

مکتب هـا و مذهب هـای تـازه و چالش هـای 

خـاص دوران مدرنیسـم و پسامدرنیسـم باعـث 

شـده نظریه سـازی و نظام پـردازی 

معرفتی و عینیتی به روش سنتی 

ممکـن نباشـد. زمـان و مـکان دو 

عنصـر حیاتـی و اجتناب ناپذیر در 

فرایند و متدولوژی فهم و تفسـیر 

دیـن اسـت. امـروزه حتـی مفهوم 

مـکان و زمـان هـم جهانـی شـده 

است.

یــا  یــا مرکــز  به راســتی چــه نهــاد 
علمیــه  حوزه هــای  از  بخشــی 
زبان هــای  بــه  تشــیع  و  اســالم 
ــه دنبــال  دیگــر را رصــد می کنــد و ب
اســت؟  ســاماندهی  و  اصــالح 
و  زبــان دان  ســرمایه  کــدام  بــا 

؟ یــش ند نی ا جها
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از حـوزه در   انتظـار مسـلمانان و نسـل جـوان 
مواجهه با چالش های زمانه

شـاید لحن و ادبیات نسـل معاصر اسـالمی 

در تقابـل بـا حـوزه قـدری انتقـادی و تنـد تلقی 

شـود، اما این فضای انتقادی بیش از همه چیز 

ناشـی از سـه عامل است:

1. خاموشـی حـوزه علمیـه در برابـر امـواج 

و  فرهنگـی  و  فکـری  محصـوالت  خروشـان 

اجتماعـی و هنـری و انفعـال آن نسـبت به این 

موج هـای مختلـف، به گونـه ای که در بسـیاری 

از ایـن چالش هـا نسـل جدید احسـاس می کند 

دانشـگاه ها بهتـر از حوزه هـای علمیـه شـرایط 

زمانـه را درک کـرده اسـت.

جریان هـای  بـر  حاکـم  انتقـادی  روح   .2

جهانـی اندیشـه عامـل دیگـر چیرگـی ادبیـات 

انتقـاد بـر تعامـل بـا حوزه اسـت. بهتر اسـت به 

ایـن بعـد انتقـادی گفتمـان منتقد حـوزه کاری 

نداشـته باشـیم. آن را به حسـاب فضای لیبرال 

شـده جهانـی و ارج و اعتبـار ادبیـات و اندیشـه 

انتقـادی بگذاریـم.

از  مسـلمان  انسـان  انتظـار  باال رفتـن   .3

حـوزه علمیـه ایرانـی به طـور مشـخص ناشـی 

از پدیده هـای تحول سـاز و تاریخـی قـرن اخیـر 

ماننـد جریـان نهضـت عربـی و اسـالمی بـا 

رهبـری سـید جمال الدین اسـد آبـادی، انقالب 

مشـروطه و انقـالب اسـالمی ایـران بـه رهبـری 

حضـرت امـام خمینـی و ادبیـات سیاسـی و 

تمدنـی دینـی او و طـرح نظریـه کارآمـدی دین 

در عرصه سیاسـت و حاکمیت سیاسـی و دولت 

اسـت. البته این ارتقای انتظار از دین ناشـی از 

بازتـاب نظریه هـای انتقادی سـکوالرها نسـبت 

بـه فرضیه هـای دینـی در عرصـه اجتماعـی و 

سیاسـی هـم هسـت. البتـه چـه فرقـی می کند 

حـاال از کجـا آمـده باشـد؟ مهـم ایـن اسـت کـه 

جریـان اسـالم سیاسـی و اجتماعـی در معرض 

مطالبـه و انتظارهـای تازه اسـت. ایـن انتظارها 

را خـود او درسـت کـرده اسـت. درواقـع، انتظـار 

نسـل جوان ما از روحانیت مانند آینه ای صادق 

و زالل نمایـش دهنـده ادعاهایی اسـت که نهاد 

انقالبـی دینـی بـر اسـاس آن به دنبـال تحوالت 

سیاسـی و اجتماعی و تشـکیل حکومت برآمد. 

بنابرایـن بایـد بـا آن نرم و مالیم و با نگاه مثبت 

و خیرخواهانـه تعامـل کـرد و به دوراز هر انفعال 

و برخـوردی بـا تعمـق در درک شـرایط زمانـه به 

مطالبـات تـازه بشـر از دیـن اهتمـام ورزیم.

 جهانی اندیشـی و معاصـرت در نظریه پـردازی 
دینی

کسـانی کـه بـا نگرشـی حداقلـی بـه مفهـوم 

جهانـی بـودن، آن را در دایـره فعالیت هـای 

می کننـد  خالصـه  ارتباطاتـی  و  ترویجـی 

کـم نیسـتند. حـق ایـن اسـت گفتـه شـود کـه 

جهانی اندیشـی عامـل تعیین کننده فرایندهای 

اندیشـه و تولیـد نظریـه هـم هسـت. مکاتـب 

فکری واجد هیمنه و سـلطه بر جهان ما مدعی 

گسـتره جهانـی و فراگیـر و سـاختارهای کامـاًل 

انسـانی و طبیعـی در نظریه های خود هسـتند. 

منظور حقوق بشر، دموکراسی و آزادی سه رکن 

اصلی مکتب و فلسـفه فکری لیبرالیسـم است. 

در واقـع روح ایـن مثلـث را »بعـد انسـانیت« 
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قـرار داده انـد. بـه تعبیـر دیگـر، تالش آنـان این 

بـوده کـه بگوینـد این سـبک و دیانـت زمینی و 

متکـی بـر عقالنیت فیزیکی و مادی و تجربه گرا 

بهتریـن مـدل قابل تصور انسـان معاصر اسـت. 

ایـن معاصـرت و این زمانی بودن و نیز فراگیری 

و جهانیـت از ذاتیـات ایـن الگوهـای فکـری 

معرفی شـده اسـت.

در مقابـل، مکاتـب فکـری جهـان اسـالم 

گرفتـار خصوصیت هـا و خاصیت هـای بومـی، 

قومـی، مذهبـی، جغرافیایـی و ملـی و نـژادی 

تاکنـون از پـردازش و تولید اندیشـه های فراگیر 

جهانـی و قابـل عرضـه و رقابـت بـا نظریه هـا و 

دکترین هـای حاکـم بر انسـان و جامعه جهانی 

معاصـر بازمانـده اسـت. از مهم تریـن عوامـل 

ایـن ناکامـی بی توجهـی بـه عنصـر کارآمـدی و 

خالقیت و تعیین کنندگی در عینیت اجتماعی 

در چرخـه علـوم و دانش های دینی اسـت. هنوز 

هـم اسـتنادگرایی و اثبـات حجیـت شـرعی بـه 

روش های سـنتی مهم ترین شـاخصه ایده ها و 

افـکار حوزه هـای مختلـف فقه و اخـالق و کالم 

اسـت. طبیعی اسـت که چنین رویکردی اصواًل 

کاری بـه کارآمـدی و تـوان تغییردهـی میدانی 

و عینـی حیـات در اندیشـه ها و نظریه هـای مـا 

نـدارد. تضمیـن قدرت هـای رقابتـی در عرصـه 

فرهنگی به همان میزان که در عرصه اقتصادی 

و مـادی بـا اهمیـت اسـت در عرصه نرم و فکری 

و فرهنگی هم اهمیت دارد. ای بسـا، کارآمدی 

تعیین کننـده  نقـش  و  فرهنگـی  عرصـه  در 

آن در قیـاس بـا آن عرصه هـا از اهمیـت و 

سرنوشت سـازی بیشـتری هـم برخوردار باشـد.

اقتصـادی،  فرهنگـی،  متنـوع  پدیده هـای 

و  بردهـا  و  هویت هـا  اجتماعـی  و  سیاسـی 

جریان هـا و گفتمان هـا و دینامیک هـای کاماًل 

جهانـی پیـدا کرده انـد. ایـن مقولـه می توانـد و 

باید در روش شناسـی اندیشـه دینی لحاظ گردد.

پیداسـت کـه قـدرت تعامـل و گفت وگـوی 

فکری که در آینده به آن اشـاره ای خواهد شـد از 

عناصـر بـا اهمیـت تحقق ایـن معاصرت فکری 

در حـوزه دانشـی ماسـت. تحـوالت بنیادیـن 

در عرصـه روشـی و دانشـی بـدون گفت وگـو بـا 

انسـان و جهـان معاصـر بـه سـرانجام نخواهـد 

رسـید. اقتضـای توفیـق حوزه هـای علمیـه در 

تحقـق آرمان هـای دینـی خـود در عرصه جهانی 

کسـب قـدرت تعامـل و گفت وگـو بـا مراکز اول 

اندیشه سـازی و گفتمان سـازی اسـت.

 راهبردهای جهانی شدن
بی تردیـد، مقولـه جهانی اندیشـی و توسـعه 

حرکـت جهانـی حـوزه علمیـه از مقوله هـای 

راهبردی اسـت. همین شـاخصه راهبردی بودن 

ایـن امـر کافـی اسـت کـه ضرورت هـای وجـود 

بازوهـای رصـد راهبـردی جریان هـای جهانـی، 

شـناخت جریان هـای رقیـب، دشـمن و همسـو 

و هم گرا در حوزه علمیه امری مسـلم و روشـن 

تلقی گـردد.

متأسـفانه با این همه وضوح و ضرورت، اما 

در تمـام ایـن چهـار دهـه کـه از عمـر حوزه های 

پـس از انقـالب می گـذرد هنـوز هیـچ تالشـی 

بـرای تشـکیل مرکـزی بـا رویکـرد مطالعـات 

راهبـردی در حـوزه علمیـه دیـده نشـده اسـت. 
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چندبـار بـر ضـرورت ایـن امـر 

تآکیـد کرده انـد. سـال های اخیر 

هـم صراحتـًا مطالبـه کردنـد اما 

اگـر دوران فعلـی حوزه را اسـتثنا 

کنیـم در تمام دهه های گذشـته 

به خاطـر فقـدان رویکرد راهبردی 

در بخش هـای مدیریتـی چنیـن 

اتفاقـی نیفتـاده اسـت.

دســته بندی های  در 

می تــوان  مختلــف 

و  راهبردهــا  از  متنوعــی  مجموعه هــای 

ــاد  ــز نه ــل و نی ــن و بین المل سیاســت های دی

روحانیــت و حــوزه و بین الملــل را ســاماندهی 

ــش  ــه بخ ــه ب ــرای نمون ــا ب ــرد ام ــن ک و تدوی

مهمــی از ایــن راهبردهــا اشــاره می شــود کــه 

بــه مطالعــات راهبــردی منطقــه ای، جهانــی و 

اســت. مرتبــط  مخاطــب  جوامــع 

جهـان معاصـر مـا و به ویـژه جهان اسـالم در 

تب وتـاب تحـوالت بزرگـی قـرار گرفتـه اسـت. 

ایـن تحـوالت در تمـام عرصه هـای فرهنگـی، 

مشـاهده  سیاسـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 

می شـود. از آن جـا کـه طبیعـت ایـن حوزه هـا 

رویکـرد جهانـی اسـت، جریان هایـی در ایـن 

سرنوشت سـاز  و  تعیین کننـده  عرصه هـا 

شـده اند که مبتنی بر درک درسـت از حوزه های 

جغرافیـای سیاسـی و فرهنگـی هـر منطقـه، 

تدویـن یافته انـد و صـورت گرفته انـد.

مدیریـت  دسـت اندرکاران  نبـودن  بـه روز 

علمـی، آموزشـی، فرهنگـی و دیگـر بخش های 

حوزه هـای علمیـه و ناآگاهـی از 

معـادالت اصلـی و ریشـه های 

واقعـی آن  هـا در مناطق مختلف 

باعـث می شـود کـه محصـوالت 

انسـانی و محتوایـی  و منابـع 

و  عمـل  در  علمیـه  حوزه هـای 

عینیـت جوامع معاصر کارآمدی 

کمـی داشـته باشـند. در پـس 

بسـیاری از اذهـان ایـن مدیـران 

شـرایط  از  گرته بـرداری  نوعـی 

ایـران و تجربه هـای جاری در آن 

بـرای دیگر کشـورها صورت می گیرد. پیداسـت 

کـه ایـن امـر بـه ناهماهنگی و واگرایـی برنامه، 

نیـروی انسـانی و شـرایط و اقتضاهـای جهـان 

معاصـر می انجامـد.

خـأ کارشناسـی های منطقـه ای و میدانی و 

عینـی جهانی از بزرگ ترین موانع کارآمدسـازی 

جریان مدیریتی نهادهای دینی به شمار می آید. 

ایـن خـأ بـا تربیـت متخصـص جهان شناسـی 

بـا رویکـرد راهبـردی و بادرنظرداشـتن اهـداف 

و غایـات و مقاصـد اصلـی حوزه هـای علمیـه 

و تکیـه بـر مطالعـات کارشناسـی در عرصـه 

فرهنگی و اجتماعی و سـامان دادن رشـته های 

تخصصـی در خـود حوزه قابل پوشـش و اصالح 

است.

متأسـفانه مـا حتی اطالعـات نیمه دقیقی از 

جریـان کلـی دانـش در جهـان معاصر در دسـت 

نداریـم. نظریه پـردازان مـا مراکز یـا پایگاه هایی 

بـرای رصـد حرکـت کلـی نخبـگان و متفکـران و 

اندیشـمندان در حوزه هـای مختلـف علمـی و 

منظــور حقــوق بشــر، دموکراســی 
و آزادی ســه رکــن اصلــی مکتــب و 
فلســفه فکــری لیبرالیســم اســت. 
ــد  ــث را »بع ــن مثل ــع روح ای در واق
انســانیت« قــرار داده انــد. بــه تعبیر 
دیگــر، تــالش آنــان ایــن بــوده کــه 
دیانــت  و  ســبک  ایــن  بگوینــد 
عقالنیــت  بــر  متکــی  و  زمینــی 
تجربه گــرا  و  مــادی  و  فیزیکــی 
بهتریــن مــدل قابــل تصــور انســان 

معاصــر اســت.
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عملـی در دسـت ندارنـد. از ایـن رو حرکـت کلـی 

تولیـد اندیشـه و دیگـر فرایندهـای علمـی و 

عملـی در حوزه هـای علمیـه بـدون اطـالع از 

و  جهـان  در  مشـابه  مختلـف  وضعیت هـای 

دسـت کم در جهـان اسـالم بـه پیـش مـی رود.

 ضرورت هـای اجتناب ناپذیـر تحول در مفهوم و 
تطبیقات مرجعیت

حوزه های  زیرساختی  عناصر  مهم ترین  از 

با  آن قدر  امر  این  است.  مرجعیت  علمیه 

اهمیت است که احساس می کنم می شود آن 

را امامت صغری در عصر غیبت کبری نامید. 

پیداست که مرجعیت به عنوان نهاد و پایگاه 

بسیار تعیین کننده ای در بین تمام پدیده های 

حوزه علمیه نظیر ندارد. تأثیر در عمق توده های 

مسلمان، اعتبار و قداست دینی آن، اقتدار آن 

در انسجام بخشی به جریان اجتماعیـ  تمدنی 

جوامع و ایجاد نظم و نسق و پیوستگی مردم 

مسلمان را می توان از مهم ترین شاخص های 

اعتبار چنین موقعیتی به شمارآورد.

مرجعیـت  مقولـه  امـروزه 

مهم تریـن  در  جهـان  درسـطح 

و  دوسـت  اسـتراتژیک  مراکـز 

دشـمن مـورد تحلیـل و واکاوی 

قـرار می گیـرد. ده هـا پایان نامـه 

غربـی  کشـورهای  در  دکتـری 

مهم تریـن  از  مقالـه  ده هـا  و 

امریـکا  و  اروپـا  خاورشناسـان 

و  مرجعیـت  مقولـه  دربـاره 

حتـی مرجعیت هـای خـاص و 

الگوهای مشـخصی از آن سـامان یافته اسـت. 

در نتیجه مقوله ناشـناخته ای به شـمارنمی آید.

امـا بـا ایـن همه اهمیت، تاکنـون مطالعات 

روش هـا  خصـوص  در  عمیقـی  و  راهبـردی 

و  مرجعیـت  سـازوکارهای  و  برنامه هـا  و 

راهکارهـای توسـعه و تعمیـق و کارآمدسـازی 

آن در شـرایط مختلف رقم نخورده اسـت. هنوز 

هـم روح کلـی مرجعیـت بـا یـک نهـاد کارآمـد 

و بـروز و تعیین کننـده فاصلـه دارد. جهانیـت 

و  مفهـوم  و  سـاختار  در  جهانی اندیشـی  و 

الگوهـای مرجعیـت هـم می توانـد ایـن مقولـه 

را دسـت  خوش تغییـر و تحـول متناسـب بـا 

زمانـه بنمایـد. تعـدد مراجع، عدم سـاختارهای 

هم گرایـی در میـان مراجـع دینـی، غلبـه روح 

فردگرایی بر آن، آشـفتگی اقتصادی و مدیریتی 

در بخش هایـی از آن هـا و فقـدان بخش هـای 

مطالعاتـی راهبـردی بـرای شـناخت بهتریـن 

اصـول و قواعـد تعامـل با جهان معاصر از جمله 

مرجعیـت  دسـتگاه  آسـیب های  مهم تریـن 

اسـت.

ارتباطـات  و  ادبیـات  و   زبـان 
جهانی

و  زبـان  کـه  اسـت  آشـکار 

ادبیات به معنای گسترده آن، از 

بزرگ تریـن عناصـر جهانی شـدن 

و جهانی اندیشـی اسـت. اصـواًل 

و  قـوی  زیرسـاخت های  بـدون 

توانمنـد در حـوزه زبـان و ادبیات 

و  پیوسـت ها  تحقـق  تصـور 

عرصـــه  در  بنیادیـــن  تحـــوالت 
روشـــی و دانشـــی بـــدون گفت وگـــو 
معاصـــر  جهـــان  و  انســـان  بـــا 
رســـید.  نخواهـــد  ســـرانجام  بـــه 
حوزه هـــای  توفیـــق  اقتضـــای 
آرمان هـــای  تحقـــق  در  علمیـــه 
دینـــی خـــود در عرصـــه جهانـــی 
کســـب قـــدرت تعامـــل و گفت وگـــو 
و  اندیشه ســـازی  اول  کـــز  مرا بـــا 

اســـت. گفتمان ســـازی 
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قابـل  جهانـی  پیوسـتگی های 

وجـود  بـدون  نیسـت.  تصـور 

نخبگان و خبرگان آگاه و مسـلط 

پل هـای  زنـده  زبان هـای  بـه 

ارتباطـی و تعاملـی حوزه هـای 

علمیـه بـا هیـچ سـطح و الیه ای 

از نخبـگان و نهادهـای جهانـی 

برقرار نمی شـود. معلوم است که 

ایـن زبان بایسـت زنـده و کارآمد 

و قابـل اتـکال و فعـال در عرصـه 

باشـد. زبان های سـنتی متعارف 

حـوزوی گذشـته از آن کـه با روش هـای قدیمی 

بـه مهـارت زبانـی و کاربـردی تبدیـل نمی شـود 

واژگان و اصطالحـات و سـیاق ها و صورت های 

بیانـی آن هـا در صورتـی کـه در مـوارد نـادری 

بـه منصـه مهـارت و کاربـرد برسـد، فهمیدنـی و 

بـه روز نیسـت.

سـوگ مندانه بایـد گفـت: امـروزه حوزه های 

دیگـر  بـه  زنـده  بیان هـای  فاقـد  مـا  علمیـه 

کشـورهای جهـان اسـت. عامل این گسسـت و 

البته موج توفندهای از بدفهمی و سـوء تفاهم 

میـان مـا و جهـان اسـالم، معمواًل فقـدان زبان 

کاربـردی و کامـاًل کارآمد اسـت. ایـن امر آن قدر 

بـا اهمیـت اسـت کـه می تـوان قطـع بـه یقین 

گفـت کـه بـدون تحـول در جریـان کلـی زبان در 

حوزه هـای علمیـه امیـدی بـه جهانی شـدن آن 

نیسـت.

مجموعه عظیمی از آسیب ها و ناکارآمدی ها 

از  اما  است.  گرفته  را  حوزه  در  زبان  گلوگاه 

مهم ترین این آسیب ها این است که عده ای 

فکر می کنند زبان حوزه با تربیت 

در سطح مکالمه  روحانی  چند 

عربی می تواند خأ را پر کند. حق 

این است که این چنین افکاری 

زبان  است.  بسیار ساده انگارانه 

و  فهم  زبان  حقیقت  در  حوزه 

تفسیر، زبان ترویج و تبلیغ، زبان 

تعامل و ارتباطات و مناسبات 

حوزه های علمیه در تمام سطوح 

با نهادها و نخبگان جهان معاصر 

و جهان اسالم است. 

حـوزه ای کـه عالمـان آن زبانـی از زبان هـای 

جهـان معاصـر را نداننـد و در فهـم و تکلم به آن 

تفوق و تسـلط نداشـته باشـند و دسـت کم زبان 

جهان اسالم را که عربی است به خوبی ندانند و 

بـا آن ارتباطـات و تعامالت علمی با کانون های 

هم سـوی فکـری خـود نداشـته باشـند، چنیـن 

و  جهانی اندیشـی  بـا  فرسـنگ ها  حـوزه ای 

جهانیـت فاصلـه دارد.

حوزه های علمیه نباید داشـتن سـواد جهانی 

را مقولـه ای سـاده و کم اهمیـت بداننـد. سـواد 

جهانـی داشـتن از ضرورت هـای اجتناب ناپدیر 

یـک حـوزه بالنـده و زنـده در زمانـه ماسـت. و 

ایـن سـواد بـدون تسـلط بـر زبانی زنـده و کاماًل 

کاربـردی بـه توهم بیشـتر شـبیه اسـت.

منظـور از »ادبیـات« هـم منطـق و زبـان 

و  نخبـگان  و  کانون هـا  بـا  حـوزه  تعاملـی 

شـخصیت ها و نهادهـای فعـال در عرصه فکری 

و عملـی جهـان و به ویـژه جهـان اسـالم اسـت. 

جهان شـناس و فعـال در ایـن عرصـه به خوبـی 

دســت اندرکاران  نبــودن  بــه روز 
آموزشــی،  علمــی،  مدیریــت 
بخش هــای  دیگــر  و  فرهنگــی 
گاهــی از  حوزه هــای علمیــه و ناآ
ریشــه های  و  اصلــی  معــادالت 
واقعــی آن  هــا در مناطــق مختلــف 
کــه محصــوالت  باعــث می شــود 
محتوایــی  و  انســانی  منابــع  و 
و  عمــل  در  علمیــه  حوزه هــای 
عینیــت جوامــع معاصــر کارآمــدی 

باشــند. داشــته  کمــی 
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می دانـد کـه اصطالحـات و بیان هـا و تعبیرات 

و فرهنگ هـا و ارزش هـای هـر قـوم و کشـور 

و مذهـب و دیـن نقـش بسـیار بااهمیتـی در 

ایجـاد یـا گسسـت روابط دارنـد. بیگانگی از این 

فضـا و به کاربـردن ادبیـات بومـی و محلـی در 

فضاهـای جهانـی البته به فاجعه های بسـیاری 

در عرصـه ارتباطـات مـا بـا جهـان اسـالم ایجاد 

کرده اسـت. القاب مراجع و فقهای ما در فضای 

جهانـی می توانـد متواضع تـر و مقبول تر باشـد. 

امـام و عالمـه بزرگ تریـن لقـب قابـل اطـالق بر 

عالمـان اهـل سـنت اسـت. مردم کاربـرد عنوان 

»آیة اهلل العظمـی فی العالمیـن« و امثـال آن را 

بـرای عالمـان بزرگـوار نمی تواننـد بـه صرافـت 

دریابنـد. پدیده هـای فرهنگـی ناشـی از عصـر 

جهانـی  عصـر  در  خرده فرهنگ هـا  حاکمیـت 

بـودن می توانـد سـاده تر و قابـل تفاهم تر شـود.

چنـدی پیـش، هیئتـی شـش نفره از کشـور 

عمـان بـرای بازدیـد از قـم به ایران آمـده بودند. 

بنـده هـم نشسـتی در قالـب گفت وگـوی آزاد و 

پرسـش و پاسـخ با آنان داشـتم. در آن نشسـت 

از یکـی از بزرگ تریـن مراجع قم شـکایت کردند 

کـه بعـد از ماه هـا توانسـته بودنـد حـدود ده 

دقیقـه وقت مالقات از وی بگیرند. باوجوداین، 

می گفتنـد بعـد از چنـد دقیقـه حرف هایـی زد 

و برخاسـت تـا بـرود. مـا اعتـراض کردیـم کـه 

آمده ایم حرف بزنیم، پرسـش داریم و سـخت به 

پاسـخ های شـما به این چالش های فکری نیاز 

داریـم، امـا بـا حرف هـای کلـی روبه رو شـدیم. 

یـاد یکـی از مراجـع جهـان عـرب افتـادم کـه با 

مهـارت و زبـان روز دنیـا موجـی از جاذبـه بـرای 

جوانـان تمـام کشـورهای جهـان بـه وجـود 

آورده بـود؛ بـا هـر شـخصیتی مطابـق آشـنایی 

قبلـی از چالش هـای منطقـه و حـوزه فکـری او 

خومی گرفـت و همـه را بـه سـوی خـود جـذب 

می کـرد تـا آن کـه سـرمایه های جـوان جهـان 

عـرب را بـه سـوی خـود کشـانده بود.

پی نوشت ها:
* . عضـو هیئـت علمـی جامعـه المصطفـی العالمیـه، 
رییـس اندیشـکده المصطفـی، مؤسـس و مدیـر سـابق 
مرکـز الحضـاره لتنمیه الفکر االسـالمی و سـردبیر مجله 

علمـی پژهشـی الحیـاة الطیبـه )لبنـان(.
1 . مالـک بـن نبـی، وجهـه العالـم االسـالمی، ترجمـه 
از فرانسـه بـه عربـی عبـد الصبـور شـاهین، دار الفکـر، 

.30 ص
2. فعالیت در عربی معاصر به معنای کارآمدی است.

3. بـن نبـی در چهـار کتـاب خـود کـه عبارت انـد از: 
وجهـه العالـم االسـالمی، شـروط النهضـه، فـی مهـب 
المعرکـه و مشـکله الثقافـه بـه ماجـرای صفین و سـرآغاز 

امروزه مقوله مرجعیت درسطح 
کز  مرا مهم ترین  در  جهان 
دشمن  و  دوست  استراتژیک 
قرار  کاوی  وا و  تحلیل  مورد 
می گیرد. ده ها پایان نامه دکتری 
در کشورهای غربی و ده ها مقاله 
اروپا  خاورشناسان  مهم ترین  از 
مرجعیت  مقوله  درباره  امریکا  و 
و  خاص  مرجعیت های  حتی  و 
الگوهای مشخصی از آن سامان 
مقوله  نتیجه  در  است.  یافته 

ناشناخته ای به شمارنمی آید.
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فروپاشـی تمدنی اسـالمی اشـاره کرده اسـت. تـا جایی 
کـه جسـت و جو کـردم وی تنهـا کسـی از تمـدن پژوهـان 
مسـلمان اسـت که فروپاشـی تمدنی قرن هفت و هشـت 
را در مـآل بـه کارزار صفیـن و جنـگ معاویـه بـا حضـرت 

می رسـاند.   علـی

4. محمـد براده، دراسـة ترجمـات معانی القـرآن الکریم 
إلی اللغة اإلسـبانیة، القسـم اآلول.
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حـوزه علمیـه پیـش از انقـالب، به مباحث فقـه نظام نمی پرداخـت و به مباحث 
فقـه فـردی و احواالت شـخصی اکتفا می کرد و رویکـرد نهادینش عدم ارتباط دین 
با سیاسـت و حکومت بود. تأسـیس جمهوری اسـالمی ایران و ارتباط تنگاتنگ آن 
بـا فقـه و مبانـی فقهـی شـیعه، جایگاه فقه سیاسـی را ارتقا بخشـید و به عنـوان دانش 

حمایت کننـده حکومـت اسـالمی در ایـران مورد توجه قرار گرفته اسـت.
تحـول دانـش، مرهـون مقوالت درون دانشـی و از سـویی مسـتند بـه نیازها و شـرایط بیرونی اسـت. تأثیر و 
تأثر قدرت، نسـبت به دانش، پذیرفته شـده اسـت و می تواند رویکرد مثبت و منفی در دانش داشـته باشـد. 
فقـه شـیعه در چهـل سـال گذشـته دسـت خوش تحوالت بسـیاری گردیده اسـت و در صـورت بی توجهی به 
قانون گـذاری در نظـام اسـالمی، قانون گـذار پاسـخ های خـود را ناگزیـر از سـایر نظام هـای حقوقـی خواهد 

گرفت.



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

70

در  سیاسـی  فقـه  توسـعه 

چنـد  از  گذشـته  چهل سـال 

جنبـه قابـل بررسـی اسـت و در 

نوشـتار حاضـر می تـوان بـه این 

نمـود: اشـاره  توسـعه ها 

1. از حیث توسعه مسائل
درحالی کـه مسـائل فقهـی و 

فقـه سیاسـی، در سـالیان قبـل 

از انقـالب بـه امـوری چـون امـر 

بـه معروف، نمـاز جمعه، حدود، 

حسـبه و... محـدود بـود، امروزه 

تقریبًا عمده این موارد، از مباحث فقه سیاسـی 

خـارج شـده و بـه عرصـه تخصصـی خویـش در 

عرصه هایـی چـون حقـوق، قضـا، عبـادات و ... 

ارجـاع داده شـده  اسـت. بـا خـروج ایـن مـوارد، 

مسـائل نوپدید بسـیاری، به عرصه فقه سیاسی 

وارد شـده  کـه درگذشـته بحثـی از آنهـا در فقـه 

سیاسـی شـیعه مطرح نبوده اسـت؛ بحث هایی 

چـون تفکیـک قـوا، قانـون اساسـی، پارلمـان، 

پارلمانـی،  و  ریاسـتی  نظـام  قانون گـذاری، 

تشـخیص  مجمـع  مّلـی،  مرزهـای  احـزاب، 

مصلحـت، ریاسـت جمهوری، و... نظریه هـای 

بسـیاری چـون والیـت مطلقـه فقیـه، والیـت 

انتخابی، مردم سـاالری دینی و... را می بایسـت 

در راسـتای تحّول مسـائل عرصه فقه سیاسـی، 

به شـمارآورد. اگـر رویکـرد فقـه حکومتـی در 

فراینـد پاسـخ گویی و اسـتنباط ایـن مباحـث 

مـورد عنایـت قرارگیـرد، باب هـای وسـیعی در 

حـوزه فقاهـت )حّتـی در عرصـه 

فقـه فـردی( گشـوده می شـود.

نگـرش  حکومتـی«  »فقـه 

فقیـه در زمـان تحّقـق حاکمیـت 

مطلـوب شـیعی در عصـر غیبت 

اسـت کـه در اسـتنباط مسـائل 

حاکمیـت  اقتضائـات  فقهـی، 

سیاسـی شـیعه و اداره مطلـوب 

جامعـه دینـی را در نظـر می گیرد 

و در اسـتنباط خود ضمن این که 

حکومـت  نیازهـای  رفـع  بـه 

فـردی  نیازهـای  دارد،  عنایـت 

مؤمنـان و مکّلفـان را نیـز ذیـل 

نیازها و شـرایط کالن جامعه قرار می دهد و در 

اسـتنباط خویـش، هویت کالن نظام سیاسـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی و ... را لحـاظ می کنـد. 

مطابـق ایـن نگـرش، در بررسـی احـکام شـرعی 

مکلفـان، انسـان ها به عنـوان فـردی از افـراد 

جامعـه اسـالمی و نـه به عنـوان افـرادی جـدا 

و بریـده از اجتمـاع و حکومـت در نظـر گرفتـه 

به عنـوان  نـه  لـذا فقـه حکومتـی  می شـوند. 

بخشـی از فقـه، بلکه به معنـای نگرش و بینش 

حاکـم بـر کل فقـه اسـت کـه ماننـد فقـه غیـر 

حکومتـی در تمامـی گسـتره ابـواب فقـه بـه 

اسـتنباط می پـردازد و اسـتنباط های فقهـی را 

به انگیـزه اداره مطلـوب و شـریعت مدار نظـام 

سیاسـی در تمامـی ابـواب فقه، لحـاظ می کند. 

ازاین روی، گسـتره ای که در فقه حکومتی مورد 

بحـث قـرار می گیـرد، نه مباحث سیاسـی، بلکه 

تمامـی ابـواب و مسـائل فقـه خواهد بـود؛ زیرا 

کــه در فقــه حکومتــی  گســتره ای 
نــه  می گیــرد،  قــرار  بحــث  مــورد 
مباحــث سیاســی، بلکــه تمامــی 
ابــواب و مســائل فقــه خواهــد بود؛ 
حکومــت،  مطلــوب  اداره  زیــرا 
ــب،  ــذاری مناس ــتلزم قانون گ مس
شــئون  در  کارآمــد  و  منســجم 
مختلــف زندگــی مــردم و جامعــه 
در  می بایســت  فقیــه  و  اســت 
راســتای تدویــن قوانیــن مناســب 
همــه  جامعــه،  اداره  بــرای 
اقتضائــات حکومــت اســالمی و 

کنــد. بررســی  را  آن  نیازهــای 
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اداره مطلوب حکومت، مسـتلزم 

قانون گذاری مناسـب، منسـجم 

مختلـف  شـئون  در  کارآمـد  و 

زندگـی مـردم و جامعـه اسـت 

و فقیـه می بایسـت در راسـتای 

تدویـن قوانیـن مناسـب بـرای 

اداره جامعـه، همـه اقتضائـات 

حکومـت اسـالمی و نیازهای آن 

را بررسـی کنـد و بـه مباحثـی در 

حـوزه اقتصـاد، فرهنـگ، حقوق، 

خانـواده،  انتظامـی،  نظامـی، 

احواالت شخصیه و ... ورود کند 

و آن گاه تمامی فقه، گسـتره فقه 

حکومتی را تشـکیل خواهد داد.

بـر ایـن اسـاس، رویکـرد غالـب فقـه شـیعه 

در تمـام ادوار عصـر غیبـت تـا قبـل از پیـروزی 

انقالب اسـالمی،در پاسـخ به سـؤاالت الزم برای 

زندگـی مؤمنانـه بـود و در ایـن راسـتا، نیازهای 

افـراد )به مثابـه مؤمنان پرسـش گری که مکلف 

بـه اطاعـت از احـکام شـرع هسـتند( محـور 

اسـتنباط قـرار می گرفـت، درحالی کـه اقتضـای 

حکومت اسـالمی بر محور فقه، به گونه ای بوده 

اسـت کـه فقیهـان عـالوه بـر رویکـرد یـاد شـده 

کـه در طـول سـالیان متمـادی محـور اسـتنباط 

بـوده، می بایسـت ضمن به رسـمیت شـناختن 

هویـت جامعه اسـالمی )به مثابـه امری متمایز 

جامعـه  نیازهـای  جامعـه(،  مؤمـن  افـراد  از 

اسـالمی را مدنظـر قـرار دهند، بلکه می بایسـت 

حکومـت اسـالمی را به مثابـه نهاد و شـخصیت 

حقوقـی بـه رسـمیت بشناسـند و الزامـات آن 

را نیـز در فراینـد اجتهـاد، درنظـر 

اسـتنباط  در  ازایـن رو،  آورنـد. 

مسـائل فردی شهروندان جامعه 

اسـالمی می بایسـت شـهروندان 

را به مثابـه افـرادی موجـود در 

جامعـه اسـالمی درنظـر بگیرنـد 

کـه زندگی شـان بـا زندگی سـایر 

شـهروندان گـره خـورده و دارای 

حقـوق و تکالیفـی نسـبت بـه 

جامعـه و حکومـت هسـتند و 

آنـان را  پرسـش ها و نیازهـای 

ذیـل عنـوان شـهروندی جامعـه 

اسـالمی و نـه به گونـه فـارغ از 

خویـش،  جامعـه  اقتضائـات 

مـورد اسـتنباط قـرار دهـد.

»فقـه شـیعه را کـه به خاطر طول سـال هایی 

که فقهای شـیعه و خود گروه شـیعه در دنیای 

حکومـت  و  قـدرت  بـه  دست رسـی  اسـالم، 

نداشـتند، و فقه شـیعه، یک فقه غیر حکومتی، 

و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشـاند به سـمت 

فقه حکومتی... شـیعه، حکومت نداشته است. 

فقـه شـیعه، جامعـه سیاسـی را نمی خواسـته 

اسـت اداره کنـد. حکومتـی در اختیـار او نبـوده 

اسـت کـه جهـات آن حکومـت را بخواهـد اداره 

کند تا بخواهد احکام آن ها را از کتاب و سـنت 

اسـتنباط کنـد. لـذا، فقـه شـیعه و کتـب فقهی 

شـیعه، بیشـتر فقـه فردی بـود؛ فقهی کـه برای 

اداره امـور دینـی یـک فـرد یا حداکثـر دایره های 

محـدودی از زندگـی اجتماعـی، مثـل مسـائل 

مربـوط بـه خانـواده و امثـال این ها بـود... امام 

فقــه شــیعه و کتــب فقهــی شــیعه، 
بیشــتر فقــه فــردی بــود؛ فقهــی کــه 
بــرای اداره امــور دینــی یــک فــرد یــا 
کثــر دایره هــای محــدودی از  حدا
زندگــی اجتماعــی، مثــل مســائل 
امثــال  و  خانــواده  بــه  مربــوط 
بزرگــوار  امــام  بــود...  این هــا 
فقــه شــیعه اســالم را از دورانــی 
تبعیــد  بزرگــوار در  ایــن  کــه خــود 
ســمت  بــه  کشــاندند  بودنــد 
فقــه اجتماعــی، فقــه حکومتــی، 
نظــام  می خواهــد  کــه  فقهــی 
و  کنــد  اداره  را  ملت هــا  زندگــی 
بایــد پاســخ گوی مســائل کوچــک 

باشــد. ملت هــا  بــزرگ  و 
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خـود ایـن بزرگـوار در تبعیـد بودند کشـاندند به 

سـمت فقـه اجتماعـی، فقـه حکومتـی، فقهـی 

کـه می خواهـد نظـام زندگـی ملت هـا را اداره 

کنـد و بایـد پاسـخ گوی مسـائل کوچک و بزرگ 
ملت ها باشـد.«1

2. از حیث توسعه سطح انتظار
درحالی که  برخی از رویکردهای فقهی)حداقلی( 

به زمانی توجه دارد که بستر مناسب جهت تحقق 

حداکثری شریعت در جامعه فراهم نبوده، برخی 

دیگر از رویکردها به سبب اموری چون »کثرت 

تعداد شیعیان در سرزمین واحد«، »اقتدار فقیهان 

در جامعه«، »فقدان ضرورت عمل به تقیه نسبت 

به حاکمان جائر« و »تحقق حکومت مبتنی بر 

فقه در جامعه« با فراهم بودن بسترهای مناسب 

و فقدان موانع، رویکردی حداکثری به اسالم 

دارند.2 

فقیهان شـیعه درنخسـتین سال های تدوین 

فقـه تحـت سـخت ترین فشـارها و تنگناهـای 

دسـتگاه خالفت بودند. این وضعیت تا اواسـط 

قرن دهم هجری)زمان تأسـیس دولت صفوی( 

بـا شـدت و ضعف هایـی ادامه داشـت. فقیهان 

شـیعه دراین دوران که بیش از هفت صد سـاله 

ادامـه داشـت، می کوشـیدند اصـل موجودیـت 

مذهـب شـیعه را در برابـر فشـارهای فراگیـر 

حاکمـان حفـظ کننـد. عمـده حضـور شـیعه و 

فقیهـان آن در ایـن دوره، بـه عرصه هـای فکـری 

و فرهنگـی، محـدود بـود و اقتضائـات جامعه و 

شـرایط حاکـم بـر آن، مجالـی برای حضـور آنان 

در صحنه هـای اجتماعـی نمی گذاشـت. ناگزیر 

در بسـیاری از مباحـث و موضوعـات اجتماعی، 

سیاسـی، اقتصـادی و... بـه رویکـرد اجتماعـی 

رویکردهـای  بـه  و  نپرداختنـد  حکومتـی  و 

فـردی بسـنده کردنـد. بدیهـی اسـت در ایـن 

راسـتا، محوریـت موضوعـات در فقـه شـیعه بـا 

موضوعـات عبـادی و اقتصـادی بلکـه احواالت 

شـخصیه بـود کـه کمتـر سـبب رویارویـی بـا 

حاکمـان می شـد و ایـن دسـت مباحـث جلـوه 
بیشـتری در اسـتدالل های فقهـی می یافـت.3

از  بخشـی  بـه  بسـنده کردن  درحالی کـه 

ظرفیـت گسـترده فقـه شـیعه در ادوار گذشـته 

مرهون راهبرد هوشـمندانه فقیهان در وضعیت 

عینی جامعه اسـالمی و پیش آمدهای تاریخی 

بـود، ایـن راهبـرِد هوشـمندانه، در درازمدت و با 

ازمیان رفتن بخشی از این شرایط در فقه شیعه 

باقـی مانـد و به مثابـه پارادایم و چارچوب ثابِت 

فقـه تلقـی شـد. این امـر موجب محدود شـدن 

گسـتره اهـداف فقـه شـیعه به امور فردی شـد. 

رویکـرد حداقلـی موجبـات ایـن توهـم را پدیـد 

آورد که هدف اسـتنباط و اجتهاد، پاسـخ گویی 

بـه نیازهـای افـراِد مسـلمان و نه جامعه اسـت. 

گرایـش بـه ایـن رویکـرد کـه به مثابـه گفتمـان 

مسـّلم فقـه، فـرض شـده بـود، سـبب گردیـد 

اسـتنباط مطابـق رفـع نیازهای جامعـه یا نظام 

سیاسـی، رویکـردی بیگانـه بـا گفتمـان اصیـل 

فقهـی فـرض گردد:

»برکناری از سیاسـت، به تدریج موجب شـد 

دامنـه هدفـی که حرکت اجتهاد را پدید می آورد 

در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را 
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پیـش آورد کـه یگانه جوالنـگاه آن )که می تواند 

در جهان خارج بازتابی بر آن داشـته باشـد و آن 

را هـدف بگیـرد( جوالنـگاه انطبـاق فرد اسـت با 

اسـالم و نـه جامعـه و چنیـن بـود کـه در ذهـن 

فقیـه، اجتهـاد بـا چهـره فـرد مسـلمان ارتبـاط 
یافـت نه بـا چهره اجتماع مسـلمان.«4

ایـن درحالی اسـت کـه فقـه از آغـاز، اهـداف 

بلنـدی را درنظـر داشـته و فروکاسته شـدن آن 

اهـداف، بـه پاسـخ گویی بـه نیازهـای فـردی 

زمانـی  شـرایط  معلـول  و  مرهـون  مؤمنـان، 

خـاص بـوده اسـت.5 بدیهـی اسـت در صـورت 

ارتقـای هـدف فقه بر محور رفـع نیازمندی های 

جامعـه ای کالن و حکومتـی متمرکـز، موضـوع 

بسـیاری از ایـن احـکام، تغییـر کـرده و احـکاِم 

آن متفـاوت خواهـد شـد. در ایـن فـرض، نـوع 

استنباط فقیه در حوزه فقه فردی و رفع نیازهای 

فـردی مسـلمانان نیز در چارچـوب نظام واره ای 

کالن لحاظ می شـود و فقیه می بایسـت با نگاه 

بـه این کـه حکـم وی در رفـع نیازهـای فـردی 

می توانـد در بخشـی از اداره کشـور نیـز مؤثـر 

باشـد، به اسـتنباط بپـردازد.

زمانـه  ضرورت هـای  درحالی کـه  بنابرایـن 

در سـده های طوالنـی عصـر غیبـت، موجبـات 

کوتاه آمـدن از آن اهـداف عالـی را فراهـم آورده 

بـود، عالمـان عرصـه فقـه و اجتهاد بـا درک این 

معنـا و بـا راهبـری امـام خمینـی  بدین باور 

نائـل آمدنـد که ادامه اسـتنباط فقهی براسـاِس 

اوضـاع پیشـین، خـروج از مقتضـای روزآمـدی 

اجتهـاد اسـت: »کار بـزرگ او )امـام خمینـی( 

نگرشـی جدیـد در فقـه شـیعه بـود. فقاهـت ما 

پایه هـای بسـیار مسـتحکمی داشـته و دارد... 

این فقه مسـتحکم را در گسـتره ای وسـیع و با 

نگرشـی جهانـی و حکومتـی مـورد توجـه قـرار 
داد.«6

بـا پیـروزی انقالب اسـالمی ایران به راهبری 

فقیهی جامع الشـرایط و حاکمیت گفتمان فقه 

شـیعه بـر امـور کشـور ایـران، از یک سـو شـئون 

اداره ایـن کشـور براسـاس ضوابـط و معیارهای 

فقهـی بنانهـاده شـد و از سـوی دیگـر، بـا تحقق 

نظریـه حکومـت اسـالمی در قالب والیت فقیه، 

سـطح انتظـار مـردم از فقـه افزایـش یافـت و 

پرسـش های جدیـد بسـیاری بـه گسـتره فقـه 

عرضـه گردیـد. ایـن امر موجب شـد فقه شـیعه 

بـا گـذار از اقتضای فقه متناسـب با زمان تحقق 

حاکمـان جائـر، بـه غایـات اصیـل خـود روی 

آورد. ازایـن روی، فقـه شـیعه کـه در زمان هـای 

پیشـین، قالبـی شـریعت مدار داشـت و مجالی 

بـرای تبدیـل به قانون، به مثابه محور عمل همه 

افـراد )اعـم از مؤمنـان و غیرمؤمنـان( نداشـت، 

پس از اسـتقرار نظام جمهوری اسـالمی ایران، 

رویکـردی قانون مـدار بگیـرد.

کاربـرد فقـه شـیعه در عصر حاضـر به منطقه 

جغرافیایی ایران و برخی گروه ها و افراد شـیعه 

مذهب در کشـورهای خارج محدود شـده، لکن 

با توسـعه اسـالم و مذهب شـیعه در کشورهای 

دیگـر، کارویژه هـای فقـه شـیعه بـه مناطـق 

جغرافیایـی ویـژه، محـدود نشـده و در سراسـر 

جهـان، گسـترش خواهـد یافت:

»امروز مسئله ما و احتیاج ما همه شئون 

زندگی یک جامعه است. یک فقهی ما الزم داریم 
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سیاست  حکومت،  بتواند  که 

خارجی، روابط بین الملل، برخورد 

با شبکه عظیم اقتصادی جهانی و 
تجارت در دنیا را )تبیین کند(.«7

3. از حیث روش شناسی
تکثر موضوعات فقه سیاسـی 

و تحـول غایـات آن، مسـتدعی 

فقـه  روش شناسـی  تحـول 

سیاسـی اسـت. ورود بـه عرصـه 

فقـه حکومتـی، جـز بـه واسـطه 

روش شناسـی متناسـب با آن، میّسـر نمی شود. 

لـذا تحـّول فقـه سیاسـی و حکومتـی مسـتلزم 

روزآمدی روش شناسـی فقه سیاسـی اسـت که 

می توانـد بـه عناصـری چون عقالنیـت، مقاصد 

شـریعت، عـرف، بنـای عقال و اسـتفاده از مبانی 

کالمـی در اسـتنباط، مسـتند باشـد. بـه گفتـه 

آیـة اهلل جـوادی آملـی، تحّقـق فقـه حکومتی در 

گـرو ایجـاد اصـول فقـه حکومتـی اسـت.

بـر ایـن اسـاس، گرچه فقه سـنتی شـیعه در 

روش اجتهاد، پویایی دارد و قادر به پاسخ گویی 

بـه مشـکالت روزآمـد جامعـه خویـش اسـت،8 

بـدان معنـا نیسـت کـه ایـن روش بـه باالترین 

ظرفیـت خـود رسـیده و قابلیـت تحـول نـدارد. 

کارآیی و کارآمدی این روش، مقوله ای مشّکک 

و دارای مراتب اسـت. بدین صورت که برای هر 

زمـان می تـوان از تحّول و کارآمدی متناسـب با 

همان زمان و شـرایط یاد کرد. براین اسـاس، در 

هر زمان می توان از تحّول و کارآمدی متناسـب 

با شـرایط جامعه یاد کرده و آن را به مثابه یکی 

از مهم تریـن راهکارهـای تحـّول 
فقه و اسـتنباط برشـمرد.9

بـرای تحـول در روش اجتهـاد 

در فقـه شـیعه، توجه به مسـئله 

تأثیـر زمـان و مکان در اسـتنباط 

امـام  نخسـت  دارد.  اهمیـت 

خمینی  این مسـئله را مطرح 

بحث هـای  بـه  بعـد  امـا  کـرد، 

گسـترده ای در حـوزه فقه شـیعه 

انجامیـد و هـر کسـی نیـز بـا 

عنایـت بـه اصـول و قواعد فقهی 

مـورد قبـول خود به ارزیابـی آن پرداخت. آیة اهلل 

خامنـه ای بـر ایـن باورند که توجه به این راهکار 

می توانـد درهـای جدیـدی از مسـائل و احـکام 

اسـالمی را بـرای مـردم بگشـاید و مشـکالت 

بسـیاری را از جامعـه حـل نمایـد: 

»مسـئله تأثیـر شـرایط زمـان و مـکان در 

فتـوای فقهـی یـک چیزی اسـت که اگـر فقهای 

بزرگـوار مـا و فضـالی بـزرگ در خصـوص حـوزه 

علمیـه قـم بر روی آن تکیه کنند ابواب جدیدی 

از مسـائل اسـالمی و احکام الهی برای مردم باز 

خواهـد شـد و ما مشـکالت جامعـه را بر مبنای 

تفکـر اسـالمی و با شـیوه فقاهـت حل خواهیم 
کرد.«10

روش  در  بازنگـری  و  پیشـرفت  تحـول، 

اجتهـاد نـه فقـط امـری راجـح و مطلـوب، بلکه 

مقوله ای واجب و ضروری، در تحوالت شـگرف 

اجتماعـی و نیازهـای روزافزون به فقه و اجتهاد 

در حوزه نظام اسـالمی، محسـوب می شـود که 

می بایسـت بـدان همـت ورزیـد و در بسـتر این 

بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ایران 
به راهبری فقیهی جامع الشرایط 
گفتمـان فقـه شـیعه  کمیـت  و حا
از یک سـو  ایـران،  کشـور  امـور  بـر 
شـئون اداره ایـن کشـور براسـاس 
فقهـی  معیارهـای  و  ضوابـط 
بنانهـاده شـد و از سـوی دیگـر، بـا 
تحقـق نظریـه حکومـت اسـالمی 
سـطح  فقیـه،  والیـت  قالـب  در 
انتظـار مـردم از فقـه افزایـش یافـت
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امـر، انتظـار تحـوالت در مسـائل مهـم و عمـده 

اجتماعـی، حکومتـی و سیاسـی را داشـت:

»فقـه اسـالمی اگـر بخواهـد بـرای نظـام 

اسـالمی پاسـخ گو و رافـع نیـاز باشـد بایـد بـا 

شـیوه و متـد مأمـور بـه خـودش مـورد بازنگری 

قـرار بگیـرد، با همان شـیوه اجتهاد، در مسـائل 

اقتصادی، در مسـئله حکومت، در مسئله شورا، 

در مسـئله احکام اولی و ثانوی و عناوین اولی 

و ثانـوی، اگـر به نام اسـالم کسـی حرف می زند 
بایـد بـا متـد فقاهـت و اجتهـاد حـرف بزند.«11

   فقـه پویـا« از جمله عبارات امام خمینی«

در راسـتای تحّول فقه اسـت که چه بسـا در برابر 

»فقه سـّنتی و اجتهاد جواهری« مورد اسـتفاده 

قرار می گرفته اسـت.12 لکن به خوبی پیداسـت 

که ایشـان پویایی فقه را در برابر فقه سـّنتی قرار 

نـداده بلکـه مطابق این رویکـرد »فقه جواهری، 

یعنـی همـان فقـه سـنتی رایج با متـد فقاهت. 

ایـن روش و متـد، همان کیفیت رسـیدگی یک 

مسئله در فقه است... ما دو فقه، یکی سنتی و 

دیگری پویا نداریم. فقه پویا، همان فقه سنتی 

ماسـت. پویاسـت، یعنی عالج کننده مشـکالت 

انسـان و پاسـخ گوی حـوادث واقعـه اسـت؛ و 

سـنتی اسـت، یعنی دارای شـیوه و متدی است 

کـه بـر طبـق آن اجتهـاد انجـام می گیـرد، و این 

شـیوه قرن هـا معمـول بـوده و کارآیـی خـود را 
نشـان داده است.«13

4. از حیث تبدیل حکم به نرم افزار اداره جامعه
رویکـرد حداکثـری در قلمـرو فقـه سیاسـی 

مقتضـی نگرشـی همـه جانبـه بـه همـه ابـواب 

فقه اعم از عبادات، سیاسـات، اقتصاد، فرهنگ 

و... در اسـتنباط حکـم شـرعی بـه جهـِت اداره 

شـئون مختلـف کشـور اسـت. باوجودایـن، در 

خصـوص قلمـرو فقـه سیاسـی بایـد بـه ایـن 

نکتـه اشـاره کـرد کـه فقـه سیاسـی بـا محـدود 

نشـدن بـه فهـم احـکام، می بایسـت بـا گـذر از 

اجتهـاد در حـوزه فهـم حکم شـرعی، بـه اجتهاد 

و اسـتنباط نظریه هـای سیاسـیـ  اجتماعـی، 

توسـعه یابـد و از ایـن رهگـذر، از فقـه سیاسـی 

منفعل)مبتنـی بـر ضـرورت تحّقـق موضـوع در 

مرحله قبل از حکم( به فقه سیاسـی فعال)فقه 

نظریه پـرداز و نظام سـاز( تحـّول یابـد. براسـاس 

ایـن رویکـرد، در فقه سیاسـی، به بررسـی حالل 

و حرام بسـنده نشـده و نظریه های سیاسـی نیز 

متعّلـق اسـتنباط و اجتهـاد قرار می گیرند. طیق 

این منطق، مقتضی اسـت فقه سیاسـی شیعه، 

در زمـان حاکمیـت حاکـم مشـروع، طـرح اداره 

مطلـوب جوامـع در گسـتره ای فراتـر از مرزهای 

مّلی و گسـتره ای فراگیرتر از کشـور اسـالمی را 

درنظـر قـرار دهـد و الزامـات تحّقـق حداکثـری 

دیـن در سـایر جوامـع را نیـز در راسـتای تحّقـق 

تمّدنـی برآمـده از آموزه هـای اصیـل دینـی، بـه 

حـوزه اجتهـاد و اسـتنباط عرضـه نمایـد.

در توضیـح ضـرورت رویکـرد حداکثـری بـه 

فقـه در راسـتای اسـتنباط نظریه هـای سیاسـی 

بایـد گفـت راهکارهای متعددی در مواجهه فقه 

سیاسـی شـیعه بـا شـرایط موجـود در جامعـه 

متصّور اسـت که به چند مورد اشـاره می شـود:

1. عدم توجه به تحوالت و نیازهای نوپیدای 

سیاسـی زمانـه و اجتهـاد در همـان مسـائل 
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قرار گرفتـن  و  گذشـته  سـنتی 

در بطـن فقـه فـردی و بـاور بـه 

کارکـرد اسـتنباط، بـه جهـت رفع 

پرسـش ها و نیازهـای سیاسـی 

محـدود افـراد؛

2. حرکـت در بسـتر تحـوالت 

جهانی، بررسی مسائل و مباحث 

سیاسی جدید و پذیرش و توجیه 

محصـوالت و پدیده هـای غربـی 

و بـه کارگیـری فرایند اسـتنباط، 

در قالـب صـرِف حکـم بـه تحریم 

و تحلیـل، جـواز و یـا حرمـت آن 

مسـائل و موضوعـات؛

3. مالحظـه موضوع شناسـانه پدیده هـای 

نوظهـور سیاسـی، عرضه کـردن آن هـا بـه فقـه 

شـیعه و بومی کـردن نیازهـای سیاسـی جامعه 

به واسـطه فقه، بلکه بسـنده نکردن به اسـتنباط 

احـکام و اجتهـاد در راسـتای فهـم نظام هـای 

سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و قـرار نگرفتن 

در مسـیر ریل گـذاری شـده از سـوی نظام هـای 
معرفتـی غیردینی.14

»فقاهـت مخصـوص احـکام فقهـی رایـج 

نیسـت، اعتقـادات هـم بایـد بـا شـیوه فقهـا 

فهمیـده شـود، اخالقیـات هم با شـیوه فقاهت 

بایـد فهمیـده بشـود، نظامـات اجتماعـی و 

سیاسـی هم به شـیوه فقاهت بایسـتی از کتاب 
و سـنت اسـتنباط بشـود.«15

ایـن معنـا فقـه سیاسـی شـیعه  مطابـق 

می بایسـت در زمـان حاضـر بـه طراحـی نظـام 

سیاسـی مطلوب شـیعه در عصر غیبت بپردازد 

فقـه  در  این کـه  بـر  عـالوه  و 

اصغـر بـه اسـتنباط می پـردازد، 

اساسـی  مبانـی  اسـتنباط 

دیـن در عصـر حاضـر را وجهـه 

هّمـت خـود قـرار دهـد و ضمـن 

بازخوانـی منابـع اصیـل شـیعه، 

بـه طراحـی مهندسـی نظام های 

معرفتی)به خصـوص در گسـتره 

سیاسـت( در جامعـه بپـردازد و 

ضمـن این کـه در ایـن مسـیر به 

تبییـن جایگاه خود در نظام های 

مشـابه جهانی می پردازد، هویت 

مسـتقل خـود را شـکل دهـد و بـا جهت گیـری 

سـعادِت مـادی و معنـوی جامعه، در اسـتنباط 

احـکام، نـه فقط نیازهـای فردی بلکـه نیازهای 

جامعـه وسـیع را لحـاظ کند و احکام متناسـب 

را صـادر نمایـد.

راهـکار  بنابـر  اسـت  طبیعـی  یک سـو،  از 

نخسـت، فقـه به ایسـتایی، جمـود و ناکارآمدی 

در عصـر حاضـر متهـم شـده و از سـوی دیگـر، 

بسـیاری از ظرفیت هـای فقـه در ایـن راهـکار 

رهـا شـده و مـورد اسـتفاده قرار نمی گیـرد. بنابر 

دیدگاه دوم، سـعی بر روزآمد بودن و رفع اّتهام 

ناکارآمـدی فقـه، دغدغـه اصلـی بـوده و رفـع 

نیازهـای نوپیـدا از اهـداف اصلـی ایـن راهـکار 

اسـت، امـا ایـن راهـکار موجب خواهد شـد فقه 

در ورطه انفعال قرارگیرد و با رها کردن بسـیاری 

از ظرفیت هـای عالـی خـود، در بسـتر نظریـات 

غیـر دینـی حرکـت کند و درنهایـت تالش نماید 

کـه بـا حکم بـه تحریم و تحلیل، جواز و حرمت، 

مــا دو فقــه، یکــی ســنتی و دیگــری 
پویــا نداریــم. فقــه پویــا، همــان 
فقــه ســنتی ماســت. پویاســت، 
مشــکالت  عالج کننــده  یعنــی 
حــوادث  پاســخ گوی  و  انســان 
اســت،  ســنتی  و  اســت؛  واقعــه 
یعنــی دارای شــیوه و متــدی اســت 
انجــام  اجتهــاد  آن  طبــق  بــر  کــه 
قرن هــا  شــیوه  ایــن  و  می گیــرد، 
کارآیــی خــود را  معمــول بــوده و 

اســت. داده  نشــان 
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تکلیـف مؤمنـان را روشـن نماید، لکـن این امر 

در نهایـت بـه تبیین اسـالم اصیـل نمی انجامد 

و از خطـر التقـاط نیـز بـه دور نخواهـد بـود.

»در زمینه هـای گوناگـون، امـروز نیـاز وجود 

دارد؛ هم برای نظام اسالمی، هم در سطح کشور، 

هـم در سـطح جهـان. تبییـن معرفت شناسـی 

اسـالم، تفکـر اقتصـادی و سیاسـی اسـالم، 

مفاهیـم فقهـی و حقوقـی ای کـه پایه هـای آن 

تفکـر اقتصـادی و سیاسـی را تشـکیل می دهد، 

نظـام تعلیـم و تربیـت، مفاهیـم اخالقـی و 

معنـوی و ... همـه این هـا بایـد دقیـق، علمـی، 

قانـع کننـده و ناظـر به اندیشـه های رایج جهان 

آمـاده و فراهـم شـود؛ ایـن کار حوزه هاسـت. با 

اجتهـاد، ایـن کار عملـی اسـت. اگـر مـا این کار 

را نکنیـم، بـه دسـت خودمـان کمـک کرده ایـم 

بـه حـذف دیـن از صحنه زندگی بشـر؛ به دسـت 

خودمـان کمـک کرده ایـم به انـزوای روحانیت. 

ایـن، معنای تحول اسـت. ایـن حرکت نوبه نوی 
اجتهـادی، اسـاس تحول اسـت.«16

بلکه واکاوی در منابع اصیل و بازخوانی آن 

در شرایط حاضر، می تواند به طرح نظام های 

بومی کردن  با  و  بینجامد  اجتماعی  سیاسی، 

شئون  همه  در  اصیل  اسالِم  طرح  مباحث، 

کاماًل  تمّدنی  بناکردن  جهِت  به  جوانب،  و 

اسالمی را موجب شود. ازاین روی تنها راهکار 

بر اجتهاد( است که  سوم )نظام سازی مبتنی 

می باید در راستای وصول به تمّدنی مبتنی بر 

آموزه های اسالم، مورد عنایت قرار گیرد.

»امــت اســالمی بــا همــه ابعــاض خــود در 

ــگاه  ــه جای ــد ب ــا و کشــورها، بای ــب ملت ه قال

تمّدنــِی مطلــوب قــرآن دســت یابــد. شــاخصه 

اصلــی و عمومــی ایــن تمــدن، بهره منــدی 

انســان ها از همــه ظرفیت هــای مــادی و 

ــن  ــرای تأمی ــد ب ــوی ای اســت کــه خداون معن

ســعادت و تعالــی آنــان، در عالــم طبیعــت و در 

وجــود خــود آنــان تعبیــه کــرده اســت. آرایــش 

ــن تمــدن را در حکومــت مردمــی،  ظاهــری ای

در قوانیــن برگرفتــه از قــرآن، در اجتهــاد و 

پاســخ گویی بــه نیازهــای نوبه نــوی بشــر، 

در پرهیــز از تحجــر و ارتجــاع و نیــز بدعــت 

و التقــاط، در اســتقرار عدالــت، در دفــاع از 

مظلومــان عالــم و... می تــوان و بایــد مشــاهده 

کــرد. نــگاه اجتهــادی و عالمانــه بــه عرصه هــای 

گوناگــون، از علــوم انســانی تــا نظــام تعلیــم و 

تربیــت رســمی، و از اقتصــاد و بانــک داری تــا 

تولیــد فنــی و فنــاوری، و از رســانه های مــدرن 

ــل و  ــط بین المل ــا رواب ــینما، و ت ــر و س ــا هن ت
... همــه از لــوازم ایــن تمدن ســازی اســت.«17

گرچه در تاریخچه فقه سیاسـی، به پیشـینه 

مناسـب و تطّور آن در ادوار مناسـب اشـاره شـد 

آنچه تمامی ادوار فقه سیاسـی سـابق را از فقه 

سیاسـی عصر حاضر متمایز می کند این اسـت 

کـه برخـالف فقـه زمان گذشـته کـه عمدتًا ذیل 

اسـتنباط احکام شـرعی قرار داشـت، فقه زمان 

حاضـر بـه راهبـری امـام خمینـی ، گامـی در 

مسـیر اسـتنباط نظام سیاسـی شـیعه است.

درحالی کـه فقیهـان زمـان گذشـته به دلیـل 

شـرایط زمانـه خودشـان، نـه فقـط درصـدد فهم 

نظام سیاسـی مطلوب شـارع و مؤلفه ها و لوازم 

آن در عصر غیبت نبودند، بلکه توانایی تحقق آن 
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خویش، برخی امور سیاسـی را انجام می دادند، 

امـام خمینـی  ضمـن فهـم نظام منـد و لوازم 

اداره امـور جامعـه براسـاس آموزه هـای فقهـی 

و مطابـق روش اجتهـاد، متصـّدی تحّقـق آن در 

مرحلـه عمل نیز شـد.

سابقه  شیعه،  در  سیاسی  فقه  »سابقه 

عریقی است؛ لیکن یک چیز، جدید است و 

آن، نظام سازی براساس این فقه است که این 

را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس 

دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، 

یک نظام به وجود نیاورده بود. اول، کسی که در 

مقام نظر و در مقام عمل )توأمًا( یک نظام ایجاد 

کرد، امام بزرگوار ما بود که مردم ساالری دینی 

را مطرح کرد، مسئله والیت فقیه را مطرح کرد. 

براساس این مبنا، نظام اسالمی بر سر پا شد. 

چنین تجربه ای را ما در تاریخ نداریم؛ اگرچه در 

دوران صفویه کسانی مثل محقق کرکی ها وارد 

میدان بودند، اما از این نظام اسالمی و نظام 

فقهی در آن جا خبری نیست؛ نظام حکومت و 
نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست.«18

بدیهـی اسـت فهـم نظام سیاسـی اسـالم به 

زمانـی خـاص محدود نیسـت بلکـه در هر زمان 

و شـرایطی می توان از نظام سیاسـی متناسـب 

با آن زمانه، سـخن به میان آورد. براین اسـاس، 

نـه فقـط فقیهـان بایـد قلمـرو فقـه سیاسـی را 

از محـدوده اسـتنباط احـکام شـرعی سیاسـی، 

بـه محـدوده نظریـات سیاسـی و فهـم نظـام 

سیاسـی توسـعه دهنـد بلکـه می بایسـت نظام 

سیاسـی متناسـب با هر زمانه را براساس فهمی 

اجتهـادی، اسـتنباط کرده و ضمـن رفع نواقص 

احتمالـی نظـام سیاسـی موجـود، در فهمـی 

روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند. بدیهی است 

بـا عنایـت به این کـه کارآمدی مانند روزآمدی از 

ارکان اساسـی نظام سیاسـی اسـت، لذا فقیهان 

می بایسـت به صورت روزآمد، نظریات گذشـته 

را ترمیـم و تکمیـل کـرده و ضمـن رفـع نواقص 

آن، گونـه مطلـوب از نظام سیاسـی را براسـاس 

آموزه هـای فقهـی و روش اجتهـاد ارائه نمایند.

»نظام سـازی یـک امـر دفعـی و یک بـاره 

نیسـت؛ معنایـش ایـن نیسـت کـه مـا یـک 

نظامی را براساس فقه کشف کردیم و استدالل 

کردیـم، و ایـن تمـام شـد. نظام سـازی یـک امر 

جـاری اسـت؛ روزبـه روز بایسـتی تکمیل شـود، 

ایـن جـزو متمـم نظام سـازی اسـت. این که ما 

میگوییـم نظام سـازی جریـان دارد، معنایـش 

ایـن نیسـت کـه هرچه را سـاختیم و بنا کردیم، 

خراب کنیم؛ قانون اساسـی مان را خراب کنیم، 

نظـام حکومتـی و دولتی مان را ضایع کنیم؛ نه، 

آنچـه را کـه سـاختیم، حفظ کنیـم، نواقصش را 

برطـرف کنیـم، آن را تکمیل کنیم. این کار، یک 
کار الزمی اسـت.«19

5. از حیث جلسات و کالس های رایج حوزوی
متناسـب با دغدغه ها و بحث های متعددی 

کـه مـورد اشـاره قـرار گرفـت، در سـالیان اخیـر 

کرسـی های تدریـس بسـیاری در عرصـه فقـه 

اسـت.  شـده  برگـزار  حکومتـی  و  سیاسـی 

علمیـه  حوزه هـای  درحالی کـه  براین اسـاس، 

کـه در سـال های گذشـته، از دروس انـدک بلکه 
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اسـتثنایی در حوزه فقه سیاسـی، برخوردار بوده 

بلکـه تدریـس امـام خمینـی  در خصـوص 

والیت فقیه، گونه ای اسـتثنا به شـمار می رفت، 

امـروز مباحـث متعـدد فقـه سیاسـی بـه مثابه 

درس هـای رایـج وجود دارد. از این روی، امروزه 

دروس خـارج فقـه سیاسـی متعـددی در حـوزه 

علمیـه قـم درضمـن دروس اصلـی و رسـمی و 

دروس رسـمی مؤسسـات مرتبط با حوزه برگزار 

می شـود. جلسـات و نشسـت های فقه سیاسی 

و  حـوزوی  پژوهشـگاه های  و  مؤسسـات  در 

کرسـی های تخصصی و ترویجی 

فقـه سیاسـی نیـز در کنار دروس 

رسـمی، متصـّدی ارائـه مباحث 

فقه سیاسـی و حکومتی هستند 

کـه کثـرت آن در عصـر حاضـر، 

رویکـردی غالـب بـرای آن ایجـاد 

کـرده اسـت. ایـن درحالی اسـت 

کـه ایـن مباحث در سـالیان قبل 

از انقـالب، مهجـور و متـروک 

بوده اسـت.

6. از حیث کتب نگاشته شده فقه سیاسی
قبـل از انقالب، مباحث عرصه فقه سیاسـی، 

فاقـد کتـب درسـی به زبان فارسـی بلکه به زبان 

عربـی بـه صـورت تخصصـی بـود. شـاید بتـوان 

بـه معـدود کتاب هایـی اندیشـه سیاسـی در 

اسـالم معاصـر اشـاره کرد کـه البته بـه مباحث 

بـر  فقـه سیاسـی نمی پرداختنـد و مشـتمل 

بحث هـای اندیشـه سیاسـی بودنـد و عمـده 

کتاب های عرصه سیاسـت در فضای دانشـگاه، 

عمدتـًا کتاب هـای مرتبـط بـا اندیشـه غـرب یا 

ایـران باسـتان بـود، امـا در خصـوص این کـه 

اسـالم اصیـل چـه اندیشـه ای دارد، جـزوه یـا 

تک نگاری هایـی تألیـف شـده بـود. امـا امـروز 

مباحـث خیلـی گسـترده بـا کتاب هـای بسـیار 

تخصصـی تألیف شـده اسـت. درحالی که برخی 

از آن ها به حوزه تخصصی فقه سیاسـی به زبان 

عربـی اختصـاص دارد و کتاب هـای متعـددی 

در سـالیان اخیـر بـا محتـوای والیـت فقیـه و 

نظـام سیاسـی، تألیف شـده اسـت، کتاب  های 

متعـددی نیـز بـه زبان فارسـی و 

متناسـب با موضوعات و مسائل 

نوپدیـد نگاشـته شـده کـه از آن 

میـان می تـوان بـه سـه کتاب در 

عرصه فقه سیاسـی اشاره کرد که 

در جشـنواره بین  المللـی فارابـی 

برگزیـده شـدند یـا کتاب هایـی 

سـال  کتـاب  در  کـه  بسـیاری 

یـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

کتـاب سـال حـوزه مـورد تقدیـر 

قـرار گرفته انـد و البتـه این مجموعـه کتاب ها، 

دانشـگاهی  از منابـع درسـی دروس  امـروزه 

کارشناسـی ارشـد و دکتـری رشـته های متعدد 

فقـه سیاسـی، به شـمار می رونـد.

7. از حیـث مقـاالت علمی پژوهشـی، تخصصی و 
ترویجی

برخالف قبل از انقالب که نگارش مقاالت 

تخصصی در خصوص مباحث فقهی، مصطلح 

و رایج نبود و با توجه به عدم تحقق رویکرد 

و  دفعــی  امــر  یــک  نظام ســازی 
یک بــاره نیســت؛ معنایــش ایــن 
را  نظامــی  یــک  مــا  کــه  نیســت 
و  کردیــم  کشــف  فقــه  براســاس 
تمــام  ایــن  و  کردیــم،  اســتدالل 
امــر  یــک  نظام ســازی  شــد. 
ــه روز بایســتی  جــاری اســت؛ روزب
تکمیــل شــود، ایــن جــزو متمــم 

اســت. نظام ســازی 
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تخصصی در فقه سیاسی، مجالتی جهت نگارش ف

تحقیقات مرتبط با این عرصه وجود نداشت، 

امروزه مجالت علمی پژوهشی و ترویجی و 

تخصصی متعددی به مباحث فقه سیاسی و 

هم چنین به مباحث فقه حکومتی اختصاص 

دارند که برترین و روزآمدترین موضوعات این 

عرصه را ارائه کرده و در دست رس محققان و 

پژوهش گران قرار داده اند. در این راستا، عالوه بر 

فصل نامه ها و مجالتی که به مباحث عاّم فقهی 

و سیاسی، اختصاص یافته اند، فصل نامه هایی 

چون »حکومت اسالمی« )وابسته به مجلس 

خبرگان(،  »علوم سیاسی« )وابسته به دانشگاه 

به  )وابسته  حکومتی«  »فقه   ،)باقرالعلوم

»سیاست  هدایت(،  مبین  صراط  مؤسسه 

متعالیه« )وابسته به انجمن مطالعات سیاسی 

و...  حکومتی«  فقه  »گفتمان  علمیه(،  حوزه 

ایجاد شده اند که مقاالت عرصه فقه سیاسی را 

منتشر می کنند.

8. از حیث دوره های دانشـگاهی )ارشـد، دکتری، 
بلکه دوره های تخصصی دکتری(

قبـل از انقـالب دوره هـای تخصصـی فقـه 

سیاسـی در دانشـگاه ها وجـود نداشـت. امـا 

امـروز بـا وجود نـگارش کتب و متون قابل ارائه 

در سـطوح عالی دانشـگاهی، مراکز و مؤسسات 

آموزشـی متعـددی به طـور تخصصـی در عرصـه 

مباحـث فقـه و فقـه سیاسـی تأسـیس شـده و 

بـا آمـوزش و هدایـت دانشـجویان، رویکردهای 

تخصصـی فقـه را در فضـای دانشـگاه توسـعه 

می دهنـد. از مجمـوع مؤسسـات دانشـگاهی/

حوزوی که آموزش دوره های کارشناسـی ارشـد 

و دکتری فقه سیاسـی را در برنامه های خویش 

قـرار داده و بـه تربیـت دانشـجو می پردازنـد 

می تـوان به »جامعة المصطفی العالمّیة«)دوره 

ارشـد، دکتری و سـطح چهار( با چند گرایش در 

فقه سیاسـی، مثل روابط بین الملل، »دانشـگاه 

باقرالعلـوم  «)طـرح سـرفصل های آموزشـی 

در دوره هـای دکتـری فقـه روابـط بین الملـل، 

فقه األّمـه  فقه الرقابة)نظـارت(،  فقه الدولـه، 

والمواطنیـن )مردم و شـهروندان(، فلسـفه فقه 

سیاسـی، فقـه امنیـت(، »مؤسسـه فقـه ولـّی 

امر«)تحت اشـراف آیة اهلل اراکی(، »مؤسسه فقه 

و علـوم اسـالمی«)تحت اشـراف مقـام معظـم 

رهبـری(، »مؤسسـه امـام رضـا « و برخـی 

مراکـز دیگـر اشـاره کـرد کـه آمـار گسـترده ای از 

دانش آموختـگان را بـه جامعـه علمـی در عرصه 

فقـه سیاسـی تحویـل داده اسـت.

9. از حیث پایان نامه های سـطح سـه و چهار حوزه 
و ارشد و دکتری

عـالوه بـر طـالب حـوزه علمیـه کـه بـرای 

دوره های سـطح سـه)معادل کارشناسـی ارشد( 

و سـطح چهار)معادل دکتـری( پایان نامه هایی 

را در حـوزه فقـه سیاسـی، ارائه و دفاع می کنند، 

مؤسسـات حـوزوی نیـز بدیـن جهـت، اهتمـام 

کـرده و دانشـجویان خویـش را بـه ارائـه و دفاع 

تحقیقـات  بلکـه  کرده انـد،  ملـزم  پایان نامـه 

دانشـجویی اسـاتید بـرای آخـر تـرم نیـز آماری 

مقبـول در تحقیقـات عرصـه فقـه سیاسـی را 

تشـکیل می دهـد.
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پایان نامه هـای  بـر  عـالوه 

گسـترده ای  بخـش  حـوزوی، 

مؤسسـات  بـه  پایان نامه هـا  از 

فقـه  رشـته های  و  دانشـگاهی 

سیاسـی برمی گردد که در سطوح 

کارشناسـی ارشـد و دکتری ارائه 

می شـود، بلکه برخی دانشجویان 

علـوم  مختلـف  گرایش هـای 

سیاسـی، نیـز بعضًا متناسـب با 

پایان نامـه ای  خویـش،  عالیـق 

فقـه  موضوعـات  بـا  متناسـب 

و  کـرده  انتخـاب  را  سیاسـی 

بدیهـی  می کننـد.  دفـاع  آن  از 

اسـت ثمـرات و آثـار ایـن حجـم 

از تحقیقـات و پایان نامه هـا کـه در عرصـه فقـه 

سیاسـی و حکومتـی نوشـته و تحقیـق شـده و 

بـه مسـائل روز و دغدغـه نظـام می پردازنـد، در 

سـال های بعـد روشـن می شـود.

10. از حیث توسعه فقه سیاسی در عرصه پژوهش 
و تعدد مراکز مختلف

وضعیـت پژوهش فقه سیاسـی در مقایسـه 

بـا آمـوزش، طـی چهاردهـه گذشـته از انقـالب 

اسـالمی ایـران، بسـیار متفـاوت اسـت. بدیـن 

صـورت کـه بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی و 

تأسـیس نظـام جمهـوری اسـالمی و تأسـیس 

برخـی مراکـز و مؤسسـات پژوهشـی جهـت 

پژوهـش در عرصـه سیاسـت و علـوم سیاسـی، 

به طـور تخصصـی برخـی گروه هـای پژوهشـی 

در عرصـه فقـه سیاسـی ایجـاد شـد. در ادامـه 

بـه برخـی از ایـن مراکـز بـه طـور 

خالصـه اشـاره خواهیـم کـرد:

از  سیاسـی«  فقـه  »گـروه   

گروه های پژوهشـی پژوهشکده 

علوم و اندیشـه سیاسـی وابسته 

بـه پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 

اسـالمی، در حـوزه فلسـفه فقـه 

فقـه  جامعه شناسـی  سیاسـی، 

سیاسـی، تاریـخ فقـه سیاسـی، 

سیاسـی،  فقـه  آسیب شناسـی 

مطالعات تطبیقی فقه سیاسـی، 

مسـائل فقـه سیاسـی و تفسـیر 

سیاسـی قـرآن فعالیـت می کند. 

آثـار  چـه  اگـر  میـان،  ایـن  در 

متعلق به تاریخ فقه سیاسـی بیشـتر می نماید، 

در سـالیان اخیـر، ایـن گـروه تـالش ارزنـده ای 

سیاسـی  فقـه  هویـت  جهت شناسـایی  در 

اسـت،  داده  انجـام  آن  و موضوعـات جدیـد 

چنان کـه می تـوان بـه برخی پروژه ها اشـاره کرد 

کـه در ایـن سـال ها در ایـن گـروه انجـام شـده 

اسـت. از جملـه ایـن پروژه هـا می تـوان بـه این 

مـوارد اشـاره کـرد: پروژه هایی همچون آزادی در 

فقـه و حـدود آن، تمایـزات فقه سیاسـی و فقه، 

نظـارت بـر قـدرت، انتخابـات، عرصـه عمومی و 

عرصـه خصوصـی در فقـه، عرفـی سـازی در فقه 

سیاسـی، هرمنوتیـک و فقـه سیاسـی، اصـول 

و مبانـی سیاسـت خارجـی دولـت اسـالمی و 

بررسـی تطبیقـی نظریـه والیـت فقیـه.

پژوهشـگاه  سیاسـت«  پژوهشـی  »گـروه 

فرهنـگ واندیشـه اسـالمی از دیگـر گروه هایی 

دوره هـــای  انقـــالب  از  قبـــل 
در  سیاســـی  فقـــه  تخصصـــی 
نداشـــت.  وجـــود  دانشـــگاه ها 
نـــگارش  وجـــود  بـــا  امـــروز  امـــا 
در  ارائـــه  قابـــل  متـــون  و  کتـــب 
دانشـــگاهی،  عالـــی  ســـطوح 
آموزشـــی  مؤسســـات  و  کـــز  مرا
تخصصـــی  به طـــور  متعـــددی 
در عرصـــه مباحـــث فقـــه و فقـــه 
بـــا  و  شـــده  تأســـیس  سیاســـی 
ـــجویان،  ـــت دانش ـــوزش و هدای آم
را  فقـــه  رویکردهـــای تخصصـــی 
توســـعه  دانشـــگاه  فضـــای  در 

. هـنــــد مـی د
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اسـت که از گذشـته فعالیت پژوهشی خود را در 

قلمرو فقه سیاسـی شـکل داده اسـت. این گروه 

در حوزه هـای پژوهشـی نظـام سیاسـی شـیعه، 

والیـت فقیـه و مسـائل جمهـوری اسـالمی 

ایـران بـه فعالیـت می پـردازد. در ایـن گـروه نیز 

فقـه سیاسـی در حـد یکـی از عرصه هـا و قلمرو 

پژوهشـی ظاهـر گردیـده اسـت و نـه در حد یک 

گروه پژوهشـی مسـتقل.

»گـروه مطالعاتـی فقـه سیاسـی« در انجمن 

مطالعـات سیاسـی در حـوزه علمیـه قـم نیـز 

یکـی از گروه هایـی اسـت کـه به طـور تخصصی 

فعالیت خود را در زمینه فقه سیاسـی آغاز کرده 

اسـت. انجمـن مطالعات سیاسـی کـه با همت 

جمعـی از دانش آموختـگان علـوم سیاسـی در 

حـوزه، تشـکیل گردیـده اسـت، به طورکلـی در 

عرصـه دانـش سیاسـی فعالیت هایـی همچون 

وهمایـش  تخصصـی  نشسـت های  برگـزاری 

بـه انجـام می رسـاند و اخیـرًا در 

حضـور  همچـون  عرصه هایـی 

در فضـای مجـازی و اینترنـت 

و برگـزاری کارگاه هـای علمـی و 

راه انـدازی یک نشـریه تخصصی 

سیاسـی  مطالعـات  زمینـه  در 

کـرده  پیـدا  بیشـتری  تمرکـز 

اسـت و فرصت مناسـبی را برای 

فعالیـت پژوهـش در عرصـه فقه 

سیاسـی فراهـم سـاخته اسـت.

افزون بر گروه ها و مراکز یاد 

شده می توان از فعالیت برخی 

مراکز پژوهش حوزوی همچون 

مرکز فقهی ائمه اطهار و مؤسسه اسراء نیز نام 

برد که در سال های اخیر فعالیت پژوهش خود 

را در عرصه فقه سیاسی آغاز نموده اند.

از  گذشته  سال  چهل  در  این که  نتیجه 

سالیان  در  به خصوص  و  اسالمی  انقالب 

اخیر، در ابعاد آموزشی چه در دانشگاه و چه 

در حوزه، تالش های شایانی در حوزه علمیه و 

مؤسسات پیرامونی آن شکل گرفته یا در حال 

شکل گیری است. با این حال، در مقام مقایسه 

نسبت به حوزه آموزشی، در ُبعد پژوهشی در 

عرصه فقه سیاسی، کوشش های بسیاری شده 

است، گروه های پژوهشی بسیاری راه اندازی 

شده، کتاب ها و مقاالت فراوانی نوشته شده و 

پژوهش های بسیاری نیز در حال انجام است، 

اما با همه این ها، به نظر می رسد برای رسیدن 

به ارتقای معرفتی مورد نظر در فقه سیاسی، 

نیازمند کوشش های بیشتری هستیم.

نظریه هـای  تعـداد  حیـث  از   .11
سیاسی

برخـالف فقـه قبـل از تحّقـق 

انقـالب اسـالمی کـه عمدتـًا در 

پرسـش های  بـه  پاسـخ گویی 

بـا  متناسـب  احـکام  و  فـردی 

نیازهـای فردی شـکل می گرفت، 

فقـه سیاسـی پـس از انقـالب، 

عـالوه بـر فتـوا و صـدور احـکام 

شـرعی، مشـتمل بـر نظریه هـای 

سیاسـی جدیـدی بود کـه عالوه 

رویکـرد  تقویـت  و  ایجـاد  بـر 

ــی  ــه سیاس ــش فق ــت پژوه وضعی
طــی  آمــوزش،  بــا  مقایســه  در 
انقــالب  از  گذشــته  چهاردهــه 
اســالمی ایــران، بســیار متفــاوت 
بــا  کــه  صــورت  بدیــن  اســت. 
اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
جمهــوری  نظــام  تأســیس  و 
کــز  اســالمی و تأســیس برخــی مرا
جهــت  پژوهشــی  مؤسســات  و 
پژوهــش در عرصــه سیاســت و 
علــوم سیاســی، به طــور تخصصی 
در  پژوهشــی  گروه هــای  برخــی 
شــد. ایجــاد  سیاســی  فقــه  عرصــه 
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سیاسـی  نظریه هـای  ارائـه  و  نظریه پـردازی 

در فقـه، اداره جامعـه سیاسـی را نیـز در گـرو 

ایـن نظریه هـا قـرار داده و از آن هـا به عنـوان 

نرم افزار اداره کشـور، اسـتفاده کـرد. مثاًل مقوله 

مصلحـت کـه تـا قبـل از انقـالب، بـه خاطـر 

رویکـرد تاریخی سـنیّ گری بـه آن، بلکه رویکرد 

اسـتفاده  و  شـخصی  مصلحت اندیشـی های 

در راسـتای فرصت طلبـی، مـورد اسـتفاده قـرار 

نمی گرفـت، در قالـب رویکردی شـیعی و بومی 

و مبتنـی بـر آموزه هـای اصیـل فقهـی بـا تکیـه 

بـه نظریـات امـام خمینی  ارائه شـد و نهادی 

چـون مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام از آن 

روییـد. بنابرایـن یـک نظریـه بـه یـک نهـاد و 

جایـگاه تبدیل شـد. نظریاتـی چون فقه امنّیت، 

تجسـس، فقه نظارت، فقه جغرافیای سیاسـی، 

فقـه دولـت، مردم سـاالری دینی، اسـتقالل قوا، 

انتخابـات، پارلمـان، نظریـه حق الطاعـه، نظریه 

منطقة الفـراغ، اسـتعاره حکومـت بـه وقـف و 

والیت و نظریات دیگر را می بایسـت در راسـتای 

نظریه هـای سیاسـی ارائـه شـده در فضای پس 

از نقـالب اسـالمی، ارزیابـی کـرد.

12. از حیث موضوع شناسی تخصصی
در سـالیان گذشـته مباحث فقهی ما مبتنی 

بـر موضوع شناسـی جـدی نبـوده اسـت، امـا 

امروزه بیشـتر فقیهان فهم روزآمدی از مقوالت 

مـدرن و مسـتحدثه دارند.

راهکارهـای  جملـه  از  اسـاس،  ایـن  بـر 

دیگـری کـه می توانـد فقـه شـیعه را بـا تحـول 

مواجـه نمـود بلکـه آن را متحـول کـرد، تحـول 

در موضوع شناسـی در حوزه اسـتنباط اسـت. در 

حوزه موضوع شناسـی، فقیهان که در گذشـته با 

مؤلفه هـای بسـیط بـه شـناخت موضـوع اقدام 

می کردند و شـناخت آن موضوعات نیز در دایره 

فقهـی فـردی و بـا عنایـت بـه نیازهـای فـردی 

صـورت می پذیرفـت، در فراینـد فقه حکومتی با 

تحـول مواجـه شـده و موضوعات، شـکلی دیگر 

بـه خـود می گیرنـد. امـام خمینی  بـا عنایت 

به بحث موضوع شناسـی به خصوص در مسـائل 

سیاسـی و حکومتی، جایگاه زمان و مکان را در 

موضوع شناسـی مـورد عنایت قـرار داده و تحول 

احکام در سـایه تحّول موضوع شناسـی مناسب 

را خاطرنشـان کـرده اسـت:

انقــالب  از  گذشــته  ســال  چهــل  در 
ســالیان  در  به خصــوص  و  اســالمی 
در  چــه  آموزشــی  ابعــاد  در  اخیــر، 
دانشــگاه و چــه در حــوزه، تالش هــای 
شــایانی در حــوزه علمیــه و مؤسســات 
پیرامونــی آن شــکل گرفتــه یــا در حــال 
حــال،  ایــن  بــا  اســت.  شــکل گیری 
در مقــام مقایســه نســبت بــه حــوزه 
آموزشــی، در ُبعــد پژوهشــی در عرصــه 
فقــه سیاســی، کوشــش های بســیاری 
پژوهشــی  گروه هــای  اســت،  شــده 
کتاب هــا  بســیاری راه انــدازی شــده، 
و  شــده  نوشــته  فراوانــی  مقــاالت  و 
پژوهش هــای بســیاری نیــز در حــال 
انجــام اســت، امــا بــا همــه این هــا، بــه 
نظــر می رســد بــرای رســیدن بــه ارتقــای 
معرفتــی مــورد نظــر در فقــه سیاســی، 
بیشــتری  کوشــش های  نیازمنــد 

. هســتیم
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»مسـئله ای کـه در قدیـم دارای حکمی بوده 

اسـت به ظاهر همان مسـئله در روابط حاکم بر 

سیاسـت و اجتمـاع و اقتصـاد یک نظام ممکن 

اسـت حکـم جدیدی پیدا کنـد، بدان معنا که با 

شـناخت دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعی و 

سیاسـی همـان موضـوع اول کـه از نظر ظاهر با 

قدیم فرقی نکرده اسـت، واقعًا موضوع جدیدی 
شـده اسـت که قهرًا حکم جدیـدی می طلبد.«20

از این روی فقیهان می بایسـت با اسـتفاده از 

مجموعـه ای از علـوم، و مالحظه نیازهای کالن 

جامعـه بـه تنقیح موضوعات جدید بپردازند و با 

شـناخت صحیح از موضوعات، احکام را به طور 

صحیـح اسـتنباط نماینـد؛ چـه آن که شـناخت 

درسـت موضوع در اسـتنباط حکم الهی تأثیری 

تمام دارد:

»مجموعه ای از علوم انسـانی 

و ... که دارای تأثیر در استنباط و 

تنقیح موضوعـات فقهی اند باید 

مـورد عنایـت قـرار گیرنـد و فقیه 

ایـن دوران بـا همـه ابزارهـای 

اسـتنباط صحیح که از آن جمله 

موضوعـات  درسـت  تشـخیص 

اسـت، مجهـز گـردد. بدیهی اسـت که شـناخت 

درسـت موضوع در تصحیح شـناخت حکم الهی 
دارای تأثیـری تمام اسـت.«21

ــه  ــای فقـ ــم اندازهـ ــا و چشـ ج( راهبردهـ

ــده ــالیان آینـ ــی در سـ سیاسـ

از آن جا که فقه سیاسـی در سـالیان گذشـته، 

متناسـب با نوع نیازها و شـرایط اجتماعی روز 

خویـش، رویکـردی تحّولـی در پیـش گرفتـه 

روش شناسـی،  مسـائل،  حجـم  حیـث  از  و 

موضوع شناسـی و اهـداف، عرصه های جدیدی 

را درنوردیـده اسـت، از آن جـا که فقیهـان، فرزند 

زمانـه خویـش بـوده و بـه پرسـش ها و مسـائل 

زمانـه خویـش، پاسـخ می گوینـد، تحـّول فقـه 

سیاسـی، بـه شـرایط اجتماعـی و نـوع نیازهای 

جامعه و پرسـش های آن جامعه وابسـته است. 

تحوالت فزاینده اجتماعی و سیاسی و مواجهه 

انقـالب اسـالمی بـا موضوعـات و پرسـش های 

نوپدید، فرصت مناسـبی را فراروی فقه سیاسـی 

شـیعه برای گسـترش ظرفیت های خود فراهم 

خواهـد آورد؛ فرصتـی کـه می تـوان آن را )بـه 

دلیـل امکان هـای ویـژه نهفتـه در متـن سـنت 

فقـه سیاسـی شـیعه و نیـز فرصـت اسـتثنایی 

واسـطه  بـه  کـه  کم نظیـری  و 

انقـالب اسـالمی جهـت بسـط و 

توسـعه فقه سیاسی پدید آمده(، 

نظام سـازی  بـرای  دورانـی  بـه 

برداشـتن  و  جامعه پـردازی  و 

گامـی در جهـت سـاخت تمـدن 

نویـن اسـالمی تبدیـل کرد.

پی نوشت:
* . دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

امـام  مرقـد  در  بیانـات  خامنـه ای،  آیة اللـه   .  1
خمینـی  به مناسـبت سـالگرد رحلـت امـام خمینی، 

.1 3 7 6 /3 /1 4
2 . سـید سـجاد ایزدهـی، نقـد نگرش هـای حّداقلی در 

فقـه سیاسـی، ص 55.       
3 . سـید سـجاد ایزدهـی، نقـد نگرش هـای حّداقلی در 

فقـه سیاسـی، ص 51.

 از جملـــه راهکارهـــای دیگـــری کـــه 
می توانـــد فقـــه شـــیعه را بـــا تحـــول 
ـــول  ـــه آن را متح ـــود بلک ـــه نم مواج
کـــرد، تحـــول در موضوع شناســـی 

در حـــوزه اســـتنباط اســـت.
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ص 8.

5 . همـان، نقـد نگرش هـای حّداقلـی در فقه سیاسـی، 
ص 203.

6 . آیة اللـه خامنـه ای، بیانات در خطبه هـای نماز جمعه 
تهران، 1368/4/23.

7 . آیة اللـه خامنـه ای، سـخنرانی در جمـع روحانیـون 
.1365/4/29 نیشـابور، 

8 . قبسـات النور، گزیده ای از سـخنان آیة الله خامنه ای 
پیرامـون اهل بیت، ص 69، نخسـتین کنفرانس جهانی 

اهل بیـت، تهران، خرداد 1369.
9 . آیة اللـه خامنـه ای، بیانـات در آغـاز درس خـارج، 

.1370 /6 /31
نمـاز  بیانـات در خطبه هـای  آیة اللـه خامنـه ای،   .  10

.1367/10/16 تهـران،  جمعـه 
11 . آیة اللـه خامنـه ای، بیانـات در دیـدار بـا روحانیـان 

.1364/8/29 زنجـان، 
12 . این جانـب معتقـد به فقه سـنتی و اجتهاد جواهری 
هسـتم و تخلـف از آن را جایز نمی دانـم. اجتهاد به همان 
سـبک صحیح اسـت ولـی این بـدان معنا نیسـت که فقه 
اسـالم پویا نیسـت، زمان و مکان دو عنصـر تعیین کننده 
در اجتهادنـد. مسـئله ای کـه در قدیـم دارای حکمـی 
بـوده اسـت بـه ظاهـر همـان مسـئله در روابـط حاکـم بر 
سیاسـت و اجتمـاع و اقتصـاد یـک نظـام ممکـن اسـت 
حکـم جدیـدی پیـدا کنـد، بـدان معنـا کـه بـا شـناخت 

دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعـی و سیاسـی همـان 
موضـوع اول کـه از نظـر ظاهـر بـا قدیـم فرقـی نکـرده 
اسـت، واقعًا موضوع جدیدی شـده اسـت کـه قهرًا حکم 
جدیـدی می طلبد. امام خمینی: صحیفـه امام، ج 21، 

ص 289.
13 . آیة الله خامنه ای، بیانات در مراسم بیعت مدّرسان، 

فضال و طالب حوزه علمیه مشهد، 1368/4/20.
14 . سـید سـجاد ایزدهی، نقد نگرش هـای حداقلی در 

فقه سیاسـی، ص 56.
تاریخ  در  سخنرانی  خامنه ای،  آیة الله    . 15

.1367/11/14
16 . آیة اللـه خامنـه ای، بیانـات در دیدار طـالب و فضال 

و اسـاتید حوزه علمیه قـم، 7/29/ 1389.
17 . آیة اللـه خامنـه ای، بیانات در اجـالس جهانی علما 

و بیداری اسالمی 1392/2/9.
18 . آیة اللـه خامنه ای، بیانـات در دیدار اعضای مجلس 

خبرگان رهبری، 1390/6/17.
19 . همان.

20 . امام خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 289.
21 . آیة اللـه خامنـه ای، پیـام بـه جامعـه مدرسـین حوزه 
آیة  اللـه  علمیـه قـم 1371/8/24؛   هم چنیـن ر.ک: 
مکاسـب  خـارج  درس  جلسـه  در  بیانـات  خامنـه ای، 
محّرمـه، جلسـه: 97، دوشـنبه: 1385/1/21»تنقیـح 
موضـوع نقـش مهّمـی در فهـم و اسـتنباط حکـم از ادّلـٔه 

شـرعیه یعنـی روایـات دارد.«
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بسـیاری از تحلیل گـران ناآشـنا بـا تحـوالت و تکثـرات موجـود در روحانیـت و 
حوزه های علمیه، با یک دسـت انگاری روحانیان و مراجع، حکم کلی برای مسـائل 
دینـی و سیاسـی معطـوف بـه حـوزه صـادر می کنند. ایـن داده خطا که بـه خطاهای 
تحلیلـی بسـیاری در تحلیل های تاریخی و سیاسـی می انجامد، بـا نادیده گرفتن تکثرهای 
موجـود در حوزه هـای علمیـه، مرجعیـت شـیعه را نهادی مشـابه واتیکان فرض می کنـد و موضع گیری یک 
یـا چنـد مرجـع تقلیـد را بـه معنای موضـع همه فقهای شـیعه می داند. این در حالی اسـت، کـه انفتاح باب 
اجتهـاد در شـیعه، بـه تکثـر مراجـع و مصـادر فتـوا و مانع از شـکل گیری متمرکـز نهاد یا سـازمان خاص یا 
واحـدی بـه نـام »مرجعیت شـیعه« شـده اسـت. البتـه پررنگ شـدن نقش و کارکـرد اجتماعی و سیاسـی 
برخـی فقهـای شـیعه در منابـع تاریخی و رسـانه  ها نیـز به نادیده گرفته شـدن این تکثرها انجامیده اسـت.

برای درک درسـت روابط مراجع تقلید با نظام جمهوری اسـالمی باید این تکثر و تنوع فکری و سـلیقه ای 
را در نظر بگیریم و از یک دسـت انگاری همه مراجع بپرهیزیم تا به تصور واقع بینانه ای دسـت یابیم.

مرجعیت شیـعه
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کاهش غلظت سیاسی؛ رمز بقای تکثر
تجربـه فقهـای شـیعه در جریـان انقـالب 

اسـالمی و جمهـوری اسـالمی بی سـابقه بـوده 

اسـت؛ نخسـتین بار بود که از یک فقیه هم طراز 

خود برای تثبیت در جایگاه رهبر سیاسی شماره 

یک کشـور حمایت می کردند. البته داسـتان به 

همیـن سـادگی هـم نبـود و نخسـتین شـکاف 

جـدی میـان فقها که به ماجراهای سـال 1358 

قـم و تبریـز انجامیـد، بـه دلیـل مخالفت آیة اهلل 

مرجـع  از  شـریعتمداری،  محمدکاظـم  سـید 

تقلیـد آن روزگار، بـا اعطای منصب والیت فقیه 

و اختیـارات ویـژه بـه امـام خمینـی رخ داد. 

ایـن شـکاف طـی چنـد سـال بـه حـذف کامـل 

آقـای شـریعتمداری از صحنـه سیاسـی کشـور 

انجامیـد. چالـش سیاسـی بیـن چنـد مرجـع 

تقلیـد دیگـر و نظـام در دهـه شـصت، بیـش از 

پیـش تکثـرات حـوزوی را نمایان کـرد. گروهی 

از مراجـع نیـز ترجیـح دادنـد بـه جـای چالـش، 

سـکوت و انـزوا را پیشـه کننـد.

جمهـوری  نخسـت  دهـه  بایـد  بنابرایـن 

اسـالمی را چالـش  برانگیزتریـن دهـه در روابـط 

میـان نظـام و مراجـع تقلیـد دانسـت. در سـه 

دهه گذشـته این سـه گونه رابطه 

نظـام و مراجـع اسـتمرار یافـت، 

امـا شـدت و ضعـف آن بسـیار 

بـا دهـه نخسـت متفـاوت بـود. 

البتـه تغییـر رهبری نظام و روی 

کارآمـدن نسـل کنونـی مراجـع 

نیـز بی تأثیـر نبود و اغلب مراجع 

کوشـیدند تـا بـا بهره گیـری از تجربـه دهـه اول، 

غلظـت سیاسـی کمتـری به رابطه خـود با نظام 

بدهنـد. البتـه ابتـدا مرحـوم آیة اهلل العظمـی 

طـرح  بـا  پررنگ تـری  به صـورت  گلپایگانـی 

جـدی »اسـتقالل حـوزه« ایـن تدبیـر را آغاز کرد 

و به صـورت ویـژه بـرآن تأکیـد نمـود. در پاسـخ 

مکتـوب ایشـان بـه نامـه مرحوم آیـة اهلل فاضل 

لنکرانـی، رئیـس وقـت جامعـه مدرسـین حوزه 

علمیـه قـم، آمده اسـت:

»یکـی از مفاخـر بـزرگ روحانیـت شـیعه، 

بـه  کـه  اسـت  علمیـه  حوزه هـای  اسـتقالل 

هیچ کـس و هیـچ مقامی غیر از ناحیه مقدسـه 

حضـرت صاحب االمر)عجـل اهلل تعالـی فرجـه 

الشـریف( وابسـته نیسـت کـه بحمـداهلل ایـن 

حوزه ها تا امروز علی رغم فشـارها و توطئه های 

گوناگون در شـرایط بسیار سخت و اختناق های 

شـدیدحکومت های طاغوتـی بـا تحمـل انـواع 

مرارت هـا و مصایـب، اسـتقالل خـود را حفـظ 

کـرده و تحـت تأثیـر و نفوذ هیـچ عامل خارج از 

حـوزه قـرار نگرفته اند و هم چنان تا عصر حاضر، 

مدیریـت آن بـا علما و فقها و مراجع تقلید باقی 

مانـده اسـت. ایـن شـخصیت حوزه هـا امانتـی 

اسـت کـه اسـالف صالحیـن بـه ما سـپرده اند و 

مـا بایـد بـه حفـظ این اسـتقالل 

بسـیار اهمیـت بدهیـم. بـرای 

حقیـر در وضـع فعلـی و کهولـت 

سـن، ایـن مسـئله هیـچ جنبـه 

شـخصی نمی تواند داشته باشد، 

امـا بـرای بقـای حـوزه و حفـظ 

موضـع معنـوی آن در قلـوب و 

تجربــه فقهــای شــیعه در جریــان 
جمهــوری  و  اســالمی  انقــالب 
اســالمی بی ســابقه بــوده اســت؛ 
نخســتین بار بــود کــه از یــک فقیــه 
در  تثبیــت  بــرای  خــود  هم طــراز 
شــماره  سیاســی  رهبــر  جایــگاه 
می کردنــد. حمایــت  کشــور  یــک 
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نفـوذ آن در جامعـه مسـلمان بـر 

ایـن مسـئله تأکیـد بسـیار دارم 

و عواقـب سـوء تضعیـف آن را 
بسـیار شـکننده می دانـم.«1

از آن جا که آیة اهلل گلپایگانی 

به بخش غیرسیاسی حوزه تعلق 

بیشتری داشت، نقش مهمی در 

کاهش غلظت سیاسی در تعامل 

میان مراجع و نظام ایفا می کرد. 

او مجتهدی مرضی الطرفین بود 

نسل  از  اثرگذار  فقیه  آخرین  و 

 خمینی امام  معاصر  مراجع 

در  ایشان  می رفت.  شمار  به 

وصیت نامه خود نیز ضمن تأکید بر »لزوم حفظ 

اصل جمهوری اسالمی« دوبار بر حفظ استقالل 

حوزه ها پافشاری کرده و نوشته است:

»كوشـش كنیـد كـه بـا اخـالق حسـنه و 

اسـالمی، هـر چه بیشـتر و بیشـتر بـر عظمت و 

استقالل و شخصیت علمی و معنوی آن افزوده 

شـود كـه بتوانیـد جواب گوی كل مسـائل عالم 

اسـالم بلكه جهان بشـریت باشـید و مخصوصًا 

بر پاسـداری از اسـتقالل حوزه و اداره آن زیر نظر 

مراجـع عظـام كـه مكـرر تأكید كـرده ام، باز هم 

تأکیـد می كنـم كـه در پیشـگاه مقدس حضرت 
ولـی عصر مسـئولید.«2

تأکید همزمان بر »حفظ نظام« و »اسـتقالل 

حـوزه« کـه می تـوان آن را دو رکـن منظومـه 

فکـری آیة اهلل العظمـی گلپایگانـی نامید، در دو 

دهـه گذشـته نیـز به الگـوی مورد نظر بسـیاری 

از مراجـع تقلیـد بدل شـد. آن هـا کاهش غلظت 

سیاسـی را چـاره جمـع بیـن این 

دو رکـن دیـده و بر رسـالت دینی 

و حـوزوی خـود متمرکز شـدند.

از منظر برخی جامعه شناسان، 

این توازن و تعامل میان حوزه 

و نظام که از آن با عنوان »حفظ 

ضمن  در  حوزه«  استقالل 

»حفظ اصل نظام« یاد می شود، 

می تواند به سود نظام نیز باشد. 

پيش شرط  ماکس وبر  نگاه  از 

كارآمدی  ديوان ساالری،  آن كه 

داشته  جامعه  برای  را  الزم 

باشد، جـدايی از جامعه و حفظ 

جوئل  است.3  دولت  بوروکراتيک  استقالل 

میگدال، نظریه پرداز معاصر امریکایی نیز این 

ایده وبر را در کتاب »دولت در جامعه« نقد 

کرده4 و دولت مستقل از جامعه را نمی پذیرد، 

اما معتقد است دولت و سایر نیروهای جامعه 

آن(  در  موجود  مذهبی  قدرت های  جمله  )از 

بدون تعامل دوسویه نمی توانند پیش بروند و 

قدرت میان آن ها بسط و تقسیم یافته است. 

به باور میگدال، دولت ها همواره دچار تغییرات 

او  ندارند.5  ذاتی  ثبات  و  می شوند  مختلف 

دیده  آن  از  ناتوان تر  و  محدودتر  را  دولت ها 

که بتوانند به تنهایی مدیریت حل منازعات و 

پیش برد جامعه به سوی نوسازی و توسعه را 

بر عهده بگیرند.6 میگدال از ابهام در تمایز میان 

دولت و جامعه سخن می گوید و از نظرش دولت 

تنها بازیگر اصلی عرصه سیاست نیست.7 با این 

حال وی نیز بر این باور است که ربط زیاد میان 

اخــالق  بــا  کــه  کنیــد  کوشــش 
حســنه و اســالمی، هــر چــه بیشــتر 
و بیشــتر بــر عظمــت و اســتقالل 
معنــوی  و  علمــی  شــخصیت  و 
بتوانیــد  کــه  شــود  افــزوده  آن 
عالــم  مســائل  کل  جواب گــوی 
بشــریت  جهــان  بلکــه  اســالم 
 بر پاســداری از 

ً
باشــید و مخصوصا

اســتقالل حــوزه و اداره آن زیــر نظــر 
کیــد  کــه مکــرر تأ مراجــع عظــام 
کیــد می کنــم  کــرده ام، بــاز هــم تأ
ــه در پیشــگاه مقــدس حضــرت  ک

مســئولید.  عصــر ولــی 
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مجریان دولتی و قدرت های جامعه می تواند 

قابليـت دولـت در اجـرای پـروژه هـای توسعه 

را كاهش دهد. دفاع از »استقالل نسبی دولت« 

در امور مدیریتی جامعه در آثار این متفکران 

نیروهای  استقالل  موازات  به 

اجتماعی معنا یافته که از آن 

بر  متکی  »استقالل  عنوان  با 

جامعه«8 تعبیر می شود.

در الگـوی مـورد نظـر آیـة اهلل 

مراجـع  برخـی  و  گلپایگانـی 

کنونـی نیـز می شـود از حفـظ 

موجودیـت و اسـتقالل همزمان 

نظـام و حـوزه سـخن گفـت کـه 

رمـز تعامل دوسـویه آن هاسـت؛ 

اسـتقاللی کـه متکی بـه دیگری 

اسـت و هویـت و کارکـرد منحصر به فرد هر یک 

را نیـز حفـظ می کنـد.

بااین حـال در دو دهـه گذشـته چالش هایـی 

در مسـیر ایـن رویـه نسـبتًا نانوشـته بـه وجـود 

آمـده اسـت. نخسـتین چالـش در واقـع همـان 

چیـزی اسـت کـه میگـدال بـا عنـوان ابهـام در 

تمایـز میـان دولـت و جامعـه از آن بحـث کـرده 

اسـت. به ویـژه در سـال های اخیـر کـه موضـوع 

»اسـتقالل حـوزه« بـه محـل بحث و نـزاع جدی 

بدل شـده و ارقام بودجه ها و کمک های رسـمی 

تولیـد  روزافزونـی  جنجال هـای  حوزه هـا  بـه 

می کنـد، سـخن گفتـن از ایـن تمایـز اهمیـت 

بیشـتری یافته اسـت. سـخنرانی 22 دی 1397 

آیـة اهلل اسـتادی، از مدیـران و سیاسـت گذاران 

ارشـد حـوزه در دو دهـه گذشـته، به وضـوح از 

ایـن ابهـام و چالش هـای ناشـی از آن حکایـت 
می کنـد.9

نخسـتین بـار در ابتـدای دهـه هفتـاد ایـن 

ابهـام بـروز کـرد و یکـی از مسـئوالن مؤسسـه 

امـام  آثـار  نشـر  و  تنظیـم 

خمینـی کتابـی در دفـاع از 

در  تقلیـد  مرجعیـت  انحصـار 

رهبـری منتشـر کرد.10 نویسـنده 

بـا اسـتدالل به برخـی روش های 

امـام خمینـی، خواهـان تحقـق 

در  شـیعیان  عامـه  مرجعیـت 

شـخص آیـة اهلل خامنـه ای شـده 

بـود تـا هـم اختالفـات کاهـش 

یابـد و هـم نظـام دچـار چالـش 

نشـود. ایـن در حالـی بـود کـه 

آیـة اهلل خامنـه ای در سـخنرانی 23 آذر 1373 

پـس از وفـات آیة اهلل العظمـی اراکـی از تکثـر و 

تعـدد مراجـع تقلیـد حمایـت کـرده بـود.

تکثر مراجع تجربه همیشـگی شـیعیان بوده 

و حتـی در زمـان فقهایـی چـون آیة اهلل العظمی 

بروجـردی مرجعیـت منحصـر بـه فـرد در کل 

تجربـه  امـا  نبـوده،  امامـی  دوازده  شـیعیان 

بی سـابقه والیـت فقیـه در جمهـوری اسـالمی، 

رابطـه میـان مراجـع و نظـام را بـه مسـئله ای 

جـدی بـدل کـرده اسـت. به ویـژه آن کـه برخـی 

فقهـا معتقـد بـه والیـت فقیـه در موضوعات )و 

نـه فقـط احـکام( نیـز هسـتند و در امـور جزئی 

نیـز شـأن والیـی بـرای مجتهدان قایلنـد.11 یکی 

از نمونه هـای بـارز این شـأن والیی را نیز فتوای 

در دوره کنونـی  و  تنباکـو می داننـد  تحریـم 

تجربــه همیشــگی  مراجــع  تکثــر 
شــیعیان بــوده و حتــی در زمــان 
آیة اهلل العظمــی  چــون  فقهایــی 
بروجــردی مرجعیــت منحصــر بــه 
فــرد در کل شــیعیان دوازده امامــی 
بی ســابقه  تجربــه  امــا  نبــوده، 
جمهــوری  در  فقیــه  والیــت 
مراجــع  میــان  رابطــه  اســالمی، 
و نظــام را بــه مســئله ای جــدی 

اســت. کــرده  بــدل 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

90
نیـز برخـی فقهـا دربـاره برخـی فیلم هـا فتـوای 

مصداقـی صـادر کرده انـد.

مرحوم آقای هاشـمی رفسـنجانی از کسـانی 

بـود کـه تجربـه مهمـی در زمینـه چالـش و 

اصطکاک میان نظام و برخی مراجع را مدیریت 

کرد. در گفت وگویی که با وی داشـتم پرسـیدم: 

یکـی از انتقادهـای مهـم شـما بـه حکومـت 

پهلـوی نادیـده گرفتـن نظـر مراجـع تقلیـد بود؛ 

آیـا شـما نظـر مراجـع را اجـرا می کردیـد؟

پاسـخ آن مرحـوم می توانـد بیانگر دسـتاورد 

مهمـی در تاریـخ جمهـوری اسـالمی باشـد: 

»مراجـع و فقهـای مـا بـه همین قانون اساسـی 

در اصـل و بازنگـری رأی دادنـد و بایـد بـا رهبـر 

هماهنـگ باشـند... وقتی مراجـع با رهبری که 

تام االختیار اسـت، هماهنگ باشـند، می توانند 

نظـرات خـود را بگویند و شـاهد عملیاتی شـدن 

نظـرات خـود باشـند. البتـه آن گونـه کـه فکـر 

می کردیـم و در قانون آمده، رعایت نمی شـود... 

هیـچ دولتـی نمی توانـد ادعـا کنـد که بـه تمام 

نظـرات علمـا و مراجـع کامـاًل عمـل می کنـم. 

شـاید در قـم رعایـت کند ولی در سراسـر کشـور 
نمی شـود.«12

به نظرمی رسـد در این سخنان 

مهـم هاشـمی رفسـنجانی، هـم 

نظریـه »اسـتقالل بوروکراتیـک 

نظریـه  هـم  و  وبـر  دولـت« 

»اسـتقالل متکـی بـر جامعـه« 

اوانـز را می تـوان ردیابـی کـرد. 

ضمـن آن کـه رأی میگدال مبنی 

مرزهـای  بـودن  ابهام آمیـز  بـر 

تعامـل  و ضـرورت  و جامعـه  دولـت  میـان 

دوسـویه آنان نیز در این سـخنان مشـهود است.

تغییر بوروکراتیک منابع قدرت
اما آنچه در سـالیان اخیر مسـئله ای دیگری 

در رابطـه میـان مراجـع و نظام شـده و روزبه روز 

پررنگ تـر می شـود تـورم بوروکراتیـک حـوزه 

علمیـه و کم رنـگ شـدن نقـش و کارکرد سـنتی 

مراجـع در ایـن چارچـوب بوروکراتیـک اسـت. 

گرایـش حـوزه بـه بوروکراسـی و دیوان سـاالری 

اگرچـه در ابتـدا زاییـده نیـازی عقالیـی بود و از 

همان دوره پهلوی نیاز به آن احسـاس می شـد، 

امـا بوروکراسـی هرچقـدر کـه نظـم و عقالنیت 

بـه بـار مـی آورد، برخـی چارچوب های سـنتی را 

نیـز متالشـی یـا دگرگـون می کند.

آنچه مارکس در مانیفست حزب کمونیست 

دربـاره تبعـات بـورژوازی نوشـته بـود کـه تمام 

روابـط جدیـد پیـش از این که مسـتحکم شـوند 

کهنـه می شـوند و هرآنچـه سـخت و اسـتوار 

اسـت دود می شـود و بـه هـوا مـی رود و همـه  

مقدسـات نامقدس می  شـوند، گویا بوروکراسی 

نیـز همـان زلزلـه را در اعمـاق الیه هـای سـنتی 

جامعـه ایجـاد می کنـد. مارکس 

نوشـته بـود کـه بشـر بـا عقـل 

خـود بـه مواجهـه بـا واقعیـات 

خواهد رفت و بوروکراسـی نیز با 

شـکل دهی بـه عقالنیتـی جدید، 

اقتـدار کاریزماهـای سـنتی را به 
چالـش می کشـد.13

در نظـام کنونـی حوزه هـای 

در نظام کنونی حوزه های علمیه، 
با  تقلید  مراجع  جای  به  طالب 
مراجع اداری سروکار دارند. نظام 
شکل  به گونه ای  کنونی  اداری 
گرفته که طلبه ها کمترین نیاز را به 
ارتباط و آشنایی با مراجع دارند. 
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علمیـه، طـالب بـه جـای مراجع 

تقلیـد بـا مراجـع اداری سـروکار 

کنونـی  اداری  نظـام  دارنـد. 

کـه  گرفتـه  شـکل  به گونـه ای 

بـه  را  نیـاز  کمتریـن  طلبه هـا 

مراجـع  بـا  آشـنایی  و  ارتبـاط 

دارنـد. مـردم نیـز اگـر در برخـی 

برنامه هـای تلویزیونـی و اخبـار، 

تصویـر برخـی مراجـع را نبیننـد 

سـر و کار دیگـری بـا آن هـا نخواهنـد داشـت. 

نمونه های چند سـال اخیر تنش رسـانه ای بین 

طـالب و برخـی مراجـع را می تـوان از این زاویه 

تحلیـل کـرد.

نمونـه دیگـر، منبع زدایـی از مراجـع تقلیـد 

در جریـان انتخابـات اخیـر خبـرگان رهبـری رخ 

داد کـه رئیـس سـابق مجلـس خبـرگان و عضـو 

شـورای نگهبـان این گونـه از وجـود دو نـوع 

اجـازه اجتهـاد سـخن گفـت: »هـر اجـازه ای که 

مراجـع بـرای شـاگردان خـود بنویسـند، بـرای 

امـور حسـبیه و بـه اصطـالح امـور آخونـدی 

معتبـر اسـت ولـی بـرای قانـون معتبر نیسـت. 

نمی گوییـم کـه اجـازه اجتهـاد به کسـی ندهید 

امـا آن اجـازه بـرای امور آخوندی اسـت و از نظر 

قانـون اعتبـار ندارد.«14بدین ترتیب، امروز یکی 

از مهم تریـن کارکردهـای مراجـع تقلیـد یعنـی 

صـدور اجـازه اجتهـاد و تأییـد درجـه اجتهـاد 

روحانیـان نیـز ماهیتـی بوروکراتیـک یافتـه و 

از اختیـار انحصـاری آنـان خـارج شـده اسـت. 

حاصـل ایـن روند اگرچه نظم بخشـی بـه امور و 

بهبـود فرایند مدیریت به سـود سیاسـت گذاران 

در  تردیـد  بـدون  اسـت،  ارشـد 

رابطـه تعاملـی میـان مراجـع و 

نظـام اثرگـذار بوده و خواهد بود. 

نمونـه ایـن اثرگذاری را می شـود 

در تنـش دوسـال اخیـر میـان 

آیة اهلل العظمـی مـکارم شـیرازی 

با شـورای نگهبـان و قوه قضائیه 

دربـاره  ایشـان  کـرد.  مشـاهده 

اجـازه  و  بازاریابـی  شـبکه های 

شـورای نگهبان برای فعالیت آنان در 25 بهمن 

1395  ، ضمن تأکید بر تحریم آن فعالیت اعالم 

کـرد: »انتظـار مـى رود شـوراى محتـرم نگهبـان 

در محـدوده اى کـه قانـون اساسـى بـراى آن هـا 

معیـن کـرده و ما آن را محترم مى شـمریم، گام 

بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد 

آن  هـا نیسـتند، مقلـد مراجع خویش هسـتند و 

اگـر ایـن رویه ادامه یابـد، مرجعیت که از ارکان 

مذهـب ماسـت، بـه خطـر مى افتـد. امیدواریم 
ایـن تذکر خیرخواهانـه را فراموش نفرمایند.«15

پاسـخ آیة اهلل مؤمن به این انتقاد بی سـابقه 

فقهـای شـورا  کـه  بـود  ایـن  مـکارم  آیـة اهلل 

پاسـخ گوی سـؤاالت شـرعی مقلدان نیسـتند و 

فقـط دربـاره قوانیـن اظهارنظـر می کننـد.

ارجـاع واکنـش آقـای مـکارم بـا توجـه بـه 

تعابیری چون »ورود نکردن در قلمرو مراجع« و 

»بـه خطـر افتادن رکن مرجعیـت« هم می تواند 

بـه نظریـه میگـدال مبنی بر ابهام در تمایز میان 

دولت و جامعه باشـد و هم معطوف به رویکرد 

وبری در بوروکراتیزاسـیون تبیین شـود.

ــکارم و  ــی مـ ــان آیة اهلل العظمـ ــش میـ تنـ

فقهــی  قانــون  میــان  چالــش 
نهایــت  در  کــه  عرفــی  قانــون  و 
تشــخیص  مجمــع  تأســیس  بــه 
مصلحــت انجامیــد، از مشــروطه 
بــا دعــوای مکتــوب میــان میــرزای 
نائینــی و شــیخ فضــل اهلل نــوری 
کنــون ادامــه یافتــه  آغــاز شــده و تا

اســت.
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ـــان  ـــر زندانی ـــر س ـــی ب ـــادق الریجان ـــة اهلل ص آی

مهریـــه و گالیـــه آقـــای مـــکارم از »جـــدا شـــدن 

دســـتگاه قضـــا از حـــوزه علمیـــه کـــه منجـــر بـــه 

ـــه  ـــه در جلس ـــده« ک ـــالم ش ـــالف اس ـــی خ برخ

درس خـــارج 11 مهـــر 1397 صـــورت گرفـــت، 

ــر و  ــات وبـ ــق نظریـ ــری از تحقـ ــه دیگـ نمونـ

میگـــدال در رابطـــه میـــان دولـــت و جامعـــه 

اســـت.

ایـن چالش هـا از دهـه نخسـت جمهـوری 

اسـالمی بـروز یافـت و بـه اقـدام بی سـابقه 

امـام خمینـی در ترجیـح قانـون عرفـی بـر رأی 

فقهـی انجامیـد.16  چالـش میان قانـون فقهی و 

قانـون عرفـی کـه در نهایـت به تأسـیس مجمع 

تشـخیص مصلحـت انجامیـد، از مشـروطه بـا 

دعـوای مکتـوب میـان میـرزای نائینی و شـیخ 

فضـل اهلل نـوری آغاز شـده و تاکنون ادامه یافته 

اسـت. ضرورت هـای اداره حکومـت، تصلـب 

موجود در برخی قواعد و آرای فقهی را به تدریج 

بـه چالـش می کشـد و به تبـع آن، قلمرو مراجع 

تقلیـد نیـز کاهـش می یابـد. اسـتمرار ابهـام در 

تمایـز میـان مرزهـای نظـام و مراجـع )آن گونه 

کـه میگـدال تبییـن کـرده( بـدون شـکل گیری 

تعاملـی مسـتمر و دوسـویه، هم چنـان تنش زا 

خواهـد بـود و آن گونـه کـه آیـت اهلل مـکارم در 

سـال 95 گفـت، مراجـع را بیش ازپیـش نگـران 

»خطـر از بیـن رفتـن مرجعیت به عنـوان یکی از 

ارکان مذهـب« خواهـد کرد. از ارکان این تعامل 

می توان به پذیرش اسـتقالل دولت و اسـتقالل 

مراجـع در قلمـرو مربـوط بـه خـود اشـاره کـرد. 

هرچـه ایـن قلمروها کمتر مراعات شـود کارکرد 

هـر دو رکـن نیـز بـه مخاطـره و تشـویش گرفتار 

خواهـد شـد. ممانعـت از تـورم بوروکراتیـک و 

افـراط در دیوان سـاالری می توانـد ایـن مرزها را 

محتـرم و محفـوظ نگـه دارد. 
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4. جوئـل میگدال، دولت در جامعـه، ترجمه محمدتقی 
دلفـروز، ص 28-24، کویـر، تهـران 1395. 5. همـان، 

ص 38.
6. همان، ص 312.
7. همان، ص 356.

8. پیتـر اوانـز، توسـعه یـا چپـاول؛ نقش دولـت در تحول 
صنعتـی، ترجمـه عبـاس زندبـاف و عبـاس مخبـر، ص 

174، طـرح نـو، تهـران 1380.
9. در ایـن سـخنرانی کـه در مراسـم افتتـاح بخش هـای 
گلپایگانـی  آیة الله العظمـی  مرحـوم  کتاب خانـه  تـازه 
ایـراد شـد، آیة اللـه اسـتادی بـا اشـاره بـه این کـه مراجع 
بر مسـتقل شـدن حـوزه اصـرار دارند، از مشـکالت مالی 
اداره حـوزه در صورت اسـتقالل از بودجه دولتی سـخن 
بـه میـان آورده و این گونـه خواهـان تعییـن تکلیـف ایـن 

وضعیت شـده اسـت:
دولتـی  دارد.  مشـکالتی  عظمـت،  عیـن  در  »حـوزه 
شـدن یـا نشـدن مسـئله ای شـده اسـت. باألخـره حـوزه 
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اگـر بخواهـد اداره شـود مخارجـی دارد و مراجـع تـوان 
پرداخـت مخـارج را ندارنـد. مرتب هم مراجـع می گویند 
که حوزه باید مسـتقل باشـد. خب این باید حل شـود اگر 
بایـد پول بگیـرد و یا نگیرد بگویید. نمی شـود هم بگیریم 
و هـم بگوییم نباید گرفت. اگر حل نشـود مشـکل داریم. 
مـا چنـد نفـر از طـرف مراجع مـورد تأیید قـرار گرفتیم که 
در کار حـوزه دخالـت کنیـم و هـر موقـع خدمـت آقایـان 
می رسـیدم می گوینـد که حوزه باید مسـتقل شـود، ولی 
چطـوری بایـد مسـتقل شـود؟! اآلن بـاز بحـث بودجـه 

مطـرح می شـود کـه آیـا باید گرفـت یـا نگرفت«.
تفکیـک  رهبـری؛  و  مرجعیـت  انصـاری،  حمیـد   .10
یـا وحـدت؟، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینی،  

تهـران  1374.
11. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة )کتاب البیع(، 
قم  ابی طالب)ع(،   بن  علی  االمام  مدرسة   ،493 ص 

.1425

 12. فصلنامه شهر قانون، شماره 12، ص 21، زمستان 
.1393

بررسـی  سـلیمانیه،  مهـدی  شـریعتی،  سـارا   .13  
جامعه شـناختی بوروکراتیزاسـیون حـوزه علمیـه قـم بـا 
رویکـرد وبـری )فرآیندهـا، چالش هـا و موانـع(، مجلـه 
مطالعـات اجتماعـی ایـران، شـماره 21، ص 103، بهار 

 .1392
14. گفت گـوی آیة اللـه یـزدی بـا خبرنـگاران، 22 دی 

.1394
15. سـایت دفتر آیة اللـه العظمی ناصر مکارم شـیرازی، 
پاسـخ بـه اسـتفتائی در مـورد بازاریابـی شـبکه ای، 25 

بهمـن 1395، کـد خبـر: 402962
16. صحیفه امام خمینی، ج 17، ص 321.
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نخسـتین بار، روحانیـت، در ورای منازعـات فکـری سیاسـی مشـروطه طلبان و 
مشـروعه خواهان در بـاب تعامـل یـا تهافـت سـنت و مدرنیتـه، به مسـئله فرعی تری 
نیـز پرداخـت: آیـا می تـوان وجهـی دینی بـرای علوم جدیـد تعریف کرد یا نـه؟ برخی 
از عالمـان دینـی بنـا بـه دالیل مختلفی که عمدتًا نشـان دهنده وابسـتگی دینـی و تأویل 
دین مدارانـه آنـان از تعلیـم و تربیـت سـنتی بود بـا اصالحاتی در ایـن حوزه مخالفـت ورزیدند 
و بـه تکفیـر علـوم جدیـد پرداختنـد. در برابـر آنـان، برخـی دیگـر بـا قرائتـی متفـاوت از همگنان سـنتی خـود، به 
اصالحاتـی در ایـن حـوزه امیـدوار و خواهـان بسـط ایـن علـوم در میان مردم شـدند. بـا این همه، ایـن گفت وگوها 
هرگـز بـه دغدغـه اصلـی آنـان در سـال های پس از مشـروطه بـه این سـو تبدیل نگردیـد و آنان همانند گذشـته به 
طـرح »مباحثـی« در حاشـیه های گفت وگوهـای فقهـی خود درباره سیاسـت قناعـت کردند. اما با پیـروزی انقالب 
اسـالمی و صورت بنـدی زندگـی سیاسـی بـه کوشـش روحانیـت و بـر اسـاس نشـانه های سیاسـی نص اسـالمی، 
شـاخه هایی از دانش سیاسـی تولید شـد که سـابقه نداشـته اسـت. با این همه، بافت دانش های تولید شـده در این 
دوره بـا محتـوای دانش هـای دانشـگاهی تفاوت هـای مهمی داشـت. ایـن مقاله به بررسـی تحـوالت و تفاوت های 

یاد شـده می پـردازد.
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مقدمه
سـالیان پیـش از انقـالب اسـالمی، بیـش از 

آن که در حوزه های علمیه، چیزی به نام "دانش 

سیاسـی" وجـود داشـته باشـد بیشـتر »مباحث 

سیاسـی« در میان حوزویان رواج داشـت که در 

ابـواب مختلـف متون فقهـی و حکمی حوزویان 

اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی  بـا  بـود  پراکنـده 

تـالش روحانیـت جهـت مفهومی کـردن زندگی 

سیاسـی بـر مـدار نشـانه های سیاسـی نـص، 

موجـب ظهـور شـاخه های متنوعـی از دانـش 

سیاسـی شـد کـه پیـش از ایـن، تنها در حاشـیه 

دانش هـای عام تـری مثـل فقـه و فلسـفه قـرار 

داشـتند. عـالوه بـر ایـن، در ایـن سـالیان نیـز 

روحانیـت کوشـید تـا میـان دانش هـای جدیـد 

و دیـن رابطـه برقـرار کنـد و در قبال پرسـش های 

جدیـد کـه دانش سیاسـی مدرن، فـراروی علوم 

و معـارف حـوزوی قـرار می دهـد برون رفتـی 

دینـی بیابـد و گـره از کار مؤمنان بگشـاید. پیش 

از این نیز روحانیت در نهضت مشـروطه، تالش 

کرده بود در حاشـیه منازعه مشـروطه خواهان و 

مشـروعه طلبان، دربـاره پیونـد علـم و دین تأمل 

ورزد امـا ایـن پیـروزی انقـالب 

اسـالمی بـود کـه آن اندیشـه را با 

قـوت بیشـتری مسـتقر سـاخت 

و حوزه هـای علمیـه را بـه سـوی 

تولید دانش سیاسی جدید سوق 

داد. در نهضت مشروطه، در ورای 

مجادلـه میان مشـروطه طلبان و 

مشـروعه خواهان در بـاب تعامل 

تهافـت سـنت و مدرنیتـه،  یـا 

مسـئله مهم تـری به صـورت فرعـی سـر بـرآورد: 

آیـا می تـوان وجهـی دینـی بـرای علـوم جدید از 

جمله دانش سیاسـی تعریف کرد یا نه؟ کسـانی 

کـه نظـری ایجابـی بـه ایـن پرسـش داشـتند، 

ضمـن نفـی تحجرگرایـی و تأکیـد بـر فرضیـه 

علم آمـوزی در اسـالم کوشـیدند بـا نقـد و نفـی 

ماتریالیسـم مکنـون در فلسـفه غـرب، بنیـادی 

دینـی بـرای علـوم جدیـد تـدارک کننـد. گرچـه 

ایـن تفکـر فرعـی امـا جـدی، پـس از شکسـت 

مشـروطه نیـز بـه محاق فراموشـی سـپرده شـد، 

آرمانـی قـوی و دغدغـه ای اصیـل و پویـا بـود که 

همچـون آتـش زیـر خاکسـتر باقـی مانـد و برای 

روزگاری دیگـر، توشـه و مبنایـی ذخیـره نمـود. 1 

ایـن توشـه، بعدها بـا پیروزی انقالب اسـالمی، 

بازخوانـی شـد و بـا تکیـه بر همان مبنـا و آرمان، 

گفت وگوهایـی در بـاب نسـبت و تلفیـق علـوم 

انسـانی جدیـد بـا علـوم دینـی در حواشـی حوزه 

علمیـه قـم آغـاز گردیـد. در چنیـن فضایـی هم 

مراکز دورگه آموزشـی و پژوهشـی در حوزه علوم 

انسـانی ظهـور یافـت و هـم مطالعـات سیاسـی 

پراکنـده ای در حـوزه علمیـه قم شـکل گرفت که 

از لحـاظ تبـار فکـریـ  سیاسـی، 

تجـارب  سلسـله  امتـداد  در 

فـردی و گروهـی قـرار داشـتند 

کـه ایـده اولیـه آن بـه سـال های 

قبـل از انقـالب اسـالمی و بـه 

تالش هـای فرهنگـیـ  سیاسـی 

دوره  در  مذهبـی  نیروهـای 

پهلـوی بـاز می گشـت. گذشـته 

اساسـًا  عقبـه ای،  چنیـن  از 

میــان  تــا  کوشــید  روحانیــت 
دیــن  و  جدیــد  دانش هــای 
قبــال  در  و  کنــد  برقــرار  رابطــه 
کــه دانــش  پرســش های جدیــد 
سیاســی مــدرن، فــراروی علــوم 
و معــارف حــوزوی قــرار می دهــد 
گــره از  برون رفتــی دینــی بیابــد و 

بگشــاید. مؤمنــان  کار 
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روحانیـت در سـال های پـس از پیـروزی انقالب 

اسـالمی، وضعیـت جدیـدی را درک می کـرد که 

تفاوت هـای بسـیاری بـا ادوار پیشـین داشـت. 

درگذشـته، تصویری بسـیط و سـاده از سیاسـت 

داشـت و هـر از گاهـی »مباحثـی« از سیاسـت را 

مطـرح می کـرد یـا در واقعـه و رویـداد خاصـی 

درگیـر می شـد. البته روحانیت، بـه دلیل تعامل 

و یـا تخالـف مسـتدامی کـه در طـول تاریـخ بـا 

دسـتگاه سـلطنت داشـت آداب معاشـرت بـا 

صاحبـان قـدرت را به خوبـی می دانسـت و حتی 

بـه منظـور اخالقـی و دینـی کـردن سـلوک و 

رفتـار آنـان نیـز آثاری مثـل »اندرزنامـه«  خطاب 

بـه آن هـا می نگاشـت، امـا بـا پیـروزی نهضـت 

اسـالمی کـه اتفاقـًا خـود روحانیـت، رهبـری و 

هدایـت آن را بـر عهـده داشـت، چنـان درگیـر 

امـور سیاسـی شـد کـه تأمـالت و تعامـالت 

پیشـین او نمی توانسـت مسـاعدت چندانـی 

بـه او در وضعیـت جدیـد بنمایـد. بسـیاری از 

مفاهیم سیاسـی که در اختیار داشـتند بیشـتر 

بـه درد وضعیـت انقالبـی می خـورد. مفاهیم در 

اختیـار آنـان، کلـی و مبهـم بـود و تصویـری که 

از حکومـت در ذهـن و ضمیـر آنان وجود داشـت 

تصویـری غیـر پیچیـده و سـاده بـود کـه بیشـتر 

متناسـب بـا دولت هـای پیشاسـرمایه داری یـا 

همـان دولت هـای شـبگرد بـود کـه کارکـردی 

انـدک و سـاختاری بسـیط داشـتند و به زعـم 

خـود می توانسـتند آن را مهـار یـا بـر آن نظـارت 

کننـد.

آنچـه بـر پیچیدگـی این وضعیـت می افزود 

ادعایـی بـود کـه بخشـی از روحانیـت، چهـل 

سـال پیـش از پیـروزی انقالب اسـالمی مطرح 

می کـرد؛ هنگامـی کـه روحانیـت در اوایل دهه 

بیسـت از انـزوا خارج شـده بود، همـواره مدعی 

بـود اسـالم تـوان اداره جامعـه را دارد، امـا هرگز 

فرصتـی بـرای تبییـن و شفاف سـازی ایـن ادعا 

نیافته بود. افزون براین، مراکز علمی و آموزشی 

شـیعی مهـارت نظـری و عملـی روحانیـت را 

بـرای حکومت داری نیفزودنـد. پیروزی انقالب 

اسالمی، این فرصت تاریخی را برای آنان فراهم 

کـرد تـا از نزدیک پیچیدگی های سـاختار قدرت 

مـدرن را درک کنـد و مفاهیـم خـود را در حـوزه 

سیاسـت و حکومـت داری شـفاف نمایـد. آنـان 

می بایسـت بـر اسـاس مبانـی بینشـی اسـالم، 

کلیـت حیـات سیاسـی مؤمنـان را مفهوم بندی 

و زندگـی سیاسـی آنـان را بـر حسـب مفاهیـم 

دینـی توضیـح دهنـد تـا حکومت اسـالمی را از 

دولت های سـکوالر متمایز سازند. تالقی چنین 

عواملـی، موجـب پیدایـش، تقویت و گسـترش 

شـاخه های متنوعـی از دانـش سیاسـی و نیـز 

راه انـدازی مراکـز دورگـه آموزشـی و پژوهشـی 

در حـوزه دانـش سیاسـی جدید گردیـد. مروری 

بـر سـه دهـه تکاپو و تـالش روحانیـت در حوزه 

مطالعـات سیاسـی بـه مـا نشـان می دهـد کـه 

دانـش مسـتقلی بـه نـام »دانـش سیاسـی« در 

فضـای علمـی حـوزه علمیـه قـم در حـال تکون 

و شـدن اسـت کـه تـا تبدیـل شـدنش بـه یـک 

نظـام علمـی منسـجم مفهومـی، راه دشـواری 

پیـش روی دارد. تأکیـد کنونی ما بر به کارگیری 

واژه »دانـش سیاسـی« در حـوزه علمیـه پـس 

از انقـالب اسـالمی، از آن روسـت کـه نشـان 
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دهیـم در حـوزه علمیـه قـم پیـش از انقـالب، 

بیـش از رواج چیـزی بـه نـام دانـش سیاسـی 

حضـور نوعـی »مباحـث سیاسـی«  بوده اسـت. 

مباحـث سیاسـی روحانیـت تا پیـروزی انقالب 

اسـالمی، ویژگی هایـی دارد کـه نمی تـوان بر آن 

نـام دانـش سیاسـی اطـالق کرد:

1. برخـالف گفت وگوهـای سیاسـی امـروز 

روحانیـت کـه میـل شـدیدی بـه اسـتقالل از 

دانش هـای پشـتیبانی مثـل فقـه عمومـی و 

فلسـفه دارند درگذشـته مباحث سیاسی آنان در 

ذیـل و حاشـیه آن دانش هـا شـکل می گرفـت و 

میلی هم به اسـتقالل در میان آن ها مشـاهده 

نمی گردیـد؛

2. بـر خـالف امـروزه که روحانیـت نگاه های 

تخصصـی بـه مسـائل و مفاهیـم سیاسـی دارد 

درگذشـته نگاه هـای عام تـر و غیـر فنی تـری در 

بـاب مسـائل سیاسـی در میـان روحانیان رواج 

داشـته است؛

3. بـر خـالف مطالعـات امـروزه در بـاب 

سیاسـت که سـعی می شـود مباحث و مسـائل 

سیاسـی در چهارچوبـی خـاص مطـرح و نظـام 

اسـتنادی آن ها روشـن گـردد در 

گذشـته چنیـن نبـوده اسـت.

 امـا آنچـه امـروزه، در فضـای 

علمـی حوزه علمیه قم مشـاهده 

می شـود تفاوت های بسـیاری با 

تبـار همیـن حـوزه در سـال های 

پیـش از انقـالب دارد. امـروزه 

نـه سیاسـت امـری مذمـوم و نه 

چنـدان سیاسـت مداری مذمـت 

یـک روحانـی به حسـاب می آید؛ اگر درگذشـته 

برخـی روحانیـان بنابـه تعلقـات خانوادگـی یـا 

بـه صـورت تجربـی بـر »امـور سیاسـی« آگاهی 

می یافتند امروزه طالبی که دروس »سیاسـت« 

را بـه طـور آکادمیـک فرا گرفته انـد، رو به  فزونی 

یافته اسـت. بسـیاری از مقاالت علمی در باب 

سیاسـت بـه قلـم روحانیـان نوشـته می شـود و 

کرسـی درس سیاسـی برخـی از آنـان از دروس 

سیاسـی معتبـر دانشـگاهی قلمـداد می گـردد. 

این هـا همـه نشـان آن اسـت کـه ظرفیت هـای 

خوبی در این حوزه بارور شـده و توانسـته اسـت 

مباحث عمیق سیاسـی در این حوزه را جلو برد.

الف( حوزه پیش از انقالب؛ تهافت یا تعامل قدیم 
و جدید

گفتـه شـد کـه در ورای منازعـات فکـری 

سیاسـی مشـروطه طلبان و مشـروعه خواهان 

کـه در بـاب تعامـل یـا تهافت سـنت و مدرنیته 

در مسـئله مشـروطه پیش آمد مسئله مهم تری 

بـه صورت فرعی سـر برآورد: آیـا می توان وجهی 

دینـی بـرای علـوم جدیـد تعریـف کـرد یـا نـه؟ 

برخـی از عالمـان دینـی بنابه دالیل مختلفی که 

عمدتـًا نشـان دهنده وابسـتگی 

دین مدارانـه  تأویـل  و  دینـی 

آنـان از تعلیـم و تربیـت سـنتی 

بـود بـا اصالحاتـی در ایـن حوزه 

مخالفـت ورزیدنـد و بـه تکفیـر 

علـوم جدیـد پرداختنـد.2 در برابر 

آنـان، برخـی دیگـر بـا قرائتـی 

سـنتی  همگنـان  از  متفـاوت 

خـود، بـه اصالحاتی در این حوزه 

تکاپــو و تــالش روحانیت در حوزه 
مطالعــات سیاســی بــه مــا نشــان 
می دهــد کــه دانــش مســتقلی بــه 
نــام »دانــش سیاســی« در فضــای 
علمــی حــوزه علمیــه قــم در حــال 
تکــون و شــدن اســت کــه تــا تبدیل 
بــه یــک نظــام علمــی  شــدنش 
منســجم مفهومــی، راه دشــواری 

پیــش روی دارد.
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امیـدوار و خواهـان بسـط ایـن علـوم در میـان 

مـردم شـدند.3 البتـه ایـن به معنای همسـانی 

آنـان بـا روشـن فکران در شیفتگی شـان به علوم 

جدیـد نبود. برخـی از روحانیان آن دوره، اجمااًل 

بر فلسـفه سیاسـی جدید غربی، آگاه و خواهان 

ابتنـای آن علـوم بـر محور دیانـت بودند. آنان با 

اسـتقبال از فوایـد فـراوان تحصیـل علوم جدید 

چنیـن تحصیالتـی را بـر عدم غفلـت از مراعات 

جانـب مذهـب4 مشـروط می سـاختند و نگران 

معتقـدات آموختـگان آن علـوم بودنـد. البتـه 

ایـن بـه معنـای آگاهـی عمیـق و بسـنده آنـان 

بـه ماهیـت فلسـفه سیاسـی جدید غـرب نبود. 

آنـان بـه درجـات متفاوتـی از آن فلسـفه آگاه و 

دربـاره آن حسـاس شـده بودنـد. آنـان در کلیت 

مشـروطه خواهی بـر عـدم تعـارض هـر آنچـه 

نوگرایـی خوانـده می شـد بـا دیـن داری تأکیـد 

می کردنـد و درمـواردی نیـر خواهـان تسـّری 

اصالحـات در نظـام آمـوزش حوزه هـای علمیـه 

بودنـد. مالعبدالرسـول کاشـانی در رسـاله ای به 

نام »رساله انصافیه« که در دفاع از مشروطیت و 

اثبات موافقت مشـروطیت با اسـالم به نگارش 

درآورده از عـدم منافـات بنـای مکتب خانه های 

جدیـد بـا قوانیـن اسـالم نیـز سـخن بـه میـان 

آورده اسـت. کاشـانی معتقـد اسـت کـه اگـر 

علمـای دینـی بـه وظایـف خـود درسـت عمـل 

کنند از نقش بسـیار مهمی در هدایت و آگاهی 

مـردم و اصـالح جامعـه برخـوردار خواهنـد بود. 

وی بـا انتقـاد از محتـوا و شـیوه های تدریـس 

و تحصیـل رایـج در حوزه هـای علمـی شـیعه، 

رویگردانـی علمـا از یادگیـری زبان های خارجی 

و علـوم جدیـد و غیراسـالمی را نکوهش کرده و 

معتقـد اسـت عـدم ارتبـاط روحانیـان و جامعه 

اسـالمی بـا علـوم جدیـد از جملـه عواملـی 

اسـت کـه بـه بدفهمی هـا و عقب ماندگی هـای 

بسـیاری انجامیـده اسـت. کاشـانی بـه طعنـه 

اشـاره می کـرد چـون گروهـی از علمـا، تحصیل 

علـوم طبیعیـه را که شـعبه ای از حکمت عملی 

اسـت جایـز نمی داننـد یا اینکه علـم را در نحو و 

صـرف و فقـه و اصول منحصر می دانند، از ایجاد 

ارتبـاط بـا علـوم جدیـد کـه بـا فهم آدمـی برای 

شـناخت جهـان کمـک می کنـد واهمـه دارنـد. 

کاشـانی ضمـن تأکیـد بـر این مطلـب که »علم 

مگـر دانـش نیسـت، دانـش صنایـع مگـر علـم 

نیسـت مگـر تحصیل مسـائل فقهیـه هم غالب 

راجع به معامالت نیسـت که راجع به مکاسـب 

و تجـارات و تمـدن و سیاسـات اسـت، نـه همه 

منحصر به طهارت و نجاسـات باشـد.«5 خطاب 

بـه هم سـلکان روحانـی خـود می نویسـد:

از جمله )اصول مشروطه( بنای مکتب خانه ها 

برای تعلیم اطفال یا مریض خانه ها یا دارالعجزه 

با  منافاتی  چه  نمی دانم  است  آن  امثال  یا 

قوانین شرع ما دارد. اگر بگوییم منافات دارد 

را گفته ایم. مگر  خّفت شریعت مقدسه خود 

تربیت بنی نوع بد است؟ چیزی که هست نباید 

کرد... می گویی  را تحصیل  کتاب های ضالل 

تحصیل زبان فرانسه نباید کرد، آیا زبان فرانسه 

دانستن عیب است اگر فالن آقا زبان فرانسه 

هم دانسته باشد عیب اوست یا هنر او؟ عادل 

نخواهد بود؟ اگر امام ، زبان فرانسه ندانسته 

نیست؟  امام  نمی گویی  می گویی؟  چه  باشد 
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ترکی  یا  فارسی  زبان  شده  چه 

فرانسوی  نمی زند  دین  به  ضرر 

زبان  به  دخل  تدّین  می زند؟ 

جغرافیا  علم  می گویی  ندارد... 

نباید تحصیل کرد، یعنی نباید 

بدانیم دورکره زمین چقدر است، 

چقدر جمعیت دارد، چند سلطان 

و مملکت دارد. چقدرش آب است 

چقدرش خاک است چند تا دریا 

دارد کجا دریا دارد کجا کوه است 

شاید  کجاست؟  مملکت  حدود 

یک دفعه مملکتی پیدا می کنیم. 

شاید می فهمیم یک دفعه یک معدن طال یا 

نقره یا مس یا یک جواهری به دستم می آید؟ 

شاید می فهمیم یک راهمان به رفتن مکه مثاًل 

نزدیک می شود؟ شاید می فهمیم از این عقیده 

برمی گردیم که زمین روی آب است. هنوز بعضی 

از علما ما عقیده شان این است که زمین روی 

آب است مثل هندوانه که تو آب انداخته باشند 

سه ربع آن توی آب فرو رفته و یک ربع آن بیرون 

است و این عقیده را از این کلمه پیدا کرده اند که 
قدما گفته اند ربع مّسکون.6

از  از گروهـی  انتقـاد  در  این کـه کاشـانی 

عالمـان دینـی آنان را مـورد خطاب قرار می دهد 

که: »هر که درسـت بفهمد مسـلمان نیسـت؟!« 

به خوبـی نشـان می دهـد کـه او بـا گروهـی 

روبـه رو بـوده کـه در مخالفـت بـا ترویـج علـوم 

جدید با حربة تکفیر به سـتیز برمی خاسـته اند. 

از نظـر او دامنـه علـم فراتـر از محـدوده علـوم 

سـنتی اسـت. لـذا از آن گـروه از عالمـان دینـی 

کـه علـم را منحصـر بـه صـرف و 

نحـو و فقـه و اصـول می داننـد 

بـه انتقـاد برخاسـت: »می گویی 

مکتب خانـه و مدرسـه برای علم 

اسـت و علـم منحصـر بـه نحـو 

و صـرف و فقـه و اصـول اسـت، 

صغـری را قبـول داریم اما کبری 

را قبـول نداریـم یعنی می گوییم 

مدرسـه برای علم اسـت اما علم 

منحصـر بـه ایـن علوم نیسـت.« 

سـپس وی با اشاره به دو حدیث 

از نبـی گرامـی اسـالم� کـه 

فرمـود: »اطلبـوا العلم و لو بالصین« و »اطلبوا العلم 

مـن المهـد الـی الحـد« تأکید می کنـد منظور این 

نیسـت که مردم از گهواره تا مردن همواره فقط 

علـوم عربـی را تحصیـل کنند یا بـه چین روند و 

فقـه و اصـول یـاد بگیرنـد بلکه مـراد آن حضرت 

از تحصیـل علـم، علـم ابـدان و ادیـان اسـت.7 

ظاهـرًا اختصـاص نیافتـن علم االدیـان بـه فقه 

و توسـعه در مصادیـق آن، چیـزی اسـت کـه به 

غیـر از عبدالرسـول کاشـانی بـر آن نیـز تأکیـد 

نموده انـد. فاضـل خراسـانی ترمشـیزی نیـز در 

رسـاله »کلمه جامعه شـمس کاشـمری« تأکید 

می کنـد کـه مـراد از علـم ادیـان، نـه فقـط فقه، 

بلکه چیزی فراتر از آن اسـت، هم چنان که مراد 

از علم االبدان چیزی فراتر از طب اسـت.8 »و بر 

همـگان الزم اسـت تـا اوالد خـود را بـه تحصیل 

ایـن علـوم وادارند و بـه فواید مدارس و مکاتب 

رشـدّیه و صنایـع جدیـد، توجـه و در ایـن بـاب 
سـعی بلیـغ و اهتمـام تـام نمایند.«9

و  محتــوا  از  انتقــاد  بــا  وی 
تحصیــل  و  تدریــس  شــیوه های 
علمــی  حوزه هــای  در  رایــج 
از  علمــا  رویگردانــی  شــیعه، 
و  خارجــی  زبان هــای  یادگیــری 
را  غیراســالمی  و  جدیــد  علــوم 
اســت  معتقــد  و  کــرده  نکوهــش 
عــدم ارتبــاط روحانیــان و جامعــه 
اســالمی بــا علــوم جدیــد از جملــه 
عواملــی اســت کــه بــه بدفهمی ها 
بســیاری  عقب ماندگی هــای  و 

اســت. انجامیــده 
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امـا آنچـه در حـوزه اصالحـات دینـی کمتـر 

شـناخته شـده اسـت، رسـاله »مسـلک االمـام 

فی سـالمة االسـالم« نوشـته حاج شیخ اسداهلل 

ممقانی است که در سال 1327 قمری، به چاپ 

رسـید. منحصـر نبـودن علـوم بـه علـوم دینـی، 

لـزوم آگاهـی علما به علـوم جدید و دانش های 

غیردینـی از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه او به 

شیوه ای نقادانه به آن پرداخته است. از نظر او، 

عالـم دینـی چنان که خود را مرجع همه شـئون 

دنیـوی و معنـوی جامعـه می پنـدارد هنگامـی 

مرجعیتـش پذیرفتـه می شـود کـه از صالحیت 

الزم برخـوردار باشـد، او اهـم ویژگی هـای الزم 

بـرای به دسـت آوردن مرجعیـت همـه شـئون 

را بـرای علمـا چنیـن برشـمرده اسـت: »بایـد به 

مقتضیـات ایـن عصـر و همـه علـوم عصریـه 

و احتیاجـات کنونـی مـردم، عالـم باشـند تـا 

بتواننـد بـه رفعـش قیـام نماینـد و دارای کلیـه 

فنـون و علـوم عصریـه باشـند تا این کـه از روی 

اسـتحقاق، مرجـع کلیـه شـئون زندگـی مـردم 

بشـوند.«11 لـذا ممقانـی آگاهی هـا و آمـوزش 

تخصصـی علمـا درباره انـواع علوم و دانش های 

جدیـد مثـل تاریـخ سیاسـی قدیـم و جدیـد، 

حقوق بین الملل، علم سیاسـت با بهره گیری از 

شـیوه های متداول آموزشـی در غرب را از جمله 

شـرایط الزم بـرای احـراز مرجعیـت روحانیت در 

همه شـئون می داند.11 او در ادامه به نقد شـیوه 

آموزشـی رایـج در میـان روحانیـت می پـردازد و 

آثـار مکتـوب آنـان را کـه لبریـز از عبـارات ثقیل 

اسـت وافی در ترویج عقاید اسـالمیه نمی داند 

و عقیـده دارد بـر علمـا الزم اسـت تـا »از روی 

پروگـرام درسـت، بـه تأسـیس یـک دارالفنـون 

معظـم اسـالمی اقـدام فرماینـد و منقسـم بـه 

چندیـن شـعبه نماینـد، مثـل دارالفنون هـای 

بـزرگ عالـم« کـه در آن هـا علـوم مختلف دینی 

بـه زبان هـای مختلـف تدریـس می شـود12 و 

برای آن که »علمای اسـالم از حیث موازنه عالم 

اسـالمی، منوراالفـکار باشـند« بایـد »هر سـالی 

پـس از تکمیـل تحصیـالت علمی و دینی خود، 

جمعیتـی بـه دارالفنـون و مدرسـه های بـزرگ 

اروپـا اعـزام فرماینـد و از ترقیـات محّیرالعقـول 

دول اروپایـی آگاه شـده و بـه چشـم دیـده و 

شـوکت آنان را مشـاهده کرده، آن وقت خواهند 

دانسـت کـه حفـظ اسـالم نه آن جـوری بوده که 
بعضـی زعـم کرده اند.«13

حـوزه،  متفکـران  از  گـروه  ایـن  واقـع  در 

تحجـر و اسـتبداد را نفـی و جهـل را بنیـاد همـه 

و  کـرده  تلقـی  ایـران  روز  آن  گرفتاری هـای 

بـرای رفـع آن معتقـد بودنـد تعلیـم و تربیـت 

در  آنچـه  امـا  اسـت  واجـب  مقدمـه  جدیـد 

»مسـلک االمـام فـی سـالمة االسـالم« که در سـال 

1287شمسـی )1328قمـری( و یکسـال بعـد 

از کتـاب »تنبیه االمـه« میـرزای نائینـی منتشـر 

شـد اهمیـت داشـت آن بـود کـه ممقانـی برای 

تقویـت مبانـی دینـی جامعـه و لـزوم نظارت بر 

امـر سیاسـی بـه انتقـال حـوزه علمیـه از نجـف 

اشـرف به ایران نظر داشـت تا شـاید دوباره علم 

و دیـن در نهـادی واحـد ادغـام شـود و توسـعه 

ایـران اسـالمی ممکـن گـردد. از نظر او، مشـکل 

عمـده آن اسـت کـه مرکـز حوزه هـای علمیـه نه 

در ایران بلکه در نجف قرار دارد و باید در مشهد 
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یـا ترجیحـًا در قم تأسـیس گردد. این پیشـنهاد 

که چهارده سـال پیش از تأسـیس حوزه علمیه 

قـم توسـط شـیخ عبدالکریـم حائـری در سـال 

1302شمسـی، مطـرح گردیـد متکـی بر دالیل و 

توجیهـات ذیـل بـود:

1. توجه مسلمانان جهان به ایران و قم؛

2. مصـون بـودن حـوزه از نفـوذ اجانب که در 

نجف اشـرف با سـابقه نبود؛

3. عـدم انتقـال وجوهـات جامعـه ایـران 

و مصـرف آن هـا در امـور مذهبـی و افزایـش 
بهـره وری حـوزه در جامعـه.14

امـا ظاهـرًا ایـن ایـده که ناظر بـه جمع علوم 

دینـی و علـوم جدیـد در درون نهـاد جدیـدی به 

نـام حـوزه علمیـه بود با توجه بـه واگرایی حوزه 

جدیدالتاسـیس قـم کـه ناشـی از تحـوالت و 

شکسـت مشـروطه بـود، هرگـز بـارور و تـداوم 

نیافـت و ناگزیـر دو نهاد آموزش سـنتی و جدید 

یعنـی حـوزه و دانشـگاه، در اسـتقالل خـود و 

در فضایـی از تهافـت در ایـران عصـر رضاخانـی 

متولـد شـدند. آیـة اهلل حائـری کـه بـه دعـوت 

برخـی از عالمـان قـم بـه این شـهر هجـرت کرد 

در نخسـتین تالش هایـش بـه تعمیـر مـدارس 

دینـی پرداخـت. او در ابتـدا »دارالشـفاء« کـه 

عوام النـاس بـه آن حـوض قهـوه می گفتنـد و 

روزگاری جهـت سـکونت غریبه هـا و مریض هـا 

از سـوی فتحعلی شـاه قاجار سـاخته شـده بود 

و نیـز مدرسـه فیضیـه را کـه محـل رفت وآمـد 

مـردم، تجمـع گدایـان و حمـل جنـازه بـه حـرم 

بـود سروسـامان داد و بـا تغییـر روش آموزشـی 

حوزویـان تحولـی عظیـم در حـوزه ایجـاد کـرد. 

او در پاسـخ بـه درخواسـت میـرزای شـیرازی 

دوم بـرای بازگشـت بـه عـراق گفتـه بـود دربـاره 

هـدف خـود گفتـه بـود: »ایـران رو بـه تباهـی و 

فسـاد مـی رود و بایـد بـرای جلوگیـری از فسـاد 

حـوزه ای در ایـران به وجـود آورد.«15 اما او پیش 

از آن کـه حـوزه جدیدالتأسـیس قـم را درگیـر 

مسـائل سیاسـی کنـد طـالب را بـه ژرف نگـری 

در درس و بحـث علمـی دعـوت می کـرد و در 

مقابـل انتقـادات تنـد افـرادی مثـل خالص زاده 

می گفـت: »مـن یـک مجتهـدم و معتقـد شـدم 

کـه بایـد حـوزه ای به وجـود آورم کـه در آن 

عـده ای تحصیـل کننـد و مجتهـد بشـوند و بـه 

نظـر رسـیده اسـت کـه وظیفـه من این اسـت و 

هرچیـزی کـه سـر راه ایـن وظیفـه ام قـرار گیرد 

جلویـش را می گیـرم.«16 بـه همیـن دلیـل او 

حتـی در شـرایطی کـه دولتیـان، حوزویـان را به 

تعبیـر شـریف رازی »همچـون اسـیران رومـی، 

کشان کشـان از فیضیـه بـه شـهربانی می بردنـد 

و بـه آن هـا توهیـن و تحقیرهـا و جسـارات 

و  جسـت وگریخت  می نمودنـد«،17  بی انـدازه 

اذیـت وآزار طلبه هـا را بـر تـرک طلبگـی ترجیـح 

مـی داد و بـر خالـی نکـردن حـوزه تأکیـد18 و بـر 

حفـظ اسـرار روحانیـت اصـرار می ورزیـد.19 بـا 

ایـن همـه بـه نقل از مرتضی مطهـری، »مرحوم 

حائـری تصمیـم گرفـت برای آشـنایی طالب با 

مسـائل روز، تدریـس زبـان انگلیسـی و برخـی 

علـوم جدیـد را در دروس حـوزه بگنجانـد، امـا 

خبر به مقدسـین بازار رسـید. به عنوان اعتراض 

نـزد ایشـان می رونـد و می گوینـد: ایـن پولـی 

کـه مـا بـه عنـوان سـهم امـام می دهیـم بـرای 
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ایـن نیسـت که طـالب زبان کفر 

را یـاد بگیرنـد و اگـر ایـن وضـع 

ادامه پیدا کند ما به شـما سـهم 

امـام نمی دهیـم. آقـای حائـری 

کـه خطـر انحـالل حـوزه علمیـه 

مانـع  خـود  می کنـد  حـس  را 

ایـن تحـول می شـود.«20 بـدون 

تردیـد، وجـود چنیـن فضایـی 

تـداوم گفت وگوهـای  از  مانـع 

برخـی از روحانیـان نواندیـش در 

عصـر مشـروطه در ایـن دوره می گردیـد. تنهـا 

کرانه هایـی از حـوزه بـه گفت وگوهـای علمـی 

جدیـد عالقه منـد بـه نظـر می رسـیدند، گفتـه 

می شـود حاج شـیخ محمدرضا اصفهانی که در 

جریـان مهاجـرت آقـا نـوراهلل اصفهانی در سـال 

1306 بـه قـم آمـده بـود داروینیسـم و نقـد آن 

را تدریـس می کـرد. وی جهـت اثبـات این کـه 

داروینیسـم مبنـای ضد دینـی دارد این درس را 

شـروع کـرد و از ایـن جهـت برخـی از روحانیـان 

آن روز حـوزه علمیـه قـم را با جهان علمی خارج 

از حـوزه آشـنا کـرد ولـی به نظـر نمی رسـید کـه 

این گونـه مباحـث آن هـم در ظـرف کمتـر از دو 

مـاه به ویـژه در فضـای نقل مـدار حـوزه عصـر 

حائـری، طـالب را بـا جوهره فلسـفه غرب آشـنا 

کرده باشـد. فلسـفه غرب، گرچه به علت سـبک 

نگارش کتب فلسـفی اش، اسـتاد نمی خواسـت 

امـا وقـت بسـیار می طلبیـد تـا روح آن از میـان 

صدهـا رمـان، نمایش نامه و مکتوبات فلسـفی 

عریان شـود و فقیهان نیز صرف چنین وقتی را 

برای آموختن چیزی که از دماغ ملحدان بیرون 

می آیـد جایـز نمی دانسـتند، از 

آن  از  میـان گزارش هایـی کـه 

روزگار رسـیده امـام خمینـی و 

جمعـی دیگر، بی آن که با اسـتاد 

عبدالکریـم  شـیخ  فقهشـان، 

حائـری، مشـورت کنند به شـوق 

روبـه روی  غـرب،  فلسـفه  درک 

آقـا نجفـی اصفهانی زانـو زدند.21 

آن روز، نگـرش تکاملـی دارویـن 

کـه ذهـن پـاره ای از روحانیـان 

را به خـود مشـغول کـرده بـود در کنـار نظریـه 

تطـور انـواع، بـه طـور خفـی و آشـکار دیـن را به 

رویارویی همه جانبه با علم جدید کشـانده بود. 

ایـن مـوج کـه در دهه های بیسـت و سـی نیز از 

سـوی مارکسیسـت ها علیه روحانیت دامن زده 

شـد سـبب می شـد تـا افـرادی همچـون عالمـه 

طباطبایـی در جلـد شـانزدهم المیـزان و علـی 

مشـکینی در »تکامل در قرآن« به نقد و بررسـی 

نظریـه فیکسـیم و ترانسفورمیسـم بپردازنـد. 

البته در همین دوران نیز با محدودیت هایی که 

بـرای حوزویـان به وجود آمد برخـی از روحانیان 

بـه دانشـگاه ها رفتنـد و بـه تدریـس مشـغول 

شـدند. بسـیاری از اسـاتید نسـل اول دانشـگاه 

تهران در رشـته های فلسـفی، الهیات و ادبیات، 

از حوزویـان بودنـد و در انتقـال فرهنگ حوزه به 

دانشـگاه نقـش مهمی داشـتند. البته، درهمان 

دوره هـم بودنـد عالمانـی کـه در اوج مخالفـت 

بسـیاری از محافـل حـوزوی بـا مـدارس و علوم 

جدیـد، بـه دفـاع معقـول از آن هـا پرداختنـد و 

فلسـفه وجـودی آن هـا را بیـان کردند و ضرورت 

حــوزه  گرایــی  وا بــه  توجــه  بــا 
ناشــی  کــه  قــم  جدیدالتاســیس 
از تحــوالت و شکســت مشــروطه 
بــود، هرگــز بــارور و تــداوم نیافــت 
گزیــر دو نهــاد آمــوزش ســنتی  و نا
و جدیــد یعنــی حــوزه و دانشــگاه، 
در اســتقالل خــود و در فضایــی از 
تهافــت در ایــران عصــر رضاخانــی 

متولــد شــدند.
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وجـود آن هـا را یادآور شـدند. بـرای مثال آیة اهلل 

سـیداحمد زنجانی)متوفای 1354شمسـی( که 

از عالمـان بـزرگ حـوزه علمیـه قم در سـال های 

پیـش از انقـالب اسـالمی بـه حسـاب می آمـد 

عـالوه بـر تبحـری کـه در فقه و اصول داشـت با 

منابع جدید هم آشنا بود. او در رساله ای به نام 

»خیراالمور در برخورد با سـنت و تجدد« کوشـید 

تـا راه میانـه ای میـان نوگرایـان و سـنت گرایان 

پیشـنهاد دهـد و آن هـا را به پیـروی از یک مثل 

معـروف یعنـی »خیراالمـور اوسـطها« به پرهیز 

از افـراط و تفریـط دعـوت کند. این رسـاله که در 

سـال 1305شمسـی، به نگارش درآمـد افزون بر 

آن که نموداری اسـت از برخی از افکار حوزویان 

می توانسـت  جدیـد،  عصـر  مسـائل  دربـاره 

گفت وگوهـای ناتمـام روحانیانی مثل ممقانی 

دربـاره علـوم جدیـد را در حوزه جدیدالتأسـیس 

قـم بسـط دهـد. شـاید اگر رضاخان به سـلطنت 

نمی رسـید و تقدیـر تاریخـی روحانیـت چنیـن 

کلنجارهـای  نمی خـورد،  رقـم 

سـابق روحانیـت تهـران و نجـف 

اشـرف بـا اصالحـات سیاسـی 

و فکـری در نهضـت مشـروطه 

بـه قـم نیـز سـرایت می کـرد و 

گفت وگوهـای نیمـه کاره آن هـا 

بـه فرجامـی می رسـید، اما ظهور 

دولـت رضاخانـی و تالش هـای 

جهـت  دولـت  آن  متجددانـه 

تضعیـف روحانیـت و باورهـای 

دینی، مانع چنین آرزویی گردید 

و حـوزه علمیـه قم برای سـالیان 

درازی بـه طـور حاشـیه ای بـه این گونـه مباحث 

پرداخـت. زنجانـی ضمـن اشـاره بـه موضـوع 

مـدارس قدیمـی و جدیـد در ایـران می نویسـد:

»یـک فرقـه طرفـدار مـدارس قدیمـه بـوده و 

نسـبت بـه مـدارس جدیـده اظهـار خشـونت و 

تنـدی کـرده، ابـرو را پرچیـن می کننـد. فرقـه 

دیگـری در مقابـل آن طرفـدار مـدارس جدیـده 

شـده نسـبت بـه مدارس قدیمـه و محصلین آن 

اسـائه ادب کرده با تعبیرات سـوء خاطر ایشـان 

را آزرده می کننـد. از این جـا مبـارزه بیـن طرفین 

شـروع یافتـه بـا منشـأ این مبارزه نیـز گم کردن 

راه اعتـدال را انحـراف بـه جـاده افـراط و تفریـط 

اسـت. جانـب افـراط می گویـد: مـدارس جدیده 

جز نشـر معارف فرنگ و ترویج اصول المذهبی 

و هدم اسـاس دیانت حاصلی نداشـته در نجات 

بـه روی مـا از آن جـا بـاز نخواهـد شـد. جانـب 

تفریـط می گویـد: تـا کی مسـائل غسـل و تیمم 

مطـروح و مطمـح انظـار خواهـد شـد؟ مدارس 

و  مکـررات  تکـرار  جـز  قدیمـه 

اضاعـه وقـت و تفویـت فرصـت 

نتیجـه ای  بطالـت  و  تنبلـی  و 

نداشـته آسایشـی بـرای مـا از 

آن جـا حاصـل نخواهد شـد. بنده 

عـرض می کنم: این اعتراضات و 

تعرضـات ناشـی از عدم اطالع بر 

فوایـد و نتایج الزمه این مدارس 

اسـت... مـدارس جدیـده در امـر 

معـاش مـا دخالـت تمـام دارد 

و مـدارس قدیمـه در امـر معـاد، 

پـس بدیـن مالحظـه مـا بـه هـر 

این کــه  اثبــات  جهــت  وی 
دینــی  ضــد  مبنــای  داروینیســم 
کــرد و از  دارد ایــن درس را شــروع 
ایــن جهــت برخــی از روحانیــان 
بــا  را  قــم  علمیــه  حــوزه  روز  آن 
حــوزه  از  خــارج  علمــی  جهــان 
آشــنا کــرد ولــی به نظــر نمی رســید 
کــه این گونــه مباحــث آن هــم در 
کمتــر از دو مــاه به ویــژه در  ظــرف 
عصــر  حــوزه  نقل مــدار  فضــای 
جوهــره  بــا  را  طــالب  حائــری، 
باشــد. کــرده  آشــنا  غــرب  فلســفه 
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دوی ایـن مـدارس قدیمه و جدیده محتاج تریم 

از ماهـی بـه آب و از سـبزه بـه آفتـاب.«22

»درواقـع مـدارس قدیمـه نظـر بـه اینکـه 

علـوم شـرعیه و معـارف حقـه را عهده دار اسـت 

تکالیـف دینیـه و احـکام اسـالمیه در تحـت 

توجهـات محصلیـن آن هـا نشـر یافتـه، وظیفه 

عبادیـه و امـور اخرویـه مردم معین می شـود و 

امـا مـدارس جدیده، نظر بـه اینکه ذمه دار علوم 

صنایـع و آالت جدیداالختـراع اسـت که تکمیل 

و عملی کردن آن ها متضمن آسـایش و راحتی 

نوع اسـت. لذا امور زندگانی و وسـایل معاش را 

بـه سـهولت در تحـت انتظام مـی آورد.«23 البته 

زنجانـی بـر معایـب علـوم جدیـد آگاه اسـت و 

وقـوع جنـگ جهانـی اول را بزرگ تریـن برهـان 

آن می دانـد بـا ایـن همـه او سـیادت عالم گیـر 

اروپاییـان را محصـول همیـن آالت جدیـده و 

ادوات محّیرالعقـول می دانـد کـه فقـدان آن هـا 

در میان مسـلمانان موجب انحطاط آن ها شـده 
است.«24

بـا فـرار رضاشـاه از ایـران و 

برچیـدن شـدن محدودیت هـای 

روحانیـان  از  برخـی  دوره،  آن 

کـه ناچـار بـه پوشـیدن کـت و 

شـلوار شـده بودند دوبـاره لباس 

روحانـی را بـر تـن کردنـد و بـه 

حـوزه بازگشـتند. حـوزه علمیـه 

قـم در ایـن سـال ها به ویـژه در 

دوره زعامـت آیـة اهلل بروجـردی، 

دوره کامـاًل آرامـی را پشـت نهـاد 

کـه بـه جـز تحصیـل، تدریـس و 

کسب کماالت، کار دیگری در آن مکان مقدس 

ظاهـر نمی شـد.25 تعـداد طـالب، افزایـش و 

محافـل درسـی رونـق بسـیاری یافتـه بـود. در 

ایـن زمـان تبلیغـات ضد دینـی در جامعه ایران 

توسـط مارکسیسـت ها و لیبرال هـای سـکوالر 

شـدت گرفتـه بـود و آموزش هـای حـوزوی در 

پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها و حمـالت، ناکافـی 

به نظـر می رسـید. بـه همین دلیـل، موجی برای 

یادگیـری علـوم جدیـد در میـان طـالب ایجـاد 

شـد کـه بـا حمایـت بروجـردی نیـز همـراه بود. 

برآینـد چنیـن وقایعـی در حـوزه علمیـه عصـر 

بروجـردی، توسـعه ای بود که تراب حق شـناس 

کـه بـرای تحصیل طلبگی از سـال 1336، در قم 

به سـرمی برد از آن بـه عنـوان جنبشـی فرهنگـی 

یـاد کنـد. برخـالف گـزارش دهکـردی از حـوزه 

علمیـه قـم در سـال 1326، مبنـی بـر این کـه 

حوزویـان تنهـا بـه جـز رسـاله های علمیـه بـه 

چیـزی فراتـر نمی اندیشـیدند26 به تدریـج در 

طـول زعامـت شانزده سـاله آیـة اهلل بروجـردی 

بـا حمایت هـای بی دریـغ او از 

فعالیت هـای فکـری و فرهنگی، 

منشـورات و مجـالت متعـددی 

بـه بسـط و تعمیـق آن جنبـش 

پرداختند. مروری بر ادبیات این 

آثار نشـان می دهد که روحانیت 

بـه فلسـفه سیاسـی نهفتـه در 

علـوم جدیـد، حسـاس و در قبال 

مسـائل نوپیـدا دغدغه مند شـده 

بـود. هر چنـد هنوز بودند افرادی 

مثـل مرحوم تربتی، از روحانیان 

دهه هـــای  در  کـــه  مـــوج  ایـــن 
ســـوی  از  نیـــز  ســـی  و  بیســـت 
مارکسیســـت ها علیـــه روحانیـــت 
دامـــن زده شـــد ســـبب می شـــد 
عالمـــه  همچـــون  افـــرادی  تـــا 
طباطبایـــی در جلـــد شـــانزدهم 
در  مشـــکینی  علـــی  و  المیـــزان 
نقـــد  بـــه  قـــرآن«  در  »تکامـــل 
و  فیکســـیم  نظریـــه  بررســـی  و 

بپردازنـــد.  ترانسفورمیســـم 
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معـروف قـم، کـه بـا رادیـو مخالف بـود و خرید 

و فـروش آن را بـه جهـت آلیتـش در فسـق جایز 

نمی دانسـت27 و حتـی خـود آیـة اهلل بروجـردی 

اسـتفاده از تلویزیـون را حـرام می دانسـت28 

و یـا این کـه حاج مهـدی سـراج از بی توجهـی 

روحانیـت بـه مسـائل جهانـی و عـدم یادگیری 

زبـان خارجـی گلـه می کرد امـا روحانیت مجبور 

بـود در قبـال علـم مـدرن کـه هـر روز او را در 

تنگنـای بیشـتری قـرار مـی داد نسـبتی روشـن 

برقـرار کنـد، به ویـژه آن کـه بسـیاری از طالبـی 

کـه از اواسـط دهـه بیسـت بـه ایـن سـو روانـه 

حـوزه شـده بودنـد جوانانـی بودنـد کـه باالجبار 

مدارجـی از تحصیـالت جدیـد را سـپری و بـا 

اطالعات نسبی از علوم جدید وارد حوزه شدند. 

محمدرضـا آیت اللهـی در نقـدی کـه بـر گـزارش 

حـاج مهـدی سـراج از قـم نوشـته بـر همیـن 

نکتـه تأکیـد کـرده30 و بعـد خـود سـراج نیـز از 

این کـه بسـیاری از طلبه هـا، دیپلمـه شـده اند 

و  کـرده  خوش بختـی  اظهـار 

بـه طالبـی کـه سـر از شـیمی، 

فیزیک، جغرافیا و روان شناسـی 

درمی آورنـد لقـب روشـن فکران 

امیـد  اظهـار  و  داده  حـوزوی 

کـرده کـه بر آنچـه دانشـگاهیان 

بـه آن می بالنـد فائـق آینـد و 

خـود بـه حـل مشـکالت علـوم 

جدیـد همت گمارنـد.30 او حتی 

خوش بینانـه بـه نقـل از سـید 

هبـة اهلل شهرسـتانی نقـل کـرد 

کـه خداونـد حکمـت را در زبـان 

عـرب، در دسـت چینی ها و در دمـاغ ایرانی هـا 

گـذارده31 و بدین گونـه می خواسـت اعـالن کند 

کـه روزگاری، حوزه هـای علمیـه بـا کشـف رموز 

کائنـات و حـّل مسـائل، در مقابـل برنامه هـای 

دعـاوی  از  گذشـته  ایسـتاد.  غـرب خواهنـد 

مبالغه آمیـز حـاج مهـدی سـراج، واقعیـت نیـز 

چنیـن بـود کـه جابه جایـی طبقاتـی روحانیـت 

کـه رونـد شـهری و صنعتـی شـدن بـه آن دامن 

آنـان  دانـش  و  بینـش  در  تغییراتـی  مـی زد 

به وجـود آورده بـود و این می توانسـت در دوران 

رو بـه آرامـش حـوزه و درایت مرحـوم بروجردی 

بـه ثمردهـی برسـد.

باب  در  زنجانی  از  آنچه  شبیه  ایده هایی 

تعامل دین و علوم جدید نقل شد، به تدریج 

در دوره های بعد، تبدیل به آرمانی شده بود که 

هر از گاهی عده ای از روحانیان نواندیش را که 

گاه مورد حمایت بخشی از نهاد مرجعیت بودند 

به خود مشغول می کرد. این نشان می دهد با 

وجود مقاومتی که متن حوزه 

برای حفظ سنت های فکری و 

آموزشی خود بروز می داد از اوایل 

دهه چهل به این سو، رگه هایی از 

نوگرایی در حوزه ظاهر شده بود. 

گرچه همه روحانیان نوگرا و فعال 

به  اجتماعی ضرورتًا  در صحنه 

سیاست فکر نمی کردند همگی 

فرهنگی  کار  پی ریزی  درصدد 

آن  برآیند  که  بودند  بلندمدتی 

تحوالت عظیمی در حوزه و لزوم 

تحوالت  با  حوزویان  انطباق 

ضــد  تبلیغــات  زمــان  ایــن  در 
توســط  ایــران  جامعــه  در  دینــی 
لیبرال هــای  و  مارکسیســت ها 
و  بــود  گرفتــه  شــدت  ســکوالر 
آموزش هــای حــوزوی در پاســخ 
ایــن پرســش ها و حمــالت،  بــه 
بــه  می رســید.  به نظــر  کافــی  نا
بــرای  موجــی  دلیــل،  همیــن 
یادگیــری علــوم جدیــد در میــان 
طــالب ایجــاد شــد کــه بــا حمایــت 

بــود.  همــراه  نیــز  بروجــردی 
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جدید بود. در سایه چنین فضایی، در دی 1341، 

مرجعیت  درباره  »بحثی  عنوان  تحت  کتابی 

روحانیت« منتشر شد که بعضی آن را مهم ترین 

اثر در پنجاه سال اخیر ایران دانسته اند. فراتر از 

دغدغه اصلی این اثر، یعنی وظایف و شرایط 

انتخاب مرجع تقلید، نویسندگان این کتاب 

هضم شدن رشته های تحصیلی علوم دینیه در 

فقاهت را به نقد کشیدند و خود دانش فقه را 

نیز به دلیل گرفتار شدن در مباحث سده های 

پیشین، رشته ای غیرپویا دانسته و خواستار 

توسعه اجتهاد به عنوان ابزاری نیرومند برای 

تطبیق اسالم با شرایط متغّیر شدند:

»اگر مدعی هسـتیم فقه ما نیز یکی از علوم 

واقعـی دنیاسـت بایـد از اسـلوب هایی کـه در 

سـایر علـوم پیـروی می شـود پیـروی کنیم. اگر 

پیـروی نکنیـم معنایش این اسـت که از ردیف 
علوم خارج اسـت.«32

و این ایده ای بود که رخی از محافل علمی قم 

مثل حلقه مکتب اسالم نیز آن 

را دنبال می کردند. این حلقه در 

تمامی سال های پیش از انقالب 

اصلی  حلقه های  از  اسالمی، 

افکار نو در حوزه علمیه قم بود 

و کسانی که به آن پیوستند بعد 

از انقالب نیز در نوسازی حوزه 

نقش داشتند. با این همه، ورود 

طالب جوان به عرصه های جدید 

و  سازماندهی  نیازمند  علمی 

تربیت نیروهای فکری و آماده 

بود  فرهنگی  طرح های  کردن 

که هفت سال پس از انتشار نخستین شماره 

دارالتبلیغ  تأسیس  به  اسالم)1337(  مکتب 

اسالمی)1344( انجامید. در دارالتبلیغ مباحثی 

تدریس می شد که جزو دروس رسمی حوزه به 

حساب نمی آمد، مثل تاریخ اسالم، جغرافیای 

اسالمی، تفسیر قرآن و نهج البالغه و در این راه از 

استادان غیرروحانی که از تهران به قم رفت وآمد 

داشتند بهره می گرفتند،33 اما اقدام مهمی که 

در حاشیه نظام قدرت مند و سنتی حوزه ظهور 

کرد و به تعبیر برخی پل تجدد در حوزه علمیه 

به حساب آمد تأسیس مدرسه حقانی بود. این 

از پایگاه های مهم انقالب در قم  مدرسه که 

بود نخستین گام های رسمی برای کنارگذاشتن 

فاصله میان آموزش سنتی با روش ها و علوم 

جدید را برداشت و به طور رسمی تابوی گوش 

دادن به رادیو و خواندن روزنامه در میان طالب 

را برچید. در این مدرسه، علوم جدیدی مثل 

ریاضیات، علوم طبیعی و زبان انگلیسی نیز در 

کنار فلسفه و اقتصاد و تفسیر 

برای  و  می شد  تدریس  فقه  و 

مانند  گروه هایی  بار  نخستین 

گروه زبان، گروه منطق، فلسفه و 

کالم، گروه دین شناسی و علوم 

انسانی در کنار گروه فقه و اصول 

از  برخی  گردید. حتی  تأسیس 

تحصیل  از  مدرسه  این  طالب 

دروس کهنه انتقاد می کردند و 

سریع تر  تحصیل  دنبال  بیشتر 

و پرفایده تر بودند. با این همه، 

شهید بهشتی در نقد این گروه 

در  بــود  مجبــور  روحانیــت  امــا 
قبــال علــم مــدرن کــه هــر روز او را 
در تنگنــای بیشــتری قــرار مــی داد 
کنــد،  برقــرار  روشــن  نســبتی 
به ویــژه آن کــه بســیاری از طالبــی 
بــه  بیســت  دهــه  اواســط  از  کــه 
ایــن ســو روانــه حــوزه شــده بودنــد 
باالجبــار  کــه  بودنــد  جوانانــی 
مدارجــی از تحصیــالت جدیــد را 
ســپری و بــا اطالعــات نســبی از 
وارد حــوزه شــدند. علــوم جدیــد 
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از طالب، بر آموزش فلسفه قدیم 

به طور  معمول  فقهی  متون  و 

کامل در کنار علوم جدید، تأکید 

می ورزید و در قبال تندروی آنان 
ایستادگی می کرد.34

عالوه بر مدرسـه حقانی، چند 

مدرسـه دیگـر نیـز بـا برنامه های 

جدیـد در دهـه پنجـاه آغاز به کار 

کـرد کـه بعضی همچون مدرسـه رسـالت، نوگرا 

و برخی دیگر مثل مدرسـه گلپایگانی، سـنت گرا 

بودنـد. در ورای چنیـن نگرش هـای جدیـدی 

بـه آمـوزش، گفت وگوهـای علمـی برخـی از 

حوزویـان دربـاره مسـائل اجتماعـی و سیاسـی 

بیشـتر در قالـب نشـریات پی گیـری می شـد. 

نشـریه مکتب اسـالم به صورت غیرمستقیم به 

مسـائل فرهنگـی می پرداخـت که می توانسـت 

بـا سیاسـت ارتباطـی داشـته باشـد، درواقـع، 

نویسـندگان این نشریه همواره از محیطی پاک 

و سـالم در چهارچـوب تعالیـم اسـالمی سـخن 

می گفتند که تنها در چنین شـرایطی، حکومت 

اسـالمی می توانسـت در آن فرمانروایـی نماید. 

افـزون بـر مکتـب اسـالم، سـه نشـریه دیگـری 

بـه نام هـای مکتـب تشـیع، سـال نامه معـارف 

جعفری و نشـریه مسـجد اعظم گام های جدی 

در راه نشـر مسـائل اجتماعـی و اسـالمی از 

دیـد حوزویـان به شـمار می رفتنـد کـه تـداوم 

فعالیت هـای آن هـا در سـال های پـس از قیـام 

15 خـرداد 1342، عالمـت تحولـی بـود کـه در 

حـوزه علمیـه پیـش از انقـالب در حال رخ دادن 

بـود.35 بـا این همه، هنـوز در میان مقاالت این 

نشـریات گفت وگوهـای  قبیـل 

اندکی دربـاره نظامات اجتماعی 

و سیاسـی وجود داشـت و به جز 

مقالـه ای کـه امـام موسـی صدر 

در نشـریه مکتـب اسـالم دربـاره 

نظـام اقتصـادی اسـالم نوشـت 

کسـی در باب این گونه نظامات، 

سـخنی بـه میـان نمـی آورد و 

اغلـب بـه مسـائل فکـری می پرداختنـد.36 این 

خـأ، به تدریج به واسـطه ترجمه آثـار اجتماعی 

گردیـد  برطـرف  اخوانـی  عربـی  ـ  ـ سیاسـِی 

گفت وگوهـای  رونـق  موجـب  بدین گونـه  و 

روحانیـت در بـاب سـایر نظامـات سیاسـی و 

اجتماعـی گردیـد. تـا ایـن زمـان، بسـیاری از 

روحانیـان مدعـی بودنـد که اسـالم پاسـخ گوی 

مسـائل اجتماعـی و سیاسـی زمـان اسـت و 

قـدرت اداره جامعـه را نیـز دارد. برای اثبات این 

ادعـا الزم بـود تـا مواضـع آنـان در قبال مسـائل 

اجتماعی و سیاسـی آشـکار گردد. این در حالی 

بـود کـه در میـان حوزویـان تولیـد فکـر دینـی 

بسـیار اندک بود و غیر از آنچه در نشـریات دهه 

بیسـت و سـی منتشر شـده و کتاب های اندکی 

کـه رواج یافتـه بود چیز قابل دست رسـی وجود 

نداشـت. در مقابـل تجربـه روشـن فکری دینـی 

در مصـر، هنـد و پاکسـتان تولیداتـی بـه همراه 

داشـت کـه بـه درد ایـن شـرایط ایـران می خورد 

و بـه همیـن دلیـل اقبالـی بـرای ترجمـه آن هـا 

پدیـد آمـد.37 در ایـن آثـار اطالعـات بسـیاری 

وجـود داشـت و روحانیـان ایرانـی که احسـاس 

می کردنـد ایـن آثـار غنی تر از اندیشـه های آنان 

گــر مدعــی هســتیم فقــه مــا نیــز  ا
از علــوم واقعــی دنیاســت  یکــی 
بایــد از اســلوب هایی کــه در ســایر 
پیــروی  می شــود  پیــروی  علــوم 
گــر پیــروی نکنیــم معنایــش  کنیــم. ا
علــوم  ردیــف  از  کــه  اســت  ایــن 

اســت. خــارج 
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اسـت بـه ترجمـه آن کتاب هـا روی آوردند. این 

آثـار اغلـب در شـرح رویکـرد اسـالم به مسـائل 

اجتماعـی و سیاسـی به ویـژه طراحـی نوعـی 

نظـام حکومتـی بود.

ب( انقـالب اسـالمی و تـالش روحانیـت جهـت 
بـر اسـاس نشـانه های  مفهومـی کـردن زندگـی 

سیاسی نص
امـا آنچـه در تغییـر و تحـول کلـی نگـرش 

روحانیـت بـه دانش هـای جدیـد تأثیـر بسـزایی 

نهـاد، انقـالب اسـالمی بـود. این نیز برخاسـته از 

ماهیـت مذهبـی ایـن انقالب بـود. در واقع آنچه 

بـه ایـن انقـالب برجسـتگی می بخشـید خصلت 

شالوده شـکنانه آن در قبال اندیشـه سـکوالر غرب 

بود که بر مدار دیانت اسالمی طرحی نو در افکنده 

بـود. بـر خـالف انقالب مشـروطه که بسـیاری از 

تحلیل گران، آن را امری طبیعی و سـازگار با الگو 

و نظریه هـای جامعه شـناختی غـرب می داننـد، 

انقالب اسـالمی، در ذهنیت سـکوالر غرب جنبه 

پرسـش گری بیشـتری داشـت و 

شالوده شـکنانه تمامیت آن را زیر 

سـؤال می برد. در اندیشـه سکوالر، 

ایـران،  در  مشـروطیت  واقعـه 

امـری طبیعـی به نظر می رسـید. 

مشـروطه مربـوط به دوره گـذار از 

سـنت بـه تجـدد بـود و ایرانیـان 

بـرای رسـیدن به مدرنیتـه، الجرم 

می بایسـت از آن گـذر می کردنـد. 

به همین دلیل نهضت مشـروطه 

در ذهنیـت سـکوالر پرسـش گر 

نبـود و پرسـش از »چرایـی« آن 

بـه میـان نیامـد بلکـه از »چگونـه اتفـاق افتـاد« 

بـود.38 بـه همین دلیل، اغلـب آثاری که ایرانیان 

دربـاره مشـروطه می نوشـتند جنبـه تاریخـی و 

تفسـیری داشـتند و کمتـر بـه تبییـن علـی آن 

می پرداختنـد.39 ایـن در حالـی اسـت که انقالب 

اسـالمی نـه تنهـا در مسـیر گـذار از سـنت بـه 

مدرنیتـه رخ نـداد بلکه داعیه بازگشـت به سـنت 

و احیـای فضیلت هـای فرامـوش شـده دینـی 

داشـت. بداعـت ایـن انقـالب آن چنـان عجیـب 

بـود کـه حتـی در قالـب تعریف هـای رسـمی از 

انقـالب نمی گنجیـد و میشـل فوکـو در نامیـدن 

انقالب اسـالمی، به انقالب تردید می کرد. از نظر 

فوکـو انقـالب اسـالمی ایـران صرفًا »نوعـی از جا 

برخواسـتن و بـر پـا ایسـتادن« نبود بلکـه روایت 

از چیـزی بـود کـه توسـعه و دگرگونـی در مسـیر 

غـرب را زیـر سـؤال می بـرد.40 آن »چیـز« همـان 

مذهـب بـود که به عنـوان هویت ایرانیان در قبال 

تعدیـات غـرب مقاومـت کـرده و توانسـته بود با 

به کارگیـری آموزه ها و ارزش های 

خـود، حکومتـی پادشـاهی را فرو 

ریشـه  ایـران  در  ریـزد. مذهـب 

دیرینه داشـت و انقالب اسـالمی 

توانسـته بـود بـا بازخوانـی مجدد 

عمومـی  زندگـی  بـه  را  آن  آن، 

ایرانیـان بازگرداند. اهمیت یافتن 

مذهـب در انقـالب ایـران، سـبب 

شـد تـا بسـیاری از پژوهش گـران 

سیاسـی، جهت درک این انقالب 

مجبـور شـوند بـه گذشـته تاریـخ 

ایرانیـان بازگردند و تاریخ اسـالم، 

روشــن فکری  تجربــه  مقابــل  در 
کســتان  دینــی در مصــر، هنــد و پا
تولیداتــی بــه همــراه داشــت کــه بــه 
درد ایــن شــرایط ایــران می خــورد 
و بــه همیــن دلیــل اقبالــی بــرای 
در  آمــد.37  پدیــد  آن هــا  ترجمــه 
بســیاری  اطالعــات  آثــار  ایــن 
وجــود داشــت و روحانیــان ایرانــی 
کــه احســاس می کردنــد ایــن آثــار 
آنــان  اندیشــه های  از  غنی تــر 
کتاب هــا  آن  ترجمــه  بــه  اســت 

آوردنــد.  روی 
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عصـر صفویـه و مشـروطه را بازخوانـی کننـد41 و 

موضـوع قدرتمنـد شـدن اسـالم و روحانیـت در 

انقـالب اسـالمی را بـه مسـئله ای سـؤال برانگیز 

مبدل سـازند.

بسیاری از روشن فکران عصر پهلوی تصور 

نمی کردند که در ایران نوسازی شده، اسالم و 

روحانیت، مرجعیت اقتداری در اندازه برپایی 

انقالبی بزرگ را داشته باشد،42 اما این تصور 

یک باره فروریخت و روشن شد که اسالم پدیده ای 

هم  که  است  هنجاربخش  و  آشنا  انضمامی، 

در حوزه زندگی عمومی و هم در حوزه زندگی 

خصوصی حضور دارد و می تواند زندگی سیاسی 

و اجتماعی مؤمنان را بر مدار نشانه های متکثر 

خود سامان دهد. این داعیه بزرگ انقالب، حادثه 

بزرگی بود که به تعبیر بابی سعید »نظم رایج در 

جهان را به طور عام به مخالفت دعوت« 43 می کرد 

و در غیرسازی با مناسبات اجتماعی حاکم در 

غرب، خواهان اقامه مناسباتی جدید بود. از این 

رو می توان گفت: انقالب اسالمی، 

گسستی در نظام دانایی دنیای 

جدید بود که نه از سر حادثه بلکه 

برخاسته از مشیت الهی در آن 

مقطع از تاریخ رخ داده بود.

با محوریت یافتن مذهب در 

انقالب اسالمی، روحانیت تنها 

برای  صالحیت  دارای  مرجع 

اگر  شد.  شناخته  دین  تفسیر 

انقالب  از  پیش  سال های  در 

می کرد  ادعا  روحانیت  همواره 

که اسالم تنها راه حل معضالت 

انسان معاصر است، با انقالب اسالمی الزم بود 

به این ادعا جامه عمل بپوشاند و با ترجمان 

پرسش های زمانه و عرضه آن ها بر نشانه های 

اسالمی  نص  به  را  مؤمنان  زندگی  نص، 

پیوند زند. پرسش های زمانه بسیار بود و هر 

روز نیز بر آن ها افزوده می شد اما پاسخ ها و 

راه حل هایی که وجود داشت جملگی بر مدار 

خرد خودبنیاد انسان مدرن سامان یافته بود 

و منطقًا نمی توانستند در منظومه تفکر دینی 

گیرند.  قرار  اسالمی  انقالب  استقبال  مورد 

با وجود چنین بحرانی، دانشی نیز که بتواند 

پرسش ها و مسائل سیاسی جدید مؤمنان را 

پاسخ دهد، در اختیار روحانیت نبود، به جز 

نظریه والیت فقیه که روحانیت را در عرصه های 

سیاست حمایت می کرد چیزی دیگری وجود 

نداشت تا به حیات سیاسی مؤمنان صبغه ای 

دینی بخشد. گرچه با پیروزی انقالب اسالمی، 

زندگی سیاسی مؤمنان از سلطه طاغوت خارج 

شده و تحت حکومت شرعی قرار 

گرفته بود اما بسیاری از مفاهیم 

تفکر  منظومه  در  آنان،  زندگی 

دینی، معنا پیدا نکرده بود. هنوز 

بسیاری از آن مفاهیم، به طوری 

نامتعین در حاشیه تفکر مدرن، 

شناور و ماحصل دینی نداشتند. 

این در حالی بود که روحانیت 

آنچه  به  نسبت  نمی توانست 

بی توجه  بود  رخ دادن  در شرف 

بماند و مفاهیم زندگی سیاسی 

مؤمنان را در برهوت دنیای مدرن 

کلــی  امــا آنچــه در تغییــر و تحــول 
ــه دانش هــای  نگــرش روحانیــت ب
نهــاد،  بســزایی  تأثیــر  جدیــد 
نیــز  ایــن  بــود.  انقــالب اســالمی 
برخاســته از ماهیــت مذهبــی ایــن 
انقــالب بــود. در واقــع آنچــه بــه این 
انقــالب برجســتگی می بخشــید 
آن  شالوده شــکنانه  خصلــت 
در قبــال اندیشــه ســکوالر غــرب 
بــود کــه بــر مــدار دیانــت اســالمی 

طرحــی نــو در افکنــده بــود. 
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رها سازد. همین دالیل کافی بود تا روحانیت 

انتزاعی گذشته خود  تأمالت مجمل، کلی و 

در باب مفاهیم اساسی زندگی سیاسی را به 

حاشیه ببرد و به طور انضمامی، شفاف و در 

نسبت با جزئیات، درباره بسیاری 

از مسائل و موضوعات سیاسی 

مباحث  از  فراتر  و  بیندیشد 

باب  در  سنتی  فقه  حاشیه ای 

سیاست، به تولیداتی در این باره 

این  در  آنچه  اما  یابد.  دست 

روحانیان  از  برخی  برای  میان 

نواندیش، اهمیت داشت آن بود 

که دانش طالب علوم دینی در 

باب علم سیاست جدید، اندک 

است و این نقیصه باید از طریق 

آموزش های رسمی برطرف گردد تا شاید مبانی 

دینی برای علوم سیاسی جدید، دست وپا گردد. 

گرچه این اقدامات به دلیل پاره ای از پیامدهای 

معرفت شناسی مورد انتقاد برخی از روحانیان 

قرار گرفت، 44 در مجموع تأثیرات بسیاری بر 

بالندگی دانش سیاسی حوزوی و نیز ظهور و 

گسترش مراکز جدید دانش سیاسی در حوزه 

علمیه قم نهاد.

ج( دانـش سیاسـی و مرزهـای آن در حوزه هـای 
علمیه

معمـواًل وقتـی از »علوم سیاسـی« سـخن به 

میان می آید، بیشـتر به علومی اشـاره می شـود 

کـه امـروزه در محافـل دانشـگاهی بـه بررسـی 

روابط پایدار میان پدیده های سیاسـی پرداخته 

و می کوشـد بـه قواعـدی کلـی دربـاره سیاسـت 

دسـت یابنـد. بـه عبارتـی دیگـر، ایـن علـوم، از 

رابطه عّلی و معلولی میان پدیده های سیاسـی 

سـخن می گوینـد.45 ایـن ویژگـی کـه از علـوم 

طبیعی به دانشـی مثل سیاسـت سـرایت کرده، 

عمـاًل علـم سیاسـت را متـرادف 

»جامعه شناسـی سیاسـی« کرده 

تحلیلـی  داده هـای  تمـام  کـه 

آن بـر تجربـه تکیـه دارنـد، امـا 

آنچـه در این جـا مـورد پرسـش 

کـه  اسـت  آن  می گیـرد  قـرار 

حوزه هـای  در  علمـی  چنیـن 

یـا  دارد  وجـود  شـیعه  علمـی 

نـه و اساسـًا آیـا معرفـت جـاری 

در ایـن مراکـز، تـن بـه چنیـن 

مطالعـات تجربـی می دهـد یـا 

نـه. بـدون این کـه نیـازی بـه بیان دلیلی باشـد 

بسـیار روشـن اسـت که حوزه های علمی شیعه 

رسـالتی در ایـن زمینـه ندارند و معمـواًل نیز تن 

بـه مطالعـات تجربـی و میدانـی نمی دهنـد. 

حتـی در شـناخت »موضوعـات« احکام شـرعی 

نیـز بـه جـای این کـه آن را وظیفـه خـود بدانند، 

معمـواًل بـه معرفـت »عـرف« اکتفـا می کننـد. 

البتـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت که »سیاسـت« 

متعلـق آگاهـی عالمان شـیعی قـرار نمی گیرد، 

بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه نـوع شـناخت آنان 

از سیاسـت بـا محافـل دانشـگاهی متفـاوت 

اسـت. در واقـع، علمـی نگریسـتن )scientific( به 

سیاسـت و تأکیـد بـر توضیـح عّلـی آن جهـت 

تحلیـل پدیده هـای سیاسـی، بیـش از آن کـه 

علمـی  حوزه هـای  علمـی  فضـای  متناسـب 

از  پیــش  ســال های  در  گــر  ا  
انقــالب همــواره روحانیــت ادعــا 
کــه اســالم تنهــا راه حــل  می کــرد 
معضــالت انســان معاصــر اســت، 
بــا انقــالب اســالمی الزم بــود بــه 
ــاند  ــل بپوش ــه عم ــا جام ــن ادع ای
و بــا ترجمــان پرســش های زمانــه 
نشــانه های  بــر  آن هــا  عرضــه  و 
نــص، زندگــی مؤمنــان را بــه نــص 

اســالمی پیونــد زنــد.
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شـیعه باشـد با فضای آکادمیک 

دانشـگاهی مـدرن تناسـب دارد 

کـه همـواره می کوشـد از منظـر 

علـوم پوزیتیویسـتی، به تحلیل 

موضـوع دانش سیاسـی بپردازد. 

بـدون تردیـد، اصطـالح »دانـش 

سیاسـی« یـا »علم سیاسـت« به 

عنوان رشـته ای مستقل، عنوانی 

اسـت کـه در قـرن بیسـتم ظهور 

یافتـه46 و کمتـر سـابقه ای در منابـع درسـی و 

معرفتـی حوزویـان دارد و بیشـتر در فضـای 

سیاسـی حوزه هـای علمیـه در سـال های پـس 

از پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه کار رفته اسـت. 

بـه همیـن دلیـل، بـه نظـر می رسـد کـه مـا بـه 

جـای تأکیـد بـر وجـود »علـوم سیاسـی« در 

مراکز علمی شـیعه، از واژه »معرفت سیاسـی« 

)political knowledge( اسـتفاده کنیـم تـا بدیـن 

وسـیله به فهم هسـتی معرفت سیاسـی در این 

مراکـز نزدیـک شـویم. از ایـن رو، مراد از معرفت 

سیاسـی در ایـن مقالـه، معنایـی عام تـر از علـم 

سیاسـت اسـت. معرفت سیاسی در شاخه های 

مثـل جامعـه شناسـی سیاسـی می تواند علمی 

امـا در شـاخه های دیگـری  باشـد   )scientific(

مثـل فلسـفه سیاسـی کـه وجـه برجسـته منبع 

معرفتـی آن عقـل اسـت و یـا فقـه سیاسـی کـه 

وجـه برجسـته منبـع معرفتـی آن نقل اسـت یا 

کالم سیاسـی کـه ترکیبـی از عقـل و نقـل منبع 

معرفتـی آن بـه حسـاب می آید، معرفتی اسـت 

علی حـده کـه بـا معرفت علمی متفاوت اسـت. 

شـاید بنابـه همیـن دالیل باشـد که ایـن مقاله، 

بیـش از آن کـه بخواهـد ماهیت 

و تبار دانش سیاسـی را از ره گذر 

دنبـال  آکادمیـک  مطالعـات 

کنـد و مرزهـای مشـترک و گاه 

مبهمی را که با دیگر شـاخه های 

علـوم اجتماعـی دارد تبیین کند 

می کوشد به سرشت آن در فضای 

مراکز علمی شـیعه اشـاره نماید. 

معمـواًل در مباحـث آکادمیـک و 

دانشـگاهی جدیـد، »دولـت« موضـوع دانـش 

سیاسـت اسـت که دو سـنخ دانش، مرزهای آن 

را روشـن می کنـد:

1. دانش هــای پشــتیبان مثــل تاریــخ، 

روان شناســی، فلســفه، حقــوق، جامعه شناســی 

ــاد؛ و اقتص

2. دانش هـای میـان رشـته ای مثـل اقتصاد 

سیاسـی، جامعـه شناسـی سیاسـی، حقـوق 

روان شناسـی  سیاسـی،  فلسـفه  عمومـی، 

اجتماعـی و تاریـخ دیپلماسـی، نسـبت دانـش 

سیاسـی بـا ایـن دوگونـه رشـته در شـکل زیـر 
ترسـیم شـده اسـت.47

 

 وقتــی از »علوم سیاســی« 
ً
معمــوال

ســخن بــه میــان می آیــد، بیشــتر به 
علومی اشــاره می شــود که امروزه 
در محافل دانشــگاهی به بررســی 
روابــط پایــدار میــان پدیده هــای 
سیاســی پرداختــه و می کوشــد بــه 
کلــی دربــاره سیاســت  قواعــدی 

دســت یابنــد.
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مشـاهده  نمـودار  ایـن  در  هم چنان کـه 

می شـود موضوع دانش سیاسـی، دولت اسـت 

کـه معطـوف بـه آن، دانش هـای میـان رشـته 

متعـددی شـکل می گیرنـد. این در حالی اسـت 

کـه دانـش سیاسـی در حـوزه علمـی شـیعه، از 

چنیـن وسـعتی برخـوردار نیسـت و شـاید هـم 

بـه دلیـل نـوع معرفتی که در آن تولید می شـود 

شـأنیت پرداختـن بـه همـه شـاخه های دانـش 

سیاسـی را نداشـته باشد. به همین دلیل دانش 

سیاسـی در حوزه های شـیعی، شـبیه کلیتی از 

دانـش سیاسـی مذکـور اسـت کـه متناسـب بـا 

روش و نـوع منبـع معرفتـی کـه در اختیـار دارد 

تولیـد می شـود و در قلمـروی خـاص بـه تولیـد 

گزاره هـا و نظریـات سیاسـی می پـردازد. از ایـن 

رو، می تـوان بـا توجـه بـه مختصـات عمومـی 

دانش های موجود در حوزه های شـیعی، دانش 

سیاسـی آن را چنیـن تعریـف کـرد کـه: معرفت 

سیاسـی بـه گزاره هایـی گفته می شـود که اواًل، 

بی واسـطه درباره امر سیاسـی سخن می گویند، 

ثانیـًا، وجه برجسـته منبـع معرفتی آن ها، عقل 

و نقـل اسـت و ثالثـًا، گسـترده تر از گزاره هـای 

نظـام یافته انـد و می تواننـد بـدون جایافتگـی 

دانش هـای  از  یکـی  درون  در 

فلسـفه  مثـل  میان رشـته ای 

سیاسـی تولیـد شـوند، مثـل آرا 

و فتـاوای سیاسـی مکـرری کـه 

مراجـع دینـی و سـایر الیه هـای 

شـیعه  علمـی  مراکـز  میانـی 

صـادر می کنند. بـه همین دلیل، 

نسـبت دانـش سیاسـی در ایـن 

مراکـز بـا دانش هـای پشـتیبان و دانش هـای 

میان رشـته ای بـا نمـودار پیشـین تفاوت هـای 

مهمی دارد که در شـکل زیر ترسـیم شـده است:

  

در این جـا، موضـوع دانـش سیاسـی، نـه 

دولـت یـا قدرت، بلکه »امر سیاسـی« اسـت که 

مفهومی اعم دارد و معطوف به آن، دانش های 

سیاسـی خاصـی شـکل می گیرنـد کـه اغلـب 

بـر کانـون نـص می چرخنـد یـا بـه خـود اجـازه 

عبـور از آن را نمی دهنـد. مـروری بـر عناویـن 

ایـن نمـودار تا حـدودی تفاوت با نمـودار قبلی 

را روشـن تر می سـازد. ایـن بدیـن معناسـت 

کـه شـاخه هایی از دانـش سیاسـی به منزلـه 

دانش هـای میان رشـته ای در فضـای نص محور 

یـا  ظهـور  شـیعی،  حوزه هـای 

بسـط پیـدا می کننـد که دانشـی 

حمایت گـر، وجـه نظری و علمی 

آن هـا را تئوریـزه کند و در تعامل 

بـا آن هـا بتوانند بـه لحاظ نظری 

بـا مباحـث مربـوط بـه قـدرت، 

حکومـت، اخـالق و سـعادت و از 

جهـت عملـی بـا چگونگـی اداره 

حوزه هــای  در  سیاســی  دانــش 
کلیتــی از دانــش  شــیعی، شــبیه 
کــه  اســت  مذکــور  سیاســی 
نــوع منبــع  بــا روش و  متناســب 
معرفتــی کــه در اختیــار دارد تولیــد 
می شــود و در قلمــروی خــاص بــه 
تولیــد گزاره هــا و نظریات سیاســی 

می پــردازد.
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امور یا به تعبیر حکمای اسـالمی با تدبیر مدن 

پیونـد برقـرار نماینـد و از آن جـا کـه دانش های 

حمایت گـر در چنیـن فضایـی نسـبتًا محدودند 

کمتـر بـه توضیـح عّلـی پدیده هـا و مطالعـات 

عینـی و انضمامـی تـن می دهنـد. مطالعـات 

حـدودی  تـا  و  متفـاوت  نیـز  میان رشـته ای 

محدودتـر از این گونـه مطالعـات در فضاهـای 

دانشـگاهی اند. بـه همیـن دلیـل، عناوینـی در 

حوزه هـای شـیعی به مثابـه شـاخه ای از دانـش 

سیاسـی قلمـداد می گردنـد کـه گاه در فضاهای 

نمی گیرنـد  قـرار  توجـه  مـورد  یـا  آکادمیـک 

یـا حداقـل به عنـوان درسـی چنـد واحـدی یـا 

گرایشـی در مطالعـات تخصصـی بـه حسـاب 

می آینـد. بـرای مثـال، فقـه سیاسـی علی رغـم 

مناقشـاتی کـه در اسـتقالل یافتگی اش از فقـه 

عمومـی وجـود دارد در فضـای علمی حوزه های 

قلمـداد  دانـش سیاسـی  فربه تریـن  شـیعی، 

می گـردد، در حالی کـه در دانشـگاه به عنـوان 

دو واحـد درسـی تدریـس می گـردد و تنها منظر 

نقلی به برخی از پدیده های سیاسـی به حسـاب 

می آیـد. بـا این همه، دانش های میان رشـته ای 

سیاسـت در مراکـز علمـی شـیعه بـه ترتیـب 

در  کـه  جایگاهـی  و  اولویـت 

حوزویـان  سیاسـی  مطالعـات 

دارنـد، عبارتنـد از:

ایـن  سیاسـی:  فقـه   .1

شـاخه از دانـش سیاسـی کـه از 

خصلتـی ارتباطـی بـا دو دانـش 

فقـه و سیاسـت بـه معنـای عام 

برخـوردار اسـت بـه دلیـل هویت 

سیاسـی موضوعـات و مسـائل آن، در حـال 

اسـتقالل یافتگی از فقـه عمومـی اسـت. ایـن 

تـالش، هـر چنـد به دلیل ارتباط وثیق روشـی و 

معرفتـی فقـه سیاسـی بـا فقه عمومـی، اندکی 

دشـوار به نظر می رسـد، تدوین فقه حکومتی یا 

سیاسـی که امروزه در حوزه های علمی شـیعی، 

واجـد مطالعـات علی حـده، رشـته تخصـص و 

اسـاتیدی برجسته اسـت، می تواند یک بار دیگر 

و درمنظـری انسـجام یافته تـر، تمـام مسـائل 

کنونـی فقـه را از منظـری سیاسـی تحلیل کند.

2. فلسـفه سیاسـی: ایـن شـاخه از دانـش 

سیاسـی کـه تالشـی حاشـیه مند امـا رو بـه 

حوزه هـای  سیاسـی  مطالعـات  در  گسـترش 

شـیعی بـه حسـاب می آیـد بـه آن دسـته از 

مباحـث سیاسـی اشـاره دارد کـه از وضعیتـی 

فـرا تاریخـی و فرازمانـی برخـوردار هسـتند و به 

سـخنی دیگـر در زمره مسـائل متغیـر مربوط به 

زندگـی سیاسـی قـرار نمی گیـرد، اعـم از این که 

ایـن مسـائل بـه حوزه هسـت ها و واقعیت های 

خـارج از اراده و تصـرف انسـان یـا بـه تعبیـر 

فلسـفی بـه حکمـت نظـری مربـوط باشـد یا به 

حـوزه بایدهـا و واقعیت هـای متکـی بـه اراده 

و خواسـت انسـان. بـا ایـن همه 

بایـد تأکیـد کـرد کـه رهیافـت 

فلسـفی بـه سیاسـت می توانـد 

کـه  اسـتداللی  روش  نـوع  بـه 

اقامـه می کنـد بـه دسـتگاه های 

مختلفـی تقسـیم گـردد. بـرای 

و  مشـاهده  بـر  تکیـه  مثـال 

اسـتدالل  استدالل)ارسـطو(، 

فقه سیاسی علی رغم مناقشاتی 
استقالل  یافتگی اش  در  که 
در  دارد  وجود  عمومی  فقه  از 
فضای علمی حوزه های شیعی، 
فربه ترین دانش سیاسی قلمداد 
می گردد، در حالی که در دانشگاه 
به عنوان دو واحد درسی تدریس 

می گردد.
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انتزاعی و منطقی)هابز(، تکیه بر 

عقل سلیم و حقوق طبیعی)جان 

وحی)سـنت  بـر  تکیـه  الک( 

اگوسـتین( یـا بـر عقل)هـگل( 

فلسـفی  روش هـای  مهم تریـن 

در توضیـح جهان سیاسـی اند،48 

فکـری  فضـای  در  آنچـه  امـا 

حوزه هـای شـیعه اهمیـت دارد 

آن اسـت که فلسـفه سیاسـی که 

صرفًا حاصـل تراوش های ذهنی 

بشـر و مسـتقل از وحـی اسـت 

جایـگاه چندانی نـدارد و همواره 

به روشـی که در نگاه فلسـفی به جهان سیاسـت 

بـر وحـی تکیـه دارد اولویت می دهد. اما این که 

چگونه می توان رهیافت های موجود به فلسـفه 

سیاسـی در این مراکز را توضیح داد بسـتگی به 

نگرشـی دارد که عالمان شـیعی به فلسفه دارند. 

امـروزه گرایش هـای مختلفـی دربـاره فلسـفه 

وجـود دارد کـه گاه پیامدهـای غیرروشـنی در 

بـاب سیاسـت پیـدا می کننـد. در فضـای فکری 

حوزه هـای شـیعی، عالوه بر نگـرش صدرائی به 

فلسـفه، رویکردهـای دیگـری در این بـاره وجود 

دارد. فلسـفه »نئوصدرایـی« یـا »حکمـت نوین 

اسـالمی« و »فلسـفه شدن اسالمی«، دو نگرش 

نـو دربـاره فلسـفه صدرایی اند کـه اولی خواهان 

تغییراتـی در آن اسـت و دومـی بـر ناکارآمـدی 

آن تأکید می ورزد. »فلسـفه شـدن اسـالمی« که 

بـر تـالش اصحاب فرهنگسـتان علوم اسـالمی 

اطـالق می شـود، فلسـفه ای اسـت کـه برخالف 

فلسـفه صدرایـی، بـه پرسـش های مـا دربـاره 

می دهـد  پاسـخ  »چگونگـی« 

ترسـیم  در  را  مـا  می توانـد  و 

اجتماعـی  کالن  مناسـبات 

یـاری رسـاند. در عـرض چنیـن 

تالش هایـی؛ فلسـفه های مدرن 

وجـود دارنـد کـه در حـوزه علمی 

شـیعی بسـط یافته انـد.

3. کالم سیاسـی: ایـن دانش 

نسـبت بـه فقـه سیاسـی تقدمی 

مرتبه ای و شـأنی دارد و از جمله 

مطالعاتی است که در استقاللش 

از علـم کالم و تبدیـل شـدنش 

بـه شـاخه ای از دانـش سیاسـی، تردیدهـای 

بسـیاری وجـود دارد، به ویـژه آن کـه در هیـچ 

یـک از طبقه بندی هـای معمولـی که از اندیشـه 

سیاسـی اسـالم می شـود نامـی از آن بـه میـان 

نیامده اسـت. فلسـفه سیاسی، شـریعت نامه ها 

و و سیاسـت نامه، تقسـیم بندی سـه گانه ای از 

اندیشـه سیاسـی در اسالمند که در آثار روزنتال، 

خانـم لمبتـون، فرهنـگ رجایی49 و سـید جواد 

طباطبایـی50 بـه چشـم می خورنـد. البتـه افـراد 

دیگـری مثـل جهـاد تقـی صـادق در طبقه بندی 

اندیشـه سیاسـی اسـالم، جایـگاه خاصـی را 

برای کالم سیاسـی مطرح کرده اسـت. او ابتدا 

مشـرب های سیاسـی را در دوره اسـالمی به دو 

مشـرب قدیم و جدید تقسـیم می کند و سـپس 

مشـرب های قدیـم را بـه چهـار گـروه تقسـیم 

می کنـد کـه عبارتنـد از: 1. مشـرب سیاسـی 

ـ فلسـفی؛ 2. مشـرب سیاسـی ـ فقهـی؛ 3. 

مشـرب سیاسـیـ  کالمی ؛  4. مشـرب سیاسی 

حوزه هــای  فکــری  فضــای  در 
شــیعی، عــالوه بــر نگــرش صدرائــی 
بــه فلســفه، رویکردهــای دیگــری 
در این بــاره وجــود دارد. فلســفه 
»نئوصدرایــی« یــا »حکمــت نوین 
شــدن  »فلســفه  و  اســالمی« 
اســالمی«، دو نگــرش نــو دربــاره 
اولــی  کــه  صدرایی انــد  فلســفه 
خواهــان تغییراتــی در آن اســت 
کیــد  کارآمــدی آن تأ و دومــی بــر نا

مــی ورزد.



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

رم
چها

م و 
سو

ره 
شما

115
ـ اجتماعـی. او افـکار دو متکلـم بزرگ اسـالمی 

یعنـی قاضی عبدالجبار معتزلی و سـیدمرتضی 

را شـاخص مشرب سیاسـیـ  کالمی می داند.51 

بـا ایـن همه، بنابـر تعریفی که بهروزلک از کالم 

سیاسـی ارائه می دهد:  کالم سیاسـی شـاخه ای 

از علـم کالم اسـت کـه بـه توضیـح و تبییـن 

آموزه هـای ایمانـی و دیدگاه هـای کالن دیـن 

در بـاب مسـائل و امـور سیاسـی می پـردازد و از 

آن هـا در قبـال دیدگاه هـا و آموزه هـای رقیـب 

دفـاع می کنـد.52 امـا آنچـه اهمیـت دارد رابطه 

کالم سیاسـی با فقه سیاسـی و فلسـفه سیاسی 

اسـالمی، اشـتراکات و تمایزات این دو رشـته و 

نیز رویکردهایی اسـت که درباره کالم سیاسـی 

در مراکـز علمـی شـیعه وجـود دارد.

نشـانه های  وجـود  سیاسـی:  تفسـیر   .4

و  یک سـو  از  قـرآن  در  بسـیاری  سیاسـی 

عالقه منـدی بسـیاری از متفکـران مسـلمان 

بـه ترجمـان مسـائل کنونـی جهـان اسـالم بـه 

زبان نص از سـوی دیگر، سـبب ظهور مطالعات 

جدیدی با عنوان تفسـیر سیاسـی شـده اسـت، 

هر چند نام شـاخه ای از دانش سیاسـی بر این 

رشـته مطالعاتـی نهـادن، اندکـی نابه هنـگام 

تأمـالت  کانـون  در  »قـرآن«  اسـتقرار  اسـت، 

سیاسـی جدیـد، ضـرورت چنیـن نگاهی به این 

دسـته از مطالعـات را دو چنـدان می کنـد.

معمواًل در کشـف گزاره های سیاسـی از قرآن 

سـه روش وجـود دارد:53 در تفاسـیر رایـج، بـر 

مطالعـه آیـه در جایـگاه خویش تأکید می شـود 

و مفسـر بـا بررسـی و تحلیـل سـاختار زبانـی 

آیـه و شـأن نـزول آن، بـه اسـتنباط گـزاره ای 

سیاسـی از آن آیه می پردازد. اما در تفسـیرهای 

موضوعی، اسـتنباط گزاره های سیاسـی از آیات 

قـرآن، پـس از مطالعـه آیـات مشـابه و هم افق 

میسـر می گـردد. ایـن روش که به روش رایج در 

حوزه های شـیعی تبدیل شـده اسـت می کوشد 

معاصـر،  سیاسـی  چالش هـای  بررسـی  بـا 

پرسـش هایی مطـرح و پاسـخ آن را از مجموعـه 

آیـات مربـوط بـه یـک موضـوع دریافـت نماید. 

اما روش سـومی که تفاسـیر نگاشـته شـده در 

نیمـه دوم قـرن بیسـتم بـدان توجـه وافـری 

نموده انـد روش تفسـیر سـاختاری قـرآن کریـم 

اسـت. ایـن روش کـه بـر نگـرش جامع گرایانـه 

بـه معانـی سـوره ها اسـتوار اسـت می کوشـد 

بـا تأمـل در محتـوای پیـام هـر سـوره، غـرض 

اصلـی آن سـوره را دریابـد و در نهایت با ترسـیم 

انسـجام معنایـی هر سـوره، نکات تـازه ای از آن 

کشـف نمایـد. چنان کـه محمـد محمدمدنـی با 

نگاهـی سـاختاری به سـوره نسـاء، اصـول اداره 

جامعـه اسـالمی را اسـتنباط کـرده اسـت.54 

توصیـف و نقـد و بررسـی چنیـن نگرش هایـی 

بـه قـرآن، به ویـژه آرای کسـانی کـه بـر حـوزه 

حدیث محـور بـه علـت تـالش جهـت اسـتنباط 

گزاره هـای سیاسـی و اجتماعـی از احادیـث و 

روایـات، نقدهـای تنـدی روا می دارنـد نیازمنـد 

بررسـی های دقیق تـری اسـت.

5. تاریـخ سیاسـی: شـاید بتـوان گفت تاریخ 

متداول تریـن موضـوع در حاشـیه فقـه، اصـول 

و کالم اسـت کـه مـورد مطالعه عالمان شـیعی 

قـرار می گیـرد. گرچـه تاریـخ در میـان متـون 

حـوزوی جایگاهـی ندارد پیوند برخی از مباحث 
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سـنتی حوزه های شـیعه همانند 

علـم رجـال کـه از صحت و سـقم 

راویان حدیث سـخن می گوید و 

نیـز توجـه به شـأن نـزول آیات و 

شـرایط تاریخـی صـدور روایات، 

بـا مسـائل  را  آنـان  ناخواسـته 

تاریخـی درگیر می سـازد. فراتر از 

آن، تفاوت هـای مذهبـی میـان 

مسـلمانان کـه اغلـب ریشـه در 

حـوادث سیاسـی و مجـادالت 

کالمـی دارد عالمـان شـیعی را مجبـور سـاخته 

تـا تاریـخ نضح و گسـترش این گونه مناقشـات 

اسـتداللی،  و  تاریخـی  از منظـر  و  بداننـد  را 

حمایت گـر اعتقـادات پیـروان مذهـب تشـیع 

باشـند. بدون تردید مطالعه تاریخ، ظرفیت های 

بسـیاری در تأمـالت سیاسـی دارد و عالمـان 

شـیعی توانسـته اند از مسـیر آن، بـا چندوچون 

سیاسـت و نیروهای درگیر در آن، آشـنا و نقش 

آگاهانه تـری در کارگـزاری خـود در حـوادث 

سـال های  در  بی گمـان،  کنـد.  پیـدا  زمانـه 

پیـش از انقـالب اسـالمی و بنابـه ضرورت های 

انقـالب، روحانیـت شـیعه به مطالعه بیشـتری 

دربـاره تاریـخ سیاسـی روی آورده و بـا انبانی از 

داده هـای تاریخی کوشـیده اسـت ظرفیت های 

نصوص اسـالمی و نیز دانش مسـلمین را جهت 

تعامـل بـا ضرورت هـای جدیـد و برخاسـته از 

انقـالب اسـالمی بـاال برد.

به هر حال دعوی بازگشت به اصول بنیادین 

اسالم و نیز پیوند اکنون به گذشته، نیازمند 

بود که هر دو  اول و دومی  مطالعات درجه 

در میان روحانیت شیعه رواج 

در  که  حکومتی  است.  یافته 

شرعی  حکومتی  سال ها  این 

شناخته شد واجد مبانی و تباری 

مطالعه  تنها  که  بود  درگذشته 

سیاسی  اندیشه های  تاریخ 

را  آن ها  می توانست  اسالم  در 

مورد بازخوانی قرار دهد. تاریخ 

اندیشه ها نیز اهمیتی کمتر از 

و  ندارد  اندیشه ها  خود  تولید 

می تواند موقعیت گذشته کنونی و حتی آینده 

حکومت اسالمی را به داوری گذارد. گزارش 

و نقد این گونه مطالعات و تبعًا نقشی که در 

تولید گزاره های تاریخ سیاسی به مثابه دانشی 

میان رشته ای دارند نیازمند فرصت دیگری است 

که در این مقاله نمی گنجد.

دربـاره  بحـث  بی گمـان  6. روش شناسـی: 

روش از عناصـر اساسـی دانـش سیاسـی اسـت 

که امروزه، مورد توجه بسـیاری از اندیشـمندان 

سیاسـی شـیعه قـرار گرفته اسـت. تاریـخ علم، 

مبادی)تصوری و تصدیقی( علم، رابطه و تعامل 

یـک علـم بـا علـوم دیگـر در کنار روش شناسـی 

علـم، مباحـث بسـیار مهمی هسـتند که امروزه 

به مثابـه دانش هـای درجـه دوم در ذیل فلسـفه 

علم مطرح می شـوند. سـابقه مباحث روشـی در 

میـان عالمان شـیعی به علـم اصول بازمی گردد 

کـه ابـزار اجتهاد در فهم گزاره ها و احکام مربوط 

به عبادات،  معامالت و سیاسـات اسـت. ارتباط 

معـارف دینـی بـا فهـم و تفسـیر متـن به ویـژه 

دانش هـای سـه گانه فقـه، کالم و تفسـیر قرآن، 

مطالعـــه  بـــه  شـــیعه  روحانیـــت 
تاریـــخ  دربـــاره  بیشـــتری 
سیاســـی روی آورده و بـــا انبانـــی 
کوشـــیده  از داده هـــای تاریخـــی 
نصـــوص  ظرفیت هـــای  اســـت 
اســـالمی و نیـــز دانـــش مســـلمین را 
جهـــت تعامـــل بـــا ضرورت هـــای 
انقـــالب  از  برخاســـته  و  جدیـــد 

بـــرد. بـــاال  اســـالمی 
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لـزوم و ضـرورت وجـود علمـی مقدماتـی که در 

آن اصول، ضوابط و قواعد حاکم بر فهم متن را 

منقح و تدوین نماید می توانسـت در شـاخه ای 

از دانـش بـه عنوان مقدمات تفسـیر یا مقدمات 

کالم و یـا مقدمـات علـم فقـه گنجانـده شـود 

امـا در عالـم اسـالمی بـه طـور سـنتی، مباحـث 

مربـوط بـه فهـم متـن غالبـًا و بـه طـور رسـمی 

در »علـم اصـول« مطـرح می گـردد کـه نقـش 

مقدماتی و آلی نسـبت به علم فقه را داراسـت. 

هـر چنـد برخـی مباحث مربوط بـه الفاظ و فهم 

آن ها به طور اسـتطرادی در علم منطق و گاه در 

مقدمـات برخـی تفسـیرها بـه چشـم می خورد، 

سـنت رایج و غالب آن اسـت که مباحث مربوط 

بـه فهـم متـن در علـم اصـول فقه مورد بررسـی 

قـرار گیـرد.55 همـواره این گونـه مباحث بخش 

مهمی از علم اصول را شـامل می شـود، اما آنچه 

بـر اهمیـت مباحـث روشـی در میـان عالمـان 

شـیعی در بـاب سیاسـات می افزایـد ابزاریـت 

اصـول فقـه اسـت. آیـا ایـن ابزاریـت در کشـف 

و اسـتنباط احـکام و گزاره هـای 

سیاسـی کامل اسـت یـا ناقص؟ 

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، سـه 

رویکـرد عمـده در حـوزه علمیـه 

قم وجـود دارد:

1. معمـواًل اصولیـان شـیعه 

غیرسـنتی  عالمـان  حتـی  و 

دانش هـای  کاربسـت  از  کـه 

و  هرمنوتیـک  مثـل  جدیـدی 

نشانه شناسـی در فهـم و تفسـیر 

متـون دینـی احتیـاط می کننـد، 

اتمـام نگرش هـای اصولـی را نـه بـه معنـای 

غیرکارآمـدی روش اصولـی بلکـه کمال یافتگی 

آن می داننـد. از نظـر آن هـا علـم اصـول دارای 

مبانـی و مبـادی غیربدیلـی اسـت کـه هرچـه 

جـای آن را بگیـرد آن را از ابزاریـت انداختـه و 

فراینـد اجتهـاد شـیعی را دچار دردسـر می کند. 

از ایـن رو، روش اصولـی، هم چنان کـه تاکنـون 

احـکام عبـادی و سیاسـی مؤمنـان را اسـتنباط 

می کنـد می توانـد احـکام اجتماعی و سیاسـی 

آنـان را نیـز بیـان نمایـد.

2. در مقابـل پـاره ای از متفکـران شـیعی 

کـه از منظـر فقـه، ظرفیت هـای روشـی اصـول 

فقـه را مـورد بازخوانـی قـرار می دهنـد دربـاره 

کمال یافتگـی اصـول فقه در اسـتخراج احکام و 

گزاره هـای سیاسـی تردیـد وجود دارد و خواهان 

افزایـش توانایی هـای اصـول فقـه در تعامـل با 

حـوزه سیاسـتند. از نظر آن هـا اصول فقه عمدتًا 

بـدرد اسـتخراج احـکام تکلیفی فعـل مکلفان و 

در مـواردی هـم، بـه کار احـکام وضعـی می آید 

امـا اسـتمرار ابزاریت آن در حوزه 

سیاسـت بـا چنـد مسـئله مهـم 

روبـه رو اسـت: یکـم. در حـوزه 

»فعـل  به جـای  مـا  سیاسـت 

مکلف« با عمل سیاسـی مؤمنان 

روبه روییـم؛ دوم. اغلـب احـکام 

در حـوزه سیاسـت بـر بنائـات 

عقالیـی و مصالح معتبره مبتنی 

هسـتند؛ سـوم. فعلیـت احـکام 

در فقـه سیاسـی در بسـیاری از 

مـوارد، منـوط بـه صـدور آن ها از 

ارتبــاط معــارف دینــی بــا فهــم و 
تفســیر متــن به ویــژه دانش هــای 
تفســیر  و  کالم  فقــه،  ســه گانه 
وجــود  ضــرورت  و  لــزوم  قــرآن، 
آن  در  کــه  مقدماتــی  علمــی 
کــم  اصــول، ضوابــط و قواعــد حا
بــر فهــم متــن را منقــح و تدویــن 
نمایــد می توانســت در شــاخه ای 
مقدمــات  عنــوان  بــه  دانــش  از 
یــا  و  کالم  مقدمــات  یــا  تفســیر 
گنجانــده  فقــه  علــم  مقدمــات 

شــود.
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سـوی مقـام والیتنـد؛ چهـارم. در فقه سیاسـی، 

در اغلـب مـوارد، تکلیـف بـه حصـول نتیجـه 

منـوط اسـت، نـه امتثـال صـورت امـر. تأمل در 

این گونـه تفاوت هـا احتمـااًل برخـی را مجبـور 

سـازد تـا تنقیـح جدیدی از اصـول فقه مصطلح 

را کـه متناسـب بـا فقـه مناسـبات اجتماعـی 

باشـد تدویـن نماینـد. برخـی از تالش هـای 

فرهنگسـتان علـوم اسـالمی و افـرادی همچون 

ابوالحسـن حسـنی در همین راستا قابل تفسیر 

اسـت.

3. برخی دیگر نیز با اعتماد بر این سـخن از 

محمد آرگون که نگرش های اصولی، به پایان راه 

رسـیده و مـا نیازمند دانش هـای جدیدی جهت 

فهـم و تفسـیر متـن هسـتیم، می کوشـند پای 

دانشـی مثل هرمنوتیک را به عنوان شـاخه ای از 

معرفـت را بـه محافل علمی شـیعی باز کنند که 

عهده دار نقشـی آلی و کمکی به علوم مبتنی بر 

تفسـیر متن اسـت. البته این بدین معنا نیست 

کـه حامیـان ایـن رویکرد جملگی از جانشـینی 

دانش هـای جدیـد به جـای اصول فقـه حمایت 

توجـه  خواهـان  بلکـه  ورزنـد 

فقیهـان بـه پرسـش های مهمی 

اسـت کـه هرمنوتیـک فلسـفی 

فـراروی آن هـا به هنگام تفسـیر 

متـن قـرار می دهـد.56 در عـرض 

نیـز  هرمنوتیکـی  روش هـای 

مدتـی اسـت که کاربسـت روش 

گفتمـان در مطالعات سیاسـیـ  

اسـالمی عالمان شـیعی معمول 

شـده و رسـاله و آثـار متعـددی 

بـر حسـب الزامـات روش شـناختی گفتمانی به 

نـگارش درآمـده کـه طبعـًا به فهمـی متفاوت از 

فهـم هرمنوتیکـی دسـت می یابند.

7. عرفان سیاسی: از جمله مطالعاتی است که 

پیشینه توانمندی در میان دانش های اسالمی 

دارد. در عرفان اسالمی، بینونت و تعارضی میان 

خالفت ظاهری و خالفت باطنی وجود ندارد. 

گرچه خلیفه باطنی الزم نیست خلیفه ظاهری 

هم باشد، خلیفه ظاهری لزومًا خلیفه باطنی57 

مطهری  مرتضی  شهید  هم چنان که  و  است 

تأکید می کند امامت عالوه بر شأن سیاسی و 

اجتماعی، واجد شأن تربیتی اخالقی و معنوی 

و شأن فکری و عقیدتی58 نیز هست. این شاخه 

از مطالعات اسالمی به دلیل سرشتی که در 

روایت صوفیانه از آن در طول تاریخ اسالمی 

به مثابه  نتوانسته است  آورده، هرگز  به دست 

شاخه ای مستقل سر برآورد و واجد اثر مدون 

در باب سیاست باشد.59 وجود چنین تباری از 

عرفان صوفیانه، بسیاری را قانع می سازد60 که 

عرفان را مقوله ای رازمدارانه و سّرورزانه و متعلق 

به عالم معنا و مقام حیرت و نیز 

سیاست را از سنخ ماده و دنیا 

و اجتماعی و هوشیاری بدانند، 

جعفری،  عالمه  تعبیر  به  یا 

عرفان را حالتی روحی شخصی 

و سیاست را مدیریت و توجیه 

زندگی اجتماعی مردم انگارند61 

و ناچار ترابط عرفان و سیاست 

بدانند.  رابطه«  »عدم  در  را 

و  عرفان  ترابط  ناقدان  معمواًل 

نیــز  هرمنوتیکــی  روش هــای 
ــت روش  ــه کاربس ــت ک ــی اس مدت
گفتمــان در مطالعــات سیاســی ـ 
اســالمی عالمــان شــیعی معمــول 
ــر  ــار متعــددی ب شــده و رســاله و آث
حســب الزامــات روش شــناختی 
ــه  ــده ک ــگارش درآم ــه ن ــی ب گفتمان
ــه فهمــی متفــاوت از فهــم   ب

ً
طبعــا

می یابنــد. دســت  هرمنوتیکــی 
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سیاست در تفکر اسالمی، برهان 

دارند.  متفاوت  استداللی  و 

برخی از منظر معرفت شناختی، 

از  متباین  تصویری  می کوشند 

عناصر ذاتی و عرفان و سیاست 

ارائه کنند. از نظر آن ها عرفان، 

رازآلود و نشئت گرفته از ماورای 

و  مکانیسم  دارای  و  طبیعت 

نیروهای خارج از اراده بشر است، در حالی که 

سیاست و حکومت در جهان جدید با تحول در 

عقالنیت بشر راززدایی می کند.62 برخی دیگر 

نیز از منظری تاریخی و اجتماعی به نقد این 

ترابط می پردازند. از نظر سیدجواد طباطبایی، 

روی آوری ایرانیان به عرفان، واکنشی نسبت 

به شکست سیاسی ایران در سده های چهارم 

و پنجم هجری است و آمیزش آن با سیاست 

به رشد مقابله با دگراندیشان می انجامد. عالوه 

بر این عرفان فاقد روشی اجتماعی و طرحی 

برای سلوک عرفانیـ  عمومی است، در حالی که 

سیاست به تنظیم امور اجتماعی می پردازد و 

نیازمند به طرح و برنامه در این زمینه است.63 

نگرش های  کنار  در  رهیافت هایی  نقد چنین 

ایجابی که به تعامل عرفان و سیاست در فضای 

علمی حوزه علمیه قم وجود دارد، در مباحث 

آینده به تفصیل خواهد آمد.

به  اخالق  منظر  از  سیاسی:  اخالق   ..8

سیاست نگریستن و پند و اندرز به حاکمان 

حتی  که  است  رویه ای  عمومی ترین  گفتن، 

در میان64 عالمانی که توجهی به امر سیاست 

دارند رواج دارد. در واقع دادن تذکرات اخالقی 

به صاحبان قدرت، مصداق بارز 

است  »معروف«  یا  و  »منهی« 

که از باب امر به معروف و نهی 

از منکر، چنین وظیفه ای را بر 

عالمان دینی فرض کرده است. با 

وجوداین، هنوز در میان عالمان 

اخالق  مفاد  و  تعریف  شیعی 

سیاسی و جایگاه آن نسبت به 

فلسفه سیاسی روشن نشده است و نمی توان از 

آن در شرایط کنونی به مثابه شاخه ای مستقل 

از دانش سیاسی در فضای علمی حوزه سخن 

به میان آورد. گذشته از این که باید دید ترکیب 

»سیاست  یا  است  درست  سیاسی«  »اخالق 

اخالقی«65 پرسش های دیگری نیز وجود دارد 

آیا  مثال،  برای  آن می افزاید.  ابهامات  بر  که 

اخالق سیاسی، زیر مجموعه علم اخالق است 

یا زیر مجموعه فلسفه اخالق؟ یا هم چنان که از 

عباراتی از ابونصر فارابی به دست می آید؛ فلسفه 

سیاسی، ذیل مجموعه فلسفه اخالق به حساب 

می آید. عالوه بر این، تفاوت میان داوری های 

آنچه در تئوری عدالت جان  اخالقی همانند 

چیست؟  سیاسی  اخالق  با  دارد  وجود  راولز 

نصیحت های  این که چگونه می توان  باألخره 

موردی عالمان دینی به سیاست مداران را که 

تمدنی  حوزه  در  تنها  و  نیست  بین االذهانی 

مباحث  معنا می یابند مصداق  ما مسلمانان 

سؤاالت  این  دانست؟  اخالق  علم  یا  فلسفه 

از جمله پرسش هایی است که پاسخ روشنی 

نیافته و مانع شکل گیری دانش مستقلی به 

نام »اخالق سیاسی« در مراکز علمی شیعه شده 

در واقــع دادن تذکــرات اخالقــی 
بــه صاحبــان قدرت، مصــداق بارز 
»منهــی« و یــا »معــروف« اســت کــه 
نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  بــاب  از 
بــر  را  از منکــر، چنیــن وظیفــه ای 
کــرده اســت. عالمــان دینــی فــرض 
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است. گرچه هر از چندگاهی رساله یا مقاله ای 

نیز در حوزه های علمیه در این باره به نگارش در 

می آید، بیش از آن که خصلتی دانشی داشته 

باشد بیشتر به ترسیم روابط اخالق و سیاست 
می پردازد.66

نتیجه
بررسی های اجمالی ما نشان داد که وقوع 

متعدد  شاخه های  تولید  در  اسالمی  انقالب 

تأثیر  علمیه  حوزه های  در  سیاسی  معرفت 

بسزایی داشته است. در واقع این انقالب به 

دلیل بافت به شدت مذهبی که داشت حامالن 

آن یعنی روحانیت را مجبور ساخت تا زندگی 

نص  سیاسی  سیگنال  اساس  بر  را  مؤمنان 

اسالمی مفهوم بندی کنند و راهی به سوی دینی 

کردن تمام عرصه های زندگی بجویند. از نظر 

صاحب نظران، همواره تالش در مفهومی کردن 

تولید شاخه های متعدد دانش  زندگی سبب 

برخالف  روحانیت  دلیل  همین  به  می شود. 

استطرادی  و  پراکنده  صورت  به  که  گذشته 

در حاشیه علوم حوزوی به بحث از سیاست 

می پرداخت پس از انقالب اسالمی کوشید آن 

گفت وگوهای جدید خود در باب سیاست را در 

درون دیسیپلین های دانش سیاسی بازتعریف 

نماید و بدین گونه به معرفت سیاسی خود در 

این دوره بسط بیشتری دهد.

پی نوشت:
* . دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

. داود فیرحـی، »وضعیـت علـم سیاسـت در حـوزه   1

پژوهـش  و  آمـوزش  »وضعیـت  همایـش  قـم«،  علمیـه 
علـوم سیاسـی و روابـط بیـن الملـل در ایـران« 26 و 27 
اردیبهشـت 1386، تاالر شـیخ مرتضی انصاری دانشگاه 

تهـران: بـه نقـل: 
http://www.ipsa.ir/fa/document/conferenceab-
stracts.pdf

2. آرا و دیـدگاه ایـن گـروه از عالمان در مکتوبات بسـیاری 
انعـکاس یافته اسـت، فـی المثـل مراجعه کنید به: سـید 
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اشاره
حـوزه علمیـه از سـالیان قبـل از انقـالب تمایلـی بـه دیوان سـاالری داشـت، امـا 
ایـن تمایـل و عالقـه در سـال های پـس از انقـالب و روی کارآمـدن جمهوری اسـالمی 
قـوام گرفـت و روزبـه روز بـر فربهـی خـود افـزود. این کـه بوروکراتیـزه در حـوزه و نظام 
اداری حـوزه نیت منـد بـوده یـا غیرنیت منـد یـا این کـه گرایـش نخبگانـی بـه مدیریـت این 
نظـام دیوانـی سمت وسـویی حکومتـی داشـته و از آن روی امـروز بـه نحوه ایـن بوروکراتیـزه انتقادهایـی می رود، 
هرکـدام سـاحتی اسـت کـه مجالـی می طلبد. بااین حال، شـاید در درون حـوزه علمیه امروز کسـی ضرورت اصل 
بوروکراسـی در اداره حـوزه را انـکار نکنـد، اما نگارنـده در مقاله »حوزه بوروکراتیزه« این پرسـش را پیش می نهد 
کـه آیـا بوروکراتیـزه در حـوزه به صـورت پـروژه پی گرفته نشـده، تا این تردید را پی افکند که بوروکراسـی پروسـه 
نبـوده اسـت. آن گاه بـه خواسـته های متولیـان و دیوان سـاالران حـوزه می پـردازد تـا نشـان دهـد خواسـته های 
آنـان چـه انـدازه در قامـت بروکراسـی حـوزه تأثیرگـذار بوده اسـت و باعطف توجه بـه علمای بیـرون از گود این 
دیـوان، می کوشـد فاصلـه خواسـت های ایـن دو را موردتوجـه قـرار دهـد. او با نشانه شناسـی های خـود از رفتار 
دیوان سـاالران در حـوزه و تطبیـق آن بـا گفته هـای ماکـس وبـر اسـتدالل می کنـد کـه حـوزه به شـدت گرفتار 
»پـروژه بوروکراتیـزه شـدن« اسـت. نویسـنده ایـن مقاله انـگاری بیـش از آن که منتقـد مدل بوروکراتیزه شـدن 
حـوزه باشـد انتقـاد خـود را متوجـه اصـل این مسـئله می دانـد، چنان کـه در پایان ایـن مقاله بـه پیامدهای منفی 
بوروکراتیـزه شـدن حـوزه می پـردازد. ایـن در حالی اسـت که ماکس وبـر در ارائه مدل ایدئال از بوروکراسـی تنها 
درنظـر داشـت کـه الگویـی بـرای بررسـی سـازمان های بـزرگ بـه دسـت دهد، نـه آن که بـه خوب یا بـد بودن 

بوروکراسـی در مدل هـای مختلـف بپردازد.

یه*
مان

سلی
دی 

مه

دیوان ساالری
در حـــوزه
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تاریخچه پروژه بوروکراتیزاسیون در حوزه قم
در سـال 1299شمسـی، و با قبول درخواسـت 

آیـة اهلل  سـوی  از  قـم  علمـای  از  تعـدادی 

عبدالکریـم حائـری برای اقامت گزیدن در شـهر 

قـم و احیـای ایـن حـوزه، نهادهـای تخصصـی 

بـرای اداره امـور طـالب حـوزه علمیه قـم ایجاد 

شـد و نوعی تمرکز در اداره امور طالب به وجود 

آمـد. در ایـن دوره، سـه دایـره متمرکـز بـا ایـن 

عناویـن بـرای رتق وفتـق امـور طـالب حـوزه به 

وجود آمد: شـعبه رسـیدگی به مؤسسات درسی 

و امتحانات دانشـجویان و امثال این ها؛ شـعبه 

تأمیـن امـور طالب علوم دینی ]مالی و رفاهی[؛ 

شـعبه تدریـس و تعلیـم و عمـوم چیزهایی که 

مربـوط بـه شـئون علمـی بود.

البته تعداد نسـبتًا کم کّل طالب علوم دینی 

در آن دوره تـا حـدی از احسـاس ضـرورِت ایجاد 

تحـوالت بوروکراتیـک عمیق تـر 

زمـاِن حـوزه  آن  متولیـان  نـزد 

تعـداد کل طـالب  می کاسـت؛ 

علوم دینی در سـال 1304 )زمان 

به اسـتناد  رضاشـاه(  سـلطنت 

توسـط  ارائه شـده  آمارهـای 

ایوانـف )1356(، 5984 نفـر و 

تعداد کل مدارس علوم دینی در 

آن سـال در کل کشـور، 282 باب 

مدرسـه بوده اسـت. این در حالی 

است که پس از آن تاریخ و شاید 

تحـت تأثیـر سیاسـت های دوره 

رضاخـان، تعـداد طـالب طـی 16 

سـال بعـد به صـورت محسوسـی کاهـش یافته 

و بـه 784 نفـر می رسـد. حـوزه قـم، به عنـوان 

بزرگ تریـن حـوزه علمیـه کشـور، در سـال 1320 

کمتـر از 300 نفـر طلبـه داشـته اسـت.

شـاید دومین نقطه عطف بوروکراتیزه شـدن 

حـوزه علمیـه ورود آیـة اهلل بروجـردی بـه حـوزه 

قـم در سـال 1323 و تمرکزیافتـن مرجعیـت و 

مدیریـت حـوزه به دسـت ایشـان باشـد. وی بـا 

ایجاد شـبکه ای گسـترده در سراسـر کشـور، هم 

بـه دریافـت وجـوه سـامان داد و بدیـن ترتیـب 

اسـتقالل مالـی حـوزه را تضمیـن کـرد و هـم 

از طریـق ایـن شـبکه، حـوزه قـم و مرجعیـت را 

بـا شـهرها و روسـتاها مرتبـط سـاخت. در ایـن 

بـه سـازمان دهی  سـال ها حـوزه موفـق شـد 

مطلوبـی دسـت یابـد و بـه یک نهـاد غیردولتی 

قدرتمنـد بـا نفـوذ اجتماعـی گسـترده تبدیـل 

شـود. به لحـاظ کّمـی نیـز تـا سـال 1340 یعنـی 

بروجـردی  آیـة اهلل  فـوت  سـال 

تعـداد طـالب حـوزه علمیـه قـم 

بـا صعـودی قابل توجـه به حدود 

6هـزار نفـر افزایـش یافـت. پس 

از فـوت آیـة اهلل بروجردی، دوران 

تمرکـز مدیریتـی در حوزه علمیه 

قـم به ماننـد تمرکـز مرجعیـت 

از بیـن رفـت و چندیـن تـن از 

شـخصیت های برجسـته حـوزه 

شـریعتمداری،  آیـة اهلل  نظیـر 

آیـة اهلل سـیدمحمد گلپایگانـی، 

سیدشـهاب الدین  آیـة اهلل 

مرعشـی نجفـی و آیة اهلل روح اهلل 

عطــف  نقطــه  دومیــن  شــاید 
بوروکراتیزه شــدن حــوزه علمیــه 
ــه حــوزه  ــة اهلل بروجــردی ب ورود آی
قــم در ســال 1323 و تمرکزیافتــن 
حــوزه  مدیریــت  و  مرجعیــت 
به دســت ایشــان باشــد. وی بــا 
در  گســترده  شــبکه ای  ایجــاد 
کشــور، هــم بــه دریافــت  سراســر 
وجــوه ســامان داد و بدیــن ترتیــب 
اســتقالل مالــی حــوزه را تضمیــن 
کــرد و هــم از طریــق ایــن شــبکه، 
حــوزه قــم و مرجعیــت را بــا شــهرها 

ســاخت. مرتبــط  روســتاها  و 
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خمینـی در جایـگاه مرجعیـت و مدیریـت حوزه 

قـم قـرار گرفتنـد.

با پیروزی انقالب و در رأس قدرت قرارگرفتن 

روحانیـون، زمینـه بـرای وقـوع سـومین نقطـه 

عطـف فراهـم شـد: تشـکیل »شـورای مدیریت 

حـوزه علمیـه قـم«. تـا ایـن زمـان حـوزه علمیه 

قـم مجموعـه ای از واحدهـای حـوزوی را در بـر 

می گرفـت کـه زیـر نظـر مراجـع قـرار داشـتند و 

جـز در مواقـع بحران، انسـجام چندانی در آن به 

چشـم نمی خـورد. هیـچ سـازمان بوروکراتیـک 

منظمی در درون حوزه ها وجود نداشت و حتی 

امـور آموزشـی و امتحانـات نیز تابـع هیچ نظم 

تشـکیالتی ای نبود. تا این که »شـورای مدیریت 

حـوزه علمیـه قـم« در اوایل سـال 1360 و با نظر 

امام خمینـی و تأییـد برخـی مراجـع و علمـای 

حـوزه تشـکیل شـد. اعضـای آن جمعـی ُنه نفره 

شـامل سـه نفر از نمایندگان امام خمینی، سـه 

نفـر از نماینـدگان آیـة اهلل گلپایگانـی و سـه نفر 

از نماینـدگان جامعـه مدرسـان حوزه علمیه قم 

بودند.

ایـن حرکـت به سـمت مدیریـت متمرکـز، 

ایـن نتایـج را دربرداشـت: تعییـن ضابطـه و 

آیین نامـه بـرای پذیـرش و نام نویسـی طـالب 

و نیـز شناسـایی و آمارگیـری از طـالب موجود؛ 

جمـع آوری کلیه طـالب مبتدی و ادبیات خوان 

در مدارس برنامه دار و تشـکیل جلسـات منظم 

و  مـداوم  به طـور  امتحانـات  انجـام  و  درس 

مسـتمر؛ نظـارت بر وضع اخـالق و رفتار طالب؛ 

تشـکیل پرونـده تحصیلـی بـرای کلیـه طـالب 

به منظـور پی گیـری وضـع تحصیلـی و اخالقی 

و فعالیت هـای آنـان در داخـل و خـارج از حـوزه 

که بتواند نشـانگر خصوصیات اخالقی و علمی 

شـخص باشـد؛ تقویت دایره امتحانات با هدف 

برگـزاری امتحانـات سـاالنه بـرای همـۀ طـالب 

مشـتغل در دوره سـطح؛ تشـکیل دفتر مدیریت 

به منظـور  طـالب  خوابگاه هـای  و  مـدارس 

هماهنگـی مـدارس و تأمیـن حجره بـرای آنان؛ 

تشـکیل بخـش مربـوط بـه امـور حوزه هـای 

شهرسـتان ها بـرای تقویـت و تنظیـم آن هـا. از 

نخسـتین اقدامات شـورا تدوین برنامه درسـی 

ادبیـات و سـطوح حـوزه علمیه قم بـود. در این 

برنامه، سه سال برای دوره ادبیات و شش سال 

بـرای سـطوح در نظـر گرفته شـد. درس های هر 

سـال نیـز مشـخص گردید.

به کار رفتن واژه ها و عباراتی مانند »تعیین 

ضابطـه«، »برنامه درسـی واحـد«، »آمارگیری«، 

»جمـع آوری طـالب«، »ایجاد مـدارس خاص«، 

»نظم«، »امتحانات مستمر و متمرکز«، »نظارت 

»پی گیـری«،  پرونـده«،  »تشـکیل  متمرکـز«، 

»مدیریـت واحـد« و ماننـد آن در توصیفات یاد   

شـده از این دوره، به خوبی نشـان دهنده حرکت 

به سـمت تمرکـز مدیریتـی و بوروکراتیزه شـدن 

بیـش از پیـِش نظام آموزشـی حوزوی اسـت.

چهارمیـن نقطـه عطـف در این مسـیر در 30 

بهمـن 1370 اتفـاق می افتد. در این تاریخ مقام 

رهبـری بـا سـفر بـه شـهر قـم، در سـخنانی بـر 

لـزوم تمرکـز و انسـجام هرچه بیشـتر مدیریتی 

در اداره حـوزه علمیـه قـم تأکیـد می ورزنـد. در 

ایـن سـخنرانی ایـن سـؤال مطرح می شـود که: 

»چـرا حـوزه، توقعـات را بـرآورده نمی کنـد؟« و 
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در پاسـخ، علـت آن را در همیـن 

مدیریـت  دسـتگاه  فقـدان 

دانسـته  منسـجم  و  مشـخص 

رأس  در  »بایـد  می گوینـد:  و 

سیاسـت گذاری  شـورای عالی 

امـور حـوزه، دوازده یـا پنـج نفـر 

از فضـالی طـراز اول حـوزه قـرار 

گیرنـد و از ایـن شـورا یـک نفـر 

فاضـل را کـه مـورد قبـول فضـال 

انتخـاب  مدیریـت  بـه  باشـد، 

دارای  بایـد  مدیـر  ایـن  کننـد. 

اختیـارات کافـی و بودجـه الزم 

و چندیـن معاونـت در بخش هـای مختلـف 

باشـد«. بـر اسـاس همیـن سـخنان، جامعـه 

مدرسـین حـوزه علمیـه قـم نامـه ای تنظیـم و 

اشـخاصی را پیشـنهاد کـرد تـا از میـان آن هـا 

افـرادی بـه حضـور مراجع تقلیـد و مقام رهبری 

معرفـی شـوند. سـرانجام بـا انتخـاب شـش نفر 

از مدرسـان برجسـته حوزه، »شـورای عالی حوزه 

علمیـه قـم« تشـکیل شـد و آیـة اهلل ناصر مکارم 

شـیرازی به عنـوان دبیـر شـورا و آیـة اهلل مؤمـن 

به عنـوان مدیـر اجرایـی آن معرفـی شـدند.

تأسـیس،  از  پـس  حـوزه  شـورای عالی 

اساسـنامه و آیین نامه هـای داخلـی را تدویـن 

کـرد و پـس از انتخـاب معاونت هـای اجرایـی، 

بـه حل وفصـل برخـی از مسـائل فـوری از قبیل 

طـالب  مسـائل  طـالب،  شـهریه  امتحانـات، 

رزمنـده، اسـکان طـالب و تأسـیس دوره هـای 

تخصصـی تفسـیر، کالم و تبلیـغ و تعییـن 

مـدارج حـوزوی پرداخـت.

تصاعـدِی  رونـِد  ایـن 

بوروکراتیزاسـیون در سـال های 

بعـد از آن نیـز ادامـه داشـت؛ 

در سـال 1374 در سـفر مجـدد 

مقـام رهبـری بـه قـم، تأکیدهـا 

در  اکیـدی  توصیه هـای  و 

خصـوص تسـریع ایـن رونـد از 

بـر  اظهـار شـد.  ایشـان  سـوی 

اسـاس ایـن توضیحـات، در یک 

تقسـیم بندی شـاید بتـوان چهار 

نقطـه عطف را در تاریخچه پروژه 

بوروکراتیزاسـیون نظام آموزشی 

حـوزه قـم تشـخیص داد:

1. مرحلـه احیـای حـوزه علمیـه قـم توسـط 

آیـة اهلل حائـری در سـال 1301؛

2. دوران زعامـت عـام آیـة اهلل بروجـردی از 

سـال 1323 تـا سـال 1340؛

انقـالب و تشـکیل »شـورای  پیـروزی   .3

مدیریـت حـوزه علمیـه قـم« در سـال 1360؛

4. سـفر آیـة اهلل خامنـه ای بـه قـم و تشـکیل 

»شـورای عالی حوزه علمیه قم« در سـال 1370.

در یـک جمع بنـدی مقدماتـی می توانیـم به 

دو نکتـه اشـاره کنیم:

نخسـت، حـوزه علمیـه قـم الاقـل از ابتـدای 

قـرن حاضـر خورشـیدی، دارای نوعـی قـوای 

بازاندیشـانه درونـی بـوده اسـت. تـا پیـش از 

انقـالب، طـی دو مرحلـه مهـم، حـوزه مسـتقل 

از حاکمیـِت وقـت بـه بازسـازی، نقـد درونـی و 

اقـدام بـرای تجدیـد سـاختار خـود دسـت زده 

اسـت.

رأس  در  و  انقـــالب  پیـــروزی  بـــا 
روحانیـــون،  قرارگرفتـــن  قـــدرت 
زمینـــه بـــرای وقـــوع ســـومین نقطـــه 
تشـــکیل  شـــد:  فراهـــم  عطـــف 
»شـــورای مدیریـــت حـــوزه علمیـــه 
قـــم«. تـــا ایـــن زمـــان حـــوزه علمیـــه 
واحدهـــای  از  مجموعـــه ای  قـــم 
حـــوزوی را در بـــر می گرفـــت کـــه زیـــر 
نظـــر مراجـــع قـــرار داشـــتند و جـــز در 
مواقـــع بحـــران، انســـجام چندانـــی 

در آن بـــه چشـــم نمی خـــورد.
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پـروژه  عمـق  و  شـتاب  گرچـه  دوم، 

بوروکراتیزاسـیون حـوزه در سـال های پـس از 

انقـالب به صـورت چشـم گیری افزایـش یافتـه 

اسـت، مـرور ایـن تاریخچـه نشـان می دهـد که 

نفـس بـه وجود آمـدن آن بـه سـال های پـس از 

انقـالب محـدود نمی شـود و دالیـل موجـد و 

مقـوم آن نیـز قابل تقلیل به تک متغیرِ خواسـت 

و اراده نظام سیاسـی نیسـت. به بیان دیگر، این 

پـروژه دارای سـنتی حـدود نودسـاله در حـوزه 

اسـت کـه بـه کنش گـران درگیـر در آن امـکان 

می دهـد بـا دیـد بازتـر و مـرور حافظـه تاریخـی 

شـامل تجربیـات موفـق و ناموفـق اجـرای ایـن 

پـروژه، دربـاره پی گیـری یا عـدم پی گیری و نیز 

عمـق و گسـتره آن تصمیـم بگیرنـد. ضمنـًا این 

»دارای سـنت و تاریخچه بودن« باعث به وجود 

آمـدن احتمالـِی جریانـات موافـق و مخالـِف 

ریشـه دار و دارای شناسـنامه در برابر این پروژه 

شـده اسـت کـه بـه نمونه هایـی از آن در همین 

متـن اشـاره خواهیـم کرد.

آیـا بـا پـروژه »بوروکراتیزاسـیون« حـوزه 
مواجهیـم؟

طـرح ایـن سـؤال ضـروری اسـت کـه آیـا 

حـوزه،  در  رخ داده  تحـوالِت  از  دسـته  ایـن 

جامعه شـناختی  مفهـوِم  مصـداِق  می توانـد 

»بوروکراتیزاسـیون« باشـد؟ بـا جسـت وجو در 

متـون مربـوط بـه موضـوع »تحـول حـوزه«، بـه 

نظـر می رسـد کـه دو چهـره شـاخص در بیسـت 

سـال گذشـته )به خصوص از سـال 1370 به بعد( 

نقـش متولی گـرِی برجسـته تری در پی گیـری 

ایـن پـروژه داشـته اند: اول آیـة اهلل محمد یزدی 

و دوم آیـة اهلل محمدتقـی مصبـاح یـزدی.

آیة اهلل محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین 

حـوزه علمیـه قـم )یعنی مهم تریـن و مؤثرترین 

نهاد تشـکیالتی فعلی حوزه علمیه(، از اعضای 

مهـم مجلـس خبـرگان رهبـری و عضو شـورای 

نگهبـان قانـون اساسـی اسـت. ذکـر همیـن 

موقعیت هـای کلیـدی می تواند نشـان دهد که 

اهمیـت نظریـات و مطالـب بیان شـده از سـوی 

وی دراین بـاره، تـا چـه حد حائز اهمیت اسـت. 

آیـة اهلل محمدتقی مصبـاح یزدی، که مدیر و 

بنیان گـذار مؤسسـه مهم آموزشـی و پژوهشـی 

امام خمینی  در قم اسـت، از اعضای پیشـین 

تأثیرگـذار مجلـس خبـرگان رهبـری، عضو مؤثر 

جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم و از اسـتادان 

ایـن حوزه علمیه می باشـد.

بـا توجـه بـه چنیـن پیشـینه ای، مطالعـه 

خـود را بـر روی تحلیـل نظریـات اخیـر ایـن دو 

شـخصیت دربـاره لـزوم و ویژگی هـای تحـول 

مطلـوب در حـوزه علمیـه متمرکـز کردیـم.

متولیان چه می خواهند؟
نظریات آیة الّله محمد یزدی

اولیـن متـن مـورد بررسـی متنـی اسـت کـه 

از آیـة اهلل محمـد یـزدی در دی  1389 در نشـریه 

خردنامـه همشـهری بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
جـدول شـماره 1 اهـم گزاره های مطرح شـده در 

ایـن متـن را نشـان می دهـد.
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ه محمد یزدی در طرح تحول حوزه
ّ
جدول شماره 1: خالصه ای از گزاره های مدنظر آیة الل

منبع متن بررسی شده: مجله خردنامه همشهری، دی 1389، ویژه نامه طرح تحول حوزه

مفهوم برداشت شدهگزاره طرح شدهردیف

»طـرح بسـیاری از مباحث، سـرفصل ها، عناویـن و مطالبی که امـروزه در حوزه 1
وجـود دارد، ضـرورت خود را از دسـت داده اند.«

با  متناسب  حوزه  دروس  محتوای  به روزکردن  لزوم 
مقتضیات زمانی

لزوم »کاربردی«شدن علوم حوزوی»تحولی در حوزه صورت گیرد تا از طریق آن، علوم حوزه کاربردی تر شوند.«2

3
»در یک معنا، در حال حاضر عنوانی به نام ’فارغ التحصیل‘ در حوزه های علمیه 
وجود ندارد. این یکی از مباحثی است که نظام آموزشی حوزه با آن درگیر است و 

می شود از آن به عنوان یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی حوزه یاد کرد.«

اهمیت یافتن مفهوم »هدف نهایی« و عینی
تولـد مفهـوم »فارغ التحصیل« در نظام آموزشـی حوزه 

و ارزش مثبت آن و لزوم »فارغ«شـدن از تحصیل

»در راسـتای عمـل بـه تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری )مدظله العالـی( مبنی بر 4
ایجـاد تحـول در حوزه هـای علمیـه...«

تغییر از باال به پایین
خارج از سلسله مراتب سنتی حوزوی

برآمده از خواست نظام سیاسی
)یا الاقل بخشی از محل اشتراک نهاد سیاست و نهاد حوزه(

5
»اهـداف«،  »آیین نامـه«،  پیشـبرد«،  »شـورای  واژه هـای  مکـرر  کاربـرد 
»اختیـارات«، »وظایـف«، »مسـئولیت ها«، »حقـوق«، »اساسـنامه حقوقـی«، 

و... اهـداف«  »شـفافیت  »کمیسـیون ها«،  »دبیرخانـه«، 

فرایند کاماًل بوروکراتیک
نهادسازی های کاماًل بوروکراتیک

6

»از جمله آسیب هایی که امکان دارد همواره گریبان نهادها و مؤسسات دولتی و 
غیردولتی را بگیرد، مسئله ’تداخل وظایف‘ است. تداخل وظایف گاه در درون یک 
نهاد و میان بخش های مختلف آن و گاه در ارتباطات بیرونی یک نهاد یا نهادهایی 

دیگر رخ می دهد.«

اشاره ضمنی به ایجاد تداخل وظایف با سایر نهادهای 
با  اصطکاک  شامل  می تواند  احتمااًل  که  حوزوی 

نهادهای سنتی حوزه نیز باشد.

»برنامه ریـزی مبدعانـه و همـراه بـا خالقیـت در پیشـنهاد و تأسـیس نهادهـای 7
اراده به تداوم نهادسازی های بوروکراتیک جدیدکارآمد...«، »شـورای پیشـبرد«، »شـورای عالی«، »مدیریت حوزه علمیه« و...

فرایند کاماًل بوروکراتیک»طرح ها«، »کمیسیون ها«، »ابالغ«، »سیاست گذاری«، »مصوبه« و...8

بـا مطالعـه دقیـق جدول یاد شـده سـه نکته 

را می تـوان تشـخیص داد:

اول، به وضـوح می تـوان گرایـش بـه حفظ و 

تقویـت نهادهای بوروکراتیک قبلی و تأسـیس 

نهادهـای جدیـد را بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

مدنظـر در حـوزه مشـاهده کـرد.

دوم، اشاره به مسئله لزوم »کاربردی تر«شدِن 

دروس حـوزوی می توانـد مؤید فرضیه ای باشـد 

کـه یکـی از دالیـل تولـد و تـداوم ایـن پـروژه را 

کادرسـازی برای حاکمیت دینی و نشئت گرفته 

جدیـد  نقـش  در  روحانیـون  قرارگرفتـن  از 

اجتماعـی یعنـی حکمرانـی قلمـداد می کند.

وجـود  »عـدم  از  سـخن گفتن  سـوم، 

فارغ التحصیـل« به مثابه ضعف نظام آموزشـی 

حـوزه، نقطـه عطفی در تاریخچه نظام آموزشـِی 

بیـش از هزارسـاله حوزه هـای علمیه محسـوب 

می شـود؛ چراکـه بسـیاری از اندیشـمندان تـا 

همین سـی سـال قبل، همین مسـئله را نقطه 

قـوِت نظام آموزشـی حـوزوی در برابر نظام های 

آموزشـی جدیـد می دانسـتند؛ گزاره هایـی کـه 
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بـر تـداوم الی االبـد مسـیر علـم و دانش آمـوزی 

به عنـوان یـک فضیلـت و برتـری اخالقی تأکید 

داشـته اند. امـا در نقطـه مقابـل، نظام آموزشـی 

مدرن اسـت کـه با زمان مندکـردن، مقطع بندی 

و اسـتانداردیزه کردن تحصیـالت، فراینـد آن را 

به ماننـد بسـیاری دیگر از محصـوالت مدرنیته، 

»پیش بینی پذیـر« و »کوتـاه« می خواهـد. بـه 

نظـر می رسـد کـه در تفکـر مـدرن مفاهیمـی 

آرامـش، فعالیت هـای  تأمـل، مداقـه،  چـون 

کل گرایانـه  دیـد  و  عمرانـه  پیش بینی ناپذیـر 

بـه حاشـیه رانـده می شـود و مفاهیمـی چـون 

»افزایـش  »سـرعت«،  »پیش بینی پذیـری«، 

کمّیت« و »تخصصی شـدن« تا حد امکان مورد 

توجـه قـرار می گیـرد. دقیقًا همیـن مفاهیم در 

مـدل تحصیـالت آکادمیـک غربـی )به خصوص 

از نـوع آنگلوساکسـونی( جـا افتـاده و در قالـب 

سیسـتم آموزشـی )شبه(مدرن به ایران نیز وارد 

شـده اسـت. اینـک تمامـی سـاختار آموزشـی 

کشـور، مملـو از نمادهـای چنیـن مفاهیمـی 

اسـت؛ نمادهایی که حصارهای نمادین میدان 

بـه  درنوردیده انـد و ضمـن ورود  را  آکادمـی 

عرصـه عمومـی، باعـث تسـلط »صنعـت کنکور 

و آموزش« بر سـاختار آموزشـی کشـور شـده اند.

این در حالی است که نظام آموزشی حوزوی 

کـه به لحـاظ فـرم، محتـوا، سـنت و اهـداف بـا 

نظـام آموزشـی غربی متفاوت بـود، ارزش هایی 

متفـاوت را نیـز در میـدان خود تشـویق می کرد؛ 

ارزش هایـی چـون کیفیت، گمنامـی، آرامش و 

طمأنینـه، عمـل بـه وظیفـه و تکلیـف، پرهیز از 

تعجیـل، لـزوم تأمـل و مراقبـه و مانند آن.

نظریات آیة الّله محمدتقی مصباح یزدی
در جدول زیر، نتایج تجزیه وتحلیل بخشی از 

نظریـات آیـة اهلل مصباح یزدی قابل دست  رسـی 

است.

جدول شماره 2: خالصه ای از گزاره های مدنظر آیة الّله مصباح یزدی در طرح تحول حوزه
منبع متن بررسی شده: مجله خردنامه همشهری، دی  1389، ویژه نامه طرح تحول حوزه

مفهوم برداشت شدهگزاره طرح شدهردیف

چـون 1 بزرگانـی  می توانـد  به تدریـج  »]حـوزه[ 
شـیخ انصـاری، عالمـه طباطبایـی و اسـتاد مطهـری 

کنـد.« تربیـت  را  رحمهم اللـه 

هـدف غایـی و نیت منـد طـرح: تربیت اندیشـمندانی 
چون شـیخ انصـاری، عالمه طباطبایی، اسـتاد مطهری

»...جملـه بایـد در برنامه هـای درسـی و تحقیقاتـی 2
تجدیدنظرهایـی انجـام گیرد.«

گسـتره پروژه: بسـیار وسیع و عمیق شامل ابعاد متعدد 
کّمی و کیفی و در برنامه های درسـی، پژوهشـی و...

)چـون از کلمـه »از جمله« اسـتفاده کرده اند، نشـان 
می دهـد کـه ایـن تنها بخشـی از کلیت پروژه اسـت.(

»]...[ تـا بتواننـد به عنـوان یـک روحانـی بـه ایفـای 3
نقـش خـود بپردازند.«

یـک هدف طـرح: آماده کـردن طالب بـرای »ایفای 
» نقش
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»بـر اسـاس ایـن طـرح، دوران تحصیل طـالب طی 4
پانـزده سـال زمان بنـدی شـده اسـت. ایـن پانزده 
سـال بـه سـه دوره عمومـی، نیمه تخصصـی و کاماًل 
تخصصـی تقسـیم می شـود؛ هریـک از دوره هـای 

فـوق پنـج سـال زمـان می بـرد.«

دغدغه زمان مندی، استانداردیزه کردن،
پیش بینی پذیرنمودن

شـورای 5 تشـکیل  بـه  نیـاز  طـرح  ایـن  »تکمیـل 
دارد.« نظـارت  و  برنامه ریـزی 

تمایل به نهادسازی های بوروکراتیک بیشتر

»در ایـن طـرح عـالوه بـر این کـه در تمـام رشـته ها 6
دوره اول و دوم فقه و اصول گنجانده شـده، در پنج 
سـال دوم رشـته خاص فقاهت به عنوان یکی از سـه 

رشـته اصلی مشخص شـده است.«

اراده بـه تخصصی کـردِن هرچـه بیشـتر رشـته های 
حوزوی

خارج کـردن گرایـش فقـه و اصول از جایـگاه ممتاز همان7
مهم تریـن رشـته علمی حـوزه و تبدیـل آن به »یکی« 

از رشـته های مهم
و »در این پنج ساله متون درسی تدریس می شود.«8 حـوزه  در  درسـی«  »کتـاب  مفهـوم  تولـد 

پررنگ ترشـدن کارکـرد آن در نظـام آموزشـی حوزه 
اصلـی و  کالسـیک  کتاب هـای  مطالعـه  به جـای 

»متونـی کـه بـر اسـاس اصـول تعلیـم و تربیـت و با ۹
توجـه بـه روش هـای پیشـرفته و بـا اولویـت دادن به 
مسـائل مـورد نیـاز در جامعـه نگاشـته می شـود.«

واردشـدن متغیرهایـی به جز متغیر علمـی و محتوایی 
در فراینـد تدویـن کتاب هـای درسـی، ماننـد اصول 

تعلیـم و تربیت و مسـائل اجتماعی
پذیـرش »پیشـرفته نبودن« نسـبی وضعیـت فعلـی همان1۰

روش آمـوزش حـوزوی
رشته 11 در  مهارت  بر  عالوه  فقها  برنامه  این  »در 

علوم  انسانی،  علوم  مبانی  با  خودشان،  تخصصی 
تجربی و ریاضی مربوط آشنا می شوند که تأثیر مهمی 
در تعمیق و توسعه فقه خواهد داشت. گذشته از این، 
در مسائل فقهی آگاهی های خاصی از علوم تجربی، 
به خصوص برای موضوع شناسی در مسائل اجتماعی 
و اطالع از علوم مربوط اعم از علوم تجربی و علوم 

اجتماعی ضرورت دارد.«

یـک تناقـض در اهـداف: از یـک طرف تـالش برای 
تخصصی کـردن و از یـک طـرف دغدغـه آموختـن 

حوزه هایـی فـراوان، جدیـد و ناهمگـون

»البتـه در گذشـته، برخـی علـوم ماننـد طـب و 12
هیئـت و ریاضیـات در حوزه هـا تدریـس می شـده 
و در ابوابـی از فقـه بـرای تشـخیص موضوعات مورد 

اسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت.«

نشـان دادن عکس العمـل ضمنـی بـه فراینـد جهانی 
تخصصی شـدن و کاهـش تعـداد نقش هـای نهـاد 

دیـن و تـالش بـرای بازگردانـدن آن ها

»ولـی بـا این همـه مـا اکنـون در وضعیتـی هسـتیم 13
کـه نمی توانیـم پاسـخ گوی همـه نیازهـای بشـریت 

باشـیم.«

یک هدف غایی: پاسخ گویی به همه نیازهای بشریت
نوعی واکنش به فرایند جهانی تخصصی شدن و 

کاهش تعداد نقش های اجتماعی دین
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»روحانیـت بایـد از نظـر کمّیت نیز رشـد قابل توجهی 14
داشـته باشـد تـا بتوانـد نیازهـای داخلـی کشـور را 
تأمین کند و سـپس به ترویج اسـالم در سراسـر عالم 

بپردازد.«

توجه خاص به مقوله افزایش »کمّیت 
فارغ التحصیالن« حوزوی

»در ایـن زمـان به اقتضـای فزون شـدن مسـئولیت 15
روحانیـت، بایـد نظـام آموزشـی حـوزه متناسـب با 
زمـان باشـد و بـه مشـکالت، بیشـتر توجه شـود.«

اشـاره بـه یـک دلیل مهم انجـام این پـروژه: افزایش 
نقش هـای اجتماعـی نهـاد روحانیـت پـس از وقـوع 

نقالب ا
»موانـع تحقق تحـول در حوزه های علمیه چیسـت؟ 16

تعـدد مراکـزی کـه کم وبیـش در تصمیم گیری های 
روحانیـت مؤثرنـد، یکـی از مشـکالت حوزه اسـت 
کـه مانـع از اتخـاذ خط مشـی و تصمیمـی واحد برای 

تمـام نظـام حوزه می شـود.«

تعـارض اجـرای پـروژه بوروکراتیزاسـیون حـوزه بـا 
ماهیـت سـنتی و متکثـِر حوزه هـاِی شـیعه و تـالش 

تصمیم گیـری: مراکـز  یکدسـت کردن  بـرای 
از معرف های مهم بوروکراتیزاسیون

»زمانـی کـه بـرای آموختـن دروس در حـوزه صرف 17
می شـود بیـش از حد معقول اسـت و می تـوان همین 
معلومـات را بـا صرف وقـت کمتر به دسـت آورد.«

بـرآورد کامـاًل عقالنـی اهـداف در کوتاه مـدت و 
میان مـدت:

از معرف های مهم بوروکراتیزاسیون
دغدغـه شـدید مسـئله زمـان و بـه دسـت آوردن همان18

بهتریـن نتیجـه در عیـن صرف کمتریـن زمان ممکن
»به طـور کلـی می تـوان هـر علمـی را بـا پیمـودن 1۹

راه هـای کوتاه تـر و به نحـو بهتـر آموخـت.«
دغدغـه یافتـن راه هـای میان ُبر و پیمودن مسـیرهای 

کوتاه تـر
»این گونـه نیسـت کـه راه تحصیـل علـوم حـوزوی 2۰

نیـز منحصـر به آموختـن کتاب های امثلـه، انموذج، 
سـیوطی و مغنـی باشـد و پـس از صـرف چهار سـال 
عمـر، طلبـه نتوانـد یـک مقالـه عربـی بنویسـد یـا 
به عربـی سـخن بگویـد یـا حتـی یـک صفحـه عربی 

را بی غلـط بخوانـد و به خوبـی ترجمـه کنـد.«

اشاره به مسئله ناکارایی روش های آموزشی نظام 
سنتی حوزوی در زمینه ای چون آموزش زبان عربی

»امکانـات روحانیـت در زمـان حاضر بسـیار اسـت 21
و زمینـه فعالیـت کافـی نیـز وجـود دارد. مهم تریـن 

نیـاز حـوزه، طـرح و برنامه و کار اسـت.«

بیـان مسـئله وفـور امکانـات به عنوان یکـی از دالیل 
تشـدید پی گیری پـروژه بوروکراتیزاسـیون حوزه

»روش معمـول در حوزه هـا موجـب اتـالف عمـر 22
طـالب می شـود و بـه ازای آن نتیجـه مطلـوب بـه 

نمی آیـد.« دسـت 

دغدغه جدی »کمّیت« و »زمان«

»بایـد آن قـدر مجتهـد تربیـت شـود کـه در هـر 23
دادگاه قاضـی مجتهـد قضـاوت کنـد. گرچـه کار 
فقهـا فقـط در ایـن یک مـورد خالصه نمی شـود و در 

ابعـاد دیگـر نیـز بایـد کار شـود.«

اشـاره مسـتقیم و مصداقی به تأثیـر افزایش نقش های 
اجتماعـی روحانیـت پـس از انقـالب در سـرعت و 

شـدت دادن بـه پـروژه بوروکراتیزه کـردن حـوزه

»بنابرایـن بایـد دایـره فقاهـت در حوزه هـای علمیه 24
کّمـًا و کیفـًا تـا حـدی توسـعه پیـدا کنـد کـه بتواند 
پاسـخ گوی نیـاز زندگی بشـر در همه ابعاد باشـد.«

یک هدف غایی:
»پاسخ گویی به نیازهای زندگی بشر در همه ابعاد«

در مسیر معکوس و در واکنش به جریان 
جهان شمول و تاریخِی تخصصی شدن
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همان طـــور کـــه از گزاره های 

یـــاد  جـــدول  در  طرح شـــده 

شـــده پیداســـت، متن مملو از 

نـــکات قابل توجه بـــرای فهم 

عمیق، چیســـتی و خصوصیات 

نظام  بوروکراتیزه کردن  پـــروژه 

است: حوزه  آموزشـــی 

نکتـه نخسـت این کـه آیة اهلل 

مصبـاح از ایـن عبارت اسـتفاده 

کرده انـد کـه »ایـن طـرح توانایـی ایفـای نقش 

را بـه طلبـه می دهـد«. سـؤال این جاسـت کـه 

آیـا طـالب تا پیـش از اجرای این طـرح توانایی 

اجرای این نقش را نداشـته اند؟ قرن هاسـت که 

طـالب در همیـن نظام آموزشـی سـنتی تعلیم 

دیده انـد، جامعه پذیـر شـده اند و به ایفای نقش 

خـود پرداخته انـد. طبعـًا منظور ایشـان نیز این 

مسـئله نبوده است. پس نتیجه گیری احتمالی 

دوم مطـرح می شـود: بـه احتمـال از دیـد وی 

و سـایر کنش گـران پی گیـر ایـن طـرح، تغییـر 

»شـرایط« اسـت کـه لـزوم تغییـر نقـش طالب 

را مطـرح و الزامـی کـرده اسـت. اما این شـرایط 

جدیـد چیسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش هرچه که 

باشـد، تـا این جـا بـر ایـن نکتـه صّحه گذاشـته 

شـده کـه خـوِد متولیـان طـرح، ایـن تغییـر در 

شـرایط را یکـی از دالیـل لـزوِم پیش بـردن ایـن 

پـروژه می داننـد.

دوم، به دفعـــات در توصیـــف پروژه مدنظر 

آیـــة اهلل مصباح یـــزدی نیـــز )به مانند آیة اهلل 

محمد یزدی( مفاهیمی چون »استانداردیزه«، 

»زمان منـــد« و »قابل پیش بینـــی« کـــردِن 

مطرح  حـــوزوی  تحصیـــالت 

شـــده است.

سوم، ایشان از »پیشرفته کردن 

حـوزه«  آموزشـی  روش هـای 

صحبـت می کننـد؛ سـؤال ایـن 

بـرای  تـالش  ایـن  کـه  اسـت 

پیش فـرض  »پیشـرفته کردن«، 

ناگفتـه ای دارد و آن، احسـاس 

سیسـتم  ایـن  پیشـرفته نبودن 

اسـت. ایـن احسـاِس ناگفتـه امـا موجـود، در 

مقایسـه با چه سیسـتم دیگر آموزشـی به وجود 

آمده اسـت؟ چه سیسـتم آموزشـی دیگری جز 

سیسـتم مـدل غربـی و نمونه های ایرانی اش در 

دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـِی داخـل 

و خـارج بـرای انجـام این مقایسـه وجـود دارد؟ 

اگـر حـوزه نجـف به عنـوان ُکفو حـوزه قم مدنظر 

اسـت، کـه آن حـوزه از سیسـتمی سـنتی تر از 

حـوزه قـم و پایبندتر به سـنت آمـوزش حوزوی 

ایـن مقایسـه و  اگـر  برخـوردار اسـت. پـس 

احسـاس محرومیِت نسـبِی برآمده از آن ناشـی 

از مقایسـه با سیسـتم آموزش غربی اسـت )که 

معرف هایـی چـون اسـتفاده از کتـاب درسـی، 

حضوروغیـاب، نمره، سـطح بندی، مدرک دهی، 

جزوه خوانـی، امتحـان کتبـی و ده هـا نمونـه 

دیگـر ایـن برداشـت را تأییـد می کننـد(، آیـا 

خطـر جدی »دانشگاهی شـدن«، حـوزه را تهدید 

نمی کنـد؟ آیـا ایـن همـان نکتـه ای نیسـت که 

بـزرگان و مراجـع حـوزه از مدت هـا قبـل و بر اثر 

اجـرای ایـن پروژه، نسـبت به آن احسـاس خطر 

کرده انـد و درمـورد آن هشـدار داده انـد؟

»دانشـگاهی  جـدی  خطـر  آیـا 
 شـدن«، حوزه را تهدید نمی کند؟ 
آیـا ایـن همـان نکته ای نیسـت که 
بـزرگان و مراجـع حـوزه از مدت هـا 
اثـر اجـرای ایـن پـروژه،  بـر  قبـل و 
خطـر  احسـاس  آن  بـه  نسـبت 
هشـدار  آن  درمـورد  و  کرده انـد 

داده انـد؟



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

134
در  تناقـض  نوعـی  چهـارم، 

بیان شـده  اهـداف  ماهیـت 

یک سـو  از  می شـود؛  احسـاس 

کاهـش  بـرای  جـدی  دغدغـه 

و  طـالب  تحصیـل  مدت زمـان 

محدودکـردن آن ابـراز می شـود 

و از سـوی دیگـر، لـزوم مطالعـه 

و آشـنایی بـا حوزه هایـی جدیـد 

و متعـدد، از علـوم انسـانی و 

ریاضـی  تـا  گرفتـه  اجتماعـی 

سـویی  از  می شـود.  طـرح 

سـطوح  در  حـوزوی  دروس  تخصصی کـردن 

گرایش هـای  و  می شـود  دنبـال  مختلـف 

مختلـف از هـم تفکیـک می شـوند و از سـویی 

نیاز به داشـتن دانش در رشـته های غیرحوزوِی 

می گـردد. مطـرح  پیش گفتـه 

پنجـم، بایـد بـه ایـن مسـئله دقـت کـرد کـه 

در یـک مقیـاس جهانـی، شـرایط جامعـه ایراِن 

پـس از انقـالب اسـتثنایی اسـت؛ چراکـه بـا 

روحانیـون،  قرارگرفتـن  حاکمیـت  رأس  در 

نقش هـای اجتماعـی متعدد و جدیدی بر عهده 

آنـان گذاشـته شـد کـه تـا پیـش از ایـن توسـط 

غیرروحانیـون ایفـا می گشـت. ایـن مسـئله، 

یعنـی افزایش چشـم  گیر نقش هـای اجتماعی 

روحانیـت، برخـالف مسـیر سـده های اخیـر در 

سـطح جهان بوده اسـت که در آن، کارویژه های 

نهاد دین مدام توسـط سـایر نهادهای اجتماعی 

بر عهده گرفته شـده و روزبه روز از آن ها کاسـته 

شـده است. 

»تمایزیابـی  را  فراینـد  ایـن  شـجاعی زند 

سـاختی« می نامد و می نویسـد: 

»تمایزیابـی سـاختی فراینـدی 

جایـگاه  از  را  دیـن  کـه  اسـت 

اجتمـاع  در  بالمنـازع خویـش 

مسـئولیت  از  و  داده  تنـزل 

نقش هـای  ایفـای  سـنگین 

متنـوع در عرصه هـای گوناگـون 

و پذیرفتـن کارکردهـای متعـدد 

در امـور مختلـف وامی رهانـد« 

)شـجاعی زند، 1379(. وی ایـن 

فراینـد را به عنـوان مرحلـه ای از 

مراحـل »عرفی شـدن نهـادِی« دیـن در جامعـه 

مـدرن در نظـر می گیـرد.

اگر این توصیف را بپذیریم، آن گاه ما در ایران 

بـا یـک فرایند معکـوس مواجهیم کـه می توان 

گذاشـت.  نـام  نهـادی«  »قدسی شـدن  را  آن 

در ایـن شـرایط اسـتثنایی، طبیعـی اسـت کـه 

واکنش هایی چون تمایل پاسـخ گویی به تمام 

نیازهای بشری در تمام ابعاد، در بخشی از نهاد 

حـوزوی کـه در حاکمیـت حضـور یافتـه، دیـده 

شـود. با چنین زمینه ای، این قشـر از روحانیت 

تمایل بسـیار زیـادی دارد نظام آموزش حوزوی 

را به گونـه ای شـکل دهـد کـه بـا کمّیـت هرچـه 

بیشـتر و در زمـان هرچـه کوتاه تـر، نیروهایی را 

بـرای بـه عهـده گرفتـن ایـن نقش های فـراواِن 

خالی مانـده تربیـت کند. بـرای تحقق این هدف 

چـه ابزاری از بوروکراسـی کاراتر اسـت؟

کـه  اسـت  پررنگ شـدن مفهومـی  ششـم، 

شـاید بتـوان آن را »کمّیت گرایـی« نامید. توجه 

خـاص بـه موضـوع کمّیـت در ابعـاد مختلفـی 

قرارگرفتــن  کمیــت  حا رأس  در 
روحانیــون، نقش هــای اجتماعی 
متعــدد و جدیــدی بــر عهــده آنــان 
از  پیــش  تــا  کــه  شــد  گذاشــته 
ایــن توســط غیرروحانیــون ایفــا 
می گشــت. ایــن مســئله، یعنــی 
نقش هــای  چشــم  گیر  افزایــش 
برخــالف  روحانیــت،  اجتماعــی 
مســیر ســده های اخیــر در ســطح 

جهــان بــوده اســت
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فارغ التحصیـل، مقـدار  تعـداد طـالب  چـون 

سـال های اشـتغال بـه تحصیـل، تعداد بیشـتر 

حوزه هـای مطالعاتـی )در برابـر عمق یافتـن در 

یـک حـوزه خـاص(، به کارگیـری نمـره به عنوان 

مـالک ارزشـیابی و مـواردی ماننـد آن، همـه و 

همـه نشـان دهنده توجـه بـه ایـن مفهوم انـد. 

مفهومـی کـه خود، زیرمجموعـه مفهومی عام تر 

اسـت: »سـنجش و اندازه گیـری«. مفهومـی که 

در نظام آموزشـی سـنتِی غیربوروکراتیک حوزه 

جـای خـود را در سلسـله مراتب اولویت و توجه، 

بـه متغیـر »کیفیت« مـی داد.

هفتـم، ابـراز تمایـل شـدید آیـت اهلل مصباح 

نظـام  در  تصمیم گیـری  مراکـز  تمرکـز  بـه 

آموزشـی حـوزه اسـت. به طوری کـه دیدیم، وی 

از مسـئله تکثـر مراکـز تصمیم گیـری و بـروز 

اختالفـات و اصطکاک هـای احتمالـی به عنوان 

یکـی از مشـکالت حـوزه و موانـع تحقـق پـروژه 

یـاد  )طـرح تحـول حـوزه(  بوروکراتیزاسـیون 

می کند. این مسـئله از یک سـو زمانی معنادارتر 

می شـود که به عمق و گسـتره تکثر قوا در دوره 

پـس از مرجعیـت آیة اهلل بروجـردی توجه کنیم 

و در قسـمت مقاومت هـا در برابـر ایـن پـروژه 

نیـز مشـاهده کنیـم کـه بسـیاری از ایـن مراکز 

تصمیم گیری و تأثیرگذاری، با چنین روندی با 

درجه هـای گوناگـون مخالفـت دارند و مخالفت 

خـود را بـا ابزارهـای مختلـف ابـراز و اعمـال 

می کننـد. طبیعـی اسـت که در چنین شـرایطی 

متولیـان طـرح علی رغم دراختیارداشـتن منابع 

قـدرت برون حـوزوی و بخشـی از سـرمایه های 

میـدان حـوزه، بـا توجـه بـه ایـن مقاومت هـا 

ترجیـح دهنـد کـه تنهـا مرجـع تصمیم گیرنـده 

در این بـاره باشـند و یـا سـایر مراکـز تأثیرگذار با 

نظریـات آنـان همراهـی کنند.

آیـا آنچـه می خواهند »بوروکراتیزاسـیون« 
است؟

میـان  می شـود  تـالش  قسـمت  ایـن  در 

گزاره هـای استخراج شـده از متـون یاد شـده و 

مؤلفه هـای تعریـف مفهـوم بوروکراتیزاسـیون 

در سـنت وبـرِی جامعه شـناختی، مقایسـه ای 

انجـام شـود تـا مشـخص گـردد تـا چه حـد این 

دو بـر هـم منطبـق هسـتند.

نشانه اول
تحقـق گـزاره »انتظـام امور از طریـق احکام، 

قوانین و مقررات اجرایی« در مطالب بیان شـده 

از طـرف متولیـان طـرح، بسـیار واضـح اسـت. 

تکـرار فـراوان واژه هایـی چـون »آیین نامـه«، 

»ابالغیه«، »دسـتورالعمل« و مانند آن ها در دو 

متـن مـورد بررسـی به صورت واضـح تحقق این 

شـرط را اثبـات می کنـد.

نشانه دوم
گـزاره »فعالیت هـای منظم الزم برای مقاصد 

سـاختاری« و »تابـع دیوان سـاالری« به صـورت 

وظایـف رسـمی و به شـیوه ای ثابـت، دومیـن 

معـرف پدیـده بوروکراسـی از منظـر وبـری بود. 

بـا دقتـی نه چنـدان زیـاد در متـون یاد شـده 

مشـخص می شـود کـه با اصرار بـر مواردی چون 

نهادسـازی های فراوان، تشـکیل کمیسـیون ها 

و کارگروه هـا و ماننـد آن، گـزاره تعیین وظایف 

به صـورت رسـمی و منظـم محقـق شـده اسـت.
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نشانه سوم
بررسـی،  مـورد  متـون  تمامـی  در  تقریبـًا 

بـا  علمـی  گزینـش  ابزارهـای  از  اسـتفاده 

بیان هـای متفاوت تصریح شـده بود؛ گزینشـی 

کـه نـه از سـوی مراکـز متعـدد تصمیم گیرنـده، 

کـه به صورتـی متمرکـز، واحـد و ثابـت اعمـال 

می شـد. برگـزاری امتحانـات کتبـی به صـورت 

همگانـی و تصحیـح اوراق امتحانـی به صـورت 

متمرکـز، یکـی از نمودهـای روشـن اعمـال این 

شـیوه نظارتـی اسـت. از دیگر ابزارهـای نظارتی 

در پـروژه بوروکراتیزاسـیون حـوزه، تأسـیس 

معاونـت »آمـار و بررسـی« در حوزه هـای علمیه 

بـود کـه مسـئولیت نظـارت بـر رونـد گزینـش، 

پایـش عملکـرد اخالقـی و اجتماعـی طـالب و 

اعمـال تنبیهـات احتمالـی الزم را بر عهده دارد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه در نظـام سـنتی حـوزه 

چنیـن موضوعـات و مسـائلی به صورتـی عرفی 

بـا نظـارت عام خوِد اهالی حوزه و تحت اشـراف 

عـام مراجـع، اسـتادان و مجتهدیـن حل وفصل 

می شـد. این تغییر نشـانگر تحقق واضح شـرط 

سـوم وبر در تعریف مفهوم بوروکراسـی - یعنی 

»تقسـیم وظیفـه اختیـار صـدور 

به صورتـی  الزم  فرمان هـای 

پایـدار و بـا اسـتفاده از قوانیـن، 

با اسـتفاده از ابزارهای سـرکوب، 

خـواه روانـی و خواه فیزیکی و در 

اختیـار انحصارِی مقام رسـمی« 

- در نظـام آموزشـی حوزه اسـت.

نشانه چهارم
چهارمیـن شـرط، مربـوط بـه 

دو موضـوع جداگانـه امـا مرتبـط بـا هم اسـت؛ 

پیش بینی هـای  و  مقـررات  »درنظرگرفتـن 

روش منـد بـرای انجـام منظم و مـداوم وظایف 

کنش گـران« و »پذیرفتـن کنش گـران به عنوان 

عضـو بـا لحاظ کـردن صالحیت هـای عمومـی 

بـرای خدمـت«.

مرتـب  نـگارش  بـا  به وضـوح  اول  بخـش 

قوانیـن و مقـررات تـا جزئی تریـن بخش هـای 

نظـام آموزشـی حـوزه و نیـز انجـام جزئی تریـن 

پیش بینی هـا بـرای فعالیت هـای آنـان محقـق 

شده است. بخش دوم نیز با برگزاری کنکورهای 

سـاالنه و قضـاوت دربـاره صالحیت های علمی 

و پـس از آن انجـام مصاحبه هـای عقیدتـی و 

سیاسـی توسـط دوایـر گزینش حـوزه به صورت 

جـدی عملیاتی شـده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق نظر بسـیاری 

از مورخـان، یکـی از ویژگی هـای بـارز نظـام 

آمـوزش سـنتی حـوزه، آسـان بودن ورود به این 

نهـاد و نبـود مقدمـات دسـت وپاگیری چـون 

آزمون هـای ورودی یـا مصاحبه هـای گزینشـی 

و بـه یـک تعبیـر سیاسـت »درهای بـاز« به روی 

مشـتاقان فراگیـری علـوم دینی 

بوده اسـت.

نشانه پنجم
سیسـتم  بعـدی  معـرف 

وبـر،  دیـد  از  بوروکراتیـک 

بـر  مبتنـی  »نظامـی  تحقـق 

سلسـله مراتب اداری بـا سـطوح 

گرچـه  بـود.  اقتـدار«  مختلـف 

حـوزه  سـنتی  آموزشـی  نظـام 

در  نظارتــی  ابزارهــای  دیگــر  از 
حــوزه،  بوروکراتیزاســیون  پــروژه 
و  »آمــار  معاونــت  تأســیس 
علمیــه  حوزه هــای  در  بررســی« 
بــر  نظــارت  مســئولیت  کــه  بــود 
عملکــرد  پایــش  گزینــش،  رونــد 
و  طــالب  اجتماعــی  و  اخالقــی 
اعمــال تنبیهــات احتمالــی الزم را 

دارد. عهــده  بــر 
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خـود دارای انتظامی شـگفت آور 

و سلسـله مراتبی محکـم بـوده، 

این سلسـله مراتب ویژگی اداری 

و رسـمی نداشـته اسـت بلکـه 

به صـورت عرفـی، درونی شـده و 

غیربوروکراتیک اعمال می شـده 

اسـت. طـالِب هـر سـطِح باالتـر 

نسـبت بـه سـطوح پایین تـر از 

خـود دارای نوعـی اقتدار بوده اند 

و حتـی تعلیـم برخـی دروس را 

برای طالب کم سـابقه تر بر عهده 

می گرفته انـد؛ اسـتادان نسـبت بـه سابقه شـان 

به صـورت عرفـی دارای منزلتـی متفـاوت بـوده 

و در نهایـت مراجـع تقلیـد در باالتریـن نقطـه 

هـرم اقتدار ایسـتاده بودند. این سلسـله مراتب 

نـه سلسـله مراتِب »قـدرت« کـه سلسـله مراتب 

»اقتـدار« بـوده اسـت؛ چراکـه در تعریف وبری، 

اقتـدار گونـه ای توانایـِی اعمـال اراده بر دیگری 

اسـت که از سـوی زیردسـت دارای مشـروعیت 

و مقبولیـت باشـد. بـه ایـن معنا سلسـله مراتب 

جدیـد مدیریـت حـوزه بیشـتر هرمـی از »قدرت 

»سلسـله مراتبی  تـا  اسـت  اداری-قانونـی« 

سـنتی«. این گزاره نیز مصداق شـروطی اسـت 

کـه وبـر بـرای بوروکراتیک خوانـدن یـک تحول 

بیـان کـرده اسـت: »نظامـی مبتنـی بـر روابـط 

فرادستی و فرودستی که در آن، اداراِت پایین تر 

زیرنظر ادارات باالتر هسـتند.« جالب این اسـت 

کـه آمارهـای رسـمی نشـان می دهـد در سـال 

1376 حوزه های علمیه کل کشور دارای 3768 

نفـر کارمنـد حقوق بگیر تمام وقـت و نیمه وقت 

طـرح  نتایـج  )نـک:  بوده انـد 

آمارگیـری از حوزه هـای علمیـه 

سراسـر کشـور، 1376( کـه ایـن 

حجـم از کارکنـان مزدبگیـر، خود 

تـا حـدی بوروکراتیزه شـدن یـک 

مجموعـه سـنتی را بـه تصویـر 

می کشـد.

نشانه ششم
اداری  فعالیت های  جدایی 

خصوصی  زندگی  حوزه  از 

کنش گران است و نماد آن تمایز 

حوزه اداری از خصوصی است.

این شرط به صورت بارزی در حوزه محقق 

پروژه  آغاز  از  پیش  تا  چراکه  است؛  شده 

بوروکراتیزاسیون حوزه، مدیریت این مجموعه 

به صورتی متکثر و در »بیوت« مراجع صورت 

می گرفت. حتی به صورت فیزیکی، در بسیاری 

محل  همسایگی  در  مرجع  یک  بیِت  اوقات 

سکونت او قرار داشت. اما به مرور و به خصوص 

بوروکراتیزه کردن  پروژه  جدی  اجرای  از  پس 

حوزه، این جدایی چه در بخش فیزیکی و چه 

به لحاظ مدیریتی اتفاق افتاد و مراکز مدیریتی و 

اداری حوزه از بیوت علما مستقل شده اند. حتی 

به لحاظ مالی نیز وابستگی این مراکز مدیریتی 

به مبالغ اعطایی از سوی علما به صورت منطقی 

کاهش یافته و حاکمیت مبالغی را هرساله در 

بودجه عمومی کشور برای هزینه های اداره این 

سیستم اختصاص می دهد. 

نشانه هفتم
دیوان سـاالری ماهیتـی »عقالنـی« دارد، بـه 

در  تقلید  مراجع  نهایت  در 
باالترین نقطه هرم اقتدار ایستاده 
نه  سلسله مراتب  این  بودند. 
که  »قدرت«  سلسله مراتِب 
بوده  »اقتدار«  سلسله مراتب 
وبری،  تعریف  در  که  چرا است؛ 
اعمال  توانایِی  گونه ای  اقتدار 
که از سوی  اراده بر دیگری است 
و  مشروعیت  دارای  زیردست 

مقبولیت باشد.
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ایـن معنـا کـه قوانیـن و وسـایل و اهـداف و 

واقع گرایـی بـر آن حاکـم اسـت. 

بـا مطالعـه بخش هـای برگزیـده از متـون 

متولیـان حـوزوی، مـواردی چـون توجه شـدید 

بـه پررنگ کـردن مفاهیمـی چـون زمان منـدی، 

پیش بینی پذیـری، صرفه جویی در زمان و توان، 

جسـت وجوی نزدیک تریـن و عقالنی تریـن راه 

بـرای رسـیدن بـه هدف و ماننـد آن ها به وضوح 

مشـخص است.

نشـانه هشـتم: دوگانـه »انسـان فرهیخته« / 
»انسان متخصص«

ماکـس وبـر1 معتقـد اسـت، در پـس همـه 

مباحثـی که اکنون درباره مبانی نظام آموزشـی 

شاهد هستیم، مبارزه سنخ »انسان متخصص« 

بـا سـنخ قدیمی تـر »انسـان فرهیختـه« دیـده 

دیوان ساالرشـدن  را  مبـارزه  ایـن  می شـود. 

گریزناپذیـر و در حـال گسـترِش همه مناسـبات 

عمومـی و خصوصـی قـدرت و اهمیـت فزاینده 

تخصـص و دانـش تخصصی پدید آورده اسـت.

ایـن مسـئله یکـی از نقـاط متمایزکننـده 

نظام آموزشـی سـنتی حوزه و نظامی اسـت که 

متولیـان پـروژه بوروکراتیزه کردن حـوزه تصویر 

می کننـد. در پـِس تصویـری کـه آنـان از طلبـه 

ایدئـال »فارغ التحصیـل« از این نظام آموزشـی 

در  طلبـه متخصـص  نوعـی  ارائـه می کننـد، 

رشـته ای خاص دیده می شـود که به سرعت و در 

مدت زمانی کوتاه تر از طلبه سنتی تحصیالتش 

را بـه »اتمـام« می رسـاند و وارد عرصـه جامعـه 

بـرای ایفـای نقـش اجتماعی یا سیاسـی ای که 

از قبـل بـرای او پیش بینـی شـده می گـردد. این 

تصویـر بـا تصویـر طلبـه ایدئال نظام سـنتی که 

هیـچ گاه »فارغ التحصیل« نمی شـد و به صورت 

عمرانـه در حـال تحصیـل، تدریـس، مطالعـه و 

پژوهـش علمـی بـود متفاوت اسـت.

نشانه نهم: تأکید بر انجام امتحانات تخصصی
تا پیش از دوران مرجعیت آیة اهلل بروجردی، 

امتحانات کتبی تقریبًا جایی در نظام آموزشـی 

حـوزه نداشـته اسـت. در دوره مرجعیـت آیة اهلل 

بروجـردی، بـا تصمیم به سـامان دهی وضعیت 

شهریه های طالب، نوعی امتحان کتبی تعیین 

سـطح اما به صـورت محدود صـورت می گرفت. 

در سـال های بعـد، این امتحانـات تنها در پایان 

دوره مقدمـات و بـرای ورود بـه دوره سـطح و در 

مدارسـی مشـخص برگزار می شد.

به بیان دیگر، تا این دوره مالک اصلِی تداوِم 

حضور در سطوح باالتر حوزه، ارزیابی خود فرد 

و سطح  آموخته ها  علمی،  آمادگی  میزان  از 

علمی اش بود. وضعیتی که نوعی توجه جدی 

به فردیت طالب، اعتماد سیستم به ارزیابی 

خود آنان از خویشتن و تکیه بر سازوکار کنترل 

درونی را به ذهن متبادر می کند.

امـا امـروزه نوعـی گزینـش کنکوری شـکِل 

تـوده ای، بـدون توجـه بـه فردیـت کنش گـران، 

در حـوزه در حـال اجراسـت.

نشانه دهم: گواهی نامه های تحصیلی
در سیســـتم ســـنتی حـــوزوی، تنهـــا 

گواهی نامـــه معتبـــر و مطـــرح مکتـــوب، 

جـــواز اجتهـــاد بـــود امـــا هرچـــه از اجـــرای 

ــذرد،  ــوزه می گـ ــیون حـ ــروژه بوروکراتیزاسـ پـ

دغدغـــه دریافـــت »مـــدرک« تحصیلـــی، کســـب 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

رم
چها

م و 
سو

ره 
شما

139
ــگاهی  ــادل دانشـ ــدارک معـ مـ

از نظـــام حـــوزوی، افزایـــش 

اعتبـــار مـــدارک حـــوزوی در 

ـــار  ـــا اعتب ـــه ای ب ـــد مقایس فراین

مـــدارک دانشـــگاهی و مســـائلی 

حـــوزه  در  دســـت  ایـــن  از 

می شـــود.  مشـــاهده 

نفـــِس توجهـــی این چنین 

پررنگ به مســـئله مـــدرک در 

نظام آموزشـــی حوزوی، خود از 

بوروکراتیزاسیون  نشـــانه های 

چنیـــن  می شـــود؛  قلمـــداد 

مجوزهایی  یـــا  گواهی نامه ها 

طبیعتـــًا »عنصـــر منزلتـــی« 

اجتماعـــی  موقعیـــت  در  را 

تقویـــت  صاحب منصبـــان 

می کننـــد.

در این نوشـــتار، جایـــگاه اجتماعی طلبه 

بـــا میـــزان اعتبار مـــدرک او مرتبط شـــده 

اســـت. که به صورتی شـــفاف، میـــان اعتبار 

مدرک دانشـــگاهی و مدرک حوزوی مقایسه 

صـــورت گرفته اســـت و به نوعی دانشـــگاه، 

در جایـــگاه ُکفو حوزه قرار داده شـــده اســـت 

و به روشـــنی دغدغه اشـــتغال با اســـتفاده از 

مدرک حـــوزوی طرح می شـــود؛ نکته ای که 

احتمااًل در نظام معنایی حوزه ســـنتی سابقه 

نداشـــته اســـت. آخر این که نقش و اهمیت 

دولت در به رســـمیت شناخته شـــدن مدرک 

تحصیلـــی توســـط آن نیز به صـــورت جدی و 

پررنـــگ برای کنش گر حوزوی مطرح شـــده و 

مورد اشـــاره قرار گرفته اســـت؛ 

مســـئله ای بدیع که با دغدغه 

تاریخـــی و ســـنتی حوزه های 

شیعی در اســـتقالل از دولت ها 

و حکومت هـــا تناقض عریانی 

نه تنهـــا  این کـــه  دارد. چـــه 

اســـتقالل حوزه را زیر ســـؤال 

می بـــرد، بلکه الاقل بخشـــی 

از منزلـــت و مشـــروعیت خود 

را از پذیـــرش یا عـــدم پذیرش 

مدرک خـــود از ســـوی دولت 

می کند. جســـت وجو 

مالک هـای  یازدهـم:  نشـانه 
قابل محاسبه

تمایـل به قابل محاسـبه کردن 

نظـام  در  مختلـف  مقـوالت 

آموزشـی سـنتی حوزه، از مشـخص کردن دقیق 

تعـداد سـال های تحصیـل یـک طلبـه گرفتـه 

آموخته هـای وی  قابل اندازه گیری نمـودن  تـا 

توسـط سیسـتم نمره دهـی، همـه و همـه در 

مقولـه ای جـا گرفـت کـه مـا آن را بـا زیرعنـوان 

کلـِی »کمّیت گرایی« سـامان می دهیم. اساسـًا 

»مقـررات قابل محاسـبه« بـرای دیوان سـاالری 

نویـن اهمیـت زیـادی دارد. 

به نظر می رسد این نشانه ها به خوبی صحِت 

ادعـای نسـبت دادن مفهـوِم بوروکراتیزاسـیون 

را بـه پـروژه در حـال وقـوع در نظـام آموزشـی 

حـوزوی اثبـات می کند. 

دقت، سرعت، عدم ابهام، آگاهی از پرونده ها، 

تـداوم، بصیـرت، وحدت، فرمان ُبـرداری کامل، 

نقــاط  از  یکــی  مســئله  ایــن 
آموزشــی  نظــام  متمایزکننــده 
ســنتی حــوزه و نظامــی اســت کــه 
متولیــان پــروژه بوروکراتیزه کــردن 
حــوزه تصویــر می کننــد. در پــِس 
طلبــه  از  آنــان  کــه  تصویــری 
غ التحصیــل« از ایــن  ایدئــال »فار
می کننــد،  ارائــه  آموزشــی  نظــام 
در  متخصــص  طلبــه  نوعــی 
رشــته ای خــاص دیــده می شــود 
کــه به ســرعت و در مدت زمانــی 
ســنتی  طلبــه  از  کوتاه تــر 
»اتمــام«  بــه  را  تحصیالتــش 
می رســاند و وارد عرصــه جامعــه 
بــرای ایفــای نقــش اجتماعــی یــا 
او  بــرای  قبــل  از  کــه  سیاســی ای 

می گــردد. شــده  پیش بینــی 
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کاهـش برخورد و هزینه های مادی و شـخصی، 

دیوان سـاالرانه،  اداری  دسـتگاه  در  همگـی 

به ویـژه در شـکل یکه سـاالرانه آن، بـه حد بهینه 

می رسـد.

و  مسـتند  به صـورت  می توانیـم  اینـک 

مسـتدل ادعـا کنیـم کـه حـوزه به شـدت درگیـر 

اسـت. بوروکراتیزه شـدن  پـروژه 

بوروکراتیزاســـیون  احتمالی  پیامدهای 
حوزه چیســـت؟

کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز  نکتـه 

بوروکراتیزاسـیون یـک ابـزار کارای مدیریـت و 

سـازمان دهی )و چه بسـا کاراترین آن ها( است. 

امـا  بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن ابزاِر بسـیار 

ابـزاری خنثـی و فاقـد  کارای سـازمان دهی، 

تبعـات منفـی اسـت. در این جـا بـه بعضـی از 

تبعـات منفـی آن می پردازیـم، کـه عبارتنـد از: 

اول: کاهـش وجهـه کاریزماتیـک مراجـع و 
حوزه اسـتادان 

از منظر وبر اصواًل بوروکراتیزاسیون فرایندی 

اسـت غیرشـخصی کـه گونـه ای اقتـدار قانونی 

و عقالیـی را جایگزیـن اقتـدار وابسـته بـه فـرد 

و سـنت می کنـد. ضمنـًا مشـاهده کردیـم کـه 

به صـورت عینـی نیـز مراجـع تقلیـد موقعیـت 

محـوری خـود را در اداره امـور حـوزه علمیـه بـه 

نهادهـای بوروکراتیـک و اداری واگـذار کـرده و 

خـود بـه جایـگاه نظارتـی تغییر نقـش داده اند.

اسـت کـه  بـا چنیـن توصیفـی، منطقـی 

بـا تعمیم یافتـِن ایـن پـروژه آنـان موقعیـت 

کاریزماتیـک خـود را نیـز به صـورت آهسـته 

در سـاختار حـوزه از دسـت بدهنـد. به بیـان 

دیگـر، نقـش مراجـع تقلیـد و اسـتادان حـوزه، 

کـه برخـالف نظام آموزشـی دانشـگاهی نه تنها 

بودنـد  طـالب  توجـه  مـورد  علمـی  به لحـاظ 

بلکـه الگـوی اخالقـی و اجتماعـی و گاهـی 

سیاسـی آنـان نیـز قلمـداد می شـدند، اینـک 

بـا واگذارکـردن ایـن موقعیـت تنهـا بـه نقـش 

واژگان  بـا  می شـود.  فروکاسـته  آمـوزگاری 

جامعه شـناختی، مراجـع و اسـتادان طـالب 

از  بوروکراتیزاسـیون،  پـروژه  کامل شـدن  بـا 

موقعیـت مرکـزِی سـنتی خـود در چنـد میـداِن 

مختلـِف پیش گفتـه محـروم شـده و تنهـا در 

مرکـز میـدان علـم قـرار خواهند داشـت. اگر چه 

- کـه  دانشـگاهی  نظـام  بـرای  ایـن مسـئله 

به صـورت سـنتی تنهـا رسـالت آمـوزش علـم 

را بـرای خـود متصـور بـوده، از قضاوت هـای 

ارزشـی دوری می جویـد و غالبـًا فراغت از ارزش 

را به مثابـه یـک فضیلـت می سـتاید - به مثابـه 

یـک پیامـد منفـی تلقـی نشـود، بـرای حـوزه 

به عنـوان نظامـی کـه تاکنـون محـل تالقـی دو 

میـدان علـم و دیـن بـوده اسـت، یـک پیامـد 

مسـئله زا و مشـکل آفرین خواهـد بـود.

دوم: کاهش ابتکار، خالقیت و فردیت طالب
بوروکراتیزاسیون آزادی های فردی را کاهش 

می دهـد، روحیـه خالقـه و بلندپروازی هـای او 

را محـدود می کنـد و باعـث سـلب ابتـکار عمـل 

از او می شـود )میلـز و گـرث در مقدمـه وبـر، 

.)60 :1387

ایـن پیامدهـا، در نظـام آموزشـی حـوزوی 

نامطلوبـی  احتمـااًل  و  اساسـی  تغییـرات 
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محسـوب می شـود؛ چراکـه در 

نظـام آموزشـی سـنتی حـوزه هر 

سـه آن مـوارد به شـکل جـدی 

وجود داشـته اسـت: آزادی عمل 

فـردی در مـواردی چـون انتخاب 

اسـتاد مـورد نظـر و کالس درس 

مـورد عالقه، آزادی عمل در سـّن 

ورود، اتمـام یـک دوره و ورود به 

دوره دیگـر، آزادی عمـل اسـتاد 

در دادن یـا نـدادن جـواز اجتهـاد 

و مـوارد مشـابه دیگـر، ابتـکار 

عمـل در انتخـاب نـوع گرایش های مطالعاتی و 

تحصیلـی، ابتـکار عمـل در تمرکـز بر موضوعات 

علمـی خـاص بـدون دغدغـه محدودیـت زمانی 

و ماننـد آن هـا، همـه و همـه نشـان دهنده 

پررنگ بـودن ایـن مـوارد ممتـاز در حوزه سـنتی 

بوده انـد. حـال آن که بـا بوروکراتیزه شـدن حوزه 

تمامـی مـوارد یاد شـده به شـکل جـدی تحـت 

تأثیـر قـرار گرفتـه و تهدیـد می شـوند.

سـوم: خطر وابسته شـدن به دولت هـا و حاکمیت 
سیاسی

با این پیش فرض که بوروکراتیزاسـیون ابزار 

دقیق و قدرتمندی است که می تواند در خدمت 

منافـع گوناگون اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی 

قرار گیرد این خطر برای حوزه علمیه قم بسـیار 

جدی اسـت که با توجه به ماهیت بوروکراسـی، 

تمایـل آن بـه تمرکـز قـوا و تکثرزدایـی از مراکـز 

تصمیم گیـری و نیـز بـه کنتـرل درآوردن کامـل 

مجموعـه تحـت مدیریـت، بـه بـازوی اجرایی و 

کاماًل وابسته حاکمیت های سیاسی بدل شود. 

ایـن مسـئله با توجه بـه پرهیز و 

دغدغه تاریخی روحانیت شـیعه 

در مسـتقل نگه داشـتن خـود از 

سـیطره قـدرت سیاسـی آفتـی 

جـدی بـرای حوزه هـای علمیـه 

محسـوب می شود.

مجموعه ایـن پیامدهای غیر 

نیت منـد و شـاید حتـی پنهان از 

چشـم طراحـان و دنبال کنندگان 

ایـن پـروژه، می توانـد ضربـه ای 

نقـاط  از  بسـیاری  بـه  جـدی 

قـوت اصلـی و وجـوه ممیـزه ارزش منـد نظـام 

آموزشـی حـوزه وارد کنـد و آن را بـه نوعـی نظام 

متوسـط الحال  معمولـی،  شبه دانشـگاهی 

کـه  مجموعـه ای  نمایـد؛  بـدل  میان مایـه  و 

به احتمـال فـراوان نمی توانـد حتـی نیروهایـی 

بـا کیفیـت سـابق را بـه جامعـه تحویـل دهـد.

مقاومت هـای درونـی حـوزه در برابـر پـروژه 
بوروکراتیزاسیون

سـنت و تاریخچـه طوالنـی حوزه های علمیه 

شـیعه از نوعـی تکثر قـوا و کثرت ماهوی مراکز 

تصمیم گیـری خبر می دهد. چنین پیشـینه ای 

علی رغـم تـالش و خواسـت متولیـان پـروژه 

بوروکراتیزه کـردن حـوزه الاقـل در میان مـدت 

امـکان یک دسـت نمودن مراکـز تصمیم گیـری 

و مدیریـت بوروکراتیـک متمرکـز را سـلب کرده 

است.

در مقاطـع زمانـی گوناگـون و به شـیوه های 

مختلـف، مقاومت هایـی جـدی در برابـر پـروژه 

کـه بـا دغدغـه  مسـئله ای بدیـع 
حوزه هـای  سـنتی  و  تاریخـی 
شـیعی در اسـتقالل از دولت هـا و 
حکومت هـا تناقض عریانـی دارد. 
چه این که نه تنها اسـتقالل حوزه 
را زیـر سـؤال می بـرد، بلکـه الاقـل 
مشـروعیت  و  منزلـت  از  بخشـی 
خـود را از پذیـرش یـا عدم پذیرش 
دولـت  سـوی  از  خـود  مـدرک 

می کنـد. جسـت وجو 
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بوروکراتیزاسـیون حوزه از سـوی 

مراکـز قدرتی غیـر از مراکز قدرِت 

داخـل و خـارج از میـدان حـوزه 

ابـراز شـده و اجـرای ایـن پـروژه 

را در ابعـاد مختلـف بـا مشـکل 

یـا تأخیـر مواجـه کـرده اسـت. 

دیدیـم کـه ایـن مسـئله به حدی 

بـوده کـه  تأثیرگـذار  شـفاف و 

آیـة اهلل مصبـاح یـزدی و آیـة اهلل 

محمـد یـزدی در آخریـن متونـی 

کـه دربـاره ایـن طـرح نوشـته بودنـد، به صورتی 

روشـن از ایـن اصطکاک هـای درونـی در نهـاد 

حـوزه گالیـه کـرده و حتـی از ایـن تکثر نظریات 

و دخالت هـای غیرهم سـو بـا ایـن تغییـرات 

به عنـوان »مشـکالت حـوزه« یـاد کـرده بودنـد:

موانـع تحقـق تحـول در حوزه هـای علمیـه 

در  تعـدد مراکـزی کـه کم وبیـش  چیسـت؟ 

تصمیم گیری هـای روحانیـت مؤثرنـد یکـی از 

مشـکالت حـوزه اسـت کـه مانـع از اتخـاذ یـک 

خط مشـی و تصمیمـی واحـد برای تمـام نظام 

حـوزه می شـود )مصبـاح یـزدی، 1389(.

مؤثرتریـن  بتـوان  شـاید  حاضـر  حـال  در 

کنش گـران منتقـد بـه ابعـاد مختلفـی از ایـن 

پـروژه را مراجـع سـنتی تر حـوزه - یعنـی به طـور 

مشخص آیة اهلل صافی گلپایگانی، آیة اهلل وحید 

خراسـانی و آیـة اهلل شـبیری زنجانـی - دانسـت؛ 

مراجعی که از سرمایه اجتماعی غیرقابل انکاری 

در میـدان حـوزه برخـوردار هسـتند. به عنـوان 

معرف هـای  از  یکـی  مثـال، 

سـنتی سـنجش میـزان سـرمایه 

اجتماعـی در میـدان حوزه تعداد 

شـرکت کنندگان در کالس هـای 

درس سـطح خـارج مراجع تقلید 

و مدرسـان حـوزه بـوده اسـت. 

کالس  معـرف،  ایـن  به لحـاظ 

درس خـارج فقـه و اصول آیة اهلل 

حسـین وحیـد خراسـانی بـدون 

کالس  پرازدحام تریـن  شـک 

درس حـوزه علمیـه قـم در سـال های پایانـی 

دهـه نـود شمسـی اسـت کـه در مسـجد اعظـم 

قـم برگـزار می شـود.

مخالفت هـای ایـن دسـته از مراجع بـا ابعاد 

مختلفـی از بوروکراتیزه کـردن حـوزه سـابقه ای 

طوالنـی دارد و از سـال های ابتدایـی انقـالب 

بـا شدیدترشـدن شـتاب آن، به صـورت شـفاف 

و روشـن و حتـی در آثـار مکتـوب آنـان نیـز 

نمـود داشـته اسـت. به منظـور آن کـه نمونه ای 

از ایـن مخالفت هـا را به صورتـی روش منـد و 

قابل اسـتناد بررسـی کنیم، ابتدا کتابی از آیة اهلل 

صافـی گلپایگانـی بـا عنـوان سـیر حوزه هـای 

علمـی شـیعه را بـا همـان سـبک تحلیـِل متنـی 
کـه دربـاره متـون مدافعـان این پروژه اسـتفاده 

کردیـم، مـورد بررسـی قـرار دادیم کـه در جدول 

شـماره 3 اهـم مـوارد مطرح شـده در ایـن منبع 

برمی شـمریم. را 

نقــش مراجــع تقلیــد و اســتادان 
حوزه، که برخالف نظام آموزشی 
به لحــاظ  نه تنهــا  دانشــگاهی 
علمــی مــورد توجــه طــالب بودنــد 
بلکــه الگــوی اخالقــی و اجتماعــی 
و گاهــی سیاســی آنــان نیــز قلمــداد 
گذارکــردن  می شــدند، اینــک بــا وا
نقــش  بــه  تنهــا  موقعیــت  ایــن 

آمــوزگاری فروکاســته می شــود.
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ه صافی
ّ
جدول شماره 3: خالصه ای از گزاره های مدنظر آیة الل

در مخالفت با طرح بوروکراتیزاسیون حوزه
)استخراج شده از: صافی گلپایگانی، 1388(

مفهوم برداشت شدهگزاره طرح شدهردیف

»حوزه هـا و مدرسـه های همگانـی بودنـد که در آن هرکسـی 1
می خواسـت می توانسـت تلمـذ نمایـد و بـدون هیچ گونـه 

تشـریفاتی بـه مقامـات بلنـد علمـی نائل گـردد.«

اشـاره بـه نبـود تشـریفات اداری در مدارس 
علمیـه به عنـوان یـک امتیـاز نظـام آموزشـی 

سـنتی حوزوی

»این کالس ها سال تحصیلی را تعیین نمی کند و شرط، این که 2
دانشجو یک سال یا چند سال کمتر در آن بماند نیست.«

طـرح گـزاره نبـود معیارهـای کّمـی در نظام 
آموزشـی حـوزوی به عنـوان یـک ارزش

»اساسًا هریک از این کالس ها به نحوی است که دانشجو 3
می تواند سال ها در آن بماند و در همان حد متخصص شود.«

سـتایش تیـپ »طلبه فرهیختـه« در برابر تیپ 
متخصص« »طلبه 

»چنـان نیسـت کـه اگـر کسـی بـدون صالحیـت و گذراندن 4
رتبـه قبـل در دروس و مجالـس علمـی در رتبـه بعـد و باالتـر 

حضـور یابـد و او را واجـد آن صالحیـت بشناسـند.«

اشاره به مکانیسم های کنترل درونی طالب 
و نظارت های عرفی و اجتماعی درونی میدان 
و  کنترل کننده  ابزار  یک  به عنوان  حوزه 

نظم دهنده

»کسـی که به مرحله اجتهاد نرسـیده باشـد، اگر در مناصب 5
و شـئونی که شـرعًا به مجتهد اختصـاص دارد مداخله نماید، 

یکی از بزرگ ترین گناهان را مرتکب شـده اسـت.«

طـالب  درونـی  کنتـرل  متغیـر  بـه  اشـاره 
به عنـوان یـک متغیـر محوری در نظام سـنتی 

حـوزه

»از این جهت در مدارس و حوزه های دینی و به طور کلی در اجتماعاتی 6
که بر اساس ایمان به خدا و رعایت امانت و درستی بر پا باشد، یک 
کنترل درونی و پلیس مخفی و نظام، خودبه خود قرار دارد که جریان 
امور تحصیلی و برنامه های مذهبی را که باید اجرا شود تحت نظم دقیق 
قرار می دهد؛ به طوری که هرکس صالحیت کار، مقام و تدریسی را 
نداشته باشد، اگر هم به او پیشنهاد کنند، خودش نخواهد پذیرفت.«

اشاره به متغیر کنترل درونی طالب به عنوان 
یک متغیر محوری در نظام سنتی حوزه

»بـه ایـن مالحظات در مدارس اسـالمی همیشـه یک مراقبت 7
پنهانـی، محصل را همراهـی می کند.«

مالک هـای نظم دهنـده کاماًل درونی شـده و 
متناسـب و هم گـون با کلیت سیسـتم، تاریخ 

و سـنت میدان

»محصـل خـود را موظف می داند که درس بخواند و از اسـتاد 8
بپرسـد و مـدرس هم بـرای خدا درس بگوید و شـاگرد تربیت 
نمایـد و ثـواب ایـن عمـل را نـه دانشـجو و نه اسـتاد، بـه تمام 

امـوال و ثروت دنیا نمی فروشـند.«

اشـاره بـه نقش محـوری ارزش هـای مذهبی 
در شـکل دهی بـه کنش هـای حوزویـان در 

نظـام سـنتی به عنـوان یـک ارزش
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»ایـن کالس، کالس بحـث، تدقیـق و تحقیـق اسـت و پایـان ۹
نـدارد و گروهـی تـا پایـان عمـر در ایـن کالس به نام اسـتاد یا 
شـاگرد، فحـص و کاوش هـای علمـی خود را ادامـه می دهند 

و بـه نتایـج علمی بیشـتر می رسـند.«

پایان ناپذیربـودن و عمرانگـی  از  یادکـردن 
فراینـد تحصیـل علـوم دینـی به عنـوان یـک 

ارزش

برتـری دادن الگـوی طلبـه فرهیختـه به طلبه همان1۰
متخصـص )برآمده از بوروکراتیزاسـیون(

»برنامـه مـدارس دینـی ماننـد دانشـگاه ها نیسـت کـه وقتی 11
به طـور مثـال سـال آخـر دانشـکده تمـام شـد، دیگـر به طور 
رسـمی جایـی بـرای بحـث، درس، تحقیـق و فراگرفتـن 

معلومـاِت بیشـتر نباشـد.«

ارزش قلمدادکـردن طوالنی بـودن و عمرانگی 
تحصیـل علـوم دینـی و برتـری دادن نظـام 
حـوزوی بـه نظـام دانشـگاهی از همین لحاظ

»حتـی مجتهدیـن تـا پایـان عمـر، در عیـن حـال که اسـتاد، 12
متخصـص و مجتهـد هسـتند، دانشـجو می باشـند.«

اشـاره سـتایش آمیز بـه نامحدودبودن مدت 
تحصیـل علوم دینـی و عمرانگی آن

»اگـر در عصـر حاضـر، توجـه به مادیـات، این برنامه هـا را از 13
مسـیر اصلـی خود خارج نسـازد.«

ترویـج  منفـی  تأثیـر  بـه  نسـبت  هشـدار 
ارزش هـای مـادی بـر نظـام آمـوزش سـنتی 
نتایـج  از  مهمـی  بخـش  )به عنـوان  حـوزه 

حـوزه( بوروکراتیزاسـیون  ناخواسـته 

»مؤسسـات علمـی دنیـا در عصـر مـا نقیصـه بزرگـی دارند و 14
آن ایـن اسـت کـه در تحقیق، تدریس و تفسـیر بـه معنویات و 

هدف هـای معنـوی نظـر ندارند.«

طـرح اداره حـوزه بـر اسـاس ارزش هـای 
غیرمـادی به عنـوان یـک نقطه برتری نسـبت 

بـه سـایر نظام هـای آموزشـی

»حوزه هـای علمیـه بـر اسـاس توقعـات مالـی و تأمیـن امـور 15
مالـی در حـال و آینـده تشـکیل نمی شـود و تحصیـل علـم، 
تدریـس، تعلـم و تعلیـم در اسـالم بیشـتر به عنـوان یک عمل 

قربـی مقـدس انجـام می شـود.«

مبّرابـودن از ارزش هـای مـادی به عنوان یک 
نقطـه قوت

»نظـام جدیـد تعلیم و آمـوزش اگر تمام عیـار و به صورت هایی 16
کـه در خـارج از حوزه هـای علمیـه رایـج اسـت، در حوزه هـا 
حاکـم شـود و ارزش هـای مـادی، گواهی نامه هـا و دریافـت 
دانشـنامه بـه همـان شـکلی که در دنیا مرسـوم شـده اسـت 
مطـرح گـردد، معنویـات حوزه هـا و تعهـد اسـتادان و طالب 
در مخاطـره قـرار می گیـرد و بـازده چنـان مدارسـی هرگـز با 

مـدارس حـوزه ای، قابل مقایسـه نخواهـد بود.«

هشـدار جامـع و جدی نسـبت بـه پیامدهای 
منفـی ترویـج ارزش های مـادی، نظام جدید، 
گواهی نامه هـا و مـواردی مشـابه نظام هـای 
آموزشـی غربـی بر نظام آموزشـی سـنتی غنی 

ه ز حو

گزاره هـای یاد شـده نشـان می دهـد کـه چـه 

فاصلـه و تمایـزی میان خواسـته های متولیان 

انجـام این پـروژه و نظرات و دغدغه های آیة اهلل 

صافـی به عنـوان یکـی از مراجـع هنجارفرسـت 

و اصلـِی حـوزه قـم وجـود دارد. ایـن مـورد تنهـا 

یـک نمونـه از مـوارد مخالفت گروه های صاحب 

قـدرت و سـرمایه اجتماعـی بـا انجـام این طرح 

در میـدان حـوزه اسـت. امـا ایـن مخالفت هـا 
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نمودهـای زیـاد دیگـری نیـز داشـته اسـت کـه 

به عنـوان مثـال بـه چنـد مـورد دیگـر از آن هـا 

اشـاره می کنیـم.

چنـد نفـر از مراجـِع مخالـف یـا منتقد جدی 

برخـی  بـه   1389 تیـر  در  بوروکراتیزاسـیون 

تالش هـا بـرای ایجـاد نوعـی تغییـر در شـیوه 

سـنتی ارائـه دروس حـوزه که در راسـتای پروژه 

بوروکراتیزه کـردن نظـام حـوزوی )بـا عناوینـی 

چـون »طـرح اسـتادمحوری« یـا »سـامان دهی 

دروس آزاد حـوزه علمیـه«( انجـام گرفتـه بـود، 

واکنشـی جدی نشـان دادند که لحن و محتوای 

پاسـخ ها نشـان از مخالفـت جـدی آنـان بـا 

طرح هـای این چنینـی داشـت. آیة اهلل شـبیری 

زنجانـی و آیـة اهلل لطـف اهلل صافـی در بخشـی از 

پاسـخ مشترکشـان اعـالم داشـتند:

ایـن برنامه هـا و طرح هـا غیرمقبـول و تغییر 

روش هـا و قّیم مآبی هـا حوزه هـا را در معـرض 

انقـراض و تغییـر هویت قـرار می دهد و عواقب 

سـوء دارد. بایـد تـا این جـا هـم کـه آمده انـد 

تصرفـات خـود را کوتـاه نمـوده و در حفـظ 

سـنت های حسـنه ای کـه هویت حوزه هـا بر آن 

بـوده همـکاری نماینـد کـه ان شـاءاهلل با همت 

همـگان، حیثیـات مقدسـه ثابت و برقرار باشـد 

)شـیعه نیوز، 29 تیـر 1389(.

لحـن بسـیار شـدید و تهدیدآمیـز پاسـخ، 

اسـتفاده از کلماتـی شـدید چـون »طرح هـای 

معادل دانسـتن  »قّیم مآبـی«،  و  غیرمقبـول« 

پیامدهـای این گونـه تغییـرات بـا حادتریـن 

توصیفـات ممکـن چـون »انقـراض حوزه هـا« و 

»تغییر هویت« آن ها و نیز نفس پاسخ مشترک 

سـه نفره بـه ایـن جریـان، اوج مخالفـت جـدِی 

ایـن بخـش مهـم از روحانیت سـنتی را با پروژه 

بوروکراتیزه کـردن حـوزه نشـان می دهـد. ضمنًا 

اسـتفاده از عبـارت »لزوم کوتاه کـردن تصرفاِت 

تـا این جـا صورت گرفتـه« نشـان از احسـاس 

نارضایتـی شـدید از تغییـرات انجام شـده در 

سـاختار حـوزه علمیـه بـود.

آیـة اهلل  واکنش هـا،  همیـن  ادامـه  در 

عبدالکریم موسـوی اردبیلی نیز واکنش نسـبتًا 

تنـدی بـه ایـن طرح و نیـز خطر روزافزون از بین 

رفتـن اسـتقالل حوزه هـای علمیه نشـان دادند 

و در پاسـخ خـود نوشـتند:

حوزه هـای  اصلـی  از مشـخصه های  یکـی 

علمیـه شـیعه از دیربـاز، اسـتقالل آن هـا و عدم 

وابسـتگی بـه هیـچ نهـاد و تشـکیالتی بـوده 

اسـت و ایـن مشـخصه، وجـه تمایـز روحانیـت 

شـیعه از غیـر آن بـوده و سـبب رشـد و تربیـت 

بزرگان و اعاظم بسـیاری گردیده اسـت؛ لذا هر 

اقدامـی کـه شـائبه از بین رفتن اسـتقالل حوزه 

و مرجعیـت را ایجـاد نمایـد یـا زمینه سـاز ایـن 

مطلـب گـردد، به نحـوی کـه بیـم آن رود کـه در 

آینده موجب صدمه رسـانی به روحانیت شـیعه 

گـردد، صـالح نمی باشـد و بایـد از آن اجتنـاب 

نمـود )همان(.

تحلیـل  کـه  می کنیـم  تصریـح  پایـان  در 

جامعه شـناختی مؤیـد ایـن گـزاره اسـت کـه 

نظـام آموزشـی حـوزه، یـک کلیـت منسـجم و 

هم گـون بـوده اسـت؛ کلیتـی دارای تاریخچـه، 

از  بیـش  تاریخـِی  انباشـت معنـا و حافظـه 

هزارسـاله. مجموعه ای که الجـرم برای بازتولید 
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خـود به شـکل مؤثـر و نیـز ایفای نقـش فعال در 

عرصـه اجتمـاع، نیـاز بـه تغییـر و تحـول دارد و 

شـکی در لـزوم انجـام این تحـول با عطف توجه 

بـه تحـوالت جدیـد اجتماعـی ملـی و جهانـی 

نیسـت. اما به نظر می رسـد که لحاظ کردن چند 

نکتـه در نحـوه انجـام ایـن تغییـر اهمیت دارد:

اول، لـزوم تحـول بـر اسـاس منطـق درونـی 

خـود حـوزه اسـت. هـر تحولی در ایـن مجموعه 

نبایـد عناصـر اصلـی منطـق درونی ایـن میدان 

را بـر هـم بزنـد. تـالش بـرای متحول کـردن 

ایـن میـدان بـا منطـق سیاسـی یـا دانشـگاهی 

بـه کلیـت ایـن میـدان و نقـاط مثبـت ماهـوی 

آن لطمـات سـنگینی وارد می کنـد و چـه بسـا 

کارکردهـای اجتماعـی کل مجموعـه را مختـل 

سـازد. بـه یـک معنا ایـن تغییرات بایـد درون زا 

باشـد، نـه تحمیلـی و از بیـرون.

دوم، لـزوِم یافتـن یـک نقطه تعادل در حفظ 

سـنت ها و ایجـاد پویایی هـای درونـی حـوزه 

اسـت. نقطـه ای بهینـه کـه هر دو دسـته عناصر 

گفته شـده در حالـت فعـال و زنـده بـه حیـات 

خـود ادامـه دهنـد؛ نقطه تعادلی میـان انضباط 

و آزادی هـای فـردی، میـان برنامه ریـزی نهادی 

و بـروز خالقیت هـای فـردی. در این جـا شـاید 

الزم باشـد که عناصر اصلِی )و به زبان حوزوی و 

قرآنی: محکمات( نظام آموزشی حوزه از عناصر 

عرضـی آن تفکیـک شـوند و تمامـی تحـوالِت 

درون زا، بـا عطـف توجـه کامـل بـه از بین نبردن 

یـا تضعیف نکـردن ایـن عناصـر اصلـی و ذاتـی 

صـورت گیـرد. به عنـوان مثـال، به نظر می رسـد 

هـر تغییری که مواردی چون مکانیسـم کنترل 

درونـی طـالب، عقبا گرایـی و دوری از گرایـش 

بـه انگیزه هـای مـادی یـا تعمیـق آموخته های 

علمـی و آزادی هـای محصـل را از او سـلب کنـد 

تغییـری مطلـوب نخواهـد بود.

سـوم، نظـام آموزشـی حـوزه به دلیـل برخـی 

ویژگی هـای خـاص چـون سلسـله مراتبی بودن، 

ارزش های تبعیت و پیروی و ایدئولوژیک بودن، 

و  شـدید  بوروکراتیزه شـدِن  مسـتعد  کامـاًل 

غیرقابل کنترل است. در پروژه بوروکراتیزه کردِن 

حـوزه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه در 

دژی  بوروکراسـی می توانـد  چنیـن فضایـی، 

عظیـم بیافرینـد که تمامی اراده های شـخصی، 

آزادی هـای تحصیلـی و خالقیت هـای علمـی و 

آموزشـی کنش گـران خـود را ُخرد کند و به مثابه 

ماشـینی مهیـب در خدمـت مدیرانی قـرار گیرد 

کـه بی توجـه بـه سـنت و حافظه تاریخـی آن، از 

قدرتش در جهت تحصیل مقاصد خود استفاده 

کننـد. مقاصـدی کـه می تواند با اهـداف درونی 

و ذاتـی حـوزه نیـز مطابقت نداشـته باشـد.

پی نوشت:
* . نویسنده و پژوهش گر.

1. بـرای آشـنایی بـا نظریـات وبـر؛ ر.ک: ماکـس وبـر، 
دیـن، قـدرت، جامعـه، ترجمـه احمـد تدیـن، هرمـس، 

تهـران1387.                 



ت*
او

ذک
د 

مو
ح

م
حوزه هـای علمیـه از دوران ابتدایی حیات تشـیع همـواره با چالش هایی 
مواجـه بوده انـد. برخـی از ایـن چالش هـا  بـرای جامعه بشـری، اسـالمی 
و شـیعی نیـز چالـش محسـوب می شـده و برخـی تنهـا متوجـه حوزه های 
علمیـه بـوده اسـت، هم چنان کـه برخـی از چالش هـا ممکـن اسـت متوجـه 
نهـاد قـدرت هـم بـوده و حـوزه علمیه درکنـار یا درمواجهـه با قـدرت متوجه این 
چالـش شـده اسـت. مجمـوع چالش های ثبـت شـده در تاریخ حوزه هـای علمیه 
امـا قابـل تقسـیم بـه چالش ها و جدال هـای قدیم و جدید هسـتند. نگارنده در این 
نوشـتار کوشـیده چالش هـای عصـر جدیـد حوزه هـای علمیه را برشـمرد، هرچند 
شـاید در ایـن دوران حوزه هـای علمیـه بـا مناقشـه ها و جدال های مطـرح دیگری 

نیـز مواجـه بوده اند.    
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 مبارزه و تحریم علیه استعمارگران
اگـر تـا پیـش از دوره معاصـر کناره گیـری 

از سیاسـت بـه معنـای مرسـوم آن، رویکـرد 

کلـی علمـای شـیعه در حـوزه عمومـی بـود،1 در 

شـرایط جدیـد و در مواجهـه بـا اسـتعمار آن هـا 

کنش گـری سیاسـی شـدند، کـه مطلـع ایـن 

مواجهـه در هنـد بـود. 

در قرن هجدهم میالدی، در هند شاه ولی اهلل 

دهلـوی و فرزندانـش در راه بیـداری مسـلمانان 

و بسـیج آن هـا علیـه انگلسـتان کوشـیدند.2 

آن هـا از طریـق ایجـاد جنبش هـای اجتماعی و 

صـدور فتاوای جهـادی جریان جدیدی در حوزه 

علمایی و شـیعی ایجاد کردند. اسـالم سیاسـی 

حاصـل چنیـن شـرایطی و درسـت در تقابـل بـا 

اسـتعمار نضـج گرفـت.3 تأثیـر هنـد بـر جریان 

ضداسـتعماری علمای شـیعه به این دوره و در 

ایـن حـد متوقـف نمانـد.4 این رونـد ادامه پیدا 

کـرد تـا در ایـران و عـراق بـه مثابه پایـگاه اصلی 

تشـیع، جهـاد بـا اسـتعمارگران 

نیـز در دسـتور کار علمـا و مراجع 

قرار گرفت.5 شـیخ جعفر کاشـف 

الغطـاء، آشـکارا و با اعـالم فتوا، 

پشـتوانه عباس میـرزا و افـواج 

مردمـی لشـکر او بـرای مقابلـه با 

روس ها شـد.

مقابله سـخت میان مسلمین 

و اسـتعمارگران نتایـج مختلفی 

داشـت: گاهـی پیـروزی و گاهی 

شکسـت. تداوم پیروزی دشمن 

و تفـوق سیاسـی آن و در ادامـه 

تسـلط اقتصادی اسـتعمارگران، علمای شـیعه 

را بر آن داشت تا وجه دیگری از حضور سیاسی 

اجتماعـی خـود را نشـان دهنـد. ایـن مهـم، بـا 

فتـوای میـرزای شـیرازی در سـال 1309 قمـری 

محقق شـد. گو این که پیش از آن، از سـوی آقا 

نجفـی در اصفهـان بحـث تحریـم تنباکـو پیش 

آمـده بـود امـا فتـوای میرزا این تحریـم را میان 

شـیعیان ایـران همه گیـر کرد. با وجود اندیشـه 

تحریـم، تفکـر جهـاد همـواره بـه عنـوان یکی از 

گزینه هـای علمـا و مراجـع شـیعه در مقابـل بـا 

اسـتعمار مـورد توجـه بـوده اسـت. رویارویـی 

بـا روس و انگلیـس و رخـداد تحریـم تنباکـو 

تجربه ای مهم در اختیار علمای شیعه قرار داد. 

بـا توجـه بـه توضیح یادشـده نخسـتین چالش 

علمـا و حوزه هـای دینـی تشـیع در دوره معاصر 

"مواجهـه بـا اسـتعمار" بـود. در جنـگ جهانـی 

اول و جنـگ دوم جهانـی نیـز فتـاوای جهـادی 

متعـددی از سـوی علمـای شـیعه صـادر شـد. 

سـیدمحمد مجاهـد طباطبایـی 

از  یـزدی  و سـید محمدکاظـم 

جملـه علمـای شـیعه بودنـد که 

فتوای جهاد علیه اسـتعمارگران 

را صـادر کردنـد. اگرچـه توجـه 

طباطبایـی بـه روس هـا و مقابله 

ایـران  مرزهـای  در  آن هـا  بـا 

بـود، امـا سـید یـزدی همـه ملل 

تـا  آفریقـا  شـمال  از  اسـالمی 

ایـران را بـه مقابلـه بـا تجـاوزات 
اسـتعمارگران ترغیـب کـرد.6

و  علمــا  چالــش  نخســتین 
حوزه هــای دینــی تشــیع در دوره 
اســتعمار"  بــا  "مواجهــه  معاصــر 
و  اول  جهانــی  جنــگ  در  بــود. 
جنــگ دوم جهانــی نیــز فتــاوای 
ســوی  از  متعــددی  جهــادی 
شــد.  صــادر  شــیعه  علمــای 
ســیدمحمد مجاهــد طباطبایــی 
از  یــزدی  محمدکاظــم  ســید  و 
جملــه علمــای شــیعه بودنــد کــه 
فتــوای جهــاد علیــه اســتعمارگران 

کردنــد. صــادر  را 
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 جدال مشروطه و مشروعه
مواجهـه بـا اسـتعمار وجـه سـلبی بیرونی و 

خارجی نسـبت جدید روحانیت و سیاسـت بود. 

ایـن رابطـه در عصـر جدید وجه دیگری و داخلی 

نیـز داشـت و آن رویارویـی بـا اسـتبداد بـود. 

مبارزه با اسـتبداد بخشـی از رسـالت اجتماعی 

روحانیت ایران معاصر اسـت.7 »مشـروطه« که 

بـرای تحدیـد اسـتبداد مطرح شـده بـود چالش 

جدیدی برای حوزه های شـیعی در ایران و عراق 

محسـوب می شـد. مبـارزه بـا اسـتعمار تجربـه 

خوبـی از کنش گـری علمـا در امـر سیاسـی را 

نمایـان سـاخت. ایـن موضـوع باعـث شـد تا در 

مشـکله مشـروطه، مشـروطه خواهان از ایشـان 

اسـتمداد طلبیـده و علمـا را بـه کارزار سیاسـی 
بکشانند.8

برخـالف مبـارزه بـا اسـتعمار کـه اتفـاق و 

هم دلـی نسـبی بیـن علمـا را در پـی داشـت، در 

کارزار مشـروطه بیـش از وحـدت، تفـرق و چند 

دسـتگی زایید. سـرانجام در جدل بین مشـروعه 

و مشـروطه، مشـروطه مشـروعه بـر دار شـد و 

بعـد از چنـدی دیکتاتـوری منـور سـربرآورد. بـه 

عبـارت دیگـر اگـر چالـش »مبارزه با اسـتعمار« 

نتیجـه روشـن و امیدبخشـی را نصیـب علمـا 

و حوزه هـای دینـی کـرد، مشـروطه امـا نشـان 

داد کنش گـری در سیاسـت جدیـد و موفقیـت 

در ایـن عرصـه بسـیار پیچیـده اسـت. موفقیت 

در برابـر دشـمن خارجـی الزامـًا تفـوق بـر رقیب 

داخلـی را بـه همـراه نخواهـد داشـت.

بخـش زیـادی از تفـرق آرای علمـا و نخبگان 

دینـی در دوره مشـروطه بـه خـأ جایـگاه زعیـم 

برمی گشـت. در وضعیـت خـأ زعیـم، تکثـر و 

تنوع مراجع شیعه جامعه شیعه را در وضعیت 

جدیـدی قـرار داد. اگـر تـا پیـش از آن همـواره 

یکـی از علمـا بـه عنـوان زعیم شـیعه بـود که بر 

دیگـر علمـا و مجتهـدان برتـری فقهـی داشـت، 

بعـد از میـرزای شـیرازی، رفتـه رفتـه مرجعیت 

پراکنـده شـد و یـک نوع تکثر و تنـوع مرجعیت 

و مجتهـدان بـه وجـود آمـد. بنابرایـن حـوزه و 

علمای شـیعه در این دوره از یک طرف ضرورت 

سیاسـی را درک کـرده بودنـد و مطالبـه دخالـت 

در امـر سیاسـی داشـتند و از طـرف دیگـر با خأ 

مرجعیـت واحـد و زعامـت مواجـه بودند.

نتایـج  از  کـه  دینـی  حوزه هـای  و  علمـا 

مشـروطه مأیوس شـدند ردای تقیه سیاسـی را 

جامـه خویـش کردنـد و در ادامه چیزی را دیدند 

کـه پیش از آن ها شـیخ شـهید دیـده بود. اگر از 

کارزار مبـارزه بـا اسـتعمار تجربـه مناسـب برای 

علمـا باقـی مانـد، در وضعیـت مشـروطه نوعی 

نگرانی و یأس از دخالت در امر سیاسـی حاصل 

شـد. در چنیـن وضعیتـی رضاخـان بـر سـریر 

قـدرت سـوار شـد. بنابرایـن چالـش مشـروطه 

همـواره تجربـه ای تلخ در حافظـه تاریخی حوزه 

و علمـا باقـی ماند.

 مقاومت پنهان حوزه علمیه
نخسـتین سـال های سـده حاضر شمسـی با 

یکه تـازی رضاخـان بر اریکه قـدرت ایران همراه 

بـود. تشـکیل حکومـت پهلـوی ورود ایـران بـه 

عرصـه جدیـد هویتـی و فرهنگـی را رقـم زد. 

قـدرت در ایـن دوره همـه ابزارهـای سیاسـی و 
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نظامـی را بـرای مقاصـد خود بـه خدمت گرفت. ف

دهه نخسـت این قرن که سـپری شـد، رضاخان 

میرپنـج رضاشـاه شـده بـود و حاال قصد داشـت 

نوسـازی خـود را بـه حـوزه دیـن و فرهنگ دینی 

جامعـه بکشـاند. تقریبـًا هم زمان بـا قدرت یابی 

رضاخـان و تسـلط پهلـوی بـر حیـات سیاسـی، 

اجتماعی و فرهنگی ایرانیان، شـیخ عبدالکریم 

حائـری حـوزه علمـه قـم را بازسـازی کرد.

تأسـیس  بـا  بـود  توانسـته  کـه  رضاشـاه 

نهادهـای جدیـد و فشـار و سـلطه همه جانبـه 

بـر جامعـه، آمـوزش و تربیـت طـالب را نیـز در 

دسـت  گیـرد مترصد فرصتی بـود تا حوزه علمیه 

قـم را نیـز تحـت نظـارت کامـل وزارت فرهنـگ 

علی اصغر حکمت درآورد. آیة اهلل مؤسـس اما از 

قصد رضاشـاه آگاه بود، بنابراین بهانه به دسـت 

قدرت نداد و از ورود حوزه علمیه به سیاست به 

معنای مرسوم آن و مواجهه روحانیت با قدرت 

جلوگیـری کـرد تا از این طریق نهال نوپای حوزه 

جدیـد را حفـظ کنـد. بـه عبارت دیگر سیاسـتی 

که حاج شـیخ عبدالکریم در پیش گرفت ناشـی 

از ضرورتـی اجتماعـیـ  سیاسـی بود.

خفقان و سـرکوب رضاشاهی چنان بر حیات 

اجتماعی غالب بود که کوچک ترین ورود حوزه 

به سیاسـت از سـوی قدرت به شـدیدترین وجه 

سـرکوب می شـد. ایـن وضعیـت کج دارومریـز 

پـس از درگذشـت آیـة اهلل شـیخ عبدالکریـم نیز 

ادامه داشـت تا این که شـهریور 1320، و اشـغال 

ایـران از سـوی متفقیـن سـقوط رضاشـاه را رقم 

زد. البتـه اگر سیاسـت شـیخ عبدالکریم حائری 

بـا توجـه بـه شـرایط وقـت فهم شـود مشـخص 

خواهـد شـد کـه در آن وضعیت حوزه علمیه قم 

نسـبت بـه سیاسـت بیگانه نبوده بلکـه با اتخاذ 

سیاسـت و مقاومتی پنهان توسـط حاج شـیخ، 

قـوام و بقـای حـوزه از گزنـد قـدرت رضاشـاهی 

درامـان مانـد. بـه عبارت دیگر چالشـی که حوزه 

در ایـن دوره داشـت مقاومتـی پنهـان در برابـر 

قدرتـی عریـان بـود؛ قدرتـی کـه فقـط نامـش 

پهلـوی بـود امـا دولت هـای اسـتعماری خاصه 

بریتانیـا از آن حمایـت می کردنـد.

 اتحاد مسلمین و سودای حکومت اسالمی
دوم،  جهانـی  جنـگ  تحـوالت  ادامـه  در 

ایران-پـل پیـروزی متفقیـن، به وسـیله ایـن 

قـوا اشـغال و رضاشـاه تبعیـد شـد. دیگـر ملـل 

اسـالمی وضعیتـی بهتـر از ایـران نداشـتند. باز 

پنجه هـای اسـتعمار چهـره عـزت ملت هـای 

مسـلمان را خراشـید. خشـم برآمـده از چنیـن 

وضعیتـی جریان هـا و طیف هـای مختلفـی را 

در حوزه هـای دینـی ایجـاد کـرد. دغدغـه ایـن 

جریان هـا بـه طور کلی در دو جبهه قابل بررسـی 

اسـت. در جبهـه داخلـی بخشـی از آن هـا مانند 

انجمـن حجتیـه درصـدد مقابلـه بـا جریان ها و 

فـرق نوظهـور )ضالـه( و معانـد اسـالم بودنـد.9 

برخـی دیگـر نیـز بـا توجه بـه این مهم سـودای 

تشـکیل حکومـت اسـالمی داشـتند. مـراد از 

حکومـت اسـالمی الزامًا ایجاد یـک نظام جدید 

بـا سـاختار و تشـکیالت نـو نبـود. بلکـه آنچـه 

بخشـی از جریان هـای حوزه های اسـالمی دهه 

1320، تـا ابتـدای دهـه 1340 شمسـی، در صدد 

تحقـق آن بودنـد اجـرای احـکام اسـالمی بـود. 
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جریان فدائیان اسـالم و نشـریه »آیین اسـالم« 

از جملـه نمودهـای ایـن طیـف بودنـد. آن هـا 

هم چنین در بعد خارجی و مسـائل بین المللی 

جهـان اسـالم، مسـئله وحـدت و یک پارچگـی 

جهان اسـالم در مقابل اسـتعمار غربی را مطرح 

کـرده و بـا برجسـته کـردن بحـران فلسـطین، بر 
اتحـاد جهـان اسـالم تأکیـد می کردنـد.10

در ایـن دوره جریـان تجدیدنظرطلـب نیـز در 

حوزه هـای دینـی تهـران و قـم بـه ظهور رسـید. 

در  همـواره  کـه  جریـان  ایـن  اندیشـه ورزان 

اقلیـت محـض قـرار داشـتند نیز سـودای اتحاد 

مسـلمین را داشـتند اما بر خالف طیف پیشین 

)که عمل به احکام اسـالمی را در نظر داشـتند( 

تحقـق آن را در تنـزل شـیعیان از عقایـد خـود 

می دیدنـد. آن هـا هم چنین با انتشـار رسـاله ها 

و کتاب هـای مختلـف درصـدد زدودن برخـی از 

عقایـد شـیعه از ایـن مذهـب بودنـد تا اسـالم و 

مکتب تشیع را با مقتضیات زمان و علم جدید 

سـازگار سـازند. یوسـف شـعار، سـیدابوالفضل 

برقعـی و حیدرعلـی قلمـداران از جمله نخبگان 
ایـن جریـان بودند.11

در چنیـن وضعیتـی مدیریـت حـوزه علمیـه 

بـه رهبـری آیـة اهلل بروجـردی اگر چه بـا رویکرد 

کلـی طیف هـای مختلـف دربـاره اتحـاد جهـان 

اسـالم هـم دل بـود و بر همین اسـاس در ایجاد 

دارالتقریب در مصر به مدیرت شـیخ محمدتقی 

قمـی دسـتور الزم را صـادر کرد اما روی خوشـی 

بـه اقدامـات داخلی ایـن جریان ها نشـان نداد. 

بـه عبـارت دیگـر جریان هـای تحول خـواه حوزه 

در دهه هـای 1320 و 1330 شمسـی، در اقلیـت 

قرار گرفتند و اگر چه توانستند در حوزه عمومی 

و اجتماعی برای خود در پایتخت هوادار جذب 

کنـد امـا در همراهـی حوزه علمیـه با خود ناکام 

ماندنـد. در ایـن میـان بخشـی از دغدغه هـای 

جریان هـای ذکـر شـده خاصـه بحـث اتحـاد 

مسـلمین در مقابـل دول اسـتعماری غـرب و 

دغدغـه تشـکیل حکومت اسـالمی در دوره بعد 

ادامـه یافـت. بـا در گذشـت آیـة اهلل بروجـردی 

درفروردیـن 1340، رژیـم پهلـوی ایـن فقـدان را 

بـرای خـود فرصتـی برشـمرد و با عرض تسـلیت 

خدمـت آیـة اهلل حکیـم سـعی در انتقـال جریان 

علمـای شـیعه از قـم بـه نجف داشـت تـا از این 

طریـق از اهمیـت جریان های سیاسـی-مذهبی 

موجـود در قـم و تهـران بکاهد. امـا جریان های 

سیاسـی ـ مذهبـی حـوزه علمیـه کـه خطـر 

سیاسـت های حکـوت پهلـوی در ابعاد مختلف 

حیـات اجتماعـی را درک کـرده بودند به رهبری 

امـام خمینـی فصل جدیـد و چالش جدیدی 

بـرای حـوزه علمیه ایجـاد کردند.

 عصر مبارزه
خرداد 1342 شمسـی، نقطه عطفی در تاریخ 

حـوزه محسـوب می شـود؛ رخـدادی که نـه تنها 

حـوزه علمیـه بلکه تاریخ ایران را دچار دگرگونی 

کـرد. امـام خمینـی در رأس ایـن حرکـت، 

حـوزه علمیـه را نـه تنهـا به کنش سیاسـی بلکه 

مسـئولیت پذیری و برنامه ریـزی در قبـال آن 

وادار کرد. در این دوره حوزه علمیه صرفًا محلی 

بـرای آمـوزش دینـی و تربیـت طـالب نبـود. 

آن هـا در ایـن دوره اگـر تمایلی هم به سیاسـت 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

152
معـرض  در  همـواره  نداشـتند 

کنـش سیاسـی قـرار می گرفتند. 

مانیفسـت ایـن جریـان رسـاله 

 والیـت فقیه« امـام خمینی«

. د بو

در دوره مـورد نظـر جریانـی 

در حـوزه علمیـه قـم و تهـران، با 

بیـان ضـرورت پرداخـت حوزه به 

امـر سیاسـی، مهم تریـن وظیفه 

خـود را مبـارزه بـا طاغـوت اعالم 

کـرده و مصـداق بـارز ایـن عمـل 

را مبـارزه بـا رژیـم پهلـوی عنوان 

کردنـد. بی شـک ایـن جریـان در 

ابتـدا در حـوزه مخالفان بسـیاری داشـت اما هر 

چه از روزگار مبارزه سـپری می شـد بر نیروهای 

متمایـل بـه ایـن جریـان افـزوده شـد. تـا آن که 

انقـالب اسـالمی بهمـن 1357 شمسـی، فصـل 

جدیـد تاریـخ ایـران و حوزه علمیـه را رقم زد. در 

ایـن عصـر بـا وجـود آن کـه تأکید و تمرکـز امام 

خمینـی بـر فعالیـت سیاسـی و بـه تعبیـری 

مبـارزه مدنـی علیـه پهلـوی و دوری از اقدامات 

و مبـارزه مسـلحانه بـود، طیف هـا و جریان های 

مختلفـی تحـت تأثیـر اندیشـه و آرمان هـای 

آتشـین  و  مسـلحانه  قالب هـای  بـه  ایشـان 

مبـارزه روی آوردنـد. به عبارت دیگر در این دوره 

»چریکیسـم« و مبارزه مسـلحانه نظر طیف های 

مختلـف طـالب جوان را بـه خود جلب کرد. این 

در حالـی بـود کـه جریـان اصلـی و انقالبی پیرو 

امـام خمینـی)ره( در بخش عمومی و اجتماعی 

بـه روشـنگری اجتماعـی و آگاهـی بخشـی بـه 

اشـتراک  بـود.  مـردم مشـغول 

مختلـف  طیف هـای  مسـاعی 

بـا رهبـری امام خمینـی بـه 

شـد.  منجـر  اسـالمی  انقـالب 

روحانیـت  چالـش  مهم تریـن 

در ایـن دوره اقنـاع طیف هـای 

سـنتی در اهمیـت و ضـرورت 

ورود  هم چنیـن  بـود.  مبـارزه 

بـه جنبه هـای مسـلحانه مبـارزه 

را  ویـژه ای  حساسـیت های 

و  انقالبـی  حوزویـان  متوجـه 
رهبـری ایشـان کـرد.12

 دوره انقالب اسالمی
پیروزی انقالب اسـالمی در 22 بهمن 1357 

شمسـی، تحولی در سـاختار سیاسـت و دین در 

تشیع و ایران و بلکه جهان ایجاد کرد. این دوره 

چالش هـای بنیـادی و عمیقی برای روحانیت و 

حـوزه علمیـه ایجـاد کـرد. اکنون کـه چهار دهه 

از ورود بـه ایـن دوره می گـذرد می تـوان گفـت: 

چالش هـای حـوزه علمیـه و اساسـًا روحانیـت 

در ایـن دوره، بـا همـه چالش هـای دیـن و 

روحانیـت در دوره معاصـر برابری می کند، بلکه 

بـه صراحـت می تـوان ادعـا کـرد چالش هایـی 

کـه دیـن و روحانیـت در ایـن چهـل سـال بـا 

آن هـا مواجـه بـوده از کل چالش هـای دیـن در 

تاریـخ معاصـر بیشـتر و نفس گیرتر بوده اسـت. 

ایـن چالش هـا اگـر چـه آسـیب های متنـوع و 

متکثـری را متوجـه حـوزه کـرده اسـت، امـا بـه 

تـوان و کارکـرد حوزه نیز در امور مختلف افزوده 

علمیــه  حــوزه  وضعیــت  آن  در 
قــم نســبت بــه سیاســت بیگانــه 
نبــوده بلکــه بــا اتخــاذ سیاســت 
توســط  پنهــان  مقاومتــی  و 
حاج شــیخ، قــوام و بقــای حــوزه 
رضاشــاهی  قــدرت  گزنــد  از 
درامــان مانــد. بــه عبــارت دیگــر 
کــه حــوزه در ایــن دوره  چالشــی 
ــر  داشــت مقاومتــی پنهــان در براب
کــه  قدرتــی عریــان بــود؛ قدرتــی 
امــا  بــود  پهلــوی  نامــش  فقــط 
خاصــه  اســتعماری  دولت هــای 
می کردنــد. حمایــت  آن  از  بریتانیــا 
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اسـت. ترتیـب بیـان و ترسـیم 

چالش هـای مـورد نظـر کـه در 

ادامـه توضیـح آن خواهـد آمـد، 

بـه معنـای ترتیـب زمانـی وقوع 

نیسـت. درک و نـگاه نگارنـده آن 

اسـت کـه مسـائل و چالش هـا 

زیـر تقریبـًا هـم زمـان و در یـک 

چرخـه نسـبی، چالش های حوزه 

علمیـه در عصـر کنونـی را رقـم 

زده اند.

در کنـار ایـن مسـائل نبایـد از این نکته غافل 

شـد کـه طایفـه شـیعه خاصـه علمـا، در تاریـخ 

معاصـر و عمومـًا در طـول تاریـخ تشـیع، بـه 

شـیوه های مختلـف مـورد ظلـم حـکام بودنـد. 

ایشـان تشـکیل جمهوری اسـالمی را برای خود 

فرصـت می داننـد؛ فرصتـی کـه تـا حـد زیـادی 

از آالم و رنج هـای گذشـته می کاهـد. و مانـع 

شـیعیان  بـه  گذشـته  عدیـده  تجاوزهـای  از 

می شـود. بـه عبـارت دیگـر، جمهوری اسـالمی 

حداقـل از آن روی کـه فرصـت مناسـبی را بـرای 

علمـا و مراجـع فراهـم کرده و بـه نوعی به مثابه 

تنهـا دولـت شـیعی جهـان اسـت کـه درصـدد 

حفـظ شـعایر شـیعی برآمده مـورد توجه علما و 

مراجـع بوده اسـت.

 بقا و تداوم چالش های پیشین
مشـروطه  دغدغـه  اسـتعمار،  بـا  مواجهـه 

مشـروعه و تشـکیل حکومـت اسـالمی کـه در 

ایـن ادوار هـر یـک بـرای روحانیـت چالـش 

محسـوب می شـد در عصـر انقـالب هم زمـان 

سـربرآوردند تـا تـوان حـوزه عصر 

انقـالب اسـالمی در مواجهـه بـا 

مسـائل ذکـر شـده را بـه چالـش 

و  استکبارسـتیزی  بکشـند. 

جـزو  اسـالم  در جهـان  اتحـاد 

ارکان اساسـی سیاسـت خارجـی 

جمهـوری اسـالمی شـد. تـالش 

جهـت رسـیدن بـه حکومـت تراز 

دینـی و شـیعی در عصـر غیبـت 

و زمینه سـازی حکومـت جهانـی 

امـام عصر جـزو بینادی ترین دغدغه انقالب 

اسـالمی و روحانیـت در ایـن عصـر اسـت. بـا 

قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی و در رأس 

قرار گرفتن ولی فقیه و تعیین شـورای نگهبان 

نیز دعوای مشـروطه و مشـروعه به محاق رفت. 

پاسـخ های حوزه علمیـه انقالبی به چالش های 

مـورد نظـر در دهـه اول انقـالب پذیرفتنـی بـود 

امـا ایـن چالش ها کماکان برقرارنـد. تداوم این 

چالـش فرصـت و تهدیدهایـی را متوجـه حـوزه 

کـرده اسـت. بخـش مهمی از موفقیـت حوزه در 

مواجهـه بـا ایـن چالش هـا اسـتفاده از تجربـه 

چالش هـای مـورد نظـر درگذشـته اسـت.

 سیاست؛ عرصه پر مناقشه برای حوزه
اگـر تـا پیـش از انقالب، در ایـران، روحانیت 

و دیـن همـواره در سـایه قـدرت قـرار داشـتد، 

جمهـوری اسـالمی )دولـت برآمـده از انقـالب( 

روحانیـت و حـوزه را در رأس قـدرت تعریـف 

کـرد. در ایـن دوره روحانیـت همچـون ادوار 

پیشـین صرفـًا تزییـن و تبرکـی بـرای قـدرت 

 
ً
در ایــن دوره حــوزه علمیــه صرفــا
و  دینــی  آمــوزش  بــرای  محلــی 
تربیــت طــالب نبــود. آن هــا در این 
گــر تمایلــی هــم بــه سیاســت  دوره ا
معــرض  در  همــواره  نداشــتند 
کنــش سیاســی قــرار می گرفتنــد. 
رســاله  جریــان  ایــن  مانیفســت 
 والیــت فقیــه« امــام خمینــی«

بــود.
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نبـوده اسـت. ورود روحانیـان بـه ارکان نظـام 

در قـوای مختلـف و مسـئولیت پذیری آن هـا 

بـر پیونـد هـر چـه بیشـتر سیاسـت و دیـن و 

روحانیـت تأکیـد می کـرد. کابینه هـای دولـت 

و کرسـی های مجلـس مملـو از روحانیانی شـد 

کـه درصـدد تحقـق حکومـت اسـالمی در عصـر 

غیبـت بودنـد. در ایـن میان حوزه علمیه مسـیر 

پیوند دین و سیاسـت در عصر انقالب اسـالمی 

بـود. وقتـی روحانیـت و به طور عـام دین نقش 

چندانی در سیاسـت نداشـت مسـائل سیاسـی 

در نسـبت بـا دیـن تعریـف نمی شـد امـا با ورود 

بـه عصـر انقالب اسـالمی و عهـده داری دین در 

عرصـه سیاسـی، هرگونه کارآمـدی و ناکارآمدی 

سیاسـت در نسـبت بـا دیـن تعریـف شـده و در 

ایـن میـان روحانیـت و حـوزه به عنـوان پایگاه 

اصلـی ایـن امر مورد توجه بوده اسـت. به بیانی 

بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی و اسـتقرار دولـت 

جدیـد، حضـور فعـال روحانیـان در سـازه های 

حکومـت و مناسـبات آنـان بـا نظـام سیاسـی، 

شـرایطی پدیـد آورد کـه دخالـت 

در سیاسـت مفهومـی فراتـر از 

نظـارت و ارشـاد یافـت و آنان در 

عرصه سیاست گذاری و اجرا نیز، 

نقش هـای گسـترده ای بـر عهده 

گرفتنـد.13 حضور روحانیت صرفًا 

در مدیریـت کالن نبـود؛ بـا آغـاز 

جنـگ تحمیلـی، بخش مهمی از 

توان و نیروی روحانیت در جنگ 

و در دفـاع صـرف شـد. بـه غیر از 

حضـور مدیریتی و نقش ترغیبی 

و تبلیغـی برخـی از روحانیـان، با تشـکیل تیپ 

امـام جعفر صـادق سـازماندهی طالب برای 

حضـور در جنـگ سـامانی تشـکیالتی یافـت.14 

بـه عبـارت دیگر حوزه علمیه با انقالب اسـالمی 

از صـدر تـا ذیـل و از خـرد تـا کالن، بـا سیاسـت 

پیونـد یافت.

معنـای نهفتـه در چنیـن وضعیتـی آن بـود 

کـه مسـئولیت وضعیـت این سیاسـت بر عهده 

حـوزه قـرار گرفتـه اسـت. اگـر چه ممکن اسـت 

در نگاهـی واقع بینانـه از مسـئولیت حـوزه در 

وضعیـت سیاسـی کاسـته شـود امـا بی شـک 

در بازیگـری حـوزه در سیاسـت پـس از انقـالب 

نمی تـوان تردیـد کـرد. بخشـی از حـوزه چنیـن 

عملکردی را صواب و رویکردی همدالنه نسبت 

به آن داشتند. اما از همان دهه نخست انقالب 

برخی از روحانیان سـنت گرا از این تجربه انتقاد 

کـرده و بـه ویـژه در عرصـه اقتصـاد، اقدامـات 

دولـت جدید)انقالبـی( را خـارج از آموزه هـای 

اسـالم و متأثـر از آموزه هـای سوسیالیسـتی 

وقتـی  شـکاف  می دانسـتند. 

از  جمعـی  کـه  شـد  جدی تـر 

عنـوان »مجمـع  بـا  روحانیـان 

روحانیون مبارز« از تشـکل اولیه 

و بـا سـابقه »جامعـه روحانیـت 

از  کردنـد.15  انشـعاب  مبـارز« 

سـال های نخسـتین انقـالب بـه 

ایـن سـو تـا پایـان دهـه چهـارم 

عرصه هـای  در  دوگانگـی  ایـن 

مختلـف وجـود داشـته و مـدام 

تکـرار شـده اسـت. بـه عبـارت 

در  اتحـــاد  و  استکبارســـتیزی 
ارکان  جـــزو  اســـالم  جهـــان 
خارجـــی  سیاســـت  اساســـی 
جمهـــوری اســـالمی شـــد. تـــالش 
حکومـــت  بـــه  رســـیدن  جهـــت 
عصـــر  در  شـــیعی  و  دینـــی  تـــراز 
غیبـــت و زمینه ســـازی حکومـــت 
جـــزو   عصـــر امـــام  جهانـــی 
انقـــالب  بینادی تریـــن دغدغـــه 
ایـــن  در  روحانیـــت  و  اســـالمی 

اســـت. عصـــر 
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دیگر این امر به مثابه انشـقاق و اختالف جدی 

میـان طیف هـای گوناگـون حـوزه علمیـه نمود 

یافـت.

سیاسـت و دیـن در انقـالب اسـالمی بـه هم 

رسـیده بودنـد امـا برخـالف تصـور غالـب ایـن 

موضـوع نـه تنهـا چالـش بین ایـن دو را برطرف 

نکـرد بلکـه مناقشـه را وارد ابعـاد پیچیده تـری 

کـرد. اگـر در پیشـاانقالب اسـالمی مناقشـه 

حوزویـان دربـاره امـکان پیوند دین و سیاسـت 

بـا جریان هـای غیرحـوزوی بـود، اکنـون و در 

عصـر انقـالب اسـالمی مدعیـان آن هـا برخـی 

از مجتهـدان و حوزویـان هم مسـلک ایشـان و 

در گام بعـد انقالبیـان پشـیمان 

بودند. شـاید خطا نکرده باشـیم، 

اگر بنیان چالش های دیگر حوزه 

در ایـن دوره را ناشـی از همیـن 

مناقشـه ای  بدانیـم؛  مسـئله 

کـه حـل نشـده باقـی مانـد و در 

عرصه هـای دیگـر بـروز یافت. به 

بیـان دیگـر چالش هایـی کـه در 

ادامـه مقالـه اشـاره خواهـد شـد 

می توانـد بـه تعبیـری ذیـل این 

کالن چالـش قـرار بگیـرد.

 ولی فقیه و مسئله زعامت
از جملـه مسـائل و چالش هـای حـوزه در 

عصـر انقـالب اسـالمی و به طـور عـام در دوران 

بـه  زعامـت  زعامـت اسـت.  معاصـر مسـئله 

معنـای عهـده داری یکـی از مراجـع عظـام بـر 

حـوزه عمومـی شـیعیان اسـت. سـاختار نظـام 

جمهـوری اسـالمی به گونـه ای اسـت که والیت 

فقیه در قامت زعیم شـیعیان ایران نمود یافته 

اسـت. گـو این کـه جمهـوری اسـالمی بی میـل 

نیسـت ایـن زعامـت را بـه دیگـر شـیعیان و 

مسـلمانان جهـان اسـالم نیز تسـری دهـد16 اما 

وضعیـت کنونـی حـوزه علمیـه باعـث شـده که 

بعضًا ولی فقیه نسـبت به مفهوم زعیم معنای 

متفاوتـی از معنـای رایـج بیابـد.

وضعیـت کنونـی حوزه علمیه با نوعی کثرت 

مجتهـدان و مراجـع روبـه رو اسـت؛ مراجـع و 

مجتهدانـی کـه حداقـل در نظر، خـود را صاحب 

رأیـی متفـاوت بـا ولـی فقیـه می داننـد. ایـن 

وضعیـت در مـوارد تشـابه و هم 

رأیـی مجتهـدان و ولـی فقیـه 

چنـدان مسـئله سـاز نیسـت اما 

وقتی که در نظرگاه مراجع و ولی 

فقیـه در امـور مختلـف تفـاوت 

بلکـه تضـاد رأی ایجـاد شـود بـا 

چالـش روبـه رو می شـویم. برای 

مثـال بحـث رؤیـت هـالل مـاه و 

موضـوع اسـتهالل، یـا ضـرورت 

وحـدت و اتحـاد مسـلمین یـا 

مسـئله شـیعه انگلیسـی، همـه 

بـه نوعـی نمود چالش مورد نظر فهم می شـوند.

در تاریخ معاصر شـیعه خاصه پس از شـیخ 

انصـاری و میرزای شـیرازی، بـه یک معنا بحث 

زعامـت بـه حاشـیه رفت و مسـئله تعدد و تکثر 

مجتهـدان و مراجـع شـیعه مطـرح شـد. ایـن 

رونـد تـا پیروزی انقالب اسـالمی ادامه یافت و 

اکنون با شـدت بیشـتری در حال تداوم اسـت. 

در   
ً
صرفــا روحانیــت  حضــور 

آغــاز  بــا  نبــود؛  کالن  مدیریــت 
جنــگ تحمیلــی، بخــش مهمــی 
در  روحانیــت  نیــروی  و  تــوان  از 
شــد.  صــرف  دفــاع  در  و  جنــگ 
و  مدیریتــی  حضــور  از  غیــر  بــه 
ــی از  ــی برخ ــی و تبلیغ ــش ترغیب نق
روحانیــان، بــا تشــکیل تیــپ امــام 
ســازماندهی   صــادق جعفــر 
جنــگ  در  حضــور  بــرای  طــالب 

یافــت. تشــکیالتی  ســامانی 
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بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی و ف

مطـرح شـدن والیـت فقیـه در 

قامـت سیاسـی و در رأس قـرار 

گرفتـن ایشـان، تجدیـد مقـام 

زعامـت نیـز ضـرورت یافـت. بـا 

وجـود ایـن، همان طور که اشـاره 

مختلـف  عرصه هـای  در  شـد 

فقهـی و اجتماعـی نوعی تفاوت 

حکـم مراجـع و ولی فقیـه نیـز 

قابـل مشـاهده اسـت.

حمایت و دخالت دولت در حوزه علمیه
از دیگـر چالش هـای حـوزه علمیـه در عصـر 

انقـالب اسـالمی، نسـبت حـوزه و دولت اسـت؛ 

بودجـه.  و  اقتصـادی  موضوعـات  در  خاصـه 

درگذشـته بودجـه و هزینـه حـوزه به این صورت 

بـه دولـت وابسـته نبـود. البتـه همـواره برخـی 

از علمـا از حمایت هـای گاه و بـی گاه دولـت 

برخـوردار بودنـد امـا بـه صـورت دقیـق هزینه و 

مصـارف طـالب و حـوزه علمیـه از موقوفـات و 

وجوهـات شـرعی تأمیـن می شـد. در شـرایط 

کنونـی امـا بـا هیبـت دیوان سـاالرانه حـوزه، 

بقـای حـوزه بـر سـاختار پیشـین ممکـن نشـد. 

بنابرایـن بـرای مصـارف و دخل و خرج حوزه نیز 

ردیـف بودجـه قـرار گرفـت. امـا ایـن حمایت ها 

یک طرفـه نیسـت. دولـت حداقـل بـه نسـبت 

حمایت هایـش از حـوزه از ایـن نهـاد تقاضـا و 

انتظـار حمایـت دارد. بـا وجـود ایـن، از طـرف 

متولیـان حـوزه در صورتـی کـه ایـن تقاضـا بـا 

آرمان های حوزه همسـو و همدالنه باشـد بحثی 

نیسـت اما وقتی این حمایت ها 

اسـتقالل حـوزه را دچـار خدشـه 

کند و در ادامه حوزه را به وساطه 

ایـن حمایت هـا موظف و مجبور 

بـه اتخـاذ تصمیمـات ویـژه و 

خاصـی کنـد تـا حـدودی نقـض 

غـرض در حـوزه علمیـه و غایات 

مـورد اهتمـام و پی گیری آن رخ 

داده اسـت. به عبارت دیگر حوزه 

در چالـش اسـتقالل اقتصـادی و آزادی عمـل یا 

وابسـتگی اقتصـادی بـه دولـت و ذیـل آن قـرار 

گرفتـن قـرار دارد. اگـر چـه حـوزه علمیه سـعی 

کـرده بـا اتخاذ سیاسـتی بینابین هـم از الطاف 

دولتـی برخـوردار باشـد و هـم اسـتقالل خـود را 

حفـظ کنـد هم چنـان ایـن چالش برقرار اسـت.

 علم دینی؛ دغدغه حوزه انقالبی
انقـالب اسـالمی فقـط تحـول در سیاسـت و 

دیانـت ایرانیان و شـیعیان نبـود. روند تحوالت 

ایـران انقالبـی نشـان داد کـه انقـالب سیاسـی 

کمتریـن وجـه و سـطحی ترین نمـود انقـالب 

اسـالمی بوده اسـت. در ادامه، انقالب اسـالمی 

تحـول در علـوم انسـانی را وجـه همـت خـود 

قـرار داد. تحـول در علـوم انسـانی نیـازی بـود 

کـه رهبـر انقـالب اسـالمی بارهـا بـر اهمیـت و 

ضرورت آن تأکید کرد.17 البته پیش  از آن امام 

خمینی)ره( بارها بر ضرورت دانشـگاه اسـالمی 

به مثابـه وسـیله ای جهت رسـیدن به جامعه ای 

اسـالمی تأکیـد داشـت. بـا وجـود ایـن، کاوش 

برای رسـیدن به علوم انسـانی اسـالمی و بومی 

ســاختار نظام جمهوری اســالمی 
به گونــه ای اســت کــه والیــت فقیــه 
در قامــت زعیــم شــیعیان ایــران 
این کــه  گــو  اســت.  یافتــه  نمــود 
بی میــل  اســالمی  جمهــوری 
نیســت ایــن زعامــت را بــه دیگــر 
جهــان  مســلمانان  و  شــیعیان 

اســالم نیــز تســری دهــد.
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در سـال ها بعد و در چند قالب مورد توجه حوزه 

علمیـه قـرار گرفت.

بنیان هـای  حامـل  غربـی  انسـانی  علـوم 

معرفتیـ  فرهنگی انگاشـته شـد که برای سـتیز 

بـا معرفـت دینی شـکل گرفته انـد.18 کوچ برخی 

از اسـاتید حوزه به دانشـگاه و تأسیس نهادهای 

علمی در این راسـتا از جمله راه کارهای مسـئله 

مـورد نظـر بودنـد. راهـکار نخسـت به سـرانجام 

نرسـید.19 بـه بیان دقیق تر نتیجـه مقبولی نبود. 

ناکامـی یـا ضعـف در این راهـکار، برنامه دوم را 

در پیش داشـت؛ تأسیس مؤسسات و نهادهای 

علمـی، فرهنگـی و آموزشـی حاصـل چنیـن 

شـرایطی اسـت. ایـن مؤسسـات کـه کارکـردی 

چنـد جانبـه دارند،20 بخشـی از کارکـرد خود را در 

حـوزه تولیـد دانـش تعریـف کرده انـد.21 اعضا و 

هیئـت علمـی ایـن مؤسسـات طـالب مجرب و 

اسـاتید حـوزه هسـتند. تولیـدات مکتـوب این 

مؤسسـات نشـان می دهـد انقـالب اسـالمی 

گام های نخسـتین خود در این مسـیر را محکم 

برداشـته و اساسـًا طـرح مسـئله مناسـبی را 

مبنـا قـرار داده اسـت. بـا وجـود ایـن، پرداخـت 

ایـن آثـار بـه مسـئله مـورد نظـر الزامـًا مـورد 

تأییـد و نظـر همـه جریان هـای 

موجـود در حـوزه نبـوده اسـت. 

از طـرف دیگـر جریـان علمـی 

مصطلـح و اصطالحـًا آکادمیـک 

چنیـن  نیـز  دانشـگاه ها  در 

مؤسسـاتی را ضروری نمی دانند. 

در ایـن میـان نهادهـای متولـی 

تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی 

در برزخـی مانـده بیـن حـوزه و دانشـگاه کارکرد 

خطیـر و پرچالـش خـود را دنبـال می کند. آن ها 

بـه خوبـی توانسـته اند جریـان دغدغه منـدی را 

در بیـن طـالب، دانشـجویان و اسـاتید جهـت 

تـالش در راسـتای علـوم انسـانی اسـالمی و 

بومـی ایجادکننـد. امـا در تحقـق هـدف مـورد 

نظـر چنیـن توفیقی هنوز حاصل نشـده اسـت.

وقتی تمدن سـازی سیاسـت کالن جمهوری 

اسـالمی مطرح شـد علم در اولویت قرار گرفت. 

کاوش در علـوم دقیقـه و علـوم طبیعـی امـری 

نبود که نیاز به توجه و اسـتدالل داشـته باشـد، 

امـا علـوم انسـانی و پرداخـت دینـی از زاویـه 

فقـه اسـالمی و شـیعی امـر جدیـد در ایـران بـه 

نظـر می رسـید. گـو آن کـه ایـن مسـئله در هنـد 

و مصـر و در جریـان جنبش هـای اسـالمی دو 

سـده اخیـر سـابقه داشـته امـا انقالب اسـالمی 

نـه در نظـر و نـه در عمـل نـگاه و توجهـی به این 

میراث نداشـته اسـت. شـاید یکی از دالیلی که 

سـیر ایـن مسـیر را  کنـد می کنـد همیـن نکتـه 

باشـد کـه توجهـی به این میـراث ندارد. با وجود 

ایـن، جریانـی در حوزه علمیه این مسـئله را پی 

گرفته است. بقا در برزخ حوزه و دانشگاه، حوزه 

را از فرهنگ دانشـگاه بی نصیب 

حـوزه  سـاختار  اسـت.  نکـرده 

علمیـه تـا حـدود زیـادی شـبیه 

دانشـگاه شـده اسـت. خاصـه در 

جنبه هـای بروکراتیـک و اداری 

ایـن تأثیرپذیـری کاماًل مشـهود 

ست. ا

تحــول  فقــط  اســالمی  انقــالب 
ایرانیــان  دیانــت  و  سیاســت  در 
و شــیعیان نبــود. رونــد تحــوالت 
کــه  داد  نشــان  انقالبــی  ایــران 
کمتریــن وجــه  انقــالب سیاســی 
انقــالب  نمــود  ســطحی ترین  و 

اســت. بــوده  اســالمی 
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 تبلیغ و فعالیت های اشاعه ای
چالـش دیگـر کـه حـوزه علمیه بـا آن روبه رو 

بوده است مسئله تبلیغ و گسترش فقه شیعی 

در نقـاط پیرامونـی و اقصانقـاط جهـان اسـت. 

ادیـان بـدون تبلیـغ و گسـترش، صرفـًا راکـد و 

خمـوش نمی شـوند، در صـورت تـداوم رکـود از 

بیـن می رونـد. تبلیـغ از جملـه ابزارهـای ادیان 

و مذاهـب بـرای گسـترش و تـداوم اسـت. در 

ایـن گسـترش و تـداوم پویایـی وجـود دارد. به 

عبـارت دیگـر تـداوم پویایـی اسـت و الزمـه آن 

تبلیغ اسـت.

انقالب اسـالمی در تبلیغ و گسـترش تشـیع 

چنان نقش داشـته که می توان تاریخ گسـترش 

تشـیع را به دوران قبل و بعد از انقالب اسـالمی 

تقسـیم کـرد. در ایـن میـان مسـئولیت اصلـی 

تبلیـغ و گسـترش تشـیع نیـز بـر عهـده حـوزه 

علمیه قم اسـت. یکـی از کارکردهای نهادهایی 

که در بخش های قبلی از آن ها نام بردیم تبلیغ 

و گسـترش تشـیع در منطقه و جهان اسـت. در 

کنـار ایـن موضوع کاهلی حـوزه در تداوم تبلیغ 

در مناطق داخلی در سـال های گذشـته، نیاز به 

تمرکـز بـر حوزه های داخلی را نیز 

افزایـش داده اسـت. اردوهـای 

تبلیغـی در ایـام محـرم و صفـر 

و رمضـان و حضـور تبلیغـی در 

مناطـق محـروم جهت پاسـخ به 

همیـن دغدغه اسـت.

 روشـن فکری و نواندیشـی 
ینی د

چالـش دیگـر حـوزه علمیـه تفسـیر احـکام 

اسـالم متناسـب بـا مقتضیـات زمـان بـوده که 

از جملـه دغدغه هـای علمـا و حـوزه معاصـر 

بـوده اسـت. در ایـن مسـیر امـا دو گرایـش 

عمـده حاصـل شـده اسـت: »نواندیشـی دینی« 

و »نوگرایـی دینـی«. گـو این کـه ایـن مفاهیـم 

بـه معانـی مختلـف و متفاوتی بـه کار رفته، اما 

تبیین ارائه شـده از اسـالم و احکام اسـالمی در 

روزگار کنونـی توسـط حـوزه، بـه سـمت تبیینی 

متناسـب با مقتضیات زمان پیش رفته اسـت. 

از آن روی کـه علـم جدیـد سـیطره خـود را در 

ابعـاد مختلـف حیـات اجتماعـی گسـترانیده، 

حـوزه سـعی دارد ایـن تبییـن خـود از دیـن را 

علمـی ارائـه کند. چنین چالشـی )تبیین علمی 

از اسـالم( جریان هـای مختلـف معرفتـی را در 

حـوزه علمیـه ایجـاد کرده اسـت. جریان سـنتی 

اساسـًا چنیـن رویکـردی را بـر نمی تابـد. جریان 

نواندیـش منتسـب بـه انقالب اسـالمی درصدد 

تبیینـی از احکام اسـالم متناسـب بـا وضعیت 

جدیـد و البتـه حفـظ اصول بنیـادی و الیه های 

اصلـی اسـالم اسـت. امـا جریان نوگرا بـا مبانی 

جدیـد بـه دیـن می نگـرد و بـا 

معیـار آن در صدد زدودن اسـالم 

از زواید است. از آن روی که این 

تبییـن در کنـه خـود بـا تبییـن 

انقالبی و سـنتی متفاوت است، 

جریـان سـنتی و انقالبـی حـوزه، 

سـعی دارد از روش هـای تبییـن 

علمـی در تبییـن خـود اسـتفاده 

کند اما نسـبت بـه مبانی رویکرد 

علمیــه  حــوزه  دیگــر  چالــش 
تفســیر احــکام اســالم متناســب 
کــه از  بــا مقتضیــات زمــان بــوده 
و  علمــا  دغدغه هــای  جملــه 
در  اســت.  بــوده  معاصــر  حــوزه 
ایــن مســیر امــا دو گرایــش عمــده 
حاصل شــده اســت: »نواندیشــی 

دینــی«. »نوگرایــی  و  دینــی« 
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موردنظـر موضـع هم دالنه ای نـدارد.22 در چنین 

وضعیتـی در روزگار کنونـی حـوزه علمیـه بـه 

آوردگاهـی معرفتـی بـدل شـده اسـت کـه هـر 

یـک از رویکردهـای تبیینی درصـدد یارگیری از 

میـان طـالب در جهـت دغدغه هـای مـورد نظـر 

خود اسـت.

رواج و گسـترش اندیشـه های نو درباره دین 

بـه خاسـتگاه اجتماعی نسـل جدیـد طالبی که 

وارد حوزه علمیه شده بودند نیز مربوط است.23 

خاسـتگاه طالبی که براثر انقالب اسـالمی روانه 

حوزه شـدند طبقه متوسـط بود. متأثر از عالیق 

آن هـا عدالـت اجتماعـی، آزادی و... در مباحث 

فکـری حـوزه علمیـه عمـده شـد. ایـن برخالف 

نسـلی از طـالب بـود کـه خاسـتگاه روسـتایی 
داشـتند و جذب فقهای سـنتی می شـدند.24

اگـر پیـش از انقـالب یا درسـال های ابتدایی 

روشـن فکری،  جریـان  یارگیـری  انقـالب 

روشـن فکری دینی و نواندیشـان دینی در حوزه 

علمیـه انـدک بود، اکنون در دهه چهارم انقالب 

و در آسـتانه ورود بـه دوران جدیـد انقـالب 

اسـالمی، ایـن جریـان در قـم صاحب موسسـه، 

نهـاد و دانشـگاه اسـت. بـه عبـارت دیگـر بخش 

جالب توجهـی از حـوزه علمیـه تـداوم انقـالب 

اسـالمی را از مسـیری متفـاوت از گفتمـان 

قـدرت دنبـال می کنـد. ایـن در حالـی اسـت که 

مراجـع و علمـای قـم تقریبـًا در نقـد این جریان 

متفق القولند. بنابراین یکی دیگر از چالش های 

حـوزه علمیـه مواجهه با قرائت های غیررسـمی 

و روشـنفکرانه دربـاب دیـن اسـت.

پی نوشت:
* . نویسنده و پژوهش گر.
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4. تقریبـًا دو قرن بعد، برخـی از روحانیون انقالبی ایران 
خاصـه در جغرافیـای خراسـان تحـت تأثیـر آرای جریـان 
علمـای اسـتعمار سـتیز هنـد بودنـد و تحـت تأثیـر آن ها 
بـه سیاسـت و وجـه ضـد اسـتعماری و رهایی بخشـی آن 
نگریسـتند. بـرای مثـال آیة اللـه سـید علـی خامنـه ای با 
انتشـار کتـاب مسـلمانان در نهضـت آزادی هندوسـتان 
چنیـن مسـیری را انتخـاب کـرد. در ایـن کتـاب فتـوای 
جهـادی شـاه عبدالعزیـز دهلـوی مـورد توجه نویسـنده 
قـرار گرفتـه اسـت. ن.ک: سـیدعلی خامنـه ای، همان، 

صـص 32-33.
5. نگارنـده اگـر چـه تأثیـر علمای شـیعه هند بـر علمای 
عـراق و ایـران در زمینـه اسـتعمار سـتیزی را رد نمی کند 
امـا در این جـا از آن روی کـه ایـن مسـئله محـل بحـث 

نیسـت از توجـه بـه آن صرِف نظـر شـده اسـت.
فقیـه  یـزدی  سـیدکاظم  بذرافشـان،  مرتضـی   .6
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دوراندیـش، ص 64-65،  پژوهشـکده باقرالعلـوم، قـم 
.1 3 7 6

7. سـلیمان خاکبـان، جامعه شناسـی روحانیـت ایـران 
اندیشـه  و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  ص103،  معاصـر، 

.1397 تهـران  اسـالمی، 
8. علمـا همـواره در معرکـه حکومـت و مـردم دادخـواه 
مـردم بودنـد. در این فقره مشـروطه یـا به تعبیـر دقیق تر 
دادخواهـی از شـاه و دولـت نیـز چنین شـد امـا در ادامه 
از  کردنـد  سـعی  منورالفکـری  کانون هـای  از  برخـی 
دخالـت علمـا در مسـائل به گونـه دلخواه اسـتفاه کنند.

9. بـه طـور خـاص انجمـن حجتیـه در مواجهـه و مقابلـه 
بـا رشـد بهائیـان و بهائی گـری در سـاختار اجتماعـی-
سیاسـی ایـران ایجـاد شـد. ن.ک: مرتضـی شـیرودی، 
حجتیـه،  انجمـن  فرهنگـی  فکـری  شناسـی  جریـان 
 ، ص96-98، پژوهشـگاه علوم اسالمی امام صادق

قـم، 1395.
نظریـه سـازی  بـه  بـا وجـود عملگرایـی  فدائیـان   .10
در حـوزه عمومـی، سیاسـت و جامعـه نیـز پرداختنـد. 
آن هـا در رسـاله ای ذیـل عنـوان »طریـق اصـالح عمـوم 
طبقـات« دسـتورالعملی بـرای شـئون مختلـف حکومت 
و جامعـه صـادر کردنـد. آن هـا تأکیـد داشـتند کـه »ایـن 
ر.ک:  گـردد.«  عملـی  موبه مـو  بایـد  دسـتورالعمل ها 
هادی خسروشـاهی، فدائیان اسـالم: تاریـخ، عملکرد، 
اندیشـه، انتشـارات اطالعات، تهـران ص217، 1375، 
. هم چنیـن ن.ک: رسـول جعفریـان، رسـائل سیاسـی-

اسـالمی دوره پهلـوی ج 1، تهـران، مرکـز اسـناد انقالب 
اسـالمی، 1384، ص 299 بـه بعـد.

11. ر.ک: رسـول جعفریـان، جریان هـا و سـازمان های 
سیاسـی-مذهبی در ایـران،  نشـر مـورخ، قـم 1386، 

ص706-866.
12. جهـت شـناخت بخشـی از نظـرات فقهـای وقـت 
نسـبت بـه نهضـت امـام خمینی ر.ک: سـید حسـن 

هاشـمیان فر، گونه شناسـی رفتار سیاسـی مراجع تقلید 
 ،شـیعه )1332-1357(،  دانشـگاه امـام صـادق
تهران 1390؛ سـیدهادی طباطبایی، فقیهان و انقالب 

ایـران، انتشـارات کویـر، تهـران، 1395.
در  روحانیـت  »آسیب شناسـی  زهیـری،  علیرضـا   .13
گسـتره سیاسـت«، منـدرج در علـی باقری فـر، حـوزه 
کارکردهـا،  آسـیب ها، ص 19،  مسـائل،  روحانیـت:  و 
موسسـه فرهنگـی دیـن پژوهـی بشـرا، تهـران، 1389.

فعالت هـای  بـه  »نگاهـی  حکمـت،  احمـد  سـید   .14
 ،صـادق امـام  تیـپ  طـالب  تبلیغـی  رزمـی 
جنـگ معـارف   هیئـت  اطالع رسـانی   پایـگاه 
http://maarefjang.ir، نقـل از مجلـه خردنامـه پایداری، 

ش 144. عبداللـه حاجی صادقـی، »نقش روحانیت در 
دفـاع مقدس«، فصلنامه پیام، شـماره 77، ص 92-93.

15. علیرضا زهیری، همان، ص 41.
16. عنـوان ولـی امر جهان مسـلمین که بـرای ولی فقیه 
بـه کار مـی رود چنین معنایی را به ذهـن متبادر می کند.
17.http://farsi.khamenei.ir/keyword-print?id=1033

در  پژوهشـی  پیمانـه:  حدیـث  پارسـانیا،  حمیـد   .18
انقـالب اسـالمی،   ص 388، نشـر معارف، قـم، 1389.

19. یکـی از ایـن راهکارهـا نـاکام در ایـن زمینـه ترسـیم 
دروس عمومـی معـارف در دانشـگاه بـود. ر.ک: حمیـد 

پارسـانیا، همـان، ص 386.
20. عـالوه بـر کارکـرد دانشـی و علمـی، برخـی از ایـن 

مؤسسـات کارکـرد تبلیغـی نیـز دارنـد.
21. پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، پژوهشـگاه علـوم و 
فرهنگ اسـالم، پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمی، 
موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی از ایـن 
بین المللـی علـوم  دسـت مؤسسـات هسـتند. کنگـره 
انسـانی اسـالمی نیـز بـه مثابـه موسسـه ای در اهمیـن 
راسـتا حائـز اهمیـت اسـت. همانطـور کـه اشـاره شـد 
از  اعـم  کارکـردی چندگانـه  ایـن مؤسسـات  از  برخـی 
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علمـی و تبلیغـی دارنـد.
22. در ایـن مسـئله بیـن مبانـی و روش بایـد تمایـز قائل 
شـد. جریان هـای انقالبـی و سـنتی حـوزه از روش هـای 
علـم جدیـد بهـره می بـرد امـا نسـبت بـه پذیـرش مبانی 
معرفـت شـناختی آن مقاومت می کند. همـان مبانی ای 
کـه وحـی را نمی پذیـرد و جایگاهـی بـرای نبـوت قائـل 

نیسـت.
23. عبدالوهـاب فراتـی، روحانیـت و تجدد: بـا تأکید بر 
جریان های فکری-سیاسـی حوزه علمیه قم،  ص220، 

پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی، قم، 1389.
24. عبدالوهاب فراتی، همان، ص220.



درآمــد      
  پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـران از مهم تریـن رویدادهـای تاریخ تشـیع بوده اسـت. این اهمیـت تاریخی بر 
هیـچ تحلیل گـر آشـنا بـا تاریـخ تشـیع و اسـالم پوشـیده نیسـت. واقعـه ای که چهل سـال پیـش به رهبـری فقیه 
و اندیشـوری تأثیرگـذار رقـم خـورد همـواره بـا آن احسـاس مسـئولیت تاریخی، رهبری شـد. امـام خمینی و 
شـاگردان مبـارزش بـا طـرح نظریـه والیت فقیه پشـتوانه اصلی و نظری نهضت اسـالمی خود را چنـان رقم زدند 
تـا در دوران جدیـد و درکنـار نظریـات مـدرن و پسـامدرن، بتواننـد هویتـی قابـل تعریـف در چارچـوب نظامی 

نماد
روشن فکری حوزوی

نهادی
روشن اندیش

و انقالبی
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شما سیاسـی ارائـه دهنـد. برنامه هـای اجرایـی متفاوتـی 
نیـز همـراه بـا نهضـت کـه از پشـتوانه آن نظریه کالن 
برخـوردار بـود در اتاق هـای فکر انقالب تدوین شـد.

 دفتر تبلیغات اسالمی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
انقالب  از  پس  نهضت  رهبران  که  است  تشکالتی 

اسالمی به تأسیس آن همت گماردند.
خدمـات چهـل سـاله  ایـن دفتـر در طـول نزدیـک به 
چهل سـال انقالب اسـالمی  را بایسـت در بزرگداشت 
چهـل سـالگی آن بررسـید و سـهم نقش گـذاران را در 
فرآینـد چهـل سـاله برنمـود.در ایـن شـماره بـه بهانه 
چهـل سـالگی انقـالب و دیدار مسـئوالن دفتـر با رهبر 
فرزانه مـان گوشـه هایی از خدمـات و نقش گـذاری 
دفتـر را بـا جهت گیـری نمـاد روشـن فکرانه حـوزوی 

آن فرادیـد نهادیم.
 حجة االسالم والمسـلمین جعفـری گیالنـی در ایـن 
پرونـده چگونگـی طـرح ایده دفتـر تبلیغات اسـالمی 
را توضیـح می دهـد. در ایـن گفت وگـو آمـده اسـت 
کـه چگونـه امام خمینـی در  حسـاس ترین لحظه های 
آغازیـن پیـروزی انقالب اسـالمی سـاعاتی از وقتشـان 
را بـرای بررسـی و تنظیـم اساسـنامه دفتـر تبلیغـات 
اختصـاص دادنـد و در آن زمانـه کـه همـه چرخ هـای 
نظـام درگیـر مسـائل متفـاوت داخلی و خارجـی بود، 
ضمـن حمایـت مالی مسـتقیم، اهتمام ویـژه خویش را 
بـرای راه انـدازی دفتر تبلیغات نشـان دادند. هم چنین 
در میانـه ایـن خاطره هـا دیـده می شـود اولویت دادن 
بـه تبلیغ یا آموزش از نخسـتین دغدغه های مؤسسـان 

دفتـر بوده اسـت.
 مقـام معظـم رهبری در گفتار خویـش دفتر تبلیغات 
را نمـاد روشـن فکری حـوزه خوانده انـد. اگـر از آغاز 
عصـر غیبـت، عالمانـی روشـن فکر، مسـئولیت زمانه 

خویـش را پذیرفتنـد و با شـناخت درسـت از مسـائل 
روز بـه تدویـن کتاب هـای مختلـف و راه انـدازی 
مـدارس علمـی برخاسـتند تـا از هویـت تشـیع دفاع 
کننـد، دفتـر تبلیغـات نیـز داعیه دار همان مسـئولیت 
در ایـن زمانـه اسـت. در گفت وگـو بـا حجة االسـالم 
و المسـلمین دکترنجـف لکزایی، ریاسـت پژوهشـگاه 
علـوم و فرهنـگ اسـالمی، دغدغه های مسـئوالنه این 
نمـاد روشـن فکری حـوزه در نسـبت بـه جایـگاه این 

پژوهشـگاه مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.
 معاونـت فرهنگـی و تبلیغی دفتر تبلیغات از گذشـته 
در زمینـه اعـزام مبلـغ  و آمـوزش مبلغـان تأثیرگـذار 
بـوده اسـت. اما آیـا با توجه بـه حضور نهـادی تبلیغی 
دیگـر ایـن دسـت فعالیت هـای دفتـر مـوازی کاری 
محسـوب می شـود یـا آن کـه دفتـر در ایـن زمینـه 
جایگاهـی سـتادی دارد؟ پاسـخ های حجة االسـالم 
و المسـلمین سـعید روسـتاآزاد، ابعـاد مختلـف ایـن 

موضـوع را روشـن می کنـد.
از روشـن فکری حـوزوی حـرف می زنیـم  وقتـی   
از چـه سـخن می گوییـم؟ دکتـر شـریف لکزایـی در 
یادداشـتی کوشـیده بـه ابعـاد گوناگـون این مسـئله 
بپـردازد تـا نشـان دهـد منظـور رهبری از روشـن فکر 
نامیـدن دفتـر تبلیغـات چـه بـوده اسـت. او معتقـد 
اسـت روشـن فکری حـوزوی بـه ایـن معناسـت کـه 
حـوزه علمیـه در طـرح مباحـث فکری و ارائـه راه حل 
بـرای معضـالت اجتماعی نقش پیشـرو و مؤثرتری باید 

باشد. داشـته 
 در یادداشـتی دیگـر، محسـن جبارنـژاد معتقـد 
اسـت: اگرچـه ترکیـب آزاداندیشـی دینـی و حـوزوی 
و  ناممکـن  و حـوزوی،  دینـی  نیـز روشـن فکری  و 
متناقـض اسـت، بنابـه خوانشـی دیگر ایـن ترکیب ها 
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کامـاًل معنـادار تلقی می شـود. اما به عقیـده وی آنچه ف

اهمیـت دارد نسـبت واقعـی و اکنوِن حـوزه با تعاریِف 
پذیرفتـه شـده از روشـن فکری اسـت. اهمیـت ایـن 
مسـئله در ایـن اسـت کـه آزاداندیشـی در شـرایط 
فعلـی و طـرح شـعار آن، نه یک ژسـت سیاسـی برای 
کاسـتن از برخـی فشـارهای وارده بـر نظام سیاسـی، 
بلکـه ضـرورت تاریخِی انقالب اسـالمی و از مهم ترین 
الزامـات حیـات آن اسـت. بـه بـاور جبارنـژاد تـا 
آزاداندیشـی در حـوزه بـه معنای واقعـی کلمه محقق 
نشـود، روشـن فکری حـوزوی بـه معنـای بایسـته و 

مطلـوِب آن، تحقـق پیـدا نخواهـد کـرد.
 دفترتبلیغـات اسـالمی حوزه علمیه قـم که مأموریت 
اصلی خود را واسـط فعال میان حوزه، نــظام اسـالمی 
و مـردم در راسـتای توسـعه و تعمیـق ایمـان دینـی از 
طریـق پاسـخ گویی بـه نیازهـای نظام و جامعه در سـه 
عرصـه  آمـوزش، پژوهـش و تبلیـغ تعریـف کـرده، به 
اقتضـای ماهیـت اندیشـه ای و فرهنگی ایـن حوزه ها، 

ناگزیـر از بازآرایـی محتـوا، سـازمان و برنامه های خود 
در مواجهـه بـا نیازهـا و مسـائل توسـعه یافتـه و جدید 
اسـت. مجموعـه فعالیت هـای دفتـر تبلیغـات تا پیش 
از تأسـیس قطب هـا قبـل از اتخـاذ رویکـرد جدیـد، 
سـه گانه  کارکردهـای  قالـب  در  و  کارکردمحـور 
آمـوزش، پژوهـش و تبلیـغ شـکل یافتـه بـود. امـا بـه 
منظور نهادینه  سـازی رویکرد مسـئله  محوری در دفتر 
تبلیغـات، سـاختاری متشـکل از قطـب، میزکارهـای 
تخصصـی ذیـل هر قطـب، شـورای راهبـری قطب ها، 
دبیرخانـه و معاونـت اجرایـی راه انـدازی شـد کـه 
گزارشـی از مأموریـت قطب هـا در این پرونـده می آید .
امیـد اسـت کـه دفتـر در گام دوم انقـالب اسـالمی با 
رویکـرد نوینـش همانند گذشـته وظیفـه عصری اش را 

بـه نیکـی فرجام بخشـد.
 مجلـه حـوزه بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه چهل 

سـالگی تأسـیس.



اشاره
دفتر تبلیغات که از بامدادان انقالب اسـالمی سیاسـت گذاری های خرد و کالن فرهنگی و معارفی را مطابق با 
منویات رهبران نهضت برعهده داشـته تاکنون چهاردهه فعالیت را پشـت سرگذاشـته اسـت. به مناسـبت چهل 
سـالگی تأسـیس این نهاد با حجة االسـالم والمسـلمین محمد جعفری گیالنی چینی  جانی )متولد1318شمسـی، 
رودسـر( روحانـی سیاسـت مدار، رئیـس هیئت امنـاي دفتر تبلیغات اسـالمي حوزه علمیه قم، عضـو هیئت مدیره 
مرکـز خدمـات حوزه علمیه قم و از اعضاي شـوراي سیاسـت گذاري ائمه جمعه از طراحـان و بنیان گذاران دفتر 
تبلیغـات بـه گفت وگـو پرداختیـم. ایشـان در این گفت وگـو از چگونگی طـرح ایده شـکل گیری دفتر می گوید 
و دغدغه هـای مختلـف مؤسسـان دفتـر تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم را در طـرح این نهاد آموزشـی، پژوهشـی و 

ترویجی بیـان می کند.
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  جعفـری گیالنـی: »از سـال 34 ف

کـه طلبـه شـدم یک نویسـنده و 

قلم  به دسـت یـا حتـی مترجـم 

در حـوزه علمیه نداشـتیم. سـال 

پنجـاه کـه زنـدان بـودم دیـدم 

کمونیسـت ها خیلـی فعالنـد و 

برابرشـان  در  مذهبی هـا  اصـاًل 

باوجودایـن،  نمی شـوند.  دیـده 

مذهبی هـا مقاومت بیشـتری از 

آن هـا در نهضـت داشـتند؛ وقتی 

یکـی از مارکسیسـت ها را می گرفتنـد، چنـد تـا 

شـالق کـه به کـف پایشـان می خورد، دویسـت 

نفـر را لـو می دادنـد. ولـی مذهبی هـا این طـور 

نبودنـد؛ هرچـه شـالق می خوردنـد یـک نفـر را 

هـم لـو نمی دادنـد. در پرونـده خود من هسـت. 

شـاید بارهـا شـکنجه شـدم اصاًل یک نفـر را هم 

لـو نـدادم. بازجـو گفـت رفقایت را نـام ببر و من 

هـم سـر همان هـا کتـک خـوردم؛ گفتـم آقـای 

شـریعتمداری، آقـای نجفـی، آقـای الریجانـی، 

آقـای حائـری، رفـت تحقیق کـرد و گفت این ها 

همـه مراجـع تقلیدنـد. تـو می گویـی رفیقـت  

هسـتند.«

  حـوزه: حجة االسـالم و المسـلمین محمـد 
جعفـری گیالنـی آن سـال ها در زنـدان سـاواک 

متوجـه شـد مارکسیسـت ها زنـدان را تسـخیر 

کرده اند. او معتقد اسـت توده ای ها آن سـالیان 

هـم موفـق بودنـد و هـم ناموفـق؛ موفـق از این 

جهـت کـه هراسـی افکنـده بودنـد در دل رژیم و 

ناموفـق از آن روی کـه ایدئولوژی شـان سـبب 

چنـان ضعفـی در آن ها شـده بود کـه خود مردم 

به مواجهه با آنان برخاسـتند. او 

در زنـدان قـزل قلعه بـا مبارزان و 

چریک های گوناگون آشـنا شـد، 

چنان کـه در کنـار هم نشـینی بـا 

ربانـی  و  رفسـنجانی  هاشـمی 

سـحابی  عـزت اهلل  و  شـیرازی 

هـم  مارکسیسـت ها  گعـده  در 

می نشسـته اسـت.

جعفـری گیالنـی: »سـال پنجـاه 

در قزل قلعـه بـا آقـای هاشـمی 

رفسـنجانی و ربانـی شـیرازی و آقـای عـزت اهلل 

سـحابی در یـک بنـد بودیـم. چهل نفـر بودیم و 

فقـط یـک نفـر غیرمذهبی بین ما بـود و آن هم 

رهبـر توده ای هـای ایـران بـود؛ آقـای مهنـدس 

پیـروزی. ایشـان یـک کالسـی را شـروع کـرد و 

سـیر تحـول صـد سـال اخیـر را ارائـه داد. آقـای 

هاشـمی بـه مـن گفـت شـما پـای درس او 

بنشـینید و ببینیـد چـه می گویـد. گفتـم مـن 

متهـم می شـوم. گفت نه بـرو. مهندس پیروزی 

تنه به تنـه کیانـوری و احسـان طبـری مـی زد. 

مـن رفتـم پـای درسـش دیـدم رسـید بـه تاریخ 

معاصـر. واقعـًا انصـاف را رعایـت می کرد و حق 

مذهبی ها را ادا می کرد و خیلی از آقای حکیمی 

تقدیـر می کنـد و نوشـته های آقـای حکیمـی را 

اصـاًل حفـظ اسـت. بخشـی از عبارت هایـش را 

کـه مـا بلـد نبودیـم. او خیلـی مـن را دوسـت 

می داشـت؛ چون هم شـهری بودیم. به او گفتم 

آقای مهندس شـما مذهبی هسـتید؟ گفت نه. 

مـن مارکسیسـم کمونیسـم را پذیرفتـه ام. قباًل 

مارکسیست بودم و اآلن مارکسیسم کمونیسم 

آن  توده ای هــا  اســت  معتقــد  او 
ســالیان هــم موفــق بودنــد و هــم 
جهــت  ایــن  از  موفــق  ناموفــق؛ 
در  بودنــد  افکنــده  هراســی  کــه 
دل رژیــم و ناموفــق از آن روی کــه 
چنــان  ســبب  ایدئولوژی شــان 
کــه  ضعفــی در آن هــا شــده بــود 
خــود مــردم بــه مواجهــه بــا آنــان 

برخاســتند.
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را پذیرفتـه ام. گفتـم پـس چطور 

حرف هـای محمدرضـا حکیمـی 

مسـتند  حرف هایتـان  در  را 

می کنیـد. گفـت آقـای حکیمـی 

را مـن دوسـت دارم بـه خاطـر 

نثـر زیبـای او و نثـر زیبـای آقای 

حکیمـی مثـل رشـت شـهر مـن 

زیباسـت. گفتـم شـما کجا آقای 

حکیمـی را دیده ایـد؟ گفـت در 

فرانکلیـن. فرانکلین مؤسسـه ای 

بـود کـه امریکایی هـا تأسـیس 

کـرده بودنـد. همایـون صنعتـی تقریبًا سـی صد 

نفـر از زبده تریـن نویسـندگان روز را بـرده بود به 

فرانکلیـن و پـول حسـابی بـه این هـا مـی داد و 

یکـی از این هـا محمدرضـا حکیمـی بـود.«

انقـــالب،  و  نهضـــت  رهبـــران  حـــوزه:    
مارکسیســـت هایی کـــه با رهبـــران نهضت 

تنها در مبارزه مشـــابه بودنـــد و در ایدئولوژی 

و اندیشـــه هم نـــوا نبودنـــد و نثـــر و قلـــم 

محمدرضـــا حکیمی و مؤسســـه فرانکلین که 

صدها نویســـنده را در دامان داشـــت؛ هرکدام 

از این ها بـــرای جعفری گیالنـــی و اقدامات 

بعـــد از انقالب وی تأثیرگـــذار بود. وی چهارم 

آبـــان 57 از زنـــدان بیرون آمد تـــا راه اندازی 

دوباره تشـــکالت گذشـــته را پـــی گیرد.

   جعفـری گیالنـی: »ده نفـر بودیـم. نتوانسـتیم 
مسـئولیت های  بعضـی  و  نشـدیم  موفـق  و 

متعـدد و جـو دیگـری در ایـران پیـش آمـد. 

همـه کوچه هـای ایـران بـوی بـاروت و خـون 

پیـروزی  دمدمه هـای  مـی داد. 

انقـالب بـود. انقـالب کـه پیـروز 

شـد، مـا بـا آقـای مرحـوم شـیخ 

حقانـی از طـرف حضـرت امـام 

مأمـور شـدیم بـه جنـوب. زمانی 

کـه امـام در مدرسـه رفـاه بـود 

بختیـار را دسـتگیر کـرده بودنـد. 

بعـد بـازرگان و یزدی و قطب زاده 

بـا ترفنـدی در هنـگام انتقـال او 

بـه زنـدان فـراری اش دادنـد و 

او رفـت جاسـک و کشـتی های 

امریکایی جلو آمدند و او را سـوار کشـتی کردند 

و فرسـتادند فرانسـه. برای همین وقتی متوجه 

شـدند آن منطقه حسـاس اسـت پایگاه هوایی 

وسـیعی در آن جـا تجهیـز کردنـد. هر ده روز یک 

بـار آن جـا می رفتیـم. در ایـن رفت وآمدهـا و در 

یکی از روزهای اواخر اسـفند 57 کنار دانشـگاه 

کـه قـدم مـی زدم دیدم تمام این دانشـگاه پر از 

کتاب هـای مارکسیسـت ها و مجاهدیـن اسـت 

و اندکـی کتاب هـای بنی صـدر و بـازرگان بـه 

چشـم می خـورد. دیگـر کتاب هـا همـه متعلـق 

بـه چریک هـای فدایـی خلـق و مجاهدین بود.«

  حـــوزه:  کتاب هـــای دکتر شـــریعتی دیده 
نمی شـــد؟

   جعفری گیالنی: »خیر خیلی کم. اصاًل تعمد 
داشتند کتاب های مذهبی نباشد. اندکی کتاب 

مذهبی بود که اگر من و جناب عالی اعتراض 

کردیم، نشان دهند که این ها مال بنی صدر و 

بازرگان هست. من ندیدم. حاال ممکن است 

ته پستو بوده باشد. دیگر ما آمدیم رفتیم نماز 

گفتــم جمعــی بشــویم و هســته ای 
ــا  ــون ی ــد کان ــم. بع ــکیل دهی را تش
دفتــر و مؤسســه ای راه بیندازیــم 
و  بنویســیم  اساســنامه ای  و 
حــوزه و طلبه هــا را بــه ســالح روز 
فلســفی،  مقوله هــای  تمــام  و 
مســلح  سیاســی  و  اجتماعــی 
کنیــم. مارکسیســت ها هیــچ چیــز 
بــرای گفتــن ندارنــد ولــی مــا حــرف 

داریــم.
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مغرب و آن جا آقای ری شهری گفت امشب شما ف

شام منزل ما دعوت هستید. گفتیم چه خبر 

است؟ گفت حاال که امام قم تشریف آورده اند، 

ده پانزده نفر را دعوت کرده ایم برویم خدمت 

امام یک چند انتقاد به حضرت امام بکنیم. 

پرسیدم چه کسانی هستند. گفت سیدمهدی 

هاشمی و سیدهادی هاشمی و کسانی را نام 

برد که از نظر ما در آن دوران مرتد سیاسی بودند. 

ما همیشه برسر این ها با آقای منتظری دعوا 

داشتیم. گفتم با این ها که نمی شود و وقتی 

مشاهداتم را گفتم، گفت پس چه کنیم. گفتم 

جمعی بشویم و هسته ای را تشکیل دهیم. 

بعد کانون یا دفتر و مؤسسه ای راه بیندازیم و 

اساسنامه ای بنویسیم و حوزه و طلبه ها را به 

سالح روز و تمام مقوله های فلسفی، اجتماعی 

و سیاسی مسلح کنیم. مارکسیست ها هیچ 

چیز برای گفتن ندارند ولی ما حرف داریم. گفت 

پس خودت انتخاب کن. من همان جا پنج نفر 

را انتخاب کردم و با خودم شش نفر شدیم. ما 

شش نفر ده پانزده روز نشستیم 

گفتیم  نوشتیم.  اساسنامه  و 

اجرای این اساسنامه سالی دو 

میلیون تومان هزینه دارد. خیلی 

زیاد بود. گفتیم برویم پیش آقای 

مشکینی. ایشان گفت من ندارم 

و حواله داد به آقای منتظری. 

ایشان هم گفت من هم ندارم. 

آقای منتظری اما گفت بروید از 

امام بگیرید. گفتیم امام که ما 

را راه نمی دهد. گفت من وقت 

می گیرم. وقت گرفت و رفتیم خدمت امام. به 

محض این که برای امام مطرح کردیم که چنین 

کاری را می خواهیم شروع کنیم در هفت بخش 

و اساسنامه ای در هفده صفحه تدوین کرده ایم 

انگار مائده ای آسمانی به حضرت امام دادند. 

امام فرمود که پس هر روز بیایید روزی نیم 

ساعت هر روز یک صفحه از این اساسنامه را 

بخوانید و بررسی کنیم. از آن پس من و آقای 

موسوی تبریزی و گاهی شهید اربابی به خدمت 

ایشان می رفتیم و آن اساسنامه را می خواندیم 

و بررسی می کردیم. هفده روز تمام شد.«

  حوزه: روش تأمین بودجه اجرای آن اساسنامه 
چه بود؟

   جعفـری گیالنـی: »بـار اول امـام وقتـی کمد را 
بـاز کـرد، آن موقـع بیسـت تومنـی و ده تومنـی 

بـود. یـک گونـی پول همین طـور ریخت بیرون. 

خـود امـام تشـریف بردنـد آوردنـد. مـن و آقای 

تبریـزی ایـن پول هـا را ریختیـم تـوی گونـی. 

شـمردیم پنـج میلیـون و خرده ای بـود. دیگر ما 

روی ابرهـا راه می رفتیـم و زمین 

را زیـر پای خودمـان نمی دیدیم. 

مـن فرزنـد آخـری ام را کـه 59 به 

دنیا آمد شـاید ده روز نتوانسـتم 

او را ببینم، چون اذان صبح نماز 

را کـه می خوانـدم کار را شـروع 

می کردیم و تا یازده دوازده شـب 

خسـته می رفتیـم خانـه. واقعـًا 

کارمـان جهـادی بـود همـراه بـا 

آقایـان موسـوی تبریـزی، فهیم 

کرمانـی و فاکـر. بعـد آقـای فاکر 

رفتیــم خدمــت امــام. بــه محــض 
ح کردیــم  این کــه بــرای امــام مطــر
می خواهیــم  را  کاری  چنیــن  کــه 
کنیــم در هفــت بخــش و  شــروع 
اساســنامه ای در هفــده صفحــه 
ــده ای  ــگار مائ ــم ان ــن کرده ای تدوی
آســمانی بــه حضــرت امــام دادنــد. 
روز  هــر  پــس  کــه  فرمــود  امــام 
بیاییــد روزی نیــم ســاعت هــر روز 
یــک صفحــه از ایــن اساســنامه را 

کنیــم.  بخوانیــد و بررســی 
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اختالفی با آقای ری شـهری پیدا کرد و حضرت 

امـام دسـتور داد او را کنـار بگذارنـد. آن هـم 

داسـتانی دارد.«

   حـوزه: حضـرت امام دسـتور دادنـد آقای فاکر 
کنار گذاشـته شود؟

  جعفـری گیالنـی: »بلـه. یعنـی اختـالف پیـدا 
کردنـد و مـا رفتیـم نـزد حضـرت امـام شـکایت 

کردیـم کـه این هـا اختـالف پیـدا کرده انـد. 

حضـرت امـام مرحـوم آقـای شـرعی و مرحـوم 

آقـای طاهـری خرم آبادی را فرسـتادند به عنوان 

حکـم کـه مـا تقریبـًا طرفـدار آقـای ری شـهری 

بودیـم. وقتـی حکمیـت کردنـد نتیجـه را بـه 

امـام دادنـد. موضوع اختالف بر سـر اساسـنامه 

بـود. امـام گفتنـد آقـای فاکـر دیگـر نمی توانـد 

بـا شـما کار کنـد و مـا پنـج نفـر شـدیم. بعـد از 

دو مـاه آقـای عبایـی رئیس دادگاه سیسـتان و 

بلوچسـتان پیـش مـا آمـد. مـا بـا وی پیش تـر 

ارتبـاط داشـتیم. مـن رفتم بـرای دیدنش دیدم 

خیلـی ناراحـت اسـت. گفـت مـن دارم دیوانـه 

می شـوم. گفتـم از چـه؟ گفـت یـک نفـر را در 

دادگاه حکـم قضایـی داده انـد و کشـته اند و بـه 

حـق هـم بوده اسـت ولـی گفت مـن نمی توانم 

و ایـن کاره نیسـتم. گفتـم پـس بیـا بـا مـا. مـا 

رفتیـم بـا هیئت مدیـره صحبت کردیم و گفتند 

آقـای عبایـی را بیاوریـد. اتفاقـًا آن هـا همـه 

رفتنـد و مـن و آقـای عبایـی تـا آخـر ماندیـم. 

آقـای عبایـی هـم رفـت و مـا فعـاًل مانده ایـم.«

  حـــوزه: در جریـــان گفت وگـــو بـــا جعفری 
گیالنـــی، گاه بـــه دلیـــل ســـیال ذهن بودن 

وی خاطره ای مطرح می شـــود کـــه به ظاهر 

ســـرخط بحـــث و گفت وگو عوض می شـــود 

امـــا در ایـــن گفت وگـــو در پـــی آن بودیم تا 

ببینیـــم عوامـــل تأثیرگذار اصلـــی در ذهن 

یکـــی از مؤسســـان دفتر تبلیغـــات چه بوده 

اســـت، از ایـــن روی این ســـیالیت خاطرات 

را راهـــی بـــرای رســـیدن به هـــدف خود در 

گفت وگو دیدیم. شـــاید علـــت رویکردهای 

دفتـــر تبلیغـــات را در دهه های بعـــد بتوان 

در آن انگیزه هـــا دیـــد که در دوران تأســـیس 

ســـرنخش پیدا می شـــود. تمام آن خاطرات 

زنـــدان را باید توأم با دیگـــر خاطرات مربوط 

بـــه اتفاقات قبل و بعد از انقالب دید. شـــاید 

یک اتفاق یا دیدار با یک شـــخصیت ســـبب 

شـــکل گیری ایده ای شـــده باشـــد که فضای 

فرهنگـــی، اجتماعی و سیاســـی بعد خود را 

آبســـتن حادثه ای متفاوت کرده باشـــد. مرور 

ایـــن خاطرات گریزناپذیر اســـت.

  جعفری گیالنی: »این خاطره فقط منحصر به 
خود بنده است. روز چهارشنبه ماه اردیبهشت 

سال 42 بود. بعد از واقعه فیضیه. حضرت امام 

روز چهارشنبه یک سخنرانی غرا کرد. حضرت 

امام وقتی می آمد منزل کسی را نمی گذاشت با 

او همراه بیاید. تنها می آمد و تنها می رفت. این 

یک  صانعی  آقای  بود  شده  شلوغ  که  اواخر 

تاکسی برایش می گرفت. ماشین هم نداشتند. 

سؤال  و  می کردند  بحث  شاگردانش  اگر  اما 

می کردند، ایشان جواب می داد. من و شهید 

حیدری)در حزب شهید شد. هم مباحثه آقای 

گرامی بود، منتها رفاقتش با من بیشتر از ایشان 

بود( هم به همین بهانه حفاظت از امام، ایشان 
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را تا خانه مشایعت می کردیم و ف

در این بین مرتب از ایشان سؤال 

خیلی  این  می پرسیدیم. 

تماشایی است. بعد امام رفت 

اندرون و ما برگشتیم. برگشتیم 

و دیدیم ده نفر از علمای بزرگ 

که تنومند هم بودند مثل شیخ 

قاسم  شیخ  اسالمی،  عباس 

اسالمی، حاج اشرف کاشی، حاج 

اعتماد گیالنی که بعد از فلسفی 

را این ها  تقریبًا مجالس تهران 

هم  انقالبی  و  می کردند  اداره 

نبودند به استثنای آقای اسالمی که انقالبی 

بود، به سوی خانه امام می آمدند. پیشاپیش 

این ها یک نفر قدبلند بود که تقریبًا دو متر قد 

داشت، عمامه ای کوچک بسته بود و چشمانی 

درشت داشت. پرسیدم ایشان کیست؟ گفتند 

طرفدار  ایشان  الغدیر.  صاحب  امینی  آیة اهلل 

شریعتمداری بود و با امام ارتباط نداشت. شاید 

اولین مالقات بود می آمد پیش امام. جهتش 

این بود که ایشان در نجف مریض می شود. شاه 

و درباریان دعوتش می کنند و او را می برند به 

بیمارستان رامسر. بیمارستان رامسر مجهزترین 

شاه  چون  بود.  زمان  آن  بیمارستان های 

مهمان هایش را می برد آن جا. یک بیمارستان 

بودند. ملک فیصل و  سمبلیک درست کرده 

ملک سعود و ملک حسن و این ها مهمانش 

با  مریض می شدند  وقتی  و  رامسر  در  بودند 

درست  را  بیمارستان  این  می رفتند.  خانواده 

کرده بود و به اصطالح بیمارستان شاهانه ای بود 

آن  شاهان  و  شاهزاده ها  برای 

زمان. خیلی پیشرفته بود و اآلن 

هم هست. آقای امینی را آن جا 

کیسه  و  پروستات  و  بردند 

را آن جا عمل کردند.  صفرایش 

بود.  بیمارستان  در  ماهی  یک 

جریان فیضیه پیش آمد. اواخر 

اسفند بود و جریان دوم فروردین 

پیش آمد. جریان دوم فروردین 

که گاردی ها ریختند و طلبه ها را 

زدند. همه ترسیده بودند. شاید 

یادشان  رهبری  معظم  مقام 

باشد آن شب که بنا بود بریزند خانه امام. گفتند 

در را ببندید. سه تا در داشت. گفت همه را باز 

بگذارید. معروف بود که آقای شریعتمدار تا 

هشت شبانه روز از ترس در خانه اش نمی خوابید. 

ولی امام تا صبح درها را باز گذاشته بود. البته 

بودند که حراست می کردند،  بچه های خوبی 

مثل مهدی عراقی و محمد بخارایی و همان هایی 

که شهید شدند. اندرزگو و بچه هایی بودند که 

همیشه دور و بر امام بودند. آمدند و نشستند. 

آقای اسالمی سخن گوی این ها بود. حضرت 

امام از اندرون تشریف آوردند و روبوسی کردند 

و آقای اسالمی آقای امینی را معرفی کردند و 

معلوم شد یک دیگر را پیش تر ندیده بودند. سال 

42 چیز عجیبی بود. آقای امینی در بیمارستان 

بودند. دوم فروردین که پیش آمد حضرت امام 

چند تا اعالمیه داد. یک اعالمیه معروف است 

یعنی  شاه دوستی  شاه دوستی:  اعالمیه  به 

غارتگری، شاه دوستی یعنی آتش زدن دانشگاه 

آقــای حکیمــی اعالمیــه را بــرای 
آقــای امینــی خوانــده بود و ایشــان 
گفتــه بــود ایــن امضــا نــدارد. چــون 
چاپــی بــود امضــای حضــرت امــام 
پایــش نبــود. آقــای حکیمــی ثابــت 
کــه ایــن مــال آقــای خمینــی  کــرد 
مــال  ایــن  گــر  ا گفــت  اســت. 
مؤیــد  مــرد  ایــن  باشــد  خمینــی 
بــه تأییــدات الهــی اســت. یــک 
انســان عــادی نمی توانــد چنیــن 

بنویســد. چیــزی 
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امام صادق، شاه دوستی یعنی جنایت! خیلی 

ایران  به  وقتی  امینی  آقای  است.  معروف 

می آمدند، آقای حکیمی دیگر ولش نمی کرد. 

مالزمش بود. چون هر دو هم والیی بودند و 

عاشق امیرالمؤمنین. آقای حکیمی اعالمیه را 

برای آقای امینی خوانده بود و ایشان گفته بود 

این امضا ندارد. چون چاپی بود امضای حضرت 

امام پایش نبود. آقای حکیمی ثابت کرد که این 

مال  این  اگر  است. گفت  آقای خمینی  مال 

خمینی باشد این مرد مؤید به تأییدات الهی 

است. یک انسان عادی نمی تواند چنین چیزی 

بنویسد. گفت من بروم از بیمارستان بیرون و 

به قم بروم، اول می روم به دیدار ایشان که 

همان بود که آن روز آمد. اتفاق عجیبی بود، نه 

دوربینی بود و نه ضبطی. آقای امینی آن جا 

نشست. حاال ما مبهوت جمال و کمال آقای 

امینی. اسمش را شنیده بودیم ولی خودش را 

ندیده بودیم؛ صاحب الغدیر. آقای اسالمی یکی 

یکی آقایان را معرفی کرد. حضرت امام آقای 

اسالمی را خوب می شناخت. یک بار هم اسمش 

را در سخنرانی برده بود. گفت آقای اسالمی ما 

را دستبند می زنند از بندرعباس به زندان تهران 

می آورند. این برای آقای اسالمی خیلی شأن و 

شوکت درست کرده بود. دیگر آقای اسالمی 

شروع کرد به صحبت و گفت که حضرت عالی 

اطالع دارید ساواک دارد از همه تعهد می گیرد 

که حق ندارید درباره سه موضوع صحبت کنید: 

یکی دربار، یکی این که اصل دین در خطر است 

امریکا. ما چکار کنیم.  و  اسرائیل  و دیگری 

آمده ایم از شما دستور بگیریم که تعهد بدهند 

یا ندهند. امام شروع کرد به صحبت. آن قدر 

قشنگ صحبت کرد که بعد از حدود ده سال در 

زندان وقتی موسی خیابانی مرا دید و من این 

خاطره را نقل کردم، چون موسی خیابانی با آقای 

امینی فامیل بود و هردو تبریزی بودند، گفت 

این حرف ها را شما به خمینی یاد داده اید. شما 

در زندان ها با ما محشور شده اید و به خمینی 

فکر  تشکیالتی  این طوری  او  داده اید.  انتقال 

می کرد. چون از من سؤال کرده بود که خانه 

تیمی و امن آقای خمینی کجاست. گفتم: آقای 

گفت:  دارد.  تیمی  خانه  هزار  هفتاد  خمینی 

چه؟! گفتم: بله. گفت: کجاست؟ گفتم: تمام 

مساجد و حسینیه های ایران خانه تیمی آقای 

این  و  بود  زده  بهتش  این  هستند.  خمینی 

جریان را برایش نقل کردم. گفتم: من خودم 

شاهد بودم آقای امینی آمد برای مالقات امام 

و سؤال کردند که چکار کنیم. امام فرمودند حق 

گفت  اسالمی  آقای  دهید.  تعهد  ندارید 

نمی گذارند. امام گفتند منبر نمی گذارند، پایین 

منبر، پایین منبر نمی گذارند خیابان، خیابان 

نمی گذارند مردم را به بیابان دعوت کنید. امام 

فرمود من هشت نکته را باید به شما تذکر دهم. 

ِکندی  داد که  اوضاع جهانی  از  تحلیلی  اول 

می خواهد چکار کند. چون کندی زنده بود و 

هنوز ترور نشده بود. جانسون هم معاونش بود. 

یک تحلیل گسترده و بسیطی حضرت امام در 

رابطه با سیطره جهانی امریکا ارائه داد. واقعًا 

کندی دنیا را زیر و رو کرده بود. معتقدم بهترین 

دوران ریاست جمهوری امریکا همان دو سال 

کندی بود. چون استراتژی صلح را نوشته بود و 
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این دموکراسی که بعد ایران آمد نتیجه همان ف

کتاب استراتژی صلح کندی است. آن جا دارد 

که تحولی باید در دنیای جدید ایجاد کرد باید 

اول ارباب و رعیتی را از بین برد، آزادی زنان، 

وقتی  امام  بعد  و...  قلم  آزادی  بیان،  آزادی 

گزارش کامل داد از اوضاع، فرمود ما باید امسال 

کار رژیم را تمام کنیم و تمام می کرد اگر خیانت 

شریعتمداری و بعضی آخوندهای تهران نبود. 

هم  به  اوضاع  چون  ببرم  اسم  نمی خواهم 

می ریزد. البته کوس رسوایی شان افتاده است 

و همه می دانند که امریکایی و اسرائیلی بودند 

و امام فرمود باید امسال کار شاه را یکسره کنیم 

و کسی حق تعهد دادن ندارد و باید حداکثر 

تالش را برای بیداری مردم بکنیم. اول قضیه 

باید  امام حسین  امسال مثل قضیه  فیضیه 

عمده شود و جهانی. اصاًل کسی به فکر این 

چهارصد  شما  دوم،  فرمود  بعد  نبود.  مسئله 

هیئت دارید. آن موقع ما نمی دانستیم با آن که 

می دانست.  امام  ولی  می رفتیم  منبر  تهران 

گفت شما چهارصد هیئت دارید. سالم مرا به 

تمام رؤسای هیئت ها برسانید و بگویید فالنی 

گفته است امسال تا تاسوعا و 

هرکاری  خودتان  مال  عاشورا 

می خواهید بکنید ولی تاسوعا و 

عاشورا باید مال من باشید که 

برای  دارم  جدیدی  برنامه  من 

پیاده کردن. دوم، هیئت ها باید 

و  باشند  هم نوا  و  برادر  هم  با 

جنگ هیئت و هیئتی باید کنار 

برود. چون این ها دعوا داشتند، 

مثاًل دسته طیب و شعبان بی مخ و رمضان یخی 

بر سراین که کدام جلوتر برود در بازار تهران مدام 

دعوا و چاقوکشی می کردند. فرمود امسال جنگ 

هیئتی باید کنار برود. همه باید با هم برادر و 

یکی باشند. سالم مرا به شعرا برسانید و بگویید 

مظلومیت  جریان  به  راجع  می توانید  هرچه 

فیضیه شعر بگویید و در شعرشان کلمه شاه و 

شاهنشاه در اشعار باید حذف شود. سوم، این که 

شعارها باید مشخص باشد. با شعارهای واحد 

و تکان دهنده که باید کاخ سعدآباد و مرمر و 

فالن بلرزد. بنا کرد امام هشت تا از این موارد 

می داند  خدا  امینی  آقای  اصاًل  و  کردن  نقل 

بهت زده مثل بچه کالس اولی که  همین طور 

معلمش را نگاه می کند مبهوت ایشان شده بود. 

روز عجیب و تاریخی بود. یک ساعت حضرت 

امام این مسئله را تبیین کرد. ما هم نشنیده 

بودیم این قدر عمیق سخن بگوید. بعد دیگر 

فرمایش های حضرت امام که تمام شد آقای 

اسالمی رو کرد به آقای امینی که شما چیزی 

دارید بفرمایید. آقای امینی گفت: جایی که 

فرمانده کل قوا باشد نوبت به مأمور سر چهارراه 

که وظیفه اش عبور عابران است 

نمی رسد تا چیزی بگوید. امام 

شمشیر  شما  نخیر،  فرمود 

گویای  زبان  شما  اسالمید، 

قرآنید، شما والیت را زنده کردید، 

و  اسالم  به  دادید  آبرو  شما 

از  امام  بیاناتی  چه  اهل بیت. 

آقای  امینی تعریف کرد.  آقای 

امینی گفت چون فرمانده اجازه 

چــون از مــن ســؤال کــرده بــود کــه 
خانــه تیمــی و امــن آقــای خمینــی 
گفتــم: آقــای خمینــی  کجاســت. 
دارد.  تیمــی  خانــه  هــزار  هفتــاد 
گفــت: چــه؟!  گفتــم: بلــه. گفــت: 
کجاســت؟ گفتم: تمام مســاجد و 
حســینیه های ایــران خانــه تیمــی 

ــتند. ــی هس ــای خمین آق
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فرمودند من چند کلمه ای صحبت می کنم: یک 

برایش  شاه  شد،  رئیس جمهور  کندی  وقتی 

تلگراف تبریک زد. کندی گفت امیدواریم شما 

اصالحاتی در ایران انجام دهید و دست خوانین 

قطع شود، دست مالکین بزرگ قطع شود و با 

اصالحات عمیق و شاهانه خودت ایران را به 

بزرگ  تمدن  این  برسان.  بزرگ  تمدن  دروازه 

اصطالح کندی بود و ضمنًا ادیان بزرگ ایران 

آقای  شوند.  بیان  آزادی  دارای  بهائیت  مثاًل 

امینی فرمود چرا آقای بروجردی آن روز قیام 

نکرد علیه این مردک. اگر قیام می کرد همه 

به  بروجردی  آقای  بودند.  مردم پشت سرش 

خودش شخصیت داد، به حوزه شخصیت نداد 

و وقتی از دنیا رفت ما زدیم سرمان که: "رفت ز 

دار فنا آیت عظمای ما" خیر آیت  عظمای ما این 

مرد بزرگ است و اشاره کرد به حضرت امام. حال 

بار اولش بود امام را می دید. این مردی است 

که ولوله و غلغله در جهان انداخته است و پرچم 

انقالب را بر دوش گرفته است. شروع کرد به 

تجلیل کردن از امام. بعد این جمله را گفت که 

آقای بروجردی شاخه ای از این درخت عظمای 

والیت است. اشاره به حضرت امام کرد و ما باید 

امروز با تمام قوت زیر علم این مرد بزرگ باشیم 

و این شجره طوبی و درباره امام اصطالحاتی 

خاص به کار برد. روزی تاریخی و بی نظیر بود، 

برای من.«

   حـوزه: نام گـذاری دفتر تبلیغات چه فرایندی 
داشت؟

  جعفـری گیالنـی: »اسـمش را گذاشـتیم دفتـر 
تبلیغـات امـام. امـام پیغـام داد کـه اسـم مـرا 

حـذف کنیـد. گذاشـتیم دفتـر تبلیغـات حوزه. 

دیدیـم حوزویـان شـاید ناراحـت شـوند. گفتیم 

دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قم. این 

اسـم آخـری شـد و مـا شـروع کردیـم بـه کار.«

  حوزه: باتوجه به این که بخشـی از سـاختمان 
دفتـر تبلیغـات درگذشـته در اختیـار دارالتبلیغ 

بوده رویکرد مؤسسـان انقالبی دفتر به ماجرای 

دارالتبلیـغ چه بوده اسـت؟

   جعفـری گیالنـی: »شـاه در سـال 42 بعـد از 
جریـان فیضیـه تصمیـم گرفـت قـم را مهار کند 

و در چنـگ خـودش بگیـرد. گفتنـد در قـم بایـد 

دانشـگاه اسـالمی درسـت کنیم، مثل واتیکان. 

امـام در یـک نطـق عجیب به ایـن مطلب حمله 

کــه  جایــی  گفــت:  امینــی  آقــای 
ــه  ــوا باشــد نوبــت ب ــده کل ق فرمان
مأمــور ســر چهــارراه که وظیفه اش 
ــا  ــران اســت نمی رســد ت ــور عاب عب
چیــزی بگویــد. امــام فرمــود نخیــر، 
شــما  اســالمید،  شمشــیر  شــما 
زبــان گویــای قرآنیــد، شــما والیــت 
را زنــده کردیــد، شــما آبــرو دادیــد 

بــه اســالم و اهل بیــت.

وقتـــی  دارالتبلیـــغ  امنـــای  هیئـــت 
دیدنـــد چنـــد برابـــر زمـــان شـــریعتمداری 
این جـــا مراجعـــات دارد و وقتـــی اعـــزام 
مبلـــغ و اعـــزام بـــه جبهه هـــا را دیدنـــد، 
همـــه این هـــا را بـــه دفتـــر تبلیغـــات 

دادنـــد. 
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کرد. این ها در تاریخ هم ثبت شـده اسـت. امام ف

فرمود که شـما دانشـگاه امام صادق را به آتش 

کشـیدید بعـد می خواهیـد دانشـگاه اسـالمی 

درسـت کنید؟! واهلل قسـم! من دسـتور می دهم 

ویران کنند آن دانشـگاه را. عقب نشـینی کردند. 

یـک مرتبـه دیدیم سـروکله شـریعتمداری پیدا 

شـد که می خواهد دارالتبلیغ درسـت کند. امام 

می دانسـت کـه ایـن ریشـه در دربـار دارد. چون 

دو نفـر خیلـی با شـریعتمداری در ارتباط بودند: 

یکـی علـم و دیگـری سـناتور عبـاس بهـادری 

کـه سـناتور انتسـابی آذربایجـان بـود. آقـای 

شـریعتمداری کلنـگ سـاختمان دارالتبلیـغ را 

در زمینـی در دورشـهر زمیـن زد. آن را آلمان هـا 

درسـت کرده بودند در سـال 1304. رضاشـاه که 

تـازه شـاه شـده بـود چون آدم قلـدری هم بود از 

انگلیسـی ها دو چیـز می خواهـد: یکـی کارخانه 

قنـد و دیگـری کارخانـه لباس بافـی. نمی دهند 

انگلیسـی ها بـه او. آلمان هـا می فهمنـد. هیتلر 

پیغـام داد کـه مـن می دهـم. شـش ماهـه 

آلمان هـا آمدنـد دو تـا کارخانـه برایـش نصـب 

کردنـد: یکـی ریسـباف قـم که اآلن صداوسـیما 

اسـت و یکـی هـم کارخانـه قنـد کهریـزک. جـا 

می خواسـتند. آمدنـد این جـا را انتخـاب کردنـد 

و این جـا هـم آخـر شـهر بـود. این جـا همـه باغ 

انار بود و این سـاختمان را شـش ماهه ساختند 

برای مهندسـان ریسـباف و قند کهریزک. این ها 

اقامتگاهشـان این جا بود. و لذا چند سـالن هم 

کنارش سـاختند: سـالن کنفرانس و غذاخوری 

و زیرزمیـن خیلـی عجیـب که اآلن هم هسـت؛ 

جـوی آب دارد و آب از تـوی اتاق هایـش رد 

می کردنـد و بادگیـر داشـت. بـاد که بـه این آب 

می خورد، فضا را خنک می کرد. زیرزمین را اآلن 

هـم برویـد بایـد با پتـو بخوابیـد؛ این قدر خنک 

اسـت. بعـد قطـر ایـن دیوارهـا هشـتاد سـانت 

اسـت. از نظـر گرمایـش و سـرمایش تأمین صد 

در صـد بـود. مـا این دیوار را خـراب کردیم. چند 

تـا بیل مکانیکی شکسـت. اصاًل نمی توانسـند. 

نمی دانـم چـه موادی اسـت. سـاروج می گویند 

آن زمـان بـه کار می بردنـد کـه فوق بتون اسـت. 

همـان کاری کـه در اصفهـان کرده انـد کـه برای 

سـی صد چهارصد سـال سـاختمان پابرجاسـت. 

این هـا هـم در این جـا ایـن کار را کردنـد. یـک 

طبقـه را هـم من خودم سـال 65 سـاختم. سـه 

طبقـه بـود طبقـه چهارم را من خودم سـاختم و 

آجرهـا را سـاب دادم کـه هرکـس می آمـد نـگاه 

می کرد تشـخیص نمی داد. اآلن هم همین طور 

اسـت و تشـخیص نمی دهنـد. ایـن طبقه باال با 

پاییـن خیلی فـرق دارد.«

آقـای  بـه  چطـور  سـاختمان  ایـن    حـوزه: 
کـرد؟ پیـدا  انتقـال  شـریعتمداری 

  جعفـری گیالنـی: »آقـازاده ای این را از آلمان ها 
خریده بود؛ بعد از رضا شاه در شهریور بیست که 

آلمان هـا از ایـران رفتنـد و رضا شـاه هم از ایران 

تبعیـد شـد؛ خریـد بـه نـود هـزار تومـان. کوچه 

پشـتی اسـمش آقـازاده اسـت. ثروت مندتریـن 

فـرد قـم بـود. دارای ملـک و زمیـن و رعیت بود. 

قم پانزده هزار نفر بیشـتر جمعیت نداشـت. او 

و آقایـی بـه نـام مصبـاح کـه تولیت آسـتان قم 

بودنـد، آقایـان قم بودنـد. آقازاده این را نود هزار 

تومان خرید. آقای شـریتعمداری سـال 43 این 
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سـاختمان را نه صد هزار تومان از آقازاده خرید. 

حیـاط بزرگی داشـت. بعد مـن حیاط را کوبیدم 

و سـالن بزرگـی درسـت کردیـم کـه اآلن هـم 

هسـت؛ سـالن غدیر.  دیگر آقای شـریعتمداری 

تقریبـًا تـا سـال 59 کـه حـزب خلق مسـلمان را 

راه انداختنـد و جریـان کودتـای نـوژه پیش آمد 

و بعـد هـم شـریعتمداری دسـتگیر شـد، آقـای 

ری شهری که رئیس دادگاه بود آن جا را تحویل 

بـه مـن داد و بعـد تمـام امـوال شـریعتمداری 

مصادره شـد. آقای شـریعتمداری دسـتگیر شد 

و اعتـراف کـرد. اموالش مصادره شـد. موسـوی 

تبریـزی هـم رئیـس دادگاه های انقالب کشـور 

بـود. امـوال شـریعتمداری خیلـی زیـاد بـود و 

اآلن هم هسـت: سـتادی که روبه روی مدرسـه 

امیرالمؤمنین است، سیزده خانه، مکتب اسالم 

کـه اآلن هـم هسـت ولی تعطیل شـده، کنارش 

زمینـی سـی صد متـری اسـت و... آقـای دوانی 

کـه از طـرف آقـای شـریعتمداری کارهایـش را 

پی گیـری می کـرد ایشـان چندین بـار آمد پیش 

مـن و گفـت مـن خریـدم و بـا پـول مـردم هـم 

خریـدم. شـریعتمداری پـول نداشـت. مرحـوم 

دوانـی می گفـت چهـار پنـج نفر 

از ثروتمندهـای تبریـز را جمـع 

کـردم و هیئـت امنایی تشـکیل 

هیئـت  هرحـال،  در  دادیـم. 

امنـای دارالتبلیـغ وقتـی دیدنـد 

چنـد برابـر زمـان شـریعتمداری 

این جـا مراجعـات دارد و وقتـی 

اعـزام مبلـغ و اعـزام بـه جبهه ها 

را دیدنـد، همـه این هـا را به دفتر 

تبلیغـات دادنـد. حضـرت امـام می فرمودند که 

چـون شـریعتمداری از تبریـز که آمـد هیچ چیز 

نداشـت و این هـا همـه بیت المال و سـهم امام 

اسـت، بایـد همـه در راه تبلیـغ دین خدا مصرف 

شـود. پیش تـر هـم حضـرت امـام خانـه رئیس 

سـاواک را در دورشـهر بـه مـا داده بـود...«

  حـوزه: پـس از آن کـه امـام فرمـان تأسـیس 
دفتـر تبلیغـات را صـادر کردنـد چگونـه ماجرای 

بودجـه را حـل کردیـد؟

  جعفـری گیالنـی: »همـه افـرادی کـه در دوره 
تأسـیس اولیـه مـا را همراهـی کردنـد رفتنـد. 

مـن و آقـای عبایـی ماندیـم. حـاج احمـد آقـا 

نظـرش ایـن بـود کـه مـن نماینـده امام شـوم. 

مـن گفتـم نماینده باید یکی باشـد و کسـی که 

رئیـس دفتـر اسـت همـو نماینده باشـد. گفتند 

پـس یـک روز بیاییـد بـا حضـرت امـام صحبت 

کنیـد. مـا رفتیم و احمدآقا گفت بیسـت دقیقه 

بیشـتر وقـت نداریـد. مـا حرف مـان را زدیـم و 

یـک پولـی هـم از حضرت امـام گرفتیم و وقتی 

خواسـتیم بلنـد شـویم، امـام آن روز خیلـی 

سـرحال بود. خواسـتیم بلند شـویم امام فرمود 

نـه بنشـینید. مـن کارتـان دارم. 

دیگـر حـاج احمدآقـا هـم دم در 

ایسـتاده بـود. امـام بنـا کـرد از 

پرسـیدن دربـاره قـم و درس هـا. 

از آقایـان سـؤال کـرد کـه کسـی 

بـه درسشـان می رود یـا نه. ما به 

حضـرت امام گـزارش می دادیم. 

سـرحال  خیلـی  امـام  دیدیـم 

اسـت. گفتیـم یـک خواسـته ای 

آقــا هــم بعــد از رســیدن بــه مقــام 
اقتصــادی  کار  مخالــف  رهبــری 
نهــاد  می گفتنــد  بودنــد؛  دفتــر 
کنــد  کار فرهنگــی  فرهنگــی بایــد 
و بــه همیــن دلیــل مــا را حوالــه 
دادنــد بــه مجلــس و مجلــس هــم 
ردیفــی گذاشــت و دیگــر از مجلس 

می گرفتیــم. بودجــه 
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داریـم خجالـت می کشـیم بگوییـم. فرمودنـد ف

پیشـنهادتان چیسـت. گفتیـم پیشـنهاد ایـن 

اسـت کـه مـا بررسـی کردیـم یـک کارخانـه ای 

هسـت در ارومیـه کـه قبـاًل مشروب فروشـی 

بـوده و اآلن سـاندیس می زنـد و در سـال 120 

میلیـون تومـان درآمـد دارد، اگـر آن را بـه مـا 

بدهید ممنون می شـویم. فورًا نوشـتند به آقای 

میرحسـین موسـوی کـه کارخانـه ارومیـه را به 

دفتـر تبلیغـات واگـذار کنید. اسـمش کارخانه 

سـاندیس بود. آن زمان خیلی مشـتری داشـت. 

امـام گفتنـد بروید پیش مهندس موسـوی. دو 

سـه روز بعـد کـه رفتیم سیدمحمودشـاهرودی 

رئیـس مجلـس اعـال هـم آن جـا آمـده بـود. 

مهنـدس مـا را ناهار نگه داشـت. چون هر سـال 

مهنـدس بـه قـم می آمـد همیـن اتاق)محـل 

کنونـی اسـتقرار آقـای جعفـری گیالنـی( ناهار 

مهمان ما بود. باال جلسـه اسـالم مسـتضعفان 

داشـتیم. ایشـان تقریبـًا از سـال 58 کـه وزیـر 

خارجه و مدیرمسـئول روزنامه جمهوری بود به 

این سـاختمان می آمد. آن روز آقای شـاهرودی 

هـم بودنـد. گفتنـد که شـما هـم ناهـار بمانید. 

نامـه را دادیـم و خوانـد و گفـت چـرا امـام ایـن 

کار را کرده انـد. گفـت ایـن کارخانـه خیلـی در 

آذربایجان سـوددهی دارد، اآلن )اواخر سال 62( 

هم زمان جنگ اسـت. پول ندارم و وضع خراب 

اسـت. شـما ایـن را از مـن نگیریـد ولـی چیزی 

بـه شـما می دهـم. چندیـن مـورد را بـه دفتـر 

داد. این هـا را بـه مـا داد. مـا کفتیـم کـه دفتـر 

سـالی صدمیلیـون تومـان هزینـه دارد و چـون 

زمـان جنـگ بـود و پول هـا همـه بـرای جنـگ 

مصـرف می شـد گفتیـم این هـا را مـی دهیـم 

بـه شـما مدیریـت کنیـد و سـالی صدمیلیـون 

بـه مـا بدهیـد. گفت باشـد. یک سـالی گذشـت 

و آقـای طهماسـب مظاهـری کـه رئیـس بنیـاد 

مسـتضعفان بود و معاونش بود آن پول را داد. 

بعـد هـم درباره مدیریت آن کارخانه ها خبرهای 

بـدی شـنیدیم کـه سـبب شـد تصمیـم بگیریم 

خودمـان آن هـا را اداره کنیـم. آن گاه آن چهـار 

کارخانـه شـد یـازده کارخانـه. دیگر حسـادت ها 

شـروع شـد... البتـه آقـای هاشـمی هـم خیلی 

کمـک کـرد. بعـد که ما آمدیم مسـتقل شـویم، 

دیگـر حضـرت امـام بـه رحمـت خدا رفـت و آقا 

هـم بعد از رسـیدن به مقـام رهبری مخالف کار 

اقتصـادی دفتـر بودنـد؛ می گفتند نهاد فرهنگی 

بایـد کار فرهنگـی کنـد و بـه همیـن دلیـل ما را 

حوالـه دادنـد بـه مجلـس و مجلس هـم ردیفی 

گذاشـت و دیگر از مجلس بودجه می گرفتیم.«

  حوزه: شاید تاریخچه مربوط به زیرساخت های 
اقتصـادی دفتر و مسـئله اسـتقالل ایـن نهاد از 

ابعـاد مختلـف قابل گفت وگو باشـد. اما این که 

دفتـر تبلیغـات بایـد از مجلـس بودجـه بگیرد و 

مجلس باید درباره وسـعت میدان فعالیت این 

دفتـر تصمیـم بگیـرد بـا آن نقـش سـتاد کل که 

دفتر تبلیغات از ابتدای انقالب داشـته سـازگار 

نباشـد. امـا در هرحـال رهبـر معظـم انقـالب از 

ابتـدای رهبـری خـود تعابیـری دربـاره دفتـر به 

کار برده انـد کـه درباره هیچ نهاد دیگری شـنیده 

نشـده اسـت. با این حال هرگز پوشـیده نیسـت 

کـه توقـع هـر دو رهبـر انقالب اسـالمی از دفتر 

تبلیغـات همـان نقـش مؤثـر و سـتادی بـرای 
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همـه ارکان حاکمیـت بـوده اسـت، امـا آیا دفتر 

تبلیغـات توانسـته اسـت ایـن نقـش را در طول 

چهـل سـال گـذر از زمـان انقالب بـازی کند؟

بپرسـید  »نمی گذاشـتند؛  گیالنـی:  جعفـری    
چـه خبـر بـوده و چـه بالیـی بـر سـر بچه های ما 

مثـل آقـای صالحـی و ایزدپنـاه می آوردنـد. مـا 

صدمرتبـه در چاهـی افتادیم که برادران یوسـف 

او را آن جـا انداختـه بودنـد. آقـای حکیمـی را 

آوردم قـم. گفتنـد نمی توانـی. آقـای حکیمـی 

گفتـه بـود مـا دو نـوع فقـه پویا و سـنتی داریم. 

چـه کردنـد بـا مـا. آقـای خزعلـی در نمازجمعـه 

تهـران و آقـای آذری در نمازجمعـه قـم گفتنـد 

ایـن مجلـه ضالـه و مضلـه اسـت. آقـای فاکـر 

گفـت در توحیـد دفتـر تبلیغات باید شـک کرد. 

یک نمونه دیگر. همین مجله فقه در شـماره ای 

دربـاره بلـوغ دختـران بحـث کـرده بـود. رفتنـد 

پیـش مقـام معظـم رهبـری و بنـا کردنـد علیه 

مجلـه حـرف زدن. شـماره دوم و 

سـوم مجلـه فقـه بود. آقـا گفتند 

حـاال افطارتـان را بکنیـد. افطـار 

بعـد  نمـاز خواندنـد.  و  کردنـد 

گفتنـد بسـم اهلل الرحمـن الرحیم آقـای آذری و 

آقای جنتی و آقای خزعلی شـما این مجله فقه 

را مطالعـه کرده ایـد؟ گفتند نـه. گفتند پس چرا 

می آییـد علیـه ایـن صحبت می کنیـد! ولی من 

مجلـه را خوانـده ام. ایـن موضـوع اتفاقـًا قائـل 

هـم دارد. ایـن موضـوع را بعدهـا آقای مروی به 

مـا گفتنـد. مـن رفتـم پیـش آقای رفسـنجانی. 

به ایشـان گفتم شـما در آن باال نشسـته بودی 

و آذری قمـی بیسـت دقیقـه بـه مـا فحـش داد 

و شـما یـک کلمـه از مـا دفـاع نکردیـد. گفتنـد 

نـه مـن نبایـد دفـاع کنـم. شـما خودتـان بایـد 

دفـاع کنیـد. گفتیـم چطـور دفاع کنیـم؟ گفت 

حرف هـای  مجلـس  تریبـون  دقیقـه  بیسـت 

آذری را رد کنیـد. مـا خوشـحال شـدیم و قبـول 

کردیـم. آمدیـم کـه خودمـان را آمـاده کنیم دم 

در خواسـتیم خداحافظـی کنیـم گفـت ولـی 

اگـر می خواهیـد مجلـه حـوزه شـما عالم گیـر 

شـود، اعتنـا نکنیـد. نتیجـه این 

شـد کـه مقـام معظـم رهبـری 

می فرمایـد دفتـر تبلیغـات نماد 

روشـن فکری حـوزه اسـت.«

بپرســـید چـــه خبـــر بـــوده و چـــه 
مـــا  بچه هـــای  ســـر  بـــر  بالیـــی 
مثـــل آقـــای صالحـــی و ایزدپنـــاه 
در  صدمرتبـــه  مـــا  می آوردنـــد. 
بـــرادران  کـــه  افتادیـــم  چاهـــی 
انداختـــه  آن جـــا  را  او  یوســـف 

. نـــد بود



اشاره
رهبـر انقـالب دفتـر تبلیغات را نماد روشـن فکری خوانده اند. دفتر تبلیغات اسـالمی امروز شـامل محموعه های 
مختلفـی اسـت؛ معاونـت فرهنگی تبلیغی که به اعزام مبلغ در مناسـبت های مختلف همـت می گمارد، معاونت 
آموزش شـامل دانشـگاه باقرالعلوم و دو مؤسسـه آموزش عالی حوزوی، معاونت پژوهش با پژوهشـگاه علوم 
و فرهنـگ اسـالمی، قطب هـای فکـری فرهنگی، مرکز فرهنگی هنری، مرکز ملی پاسـخ گویی به سـؤاالت دینی، 
صندوق قرض الحسـنه و مؤسسـاتی مانند بوسـتان کتاب که در زمینه نشـر کتاب فعالیت می کند. وقتی رهبری 
دفتـر تبلیغـات را نمـاد روشـن فکری می خواننـد بیشـتر ناظر به کدام یـک از این بخش هـا و مجموعه ها این نهاد 
انقالبـی را نمـاد روشـن فکری می شـمارند؟ شـاید بگوییم ایشـان دفتر تبلیغـات را به عنوان یـک مجموعه نماد 
روشـن فکری می داننـد و التفـات ایشـان به کلی مجموعه اسـت؛ مجموعه مناسـباتی که میـان معاونت آموزش 
در تربیـت پژوهش گـر و اسـتاد و معاونـت پژوهـش در سـفارش پژوهـش و ارجـاع آن بـه مرکز پاسـخ گویی به 
سـؤاالت و خروجـی گرفتـن از آن در بوسـتان کتـاب یـا مجالت پژوهشـگاه و دفتـر. اما آیا این مناسـبات وجود 

دارد؟ گفت وگو با حجة االسـالم و المسـلمین دکتر نجف لکزایی درراسـتای این موضوع و پرسـش بود.

 در��� و �� ��
��� ا���م وا������� د��� ��� �� زا��



179
13

97
یز 

 پای
ن و

ستا
 تاب

   
رم

چها
م و 

سو
ره 

شما

  حـوزه: امـروز درحـوزه علمیـه تحقیقـات و 
مطالعات گسـترده ای در حال رقم خوردن اسـت. 

باوجودایـن، رهبـری انقـالب دفتر تبلیغات را در 

ایـن میان نماد روشـن فکری حوزه می شـمارند. 

از نظـر شـما علـت این کـه رهبـری انقـالب دفتر 

تبلیغـات را نمـاد روشـن فکری حـوزه خوانده اند 

توجه ایشان به کدام ُبعد عملکرد دفتر تبلیغات 

بوده اسـت و چه ویژگی دفتر سـبب شـده ایشان 

دفتـر را چنین بدانند؟

▫ مـا دو مـدل پژوهش داریم: پژوهش هایی 
کـه یـک مجهـول نظـری را می خواهنـد تعییـن 

تکلیـف کنـد و دیگـر یکسـری پژوهش هـا کـه 

می خواهنـد معضلـی را حـل کننـد، یعنـی طرح 

بحـث بـرای آن هـا از سـاحت نیازهـای عینـی 

صـورت می پذیـرد. گسسـتی کـه اآلن وجود دارد 

بیـن حـوزه و حکومـت یـا جامعـه این اسـت که 

عمـده مباحـث حوزه در بخش اول قرار می گیرد، 

یعنـی آن هـا یکسـری مباحـث نظـری را طبـق 

عـادت مألـوف و دیرینه مطرح می کنند و همان 

را پاسـخ می دهند. مشـکلی مضاعـف هم اینجا 

بـه وجـود آمـده اسـت کـه خـود این هـا هـم باز 

قدیمی شـده اسـت. بدتـر این که 

در بخـش اجتماعـی هـم همین 

می شـود،  بازتولیـد  دارد  اتفـاق 

یعنـی در همـان بخـش دوم هم 

کـه بایـد معضـالت اجتماعـی 

پرداختـه شـود و بـرای آن راه حـل 

ارائـه شـود بـاز بـر اسـاس همان 

متونی که در همان دوره ها تولید 

شـده همان ها را تکرار می کنند و 

می پندارنـد بـه درد اآلن هـم می خورد. دغدغه ای 

که رهبری دارند این اسـت که برای این مسـئله 

و این گسست راه حل پیدا کنیم و چاره بجوییم. 

بـه نظر می رسـد ایشـان تا حـدودی دربـاره دفتر 

تبلیغـات بـه چنیـن نکته ای رسـیده اند که آن را 

نمـاد روشـن فکری حـوزه می خواننـد.

  حـوزه:  امـروزه وقتـی از پژوهش می گویند 
تـا مسـئله و ضرورتـش طـرح نشـود پژوهـش 

پژوهشـگاه  و  تبلیغـات  دفتـر  سـرنمی گیرد. 

بـرای پاسـخ به چه مسـائل و چـه ضرورت هایی 

پایه گـذارده شـده اسـت؟ 

▫ دفتـر تبلیغـات نهـادی بـوده کـه از آغـاز 
تأسیسـش می خواسـته بـه نیازهـای عینـی 

روز پاسـخ دهـد. اولیـن نیـاز، نیـاز بـه مبلـغ 

بـوده اسـت. بعـد از انقـالب اسـالمی از امـام 

مبلـغ می خواسـتند و امـام کسـانی را منصوب 

می کنـد بـه ایـن کار کـه نیازهـای تبلیغـی را 

پاسـخ دهنـد. بعـد بـه مـرور این گسـترش پیدا 

می کنـد. مسـئوالنی کـه امـام آن هـا را بـه کار 

می گمارنـد می بیننـد کسـانی را که بـرای تبلیغ 

می فرسـتند، نمی تواننـد به خوبـی از عهـده نیاز 

نیازهـای  و  بربیاینـد  مخاطـب 

دینـی و معرفتـی مردم را مطابق 

بـا روز نمی تواننـد پاسـخ دهنـد. 

فکـر می کننـد کـه این هـا را باید 

آمـوزش هـم بدهنـد. لـذا بخش 

هـم  تبلیغـات  دفتـر  آمـوزش 

راه می افتـد تـا ایـن مبلغـان را 

آموزش هایـی بدهنـد و از عهـده 

نیازهـای روز آن هـا بـه لحـاظ 

دارنــد  رهبــری  کــه  دغدغــه ای 
ایــن اســت کــه بــرای ایــن مســئله 
پیــدا  راه حــل  گسســت  ایــن  و 
کنیــم و چــاره بجوییــم. بــه نظــر 
حــدودی  تــا  ایشــان  می رســد 
دربــاره دفتــر تبلیغــات بــه چنیــن 
نکتــه ای رســیده اند کــه آن را نمــاد 
می خواننــد. حــوزه  روشــن فکری 
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دینی و معرفتی بربیایند. بعد متوجه می شـوند ف

کـه بـا آمـوزش هم این خأ برطرف نمی شـود و 

آن جاسـت کـه رو بـه پژوهش می آورنـد. آن گاه 

بخـش پژوهـش را ایجـاد می کننـد تـا بتوانـد 

نیازهـای معرفتـی در حـوزه دیـن را بشناسـد و 

پاسـخ دهـد. بـرای همیـن اولیـن تالش هایـی 

کـه در بخـش تحقیقـات دفتر صـورت می گیرد، 

تالش هـای حدیثـی و قرآنـی اسـت کـه شـروع 

می شـود. چـون معتقـد بودند بایـد نیازهای روز 

را بـا بهره گیـری از قـرآن و حدیـث جواب دهند. 

بعـد اندیشـیدند کـه بزرگ تریـن کتـاب حدیثی 

مـا بحاراألنـوار اسـت و اگر ایـن احادیث و آیات 
را طبقه بنـدی و موضوع بنـدی کننـد و این هـا را 

در اختیـار نخبـگان دینـی قرار دهنـد دیگر قصه 

حـل می شـود و دیگر می تواننـد نیازها را جواب 

دهنـد. لـذا معجـم بحاراآلنوار را تهیـه کردند که 

در آن زمان کار خیلی سـنگین و طاقت فرسـایی 

بـود؛ وقتـی کـه هیـچ کامپیوتـری نبـود و همه 

امـا  انجـام می شـد.  فیش برداری هـا دسـتی 

وقتـی کـه معجـم بحاراألنـوار ارائـه شـد دیدند 

کـه اتفاقـی نیفتـاده اسـت. آن گاه دسـت به کار 

شـدند و فرهنـگ قـرآن را کار کردنـد. معنـای 

فرهنـگ قـرآن ایـن اسـت کـه هـر موضوعی که 

از آیات قابل اسـتخراج باشـد به شـکل الفبایی 

تنظیـم شـود. ایـن فرهنـگ قـرآن در سـه جلـد 

چـاپ شـده اسـت. ایـن خیلـی از نیازهـا را 

جـواب مـی داد امـا امـروز نیازهـای مسـائلی را 

که جمهوری اسـالمی با آن درگیر اسـت جواب 

نمی دهـد، ولـی ممکـن اسـت نیـاز یک خطیب 

جمعـه و یـک بحـث قرآنی را برطـرف کند. چون 

او برحسـب کلیـدواژه ای کـه دنبالـش اسـت و 

مثـاًل می خواهـد دربـاره حسـد سـخنرانی کنـد 

یـا بایـد دربـاره انفـاق صحبت کنـد می بیند صد 

آیـه برایـش به شـکل موضوعی ذیـل این عنوان 

اسـتخراج شـده امـا نیـاز جمهـوری اسـالمی 

هم چنان تأمین نشده است؛ جمهوری اسالمی 

نمی خواهـد فقـط دربـاره انفاق بدانـد، بلکه باید 

نظـام اقتصادی را سـامان دهی کنـد. جمهوری 

اسـالمی نمی خواهـد فقـط دربـاره حسـد بداند 

بلکـه بایـد نظـام اخالقی جامعه را سـامان دهی 

کنـد. جمهـوری اسـالمی نمی خواهـد بدانـد 

مثـاًل چنـد آیـه دربـاره حکومت در قرآن هسـت، 

بلکـه بایـد نظام سیاسـی جامعه را چه در عرصه 

سیاسـت داخلـی و چـه در عرصـه سیاسـت 

خارجـی سـامان دهی کنـد. ایـن اسـت کـه این 

یعنـی  مـدام گسـترده تر می شـود.  پژوهـش 

می گویـد برویـم بـه سـمتی کـه ایـن سـؤال ها 

را پاسـخ دهیـم. برویـم مثـاًل در حـوزه مباحـث 

اخالقـی بـه شـکل جدی تـر وارد شـویم. لـذا 

غیـر از بخـش قرآنـی کم کـم بخش هـای دیگـر 

هـم راه افتـاد. بخـش اخـالق معنویـت، بخش 

علوم و اندیشـه سیاسـی، بخش تاریخ و سـیره 

اهل بیـت کـه مـا اگر فقـط احادیـث معصومان 

را دسـته بندی کنیـم مشـکل حـل نمی شـود؛ 

مـا نیـاز بـه الگوهـای رفتـاری معصومـان هـم 

داریـم کـه ببینیـم چطـور عمـل می کردنـد. بـه 

شـکل سـیره ای یعنـی آن سـبک ها اسـتخراج 

شـود و دریافـت شـود.

مجموعـه  بـه  اگـر  امـروز  ولـی  حـوزه:   
پژوهش هـا و تحقیقـات و مقـاالت دفتـر نـگاه 
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کنیـم می بینیـم دامنـه پژوهش ها گسـترده تر 

و محض تـر شـده اسـت؟

▫ بلـه، متصدیـان دفتـر بـه مـرور متوجـه 
شـدند اصاًل مشـکل بیشـتر از این حرف هاست. 

مشـکل ایـن اسـت کـه وقتـی می خواهیـم 

سـامانه ای نظام منـد را ارائـه کنیم بر بسـتر چه 

دانـش و روشـی می توانیـم آن را برقـرار کنیـم؟ 

بـر بسـتر فقـه یـا فلسـفه یـا کالم؟ اصـاًل علـوم 

اسـالمی ما چیسـت؟ ما سـامانه علوم اسـالمی 

داریم یا نه؟ نسـبتش با علوم انسـانی چیست؟ 

به مـرور مقـداری بحث هـا معرفتی تـر و جدی تر 

شـد. دفتـر تبلیغـات بـرای اولیـن بـار تجـارب 

جهانی را به خدمت گرفت تا بررسـی کند ببیند 

اصـاًل علـوم اسـالمی داریـم یـا نـه. اگـر داریـم 

موجودی مـان چیسـت؟

 

  حوزه: علوم اسـالمی فرضیه انگاشـته شـد 
یا مسـّلم؟

▫ مسـّلم انگاشـته شد. در واقع مفروضشان 
ایـن بـود. منتهـا مشکل شـان ایـن بـود کـه اگر 

داریـم، چگونـه می تـوان آن را گـزارش داد. ایـن 

گـزارش طبـق روش هایـی کـه امـروز در دنیـا 

مرسـوم اسـت، در قالبـی بـه نـام نقشـه هر علم 

بایـد ارائـه شـود. شـما یـک سـاختمانی داریـد 

و می خواهیـد بـه ایـن سـاختمان دسـت بزنیـد 

و مثـاًل یـک طبقـه بـه طبقاتـش اضافـه کنیـد. 

می خواهیـد یـک قسـمتش را بازسـازی کنیـد. 

اول بـه دنبـال نقشـه ایـن سـاختمان می رویـد. 

بـه  می شـود  نمی دانـم  اآلن  مـن  می گوییـد 

ایـن یـک طبقـه اضافـه کـرد یا نه. زیرسـاختش 

چیسـت؟ اگـر نقشـه نداشـته باشـید، بایـد یک 

مهنـدس اسـتخدام کنیـد کـه یـک نقشـه برای 

شـما تهیـه کنـد کـه ایـن نقشـه وجـوه مختلف 

نیازهـای شـما را پاسـخ دهـد. مثـاًل آیـا ایـن 

سـاختمان دربرابر زلزله مقاوم اسـت؟ آیا تحمل 

بـار یـک طبقـه دیگـر را دارد؟ مـا بـا یـک علـوم 

اسـالمی مواجـه بودیـم و دقیقـًا نمی دانسـتیم 

این هـا چقـدر دوام دارنـد و ویژگی هایشـان 

چیسـت و می شـود طبقات جدید را روی این ها 

سـاخت. آیـا با این امکانـات می توان یک نظام 

اقتصـادی یـا سیاسـی یـا تربیتـی یـا امنیتی یا 

فرهنگـی متناسـب بـا شـرایط روز بنـا کـرد؟ یـا 

آن کـه بایـد رفـت سـراغ همان علوم انسـانی که 

را  جامعــه  سیاســی  نظــام  بایــد 
چــه در عرصــه سیاســت داخلــی و 
چــه در عرصــه سیاســت خارجــی 
ســامان دهی کنــد. ایــن اســت کــه 
گســترده تر  ایــن پژوهــش مــدام 
می شــود. یعنــی می گویــد برویــم 
کــه ایــن ســؤال ها را  بــه ســمتی 

پاســخ دهیــم. 

موفــق  تبلیغــات  دفتــر  امــروز  تــا 
شــده در بخــش پژوهــش نقشــه 
ده مــدل از علــوم اســالمی را ارائــه 
کــه آخرینــش فقــه اســت،  دهــد 
یعنــی اآلن مــا در فقــه می دانیــم 
چــه داریــم و این هــا چــه شــبکه ای 

را تشــکیل می دهنــد
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علـوم وارداتـی بـه جامعـه ماسـت و از تجـارب ف

بشـری در ایـن حوزه هـا اسـتفاده کـرد؟

  حوزه: خب به چه دستاوردی رسیدید؟
▫ تـا امـروز دفتـر تبلیغـات موفـق شـده در 
بخش پژوهش نقشـه ده مدل از علوم اسـالمی 

را ارائـه دهـد کـه آخرینـش فقـه اسـت، یعنـی 

اآلن مـا در فقـه می دانیـم چـه داریـم و این هـا 

چـه شـبکه ای را تشـکیل می دهنـد و در قالـب 

پایگاهـی اطالعاتـی هـم ارائـه شـده اسـت کـه 

همـه دنیـا به آن دست رسـی دارنـد، یعنی همه 

ایـن ده رشـته در ایـن سـامانه وجـود دارد و این 

مرتـب بـه روز می شـود. اگـر کسـی بـه فرض در 

دانـش فقـه البتـه یـک اصطـالح اضافـه کنـد، 

می شـود فهمیـد که یـک اصطالح به این اضافه 

کـرده، یـا آن کـه بحث هـای قبلـی را تکـرار کرده 

اسـت. درایـن سـامانه گفتـه شـده کل فقـه در 

قالـب شـصت هزار اصطـالح مثاًل سـامان دهی 

شـده اسـت. این هـا مـورد اسـتقرایی دارد نـه 

قیاسـی، یعنـی همـه منابـع فقـه موجـود، در 

ایـن قالب هـای علمـی تنظیم شـده اسـت و در 

نظامـی طولـی، عرضـی و عمقـی بحث هایـش 

تنظیـم شـده و معلـوم شـده اسـت کـه شـبکه 

دانـش موجـود مـا در دانـش فقـه چیسـت. 

اگـر یـک بحـث مطـرح می شـود، می توانیـد 

خیلـی راحـت ایـن بخـش خدماتی زیرسـاختی 

معرفتی اش را این جا و در این سـامانه به شـکل 

آنالیـن بگیرید. مثال می زنم: شـما می خواهید 

وارد بحـث امنیـت شـوید و بگوییـد جمهـوری 

اسـالمی در حـوزه مباحـث امنیتـی بـه لحـاظ 

دینـی چـه بایـد بکنـد. شـما در ایـن سـامانه 

می بینیـد کـه در حوزه امنیت در علوم اسـالمی 

چه بحث هایی مطرح شـده اسـت. این سـامانه 

این هـا را در اختیـار شـما قـرار می دهـد، یعنـی 

بـه شـما می گویـد کلیدواژه هـای مرتبـط با این 

بحث در علوم مختلف در فلسـفه و کالم و فقه 

و اخـالق در حوزه هـای مختلف چه بوده اسـت. 

خود این سـامانه به شـکل هوشـمند گراف های 

الزم را بـرای شـما تنظیـم مـی کنـد. ارتباط این 

مباحـث بـا هـم را بـه شـما ارائـه می دهـد. اگـر 

قواعـدی در بحث هسـت، مـی آورد. بحث جنگ 

و جهـاد و صلـح را هـم مـی آورد و در اختیـار 

پژوهش گـر یـا مرکـز پژوهشـی قـرار می دهـد. 

مشـکلی کـه وجـود دارد این اسـت کـه ما هنوز 

آن قـدر بـه لحـاظ دانشـی در فضـای رسـمی 

دانش پیشـرفت نکرده ایم که کسـی که می رود 

در کالس بحـث می کنـد و آمـوزش می بینـد یـا 

آن کسـی کـه آمـوزش می دهـد دانـش الزم را 

بـرای بهره گیـری از چنیـن سـامانه ای را داشـته 

باشـد. چنین چیزی را اآلن خیلی ضعف داریم، 

یعنـی شـما ایـن سـامانه را تولیـد کرده اید ولی 

آیـا آن اسـتادی کـه مـی رود درس فقـه می دهد 

از ایـن سـامانه اسـتفاده می کنـد؟ ایـن خودش 

دانـش دیگـری اسـت، یعنـی آیـا اصـاًل ایـن 

کاری کـه شـما کرده ایـد تصـور می شـود؟ اآلن 

مشـکل ما این اسـت که این کار اصاًل تصورش 

سـخت اسـت، یعنـی شـما می گویید مـا چنین 

سـامانه ای را بـا سـی سـال کاری جمعـی آماده 

کرده ایـم امـا اکنـون ایـن سـامانه را اروپایی هـا 

بهتـر از مـا می فهمنـد. در اجـالس بین المللـی 

جامعـه اطالعاتـی، ایـن سـامانه بـه عنـوان 
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تقدیـر  شایسـته  سـامانه  یـک 

و دریافـت جایـزه از سـوی آن 

جامعه اطالعاتی پیشـنهاد شـده 

اسـت! اما اآلن مشـکل این است 

کـه وقتـی ایـن را بـه کسـی کـه 

مثـاًل در عرصـه فقه کار تخصصی 

عرضـه  می کنـد  اجتهـادی  و 

می کنیـم می گویـد چـرا معنـای 

جلویـش  را  اصطالحـات  ایـن 

ننوشـته اید؟ درصورتی کـه ایـن 

نقشـه ایـن دانش اسـت و می خواهـد بگوید هر 

بحثـی کجـا در نظـام معرفتـی ایـن دانـش قرار 

می گیـرد. بـه تعبیـر عامیانـه می خواهـد پـدر و 

فرزنـد و نـوه و نتیجـه و نبیره و سلسـله انسـاب 

را در آن حـوزه دانشـی مشـخص کنـد. بعـد این 

وصـل می شـود به یک سـامانه فرهنگ نامه ای. 

آن متصـل می شـود بـه یـک سـامانه نمایـه ای؛ 

یعنـی بسـته ای از دانـش تولیـد شـده کـه بـه 

از یک دیگـر  هم دیگـر سـرویس می دهنـد و 

پشـتیبانی می کننـد.

   معرفتی تـر شـدن پژوهش هـا نتیجـه چه 
اقداماتـی بوده اسـت؟

▫ امـام خمینـی و رهبـران دینـی مـا وارد 
تـا عرصـه سیاسـت  عرصـه سیاسـت شـدند 

را معنـوی و اخالقـی کننـد و کاری کننـد تـا 

سیاسـت در خدمـت مـردم باشـد و جلـوی ظلم 

و فسـاد و طغیان گری و اسـتبداد و دیکتاتوری 

را بگیرنـد. از ایـن رو کارگـزاران خواسـتند بـرای 

سیاسـت گذاری بداننـد سـنت سیاسـی پیامبـر 

اسـالم� و امیرالمؤمنین چه بوده اسـت. 

دراین بـاره اولیـن کاری کـه دفتر 

تبلیغـات می کنـد این اسـت که 

اول باید موضوع را درسـت تصور 

سیاسـت  امـروز  اصـاًل  کنیـم. 

یعنی چه. این اسـت که آموزش 

می انـدازد.  راه  سیاسـی  علـوم 

بعـد می گویـد بـا چـه هدفـی 

می خواهیـم ایـن کار را انجـام 

دهیـم. اگر می خواهیم کسـانی 

یـا طلبه هایـی را تربیت کنیم که 

بتواننـد در حـوزه علـوم سیاسـی نظریه پـردازی 

کننـد، بایـد راهی طوالنی برایشـان طراحی کرد. 

اول بایـد این هـا بفهمنـد کـه در دنیـای امـروز، 

سیاسـت یعنـی چـه. ایـن اسـت کـه از میـان 

طـالب کسـانی را بـرای آمـوزش علوم سیاسـی 

گزینـش می کننـد. اینهـا باید زبان انگلیسـی را 

هـم خـوب یـاد بگیرند تا بتواننـد متون اصلی را 

هـم بخواننـد. وقتی آموزش دیدند گفتند بروید 

در بخش پژوهشـی و دست آوردهای تحقیقاتی 

خـود را ارائـه کنیـد. این جـا دوبـاره آن دانشـجو 

نیـاز بـه آن سـامانه پیـدا می کنـد. از یـک طرف 

بایـد بدانـد نیـاز کنونـی ما و جمهوری اسـالمی 

چیسـت. از طرفی باید بداند چه داریم. از طرف 

دیگـر بایـد ببینـد دنیـا چه دارد و چـه می گوید. 

خیلـی کار سـختی اسـت. وقتی آمدیـم ببینیم 

خودمـان چـه داریـم  و می خواهیـم از خودمان 

بپرسـیم ناگهـان می بینیـم همـه داد و فریادها 

بلنـد می شـود کـه داریـد چـه می کنیـد؟ 

شما می خواهید ببینید فارابی و خواجه نصیر 

و مالصـدرا چـه گفته اسـت و نظریـات آنان چه 

ایــن  دارد  وجــود  کــه  مشــکلی 
بــه  آن قــدر  هنــوز  مــا  کــه  اســت 
لحــاظ دانشــی در فضــای رســمی 
کــه  دانــش پیشــرفت نکرده ایــم 
کســی کــه مــی رود در کالس بحــث 
می کنــد و آمــوزش می بینــد یــا آن 
کســی کــه آمــوزش می دهــد دانــش 
الزم را بــرای بهره گیــری از چنیــن 

ســامانه ای را داشــته باشــد. 
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بـه کار امـروز می آیـد. آن گاه باید دیـد با جهانی ف

شـدن چـه بایـد کرد؛ بـا انتخابات چـه باید کرد؛ 

بـا احـزاب چـه بایـد کرد؛ مسـئله مشـروعیت و 

مردم سـاالری چـه می شـود؛ با کـدام مبانی این 

مسـائل را می تـوان حـل کرد؟ مسـئله گردآوری 

نیسـت. مسـئله تولیـد معرفـت اسـت. اجتهاد 

اسـت. بـا چـه روشـی اجتهـاد می کنیـد؟ شـما 

یـک تاریـخ اندیشـه سیاسـی داریـد. بـا تاریـخ 

اندیشـه سیاسـی کـه نمی شـود اجتهـاد کـرد. 

مـا بیاییـم اآلن اجتهـاد کنیـم. به لحـاظ فقهی 

اجتهـاد کنیـم. علـوم سیاسـی موجـود یـک 

مبانـی فلسـفی و انسان شناسـی دارد. مبانـی 

فلسـفی شـما کدام اسـت؟ اصاًل تعریف شـما از 

انسان شناسـی چیسـت؟ شـما با چه حسـابی از 

مردم سـاالری دفـاع می کنیـد؟ با چه حسـابی از 

آزادی دفـاع می کنیـد؟

شـهید مطهـری بحث زیبایـی دارد، می گوید 

لیبرال هـا از آزادی مذهبـی دفـاع می کننـد بـه 

ایـن خاطـر کـه یـک امر سـلیقه ای اسـت، مثل 

آزادی غـذا خـوردن. بـرای دولـت اهمیتی ندارد 

کـه شـما چـه غذایـی می خواهیـد بخوریـد. بـه 

شـما در عرصه غذا خوردن آزادی داده می شـود. 

همین طـور در عرصـه نوشـیدن و مسـکن. یکی 

هـم ایـن اسـت کـه چـه اعتقاداتـی داریـد. هـر 

اعتقاداتـی می خواهیـد داشـته باشـید. ایـن 

آزادی را بـه شـما می دهـد؛ چـون اصـاًل برایـش 

مهـم نیسـت و آن را امـری سـلیقه ای می دانـد. 

می گویـد بگذار هرکس هـر اعتقادی می خواهد 

داشـته باشـد. اما این که ما در اسالم می گوییم 

آزادی عقیـده و آزادی مذهبـی داریـم، بـه ایـن 

خاطر نیسـت؛ به خاطر سـلیقه ای بودن نیست. 

اتفاقـًا از نظـر مـا مسـئله اعتقـادات خیلی مهم 

اسـت ولـی نمی شـود اجباری اش کـرد. مذهب 

و اعتقـاد اجبـاری اصـاًل ارزشـی نـدارد. »الاکراه 

فی الدیـن.« شـما بایـد این جا تحقیق و بررسـی 

کنید و با بررسـی و مطالعه برسـید به پایگاهی 

اعتقادی و فکری. پس ببینید ممکن اسـت هر 

دو یـک چیـز بگویند ولی مبنایش فرق می کند. 

مذهبی هـا می گویند ما مشـروطه می خواهیم، 

مـا مشـروطه  غیرمذهبی هـا هـم می گوینـد 

می خواهیـم. وقتـی انقـالب مشـروطه پیـروز 

می شـود، حـاال سـر این کـه مشـروطه چیسـت، 

دعـوا می شـود. مذهبی هـا می گویند اسـتقالل 

آزادی جمهـوری اسـالمی. غیرمذهبی هـا هـم 

همیـن را می گوینـد. حـاال انقـالب پیـروز شـده 

اسـت، دعوا می شـود که آزادی اصاًل یعنی چه. 

اسـتقالل یعنـی چـه، جمهوری یعنـی چه. خود 

امام تفسـیر سـوره حمد را شـروع می کند، خود 

مذهبی هـا بـه او می گوینـد تعطیـل می کنـی 

یـا بیاییـم تعطیـل کنیـم. می گویـد تعطیـل 

می کنـم. این طـور شـد و تفسـیر سـوره حمدش 

را دیگـر ادامـه نـداد. بـا این کـه جواب هـم داد. 

یعنـی در جلسـه آخر جـواب آقایان را گفت ولی 

نمی پذیرنـد یـک عده و می گویند اینها که شـما 

می گوییـد مـورد تأییـد مـا نیسـت، یعنـی امام 

خمینـی کـه رهبر انقالب هم بود اجازه نداشـت 

تفسـیر خـودش را از اسـالم و قـرآن ارائـه دهد.

بنابرایـن چنیـن می شـود کـه لـزوم پیـدا 

می کنـد کمـی بحث هـا معرفتی تـر شـود. وارد 

این بحث می شوند که اصاًل باید مبانی فلسفی 
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داشـته باشـیم یا خیر، یعنی فقط طرح مباحث 

فقهـی بـا رویکـرد فقهـی پاسـخ گوی سـؤاالت و 

نیازهای ما نیسـت. فقط طرح مباحث فقهی با 

رویکـرد مثاًل جامعه شـناختی یا روان شـناختی 

پاسـخ گوی نیـاز مـا نیسـت؛ مـا بایـد رویکـرد 

کنیـم.  مشـخص  هـم  را  خودمـان  فلسـفی 

همین جاسـت کـه ایـن بحـث مطـرح می شـود 

کـه اصـاًل پشـتوانه فلسـفی انقـالب اسـالمی 

چیسـت. بعـد یک بـاره متوجـه می شـویم در 

ایـن فضایـی کـه اصـاًل مـا متوجـه نبودیم، یک 

عـده بـرای انقـالب اسـالمی پشـتوانه فلسـفی 

مارکسیسـتی ارائـه کرده انـد. مثـل آبراهامیـان 

در کتـاب »ایـران بیـن دو انقالب« به دنبال این 

اسـت کـه اثبـات کند پشـتوانه فلسـفی انقالب 

ایـران مارکسیسـم اسـت و حتـی خـود امـام 

خمینـی اصطالحاتـی ماننـد »مسـتضعفین« و 

»مستکبرین« و »کاخ نشینان« و »کوخ نشینان« 

را از مارکسیسـم وام می گیـرد و بـه کار می بـرد. 

البتـه حرفـش درسـت نیسـت، ولـی باالخـره 

ایـن کار را کـرده اسـت و ایـن در دانشـگاه های 

مـا ترجمـه شـده و دارد تدریـس می شـود. یـا از  

سـوی گـروه مقابـل تـالش شـده یک پشـتوانه 

فلسـفی لیبرالیسـتی بـرای انقـالب اسـالمی 

ارائـه شـود. ازایـن رو، برخـی از اندیشـوران در 

دفتـر تبلیغـات دررویارویـی بـا ایـن مواضـع 

بـرای اولیـن بـار گفتند کـه آیا انقالب اسـالمی 

می تـوان بـا حکمت متعالیه ربط داشـته باشـد 

یـا نـه. بـرای پـی بـردن بـه ایـن رابطـه بایـد بـه 

رهبـران انقـالب و خـود امـام خمینـی مراجعـه 

می کردیـم. بررسـی کردیـم تـا ببینیـم امـام 

خمینـی در بحث انقالب اسـم حکمت متعالیه 

و مالصـدرا را آورده اسـت یـا نـه. جالـب بـود که 

وقتـی بررسـی کردیـم به یـک مصاحبـه از امام 

برخوردیـم کـه حسـنین هیکل با ایشـان انجام 

داده بـود. او سـؤالی فوق العـاده از امام خمینی 

می پرسـد کـه غیـر از قـرآن و نهج البالغـه دیگـر 

چه چیزهایی در شـما تأثیر گذاشـته اسـت. این 

را در فرانسـه از امـام می پرسـد. امـام می گویـد 

مـا کتـاب و عالـم خیلـی داریـم امـا عجالتـًا در 

مســئله  مــا  نظــر  از   
ً
اتفاقــا

اســت  مهــم  خیلــی  اعتقــادات 
اجبــاری اش  نمی شــود  ولــی 
کــرد. مذهــب و اعتقــاد اجبــاری 
کــراه  »الا نــدارد.  ارزشــی  اصــاًل 
بایــد این جــا  فی الدیــن.« شــما 
تحقیق و بررســی کنید و با بررســی 
پایگاهــی  بــه  برســید  مطالعــه  و 

فکــری. و  اعتقــادی 

یــک عــده بــرای انقــالب اســالمی 
پشــتوانه فلســفی مارکسیســتی 
ارائــه کرده اند. مثــل آبراهامیان در 
کتــاب »ایــران بیــن دو انقــالب« بــه 
دنبــال ایــن اســت کــه اثبــات کنــد 
پشــتوانه فلســفی انقــالب ایــران 
مارکسیســم اســت و حتــی خــود 
امــام خمینــی اصطالحاتــی ماننــد 
»مستضعفین« و »مستکبرین« و 
»کاخ نشــینان« و »کوخ نشــینان« 
را از مارکسیســم وام می گیــرد و بــه 

کار می بــرد. 
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اخبـار کافـی، در فقـه جواهـر و ف

در فلسـفه مالصـدرا، یعنـی بـه 

فلسـفه که می رسـد اسم شخص 

را می آورد نه کتاب. از این کدها 

شـروع کردیـم بـه بررسـی های 

بیشـتر . بعـد تعبیـرات فلسـفی 

امـام چـاپ شـد. کتـاب شـرح 

جنـود عقـل و جهـل امـام چـاپ 

شـد. از این طرف هم با فالسـفه 

موجـود صحبـت کردیـم؛ آیة اهلل جـوادی آملی، 

آیـة اهلل انصـاری شـیرازی، آیـة اهلل مصبـاح و 

آیـة اهلل سـبحانی. خـود مـن در ایـن پروژه هـا 

حضـور داشـته ام. رسـیدیم بـه ایـن ایـده که ما 

می توانیـم از یـک پارادایـم جدیـدی در عرصـه 

علـوم سیاسـی به لحـاظ معرفتی صحبت کنیم 

و همین طـور از یـک پارادایـم جدیـد در عرصـه 

علـوم انسـانی. چـون ایـن یـک بسـته اسـت. 

بسـته این طـور نیسـت کـه فقـط در یـک گـزاره 

خـودش را نشـان دهـد. همـان طور کـه در غرب 

هـم علـوم سیاسـی های مختلـف داریـم؛ از 

علـوم سیاسـی مارکسیسـتی تـا علوم سیاسـی 

لیبرالیسـتی. در آن جـا فرانکفورتی هـا ادبیاتـی 

در حـوزه علـوم سیاسـی دارنـد و علوم سیاسـی 

تولیـد کرده انـد و جامعه گرایـان ادبیاتـی دیگـر 

بـرای خودشـان تولیـد کرده انـد. حـاال گاهـی 

دانشـگاه به دانشـگاه می بینید این مکاتب فرق 

می کنـد و گاهـی در یـک دانشـگاه چنـد مکتب 

حضـور دارد. در جامعه شناسـی هـم همین طور 

اسـت. جامعه شناسـی مارکسیسـتی با ادبیاتی 

خیلـی گسـترده وجـود دارد کـه محوریتـش بـا 

دیدگاه هـا و آرای مارکـس اسـت. 

جامعه شناسـی سـرمایه داری هم 

داریـد کـه محـور کارش مثـالً بـر 

اسـاس آرای ماکـس وبر و دیگران 

اسـت. ما می گوییم که می توانیم 

یک علوم سیاسـی و علوم انسانی 

داشـته باشـیم کـه از آن تعبیـر 

کردیـم به عنـوان متعالیه.

   حـوزه: قبـل از ایـن، یـک 
مسـئله دیگر را هم حل کرده بودید. مثاًل تداوم 

و گسسـتی که رابطه شـما را با گذشـته اتصال 

مـی داد و بعضـی معتقـد بودنـد اصاًل گسسـتی 

اتفـاق نیفتـاده بود.

▫ یکـی از کارهایـی کـه این مبنای فلسـفی 
می کنـد همیـن اسـت. یعنـی مـا در بحـث 

سـنت و مدرنیتـه بایـد تکلیـف خودمـان را حل 

می کردیـم. اگـر شـما قائـل بـه گسسـت شـدید 

داسـتان جـور دیگـری می شـود. بـاز در اینجـا 

بهتریـن نمونـه، امـام و رهبـری بودنـد. وقتـی 

را می بینیـد، آن طـور کـه  امـام  آرای  آثـار و 

کلیـم صدیقـی هم گـزارش خیلی خوبـی داده، 

می گویـد گویـا جهانـی بـه نـام سـنت و جهانی 

بـه نـام مدرنیزم وجـود ندارد. اصاًل امام خمینی 

گفتمانـش یـک چیـز دیگـر اسـت و یـک طـور 

دیگـر دارد نـگاه می کنـد. ازنظـر ایشـان چنیـن 

گسسـت و انقطـاع تاریخـی و شـکافی وجـود 

نـدارد وگرنـه بازگشـت به اسـالم معنا نداشـت.

 حوزه:  فکر می کنید توجه رهبری به دفتر 
بوده  تکاپوها  همین  به دلیل  حوزه  تبلیغات 

است؟

گفتمانــش  خمینــی  امــام  اصــاًل 
یــک چیــز دیگــر اســت و یــک طــور 
ازنظــر  نــگاه می کنــد.  دارد  دیگــر 
ایشــان چنیــن گسســت و انقطاع 
تاریخــی و شــکافی وجــود نــدارد 
وگرنــه بازگشــت بــه اســالم معنــا 

نداشــت.
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شما ▫ بـه نظـر من بخشـی از آن توجه برمی گردد 
بـه ایـن تکاپوها که دفتـر تبلیغات در این چهل 

سـال داشـته کـه می خواسـته مرتـب خـود را در 

معـرض ایـن نیازهـای دینـی و معرفتـی جدید 

قـرار دهـد و تـالش کنـد پاسـخ دهـد. وانگهـی 

ایـن تالش هـا هم چنـان مسـتقر نشـده اسـت. 

مـا اآلن مثـاًل مسـئله علـوم سیاسـی را به لحاظ 

معرفتـی حـل کرده ایـم؟ نـه. اساسـًا در زمانـی 

بـه ایـن کوتاهـی نمی تـوان مسـائل کالن را 

حـل کـرد، امـا همین کـه مـا فهمیدیـم چنیـن 

مسـئله ای وجـود دارد، بـه نظـر مـن خیلـی کار 

بزرگـی اسـت؛ همیـن کـه حـوزه علمیـه قـم در 

بخشـی از وجـود خـودش توانسـته نیروهایی را 

تربیت کند که این نیروها توانسـته اند مسـئله 

را تصـور کننـد. چـون ما بخشـی از حوزه را داریم 

کـه هنـوز بـه ایـن تصـور نرسـیده اند، یعنی فکر 

می کننـد می شـود بـا همان نظـام معرفتی صد 

تـا دویسـت سـال پیـش مسـئله اآلن را جـواب 

داد. فکـر می کننـد مشـکل فقـط در ایـن اسـت 

کـه شـما از مـا اصاًل سـؤال نکرده ایـد. اگر دولت 

از مـا سـؤال کنـد، مـا جـواب می دهیـم. آقـای 

مشـکینی می فرمود که ما حواسـمان به سـؤال 

نیسـت. شـما سـؤال بکنیـد از مـا، مـا جـواب 

می دهیـم سـؤال را. گفتیـم کـه بانـک داری 

چـه حکمـی دارد؟ می گویـد ربـا حـرام اسـت و 

بانـک داری ربـوی هـم حـرام اسـت. تمـام شـد 

دیگـر. در حالـی کـه مسـئله این طـور نیسـت. 

لـذا اصـرار می کنیـم کـه متون آموزشـی ما باید 

همـان متونـی باشـد که قبـل از انقالب تدریس 

می شـده اسـت. ما این جا بـا روحانیانی روبه رو 

هسـتیم کـه دیـن را می تواننـد تصـور کننـد و 

دنیـای امـروز و اقتضائاتـش را هـم می تواننـد 

تصـور کننـد و اجمـااًل هـم متوجـه شـده اند که 

برخـی از مسـائل را بـه ایـن آسـانی نمی تـوان 

حـل کـرد و ایـن یک نظـام معرفتـی می خواهد 

و یک بسـته دانشـی باید تولید شـود. این گونه 

هـم نیسـت که شـما بگویید من تولیـد کرده ام 

و طـرف مقابـل هـم بگویـد چشـم مـا اسـتفاده 

می کنیـم. می گویـد بیـا عرضـه کـن ببینـم چه 

می گویـی. بـا شـما وارد گفت وگـو می شـوید و 

سـخن شـما را نقـد می کنـد. یعنـی شـما بایـد 

در معـرض نقـد قـرار گیریـد. هـم بایـد حوصلـه 

شـنیدن حـرف طـرف مقابل را داشـته باشـید و 

هـم اگـر فهمیدیـد اشـتباه کرده ایـد و حرفتـان 

هنـوز خـام اسـت، آمادگـی پذیـرش اشـتباه را 

داشـته باشـید. طبیعی اسـت که وقتی ایده ای 

را مطـرح می کنیـد، خـام باشـد. ایـن کـه مـورد 

نقـد و گفت وگـو قـرار می گیـرد، آن حفره هایش 

بهتـر خـودش را نشـان می دهـد. بر این اسـاس 

مــا در  کــه  بــود  اســاس  ایــن  بــر   
کرســی های پژوهشــگاه مباحــث 
از  جدی تــر  شــاید  را  علمــی 
هرکجــای ایــران گرفته ایــم. آمارهــا 
و  می دهــد  نشــان  را  ایــن  هــم 
و  بــود  این طــور  قبــل  ســال های 
امســال بــه طــور رســمی بــه عنــوان 
مجموعــه ای کــه در حــوزه برگــزاری 
کشــور  کرســی ها مقــام اول را در 

گرفتیــم. لــوح تقدیــر  دارد 
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بـود کـه مـا در کرسـی های پژوهشـگاه مباحث ف

ایـران  از هرکجـای  را شـاید جدی تـر  علمـی 

گرفته ایـم. آمارهـا هـم ایـن را نشـان می دهـد 

و سـال های قبـل این طـور بـود و امسـال بـه 

طـور رسـمی بـه عنوان مجموعه ای کـه در حوزه 

برگـزاری کرسـی ها مقـام اول را در کشـور دارد 

لـوح تقدیـر گرفتیم.

 حـوزه:  ابتـدای ایـن گفت وگـو پژوهـش را 
پاسـخ گو بـه دو سـاحت عینـی و انتزاعی فرض 

کردیـم و مدعـی شـدیم پژوهش هـا در دفتـر 

تبلیغـات بـرای حـل معضـالت سـاحت عینـی 

سـامان گرفته اسـت. بعد در ادامه گفت وگو به 

ضرورت کار انتزاعی رسـیدیم و انگار از ضرورت 

نیازهـای  آن  بـه  پاسـخ گویی 

عینـی فاصلـه گرفتیـم؟

▫ مصاحبـه شـما بـرای ایـن 
اسـت کـه ببینیـد چـرا رهبـری 

دربـاره دفتـر ایـن کلیـدواژه را 

بـه کار می برنـد. مگـر دفتـر چـه 

دوره هایـی  در  دفتـر  می کنـد. 

کـرده  انتحـاری  حرکت هـای 

اسـت و در دوره هایـی کنترلـش 

کـه  یعنـی همان هـا  کرده انـد، 

امـام خمینـی را کنتـرل کردند و 

نگذاشـتند حرفـش را ادامـه دهـد، همان ها هم 

دفتـر تبلیغـات را در دوره هایـی پنچـر کردنـد. 

مثـاًل چنـد طلبـه می گویند مـا می خواهیم رأی 

شـیخ انصـاری را نقـد کنیـم، شـما یـک سـالن 

بـه مـا بدهیـد. مـا سـالن می دهیم. بعـد برخی 

آقایـان می گوینـد ایـن را تعطیـل کنیـد و نباید 

بـه این هـا سـالن بدهیـد؛ چون دارند رأی شـیخ 

انصـاری را نقـد می کننـد. خـب نقد کنند، شـما 

بدهیـد. می گوینـد  را  برویـد جوابشـان  هـم 

این هـا دارنـد اصـول فقـه را نقـد می کننـد. مگر 

علـم اصـول چیسـت؟ یعنـی شـما در جایـی 

داریـد زندگـی علمـی می کنید که کسـانی برای 

خودشـان این حق را قائل هسـتند که به شـما 

بگوینـد در ایـن حوزه هـا وارد نشـوید و ایـن فکر 

را نقـد نکنیـد! شـما جایی هسـتید که هرکسـی 

بـه خـودش اجـازه می دهـد در هـر حـوزه ای 

وارد شـود. فقـط در علـوم سیاسـی ببینیـد چـه 

کسـانی وارد شـده اند. تحقیـق بکنیـد ببینیـد 

این اسـاتیدی که فقه حکومتی و فقه سیاسـی 

می گوینـد چنـد درصدشـان بـه 

علوم سیاسـی هم آگاهی دارند؟ 

بنابرایـن مـا بـه نتیجه رسـیدیم 

ابتـدا بایـد نظـام معرفتـی خـود 

را بازبینـی کنیـم. ایـن مثـل آن 

می ماند که شـما در یک سیستم 

مکانیکـی اتومبیلـی را که پنجاه 

سـال پیـش تولیـد شـده بگویید 

زیـاد  می خواهـم  را  سـرعتش 

کنـم. بعـد بروید یـک قطعه اش 

را عـوض کنیـد. ایـن نمی شـود. 

شـما باید کل سیسـتم موتور را ارتقا دهید. تازه 

سیسـتم موتـور را ارتقا می دهیـد می بینید این 

سیسـتم موتـور بـه ایـن اتـاق نمی خـورد. امام 

خمینی دسـتگاه و پارادایم را تغییر داده اسـت. 

آن دسـتگاه را وقتـی تغییـر می دهـد، بـه بحث 

والیـت فقیـه کـه می رسـد، می گویـد تصـورش 

امــام خمینــی دســتگاه و پارادایــم 
را تغییــر داده اســت. آن دســتگاه 
بــه  می دهــد،  تغییــر  وقتــی  را 
بحــث والیــت فقیــه کــه می رســد، 
باعــث  تصــورش  می گویــد 
بدیهــی  و  اســت  تصدیقــش 
گــر درســت  اســت. آن پارادایــم ا
مــورد بازنگــری قــرار نگیــرد، شــما 
جــواب  را  ســؤاالت  نمی توانیــد 

 . هیــد د
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باعـث تصدیقـش اسـت و بدیهـی اسـت. آن 

پارادایـم اگـر درسـت مـورد بازنگری قـرار نگیرد، 

شـما نمی توانیـد سـؤاالت را جـواب دهیـد. از 

الکاتـوش اگـر اسـتفاده کنیـم، در برنامه هـای 

پژوهشـی مـا مـدام داریـم رفـو می کنیـم از 

جایـی بایـد ایـن پارادایـم را بازسـازی کنیم. ما 

نمی توانیـم بـه حکمـت و علوم انسـانی و علوم 

اسـالمی بی توجـه باشـیم. اآلن علـوم اسـالمی 

در ایـران متولـی نـدارد. دانشـگاه های مـا در هر 

کوره دهاتـی مبانـی فقه و حقـوق راه انداخته اند 

و دکتـری تفسـیر و علوم قـرآن و دکتری عرفان 

اسـالمی می دهنـد. این هـا سـرفصل هایش در 

کجـا تصویـب شـده و کجـا ممیـزی می شـود؟ 

اآلن حـوزه علمیـه مـا حتی بر علوم اسـالمی در 

ایران اشـراف ندارد. ولی شـما دو واحد مسـائل 

پزشـکی نمی توانید در این کشـور غیر از وزارت 

کشـور تصویـب کنیـد. پـدر ایـن طب سـنتی ها 

را در آوردنـد و بـا آن هـا برخـورد می کننـد. چـون 

علـوم  ولـی  دارد  متولـی  کشـور  در  پزشـکی 

اسـالمی در ایـران متولـی نـدارد. در جهـان هـم 

نـدارد. نبایـد یـک جایی متولی این شـود؟ اآلن 

در علـوم اسـالمی چـه تولیـد می شـود؟ کسـی 

نمی دانـد. بـرای علـوم اسـالمی یـک پایـگاه 

اسـتنادی نداریـم کـه جهانیـان بداننـد کـه اگر 

دنبـال مباحـث اسـالمی هسـتند، اگـر چیـزی 

در فـالن پایـگاه نمایـه شـده ایـن خوب اسـت. 

ایـن چیزهایـی را کـه به شـما می گویم مکتوب 

بـه حـوزه پیشـنهاد کـرده ام. آقـای اعرافـی هـم 

پی گیـر هسـتند. به خصـوص در بحـث علـوم 

اسـالمی گفتند یک شـورای عالی علوم اسالمی 

ایجـاد می کنیـم کـه اختیـارات داشـته باشـد. 

مـن هـم اعـالم آمادگـی کـردم کـه پژوهشـگاه 

توانایـی مدیریـت اطالعـات و مدارک اسـالمی 

زیرسـاخت ایـن کار را دارد.



دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قم، در میـان نهادهای مختلـف فرهنگی و 
تبلیغـی دیگـر در کشـور وظیفـه ای سـتادی برای خـود تعریف کرده اسـت، هرچند 
خـود ایـن نهـاد از ابتدای انقالب تاکنون در صف اعزام مبلغ نیز حضور داشـته اسـت. 
بـا ایـن حال شـاید برخی حضور نهادهای مختلف را در عرصـه تبلیغ موازی کاری بینگارند. 
هم چنیـن بـا توجـه به پیشـرفت در ابـزار فرهنگی و تبلیغ نهادهـای مختلف در اسـتفاده از ابزارهای 

نـو یـا پافشـاری بر تداوم ابزارهای سـنتی بـا یک دیگر اختالف نظـر دارند. 
حجة  االسـالم والمسـلمین سـعید روسـتاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسـالمی، 
در گفت وگـو بـا مجلـه حـوزه جایـگاه و عمل کـرد دفتـر تبلیغـات را در حـوزه کاری خـود توضیح 

است. داده 

زاد
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و با 

و گ
ت 

گف
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   حـوزه: در چهلمیـن سـال تأسـیس دفتـر 

تبلیغـات، عملکـرد ایـن نهـاد انقالبـی را در 

حـوزه نیروسـازی و جریان سـازی تبلیغ چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟ 

روسـتاآزاد: دفتـر به عنـوان یکـی از ثمـرات 
انقـالب اسـالمی در حوزه هـای متعـدد مربـوط 

بـه حـوزه تبلیـغ دسـت آوردهای بسـیار قابـل 

توجهـی داشـته اسـت. بـرای مثـال تشـکیل 

پرونـده تبلیغـی، آزمـون تبلیغـی گرفتن و ارائه 

توانمندی هـای بـه بیش از چهـل هزار نفر مبلغ 

کـه دسـت آورد بسـیار بزرگـی اسـت. اآلن تقریبًا 

می شـود ادعـا کـرد کـه اگـر نگوییـم صددرصـد 

قطعـًا بـاالی هشـتاد نـود درصـد افـرادی کـه 

در مناصـب تبلیغـی در کشـور فعـال هسـتند 

مثـل ائمـه محتـرم جمعـه، مثـل کسـانی کـه 

به عنـوان نماینـدگان ولـی فقیـه در مناصـب 

مختلـف مشـغول فعالیـت هسـتند و افـرادی 

در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  نهادهـای  در  کـه 

دانشـگاه ها حضـور دارنـد، یـا دوره ای را مبلـغ 

دفتـر بوده انـد و از سـوی دفتـر اعـزام شـده اند 

یـا آن کـه در دوره هـای دفتـر آمـوزش دیده انـد 

و باالخـره ارتباطاتـی بـا فضـای تبلیغـی دفتـر 

داشـته اند. لـذا در خصـوص بحـث نیروسـازی 

و جریان سـازی تبلیغـی و احیانـًا جریان سـازی 

تبلیغـی، نسـبتًا توفیقات بسـیار قابـل توجهی 

دسـت یافته ایـم.

موضـوع آموزش هـای تبلیغـی در سـالیان 

نخسـتین تأسیس دفتر بسـیار قابل توجه بوده 

اسـت؛ تأسـیس مرکـزی به عنوان مرکـز تربیت 

مربـی کـودک و نوجـوان کـه هنـوز هـم ادامـه 

دارد و تقریبـًا می شـود ادعـا کـرد تمامی طالبی 

کـه در حـوزه کـودک و نوجوان فعال هسـتند به 

نوعـی فارغ التحصیـل یـا مرتبـط بـا ایـن مرکـز 

بوده انـد. هم چنیـن آموزش هایـی مثـل بحـث 

توان منـدی، ارائـه منبر، سـخنرانی، مهارت های 

سـخنرانی از قدیم االیـام در دفتـر بـوده اسـت و 

اآلن هـم ادامـه دارد. لـذا وقتی با یک نگاه کالن 

بـه گذشـته دفتـر و حـال دفتـر نـگاه می کنیـم 

می بینیـم هـم در حـوزه سـاماندهی مبلغـان 

مثـل تشـکیل پرونـده و اسـتعالمات الزم و 

آزمون هـای الزم بـرای تشـکیل پرونـده و هم در 

خصـوص آموزش هـای مـورد نیاز عرصـه تبلیغ 

موفقیت هـای بسـیار خوبـی بـه دسـت آمـده 

اسـت. البتـه این کـه آیـا همـه طـالب موجـود 

تحـت پوشـش قـرار گرفته اند طبیعی اسـت که 

نـه. علتـش هـم ایـن اسـت کـه در واقـع مراکز 

دیگـری هـم متولـی هسـتند یا اساسـًا خیلی از 

طـالب حـوزه تبلیـغ را بـرای خودشـان انتخاب 

نمی کننـد. یـا بسـیاری از طالب در اسـتان ها و 

شهرسـتان هایی شـروع بـه تحصیـل می کنند و 

در همان جـا هـم تحصیل شـان تمـام می شـود 

و وارد حـوزه تبلیـغ می شـوند کـه دفتر در آن جا 

اساسًا نه دفتر و نه شعبه ای و نه ارتباطی دارد. 

طبیعـی اسـت کـه در سـال های اخیـر بـا توجه 

بـه گسـترش حوزه هـای اسـتانی و شهرسـتانی 

تعـداد طالبـی کـه اخیـرًا وارد عرصـه تبلیـغ 

شـده اند تقریبـًا هیچ گونـه ارتباطـی بـا دفتـر 

تبلیغـات نداشـته اند.

  حـوزه: دفتـر تبلیغـات اسـالمی ابتـدا در 
راسـتای تبلیـغ سـنتی و منبـر و مسـجد و ... 
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تأسـیس شـد امـا بعـد در حوزه هـای جدیـد ف

تبلیغـی نیـز گام گـذارد. چـه انگیزه هایـی برای 

ورود بـه ایـن عرصه هـا وجـود داشـته اسـت؟

روسـتاآزاد: دفتـر در واقـع بـر اسـاس یـک 
نیازهایی تأسـیس شـده بود و نیاز اولیه ای که 

آن زمـان حضـرت امـام دفتـر را تأسـیس کـرده 

بودنـد مسـئله تبلیـغ و توانمندسـازی طـالب 

بـود. رفته رفتـه نیازهـای جدیـدی کـه در حـوزه 

پدیـد آمـد مثـل حـوزه نویسـندگی و تأسـیس 

مجلـه و حـوزه کـودک و نوجـوان مثـل نیـاز بـه 

انجـام پژوهش هـای مـورد نیـاز در عرصـه علوم 

انسـانی و اسـالمی و ماننـد تربیـت تخصصـی 

طـالب در حوزه هـای مختلف نیازهای نوپدیدی 

بـود کـه در واقـع به سـمت حوزه 

آمـد و بـه نوعـی از نـگاه حضرت 

امـام و مقـام معظـم رهبـری 

یکـی از مسـئولیت های دفتـر یا 

یکـی از مراکـزی کـه می بایسـت 

بـه ایـن نیازهـا پاسـخ مـی داد 

دفتـر تبلیغـات بـود. در این کـه 

دفتـر تبلیغـات در گذشـته برای 

تبلیغ تأسـیس شـد اما در ادامه 

مجموعه هـای مختلفـی به دفتر 

اضافـه شـدند این یـک واقعیتی 

اسـت و طبیعی اسـت که وقتی 

مختلـف  مجموعه هـای  کـه 

اضافـه می شـوند سـهم تبلیـغ 

چهـره بـه چهـره قـدری کاهـش پیـدا می کنـد 

و ایـن طبیعـی اسـت امـا این کـه ایـن اضافـه 

شـدن ها خـارج از مسـئولیت و مأموریـت دفتر 

بـوده اسـت، این طـور نیسـت. علتـش هـم این 

اسـت کـه در واقـع دفتر تابـع نیازهای موجود و 

مطالباتـی بـوده که امام یـا مقام معظم رهبری 

یـا دولـت و مجلـس یا سـایر نهادها داشـته اند، 

تابـع ایـن نـوع مطالبـات بـوده و بخش هایـی 

کـه اضافـه شـده بـر اسـاس چنین نیـازی بوده 

اسـت. بـه عنـوان مثـال بخـش قابـل توجهی از 

بودجـه دفتـر تبلیغـات صـرف پاسـخ گویی بـه 

مسـائل دینـی می شـود. خـوب شـاید بـه نـگاه 

اولیه پاسـخ به سـؤال ها از طریق تلفن و سـایت 

و پیامـک، تبلیـغ سـنتی محسـوب نشـود امـا 

یکی از نیازهای امروز جامعه اسـت. و در واقع 

شـورای عالـی انقـالب فرهنگی بـا تصویب یک 

مـاده قانونی بـه دفتر این امکان 

و اختیار را داده که چنین مرکزی 

را تأسیس کند ولی به نگاه فعلی 

و نیازمحـور کـه نـگاه می کنیـم 

می بینیـم بسـیار ضروری اسـت 

وجـود چنیـن مرکـزی کـه بـه 

نظرم روزی ده دوازده هزار سؤال 

دارد پاسـخ می دهـد.  را  مـردم 

یـا بـه فـرض مجـالت کـودک و 

نوجـوان شـاید در وهلـه اول و 

وادی نظـر کار تبلیغی محسـوب 

نشـود امـا باالخـره یـک نیـازی 

اسـت و در هیـچ جـای دیگـری 

در حـوزه هـم متولـی و متکفـل 

ایـن بحـث نیسـت و موضوعاتـی از ایـن دسـت 

کـه بـه دفتـر اضافه شـده بر اسـاس مطالبات و 

نیازهـای موجـود بـوده اسـت. ایـن مطلـب کـه 

افرادی که در نهادهای نمایندگی 
ولــی فقیــه در دانشــگاه ها حضــور 
دارنــد، یــا دوره ای را مبلــغ دفتــر 
اعــزام  از ســوی دفتــر  بوده انــد و 
شــده اند یــا آن کــه در دوره هــای 
ــره  ــد و باالخ ــوزش دیده ان ــر آم دفت
ارتباطاتــی بــا فضــای تبلیغــی دفتــر 
خصــوص  در  لــذا  داشــته اند. 
بحــث نیروســازی و جریان ســازی 
جریان ســازی   

ً
احیانــا و  تبلیغــی 

 توفیقــات بســیار 
ً
تبلیغــی، نســبتا

قابــل توجهــی دســت یافته ایــم.
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دفتـر در ابتـدای بـرای یـک موضوعی تأسـیس 

شـده اسـت و بعدًا شـاید مثاًل از آن مسیر خارج 

شـده اسـت و بخشـی از بدنه دفتر در آن مسـیر 

نیسـت شـاید بتـوان ایـن جـواب را بـه آن داد 

کـه شـما نـگاه کنید بـه ترکیب اعضـای هیئت 

امنـای دفتـر. عمده اعضای هیئـت امنای دفتر 

چهره هـای غیرتبلیغی هسـتند. بیشـتر اعضای 

هیئـت امنـای دفتر، اعضای فعال در حوزه های 

دانشـگاهی و علـوم انسـانی و ایـن حوزه هـا 

هسـتند. خـود ایـن مطلـب دال بـر ایـن اسـت 

کـه مطالبـه و توقـع رهبـری از دفتـر فقط تبلیغ 

سـنتی نیسـت. امـروزه در عرصه هـای دیگـری 

هم هسـت. عالوه بر این که ایشـان در جلسـات 

مختلـف بـه صـورت حضوری با مسـئوالن دفتر 

بـا خود ریاسـت محتـرم دفتر بر این نکته تأکید 

دارنـد کـه غیـر از موضـوع تبلیـغ ورود دفتـر در 

عرصه های جدید مورد نیاز اسـت و مورد تأیید، 

عـالوه بـر آن، انتخـاب و چینـش هیئـت امنای 

دفتـر هـم دال بـر ایـن مسـئله اسـت کـه تنهـا 

مأموریت دفتر تبلیغات، تبلیغ سـنتی نیسـت. 

مخصوصـًا این کـه بارهـا ایشـان فرموده انـد در 

حـوزه تبلیـغ مجازی، گسـترش تبلیـغ مجازی، 

تبلیـغ نویـن و حتـی در جلسـه اخیـری کـه 

خدمتشـان بودیـم مسـئله جریان سـازی تبلیغ 

را در فضـای مجـازی، مسـئله جریان سـازی 

در فضـای مجـازی، هیچ کـدام تبلیـغ سـنتی 

نیسـتند و هرکـدام الزامـات و اقتضائات خاص 

خودشـان را دارنـد. ایـن مطالبـه بسـیار جـدی 

رهبـر معظـم انقالب اسـت.

  حـوزه: آیـا تجربـه دفتـر تبلیغـات در چهل 
سـال اعـزام مبلـغ بـه دولتـی شـدن تبلیـغ یـا 

حکومتـی شـدن آن از منظـر مالـی نینجامیـده 

اسـت؟ به نظر شـما این مسـئله چه آسـیب ها 

یـا امتیازاتی داشـته اسـت؟

در  تبلیغــات  دفتــر  این کــه  در 
تأســیس  تبلیــغ  بــرای  گذشــته 
شــد امــا در ادامــه مجموعه هــای 
ــر اضافــه شــدند  ــه دفت مختلفــی ب
ایــن یــک واقعیتــی اســت و طبیعــی 
اســت کــه وقتی کــه مجموعه های 
می شــوند  اضافــه  مختلــف 
چهــره  بــه  چهــره  تبلیــغ  ســهم 
و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  قــدری 
این کــه  امــا  اســت  طبیعــی  ایــن 
از  خــارج  شــدن ها  اضافــه  ایــن 
مســئولیت و مأموریــت دفتــر بــوده 

نیســت.  این طــور  اســت، 

لــذا ایــن تعبیــر کــه بگوییــم تبلیــغ 
تعبیــر  اســت،  شــده  دولتــی 
چنــدان دقیقــی نیســت. همیــن 
اآلن هــم ســهم مــردم در تأمیــن 
مبلغــان  از  حمایــت  و  مبلغــان 
تبلیغــی  دســتگاه های  از  بیــش 
کمیــت  حا این کــه  امــا  اســت. 
ایــن  از  اســت  موظــف  و  مکلــف 
جریــان دینــی و جریــان تبلیغــی و 
جریــان خدمــت تبلیغــی بــه مــردم 
وظایــف  از   

ً
قطعــا کنــد  حمایــت 

اســت. حکومــت  و  کمیــت  حا
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مبلغان ف از  بسیاری  اآلن  همین  روستاآزاد: 

خارج از سیستم دفتر یا سازمان تبلیغات اعزام 

انجام  را  تبلیغی خود  و مسئولیت  می شوند 

می دهند و برمی گردند. یا بسیاری از افراد در 

روستاهای مختلف یا شهرها هستند که توسط 

مردم تأمین مالی می شوند. این ها هیچ ارتباط 

سازمانی با دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات 

و دیگر نهادهای متولی ندارد. همان هایی هم 

که از طریق دستگاه هایی مثل دفتر تبلیغات 

مردمی  حمایت  هم  می شوند  اعزام  اسالمی 

بیش از حمایت دستگاه هاست. لذا این تعبیر 

تعبیر  است،  شده  دولتی  تبلیغ  بگوییم  که 

چندان دقیقی نیست. همین اآلن هم سهم 

مردم در تأمین مبلغان و حمایت از مبلغان 

بیش از دستگاه های تبلیغی است. اما این که 

حاکمیت مکلف و موظف است از این جریان 

دینی و جریان تبلیغی و جریان خدمت تبلیغی 

به مردم حمایت کند قطعًا از وظایف حاکمیت 

و حکومت است. باالخره در کنار تأمین نیازهای 

معیشتی، نیازهای اجتماعی، اقتصادی، تأمین 

نیازهای تبلیغی و دینی مردم سراسر کشور به 

عهده حکومت و حاکمیت است. با توجه به 

افزایش تعداد اعزامی ها در سال های اخیر از 

سوی دفتر تبلیغات و همین طور دستگاه های 

از  دیگر، مبلغ پرداختی، مبلغ حمایتی دفتر 

طالب در حد هدیه تبلیغی و احیانًا کمی بیش 

برای  برگشت است خصوصًا  و  رفت  کرایه  از 

مناطق برخوردار. و بخش قابل توجهی از بودجه 

در اختیار ما، در اختیار مناطق دوردست و کمتر 

برخوردار قرار می گیرد، چه برای طالبی که از قم 

اعزام می شوند و چه طالبی که به عنوان استاد 

و روحانی مستقر و روحانی فعال در مناطق 

دوردست و مرزی مشغول به خدمت هستند. 

استان هایی  در  ما  بودجه های  بعضی  یعنی 

هزینه می شود که اساسًا ما در آن جا شعبه و 

دفتری نداریم اما به خاطر وظایف محوله نسبت 

به فعالیت دفتر در مناطق مرزی و دوردست 

برنامه هایی  و  فعالیت ها  نوع  یک  محروم  و 

تعریف شده است که در آن جا انجام می شود. 

لذا بخش قابل توجهی از تأمین مالی مبلغان 

دینی توسط خود مردم تأمین می شود و بخشی 

حاکمیت  وظیفه  که  دستگاه هاست  توسط 

است که اتفاق بیفتد به عنوان ضمانت اجرای 

موضوع سامان دهی تبلیغ، آموزش های تبلیغ 

و مسئله نظارت بر امر تبلیغ که الزمه ورود و 

حضور دستگاه های حاکمیتی در عرصه تبلیغ 

است.

آمـاری کـه مـا می گیریـم و در سیسـتم مـا 

ثبـت شـده، نشـان می دهـد حمایـت مـردم در 

مناسـبت های تبلیغـی از مبلغـان تقریبـًا بیش 

از مبلـغ پرداختـی ماسـت. به صـورت میانگین 

کـه بـه سراسـر کشـور نـگاه می کنیم بر اسـاس 

اطالعاتی که در سـامانه درج می شـود، حمایت 

مردم بیشـتر اسـت.

  حـوزه:  چنـدی اسـت برخـی مجموعه های 
جدیـد در زمینـه اعـزام سـخنران مذهبـی بـه 

دانشـگاه ها و مراکـز مختلـف ورود کرده انـد. 

آیـا ورود ایـن مجموعه هـا اقدامـات مـوازی به 

شـمار نمی آیـد؟

روسـتاآزاد: سـازمان تبلیغات اسالمی متولی 
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اصلی اعزام مبلغ به سراسـر کشـور اسـت. طبق 

روال فعلـی بـا اعـالم نیـاز از سـازمان تبلیغـات 

سراسـر کشـور، از دفتـر درخواسـت می شـود و 

دفتـر هـم بـه فراخـور نیـاز اعالمـی بـه سراسـر 

کشـور تـدارک می بیند. بااین حـال، امکان دارد 

جمعـی از حوزویـان یـا غیرحوزویـان معتقـد 

باشـند بایـد در حـوزه تبلیـغ آتـش بـه اختیـار 

عمـل کـرد و بخواهنـد ایـن بحـث را پی گیـری 

کننـد، اصـل این کـه مجموعه هایـی خودجوش 

بخواهنـد در عرصه هـای فرهنگـی حضـور پیـدا 

کننـد، امـر پسـندیده ای اسـت و این کـه آقـا 

فرمودنـد آتـش بـه اختیـار عمـل کننـد عمدتـًا 

هـم مدنظرشـان در موضوعـات فرهنگـی بـود. 

نیروهایـی بـر اسـاس دغدغـه دینـی خودشـان 

حضـور پیدا می کننـد. این نیروها قیدوبندهای 

و  شـبه دولتی  دسـتگاه های  در  موجـود 

دسـتگاه های سـاختارمند را ندارنـد و به راحتـی 

امتیازاتـی  ایـن  کننـد،  فعالیـت  می تواننـد 

اسـت کـه این گونـه فعالیت هـا 

دارنـد و موفـق هـم هسـتند امـا 

باالخـره نظـارت بـر ایـن امـور، 

نظارت بر مسـئله اعزام، داشـتن 

حـوزه،  در  تحصیلـی  پرونـده 

اولیـه  توانمندی هـای  داشـتن 

بـرای حضـور تبلیغـی، این هـا 

موضوعاتی است که علی القاعده 

مثـل  مجموعه هایـی  در  بایـد 

سـازمان  و  تبلیغـات  دفتـر 

تبلیغـات شـکل بگیـرد. ای بسـا 

در کنـار مزایایـی کـه این گونـه 

فعالیت هـا دارنـد، بعضـی از ایـن اسـتانداردها 

مغفـول واقـع می شـود و دقـت نمی شـود و 

طبیعـی اسـت کـه آسـیب هایی را هـم در پـی 

داشـته باشـد. امـا اصـل این کـه مجموعه هـای 

متعـددی بـر اسـاس احسـاس نیازشـان و بـر 

انگیزه هـای  و  انقالبـی  انگیزه هـای  اسـاس 

دینـی دسـت بـه فعالیت هـای نـو بزننـد، امری 

پسـندیده اسـت و دفتـر هـم متولـی بخشـی از 

امـور تبلیغـی کشـور اسـت. دفتـر متولـی همه 

امور تبلیغی کشـور نیسـت. همه مسئولیت امر 

تبلیـغ بـه عهـده دفتر تبلیغات و حتی سـازمان 

تبلیغـات و حتـی حـوزه نیسـت. دسـتگاه های 

متعـدد رسـمی مثـل معاونـت تبلیـغ حـوزه، 

سـازمان تبلیغـات، حتـی حضـور نهـادی مثـل 

حج و زیارت در امر تبلیغ، نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشـگاه ها، انجمن اسـالمی 

دانشـجویان و دسـتگاه های متعدد رسمی دیگر 

هرکـدام بخشـی از امـر تبلیـغ را بر عهـده دارند. 

نمایندگـی  حوزه هـای  حضـور 

ولـی فقیـه در سـپاه و نیروهـای 

این هـا  انتظامـی،  و  نظامـی 

پی گیـری  کارشـان  از  بخشـی 

مسـئله تبلیغـات دینـی اسـت. 

بنابرایـن، دفتـر تبلیغـات صرفـًا 

مسـئولیت کل تبلیغـات دینـی 

در کشـور را برعهـده نـدارد.

  حوزه:  آمار و اطالعات در 
تبلیغ  وضعیت  اخیر  سال های 

سنتی را چگونه نشان می دهد؟

روسـتاآزاد: شـاید باتوجـه بـه 

بایـــد در حـــوزه تبلیـــغ آتـــش بـــه 
بخواهنـــد  و  کـــرد  عمـــل  اختیـــار 
کننـــد،  پی گیـــری  را  بحـــث  ایـــن 
مجموعه هایـــی  این کـــه  اصـــل 
در  بخواهنـــد  خودجـــوش 
حضـــور  فرهنگـــی  عرصه هـــای 
پســـندیده ای  امـــر  کننـــد،  پیـــدا 
فرمودنـــد  آقـــا  این کـــه  و  اســـت 
کننـــد  عمـــل  اختیـــار  بـــه  آتـــش 
در  مدنظرشـــان  هـــم   

ً
عمدتـــا

بـــود. فرهنگـــی  موضوعـــات 
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کـم شـدن جمعیـت بعـد از انقـالب می تـوان ف

گفـت حضـور مـردم در مراسـم های مذهبـی بـا 

حضـور روحانیـان کمتـر شـده اما ایـن موضوع 

نیـاز بـه تحلیـل دارد. یکـی این کـه عرصه هـای 

جدیـدی بـرای تبلیغ و ارتباط گیری با روحانیت 

بـه وجـود آمـده اسـت، مثـل حضـور گسـترده 

منبری هـای معروف کشـوری در صداوسـیما و 

نیـز برگـزاری مجالس بسـیار بزرگ در شـهرهای 

مختلـف بـا حضـور سـخنرانان نامـدار کـه قبـل 

از انقـالب بسـیار محـدود بـوده و اآلن بسـیار 

گسـترده شـده است. هم چنین مجامع مختلف 

در دانشـگاه ها و حسـینیه ها و جاهای مختلف 

برگـزار می شـود کـه دیگـر نیاز بـه تجمعات خرد 

را برطـرف کـرده اسـت. بـه لحـاظ تغییـر فضـا و 

ایجـاد فضاهـای جدید و نیازهای جدید طبیعی 

اسـت کـه محتواهـای جدیـد مـورد نیـاز مـردم 

اسـت. خیلـی وقت هـا ایـن محتواهـا از سـوی 

سـخنرانان تأمین نمی شـود. طبیعی اسـت که 

اسـتقبال کم باشـد و طبیعی اسـت وقتی مبلغ 

موفق در ارائه محتواهای جدید است که بتواند 

جلـب مخاطب بیشـتری داشـته 

باشـد. این کـه بـه صـورت کلـی 

بگوییم روحانیان مخاطبانشـان 

را از دسـت داده انـد، بـه عنـوان 

یـک قضیه کلـی قطعًا مخدوش 

اسـت. دلیلش هم این اسـت که 

در جاهـای متعـددی می بینیـم 

اساسـًا  کـه  نقطـه ای  در  کـه 

اجتمـاع  و  مسـجد  درگذشـته 

دینـی نبـوده اسـت اآلن مـردم 

دور یـک روحانـی جمع شـده اند، علی رغم همه 

فشـارهای دشـمن و علی رغـم همـه تبلیغـات 

سـوء و تبلیغـات منسـجمی کـه در فضـای 

مجـازی علیـه روحانیـت و علیـه مجامـع دیـن 

اسـت. اما این که بسـیاری از مسـاجد و مجامع 

دینـی مـا نتوانسـته اند بـا نیازهـای جدیـد خود 

را گـره بزننـد و نتوانسـته اند در تأمیـن نیازهای 

جدید توفیقی داشـته باشـند این قطعًا مسـئله 

درسـتی اسـت ولـی در مقابـل، در جاهایـی کـه 

توانسـته اند ایـن کار را انجـام دهنـد، توجـه 

جمعیـت زیـادی را بـه خـود جلـب کرده انـد و 

اثرگـذاری خوبـی دارنـد و نتایجـش را هم داریم 

می بینیـم. گرایـش مـردم بـه شـب های قـدر، 

گرایـش مـردم بـه اعیـاد و وفیـات در گذشـته 

اساسـًا نبود.

موضوعاتـی مثـل اعتکاف و مسـائلی از این 

دسـت کـه عمدتـًا مسـئولیت و مدیریتـش بـا 

روحانیـت اسـت نشـان دهنـده تـداوم توجـه 

مردم به این دسـت مراسم هاسـت که با حضور 

و مدیریـت روحانیـان و مبلغان برگزار می شـود. 

در سـال هایی بیـش از هفت صد 

هشـت صد هـزار نفـر معتکـف 

داشـته ایم. همیـن دیدار اخیری 

که حوزویان خدمت مقام معظم 

رهبـری بودیـم ایشـان شـواهد 

متعـددی را از ارتباط وثیق مردم 

می کردنـد.  ذکـر  روحانیـت  و 

یکـی از آن شواهدشـان حضـور 

گسـترده مـردم پـای منابـر مؤثر 

است. ایشـان فرمودند درگذشته 

 درگذشــته 
ً
در نقطــه ای کــه اساســا

مســجد و اجتمــاع دینــی نبــوده 
اســت اآلن مردم دور یک روحانی 
جمــع شــده اند، علی رغــم همــه 
علی رغــم  و  دشــمن  فشــارهای 
همــه تبلیغــات ســوء و تبلیغــات 
منســجمی کــه در فضــای مجــازی 
علیــه روحانیــت و علیــه مجامــع 

دیــن اســت.
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نبـود،  ایـن مجالـس  مثـل 

حتـی یک دهـم این هـا هـم 

نبـود و می فرمودنـد کـه مـن 

هـم خـودم منبـر می رفتـم و 

هـم مجالـس منبری هـا را 

رصـد می کـردم. نـه تنها نبود 

نظیـر اینهـا حتـی یک دهـم 

این هـا هم نبـود و باز به این 

موضـوع تأکیـد می کردند که 

در زمانـی کـه معروفی بزرگی 

عالمـی مثـل شـیخ فضل اهلل 

نـوری بـه شـهادت رسـید کسـی اعتـراض علنی 

نکـرد. گوشـه کناری شـاید یکـی اعتراضی کرده 

باشـد اما بدون سـروصدا بوده اسـت، ولی اآلن 

یـک طلبـه گمنامـی در همـدان بـه شـهادت 

رسـید و مردم این طور پرشـور شـرکت کردند که 

اگـر ایـن تشـییع در تهـران و اصفهـان و تبریـز 

هـم بـود، همیـن اتفـاق می افتـاد. منتهـا ایـن 

نکتـه را بایـد حتمـًا دقـت کنیـم و آن مسـئله 

تبلیغـات بسـیار سـنگینی اسـت کـه بـه ویـژه 

در سـال های اخیـر اسـتفاده از فضـای مجـازی 

علیـه روحانیـت و مجامع روحانیت اسـت. من 

گاهـی خـودم تلقـی ام ایـن اسـت کـه علی رغم 

همـه ایـن فشـارها، همیـن ارتبـاط فعلی مردم 

بـا روحانیـت چیـزی شـبیه معجزه اسـت.

  حوزه:  با توجه به گسترش فضای مجازی 
دفتـر تبلیغـات در ایـن عرصـه چـه اقداماتـی 

داشـته است؟

روسـتاآزاد: باألخـره در این کـه فضای مجازی 
اآلن بخشـی از زندگی مردم شـده و روحانیت و 

تبلیـغ نمی تواند فارغ از این 

فضا باشـد، شکی نیست. اما 

این کـه آیـا فضـای مجـازی 

می توانـد جای تبلیغ سـنتی 

را بگیـرد، ابـدًا چنیـن اتفاقی 

نخواهـد افتـاد امـا می تواند 

مکمـل آن باشـد و بتوانـد در 

کنـار آن اثـر بگـذارد. باالخره 

نفـس حضـور تبلیغـی یـک 

دانش آموختـه حـوزه، حضور 

اجتماعـی در کنـار مردم یک 

امـر هـم الزم و هـم مطلوب اسـت و هم وظیفه 

حـوزه اسـت کـه ایـن اتفاق رقـم بخـورد و هرگز 

نبایـد کم رنـگ شـود و بایـد حتمًا پررنگ شـود. 

اتفاقـی کـه گاهـی رقـم می خـورد در شـهرهای 

بـزرگ و بعضـی طـالب غیرمعمم در میان مردم 

می رونـد یـا یک جـا معمـم هسـتند و یک جـا 

غیرمعمم، اساسًا پدیده نامطلوبی است و پدیده 

خوبـی نیسـت و خـود همیـن اتفاقـات موجب 

حـذف روحانیـت از جامعه می شـود. در جاهای 

متعـددی مـن دیـده ام کـه مـردم می گوینـد ما 

دوسـت داریـم روحانیـت با لبـاس روحانیت در 

بین شـان باشـند و در پـارک و خیابـان ببیننـد. 

لـذا نفـس حضـور فیزیکی روحانیـت در همین 

لبـاس در بیـن مردم و متدینان و گره گشـایی از 

کار آن هـا و کمـک بـه آن ها شـبیه همین قصه 

حضور روحانیت در سـیل اخیر، مطلوب اسـت. 

الزم اسـت.

دربـاره اسـتفاده از فضـای مجـازی بایـد بـه 

فکر شبکه سـازی نیز باشـیم. چطور اآلن جریان 

فضــای  این کــه  در  باألخــره 
زندگــی  از  بخشــی  اآلن  مجــازی 
ــغ  ــت و تبلی ــده و روحانی ــردم ش م
فضــا  ایــن  از  غ  فــار نمی توانــد 
باشــد، شــکی نیســت. امــا این کــه 
می توانــد  مجــازی  فضــای  آیــا 
بگیــرد،  را  ســنتی  تبلیــغ  جــای 
 چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد 

ً
ابــدا

امــا می توانــد مکمــل آن باشــد و 
بگــذارد.  اثــر  کنــار آن  بتوانــد در 
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معانـد انقـالب، جریـان ضـد اسـالم بـه محـض ف

تولیـد یـک کلیـپ ولـو دروغ و پـر از تزویـر 

بـه صـورت گسـترده و جهانـی و سـریع اقـدام 

بـه پخـش آن و تحلیـل دربـاره آن می کننـد، 

مـا اآلن چنیـن توانـی را نداریـم و در واقـع 

شبکه سـازی در حـوزه مجـازی نداشـته ایم. اگر 

شبکه سـازی اتفـاق افتـاده ما می توانیم دسـت 

بـه جریان سـازی بزنیـم و شـبیه همیـن سـیل 

اخیـر در همیـن شـبکه محـدودی کـه داریـم، 

شـبکه سـپاه و بسـیج و طـالب و اسـتفاده از 

ظرفیـت ارزشـمند صداوسـیما و رسـانه ملـی، 

جریان سـازی بسـیار بزرگـی رقم خواهـد خورد.

از ایـن رو، اداره کل تبلیـغ نویـن در دفتـر 

تبلیغـات هـم در حـوزه شناسـایی نیروهـا و 

هـم در تشـکیل پرونـده و تشـکیل گروه هـای 

تبلیغـی در فضـای مجـازی و ارائه آموزش های 

الزم هـم در حـوزه سـواد مجـازی و هـم در حوزه 

تجهیـز طـالب در تبلیـغ در فضـای مجـازی، 

آموزش هـای مختلفـی بـرای حضـور مبلغان در 

فضـای مجـازی داشـته اسـت.



ی*
ک زای

ف ل
شری

اشاره
نوآوری فکری و دانشـی و پاسـخ گویی به سـؤال های زمانه در حوزه های 
علمیـه کمتـر رایـج بـوده اسـت. ازایـن رو حرکـت در مسـیری کـه بتوانـد 
پاسـخ گوی مسـائل فکری باشـد می تواند به نوعی روشـن فکری تلقی شود. 
روشـن فکری حـوزوی بـه ایـن معناسـت کـه حـوزه علمیه در طـرح مباحث 
فکـری و ارائـه راه حـل بـرای معضـالت اجتماعـی نقش پیشـرو و مؤثرتری داشـته 
باشـد. بـرای مثـال، حـوزه علمیـه در فلسـفه و فلسـفه سیاسـی، کمتر بـه بحث های جدیـد توجه 
داشته اسـت. گذشـته از دالیـل بی توجهـی حـوزه بـه این دسـت مسـائل، نباید از نظر دور داشـت 
که بعد از مالصدرا هیچ دسـتگاه فلسـفی جدیدی تولید نشـده اسـت و این مکتب فکری، امتداد 
اجتماعـی و سیاسـی هم نیافته اسـت. شـریف لک زایی معتقد اسـت پرداختن برخـی پژوهش گران 
بـه بحـث امتداد اجتماعی و سیاسـی دسـتگاه فلسـفی صدرایی را می  توان روشـن فکرانه دانسـت. 
البتـه وی عقیـده دارد ایـن کار بیشـتر بـا خاسـتگاه فکـری حـوزوی باید انجام شـود کـه از همین 

جامعـه برخاسـته اسـت و ناظـر به مسـائل فرهنگی این جامعه اسـت.
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نسـبت حـوزه و روشـن فکری بایـد ایجابـی ف

باشـد، نـه سـلبی. 

منظـور از ایجابـی بـه معنـای تعاملـی و 

انتقـادی اسـت و تعاملـی بـه این معناسـت که 

معارفـی بایـد مبادلـه شـود و درعین حـال ایـن 

مبادلـه بـا نـگاه انتقـادی همـراه باشـد. درواقع 

پذیـرش مطلـق و رد و انـکار مطلـق مباحـث و 

موضوعات و پرسـش ها نباید صورت گیرد بلکه 

دادوسـتد فکری و فرهنگی و دانشـی باید شکل 

گیـرد کـه بـا نگاه انتقـادی همراه اسـت. رصد و 

فهـم مسـائل و موضوعـات مرتبـط یـک سـوی 

ماجراسـت، امـا ارائه پاسـخ های نو بـه نیازهای 

فکـری جامعـه وجـه دیگـر اسـت. این هـا همه 

به جـز مباحـث  درواقـع  بیفتـد،  اتفـاق  بایـد 

فکـری کـه بـه حـد الزمـی از غنـای خـود بایـد 

برسـد، برخـی مسـائل عینـی و جـاری و روزمره 

جامعـه پاسـخ های شـفافی بایـد دریافـت کنـد 

کـه بتوانـد زیسـت اجتماعی مـا را به پیش ببرد 

و در زندگـی مـا تأثیرگـذار باشـد.

نسـبت  درتبییـن  صـدر  امـام  سـیره  نقـش     
روشن فکری و حوزه

در برخـورد بـا پدیده هـای مختلـف از چنـد 

مواجهه می توان سخن گفت: پذیرش و تسلیم 

نخسـتین مواجهـه بـا پدیده هـا و پرسـش ها و 

نیازهاسـت؛ این کـه حـوزه و حوزویـان تسـلیم 

نگاهی بیرونی شـوند و همه داشـته های خود را 

فرامـوش کننـد و به تقلید و پیروی از داشـته ها 

و آورده هـای دیگـران بپردازند؛ مواجهه دوم این 

اسـت کـه در مواجهـه بـا پدیده هـا و نیازهـا و 

پرسـش ها آنهـا را نپذیرنـد ولـی به جـای مقابله 

و مقاومـت از مقابـل آن بگریزنـد و بـه تعبیـر 

مثبـت هجـرت و بـه تعبیـر منفـی فـرار کننـد؛ 

سـوم این کـه مواجهـه بـا پدیده ها و پرسـش ها 

بـا مقاومـت همـراه شـود امـا درعین حـال ایـن 

مقاومـت فاقـد هرگونـه برنامه ریـزی و فعالیت 

پرثمـر باشـد. عمـوم ایـن نـوع مواجهه هـا بـا 

شکست مواجه می شود و بیشتر حالت شعاری 

بـه خـود می گیـرد و از عمق عمل بی بهره اسـت. 

آخریـن نـوع مواجهه موردنظر امام موسـی صدر 

ایـن اسـت کـه به گونـه ای از تعامـل و مقاومت 

آگاهانـه و فعاالنـه اقـدام شـود و نـگاه روبه جلو 

حاکم باشـد و بتواند مسـیر جدیدی را در حیات 

و زیسـت اجتماعـی انسـان ایجـاد نمایـد. ایـن 

نـگاه تقریبـًا معـادل آن مطلبی اسـت که در باال 

هم اشـاره شـد که تعامل انتقادی مطلوب ترین 

وجـه اسـت. بـه نظر می رسـد امام موسـی صدر 

نیـز این گونـه عمـل کـرده اسـت؛ نـه رد و انـکار 

مطلقـی دربـاره نیازهـا و مسـائل و در مواجهـه 

بـا پدیده هـا داشـته اسـت، نـه پذیـرش مطلـق 

و مقلدانـه یـا حتـی مقابلـه کـور و بی برنامـه 

و شـعاری بلکـه ایشـان بـا درایـت بـا مسـائل 

مختلف مواجهه داشـته و بر اسـاس نگاه دینی 

خـود و باحوصلـه و تدبیـر و بـا زبـان جامعـه به 

ارائـه پاسـخ و مواجهـه واقع بینانـه مبـادرت 

کـرده اسـت. جالب این که آیـة اهلل جوادی آملی 

ضمـن تأییـد ایـن نـگاه امـام موسـی صـدر بـر 

روشـنی اندیشـه صدر تأکید می کند و می گوید 

ایشـان در همـان زمـان روحانـی روشـنی بـود. 

افـزون بـر ایشـان همـان موقـع کـه هنـوز بـه 

لبنـان هجـرت نکـرده بـود بـر توجه بـه نیازهای 
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اصلـی جامعـه از سـوی حـوزه تأکیـد می کنـد. 

از همیـن رو در کسـوت طلبـه ای جـوان وارد 

دانشـگاه تهـران می شـود و از رشـته حقـوق در 

اقتصـاد فارغ التحصیـل می گـردد و بـر اسـاس 

آن بـه بازخوانـی دیدگاه هـای اقتصـادی و نقـد 

و ارزیابـی دو دیـدگاه اقتصـادی کاپیتالیسـم و 

سوسیالیسـم می پردازد و نگاه دینی به اقتصاد 

را طـرح می کنـد. به ویژه ایشـان بـر کار به عنوان 

جوهـر انسـان توجـه خوبی داشـته اسـت.

امـام موسـی صـدر  دربـاره  نکتـه مهم تـر 

همراهـی نظـر و عمـل ایشـان اسـت. ایشـان 

همان گونـه کـه می اندیشـد، عمـل می کنـد. 

شـاید ایـن ویژگـی را در کمتـر عالمـی بتـوان 

عالمـان  انـدک  شـمار  در  صـدر  داد.  نشـان 

روشن اندیشـی اسـت کـه اندیشـه خـود را بـا 

عمـل همـراه کـرده، چنان کـه دوره رهبـری وی 

بـر شـیعیان لبنـان بیانگـر آن اسـت. هم چنین 

امـام صـدر نخسـتین نشـریه را به اتفـاق برخـی 

دوسـتانش در حوزه قم تأسـیس کرد که فضای 

جدیـدی در حـوزه محسـوب می شـد. هم چنین 

در لبنـان در تعامـل بـا مذاهـب و ادیـان دیگـر 

به گونـه ای عمـل می کـرد کـه تـا آن زمـان کمتر 

سـابقه داشـت. ایـن نـگاه در حمایـت از آن 

بسـتنی فروش مسـیحی نمونـه جالب توجهـی 

اسـت. در این واقعه ایشـان مالحظات معمول 

در حـوزه و در میـان عالمـان را کنـار می زنـد و 

در قامـت یـک عالم مسـلمان شـیعه بـه دفاع از 

حقیقـت و مظلـوم می پـردازد.

   از روشن فکری حوزوی تا روشنفکری سکوالر
دل  از  طبیعتـًا  حـوزوی  روشـن فکری 

آموزه هـای دینـی برخاسـته و متکـی و مبتنـی 

و وفـادار بـه آموزه هـای اصیـل دینـی اسـت که 

دغدغـه ارائـه نظام منـد و بـه روز آموزه هـای 

فکـری و فرهنگـی دینـی را در کارنامـه دارد. در 

روشـن فکری حوزوی هرگاه متفکر به حقیقتی 

رسـید آن را اخـذ کـرده و از هـر آنچـه قبـل از آن 

اعتقـاد داشـته اسـت بازمی گـردد. ازایـن رو در 

مباحث علمی نیز در پی حقیفت و ارائه حقیقت 

اسـت. ایـن معیـار، می توانـد بسـیار موردتوجه 

قـرار گیـرد. ایـن معیـار در کتـاب کشـف اسـرار 

موردتوجـه امـام خمینـی هم قرارگرفته اسـت. 

برای مثال ایشـان روشـن فکر را کسـی می داند 

کـه اگـر بـه خطـا رفته اسـت بـا فهـم و دریافت 

حقیقـت، بـه آن بازگـردد و حقیقـت را بپذیـرد. 

این معیار، چنان که در باال ذکر شـد، موردتوجه 

امـام موسـی صـدر نیـز بـوده اسـت. امـا معیار 

دیگـر، آزاداندیشـی اسـت کـه در تعابیر برخی از 

متفکـران ماننـد آیـة اهلل جـوادی آملی هم به آن 

اشـاره شـده اسـت. در این معنا متفکر بر اساس 

مباحـث خـود به نقاط عطفی می رسـد و نظرش 

بر آن اسـاس معطوف می گردد. مالصدرا از این 

فکــری  مباحــث  به جــز  درواقــع 
کــه بــه حــد الزمــی از غنــای خــود 
مســائل  برخــی  برســد،  بایــد 
عینــی و جــاری و روزمــره جامعــه 
پاســخ های شــفافی بایــد دریافت 
کنــد کــه بتوانــد زیســت اجتماعــی 
مــا را بــه پیــش ببــرد و در زندگــی مــا 

باشــد. تأثیرگــذار 
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قبیل بوده اسـت. به تعبیر آیة اهلل جوادی آملی ف

هنگامـی کـه مالصـدرا متوجـه شـد کـه اصالت 

وجـود صحیـح اسـت، آن را پذیرفـت و بـه آن 

گرایش یافت و همه داشـته های گذشـته خود 

را از ایـن منظـر بازخوانـی کرد. بنابراین می توان 

معیار حقیقت گرایی و آزاداندیشـی را در این جا 

موردتوجـه قـرار داد. درواقع روشـن فکر حوزوی 

فقـط در پـی نقـادی و نـگاه سـلبی و رد و انـکار 

نیسـت، بلکـه بیـش از هـر چیـز در پـی تعامـل 

انتقـادی و حقیقت جویـی در قالـب و ظـرف 

آزاداندیشـی اسـت و البتـه سـودای قـدرت هـم 

در سـر نـدارد و بـه تغییرات تدریجـی در جامعه 

توجه می کند و برای تغییرات فرهنگی مطلوب 

در جامعـه تالش می ورزد؛ کاری 

کـه می تـوان در سـیره اجتماعی 

امـام موسـی صـدر هـم آن را 

ردیابـی و رصـد کـرد. ایشـان در 

بسـط  بـرای  و  آزادی  از  دفـاع 

آزادی در جامعـه معتقـد اسـت 

صیانـت از آزادی، جـز بـا آزادی 

ممکـن نیسـت. از سـوی دیگـر، 

بـر صداقـت در اندیشـه و عمـل 

نیـز تأکیـد می کنـد و آن را از عوامـل توسـعه 

جوامـع می دانـد.

   دفتر تبلیغات و روشن فکری حوزوی
ایـن تعبیـر رهبر معظم انقـالب که فرمودند 

دفتـر تبلیغـات نمـاد روشـن فکری حوزه اسـت 

بـه گمانـم بـه سـبب فعالیت هـای علمـی و 

فکـری و فرهنگـی اسـت که بر اسـاس نیازهای 

جامعـه شـکل گرفتـه و همـواره در مراکز علمی 

ایـن مجموعـه موردتوجـه بـوده اسـت. درواقع 

هـر مقـدار کـه نـگاه بـه نیازهای فکـری جامعه 

تعمیـق یابـد و بـر اسـاس آن بـا بهره گیـری از 

متـون دینـی بـه پاسـخ گویی برآیـد می توانـد 

مصـداق چنیـن نگاهـی باشـد. ایـن نـگاه در 

همـه عرصه هـای فکـری و علمـی و فرهنگـی 

قابل توجـه و قابـل مشـاهده اسـت. بـرای مثال 

در حـوزه مطالعاتـی فلسـفه سیاسـی، کارهـای 

ارزشـمند روشـمندی تولید شـده است و در این 

زمینه مراکز این مجموعه پیشـرو بوده و تالش 

کرده اسـت امتداد اجتماعی و سیاسـی فلسـفه 

اسـالمی را تحقـق بخشـد. در سـایر زمینه هـا 

مانند فقه سیاسـی و اخالق سیاسـی نیز همین 

نـگاه و تـالش قابـل مشـاهده 

اسـت. افـزون بـر ایـن جنبـه که 

بیشـتر فکری و دانشـی است، در 

ارتبـاط بـا مردم و حضور در میان 

مـردم هـم ایـن نهـاد در صـدر 

بـوده اسـت. درواقع ویژگی دیگر 

روشـن فکری حـوزوی همراهـی 

و همگامـی بـا مـردم و در میـان 

مـردم و بـا مـردم بـودن اسـت، 

درحالی کـه روشـن فکری دینـی و روشـن فکری 

سـکوالر فاقـد ایـن ویژگی اسـت. بـه خاطر دارم 

کـه در خاطـره ای جـالل آل احمـد از این کـه یک 

زائـر در حـرم امـام رضا  او را با یک فروشـنده 

پالتو اشـتباه گرفته و قیمت پالتو را از او سـؤال 

می کند بسـیار ابراز خوشـحالی می کند که گویا 

فاصله اش با مردم کمتر شـده اسـت. به هرحال 

ایـن ویژگـی را می تـوان بسـیار مهـم تلقی کرد. 

کمتـــر  گـــی را در  شـــاید ایـــن ویژ
داد.  نشـــان  بتـــوان  عالمـــی 
صـــدر در شـــمار انـــدک عالمـــان 
کـــه  اســـت  روشن اندیشـــی 
ـــراه  ـــل هم ـــا عم ـــود را ب ـــه خ اندیش
رهبـــری  دوره  چنان کـــه  کـــرده، 
وی بـــر شـــیعیان لبنـــان بیانگـــر آن 

اســـت.
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نبایـد روشـن فکری حـوزوی تنهـا مسـئله ای 

نخبگانـی تلقـی شـود بلکـه بایـد مسـئله ای 

مردمـی و عمومـی بـه شـمار آید.

نسبت روشن فکری حوزوی و آزاداندیشی
اساسـًا اگـر چنیـن نگاه های جدیـد و تازه ای 

روشـن فکری  نباشـد  آزاداندیشـی  بـا  همـراه 

حـوزوی نمی توانـد منعقـد شـود. اسـاس بحث 

ایـن اسـت کـه ایـن نگاه هـا بـر اسـاس رویکـرد 

آزاداندیشـانه شـکل گیـرد. نـگاه آزاداندیشـانه 

اسـتخراج  و  تولیـد  قـدرت 

خواهـد  را  جدیـد  مباحـث 

داشـت، در غیـر ایـن صـورت 

تقلیـد  و  دنبالـه روی  جـز 

متفکـران  چـه  دیگـران،  از 

چـه  و  مسـلمان  پیشـین 

متفکـران  اندیشـه های 

مشـرق  و  زمیـن  مغـرب 

در ارتبــاط بــا مــردم و حضــور در 
میــان مــردم هــم این نهــاد در صدر 
گــی دیگــر  بــوده اســت. درواقــع ویژ
روشــن فکری حــوزوی همراهــی و 
میــان  در  و  مــردم  بــا  همگامــی 
بــودن اســت،  بــا مــردم  مــردم و 
ــی و  ــن فکری دین ــه روش درحالی ک
روشــن فکری ســکوالر فاقــد ایــن 

گــی اســت.  ویژ

زمیـن چیـز دیگری نخواهـد بود. بنابراین عنصر 

آزاداندیشـی، عنصری بسـیار مهم و ظرف تحقق 

روشـن فکری اسـت. اگـر آزاداندیشـی وجـود 

نداشـته باشـد، انعقاد روشـن فکری در هر نوع 

آن ممتنع اسـت. این مطلب را اسـتاد مطهری 

نیـز در مباحـث مربـوط بـه صنـف روحانیـت 

تذکـر داده اسـت کـه نباید برخـی امور موجبات 

عوام زدگـی را در حـوزه و روحانیـت پدیـد آورد. 

بایـد الزامـات روشـن فکری تحقـق یابـد و ایـن 

تنهـا در عوام زدگـی خالصـه 

نمی شـود بلکه ممکن اسـت 

در دولت زدگـی هـم ظهـور و 

بـروز یابـد.

پی نوشت:
و  علـوم  پژوهشـگاه  دانشـیار   .  *

اسـالمی. فرهنـگ 
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قضاوت درباره برخی مفاهیم، کار آسـانی نیسـت، به ویژه اگر مفهومی 
بـار علمـی خـود را از دسـت داده و کارکـردی سیاسـی و غیرمعرفتی، پیدا 
کرده باشـد. این داوری هنگامی سـخت تر می شـود که بپذیریم این مفاهیم، 
کـش دار، سـیال و قابلیـت تأویل هـای فراوانی هم دارند. افزون بـر این، باید توجه 
داشـت کـه ایـن مفهـوم، همچون بسـیاری از مفاهیم فلسـفی و سیاسـی، به ندرت بی طرف اسـت؛ 
بسـیاری از مفاهیـم علـوم انسـانی این گونه اند و در بطن خـود، متضمن جهت گیری هـای معرفتی و 
فلسـفی اند. نویسـنده در این نوشـتار می کوشـد تکلیف خود را با این دسـت واژگان مشـخص کند 

و به همین راحتـی از کنـار آن هـا عبور نکند.

آزاد اندیشی نهادی؛
پیش شــــرط
روشن فکری حــــوزه
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 اگـر "روشـن گری" را آن گونـه کـه کانـت 

از  انسـان  خـروج  یعنـی  می کـرد،  تعریـف 

صغارتـی کـه خـود بـر خویـش تحمیـل کـرده، 

معنـا کنیـم،1 یـا آن را بـا مؤلفه هـای بنیادیـِن 

روشـن گری نظیر اومانیسـم، سوبژکتیویسـم و 

سکوالریسـم فهـم کنیـم، یا اگر "روشـن فکری" 

را در تلقی هـای گوناگـون آن)نظیـر تلقـِی عـاِم 

ِوبـری و یـا تلقی هـای خـاِص امثـال مانهایـم، 

سـارتر و گرامشـی(، بـه کار ببریـم و از طـرف 

دیگـر نیـز مؤلفه هـای تفکـر حـوزوی را مواردی 

نظیـر "نص گرایـی"، "منطـق لـزوم اسـتناد بـه 

شـرع"، "عقل گرایـی"، "نفـی خودآیینـی بشـر" و 

در نهایـت "اصول گرایـی معرفتـی و ارزشـی"2 

بدانیـم، در ایـن صـورت، تعبیـر روشـن فکری 

حـوزوی، به خودی خـود، می توانـد بحـران زا و 

چالش آفریـن باشـد،3 گرچـه شـاید در تناظـری 

یک به یـک میـان مؤلفه هـای بنیادیـن تفکـر 

حـوزوی و مفهـوم روشـن فکری، نتـوان حالـت 

انطبـاق و جـذب صددرصـد یا حالـت نفی و طرد 

صددرصـد، متصـور بـود. 

باوجودایـن، اگـر چنـدان بـه بـار تاریخـی 

روشـن فکری توجـه نداشـته باشـیم و آن را 

مفهومـی مشـترک معنوی به حسـاب بیاوریم، 

در لفـظ وقـوف ننماییـم و به ماهیـت آن توجه 

کنیـم و در کنـار تعریـف پیش گفتـه، تلقـی 

دیگری از آن در بسـتر فرهنگ دینی و اسـالمی 

بـا خیالـی آسـوده تر  ارائـه دهیـم، می تـوان 

از نسـبت میـان دیـن و روشـن فکری سـخن 

گفـت. البتـه بـه آن معنـا نیسـت کـه تلقـی 

دینـی و اسـالمی از روشـن فکری، بـه معنـای 

مخالفـت بـا هرگونـه تعریـف ارائـه شـده از این 

مفهـوم در تلقـی غربـی اسـت. بـرای مثـال در 

تلقـی عـام وبـری از روشـن فکر، هـر کسـی کـه 

عهده دار کار فکری اسـت، روشـن فکر محسـوب 

می شـود و از ایـن زاویـه، چـون هـر جامعـه ای 

بـه کار فکـری نیازمند اسـت پس نیـاز به وجود 

روشـن فکرانی دارد، یـا حتـی تلقـی سـارتر کـه 

روشـن فکری را بـا تعهـد و مسـئولیت در قبـال 

جامعـه پیونـد می زنـد، فـی نفسـه نمی تـوان 

آن را غیـر هم سـو بـا تلقـی اسـالمی و دینـی 

از مفهـوم روشـن فکری دانسـت. یـا حتـی اگـر 

روشـن فکری را طبـق برخـی از تلقی هـا، راضـی 

نبـودن بـه وضـع موجـود و نقـد آن بـه حسـاب 

بیاوریـم، ایـن فهـم از روشـن فکری لزومًا تضاد 

خاصـی یـا دین داری و تفکر حـوزوی نمی تواند 

داشـته باشـد.

صرف نظر از تمایز میان تلقی های همخوان 

و ناهمخـوان روشـن فکری بـا چارچوب هـای 

تفکـر حـوزوی و اثبـات این که تباین و تعارضی 

میـان "برخـی" از ایـن تلقی ها با تعریف دینی و 

حـوزوی از روشـن فکری وجـود نـدارد، می توان 

تعریفـی بومـی از ایـن مفهـوم در متـن سـنت 

اسـالمی ارائـه داد. از ایـن منظـر، می تـوان 

بـدون محصـور کـردن معنـای روشـن فکری 

در حصـار خوانـِش صرفـًا تاریخـی و یـا حتـی 

پدیدارشـناختی، فهمـی متناسـب و معاضـد با 

دیـن و تفکـر حـوزوی از روشـن فکری حـوزوی 

ارائـه داد. طبیعتـًا در این تعریف، روشـن فکری 

لزومـًا بـا مؤلفه هایـی نظیـر "نسـبی انـگاری 

حقیقت"، "درک سوبژکتیو از معرفت"، "تفکیک 
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آتوریتـه دیـن و دنیـا" و... فهـم نمی شـود. در ف

ایـن صـورت می تـوان از مـوزون بـودِن ترکیـب 

"روشـن فکری حـوزوی" گفـت و از تالئـم و 

سـازگاری مفهـوم روشـن فکری و تفکر حوزوی 

سـخن گفـت. روشـن فکری را اگـر بـه معنـای 

"خـردورزی و پایبنـدی به عقالنیت"، "احسـاس 

تعهـد اجتماعـی"، "راضـی نبـودن بـه وضـع 

موجـود"، "مواجهـه اندیشـمندانه و دغدغه منـد 

بـا پرسـش های نوپدیـد و ملـزم دانسـتن خـود 

در پاسـخ بـه آن هـا" بدانیـم قطعـًا تهافـت و 

تباینـی بـا تفکـر حوزوی نخواهد داشـت و بلکه 

هم راسـتا و هم سـو با آن اسـت و در عمل هم، 

انتظـار از حـوزه، همیـن اسـت.

   آزاداندیشـِی نهـادی و قاعده منـد، پیش فرض 
روشن فکری حوزوی

آزاداندیشـی نیـز در ابتدای امـر و در مواجهه 

نخسـت، همچـون روشـن فکری، از نوعی ابهام 

و راز آلودگـی، رنـج می بـرد و بـه یـک معنـا، 

مالزم و حتی شـرِط تحقِق روشـن فکری اسـت. 

آزاداندیشی را نیز اگر با عینِک نگاه تاریخی و در 

جغرافیـای فکری و فرهنگی عصر روشـن گری، 

بـه نظـاره بنشـینیم، ترکیـب آن، دچـار همـان 

و  روشـن گری  کـه  شـد  خواهـد  معضالتـی 

روشـن فکری! بـه ایـن معنـا کـه آزاد اندیشـی 

مأخـوذ از روشـن فکری بـه معنـای جرئـت نقـد 

نامحـدود سـنت اسـت پـس دیـن و هـر چیـز 

دیگـری کـه بـه عنـوان بخشـی از سـنت، مطلق 

و جزمـی غیـر قابل خدشـه قلمداد می شـوند در 

سـایه ایـن آزاد اندیشـی، نقدپذیـر و قابـل انـکار 

محسـوب می گردنـد، یعنـی روشـن فکر بـه جـز 

اصـول روشـن گری بـه هیـچ اصـل و چارچـوب 

پیشـینی مأخوذ از سـنت وفادار و متعهد باقی 

نمی ماند و از قید تعلق به آن آزاد اسـت. روشـن 

اسـت کـه دیـن داری و دین باوری با این معنا از 

آزاداندیشـی و تلقـی کامـاًل سـکوالر از عقالنیت 

معـروف  مقالـه  در  کانـت  نیسـت.4  سـازگار 

بـه  را  روشـن گری  چیسـت؟«،  »روشـن گری 

مفهـوم آزاداندیشـی گـره می زنـد و می گویـد:

باشد،  برخوردار  آزادی  از  عامه  که  »آن جا 

روشن گری کمابیش ناگزیر می شود؛ چراکه در 

میان سرپرستان جاافتاده توده، آزاداندیشانی 

یافت می شود که خویشتن را از یوغ کودکی 

رهانیده اند، در پیرامونشان روحی می پراکنند 

حـــــــــــوزوی،  روشــن فـــــکــــری  تعبــیــــــــر 
و  بحــران زا  می توانــد  به خودی خــود، 
گرچــه شــاید در  چالش آفریــن باشــد،  
تناظــری یک به یــک میــان مؤلفه هــای 
مفهــوم  و  حــوزوی  تفکــر  بنیادیــن 
روشــن فکری، نتــوان حالــت انطبــاق و 
جــذب صددرصــد یــا حالــت نفــی و طــرد 

بــود.  صددرصــد، متصــور 

آزاداندیشـی نیـز در ابتـدای امـر و در 
مــواجهـــــــــه نخـــــست، همــچـــــون 
و  ابهـام  نوعـی  از  روشـن فکری، 
راز آلودگـی، رنـج می بـرد و بـه یـک 
معنـا، مـالزم و حتـی شـرِط تحقـِق 

وشن فکـــــری است.  ر
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که ارزیابی خردمندانه ارزش هر انسان و گرایش 

ذاتی او به آزاداندیشی را ممکن می کند«.

کانت میان آزاداندیشی و روشن گری، نوعی 

مالزمه می بیند. در این جا کاماًل مشخص است 

که آزاداندیشی در این تلقی در مواجهه ای کاماًل 

رادیکال و شالوده شکنانه با دین و تفکر دینی قرار 

گرفته است. روشن فکری نیز چنین وضعیتی 

را داشته است. برتراندراسل در خطابه ای که به 

سال 1922 با عنوان »آزاداندیشی و تبلیغات 

رسمی« ایراد کرده که تا حدود زیادی در روشن 

شدن مفهوم آزاداندیشی در غرب جدید، مؤثر 

و  موسع  معنای  دو  به  را  آزاداندیشی  است، 

غیرموسع به کار می برد. در معنای غیرموسع 

و محدود، آن را به معنای اندیشه ای می داند 

که جزم های ادیان سنتی را نمی پذیرد. کسی 

به این معنا آزاداندیش است، اگر مسیحی یا 

مسلمان یا بودایی یا پیرو آیین شینتو یا عضو 

هیچ یک از دیگر گروه کسانی نباشد که پاره ای 

سنت های موروثی را می پذیرند. 

در کشورهای مسیحی کسی را 

آزاداندیش می نامند که به خدا 

ناگفته  باشد.  نداشته  اعتقادی 

از  درکی  چنین  که  پیداست 

اسالمی  تلقی  با  آزاداندیشی 

است.  متفاوت  مفهوم  این  از 

این جا نیز الجرم باید دست به 

بستر  در  آزاداندیشی  بازتعریف 

فرهنگ دینی و اسالمی زد. در 

بدون  آزاداندیشی،  تقریر،  این 

و  انگاری"  "نسبی  به  آن که 

"شکاکیت افراطی" فروافتد، تن به پرسش گری 

)حتی پرسش از بنیادها( می دهد و در ضدیت 

با انکاِر غیرمتفکرانه و تعصِب کور علیِه دین و 

هر عقیده دیگری است. در باب آزاداندیشی یا 

روشن فکری اگر تن به "حصرگرایی مفهومی" 

دهیم و با نوعی "مقاومت منفی"، طرف مقابل را 

متقاعد نکنیم که دو تیپ آزاداندیشی و دو تیپ 

باخته ایم!  را  قافیه  دارد،  وجود  روشن فکری 

آن گاه دیگر نه می توان از نسبت آزاداندیشی 

و حوزه سخن گفت و نه از نسبت روشن فکری 

برخی  البته هم روشن فکران و هم  و حوزه. 

حوزویان در تن دادن و گردن نهادن به تعاریف 

هژمون در علوم انسانی طی دهه های اخیر، 

بی تقصیر نبوده اند. هر دو گروه، علی رغم آنکه 

دلیل  به  تعریف می شوند،  یکدیگر  در مقابل 

پذیرفتِن آگاهانه یا ناخودآگاِه حصر مفهومِی 

مانع  تاریخی،  قرائت های  حصار  در  مفاهیم 

رسیدن به درک درست نسبِت صحیح میان حوزه 

روشن فکری  یا  آزاداندیشی  و 

در  به ویژه  این مسئله  شده اند. 

کشور ما پیچیده تر هم می شود. 

جالل آل احمد در کتاب »خدمت 

این  روشن فکران«،  خیانت  و 

جنس کج فهمی ها را چنین به 

تصویر می کشد:

کسی  ایران،  در  »روشن فکر 

است که در نظر و عمل به اسم 

برداشت  اغلب  علمی،  برداشت 

علم  از  یعنی  دارد.  استعماری 

در  آزاداندیشی  و  دمکراسی  و 

"آزاداندیشــی دینــی و حــوزوی"، 
راه سومی است در میانه "بدعت 
"شالوده شــکنی  تحجــر"،  و 
و  "جمــود  جزم گرایــی"،،  و 
علیــه  "اجتهــاد  خودباختگــی"، 
در  اخبــاری  رویکــرد  و  نــص 
ــا متــن"، "نســبی گرایی  مواجهــه ب
مطلــق"  مطلق گرایــی  و  مطلــق 
کالم، موضعــی اســت  و در یــک 
و  ســکوت  "مــرداب  میانــه  در 
و  "گــرداب هرزه گویــی  و  جمــود" 

. " یــی گو کفر
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محیطی حرف می زند که علم جدید هنوز در ف

آن پا نگرفته است و آزاداندیشی را هم نه در 

قالب حکومت ها، بلکه فقط در قبال بنیادهای 

سنتی )مذهب، زبان، تاریخ، اخالق و آداب( 

اعمال می کند. چون به کارانداختن آزاداندیشی 

و  استعماری  بنیادهای  و  حکومت  قبال  در 

دلیل  به  است.  دشوار  استعماری اش  نیمه 

این که سانسور هست و از همین جا بر می خیزد 

کسروی شدن ها و بعد تکفیر روحانیت و بعد 

بی اثر ماندن روشن فکر در اجتماع.«

را  خوبی  بصیرت های  جالل،  حرف های 

بازتعریف مجدد مفاهیم در  برای  فراروی ما 

دنیای فکری و فرهنگی ای که در آن به سر 

می بریم به دست می دهد و از همین رهگذر 

یا  حوزوی"  "روشن فکری  ترکیباِت  که  است 

"آزاداندیشی حوزوی"، نه عباراتی متناقض که 

مفاهیِم کاماًل معناداری هستند. "آزاداندیشی 

دینی و حوزوی"، راه سومی است در میانه "بدعت 

و تحجر"، "شالوده شکنی و جزم گرایی"،، "جمود 

و خودباختگی"، "اجتهاد علیه نص و رویکرد 

اخباری در مواجهه با متن"، "نسبی گرایی مطلق 

و مطلق گرایی مطلق" و در یک کالم، موضعی 

و  جمود"  و  سکوت  "مرداب  میانه  در  است 

"گرداب هرزه گویی و کفرگویی".

   عبـور از "مفهوم" و پرسـش از نسـبت "واقعی" 
میان حوزه و روشن فکری

تـا این جـا بـه ایـن نکتـه پرداختـه شـد کـه 

آزاداندیشـی دینی و حوزوی و نیز روشـن فکری 

دینـی و حـوزوی، بنا به خوانشـی، ترکیب هایی 

ناممکـن و متناقـض و البتـه بـا خوانشـی دیگر 

که مورد تأکید این نوشـتار اسـت، ترکیب هایی 

کامـاًل معنـادار تلقـی می شـوند. اما آنچه شـاید 

اهمیـت آن از آنچـه تاکنـون گفتـه شـد، کمتـر 

نباشـد، نسـبت واقعی و اکنوِن حوزه با تعاریِف 

پذیرفتـه شـده از روشـن فکری اسـت. اهمیـت 

ایـن مسـئله در ایـن اسـت کـه آزاداندیشـی در 

شـرایط فعلـی و طـرح شـعار آن، نـه یک ژسـت 

سیاسـی برای کاسـتن از برخی فشـارهای وارده 

بـر نظـام سیاسـی بـود، بلکـه ضـرورت تاریخِی 

انقـالب اسـالمی و از مهم تریـن الزامات حیات 

آن اسـت. نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه تـا 

آزاداندیشـی در حـوزه بـه معنـای واقعـی کلمه 

محقـق نشـود آن هـم تحقـق نهـادی و به مثابـه 

یک قاعده و نه صرفًا امری فردی، روشـن فکری 

حوزوی به معنای بایسـته و مطلوِب آن، تحقق 

پیـدا نخواهـد کـرد؛ نـه آن که پاسـخ به پرسـش 

از نسـبِت کنونـِی حـوزه و روشـن فکری، در گرو 

پاسـخ بـه نسـبت میـان حـوزه و آزاداندیشـی 

تاریخــی  نامــه  پایــان  در  انقــالب  رهبــر 
ــق  ــه ح ــه ب ــی )ک ــاب آزاداندیش ــود در ب خ
می تــوان آن را "مانیفســت" آزاداندیشــی 
در جمهــوری اســالمی هــم دانســت(، 
کــه مراحــل  اظهــار امیــدواری می کننــد 
دچــار  آزاداندیشــی،  ایــده  اجــرای 
از  پیــش  تــا  و  نشــود  اداری  فرســایش 
انقــالب،  ســالگرد  پنجمیــن  و  بیســت 
نخســتین ثمــرات مهــم آن آشــکار شــده 
باشــد. امــری کــه آن گونــه کــه بایــد و شــاید 

محقــق نشــده اســت.
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اسـت. نگارنـده متوجـه تمامی پیشـرفت هایی 

کـه در مسـئله آزاداندیشـی در فضـای حـوزه، 

خصوصـًا پـس از انقـالب، اتفاق افتاده هسـت، 

ولی آیا می توان این نسـبت را مقبول دانسـت؟ 

رهبـر انقـالب در پایـان نامـه تاریخـی خـود در 

بـاب آزاداندیشـی )کـه بـه حـق می تـوان آن را 

"مانیفسـت" آزاداندیشـی در جمهوری اسـالمی 

هـم دانسـت(، اظهـار امیـدواری می کننـد کـه 

مراحل اجرای ایده آزاداندیشـی، دچار فرسـایش 

اداری نشـود و تـا پیـش از بیسـت و پنجمیـن 

سـالگرد انقـالب، نخسـتین ثمـرات مهـم آن 

آشـکار شـده باشـد. امری که آن گونه که باید و 

شـاید محقق نشـده اسـت. ایشـان آزاداندیشـی 

را شـرط مانـدن انقـالب می داننـد و آن را بـا 

مفاهیمی نظیر "خالقیت" و "نشـاط اجتهادی" 

و "تولیـد علـم" گـره می زننـد. در جـای دیگـری 

از ایـن نامـه تاریخـی، شـرط تحقق آزاداندیشـی 

را حضـور توأمـان سـه عنصـر "آزادی"، "اخـالق" 

و "منطـق" می داننـد. این جـا خـود بـه خـود 

پرسـش هایی پیـش می آیـد و پاسـخ بـه هـر 

کـدام از این پرسـش ها، می تواند تعیین کننده 

نسـبت حـوزه و آزاداندیشـی و به تبـع، نسـبِت 

حـوزه بـا روشـن فکری باشـد. سـؤال هایی از 

قبیـل این کـه:

- چقدر به معنای واقعی کلمه در حوزه تولید 

علم اتفاق می افتد؟

- نسبت حوزه با پرسش های نوپدید چه بوده 

و به چه میزان توانسته به آن ها، پاسخی درخور 

دهد؟

ارائه  برای  بیان  آزادی  میزان  چه  به   -

حرف های متفاوت در جمع های نخبگانی حوزه 

وجود دارد؟

- آیا ایده آزاداندیشی نیز همانند دانشگاه ها، 

دچار فرسایش اداری بوردکراتیک شده است؟

- موانع تحقق نهادی آزاداندیشی در حوزه 

کدام است؟

شاید برای پاسخ دقیق به این پرسش ها، یک 

بررسی دقیق جامعه شناختی از فضای حوزه، 

بهتر بتواند پاسخ را روشن کند ولی در پاسخی 

اجمالی می توان گفت هنوز آن گونه که انتظار 

می رود این انتظار، محقق نشده است. بخشی 

از این موانع، تاریخی و فرهنگی اند. برای مثال 

بعد از انقالب، عامل سیاسی استبداد رفع و 

دفع شد، اما هم چنان برخی از عوامِل فرهنِگ 

استبدادی نظیر فرهنگ تک گویی و مونولوگ، 

فرهنگ  نقادی،  و  عدم پرسش گری  فرهنگ 

چاپلوسی و... هنوز تا حدودی بر جای مانده 

که همه این ها محصول "ذهن های استبدادزده" 

است. علی رغم ادبیات غنی دینی و قرآنی و 

بر  تأکیداتی که  فرهنگ خردگرایی شیعی و 

آزاداندیشی و پرسش گری در فرهنگ اسالمی 

شده است و از طرفی حمایت عالی ترین سطوح 

حاکمیت به ویژه رهبری در دفاع و حمایت از 

نتوانسته ایم چنان که  آزاداندیشی، هنوز  ایده 

باید و شاید به انتظارات، پاسخی مطلوب و 

مقبول دهیم.

فرهنـگ نواخباری گـری از موانع مهِم تحقق 

آزاداندیشـی حـوزوی و بـه تبـع روشـن فکری 

حـوزوی اسـت کـه خطرهـای آن بـه ویـژه در 

سـال های اخیـر، حـوزه را مجـدد تهدیـد کـرده 
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اسـت. توجـه حـوزه بـه امکان هـای نهفتـه در ف

متن سـنت اسـالمی و گفت وگوی مؤثر و فعال 

بـا ایـن سـنت و احیـای برخی سـنت های نیک 

نظیـر سـنت مباحثـه، اشـکال بـه اسـتاد و... در 

حـوزه، می توانـد ظرفیت باالیی را در اختیار این 

نهـاد مهـم قـرار دهد. حوزه باید خود را باور کند. 

به تبـع روشـن فکری  آزاداندیشـی حـوزوی و 

حـوزوی، ضرورتـی تاریخـی بـرای حـوزه اسـت. 

تحـوالت اجتماعـی با شـتاب خیره کننده ای در 

حـال وقوعنـد و حوزه اگـر بخواهد عقب نماند و 

هم چنـان بـه ایفای نقـش خطیر و تاریخی خود 

ادامـه دهـد، باید آزاداندیشـی و روشـن فکری را 

بـه معنایـی کـه گفتـه شـد، بـه مثابـه قاعـده و 

نهادی، در درون خود اسـتقرار بخشـد و تثبیت 

کند. درک همین نکته، دسـت آورد بزرگ اسـت 

و نبایـد آن را دسـت کم گرفـت. شـناختِ  دقیـِق 

ایـده "آزاداندیشـی حـوزوی" و "روشـن فکری 

حـوزوی" و فهـم دقیـق مختصـات آن، نشـان از 

آن دارد کـه "دوران جدیـد" آغـاز شـده اسـت.

پی نوشت:
*. نویسنده و پژوهش گر.

1.  چنان کـه کانـت صغـارت را ناتوانـی در بـه کاربـردن 
فهـم خـود بـدون راهنمایـی دیگـری می دانـد.

2.  احمد، واعظی، مقاله حوزه و ظرفیت روشن فکری.
3. برخـی، چنیـن نگاهـی بـه روشـن فکری دارنـد. بـه 
عنـوان مثـال بـا نگاهـی تاریخـی بـر ایـن نکتـه تاکیـد 
می کنـد کـه روشـن فکری در قـرن هجدهـم ظاهـر شـد 
و صورت هـای مختلـف آن را می تـوان در همـه جـای 

کنونـی عالـم دیـد. داوری، وجـه مشـترک روشـن فکران 
را ایـن می دانـد کـه همـه آن ها اهـل ایدئولوژی هسـتند 
)وی ایئولـوژی را مجموعـه احـکام و دسـتور العمل های 
سیاسـی می دانـد؛ بـه شـرط آن کـه منشـأ ایـن احـکام 
بـه  ایدئولـوژی  باشـد.  بشـر  فهـم  العمل هـا  دسـتور  و 
دیانـت ربطـی نـدارد و مأخـوذ از اصـول دیانت نیسـت.، 
بلکـه در آن بـه فهـم و وهـم بشـر اصالت داده می شـود(. 
روشـن فکر هـم از آن جهـت کـه صرفـًا بـه فهـم و خـرد 
بشـری اعتمـاد می کنـد اهـل ایدئولـوژی اسـت. پـس 
نبایـد حیـن بـه کار بـردن واژه انتلکتوئـل، انتلکـت را 
همـان عقـل مـورد نظـر اهـل دیانـت فهـم کـرد، بلکـه 
نوعـی خـرد خودبنیاد و مسـتقل از وحی اسـت. به دلیل 
چنیـن نگاهـی اسـت کـه از منظـر داوری، یـک دیـن دار 
حقیقـی نمی توانـد روشـن فکر باشـد، چـون دیـن دار، 
ایدئولـوژی بـه معنـای دسـتور العمـل سیاسـی دنیـوی 
نـدارد و نمی توانـد داشـته باشـد؛ و اصـاًل محتـاج بـه آن 
نیسـت. برخی دیگـر )که البته ذیل همیـن نگاه تاریخی 
و پدیـداری بـه روشـن فکری می نگرنـد( بر ایـن باورند که 
نمی تـوان مواجهـه ای ذات گرایانـه )Essentialistic( بـا 
جریـان روشـن فکری داشـت و آن را بـه ذاتیاتـش تعریف 
کـرد، چـرا کـه این گونـه نـگاه مشـکالت زیـادی بـه بـار 
مـی آورد چـرا کـه مـا نمی دانیـم کـدام وصـف از اوصـاف 
بی شـمار شـیء یـا پدیـدار، به خصـوص پدیدار انسـانی 
را بایـد بـه منزلـه ذاتـی آن تعییـن کنیـم. ذاتـی فقط یک 
مفهـوم و مفـروض عقلی اسـت، و تعیین ما بـه ازای آن نه 
فقـط دشـوار بلکـه حتـی شـاید بتـوان گفت غیـر ممکن 
اسـت. )بیـژن عبدالکریمـی؛ مناظره با حمید پارسـانیا. 
در مواجهـه بـا جهانـی دیگـر. روشـن فکری و ماهیت آن 

در تاریـخ معاصـر ایـران(.
4. همان.



دفتـر تبلیغـات اسـالمی به عنوان یک سـازمان فرهنگی پیشـرو در حـوزه فرهنگ عمومی، 
بـا مطمـح نظـر قراردادن آسـیب های سـازمان های فرهنگی، اقـدام به تغییـر رویکرد خود 

از کارکردگرایـی به مسـئله محوری نموده اسـت.
دفتر در طول حیات خود 3 دوره عمده و 3 نقطه عطف اصلی را طی کرده است:

در مسیـر پـویـایی:
از کارکــردگرایی تــا مسئله محــــوری 

)قطب های فکری فرهنگی در دفتر تبلیغات اسالمی(
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    دوره اول از ابتدای تاسیس تا 1373 شمسیف

دوره اول دوره تولــد و رشــد و نمــو ابتدایــی 

دفتــر بــوده اســت. در ایــن دوره دفتــر بنــا بــه 

نیازهــای موجــود آن روز، فعالیت هایــی را 

در حــوزه آموزش هــای سیاســی، تبلیغــی و 

هنــری تعریــف کــرده بــود و از ســویی درعرصــه 

ــریاتی  ــار نش ــه انتش ــم ب ــوب ه ــغ مکت تبلی

ــزام  ــا و ... و اع هم چــون حــوزه، ســالم  بچه ه

مبّلغــان بــه جبهه هــا و مناطــق محــروم اقــدام 

ــک  ــر ی ــی در آن دوره دفت ــه عبارت ــود. ب می نم

کنش گــر فعــال سیاســی هــم بــود کــه در 

ــب  ــی تناس ــی، نقش آفرین ــای سیاس عرصه ه

بــا ظرفیــت خــود را داشــت. برجســته ترین 

ــاز  ــن دوره ویژگــی نی ــر در ای ــوت دفت ــاط ق نق

محــوری بــود. عمــده فعالیت هــای دفتــر، 

خاســتگاهی در یــک نیــاز مشــخص داشــتند. 

حضــور نیروهــای انســانی بــا انگیزه هــای 

ــن  ــوت ای ــه ق ــر نقط ــی دیگ ــی و ارزش انقالب

ــود.  دوره ب

   دوره دوم از 1373ـ  1392 شمسی
یکی از اقدامات این دوره تأسـیس دانشـگاه 

باقرالعلـوم بـود کـه البتـه در دوره قبـل بـه 

صـورت مؤسسـه آمـوزش عالـی و در عرصـه 

محدودی از رشـته ها فعالیت می نمود؛ لیکن با 

نگاه توسـعه ای مدیران دفتر، دانشـگاه تأسیس 

شـد. پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی نیز با 

توسـعه مرکـز تحقیقـات و مطالعـات اسـالمی 

سـابق بـه صـورت نهـادی رسـمیت یافته شـکل 

گرفـت و بـه عنـوان مرجعی قابل توجه در عرصه 

پژوهش هـای اسـالمی مـورد عنایـت جامعـه 

علمـی حـوزوی و دانشـگاهی قـرار گرفت.

   دوره سوم: سال 1392 به بعد
دفتـر بـه عنـوان نهـادی فرهنگـی کـه از 

ظرفیت هـای بالقـوه و بالفعـل و مزیت هـای 

نسـبی ویـژه در حوزه هـای آمـوزش، پژوهـش و 

تبلیغ برخوردار اسـت به لحاظ توسـعه ای که در 

دهه های گذشته اتفاق افتاد از اضالع متعددی 

تشکیل یافته است. تعدد این اضالع و واحدها 

کـه بـرای خود شـخصیت و هویتی مسـتقل نیز 

قائـل بودنـد، منجـر بـه واگرایی در دفتـر و عدم 

هـم افزایـی و ارتبـاط اثربخـش و هم آهنـگ 

ایـن مجموعه هـا بـا یک دیگـر گردیـد. ضعـف 

کارامدی برنامه ریزی های انجام شـده هم زمان 

بـا تحـوالت محیطـی رقبا و مخاطبـان، منجر به 

تغییـر رویکـرد دفتـر از برنامه ریزی های ایسـتا 

و بلندمـدت بـه رویکـرد پویـا و مسـئله محورانه 

شـد، چراکـه دفتـر از سـویی مأموریـت اصلـی 

خود را واسط فعال میان حوزه، نــظام اسالمی 

و مـردمـ  در راسـتای توسـعه و تعمیـق ایمـان 

دینـی از طریـق پاسـخ گویی بـه نیازهـای نظـام 

و جامعـه در سـه عرصـۀ آمـوزش، پژوهـش و 

تبلیـغـ  تعریـف کـرده و بـه اقتضـای ماهیـت 

اندیشـه ای و فرهنگـی ایـن حوزه هـا ناگزیـر از 

بازآرایـی محتـوا، سـازمان و برنامه هـای خود در 

مواجهـه بـا نیازهـا و مسـائل  جدیـد اسـت و از 

سـوی دیگـر، مجموعه فعالیت هـای دفتر، قبل 

از اتخـاذ رویکـرد جدیـد، کارکردمحور و در قالب 

کارکردهـای سـه گانه آمـوزش، پژوهش و تبلیغ 

شـکل یافته بود؛ بنابراین ایجاد تحّول در دفتر، 

برای پاسـخ گویی به خواسـته ها و مسائل نظام 
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و جامعه اسـالمی، نیاز به بازنگری در راهبردها 

و رویکرد کالن دفترـ  در راسـتای نهادینه سـازی 

مسـئله محوری در واحدهـای مختلـف دفتـرـ  

احسـاس و درک گردید. از ویژگی های تحوالت 

جدیـد می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود:

قوت و تمرکز جدی بر رویکرد مسئله محورانه 

با دو معیار توجه مستقیم به نیازهای مخاطبین 

و تدوین شاخص برای ارزیابی عملکرد؛

تعامل گرایـی و هم گرایـی اثـر بخش به جای 

واگرایی و واگذاری؛

انعطـاف گرایـی سـازمانی بـه جـای تصلـب 

سـازمانی

ارتقای انگیزه ها و نیات؛

مسـئله محـوری؛ نقطـه عطـف در مرحلـه 

سـوم فعالیـت دفتـر. 

مرحلـه سـوم  ذکـر شـد،  کـه  همان گونـه 

افزایـش  بـر  تمرکـز  بـا  دفتـر  فعالیت هـای 

اثربخشـی دفتـر در حل مسـائل نظـام و جامعه 

آغـاز گردیـد. در این مرحله، اقدامات زیر صورت 

گرفـت:

1. تغییـر راهبـرد از کارکردمحـوری بـه مسـئله 
محوری )مأموریت گرایی(

رویکـرد  دفتـر،  بدنـه  در  ایـن  از  قبـل  تـا 

کارکردگرایـی نهادینـه شـده بـود بدیـن معنا که 

هـر یـک از معاونت هـای سـه گانـه آمـوزش، 

پژوهـش و تبلیـغ، کارکردهـا و وظایفـی بـرای 

خـود تعریـف نمـوده و در بهتریـن حالـت، در 

جهـت تحقـق ایـن کارکردهـا تـالش می کردند. 

رویکـرد کارکردگرایـی در دفتـر بـا دو سـؤال 

اساسـی روبـه رو بـود:

ـ آیـا ایـن کارکردهـا پاسـخ گوی نیازهـای 

می باشـد؟ جامعـه 

ـ سـازوکار ارتباط سـه معاونـت دفتر چگونه 

باید باشـد؟

بـا توجـه بـه مالحظـات یاد شـده، تصمیـم 

برنامه ریـزان، سیاسـت گذاران و مدیـران عالـی 

دفتـر بـر این قـرار گرفـت که »مسـئله محوری« 

بـه جای »کارکردگرایـی« به عنوان راهبرد اصلی 

دفتـر اتخـاذ شـود. بـه گونـه ای کـه هـر یـک از 

معاونت هـای دفتـر، فعالیت هـا و برنامه هـای 

مشـخصی  مسـائل  حـل  جهـت  در  را  خـود 

سـاماندهی نماینـد. نتیجـه ایـن تصمیم باعث 

تبدیـل دفتـر به یک کل یک پارچه در جهت حل 

مسـائل منتخـب گردید، چراکـه در این رویکرد، 

کارکردهـای سـه گانـه دفتر )آمـوزش، پژوهش 

و تبلیـغ( موضوعیتـی ندارنـد بلکـه بـه عنـوان 

ابزار سـازمان در حل مسـائل منتخب محسـوب 

می شـوند.

2. احصای مسائل اصلی نظام در عرصه فرهنگ 
عمومی و تخصصی

در ادامـه بـا توجـه بـه راهبـرد کالن دفتـر 

مبنـی بـر تمرکـز روی مسـائل محـوری نظـام 

و جامعـه اسـالمی، در گام اول، بـرای احصـا و 

شناسـایی مسـائل موجـود در نظـام و جامعـه 

اسـالمی، مسـتندات و منابع بسـیاربی را مورد 

بررسـی و مطالعـه قـرار داد. برخـی از این منابع 

و مسـتندات مـورد اسـتفاده بـرای اسـتقرای 

فهرسـت اولیـه مسـائل عبارتنـد از:

ـ  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
ـ  سند چشم انداز بیست ساله کشور؛
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ـ  سیاسـت های کلـی برنامـه پنجـم توسـعه ف

ابالغـی مقـام معظـم رهبری؛

ـ  برنامه پنجم توسعه؛

کشـور  فرهنگـی  سیاسـت های  اصـول  ـ 

فرهنگـی؛ انقـالب  عالـی  شـورای  مصـوب 

ـ منشـور توسـعه فعالیت های قرآنی مصوب 

شـورای عالی انقالب فرهنگی؛

ـ  نقشـه جامع علمی کشـور مصوب شـورای 

عالی انقـالب فرهنگی؛

ـ  سیاسـت های کلی نظام در بخش هدایت 

نظـام فرهنگـی و تقویـت هویـت ملـی مصوب 

مجمـع تشـخیص مصلحت نظام؛

ـ گـزارش مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام 

در خصـوص چشـم انـداز آسـیب ها و تهدیدات 

اجتماعـی ایران؛

ـ گـزارش پروژه هـای مطالعاتی ارکان نقشـه 

مهندسـی فرهنگـی کشـور )پيوسـت گـزارش 

ارکان نقشـه مهندسـی فرهنگـی کشـور( و...

با مطالعه اسناد و پژوهش های یاد شده و بر 

اساس شاخص هایی چون محوریت داشتن در 

آموزه های دینی، مطالبات مقام معظم رهبری، 

ظرفیت های دفتر تبلیغات اسالمی، تصریح در 

اسناد باالدستی و ... بیش از 150 مسئله مهم 

شناسایی گردید. مسائل فرهنگی احصا شده 

پس از بررسی و تحقیقات تفصیلی ـ در قالب 

نشست های علمی و گفت و گوهای نخبگانی 

»حوزه  و  عمومی«  »فرهنگ  قید  براساس  ـ 

مأموریتی دفتر« پاالیش و در نهایت، پانزده 

مسئله محوری و اساسی از میان آن ها انتخاب 

گردید. 

3. طراحـی سـاختار متناسـب بـا رویکرد مسـئله 
محوری

حل مسـائل شناسایی شـده و نهادینه سازی 

مسـئله محوری در دفتـر نیازمنـد تغییر و تحول 

سـازمانی متناسـب بـا آن در جهـت تبدیل دفتر 

بـه یـک سـازمان مسـئله محور بـود. بـه منظـور 

طراحـی یـک سـازمان مسـئله محور، دو برنامـه 

پیشـنهاد گردید: 

الف( توزیع مسـائل بین بخش های مختلف دفتر 
)برنامه ی تفکیک(

در ایـن رویکـرد هـر یـک از معاونت هـا بـه 

صـورت جداگانـه و مسـتقل از هـم، اقـدام بـه 

شناسـایی مسـئله ها و تعریـف فعالیت هـای 

راهبـردی و کاربـردی خـود در جهـت حـل موّثـر 

اتـاق  کـه  گونـه ای  بـه  می نماینـد.  مسـئله 

فکرهایـی ذیـل هـر معاونـت تشـکیل و مثلـث 

ارتبـاط حـوزه فعالیتـی کالن خـود بـا جامعـه 

و مخاطبـان از بسـتر مسـئله و نیـاز را تشـکیل 

می دهنـد و سـپس مبتنی بـر فرایند اصلی خود 

)پژوهش،آموزش یا تبلیغ ( سـنخ فعالیت های 

خـود را تعریـف کننـد. هرچند ایـن برنامه باعث 

شـفافیت اقدامـات و فعالیت هـای هـر واحـد 

می شـود امـا معایبـی نیـز دارد از جملـه:

ـ اقدامـات جزیـره ای، بـدون ارتبـاط منطقی 

در بخش هـای مختلـف آن؛

ـ تقسیم قراردادی مخاطبان میان یک دیگر؛

ـ افزایـش بـی رویه نیروی انسـانی، سـاختار 

و هزینه هـای اجرایـی؛

ـ ضعـف در حـل موثـر مسـئله بـه خاطر عدم 

شـناخت و جامعیت اقدامات در حل مسـئله.
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شما ب( راه اندازی قطبهای فکری و فرهنگی
به منظور رفع معایب رویکرد قبلی، مقرر 

یک  با  مسئله محوری  حرکت  تحقق  گردید 

تا  تحول محدود شبه ساختاری همراه گردد 

پژوهشی،  آرایش اصلی ساختار  ضمن حفظ 

آموزشی و تبلیغی، ظرفیت های دفتر تبلیغات 

با تأکید بر سرمایه های انسانی داخلی، به جذب 

ظرفیت های مطلوب محیطی )نیروهای زبده 

طراح، اندیشمند و مدیر( نماید که در نهایت 

"قطب های  تاسیس  پیشنهاد  ارائه  به  منجر 

و  استقبال  مورد  که  شد  فکری-فرهنگی" 

تصویب هیئت امنای محترم دفتر قرارگرفت. 

قالب  در  شده  انتخاب  مسئله محوری  پانزده 

چهار محور اصلی بازآرایی شدند که متناسب با 

این چهار محور، چهار قطب تأسیس گردید و 

ذیل هر قطب نیز متناسب با مسائل منتخب، 

میزکاِر  عنوان  تحت  مستقلی  کارگروه های 

تخصصی ایجاد شدند که دو راهبرد مهم در 

تشکیل میزها مد نظر قرار گرفت: 

در  کشـور  نخبگانـی  شـبکه  از  بهره گیـری   .1
بررسی مسائل؛ 

2. سیاسـت نقطه زنـی در قالـب شناسـایی یـک 
مسئله محدود و مشخص. 

معرفی قطب های فکری و فرهنگی
تعریف قطب

مسـائل  مؤثـر  حـل  سـامانه ی  قطـب، 

راهبـردی عرصـه ی فکـر و فرهنـگ در حـوزه 

مأموریت هـای منتخـب هیئـت امنـای دفتـر 

اسـت کـه بـا فعال سـازی و راهبـری واحدهای 

اندیشـه ای ـ عملیاتـی )میـزکاِر تخصصـی( و 

اتخـاذ سـازوکارهای خالقانـه مدیریت فرهنگی 

بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای درون و بیرون دفتر 

و هم افزایـی ممکـن با سـایر نهادها در راسـتای 

حـل مسـائل منتخـب، ایفـای نقـش می نماید. 

در واقـع قطـب، نمـاد فعالیـت سـازمان یافته 

گروهـی از نخبـگان علمی، مدیریتی و فرهنگی 

اسـت کـه بـا برتـری در یـک حـوزه تخصصـی 

شـناخته  محـوری(  مسـائل  حـل  بـه  )ناظـر 

می شـود و از طریق تمرکز و انسـجام بخشـیدن 

بـه فعالیت هـای خود در آن حوزه، برای نوآوری 

و دسـت یابی بـه کیفیـت برتـر در سـطح ملـی، 

منطقـه ای یـا بین المللـی و پاسـخ گویی بـه 

نیازهـای اساسـی در آن حـوزه تـالش می کنـد. 

دو نکتـه در خصـوص قطب هـا  حائز اهمیت 

است:

مأموریـت اصلـی قطـب ، شـناخت مسـائل، 

تحلیـل ابعـاد آن، شـناخت پیشـینه ها و علـل، 

تدویـن برنامـه و اقـدام بـا حـل آن هـا، هدایـت 

و راهبـری صفـوف دفتـر در جهـت حل مسـائل 

منتخـب اسـت، لـذا مباشـرت مسـتقیم قطـب  

در فرآینـد اجرایـی کـردن برنامـه  از باب ضرورت 

خواهـد بود. 

هرچند اولویت در اجرای برنامه  و راهکارهای 

حل مسـائل، با ظرفیت های درونی دفتر اسـت، 

امـا قطـب  می تواننـد در مـواردی کـه ظرفیتـی 

در درون دفتـر بـرای اجـرای برنامـه ی مـورد نظر 

وجـود ندارد پیشـنهاد ایجاد ظرفیت جدید ارائه 

نماینـد یـا از ظرفیت های بیرونی دفتر اسـتفاده 

نمایند. 
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 حـوزه: موضـوع گفت وگـو نقش حوزه  علمیـه در دهه پنجم انقالب 
اسـت، بـه طورکلـی ایـن افـق را چگونـه می بینیـد؟ یعنـی اقتضائاتی 

کـه نهـاد حـوزه اعـم از روحانیان و طالب، چه سـاختار و  نهاد حوزوی 

در دهه پنجم انقالب بایسـتی داشـته باشـد، و یا راهكارچیسـت؟ چه 

تهدیدهایـی ایـن نهـاد را تهدیـد می کنـد، بـرای زیسـت مؤثـر ایـن نهـاد 

در دهـه پنجـم ازانقـالب ویژگی هـا و اقتضائاتـی بایدداشـته باشـد کـه در دهـه 

پنجـاه بتوانـد یـک حرکـت بزرگـی را انجـام دهـد وایـن درحالـی اسـت كـه به مـرور خیلی از 

اقتضائـات خـودش را تغییـر داده اسـت، ناگفتـه نمانـد كـه ایـن تغییـرات یـا به اجبـار یا از 

روی عـدم آگاهـی بـوده كـه اآلن در تالشـیم یـک قـدری از این آگاهی ها را قبـل از آغاز دهه 

پنجـاه وارسـیم کـه درایـن راسـتا بفرماییـد نهاد حـوزه برای نقش مؤثـر و اقتضائات خودش 

چگونـه می تواند باشـد؟ 

دکترفاضلـی: چهل سـالگی مفهـوم، فرصـت یـا معنـای نمادینـی بـرای بازاندیشـی و تأمل 
و انتقـادی اسـت، بـه ایـن دلیـل ایـن فرصـت تأمالتـی اسـت که مـا در چهل سـالگی هم به 

باز اندیشی روایتی از
چهل سالگی انقالب،

کم با رویکرد روحانیت حا
و اصل »حقیقت شریعت محوری«
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نوعـی بلـوغ رسـیده باشـیم، یعنی اسـتعاره ای 

کـه از چهـل سـالگی انسـان اقتبـاس می شـود. 

انسـان ها در چهل سـالگی بـه کمـال جسـمی، 

معنـوی و روحـی خودشـان می رسـند. فـراز و 

نشـیب های رشـد، هیجان هـا و از تثبیـت و 

تحکیـم آن وجـود شـخصیت و هویت فردی که 

این هـا در چهل سـالگی رخ مـی دهـد. همیـن 

معنـا بـرای چهل سـالگی جامعـه و پدیده هـای 

جمعی، اسـتعاره ای مناسـبی است برای این که 

فـرض کنیـم پدیده هـا بـه دوران بلـوغ و کمـال 

معنـوی و جسـم خودشـان و همین طـور کمال 

سـالگی  چهـل  ازایـن رو،  رسـیده اند.  روحـی 

می توانـد فرصتـی باشـد بـرای این کـه آحـاد 

تـازه ای باشـد، چهل سـالگی بـرای مـا آدم هـا 

یعنـی از 56 تـا شصت سـالگی دوران خالقیـت 

و نـوآوری و میـوه دادن فکـری و معنوی اسـت. 

بـه همین معنا چهل سـالگی بـرای پدیده هایی 

مثـل دولـت، حکومت ها و انقالب هـا می تواند 

رود  مـی  انتظـار  چرا کـه  باشـد،  اسـتعاره ای 

کـه خالقیـت هـا و نهفتگی هـا و توانایی هـا 

خودشـان را آشـکار کنـد و آن امیدهایـی کـه 

بذرشـان را کاشـته بـود دوبـاره وارسـی ورفـع 

كاسـتی ها كنـد. از همیـن زاویه 

در بـاره چهل سـالگی می تـوان 

هـر  بـه  امـروز  كردکـه  اشـاره 

دلیلـی روحانیـت هسـته اصلـی 

قـدرت خـودش را در اختیـار دارد 

و روح ایـن حکومـت در قبضـه 

نـوع روحانیـت صالحـی اسـت. 

حوزه هـای علمیـه دینـی هـم به 

مثابـه نهـادی کـه روحانیت در آن پـرورش پیدا 

مـی کنـد و بـه آن تعلـق دارد طبیعتـًا این جـا 

اهمیـت دارد و موضـوع بحـث قـرار می گیـرد. 

می توانیـم  چگونـه  چهل سـالگی  در  مـا 

بازاندیشـی کنیم تا در این باز اندیشـی فضایی 

بـرای ظهـور و بـروز خالقیـت هـا امـکان پذیـر 

شـود.  اگر این فرض را بپذیریم که چهل سـالگی 

آغاز و اوج قابلیت های وجود و خالقیت اسـت 

و اگـر بپذیریـم کـه چهل سـالگی دورانـی اسـت 

کـه مـا بعـد از آن مـی توانیـم بـه تجربـه هایـی 

کـه تاكنـون نـگاه کنیـم و اگـر ایـن را بپذیریـم 

کـه چهل سـالگی سـنی اسـت کـه فرد بـه ثبات 

رسـیده و تحمل و پذیرای مهد خودش اسـت. با 

ایـن فـرض اسـتعاره می رویـم جلو كه حکومت 

مـا هـم فـرد چهل سـاله اسـت که ایـن ویژگی را 

دارد و در ایـن چهـل سـالگی جـان و روحش هم 

روحانیـت سـاالری بـود، یعنـی در واقع اسـاس 

این انقالب نیزهمین روحانیت سـاالری اسـت.

در  روحانیـت  این کـه  بازاندیشـی  اولیـن 

خودش تأمل کند که در بازاندیشی چهل سالگی 

چگونـه انجـام داده اسـت و چگونـه قـدرت را 

تولید کرده اسـت. سـلطه را چگونه اعمال کرده 

اسـت. این مهم ترین بازاندیشی 

اسـت کـه حوزه هـا بایـد انجـام 

دهنـد تـا مشـخص شـود کـه در 

حـوزه بـه چهـل سـالگی رسـیده 

اسـت یـا خیر؟ به لحـاظ تعلیقی 

سـاالر  روحانیـت  و  انقـالب  از 

چهل سـال می گـذرد، امـا آیـا از 

لحـاظ عقلـی و بلـوغ سیاسـی و 

همیــن معنــا بــرای چهل ســالگی 
جمعــی،  پدیده هــای  و  جامعــه 
اســتعاره ای مناســبی اســت بــرای 
این کــه فــرض کنیــم پدیده هــا بــه 
و  معنــوی  کمــال  و  بلــوغ  دوران 
همین طــور  و  خودشــان  جســم 

رســیده اند.  روحــی  کمــال 
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اجتماعـی آیـا ایـن حکومـت بـه چهل سـالگی 

رسـیده یـا نـه؟ و روحانیـت چهل سـاله شـد یـا 

خیـر؟ ایـن را بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه در 

ایـن سـال های پیـش رو روحانیـت )کـه قدرت 

را در اختیـار خـودش دارنـد( چـه مقـدار اعتماد 

بـه نفـس دارند، بازاندیشـی می کننـد و پذیرای 

نقدهاسـت ویـا این كـه خـودش را بـرای انجـام 

تحـوالت و تغییـرات بـزرگ مهیـا کـرده اسـت. 

دراین راسـتا، مهارت هـا و قابلیت های وجودی 

الزم را بـرای این کـه بتوانـد در دنیـای امـروز و 

فردا، دنیای سـیاری شـده است، پیچیده زندگی 

و اعمـال قـدرت کنـد. 

بایـد منتظـر بـود و دیـد کـه آیـا مـا واقعـًا 

حکومـت و روحانیت سـاالر بـه چهل سـالگی 

رسـیده اسـت یـا نرسـیده اسـت یـا هنـوز در 

همان سـه یا چهار سـال اولش که هیجان های 

انقالبی گـری، بی ثباتـی در نظـام سیاسـی و در 

دوران تثبیـت خـودش اسـت را فـرض کنـد. 

واقعـًا نمی دانـم انقالب به چهل سـالگی دوران 

توسـعه یافتگی و بلوغ رسـیده اسـت یا نرسیده، 

بـه عـدد رسـیده اسـت و آیا روحانیـت در قدرت 

و نهـاد آن حـوزه ماننـد فـرد بالـغ و متشـخص و 

فهیـم خـالق و یـا اعتمـاد بـه نفـس ، منصـف، 

عـادل، اخالقـی و محبـوب عمل می کنـد یا نه؟ 

ایـن را بایـد در همیـن زمـان کـه هسـتیم بایـد 

منتظـر مانـد و دیـد.

برداشتم این كه اگر روحانیت حکومت ساالر 

بخواهـد نشـان دهـد کـه چهل سـال را تجربـه 

کـرده، بایـد چنـد مؤلفـه را در نظـر بگیریـم تـا 

تشـخیص دهیـم که چهل سـال را خـوب تجربه 

کردیـم یـا خیر؟  شـکل گیری انبوهی از حوادث 

بـه معنـای ایـن نیسـت کـه فـرد و روحانیت در 

قـدرت توانسـته اسـت تجربـه ای را کسـب کند، 

تجربه کـردن بـه توانایـی و قابلیـت تفسـیر، 

تحلیـل و تأمـل فـرد در مواجهـه بـا حـوادث یـا 

چیزهـا گفتـه مـی شـود. فـرد مجـرب یـا پختـه 

کسـی نیسـت کـه زیـر بـار خروارهـا حـوادث 

گرفتـار اسـت، بلکـه فـرد مجـرب و پخته کسـی 

اسـت كـه توانایـی ایـن را دارد حتـی از یـک یـا 

چنـد حادثه کوچک، دانـش، روایت و فهم های 

بزرگ اسـتنباط کند. اکنون انقالب و روحانیت 

در قـدرت بایـد بـه ایـن بیندیشـند کـه وقتـی 

چهل سـال تقویمـی گذشـته چگونـه انبوهـی از 

حـوادث را شـکل دادنـد یـا بـرای آن هـا رخ داده 

اسـت. حوادثـی کـه همـه بـزرگ بودنـد، امـا آیا 

از ایـن حـوادث بـزرگ و روایت هـای بزرگی هم 

این هـا سـاختند یـا نـه؟ آیـا از حـوادث بـزرگ 

مثل شـکل گیری انقالب و سـرنگون کردن رژیم 

سیاسـی، حوادث مواجهه با گروه های سیاسـی 

متفـاوت و دگراندیشـی و رقیب، حوادث جنگ 

ایـران و عـراق و جنگ هـای منطقـه ای حـوادث 

چهل ســالگی  بــه  انقــالب  نمی دانــم 
رســیده  بلــوغ  و  توســعه یافتگی  دوران 
رســیده  عــدد  بــه  نرســیده،  یــا  اســت 
اســت و آیــا روحانیــت در قــدرت و نهــاد 
آن حــوزه ماننــد فــرد بالــغ و متشــخص 
و فهیــم خــالق و یــا اعتمــاد بــه نفــس 
، منصــف، عــادل، اخالقــی و محبــوب 

عمــل می کنــد یــا نــه؟ 
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ناشـی از تالش روحانیت در قدرت برای تثبیت 

خـودش در نظـام سیاسـی و جامعـه، حـوادث 

شـکل دادن دولـت و قـوای مختلـف قضایـی و 

مجریـه یـا مقننـه بـرای ایجـاد سـامان یـا نظـم 

در چهل سـال گذشـته، حـوادث انبوهـی کـه 

روحانیت در قدرت در مواجهه با فن آوری های 

عظیمـی کـه در این جـا و در جهـان ظاهـر شـد، 

حـوادث ناشـی از تحـوالت عظیـم اجتماعی در 

ایـران، مثـل تحـول سـاختاری در شـیوه زندگی 

مردم از زندگی عشـایری و روسـتایی به شـهری 

و سـپس بـه کالن شـهری کـه هرکـدام از ایـن 

حـوادث داسـتان های عظیمـی در خـودش می 

توانسـت داشـته باشـد. یـا حـوادث مواجهـه 

این کـه   جهانی شـدن  و  جهانـی  حـوادث  بـا 

روحانیـت در قـدرت چقـدر توانسـته بـه نحـو 

خالقانـه سـازنده روایت هایـی از ایـن تجربه هـا 

بیافریننـد، کـه ایـن روایت هـا هـم بـه توسـعه 

یـا پیشـرفت و تعالـی جامعه کمک کرده باشـد  

به گونـه ای كـه ادعاهـای گفتمانـی روحانیـت 

سـاالر نظیرعدالـت، آزادی، اخـالق و از جملـه 

شـریعت را تحقـق بخشـد. 

و  ایـران  در  جامعـه  کـه  روایت هایـی 

جامعـه جهانـی تـا حـدودی بـاور کرده باشـند، 

روایت هـای باورپذیر چهل سـالگی برای انقالب 

و بـرای روحانیـت در قـدرت بـا ایـن پرسـش 

روبه روسـت کـه آیـا روحانیت توانسـته حداقل 

چهـل روایـت از چهـل حادثه بزرگـی که با آن در 

تقابـل بـوده را خلـق کند کـه حداقل چهل درصد 

جامعـه آن را بـاور کنـد یـا خیـر؟ از عدد چهل به 

عنـوان سـمبلیک اسـتفاده می کننـد تـا از زبان 

واحـدی کمـک گرفتـه باشـند. به نظـرم دوام و 

بقـای نظـام سیاسـی روحانیـت سـاالر بـه ایـن 

بسـتگی دارد کـه ایـن نظام چقـدر توانایی خلق 

روایت هـای سـازنده، باورپذیـر از مواجهه هـای 

خـودش حـوادث چهل سـال قبـل اش چقـدر 

بتوانـد این هـا را خلـق کنـد. میـزان موفقیـت 

بـه همین هـا بسـتگی دارد. گفتنـی اسـت كـه 

سیاسـت نیزهمیـن روایت هایـی اسـت کـه 

حاکمـان در طبقـات حاکـم ایجـاد مـی کننـد. 

ایـن روایت هـا فضای گفت وگـوی جمعی را در 

جامعه شـکل می دهند. نظم و سـامان را خلق 

مـی کننـد. قواعد احسـاس را در جامعه تعیین 

می کننـد و در نهایـت این کـه ایـن روایت هـا 

بایـد ایـن توانایـی را داشـته باشـند کـه امـکان 

مشـارکت مـردم و گـروه هـا و افـراد و نیروهای 

مختلـف در جامعـه را ممکـن سـازند. تـا این جا 

کـه می بینیم روحانیـت در قدرت روایت بزرگی 

بسـازد کـه روایت سـازنده ، اخـالق، پیش رونده 

باشـد مـن روایتـی ندیـدم. شـاید اولیـن نکتـه 

مهـم ایـن بـوده باشـد کـه چهل سـالگی را بـه 

مثابـه فرصتـی بـرای تغییـر روایت هـا بدانیـم. 

انتظــار جامعــه ایــن اســت کــه صداهایــی 
قــدرت  رســمی  صداهــای  کــه  بشــنود 
کــه نشــان بدهنــد روحانیــت بــه بلــوغ 
کمــال و بــه پختگــی رســیده اســت و  و 
جامعــه  برابــر  در  نفــس  بــه  اعتمــاد  بــا 
صــدای  می کنــد،  نقــد  را  خــودش 
بــه  از اعتمــاد  را مــی شــنود،  منتقــدان 

اســت.  برخــوردار  کافــی  نفــس 
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فرصتـی بـرای این کـه روایـت هـای موجـود 

بازاندیشـی روایت هـای موجـود دسـت کاری و 

نقـادی شـوند. بـه نظر می رسـد ایـن صدایی که 

از درون خـود روحانیـت حاکـم بیـرون می آیـد 

نـه صدای هـای بیرونی یـا صداهـای مقاومت، 

عمدتـًا صداهایـی کـه می خواهنـد بـه جامعـه 

القـا كنندکـه داسـتان قـرار نیسـت تغییـری 

داشـته باشـد، قرار نیست داستان دیگری شروع 

شـود و بـا روایـت دیگـری زندگـی کنیـم، قـرار 

نیسـت روایت های گذشـته بازاندیشـی بنیادی 

وقهرمانـان قصـه عـوض شـوند، قـرار نیسـت 

مکانه هـا در قصـه عـوض و فرایندهـای تولیـد 

و توزیـع و کاربسـت قـدرت دسـت کاری شـوند، 

قـرار نیسـت روحانیـت حاکـم بـه خـودش و به 

قصه هایـی کـه خلـق کـرده برای موجه سـازی و 

تولیـد قـدرت و کاربسـت آن دسـت کاری کنـد 

و... ایـن جدایـی کـه مـن از دور مـی شـنوم، 

یعنـی از 39 بحـث چهل سـالگی شـروع شـد و 

انتظـار جامعـه این اسـت که صداهایی بشـنود 

کـه صداهـای رسـمی قـدرت کـه نشـان بدهند 

روحانیـت بـه بلـوغ و کمال و به پختگی رسـیده 

اسـت و بـا اعتمـاد بـه نفـس در برابـر جامعـه 

خـودش را نقـد می کنـد، صـدای منتقدان را می 

شـنود، از اعتماد به نفس کافی برخوردار اسـت. 

آدم نابالـغ بـه کسـی می گوینـد کـه وقتـی 

نقـدش می کنـی عصبـی مـی شـود پرخـاش 

می کنـد و بـا صـدای بلنـد صحبـت می کنـد، 

تهمـت  و توهیـن می کننـد، رفتـار خشـونت بار 

از خـودش بـروز مـی دهنـد. 

آدم بالـغ و کمال یافتـه برعکـس بـا متانـت 

گـوش می دهد. احتمـال می دهند که منتقدان 

حقـی دارنـد و سـعی می کنـد با شـنیدن صدای 

مخالـف و منتقـد فرصـت بدهـد تـا او هـم در 

آن روایتـی کـه خلـق کـرده شـرکت کنـد وایـن 

مسـائلی اسـت كـه از صـدا و سـیما و از راویـان 

روحانیـت حاکـم روایـات چهل سـالگی انقالب 

كمترشـنیده می شـود. کسـانی که از آن جایگاه 

برخـوردار نیسـتند و خواهـان روایـت تازه انـد 

و جامعـه نیزخواهـان روایـت تـازه اسـت، چـه 

گروه هـای فرودسـت اجتماعـی، کارگران، زنان، 

نوجوانـان، کـودکان و گروه هایـی که به هرحال 

ابژه هـای قـدرت هسـتند. همـه خواهـان ایـن 

بودنـد کـه روایـت تـازه ای بشـنوند. امـا مـن تا 

این جـا بیـش از این کـه روایـت تـازه بشـنویم 

توجیه گرانـه ای  و  ایدئولوژیـک  لفاظی هـای 

را مـی شـنیدیم کـه ظاهـر کالم همـه ایـن كـه 

امیـدوار باشـید تغییـر رخ می دهـد. امـا باطـن 

کالم روایت همان روایت اسـت. بدین معنا كه 

فقـط بـا جابه جایـی در کلمـات و بـازی با الفاظ 

اسـت . بـرای همیـن بـه نظر می رسـدكه اولین 

و مهم تریـن کاری کـه می تـوان در برابـر حـوزه 

گفت ، این که روحانیت در قدرت چهل سـالگی 

 
ً
کننــده و عمدتــا گــم راه  واژه فریبنــده، 

ارزش  و  دمکراتیــک  ارزش  فاقــد  واژه 
انســانی اســت، بدیــن دلیــل روحانیــت 
از واژه مــردم صحبــت می کنــد نــه از واژه 
هنــوز  این کــه  معنایــش  شــهروندی، 
کــم آمــاده نشــده تــا حقــوق  روحانیــت حا

کنــد، شــهروندان را اعطــا 
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خودشـان را ثابـت کننـد. و از بلـوغ و پختگـی و 

آمادگـی کافـی برخوردارنـد، ثابـت کنند که می 

توانند صداهای منتقدان را بشـنوند، می توانند 

شـرایط امـکان آزادی را فراهـم کنـد به گونـه ای 

كـه فرصـت و تنوعـات فرهنگـی ، اجتماعـی در 

جامعـه بـروز و ظهورکنـد، روحانیـت حاکـم در 

صورتـی مـی توانـد نشـان دهـد کـه چهل سـال 

تجربه کرده اسـت نه چهل سـال زیست تقویمی 

و چهـل سـال انبـاری از حوادث کـه زبان تازه ای 

بـرای گفت وگـو ابـداع کنـد با همـان مفاهیمی 

کـه تـا بـه حـال در چهل سـال اخیـر بـا جامعـه 

صحبـت کردیـم، زیـرا بـا زبـان شـاه زادگی دیگر 

نمـی تـوان بـا مـردم صحبـت کـرد بلکه بـا زبان 

شهروندی بایسـتی حـرف زد. 

در چهل سـال گذشـته حاکمیـت، روحانیـت 

حاکـم سـعی نکـرده زبـان شـهروندی خودش را 

ابـداع کنـد، زبانـی که مـردم دیگر وجـود ندارند 

و شـهروندان هسـتند. همین کـه روحانیـت 

نتوانسـته از شـهروندان صحبـت کنـد و دائمـًا 

از مـردم حـرف می زنـد. ایـن یکـی از ناکامـی 

هـای زبـان روحانیت حاکم اسـت، چراكه مردم 

واژه مبهـم و تـوده هـای بـی شـکل ، توده هـای 

فاقـد قـدرت و فاقـد دانایـی هسـتند. واژه مردم 

واژه  عمدتـًا  و  کننـده  گـم راه  فریبنـده،  واژه 

فاقـد ارزش دمکراتیـک و ارزش انسـانی اسـت، 

بدیـن دلیـل روحانیـت از واژه مـردم صحبـت 

می کنـد نـه از واژه شـهروندی، معنایش این که 

هنـوز روحانیـت حاکـم آمـاده نشـده تـا حقوق 

شـهروندان را اعطـا کنـد،  حقـوق در قانـون 

اساسـی آن هـا را پذیرفـت، حقوقـی کـه مثـل 

آزادی هـای اندیشـیدن،  بیـان و آزادی هـای 

زندگـی، حقوقـی مثـل حقـوق اجتماعـی، حـق 

متفـاوت بـودن، حـق فرهنگ ها، حق تنوعات را 

تضمیـن كنـد. برای همین تا زمانی که گفتمان 

روحانیـت از مـردم حرف می زند نه شـهروندان، 

تـا زمانـی کـه تفکیـک هـای موجـود در جامعه 

را بـه رسـمیت نمی شناسـند تـا زمانـی که نمی 

توانـد چیـزی بـه نـام واقعیـت را بـه رسـمیت 

بشناسـد، هنـوز روایتـی کـه روحانیـت حاکم از 

حاکمیـت خـودش درسـت کـرده را بـه چالـش 

نکشـیده و نقادی نکرده اسـت. به همین دلیل 

فکـر می کنـم كه شـاید ضروری تریـن کاری که 

روحانیت حاکم در دهه پنجم انقالب اسـالمی 

بایسـتی انجـام دهـد بازاندیشـی از روایتـی که 

خـود خلـق کرده اسـت، باشـد.

 حـوزه: دو نکتـه کـه بعضـی از مخاطبـان در 
این جـا می خواننـد و برای شـان ایـن اشـكال 

پیـش می آیدكـه ایـن روایـت گاهـی اوقات در 

محـل دعـوا  و تضـارب آرا قـرار نگرفتـه و صرفـًا 

یـک عـده ای روایـت کردنـد و بقیـه را ملـزم بـه 

پذیـرش آن نمودنـد. یـک موقـع می گوییـم 

از  کــم  حا روحانیــت  کــه  روایتــی  هنــوز 
کــرده را بــه  کمیــت خــودش درســت  حا
چالــش نکشــیده و نقــادی نکرده اســت. 
ــاید  ــه ش ــم ک ــر می کن ــل فک ــن دلی ــه همی ب
کــم  ضروری تریــن کاری کــه روحانیــت حا
در دهــه پنجــم انقــالب اســالمی بایســتی 
کــه  انجــام دهــد بازاندیشــی از روایتــی 

ــد. ــت، باش ــرده اس ــق ک ــود خل خ
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نـه، ایـن روایـت حتمـًا بایـد تغییـر می کـرده 

و مطمئنـًا گام اول برداشـته نشـده اسـت تـا 

روایت هـا حتـی در محـل تضارب آرای اندیشـه 

و درگفت وگوهایـی قـرار بگیرنـد سـؤال این كـه 

آیـا بایـد تغییـر پیدا کند و تا تغییر نکند چگونه 

و به کجا برویم و تغییری که بایسـتی از خالل 

آن گفت وگوهـا باشـد چگونـه در می آیـد؟

دکترفاضلی: حاکمیت سیاسـی نوعی زیسـت 
روایـی اسـت. حکومت برای این کـه بتواند نوع 

نظم نمادین ایجاد کند تا زندگی سیاسـی برای 

خـودش و جامعـه را ممکـن سـازد نظـم روایـی 

ایجـاد می کنـد، روایت هایی از طریق رسـانه ها، 

نظـام حقوقـی و زبـان و تعامـالت خـودش 

به وجـود مـی آورد، كه این روایت باید متناسـب 

بـا تحـوالت پویایـی جامعـه دائمًا به روز باشـد، 

به گونـه ای كـه ایـن روایـت بایـد یکی نباشـد و 

روایت های سـیال باشـد. روایتـی که جمهوری 

اسـالمی از خـودش خلـق کـرده روایـت جامـد 

اسـت. در دنیایـی کـه عدم قطعیت و سـیالیت 

در آن سـیطره دارد آب گونگـی روایـت سیاسـی، 

قـوت آن روایـت اسـت و تصلـب روایـت ضعف 

آن اسـت . در چهل سـال گذشـته روایت هایـی 

کـه روحانیـت خلـق کـرده روایـت آب گونـی و 

سیاسـی نبـوده و انعطـاف نداشـت ایـن روایت 

در ایـن هسـته مرکـزی خـودش قابلیت هـای 

انعطاف کافی و آب گونگی را نداشـت تا بتواند 

در مواجهـه بـا تحـوالت فن آورانـه و تحـوالت 

کالن شهرشـدن، تحـوالت جمعیتـی و تحوالت 

جهانـی طـوری تغییـر کنـد هـم دوام و بقـای 

نظـام سیاسـی را بـا هزینـه پاییـن تولید قدرت 

ممکـن کنـد و در نتیجـه آینـده حکومـت را بـه 

صـورت ارگانیک میسـر سـازد.

برداشـتم ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر در 

جمهـوری اسـالمی، تولیـد قـدرت پـر هزینـه 

اسـت،  بهـره وری اش پاییـن اسـت، منظور من 

از تولیـد قـدرت این کـه بـه هرحـال نظـام های 

سیاسـی بـرای این کـه بتواننـد نظـم سیاسـی 

را شـکل دهنـد بایـد اشـکالی را ایجـاد کننـد، 

اشـکالی از روابـط را تنظیـم و کنتـرل ایجـاد 

کننـد، مشـروعیت بـرای خودشـان خلـق کنند،  

توانایـی ایـن را پیدا کننـد تا از طریق نوع روابط 

قـدرت کـه شـکل مـی دهنـد ایـن روابـط منجر 

بـه تولیـد قـدرت شـود.    تولیـد قـدرت یعنـی 

تولیـد نظـم، اتفاقی که افتاد در این چهل سـال 

گذشـته این بود که در جمهوری اسـالمی نظام 

بروکراسـی بـه عنـوان ابـزار اصلـی حاکمیت به 

جـای این کـه ایـن نظـام از لحـاظ جغرافیایـی 

و از لحـاظ کمـی گسـترش پیـدا کـرد امـا ایـن 

نظـام بروکراتیـک از لحاظ این که بتواند فرصت 

دهـد تـا متخصصـان، گروه هـای اجتماعـی بـا 

قــدرت جمهــوری اســالمی وقتــی مــی 
توانــد شــیوه بــا هزینــه کــم و بهــره وری بــاال 
کــه قــدرت بــه صــورت موی رگــی  باشــد 
قدرت هــای  مثــاًل  می شــد.  توزیــع 
محلــی، زبان هــا، گروه هــا و قومیت هــا، 
دانشــگاهیان و... ، این هــا خودشــان 
ــه قــدرت تولیــد  روابــط را شــکل دهنــد ک
کننــد و در نوعــی نظــم هژمونیــک قــدرت 

کنــد.  ســامان پیــدا 
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تفاوت های خودشـان به شـیوه اصیل در قدرت 

مشـارکت کننـد و خـود گروه ها و افـراد، بتوانند 

مولد قدرت باشـند این کار بسـیار ناچیز صورت 

گرفت. 

معنای حرف این است که قدرت جمهوری 

اسالمی وقتی می تواند شیوه با هزینه کم و 

بهره وری باال باشد که قدرت به صورت موی رگی 

توزیع می شد. مثاًل قدرت های محلی، زبان ها، 

گروه ها و قومیت ها، دانشگاهیان و... ، این ها 

خودشان روابط را شکل دهند که قدرت تولید 

کنند و در نوعی نظم هژمونیک قدرت سامان 

پیدا کند. جمهوری اسالمی روایتی خلق کرده 

که بسیار محدودی امکان توزیع گروه ها در خلق 

قدرت را پیدا کردند. سازوکار و انسداد قدرت 

حکومت  این  هرحال  به  بود.  متمرکز  بسیار 

پشتیبان فرهنگی و تاریخی داشت حداقل از دوره 

صفویه به بعد و در واقع این حکومت بنیان های 

اسطوره ای و نمادین و در ذهنیت جمع جامعه 

جایگاه و پایگاه محکم داشت به همین دلیل 

پایگاه اسطوره اش می توانست از طریق ایجاد 

سازوکارهای مشارکتی و دموکراتیک تر امکان 

این را فراهم کند تا در جامعه به ویژه جامعه 

امروز، آن روایت سیاسی که از آن خلق می شود 

روایت دلپذیرتر، همگانی تر و قابل قبول تری 

و  نگار  عنوان مردم  به  نگاه من،  از  و  باشد. 

انسان شناس فکر می کنم، حکومت را پیش 

از این که در پارلمان، انتخابات یا در خبرهای 

سیاسی دنبال کنیم حکومت را در روایت های 

روزمره زندگی مردم، زیست اجتماعی و جهان 

زندگی جست. 

اتفاقاتـی در چهل سـال اخیـر رخ داده اسـت 

کـه زیسـت اجتماعـی، جهـان زندگـی، اشـکال 

درایـن  می کـرد.  ایجـاد  اختـالل  از  وسـیعی 

راسـتا، چنـد مالحظـه سـاده وجـود دارد کـه 

کار زندگـی روزمـره را بـرای مـردم دشـوار کـرد. 

بـه گونـه ای كـه هـر نـوع تولیـد قـدرت بـه طور 

موی رگـی و همگانـی مسـتلزم روایت سیاسـی 

اسـت کـه در آن حـد اگـر چـه کـم از انتخابـات 

و آزادی بـرای فـرد وجـود داشـته باشـد، یعنـی 

افـراد در هـر موقعیتـی که هسـتند زن یا مرد یا 

کارمنـد یـا بـازار و شـغل آزاد در حریم خصوصی 

خانـه در زمینـه فعالیتـی کـه انجـام می دهنـد 

نظیرپوشـش ، لبـاس و الگـوی تعزیـه یـا تفریع 

و سـرگرمی در تعامالت و سـخن گفتن این داور 

یا احسـاس را پیدا کند که خود او دارد انتخاب 

می کنـد یعنـی بـه نوعـی عاملیـت و آگاهـی 

وجـود دارد، امـا روایتـی کـه جمهوری اسـالمی 

در چهل سـال از خـودش ایجـاد کـرد این بود که 

ایـن انتخـاب بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود. 

حاکمیـت روایـت سیاسـی از خـودش خلق کرد 

که براسـاس آن روایت تمام شـهروندان و تمام 

اســالمی  جمهــوری  کــه  روایتــی  ایــن 
کــرد و در  در چهل ســال اخیــر درســت 
کــرد و  زندگــی روزمــره مــردم رواج پیــدا 
کنش هــا و عمل کردهــای روزانــه را شــکل 
داده چنــد پیامــد داشــته و باعــث شــده 
کنــد. اولیــن  کــه توزیــع قــدرت را زیــاد 
کــه ایجــاد نوعــی  ســازوکارش ایــن بــود 
روزمــره  زندگــی  بــر  دوگانــه ای  زیســت 

اســت.  مــردم 
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عرصه هـا، تنهـا در صورتـی که اطاعـت از روایت 

سیاسـی داشـته باشند شـهروند برخوردار کامل 

از حقوق شـان هسـتند. افـراد در زندگـی روزمره 

مهم تریـن چیـزی کـه نیاز دارند داشـتن فضای 

انتخاب آزادانه نسـبی اسـت یا احسـاس آزادی 

حداقلی اسـت. معنای احسـاس آزادی حداقلی 

این اسـت که خود من لباسـی که در تنم کردم 

انتخـاب کـردم. غذایـی کـه می خـورم انتخـاب 

خـودم اسـت. حرف هایـی کـه بیـان مـی کنـم 

حرف هـای خـودم اسـت. 

به بیان دیگر، اگر من مجاز باشم جور دیگر 

انتخاب کنم باز همین را انتخاب می کردم. اگر 

حاکمیت این لباس، غذا، سخن و رفتار من را 

نپسندد به دلیل این که انتخاب من است مدارا 

می کند و احترام می گذارد. جمهوری اسالمی 

سازوکارهایی درست کرد در چهل سال گذشته 

حوزه  به  را  فردی  الیه های  درونی ترین  که 

عمومی می کشاند و آن را به چالش می کشید. 

برای مثال در گزینش ها در باره میزان اعتقادات 

و هم چنین پای بندی عملی به مناسک دینی 

از افراد سؤال می شد یا در تحقیقات محلی در 

باره زندگی خصوصی افراد سؤال می شد. از 

دیدگاه های سیاسی تا مسائل جنسی یا اخالقی 

می پرسیدند. این روایتی بودکه در جامعه به 

تدریج گسترش پیدا کرد.

روایـت جمهـوری  آن  بگویـم  می خواهـم 

اسـالمی روایتی بود که فضای خصوصی را پند 

مـی داد مداخلـه در الیـه ای احساسـی، عاطفـی 

و شـناختی را مجـاز می داشـت. امـر سیاسـی را 

بـا خوانشـی حداکثـری و پوشـش همـه جانبـه 

بـه زندگـی تسـری مـی داد. این روایـت به دلیل 

این کـه تـا حـدودی امنیـت روانـی افـراد را بـه 

هم می ریخت و سـاختارهای روانی را سیاسـی 

می کـرد و میـل و نیـاز بـه حـس انتخاب گـری 

آزادی و برخـورداری عاطفـی از خـود را محـدود 

مـی سـاخت عمـاًل هزینـه شـکل دادن قـدرت را 

بسـیار بـاال بود. 

در  اسـالمی  جمهـوری  کـه  روایتـی  ایـن 

چهل سـال اخیر درسـت کرد و در زندگی روزمره 

مـردم رواج پیـدا کرد و کنش ها و عمل کردهای 

روزانه را شـکل داده چند پیامد داشـته و باعث 

شـده کـه توزیـع قـدرت را زیـاد کنـد. اولیـن 

سـازوکارش ایـن بـود کـه ایجـاد نوعـی زیسـت 

بـر زندگـی روزمـره مـردم اسـت.  دوگانـه ای 

تعبیری که در کشـورهای ایدئولوژیک شـوروی 

و چیـن هـم وجـود داشـته و هنـوز هـم اسـت. 

در شـوروی سـابق می گفتنـد مـردم شـعاری 

داشـتند کـه در خانـه یک چیـز و در خیابان چیز 

دیگـر. ایـن زیسـت دوگانـه کـه در خانـه خـود 

آن طوری که واقعًا هسـتی باش اما در خیابان، 

در اداره، در سـازمان، در زندگـی اقتصـادی و ... 

از نوعـی عقالنیـت ابـزاری پیروی کنـد تا بتواند 

حداکثـر منافـع را داشـته باشـد، آن عقالنیـت 

ابـزاری سـازگاری بـا قواعـد سیاسـی بـه منظور 

برخـورداری از حقـوق و مزایـا اسـت، نتیجـه 

ایـن می شـد کـه آن فـرد چـون فقـط سـازگاری 

ظاهـری می کنـد نـه سـازگاری باطنـی، چون از 

لحـاظ شـناختی و عاطفـی نمی توانـد خـود را 

بسـیج کند و نمی توانسـت درست انجام بدهد، 

چـون بـه آنچه کـه انجام می دهـد اعتقاد و باور 
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واقعـی نـدارد در نتیجـه آن کارهـا را بـه نحـو 

اصیـل انجـام نمی دهـد، یعنی به نحـو مولد آن 

کارهـا را بـا حداکثرهزینه انجـام می دهد چه در 

ایران بروکراسـی باشـد و چه بروکراسـی نباشـد 

بـا تمـام تـالش حداقل امکانـات را از جامعه ، از 

طبیعت و از حکومت به دسـت بیاورد و حداقل 

خدمـات را ارائـه کنـد و این را هم بهای زیسـت 

دوگانـه خـودش می دانـد. می گویـد: وقتی من 

خـودم نیسـتم پـس این سـامان سیاسـی باید 

هزینـه خـود نبـودن مـن شـهروند را از زندگـی 

روزمره را پرداخت کند، برایند چنین سیسـتمی 

از یک طرف فرسودگی روحی و روانی و عاطفی 

شـهروندان اسـت، شـهروندان در نتیجه زیسـت 

و  پرخاش گرتـر  عصبی تـر،  درون  از  دوگانـه 

دسـت خوش بیماری هـای عاطفـی و روانـی و 

اخالقـی می شـوند. 

از دیگرسـو، جامعه فرسـوده تر می شود چون 

هنجارها، قوانین و عرف ها و سامانه اجتماعی 

بـه نحـو اصیل مراعات نمی شـود. جامعه نقاب 

روی خـودش می کشـد. جمهـوری اسـالمی و 

روحانیـت حاکـم اگر می خواهند چهل سـالگی 

خـودش را بـه معنای وجودی حسـاب کند باید 

بـه ایـن روال ها و روندهایی که روایت سیاسـی 

که خلق کرده و شـکل داده بازاندیشـی انتقادی 

کنـد و بـه ایـن فکـر کنـد کـه آیـا در چهل سـال 

بعـد یـا سـال های آینـده می خواهـد کاری کند 

کـه روایتـی بـرای قـدرت و ابـزار قـدرت را ایجاد 

کـرده بـود را بازاندیشـی کنـد یـا نـه؟ در روایـت 

موجـود دائمـًا از حقیقـت صحبـت شـده جـای 

خالـی واقعیـت آشـکار اسـت، روایتـی اسـت 

کـه روحانیـت در چهل سـال اخیـر رواج داده و 

راوی آن بـوده اسـت، روایـت حقیقـت شـریعت 

محـور اسـت چیـزی کـه جامعـه اکنـون بـا آن 

روبـه رو اسـت این کـه واقعیـت چـه می شـود. 

واقعیـت یعنـی آدم هـا، گروه هـا و نیروهـا و 

تجربه هـا و بـده بسـتانی کـه در شـرایط اکنـون 

در نتیجـه تحـوالت جهانـی در حوزه فن آوری ها 

شـکل گرفتـه اسـت. روایت حاکـم روحانیت در 

چهل سـال گذشـته شکل داده کمترین استعداد 

را داشـته کـه واقعیـت و حقیقـت بـه مثابـه دو 

بال آن رژیم روایی خودش توسـعه بدهد. رژیم 

روایتـی کـه ما نقـل کردیم دائمًا بـر حق بودن و 

حقانیـت ایـن روایـت تأکیـد می کنـد در مقابل 

واقعیـت هـای موجـود خواهـان ایـن هسـتند 

کـه خـوب، شـما حـق و این روایـت حقیقت. در 

اصـل بـا ایـن واقعیـت چـه کار بایـد کـرد. مثاًل 

یکـی از واقعیت هـای خیلـی آشـکار این اسـت 

کـه در حـال حاضـر کـه برخی می گویند سـیزده 

میلیـون پسـر و دختـر مجـرد داریـم بـا بحـران 

ورزش،  حــوزه  در  تنش هایــی  روز  هــر 
در حــوزه پســت های اداری و سیاســی 
و مشــارکت زنــان در فضــای شــهری و 
کــم در  ح اســت. روحانیــت حا ... مطــر
قــدرت چــه روایتــی از زنــان و زنانگــی و 
کــه در  کنــد  یــاد  جنســیت می خواهــد 
آن واقعیتــی کــه زنــان امــروز بــا آن روبــه رو 
هســتند، یعنــی واقعیــت صــدای زنانــه را 

پاســخ بدهــد. 
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مضیقـه ازدواج روبـه رو هسـتند، نوعـی تغییـر 

تعـادل  در  تغییـر  اجتماعـی،  ارزش هـای  در 

جنسـیتی و تغییـرات سـاختاری دیگـر، بحران 

مضیقه ازدواج را ایجاد می کند. روایت حقیقت 

شـریعت محور هنـوز بـرای این سـیزده میلیون 

دختـر و پسـر مجـرد مضیقـه ازدواج چیـزی جز 

بـرای گفتـن نـدارد بعـد می توانـد بگویـد حالل 

و حـرام خـدا این هاسـت و بایـد حـدود رعایـت 

. د شو

 حـوزه: حقیقـت شـریعت محوری کـه یـک 

بازخوانـی حداقلـی از آن می شـود و انسـان بـا 

همیـن سـیزده میلیون اگر بحـث ازدواج موقت 

را بـه این گونـه روایـت نمی کردیـم بـه مراتـب 

ایـن مشـکالت حـل بشـود، بازخوانـی فهـم 

روایـت بـوده اسـت.

دکترفاضلـی: روایـت خلق شـده دربـاره زنان و 
زنان در حکومت روحانیت سـاالر چگونه روایت 

مـی شـوند ونوع جنسـیت، زنانگـی، حقوق زنان 

و مشـارکت زنـان ، جایـگاه زنـان در جامعـه 

جدیـد در ایـن روایـت حقیقـت شـریعت محـور 

کجـا قـرار می گیرد. هـر روز تنش هایی در حوزه 

ورزش، در حـوزه پسـت های اداری و سیاسـی 

و مشـارکت زنـان در فضـای شـهری و ... مطـرح 

اسـت. روحانیـت حاکـم در قـدرت چـه روایتی 

از زنـان و زنانگـی و جنسـیت می خواهـد یـاد 

کنـد کـه در آن واقعیتـی کـه زنـان امـروز بـا آن 

روبـه رو هسـتند، یعنـی واقعیـت صـدای زنانـه 

را پاسـخ بدهـد. کاری کـه تـا حـاال شـده این که 

دائمـًا گفتـه شـده که این صدا، صـدای زنانه ای 

کـه خواهـان مشـارکت بیشـتر برخـوداری از 

حقـوق شـهروندی و ... می باشـد. این هـا همـه 

تهاجـم فرهنگـی یـا فمنیسـتی اسـت. فـارغ از 

این کـه علت هایـش چیسـت، بیشـتر خواهـد 

شـد. روایـت حقیقـت شـریعت محور توانایـی 

این کـه بتوانـد از مقولـه زنان، جنسـیت، ازدواج 

و قومیـت نتوانسـته روایتـی را منعکـس کنـد، 

روایت ها باید منعطف، آب گون و خالق باشـد. 

صدایـی کـه دائمـًا زاینـده و بارور شـوند.

مسـئله دیگر در مورد عدالت و آزادی اسـت، 

چراكـه حکومت کـردن در قـرن بیسـت ویکم یـا 

حکومتـی نخواهـد بـود یا اگـر باشـد نمی تواند 

بـدون آزادی و عدالـت باشـد. همـه روایت های 

سیاسـی برای خلق قدرت و تداوم آن مسـتلزم 

بیان هـای عملـی و عینی آشـکار از نحوه تأمین 

و تحقـق عدالـت و آزادی اسـت و این هـا بـه 

هـم پیوسـته هسـتند. در چهل سـال گذشـته 

صحنـه جامعـه مـا در حـوزه آزادی هـای مدنـی 

هـم آزادی بیـان و هـم آزادی اندیشـه اند، هـر 

سـه تنش هایـی را تجربـه کردنـد. جامعـه ایران 

بـا توجـه بـه این کـه حداقـل در پنجاه سـال 

دوره پهلـوی از آزادی مدنـی برخـوردار بـوده 

نوعـی خاطـره آزادی را دارد. نسـل های پیـش 

از انقـالب کـه در فضاهـای آزادی هـای مدنـی 

زندگـی کردنـد و هم چنیـن فیلم هـا، عکس ها، 

و موسـیقی هایی کـه روایـت آزادی هـای مدنی 

دوران پیـش از انقـالب بودنـد توسـط رسـانه ها 

و یـا افـراد به طـور گسـترده ای در دسـت رس 

نسـل های جدیـد هـم قـرار گرفتـه، نسـل هایی 

کـه بعـد از انقـالب متولـد شـدند. ایـن خاطـره 

آزادی مدنـی بـه صـورت نوعـی نیـروی فعال در 
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جامعـه مـا در چهل سـال گذشـته عمـل کرده در 

زندگـی روزمـره مـردم در نقـل و قول های شـان 

ایـن نکتـه کـه در دوران پیـش از انقـالب مـردم 

از آزادی هـای مدنـی بیشـتر برخـوردار بودنـد به 

گـوش می رسـد و گفتـه می شـود از آن جایـی 

کـه مسـئله آزادی هـای مدنـی دغدغـه جامعـه 

هـم شـده نوعـی بزرگ نمایـی حتـی از آزادی 

مدنی گذشـته هم می شـود. نتیجه این که کام 

مـردم در زندگـی روزمره شـان تلخ تـر می شـود 

احسـاس می کننـد از آزادی مدنـی حداقلـی 

محروم هسـتند. آزادی مدنی یعنی چه؟ یعنی 

این کـه دانشـجویان در کالس های درس وقتی 

تفکیـک نمی شـوند در اسـتخدام و در اعطـای 

امتیازهـا و برخـورداری از حقـوق شـهروندان در 

اشـکال مختلفـی بـا اشـکال گوناگـون طردها و 

طردهـای اجتماعـی و تبعیـض هـا روبـه رو می 

شـوند اولیـن احساسـی کـه بـه آن هـا دسـت 

می دهـد ایـن اسـت کـه اول: احسـاس اجحاف 

اسـت؛ دوم: احسـاس سـلب و محدودیـت در 

آزادی مدنـی اسـت.

روایت حقیقت شـریعت محور در چهل سـال 

گذشـته به اشـکال مختلفی هم مسـئله آزادی 

و نیـز عدالـت را بحرانـی و تشـدید کـرده اسـت 

و جامعـه ایـران از مشـروطیت با مسـئله آزادی 

و عدالـت درگیـر بـوده. در این چهل سـال، مردم 

در زندگـی روزمـره خودشـان به تدریـج روایـت 

مقاومتـی را شـکل دادنـد کـه در آن آزادی هـای 

مدنـی و عدالـت شـکل گرفـت و گسـترش پیدا 

زندگـی  در  عـادی  گروه هـای  کنـار  در  کـرد. 

و  هنرمنـدان  نخبـه  گروه هـای  روزمره شـان، 

دغدغـه  نیـز  دانشـگاهیان  فرهنـگ  مولـدان 

آزادی بیـان و آزادی اندیشـیدن را پیـدا کردنـد. 

در چهل سـال گذشـته مـا توانایـی شـکل دادن 

روایت هـای حزبـی اصیـل را بـه شـكل خیلـی 

کم رنگـی را داشـتیم، درسـت اسـت کـه دو 

جریـان اصول گـرا و اصالح طلـب شـکل گرفتند، 

امـا ایـن دو جریـان نتوانسـتند سـازوکار نهادی 

حزبـی گسـترده ای بـه وجـود آورنـد. در روایـت 

رسـمی حاکمیتـی گفته می شـود سـاختارهای 

اجتماعـی آمادگـی رقابـت را دارنـد، حتـی اگـر 

چنیـن باشـند، چـرا حکومـت بـه جامعه کمک 

نکـرد تـا سـاختار حزبـی بـه وجـود آید. 

یـک  از  شـریعت محور  حقیقـت  روایـت 

طـرف در گفت وگـوی بـا واقعیـت نتوانسـت به 

خالقیت هـای  و  نوزایی هـا  روایت سـازی ها، 

جدیـد در روایت هـای خـودش برسـد، به نحوی 

که حقیقت و روایت و واقعیت بتواند ترکیب را 

ایجـاد کنـد و تعارض و تنش بین رژیم حقیقت 

و رژیـم واقعیـت باعـث شـد کـه هزینـه تولیـد 

روایــت حقیقــت شــریعت محور در چهــل 
ســال گذشــته بــه اشــکال مختلفــی هــم 
ــی و  ــز عدالــت را بحران مســئله آزادی و نی
کــرده اســت و جامعــه ایــران از  تشــدید 
مشــروطیت بــا مســئله آزادی و عدالــت 
ــردم  ــال، م ــن چهل س ــوده. در ای ــر ب درگی
در زندگــی روزمــره خودشــان به تدریــج 
روایــت مقاومتــی را شــکل دادنــد کــه در 
آن آزادی هــای مدنــی و عدالــت شــکل 

ــرد.  گرفــت و گســترش پیــدا ک
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قـدرت در نظـام سیاسـی بـاال رود. روحانیـت 

حاکـم و حوزه هـای علمیـه حاکـم کاری کـه 

می توانسـتند و بایـد می کردنـد ایـن اسـت کـه 

روایتـی را خلـق کنند، روایتـی که مقداری عدم 

قطعیـت، مقـداری سـیالیت و انعطـاف واقعی 

و اصیـل را به طـوری کـه حقیقـت واقعیـت 

بتوانـد بـا هـم گفت وگـو کننـد. مسـئله های 

آزادی، عدالـت و خالقیـت سـه مسـئله بنیادی 

در جامعـه مـا بودنـد. عدالـت به معنـای این که 

گروه هـای مختلفـی احسـاس اجحـاف نکننـد. 

آزادی بـرای افـراد عـادی بـه معنـای آزادی های 

مدنـی اسـت. بـه معنـای افـراد نخبـگان آزادی 

اندیشـیدن و آزادی بیان باشـد. برای گروه های 

سیاسـی آزادی بیـان، بـرای گروه هـای فکـری، 

هنـری آزادی اندیشـیدن و خالقیـت باشـد. 

نکتـه ای کـه ما در دنیای جدید روبه رو هسـتیم 

این کـه انسـان امـروز بـا انسـان صدسـال و 

دویست سـال پیـش از ایـن حیـث متفـاوت 

اسـت کـه ایـن انسـان میـل بـه خـود بیان گری 

آفرینش گـری ، مقلدبـودن و خودبـودن را بیش 

از گذشـته بـر تاریـخ دارد و ایـن امیال همیشـه 

بوده، اما امروزه بیشـتر از هر روز دیگر اسـت به 

این که انسـان امـروز می خواهد خودش را خلق 

کنـد، خلـق خود، خودشـکوفایی پروژه فردی هر 

انسـان قـرن بیسـت ویکم اسـت. 

چهل سـال  شـریعت مدار  حقیقـت  روایـت 

اخیـر بـرای ایـن خلـق خـود جایی ایجـاد نکرده 

اسـت و این کـه ارزش هـای اجتماعـی بایـد 

به گونـه ای باشـند کـه میـدان بـرای فردیـت را 

در نظـر بگیـرد. نوعـی روایـت بنیادگرایانـه از 

ارزش هـای جماعت گرانـه مثـل خانواده گرایـی 

دین گرایـی و سـنت گرایی، نـوع روایتـی کـه هر 

نـوع فردیـت را مشـروعیت زدایـی بکند منجر به 

تقابل میان اصل کرامت انسـان و اصل الهیات 

روایـت حقیقـت  کـه خدامحـوری می شـود. 

شـریعت محـور چهل سـال اخیـر بـه سـویی 

حرکـت می کنـد کـه گویـی میـدان بـازی را بـه 

تضـاد خـدا و خـود ... . در ایـن شـرایط کـه خود 

نمی توانـد خالقیت هـای خـودش را بـروز دهـد 

و اتفاقـی کـه می افتـد تنـش بیـن خـدا و خـود 

اسـت و در این تنش بنیان های دینی در درون 

زندگـی اجتماعـی دچـار بحـران می شـود. دین 

بـا الیه هـای عاطفـی جامعه بیشـتر از الیه های 

شـناختی در ارتباط اسـت. سـاخت احساسـات 

بایـد درگیـر مفهـوم خـدا باشـد. در جامعـه ای 

کـه بیـن خـدا و خود تنـش شـکل گیرد طبیعتًا 

بازنده خداسـت. چون الیه ای احساسـی خود را 

نمی شـود کنتـرل و مدیریت کـرد. به تدریج این 

روایتــی کــه روحانیــت بــه آن داده امــروز و 
آینــده بایــد روایتــی باشــد بــرای خالقیــت 
خــود و خودشــکوفایی خــود، به گونــه ای 
کــه بــرای فردیــت، کرامــت و حرمــت خــود 

جایــی در نظــر بگیــرد. 
حقیقــت  این کــه  گفتــن  صــرف  بــا 
اســت،  حقیقــت  چــون  شــریعت محور 
فقــط  مــا  شــود  تبعیــت  بایــد  پــس 
هزینه هــای زیــادی را در تولیــد قــدرت 
ایجــاد می کنیــم و خداونــد را در این جــا 

می کنیــم. سیاســت  ایــن  قربانــی 
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الیه عاطفی که پشـت خود هسـت نوعی تنش 

مدام با خدا را پیدا می کند در شـرایطی که خدا 

در قالـب قـدرت سیاسـی خـودش را بـه جامعه 

معرفی می کند اگر این قدرت سیاسـی نماینده 

خوبـی بـرای خداوند نباشـد موجـب تنش خود 

بـا خـدا می شـود و ایـن تنـش چیزی اسـت که 

روحانیـت بایسـتی بـه آن فکر کنـد. روایتی که 

روحانیـت بـه آن داده امروز و آینده باید روایتی 

باشـد برای خالقیت خود و خودشـکوفایی خود، 

به گونـه ای كـه بـرای فردیـت، کرامـت و حرمت 

خـود جایـی در نظـر بگیرد. 

با صرف گفتن این که حقیقت شریعت محور 

چون حقیقت اسـت، پس باید تبعیت شـود ما 

فقـط هزینه هـای زیادی را در تولید قدرت ایجاد 

می کنیـم و خداونـد را در این جـا قربانـی ایـن 

سیاسـت می کنیـم. ازایـن رو، چـه کاری باید در 

آینـده صـورت گیـرد تـا روحانیـت و حوزه هـا در 

بنیادهـای روایـی بازاندیشـی کننـد و بنیادهـا 

فقـط از لحـاظ محتوا نیسـت. 

هـر روایتـی زبـان، لحن، مفاهیـم و گرامری 

دارد و هم چنیـن فـرم زیبایـی شناسـانه ای دارد 

و روایـت حقیقـت شـریعت محـور از تمـام این 

اجزایش بازاندیشـی دارد. فرم زیبایی شـناختی 

روایـت خلـق شـده فرم عبوس و حقوقی اسـت. 

الیه های حسـی و عاطفی زندگی در این روایت 

کم رنـگ اسـت ایـن فـرم زیبایـی شناسـی فـرم 

بـه رنـگ سـیاه با موسـیقی بسـیار تلـخ و گزنده 

اسـت. واژگانـی کـه در ایـن روایـت می باشـد 

واژگان انعطاف پذیـری نامأنـوس و نیسـتند. 

همان طـوری کـه اشـاره کـردم زبـان شـهریاری 

نـه زبـان شـهروندی جامعـه به زبان شـهروندی 

نیـاز دارد. از زمـان شـهروندی افـراد بـا مدیـران 

و حاکمـان خودشـان بـه صـورت برابـر سـخن 

می گویند، درسـت اسـت که در روایت حقیقت 

ماننـد  هایـی  واژه  از  دائمـًا  شـریعت محور 

حکومـت خادم اسـت و... . امـا در واقعیت این 

زبـان دارد نظم سلسـله مراتبـی را ایجاد می کند 

کـه خـودی و غیـر خـودی و اشـکال گوناگـون 

هایـی  سـازی  مفهـوم  و  دسـته بندی ها  و 

نابرخـوردار  گروه هـای  کـه  صـورت می گیـرد 

می شـوند  پـرت  و  شـده  مشـروعیت زدایی 

طوری كه هر روز آشـكارتر موقعیت طردشـدگی 

خودشـان را تجربـه می کننـد، بـه جـای این کـه 

شـمول بیشـتری پیـدا کنـد طرد بیشـتری پیدا 

می کننـد. ایـن روایـت دائمـًا بـه لحـاظ زمـان 

ماضی و گذشـته اسـت، یعنی این که انسـان ها 

اکنون شـان از برخوردارهای شـان، حقـوق شـان 

چگونـه بایسـتی باشـند. در ایـن روایت موجود 

ما دائمًا از نوستالوژی صدر اسالم، عدالت امام 

علـی از روایـت گذشـته ای صحبت می کنیم 

در آن جـا حقیقـت و واقعیت با هم گره خوردند، 

بزرگ تریــن چالــش ســاختاری در روایــت 
حقیقــت شــریعت محور مــا ایــن اســت کــه 
ایــن روایــت بــه شــدت نظامــی اســت. در 
کــه در نام گــذاری خیابان هــا در  حالــی 
 
ً
وجــوه نمادیــن اش قهرمانانــش عمدتــا
نظامی انــد یــا قهرمانــان سیاســی کــه از 
ــد و  ــم بیــرون آمدن ک درون روحانیــت حا
کــم  ایــن چیــزی اســت کــه روحانیــت حا

قهرمانــان مدنــی نــدارد. 
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امـا اکنـون در ایـن روایـت دائمـًا به شـکل های 

مختلفی سـرکوب می شـود. بنابرایـن زمان این 

روایت و زبان آن نیاز به بازاندیشـی برمی گردد.

 حـوزه: ایـن روایت هـا در تقابـل بـا هم دیگر 
چگونه اسـت، در روایت ها آن قهرمانی که دارد 

خلـق می کنـد باورپذیـر باشـد و جامعـه بـا آن 

ارتباط گیرد و بپذیرد. ما یک روایتی در بخشـی 

از روایـت مقاومـت مـا اسـطوره ای مثل قاسـم 

سـلیمانی را خلق می کند و این روایت را بخش 

زیـادی از جامعـه شـخص ایشـان را به عنـوان 

یـک روایتـی کـه از این مقاومتی که خلق شـده 

می پذیـرد. چـه اتفاقـی در ایـن روایـت می افتد 

کـه در آن روایت هـا نمی افتـد کـه این  باورپذیر 

می شـود. ایـن چیـزی که من برداشـت کردم در 

جامعـه كنونـی در خیلـی از جاهای دیگر در بعد 

دینـی، سیاسـی و در روایـت تنـوع قومـی ایـن 

اتفـاق نمی افتد.

دکترفاضلـی: روایت هـا بایـد قهرمـان زنـده و 
باورپذیرداشـته باشـند. قهرمانان مـا، قهرمانان 

نظامی انـد؛ فرماندهـان سـپاه و شـهدا کـه در 

جنگ شـهید شـدند،یا قهرمانانی که از دانشـگاه 

و .... مـا تنـوع قهرمانانـه نداریـم، قهرمانـان 

بزرگـی کـه از درون حیـات مدنـی آمـده باشـند. 

بزرگ ترین چالش سـاختاری در روایت حقیقت 

شـریعت محور مـا ایـن اسـت که ایـن روایت به 

شـدت نظامی اسـت. در حالی که در نام گذاری 

خیابان هـا در وجـوه نمادیـن اش قهرمانانـش 

عمدتـًا نظامی انـد یـا قهرمانـان سیاسـی کـه از 

درون روحانیـت حاکـم بیـرون آمدنـد و ایـن 

چیـزی اسـت كـه روحانیـت حاکـم قهرمانـان 

مدنـی نـدارد. فـرق قهرمانـان مدنـی در روایـت 

فرهنگـی  بزرگ تریـن چالش هـای  از  رسـمی 

اسـت.  اسـالمی  سیاسـی جمهـوری  روایـت 

در نظام هـای توسـعه یافتـه امـروزی جهـان، 

روایت هـا بـه گونـه ای شـکل می گیرنـد کـه 

قهرمانـان این روایت ها عمدتـًا قهرمانان مدنی 

هنرپیشـه ها،  ورزشـکاران،  این کـه  هسـتند، 

بازیگـران، اسـتادان دانشـگاه و حتـی مخالفـان 

حکومت هـا . مـا وقتـی بـه ایالـت متحـده فکـر 

می کنیـم در ایـن ایالـت نامچامسـکی و ادوارد 

سـعید بـه همـان انـدازه رئیـس جمهـور آمریکا 

نقش قهرمان در دنیا داشته و منتقد سرشناس 

نظـام سیاسـی آمریکایـی نیـزدارد.

مسـئله اصلی این اسـت که روایت حقیقت 

می بـود  آسـانی  روایـت  بایـد  شـریعت محور 

کـه میـدان بـرای گسـترش فضاهـا و نهادهـای 

مدنـی را بـاز می کـرد تـا از درون آن قهرمانـان و 

قصه هـای قهرمانـی مدنـی ظاهـر می شـد.

 حوزه: یعنی اشکال را کالن می دانید؟

دکترفاضلـی: قصه هـای مدنـی در جمهـوری 
اسـالمی کم انـد. قصه هـا عمومـًا قصه هـای 

حاکمیتـی و رسـمی هسـتند، حتـی قصه هـای 

مدنـی موجـود هـم دائمـًا حاکمیـت بـه آن هـا 

رنگ وبـوی سیاسـی می زنـد و از ایـن طریـق 

رنگ ولعـاب مدنـی را کم می کند و جامعه برای 

حیات پرنشـاط خود عالوه بر سیاسـت نیازمند 

مدنیت اسـت، مدنیت یعنی فضایی که آدم ها 

احسـاس کننـد براسـاس ظاهـر میـل و سـلیقه 

خودشـان داسـتان را ابداع کردنـد، نیروهایی یا 

روایت های سیاسی كه این گروه  را وادار به آن 
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گـروه نکرد، مشـکلی که آب سـان نبودن روایت 

شـریعت مدار ایجـاد کـرده این اسـت که فضای 

گفت وگـوی جمعـی را طـوری سـامان ندادند تا 

روایت هـای مدنی در کنار روایت های سیاسـی 

توسـعه یابند.

روایت های  ویژگی  آب سانی  این  حوزه: 
ویژگی  یا  است  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه 

همه روایت هاست. یعنی روی روایت عرصه 

سیاسی در روایت عرصه نظامی و اقتصادی 

آن جا خواسته باشیم قهرمان بسازیم، آب سان 

آن جا هم هست یا آن جا هم به ذات فرهنگی 

اجتماعی است؟

دکترفاضلـی: چـون جمهـوری اسـالمی از اول 
توسـعه خودش چیزی را به نام حوزه اجتماعی 

و فرهنگـی را بـه رسـمیت نشـناخت. جمهوری 

اسـالمی بـا ایـن روایـت حقیقت شـریعت مدار 

روایتـی بـود کـه تفکیک پذیـری نهـادی کـه از 

بنیادهای شـکل گیری جمهوری اسـالمی است 

بـه رسـمیت شـناخت. بـه این معنـا کـه از ابتدا 

تـالش کـرد تا به عنوان نوعـی انقالب غیرمدرن 

یـا ضـد مـدرن ایـن تفکیک پذیـری نهـادی کـه 

شـکل داده را به هـم بریـزد، در نتیجـه صـورت 

سیاسـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  بندی هـای 

و فرهنگـی را در عـوض ادغـام کـرد. جمهـوری 

اسـالمی از نظـر فرم پذیـری تفکیـک قـوا شـد، 

امـا بـه لحـاظ محتـوا تفکیک هـای نهـادی را 

نپدیرفـت بـه این معنا بـه لحاظ فرم تفکیک قوا 

را پذیرفته که به شـرط این که سیاسـت تعیین 

کننـد، اقتصـاد و فرهنـگ و جامعـه باشـد، این 

تفکیـک را قبـول کـرد. این کـه زندگی اجتماعی 

می خواهــد  گــر  ا اســالمی  جمهــوری 
کنــد و یــا  چهل ســالگی خــود را اثبــات 
نشــان بدهــد بایــد بــه زبــان، مفاهیــم، 
دســتور زبــان یــا گرامــر و زیبایی شناســی 
و محتــوای روایتــی کــه در ایــن چهل ســال 
نحــو  بــه  داده  شــکل  یــا  گرفتــه  شــکل 
ایــن  طریــق  از  بیندیشــد،  انتقــادی 
بازاندیشــی ایــن امــکان را بــرای خــودش 
شــکل گیری  تــا  کنــد  ایجــاد  جامعــه  و 
کــه منعطف تــر و ســیال تر  تــازه  روایــت 
هســتند ممکــن و امــکان پذیــر شــود.

عمـاًل اصـل خدایی اقتصاد سیاسـی و فرهنگی 

جامعـه را نپذیرفـت. برای مثال در دانشـگاها با 

تأسـیس دفتر نهاد رهبری، بسـیج دانشـگاهی، 

حراسـت و نهادهـای امنیتـی و... هم چنیـن 

انقـالب  شـورای  مثـل  سـازوکارهایی  ایجـاد 

فرهنگـی و شـورای اسـالمی و نهـاد حاکمیـت 

دیگـر عمـاًل قواعـد بـازی در میـدان دانشـگاه 

بـرای  جایـی  می کنـد.  تعییـن  حکومـت  را 

این کـه اسـتادان، علـم، رشـته های تحصیلی و 

دانشـجویان در شـکل دادن بـه قواعـد دانشـگاه 

داشـتن باشـند. نتیجه این می شود که دانشگاه 

حداقل اسـتقالل نهادی را ندارد، همین مسـئله 

در مورد اقتصاد،  ورزش، قوه قضائیه  و جاهای 

دیگـر نیـز اسـت، پیامـد ایـن امـر این می شـود 

که می گویم آب سـان، اسـتعاره اسـت، انعطاف 

و سـیالیت و قابلیـت این کـه بتواند اجازه بدهد 

تـا نهادهـا و عرصه هـای مختلـف تـا حـدودی 

از قواعـد و منطـق اقتضـای وجـودی خودشـان 
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تبعیـت کنند. 

 حـوزه: یعنـی در آن عرصـه نظامی آن منطق 
و ذات بازی هـای نظامـی رعایـت می شـود تـا 

قهرمانـی خلق می شـود ولـی در عرصه فرهنگی 

و اجتماعـی منطـق ایـن ذات حـوزه فرهنگـی و 

اجتماعی به رسـمیت شـناخته می شـود.

دکترفاضلـی: حـوزه نظامـی مطلقـًا در انقیـاد 
سیاسـی و نظامـی اسـت. در نتیجـه مطابـق 

خودش جلو می رود، ساخته می شود و قهرمان 

هـم دارد. امـا در دانشـگاه در زندگـی مدنـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی آن جایی که قهرمانی هم 

بـه وجـود می آیـد بـه دلیـل این کـه این هـا تـا 

حـدودی هویـت مقام دارنـد قهرمان ها تعارض 

و تنـش پیـدا می کنند، در نتیجه سـلبیریتی ها 

می شـوند شـکل سیاسـی حکومـت، قهرمانـان 

اسـتاد  دانشـگاهی،  قهرمـان  حتـی  و  حـوزه 

دانشـگاهی کـه توانمنـد اسـت و از مقبولیـت 

و مشـروعیت علمـی باالیـی برخـوردار اسـت به 

نوعـی غالبـًا چالـش اندیشـه دارد و بـه نوعـی 

تنـش بـا نظام سیاسـی اسـت.

جمهوری اسالمی اگر می خواهد چهل سالگی 

خود را اثبات کند و یا نشان بدهد باید به زبان، 

مفاهیم، دستور زبان یا گرامر و زیبایی شناسی 

و محتوای روایتی که در این چهل سال شکل 

گرفته یا شکل داده به نحو انتقادی بیندیشد، از 

طریق این بازاندیشی این امکان را برای خودش 

و جامعه ایجاد کند تا شکل گیری روایت تازه که 

منعطف تر و سیال تر هستند ممکن و امکان پذیر 

شود. در روایت های جدید اگر امکانش فراهم 

باشد طبیعتًا باید بین حقیقت و واقعیت سیاسی 

بین عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و بین فضای مدنیت و سیاست 

و بین تمام وجوهی که تاکنون به صورت وجوه 

تقابلی عمل می کردند از منولوگ به دیالوگ 

از تک گویی به گفت وگو برسیم، به  برویم و 

باید  چند صدایی برسیم و روایت های جدید 

روایت هایی باشند که هزینه های تولید قدرت 

را کاهش دهند، به طوری که جامعه ازپس خلق 

تولید قدرت برآید. در حال حاضر تولید قدرت 

این قدر پرهزینه است که نه فقط برای سیاست 

سنگین است برای جامعه و محیط زیست هم 

سنگین است. باید به دنبال روایت های تازه ای 

باشیم و در این روایت های تازه روایت ها در 

صورتی اصیل اند که ارگانیک و کارکردی باشند، 

یعنی جامعه آن ها را بپذیرد و باور کند وآن ها 

را واقعی بداند که در این روایت ها می تواند 

کنش گری داشته باشد. در روایت های حقیقت 

آزادانه  میدان کنش گری  کنونی  شریعت مدار 

انتخابی و مشارکت های اصیل برای سوژه های 

افراد خیلی کم است، افراد در روایت های موجود 

فقط از رخنه ها ناشی از ضعف و سستی است 

استفاده می کند تا این که بخواهند خود سیستم 

به نحو مشروعی میدان را برای کنش گری باز 

کرده باشد. 

پی نوشت:
* استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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   گفت وگـو دربـاره سـندی كـه قصـد داريـم چهارمـورد از آن را بررسـی 

 . کنیم

سـند چشـم  انداز حوزه هـای علمیـه در 13۹4شمسـی، تصویـب و بـه طـور
رسـمی ابـالغ شـد. در ایـن سـند، رسـالت حـوزه: »اقامـه دیـن و اعتـالی کلمـه
بیـان  » بیـت اهـل  مکتـب  و  نبـوی  سـنت  قـرآن،  پایـه  بـر  اجتهـاد  بـر  مبتنـی  توحیـد 
شـده اسـت. آنچـه در ایـن گفت وگـو مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت، موضـوع "اقامـه دیـن" اسـت. بـه

نظـر می رسـد بحـث اقامـه دیـن در این سـند و در نظـر نویسـندگان آن، با آنچه قبـل از انقالب وجود داشـت، 
تفاوت هـای جـدی دارد؛ چرا کـه در نـگاه سـنتی قبـل از انقـالب، اقامـه دیـن در یـک فضـای محـدودی
دنبـال می شـد. حـال آن کـه پـس از انقـالب، اقامـه دیـن به معنـای سـامان دهِی زندگـی اجتماعی و سیاسـی
مـردم یـا متدینییـن و جمـِع توأمـاِن مرجعیـت دینـی، اجتماعـی و سیاسـی مـورد نظـر قـرار گرفـت. بحـث

مـا در این جـا بـر چهـار مأموریـت از مأموریت هـای هفت گانه حوزه علمیه اسـت که در سـند این گونه اشـاره 
کند: می 

ا���ــ� د�ــ�
در ��� ا��ار�ــ�زه

)اقدام ها و�استی ها(
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مأموریـت چهـارم:  تربیـت نیـروی انسـانی 

بـرای رفـع نیازهـای دینـی جامعـه و نظـام 

اسـالمی و حـوزه هـای علمیـه؛

مأموریـت پنجـم: تبلیـغ، ترویـج و تثبیت و 

تعمیق ارزش ها و معارف اسـالمی در دو سـطح 

ملـی و فراملی؛

مأموریـت ششـم: پشـتیبانی و حمایـت از 

نظـام اسـالمی و هدایـت در جهـت تحکیـم و 

تقویـت و اعتـالی آن؛

مأموریـت هفتـم: تـالش در جهـت تحقـق 

تمدن اسـالمی براسـاس آیات و روایات و آموزه 

 . هـای مکتـب اهـل بیت

نیـز  و  شـد  اشـاره  كـه  باپيش فرضـی 

مأموریت هـای پیش گفتـه در چارچـوب سـند 

چشـم انداز حوزه هـای علمیـه،  نقطه نظريـات 

را بفرماییـد؟ خـود 

حجـة االسـالم نبـوی: ابتدا یـک ارزیابی کلی از 
سـند چشـم انداز و نقشـه راه آینـده آن  و نیـز 

روشـی کـه در تدویـن سـندهای پایـه کشـور 

وجـوددارد اشـاره می کنيـم؛ در ادامـه بـه چند 

نقطـه قابـل تأمِل مهـم و جدی را بررسـی و در 

نهایت مسئله را قدری تبیین كرده تا به نتیجه 

بهتری برسیم.

وقتی حوزه علميه برای خود سـند چشم انداز 

تعریـف می کنـد و بـه صـورت ره یافت های کلی 

شـکل می دهـد قبلـش حتمًا نیـاز دارد که در دو 

سـه حـوزه  تکلیـف خـودش را بـا کلیـت حرکت 

جامعه و پیش رفت جامعه اسـالمی ایران و نیز 

مناقشـاتی که در جهان اسـالم  و میان مذاهب 

وجود دارد روشـن کند. اگر حوزه به این مسـائل 

بـی توجهـی کند آن وقت سـند دچار اجمال ها و 

ابهام هایـی می شـود کـه این اجمـال و ابهام ها، 

بر کلیت سـند سـایه می افکند.

بحـث اصلـی از این نقطه آغاز می شـود که از 

قدیم) به ویژه در دوران قرون وسـطا مسـیحی( 

مسـئله ای به نـام آییـن دو شمشـیر مطرح بود: 

شمشـیریک، دانـش، معنویـت و دیـن بـود؛ 

شمشیر دوم، قدرِت حاکمیت و قدرت سیاسی 

اسـت. آییـن دوشمشـیر بـر تفکیـک و جدایـی 

هـر دو آییـِن دیـن و دولـت تأکیـد داشـت و بـر 

ایـن نکتـه اصـرار می ورزیـد که باید سیاسـت را 

بـه قیصـر و دیـن و معنویـت را به نهاد کلیسـا و 

  مقـام پـاپ واگـذار کرد. بعـد از رحلت پیامبر

می تـوان سـقیفه را برپاکننـده نظـاِم آییـِن دو 

شمشـیر در درون اسـالم دانسـت بـه این معنـا 

کـه همـه افـرادی کـه در سـقیفه جمـع شـدند 

یـا عموم شـان یا اکثرشـان افضلیـت و اعلمیت 

علـی  را قبـول داشـتند، امـا این هـا را دلیـل 

بـرای این کـه آن شمشـیر قـدرت و خالفـت را 

در اختیـار حضـرت قـرار بدهنـد تلقـی نکردند و 

بنابرایـن در آن جـا ایـن آییـن دو جبهـه ای یا دو 

شمشـیری قدرت شـکل گرفت و جلو آمد. البته 

امامیـه بـا قاطعیـت آیین دو شمشـیر را رد کرد 

و بـر ایـن نکتـه اصـرار ورزیـد که قـدرت معنوی 

بایـد بـا قـدرت سیاسـی همـگام باشـد و امکان 

جدایـی ایـن دو از یک دیگـر ممکـن نیسـت. 

ایـن اولیـن بحث مهـم و تعیین کننـده از زمان 

رحلـت پیامبر اسـالم  بـود و می توان گفت تا 

بـه امـروز، همـه فـراز و فـرود تمدن اسـالمی تا 

حـد زیـادی  تابـع ایـن مناقشـه بوده اسـت. 
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بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی دومرتبه همان 

نـدای تجمیـع حرکـت جامعه اسـالمی برمحور 

قـدرت واحـد دین و معنویت و حاکمیت مطرح 

  و انقـالب بـر همیـن مبنـا پیـروز شـد و امام

مسـیر چنین حکومت و مدیریتی را گشـودند و 

تـا امـروز هم بـه همان صورت ادامـه پیدا کرده 

اسـت؛ نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه حـوزه علمیه 

قـم بایسـتی جایگاه خـودش و مختصات دقیق 

خویـش را ابتـدا در ایـن مناسـبات و مناقشـات  

سرنوشت سـاز روشـن کنـد؛ بـه نظـر، جایـگاه 

این مناقشـه در سـند مبهم اسـت. مفهوم کلی 

"پشـتیبانی از نظـام جمهـوری اسـالمی" که در 

سـند بـه آن اشـاره شـده، اگـر بـار و مسـئولیت 

واضحـی کـه حـوزه علمیـه به عهـده می گیـرد 

نمی کنـد؛  حـل  را  مسـئله ای  نشـود  روشـن 

مثـاًل آیـا بخـش حجیـت و اعتبـار دانـش دینی 

کـه پشـتوانه و مقـوم حکومـت اسـت ایـن را 

حـوزه بـه تمامـه می خواهـد بـه عهـده بگیرد یا 

خیـر؟! این هـا معلـوم نیسـت! بیشـتر از ایـن 

سـند چنیـن حالتـی قابـل اسـتنباط اسـت کـه 

یـک مجموعـه علمـی، یـک مجموعـه تعلیـم 

و تربیـت به صـورت قاعده منـد و مدرسـه ای 

در حـوزه علـوم دینـی به صـورت تخصصـی در 

زمینـه معـارف دینـی با قالبی تعریف شـده کار 

می کند و ضمنًا پشـتیبان حکومت هم هسـت. 

حکومتـی کـه خودش برخاسـته از منشـأ دینی 

اسـت و اجراکننـده اش متفکـران و برجسـتگان 

حوزه علمیه و در حقیقت از مراجع تقلید بزرگ 

حـوزه علمیـه اسـت کـه آمده و نظـام جمهوری 

اسـالمی را بنیان گـذاری کـرده اسـت. لـذا بـه 

نظرمي رسـد، ایـن سـند، مناسـبات میـان حوزه 

و حاکمیـت را به هیـچ وجـه تعریـف نمی کنـد. 

نکتـه دوم را برمی گردیـم بـه بخش تحوالت 

دانشـی و بینشـی در میان جوامع بشـری در دو 

سـه قـرن اخیـر، كه مجال ديگـری می طلبد.

از حجیت بخشـی و  آیـا منظورتـان  حـوزه: 
اعتباربخشـِی دانـش دینی، مشروعیت بخشـِی 

ایـن دانـش به قدرت و حاکمیت اسـت یا خیر؟

دکتـر نبـوی: جواب هـای متعـددی می شـود بـه 
ایـن سـؤال داد. بحث من بیشـتر ناظـر به این 

بـود کـه نویسـندگان سـند متوجـه باشـند کـه 

این طور ابهام موضع گرفتن، مسیر تحول حوزه 

را تعییـن و تکلیـف نمی کنـد! مصداق هایـش 

را عـرض می کنـم. مثـاًل ما هنـوز وضعیت مان 

روشن نیست که میان آنچه که شورای نگهبان 

یـا  می پذیـرد)  فقاهتـی  مصوبـات  به عنـوان 

شـریعتش را تأییـد می کند یا عـدم مغایرت و 

مخالفتش را تصویب می کند( با شرع و مراجع 

فتوای برجسته تقلید چه مناسبتی وجود دارد. 

یا مثاًل میان بخش مربوط به مبانی برنامه ریزی 

وقتــی حــوزه علمیــه بــرای خــود ســند 
چشــم انداز تعریــف می کنــد و بــه صــورت 
می دهــد  شــکل  کلــی  ره یافت هــای 
کــه در دو ســه   نیــاز دارد 

ً
قبلــش حتمــا

کلیــت  بــا  را  خــودش  تکلیــف  حــوزه  
جامعــه  پیش رفــت  و  جامعــه  حرکــت 
کــه در  اســالمی ایــران و نیــز مناقشــاتی 
جهــان اســالم  و میــان مذاهــب وجــود 

کنــد.  روشــن  دارد 
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که حکومت اتخاذ می کند و آنچه که حوزه های 

علمیـه بایـد به عنـوان تولیـد مبنـا متولـی آن 

باشـند رابطه مشخص و واضحی تعریف نشده 

اسـت؛ بیشـتر کلی گویی اسـت و هیچ مبدأ و 

منشـأ واضحـی در این قضیه وجـود ندارد؛ این 

همان اجمالی که به هیچ وجه نمی تواند پاسخ 

مسـئله ای را بدهـد. این هـا را عـرض کـردم که 

برسيم به سؤال شما. 

یکی از بحران های ما این است که  مقامات 

حکومتـی در سـطوح مختلـف در قـوه مجریـه، 

قضاییـه و مقننـه از افراد روحانی و غیر روحانی 

اتخـاذ مواضع پایـه ای می کنند که برای جامعه 

سرنوشت سـاز هـم هسـت و بـا ایـن کار، نظـام 

اعتبـار فکـر دینـی و حجیـت فکر دینـی را دائمًا 

دچـار اختـالل می کنـد. نمی خواهیـم بگوییـم 

همـه یک جـور فکر کنند، اما به هرحال بایسـتی 

مسـیری کـه می خواهـد به عنـوان دانـش مولد 

و اندیشـه پشـتیبان، درون حکومـت بیایـد این 

مسـیر در درون حـوزه علمیـه بـه انـدازه کافـی 

وضـع روشـنی پيـدا نکـرده اسـت تـا بتوانـد 

خروجـی خـودش را بدهد. همیـن ابهام، گاهی 

موجـب وضعیتـی می شـود که بخشـی از حوزه 

بگویـد کـه من باز هـم می خواهم به همان فکر 

قدیمـی برگـردم و بـه این نتیجه 

برسـد کـه این طور تمـام  قد پای 

یـک حکومتـی ایسـتادن، شـاید 

امکان پذیـر  غیبـت  دوران  در 

نباشـد! البتـه ایـن فکـر سـنتی 

مسـئولیت  خـودش  حـد  در 

می پذیـرد و حجیـت را بـه گـردن 

می گیـرد، منتهـا کامـاًل حداقلـی و بیش از آن را 

بـه گـردن نمی گیـرد کـه ایـن را در مسـئله دوم 

بیشـتر توضیـح خواهيـم داد.

       در مسـئله دوم، بایـد بـه ایـن نکتـه 

اشـاره کـرد کـه دنيـای امـروز غـرب بـا "بحـران 

حجیـت و داللـت" مواجـه شـده اسـت و هر چه 

جلوتـر آمـده، اراده را خـود بنیـاد کـرده و بـه آن 

اصالـت داده اسـت و گفتـه اراده انسـان، نبایـد 

بـا تجویـز و مالحظـات تجویزی محدود شـود و 

براین اساس، توانسته برای دنيای خويش، یک 

آزادی کامـاًل لجام گسـیخته در همـه زمینه هـا 

تعریـف کنـد و جلـو بـرود. ایـن مسـیر، تالطـم 

بسـیار بزرگـی را در بینـش و نگـرش و حرکـت 

انسـان معاصـر ایجـاد کـرده و بـرای مـا هـم که 

در معـرض تکانه هـا و امـواج نظـری و فرهنگی 

غرب بوده ایم، تبعات و تأثیراتی داشـته اسـت. 

در ایـن  مواقـع بـه عهده گرفتن یک مسـئولیت 

تمـام عیـار و گسـترده در خصـوص حجیـت و 

اعتبـار دانـش دینی، توسـط حـوزه علمیه نقش 

بسـیار مهمـی دارد و مـا در ایـن سـند، چیـزی 

ناظـر بـه ایـن رویکـرد نمی بینیم. 

ازاین کـه یـک برداشـت کلـی از اقامـه دیـن 

داشـته باشـیم و بگوییـم مـا بـرای دیـن و 

فهمیـدن و فهمانـدن دین تالش 

می کنیـم کافی نیسـت، مسـئله 

این اسـت که بتوانیم فهم دینی 

و دانـش دینـی را در ایـن تالطـم 

و در ایـن بحـران حجیـت داللـت 

در تفکـر به صـورت یـک مبنـا و 

حرکـت کامـاًل روشـن بـه عهـده 

مفهــوم کلــی "پشــتیبانی از نظــام 
ــه در ســند  جمهــوری اســالمی" ک
و  بــار  گــر  ا شــده،  اشــاره  آن  بــه 
حــوزه  کــه  واضحــی  مســئولیت 
علمیــه به عهــده می گیــرد روشــن 
نشــود مســئله ای را حــل نمی کنــد
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بگیریـم و جلـو برویـم کـه البتـه 

جهاتـی از ایـن مسـئله را اشـاره 

مي کنيـم.

کـه  نکنیـم  عجلـه  این قـدر 

برسـیم،  تبلیـغ  بـه  بخواهیـم 

عجلـه نکنیم که فوری بخواهیم 

بـه تکثـر افراد برسـیم و فوری به 

گسـترده کردن مجموعـه نیـروی 

ورودی و خروجـی حـوزه در پایـه دوره سـطح و 

خـارج برسـیم. اول یـک مقداری بررسـی کنیم 

کـه خودمـان داریـم چـه می کنیـم و در کـدام 

مسـیر جلـو می رویـم... . 

بعـد از دوران قدمـای از محدثیـن و فقهـا که 

عمده تریـن آنان مرحـوم کلینی، کافی، صدوق، 

مفید، سـیدمرتضی و شـیخ طوسی که صدسال 

طـول کشـید، در دوران غیبـت صغـرا و بعـد از 

او یـک مقـداری معـارف شـیعه مرتـب شـد و 

جايـگاه خـودش را پیـدا کـرد، از آن دوره بـه بعد 

تمـام کارهایـی کـه در ایـن معارف انجام شـده 

عمدتـًا بـه ضخامت این معارف افزوده اسـت و 

ایـن ضخامـت خیلـی از اوقات از یک نوع فکر و 

اندیشـه عرفانی و تنزلی برخوردار بوده اسـت که 

از پیش نگرش به دین و استنباط از متون دینی 

را بـه سـمت تفسـیر مـالزم بـا وجـوه احتیاطی 

سـوق داده اسـت. البتـه مجاهدت هـای عالمـه 

حلـی را دراين بـاره داریـم که ایشـان سـعی کرد 

مباحـث کالم، فقـه و قواعـد قاعده منـد شـود؛ 

ولـی ابعـاد احتیاطی به خصوص از دوره صفویه 

بـه بعـد دائمـًا اوج گرفتـه، ما بـا وضعی مواجه 

شـدیم که بعضی از عبارات فقها یا متکلمان یا 

مفسـران به تدریج آن طور به نظر 

آمـده کـه گویـی ایـن روایتـی از 

معصوم  است، ولی وقتی که 

امروز شـما جسـت وجو می کنید 

)بـا  دقت در همه کتاب هايی که 

در دسـت رس اسـت( می بینیـد 

کـه اصـاًل ریشـه روایـی نـدارد یا 

دسـت كم اسـتنتاِج مجموعه ای 

از روایـات اسـت؛ یـا مثـاًل در بحث "عرف"، چون 

در میـان فقهـای مـا به صـورت عـرف متشـرعه 

و مـالزم بـا شـرع مطـرح بـوده، سـبکی شـکل 

می گیـرد کـه ایـن سـبک بـه عرف تبدیل شـده. 

آن قـدر ایـن بحـث عـرف تکـرار شـده اسـت کـه 

امـروز، وقتـی برگردیـم و عـرف را در مقیـاس 

و در تنـوع عرف هـای مختلـف و جغرافیاهـای 

گوناگـون مـورد توجـه قرار می دهیـم می بینیم 

کـه کل ایـن مفهـوِم عرف، سـرگردان می شـود. 

وقتی مفهوم عرف سـرگردان شـد، تمام مباحث 

دچـار تالطم می شـود و یـک نوع بحران حجیت 

و بحـران اعتبـار شـکل می گیـرد. مثـاًل مرحـوم 

سـیدبن طـاووس در مباحـث عرفانـی، یـک 

جملـه ای را اسـتنتاج کـرده کـه: »َمن َلم یّتسـع 

َبعـد األربعیـن َفَقـد َعصـی؛ اگـر کسـی بعـد از 

چهل سـالگی تأصی نکند، یعنی عصا به دسـت 

نگیرد، عصیان کرده اسـت« این روایت نیسـت، 

ولـی اگـر بـه ایـن متـون دویست سـال اخیـر از 

مباحـث اخالقـی دوره قاجـار و بـزرگان مراجعه 

کنیـد می بینیـد ایـن مطلـب را به عنـوان یـک 

روایـت مطـرح می کننـد. از این دسـت مثال ها 

زیـاد داریم.

در ایــن  مواقــع بــه عهده گرفتــن 
و  عیــار  تمــام  مســئولیت  یــک 
گســترده در خصــوص حجیــت و 
اعتبــار دانــش دینی، توســط حوزه 
علمیــه نقــش بســیار مهمــی دارد 
و مــا در ایــن ســند، چیــزی ناظــر بــه 

ایــن رویکــرد نمی بینیــم. 
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آن وقـت اگـر فضـای دانشـی کـه در دنیـا 

مصطلـح اسـت بـه مـا بگویـد آن روایاتـی کـه 

طریقیـت ایـن روایات را )به گونه ای که از لحاظ 

فهـم و ادراک بـرای مـا قابـل اسـتفاده باشـد و 

به عنـوان یـک طریق محکم بتوانیـم از آن دفاع 

کنیـم( این هـا را بیاوریـد، مـا اآلن نمی توانیـم 

چنیـن کاری را انجـام دهیم! البته قباًل کارهایی  

انجـام شـده اسـت؛ مثـاًل مرحـوم مجلسـی در 

مرآةالعقول سعی کرده بخشی از روایات و بحثی 
از اسـکافی را مطـرح کنـد و جنبه هـای سـندی 

را هـم بررسـی کنـد؛ در میـان اهـل سـنت نيـز 

هیثمـی در مجمع الزوایـد آورده و مقـدار زیادی 

از ایـن مباحـث مربـوط بـه خودشـان را مطـرح 

کـرده کـه طـروق ایـن روایـات چگونـه اسـت، 

ولـی بـر اسـاس همیـن مباحثـی کـه صدسـال 

اخیـر بحـث شـد، مـا خوش بختانه بـا وضعیتی 

مواجه شـدیم که مرحوم وحید بهبهانی  و بعد 

شـیخ انصـاری و آخونـد خراسـانی از یـک نـوع 

طریقیـت واضـح در اعتبار و حجیت دفاع کردند 

و جنبه هـای صـرف یـک نـوع اتصـال تاریخـی 

محـض را کافـی تلقـی نکردنـد و لـذا طریقیـت 

معنـای مبینـی در بحـث، اعتبـار و حجیت پیدا 

کرد. متأسـفانه ما همین کارها را هم تا همین 

اآلن جـدی نگرفتیـم و بایسـتی بـه آن بپردازیم 

و درسـت برگردیـم و ایـن اعتبـار و حجیـت را به 

یـک نقطه روشـنی برسـانیم.

تفسـیر المیـزان عالمـه طباطبائـی، مقداری 

تـالش در ایـن مسـير اسـت، مؤثـر و مفیـد هم 

بـود. یکـی از دالیـل برجسته شـدن مباحـث 

شـهید مطهـری نيـز همیـن بـود، کـه ایشـان از 

بحـث داللـت واضـح و اعتبـار و حجیـت واضح 

و  نمی رفـت  اسـتنتاج طفـره  و  اسـتدالل  در 

اگـر جایـی هـم بایسـتی می گفـت کـه این جـا 

اسـتنتاج محـل مناقشـاتی اسـت همـان را هم 

بیـان می کـرده که این جا محل مناقشـه اسـت، 

حـال چـه خـودش جـواب بدهـد و چـه جـواب 

ندهـد. 

بنابراین یک سـند چشـم اندازی که بايسـتی 

چنددهـه ويـا نیم قرن آینده حوزه را تعریف کند 

چطـور می توانـد نسـبت بـه یک مسـئله به این 

مهمـی بی توجـه باشـد. ازايـن رو، زوایـا و ابعاد 

تخصصی حجیت و اعتبار در اندیشه و فکردین 

و اسـتنتاج معـارف دینـی امـروزه خیلـی بحث 

مهمی شده است و نمی شود به همان مباحثی 

کـه مقـدار بسـیار زیادی در حد اجمـاالت دنبال 

شـده ایـن را اکتفـا کـرد و جلو رفـت به خصوص 

کـه بررسـی می کنیـد می بینید بخشـی از آیات 

قرآن کریـم در گذشـته به گونـه ای تفسـیر شـده 

کـه می بینیـد مقـداری از تفسـیر ناقـص مانده، 

یعنـی شـاید بـه آن احتیـاج نداشـتند، نیـازی 

کــه  کارهایــی  از آن دوره بــه بعــد تمــام 
 بــه 

ً
در ایــن معــارف انجــام شــده عمدتــا

ضخامــت ایــن معــارف افــزوده اســت و 
ایــن ضخامــت خیلــی از اوقــات از یــک 
تنزلــی  و  عرفانــی  اندیشــه  و  فکــر  نــوع 
برخــوردار بــوده اســت کــه از پیــش نگــرش 
بــه دیــن و اســتنباط از متــون دینــی را بــه 
ســمت تفســیر مــالزم بــا وجــوه احتیاطــی 

ســوق داده اســت. 
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نبـود در ایـن حـد بپردازنـد یـا جمع میـان آیات 

قرآن کریـم در داللـت و معنـا الزم نبـوده آن قـدر 

گسـترده مورد توجه قرار بگیرد. مثاًل اآلن وقتی 

می خواهیـد دربـاره ارزش و اعتبـار زن و مـرد در 

جامعه و در میان بشـریت تفسـیری ارائه کنید 

هـم بایسـتی آن آیـات تکوین را مورد توجه قرار 

دهیـد و هـم آیاتی که محوریت تکوین را تقوا و 

خیـر و درسـتی می دانـد و هـم جنبه هـای ُانس 

را  و همین طـور جنبه هـای مربـوط بـه سـکنای 

مـرد و زن را. وقتـی این دقت ها را انجام ندهیم 

بـا بحـران حجیـت و اعتبـار مواجه می شـویم و 

مـن تعجـب می کنـم که این سـند هیچ چیزی 

از ایـن کار را بـرای خودش در نظر نگرفته اسـت.

مسـئله سـوم، این که بعد از پیروزی انقالب 

اسـالمی و با کارهای  شـهید مطهری و شـهید 

بهشـتی و... ایـن فضـا  بـرای مـا پدیـد آمـد کـه 

تقریبـًا از کارهـای سـنگینی کـه پیـش روی 

ماسـت بی نیـاز باشـیم. در دوازده سیزده سـال 

قبـل، براسـاس نظر رهبـر انقالب یک جمعی در 

حـوزه شـکل گرفتـه بود کـه دربـاره چالش های 

زمـان  آن  کننـد.  بحـث  حـوزه  پیـش روی 

بحث هایـی انجـام شـد و بعضـی از فضالیی که 

اآلن مسـئولیت هایی در شـورای مدیریت حوزه 

دارند در آن جلسـات حضور داشـتند، محور این 

بحث هـا همیـن بـود کـه آیـا مـا میراثـی کـه از 

دانـش تفسـیری، کالمـی و فقهـی در اختیـار 

داریـم ایـن میـراث برای مـا تقریبًا کامل اسـت 

و فقط مشـکل دسـته بندی و طبقه بندی و نوع 

ارائـه آن را داریـم یـا نـه؟  اصاًل خـوِد این میراث 

را بـا کار اجتهـادی مي تـوان ارتقـا داد و روزآمـد 

کـرد؟ شـخصًا آن موقـع از همیـن مبحـث دوم 

دفـاع می کـردم و بـه دوسـتان می گفتـم زودتر 

دسـت به یک اقدامی بزنید ما بایسـتی بتوانیم 

به سـؤال های مسـتحدثه و جدید، پاسـخ دهیم 

و اگر ندهیم آن وقت بزرگ ترین مشـکلی که به 

دنبال این پیش می آید )و مسـئله بعدی اسـت 

کـه اشـاره خواهیـم کـرد(، این کـه خودمان هم 

نمی توانیم متوجه شـویم که این مفهوم اقامه 

دیـن بـر آن پایـه و ارکان اصلـی کـه می خواهـد 

اسـتوار شـود چگونه اسـتوار می شـود، بعد هم 

حـوزه سـردرگم مـی شـود  و بعـد هـم همه چیز 

رهـا می گـردد، و ايـن درگذشـته اتفـاق افتاد! 

متأسـفانه ایـن کار دنبـال نشـد و حـاال در 

ده سـال اخیـر هـم یـک گـروه در حـوزه سـعی 

می کننـد حـوزه را برگرداننـد بـه فضـای سـنتی 

و عـده ای دیگـر سـعی می کننـد حـوزه را در یک 

دیوان سـاالری  و به زعم خودشـان در یک نظم 

جدی تـری قـرار دهند. البته هیچ کدام از این ها 

پاسـخ بـه سـؤال اصلـی نیسـت! علـت هـم این 

اسـت کـه سـؤال، از جـای اصلی خـودش دنبال 

نمی شـود. مسـئله اصلـی این کـه مـا متوجـه 

شـویم کـه بـه هـر مسـئله بایسـتی به صـورت 

مسـئله ای کـه سرنوشـت جامعـه اسـالمی و 

جهـان تشـیع و جهـان اسـالم را تعیین می کند 

روبـه رو شـویم. مثـال این که ایـن بحث از زمان 

شـیخ طوسـی تاکنـون مطـرح بـوده،  کـه وقتی 

مـال مظنونـی ضمانـت شـده حـاال تلـف شـود 

)  اعـم  از این کـه ضمانـت غصب باشـد و یا ذمه( 

تلـف شـود، از آن موقعـی کـه آن ضمانت کـردن 

قـرار می گیـرد کجـا را مـا بایـد مقیـاس تلـف 
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حسـاب کنیـم؟ آیـا موقـع ادای آن اسـت؟  آیـا 

اگـر قیمـت بـاال رفت چکار کنیـم؟  آیا مربوط به 

آن حالـت زمـان تلف و عدم دست رسـی اسـت؟ 

انـواع تلـف چگونه اسـت؟ و ... . یکی می گوید: 

مـن رأی  ایـن اسـت کـه بگویـم یـوم االداء،  آن 

دیگری بگوید: یوم االسـقاط و تلف شـدن و ... . 

نظـام  دادگاه هـای  پنجاه درصـد  امـروز 

جمهـوری اسـالمی در بخـش معامـالت، اسـیر 

عـدم تبییـن همیـن مسـئله اسـت و قانـون، 

مفهـوم خسـارت را به صـورت اجمالـی و مبهـم 

باقـی گذاشـته اسـت. نتیجـه اش  دادنامه های 

متناقـض و متعـارض می شـود. مسـئله ایـن 

نیسـت کـه مـن می خواهم یک بحـث فقاهتی 

را دنبـال کنـم کـه چـرا انتخـاب می کنـم و چـه 

مبدأیـی را انتخـاب می کنـم ، بحـث سـر ایـن 

اسـت که بحران داللت و حجیت اتفاق می افتد 

و جامعـه بـا ایـن حالـت مواجـه می شـود کـه 

چـه مبنایـی بـه صورت اصل متیقـن و غیرقابل 

خدشـه می توانـد از نـوع معامـالت و امـوال 

مـردم حفاظـت کنـد و خسـارت 

را از دوش مـردم بـردارد؟ پـس 

اگـر حـوزه خـودش را در مقـام 

تعییـن و فیصله دادن بر اسـاس 

حجیـت و اعتبـار در دانش دینی 

)اعم از کالمی، فلسـفی، فقهی و 

تفسـیری( می دانـد بایـد این کار 

را هـم انجـام دهـد و نمی توانـد 

از دسـت خـود رهـا کنـد و بـه 

مقـدار زیادی به کارهای سـطوح 

پایین تـر بپـردازد و بعد بخواهید 

ایـن اعتبـار و حجیـت را به دسـت آَوَرد و جامعه 

بـه آن اقبـال کنـد و جلـو رود، بـه اصطـالح اگـر 

جامعـه نتوانـد بـا این مبادی دینی و آموزه های 

دینـی به صـورت حجـت و معتبـر زندگـی کند و 

دائـم تالطـم بـر او پیـش بیایـد خیلـی طبیعی 

جـدا  جامعـه  از  بزرگـی  بخش هـای  اسـت 

می شـوند از آن مـواردی کـه به صورت ره یافت و 

نوعی مسـیر زندگی برایش مطرح شـده اسـت. 

حوزه: پس به این رسـیدیم که حوزه بایسـتی 
یـک ایـده و یـک برنامـه بـرای گـذار از بحـران 

حجیت و اعتبار داشـته باشـد که البته فرمودید 

در ایـن سـند تحـول حوزه یافت نمی شـود. حال 

سـؤال این اسـت که آیا برای گذار از این بحران، 

بایـد بـه منابع جدیـدی غیر از منابـع چهارگانه، 

دسـت یابی داشـته باشـیم؟ یا نه با همان منابع 

چهارگانـه کـه وجـود دارد تحفـظ کنیـم، ولـی 

بـر روی فهـم و مبانـی خودمـان در سـه سـطِح 

بازنگـری، بازبینـی و بازسـازی کار کنیـم و گذار 

از بحـران اعتبـار و حجیـت را در این سـه سـطح 

دنبـال کنیم؟

اآلن  مـا  حجة االسـالم نبوی: 
منابـع جدیـدی نمی خواهیـم؛ 

یعنـی همان منابع چهارگانه، در 

واقـع دو منبع بیشـتر نیسـتند؛ 

یکـی عقـل و دیگـری هـم متن 

وحیانـی اسـت، اعـم از این کـه 

این متن، آیات باشـد یا روایات 

یـا حکایـت سـنت باشـد. منتها 

وقتـی می خواهیـم اول بـه یک 

آن  بایسـتی  برسـیم  اسـتنتاج 

گــروه  یــک  هــم  اخیــر  ده ســال 
حــوزه  می کننــد  ســعی  حــوزه  در 
ســنتی  فضــای  بــه  برگرداننــد  را 
و عــده ای دیگــر ســعی می کننــد 
حــوزه را در یــک دیوان ســاالری  
یــک  در  خودشــان  زعــم  بــه  و 
دهنــد.  قــرار  جدی تــری  نظــم 
ــخ  ــا پاس ــدام از این ه ــه هیچ ک البت
ــت  ــت! عل ــی نیس ــؤال اصل ــه س ب
از  ســؤال،  کــه  اســت  ایــن  هــم 
دنبــال  خــودش  اصلــی  جــای 

. د شــو نمی 
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واقعیت اسـتنتاج را در مسیری 

در پیش بگیریم که بتواند نشان 

دهـد که واقعًا داریم این مسـیر 

می رویـم.  پیـش  را  طریقیـت 

یکی از کارهایی که بعد از شـیخ 

انصـاری خیلـی گسـترده شـد و 

چه بسـا خوِد شـیخ، با آن سـیره 

و طریقه هم چندان سازگار نبود 

ایـن بـود کـه حرکـت به سـمت 

اجمال نـص و بی فاصله وجوب 

اصـول عملی و تأسـیس اصول، 

خیلی گسـترده شـد؛ این به معنای این اسـت 

که ما نمی خواهیم اعتبار و حجیت را به گردن 

بگیریـم و پاسـخ آن را بدهیـم . فرض را بر این 

مـی گذاریم که با همـه مراجعه ای که به آیات 

کردیم اجمالش برطرف نشد به روایات مراجعه 

کردیم، اجمالش برطرف نشد... . 

در حالی که ما باید سخت کوشی را در احتجاج 

همین آیات و روایات دنبال کنیم تا استنتاج 

را از مسیر رسیدن به نتایج و طی کردن مسیر 

طریقیت به نقطه ای قابل قبول و موجه برسانیم، 

مگراين كه اگر این گونه باشد، بخش اعظمی از 

آنچه که مربوط به داللت آیات و روایات است 

هم چنان حالت اجمال باقی می ماند. بنابراین 

این دو پایه را به جای خود داریم. ولی یک 

مورد سومی را كه تجربه است هم می خواهم 

مورد توجه قرار دهم. ما تجربه را در فهم دینی 

دخالت نمی دهیم و آن را به صورت یک امر 

مطلق، حجت نمی دانیم. اما باید به این توجه 

کنیم که داللت تعقلی همگام با آیات و روایات، 

وقتی می خواهد به ما "خروجی" 

بدهد )یا به تعبیر قرآن، حیات 

طیبه دهد(، نمی توان بی تفاوت 

از کنار تجربه گذشت. 

مرحوم شـهید صدر سعی کرد 

از یـک نظریـه ای دفـاع کنـد )که 

البته آن نظریه عقیم هم هسـت 

و نتیجـه هم نمی دهد!(؛ ایشـان 

می خواسـت بگویـد ما بایسـتی 

از فتـاوای مختلـف، بهترین هـا 

و سـازگارها را جمـع کنیـم، بعـد 

آن نظریـه را بسـازیم کـه حیـات طیبـه را شـکل 

بدهـد، ولـی سـؤال از شـهید صـدر ایـن اسـت، 

كسـی که این هـا را جمع می کنـد با چه حجیت 

و اعتبـاری می خواهـد این هـا را جمـع کنـد و 

چگونـه؟ اگـر آن حجیـت برتـر از بقیـه اسـت آن 

خـودش همیـن نظريـات را شـکل مـی دهـد و 

جمع می کند؟ اگر هم مسـاوی یا مادون اسـت 

کـه طبعـًا نمی تواند اعتبار کافی داشـته باشـد. 

در واقـع می خواهـم بگویـم مبحـث داللـت را 

نمی توانیـم وسـط کار رهـا کنیـم، بایـد مبحث 

را درسـت دنبـال کنیـم و جلو برویم، همین طور 

به صـورت مراجعـه مرکـب و متراکـب و زیـاد 

بشـود بـه آیـات و روایات. 

گاهـی می بینیـم کـه اسـتنتاج متوجـه دو 

دسـته آیـات و روایـات اسـت. امـا شـما دسـته 

بحـِث  می بینیـد  می کنیـد  بـاز  کـه  سـومی 

دقیق تـری مـی شـود و دسـته چهـارم را کـه 

بـاز می کنیـد می بینیـد دقیـق تـر می شـود یـا 

اصطالحًا دسـتگاه شـما معادالت و مجهوالتش 

مــا تجربــه را در فهــم دینــی دخالت 
نمی دهیــم و آن را به صــورت یــک 
امــر مطلــق، حجــت نمی دانیــم. 
ــه  ــه ایــن توجــه کنیــم ک ــد ب امــا بای
داللــت تعقلــی همــگام بــا آیــات 
می خواهــد  وقتــی  روایــات،  و 
بــه مــا "خروجــی" بدهــد )یــا بــه 
تعبیــر قــرآن، حیــات طیبــه دهــد(، 
کنــار  از  بی تفــاوت  نمی تــوان 

گذشــت.  تجربــه 
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دائم باال می رود . شـما اول فکر می کردید یک 

دسـتگاهی داریـد یـک معادله یـک مجهول که 

سـؤال می کردید مثاًل سـهم زنان نسـبت به این 

حصـه و برخـوداری چقـدر باشـد و ایـن روایـت 

جـواب می دهـد و تمـام شـد! از یـک روایتـی 

اسـتنتاج می کنیـد و تمـام! بعـد می بینیـد که 

نـه! دسـته دیگـری وارد شـد و یـک نـوع تداخل 

حقـوق و سـهم ها دارد اتفـاق می افتـد؛ بعد، دو 

دسـته روایـت را نـگاه می کنیـد ، همین طـور 

معـادالت و مجهـوالت باال می رود؛ سـپس سـه 

دسـته روایـت را نـگاه می کنیـد، بعـد معادالت 

بسـیار  کـه مسـئله  مـی رود؛ می بینیـد  بـاال 

حسـاس تر می شـود. به عنـوان مثـال همیـن 

اآلن قـوه قضائیـه بـا این کـه قبـاًل دعـاوی را 

جداجـدا اسـتماع و رسـیدگی می کـرد، اكنـون 

همـان دعـاوی را کـه رسـیدگی می کنـد بـه 

طـرف مقابـل حـق تقابـل می دهـد، یعنـی یک 

دعـوی تبدیـل بـه دعـوای تقابل شـده، یعنی از 

روز اول متقابـل اسـتماع می کنیـد تـا وقتـی 

بخواهـد بـه رسـیدگی برسـد. یکـی از مسـائل 

نظـام قضایـی مـا همین طور اسـت کـه دعواها 

را در خواسـته تجزیـه می کنـد و این تواردهایی 

کـه در ایـن تجزیـه اسـت بـه نوعـی دعواهـا را 

از همـان اول متالشـی می کنـد و سـپس یـک 

نـوع رسـیدگی های طوالنـی  و گاهـي متعارض 

اتفـاق می افتـد. ایـن اصلـش برمی گـردد به آن 

نـوع نگاهـی که ما می خواهیم در امر اسـتنباط 

دینـی و تفسـیر دینـی انجـام بدهیـم. 

لـذا ایـن بحـث بسـیار مهـم اسـت، منتهـا 

مـن بـه تجربـه عـرف متشـرعه در درون عمـل 

بـه موازیـن دینـی و بازتـاب آن، معتقد هسـتم 

و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه قدمـای از فقها 

می خواسـتند با عنوان "سـیره متشرعه" بگویند 

و عمدتـًا همیـن بود، یعنی وقتی موازین دینی 

را می خواهم عمل کنم، در ظرف مقدور انسـان 

یـک جریانـی پیـدا می کنـد ایـن جریـان چیزی 

نیسـت کـه بتوانید به هیچ وجـه نادیده بگیرید 

و اگـر نادیـده بگیریـد تحمیـل صـرف مفاهیـم 

اسـتنتاجی و ذهنی بر واقعیات عینی می شـود 

کـه عملـی نیسـت. بلـه، مـا تجربـه بـه صـورت 

مطلـق را قبـول نداریـم به خصوص تجربه ای که 

بیرون از فضای فکر دینی هم عمل بشـود، ولی 

تجربـه ای کـه مربـوط به سـیره و جریان عمل به 

موازیـن دینـی و آموزه هـای دینـی اسـت، ایـن 

خـودش یـک شـاخص تصحیـح کننـده اسـت؛ 

منبع اسـتنتاج نیسـت، اما استنتاج را تصحیح 

می کنـد و ربـط و ضبـط و کـم و زیـاد را شـکل 

می دهـد. 

اصـاًل شـما می بینیـد کـه در میان متشـرعه، 

ازدواج دختران در سـنین هفت و هشت سالگی 

یـک رویـه ای باشـد؟ مـا هرگـز چنیـن چیـزی 

نمی بینیـم و در خانواده هـای متشـرعه وجـود 

نداشـته، بالعکـس در خانواده هایـی کـه غیـر 

متشـرع اند، بيشـتر ديـده می شـود. این هـا را 

زیـاد داریـم، افـرادی کـه قیافه هـای متجـدد و 

مـدرن را بـه خودشـان می گیرنـد و یا خودشـان 

را مـدرن تلقـی می کننـد و زندگـی خودشـان را 

این گونـه شـکل دادنـد هیچ یـک از عالئم دینی 

در زندگی شـان نیسـت، امـا چنـد خانـم را جمع 

می کنند در شـرکتی و برای این که مراوداتشـان 
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بـه نوعـي قابـل دفـاع باشـد همـه این هـا را بـا 

اسـتناد بـه احـکام دینی)مثـاًل چهارتـا همسـر 

دائـم و چنـد تـا موقـت( توجیـه می کنند! پس 

برگردیـم یـک مبحـث را درسـت تر ببینیـم آیـا 

مبحـث غـرر در ازدواج موضوعیـت دارد یا ندارد؛ 

و مسـائل دیگـر... .

نام گـذاری و وصفـی  آخـر، وصـف  نکتـه 

بـرای کلیـت مسـیر زندگـی دینـی اسـت کـه 

حـوزه علمیـه بتوانـد ایـن اتصـاف را بـه جامعه 

منتقـل کنـد. اآلن دعوایـی کـه در دو دهـه اخیر 

مطـرح شـده و برخـی هم حرف اسـالم رحمانی 

را مطـرح کردنـد. مدعیـان اسـالم رحمانی چون 

فلسـفی،  ابعـاد  میـان  نتوانسـتند  خودشـان 

کالمـی، اعتقادی، مباحث تفسـیری و فقاهتی 

جمـع کننـد، آخرین سـنگری کـه  پیدا کردند )با 

توجـه بـه فضایـی که در دنیا وجود دارد(، ادعای 

دیـن حداقلـی و در کنـار آن، اسـالم رحمانـی 

را مطـرح کردنـد. منظورشـان ایـن اسـت که دو 

تـا حکـم اساسـی را مطـرح کننـد: یـا این کـه 

معتقدنـد از ابتـدا آیـات قرآنی و روایات نسـبت 

بـه جنبه هـای مجازاتی، یک نـوع اصالت و یک 

نـوع خـاص اصیـل الهـی را بیـان نمی کنـد و به 

اصطـالح مدعی انـد کـه خداونـد رحمانیت اش 

آن قـدر واسـع اسـت کـه این ها در حـد یک نوع 

تشـرزدن اسـت، در حد یک نوع وعده و وعید و 

ترسـاندن بـوده اسـت، امـا هیـچ اراده حقیقی و 

واقعـی در ایـن اشـاعه الهـی نیسـت کـه این ها 

بخواهـد واقع شـود! 

چنیـن  هـم  اگـر  می گوینـد:  این کـه  یـا 

وعیدهایـی در زمـان خودش بـوده و جدی بوده 

مربوط به ادبیات تاریخی آن زمان است و امروز 

دیگـر آن قـدر تأکیـد بر آن ها موضوعیـت ندارد! 

بـه نظـرم حوزه در این سـه چهار دهه گذشـته و 

در ایـن میانـه، اصـاًل وضـع وجايـگاه خودش را 

نتوانسـته مشـخص کنـد، نتوانسـته بفهمد که 

چـه می کنـد! طبیعتـًا هرچقـدر بهتـر بتوانیـم 

مسـائل را تبییـن کنیـم متعاقبـًا در بخـش 

مربـوط بـه این کـه حقیقـت اسـالم را چگونـه 

تفسـیر می کنیـم و چگونـه زندگی هـا جهـت 

داده می شـود از ایـن تالطـم اسـالم رحمانـی 

بیـرون می آیـد و اصـاًل ایـن بحث، بحـث زايدی 

می شـود. موضـوع بحـث مـا ایـن نیسـت کـه 

این هـا می گوینـد دین رحمانـی و ما می گوییم 

دیـن مجازاتـی! بحث در این جا بسـیار گسـترده 

اسـت. می بینیـد درجـات زندگـی و طبقـات 

زندگی و سـبک زندگی، نوعی از مباحثی که در 

ــه عــرف متشــرعه در درون  ــه تجرب مــن ب
عمــل بــه موازیــن دینــی و بازتــاب آن، 
چیــزی  همــان  ایــن  و  هســتم  معتقــد 
اســت کــه قدمــای از فقهــا می خواســتند 
بــا عنــوان "ســیره متشــرعه" بگوینــد و 
 همیــن بــود، یعنــی وقتــی موازیــن 

ً
عمدتــا

در  کنــم،  عمــل  می خواهــم  را  دینــی 
ظــرف مقــدور انســان یــک جریانــی پیــدا 
ــه  ــت ک ــزی نیس ــان چی ــن جری ــد ای می کن
نادیــده بگیریــد  بــه هیچ وجــه  بتوانیــد 
صــرف  تحمیــل  بگیریــد  نادیــده  گــر  ا و 
مفاهیــم اســتنتاجی و ذهنــی بــر واقعیــات 

کــه عملــی نیســت.  عینــی می شــود 
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این جـا قابـل توجه اسـت و می تواند نسـبت به 

بخشـی از بخش هـای جامعـه مـورد توجـه قرار 

گیرد. این ها همه بایسـتی در آن بخش مربوط 

بـه اعتبـار و حجیـت تفسـیر دینـی مـورد توجه 

قـرار بگیـرد و بحث هـای دقیق تری شـکل بدهد 

و جلـو بیایـد بـه همیـن دلیـل مرحـوم میرزای 

شـیرازی وقتی آن بحث ترّتب را مطرح می کند 

منظورش این اسـت که شـما بایسـتی الیه الیه 

بـه جامعـه نـگاه کنیـد و اتفاقًا مـذاق روایات و 

آیـات قرآن کریـم بیـش از همـه همیـن را بیان 

می کنـد.

امـا هـر قسـمتی کـه 

وارد می شـوید می بینیـد 

کـه اصـاًل یـک نـوع اطالق 

یـک طرفـه را نمـی توانید 

تعریـف کنیـد و بـراي این 

اطـالق یـک طرفه مسـئله 

را تمـام شـده و فیصلـه 

بدهیـد بـه همیـن دلیـل 

مـا  بگوییـد  می توانیـد 

این جا در خیلی از مسـائل 

ادعای بدوی داریم و بایسـتی مالحظات بعدی 

را مـورد توجـه قـرار دهیـم و جلو بـرود و لذا این 

مسـئله آخـری اجمالش برای جامعه ما بسـیار 

سـختی دارد و آثـار دورکننـده ای دارد، جامعـه 

نفهمـد بـا چـه وضعـی مواجـه اسـت، نفهمد در 

جریان رشـد فکری و تربیت دینی و در مجالس 

دینی مسیری که جلو می رود و دست آوردی که 

به دسـت می آورد چيسـت. این اواخر هم ما به 

یـک نوع آشـفتگی هایی در میـان مبلغان دينی 

داریـم می رسـیم؛ یعنـی بـا مبلغانـی مواجهیم 

کـه اصـاًل از مسـئله حسـاب و کتـاب و غضـب 

الهـی دارنـد فاصلـه می گیرند، وقتـی با حمایت 

گسـترده مـردم مواجـه می شـوند می خواهنـد 

صرفـًا بـه سـمت این که از جنبه هـای مربوط به 

عفو و بخشـش حرف بزنند تا بتوانند در جامعه 

جاذبـه ایجـاد کننـد، امـا حجیـت و اعتبـار چـه 

می گوید؟! مشـخص اسـت کـه نمی توانید یک 

انسـان که در این مسـیر، مدت زمان قابل توجه 

ده سـال، بیست سـال و هـزاران رفتـار نادرسـت 

و رفتـار گنـاه و خطـا را 

بـا هـم جمـع کـرده، شـما 

بـه صـرف یـک نـوع وعده 

رحمـت و رحمانیت، همه 

این هـا را در او بخواهیـد 

و او را سـریعًا بـه یـک نوع 

نتایـج برسـانید، خـود او 

هـم راضـی نمی شـود! 

کـــه  این جاســـت 

ــخت و  ــوزه کار سـ کار حـ

ــه  ــت و بـ ــواری اسـ دشـ

ــه  ــوزه بـ ــه حـ ــش از همـ ــد بیـ ــرم می آیـ نظـ

ـــد  ـــه کن ـــودش توج ـــی خ ـــئولیت ذات ـــن مس ای

یعنـــی اول مســـئولیت را قبـــول کنـــد و بگویـــد 

ایـــن مســـئولیت متوجـــه مـــن اســـت و او را 

عهـــده دار بشـــود، در پیـــش بگیـــرد و بـــرود 

جلـــو.  االزهـــر وضعیتـــش شـــبیه ماســـت، 

ـــک  ـــار ی ـــم دچ ـــوزه ق ـــل ح ـــم مث ـــی او ه یعن

تالطـــم شـــده اســـت. درحالی کـــه ســـلفی ها 

وضعیـــت مـــا دچـــار نیســـتند! البتـــه ســـلفی ها 

ح  اآلن دعوایــی کــه در دو دهــه اخیــر مطر
شــده و برخــی هــم حــرف اســالم رحمانــی 
اســالم  مدعیــان  کردنــد.  ح  مطــر را 
نتوانســتند  خودشــان  چــون  رحمانــی 
میــان ابعــاد فلســفی، کالمــی، اعتقادی، 
جمــع  فقاهتــی  و  تفســیری  مباحــث 
ــد  ــه  پیــدا کردن کننــد، آخریــن ســنگری ک
)بــا توجــه بــه فضایــی کــه در دنیــا وجــود 
کنــار  دارد(، ادعــای دیــن حداقلــی و در 
کردنــد.  ح  آن، اســالم رحمانــی را مطــر
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در داراالفتـــاء مکـــه، حداقـــل وضـــوح بیشـــتری 

دارنـــد در پاســـخ و قاعده منـــدی اســـالم را 

ـــه  ـــه ای ک ـــد؛ ادل ـــا دارن ـــتر از م ـــغ بیش در تبلی

ــه ای  ــا ادلـ ــد و یـ ــان بدهـ ــتی ها را نشـ درسـ

ــرح  ــد، مطـ ــان دهـ ــتی ها را نشـ ــه نادرسـ کـ

می کننـــد و خـــود همیـــن، یـــک نـــوع 

ـــاد  ـــادی را ایج ـــیار زی ـــکاری بس ـــوح و آش وض

می کننـــد. ایـــن شـــبکه های ماهـــواره ای 

کـــه از معـــارف شـــیعی می خواهنـــد دفـــاع 

ـــادالت  ـــوع مب ـــک ن ـــه ی ـــه ب ـــرای این ک ـــد ب کنن

کامـــاًل عوامانـــه افتادنـــد و روی مســـائل بســـیار 

ســـطحی و پیـــش پـــا افتـــاده وارد جـــدل شـــدند 

از ایـــن رو، توان منـــدی مناســـب نســـبت بـــه 

ســـلفی ها را ندارنـــد و در ایـــن مباحـــث آن طـــور 

ـــد.  ـــو برون ـــد جل ـــاید نمی توانن ـــد و ش ـــه بای ک

مثـــاًل هـــر چقـــدر اآلن اقامـــه دلیـــل کنیـــم 

ــب  ــت و مکتـ ــل بیـ ــق اهـ ــت طریـ برحقانیـ

امامـــت ، وقتـــی مراجعـــه می کنیـــد کـــه 

ــا  ــالم بـ ــان اسـ ــا در جهـ آن هـ

ـــه  ـــد ک ـــت می کنن ـــی صحب زبان

ـــدار  ـــه مق ـــن  را ب امیرالمومنی

بســـیار بیشـــتری از خـــود مـــا در 

ـــه او  ـــرت ب ـــنت حض ـــیره و س س

ــی  ــد ، طبیعـ ــتناد می کننـ اسـ

اســـت کـــه اثرگـــذاری کار آن هـــا 

بیشـــتر اســـت. 

هنـوز مـا بـه ایـن مسـئله بـه 

ندادیـم کـه در  خوبـی جـواب 

دوران امیرالمؤمنیـن  و نـوع 

مناسـبات ایشـان با جریان های 

سیاسـی چه اتفاقی افتاد. آن هایی که معارضه 

کردنـد و اسـلحه برداشـتند، بر پایـه چه قواعدی 

بـود؟ مـا هنـوز از همـه نهـج البالغـه در این حد 

کـه بتوانیـم بـه یک نتایـج واضح و روشـنی در 

مباحثـات و داللت هـای خودمـان برسـیم، آن 

وضـوح الزم را نداریـم و دچـار تالطـم هسـتیم 

و این جاسـت کـه ایـن تالطـم مفهـوم اقامـه را 

بـرای مـا دچار مشـکل می کنـد. بنابراین قبل از 

این کـه بـه ترویـج و تبلیـغ برسـیم )کـه آن هم 

جـای خود بسـیار مهم اسـت(، بایـد آقایانی که 

در تدویـن سـند چشـم انداز ایفـای نقش کردند 

دوبـاره یـک بررسـی جدی تـری بکننـد و ایـن 

نقـاط را بـه نحـو مناسـب تری ببیننـد.

حـوزه: اگـر ایـن تقسـیم بندی را قبـول داشـته 
باشـیم کـه حـوزه سـه مـوج را تاكنـون دنبـال 

کـرده اسـت: مـوج اول، مـوج مجتهـد و مقلـد 

کـه نقطـه عطـف عالمـه حلی اسـت. یک موج 

دیگـر، نائـب امامی تا مال باشـی که می رسـیم 

بـه صفویـه  و عالمه مجلسـی یا 

محقـق کرکی را دنبـال می کنیم 

و مـوج سـوم، موج امـام و امت 

اسـت که امام در حـوزه ایجاد 

کـرده اسـت. اآلن چهل سـال بـا 

ایـن موج سـوم، حـوزه زندگی را 

اداره کـرده، اگـر بخواهیم از این 

مـوج برگردیـم به دو مـوج اولی 

بازگشـت مـی کنیـم یعنـی بـه 

همـان تفکر سـنتی یـا حکومت 

دسـت گردان یـا چیزی کـه زیاد 

نمی توانـد بـرای این موج سـوم 

کار  حــوزه  کار  کــه  این جاســت 
بــه  و  اســت  دشــواری  و  ســخت 
همــه  از  بیــش  می آیــد  نظــرم 
حــوزه بــه ایــن مســئولیت ذاتــی 
اول  یعنــی  کنــد  توجــه  خــودش 
ــد  ــد و بگوی ــول کن ــئولیت را قب مس
مــن  متوجــه  مســئولیت  ایــن 
ــود، در  ــده دار بش ــت و او را عه اس
پیــش بگیــرد و بــرود جلــو.  االزهــر 
وضعیتــش شــبیه ماســت، یعنــی 
او هــم مثــل حــوزه قــم دچــار یــک 

اســت. شــده  تالطــم 
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جالب باشـد. به نظر شـما، اگر حوزه بخواهد در 

راسـتای همـان بحث چهـارم که اشـاره کردید، 

توازونی بین اسـالم فرهنگی و اسـالم مدنی و 

یا اسـالم حداقلی رحمانی با اسـالم حداکثری 

بخواهـد ایجـاد کند و همان تفکر امام را دنبال 

کند )و برنگردد که اگر برگردد، حاال حاالها حوزه 

ايسـتا نمی شـود!(. به نظر حضرت عالـی، حوزه 

چکاری بایسـتی بکند تا بتواند این موج سـوم 

را هوش مندانـه دنبـال کنـد؟ حوزه بایسـتی از 

کجا شروع کند که از این موضع برنگردد ؟

از  اگـر حـوزه  به نظـرم  حجـة االسـالم نبـوی:: 
حرکت هـای جزئی تـر کارهـا شـروع و مسـیر 

خودش را پیدا کند بهتر است از این که مبحث 

را از کلـی شـروع کنـد و بعـد بخواهـد جزئـی 

و فرعـی و تقسـیم کنـد.  اوایـل دهـه هفتـاد 

دوسـتانی که مرتبط و فعال بودند در مجموعه 

مرکـز مدیریت حوزه که آن موقع خیلی سـابقه 

زیادی نداشت، به من گفتند: بیایید مسئولیت 

مرکز پاسـخ گویی به سـؤاالت دینـی را در حوزه 

به عهـده بگیریـد و جلـو برویدـ  فکـر می کنم از 

همـان اوایـل بـود که آقای حسـینی بوشـهری 

مدیـر حـوزه شـده بودنـدـ  البته 

پیشـنهاد این بود که مسئولیت 

مرکز با خود ایشـان اسـت منتها 

یـک نفـر مسـئولیت جانشـینی 

ایشـان را به عهده بگیرد و کار را 

مدیریت کند. من بحثم این بود 

که آیا شـما می خواهید هرکس 

که سؤال کرد باألخره یک جواب 

بـه او بدهیـد یـا نـه؟! )آن هـم 

جوابی پیش رونده و برهانی و متقن و اگر هم 

الزم است به رفت و برگشت بین سؤال و جواب 

مسـیرش را طـی کنـد تا به آن جا برسـد( بعد از 

بحث هایی که شـد کاماًل تأکید داشـتند که نه! 

ایـن دومـی را نه می توانیم انجـام بدهیم و نه 

خوب اسـت انجام دهیم! من تأکیدم این بود 

که السؤال یجر السؤال باشد و البته خوب نشد. 

کم کـم دفتر تبلیغات اسـالمی آمـد با برخی از 

مجله ها و در گذر زمان مقداری از این مباحث 

و مسـائل به سـمتی رفت که از آن فضای رایج 

فکر حوزوی هم بیرون رفت و نتوانستند از آن 

به خوبـی دفـاع کنند. بنابراین مـا از نکات ُخرد 

شـروع کنیـم و یک بحـث را جلو ببریـم. قبول 

کنیم ما با این سـؤال می خواهیم یک رشـته و 

شاخه از آنچه که به زندگی و حیات عامه مردم 

است را پاسخ دهیم و حل کنیم. این طور نگاه 

نکنیـم کـه یک نفر شـبهه برایـش پیش آمده ، 

سؤال و شبهه او را رفع کنیم. اگر بخواهیم راه 

را درست طی کنیم باید همان طریقیت درست 

را طـی کنیـم. به هرحـال ماجزء به جـزء دراین 

مسـائل باید شـروع کنیم و آن را به عنوان خط 

زندگی تلقی کنیم، لذا می گویم 

کوچ جدیدی دارد پیش می آید، 

ایـن اسـت که مـا تفسـیر دینی 

را بایـد بـا متقن تریـن دالیلـی 

خـودش  طریقیـت  اعتبـار  کـه 

دارد بایسـتی بـه جامعـه ارائـه 

کنیم؛یعنـی مـا اآلن داریـم بـه 

سـمتی می رویم که دیگر رساله 

عملیـه بـدون این که اشـاره کند 

 قبــل از این کــه بــه ترویــج و تبلیــغ 
آن هــم جــای خــود  )کــه  برســیم 
بســیار مهــم اســت(، بایــد آقایانــی 
کــه در تدویــن ســند چشــم انداز 
ــک  ــاره ی ــد دوب ــش کردن ــای نق ایف
بررســی جدی تــری بکننــد و ایــن 
مناســب تری  نحــو  بــه  را  نقــاط 

ببیننــد.
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که من این فتوا را به این روایت استناد کرده ام 

)یا به این اصل یا به این سیره و...( بدون اشاره 

بـه این اصاًل نمی تواند خـوب جلو برود هر چه 

جلـو رود آن بخش محضی که به عنوانی جنبه 

عوامی دارند و تقلید محضی را می پذیرند، این 

بخش کاماًل محدودتر و منقبض تر می شود. 

اخیـرًا یکـی از بازاریـان قـم و تهـران، بـه 

نمایندگـی از عـده دیگـری آمـد نـزد مـن و 

صحبت هـا و گالیه هـای زیـادی کـرد، حـرف 

ایشـان عجیـب بـود درحالی که از نسـل قبلی ما 

هـم هسـتند، یعنـی پیرمـرد بودنـد و از ایشـان 

چنیـن انتظـار نمی رفـت. ایشـان از من پرسـید 

کـه تقلیـد یعنی مـا واقعًا بایسـتی دنبال ذائقه 

فقاهتـی یـک مرجـع بزرگـواری کـه فتوایـی را 

داده بایـد کاًل دنبـال ایـن قضیـه برویم چه بسـا 

این کـه در شـئونات کـه جلو می رویم مسـائلی 

را می بینیـم کـه حـل نمی شـود و نمـی توانیـم 

ایـن را بـرای خودمـان هضم کنیم. واقعًا چنین 

تقدیـری را شـما داریـد بـرآن تأکیـد می کنیـد! 

در پایـان هـم بـه مـن گفت که بسـیاری از اهل 

کسـب و کار بـازار در مـورد این که وجوه شـرعی 

را بدهیـم و ایـن وجـوه شـرعی را شـما بگیرید و 

مصالحـی را به طـور کلـی برای خودتـان تعریف 

کـرده باشـید کـه نتوانیـد خروجـی واضـح ایـن 

مصالـح را هـم بـه مـا نشـان دهیـد مـا قانـع 

نمی شـویم و لذا ایشـان داشـت صحبت می کرد 

کـه مثـاًل فالن رفیق ما درآمد بسـیارخوبی دارد، 

ایشـان رفته از یکی از بزرگان نجف اجازه گرفت 

و قمی ها اجازه ندادند و حسـب این اجازه دارد 

دویسـت یـا سـی صد خانـوار فقیـر و سـادات را 

ماهیانـه کمـک می کند. امـا گفته خودم حاضر 

نیسـتم ایـن وجـوه را بدهـم. خـوب بعضـی از 

مـدارس علمیـه بـه نحو فاخر سـاخته می شـود 

و یـا برخـی تشـریفات و هزینه هـای سـنگین 

برایـش می شـود خـوب طبیعی اسـت کـه برای 

مـردم شـبهه ایجـاد می کنـد و مـردم را متزلـزل 

می کنـد. ولـی مـا کاًل در بحـث داللـت داریم به 

ایـن سـمت می رویـم ، البتـه بـه کلیـت زندگی 

برگردیـد چـرا بـه مسـائل دینـی رو آوردید. 

امـروزه علـم پزشـكی در بخش هـای مهـم 

شـبکه  فضاهـای  ایـن  در  آمـده  تخصصـی 

اجتماعـی و فضاهـای عمومـی کـه مطـرح 

می شـود و خودش را با تمام قوا عرضه می کند 

تـا ببینـد کـه چقـدر مـی توانـد در این جـا دوام 

بیـاورد . چقـدر دعـوای سـنگینی میـان طـب 

سـنتی و اسـالمی و شـیمی دارویی وجود دارد، 

منتهـا مـردم دنبـال صحت و سـالمت هسـتند، 

آن ها خروجی صحت را می خواهند درک کنند. 

بخش هـای مهمـی از طـب سـنتی نـه درسـت 

مـدون شـده و نـه درسـت می توانـد آزمایشـات 

خـود را عملیاتـی کند و جواب خودش را بگیرد.

این جاسـت کـه اگـر جزبه جز مسـئله شـروع 

گـردد و کار خوبـی در پیـش گرفتـه شـود و رفت 

و برگشـت سـؤال و قیـود جدیـدی کـه می آیـد 

هرکـدام بتوانـد جنبه های مختلفی از پاسـخ ها 

را شکل بدهد و بعد آن طریقیت به خوبی حفظ 

شـود حتـی مـوارد مباحثاتی کـه در درون حوزه 

حـول این مسـئله به جریـان می افتد مباحثات 

فعالـی باشـد چه بسـا این کـه در کوتـاه مـدت و 

فـوری یـک نکاتـی را هـم نتواند جـواب دهد یا 
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نخواهـد جـواب دهـد، در نهایـت مسـیر مسـیر 

درسـتی طی می شـود.

حوزه: اگرجزبه جز و مسئله به مسـئله جلو برود 
به انحراف نمی رسد؟

حجـة االسـالم نبـوی: وقتـی ایـن مالحظاتی را 
کـه عـرض کردم رعایـت کنیم، یـک نوع روش 

کلـی هـم شـکل می گیرد تـا بـه آن روش کلی 

اصلی برسیم. منتها اآلن اگر بخواهیم به بحث 

انشـائیت و یا شأن توصیفی مقاصد دینی وارد 

شویم، این دعواها و مباحثات، دست كم به این 

نحو، تمام شـدنی نیسـت، اگر مـا این بحث ها 

را در چهل سـال قبـل انجـام می دادیـم، اكنون 

می توانسـتیم روش هایـی در پیـش گیریم که 

هم مقاصد در حجیت و اعتبار ما داخل می آمد 

و هم این استنادی که داریم به الفاظ و احکام 

یعنـی محمـوالت گزاره هـای دینی، بـه این ها 

می رسـیدیم و  قـدری جلـو می افتادیم. خوب 

دنبـال نکردیـم و به آن هـا نپرداختیم. اگر اآلن 

دوباره بخواهیم چنین بحثی را دنبال کنیم به 

جایی نمی رسـیم یا اگر بخواهیم برسـیم زمان 

بـه مـا اجازه نمی دهد. ما اآلن جزبه جز مسـئله 

داریم مثاًل همین بحثی که راجع به ازدواج در 

سنین پایین مطرح است. مجلس هم دنبالش 

اسـت. حـوزه علمیه بایـد بگوید 

كـه کجـای این کار اسـت، حوزه 

علمیـه می خواهـد بگوید من بر 

اسـاس پاسـداری و حامل بودن 

از مجموع آن معارف سـنتی که 

دارم، ممیـزی می کنم که ببینم 

این حرکـت آموزش  و پرورش و 

ایـن حرکـت مجلس و دولت دارد به کدام سـو 

می رود. حوزه علمیه بایسـتی به طور مشـخص 

و جزبه جز وارد بشـوند، مشخص کند عادالنه  و 

ناعادالنه بـودن تصمیم هـا را و روشـن کنـد که 

مفاهیـم واقعـی رشـد و عدم رشـد کجاها دارد 

واقع می شـود و اسـتثناها می توانند معنا پیدا 

کنـد. حـوزه باید به همه این هـا  قالب وراهكار 

بدهـد. بهتریـن کاری کـه می شـود انجـام داد 

و جـواب هـم گرفـت، انجـام همیـن کارهـای 

مقدماتـی و جزئـی اسـت و در انتهـا از مراجـع 

و بـزرگان حـوزه بخواهیـد کـه نواقـص کار را 

گوشـزد کننـد. اگـر کارهـای خوبی بشـود ما به 

یـک نوع وحـدت نظرهای فقاهتی می رسـیم. 

مـن بارهـا خدمـت مراجـع رسـیدم و راجـع به 

بعضی از مسـائل سـؤال کردم و مباحثی شکل 

گرفتـه بـود، دیـدم همـه آن چیزهایـی کـه مـا 

داریم به عنوان قیودی که بایسـتی مورد توجه 

قـرار بگیرنـد مطـرح می شـود خـود بزرگـواران 

مدنظـر داشـته اند، اما چون تمشـیت حرکت و 

آن طریقـی کـه می خواهـد مطرح بشـود نیامد 

جزبه جز مسـائل را دنبال کند، به همان فتوای 

خودشان اکتفا کردند. 

امـا کـدام یـک از آقایـان مراجـع اسـت کـه 

بگوییـد اگـر کسـی یـا خانمـی 

بیایـد ازدواج کنـد و بـه داللـت 

حدیث شـریف که: » ال یأُخذ من 

بیتهـا مـن دون اذن بعلهـا « یـا: 

» اال بـاذن بعلهـا« داللـت این آیه 

معنایـش ایـن اسـت کـه حتمـًا 

اگـر بخواهـد تـکان بخـورد اجازه 

گــر حــوزه از حرکت هــای  به نظــرم ا
مســیر  و  شــروع  کارهــا  جزئی تــر 
خــودش را پیــدا کنــد بهتــر اســت 
از این کــه مبحــث را از کلــی شــروع 
کنــد و بعــد بخواهــد جزئــی و فرعــی 

و تقســیم کنــد. 
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بگیـرد. خـوب آمـوزش و سـالمت اش را چـکار 

کند؟ و بقیه مسـائل را چکار کند؟ شـئون قیود 

زندگـی خـودش را چـکار کنـد؟ شـئون قائمه را 

یـا بدهیـد بـه زوج یا بایسـتی به او اجازه بدهید 

کـه ایـن اطـالق روایـت اخالقـی نیسـت که آن 

شـئون قائمه را مانع بشـود و جلویش را بگیرد؛ 

اگـر ایـن مباحثـه دقیـق جلـو بـرود بعـد هم در 

همیـن حـرف کلـی نمی مانـد. شـئون قائمـه 

برای هر کدام از اقشـار متفاوت اسـت بعد هم 

شـخصی می خواهـد وارد ازدواج 

شـود شـارع بـه او اجـازه داده که 

اختیارهـا و انتخاب هـای قبلـی 

خودش را داشـته باشـد، شـروط 

قبلـی خـودش را داشـته باشـد. 

جامعـه را رهنمـون کنـد بـه آن 

سـمتی که هم می توانی قیودی 

را اخـذ کنـی و هـم می توانـی از 

ممیـزات اسـتفاده کنـی کـه بـه 

شما داده شده است. این که در فتواها مالحظه 

شـده اسـت تـا بـه یـک نتیجـه و دسـت آوردی 

برسـد خیلی مهم اسـت. اگر غیر از این باشـد ما 

هم چنـان میـان رفت و برگشـت های رحمانی و 

... هسـتیم. من معتقدم اگر چند مسـئله مهم 

و حسـاس کـه جامعـه بـا آن درگیـر اسـت ایـن 

نمونـه و مسـیرش را خـوب طـی کنـد راه بـرای 

بقیـه مسـائل هـم باز می شـود.

یـک مجمـع علمـی بـا صدهـزار نیرویـی که 

در این جا مشـغول کار هسـتند و 

بـا آن همـه فضال اگـر نخواهد به 

این سـؤال ها اساسـی و جزبه جز 

مسـائل بپـردازد پـس قرار اسـت 

چـکار کند؟!

پی نوشت:
* . پژوهش گر و مدرس حوزه و دانشگاه.

به طــور  بایســتی  علمیــه  حــوزه 
وارد  جزبه جــز  و  مشــخص 
ــه   ــد عادالن ــخص کن ــوند، مش بش
تصمیم هــا  ناعادالنه بــودن  و 
مفاهیــم  کــه  کنــد  روشــن  و  را 
واقعــی رشــد و عــدم رشــد کجاهــا 
دارد واقــع می شــود و اســتثناها 
می تواننــد معنــا پیــدا کنــد. حــوزه 
قالــب  این هــا   همــه  بــه  بایــد 

بدهــد. وراهــکار 
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حـوزه: در بحـث چهـل سـالگی انقـالب اسـالمی به نظر می رسـد که 
بحـث نیـاز هـا و انتظـارات از یک سـو و نیز حقوق و مسـئولیت هایی 

کـه میـان حـوزه و نظام اسـالمی از سـوی دیگر وجـود دارد از اهمیت 

بسـیاری برخوردار اسـت. بی تردید، هسـته این بحث به طور کامل باز 

نشـده اسـت. هـم نظـام بـه اشـتباه انتظاراتـی از حوزه های علمیـه دارد و 

خیـال مـی کنـد هـر نیـازی کـه دارد باید حوزه پاسـخ دهد و از آن سـو نیز روحانیت تصور اشـتباه 

دیگری دارد و فکر می کند که نظام باید انتظارات او را برآورده نماید. از این رو ،سوال این است 

که حد و حدود مسـئولیت های طرفین چیسـت؟ و قلمرو انتظارات آن ها تا کجا وسـعت دارد؟ 

حکمـت نیـا: پرسـش شـما سـؤال خوبی اسـت اما باید انتظـارات حاکمیت از حـوزه و انتظارات 
حوزه از حاکمیت را در سیستم جمهوری اسالمی ایران با محوریت قانون اساسی بررسی کنیم. 

از ایـن رو بایـد بـرای ورود بـه ایـن بحـث، آنچه که پس از انقالب بـه لحاظ حقوقی اتفاق افتاده را 

در قالب "حق ها و مسـئولیت ها" بررسـی کنیم. باید سـاختار حقوقی اش را بحث کنیم. پس ما 

یـک سـاختار حقوقـی داریـم و یـک انتظارات که این انتظارات اجتماعی اسـت مثـاًل من انتظار 

چهل سال تجربه تعامل:
 روحــــانیت و نظام اســالمی؛
  حقوق و مسئولیت ها
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حقوقـی از شـما نـدارم ولـی انتظـار اجتماعی و 

رفاقتـی از شـما دارم. بنابرایـن ما یک ارتباطات 

و انتظـارات حقوقـی داریـم و یـک انتظاراتـی 

از بـاب این کـه حوزه هـای علیمـه تأثیـری در 

انقـالب داشـته اسـت. در واقـع وقـوع انقـالب 

اسـالمی در ایـران، خـود بـه خود یـک انتظارات 

اجتماعـی اخالقـی و دینـی بـرای طرفیـن بـه 

وجـود آورده اسـت.  پـس مـا دو حـوزه بحـث 

داریـم. ابتـدا حوزه یک را بحث می کنیم، یعنی 

حقـوق و مسـئولیت هایـی کـه بـرای طرفین به 

وجود می آید این غیر از انتظارات اسـت یعنی 

آیـا سیسـتم حـوزه در نظـام حمهوری اسـالمی 

ایـران مسـئولیت های حقوقـی دارد تا در نتیجه 

حاکمیـت نسـبت بـه ایـن حـق داشـته باشـد و 

بالعکـس تـا مطالبه کند. پس او ل بحث حقوق 

اش را مطـرح مـی کنیم.

در این که انقالب اسالمی با پیشگامی حوزه 

لحاظ  به  افتاد  اتفاق  امام  رهبری حضرت  و 

سیاسی خدشه ای وجود ندارد اما آنچه که در 

برای  چارچوبی  یک  افتاد  اتفاق   1358 سال 

اداره نظام اسالمی مشخص شد. قرار بر این بود 

براساس اصل چهارم قانون اساسی چارچوب 

این نظام، اسالمی باشد. در این اصل از دو جهت 

بحث های اسالمی مطرح شد:

1. براسـاس ایـن اصـل، قوانیـن و مقـررات 

جمهـوری اسـالمی ایـران بایـد مبتنـی بـر فقـه 

امامیـه باشـد. البتـه مـراد از این ابنتا آن اسـت 

کـه قوانیـن جمهـوری اسـالمی مخالـف شـرع 

نباشـند. پـس بـه لحـاظ حقوقـی قوانیـن و 

سـاختار حقوقـی مـی بایسـت براسـاس فقـه 

باشـد. ایـن فقـه نیازمنـد دانـش اسـت و ایـن 

دانش در حوزه های علمیه تولید می شـود. اگر 

فـردا دانشـگاه آمـد گفـت من مقررات اسـالمی 

را مـی فهمـم و اسـتنباط مـی کنم خـود به خود 

آن هـم مدعـی می شـود. این کارکـرد را فعاًل در 

بسـتر تاریـخ فرهنگـی ایران حـوزه انجام داده و 

مـی دهـد. این که می گوییـم قوانین و مقررات 

بایـد مبتنـی بـر فقـه امامیه باشـد بـا این پیش 

فـرض اجتماعـی کـه حـوزه تولید کننـده دانش 

اسـت می شـود اسـتنباط کرد که یک وظیفه ای 

بـرای حـوزه تعریف شـده اسـت.

2. در اصل سـه قانون اساسـی وظایف دولت 

مشـخص شـده اسـت کـه در آن وظایـف دولت 

هـم بندهایـی دارد کـه ممکـن اسـت مـا از آن 

یـک چنیـن مطلبـی را بـه دسـت آوریـم. دولت 

جمهـوری اسـالمی موظـف اسـت بـرای نیل به 

اهـداف مذکور:

 الـف( ایجـاد محیـط مسـاعد بـرای رشـد و 

فضایـل اخالقـی براسـاس ایمان و تقوا و مبارزه 

بـا کلیـه مذاهـب ... ؛

ب( هم چنین جاهایی که ارتباط مستقیم 

زمینه های علمی  در تمام  تقویت روح  دارد، 

و فنی و فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس 

این کــه مــی گوییــم قوانیــن و مقــررات باید 
مبتنــی بــر فقــه امامیــه باشــد بــا ایــن پیش 
فــرض اجتماعــی کــه حــوزه تولیــد کننــده 
دانــش اســت مــی شــود اســتنباط کــرد کــه 
یــک وظیفــه ای بــرای حــوزه تعریــف شــده 

اســت.
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مراکز تحقیق و تشویق محققان ، این ها به طور 

مستقیم است و غیر مستقیم بحث های دیگری 

است که ممکن است وجود داشته باشد . پس 

در این جا برای دولت اهداف یا وظایفی پیش 

بینی شده که باید جهت تامین آن ها اقداماتی 

صورت پذیرد. اگر بخواهد اقداماتی صورت بگیرد 

بی تردید در فضای فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران یکی از مجاری مهم اش حوزه های علمیه 

اند. یا مثاًل این که دولت باید زمینه را برای رشد 

و تعالی ایجاد کند، بخش تبلیغی حوزه در این 

ناحیه قرار می گیرد یا در حوزه فرهنگ اسالمی 

باید زمینه های تدبر را فراهم کند این هم بستر 

مناسبش گرچه تصریح به نهاد نشده ولی نهاد 

بارز و قدر متیقن اش حوزه های علمیه هستند. 

3. عالوه بر این حوزه متکفل پرورش بخشی 

فقیه  پرورش  مثل  است  نظام  کارگزاران  از 

دارای شرایط رهبری نظام، شش تن از فقهای 

شورای نگهبان، وزیر اطالعات، رئیس دیوان 

خبرگان  و  قضاییه  قوه  رییس  کشور،  عالی 

رهبری این ها مواردی است که در همه شان 

شرط اجتهاد دیده شده است. باید برنامه برای 

تحقق این امور هم وجود داشته باشد، افزون بر 

این که از ظرفیت حوزه می توانید استفاده های 

دیگری هم بکنید همانند پرورش قاضی وظیفه 

حاکمیت است، بر اساس قانون یکی از رشته 

هایی که می توانند، قاضی بشوند دروس حوزه 

است و طلبه هایی که مقداری مناسب از درس 

این منصب  در  را خوانده اند می توانند  حوزه 

قرار گیرند. در واقع  نظام اسالمی برای اعمال 

حاکمیت در حوزه قضا نیاز به نیرو دارد و این 

نیرو توسط حوزه پرورش پیدا می کند. مثاًل 

بگویید ما سالی صد یا دویست قاضی پرورش 

می دهیم که آن ها می آیند امتحان می دهند 

و قاضی می شوند. 

عالوه بر این، در مواردی که ما خالی قانونی 

داریم رویه های قانونی اقتضا می کند که آن را 

پر می کند. در این جا ما به فتوای معتبر مراجعه 

از  بخشی  معتبر  فتاوای  واقع  در  می کنیم. 

قوانین ما هستند که بر اساس اصل 167 می 

توانند خالی قانونی را پر کنند. از این تولید 

فتوای معتبره وظیفه حوزه است و به نوعی 

حوزه قانون تولید می کند. مراد از فتوای معتبر  

همان فتوای مراجع حوزه است. پس خود این 

فتوای معتبر بخشی از نظام حقوقی ماست 

غیر از قوانین موجود. یعنی حوزه تولید کننده 

فتوای معتبر برای اعمال اصل 167 است. این 

دیگر قانون نیست. فقد قانون است پس کارکرد 

حوزه یک تولید فتوای معتبر است، جایی که 

قانون نباشد.

بنابرایـن اگـر بخواهیـم دسـته بندی کنیـم 

باید بگوییم که از آن جا که 1. در نظام اسـالمی 

از  بخشــی  پــرورش  متکفــل  حــوزه 
پــرورش  مثــل  اســت  نظــام  کارگــزاران 
فقیــه دارای شــرایط رهبــری نظــام، شــش 
از فقهــای شــورای نگهبــان، وزیــر  تــن 
اطالعــات، رئیــس دیــوان عالــی کشــور، 
رییــس قــوه قضاییــه و خبــرگان رهبــری 
این هــا مــواردی اســت کــه در همه شــان 

شــرط اجتهــاد دیــده شــده اســت.
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باید قوانین مفاد اسـالمی داشـته باشـند؛ 2. در 

مـواردی کـه خـالی قانونـی وجـود دارد؛ 3. در 

پـرورش مسـئولیت های سیاسـی و حاکمیتـی 

مثـل رهبـری و امثـال ذلـک؛4. پـرورش نیـرو 

بـرای اعمـال حاکمیت مثل قضـات، حوزه های 

علمیـه وظایـف روشـنی دارند که قانونـًا باید به 

انجـام آن هـا همت گمارند. این هـا نقش هایی 

هسـتند کـه در قانـون اساسـی آمده اسـت و 

مسئولیت شـان بـه حوزه هـا واگذار شده اسـت. 

افزون بر ایـن مـوارد رویه هایـی هـم هسـت که 

وقتـی می خواهیـد نحوه اعمـال وظایف دولت 

را توضیـح دهیـد مثـل "رشـد فضایـل اخالقی و 

فرهنـگ اسـالمی در جامعـه" بایـد پـای حـوزه 

را بـه میـان آوریـد. در قوانیـن عـادی این طـور 

پیش بینـی شـده اسـت کـه مثـاًل بـرای اعمـال 

"رشـد فضایـل اخالقـی" در محیط دانشـگاه ها، 

نهـاد رهبـری پیش بینـی شده اسـت. این گونـه 

مـواردی، برای حوزه های علمیه، 

بـرای  اسـت  مناسـبی  ظـرف 

به کارگیـری نیروهـای حـوزه در 

اعمـال اصـل سـه یـاد شـده در 

قانـون اساسـی. هم چنیـن مـی 

توانید به این موارد  نماینده های 

رهبـری در نیروهـای انتظامی یا 

ائمـه جمعـه  اشـاره کنیـد کـه 

عطـف بـه ایـن وظایـف قابـل 

طـرح و بررسـی اند. این ها نقش 

اسـالمی،  فرهنـگ  در  مهمـی 

اخـالق اسـالمی و رشـد فضایـل 

بـرای  در واقـع  دارنـد.  اخالقـی 

اعمـال ایـن اصـل سـه، دولت وظیفـه دارد که از 

تاسـیس نهادهایـی مثل ائمه جمعه، سـازمان 

تبلیغـات و سـایر نهاد هـای فرهنگـی حمایـت 

کنـد. یعنـی دولت بـرای اعمال ایـن اصول باید 

سـازمان تشـکیل بدهد. روشـن است که تحقق 

ایـن وظایـف بـه حوزه های علمیه بـاز می گردد 

و دولـت بایـد از طریـق حـوزه به چنیـن اهدافی 

برسـد. اگـر بـه قانـون اساسـی مراجعـه کنیـم 

می توانیـم ایـن مـوارد را احصـا کنیـم و مـوارد 

در حـوزه تقنیـن و در منصب هـای اجرایـی  و در 

حـوزه اعمـال وظایـف دولـت را مشـخص کنیم 

می توانیـم بسـتر فعالیـت آن هـا را در حـوزه 

بیابیـم. بـه نظـر مـن همـه ایـن اتفاقاتـی کـه 

می افتـد را می توانیـم در همیـن قوانین توجیه 

کنیـم. طبیعتـًا دولـت در اعمـال ایـن وظایـف 

بایـد از ظرفیـت حـوزه اسـتفاده کنـد و بودجـه 

مـورد نیـاز آن هـا را تأمیـن نمایـد.

در این بخش بحثی نیسـت و 

دولـت باید منابع مالی این گونه 

نهادهـا را تأمیـن کنـد آنچه مهم 

اسـت آن اسـت کـه آیـا نیـروی 

مـورد نیـاز این گونه نهادها را چه 

نهـادی باید تربیـت کند؟ و طبعًا 

هزینـه ایـن پـرورش نیـرو را کی 

بدهد؟ به سخنی دیگر ما دو نوع 

بودجـه داریـم. یکـی هزینه های 

سـازمانی ایـن گونـه نهادها مثل 

پرداخـت حقـوق ماهیانـه کـه در 

آن بحثـی نیسـت؛ دوم هزینـه 

پرورش نیرویی که قرار اسـت در 

بــه  را  وظایــف  ایــن  دولــت  گــر  ا
حــوزه  می گــذارد  حــوزه  عهــده 
نیازهــا  دولــت  از  کــه  دارد  حــق 
کــه  باشــد  داشــته  انتظاراتــی  و 
وظایفــی  نیازهــا  ایــن  تأمیــن  در 
رابطــه  لــذا  رســاند  انجــام  بــه  را 
کــه  می آیــد  به وجــود  متقابلــی 
عهــده  بــه  وظیفــه ای  شــما  گــر  ا
حــوزه  بــرای  گذاشــتید  حــوزه 
هــم انتظاراتــی از شــما به وجــود 
ــود  ــارات می ش ــن انتظ ــد. ای می آی
کمیــت،  حا از  حــوزه  انتظــارات 
بــر  مبتنــی  کــه  تولیــدی  یعنــی 

اســت. اول  وظایــف 
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ایـن نهادهـا مشـغول بـه کار شـوند. هزینه دوم 

بر عهده کیسـت؟ درسـت اسـت کـه نمایندگان 

رهبـری در برخـی نهادهـا از روحانیون اسـتفاده 

می کننـد و البتـه بـه آن هـا حقـوق می دهنـد. 

ایـن وظیفـه دولـت جهت رشـد فضایل اخالقی 

اسـت کـه از طریـق این نهادها توسـعه می یابد، 

امـا هزینـه پـرورش ایـن نیرو بر عهده کیسـت؟ 

این کـه دولـت از ظرفیت حوزه اسـتفاده می کند 

و بودجه و هزینه اش را می دهد بحثی نیسـت. 

بحـث اصلـی آن اسـت هزینه پـرورش این نیرو 

برعهـده کیسـت؟ البتـه در ابتدا به نظر می رسـد 

کـه ایـن وظیفـه حـوزه اسـت. امـا هزینـه آن را 

دولـت بایـد پرداخـت کنـد. بی تردیـد، چنیـن 

هزینه ای براسـاس قانون اساسـی بر عهده خود 

دولـت اسـت.یا اگر می گوییـد از فتاوای معتبر 

اسـتفاده می کنیـم باألخـره کسـی باید باشـد تا 

ایـن فتـوای معتبـر را بدهـد، درسـت اسـت کـه 

حوزه به شـیوه سـنتی این هزینه ها را پرداخت 

می کنـد. 

ممکـن اسـت کـه کسـی بگویـد حـوزه بایـد 

از منبـع خمـس هزینـه پـرورش نیـرو را بدهـد 

در واقـع هزینـه ایـن تربیـت در همان سیسـتم 

حوزه تعبیه شـده و نباید آن را از وظایف دولت 

به شـمار آورد. البتـه ایـن اشـکال بـدی نیسـت 

به شـرط این که چنین ظرفیتی در خمس باشـد 

و مراجـع نگوینـد کـه خمـس هزینـه فعالیـت 

تولیـد احـکام شـرعی اسـت و ربطی بـه پرورش 

نیـرو بـرای ارکان حاکمیـت نـدارد. بـه عبارتـی 

دیگـر ممکـن اسـت حـوزه بـرای هزینـه کـردن 

خمـس اولویت بنـدی می کنـد و بگوید اولویت 

اصلـی مـن ایـن اسـت که احکام مردم را پاسـخ 

بدهـم، کاری به نیازمندی های سیسـتم ندارم. 

مـن خمـس را بـرای پاسـخ بـه ایـن مسـائل در 

و  مـردم خمـس می دهنـد  نمی گیـرم.  نظـر 

مسائل شـان را مـن پاسـخ می دهـم آیا باید من 

فتـوای قضایـی هـم بدهـم، مـی گویـد نـه، آیـا 

بایـد نیرویـی پـرورش بدهم کـه بتواند کارهای 

عقیدتـی و سیاسـی انجـام دهـد؟ مـی گویـد 

ایـن ربطـی بـه من نـدارد و بر عهـده خود دولت 

اسـت. از ایـن رو، اواًل، میـزان دریافتـی خمـس 

بـرای انجـام نیازهـای حاکمیـت کافی نیسـت؛ 

ثانیًا، بین این وظایف و خمس تناسـبی برقرار 

نیسـت. پـس دولـت وظیفه دارد تـا هزینه های 

تربیـت چنیـن نیرویـی را تأمیـن کند.

اگـر از منظـر قانـون اساسـی نـگاه کنیـم 

وظایـف مسـتقیم و غیرمسـتقیمی دراین جـا 

قابـل اسـتنباط اسـت کـه ظـرف تحقـق و یـا 

علمیـه  در حوزه هـای  آن هـا  وظیفـه تحقـق 

میسـر اسـت. ایـن انتظاراتـی اسـت کـه دولت 

و حـوزه مـی تواننـد از یک دیگر داشـته باشـند. 

ایـن نشـان می دهـد که اگر در چارچـوب قانون 

اساسـی بـه ایـن موضـوع نـگاه کنیـم در این جا 

هـم یـک رابطـۀ متقابـل بیـن وظیفـه و حـق 

به وجـود می آیـد. اگـر دولـت ایـن وظایـف را 

بـه عهـده حـوزه می گـذارد حـوزه حـق دارد که از 

دولـت نیازهـا و انتظاراتـی داشـته باشـد که در 

تأمیـن ایـن نیازهـا وظایفـی را به انجام رسـاند 

لـذا رابطـه متقابلی به وجود می آید که اگر شـما 

وظیفـه ای بـه عهـده حوزه گذاشـتید برای حوزه 

هـم انتظاراتـی از شـما به وجـود می آیـد. ایـن 
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انتظارات می شـود انتظارات حوزه از حاکمیت، 

یعنـی تولیـدی که مبتنی بر وظایف اول اسـت.

پس اگر بخواهیم چارچوب حقوقی را در نظر 

بگیریـم در ایـن سـاختار می توانیـم از وظایـف 

طرفیـن صحبـت کنیم. افزون بر این یک وظیفه 

اجتماعـی اخالقـی و دینـی هـم ممکـن اسـت 

بـرای طرفیـن تعریـف کنیـم کـه در چارچـوب 

قانونـی شـاید وجـود نداشـته باشـد. در ایـن 

نظـرگاه می تـوان حوزوی هـا را بـا دو عنـوان مد 

نظر قرار داد: عنوان اول، انسـان های مسـلمانی 

هسـتند. عنوان دوم، این ها کسـانی هستند که 

از وجوهـات اسـتفاده کردنـد در راسـتای تأمین 

یـک اهدافـی. حـاال یـا شـدند طلبـه یـا مرجـع 

تقلیـد. اگـر پیشـرفت کننـد می شـوند مرجـع 

تقلیـد از ایـن رو بایـد ببینیـم وظایـف اخالقـی 

و دینـی روحانیـت بـه عنـوان مسـلمان، از یـک 

سـو و نیـز روحانیـت بـه عنـوان محقـق دینی و 

بـه عنـوان مرجـع تقلیـد از سـوی دیگر، نسـبت 

بـه حاکمیـت  چیسـت؟ ایـن نـگاه در چارچوب 

حقوقـی قـرار نمی گیرد بلکـه چارچوبی اخالقی 

و سیاسـی دارد. البتـه فـرض هـم این اسـت که 

در ایـران بعـد از انقالب حکومتی دینی مسـتقر 

شـده و روحانیـت نیـز بایـد رفتـاری در قبال آن 

بـه انجـام رسـاند. از ایـن رو ایـن سـوال مطـرح 

می شـود کـه روحانیـت بایـد چـه رفتـاری در 

قبـال آن بـه انجام رسـاند. مـن معتقدم وظیفه 

روحانیت"حفـظ حکومـت در چارچوب" اسـت. 

روحانیـت از ایـن حیـث کـه مسـلمان اسـت 

بایـد مراقـب اصـل حکومـت و انحراف هایـی 

کـه ممکـن اسـت به لحـاظ اخالقـی و عقیدتی 

به وجـود بیاید باشـد و بتوانـد آن را اصالح کند. 

البتـه در ایـن میـان، وظیفـه فقهـا سـنگین تر 

اسـت، چـون دین شـناس هسـتند یعنـی حفظ 

دیـن را بـر عهـده دارنـد نبایـد بگذارنـد انحـراف 

به وجـود بیایـد. در ادبیـات دینی مـا هم گاهی 

مواقـع از ایـن واژه یـاد می کنیـم بـه این کـه 

وظیفه مسـلمان نصیحت اسـت. در زیارت نامه 

می خوانیـم    ابوالفضل العبـاس حضـرت 

کـه " اشـهد لـک بالتسـلیم و التصدیـق والوفـاء 

می گویـد  وقتـی  نبـی".  ِلَخَلـِف  النصیحـة  و 

نصیحـت الئمـة المسـلمین لخلـف النبی، این 

نصیحـت بـه معنـای ارائه راه حل هـای خالقانه 

بـرای بـرون رفـت از مشـکالت اسـت نـه پنـد و 

انـدرز خالـی، چـرا، چـون در ادبیـات عـرب، 

عرب هـا بـه خیـاط می گوینـد: "ناصـح" خیـاط 

پارچه هـا را جفت و جـور می کنـد بـرای بـدن، 

یعنـی راه حل هـای خالقانـه می دهد. اقداماتی 

می کنـد کـه نصیحت نامیده می شـود نصیحت 

بـه معنـای ُغـر زدن و سـروصدا کردن نیسـت. 

نصیحـت بایـد این طـور باشـد شـاید بـر ایـن 

قضیـه هـم این طـور پیـدا می شـود کـه وقتـی 

از  یکــی  پیــش  می آیــد  وزیــری  مثــاًل 
ــد  ــت می کن ــز نصیح ــان نی ــع، و ایش مراج
کــه هــوای مــردم را داشــته باشــید و چــرا به 
مشــکالت رســیدگی نمی کنیــد این هــا 
نصیحــت نیســت بایــد راه حــل خالقانــه 
گــر فــالن مشــکل  بدهــد مبنــی بــر این کــه ا
گــر از  اقتصــادی را این طــور حــل کنیــد یــا ا
ــید.  ــه می رس ــه نتیج ــد ب ــیر بروی ــن مس ای
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حضـرت ابوالفضـل بـه شـهادت رسـید، امـام 

حسـین   بـر سـر جنـازه ایشـان کـه آمدنـد و 

فرمودنـد: "االن انکسـر ظهـری و قلـت حیلتی "، 

حیله همان نتیجه نصیحت اسـت. حیله برون 

داد اسـت یعنـی راه  حـل خالقانـه بـرای بـرون 

رفـت مشـکالت ، آن حیلـه از بیـن رفـت و گفت 

حیلـه نـدارم یعنـی راه حل هـای خالقانـه برای 

مشـکالت نـدارم. ایـن معنـای واقعی نصیحت 

اسـت کـه از وظایـف علمـا شـمرده شده اسـت.  

مـن فکـر می کنـم یکی از کارهایـی که در زمین 

مانـده اسـت  همیـن کارکرد نصحیت اسـت. ما 

بـرای انجـام ایـن معنـا از نصحیت بـه نام حوزه 

کـه قـرار اسـت حکومـت را نصحیت کنـد. البته 

ایـن وظیفـه حقوقـی حوزه نیسـت بلکه وظیفه 

اخالقـی و دینـی اوسـت. از ایـن رو حـوزه بایـد 

نصیحـت کنـد حکومـت را. یعنـی بـرای بـرون 

رفـت از مشـکالت  آن راه حل هـای خالقانـه 

بدهـد. لکـن متأسـفانه ایـن وظیفـه برزمیـن 

مانـده اسـت. مثـاًل وزیـری می آیـد پیـش یکی 

از مراجـع، و ایشـان نیـز نصیحـت می کنـد کـه 

هوای مردم را داشـته باشـید و چرا به مشـکالت 

رسـیدگی نمی کنیـد این هـا نصیحـت نیسـت 

بایـد راه حـل خالقانـه بدهد مبنـی بر این که اگر 

فـالن مشـکل اقتصـادی را این طـور حل کنید یا 

اگـر از ایـن مسـیر برویـد بـه نتیجـه می رسـید. 

این گونـه نصیحـت کـردن یـک آدم پختـه ای 

می خواهـد. مـا توان منـدی نصیحـت را نداریم 

یعنـی نـه تنهـا حوزه، دانشـگاه هـم توان مندی 

نصیحـت را نـدارد. نصیحـت ائمـه مسـلمین 

نیازمنـد بلوغـی اسـت کـه در حـوزه و دانشـگاه 

وجـود نـدارد. از ایـن رو روحانیـت هم به عنوان 

شـخص مسـلمان و هـم به عنـوان کسـی کـه 

مـروج دیـن اسـت و به عنـوان کسـی کـه مرجع 

مردم در امور دین است وظایف خاصی دارد که 

باید به تناسب و به تشخیص  به انجام رسانند. 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکر آن اسـت که اگر 

روحانیـت دیـد دولـت دارد تخلـف می کنـد امر 

بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـد، اگـر حکومت 

در دسـت یابی بـه اهدافـش ناتوان اسـت این را 

نصیحـت کنـد. لکـن ما این نصیحـت را نداریم. 

مـا همـه اش می خواهیم امـر به معروف و نهی 

از منکـر کنیـم.

وقتـی می گوییـم وظیفـه دینـی داریـم این 

وظیفـه دینـی قالب هایش در دین آمده اسـت، 

قالب هایـش همـان امـر بـه معـروف و ترویـج 

فضایـل اخالقـی کـه به نوعی در قانون اساسـی 

هـم ذکـر شده اسـت به عنـوان وظیفـه دینی ما 

هـم اسـت. یعنـی دولـت باید در انجـام وظیفه 

دینی من نسـبت به رشـد فضایل اخالقی کمک 

کنـد. ایـن هـم می توانـد وظیفـه باشـد یعنـی 

برونـد کمـک کننـد در حـل مسـائل و روحانیت 

وظیفـه نصیحـت اش باالتر اسـت چـون آگاه تر 

گــر روحانیــت دیــد دولــت دارد تخلــف  ا
می کنــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
گــر حکومــت در دســت یابی بــه  کنــد، ا
اهدافــش ناتــوان اســت ایــن را نصیحــت 
ــم.  ــت را نداری ــن نصیح ــا ای ــن م ــد. لک کن
مــا همــه اش می خواهیــم امــر بــه معــروف 

و نهــی از منکــر کنیــم.
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بـه مسـائل اسـت. پـس دو تـا وظیفـه امـر بـه 

معـروف و نصیحـت کـه هـم می شـود از منظـر 

دینـی بـه آن نـگاه کـرد که وظیفه دینی ماسـت 

چون حکومت دینی هم تشـکیل شـده، حمایت 

از ایـن را در حـوزه دولـت قـرار داده اسـت. یعنی 

دولـت هـم وظیفـه دارد هم اسـتفاده کند و هم 

از ایـن حمایـت کند، حمایت از نصیحت اسـت.

حـوزه:  اشـاره کردیـد باالتـر از امر بـه معروف 
و نهـی از منکـر، نصیحـت قـرار دارد و نصیحـت 

بـه معنـای راه حل هـای خالقانـه اسـت. ایـن 

در حالـی اسـت اآلن در حـوزه کنونـی، برداشـت 

نادرسـتی از نصیحـت رواج دارد و روحانیـت 

آن را دسـت کم گرفتـه اسـت. دوم این کـه بـه 

تبـع ایـن دسـت کم گرفتن، روحانیت به شـیوه 

های ناکارآمدی در نصحیت متوسـل می شـود. 

معمـواًل در دولت های مختلف رویه شده اسـت 

که برخی از وزرا سری به حوزه می زنند و مراجع 

هـم بـه آن هـا نصیحـت اخالقـی می کننـد، اگر 

فیلمـی هـم تهیـه شده باشـد در شـبکه های 

مختلفـی تلویزیونـی هـم پخـش می کننـد و 

تمـام. سـوم این کـه اگـر فـرض کنیـم نصیحت 

به همان طراحی های خالقانه باشـد مثاًل حوزه 

هـم یکسـری امکانـات و یکسـری مشـکالتی 

دارد در همـه جاهـا نمی توانـد طراحـی خالقانه 

بدهـد و فکـر می کنم مشـکل از این جاسـت که 

حـوزه توان مندی هـای متعـددی نـدارد و از آن 

طـرف هـم نظـام مرتـب تقاضـا می کنـد حـوزه 

در همـه زمینه هـا طراحـی خالقانـه مختلفـی 

بدهـد. فکـر می کنـم دولـت و نظـام سیاسـی 

نصیحـت را فهمیده چیسـت ولـی حوزه متوجه 

بار معنایی آن نشده اسـت. مثاًل در فرمایشـات 

رهبـری چنیـن اشـاراتی در ماهیـت نصیحـت 

وجـود دارد و از حـوزه هـم همیـن مطالبـات را 

دارد. ایشـان بارهـا تأکیـد فرمودنـد باید علما در 

دروس خـارج خـود این گونـه مسـائل را مطـرح 

کننـد و یـک موشـکافی اجتهاد صـورت بگیرد و 

منجر بـه یـک طـرح بشـود لکن مجموعـه حوزه 

تکان نمی خورد. به نظر شـما آیا نظام سیاسـی 

و ارکان مختلـف حکومـت، حـق دارد در همـه 

عرصه هـا از روحانیـت چنیـن نصیحت هـای 

متعـددی مطالبـه کنـد و دوم این کـه آیـا حوزه 

کنونـی می توانـد چنیـن کاری بکنـد یـا نـه؟

حکمـت نیـا:  بلـه، دولـت می توانـد مسـائل 
خـود را بـه حوزه هـا عرضـه کنـد به ویـژه این که 

از منظـر او حـوزه رسـالتی فقهـی و دینـی دارد و 

الزم اسـت  بـه ایـن مسـئله پاسـخ دهـد، منتها 

ایـن عرضه مسـئله اسـت نه ایجـاد وظیفه. فکر 

می کنـم میـان این دو خلط شـده اسـت. دولت 

بایـد مسـائل را عرضـه عمومـی کنـد، پیشـنهاد 

هـم بدهـد کـه شـما بیاییـد حـل کنیـد امـا چه 

مقـدار این هـا وظیفه حوزه اسـت؟ باید بررسـی 

کـرد. اگـر ایـن عرضـه بـه وظایـف حقوقـی بـاز 

گـردد ایـن عرضـه تبدیل به وظیفه می شـود اما 

بـه غیـر از مـوارد حقوقـی، چنیـن عرضـه ای بـه 

وظیفـه تبدیـل نمی شـود. از ایـن رو نبایـد هـر 

عرضـه ای را بـه معنـای وظیفـه گرفـت. دولـت 

بـرای تحقـق اهداف خودش باید مسـائل اش را 

عرضـه عمومـی کنـد حتی پیشـنهاد هـم بدهد 

و از شـما بخواهـد آن هـا را حـل کنیـد. ولی حق 

نـدارد آن را تبدیـل بـه وظیفـه کنـد. وظیفـه یـا 
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باید در چارچوب حقوقی باشـد و 

یـا در مقابل آن مسـئولیتی برای 

خـود تعریـف کنـد و بگویـد مـن 

در بودجـه ام ایـن مقـدار پـول را 

پیش بینـی می کنـم و شـما هم 

ایـن مقـدار مسـئله را هـم حـل 

کنیـد. از ایـن رو بایـد این گونـه 

مـوارد در چارچوب هـای حقوقی 

معنـا شـوند. حکومـت نمی توانـد همـه چیـز را 

بـا اخالق درخواسـت شـود. ما بایـد راهکارهای 

بودجـه  به هر حـال  کنیـم.  تعریـف  حقوقـی 

مملکـت روشـن اسـت بـرای تحقق ایـن هدف، 

این مقدار بودجه این طرح معین از سوی مرکز 

بایـد ارائـه شـود یعنـی کار در مقابـل منفعـت. 

حـوزه:  یعنـی راه حل تـان ایـن اسـت کـه مـا 
حقـوق و مسـئولیت های طرفیـن را حقوقـی 

کنیـم حتـی آن ُبعـد اخالقـی و اجتماعـی را.

کنید  محاکمه  می خواهید  اگر  نیا:   حکمت 
نمی توانید، می توانید بگویید خواهش می کنم 

کمک کن ولی نمی توانی بگویی باید کمک کنی. 

این اگر باشد باید چهره حقوقی داشته باشد؟

حـوزه:  سـؤال دیگـر مـن آن اسـت فـارغ از 
این کـه دولـت دینـی باشـد یـا نباشـد و اینکـه 

چـه وظیفـه ای حقوقی بـرای روحانیت تعریف 

کنیـم یـا نکنیـم؟ الزم اسـت از نفس األمر حوزه 

سـخن بگوییـم یعنـی از حـوزه و روحانیـت چه 

انتظـاری داریـد؟ تا او نسـبت به نظام سیاسـی 

بـه  سـمت طراحـی نصیحت هـای خالقانـه 

رود؟ چـون حـوزه هم چنـان کـه حضـرت امـام 

فرمـود بایدخـودش را فراتـر از دولت بداند چون 

دولت هـا مـی  آینـد و می رونـد 

امـا آنچـه کـه باید بمانـد حوزه و 

روحانیـت اسـت. 

به عنـوان  حـوزه  نیـا:  حکمـت 
یـک نهـاد مرتبـط بـا مـردم در 

جهان تشـیع چه حکومت باشـد 

و چـه نباشـد و چـه دینـی باشـد 

و چـه نباشـد، نهـادی مسـتقل 

اسـت و تاریـخ مخصـوص خـود را دارد. این کـه 

می گوییـم حـوزه خـودش را بـه حکومت هـا 

مرتبـط نکنـد منظـور ایـن نیسـت کـه حکومت 

نکنـد بلکـه مـراد امـام خمینـی آن اسـت ایـن 

رابطـه طـوری نباشـد اگـر روزی حکومـت نبـود 

تـو هـم معدوم شـوی؛ چون ایـن حکومت جزء 

ذات کارکـرد تـو نیسـت. در طـول تاریـخ بشـری 

نشـان داده کـه شـما بـا حکومـت ظالـم بـدون 

حکومـت اسـالمی و در حکومـت فاسـد هـم 

کارکـرد مرجعیـت وجـود داشـته و باید اسـتوار 

باشـد. حاال حکومت اسـالمی تشکیل شد نباید 

طـوری تغییـر هویـت دهد تا منهـای حاکمیت 

نتوانـد روی پـای خودش بایسـتد. در واقع امام 

می گویـد طـوری بـر اسـاس ایـن وظایـف بـا 

حکومـت رابطـه برقـرار کنیـد و نسـبتی را بـرای 

خـود تعریـف کنیـد که اگـر روزی حکومت نبود 

کل نهـاد روحانیـت از بین نـرود. روحانیت نهاد 

تاریخـی اسـت. معنـای نهاد تاریخی این اسـت 

کـه بسـتر مردمـی دارد و منهـای حکومـت مـی 

توانـد جنبـه مالـی اش را کنتـرل کنـد، می تواند 

بـا مـردم ارتباط داشـته باشـد و نیاز هـای دینی 

مـردم را پاسـخ بدهـد. لذا روحانیـت نباید همه 

دولــت می توانــد مســائل خــود را 
بــه حوزه هــا عرضــه کنــد به ویــژه 
این کــه از منظــر او حــوزه رســالتی 
فقهــی و دینــی دارد و الزم اســت  
دهــد،  پاســخ  مســئله  ایــن  بــه 
منتهــا ایــن عرضــه مســئله اســت 

نــه ایجــاد وظیفــه.
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ایـن کارکردهـا را در بسـتر حکومـت معنـا کند.

می گوییـم  سیاسـت  در  مـا  چـون  حـوزه:  
دولـت یـک مفهـوم سـیالی اسـت، مثـل خـری 

که پاالنش کج اسـت و روحانیت نباید هسـتی 

و نیسـتی خـود را بـه آن وابسـته کنـد؟  

حکمـت نیـا:  درسـته، مثـاًل سیسـتم خمـس 
نبایـد دولتـی باشـد ، سیسـتم اعمـال وظایـف 

روحانیـت بایـد در چارچـوب دینـی اسـت، چـه 

حاکـم باشـد و نباشـد. روحانیـت می توانـد بـا 

ایـن پـول وظایـف اش انجـام دهـد فـارغ از 

مالحظـات دولـت. روحانیـت باید ایـن رابطه را 

حفـظ کنـد  و هویـت خـودش را در درون دولت 

تعریـف نکنـد.  

حوزه: اآلن وضعیت کنونی حوزه را به گونه ای 
بیاید؟ بر  این نصیحت  از پس  که  می بینید 

حکمت نیا:  من فکر می کنم حوزه ظرفیت دارد 
و ظرفیتش به کار گرفته نشده است. حوزه به 

لحاظ توانمندی هایش نهاد قدرت مندی است. 

این قدر  حوزه  گذشته  که  می کنیم  فکر  چرا 

وضعیت  قطعًا  بوده است.  فعال تر  و  روشن 

کنونی حوزه به مراتب قوی تر از گذشته است. 

قدر این وضعیت را کسی نمی داند ما همیشه 

یک مشکلی داریم و این مشکل فرهنگی مان 

را  هم خودش  مختلف  جاهای  در  که  است 

نشان می دهد که بحثی هم به لحاظ تمدنی 

می  متفکران  از  برخی  کردند.   کار  آن  روی 

گویند تمدن اسالمی مشکل اش این است که 

خودش را کوچک می شمارد در مقابل جنگ 

تمدن ها کتابی نوشته شده در هاروارد به نام 

جنگ احساسات ، مؤلف آن می گوید تمدن ها 

بر اساس احساسات متفاوتند و تمدن اسالم 

احساس  است،  شدن اش  احساسی  گیرش 

مشکل  اصاًل  نمی تواند.  و  ندارد  که  می کند 

جامعه ایرانی این است که ما احساس ناتوانی 

می کنیم. به نظرم اآلن طلبه ها توانمندی هایی 

نیست  قیاس  قابل  اصاًل  دارند  باالیی  بسیار 

به عنوان کسی  یعنی من  به گذشته.  نسبت 

که در حوزه پژوهش حوزوی و حقوقی و علوم 

دینی هم مسئولیتی داشتم و هم خواندم و هم 

رفت و آمد کردم ، تصور نمی کنم در طول تاریخ 

داشته  وجود  اکنون  از  قدرت مندتر  حوزه ای 

وجود  قله هایی  گذشته  ادوار  در  بله،  است. 

داشته حوزه ولی روند حوزه فعال نبوده. بله، قله 

شدن در جایی که بی سوادی رواج دارد راحت 

است اما امروز این توسعه روند شده است. 

بحث های  اینقدر  دوره ای  نمی کنم  فکر  من 

اسالمی و فقهی و حتی اخالقی، مورد دقت 

پیدا  گسترش  حوزه  ظرفیت  گرفته شود.  قرار 

کرده است. اگر کسی از بیرون نگاه کند و مقایسه 

افتاده است.  اتفاقی  بفهمد چه  کند می تواند 

ما  که  اآلن مشکلی هست  فکر می کنم  من 

سیستم استفاده از ظرفیت را نداریم، سیستم 

مسئله ابراز و اظهار مسائل که افراد بیایند حل 

کنند نداریم ما مشکل مان این است ، مشکل 

سرخوردگی داریم به خاطر توان مندی مان یعنی 

آدم های توان مندی داریم که از آن استفاده 

محیط  که  پهلوانی  یک  مشکل  نمی شود 

کشتی گیری برایش نباشد و این سرخوردگی 

دوره ای  هیچ  در  حوزه  نمی کنم  فکر  است.  

داشته باشد.  استعداد  این قدر  دوره  این  مثل 
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توانیم  نمی  استعدادمان  از  چون  منتها 

می شویم. سرخورده  این طور  کنیم  استفاده 

حوزه: یعنی نظام مقصر است؟
حکمـت نیـا: همـه مقصـر هسـتیم، مـا بایـد 
احسـاس کنیـم کـه می توانیـم حـل مسـئله 

کنیـم و بیاییـم راه حـل ارائـه بدهیـم، جلـو 

برویـم و مشـکالت را تحمـل کنیـم. این هـا را 

کـم داریـم و اال فکـر می کنـم حـوزه ظرفیتـش 

بسـیار باالسـت بـر خـالف سـخنرانی هایی کـه 

گاهـی موقـع صـورت می گیـرد فکـر می کننـد 

در حـوزه مسـائل حل نمی شـود. 

ادبیاتـی کـه در حقـوق بـه نظـر 

مـن حقـوق دان کـه در کشـور 

تولید می شـود اصاًل قابل قیاس 

نیسـت بـا گذشـته ولـی چگونـه 

باید از این ظرفیت اسـتفاده کرد 

آن برنامـه کلـی اسـت کـه بایـد 

بـرای نظـام دا شـته باشـد .

تمــدن اســالم گیــرش احساســی 
احســاس  اســت،  شــدن اش 
کــه نــدارد و نمی توانــد.  می کنــد 
اصــاًل مشــکل جامعــه ایرانــی ایــن 
کــه مــا احســاس ناتوانــی  اســت 
می کنیــم. بــه نظــرم اآلن طلبه هــا 
باالیــی  بســیار  توانمندی هایــی 
دارنــد اصــاًل قابــل قیــاس نیســت 

گذشــته. نســبت بــه 

حـوزه:  یعنـی گیر فقط مشـکل نظام نیسـت، 
حـوزه خود بـاوری نـدارد تـا بـه اسـتعداد ش 

احتـرام بگـزارد؟

حکمـت نیـا:  یـک وقتـی مقام معظـم رهبری 
راجـع بـه مراکز پژوهشـی صحبتی کردند، مراکز 

آمدنـد گـزارش دادند ؛ ایشـان گفتنـد این مقدار 

کاری که کردید خیلی خوب اسـت. اما نسـبت 

بـه آن هایـی کـه مـی بایسـتی انجـام بدهیـد، 

چـه کردیـد؟ مـن فکـر می کنم حـوزه علمیه آن 

مقـدارکاری کـه انجـام داده خیلی خوب اسـت. 

امـا آن مقـدار کاری که می تواند 

انجـام بدهـد بـه حـد ظرفیـت 

خیلـی بیشـتر دارد و فضـا اگـر 

مناسـب باشـد بهتر هم می شود 

کارکرد.            

 پی نوشت:
* . اسـتاد پژوهشـگاه فرهنگ 

و اندیشـه اسالمی.



اشـاره: روشـن فکری حـوزوی، مفهومـی اسـت کـه مـی توان برداشـت های متعـددی از آن داشـت. برخی 
ایـن مفهـوم را نوعـی پارادوکـس مـی دانند و برخی دیگـر آن را ترکیبی معنـادار می دانند. در ایـن میزگرد، قرار 
بـر ایـن اسـت کـه بـه برخی زوایـای کمتر مـورد تأمل قرار گرفتـه در باب مفهوم شناسـی روشـن فکری حوزوی 
پرداختـه شـود. در بخـش دوم بـا توجه به آن که در آسـتانه چهلمین سـالگرد انقالب اسـالمی به سـر می بریم، 
از نسـبِت واقعی  و عینِی  روشـن فکری حوزوی بایسـته با وضعیت فعلی ، پرسـش شـده اسـت ؛ پرسشـی که از 
زاویـه ی چهـار دهـه حیـات تاریخـِی حـوزه و انقالب اسـالمی طرح شـده اسـت. در بخش پایانی نیـز افق های 
پیـش روی روشـن فکری حـوزوی طـی یـک دهه آینـده و الزامات آن در دهـه پنجم انقالب محـل گفت وگو واقع 
شـده اسـت.این پرسـش ها در محضـر سـه تن از اسـاتید اندیشـمند آقایان: دکتـر داوود مهـدوی زادگان عضو 
هیئت علمی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، دکتر مسـعود پورفرد عضو هیئت علمی پژوهشـگاه 

فرهنگ و اندیشـه اسـالمی و دکتر محسـن جبارنژاد طرح شـده اسـت. 

میزگرد
 روشن فکری حوزوی
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جبارنژاد: با عرض سالم و احترام به محضر 
اساتید محترم، همان طور که قباًل هم بیان شد، 

این گفت وگو پیرامون نسبت حوزه و روشن فکری 

است و قرار است این نسبت با نگاهی به چهار 

دهه عمر انقالب اسالمی تحلیل شود. مقاالت 

یا کتبی هم قباًل پیرامون این نسبت نوشته 

این که"ماهیت  نظیر  سؤال هایی  است.  شده 

"زمینه های  چیست؟"،  حوزوی  روشن فکری 

شکل گیری آنچه بوده؟" یا "عناصر و مؤلفه های 

مؤثر در روشن فکری حوزی کدام اند؟" یا  این که 

"روشن فکری حوزوی با کدام خوانش آری و با 

کدام خوانش و قرائت نه؟" و نیز این که "تمایزش 

با سایر انحا روشن فکری، به خصوص آنچه در 

کشور خودمان مطرح هست، مثل روشن فکری 

دینی، روشن فکری سکوالر )الئیک اعم از چپ 

و راست( چیست؟"؛ به نظرم همه سؤال ها قبال 

تا حدودی طرح و پاسخ داده شده است. البته 

ایرادی هم نداره که اساتید بزرگوار در شروع 

بحث، تلقی خود را از این مفهوم، یا اگر خوانشی 

روشن فکری  یعنی  ترکیب،  این  از  انتقادی 

لکن  بفرمایند.  دارند، مطرح  نظر  حوزوی مد 

چون می خواهیم در این میزگرد، برخی زوایای 

ناگشوده و کم تر مورد تأمل قرار گرفته بحث را 

کالبد شکافی کنیم و کم تر به تکرار مباحثی 

که قباًل در این زمینه مطرح شده، بپردازیم، 

خیلی  می کنیم  سعی  هم  جهت  همین  به 

مغفول،  پرسش های  به  ناظر  و  انضمامی تر 

بحث را پیش ببریم. ولی برای شروع ایرادی 

نباشد اگر اساتید محترم مالحظات خاصی در 

مورد خود مفهوم روشن فکری حوزوی  و یا 

نسبت بین روشن فکری و حوزه دارند، بفرمایند 

تا به پرسش های بعدی بپردازیم. 

مهـدوی زادگان: بـا نیـم نگاهـی بـه ماهیـت 
حـوزه امامیـه، در می یابیم که دو ویژگی بارز در 

آن دیده می شـود که توسـط ائمه اطهار پدید 

آمده است: یکی "تبیین" و دیگری "روشن گری 

یـا نقـد". در واقـع، تبییـِن اندیشـه راسـتیِن 

اسـالمی و  روشـن گری در باِب نقد همه جانبه  

جامعه اسـالمی )در هر دو سـاحت نظر و عمل( 

را می تـوان در روایـات معصومیـن یافـت. 

در وجـه روشـن گری، اندیشـه انتقـادی و نقـد 

زمانـه هـم هسـت. پیش قـراول تفکـر انتقادی 

  در جامعـه اسـالمی نیـز خـود معصومیـن

بودنـد، از خـوِد حضرت امیـر گرفته)به خصوص 

تشــیع، شــکل اعتراضــی – انتقــادی اش 
را هیــچ وقــت از دســت نــداده و بلکــه بــه 
نســبت شــرایط زمــان و مــکان، شــدت 
کــرده اســت. یــک  و ضعف هایــی پیــدا 
ــوده،  ــتر ب ــن بیش ــرورت تبیی ــی ض جاهای
لــذا درجــه تبییــن بیشــتر می شــود. یــک 
جاهایــی هــم وجــه انتقــادی پــر رنــگ 
بیاییــم  کــه  همین طــور  می شــود.  تــر 
مــا  کــه  معاصــر  دوران  بــه  می رســیم 
ــه  ــر دینــی ک ــد غی شــاهد ورود تفکــر جدی
ــا عنــوان اندیشــه ســکوالر از آن  امــروزه ب
کــه در  یــاد می شــود، هســتیم. اتفاقــی 
ایــن دوران افتــاده، ایــن اســت کــه ایــن 
 خــودش را بــا همیــن وجــه 

ً
تفکــر، اساســا

حامــالِن  می کنــد.  معرفــی  انتقــادی، 
تفکــر ســکوالر، خودشــان را روشــن فکر 

نامیدنــد 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

264

در دوران حکومتشـان( تـا حضـرت فاطمـه � 

ایـن نـگاه انتقادی هسـت، همین طـور که جلو 

می رویـم، جنبـه نقد خیلی شـدت پیدا می کند. 

اول تبیین می کنند و سـپس نقد. اگر هر کدام 

از این دو وجه را به نفع دیگری نادیده بگیریم، 

در مـورد ائمـه �، دچـار تقلیل گرایی شـده ایم. 

ایـن دو وجـه، بـه طـور توأمـان در دوران غیبت 

نیـز ادامـه پیـدا می کند. از این رو، در این دوران 

می بینیـم حـوزه تشـیع به هـر دو رویکرد توجه 

داشـته است.

نکتـه دیگـر آن کـه تشـیع، شـکل اعتراضـی 

– انتقـادی اش را هیـچ وقـت از دسـت نـداده و 

بلکـه بـه نسـبت شـرایط زمـان و مـکان، شـدت 

و ضعف هایـی پیـدا کـرده اسـت. یـک جاهایی 

ضـرورت تبییـن بیشـتر بـوده، لذا درجـه تبیین 

وجـه  هـم  جاهایـی  یـک  می شـود.  بیشـتر 

انتقـادی پـر رنـگ تـر می شـود. همین طـور که 

بیاییـم می رسـیم بـه دوران معاصـر کـه مـا 

شـاهد ورود تفکـر جدیـد غیـر دینـی کـه امروزه 

بـا عنـوان اندیشـه سـکوالر از آن یـاد می شـود، 

هسـتیم. اتفاقـی کـه در ایـن دوران افتـاده، 

ایـن اسـت کـه ایـن تفکـر، اساسـًا خـودش را با 

همیـن وجه انتقـادی، معرفی می کند. حامالِن 

تفکـر سـکوالر، خودشـان را روشـن فکر نامیدند 

و نسـبت بـه وضـع موجـود رویکـرد انتقـادی 

داشـتند. البته آنان مدعی آن هسـتند که حرف 

جدیـدی هـم داریـم. یعنـی هـم وجـه انتقادی 

دارنـد، هـم وجـه تبیینـی. این جـا می بینیـم 

یـک تالقـی و تصادمـی بیـن سـاحت تشـیع 

و حـوزه امامیـه بـا ایـن رویکـرد  تـازه وارد بـه 

وجـود می آیـد و بـه همین دلیل هم هسـت که 

امـر مشـتبه شـده اسـت کـه روشـن فکر بـه چه 

کسـی گفتـه می شـود. دروِن خوِد مـا هم بعضًا 

تلقی هایـی بـه وجـود آمده که این ها خودشـان 

را روشـن فکر می داننـد، پـس مـا روشـن فکر 

نیسـتیم! در واقـع در ایـن مواجهـه، دچار نوعی 

حالـت انفعالـی شـدیم و  از این کـه خودمـان 

را روشـن فکر بنامیـم پرهیـز می کنیـم. لـذا بـه 

نظـرم ایـن تعبیـر کـه مقـام معظـم رهبـری در 

مـورد بخشـی از حـوزه فرمودنـد )و آن را نمـاد 

روشـن فکری حـوزوی دانسـتند(، شـاید بـرای 

شکسـتِن فضـا  و کنار گذاشـتِن ایـن تلقی غلط 

هسـت کـه تصـور می کنیـم روشـن فکری یـک 

مفهوم سـکوالر اسـت و ما نباید از این اصطالح 

اسـتفاده بکنیـم. پـس به طـور خالصه می توان 

گفـت کـه اگـر روشـن فکری دارای ایـن دو وجه 

تبیین گـری و انتقـادی باشـد، هـر دو وجـه را 

حـوزه امامیـه از ابتـدا داشـته و هیـچ وقت هم 

از آن جـدا نبـوده اسـت.

جبارنـژاد: بـه نظـر بین این دو تـا یک تفاوتی 
وجـود دارد بـه این معنا که در اندیشـه شـیعی، 

اول بعـد تبیینـی مطـرح بوده و یک اسـتقراری 

روی قواعـد و قوانیـن وجـود داشـته و بعـد 

انتقـاد از وضـع موجـود اتفـاق افتـاده اسـت. 

یعنـی انتقـاد از وضـع موجـود،  مبتنـی بـر یک 

باوری بوده اسـت ، در حالی که در روشـن گری 

و روشـن فکری در غـرب، برعکـس بـوده. یعنی 

اول بـه وضـع موجـود اعتـراض شـده و از ابتـدا 

دنبـال یـک وضـع ایدئـآل نبودنـد، فقـط وضـع 

موجـود برایشـان رضایـت بخـش نبـود و بعـد 
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رسـیدند بـه یک ایدئولوژی تبیینـی. نظرتان در 

ایـن باره چیسـت؟

مهـدوی زادگان: بلـه، همین طور اسـت، یعنی 
مـا از نـگاه شـیعی، معتقدیـم کـه مؤسـس 

هسـتیم. امامیه مؤسـس اسـت. منتها ابتدائًا 

وجـه تبیین گـری و تأسیسـی دارد، بعـد وجـه 

انتقـادی. بـد نیسـت اشـاره ای کنـم بـه تلقـی 

غلطـی کـه در این بـاره وجـود دارد. از برخـی 

اسـاتید بـزرگ حـوزه هـم ایـن اشـتباه سـر زده 

اسـت؛ مثـاًل اسـتاد مطهـری نقـل می کننـد که 

آقـای بروجـردی فرمودند فقه شـیعه حاشـیه بر 

متـن فقـه اهـل تسـنن اسـت. علی رغـم بزرگی 

و اعتقـادی کـه بـرای ایشـان قائـل هسـتیم، 

ایـن حـرف غلـط اسـت کـه بگوییم فقه شـیعه 

حاشـیه بر متن فقه تسـنن هسـت. اصاًل متن، 

خـود فقـه شـیعه بـوده اسـت؛ حاشـیه، آن هـا 

قـرار می گیرنـد. این هـا در واقع فقه را تأسـیس 

کردنـد و آن هـا ) اهل سـنت( حاشـیه می زدنـد. 

نقـل اسـت کـه چهار هـزار نفـر پـای درس امـام 

صـادق  شـرکت می کردنـد، ایـن بـرای چـه 

بـوده؟ بـرای آن که اهل سـنت به 

فقه نیاز داشـتند ؛ لذا تنها جایی 

کـه می دیدنـد، فقـه را آمـوزش 

داده می شـود این جاسـت، لـذا 

هجـوم آوردنـد بـه حـوزه درس 

امـام صـادق  کـه از ایشـان 

تعلیـم بگیرنـد و در اثـر همیـن 

مکاتـب  کـه  اسـت  تعلیمـات 

فقهـی اهل سـنت شـکل گرفت. 

خالصـه می خواهـم عـرض کنم 

کـه ایـن مؤسـس بـودن از امامیـه بـوده و ایـن 

سـنت هـم تـا بـه امـروز جریـان دارد. 

استاد  فرمایشات  که  معتقدم  من  پورفرد: 
برای  کافی  نه  و  الزم  شرط  مهدوی زادگان، 

روشن فکری حوزوی است، چرا که روشن فکر ی 

است.  اسالمی  انقالب  برساخته  حوزوی، 

وقتی به این مفهوم نگاه می کنیم، به هیچ 

وجه قبل از انقالب اسالمی، آن را نمی بینیم 

کسی  که  نداریم  هم  سندی  و  مدرک  هیچ 

گفته باشد این ها روشن فکری حوزوی است؛ 

البته بحث روشن فکری دینی،  قبل از انقالب 

اسالمی مطرح بوده، اما روشن فکری حوزوی 

بر ساخته انقالب اسالمی است. ) البته باید 

را به فال نیک گرفت( بحثی هم  این اقدام 

که استاد مطرح فرمودند بحث پیشینه است؛ 

نه تعریف روشن فکری حوزوی. این پیشینه و 

این که در طول تاریخ به ویژه در دوران غیبت، 

تشیع، این حالت انتقادی و اعتراضی خود را 

حفظ کرده درست است؛ به همین خاطر گفتم 

این ها شرط الزم است برای مفهوم روشن فکری 

حوزوی. اگر روشن فکری دینی 

را به عنوان یک کار فکری در نظر 

بگیریم که در صدد تبیین رابطه 

دین و دنیای معاصر است، دیگر 

نمی توان آنچه را در سبک قدیم 

و یا در فضای موجود آن زمان 

مطرح بوده، روشن فکری دینی 

باید  چون  دانست؛  حوزوی  یا 

باشد:  دو مالک کلیدی داشته 

فرمودند  استاد  که  یکی همان 

وقتــی دغدغــه بســط و گســترش 
گفتمــان دینــی، آن هــم بــر اســاس 
ایــن  بــه  مربــوط  دانایــی  نظــام 
ح باشــد، مســئله  گفتمــان مطــر
ح می شــود؛ چــرا  "ارتبــاط" مطــر
کــه در بســط یــک گفتمــان ممکــن 
ح شــود  اســت ایــن مســئله مطــر
حــال  در  گفتمــان  زمانــی  کــه 
اســت  خــود  انبســاط  و  بســط 
کــه "ماهیــت اجتماعــی" داشــته 

باشــد.
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یعنی بحث عقالنیت انتقادی و 

نکته دوم که مهم است"کارکرد 

اجتماعی" آن است، یعنی تمام 

و  حوزوی  روشن فکری  بحث 

دینی به نکته دوم بر می گردد که 

شرط کافی را درست می کند؛ به 

این معنا که این کارکرد اجتماعی 

در واقع بسط گفتمان دینی را نسبت به سایر 

گفتمان ها  )به ویژه گفتمان های رقیب(، بر 

عهده دارد؛ به این معنا که  وقتی دغدغه بسط 

و گسترش گفتمان دینی، آن هم بر اساس نظام 

باشد،  مطرح  گفتمان  این  به  مربوط  دانایی 

مسئله "ارتباط" مطرح می شود؛ چرا که در بسط 

یک گفتمان ممکن است این مسئله مطرح 

شود که زمانی گفتمان در حال بسط و انبساط 

خود است که "ماهیت اجتماعی" داشته باشد. 

 ، البته قبل از مشروطه یا در دوران امام صادق

چنین بحث هایی داشتیم نظیر بحث احیای 

این ها   ... و  دین  انحراف  از  دین، جلوگیری 

همه بوده، ولی وقتی ماهیت اجتماعی پیدا 

می کند بحث اساسی مربوط به روشن فکری 

حوزوی می شود و در این جا ما باید برویم به 

د )حوزوی( که  دنبال بحث روشن فکری مجدِّ

پیشینه   باب  در  البته  دارد.  را  ویژگی ها  این 

اشاره  که  معنایی  به   ( حوزوی  روشن فکری 

کردم( ، شاید بتوان خاستگاه آن را در بحث های 

مرحوم نائینی دنبال کرد بله،این نگاه تشیع هم 

که فرمودند یعنی این که دائما در طول تاریخ 

به حکومت های مستقر نگاه انتقادی داشتند 

این درست است و همین هم زمینه ای شد 

تا انقالب اسالمی ادعا کند این 

فهم از روشن فکری، یک اصطالح 

در  و  نیست  وارداتی  و  جعلی 

اسالم، مسبوق به سابقه است 

ولی با این بیان که دوستمان 

روشن فکری  آیا  فرمودند، 

حوزوی همین است؟ پاسخ من 

منفی است؛ منتها باید توجه داشت ما امروزه 

با یک دنیای جدید مواجه ایم و نیاز به بسط 

گفتماِن دینِی خود و تعین اجتماعی آن داریم؛ 

به این معنا می توان از روشن فکری حوزوی 

گفت؛ چیزی که من اسم آن را "روشن فکری 

د" گذاشته ام. مجدِّ

جبارنـژاد: شـاید تفاوتـی کـه بیـن تلقی آقای 
پورفرد و آقای مهدوی زادگان است به این دلیل  

باشـد کـه خوانـش آقای پورفرد از روشـن فکری 

حـوزوی، نوعـی خوانـش  تاریخی اسـت به این 

معنـا کـه روشـن فکری را در خاسـتگاه تاریخی 

و  محصـور  روشـن گری(  دوران  مثـل  خـود) 

محـدود  می کنند.گاهـی اوقـات بحـث بـر سـر 

"معنادارِی"یـک مفهـوم بـه نـام روشـن فکری 

معنـا  مفهـوم،  ایـن  یعنـی  اسـت؛  حـوزوی 

پارادوکسـیکال  ترکیـب  نوعـی  یـا  دار اسـت 

است؟پاسـخ های مختلفـی بـه ایـن پرسـش 

داده شـده اسـت. کسـانی کـه روشـن فکری 

حـوزوی را معنـا دار و موزون می دانند معتقدند 

کـه اگـر مـا ایـن مفهـوم را  از حصـار خوانـِش 

تاریخـی خـارج کینـم و تعریـف خاصـی از آن 

متناسـب بـا فرهنـگ اسـالمی و حـوزوی ارائـه 

دهیـم، می شـود ایـن مفهـوم را معنـا دار و 

"معنادارِی"یــک مفهــوم بــه نــام 
اســت؛  حــوزوی  روشــن فکری 
یعنــی ایــن مفهــوم، معنــا دار اســت 
یــا نوعــی ترکیــب پارادوکســیکال 
بــه  مختلفــی  است؟پاســخ های 
ایــن پرســش داده شــده اســت. 
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مـوزون دانسـت. ولـی اگـر خوانـش تاریخـی از 

ایـن مفهـوم داشـته باشـیم و  روشـن فکری را 

از نقطـه عزیمـت روشـن گری قـرن هجدهـم 

اروپـا )Enlightenment(( و بعـد هـم  روشـن فکری 

)intellectuality( فهم کنیم، طبیعتًا روشـن فکری 

مفهومـی خـاص و متعلق به جغرافیای فکری و 

فرهنگـی متفاوتی اسـت و بـا پیش فرض هایی 

کـه دارد ) نظیـر سوبژکتیویسـم، سکوالریسـم و 

...( طبیعتـًا قابـل جمـع بـا حـوزه نیسـت و از 

ایـن حیـث روشـن فکری دینـی یـا حـوزوی بی 

معناسـت! ایـن را تأییـد می فرماییـد؟

مهـدوی زادگان: این کـه مـا بخواهیـم مفهوم 
روشـن فکری دینـی حـوزوی را امـری تاریخـی 

بدانیم و بگوییم که یک پدیده ای جدید اسـت 

و بـه قـول آقای دکتر پورفرد ، بر سـاخته انقالب 

اسـالمی اسـت و ریشـه های تاریخـی را بـه آن 

شـکل کـه مـن عـرض کـردم نخواهیـم درنظـر 

بگیریـم، مقـداری وارد بحـث لفظی می شـویم؛ 

لـذا اگـر ماهیـت کار را بپذیریـم کـه در تاریـخ 

تشـیع  حضـور و بـروز داشـته، دیگـر روی لفظ، 

زیـاد اصـرار نمی کنیـم. بلـه، در 

گذشـته ازایـن تعبیـر اسـتفاده 

تعابیـر  از  ولـی  نمی شـده، 

دیگری اسـتفاده می شـده اسـت 

مثـل واژه "عاِلـم" کـه بـه عنـوان 

نمونـه در کتـاب شـریف کافـی، 

حتـی معصـوم  به عالم تعبیر 

ایـن  العاِلـم".  "قـال  می شـود: 

تعبیـر قبـاًل بـوده و تعابیـر هـم 

ممکن است در گذر تاریخ تغییر 

کننـد و الفـاظ جدیـدی جایگزیـن شـوند و بـر 

همین اساس هم در گذشته بحث منّور الفکر و 

.. به کار نرفته اسـت. ولی این محتوا و ماهیت 

اسـت کـه  از ابتـدا بـوده. حـاال امـروزه بـا تعبیر 

"روشـن فکری حوزوی" شـناخته می شـود. ولی 

آن ویژگی هایـی را کـه آقـای دکتـر پورفرد به آن 

اشـاره کردنـد ) یعنـی مسـئله اجتماعـی بـودن 

و ناظـر بـه اجتمـاع(، هیـچ گاه غفلـت نکـرده و 

همیشـه بوده اسـت؛ ضمن آن که تفکر شـیعی 

همـواره خـود را پاالیـش می کـرده اسـت به این 

معنـا کـه هر وقت احسـاس می کـرده از جامعه 

فاصلـه می گیـرد یک دفعـه یـک مـوج انتقادی 

درون خـودش شـکل می گرفتـه کـه مـا داریم از 

جامعـه فاصلـه می گیریـم. مثـاًل هـر وقـت که 

حـوزه می رفـت بـه سـمت انتزاعـی شـدن و از 

اجتماعـی بـودن فاصلـه می گرفـت، تلنگری به 

خـود مـی زده و یـک خـود انتقـادی در درون آن 

شـکل می گرفته اسـت. به عنوان مثال می توان 

بـه اخباری گـری اشـاره کـرد؛ اخباری گـری یک 

یعنـی  اسـت.  انضمامـی"  "انتقـادِی  حرکـت 

حرکتـی اسـت کـه فقـه حـوزه 

را بـه چالـش می کشـد کـه چـرا 

انتزاعی شـده و از انضمام فاصله 

گرفتـه اسـت؛ در واقـع انتقـاد 

معتزلـه  متوجـه  آن هـا  اصلـی 

اسـت کـه در  فروعـات عقلـی که 

کارکـرد اجتماعی ندارند، شـدیدًا 

ایـن،  خـوِد  شـده اند.  متوقـف 

یـک حرکت انتقادی بـود؛ )البته 

این کـه این جریـان بعدًا خودش 

خوانــش انتقــادی مرحــوم شــیخ 
فضــل اهلل نــوری، خیلــی بــه واقــع 
خوانــش  تــا  اســت  نزدیک تــر 
خوانــش  در  نائینــی.  مرحــوم 
تبیین گــری   وجــه  آن  نائینــی،  
وجــه  تــا  اســت  پررنگ تــر 
انتقــادی، ولــی در شــیخ فضــل اهلل 
نــوری هــر دو هســت ولــی به خاطــر 
مقتضیــات زمــان، جنبــه انتقــادی 

اســت.  گرفتــه  شــدت  آن 
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بـه افـراط کشـیده شـد بحـث دیگـری اسـت(. ، 

ولـی اخباری گـری حرکـت "درونـی" حـوزه بـود 

. ایـن خـط ادامـه پیـدا می کنـد تـا می رسـد بـه 

دوره مشـروطه. دوبـاره وضعیـت غیر انضمامی 

پدیـد آمـد . یعنـی ایـن احسـاس می شـده کـه 

حـوزه دارد از ایـن سـاحت انضمامی بـودن ، از 

ایـن دوش بـا دوش جامعـه پیش رفتن، فاصله 

می گیـرد؛ لـذا بـه یک بـاره می بینیـم کـه وارد 

عرصـه سیاسـت می شـود. 

جبارنژاد:  آن هم از طریق خوِد اجتماع. یعنی 
می آینـد شـکایت و تظلـم خواهـی می کننـد و 

علما به حمایت از مردم، وارد صحنه می شـوند؛ 

در واقـع، فضـای جامعـه آن ها را به این سـمت 

می کشاند.

مهـدوی زادگان: دقیقـًا. منتهـا در همین دوره 
مشـروطه بـاز یـک شـدت و ضعف هایـی در 

درون خـود حـوزه هسـت، یعنـی خوانش هـای 

مختلفـی هسـت. مثـاًل یـک خوانـش مربـوط 

بـه مرحـوم نائینـی اسـت، یک خوانـش مربوط 

بـه مرحـوم شـیخ فضـل اهلل نـوری اسـت؛ البته 

تصـورم این اسـت که خوانـش انتقادی مرحوم 

شـیخ فضـل اهلل نوری، خیلی بـه واقع نزدیک تر 

اسـت تـا خوانـش مرحـوم نائینـی. در خوانـش 

نائینـی،  آن وجـه تبیین گـری  پررنگ تـر اسـت 

تـا وجـه انتقـادی، ولی در شـیخ فضل اهلل نوری 

هـر دو هسـت ولـی به خاطـر مقتضیـات زمان، 

جنبـه انتقـادی آن شـدت گرفته اسـت. 

جبارنـژاد: جالـب آن کـه برخی شـیخ را متهم 
می کنند به این که انتزاعی فکر می کرده اسـت، 

در حالی کـه خـود شـیخ،ادعا می کنـد بیـش از 

علمای نجف با وجه انضمامی مشـروطه درگیر 

بـوده و از نزدیـک و در تهران، شـاهد قضایا بوده 

اسـت، حتـی خـودش هـم می گویـد کـه ابتـدا 

مـن بـودم کـه دغدغه مشـروطیت را بـه علمای 

نجـف منتقـل کردم، حاال مـن را متهم می کنند 

بـه دفـاع از اسـتبداد و ضدیـت بـا مشـروطه و 

انتزاعـی فکر کـردن و ایـن قبیـل حرف ها!

مهـدوی زادگان: همیـن را می خواهـم عـرض 
کنـم کـه شـاید به خاطـر ایـن باشـد کـه مرحوم 

نائینـی، دسـتی از دور بـر آتـش داشـت، ولـی 

مرحـوم شـیخ فضـل اهلل در خـوِد آتـش بـود، در 

متـن بـود. مراجـع نجـف بـا تلگـراف و این جور 

چیزهـا خبـر دار می شـدند کـه در تهـران چـه 

می گـذرد، ولـی شـیخ فضـل اهلل نـوری کنش گر 

اصلـی بـود. در متـن بـود. لـذا آقـای نائینـی، از 

دور می دید و احسـاس می کرد کار ایجابی باید 

انجام بشـود. درسـت هم بود، ولی مثاًل مرحوم 

آن وجـه  احسـاس می کـرد  شـیخ فضـل اهلل 

انتقـادی خیلـی ضـرورت دارد. همین طـوری 

طبـق  می خواهـم  مـن  آمـد.  جلـو  می شـود 

فرمایـش آقـای دکتـر پورفـرد جلـو بـروم . ایـن 

"نگاه اجتماعی" که ایشـان فرمودند باید قدری 

بیشـتر مـورد مداقه قـرار گیرد. من برای توضیح 

بیشـتر مثال می زنم. به نظر من مرحوم "شـیخ 

عبـاس قمـی"، یـک روشـن فکر حـوزوی بـود. 

مـن ایـن را اعتقـاد دارم. ممکن اسـت نپذیرید؛ 

منتهـا اگـر ویژگـی اجتماعـی بودن را، سـازمان 

اجتماعـی را، نظـر داشـتن بر رفتـار اجتماعی و 

فضـای عمومـی جامعـه را یکـی از ویژگی هـای 

روشـن فکری بدانیـم، بایـد شـیخ عبـاس قمی 
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را در صـدر روشـن فکری حـوزوی قـرار بدهیـم. 

چـرا؟ چـون ایشـان یـک کار اجتماعـی کردنـد. 

یـک نقـد اجتماعـی داشـتند. یعنـی مرحـوم 

سـاحت  در  می دیدنـد  قمـی،  عبـاس  شـیخ 

ادعیـه، یـک آشـفتگی در بین مومنین هسـت؛ 

بعضـی کتاب هـا هم دیگـر را نفـی می کردنـد. 

این وضعیت آشـفته سـرریز می شـد در جامعه 

مؤمنین و یک تشـدد و آشـفتگی  و گسیختگی 

ایجـاد می کـرد. شـیخ متوجه این مسـئله بود و 

آمد کتاب های ادعیه را جمع کرد و مشـترکات 

را یک جـا جمـع کـرد و چـون آن اخـالص را هـم 

داشـت ایـن کار تـا بـه امـروز گرفتـه. اآلن در هر 

خانـه ای در کنـار قـرآن کریـم یـک مفاتیـح هم 

وجـود دارد. یعنـی ایـن حرکِت شـیخ،  یک نظم 

اجتماعـی در جامعـه مؤمنیـن پدیـد آورد. ایـن 

بـه نظـرم نوعـی روشـن فکری حـوزوی اسـت. 

بنابرایـن می خواهـم بگویـم کـه مـا زیـاد نباید 

روی لفـظ توقـف بکنیـم و بـه ایـن بهانـه کـه 

چون این لفظ در گذشـته به کار برده نمی شـده 

پـس ایـن مفهـوم و مضمونـش هم در گذشـته  

نبوده اسـت.

پورفـرد: برخـی حرف هـای اسـتاد هضمـش 
خیلـی سـنگین اسـت! یکـی این که شـما تلقی 

عامـی از روشـن فکری حـوزوی داریـد. بـا ایـن 

تلقـی نمی تـوان یـک رابطـه بین االذهانی برای 

مخاطبـان فهـم روشـن فکری حـوزوی ایجـاد 

کـرد. در نتیجـه شـیخ عبـاس قمـی نمی توانـد 

روشـن فکر حـوزوی باشـد، چون آن قـدر هم که 

فکـر می کنیـم، عام نیسـت. نکتـه بعدی آن که 

وقتـی "ماهیـت اجتماعـی" سـخن می گوییم، 

منظـور ایـن اسـت کـه بـا آن عقل انتقـادی، دو 

کار انجـام دهـد: هـم "نقد روابـط قدرت" بکند و 

هـم "نقـادی روابـط اجتماعی". اگـر این دو کار 

را شـیخ عبـاس قمـی کـرده، پـس ایشـان هـم 

روشـن فکر حـووزوی اسـت. ولـی بـه نظـر مـن 

چنین نیسـت.

نکتـه بعـدی در مـورد "بحث تاریخی" اسـت. 

مـن نگفتـم روشـن فکر دینـی یـک مبحـث 

تاریخی اسـت، بلکه  گفتم که بحثش تاریخی- 

فرهنگـی -اجتماعی هسـت. 

جبارنـژاد: منظـور نـگاه تاریخـی اسـت. یعنی 
خوانشـی از زاویه خاسـتگاه های تاریخِی ظهوِر 

یـک پدیـده به خـوِد آن پدیده.

پورفرد: نه اصاًل نیست! وقتی شما می گویید 
روشـن فکر دینـی و روشـن فکر مذهبـی یـک 

مبحـث تاریخـی ، فرهنگـی، اجتماعـی اسـت، 

بـه هیـچ وجـه تاریخـِی صـرف نیسـت. ایـن 

انحصـار را از کـدام قسـمت صحبت هـای مـن 

حـوزوی  روشـن فکری  می کنیـد؟  برداشـت 

یـک پـروژه گشـوده و چنـد بعـدی اسـت. شـما 

یـا  تاریـخ  در  کنیـد  محصـورش  نمی توانیـد 

فرهنـگ. شـما احتمـااًل اشـتباه گرفته ایـد بـا 

بحـث خاسـتگاه تاریخـی. اصاًل منظـور من این 

نبـود. در بحـث زبـان شناسـی، اشـاره می کننـد 

کـه هـر پدیـده ای خاسـتگاه تاریخـی دارد. تـا 

این جـا مـا بـا گروه هـای خصـم موافقیم؛ حتی 

آن هایـی کـه مخالـف بحث روشـن فکری دینی 

هسـتند امـا صحبـت اصلـی ایـن اسـت کـه آیا 

همـواره واژه ای که این خاسـتگاه تاریخی دارد، 

همیشـه سـاکت و صامـت هسـت؟ بـه هیـچ 
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وجـه! برخـی مفاهیـم مثل روشـن فکری مانند 

دسـته پرنده هایـی می ماننـد که وقتـی به پرواز 

در می آینـد، ممکـن اسـت بـه لحـاظ تاریخی از 

اراده و دسـت رس ما خارج شـوند و به معنایی 

دیگـر در طـول زمـان تبدیـل شـوند.

جبارنـژاد: مـن قبـول دارم که گشـوده هسـت 
منتهـا شـما فرمودیـد خاسـتگاه روشـن فکری 

حـوزوی از نظـر زمانـی و تاریخـی از انقـالب 

اسـالمی بـه بعـد اسـت و بـه همیـن دلیـل هم 

گفتـم کـه احتمـااًل شـما نـگاه تاریخـی بـه این 

پدیـده را مـد نظـر داریـد.

پورفـرد: ایـن یـک بحث دیگری اسـت. وقتی 
می گویـم خاسـتگاه تاریخـی اش ایـن اسـت 

می خواهـم بگویـم ایـن واژه برسـاخته انقـالب 

اسـالمی اسـت. یعنی آیا قبل ازانقالب اسالمی 

کسـی بـوده کـه بگویـد "روشـن فکر حـوزوی"؟ 

بحـث ایـن اسـت کـه محتـوا و صـورت بایـد 

هارمونـی داشـته باشـد. مـن صرفـًا بـر لفـظ 

تأکیـد نمی کنـم؛ بـر محتـوا هـم تأکیـد دارم. 

روشـن فکری حوزوی، پروژه اش گشـوده است، 

اما معنایش عام نیسـت به طوری که هر کسـی 

را بتـوان وارد آن کـرد. گفتیـم که روشـن فکری 

حـوزوی مـا نـگاه انتقادی به قـدرت دارد. فرض 

بفرماییـد اآلن صـد مقاله دربـاره نقد بنی عباس 

نوشـته شـود. آیـا می تـوان آن را روشـن فکری 

حـوزوی دانسـت؟! بـا تلقـی عـام بلـه، ولـی بـا 

تعریـف مـا خیـر؛ چـون نقـد قدرت بایـد در یک 

فضـای معاصـرت صـورت بگیـرد تا بتـوان بر آن 

روشـن فکری حـوزوی نـام نهـاد.

جبارنـژاد: بـه همیـن خاطر اسـت که شـما در 

کتـاب "صـورت بنـدی گفتمـان روشـن فکری  

در جمهـوری اسـالمی"، پیشـینه روشـن فکری 

حـوزوی) و بـه تعبیـری کـه در ایـن کتاب آمده 

د( را بـه سـید جمال الدیـن  روشـن فکری مجـدِّ

اسـد آبـادی و مرحـوم نائینـی) و نه قبـل از آن( 

دانسـته اید؟

و  بین صورت  این که  به دلیل  بله،  پورفرد: 
محتوا فاصله نیفتد و بتوان مفهوم روشن فکری 

حوزوی را بین االذهانی کرد. مگر قرار است  این 

مفهوم را صرفًا بین خودمان مطرح کنیم؟ ما 

بگوییم  و  بدهیم  راگسترش  آن  می خواهیم 

این تیپ روشن فکری، قدرت این را دارد که 

به یک حکومت اسالمی کمک کند در ساختن 

پایه های فرهنگی، فکری و اجتماعی اش و راه 

حل ارائه کند و از طرفی نقد قدرت هم کند. 

مهـدوی زادگان:  از ویژگی هـای روشـن فکر 
حـوزوی ایـن اسـت که در برابر هژمونی مسـلط 

نبایـد عقـب نشـینی کنـد. اگـر یـک طـرز تفکـر 

عامـی خـالف این کـه مـن می اندیشـم وجـود 

دارد، مـن نبایـد کوتـاه بیایـم. روشـن فکری 

حـوزوی بـه راحتـی در برابر ایـن تلقی های عام 

تسـلیم نمی شـود. بلـه، تلقـی عـام ایـن اسـت 

کـه  شـیخ فضـل اهلل نـوری و شـیخ عباس قمی 

روشـن فکر حوزوی نیسـتند و آن دو را به عنوان 

روشـن فکری حـوزوی قبـول نمی کنـد. خـب 

قبـول نکنـد! اتفـاق بین االذهانـی نمی افتـد، 

خـب نیافتـد! روشـن فکر حـوزوی بـا اسـتدالل 

کارش را جلـو می بـرد و بـا منطـق اسـتدالل هم 

از طـرف مقابـل قبـول می کنـد . لـذا تلقـی عـام 

در این جـا مـالک نیسـت.
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پورفـرد: آقـای دکتـر منظـور 

مـن از "عـام" ایـن بـود کـه بـا 

تعریـف عـام، همـه کسـانی کـه 

معمـم هسـتند و در حـوزه درس 

می خواننـد روشـن فکر حـوزوی 

این جـا  می شـوند.  محسـوب 

بایـد قیـد و اسـتثنا زد، مثـاًل 

گفتـه شـود آقـای زیـد و عمـر 

روشـن فکر  ویژگی هـا  ایـن  بـا 

حوزوی انـد.

مهـدوی زادگان: اتفاقـًا در این جـا یکـی دیگـر 
از کارهایـی کـه روشـن فکر حـوزوی بایـد انجام 

دهـد ایـن اسـت کـه حصـار تلقی هـای غلـط از 

مفاهیـم را بشـکند. اآلن پـاره ای از مفاهیـم بـه 

شـدت تخصصـی شـده و بـه همیـن دلیـل هم 

دامنـه اش خیلـی تنـگ شـده اسـت. در مـورد 

روشـن فکری حـوزوی هـم همین طـور اسـت. 

متأسـفانه اول نرفتیـم روشـن فکر حـوزوی را 

تعریـف کنیـم بلکه اول افرادی را معین کردیم، 

بعـد گفتیـم یـک خانه بسـازیم کـه این ها فقط 

در آن جـا بشـوند! روشـن فکری حـوزوی مـال 

این هاسـت! روشـن فکر حـوزوی مـال کسـی 

نیسـت، هر کسـی که آن مشخصات و مبانی ای 

کـه بـرای روشـن فکری حوزوی تعریـف کردیم، 

داشـته باشـد، روشـن فکر حوزوی می شود. ولو 

این کـه در تلقـی اولیـه مـن آن شـخص نباشـد. 

بلـه، در تلقـی اولیـه، مرحـوم شـیخ فضـل اهلل 

روشـن فکر دینـی تلقـی نمی شـود، ولـی طبـق 

مبانی، ایشـان روشـن فکر دینی حوزوی اسـت. 

شـما دو تـا اسـتدالل آوردیـد: یکی نقـد قدرت و 

یکـی هـم در سـازمان اجتماعی 

حضور داشتن بود. در مورد شیخ 

عبـاس قمـی سـاحت اجتماعی 

ایشـان را تبییـن کـردم. در مورد 

نقد قدرت هم باید توجه داشـت  

نقـد قـدرت مثـاًل این نیسـت که 

شـخص بـرود جلـو مجلـس و 

بگویـد مـن اعتـراض دارم. اتفاقًا 

ایـن حرکت ها گول زننده هسـت 

افـرادی هسـتند کـه ژسـت نقـد 

قـدرت می گیرنـد، ولـی تا دم در خانـه صاحبان 

قـدرت می رونـد و از آن هـا دفـاع می کننـد .

جبارنـژاد: البتـه محاسـبات قـدرت یک مقدار 
این گونـه  اسـت  ممکـن  اسـت!  پیچیده تـر 

اشـکال شـود که این ) به تعبیر شـما( صاحبان 

قدرت، بخشـی  از قدرت هسـتند نه همه قدرت. 

در مناسـبات  قـدرت، آن بخشـی از قـدرت کـه 

هژمونـی بیشـتری دارد توانسـته دیگـری را از 

دور خـارج کنـد. وقتـی ایـن روشـن فکر دارد 

حمایـت می کنـد از آن شـخصی )کـه بـه تعبیـر 

شـما صاحبـان قدرت اسـت و بـه تعبیری دیگر 

بخشـی از قـدرت اسـت(، در واقـع دارد نقـد 

قـدرت می کنـد. مـا دو تـا ویژگـی عـام را بـرای 

روشـن فکری حوزوی برشـمردیم: تبیین و نقد. 

نقـد و انتقـاد، سـیالیت معنایـی دارد. اصـواًل 

خیلـی از مفاهیـم علـوم انسـانی این گونه انـد. 

یعنی این سـیالیت باعث گسـترش دامنه نزاع 

می شـود. 

اســـتاد  فرمایشـــات  از  بعـــد  پورفـــرد: 
مهـــدوی زادگان مشـــخص شـــد کـــه تلقـــی 

ــاره نقــد بنــی  ــه درب اآلن صــد مقال
عبــاس نوشــته شــود. آیــا می تــوان 
حــوزوی  روشــن فکری  را  آن 
بلــه،  عــام  تلقــی  بــا  دانســت؟! 
چــون  خیــر؛  مــا  تعریــف  بــا  ولــی 
نقــد قــدرت بایــد در یــک فضــای 
معاصــرت صــورت بگیــرد تــا بتــوان 
بــر آن روشــن فکری حــوزوی نــام 

نهــاد.
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ـــت  ـــام اس ـــوزوی ع ـــن فکری ح ـــان از روش ایش

ـــالف  ـــک اخت ـــده خـــاص و شـــاید ی ـــی بن و تلق

مبنایـــی باشـــد و بـــه ایـــن راحتی هـــا هـــم 

ــود.  ــل نشـ حـ

جبارنژاد: به یک معنا شاید خیلی  هم مبنایی 
نباشـد! بـا این توضیح که بحـِث نگاه تاریخی را 

کـه اشـاره کـردم، ناظر به ایـن بود که فهم برخی 

از روشـن فکری، مثاًل همان چیزی اسـت که در 

اروپای عصر روشن گری مطرح بوده و یا فهمی 

اسـت کـه از دل آن، سوبژکتیویسـم، تفکیـک 

دیـن و دنیـا و ... اسـتخراج می شـود. بـا ایـن 

نـگاه کـه عمومـًا مـورد نظر جریان های سـکوالر 

اسـت، روشـن فکری دینـی و یـا روشـن فکری 

حـوزوی، نوعی پارادوکس محسـوب می شـود، 

چرا کـه ایـن مؤلفه هـا بـا مبانـی تفکـر حـوزوی 

تباین و تنافر دارد. مثاًل در مقوله تفسـیر متن، 

نص گرایـی و متن محـوری رایـج در حـوزه بـا 

خوانش هـای هرمنوتیکـی از متـن کـه مولـود 

نـگاه پیـش گفتـه به روشـن فکری اسـت،قابل 

جمـع نیسـت. مـن بعیـد می دانـم کـه هـر دو 

اسـتاد در چنیـن زمینه هایـی بـا هـم اختـالف 

داشـته باشـند، بـه همیـن جهـت هـم هسـت 

کـه گفتـم اختالفـات، مبنایـی نیسـت. بنیـان 

مسـئله در نـگاه هـر دو بزرگـوار، 

ایـن اسـت کـه روشـن فکری بـا 

تعاریفـی) چـه تلقـی عام اسـتاد 

تلقـی  چـه  و  مهـدوی زادگان 

خـاص اسـتاد پورفـرد(، دیـن و 

تفکـر حـوزوی بـا روشـن فکری 

قابـل جمع انـد. ایـن تفـاوت، در 

تلقی هـای متفـاوت از یک مبنای واحد اسـت، 

نـه در خـوِد مبنا. درسـت اسـت؟ 

مهـدوی زادگان: درسـت می فرمایید. بحث ما 
ناظـر بـه تمایزات روشـن فکری دینی و حوزوی  

با روشـن فکری  سـکوالر نیسـت. بحث در خود 

تفکـر حـوزوی اسـت که می خواهد روشـن کند 

ببینـد روشـن فکـری حـوزوی چیسـت و به چه 

کسـی اطالق می شـود. بحث بنده با آقای دکتر 

در ایـن قسـمت اسـت. بحـث، تعمیـم دادن و 

عمومی کـردن نیسـت، وقتـی بـه مـن اعتراض 

می کنیـد کـه  تعمیـم ندهـم، مـن هـم متقاباًل 

می گویـم که شـما هم تخصیـص ندهید! آقای 

دکتـر اشـاره بـه دوتـا مبنـا بـرای روشـن فکری 

حـوزوی کردنـد و مـن هم این ویژگی ها را قبول 

می کنم. پذیرفتنی است.حتی بر اساس همین 

دو ویژگی هم،  یک عده ای را که به تصوِر رایج، 

روشـن فکری دینـی تلقـی می کنیـم، بایسـتی 

بیـرون از تعریـف بگذاریـم و یک عـده ای که به 

آن هـا ظلـم شـده، بیاوریم درون ایـن دایره؛ چه 

بسـا افـرادی کـه روشـن فکر حوزوی نیسـتند و 

ما آن ها را روشـن فکر حوزوی حسـاب کردیم و 

این هـا یـک مرجعیتـی پیـدا کردنـد و طبق این 

مرجعیـت طـوری آمدنـد روشـن فکری حوزوی 

را تعریـف کردند که امثال شـیخ 

فضـل اهلل نـوری و شـیخ عبـاس 

قمـی در ایـن دایره نگنجند. یکی 

از کارهـای روشـن فکر حـوزوی 

ایـن  جلـوی  کـه  هسـت  ایـن 

ظلـم بایسـتد. البتـه منظـور من 

ایـن نیسـت کـه هـر روحانـی را 

کسی  مال  حوزوی  روشن فکر 
آن  که  کسی  هر  نیست، 
که  مبانی ای  و  مشخصات 
حوزوی  روشن فکری  برای 
باشد،  داشته  کردیم،  تعریف 

روشن فکر حوزوی می شود. 
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دیدیم بگوییم روشـن فکر حوزوی اسـت. طبق 

شـاخصه ها بایـد پیـش رفت.

جبارنـژاد: زمانـی بـا برخـی دوسـتان در مـورد 
علمـای مبـارز بحثـی داشـتیم  کـه در دوره رضا 

شـاه چه اعتراضاتی شـده بود. یکی از دوسـتان 

گفـت مرحـوم آقـای مرعشـی نجفـی هـم جـزء 

مبارزیـن بود.پرسـیدیم بـر چـه مبنایـی؟ گفت 

یـک شـبی کـه یـک خانـم قصـد داشـت بـرود 

حرم )دوران کشـف حجاب(، یکی از پاسـبان ها 

آمـده و بـه آن خانـم تعـرض کـرده بـود کـه باید 

روسـری ات را بـرداری. مرحـوم آقـای مرعشـی 

هم با دیدن این صحنه  یک سـیلی به پاسـبان 

می زنـد. ایـن شـد مبنـای مبارزه .چـرا؟ به خاطر 

این که  پاسـبان جزئی از سـاختار قدرت هست. 

آیـا بـه ایـن می شـود گفـت مبـارز؟! یـا فـرض 

بفرماییـد خانمـی مـی رود شـهرداری، کارش 

یـک  عصبانیـت  وبه خاطـر  نمی شـود  انجـام 

سـیلی می زنـد بـه شـهردار) به عنـوان مدیری از 

نظـام سیاسـی(. بـا ایـن تلقی عام، سـیلی زدن 

خانمـی کـه حتـی نمی دانـد سیاسـت چیسـت 

نقـد سـاختار قـدرت محسـوب می شـود. در  

روشـن فکری حـوزوی هـم همیـن همین طـور 

اسـت، مثـاًل فـرض بفرماییـد، آیا مرحوم شـیخ 

عبـاس قومـی کـه می بینـد وضع زندگـی مردم 

خـوب نیسـت و مـی رود کمک می کنـد، آیا این 

به این معناسـت که وجه اجتماعی )به معنای 

انتقـادی و ناظـر به نقد مناسـبات قـدرت( مورد 

توجـه شـیخ عبـاس بـوده یـا خیـر؟! اصـواًل آیـا 

می تـوان مسـئله را این قـدر تعمیـم داد؟ بـه 

نظـر، اشـکال آقـای دکتـر پورفـرد هـم، ناظـر  به 

همیـن تعمیم اسـت.

اسـت.  همین طـور  دقیقـًا  زادگان:  مهـدوی 
وقتـی کـه ما می گوییم نمی شـود، دلیل مان بر 

اسـاس گفتمان اسـت. یک تلقی از این مفهوم 

داریم و می گوییم بر اسـاس آن نمی شـود. مثاًل 

همیـن مثـال مرحـوم آقای مرعشـی که گفتید. 

ایـن به خاطـر تعریفـی اسـت کـه کردیـم. مـن 

حرفـم ایـن هسـت که آیـا  آن تعریف پذیرفتنی 

اسـت یـا خیـر؟  اگـر بـا توجـه بـه مالک هـا و 

معیارهایـی کـه آن تعریـف گفتـه پذیرفتیـم 

مـن اگـر بخواهـم همـان را اسـتفاده بکنـم چه 

اشـکالی دارد؟! 

پورفـرد: مـا در خـال کـه تعریـف نمی کنیـم. 
بلـه، شـاخص دارد. بـه همیـن دلیـل هـم نباید 

تعمیـم داد.

مهدوی زادگان: پس بحث تعمیم نیست.
پورفـرد: چـرا هسـت ولـی تعمیـم بایـد بـا 

باشـد. ضابطـه 

مهـدوی زادگان: مـن حرفـم ایـن اسـت که در 
مواجهـه بـا واژگان بایـد عمیق تر فکـر کرد. یک 

سـری چیزهـا را سال هاسـت بـرای مـا تعریـف 

یــا روشــن فکری  و  روشــن فکری دینــی 
پارادوکــس محســوب  حــوزوی، نوعــی 
بــا  مؤلفه هــا  ایــن  چرا کــه  می شــود، 
مبانــی تفکــر حــوزوی تبایــن و تنافــر دارد. 
مثــاًل در مقولــه تفســیر متــن، نص گرایــی 
بــا  حــوزه  در  رایــج  متن محــوری  و 
کــه  متــن  از  هرمنوتیکــی  خوانش هــای 
مولــود نــگاه پیــش گفتــه بــه روشــن فکری 

نیســت. جمــع  اســت،قابل 
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کردنـد همـه هـم پذیرفته ایـم. روشـن فکری 

حـوزوی کارش درگیر شـدن بـا ایـن تلقی هـای 

رایـج اسـت، بـی ضابطـه هـم عمـل نمی کنـد. 

اول در برابـر قالب هـای رایـج و کلیشـه های 

موجـود، پـس نمی زند و با اسـتدالل، پذیرش یا 

رد می کنـد. سـپس افـراد را ) فرقی نمی کند چه 

کسـی باشـد( با آن شـاخص ها تطبیق می دهد. 

اگر از کلیشـه ها و نگاه های قالبی موجود فراتر 

برویم خواهیم دید که بسیاری از روشن فکرانی 

کـه  داد اجتمـاع و مـردم سـر می دهند، چقدر از 

جامعـه و مـردم دورنـد و در صحنـه واقعیت، به 

شـدت ضـد اجتماعی اند. حتـی در عرصه نظری 

هـم بـه شـدت ضـد اجتماعی انـد. خـوب ایـن 

نظریه های "دولت گرایی"  مربوط به چه کسانی 

اسـت؟ کار همین ها اسـت. نظریه پردازی برای 

تثبیـت "دولـت مطلقـه" را چـه کسـانی بر عهده 

گرفتنـد؟ اصـاًل تأسـیس دولـت مـدرن بـه نظـر 

من یک نوع رفع مسـئولیت برای روشـن فکران 

بـود؛ رفـع مسـئولیت از کار اجتماعی کـردن و 

شـانه خالی کـردن از زیـر بـار محنـت و رنـج و 

دردهـای جامعـه. روشـن فکری تمـام کارهـای 

اجتماعـی را واگـذار کـرد بـه دولـت و همه چیز 

را بـه دولـت حواله داد. 

پور فرد: بیرون از ایران یا ایران؟
را  سکوالر  روشن فکری  زادگان:  مهدوی 

می گویم. 

پورفرد: نه این طور نیست! روشن فکر سکوالر 
امروزه اسیر موج سوم مدرنیته شده است و 

موج سوم مدرنیته دولت را نقد می کند.

مهـدوی زادگان: روشـن فکری اصـاًل امروزه در 

عالم سـکوالر بی معنا شـده اسـت. به یک معنا 

روشـن فکری نداریم اصاًل، حتی نسـبت به سـه 

چهـار دهـه پیـش و نسـبت بـه کسـانی چـون 

سارتر.

جبارنـژاد: تـا این جـا روشـن شـد کـه عمـده 
اختـالف نـه در مبانـی کـه در مصادیـق اسـت 

و مـا هـم بـه هر حـال ایـن را پذیرفتیـم کـه 

روشـن فکری حـوزوی مسـئله ای بـوده که بعد 

از انقـالب تولیـد شـده اسـت، حداقـل از ایـن 

جهـت کـه بـا ایـن صورت بنـدی واژگانـی قبـاًل 

بـه کار گرفتـه نشـده و اآلن بـه کار گرفتـه شـده 

اسـت. حـاال سـؤال  ایـن اسـت کـه اصـواًل چـرا 

ایـن مفهـوم تولید شـد؟ در واقع  کدام ضرورت، 

طـرح مسـئله ای بـه نـام روشـن فکری حوزوی 

را ایجـاب می کـرد؟ سـؤال بعـدی کـه ناظـر بـه 

بخـش دوم ایـن گفت وگو اسـت، این اسـت که 

هم اکنـون و در پـس تجربـه چهل سـاله انقالب 

اسـالمی ، اگـر بخواهیـم نسـبت  واقعـِی حـوزه  

و  روشـن فکری  را ارزیابـی کنیـم، ایـن نسـبت 

را چگونـه می بینیـد؟ چقـدر حـوزه توانسـته 

مفهـوم بایسـته روشـن فکری حـوزوی را تحقق 

چــه بســا افــرادی کــه روشــن فکر حــوزوی 
نیســتند و مــا آن هــا را روشــن فکر حــوزوی 
حســاب کردیــم و این هــا یــک مرجعیتــی 
پیــدا کردنــد و طبــق ایــن مرجعیــت طوری 
آمدنــد روشــن فکری حــوزوی را تعریــف 
ــوری  ــل اهلل ن ــیخ فض ــال ش ــه امث ــد ک کردن
دایــره  ایــن  در  قمــی  عبــاس  شــیخ  و 

نگنجنــد.
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ببخشـد؟و  اگر نتوانسـته علت چه بوده اسـت؟

می پـردازم:  اول  سـؤال  بـه  ابتـدا  پورفـرد: 
روشـن فکری حـوزوی بـر اسـاس پاسـخ به یک 

سـؤال تولیـد شـد و آن ایـن بـود کـه رابطه دین 

و تحـوالت دنیـای معاصـر چگونـه بایـد باشـد؟ 

یـا بـه عبارتـی، نحـوه سـلوک و زیسـت فردی و 

بـه ویـژه اجتماعـی انسـان دیـن دار در دنیـای 

معاصر، چگونه باید باشـد؟ چه کسـی می تواند 

به این پرسـش پاسـخ دهد؟ طبیعتًا روشـن فکر 

دینـی. البتـه چهـار پاسـخ بـه این پرسـش داده 

: شد

دسته اول، روشن فکران دینی متاثر از فلسفه 
تحلیلـی و هرمنوتیـک بود. ادعـای انقالب این 

بـود کـه مـا می خواهیـم بـا اتـکای بـر میـراث 

بومی خودمان )میراث فرهنگی اسـالمی و ...(، 

پاسـخی به این پرسـش بدهیم. البته این گروه 

از مبانـی دینـی و مبانـی غربـی یـک ترکیبـی 

درسـت کـرد امـا مبنایشـان را از غـرب گرفتنـد 

)نظیـر عقالنیت کانتی یـا هرمنوتیک گادامری 

و یـا بحث هـای پوپـر(. وقتـی مبانـی فکـری 

این هـا را نـگاه می کنیـم می بینیم بـا نگاه رایج 

تشـیع، تقریبـًا در تعـارض اسـت. البتـه به ویژه 

در اوایـل حفـظ ظاهـر هـم می کردنـد و حتـی 

اسـتنادهایی دینـی هـم می دادنـد. مثال برخی 

از هیمن هایـی کـه گرایشـات کانتـی، پوپری یا 

حتـی هرمنوتیکـی داشـتند، در این کـه انسـان 

ذاتـا شـرور اسـت، اسـتناد می دادنـد بـه عالمه 

طباطبایـی یـا حتـی آن جایی که می خواسـتند 

بحـث اجتهـاد در نـص و اصـول را مطـرح کننـد 

به اسـتاد مطهری اسـتناد می کردنـد! البته این 

جریـان بـا بحـران مواجـه شـد و بحث هایـش 

تقریبا در همان دهه شـصت متوقف ماند. این 

بحران ناشـی از دو مسـاله بود؛ یکی، تناقضات 

درونـی ایـن قرائت از روشـن فکری دینی و دوم 

ایـن کـه جامعه نتوانسـت با ایـن مدل بحث ها 

ارتبـاط خاصـی برقـرار کنـد. بنابرایـن بـا بحران 

مواجه شـد.

دسـته دوم،  ملـی مذهبی هـا هسـتند. ملـی 
مذهبی هـا آمدنـد در سـاختار و مدتـی هـم 

بـا انقـالب همـکاری کردنـد، امـا بعـد از مـدت 

کوتاهـی دور شـدند، چون نگاه ناسیونالیسـتی 

را ضمیمـه نـگاه مذهبـی کردنـد. به قول اسـتاد 

مطهـری، ناسیونالیسـتم و اصالـت دادن بـه 

آن را) نـه میهـن دوسـتی کـه ذاتـا بـد نیسـت( 

اسـتعمار بوجـود آورده و ایـن نـگاه با دین قابل 

جمـع نیسـت. لیـدر این ها هم مرحـوم بازرگان 

بـود کـه نتوانسـت جـواب بدهـد، چـون خـود 

ایشـان بریـد از ایـن نظـام و از ایـن سـاختارها 

دور شـد؛ البته پاسـخ تئوریک شان هم ضعیف 

بـود، برعکـس گروه اول کـه مبانی تئوریک هم 

داشـتند. لـذا این هـا هـم نیمه کاره رهـا کردند.

 دسـته سـوم، کـه روشـن فکران عمل گـرا و 

ایــن گــروه از مبانــی دینــی و مبانــی غربــی 
یــک ترکیبــی درســت کــرد امــا مبنایشــان 
را از غــرب گرفتنــد )نظیــر عقالنیــت کانتــی 
یــا هرمنوتیــک گادامــری و یــا بحث هــای 
را  این هــا  فکــری  مبانــی  وقتــی  پوپــر(. 
نــگاه می کنیــم می بینیــم بــا نــگاه رایــج 

ــت.  ــارض اس  در تع
ً
ــا ــیع، تقریب تش



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

276
در واقـع تکنوکرات هـا هسـتند کـه لیدرشـان 

آقـای مهاجرانـی بـود. پایـه تئوریـک ایـن گروه 

هـم چنـدان قـوی نبـود) بـا آن کـه حتـی کتاب 

نقدی بر آیات شـیطانی و... نوشـتند(. بنابراین 

این هـا هـم نتوانسـتند پاسـخ گوی کارآمـدی 

نظـام باشـند و مشـکالتی کـه جامعـه مـا با آن 

روبـه رو بـود را حـل کننـد. 

دسـته چهـارم گروهـی بودنـد کـه معتقـد بـه 
بازسـازی جـالل آل احمـد و شـریعتی بودنـد. 

برخـی از این هـا هـم بـه تلفیـق  مبانـی دینـی 

و غیـر دینـی روی آوردنـد و متاثـر از چـپ 

سوسیالیسـتی بودند و به مباحثی نظیر عدالت 

اجتماعـی آن هـم با قرائت های تا حدودی چپ 

و تا حدودی هم اسـالمی توجه داشـتند و علی 

رغـم ایـن کـه نسـبت بـه بقیـه، یـک مقـداری 

نزدیک تـر بودنـد به حوزه روشـن فکر دینی، ولی 

باز هم چون از مبانی غیر دینی اسـتفاده کردند 

از حـوزه مفهومـی مـا خـارج می شـوند. این هـا 

هـم نتوانسـتند پاسـخ گوی مشـکالت باشـند.

دسـته  چهـار  ایـن  از  کـدام  هیـچ  پـس 

نتوانسـتند بـه خالهـای موجـود پاسـخ دهنـد. 

این جاسـت کـه روشـن فکری حـوزوی خـود 

را نشـان می دهـد. اشـکال عمـده ای هـم کـه 

روشـن فکری حوزوی به هر چهار گروه داشـت، 

مـواردی نظیـر نقـد قـدرت و نظیر این هـا نبود، 

بلکـه نفـِی حداقـل بخشـی از نظـام دانایـی 

اسـالمی و شـیعی توسـط چهار گروه یاد شـده 

اسـت. ضمـن این کـه کار روشـن فکری حوزوی 

از هـر چهـار گـروه هـم سـخت تر اسـت. از ایـن 

گـروه می تـوان عالمـه طباطبایـی یـا شـهید 

بهشـتی و امـام کـه پایه محسـوب می شـود 

نـام بـرد. بحث هـای جدیـدی هم مطـرح کردند 

ایـن  گـروه مثـل عالمـه مطهـری کـه از بحـث 

ایشـان در باب فطرت در زمینه فلسـفه سیاسـی 

اسـتفاده شـده است یا شـهید بهشتی که با یک 

نـگاه توحیـدی بـدون این که اصل تحزب را نفی 

کنـد، پایه هایـی را بـرای نـگاه اسـالمی و بومی 

بـه حـزب طراحـی می کنـد. یا شـهید صدر راجع 

بـه این کـه چطور می شـود منسـجم فکـر کرد یا 

ثابـت و متغیـر را وارد سیسـتم های اجتماعـی 

کـرد بحـث می کنـد. لـذا در پاسـخ بـه خالهایی 

که چهار گروه یاد شـده نتوانسـتند بدان پاسـخ 

دهنـد، روشـن فکری حـوزوی  پایه هایـی را بنـا 

گذاشـت و نگاهی بومی به مسـائل داشـت. به 

عنوان مثال در مباحث فلسـفه سیاسـی بر این 

بود که لزوما نیازی نیسـت برویم عینا فلسـفه 

سیاسـی هابرماس را اخـذ کنیـم، می توانیـم 

همیـن جـا از بنیاد های پایه ای اسـتاد مطهری 

اسـتفاده کنیـم، از بحث هـای پایـه ای شـهید 

صـدر اسـتفاده کنیـم. البتـه ایـن مباحـث قبل 

از انقـالب هـم تـا حـدودی مطرح شـده  ولی در 

ادامـه قـرار بـود  در ایـن چهل سـال، جمهـوری 

اسـالمی را  بـه یـک کارآمـدی برسـاند. البتـه 

روشـن فکری حوزوی در عمل  ضعف هایی هم 

دارد و دارد تـالش هـم می کنـد کـه ضعف هـا را 

برطرف کند و باید پاسخگوهم  باشد .ضمن آن 

که انتظار جامعه از این ها هم خیلی زیاد است 

و برای همین می گویم کار روشـن فکر حوزوی 

نسـبت بـه تمـام روشـن فکری و روشـن فکری 

دینـی، سـخت تر اسـت. جالب آن کـه اخیرا چند 
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تـا مقالـه دیـده ام کـه اغلـب اظهـار امیـدواری 

می کننـد نسـبت بـه روشـن فکری حـوزوی در 

دوران جدیـد. جالـب آن کـه بعضـی از این ها  با 

آن کـه جمهـوری اسـالمی را مـورد نقـد شـدید 

قـرار می دهنـد، ولی می گویند مـا امیدواریم به 

ایـن نسـل نواندیـش حوزوی و حتمـا می تواند 

گره های اجتماعی –سیاسـی جامعه خود را باز 

کننـد و بـه آرمان هـای انقالب اسـالمی نزدیک 

 . ند شو

 جبارنـژاد: آقـای دکتـر مهدوی زادگان، از نظر 
شـما چـه ضرورت هایـی منجـر بـه خلـق ایـده 

روشـن فکری حـوزوی شـد؟

مهـدوی زادگان:  راجـع بـه ضـرورت، فکـر 
می کنـم الزم باشـد کـه ایـن تفکیـک را بکنیم. 

اآلن در اسـتعماِل روشـن فکری دینـی یک لفظ 

مشـترک را شـاهدیم کـه اتفـاق می افتـد بـه 

ایـن معنـا کـه یـک روشـن فکری دینـی داریـم 

کـه مـن هـم  قبـول دارم کـه بر سـاخته انقالب 

اسالمی اسـت، امـا یـک روشـن فکری دینـی 

انقـالب  برسـاخته  کـه  داریـم 

اسـالمی نیسـت، بلکـه "تحـول 

یافتـه" انقـالب اسـالمی اسـت. 

در  را  اسـالمی  انقـالب  یعنـی 

واقـع می توان یـک مرحله نوین 

از روشـن فکری دینـی تلقی کرد. 

در واقـع روشـن فکری دینـی  بـا 

و  متحول تـر  اسـالمی  انقـالب 

متکامل تـر شـد؛  بـه عرصه هـای 

واقـع  در  کـرد.  ورود  جدیـدی 

ایـن روشـن فکری تحـول یافتـه 

برسـاخته نیسـت بلکـه می شـود گفـت خودش 

انقـالب اسـالمی را پدیـد آورده و همیـن پدیده 

دارد روشـن فکری دینـی را تکامـل می دهد. اما 

شـکل برسـاختگی آن کـه آقـای دکتـر پورفـرد 

می فرماینـد کـه متأسـفانه غلط هم جـا افتاده، 

اسـت.  سـکوالر  دینـِی  روشـن فکری  همیـن 

مـن بـه نظـرم اساسـًا ایـن نـوع روشـن فکری 

بعـد از انقـالب اسـالمی اسـت و افـرادی مثـل 

سـروش و مجتهـد شبسـتری و آقـای ملکیان و 

... ذیـل همیـن روشـن فکری برسـاخته تعریف 

می شـوند.این تیپ روشـن فکری قبل از انقالب 

سـابقه نداشـت. این ها اساسـًا برساخته انقالب 

اسـالمی اسـت. در واقع این نوع روشـن فکری 

نداشـته.  سـابقه  انقـالب  از  پیـش  دینـی، 

یعنـی حتـی مـا آقـای شـریعتی را جـزء این هـا 

قـرار نمی دهیـم. مـا پیـش از انقـالب تعبیـر 

روشـن فکری دینی نداشـتیم و بیشـتر روشـن 

فکـری مسـلمان داشـتیم که این ها فـراوان در 

ادبیـات شـریعتی اسـت. ولـی بعـد از انقـالب 

روشـن فکری  کـه  می بینیـد 

تبدیـل  یک بـاره  بـه  اسـالمی 

می شـود به روشـن فکری دینی. 

یـک چیزی این جا اتفـاق افتاده 

کـه این هـا از ایـن لفظ اسـتفاده 

می کننـد. مهم اسـت، چرا حاضر 

نیسـتند در ادبیات سیاسی شان 

از اصطـالح روشـن فکر اسـالمی 

اسـتفاده کنند؟ یعنی بحث لفظ 

نیسـت. وقتـی شـما می گوییـد 

روشـن فکری دینـی دسـت تـان 

در  حــوزوی  روشــن فکری 
دارد  هــم  ضعف هایــی  عمــل  
کــه  می کنــد  هــم  تــالش  دارد  و 
کنــد و بایــد  ضعف هــا را برطــرف 
آن  .ضمــن  باشــد  پاســخگوهم  
کــه انتظــار جامعــه از این هــا هــم 
ــرای همیــن  ــاد اســت و ب خیلــی زی
می گویــم کار روشــن فکر حــوزوی 
نســبت بــه تمــام روشــن فکری و 
ســخت تر  دینــی،  روشــن فکری 

اســت. 
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باز اسـت و دیگر مجبور نیسـتید 

کـه معطـوف بـه اصول "اسـالم" 

باشـید و بـر پایه مبانی اسـالمی 

مـن  می گویـی  بزنیـد.  حـرف 

روشـن فکر دینـی ام و دیـن هـم 

بـه معنـای مطلـق وعـام، حتـی 

شـامل تجربیـات دینی بشـر هم 

می شـود. امـا تصـوری کـه مـا از 

روشـن فکری دینـی داریـم ، این 

روشـن فکری  یعنـی  ؛  نیسـت 

حـوزوی، معتقـدم کـه  اصالـت 

دارد و برسـاخته انقالب نیسـت، 

روشـن فکری  چـون  اسـت  انقـالب  زیربنـای 

حـوزوی یـا روشـن فکری دینی حـوزوی به یک 

نوعـی، سـوای از ویژگی هایـی کـه آقـای دکتـر 

گفتنـد دوتـا ویژگی اصلی دارد: یکی اصل "عدم 

جدایی دین از سیاسـت" و دیگری "پرداختن به 

اقتضائات زمان و مکان" است. تبیین برجسته 

اش را هـم اگـر بخواهیـم ذکـر کنیـم، "منشـور 

روحانیـت امـام" اسـت. ایـن دو ویژگـی قبل 

از انقـالب هـم بـوده و بـا همین ها هـم انقالب 

اتفاق افتاده اسـت. روشـن فکری حوزوی البته 

بـا انقـالب، وارد عرصه هـای جدیدتـری شـده 

کـه بعضـی از ایـن عرصه هـا بـرای خـودش هم 

قابـل تصـور نبود. البته کارهـای خوبی هم دارد 

انجـام می دهـد.

جبارنـژاد: یعنـی شـما می خواهیـد بگوییـد 
"واژه" روشـن فکری حـوزوی ، بعـد از انقـالب 

بـه کار بـرده شـد؟ 

مهـدوی زادگان: کارش زیـاد شـده نـه این کـه 

قبـال خـودش نبوده. 

جبارنژاد : این جا سـوالی پیش 
روشـن فکری  آیـا  کـه  می آیـد 

ناتوانـِی  مقابـل  در  حـوزوی  

روشـن فکری دینـی و بـه منظوِر 

پـس زدن آن و بـه حاشـیه رانـی 

آن شـکل گرفـت تا این مرزبندی 

روشـن بشـود؟ یـا این کـه گاهی 

اوقـات ایـن تعبیـر پیش می آید 

که روشـن فکر حـوزوی در مقابل 

یـک جریـان دیگـری هـم مطرح 

جریـان  جریـان،  ایـن  و  شـده 

"سـکوالر متحجـر" اسـت، نـه سـکوالر مـدرن. 

یعنـی در واقـع بخشـی از حـوزه هسـت که دارد 

خودش را از انقالب کنار می کشـد وبه تعبیری 

پـس می زنـد. اصـال نـگاه مـدرن هـم نـدارد. 

بیشـتر نگاه شـریعت گرای محض دارد.نسـبت 

روشـن فکری حـوزوی بـا ایـن گـروه چیسـت؟

مهـدوی زادگان: اصـواًل روشـن فکر حـوزوی 
نیامـده کـه روشـن فکر سـکوالر را کنـار بزند. در 

واقـع یـک آرمـان و رسـالتی را بـر عهـده گرفتـه 

)بـا توجـه بـه آن دو شـرطی کـه گفتـم( وهیـچ 

داعیـه اقتدارگرایـی و انحصارطلبـی هـم ندارد. 

می گویـد بیاییـد همـه بـا هـم کار کنیـم. حتی 

به اسـتقبال جریان سـکوالر هم رفته و به آن ها 

گفته شـما اگر نیتتان پیشـرفت جامعه اسـت، 

مـا کـه بـا ایـن مشـکلی نداریـم، بیاییـد همـه 

دسـت به دسـت هم بدهیم. لذا همان ابتدا هم 

وقتـی جریـان روشـن فکر حـوزوی قـدرت را بـه 

دسـت گرفت، گفت آقای بازرگان دولت دسـت 

مرحلــه  یــک  می تــوان  واقــع  در 
نویــن از روشــن فکری دینــی تلقــی 
کــرد. در واقــع روشــن فکری دینــی  
بــا انقــالب اســالمی متحول تــر و 
متکامل تــر شــد؛  بــه عرصه هــای 
واقــع  در  کــرد.  ورود  جدیــدی 
ایــن روشــن فکری تحــول یافتــه 
برســاخته نیســت بلکــه می شــود 
گفــت خــودش انقــالب اســالمی را 
پدیــد آورده و همیــن پدیــده دارد 
تکامــل  را  دینــی  روشــن فکری 

می دهــد.
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تـو. شـما بشـوید رئیـس موقـت. بیـا کار کـن. 

روشـن فکری حـوزوی و خط امـام از همان اول 

حرفـی نداشـت، ولی آن ها اصال نمی خواسـتند 

همـکاری کننـد. همیـن کـه قدرت را در دسـت 

نخـود  نخـود  گفتنـد  گرفتنـد، 

هرکـه رود خانـه خـود! روحانیت 

بـرود در حـوزه بشـیند و مـردم 

هـم دنبـال کار و بـار خودشـان 

برونـد، مـا هـم کـه قاعدتـا بایـد 

در راس قـدرت بنشـینیم . یعنی 

همـان جـا شـعار جدایـی دیـن 

از سیاسـت دادنـد. وقتـی ایـن 

را می گوییـد، یعنـی آقایـی کـه 

انقـالب را تأسـیس کـردی، دیگر 

بـرو دنبـال کار خـودت! حتـی تا 

همین امروز هم این جریان سـر 

حرفـش مانده اسـت. علی رغـم بی مهری هایی 

کـه آن جریـان کـرده، علـی رغم کشـتاری که آن 

جریـان از روشـن فکری حـوزی انجـام داده، بـاز 

روی حرفـش هنـوز اسـت. یعنـی همیـن اآلن 

هـم کـه شـما نـگاه می کنیـد، می بینیـد ایـن 

روشـن فکری حـوزوی کـه قـدرت در دسـتش 

کار می کنـد.  بـا سـکوالر ها  دارد  بـاز  اسـت، 

سـکوالری داریـم کـه در ایـن چنـد هفتـه سـه، 

چهارتا جایزه از جمهوری اسـالمی گرفته اسـت! 

خـب حکومـت سـکوالر پهلـوی، به کـدام یک از 

روحانیـون حـوزه جایزه داد؟! اآلن طرف در مورد 

دانشـگاه کتاب نوشـته، شـده کتاب برتر سـال! 

شما این را مقایسه کنید با کتاب نهایة الحکمه 

یـا کتـاب سـترگ المیـزان عالمـه طباطبایی یا 

کتـاب فاخـر الغدیـر. خـب چرا به این هـا جایزه 

ندادنـد؟ جریـان سـکوالر اصـاًل هیـچ اعتنایـی 

بـه ایـن مسـئله نکردنـد. اآلن بعـد از انقـالب 

شـما کامـال می بینیـد یـک روشـن فکر مـا سـه 

تـا جایـزه گرفته. اصاًل شـده نقل 

و نبـات! تـوی خانـه اش برویـد 

تمـام جوایـزش مربـوط به بعد از 

انقالب هسـت! 

هم  تحجرگرا  جریان 

به  مسئله  این  همین طور. 

منشور  در  برجسته  صورت 

روحانیت امام هم هست. ما 

یک متحجر سنتی داریم و یک 

متحجر مدرن. ویژگی مشترک 

از  دین  جدایی  در  هم  دو  هر 

  سیاست است. بعد از امام

به عنوان رهبر روشن فکری حوزوی، می بینیم 

قوت  حوزه  درون  هم  مدرن"  گرایی  "تحجر 

گرفته که به نظر من اآلن این ها روشن فکری 

حوزوی را بیشتر آزار می دهند تا آن متحجرین 

سنتی. این ها اآلن بیشتر هستند و آن متحجر 

سنتی شاید اآلن آسیب های اجتماعی اش زیاد 

دیده نمی شود، من وجه تاثیر گذاری جریان 

متحجر مدرن را در حوزه، برجسته تر می دانم. 

کارکرد متحجرین مدرن در حوزه، نوعی کارکرد 

ارتجاعی است. این ها در واقع جریان مرتجع 

حوزوی هستند، به چه معنا؟ به معنای قائل 

بودن به جدایی دین از سیاست. برخی از این ها 

همین اآلن هم در پی بازگشت به شرایط پیش از 

انقالب هستند. مثال این که می آیند به یک باره 

کــه  حــوزوی  روشــن فکری  ایــن 
بــاز  اســت،  دســتش  در  قــدرت 
می کنــد.  کار  ســکوالر ها  بــا  دارد 
ایــن  در  کــه  داریــم  ســکوالری 
چنــد هفتــه ســه، چهارتــا جایــزه از 
ــت!  ــالمی گرفته اس ــوری اس جمه
خــب حکومــت ســکوالر پهلــوی، 
بــه کــدام یــک از روحانیــون حــوزه 
جایــزه داد؟! اآلن طــرف در مــورد 
کتــاب نوشــته، شــده  دانشــگاه 

کتــاب برتــر ســال!
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تنبیه االمه مرحوم نائینی را برجسته می کنند، 
این حرکت به نظرم حرکت ارتجاعی است، تنبیه 

االمه مربوط به پیش از انقالب است. یعنی 
در  فقیه  به شرایطی است که والیت  مربوط 

قدرت نیست؛ اما اآلن که ما ولی فقیِه مبسوط 

الید داریم، َعَلم کردن نظریه نائینی می شود 

یک حرکت ارتجاعی! اگر اکنون مرحوم نائینی 

زنده بود آن حرف ها را نمی زد .

جبارنـژاد: ناظـر بـه افـق مطلوبـی که طی یک 
روشـن فکری  فـراروی  آینـده می تـوان  دهـه 

حـوزوی ترسـیم کـرد، اگـر نکاتـی داریـد مطرح 

بفرماییـد.

پورفرد: تقریبًا چهار مورد به عنوان مشـکالت 
پیش روی روشن فکری حوزوی مطرح است:

اسـت؛  اجتماعـی"  نظریـه  "فقـدان  اول، 
به هرحـال امـام پرچـم دار تولید نظریه سیاسـی 

در انقـالب اسـالمی  بـود، امـا درتدویـن نظریـه 

اجتماعـی ضعف هایـی داریـم. البتـه نباید هم 

انتظار داشـت نظریه اجتماعی یک شـبه بیرون 

بیایـد. البتـه برخـی مراکـز حـوزوی کارهـای 

خوبـی در زمینـه الگـوی پیشـرفت و یـا برخـی 

مباحـث علـوم انسـانی داشـته اند کـه بایـد بـا 

تـالش علمـی ادامـه داشـته باشـد.

دوم، "گسسـت بیـن روشـن فکران حـوزوی 
پایـه ای و روشـن فکران حـوزی جـوان" اسـت. 

همـان طـور کـه گفتـم پایه هـای روشـن فکری 

مجدد)حـوزوی( امـام و عالمـه طباطبایـی و 

مطهـری و بهشـتی و دیگران انـد. ولـی بیـن 

این هـا فاصلـه افتاده. به هرحـال این ها مربوط 

بـه اول انقـالب هسـتند، مـا یک فاصلـه زیادی 

بیـن آنـان بـا خودمـان به وجـود آوردیـم. طـی 

یـک دهـه آینـده بایـد تـالش کـرد ایـن فاصلـه 

کم شـود.

سوم، هم ضعف هست و هم حسن،" ورورد 
بـه سـاختار قـدرت و تصدی گری روشـن فکری 

حـوزوی" اسـت. ایـن یک حسـن هسـت، اما از 

آن طـرف ضعـف هـم هسـت. بـه دلیـل این که 

در اثـر ایـن مسـئله،  یـک غفلـت غیـر عامدانـه 

در حـوزه فرهنـگ حاصـل  شـده اسـت. اآلن 

جمهـوری اسـالمی بـه شـدت از ناحیه مسـائل 

فرهنگـی رنـج می برد و مورد تهدید اسـت. صرفًا 

بحـث  پاسـخ بـه ایـن تهاجمـات فرهنگی ، هم 

نیسـت  بلکـه بایـد بنیه  هـای داخلـی خودمـان 

را در حـوزه فرهنگـی تقویـت کنیـم. البتـه همه 

این ها دارد کار می شـود منتها چون هنوز نمود 

پیـدا نکـرده، بـه عنـوان ضعف مطـرح می کنم. 

قـدرت"  نقـد سـاختار  در  چهـارم، "ضعـف 
اسـت. گفتیم یکی از ویژگی های روشـن فکری 

حـوزوی، این اسـت که وارد نقـد روابط قدرت و 

رهبــر  عنــوان  بــه    امــام از  بعــد 
می بینیــم  حــوزوی،  روشــن فکری 
"تحجــر گرایــی مــدرن" هــم درون حــوزه 
قــوت گرفتــه کــه بــه نظــر مــن اآلن این هــا 
آزار  بیشــتر  را  حــوزوی  روشــن فکری 
ســنتی.  متحجریــن  آن  تــا  می دهنــد 
این هــا اآلن بیشــتر هســتند و آن متحجــر 
ســنتی شــاید اآلن آســیب های اجتماعی 
وجــه  مــن  نمی شــود،  دیــده  زیــاد  اش 
تاثیــر گــذاری جریــان متحجــر مــدرن را در 

می دانــم.  تــر  برجســته  حــوزه، 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

رم
چها

م و 
سو

ره 
شما

281
روابط اجتماعی شـود، ولی روشـن فکر حوزوی 

در ایـن زمینـه  یـک مقـدار ضعیـف عمـل کرده 

اسـت. چـرا؟ چـون همدلـی و هم سـویی دارد با 

قـدرت سیاسـی، چـون آن را از جنـس خـود و به 

قـول معـروف  پاره تن خودش می داند . باالخره  

پایـه گـذاران اولیـه روشـن فکری حـوزوی این 

انقـالب و نظـام را بـه وجـود آورده اند. 

مهـدوی زادگان: مـن در ایـن مـورد، بیشـتر 
بـه "مشـکل" نظـر دارم تـا "ضعـف". باالخـره 

روشـن فکری حـوزوی )بـه ایـن سـبکی که اآلن 

مـد نظـر اسـت(، پدیده ای نوظهوراسـت. زمانی 

افالطـون ایـده فیلسـوف شـاهی را مطـرح کـرد 

و هیـچ گاه ایـن ایـده هـم تحقـق پیـدا نکرد. ما 

می بینیـم در تفکـر شـیعی ایـن ایـده )والیـت 

فقیـه( اتفـاق افتـاده، یعنـی در تفکـر شـیعی 

می گویـد فقیـه اعلـم، خـودش هم بایـد حاکم 

باشـد و نـه تنهـا ایـن ایده 

را مطـرح کـرد، بلکـه آن را 

محقـق کـرد. یعنـی اآلن 

فقیـه حاکـم شـده اسـت. 

اتفاقـا یکی از تفاوت های 

روشـن فکری  جـدی 

بـا  دینـی  و  حـوزوی 

سـکوالر  روشـن فکری 

همین اسـت بـه این معنا 

کـه روشـن فکری سـکوالر 

دولـت را تاسـیس کـرد که 

بـار تخریبـِی نظـری و آن 

چیزهـای تخریبـی کـه در 

سـاحت تعینـات می آیـد، این هـا را بـه دوش 

نگیـرد و مسـئولیتش را نپذیـرد و گـردن دولـت 

بینـدازد! یعنـی خودش نیامد در متن و در راس 

قـدرت قـرار بگیـرد. امـا روشـن فکری مذهبـی 

ایـن کار را کـرد و مـن ایـن را نوعـی شـجاعت 

می دانـم؛ یعنـی بـا این کـه می داند ایـن کار جز 

ناسزا شنیدن و ... نیست مسئولیت آن را قبول 

می کنـد. یـا این کـه همـه چیزهایی کـه ممکن 

اسـت مسـببش او هـم نباشـد ولـی بـه نـام او 

تمـام می شـود. مثـال دالر را یکـی دیگـر گـران 

می کنـد، امـا به نام والیت فقیه تمام می شـود. 

برنامـه و بودجـه را یـک جایـی دیگـر تنظیـم 

می کننـد، ولـی ضعف هایـش را بـه  نـام والیت 

فقیه می نویسـند و خیلی از مسـائل دیگر. اآلن 

یکـی از مشـکالت روشـن فکری حـوزوی ایـن 

اسـت کـه هـم زمـان هم باید جامعه را بسـازد و 

در مورد الگوی پیشرفت فکر کند و جامعه را در 

زمینه هـای گوناگـون جلو 

ببـرد و هـم باید فکر کند و 

در سـاحت نظر با جریانات 

مواجـه  فکـری  معـارض 

شـود، جریاناتـی که برخی 

از آن هـا  بـه هیـچ صراطی 

نیسـتند!  مسـتقیم  هـم 

یعنـی ذره ای حاضـر بـه 

همـکاری با روشـن فکری 

حـوزوی نیسـتند حتی در 

یک سـری اصول مشترک، 

مثـل تعالی جامعه، حفظ 

شـروع  فقـط  اجتمـاع.  

می کننـد بـه تخریـب. در درون حـوزه هم عرض 

یکــی از مشــکالت روشــن فکری حــوزوی 
ایــن اســت کــه هــم زمــان هــم بایــد جامعه 
را بســازد و در مورد الگوی پیشــرفت فکر 
گــون  کنــد و جامعــه را در زمینه هــای گونا
جلو ببرد و هم باید فکر کند و در ساحت 
نظــر بــا جریانــات معــارض فکــری مواجــه 
شــود، جریاناتــی کــه برخــی از آن هــا  بــه 
هیــچ صراطــی هــم مســتقیم نیســتند! 
بــا  همــکاری  بــه  حاضــر  ای  ذره  یعنــی 
روشــن فکری حــوزوی نیســتند حتــی در 
یــک ســری اصــول مشــترک، مثــل تعالــی 

جامعــه، حفــظ اجتمــاع. 
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کـردم که روشـن فکری حوزوی بـا ارتجاع درگیر 

اسـت حـال چـه ارتجـاع سـنتی و چـه ارتجـاع 

مـدرن. برخـی از این هـا هـم ژسـت نقـد قـدرت 

می گیرنـد، در حالـی کـه بـه شـدت وصـل بـه 

قدرت انـد! مثـال برخـی از همین هـا سـخنران 

ثابـت آقای هاشـمی بودنـد خـب ایـن چـه نقـد 

قدرتـی هسـت! کمـی هـم کـه بیشـتر دقـت 

می کنیـم می بینیـم این هـا نقـد قـدرت هـم 

نمی کننـد بلکـه بیشـتر "نقـد نظـام" می کننـد. 

ایـن دو بـا هـم متفـاوت اسـت. نقـد نظـام نقد 

تئوریک اسـت. اما نقد قدرت معطوف به نظام 

نیسـت بلکـه نقـد سـاختارها، کارگزارهـا و نقـد 

عمل کردهـا اسـت. جریـان ارتجاعی حـوزه، نقد 

قـدرت هـم نمی کند بیشـتر نقد نظـام می کند! 

لـذا اآلن از ایـن جهـت، کار  روشـن فکری حوزه، 

بسـیار دشـوارتر از پیش از انقالب هسـت. مثل 

آن رزمنـده ای می مانـد کـه از همـه طـرف بـه 

رویـش آتـش گشـوده اند. و همیـن کـه چهـل 

سـال اسـت دوام آورده ، شـاهکار کـرده اسـت!  

و مـن البتـه این هـا را عنایـت الهـی می دانم....





                           نتای� ی� ���ای�:
  ا����� �����

                 ا�ـــ�م ������   
درم����ا�ت�الب�وان

نگارنده در مقاله »میزان آشـنایی طالب حوزه علمیه قم با اندیشـه سیاسـی 
امـام خمینـی« بـا طرح این سـؤال که »میزان آشـنایی طالب حـوزه علمیه قم 
با اندیشـه سیاسـی امام خمینی چقدر اسـت؟« درصدد اسـت میزان آشـنایی 
طـالب حـوزه علمیـه قـم با اندیشـه سیاسـی امـام در ابعاد فلسـفه سیاسـی، اخالق 
سیاسـی و فقـه سیاسـی را واکاود. نویسـنده، مقالـه را بـا تعریـف مفاهیـم و واژگان کلیـدی ایـن پژوهـش آغاز 

نموده اسـت:
الف( مفاهیم بنیادین

1. اندیشـه سیاسـی: اندیشـه سیاسـی به معنای مجموعه ای از آرا و عقایدی اسـت که به شـیوه 

عقالنی و مسـتدل در باره چگونگی سـازمان دادن به زندگی سیاسـی مطرح می شـود.

2. فلسـفه سیاسـی: منظور از فلسـفه سیاسـی در این پژوهش، مباحث و مسـائل ثابت مربوط 

بـه حـوزه سیاسـت و زندگـی اجتماعـی اسـت؛ مسـائلی کـه در صـدد پاسـخ گویی بـه پرسـش های 
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ابـدی سیاسـی در حـوزه امامـت و والیـت و 

نیازهـای ثابـت انسـان بـوده و در پرتـو تحوالت 

زندگـی اجتماعـی دسـت خوش تغییـر و تحول 

نمی شـود.

3. فقه سیاسی: فقه سیاسی آن بخشی از فقه 

و عمل مکّلفان است که به اداره سیاسی کشور، 

مسائل اجتماعی، حکومت و به اداره زندگی 

مردم در حوزه داخلی و خارجی مربوط می شود.

4. اخالق سیاسی: منظور از اخالق سیاسی، 

معیارهای  و  قواعد  ارزش ها،  از  مجموعه ای 

سیاسی مبتنی بر مکتب اسالم است که رعایت 

آن ها برای رسیدن به کمال ضروری است.

5. طـالب حـوزه علمیه قـم: منظور از طالب، 

مجموعـه ای از افـرادی اسـت که بـرای تحصیل 

علوم دینی و حوزوی در مراکز و مدارس حوزوی 

تحـت پوشـش مرکز مدیریـت حوزه علمیه قم و 

یـا بـه صـورت آزاد مشـغول به تحصیل سـطوح 

مختلف دروس حوزوی در شـهر قم هسـتند.  

نگارنـده بـرای نیـل بـه نتایـج ذکـر شـده در 

مقالـه، اقـدام بـه طراحـی پرسـش نامه نموده و 

در واقع به روش پیمایشـی، سـعی کرده اسـت 

تـا میـزان آشـنایی طـالب بـا این مقولـه را مورد 

سـنجش قـرار دهـد. جمعیـت آمـاری ای کـه 

نویسـنده در آن هـا بـرای پیمایـش بهـره بـرده، 

شـامل جوانـان مـرد و زن بیـن سـنین 20 تا 30 

سـاله از میـان طـالب حـوزه علمیـه قـم در دو 

مقطـع تحصیلـی سـطح دو و سـطح سـه اسـت 

و نـرم افـزار spss، جهـت تجزیـه و تحلیـل ایـن 

پیمایش، مورد اسـتفاده قرار گرفته و نویسـنده 

بـا عنایـت بـه این پیمایش نتیجه گرفته اسـت 

کـه طـالب حوزه علمیه قـم به صورت میانگین، 

بـا »اندیشـه سیاسـی امـام خمینـی« در ابعـاد 

فلسـفه سیاسـی، اخالق سیاسی و فقه سیاسی 

بـه میـزان 81  درصـد آشـنایی دارنـد.

در مـورد پیمایـش انجـام شـده در مقالـه 

یادشـده، الزم اسـت بـه نـکات و نتایج زیر دقت 

داشـته باشـیم:

1. 72 درصـــد از مشـــارکت کننـــدگان در 

پیمایش،مـــرد و 28درصـــد زن بوده انـــد؛

ــالب  ــخ دهندگان، از طـ ــد پاسـ 2. 80 درصـ

ـــه  ـــطح س ـــالب س ـــد از ط ـــطح دو و 20 درص س

می باشـــند؛

3. میانگیـن میزان آشـنایی طالب خواهر با 

اندیشـه سیاسـی امام در ابعاد مختلف 82.66  

و طـالب بـرادر 80.83 درصـد بوده اسـت؛ علت 

درصـد بـاالی آشـنایی آنـان با فلسـفه سیاسـی 

امـام، احتمـاال ملموس بـودن ایـن بخـش از 

اندیشـه سیاسـی برای طالب نسل سوم انقالب 

اسـالمی به دلیل اجرایی شـدن آن در جمهوری 

اسـالمی ایـران، تبلیغـات گسـترده رسـانه هـا، 

انجـام موفـق جامعه پذیـری سیاسـی توسـط 

عوامـل متعـدد جامعه پذیـری در دوران پـس 

از اسـتقرار جمهـوری اسـالمی و نیـز مطالعـه 

وتحقیـق نسـل جدیـد در حال تحصیل و ارتقای 

سـطح آگاهی هـای سیاسـی آنان اسـت

آشـنایی  میـزان  میانگیـن  هم چنیـن   .4

طـالب در حـال تحصیل در مدارس علمیه تحت 

برنامـه و پوشـش مدیریت حـوزه علمیه، 81.06 

و طـالب در حـال تحصیـل در حـوزه بـه صـورت 

آزاد، 80 درصـد اسـت؛
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5. بـا عنایـت بـه یافته هـای تحقیـق میـزان 

تأثیـر متغیرهـای جنس)مـرد و زن( و مقطـع 

تحصیلی)سـطح دو و سـطح سـه( در میـزان 

آشـنایی آنـان بـا اندیشـه سیاسـی امـام قابـل 

نمی باشـد؛ توجـه 

از حاکـی  یادشـده،  نتایـج  و  نـکات   .6 

سـن، جنـس،  متغیرهـای  کـه  اسـت   ایـن 

وضع تأهـل، محل سکونت)شهری/روسـتایی( 

میـزان  در  پاسـخ گویان  تحصیلـی  مقطـع  و 

آشـنایی آنـان بـا اندیشـه سیاسـی امـام تأثیـر 

چندانـی نداشـته، گرچـه متغیر محـل تحصیل 

آنـان  آشـنایی  میـزان  در  پاسـخ دهندگان، 

تأثیرگـذار بـوده اسـت.

بـا  طـالب  آشـنایی  میـزان  باالتریـن   .7

اندیشـه سیاسـی امـام بـا 31.38 درصد مربوط 

بـه فلسـفه سیاسـی و کمتریـن میزان آشـنایی 

بـا 55.29 درصـد مربـوط بـه مفاهیـم بنیـادی 

اندیشـه سیاسـی حضرت امـام )مثل مفهوم 

مردمسـاالری  دموکراسـی،  اسـتقالل،  آزادی، 

سیاسـت( و  مشـروعیت  عدالـت،   دینـی، 

قابـل کـه  اسـت.  14.75درصـد  تفاضـل   بـا 

توجـه اسـت. احتمـاال دلیـل آشـنایی بیشـتر 

اسـت آن  امـام  فلسـفه سیاسـی  بـا   طـالب 

 کـه گویـه هـای مزبـور1 از مبانـی اسـالم و از

امـام  اندیشـه سیاسـی  و محکمـات  اصـول 

اسـت؛به عـالوه همـه عوامـل جامعـه پذیـری 

سیاسـی در جمهـوری اسـالمی ایـران در انتقال 

اصـول و محکمـات اندیشـه سیاسـی امـام بـه 

نسـل جدیـد بـه طـور هماهنگ و مسـتمر عمل 

کرده انـد؛

ب( مبانی بنیادین
نگارنـده در ادامـه، بـه متغیـر اصلـی تحقیـق 

می پردازد و اشـاره می کند که این متغیر، عبارت 

است از »اندیشه سیاسی امام در ابعاد مختلف« 

و آن را بـه ابعـادی نظیر "مبانی هستی شناسـی«، 

»مبانـی معرفت شناسـی«، »مفاهیـم بنیـادی«، 

»فلسـفه سیاسـی«، »فقـه سیاسـی« و »اخـالق 

سیاسی« تقسیم می نماید و تعاریفی را به شرح 

ذیـل از ایـن مفاهیـم ارائـه می نماید:

1. مبانی هستی شناسی: از نظر امام خمینی، 

هستی دارای مبدا و معاد بوده و هدف دار است 

و خداوند بزرگ آفریننده و مالک جهان هستی و 

همه عوالم وجود و انسـان اسـت؛ در واقع، اصل 

توحیـد، محـور هستی شناسـی امـام را تشـکیل 

می دهـد و ریشـه و اصـل همه اعتقادات ایشـان 

در تمام ابعاد معرفت و اندیشـه اوسـت.

2. مبانـی معرفت شناسـی: از دیـدگاه امـام 

خمینـی، وحـی، فطـرت، قلـب، عقـل و حس  از 

منابـع شـناخت می باشـد و از نظـر ایشـان بین 

ابـزار شـناخت و منابـع شـناخت، رابطـه وجـود 

دارد؛ یعنـی هـر منبـع شـناختی بـه ابـزار خاص 

خـود نیـاز دارد؛ مثـل ابـزار اجتهـاد بـرای منبـع 

وحـی، کـه در فهـم و شـناخت درسـت و کامـل 

مؤثـر اسـت. به نظـر امـام خمینـی فهـم اسـالم 

را از یـک طریـق مثـاًل از راه فلسـفه، فقـه و یـا 

اصـول، کافـی ندانسـته و آن را به نوعی انحراف 

و نقص تلقی می کرد؛ از نظر وی، اسالم واقعی 

اسـالمی اسـت کـه از شـناخت ناشـی از همـه 

منابـع حاصـل می شـود.
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3. فلسفه سیاسی: امام خمینی با دالیل 

حکومت  و  حکومت  تشکیل  ضرورت  عقلی، 

اسالمی را در عصر غیبت تبیین کرده اند. از نظر 

امام، بر ولی فقیه جامع شرایط در عصر غیبت 

زمان)عج(،  امام  نایب  به عنوان  است  واجب 

برای تحقق هدف های حکومت اسالمی، دست 

به تشکیل حکومت اسالمی بزند و جامعه را به 

سوی صالح و رستگاری هدایت کند.

4. مفاهیـــم بنیـــادی ناظـــر به فلســـفه 

»آزادی«،  بنیـــادی  مفاهیـــم  سیاســـی: 

»اســـتقالل«، »دموکراســـی«، »مردم ساالری 

دینی«، »عدالت«، »مشـــروعیت« و »سیاست« 

از دیـــدگاه امـــام خمینی، از جملـــه مفاهیم 

بنیادی ناظر به فلســـفه سیاســـی می باشـــد 

کـــه به جهت اهمیت شـــانـ  به دلیـــل اظهار 

نظـــر امام دربـــاره آن هاـ  به صـــورت مجزا، در 

مقالـــه حاضر، مـــورد طرح قرار گرفته اســـت. 

5. فقه سیاسـی: از نظر امام، شـکل حکومت 

در اسـالم، بر اسـاس مقتضیات زمانی و مکانی 

توسـط مردم تعیین می شـود ولی محتوای آن، 

قوانین و احکام اسـالم است.

6. اخالق سیاسی: از نظر امام، فرد و اجتماع 

دارای اصالت هستند و بین آن دو ارتباط منطقی 

وجود دارد. امام داشتن جامعه و سیاست سالم 

را منوط به تهذیب نفس، تربیت انسان و پرهیز 

از پلیدی ها و رذایل اخالقی می داند

زمینـه ای  متغیرهـای  مقالـه،  نگارنـده 

)متغیرهـای وابسـته( را نیـز بـه »جنـس)زن/ 

مـرد(، سـن«، »وضـع تأّهل)مجـّرد/ متأّهـل(«، 

»محـل سکونت)شـهر/ روسـتا(«، »نـام محـل 

و مدرسـه علمیـه محـل تحصیـل«، »مقطـع 

تحصیلی )سـطح دو/ سـطح سـه(«، »سال ورود 

بـه حـوزه«، »نـوع شـغل و سـطح تحصیـالت 

می نمایـد. تعریـف  پاسـخ گویان  والدیـِن« 

پ( نتایج
نتایج به دسـت آمده از میزان آشـنایی طالب 

حـوزه علمیـه قـم بـا ابعـاد مختلـف  اندیشـه 

سیاسـی امـام خمینـی را در جـدول زیـر 

می تـوان مشـاهده نمـود:

میزان آشناییمتغیرها

82.38هستی شناسی

78.28معرفت شناسی

91.98فلسفه سیاسی

77.23مفاهیم بنیادی

77.61فقه سیاسی

81.93اخالق سیاسی

81.57میانگین

هم چنیـن می تـوان میانگیـن آشـنایی طـالب حـوزه علمیـه قـم بـا ابعـاد اندیشـه سیاسـی امـام 
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نویسـنده در آخـر، بـا توجـه بـه نتایـج و 

یافته هـای تحقیـق، مـوارد ذیل را پیشـنهاد می 

کنـد:

1 . ضرورت اسـتمرار انتقال اندیشـه سیاسـی 

امـام به طالب نسـل جدیـد از جهات مختلف با 

مالحظه نیازسـنجی و سـطح تحصیلی آنان اعم 

از قـم و شهرسـتان ها و بـا اسـتفاده از راه هـای 

مختلـف آموزشـی، تبلیغی، پژوهشـی و هنری 

مـورد تأکیـد قـرار می گیـرد؛ چـرا کـه اندیشـه 

سیاسـی امـام، اسـاس و درون مایـه تأسـیس 

نظـام جمهـوری اسـالمی ایران اسـت و از طرف 

عامـل  روحانیون مهم تریـن  و  طـالب  دیگـر، 

حفظ، گسـترش و انتقال اندیشـه سیاسـی امام 

بـه حسـاب می آیند.

2 . تدوین و اجرای برنامه کوتاه مدت و بلند 

مـدت و بـه صـورت کارگاهی در مـدارس علمیه 

تحـت برنامـه و پوشـش مدیریـت حـوزه علمیه 

در خصـوص موضـوع به ویـژه برای طالب نسـل 

جدیـد با اولویت بیشـتری صـورت پذیرد.

بـرای کاهـش  برنامه ریـزی و تـالش   .  3

فاصلـه بیـن میـزان آشـنایی طـالب با اندیشـه 

سیاسـی امـام و میـزان رضایت طـالب از تحقق 

اندیشـه سیاسـی امـام در جمهـوری اسـالمی 

ایـران ضـروری اسـت؛

4 .  بررسـی میزان آشـنایی طالب با اندیشـه 

سیاسـی امـام خمینـی(ره) و مقـام معظـم 

رهبـری بـرای برنامـه ریـزی مسـئوالن و بـرای 

اسـتمرار نظـام جمهـوری اسـالمی مـورد تاکید 

قـرار می گیـرد؛

5 .  بـا توجـه بـه ویژگی منظومه ای اندیشـه 

سیاسـی امـام خمینـی، در انتقـال اندیشـه 

سیاسـی امـام بـه نسـل جدیـد طـالب حـوزه 

علمیـه، ایـن ویژگـی بایـد بیـش از پیـش مورد 

توجـه قـرار بگیـرد.

6 . بـا عنایـت بـه ضـرورت کاربردی بـودن 

اندیشـه سیاسـی امـام، انتقال اصـول، مفاهیم 

اصلـی و محکمـات اندیشـه ایشـان در اولویـت 

برنامـه هـا و اقدامـات قرارگیـرد.

پی نوشت:
فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه  علمـی  . عضـو هیئـت   *

اسـالمی.
1. ایـن گویـه ها، شـامل 29 گویه )گزاره(  اسـت. پاسـخ 
مخاطبـان بـه ایـن گویه هـا در قالب چهـار گزینـه "قطعا 
متعلـق بـه امـام اسـت"،" بـه احتمال کـم متعلق بـه امام 
» ،«. بـه احتمـال زیـاد متعلـق بـه امـام اسـت" و"قطعـًا 
متعلـق بـه امـام نیسـت » نمره گـذاری شـده و میـزان 
آشـنایی آنـان بـا اندیشـه امـام به دسـت می آیـد. دوگویه 
مربـوط  دوگویـه  مبانـی هسـتی شناسـی،  بـه  مربـوط 
بـه مبانـی معرفـت شـناختی، هشـت گویه مربـوط بـه 

خمینی به تفکیک سـطح تحصیلی، جنس و نوع آموزش پاسـخ گویان را در جدول زیر مشـاهده 

کرد: 
تحصیل به صورت آزادمدارس علمیه تحت برنامهزنمردسطح 3سطح 2

80.5782.5780.4882.6681.9380.65

ت( پیشنهادات
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فلسـفه سیاسـی، هفت گویه مربوط بـه مفاهیم بنیادی، 
پنج گویـه مربـوط به فقـه سیاسـی و بقیه گویه هـا مربوط 
به اخالق سیاسـی اسـت. بـه عنوان مثـال گویه های فقه 

سیاسـی شـامل ایـن پنج گویه)گزاره انـد(: 
شـکل حکومت در اسـالم تابع مقتضیات زمانی و مکانی 

اسـت که توسـط ولی فقیه تعیین می شود.
و وحـدت کلمـه ملـت، دو رکـن اصلـی  الهـی  انگیـزه 

اسـت. اسـالمی  انقـالب  بقـای  و  پیـروزی 

بر اسـاس نظریـه والیت مطلقـه فقیه، حکومت اسـالمی 
از تمـام اختیـارات حکومتـی معصومیـن بـر اسـاس 

مصلحـت اسـالم و مسـلمین برخوردار اسـت.
والیـت مطلقـه فقیـه یعنـی والیت داشـتن و اختیـار فقیه 

در تمامـی امـور شـخصی و اجتماعـی مردم.
قـوای مسـلح اعـم از نظامـی، انتظامـی و بسـیج، ضمن 
دفـاع از اصـل نظـام، بایسـتی عضـو حـزب یـا گروهـی 

شـوند.
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نگارنـده در مقالـه ای بـا عنـوان »"خود"هـای روحانیـت در شـبکه اجتماعـی س

اینسـتاگرام؛ ظرفیت هـا و چالش هـا«، بـه طـرح ایـن سـؤال پرداختـه اسـت کـه 
گونه هـای هویـت طلبگی در کنش گری طالب در فضـای مجازی کدامند و چالش ها 

و ظرفیت هـای آن هـا دارای چـه مؤلفه هـا و مشـخصه هایی اسـت؟
نویسـنده بـا درنظـر قـرار دادن دیـدگاه "تجربه گـرا" در مـورد مفهـوم "خود"، ایـن مفهـوم را محصول کنش 
اجتماعـی قلمـداد می نمایـد و ایـن نکته را مدنظـر قرار می دهد که تغییـر ابزارهای رسـانه ای، در فرآیند تعریف 
و تشـکیل »خـود«، مؤثـر بـوده اسـت و از همیـن رو، در این مقاله تـالش می کند تا به موضـوع بازنمایی مجازی 

طـالب و چالش هـا و ظرفیت هـای آن بپردازد.
در همیـن راسـتا، نویسـنده حـدود چهل مـورد از صفحات اینسـتاگرام متعلق به روحانیـان را انتخاب کرده 
اسـت و بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی  و توجـه ابعاد نظریه گافمنـی به عنوان چارچوب نظـری، تالش می کند 
تـا کنش گـری مجـازی طـالب را مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار دهـد. کلیدواژه هایـی که نویسـنده در ایـن مقاله 

مطـرح کـرده اسـت، عبارتند از "خـود، خودمجازی، نظریه نمایشـی، گافمن، اینسـتاگرام".

"خود"های روحانیت 
در شبکه های اجتماعی؛

ظرفیت ها و چالش ها
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نگارنـده مقالـه پـس از اشـاره بـه جایـگاه 

تاریخـی روحانیـان در جامعـه ایرانـی، بـه ایـن 

نکتـه اشـاره می کنـد کـه بـا وقـوع انقـالب 

اسـالمی، انتظـارات از طـالب و اختیارات آن ها 

گسـترش یافته و بـه همیـن جهـت، طـالب 

مجبـور بـه ورود بـه موضوعـات متنوعـی از 

جملـه مسـائل رسـانه های عمومـی شـده اند 

و ایـن موضـوع موجـب شـد تـا مسـئله تحـول 

در هویت هـا و خودهـای طـالب در فضـای 

مجـازی پیـش بیایـد. نویسـنده در مقالـه اش 

سـعی کـرده اسـت تـا بـا کاوش در صفحـات و 

پسـت های طـالب کـه نمایان گر هویـت و خود 

طلبگی آن هاسـت گونه هـای کنش گری طالب 

را بررسـی کنـد و از ایـن رهگـذر ظرفیت هـا و 

را  مجـازی  فضـای  در  موجـود  چالش هـای 

صورت بنـدی نمایـد. نویسـنده در مقالـه اش از 

تحلیـل محتـوای جهت دار اسـتفاده می کند که 

هـدف از آن، معتبـر سـاختن و گسـترش دادن 

مفهومـی چارچـوب نظریـه و یـا خـود نظریـه 

اسـت.

ایـن مقالـه، هم چنیـن بـه مفهـوم رسـانه 

می پـردازد و اشـاره می کندکـه یورگن هابرماس 

بزرگ تریـن شـخصیتی اسـت کـه رسـانه های 

جدید را عاملی در جهت تشـکیل حوزه عمومی 

جایگزیـن می دانـد.

نگارنـده »نمایـش عـددی، پیمانه ای شـدن، 

تنظیـم خـودکار یـا اتوماسـیون، تغییرپذیری، 

از را  اطالعـات«  پیونـد  و   پیکربنـدی 

جمله تحوالتی برمی شـمارد که سـرآغاز تأثیرات 

رسـانه های جدیـد بـه شـمار می آینـد. وی برای 

اسـتفاده  اینسـتاگرام  از  خـود  تحلیل هـای 

اینسـتاگرام کـه  می کنـد  تأکیـد  و   می کنـد 

شـبکه های مهم تریـن  از  حاضـر  حـال   در 

 مجـازی مـورد کاربـرد مخاطبـان ایرانـی اسـت

و اسـتفاده از آن رونـد رو بـه رشـدی را داشـته 

اسـت.

دو دیدگاه درباره "خود"
مقالـه، مفهـوم »خود« را مد نظر قرار می دهد 

و بـه دو دیدگاهـی کـه دراین بـاره وجـود دارد، 

»خـود«  اول،  دیـدگاه  در  می نمایـد.  اشـاره 

محیط هـای  و  ابزارهـا  به وسـیله  نمی توانـد 

امـا  داده شـود،  بازتـاب  و  تعییـن  ارتباطـی 

بازتـاب  به عنـوان  »خـود«  دوم،  دیـدگاه  در 

سـاخت یافته به وسـیله دیگـری تعمیـم یافتـه 

و بـر طبـق قضـاوت دیگـری تعریف می شـود و 

به عبارت دیگـر مفهـوم ما از خود، برداشـت ما از 

"ارزیابـی اجتماعـی" خودمـان اسـت.

نگارنـده سـپس بـه دیـدگاه گافمـن دربـاره 

»خود« اشـاره می کند و می گوید: »گافمن خود 

را از طریـق کنـش و فعالیـت این جهانی )جهان 

بیـرون( بـرای شـفاف کردن فرآیند شـکل گیری 

خـود به عنـوان محصـول نمایـش موردمطالعـه 

قـرار می دهـد. خودهـای چندگانـه ای کـه برای 

نمایش هـای چندگانـه ایجـاد می شـوند. بر این 

اسـاس خـود هـم دارای نقـش "بازیگری" و هم 

جایـگاه "نمایشـگری" اسـت. »خـود« بازیگـر، 

برداشـت هایی اسـت کـه بیشـتر در وظیفـه 

انسـانی نمایـش یـک اجرا نشـان داده می شـود 

امـا خـوِد نمایشـگر، محصـول کنـش متقابـل 

اسـت« و بر اسـاس چارچوب مفهومی گافمنی 
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در تعریـف خـود مجـازی چنیـن گفته می شـود 

کـه »خـود، صرفـًا یـک ماسـکی اسـت کـه یـک 

شـخص در یـک موقعیـت خـاص می پوشـد.«

روحانیت و بازنمایی رسانه ای
سـپس نگارنـده بـرای بررسـی و تحلیـل مـد 

نظـرش، چهـل مـورد از صفحـات اینسـتاگرامی 

را انتخـاب نمـوده و تمام متون رسـانه ای آن ها 

را بـه گـزاره تبدیـل مـی کند، آن هـا را کدگذاری 

کـرده و بـه تحلیـل آن هـا پرداختـه اسـت. یکی 

از خودهایـی کـه روحانیـت در بازنمایـی بـا آن 

مواجه اسـت خودشـخصی اوسـت و در این باره 

هـر روحانـی تـالش می کنـد بـا روایـت زندگـی 

خـود و بـا ایجاد فضای مشـترک بـا مخاطبانش 

از طریـق داسـتان سـازی بـا او هم ذات پنـداری 

ایجـاد نمایـد و بیـان کنـد جایـگاه او به عنـوان 

یـک انسـان و البتـه به عنـوان هدایت گر ازلحاظ 

دینی و ا رزشـی، ایشـان را از اقتضائات فردی و 

اجتماعـی جـدا نمی کنـد. به باور نویسـنده این 

موضـوع را می تـوان مهم ترین خصلت بازنمایی 

زندگـی روحانـی در فضـای مجـازی تلقـی نمود 

کـه می توانـد زمینه سـاز توان منـدی افـراد برای 

اسـتفاده از اعتقادات، باورها و رفتارهای دینی 

در بطـن زندگـی روزمره باشـد.

بر اسـاس آنچه نویسـنده تأکید می کند یکی 

از نـکات تحلیلـی این اسـت کـه ممتاز و متغیر 

بـودن خـوِد شـخصی و نیز تحوالت شـرایط آن، 

باعـث پذیـرش نقش هـا و بازنمایی هایـی در 

فضـای مجـازی می شـود که افـراد را در خوانش 

طـالب بـا شـئون اجتماعـی صنفی آن هـا دچار 

سـردرگمی و تردیـد نماید.

بازنمایی و زیبایی شناختی
هم چنین یکی دیگر از مهم ترین وجوه خوِد 

شخصی در بازنمایی، توجه به زیبایی شناختی 

است. در این جا خودشخصی و خوداجتماعی با 

یک دیگر ترکیب می شوند تا بتوانند خودروحانی 

و مذهبی طلبه را گسترش دهند و در بازنمایی 

با ایجاد جذابیت بصری مخاطب را به سمت آن 

جذب نماید. بعد مثبت این تحول آن است که 

نگاه منفی تاریخی بی توجهی به جلوه بیرونی 

روحانیت به عنوان یک داغ ننگ کاهش یابد و 

نسل جدید بتواند بهتر با آن تعامل نماید.

تحلیـل بعدی نویسـنده مقاله این اسـت که 

روحانیـان در تعریـف از خـود، تـالش دارند تا در 

بازنمایی اسـتقالل خودروحانـی را از حاکمیت، 

حفـظ نماینـد. خودروحانیـت نمی خواهـد بـه 

دلیـل روی کار آمـدن خودحاکمیتـی، ذیـل آن 

تعریـف گـردد، ضمـن این کـه روحانیـت در 

سـاخت خـود از فضـای مجـازی بـر آن اسـت تا 

خـود را نـه مسـتبد که خیرخـواه جلوه گر نماید.

روحانیــت  کــه  خودهایــی  از  یکــی 
اســت  مواجــه  آن  بــا  بازنمایــی  در 
خودشــخصی اوســت و در این بــاره هــر 
روحانــی تــالش می کنــد بــا روایــت زندگــی 
بــا  مشــترک  فضــای  ایجــاد  بــا  و  خــود 
مخاطبانــش از طریــق داســتان ســازی بــا 
او هم ذات پنــداری ایجــاد نمایــد و بیــان 
کنــد جایــگاه او به عنــوان یــک انســان و 
البتــه به عنــوان هدایت گــر ازلحــاظ دینــی 
و ا رزشــی، ایشــان را از اقتضائــات فــردی 

نمی کنــد. جــدا  اجتماعــی  و 
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کـه  اسـت  آن  نویسـنده  دیگـر  تحلیـل 

هسـتند.  نرمالیته شـدن  حـال  در  روحانیـان 

پیامـد ایـن جهت گیـری آن اسـت کـه پررنـگ 

بـودن خودحاکمیتـی در قشـر روحانیت آن ها را 

از خودانقالبـی آرمان گـرا دور نگه  داشـته اسـت. 

بنابرایـن نمی تـوان جریان سـازی، نهادسـازی 

و گفتمان سـازی جدیـدی را از آن هـا انتظـار 

داشـت.

خوِد اجتماعی
در مـورد خود اجتماعی روحانیت، نویسـنده 

اولیـن تحلیلـی کـه ارائـه می دهـد ایـن اسـت 

کـه روحانیـت بـا پررنـگ شـدن خوداجتماعـی 

بـه دلیـل تعامـل بـا مسـائل و گروه هـای دیگـر 

اجتماعـی در فضـای مجـازی تـالش دارد تـا 

خوانـش جدیـدی از سـنت تفسـیر فردگرایـی از 

دیـن ارائـه نمایـد و نگاهـی جامعه محورانـه به 

تمـام احـکام و عقایـد دینـی عرضـه کنـد.

خـود  مـورد  در  نویسـنده  بعـدی  تحلیـل 

اجتماعـی روحانیـت ایـن اسـت کـه تمرکـز بـر 

خوددینـی، روحانـی را از تعامـل بازمـی دارد و 

توجـه تنهـا بر خود اجتماعی باعث مشـروعیت 

بـر عمـل انجام شـده می شـود؛ ضمـن این کـه 

خودمذهبـی و دینـی روحانیـت به دلیل این که 

دین اسـالم با یک برچسـب سنتی مواجه است 

و چـون مصادیـق در حـال تحـول اسـت، نـگاه 

بـه روز و تجدید شـدن به دیـن را در افکارعمومی 

بـا یـک تردیـد همـراه کرده اسـت.

هم چنیـن ذیـل خـود اجتماعـی روحانیـان 

نویسنده به این مورد اشاره می دارد که بازنمایی 

عامیانـه از دیـن داری در مقابـل خودنخبگانـی 

روحانیـت قـرار می گیرد و تصویرسـازی از آن ها 

را مخـدوش می نمایـد. فضای مجـازی به دلیل 

آن کـه دارای زبـان و باورهـای عامیانه پررنگ تر 

نیـز هسـت ایـن موضـوع را تشـدید می کند و از 

همیـن رو پشـت صحنه ایـن نـوع نقش آفرینـی 

روحانیـت را می تـوان در تقابـل هویـت ملـی و 

اسـالمی دانسـت کـه از زمـان مشـروطه به بعد 

در ایـران ایجاد شـده اسـت.

نیز در همین راستا طالب در فضای مجازی 

تالش می کنند با نگاه غالب به دین به عنوان 

یک منش خشک و غمناک مبارزه نمایند و 

با ایجاد فضایی سالم در حیطه خود روحانی 

را مشروعیت  تفریح و شادی  و مذهبی اش، 

بخشد.

از دیگـر نتایـج و تحلیل هـای خود اجتماعی 

روحانیت این اسـت که  شبکه سـازی در فضای 

واقعـی بـه فضـای مجـازی تسـری پیـدا نکرده 

اسـت و همیـن موضـوع باعث شـده افرادی که 

باعث شـکل گیری شـبکه ها می شـوند با مراجع 

سـنتی متفـاوت باشـند. در این جـا بـا مبلغـان 

منفـردی مواجهیـم که از یک سـو دارای خصلت 

کنشـگری اجتماعـی و سیاسـی بـه نسـبت 

نیــز در همیــن راســتا طــالب در فضــای 
مجــازی تــالش می کننــد بــا نــگاه غالــب 
بــه دیــن به عنــوان یــک منــش خشــک 
ایجــاد  بــا  و  نماینــد  مبــارزه  ک  غمنــا و 
فضایــی ســالم در حیطــه خــود روحانــی 
را  شــادی  و  تفریــح  مذهبــی اش،  و 

بخشــد. مشــروعیت 
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جایـگاه علمـی و معنـوی هسـتند و از طـرف 

دیگـر دارای پیـروان باکمیت باالیی هسـتند اما 

نـه ذیـل مکتـب و برنـد خاص.

هم چنیـن عـدم مشـخص بودن مـرز هویت 

صنفـی روحانـی، عـدم جذابیـت روحانیـت و 

لـزوم بازنمایـی مردمـی بـودن از سـوی طـالب 

آن هـا را مجـاب نمـوده اسـت تـا بـه بازیگـری 

در نقش هـا و حضـور در موقعیت هایـی دسـت 

بزننـد کـه در برخـی از نگاه هـای درون صنفـی با 

خودروحانـی در تغایـر اسـت.

نویسـنده هم چنیـن بـر ایـن نکتـه اشـاره 

در  اصلـی  عامـالن  درگذشـته  کـه  می کنـد 

جـذب کمک هـای مردمـی دفاتـر مراجـع و یـا 

ائمـه جماعـات محلـه بودنـد و همیـن موضوع 

سرمنشـأ شـبکه ها را بـه سـمت آن هـا سـوق 

مـی داد. تحولـی که فضای مجـازی ایجاد کرده، 

ایـن اسـت کـه عامالن را در ایـن موضوع متنوع 

نمـوده و افـراد بـر اسـاس سـرمایه شـبکه ای 

خودشـان می تواننـد بـه جـذب اعتبـار و نیـز 

کمک رسـانی بـه نیازمنـدان بپردازنـد.

از جملـــه دیگـــر تحلیل های مورد اشـــاره 

اســـت که  این  مقالـــه 

با توجـــه بـــه تحوالت 

اجتماعـــی و اقتضایـــی 

روحانیت  جدید،  نســـل 

از جبهه گیـــری منفـــی 

در تعامـــل بـــا فرزندان 

خـــودش کـــه می تواند 

در قبـــال ظواهـــر مدرن 

آن هـــا اتفـــاق بیفتد در 

حـــال گذر اســـت و در مورد همســـران طالب 

نیز رمانتیک نشـــان دادن روحانیت در روابط 

زناشـــویی می توانـــد در تقابل بـــا تصور رفتار 

کالســـیک و ســـرد متأثر از زندگی دین دارانه 

و ظرفیـــت باالی آن در حـــوزه عاطفی تعریف 

شـــود اما از ســـوی دیگـــر ایـــن همانندی 

می توانـــد باعـــث تأثیرپذیـــری از فرهنـــگ 

غالب فضـــای مجازی شـــود.

خوِد دینی
نویسنده ذیل خوددینی روحانیت به این نکته 

اشاره می دارد که مزیت بازنمایی های شخصی و 

منحصربه فرد فرصت دیگری که در فضای مجازی 

ایجاد می کند آن است که می تواند محملی باشد 

تا از زاویه های دید و روایت های مختلفی از این 

مناسک خوانش شود.

ذیل تحلیل مکانـ  فضا، نویسنده این تحلیل 

بازنمایی  در  روحانیت  خوِددینِی  که  دارد  را 

تمایزی  است  نتوانسته  مقدس  مکان های 

به عبارت دیگر  و  باشد  داشته  آن ها  ارائه  در 

نشانه ای از هویت روحانی دیده نمی شود. این 

مطلب یکی از تأثیرات مناسکی و آیینی شدن 

مراسمات مذهبی و دینی 

فضای  محدودیت های  و 

مجازی در توانایی انتقال 

متن  زمینه ای  معنای 

است.

موضوعـات  دیگـر  از 

مـورد اشـاره مقالـه ایـن 

بازنمایـی  در  کـه  اسـت 

سـاده ترین  خوددینـی، 

در  مجــازی  فضــای  بــا  کــه  روحانیانــی 
تعامــل هســتند، می خواهنــد بــا خــارج 
ســنتی  حالــت  از  منبــر  فضــای  کــردن 
بــا  خودعلمایــی،  از  گرفتــن  فاصلــه  و 
نیــز  و  خوداجتماعــی  کــردن  پررنــگ 
قابلیــت انعطافــی کــه در فضــای مجــازی 
در تعریــف مکان هــای متفــاوت وجــود 
دارد نــوع جدیــدی از منبــر را ارائــه دهنــد. 
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سـطِح شـناختی یعنی احسـاس، بیشتر از سایر 

مـوارد درگیـر می شـود، چراکـه به نسـبت سـایر 

مؤلفه های شـناختی، انتقال آن از طریق فضای 

مجـازی میسـر و برای مخاطبـان بهتر قابل درک 

می باشـد و همیـن موضـوع باعـث سـطحی 

شـدن و تفسـیرپذیری غیرمعیـار معرفت دینی 

می گـردد.

مقالـه  روحانیـت،  مـورد خودرسـانه ای  در 

بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه بـا کسـر قابل 

توجهـی از روحانیانـی کـه بـا فضـای مجازی در 

تعامـل هسـتند، می خواهنـد بـا خـارج کـردن 

فضـای منبـر از حالـت سـنتی و فاصلـه گرفتـن 

از خودعلمایـی، بـا پررنگ کـردن خوداجتماعی 

و نیـز قابلیـت انعطافـی کـه در فضـای مجـازی 

در تعریـف مکان هـای متفـاوت وجـود دارد 

نـوع جدیـدی از منبـر را ارائـه دهنـد. در همیـن 

راسـتا نیـز تـالش می کننـد تـا از ظرفیت هـای 

جـذاب رسـانه های دیگـر همچـون موسـیقی، 

برش هـا، اکـو و سـایر مـوارد اسـتفاده نماینـد و 

ایـن موضـوع، چـه بسـا موجب سـطحی شـدن 

معانی، شکسـتن خطوط هنجاری و عقالنی در 

جهـان واقعـی و در یک کالم تفاسـیر غیر معتبر 

ازلحـاظ نخبگانـی شـود و در نهایـت روحانیـت 

یـا نتوانـد در انتقـال مضامیـن محدودیت هـا را 

لحـاظ نمایـد و یـا آن کـه بـه سـمت فاکتورها و 

ویژگی هـای عامه پسـند بیشـتری حرکـت کند.

نتیجه:
در نهایت، نویسنده به نتایج زیر اشاره می کند:

1. روحانیت به دلیل داشتن هویت ارزشی 

قوی اما نامتعین در شرایط واقعی، در سردرگمی 

ارائه تصویر مطلوب از خود، در فضای مجازی 

به سر می برد.

2. خوداجتماعـی روحانیت به دلیل داشـتن 

ارتبـاط بـا سـایر گروه هـای اجتماعـی در فضای 

مجـازی پررنگ تـر شـده و همیـن موضـوع مـن 

مفعولـی روحانیـت به نسـبت سـایر جنبه های 

او تزاحـم بخشـیده کـه در درازمـدت می توانـد 

مـن فاعلـی کـه برآمده از خودصنفـی و دینی او 

اسـت را تحـت تأثیـر قـرار دهد.

3. روحانیـان تـالش دارنـد تـا تصویرهـای 

ساخته شـده از خودروحانـی در جامعـه را بـرای 

ایجـاد یـک ارتبـاط اجتماعـی قـوی تصحیـح 

نماینـد. ازایـن رو دیـده می شـود روحانیـت نیز 

به سـمت سـلبریتی گرایی در حال حرکت است.

4. فضـای مجـازی بـه دلیل تمرکز نشـانه ای 

)ماننـد تمرکـز بـر عکس و تصویر( موجب جذب 

مخاطـب و پیـرو می شـود و اجتماعات هویتی 

شـکل می دهد و همین موضوع فرصتی اسـت 

تـا روحانیـت بتوانـد از ایـن مزیـت در راسـتای 

اهـداف خویش اسـتفاده نماید.

پی نوشت:
*. عضو هیئت علمی و اسـتادیار پژوهشـگاه 

علوم و فرهنگ اسـالمی.



ک مجـــــــات تخصصی راهنمای اشــترا
دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم


