
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 
جمال الدیـن  سـید  نائینـی،  میـرزای  مفیـد،  شـیخ   ، شـیرازی 

اسـدآبادی، 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 آوران حوزه پـژوه، سـخن می گویـد و 
توجیه کننـده حـال کنونـی حـوزه و روحانیـت نیسـت، بلکه در پی 

افق گشـایی  و  فـردای  تمدن سـازی حـوزه و روحانیـت اسـت.

  دوره جدید، شماره ششم
دوره پیاپی شماره 181، سال سی و ششم

بهار  1398

  شورای سیاست گذاری:
احمد واعظی      سیدعباس صالحی      حمید پارسانیا

محمد تقی سبحانی      عبدالحسین خسروپناه
نجف لک زایی      عبدالرضا ایزدپناه      محمد علی مهدوی راد

مهدی علیزاده      محمدعلی میرزایی      مجتبی احمدی

  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: سید عباس صالحی 

  سر دبیر: عبد الرضا ایزدپناه
  جانشین سر دبیر: علیرضا زهیری

  مدیر اجرایی: محمد  جواد مصطفوی

  هیئت تحریریه:
عبدالرضا ایزد پناه، محمدرضا بهمنی، سـید عباس رضوی، 
علیرضـا زهیـری، سـید رضا سـجادی نژاد، علـی شـیرخانی، 
مـــــوالیی،  فــــراتی، مهـــــدی  رضـا عیسـی نیا، عبـــدالوهاب 

میرزایـی محمد علـی 

  پرونده ویژه: محسن جبارنژاد

  نشانی:
قم/ میدان شـهدا/ابتدای خیابان معلم/پژوهشـگاه علوم 

و فرهنـگ اسـامی/دفتر مجلـه حوزه
صندوق پستی:  599ــ  37185

تلفن دفتر مجله: 37742158 نمابر: 37742159
تلفن واحد توزیع:7ـ ـ  37116666

www. shareh. com :اینترنت
hoze . Qom@Gmail . com :پست الکترونیکی

  چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات اسامی
  قیمت: 10000تومان



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

2

الگوی گذار در عصر غیبت در 
بیانیه گام دوم

حوزه در تراز انقالب

چالش های 
وحانیت« در گام دوم »مرجعیت ر

نسبت سنجی بیانیه گام دوم و 
طالب جوان

گام دوم انقالب و تمدن نوین 
اسالمی

توازن »حوزه های علمیه« با 
تمدن نوین اسالمی

بیانیه گام دوم
وحانیت  نظریۀ دولت و ر

4

20

4858

میزگرد

84

12

38

70



13
98

هار 
 بـ

   
شم

ه ش
مار

ش
3

گزارش همایش

120
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وحانیت و تکثر نقش های ر

106



»بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی«؛ بیانیه ای اسـت که اهمیت 
خاصی به مثابه نقطه عطف انقاب اسـامی داشـته و دارد. در این 
فرصت، خوانشی از این بیانیه ارائه می کنم، که به دوره بندی رهبر 
معظـم انقـاب در ایـن بیانیه و بـرای انقاب اسـامی برمی گردد، 
اشـاره می کنـم. ایـن دوره بندی هم مبنای نگاه به گذشـته اسـت 
و هـم بـه آینده می باشـد. ایشـان سـه دوره تاریخی بـرای انقاب 
اسـامی و بـرای چهـل سـال آینـده کشـور برمی شـمارند: مرحله 
اول، انقـاب اسـامی؛ مرحلـه دوم، جمهـوری اسـامی و مرحلـه 
سـوم، حرکـت به سـوی تمدن اسـامی، که به یكایـك این مراحل 

می پردازیم.

حی
صال

س 
عبا

سید

و تمدن نوین اسالمی1
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مرحله اول: انقالب اسالمی
ایـن نکتـه از بیانیـه شـایان توجه اسـت، که 

مـا چـه تصویـری از انقـاب اسـامی داریـم و 

ایـن تصویـر از انقاب اسـامی، تبعـًا تصویرها 

و انتظـارات مـا را از مراحـل بعـد هـم معنـادار 

سـده های  در  جهانـی  فضـای  در  می کنـد. 

مختلف شـاهد انقاب های متعـددی بوده ایم: 

انقاب هـای ضـد اسـتبدادی، ضـد اسـتعماری 

و اقتصـادی. در مرحلـه اول در ایـن بیانیـه، 

تفسـیری از انقـاب اسـامی ایـران بـا سـه 

مشـخصه خـاص صـورت می گیـرد. 

 مشـخصه اول، انقـاب اسـامی، اعـام 

آغـاز عصـر جدیـد بـود و نبایـد آن را صرفـًا یـک 

انقـاب جغرافیایـی یـا یـک انقـاب منطقه ای 

بدانیـم ایـن امـر بـه طـور طبیعـی انتظـارات و 

برداشـت های مـا را نسـبت بـه مراحـل سـه گانه  

انقـاب اسـامی تغییر می دهـد. بنابراین، این 

یـک انقـاب درون گـرا و جغرافیایی نبود، اعام 

آغـاز عصـر جدیـد بـود و اگـر انقـاب اسـامی 

را بـا ایـن مشـخصه تعریـف کنیـم تصویرهـا و 

تفسـیرهای مـا از انقـاب اسـامی در مسـیر 

چهـل سـاله گذشـته و آینـده اش تغییرات قابل 

توجهـی پیـدا می کنـد.

 مشـخصه دوم، انقـاب اسـامی ایـران، 

ترکیـب دیـن و دنیـا بـود. انقابـی کـه این دو را 

بـه عنـوان دو بـال همتـراز بـا هم داشـته باشـد 

موفق اسـت.

 مشـخصه سـوم، انقاب اسـامی، انقابی 

بـود بـا شـعارهای جاودانی نه شـعارهای کوتاه 

مـدت، کـه هفـت شـعار ذکـر می کننـد: آزادی، 

اخـاق، معنویـت، عدالـت، اسـتقال، عـزت، 

عقانیت و برادری. این مشـخصه های سـه گانه 

حـوزه انتظـارات و کارکردهـای انقاب اسـامی 

را بسـیار تغییـر می دهـد.

راهبردهای سه گانه روند ورود انقالب اسالمی به 
جمهوری اسالمی

نکتـه دومـی کـه در بیانیـه به آن توجه شـده 

اسـت، فراینـد و چگونگـی مسـیری اسـت کـه 

انقـاب اسـامی طـی کـرد و وارد جمهـوری 

اسـامی )جمهوریـت( به عنوان دوره دوم شـد. 

ایـن راهبردهـا و مسـیری کـه انقـاب طـی کرد 

چـه بـود؟ در این جـا چنـد مشـخصه را به عنوان 

خوانـشـ  نـه این کـه تیتـر و عنوان هایی با این 

شـکل در بیانیه وجود داشـته باشـدـ  و برداشتم 

از بیانیـه اشـاره می کنـم.

 راهبرد اول ترکیب جمهوریت و اسـامیت 

بـود؛ انقاب اسـامی در این ترکیِب جمهوریت 

و اسـامیت خـودش را در سـاختار جمهـوری 

اسـامی قـرار داد و رهبـر معظـم انقـاب هـم 

در ایـن بیانیـه و هـم در جاهـای دیگـر خیلی به 

ایـن ترکیـب توجه دارند. در بیانیه نیز ایشـان با 

عباراتـی بـه این ترکیب سـازی اشـاره می کنند، 

می فرماینـد: » ترکیـب جمهوریـت و اسـامیت 

فقـط بـا هدایـت الهـی، قلـب نورانی و اندیشـه 

بـزرگ امـام خمینـی)ره( بـه دسـت آمـد.« ایـن 

نشـان می دهـد چقـدر ایـن سـاختار هم سـازانه 

جمهوریـت و اسـامیت کـه مـا تجربـه آن را در 

تاریـخ سیاسـی و تمدنـی خودمـان نداشـتیم، 

مهـم بوده اسـت.

 راهبرد دوم ترکیب جوشش انقابی و نظم 
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سیاسـی اسـت؛ انقاب هایـی بودنـد کـه بعد از 

پیـروزی، مسـیر جوشـش را ادامـه دادنـد اما به 

یـک نظـم سیاسـی نرسـیدند. در همیـن دهـه 

اخیـر، انقاب هـای بهار عربی همین گونه شـد، 

در مصـر و لیبـی جوشـش ادامـه پیـدا کـرد، اما 

نظـم سیاسـی شـکل نگرفـت. انقاب هایی هم 

بودنـد کـه بـه سـرعت بـه سـمت نظم سیاسـی 

حرکت کردند اما جوشـش ها را از دسـت دادند و 

به دیکتاتوری های اسـتالینی و شـبه آن تبدیل 

شـدند. انقاب اسـامی مسـیری بود که ترکیب 

جوشـش انقابی و نظم سیاسـی را با هم پیش 

بـرد و بـه مرحله دوم جمهوری اسـامی رسـاند. 

بعـد از انقـاب بسـیاری به امـام و رهبران عالی 

توصیـه می کردنـد کـه چـرا انتخابـات برگـزار 

می کنیـد و دسـت خودتـان را می بندیـد، چـرا 

قانون اساسـی می نویسـید، نگاهشـان این بود 

کـه جریان جوشـش انقابی باید جریانی باشـد 

کـه فعـًا ادامـه داشـته باشـد و بعـد از یکی دو 

دهـه به سـمت یک نظم سیاسـی بـرود. عده ای 

هـم شـبیه دولـت موقت به نظم سیاسـی، زیاد 

تأکید می کردند و این که باید سـریع به سـمت 

سـاختار بروکراتیـک روشـن سیاسـی حرکـت 

کنیـم. امـا امـام ترکیـب جوشـش انقابـی و 

نظـم سیاسـی را بـا هم پیـش برد و روند انقاب 

اسـامی و جمهوری اسـامی از این مسیر عبور 

کرد.

 راهبـرد سـوم ترکیـب قـدرت و اختیـار 

بـا مهربانـی و رحمـت بـود؛ در طـول تاریـِخ 

انقاب های اجتماعی و سیاسـی، انقاب هایی 

بودند که سـریع به آن جبر اقتدارگرایانه انقابی 

رسـیدند کـه نمونه هایـش مثل انقاب روسـیه 

کامـًا خودش را نشـان می دهـد و انقاب هایی 

بودنـد کـه بـه اقتـدار نرسـیدند و یـک نـوع 

هرج ومـرج و آنارشیسـم اجتماعـی حاکم بود و 

باعـث شـد ایـن انقاب ها در نقطه هـای آغازین 

یـا میانـی نابود شـوند. امـا ترکیب این دو با هم 

کـه در ادبیـات رهبـری در بیانیـه بدیـن شـکل 

آمـده اسـت: » ایـن انقـاب از آغـاز تـا امـروز نه 

بی رحـم و خو ن ریـز بـوده و نه منفعل و مرّدد« از 

راهبردهـای انقاب مـا در فرایند حرکت انقاب 

تـا جمهوریـت می باشـد. حرکـت از انقـاب بـه 

جمهوری اسـامی ترکیب سـازی در سـه حوزه، 

ترکیب سـازی جمهوریـت و اسـامیت، ترکیـب 

سیاسـی،  نظـم  و  انقابـی  جوشـش  سـازی 

ترکیب سـازی اقتـدار و رحمـت شـكل گرفتـه 

ست. ا

مرحله دوم: جمهوری اسالمی
در ایـن مقطـع کـه دوره جمهـوری اسـامی 

اسـت، بیانیـه بـه چنـد نکتـه را اشـاره می کنند. 

ابتـدا ایـن پرسـش مطـرح می شـود كـه آیـا 

انقـاب  هویـت  تغییـر  اسـامی  جمهـوری 

اسـامی بـود یـا ادامـه انقاب اسـامی؟ برخی 

از مفسـران، نظریه پردازان و منتقدان معتقدند، 

انقـاب اسـامی وقتی وارد جمهوری اسـامی 

شـد بخـش زیـادی از گوهـر انقابـی اش را از 

دسـت داد، امـا رهبـری معتقدنـد جمهـوری 

اسـامی ادامـه انقـاب اسـامی اسـت و چیـز 

جدیدی نیسـت، بلکه یک دوره تطور و تکاملی 

اسـت که به جمهوری اسـامی می رسد. عده ای 

معتقدنـد کـه انقاب هـا بعـد از مدتـی بـه یـک 
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نظـام تبدیـل می شـوند و وقتـی بـه یـک نظـام 

تبدیـل شـدند، جوهـره انقـاب خودشـان را از 

دسـت می دهنـد. آیـا در انقـاب اسـامی ایران 

ایـن اتفـاق افتـاده اسـت؟ آیـا جوهـره انقابـی 

تغییـر هویـت پیـدا کـرده و مـا بـه یـک نظـام 

سیاسـی ایسـتا تبدیـل شـدیم؟ ایشـان چنیـن 

اعتقـادی ندارنـد و معتقدند جمهوری اسـامی 

ادامـه انقـاب اسـامی اسـت. 

در این مرحله  سـه نکته به وضوح در بیانیه 

دیده می شـود:

  نکتـه اول، در ایـن دوره یعنـی دوره ای کـه 

تقریبـًا نزدیـک چهل سـال با جمهوری اسـامی 

مواجهیـم، جمهـوری اسـامی دسـتاوردهای 

گسـترده و متنوعـی هـم در ابعـاد مختلـف 

ذهنـی و درونـی و هـم در ابعـاد عینـی داشـته 

اسـت. در ابعـاد ذهنـی و درونـی، بـاور این کـه 

مـا می توانیـم، گسـترش بینـش، فهـم و درک 

سیاسـی آحـاد جامعـه بـه روشـن فکری کـه 

مربـوط بـه نخبـگان اجتماعـی و...، در حـوزه 

کارکردهـای عینـی هـم ایشـان حداقـل بر روی 

هفـت حـوزه انگشـت می گذارنـد کـه در ایـن 

هفـت حـوزه اتفاقـات خیلـی وسـیعی افتـاده 

اسـت کـه بـه آن هـا نمی پـردازم.

 نکته دوم: نقدهایی اسـت که به این دوره 

داریـم. رهبـری در عیـن آن فضـای توصیفـی 

کـه در بیانیـه بیـان کردنـد، نقدهایـی هـم بـه 

ایـن دوره دارنـد. مثـا در حوزه پیشـرفت علمی 

ایشـان به رغـم تعبیـرات محکمـی کـه بـرای 

تبییـن ایـن پیشـرفت دارنـد، بیـان می کنند که 

ایـن صرفـا یـک شـروع اسـت نـه بیشـتر. یـا در 

بحـث عدالـت می فرمایند که فاصله ژرفی میان 

آنچه تا کنون شـده با آنچه باید می شـده یا باید 

بشـود وجـود دارد. هم چنیـن نقدهای مختلفی 

بـه حـوزه مسـئوالن و مدیـران حاکمیتـی در 

دوره هـای مختلـف دارنـد. نقدهایـی از قبیـل: 

غفلت از ظرفیت های طبیعی و انسـانی کشـور، 

ضعف هـای مدیریتی، کم توجهی به شـعارهای 

انقاب و ارزش های دینی و... . در بحث فسـاد 

اگرچه تعبیرشـان این اسـت که نسبت فساد در 

میـان کارگـزاران جمهوری اسـامی در مقایسـه 

بـا سـایر حکومت هـا کمتـر اسـت، ولـی حتـی 

آنچـه کـه هسـت هـم غیـر قابل قبول اسـت.

  نکتـه سـوم: اعتبار سـنجی این هاسـت، 

یعنـی مـا در نـگاه رهبـری کـدام بخـش را 

سـنگین تر می بینیـم. ایـن از آن نقطه هایـی 

اسـت که زاویه دیدها و نوع تعبیرات و ادبیات 

را می تواند نسـبت به گذشـته و تبعًا نسـبت به 

آینـده متفـاوت کنـد. یعنی در ایـن ترازویی که 

دو کفه ی مثبتات و نقائص را دارد، چهل سال را 

چگونـه ارزیابـی می کنیم؟ از توصیف و ادبیات 

ایشـان این گونه برمی آید و برداشـت این اسـت 

که ایشـان معتقدند ایجابیات و مثبتات خیلی 

بیشـتر از نقص هـا و نقد هاسـت. یعنـی مـا باید 

بـا یـک نـگاه ایجابی به گذشـته بنگریـم، حتمًا 

نقدهایی هست و نفی نمی کنیم که ایشان هم 

بـه ایـن نقص ها پرداخته اند. امـا ادبیات بیانیه 

نیـز آمـده اسـت: » رویش هـای انقـاب بسـی 

فراتر از ریزش هاسـت و دسـت و دل های امین 

و خدمت گـزار، بـه مراتـب بیشـتر از مفسـدان و 

خاینان و کیسـه دوختگان است. دستاوردهای 
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مبـارزه بـا بی عدالتـی در این چهـار دهه، با هیچ 

دوره دیگـر گذشـته قابـل مقایسـه نیسـت.« 

خـوب ایـن گزاره هـا نشـان می دهـد کـه تصویر 

و تحلیـل ایشـان نسـبت به ایـن دوره جمهوری 

اسـامی ایـن اسـت که بخـش پر لیوان بیشـتر 

از بخـش خالـی اسـت و مـا باید ایـن بخش پر را 

بیشـتر بشناسـیم و معرفـی کنیم.

مرحله سوم: تمدن اسالمی
ایـن مرحلـه ای اسـت کـه می تـوان گفـت 

فلسـفه تدویـن بیانیـه نیـز می باشـد. اولیـن 

مسـئله در این جـا نـوع نگاه به تمدن در تفسـیر 

رهبری اسـت، یعنی وقتی ما مرحله سـوم را به 

عنوان به سـوی تمدن اسـامی تعبیر می کنیم 

بـا چـه تصویـری از تمـدن اسـامی مواجـه 

می شـویم. چـون اگـر تمـدن بـه معنـای فرآیند 

مدنیـت یـا نتیجـه و ره آورد مدنیـت تعریـف 

شـود، آن مدنیت را چگونه تفسـیر می کنیم که 

بعـد بخواهیـم ایـن تمدن سـازی اتفـاق بیفتد، 

چراکـه تمدن هـای مختلـف در طـول تاریـخ و 

جلوه های مختلفـی  مـا  معاصـر  تمدن هـای 

دارنـد. مثـًا در تمـدن یونانـی جلوه های بارزش 

در دموکراسـی یونانـی، در فلسـفه، ادبیـات، 

هنـر، ورزش و بازی هـای یونانـی کـه اآلن هـم 

در المپیـک نمـود دارد، برخواسـته می شـود. یـا 

امیراتوری از جلوه های مدنیت رومی اسـت که 

به عنوان یک گسـتره بزرگ جغرافیای سیاسـی 

از یـک دوره ای بـه بعـد در قـرن چهـارم در دیـن 

رسـمی مسـیحیت شـکل می گیرد و همین طور 

جلوه هـای مدنیـت در تمـدن هنـدی، چینـی، 

ایرانـی، تمـدن غربـی امـروزه و... . امـا ما تمدن 

اسـامی یا مدنیت اسـامی را با چه تفسـیری 

تعریـف کنیـم کـه بعـد مقطع سـوم را به عنوان 

به سـوی تمدن اسـامی بشناسـیم؟ البته مقام 

معظـم رهبـری در بیانیـه تعریـف مشـخصی 

را ارائـه نمی کننـد امـا از بیانـات دیگـر ایشـان 

این گونـه برمی آیـد کـه مدنیـت را پیشـرفت 

همـه جانبـه تعریـف می کننـد، ایـن پیشـرفت 

همـه جانبـه سـه سـاحت دارد که کامـًا در این 

بیانیه محسـوس اسـت:  اقتصادی،  سیاسـی و  

فرهنگـی و اجتماعـی.

سـه سـاحت پیشـرفت همـه جانبـه: اقتصـادی، 
سیاسی، فرهنگیـ  اجتماعی

در سـاحت اقتصـادی ایشـان دو محـور را 

اشـاره می کننـد: اول، اقتصـاد قـوی و مسـتقل؛ 

دوم، مبـارزه بـا فسـاد و بی عدالتـی. در سـاحت 

سیاسـی در بیانیه پیشـرفت دو حوزه دارد: اول، 

اسـتقال و آزادی، دوم، عزت ملی. و در سـاحت 

فرهنگـی و اجتماعـی نیـز پیشـرفت دو حـوزه 

دارد: اول، اخـاق و معنویـت کـه ایشـان تعبیر 

خوبـی دارند، شـعور معنـوی و وجدان اخاقی، 

مـا همان طـور کـه یک شـعور علمـی داریم یک 

شـعور معنـوی نیـز بایـد اتفـاق بیفتـد؛ دوم، 

سـبک زندگـی ایرانی اسـامی. 

بنابرایـن آن پیشـرفت همـه جانبـه متـوازن 

در مدنیـت اسـامی و در تمـدن اسـامی که ما 

می خواهیـم بـه سـمت آن حرکـت کنیـم ایـن 

سـه سـاحت را دارد و بـا ایـن دو حـوزه که در هر 

کدام از این سـه سـاحت وجود دارد جمعًا شش 

سـاحت پیشـرفت داریم و تمدن اسـامی شکل 

نمی گیـرد مگـر این کـه در همـه این سـاحت ها 
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بـا هـم حرکـت کند. مثا اگر معنویت باشـد اما 

اقتصاد قوی و مسـتقل نباشـد تمدن اسـامی 

شکل نمی گیرد و عکس آن هم هست. بنابراین 

تفسـیر ایشـان از تمدن اسامی یعنی پیشرفت 

متـوازن همـه جانبه در اضاع سـه گانه اقتصاد، 

سیاسـت، فرهنـگ، اجتمـاع و بـا شـاخه هایی 

که ارائه شـد. 

امـا چگونـه می خواهیـم بـه ایـن فضـا کـه 

یک چشـم انداز اسـت، نزدیک شـویم به شـکل 

گزاره هایـی کـه در بیانیـه می باشـد، قابـل ارائه 

اسـت. این مسـئله سؤال هایی را ایجاد می کند، 

سـؤال اول این کـه آیـا مـا ظرفیت تمدن سـازی 

را داریـم؟ آیـا جمهـوری اسـامی ظرفیـت ورود 

بـه ایـن مرحلـه را دارد؟ یا ایـن یک ادعای بزرگ 

و اغراق آمیـزی اسـت و مـا در نهایـت بتوانیـم 

سـرپای خودمان بمانیم، اما تمدن سـازی خیر. 

ایشـان معتقدنـد ایـن ظرفیـت وجـود دارد و به 

سـه مـورد اشـاره می کنند: 

 نخسـت، ظرفیت انسـانی اسـت، که ایشان 

در بیانیـه، ایـن ظرفیت انسـانی را در زاویه های 

مختلـف عرضـه می کننـد: 36 میلیـون نفـر در 

میانـه سـنین پانـزده و چهـل سـالگی، نزدیـک 

بـه چهارده میلیـون نفـر دارای تحصیات عالی، 

جوانـان مؤمـن و انقابـی کـه داریـم و... همـه 

این هـا ظرفیـت انسـانی جمهـوری اسـامی 

ست.  ا

 دوم، ظرفیـت مـادی اسـت. در حوزه هـای 

منابع و معادن، سـواحل، موقعیت جغرافیایی، 

این هـا  همـه  و...  منطقـه ای  بـزرگ  بـازار 

ظرفیت هـای مـادی بزرگـی هسـتند کـه باعـث 

شـده مـا یـک کشـور محصـور در آخـر دنیا و کم 

معـدن و کـم ذخیـره طبیعـی نباشـیم. 

 سـوم، ظرفیـت جهانـی اسـت، كـه ایشـان 

معتقدنـد مـا در چند شـاخه این ظرفیت جهانی 

را داریـم. اول، آمیختگـی فطـرت انسـان بـا 

شـعارهای انقـاب بـود. آن هفـت شـعار ابـدی 

انقاب که گفته شـد همگی با فطرت انسـان ها 

درگیـر اسـت. ایـن فطـرت حتـی نیـاز بـه بیـدار 

کـردن نـدارد، بلکـه فقـط کافـی اسـت مـا ایـن 

فطـرت را قلقلـک بدهیـم تا بتوانـد یک خیزش 

ایجـاد کنـد. دوم، جریـان بیـداری اسـامی در 

فضـای جهـان اسـام اسـت و سـوم، تغییـرات 

معـادالت قـدرت در منطقـه غـرب آسیاسـت.

ایـن  پذیرفتیـم  مـا  این کـه  دوم  سـؤال 

ظرفیت هـا وجود دارد، بـا تهدید ها چکار کنیم؟ 

آیـا ایـن تهدیدهـا می توانند ما را از پا در بیاورند 

یا توقع تمدن سـازی را از ما بگیرند؟ ایشـان به 

سـه تهدیـد اشـاره می کننـد: نخسـت، تحریم ها 

و فشـار اقتصـادی؛ دوم، امپراتـوری رسـانه ای 

تمدن هـای رقیـب؛ سـوم، ترویج سـبک زندگی 

غربی در سـبک جوامع اسـامی از جمله جامعه 

مـا، کـه ایشـان در بیانیـه بـه ایـن سـه تهدید و 

این کـه چگونـه می توانیـم از پس آن هـا برآییم 

اشـاره می نمایـد.

موتورهای پیشران در تمدن سازی
نکتـه بعـدی کـه ایشـان مطـرح می کننـد، 

بـه  مـا  اگـر  هسـتند.  پیشـران  موتورهـای 

تمدن سـازی اسـامی فکـر می کنیـم، حتمـًا 

تمدن هـا، موتورهـای پیشـران می خواهنـد. بـر 

اسـاس خوانـش و برداشـتم از بیانیـه، ایشـان 
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در چهار سـاحت به موتور پیشـران قائلند: اول، 

روان شـناختی؛ دوم، معرفت شـناختی؛ سـوم، 

فـن آوری و مهـارت؛ چهـارم، منابـع انسـانی. 

اگـر می خواهیـم مسـیر جمهـوری اسـامی را 

بـه سـوی تمدن اسـامی حرکـت دهیم و پیش 

ببریـم و بـه مقصـد برسـیم باید ایـن موتورها با 

هـم روشـن شـوند. 

 در سـطح روان شـناختی موتـور مهـم امید 

اسـت. ایشـان می فرماینـد امیـد کلیـد همـه 

قفل هاسـت. اگـر می خواهیـم اتفاقاتـی بیفتد 

هـر قـدر بـر ناامیـدی بیافزاییـم، ایـن مسـیر 

دسـت نیافتنی تر خواهـد شـد. بنابرایـن بایـد 

موتـور امیـد اجتماعـی را نسـبت به پیشـرفت، 

عـزت، عدالـت و... فعـال کـرد و انبـوه یـأس و 

ناامیـدی را بـر جامعـه مسـلط نکـرد. تعبیـر 

ایشـان در بیانیه این اسـت: »نخسـتین توصیه 

مـن امیـد و نـگاه خوش بینانـه به آینده اسـت. 

در خـود و دیگـران نهـال امید به آینده را پرورش 

دهیـد. تـرس و نوامیـدی را در خـود و دیگـران 

برانیـد.«

 در سـطح معرفـت شـناختی، موتـور مهـم 

علـم و آگاهـی اسـت. ادبیـات ایشـان دربـاره 

علـم و آگاهـی در ایـن بیانیـه این گونـه اسـت: 

»دانش آشـکارترین وسـیله عزت و قدرت کشور 

اسـت. روی دیگـر دانایـی، توانایی اسـت« پس 

اگـر می خواهیـم مسـیر تمدن سـازی را شـکل 

دهیـم، حـوزه معرفـت باید تغییـر قابل توجهی 

. بکند

سـاحت  در  تمدن سـاز  فـن آوری  موتـور 

فـن آوری مطـرح اسـت. گـزاره ای کـه ایشـان 

در موتـور فـن آوری تمدن سـاز دارنـد، تبدیـل 

نرم افـزاری ظرفیـت بـه قـدرت اسـت. این کـه 

چطـور می تـوان ایـن ظرفیت هایـی کـه ایشـان 

در جـای جـای بیانیـه ذکـر کردنـد را محقق کرد، 

ایشـان به برخی هایش اشـاره می کند. از جمله 

این کـه چگونـه می توانیـم از انباشـت تجربه ها 

اسـتفاده کنیم، انباشـت تجربه های متراکم در 

چهـار دهـه یکـی از نکاتـی اسـت کـه می توانـد 

مـا را بـه مهـارت تبدیـل ظرفیـت بـه قـدرت 

منتقـل کنـد. مـا تجربه هـای وسـیع فرامـوش  

شـده داریـم کـه از آن غنی سـازی نمی کنیـم و 

ایـن موجب می شـود کـه نتوانیـم ظرفیت را به 

قـدرت تبدیـل کنیـم.

و در نهایـت موتـور چهـارم پیشـران، موتـور 

منابـع انسـانی اسـت. موتـور منابع انسـانی در 

بیانیه خیلی مشـهود اسـت و آن جوانان اسـت. 

در بخـش جوانـان، باز ایشـان فضای این موتور 

منابـع انسـانی را تفسـیر می کننـد، این کـه مـا 

بـا چـه نگاهـی ایـن قسـمت را به عنـوان موتور 

حرکـت تمدن سـازی تلقـی می کنیم نیز بسـیار 

مهـم و دقیـق اسـت و از مـواردی اسـت کـه 

ایشـان بیشـتر بـه آن پرداخته انـد. نکتـه قابـل 

توجـه دیگـر این کـه در عیـن اتصـال نسـلی، 

پوسـت اندازی بایـد اتفـاق بیفتد، کـه البته این 

جریـان تمدن سـازی اسـامی فقـط بـا تغییـر 

مدیـران و در حـوزه کارگزاری نیسـت، بلکه سـه 

سـاحت دارد: مدیـران و کارگـزاران، دانشـمندان 

و اندیشـوران و فعـاالن جـوان. ایـن مجموعـه 

سـه گانه بایـد بـا هم دیگـر حرکـت کننـد تـا 

بتواننـد بـه آن نقطـه ای کـه بایـد برسـند.
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اشـاره  جمع بنـدی  عنـوان  بـه  بنابرایـن 

ایشـان معتقدنـد سـه مقطـع  می کنـم، كـه 

تاریخـی وجـود دارد: اول، انقـاب اسـامی، 

جمهـوری اسـامی، بـه سـوی تمدن اسـامی. 

تصویر ایشـان از انقاب اسـامی این اسـت که 

انقابی اسـت با اعام عصر جدید، ترکیب دین 

و دنیـا و شـعارهای ابـدی. ایـن انقـاب روندی 

را برای رسـیدن به جمهوری اسـامی طی کرده 

اسـت. ایـن رونـد ترکیب سـازی سـه گانه بـود: 

جمهوریـت و اسـامیت، جوشـش انقابـی و 

نظـم سیاسـی، قـدرت و رحمـت. در مقطع دوم 

از نظـر ایشـان جمهـوری اسـامی ادامه انقاب 

اسـامی اسـت که دسـتاوردهای بـزرگ، نقدها 

و نقص هـای جـدی دارد اما دسـتاوردها بسـیار 

سـنگین تر از نقدهـا می باشـد. سـوم، حرکـت 

بـه سـوی تمـدن و مدنیـت اسـامی، مبتنی بر 

پیشـرفت همـه  جانبـه در سـه سـاحت اقتصاد، 

سیاسـت، فرهنگ و اجتماع می باشـد. اقتصاد 

قـوی و مسـتقل، عدالـت و مبـارزه بـا فسـاد در 

حـوزه اقتصـاد؛ اسـتقال، آزادی و عـزت ملی در 

حـوزه سیاسـت؛ و در نهایت اخـاق، معنویت و 

سـبک زندگی ایرانی اسـامی در حوزه فرهنگی 

و اجتماعـی. نکتـه بعـدی این کـه مـا از طرفـی 

و  تمدن سـازی  سـوی  بـه  حرکـت  ظرفیـت 

پیشـرفت همـه جانبـه را داریـم، از سـوی دیگر، 

بـا تهدیدهـا نیـز می توانیـم مقابلـه کنیـم. در 

آخـر این کـه برای تمدن سـازی بایـد موتورهای 

پیشـران چهارگانـه را فعـال کنیـم: امیـد، علـم، 

تبدیـل نرم افـزاری ظرفیـت بـه قـدرت و اتـکای 

بـه نسـل جـوان به عنـوان کانون منابع انسـانی 

تمدن سـازی. امیـدوارم اثـری کـه عرضـه شـده 

منشـأ بـرکات فـراوان بـرای انقـاب و جمهوری 

بـرای  را  مهمـی  گام هـای  و  باشـد  اسـامی 

تمدن سـازی نوین اسـامی بـردارد و از کارهای 

مانـدگار باشـد.

پی نوشت:
1. سـخنرانی دکتـر سـیدعباس صالحـی، وزیـر فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی در افتتاحیـه همایش ملـی »بیانیه گام 
دوم انقـاب و تمـدن نوین اسـامی« مرکـز همایش های 
قـم،  علمیـه  حـوزه  اسـامی  دفترتبلیغـات  غدیـر 
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بیانیه گام دوم که مانیفست انقاب اسامی در دوره جدید است، دربرگیرنده 
مباحـث و مفاهیـم زیادی اسـت که تأمل در آن ها اهمیت اسـتراتژیک دارد. شـاید 
مهم تریـن مبحـث ایـن بیانیـه تأکیـد بـر ورود انقاب اسـامی به مرحله تمدن سـازی 
اسـت کـه تحقـق آن می توانـد مـا را به والیـت عظمای امام عصر نزدیک سـازد. این نشـان 
مـی دهـد کـه انقاب اسـامی غایتی فراتر از تأسـیس دولـت دارد و  تا تمدنی برافراشـته نكند، 
نمی توانـد عصـر غیبـت را بـه عصـر ظهـور نزدیک سـازد. ایـن نگرش کـه بداعتی تـازه در این 
بیانیه آفریده اسـت نقدی بر اندیشـه بسـیاری اسـت که رسـالت روحانیت و انقاب اسـامی 
را تأسـیس دولـت و در نهایـت بنـای جامعـه دینـی می دانند. این در حالی اسـت کـه این بیانیه 

انتظـارات بیشـتری از روحانیـت برای آنچه تاکنـون انجام داده اسـت می آفریند.

در بیانیه گام دوم

الگوی گـــذار
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زیـن پـس روحانیت نـه رهبر 

یـک انقـاب و نـه متولـی یـک 

دولـت بلکـه طـراح و بنیان گـذار 

تمدنی اسـت که قرن هاسـت به 

فراموشـی رفتـه اسـت. درواقـع، 

اگـر طـراح ایـن الگـو ولـی فقیـه 

اسـت بـر دیگـر عالمـان دینـی 

بنیان هـای  کـه  اسـت  فـرض 

نظـری و دینـی آن را در مقیـاس 

بـا آنچـه در تمـدن غرب می گذرد 

تبییـن و ولـی فقیه خود را یاری 

دهنـد وگرنـه او بـه تنهایـی قادر 

بـه قرابـت عصر غیبـت به والیت 

  حجـت حضـرت  عظمـای 

نیسـت و در میانـه راه خسـته و 

تنهـا می مانـد. این کـه ایـن بیانیـه در پـی چـه 

ایـده ای اسـت؟ نیازمنـد بازخوانـی مکـرری در 

درون حوزه هـای علمیـه اسـت تـا روحانیـت 

بتوانـد آن را بـرای مـردم تبییـن و آنان را در این 

مسـیر پرتاطـم و سـخت تمدن سـازی، همـراه 

ولـی فقیـه وفـادار نگـه دارد. از ایـن رو، ایـن 

بیانیـه دو مطلـب مهـم دارد:  

  نخسـت، انقالب اسـالمی وارد مرحله تمدن سـازی 
شـده است؛

 »تنها انقابی است که یک چّله  ُپرافتخار را 

بـدون خیانـت به آرمان هایش پشـت سـر نهاده 

و در برابـر همـه  وسوسـه هایی کـه غیـر قابـل 

مقاومـت بـه نظـر می رسـیدند، از کرامت خود و 

اصالـت شـعارهایش صیانت کـرده و اینک وارد 

دّومیـن مرحلـه  خودسـازی و جامعـه پردازی و 

تمّدن سـازی شـده است.« 1

تنهـا  اسـالمی  تمـدن  ایجـاد  دوم،   

حضـرت  ظهـور  آمادگـی  مسـیر 
حجـت  و  وصل بـه والیت عظمای 

اسـت. ایشـان 
»دهه هـای آینـده دهه هـای 

شماسـت و شـمایید کـه بایـد 

کارآزمـوده و ُپرانگیـزه از انقـاب 

خـود حراسـت کنیـد و آن را هـر 

چـه بیشـتر بـه آرمـان بزرگـش 

کـه ایجـاد تمـّدن نوین اسـامی 

و آمادگـی بـرای طلوع خورشـید 

نزدیـک  عظماسـت،  والیـت 
کنیـد.«2

مـروری بـر ایـن دو فـراز از 

بیانیـه، نشـان می دهد که مقـام معظم رهبری 

ایده ای فراتر از دولت دینی دارد و اساسًا دولت 

را ابـزاری بـرای سـاختن ایـن تمـدن می دانـد. 

ایـن همـان نقطـه فـارق میـان ایشـان و نـگاه 

برخـی دیگـر از عالمـان دینی در قناعت به اقامه 

دولـت در ایـن دوره اسـت. از ایـن زاویـه نیـز 

می تـوان فهمیـد الگوهایـی کـه حتـی بـه ایده 

دولـت دینـی نمی رسـند و حتـی اقامـه آن را 

عاملـی در تأخیـر ظهـور می دانند از نظر ایشـان، 

بـی اسـاس بلکـه موجـب تطویـل هجـران مـا 

در غیـاب امـام زمـان  می شـوند. امـا آنچـه 

در ورای ایـن نـوع نگرش هـا بـه رسـالت مـا در 

عصـر غیبـت، از نظر آیـة اهلل خامنه ای، اهمیتی 

مضاعـف دارد تمـدن برافراشـته غرب اسـت که 

همواره می کوشـد مقاومت مؤمنان را شکسـته 

ایـــده  بـــه  کـــه حتـــی  الگوهایـــی 
دولـــت دینـــی نمـــی رســـند و حتـــی 
تأخیـــر  در  عاملـــی  را  آن  اقامـــه 
ــر ایشـــان،  ظهـــور می داننـــد از نظـ
بی اســـاس بلـــــکه موجـــب تطویـــل 
امـــام  غیـــاب  در  مـــا  هجـــران 
زمـــان؟ع؟ می شـــوند. امـــا آنچـــه 
در ورای ایـــن نـــوع نگرش هـــا بـــه 
رســـالت مـــا در عصـــر غیبـــت، از 
نظـــر آیـــة اهلل خامنـــه ای، اهمیتـــی 
مضاعـــف دارد تمـــدن برافراشـــته 
همـــواره  کــــــه  اســـت  غــــــــرب 
می کوشـــد مقاومـــت مؤمنـــان را 
ـــان را در درون خـــود  شکســـته و آن

کنـــد. منحـــل 
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و آنـان را در درون خـود منحـل کنـد. این کـه 

چگونـه می تـوان تمدنـی در برابـر ایـن تمـدن 

سـاخت و از آن حراسـت نمود؟ پرسـش مهمی 

اسـت کـه آیة اهلل خامنـه ای آن را در ذیل مفهوم 

جاهلیـت مـدرن توضیـح می دهـد. از ایـن رو، 

الگـوی آیـة اهلل خامنـه ای در دوره غیبت دو رکن 

ایجابـی و سـلبی دارد؛  رکـن ایجابـی آن بنـای 

تمدنـی نویـن اسـت کـه از نظـر ایشـان تنها راه 

تشـیع جهـت پیونـد عصـر غیبت بـه دوره ظهور 

اسـت. رکن سـلبی آن نیز بر ماسـاختن هویت 

اغوا کننـده و شـیطانی تمـدن جدیـد و ارتقـا 

مقاومـت مؤمنـان در برابـر بسـط هژمونـی آن 

اسـت کـه در ادبیـات ایشـان ذیل بـه "جاهلیت 

مدرن" قابل ایضاح اسـت. درواقع، ایشـان قصد 

دارد بـا طـرح جاهلیـت جدید، مؤمنان را به ذات 

پنهـان غـرب آشـنا و ضریب مقاومـت آنان برای 

سـاختن تمـدن جدیـد اسـامی 

را بـاال بـرد. مقاومتـی کـه اگـر 

شـکل نگیـرد و یـا تـداوم نیابـد 

تمـدن کنونـی غـرب همـه را در 

خـود فرو مـی برد و جامعه دینی 

از هویـت خـود تهـی می کنـد.

بی تردیـد تمـدن کنونـی غـرب 

هـر مقاومتـی را در هـم می کوبد 

و تمـام راه هـای گـذر از خـود را 

مسـدود می سـازد. ایـن در حالی 

اسـت کـه سـنت الهـی بـر آن 

  اسـت والیـت عظمـای امـام

بـه هنـگام ظهـور خـارج از مـدار 

ایـن تمدن شـکل گیـرد و از مدار 

ایـن تمـدن عبـور کنـد. بـه همین دلیـل باید در 

غیبت آن والیت، راهی جسـت تا مقدمات این 

خـروج صـورت گیـرد و جامعه منتظـر در تمدن 

مغـرب زمیـن منحـل نگردد. 

 گام اول: تمدن اسالمی؛ الگوی استمرار فّعاالنه 
انقالب اسالمی تا ظهور 

اسـامی  انقـاب  بـه  تمدنـی  منظـر  از 

نگریسـتن، تأکیـد بـر این معناسـت که انقاب 

اسـامی به پایان نرسـیده و نباید آن را به تغییر 

یـک نظـام سیاسـی به نظامی دیگـر تقلیل داد. 

انقـاب اسـامی غایاتـی دارد و هماننـد کافی 

در حـال بازشـدن اسـت و تـا بـه والیـت عظمای 

آن حضـرت از طریـق بنـای ایـن تمدن نرسـد به 

غایـت خـود نمـی رسـد. پیـش از ایـن نیـز امام 

خمینـی  فرمـوده بود؛ 

»انقـاب مـردم ایـران نقطـه شـروع انقـاب 

بزرگ جهان اسام به پرچم داری 

حضـرت حجـت - ارواحنـا فـداه 

- اسـت کـه خداونـد بـر همـه 

مسـلمانان و جهانیـان منت نهد 

و ظهـور و فرجـش را در عصـر 
حاضـر قـرار دهـد.«3 

بـه همیـن دلیل امام خمینی 

امیـدوار بـود " کـه ایـن نهضـت 

و ایـن انقـاب منتهـی بشـود 

بـه ظهـور امـام عصـر ." با این 

همه ایشـان این امید را از مسـیر 

کلیـت ایـن انقـاب جسـت وجو 

دولـت  نهایـت  در  و  می کـرد 

برآمـده از آن را منتهـی بـه دولت 

آیــة اهلل  اندیشــه  در  آنچــه  امــا 
ــرژی  ــه ایــن حرکــت ان خامنــه ای ب
بیشــتری مــی داد بســنده نکــردن 
به دولت و مهندســی آن به ســوی 
بنــای یــک تمــدن نویــن اســامی 
پیوســتگی  واقــع،  در  اســت. 
روح انقــاب اســامی بــه والیــت 
طــی   زمــان امــام  عظمــای 
مراحلــی رخ مــی دهــد کــه وقــوع 
دولــت  تاســیس  نیــز  و  انقــاب 
مراحلــی از آن بــه شــمار مــی آینــد 
و تــا بــه غایــت خــود، یعنــی تمــدن 
ــی  ــوند حرکت ــی نش ــامی منته اس

ابتــر بــه شــمار مــی آینــد. 
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امـام عصـر می دانسـت و از خلـق ایـده ای 

فراتـر از دولـت، یعنـی تمـدن اسـامی سـخنی 

بـه میـان نیـاورد. گرچـه ایشـان بارهـا از واژه 

تمـدن اسـتفاده مـی نمـود، امـا از آن به عنـوان 

پـروژه تکمیلـی انقـاب اسـامی یـاد نمی کرد. 

بـرای ایشـان، تمدن اسـامی تنهـا یک فرهنگ 

و یـک حادثـه پـر افتخـار در گذشـته و یـا یـک 

آرزو در آینـده بـود و امیـد داشـت مـردم ایـران 

بـر اسـاس"  پايه هـای مّلـی و مذهبـی خويـش 

بـه سـوی ترّقـی و تمـدن گام بـردارد."4 از ایـن 

رو، امـام خمینـی بـر خـاف رکـود و خاموشـی 

برخـی از منتظـران، معتقـد به جهاد و شـوریدن 

علیـه سـکوت و بی تحرکـی عالمـان دینـی بـود 

و بـا خلـق دولتـی دینـی که در اهـداف و غایات 

دولت کریمه اشـتراک بسـیار داشت، انقاب 

اسـامی را حرکتی به سـوی ظهور می دانسـت. 

امـا آنچـه در اندیشـه آیـة اهلل خامنـه ای بـه این 

حرکـت انـرژی بیشـتری مـی داد بسـنده نکردن 

بـه دولـت و مهندسـی آن بـه  سـوی بنـای یـک 

تمدن نوین اسـامی اسـت. در واقع، پیوستگی 

روح انقـاب اسـامی بـه والیـت عظمـای امام 

زمـان طـی مراحلـی رخ می دهـد کـه وقـوع 

انقـاب و نیـز تأسـیس دولـت مراحلـی از آن به 

شـمار می آینـد و تـا به غایت خـود، یعنی تمدن 

اسـامی منتهـی نشـوند حرکتـی ابتـر به شـمار 

می آینـد. 

  گام دوم: وجـوه سـلبی و ایجابـی تمـدن نویـن 
اسالمی

سـخنان مقـام معظـم رهبـری دربـاره تمدن 

نویـن اسـامی نـه سـخنی تـازه در بیانیـه دوم 

بلکـه یکـی از ایده هـای مهـم پیشـین اوسـت. 

شـاید سـال 1379 پربسـامدترین سـالی است از 

ایـن واژه اسـتفاده نمـوده و مـن مکـرر آن را بـه 

کار بـرده و در نهایـت آن را در بیانیـه گام دوم 

بـه راهبـرد اصلی انقاب اسـامی تبدیل نموده 

اسـت. سـرآغاز ایـن اندیشـه، سـخنان ایشـان 

خطـاب بـه طاب و فضای حـوزه علمیه قم در 

مدرسـه فیضیه باشـد.

»مطلـب اول ایـن اسـت کـه خط کلـی نظام 

اسـامی چیسـت؟ اگـر بخواهیم پاسـخ به این 

سـؤال را در یـک جملـه ادا کنیـم خواهیم گفت 

خـط کلـی نظـام اسـامی، رسـیدن بـه تمـدن 

اسـامی اسـت. ایـن یـک پاسـخ کلـی و قابـل 

توضیـح و تشـریح اسـت. سرنوشـت حتمـی 

عبـارت اسـت از ایـن تمـدن اسـامی یـک بـار 

دیگـر بـر مجموعـه عظیمـی از دنیـا، پرتـو خـود 

را بگسـتراند نـه بـه معنـای این کـه لزومـًا نظام 

سیاسـی اسـامی در نقاط دیگر جهان هم قبل 

از ظهـور گسـترش پیـدا کنـد، نـه معنایش این 

نیسـت؛ بلکـه تمـدن بر اسـاس یک فکـر جدید 

یـک نـگاه جدیـد بـه مسـائل بشـر و مسـایل 

انسـانیت و عاج دردهای انسـانیت اسـت؛ یک 

زبـان نویـی اسـت کـه دل هـای نسـل های نوی 

انسـان و قشـرهای محروم جوامع گوناگون، آن 

زبـان را می فهمنـد و درک می کننـد. بـه معنای 

رسـاندن یـک پیام اسـت بـه دل ها تا بـه تدریج 

در میـان جوامـع مختلف گسـترش و رشـد پیدا 
کند.«5

نیـازی بـه توضیح ندارد که بیـان این راهبرد 

در مدرسـه فیضیـه آن هـم خطاب به روحانیون 
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حکایـت از آن دارد کـه از نظر ایشـان بنیان های 

چنیـن تمدنـی بایـد در حوزه هـای علـوم دینـی 

پی ریزی شود و روحانیت سهم پایه ای در خلق 

ایـن تمـدن دارد. به همیـن دلیل، روحانیت اگر 

تـا دیـروز از نظریـه ای که منتهی به خلق نهضت 

اسـامی شـد حمایـت ورزیـد و بـه یـاری امـام 

خمینـی در تأسـیس دولـت همـت گماشـت، 

امـروزه رسـالت سـنگین تر و تئوریک تـری دارد 

و بایـد در طراحـی بنیان هـای نظـری و معرفتی 

ایـن تمـدن مشـارکت جدی تـری بنمایـد. بـی 

تردید، دسـتیابی به این غایت نیازمند دو اقدام 

سـلبی و ایجابـی اسـت که مقـام معظم رهبری 

خطـوط کلـی آن را در اختیـار همـگان به ویـژه 

روحانیـت آگاه قرار داده اسـت:

الـف( الگـوى مقاومت اسـامی و افشـاى ماهّیت 
غرب

از نظـر مقـام معظـم رهبـری در صورتـی 

می توان تمدنی جدید تأسـیس کرد که مؤمنان 

دوره گـذار در تمـدن مغرب زمین منحل نشـوند 

و بـه درسـتی  باطـل زمـان خویش را بشناسـند. 

در واقـع، انسـان هاى عصـر غيبـت تنهـا زمانـى 

مى تواننـد بـه ريسـمان واليـت مهـدوى چنـگ 

زننـد و بـه تمـام معنـا در سـلک منتظـران 

موعـود قـرار گيرنـد کـه باطـل زمـان خويـش را  

بشناسـند و بـا تمام وجـود از آن بيزارى جويند. 

از ایـن رو، نخسـتین گام بنـای تمـدن جدیـد، 

مقاومـت در برابـر آن از طریـق افشـای آن اسـت 

تا مؤمنان فرصتی برای سـاختن تمدن خویش 

بیابنـد. بـا ایـن همه ایـن امر حاصل نمی شـود 

مگـر این کـه مؤمنـان دریابنـد کـه اکنـون در 

وضعیـت جاهلیـت مـدرن قرار دارند که بسـیار 

خطرناک تـر از جاهلیـت اولـی اسـت؛ اگـر مردم 

عصـر پیامبـر بت هـای چوبی می پرسـتیدند، 

امـا امـروزه بت های بشـری می پرسـتند. همان 

بت هایـی کـه بـه مقابله بـا امـام می پردازند 

و بـا کتـاب خداونـد و بـا تفسـیر بـه رأی آیـات، 

سـعی در محکوم کردن امام و باطل نشـان دادن 

ایشـان دارنـد. ولـی امام مهـدی جاهلیتی را 

کـه پیـش از ظهـور اسـت نابود می کننـد، دقیقًا 

هماننـد پیامبـر گرامـی اسـام کـه جاهلیـت را 

نابـود کـرد. از ایـن رو، »دسـتگاه هـای سیاسـی 

غـرب، مـروج همـان جاهلیتـی هسـتند کـه 

هـدف از بعثـت پیامبـر زدودن آن هـا بـود، 

بی عدالتـی، تبعیـض، نادیده گرفتـن کرامـت 

انسـانی، عمده کـردن مسـائل جنسـی و تبلیـغ 

گسـترده تبـّرج زنانـه، همـه از مظاهـر تمـدن 

فاسـد غربی اسـت که درواقع بازگشت به همان 
جاهلیت اسـت، اما با شـیوه ها و ابزار مدرن.«6 

ناگفتـه نمانـد برخـی از گروه هـای سـلفی 

نیـز متأثـر از سـید قطـب تمـدن کنونـی غـرب 

را جاهلیـت جدیـد می داننـد امـا آنـان در پـی 

شـورش مسـلحانه علیه نمادهای آن و بازگشت 

به وضعیتی در گذشـته اند. این در حالی اسـت 

کـه کاربسـت ایـن واژه در بیانـات مقـام معظم 

رهبـری نـه به معنـای جنـگ بـا تمـدن جدیـد 

بلکـه به معنـای ایضـاح باطـن آن از یـک سـو و 

نیز تشـویق مؤمنان به سـاختن تمدن اسـامی 

از سـوی دیگر اسـت. به همین دلیل ایشـان در 

توضیـح مختصـات ایـن تمدن بـه ویژگی هایی 

اشـاره می کننـد کـه اهـّم آن هـا عبارتنداز: 
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1. غلط  بـودن الگـوى پيشـرفت غربى: » امروز 

در چشـم بسـيارى از نخبـگان و کارگـزاران مـا، 

مـدل پيشـرفت صرفـًا مدل هـاى غربـى اسـت؛ 

توسـعه و پيشـرفت را بايـد از روى مدل هايـى 

کـه غربى هـا بـراى مـا درسـت کرده انـد، دنبال و 

تعقيب کنيم. امروز در چشـم کارگزاراِن ما اين 

اسـت و ايـن چيـز خطرناکـى اسـت؛ چيز غلطى 

اسـت؛ هم غلط اسـت، خطاسـت، هم خطرناک 

است.« 

2. ابعاد خطرناک استفاده از علم جدید؛ »ما 

نمى خواهيـم غربـى بشـويم؛ مـا مى خواهيـم 

عالـم بشـويم. علـِم امـروِز دنيايـى کـه عالـم 

محسـوب مى شـود، علـم خطرناکـى بـراى بشـر 

اسـت. علـم را در خدمـت جنـگ، در خدمـت 

خشونت، در خدمت فحشا و سکس، در خدمت 

مواد مخـدر، در خدمـت تجـاوز بـه ملت هـا، در 

خدمت استعمار، در خدمت خون ريزى و جنگ 

قـرار داده انـد. چنيـن علمى را مـا نمى خواهيم؛ 

مـا اين جـور عالم شـدن را نمى خواهيـم. مـا 

مى خواهيـم علـم در خدمـت انسـانيت باشـد، 

در  باشـد،  عدالـت  خدمـت  در 

خدمـت صلـح و امنيـت باشـد. 

مـا اين جور علمـى مى خواهيم. 

اسـام بـه مـا اين علـم را توصيه 
مى کنـد.«7

3. ترفنـد غرب در دین زدایی؛ 

» امـروز شـما ملـت ايـران بافتـه  

نظرى غرب را زير سـؤال برده ايد؛ 

غربى هـا پايـه  کار خودشـان را بر 

بودنـد و  قـرار داده  دين زدايـى 

مى گفتنـد بـا ديـن نمى شـود جلـو رفـت؛ شـما 

ايـن را باطـل کرديـد. معلـوم شـد ديـن نه فقط 

مانع پيشـرفت نيسـت، بلکه تشـديدکننده  نيرو 
و تقويت کننـده  حرکـت بـه سـمت جلوسـت.«8

4. هوشـیاری در برابـر تهاجـم فرهنگـی از 

سـوی غـرب؛ » ايـن مغالطـه بزرگـى اسـت کـه 

کسـى بگويـد علـم غربى هـا خـوب اسـت، پس  

فرهنـگ و سيسـتم زندگـى و اخاقشـان هـم 

خـوب اسـت؛ نه، اين ها با هـم مازمه اى ندارد. 

علم شـان خـوب اسـت؛ اما اين علـم، پروريده و 

سـاخته اين فرهنگ نيسـت؛ حتى اين فرهنگ 

بـه ايـن علـم ضـرر هـم مى زنـد. علـم، مولدهـا 

و عناصـر به وجودآورنـده خـاص خـود را دارد؛ 

بايـد آن هـا را پيـدا کـرد. فرهنـگ بى بندوبارى، 

بى دينـى، خودپرسـتى، گرايـش بـه پـول و ماده 

و اصيل دانسـتن ماديگرى و ارزش هاى مادى، 

فرهنگ هـاى غلطى اسـت که امـروز غرب دچار 
اين هاسـت.«9

ب(  بنـاى تمـدن اسـامی به عنـوان آخرین برون 
رفت

تجميـع این عناصـر در تمدن 

کنونـی غـرب نشـان می دهد که 

ایـن تمـدن نـه بـر مـدار والیـت 

خداونـد، بلکـه بـر مـدار تمنیات 

انسـان و اسـتضعاف دیگران بنا 

  شـده و بـی تردیـد امـام زمان

از آن عبـور خواهـد کـرد. اکنـون 

سـؤالی کـه مقام معظـم رهبری 

مطـرح می فرماینـد آن اسـت که 

» چـه نسـخه ای بایـد در قبال آن 

از  دیــروز  تــا  گــر  ا روحانیــت 
کــه منتهــی بــه خلــق  نظریــه ای 
نهضــت اســامی شــد حمایــت 
ورزیــد و بــه یــاری امــام خمینــی در 
تأســیس دولــت همــت گماشــت، 
و  ســنگین تر  رســالت  امــروزه 
در  بایــد  و  دارد  تئوریک تــری 
و  نظــری  بنیان هــای  طراحــی 
مشــارکت  تمــدن  ایــن  معرفتــی 

بنمایــد.  جدی تــری 
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پیچیـد؟ و در مقابـل آن چـه باید 

کـرد؟ بی تردیـد از نظـر ایشـان، 

نقطـه مقابل آن صرف اختراعات 

و اکتشـافات نیسـت تـا روابـط 

حاکـم بـر تکنولـوژی شـناخته 

نشـود و روابـط انسـانی بر جهان 

حاکـم نشـود جاهلیت هم چنان 

ادامـه دارد:

» اگـر بشـر بـه دانش هـای 

کنـد،  پیـدا  دسـت  مختلفـی 

امـا روابـط صحیـح انسـانی را 

نشناسـد، دچـار جهالـت اسـت. 

اگـر بشـر بـه اوج علـم هـم برسـد، امـا از لحـاظ 

حقـوق و احـکام، قائـل بـه دو گونه انسـان و دو 

طبقـه  بشـر باشـد، ایـن بشـر جاهـل اسـت. اگر 

بشـریت به پیشـرفت های ماّدی هم برسـد، اما 

بنـای زندگـی، بنای ظالمانه ای باشـد؛ زورگویی 

بـر زندگـی مـردم حاکم باشـد؛ قدرت های قوی، 

ضعفـا را پایمـال کننـد؛ در دنیـا نـور معرفـت و 

انسـانیت نباشـد؛ در دنیـا فریـب رایـج باشـد، 

بـاز هـم همـان جاهلیت اسـت؛ این هاسـت آن 

باهایـی کـه بشـر را دچار بدبختـی و تیره روزی 
می کنـد.«10

در ادامه ایشـان می پرسـد: » شـما سـؤال می 

کنیـد کـه مـا از حـاال به بعـد چه خواهیـم کرد؟ 

من به شـما می گویم که ما در اول راهیم... ما 

توانسـتیم حصاری را بشـکنیم و مانع را از سـر 

راه حرکـت بـه سـمت دولـت اسـامی و جامعه  

اسـامی و دنیای اسـامی برداریم... اما آنچه را 

کـه در اثنـای ایـن جاهلیـت مظلم طـی کردیم، 

نسـبت بـه آنچـه کـه بعـدًا بایـد 

طـی کنیـم، مطمئنـًا خیلـی کم 

اسـت.«11 بی تردیـد، بـرای جبران 

ایـن کمبـود نبایـد بـه فکـر ایـن 

باشیم که گلیم خودمان را از آب 

بگشـیم بلکـه باید در شـأن ملت 

ایـران یـک تمـدن بیافرینـم.12 

جـدی  را  قضیـه  ایـن  بایـد 

اگـر چنیـن حادثـه ای  گرفـت. 

رخ دهـد، دیگـر واقعیتـی بـرای 

اسـتکبار جهانـی باقـی نخواهـد 

مانـد.13 بـرای رسـیدن به حرکت 

عظیـم همـه ملـت آمـاده شـوند و روحانیـت 

به عنـوان طایـه دار تمـدن اسـامی باید نقشـه 

سـنگین تری ایفـا نمایـد. 

این که این تمدن چگونه سـاخته می شـود؟ 

و چه مسـیرهای سـاده و سـختی را پشـت سـر 

می نهـد؟ نقـش عالمـان دینـی و دانشـگاهیان 

در آن چیسـت؟ و ده هـا سـؤال دیگـر، نیازمنـد 

تأمات دیگری اسـت. اکنون مهم آن اسـت که 

ایشـان آینده مسـیر انقاب اسـامی را روشـن 

و طـرح بزرگـی در انداخته انـد. تأمـل در زوایای 

تئوریک و دینی آن بخشـی از رسـالت روحانیت 

اسـت کـه بایـد فرصـت را غنیمـت شـمرده و 

نرم افزارهـای ایـن ایـده بـزرگ را تولیـد کند. 

غـــرب،  سیاســـی  دســـتگاه های 
مـــروج همان جاهلیتی هســـتند 
 از بعثـــت پیامبـــر کـــه هـــدف 
زدودن آن هـــا بود، بـــی عدالتی، 
کرامـــت  تبعیـــض، نادیده گرفتـــن 
انســـانی، عمده کـــردن مســـائل 
ج  جنســـی و تبلیـــغ گســـترده تبّر
زنانـــه، همـــه از مظاهـــر تمـــدن 
کـــه در واقع  فاســـد غربی اســـت 
گشـــت بـــه همـــان جاهلیـــت  باز
اســـت، امـــا بـــا شـــیوه  هـــا و ابـــزار 

مـــدرن.
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پی نوشت:
*   دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.

1. بخشی از متن بیانیه دوم
  2. همان. 

3. صحیفه امام خمینی، ج4، ص160.
4. همان.

5. بیانـات معظـم رهبـری در دیـدار بـا جمـع اسـاتید، 
.1379/7/14 قـم،  علمیـه  حـوزه  فضاوطـاب 

6. همو، 1393/3/6.
بانخبـگان  دیـداری  در  رهبـری  معظـم  بیانـات   .7

.1 3 9 2 ر یو 2شـهر 3 هی  نشگا ا د

اسـتان  مـردم  دیـدار  در  رهبـری  معظـم  بیانـات   .8
.1 3 8 5 /7 /7 ن سـمنا

9. بیانـات معظـم رهبـری در دیدار جمعـی از برگزیدگان 
المپیادهـای جهانی و کشـوری،1381/7/3.

10. بیانات  معظم  رهبری  در دیدار  مردم1370/11/12.
11. همان.

حلـول  مناسـب  بـه  رهبـری  معظـم  مقـام  12.پیـام 
.1 3 7 3 ل سـا

13. بیانـات معظـم رهبـری در دیـدار دانـش آمـوزان و 
.1373/8/11 دانشـجویان 



ی*
زده

د ای
سجا

سید

مقدمه
حوزه هـای علمیـه در همـه ادوار و زمان هـا، پاسـخ گوی نیازهـای جامعـه 
مؤمنانـه بـوده و هدایـت جامعه به سـوی سـعادت را عهـده دار بودنـد و گرچه در 
زمان هـای گذشـته، حوزه هـا، به خاطر اقتضائـات زمانه، متصّدی پاسـخ  گویی به 
نیازهـای فـردی مؤمنـان بـوده و توقّعی از آن ها جهت سـوق دادن جامعه به  سـوی 
ارزش هـای سیاسـیـ  حكومتـی دیـن اسـام، نمی رفـت، لكـن با پیـروزی انقاب 
اسـامی و تحّقـق حكومتـی براسـاس ارزش هـای اصیـل دین اسـام، بـا محورّیت 
فقـه شـیعه و رهبـری فقیـه جامـع الشـرایط، سـطح انتظـار از حـوزه علمیه توسـعه 
یافتـه و پشـتیبانی و حمایـت از انقـاب اسـامی به مثابه چكیده ارزش های اسـام 
حداکثـری )سیاسـی، حكومتـی( از وظایـف اصلـی علمی، عملی حـوزه و روحانّیت 

شـیعه محسـوب می شود.

حــــــــــــوزه
در تراز انقالب
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از ایـن رو، هم چنان کـه حوزه هـای علمیه در 

زمـان حاکمّیـت حاکمـان جور، وظائـف خود را 

در پاسـخ گویی بـه نیازهـای زمانـه خویـش، به 

خوبـی انجـام داده اند، در عصر حاضر )جمهوری 

اسـامی ایـران( نیز می بایسـت با درک شـرایط 

موجـود جامعـه، وظائـف خویـش را در حمایت 

و پشـتیبانی نظـری و عملـی از نظـام اسـامی، 

بازشـناخته و در آن راسـتا گام بردارند.

ثمره  به مثابه  ایران  اسامی  جمهوری 

زحمات عالمان سلف، به مبانی فلسفی ماّدی 

غرب چون: لیبرالیسم، اومانیسم، سکوالریسم 

و کاپیتالیسم مبتنی نبوده، بلکه به آموزه های 

مترقی اسام، مستند است و تبیین، تحقیق، 

تعمیق و ترویج این مبانی در 

اسام  بستر  علمیه،  حوزه های 

حّداکثری در جامعه را تضمین 

می کند. بلکه حوزه های علمیه، 

در  علمی،  رویکرد  بر  عاوه 

مبانی  عینی  تحّقق  راستای 

اسام در جامعه، متصّدی ارکان 

اموری  و  شده  سیاسی  نظام 

چون والیت فقیه، عضویت در 

قّوه  نگهبان، مسئولیت  شورای 

مناصب  از  بسیاری  و  قضائّیه 

اجرائی دیگر را عهده دار شدند. 

تشکیل  از  غرض  آن جاکه  از  و 

حکومت اسامی نه فقط، تأمین 

بر  مشتمل  بلکه  عمومی،  رفاه 

هدایت مردم به سوی سعادت 

ماّدی و معنوی آنان است، لذا 

حوزه های علمّیه در همین راستا، نه مستقل از 

نظام اسامی و بی تفاوت نسبت به امور جامعه 

اسامی، بلکه به مثابه ارکان و سرباز این نظام، 

دارای دغدغه اساسی نسبت به مباحث نظام 

اسامی  ارزش های  چکیده  به عنوان  اسامی 

بود.  خواهند  اسامی  غایات  تحّقق  ابزار  و 

انقاب  اصلی  پایه  و  خاستگاه  براین اساس، 

را می بایست در حوزه های علمیه و  اسامی 

عالمان انقابی آن، جست وجو کرد. براساس 

می بایست  را  اسامی  نظام  منطق،  همین 

مّتصل، مرتبط، و مولود اندیشه دینی برآمده 

از حوزه و روحانّیت دانست، زیرا اگر روحانّیت 

و  اصیل  دیدگاه های  از  پیروی  با  انقابی، 

انقابی امام خمینی، نسبت به 

اقامه اسام حّداکثری در بستر 

اهتمام  اسامی،  جمهوری 

نمی ورزید، جمهوری اسامی با 

ویژگی های ممتاز آن، که احیای 

را مّد نظر  مکتب اهل بیت 

قرار داده است، پدید نمی آمد و 

اسام اصیل در منطقه وسیعی 

از جهان، توسعه نمی یافت.

اسـام  دشـمنان  بنابرایـن، 

و نظـام اسـامی، بـا فهـم ایـن 

هـر  مبقیـه  »علـت  کـه  نکتـه 

پدیـده ای، علـت محدثـۀ همـان 

تهی کـردن  بـا  اسـت«  پدیـده 

)به مثابـه  علمّیـه  حوزه هـای 

عّلـت محدثـه نظـام اسـامی( از 

اهـداف، وظائـف و کارکردهـای 

جمهوری اسـامی ایران به مثابه 
سـلف،  عالمـان  زحمـات  ثمـره 
غـرب  مـاّدی  فلسـفی  مبانـی  بـه 
اومانیسـم،  لیبرالیسـم،  چـون: 
سکوالریسم و کاپیتالیسم مبتنی 
نبـوده، بلکـه بـه آموزه های مترقی 
تبییـن،  اسـام، مسـتند اسـت و 
ایـن  ترویـج  و  تعمیـق  تحقیـق، 
مبانی در حوزه های علمیه، بستر 
را  جامعـه  در  کثـری  حّدا اسـام 
تضمیـن می کنـد. بلکه حوزه های 
علمیـه، عـاوه بـر رویکـرد علمی، 
مبانـی  عینـی  ـق 

ّ
تحق راسـتای  در 

اسـام در جامعه، متصّدی ارکان 
امـوری  و  شـده  سیاسـی  نظـام 
چـون والیـت فقیـه، عضویـت در 
شـورای نگهبـان، مسـئولیت قـّوه 
مناصـب  از  بسـیاری  و  قضائّیـه 
اجرائـی دیگـر را عهـده دار شـدند.
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اصیـل خویـش، بین حـوزه، روحانیان و طاب، 

و نظـام اسـامی فاصلـه انداخته و اکتفای آنان 

بـه اسـام حّداقلـی و کارکردهـای حّداقلی آن را 

خواستار شده و ضمن باور به معنوّیات و رعایت 

ظواهر مذهبی، به اسـم اسـتقال حوزه، آنان را 

نسـبت به حکومت و نظام اسـامی، بی  تفاوت 

نموده انـد. ایـن درحالـی اسـت کـه مناسـبات 

حـوزه علمیـه و انقـاب اسـامی می بایسـت، 

ضمـن مرزبنـدی نسـبت: »سیاسـت  گریزی« و 

»سیاسـت  ورزی«  رویکـرد  »سیاسـت  زدگی«، 

را برگزیـده و بـا برقـراری ارتبـاط 

محکـم میـان انقـاب اسـامی 

و حـوزه علمیـه، ضمـن پرهیز از 

سیاسـت  گریزی کـه بـه انـزوای 

منجـر  اجتماعـی  سیاسـی 

و  سیاسـت  زدگی  از  می شـود، 

افراط  گرایی سیاسـی، حذر کرده 

و بـا کمـک نظـری و عملـی بـه 

جمهـوری اسـامی، از عقانّیت 

سیاسـی بهـره گیـرد.

براین اسـاس، حـوزه علمیـه 

تحّقـق  فضـای  در  انقابـی 

حاکمّیت اسـامی، می بایسـت 

با درک شـرایط موجود، همراهی 

خویـش بـا انقاب را مّد نظر قرار 

داده و بـا حفـظ روحیـه انقابی، 

ضمـن بـه دور بـودن از تفکـر 

سـکوالر، تبیین مبانی حّداکثری نظام سیاسـی 

در قالـب تبییـن رویکـرد حکومتـی بـه فقـه و 

نظام سـازی در عرصه هـای مختلـف زندگـی را 

مـورد عنایـت قرار دهد. بلکـه ضمن بازنگری در 

علوم رایج حوزوی با نگاه به نیازهای حکومتی 

و در راسـتای تحکیـم حاکمّیـت حّداکثری دین 

در جامعـه، گفتمانـی متناسـب بـا ایـن نظـام 

معرفتـی در جامعـه علمـی، ایجـاد و ترویـج 

نمایـد.

»حـوزه  اصطـاح  این کـه  بـه  عنایـت  بـا 

انقابـی«، بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی و 

استقرار جمهوری اسامی ایران، و در چند سال 

اخیـر از سـوی آیـة اهلل خامنـه ای رهبـر انقـاب 

اسـامی، مورد اسـتفاده و تأکید 

قـرار گرفتـه و ادبیـات این عرصه 

نیز به ایشـان مسـتند اسـت، لذا 

ایـن تحقیـق، ضمـن بازخوانـی 

خصـوص  در  ایشـان  دیـدگاه 

رویکـرد انقابـی حـوزه علمیـه، 

مـواردی کـه نمایان  گر چیسـتی 

حوزه علمیه تراز انقاب اسـامی 

اسـت را مـورد عنایـت و تحقیـق 

قـرار داده و بـر این باور اسـت که 

اسـامّیت و انقابـی بـودن نظام 

اسـامی در گـرو انقابـی بـودن 

و انقابـی مانـدن حـوزه علمیـه 

اسـت. و انحـراف نظـام اسـامی 

از  انحـراف حـوزه  در گـرو  نیـز 

رویکـرد انقابی اسـت، زیرا حوزه 

علمّیـه به مثابـه مرکـز ارائه تفکر 

اسـام اصیـل و مرجـع فکـری انقابیـون، در 

جمهـوری اسـامی اسـت و بایـد بـا حراسـت از 

رویکـرد انقابـی، از انقـاب اسـامی به مثابـه 

ــّددی  ــراد متع ــوزه، اف ــن ح در همی
کتــاب می نویســند،  کــه  هســتند 
و  گرســنگی  می کننــد،  مســافرت 
خســتگی می کشــند؛ بــه جبهــه 
جنــگ می رونــد؛ بــه جبهــه تبلیــغ 
می رونــد؛ این هــا، حــرکات فــردی 
کافــی نیســت. این هــا،  اســت و 
کــی  نارســایی هایی اســت کــه حا
ت هایــی در داخــل 

ّ
از وجــود عل

ــِت اّول ایــن اســت که 
ّ

اســت... عل
»فقــه«، بــه زمینه هــای نوظهــور 
گســترش پیــدا نکــرده، یــا خیلــی 
کــرده اســت.  گســترش پیــدا  کــم 
امــروز، خیلــی از مســائل وجــود 
دارد کــه فقــه بایــد تکلیــف این هــا 

را معلــوم کنــد.
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فرزنـد خویـش، حفاظـت و حمایـت نمایـد.

بدیهـی اسـت آنچـه در این تحقیـق، به مثابه 

معیـار سـنجش، در قرارگرفتـن حـوزه علمیـه، 

به عنـوان تـراز انقاب اسـامی اسـت نه انطباق 

علـوم حـوزوی، سـاختار حوزه و رفتـار حوزویان 

با قوانین نظام اسـامی و اسـناد باالدسـتی آن، 

و نـه در هماهنگـی با قوانیـن مصّوب نهادهای 

رسـمی حـوزه علمیـه، بلکـه حرکـت در مسـیر 

روزآمـدی جهـت پاسـخ گویی بـه پرسـش ها و 

نیازهـای جامعـه اسـامی، انقـاب اسـامی 

و مـردم مسـلمان در شـرایط و فضـای تحّقـق 

حاکمّیت اسـام در مرزهای جغرافیایی کشـور 

ایـران و بازتولیـد علوم حوزوی در راسـتای ارائه 

نرم افـزار اداره مطلـوب و شـریعت مدار جامعه و 

هدایـت جامعـه به سـوی تمّدن نوین اسـامی 

است. 

ویژگی های حوزه علمیه تراز انقالب
بـا وجـود این کـه وصف انقابی گـری عمدتًا 

بـه مـاک رفتارهایـی سـنجیده می شـود کـه 

در راسـتای تحّقـق اهـداف انقـاب و بـا تحّمـل 

هزینه هـای مـاّدی، جسـمی و معنـوی حاصـل 

می شـود، از ایـن رو، انقابی گـری معمـواًل بـه 

فعالّیت هـای جهـادی در قالـب عزیمـت بـه 

جهـاد، رویارویـی با منافقـان، تبلیغ علنی برای 

انقـاب و ... اطـاق می شـود، اّمـا هنگامـی که 

رویکـرد انقابـی، وصـف حـوزه علمّیـه به مثابه 

نهـادی علمـی، دینی، تبلیغی، اطاق می شـود، 

در مرحله اّول از این نهاد این انتظار می رود که 

در فعالّیت هـای انقابـی خویش، رویکرد علمی 

را مقّدم داشته و محور عمل اصلی خویش قرار 

داده و از ایـن طریـق بـه انقاب کمک برسـانند. 

بلکـه ایـن نهـاد به مثابـه الگوی رفتـاری مردم، 

درصورتی می تواند در جلب و توسـعه مشـارکت 

حّداکثـری مـردم در حمایـت از نظـام اسـامی، 

توفیـق یابـد کـه در آغـاز نقشـه راه صحیـح 

انقـاب، کارگـزاران و مـردم را تبییـن کـرده و 

مبانی و برنامه عمل نظام اسـامی را متناسـب 

با شـرایط زمانه ارائه کرده و راهکارهای توسـعه 

آن را فراهـم آورد. بدیهـی اسـت براین اسـاس، 

رویکـرد علمـی بـرای حـوزه از اولوّیـت برخوردار 

بـوده و تأثیـری مضاعـف و عمیـق در حمایت از 

نظـام اسـامی خواهد داشـت:

»در همین حوزه، افراد متعّددی هسـتند كه 

كتاب می نویسـند، مسافرت می كنند، گرسنگی 

و خسـتگی می كشـند؛ به جبهه جنگ می روند؛ 

بـه جبهـه تبلیغ می رونـد؛ این ها، حركات فردی 

اسـت و كافـی نیسـت. این هـا، نارسـایی هایی 

اسـت كـه حاكـی از وجـود عّلت هایـی در داخل 

اسـت... عّلـِت اّول ایـن اسـت كـه »فقـه«، بـه 

زمینه هـای نوظهـور گسـترش پیـدا نكـرده، یـا 

خیلـی كـم گسـترش پیـدا كـرده اسـت. امروز، 

خیلی از مسـائل وجود دارد كه فقه باید تكلیف 
این هـا را معلـوم كند.«1

از ایـن رو، ایـن فصـل، عـاوه بـر رفتارهـای 

انقابـی، رویکـرد علمـی در حـوزه علمّیـه را مـّد 

نظـر قـرار داده و انقابی گـری در حـوزه را از دو 

سـو مـورد عنایـت قـرار می دهـد. از یک سـو، به 

لحـاظ راهکارهـای علمـی کـه می تواند حمایت 

از نظـام سیاسـی در حـوزه علمیـه را تضمیـن 

نماید، و از سـوی دیگر، رفتارهای تراز حوزویان 
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عصر انقاب را مورد بحث و بررسـی قرار خواهد 

داد:

 1.اثبات، تبیین و ترویج نظریه والیت فقیه
بـا وجـود این که والیت فقیـه به مثابه نظریه 

سیاسـی شـیعه در عصـر غیبـت، در کهن تریـن 

مباحـث  ضمـن  در  و  شـیعه  فقهـی  متـون 

سياسـى، اجتماعـى و اقتصـادى ماننـد نمـاز 

جمعـه، پرداخـت زكات، وصيـت، جهـاد، امر به 

معـروف و نهـى از منكـر و اجراى حدود و قضا و 

دادرسـى از تفويض و واگذارى مسـئولیت های 

اجتماعـى، سياسـى اجرايـى در زمـان غيبت به 

فقهـا، مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت:

موضـوع واليـت فقيه چيز تازه ای نيسـت كه 

مـا آورده باشـيم، بلكـه اين مسـئله از اول مورد 
بحث بوده اسـت.2

بلکـه بررسـى متـون فقـه شـيعى از قـرن 

چهـارم تـا قـرن نهم هجـرى مبّین این مسـئله 

اسـت كـه گـر چه صريحـًا سـخن از واليت فقيه 

نسـبت بـه اداره امـور عمومـى جامعـه به ميان 

نيامـده اسـت، اّمـا مبانـى اعتقـاد بـه آن، از 

البـه الى ابـواب مختلفی مثـل خمـس، زكات، 

وصّيـت، وقـف، قضاوت، حدود، نمازجمعه و... 

به خوبی پيداسـت. و از زمان تدوین فقه شـیعه 

تـا زمـان حاضـر مسـئله واليـت فقيـه و نيابـت 

عامـه فقیهـان همواره در کلمـات فقیهان بزرگ 

مطـرح شـده کـه از آن میـان می تـوان به شـيخ 
طوسى،3سـار،4 قاضـى ابن بـّراج،5 ابن حمزه6 

در ادوار اولیه و در میان فقیهان متأخر می توان 

به محقق كركى،7 محقق اردبيلى،8 شـيخ جعفر 

كاشـف العظـاء،9 صاحـب جواهـر10 مـا احمـد 

نراقـى،11 شـيخ انصـارى12 و ... اشـاره کرد.
بلکـه فقیهانـی چـون محّقـق کرکـی، محّقـق اردبیلـی و 
محّقـق نراقـی کـه صریحـًا بـه طـرح مسـئله والیـت فقیه 
و دامنـه اختیـارات او پرداخته انـد، بـر ایـن باورنـد کـه 
فقیهان پیشـین نسـبت بـه گسـتردگی اختیـارات فقیه، 
اّتفـاق نظـر داشـته و اّدعـای اجمـاع بـر آن نموده اند13 و 
فقیهـی چون صاحب جواهرالـکالم، عموم والیت حاکم 

را از مسـّلمات یـا ضرورّیـات فقهـی برشـمرده اسـت.14
لکـن از آن جـا که برخی در توسـعه اختیارات 

ولـی فقیه، تشـکیک کـرده و گسـتره اختیارات 

آن را نـه در طـول اختیـارات امـام معصـومو 

به مثابـه اختیـارات حاکـم اسـامی، بلکـه در 

اقلی  گستره امور حسبه، مشتمل بر مواردی حدِّ

چـون رسـیدگی بـه ایتـام، مفقودیـن، ناتوانان، 

امـوال بـدون صاحـب، و منطبـق بـر اختیـارات 

مراجع تقلید در جامعه خودشان، مرتبط با امور 

فـردی و احـواالت شـخصّیه شـیعیان، دانسـته 

و از ایـن رو، والیـت سیاسـی فقیـه در جامعـه 

را مسـتند بـه ادّلـه کافـی ندانسـته اند،15 و ایـن 

منطق می تواند مبانی نظام سیاسـی را سسـت 

کـرده و بـاور مـردم بـه نظام سیاسـی شـیعه در 

عصـر غیبـت، مبتنـی بـر آرمان هـای حّداکثری 

شـیعه را تضعیـف نماید، لـذا حوزه های علمیه 

بـا اقتفـا بـه نگـرش جامع، جهـان بینی و روش 

شناسـی فقیهـان سـلف )کـه ذکـر آن هـا از نظـر 

گذشـت( و امـام خمینـی در خصـوص والیـت 

فقیـه، نـه فقـط به اثبـات والیت فقیـه اهتمام 

بورزنـد، بلکـه می بایسـت راهکارهـا و روش 

شناسـی جدیدتـر و روزآمدتـری را در اثبـات آن، 

مـّد نظـر قـرار دهنـد، بلکـه بـه تبییـن و ترویـج 

آن در فضـای علمـی، سیاسـی، فرهنگی جامعه 
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عنایـت ورزیـده و تبدیـل مقولـه 

والیت فقیه به گفتمان غالب در 

نظام سیاسـی شیعه، به شبهات 

آن پاسـخ گفته و بر کارآمدسازی 

والیـت فقیـه به مثابـه نهـادی 

حاکمّیتـی در سـاختار سیاسـی 

جمهـور اسـامی ایـران، اهتمام 

ورزنـد. ایـن امـر از آن روسـت 

کـه والیـت فقیـه، به مثابـه نهاد 

عصـر  در  سیاسـی  حاکمّیـت 

غیبـت، نـه فقـط تضمین والیت 

الهـی در زمیـن بـوده و موجـب 

تحّقـق احـکام و آرمان های الهی 

خواهـد بـود، بلکـه والیـت فقیه 

»حصون االسـام«،16  به مثابـه 

موجـب دفـاع از حریـم اسـام، 

کشـور اسـامی و نظام اسـامی 

خواهـد بـود و تضعیـف آن، بـه 

تضعیـف دیـن داری و حوزه های 

علمیـه منجـر خواهد شـد. لذا بر 

حوزویان، فرض اسـت که ضمن 

تدقیـق و تحقیـق بیشـتر علمـی 

در آن، زمینـه کارآیـی و کارآمدی 

ایـن درخـت مثمـر را در جامعـه 

اسـامی فراهـم آورند.

 2 . جریان رویکرد فقه حکومتی 
در درس هاى حوزوى

برخـاف برخـی از دانش های 

حـوزوی کـه در برخـی ادوار عصر 

غیبـت، دارای فـروغ و پویایـی در عرصـه جامعه 

بـوده و در زمان هایـی دیگـر، یـا 

جامعـه از ایـن علـوم تهی اسـت 

یـا شـاهد شـعله هایی کم فـروغ 

از آن اسـت، علـم فقـه، در طـول 

سـالیان عصـر غیبـت، همـواره و 

بدون گسسـت در فضای جامعه 

پاسـخ گوی  و  داشـته  وجـود 

نیازهـای مؤمنـان بـوده اسـت. 

لکـن به خاطـر این کـه فقیهـان، 

در عمـده ایـن ادوار، متصـّدی 

و  نبـوده  جامعـه  کان  امـور 

تدبیـر امـور کشـوری را برعهـده 

نداشـتند، بلکه به خاطر اقتضای 

تقّیـه از حاکمـان جائـر، همـواره 

نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی  بـه 

شـیعیان  مؤمنانـه  و  فـردی 

فقـه  لـذا  بوده انـد،  مشـغول 

شـیعه عمدتـًا رویکـرد فرد محور 

داشـته و از ایـن رو، فقیهـان، در 

اسـتنباط های خویش، نیازهای 

جامعـه و پاسـخ های خویـش 

را در راسـتای اداره حکومـت و 

جامعـه، در نظـر نداشـتند. لکـن 

اسـامی  انقـاب  پیـروزی  بـا 

ایـران، و بـا برداشته شـدن موانع 

ذهنـی و عینـی بـرای فقیهـان، 

آنان می بایسـت بـه فقه به مثابه 

قالبـی برای اسـتنباط اداره کان 

جامعه نیز در کنار اسـتنباط های 

فـردی، عنایـت بورزنـد:

امــام خمینــی در خصــوص والیــت 
فقیــه، نــه فقــط بــه اثبــات والیــت 
بلکــه  بورزنــد،  اهتمــام  فقیــه 
روش  و  راهکارهــا  می بایســت 
و روزآمدتــری  شناســی جدیدتــر 
قــرار  نظــر  مــّد  آن،  اثبــات  در  را 
دهنــد، بلکــه بــه تبییــن و ترویــج 
آن در فضــای علمــی، سیاســی، 
فرهنگــی جامعــه عنایــت ورزیــده 
و تبدیــل مقولــه والیــت فقیــه بــه 
گفتمــان غالــب در نظــام سیاســی 
پاســخ  آن  شــبهات  بــه  شــیعه، 
کارآمدســازی والیــت  بــر  و  گفتــه 
کمّیتــی  فقیــه به مثابــه نهــادی حا
جمهــور  سیاســی  ســاختار  در 
اســامی ایــران، اهتمــام ورزنــد. 
ــت  ــه والی ــت ک ــر از آن روس ــن ام ای
کمّیــت  فقیــه، به مثابــه نهــاد حا
سیاســی در عصــر غیبــت، نــه فقط 
تضمیــن والیــت الهــی در زمیــن 
ــق احــکام و 

ّ
بــوده و موجــب تحق

بــود،  خواهــد  الهــی  آرمان هــای 
به مثابــه  فقیــه  والیــت  بلکــه 
جب  مو ، » م ســا ال ا ن  حصو «
کشــور  اســام،  حریــم  از  دفــاع 
اســامی  نظــام  و  اســامی 
بــه  آن،  تضعیــف  و  بــود  خواهــد 
تضعیــف دیــن داری و حوزه هــای 
علمیــه منجــر خواهــد شــد. لــذا بــر 
حوزویــان، فــرض اســت کــه ضمــن 
تدقیــق و تحقیــق بیشــتر علمــی 
در آن، زمینــه کارآیــی و کارآمــدی 
ایــن درخــت مثمــر را در جامعــه 

آورنــد. فراهــم  اســامی 
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»مـا در طـول زمـان، بـه دین و فقـه به عنوان 

قالـب و شـكل بـرای حكومـت نـگاه نكردیـم... 

فقـه مـا این طوری بـوده، الاقل در این چند قرن 

اخیـر این طـور بـوده اسـت. امـروز فقه، شـكلی 

بـرای حكومـت و شـكلی بـرای نظـام اجتماعی 

منها الحكومـه اسـت. حكومـت جزیـی از یـک 
نظـام اجتماعی اسـت.«17

بدیهـی اسـت ورود فقـه بـه عرصـه فقـه 

حکومتـی و نگـرش کان بـه اداره جامعـه بـا 

مرهـون  فقهـی،  و  دینـی  تعالیـم  محورّیـت 

تاش هـای علمـی و عملی امام خمینی اسـت 

کـه بـا از بیـن بـردن نظـام طاغـوت و نمایانـدن 

امـکان تحّقـق نظـام دینـی در جامعـه، و بـه 

وسـیله تاش هـای علمـی خویش، بـر ضرورت 

پیگیـری فقـه حکومتـی به عنـوان نقشـه راه 

حکومت اسـامی در عصر غیبت، تأکید کردند:

»فقـه شـیعه را كـه به خاطـر 

فقهـای  كـه  سـال هایی  طـول 

شـیعه و خـود گـروه شـیعه در 

دنیـای اسـام، دست رسـی بـه 

نداشـتند،  حكومـت  و  قـدرت 

فقـه  یـک  شـیعه  فقـه  و 

غیرحكومتـی و فقـه فـردی بود، 

امـام بزرگـوار كشـاند بـه سـمت 
حكومتـی.«18 فقـه 

اسـتنباط  کـه  آن جـا  از 

فقیهـان، تابـع موضوعـات ارائه 

شـده، اسـت و بـه عبـارت دیگـر، 

براسـاس دیـدگاه علمـای فقـه و اصـول، احکام 

تابـع موضوعـات بوده و جایگاه موضوع نسـبت 

بـه حکـم ماننـد جایگاه عّلت نسـبت بـه معلول 

اسـت به گونـه ای کـه هـر جـا موضـوع، احـراز 

شـود، حکـم نیـز بر آن مترّتب خواهد شـد. مثًا 

تـا در خـارج چیـزی به نـام خمر وجود نداشـته 

باشـد، حکـم حرمـت »ال تشـرب« بـر آن جعـل 

نمی گـردد، و یـا در مثـال »حـج«، تـا مکلـف، 

دارای شـرایط، فـرض نشـود، حکـم وجـوب حج 

از سـوی شـارع صـادر نمی گـردد. براین اسـاس، 

درحالی کـه فقیهـان گذشـته بـا عـدم وجـود 

حکومـت دینـی در جامعـه، حکمـی بـرای آن 

جعـل نکـرده و احـکام آن را ارائـه نمی کردند، در 

صـورت وجـود موضوعـی به نـام حکومت دینی 

در خـارج، خـود را موظـف بـه ارائـه احـکام آن 

می داننـد. براین اسـاس، هم چنان کـه فقیهان، 

در زمان هـای گذشـته وظیفـه ای در قبـال ارائـه 

مباحث فقه حکومتی نداشـتند، در زمان حاضر 

و بـا وجـود نظـام اسـامی در 

جامعه، فقیهان موظف هسـتند، 

به این مباحث پرداخته و دیدگاه 

شـارع در ایـن خصـوص را ارائـه 

نماینـد. و حـوزه انقابی به مثابه 

حـوزه ای کـه دغدغـه عملی برای 

شـیعه  فقـه  توسـعه  و  تحـّول 

داشـته و در عیـن حـال، دغدغـه 

اساسـی نسـبت بـه پاسـخ گویی 

انقـاب اسـامی  نیازهـای  بـه 

دارد، می بایسـت به این مسـئله 

اهتمـام مضاعـف بـورزد:

»تشـکیل نظام اسـامی که داعیه دار تحقق 

مقـررات اسـامی در همـه صحنه هـای زندگـی 

مــا در طــول زمــان، بــه دیــن و فقــه 
بــرای  شــکل  و  قالــب  به عنــوان 
حکومــت نــگاه نکردیــم... فقــه 
مــا ایــن طــوری بــوده، الاقــل در 
ایــن چنــد قــرن اخیــر ایــن طــور 
ــکلی  ــه، ش ــروز فق ــت. ام ــوده اس ب
بــرای  شــکلی  و  حکومــت  بــرای 
نظــام اجتماعــی منهــا الحکومــه 
اســت. حکومــت جزیــی از یــک 

اســت. اجتماعــی  نظــام 
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اسـت، وظیفـه ای اسـتثنائی و بی سـابقه بـر 

دوش حـوزه علمیـه نهاده اسـت، و آن تحقیق و 

تنقیـح همـه مباحث فقهی ای اسـت که تدوین 

مقـررات اسـامی بـرای اداره هر 

یـک از بدنه هـای نظام اسـامی 

بدان نیازمنداسـت... روی آوردن 

بـه »فقـه حکومتی« و اسـتخراج 

احـکام الهی در همه شـئون یک 

حکومـت، و نظـر بـه همه احکام 

فقهـی با نگـرش حکومتی یعنی 

ماحظـه تأثیـر هـر حکمـی از 

احکام در تشـکیل جامعه نمونه 

و حیـات طیبـه اسـامی امـروز 

یکـی از واجبـات اساسـی در حوزه فقه اسـامی 

اسـت کـه نظـم علمی حوزه، امیـد برآمدن آن را 
زنده مـی دارد.«19

براین اسـاس، حـوزه علمّیـه قـم می بایسـت 

در دروس فقهـی خویـش، بـه مباحـث فـردی، 

عبـادات، احواالت شـخصّیه و مباحث خانواده، 

اکتفـا نکـرده و دروس خـارج فقـه، اسـتدالل 

مناسـبی را بـه مـوازات مباحـث فـردی، تعبیـه 

کـرده و در ایـن دروس، بـا طـرح مباحـث مـورد 

ابتـای نظـام اسـامی، پاسـخی مناسـب بـه 

پرسـش ها و چالش هـای نظام اسـامی بدهد.

»در قـم بایـد درس هـای خـارِج اسـتداللِی 

قـوی ای مخصوص فقه حكومتی وجود داشـته 

باشـد تا مسـائل جدید حكومتی و چالش هائی 

را كه بر سـر راه حكومت قرار می گیرد و مسـائل 

نوبه نـو را كـه پیـش می آیـد، از لحـاظ فقهـی 
مشـخص كنند.«20

 3 . استنادسـازی قوانین، رفتارها و ساختارهای 
نظام اسالمی به مبانی دینی

نظام هـای سیاسـی، همـواره بـا پرسـش ها 

مواجـه  فراوانـی  معضـات  و 

کارگـزاران،  حاکمـان،  و  اسـت 

تصمیم سـازان و تصمیم گیـران 

جامعـه می بایسـت بـرای بـرون 

تسـهیل  و  مشـکات  از  رفـت 

را  راهکارهایـی  مـردم،  زندگـی 

ارائـه نماینـد. بلکـه می بایسـت 

راهکارهایـی را بـرای توسـعه و 

رفاه زندگی مردم فراهم سـازند و 

شـانه تهی کردن از این مسـائل و 

عدم پاسـخ گویی به این نیازها می تواند نشـانه 

عـدم توانایی نظام سیاسـی بـرای اداره مطلوب 

مـردم، به شـمار آمـده و مشـروعّیت حاکمان را 

نیـز در تصـّدی امـور جامعـه زیـر سـؤال ببـرد. و 

بـا عنایـت بـه این کـه نظـام اسـامی به عنـوان 

نظامـی کـه مبانـی، احـکام و قوانین آن به دین 

اسـام، مسـتند اسـت، اگر نتواند پرسـش های 

روزآمد را پاسخ گفته و راهکاری برای معضات 

جامعـه ارائـه نمایـد، ایـن امـر، نشـانه نقصـان 

دیـن و برنامه هـای آن در اداره مطلـوب جامعـه 

محسـوب می شـود، لـذا بـر عالمان دینی اسـت 

کـه متصـّدی امر تصمیم سـازی و پاسـخ گویی 

و ارائـه راهکارهـای عملـی در اداره مطلـوب و 

شـرعی حکومـت باشـد:

»آن كسـی كـه می خواهد نظـام را اداره كند؛ 

آن فقهـی كـه می خواهـد یك ملت یـا مجموعه 

عظیمـی از انسـان ها و ملت هـا را اداره كنـد، 

خــارِج  درس هــای  بایــد  قــم  در 
مخصــوص  قــوی ای  اســتداللِی 
داشــته  وجــود  حکومتــی  فقــه 
باشــد تــا مســائل جدیــد حکومتی 
کــه بــر ســر راه  و چالش هائــی را 
حکومــت قــرار می گیــرد و مســائل 
از  می آیــد،  پیــش  کــه  را  نوبه نــو 

کننــد. لحــاظ فقهــی مشــخص 
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بایسـتی بتواند شـرایط زمان را بشناسد و پاسخ 

هـر نیـازی را در هنـگام آن نیـاز، بـه آن بدهـد و 

نمی توانـد در زمینه هـای سیاسـی، اقتصـادی، 

فرهنگـی و همـه مسـائِل زندگی مردم، نقطه ای 
را بی پاسـخ بگذارد.«21

بدیهـی اسـت نظـام اسـامی با پرسـش ها و 

مسـائل در عرصـه داخلـی و خارجی مواجه بوده 

و بـا عنایـت بـه این کـه نظـام اسـامی، نظامی 

نوپا بوده و در بسـیاری از امور، هنوز فاقد نظام 

معرفتـی و راهـکار عملی اسـت، لـذا بر طاب و 

فضای انقابی اسـت که پای در عرصه مباحث 

نـو در محـدوده نیازهـای روزآمد نظام اسـامی 

نهـاده و دیـدگاه دیـن اسـام در ایـن خصـوص 

را ارائـه نماینـد. بلکـه بـا عنایـت بـه این کـه 

مکاتـب موجـود مـاّدی در سـطح جهـان، دارای 

نظـام معرفتـی مشـخصی بـوده و در خصـوص 

نیـز  مشـّخص  موضوعـات 

راهکارهـای تدویـن شـده دارند، 

لـذا بـر عالمـان انقابـی حـوزه 

اسـت کـه در راسـتای هماوردی 

نظام هـای  بـا  اسـامی  نظـام 

دیگـر و اثبـات کارآمـدی نظـام 

بـا  و  برداشـته  قـدم  اسـامی، 

طـرح موضوعات نظام اسـامی، 

پاسـخی مناسـب و مبتنـی بـر 

آموزه هـای دینـی ارائـه نماینـد. 

تـا از ایـن طریـق هـم کارآمـدی 

دیـن در پاسـخ گویی بـه مسـائل 

و شـبهات نوپدید به اثبات برسـد 

و هـم نظـام اسـامی بتوانـد به گونـه مطلوب، 

اداره جامعـه و مـردم را عهـده دار شـود:

نیـاز  امـروز  گوناگـون،  زمینه هـای  »در 

وجـود دارد؛ هـم بـرای نظـام اسـامی، هـم در 

سـطح کشـور، هـم در سـطح جهـان. تبییـن 

و  اقتصـادی  تفکـر  اسـام،  معرفت شناسـی 

سیاسـی اسـام، مفاهیـم فقهـی و حقوقـی ای 

کـه پایه هـای آن تفکـر اقتصـادی و سیاسـی 

را تشـکیل می دهـد، نظـام تعلیـم و تربیـت، 

مفاهیـم اخاقـی و معنـوی، غیره، غیـره، همه 

این هـا بایـد دقیـق، علمی، قانع کننده و ناظر به 

اندیشـه های رایـج جهـان آمـاده و فراهم شـود؛ 

این کار حوزه هاسـت. با اجتهاد، این کار عملی 
اسـت.«22

آیـة اهلل خامنـه ای به عنـوان فقیـه و رهبـر 

نظام اسـامی، در جمع نخبگان حوزوی، برخی 

از مشـکات و مسـائلی که در فقه تبیین نشـده 

و انتظـار پاسـخ گویی نسـبت به 

ایـن مسـائل، از حـوزه علمیـه 

می رود، را در عرصه های مختلف 

حقوقـی،  پزشـکی،  اقتصـادی، 

قضائـی، اجتماعـی، سیاسـی و 

... مطـرح کـرده و تعیین تکلیف 

فقهـی و دینـی در ایـن خصـوص 

را بـه عالمان حـوزوی و فقیهان، 

واگـذار کرده اسـت:

»باألخـره تكلیف این مسـئله 

)ارزش پـول و تـوّرم(، در فقـه 

باید روشـن شـود. باید برای این 

كارهـا، مبنـا درسـت كـرد. البتـه 

انسـان می توانـد كار خـودش را بـه اطاقـات و 

می خواهــد  کــه  کســی  آن 
فقهــی  آن  کنــد؛  اداره  را  نظــام 
یــا  ملــت  یــك  می خواهــد  کــه 
مجموعــه عظیمــی از انســان ها 
کنــد، بایســتی  و ملت هــا را اداره 
بتوانــد شــرایط زمــان را بشناســد 
و پاســخ هــر نیــازی را در هنــگام آن 
نیــاز، بــه آن بدهــد و نمی توانــد در 
زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
فرهنگــی و همــه مســائِل زندگــی 
بی پاســخ  را  نقطــه ای  مــردم، 

بگــذارد.
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عمومـات، آسـان كنـد؛ امـا مسـائل ایـن گونـه 

حـل نمی شـود. بسـیاری از مباحـِث حكومتـی، 

مبحـث دیـات، مبحـث حـدود و دیگـر مسـائل 

قضـا بـرای دسـتگاه بـا عظمـِت قضـاوت مـا، 

حـل فقهـی نشـده و تكلیفـش معلـوم نگردیده 

اسـت... امـروز، جهـاد مـورد ابتـای ماسـت. 

خـوِد همیـن مسـئله جهـاد، در فقـه مـا روشـن 

نیسـت. بسـیاری از مسـائل امـر بـه معـروف و 

نهـی از منكـر، مسـائل حكومتـی و بسـیاری از 

مباحـث مربـوط به زندگی مردم همین مسـئله 

پیوندهـا و تشـریح ها مباحثـی هسـتند كه فقه 

بایـد وارد ایـن میدان ها شـود. نمی شـود با نظر 

سـریعی بـه آن هـا نـگاه كـرد و خیـال كنیـم كه 

حـل خواهنـد شـد. نـه؛ این هـا هـم مثـل بقیـه  
ابـواب فقهی هسـتند.«23

 4 . تفسـیر سیاسـی، اجتماعـی، حکومتـی از 
علوم اسالمی

دانش هـای اسـامی کـه در سـالیان طوالنی 

عصـر غیبـت در زمـان حاکمّیـت حاکمـان جائر 

نگاشـته شـده اند، بـه خاطـر اقتضـای تقّیـه و 

واهمـه از برانگیختـه شـدن فضـای ضّد شـیعی 

در حاکمّیت طواغیت و بیم آزار و اذّیت عالمان 

و شـیعیان، معمواًل رویکرد سیاسـی، اجتماعی 

و حکومتـی نداشـته بلکـه رویکـردی فردی و در 

محدوده زندگی مؤمنانه شـیعیان داشتند. لکن 

با پیروزی انقاب اسامی و تحّقق نظام مبتنی 

بـر آموزه هـای دین، این انتظار از علوم اسـامی 

مسـتند بـه حـوزه مـی رود که عـاوه بـر رویکرد 

فردی سـابق، امتدادی سیاسـی، اجتماعی بلکه 

حکومتـی نیـز بـرای این دانش ها، ایجاد شـود. 

به عنـوان نمونـه، علمـی مثـل فلسـفه اسـامی 

کـه در حـوزه علمّیه تدریس می شـد، معمواًل به 

مباحث انتزاعی محدود شـده و دامنه سیاسـی، 

اجتماعـی نیافتـه اسـت. این درحالی اسـت که 

حكمـت و كام به مثابـه تأميـن كننده شـالوده 

اساسى نظام فكرى و نظام عملى و امروز نظام 

سياسـى بوده24 و می بایسـت کارویژه مناسـب 

خویـش در ایـن خصـوص را ارائه نمایـد. از این 

رو، شایسـته اسـت مانند فلسـفه های غربی که 

بـرای همـه مسـائل زندگی مردم مثل سیسـتم 

اجتماعی، سیسـتم سیاسـی، وضع حکومت و 

کیفیت تعامل مردم با هم دیگر، تکلیف معّین 

می کنـد،25 غـرق در زمینه ذهنیـات مجّرد باقی 

نماینـده و امتـداد سیاسـی، اجتماعی پیدا کند 

و اسـتلزامات در عرصه اداره جامعه ارائه نماید:

»نقص فلسـفه ما این اسـت که این ذهنّیت 

امتـداد سیاسـی و اجتماعی ندارد... فلسـفه ما 

به طـور کّلـی در زمینـه ذهنّیـاِت مجـّرد باقـی 

می مانـد و امتـداد پیـدا نمی کنـد. شـما بیایید 

ایـن امتـداد را تأمیـن کنیـد؛ کمـا این کـه خود 

توحیـد یـک مبنـای فلسـفی و یـک اندیشـه 

اسـت؛ امـا شـما ببینید این توحیـد یک امتداد 

اجتماعـی و سیاسـی دارد. »ال الـه  ااّل اللَّه« فقط 

در تصـّورات و فـروض فلسـفی و عقلـی منحصر 

می شـود  جامعـه  وارد  نمی مانـد؛  زندانـی  و 

و تکلیـف حاکـم را معّیـن می کنـد، تکلیـف 

محکـوم را معّیـن می کنـد، تکلیـف مـردم را 
معّیـن می کنـد. 26

از ایـن رو، حـوزه علمّیـه در تـراز انقـاب 

اسـامی باید به جای تأکید بر مطالعه فلسـفه 
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خوانشـی  موجـود،  اسـامی 

مجـّدد نسـبت بـه آن داشـته و با 

تعمیق و گسـترش فلسـفه های 

موجـود اسـامی ماننـد فلسـفه 

ماصـدرا به عرصـه اداره جامعه، 

ظرفّیت هـای فراوانـی بـرای آن 

در عرصه هایـی چـون سیاسـت، 

اخـاق، اقتصـاد، فرهنـگ و ... 

ایجـاد کـرده و مکاتـب فلسـفی 

چـون فلسـفه سیاسـی، فلسـفه 

اقتصاد، فلسـفه اخاق و ... را در 

راسـتای تبییـن عقانـی مبانـی 

انقـاب اسـامی، بنیـان گذاری 

نماینـد:

»می تـوان در مبانـی موجـود 

فلسـفِى مـا نقـاط مهّمـی را پیـدا کـرد کـه اگـر 

گسـترش داده شـود و تعمیق گردد، جریان های 

بسـیار فّیاضـی را در خـارج از محیـط ذهنّیت به 

 وجـود مـی آورد و تکلیـف جامعـه و حکومـت و 

اقتصـاد را معّیـن می کنـد... از مبانـی مّاصدرا، 

اگر نگوییم از همه این ها، از بسـیاری از این ها 

اجتماعـی،  فلسـفِى  دسـتگاه  یـک  می شـود 

سیاسـی و اقتصـادی درسـت کـرد؛ فضـًا از آن 

فلسـفه های مضاف که آقایان فرمودند: فلسـفه 

اخاق، فلسـفه اقتصاد و... این یکی از کارهای 
اساسـی اسـت کـه شـما باید انجـام دهید.«27

ایـن نکتـه که فلسـفه اسـامی، می بایسـت 

ظرفّیت هـای سیاسـی، اجتماعـی برای خویش 

ایجـاد کنـد و به مثابـه پشـتوانه فکـری نظـام 

اسـامی بـه شـمار رود، مقتضـی اسـت کـه 

فلسـفه اسـامی از سـوی طاب 

حـوزه علمیـه، پی گیـری شـده 

و از واگـذاری مباحـث فلسـفی 

بـه غیرعالمـان دینـی و نااهـان 

عرصـه فلسـفه اسـامی پرهیـز 

شـود. زیـرا ایـن امـر می توانـد 

غیرمناسـب  اسـتنتاجاتی  بـه 

در  انحرافاتـی  بـه  و  انجامیـده 

مبانـی دینـی منجـر شـود کـه 

طبیعتـًا چـون بـه ابتنـای نظـام 

اسـامی بـه مبانـی غیرمناسـب 

مسـتند می شـود، می توانـد در 

باورهـای کان جامعـه و رویکرد 

ایجـاد  اسـامی خدشـه  نظـام 

نمایـد:

»یکـی از بزرگ تریـن خسـارت هایی کـه مـا 

کردیـم، ایـن بـوده کـه مرکز فلسـفه اسـامی از 

حـوزه علمیـه بـه مناطـق مختلـف منتقل شـده 

است... برخی از آقایانی که اصًا اهلّیت ندارند، 

در مسـاجد فلسـفه تدریس می کنند و ناقص و 

سـطحی و بـه عمـق نرسـیده و جویـده جویـده 

مطالبـی را دسـت افـراد می دهنـد... بایـد کاری 

کنیـم کـه قـم از مرکزّیـت و مرجعّیـِت فلسـفه 

نیافتد و قطب اصلِى فلسـفه اسـامی همچنان 
باقـی بماند.«28

بدیهی اسـت ضرورت ایجاد دامنه سیاسـی، 

اجتماعـی، حکومتـی، بلکـه تمّدنـی در علـوم 

اسـامی، بـه فلسـفه، محـدود نمی شـود، بلکـه 

علومـی چـون، کام، اخـاق و عرفـان شـیعه از 

ایـن ظرفّیـت برخـودار هسـتند کـه از رویکـرد 

هم چنان که عالمان و حوزویان 
گذشته، با رویکرد  در زمان های 
انقابی، به پاسخ گویی به هجوم 
مکاتب مختلف، مبادرت ورزیده 
حوزوی،  علوم  در  دانشی  هر  و 
ایفا  قضیه  این  در  فّعال  نقشی 
حاضر  عصر  در  است،  کرده 
رویکردی  با  باید  حوزویان  هم 
انقابی، علوم حوزوی متناسب 
با گرایش خویش را به سمت ارائه 
نقشه راه تدوین و تبیین تمّدن 
مطلوب اسامی، هدایت کرده و 
بستر توسعه و تحّول آن را فراهم 

آورند.
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انتزاعـی فاصلـه گرفته و ضمـن ارتباط گرفتن با 

مباحـث سیاسـی، اجتماع و حکومتی، گسـتره 

خـود را بـه ایـن مباحث، گسـترش داده و عاوه 

بـر این کـه بتواننـد پشـتوانه ای قـوی بـرای 

نظام اسـامی باشـند، بسـتر و مبنای مناسـب 

بـرای نظام هـای سیاسـی، اجتماعـی یـا خـرده 

نظام هـای وابسـته بـه نظـام سیاسـی، ایجـاد 

نماینـد. بلکـه علـوم اسـامی )اعـم از فلسـفه، 

کام، عرفـان، اخـاق و فقـه( عمـًا می تواننـد 

ضمـن ایجـاد علـوم انسـانی اسـامی و تمایـز 

نسـبت بـه علوم انسـانی ماّدی غـرب، رویکرد و 

چشـم انداز تمـّدن مطلـوب اسـامی را )در برابر 

تمـّدن موجـود غربـی( ترسـیم کرده و نقشـه راه 

وصـول بـه آن را ارائـه نماینـد.

و بـا وجـود این کـه علوم اسـامی و حوزوی، 

اساسـی  گام هـای  مسـیر،  ایـن  در  تاکنـون 

برنداشـته اند، لکـن ایـن بـدان معنـا نیسـت که 

آن هـا قـادر بـه ایـن امـر نباشـند، زیـرا پیشـینه 

تاریخـی حوزه هـای علمیـه همواره نشـان داده 

اسـت کـه عالمان، ضمن عنایـت به جامعّیت و 

پاسـخ گویی دین اسـام به همه نیازها و شئون 

زندگـی بشـری، هـرگاه فهمی روزآمد از مسـائل 

بـه  و دغدغه هـای زمانـه خویـش، داشـتند، 

پرسـش هایی که به آنان عرضه شـده، پاسـخی 

مناسـب و روزآمـد داده و از ایـن روی، در طـول 

تاریـخ و بـا وجـود جریان های فکـری متعّددی 

که در جهان اسـام، ایجاد شـده اسـت، همواره 

علـوم اسـامی، نـه فقـط مـرز خویش بـا آنان را 

معلوم کرده و در آن ها منحّل نشـد، بلکه ضمن 

پاسـخ گویی بـه رقبـای علمـی خویـش، هوّیت 

شـیعی را حفـظ کـرده بلکه ضمن سـامان دادن 

بـه جامعـه شـیعی، آنـان را به جامعـه ای فعال 

در فضای علمی، فرهنگی تبدیل کرده اسـت. از 

ایـن روی، جریـان علم شـیعی در ادواری مانند 

زمـان مأمـون، ورود تفکـر یونایـی در قدیـم و 

فلسـفه لیبرالیسـتی و سوسیالیسـتی غربی در 

عصـر حاضـر، نـه فقـط رویکـرد انفعالی، پیشـه 

نکـرده و در آن تفکـرات هضـم نشـد بلکـه عمًا 

توانسـت هوّیـت خـود را حفـظ کـرده و ضمـن 

مرزبندی با آنان و پاسـخ به شـبهات و مسـائل 

مطـرح شـده از سـوی آن تفکـرات، بـه تأثیـر 

گـذاری در آن هـا هـم مبـادرت ورزد.

و  عالمـان  هم چنان کـه  اسـت  بدیهـی 

حوزویـان در زمان هـای گذشـته، بـا رویکـرد 

انقابـی، بـه پاسـخ گویی بـه هجـوم مکاتـب 

مختلـف، مبـادرت ورزیـده و هـر دانشـی در 

علـوم حـوزوی، نقشـی فّعال در ایـن قضیه ایفا 

کـرده اسـت، در عصـر حاضـر هم حوزویـان باید 

بـا رویکـردی انقابـی، علـوم حوزوی متناسـب 

بـا گرایـش خویـش را بـه سـمت ارائـه نقشـه 

راه تدویـن و تبییـن تمـّدن مطلـوب اسـامی، 

هدایـت کـرده و بسـتر توسـعه و تحـّول آن را 

فراهـم آورنـد.

 5 . بازخوانی و بازتولید علوم اسالمی در راستای 
اداره مطلوب نظام اسالمی

عالمـان شـیعه کـه در عصـر حضـور امـام 

معصـوم، خـود را از تولیـد معـارف اسـامی 

بی نیـاز دیـده و بـرای رفـع نیازهـای خویش، به 

پرسـش از امـام معصـوم اکتفـا می کردنـد و 

عمـده رویکـرد عالمان شـیعه، نقل روایات اهل 
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بیـت  بـود، در عصـر غیبـت، بـه جهـت حفظ 

جامعه شـیعه از زوال و انحطاط، تضمین دوام 

و بقای مذهب شـیعه، تدوین نقشـه راه عملی 

شـیعیان در زمـان غیبـت امـام معصـوم  و 

پاسـخ بـه پرسـش های نوپدیـد، علوم اسـامی 

در قالـب علومـی چـون: کام، فقـه، اخـاق، 

تفسـیر و ... را آغـاز کـرده و از همیـن رو، هوّیت 

علمی مذهب شـیعه را در مقابل سـایر مذاهب 

حفـظ کردنـد که آنان را از سـایر مذاهب و ادیان 

متمایـز می کـرد.

بـا وجود این که علوم اسـامی در سـده های 

آغازیـن تولیـد شـد و نیازهـای محـدود جوامـع 

شـیعی، پاسـخ داده می شـد، لکـن از آن جـا 

کـه شـیعیان بـه صـورت پراکنـده و محـدود در 

مناطـق جغرافیایـی خاصـی سـکونت داشـته 

و بـه قـدری از گسـتردگی جمعیتـی برخـوردار 

نبودنـد کـه بتواننـد جامعـه ای وسـیع در قالب 

یـک کشـور را تشـکیل دهنـد لـذا بـه صـورت 

گروه های اقلّیت ذیل کشـورهای سـّنی مذهب 

زندگـی کـرده و عالمـان شـیعه نیز تنهـا درصدد 

بودند در راسـتای حفظ هوّیت شـیعه گری این 

جمعیت، پاسـخ گویی نیازهای محدود و فردی 

آن هـا باشـند. بلکـه تدویـن علوم شـیعی نیز در 

راسـتای این گونـه نیازهـا بـوده اسـت. طبیعی 

اسـت چـون نیازهـای این شـیعیان از محدوده 

نیازهـای فـردی تجـاوز نکرده و نـه تنها به حوزه 

نظـام سیاسـی گسـترش نیافـت، بلکـه بحـث 

از مباحـث نظـام سیاسـی و اداره کان مـردم 

در قالـب یـک کشـور در آن زمانـه، امـری لغـو و 

بیهـوده می نمـود، لـذا عالمان شـیعه براسـاس 

شـرایط زمانـی موجـود كـه حاکـی از جمعیـت 

اندک شیعه و ضعف قدرت آنان بود و آنان را از 

تشـکیل نظام سیاسـی با زعامت عالمان شـیعه 

نـا امیـد می کـرد، بدیـن بـاور نائـل آمدنـد كـه 

موضـوع و زمنیـه ای بـرای این امـر وجود ندارد. 

از ایـن رو، عالمـان كـه براسـاس موضوعـات و 

مصادیـق جامعـه حكـم رانـده و شـرایط زمـان 

و مـكان را هـم در ایـن بـاب لحـاظ می کردنـد، 

چـون زمینـه ای بـرای طـرح مباحـث حّداکثری 

نمی دیدنـد، دسـت بـه تدویـن متونـی در ایـن 

خصـوص نزدنـد، بلكـه این امر در آن زمان امری 

بیهـوده می نمـود. به عنـوان مثال، تـا وقتی كه 

روسـتا بـه شـهر بـزرگ و یـا كان شـهر تبدیـل 

نشـده باشـد، نمی تـوان در انجمـن مشـاوره آن 

روسـتا صحبـت از احـداث متـرو در آن روسـتا 

نمـود. ایـن پیشـنهاد وقتـی مـورد توجـه قـرار 

می گیـرد كـه ایـن روسـتا تبدیـل بـه كان شـهر 

شـده باشـد و مشـكل رفت وآمـد از ایـن طـرف 

شـهر بـه آن طـرف، از دغدغه هـای عمـده اهالی 

بـوده باشـد. و بـه همین تناسـب، چنان چه اگر 

در یك كان شهر، صحبت از احداث مترو نشود 

عیـب اسـت، صحبـت از آن بـرای یـك روسـتا 

امـری بیهـوده جلـوه می کند لذا صحبت از نظام 

سیاسـی برای شـیعه، در فرض جمعیت بسـیار 

قلیـل و در حالـت تقیـه و خفقـان آن روزگار، نـه 

تنهـا امـری مطلوب نمی نمـود، بلكه بیهوده نیز 

جلـوه می کـرد. بنـا بـر ایـن از اوایل قـرن چهارم 

تـا اوایـل قـرن دهـم، همت فقها صـرف تكوین 

هویـت مذهبـی شـیعه و بـارور كـردن نهـال 
ضعیـف تشـیع در جهـان اسـام شـده بود.29
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»فقـه شـیعه به خاطـر طـول سـال هایى كـه 

فقهـاى شـیعه و خـود گـروه شـیعه در دنیـاى 

حكومـت  و  قـدرت  بـه  دست رسـى  اسـام، 

نداشـتند، و فقه شـیعه، یك فقه غیرحكومتى، 

و فقـه فـردى بـود، در میـان كتب فقهى شـیعه، 

بسـیارى از مباحثـى كـه مربـوط به اداره كشـور 

اسـت، جاى این ها خالى اسـت... فقهاى شیعه 

در ایـن مـورد، تقصیـر یـا قصـورى نكرده انـد. 

بـراى آن هـا، این مسـائل مطرح 

نبوده اسـت. فقه شـیعه، جامعه 

اداره  نمى خواسـته  را  سیاسـى 

كند. حكومتى در اختیار او نبوده 

اسـت، كـه جهـات آن حكومت را 

بخواهـد اداره و احـكام آن ها را از 

كتاب و سـنت اسـتنباط كند. لذا 

فقه شـیعه و كتب فقهى شـیعه، 
بیشـتر فقه فـردى بود.«30

براین اسـاس، و بـا عنایـت به 

این که علوم اسـامی می بایست 

مقّدمـه تحّقق حّداکثری اسـام 

در جامعـه باشـند، بـا پیـروزی 

انقاب اسـامی و امـکان تحّقق 

حّداکثـری آموزه هـای دیـن در 

می بایسـت  عالمـان  جامعـه، 

ضمـن بازخوانـی علوم اسـامی 

)حـوزوی( براسـاس رویکـردی متفـاوت و بـا 

محورّیـت اداره حکومـت اسـامی، ایـن علوم را 

بازتولید کرده و از این علوم بدین جهت استفاده 

نماینـد. زیـرا شایسـته نیسـت بـا وجـود تحّقق 

حکومـت اسـامی در جامعـه، فقیهـان، تنها به 

اداره زندگـی مؤمنانـه اکتفـا کـرده و از بررسـی 

احـکام اداره کان جامعـه شـانه تهـی نماینـد 

بلکـه اقتضـای حـوزه انقابـی به مثابـه نهـادی 

کـه در عیـن اسـتقال، دل در گـرو اداره مطلوب 

حکومت اسـامی دارد این اسـت که فقه شـیعه 

را متناسـب با شـرایط انقاب اسـامی، بازتولید 

کرده و رویکردی پویا، روزآمد )مطابق شـرایط(، 

کارآمـد، حکومتـی بـه فقـه بدهد:

تمـام  در  بازنگـری  بـه  »مـا 

در تمـام ابـواب و كتـب فقهیـه 

احتیاج داریم فقه غنی و سرشار 

و ارزشـمند ما یك عیب دارد، آن 

عیب عبارت اسـت از این كه این 

فقـه بـرای ایـن صـورت نوشـته 

شـده كـه یك حكومـت ظلمی بر 

سـر كار باشـد كـه بـر خـاف مـا 

انزل اللَّـه حكـم می كنـد و ایـن 

فكر دسـتورالعمل آن عده شـیعه 

مسـتضعف مظلـوم اسـت. در 

تنقیـح و تحقیـق فقـه كنونی ما 

روزگاری كـه ایـن فقـه بخواهـد 

نظـام جامعـه را اداره بكند پیش  

بینی نشـده... شـما بایـد یك بار 

دیگـر از طهـارت تـا دیـات نـگاه 

كنیـد و فقهـی اسـتنباط كنیـد 
بـرای حكومـت كـردن.«31

براين اسـاس، منطـق، نـوع اسـتنباط فقيـه 

در حـوزه فقـه فـردی و رفـع نیازهـای فـردی 

مسـلمانان نيـز می بایسـت در چارچـوب نظـام 

معرفتـی کان کـه همانـا اداره يـک مجموعـه 

فقــه مــا از طهــارت تــا دیــات، بایــد 
ناظر به اداره یك کشور، اداره یک 
ــد.  ــام باش ــك نظ ــه و اداره ی جامع
ــم  ــارت ه ــاب طه ــی در ب ــما حت ش
 
ً
کــه راجــع بــه مــاء مطلــق یــا فرضــا
مــاء الحمــام فکــر می کنیــد، بایــد 
ایــن  کــه  باشــید  داشــته  توجــه 
در یــک جــا از اداره زندگــی ایــن 
جامعــه تاثیــری خواهــد داشــت، 
تــا برســد بــه ابــواب معامــات و 
احــوال  و  عامــه  احــکام  ابــواب 
شــخصی و بقیــه ابوابــی کــه وجــود 
را  این هــا  همــه  بایســتی  دارد. 
مجموعــه  از  جزیــی  به عنــوان 
اداره یــك کشــور اســتنباط بکنیــم. 
خواهــد  اثــر  اســتنباط  در  ایــن 
گذاشــت و گاهــی تغییــرات ژرفــی را 

بــه وجــود خواهــد آورد.
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انسـانی بـزرگ در قالـب يک کشـور قرار داشـته 

باشـد و فقيـه می بایسـت بـا عنايـت بـه اين که 

ايـن حکـم فـردی می توانـد در بخشـی از اداره 

کشـور مؤثـر باشـد به اسـتنباط بپـردازد. بدیهی 

اسـت که اين نگاه به فقه و اسـتنباط می تواند 

بـه تحولـی شـگرف در فقـه انجاميـده و ضمـن 

اين کـه در ايـن فرايند، احـکام، روزآمد و کارآمد 

می شـوند، مشـکات بسيار زيادی نيز از جامعه 

پاسـخ گفتـه می شـود:

»فقـه مـا از طهـارت تـا ديـات، بايـد ناظـر به 

اداره يـك كشـور، اداره يـك جامعـه و اداره يـك 

نظـام باشـد. شـما حتـی در بـاب طهـارت هـم 

كـه راجـع بـه مـاء مطلـق يـا فرضـًا مـاء الحمام 

فكر می کنید، بايد توجه داشـته باشـيد كه اين 

در يـك جـا از اداره زندگـی ايـن جامعـه تاثيری 

خواهـد داشـت، تـا برسـد به ابـواب معامات و 

ابـواب احـكام عامـه و احـوال شـخصی و بقيـه 

ابوابـی كـه وجـود دارد. بايسـتی همـه این ها را 

به عنـوان جزيـی از مجموعـه اداره يـک كشـور 

اسـتنباط بكنيـم. ايـن در اسـتنباط اثـر خواهد 

گذاشـت و گاهـی تغييـرات ژرفـی را بـه وجـود 
خواهـد آورد.32

بـا توّجـه بـه رویکـرد بازخوانـی فقـه شـیعه 

و بازتولیـد آن بـه جهـت اداره مطلـوب نظـام 

سیاسـی، می بایسـت برخـاف رویکـرد فقـه 

فـردی در گذشـته کـه مباحث عبادات و اقتصاد 

خـرد و احـواالت شـخصّیه مکلفـان را مـّد نظـر 

قـرار مـی داد، بـا نگـرش کان بـه فقـه مواجـه 

شـده و نیازهای نوپدید نظام سیاسـی را در نظر 

داشـته و اموری چون سیاسـت خارجی و روابط 

بین الملل نظام اسـامی و تجارت در بعد کان 

را مـورد عنایـت و بررسـی قـرار دهـد:

»اگـر ديـروز همـت مـا فقـط كتـاب صـاة و 

طهارت و زكات و صوم حج و حداكثر مسـتأجر 

و اجـاره بـود امروز مسـئله مـا و احتياج ما همه 

شـئون زندگـى يك جامعه اسـت. يـك فقهى ما 

الزم داريـم كـه بتوانیـم حكومـت را، سياسـت 

خارجـى را، روابـط بين الملل را برخورد با شـبكه 

عظيـم اقتصـادى جهانـى را، تجـارت در دنيـا را 
فقـه  الشـرعيه او را مشـخص بكنيم.«33

 6 . حمایـت و پشـتیبانی حـوزه علمیـه از نظـام 
اسالمی

بـا عنایـت بـه این که حـوزه علمیـه به عنوان 

بنیان گـذار اصلـی نظام اسـامی و عّلت موجده 

)ایجـاد کننـده نظـام(، عّلت مبقیـه )عّلت بقای 

نظـام( هـم محسـوب می شـود، لذا می بایسـت 

بـا اهتمـام نسـبت بـه انقـاب که مولـود حوزه 

محسـوب شـده و می تـوان آن را مـادر انقـاب 

نامیـد، نظـام اسـامی را به مثابـه فرزند خویش 

فـرض کـرده و از هـر گونـه حمایت و پشـتیبانی 

از آن در )سـاحت نظری و عملی( دریغ نکند.34 

بدیهـی اسـت ایـن امر به معنای عدم اسـتقال 

حـوزه نسـبت به امر حکومـت نخواهد بود، بلکه 

نسـبت بین حوزه های علمیه و نظام جمهوری 

اسـامی، نسـبت حمایت متقابل اسـت، نسبت 

حمایـت و نصیحـت اسـت. حمایـت در کنـار 

نصیحـت، دفـاع در کنـار اصـاح35 و اسـتقال 

حوزه هـا به معنـای عـدم حمایت نظـام از حوزه 
و حـوزه از نظـام تلقی نشـود.36

»امروز، حوزه علمّیه مسـتقلِ ّ از حكومت كه 
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همـكار حكومـت اسـت كار خـود را در مجموعه 

عظیمـی كـه امـروز بـر دوش همه اسـت انجام 

می دهد. وابسـته به دولت نیسـت؛ اما به دولْت 

كمك و از آن پشـتیبانی می كند. به آن خدمت 

می دهـد، آن را نصیحـت و راهنمایـی می كنـد 
و مقّررات اسـامی را به آن می شناسـاند.«37

براین اسـاس، حـوزه علمّیـه انقابـی مطابق 

حـّس مسـئولّیت نسـبت بـه انقـاب، موظـف 

اسـت در رویکرد نظری نسـبت به نظام اسامی، 

بـه جهـت  دشـمنان  از سـوی  کـه  شـبهاتی 

تضعیـف و خدشـه نسـبت بـه مبانـی نظـام و 

جایـگاه آن میـان مردم، تولید و تبلیغ می شـود 

را شناسـایی کـرده و بـا پاسـخ گویی مناسـب به 

ایـن شـبهات، نـه فقـط سـاحت نظام اسـامی 

را از خطـرات و تهدیـدات ذهنـی و نظـری پـاک 

نمایـد، بلکـه بـا تبییـن مناسـب جایـگاه آن در 

جهـان معاصـر و رویکـرد کان حکومـت دینـی 

در برابـر نظـام سـلطه و حمایـت آن نسـبت بـه 

مسـلمانانم مسـتضعفان جهـان، همیـاری و 

را  مـردم  حّداکثـری  حمایـت 

برای مشـارکت حّداکثری در این 

نظـام سیاسـی، جلـب نمایـد.

مطـرح  شـبهه هایی  »امـروز 

می شـود کـه آمـاج آن شـبهه ها 

دینـی،  شـبهات  اسـت.  نظـام 

شـبهات  سیاسـی،  شـبهات 

اعتقـادی و معرفتـی در متـن 

جامعـه تزریق می شـود. هدفش 

پشـتوانه های  کـه  اسـت  ایـن 

انسـانی نظـام را از بیـن ببـرد؛ 

مبانـی اصلـی نظـام را در ذهن هـا مخـدوش 

کنـد؛ مواجهـه  بـا این شـبهه ها، پاک کـردن این 

غبارهـا از ذهنیـت جامعه که به وسـیله  علمای 

دیـن انجـام می گیرد، یک پشـتیبانی دیگر برای 
نظـام اسـامی اسـت.«38

از جملـه امـور دیگـری کـه از جانـب حـوزه 

انقابی می بایست در حمایت از نظام سیاسی، 

مـورد عنایـت قـرار گیـرد، تربیـت نیروهـای 

انسـانی مناسـب جهت کارگزاری نظام سیاسی 

اسـت. زیرا رویکرد نظری و ارائه نظریه و احکام 

مناسـب، بـه تنهایـی بـرای اداره جامعـه کافـی 

نیسـت و نظـام سیاسـی در صورتـی می توانـد 

رویکـرد مناسـب اسـامی و کارآمـد داشـته 

باشـد کـه کارگـزاران مناسـب و متعهدی جهت 

اداره جامعه داشـته باشـد. براین اسـاس، حوزه 

علمیـه بایـد نهادهـا و مراکـزی را در راسـتای 

تربیـت قضـات جهت قضـاوت، مدرسـان علوم 

اسـامی در دانشـگاه، تربیت روحانیان مسـتقر 

در نهادهـای نظامـی و انتظامـی و ... در نظـر 

گرفتـه و کارگزارانی مناسـب این 

مراکـز تربیـت نمایند:

»بایـد طاب را بـرای نیازهای 

جامعـه تربیت کنند. این جامعه 

احتیـاج بـه قاضـی دارد. بایـد 

دسـتگاهی در قـم طـاب را بـه 

سمت تربیت قاضی سوق بدهد. 

جایـی در حـوزه باشـد کـه طاب 

را بـرای حضـور در دسـتگاه های 

مثـل  کشـور  اداری  گوناگـون 

سـازمان های عقیدتی، سیاسـی 

امــروز، حــوزه علمّیــه مســتقِلّ  از 
حکومــت  همــکار  کــه  حکومــت 
مجموعــه  در  را  خــود  کار  اســت 
عظیمــی کــه امــروز بــر دوش همــه 
اســت انجــام می دهــد. وابســته 
بــه دولــت نیســت؛ امــا بــه دولــْت 
کمــك و از آن پشــتیبانی می کنــد. 
را  آن  می دهــد،  خدمــت  آن  بــه 
می کنــد  راهنمایــی  و  نصیحــت 
آن  بــه  را  اســامی  مقــّررات  و 

. ند ســا می شنا
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و ادارات مختلفی که احتیاج دارند سـوق دهد. 

جایـی باشـد کـه جمعی را به سـمت پیدا کردن 

مسـائل مهـم کـه نظـام بـه آنهـا نیاز دارد سـوق 
دهد.39

  7  . رفتـار متناسـب روحانیـان در تحقق اهداف 
انقالب

مـوارد  بـه  حـوزه،  انقابی بـودن  تضمیـن 

پیش گفته محدود نشده بلکه نیازمند و در گرو 

تحّقق اموری در خارج، از سوی روحانیان است. 

براین اسـاس، روحانّیـت انقابی عاوه بر موارد 

مذکـور، در رفتارهای خویش می بایسـت مازم 

امـوری باشـند تـا بتواننـد به صـورت مطلـوب 

از عهـده وظائـف انقابـی خویـش برآمـده و 

به عنوان طلبه تراز انقاب محسـوب شـوند. این 

رفتارها مشـتمل بر موارد بسـیاری چون: »عدم 

دلبسـتگی به دنیا و مطامع آن«، »عدم اسـارت 

در بنـد شـهوات و لذت هـا«، »گرفتـار نشـدن در 

دام تعصبـات حزبـی و قومـی«، »ثبت و تحلیل 

زیسـت  محیـط سیاسـیـ  اجتماعـی«، »عـدم 

تنزه طلبـی و عافیـت  طلبی«، »فقـدان ماحظه 

منافع شخصی در تصمیم  گیری ها و رفتارها«، 

رذائـل اخاقـی چـون: عجـب، غـرور،  »رفـع 

لجاجـت، حسـادت، جاه طلبـی، خودمحـوری، 

پیـش داوری و قضـاوت زودهنـگام«، »پرهیز از 

قوم گرایـی و مّلی گرایـی« و ... اسـت.

پی نوشت:
* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.

از  جمعـی  دیـدار  در  بیانـات  خامنـه ای،  آیة الّلـه   .1
.1374/9/13 حـوزوی،  نخبـگان 

2. امـام خمینـی، والیـت فقیـه و حکومت اسـامی، ص 
.124

3.  شـیخ طوسـی، النهایـة فـی مجـرد الفقـه و الفتـاوی، 
ص 301.

4.  ابی حمزة سار، المراسم، ص 261.
5.  قاضـی ابن بـراج، شـرح جمـل العلـم و العمـل، ص 

.270
6.  ابی حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص .209

7.  محقق کرکی، الرسائل، ج 1، ص 142.
8.  محقـق اردبیلـی، مجمـع الفائدة والبرهان فی شـرح 

ارشـاد االذهان، ج 12، ص 18.
9.  شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء، کشـف الغطـاء عـن 

.394  ،420  ،419 ص  الغـراء،  شـریعة  مبهمـات 
10.  محمـد حسـن نجفـی، جواهر الـکام فـی شـرح 
 ،178 ص   ،16 ج   ;425 ص   ،15 ج  شرایع االسـام، 
357، 359، 360، 394، 420; ج 21، ص 127، 394، 
397; ج 22، ص 334; ج 33، ص 315، ص 316; ج 
32، ص 290 ـ 291; ج 39، ص 262 ـ 263 و ج 40، 

ص 48، ص 62 و... .
11. مـا احمـد نراقـی، عوائـد االیـام، ص 529، عائـده 

.54
12.  شیخ انصاری، المکاسب، ج 3، ص 551.

13.ن.ک: محقـق اردبیلـی، مجمع الفائـدة و البرهان، 
ج 7، ص 28. و نیـز محقـق کرکـی، رسـائل المحقـق 
الکرکـی، ص 142. در ایـن منبـع آمده اسـت که: »اتفق 
اصحابنـا اّن للفقیـه االمامـّی الجامـع لشـرائط الفتـوی 
المعّبـر عنـه بالمجتهـد فـی االحـکام الشـرعیه نائب من 
قبـل ائّمـة الهـدی )ع( في حـاد الغیبة في مـا للنیابة فیه 

. خل مد
14. محمـد حسـن نجفـی، جواهـر الـکام، ج 16، ص 

.178
15. سـید ابوالقاسـم خویـی، التنقیـح فی شـرح العروة 
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الوثقـی، کتـاب االجتهـاد و التقلیـد، ص 424.
16. سـمعت أبا اْلحسـن موسـی بـن جعفـر )ع( یقـول: 
نَّ اْلُمؤِمنیـَن اْلُفَقهـاَء ُحُصـوُن ااْلْسـاِم َکِحْصـِن ُسـوِر 

َ
أل

اْلَمِدیَنـِة َلهـا. علی بن ابی حمزه می گوید از امام موسـی 
بـن جعفر )ع( شـنیدم کـه می فرمود: زیـرا فقهای مؤمن 
دژهـای اسـام اند، و بـرای اسـام نقـش حصـار مدینه را 
بـرای مدینـه دارنـد. کلینـی، اصـول کافـی، ج 1، کتـاب 

فضـل العلـم، »باب فقـه العلمـاء«، ص 47، ح 3.
17. آیة الّلـه خامنه ای، سـخنرانی در جمع طاب در روز 

نیمه شعبان، 1370/11/30
18. آیة الّلـه خامنـه ای، بیانـات در سـالگرد رحلـت امـام 

خمینـی، 1376/3/14.
19. آیة الّلـه خامنـه ای، پیـام بـه جامعـه مدرسـین حوزه 

علمیـه قـم، 1371/8/24 .
20. آیة الّلـه خامنه ای، بیانـات در دیدار اعضای مجلس 

خبـرگان رهبری، 6/17/     1390.
بیانـات در مراسـم هشـتمین  آیة الّلـه خامنـه ای،   .21

.1376/3/14 خمینـی،  امـام  رحلـت  سـالگرد 
22. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 

اسـاتید حوزه علمیه قم،  1389/07/29.
از  جمعـی  دیـدار  در  بیانـات  خامنـه ای،  آیةالّلـه   .23

.1374/9/13 حـوزوی،  نخبـگان 
24. آیةاللـه خامنـه ای، بیانات در آغـاز درس خارج فقه، 

.1372/06/21
25. آیةالّله خامنه ای، بیانات در دیدار نخبگان حوزوی، 

.1382/10/29
26. همان.
27. همان.

28 . همان.
29. سیدسـجاد ایزدهـی، نقـد نگرش هـای حداقلی در 

فقـه سیاسـی، ص 188ـ  187.
30. آیةالّلـه خامنـه ای، سـخنرانی در سـالگرد ارتحـال 

امـام خمینـی، 1376/3/14.
31. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانـات در دیـدار بـا روحانیـون 

حـوزه علمیـه مشـهد، 1364/6/11.
32. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در آغـاز درس خارج فقه، 

.1370/6/31
33. آیةالّلـه خامنـه ای، سـخنرانی در جمـع روحانیـون 

.1365/4/29 نیشـابور، 
34. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 
اسـاتید حوزه علمیـه قم ، 1379/8/29؛ حـوزه  علمیه، 
بـه خصـوص حـوزه علمیه قـم، مادر ایـن نظام اسـت؛ به 
وجـود آورنـده و مولـد ایـن انقـاب و ایـن حرکـت عظیـم 
اسـت. یک مـادر چگونـه می تواند از فرزند خـود، غافل و 

بی تفـاوت باشـد، در هنـگام الزم از او دفـاع نکند؟
35. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 

اسـاتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29 .
36. همان.

از  جمعـی  دیـدار  در  بیانـات  خامنـه ای،  آیةالّلـه   .37
.1374/9/16 روحانیـون، 

38. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 
اسـاتید حوزه علمیه قم ، 1389/7/29.

39. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در آغـاز درس خارج فقه ، 
.1370/6/31
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درمعیارسـنجی فعالیت هـای »حوزه هـای علمیه« در درازنای تاریـخ، فرهنگ و تمدن 
اسـامی و تثبیـت اعتقـادی جامعـه هیچ هم تـرازی بازتعریف نمی شـود، چراکه حوزه های 
علمیـه در بازپـروری اندیشـه های اسـامیـ  شـیعی و تمدن سـازی رکن رکیـن و پایه ثابت 
امـت مترقـی اسـامی بوده انـد. نـگاه کاربردی بـه دین، حضور فعـال این عنصـر متعالی 
را در حوزه هـای گوناگـون بـه دنبـال دارد، کـه اثرگـذاری عالمان دینـی در نوع حكومت 
حاکمـان، عمق بخشـیدن بـه معارف دینی در سـاختار حكومت و اجتمـاع متمرکز بوده به 
گونـه ای کـه امـروزه نوع پوشـش مردمان و نقش معماری اسـامی و شهرسـازی را بعد از 

چندیـن قـرن درمكان های گوناگون شـاهدیم.                                                                                       

نیم نگاه به »بیانیه گام دوم انقالب«
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اهمیـت رهبـری و راهبـری جامعـه بعـد 

  از رسـول گرامـی اسـام وامامـان معصـوم

همیشـه بـه عهـده فقهـا و زعیمان امـت بوده و 

بـه اعتقـاد برخـی هـر اعتـا و دسـتاوردی و هر 

رکـود و رخوتـی که در جوامع اسـامیـ  شـیعی 

رخ نمـوده خواسـته یـا ناخواسـته بـا نـوع نـگاه 

کاربردی حوزویان و به ویژه روحانیت میدان دار 

نشـئت گرفتـه اسـت، کـه بـه اصـل مفاهیمـه: 

» ِاذا َفَسـَد العاِلـُم َفَسـَد العاَلُم«برمی گـردد و 

رشـد و تعالـی مردمـان هـر عصـر  نیـز در پرتـو 

صـاح عالمـان و تباهـی و سـقوط آنـان نتیجه 

فسـاد عالمـان خویـش برمی گـردد. بـا چنیـن 

نگاهـی، وارثـان دیـن و راهبـران امـت در همـه 

ادوار گوناگـون تاکنـون هم پـای نیازهـای زمان 

و بـه تناسـب شـناخت درسـت دیدگاه هـای 

خویـش بـه اصاح نظام عالمـان دینی و ترمیم 

آنـان و تحکـم میـان  نقایـص  و  کاسـتی ها 

مـردم و » حوزه هـای علمیـه« 

کوشـیده اند،  روحانیـت«   « و 

تـا میـراث دار گران بهایـی بـرای 

امـت  هدایت گـری  و  زعامـت 

را تـا وصـول بـه نتیجـه نهایـی 

باشـند،  انگیـزه چنیـن تحولـی 

در آموزه هـای اسـامیـ  شـیعی 

تحقـق و نشـانگر حکومـت عـدل 

الهـی بـر مردم اسـت، کـه نتیجه 

حضـرت  حکومـت  آن  غایـت 

صاحـب عصروزمـان  واصـل 

باشـند.                                                                                                                      

حوزویـان بـه معنـای عـام و 

روحانیـت بـه معنـای خاص کسـوت، در دوران 

مـا، بـا نـگاه بـه گنجینه عالمـان و دانشـمندان 

و  علـوم  بـه  دست رسـی  و  گذشـته  دینـی 

پژوهش هـای روزآمـد، از نظر کیفیت زبده ترین 

طبقـات اجتماعـی می باشـند و از نـگاه کمیـت 

نیـز خوش بختانـه قشـر قابـل توجهی به شـمار 

می رونـد، کـه می توانند در هـر برهه ای از تاریخ 

سیاسـی،  اجتماعـی،  اعتقـادی،  مسـائل  در 

فرهنگـی و... تأثیرگـذار باشـند.                                                                                                                                      

بـا نـگاه واقع بینانـه بـه سـبقه اثرگـذاری 

پایـگاه اصلـی جامعـه اسـامی »حوزه  هـای 

علمیـه و روحانیـت« در کنش هـای اجتماعـی 

و هدایت گـری مـردم بـه صـاح و اهتمـام آنان 

برای رسـیدن به یک حکومت دینیـ  که اکنون 

بعد از چندین قرن اتفاق افتادهـ  برای اسـتمرار 

این حرکت رو به جلو و حصول نتیجه مطلوب، 

می طلبـد کـه بـه دو مفهـوم کلیـدی: »بیانیـه 

گام دوم انقـاب« و دیگـر» نـگاه 

بـه تمـدن نویـن اسـامی چـرا و 

چگونـه؟« بپردازیم؛ که شایسـته 

اسـت با بهره مندی از برنامه های 

کارشناسـی شـده و هم خوانی با 

گامـی  پیشـرفت  ضرورت هـای 

مثبـت  و رو بـه جلـو برداریـم. 

انقـالب  دوم  گام  بیانیـه   .1  
اسالمی

چهاردهـه اسـتقامت مـردم، 

گـذار از چالش هـای ناخواسـته 

آینـده  بـه  حكیمانـه  نـگاه  و 

اهمیــت رهبــری و راهبــری جامعــه 
اســام  گرامــی  رســول  از  بعــد 
همیشــه    معصــوم وامامــان 
بــه عهــده فقهــا و زعیمــان امــت 
بــوده و بــه اعتقــاد برخــی هــر اعتــا 
و دســتاوردی و هــر رکــود و رخوتــی 
کــه در جوامــع اســامی ــــ شــیعی 
رخ نمــوده خواســته یــا ناخواســته 
ــان  ــردی حوزوی ــگاه کارب ــوع ن ــا ن ب
و بــه ویــژه روحانیــت میــدان دار 
نشــئت گرفتــه اســت، کــه بــه اصــل 
َســَد 

َ
َســَد العاِلُم ف

َ
مفاهیمه: »ِاذا ف

ُم«برمی گــردد.
َ
العال
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روشـن، رهبرمعظـم انقـاب بـا 

صـدور» بیانیـه  گام دوم انقاب 

اسـامی« به تبیین دستاوردها، 

ظرفیت هـا و راهكارهـا اساسـی 

بـرای  بـزرگ  منظور»جهـاد  بـه 

سـاختن ایـران اسـامی بـزرگ« 

ارائـه كرده اند. شـاید ایـن بیانیه 

مهـم تجدیـد مطلعـی خطـاب 

بـه ملـت بـزرگ ایـران و بـه ویژه 

مثابـه  بـه  كـه  باشـد  جوانـان 

منشـوری بـرای »دومیـن مرحله 

و  جامعه پـردازی  خودسـازی، 

تمدن سـازی« خواهد بود و برای 

آینـده كشـور و نظـام اسـامی » 

فصـل جدیـد نقش آفرینـی جمهوری اسـامی« 

را راقـم باشـد و می تـوان »بیانیـه گام دوم« را 

نوعـی منشـور شـتابنده و پیـش رو انقـاب و 

نظـام اسـامی را بـه آرمـان بزرگش بشناسـیم، 

كـه ایجـاد »تمـدن نویـن اسـامی« و آمادگـی 

محض، برای طلوع خورشـید والیت عظما امام 

عصـر و زمـان  نزدیـك و مهیـا خواهـد كـرد.

الـف( بیانیـه گام دوم انقـاب اسـامی، مطلـع 
فرصت ها

فرصت هـا گـذاری اسـت سـریع و ریزشـی 

لـرزان، رفتنـی کـه نه برگشـتی دارد و نه جبرانی 

درخـور. آه فسـونای همـگان را می شـنود، رؤیـا 

و خنیاگـری را جلـوه کنـد. عمـر را بـه غمـزه 

می ربایـد، بـی تدبیـری و کسـالت را می رویاند. 

توانایـی و کارایـی را وامی نهـد، گـزارش و بیان 

را می چربانـد؛ کـه در اصـل سـخن گهربار موالی 

متقیـان علـی : »الُفرَصـُه َتمـرُّ 

َحاِب« را با کلک خوانا لوح  السَّ َمرَّ

نمـود و در ورودی هـر سـازمان، 

نصب العیـن  و...  نهـاد  اداره، 

کـرد؛ تـا توجـه بـه فرصـت کوتاه 

و کارهـای بـر زمین مانده بسـیار 

را بنظارنـد. 

» بیانیـه گام دوم انقـاب« در 

اصـل یـادآور همـان فرصت های 

از دسـت داده چهل سـال گذشته 

انقاب اسـت و تحرك بیشتر کار 

جهادی پیشـران که اکنون نظام 

اسـامی بـه ایـن نـوع مدیـران 

مبتکـر، جهـادی و شـجاع نیـاز 

دارد؛ کـم معونـه از جنـس مـردم و پرتـاش و 

خـاق بـرای رسـیدن بـه قّله های پیشـرفت.

بـا نـگاه منصفانـه بـه گذشـته و تقاضـای 

و  عقب ماندگـی  جبـران  بـرای  روزافـزون 

پیشـرفت، جامعـه امـروزی مـا نیـاز بـه رشـد و 

تعالـی دارد، کـه پرداختـن بـه بیانیـه گام دوم 

می توانـد راه گشـاه و تأمیـن کننـده اهـداف 

نظـام باشـد. زمان بسـیار کوتاسـت، امـا با نگاه 

بـر فرازوفـرود گذشـته کـه حضـرت امـام  و 

مقـام معظـم رهبـری در بسـیاری از جلسـات 

عمومـی و خصوصـی متذکر بودند، دفاعی برای 

کم توجهـی مسـئوالن و مدیـران باقی نمی ماند 

و مفـّری بـرای رئیسـان نیسـت، چـرا کـه بعـد 

از چهل سـال نبایسـت شـاهد اعتقـاد سسـت، 

اقتصـادی بیمـار، اجتماعـی سـیاه و سـفید و 

سیاسـت لرزان را برای کشـور اسامی رخ نماید.

و  عــام  معنــای  بــه  حوزویــان 
خــاص  معنــای  بــه  روحانیــت 
کســوت، در دوران مــا، بــا نــگاه بــه 
گنجینــه عالمــان و دانشــمندان 
گذشــته و دست رســی بــه  دینــی 
روزآمــد،  پژوهش هــای  و  علــوم 
از نظــر کیفیــت زبده تریــن طبقــات 
نــگاه  از  و  می باشــند  اجتماعــی 
قشــر  خوش بختانــه  نیــز  کمیــت 
قابــل توجهــی بــه شــمار می رونــد، 
کــه می تواننــد در هــر برهــه ای از 
اعتقــادی،  مســائل  در  تاریــخ 
فرهنگــی  سیاســی،  اجتماعــی، 

باشــند.                                                                                                                                       تأثیرگــذار  و... 
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کتمـان حقایق، ضعف مدیریت، غلّوسـازی، 

حزب بـازی، بلوف انـگاری و... آفت کشـورداری 

بیشـتر  در  اسـت، کـه متأسـفانه کم  وبیـش 

مدیـران سـطح کان تا بـه امروز 

شـاهد بودیـم، کـه با هـرس این 

سرشـاخه های نامتوازن و با نفی 

ایـن جریـان ناکارامد می توان در 

اجرای » بیانیه گام دوم« بسـیار 

امیـدوار بود. ازایـن رو، با نگاه به 

گذشـته، تحریم هـای تحمیلـی 

کشـور  جـاری  اتفاق هـای  و 

درسـت  انتخـاب  بـا  می تـوان 

و بـه دور از تعصـب، حـزب و 

مطالبه گـری  بـا  و  گروه گرایـی 

بـه حـق و واکاوی عمل کردهـا و 

پیشـرفت های خیره کننـده در بعضی از نهادها، 

سـازمان ها، ارگان هـای و...بـا کمتریـن هزینـه 

وضعیـت سـازمانی را ارتقـا بخشـید.

بعـد از چهل سـال جایـی بـرای بازنگـری، 

بازبینـی، بازشناسـی و ... باقـی نمی گـذارد؛ چرا 

که »خود کرده را تدبیر نیست« بایستی در برابر 

مشـکات بـه جـا مانده گذشـته نقطـه زن عمل 

کـرد، تا نامایمات، ناتوانی ها و ناسـاختاری ها 

در جا خشکیده شود، پیش از آن که ویروس وار 

و اپیدمـی بـه دیگـر افـراد و مناصب هـای فعال 

اثرگذارد.

 ب( نقش آفرینی حوزه هاى علمیه و روحانیت
بعـد از انقـاب اسـامی، دشـمنان اسـام 

و انقـاب، وقتـی روحانیـت و عالمـان دینـی 

را بـه عنـوان پشـتوانه های سـترگ و سـدهای 

خلل ناپذیـر بـرای انقـاب اسـامی دیدنـد، بـا 

ایجـاد جنـگ روانـی و شـبهات تفرقه افکـن بـر 

آن شـدند، تـا ایـن گـروه طایـه دار و هدایت گر 

جامعـه را از نظـام اسـامی و 

مـردم جـدا سـازند. با ایـن برنامه 

شـوم  دو هدف را بارگذاری کرده 

بودند؛ نخسـت، نظام اسـامی را 

از خاسـتگاه خود که » حوزه های 

علمیـه و روحانیـت« بـود، دور 

میـدان داری  دیگـر،  و  کننـد؛ 

و  علمیـه  از»حوزه هـای  را 

روحانیـت« بگیرنـد و ایـن نهـاد 

تأثیرگـذار را بـه انـزوا کشـاند.

امـا بعـد از چهل سـال انقاب 

اسـامی، با این کـه روحانیت در 

مصدریـت و در بعضـی امـور اجرایـی، قضائـی 

و تقنینـی مملکتـی حضورداشـتند و نقدهایـی 

نیـز در عمل کردشـان وارد بـوده و هسـت، امـا 

گسسـتی کـه ناظـر بـر بـی اعتمـادی میـان 

مـردم و روحانیـت دل سـوز ایجـاد شـود، مواجه 

نبودیـم، چـرا کـه قداسـت و حفـظ حرمـت 

روحانیـت متعهـد همیشـه برای مـردم دین دار 

یـک تکلیـف اخاقـی و گاهی شـرعی به شـمار 

می آمـد. دراین بـاره چقـدر روشـنگرانه مقـام 

معظـم رهبـری بـا تأکیـد حفظ شـأنیت و مقام 

روحانیت به برخی از شـبهات پاسـخ می دهند: 

» جمهـوری اسـامی، حکومـت ارزش هاسـت. 

حکومـت اسـام اسـت. حکومـت شـرع اسـت، 

حکومـت فقه اسـت، نـه حکومت افراد روحانی، 

این کـه  بـرای  نیسـت،  کافـی  روحانی بـودن 

مــردم،  اســتقامت  چهاردهــه 
ناخواســته  چالش هــای  از  گــذار 
آینــده  بــه  حکیمانــه  نــگاه  و 
بــا  انقــاب  رهبرمعظــم  روشــن، 
صــدور» بیانیــه  گام دوم انقــاب 
اســامی« بــه تبییــن دســتاوردها، 
ظرفیت هــا و راهکارهــا اساســی 
بــرای  بــزرگ  منظور»جهــاد  بــه 
ســاختن ایــران اســامی بــزرگ« 

کرده انــد.  ارائــه 
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کسـی سـلطه حکومتـی پیـدا کنـد. جمهـوری 

اسـامی، بـا حکومـت روحانـی ای کـه در دنیـا 

اسـت،  بـوده  هـم  گذشـته  در  می شناسـیم، 

متفـاوت اسـت. حکومـت جمهـوری اسـامی، 

حکومت ارزش های دینی اسـت. ممکن اسـت 

یـک غیـر روحانـی ارزش هـای را حائز باشـد که 

از بسـیاری از روحانی هـا برتـر باشـد؛ او مقـدم 

اسـت. امـا روحانی بـودن هم موجب نمی شـود 

کـه از کسـی سـلب صاحیـت شـود. نـه بـه 

تنهایـی روحانی بـودن صاحیـت آور اسـت، نـه 

روحانی بـودن موجـب سـلب صاحیـت اسـت. 

حکومـت دیـن اسـت نـه حکومـت یـک صنـف 

خـاص و یـک مجموعـه خـاص.«1 

دربـاره   خمینـی امـام  اندیشـه های 

رسـالت عالمـان دینـی و روحانیـت بـه نوعـی 

خویش پنـداری و بـاور بـه خویشـتن بود، یعنی 

بـه بـاور حضـرت امامعالم دینـی که در متن 

سیاست نباشند و برای به دست آوردن قدرت به 

تـاش برنخیزد، نمی تواند رسـالت خود را جامه 

عمـل بپوشـاند. اجـرای دقیـق احـکام اسـامی 

نیاز به قدرت سیاسـی دارد، که برگرفته از آیات 

  قـرآن، سـیره نبـوی و تأکید ائمـه معصومان

سـالگرد  چهل ویكمیـن  در  بنابرایـن  اسـت. 

پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران و گام نهادن در 

دهه پنجم حیات  پرفرازوفرود انقاب اسامی، 

كـه دشـمنان مسـتكبرش خیـال براندازیـش را 

داشـتند و اکنون خویشـتن را در گرداب سـقوط 

می بینند و دوسـتان انقاب اسـامی در جهان، 

امیدوارانـه انقـاب و حکومـت اسـامی را در 

گـذار از چالش هـا و گام نهـادن در قّله هـای 

پیشـرفت  خیـره كننـده، می سـتایند.  

دوم،  گام  بیانیـه  متـن  از  بازشناسـی  بـا 

می تـوان این گونـه برداشـت نمـود كـه ایـن 

چهل سـال  سرگذشـت  از  چكیـده ای  بیانیـه 

انقـاب و افق هـای پیشـرفت در آینـده اسـت، 

كـه در ایـن نوشـتار بـه اجمـال و األهـّم فاألهّم 

بـا سـرلوحه هایی بـه آن هـا می پردازیـم:

الف( سرگذشت چهل ساله انقاب اسامی: 
ـ همه چیز علیه ما بود؛ 

ـ هیچ تجربه ای در برابر ما وجود نداشت؛

ـ تركیـب جمهوریـت و اسـامیت نخسـتین 

درخشـش انقـاب بود؛

با نگاه به گذشته، تحریم های تحمیلی 
می تــوان  کشــور  جــاری  اتفاق هــای  و 
ــه دور از تعصــب،  ــا انتخــاب درســت و ب ب
مطالبه گــری  بــا  و  گروه گرایــی  و  حــزب 
و  عمل کردهــا  کاوی  وا و  حــق  بــه 
پیشــرفت های خیره کننــده در بعضــی 
از نهادهــا، ســازمان ها، ارگان هــای و...
بــا کمتریــن هزینــه وضعیــت ســازمانی را 

ارتقــا بخشــید.
بعــد از چهل ســال جایــی بــرای بازنگری، 
باقــی   ... و  بازشناســی  بازبینــی، 
نمی گــذارد؛ چــرا کــه »خــود کــرده را تدبیــر 
برابــر مشــکات  بایســتی در  نیســت« 
بــه جــا مانــده گذشــته نقطــه زن عمــل 
و  ناتوانی هــا  نامایمــات،  تــا  کــرد، 
ناســاختاری ها در جــا خشــکیده شــود، 
اپیدمــی  از آن کــه ویــروس وار و  پیــش 
فعــال  مناصب هــای  و  افــراد  دیگــر  بــه 

اثرگــذارد.
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ـ تقابـل دوگانـه اسـام و اسـتكبار پدیـده 

برجسـته جهـان معاصرشـد؛

ـ عظمـت پیشـرفت های چهل سـاله ایـران 

آن گاه بـه درسـتی دیده می شـود كـه با مدت ها 

مشـابه در انقاب هـای بزرگـی چـون فرانسـه، 

شـوروی و هند مقایسـه شـود؛

در برابرایـن تعاریـف گـذار، انقاب اسـامی 

را بـا منشـأ بركاتی می شناسـاند، کـه عبارتند از:

1. امنیت و تمامیت ارضی را ضمانت کرد؛
2. موتـور پیشـران کشـور در عرصـه علـم فنـاوری و 

زیرسـاخت شـد؛
3. مشـارکت مردمی را در مسـائل سیاسی، حضور در 
صحنه های ملی و استكبارسـتیزی به اوج رسـانید؛

4. بینش سیاسی آحاد مردم را ارتقا داد؛
5. کفه عدالت را در تقسـیم امكانات عمومی کشـور 

کرد؛ سنگین 
6. عیـار معنویت و اخـاق را در فضای عمومی جامعه 

افزایش داد؛
7. ایسـتادگی در برابـر مسـتكبران روزبـه روز بیشـتر 

. شد
در فرازی از »بیانیه گام دوم« به نوع تفاوت 

چالش هـای دیـروز و امـروز انقـاب اسـامی با 

مسـتكبران برمی خوریـم، كـه بـه مـوارد ذیـل 

اشـاره دارند:

ب( تفـاوت چالش هـای دیـروز و امـروز انقـالب 
اسالمی با مستکبران:

ـ چالش هـای آن روز بـر سـر كوتاه كـردن 

دسـت عمـال بیگانـه بـا تعطیلی سـفارت رژیم 

صهیونیسـتی با رسـواكردن النه جاسوسـی بود؛ 

امـروز چالـش بـر سـر حضـور ایـران در مرزهای 

رژیـم صهیونیسـتی و برچیـدن نفـوذ آمریـكا از 

منطقه و حمایت از مجاهدان فلسـطین و دفاع 

از حـزب اهلل و مقاومـت اسـت؛

ـ مشـكل غرب جلوگیری از خرید تسـلیحات 

ابتدایـی بـرای ایـران بـود؛ امـروز مشـكل آنـان 

پیشـرفته  سـاح های  انتقـال  از  جلوگیـری 

ایرانـی بـه نیروهـای مقاومـت اسـت؛

ـ درگذشـته گمـان امریـكا آن بـود كـه با چند 

خودفروختـه یـا با چند هواپیما و بالگرد خواهد 

توانسـت بر نظام اسـامی فایق آید؛ امروز برای 

مقابلـه بـا ایـران، خـود را محتاج بـه یك ایتاف 

بـزرگ از ده هـا دولـت معاند یا مرعوب می بیند.

بعـد از مـوارد یادشـده، به دو ظرفیـت  بالقوه 

مهـم كشـور اشـاره دارند، كه بـه جرئت می توان 

گفـت دو بـال اثبات شـده جهانی پیش رفت هر 

كشـوری است: 

ج( ظرفیت هاى مهم كشور براى گام دوم انقاب 
اسامی:

1. نیروی انسانی مستعد و كارآمد:

ـ 36میلیـون نفـر در سـنین میانـه پانـزده تا 

چهل سـالگی؛

ـ حدود چهارده میلیون نفر دارای تحصیات 

عالی؛

ـ رتبـه دوم جهـان در دانش آموختـگان علوم 

و مهندسی؛

ـ وجـود انبـو جوانـان بـا روحیـه انقابـی و 

آمـاده تـاش جهـادی؛

بـه  مشـغول  محقـق  جوانـان  وجـود  ـ 

آفرینش هـای علمـی، فرهنگـی، صنعتـی و... .

2. فرصت های مادی كشور:
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ـ هفت درصـد ذخایـر معدنـی 

یك درصـد  وجـود  بـا  جهـان 

جهـان؛ جمعیـت 

و  زمینـی  عظیـم  منابـع  ـ 

موفقیت اسـتثنایی جغرافیایی؛

ـ بازار بـزرگ منطقه ای)پانزده 

شـش صدمیلیون  بـا  همسـایه 

جمعیـت(؛

ـ سـواحل دریایـی طوالنـی و 

حاصل خیـزی زمیـن محصوالت 

متنـوعـ  چهارفصـلـ  كشـاورزی 

باغی.2  و 

  2. نگاه به تمدن نوین اسالمی، 
چرا و چگونه؟

هم خوانـی» تمدن اسـامی« 

بـا آموزه هـای قرآنـی و مكتـب 

اهل بیـت بـه گونـه ای آمیختگـی دارد كـه 

امـروزه می تـوان گفـت كـه مبنـای شـناخت 

کـه  نیـز  علمیـه«  »حوزه هـای  یك دیگرنـد. 

مشـرب علمی شـان از آیـات قـرآن، سـیره و 

گفتـار معصومـانرا تبییـن، تفسـیر، تعلیـم 

و تبلیـغ می كننـد و دفـاع از دیـن را در راسـتای 

اعتای كلمه توحید و شناسـاندن روز واپسـین 

بـه عهـده دارنـد، در سـاختار كاربردی»تمـدن 

اسـامی« سـهم به سـزایی دارند. ازاین رو، این 

رسـالت عظیـم و نقش آفرینـی »روحانیـت« 

همان اسـتمرار رسـالت رسول بزرگوار اسامو 

اهل بیـت اسـت، كـه در عصر غیبـت بر عهده 

فقیهـان جامع الشـرایط گـذارده شـده اسـت.

علمیـه«  رسـالت»حوزه های  بازشناسـی 

نیـاز بـه واكاوی مفصـل نـدارد، 

امـا در چنـد دهـه گذشـته بـه 

گونـه ای بـوده كـه بـه عنـوان 

مهـد پرورش مجتهدان وارسـته، 

بـا بهره منـدی از منابـع اصیـل 

اجتهـاد، اقامـه دیـن در ابعـاد 

فـردی، اجتماعـی و حاكمیتـی 

وظیفـه ذاتـی خـود می داننـد، 

كـه در امتـداد نقش آفرینـی در 

عصـر امام خمینی به اسـتقرار 

و اسـتمرار حكومـت اسـامی بر 

پایـه فقـه اهل بیـت اهتمـام 

ورزیدنـد.

مطالبـات  بـه  نیم نـگاه  بـا 

امام خمینـی و مقـام معظـم 

دوم  گام  »بیانیـه  در  رهبـری 

انقـاب اسـامی«، كـه بـه آن اشـاره می شـود؛ 

گفتنـی اسـت، كـه این نظـام مقـدس پایه گذار 

اصلی      »تمدن نوین اسامی« را در دستور كار 

دارد، كـه بـا بازشناسـی، رسـالت، مأموریت هـا، 

اهـداف و برنامه هـای كان حـوزه بـر مبنـای 

رهنمودهای آن دو بزرگوار و مراجع عظام تقلید 

ضـرورت مضاعـف را در ایـن راسـتا می طلبـد و 

بـا مطالبـات روز آمـد، سیاسـت های درسـت و 

مبتنـی برچشـم انداز1404حوزه های علمیـه و 

مدیریـت جهـادی بـه ایـن مهـم رسـید.

اسـامی«  انقـاب  دوم  گام  در»بیانیـه 

علم پژوهـی بـه عنـوان عزت و قدرت یك كشـور 

معرفـی شـده، بـه گونـه ای كـه دنیـای غـرب با 

مستمسـك  قـراردادن علـم و دانایـی خویـش 

ســر  بــر  روز  آن  چالش هــای 
عمــال  دســت  کوتاه کــردن 
بیگانــه بــا تعطیلــی ســفارت رژیــم 
کردن النــه  صهیونیســتی بــا رســوا
چالــش  امــروز  بــود؛  جاسوســی 
بــر ســر حضــور ایــران در مرزهــای 
برچیــدن  و  صهیونیســتی  رژیــم 
نفــوذ آمریــکا از منطقــه و حمایــت 
از مجاهــدان فلســطین و دفــاع از 

اســت؛ مقاومــت  و  حــزب اهلل 
از  جلوگیــری  غــرب  مشــکل 
خریــد تســلیحات ابتدایــی بــرای 
ایــران بــود؛ امــروز مشــکل آنــان 
جلوگیــری از انتقــال ســاح های 
نیروهــای  بــه  ایرانــی  پیشــرفته 

اســت. مقاومــت 
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سـعی بـه بردگـی دیگـر جوامع جهانـی را دارند، 

كه تا حدودی مؤثر بوده اسـت. تأكید بیانیه به 

این كـه مـا از علـم و دانایی برای سـوء اسـتفاده 

و اسـتعمار بیشـتر نمی جویـم، بلكـه بایسـتی 

بـه قّله هـای دانـش دسـت یابیـم و از مرزهـای 

كنونـی عبـور كنیم.

 در ایـن نوشـتار، رهنمودهـای مقـام معظم 

رهبـری را بـرای ایجاد» تمدن نوین اسـامی« و 

آمادگـی بـرای برپایـی حكومـت عـدل الهی، به 

اجمـال اشـاره می كنیـم، كـه عبارتنداز:

الف( علم وپژوهش:
ـ دانـش وسـیله عـزت و قـدرت یـك كشـور 

اسـت؛

ـ به سـوء اسـتفاده از دانش مانند آنچه غرب 

كـرد، توصیه نمی كنیم؛

ـ هنـوز از قّله هـای دانـش جهـان بسـیار 

عقبیـم؛ بایـد بـه قّله هـا دسـت یابیـم؛

ـ با شـتاب پیش می رویم، ولی این شـتاب 

بایـد سـال ها بـا شـدت بـاال ادامـه یابـد تـا آن 

عقب افتادگـی جبـران شـود؛

ـ این راه را با احسـاس مسـئولیت بیشـتر و 

همچـون یـك جهاد در پیـش گیرید.

در  معنویـت  فقـدان  و  اخاقـی  انحطـاط 

جوامعـی  سـقوط  ابـزار  دو  بشـریت،  تاریـخ 

بشـری شـناخته می شـود و در مقابـل مسـئله 

» معنوعیـت و اخـاق« بـرای »تمدن سـازی« 

نردبـان سـعادت و پیشـرفت یـك امـت اسـت، 

كـه بـه خوبـی بـه آن پرداختـه شـده اسـت.

ب( اخاق و معنویت:
ـ وجـود معنویـت و اخـاق، محیـط زندگـی 

را حتـی بـا كمبودهای مادی، بهشـت می سـازد 

و نبـودن آن حتـی بـا برخـورداری مـادی، جهنم 

می آفرینـد؛

ـ معنویـت یعنـی برجسـته كردن ارزش هـا، 

نظیـر: اخـاص، ایثار، تـوكل، ایمان و... در خود 

و جامعـه؛

فضیلت هایـی  رعایـت  یعنـی  اخـاق  ـ 

چون:خیرخواهـی، گذشـت، شـجاعت، تواضع، 

كمـك بـه دیگـران و...؛

امـا وظیفـه حكومت هـا بـرای رشـد اخاق و 

معنویـت را نیـز برمی شـمرد، كـه عبارتنداز:

1. منـش و رفتـار اخاقـی داشـته باشـند و 

زمینـه را بـرای رواج آن در جامعـه فراهـم كنند؛

2. بـه نهادهـای اجتماعـی در این بـاره كمك 

بــا  اســامی«  »تمــدن  هم خوانــی 
 آموزه هــای قرآنــی و مکتــب اهل بیــت
کــه امــروزه  گونــه ای آمیختگــی دارد  بــه 
شــناخت  مبنــای  کــه  گفــت  می تــوان 
علمیــه«  »حوزه هــای  یك دیگرنــد. 
آیــات  از  علمی شــان  مشــرب  کــه  نیــز 
گفتــار معصومــانرا  و  قــرآن، ســیره 
تبییــن، تفســیر، تعلیــم و تبلیــغ می کننــد 
و دفــاع از دیــن را در راســتای اعتــای 
روز  شناســاندن  و  توحیــد  کلمــه 
واپســین بــه عهــده دارنــد، در ســاختار 
بــه  ســهم  اســامی«  کاربردی»تمــدن 
ســزایی دارنــد. ازایــن رو، ایــن رســالت 
»روحانیــت«  نقش آفرینــی  و  عظیــم 
همــان اســتمرار رســالت رســول بزرگــوار 
کــه  اســت،   اهل بیــت اســامو 
فقیهــان  عهــده  بــر  غیبــت  عصــر  در 
اســت. شــده  گــذارده  جامع الشــرایط 
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برسـانند و بـا كانون هـای ضـد 

بـه شـیوه  اخـاق  و  معنویـت 

بسـتیزند؛ معقـول 

رسـانه ای  ابزارهـای  بـا   .3

برخورد هوشـمندانه و مسئوالنه 

كننـد.

پیونـد  تاكنـون  گذشـته  از 

تمدن هـا بـا اقتصـاد یـك پیونـد 

امـروزه  كـه  بـوده،  سـویه  دو 

بـه  اقتصـاد  و  تجـارت  جنـگ 

روشـنی نمایانگـر ایـن موضـوع 

مسـتحدثه اسـت و به باور برخی 

از كارشناسـان، جنـگ اقتصاد یا 

تجـارت بـا ابـزار تحریمـیـ  کـه 

اآلن کشـور مـا درگیـر آن اسـت 

ـ در بعضـی مواقـع كارآمد تـر از سـاح نظامـی 

می باشـد، كـه مقـام معظم رهبـری در بیانیه به 

چالش هـا، عیـوب اقتصـاد ایـران و راهكارهای 

مبـارزه بـا تحریم هـا را اشـاره كردنـد.

ج( اقتصاد:
در تعریـف اقتصـاد مـی آورد: اقتصـاد هدف 

جامعـه اسـامی نیسـت، امـا وسـیله ای اسـت 

كـه بـدون آن نمی تـوان بـه هدف ها رسـید و در 

ادامـه چالش هـای اقتصاد ایران را برمی شـمرد، 

كـه عبارتند:

1. چالـش بیرونـی: تحریم ها و وسوسـه های 

دشمن؛ 

و  سـاختار  عیـوب  درونـی:  چالـش   .2

ضعف هـای مدیریتـی، كـه در صـورت اصـاح 

مشـكل درونـی، چالـش بیرونـی كـم اثـر یا بی 

اثـر خواهـد شـد؛

عیـوب  مهم تریـن  امـا  و   

بدیـن  ایـران  اقتصـاد  سـاختار 

اسـت: ترتیـب 

1. وابستگی اقتصاد به نفت؛

2. دولتی بـودن بخش هایـی 

كـه در حیطـه وظایـف دولـت 

نیسـت؛

3. نـگاه بـه خـارج ونـه بـه 

تـوان و ظرفیت هـای داخلـی و 

اسـتفاده اندك از ظرفیت نیروی 

انسـانی كشـور؛

معیـوب  بودجه بنـدی   .4

رعایـت  عـدم   و  نامتـوازن  و 

ثبـات  نبـود  و  اولویت هـا 

اقتصـاد؛ اجرایـی  سیاسـت های 

5. وجـود هزینه هـای زایـد و مسـرفانه در 

حكومتـی. دسـتگاه های  از  بخش هایـی 

و در این مباحث راهكارهایی برای رویارویی 

بـا تحریم هـای ظالمانـه ارائـه نمودنـد، كـه بـه 

قرار ذیل اسـت:

درون زایی اقتصاد كشور؛

 موّلد و دانش بنیان شدن؛

 مردمی كـردن اقتصـاد و عـدم تصّدگـری 

دولـت؛

 برون گرایی با استفاده از ظرفیت ها؛

 سـپردن كار بـه دسـت یـك مجموعـه جوان 
دانا و مؤمن و مسـلط بر دانسـته های اقتصاد.3 

و در ادامـه بیانیـه گام دوم، شـاخص هایی 

نظیـر: »عدالـت و مبارزه با فسـاد«، »اسـتقال و 

پیونــد  کنــون  تا گذشــته  از 
تمدن هــا بــا اقتصــاد یــك پیونــد 
امــروزه  کــه  بــوده،  ســویه  دو 
بــه  اقتصــاد  و  تجــارت  جنــگ 
موضــوع  ایــن  نمایانگــر  روشــنی 
مســتحدثه اســت و بــه بــاور برخــی 
اقتصــاد  کارشناســان، جنــگ  از 
کــه  یــا تجــارت بــا ابــزار تحریمــی ـ 
اســت  آن  درگیــر  مــا  کشــور  اآلن 
از  کارآمد تــر  مواقــع  بعضــی  در  ـ 
کــه  می باشــد،  نظامــی  ســاح 
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه بــه 
چالش هــا، عیــوب اقتصــاد ایــران 
و راهکارهــای مبــارزه بــا تحریم هــا 

کردنــد. اشــاره  را 
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آزادی«، »عزت مّلی و روابط خارجی و مرزبندی 

بـا دشـمن« و »سـبك زندگـی« اشـاره دارند، که 

نیاز به نوشـتاری دیگر اسـت. اما برای رسـیدن 

بـه اهـداف» بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی« 

می تـوان بـا تـاش جهـادی و سیاسـت گذاری 

درسـت دسـت یافـت. و» حوزه هـای علمیـه 

و روحانیـت« کـه همیشـه َعَلـم انقـاب را بـه 

دوش می کشـیدند و میدان دار انقاب اسـامی 

بودنـد می تواننـد نقش سـازنده در» تمدن نوین 

اسـامی« داشـته باشـند. در آخر با الهام از این 

سـخن رسـول مهربانـی  ، كـه می فرماییـد: 

ِتـِه« در  »ُكّلُكـم راِع َو ُكّلُكـم َمسـئوُل َعـن َرِعیَّ

اجرای سیاسـت های کلی نظام  و » بیانیه گام 

دوم انقـاب اسـامی« پیـش گام بـود.

پی نوشت: 
* نویسنده و پژوهشگر.

1. برگرفتـه و اضافـات، سـخنان رهبرمعظـم انقـاب   
دردیداربـا اسـاتید، فضـا وطـاب حـوزه علمیـه قـم، 

.89 /7 /29
 2. برگرفتـه و اضافـات، دفتـر حفـظ و نشـر آثـار حضـرت 
آیة اللـه خامنـه ای، مؤسسـه پژوهشـی فرهنگـی انقاب 

اسـامی.

3. همان.



ی*
سام

ل ح
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وضعیـت جامعـه و جهـان، امـروزه کامـًا دگرگـون شـده و ایـن نگرانـی وجـود ف
دارد کـه مرجعیـت علمـی روحانیـت در امـور دینـی همچـون گذشـته به معنای 
یـک قضیـه حتمـی تلقی نشـود و قدری ایـن موقعیت دچار تنزل شـده باشـد. از 
سـوی دیگـر، مخاطبـان روحانیت نیـز متفاوت از گذشـته شـده اند، به گونه ای 
کـه در گذشـته مخاطبـان بـه پایین بـودن دانـش دینـی خـود اذعان داشـتند و 
رجـوع بـه عالمـان دینـی را فـرض می دانسـتند. امـا مخاطبـان امروز که بیشـتر 
دانش آموختـگان دانشـگاه یـا مرکز علمی انـد و احیانًا ذهن شـان درگیر مباحثی 
شـده یـا احسـاس می کنند مباحث و یا مسـائل مسـتحدثه را می فهمنـد؛ با تكثر 
و تنـوع آگاهی هایـی کـه بـا مرام های گوناگونـی که احیانًا مباحثـی در ضدیت یا 
تقلیـل جایـگاه مرجعیـت علمی و حتی مرجعیـت دینی روحانیت داشـته، روبه رو 
شـدند. بـا چنیـن نگاهی می تـوان موقعیت مرجعیت علمی روحانیت وارسـید که 

چگونـه شـأنیت آنـان در شـرایط اجتماعی امروز آسـیب پذیر کرده اسـت.

 چالش هـــــای
»مرجعیت روحانیت«

 در  گــام دوم
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گاهـی صنفـی كـه از موضـع اقتـدار بـه دور 

بوده و قدرت در دستش نبوده و اتفاقًا به عنوان 

ملجـأ و پناهـگاه مـردم در مقابـل رژیم مسـتبد 

گذشـته تلقـی می شـد، ناگهـان هم جـوار بـا 

قـدرت گـردد وضعیـت متفاوتـی پیـدا می كند. 

بـا فـرض این کـه حکومـت دینـی بـا مرجعیـت 

روحانیـت شـکل گرفتـه و مـورد حمایـت آنـان 

اسـت، چنان چه با مشـكل ناكارآمدی حكومت 

روبـه رو گـردد مـردم انتظـار دارند كـه روحانیت 

ماننـد گذشـته زبـان نقـد خـود را بـه كار گیـرد و 

صـدای رسـای آنـان باشـد، كـه در این بـاره بـا 

دشـواری هایی همـراه اسـت. گرچـه در مجموع 

بـه  نظـر می رسـد كـه »روحانیـت در گام دوم« 

تحـوالت جامعـه ایرانـی و سـوگیری نسـبت به 

جامعه سـازی اسـامی، در سـپهر تحـوالت در 

سـطح جامعـه جهانـی بـا چالش هایـی روبه رو 

خواهـد شـد، كـه در ایـن نوشـتار بـه فراخـور به 

آن هـا می پردازیـم.

 چالش نخست: نقش روحانیت و مدرنیته
بـا  روحانیـت مواجهـه  نخسـتین چالـش 

مدرنیتـه اسـت. جامعـه ایرانـی بیـش از یـک 

سـده درگیر ارتباط با دنیای مدرن شـده  اسـت. 

در ابتـدا مثـل هـر ارتباطی از طریق مسـیر غالب 

و مغلـوب، بخش های سـخت عصـر مدرن وارد 

جامعـه ایرانـی شـد، مثـًا تلگـراف و راه آهـن 

و ... این هـا بخش هـای سـخت عصـر مـدرن 

بـود. بخش هایـی کـه بـرای خـودش گرچـه 

می توانسـت عـوارض یـا پیامدهـای مفهومی و 

ارزشـی و معرفتـی داشـته باشـد، امـا آن قـدر 

مـا را درگیـر نمی کـرد. بـه مـرور بـا مفاهیـم 

نـرم عصـر مـدرن ارتبـاط بیشـتر پیـدا کردیـم. 

ایـن مفاهیـم نـرم هنگامـی کـه بـا حـوزه دیـن 

تماس پیدا می کنند، مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 

تأثیرهایـی بـر نهـاد حافـظ دیـن کـه روحانیت 

باشـد می گذارنـد. پـس از انقـاب نیـز مواجهـه 

پدیده هـای  و  مفاهیـم  ایـن  بـا  قدرتمنـدی 

مـدرن آن صـورت گرفـت و در جامعـه مـا بـه 

مفاهیـم  گسـترش پذیر  ویژگی هـای  خاطـر 

عصـر مـدرن، بـه ناچار مفاهیم نفوذ، اسـتقرار و 

گسـترش یافـت. بـه نظـر می رسـد در دهه های 

آینـده ایـن مفاهیم نرم عصر مدرن یا دسـت كم 

پنـج مفهـوم آن، مـا را بـه شـدت درگیـر خودش 

خواهـد کـرد.

اول: عقانیـت و تشـخیص فـردی؛ یعنـی 
انسان ها تشخیص فردی برایشان محترم، قابل 

اعتمـاد و قابـل ارجـاع اسـت. کسـی نمی تواند 

و نبایـد در جایـگاه عقـل دیگـری بنشـیند و از 

آن جایـگاه معرفـت، رفتـار و بـاوری را توصیـه 

كنـد یـا دسـتور دهد. این عقانیـت زاییده عصر 

مـدرن اسـت و بـرای تفسـیر پدیده هـا بـه عقل 

شـخصی ارجـاع می دهـد. عرصـه دیـن داری و 

به ویـژه عرصـه نهادهـای حافظ دیـن داری را که 

بخـش زیـاد آن بـر مبنـای ارجـاع و اعتمـاد بـه 

گـروه مرجـع دینـی اسـت درگیـر می کند.

دوم: تسـاهل و تسـامح رفتاری؛ بدین معنا 
کـه رفتـار یـک امر خصوصی اسـت و شـما باید 

اجـازه دهیـد هـر کسـی، هر آنچه را می پسـندد، 

عمل نماید. دو تفسیر از حریم خصوصی وجود 

دارد: یكی، بنا به تفسیر شرعی و دینی که حریم 

خصوصـی یعنـی هر آنچه )فعـل قبیح( در خانه 
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و پشـت دیـوار انجـام می شـود، 

جـرم به معنـای اجتماعـی تلقی 

نمی شـود امـا جـرم به معنـای 

شـرعی اسـت؛ دوم، نـگاه عصـر 

مـدرن اسـت، كه تفسـیر دیگری 

از حریـم خصوصـی در مفاهیـم 

آن اتفـاق افتـاده اسـت. در ایـن 

تفسـیر، افـراد در رفتـار شـخصی 

خـود آزادنـد و تـا وقتـی کـه بـه 

آزادی دیگـران صدمـه نمی زننـد 

یعنـی مخل امنیـت اجتماعی و 

آزادی دیگـران نیسـتند، آزادنـد. 

شـما  رفتـاری،  تسـامح  و  تسـاهل  ایـن  در 

بـه همـه حـق و اجـازه می دهیـد کاری را کـه 

می پسـندند، انجـام بدهند. پـس زمانی که نهاد 

دینـی روحانیـت به طـور مثـال از امربه معروف 

و موضوعـی ماننـد حجـاب و... سـخن بگوید با 

ایـن تفسـیر مفهومـی از حریـم خصوصـی و نیز 

ارزش گـذاری برای تسـامح رفتـاری، در تقابل و 

تضـاد قـرار می گیـرد.

سـوم: سكوالریسـم؛ كه یكی از مفاهیم رایج 
و مهم این عصر به شـمار می آید. سکوالریسـم، 

مقـررات  و  عمومـی  حـوزه  در  دیـن  یعنـی 

اجتماعـی نافـذ نیسـت، بلكـه در این جـا عقـل 

جمعـی حکومـت می کنـد. ایـن مسـئله هـم از 

حیطه هـای روشـنی اسـت که دیـن و مرجعیت 

نهـاد دینـی را تحـت فشـار قـرار می دهـد.

چهارم: كثرت گرایی و نسـبیت گرایی اسـت؛ 
مفاهیـم  معرفت شناسـی  بحث هـای  در  كـه 

بـر اسـاس  نهادهـای دینـی  روشـن دیـن و 

پشـتوانه ای کـه بـه گزاره هـای 

مطلـق مربـوط اسـت، مرجعیت 

پیـدا می کننـد. گزاره های مطلق 

از اطاق و ادعای حقیقت دین و 

گزاره هـای آن بـه عنوان حقیقت 

پشـتوانه  و  می شـوند  معرفـی 

نهادهـای  و  دینـی  مرجعیـت 

تلقـی می شـوند.  دیـن  حافـظ 

ایـن گزاره هـا بـا نسـبیت گرایی 

و کثرت گرایـی زیـر سـؤال قـرار 

گرفتـه و نیـز مرجعیـت دینـی 

چالـش  مـورد  را  روحانیـت 

اساسـی قـرار می دهنـد.

پنجـم: بحـث انتظـار بشـر از دیـن می باشـد؛ 
تفسـیر از دین و انتظار بشـر از دین در یک نگاه 

کارکردگرایانـه و سـودگرایانه مقبـول می افتـد، 

یعنـی دیـن باید در همیـن حیات دنیا و زندگی 

محـدود فوایـد خودش را نشـان دهد. 

شـکل های  بـه  پنج گانـه  مفاهیـم  ایـن 

مختلـف، هـر مقـدار جـای پـای خـود را در 

فضـای دینـی بـاز کنـد، نهـاد دیـن را بـه عنـوان 

گـروه مرجـع دینـی بـه چالـش خواهـد کشـید. 

همان گونـه کـه بـه نحـوی در غرب اتفـاق افتاد 

و رواج مفاهیـم مـدرن بـه تضعیـف مرجعیـت 

دینـی کلیسـا انجامیـد. بنابرایـن در آینده بنا بر 

قاعـده بـا اسـتقرار و گسـترش مفاهیـم مـدرن 

درگیـر خواهیـم شـد و دهه هـای گذشـته نیـز 

نشانگر تجربه روند رو به گسترش بوده ایم و به 

رغـم این که بـا انقاب اجتماعی در برابر مظاهر 

عصـر مدرن روبه رو گشـتیم، اما مفاهیم مدرن 

روحانیــت  چالــش  نخســتین 
اســت.  مدرنیتــه  بــا  مواجهــه 
جامعــه ایرانــی بیــش از یــک ســده 
مــدرن  دنیــای  بــا  ارتبــاط  درگیــر 
شــده  اســت. در ابتــدا مثــل هــر 
ارتباطــی از طریــق مســیر غالــب 
ســخت  بخش هــای  مغلــوب،  و 
عصــر مــدرن وارد جامعــه ایرانــی 
شــد، مثــًا تلگــراف و راه آهــن و ... 
این هــا بخش هــای ســخت عصــر 

بــود. مــدرن 
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رواج زیـادی یافتـه و ناخواسـته 

جایـگاه خودش را تثبیت كرده و 

زمینه هـای عرفی شـدن را فراهم 

سـاخته اسـت. عرفی شـدن یـا 

عرفی سـازی امـروزه تبدیـل بـه 

یـک جریـان عمومـی و جهانـی 

شـده و فراتر از اراده و میل افراد 

دارد. عرفی شـدن  قـرار  جوامـع 

کـه بـه نوعـی بـر جدایـی دین از 

سیاسـت و تقـّدس زدایـی از آن 

تأکیـد می کنـد، از نقـش دیـن 

منزلـت  کاهـش  بـر  و  کاسـته 

روحانیـت تأثیر می گـذارد. البته 

منظـور این نیسـت که کشـور ما 

در چرخـه عرفی شـدن قـرار دارد 

بلکـه یـک رونـد جهانـی اسـت و 

بـر کشـور ما تأثیـر می گذارد و به 

طـور طبیعـی آن قداسـت آمیختـه شـده با نهاد 

روحانیـت را تضعیـف کـرده و آن را کاهـش می 

. هد د

 بنابرایـن، سـؤال این كـه در مسـیر آینـده بـا 

ایـن جریان هـای فراگیر چه باید کرد؟ در پاسـخ 

گفتنـی اسـت، دسـت كم دو رویكـرد را می توان 

دنبـال كـرد: یـک، رویکـردی كه در نقـد مفاهیم 

مـدرن تـاش نمـوده اسـت و علیـه تثبیـت و 

اسـتقرار این مفاهیم مدرن ایستادگی می کند؛ 

دوم، بـه سـمت تولیـد مفاهیـم فرامـدرن رفته 

اسـت. ایـن رویكـرد بـا اقتباس برخـی مفاهیم 

مـدرن و دگردیسـی و تطـور در آن هـا مفاهیـم 

جدیـدی تولیـد می كند كه عاوه بر مقاومت در 

برابـر موج مفاهیم مدرن، امكان 

بیشـتری بـرای اقنـاع داراسـت. 

همان کاری که حضرت امام)ره( 

مقابـل جریـان مـدرن در عصـر 

خودشـان انجـام می دادند و آثار 

آن هم چنان باقی اسـت. ایشـان 

با ساخت وسـاز یـک مفهوم تازه، 

بـه جـای آن كـه مـا را وارد یـک 

مواجهـة متکلمانـه و انتقـادی 

بکنـد، میـدان بـازی مفاهیـم را 

عـوض کـرد. تغییر میـدان بازی 

مفاهیـم، دسـت كم موجـب این 

شـد مسـیری را كـه دوره پهلـوی 

در مدرنیسـم بـاز کـرده بود، دچار 

سـکته و وقفـه شـود. از ایـن رو،  

یـا  انتقـادی  چنان چـه جریـان 

جدی تـر  مفهوم سـاز  جریـان 

پیـش رود، امیـدواری نسـبت بـه تقویـت و یـا 

دسـت كم اسـتمرار مرجعیـت دینـی روحانیـت 

بیشـتر خواهـد بود.

 چالش دوم: هم زیستی روحانیت با قدرت
دومیـن چالـش مرجعیـت دینـی روحانیت، 

هم زیسـتی با قدرت اسـت. این هم زیسـتی به 

طـور معمـول آن معنویتـی کـه در فضای ذهنی 

جامعـه و تلقـی عمومـی وجـود دارد کاهـش 

می دهـد. در فرهنـگ و سـّنت مـا، درگیرشـدن 

بـا دنیـا، معنویـت را زایـل و یـا حفـظ آن را 

سـخت تر می کند. انسـانی که در متن تحوالت 

قـرار گرفتـه و می خواهـد معنویـت خـودش را 

حفـظ کنـد، بـه طـور طبیعـی بایـد پیچیده تـر 

نســبیت گرایی  و  کثرت گرایــی 
بحث هــای  در  کــه  اســت؛ 
معرفت شناســی مفاهیــم روشــن 
دیــن و نهادهــای دینــی بــر اســاس 
گزاره هــای  بــه  کــه  پشــتوانه ای 
مطلــق مربــوط اســت، مرجعیــت 
پیــدا می کننــد. گزاره هــای مطلــق 
از اطــاق و ادعــای حقیقــت دیــن و 
ــوان حقیقــت  ــه عن گزاره هــای آن ب
پشــتوانه  و  می شــوند  معرفــی 
نهادهــای  و  دینــی  مرجعیــت 
می شــوند.  تلقــی  دیــن  حافــظ 
گزاره هــا بــا نســبیت گرایی و  ایــن 
کثرت گرایــی زیــر ســؤال قــرار گرفتــه 
و نیــز مرجعیــت دینــی روحانیــت 
قــرار  اساســی  چالــش  مــورد  را 

می دهنــد.
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عمـل کنـد. روحانیـت تقـّدس و ایـن اصالـت 

خـودش را قبـًا در شـرایطی به دسـت آورده بود 

کـه در قـدرت به سـر نمی بـرد و بسـیار طبیعـی 

می باشـد، در شـرایطی که اآلن در قدرت اسـت، 

آسـیب پذیر شـود. به نظرمی رسـد، این موضوع 

یـک ریسـک بزرگـی اسـت کـه روحانیـت بنا به 

تکلیفـی کـه خودش احسـاس کـرده، وارد حوزه 

قـدرت سیاسـی شـود. اقامـه دیـن از تكالیـف 

روحانیـت اسـت كـه پـس از انقـاب تصور شـد 

بایـد از طریـق به دسـت گرفتـن قـدرت حاصـل 

شـود. ایـن امـر سـبب شـد روحانیت بخشـی از 

منزلت اجتماعی خودش را از دسـت بدهد و آن 

پیامـد را بـر جـان خریـده تا اقامه حدود شـرعی 

و اقامـه حکومـت دینـی کنـد.

پس از انقاب اسـامی و تأسـیس حکومت 

اسـامی، روحانیـت بـا پرسـش های اساسـی 

زیادی روبه رو شـد اگرچه از یک جایگاه ویژه ای 

در حكومـت  برخـوردار گشـت و 

تـوان تأثیرگـذاری آن را بیشـتر 

سـاخت. جایگاه ویـژه روحانیت 

بـا حضـور در بخش هـاى مهمى 

موجـب  حكومـت،  سـازمان  از 

تداخـل و تطابـق منابع و اهداف 

نهـاد روحانیت با نظام اسـامی 

و ایجـاد نوعـى تعلق و هم نوایى 

مهم تریـن  شـد.  آنـان  میـان 

روحانیـت  پیونددهنـده  عامـل 

تمایـات  سیاسـى،  نظـام  بـا 

ایدئولوژیـِك مبتنـى بـر فرهنگ 

بنابرایـن  بـوده اسـت.  شـیعى 

هم زیسـتی روحانیـت بـا حكومت اسـامی امر 

می باشـد. اجتناب ناپذیـری 

ایـن هم زیسـتی موقعیـت روحانیت را دچار 

دگردیسـی كـرد. از یـك سـو، مشـکاتی كـه در 

عرصه حکومت و حاکمیت دینی در محیط های 

اقتصـادی و اجتماعـی پدیـد می آیـد تأثیر خود 

را بـر جامعـه روحانیـت بـه عنـوان گـروه مرجع 

دینـی می گـذارد. بدیـن ترتیـب هـر مقـداری 

كـه حکومـت کارآمدتـر بشـود طبعًا آثـار مثبت 

خـودش را بـه همـان نسـبت بر گـروه مرجعیت 

دینـی گذاشـته و هر مقداری احیانـًا ناکارآمدتر 

باشـد، تأثیراتـش منفـی خواهـد بـود. امـروزه 

ناخواسـته میـان روحانیـت و مسـئله کارآمدی 

در جمهوری اسـامی پیوندی برقرار شـده است، 

یعنـی ایـن پیونـد، سـبب شـده کـه بـه همـان 

میزانـی کـه کارآمـدی جمهـوری اسـامی باال و 

پاییـن شـود، بـه همـان میـزان هـم قداسـت و 

مشـروعیت نهـاد روحانیت دچار 

قبـض و بسـط می شـود.

 ایـن واقعیـت را باید پذیرفت 

انقـاب  پیـروزی  از  بعـد  كـه 

اسـامی، روحانیـت بـه تدریـج 

وارد عصـر تصدی گـری سیاسـی 

شـد و بخشـی از ارکان حکومـت 

دینـی را بـر عهـده گرفـت. اگـر 

ماه هـای  در  را  قبًاروحانیـت 

رمضـان و محـرم می دیدیم و آن 

را در مکان هایـی مثـل حسـینیه 

و مسـجد و امثـال آن مشـاهده 

می کردیـم و اغلـب حضـورش به 

پذیرفــت  بایــد  را  واقعیــت  ایــن   
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  کــه 
اســامی، روحانیــت بــه تدریــج 
وارد عصــر تصدی گــری سیاســی 
شــد و بخشــی از ارکان حکومــت 
گــر  ا گرفــت.  عهــده  بــر  را  دینــی 
ماه هــای  در  را  قبًاروحانیــت 
رمضــان و محــرم می دیدیــم و آن 
را در مکان هایــی مثــل حســینیه 
و مســجد و امثــال آن مشــاهده 
می کردیــم و اغلــب حضــورش بــه 
یــک مــکان و یــک زمــان خاصــی 

می شــد مربــوط 
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یـک مـکان و یـک زمـان خاصی 

مربـوط می شـد، اما اكنـون از آن 

مکان و زمان سنتی خودش پا را 

فراتر گذاشـته و در همه زمان ها 

و در همـه مکان هـا مشـاهده 

می شـود. در هر جلسه ای حضور 

او را از نزدیـک لمـس می کنیـم، 

تلویزیـون  از  کانالـی  هـر  در 

بـا  بنابرایـن  می بینیـم،  را  او 

یـک پدیـده اجتماعـی روبـه رو 

هسـتیم كـه بنابـر تعبیـر برخـی 

بـا  روحانیـت  جامعه شناسـان، 

نوعـی »از جاکندگـی«  مواجـه 

شـده اسـت. ایـن از جاکندگی از 

یـک جهت پدیده مبارکی اسـت؛ 

چـرا کـه روحانیـت تـا بـه ایـن 

وضعیـت نمی رسـید نمی توانسـت بـه مقوالت 

بزرگ تـر زندگـی توجـه کـرده و از نزدیـک با امور 

نوعیـه و عمومـی انسـان معاصـر درگیـر شـود. 

از جـا و مـکان خـودش برخاسـت و در همـه 

جـا حضـور پیـدا کـرد و بـا ایـن كار نـه تنهـا بـه 

انتقاداتـی که روحانیت را به غیراجتماعی بودن 

متهـم می سـاخت پاسـخ داد، بلكـه در تحوالت 

اجتماعـی نیـز تأثیرگـذار شـد.

دیگـری  پیامدهـای  جاكندگـی  از  ایـن 

نیـز داشـت، چـرا كـه افزایـش حضـور و نقـش 

روحانیت در سـازمان های رسـمی مانند ادارات، 

دانشـگاه ها و حتی محافل نظامی می تواند دو 

بعد متناقض داشـته باشـد؛ از یک طرف باعث 

می شـود ارتباط روحانیت با قشـرهای مختلف 

پیونـد عینـی و نـه لزومـًا ذهنـی 

بیشـتر داشـته باشـد، امـا یـک 

اثـر مخـرب نیز خواهد داشـت و 

آن این کـه روحانیـت تبدیـل بـه 

کارمنـد شـود. در شـرایط فعلـی 

روحانیون از یک جایگاه ویژه ای 

برخوردارند كه از هم زیستی نهاد 

دیـن بـا سیاسـت حاصـل شـده 

اسـت، بنابراین تنهـا یک کارمند 

عـادی به شـمار نمی آینـد. وقتی 

اسـت؛  اداره  ایـن  در  روحانـی 

یعنـی تلقـی عمومـی بـر ایـن 

اسـت که او یـک قدرت مضاعف 

دارد، پـس مدیـر در نـگاه بـه او 

یـک ماحظاتـی دارد و همکاران 

او هم ماحظاتی دارند. از سـوی 

دیگـر، روحانـی کارمنـدی اسـت کـه از حقـوق 

خـود بایـد دفـاع کنـد؛ بنابرایـن قدرتـی ماورای 

قدرت سـایر همکاران خود خواهد داشـت. پس 

دیگـران ایـن را احسـاس تبعیـض می داننـد و 

روحانـی بـودن را یـک امتیـاز نامشـروع بـرای 

کارمنـد همکارشـان تلقـی می کننـد. حضـور 

فیزیکـی روحانیـون در سـازمان های رسـمی بـا 

افـت منزلـت و افـول اثرگذاری معنـوی و دینی 

روحانیـت همـراه خواهـد شـد. بدیـن ترتیـب 

رونـدی پیش رو خواهیم داشـت كه از یك سـو، 

بـه كاهش جایـگاه روحانی و معنوی روحانیت 

می انجامـد و از سـوی دیگـر، موقعیت و حضور 

او افزایـش خواهـد یافـت.

کــه  مقــداری  هــر  ترتیــب  بدیــن 
 
ً
کارآمدتــر بشــود طبعــا حکومــت 
آثــار مثبــت خــودش را بــه همــان 
نســبت بــر گــروه مرجعیــت دینــی 
 
ً
احیانــا مقــداری  هــر  و  گذاشــته 
تأثیراتــش  باشــد،  کارآمدتــر  نا
امــروزه  بــود.  خواهــد  منفــی 
و  روحانیــت  میــان  ناخواســته 
کارآمــدی در جمهــوری  مســئله 
شــده  برقــرار  پیونــدی  اســامی 
ــبب  ــد، س ــن پیون ــی ای ــت، یعن اس
کــه  کــه بــه همــان میزانــی  شــده 
کارآمــدی جمهــوری اســامی بــاال 
و پاییــن شــود، بــه همــان میــزان 
هــم قداســت و مشــروعیت نهــاد 
روحانیــت دچــار قبــض و بســط 

می شــود.
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 جامعه جوان و تغییر نسلی
چالش سـوم، كه روحانیت با آن روبه روسـت 

و همواره در حال گسترش است، مسائل مربوط 

به تغییر نسـلی اسـت. پدیداری نسـل جدید كه 

شـباهت كمتـری بـا خالقان و حافظـان انقاب 

داشـته و از درك متفاوتـی بـا آن هـا برخـوردار 

اسـت، بـر موقعیـت روحانیـت بـه عنـوان گروه 

مرجع تأثیر گذاشـته اسـت.  

جامعـه ایرانـی، یـک »جامعـه جوان« اسـت 

و خصلت های یک كشـور جوان را داراسـت. در 

ایـن جامعـه، جوانان در نقطـه چرخش تاریخی 

جابجایی نسلی قرار دارند و ظرفیت هاى مربوط 

به تحرك مانند شـور، هیجان، پویش و تكاپو را 

دارا هستند. از نظر دارا بودن احساسات و انرژى 

در نقطـه اوج منحنـى زندگـى 

خـود قـرار دارنـد. در همیـن حال 

ایده آل طلبـى  و  آرمان خواهـى 

در سرشـت جـوان جریـان دارد و 

او را بـه سـوى تغییـر اوضـاع بـه 

وضـع دل خـواه مى كشـاند. ایـن 

تنـو ع گرایـی، آنـان را بـه دنبـال 

چیزهـای تازه ای می كشـاند؛ چه 

در سـبک زندگـی، چه در معرفت 

و چـه در بـاور. از ثمـرات ایـن 

انتقـادی«  »تفکـر  تنوع طلبـی، 

نسـبت به وضع موجود و تمنای 

آینـده مطلـوب و آرمانـی اسـت. 

ایـن خصلت هـا به طـور طبیعی 

حـوزه دیـن را متأثـر می سـازد و 

روحانیـت را بـه عنـوان یک نهاد 

مرجـع دینـی بـه چالش می کشـاند. 

روحانیـت هنـوز یـک اقتدار جـدی به عنوان 

گـروه مرجـع دینـی  داراسـت و می توانـد حالت 

نسـبی پیـدا کنـد امـا در مواجهه با یـک جامعه 

جـوان باألخـره بحث هـای جدیـد پیـدا می کند، 

بحث هایی كه در زمینه نسل جوان در این چند 

سـال خیلی تعمیم و گسـترش پیدا کرده است. 

بنابرایـن اگـر بخواهـد مرجعیـت دینی خود را از 

دست ندهد باید در مواجهه با جوانان و جامعه 

جـوان، متفـاوت از گذشـته و بـه مقتضای فهم 

بـا  و آگاهی هـای دوران جدیـد و متناسـب 

ویژگـی انرژیـك آن عمل نمایـد. به طور طبیعی 

روایت هایـی کـه از دیـن ارائـه می کنـد، بایـد 

متفاوت از جامعه کهن سـال باشـد. روایت ها و 

برداشت هایی که از دین می کند 

بایـد بـه گونه ای باشـد تـا بتواند 

بـا آنـان ارتبـاط برقـرار نماید و با 

ایـن خصوصیـت انرژیک جوانی 

پیـدا  هم سـازی  و  هم خوانـی 

كنـد. هم چنیـن چـون جوانـان 

تنـوع  گـرا هسـتند، بایـد مجـال 

تنوع در رفتارهای دینی را ببینند؛ 

یعنـی منطقۀالفراغ های رفتاری 

اصالۀ االباحـه  نـگاه  و  دینـی 

ترتیـب  بدیـن  کننـد.  نـگاه  را 

روحانیـت  کـه  برداشـت هایی 

نبایـد  می دهـد  ارائـه  دیـن  از 

متصلـب و یا احیانًا غیرمنعطف 

باشـد، بلكه در این باره روحانیت 

بایسـتی نقدپذیر و پرسـش پذیر 

از  روحانیــون  فعلــی   در شــرایط 
یــک جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد 
کــه از هم زیســتی نهــاد دیــن بــا 
سیاســت حاصــل شــده اســت، 
کارمنــد  یــک  تنهــا  بنابرایــن 
عــادی به شــمار نمی آینــد. وقتــی 
اســت؛  اداره  ایــن  در  روحانــی 
یعنــی تلقــی عمومــی بــر ایــن اســت 
کــه او یــک قــدرت مضاعــف دارد، 
یــک  او  بــه  نــگاه  پــس مدیــر در 
او  همــکاران  و  دارد  ماحظاتــی 
هــم ماحظاتــی دارنــد. از ســوی 
کارمنــدی اســت  دیگــر، روحانــی 
کــه از حقــوق خــود بایــد دفــاع کند؛ 
بنابرایــن قدرتــی مــاورای قــدرت 
خواهــد  خــود  همــکاران  ســایر 

داشــت.
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باشـد. هـر یـك از ایـن ویژگی ها 

در  روحانیـت،  تعامـل  نـوع  و 

حفـظ یـا اقتدار مرجعیـت دینی 

روحانیـت در جامعـه می توانـد 

موجـب  احیانـا  و  اثرگـذار 

تضعیـف شـود. در حـال حاضـر 

روحانیـت،  و  حـوزه  داخـل  در 

وجـود  مختلفـی  جریان هـای 

دارد كـه نسـبت بـه پدیده هـای 

جدیـد بـه شـكل های مختلفـی 

رفتـار می كننـد. برخـی رویكـرد 

سنت اندیشـانه تری نسـبت بـه 

مقـوالت جدیـد دارند و برخی با انعطاف بیشـتر 

عمـل می كننـد. این کـه فضـای روحانیـت بـه 

کـدام طـرف پیـش خواهـد رفـت، ایـن مسـئله 

آینده پژوهانـه اسـت. به نظـر می رسـد فضـای 

روحانیـت تـا حد قابل توجهی به سـمت جریان 

انعطـاف حرکـت می کند و خواهد کرد. چنان که 

ورودی هـای حـوزه و مجموعه نسـل های جدید 

کـه در چنـد دهه اخیر به حـوزه آمده اند، حداقل 

جـای پایـی را برای جریـان منعطف باز کرده اند. 

ایـن جریـان منعطـف اآلن نسـبت بـه دو دهـه 

قبـل جدی تـر اسـت؛ یعنـی عناصـر بیشـتر و 

بنابرایـن صـدای  نیروهـای متکثرتـری دارد. 

یـک دیـن عقانـی بـا انـرژی منعطـف در عیـن 

التـزام بـه اصـول کان شـرعی و دینی بیشـتر از 

قبـل از روحانیـت شـنیده خواهد شـد و این امر 

می تواند نسـبت به آینده امیدوار کننده باشـد.

 فرجام سخن
بی گمـان موفقیـت روحانیـت  بـه شـرایط 

دارد؛  بسـتگى  جامعه پذیـرى 

جامعه پذیـرى مهم تریـن عامـل 

شـكاف هاى  برداشـتن  بـراى 

اجتماعـى در زمانـى اسـت كـه 

در  مشـخص  به طـور  نسـل ها 

حـال عوض شـدن هسـتند. اگـر 

پیشـین  نسـل هاى  الگوهـاى 

بـراى نسـل نوپدیـد اقناع كننـده 

نسـلى  شـكاف هاى  باشـد، 

تحمل پذیـر مى شـود و جامعـه 

دچـار بحـران هویـت نمى گـردد. 

در حـال حاضـر روحانیـت بخش 

قابل توجهی از منابع جامعه پذیری را در اختیار 

دارد كـه بایسـتی آن هـا را به فعالیت واداشـت. 

آموزش هـای  از  زیـادی  بخـش  مثـال  بـرای 

رسـمی و غیر رسـمی دینی با پشـتوانه حکومت 

انجـام می گیـرد. روحانیـت در بسـیاری از ایـن 

آموزش ها در مدارس و دانشگاه ها، محیط های 

اداری و رسـانه های عمومی به تبلیغ امر دینی 

می پـردازد. ایـن امکان نیازمند نوسـازی اسـت؛ 

زیـرا جامعـه همـواره در حـال افزایـش آگاهـی 

اسـت و روحانیـت بایـد بـه مقتضـای زمانه گام 

مؤثـر بـردارد.

از سـوی دیگـر، در حوزه هـای اخاقـی و 

رفتـاری روحانیـت بـه عنوان گـروه مرجع دینی 

بیشـتر مـورد توجـه قـرار می گیـرد؛ از آنان توقع 

مـی رود در پوشـش، گفتـار، نوشـتار، اخـاق، 

رفتـار و ... الگـو باشـند. عـاوه بـر آن زندگـی 

شـهری اقتضـای یـک نظـم و زمان شناسـی را 

دارد،  بنابرایـن نظـم، وقت شناسـی و رعایـت 

برداشــت هایی  ترتیــب  بدیــن 
ارائــه  دیــن  از  روحانیــت  کــه 
یــا  و  متصلــب  نبایــد  می دهــد 
 غیرمنعطــف باشــد، بلکــه 

ً
ــا احیان

بایســتی  روحانیــت  این بــاره  در 
نقدپذیــر و پرســش پذیر باشــد. 
گی هــا و نــوع  هــر یــك از ایــن ویژ
یــا  تعامــل روحانیــت، در حفــظ 
اقتــدار مرجعیــت دینــی روحانیــت 
و  اثرگــذار  می توانــد  جامعــه  در 
شــود. تضعیــف  موجــب  احیانــا 
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مقـررات، چیزهایـی اسـت کـه از روحانیـون در 

حـوزه رفتـاری انتظـار مـی رود. در حـوزه دینی، 

روحانـی نبایـد تصـور کنـد کـه او فقـط عالم به 

دیـن اسـت و دیگـران جاهـل؛ بایسـتی تحمـل 

نقدهـای شـدید، سـؤال ها و شـبهات جـدی را 

داشـته باشـد و از همـه مهم تـر معلومات دینی 

قوی تـری داشـته باشـد. 

چنان چـه نـوع برخـورد روحانیـت در مواجـه 

بـا سـایر اقشـار و گروه هـای اجتماعـی نیازمند 

یـک  نـوع بازسـازی های منطقـی اسـت، بایـد 

بـه ایـن بازسـازی ها توجـه نمود. اگر احسـاس 

کردیـم نوع معیشـت روحانیـت دچار تغییراتی 

شـده کـه نـگاه مـردم بـه او را عـوض کـرده، باید 

الگـوی معیشـت روحانیـت را مجـددا سـامان 

بدهیـم. از سـوی دیگـر، رابطـه بـه هم پیوسـته 

روحانیـت و کارآمـدی نظـام را منفک سـازیم و 

بـه مـردم توضیـح دهیـم کـه تازمی بیـن این 

دو موضـوع وجـود نـدارد؛ البتـه بـه گونـه ای که 

خـود روحانیـت همـواره خـودش را بـا کارآمدی 

نظـام گـره نزنـد و تصـور نکننـد کـه نظـارت و یا 

ایـراد بـر قـدرت سـامانه دین را به هـم می ریزد. 

بنابرایـن بایـد یـک فضـای آزادی را فراهـم 

کـرد و ایـن رابطـه و پیونـد غیـر مـازم را بـرای 

مـردم توضیـح داد، ایـن مسـئله در واقـع کمک 

می کنـد کـه روحانیت هم چنـان به عنوان گروه 

مرجـع باقـی بمانـد وگرنـه نهاد و گـروه دیگری 

مانند روشـن فکران مذهبی، مداحان و ذاکران،  

عرفان هـای نوظهور و گروه های صوفی منشـانه 

و... بـه تدریـج جایگزیـن آن شـده و مرجعیـت 

بـر عهـده می گیرنـد و یـک  را  ترویـج دیـن 

مسـلكی را متناسـب با خودشـان در میان مردم 

ترویـج می دهنـد. در حـال حاضـر بـا مراجعه به 

پیمایش هـای اجتماعـی کـه به انجام رسـیده، 

می تـوان گفـت کـه به رغم وجـود اختاالتی در 

مرجعیـت دینـی روحانیت، تاکنـون هنوز هیچ 

گـروه و نهـادی نتوانسـته قابلیت هـای خودش 

را بـرای مـردم ثابـت کنـد و آن هـا را قانـع کنـد 

کـه جایگزیـن قابل اعتمـادی برای روحانیت در 

مرجعیت دینی باشد. این جایگزینی، کار بسیار 

پیچیده و مهمی اسـت که احتمال نمی رود که 

بـه سـادگی اتفـاق بیفتد. البتـه روحانیت نباید 

زمینـه را بـرای ظهـور چنین رقبایی فراهم کند و 

باید آسـیب های خودش را رفع و برطرف نماید 

و نگـذارد ایـن اتفـاق نامبـارک بیفتد.

پی نوشت: 
* عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه 

اسـامی.
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بیانیـه گام دوم را می تـوان  یكـی از مهم تریـن اسـناد راهبـردی انقاب اسـامی 
دانسـت کـه به مثابـه نقشـه راه، اولویت هـا و جهت گیری هـای عمـده ملـت ایران 
را در چهار دهـه آینـده تعییـن می کنـد. ایـن بیانیـه سـه اولویت اصلـی را به صورت 
توأمان مطرح کرده اسـت: خودسـازی، جامعه پردازی و تمدن سـازی. در بسـیاری 
از مانیفسـت های اساسـی دنیـا، بـه دلیـل تسـلط انگاره هـای مادی و تـک بعدی، 
عمدتـًا بـر یكـی بعـد از ابعـاد زیربنایی حیات فردی و اجتماعی اشـاره شـده و یا به 
یک مؤلفه خاص اصالت داده شـده اسـت. به عنوان مثال مانیفسـت کمونیسـت که 
توسـط مارکـس و انگلس نوشـته شـد، بـر تحلیلی مـادی و ماتریالیسـتی ابتنا یافته 
اسـت. نیـز بر یـک طبقه خاص )طبقه کارگـر( تأکید می کنـد. هم چنین بر اصالت 
جمـع اسـتوار اسـت. یـا در برخـی مانیفسـت هایی بـا رویكـرد لیبرالـی )کـه نقطه 
اشـتراک آن بـا انگاره هـای سوسیالیسـتی اسـت( می بینیم که عاوه بـر انگاره های 
ماتریالیسـتی را متصور می باشـد. اصالت فرد، از اهمیت محوری برخوردار اسـت. 
حـال آن کـه در بیانیـه گام دوم هـم مـاده و فیزیـک حضـور دارد ) بـدون آن که هر 
کـدام به تنهایی اصالت داشـته باشـد( و هـم معنا و متافیزیک جایـگاه ویژه ای پیدا 
می کنـد. هـم دنیـا اهمیـت دارد و هم آخرت. هـم فرد اهمیت پیـدا می کند ) تأکید 
بـر خودسـازی( هـم جامعـه اهمیـت دارد ) جامعه پـردازی( و هـم فـرد و جامعه در 
یـک نـگاه فراینـدی و نـه ایزولـه مورد توجـه قرار می گیرنـد و در افق تمدن سـازی 
مـورد توجـه قـرار می گیرنـد. )تمدن سـازی(. لذاسـت کـه در بیانیـه هـر سـه بعد 

خودسـازی، جامعـه پـردازی و نظام سـازی بـه صورت توأمان آمده اسـت. 

بیانیه گام دوم؛
نظریه دولت و روحانیت؛

طالب جوان و  طرحی برای فردا
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نظم- انقالب
بـا نگاهـی بـه کلیـت بیانیـه 

می تـوان نقطـه کانونـی بیانیـه 

را طـرح نظریـه نظـام انقابـی در 

بیانیـه دانسـت یکـی از مراحـل 

اساسـی در هـر انقـاب، تبدیـل 

نهضـت به نهاد یـا تبدیل انقاب 

بـه نظم مسـتقر بـه ویژه در قالب 

دولت  اسـت. عمده کارشناسـان 

و نظریـه پـردازان انقـاب بـر این 

باورانـد کـه جامعـه آن گاه کـه 

تکانه های شدید انقاب را پشت 

سـر بگـذاد وارد  مرحلـه ترمیدور 

یـا فروکـش کـردن شـور انقابی 

مـی شـود و پـس از آن اسـت که 

دوران نظام سازی  آغاز می شود. 

اصـواًل در تلقـی رایـج، انقاب معمـواًل با بحران 

سیاسـی آغـاز مـی شـود و بـا سـامان سیاسـی 

بـه پایـان می رسـد. درواقـع انقـاب زمانی آغاز 

می شـود که قدرت سیاسـی انحصاری دولت در 

بوتـه آزمـون قـرار می گیرد و شکسـت می خورد 

و هنگامـی بـه پایـان می رسـد کـه همان قدرت 

دوبـاره بـه دسـت رژیم جدید، اسـتقرار می یابد.  

بنابرايـن، انقـاب جریانـی موقـت، غیـر دائمی 

و پایان پذیـر اسـت.  طبـق ایـن تلقـی ، انقـاب 

نوعـی بـی ثباتـی و آنارشـی محسـوب مـی 

شـود حـال آن کـه  نظـام سـازی بـا نوعـی ثبات 

همـراه اسـت، لـذا انقـاب و نظـم، توأمان قابل 

جمـع نیسـتند و وضعیتـی پارادوکسـیکال را 

شـکل می دهـد و لـذا هـر گونـه 

سـخن گفتـن از نظریـه دولـت 

آن هـم در یـک شـرایط انقابـی، 

امـری مهمـل و یـا حداکثـر فاقد 

معنـا دانسـته می شـود. البتـه 

برخـی مارکسیسـت های منتقـد 

سـرمایه داری نظیـر تروتسـکی 

انقـاب دائمـی را بـرای غلبـه بـر 

محافظه کارِی دوران نظام سازِی 

پسـاانقاب پیشـنهاد می کنند و 

برخـی دیگـر  انقـاب در انقـاب 

را پیشـنهاد می دهنـد. ایـده ای 

کـه انقاب اسـامی بـرای دولت 

سـازی در گام دوم خود)چهـل 

سـال دوم( پیشـنهاد می        دهد، 

نظریـه "نظـام انقابی" اسـت.

 روشـن فکری و محـو انقالب از افـق تأمل ورزی 
در باب دولت

یکـی از غفلت هـای بـزرگ روشـن فکران در 

نظریه پـردازی در بـاب دولـت در ایـران، غفلـت 

از انقـاب اسـامی اسـت. اصـواًل نظریه پردازی 

در بـاب دولـت در یـک نظـام انقابـی، بسـیار 

متفـاوت از نظریه پـردازی در یـک نظـام غیـر 

انقابـی اسـت؛ چـه این کـه سیاسـت و امـر 

سیاسی و به  تبع دولت) به عنوان نقطه کانونی 

سیاسـت(، آن گاه کـه در نسـبت بـا انقاب فهم 

شـود،  تحـوالت مهمـی را موجـب خواهـد شـد. 

بـه عنـوان مثال انقاب اسـامی ایـران، موجب 

شـکل گیری نسـل جدیـدی از نظریـات انقـاب  

مــاده  هــم  دوم  گام  بیانیــه  در 
)بــدون  دارد  حضــور  فیزیــک  و 
تنهایــی  بــه  کــدام  هــر  آن کــه 
اصالــت داشــته باشــد( و هــم معنــا 
ویــژه ای  جایــگاه  متافیزیــک  و 
پیــدا می کنــد. هــم دنیــا اهمیــت 
فــرد  هــم  آخــرت.  هــم  و  دارد 
کیــد بــر  اهمیــت پیــدا می کنــد ) تأ
خودســازی( هــم جامعــه اهمیــت 
دارد )جامعه پــردازی( و هــم فــرد 
و جامعــه در یــک نــگاه فراینــدی 
قــرار  توجــه  مــورد  ایزولــه  نــه  و 
می گیرنــد و در افــق تمدن ســازی 
می گیرنــد. قــرار  توجــه  مــورد 
کــه در  )تمدن ســازی(. لذاســت 
بیانیــه هــر ســه بعــد خودســازی، 
جامعــه پــردازی و نظام ســازی بــه 

اســت. آمــده  توأمــان  صــورت 
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شـد و تحوالتـی جـدی در ایده ها ف

و نظريـات برخـی از مهم تریـن 

چـون  انقـاب  نظریه پـردازان 

رقـم  را  دیگـران  و  اسـکاچپول 

عربـی  انقاب هـای  یـا  زد. 

طـی سـال های 2011 ـ 2012 در 

کشـورهای مصـر، تونس و لیبی 

باعث شـد تا فقه اهل سـنت که 

تـا پیش از ایـن، یک فقه امنیت 

محور باشـد، در آسـتانه چرخشی 

پارادایمیـک و رو بـه سـوی فقـه 

عدالـت محـور  قرار گیرد. این که 

قیـام علیـه حاکـم ظالم و فاسـد 

و انقـاب علیـه او کـه کمتـر در 

میـان رجـال دینـی اهـل سـنت 

یافـت مـی شـود، بـه یک بـاره 

تبدیل به یک مسـئله جدی می شـود، نشـان از 

اهمیـت و تآثـر انقـاب و ضـرورت حضور آن در 

افـق نظریه پـردازی در بـاب دولـت اسـت.

  این که ایده های عمده روشـن فکران ایرانی 

در بـاب نظریـات دولـت عمدتًا اقتباسـی بوده و 

حداکثـر در طلـب و تمنای دولت مدرن متوقف 

می مانـد و فاقـد هـر گونـه طرح ایجابـی بدیع و 

متناسـب با زیسـت بوم ایرانی اسـامی اسـت، 

بـه نظـر دو دلیـل دارد: اول، بـه سـیطره دانـش 

سیاسـی اثباتـی در ایـران بـر مـی   گـردد. دانش 

سیاسـی  اثباتـی ذاتـًا یـک دانـش محافظه کار 

اسـت و نه تنها به انقاب نمی اندیشـد و حتی 

ضـِد اندیشـه ورزی دربـاره انقـاب محسـوب 

می شـود، بلکه ضـد نظریه پـردازی درباره دولت 

هـم هسـت؛  دولـت  نظریـه  و 

چـه این کـه اصـواًل نهادگرایـی 

جدیـد کـه از اواخـر دهـه هفتـاد 

در  را  دولـت  نظریـه  میـادی 

کانـون تامـات خـود قـرار داده، 

و  رفتارگرایـی  بـه  واکنـش  در 

غفلـت از رویکردهـای نهـادی به 

سیاسـت و دولـت شـکل گرفت. 

البتـه این کـه خـود نهادگرایـی 

جدید اساسـًا تا چه حد توانسـته 

بـه طـور بنیـادی بـه نهـاد دولت 

بیندیشـد و یـک نظریـه دولـت 

هنجـاری و تجویـزی ارائـه دهد، 

بحـث دیگـری اسـت، چنانکه به 

بـاور برخی منتقـدان، وجه تفوق 

بـه  نسـبت  جدیـد  نهادگرایـی 

رفتارگرایـی صرفـا جابه جایـی حـوزه پژوهش از 

فـرد بـه دولـت اسـت و نه تحولـی عمیق در فهم 

از سیاسـت و دولـت.

 ایـن مسـئله امـا دلیل دیگـری هم دارد و آن 

بیشـتر سیاسـی اسـت تا این که پای در سـاحت 

اندیشـه داشـته باشـد. انقاب هراسی پوپری را 

می تـوان یکـی از اصلی تریـن علـل روی گردانی 

روشـن فکران از تامل در نسـبت انقاب و نظریه 

دولـت دانسـت. ایـن گزاره کـه دوران انقاب ها 

به سـرآمده) که گزاره ای اسـت عمدتًا سیاسی به 

جهـت حفـظ وضـع موجود( باعث شـده تا عمًا 

انقـاب و انقـاب اندیشـی از افق نظریه پردازی 

در بـاب دولـت محـو شـود. البتـه ایـن روی 

گردانـی آن گاه کـه از جانب روشـن فکران لیبرال 

انقاب های عربی طی سال های 
مصر،  کشورهای  در   2012 ـ   2011
فقه  تا  شد  باعث  لیبی  و  تونس 
این،  از  پیش  تا  که  سنت  اهل 
یک فقه امنیت محور باشد، در 
و  پارادایمیک  چرخشی  آستانه 
رو به سوی فقه عدالت محور  قرار 
کم  حا علیه  قیام  که  این  گیرد. 
او  انقاب علیه  و  و فاسد  ظالم 
که کمتر در میان رجال دینی اهل 
سنت یافت می شود، به یک باره 
جدی  مسئله  یک  به  تبدیل 
می شود، نشان از اهمیت و تآثر 
در  آن  حضور  ضرورت  و  انقاب 
افق نظریه پردازی در باب دولت 

است.
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ش اروپایـی و آمریکایـی صـورت می پذیـرد، امـری 

اسـت طبیعی اما تعجب این جاسـت که بنا به 

تعبیـری،  همیـن موضـع و سـخن را نیـم قـرن 

بعـد از پوپـر، کسـانی در ایران بـه زبان می آورند 

که از اهالی سـرزمین های چپاول شـده از سـوی 

متروپل انـد و درگیـرِ یـک انقـاب نجات بخش) 

انقـاب اسـامی ایـران( کـه صحنـه جهانـی را 

بـه نفـع ملت هـای تحـت سـتم دگرگـون کـرده 

اسـت، بوده اند.

 گام دوم و نظریه نظام انقالبی
رهبـر انقـاب در بیانیـه گام دوم، نظریـه 

نظـام انقابـی را بـه مثابـه الگـوی دولت در گام 

دوم انقـاب پیشـنهاد می کنـد و در فرازي مهم 

چنیـن بیان مـی دارد: 

"انقـاب اسـامی پـس از نظام سـازی، بـه 

رکود و خموشـی دچار نشـده و نمی شود و میان 

جوشـش انقابـی و نظـم سیاسـی و اجتماعـی 

تضـاد و ناسـازگاری نمی بینـد، بلکـه از نظرّیـه  

نظـام انقابـی تـا ابـد دفـاع می کند." 

صحبـت از جوشـش انقابـی، آن هم درسـت 

در زمانـی کـه مـا با یک نظم و سـامان سیاسـی 

مواجهیـم، امـری غریـب بـه نظر 

می رسـد! ایـن ایـده بـی تردیـد، 

انقـاب دائمـی هـم نخواهد بود 

کـه جریـان بـی پایـان تعارضات 

و تغییـرات اجتماعـِی طبقاتـی 

محسـوب شـود. پس آن گاه این 

سـؤال مطرح می شـود که منظور 

از انقاب در نظریه نظام انقابی 

بـه چـه معناسـت؟ چـه تلقـی ای از انقـاب در 

ایـن نظریـه وجـود دارد کـه می تـوان در افق آن 

از دولت سـازی، نظام سـازی و جامعه پـردازی 

سـخن گفت. 

آنچـه تـا بدین جا عنوان شـد، الزامًا نه پاسـخ 

بـه ایـن پرسـش کـه "چگونـه می تـوان از جمع 

توأمـان نظـم و انقـاب سـخن گفـت؟"  بلکـه 

صرفـًا تـذکاری اسـت بـه اهمیـت این پرسـش 

کـه کمتـر بـدان توجه می شـود. پرسشـی که در 

پرتو الهام بخشـی، پرسـش آفرینی و افق گشایی 

انقـاب اسـامی، می توانـد بـه صورتـی جـدی 

بـرای مـا) بـه ویـژه روحانیـت خصوصـًا طـاب 

جـوان بـه عنـوان یکـی از مخاطبـان اصلـی این 

بيانيـه( در نظریه پـردازی دربـاره دولـت مطـرح 

شـود. اهمیـت ایـن پرسـش، بـه نظـر از پاسـخ 

بـه آن مهم تـر اسـت،  طـرح چنیـن پرسـش نـه 

تنهـا منفعانـه نیسـت کـه از اسـاس می توانـد 

زمیـن بـازی را تغییـر دهد و میدانـی فراخ برای 

نظریه پـردازی دربـاره دولـت در ایـران معاصـر 

فـراروی ما بگشـاید.

  روحانیت و نظریه نظام انقالبی
جـزو  می تـوان  تقریبـًا  را  روحانیـت  واژه 

واژگان مبهـم و سـیال و غیـر 

قابـل اجمـاع دانسـت مگر آن که 

بـر مبنـای اصطاحـی و رایـج آن 

توافقـی صورت بگیـرد. منظور از 

روحانیـت در این جا یک کاسـت 

یـا طبقـه اجتماعی در کنار سـایر 

طبقات اجتماعی نیسـت. شهید 

بهشـتی دربـاره مفهوم روحانیت 

از  پــس  اســامی  انقــاب 
نظام ســازی، بــه رکــود و خموشــی 
دچــار نشــده و نمی شــود و میــان 
جوشــش انقابی و نظم سیاســی 
و اجتماعــی تضــاد و ناســازگاری 
نمی بینــد، بلکــه از نظرّیــه  نظــام 

انقابــی تــا ابــد دفــاع می کنــد.



62

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
عباراتـی دارد کـه نشـان می دهـد ایـن مفهـوم، ف

یـک مفهـوم وارداتـی اسـت و 

اسـامی  فرهنـگ  در  اصالتـی 

این چنیـن  آن  دربـاره  و  نـدارد 

بیـان مـی دارد: 

"در اسـام و فرهنـگ اصیـل 

اسـام، مـا روحانـی و روحانیت 

نداریـم. آنچـه در فرهنـگ اصیل 

اسـام داریـم عالـم اسـت؛ عالم 

متعهـد، آگاه، فقیـه. روایـات ما 

در زمینـه روحانـی و روحانیـت 

نیسـت. بلکه در زمینه علماسـت. واژه روحانی 

از واژه هایـی اسـت کـه از آیین هـای هنـدی و 

بعـد زرتشـتی و مسـیحی بـه جامعه مـا منتقل 

شـده اسـت، بـه خصـوص ایـن را آدم در جامعه 

مسـیحیت خیلـی خوب و روشـن مـی بیند، آن 

هم در مسـیحیت کلیسـای کاتولیـک. در آیین 

مسـیحیت کیسـای کاتولیک، پاپ و کشـیش 

هـا، موجـودات روحانـی هسـتند، مثـل این که 

یـک پارچـه روح انـد، از ايـن رو ازدواج هم نباید 

بکننـد، ولـی در اسـام این گونـه نیسـت."

بـا پيش فرضـي كه اشـاره شـد، مـا در جامعه 

بـا یـک مفهومـی به نام روحانیـت مواجهیم که 

یـک درک عمومـی و ارتـکازی از آن وجـود دارد 

و می تـوان بـرای ادامـه بحـث، همیـن تلقـی را 

مبنا قرار داد. شـهید بهشـتی با اتکای به همین 

درک عمومـی، قدری آن را مفهوم پردازی علمی 

می کنـد و این چنیـن مـی آورد: "بـه هـر حـال 

بخواهیـم یـا نخواهیـم، این واژه بـه فرهنگ ما 

هـم آمـده اسـت.امروز مـی گوینـد: روحانیون، 

روحانیـت، جامعـه روحانیـت. سـر کلمـه هـم 

کـه نمی شـود این قـدر ایسـتاد. 

سـعی کنیـم محتـوا را درسـت 

کنیـم. اکنـون وقتـی می گوییم 

روحانیـت، یعنی علمای صاحب 

علـم و تقـوا کـه توانایـی الگـو 

بـودن بـرای جامعـه را داشـته 

باشـند، الگـو در اندیشـه خالـص 

اصیـل اسـامی و الگـو در عمـل 

اسـامی."

روحانیت در مبارزه با  انقاب 

اسـامی نقـش خطیر رهبـری نهضت را بر عهده 

داشـته اسـت. این کـه حـوزه را مـادر انقـاب 

دانسـته اند، پربی راه نیسـت. حوزه و روحانیت 

همـان طـور کـه در بـه ثمـر نشسـتن انقـاب 

اسـامی نقـش ویـژه ای داشـت، در تـداوم آن 

نقشـی بی بدیـل خواهـد داشـت. ایـن نقـش به 

ویـژه در نسـبت با نظریـه نظام انقابی، اهمیت 

خاصـی پیـدا می کند. 

  هدایت سیاسی روحانیت و نظریه نظام انقالبی
از نظـر رهبـر انقـاب، روحانیت سـه کارویژه 

مهـم دارنـد: هدایـت دینـی، هدایت سیاسـی و 

خدمـات اجتماعـی.1 ایشـان در ترجمـان نظریه 

نظـام انقابـی در اندیشـه رهبـر انقـاب را بـه 

یـک معنـا می تـوان  "دولت اسـامی" دانسـت. 

پنـج  فراینـد  در  خامنـه ای  آیـۀاهلل  حضـرت 

مرحلـه ای تمدن سـازی و یـا حرکـت بـه سـوی 

تمـدن اسـامی، سـومین موقـف از مواقـف 

می داننـد.  اسـامی  دولـت  را  تمدن سـازی 

در اسام و فرهنگ اصیل اسام، 
نداریم.  روحانیت  و  روحانی  ما 
اسام  اصیل  فرهنگ  در  آنچه 
داریم عالم است؛ عالم متعهد، 
زمینه  در  ما  روایات  فقیه.  گاه،  آ
نیست.  روحانیت  و  روحانی 

بلکه در زمینه علما ست.
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ش دولـت اسـامی را به یک معنـا می توان صورت 

عینـی نظریـه نظـام انقابـی دانسـت. نظریـه 

نظـام انقابـی بـدون فرض روحانیـت انقابی و 

حـوزه انقابـی، مفهومی غیر قابل تحقق اسـت. 

روحانیـت انقابـی، عمیقـًا متعهـد بـه اسـام 

سیاسـی اسـت. در ایـن نـگاه، اسـام صرفا یک 

دیـن فـردی شـخصی اخاقـی نیسـت. بلکـه 

عمیقـًا ابعـاد اجتماعـی پیـدا می کنـد. حتی در 

بحث ابعاد اجتماعی باید به این مسـئله توجه 

داشـت که کارکرد و دایره شـمولی که روحانیت 

انقابـی بـرای اسـام در نظـر می گیـرد، بسـی 

گسترده تر از رویکردی است که دین را به مثابه 

یـک نهـاد اجتماعـی تعریـف می کنـد امـا یـک 

نهـاد اجتماعـی غیـر حکومتی و غیر نظام سـاز. 

در برخـی تلقـی هـا از دین) به ویـژه تلقی هایی 

کـه تحـت تأثیـر مباحـث جامعه شناسـی دین 

اسـت(، اسـام یـک نهـاد اجتماعـی اسـت، اما 

نهـادی کـه کارکردهـای محـدود اجتماعی دارد 

و وظایـف کامًا مشـخصی بدان 

محـول شـده اسـت نظیـر نهـاد 

خیریـه که متولی کارهای خاِص 

غیرحکومتی در جامعه است و یا 

نظیـر نهـاد آمـوزش و پرورش که 

گرچـه کارکردهای گسـترده تری 

نسـبت به نهادهـای خیریه دارد، 

امـا محـدود بـه موضـوع خاصی 

اسـت. اكنون در تلقی انقابی از 

حـوزه و روحانیـت ، دیـن نه تنها 

یک امر فردی و شخصی نیست، 

بلکـه صرفـًا یـک نهـاد اجتماعِی 

عمومِی غیر حکومتی هم محسـوب نمی شـود 

بلکـه صاحیـت و کفایـت ساختارسـازی، نظام 

سـازی و جامعه پردازی را نیز دارد. چنین تلقی 

از اسـام را مـی تـوان اسـام انقابـی هـم نـام 

نهـاد. بدیهـی اسـت کـه نظریـه نظـام انقابـی 

بـه شـدت بـر فهـم اسـام انقابـی ابتنـا یافتـه 

اسـت. بـه تعبیـر دقیق تـر، اسـام انقابـی، 

روح یـک نظـام انقابـی اسـت و ایـن قرائـت از 

اسـام اسـت که در تمامی حوزه های سیاسـی) 

اعـم از سیاسـت خارجـی و سیاسـت داخلـی(، 

فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی، جهت و معنا 

می بخشـد.

ــراروی  ــی ف ــام انقاب ــده نظ ــر ای ــا تصوی ب

روحانیــت بــه ویــژه در ســال های پــس از 

انقــاب و به خصــوص در گام دوم انقــاب 

اســامی کــه محوریــت خــود را نظریــه نظــام 

انقابــی قــرار داده، کارکــرد روحانیــت در ایــن 

تحــوالت  دســت خوش  جدیــد،  مواجهــه 

فراوانــی شــده اســت؛ چنان کــه 

ــد  ــتر خواه ــز بیش ــده نی در آین

ــت را  ــای روحانی ــد. کارکرده ش

تــوان  یــک تقســیم بندی  در 

بــه دو نــوع  کارکــرد تقســیم 

موقعیتــی.  و  ســنتی  کــرد: 

موقعیتــی  کارکردهــای 

از  دســته  آن  بــه  روحانیــت 

وظایــف و کارکردهــا اشــاره دارد 

کــه بــر حســب موقعیــت   هــای 

می شــوند.   آفریــده  تاریخــی 

همــکاری یــا مخالفــت بــا قدرت 

از  انقابــی  تلقــی  در  کنــون  ا
نــه  دیــن  روحانیــت،  و  حــوزه 
تنهــا یــک امــر فــردی و شــخصی 
 یــک نهــاد 

ً
نیســت، بلکــه صرفــا

اجتماعــِی عمومــِی غیــر حکومتــی 
نمی شــود  محســوب  هــم 
کفایــت  و  صاحیــت  بلکــه 
و  ســازی  نظــام  ساختارســازی، 
جامعــه پــردازی را نیــز دارد. چنیــن 
تلقــی از اســام را مــی تــوان اســام 

نهــاد. نــام  هــم  انقابــی 
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حاکــم، مصانعــه و یــا تصدی گــری روحانیــت ف

از  سیاســت ورزی،گونه هایی  عرصــه  در 

کارکردهــای موقعیتــی او هســتند کــه بنــا 

بــر شــرایط تغییــر مــی یابنــد2 پــس از انقــاب 

اســامی، کارکردهــای موقعیتــی روحانیــت رو 

بــه گســترش بــوده اســت. ایــن مســئله شــاید 

بــه دو جهــت بــوده اســت: اول بــه دلیــل نــوع 

تلقــی متفاوتــی کــه از اســام و در فضــای 

د3 ) کــه پرچــم داری  روشــن فکری دینــی مجــدِّ

آن بــا ســیدجمال الدین اســدآبادی شــروع 

ــا  ــد و ب ــه اوج می رس ــام ب ــود و در ام ــی ش م

وضــوح بــاال و جزئیــات زیــادی بســط و تکویــن 

می یابــد(؛ دوم، بــه دلیــل این کــه اقتضائاتــی 

کــه فــراروی روحانیــت در حــوزه حکمرانــی بــه 

ــد. ــود آم وج

  ابهـام در طـرح  آینـده نهضت؛  
مسئولیت روحانیت

بحـث  در  شـهیدمطهری 

آسیب شناسـی انقاب اسـامی 

بـه نـکات مهمی اشـاره می کند. 

ایشـان بـا توجـه دادن بـه ایـن 

نکتـه کـه نهضت هـا نیـز ماننـد 

پدیـده هـای دیگـر ممکن اسـت 

از  شـوند،  زدگـی  آفـت  دچـار 

آسـیب های   و  آفت هـا  برخـی 

انقـاب نـام می بـرد نظیـر نفـوذ 

اندیشه های بیگانه، تجددگرایی 

افراطـی، ناتمام گذاشـتن آرمـان 

نهضت هـا، رخنـه و نفـوذ افـراد 

فرصت طلـب در درون، انحـراف یافتـن مسـیر 

نیسـت ها و ابهـام طرح هـای آینـده. مشـخصًا 

آسـیب اخیـر، یعنـی نداشـتن طـرح و برنامـه 

از مهم تریـن  را می تـوان یکـی  آینـده  بـرای 

آسـیب هایی دانسـت کـه یـک نهضـت انقابی 

را تهدیـد می کنـد. 

ایشـان در کتاب بررسی نهضت های اسامی 

در صدسال اخیر، به نکات مهمی در مورد ابهام 

طرح هـای آینـده بـرای اداره و پیشـبرد انقـاب 

اشـاره می کنـد. شـهیدمطهری همـان موقـع از 

روحانیـت بابـت کوتاهـی و کاهلـی در ارائـه و 

تدویـن ایـن طـرح و برنامه انتقاد می کند و می 

گویـد: روحانیـت آن گـروه مهندسـی اجتماعی 

مـورد اعتمـاد جامعـه اسـت که بـه علل خاصی 

در ارائـه طـرح آینـده کوتاهـی کـرده و الاقـل به 

طـور کامـل و بـه امضـا رسـیده 

ارائـه نـداده اسـت. البتـه اسـتاد 

کـه  انتقـادی  ضمـن  مطهـری 

از روحانیـت در ایـن خصـوص 

دارد، امکان هایـی را بـه ویـژه در 

منابـع فرهنگِی میراث اسـامی 

می بینـد کـه تـوان و ظرفیـت 

الزم را بـرای تصفیـه و اسـتخراج 

راهبردهـای اداره آینـده انقـاب 

دارد. ایشـان در ایـن خصـوص 

و  خوشـوقتیم  مـا  می گویـد: 

خـدا را سـپاس گزار کـه از نظـر 

مـواد خـام فرهنگـی فوق العـاده 

غنـی هسـتیم... تنهـا کاری کـه 

بایـد بکنیـم اسـتخراج و تصفیه 

بحـث  در  شـهیدمطهری 
آسیب شناسـی انقـاب اسـامی 
بـه نـکات مهمـی اشـاره می کنـد. 
ایـن  بـه  دادن  توجـه  بـا  ایشـان 
ماننـد  نیـز  نهضت هـا  کـه  نکتـه 
پدیـده هـای دیگـر ممکـن اسـت 
دچـار آفـت زدگـی شـوند، از برخی 
آفت ها و آسیب های  انقاب نام 
می بـرد نظیـر نفـوذ اندیشـه های 
افراطـی،  تجددگرایـی  بیگانـه، 
آرمـان  ناتمام گذاشـتن 
افـراد  نفـوذ  و  رخنـه  نهضت هـا، 
فرصت طلـب در درون، انحـراف 
یافتـن مسـیر نیسـت ها و ابهـام 

آینـده. ح هـای  طر
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ش و تبدیـل مـواد خـام بـه مـواد قابـل اسـتفاده 

اسـت کـه مسـتلزم بیداردلـی، کار و صرف وقت 

اسـت. از سـیاق عبـارات شـهید مطهـری چنین 

بـه دسـت می آیـد اتـکای صـرف بـه مـواد خـام 

فرهنگـی لزومـًا نمی توانـد طرحـی بدیـع بـرای 

آینـده انقـاب رقـم بزند، چنان که پراگماتیسـم 

کـور و اتـکای صـرف بـه عمـِل بـدون پشـتوانه 

نظـری نیـز به طریق اولی نخواهد توانسـت این 

طـرح را موجـب شـود. به نظـر آنچه که می تواند 

ایـن طـرح را رقـم بزنـد، چیـزی شـبیه راهبـرد 

یـا ایدئولـوژی اسـت. در راهبـرد و ایدئولـوژی، 

نسـبتی منطقـی میـان نظـر و عمل وجـود دارد 

و آن منابـع فرهنگـی خـام کـه اسـتاد مطهـری 

اشـاره می کنـد تا هنگامـه تحقق عینی، تعقیب 

و دنبـال می شـود. نظریـه اصـواًل بـه شـدت بـه 

واقعیـت و امـر انضمامـی توجـه دارد منتهـا 

سـعی مـی کنـد بـه آن معنا و انسـجام ببخشـد 

و از ایـن رهگـذر رابطـه ای دو سـویه میان نظر و 

عمـل برقـرار می کنـد.

 روحانیت و طرحی برای فردا
همان گونـه كـه اشـاره شـد، کـه طبـق بیانیه 

گام دوم، نظریه نظام انقابی مسـئول پیشـبرد 

انقـاب اسـامی در گام دوم و چهـل سـال 

آتـی انقـاب اسـت. انقـاب اسـامی، اصـواًل 

پیونـدی ناگسسـتنی بـا روحانیـت دارد. بـه 

تعبیـر اسـتاد مطهـری، هدف هـای روحانیـت، 

یعنـی هدف هـای ایـن نهضـت و هدف هـای 

روحانیـت.  هدف هـای  یعنـی  نهضـت  ایـن 

لـذا ایـن طـرح یعنـی نظریـه نظـام انقابـی و 

تحقـق آن )کـه خـود مراحـل گوناگونـی دارد(، 

در وهله اول، متوجه سـازمان روحانیت اسـت. 

روحانیـت نقـش مهمـی در نهضت های منتهی 

بـه انقـاب اسـامی و هم چنیـن نقـش پررنگ 

و بی بدیلـی در تحقـق پیـروزی انقاب اسـامی 

بـر عهـده داشـته اسـت و لـذا نقـش مهمـی 

نیـز در آینـده آن) بـه ویـژه در چلـه آینـده کـه 

توجـه ویـژه ای بـه نظریـه نظـام انقابـی در آن 

شـده اسـت( دارد. نقـش آینـده روحانیـت در 

نسـبت بـا انقـاب اسـامی بـه مراتـب خطیرتر 

و حسـاس تر از نقـش گذشـته او در نسـبت بـا 

انقـاب اسـت. اسـتاد مطهـری ایـن اهمیـت را 

این گونـه بیـان می کنـد: بـرای ما کافی نیسـت 

کـه پیوسـته بیاییـم درباره روحانیت و گذشـته 

انقـاب بحـث کنیـم و خودمان را سـرگرم کنیم 

کـه روحانیـت چنین نقشـی در گذشـته داشـته 

اسـت. گذشـته گذشـت. باید فکری برای آینده 

کـرد ایشـان بـر ایـن بـاور اسـت کـه انقـاب در 

آینـده نیـاز زیـادی بـه روحانیـت دارد و ایـن را 

مـا امـروز کـه بعـد از گذشـت چهل سـال از ایـن 

صحبت هـا می شـنویم، کامـًا درک می کنیم و 

به اهمیت آن آگاه هسـتیم. اسـتاد مطهری در 

اوایـل انقـاب بـه صراحـت تأکیـد می کنـد که 

روحانیـت بایـد در وضـع خـود، تجدید نظر کند، 

چـون آینـده انقـاب بـاز هـم بایـد روی دوش 

روحانیـت باشـد. تأکیـد مطهـری بـر این کـه 

مسـئولیت پرچـم داری انقـاب بایـد متوجـه 

روحانیـت باشـد بـه ایـن دلیل اسـت کـه از نظر 

وی، اگـر ایـن پرچـم داری از روحانیـت گرفتـه 

شـود و به دسـت طبقه روشـن فکر بیفتد، پس 
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می شـود. لـذا وی بـر ایـن باور اسـت کـه در این 

خصـوص همیـن روحانیـت را بایـد اصـاح کرد 

نـه این کـه ایـن را محـو کنیـم و یک چیـز دیگر 

جایـش بگذاریـم و نـه این کـه ایـن را به همین 

وضعـی کـه هسـت ثابـت نگـه  داریم.

  روحانیـت و تجدیـد نظـر در اولویت هـا؛ تأملـی 
مجدد در نظریه دولت)الگوی حکمت متعالیه(

ــر اســتاد مطهــری  ــه تعبی یکــی از مــوارِد ب

ــدد در  ــی مج ــت، تأمل ــع روحانی ــاح وض اص

اســت  اولویت بندی هایــی 

کــه در افــق فکــر روحانیــت 

ایــن  دارد.  و  داشــته  وجــود 

مســئله از آن رو اهمیــت دارد 

کــه از طرفــی بیــان شــد کــه 

بــار اصلــی راهبــری انقــاب 

اســامی هم چنــان بــر دوش 

روحانیــت اســت و از طــرف 

دیگــر، یکــی از مهــم  تریــن 

مســائلی کــه امــروزه بــا آن 

مواجهیــم و جدی گرفتــن آن، 

نقشــی بــی بدیــل در تثبیــت 

آینــده انقــاب خواهــد داشــت، 

ــه  ــت، نظری ــث دول ــن بح همی

دولــت، دولــت اســامی و نظریه 

نظــام انقابــی) بــه مثابــه ایــده  

پشــتیبان دولــت اســامی در 

عصــر حاضــر( اســت. روحانیــت 

ــت ســازی  ــه مســئله دول اگــر ب

توجــه نکنــد، بــی تردیــد آینــده را خواهــد باخت 

ــی  ــتاب اجتماع ــای پرش ــور واقعیت ه و مقه

خواهــد شــد. امــروزه متأســفانه ظرفیــت 

ــای  ــی حوزه ه ــترگ فقه ــراث س ــم و می عظی

علمیــه، چنــدان مهیــای پاســخ گویی بــه 

پرســش های مهــم دربــاره دولــت نشــده اســت 

ــا چهل ســال  ــون ب ــا اکن ــری  م ــه تعبی ــا ب و بن

ــتیم.  ــه هس ــت مواج ــاره دول ــگی درب نااندیش

ــان،  ــن می ــز در ای ــراث فلســفه اســامی نی می

ــم آوری  ــت فراه ــراوان جه ــت ف ــم ظرفی به رغ

و تمهیــد بنیادهــای نظــری دولــت، بــه شــدت 

مغفــول مانــده و یــا صرفــًا 

خوانش هــای  در  محصــور 

آنتولوژیــک و تئولوژیــک اســت 

و مــا را از بخــش عظیمــی از 

ــِی  ــی و سیاس ــارِف اجتماع مع

ــا  ــه آن ج ــلف) چ ــوفان س فیلس

کــه مــورد تصریــح قــرار گرفتــه 

و چــه آن جــا کــه می تــوان 

و  سیاســی  داللت هــای 

اجتماعــی آراي ایشــان را نتیجــه 

گرفــت( محــروم ســاخته اســت. 

ــراث،  ــش از می ــن بخ ــی ای گوی

اصــًا جــزو حوزه هــای مــا و 

میــراث اســامی مــا نبــوده 

اســت! وقتــی بــه آرا و آثــار 

کنیــم  مــی  رجــوع  فارابــی 

بــه وضــوح درمی یابیــم کــه 

فارابــی در کتاب هــاي مختلــف 

خــود از دغدغه هــای سیاســی و 

اســتاد مطهــری در اوایــل انقــاب 
کــه  کیــد می کنــد  بــه صراحــت تأ
روحانیــت بایــد در وضــع خــود، 
آینــده  کنــد، چــون  تجدیــد نظــر 
انقــاب بــاز هــم بایــد روی دوش 
کیــد مطهــری  روحانیــت باشــد. تأ
بــر این کــه مســئولیت پرچــم داری 
انقــاب بایــد متوجــه روحانیــت 
کــه  باشــد بــه ایــن دلیــل اســت 
گــر ایــن پرچــم داری  از نظــر وی، ا
بــه  و  شــود  گرفتــه  روحانیــت  از 
ــد،  ــن فکر بیفت ــه روش ــت طبق دس
نســل،  یــک  گذشــت  از  پــس 
اســام به کلــی مســخ می شــود. 
ــه در  ــاور اســت ک ــر ایــن ب ــذا وی ب ل
ایــن خصــوص همیــن روحانیــت 
این کــه  نــه  کــرد  اصــاح  بایــد  را 
ایــن را محــو کنیــم و یــک چیــز دیگــر 
جایــش بگذاریــم و نــه این کــه ایــن 
کــه هســت  را بــه همیــن وضعــی 

ثابــت نگــه داریــم.
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نظریــه دولــت، یکســره مســئله فارابــی اســت. 

فارابــی آن جــا کــه از رژیــم فاضلــه و غیرفاضلــه 

ســخن می گویــد، در پــی تدویــن ابعــاد و 

اســت؛ چــه  مؤلفه هــای دولــت مطلــوب 

این کــه فارابــی بــه ایــن نکتــه متفطــن اســت 

کــه هرگونــه تمهیــدی بــرای دســتیابی اعضــای 

ــه  ــت فاضل ــه ســعادت از مســیر دول ــه ب مدین

عبــور می کنــد. دولــت و نظریــه دولــت از قضــا 

مســئله ماصــدرای شــیرازی نیــز بــوده اســت. 

امــروزه البتــه بــه ابعــاد سیاســی و اجتماعــی 

حکمــت متعالیــه بــه ویــژه اقتضائــات و امتداد 

ــتری  ــه بیش ــت توج ــه دول ــوزه نظری آن در ح

شــده اســت.4 حکمــت متعالیــه بــه ویــژه 

پــس از طــرح آن توســط مامحمــد بیدآبــادی 

و بــه خصــوص پــس از رونق یافتــن آن در 

اواســط قاجارتوســط ماعلــی نــوری، توانســت 

ــداری  ــر بی ــی ب ــرات عمیق تاثی

ایرانیــان و نهضت هــای ضــد 

اســتعماری در چنــد ســده اخیــر 

گذاشــت.  برجــای  ایــران  در 

اســدآبادی  ســیدجمال الدین 

ــل  ــی بدی ــذاری ب ــه در تاثیرگ ک

اســامی  بــر نهضت هــای  او 

معاصــر تردیــدی وجــود نــدارد، 

از شــاگردان مکتــب حکمــت 

متعالیــه اســت.  ســیدجمال 

نیــز بــه صراحــت خاســتگاه 

فلســفه  را  خــود  مبارزاتــی 

هــم  او  فلســفه  و  می دانــد. 

ــی  ــه ســبک صدرای ــًا فلســفه اســامی ب دقیق

اســت.  از همــه این هــا مهم تــر، تأثیــری 

ــر  ــه ب ــت متعالی ــدرا و حکم ــه ماص ــت ک اس

انقــاب اســامی ایــران گذاشــته اســت. امــام 

خمینــی، خــود حکیــم حکمــت متعالیــه بــود. 

ــا  ــال 57 ب ــه در س ــه  ای ک ــکل در مصاحب هی

امــام در قــم دارد از ایشــان می پرســد کــه شــما 

ــانی  ــه کس ــر چ ــت تأثی ــری تح ــاظ فک از لح

هســتید و امــام در پاســخ می گویــد کــه از 

ــن  ــر صدرالمتالهی ــت تأثی ــفی تح ــاظ فلس لح

هســتم. صــدرا، امــام و ســیدجمال محصــول 

حوزه هــای علمیــه شــیعه و جهــان اســام انــد 

و ایــن نکتــه درس آمــوزی بــرای روحانیــت و به 

ویــژه طــاب جــوان بــرای حرکــت بــه ســمت 

تمــدن اســامی اســت. غــرض از طــرِح نقــِش 

ــِی  ــداری و الهام بخش ــه در بی ــت متعالی حکم

سلســله جنبانانــی نظیــر ســیدجمال، ذکــر ایــن 

ــر حکمــت  ــه اگ ــه اســت ک نکت

متعالیــه) و بــه طــور کلــی 

ذخایــر فرهنگــی متراکــم حــوزه 

و روحانیــت اعــم از فقــه و عرفان 

و کام و فلســفه(، می توانــد 

الهام بخــِش نهضت هــای انقابــِی 

ضــد اســتعمارِی باشــد بــه همــان 

انــدازه بلکــه بیــش از آن، می توانــد 

ظرفیت هــای  بــه  اتــکای  بــا 

ــن و  ــی متق ــود،  مبان ــی خ ایجاب

قابــل اتکایــی جهــت دولت ســازی 

و ارائــه نظریــه بومــی دولــت، 

ــد. ــد کن تمهی

گــر بــه مســئله دولــت  روحانیــت ا
ســازی توجــه نکنــد، بــی تردیــد 
آینــده را خواهــد باخــت و مقهــور 
واقعیــت های پرشــتاب اجتماعی 
خواهــد شــد. امــروزه متأســفانه 
ظرفیــت عظیــم و میــراث ســترگ 
علمیــه،  حوزه هــای  فقهــی 
چنــدان مهیــای پاســخ گویی بــه 
پرســش های مهــم دربــاره دولــت 
نشــده اســت و بنــا بــه تعبیــری  مــا 
کنــون بــا چهل ســال نااندیشــگی  ا

دربــاره دولــت مواجــه هســتیم.
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معاصـر حکمـت متعالیـه بـه ایده هایـی در حـوزه نظریـه 
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تجویـزی و انتقادی خـود، از بنیادهای فلسـفی حکمت 
متعالبـه جهـت تمهیـد و صورت بنـدی بنیادهـای دولت 

مطلـوب بهـره می گیـرد.  

منابع:
عیسـی نیا، رضـا، الزامـات تحـول در حـوزه؛ روحانیـت، 
و  علـوم  پژوهشـگاه  انتشـارات  تهدیدهـا.  و  فرصت هـا 

اسـامی. فرهنـگ 
خـرد در سیاسـت، مجموعه مقـاالت. ترجمـه: عزت الله 

فوالدوند، نشـر طـرح نو.
مطهـری، مرتضـی، آینـده انقـاب اسامی.انتشـارات 

صـدرا.
همو، بررسی نهضت های اسامی در صد سال اخیر.
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بخـش مهمـی از »بیانیـه گام دوم انقاب اسـامی« ناظر به جوانان اسـت و از این 
حیـث اهمیـت دارد کـه طاب جوان بـه مفاد بیانیه گام دوم به ویـژه از این منظر 
کـه در یـک جهـان فرهنگـی خاصی بـه نام »روحانیـت و طلبگی« هسـتند، تأمل 
بیشـتری داشـته باشـند. در همیـن زمینه کارشناسـان، جلسـاتی بـا طاب جوان 
برگزارکردنـد، در یكی از این جلسـات، یک عـده از نوعی نگاه درون متنی، مبتنی 
بـر تحلیـل متـن بیانیـه و برخـی نـگاه فرامتنـی داشـتند. آن منطقی را کـه بر متن 
بیانیـه و افقـی را کـه در آن حاکـم می باشـد، متن طراحی، انجام و نگارش شـده 
را بـرای مـا بـاز می کردنـد. دراین بـاره »مجله حـوزه« گفت وگویی بـا دکتر رضا 

عیسـی نیا ترتیـب داده که فرادید شماسـت.  

نسبت سنجی
بیانیه گام دوم
و طــالب جــوان
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ش عنوان  به  جناب عالی  حوزه: 

کسی که سال هاست در زمینه 

و صاحب  کردید  کار  روحانیت 

نظر هستید، از طرفی در خصوص 

تأماتی  هم  دوم  گام  بیانیه 

داشتید، چه نگاهی به موضوع 

می شود  را  نسبتی  چه  دارید؟ 

طاب  و  دوم  گام  بیانیه  بین 

عبارتی  به  کرد؟  برقرار  جوان 

تحقق  در  جوان  طاب  نقش 

بیانیه گام دوم چیست؟ یا حتی 

جوان،  طاب  می گوییم  وقتی 

منظورمان دقیقًا چیست؟

عیسـی نیا: در ابتـدا سـه محور 
اول:  می کنـم.  صورت بنـدی  را 

اصـًا چـرا بیانیه گام دوم مطرح 

شـد؟ که با نگاه جامعه شـناختی 

ایـن را بررسـی می کنیـم؛ دوم: تعییـن مـراد از 

طـاب جـوان؛ وقتـی می گوییـم طـاب جوان، 

مفاهیـم هم نشـین یـا مفاهیـم جانشـینش 

چیسـت؟ سـوم: ایـن طـاب، چه طـاب جوان 

چـه طابـی کـه در مقابـل آن هـا قـرار می گیرند 

و بـه عنـوان یـک صورت بنـدی در بیانیـه گام 

دوم چـه رسـالتی دارنـد؟ یعنـی در گام دوم چه 

چیزهایـی را بایـد دنبـال کننـد و هشـداری کـه 

در بیانیـه گام دوم داده شـده، و بـار مسـئولیت 

این هـا را زیادتـر می کنـد، چیسـت؟

  اول: چرایی طرح بیانیه گام دوم از سوی مقام 
معظم رهبری

در محـور اول بحـث را اختصـاص می دهـم 

بـه این کـه چـرا مقـام معظـم 

رهبـری بعـد از چهـل سـال از 

انقـاب اسـامی، بـه نـگارش و 

ابـاغ بیانیـه گام دوم پرداختند. 

یـک سیسـتمی وقتـی موفـق 

هسـت کـه بـا تغییرات)اعـم از 

تغییـرات سیاسـی، اجتماعـی، 

مدیریتـی و...( حسـاس باشـد. 

وقتـی هـم می گوییم سیسـتم، 

یعنـی از آن پایین تریـن نهـادش 

سیسـتم  ایـن  باالترینـش.  تـا 

تغییـرات  بـه  بایسـتی  حتمـًا 

حسـاس باشـد و نظـام سیاسـی 

جمهـوری اسـامی ایـران هـم 

از ایـن امـر مسـتثنا نیسـتـ  و 

اساسـًا نمی تواند مسـتثنا باشدـ 

تغییـرات  بـه  نسـبت  بایـد  و 

درون و بیـرون محیطـی حسـاس باشـد. چـون 

تغییـرات هـم بـر روی اسـتراتژی و راهبـرد، و 

هـم بـر روی تاکتیـِک یـک سیسـتم، نهـاد یـا 

سـازمان تأثیـر می گـذارد. بنابرایـن آن سـازمان 

یـا نهـاد بایـد تغییـرات محیطـی را بشناسـد. 

خـوب چگونـه بشناسـد؟ بـا پیمایش و پایشـی 

کـه انجـام می دهـد. ایـن سیسـتم بایـد جهـت 

مقابلـه بـا تغییـرات، برنامـه داشـته باشـد تـا 

بتوانـد پایـدار بمانـد و حیـات خـود را ادامـه 

دهـد. بنابرایـن در حـوزه گام دوم می بینیـم که 

مقام معظم رهبری با سـه نگاه ورود پیدا کرده 

اسـت: حـال، گذشـته و آینـده. یعنـی ایـن سـه 

نـگاه را بـا هـم وصـل کـرده اسـت. بنابرایـن در 

موفــق  وقتــی  سیســتمی  یــک 
از  تغییرات)اعــم  بــا  کــه  هســت 
اجتماعــی،  سیاســی،  تغییــرات 
مدیریتــی و...( حســاس باشــد. 
سیســتم،  می گوییــم  هــم  وقتــی 
یعنــی از آن پایین تریــن نهــادش 
سیســتم  ایــن  ترینــش.  باال تــا 
تغییــرات  بــه  بایســتی   

ً
حتمــا

حســاس باشــد و نظــام سیاســی 
هــم  ایــران  اســامی  جمهــوری 
و  نیســت.  مســتثنا  امــر  ایــن  از 
 نمی توانــد مســتثنا باشــدـ 

ً
اساســا

و بایــد نســبت بــه تغییــرات درون و 
بیــرون محیطــی حســاس باشــد. 
روی  بــر  هــم  تغییــرات  چــون 
اســتراتژی و راهبــرد، و هــم بــر روی 
کتیــِک یــک سیســتم، نهــاد یــا  تا

می گــذارد.  تأثیــر  ســازمان 
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نگاه حال، نگاه گذشـته را در این ف

اسـامی  جمهـوری  چهل سـال 

ایـران و این کـه چـه کارهایـی 

انجـام داده و بـه چـه قّله هایـی 

اسـت.  کـرده  بیـان  را  رسـیده 

این کـه جمهوری اسـامی ایران 

بـا همـه موانـع و مشـکاتی کـه 

داشـته و عـده ای نمی خواسـتند 

جمهـوری اسـامی ایـران موفق 

بـه  موفقیت هایـی  امـا  باشـد، 

کـرده  مطـرح  را،  آورده  دسـت 

اسـت. و فقـط نیامـده قلـه را 

ببینـد و صرفـًا نقـاط مثبـت یـا 

اوج را بگویـد. خـوب می گوییـد 

کوتاهی هـا و نارسـایی هایی هم 

بـوده و کمبودهایی داشـتیم که 

اگـر در آن ضعف هـا بمانیم دچار 

مشکل می شـویم؛ بنابراین آمده 

در چشـم انداز بیـان کرده اسـت، 

یعنـی از نگاه حال به سـوی نگاه 

آینـده پلـی زده اسـت. در نـگاه 

آینـده فرمـوده اگـر می خواهیـم 

در ایـن تغییراتـی کـه در حـال 

اتفـاق افتـادن اسـت و دسـت 

مـن و شـما نیسـت، بایـد برنامه  

داشـته باشـیم، یعنـی چـی؟ یعنـی این کـه اگر 

مـن نتوانم مسـئولیتم را درسـت اجـرا کنم، اگر 

نتوانـم آن هشـدارها را بـه موقـع بگیرم، در این 

تغییـرات گـم می شـوم، هضـم می  شـوم. پس 

بایـد هوشـمند باشـم و ایـن تغییـرات را از قبل 

پیش بینـی کنـم و برایش برنامه 

داشـته باشـم. در ایـن صـورت 

دیگـر زیـر چـرخ دنده هـای ایـن 

و  نمی شـوم  خـورد  تغییـرات 

داشـته  پیشـرفت  می توانـم 

باشـم. مقـام معظـم رهبـری، 

هوشـمندانه یکـی از روش هـای 

روش  نـام  بـه  آینده پژوهـی 

پویـش محیطـی را کامـًا این جا 

دنبـال کرده و دقیق و خردمندانه 

مباحـث را مطرح کرده اسـت که 

اگـر تـک تـک افـراد که مسـئول 

دوم  گام  بیانیـه  ایـن  اجـرای 

هسـتند، اگـر ابتـدا درسـت فهم 

نکننـد،  اجـرا  نکننـد، و خـوب 

در آن تغییـرات محیطـی دچـار 

مشـکل خواهنـد شـد. 

بیانیـه و فرمایـش  ایـن  در 

مقـام معظم رهبری، پنج مرحله 

دنبـال شـده اسـت، یعنـی هـم 

رهبـری خـودش این هـا را دیـده 

و دنبـال می کنـد و هـم این که از 

دیگـران می خواهـد چنیـن فضا 

و فراینـدی را طـی کننـد. یکـی 

تغییـر  دالیـل  بدانیـم  این کـه 

چیسـت؟ یعنـی چـرا تغییـر در حـال رخ دادن 

اسـت؟ دوم فرایندهـای ایجـاد و تقویـت کننده 

آن تغییر را بشناسـیم. سـوم روابط مابین این 

فرایندهـا را بشناسـیم. در ادامـه اگـر فرصـت 

باشـد، بـه صـورت مصداقی مشـخص می کنیم 

 بایسـتی بـه 
ً
 ایـن سیسـتم حتمـا

تغییـرات حسـاس باشـد و نظـام 
سیاسـی جمهوری اسامی ایران 
نیسـت  مسـتثنا  امـر  ایـن  از  هـم 
مسـتثنا  نمی توانـد   

ً
اساسـا و  ـ 

باشـدـ و بایـد نسـبت بـه تغییـرات 
درون و بیـرون محیطـی حسـاس 
باشـد. چـون تغییـرات هـم بـر روی 
اسـتراتژی و راهبـرد، و هـم بـر روی 
یـا  کتیـِک یـک سیسـتم، نهـاد  تا
سـازمان تأثیـر می گـذارد. بنابراین 
آن سـازمان یـا نهـاد بایـد تغییـرات 
خـوب  بشناسـد.  را  محیطـی 
چگونـه بشناسـد؟ بـا پیمایـش و 
کـه انجـام می دهـد. ایـن  پایشـی 
بـا  مقابلـه  جهـت  بایـد  سیسـتم 
باشـد  داشـته  برنامـه  تغییـرات، 
پایـدار بمانـد و حیـات  بتوانـد  تـا 
خـود را ادامـه دهـد. بنابرایـن در 
حـوزه گام دوم می بینیـم کـه مقـام 
معظـم رهبـری بـا سـه نـگاه ورود 
پیدا کرده اسـت: حال، گذشـته و 
آینده. یعنی این سـه نگاه را با هم 
در  بنابرایـن  اسـت.  کـرده  وصـل 
نگاه حال، نگاه گذشـته را در این 
اسـامی  جمهـوری  چهل سـال 
کارهایـی  چـه  این کـه  و  ایـران 
ه هایـی 

ّ
انجـام داده و بـه چـه قل

کـرده اسـت. رسـیده را بیـان 
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ش کـه آن حـس گذشـته بـا نـگاه حـال و آینـده و 

روابـط مابیـن ایـن فرایندهـا چه نسـبتی با هم 

دارنـد و چـه تغییراتـی در آن هـا انجـام شـده 

اسـت. مرحله چهـارم، شـناخت بازیگران اصلی 

و اهـداف آن هاسـت. آیـا بازیگران شـما، همان 

بازیگـران هسـتند؟ بـا همـان عمـق و ِرنـج، بـا 

همـان اهـداف و نقـش؟ رهبـری در ایـن چهـار 

مرحلـه، چالـش را به خوبی ترسـیم کرده اسـت. 

و در نهایـت هـم، عواقب تغییر برای نهاد یا این 

سیسـتم اسـت، یعنی اگر این سیستم سیاسی 

جمهـوری اسـامی ایـران یـا نظـام سیاسـی 

جمهـوری اسـامی ایـران به این 

تغییـر و عواقـب تغییـر توجهـی 

پیـش  مشـکاتی  چـه  نکنـد 

می آید. بنابراین بر اسـاس روش 

پویـش محیطـی می شـود گفت 

ایـن فقـط یـک بیانیـه نیسـت 

کـه در کتاب خانه هـا بمانـد و 

خـاک بخـورد، یعنـی اگـر بـه آن 

عمل نشـود، واقعا دچار مشـکل 

خواهیـم شـد.

طـالب  به ویـژه  جوانـان  دوم:   
جوان مخاطبین بیانیه گام دوم

در محـور دوم، می تـوان گفت 

گام  بیانیـه  ایـن  حاکـم  روح 

دوم، مخاطبینـش در درجـه اول 

جوانـان و در بحـث تخصصـی ما 

طـاب جـوان هسـتند. امـا باید 

یـک بحثـی را بایـد دنبـال کنیـم 

کـه طـاب جـوان یعنـی چـه 

کسـانی؟ در صورت بندی و گونه شناسـی وقتی 

می خواهیم یک مفهومی را دنبال کنیم، معموال 

 )Empirical(دو دسـته هستند: مفاهیم تجربی

یـا مفاهیـم انتزاعـی)Abstract(. در مفاهیـم 

انتزاعـی، معمـواًل افـرادی کـه آن مفاهیـم را 

دنبـال می کننـد، شـابلونی می گذارنـد، یعنـی 

کـه   )Perspective(منظـری آن  اسـاس  بـر 

خودشـان بـاز کردنـد، بـر اسـاس آن تعییـن 

مـراد می کننـد و آن مفهـوم را بیـان می کننـد. 

بنابرایـن در بحث هـای مفاهیـم انتزاعـی اگـر 

بخواهیـم تعریفـی از مفهـوم جـوان یـا طـاب 

جـوان ارائـه کنیـم، تـا وقتـی به 

مـرز تعریـف نرسـیده ایم خیلـی 

راحـت اسـت، ولی وقتـی به مرز 

تعریـف برسـیم سـهل ممتنـع 

می شـود و کار دشـوار می شـود. 

بـه هـر حـال بایـد تعییـن مـراد 

می گوییـم  وقتـی  کـه  کنیـم 

طـاب جـوان یعنـی چـی؟ یـک 

بـار وقتی شـما می گویید طاب 

جـوان یـا روحانیت نسـل جوان، 

در مقابلـش روحانیـت و طـاب 

می توانیـد  را  گذشـته  نسـل 

بگذاریـد و بگوییـد ایـن نسـل 

جدیـد اسـت و آن نسـل قدیـم. 

تقسـیم بندی  این گونـه  اگـر 

کنیـم کـه برخـی نیـز می کنند و 

ماننـد این کـه می گوینـد انسـان 

جدیـد و انسـان قدیـم، خـوب 

ایـن یـک بـار معنایـی پشـتش 

بــه  را  هشــدارها  آن  نتوانــم  گــر  ا
تغییــرات  ایــن  بگیــرم، در  موقــع 
گــم می شــوم، هضــم مــی  شــوم. 
پــس بایــد هوشــمند باشــم و ایــن 
تغییــرات را از قبــل پیش بینــی کنــم 
و برایــش برنامــه داشــته باشــم. 
خ  در ایــن صــورت دیگــر زیــر چــر
دنده هــای ایــن تغییــرات خــورد 
نمی شــوم و می توانــم پیشــرفت 
معظــم  مقــام  باشــم.  داشــته 
از  یکــی  هوشــمندانه  رهبــری، 
روش هــای آینده پژوهــی بــه نــام 
کامــًا  را  محیطــی  پویــش  روش 
و  دقیــق  و  کــرده  دنبــال  این جــا 
ح  مطــر را  مباحــث  خردمندانــه 
تــک  تــک  گــر  ا کــه  اســت  کــرده 
ایــن  اجــرای  مســئول  کــه  افــراد 
گــر ابتــدا  بیانیــه گام دوم هســتند، ا
درســت فهــم نکننــد، و خــوب اجرا 
نکننــد، در آن تغییــرات محیطــی 

دچــار مشــکل خواهنــد شــد. 
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خوابیـده کـه مـا نمی توانیـم در ف

این جـا ایـن را دنبـال کنیم. این 

بـار معنایـی یعنـی چـی؟ وقتی 

می گویند انسـان قدیم یا انسـان 

جدیـد، در انسـان قدیـم یکـی از 

شـاخص هایش ایـن اسـت کـه 

انسان در چنبره و سلطه طبیعت 

قـرار گرفتـه و نمی تواند طبیعت 

را تغییر بدهد و تسلیم آن است. 

و لـذا وقتـی می گوییم چرا اتفاق 

افتـاد، می گویـد کـه طبیعتـش 

ایـن بـوده، خـدا خواسـته. یعنی 

 )Determinism(به یـک جبریت

می رسـد. ولی در حوزه انسـان جدید می گویند، 

انسـان جدیـد بـر خـاف انسـان قدیـم اسـت. 

انسـان جدیـد در چنبـره و در سـلطه طبیعـت 

قـرار نـدارد، بلکـه آمـده دو کار انجـام دهد: یکی 

این که تسـلط بر طبیعت داشـته باشـد، و دیگر 

این کـه  تسـلط بـر خـودش داشـته باشـد. لـذا 

سـمت و سـوی بحـث متفـاوت اسـت. بنابراین 

اگر مراد شـما در بحث طاب جوان، این باشـد 

کـه طاب نسـل جـوان را در مقابل طاب نسـل 

کهنـه قـرار دهیـم بحثـی اسـت کـه ما اصـًا در 

ایـن تقسـیم بندی دنبـال نمی کنیـم. 

امـا یـک بـار می گوییـد طـاب نسـل جـوان 

در امتـداد طـاب نسـل کهـن هسـتند. خـوب 

این جـا یـک بحـث دیگـری اسـت. اگـر ایـن را 

مدنظـر قـرار دهیـم، بیـن طاب نسـل جـوان و 

طاب نسـل گذشته شـکاف و گسستی نیست، 

ولـی یـک ویژگی هایـی هسـت کـه ایـن طاب 

نسـل جـوان را نسـبت بـه طاب 

قبـل خـودش کـه مـا اسـمش را 

می گذاریم طاب نسـل گذشته، 

متمایـز می کنـد. که چند مورد از 

ایـن مختصـات را بیـان می کنم: 

یکـی از مختصـات نسـل جـوان 

و  کنیـم  نـگاه  رئالیسـتی  اگـر 

واقع بینانـه باشـد، معمـواًل روی 

بحـث سـن اسـت؛ که سـن های 

کمتـر از 35 سـال را و بـه عبارتی 

تا مرز 35 سـالگی را نسـل جوان 

اگـر  می گوینـد. در حـوزه هـم 

بخواهیـم یـک مصداقـی بـرای 

ایـن قضیـه نشـان دهیـم، می توانیم جشـنواره 

عامـه حلـی را در این دسـته قـرار دهیم؛ یعنی 

جشـنواره عامـه حلـی کـه برگـزار می گـردد، 

از خواهـران و  را)اعـم  آثـار طابـی  معمـواًل 

بـرادران( قـرار می دهند که بر اسـاس ِرنج سـنی 

31 تا 35 سـال باشـد. ویژگی دیگر طاب نسـل 

جـوان، آرمان گـرا بودن آن هاسـت، چراکه از این 

طلبـه جوان انتظارهایـی وجود دارد. البته بدان 

معنا نیسـت که نسـل گذشـته آرمان گرا نبوده، 

بلکـه نسـل جـوان بـه جهـت اقتضـای سـنش 

آرمان گراتـر اسـت، و  شـدت و ضعـف دارد و 

تدّرجـی اسـت. از مختصـات دیگـر می تـوان به 

این مطلب اشـاره کرد که طاب جوان به لحاظ 

کنش گـری و بـه جهـت فضـا، اقتضائـات، نـوع 

زندگـی  و خیلـی از عوامـل دیگـری کـه دارنـد، 

آن هـا  فضـا  ایـن  فعال تـر)Active( هسـتند. 

را شـارژ می کنـد تـا فعال تـر باشـند. بنابرایـن 

گــر بیاییــم صحنــه و میــدان  یعنــی ا
مبــارزه و درگیــری بــا دشــمن و مــرز 
 
ً
کنیــم، طبیعتــا آن را طبقه بنــدی 
هســتند،  خط شــکن  این هــا 
یعنــی اهــل مبــارزه هســتند و در 
آن حــوزه یــا در آن میــدان نبــرد 
حضــور دارنــد. بنابرایــن بــا ایــن 
گــی ، مقــام معظــم رهبــری  ســه ویژ
کــرده، و  طــاب جــوان را معرفــی 
می فرمایــد طــاب جــوان کســانی 
دارای  امیدوارنــد؛  کــه  هســتند 

انــرژی هســتند و ابتــکار دارنــد.



75
13

98
هار 

 بـ
   

شم
ه ش

مار
ش این هـا در حـوزه مبـارزه و خط شـکنی می توانند 

خط شـکن تر باشـند. یعنـی اگـر بیاییـم صحنه 

و میـدان مبـارزه و درگیـری بـا دشـمن و مرز آن 

را طبقه بنـدی کنیـم، طبیعتـًا این ها خط شـکن 

هستند، یعنی اهل مبارزه هستند و در آن حوزه 

یـا در آن میـدان نبـرد حضـور دارنـد. بنابرایـن با 

ایـن سـه ویژگـی ، مقـام معظـم رهبـری طاب 

جـوان را معرفـی کـرده، و می فرمایـد طـاب 

جـوان کسـانی هسـتند کـه امیدوارنـد؛ دارای 

انـرژی هسـتند و ابتـکار دارنـد.

البته مقام معظم رهبری و سابقًا حضرت 

امام خمینی در بحث جوانان این تذکر را 

نیز می دهد که طاب جوان نبایستی طاب 

کهن را در مقابل خودشان قرار دهند و با هم 

متأسفانه  معمواًل  شوند.  درگیر 

در یک بستر وسیع تر و نه فقط 

طاب جوان، نسل جوان و نسل 

گذشته معمواًل در یک جاهایی 

با هم درگیری دارند و آن این 

معمواًل  گذشته  نسل  که  است 

را تکفیر و تفسیق  نسل جوان 

می کند و نسل جوان، نسل کهن 

را متهم به تجهیل و تحمیق و 

محافظه کاری می کند. البته در 

این بحثی که ما دنبال می کنیم 

و با این مختصاتی که گفتیم، 

قاعدتًا نسل جوان نباید گسستی 

با نسل کهنش داشته باشد، چون 

نسل کهنش را نسل کهنه و نسل 

نباید  ازاین رو،  نمی داند،  قدیم 

این تصویر و ذهنیت  از دو طرف  هیچ کدام 

را نسبت به یک دیگر داشته باشند. اگر نسل 

این آفت رهیده شوند، می توانند و  از  جوان 

باید گام های محکمی بردارند. چرا بایستی این 

زیادی  دالیلی  باشد؟ معمواًل  برداشته  گام ها 

را گفتند، از جمله این که دیگر آن اختاف و 

درگیری ایجاد نمی شود، چون اگر آن ادب و 

اطاعت از طرف طاب جوان نسبت به بزرگان 

آن  گیرد،  قرار  توجه  مورد  مراجع  و  حوزه ها 

گسست بین نسل جوان و نسل کهن ایجاد 

نمی شود. البته این یک طرف قضیه است. طرف 

دیگر هم باید رعایت کند. نسل کهن، باید حلم 

و تحمل نسبت به نظریات و ایده هایی که نسل 

جوان ارائه می کند، داشته باشد.

اگر از طرف نسل گذشته آن 

حلم و تحمل ایجاد شود و ظهور 

و بروز پیدا کند، و از طرف طاب 

اطاعت  و  ادب  آن  هم  جوان 

رعایت شود)نه به این معنا که 

از آن ها بت ساخته شود(، این 

گسست ایجاد نمی شود. و وقتی 

این گسست ایجاد نشود، این جا 

دیگر آن وظیفه ای که به دوش 

می شود  گذاشته  جوان  طاب 

سنگین تر از وظایف نسل کهن 

بیشتر  این ها  رسالت  و  است 

رهبری  معظم  مقام  است. 

طبقه بندی ارائه کردند که ما از 

انقاب اسامی به نظام سیاسی 

آمدیم، از نظام سیاسی به دولت 

و  رهبــری  معظــم  مقــام  البتــه 
 حضــرت امــام خمینــی 

ً
ســابقا

را  تذکــر  ایــن  جوانــان  بحــث  در 
کــه طــاب جــوان  نیــز می دهــد 
نبایســتی طاب کهن را در مقابل 
بــا هــم  قــرار دهنــد و  خودشــان 
ــفانه   متأس

ً
ــوال ــوند. معم ــر ش درگی

در یــک بســتر وســیع تر و نــه فقــط 
و  جــوان  نســل  جــوان،  طــاب 
یــک   در 

ً
گذشــته معمــوال نســل 

ــد و  ــا هــم درگیــری دارن جاهایــی ب
ــته  ــل گذش ــه نس ــت ک ــن اس آن ای
 نســل جــوان را تکفیــر و 

ً
معمــوال

تفســیق می کنــد و نســل جــوان، 
نســل کهــن را متهــم بــه تجهیــل و 
می کنــد. محافظــه کاری  و  تحمیــق 
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اسامی، از دولت اسامی به جامعه اسامی، ف

و از جامعه اسامی به سمت تمدن اسامی. 

خوب اگر تا دیروز نسل کهن، بر روی انقاب و 

نظام اسامی متمرکز بودند، نسل جدید بایستی 

روی بحث دولتی سازی اسامی، جامعه سازی 

اسامی و تمدن سازی متمرکز شود. بنابراین 

توجه مقام معظم رهبری به جوان یک توجه 

آن  ایشان  است.  نبوده  تشریفاتی  و  تعارفی 

استعداد و ظرفیت و قابلیت ها و مسیری که 

در چهل سال آینده باید به سمت آن بروند، را به 

طور واقعی در جوانان دیده است.

حـوزه: شـما اشـاره داشـتید کـه نگاه مـا باید 
واقع بینانه و رئالیسـتی باشـد. ما اگر بخواهیم 

واقعی تـر بـه قضیـه نـگاه کنیـم، انتظـار مقـام 

معظـم رهبـری از طـاب جـوان در بیانیـه گام 

دوم، انتظـار بزرگـی اسـت کـه طـاب جـوان به 

مسـئله دولـت اسـامی کمـک کننـد. وقتی به 

بیانیـه هـم رجوع می کنیم، مشـاهده می کنیم 

نقطه کانونی بیانیه گام دوم، یک نظریه دولت 

تحـت عنـوان نظریه نظام انقابی اسـت. یعنی 

آنجـا نظریـه دولتـی کـه ناظـر بـه دولت سـازی 

اسـت، رهبری تحت عنوان نظریه نظام انقابی 

از آن یاد می کند. سـؤال و مسـئله این اسـت که 

رهبری در یک افقی مثل دولت سـازی یا ترازی 

مثـل تـراز دولت سـازی از طـاب جـوان انتظـار 

دارنـد؛ درحالی کـه می بینیـم در فضـای فعلـی 

حـوزه، بخـش مهمـی از طـاب در ایـن افـق و 

فضـا فکـر نمی کننـد و کامًا نگاه های سیاسـی 

دارنـد. نهایتـًا بـه واسـطه انـرژی و امیـدی کـه 

دارنـد، دسـت بـه کنش گری هایـی می زننـد، 

کـه ایـن کنش گری هـا هـم کمتـر در حـوزه 

اندیشـه و ایده پـردازی در بـاب نظریـه دولـت 

اسـت و عمدتـًا به سـمت کنش گری هـای رایج 

سیاسـی و اجتماعـی می رونـد. بنابرایـن افقـی 

کـه این هـا تفکر می کنند، کامًا سیاسـی اسـت 

و آن افـِق اندیشـه مـا نیسـت. حداقـل چیـزی 

کـه مـا بـه عنـوان مشـاهده گر، می بینیـم ایـن 

اسـت کـه طـاب جـوان در ایـن فضـا نیسـتند. 

بـه هـر صـورت در بحـث دولت سـازی که اشـاره 

داشـتید و در تقسـیم بندی رهبری نیز هسـت، 

بـدون نظریـه دولت و ایـده حکمرانی اصًا قابل 

دفـاع نیسـت. آیـا آن انتظـاری کـه شـما اشـاره 

کردیـد، و مقـام معظـم رهبـری هـم در آن افـق 

دولت سـازی، مدنظرشـان اسـت، بـرآورده شـده 

اسـت؟ نـگاه شـما به این مسـئله چیسـت؟

عیسـی نیا: در این جـا چنـد بحـث وجـود دارد. 
یکـی این کـه ایـن رئالیسـتی کـه اشـاره کردم، 

کـه مقـام معظـم رهبری بحث هـای بیانیه گام 

دوم را رئالیسـتی دیـده اسـت و مطالباتـش 

هـم رئالیسـتی اسـت. امـا این کـه چـه میـزان، 

ایـن بسـتر آمـاده اسـت و بـه مطالبـه رهبـری 

پاسـخ می دهد، ذیل همان سـرفصل اول به آن 

اشـاره ای خواهـم داشـت. 

برداشـتم در بحـث انقـاب و انقابی گـری 

دیدگاه شـهید بهشـتی اسـت، یعنی من دیدگاه 

شـهید بهشـتی را می پسـندم و بـر اسـاس آن 

اعتقـاد دارم کـه انقـاب این گونـه نیسـت کـه 

وقتـی سـال 57 اتفـاق افتـاد، همه پرسـی شـد، 

وقتـی قانـون اساسـی جایگزیـن شـد، دولـت 

موقـت و غیـر دولـت موقـت معرفـی شـد و... 
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می گویـد: انقـاب زمـان ختم ندارد کـه بگویید 

در ایـن دوره دیگـر انقـاب تمـام شـد. بلـه، اگر 

بگوییم بر اساس غایتی که انقابیون و انقاب 

بر اساس آن اهدافی که در نظر گرفته بودند، به 

تمام اهدافش رسـیده اند، می شـود گفت تمام 

اسـت، کـه البتـه ایـن را هـم کسـی نمی توانـد 

بـه جرئـت بیـان کنـد، ولـی اگـر در چهل سـال 

گذشـته، مـا بـه اهـداف انقـاب رسـیدیم یـا 

خیـر؟ نـگاه افـراد متفـاوت اسـت، و هـر کسـی 

یـک نمـره ای می دهـد. بنابرایـن سـؤال شـما، 

مبنایـی اسـت کـه باید بـه آن در 

جـای دیگری پرداخـت، که البته 

چـون طرح مسـئله کردیـد، بنده 

هـم طرح بحـث می کنم. افرادی 

مثـل موریـس باربیـه در کتـاب 

مدرنیته سیاسـی  حرفش همین 
اسـت. می گویـد ایـران اسـامی 

یـک انقابـی انجـام دادنـد، این 

آمدنـد  اسـام گراها  انقابیـوِن 

دولتـی بـه نـام دولـت جمهوری اسـامی ایران 

و نظامـی بـه نـام نظام جمهوری اسـامی ایران 

درسـت کردنـد. پـس این هـا بـه کانزرواتیسـم 

)Conservatism(، و بـه حفـظ وضـع موجـود 

رسـیدند. از ایـن رو، نمی تواننـد بـا ایـن دولـت 

و ایـن نظـام سیاسـی، مقابلـه کننـد؛ چراکه اگر 

مقابلـه کننـد ضـد انقاب و ضد دین می شـوند. 

خـوب پـس بهتریـن راِه از بیـن بـردن جمهوری 

اسـامی ایـران چیسـت؟ کـه ایشـان در در ایـن 

مدرنیتـه سیاسـی اش راهـکار می دهد. منظورم 

ایـن اسـت که این بحـث،  می تواند بحث جالبی 

باشـد که جا دارد در گفت وگوی مسـتقلی دنبال 

شـود کـه آیـا واقعًا جمهـوری اسـامی ایران به 

اهدافـش رسـیده؟ خـوب اگـر نرسـیده وظیفـه 

مردمـی کـه وفـادار بـه انقـاب بوده انـد و بـه 

دنبـال اجـرا و تحقـق اهـداف انقـاب بوده انـد، 

؟ چیست

 سوم: رسالت طالب جوان در بیانیه گام دوم
بحـث محـور سـوم، ایـن اسـت کـه وقتـی 

مـا طـاب جـوان را در امتـداد طـاب گذشـته 

گرفتیـم، در امتـداد طـاب و روحانیتـی کـه 

جمهـوری  و  اسـامی  انقـاب 

اسـامی ایـران را مسـتقر کردنـد 

و  سـاختند  را  دولت هایـی  و 

دولت سـازی  در  گام هایـی 

برداشـتند، قـدم و هـدف بعـدی 

چیسـت؟ مـا چه طـاب جوان را 

در امتـداد طـاب کهـن بگیریـم 

ایـن  بایسـتی  نگیریـم،  چـه 

بحث  هـا را بـا طـاب جـوان و 

بـه واسـطه آن هـا دنبـال کنیـم. ما باید رسـالت 

و کارویژه هایـی کـه روحانیـت بـه طـور عـام یـا 

روحانیـت نسـل جـوان بـه طـور خـاص در ایـن 

بیانیـه گام دوم دارد را بررسـی کنیـم، و بـا مرور 

و بازخوانـی بیانیـه گام دوم بتوانیم آن رسـالت 

روحانیـت را در برجسـته کنیـم.

نتیجـه و خروجـی تحلیـل مقـام معظـم 

رهبـری از چهل سـالگی انقـاب ایـن شـد کـه با 

همـه مشـکاتی کـه جمهـوری اسـامی ایـران 

داشـت، ملت ایران در جمهوری اسـامی ایران 

ــد رســالت و کارویژه هایــی  مــا بای
یــا  عــام  طــور  بــه  روحانیــت  کــه 
روحانیــت نســل جــوان بــه طــور 
دوم  گام  بیانیــه  ایــن  در  خــاص 
کنیــم، و بــا مــرور و  دارد را بررســی 
بازخوانــی بیانیــه گام دوم بتوانیــم 
در  را  روحانیــت  رســالت  آن 

کنیــم. برجســته 
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بـه این جـا رسـیدند کـه کشورشـان، یک کشـور ف

مستقل و آزاد باشد؛ و این کشور آزاد و مستقل 

رکوردهایـی را در حـوزه مباحث علمی، فناوری، 

تکنولوژی، سـلول های بنیـادی، نانو، هوافضا و 

... از خـود بجـا گذاشـت و ایـن کامًا مشـخص 

و اثبـات شـده اسـت و مشـکاتی را هـم در 

ایـن چهل سـال داشـته و مشـکات آینـده، کـه 

مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم مقـام 

معظـم رهبـری می فرماید که بله، مسـتکبران و 

آن هایی که چشـم دیدن انقاب 

اسـامی و جمهـوری اسـامی 

و  مشـکات  ندارنـد،  را  ایـران 

جمهـوری  بـرای  چالش هایـی 

اسـامی ایـران ایجـاد می کننـد، 

و ایـن مشـکات بـا چالش های 

چهل سـال قبـل فـرق می کنـد.

جمهـوری  آینـده  چالش هـای   
اسالمی در بیانیه گام دوم

رهبـری چهـار چالـش را در 

بیانیـه گام دوم مطـرح می کنـد 

کـه فهم ایـن چالش برای طاب 

بـه طـور عـام و طـاب جـوان به 

اسـت،  ضـروری  خـاص  طـور 

چـرا کـه بایـد ایـن چالش هـا را 

بداننـد تـا بتواننـد بـر اسـاس آن 

برنامه ریـزی کننـد. اول: چالـش 

بـر اثـر حضـور ایـراِن مقتـدر در 

صهیونیسـتی  رژیـم  مرزهـای 

اسـت. اگـر تـا دیـروز بحث مـان 

ایـن بـوده کـه ایـن غائلـه و آن 

غائلـه را در ترکمـن صحـرا، در کردسـتان، و در 

فان جـا جمـع کنیـم، اآلن دیگـر بـرای نسـل 

جـوان بـه طـور عـام و نسـل طـاب جـوان بـه 

طـور خـاص نبایـد این بحث مطرح باشـد؛ دوم: 

چالـش بـر اثـر برچیـدن بسـاِط نفـوذ نامشـروع 

آمریـکا در منطقـه غـرب آسیاسـت. کـه ایـن 

مسـئله ایـن بار مسـئولیت طاب جـوان را زیاد 

می کنـد و تکلیـف مـی آورد. اگـر تـا دیـروز در 

داخـل ایـران بودیـم کـه مثـا با النه جاسوسـی 

آمریـکا چـه کنیم، اآلن دیگر این 

بحث هـا نیسـت. بنابرایـن بایـد 

بـه نفـوذ آمریـکا در منطقه غرب 

آسـیا دقـت کنیـم، و بـرای همه 

حوزه هـای اقتصـادی، سیاسـی، 

نظامـی برنامـه داشـته باشـیم؛ 

سـوم: چالـش بـر اثـر جلوگیـری 
از انتقـال سـاح های پیشـرفته 

ایـران به نیروی مقاومت اسـت؛ 

چهـارم: چالـش بـر سـر ائتـاف 
بـزرگ از ده هـا دولِت معاند علیه 

ایـران اسـت. اگـر تـا دیـروز دوـ  

سـه قـدرت بـزرگ بـر سـر ایـران 

بحـث داشـتند و چالـش ایجـاد 

قدرت هـای  اآلن  می کردنـد، 

بـزرگ، ائتاف تشـکیل داده اند. 

خـوب چگونـه می شـود از ایـن 

ایـن  و  کـرد  عبـور  چالش هـا 

چالش هـا و تهدیدهـا را تبدیـل 

بـه فرصـت کـرد؟ 

روحانیــت  از  روحانیت)اعــم 
نســل  و  انقــاب  اول  نســل 
گــی را بــا  جــوان( بایســتی دو ویژ
هــم  باشــند.  داشــته  همدیگــر 
حامــل دیــن باشــند و هــم عامــل 
بــه دیــن. روحانیــت بایســتی در 
را  دانــش  بیایــد،  اخــاق  حــوزه 
کســب کنــد، فضایــل و رذایــل در 
جامعــه را بشناســد، اطرافــش را 
بایســتی  آن  از  قبــل  و  بشناســد 
کنــار عامــل ایــن دانــش نیــز باشــد. 
ایــن خطــری اســت کــه روحانیــت 
گــر  ا یعنــی  می کنــد،  تهدیــد  را 
باشــد  حامــل  فقــط  روحانیــت 
نباشــد. اآلن در حــوزه  و عامــل 
فرقه هــا و معنویت هــای کاذب در 
ایــران و جهــان، روحانیــت بایــد 
بشناســد؛   

ً
قویــا را  این هــا  اول، 

بــه  عمــل  در  بایســتی   ،
ً
ثانیــا

افــراد  کــه  کنــد  رفتــار  گونــه ای 
بــه ایــن  کــه نگاهشــان  جامعــه 
آن  بــه  گرایــش  اســت،  هادیــان 
نکننــد.  پیــدا  کاذب  فرقه هــای 
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برای مواجهه با این چالش ها
مقـام معظـم رهبـری می فرمایـد به واسـطه 

دو چیـز می تـوان ایـن چالش هـا را بـه فرصـت 

تبدیـل کـرد: یکـی، ظرفیـت امیدبخشـی کـه 

در کشـور وجـود دارد و دیگـری، فعال کـردن و 

بهره گیـری از فرصت هـای مـادی ای کـه کشـور 

در  را  بحث هـا  رهبـری همـه  بنابرایـن  دارد. 

قـاب و قالـب امیـد بیـان می کنـد، یعنـی اگـر 

امیـد از ملـت ایـران برداشـته شـود بـا همه این 

ظرفیت هایـی کـه دارد بـه جایـی نمی رسـد. و 

بـه همیـن جهت رسـانه های بیگانه و دشـمنان 

تـاش دارنـد ایـن امیـد را بردارنـد.

روحانیـت به عنـوان هادیـان جامعـه و بـه 

عنـوان کسـانی کـه اقامـه دیـن می کننـد، خود 

باید امید داشته باشند و به جامعه امیدبخشی 

تزریـق کننـد. اگـر بخواهیـم به صـورت مختصر 

معنـای ایـن اقامه دین را بسـط دهیـم، در نگاه 

حضـرت علـی  و دیگـر ائمـه ایـن اسـت کـه 

مـا به خاطـر دنیـا نیامدیـم، مـا نیامدیـم کـه به 

ملت دسـتور بدهیم و پسـت و منصب بگیریم، 

بلکه آمدیم تا پرچم اسـام همه جا برافراشـته 

بشـود، آمدیـم تـا به کسـی ظلم نشـود و کسـی 

هـم بـه مـا ظلم نکند. مـا آمدیم اصاح، آرامش 

و رفـاه از در و دیـوار ایـن شـهر و بـاد اسـامی 

ببـارد. مـا آمدیـم تا افراد در امنیت باشـند. و در 

نهایـت مـا آمدیـم تـا اقامـه دیـن کنیم کـه اگر 
حـدود الهـی تعطیـل شـده آن را احیـا کنیـم.1  

باشـد،  این هـا  دیـن  اقامـه  وقتـی  بنابرایـن 

متولیـان اقامـه دین)فهـم دیـن، ترویـج دین و 

تکویـن دیـن( قطعـًا روحانیـت هسـتند. البتـه 

بـدان معنـا نیسـت کـه دیگـران حضور نداشـته 

باشند و نبایستی بیایند و روحانیت را روی میز 

ذخیـره بنشـاند، خیر ولـی آن که می خواهد فهم 

دیـن را آگاهی بخشـی کنـد، روحانیـت اسـت. 

بنابرایـن روشـن شـد که اگر ایـن متولیان دین، 

خودشـان امید نداشـته باشند و امیدی به آینده 

و امیـدی بـه تبدیل این چالش ها و تهدیدها به 

فرصت هـا نداشـته باشـند، عوام بـه هیچ عنوان 

نمی توانند داشـته باشـند. 

خوب این روحانیت و طاب جوانی که امید 

دارند جامعه  را بسازند کجا باید گام بردارند. مقام 

معظم رهبری در بیانیه گام دوم هشت حوزه 

را برشمرده است: علم و پژوهش، معنویت و 

اخاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقال 

و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی، مرزبندی با 

دشمن و در نهایت سبک زندگی. 

 علم و پژوهش
رسـالت اصلـی روحانیـت در بحـث علـم و 

پژوهـش اسـت، چرا که بعـد از انقاب، خودش 

را این گونـه تعریـف کـرده کـه آمـده زندگـی 

انسـان را در دنیـا و آخـرت سـاماندهی کنـد. 

وقتـی می خواهـد زندگـی دنیـا و آخرت انسـان 

را سـاماندهی کنـد، بحـث ایـن اسـت کـه ایـن 

علـم و پژوهـش در سـاماندهی زندگـی انسـان 

چـه نقشـی دارد؟ در همیـن بیانیـه گام دوم، 

مقـام معظم رهبری اشـاره کـرده که وقتی نگاه 

می کنیـم، غـرب بـه واسـطه توجـه به دانشـش 

بوده که به این ثروت و این نفوذ رسـیده اسـت. 

در این دویسـت سـال به واسـطه همین دانش، 
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پشـتوانه آن قـدرت شـده، ایـن ف

نظـام شـده و ثـروت و نفـوذی را 

ایجاد کرده اسـت. به قول اقبال، 

آنچه غرب را غرب و توانمند کرد، 

توجـه بـه دانـش، آگاهی، عقل و 

علمشـان بـوده اسـت. تـا دیـروز 

روحانیـت  کـه  نبـود  این گونـه 

بیایـد در حـوزه سیاسـت دخالت 

کنـد، و بـه هـر دلیلی از باب تقیه 

یـا غیرتقیـه ورود پیـدا نمی کرد. 

حضـرت امامرحمـه اهلل وقتی که 

آمـد، علـوم تحت انقیـاد حوزوی 

شـکاند.  طاغـوت  دوران  در  را 

ایشـان تقیـه را حـرام کرد و گفت 

شـما باید در حوزه سیاسـت ورود 

کنیـد و در امـر سیاسـی تصـرف داشـته باشـید 

و نبایـد یک گوشـه ای بنشـینید. اگـر بخواهیم 

نگاه مثبت داشـته باشـیم، حوزه امروز از لحاظ 

کادرسـازی، دولت  سـازی، جامعه سـازی و بعـد 

در حـوزه تمدن سـازی و نظریه پـردازی بسـتر را 

فراهـم کـرده و عمـًا وارد شـده اسـت. 

 معنویت و اخالق
روحانیت)اعم از روحانیت نسـل اول انقاب 

و نسـل جوان( بایسـتی دو ویژگی را با همدیگر 

داشـته باشـند. هـم حامـل دیـن باشـند و هـم 

عامـل بـه دیـن. روحانیـت بایسـتی در حـوزه 

اخـاق بیایـد، دانـش را کسـب کنـد، فضایـل و 

رذایل در جامعه را بشناسد، اطرافش را بشناسد 

و قبـل از آن بایسـتی کنـار عامـل این دانش نیز 

باشـد. این خطری اسـت که روحانیت را تهدید 

می کنـد، یعنـی اگـر روحانیـت 

عامـل  و  باشـد  حامـل  فقـط 

نباشـد. اآلن در حـوزه فرقه هـا و 

ایـران  در  کاذب  معنویت هـای 

و جهـان، روحانیـت بایـد اول، 

این هـا را قویـًا بشناسـد؛ ثانیـًا، 

بایسـتی در عمـل بـه  گونـه ای 

افـراد جامعـه  کـه  کنـد  رفتـار 

کـه نگاهشـان بـه ایـن هادیـان 

اسـت، گرایـش بـه آن فرقه هـای 

ایـن  اآلن  نکننـد.  پیـدا  کاذب 

بخـش مرکـز ملـی پاسـخ گویی 

کـه متولـی آن دفتـر تبلیغـات 

واقعـًا  اسـت،  حـوزه  اسـامی 

نیروهـای متخصصـی دارد کـه 

در زمینه هـای مختلـف کار کرده انـد و مـردم نیز 

برخـاف میـل تصـور اولیـه، وقتـی بـه این هـا 

مراجعـه می کننـد، احسـاس رضایـت می کننـد 

کـه خـودم یـک نمونـه آن را در یـک نمایشـگاه 

دیـدم کـه فـردی در ارتبـاط با فرقه هـا و خرافات 

سـؤاالتی داشـت و بـه من می گفـت اصًا آخوند 

مگـر می توانـد بـه این چیزها جـواب بدهد؟ بعد 

از گفت وگوی شان وقتی من را دید، عذرخواهی 

کـرد و نظـرش عـوض شـد. چـرا؟ چـون ایـن فرد 

روحانـی در حـوزه خـودش تخصص داشـت، و بر 

اسـاس آیـات و روایـات و تجربیاتـی که داشـت 

بسـیار زیبـا بـه سـؤال ها شـخص پاسـخ داد. 

بنابرایـن اگـر آقایـان و به ویـژه طـاب جـوان در 

حوزه اخاق و معنویت از لحاظ علمی و از لحاظ 

عملـی مسـلح شـوند می تواننـد موفـق باشـند.

در نــگاه حضــرت علــی  و دیگــر 
ــر  ــا به خاط ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ائم
دنیــا نیامدیــم، مــا نیامدیــم کــه بــه 
ملــت دســتور بدهیــم و پســت و 
منصــب بگیریــم، بلکــه آمدیــم تــا 
پرچــم اســام همــه جــا برافراشــته 
بشــود، آمدیــم تــا بــه کســی ظلــم 
کســی هــم بــه مــا ظلــم  نشــود و 
نکنــد. مــا آمدیــم اصــاح، آرامــش 
و رفــاه از در و دیــوار ایــن شــهر و 
بــاد اســامی ببــارد. مــا آمدیــم 
تــا افــراد در امنیــت باشــند. و در 
ــا اقامــه دیــن  نهایــت مــا آمدیــم ت
گــر حــدود الهــی تعطیــل  کنیــم کــه ا

شــده آن را احیــا کنیــم.
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 روحانیت طبق وظیفه موظف است به لحاظ 

دانشـی جهل زدایـی و فقرزدایـی کند. روحانیت 

موظف اسـت که بیکاری را از بین ببرد، موظف 

اسـت کـه ربـا را در جامعه طرد کنـد. بنابراین در 

اقتصـاد، چـه در بحـث توزیـع عدالت محـورش، 

چـه در حـوزه تولیـد، چـه در حـوزه مصـرف، 

روحانیـت بایـد حضـور جـدی داشـته باشـد؛ 

یعنـی یـک سـبک زندگـی را از لحـاظ علمـی و 

عملـی بـه جامعـه ارائه کند کـه جامعه این قدر 

دورریز نداشـته باشـند، به سـمت مصرف گرایی 

نـرود و البتـه اگـر می خواهـد جامعه به سـمت 

مصرف گرایـی نـرود، مرحلـه اول ایـن اسـت که 

خـود روحانیـت بـه سـمت مصرف گرایـی نرود، 

کـه اگـر رفتنـد، نمی تواننـد جلـوی اسـراف و 

تبذیـر را بگیرنـد. مثـًا در دوران قاجـار بزرگانـی 

آمدند فتوا دادند که اسـتفاده از البسـه خارجی 

حرمـت دارد، و عمـًا هـم مـردم 

نپوشـیدند. اآلن نیـز در دوران 

تحریم هسـتیم و این مسائل در 

حـوزه اقتصـاد به عهده روحانیت 

اسـت و بایـد دنبـال کنند. 

  عدالت و مبارزه با فساد
با  مبارزه  و  در بحث عدالت 

کارویژه های  از  نیز یکی  فساد، 

اساسی روحانیت است و اصًا 

جمهوری  مشروعیت بخشی 

اسامی ایران برای این است که 

فسادی)اعم از ادارای، اقتصادی، 

سیاسی، اخاقی و...( در دوران 

پهلوی بوده، دیگر دیده نشود و آن تبعیض در 

رانت،  ویژه خواری،  منابع عمومی،  در  توزیع، 

فریب کاری در حوزه اقتصاد و... برچیده شود. 

وظیفه روحانیت این جا آگاهی دهی به ملت 

است و باید عمًا ورود پیدا کند و نگویند که 

تخصص ما در این حوزه نیست.

 استقالل و آزادی
اگـر حوزه هـا بحث اسـتقال ایران کـه واقعًا 

بـه آن می بالنـد، در حوزه سیاسـی ادامه داشـته 

باشـد، بایسـتی اسـتقال اقتصادیـش را دنبـال 

کننـد. اگـر در اسـتقال اقتصـادی نتوانند ورود 

پیـدا کننـد و اسـتقال اقتصادی شـان را بـه 

دسـت بیاورنـد، اسـتقال سیاسـی اش هـم بـا 

خطر مواجه می شـود. این وظیفه حوزه هاسـت 

که نقشـی را که علما تا اآلن داشـته اند، بیشـتر 

و جدی تـر ورود پیـدا کنـد. در بحـث آزادی هـم 

همین طور اسـت، روحانیت باید هر مسـئله ای 

که مانع حریت و آزادی انسان ها 

و جوامـع می شـود، بـا توجـه بـه 

تعهـدی کـه دارنـد، ایـن موانع را 

بردارنـد و مسـئول نیز هسـتند.

 سبک زندگی 
در بحـث عـزت ملـی و روابـط 

خارجـی و مرزبنـدی بـا دشـمن 

روحانیـت  زندگـی،  سـبک  و 

بایسـتی واقعـا برنامـه داشـته 

باشـد نـه فقـط در شـعار، بلکـه 

هـم در بعـد علمـی و هم عملی، 

یعنـی هـر دو را بایـد بـا هم ورود 

پیـدا کنـد. از این گونـه مباحـث 

در  چــه  اقتصــاد،  در  بنابرایــن 
عدالت محــورش،  توزیــع  بحــث 
چــه در حــوزه تولیــد، چــه در حــوزه 
مصــرف، روحانیــت بایــد حضــور 
ــک  ــی ی ــد؛ یعن ــته باش ــدی داش ج
ســبک زندگــی را از لحــاظ علمــی 
و عملــی بــه جامعــه ارائــه کنــد کــه 
جامعــه این قــدر دورریــز نداشــته 
باشــند، بــه ســمت مصرف گرایــی 
می خواهــد  گــر  ا البتــه  و  نــرود 
جامعــه بــه ســمت مصرف گرایــی 

نــرود.
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فقـط بحـث شـعاری نیسـت، بلکـه بایدگامـی ف

مؤثـر و برنامـه ای مـدون داشـت.

  چرایـی ورود روحانیـت و حوزه ها به این هشـت 
سرفصل

حال ممکن است پرسشی پیش بیاید که 

این ها چه ارتباطی با روحانیت و طاب نسل 

جوان دارد، که با ذکر سه دلیل ارتباط روحانیت 

را با این موارد برشماریم که با توجه به رسالت 

یا وظیفه و کارویژه ای که دارند، اشاره می کنیم، 

امید است راه گشا باشد. 

 دلیـل اول، بـه اعتقـاد حضـرت امـام و مقـام 
معظم رهبری سـتون و قاعده انقاب اسـامی 

و جمهـوری اسـامی ایـران، روحانیـت اسـت. 

مقـام معظم رهبری می فرمایـد: »حوزه  علمیه، 

به خصـوص حـوزه  علمیـه  قـم مـادر ایـن نظـام 

اسـت؛ بـه وجـود آورنـده و مولـد ایـن انقاب و 

ایـن حرکـت عظیـم اسـت.«2 حوزه هـای علمیه 

قاعـده نظـام جمهـوری اسـامی اسـت و همـه 

چیـز روی ایـن قاعـده بنـا شـده اسـت و دوام و 

اسـتحکام ایـن قاعـده بـه سـه چیز اسـت. و به 

اصطـاح ایـن قاعـده بایـد بـه سـه چیز مسـلح 

شـود، تعبیـر ایـن اسـت که سـه ضلـع از اضاع 

زندگـی اش بایسـتی مسـلح شـده باشـد، کـه 

و سیاسـت  اخـاق  اسام شناسـی،  عبارتنـد: 

اسـت. اگـر بـه ایـن سـه ضلـع مسـلح نشـوند، 

دچـار مشـکل می شـوند. پـس این کـه گفتیـم 

روحانیـت در ایـن هشـت سـرفصل بایـد ورود 

داشـته باشـد، به دلیل این اسـت که روحانیت 

قاعـده نظـام اسـت و قاعـده نظـام بایسـتی در 

حضـور  و  کننـد  نقش آفرینـی  حوزه هـا  ایـن 

داشـته باشـند تا باعث اسـتحکام نظام و ورود 

بـه تمـدن نویـن اسـامی را نویـد دهنـد. 

دوم، چـون جایـگاه روحانیـت ماننـد دیگـر 
نیروهـای اجتماعـی در قانـون اساسـی دیـده 

نشـده اسـت. یـک امتیازاتـی قانـون اساسـی 

بـه روحانیـت داده اسـت کـه آن امتیـاز را بـه 

نیروهـای دیگـر نداده انـد، نظیـر: روحانیـت 

به عنـوان یـک گـروه، یـا صنـف منسـجم در 

قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران و در 

تاریـخ معاصـر امتیازهـای خاصـی دارنـد، کـه 

نظارت بر قانون گذاری در قالب شـورای نگهبان 

را دارنـد. نظـارت بـر کشـف رهبـری در قالـب 

مجلـس خبـرگان و در آخـر نظـارت بـر فعالیـت  

عمومـی نهادهـا، تشـکیات، سـازمان عقیدتی 

سیاسـی، دیگـر سـازمان ها و ... کـه در همـه 

این هـا نقش آفرینـی دارد. 

سـوم، روحانیـت در جمهوری اسـامی ایران 
بـرای همـه قابـل دسـت رس هسـتند، یعنـی 

کارویـژه اش را بـه گونه ای تعریف کرده که دیگر 

این گونـه نیسـت کـه صرفًا در گـوش نوزادی که 

تازه متولد شـده اذان بگوید و یا کسـی که مرده 

را کفـن و دفـن کنـد و قرآنی برایش قرائت کند؛ 

بلکـه حضـورش بـه گونـه ای اسـت کـه زندگـی 

اجتماعـی، سیاسـی و زندگـی آخـرت مـردم را 

سـاماندهی مـی   کنـد. روحانیت بـا الگوپذیری 

اسـیره بزرگان حوایج و نیازهای مردم و جامعه 

را بـرآورده می کنـد. خـودش را درگیـر بـا زندگی 

روزمـره مـردم کـرده اسـت. دیگـر نمی تواننـد 

بگوینـد مشـکل بیـکاری، مسـکن، ازدواج و... 

بـه مـن چـه ارتباطـی دارد و ... روحانیت قاعده 
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همه عرصه ها حضور مسـئوالنه داشـته باشـند 

تـا بتواننـد رسـالت خودشـان را در برابـر نظـام، 

انقـاب وبیانیـه گام دوم به نحو مطلوب انجام 

. دهند

پی نوشت:
سیاسـی  علـوم  گـروه  مدیـر  و  علمـی  هیئـت  عضـو   *
پژوهشـکده علـوم و اندیشـه سیاسـی پژوهشـگاه علوم و 

اسـامی. فرهنـگ 
ـذی کاَن ِمّنا ُمناَفَسـًة  ـُه َلـْم َیُکِن الَّ ـَك َتْعَلـُم َانَّ 1 . َالّلُهـمَّ ِانَّ
فـی ُسـْلطاٍن َو اَل ِاْلتمـاَس َشـْی ٍء ِمـْن ُفضـوِل اْلُحطـاِم 
ْصـاَح فـی  َولِکـْن ِلَنـُردَّ اْلَمعاِلـَم ِمـْن دیِنـَك َو ُنْظِهـَر ااْلِ

َلُة  َمـَن اْلَمْظلومـوَن ِمـْن ِعبـاِدَك َو ُتقـاَم اْلُمَعطَّ
ْ
ِبـاِدَك َفَیأ

ِمـْن ُحـدوِدَك؛ خدایـا، تـو خـود آگاهی که آنچه از سـوی 
مـا صـورت گرفـت رقابـت در کسـب قـدرت یـا خواهـش 
فـزون طلبـی نبـود، بلکـه بـرای ایـن بـود کـه سـنن تـو را 
کـه نشـانه های راه توانـد بازگردانیـم و اصـاح آشـکار و 
چشـم گیر در شـهرهای تـو بـه عمـل آوریـم کـه بنـدگان 
مظلـوم و محرومـت امـان یابنـد و مقررات بـه زمین مانده 
تـو از نـو بپـا داشـته شـوند.)نهج الباغه، خطبـه 129(.
2 . بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا جمعـی از 
علمـا و اسـاتید و مدیـران مـدارس و طـاب حـوزه علمیه 

.1389/7/29 قـم/ 



جبارنـژاد:  بـا سـه تن از آقایان: محمدفاطمی، حسـین ایـزدی و مجتبی نامخواه. 
موضوعـی کـه در ایـن نشسـت قـرار اسـت پی گیری شـود، بحـث »بیانیـه گام 
دوم و طـاب جـوان« اسـت. نشسـت حـول دو موضـوع  دنبال می شـود، بخش 
نخسـت ناظـر بـه این پرسـش اسـت کـه تحلیل هـر کـدام از عزیزان بـه عنوان 
یـک طلبـه جـوان از بیانیـه گام دوم، چیسـت؟ یعنـی به عنوان کسـی که در یک 
جهـان فرهنگـی خاصی به نام حوزه و در یک کسـوت خـاص یعنی طلبگی دارید 

زیسـت می کنیـد، چـه درک و تلقـی ای از بیانیـه گام دوم دارید؟

میزگرد 
بیانیه گام دوم و طالب جوان
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فاطمـی: احسـاس می کنـم در تحلیـل بیانیه 
می شود دو تا رویکرد داشت، بیانیه در حقیقت 

یک جمع بندی و توصیف راهبردی کان اسـت 

از چیسـتی و چرایـی و چگونگـی حرکـت کان 

انقـاب اسـامی، ناظـر به دو بـرش یا یک برش 

از تاریخ انقاب، که تحت عنوان دو گام مطرح 

می شـود. یـا بـه تعبیر خود رهبری یک ترسـیم 

کلی از گذشـته، حال و آینده انقاب اسـت.

 در مجمـوع می تـوان دو نـوع نـگاه به بیانیه 

داشـت: یـک نـگاه این هسـت که ما بنشـینیم، 

یک حرکت از جزء به کل داشـته باشـیم، یعنی 

روی بیانیـه و محتوایـش متمرکـز شـویم و آن 

را تحلیـل کنیـم و از این جـا یـک پـل بزنیـم بـه 

اندیشـه های  راهبـردی  طـرح 

ایشـان. یک نگاه دیگر که خودم 

بیشـتر روی ایـن دومـی متمرکز 

می شـوم و آن، حرکـت از کل بـه 

جزء اسـت. ابتدا یک تصویری از 

طـرح کلـی اندیشـه های رهبری 

داشـته باشیم و آن وقت جایگاه 

بیانیـه را در ایـن اتمسـفر کان 

اندیشـگی فهـم کنیـم. ببینیـم 

جایـگاه ایـن بیانیـه دقیقـًا چـه 

بـوده در وسـط ایـن طـرح کان. 

این جوری شـاید عمیق تر بشـود 

بحـث را فهمیـد. بحـث دوم هـم 

کـه ناظـر بـه حـوزه هسـت، آن 

هـم همیـن حالـت را می توانـد 

پیـدا کنـد. یعنی یک وقت شـما 

بـه صـورت جزئـی از درون خـود 

حـوزه، بـا آن فهمـی کـه از حـوزه داریـد، بیانیـه 

را تحلیـل می کنیـد و یـک وقـت  بـه نحـو کان 

وارد می شـوید و ابتدا این پرسـش را مطرح می 

کنیـد کـه  حـوزه چیسـت و اصـًا جایگاهش در 

ایـن نظـام و حرکت انقاب اسـامی کجاسـت. 

بعـد از آن اسـت کـه وارد ایـن مـی شـویم کـه 

نسـبت حـوزه بـا ایـن بیانیـه چه بوده اسـت.                                       

مـن یـک بحـث مقدماتـی دارم کـه در زمینه 

مطالعـات رهبری پژوهـی اسـت. ببینیـد مـا 

از اول تاریـخ شـیعه تـا اآلن دچـار یـک فقـر 

مطالعاتـی و فقـر منابع و کارپژوهشـی در مورد 

هسـتیم.  رهبری پژوهـی  و  امامت پژوهـی 

رهبـری هـم در کتـاب انسـان 250 سـاله، در 

مقدمـه اشـاره می کننـد کـه مـا 

مطالعاتـی کـه در مـورد امامـت 

و رهبـری داشـتیم، عمومـًا ناظر 

بـه چیسـتی یـا ناظـر بـه  اثبـات 

اصـل رهبـری و والیـت اسـت، 

حـاال این کـه این رهبـری که بود 

و چـه اهدافـی و چه طرح کانی 

این کـه می خواسـت  داشـت و 

چـه کند، در این زمینه مطالعات 

خیلی کم اسـت. اگر بخواهیم از 

منظـر دوم، یعنـی از منظـر طرح 

کامـًا رهبـری به بیانیه گام دوم 

نـگاه کنیم، بایـد این طرح کان 

را بشناسـیم. آن چیـزی کـه خود 

رهبری قائل هسـتند برای نقش 

رهبـر، ایـن اسـت کـه سـطح کار 

را در سـطح کار انبیـا می بینیـد، 

 در مجمــوع می تــوان دو نــوع نــگاه 
بــه بیانیــه داشــت: یــک نــگاه ایــن 
یــک  بنشــینیم،  مــا  کــه  هســت 
داشــته  کل  بــه  جــزء  از  حرکــت 
و  بیانیــه  روی  یعنــی  باشــیم، 
آن  و  شــویم  متمرکــز  محتوایــش 
کنیــم و از این جــا یــک  را تحلیــل 
راهبــردی  ح  طــر بــه  بزنیــم  پــل 
اندیشــه های ایشــان. یــک نــگاه 
دیگــر کــه خــودم بیشــتر روی ایــن 
آن،  و  می شــوم  متمرکــز  دومــی 
اســت.  جــزء  بــه  کل  از  حرکــت 
ح کلــی  ابتــدا یــک تصویــری از طــر
داشــته  رهبــری  هــای  اندیشــه 
باشــیم و آن وقــت جایــگاه بیانیــه 
را در این اتمسفر کان اندیشگی 

کنیــم. فهــم 
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یعنی این که قائل هسـت که انبیا دو کار عمده 

داشـتند: یکـی، دعـوت و دیگـری هدایـت. کـه 

ایـن طـرح راهبـردی ناظـر بـه همیـن هدایـت 

اسـت. در بحـث هدایـت ایشـان خیلـی جزئـی 

وارد مـی شـوند و تحلیـل می کننـد. شـما اگـر 

از ایـن سـطح وارد نشـوید، چـون دقیـق درکـی 

نداریـد از ایـن جایـگاه رهبـری، درک جزئـی و 

عقیمـی پیـدا می کنیـد. اندیشـه رهبـری کامًا 

اندیشـه قرآنی هسـت، یعنی برمبنای آن منابع 

اصیـل به دسـت آمـده و رد پـای ایـن اندیشـه را 

می توان هم در سـند الگوی پیشـرفت و هم در 

بیانیـه گام دوم بـه وضوح یافت.  پرسـش مهم 

در این جـا ایـن اسـت کـه ایـن طـرح راهبـردی 

رهبـری چیسـت؟ کـه در ادامه خواهم گفت. به 

نظـرم طـرح رهبـری یـک طـرح خیلی بسـیطی 

می تواند باشد در نگاه اول، در بیانیه هم همین 

طـرح را تبییـن کـرده انـد.  مـا یـک وضعیـت 

موجـود داریـم، در بیانیـه تحلیلـی از وضعیـت 

موجـود صـورت گرفتـه اسـت، یـک وضعیـت 

مطلـوب هـم داریـم که همیـن منظومه آرمانی 

اسـت که در یک فرآیند قابل بررسـی اسـت. یک 

راه و یک صراط داریم و یک سـری راهبردها که 

در طرح راهبردی رهبری خود را نشـان می دهد 

و به تبع یک سـری شـاخص ها به میان می آید 

کـه همـان معالم الطریق انـد و رهبری در حدود 

بیسـت تا سـی سـخنرانی این شـاخص ها را به 

تفصیـل بیـان می کننـد. یکـی از سـرفصل های 

دیگـر طـرح اندیشـه های رهبـری کـه می تواند 

بـه سـمت مبانـی هـم خیلـی گرایـش داشـته 

باشـد، سـنت ها و وعده هـای الهـی هسـت. 

طـرح راهبـردی رهبـری هـم الگـوی کان 

دارد و هـم الگـوی جزئـی. الگـوی کانـش در 

حقیقت همین طرحی اسـت که سـه پایه دارد: 

وضعیـت موجـود، وضعیـت مطلـوب و مسـیر. 

ارتبـاط وضـع موجـود و وضـع مطلـوب را هـم 

ایشـان بـا نظریـه "آرمان گرایـی واقع بینانـه" 

تبییـن کرده انـد. یـک الگـوی خـرد و جزئی هم 

ایشـان پیشـنهاد داده انـد مثـًا بـرای سـپاه یـا  

صـدا و سـیما  کـه شـامل سـرفصل های خاصی 

اسـت. طرح راهبردی  رهبری را با یک اسـتعاره 

کـه اسـتعاره صراط باشـد، هم می تـوان تدوین 

کـرد، یعنـی قابـل بیـان اسـت. ایـن می شـود 

طـرح راهبـردی رهبـری.

در چنیـن فضایـی و ناظـر بـه طـرح کان و 

راهبـردی رهبـری، فصـل مشـبعی از بیانیـه، 

بحث جوانان و جوان گرایی اسـت. خود رهبری 

هـم بیانیـه را تحلیـل کرده انـد. این کـه مـن از 

ایـن اتمسـفر کان بحـث را شـروع کـرده ام، 

مسـتند به خوِد اندیشـه رهبری اسـت. ایشـان 

در رمضـان 98 آمدنـد بیانیـه را بعـد از یک سـال 

در جمـع دانشـجویان تحلیـل و  چنـد مؤلفـه 

را ذکـر کردنـد کـه یکـی از آن هـا ایـن بـود کـه 

جوانـان یـک شـناخت کانـی از صحنـه حرکت 

داشـته باشـند و بعـد جهـت را بفهمنـد، جهـت 

بـه معنـا همـان هدف اسـت. یک مؤلفـه دیگر، 

امید بخشـی اسـت. یکـی دیگـر از مؤلفه هـای 

مهـم، راهکارهـای عملـی اسـت، کـه ایشـان از 

کار ویژه هـای رهبـری نداسـته اند. خاصـه این 

کـه آن گاه کـه طـرح کان رهبـری فهـم شـود، 

جایـگاه بیانیـه نیـز تـا حـدود زیـادی مشـخص 
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خواهد شـد

ایزدی: در مورد بیانیه حقیقتش این هسـت 
کـه صحبت کـردن خیلـی سـخت اسـت، به این 

جهـت کـه از یـک فـردی صـادر شـده که انسـان 

بـه شـدت پیچیـده و ذو ابعـادی اسـت. چنـد تا 

تیتـر بـه ذهنـم رسـید کـه از این زوایا می شـود 

بیانیـه را مـورد بررسـی قـرار داد. 

می گویـم  فهرسـت وار   ابتـدا 

و بعـد از آن،  یکـی ـ دو تـا را 

انتخـاب می کنم و در موردشـان 

نظـرم  بـه  می کنـم.  صحبـت 

بـرای فهـم بیانیـه مـا اول نیـاز 

بـه یک مقدمـات تحلیـل بیانیه 

داریـم، یکی کـه ما اول مقدمات 

تحلیـل بیانیـه را طـی کنیم و به 

آن نزدیـک شـویم، نکتـه دیگـر 

ایـن کـه بیانیـه بـر اسـاس یـک 

سـری مبانـی و پیـش فرض هـا صـادر شـده که 

مـا بایـد ایـن پیش فرض هـا را یـک جایـی جـا 

ثبـت کنیـم و ببینیـم ایـن بیانیـه مبتنی بر چه 

چیزی سـاخته شـده و بر چه سـازه ای ایسـتاده 

و جلـو آمـده. نـگاه دیگر زمینه شناسـی و بسـتر 

صدور بیانیه هسـت، ما باید ببینیم آن فضایی 

کـه ایشـان بیانیـه را صـادر می کنـد و بـه لحاظ 

زمینـه اجتماعی)چـه زمینه داخلی، بین المللی 

و تمدنـی(، ایـن کجـای تاریـخ قـرار دارد، ایـن 

کجـای حتـی فصلـی از فصـول تاریـخ سیاسـی 

ایـران قـراردارد، یـا حتـی به لحـاظ اجتماعی در 

چـه فصلـی مطرح می شـود و زمینـه صدور این 

چـه بـوده اسـت؟ از این هـا کـه عبـور می کنیم، 

می رسـیم به نفس محتوای بیانیه، باید ببینیم 

بیانیـه فـارغ از گزاره هـای متعـدد و فراوانی که 

دارد، آن بـه اصطـاح دال مرکـزی و روح بیانیـه 

چیسـت؟ کـه هـر کسـی قاعدتـًا از ایـن یـک 

برداشـتی دارد. تفـاوت برداشـت ها، آن تفـاوت 

فهم ما از بیانیه هسـت و نشـان دهنده تفاوت 

افق هـای ماسـت. بیانیه در کنار 

آن اهـداف اصلـی و محـوری که 

دارد، یک سـری اهداف جانبی را 

هـم تأمیـن می کنـد. گمانم این 

هسـت کـه آن اهـداف جانبـی 

هم باید درسـت فهرسـت و دیده 

 . د شو

نـگاه بعـدی، مخاطـب بیانیه 

هسـت. مـا مخاطـب بیانیـه را 

اگـر  می دانیـم؟  کسـانی  چـه 

بعـد  شـود،  روشـن  مخاطـب 

دسـتورالعمل های اجرائـی ناظـر به آن مخاطب 

هـم شـکل خواهـد گرفـت. مـا بایـد مخاطب را 

هـم تعییـن کنیم. زاویه دیگر که از این جلسـه 

قاعدتـًا خـارج می شـود، تحلیـل مفـاد بیانیـه 

هسـت، یعنـی مـا وقتـی از کان نـگاه کردیـم، 

بایـد جـزء بـه جزء هم بیاییم بچینیم و بررسـی 

و هـر جـزء را تحلیـل و تجزیه کنیم. نکته بعدی 

راهبردهـای تحقـق مفاد بیانیه اسـت، ما بیانیه 

را اگر بخواهیم محقق کنیم، جه راهبردهایی را 

باید در نظر بگیریم. یک زاویه شـبهات پیرامون 

بیانیه هست، یعنی پرسش هایی وجود دارد در 

مورد بیانیه که باعث می شـود  با  این شـبهات، 

یک طیفی از مخاطبان از دسـت بروند و ارتباط 

ح  در چنیــن فضایــی و ناظــر بــه طــر
کان و راهبــردی رهبــری، فصــل 
مشبعی از بیانیه، بحث جوانان و 
جوان گرایــی اســت. خــود رهبــری 
کرده انــد.  هــم بیانیــه را تحلیــل 
ــفر کان  ــن اتمس ــن از ای ــه م این ک
ــتند  ــرده ام، مس ــروع ک ــث را ش بح
بــه خــوِد اندیشــه رهبــری اســت.
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کم شـود، آن شـبهات باید فهرست شوند. شبهه 

هم به معنای سـؤالی که در فان رسـانه مطرح 

هسـت، منظـورم نیسـت، شـبهه بـه معنای آن 

فاصلـه ذهنـی کـه بخشـی از مخاطبـان بـا ایـن 

افقـی کـه آقـا بحث می کننـد، وجـود دارد. نگاه 

بعدی موانع تحقق بیانیه هست که این را باید 

خیلـی جـدی بحـث کـرد کـه مـا با چـه موانعی 

بـرای تحقـق بیانیـه مواجهـه هسـتیم. من فکر 

می کنـم کـه یـک طیـف از کسـانی کـه در مورد 

بیانیـه صحبـت می کننـد یـا از بیانیـه تمجیـد 

می کنند، این طیف جزء موانع تحقق هسـتند، 

ایـن طیـف بایـد شناسـایی شـود، نه بـه عنوان 

افـراد، بـه عنـوان یـک جریـان شـاخصه هایش 

بیـرون بیایـد و ببینیـم آن هایی 

کـه ایـن چهل سـال مسـیر را کند 

اندیشـه ای،  لحـاظ  بـه  کردنـد 

همراهـی نکردنـد بـا طـرح کان 

امـام و آقـا، چـه ویژگی هایـی 

در  دوبـاره  مـا  کـه  داشـته اند 

ایـن چهل سـال دوم در دام ایـن 

مسـیر و جریـان نیافتیـم. همـه 

این هـا را نمی شـود بـه تفصیـل 

پرداخـت، مـن از هـر کدام از این 

سـرفصل ها سـعی می کنـم کـه 

یکـی را انتخـاب کنم و به اجمال 

بپـردازم.اول، بـه نظـرم مقدمـه 

اسـت و مهـم هـم هسـت، ایـن 

کـه بیانیـه از سـوی چـه کسـی 

صـادر شـده و آن فـردی که صادر 

می کنـد، چـه تلقـی و تقریـری از 

ایشـان داریـم؟ مـن فکـر کنم اگر مـا بتوانیم به 

ایـن نتیجـه برسـیم کـه بیانیه نوشـتن رهبری 

بـه معنـای یـک امـر صـوری، عـادی و طبیعـی 

نیسـت و ایـن یـک فعلـی هسـت کـه اسـم آن 

را مـی شـود گذاشـت فعـل رهبرانـه، بـا ایـن 

تعبیـری کـه ایشـان از رهبر در جامعه اسـامی 

دارنـد، مـا نسـبتمان بـا ایـن بیانیـه از همیـن 

نقطـه تغییـر خواهـد کـرد. نوشـتن ایـن بیانیه 

خـودش یـک فعـل رهبرانـه هسـت، کسـی این 

را نوشـته اسـت که برای خودش شـأن راهبری 

نسـبت بـه جامعـه اسـامی و جامعـه شـیعی 

قائل اسـت. یک عنصر کانی در جامعه شـیعی 

وجـود دارد کـه عنصـر پیشـران همه کنش های 

خـرد اسـت و مـا ، اسـم آن را 

رهبـر می گذاریـم. ایـن رهبر یک 

هدایت گـری  بایـد  را  مسـیری 

کنـد، یعنـی یـک جاهایـی طرح 

نویـی را مطـرح کنـد تـا کار جلـو 

بـرود. اولیـن نکته این اسـت که 

ایـن یـک فعل رهبرانه اسـت، آقا 

در تـراز رهبـرِی جامعـه شـیعی 

دارد ایـن بیانیـه را صادر می کند. 

دوم، مـا بایـد بـا شناسـایی 

یـک آسـیب در جامعـه دینـی 

و انقابـی، کـه مـن اسـمش را 

فقـر تفکـر رهبـری، فقـر اندیشـه 

رهبـری یـا عدم آگاهـی از خیلی 

چیزهایـی کـه مربوط بـه رهبری 

پیـدا  هسـت می دانـم ، دسـت 

کنیـم. مـن یـک مثـال این جـا 

نوشــتن ایــن بیانیــه خــودش یــک 
کســی  هســت،  رهبرانــه  فعــل 
بــرای  کــه  اســت  نوشــته  را  ایــن 
نســبت  راهبــری  شــأن  خــودش 
جامعــه  و  اســامی  جامعــه  بــه 
شــیعی قائــل اســت. یــک عنصــر 
کانــی در جامعــه شــیعی وجــود 
همــه  پیشــران  عنصــر  کــه  دارد 
کنش هــای خــرد اســت و مــا ، اســم 
ــر  ــن رهب ــم. ای ــر می گذاری آن را رهب
یــک مســیری را بایــد هدایت گــری 
ح  کنــد، یعنــی یــک جاهایــی طــر
کار جلــو  کنــد تــا  ح  نویــی را مطــر
بــرود. اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه 
ایــن یــک فعــل رهبرانــه اســت، آقــا 
در تــراز رهبــرِی جامعــه شــیعی دارد 

ایــن بیانیــه را صــادر می کنــد. 
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بزنـم؛ اگر رهبـری در ابتدای این 

چهل سـاله دوم، بیانیـه گام دوم 

صـادر نمی کردنـد، بـه ذهن چند 

نفـر از نخبـگان جامعـه انقابـی 

می رسـید کـه مـا وارد یـک عصر 

و مقطـع جدیـد شـدیم؟ مـن 

می توانـم بـا قاطعیـت بگویـم 

کـه بـه انـدازه انگشـتان دسـت 

نمی شـود گفـت کـه کسـی بـه 

ایـن  تـوی  اندیشـه می رسـید. 

مقطعی که ما با هر یک از آقایان 

انقابـی کـه صحبـت می کردیم، 

همـه از آینـده انقـاب ناامیـد 

بودنـد و می گفتنـد کـه انقـاب 

دارد از دسـت مـی رود نفس هـای آخـر خـود را 

می کشـد. این هـا اساسـًا نمی توانسـتند فکـر 

کننـد کـه مـا یک عصر از موفقیت را پشـت سـر 

گذاشـته ایم و داریم وارد گام بعدی می شـویم. 

مـن یـک فهرسـت یـک موقـع جمـع کـردم، از 

تفـاوت تحلیل هـای مـا و تحلیل هـای رهبری، 

آقـا یـک سـخنرانی داشـتند در همین یک سـال 

اخیـر، فرمودنـد کـه مـا در جنـگ نظامـی پیروز 

شـدیم، در جنگ امنیتی پیروز شـدیم، در جنگ 

سیاسـی پیـروز شـدیم، جنگ هـای مختلـف را 

گفتند و بعد رسـیدند به یک نقطه قبل از جنگ 

اقتصـادی که می خواسـتند بگویند ان شـاءاهلل 

در جنـگ اقتصـادی هـم پیـروز می شـویم، یک 

جملـه گفتنـد، یادم هسـت بعـد از این جمله ما 

تا یکی دو هفته با دوسـتان صحبت می کردیم، 

همـه در ابهـام بودنـد کـه ایـن جملـه آقـا یعنی 

چـی؛ آقـا فرمودنـد "مـا در جنگ 

شـدیم".  پیـروز  هـم  فرهنگـی 

همـه جمع بندیشـان از معارضه 

ما در جنگ فرهنگی این هسـت 

کـه مـا در جنـگ فرهنگـی قطعًا 

شکسـت خوردیـم. چـرا؟ چـون 

فرهنـگ را بـا مصادیـق جزئـی و 

می سـنجیم.  فرهنـگ  خارجـی 

می گوییـم تعـداد بـی حجاب ها 

شـده،  بیشـتر  بدحجاب هـا  و 

تظاهر به بی دینی بیشـتر شـده، 

پـس بی دینـی گسـترش پیـدا 

کـرده، پس مـا در جنگ فرهنگی 

شکسـت خوردیـم. آقـا این را که 

توضیح دادند و گفتند که آن نسلی که مخاطب 

جنـگ فرهنگـی بـود، امـروز از همـان نسـل که 

مـورد هـدف بودنـد، امثـال حججی هـا رخ نمـا 

می شـود، کـه ایـن دقیقـًا مخالـف آن چیـزی 

اسـت که دشـمن برایش سـرمایه گذاری کانی 

انجـام داده بـود. من احسـاس می کنم که یکی 

از جدی تریـن چیزهایـی که جامعه انقابی باید 

بـه آن برسـد و اگـر نرسـد گام دوم را نمی توانـد 

تحقق ببخشـد، این هسـت که بفهمد عقانیت 

حاکـم بـر جامعـه انقابـی بـا عقانیـت موجود 

در اندیشـه رهبری متفاوت هسـت و مختصات 

این عقانیت متمایز باید درک شـود، اگر  درک 

شـد، مـا مـی توانیـم خودمـان را سـعی کنیـم 

برسـانیم بـه آن عقانیتـی کـه از آن بیانیـه گام 

دوم خـارج و صـادر می شـود. 

زاویـه دوم کـه عـرض کـردم، بحـث مبانی و 

یکــی از جدی تریــن چیزهایــی کــه 
جامعــه انقابــی بایــد بــه آن برســد 
گــر نرســد گام دوم را نمی توانــد  و ا
هســت  ایــن  ببخشــد،  تحقــق 
کــم بــر  کــه بفهمــد عقانیــت حا
عقانیــت  بــا  انقابــی  جامعــه 
رهبــری  اندیشــه  در  موجــود 
مختصــات  و  هســت  متفــاوت 
ایــن عقانیــت متمایــز بایــد درک 
مــی  مــا  شــد،  درک  گــر   ا شــود، 
کنیــم  را ســعی  توانیــم خودمــان 
کــه از  برســانیم بــه آن عقانیتــی 
آن بیانیــه گام دوم خــارج و صــادر 

می شــود. 
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پیش فرض هـا بـود، یـک فهرسـت مفصلـی از 

مبانـی در اندیشـه رهبـری وجـود دارد، اولیـن 

پیش فـرض رهبـری ایـن اسـت کـه انقاب یک 

موجود زنده اسـت، انقاب یک موجودی اسـت 

کـه در حـال زیسـت و رشـد و در حـال تکامـل 

اسـت، ایـن موجـود زنـده را باید 

به آن رسـیدگی کرد. موجود زنده 

باألخـره یک غایت و حرکتی دارد 

و چیسـتی و هسـتی انقـاب را 

از منظـر رهبـری و از ایـن جهـت 

بایـد دیـد. مطلـب دیگـر ایـن 

هسـت کـه این انقابـی که زنده 

اسـت ماهیـت آن چیسـت؟ یک 

یـک  اسـت،  سیاسـی  انقـاب 

انقـاب تمدنی اسـت؟ بـه نظرم 

اگـر انقـاب در مقیـاس تمدنـی تحلیل نشـود، 

بیانیـه بـه درسـتی فهـم نخواهد شـد. یک چیز 

دیگـری کـه در بیـان رهبـری خیلـی خفیـف و 

ظریـف بـه آن اشـاره شـده و البتـه  در بیانـات 

امـام خیلـی صریح تـر بـوده، ایـن اسـت کـه 

انقـاب آن موجـودی اسـت کـه دارد طراحـی 

می کنـد سـلوک اجتماعـی را، سـلوک الی اهلل را 

در مقیـاس اجتماعـی و آن را راهبـری می کنـد. 

یعنی انقاب یک حرکت سیاسـی و یک حرکت 

تمدنـی بـه معنـای آن چیزی کـه در تمدن های 

رقیـب وجـود داشـته و ما دیدیم، صرفًا نیسـت. 

یـک حرکـت تکاملـی معنـوی در مقیـاس کان 

اجتماعـی هسـت، بـرای رسـیدن بـه سـعادت. 

آن هـم سـعادت بـه تعریف ناب اصیل شـیعی. 

اگـر این گونـه شـد انقـاب یـک حرکـت کمالی 

و یـک حرکـت سـلوکی می شـود. سـلوک هـم 

کـه  بـرای خـودش مبانـی و پیش فرض هایـی 

دارد، یکـی از منازل السـلوک عـزم اسـت. یـک 

کسـی می خواهـد بـه کمـال برسـد، در کماالت 

عـادی شـخصی و معنـوی، می گوینـد اول باید 

عـزم کنـی. جامعه اگـر عزم نکند 

بـرای آن هـدف نهایـی که بیانیه 

در نظـر گرفتـه، کـه گسـترش 

والیـت الهـی در مقیـاس تمدنی 

و کان جهانـی اسـت. ایـن عـزم 

اگـر شـکل نگیـرد، حرکت شـکل 

نمـی گیـرد. پـس رهبـری بـه 

شـدت روی عزم ملی تمرکز دارد 

و بـا هـر چیـزی کـه عـزم ملـی را 

مختـل کنـد به عنـوان یـک مانع 

نـگاه می کنـد. مخاطـب اصلـی بیانیـه، جوانان 

هسـتند، لـذا بایـد ایـن عـزم را بایـد در ایـن 

مخاطـب، بیشـتر تقویـت کنیـم. 

  یـک نکتـه هـم  از زمینه شناسـی و بسـتر 

زمانـی صـدور بیانیه بگویم  و آن این که رهبری 

براسـاس یـک شـناخت و برداشـت عینـی از 

واقعیت هـای اجتماعـی، واقیعت هـای ملـی، 

تاریخـی و جـاری جهـان امـروز بیانیـه را صـادر 

کرده انـد. ایشـان یـک شـناخت دارد از همـه 

ایـن عناصـر و ایـن شـناخت بـه نظـر می رسـد 

واقعی تریـن و عینی ترین شـناخت اسـت، یک 

گام عقـب تـر بروم، رهبری اشـاره کردند یکی از 

جنگ هایی که ما با آن مواجهه هستیم، جنگ 

تصویرهاسـت. مـا یـک واقعیـت داریـم و یـک 

برداشـت از واقعیت. گاهی دسـت من مستقیم 

یــک نکتــه هــم  از زمینه شناســی و 
بســتر زمانــی صــدور بیانیــه بگویــم  
براســاس  رهبــری  این کــه  آن  و 
یــک شــناخت و برداشــت عینــی 
اجتماعــی،  واقعیت هــای  از 
و  تاریخــی  ملــی،  واقیعت هــای 
را  بیانیــه  امــروز  جهــان  جــاری 

کرده انــد. صــادر 
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بـه ایـن واقعیـت می رسـد برداشـت می کنـم و 

گاهـی قبـل از این کـه مـن این واقعیت دسـت 

من برسـد، برداشـتی برای من سـاخته می شود. 

مـن بـر اسـاس ایـن برداشـت و تصویـری کـه 

در ذهنـم شـکل می گیـرد بـا واقعیـت ارتبـاط 

می گیـرم و بـرای خـودم هدف گـذاری می کنم، 

رهبـری فرمودنـد اآلن یکـی از جنـگ هایـی که 

در جریـان اسـت )بـه عنـوان یکـی از خطـوط 

جنـگ فرهنگـی(، جنـگ تصویرسازی هاسـت، 

اگـر بـه مـن این تصویـر انتقال پیدا کنـد که آقا 

امروز شـما رو به افول هسـتی، آخرتی هسـت و 

دیگـر در حـال تمام شـدن هسـتی، عنصری که 

فکـر می کنـد دارد نفس هـای آخـر را مـی کشـد 

چـکار می کنـد؟! خـودش را بـه هـر دسـتاویزی 

متمسـک می کنـد کـه زنـده بماند. چطـور زنده 

بمانـد؟ آیـا به نظام سـلطه وصل 

کنم تا بگذارد من نفس بکشـم؟ 

ایـن یـک نـوع حیـات و زیسـت 

هسـت، یـک نـوع حیـات دیگـر 

ایـن هسـت کـه رهبـری رقیـب 

را  آخـر  نفس هـای  دارد  مـن 

می کشـد. رقیـب من در آسـتانه 

افـول هسـت، تمـدن غـرب در 

آسـتانه افـول هسـت، آمریـکا در 

آسـتانه فروپاشـی هست، اگر آن 

در آستانه فروپاشی هست و من 

بـه قـول ایشـان در آسـتانه عبـور از مرحلـه بلوغ 

خـودم هسـتم، مـن بایـد یـک کارهـای دیگری 

انجـام دهـم، زیسـت مـن متفـاوت مـی شـود. 

رهبـری در ایـن وضعیتـی کـه تصویـر می کنند 

کـه واقعیـت دنیـا بـه ایـن سـمتی مـی رود که 

واقعـًا آمریـکا در حال افول اسـت، پس من باید 

برنامه ریـزی کنـم بـرای تبدیل شـدنم به قدرت 

جایگزیـن جهانـی. یـک قـدرت وجـود دارد کـه 

می گوید من ابر قدرت هسـتم، یک مشـت آدم 

هـم در دنیـا بـاور مـی کردنـد که این ابـر قدرت 

اسـت، مـن دارم می بینـم کـه ایـن، ابرقدرتی را 

دارد از دسـت می دهـد. چـون یکـی مؤلفه هـای 

قدرتـش را دارد از دسـت می دهـد. پـس کنـش 

مـن تغییـر خواهـد کـرد. زمینه شناسـی صدور 

باعـث می شـود کـه نسـبت مـن بـا آن واقعیت 

خارجـی تغییـر کند.

 یکـی دیگـر از ایـن زمینه هـای صـدور ایـن 

اسـت، که رهبری دارد می بیند بعد از چهل سـال 

و بـه یـک معنـا بعـد از هـزار و چندصدسـال، 

بـرای اولین بـار در یـک مقیـاس 

کان، مـا واقعـًا بـه یـک ِهـال، 

یـک  بـه  و  اجتمـاع  یـک  بـه 

محـور رسـیدیم، محـور اجتمـاع 

در  اراده هـای جامعـه شـیعی، 

کشـورهای مختلف شکل گرفته. 

در یـک فراسـرزمینی مـا بـه یک 

عزم رسـیدیم. یکـی از مهم ترین 

کارهایـی کـه نظام سـلطه انجام 

می دهـد، ایـن اسـت کـه بدنـه 

اجتماعـی بـرای تحقـق اهـداف 

خـودش بیافرینـد. بعـد می بینـد نمی شـود، 

می آیـد پـول خـرج مـی کنـد کـه مثًا قلـوب را 

بـه سـمت خـود متمایـل کنـد، یـا بـا رعـب یا با 

تطمیع و ... . بعد می آید لشـکر درسـت می کند 

 تصــورم از روح  بیانیــه ایــن هســت 
کــه، رهبــر معظــم انقــاب دارنــد 
ــد در  ــر جدی ــک عص ــاز ی ــام آغ اع
تاریــخ بشــریت مــی کننــد؛ یعنی ما 
آن عصــری کــه آقــا اســمش را عصــر 
کنــون بــه  گذاشــته اند، ا خمینــی 
یــک بلــوغ رســیده و حــاال در گام 
بعــدی مــن دارم بــه قلــه نهایــی 
ــه امــام قولــش را داده  مــی روم، ک

بــود، برویــد و فتحــش کنیــد.
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که منافع خودش را در فضای بین الملل تأمین 

کنـد، کلـی هزینـه می کنـد تـا برسـد بـه این که 

یـک هژمونـی قدرت در دنیا ایجـاد کند. رهبری 

مـی فرمایـد کـه مـن دارم نـگاه می کنـم به این 

واقعیـت بیرونـی، کـه ما 1400سـال خودمان را 

هم نمی توانسـتیم جمع کنیم، جامعه شـیعی 

خودش را هم نمی توانسـت جمع کند. اما یک 

دفعـه بعـد از چهل سـال مـا بـا یـک برنامه ریزی 

بـه یک جـا رسـیدیم کـه آدم ها خودشـان آمدند 

و لشـکر تشـکیل دادند.  این که چرا افغان ها و 

پاکسـتانی ها یعنـی همیـن  لشـکر فاطمیون و 

زینبیـون و حیدریـون و ... دارد شـکل می گیرد، 

نیـاز بـه یـک تحلیـل اجتماعـی 

جـدی دارد. ایـن افـراد می گویند 

ما برای آن هدف کان که مدنظر 

شـما بوده، حاضریم جان بدهم، 

جمهوری اسـامی مبلغی حاضر 

نیسـت بـرای آن پول خـرج کند، 

چراکه معامله دلی و دینی است 

آن وقـت مـی رود آن جـا جان می 

دهنـد، بعـد شـما می بینیـد کـه 

یـک تیـپ آدم کـه دریـک الیـه 

بسـیار عمیـق و بنیـادی و جدی  

شـبیه هم هسـتند، این تیپ در 

لبنـان، یمن، عراق، افغانسـتان، 

پاکسـتان، سـوریه و فلسـطین 

می بینیـد  شـما  دارنـد.  وجـود 

یک دفعـه یـک دایـره گسـترده 

قدرت منـدی از جامعـه شـیعی 

وجـود دارد. حـاال این کـه یـک 

عـده هـم بـه ایـران بدبیـن و منتقـد هسـتند،  

طبیعـی اسـت، هـر جریـان دیگـری هـم باشـد 

منتقـد دارد.  تصـورم از روح  بیانیـه این هسـت 

کـه، رهبـر معظـم انقـاب دارند اعـام آغاز یک 

عصـر جدیـد در تاریخ بشـریت مـی کنند؛ یعنی 

مـا آن عصـری کـه آقـا اسـمش را عصـر خمینی 

گذاشـته اند، اکنـون بـه یک بلوغ رسـیده و حاال 

در گام بعـدی مـن دارم بـه قلـه نهایـی می روم، 

کـه امـام قولـش را داده بـود، برویـد و فتحـش 

کنیـد. همیـن اعـاِم آغـاِز عصر جدیـد، به نظرم 

یکـی از مهم تریـن چیزهایی اسـت که هم اراده 

آفریـن و هـم عـزم آفریـن و هـم راهبـرد سـاز 

ست.  ا

نامخـواه:  بیانیـه گام دوم یک 
متـن قابل توجه اسـت، ولی من 

در صحبـت اخیـر دوسـتمان کـه 

اشـاره کردنـد اعـام آغـاز عصـر 

جدیـد اسـت، مـن حقیقتـًا هـر 

ایـن  متوجـه  می خوانـم  چـه 

نکتـه در بیانیـه نمی شـوم! بلـه، 

یـک متـن خیلـی مهـم اسـت 

رهبـر  اندیشـه  چارچـوب  در  و 

انقـاب اسـت، همان طـور کـه 

در چارچـوب اندیشـه ای اسـت 

کـه در جریـان انقـاب اسـامی 

مـا بـه عنـوان مـردم ایـران بـا آن 

مواجهـه شـدیم، یعنـی فـرض 

سـال   55-50 مثـًا  بفرماییـد 

پیـش، حـدود سـال 42، حـاال 

خیلـی عقب تـر بخواهیـم نـگاه 

و  افغان هــا  چــرا  این کــه 
کســتانی ها یعنــی همیــن  لشــکر  پا
فاطمیــون و زینبیــون و حیدریــون 
نیــاز  می گیــرد،  شــکل  دارد   ... و 
بــه یــک تحلیــل اجتماعــی جــدی 
دارد. ایــن افــراد می گوینــد مــا بــرای 
آن هــدف کان کــه مدنظــر شــما 
بدهــم،  جــان  حاضریــم  بــوده، 
جمهــوری اســامی مبلغــی حاضر 
ج کنــد،  نیســت بــرای آن پــول خــر
کــه معاملــه دلــی و دینی اســت  چرا
آن وقــت مــی رود آن جــا جــان مــی 
کــه  دهنــد، بعــد شــما می بینیــد 
کــه دریــک الیــه  تیــپ آدم  یــک 
بســیار عمیــق و بنیــادی و جــدی  
شــبیه هــم هســتند، ایــن تیــپ در 
لبنــان، یمــن، عــراق، افغانســتان، 
فلســطین  و  ســوریه  کســتان،  پا

وجــود دارنــد.
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کنیـم، مثـًا  از دهـه 20 بـه قبـل، مـا بـا ایـن 

طـرز فکـر آشـنا نبودیـم. یک تعـداد معدودی از 

متفکـران معاصر مسـلمان بـا محوریت حضرت 

امـام و برخـی دیگر مثل خود رهبری و مطهری، 

شـهید بهشـتی و ایـن تیـپ اشـخاص در چنین 

فضایی بودند. بیانیه هم در همین فضاست، از 

این رو خاص هسـت، ولی نه این قدر که منهای 

باقـی  فرمایشـات رهبـری باشـد، یـا خـود ایـن 

بیانیـه، اتفـاق خاصی باشـد، به معنـای این که 

اسـتثنایی ایـن وسـط اتفـاق افتـاده باشـد. بـه 

نظـرم هم اندیشـه امـام و متفکران انقاب، هم 

اندیشـه رهبـر انقـاب، در ذیـل ایـن مجموعـه 

و هـم ایـن بیانیـه، می خواسـت مـا را و جهـان 

حـوزوی و طلبگـی و فضـای فکـریـ  دینی ما را 

یـک تغییـر در آن ایجـاد کنـد. مـن تصـورم این 

نیسـت کـه ایـن تغییـر در ایـن یک سـاله ایجاد 

شـده باشـد. مااگر نسبت غالب جریان های فکر 

حـوزوی را بـا مضامین این بیانیه بسـنجیم)نه 

بـا متـن بیانیـه(، می بینیـم که فکر حـوزوی ما 

چنـدان نسـبتی بـا ایـن مضامیـن برقـرار نکرده 

اسـت. مثـًا مضمـون عدالت، مضمـون مهمی 

اسـت امـا اگـر برگردیـم بـه دهـه 20 می بینیـم 

کـه ایـن مضمـون چندان در فکـر دینِی حوزوی 

مـا اهمیتـی نداشـته اسـت. امـا بـا متفکـران 

انقـاب می بینیـم کـه وضـع کم کـم عـوض 

می شـود. بـا تلقـی ای کـه امثـال رهبـر انقـاب 

از دیـن به عنـوان یـک تغییر خواهـی مسـتمر 

ارائه می شـود، توحید مسـئول تغییر اجتماعی 

می شود و لذا این مضامین مهم مثل عدالت و 

اسـتقال و ... وارد پردازش فکری ما می شـود. 

واقـع آن ایـن اسـت کـه فضـای عمومـی فکـر 

دینـی و حـوزوی بـه این هـا روی خـوش نشـان 

نمی دهـد )بـه جز همین چنـد نفری که گفتم.( 

یعنـی اقبالـی وجود ندارد دیگر شـما حسـابش 

را کنیـد کـه شـهید مطهـری در کتـاب نظـری 

بـه نظـام اقتصـادی اسـام، در نسـخه ماقبـل 
خمیـرش، ایـن بحـث را مطـرح می کنـد کـه 

فقـدان شـکل گیری یـک اصـل عـام و شـامل، 

در اندیشـه فقهـی مـا ذیل عنـوان عدالت، باعث 

رکـود فکـر اجتماعـی ما شـده و این رکـود کار را 

خـراب کرده اسـت. ایـن رکود امروز هم در حوزه 

مـا وجـود دارد. ایـن اصـل عـدم شـامل، امـروز 

هم وجود دارد. شـهید مطهری در کتاب انسـان 

و سرنوشـت می گویـد کـه مـن در بیست سـال 
اخیـر بـه موضـوع عقب ماندگی مسـلمانان فکر 

کـردم و عقب ماندگـی مسـلمین از محورهایـی 

هسـت کـه بایـد در مـوردش فکـر شـود. تقریبـًا 

تـا آخریـن کارهـا و یادداشت هایشـان هـم این 

مسـئله برایشـان جـدی اسـت. یعنـی شـهید 

مطهری سـه دهه در مورد تأخر و عدم پیشـرفت 

فکـر کـرده اسـت.چرا؟ چون مسـئله اش جامعه 

اسـامی بـوده. امـروز شـما اگـر آثـار و کارهای 

وارثـان مطهـری، یعنـی کسـانی کـه ادعـای 

وراثـت مطهـری را دارنـد، ببینیـد، خواهیـد دید 

کـه   تأخـر در عدالـت کـه مسـئله امـروز انقاب 

اسـامی اسـت بـه انـدازه یـک چنـدم مطهـری 

در آثـار این هـا بازتـاب نـدارد. حـاال بـه همیـن 

نسـبت در ایـن بیانیـه گام دوم هـم ببینیـد. 

می دانیـد کـه بعـداز انقـاب رهبـری نظـام 

بـا رهبـری نهضـت یکـی شـد. بـه هـر حـال مـا 
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بـا ایـن مسـئله عمیـق فکـری 

مواجـه هسـتیم کـه رهبـر نظام 

بـا رهبـر نهضتمـان یکـی اسـت. 

همـه حرف هـای رهبـری یـک 

جنبـه ایجابـی دارد و یـک جنبـه 

بـه  کـه  جنبـه  یـک  تغییـری. 

ثبـات و نظـم و یـک جنبـه کـه 

بـه تغییـر نظـر معطـوف اسـت. 

همیشـه این طـور  بـوده کـه مـا 

جنبـه ثباتـش را گرفتیم و جنبه 

تغییـرش را رهـا کردیـم! مثـًا 

تحلیل هایـی کـه رهبـری تعبیر 

بـه حمایـت از گرانی بنزین شـد. 

الهـی  حـزب  دوسـتان  ببینیـد 

چقـدر زوایایـش را توجیـه کردنـد این قـدر کـه 

خودمان به ذهنمان این چیزها نمی رسـید، اگر 

بـه ذهن طرفداران دولت این کارها نمی رسـید. 

بعـد فـرض کنیـد مقوله ای کـه الزمه اش تغییر 

اسـت، مثـل همـان عقب ماندگـی در عدالت که 

رهبـر انقـاب صراحتـًا می گوینـد کـه مـا بایـد 

عذرخواهـی بکنیـم و اغـراق و اعتراف و کلمات 

این جـوری بـه کار می برنـد. اصًا بازتـاب ندارد، 

لذا به نظرم بیانیه گام دوم می خواهد در ادامه 

اندیشـه انقاب اسـامی، یک بازخوانی نسـبت 

بـه تمـام تجربه نظری و عملی انقاب اسـامی 

داشـته باشـد. بیانیه حتمًا جنبه های بداعت و 

بدیع بـودن را دارد، ولـی ویژگـی مهمـی دارد در 

جمـع بنـدی تجربـه نظـری و عملـی انقـاب در 

گذشـته و تبعـًا چـراغ آینـده هـم هسـت. 

یکـی از مهم تریـن مسـائلی هـم کـه مـا 

دانـش  اسـت،  همیـن  داریـم 

آینـده انقـاب و دانشـی که برای 

سـاختن آینـده احتیـاج داریـم، 

لزومـًا از فلسـفه و آیـات و مبانی 

نمـی آیـد، یـک بخـش دیگـرش 

هـم از تجربـه گذشـته می آیـد، 

کـه هیـچ وقـت بـه ایـن تجربـه 

نمی پردازنـد، معمـواًل بـه مبانی 

مـی پردازنـد. بیانیـه ایـن کار را 

انجـام داده و مجموعـه تجربـه 

انقـاب را پررنـگ کـرده، و گفتـه 

کـه کمـی هم بـه تجربـه انقاب 

بپردازیـم و ایـن هفـت تایی هم 

کـه آورده  حصـر عقلـی نـدارد، 

لـذا مـی گویـد تجربه گذشـته ما این بـود، برای 

آینـده هفـت توصیف یـا تجویز را بیان می دارد. 

لـذا بـه نظـر می رسـد بیانیـه گام دوم درواقـع 

متنـی اسـت کـه در سلسـله ای از اندیشـه های 

بدیع که جامعه ایرانی با آن مواجه شـده، قابل 

فهـم اسـت. حـاال این کـه من گفتم مـی توانیم 

از دهـه 20 بگیریـم، می توانیـم هـم برگردیم به 

عقب تـر و از سـیدجمال الدین اسـدآبادی بـه 

ایـن سـو نـگاه کنیـم. مـا درواقع در ایـن تجربه 

فعلـی کـه تجربـه مواجهـه ماسـت بـا متفکران 

انقـاب، بـا مفاهیـم بدیعـی و مضامیـن جدید 

آشـنا شـدیم کـه نوعـًا در آثارشـان منتشـر بوده 

و ارائـه شـده. در بیانیـه گام دوم مـا بـاز یـک 

متـن دیگـر در کنار باقی متن ها در این سلسـله 

داریـم. حـاال این کـه چه برخوردی بـا بیانیه گام 

دوم شـده، طبعـًا قابـل بررسـی اسـت.

داده  انجــام  را  ایــن کار  بیانیــه 
را  انقــاب  تجربــه  مجموعــه  و 
کمــی  کــه  گفتــه  کــرده، و  پررنــگ 
هــم بــه تجربــه انقــاب بپردازیــم 
ــه آورده   ــم ک ــی ه ــت تای ــن هف و ای
حصــر عقلــی نــدارد، لــذا مــی گویــد 
تجربــه گذشــته مــا ایــن بــود، بــرای 
آینــده هفــت توصیــف یــا تجویــز 
نظــر  بــه  لــذا  مــی دارد.  بیــان  را 
می رســد بیانیــه گام دوم در واقــع 
متنــی اســت کــه در سلســله ای از 
کــه جامعــه  اندیشــه های بدیــع 
ــا آن مواجــه شــده، قابــل  ایرانــی ب

فهــم اســت.
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ایـزدی:  این کـه مـن عـرض کـردم کـه بیانیه 
نویدبخـش یـک عصـر جدیـد اسـت، تعارضی با 

ایـن نـدارد کـه مـا بـا ایـن متـن مواجـه شـویم 

و ببینیـم چـه کارکردهایـی هـم در خـود متـن 

وجـود دارد، مـن دارم فـرا تحلیـل متـن را عرض 

می کنـم. می گویـم کـه ایـن نویـد بخـش عصر 

جدیـد هسـت و آن را هـم مسـتند بـه محتـوای 

متـن عـرض کـردم کـه چطـور ممکن می شـود. 

امـا متـن را اگـر بخواهیم بـه لحاظ  مفاد درونی 

بـه چندیـن بخـش می شـود  کنیـم  تحلیـل 

تقسـیم کرد، که یکی از آن ها بازخوانی هاسـت، 

بازخوانـی تجربـه گذشـته هسـت، کـه اتفاقـًا 

آسیب شناسـی هم اسـت و از این جهت، آقای 

نامخواه درست اشاره کردند.رهبر معظم انقاب 

در بحـث عدالـت، آسیب شناسـی می کننـد کـه 

در ایـن یکـی باألخـره خیلـی بیشـتر بـود که اگر 

می خواهیـد در گام بعـدی موفـق شـوید یکی از 

چیزهایـی کـه در گام قبلـی کمتـر بـه آن توجـه 

کردیـم عدالـت بوده، این را برجسـته کنید. این 

تنافـی نـدارد بـا این کـه مفـاد درونـی یـک روح 

بیرونـی هـم داشـته باشـد و مفـاد درونـی آن را 

ذکـر نکنیـم. حـاال چـرا من عصر جدیـد را عرض 

می کنـم، ایـن کـه بیاییـم چهل سـال آینـده را 

تصـور کنیـم کـه با دسـت فرمان 

ایـن بیانیـه پیـش برویـم. اآلن 

را اصـًا کاری نداشـته باشـیم. 

رهبـری در ابتـدای بیانیـه یـک 

اشـاره ای دارنـد و آن این کـه مـا 

انقـاب را از نقطـه صفـر شـروع 

کردیـم، یعنـی فاقـد هـر گونـه 

تجربـه بودیـم. ایـن فاقد هر گونـه تجربه بودن، 

یـک بعـد مثبـت دارد و یـک بعـد منفـی، بعـد 

مثبتـش ایـن اسـت که مـا نرفتیم بـه الگوهای 

دیگـر مراجعـه کنیـم و سـعی کردیـم خودمـان 

الگـوی پایـه بسـازیم، نقطـه برتـری چهل سـال 

دوم نسـبت بـه چهل سـال اول ایـن هسـت کـه 

مـا دیگـر در نقطـه صفر نیسـتیم، ما چهل سـال 

تجربـه متراکـم مثبـت و منفـی داریـم. حـاال 

فـرض بفرماییـد اگر چهل سـال بعـد را با هر نوع 

تحلیلـی )چـه موافـق بیانیـه و چـه مخالف آن، 

چـه نـگاه لیبـرال و ...( در مقوله علم و توسـعه، 

علـم و پژوهـش، عدالـت و سـبک زندگی موفق 

باشـیم، مـا چهل سـال دیگـر کـه همـه این ها را 

داشـته باشـیم، در چه نقطه ای قرار می گیریم؟ 

خـوب آن یـک عصـر جدیـد اسـت. یعنـی مـن 

وقتی  محقق شـدن آن هفت عنصر را فرض می 

کنـم و از طرفـی امتـداد جریان مدرنیته در عصر 

حاضـر و آینـده و ادامـه  آن را هـم فرض می کنم 

و ایـن دو را هـم در کنـار هـم قـرار می دهـم، 

می گویـم ایـن چهل سـال را اگر با همین دسـت 

فرمـان پیـش برویـم، مـا در یـک عصـر جدیـد 

حضـور داریم. 

نامخـواه:  نبایـد بـه قطعیـت گفـت، چـون 
شـما حوالـه می دهیـد بـه یـک 

وضعیتـی که هنوز محقق نشـده 

اسـت.

دقیـق  مـن  تعبیـر  ایـزدی: 
اسـت، من می گویـم نوید بخش 

ورود بـه یـک عصر جدید اسـت. 

نامخـواه: ایـن خیلـی فـرق 

چــه  اســت  قــرار  بیانیــه  ایــن   
تحولــی در ســاختارهای رســمی 
حــوزه اتفــاق بیفتد؟آیــا بنا نیســت 
کــه از صــدور  در ایــن یک ســالی 
از  جایــی  یــک  گذشــته،  بیانیــه 

کنــد؟  حــوزه تغییــر 
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می کنـد بـا این کـه بگوییـم داریـم یـک عصـر 

می کنیـم.  آغـاز  جدیـدی 

ایـزدی: عصـر جدیـد کـه  بـدون اراده محقـق 
نمی شـود. اما باید توجه داشـت که خوِد اعام 

ایـن نقطـه و خـوِد ایـن جمع بندی را هر کسـی 

نمی توانـد انجـام دهـد، جمـع بنـدی مثبـت 

رهبـری را  بـه یـک معنا می تـوان گفت که دارد 

یـک فصـل جدیـد از تاریـخ را توصیـف می کند، 

کـه مـا این چهل سـال را موفق ارزیابی می کنیم 

و این به این معناست که  وجود یک حاکمیت 

دینـی، توانسـته مؤلفه های پیشـرفت و ارتقای 

اجتماعـی را محقـق کنـد و ایـن یعنـی این کـه 

مـا نویدبخـش آغـاز یک مقطع جدید هسـتیم، 

حتـی اگـر نگوییـم آغازگر یک عصـر جدید. یک 

تجربـه جدیـد تاریخی برای بشـر بوده اسـت. 

 نامخـواه: مـا بـا یـک متـن مواجـه هسـتیم. 
پرسـش این اسـت که این بیانیه 

قـرار اسـت  چـه چیزی به جامعه 

اضافـه کند؟  شـما ممکن اسـت 

در یـک فضـای خیـال انگیـز و 

شـاعرانه، ایـن مفاهیـم را مطرح 

اسـت.  بحـث  یـک  آن  کنیـد، 

البتـه مـن می فهمم کـه بیانیه، 

متـن مهمـی اسـت و بایـد آن را 

سـتود. امـا با متنـی مواجهم که 

دارد ریشـه هـای زمین گیرشـدن 

پیش رفتـن  ریشـه های  مـن، 

مـِن انقابـی را در حوزه هایـی 

بـه مـن یـادآوری می کنـد. حـاال 

مـن مثـال عدالـت را زدم، مثـال 

استقال و آزادی و ... را هم می شود زد. شما در 

اوج زمانـی کـه رهبری می گفت علیه اسـتقال 

می توانیـم  بـاز  می شـود،  تئوری سـازی  دارد 

همیـن حرف هـا را بزنیـم. حـاال مثـال عدالت را 

کـه زدیـم، می توانـم به عنوان یک بخشـی از آن 

جهـان حـوزوی کـه گفتید، یک فـردی در جهان 

طلبگـی، بـه وضـوح داریـم می بینیـم کـه یـک 

نابرابـری فراگیـر اجتماعی که بعضی جاهایش 

هـم یک ریشـه کامـًا فقهی دارد، به وجود آمده 

اسـت. شـما سـخنرانی های موجود در دبیرخانه 

جامعـه مدرسـین را ببینیـد، همـه می گوینـد 

بیانیه خیلی خوب اسـت و خیلی مهم اسـت و 

تمـام! مـن نمی دانم چـرا از جنبه های انتقادی 

بیانیـه تـا ایـن حد غفلت می شـود. ایـن بیانیه 

حتمـًا مهـم اسـت، امـا قرار اسـت چـه تغییری 

ایجـاد کنـد؟ چـرا بـه ایـن توجهـی نمی کنیـم؟ 

حـوزوی  جهـان  همیـن  شـما 

را در نظـر بگیریـد. بـه ویـژه آن 

بخش های رسـمی اش را. سـؤال 

ایـن اسـت کـه با ایـن بیانیه قرار 

اسـت چه تحولی در ساختارهای 

رسـمی حـوزه اتفـاق بیفتـد؟ آیـا 

بنـا نیسـت در این یک سـالی که 

از صـدور بیانیـه گذشـته، یـک 

جایـی از حـوزه تغییـر کنـد؟ 

نامخـواه  آقـای  جبارنـژاد: 
اشـاره کردنـد که بیانیـه خودش 

باشـد  می توانـد یـک محملـی 

بـرای نقد اجتماعی. خود رهبری 

هـم می فرماینـد کـه جمهـوری 

مســئله بیانیــه، امتــداد انقــاب 
و تحقــق اهــداف نهایــی انقــاب 
ایــن  بــا  موجــود  حــوزه  اســت. 
ایــن  نمی گیــرد.  ارتبــاط  بیانیــه 
می کنــم.  عــرض  صراحــت  بــه  را 
بعــد  حــوزه  کــه  خاطــر  ایــن  بــه 
هنــوز  مســئله اش  انقــاب  از 
انقــاب نیســت. در واقــع مســئله 
و کان پــروژه حــوزه امــروز، همــان 
انقــاب  از  پیــش  پروژه هــای 
را برداریــم،  انقــاب  گــر  ا اســت. 
خــودش  تمامیــت  بــه  حــوزه 
همــان کارهایــی را انجــام مــی داد 

کــرد.  کــه قبــل از انقــاب مــی 
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اسـامی صادقانـه آمـاده پذیـرش خطاهـای 

خویـش اسـت و مـا هـم کمتـر بـه ایـن ابعـاد 

توجـه داشـتیم، حتـی در بعـد توصیفـی هـم 

کـه دوسـتان تأکید داشـتند، توصیف شناسـی 

درسـتی هـم نکردیـم، چـرا که در بعـد توصیفی 

مختلـف  حوزه هـای  در  آسـیب هایی  هـم 

فرهنگـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  اجتماعـی، 

داریـم. 

نامخـواه:  جالـب این جاسـت کـه رهبری بعد 
از این کـه سـخنرانی 22 بهمـن را پیش کشـیدن 

و بحـث عقب ماندگـی عدالت را داشـتند، تعبیر 

عمومـی ایـن بـود کـه نـه، رهبـری منظورشـان 

عقب ماندگـی نبـود! کـه ایشـان در بیانیـه گام 

دوم، چندیـن بـار بـر عقب ماندگـی  در عدالـت  

تأکید فرمودند و نشـان دادند که کامًا آگاهانه 

تعبیـر عقب ماندگـی را بـه کار 

می برنـد. دو نـوع نـگاه در تحلیل 

بیانیـه بـه نظرم وجـود دارد: نگاه 

ثبات گـرا و نـگاه تغییرگـرا. ایـن 

بیانیه قرار اسـت چیزی را تغییر 

دهـد، یـا این کـه قـرار اسـت یک 

چیزی این وسـط باشـد که ما در 

مـوردش حـرف های خوب بزنیم 

و اهمیتـش را بسـراییم؟!

این کـه  دربـاره  فاطمـی: 
دوسـتان فرمودنـد کمتـر نـگاه 

انتقـادی وجـود دارد و بیشـتر 

اسـت  مطـرح  ثبات گـرا  نـگاه 

بایـد گفـت کـه خـود رهبـری 

چندین بـار گفته انـد و این بحث 

آسیب شناسـی و ابعـاد انتقـادی مسـئله را از  

نخبـگان مطالبـه کرده انـد و بـه این بعـد، توجه 

دارنـد. کافـی 

جبارنـژاد: بحـث آقـای نامخـواه ایـن نبود که 
رهبـری به آسیب شناسـی توجهی ندارند، بحث 

ایشـان مفسـران بیانیـه بـود کـه کمتر بـه ابعاد 

انتقـادی بیانیـه توجـه می کنند

فاطمی: بله، درسـت اسـت. رهبری  با این که 
نقـاط قـوت و ضعـف را بارهـا خواسـته اند، ولی  

همیشـه  نقـاط قـوت را مطـرح می کننـد. ایـن 

رویکـردی اسـت کـه خـود ایشـان دو سـه بـار 

توضیحـش داده انـد، کـه مـن چـرا این جـوری 

فکـر می کنم. البته ایشـان بـرای حل معضات 

و نقـاط ضعـف، اقداماتـی انجـام می دهد، ولی 

نقـاط ضعـف را زیـاد توصیف نمی کنند. مثًا در 

بحـث عدالـت یـک نقطـه ضعف 

را ایشـان توصیـف کردنـد کـه ما 

در عدالـت خیلـی جلـو نرفتیـم، 

دیدیـد  چـه سـرو صدایـی بـه پـا 

شـد! چـرا؟ چـون رهبـری در یک 

صحنه ای دارند کشـور را راهبری 

می کننـد اواًل  در حقیقـت یـک 

جنـگ احـزاب علیه آن در سـطح 

بین الملـل شـکل گرفتـه اسـت. 

طبیعتـًا در این شـرایط اگر شـما 

بیاییـد آن هـم در سـطح رهبـری 

و در فضاهـای عمومـی مـدام از 

ضعف هـا بگوییـد، بـه ویـژه بـا 

توجه به ناامیدی ای که دشـمن 

سـعی دارد ایجاد کند، همه چیز 

کــه رهبــری  جالــب این جاســت 
 22 ســخنرانی  این کــه  از  بعــد 
و  پیش کشــیدن  را  بهمــن 
را  عدالــت  عقب ماندگــی  بحــث 
داشــتند، تعبیــر عمومــی ایــن بــود 
کــه نــه، رهبــری منظورشــان عقــب 
 ایشــان 

ً
ماندگــی نبــود! کــه نهایتــا

در بیانیــه گام دوم، چندیــن بــار بــر 
کیــد  عقــب ماندگــی  در عدالــت  تأ
فرمودنــد و نشــان دادنــد که کامًا 
را  عقب ماندگــی  تعبیــر  گاهانــه  آ
بــه کار می برنــد. دو نــوع نــگاه در 
تحلیــل بیانیــه بــه نظــرم وجــود 
نــگاه  و  ثبات گــرا  نــگاه  دارد: 

تغییرگــرا. 
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قفـل نمی شـود و اصـًا انگیـزه ای بـرای حرکت 

بـه وجـود نمـی آیـد. در حالـی که شـاید در دهه 

70 و قبل از آن، مباحث آسیب شناسانه ایشان، 

خیلـی بیشـتر بود. البته مـن تمجیدهایی را که 

صرفـًا و بـدون ارتباط گرفتـن با محتـوای بیانیه 

و یا بدون شـناخت افق اندیشـه رهبری مطرح 

مـی شـود نقـد می کنـم و از ایـن جهت بـا آقای 

نامخـواه همدلـم، منتهـا نخبـگان هـم در ایـن 

میـان کـم کاری کرده انـد بـه ویـژه از این جهت 

کـه آن گونـه کـه بایـد و شـاید، منطـق رفتـار و 

موضـع رهبـری را به درسـتی تئوریـزه نکرده اند.

جبارنـژاد: صـرف نظـر از این کـه عزیزانـی کـه 
تحلیل هایشـان را ارائـه دادنـد، چـه تحلیلـی 

نسـبت بـه بیانیـه گام دوم دارنـد، خـود حوزه و 

فضـای فعلـی حـوزه چـه نسـبتی بـا بیانیه گام 

دوم دارد و یـا می توانـد داشـته باشـد؟ مثـًا 

پرسـش کنیـم کـه حـوزه چـه نقشـی در تحقـق 

بیانیـه دارد، گویـی از پیـش ایـن نسـبت را 

مشـخص کرده ایم یعنی نسـبت تحقق بخشـی 

بـه مفـاد بیانیـه. پرسـش از خـود ایـن نسـبت 

بـه نظـرم خیلـی مهـم اسـت. خـود این نسـبت 

چیسـت؟ گفتمان سـازی اسـت یا تـاش برای 

تحقـق یـا چیـزی غیـر از این هـا؟ حـوزه فعلـی 

یـک نسـبتی فعلـی با بیانیـه گام دوم دارد. این 

نسـبت موجود و تحقق یافته چیسـت؟ این که 

نسـبت بایسـته و مطلـوب بایـد چگونـه باشـد؟ 

ایزدی: ببینید مسـئله بیانیه، امتداد انقاب 
و تحقـق اهـداف نهایـی انقـاب اسـت. حـوزه 

موجـود بـا ایـن بیانیـه ارتباط نمی گیـرد. این را 

بـه صراحـت عـرض می کنـم. بـه ایـن خاطر که 

حـوزه بعـد از انقـاب مسـئله اش هنـوز انقاب 

نیسـت. در واقـع مسـئله و کان پـروژه حـوزه 

امروز، همان پروژه های پیش از انقاب اسـت. 

اگر انقاب را برداریم، حوزه به تمامیت خودش 

همـان کارهایـی را انجـام مـی داد کـه قبـل از 

انقـاب مـی کرد. شـما بیایید تحلیل کنید مثًا 

ذهـن جریـان سـنتی، تـا روشـن فکری دینـی و 

... ، این هـا ممکـن اسـت پرسش هایشـان بـه 

روز شـده باشـد ولـی تبدیـل بـه مسـئله نشـده. 

یعنـی سـؤال هایی دارنـد، پرسـش هایی دارنـد، 

یـک عالـم سـنتی حـوزه اگـر مثا ً خیلـی هم به 

روز باشـد می آید به این اسـتفتای جدید پاسـخ 

می دهـد کـه  نسـبت مـا بورس یا بـا بیت کوین 

چیسـت و حکـم شـرعی آن را بیـان می کنـد. 

همیـن!  امـا خـود، حادثه سـاز و مسئله سـاز 

نمی شـود. تا موقعی که حوزه این اسـت، در به 

همیـن پاشـنه خواهد چرخیـد و هیچ آبی برای 

تحقـق بیانیـه گام دوم گرم نخواهد شـد. جالب 

ایـن اسـت کـه همین هـا احسـاس می کننـد 

کـه در خـط مقـدم هسـتند! پس نکتـه اول، اگر 

مسـئله حـوزه، انقـاب شـد، تمـام نظاماتـش 

حـول پیشـبرد ایـن انقـاب تغییـر می کنـد. 

نظـام آموزشـی، پژوهشـی، کنـش تبلیغـی آن، 

حتـی تبلیـغ بین الملـل آن نیـز تغییـر می کند. 

مـن بـا جوامـع دیگـر چـه ارتباطی بگیـرم. این 

همـه مبلـغ دارم کـه بـه خـارج کشـور می روند، 

می رونـد چـکار می کننـد؟ می رونـد یک سـری 

گزاره هـای بـی ارتبـاط با واقعیت امـروز جهانی 

می گوینـد. اگـر تصـورم ایـن شـد که یـک مبلغ 

آن هم از پایگاه انقاب اسـامی هسـتم، حتمًا 
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وظایـف سـنتی و اصلـی روحانیـت کـه تبلیـغ 

دیـن اسـت، انجـام خواهـم داد. مـن حتمـًا 

همیـن توحیـد را خواهـم گفـت: امـا توحیـد با 

قرائـت اجتماعـی اش را می گویـم. یـک جـور 

دیگـر همیـن معـارف دینـی را می گویـم. چرا؟ 

چـون دنبـال این هسـتم که یک سـری حلقه ها 

و زنجیره هایـی را بـه هـم وصـل کنـم کـه در 

سـاحت کان، یـک اتفاقـات دیگـری بیفتـد. 

نکتـه دوم، یـک ظرفیـت و نقطـه مثبـت 

در حـوزه  وجـود دارد و آن  این کـه مـا یـک 

بدنـه گسـترده جـوان انقابـی در حـوزه داریـم 

کـه این هـا دلشـان می خواهـد بـرای انقـاب 

کاری انجـام دهنـد و در عیـن حـال نمـی داننـد 

چـکار بایـد بکننـد. ایـن ندانسـتن تبدیل شـده 

بـه این کـه مـا یک سـری اقدامات واگـراِی غیر 

منسـجِم غیـر هدف منـد را در فضـای عمومـی 

شـاهد باشـیم. این آسیب حتی 

در بـزرگان جبهـه انقاب در حوزه 

هـم وجـود دارد کـه این هـا هـم 

نمی داننـد چـکار کننـد! مـا باید 

بـه یـک سـری طرح هـای کان 

و حتـی خـرد و عملیاتـی بـرای 

تنظیـم برنامـه جامـع  اقدام  هم 

بـرای جامعـه طـاب انقابـی در 

حـوزه و هـم برای تک تک طاب 

انقابـی برسـیم. مـا اگـر بـه این 

بگوییـم  توانیـم  مـی  برسـیم، 

حـوزه، بـا ایـن برنامـه عملیاتـی 

گام  تحقق بخـش  می توانـد 

بعـدی باشـد. 

نامخواه: نسـبت موجود که مشـخص اسـت. 
حـوزه همـان نسـبتی را که بـا این میراث فکری 

از سـیدجمال تـا دهـه 20 و سـال های 42 و 

57 داشـته، همـان نسـبت را بـا بیانیه گام دوم 

داشـته اسـت. یعنـی بیانیـه گام دوم باعـث 

نشـده ایـن نسـبت تغییـر کنـد و موقعیت هـا 

به هـم بخـورد. همـان هسـت کـه بـوده. مـن 

پیشـنهاد می کنـم یـک کار کامـًا پیمایشـی 

در حـوزه انجـام شـود آن وقـت ببینیـد چنـد نفر 

بیانیـه گام دوم را خوانـده انـد، چنـد نفـر پیـام 

سـوم اسـفند را خوانده انـد. امـا در مورد نسـبت 

بایسـته بایـد گفت که نسـبتی اسـت کـه اگر ما 

بـر اسـاس آن طـرح فکری که متفکـران انقاب 

از امـام تـا رهبر انقـاب در مورد چگونگی ایجاد 

یـک تغییـر و دگرگونـی اجتماعـی دارنـد )کـه 

زمینه سـاز آن، آگاهی اسـت و در پی آن آگاهی، 

اراده شـکل می گیـرد(، حرکـت 

می شـود  موجـب  ایـن  کنیـم، 

کـه بـه تعبیـر فلسـفی کلمـه، 

انسـان های جامعـه بـه واسـطه 

بـا علـم جدیـدی،  متحدشـدن 

عالم جدید و آدم جدیدی شـوند 

و عاَلـم دیگـری را مـداوم طلـب 

کننـد و نسـبت بایسـته بـه نظرم 

ناظـر بـه این اسـت.

جبارنژاد: پس قبول فرمودید 
که بیانیه و این نگاهی که بر 

شده  مطرح  بیانیه  آن،  اساس 

است، می خواهد یک عصر جدید 

را رقم بزند و دوران سازی کند؟

ــرای ایــن وضعیــت بایســته الزم   ب
شــناخت  یــک  جوانــان  اســت 
کان و دقیقــی از صحنــه داشــته 
متأســفانه   ایــن  کــه  باشــند، 
نیســت، در نخبــگان حــوزه هــم 
نیســت و در طــاب جــوان هــم 
بــه تبــع نیســت. البتــه در میــان 
می بینیــم  گاهــی  جــوان  طــاب 
عمیق تــر  کــه  هســتند  کســانی 
و بهتــر از ســایر نخبــگان بیانیــه 
حتــی  و  فهمیدنــد  آن را   افــق  و 
کانــی از صحنــه دارنــد،  تحلیــل 
را  فکــر  ایــن  کــه  کســانی  منتهــا 

هســتند کــم  دارنــد 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

100
نامخـواه: بلـه، مـا بـا خـوِد عصـر جدیـد کـه 
مشـکلی نداریـم. منظـورم یک چیز دیگری بود. 

عـرض کـردم کـه حـوزه در وضعیـت مطلوبـش 

بایـد نقش روشـن گری به ایـن  معنا را ایفا کند. 

مـن در این جـا حتـی کاری بـه ظرفیت هـای 

پژوهشـی حـوزه و رسـاله هایی کـه در حـوزه 

نوشـته می شـود و ایـن قبیـل کارهـا کـه از قضا 

ظرفیت هـای بسـیار مهمی اند برای روشـنگری 

نـدارم. فعـًا بحثم ناظر به همین منبرهاسـت. 

وضعیت بایسـته به این اسـت که  در منبرهای 

حـوزه بایـد ایـن هفـت شـاخصی کـه در بیانیـه 

آمـده )آزادی، عدالـت، اسـتقال و ....( پررنـگ 

شـود. اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، می گوییـم حوزه 

هم یک بخشـی از این فرآیند روشـنگری شـده. 

یعنـی فرآینـدی کـه یـک معرفتی را بـه جامعه 

پمپـاژ می کنـد کـه می خواهـد یـک تغییـری 

بعـدش ایجـاد کند. اگر این نسـبت برقرار شـود، 

می توانیـم بگوییـم حوزه نسـبت بایسـته ای با 

بیانیـه گام دوم و حتـی متن هـای اسـافش 

برقـرار کرده اسـت.

جبارنـژاد: حتی می توان گفت ابعاد توصیفی 
قضیـه هـم جـدی گرفتـه نشـده اسـت، ابعـاد 

انتقادی که پیش کش! یعنی حتی ما توصیف، 

تعریف و تبیین درسـتی از شـاخص هایی نظیر 

آزادی، عدالـت، پیشـرفت و ... نداریـم. در واقـع 

هنوز در مرحله پیشـاتوصیف هسـتیم.

نامخواه:بلـه، همین طور اسـت. رهبر انقاب 
کـه وظیفـه روشـن گری اش روشـن اسـت، اگر 

شـما حـوزه ای داشـته باشـید کـه محتـوای آن، 

چه در سطوح منبری و چه در سطوح آموزش و 

پژوهـش، نسـبتی با این مضامیـن ندارد.حتمًا 

با این نسـبت بایسـته فاصلـه دارید. 

جبارنـژاد: البتـه به عنـوان مثال چون از برخی 
کارهـای دفتـر تبلیغات اسـامی حـوزه مطلعم 

این را با اطاع عرض می کنم که در همین دفتر 

بـه ویـژه در بخـش پژوهـش کـه بیشـتر مرتبط 

هسـتم کارهـای بسـیار خـوب و کاربـردی ای 

ایـن سـال ها انجام شـده اسـت. به عنـوان مثال 

پنجـاهـ  شـصت طـرح تحقیقاتی فقـط در حوزه 

کارآمـدی نظـام در ابعـاد و بخش هـای مختلف 

آن در حال انجام اسـت و یا انجام شـده اسـت و 

یا در بحث دولت سـازی که بحث مهمی اسـت، 

کارهـای مهمـی قرار اسـت انجام شـود و این ها 

هـم صرفـًا مباحـث انتزاعی صرف نیسـت، بلکه 

سـویه های انضمامـی در آن هـا پررنگ اسـت. 

نامخـواه: بلـه، امـا کارهـا به نسـبت انتظاری 
کـه مـی رود خیلـی قابل قبول نیسـت. به عنوان 

مثـال در مـورد عدالـت حداقـل آن چیـزی کـه 

مـن دیـدم، ایـن اسـت کـه کارهـای انجـام 

گرفتـه، خیلی هـا را اقنـاع نمی کنـد. من یک بار 

بـه برخـی دوسـتان دانشـجو می گفتـم که این 

کارهایی که در مورد عدالت در جامعه ما شـده، 

یـک هـزارم کارهایـی که لیبرال هایـی مثل رالز 

و نوزیـک و هایـک در مـورد عدالـت کرده انـد، 

نیسـت. همیـن اآلن شـما کارهایـی کـه یکـی 

دوسـال اخیر دفتر در مورد عدالت انجام داده را 

بیاورید. یک سـری انشـاهای بسـیار کلی است 

و یـک فصـل سـند هـم نمـی شـود و انـگار روز 

اول اسـت که  دارد مطرح می شـود، نه نسـبتی 

با مسـائل جامعه  دارد و  نه نسـبت با مبانی و 
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نـه خروجی خاصـی دارد. 

فاطمـی: درمـورد نسـبت موجـود آن هـم در 
یـک حـد متوسـطی )و نـه در حـدی کـه متوقع 

حـدودی  تـا  را  وضعیـت  می تـوان  هسـت( 

ارزیابـی کـرد. بیاینـد باالتـر، یـک پلـه شـاید 

وضعیت بهتر باشد. یعنی طبق نموداری که در 

تحلیل هـای کارشناسـی می شـوداز نوع نگرش 

بـه اندیشـه های رهبـری نشـان داد، با وضعیت 

رو بـه صعـودی مواجـه هسـتیم و این در بیانیه 

گام دوم هـم تـا حدودی قابل قبول اسـت، ولی 

نسـبت به بلیه ای که تاریخ شـیعه با آن مواجه 

اسـت ) یعنـی این کـه امـام را اثبـات می کنـد 

و می گـذارد در طاقچـه و دیگـر 

کاری نـدارد کـه اهدافـش چـه 

بـوده اسـت، پـروژه اش چـه بوده 

اسـت و یـا این کـه مـن چگونـه 

خـودم را بـا ایـن پـروژه همـراه 

کنـم(، نسـبت به ایـن، وضعیت 

مطلـوب و قابـل دفـاع نیسـت.

یـک نکتـه در فهـم وضعیـت 

بایسـته می توانـد مـورد توجـه 

کـه  اسـت  ایـن  بگیـرد،  قـرار 

مخاطـب اصلـی بیانیـه، عمدتـًا 

جمعیـت جـوان کشـور و به تبع  

جمعیـت جـوان حـوزه اسـت. 

این هـا هسـتند کـه قـرار اسـت 

ایـن حرکـت را ادامـه دهند. برای 

این وضعیت بایسـته الزم اسـت 

جوانـان یـک شـناخت کان و 

دقیقـی از صحنه داشـته باشـند، 

که این متأسـفانه  نیسـت، در نخبگان حوزه هم 

نیسـت و در طـاب جـوان هـم بـه تبع نیسـت. 

البتـه در میـان طـاب جـوان گاهـی می بینیـم 

کسـانی هسـتند کـه عمیق تـر و بهتـر از سـایر 

نخبـگان بیانیـه و افـق آن را  فهمیدنـد و حتـی 

تحلیل کانی از صحنه دارند، منتها کسـانی که 

این فکر را دارند کم هسـتند! نکته دیگر این که 

مـا اآلن یـک تحلیـل جامعـی نداریـم کـه مثـًا 

 منظومـه اهـداف انقـاب اسـامی و ربطـش

بـا توحیـد چیسـت. حتـی  یـک کتـاب عالمانه 

در ایـن زمینـه نداریـم. البته به صـورت پراکنده 

و جزئـی در بیانـات حضـرت امـام، در بیانـات 

سـایر  در  و  طباطبایـی  عامـه 

منابـع هسـت، ولـی تحلیل های 

پژوهشـی، اجتهـادی، عالمانـه، 

جامـع و تفصیلـی در ایـن زمینه 

نداریـم. 

 نکتـه بعـد این کـه بیانیـه 

یـک نقطـه کانونـی دارد بـه نـام 

امید. یعنی جوانان امید داشـته 

باشـند به آینـده. این باید تبیین 

خـوب شـود کـه در حـوزه چـرا 

بایـد امید داشـته باشـیم؟جالب 

این کـه رهبـر معظـم انقـاب در 

رابطـه بـا امیـد می گوینـد مـن 

دارم  مـن  نمی کنـم،  تحلیـل 

واقعیـت را بیـان می کنم. یعنی 

واقعیـت  از  راهبـردی  تحلیـل 

نیسـت، خـوِد واقعیـت اسـت. 

البتـه مـا در این جا به این تحلیل 

بیانیه  تحقق  موانع  از  یکی 
به  که  هستند  جریان هایی 
اعتقادی  انقاب  اهداف  عمق 
اسم  انقابی  حوزه  از  ندارند. 
چیزش  هیچ  به  ولی  آورند،  می 
اعتقاد ندارند. هم جریان لیبرال 
و هم جریان سنتی  حوزه در یک 
ک نظر دارند و  نقطه با هم اشترا
آن، عدم اعتقاد به اهداف واقعی 
انقاب است. همین ها  می آیند 
امروزی  جوان  طلبه  ذهنیت  در 
سطوح  در  که  آن هایی  حتی  و 
خروجی های  آستانه  در  و  عالی 
حوزه هستند، بزرگ ترهای شان 
چون اعتقادی ندارند به اهداف 
انقاب، این ها را هم  در همان 
همان  در  و  خودشان  قبلی  تراز 
فضای سنتی خودشان نگاه می 

دارند.
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راهبـردی نیـاز داریـم و این باز هـم کار نخبگان 

و طـاب جـوان خوش فکـر اسـت. جمـع بندی 

مـن ایـن اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه آن نقطـه 

مطلـوب و بایسـته چنـد کار بایـد انجـام شـود: 

ابتدا یک شـناخت کلی از صحنه صورت بگیرد، 

سـپس جهت گیـری اهـداف صـورت بگیـرد، در 

مرحلـه بعـد، آن عامـل امیـد  بخـش به عنـوان 

دال مرکـزی بیانیـه بـه درسـتی تبیین و تحلیل 

شـود به گونه ای که باورپذیر و مسـتدل باشـد و 

صـورت شـعاری بـه خـود نگیـرد. در مرحله آخر 

هم  کسـانی مثل حاج آقای ایزدی که در بحث 

طراحی هـای عملیاتی- راهبردی نخبه هسـتند، 

چنیـن  افـرادی در حـوزه بنشـینند در حوزه های 

مختلـف )مثـل همیـن هفـت توصیـه ای که در 

بیانیـه آمـده( و بـرای تحقـق آن هـا راهکارهای 

عملیاتـی بیـرون بیاورند

نامخـواه: یـک نکتـه کوتـاه به نظرم می رسـد 
و آن این کـه  ایـن بیانیـه گام دوم و تجاوبـی 

کـه ایـن متـن پیدا کـرده و بازتابی که در جریان 

جـوان انقابـی حـوزه پیـدا کـرده ان شـاءاهلل 

می توانـد، زمینـه الزم را برای تدوین ایدئولوژی 

جنبـش طاب جـوان، در اختیار جریان انقابی 

حـوزه قـرار دهـد و خـرده جریان هـای انقابـی 

حوزه بر بسـتر بیانیه ان شـاءاهلل  در آینده ای نه 

چنـدان دور تبدیـل خواهند شـد به یک جنبش 

طـاب جوان. 

ایـزدی: مـن در آخـر بـه یـک آسـیب اشـاره 
کنـم کـه خیلـی مهـم اسـت. یکـی از موانـع 

تحقـق بیانیـه جریان هایـی هسـتند کـه بـه 

عمـق اهـداف انقـاب اعتقادی ندارنـد. از حوزه 

انقابـی اسـم می آورنـد، ولـی بـه هیـچ چیزش 

اعتقـاد ندارنـد. هـم جریان لیبـرال و هم جریان 

سـنتی حـوزه در یـک نقطـه با هم اشـتراک نظر 

دارنـد و آن، عـدم اعتقـاد بـه اهـداف واقعـی 

انقـاب اسـت. همین هـا می آینـد در ذهنیـت 

طلبـه جـوان امـروزی و حتـی آن هایـی کـه در 

سـطوح عالـی و در آسـتانه خروجی هـای حـوزه 

اعتقـادی  چـون  بزرگ ترهای شـان  هسـتند، 

ندارنـد بـه اهـداف انقـاب، این هـا را هـم  در 

همـان تـراز قبلـی خودشـان و در همـان فضای 

سـنتی خودشـان نـگاه می دارنـد، یعنـی در حد 

کسـی که مسـئله اش انقاب اسـامی نیست و 

هنـوز بـه مسـائل پیـش از انقاب می اندیشـد. 

یکـی از آقایـاِن جریـان روشـن فکری، تعابیری 

دارد کـه می خوانـم. نکتـه جالـب این اسـت که 

تنهـا مـا نیسـتیم کـه بـه جـوان می اندیشـیم 

بلکـه آن هـا هـم به جوانـان می اندیشـند. او در 

یکـی از کتاب هایـش می گویـد: "این کـه آینده 

کشـور یـک کشـور توسـعه یافتـه باشـد، عامـل 

تعییـن کننـده آن، جایگزینـی یک نسـل جدید 

بـه جـای نسـل فعلـی مدیریت در ایـران خواهد 

بـود. دسـتور کار ایـن نسـل جدیـد، یعنـی 25 

سـاله های فعلـی، کامـًا بـا دسـتور کار آن افراد 

سـابق، یعنـی نسـل اول انقـاب فـرق دارد. این 

25سـاله های جدیـد بایـد این طـور باشـند: این 

نسـل ها غیر فلسـفی و غیر ایدئولوژیک هستند 

که به شـدت از زندگی لذت می برند، اگر همین 

افراد وارد سیاسـت شـوند، به دنبال حل و فصل 

مسـائل جـاری خواهنـد بـود. دنبـال عدالـت در 

سـطح جهـان نیسـتند! اسـتراتژی ایـن نسـل 
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حل و فصـل مسـائل آمریـکای التیـن و مسـائل 

شـبه قاره و خاورمیانه نیسـت، این نسل دستور 

کار کامًا متفاوتی دارد. این ها نسـلی هسـتند 

کـه مسـائل ایـران را بـه شـدت عـوض خواهنـد 

کـرد". خـوب ببینیـد آن هـا هـم دارنـد بـه ایـن 

فکـر می کننـد کـه بـرای ایـن نسـل بایـد طـرح 

داشـته باشـم و لذا برای آن، یک سـبک زندگی  

و نظـام اندیشـگی تعریـف می کنـد، لـذا اگـر 

مـا بـرای جـوان امروزمـان، چـه جـوان عمومی 

در سـطح جامعـه، چـه جـوان دانشـجو و چـه 

طـاب جـواِن حـوزه، فکر نکنیم و بـرای زوایای 

مختلـف اندیشـه و کنـش او فکر نکنیم، جریان 

مقابـِل انقـاب اسـامی این ها را ُبـر می زند و با 

خـودش می بـرد.
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بـه اذعـان همـه نخبـگان علـوم اجتماعـی، انتخابات یكـی از مهم تریـن نمادهای 
مردم سـاالری اسـت، که جمهوری اسـامی ایران در سـطوح گوناگون برگزار می کند 
و هم اکنـون نیـز بخـش زیـادی از توزیع قدرت سیاسـی برپایه رأی مـردم رخ می دهد 
و» ملتـی درون دولـت« شـكل می گیـرد. از ایـن رو، نخبـگان تأثیـر قابـل توجهـی 
در انتخـاب مـردم دارنـد و روحانیـت نیـز از مهم تریـن نخبـگان تأثیر گـذار در امـر 
انتخابـات و مشـارکت مـردم برای رأی دادن هسـتند.  مشـارکت حداکثـری مردم در 
انتخابـات،  قـدرت بی منازعـه مردم و مشـروعیت حكومت برپایه آرای مردم را نشـان 
می دهـد، کـه اکنـون در بیشـتر محافـل رسـانه ای و به ویـژه نوشـتاری کم وبیـش به 
ایـن موضـوع می پردازنـد. »مجله حوزه« نیز طبق رسـالت رسـانه ای خویش،  در این 
شـماره،  »کنش گری روحانیت در انتخاباب«، را به بحث گذاشـته اسـت. از این رو، 
گفت وگویـی بـا حجة االسام والمسـلمین رضا اسـامی1، سـردبیر »مجله کاوشـی نو 

در فقـه«، بـه ایـن موضـوع پرداخته و در پیش روی شماسـت.

کنش گری روحــانیت
در انــتخــابــات
  و تکثر نقش های روحانیت
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حوزه: آیا اساسًا می توانیم در مورد روحانیت 
به ویـژه در حـوزه کنش گری سیاسـی اجتماعی 

یـک حکـم کلـی صـادر و روحانیـت را به مثابـه 

یـک کل همبسـته مشـاهده کنیـم یـا خیـر؟ 

طبیعتـٌا هـر کـدام از ایـن پاسـخ ها می توانـد 

پیامدهایـی در مـورد داوری دربـاره کنش گـری 

روحانیت داشـته باشـد. 

اسالمی: اگر بخواهیم از کنش گری روحانیت 
در یکی از حوزه ها و عرصه ها مثل انتخابات 

صحبت کنیم، متوقف بر این است که قبل از 

آن روحانیت را بشناسیم و تعریف کنیم. یا به 

تعبیر آقای محمدرضا حکیمی هویت صنفی 

مردم  اقشار  بین  در  شود.  مشخص  روحانی 
تقسیم بندی هایی وجود دارد، که باید بر اساس 

آن، مشخص شود جایگاه روحانیت کجاست. 

آیا روحانیت یک طبقه باسواد جامعه است؟ آیا 

روحانیت شغلی است از مشاغل؟ آیا روحانیت 

را از نظر کارکرد اجتماعی شان بشناسیم؟ مثًا 

بگوییم قشری که مانند مددکارهای اجتماعی 

هستند و بین مردم صلح و صفا ایجاد می کنند؟ 

عامل  نوع  یک  روحانیت  یا  و 

نظارتی هست؟ از هر تقسیم بندی 

که برویم ممکن است به نقش 

برسیم  روحانیت  کنش گری  و 

ولی واقعًا این روحانیت از کجا 

شناخته می شود؟ منشأ اصلیش 

چیست؟ در این جا به منابع دینی 

ْو ال َنَفَر ِمْن 
َ
باز می گردیم: »... َفل

ُهوا ِف 
َ

ْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفّق ِ ِفْرَقٍة ِمْنُ
ّ

ُكل
وا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا  یِن َو ِلُیْنِذُر لّدِ

َ
ا

ْم...« )توبه، آیه 122(. خوب بر معنای این  ْیِ
َ
ِإل

آیه، روحانیت در درجه اول کسانی هستند که 

منابع دینی را با روش خاصی به نام »تفقه« 

می آموزند. خوب این تفقه در دین، البته متوقف 

بر این است که مثًا مقدمات تفقه را بیاموزند، 

ادبیات، صرف و نحو، علوم مرتبطه و... . با چه 

  روشی؟ با همان روش اجتهادی که ائمه

پایه گذاری کردند و به اصحاب خودشان یاد 

دادند. در مرحله بعد این روحانیت در بین مردم 

به ایفای نقش که انذار است، می پردازد. یعنی 

آنچه را راجع به دین آموختند، به مردم یاد 

می دهند. بنابراین به طور خاصه، روحانیت در 

دو رکن خاصه می شود. پس یک نکته وجود 

دارد که اگر روحانیت در محیط دانشگاهی و 

محیط های جدید و به روش های جدید درس 

خوانده باشد و به شکل سنتی حوزوی نباشد، 

این روحانیت نیست، ولو دین شناس هم باشد 

و در دین هم تفقه داشته باشد. مگر این که 

محیط دانشگاهی، قالبش صوری است ولی 

یعنی  می شود،  اعمال  آن  در  اجتهاد  روش 

ولی  است  دانشگاه  اسمش 

باشد.  محیط حوزوی و سنتی 

امام  مدرسه  تجربه  شاید  مثًا 

صادق چنین چیزی بوده که 

مرحوم مهدوی کنی پایه گذاری 

که  شکل  بدین  یعنی  كرد. 

حوزه های سنتی را یک مقداری 

شکل مدرن به آن بدهند. خوب 

کسی که از این خاستگاه آمده 

و در جامعه نقش ایفا می کند 

کنش گــری  از  بخواهیــم  گــر  ا
حوزه هــا  از  یکــی  در  روحانیــت 
انتخابــات  مثــل  عرصه هــا  و 
کنیــم، متوقــف بــر ایــن  صحبــت 
اســت کــه قبــل از آن روحانیــت را 
بشناســیم و تعریــف کنیــم. یــا بــه 
تعبیــر آقــای محمدرضــا حکیمــی 
هویــت صنفــی روحانــی مشــخص 

شــود. 
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این یک رکن را دارد. رکن دوم این است که 

انذار داشته باشد، یعنی شخصی که در حوزه 

درس خوانده، اگر حوزه را رها کند و به سراغ 

کار تجاری و فعالیت اقتصادی برود یا نقش 

دیگری در جامعه به عهده بگیرد، و به اصطاح 

ما تبلیغ نکند، و اهتمامی به این که مردم را 

با دین آشنا کند نداشته باشد و این را برای 

خودش یک مأموریت نداند، این 

از نظر ما در زمره روحانیت قرار 

نمی گیرد. گاهی موقع ها ممکن 

است لباس هم نداشته باشد، اما 

این دو رکن را داشته باشد.

خـوب ایـن روحانیـت بـا این 

دو رکـن در جامعه به شـکل های 

مختلـف در بیـن مردم نمود پیدا 

کرده و شـناخته می شوند. گاهی 

جوانـی  طلبه هـای  موقع هـا 

هسـتند کـه مقـداری در حـوزه 

درس خوانده انـد، و بـه اردوهای 

جهـادی می رونـد و متناسـب بـا 

آن هـم یـک پیـام دینـی بـرای 

مـردم دارنـد، و مأموریت خودش 

را ایـن می دانـد. پـس بـا این کار 

کردن در محیط جهادی، خودش 

را بـه عنـوان یک کارگـر نمی بیند، بلکه این را به 

عنوان یک کار تبلیغی در راسـتای نزدیک شـدن 

بـه مـردم، هـم دردی با آن هـا و الگوگیری مردم 

می بینـد. گاهـی طلبه هـای جوانـی هسـتند 

کـه در فضـای مجـازی فعالیـت دارنـد و اصـًا 

کمتـر هـم شـناخته می شـوند. گاهـی روحانی 

اسـت کـه در عقیدتـی سیاسـی ارتـش، سـپاه، 

نیـروی انتظامـی و... فعالیـت می کنـد. گاهـی 

امـام جماعتـی اسـت که در یک روسـتا خدمت 

می کنـد. گاهـی یک روضه خوان سـاده دوره گرد 

اسـت و دائم به سـفر می رود و این را مأموریت 

خـودش می دانـد. البته در این جا این نکته باید 

گفته شـود، گاهی ممکن اسـت طلبه مأموریت 

خـودش )انـذار( را داشـته باشـد 

امـا بـه جهـت امـرار معـاش و 

تأمیـن زندگی مادی اش شـغلی 

را انتخاب کرده باشـد. بله، شـغل 

داشـتن برای روحانیـت منافات 

بـا مأموریـت روحانـی بودنـش 

نـدارد. البتـه نـه همـه مشـاغل، 

بلکـه مشـاغلی کـه منافاتـی بـا 

ندارنـد.  روحانیـت  مأموریـت 

چـون یـک بحـث مهـم راجـع 

بـه روحانیـت، شـغل روحانیـت 

اسـت، این کـه روحانیت خودش 

یک شـغل اسـت یا این که شغل 

و  مسـئولیت  یـک  و  نیسـت 

جهت گیـری اسـت. چون معنای 

ایـن صحبت هـا ایـن نیسـت که 

روحانیـت بـه تنهایـی نمی تواند 

شـغل باشـد، چون خطیب بودن، اسـتاد بودن، 

مشـاور بـودن، امام جماعت بـودن، امام جمعه 

بـودن، آیـا واقعًا از کار یک روانپزشـک یا شـغل 

دیگـر کمتر اسـت؟ 

حـوزه: شـما در این جـا بـه دو ویژگـی مهـم 
از آیـه نفـر بـرای شناسـایی روحانیـت و نیـز بـه 

طلبه هــای  موقع هــا  گاهــی 
کــه مقــداری در  جوانــی هســتند 
بــه  و  خوانده انــد،  درس  حــوزه 
می رونــد  جهــادی  اردوهــای 
یــک  هــم  آن  بــا  متناســب  و 
بــرای مــردم دارنــد،  پیــام دینــی 
ایــن  را  خــودش  مأموریــت  و 
می دانــد. پــس بــا ایــن کار کــردن 
در محیــط جهــادی، خــودش را 
بــه عنــوان یــک کارگــر نمی بینــد، 
کار  بلکــه ایــن را بــه عنــوان یــک 
تبلیغــی در راســتای نزدیک شــدن 
بــه مــردم، هــم دردی بــا آن هــا و 
الگوگیــری مــردم می بینــد. گاهــی 
هســتند  جوانــی  طلبه هــای 
فعالیــت  مجــازی  فضــای  در  کــه 
دارنــد و اصــًا کمتــر هــم شــناخته 

. ند می شــو
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مسئولیت روحانیت اشاره کردید. در دوران بعد 

از انقـاب صحبـت از اقامـه دیـن هم می شـود. 

چـون این جـا وقتـی می گوییـم تفقـه، بیشـتر 

معرفت شناسـی و دین شناسـی است. در ایفای 

نقِش انذار، تبلیغ اسـت، یعنی دین را به عرصه 

اجتمـاع آوردن. امـا بعـد از انقـاب صحبـت از 

اقامـه دیـن هم می شـود، کـه آیـا روحانی برای 

این کـه دیـن در جامعـه بیـش از 

ایـن حـّد مناسـک جریـان پیـدا 

مسـئولیتی  اسـت  الزم  کنـد، 

داشـته باشـد؟ مثـًا فـرض کنید 

برخـی از نهادهـا و مؤسسـاتی 

کـه می تواننـد بخشـی از اصـول 

مربـوط به آموزه هـای دینی مثل 

پیـاده  را  و...  اقتصـاد  حـدود، 

کننـد، نیازمنـد ایـن اسـت کـه 

مؤسسـات و نهادهایی تأسـیس 

برپایـی  بـا  بنابرایـن  شـوند. 

حکومـت اسـامی، بحـث اقامه 

دین موضوعیت پیدا کرد. سـؤال 

این اسـت، آیـا می توانیـم اقامه 

دیـن را ذیـل انـذار قـرار دهیـم یا بـه عنوان یک 

موضـوع مسـتقل، تـا یکـی از مسـئولیت هایی 

باشـد کـه روحانیـت بایـد انجـام دهـد؟

اسـالمی: آنچـه اشـاره كردید، ایـن به معنای 
تحقق بخشـیدن به اهداف شـارع اسـت. یعنی 

خداونـد متعالـی که فرسـتنده این دین اسـت، 

و پیامبـری کـه متولی این دین اسـت، اهدافی 

دارد؛ حـال آیـا روحانیـت وظیفـه و مسـئولیت 

دارد کـه اهـداف دیـن را اجرایـی هـم بکنـد و 

تحقق ببخشـد و متولی آن شـود؟ یا خیر، صرف 

این که تبلیغ کند کافی اسـت، مردم خواسـتند 

بیاینـد، نخواسـتند نیاینـد، ماننـد تبشـیر در 

مسـیحیت؛ کـه می گویـد تـو ای مبلـغ دینـی  

بایـد امـر دینی، ارتبـاط و توجه به خدا، قیامت، 

احسـان، نیکـوکاری و ... را بـه مـردم برسـانی 

و بشـارت دهـی. خـوب مسـیحیت کـه در دوره 

معاصر عمًا دخالت نکرده، شاید 

هـم دوسـت دارد دخالـت کنـد، 

ولـی نمی توانـد. چـون در مقابل 

نمی تواننـد  الحـادی  جریانـات 

مقاومـت کننـد، و ابـزار اجرایـی 

ندارنـد، یعنـی چـه بسـا دوسـت 

داشـته باشـند کـه ابـزار اجرایـی 

بـرای تحقق دین داشـته باشـند. 

بـه هـر حال در حـوزه ادیان دیگر 

نیازمنـد تحقیق گسـترده اسـت. 

اما در حوزه اسـام، ما روحانیت 

را بـه دو رکـن شـناختیم؛ یکـی 

بـه نفـر )یعنـی هجـرت( بـرای 

آمـوزش دین، یکی هـم به انذار. 

امـا تحقـق چه می شـود؟  در جـواب می گوییم: 

بخشـی از تحقق دین به معنای عملی سـاختن 

دین اسـت که با همان تبلیغ حاصل می شـود. 

چـون روحانـی  ای کـه می خواهـد تبلیـغ کنـد 

بایـد عامـل هـم باشـد، و عامـل بـودن او سـبب 

می شـود بقیـه مـردم هـم عامـل شـوند. از آقای 

بهجـت نقـل شـده کـه بـه ایشـان می گفتنـد: 

»آقـا وضـع خیلـی خراب اسـت، چـکار کنیم؟« 

فرمـود: »شـما خودتـان را اصـاح کنیـد، کم کم 

بخشــی از تحقــق دیــن بــه معنــای 
عملی ســاختن دیــن اســت کــه بــا 
همــان تبلیــغ حاصــل می شــود. 
چــون روحانــی  ای کــه می خواهــد 
تبلیــغ کنــد بایــد عامــل هم باشــد، 
ــودن او ســبب می شــود  و عامــل ب
بقیــه مــردم هــم عامــل شــوند. از 
کــه بــه  آقــای بهجــت نقــل شــده 
وضــع  »آقــا  می گفتنــد:  ایشــان 
چــکار  اســت،  خــراب  خیلــی 
کنیــم؟« فرمــود: »شــما خودتــان 
مــردم  کم کــم  کنیــد،  اصــاح  را 

می شــوند«.  اصــاح 
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مـردم اصـاح می شـوند«. مثـًا شـخصی مثـل 

سـردار شهید سـلیمانی، لسان تبلیغی متعارف 

روحانیـت را نداشـته ولـی کار تبلیغـی اش بـه 

خاطـر عملـش خیلـی عظیـم بـوده اسـت. امـا 

بخـش دیگـری از انذار، به معنای این اسـت که 

بتوانـد حـد اجرا کند، تعزیـر کند، حکومت کند. 

که البته حکومت برای همه روحانیون نیسـت، 

بـرای مجتهـد اسـت. پـس بخشـی از اقامه دین 

و تحقـق حکومـت کـه مربـوط بـه حاکمیـت و 

حکومـت اسـت بـرای همـه روحانیـت نیسـت، 

بـرای مجتهـد اسـت. مجتهدین هـم که متعدد 

باشـند، مشـکلی نـدارد، چـون هـر مجتهـدی در 

حـوزه تصرفات خـودش حکومت دارد، می تواند 

رفـع اختـاف کنـد. امـا در کل کشـور، اگـر یـک 

فقیهـی سـکان دار شـد، بقیه بایـد از او متابعت 

کننـد و همـه نمی تواننـد دخالـت کننـد، چـون 

حوزه هـای تصرف شـان واحـد کـه باشـد، همـه 

بخواهنـد اعمـال حکومـت کننـد، امکان پذیـر 

نیسـت و تزاحـم پدیـد می آیـد؛ 

یـک  بخواهیـد  این کـه  مثـل 

پرونـده را بـه ده قاضـی بدهیـد، 

معنـا نـدارد، بلکه بـه یک قاضی 

جامع الشـرایط می دهید و وقتی 

طبـق موازین حکـم کرد، بر همه 

نافذ اسـت حتی بر قضات دیگر. 

پـس تاکنـون مـا یـک هویتی را 

بـرای روحانیـت تعریـف کردیـم 

دارد:  ویژگـی  دو  حداقـل  کـه 

آمـوزش دیـن به روش خاص و از 

منابع دینی، و بعد از آن رساندن 

پیـام دیـن بـه مـردم و بـه تعبیـر قـرآن انذار.

یک  داشتن  به رغم  روحانیت  پس  حوزه: 
هویت مشترک، هر کدام می توانند نقش هایی 

را بر عهده داشته باشند؟

روحانـی  مـا  کـه  افـرادی  تمـام  اسـالمی: 
می خوانیـم و در تلقـی مـردم روحانـی قلمـداد 

می شـوند)از طلبـه ای کـه لمعـه را تمـام کـرده 

تـا یـک مرجـع تقلید( اگـر مقّومی بـرای معنا و 

مفهـوم ایـن روحانیت درسـت نکنیم، معنایش 

این است که افراد مختلف را تحت یک جامعی 

نـام بردیـم کـه واقعـًا جامعیـت نـدارد، و ایـن 

مشکل سـاز می شـود؟ چون سـؤال می شـود كه 

چـرا شـما بـه همـه این هـا می گوییـد روحانی؟ 

مثًا یکی کارمند اسـت، یکی لباس می پوشـد، 

یکـی نمی پوشـد، یکـی امـام جماعـت اسـت، 

یکـی اصـًا منبـر نمـی رود، و...، مـا می گوییـم 

مـا می توانیـم همـه این هـا را تحـت یک عنوان 

چـون  بیاوریـم.  روحانیـت  به عنـوان  جامـع 

علی رغـم تفاوت هـای ظاهـری 

همـه آن هـا هـم پیـام دیـن را 

دریافـت کـرده، هـم پیـام دیـن 

را ابـاغ می کنـد، امـا اسـلوبش 

انتخـاب  می توانـد  خـودش  را 

کنـد. حتـی شـارع هـم تبلیـغ 

مجموعـه تعالیـم دینـی را تحت 

یک اسـلوب ثابـت معرفی نکرده 

اسـت.

حـوزه: یعنی تکثر در نقش ها، 
ارتباطـی بـا روش ابـاغ دیـن 

دارد؟

کنش گــری  بنابرایــن وقتــی مــا از 
می کنیــم،  صحبــت  روحانیــت 
روحانیــت  از  رســانه ها  در  یــا 
وقتــی  یــا  می شــود،  صحبــت 
کارشناســان  و  جامعه شناســان 
روحانیــت  از  سیاســی  علــوم 
خیلــی  می کننــد،  صحبــت 
کــه برویــم ســراغ  اشــتباه اســت 
یکــی  کــه  دو نماینــده مجلســی 
راســت اســت و دیگــری چــپ و 
هــر دو روحانــی هســتند و بــه هــم 

. ننــد می ز
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اسـالمی: وقتـی شـما می خواهیـد پیام دین 
را بـه مـردم برسـانید از هـر روشـی می توانیـد 

اسـتفاده کنیـد، البتـه روش مجـاز و مشـروع.

حـوزه: یعنـی درواقـع شـما هـر نقشـی را 
می بینیـد، در ارتبـاط و پیوند با آن هویت اصلی 

می باشـد، و خـود آن نقـش یـک امـر مسـتقلی 

نیسـت.

اسـالمی: چگونگـی ایفـای ایـن نقـش، بـه 
حسـب زمـان و مـکان و... متغیـر اسـت. مثـًا 

اآلن یـک روحانـِی درس حـوزه خوانده، که پیام 

دینـی هـم بـه مردم می رسـاند، رفتـه مطب زده 

اسـت. خـوب بـه لحـاظ انعـکاس خبـری هـم، 

مـردم وقتـی می شـوند، خوششـان می آیـد و 

می گوینـد آفریـن كـه روحانیـت ایـن کارهـا را 

هـم می توانـد انجـام دهـد. خـوب درواقع، این 

روحانـی بـرای بـدن مـردم طبابـت می کنـد، اما 

مأموریـت اصلـی اش کـه روحانیـت اسـت هـم 

اجـرا می شـود. پـس حتمـًا بایـد یـک مقوماتی 

بـرای روحانیت شناسـایی شـود تا ایـن تکثری 

کـه در نقـش اجتماعـی روحانیـت می بینیـم، 

همگـی تحـت آن جامـع واحـد جمـع شـوند تـا 

بدانیـم آیـا بـه یـک اسـتاد دانشـگاه می توانیم 

بگوییـم روحانـی، یا به یک نفر که در روسـتایی 

رفتـه مکتب خانـه و در آن جـا، درس خوانـده و 

همان جـا هـم معمم شـده، یا فـردی مثل دکتر 

جعفـر شـهیدی کـه نجـف پیش آیـة اهلل خوئی 

درس خوانـده، بعـد بـه دانشـگاه تهـران آمـده، 

حتـی لبـاس روحانیـت را هـم کنـار گذاشـته 

ولـی تـا آخـر عمـر بـه آن خاسـتگاه روحانیـت 

تعلـق داشـت و افتخـار می کـرد یـا مثـل آقـای 

گرجـی. خـوب این افـراد از محیط حوزوی پیام 

دیـن را گرفتـه بودنـد، و در محیـط دانشـگاهی 

بـه شـکلی کـه خودشـان صـاح می دانسـتند 

ایـن پیـام را می دادنـد. بنابرایـن وقتـی مـا از 

کنش گـری روحانیـت صحبـت می کنیـم، یـا 

در رسـانه ها از روحانیـت صحبـت می شـود، 

یـا وقتـی جامعه شناسـان و کارشناسـان علـوم 

سیاسـی از روحانیـت صحبـت می کننـد، خیلی 

اشـتباه اسـت کـه برویـم سـراغ دو نماینـده 

مجلسـی کـه یکـی راسـت اسـت و دیگری چپ 

و هـر دو روحانـی هسـتند و بـه هـم می زننـد. 

یـا مثـًا در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

اخیـر کـه دو کاندیـد ما روحانی بودند، هر دو در 

منازعـات انتخابـی با هم بحـث می کردند، و هر 

کـدام چیـزی می گفت و دغدغه ای داشـت، اگر 

بخواهیـم از البـه الی مناظـره ایـن دو شـخص، 

کنش گـری روحانیـت را ببینیم، اشـتباه اسـت 

و ایـن الیـه عمیـق نیسـت. 

بـه آن  ایـن دیگـر مربـوط  درواقـع  حـوزه: 
مقّومـات روحانـی نیسـت و یـک امـر بیـرون از 

اسـت. آن 

اگرچـه  روحانیـت  نقـش  بلـه،  اسـالمی: 
ریاسـت  در  چـه  اسـت،  مهـم  این جاهـا  در 

جمهـوری، مجلس، وزارت خانه و یا پسـت های 

دیگـر، امـا آن چیـزی کـه روحانی گـری یـک 

روحانـی را نشـان می دهـد، بایـد اول مقومـات 

آن را ببینیـم کـه ایـن واقعـًا چقـدر روحانـی 

اسـت، چقـدر در حـوزه درس خوانـده، اصالـت 

حـوزوی اش چقـدر اسـت، چقـدر پیـام دیـن را 

دریافـت کـرده و بـه اصطـاح حوزوی هـا چقدر 
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پیـش اسـاتید اسـتخوان خـرد کـرده و چقدر در 

پیام رسـانی موفـق اسـت؟ مثـًا آقـای مطهری 

یـک روحانی اسـت، یـک طلبه ای هم که اردوی 

جهادی می رود یک روحانی اسـت. خوب شـما 

مقایسـه کنیـد و اصالـت را ببینیـد. بـه قـول 

منطقی هـا، روحانی بـودن  مقـول بـه تشـکیک 

اسـت. اول اصالـت حـوزوی افـراد را نگاه کنیم، 

بعـد بـه جایـگاه اجتماعـی مراجعـه کنیم. یک 

جایگاه هایـی اسـت کـه بـرای روحانیـت خیلی 

مهم و حسـاس اسـت، مثل روحانیت به عنوان 

انیـس مـردم، به عنوان محـرم راز مردم، ممکن 

اسـت من هیچ مسـئولیت سیاسـی ای نداشته 

باشـم ولی مردم مکرر به من مراجعه می کنند. 

خـوب مـا جایـگاه و نقـش اجتماعـی این هـا را 

نمی بینیـم کـه چقـدر این ها در مبارزه با فسـاد، 

و در کم شـدن شـعله دنیاگرایـی مـردم به ویـژه 

در عصـر رقابـت مادیـات تأثیـر دارد. خـوب این 

وظیفـه و مأموریـت اصلـی روحانیـت اسـت. 

یعنی روحانی حتی اگر رئیس جمهور می شـود 

بـرای ایـن اسـت کـه معنویـت را ترویـج کنـد، 

اقامـه دیـن کنـد. پس بـرای محـک کنش گری 

روحانیـت، بایـد اصالـت حـوزوی اش و اصالـت 

روحانـی بودنـش را بشناسـیم، یعنـی این کـه 

چقـدر پیـام دیـن را دریافـت کـرده و چقـدر در 

تبلیـغ دیـن موفق بوده اسـت. و مأموریت ویژه 

دیگـر روحانیـت کـه در قالب انذار اسـت، یعنی 

ارتبـاط بـا خـدا، ترویـج معنویت گرایـی، ایجـاد 

محبـت بیـن مـردم، جلوگیـری از تنازعـات بـه 

عنـوان یـک مصلـح اجتماعـی و... .

حـوزه: بـا توجه به بحـث انتخابات که مطرح 

شـد، انتخابـات بـه عنوان یک فعل سیاسـی که 

اقشـار مختلف جامعه در آن درگیر می شـوند و 

روحانیـت هـم به عنوان بخشـی از این اجتماع 

درگیـر اسـت، در آن جـا می بینیم کـه روحانیون 

بـه شـکل های مختلفـی وارد می شـوند، آیا ما از 

روحانیـت در مسـئله انتخابـات یا امر انتخابات 

یـک انتظـار مشـخصی داریـم یا این کـه نه تابع 

نقش هایـی که ایفا می کننـد باید انتظارات مان 

هـم متکثـر باشـد؟ یعنـی این جـا تکثـری برای 

روحانیت قائل هسـتیم یا نه به عنوان یک امر 

کلـی می گوییـم روحانیـون در انتخابـات بایـد 

این گونـه عمـل کنند؟

اسالمی: با همه تنوع کنش گری روحانیت 
این  که  کرده اند  تلقی  را  این  هم  مردم  )که 

در  و  می کنند  مختلف  کارهای  روحانیون 

نقش های مختلف ظاهر می شوند: یکی چپی، 

یکی راست، یکی موافق، دیگری مخالف و... و 

این تلقی واقعیت دارد( حتمًا نقش روحانیت 

باید یک قدر جامع بین آن وجود داشته باشد. 

حتی روحانی ای که از سیاست کنار گرفته، زمانی 

مأموریتش  که  می داند  روحانیت  را  خودش 

تصور  این گونه  بداند.  دین  پیام  انتقال  را 

سیاست  عرصه  نمی توانیم  چون  که  می کند 

را آبرومندش کنیم، یا حل منازعات کنیم، یا 

بعضی از این اختافات را برای مردم توجیه 

بدبین  مردم  وقتی  پس  می گوید  و...  کنیم 

می شوند بهتر است اصًا دخالت نکنیم، و حتمًا 

این گونه می اندیشد که ما به این دنیای فانی 

چکار داریم، اگر وارد شویم خودمان هم آلوده 

می شویم، اصًا دین این چیزها را ندارد برویم 
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روضه مان را بخوانیم، نظیر مدل 

انجمن حجتیه؛ آقا ما در انتظار 

بیاید  که  آقا  هستیم،  مصلح 

بنابراین  کارها درست می شود. 

با این که او هم فکرش اشتباه 

است، ولی دغدغه دینی اش این 

می توانیم  راه  این  از  که  است 

کنیم.  جذب  دین  به  را  مردم 

کنش گری های  همه  یعنی 

روحانیت  برای  که  مختلفی 

می بینید باید قدر جامع داشته 

جامعش  قدر  خوب  باشد. 

چیست؟ این فرد که می خواهد 

پیام دین را به مردم برساند، باید 

خاستگاه دین هم داشته باشد، 

خاستگاه روحانیت داشته باشد. 

البته روحانی متجدد که کت و 

را  دین  درس  و  است  شلواری 

درست خوانده باشد، این هم یک 

نوع روحانی است، چون دغدغه 

دینی دارد. البته قشر روحانیت 

در حوزه های سنتی پرورش پیدا 

تفقه جلو  با سیستم  می کنند، 

می آیند و مأموریت شان را تبلیغ 

دین می دانند. بنابراین با همه 

تکثر این نقش ها حتمًا باید برای 

ببینیم.  واحد  مأموریت   آن ها 

در غیر این صورت شاهد از هم گسیختگی ای 

خواهیم بود. نمی دانیم به چه کسی روحانی 

بگوییم، به چه کسی نگوییم. چه کسی در قالب 

روحانیت کار می کند، چه کسی 

در  نمی دهد.  انجام  را  کار  این 

بحث تنوع نقش ها هم بستگی 

اجتماعی،  موقعیت  افراد،  به 

از  شخص  آن  تحلیل  و  درک 

اسام و ماک های دیگر دارد. 

مثًا ممکن است فردی بگوید 

اجرا  را  حداقلی  اسام  باید 

کنیم و زیاده روی نکنیم، چون 

نمی توانیم به آن نقطه برسیم، 

این  می شوند.  سرخورده  مردم 

به  ورود  عدم  تلقی  اساس  بر 

ما  یعنی  است.  سیاست  حوزه 

دهیم  رواج  باید  را  دین داری 

و آن را محترم بدانیم و آن را 

نوع  یک  نکنیم.  دنیا  به  آلوده 

سکوالریسم است. البته بعضی 

به  سیاست  الفبای  و  اصول  از 

دین  از  و  است  زمان  اقتضای 

نیست، برخی از این ها اکتشافی 

است و برخی »عرفی ـ عقایی« 

است. پس بعضی از چیزها بر 

قابل  زمان  اقتضائات  اساس 

این  در  اسام  و  است  پذیرش 

موارد انعطاف دارد. به هر حال 

دانشگاهی  افراد  این  از  برخی 

یک  هستند،  هم  حوزوی  که 

اساس  از  داشتند، نمی شود  از دین  دریافتی 

اآلن دو جناح چپ و  انکارش کرد. چنان که 

راست هر کدام دریافت متفاوتی از دین دارند 

بــه هــر حــال برخــی از ایــن افــراد 
هــم  حــوزوی  کــه  دانشــگاهی 
هســتند، یــک دریافتــی از دیــن 
اســاس  از  نمی شــود  داشــتند، 
کــرد. چنان کــه اآلن دو  انــکارش 
کــدام  جنــاح چــپ و راســت هــر 
دریافــت متفاوتــی از دیــن دارنــد 
و  هســتند  روحانیــت  دو  هــر  و 
مــا  و  دارنــد  حــوزوی  خاســتگاه 
کنش گــری  قالــب  در  را  دو  هــر 
روحانیــت می بینیــم و می توانیــم 
کــه  زمانــی  تــا  نقش هایشــان  از 
افــراد بــا تقوایــی هســتند، دیــن 
فروشــی نکننــد، ســوء اســتفاده 
و  کــرد  حمایــت  و...  نکننــد 
مشــکلی هــم نــدارد چــون فهــم 
و درکــش ایــن اســت، امــا ســایق 
از  می کنــد.  فــرق  هــم  بــا  آن هــا 
از  مختلــف  دریافــت  ایــن رو 
در  هــم  تــر  باال ســطح  در  دیــن 
فضــای سیاســی قبــل از انقــاب 
در  و  علمــا  میــان  در  اســامی 
بیــن حوزوی هــای ســنتی وجــود 
داشــته اســت. امــا ایــن اختافات 
ضــرری بــه ایفــای نقــش روحانیــت 
چهارچــوب  در  مــا  و  نمی زنــد 
کنش گری هــا  همــه  روحانیــت، 
را بایــد ببینیــم؛ چــون بایــد قبــول 
کنیــم دریافــت از دیــن الیه هــا و 

دارد. مختلــف  ســطوح 
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و هر دو روحانیت هستند و خاستگاه حوزوی 

دارند و ما هر دو را در قالب کنش گری روحانیت 

می بینیم و می توانیم از نقش هایشان تا زمانی 

که افراد با تقوایی هستند، دین فروشی نکنند، 

سوء استفاده نکنند و... حمایت کرد و مشکلی 

هم ندارد چون فهم و درکش این است، اما 

این رو  از  می کند.  فرق  هم  با  آن ها  سایق 

دریافت مختلف از دین در سطح باالتر هم در 

فضای سیاسی قبل از انقاب اسامی در میان 

علما و در بین حوزوی های سنتی وجود داشته 

است. اما این اختافات ضرری به ایفای نقش 

روحانیت نمی زند و ما در چهارچوب روحانیت، 

باید  ببینیم؛ چون  باید  را  همه کنش گری ها 

از دین الیه ها و سطوح  قبول کنیم دریافت 

مختلف دارد.

امـا در بـاب تنـوع کنش گـری روحانیـت در 

مسـئله انتخابـات، روحانیـت دارای یـک نقش 

اجتماعی اسـت که بسـیار پرمخاطب می باشـد 

و افـراد بسـیاری بـه این ها تعلـق خاطر دارند. از 

طرفی، اخیرًا برخی در جامعه به سـمت افرادی 

با عناوین سـلبریتی رو آورده اند و نقش این ها 

را پررنگ کرده اند، و هدف جابه جایی مرجعیِت 

روحانیـت و افـراد مهـم )متفکـران، فاسـفه، 

دانشـمندان حوزه و دانشـگاه( با مرجعیت این 

سلبریتی هاسـت. این هـا به دنبال این هسـتند 

کـه مرجعیـت اجتماعـی را از روحانیـت خـارج 

کننـد و بـه افـرادی کـه یک محبوبیـت ظاهری 

دارند ولی متفکر و اندیشـمند نیسـتند، بدهند. 

خـوب ایـن جریـان خطرناکـی اسـت. مـا وقتی 

از کنش گـری روحانیـت صحبـت می کنیـم، 

بایـد بـه بحـث مرجعیت روحانیـت و مرجعیت 

اجتماعـی وی بپردازیـم. مرجعیـت روحانیـت 

خیلی اصالت و عمق دارد. شـاید فراز و نشـیب 

مسـائل سیاسـی در یک دوره ای کم رنگ شـود، 

ولـی دوبـاره بر می گردد. چـون روحانیِت اصیل 

مایـه می گـذارد، ایثـار و فـداکاری می کنـد، 

زندگـی اش را خـرج می کنـد، و می شـوند شـیخ 

غامرضـا یزدی هـا، شـهید صدوقی هـا، شـیخ 

عباس تربتی ها و... . البته از آن سـمت هم اگر 

روحانیت یک نقش اجتماعی برعهده بگیرد که 

بـرای اهـداف دین انعکاس بدی داشـته باشـد، 

بایـد زود دسـت بـر دارد. به خاطر این که نفوذش 

را از دسـت می دهـد. نافـذ بـودن یـک روحانـی 

و تأثیرگـذار بـودن وی آن قـدر مهـم اسـت کـه 

گاهـی اوقات اگر سـکوت کنـد تأثیرگذاری اش 

بهتر اسـت.

دراین بـاره چنـد ایفای نقشـی کـه روحانیت 

می توانـد بـا کنش گـری فعـال و حفـظ اصالـت 

تبلیغـی داشـته باشـد بر می شـمریم:

  ایفـای نقـش پـدری بـرای جریانات سیاسـی و 
اجتماعی:

اولین نقشی که در باب کنش گری روحانیت 

می توان به وی در انتخابات داد، این اسـت که 

روحانیـت نقـش پـدری بـازی کنـد. یعنی همه 

جریانـات سیاسـی علیرغـم تنـوع سـایقی کـه 

دارنـد خودشـان را تحت چتـر روحانیت ببینند. 

البتـه نقـش پـدری روحانیت اقتضائاتـی دارد. 

یکـی از اقتضائاتـش این اسـت که تمام عناصر 

روحانـی کـه در انتخابـات نقـش ایفـا می کنند، 

قبـل از این کـه تعلـق خاطـر حزبـی داشـته 
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باشـند، بایـد بـه جایگاه معنوی و اخاقی شـان 

بیندیشـند. یعنـی نقـش پـدری روحانیـت بـه 

اصـول اخاقی سـازمان روحانیت بـاز می گردد.

 ایفای نقش هدایت گری:
نقـش هدایت گـری را در دو مطلـب می توان 

بررسـی كـرد: یکـی، بـه لحـاظ ترغیـب مـردم به 

مشـارکت حداکثـری؛ و دیگـری، هدایت گـری 

در انتخـاب اصلـح. البتـه روحانیت بیشـتر باید 

تطبیـق را به عهـده مـردم بگـذارد و بـه مصـداق 

ورود پیـدا نکنـد، امـا کلیات را باید هدایت گری 

کنـد. در بحـث هدایت گری چند شـاخصه یعنی 

دشمن شناسـی، معرفـی تاکتیک های دشـمن، 

و ایجـاد هم بسـتگی در بیـن مـردم اهمیـت 

دارد. در بحـث انتخـاب اصلـح روحانیت باید به 

گونـه ای مـردم را آموزش دهـد که در جامعه دو 

قطبـی و تشـتت ایجاد نشـود.

البتـه ایـن دو نقـش گاهـی بـا هـم تعـارض 

دارنـد، گاهـی اوقـات انسـان وقتـی می خواهد 

پدری کند باید سکوت کند، ولی 

نقـش هدایت گـری می گویـد نه 

و بایـد تذکـر بدهـد. روحانیت در 

عرصـه انتخابـات بایـد هم نقش 

پـدری داشـته باشـد و هم نقش 

بیـن  جمـع  کـه  هدایت گـری، 

ایـن دو کمـی دشـوار اسـت. در 

بعضـی مـوارد اگـر جمـع ممکن 

بـود کـه مطلـوب اسـت، امـا اگر 

تعارض وجود داشـت، باید ببنید 

مصلحـت کـدام بیشـتر اسـت. 

خطـری  یـک  موقع هـا  گاهـی 

 آن قـدر زیـاد اسـت کـه هر چقـدر به مـزاج مردم 

هـم تلـخ باشـد باید گفته شـود، گرچـه بدبینی 

بیـاورد. گاهـی اوقـات افشـاگری، تنویـر افکار، 

مقابلـه بـا جریان هـا، بصیرت افزایـی و... الزم 

اسـت، ولـی بایـد مراقـب باشـیم زیـاده روی 

نکنیـم کـه تنهـا بمانیـم. بعضـًا انقابی گـری 

و والیت پذیـری را آن قـدر سـختش می کنیـم 

کـه همـه می گوینـد دیگـر مـا نیسـتیم و پیاده 

می شـوند. روایاتـی داریـم کـه می گویـد مـردم 

در ایمـان، سـطوح مختلـف دارنـد، کسـی که ُنه 

درجه از ایمان را دارد به کسـی که هشـت درجه 

دارد نبایـد بگویـد کـه مؤمـن نیسـتی. نقـش 

هدایت گـری اقتضـا می کند که مـا نقش پدری 

را فرامـوش نکنیـم. 

 ایفای نقش نظارتی و صیانتی:
نقـش نظارتـی، صیانتـی، مراقبـت از آرای 

مـردم، تأکیـد بـر حفـظ حق النـاس، تأکیـد بـر 

مبـارزه بـا فسـاد، تأکیـد بـر عدالت خواهـی و... 

مبلغـان  هـم  را  نقـش  ایـن   .

هـم  کننـد  اجـرا  می تواننـد 

در  روحانیـت  از  متصدیانـی 

سـمت های حاکمیتی در هر سه 

قـوه. روحانیـت بایـد کاری کنـد 

کـه جلـوی تعدی بـه افراد گرفته 

شـود، مثـًا یـک نفـر بی جهـت 

تخریـب نشـود ولـو از حـزب او 

عدالـت  این کـه  اصـل  نباشـد. 

اجـرا شـود خیلـی مهم تـر از این 

اسـت کـه حـاال آن کاندیدایی که 

مدنظـر مـا نیسـت بـه پیـروزی 

و  انقابی گــری   
ً
بعضــا  

والیت پذیــری را آن قــدر ســختش 
می کنیــم کــه همــه می گوینــد دیگــر 
مــا نیســتیم و پیــاده می شــوند. 
می گویــد  کــه  داریــم  روایاتــی 
مــردم در ایمــان، ســطوح مختلــف 
از  درجــه  ُنــه  کــه  کســی  دارنــد، 
ایمــان را دارد بــه کســی کــه هشــت 
درجــه دارد نبایــد بگویــد که مؤمن 
هدایت گــری  نقــش  نیســتی. 
اقتضــا می کنــد کــه مــا نقــش پــدری 

نکنیــم.  فرامــوش  را 
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نرسـد. حتـی اگـر مـردم بـه هـر 

علتـی می خواهنـد بـه یـک فـرد 

ناصالحی هم رای بدهند، کسـی 

نمی توانـد بگویـد هدف وسـیله 

آرای  را توجیـه می کنـد، پـس 

مـردم دسـت کاری شـود، خـوب 

این جـا روحانیت باید جلویشـان 

بایسـتد. این جـا آرا مـردم یـک 

امانـت اسـت، چـه کسـی بایـد 

مراقب باشـد؟ مسـئوالن مربوط، 

وظیفـه  باالتـر،  همـه  از  ولـی 

مـردم  کـه  اسـت  روحانیـت 

را حسـاس کنـد، یـک نظـارت 

عمومـی ایجـاد کنـد کـه کسـی 

نتوانـد آرای مردم را دسـت کاری 

کنـد. و ایـن بـر اسـاس تعالیـم 

دینی اسـت که می گوید هدف وسـیله را توجیه 

نمی کند، کسـی حق ندارد از ابزارهای نامشـروع 

اسـتفاده کند و دیگری را بی جهت تخریب کند. 

اگر این اتفاق بیفتد، روحانیت شکسـت خورده 

اسـت. چـون آن جنبـه ای کـه می خواسـتیم به 

مـردم بگوییـم عدالـت را حـس کنیـد، جوانمرد 

باشـید حتی با دشـمن خودتان انصاف داشـته 

باشـد، امـا خودمـان زیر پا بگذاریـم، قطعًا مردم 

ناامیـد می شـوند و شـک می کننـد.

 ایفای نقش انقالبی گری:
اسـت  نقشـی  روحانیـت،  انقابی گـری 

کـه بایـد ایفـا کنـد. البتـه ایـن یـک واقعیتـی 

انقابـی  روحانیـون،  از  بعضـی  کـه  اسـت 

نیسـتند و نمی توانیـم منکـر شـویم. روحانیت 

خارج نشـین داریـم، روحانیتـی 

کـه بـا انقـاب میانـه ای نـدارد 

هـم داریـم، امـا آنچـه مطلـوب 

اسـت کـه رهبـری هـم فرمودنـد 

بـه  حـوزه  کـه  مـی رود  توقـع 

روحانیـت،  خاسـتگاه  عنـوان 

انقابـی باشـد. روحانیتـی که از 

ایـن حـوزه برخاسـته، بایـد بداند 

کـه هیـچ دوره ای از ادوار تاریـخ 

اسـام مثـل دوره انقـاب بـه 

دین خدمت نشـده اسـت. یعنی 

بررسـی آماری و بررسی واقعیت 

خارجـی ایـن را نشـان می دهـد. 

انقـاب  پشـتیبان  بایـد  پـس 

باشـد تـا بتوانـد به دیـن خدمت 

کنـد. در باب نقش انقابی گری، 

روحانیت باید ماک های انتخاب افراد انقابی 

را بـه مـردم نشـان دهـد، دیگـر این کـه نسـبت 

بـه قدردانـی اصـل انتخابـات بـه مـردم تذکـر 

داده شـود کـه نتیجـه اش مشـارکت حداکثـری 

رسـانه های  کـه  فضایـی  در  به ویـژه  اسـت. 

صهیونیسـتی و رسـانه هایی در دنیا هسـتند که 

از سـوی جریان های سـرمایه داری غرب هدایت 

می شـوند و مـردم را دل سـرد می کننـد. نکتـه 

دیگـر در بـاب انقابی گـری این کـه، روحانیـت 

بایـد حضـورش را در انتخابـات بـه مردم نشـان 

دهـد، و ایـن حضـور بایـد در مرئـی و منظـر 

باشـد و انعـکاس داشـته باشـد و مثـل حضـور 

و شـرکت برخـی از آن هـا بی سـروصدا نباشـد. 

در انتخابـات یکـی اصل مشـارکت اسـت و یکی 

دیگــر  نقش هــای  از  یکــی 
اســت.  نظام ســازی  روحانیــت 
یــک  را  انتخابــات  مــا  یعنــی 
مرحلــه و یــک مقعطــی از مقاطــع 
یــک  بایــد  مــا  ببینیــم،  انقــاب 
نظــام درســت کنیــم، یــک تمــدن 
پایه گــذاری  کنیــم کــه در ســند گام 
را  چشــم انداز  آمــده،  هــم  دوم 
ببینیــم. انتخابات هــا می گــذرد و 
ــر  مــی رود، حــاال مــا می خواهیــم ب
اســاس ایــن انتخابــات یــک نظــام 
گــر نظــام  سیاســی تعریــف کنیــم، ا
مــا بــا حرکت هــای جزئــی از دســت 
دچــار  مــا  نظام ســازی  و  بــرود، 
آســیب شــود و نتوانیــم یــک الگوی 
درســت بــه جهــان معرفــی کنیــم 

کرده ایــم. بزرگــی  خیلــی  ضــرر 
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انعـکاس مشـارکت، کـه دومـی مهم تـر اسـت. 

قشـرهای تأثیرگـذار مثـل روحانیـت، انعـکاس 

مشارکت شـان خیلـی مهـم اسـت. هرچقـدر 

ایـن روحانـی شـناخته تر و ذی نفوذتـر باشـد، 

انعکاسـش مهم تـر اسـت. ایـن نکاتـی که بیان 

شـد کاما با بیانیه گام دوم هماهنگ اسـت و 

در راسـتای آن محورها همه قابل بررسـی است. 

 ایفای نقش الگودهی و جریان سازی:
نقش دیگر روحانیت در الگوسازی، الگودهی 

و جریان سازی است. کنش گری روحانیت باید 

الگویی بدهد که  به گونه ای باشد که بتواند 

اگر خواستیم در انتخابات وارد شویم چگونه 

وارد شویم، اگر خواستیم مناظره کنیم چگونه 

کنیم  حمایت  خواستیم  اگر  کنیم،  مناظره 

چگونه حمایت کنیم، اگر خواستیم رقابت کنیم 

چطور رقابت کنیم، اگر خواستیم مقابله کنیم 

چگونه مقابله کنیم و... . به هرحال انتخابات 

می آید و می رود و تمام می شود. اما حوادث، 

خاطرات و تأثیراتش می ماند. خوب شخصی که 

روحانی است از او توقع می رود که اخاق و ادب 

را رعایت کند، پیروزی دو روزه  خودش را نبیند، 

تأثیرش در مردم و دین داری مردم را ببیند. خوب 

غربی ها با هم مناظره می کنند، به هم خیلی 

حرف ها می زنند، اما ما نمی توانیم و در شأن 

ما نیست. بنده معتقدم همین مدلی هم که 

برای مناظره کاندیدها به صورت رو در رو درست 

کردند، اصًا مناسب نیست. چون فرد گاهی 

موقع ها در مقابل یک حرکت ناجوانمردانه طرف 

مقابل اگر جواب بدهد بد است، اگر جواب هم 

ندهد بد است. چرا باید چنین زمینه و بستری 

فراهم کنیم؟ وقتی افراد نمی توانند خودشان 

را کنترل کنند، پس بهتر این است که هر کسی 

بیاید خودش را معرفی کند، و مناظره ها هم 

به صورت غیرمستقیم باشد. 

 ایفای نقش نظام سازی:
یكی از نقش های دیگر روحانیت نظام سازی 

است. یعنی ما انتخابات را یک مرحله و یک 

مقعطی از مقاطع انقاب ببینیم، ما باید یک 

نظام درست کنیم، یک تمدن پایه گذاری  کنیم 

که در سند گام دوم هم آمده، چشم انداز را 

ببینیم. انتخابات ها می گذرد و می رود، حاال ما 

می خواهیم بر اساس این انتخابات یک نظام 

سیاسی تعریف کنیم، اگر نظام ما با حرکت های 

دچار  ما  نظام سازی  و  برود،  دست  از  جزئی 

به  الگوی درست  نتوانیم یک  آسیب شود و 

جهان معرفی کنیم ضرر خیلی بزرگی کرده ایم.

 ایفای نقش والیت پذیری:
و آخرین نقشی که می شود برای روحانیت 

یادآورشد، نقش روحانیت به لحاظ والیت پذیری 

است. در رأس نظام ما االن مجتهد جامع الشرایط 

است، روحانیت که برای مردم مرجعیت دارد، 

اگر می خواهد به مردم پیام دینی بدهد باید 

خودش به والیت فقیه ملتزم باشد. اگر خود 

روحانیت که ادله والیت فقیه را می داند، و به 

تدریس  و  خوانده  کتاب ها  در  نظری  صورت 

کرده، ملتزم به آن نباشد دیگر از مردم چه توقع 

می رود. ما در عرصه انتخابات باید یک جلوه ای 

از والیت پذیری را به مردم نشان دهیم. بنابراین 

علی رغم این که انتخابات آزاد است، و قدرت 
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انتخاب برای مردم هست، ولی باید به ماک های 

کلی توجه کنیم و همان گونه که رهبری طوری 

حرکت می کند که چتر والیتش باالی سر همه 

جریانات باشد، روحانیت هم باید طوری حرکت 

کند که چتر پدری اش باالی سر همه جریانات 

باشد. روحانیت باید در حالی که بصیرت افزایی، 

هدایت گری، نظارت، جریان سازی، الگوسازی، 

نظام سازی و ... دارد باید متوجه باشد که یکی 

از اصول اساسی این نظام مسئله والیت فقیه 

است. و به بیانی روحانیت باید متولی مدل 

جامعه والیی باشد.

پی نوشت: 
1 . سـردبیر »مجلـه کاوشـی نـو در فقـه«، و عضـو هیئـت 
و  پژوهشـگاه علـوم  فقـه و حقـوق  پژوهشـکده  علمـی 

اسـامی. فرهنـگ 
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همایـش ملـی »بیانیـه گام دوم انقـاب و تمـدن نویـن اسـامی« در24بهمن1398، 
در سـالن همایش هـای غدیـر دفتـر تبلیغـات اسـامی حـوزه علمیـه قـم برگزارشـد.  
دفتـر تبلیغـات اسـامی در تثبیـت برنامه هـای کلـی و تراز بـاالی نظـام در همه مراحل 
نظام سـازی، دولت سـازی، جامعه پـردازی و سـوگیری های تمدنـی پیـش گام بـوده و 
در صـدر فعالیت هـای خویـش قرار داده اسـت. دربـاره »بیانیـه گام دوم انقاب« نیز 
در همـه مراحـل مسـئوالنه پیـش رو بـوده و گام های مؤثر برداشـته اسـت.  این همایش 
بـا سـخنرانی دکتـر سـیدعباس صالحی، وزیـر محترم فرهنگ و ارشـاد اسـامی، آغاز 
گردیـد و ایشـان بـه چیسـتی، چرایی و چگونگـی »بیانیه گام دوم انقـاب و تمدن نوین 
اسـامی« پرداختند، )که در همین شـماره به چاپ رسـید.( و در ادامه مسـئوالن دفتر 
تبلیغـات اسـامی بـه گـزارش فعالیت هـا پرداختنـد اما آنچـه مهم بود مجموعه شـش 
جلـدی مقاالتـی اسـت کـه با مقدمه حجةاالسـام  والمسـلمین   واعظی به چاپ رسـید 

و مجلـه حـوزه در ایـن شـماره آن مقدمـه را فرادید خواننـدگان می نهد.

ش
ماي

  ه
ش

زار
گ
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یكی از اهداف مهم این همایش، بهره مندی 

از نظریـات اندیشـمندان و نخبـگان علمی حوزه 

و دانشـگاه بود، كه رییس محترم دفترتبلیغات 

احمـد  والمسـلمین  حجة االسـام   اسـامی، 

واعظـی نیـز مؤكـدًا در مقدمـه 

مجموعـه مقـاالت شـش جلدی 

منتشـره همایـش بـه آن اشـاره 

اهمیـت  دلیـل  بـه  می كنـد. 

موضوعـات طـرح شـده در ایـن 

را  آن  محتـوای  عینـًا  مقدمـه، 

پیـش رو می نهیـم:

دربـارٔه انقـاب اسـامی مّلت 

ایـران و چیسـتی و چرایـی آن 

بسـیار گفته انـد. در ایـن میـان، 

آنچـه کمتـر از نـگاه تحلیل گران و صاحب نظران 

پنهان مانده است، فراروی رهبران و ره پویان این 

نهضت عظیم انسـانی از خواسـته های مرسـوم 

و متعـارف در دیگـر نهضت هـا و تاطم هـای 

اجتماعـی شناخته شـده در دیگر 

جوامـع و سرزمین هاسـت. آنچه 

بـا عنـوان شـعارها و فریادهـای 

جان هـا  و  آمـد  فـراز  انقابـی، 

و اندیشـه ها را نواخـت، بانـگ 

اسـام خواهی،  ایمان گرایـی، 

عدالت طلبـی،  حق جویـی، 

یـک  رهایـی  و  اسـتقال طلبی 

و  اسـتبداد  چنـگال  از  ملـت 

اسـتعمار بـود؛ از ایـن رو، ایـن 

 کامیابــی و توفیــق میــراث سیاســی 
اســامی  جمهــوری  بنیان گــذار 
گــرو  ایــران، امــام خمینــی)ره( در 
گفتمــان  نگاه داشــت و پایــداری 
انقاب در ســاحت اندیشــه و باور 
جامعــه و تحقــق عینــی و عملــی 
گفتمــان در  ایــن  ارکان  اصــول و 
حیــات  مختلــف  عرصه هــای 

ــت ایــران اســت.
ّ

جمعــی مل

حجةاالسالم  و المسلمین احمد واعظی



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

122
و  فرهنگـی  هویتـی  انقـاب، 

وجهـی معنـوی و ایمانـی دارد و 

نظـام سیاسـی برآمـده از آن، بـر 

شـالوده ایـن گفتمـان و رسـالت 

ارزشـی و ایمانـی اسـتوار شـده 

اسـت. کامیابـی و توفیق میراث 

بنیان گـذار جمهـوری  سیاسـی 

اسـامی ایران، امام خمینی)ره( 

در گـرو نگاه داشـت و پایـداری 

سـاحت  در  انقـاب  گفتمـان 

اندیشـه و بـاور جامعـه و تحقـق 

عینـی و عملـی اصـول و ارکان ایـن گفتمـان در 

عرصه هـای مختلـف حیات جمعـی مّلت ایران 

اسـت.

صـدور بیانیـه گام دوم توسـط رهبـر فرزانـه 

العظمـی  آیـة اهلل  انقـاب اسـامی، حضـرت 

خامنـه ای در بهمـن 1397 )چهلمیـن سـال 

پیـروزی انقـاب(، بـه سـبب آن کـه دربردارنـدٔه 

و  فـراز  ار  همه سـونگر  و  منصفانـه  تحلیلـی 

فرودهـا و چالش هـای انقـاب و نظام اسـامی 

مردم ایران در چهاردهٔه نخسـت اسـت، فرصت  

مناسـبی پیش روی ارباب اندیشـه و فکر جهت 

بازاندیشـی و تأمـل در تجـارب و دسـتاوردهای 

انقـاب اسـامی می گشـاید، و بـه سـبب آن که 

ایـن بیانّیـه دربردارنـدٔه توصیه هـای راهبـردی 

در جهـت بالندگـی و پیشـرفت نظـام و جامعـٔه 

اسـامی ماسـت، همـة نیروهـای متعّهـد و 

نهادهـای تأثیرگـذار حاکمیتی و غیر حاکمیتی 

به ویـژه دو کانـون اصلـی علمـی و معرفتـی 

کشـور، یعنی حوزه های علمیه و دانشـگاه ها را 

بـه ایـن امر فـرا می خوانـد که در 

چگونگـی تحقـق ایـن توصیه ها 

اندیشه کنند، موانع و کاستی ها 

و  فرهیختگـی  و  بشناسـند  را 

حرکـت جهـادی خـود را آشـکار 

سـازند و نسـبت و نقش خود را با 

محورهـا و توصیه هـای ناظـر بـه 

آینـده انقـاب اسـامی، تعریف 

نماینـد.

دفتـر تبلیغات اسـامی حوزه 

یـک  جایـگاه  در  قـم،  علمیـه 

نهـاد علمـی و فرهنگـی برآمـدٔه از متـن انقاب 

اسـامی بـا هـدف درگیرکردن جامعـه نخبگانی 

حـوزه و دانشـگاه بـا درون مایـة بیانیه گام دّوم، 

همایـش »بیانیـه گام دّوم انقـاب و تمـدن 

نویـن اسـامی« را در چهـار محور اصلی طّراحی 

. کرد

  محـور نخسـت همایـش، »تحلیـل بیانّیه 
گام دّوم بـا رویکـرد تمدنـی« انتخـاب شـد، زیرا 

ایـن بیانّیـه گرچه یک متن نگاشته شـده دربارة 

تمـدن اسـامی نیسـت، اّما داللت هـای تمدنی 

دارد و ایجاد تمدن نوین اسامی را آرمان بزرگ 

انقـاب اسـامی ایـران می خوانـد. بـه سـبب 

برخـورداری از داللت هـای تمدنی اسـت که این 

بیانّیـه، دارای ویژگی هایـی نظیـر کان نگـری، 

آینده نگـری، امیدآفرینـی و همه جانبه نگـری و 

توصیه های راهبردی به جاری انقاب اسـامی 

و پویـش و مقاومـت ملت شـریف ایران اسـت.

  محـور دوم همایش:»چیسـتی و چرایـی 
و چگونگـی تحقـق بیانّیـه گام دوم، اسـت. 

حــوزه  اســامی  تبلیغــات  دفتــر 
یــک  جایــگاه  در  قــم،  علمیــه 
نهــاد علمــی و فرهنگــی برآمــدٔه از 
متــن انقــاب اســامی بــا هــدف 
نخبگانــی  جامعــه  درگیرکــردن 
حــوزه و دانشــگاه بــا درون مایــة 
بیانیــه گام دّوم، همایــش »بیانیــه 
گام دّوم انقــاب و تمــدن نویــن 
محــور  چهــار  در  را  اســامی« 

کــرد. طّراحــی  اصلــی 



13
98

هار 
 بـ

   
شم

ه ش
مار

ش
123

ایـن بیانیـه گرچـه یک سـند رسـمی توسـعه و 

پیشـرفت در عرصه مدیریت اسـتراتژیک نیست 

و با قالب ها و صورت بندی مرسـوم در این گونه 

سـندها فاصلـه دارد و مشـتمل بـر مباحـث 

سیاسـت ها،  اهـداف،  نظیـر  تفکیک شـده ای 

افق هـا، تدابیـر کان و هدف گذاری هـای کّمی 

نیست و به اهدافی نظیر تصویر سازی از گذشته 

و آینـده انقـاب، هدایت گری و آگاهی بخشـی، 

انگیزه سـازی و امید آفرینـی، توجـه جـّدی دارد، 

اّمـا توصیه هـای اساسـی و راهبـردی جهـت 

بالندگی و پیشرفت انقاب اسامی را نیز وجهة 

هّمـت خـود قرار داده اسـت؛ ازایـن رو بر فضا و 

اسـتادن متعّهد حوزه و دانشـگاه 

پیش نیازهـای  در  اسـت  الزم 

تحقـق ایـن بیانّیـه و راهبردهـا 

و راه کارهـای عینّیت بخشـی بـه 

تأمـل  و  فکـر  توصیه هـا،  ایـن 

نماینـد.

همایـش:  سـوم  بخـش   
»معطـوف بـه تحلیـل تجربـه و 

دسـتاوردهای جمهوری اسامی 

هفتگانـه  توصیه هـای  در 

بیانیـه و ارزیابـی وضـع کنونـی 

آن هـا« اسـت. ایـن بخـش، در 

واقـع، حرکـت علمـی و تحلیلـی در فضـای 

صفحـات نخسـتین بیانیـه گام دوم و نـگاه 

وضعیت شناسـانه بـه موضوعـات مـورد توصیه 

رهبـری معظـم انقـاب در بخـش پایانی بیانّیه 

اسـت.

  بخـش چهـارم همایش: » به نقش آفرینی 
بایسـته و شایسـته نهادهـای علمـی کشـور 

به ویژه نقش و تأثیر نسـل جوان« این نهادهای 

حـوزوی و دانشـگاهی در تحقـق اهـداف بیانیه 

گام دوم می پـردازد.

در دعـوت از اسـتادان و صاحب نظـران بـدان 

مشـارکت علمـی و تولیـد محتـوای دانشـی در 

محورهـای چهارگانـه همایـش، 

سـعی بـرآن بـود فضـای بحـث و 

گفت وگـو و اظهـار نظر، متکثر و 

گشـوده باشـد و مجال مشـارکت 

بـرای سـایق و منظرهای فکری 

متنـوع فراهـم باشـد. بـه گمـان 

ایـن  انجـام  در  کـه  نگارنـده، 

مقصـود توفیـق نسـبی داشـتیم 

و از همـه اسـتادان و صاحبـان 

اندیشـه کـه دعـوت مـا را اجابت 

کـرده و در ایـن پویـش علمـی 

سـهیم شـدند قدردانـی و تشـکر 

می کنـم.

چگونگــی  و  چرایــی  و  چیســتی 
تحقق بیانّیه گام دوم، است. این 
گرچــه یــک ســند رســمی  بیانیــه 
عرصــه  در  پیشــرفت  و  توســعه 
نیســت  اســتراتژیک  مدیریــت 
صورت بنــدی  و  قالب هــا  بــا  و 
ســندها  این گونــه  در  مرســوم 
بــر  مشــتمل  و  دارد  فاصلــه 
نظیــر  تفکیک شــده ای  مباحــث 
افق هــا،  سیاســت ها،  اهــداف، 
کان و هدف گذاری هــای  تدابیــر 
اهدافــی  بــه  و  نیســت  کّمــی 
گذشــته  از  تصویر ســازی  نظیــر 
و آینــده انقــاب، هدایت گــری و 
و  انگیزه ســازی  گاهی بخشــی،  آ
دارد. جــّدی  توجــه  امید آفرینــی، 
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گزارش کمیسیون ها
 امـا آنچـه اهمیت ایـن همایش را دوچندان 

می كنـد نقـش كمیسـیون های تخصصـی بـا 

حضـور اعضـای علمـی می باشـد كـه مقـاالت 

دریافتـی را كـه بـه اهمیـت موضـوع پرداختـه 

بودنـد بـه تبـادل نظـر  و گـزارش واره نشسـتند. 

»مجلـه حـوزه« نیـز كـه همیشـه زبـان رسـای 

حـوزه علمیـه  بـه ویـژه دفتر تیلیغات اسـامی 

موضـوع كان  ایـن  بـه   6 در شـماره  بـوده، 

نظـام پرداختـه اسـت، كـه در این جـا به عنـوان 

»گـزارش« محوریـت اصلـی كمیسـیون ها را 

پیـش رو خواننـدگان می گـذارد.

محـور اول: »تحلیـل بیانیـه گام دوم انقاب با 
رویکـرد تمدنی«

ایـن كمیسـیون بـا عنـوان »تحلیـل بیانیـه 

گام دوم انقـاب بـا رویکـرد تمدنی « به ریاسـت 

حجةاالسـام محسـن  الویـری برگـزار شـد و 

ایشـان در گزارشـی از مباحـث ایـن کمیسـیون 

اشـاره داشـت:

 در این کمیسـیون 35 مقاله 

دریافـت کردیـم کـه از این میان 

بیسـت مقاله بـرای چاپ معرفی 

و در جمـع از مؤلـف نـه مقالـه 

دعـوت شـد و هفـت مقالـه در 

نشسـت ارائـه گردیـد. پنج محور 

کمیسـیون  ایـن  بـرای  فرعـی 

تخصصـی در نظـر گرفتیـم، ولی 

مقاالتـی کـه دریافـت کردیـم، 

الزامـًا برآورنـده نیازهـای مـا نبـود و در نهایـت 

مقاالت پذیرفته شـده را در شـش محور از جمله 

رویکردهـا و نهادهـای اجتماعـی نقش آفریـن 

بیانیـه جمع بنـدی کردیـم. بـا توجـه بـه ایـن 

کـه در گزینـش مقـاالت بـه معیـار ایـده محـور 

توجـه داشـتیم، افـزون بـر ارائه و نقـد از حضور 

مخاطبـان نیـز اسـتفاده شـد و هنـگام انتخاب 

مقاالت برای چاپ به بیان مقدمه ای پرداختیم 

کـه الزامـًا ایـن بیسـت مقاله تمـام مقصود را به 

نمایش نمی گذارد و هر یک از این شـش محور 

می توانـد همچـون یـک پـازل افقـی، راه بـرای 

پژوهش هـای بعـدی بـاز کنـد. مراتـب تمـدن، 

عوامـل مؤثـر بـر شـکل گیری تمـدن، تحلیـل 

بیانیـه بـر اسـاس مبنـای تفکر تمدنـی رهبری، 

مدل سـازی نقشـه راه تحقـق تمـدن اسـامی از 

گـذرگاه گام دوم انقـاب بـا رویکرد مدل سـازی 

سـاختاری» ای. اس. ام« از جملـه عناویـن 

مقاالت بود. »مشـخصه های کـودک تراز تمدن 

نوین اسـامی مبتنی بر انسان شناسی اسامی 

در راسـتای تحقـق بیانیـه گام دوم انقاب« نیز 

عنـوان مقالـه دیگـری بـود کـه 

بـه بیـان تحلیلـی در ایـن راسـتا 

پرداختـه اسـت.

در دو مقالـه دیگـری نیـز بـه 

»بررسـی موقعیـت تمدنی ایران 

»نقـش  و  معاصـر«  دوران  در 

تمـدن  ایجـاد  فراینـد  در  ناجـا 

نویـن اسـامی از دیـدگاه آیۀ اهلل 

خامنـه ای« پرداختـه شـد و از 

و  بحـث  مـورد  ناقـدان  سـوی 

ایــن  بــرای  فرعــی  محــور  پنــج 
نظــر  در  تخصصــی  کمیســیون 
تی کــه دریافت  گرفتیــم، ولــی مقاال
 برآورنــده نیازهــای 

ً
کردیــم، الزامــا

مقــاالت  نهایــت  در  و  نبــود  مــا 
پذیرفتــه شــده را در شــش محــور 
از جملــه رویکردهــا و نهادهــای 
بیانیــه  نقش آفریــن  اجتماعــی 

کردیــم.  جمع بنــدی 
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بررسـی قـرار گرفـت. 

محـور دوم: »چیسـتی، چرایـی و چگونگـی 
تحقق بیانیه گام دوم« 

یکـی دیگـر از کمیسـیون هـای تخصصـی، 

كـه بیانیـه گام دوم انقـاب پرداخـت بـا عنوان 

»چیسـتی، چرایـی و چگونگـی تحقـق بیانیـه 

گام دوم« بـود كـه بـه ریاسـت حجۀ االسـام 

هاشـمیان  سیدمحمدحسـین  والمسـلمین 

برگزار شـد و ایشـان در گزارشی از مطالب مطرح 

در کمیسـیون اظهـار داشـت:

 بـا تحلیلـی کـه در محتوای بیانیـه گام دوم 

انقـاب داریـم، هم در مقام فهم، تبیین چرایی 

و  سیاسـت پردازی بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

بیانیـه، سـه رکـن جـدی پیـش رو داریـم: رکـن 

اول، بحـث امیدافزایـی؛ دوم، مدیریت جهادی؛ 

سـوم، جوان گرایـی اسـت. در مقاالتـی کـه در 

ایـن کمیسـیون ارائـه شـد، تـاش بـر ایـن بود 

کـه ایـن سـه رکـن را اواًل، تبییـن کنیـم و ثانیًا، 

عناصـر مرتبـط بـا این سـه رکـن از جمله فضای 

مجـازی، هنـر، مطالعـات اجتماعـی و رسـانه را 

مـورد تأکیـد قـرار دهیم. 

و  مجـازی  فضـای  مقـاالت  از  یكـی  در 

امیدافزایی بررسـی و در آن تأکید شـد که بیانیه 

گام دوم انقـاب در فضـای امیدآفرینـی تدوین 

شـده و اکنـون زمینـه هجمـه بـه ایـن امیـد در 

فضـای مجـازی وجـود دارد. در ایـن مقالـه بـه 

خوبـی ابعـاد این عملیات رسـانه ای با تأ کید بر 

فضـای مجـازی مطـرح گردید و بـه راه کارهایی 

بـرای مقابلـه بـا آن پرداختـه شـد. محـور دیگـر 

بحـث، تصویرپـردازی بـود کـه دو مقالـه در 

این بـاره ارائـه شـد؛ یـک مقاله با عنـوان »جهاد 

آکادمیـک بـرای اقامـه جهـاد امیـد آفرینی« که 

بـا یـک نـگاه انتقادی بحث مدیریت تصویر را به 

چالـش کشـیده بـود و معتقد بـود در این وقایع 

اخیـر بعـد از موشـک باران پایـگاه آمریکایی که 

مـا دسـت برنـده را داشـتیم ولـی در مدیریـت 

رسـانه ای بـا ضعـف جـدی روبـه رو بودیـم و 

آورده هـای خـود را نتوانسـتیم مضاعـف کنیم. 

در حـوزه مدیریت جهـادی مقاله ای با عنوان 

»تأملـی در نسـبت بیانیـه گام دوم انقـاب و 

مدیریـت جهـادی« ارائـه شـد، كـه در آن، سـه 

مسـئله سرشـت انقـاب، سرگذشـت انقـاب 

و سرنوشـت انقـاب را مـورد تـأ کیـد قـرار داده 

و بحـث مدیریـت جهـادی و سـبک مدیریـت 

حضـرت امام)ره( و تأسـیس یـازده نهاد جهادی 

تا اوایل دهه شصت  را مورد اشاره قرار داده بود. 

مقالـه ای در محـور دیگـری با عنوان »چیسـتی 

و چرایـی و چگونگـی جوان گرایـی در گام دوم 

انقـاب اسـامی از منظـر مقـام معظـم رهبری« 

ارائـه شـد کـه تأکیـد می کرد نبایـد جوان گرایی 

را در چارچـوب فـرد و در چارچوب سـن ببینیم. 

هم چنیـن در مقالـه ای با عنوان مقاله »سـینما 

و بیانیـه گام دوم انقـاب« بـه ظرفیـت هنـر و 

سـینما برای تمدن سـازی پرداخته شـده است.

محـور سـوم: »تحلیـل تجربه و دسـتاوردهای 
جمهـوری اسـامی در توصیه هـای هفت گانـه 

آن هـا«  کنونـی  ارزیابـی وضعیـت  و  بیانیـه 

کمیسـیون تخصصی دیگـری با  عنوان »تحلیل 

تجربـه و دسـتاوردهای جمهـوری اسـامی در 

ارزیابـی  و  بیانیـه  هفت گانـه  توصیه هـای 
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وضعیت کنونی آن ها« به ریاسـت حجةاالسام 

والمسـلمین نجـف لک زایـی برگـزار شـد. در 

ایـن كمیسـیون بـه بررسـی مقاالتـی در زمینـه 

هفت گانـه  توصیه هـای  تحقـق  راهبردهـای 

دوم  گام  بیانیـه  در  انقـاب  معظـم  رهبـر 

انقاب پرداخته شـد. بر اسـاس محورهای این 

کمیسـیون سـی  مقاله به دبیرخانه ارسـال و از 

میـان آن هـا هفـت مقالـه بـرای ارائـه انتخـاب 

شـد. ایشـان در جمع بنـدی خـود از مباحـث 

ارائه شـده در ایـن كمیسـیون اظهـار داشـت:

 در ابتـدا بـه تحلیـل تجربـه و دسـتاوردهای 

جمهـوری اسـامی، بررسـی وضـع موجـود و 

شـیوه انتقـال از وضـع موجود به وضع مطلوب، 

از محورهـای اصلـی ایـن کمیسـیون پرداختـه 

شـد. در بخـش راهبردهـای تحقـق توصیه های 

هفت گانـه رهبـر معظـم انقـاب بـه دو دسـته 

راهبردهـای عـام، یعنی قابل اجرا در همه هفت 

توصیـه و هم چنیـن راهبـرد اختصاصـی هـر 

توصیـه دسـت پیدا کرده ایـم. برخی راهبردهای 

جامعه پـردازی،  خودسـازی،  هماننـد  عـام ، 

دولت سـازی، تقویـت امیـد، زمینه سـازی برای 

ظهـور و توجـه بـه بحـث مهدویـت در بیانیـه 

گام دوم انقـاب نیـز تأكیـد شـده اند؛ سـایر 

راهبردهای عام نیز شـامل بهره برداری از منابع 

انسـانی متخصص، بهره بـرداری از ظرفیت های 

قانـون اساسـی بـرای تحقـق ایـن هفـت محـور 

و زمینه سـازی بـه مطالبه گـری مـردم اسـت. 

حاکمیت قانون و پرهیز از مصلحت سنجی های 

بی مـورد، شـفافیت در عرصـه سیاسـت ها و 

قوانیـن، رفـع تبعیضـات، توجـه بـه حکمرانـی 

خـوب و کارگـزاران عـادل، برطرف کـردن موانع، 

بـه فعلیت رسـاندن ظرفیت هـای موجـود در 

کشـور از راهبردهـای عـام مطـرح شـده بـرای 

تحقـق توصیـه هفت گانـه رهبر معظـم انقاب 

در بیانیـه گام دوم انقـاب بـه شـمار می رونـد.

 ایشـان بـه راهبردهـای خـاص بـرای تحقـق 

توصیـه هفت گانـه از سـوی رهبر معظم انقاب 

در بیانیـه گام دوم اشـاره کـرد كـه: معرفـت از 

جملـه توصیه هـای مطـرح شـده از سـوی رهبر 

معظـم انقـاب در بیانیـه گام دوم اسـت کـه 

راهبردهایـی هماننـد ارتقـای سـطح فرهنـگ 

قرآنـی، احیـای مسـاجد و حضـور تمـام وقـت 

در  مـردم  پایه بـودن  و  مسـاجد  در  روحانـی 

گسـترش اخاق و معنویت، اشـاره  شـده است. 

در بحـث راهبردهـای تحقـق سـبک زندگـی، بـر 

تبییـن سـبک زندگـی اسـامی بـرای اقشـار و 

مخاطبـان مختلـف، راهیابـی ایـن مباحـث بـه 

کتاب هـای درسـی حوزه و دانشـگاه، هم چنین 

آمـوزش و پـرورش، تقویـت رویکـرد جهـادی 

در سـاحت های جهـاد اصغـر و اکبـر، تقویـت 

فرهنـگ کار جمعـی و مقیدکـردن کارگـزاران 

و علمـای دیـن و گروه هـای مرجـع بـه سـبک 

زندگـی اسـامی تـأ کیـد شـد.

محـور چهـارم: »نهادهای علمـی و بیانیه گام 
دوم بـا تـأ کید بر نقـش جوانان«

 در آخـر کمیسـیون تخصصـی بـا عنـوان 

»نهادهـای علمـی و بیانیـه گام دوم بـا تـأ کیـد 

بـر نقـش جوانـان « بـه ریاسـت حجة االسـام 

والمسـلمین شـمس اهلل مریجـی برگـزار گردید. 

ایشـان بـا اعـام دریافـت ده مقالـه در خصوص 
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محورهـای علمـی مطرح كردند و در كمیسـیون 

به ارائه گزارشـی از مباحث کمیسـیون پرداخت 

و اظهـار داشـت: 

»الزامـات سیاسـت خارجـی ایـران در بیانیه 

گام دوم انقـاب« از جملـه مقـاالت ارائـه شـده 

كـه بـه تبییـن ایـن الزامـات در بیانیـه پرداخته 

اسـت و فعالیت های صورت گرفته در سیاسـت 

خارجی چهل سـال گذشـته را مورد بررسـی قرار 

می دهـد. مقالـه دوم »مبانـی و عوامـل تحقـق 

تغییـرات اجتماعـی در بیانیه گام دوم انقاب« 

بـود کـه در آن عدالـت، اخـاق و معنویـت و 

اسـتقال سـه راهبـرد اصلـی در کنـار منابـع 

مـادی و اقتصـاد مقاومتی برای تحقق گام دوم 

انقـاب مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت. 

مقالـه »الزامـات کارآمـدی فرهنگـی دولـت 

اسـامی در گام دوم انقاب اسـامی از دیدگاه 

مقـام معظـم رهبـری«، و مقالـه »تجزیـه و 

تحلیـل نظـری، عملـی، تئـوری والیـت فقیـه 

در چلـه نخسـت جمهـوری اسـامی؛ بـه منظور 

کاربسـت کارآمـدی آن در چلـه دوم« از دیگـر 

مقاالت ارائه شـده در این کمیسـیون به شـمار 

می رونـد.

» نقـش حـوزه و دانشـگاه در رویـش و رشـد 

اندیشـه و عمل انقابی نسـل جوان« از مقاالت 

ارائه شـده اسـت كه جایگاه، شـیوه و عمل کرد 

حـوزه و دانشـگاه بـرای تحقـق گام دوم انقاب 

را مورد بررسـی قرار داده اسـت. در مقاله دیگری 

»رسـالت آمـوزش و پـرورش در گام دوم انقاب 

اسـامی« مورد بررسـی قرار گرفته  اسـت؛ البته 

بحـث آمـوزش و پـروش بـه صـورت مسـتقیم 

در بیانیـه گام دوم انقـاب بیـان نشـده، امـا بـا 

توجـه بـه عظمت کار آموزش و پرورش در حوزه 

مباحـث سـبک زندگـی بـه مبحـث آمـوزش و 

پرورش پرداخته شـده اسـت. این مقاله نگاهی 

به چهل سـال گذشـته داشـته و به ترسیم نقشه 

راه آینـده بـه وسـیله حـوزه، حکومـت و آینـده 

پرداختـه اسـت. در ایـن کمیسـیون »نهادهـای 

علمـی و بیانیـه گام دوم بـا تـأ کیـد بـر نقـش 

جوانـان « و وظایـف نهادهـا بر اسـاس گام دوم 

نیـز مورد بررسـی قـرار گرفت.
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