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  *یتحوزهوروحانسازیتهوگری،یانقالب


 

 67/66/6931 تاریخ تأیید:  52/7/6931 تاریخ دریافت:

 **یروزمندپ یرضاعل 

 
 و نسبتت آ  ببا حبوزه    یتحوزه و روحان یتهو یندةحال و آ یمسئله مقاله حاضر، بررس

مراقتبت   یازمندمهم و ن یامر یت،روحان یجمع یتهو یتاست؛ چراکه حفظ و تقو یانقالب

 یبازشناسب  یازمنبد ن یبت، روحان یبت هو یکه حفبظ و ارتقبا   یمکرد یو تدبر است. بررس

در  المللبی  ینو ب یو حضور مل یند یِاجتماع مهاقا یاسدر مق یتحوزه و روحان یتمأمور

 ی. ببرا یسبت ن یتمأمور ینا یرشجز پذ یزیچ یزن یاست. جوهره حوزه انقالب یاسمق ینا

 سباز هویبت  محوریِ عامل گری،منظور فرضیه مقاله حاضر بدین قرار است که انقالبی ینا

نیست. همچنبین   علمیه هایبر مأموریت اصلی حوزه زاید فضیلتی بوده، روحانیت و حوزه

 معنبای بلکه ببه  نیست؛ حکومت در روحانیت سیاسی مشارکت معنای به صرفاً گریانقالبی

 .است اسالم اجتماعی اقامه در پذیریمسئولیت

 

 .یناقامه د ی،حوزه انقالب گری،یانقالب یت،حوزه و روحان یتهو یت،هو :ها هکلیدواژ
  

                                                 
که در پژوهشگاه علوم و « های ملّی و فراملّی حوزه انقالبی؛ مسئولیت»این مقاله مربوط است به همایش علمی  *

 .برگزار خواهد شد 6931فرهنگ اسالمی در اسفند 
 .(andishe.sh@gmail.com)قم یفرهنگستان علوم اسالم یعلم یئتعضو هآموخته حوزه علمیه قم و  دانش **
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 مقدمه .1

« لِیَقومَ النّاس بِالقِسطوَلَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنات وَ اَنزَلنا مَعَهم الکِتاب وَ المیِزان »

. حوزه علمیه و روحانیت، نهاد مقدس و شجره پرثمری است که در دوران غیبت (52)حدید: 

داری  دین ران علمی و عملیِ پیش ،بیت بوده حلقه اتصال مؤمنان با اهل ،معصومامام 

متناسب با  ،وجود شرایط و نیازهای نوپدید نکه باآویژه  به آید؛ به شمار میداران  و دین

 گوی مسائل و مراجعات مردم بوده و گاه جلوتر از زمان خود قرار داشته است. پاسخ ،عصر

گیری و پیروزی انقالب اسالمی، ورود به  گیر روحانیت در شکل افزون بر تأثیر چشم

های اجتماعی و نیز تعامالت جهانی پس از انقالب  های نوینی از مسائل و مسئولیت عرصه

پذیری حوزه و روحانیت را رقم زده است. کیفیت تعامل  از مسئولیت ای تازه اسالمی، فصل

هم برای  و هم برای حال و آینده روحانیت مهم است ،مستمر روحانیت با شرایط نوین

هویت روحانیت و هویت ایران  ،دیگر  بیان  حال و آینده انقالب اسالمی و دنیای اسالم. به

 ،محور این تعامل نیز و به این تعامل صحیح وابسته استخورده و  اسالمی به یکدیگر گره

سؤال اصلی تحقیق عبارت است  ،رو ازاین است.« حوزه انقالبی»نسبت حوزه و انقالب یا 

از: میان حفظ و تقویت هویت روحانیت با انقالبی بودن حوزه و روحانیت چه ارتباطی 

 ند از:ا سؤاالت فرعی عبارتو  برقرار است؟
 عوامل هویت کدام است؟معنا و  (6)
 گری حوزه چیست؟ معنا و عوامل هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با انقالبی (5)
 ساز حوزه انقالبی کدام است؟ های هویت ویژگی (9)

ترکیبی از روش تحقیق  ،آن درروش تحقیق کیفی است و  ،کاررفته روش تحقیق به
شده   پردازی استفاده ل محتوا در نظریههای اولیه و روش تحلی ای در تأمین داده کتابخانه

گری  و انقالبی ،ن است که هویت حوزه و روحانیت متغیر مستقلآفرضیه تحقیق  است.
 شود. می شمردهمتغیّر وابسته 

 معنا، اصول و خاستگاه هویت .2

 الف( معناشناسی هویت

. (512: 6931)معین، اند  تعریف کرده« باشد آنچه موجب شناسایی فرد می»هویت فردی را به 

خواهد کیستی خود را دریابد و از آن طریق نوعی هماهنگی و انسجام در  فرد یا گروه می

 رفتاری و روانی موضع خود را در زمان و مکانِ نظرشخصیت خویش فراهم آورد و از 

. هویت از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به سازدموقعیت روشن 
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را در انسان سبب « خودآگاهی فردی» ،آید. برآورده شدن این نیاز یچیزی یا جایی برم

شود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی، خودآگاهی جمعی و مشترک یا هویت  می

هویت فرد،  ،بنابراین. (617: 6937)اشرفی، کند  بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین می

 ود و دیگران است. وسیله شناسایی آن برای خ ،گروه یا جامعه

تور و بوه کواربرد     توجه به اصول زیر، مفهووم فوور را روشون    ،در پی این تعریف اولیه

 کند. تر می موضوع حوزه انقالبی نزدیک

 ب( اصول هویت

است. اگر « غیر»، مفهوم «هویت»در تعریف  یکی از متغیرهای اساسی: یک ـ غیریّت

)اعم « هویت گروهی»اگر موضوع،  ؛فرادر ادیگاست تمایز فرد با « هویت فردی»موضوع، 

و اگر موضوع  6؛ها گروه دیگرتمایز گروه با  ،سازمانی و هویت نهادی( است  از هویت

 جوامع. دیگرغیریت آن جامعه با  ،است« هویت اجتماعی»

نیز به همین شکل در تعیین  دیگرانبر غیریت، تعامل و ارتباط با  افزون: دو ـ تعامل

 ،. هویتآید دست نمی بهچراکه هویت با گسستن از دیگران  ؛است رگذاراثمرز هویت 

جا  شود؛ البته تعامل همه کردنی است و این مهم با تعامل حاصل می ساختنی و حفظ

 5معنای تبعیت و همراهی نیست. به

سیال  ای مثابه پدیده ای ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه به پدیده ،هویت: سه ـ سیالیّت 

یند مستمر تاریخی است که تحت تأثیر شرایط محیطی همواره در احاصل فرو چندوجهی، 

هوا،   البتوه در ایون تغییرپوذیری بایود مراقوب اصوالت       .(12: 6939)قربوانی،  حال تغییر اسوت  

 های اسالمی بود. گیری های حاکم و جهت داشتنی، ارزش های پاس جوهره

اریخی نیست؛ چه اینکه معنای جبر ت تغییرپذیری هویت به: چهار ـ اختیارمداری

هم فرد سرنوشت خود را  ،در اندیشه اسالمی .های مارکسیستی بر این عقیده بودند اندیشه

 وَ أَيْدِيکُمْ كَسَبَتْ فَبِما مُصِیبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ ما وَ»مقتضای آیه  زند به با اختیار رقم می
إِنَّ اللَّهَ ال يُغَیِّرُ ما  »مقتضای آیه  و هم جامعه چنین است به (91)شوری: « كَثِیرٍ عَنْ يَعْفُوا

ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما  »و نیز آیه  (69)رعد: «  بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

                                                 
 هویت حوزه و روحانیت از این قبیل است. .6
این امر، اصلی راهبردی در تشخیص هویت حوزه و روحانیت است که در تبیین رابطه حوزه علمیه، جامعه و  .5

 حکومت از آن بهره خواهیم برد.
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 .(56)روم: «  كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

 ج( خاستگاه هویت

اند:  بندی کرده برخی پاسخ به این سؤال را در سه رویکرد صورتهویت حاصل چیست؟ 
 نظریات گفتمانی.و  ساختارگرایی ،جوهرگرایی

جوهرها ثابت و الیتغیر هستند. در  همچونها  گرا، هویت در دیدگاه جوهرگرایانه ماهیت

متغیر و ای که  ، ثابت و پایدار است و چهرهای ؛ چهرهدارداین دیدگاه هر هویتی دو چهره 

دانند که از جایی نیامده است و  سیال است. ساختارگرایان، هویت را برساخته اجتماعی می

، در نظر این گروه، هویت به همین دلیلاند و  جایی کشف نکرده ها نیز آن را در انسان

ها دستاورد  هاست. در نظریات گفتمانی، هویت پرداخته شرایط اجتماعی انسان و  ساخته

ها هم  ند، هویتا ها سیال گیرند و چون گفتمان شوند و شکل می زاده میها  گفتمان

 .(63: 6973)تاجیک،  توانند سیال، متغیر و دگرگون شوند می

تنهایی درست نباشود. نوه فورد، گوروه و      یک از این سه رویکرد به رسد هیچ به نظر می

از شورایط یوا گفتموان باشود و نوه       ،توان از درون تهی کرد تا هر آنچوه دارد  جامعه را می

جوهره اصلی هویت، فرهنگ و جووهر   ،برعکس؛ اما مهم این است که در اندیشه اسالمی

درگورو شوناخت    ،تعریف و فهوم کوارکرد هویوت    ،های دینی است. شناخت فرهنگ، آموزه

معنوای پرورانودن و تعوالی بخشویدن اسوت.       ماهیت و کارکرد فرهنگ است و فرهنگ بوه 

های علمی و وحیانی در ایجاد آن نقش  یا خاستگاه دینی دارند و آموزه ،ها هویتطورکلی  به

 ها و غایات مصنوع بشری را مورد ها، ارزش کنند و یا مادی هستند و آرمان محوری ایفا می

وجود پذیرش اینکه شناسه فرهنگی هور   برخی با. (532: 6932پور،  )رفیعدهند  توجه قرار می

جوامع است، دین را یکی از عوامل هویت فرهنگی در کنار  از دیگرآن وسیله تمایز  ،جامعه

هوای موذهبی،    گذشته تاریخی، وطن و سرزمین، نیاکوان، باورهوا، زبوان، عقایود، اسوطوره     

: 6973االمینوی،   )روح انود  دانسوته  سپس قومی ها، هنر و ادبیات کهن، نژاد، قومیت، و  حماسه

دیون   ،گیری هویت فرهنگی أثیر موارد یادشده در شکلوجود ت با ،اما به نظر نگارنده ؛(666

عوامل نشاندن خطاست؛ بلکه دین، محور و اساس فرهنوگ را تشوکیل    دیگررا در عرض 

نظر شهید مطهری نیز احساس ملیت یا وجدان جمعی در  . از(531: 6939)پیروزمنود،  دهد  می

ع به وجود آید. آن درد شود که درد و طلب مشترکی در آن جم میان مردم زمانی متولد می

طلوب عودالت و آزادی و    ،مشترک، درد از ظلم و تجواوز و اسوتعمار و آن طلوب مشوترک    

 .(991: 6975)مطهوری،  دارد  بینوی اسوالمی ریشوه     پرستی است که در موذهب و جهوان   حق
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هویت فردی، »اساس  ،و هویت فرهنگی« هویت فرهنگی»اساس « هویت دینی»رو  ازاین

 6شود. می شمرده« گروه و اجتماعی

 د( بحران هویت

نظمی و اگر چنین وضعیتی برای یک جمعیت، گوروه   آشفتگی یعنی سردرگمی، حیرت، بی

 .(696: 6936)خسوروی،   آیود  یا ملت رخ دهد، آشفتگی در هویت جمعی یوا ملوی پدیود موی    

بحران هویت است. بحوران هویوت وقتوی رخ     ، سبباستمرار و تعمیق آشفتگی در هویت

اش  «خوود جمعوی  »عنووان   آنچه تاکنون و با اطمینان بوه  ،دهد که یک جامعه یا گروه می

 پذیرش نباشد. اعتماد و قابل پذیرفته است، تحت شرایط جدید قابل

 است،مطالعه  قابل شدت های بعد از انقالب به مهرومومیکی از مسائل مهمی که در 

شک  بی ،طرف  یک جامعه است. از یسازمانی و نهادی اجزا  ت ملی و هویتسرنوشت هوی

شده در  منکوب انقالب اسالمی با دمیدن هویت اسالمی و انقالبی، هویت اسالمی و ملیِ

 ،سازی با گسترش ابزارهای جهانی ،و از طرف دیگر کرددوران پهلوی را احیا و تقویت 

جمله جامعه و روحانیت  از ،های اجتماعی گروهتالش نوینی برای ایجاد بحران هویت در 

ساز خویش آگاهی نداشته  آغاز شده است. زمانی که فرد، گروه یا جامعه از عناصر هویت

 ؛ یعنیشود باشد یا وابستگی خود را به آنها از دست بدهد، با بحران هویتی مواجه می

میراث و اخص های تاریخی و ش عناصری همچون دین، فرهنگ، زبان، تاریخ، شخصیت

ارزش و جایگاه خود را از دست داده باشد و عناصر  ،فرهنگی مکتوب و غیرمکتوب

 جای آن شناخته نشده باشد. جایگزین به

ناشوی از شورایط فضوای     شرایط جدید زندگیِ ،ترین عوامل بحران هویت یکی از مهم

ها  زمینه یضکنونی است؛ جهان واقعی و جهان مجازی؛ جهانی که گاه در بع ةشد دوجهانی

های اجتماعی کوه آزادتورین محیطوی     از جهان واقعی پیشی گرفته است. اینترنت و شبکه

ساز سونتی و معموول در جواموع را     است که بشر تا به امروز با آن مواجه بوده، منابع هویت

های علمیه را نیز تحت  . این موج، حوزه(671ص: 6936)معمار و همکواران  تضعیف کرده است 

ار داده است؛ هرچند فرصت جدیدی برای گسترش حضور فرهنگی را نیز در اختیار تأثیر قر

 دهد. آنها قرار می

                                                 
عه و . پذیرش این نظریه، وظیفه حوزه و روحانیت را در قبال هدایت هویتی محیط پیرامون خود، از جمله جام6

 سازد. در ادامه به تبیین این معنا خواهیم پرداخت. حکومت مشخص می
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 گری  هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با انقالبی .3

 الف( وجود هویت جمعی در نهاد روحانیت 

تر از  مهم است؛ اما مهم دیگرانهویت فردی هر طلبه در قبال  ،در بررسی هویت روحانیت

 ،است. برای فهم شدن واقعیت و اهمیت این هویت جمعی« هویت جمعی روحانیت»آن 

 بلکه یک نهاد است.  ،باید توجه داشت که روحانیت یک سازمان نیست

هم در نوع وابستگی و عضویت افراد و هم در شکل مدیریت با نهواد تفواوت    ،سازمان

انود؛ سواعت کواری     از نهاد است. افراد خانواده استخدام نشده دارد. خانواده یک نمونه بارز

دارد؛  هم نگه می آنها را دور ،ن ندارند؛ بازنشستگی برای آنها معنا ندارد؛ هنجار مشترکمعیّ

آرمان مشترک،  و در انجام وظایف منتظر ابالغ برنامه و حکم رسمی نیستند؛ عشق، محبت

ها  که معموالً سازمان دستهایی از این  گر ویژگیپذیری است و دی عامل پیوند و مسئولیت

 فاقد آن هستند.

گواه وجود چنین  ،رفتار روحانیت در قبال یکدیگر و در قبال جامعه مطالعه تاریخیِ

همین امر نیز  6شایسته است روحانیت را یک نهاد برشماریم. ،رو است. ازاین ییها ویژگی

آرمان مشترک  ،بستگی پیرامون شده است. دلاری بر محیط ذرگاثموجب مانایی و استمرار 

های تمایزبخش  و نیز پذیرش هنجار )بایدها و نبایدهای( مشترک، شناسنامه و ویژگی

ای که افراد همواره هویت خود را در دل این هویت  گونه به ؛روحانیت را تشکیل داده است

 اند؛ هر جا باشند و هر مسئولیتی پذیرفته باشند. دهکرجمعی تعریف 

 خاستگاه هویت حوزه و روحانیت« اقامه دین»ب( 

مبدأ و معیار اصلی تمایزبخشی روحانیت، اتصال روشمند به منابع فهم دین در درون 

داری در محیط بیرون  گامی در اقامه دین محیط حوزه علمیه و نمایندگی ابالغ دین و پیش

داشته  دین برای انذار مرجعیتدر فهم و ابالغ  بایداینکه روحانیت  حوزه علمیه بوده است.

، موضوع ورزیدپیش بر آن اهتمام  از  آنچه باید بیش ؛همچنان مورد اتفار است ،باشد

 است. « اقامه دین»

فهمیودن و   ،صوورت  یعنی برافراشتن، محقق کوردن، فراگیور نموودن. درایون    « اقامه»

                                                 
. البته نهاد بودن روحانیت، منافاتی با این امر ندارد که برای مدیریت مطلوب در دوران تحصیل، سازمانی به نام 6
ند و هرچند سازمان ک ایجاد شود. این مرکز، ناگزیر از قواعد سازمانی پیروی می« های علمیه مرکز مدیریت حوزه»

 تواند جهادی باشد و اما تا به حال نخواسته است ماهیت نهادی روحانیت را تضعیف نماید. نیز می
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اما برای اقامه کافی نیست. علت عدم کفایوت را   ؛حق اسالم الزم استبرفهماندن معارف 

مسوئولیت اقاموه   »دلیل پوذیرش   ،از آن پیشدر ادامه همین قسمت خواهیم پرداخت؛ اما 

وظیفه  ،و انبیا بنا به نص قرآن کریم« االنبیاء ةالعلماء ورث »چیست؟ به دلیل آنکه « دین

دْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْناا  لَقَ »بنا به آیه شوریفه   ؛اقامه قسط و عدل را نیز داشتند
 یقوین  بوه . در مسیر اقامه قسط، (52)حدید:  « مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

 گری. افتد و این یعنی انقالبی مبارزه با طاغوت و الحاد اتفار می

: فرموده استچنین  ،علما وارث انبیا هستند در همین رابطه رهبری نیز در شرح اینکه

؛ این وراثت انبیا چیست؟ مبارزه با همه آن چیزی "االنبیاء ةورثنحن "گوییم  ما می»

است که مظهر آن عبارت است طاغوت، شرک، کفر، الحاد، فسق، فتنه. این وظیفه ماست. 

له گفتیم، با این تکلیف توانیم آرام بنشینیم دلمان را خوش کنیم که ما چند تا مسئ ما نمی

 .(6933اردیبهشت  59ای،  )خامنه« شود برداشته نمی

های علمیه در شرایط کنونی و که  ن است که اگر حوزهآکننده مطلب فور  نتیجه تعیین

داری قرار داده است و از  انقالب یک وضعیت تاریخی و استثنایی در اختیار اقامه دین

رو خواهند شد. بنا به آنچه در  ه، با بحران هویت روبمسئولیت اقامه دین شانه خالی کنند

آینده هویت هر گروه « مداری ه اراد»و « غیریت، تعامل، سیالیت» ،ذکر شد« اصول هویت»

آن را به هم « غیریت» ،نماید. کوتاهی روحانیت در این میدان و جامعه را ضمانت می

آن « تعامل»رود؛  از بین می هم مرجعیت آن در فهم دینحتی تدریج  زند؛ چون به می

به آن نیاز دارد، نخواهد بود؛  انگوی آنچه جامعه مؤمن چون پاسخ ،شود تضعیف می

ماند و  می  چون با ابتال به تحجر، از زمان خود عقب ،در هویت نخواهد داشت« سیالیت»

برندگی  کند؛ از اراده جمعی خود برای پیش سازی نمی متناسب با شرایط جدید، هویت

چون اهمیت و الزامات حضور در میدان اقامه قسط و عدل را  ،کند ویتی استفاده نمیه

 اندازه کافی درک نکرده است.  به

 گری، شرط اقامه دین و عامل حفظ و تقویت هویت روحانیت  ج( انقالبی

گری حوزه و  بخش تمام خصوصیات در انقالبی ویژگی جامع و وحدت ،به باور نگارنده

رسد نگاه به موضوع از این  به نظر می 6است.« ش مسئولیت در اقامه دینپذیر»روحانیت 

                                                 
شود.  گفته، فهمیدن و فهماندن دین نیز شرط الزم، اما ناکافی برای اقامه دین شمرده می . بنابه توضیح پیش6

 پردازد، در مسیر اقامه دین قرار دارد. میرو، بخشی از روحانیت نیز که به این امر  ازاین
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شود. با توافق  می شمردهو عامل تفاهم مهمی  اشداز اتقان علمی کافی برخوردار ب ،دریچه

شود؛ ضمن اینکه از برداشت  نظر است، تأمین میدگری م بر این امر، همه آنچه در انقالبی

نماید. در ادامه به  گیری می نیز پیش« وزه انقالبیح»سطحی و صرفاً سیاسی از واژة 

پردازیم که معنابخش حوزه انقالبی  هایی از الزامات پذیرش مسئولیت اقامه دین می نمونه

 آید: به شمار مینیز 

روحانیت متعهد به خون »به نظر امام خمینی  ناپذیری با جهان خواران: ( آشتی1)

« هرگز با آنها سرِ آشتی نداشته و نخواهند داشتداران زالوصفت تشنه هستند و  سرمایه

های  اند با انحصارطلبی و استفاده علمای اسالمی موظف. »(31: 56، 6973، امام خمینی)

نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عدة کثیری محروم و گرسنه باشند و در کنار 

 .(575، دفتر دهم: 6975، همو)خوار در ناز و نعمت به سر برند  آنها، ستمگران غارتگر و حرام

اگر شما عالم هم باشید، بسیار باتقوا باشید، اما زمانتان را  امروز» شناسی: ( زمان2)

. یکی از آثار (6971بهمن  91ای،  )خامنه« فایده خواهید بود پذیر و کم وقت آسیب نشناسید، آن

همیشه با بصیرت و با چشمانی باز »تن دشمن است: شناسی و آرام نگذاش بصیرت، دشمن

ای آرامتان  به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه

 .(953: 56، 6973 ینی،امام خم)« گذارند نمی

به نظر امام خمینی مذهب  ( ارائه نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اسالمی:3)

م خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی شئون اسالم، خود دارای نظا

. علت این ادعا آن است (933: 2، همان)فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است 

های غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی،  که ایشان معتقد بود اسالم برخالف مکتب

 (.55: همان)اجتماعی، مادی و معنوی دخالت و نظارت دارد 

امام خمینی هدایت سیاسی را و بنا به تعریفی که خود از سیاست  ( هدایت سیاسی:4)

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و »دانست.  نمود و مختص انبیا و اولیا می می

راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، 

«. این مختص انبیا و اولیاست ؛طرف چیزی که صالحشان است  کند بهاینها را هدایت 

تواند از چنین سیاستی شانه  اگر روحانیت وارث انبیاست. نمی ،. بنابراین(595: 69، ج همان)

 است. مسئلهپشتیبانی ناصحانه و عالمانه از حکومت نیز همین  دلیل و خالی کند

لگوی زندگی اسالمی را ارائه بدهید. چوه  گویند ا به ما می» ( سبک زندگی اسالمی:5)

ای،  )خامنوه « کسی باید این کار را بکند. طبیعی است که حوزه باید در این جهت گام بردارد
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سرنوشت الگوی پیشورفت، علووم انسوانی موردنیواز و      ،سبک زندگی اسالمی .(6913آذر  7

ب در فراینود  کند. شاهد آن هسوتیم کوه تمودن غور     ن میچیستی نظامات اسالمی را معیّ

و از ایون طریوق نفووذ     کنود توانسته است سبک زندگی غربی را صادر  ،سازی خود جهانی

ناشوی از هموین    ،موجوود  فرهنگی خود را افزایش دهود. بخشوی از ناهنجواری اجتمواعیِ    

ای از ایون   هوای هشوداردهنده   نمونه ذیلتغییر در موارد  ریختگی سبک زندگی است. هم به

ها در  ح و اوقات فراغت، سبد مصرف کاالها در خانواده، توزیع نقشمورد است: الگوی تفری

خانواده، چگونگی روابط با همسایگان، میزان تحمل و حوصله در برخوورد بوا نامالیموات،    

اهتمام به صله رحم یا امر به معروف و نهی از منکور، موضووع تسواوی جنسویتی، حجوم      

. نووع اسوتفاده از فضوای مجوازی     و هوای عبوادی   گوذاری بورای مطالعوه یوا برناموه      وقت

هوای مهوم    یکوی از خودمت   ،تبیین و ترویج سبک زنودگی اسوالمی ایرانوی    ،اساس براین

 ثر در اقامه اجتماعی دین است.ؤهای علمیه به جامعه و جمهوری اسالمی و گامی م حوزه

اسالمی  و  بسیاری از امور فور درگرو تولید علوم انسانی اسالمی: ـ  ( علوم انسانی6)

و به همین  ماهیتاً با حرکت اسالمی و نظام اسالمی مخالف است ،رایج است. علوم انسانیِ

نیازهای ضروری اقامه اجتماعی دین در عصر حاضر  از پیش این مسئله،پرداختن به  دلیل،

انود   هوایی هسوتند کوه موظوف     های علمیه و علمای دین پشوتوانه  حوزه. »شود شمرده می

ا در این زمینه ]مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت و غیوره  از متوون   نظریات اسالمی ر

گری حوزه فقط به شعار و حرف  انقالبی ،بنابراین .(6933مهر  53، همو) «الهی بیرون بکشند

 ای آن را برنتابند. نیست تا عده

پذیری در اقامه اجتماعی دین است و این  گری حوزه به مسئولیت انقالبی ،حاصل آنکه

شود. حمایت سیاسی و معقول از  م با ورود علمی و اقدام عملی در موارد فور محقق میمه

و  استحکومت یا پذیرش مسئولیت اجرایی در حد ضرورت، از همین منظر قابل توجیه 

ای  حوزه ،گری به این دو نیز به همین دلیل خطاست. حوزه انقالبی تقلیل دادن انقالبی

ای که هم پرستش  یعنی حوزه ؛سازی اسالمی است تمدن سازی و ران جهانی که پیشاست 

و هم جامعه را به سمت سازوکار و الزامات پرستش اجتماعی  کند میاجتماعی را فهم 

که البته ایجاد و حمایت از دولت اسالمی،  (6931)پیروزمند، نماید  خدای متعال هدایت می

  یکی از الزامات آن است.

گری با حفظ و تقویت هویوت   نتیجه بعدی، رابطه انقالبی ،اگر مطلب فور تصدیق شد

عامل مهم در این حفظ، و تقویوت حفوظ مرجعیوت حووزه و     که روحانیت است. معلوم شد 
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گویی به نیاز دینی جامعه اسالمی و اقدام در تحقق دین در  شناسی، پاسخ روحانیت در دین

حفوظ احتورام و اعتبوار     سوبب هوا   مسئولیتاین گیری از  مقیاس ملی و جهانی است. کناره

 است:  فرموده باره رهبری دراین .روحانیت نیست، بلکه باعث انزوا و بحران هویت است

ای هست که باید به آن اشاره کنم. ممکون اسوت بعضوی بگوینود اگور       در اینجا یک مغالطه

قودر   شودند، ایون   های علمیه وارد مسائل جهانی، مسائل سیاسی، مسوائل چالشوی نموی    حوزه

تر از امروز بودند. این مغالطه است، هیچ جمعوی، هویچ نهوادی،     داشتند و محترم من نمیدش

نشوینی و خنثوی حرکوت کوردن،      گیری و گوشه هیچ مجموعه باارزشی به خاطر انزوا و کناره

 53 ،ای این هم نخواهد بوود )خامنوه   از برانگیز نبوده است. بعد هرگز در افکار عمومی، احترام

  (.6933مهر 

گوی مدیران اجرایوی   قربان نه بله ،حوزه انقالبی پذیری: حرّیت همراه با مسئولیت (7)
 .است حمایت و ایفای نقش متناسب در خدمت به جمهوری اسالمی ازگریز  و نه مسئولیت

 در مقابول،  ؛های علمیه از دولوت اصورار دارنود    امام و مقام معظم رهبری بر استقالل حوزه
ویژه حمایوت و   د را در برداشتن موانع عزت و اقتدار اسالمی و بهروحانیت نیز باید توان خو

مشوارکت  » و« استقالل حوزه»د. القای منافات ناجابت دعوت ولی امر مسلمین به کار بند
هوای علمیوه اسوت و نوه بوه نفوع        نه به نفع تقویت حوزه ،«آن در حل مشکالت حاکمیت
 اسالمیت هرچه بیشتر جامعه.

اندیشوی   این مستلزم جهوانی  پیام و ظرفیت اسالم، جهانی است و اندیشی: ( جهانی8)
هایی برای  اندیشی فقط به این نیست که شبکه مروج اسالم است. جهانی در مقامروحانیت 

 پاسخ به شبهات اعتقادی و فرهنگی یا ارائه معارف اسالمی به بیرون مرزها ایجواد شوود.  
 بر این باید مجاری نفوذ و گسترش سیاسوی، افزون  ،ثر استؤگرچه این اقدام نیز الزم و م

اقتصادی و اجتماعی جاهلیت نوین را شوناخت و شوجاعانه در قبوال آن اعوالم      فرهنگی،
یکوی از اقودامات ضوروری     یقوین  بهموضع نمود و به مقابله علمی و عملی با آن پرداخت. 

اهمیوت  و  است. از این منظر انودیش تشکیل حکومت  ،برای جهانی شدن و جهانی ماندن
 جمهوری اسالمی برای اقامه جهانی اسالم قابل کتمان نیست.

 های جریان ،از یک زاویه ( هوشمندی در تفکیک دوست و دشمن در حوزه علمیه:9)

 توان به سه دسته تقسیم کرد: ثر حوزه و روحانیت را میؤفعال و م

 ماعی بوده گروهی که با پذیرش پیوند دین و سیاست به دنبال فهم و تحقق اسالم اجت
حال منفعل از مظاهر جاهلیت مودرن نیسوتند و هموین امور عامول       و هستند و درعین

 همراهی آنها با معمار کبیر انقالب اسالمی و جانشین ایشان بوده است.
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 های علمیوه را بوا قبول انقوالب      تابند و نقش حوزهگروهی که اسالم سیاسی را برنمی
کننود و   و موفق را نیز با همان معیار معرفی موی بینند. اینان آخوند باسواد  متفاوت نمی

رو، با امام و انقالب همراهی نکردند و همراهی دیگران را نیز عامل وابسوتگی و   ازاین
 پنداشتند. تضعیف حوزه و روحانیت می

 اند، اما در  گروهی که ضرورت تعامل حوزه را با شرایط نوپدید تمدنی و سیاسی پذیرفته
تفکور سوکوالر را در عرصوه مودیریت اجتمواعی و حکمرانوی       مایوه   این مواجهوه، بون  

تنها دنبال تولید نسخه اسالمی حکمرانوی و پیشورفت نیسوتند،     رو، نه اند. ازاین پذیرفته
های نوین، راه حل پیشرفت روحانیت  های حوزه علمیه را بر دانش بلکه باز شدن دروازه

6شمارند. برمی
 

مرز  ،دهآوردر روحانیت فراهم را بلکه ستیز داخلی  و زمینه انشقار ،بندی گروهاین 

 ریخته است.  دوست و دشمن حوزه را به هم

هم دغدغه حجیّت در نسبت  ،درد دین و کارآمدی داردهم زمان  حوزه انقالبی هم

هم با انحرافات و افراد منحرف  ،دادن به اسالم و به صحنه زندگی آمدن کالم الهی دارد

 دهد. به همین دلیل، پیوند میهای هرچند ناقص را به خود  ظرفیت و هم کند میبرخورد 

دانستن دیگران نیست.  نظری در انقالبی تراشی و تنگ روحانیت انقالبی دنبال دشمن

جذب هوشمندی این را دارد که از گروه دوم  روحانیت انقالبی با سعه صدر و دوراندیشی،

حال با هر انحراف  و درعین اکثری کندرا ارشاد حدو گروه سوم حداکثری داشته باشد 

 .نماید ت برخوردفکری با قوّ

غلوط روحانیوت    ممکن است برخی بوه  های انقالبی با اخالق و منطق: ( پیگیری آرمان11)

 رازکننده حرف خود با تکیه بور ابو   قدرت یا تجمیلصاحبان  ةبست چشم گرِ انقالبی را توجیه

راحتوی علیوه    که بوه  منطق قدرت سیاسی معرفی کنند؛ گروهی احساساتی، پرخاشگر و بی

اخوالر و منطوق برخاسوته از     .گیرند. اما چنین نیست و نباید باشود  بزرگان خود موضع می

شوک اقنواع    ویژه در حوزه علمیه اسوت، بوی   به ،گری نیاز انقالبی ایمان و دوراندیشی، پیش

ه کو  چنوان  ؛رط مانایی و افزایش نفوذپذیری حوزه انقالبی استش با ادب، همراهحداکثری 

پیوروزی در  ؛ الظفار باالحزم بالالاه الاراي    »در کوالم گهربواری فرموود:     امام علی

 .(53)نهج البالغه، حکمت « دوراندیشی و دوراندیشی در به کاربستن درست اندیشه است

                                                 
 . باید توجه داشت سه گروه یادشده در درون روحانیت، خارج از محیط حوزه و روحانیت نیز امتداد بیرونی دارند.6
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و هم روشنگر شرایط  ،البیهای حوزه انق ویژگی ترین مهمهم بیانگر  ،گفته موارد پیش

گواه پیوند ناگسستنی پذیرش مسئولیت اقامه و  که الزم برای اقامه اجتماعی اسالم بود

 گری حوزه و روحانیت است. انقالبی

 ساز در حوزه انقالبی ترین اقدامات هویت مهم .4

 الف( تربیت نیروی تراز انقالب

باید قدرت فهم روشمند از منابع دین را  ،خواهد در این جبهه فعالیت کند نیرویی که می
توانست از  اگر قبالً حکم به طهارت و نجاست را می .تر وسیع یمنتها در مقیاس ؛داشته باشد

 ورد، حتی جهاد و امرآدست  توانست به را می ۀورد،  حج و صوم و صالآدست  منابع دین به
سازی و حکم نظام سیاسی،  امباید حکم نظ کنونورد، اآتوانست به دست  معروف را می  به

و  الگوی پیشرفت اسالمی در خصوصورد. باید بتواند آاقتصادی و فرهنگی را به دست 
حدود چهار دهه بعد از گذشت و  56خواهد در قرن  فردی که می کند. گیری ایرانی موضع

 فهم سبک زندگی و موضع دربارهتواند  ، نمیانقالب باشدتراز   از انقالب اسالمی طلبه
نظام » دربارهباید  ،تربیت یک فردبر  افزوننداشته باشد. ای  نظریهآن هیچ   اسالم درباره

ورود سیاسی نظام اسالمی در تعامالت جهانی روابط  دربارهداشته باشد.  نظر  هم «تربیتی
زیرا  ؛نظر دهد به مهندسی فرهنگی جامعه راجعموضع دین  بارهداشته باشد. همچنین در

انقالبی   گذار است. حوزهاثرشدت  کامالً فرهنگی و به یموضوع ،جامعه مهندسی فرهنگی
 علوم انسانی داشته باشد.  در حوزه را باید فردی را پرورش دهد که قدرت مدیریت دانش

بیان » آید. دست می قدرت از فهم روشمند دین، مبانی علم، غایات علم و روش علم به  این
اردیبهشت  5ای،  )خامنه« های علمیه است کار حوزه ؛یستسازی کار دولت نحقایق دین و آدم

6977). 
 ب( بازخوانی و تکامل نظام آموزشی و پژوهشی حوزه

داری  مقیاس دینگرفت و پذیرفته شد انجام مأموریت روحانیت، بازخوانی  دربارهاگر 

ئولیت مس)اقامه اجتماعی دین( داری  این مقیاس از دین دربارهعلمیه   و حوزهتغییریافته 

 ترسیم  از این پیشکشد، الزامات آموزشی آن چیست؟  مینکند و خود را کنار  میقبول 

 د.کرآن را تعیین  باید الزامات پژوهشی  ،الزامات آموزشی

آنها هزاران ساعت  دربارهنظیر  نی تراز و کماکه مجتهدداده شود علومی آموزش باید 

و  رسائلمتونی در استحکام علمی مشابه  ؛اند اند و متونی را نگاشته فکر و بحث کرده

آموزش است و آموزش بدون تولید  ،اساس ،در تربیت علمی. پس شیخ انصاری مکاسب
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 ضعیف است.محقق شود، و اگر شود  محقق نمیعلم و پژوهش 

از اینکه به  پیششد، علمیه مطرح   آفرینی حوزه این نیازمندی که در ارتقای نقش

این  دربارهباید روحانیت باید متوجه پژوهشگران و فضالی حوزه شود.  ،آموزش برسد

گفتن و شنیدن   . باید به خود اجازهنندک تحقیق آنها بارهو در بیندیشندموضوعات 

نیز علوم عقلی   حتی در حوزه یادشده. گیری با حفظ جهت البته ؛های متنوع را بدهند حرف

را نهایت فلسفه دانستن و نقد آن را  سفه مالصدرا. فلداشته باشند یک حرفتوقف در نباید 

بود. همچنین  خواهد یعلم، مانع رشد رشمردنموجب تزلزل علوم عقلی و اعتقادات مردم ب

فقه شیخ انصاری را نهایت فقه دانستن، مانع رشد و پویایی آن خواهد بود. سیره علما در 

زدند و این  شان تعریض میبه این امراجع و مجتهد ،شاگردانطول تاریخ آن بوده که 

در حکومت »های علمیه شده است.  بالندگی دانش در حوزه سببمیراث سلف است که 

کند که  اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضا می

د ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شون ،های مختلف فقهی، در زمینه و نظرات اجتهادی

و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد و این مهم، شناخت درست حکومت و جامعه 

ریزی کند که وحدت  است که بر اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامه

« ستینها کافی  جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه رویه و عمل، ضروری است و همین

 .(671، 6975، امام خمینی)

  آن، مسوئله انود و   مطلوب مهموی دغدغوه داشوته    درباره درستی  البته علما از گذشته به

هوای   ها و اسوتواری  است. منظور، حفظ آن بنیانو روشمندی در انتساب به دین مند  قاعده

 باید حفظ شود. که فهم از دین است ،تر اجتهاد و فقاهت و به تعبیر جامع

همان الزم است ؟ روی دهدکاملی باید چه ت ،حال چه در پژوهش و چه در آموزش

 ؛یابد های مختلف دانشی نشر در حوزه ،بیان شدپذیری جدید حوزه  که در مسئولیتمطلبی 

بدانیم باید  ،ساز باشد فقه و فلسفه و کالم یا اخالر و عرفان حوزه تمدناگر بخواهیم یعنی 

 6الزم است برداشته شود.های جدیدی  چه قدم

 مردم در سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی ج( بهینه ارتباط با

را در دو سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی  با مردم ارتباطبتواند حوزه باید 

                                                 
 تحول حوزه و روحانیت گذشته و حالها را در نظام پژوهش، آموزش و تبلیغ حوزه، در کتاب  . نگارنده مطلوبیت6

 ضیح داده است. ( تو625-653)ص
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در مقیاس فرهنگ عمومی از طریق  علمیه  استمرار دهد. در شکل سنتی، ارتباط حوزه

گ از دو سطح فرهنگ عمومی و فرهنارتباط با هرکدام ارتباط مستقیم با مردم است. 

ابزارها و مجاری داشته و دارد. این مجاری متناسب با برخی  ،حوزه از سویتخصصی 

گذشته   شده است. حوزه های جدیدی در آن ایجاد ظرفیتو شرایط امروز تغییراتی کرده 

کرد و در فضای فرهنگ عمومی هم از طریق  بیشتر در بخش فرهنگ عمومی عمل می

. این ارتباط چهره به چهره کوشید میگذاری فرهنگی اثر درارتباط چهره به چهره با مردم 

 6.ورزید همچنان ضرورت دارد و باید در تقویت آن اهتمام

که هم شود توجه الزم است ، یابدت ادامه که باید این بخش همچنان باقوّ حال  درعین

 قرار دارد و باید ازحوزه در اختیار  فراوانیابزارهای فرهنگی  ،فرهنگ عمومی  در عرصه

فقط از طریق  ،سازی اجتماعی در جریان روحانیت و هم حضورشود بهینه   آنها استفاده

نیز  «فرهنگ تخصصی»  بلکه حضور در عرصه ،فرهنگ عمومی نیست  حضور در عرصه

 سازی است. طریق دیگری در جریان

جه های نوپدید موا رسانهویژه  بهها و  رسانهنام ای به  فرهنگ عمومی با پدیده  در حوزه

گذار است. وقتی اثرای بسیار  ها و کیفیت حضور در آنها، مسئله هستیم. طبیعتاً رسانه

نباید همه توجه به  ،آید به میان میصحبت از رسانه و استفاده از آن برای ارتباط با مردم 

بلکه  ،ها ختم شود و سخنرانی در مناسبتصداوسیما نوشته شدن مقاالت یا حضور در 

فرهنگی، سیاسی و ی داریرگذاری ناپااثهای اجتماعی و  شبکهمچون هرگذار اثفضاهای 

در میدان  توان اینکه چگونه میالعادة آنها را نیز باید مالحظه نمود.  فوراجتماعی 

 ای بسیار گسترده است.  ، مسئلهردهای اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیم ورود پیدا ک شبکه

غرض از حضور هنر است؛ یعنی تولید هنر دینی و هنر فاخر اسالمی.   قدم دیگر عرصه

ساز، هنرپیشه و نقاش شود. آیا روحانیت  مجسمه ت،که روحانیدر عرصه هنر این نیست 

یک تواند؟ اگر  های هنر دینی را تولید کند یا نمی ران تواند مرزها، معیارها و پیش می

یا اینکه  ی خواهد داشتبیشترمخاطبان  ،یک کتاب بنویسد اندیشه دینی را درروحانی 

 مثالً هنر فیلم و سینما وارد کند؟ و د اندیشه خود را در عرصه هنربتوان

                                                 
ارتباط با مردم از طریق  ،بخشی از روحانیت در مسندهای اجرایی ورودآید بعد از انقالب به دلیل  به نظر می. 6

هایی تضعیف شود.  شد ارتباط چهره به چهره در بعضی موارد و در بخشامر موجب و همین  گردیدها میسر  رسانه
 های غیرمستقیم وجود ندارد. چهره به چهره وجود دارد، در شکلثیری که در ارتباط أت در حالی است کهاین 
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 دانشگاهی علوم به که نیاروحانی ، تعداددر حال حاضر در عرصه فرهنگ تخصصی

 ؛ البتهاست شده برابرها و  و و شاید دهده  کم دستسه دهه پیش،  با درمقایسه هستند آشنا

 .کرد  بهینه و آن را بازبینیرا ایشان  کیفیت حضور و ورودتوان  می

و ن، علوم دانشگاهی اروحانیت، این نیست که روحانی از سویآفرینی در علوم  راه تحول

گرچه این  .نهایت، به تدریس آن علوم بپردازند د و درنمدارک تحصیلی آن را به دست آور

های علمیه در حوزه مدیریت دانش در موضعی  لیکن اگر حوزه ؛م استامر در حدّ خود، الز

ند این نیاز را پاسخ نتوا های علمی را فراهم کند، می که امکان جریان دین در نظریهباشند 

 د.نده

های مختلف، افرادی را  تخصصی و در رشته  بتواند در ارتباط با جامعه  علمیه  اگر حوزه

دانش تخصصی و   سازی در حوزه نقشی را ایفا کنند، جریان تربیت کند که بتوانند چنین

صورت  به ،و از طریق فرهنگ تخصصیرخ خواهد داد فرهنگ تخصصی جامعه 

 گذارد.  می اثرنیز فرهنگ عمومی جامعه بر غیرمستقیم 

 سازی اسالمی گامی در تمدن د( پیش

حوزه انقالبی باید به دنبال  بلکه ،گری نیست دفاع سیاسی کورکورانه، انقالبی گفتیم که

سازی اسالمی را در دنیا  مسائل تمدنبتواند  ،بودهمقیاس جهانی  اقامه اجتماعی در

سازی آماده  برای تمدن ( با بالندگی خوددستگاه عقالنی« )فلسفه»و  «فقه» .گو باشد پاسخ

تبیین های علمیه  حوزه از سویمتناسب با حکومت جهانی  «دانش اخالقی»باید  و شوند

 .(31-17: 6936)پیروزمند،  یابدتحقق و شود 

بقای  ،انقالب اسالمیو مبانی فکری تفکر شیعی وارد رقابت تمدنی شده است  هامروز

این  ی بهگوی پاسخرا در حوزه انقالبی امر مسئولیت این  .کند را تهدید میهای مادی  نظام

ن است که آبه انقالب اسالمی  حوزهبخشی از  تفاوتیِ ریشه بیدوچندان کرده است. نیاز 

انتشار کنند و فهم و  احساس نمیولیتی برای خود ئمس ،سازی نوین برخی در قبال تمدن

 .دانند را کافی میتکلیفی و رفتاری واجبات و محرمات 

پیش الزامات ورود  از  بیشها  حوزهضروری است  .ساز است حوزه تمدن ،حوزه انقالبی

های گذشته،  باور کنند همراه با حفظ و استمرار ارزش ،نمودهسازی فهم  به تمدنرا خود 

معنای نادیده  به تحول است. تحول نیازمندحوزه علمیه و روحانیت برای بالندگی خود 

های جدید در مرزهای  معنای گشودن افق بلکه به ،های گذشته نیست و رویه گرفتن علوم

 دانش و در میدان حضور و نفوذ است. 
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بشر برای ارضای هرچه بیشتر  دست بهمعنای ایجاد محیط زیست عینی سازی بهتمدن

افتد که نیازها بر محور نیازهای فردی و اجتماعی اوست و تمدن اسالمی زمانی اتفار می

فرهنگ اسالمی تعریف شده باشد و ابزارهای ارضای نیاز نیز با فرهنگ اسالمی تناسب 

ها بخشی فرهنگ در دانشمستلزم جریان ،داشته باشد. ساختن تمدنی مبتنی بر فرهنگ

این صورت است که تمدن اسالمی ابعاد  . تنها دراست)مفاهیم(، ساختارها و محصوالت 

 . (639: 6933، همو)گیرد  جهانی به خود می

معنای تضمین اسالمیت به ،سازیهای علمیه در تمدنپیشگامی حوزه ،اساس براین

 ،که اسالمیت ساختارهای سیاسی استنیاز جامعه  ها، ساختارها و محصوالت مورددانش

 .آید شمار می  بهتنها یکی از اجزای این مشارکت 

 نتیجه .5

موجب خودآگاهی  ،شناسی بیان شد که هویت «اصول و خاستگاه هویت فضا،»در بررسی 

 . خاستگاهکند میسیالیّت و اختیارمداری پیروی  تعامل، غیریّت، است و از اصولی همچون

 .های اسالمی است آموزه ،هویت، فرهنگ و ریشه فرهنگ در جامعه اسالمیاصلی 

. در مواجهه آید به شمار نمیسازی  عوامل برای هویت دیگردین عاملی در عرض  ،رو ازاین

های علمیه را  جوامع اسالمی و حوزه ،بحران هویت ،تمدنی انقالب اسالمی و تمدن غرب

 آن است. درمانیشگیری و پ راه حلگری  و انقالبی کند میتهدید 

، ذکر شد که روحانیت «گری هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با انقالبی» در بررسی
وظیفه فهم  «پذیرش مسئولیت در اقامه دین»نهادی است دارای هویت جمعی و ازآنجاکه 

و نشر اسالم را نیز در دل خود دارد، خاستگاه اصلی هویت حوزه و روحانیت را تشکیل 
ضرورت و چیستی حوزه »مهم در تفاهم و توافق بر  یعامل، د. توجه به این امرده می

از جمله  ،چراکه توجه شد پذیرش مشارکت در اقامه اجتماعی اسالم ؛است «انقالبی
 های زیر است: مستلزم دارا بودن ویژگی

 خواران؛ ناپذیری با جهانآشتی -

 شناسی و موضعگیری؛زمان -

 مبتنی بر اسالم؛ارائه نظامات اجتماعی  -

 هدایت سیاسی مردم؛ -

 تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی؛ -

 تولید علوم انسانی اسالمی؛ -
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 پذیری در قبال حاکمیت و حاکم اسالمی؛حرّیت همراه با مسئولیت -

 اندیشی؛ جهانی -

 هوشمندی در تفکیک دوستان و دشمنان حوزه علمیه؛ -

 های انقالبی با اخالر و منطق. پیگیری آرمان -

 ساز در حوزه انقالبی نیز موارد زیور برشومرده شود:   ترین اقدامات هویت ترسیم مهمدر 
 تربیت نیروی انسانی تراز انقالب؛

 تکامل نظام پژوهشی و آموزشی؛ -

 بهینه کردن ارتباط با مردم در سطح فرهنگ عمومی؛ -

 ارتقا و اثرگذاری در فرهنگ تخصصی؛ -

 نوین اسالمی. افزار دستیابی به تمدن گامی در ارائه نرمپیش -

حوزه مسئول اصلی تشخیص اسالمیت است و حوزه انقالبی، تا  ،سخن اینکه پایان

مندی، مسئولیت علمی و عملی  با شجاعت و قاعده ،کند هرجا که اسالمیت امتداد پیدا می

 و شود ساز می هم برای خود و هم برای جامعه اسالمی هویت ،پذیرد و از این طریق می

 تنها بخشی از این مأموریت است.  ،نبه سیاسی حکومتجدا نیفتادن از ج

نه صرفاً یک  ؛بخش حوزه و روحانیت است گری، رکن هویتاساس، انقالبی براین

 ،ای از حوزه نیز انقالبی نبود بخش عمدهاگر بهتر است یا اینکه  ،فضیلت، که اگر باشد

اگر روحانیت بنابراین،  .زند ضرری به انجام مأموریت علمی و عملی حوزه و روحانیت نمی

و تشکیل و پاسداشت حکومت  ورزدباید به اقامه قسط و عدل اهتمام  ،وارث انبیاست

باید در انتظار آشفتگی و بحران  ،صورت درغیراین ؛یکی از فروعات آن است ،اسالمی

 ابتدا در حوزه و روحانیت و بعد در جامعه اسالمی بود. ،هویت
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