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است که نگاهی افیاطی یا تفییطی حی ان یشه سیاست رز جامع ه ف حاکم میشود
میتوان فضایی آشفته آسیبزنن ه را حیا فید جامعه حه هییاه آ رد میسش ا می در
این نوشته حی گید صوامل سیاستزدگی در میا حوز یا راهکارها حای رفات از آ
شکل گیفته در ماسخب این فیضیه ارائه ش ه است که حا توجه حه امور چو دگیگاونی
انعطافب جانب ار ب ق رت،واهی ،واهش مشارکت در سیاستب هیچن حا توجاه حاه
ر حی صمم میهیزکار در میا حوز یا ب سیاستزدگی کیتی جا جوال مییاحا ب در
حی،ی مواقع در میا تع اد از آنا حه یژه طالب جوا میتوا صوامل سیاستزدگی
انثصارطمبیب تثمیل رفتارها
را در امور چو تثمیلها تقمی ب ،ودحقمن ار
افیاطی تفییطیب فعالیتها ،الف شیع قانو میجویی کید حا ر شهایی چاو
ر شکیباییب تقویت ر حی اجتهاد آزادان یشایب
آگاهیحخشی صمییب گستیش سع
تقویت اصت ال صقالنیت حه حی رفت آنا از سیاستزدگی امی ار حود
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ر د حاه صی ا
سیاستزدگی یکی از مباحثی است که در کناار حثا انقالحایگای
سیاست مطیح میشود حا توجه حه جایگاه اال حوزههاا صمییاهب حیرسای میاما ها
منفی چالشحیانگیز این امیب اهییتی د چنا ا دارد سیاساتزدگای حاه هیایاه ،اودب
جانب ار از یک حا ر نگیۀ سیاسی حهطورمطمق تثمیلها یکساویه را در مای دارد
درحالیکه این ان یشه میکن است درست یا نادرستب ر شین یا نار شین حاش چنین
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یکی از مسائلی که پس از انقالب اسالمی در حوزههای علمیه از سوی طالب و فضال باا
اسااتقبان نساابتاب خااوبی روباهرو شااد ،سیاساای بااودن و ورود بااه عرصاات سیاسااتورزی و
سیاستاندیشی بود .این مهم امری شایسته و مطلوب ارزیابی میشود که در راستای انجام
وظیفه و رسالت حوزوی انجام میگیرد و نمیتوان به اصل این ورود ،اشکان کرد؛ اماا باا
توجه به جذابیتهای دنیای سیاست و قدرت ،فریبندگیها و توانمندیهای باالیی کاه در
آن وجود دارد و نیز رسالتها و وظایفی که یک روحانی بر دوش احساس میکند ،هر آینه
امکان دارد کاربر قدرت و سیاست ،به یکی از آسیبهای بزرگ آن ،یعنای سیاساتزدگای
دچار شود؛ امری که انسان را به خودمحوری میکشاند .به نظر مایرساد بششای از ایان
آساایب در برخاای مواقااس خاااد سیاساای در میااان تعاادادی از حوزویااان و کارشناسااان
وظیفهشناس مذهبی وارد شده است .این افراد میپندارند بر اسااس وظیفاه شارعی خاود
عمل میکنند و حتی لحظهای حاضر نیستند به خود تردید راه دهند کاه شااید در اشاتباه
باشند .در این وضعیت برای سشن گفتن از ایان بیمااری ،تاوانی دوچنادان الزم اسات و
جسارتی بیش از تحلیل دیگر مسائل میطلبد.
واقعیت آن است که با سیاستزدگی ،امکان گفتوگو ،توافق و تعامل بار سار مساائل
کالن و حتی گاه جزئی کشور کمرنگ میشود و بهسادگی نمایتاوان راههاای خارو از
بحرانها را بهدست آورد .نیروها ،سرمایهها و فرصتهاا در چرخاهای سارگردان و ناپیادا
میسوزند و افراد گرفتار این ورطه ،همچنان بارای آن امار ناخجساته ،احسااس شاع و
رضایت میکنند .جامعت سیاستزده ،جامعهای است که همه اماور را صافر و صاد تحلیال
میکند و افراد حاضر نیستند اندکی از مواضس سنگشدۀ خود کوتااه آیناد و خاود را حاق
مطلق و طرف مقابل را باطل مطلق میپندارند .طبیعی است در انتهای این نگره ،افراد باه
تکاندیشی ،تکگویی و یکسویهنگری درمیافتند و به دیگران حق اظهارنظر نمیدهناد.
بنابراین ،سیاستزدگی بهمعنای ورود به سیاست و کسب قدرت به هر قیمت ،جانبداری از
یک باور و نگرۀ سیاسی بهطورمطلق ،نگاه صفر و صد داشتن ،و تکذیب یاا تأییاد مطلاق
است .با این پدیده گاه فرد سیاستزده تشصص ،تعهد و وظیفت فرهنگی و مذهبی خاود را
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شایستگیها ،استحقا ها و توانمندیهای جناحهای سیاسی دیگر را در نظر بگیرد .چناین
است که سیاستزدگی ،تحلیلهای تکبعدی به دنبان میآورد و فرد سیاستزده میپندارد
یگانه مشکل جامعه ،همان است که او در نظر دارد و مشکالت تنها با اندیشاه و عمال او
گشوده میشو ند .برایند این امر موجب رد و طرد بسیاری از شایستگان از مصادر قادرت و
به قدرت رسیدن جریانها و کسانی میشود که در شرایط آشفته و بازی سیاست ،به دنبان
کسب قدرتِ هرچه بیشتر به هر قیمت هستند .طبیعی است این جریانها و دنبالههای آنان
با توجه به جایگاه باالی حوزه و موقعیت برتر مذهبی روحانیان ،از ایشان به نفاس گاروه و

 .2تمهیدات نظری
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حزب خود بهرهبرداری کنند.
این نوشته در تالش است عوامل سیاستزدگی را در میان حوزویان ،طالب و روحانیان
بررسی و راهکارهای برونرفت از آن را پیشنهاد کند .در پاسخ به این پرسش ،این فرضیه
طرح شده است که با توجه به اموری چون دگرگونی و انعطاف ،جانبداری و قدرتخواهی،
و خواهش مشارکت در سیاست که نقشی مهم در تحلیل امر سیاسی دارد ،هرچند با توجه
به روحیت علم و پرهیزکاری ،حوزویان کمتر دچار سیاستزدگی مایشاوند ،اماا در برخای
مواقس و در میان تعدادی از آنان و بهویژه طالب جوان ،میتوان عوامل سیاستزدگی را در
اموری چون تحلیلهای تقلیادی ،خودحاقپناداری و انحصاارطلبی ،تحلیال و رفتارهاای
افراطی و تفریطی ،و فعالیتهای خالف شرع و قانون پیجویی کرد و با روشهایی چاون
آگاهیبششی علمی ،گسترش سعت صدر و شکیبایی ،تقویت روحیت اجتهااد ،آزاداندیشای و
تقویت اعتدان و عقالنیت ،به برونرفت طالب و روحانیان از آن امید بست .در این مسئله
مقاله یا کتاب چندانی وجود ندارد؛ لذا بررسی سیاستزدگی در میان حوزویاان باه هماراه
تمهیدات نظری و تحلیل عوامل و ارائه راه حلها میتواند گامی مهم و آغازین باشد.

آنچه در ادامه ذکر میشود ،بررسی سرشت سیاست است که از یک سو انعطاف و تغییار و
از سوی دیگر ،جانبداری و مشارکت را به همراه دارد که اگر با افراط و تفریط همراه شود،
سیاستزدگی را نیز به دنبان خود میآورد.
الف) دگرگونی و انعطاف در سیاست

یکی از چالشهایی که هماواره در داناش مادیریت و ادارۀ مناابس انساانی وجاود داشاته،
انعطافناپذیری سازمان و نیروها بوده است .در چند دهت گذشته این بحث طرح شاده کاه
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سازمان مدیریتی و حکومتی باید ظرفیت و گنجایشی داشته باشد تاا بتواناد باا توجاه باه
شرایط متفاوت ،از انعطاف کافی و الزم برخوردار شود و مسیر را بهسوی گشاایش و حال
مشکالت باز کند .اگر هر سازمان و سامانت قادرتی نتواناد خاود را باا تغییارات و شارایط
محیطی و پیرامونی هماهنگ سازد ،اعمان قدرت با مشکل جدی روبهرو خواهد شد؛ البتاه
این امر بهمعنای بیثباتی و نبود برنامه و بینظمی نیست کاه سار از آشافتگی و اخاتالن
درمیآورد؛ اما بههرحان برای حل چالشها و تناقضهای اجرای قادرت ،انعطااف ،اماری
الزم و ضروری است .با توجه به اهمیت این امر بوده است که در پیشرفت سیاسای ،ایان
بحث طرح شده است که هر قدر یک سازمان از انعطافناپذیری بهساوی انعطاافپاذیری
(نک :هانتینگتون )172 :2931 ،حرکت کند ،درصد رسیدن آن به موفقیتها و خواستهها بیشتر
میشود.
انعطافپذیریِ عملیاتی ،ساختاری ،راهبردی ،برنامهای و مدیریتی ،از لوازم دانش
سیاست و اعمان قدرت است .ازاینرو ،کسی که به این عرصه وارد میشود ،پیشاپیش باید
بداند و میداند که هر آینه امکان دگرگونی و تغییر در هریک از این حوزهها وجود دارد و
باید با توجه به مقتضیات نو ،برنامه و روندی جدید تعری و ارائه گردد.
ب) جانبداری و قدرتخواهی در سیاست

قدرت ،بهویژه قدرت سیاسی که از فراگیری و توان بااالیی برخاوردار اسات ،خواهنادگان
بسیار دارد و افراد می پندارند با جانبداری و هواداری از یک جریان یاا تصامیم در جامعاه،
میتوانند به خواستههای خویش دست یابند .آنان که دارای روحیت ستیزش ،قدرتپرستی و
نابردباریاند ،خیلی زودتر در این دام میافتند و میانگارند چنانچه از جریاان یاا برناماهای
هرچه تندتر پشتیابی کنند یا برنامت جریان مقابل را بیشتر بکوبند ،زودتار باه میاز قادرت
نزدیک میشوند .تعامل نانوشتت میان «جانبداری» و «قادرت» ،آن هام در جاوامعی کاه
حزب سیاسی بهمعنای دقیق وجود ندارد یا وجود دارد ،اما نقش نهادیناه باازی نمایکناد،
بهگونه ای است که در میان این افراد ،لگام احساسات رها شده ،بسایار زود و حتای بادون
منطق و استداللی مششص ،با توجه به پیشانگاشتهها و تصوراتی سنگشده ،به نتیجهای
قطعی و صددرصدی میرسند و دیگران را به برچسبهای مشتل و متعدد متهم میکنند؛
امری که سیاستزدگی را شدت میبششد و جامعه را دچار تشتت ،کینهپراکنی و کینهکشیِ
فراگیر میکند.
با سیاستزدگی ،رابطه میان توده مردم و نشبگان گسسته میشود .در اینگونه جوامس،

نشبگان یا در حاشیه قرار گرفتهاند یا کنار نهاده شدهاند یا جرئت اظهار نظر ندارند .طبیعی
است در این فضا ،موقعیتی برای سودجویان فراهم میشود تا تحلیلهای ناقص و
غیرکارشناسی خود را بر ذهن و افکار جامعه ،قالب و غالب کنند .پس عموم مردم با
دیدگاههای شبهنشبگان و ناکارشناسان آشنا میشوند و تحلیل امر سیاست را از آنان طلب
میکنند؛ افرادی که با افکار تعصبآلود خود ،بدون لحاظ منافس ملی یک کشور ،تنها
جانبداری از گروهی خاد را میطلبند .افکار عمومی نیز در معرض انحراف و غلتیدن به
دامان سیاستزدگی قرار میگیرد؛ آنچنانکه با توجه به پاسخهای غیرکارشناسی و
غیرعلمی از سوی سیاستگرایان ،شهروندان پاسخهای شفاف و روشن دریافت نمیکنند و
پس از مدتی ،ناامیدی جامعه را فرامیگیرد.
ج) سیاست و خواهش مشارکت
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ویژگی سیاست آن است که از شهروندان خود طلب مشارکت و همکااری مایکناد .ایان
مشارکت انواع مشتلفی ،اعم از مشارکت پیروانه ،فعان و نیمهفعاان دارد .مشاارکت فعاان،
نوع مطلوبی است که مردم را به حضور ،دخالت ،اظهار نظر و فعالیت در امور فرامیخواند و
آنان را مقلدانی سر به زیر نمیخواهد .این امر که غالباب در جوامس مردمساالر و پیشرفته رخ
میدهد ،بهدور از افراط و تفریط و دخالت قادرت در هماه اماور اسات؛ هرچناد ایان امار
بهمعنای نفی سیاستزدگی در آن جوامس نیست؛ حان آنکاه در حکوماتهاای اساتبدادی،
حاکمان از مردم مشارکتی پیروانه و مقلدانه میطلبند و از آنان میخواهند به سیاست ورود
کنند و هر آنچه را سیاستمداران برای مردم دیکته کردهاند ،دربست بپذیرند و حتای بارای
آن سینهچاکی کنند .در این شرایط ،آنان که از خوان قدرت سود و منافعی برمیگیرند ،باا
چاپلوسی و اطاعت کورکورانه به نردبان قدرت نزدیک شده ،راحت از آن بااال مایروناد و
همت تالش خود را برای پشتیبانی از سیاستهای اعالمی انجام میدهند و در آنها نهتنهاا
هیچگونه اشتباهی نمیبینند ا یا اگر میبینند ،برای منافس ششصی ،نادایی برنمایآورناد ا
بلکه آن را حق مطلق و تنها راه رسیدن به مطلوب برمیشمارند .در این نگره ،قدرتمادار
همت امکانات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی کشور را در اختیار میگیرد ،همه چیاز را بارای
خود ،پیرامونیان و همپالگیهایش میخواهد و برای تثبیت آن در حوزۀ ششصی و گروهی،
از هاایچ تالشاای دریا نماایورزد .ایاان حالاات را در روانشناساای ،ناهنجاااری یااا آنااومی
( )Anomyمیگویند که عبارت است از حالت ذهنیِ کسای کاه باه اخالقیااتِ مسالط و
خاستگاه آن پشتِ پا زده ،اعتقادی به جمس و جامعات خاویش نادارد و خاود را مجباور باه
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چچیز را
پیروی از آنها نمیبیند و تنها به تمایالت خود میپردازد و مسئولیت هیچکس و هی 
نمیپذیرد (شیشاوندی .)77 :2973 ،در مقابل ،گروهها و احزاب مشال به این روند منفعالنه و
رفتار چاپلوسانه اعتراض جدی دارند و ممکن است واکنش هماهجانباه و تندرواناه انجاام
دهند .چنین است که جامعه ،سیاستزده شده و همه امور در دو سر طی مشال و موافق،
خوب و بد ،سفیدی و تاریکی تحلیل میشود ،منطق گفتوگاو و تعامال از جامعاه رخات
برمیبندد و آن را گرفتار چالشهای فرصتسوز و توانفرسا میکند.
 .3عوامل سیاستزدگی در میان حوزویان
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پس از انقالب اسالمی ،در حوزههای علمیه تالش بسیار شده تا همراهی سیاست و دیانت
مستدن شود .بهجز برخای ماوارد اناد  ،ایان امار را مایتاوان در میاان طاالب جاوان
پذیرفتهشده تلقی کرد .حضور مسئوالنه و مشفقانه در امر سیاست و تالش برای همراهای
دیگران ،تالشی بوده که انجام شده است؛ اما در کنار این مسئله ،در میان افرادی که گااه
آشنایی محدودی با منطق قدرت و سیاست دارناد ،رفتارهاایی افراطای و متاأثر از کانش
سیاستگران دیاده شاده و مایشاود کاه از رفتارهاای ناساالم ،مبالغاهآمیاز ،آسایبزن،
غیرهنجارمند و غیراخالقی خبر میدهد و میتوان از آن باه سیاساتزدگای تعبیار کارد.
بررسی آن عوامل که با توجه به برهان ،استقرا و بررسی برخی از موارد سیاساتزدگای در
میان روحانیان بهدست آمدهاند ،میتواند بهسوی پیشنهادها و راهکارهایی راهبر باشد تا در
عین حضور مسئوالنه ،مطلوب و معقون در امر سیاست ،بتوان از عوارض و آسیبهای آن
در امان ماند.
الف) تحلیلهای تقلیدی

یکی از امتیازها و برتریهای قدرت مطلوب در جامعت اسالمی آن اسات کاه قدرتمنادان،
کارگزاران و گروههای سیاسی از خواستهها و آرزوهای ششصی خود گاذر مایکنناد و در
راستای برپایی قوانین الهی ،رضای خداوندی و تأمین منافس ملی گام برمیدارند و با گاذر
از خویش و تمایالت نفسانی ،بستر را برای حضور فعاان و منتقدانات شاهروندان و تاأمین
مصالح و منافس آنان فراهم میکنند؛ آنگونهکه در تحلیل هر مکتبی گفته میشود «هدف
قدرت ،بهدستآوردن منافس همگانی است» ( .)Walsh, 1984, p.184با این هماه ،امکاان
دارد در جامعت اسالمی ،افراد و گروههایی که به دنبان خواستههای خود و مناافس گروهای
هستند ،روان امور را بهگونهای تنظیم کنند که دیگران بهطورکامل مطیس و سراپا حلقه باه
گوش آنان باشند .گاه این سودجویان در میان طالب که از اقشار دیندار و بهنسبت صاحب

ب) خودحقپنداری و انحصارطلبی

یکی از عوامل جدی سیاستزدگی آن است که فرد در عرصت اعمان سیاست ،خود را حق
مطلق میانگارد و به همین دلیل ،همت امتیازهای جامعه و قدرت را برای خود میخواهد و
طرف مقابل را باطل مطلق میپندارد و او را از همه حقو محروم مایداناد؛ درحاالیکاه
دنیای سیاست و اعمان قدرت ،منعط و سیان است .انحصارطلبی ،باور و تالشی است که
فرد یا گروه ،همت امتیازها و حقو را برای خاویش و همپاالگیهاای خاود مایخواهاد و
دیگران را شایسته آن حقو نمیداند و آن را از ایشان نفی میکند .خداوند در قرآن کریم
به جریان قدرت نامطلوب اشاره میکند که اگر بهرهای از حکومت داشاته باشاند ،خاود را
حق مطلق انگاشته ،هماه افاراد و امکاناات را باهگوناهای خودخواهاناه در خادمت خاود
میخواهناد « :أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً ال يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً؛ آیاا آناان نصایبز از
حکومت دارند؟ [اگر هم داشتند ،همه چیز را در انحصار خود میگرفتند] و کمتارین حقای
حتی به قدر نقطت پشت هستت خرما ،به مردم نمزدادناد» (نسااء .)79 :اگار «آناان از نظار
موقعیت اجتماعز ،آن ارزش را ندارند که بتوانند باین افاراد ،قضااوت و حکومات کنناد و
شایستگز حکومت مادى و معنوى بر مردم را ندارند ،برای آن است که روح انحصاارطلبز
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نفوذ جامعه ،بهویژه در میان اقشار مذهبی به شمار میآیند ،نفوذ کرده ،از ابزار دیان بهاره
میگیرند و تحلیلهای جانبدارانه ،افراطی و احساسی خود را به نام دین و به کام خود باه
کسانی که دغدغت مذهبی و ذهنی پا دارند ،تحمیل میکنند و آنان را در راستای مناافس
حزبی خود به کار میگیرند.
سیاستبازان و بندبازان حرفهای قدرت ،مردم را مقلد خاویش مایخواهناد .ایان امار
هنگامی که به سیاست و تحلیل سیاسی ریزش مایکناد ،فارد را از اصاالت ،عقالنیات و
تحلیل خود تهی کرده ،به ابزاری در دست دیگران فرومیکاهد« .در بحث از روانشناسای
قدرت ،ترس ،خشم و انواع واکنشهاای خشانِ دساتهجمعای باعاث مایشاوند مردماان
کورکورانه دنبان کسانی بیفتند که در غالب موارد از اعتماد آنها سوءاستفاده میکنند و خود
را بر آنها حاکم مطلق میسازند» (راسل .)913 :2967 ،با این نگاره اسات کاه تحلیالهاای
افراطی ،تقلیدی و یکجانبه در جامعه روا مییابد و پیروان آن گروهها ،هیچ اعتناایی باه
هنجارها ،ارزشها ،افکار و دغدغههای دیگران ندارند .طلبه یا فردی که در این حلقت تقلید
میافتد و از خود دادهای راستین و تحلیلی عقلی و فکرشده ندارد ،سیاستزدهای است کاه
منتظر نگرشهای تندروانه و کندروانه دیگران میماند.
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بر آنان چیره شده که اگر چنان موقعیتز را پیدا کنند ،به هیچکس هیچ حقز نشواهند داد و
همه امتیازات را دربست به خودشان تشصیص مزدهند» (مکارم شیرازی ،9 ،2973 ،د.)212
گاه انحصارگرایی چندان شدید میشود که فردی مانند فرعون ،خطاب به اشراف
میگوید به غیر از خودم ،برای شما خدایی نمیشناسم (قصص )93 :و دیگران را بر گزینش
خدایی غیر از خود ،تهدید به زندان میکند (شعراء .)13 :با تسلط این روحیه ،افراد میپندارند
تنها خودشان حق اعمان قدرت بر دیگران را دارند .امام خمینی به این امر اشاره دارد که
انحصار اگر بشواهد همه چیز را به نفس مادیت تمام کند و برای خودِ آدم باشد ،این
انحصارطلبی فاسد است و در ادامه میگوید اگر شما و ما و هرکدام بشواهیم بهرهبرداری
برای خودمان بکنیم از این شهدایی که خون خودشان را دادند ،ما هم انحصارطلب به آن
معنای فاسدش هستیم (امام خمینی .)112 :27 ،2933 ،ایشان تصریح میکند که انتشابات در
انحصار هیچکس نیست؛ نه در انحصار روحانیان ،نه در انحصار احزاب و نه در انحصار
گروهها ،انتشابات مان همه مردم است (همان.)967 :23 ،
با اذعان به اینکه بیشتر طالب گرفتار این روحیه نیستند ،برخای از روحانیاانی کاه باا
سیاستزدگان و قدرتپرستان همراه میگردند ،به کسانی تبدیل میشاوند کاه در عرصاه
سیاسی خود را حق مطلق میشناسند و سیاستزدگانی تندرو میشوند که غالباب خاود را از
مشرب دین و باورهای دینی سیراب میدانند؛ حاان آنکاه ،آماوزههاای دینای در عرصات
سیاسی هرگز این امر را تأیید نمیکند و همانگونهکه از قرآن کریم ذکر شد ،پنداری است
از طاغوتها که در آیات الهی سرزنش شده است .امام خمینی با توجاه باه انحصاارطلبی
منافقان ،اشاره دارد که خدا انصاف بدهد به آنهایی که انحصارطلب بودناد و مایخواساتند
بهشتی و خامنهای و رفسنجانی و امثان اینها را از صحنه خار کنند (همان .)739 :2 ،ایان
عامل سیاستزدگی به دنبان خود تصورات و تحلیلهای خطرناکی میآورد که میتواند از
تکفیرها ،تفسیقهاا ،تحقیرهاا و زیرپاگذاشاتن بسایاری از حقاو و ارزشهاای اخالقای
سردرآورد .هرچند خوشبشتانه در حوزههای علمیه باا توجاه باه اقتادار روش اجتهاادی و
حضور مراجس ،این گروهها کمتر توانستهاند عرض اندام کنند و فضایی برای جوالن آنها در
حوزه به وجود نیامده است.
ج) تحلیل و رفتارهای افراطی و تفریطی
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در قرآن کریم امت اسالم ،امت «وسط» معرفای شاده اسات« :وَكَذََلِكَ ََََلْنَذاكُمْ أُمَّذًً
وَسَطًا» (بقره« .)229 :وسط» میانت امور و اعتادان در آن اسات (اباراهیم مصاطفی1112 ،م:1 ،

 )2191و برای هدفی به کار میرود که بهدور از افاراط و تفاریط باشاد (الراغاب االصافهانز،
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363 : 2213؛ نک :عسکری .)771 :2963 ،فیروزآبادی مینویسد وسط یعنی عادن و در قارآن
که آمده ،بهمعنای امت عدن است (فیروزآباادی .)339 : 2216 ،طبرسی بر آن است که فرقی
میان عدن و خیر نیست و «وسط» عدن است .برخی «خیر» معنا کردهاند؛ البته معنای هر
دو یکی است؛ زیرا عدن ،خیر است و خیر ،عدن (طبرسی .)112 :1 ، 2216 ،طبعاب وقتی بحث
از «امت» به میان میآید ،رویکرد بحث ،اجتماعی و سیاسای مایشاود (ناک :رشاید رضاا،
193 :1 ، 2222؛ بنسعدی.)77 :2 ، 2213 ،
زمانی که بر فرد ،گروه یا جامعهای جهل حاکم شود ،باید منتظر تندروی و کندروی و
فرمود« :لَايُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً»
در نتیجه ،سیاستزدگی بود .امام علی
(نهج البالغه ،حکمت  .)67در این موقعیت ،نگاه افراطی و تفریطی بر سیاستورزی حاکم
میشود و میتواند با ورود به عرصت عمل ،فضایی آشفته و آسیبزننده را برای فرد و
جامعه به همراه آورد .ویژگی قانون آن است که رفتارها را تنظیم میکند و از افراط و
تفریط بازمیدارد .امام خمینی دراینباره پافشاری داشت که باید همهجا قوانین اسالم
حاکم باشد .ایشان در سانهای اولیت پیروزی انقالب اسالمی ،با توجه به تندرویهای
برخی از انقالبیون و شبهانقالبیون و اعمان خالف قانون آنان میگوید« :اگر بنا باشد هر
جا آدم برود ببیند که دائماب مردم دارند شکایت مزکنند ،من هم خسته دارم مزشوم .خدا
مزداند که من در آن رژیم سابق ،هیچوقت از هیچچیز خسته نمزشدم ،هر فشارى
مزآوردند بر من ،خسته نمزشدم ،حاال دارم از خودمان خسته مزشوم .آخر چرا باید
اینطور باشد .یک فکرى بکنید .اگر دیر بجنبید ،اسالم را در خطر تضییس و رفتن آبرویش
قرار دادهاید .مسئولیم همه ما .هر کارى از من برآید مزکنم .هر کارى هم از شما [مزآید]
باید بکنید .هر فردى که برخالف موازین اسالم دارد عمل مزکند ،بزنند توى سرش
بیرونش کنند» (امام خمینی .)926 :22 ،2933 ،آن افراطها و تفریطها چندان اثر داشته است
که رهبر انقالب اظهار خستگی میکند .باری ،همت این امر آنجاست که افراط و تفریط و
هیجانهای انقالبی ،افراد را به سیاستزدگی میکشاند و تحلیلها و بهتبس آن ،رفتارهایی
خالف اعتدان و میانهروی صورت میگیرد.
د) فعالیتهای خالف شرع و قانون

در هر جامعه ،قانون مدار عمل و رفتار سیاسی و اجتمااعی اسات .هرگااه قاانون زیار پاا
گذاشته شود ،آشفتگی ،امور خالف شرع و سیاستزدگی به همراه خاود مایآورد .قاانون،
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سامانبشش و تنظیمکنندۀ امور است و گروهها و افراد را از آفت خودسری ،خودمحوری و
سرکشی بازمیدارد و جامعه را با روندی پذیرفتهشده از سوی هماه شاهروندان باهساوی
اعتدان و نظم پیش میبرد؛ اما با مال نبودن قانون و رفتارهای خودسرانه که گاه با پندار
احساس مسئولیت و درد دین همراه میشود ،فرد و جامعه سیاستزده میشود .از دیگر سو،
شرع و دستورهای اسالمی همواره بزرگترین مهار برای تنظیم روابط سیاسی ا اجتمااعی
است .کسی که دستورهای الهی را مبنای کار خود قرار دهد و رفتار و گفتار خاویش را بار
اساس آنها انجام دهد ،بهسادگی دچار سیاستزدگی نمیشود و فرد حق خود نمیداناد باه
دیگران تهمت زند ،غیبت کند ،آبروی دیگران را ببرد و بیپروا خالف شرع و قانون عمال
نماید.
در حاکمیت قدرت مطلوب و قانون اسالمی ،منافس همت افراد در جامعه تأمین میشود
و قدرت بهنحو انحصاری در خدمت گروهی خاد نیست .به بیان عالمه طباطبائی ،آنچه
را خداوند بر اساس آموزههای دین فطری برای جامعت اسالمی قرار داده است ،باید
«حکومت انسانی» نام نهاد؛ حکومتی که در آن ،حقو همت افراد حفظ میشود و مصالح
ضعی و قوى ،توانگر و فقیر ،آزاد و برده ،مرد و زن و فرد و جماعت ،همه بهطورمساوى
رعایت میشود؛ حان آنکه در حکومت فردی و خودکامه ،جریان همت امور بر اساس
خواستههای ششص حاکم است و او به دلشواه بر جان ،آبرو و مان مردم حکومت میکند.
در حکومت انسانی ،حقو همت افراد رعایت میشود و قدرت به اراده و خواست آنان
احترام مزگذارد ،بدون آنکه خواست فرد یا اکثریت در آن برتری داشته باشد (طباطبائی،
.)226 :3 ، 2227
امام خمینی ،بیتقوایی عالمان دینی را عنصری آسیبزن معرفی میکند« :آن مقداری
که اسالم از عالمهای بیتقوا صدمه دیده است ،معلوم نیست از مردم عادی دیده باشد»
(امام خمینی .)211 :23 ،2933 ،از دیگر سو ،ایشان همه امور را مبتنی بر قانون میخواست.
پس از پیروزی انقالب درباره خودسری برخی و اثر سوء آن برای اسالم هشدار میدهد که
«من حقیقتاب نگران اسالم هستم .ما اسالم را از چنگ محمدرضا درآوردیم و من خوف این
را دارم که اسالم به چنگ ما مبتال شده باشد؛ بهطوریکه ما هم مثل او یا بدتر از او بر سر
اسالم بیاوریم» و سپس در ادامه نگرانی خود را از آنجا میداند که «آدمهای جاهلای
هستند که به خیان خودشان برای اسالم خدمت میکنند؛ لکن سرخود کاارهایی میکنند
که ضرر به حیثیت اسالم میخورد .همانطوریکه در رژیم سابق بدون میزان اسالمی و
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آنچه در ادامه میآید ،تالشی است در ارائه پارهای از راهکارها برای برونرفت از وضعیت
ناشایست سیاستزدگی در میان برخی حوزویان.
الف) آگاهیبخشی علمی

بیشتر مشکالت انسان از ناآگاهی و بیتوجهی همهجانبه به مسائل پیرامون و امور سیاسی
ا اجتماعی سرچشمه میگیرد .نگاه تکبعدی ،انسان را از شناخت دقیق و عمیق بازمیدارد
و به بازی سیاستگران و قدرتجویان گرفتار میکند .اهمیت علم و آگاهی بوده است کاه
در دنیای جدید نیاز اصالیتارین مؤلفات قادرت ،از «زور و ثاروت» باه «علام ،داناایی و
اطالعات» تبدیل شده است (تافلر .)67 :2971 ،خداوند متعان در قرآن کریم در امار اعماان
قدرت و امور اجتماعی و سیاسی ،بر علم و دانایی تأکید بسیار دارد که پایت همت حرکتهاا
و تکاپوهاست .در کالم الهی بر ارجمندی جایگاه دانش تأکید شده است« :هَذلْ يَسْذََوِی
الََِّينَ يََْلَمُونَ وَ الََِّينَ لَايََْلَمُونَ؛ آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند ،برابرند؟»
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شرعی عمل میکردند ،حاال هم بدون میزان شرعی و عقلی عمل میکنند و این تأس
بسیار دارد .تأس اینکه این نهضت به دست خود ما نهضت اسالمی نباشد؛ اسالمیتش را
از دست بدهد» (نک :همان .)929 :22 ،یکی از اصلیترین رُویههای سیاستزدگی ،زمانی
است که افراد تصور میکنند برای تحقق فکر و پندار خود میتوانند دست به هر کاری
بزنند و قانون کشور اسالمی را زیر پا بگذارند .ازاینرو ،امام خمینی بیان کرد که با انقالب
و جمهوری اسالمی ،بنا نیست تمام دیوارها فرو بریزد و تمام موازین از بین برود و هشدار
میدهد که فکری بکنید! اگر بشواهد اینطور بیقانونی باشد ،چندی نمیگذرد که مردم از
اسالم و نهضت روگردان میشوند .چرا باید اینطور بشود؟ چرا باید ضوابط نباشد؟ اسالم
ضوابط دارد و در ادامه به نیروهای خودسر اشاره دارد که اسالم هر و مر نیست تا
هرکس هر کاری بشواهد بکند .اسالم قوانین دارد .روی قوانین باید عمل بشود .آنها نه
قوانین اسالم را عمل میکنند و نه قوانین دولت را عمل میکنند ،هرکه هر کاری
میخواهد ،میکند (همان).
رفتار خار از روان شارعی و قاانونی از هارکس و باه هار بهاناه ،یکای از مصاادیق
سیاستزدگی است و میتواند مورد سوءاستفادۀ دیگران قرار گیرد .از همین منظر است که
ویژگی جامعت سیاستزده نابسامانی ،نبود تعامل و رفتار کارشناسی ،قانونگریازی و رفتاار
خالف شرع و در نهایت ،نبود آزاداندیشی و انسداد فکری تحلیل میشود.
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(زمر )3 :و در آیهای در بلندمرتبگی عالمان مؤمن میفرماید« :يَرْفَعِ اللَّهُ الََّينَ آمَنُوا مِنْكُ ْم
وَ الََّينَ أُوتُوا الَِْلْمَ دَرََات؛ خدا کسانی از شما را که ایمان آوردهاند و کسانی را کاه باه
آنان دانش داده شده ،به رتبههایی باال میبرد» (مجادله.)22 :
نقل شده است که خطاب به ابنمسعود فرمود« :آنگااه
در حدیثی از پیامبر خاتم
که کاری میکنی ،با آگاهی و عقل انجام بده؛ مبادا کاری را بدون تادبیر ،برناماهریازی و
آگاهی انجام دهی» و سپس به این آیه اشاره میکند (مجلسی )222 :72 ، 2931 ،که «مانند
زنی نباشید که رشتههای خود را پس از محکم تابیدن ،واتابید» (نحل .)31 :این آیه اشاره به
داستان زنی است از قریش به نام «رابطه» که احمق بود« .زنز بوده است توانگر و رعناا،
به خندستانز دوکز فراگرفتز بزرگمقدار ،نشز فرورشتز ،آنگه کنیزکان را فرمودى تا آن
را از هم بازکردندى و تبه کردندى» (سورآبادی2927 :1 ،2931 ،؛ نک :شری الهیجای، 2933 ،
فرمود بار عاالم باه
727 :1؛ مکارم شایرازی .)973 :22 ،2973 ،چنین است که امام صاد
زمانه ،محیط پیرامون ،شرایط و مقتضیات جامعه و بصیر و آگاه به شارایط آن ،شابهههاا،
ناراستیها و اشتباهات هجوم نمیبرند« :الََْالِمُ بِزَمَانِهِ لَاتَهْجُمُ عَلَيْذهِ اللَّذوَابِ ُ» (الحرانای،
976 : 2212؛ مجلسی.)917 :63 ، 2931 ،
امام خمینی با شناختی درست از اوضاع زمانت خود ،با تأکید بار رشاد و تکامال نسال
جوان حوزهها میفرمود «شما نسل جوان حوزههای روحانیت ،باید زنده باشید و امر خدا را
زنده نگه دارید .شما نسل جوانید ،فکرتان را رشد و تکامل دهید» (امام خمینی.)227 :2932 ،
ایشان تصریح میکرد که «مردم معمم نمیخواهند ،مردم عالم میخواهند ،ایان [عماماه]
منتها عالمت علم است .اگر یک وقت خدای نشواسته حوزههای علمیه ما سست شدند در
تحصیل ،سست شدند در اینکه فقاهت را تقویت بکنند ،بدانند که این یک خیانت بزرگای
به اسالم است» (هماو .)123 :27 ،2933 ،با توجه به این نکته است که باید «آگاهی سیاسی،
بینش سیاسی و در معرض سیاستبازیِ سیاستبازان قرار گارفتن» (ناک :خامناهای 11 ،آذر
 )2971را از هم تششیص داد.
ب) سعۀ صدر و شکیبایی
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یکی از جدیترین عواملی که افراد بهسادگی در دام سیاستزدگی مایافتناد ،نباود ساعت
صدر ،ناشکیبایی و عدم تحمل دیگران است؛ روحیهای که انساان را از مسایر گفاتوگاو،
تعادن و اعتدان خار میسازد .متأسفانه آنگاه که عنصر تدین در این امر وارد مایشاود،
مسئله پیچیدهتر شده ،فرد میانگارد با شتابزدگی در تصمیم و عمال ،باه وظیفات دینای
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میپردازد .چنین است که گاه حق و ناحق ،راست و دروغ و سره و ناسره در هام آمیشتاه
میشود و فرد در فوران احساسات ،مسیر را گم میکند .در مقابل این روند ،فضیلتی بزرگ
میفرماید:
به نام سعت صدر و شکیبایی وجود دارد .خداوند درباره پیامبر گرامی اسالم
«أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؛ آیا سینهات را گشاده نکردیم؟» (انشراح .)2 :یاا از خواساتههاای
در کاوه طاور آن اسات کاه« :رَبِّ اشْذرَحْ لذ صَذدْری» و خداوناد
حضرت موسای
هدایتگری را در کنار شرح صدر میآورد « :فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ
وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجََْلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرََاً كَأَنَّما يَصَََّّدُ فِ السَّماءِ؛ هارکس را خادا
بشواهد هدایت کند ،سینهاش را برای پذیرش اسالم میگشاید و هارکس را کاه بشواهاد
گمراه کند ،سینهاش را تنگ و سشت مینماید ،گویا میخواهد به آسمان باال رود» (انعاام:
.)217
به بیان صاحب کشاف کسی که خداوند بشواهد او را هدایت کند و به او لط نماید،
کسی است که خود لطفی دارد؛ اما کسی که بشواهد گمراه کند و خوار سازد ،آن است که
لطفی ندارد .پس سینت او تنگ است ،مانس الطاف الهی میشود و حق را قبون نمیکند
فرمود« :مَنْ ضاقَ صَدْرَهُ لميَصْبر عل اداءِ
(نک :زمششری)62 :1 ، 2217 ،؛ لذا علی
حقٍ؛ کسی که سینهاش تنگ باشد ،توان انجام حق را ندارد» (مجلسی.)31 :77 ، 2931 ،
آن حضرت ظاهراب قبل از جنگ صفین ،بهدرستی دو عنصر مهم پرچمداری مبارزه را
طرح میکند؛ یکی عنصر زیربنایی آگاهی و بصیرت است که در بند قبل بدان اشاره
کردیم و دیگری صبر و شکیبایی« :وَ لَايَحْمِلُ هَََا الََْلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الَِْلْمِ
بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ» (نهجالبالغه ،خطبه  )279و شگفتا که در ادامت همان فتنت صفین است که
خوار  ،مظهر بیصبری و سینهتنگی شدند و با فهم ناقص و عمل شتابزدۀ خود ،در زمینِ
معاویه و عمر و عاد بازی کردند و چندان دایرۀ اسالم در چشم آنان تنگ شد که
نیز از آن خار گردید؛ لذا آن حضرت در ادامه به عدم شتابزدگی در عمل
علی
سفارش میکند و اینکه رفتارها باید همراه با تحلیل ،شناخت و بررسی باشد« :فَامْضُوا لِمَا
تُؤْمَرُونَ بِهِ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَ لَا تََْجَلُوا فِ أَمْرٍ حَََّى تَََبَيَّنُوا فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ
أَمْرٍ تُنْكِرُونَهُ غِيَراً :پس آنچه را به شما فرمان داده شده ،انجام دهید و در برابر آنچه نهز
شده ،توقّ نمایید و در هیچ کارى عجله نکنید تا به اندازه کافز درباره آن تحقیق کنید؛
زیرا ما در برابر آنچه نمزپسندید ،راههاى تغییر [و جایگزین] داریم» (همان).
ویژگی انسانِ داراى شرح صدر آن است که زود تحت تأثیر منافس سیاست و مطامس
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دنیا قرار نمیگیرد و لذا «هرچه از کمان و جمان و مان و منان و دولت و حشم در خود
ببیند ،به آن اهمیت ندهد» (امام خمینی .)997 :2933 ،پس او احساساتی نیست و با شکیبایی،
دیدگاه دیگران را تحمل میکند و آنان به صرف اینکه با او مشال اند ،شایستت نکوهش
نمیداند؛ چه رسد به آنکه بشواهد با آنان برخورد عملی یا شدید کند .گروه خوار  ،مظهر
ناشکیبایی در صدر اسالم بود که با نگرش کوتهبینانه و سینت تنگ خود ،هیچ مشال و
حرف ناموافقی را برنمیتافت .پس از انقالب اسالمی ،گروه فرقان که پایهگذار آن مدتی
دروس طلبگی نیز خوانده بود ،چندان ناشکیبا بود که همگان جز خود را بر باطل میدید و
حاضر به شنیدن سشن دیگران ا هرچند مستدن ا نبود .او بر این باور بود که همت حقایق
را تنها او میداند و دیگران ،منحرف شدهاند .دایرۀ این انحراف چندان گسترده شد که
شهید مطهری و شهید مفتح را نیز در آن جای دادند؛ لذا این جریانها در عقیدۀ ناپشتت
خویش بسیار استوار و پابرجا هستند ،از آن دفاع میکنند و خیلی زود به نفا  ،فسق،
ارتداد ،کفر و قتل دیگران حکم میدهند .در این گروهها و افراد سیاستزده ،غالباب از
واژگان «همه یا هیچ» و «صفر و صد» استفاده میشود .برای مقابله به این روحیه ،صفت
نیک تحمل مشال  ،اندیشت متفاوت و گشادگی سینه که در آیات و روایات بر آن تأکید
فراوان شده است ،باید در میان حوزویان و طالب جوان و انقالبی گسترش یابد و نهادینه
شود تا آنان بتوانند در کنار خود ،مشالفان سیاسی و فکری را تحمل کنند و باور کنند که
در فرایندی استداللی و گفتوگویی میتوان به نتیجت مطلوب و دیدگاه صائب نزدیک شد؛
آنسان که در صدر اسالم ،نهتنها این کار در مسائل سیاسی ا اجتماعی امری سهل بود،
بلکه در مسائل بنیادین اعتقادی ،پیشوایان معصوم سشن مشال را میشنیدند و صبورانه
بدان پاسخ میدادند.
شهید مطهری با توجه به روحیت رواداری و گفتوگو در میان مسلمانان صدر اسالم که
اشاره میکند
موجب رشد آنان گردید ،به جریان مفضل ،یکز از اصحاب امام صاد
که به مسجد پیغمبر رفته بود تا دو رکعت نماز بشواند ،اما مزبیند یکز از مادّیگرایان آمد
کنارش نشست .بعد رفیقش آمد نشست و بعد یک رفیق دیگر .آنگاه شروع کردند با هم
صحبتکردن و بلند حرف مززدند که او در نماز ،حرفهایشان را مزشنید .یکز مزگوید:
این حرفها چیست ،خدا یعنز چه ،مگر جز طبیعت چیز دیگرى وجود دارد؟ بعد صحبت
پیغمبر را مطرح مزکنند که مرد نابغهاى بود و مزخواست در جامعه خودش تحولز ایجاد
کند ،فکر کرد بهترین راه تحون این است که از راه مذهب وارد شود .نماز مفضّل که تمام

ج) تقویت اعتدال و عقالنیت

عدن در مفهوم اخالقی و فاردی آن ،زیربناای همات عادالتهاای سیاسای ،اجتمااعی و
اقتصادی است .هنگامی که فرد به عدالت متص میشود ،عقل عملی او کاه منباس همات
رفتارهای فردی و اجتماعی است ،به عقل نظری گردن مینهد (مسکویه .)21 : 2933 ،غالباب
سیاستزدگی ناشی از ناعدالتیهای انسان است که گاه در تبعیت بیقیدوشرط از گروههای
سیاسی جلوه میکند؛ اما هنگامی که در رویکردی اعتدالی ،رهبریِ جان و روان خویش را
به عقل میسپارد و از دستاوردها و دستورهای حکمت نظری پیروی میکناد ،باه فهمای
عالمانه و میانهرویِ مطلوب دست مییابد و با ایان سارمایه وارد اجتمااع مایشاود .اماام
علی میفرماید :یکی از فضایل چهارگانت انسان ،عالوه بر حکمت ،پاکدامنی و قادرت،
2
عدالت است که بنیان و استواری آن در اعتدان قوای جان است (مجلسز.) 32 :73 ، 2931 ،
ورود به سیاست و داشتن روحیت جهاد در راه خدا و تالش برای رسیدن به هادف نیاز

عوامل سیاستزدگی در میان حوزویان و راههای برونرفت از آن

شد ،شروع کرد به پرخاش .آنها گفتند :تو اون بگو از اتباع چه کسز هستز؟ اگر از اتباع
امام جعفر صاد هستز ،ما در حضور او این حرفها را مزگوییم ،ده درجه باالتر هم
مزگوییم ،یک ذره هم عصبانز نمزشود .حرفهایمان را مززنیم تا دلمان خالز مزشود.
او هم آنچنان گوش مزکند که اون فکر مزکنیم به حرفهاى ما معتقد شده است؛ وقتز
که حرفهایمان تمام شد ،آنها را یکز یکز رد مزکند (مطهری.)291 :12 ،2931 ،
با توجه به این رویکرد ،رهبر انقالب نیز با اشاره به تحمل اندیشهها و افکار گوناگون
در حوزهها ،به این امر اشاره میکند که مرحوم مجتبی قزوینی مشرب ضدیت با فلسفت
حکمت متعالیه ،مشرب ملّاصدرا داشت .امام چکیده و زبدۀ مکتب ملّاصدراست؛ اما
مرحوم مجتبی قزوینی نه فقط امام را قبون داشت ،بلکه امام را ترویج میکرد تا وقتی
زنده بود .ایشان بلند شد از مشهد آمد قم ،دیدن امام .مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی در
مشهد ،جزو برگزیدگان و زبدگان همان مکتب بود؛ اما ایشان جبهه رفت .از لحاظ مشرب و
ممشا مشال ؛ اما از لحاظ تعامل سیاسی ،اجتماعی ،رفاقتی ،با هم مأنوس؛ همدیگر را تحمل
میکردند .وی سپس تأکید دارد که در قم باید اینجوری باشد (خامنهای 3 ،آذر .)2936

« .2الفضائل أرْبًَُ أَناس :أحدها الحكمً و قوامها ف الفكرة و الثان الَفًّ و قوامها فذ الشذهوة و الثالذ
القوة و قوامها ف الغضب و الرابع الَدل و قوامه ف اعَدال قوى النف ».
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باید پایهای عقالیی داشته باشد ،ناه آنکاه فارد بادون برناماهریازی ،در برناماه و نقشات
خودمحورانت سیاستبازان قرار گیرد .حتی باید خروش و تاالش انقالبای را هام عاقالناه
هدایت و رهبری کرد .نمیتوان باور داشت که چون طلبهای انقالبی است ،پاس هرگوناه
که میخواهد یا تششیص میدهد ،هرچند برخالف عقل و اعتدان و انصااف باشاد ،عمال
کند؛ آنگونهکه نمیتوان به همین بهانه با آباروی دیگاران ،هرچناد مشاال باشاند و در
جریان سیاسی مقابل ،بازی کارد .هار کااربری در عرصات سیاسات ،باهویاژه طاالب و
روحانیان ،باید ارزشهای عدالتآور ،اخالقی و اسالمی ،مانند حفظ آباروی ماؤمن ،حفاظ
کرامت انسان ،غیبت نکردن ،تهمت نزدن و دروغ نگفتن را وجهات رفتاار ،گفتاار و کاردار
خویش قرار دهد .چنین نیست که انقالبی بودن بهدور از عقالنیت باشد .درعاینحاان کاه
انسان ،انقالبی است و بر ظلم میشورد و میتازد ،عاقالنه و بر اساس معیارهای خردورزی
و اعتدالی عمل میکند و از چارچوب قوانین و اخال اسالمی خار نمیشود.
اصل محوری انقالبی بودنِ حوزویان همیشه همراه با تدین ،حفظ ارزشها و رویارویی
با ستم و ستمگر بوده است و اینکاه طاالب و روحانیاان تاالش خاود را بارای قادرت و
قدرتپرستی یا قدرتگرایی دیگران صرف نکردهاند و دین خود را قربانی دنیاای دیگاران
قرار نساختهاند .دراینمیان ،منفعت و مصلحت جامعات اساالمی ،حاکمیات قاوانین الهای،
معنویت و تقوا در کنار اعتدان و عقالنیت ،حضوری جدی و همیشگی در میان انقالبیان و
فعالیتهای سیاسی آنان داشته ،همین روحیه بوده است که آنان را از گروههاای التقااطی
مانند فرقان جدا کرده است .با توجه به پیامدهای منفی و خطرنا فکری و عملی افراط و
تفریط است که رهبران جریان انقالبی در حوزههای علمیه ،همواره طالب را از رفتارهاای
افراطی و تفریطی پرهیز دادهاند« .به من کراراب اطالع دادند که بعضی از جوانها و بعضای
از بیخبرها یا اششاصی که با طرح وارد شدهاند و آنها را اغفان کردهاند ،به بعضی از مراجس
بزرگ اسالم اهانت میکنند .یک جریانی در کار است که نسبت به علمای بالد ،نسبت به
اهل علم ،نسبت به علمای جماعات ،اهانت بکنند» (امام خمینی .)112 :27 ،2933 ،با توجه به
همین رویکرد ،امام خمینی یکی از کسانی بود که بهجد تقویت اعتدان و رهایی از افراط و
تفریط را به طالب حوزههای علمیه توصیه میکرد .ایشان با ارساان ناماهای باه آیاتاهلل
مشکینی چنین نوشت« :شما از قون من به فرزندان انقالبزام بفرمایید که تندروى عاقبت
خوبز ندارد» (همان .)967 :12 ،ایشان همچنین در نامهای به شورای مادیریت حاوزههاای
علمیه تأکید دارد که «به فرزندان خوب و انقالبازام سافارش مازکانم کاه ساعز کنناد

د) تقویت روحیۀ اجتهاد و آزاداندیشی

یکی از مؤثرترین راهکارها برای پایان دادن و کم کاردن درصاد سیاساتزدگای در باین
حوزویااان ،تقویاات روحیاات اجتهاااد ،آزاداندیشاای و روا انصااافورزی در تحلیاالهااا و
گفتوگوهاست .در گسترۀ تاریخ ،روش اجتهاد ،همیشاه هماراه باا روحیات آزاد فکاری و
پیروی از برهان بوده است .حوزویان با غلبت این روحیه ،کمتر دچار احساساات بایپایاه و
پیروی از استدالنهای سست میشدهاند؛ آنگونهکه همین روش ،روحیت تحمل و مدارا با
مشالفان فکری خود را به آنان آموخته است .به نظر میرسد سرایت این روش و روحیه از
کاوشهای علمی به عرصت عملی و سیاست ،میتواند راهکاری استوار در جهت پرهیاز از
سیاستزدگی باشد؛ همانگونهکه آزاداندیشی و نقد منصفانه و مساتدن ،سانت همیشاگی
حوزههای علمیه بوده است .امروزه نیز میتوان با روا هماان روحیاه ،جلاو آسایبهاای
احتمالی ناشی از سیاستزدگی را گرفت .واقعیت به ما میگوید که سیاستزدگی ،گارایش
کامل و نامستدن به یک جریان سیاسی یا اندیشه یا فردی خاد است؛ حان آنکه «آزادی
فکر این است که انسان در فکرش آزاد و بدون اینکه متمایل به یاک طارف باشاد ،فکار
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تندروى نکنند که تندروى باعث شکست خودشان مزگردد» (همان.)931 :
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز با هشدار به خطر انقالبزدایی از حوزهها ،بر این
مسئله تأکید دارد که عال آن ،تدبیر و فکر الزم دارد و باید افراد صاحب فکر بنشینند،
فکر کنند ،با کارهای سطحی ،با فریاد کشیدن که احیاناب در یک جلسهای آدم داد بکِشد و
به یکی اعتراض کند ،با این حرفها مسئله درست نمیشود .راه ،اینها نیست .راه ،فکر
کردن و اندیشیدن و حکمتآمیز برنامهریزیکردن ،مجموعههای برنامهریزیشده را تهیه
کردن و دنبان کردن است (نک :خامنهای 17 ،اسفند  .)2937ایشان در جایی دیگر نیز با بیان
اینکه بارها گفته و باز تکرار میکند ،باور دارد که جوان مملکت باید در همه میدانها
حضور و آمادگی داشته باشد؛ منتها با انضباط ،و سپس مشالفت خود را با کسانی که از
روی بیانضباطی به دانشگاه حمله میکنند ،اعالم کرده ،میگوید این کار با هر نامی
انجام بگیرد ،غلط و محکوم است .اگر با نام دفاع از دین هم انجام بگیرد ،غلط است .اگر
با نام دفاع از والیت هم انجام بگیرد ،غلط است .مگر من بارها نگفتهام که در اجتماعاتِ
کسانی که مشال اند ،هیچکس نباید رفتار خشونتآمیز داشته باشد (خامنهای 11 ،تیر )2973؛
لذا باید رفتارهای غیرعقلی و نامنصفانه را کنار نهاد و بهجای آن ،عقالنیت ،اعتدان و
مدارای سیاسی را که در تقابل با سیاستزدگی است ،جایگزین کرد.
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بکند» (امام خمینای .)231 :22 ،2933 ،فکر آزاد ،طالب علم دیان را از گرویادن بایمنطاق و
سطحی به گروههای سیاسی و جانبداری از آنان به هر قیمت بازمیدارد .باا آزاداندیشای و
به تعبیر رهبر کبیر انقالب اسالمی «با تبادن افکاار و اندیشاههاای ساازنده ،بایاد مسایر
رقابتها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط پا نمود» (همو.)32 :2931 ،
در آیات قرآن کریم ،اصل روحیت آزاداندیشی به رسمیت شناخته شاده اسات و آیااتی
مشتل بر این امر داللت دارد .یکی از آیاات مشاهور ایان بااب چناین اسات « :الَّذَِينَ
يَسََْمَُِونَ الْقَوْلَ فَيَََّبَُِونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الََِّينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ؛ به
سشن گوش فرا مزدهند و از بهترین آن پیروى مزکنند .ایناناند که خدایشان راه نموده و
ایناناند همان خردمندان» (زمر.)23 :
در تفسیر الصافی آمده است افرادی که میشنوند و انتشاب میکنند ،کسانیاند که حق
و باطل را تششیص میدهند و قون برتر را برمیگزینناد .ساپس فایض کاشاانی از اماام
کاظم نقل میکند که« :انّ اللَّه بشّر اهلَ الَقل و الفهم ف كَابه فقال فَبَشِّرْ؛ خداوند
به اهل عقل و فهم بشارت داده است ،با این قون کاه فرماود "فبشَّذر"» (فایض کاشاانی،
 .)923 :2 ، 2211به همین دلیل در آخر آیه فرمود« :أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْباب» .افرادی که
دارای آن ویژگی هستند ،دارای عقل و فهماند؛ آنان با خرد خویش برمیگزینناد و قادرت
جداسازی دارند.
2
بههرروی ،این آیه و دیگر آیات بر شنیدن اقوان گوناگون تأکیاد دارد و مفاروض آن
است که زمینه برای طرح دیدگاههای مشتل در جامعه وجود دارد .صاحبان فکر این بستر
را مهیا میبینند تا دیدگاه خود را بیان کنند و زمینه بارای صااحبان عقال فاراهم آیاد تاا
گزینش نمایند .پس در جامعه اسالمی آزادانه دیدگاههای مشتل ارائاه مایشاود و افاراد
میتوانند سنجشگرانه قون حق را برگزینند و به راه صواب برسند .الزمت همت ایان اماور،
آزاداندیشی است .شنیدن ،در کنار هم قارار دادن ،مقایساه و گازینش در فضاایی آزاد رخ
میدهد و این مسئله در عرصت سیاسی بیش از هر بحث دیگر جایگاه دارد« .طبق این آیه،
در صورتی تبعیت از احسن اقوان میسر است که چندین راه و کالم باشاد و شانیدن هماه
 .2آيات مانند «ادْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمًَِ وَ الْمَوْعِظًَِ الْحَسَنًَِ وَ َادِلْهُمْ بِالََّ هِ َ أَحْسَنُ» (نحل )521 :يا
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آنها ممکن .اگر آزادی بیان نباشد ،طبعاب امکان بروز اندیشههای مشال وجود ندارد تا مردم
بتوانند اقوان مشتل را مقایسه و بهترین آن را گزینش کنند؛ پس این دستور قرآنی فقاط
در سایه آزادی تبادن افکار و نقد و مقایسه آنها ممکن میگردد» (ناک :ایاازی.)233 :2973 ،
امر میکند با مشالفان و آناان
بنابراین ،خداوند در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسالم
که دیدگاه تو را نمیپذیرند ،با شیوۀ نیکو جدن کن .میدانیم که گفتوگو و جادن ،بادون
طرف مقابل و دیدگاه مشال معنا ندارد .نفرمود دیدگاه حق خود را بر آنان تحمیل کان و
آنان را مجبور ساز آن را بپذیرند ،و نفرمود به هر نحوی که دوست داری آنان را باه دیان
حق فرا بشوان ،بلکه ایشان امر میشود که با مشالفان مجادلت نیکو داشاته بااش .الزمات
گفتو گو و جدان آن است که طرف مقابل و مشال بتواند سشن خاویش را بیاان کناد و
بدون هراس از صاحبان قدرت ،آن را مطرح سازد .این رفت و برگشتهای استداللی ،حتی
اگر از سوی منکر رسالت و معاد هم باشد ،باید در بستری علمی و گفتوگویی انجام شود.
وقتی در مسائل بنیادین توحید و معاد ،این جدانها و کشمکشهای علمی وجود دارد ،باه
طریق اولی در حوزۀ سیاسی و اجتماعی ایان آزادی بایاد وجاود داشاته باشاد کاه حاوزۀ
سیاست ،عرصت دیدگاههای متکثر ،متعارض و متفاوت است.
امام خمینی با بهرسمیتشناختن اختالف سلیقهها و برداشتها ،تأکیاد دارد کاه اماروز
هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد تا این امور ،دلیل بههمخوردن الفت و وحدت طالب
و علمای متعهد گردد .ممکن است هرکس در فضای ذهن و ایدههای خود به عملکردهاا،
مدیریتها و سلیقههای دیگران و مسئوالن انتقادی داشته باشد؛ ولی لحن و تعاابیر نبایاد
افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی و ابرقدرتها که همه مشاکالت
و نارساییها از آنان سرچشمه گرفته است ،به طرف مسائل فرعی منحرف کناد و خادای
ناکرده همه ضع ها و مشکالت به حسااب مادیریت و مسائوالن گذاشاته شاود و از آن
تفسیر انحصارطلبی گردد که این عمل کاامالب غیرمنصافانه اسات (اماام خمینای:12 ،2933 ،
 .)139با همین نگرش است که امام خمینی ،دردمندانه جریان تحجر را کاه مظهار تفکار
بستهاند و حاضر به پذیرش دیگران نیستند ،چنین معرفی میکند که عدهای مقدسنماای
واپسگرا همه چیز را حرام میدانستند و هیچکس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد
علم کند .خون دلی که پدر پیرتان از این دستت متحجر خورده اسات ،هرگاز از فشاارها و
سشتیهای دیگران نشورده است (همان :د .)173سنگ بنای تحجر از آنجا آغاز مایشاود
که فکر و برداشت خود را حق میداند و دیگران را باطل و خار از دایرۀ شریعت .باا ایان
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پندار ،عقالنیت که با گفتوگو و تبادن اندیشه گسترده میشود ،از جامعه رخت برمیبنادد،
آن هم گفتوگویی که با آزادی ،معنادار و ممکن میشود.
شهید مطهری بر آزاداندیشی و بایستگی تقویت آن ،چنین با قاطعیت سشن میگوید:
«من این را بهطورقاطس عرض میکنم هر زمانی که قطب مشال از عقیده حق گرفته
شود ،خود عقیده حق طبعاب بهسوی فساد میگراید؛ یعنی عوامالناس میآیند در اطراف این
عقیده حق ،آنچنان میبافند و مشلوط میکنند؛ آنقدر چرند به آن اضافه میکنند که
عقیده حق بهدست طرفدارها آسیب میبیند .همیشه زیانهایی که عقیده حق بهدست
طرفدارانش دیده ،بهدست مشالفانش ندیده است؛ پس حتی از جنبه مصالح کلی هم وجود
قطب مشال ضروری است» (مطهری .)226 :2932 ،رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر این
باور است که در حوزهها ،صاحبان فکر باید بتوانند اندیشت خود را در محیط تشصّصی،
بدون هوچیگری ،بدون عوامفریبی و جنجان تحمیلی مطرح کنند و نقّادی شود؛ یک
وقت بهطورکامل رد خواهد شد ،یک وقت بهطورکامل قبون خواهد شد ،یک وقت هم در
نقادی اصالح خواهد شد و شکل صحیح خود را بهدست خواهد آورد .این اتفا باید بیفتد.
در حوزه ،نقادی یکی از محورهای اصلی است (خامنهای 3 ،بهمن .)2932
 .5نتیجه

در این مقاله کوشیدیم برخی از عوامل سیاساتزدگای را در میاان حوزویاان باا رویکارد
استقرایی بررسی کنیم .بیان شد که دراینمیاان ،عاواملی مانناد پیاروی بایچاونوچارا،
خودحقپنداری ،انحصارطلبی ،تحلیلهای تندروانه و فعالیتهاای خاالف شارع و قاانون،
نقش اساسی بازی میکنند و راهکارهایی را برای رویارویی با این پدیده پیشنهاد کردیم .با
توجه به آنچه آمد ،به چند نکتت کلیدی میپردازیم که شاید برخی از زوایای پیدا و پنهاان
این بحث را بیشتر آشکار سازد:
( )2به یاد آوریم که هر دو سر طی افراط و تفریط ،خطرنا است .امام خمینی از
یک سو به «مقدسین ساختگی» که از سیاست کناره میجویند ،میتازد و از دیگر سو،
همیشه هشدار میدهد که طالب انقالبی مراقب باشند به تندروی سیاسی گرفتار نشوند.
( )1انقالبیگری بهویژه در حوزهها باید مرزی شفاف و دقیق در برابر تنادروی داشاته
باشد .تندروی غالباب همراه با عمال بارخالف ماوازین شارعی ،اخالقای و قاانونی اسات؛
همچنانکه حوزۀ انقالبای ،رهیاده از تحجرگرایای اسات کاه غالبااب از فعالیات و اصاالح
اجتماعی برکنار است و نواندیشی را برنمیتاباد؛ هماانگوناه کاه انقالبای باودن ،مارزی
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مششص در برابر تجددگرایی و گرایش بیضابطه به نوگرایی دارد .با این مرزکشیهاسات
که انقالبیگری در کنار شاخصهایی چون عقالنیات ،قاانونگرایای و تقاوای سیاسای ا
اجتماعی ،معنایی روشن مییابد و راهبر حوزهها بهسوی اهداف مطلوب خواهد بود.
( )9به نظر میرسد اقتدار مدنی حوزهها و روحانیت ،امری است که نبایاد کامرناگ و
شکسته شود؛ درحالیکه با کژکارکرد سیاستزدگی ،اقتدار مدنی حوزه سسات شاده ،آن را
زیر سؤان میبرد و به اقتداری که همواره در میاان ماردم جایگااهی بلناد داشاته و دارد،
خدشه وارد میکند .ازاینرو ،عاالم روحاانی کاه همیشاه پنااه مظلوماان ،ساتمدیدگان و
بیپناهان بوده است ،شأن و منزلتی پایین و در حد یک جریان کوچک یا بازرگ سیاسای
مییابد؛ جریانهایی که غالباب در پی کسب قدرت خویشاند .حوزویان همچنان باید باهدور
از بازی سیاست احزاب ،بهطورمستقل در امر سیاسات ورود کنناد .هرچناد ممکان اسات
تحلیل یک عالم حوزوی به گروهی سیاسی نزدیکتر باشد ،این امر بهمعنای آن نیست که
از نقش پدری ،اصالحی ،اندرزی و راهبری حوزهها بارای ماردم و جریاانهاای سیاسای
کاسته شود.
( )2در گذر زمان ،آزاداندیشی ،نقادی ،اعتراض علمی و مباحثت چالشی ،ویژگی حوزهها
بوده است ،بدون آنکه یکی از طرفین به تکذیب ،تفجیر ،تفسیق یا تکفیر دیگری بپاردازد.
این نکته در مجادالت علمی امری پذیرفته و نیک تلقی شده و میشود؛ اما با تأس بایاد
گفت این روش وارد عرصت مناقشات سیاسی نشده است .کمتر زمانی رخ داده است که در
فضایی کامالب علمی و منطقی ،نمایندگان دو اندیشه و جریان سیاسی رو در روی هم قارار
گرفته ،دیدگاه خود را در فضایی استداللی و آرام نقد و بررسای کارده باشاند .نفاس ایان
مناظرههای علمی ا سیاسی ،جلو بسیاری از سیاستزدگیها را میگیرد؛ امری که در زمین
جهل و تعصب رشد مییابد ،اما با مناظرۀ فکری ،دستکم افاراد دیادگاههاای مشتلا را
میشنوند و سپس با چشمی باز یک نظریاه را برمایگزینناد .اگار تحلیالهاای عواماناه،
سطحی و غیرکارشناسی از سوی نابلدان یا سیاستبازان در تریبونی یکطرفه ارائه شاود،
فضای مواجهت تشصصی ،کارشناسی و علمی بسته میشود و سبکمغازی و یااوهگاویی،
جایگزین بحث علمی میگردد و در جامعه چنین القا میشود که تنها دیادگاه کارشناسای
حوزوی ،همان است که ارائه شده است؛ لذا هم پرسشها پاسخ منطقی نماییابناد و هام
صاحبان نظر و رأی کنار گذاشته میشوند.
( )7واقعیت آن است که در دنیای امروز ،سیاست غالباب بهدور از ادب و آداب اسالمی
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است .گروهها و احزاب برای رسیدن به اهداف خود ،گاه بهطورناگفته و نانوشته بر این
باورند که هدف ،وسیله را توجیه میکند؛ پس برای رسیدن به قدرت ،هر کاری انجام
میدهند و هر آنچه را به نفس خویش میانگارند ،میگویند و مهار و معیارهای بزرگی چون
تقوا ،اخال و ارزشهای اسالمی ا انقالبی و انسانی فراموش شده است .به بیانی کوتاه،
قدرت برای قدرت و برای سود بیشتر ،هدف نهایی آنان است؛ اما روحانیت اصیل شیعه و
حوزههای علمیه ،همیشه در افق اندیشت خود تقوای الهی و پرهیزکاری را بهعنوان اصلی
خدشهناپذیر پذیرفتهاند .طبیعی است در این دنیای وانفسای سیاست ،بنا نیست حوزویان در
بازی طراحیشدۀ بازیگرانی چنین قرار گیرند؛ پس در این نگرش ،انقالبی بودن ،در کنار
تدین و ورع تعری میشود و هیچگاه معنویت و تقوا فراموش نمیگردد؛ اصولی بنیادین
که فرد و نهاد را از سیاستزدگی دور میسازد.
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