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  *آن یننو یها و چالش یتروحان یاقتدار مدن

  

 

 23/21/2931 تاریخ تأیید:  21/7/2931 تاریخ دریافت:

 ** فراتی عبدالوهاب

 
 ی،اجتملا   یاصل   یازهایاز ن یکی  یهگرفته بر پا شکل یجهت که سازمان یناز ا یتروحان
بله   یرانآنها در ا ینتر و البته قدرتمند یجامعه مدن یاز نهادها یکیاست،  ینبه د یازن یعنی

مناسل  آن   یو اجلرا  یلن د یجو ترو یغتب  ین،نهاد، فهم د ینا یذات یژه. کاروآید یشمار م
بدانها اضافه کند.  مندی یختار یفممکن است وظا یخی،خاص تار یطاست که البته در شرا

 یاسلی س یدر مقابلل نهادهلا   ی،جامعه مدن دهندة یلتشک ی نوان واحدها به یمدن ینهادها
خلود را بلدون    «یکنش جمعل »است که  ینآنها ا یزکنندهمتما ی. وجه اص شوند یمطرح م

 یل  از  یلت، مثل روحان یسازمان یترو، مدن نیازا دهند؛ یسامان م یاسیس یتاجبار و آمر
حفلظ   یگر،د یو از سو یاسیس یتنشدن و حفظ استقالل آن از حاکم  یاسیسو در گرو س

 یلروزی پل  از پ  یهلا  در سلال  همله،  یناست. باا یآن در جامعه اسالم یا تبار و کارآمد
بله وجله    ی،از ارکان حکومت اسالم یبه برخ یتو ورود روحان یشکوهمند انقالب اسالم

 یلن کاسته شلده اسلت. ا   یا حوزه ینآن در چن یتوانمندو از  یدهرس یبنهاد آس ینا یمدن
خود داشته باشد  یسنت یبه کارکردها یتبر لزوم بازگشت روحان یدیتأک ینکهمقاله بدون ا

اقتدار  دهنده یل وامل تق  کوشد یبخشد، تنها م یانپا یو به حضور خود در حکومت اسالم
انلد و چگونله     وامل کدام ینا کهینکند. ا یلتح  یرچند دهه اخ یرا ط انیتروح یاجتما 
مقالله   یلن اسلت کله ا   ییهلا  الشعاع قرار دهند، پرسش نهاد را تحت ینا یتاند مدن توانسته

 آنهاست. یدرصدد بررس
 

 .یتموقع ییرتغ ی،شدن، پادگفتمان، کارآمد  یبحران اعتماد، عرف یاسی،نظام س :ها هکلیدواژ

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

 .برگزار خواهد شد 2931فرهنگ اسالمی در اسفند 
 .(forati129@yahoo.com) یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یاردانش **
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 مقدمه. 1

های پس  از پیسروزی انقسالس اسسالمی      تدریج در سال نهادی است مدنی که به ،روحانیت

 واقس  احسراز برخسی مناصسب سیاسسی      عهده گرفته اسست. در برخی از مناصب دولتی را بر

بسودن ایسن نهساد افسزوده       مدنی آنان کاسته و بر سیاسی هاز وجه ،نابرخی روحانی از سوی

ارزیسابی  دی است کسه بایسد   متعد تردید این حضور، واجد پیامدهای مثبت و منفیِ است. بی

 کوشسی   مسی از نتسایج مثبست چنسین حضسوری،      ای . در این مقاله ضمن برشمردن پارهشود

 . بسه همسین دلیسر در   کنسی  تسری   ارزیابی دقیق رامدنی روحانیت  ةوجه های کنونیِ چالش

هسا اشساره    ترین این چالش به مه  ،نتایجی  کوشید ضمن اشاره به چنین یاین مقاله خواه

  . ینمای

 گری روحانیت و نتایج آن تصدی. 2

دهسد   مروری بر تجربه چهار دهه اخیر حضور روحانیت در ارکان نظام اسالمی نشان مسی  

 اسست  انجامیسده به نتایج و پیامدهای مختلفسی  حضور در ارکان مختلف حکومت اسالمی، 

عالقسه دارنسد،    شناسی دیسن و نهساد متسولی آن    برای کسانی که به جامعه که توجه به آنها

تسوان از منظرهسای    و پیامسدهای چنسین حضسوری را مسی    ها  اهمیت دوچندانی دارد. آسیب

 رغسس  وجسسود د و آنهسسا را در آسسستانه آگسساهی روحانیسست نهسساد. بسسه  کسسرمختلفسسی بررسسسی 

در ارکسان   یست حضسور روحان  هسای  تآفس  یدشسا رسد  هنوز ه  به نظر می ،چنین پیامدهایی

در  ،بسه سسخنی دیگسر    .نبسود  یافست،  یکه اگر او حضور نم یطیکمتر از شرا ،ینیحکومت د

اگر او چنین حضسوری پیسدا   ارزیابی نتایج حضور روحانیت در قدرت الزم است فرض شود 

کرد و میان پیامدهای حضور و عدم حضور آنان در سپهر  چه پیامدهایی بروز می ،کرد نمی

بسه خسدمات متقابسر روحانیست و دولست       اشساره  ،با وجود این .داد دولت، چه تفاوتی رخ می

باشسد و  ثرگساار  اانداز مثبت ما بسه ایسن مقالسه     تواند در چش  میاسالمی در چند دهه اخیر 

تر نمایسد. ایسن دسستاوردها     انیت را در حراست از این دستاوردها حساسمجموعه نهاد روح

 ند از:ا عبارت
 نتایج مثبت حضور روحانیت در حاکمیت سیاسی  (الف

های واقعی و مه  زندگی اجتماعی و ارتقای آنان  ها و روحانیت با عرصه آشنایی حوزه (2)
 ؛بینانه با نیازها و مسائر در رویارویی واق 
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های  ها و بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای رشد حوزه شدن زمینه  فراه  (1)

 ها از فشارها و تنگناهای شدید سیاسی، امنیتی و اقتصادی و آزاد شدن حوزه علمیه و رها

 ؛شد ها که پیش از آن، صرف مبارزه با این تنگناها می شدن بخش عظیمی از ظرفیت حوزه

یفی پژوهش، آموزش، تبلیغات و انتشارات دینی و حوزوی و رونق کمّی و رشد ک (9)

ها و  شدن مجال تبلیغ و آموزش معارف و احکام دینی در مراکز، نهادها، سازمان  فراه 

ها برای انجام رسالت دینی  ها و رسانه های مختلف و دسترسی روحانیت به تریبون دستگاه

 ؛خود

های علمیه و روندی که ادامه آن،  شدن جریان تحجّر و جمود در حوزه توقف یا کند (4)

س منتهی های علمیه را به وض  کلیساهای قرون وسطی س به تعبیر امام راحر  حوزه

  ؛ساخت می

در بخش آموزشی، فرهنگی  ویژه های کلی نظام س به گیری ها و جهت همسویی سیاست (5)

ند و کمک شایان قدرت سیاسی به رشد و گسترش ا ها در پی آن ه حوزهو تربیتی س با آنچ

 ؛اهداف روحانیت

ها و روحانیت با مراکز دینی، علمی و  های مناسب برای ارتباط حوزه شدن زمینه  فراه  (1)

 ؛ها در خارج کشور کشورها و بسط و گسترش نفوذ علمی حوزه دیگرپژوهشی 

در جهان که نماد « شدن سیاست و قدرت سیاسی  دینی»موفق از ارائه یک نمونه  (7)

ها و روحانیت متعهد و آگاه شمرده  توفیق عملی و اثبات درستی اندیشه و تفکر حوزه

شود و پ  از چند صد سال چالش جهانی، پیروزی مکتبی و فکری بسیار مهمی برای  می

 گردد. دین و روحانیت تلقّی می

 انیت در قدرت برای نظام اسالمینتایج مثبت حضور روح (ب

دار،  ای ریشه شدن قدرت سیاسی از یک منب  قوی مشروعیت با پشتوانه برخوردار (2)

 ؛ها و تنگناها فرهنگی و دینی در مواجهه با بحران

اعتمادی و بدبینی  های بی یافتن نسبی جدایی مردم از حاکمیت و قط  ریشه پایان (1)

 ؛حاک جامعه به نظام سیاسی 

ها و امکانات، با تغییر موض  اصولی  تبدیر تهدیدهای ملّی قدرت سیاسی به فرصت (9)

 ؛قدرت سیاسی حاک  دربارهروحانیت 

 ؛شدن قدرت سیاسی و تأمین استقالل، آزادی، امنیت و ثبات آن  ی و خودیملّ (4)

ت عالی فقیهی عادل و استحکام و ثبات قدرت سیاسی با برخورداری از هدایت و نظار (5)
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 مدبّر و پایان چالش دین و سیاست و نهادهای دینی و سیاسی در ایران.

ای از خدمات متقابر روحانیت و دولت اسالمی است که در نگاهی  شمه ،موارد ذکرشده

های اخیر داشته  بودن ترابط این دو نهاد با ه  طی دهه  کلی، داللت روشنی بر مثبت

ر این مقاله بدون اینکه در مقام بیان و ارزیابی چنین پیامدهایی د ،به همین دلیر است.

مورد در دولت اسالمی بر اقتدار مدنی آنان  را ثیرات حضور روحانیتأکوش  تنها ت می ،باش 

بلکه چیزی اع  از آن  ،قوه مجریه نه صرفاً «دولت»بررسی قرار ده . مراد این مقاله از 

 . دکنن میتعبیر « نظام سیاسی»یا « حاکمیت»است که از آن به 

 مدنیت نهاد روحانیت و مشکالت آن. 3

اما آنچه در تحلیر نقش جدید روحانیت در ورود به ارکان مختلف قدرت اهمیت بسسیاری  

رو  ایسن  از .شسی  دارد بودن آن است که تباری بلنسد و شسکوهمند در تساریخ ت    «مدنی»دارد، 

که بر  است مدنیروحانیت پیش از آنکه نهادی سیاسی تلقی شود، سازمانی توان گفت  می

یعنی نیاز به دین شکر گرفته است. کارویژه اصیر  ،اساس یکی از نیازهای اصلی اجتماعی

وظسایف  البتسه ایسن نهساد     ؛، تبلیغ و ترویج دین و اجرای مناسک آن استو ذاتی آن، فه 

حضور در سپهر سیاست و ارکان قدرت دارد که بر اساس سسوان  و   همچونمندی  موقعیت

کند و به حضور خود در عرصه سیاست قسب    احوال مختلف تاریخی برای خود تعریف می

ر دهنده جامعه مدنی در مقابس  عنوان واحدهای تشکیر بهبخشد. نهادهای مدنی  و بسط می

شسوند. وجسه اصسلی     هسای سیاسسی مطسری مسی     احزاس و گسروه  همچوننهادهای سیاسی 

 متمایزکننده آنها این است که کنش جمعی خود را بدون اجبار و آمریت حاکمیت سیاسسی 

نشدن   از یک سو در گرو سیاسی ،روحانیت چونمدنیت سازمانی  ،رو ازاین .دهند سامان می

حفظ اعتبار و کارآمدی آن در جامعه اسالمی  ،دولت و از سوی دیگرو حفظ استقالل آن از 

بلکسه   ،معنسای بیگسانگی و قطس  ارتبساط بسا دولست       بهنه  ،است. استقالل روحانیت از دولت

شسدن ایسن      بودن از آمریت سیاسی در ترتیبات درونی خویش است. سیاسی  معنای فارغ به

 بسه و  (25 :2911قاضسی،  )ت یا قدرت سیاسی وابسسته  معناست که این نهاد به دول داننهاد ب

از کاربرد مشروع زور  ،گیری نوعی از اقتدار سیاسی برخوردار باشد و بتواند در فرایند تصمی  

دو شسرط الزم  « بسودن   داوطلبانسه »و « حفظ تنسوع » ،مند گردد. افزون بر این و اجبار بهره

بلکسه در امسور    ،تنها در امور شکلی نهبرای مدنیت این نهاد است. مراد از تنوع، وجود تکثر 

برابری فرصت طری  ،های دینی است. به سخنی دیگر ماهوی مانند دریافت و تفسیر آموزه
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است. های دینی، شرط الزم برای حفظ مدنیت نهاد روحانیت  های متفاوت از آموزه دریافت

عضسویت و پیوسستن و گسسستن بسه ایسن نهساد و هس  در         بساره ه  در ،بودن نیز  داوطلبانه

نسد و دولست در   ا دهسی آن اسست. نهادهسای مسدنی خودسسامان      های مربوط به سامان کنش

هسای فسو     هرگونه وضعیتی که به ویژگی ،اساس اینبر. دهی آنها هیچ نقشی ندارد سامان

یی آن قابر طری و بررسی اعنوان آفت مدنیت نهاد روحانیت و کاهش کار به ،رساندآسیب 

 .است

 نظام سیاسی و استقالل روحانیت الف(

تواند به عناصر مدنیت سسازمان روحانیست    ای که بعد از انقالس اسالمی می لهئنخستین مس

اسستقالل  توانسد   د، حضور روحانیت در ارکان قدرت اسست. ایسن حضسور مسی    نکخدشه وارد 

بر قدرت سیاسی آنهسا بیفزایسد.    ،کاسته ایشانرا تضعیف نماید و از اقتدار مدنی   گفته پیش

استقالل نهاد روحانیت به معنایی که در مقدمه آمد، مورد وفا  همگان و طبعاً یکی  ظاهراً

های  ام رسالتروحانیت اهر سنت است که در انج با درمقایسههای شیعی  از افتخارات حوزه

در شرایطی « استقالل روحانیت» ،همه ایندینی و اجتماعی آن نقش مهمی داشته است. با

مفهومی روشن داشت و روحانیت بر اساس انکار حقانیت  ،کرد که دولتی جائر حکمرانی می

آمسد. میسزان    مسی  شسمار پادشاهان و عدم ورود به ساختار سیاسی آنان، نهادی مستقر بسه  

های  بود که آنان در درون نظریه یهای ی آنان با دولت جائر نیز بر اساس محدودیتهمکار

ها به اعتبار اینکه حاکمش بسدون اذن امسام    فقهی تعریف کرده بودند. دولت در این نظریه

 دست گرفته است، جائر است و به سه گروه ی مردم، قدرت را بهأحتی با تکیه بر ر ،معصوم

( 9؛ )سلطان سسنی یسا جسائر مخسالف    ( 1؛ )سلطان شیعه یا جائر موافق (2) د:شو تقسی  می

 .(71 :1 ،2911انصاری، )سلطان کافر یا جائر کافر 

تب  حاکمانشان در یک گروه بیشستر قسرار ندارنسد و     بهها  ، حکومتتفسیراین بر اساس 

. بسه  خواهسد داشست  نثیری در مشروعیت آنها أهیچ ت ،تفاوت در عقیده و عمر فرمانروایان

 «تقیسه زمانیسه  »های جور اسست، بایسد    روزگار دولت همین دلیر در عصر غیبت که عموماً

هایی برقرار نمود. حتی نظریه مشروطه کسه در   ای با چنین دولت پیشه کرد و روابط پیچیده

بسر   ینیز با اقتفسا  شده بود میرزای نائینی بر اساس قاعده دف  افسد به فاسد پایرفته یآرا

ای مسسلط در   مطری و سپ  به نظریه شیخ مرتضی انصاری یبودن حاک  آن در آرا جائر

 بود. اما با پیروزی انقسالس اسسالمی دولتسی بنسا شسد کسه الزامسًا       ده گردیه قاجار مبدل ردو

الشسرایط جانشسین    فقیهان جام »ذیر مفهوم جور باقی بماند؛ چراکه توانست همچنان  نمی
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 ،در اجرای سیاسات و مسائر حکومتی و سایر امور مربسوط بسه امسام معصسوم     امام معصوم

واقسس  چسسون فقیهسسان  در .(449 :2 ، 2412امسسام خمینسسی، ) «هسسستند جسسز جهسساد ابتسسدایی بسسه

منسان  ؤبر والیت بسر م  الشرایط به داللت مقبوله عمر بن حنظله از سوی امام معصوم جام 

توانند از جمله حاکمان جائر بسه شسمار آینسد.     اند، والیتی انتصابی دارند و نمی منصوس شده

رفست، در وضسعیتی    به شمار می« حکومت شرعی»های حوزه  این دولت که به تعبیر سنتی

توانست بر اساس الگوهای پیشین به تنظی  روابط خسود   قرار گرفت که دیگر روحانیت نمی

نیازمند  ،مفهوم استقالل روحانیت از دولت در چنین وضعیتی ،به همین دلیر ؛با آن بپردازد

داد روحانیت این  تنظی  این رابطه بود. شهید مطهری ترجی  می برایتولید الگوی جدیدی 

 ،استقالل را حتی در حکومت اسالمی حفظ کند و همانند گاشته مسسلک ارشساد، هسدایت   

کرد  دولت و حکومت را در پیش گیرد. حتی او پیشنهاد می های نظارت و مبارزه با انحراف

طورمسستقر بسر عملکسرد     تا بهگردد نهادی متصدی امر به معروف و نهی از منکر تأسی  

شسسدن را بسسرای روحانیسست   او دو گونسسه سیاسسسی رو ازایسسن ؛دولسست اسسسالمی نظسسارت نمایسسد

 پسندید: نمی

نوعی دون شأن   دولتی است که این را بهداری پست  معنای عهده شدن به  سیاسی  .2

کرد و معتقد بود در شرایط مساوی تقدم با غیرروحانی  ولی تحری  نمی ؛دانست روحانی می

 .(279 :2975مطهری، ) است

آفتی  ،گارد های مردم می از آنچه در میان تودهثرپایری امعنای  بودن به  سیاسی. 1

ر روز را در ئکرد و مجتهد غافر از مسا یاد می «زدگی عوام»عنوان  اباست که او از آن 

 .(31 :2974، )همو آورد شمار میه صف مردگان ب

ر اساسی جامعسه و سیاسست،   ئواق  شهید مطهری معتقد بود روحانیت در قبال مسا در

رهبری گری بپردازد تا نقش  دارد و در شرایط برابر با دیگران، نباید به تصدی« مسئولیت»

بسه دالیلسی    امسا روحانیست بنسا    ؛اش در سایه استقاللش حفظ و استمرار یابد گری و هدایت

عهده گرفت و های سیاسی را نیز بر تدریج در قدرت مشارکت جست و برخی از مسئولیت به

به تقویت نهادهای  ،های دولتی مردان با تخصیص بودجه حتی در ادواری از انقالس، دولت

از سسوی   را هسایی  برقراری چنین تعامر و حمایست  ،. برخیپرداختند علمیهوابسته به حوزه 

منان ؤمبر تأمین امور مالی خود از وجوه نشانه پایان استقالل روحانیت س که  ،دولت و حوزه

خواندنسد   «دولتسی »گونه روحانیت شیعی را همانند اهسر سسنت،    بدین ،بود س دانسته مبتنی 

تر اقتصسادی   از تجهیز افزون را ن نیز هدف دولتاای از منتقد و پاره (م1115 :نمتیا سالر.ک: )
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گیری از شبکه گسترده اجتماعی روحانیت بسرای مقاصسد سیاسسی، تحلیسر      بهره ،روحانیت

 انسد  ای از ایسن تعامسر دانسسته    نشانههای علمیه  در حوزه را های فشار نموده و سکوت گروه

هسای علمیسه از    . در درون حوزه نیز کسسانی کسه نگسران اسستقالل حسوزه     (م1117)مزروعی، 

 ،حوزه باید در همه شئون»معتقدند:  ،های دولتی مخالفت ورزیده با مصرف بودجه ،اند دولت

از خود وابسته باشد ر مالی و مدرک تحصیلی نباید به بیرون ئاز مرجعیت و مدیریت و مسا

همه امور »ن معناست که ااین بد .«و یا هیچ شخص یا نهادی مجاز به دخالت در آن باشد

به تعلقات دولت پیونسد   و به هیچ عنوان (2911یگانه، )باشد « حوزه، باید در حوزه و از حوزه

 ،محمدرضا گلپایگانی در آخرین پیام خود اهلل سید آیت چونای  نخورد. حتی مرج  بلندآوازه

پاسداری از اسستقالل حسوزه و اداره آن زیسر    »ضمن تأکید بر لزوم حفظ جمهوری اسالمی 

کسه  سست  ا ترین وصیت خود به حوزویان دانست. ایسن در حسالی   مه « نظر مراج  عظام را

مردان، تصویب بودجه برای نهادهای وابسته به حوزه را منسافی اسستقالل روحانیست     دولت

محمسود  . اند سسات و دین ضروری دانستهؤبلکه آن را برای حفظ کارآمدی این م ،ندانسته

. کنسد  ای به استقالل روحانیت وارد نمی احمدی نژاد نیز معتقد است مساعدت دولت، خدشه

حس   »کند  تأکید می ،رئی  وقت مجل  شورای اسالمی ،که حداد عادل چنانهمه،  اینبا

و « استقالل روحانیت قبر از انقالس یک معنا داشت و بعسد از انقسالس معنسای دیگسر دارد    

هسای علمیسه    تری از مفهسوم اسستقالل حسوزه    بینانه پ  از سی سال به درک واق »احتماالً 

یت، حفظ و ه  وظایف حکومت در کارهای دینی ه  استقالل روحان ،ای  که در آن رسیده

گرچه تأیید گفته حداد عادل، اندکی زودهنگام است و  .(2911 )حدادعادل، «روشن شده است

از محتسوای   ،مسردان نسامفهوم اسست    بینانه او برای بسیاری از حوزویان و دولست  درک واق 

بر امسور ذیسر   رسد درک معنای استقالل روحانیت  نظر میه بهای طرفین  بسیاری از گفته

 است:مترتب 

هسای علمیسه در تمسام ابعساد      شسدن حسوزه    روحانیت همواره باید بکوشسد از دولتسی   (2)

 ک  بسه سسمت دولتسی   هسر »کردی و ساختاری خود بکاهد. از نظر مقام معظ  رهبری  کار

خاطر اینکه ه ب ؛های علمیه خیانت کرده است به حوزه ،های علمیه حرکت کند کردن حوزه 

البتسه   .(911 :2975، ای خامنسه ) «انسان یقین ندارد که همیشه دولتی مطمئن سسر کسار باشسد   

شسدگی    معنسای رهسا   بلکسه بسه   ،معنای بیگانگی آن بسا دولست   نه به ،نشدن روحانیت  دولتی

تواند از چهره عمومی دولت اسالمی، حمایت  می روحانیت از آمریت سیاسی است. روحانیت

اما همواره چهره خصوصی آن را که به کسب، حفظ و بسط  ؛و حتی در آن مشارکت جوید
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وزیر خواست پایش را کنار  انجامد، به نقد کشد تا به قول امام خمینی، اگر نخست قدرت می

 .(251 :9، 2974 ،امام خمینی) بگاارد، بتواند نقدش کند

  بایسد از تبسدیر   ،تر را دارد نقش برادر بزرگ ک  دستروحانیت چون نقش پدری یا  (1)

و خود را حامی علنی جنای خاصی در کشسور معرفسی    کند شدن به یک جنای سیاسی، حار

های سیاسی مفتسوی نگسه    ننماید و فضای حوزه را برای تصحی  و نقد کلیه افکار و جریان

در حسوزه  را  آنهسای   یافتگی روحانیت به یک جنای یا جریان خسا،، کسارویژه    دارد. تقلیر

اهلل مهسدوی   به همین دالیر باشد که آیت برد. شاید بنا به محدودیت میاخال  و فرهنگ 

اخسا مجسوز    به دنبسال آن شدن جامعه روحانیت مبارز تهران به یک حزس و   کنی از تبدیر

روحانیست پسدر مسردم    »د. از نظر او رک میت کشور ممانعت قانونی از کمیسیون احزاس وزار

روحانیت بازوی رهبری و زیرمجموعه فقاهست   .است و نباید به گروه خاصی منحصر گردد

نیسازی بسه مجسوز     ،و والیت است و حزس و صنفی نیست و مادامی که در این حوزه باشد

حفظ استقالل حوزه به خسود حسوزه   بخشی از . »(1 :2974مهدوی کنی، ) «وزارت کشور ندارد

از طرفی بیش از حد سیاسی شود و از طسرف دیگسر   خود حوزه نباید اجازه دهد  ؛گردد میبر

باید بیش از اینکه دولت را مقصسر   ،صورت اینغیردر ؛استفاده کنندسیاستمداران از آن سوء

ی . حسوزه بسرای حکومست    مقصر قلمداد کنس  ،دهد استفاده میحوزه را که اجازه سوء ،بدانی 

ولی اگر بیش از این حسد   ؛آورد کند و آن را فراه  می دینی، ایدئولوژی دینی را تضمین می

 «کنسد  شدن مواجسه مسی    شود و کر دین را با خطر دولتی موجب حساسیت می ،درگیر شود

 .(2911افروغ، )

ماهبی برای روحانیت مداحان، ذاکران و روشنفکران  چوناگر ظهور رقبای بدیلی  (9)

در را آنان  قتداراطبعاً و  فریند اماهبی جامعه بی بتواند چالشی آشکار و پنهان بر سر رهبریِ

گرایانسه   همچنسین ممکسن اسست سیاسست دیسن     د، بسه مخساطره انسداز   تفسیر و ترویج دین 

مشسکر   نیست را دچسار  و به لحاظی دیگر استقالل روحا بیافریندمردان، مخاطره نوی  دولت

سرشسناس  ن اروحانیس . در مقاطعی از تاریخ انقالس اسالمی ممکن اسست بسسیاری از   سازد

اسستقبال   هسستند، گرایش لیبرالی کمتری  دارایکه از دولت اسالمی  ،های علمیه ق  حوزه

از یسک سسو شسماری از آنسان، دولست را بسه        .سر برنسد ه ای ب گانه در موقعیت دوولی  ،کنند

نسد کسه   ا نگسران آن  ،کنند و از سوی دیگر های ایدئولوژیک خود تشویق می پیگیری برنامه

های ماهبی خود را تحت کنترل کامر روحانیت پیش نبسرد و بسا تفسسیرهای     دولت برنامه

همواره بایسد   ،همه اینبا سیاستمدارانه از دین، مشکالت دیگری برای روحانیت فراه  آورد.
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منان نیست و این ؤزندگی سیاسی م ترین مرج  تفسیرِ دولت در ایران، عالیکه تأکید کرد 

به همین دلیر، دولت در ایران  .های علمیه وجود دارد یعنی حوزه ،مرجعیت در بیرون از آن

تواند مرجعیت  و نمیهای مدرن و کاتولیک برخوردار نیست  دولت همچونباالیی  اقتداراز 

هسایی بسرای    تواند محسدودیت  شدن دولت می  اما ایدئولوژیک ؛بشکند در تفسیررا روحانیت 

 آورد. پدیدروحانیت 

های  های علمیه، در کنار حمایت مندی نظام سیاسی به ایجاد تحول در حوزه هعالق (4)

مراج  و فضالی سنتی ق  به وجود ویژه برای  ههای جدیدی ب نگرانی ،ها مالی از حوزه

از  ،آید می شماربه « ضرورت»اندیشان حوزه   امروزه از سوی نو واق  آنچه آورده است. در

البته اینان بیش از آنکه با اصر تحول  ؛شود می شمرده« تهدید»گرایان حوزه،  نظر سنت

له تحول با ئخوردن مس  رهبا گ ،شدن آن یا به تعبیر دیگر  با سیاسی ،مخالفت ورزند

های  به همین دلیر، آنان با هرچه حوزه .ورزند مخالفت می های بیرون از حوزه خواسته

مخالفت و  ،اش جدا سازد های مرسوم و سنتی گردان خود و نیز شیوه علمیه را از نظ  خود

 .(2911عماد، ) کنند آن را تهدیدی برای استقالل روحانیت تفسیر می

 بحران اعتماد و تغییر الگوی مرجعیت ب(

بدون تردید پیروزی انقالس اسالمی در ایران، ابتدا موجب تقویت جایگاه ماهب و افزایش 

ویژه در فرجام  ههای پیش از انقالس، ب در سال .مشروعیت اجتماعی روحانیون در جامعه شد

را متحمر  ها هطمدلسردکننده نهضت مشروطیت، روحانیت تنها گروهی بود که بیشترین ل

یعنی تقویت جامعه اسالمی و رهایی از ظل   ،ه  به هدف از شرکت خود در مشروطه ؛شد

 دادن منزلت اجتماعی خود، دوران تحقیرآمیزی را سپری کرد. با بسه  نرسید و ه  با ازدست

از ن اروحانیس ای شد که معمسوالً   روحانیت وارد دوره 2914رسیدن رضاخان در سال   قدرت 

در . پ  از فرار رضا شاه و به قدرت رسیدن فرزندش، شساید تنهسا   ندنک آن به بدی یاد می

د و بس یابه موقعیت بهتسری دسست   بود که روحانیت توانست اهلل بروجردی  زعامت آیتدوره 

با ورود امام خمینی بسه عرصسه سیاسست،    خود دست و پا کند.  دوبارهفرصتی برای حضور 

با دولت درگیر شد و ایسن   ،ساخت بر سر آنچه مردم و نخبگان را رنجور میروحانیت عمالً 

یت، واژگان دینی و تبعاً روحانیت را به کانون تحوالت  های مهجور توانست پ  از سال می

های چهر و پنجاه، افکار ماهبی را تقویت  دعوت نماید. روحانیت نیز توانسته بود طی دهه

کسه مایکسر فیشسر و هنسری      سوی مساجد بکشاند و همچنسان  را بهو جوانان پرشوری کند 

سرگشسته آن   به قرائتی نو از اسالم دست یابد که برای مسردم و جوانسانِ   ،گویند مانسن می
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چگونه رفتار کنند و چه راهی برای غلبه بر مشکالت کند و به آنان بگوید  ادوره، ایجاد معن

پاسسخ روحانیست در قبسال جریسان      بسدون تردیسد  . (542 :2977فسوران،  )هسا بیابنسد     و بحران

احمسد و   همچسون آل  ،زدگی، بازگشت به اسالم بود که از سوی روشسنفکران آن دوره  غرس

. اقبال و امید مردم به ماهب، موجب پیدایش انقالس اسسالمی  شد میحمایت  نیز شریعتی

توانسست بسر مشسروعیت و افسزایش منزلست اجتمساعی        ن مسی به رهبری روحانیت شد و ای

ارزش »واق  وجود تمایر و گرایش مثبت مردم بود که مساهب را بسه    روحانیت بیفزاید. در

-927 :2977پسور،   رفیس  ) تبدیر کرد و مشروعیت اجتماعی روحسانیون را افسزایش داد  « مثبت

 ،روحانیت در فردای پیروزی انقالس، پ  از شصت سال تحقیر و انسزوا  ،. بدین ترتیب(923

های علمیه به دلیر تربیست   نشست که تا آن زمان سابقه نداشت. حتی حوزه در جایی برتر

کسه از رهبسران و کسارگزاران      امام خمینی، مطهری، بهشستی و طالقسانی   چونافراد موفقی 

لویست  وو علوم سنتی بر معسارف غربسی ا   شدها مقدم  انشگاهبر د ،آمدند می شمارانقالس به 

و از طبقسات متوسسط    ند. همین امر سبب شد نسلی که عمدتاً تحصیالت جدید داشتیافت

اما با عبور انقالس  ؛ندومند ش هها عالق به تجربه زیستن در حوزه ،آمدند می شمارشهری به 

روحانیست دچسار افست    تسدریج   هگرای دفاع مقدس، بس  پایان فضای معنویتاز دهه شصت و 

در  را از دسست داد. نتسایج حاصسر    خسویش  سابقمنزلت اجتماعی شد و تا حدودی جایگاه 

ی که به بررسی سنجش اعتقادات دینی در میان جوانان دانشگاهی های ملّ یکی از پژوهش

جایگساه   دربساره بخش قابر توجهی از آنها  دهد نشان می (93 :2911مرجسایی،  )پرداخته است 

درصسد   15برتر و ممتاز علمای دینی و نهاد روحانیت تردید دارند. در این بررسی بسیش از  

اما در قرائت آنها، روحانی مقدس  ،پایرند میدر جامعه را کلیت وجود روحانیت  ،گویان پاسخ

اً نیز تفسیر دین در اختیسار او نیسست.    ارد و انحصارعلمای علوم دیگر برتری ند برنیست و 

گرایانه   درباره جایگاه روحانیت دیدگاه عرفی 5/49دهد  بر این، این بررسی نشان می افزون

گرایانسه   درصد به جایگاه و منزلت روحانیت رویکسردی اصسالت   2/11حال آنکه تنها  ؛دندار

 دارند.
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وقتی منزلت اجتماعی کنونی روحانیت » گوید: رضا شجاعی زند میکه علی البته همچنان
واال  ؛رسسی   بسه چنسین نتسایجی مسی     ،کنسی   را با دوره اوجش در اوایر انقالس مقایسه مسی 

روشنفکران داخلسی،  و حتی با  روحانیت کنونی ما در قیاس با روحانیت اهر سنت در ترکیه
افول منزلست   ،همه اینبا .(39: 2911 ند،ی زشجاع) «مراتب باالتری برخوردار است از پایگاه به

مختلسف قابسر    هسای  به شسیوه اجتماعی روحانیت در شرایط جدید قدرت، واقعیتی است که 
 شسمار هسای پرتقاضسا بسه     جسزو نقسش   ،های اجتماعی روحانیت سنجش است. امروزه نقش

 

 یفرد
 ها یهگو

 ها ینهو درصد گز یفراوان
تعداد 

 کامالً مخالفم مخالفم نظر یب موافقم کامالً موافقم گو پاسخ

1 

تفسیر دین 

را باید صرفاً 

به علمای 

دین سپرد 

)+( 

26 

4/11 

151 

7/65 

74 

4/16 

177 

7/62 

162 

7/61 

525 

111٪ 

6 

خالف بر

 دیگرعلمای 

علوم، علمای 

دینی برای 

من مقدس 

 )+( هستند

56 

8/8 

145 

2/64 

111 

7/18 

174 

5/62 

118 

1/18 

582 

111٪ 

1 

علمای دینی 

علمای  بر

علوم دیگر 

امتیاز خاصی 

 دارند )+(

11 

2/5 

114 

7/17 

81 

1/14 

182 

1/16 

172 

4/11 

588 

111٪ 

4 

جامعه 

که به  گونه همان

طبیب نیاز 

به  ،دارد

روحانی هم 

نیازمند است 

)+( 

111 

5/17 

641 

1/41 

81 

2/11 

87 

8/14 

75 

8/16 

521 

111٪ 
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آمیسز   هسای غیرمحبست   های علمیه کاهش یافته است. نگساه  آید و ورودی افراد به حوزه نمی
 روحانیت بنا :رو باید پرسید ازاین .داردحکایت از این واقعیت برخی از مردم به روحانیت نیز 

یابسد  اغلسب تحلیلگسران در     شده می جایگاه پیشین خود را ضعیفبه چه عواملی، منزلت و 
افتسادن    قداسست   از طورطبیعی بهشدن نهاد دین در سیاست و  تحلیر این پدیده، به درگیر

رسد فراتر از این  نظر میه کنند. اما ب اشاره مین اروحانییعنی  ،های ماهبی دارندگان نقش
 دیگری نیز توجه کرد:عامر باید به عوامر 

 شدن   روحانیت و روند عرفییک ـ 

فراتر  ،عمومی و جهانی یجریانعنوان  هشدن باشد که ب  شاید نخستین عامر، فرایند عرفی

نسوعی بسر جسدایی دیسن از حکومست و        شسدن کسه بسه     از خواست جامعه قرار دارد. عرفسی 

نهاده ثر ااز نقش دین کاسته و بر افت منزلت روحانیت  ورزد، میزدایی از امور تأکید  تقدس

 ،شدن قرار گرفته و آینده مسا   که کشور ما در چرخه عرفی نیست معنان ابداست. البته این 

کنند دیسن   تصور می ،نگاهی مسیحی دارند ،که به دین. معموالً کسانی گاشته غرس است

های اجتمساعی،   و دوری از درگیری است تر و آسمانی تر مقدس ،هرچه از سیاست دور باشد

شسدنی   ذات امر قدسی با امر دنیسوی جمس    ،د. از نظر آناناننمای تر می تر و خالص آن را ناس

. این تحلیر که در انجامد میکاهی امر قدسی به فرو ،نیست و هرگونه آمیختگی میان آنها

 سسرِ  ،دارد یسا و دن یسن مستالئ  بسه د   یذاتاً بسا اسسالم کسه نگساه     ،تجربه مسیحیت رخ داده

صسرف   ،رو ازایسن  .کوشد دین را از دل دنیا تجلی بخشسد  چراکه اسالم می ؛ناسازگاری دارد

 زدایسی یسا عرفسی    ، به قداستدر روایت اسالمی ک  دست، شدن دین در امور دنیوی درگیر

تواند  می ،شدن که تأثیری عام و جهانی دارد  فرایند عرفی ،همه اینانجامد. با شدن آن نمی 

و بر  کندتقویت به دین و روحانیت  را گرایانه های عرفی ای از عوامر، دیدگاه در غیاس پاره

 .بسیار اثرگاار باشدافت و خیز منزلت حامالن دین 

 روحانیت و بازی قدرت دو ـ 

کسه  را یزش روحانیت با قدرت است. آمیزش با قدرت معموالً آن معنویتی دومین عامر، آم

دهسد. در فرهنسگ و    کساهش مسی   ،در تلقی مسیحیان یا فضای ذهنی جامعه ما وجود دارد

سسر  ه سنت ما کسی که به دنیای پیرامون خویش اعتنایی ندارد و در حاشسیه تحسوالت بس   

شدن بسا دنیسا، معنویست را زایسر یسا حفسظ آن را        نمایاند. درگیر تر جلوه می  مقدس ،برد می

بایسد   ،کند. انسانی که در متن است و بخواهد معنویت خویش را نیز حفظ کند میتر  دشوار

ای مسبو  بسر عمسر خسویش نداشسته      ویژه در شرایطی که تجربه هب ؛دماینتر عمر  پیچیده
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ای از ورود بسه عرصسه عمسومی     بسه تجر هسا  بلکه قرنو ها  روحانیت سال باشد. بدون تردید

 معنویسست و همسساهنگیبسساره کوشسسید  زنسسدگی اجتمسساعی را پشسست سسسر ننهسساده بسسود و یسسک

گرایی  توانست تقدس و معنویت ورزی را در جمهوری اسالمی تجربه کند و این می سیاست

نباید نتیجه گرفت که روحانیت در براینسد چنسین    ،همه اینالشعاع قرار دهد. با آنان را تحت

بلکه نیازمند بازسازی الگسوی رفتساری خسویش در عرصسه      ،ای از قدرت فاصله گیرد حادثه

این پدیده علر مختلفی دارد و یکی از آنها، زمختی چهره سیاست یا بسازی  »قدرت است. 

یاسست و قسدرت،   قدرت است که چهره لطیف دین و روحانیت را پوشسانده اسست. بسازی س   

گمسان حتسی بسا شسال  اخسال  هس         بسی  .سسازد  لطافت ندارد و روی سرکشی را آشکار می

ویژه آنکه عرصسه سیاسست در جامعسه و     هب ؛آسانی این روی سرکش را رام کرد توان به نمی

های اجتماعی نتوانسته رنگ مطلوس  کند. ساحت تاریخ ایران از ضوابط روشنی پیروی نمی

بسا همسان زمختسی خسود در      ،یرد و طبیعی است سیاسست در ایسن بسستر   خود گه اخالقی ب

 «کنسد  نهد و اخال  مسردم را سیاسسی مسی    سرزمین معرفت و مباحث لطیف نظری گام می

 .(21 :2911تاجیک، )

 روحانیت و مسئله کارآمدی دولتسه ـ 

پیوندی است که امروزه ناخواسته میسان   ،نهد میثر اسومین عاملی که در ظهور این پدیده 

روحانیت و مسئله کارآمدی در جمهوری اسالمی برقرار شده است. روحانیت گرچه با تأخیر 

گیری  بودن مبانی، فرایند تصمی   تأکید و توجیه دینی ،به تشکیر حکومت اسالمی پرداخت

کارآمدی دین را با کارآمدی جمهوری اسالمی پیوند داد و خود  ناچار به ،های آن و خروجی

نیز عمالً در چنین پیوندی سهی  گردید. حکومت اسالمی فراتر از مشروعیتی که در بساس  

نیازمنسد کارآمسدی اسست تسا بسه مقبسولیتش        ،ستاند مبانی نظری خود از نصو، دینی می

است که  رط اصلی بقای هر حکومتدو ش ،مشروعیت و کارآمدی ،رو این از ؛استمرار بخشد

متسرادف   نظامبا بازده عملی یی اوجود دارد. کار بین آنها تعامر و ارتباط دوجانبه و مستقی 

اخسوان کساظمی،   ) اسست بودن یک طری، برنامه یسا سیاسست     بخش نتیجه ،منظور از آن بوده،

دارد که بتوانسد وظسایفی را کسه بیشستر مسردم یسا       یی ا. نظام سیاسی هنگامی کار(53 :2919

نظسام سیاسسی، پشستیبانی    انجسام دهسد و وظیفسه اصسلی      ،اند شوندگان از او متوق  حکومت

 جانبه از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مادی و معنوی همسه شسهروندان اسست. در    همه

با این وصف  .ی آن استیاوابسته به کار ،مشروعیت هر نظام واق  پشتیبانی واقعی و عینیِ

بودن مبانی فلسفی و   تنها به مدلر ،توان نتیجه گرفت که مشروعیت یک نظام سیاسی می
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مهر،  رضایی) یی کلیت نهادهای نظام سیاسی پیوند وثیقی داردابلکه با کار ،حقوقی آن نیست

میان مشروعیت و طورخا، رابطه  هکسی باشد که ب نخستین. لیپست که احتماالً (3 :2911

شسدن    هیی را عملکرد واقعی حکومت یا بسرآورد اکاراست،  کارایی را تجزیه و تحلیر کرده

 s.mlipset:political man,the) کنسد   نظام تعریف مسی  از سویهای اساسی حکومت  کارویژه

social bacis of politics, p.77 :دولتی که با مشکر کارآمسدی  . (2919اخوان کاظمی،  به نقر از

ش، به ا آفرین نظری تواند با اتکا بر مبانی مشروعیت همواره نمی ،کند دست و پنجه نرم می

هس  منبس  مشسروعیت اسست و هس        ،رو کارآمسدی  ازاین ؛تداوم حیات خویش امیدوار باشد

بیشستر خصسلت اجتمساعی دارد تسا      این مشروعیت کسه  .زا و ه  مایه تقویت آن مشروعیت

هنگسام  های دینی نیسز   دهد که اعتبار و حجیت حکومت ری و فلسفی، به ما توضی  مینظ

 ،گیرد. گرچه کارآمسدی در حکومست دینسی    ظهور یا تشدید ناکارآمدی مورد تردید قرار می

تسرین   آیسد و ممکسن اسست کارآمسد     نمسی  شسمار شرط اصلی و حیاتی وجود مشروعیت بسه  

کند حاصر نکرده  مشروعیت خود را از طریقی که دین تعیین میاگر مبنای نیز ها  حکومت

مقبولیست   ،همسه  اینبسا  ،(11-11 :2919اخوان کساظمی،  ) باشد، نامشروع )غاصب( قلمداد گردد

کارآمدی کسه در نظریسه سیاسسی    های دینی نیز بسته به کارآمدی آن است.  عامه حکومت

رسول چنان اهمیت دارد که  آن ،تعبیر کرد «ویهمشروعیت ثان»توان از آن به  اسالم نیز می

بسدان اشساره    «مس  الظلس    یبقسی مس  الکفسر و ال   یبقیالملک »در حدیث مشهور  خدا

اما  ،یعنی نامشروع باشد ،بسا حکومتی کافر فرماید. این روایت حکایت از آن دارد که چه می

در تعامر مشروعیت و کارآمدی در جمهسوری  آنچه  . البتهورزی پایدار بماند به دلیر عدالت

  ،ناروحانیس آن است که متولیان اصلی این دولست، یعنسی    ،یابد اسالمی اهمیت بیشتری می

از دیسن   ،ای از مسائر فراروی نظسام  و برای حر پاره کنند میفضای چنین تعاملی را دینی 

 ها قب  و بسط دهد.  میزان کارآمدی دولتتواند اعتبار آنان را به  برند و این می بهره می

 ای از روحانیت  شدن پاره گرا بنیادچهار ـ 

در قسدرت و خسارج از آن، در قبسال    ن اروحانیای از  گرایانه پاره چهارمین عامر به نگاه بنیاد

ویسژه در   هبس  را گردد که ممکن است پایگاه اجتماعی روحانیست  میپیرامونی باز های تواقعی

مسسائلی کسه    برابسر در ن اروحانیس انسدکی از   گاهد. نکتضعیف میان طبقات متوسط شهری 

هسای   د و ناخودآگاه خود را در مقابسر اقشسار و گسروه   نورز مقاومت می ،نیازمند تحول است

ممکن است روحانیست را   ،ااردر حال گای  د. چنین تقابلی در جامعهنده خواه قرار می تحول

گرایسی دینسی،    د. محافظست کنس  به نهادی تقلیر دهد که از وضعیت موجود محافظست مسی  
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هسای علمیسه تقویست شسده اسست.       هسای اخیسر در درون حسوزه    ای است که در سسال  پدیده

 هسا  دورانطی این رغ  همه تحوالتی که  بهگرایان حوزه معتقدند میراث اسالمی  محافظت

، بدون اشکال است و وظیفه فرد مسلمان اکنون این است کسه بسه محافظست از    روی داده

گرچسسه  .(2915ی، محسسدثر.ک: ) ایسسن میسسراث بپسسردازد و مسسان  هرگونسسه تعسسرض بسسه آن شسسود

یابد و بر مدار مصال   گاه که عمومیت آن ،گرایی دینی در ذات خویش مفید است محافظت

دیگسران را از   ،نمایسد  هایی که تولید می سازی دولت اسالمی نچرخد، ممکن است با غیریت

 د.سازهای سیاسی تبدیر  های موجود را به تقابر و دوگانگیکند نهاد روحانیت جدا 

 روحانیت و تغییر موقعیت پنج ـ 

هسای   پوزیسیون به پوزیسیون )دولت( در سسال  ابه انتقال روحانیت از موض  پنجمین عامر 

مرهون چیزی بود  ،اقتدار و محبوبیت گاشته روحانیتگمان  بیگردد.  میپ  از انقالس باز

بسه نقسد قسدرت     نبودن که در بسسیاری از مواقس    بود. درقدرت« قدرت»که او نداشت و آن 

خوشسایندتر  بینند،  آسیب میبر مردمی که همواره از ساختارهای موجود قدرت  ،انجامید می

هدایت و با آنسان در  را مردم انتظار ها و  ها، آرمان توان خواسته است. در چنین شرایطی می

که در موض  دولت نشستن و از جایگاه قدرت  حالی در ؛نقد اوضاع حاک  ابراز همدردی کرد

 ،دهسد و ایسن   ناخواسته بخشی از محبوبیت پیشین را تقلیر می ،گفتن  مردم سخن با پیروز

تبعسات آن آگساه    ازو داند، پرداخته  به آنچه تکلیف خود می ای است که روحانیت بنا هزینه

دهنده اسست و   پاسخ ،روحانیت، پیش از آنکه پرسشگر باشد ،بودن درقدرتاست. در شرایط 

برای هر مشسکلی، راه   پاسخ مناسب بجوید و ،کر جریان زندگی سیاسی خصو، درباید 

 تحیسر روحانیست   ،بسرد  چون کلیت روحانیت در قسدرت بسه سسر نمسی     ،همه این. بابیابدحلی 

داند از قدرت سیاسی دفاع کند  و نمیاست های قبر از انقالس بیشتر شده  سال با درمقایسه

یز بپردازد. در واق  نوسان روحانیت بین نهاد مدنی و نهساد سیاسسی، شسرایط    یا به نقد آن ن

کسرده   دشسوار داری و انتقاد از قدرت را بر او  ای برای او فراه  آورده که جم  بین وفا ویژه

دآمیسز از   است. چنین وضعیتی ممکن است موجب تولید رفتاری دوگانه یسا برخسوردی طسر   

هسای دوگانسه    راهی برای احسراز نقسش   : آیاباید همواره پرسیدرو  ازاین ؛سوی دیگران شود

ورزی وجود دارد یا نه  برخی معتقدنسد روحانیست در وضسعیتی     روحانیت در عرصه سیاست

سو با توجیه و تبیین مقاصد حکومت اسالمی از قدرت سیاسی، دفاع کند و از  میانه، از یک

این دیدگاه  .(2911)درایتی،  قدرت نظارت نمایدسوی دیگر با رویکرد دفاع از حقو  مردم بر 

و  «بودن روحانیست و قسدرت    بیگانه»روحانیت و قدرت، منتقد دو نظریه  میانکه در ترابط 
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کوشد راهی میانه بجویسد تسا روحانیست بسه      می ،است «دیدن روحانیت و قدرت همانی این»

تجربسه چنسین    چسون روحانیست   ،ههمس  اینهای تاریخی و جدید خود بپردازد. با ایفای نقش

، دکن نمیوخته و فرهنگ سیاسی کشورمان از ظهور چنین وضعیتی حمایت  مسیری را نیند

گرچه امروزه همه روحانیست در  » بر و نیازمند گار زمان است. اتخاذ راه میانه، اندکی هزینه

اما مردم  ،اند حفظ کرده پوزیسیون را قدرت مشارکت ندارد و برخی از آنها نیز همان موض  ا

کننسد و همسه آنهسا را در موضس       های درون سازمان روحانیت توجه نمی بندی به این دسته

دانند کسه سسمتی رسسمی و     آنها پوزیسیون را تنها کسانی نمی .دانند پوزیسیون )دولت( می

ک  را کسه مسداف  حکومست و نظسام ببیننسد، آن را در موضس        بلکسه هسر   ،مشخص دارنسد 

 ،کننسد  نیسونی کسه از نظسام اسسالمی دفساع مسی       کنند. بسیاری از روحا یون تفسیر میپوزیس

گیرند.  در چنین جایگاهی قرار می ،کنند لحاظ دفاعی که می اما به ؛بگیر دولت نیستند  حقو 

عنوان یک جریسان متمسایز خسود را     کنون بهند و تاا بسیار ک  ،ندا نیونی که منتقد دولت روحا

 ،رو ازاین .(39: 2911د، شجاعی زن) «داند تا بتوانند در باور مردم ایجاد تردید کنن معرفی نکرده

یعنی نظارت بر قدرت را از دسست ندهسد و    ،روحانیت باید راهی بجوید تا نقش مدنی خود

 ،همسه  اینبسر کارآمسدی آن بیفزایسد. بسا     ،حال با دفاع از کلیت و اصر نظام اسالمی عیندر

همواره روحانیت باید بداند که او در اقامه دین و برپایی حکومت اسالمی، طریقیست دارد و  

گرمی بپایرد. اساساً الزمه حضور فعال و  دیگران را به یاهرسیدن باید انتقاد قدرت هنگام به

 این شود و هایی است که دامنگیر حضور و عملکرد آنان می مستقی  روحانیت در قدرت، نقد

فرمایسد:   مسی  انصسار قرآن در بساس یهسود و   » ندارد.اختصا، پایری روحانیت  به مسئولیت

اینهسا علمسای خودشسان را     .(92)توبسه: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ  ُُوِ  الََّّن ِ  »

ی ئعالمه طباطبسا  لمیزان او  تفسیر برهان، لثقلین نور ادر مجام  روایی ما، در  .پرستیدند می

کردند  شان می آیا علمای آنها واقعاً امر :پرسد که می بی از امام باقر ه  هست که صحا

گفتنسد کسه    وقت به مردم نمی فرمایند: نه، آنها هیچ حضرت در جواس می  که ما را بپرستید

پرسسد پس     بی می صحا .پرستیدند ا نمیمردم آنها ر ،گفتند شما ما را بپرستید و اگر ه  می

فرمایند: یعنی با روحانیون  دهد  حضرت در جواس می چطور قرآن این نسبت را به آنها می

آن اینکه فقط خداسست   ،کردند که فقط انسان با خدا باید بکند ای را می خود همان معامله

 .(211 :2911کیان، مل) «که الیسئر عما یفعر است

 گفتمانروحانیت و تولید پادشش ـ 

اهمیت دیگری  ،اما آنچه در شرایط انتقال روحانیت از وضعیت اپوزیسیون به موقعیت دولت
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 ،کند نمایی می های سیاسی باز های مردمی، در میان نخبگان و گروه یابد و فراتر از توده می

های  مند در قبال جریان صورت نقی  هایی است که بخشی از روحانیت به پادگفتمانی

های پیش از انقالس، خالق گفتمانی  کند. روحانیت در سال فکری و سیاسی جامعه تولید می

داد و  های فکری و سیاسی را تحت تأثیر خود قرار می فراگیر و دینی بود که همه جریان

فرصتی  ویبه  ،کرد. پیشتازی او در فضای فکری آن روز جامعه صورت پیشرو عمر می به

ورای دین، خارج و همه را در گفتمان فراگیر  داد تا تمام تحوالت فکری را از فضای ما می

به علر متعددی نقش پیشتازی روحانیت در ایجاد گفتمان  اما امروزه بنا ؛دینی مستقر سازد

ق  وا های فکری جامعه، هویت نقیضی پیدا کرده است. در تقلیر یافته و در قبال جریان

کند و  نفوذراه افتد، در جامعه ه چش  به راه است تا گفتمان جدیدی بروحانیت  بیشتر

گونه  گاه موض  نقیضی اتخاذ و بدین آن ،فرینداخطری متوجه کیان ماهب و روحانیت بی

 کنند و از ایجاد گمان کسانی که پادگفتمان تولید می د. بینکپادگفتمان جدیدی تولید 

و در های فکری کشیده  جریان دیگررویارویی ناخواسته با به  ،مانند گفتمان ناتوان می

های مسلط جهانی تولید و  پیوسته گفتمان طور شوند. امروزه به حاشیه تحوالت مستقر می

های جدید و کاذس  به خلق هویت ،های بومی شوند و ضمن تضعیف هویت بازتولید می

 ،یابند رخصت به حری  اندیشه و حیات ما راه می ها که بی این گفتمان .یابند دست می

ن دین است تا احامالن و مفسر از سویبخش  نیازمند تولید گفتمانی رقیب و هویت

 نیازمند بررسی وضعیت کنونی تفکر اجتماعی و ،این گرداند وپیشتازی را به روحانیت باز

به مسائر ن اروحانی رغبتی طالس و بی کاهش و های علمیه و نیز علر فلسفی در حوزه

 انگیز است. بر چالش

 هجمه دشمنان انقالب علیه روحانیت هفت ـ 

جد به نقش آن در کاهش  سادگی از کنار آن گاشت و به عامر مه  دیگری که نباید به

هجمه قوی تبلیغات دشمنان و مخالفان حکومت  ،منزلت اجتماعی روحانیت توجه کرد

سازی  پایرد. گاشته از مسئله عرفی ای صورت می دینی در ایران است که در سط  گسترده

ها  در روابط اجتماعی انسانرا کوشد موقعیت و نقش دین  که فرایندی جهانی است و می

از  ،و آن را بر ادیان دیگر کند ترویجاز دین را کاهش دهد و روایت منفی قرون وسطایی 

جمله اسالم تعمی  دهد، تبلیغات وسیعی از سوی طیف وسیعی از مخالفان داخلی و خارجی 

های  گیرد تا مردم و نخبگان جامعه را از اقامه یا تداوم حکومت روحانیت نیز صورت می

که گاهی برخی از قدر قوی است  گونه تبلیغات سوء آن این . تأثیرناامید سازددینی 
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تحلیر » نیز از ظاهر و سیمای خویش، ارزیابی و برداشتی منفی دارند. «ملبّسین حوزوی»

دهنده عالقه اجانب به  رسانی بیگانه به زبان فارسی، نشان های مراکز اطالع محتوای پیام

یافتن حکومتی سکوالر و وابسته در این   فروپاشی نظام جمهوری اسالمی ایران و قدرت

ای کدر و قرون وسطایی  کنند تا از اسالم و روحانیت چهره سرزمین است. آنان کوشش می

ترسی  کنند و حکومت دینی را مغایر دموکراسی و مداف  استبداد معرفی کنند. پیوستن 

های اجتماعی، زمینه  ها و آشنایی آنان با حساسیت زده به این رسانه برخی روشنفکران غرس

تهاج  فرهنگی  ،نتیجه کند. در رسانی ماکور مساعد می مراکز اطالعرا برای توفیق نسبی 

امروزه برخی از مردم نسبت به انقالس اسالمی و مدیران ارشد جامعه و حکومت دینی 

 ،روحانیتدهد  نشان میموضوع این  .(213-211 :2914زرهانی، ) «اند اعتماد شده بدگمان و بی

اش تفاوت بسیار دارند. در  ن گاشتهامنتقدان و مخالفان جدیدی یافته که با سنخ مخالف

بودن   مارکسیس  چونبه دالیر متعددی  که بنا های پیش از انقالس، معموالً کسانی سال

اما امروزه  ؛شدند ناخواسته به رویارویی با روحانیت کشیده می ،با اسالم مخالف بودند

 اند های اولیه انقالس از قدرت حاف یا منزوی شده هایی که در سال افراد و گروه. :از جمله گیرد؛ صورت می های متعددی یت در قالب گروهن روحانامخالف

های سکوالرند و حضور روحانیت را مخر  هایی که حامی دولت و گروه افراد. .(211 :2911مصبای یزدی، )

دانند و خواستار بازگشت او  که حضور روحانیت در قدرت را دون شئون او می کسانی. .دانند دستاوردهای آن می

از جمله امیر دورکی ، کارکرد مثبتی  ،شناسان مدرن حسب تحلیر دینکه بر کسانی. .هستندبه درون فضای سنتی حوزه 

کنند. امروزه دین س که در وضعیت سنتی روابط  برای نهاد دین در عصر مدرن ترسی  نمی

نمود س جای خود را به نهادهای مدنی در وضعیت  ه  متصر میه مکانیکی افراد را ب

ای شهرهای انباره واق  از منظر دورکی ، نهاد دین همانند آس ارگانیک سپرده است. در

 فاقد کارکرد شده است.  نوناک قدی  است که کارکرد مثبتی داشته و ه 

به دالیر  د که بناندیگری نیز وجود دار های دستهبه غیر از این چهار گروه، افراد و 

اما آنچه به  ؛ورزند با حضور دین و روحانیت در جریان زندگی سیاسی مخالفت می مختلف

کوشد نظام اسالمی را  تبلیغات وسی  جهانی است که می ،بخشد ت میرویکرد آنها قوّ

 سازی نماید. و آن را مقهور فرایند جهانی عرفیکند ناتوان 
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 ن اروحانیگروی برخی از  قدرت و دنیاهشت ـ 

زیستی در میان مردم زندگی  و علمای دین با اخال، و سادهن اروحانیهرچند اکثر 

ای فراه  آورد تا  پیروزی انقالس، زمینه ،کنند و از وجاهت مقبولی نزد آنان برخوردارند می

زی »خروج از  ی اصطالدر ای از زندگی روی آورند که  به شیوهن اروحانیای از  پاره

دارد که اشاره به چیزی  ،معنای پوشش یا شعار است که به زی. آید به شمار می «طلبگی

یابد و طبعاً خروج از آن، او را ناکام  واسطه آن در انجام رسالتش توفیق می هروحانیت ب

با  ارتباطمعیار زی طلبگی در  :یابد آن است که گرداند. اما آنچه در اینجا اهمیت می می

ایت قدرت چیست و چه نسبتی با شرایط فراغت از قدرت دارد  بدون تردید تأکید بر رع

مندی از امکاناتی است که عموم  معنای بازگشت به گاشته و عدم بهره نه به ،زی طلبگی

معنای زندگی در روزگار جدید و دوری از دو چیز  کنند، بلکه به مردم از آنها استفاده می

 امام)زی متعارف  است که در کلمات امام خمینی در دو مفهوم دیگر بازتاس یافته است:

. مراد از خروج از زی (49-41 :23همان، ) تشریفات و تجمالت و (29-21 :21، 2917، خمینی

انجام هر عملی است که دون  ،دهد دیگری توضی  می سخندر  ایشانکه  چنانمتعارف، 

که  ،نه چیزی ثابت و ایستا ،. شأن در اینجا(949-941 :11همان، ) ن طبقه روحانیت استأش

شده میان مردم و  بر ذهنیت ساخته ای بنا مند که در هر دوره ریخ مفهومی است پویا و تا

شود.  یافتگی جامعه بازتولید می روحانیت و نیز قب  و بسط امکانات و طبعاً درجه توسعه

های سنتی و پیشاصنعتی و نیز صنعتی،  ن معناست که زی متعارف در وضعیتابد ،این

به همین دلیر  .دشو میمتحول  ،حسب تغییرات عمومی جامعهو بر یابد مفهومی متغیر می

به سر آمده و  ،امروزه ترویج این ایده که روحانی باید نان و پنیر یا پوست خربزه بخورد

کنند. اینکه  کند که معدل مردم در آن زندگی میروحانیت باید در شرایطی زندگی 

برد و با  البلوای جامعه در شرایط سختی به سر می علت فقر عامه روحانیت در گاشته ب

توان به  ارزشی ماندگار است که همواره می ،کرد پارسایی فراوان از کیان اسالم دفاع می

نسبی خوس  طور اما توصیه به تکرار آن در شرایطی که عموم مردم به ؛آن افتخار کرد

وجود  آیا  ،حالهر دارد. بههایش باز ممکن است او را از انجام رسالت ،کنند زندگی می

سوی مردم دراز  لحاظ مالی، دستی به که واجد امکانات اولیه زندگی است و به ای روحانی

که به انتظار وجوه  ای بهتر است یا روحانی ،سازد ی را برطرف می کند و نیاز مستمند نمی

کند و حریتش را به  زده می گونه خود را عوام نشیند و بدین ت بازاریان میشرعی یا مساعد

و شود سازی  این چیزی است که باید در جامعه فرهنگنماید   های مردم ذب  می پای توده
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 عبور از زی متعارفِ ، رو ینااز. دگردش روحانیت بازسازی ذهنیت عموم مردم از نحوه تعیّ

ساده و و متوسط  ای خانهامروزه داشتن  نمونه، رایب .سازد هر دوره را عرف مشخص می

عبور از آن، خروج از  و قیمت، زندگی متعارف میانگین ایرانیان است ارزان ای وسیله نقلیه

است و این نیز برخاسته از نحوه زیستن اهر ن اروحانیزدگی  ای از دنیا زی طلبگی و نشانه

سازد. به همین دلیر  عل  و هادیان دین است که چنین الزاماتی را بر روحانیت تحمیر می

بخشد، درباره  رغ  اینکه ثروت به دارندگان آن، شوکت و بزرگی می بهدر جامعه ما 

  آورد، برای او دلبستگی فراه  میآید و روحانی باید از هر آنچه  می شمارروحانیت، آفت به 

 از دست ندهد. است، دست آورده هدوری کند تا همه آنچه را ب
من به سه  خودم هیچ نگرانی ندارم راج  به انقالس، انقالس راه خودش را پیدا کرده و به 

ماند و  محفوظ می س ان شاء اهلل س ک  ه  ندارد. این انقالس رود و بستگی به هیچ پیش می

دو تا  ،کند لکن آن چیزی که انسان را قدری نگران می ؛سیبی از خارج به او نخواهد رسید آ

مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است. یک مطلب اینکه من خوف این را دارم 

 از بعضی از این روحانیون و هک یواسطه بعضی از اعمال که... مبادا خدای ناخواسته به

این موجب این بشود که یک وقت یک سستی در روحانیت پیدا  ،شود معممین صادر می

یکی قضیه اینکه از آن زی روحانیت و زی طلبگی بوده است. اگر ما خارج بشوی ...  ،بشود

شکست به  ،خوف این است که یک شکستی به روحانیت بخورد و شکست به روحانیت

که آنها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت ... من خوف این را دارم . اسالم است

 (.29-21 :همان) به جهن  ،بروند و ما برای خاطر اینکه خودمان مهاس نبودی 

پایری روحانیت  دومین معیاری است که جنبه آفت ،آوری به تجمالت تشریفات یا روی
آور و  شسسوکتکنسسد. بسسدون تردیسسد مشسسارکت در قسسدرت،  بازنمسسایی مسسیدر دوره کنسسونی را 

سازد. فردی که  ای مجبور می آفرین است و دارنده آن را به رعایت الزامات ناخواسته تجمر
شسود،   قیمت سوار مسی  بر ماشین گران گزیرگیرد، نا مراتب قدرت سیاسی قرار می در سلسله

ساده  به زندگی ،مندی از حقو  باال اندازد و با بهره رئی  دفتر و دم و دستگاهی به راه می
تواند با ذات روحانیت کسه معمسوالً روابطسی بسدون      دهد و این می و معمولی خود پایان می

مغایرت داشسته باشسد. گرچسه رعایست ایسن       ،کند واسطه با مردم دارد و اشرافی زندگی نمی
الزامات برای معدودی از مسئوالن درجه اول نظام اسالمی، ضروری و حتسی خسروج از آن   

روحانیونی که تحت فشار آن الزامات به سسر   اما تعمی  آن به دیگر ،یدآ نظر میه ناممکن ب
محتسوا کنسار    ،تشسریفات کسه زیساد شسد    »خطرآفرین است. به تعبیر امام خمینی  ،برند نمی
شود بنیه فقهی  موجب می ،ها زیاد شود ها و دم و دستگاه ها، ماشین وقتی ساختمان .رود می
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 «شسود کسه روحانیست شکسست بخسورد      ت اسباس آن می... این تشریفا. اسالم صدمه ببیند
 .(49-41 :23  همان،)

  نتیجه. 4

نهاد مدنی  قدرتمندترینعنوان  روحانیت بهگوهای ما در این مقاله نشان داد و برایند گفت

سازی  و حتی در روند عرفیکند همواره باید اقتدار اجتماعی خویش را حفظ  ،در ایران

حضور  ،همه اینگونه بتواند از برج و باروی اسالم حراست نماید. با تا بدین جهانی بسط دهد

به مدنیت او خدشه زده و اقتدار  ،گسترده او در ارکان مختلف حکومت دینی نسبت به

خوردن سازمان روحانیت به درآمدهای  الشعاع قرار داده است. پیوند پیشین او را تحت

و صورت سازمان روحانیت از  اارکان قدرت درباره محتو و نیز مالحظات ،دولتی از یک سو

گونه وجه انتقادی و سازنده او  تواند از اقتدار مدنی روحانیت بکاهد و بدین می ،سوی دیگر

تضعیف نماید. البته تغییر موقعیت او در  ،رفت به شمار می اش که بخشی از تراث انقالبیرا 

اما تجمی  آنها  ،قدرت سیاسی باشد جزتواند محصول عوامر دیگری  هایی می چنین سال

به همین دلیر  ؛ین آوردیدر وضعیت کنونی حوزه توانسته است منزلت مدنی آنها را پا

و ه   اش نکاهد د تا ه  از اقتدار مدنیبراهی بیا ،چنین مسائلی ازضمن آگاهی .  به امور زیر آراسته گردد: روحانیت باید

تفاوت نماند و این نیازمند تبیین الگو و مدلی  گارد، بی آنچه در حکومت دینی می درباره

که را ای  های علمیه بکوشند نظریه ها و نهادهای متولی و فعال در حوزه سازمان. .دشواست که باید ترسی  

تاریخی روحانیت از سوی فقهی از یک سو و نیز مستظهر به تجارس  مستند به ادله درون

د و با نکاندازی  راه« مطالعات روحانیت»عنوان  باای  نهاد روحانیت باید مؤسسه. . کنندکار آمد تبدیر  یمدلبه را تبیین و آنها  ،دیگر است
های  )حوزه )دولت( و نهاد فرهنگ مطالعه دقیق رخدادها و تحوالت سازمان سیاست

ها به نهاد  مان  بروز برخی آسیب ،خروجی و ورودی این داده پرداختهعلمیه( به بررسی 
حضور روحانیت در سپهر سیاست و اجتماع نیز باید مبتنی بر اصول  ،بر این افزون. خود شود. 

 ذیر قرار گیرد:

اما نباید حضور  ،دند در سیاست و دولت حضور یابنتوان مین اروحانی حضور مسئوالنه:ـ 
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سر  طلبی و نزاع بر تا مرز قدرت ،در صحنه سیاسی و مدیریت کشوررا والنه خود ئمس

  .هنددبندی سیاسی تنزل  تقسی  قدرت و سهمیه

 ،های علمیه ترین رسالت نهاد روحانیت و حوزه مه  بازنماندن از رسالت اصلي:ـ  

الشعاع مالحظات قدرت سیاسی  شناخت و تبیین اسالم است و این رسالت نباید تحت

 قرار گیرد.

نهاد روحانیت در مسند قدرت حضور دارند، الزم است در  در که کسانی حضور سالم:ـ 

بسا اصر سخن  هایی که چه از روش ،با سعه صدر و تدبیر الزم ،عمر به این مسئولیت

ند و پرهیزبشدت  به ،کند یرنگ م اری آنان را ک زگ خواهی و خدمت و ح  مسئولیت

 دوری ،دهد طلبی می خود را از رفتاری شخصی و صنفی که بوی اقتدارگرایی و قدرت

 کنند.

توانسد و   هیچ قشری از جمله روحانیت و هسیچ جریسانی نمسی   گويي:  و پاسخ نقدپذيريـ 

هسای گسسترده کشسور     خود در نظام اسالمی و مدیریتنباید فقط به حضور و مشارکت 

گو بداند و بسه همسان نسسبت از نقسد      بدون آنکه به همان نسبت خود را پاسخ ،بیندیشد

هسا و   جسویی  حتسی بهانسه   و هسا  گیسری  منتقدان دلسسوز اسستقبال کنسد و تحمسر خسرده     

یا در ادامسه   اند تهنداش یبا انقالس اسالم یا های کسانی را که از آغاز میانه گشایی عقده

 داشته باشد.  ،مین نشدهأمناف  نامشروع آنان به خطر افتاده یا ت

فقط تحمر شنیدن حرف مخالف و نقد  ،ها شرط حضور در مسئولیت خودنقادي:ـ    

بلکه آمادگی برای پایرش قولی و عملی و تالش برای اصالی وض  نیز  ،نیست

 . باشد می

ویژه روحانیت در  هشک اقتدار حاکمان و مدیران ب بی ن:او منتقدن امدارا با مخالفـ    

کردن صدای منتقدان نیست. آنان باید اقتدار و نفوذ کلمه خود را ابزاری برای   خاموش

ها سازند و به اتکای خاستگاه دینی و پایگاه اجتماعی  استقبال بیشتر از نقدها و پرسش

در جایگاه حمایت از منتقدان و  ،خود و قدرت سیاسی و پیشینه تاریخی و انقالبی

آیند و همواره راه حصول اقتدار واقعی را بر چه روحانی و چه غیر آن ،ناصحان خیرخواه

 ها بجویند. در فروتنی و پایرش انتقاد و اصالی کاستی
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