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Abstract 

Although apparently Islamic seminaries do not follow a course under the 

title of so-called "political sciences", it has been the Islamic seminary that 

has presented two socio-political theories in Iran so far and has made it 

practical in the society. We claim that the existence or non-existence, 

strength or weakness and being in or out of the context of political thought in 

Islamic Seminaries is based on the type of attitude to Islam. Therefore, the 

author has tried to answer the main question of the study which is "What is 

and will be the place of political thought or knowledge in Islamic seminary?", 

through a roadmap method that is one of the methods used in futurology 

(future studies), with this hypothesis that "if Islam is examined from the 

viewpoint of political-jurisprudential Islam discourse, then, Neither from the 

perspective of civilizational Islam nor from the perspective of Salafi Islam, 

we will see the emergence of political thought up to theorizing as well as the 

establishment of a university and a political college among the clergymen". 

This paper states: The distinction between seminary thought on politics in 

terms of trends, factors as well as resource search, the ideal future of political 

thought based on jurisprudential-political Islam, unlike the other two 

perspectives, would make political thought and knowledge develop. Thus, 

through this study, first, the Islamic seminaries, which support political-
jurisprudential Islam, will discover their strengths and weaknesses, and 

there will be an atmosphere for the importance and development of political 

thought in the Islamic seminaries of the Islamic Republic of Iran based on 

localization. 
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سياسى حوزوی و آينده آن » دانش« تفكر
 » تفكر سياسِى اسالم فقاهتى: مطالعه موردی«

نيا رضا عيسي
*
  

  چكيده

كنند، ولى   با عنوان علوم سياسى مصطلح را دنبال نمى های علميه، درسى  با اينكه در ظاهر حوزه
سياسى  - اين حوزه علميه بوده است كه از درون خودش تا به حال در ايران دو نظريه اجتماعى

مدعای ما اين است كه بودن يا نبودن، . را ارائه و آن را در جامعه جاری و عملى كرده است
های علميه مبتنى بر نوع   تفكر سياسى در حوزهشدت يا ضعف و در حاشيه يا در متن بودِن 

تفكر يا دانش «نويسنده تالش كرده است سؤال اصلى مقاله يعنى رو  ازاين نگرش به اسالم است؛
را با روِش نقشه راه » سياسى در حوزه علميه چه جايگاهى را به خود اختصاص داده و خواهد داد

اگر اسالم از منظر گفتمان «فرضيه دنبال كند كه پژوهى است با اين  های آينده  كه يكى از روش
گاه  فقاهتى خوانش شود، نه از منظر اسالِم مدنى و نه از منظر اسالِم سلفى، آن - اسالم سياسى

پردازی همچنين تأسيس دانشگاه و   شاهد بروز و تجلى تفكر سياسى آن هم تا سقف نظريه
تمايز تفكرات حوزوی : كند ن نوشتار بيان مىاي. »دانشكده سياسى در ميان حوزويان خواهيم بود

ها و همچنين پويش منابع، آينده مطلوب و متصور از   در باب سياست در بخش روندها، پيشران
فقاهتى برخالف دو ديدگاه ديگر، موجب رشد تفكر و  - تفكر سياسى مبتنى بر اسالم سياسى

 -  حوزوياِن طرفدار اسالم سياسى دانش سياسى خواهد شد؛ بنابراين به واسطه اين بررسى، هم
دادن و رشد  فقاهتى به نقاط ضعف و قوت خود بيشتر پى خواهند برد و هم فضايى برای اهميت

  . سازی اتفاق خواهد افتاد های جمهوری اسالمى ايران بر پايه بومى  تفكر سياسى در حوزه

  ها  كليدواژه

 .، حوزويانپژوهى، نقشه راه فقاهتى، تفكر سياسى، آينده اسالم
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های   با توجه به تاريخ تحوالت ايران و جهان اسالم بايد اظهار كرد با اينكه در ظاهر حوزه
كنند، ولى حوزه علميه بوده است   علميه، درسى با عنوان علوم سياسى مصطلح را دنبال نمى

ا ارائه كرده سياسى ر - كه از درون خود از گذشته تا به امروز در ايران، دو نظريه اجتماعى
اولى نظريه دفع افسد به فاسد در قالب . و آن را در جامعه جاری و عملى كرده است

اّهللاٰ و دومى نيز   نائينى و به همراه آن سلطنت مشروطه مشروعه شيخ فضل هسلطنت مشروط
های علميه درسى و   است؛ بنابراين مسئله اين است كه اگر حوزه ;واليت فقيه امام خمينى

ای   كنند، پس چگونه چنين تفكر سياسى  ا دانشگاهى با عنوان سياست را دنبال نمىگرايشى ي
در نوشتار حاضر نويسنده تالش كرده است . شود  از درون آن استخراج و بيرون داده مى

گونه مطرح كند كه اگر علوم سياسى يا دانش سياسى را دانش   پرسش اصلى مقاله را اين
دبير سياست و رابطه شهروند با شهر و شهر با كشور و كشور احكام و قواعد در چگونگى ت

شود كه اين علوم در ميان   گاه اين پرسش مطرح مى با قواعد جهانى تعريف كنيم، آن
  .حوزويان چه جايگاهى به خود اختصاص داده و خواهند داد

هره پژوهى است ب های آينده  برای دستيابى به پاسخ از روِش نقشه راه كه يكى از روش
  فقاهتى  -  اگر اسالم از منظر گفتمان اسالم سياسى«ايم، آن هم با اين فرضيه كه   برده

گاه شاهد بروز و تجلى  خوانش شود، نه از منظر اسالِم مدنى و نه از منظر اسالِم سلفى، آن
پردازی و همچنين تأسيس دانشگاه و دانشكده سياسى   تفكر سياسى آن هم تا سقف نظريه

كند تمايز تفكرات حوزوی در باب  اين نوشتار بيان مى. »زويان خواهيم بوددر ميان حو
نده مطلوب و متصور از يها و همچنين پويش منابع، آ  سياست در بخش روندها، پيشران
فقاهتى برخالف دو ديدگاه ديگر موجب رشد تفكر  - تفكر سياسى مبتنى بر اسالم سياسى

واسطه اين بررسى، هم حوزوياِن طرفدار اسالم و دانش سياسى خواهد شد؛ بنابراين به 
فقاهتى به نقاط ضعف و قوت خود بيشتر پى خواهند برد و هم فضايى برای  - سياسى
سازی   های جمهوری اسالمى ايران بر پايه بومى  دادن و رشد تفكر سياسى در حوزه اهميت

  .اتفاق خواهد افتاد
طالب در اين مقاله الزم ديده شد ترشدن مباحث و م ای كه جهت روشن  مطلب ضروری

شود   اوالً در اين نوشتار هر جا گفته مى: قبل از هر چيز بيان گردد، اين مطالب و نكات است
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دانش سياسى يا علم سياست مترادف با تفكر سياسى خواهد بود؛ ثانياً الزم است در اين سه 
موضوع . 2ست؛ سياست يا عمل سياسى يا علم سيا. 1: مطلب مقصود را مشخص كنيم

  .كدام جريان حوزه علميه. 3دانش سياسى؛ 

 ی� ��& 	��	G؟ 	��	 B%� ی� G	��	  

تبيين جايگاِه  درصدددر باِب نسبت و رابطه حوزه علميه با سياست بايد معين كنيم آيا ما 
تبيين جايگاه علوم سياسى در ميان حوزويان يا  درصددعمل سياسى حوزويان هستيم يا 

رابطه . 1: توانيم در اين باره تصور كنيم جايگاه؛ يعنى چهار حالت را مىهر دو تبيين  درصدد
رابطه حوزه علميه با . 3رابطه عمل سياسى با حوزه علميه؛ . 2علم سياست با حوزه علميه؛ 

  رابطه حوزه علميه با عمل سياسى؛ البته از ميان اين چهار حالت، فقط . 4علم سياست؛ 
  شود كه نسبت حوزه   در چهارمى اين بحث روشن مى. واهد بوددو حالت اخير مد نظر خ

  ای از خود   با عمل سياسى چيست يا چه بوده است يا حوزويان چه عمل سياسى
  اند؛ ولى در بخش ارتباط حوزه علميه با علم سياست، به اين مطالب   بر جای گذاشته

  و تفكر سياسى  آفرينى آن در ساحت دانش نسبت حوزه و نقش: توجه خواهيم كرد
  و اينكه حوزه چه اندازه به دانش و تفكر سياسى اهميت داده است، دانش و تفكر سياسى 
  تا چه اندازه در حوزه رشد كرده است يا چگونه تولد يافته، رشد كرده و االن 

  .جايگاهش چيست

	��	 �I�( 6 ی��  �*�*ع دا

چيست؟ امر با سه ويژگِى  موضوع دانش سياسى چيست؟ آيا امر سياسى است؟ امر سياسى
بودن  سياست نيز با سه ويژگِى انعطاف، جمعى و ارادی. شود  حالت، فعل و شىء تعريف مى

گرايان و   حال اگر موضوع دانش يا تفكر سياسى را همانند ذات. شود تعريف مى

��א1W	?، (جوهرگرايان، يك چيز بدانيم KJ]O :SJM(  و آن يك چيز، قدرت باشد يا

های علميه درباره دانش يا تفكر   گاه بايد ديد آيا حوزه ، آن)KJXL :SJM:א�,،  3כ(هدايت 
ها   مدرن اگر هم امر سياسى را همانند پست. شده حرفى دارند يا خير سياسى به معنای مطرح

تواند   گاه موضوع دانش سياسى متعدد خواهد شد و هر چيز مى سيال و متنوع دانستيم، آن
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فروشان، چه سياست خيابانى و  اشد، چه جنسيت، چه دولت، چه دستموضوع اين دانش ب
توان درباره جايگاه تفكر سياسى حوزه علميه اظهار نظر   در اين صورت نيز مى. مانند آن

كرد؛ بنابراين پرداختن به دانش سياسى حوزويان، قبل از هر چيز بستگى به اين دارد كه ما 
  .ی بدانيمموضوع دانش يا تفكر سياسى را چه چيز

  �*زه ��%�2 +�ام �4ی�ن ?ن؟

كم دو جريان فكری در ارتباط با  توان اظهار كرد دست  با نگاه به تاريخ حوزه علميه مى
جريانى كه رسالت و وظيفه حوزه و . 1: سياست، در حوزه علميه ظهور و بروز داشته است

و ) اّهللاٰ   ها و ايام فاتماه صفر، محرم و رمضان، ميالدها و و(حوزويان را در ظرفيت زمانى 
و به عبارت ديگر جايگاه و شأِن آن را ) ها  حوزه علميه، مساجد، امامزاده(ظرفيت مكانى 

دانسته است كه ما اين جريان را روحانيت يا حوزه حامى اسالم   حداكثر در قضاوت و فتوا 
كه به موضوع اين جريان به سبب ويژگى و نگاه خاصى (ناميم   فرهنگى يا مدنى يا فردی مى

. 2؛ )گيرد  كم در اين مقاله قرار نمى دانش سياسى و سياست دارد، مورد بحث ما دست
و حوزويان را در ساماندهى امر دنيوی و امر اُخروی    جريانى كه رسالت و وظيفه حوزه

شمرد؛ بنابراين  داند و خروج از ظرفيت زمانى و مكانى را امر واجب برمى  همراه با هم مى
  . بر شأن قضاوت و فتوا، شأن سياست و حكومت را نيز برای حوزويان قائل است عالوه

است روند، فرايند و آينده تفكر سياسى اين جريان  درصدددر نوشتار حاضر، نويسنده 
در جمهوری اسالمى توصيف  -  فقاهتى ناميده است - كه آن را اسالم سياسى -  حوزوی را

  .و تحليل كند

  ه�  �9ان�رو��ه� و 8

مستقل مطرح صورت  به توان از هر يك از دو محور زير را  ها مى  در بخش روندها و پيشران
غام را در هم اد نشدن بحث، اين دو محور كرد و درباره آن بحث كرد؛ اما برای طوالنى

  :كنيم اجمالى و در حد نياز از آنها بحث مىصورت  به كنيم و مى
های   توجه به سياست و تفكر سياسى در حوزه ها و علل توجه يا عدم  شناخت زمينه. ١

 .های علميه  مراحل مواجهه با عمل سياسى و تفكر سياسى در حوزه. ٢علميه؛ 



  153  » )ا,�م ��Dه6 ��,ِ) �+.� ,: �����=� �%رد«"ن  ی
�هو " �B%زو ��,),» دا��«�+.� 

 

 در �*زه  GA��0 ز���2. ١	��	 �I�( و 	��	 B%� �$ 2�4ا*� Bه�� ��%�2  ه� و ��ا�  

توان در سه   علل رفتار خصمانه يا دوستانه حوزه علميه با سياست و تفكر سياسى را مى
  :موج زير مشاهده كرد

  دوران "�l ���ا��Qی� ����k : ��ج اول

اّهللاٰ شيخ عبدالكريم   برای اينكه بتوانيم درباره عمل سياسى و تفكر سياسِى دوران آيت
اّهللاٰ حائری در كجای  كنيم كه آيت  حائری يزدی بحث كنيم، اين پرسش را مطرح مى

ت ديگر تفكر سياسى يا عمل سياسِى حوزوی بندی سياسِت حوزوی است؛ به عبار صورت
بندی چه وضعيتى يا موقعيتى را به خود اختصاص داده است؟ برای دستيابى   در اين صورت

  .پردازيم  به پاسخ به تشريح دوران وی مى
) ق1318در (اّهللاٰ حائری چه در زمانى كه وارد اراك شد و حوزه علميه اراك را  آيت

انقالب مشروطيت و چه زمانى كه به عراق برگشت و در  تأسيس كرد كه مقارن بود با
كربال اقامت كرد و جرياناتى در ادامه مشروطيت پيش آمد، در هيچ موردی از اين موارد 

او همين منش و روش خود را . كرد شركت نكرد و هميشه از ورود به سياست اجتناب مى
اوم بخشيد؛ اما اگر سؤال شود چرا اش در حوزه علميه قم نيز تد  ساله در زمان رياست پانزده

من در مسائلى كه آگاهى ندارم، «كرد، پاسخ خود او اين است كه   وی از سياست پرهيز مى
كنم و از آنجايى كه ايران كشور ضعيفى است و پيوسته تحت  به هيچ وجه دخالت نمى

ها  ياستباشد، امكان دارد س فشار و استعمار كشورهای قدرتمندی چون روس و انگليس مى
 های استعماری ترسيم شده و خطوط سياسى كه در ايران وجود دارد، از سوی اين قدرت

ها بوده و  دست اين قدرت امكان دارد ملعبه ،كنند و كسانى كه در سياست دخالت مى باشد
اگر در كشور فرانسه و انگليس و روس بودم،  من. ناآگاهانه آب به آسياب دشمن بريزند

چون خطوط سياسى در آنجا روشن بوده و از جايى  ؛كردم دخالت مى مسلماً در سياست
. بينم بنابراين دخالت خود را در سياست مقدور نمى ؛شود ديگر اين جريانات تحميل نمى

گذشته از اين، دخالت من در سياست مستلزم درگيری و خونريزی است و من حاضر نيستم 
  .)KJ]J؛ �.א�.א�,، [KJRX :SR,، �0אq(» گناهان ريخته شود كه باعث شوم خون بى
نبودن فضای كشور، از ورود به سياست  اّهللاٰ حائری به سبب آماده خالصه آنكه آيت
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نوه دختری ايشان، مصطفى محقق داماد داليلى برای پرهيز او از سياست بيان . كرد پرهيز مى
اران مشروطه و طرفد ای در مشروطه مواجه شده بود كه  حائری با تجربه. 1: كند، ازجمله مى

استادش شيخ و كار را به جايى رسانده بودند كه  استبداد، هر دو احساس زيان كرده بودند
بسيار اّهللاٰ   اعدام شيخ فضل .التيام نيافته بود استاد هنوز داغ اعدام اّهللاٰ را اعدام كنند و فضل

  . دروحانيت بومشروطيت قربانى اصلى اتفاقات . 2 .تلخ بوداّهللاٰ حائری  برای آيت
ن اكرد كه روحاني  گونه تداعى مى در ذهن مردم اينو روحانيت با هم درگير شده بودند . 3

های   و همديگر را بكشند و با توجيه درگير شوندهمديگر با حاضرند برای كسب قدرت 
  .دشرعى به هيچ كس رحم نكنن

ای   حوزه گرفتحاج شيخ تصميم  كند بر همين اساس بود كه  محقق داماد اضافه مى
دخالت در  از سياست به دور باشد و شاگردانى تربيت كند كه بدون تأسيس كند كه كامالً 

سياست به مردم خدمت كنند و متخلق به اخالق باشند تا مردم را از طريق اخالق و امانت 
به سياست  علميه حاج شيخ اين بود كه حوزه های يكى از احتياط بنابراين ؛جذب كنند


א�، 
n47 �א( نپردازدKJ]J(  با اينكه ايشان وارد سياست نشد؛ ولى برخى بر اين باورند كاری
اگر «: گويد  مى ;گونه كه امام خمينى كه وی كرد كمتر از كار سياسى ديگران نبود؛ همان

دادند كه من انجام دادم و  مرحوم حاج شيخ در حال حاضر بودند، كاری را انجام مى
جهت سياسى، كمتر از تأسيس جمهوری اسالمى در  تأسيس حوزه علميه در آن روز، از

  . )TKJXK :SKMLא*�k� u?،  ؛KJMO :SKRJא
א@ B�1T,، (» ايران امروز نبود

  ا��/ ��و<�د� دوران Aی#: ��ج دوم

اّهللاٰ بروجردی كه از بروجرد به اصفهان سفر كرده بود، پس از گذراندن چهار سال  آيت
بازگشت و به فرمان پدر ازدواج كرد و دوباره ق به بروجرد 1314اقامت تحصيلى در سال 

او كه در مجموع نُه سال در اصفهان به تحصيل و تدريس مشغول بود، . به اصفهان بازگشت
سالگى به نجف رفت و از محضر استادی همچون آخوند  27ق در 1319نهايتاً در سال 

. بروجرد بازگشتخراسانى بهره برد و پس از هشت سال اقامت در نجف به خواست پدر به 
: ساله بود كه استادش آخوند خراسانى با اين عبارات او را ستود 36در اين زمان او مردی 

خبير به قواعد «، »عارف به شرايع اسالم«، »محقق مدقق«، »َعدل و ِعدل معتمد«، »سيد سند«
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المجتهدين و قدوه الفقهاء و «، »ثقه االسالم، عمده العلماء العالمين«، »مروج احكام«، »احكام
چند ماه از بازگشتش به بروجرد نگذشته بود . »نور چشمان استاد كه به هر نيكويى آراسته

حاشيه  عروه الوثق)سال ماندگار شد و بر  33كه پدرش درگذشت و او در بروجرد به مدت 
االسالم  حجت«بروجردی در اين ايام به . اين حاشيه فتوای او در ميان مقلدان شد. نوشت

DB��אF^	א�، (شد   خوانده مى» آقاحسين امامآقای KJR] :SUNL( .اّهللاٰ حائری  از رحلت آيت

اّهللاٰ بروجردی با اصرار علما به قم دعوت شد؛  آيت 1323هشت سال گذشته بود كه در سال 
مرجع شيعيان در قيد عنوان  به اّهللاٰ سيدابوالحسن اصفهانى در عراق البته تا آن زمان آيت

اّهللاٰ  ّهللاٰ بروجردی در قم نگذشته بود كه آيت ه دو سال از اقامت آيتحيات بود تا اينك
در همان زمان بين مقلدان بر سر اينكه بروجردی . ش درگذشت1325اصفهانى در سال 

اين بحث سه . بحث بود - كه در نجف اقامت داشت -  اّهللاٰ قمى مرجعيت داشته باشد يا آيت
بهمن  17ماه بعد از احراز مقام مرجعيت در اّهللاٰ قمى سه  ماه بيشتر طول نكشيد؛ چون آيت

اّهللاٰ بروجردی  در بغداد درگذشت و برای اولين بار مرجعيت شيعيان با مرجعيت آيت 1325
  .)�0KJ]K :SKNUא
�:?،  ؛KJXU :SKX�1B9א، (به ايران منتقل شد 

اّهللاٰ نوری   اّهللاٰ شيخ فضل خصوص آنچه منجر به شهادت آيت اشتباهات در مشروطه به
مؤيد اين . )��IZ^KJXOאA، (نكردن بروجردی در سياست داشت  تأثير بسياری بر دخالتشد، 

در جلسات مشورتى مرحوم  گفت  اّهللاٰ بروجردی است كه مى گفتار ما سخنان خود آيت
رد و ترسم در سياست كاّهللاٰ اشتباه   ه ايشان درباره شيخ فضلكآخوند خراسانى بودم و ديدم 

من «: گفت ؛ بنابراين مى)�KJMM :SOL)א�,، ( ن اشتباهاتى شومه من هم دچار چناكآن است 
» نمايم  من فقط روی امور شرعى دخالت مى .نمك  گونه دخالتى نمى  تى هيچكبه امور ممل


�כk א�Bא�، (KJRX :SM]( .اّهللاٰ بروجردی علت اجتناب از سياست و وسواس به  آيت
از آن موقع كه ديدم مرحوم استاد «: ستگونه بيان كرده ا در امور سياسى را ايندادن  خرج

آخوند و مرحوم نائينى كه آن همه زحمت در تأسيس و تداوم كار مشروطه متحمل شده 
اند، حالت   اّهللاٰ و حوادث ديگر ملول و افسرده شده  بودند، پس از شهادت حاج شيخ فضل

اقدام فوری  آيد از  ای برای من پيدا شده است كه تا يك واقعه سياسى پيش مى  وسواسه
: �0KJ]N،   9אש�1אA(» كنم؛ مبادا كاری به زيان مسلمين انجام گيرد  االمكان پرهيز مى حتى

SKKK ،Aא�B�CW ؛KJXN :SUNX( .اّهللاٰ بروجردی نه تنها وارد حوزه سياست  خالصه اينكه آيت
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ند، شود، بلكه حتى با حوزويان يا روحانيانى كه به طريق مختلف وارد سياست شده بود  نمى
از آنجايى . خيزد كه ازجمله آنان فدائيان اسالم و شخِص نواب صفوی بود  به مخالفت برمى

پذيرد و برخى از رفتار   را نمى» فدائيان اسالم«اّهللاٰ بروجردی مشى و مبارزه سياسى  كه آيت
آخر «: گويد  دهد و مى چنين واكنش نشان مى داند، در مقابل آنان اين  آنان را غصبى مى

با تهديد و غصب اموال مردم . صورت نيست به اسالم و مبارزه برای اسالم كه بدين دعوت
��<א�, �.א�.א�,، (» شود مبارزه كرد  كه نمىKJRN :SUJ( . فدائيان اسالم به اين سخنان

واكنش نشان دادند و نواب صفوی ضمن بيان اين مطلب كه هدف ما مقدس است، برای 
بروجردی  اّهللاٰ  اّهللاٰ اشاره كرد و در پاسخ به آيت  د، به سيره رسولاينكه كارشان را اسالمى بخوان

. گيريم، برای تشكيل حكومت علوی است  گيريم، آنچه مى  ما به قصد قرض مى«: گفت
هنگامى كه حكومت علوی را تشكيل داديم، قرض . هدف ما مقدس و مقدم بر اينها است

در كه  چنان كرد؛  عيف بود، چنين مىهم در هنگامى كه ض 9پردازيم، پيامبر  مردم را مى
  .)[�0KJ]N :SKK،   9אש�1אA(» شمرد جريان ايل قريش چنين كرد و اين عمل را جايز مى

 ا� <�ی� ��ا� ����ـ#  ��زه ����/ و �07ی] >&+�ه(دوران ا�9ب ا���9 : ��ج ��م

����� �Q'H و(   

اسالم خوانشى ارائه كرد  جريانى فكری در ميان حوزويان پيدا شد كه از 1320در دهه 
توانست بيرون از سياست باشد، بلكه مدعى بود اسالم برای سياست آمده  كه نه تنها نمى

توان با انتشار چهار رساله درباره   اين جريان را مى. است و بايد در امر سياسى تصرف كند
منتشر  1323تا  1322ترويج تفكر حكومت اسالمى در ايران كه روحانيان در فاصله مرداد 

شود، مگر با انقالب فكری  درد ايرانيان دوا نمى«كردند، مشاهده كرد، ازجمله رساله 
مقاالت از مرداد   سلسلهصورت  به اين رساله. اثر كمالى سبزواری» تشكيل مدينه فاضله دهند

دليل در چاپ، ناقص   شد؛ اما به دليل توقف بى در روزنامه اطالعات چاپ  1322تا آبان 
است » توحيد كلمه، وحدت ملى«رساله دوم به نام رساله . )KJXK :SRR-RXכ�C9/א�,، ( ماند

صورت  به اين رساله نيز همانند رساله اول. نوشت زاده االسالم خالصى كه حجت
اسالم و مفهوم «سومين رساله . به چاپ رسيد رعِد امروزمقاالت بود و در روزنامه  سلسله

ای   چهارمين و آخرين رساله. زاده بود  ه اين هم خالصىنام داشت ك» حقيقى حكومت ملى
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كه برای ترويج و تحكيم تفكر اسالمى در باب حكومت اسالمى به نگارش درآمد، كتاب 
به  1323امام خمينى بود؛ البته اين رساله بدون ذكر نامه نويسنده در آغاز  کشف االسرار

  .چاپ رسيد
دهه چهل نمايان شد؛ چون حوزه علميه در اوج اين انديشه و جريان فكری حوزوی در 

اّهللاٰ بروجردی را از دست داده بود و با اين پرسش مواجه شده بود كه آيا  آيت 1340دهه 
حوزويان با تفكر رو  ازاين ای دارد يا خير؛  اسالم برای ساماندهى زندگى اجتماعى برنامه

ست طى كردند تا تفكر و اسالم فقاهتى وارد معركه شدند و مراحل زير را در ميدان سيا
  .عمل سياسى معنای خاص و متمايزی نسبت به قبل پيدا كنند

b�9ر +!�ب ) ا�!� در$�ره ��G�C4 و رو����2����G اr<$  

است  1341در سال بحث? درباره مرجعیت و روحانیتمرحله اول، مرحله انتشار كتاِب 
، درباره )KJXU :SJKא�,، ���1(حوزوی  كه به بهانه آن، عالوه بر مباحث و مسائل درون

هاى   وظايف آن و تعريف ،خصوص مرجعيت درعلميه قم حوزه  ازمباحث جديدى 
-�KJXN :SO]J�Tש�، ( شد بحثمتفاوت از آن و نقش روحانيت در دنيا و شرايط جديد 

JKO( . مطرح شد كه از سويى  بحث) درباره مرجعیت و روحانیتدر زمان و فضايى كتاِب
ی درگذشته بود و وحدت مرجعيت و فراگيری اقتدار جهان تشيع از بين اّهللاٰ بروجرد آيت

اّهللاٰ مرعشى  ، آيت;اّهللاٰ گلپايگانى مانند آيت(رفته بود و در عوض مراجع متعددی در قم 
و مشهد ) اّهللاٰ خوانساری آيت(، تهران );و امام خمينى ;اّهللاٰ شريعتمداری ، آيت;نجفى

معه دينى بودند و از سوی ديگر رژيم سياسى مورد توجه مردم و جا) اّهللاٰ ميالنى آيت(
محمدرضا شاه تمايل داشت مرجعيت را به خارج از ايران انتقال دهد تا به زعم خود از 

محمدرضا . كرد، در امان و دور باشد  های كه اين منبع اقتدار ايجاد مى  مشكالت و بحران
بروجردی را به  اّهللاٰ  پهلوی برای رسيدن به اين هدف تلگراف تسليت درگذشت آيت

در اين وضعيت مردم ديندار و متدين ايران . اّهللاٰ سيدمحسن حكيم در نجف فرستاد آيت
گذراندند و از   زندگى مبتنى بر اعمال و مناسك دينى خود را با رجوع به مراجع متكثر 

صدد گفته در در قم به دليل موارد پيشمراجع دست نكشيدند و گروهى از روحانيان نيز 
؛ پس مسائلى )��KJRR :SKJK)^��?، (ای را مد نظر قرار دهند   تا راهكارهای تازهبرآمدند 
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همچون وحدت يا كثرت مراجع، شورای مرجعيت و فتوا، مناسبات متقابل مراجع و مردم و 
های آن تواند جامعه پيشرفته امروزی بشر را اداره كند و به نياز  اينكه چگونه اسالم كهن مى«

» پاسخگويى سؤاالت مطروح برآمدند درصددرا طراحى و  خور دهدپاسخى شايسته و در
)Aو افرادی چون عالمه طباطبايى مباحث خصوصى فلسفه را رها كردند و چند شب  )19א

به بحث درباره حكومت اسالمى و شئون حاكم دينى پرداختند كه نتيجه آن مباحث 
بحث) در مجموع كتابى با عنوان  و» اجتهاد و تقليد در اسالم و شيعه«ای شد با نام   مقاله

به چاپ رسيد كه در آن تذكر داده شد اسالم و حكومت  درباره مرجعیت و روحانیت
  .)[KJXM :SOKX-OK^�א�? ;
�,، (اسالمى دارای سياستى توانا است 

�*ی� ����2 #�ر	) ب  

عث شد بانويسى  فارسىفعاليت  .توان نام نهاد  نويسى مى دومين مرحله را مرحله فارسى
و از اين راه عقايد سياسى حوزويان برای غيرحوزويان  نويسى در حوزه باب شود فارسى

ای حدود  سابقهدر حوزه علميه قم نويسى فقه،  فارسىطور كلى  به .قابل دسترسى باشد
از اواخر دوره و نويسى در حوزه، كار بزرگى بود كه از حوزه قم  ارسىف. داردساله  پنجاه
م�تب مجله كرد،  يكى از مواردی كه اين شيوه را دنبال مى .دی شروع شداّهللاٰ بروجر آيت
بسيار ويژه به زبان فارسى صورت  به اّهللاٰ موسوی اردبيلى تفسيرهای قرآن را آيت .بود اسالم


n47 �א
א�، (رسيد  و در اين مجله به چاپ مى نوشت  مىKJ]O(.  

�2  ����2 ا�!�9ر ��9ی�ت 	2) ج�F  

مجموعه «با عناوين  انتشار نشريه توسط حوزويانتوان مرحله   مرحله سوم را مى
برای فهم بهتر از . ناميد» بعثت«و » مجله انتقام«و » مهايى از مكتب اسال  درس«، »حكمت

جايگاه و چگونگى ترويج سياست با اين نشريات در ميان حوزويان، به توضيح اجمالِى اين 
  .كنيم  مجالت اكتفا مى

  �+�/ �i@Q� /�+� #�Q ا�9م و

نام داشت، از مجالتى » هايى از مكتب اسالم  درس«كه ابتدا ماهنامه  م�تب اسالممجله 
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 )�CTKJ]N)שא9,، (ای   كرد و اين تنها مجلهكار  به است كه با پشتيبانى مرجعيت شيعه شروع
 شمار بهبود كه هم نويسندگان آن حوزوی بودند و هم از نشريات رسمى حوزه علميه قم 

سال  در م�تب اسالمنشرياتى كه قبل از مجله  البته بايد توجه داشت كه ازجمله فت؛ر  مى
  كه نخست  )�k�KJXN :S]M?، ( بود »مجموعه حكمت«شد مجله  قم منتشر مى در 1331

از (دران برقعى ااين مجله را بر. شدمنتشر » ماهانه« و سپس به شكل» دوهفتگى«به طور 
  در . كردند چاپ و منتشر مىبه مذهب و فرهنگ در جهت خدمت ) سادات معروف قم

  ابوالقاسم دانش آشتيانى، سيدناصرالدين اين مجله فضالی آن زمان افرادی همچون 
  شيخ مجتبى عراقى، شيخ ابوالفضل زاهدی  ،)مسئول كتابخانه آستانه مقدسه قم(آرام 

فر سبحانى، زاده فراغ، جع قمى، شيخ مرتضى مطهری، ناصر مكارم شيرازی، محمد واعظ
و سيدهادی خسروشاهى  مدارانليزدی، حيدرعلى ق حسين نوری، على دوانى، محمد

اين . نوشتند نوشتند؛ البته بيشتر آنان به سبب شرايط حاكم حوزه علميه با نام مستعار مى مى
مجله بعد از دو سال انتشار، به سبب مشكل مالى و مشكل دريافت مقاالت، به تعطيلى 

در پى نشر مقاالت . خود ادامه دادكار  به دوباره با سردبيری خسروشاهىكشيده شد؛ ولى 
گيری   گيری كرد و با كناره هدراويش گنابادی در اين مجله، خسرو شاهى از سردبيری كنار

تعطيل شد  1340پس از نشر شماره هشتم، سال چهارم، در تير ماه  مجله ح�متوی 
  .)�CTKJ]N)שא9,، (

: ��IZ^KJLRאA، (نخستين مجله معتبر حوزه علميه قم است  م�تب اسالمبه هر حال 

SJUK-JUL( آن را به راه انداختند 30 هدر اواخر دهمذهبى  -  كه برخى از فعاالن سياسى .
های علميه  حوزه، اّهللاٰ بروجردی، مرجع شيعيان ای شكل گرفت كه آيت دورهدر اين نشريه 

سازی  اساس اين نشريه هدف خود را آگاه بر اين. داشت را از ورود علنى به سياست بازمى
و درصدد بود بسترهای الزم برای  كرد مىاقشار مذهبى و پاسخگويى به شبهات اعالم 

 م�تب اسالمهيئت تحريريه . مذهبى در جامعه را فراهم كند -  های سنتى اصالح روش
 های نهای رژيم پهلوی و همچنين جريا سازی تالش هدف از انتشار اين نشريه را خنثى

نشان دهند دين در عصر جديد جوابگوی  داشتندكه تالش  كردند ای بيان مى غيرمذهبى

<.��א� �Gא��/אA، ( نيازهای جديد نيستKJ]N :SKKJ-KOR(  و در راستای تحقق همين

، به مناسبت هفدهم )ش1340ماه  دی(در شماره يازدهم سال سوم «اهداف بود كه اين مجله 
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كه  كردمقاله تندی درباره كشف حجاب و عواقب آن چاپ دی و روز كشف حجاب، سر
  .)�CTKJ]N)שא9,، (» منجر به توقيف مجله شد

های  ، اليحه انجمنشدتوجه  به آن م�تب اسالماز وقايع مهمى كه در نشريه ديگر يكى 
اين اليحه كه ضديت با اسالم را در دستور  در مورد م�تب اسالممجله . ايالتى و واليتى بود

 نهادهای دينى، به مخالفت با آن پرداخت ديگرنماند و همچون توجه  بىود داشت، كار خ
از حوزه علميه قم،  م�تب اسالمانتشار  .)»�Qא9, �� א�/שא� 
<.��א� ���CT»,B)שא9,، (

های ايران، به  باعث شد فضال و طالب حوزهو  ها زد ها در حوزه افكار و انديشه درای  جرقه
را  م�تب تشیعتوان   كه ازجمله آنها مىهای جديد اقدام كنند  تابك وچاپ و نشر مجالت 

منتشر شد و هفت سال  1337سال  دراين نشريه در قم . )��IZ^KJLR :SJUL-JURאA، (نام برد 
اين فصلنامه به همت شماری از طالب و فضالی . شدتعطيل  1343دوام داشت و در سال 

 ،ىيعالمه سيدمحمدحسين طباطبا. مدهای برجسته پديد آ شخصيتجوان و برخى از 
 ،زاده كرمانى دكتر ناظم ،استاد مطهری ،دكتر بهشتى ،عالمه محمدتقى جعفری ،فلسفى

ساالنه صورت  به م�تب تشیع .آبادی از نويسندگان اين فصلنامه بودند استاد صالحى نجف
ر زبان نظران حوزوی و به چها مشاركت صاحب های پرحجم و گوناگون با  مقاله نيز با

به  م�تب تشیععالوه بر مجله  .)[KJR^�3,، ( شد  فرانسه و انگليسى منتشر مى ،عربى ،فارسى
م�تب و فصلنامه  )ش1357-1340های  سالمنتشرشده در ( معارف جعفری سالنامه و فصلنامه

  .)»�Qא9, �� א�/שא� 
<.��א� ���CT»,B)שא9,، (اشاره كرد  توان  نيز مى انبیا
سه سال قبل از رحلت (ش 1337را در سال  م�تب اسالمگفته شد مجله گونه كه  همان

سيدعبدالكريم موسوی  علميه، همچون و فضالی حوزه استادان) اّهللاٰ بروجردی آيت
اردبيلى، مجدالدين محالتى، ناصر مكارم شيرازی، جعفر سبحانى، حسين نوری، محمد 

كردند گذاری   لى دوانى پايهزاده خراسانى، سيدموسى صدر، سيدمرتضى جزائری و ع واعظ
بودن نويسندگان آن، با موفقيت همراه شد و به دليل استقبال  و اين مجله به سبب معروف

ای از مخالفان  خوب مخاطبان، تيراژ آن نيز باال رفت؛ البته اين همه داستان نبود؛ چراكه عده
» نويس روزنامه« هخوانند و هم ها ديگر درس نمى طلبهحوزوِی اين مجله با شعار اينكه 

م�تب اّهللاٰ بروجردی را كه عمًال با نشر مجله  نزديك بود كه ذهن مرحوم آيت ،اند شده
های امام   سازند تا مجله را به تعطيلى بكشانند؛ ولى با تالشموافقت كرده بود، مشوب  اسالم
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 موسى صدر و على دوانى و ديگران، مجله تعطيل نشد و بعدها تيراژ آن به يكصد هزار
  .های مذهبى جايگاه ممتازی به دست آورد  نسخه افزايش يافت و در ميان خانواده

#m��  �+�/ ا�@�م و 

-��IZ^KJXM :SJUXאA، (كردند  حال و هوای سياسى را منعكس مى انتقامو  بعثت هنشري

JLJ(1342های  ی قم، در سال با عنوان ارگان داخلى طالب حوزه علميه بعثتنشريه البته  ؛ 
اين  شد و عناصر مبارز، اعم از طلبه، دانشجو، بازاری و كارگر از قم منتشر مى 1344تا 

در  بعثت. كردند در سطح وسيعى در قم و تهران و شهرهای بزرگ ايران توزيع مى مجله را
ميان محافل اسالمى، ملى و همه عناصر فعال سياسى آن زمان بُرد داشت و چون برای 

طور زيرزمينى و مخفى از حوزه علميه قم منتشر  ، آن هم بهسياسى ای بار نشريه  نخستين
كردن گفتمان  سرآغاز عمومىرا كه  نشريه اين. شد، مورد توجه همگان قرار گرفته بود مى

كردند  رفت، جمعى از نويسندگان حوزوی اداره مى مى شمار بهحكومت اسالمى در ايران 
مراه مقاالت تحليلى كه در اين نشريه ه اخبار نهضت اسالمى به. )�CTKJ]N :SLU)שא9,، (

در فضای اختناق آن روزها . رسيد، عمومًا محاكمه و استيضاح هيئت حاكم بود به چاپ مى
خورده  و در شرايطى كه قيام پانزده خرداد در عمليات روانى مطبوعات دولتى، شكست

ارزات از طريق اين اخبار مب. ، بسيار اميدبخش بودانبرای مبارز بعثتشد، انتشار  قلمداد مى
از نكاتى كه در خصوص اين نشريه وجود دارد،  رسيد ن خود مىانشريه به مخاطب

 برای ؛های رژيم پهلوی در خصوص تضعيف جايگاه حوزه است گيری عليه فعاليت موضع
در ) گيری  موضع(تحركات رژيم  در مورد ها، مسئوالن نشريه مثال در يكى از شماره

های علميه  گاه اسالمى و تالش برای كنترل دروس حوزهاندازی دانش خصوص راه
كنند علمای اسالم اجازه تعرض و  و ضمن هشدار به حكومت اعالم مى نويسند مى

  .)19KJ]J�، ( دهند ها را نمى اندازی به حوزه دست
شعبان  15مطابق با ( 1343آذر  29از تاريخ  نيز يكى از نشرياتى بود كه انتقامنشريه 

. در هشت شماره منتشر شد )ق1385اآلخر  جمادی 7مطابق با ( 1344مهر  15تا  )ق1384
وظيفه اصلى تدوين، انتشار و توزيع . بود» واّهللاٰ عزير ذوانتقام«عنوان اصلى اين نشريه، آيه 

درباره  وی .)[KJX] :SJ، 19�( اّهللاٰ محمدتقى مصباح يزدی بود عهده آيت بر انتقامنشريه 
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را تأسيس كرديم كه هم  انتقاماز اين جهت، نشريه «: گويد ىنشريه ماين چرايى انتشار 
همه . گيری آن بسيار صريح بود تر از ساير نشريات بود و هم موضع مطالبش شديداللحن

نشريه  .»نويسندگان آن هم از كسانى بودند كه رهبری حضرت امام را كامًال پذيرفته بودند
های تئوريك انديشه اسالم را در دستور  ايهضمن بيان مسائل روز، ايجاد و تقويت پ انتقام

نشان دهد كه اسالم  نسازی جوانان، به آنا كار خود قرار داده بود تا از اين طريق، با آگاه
  .)KJXK :SORXא
א
,، ( دارای ايدئولوژی قوی و مشخصى برای اداره جامعه است

) د� ��ر	2 ���

ايران و ترويج اسالم فقاهتى يكى از مدارس حوزوی قم كه در سير انقالب اسالمى 
در  1330های پايانى دهه   اين مدرسه كه در سال. نقشى ماندگار ايفا كرد، مدرسه حقانى بود

�א�� *�b� ?�.T ,���7 א��אA، (شد   امتداد مباحث اصالح و تحول حوزه پيگيری مىKM 

 ����GשKJ]O(اّهللاٰ  تآي كمكشمسى به همت حسين حقانى و با  1341سال  ، نهايتاً در
كه طول مدت تحصيل در اين سيس شد أوشش جمعى از فضالی حوزه تكميالنى و 

��?(مدرسه شانزده سال در چهار دوره مشخص گرديده بود �
اگرچه اين . )�KJXR\א�،  
زمانى  را بهاوج پيشرفت علمى اين مدرسه مدرسه از مديران متعددی بهره برده است، 

اّهللاٰ على قدوسى و هدايت علمى آن را   شهيد آيت ه مديريت آن راك دهند  اختصاص مى
  .اّهللاٰ محمدحسين بهشتى بر عهده داشتند  شهيد آيت

تدريس  كرد عالوه بر  به هرحال آنچه مدرسه حقانى را از مدارس حوزوی ديگر متمايز مى
رد سياسى اين كارك و فضای فرهنگى و سياسى، داشتن نار دروس متداولكعلوم جديد در 

و اينكه همه چيز بايد دايرمدار فكر سياسى امام  )KJXU :S]R-KOR:א�>،  שZ.אA(بود  مدرسه
، مدرسه پذيرش طالب حتى استادانيكى از شرايط الزم برای جهت  بود؛ بدين  خمينى مى

نبود،  كسى كه با فكر و انديشه امام هماهنگبود؛ پس  خمينى هماهنگى فكری با انديشه امام
  .كردند  نمى يا پذيرشمدرسه دعوت  دررا  ویبه هيچ وجه  ود،زه بترين استاد حومّال اگرچه 

اّهللاٰ  در حوزه علميه بعد از درگذشت آيت   های سياست  خالصه اينكه اگرچه پايه
با سخنان امام  1342خرداد  13خصوص از  بروجردی مسير جديدی را شروع كرد، بعدها به

و سياسى كشانده شد و امام خمينى خمينى عليه رژيم شاهنشاهى به سمت مباحث اجتماعى 
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با خوانش جديدی كه از اسالم در ساحت تحوالت اجتماعى و سياسى گشود، موجب شد 
سياست اعم از عمل سياسى و تفكر سياسى در ميان حوزويان جايگاه خاصى به خود 

شده، در يكى از محورهای بخش پويش منابع نيز  اختصاص دهد كه عالوه بر مطالب گفته
  .اشاره خواهد شدبه آن 

  8*ی6 ���3$

های پرداختن به پويش منابع، بررسى ماهيت راهكارها از طريق   از آنجايى كه يكى از گام
ای كه پاسخ مناسبى برای آن مسئله دارد،   است، آن هم منابع معرفتى   انتخاب منابع معرفتى

  .پردازيم  گانه مى  در ادامه مباحث به دو منبع از منابع سه

 �*زوی�ن 	$�ر . ١	��	 �I�( و 	��	 B%� ه�اِس �$   ��ه�G راه�Iره�� �*ا2�4 ا	�م #��ه!

ه اعتباربخش به آن كگيرد   برای استخراج اصول بهره مى ىای از منابع  هر نظام فكری
ه ك(از سه رويكرد اسالمى  عنوان يكى به فقاهتى نيز - اسالم سياسى. نديآ ىم شمار به

ای را مستقر   آن نظام سياسىتبع  به خ معاصر را به وجود آورده ويی تارها  ن انقالبيتر بزرگ
كرده است كه برای تداوم آن نيازمند به توليد دانشى است كه آن نظام سياسى را 

منابعى كه بتوان از آن، . كند  از منابعى جهت استخراج اصول استفاده مى) مشروعيت ببخشد
ديدگاه رهبران عالى ) ؛ بىنيد یها  آموزه) الف: اند از اصولى را استخراج كرد، عبارت

البته از منبع سوم يعنى اسناد باالدستى (اسناد باالدستى نظام آموزشى حوزه علميه ) نظام؛ ج
شده نه تنها  گفته ۀگان منابع سه). نظام آموزشى حوزه علميه در اين مقاله بحث نخواهيم كرد

ها، تصميمات و راهكارهای   ر اجرای سياستدر استخراج اصول نقش مؤثری دارند، بلكه د
اين منابع نشان . كنند  آفرينى مى دستيابى به هدف در دانش سياسى حوزه علميه نقش

خواهند داد راهكارهای مرتبط با عمل سياسى و تفكر سياسى حوزويان از چه سنخى بايد 
  .گيری آنها چگونه باشد و دارای چه محتوايى باشند  باشند، جهت

 �*زوی�ن  *زه?�. ٢ِ	��	 �I�( و 	��	 B%� �$ ره�� ���$�2 $� ه�اس�Iراه Gو ��ه�   ه�� دی�

بندی كالن به دو بخش، يكى دوران گريز و ديگری  ها در يك تقسيم زندگى انسان



  1398سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان   164

گريز از «هر يك از مكاتب الهى و غيرالهى برای دستيابى به . شود تقسيم مىدوران تسخير 
، قواعد، اصول و بايد و »تسخير برای صلح و آرامش«و » جنگيا مديريِت انسانى  جنگ

دهد اسالم نيز در   های دينى نشان مى در اين ميان بررسى آموزه. اند  نبايدهايى را آفريده
اين اصول و . كند  های خاصى تبعيت مى  عمل سياسى و تفكر سياسى از اصول و ارزش

است كه بر  :و امامان معصوم 9رها برآمده از نصوص اسالمى و سيره پيامب  ارزش
توانند آن اصول را گزينش، تبليغ   اساس منظر و خوانشى كه انديشمندان از اسالم دارند، مى

ستيز، مبارز و جنگجو  و ترويج كنند و آن اصول قابليت اين را دارند كه يا افراد را ظلم
كردن اصول اوليه ن پذيری و بدبختى افراد يا رعايت پرورش دهد يا آن اصول موجب ظلم

رسد منابِع اسالم فقاهتى و نوع گزينش اصول از آن   به نظر مى. انسانى در جنگ گردند
منابع با منظر اسالم فقاهتى، چه در زمان صلح و چه در آوردگاه جنگ به شهروندانش 

ن با عنايت به اي. تواند متفاوت باشد  های اسالم مى  آموزد كه با ديگر خوانش  مسائلى را مى
مطلب برخى از اصول منتخب حاكم بر عمل سياسى و تفكر سياسى اسالم فقاهتى در زمان 

  .زير بيان كردصورت  به توان  صلح و جنگ را مى

  ا;�ل ;�f) ا�\

در باب صلح، هم از حيث عمل سياسى و هم از حيث تفكر سياسى به اصولى در منابع 
در تفكر اسالِم فقاهتى يعنى . كنيم  مى اسالمى پرداخته شده است كه به برخى از آنها اشاره

جهان . 1: داند، جهان به دو بخش تقسيم شده است  اسالمى كه سياست را جدا از ديانت نمى
  و اين بخش را نيز به سه قسم ) يا دارالكفر(جهان غيراسالمى . 2؛ )يا دارااليمان(اسالم 

دارالصلح شامل دارالذمه،  خودِ ( دارالصلح) ، ب)يا دارالحياد(طرف   كشورهای بى) الف
  .اند دارالحرب تقسيم كرده) و ج) استدارالعهد، داراالمان و دارالهدنه 

های غيراسالمى سر جنگ ندارند   های اسالمى با دولت  بندی دولت  بر اساس اين تقسيم
های اسالمى   پردازند؛ چون دولت  با هم به تعامل مى» زيآم مسالمت ىستيهمز«و بر پايه 

اند و با آنها دوران صلح را  دانستهشده و مقبول  رفتهيپذ یامر اصوالً  را كشورها يىشناسا
های كاركزاران آنها در اين دوران نيز بر اصولى ببناد نهاده شده است   گذرانند كه كنش  مى

كه نمايشگر تفكر سياسى يا عمل سياسى آنان است؛ مثًال در دوران صلح آنان بر اساس 
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ْم فَانِْفُروا ثُباٍت َأِو كَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذرَ يَها الذِ يا أَ ي«عامل بر اين نكته قرآنى اصول پدافند غير
ه كرا اسبابى بگيريد كار  به يعنى» خذوا حذركم«. تأكيد كرده است )C� :RKאء(» عاً يانِْفُروا َجِم 

د اهل تدبير باي فهماند در زمان صلح  ؛ به عبارتى آيه مىدننك  مىرى يب دشمن جلوگياز آس
براى حفظ  بود و در خواب غفلت به سر نبرد و به دو دستوری كه خداوند سبحان

  .در اين آيه متذكر شده توجه كرد ها  انسان موجوديت اجتماع
يكى ديگر از اصولى كه اسالم فقاهتى به آن، چه در صلح و چه در جنگ، توجه دارد، 

 بنابراين ؛رعادالنه استيروابط غ ىاصل بر نف اصل عدالت است؛ چون در تفكر اسالمى
تن دهد، بلكه از هرگونه  یريپذ ن روابط به ستمينه تنها حق ندارد كه در ا ىدولت اسالم

. )[OR: ��4>(» ال تَظلِموَن َو ال تُظلَمون«اند   چون به ما آموخته ؛د اجتناب ورزديز باين یستمگر
؛ چون مقابله با نظام سلطه است هسوره بقر 279اسالم فقاهتى در اين بند از آيه پيام 
تقسيم ظالم و مظلوم طور كه گفته شد اسالم فقاهتى نظام سياسى جهان را به دو دسته  همان

نيد و نبايد بگذاريد به شما كنبايد ظلم كند   بندی توصيه مى كند و بر اساس اين تقسيم  مى
است، به سبب وجود  عدالتى و جنگى در جهان ؛ بنابراين اگر ظلمى، فقری، بىظلم شود

و مؤيد اين گفتار ما دو  نظام سلطه است كه اسالم فقاهتى آن را به چالش كشانده است
: گويد مى 152اصل . از اصول قانون اساسى جمهوری اسالمى نيز است 153و  152اصل 

، حفظ یريپذ و سلطه يىجو هرگونه سلطه ىران بر اساس نفيا یجمهور ىاست خارجيس«
شور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در ك ىت ارضيانبه و تمامج استقالل همه
اصل . »رمحارب استوار استيز متقابل با دول غيآم گر و روابط صلح  سلطه یها برابر قدرت

، یو اقتصاد ىعيگانه بر منابع طبيه موجب سلطه بكهرگونه قرارداد «: گويد نيز مى 153
ُ «آيه همچنين  .»دد، ممنوع استشور گركگر شئون يفرهنگ، ارتش و د َو لَْن يْجَعَل اّهللاٰ

 ىعليعلو وال ياالسالُم « یث معروف نبويو حدو  )C� :KUKאء(» لِلْكاِفريَن َعلَى الُْمْؤِمنيَن َسبيالً 
دهنده  نشان )[KJRR: SJO، שכ��?( »وِرثونيحجِبوَن وال يال  ىوتفّاُر بَِمنِزلَِة المُ كِه واليَعلَ 

 یمقام قانونگذارچون شارع مقدس در . گذاری است قاعده نفى سلطه در حوزه قانون
بر اساس . ل داشته باشديتواند بر اسالم علو و سب  ىنمدر حيطه قانونى ز يچ چيه پس ،است

نان را از سطح زندگى فردی به سطح دولت اين اصل، اسالم فقاهتى عزت و استقالل مسلما
كند كه هنگام خريد   ها تعميم داده و فقط در بازار مسلمانان حكم صادر نمى  و حكومت



  1398سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان   166

چگونه پول رد و بدل كنند يا ساختمان مسلمان نسبت به ساختمان غيرمسلمان چه شكلى 
تماعى آن هم در داشته باشد، بلكه در همه ابعاد اعم از سياسى، اقتصادی، فرهنگى و اج

  .كند  سطح نظام سياسى توجه جدی به آنان مى
و  يىجو اند از اصل عدم سلطه اصول حاكم در زمان صلح عبارت ىبرخ ينكهخالصه ا

دفاع از حقوق همه مسلمان و  يعنى يزى؛ست و ظلم يلو به عبارتى اصل نفى سب يرىپذ سلطه
 يرمحارب،هاى غ متقابل با دولت يزمآ گر و روابط صلح هاى سلطه عدم تعهد در برابر قدرت

 90 يهدهنده حفظ استقالل دولت اسالمى است و آ كه نشان اءسوره نس 141 يهبر اساس آ
مثًال بر اساس اصول  يااست  يگرهاى د احترام به استقالل ملت يانگرسوره كه ب ينهم

به  بندىيقلوب، اصل التزام و پا يفعزت اسالمى، تولى و تبرى، تأل يل،سب دعوت، نفى
 �א*,;(به آنها اشاره دارند  يدمج آندر قر يادىز ياتكه آ المللى ينو ب ياسىس هاى يمانپ

; A���� JU  ،א�����> אKRR  ،<�4� <���X  ،A�B
�
JO  ،`�אZ
RM ); ; ( A�1א��� <	pא
 <���. )א)( 
  .يمشو اصول مواجه مى ينبا ا ياپىپ يزن 9اكرم يامبرعملى پ يرهدر س

  bا;�ل <&) ب

در  يدانسان است، با يتاز ترب ىبلكه تابع يست،ن ىكه جنگ در فطرت آدم يىاز آنجا
به  ىدر اسالم فقاهت. را متحمل شد تا دچار جنگ نشد يادیزحمت ز يتو هدا يتترب

و ظلم  عدالتى  ىشده است تا بر اساس آنها، ب يهدر زمان جنگ اشاره و توص يادیاصول ز
اصل عدم قطع روابط در . 1: اند از از آن اصول عبارت ىخبر. يردبه حقوق مردم صورت نگ

اصل را عدم قطع روابط در همه شئون اعالم و  يزقرآن در هنگام جنگ و ست: همه شئون
 اى ينهو زم يدشد، شما همه روابط را قطع نكن يرهاگر روابط شما با گروهى ت كند ىاظهار م

 يدشا. برقرار شود يىو صفا صلح ديشا. يدبه آن اصل مشترك جهانى بگذار يدنبراى رس
ُ َأْن «: دشمنى به دوستى مبدل شد ةً  يتُمْ عادَ  ينَ الذِ  ينَ َو بَ  ينَكمْ بَ  يْجَعلَ َعَسى اّهللاٰ ِمنُْهْم َمَود «

)�B7/1
 :R( پرداختن به  يىكه هم چرا يگریاصل امان و اصول د. 3اصل مقابله به مثل؛ . 2؛
 ياندادن به جنگ را ب خاتمه ىهم چگونگ وگ پرداختن به جن ىجنگ را و هم چگونگ

: KJRO,،؛ Tא*KJLU :SUR1؛ ש�/��، T،? KJJL :SKNX	)�. כ.� �ש/�א��} � ?��א(اند  كرده

SKON( .با  يمكه مشخص كن كنند  ىم يداخود را پ یمعنا ىاصول در صورت ينا ىهمگ
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با اسالم  ياآ. منيك  ىو معنا م ينشاصول را گز ينا ىاسالم يااسالم  ياسىكدام تفكر س
 ياتاصوِل برگرفته از آ ينبه ا ىو فرهنگ یبا اسالم فرد يا ىداعش ىِ با اسالم سلف يا ىفقاهت
  كنيم؟  ىنظر م ياتو روا

 ی� )*	2C دا�ـ6  4%�*ر� ا	�� ای�ان و راه�Iره��دی��Fه ره �ان . ٣	��	 B%� 2$ 24*(

  ه�� ��2�%  	��	 در �*زه

های علميه از   به جايگاه عمل سياسى و دانش سياسى در حوزهتوان هم   در اين بخش مى
و هم به جايگاه عمل سياسى و دانش  ;منظر اسالم فقاهتى بر پايه ديدگاه امام خمينى

به طور مستقل پرداخت؛ ولى به  یهای علميه از منظر مقام معظم رهبر  سياسى در حوزه
اجمالى و صورت  به ام خمينى آن همشدن مقاله، فقط به ديدگاه ام طوالنى سبب پرهيز از

گذرا خواهيم پرداخت؛ چون امام خمينى خوانش و قرائتى از اسالم و كاربرد آن در 
. اند تحوالت اجتماعى دارد كه علما، فقها و مراجع قبل از ايشان چنين قرائتى نداشته

ی در دو سطح از اّهللاٰ بروجرد اّهللاٰ حائری و آيت باره به تفاوت شيوه امام خمينى با آيت دراين
  .كنيم باب نمونه بسنده مى

در اين سطح، مشى و . تواند سطح اختالف نظری و مبنايى باشد  يكى از سطوح مى
سياسى، با مشى  -  استدالل امام خمينى در حوزه كاربرد احكام اسالم در تحوالت اجتماع

پرسى انحالل  مهاّهللاٰ بروجردی تحريم ه اّهللاٰ بروجردی تفاوت بسياری دارد؛ چراكه آيت آيت
دانست و بر همين مبنا بود كه در پيامى  ارتباط با شرع و اصول دين مى  مجلس هفدهم را بى

پرسى امری است  چون همه: گونه بيان كرد  پرسى اين شفاهى واكنش خود را درباره همه
توانم در اين   سياسى، و انحالل مجلس هفدهم ارتباطى با شرع و اصول دين ندارد، نمى


DB��אF^	א�، (ای بدهم و شركت مردم را در امر رفراندوم تحريم كنم   ص اعالميهخصو

KJR] :SUOJ(پرسى محمدرضاشاه، تحريم عيد نوروز و  ؛ ولى امام خمينى تحريم همه
كرد و اينكه مخالفت و مقابله با اقدامات  چنينى را بر پايه دين استدالل مى مواردی اين

كام اسالم، تجاوز به قانون اساسى و تحركات ضد دينى پهلوی را به جرم تخلف از اح
  .)KJRX` ،K :SKLUא
א@ B�1T,، (كرد  اعالم مى

اّهللاٰ حائری يزدی، در  اّهللاٰ بروجردی و آيت اما سطح دوم اختالف امام خمينى با آيت
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اّهللاٰ  توان گفت آيت مى. گيری از حوادث سياسى دورانشان است  برداشت سياسى و نتيجه
ائری يزدی معتقد بودند در جريان مشروطه، روحانيت آلت دست اجنبى بروجردی و ح

قرار گرفته و كاله بر سر آنان رفته است؛ بنابراين از اين جريان نتيجه گرفتند بايد از سياست 
به معنای ابزارمندی آن دور بود؛ ولى امام خمينى از اين جريان نتيجه گرفت بايد خودمان 

دست بيگانه قطع شود؛ يعنى هر دو با يك مقدمه، دو نتيجه قدرت را به دست بگيريم تا 
  .متفاوت گرفتند

توان گفت قرائت امام خمينى از اسالم،   بر اساس اين دو سطح تفاوت و اختالف مى
اين نوع . دهد  قرائتى است كه سياست را در دل و مركز اسالم و احكام اسالمى قرار مى

تفكر و عمل سياسى در وهله اول برای حوزويان و  نگاه به اسالم موجب تولد و رشد و نمو
بعد برای ديگران در جامعه اسالمى ازجمله جمهوری اسالمى ايران خواهد شد؛ چون اسالِم 

كند و هم قانون اساسى   مؤمنان را تهيه مى المسائل توضيحامام خمينى اسالمى است كه هم 
 نيد ىيرا ناديده بگيرد؛ چون ايشان جداتواند سياست   شهروندان را؛ بنابراين اسالِم وی نمى

داند و كسانى كه اسالم را از سياست جدا  را نادرست و القای بيگانگان مى  استيس از
  :گويد  كند و در اين باره مى دانند، ناآشنا به اسالم معرفى مى  مى

 بيشترى علم، اهل از بيشترى مردم، از بيشترى اكثرى، بلكه - بسيارى اذهان در البته
 اصًال  سياست و اسالم دارد؛ كار چه سياست به اسالم كه است اين -  مقدسين از

 اند، كرده القا اول از كه همينى دارند، ميل ها حكومت كه همينى. هم از جداست
 چه آخوند...  سياست به اسالم كه ما اذهان در ها حكومت و ما اذهان در اجانب اين
 آخوند گويند مى گيرند، مى را عيبش تىوق را آخوند فالن. سياست به دارد كار

 است، حده  على دين است؛ كنار سياست از گويند مى را اسالم! است سياسى
 در شد تشكيل حكومتش كه اسالمى. اند نشناخته را اسالم اينها. حده  على سياست

 بود، امير حضرت زمان. غيرعدل به يا عدل حكومت، به ماند باقى و اّهللاٰ  رسول زمان
 كه جهاتى همه با سياست، با بود حكومتى يك بود؛ اسالمى عادله حكومت باز
 با حاكم بين ما روابط ملت، و حاكم بين ما روابط است؟ چى سياست مگر. بود

 اينها همه هست، كه مفاسدى از جلوگيرى - كه كنم مى عرض - ها حكومت ساير
. است اش ادیعب احكام از بيشتر اسالم سياسى احكام. هست كه است سياساتى
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 عبادت در كه است هايى كتاب از بيشتر دارد، سياست در اسالم كه هايى كتاب
 به آقايان است آمده باورشان حاال حتى. كردند جاگير ما ذهن در را غلط اين. دارد

 است خودش بين كه است عبادى احكام يك اين. جداست سياست با اسالم اينكه
 خواهيد مى هرچه كنيد، دعا خواهيد مى رچهه و مسجدتان توى برويد شما. خدا و

 در اسالم. نيست اسالم اين اما ندارند؛ كار شما به هم ها حكومت بخوانيد، قرآن
 مقابل در. است داده كشتن به حكم داده، قتال به حكم است؛ ايستاده َظلَمه مقابل
 ههم اين. دارد هستند احكام]  طاغى[ كه كسانى و متجاسرين مقابل در و كفار

 به حكم قتال، به حكم - احكام همه اين هست، اينها به نسبت اسالم در احكام
 رفتن مسجد تو فقط اسالم! است؟ دور سياست از اسالم هست؛ اينها به حكم جهاد،

 اين بايد و دارد را احكام اين نيست؛ اين! است؟ خواندن نماز و خواندن قرآن و
  .)J: SOOX̀  19אA،(بشود  اجرا هم احكام

داند؛ بنابراين  گونه كه گفته شد امام خمينى دين اسالم را از سياست جدا نمى مانه
های دين اسالم با برخى از اديان توحيدی ديگر را در ميزان قدرِت  ايشان يكى از تفاوت
  :ايشان بارها و بارها تأكيد كرده است. داند مانور در سياست مى

دارد، چه در حوزه فردی و چه مسيح برای همه چيز حكم  اسالم برخالف مذهب
 و حكومت به راجع كه نيست مسيح مذهب مثل اسالم مذهب. در حوزه جمعى

 نرسيده مسيحيان به باشد داشته اگر يا باشد نداشته دستورى مملكت اداره به راجع
 ديگرى هاى حكومت كه نحوى همان حكومتش و دارد حكومت اسالم. باشد

 مبناى بر تمامش كه تشكيالتى لكن رد،دا تشكيالت دارد، تشكيالت و هست
 با رعيت روابط رعيت، اصناف با رعيت، با حكومت روابط. است عدالت

 روابط ها، اقليت با جامعه مردم روابط اقليت، مذاهب با حكومت روابط حكومت،
 تمام ديگر، جوامع با اسالمى جامعه خود روابط ديگر، هاى حكومت با حكومت

 .)U: SUOǸ  אA،19(دارد  قوانين اينها
گفت به كدام آيه و روايت دخول در   اّهللاٰ كاشانى كه مى امام خمينى به مانند آيت

ايد؟ آيا پيامبر اسالم و حضرت امير مملكت را به نماز و روزه اداره   سياست را حرام دانسته
، جدايى دين از سياست را تفكر غلط، جاهالنه و )B9�KJMJ` ،L :SKNU�?، (كردند   مى
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دانست؛ بنابراين وقتى خبرنگاری به نام   رمستدِل اهالى غورنكرده در اسالم مىغي
در نوفل لوشاتو پاريس  1357دی  7از استادان دانشگاه روتكرز امريكا در » كرككروفت«

 صحنه در آن واسطه به شما هك داشت وجود شما زندگى در خاصى تجربه ايپرسيد آ
 چون شما«: د، امام خمينى پاسخ داديردك دايپ برىره قبول به ليتما و ديشد فعال استيس
 وارد نىيد عالم يك عالِم، وقتى هك دينك مى اليخ لذا د،يدان مى جدا استيس از را نيد

 و است ردهك شروع را دىيجد ارك و ردهك رها را اش اصلى شغل شود، مى اسىيس مسائل
 از شيب آن اسىيس ئلمسا و است اسىيس و عبادى مسائل داراى اسالم نيد هكنيا حال

  .)[[KJRX` ،L :SOא
א@ B�1T,، ( »است آن عبادى مسائل
با اينكه امام خمينى تأكيدهای فراوانى بر عدم جدايى دين از سياست داشت، ولى تفكر 
جدايى دين از سياست موجب گرديد در دوران بازداشت و تبعيد ايشان به تركيه و عراق، 

اسى و اجتماعى منزوی شوند؛ چون دخالت در امور برخى از روحانيت شيعه از صحنه سي
های علميه بيداد   مĤبى در حوزه گری و مقدس تحجر، قشری. شد  دينى تلقى مى سياسى بى

هايى چون فلسفه و عرفان اسالمى، كفر   كرد و كار به آنجا رسيد كه حتى تدريس رشته  مى
� *u�DB ) �ש� ;�א� א
א@ �1T(شد   و گناه محسوب مىC��
 ،,BKJRL :SMX-RN( دادن  يا گوش

اّهللاٰ شريعتمداری در سخنرانى خود در سالن شبستان مدرسه  آيت. به راديو مساوی با كفر بود
ام كه بعضى از آقايان در   ولى من شنيده ؛ان شاء اّهللاٰ كه دروغ است« :فيضيه گفته بود

شايد اسمش را نجس  .برد  حتى اسم راديو را هم نمىايشان . »های شان جعبه دارند حجره
��?( دانستند خريد و فروش راديو را حرام مىعلميه در حوزه با اينكه . دانست  مى�
�\א�،  

KJXR(دريج راديو در بين طالب رايج شدت بهگرفتن اسالم فقاهتى  ، با اوج.   

 در 	��	 B%� و 	��	 6�#��ه ه�� ��%�2 $� �8ی2 ا	�م  �*زه?ی��ه ��S*ب و �!Pّ*ر از دا!  

شده در سطوح مختلف از طرف مخالفاِن حضور  پيشينه تاريخى و مجموعه اقدامات انجام
هايى دارد كه آنان برای   ی سياست، حكايت از وجود كژتابى    ها  ها و صحنه اسالم در ساحت

و خواهند كرد؛ ولى طرفداران اسالم فقاهتى نه تنها در مقابل اين    اسالم فقاهتى ايجاد كرده
اند، بلكه با جد و كوششى به  اند و از ميدان به در نرفته ها خسته نشده  ت و كژتابىمشكال

ثمررساندن ايده خود يعنى حضور هرچه بيشتر در ميادين سياست و  تمام قد در به
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حال سخن اين است كه آينده مطلوب . پردازند  پردازی در حوزه سياست پرداخته و مى  ايده
م كرد و نقشه راه يتوان ترس  چگونه مى  لميه با تفكر سياسى راو متصور از مناسبت حوزه ع

نده مطلوب بر اساس يم آيد گفت ترسيها با  در پاسخ به اين پرسش. ستيرسيدن به آن چ
. گونه قابل تدوين است  نظام اين ىل و ناب از اسالم و نظرات رهبران عالياص یها  آموزه

برای تفكر سياسى و عمل سياسى باز كرده و آن  حوزويان و طرفداران اسالم فقاهتى دو راه
  .توانند ادامه دهند  را مى

  ورود ��*م 	��	 �u�SP $2 �*زه ��2�%. ١

ای بر اساس آن، علوم سياسى را وارد حوزه و دستگاه   راه نخست راهى است كه عده
وه بر كنند؛ چرا كه اينان بر اين باورند كه در گذشته حوزه علميه عال فكری حوزويان مى

آنان . علوم حوزوی، پايگاه و جايگاهى برای علوم ديگری همچون رياضى باز كرده بود
جانبه  های مختلف هستيم؛ چون اسالم دين جامع و همه  اند ما نيازمند آموزش در رشته مدعى

است نه يك دينى كه اكتفا به يك سلسله پندها و اندرزهای اخالقى فردی داشته باشد، 
به . ساز است؛ پس بايد مالحظه كرد جامعه به چه چيزهايى نياز دارد هبلكه دين جامع

آموزش و پرورش، بهداشت، تجارت، سياست و به هر چه كه نياز داشته باشد، بايد معرفتى 
يك عنوان  به به آن داشته باشد و اسالم آن معرفت و علم را برای حفظ جامعه اسالمى

گفتار بزرگانى چون كاشانى، مطهری و مدعيان اين . واجب كفايى فرض كرده است
های علميه در جوامع اسالمى اساساً و از ابتدا   اند؛ چون اينان بر اين باورند كه حوزه ديگران

توان   اند؛ بنابراين مى ای از علوم اشتغال داشته  اند و به تعليم پاره  نهادهايى آموزشى بوده
گونه كه  وجه آموزشى آنها است؛ همانهای حوزه علميه   ترين كارويژه  مدعى شد اصلى

بودن حوزه علميه، مدرسه علوی را در نجف  اّهللاٰ كاشانى در راستاِی همين آموزشى آيت
در برنامه درسى آن مدرسه . ريزی و اداره امور آن پرداخت  تأسيس كرد و خود به برنامه

تجربى و فنون های مختلفى چون رياضيات، علوم   عالوه بر علوم و معارف اسالمى، رشته
اّهللاٰ  شد كه با دخالت روحانيان سنتى دچار مشكل شد؛ ولى چون آيت  نظامى ارائه مى

  .)��KJ]L :SXKא،   ��C,(محمدتقى شيرازی كار ايشان را تأييد كرد، مشكالت برطرف شد 
هاى علمى و روحانى ما از لحاظ  در گذشته حوزه«: سدينو ىهمچنين مطهری م
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ات يالم و ادبكث و فقه و اصول و فلسفه و يخ و حدير و تاريز تفسهاى مختلف علوم ا رشته
ت يبه محدود جاً ير تدريهاى اخ اضى، جامع و متنوع بود و در دورهيو حتى طب و ر

صورت  به راً يجامع و دانشگاه بود و اخصورت  به اصطالح در گذشته ده است و بهييگرا

<��G،(» اده استت افتيها از رسم ر رشتهيده فقه درآمده و ساكدانش KJXL ، ̀OU: SUXU( . با

اينكه حوزه علميه استعداد اين را دارا بود كه به علوم ديگر نيز بپرازد؛ ولى پيش از انقالب 
های عمليه   ها منحصر در ابواب فقه بود؛ حتى رساله  ها و بحث  اسالمى در حوزه علميه درس

روزه، زكات، خمس و حج، چيز  معموالً به جز مسائل تقليد، طهارت، نجاست، نماز،
ديگری نداشتند و ابواب ديگر فقه و بسياری از علوم دينى اعم از كالم، فلسفه، تفسير و 

�/��>،  ؛��KJ]L :SKURא،   ��C,(رجال به فراموشى سپرده شده بودند KJRU :`O :SJN]( ؛
حفظ كيان  ددرصدگريزی   بنابراين نسل سنتى حوزه علميه يعنى نسلى كه با ويژگى سياست

تواند مجاری و ابزار فهم و هدايت سياست يا تفكر سياسى باشد و نه   اسالمى است، نه مى
گرا يا همان نسِل اسالم فقاهتى كه ما   ماند نسل سياست  ای به اين كار دارد؛ بنابراين مى  عالقه

ه شد، راه دومى اينان عالوه بر راه اول كه گفت. در اين مقاله آنان را با اين نام بحث كرديم
توانند جهت ارتقای دانش سياسى حوزوی طى كنند؛ چون مجوزش را از رهبران   را نيز مى

انقالب اسالمى يعنى امام خمينى و مقام معظم رهبری با خود به همراه دارند و آن اين است 
ها و منابع حوزوی به سياست   اند بيشترين بخش كتاب كه آنان از يك سو اعالم كرده

های علميه را   اند و از سوی ديگر نيز يكى از سه ركن پايداری و پويايى حوزه ختهپردا
دانند و بر اين باورند كه بايد به سه ركن يعنى فقه، سياست و اخالق   پرداختن به سياست مى

همراه با هم پرداخته شود؛ بنابراين راه دوم افزودن دروس علوم سياسى برای طالب در 
رشد و دكتری در كنار دروس حوزوی نيست، بلكه از دِل خود دروس مقاطع كارشناسى، ا

  .حوزوی بايد به سياست پرداخت

 ��*م 	��	 ه�!��. ٢
ً
  ��*م �*زو� ا+�rا

اسالم فقاهتى و در رأس آن امام خمينى نشان داد برای پيشبرد اهداف اسالمى هم بايد 
ون حوزه علميه بايد مجری در حوزه نظری و هم در حوزه رفتاری دست به اقداماتى زد؛ چ

اش بيشتر   احكام اسالمى باشد و اسالم هم از سياست نه تنها جدا نيست، بلكه احكام سياسى
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توان ادعا كرد علوم حوزوی قابل تفكيك از علوم   اش است؛ بنابراين مى از احكام عبادی
اينان عبادات اند؛ يعنى  های سياسى  های حوزويان كتاب سياسى نيستند؛ چراكه بيشتر كتاب

اند و بررسى  ها نگاشته  تا حدود و ديات را با نگرش سياسى و ساماندهى زندگى انسان
اند؛ بنابراين در اينجا علوم سياسى و دروس آن، ديگر مفهوم مهاجری نيست كه به  كرده

اقليم حوزه علميه مهاجرت كرده باشد و نسبت به آن غريب و بيگانه باشد، بلكه سياست و 
ياسى مفهومى است كه در دِل حوزه و منابع حوزوی وجود دارد كه نيازمند خوانش تفكر س

بر مبانى اسالم فقاهتى است؛ بنابراين حوزه و حوزويان بايد جهت تدوين و ترسيم نقشه راِه 
های زير توجه كنند تا بتوانند تفكر سياسى را بر   تفكر سياسى دقت بيشتری كنند و به گزاره

راه مذكور ادامه دهند تا با بر اساس آن به ساماندهى زندگى مردم بپردازند پايه يكى از دو 
  :اند از ها عبارت  و آن گزاره

  طرد نگرش ديرپای انزوای سياسى تفكر دينى؛. 1
ها و   وجود شبهات، دغدغهتبع  به حضور انديشه سياسى مبتنى بر واليت فقيه و. 2

  های فكری فراروی آن؛   چالش
  های مطالعاتى سياسى؛ ه مسائل سياسى عصر جديد درحوزهپاسخگويى ب. 3
حوزه (سازی  سازی نظام سياسى دينى در سه سطح حجيت يا معرفت شفاف. 4

حوزه مقبوليت (كردن مفاهيم  االذهانى سازی و بين ، پارادايم)پردازی دينى نظريه
 های  تحوزه معرف(بخشيدن به معارف اسالمى  و كارآمدسازی و عينت) االذهانى بين

  ).مهارتى
های فلسفه سياسى  توانند بر عهده گرايشى از گرايش  ها مى هر يك از اين رسالت

  .اسالمى، كالم سياسى، فقه سياسى، اخالق سياسى و مانند اينها باشند

2"�!� ���F  

اعم (» سياست«ای به نام  شدن متغير وابسته در مقاله حاضر تالش شده است توسعه يا مضيق
در ميان » خوانش اسالم«نسبت به متغير مستقلى تحت عنوان ) سى و عمل سياسىاز تفكر سيا

گيرد،   حوزويان به نمايش گذاشته شود؛ يعنى با خوانش و قرائتى كه از اسالم صورت مى
توان شاهد زايش يا عدم زايش، رشد يا عدم رشد، و شكوفايى يا عدم شكوفايى   مى
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گِر   اساس خوانش اسالم مدنى، نظاره سياست در ميان حوزويان بود؛ چراكه بر
كردن  راندن علوم سياسِى دينى خواهيم بود؛ چون در اين نگاه اسالم سودای يكى حاشيه به

توسعه يا عدم توسعه علوم سياسى ارتباطى به حوزه و رو  ازاين دين و دنيا را ندارد؛
شود؛ اما   حسوب نمىكند؛ به دليل اينكه علوم سياسى جزو علوم دينى م حوزويان پيدا نمى

، اسالم و حامالن و عامالن اسالم )يا همان خوانش اسالم فقاهتى(در خوانش امام خمينى 
اعم از عمل (يعنى حوزه و حوزويان مهبط و محل رويش، پويش و فرجام علم سياست 

ذاتى؛ يعنى صورت  به عارضى و چهصورت  به خواهند بود، حال چه) سياسى و تفكر سياسى
سازی  موجب رشد علم سياست همانند ديگر علوم انسانى در مسير اسالمى اين تفكر

ها، متون و استادان آن   سازِی دروس، سرفصل شود تا حوزويان نيز در طراحى اسالمى مى
التحصيلى در  دانشجو در اين گرايش حضور بيابند تا با فارغعنوان  به آفرينى كنند و هم  نقش

پژوهشى امام خمينى،  - هايى همچون مؤسسه آموزشى  هاين رشته از مؤسسات و دانشگا
  .و دانشگاه مفيد برای مراكز علمى و اجرايى كشور مفيد واقع شوند 7دانشگاه باقرالعلوم

تواند   ديدن علم سياست برای حوزويان حداكثر كاری كه حوزه مى در صورت عارضى
زوی آنان را به وادی مباحث انجام بدهد، اين است كه يا از ميان طالب آشنا با مبانى حو

سياسى بكشاند يا اينكه با تزريق دروسى اسالمى مانند فقه سياسى، انديشه سياسى اسالم و 
ها تزريق كند كه دانشگاه حيثيتى اسالمى  ای را در دانشگاه  چنينى، علوم سياسى دروس اين

كنند؛ ولى نگاه ديگری پژوهان باز  ای جديد را به روی دانش  ای و پنجره  بيابد؛ يعنى دريچه
كم در حد طرح مسئله و شروع كار پرداخته  كه در اين مقاله تالش شده است به آن دست

شود، اين بوده است كه تفكر و عمل سياسى عجين و ادغام با دانش حوزوی است؛ چرا كه 
منابع حوزوی پر از مباحث سياسى است، تا جايى كه امام خمينى نماينده اسالم فقاهتى 

 در اسالم هك ىيها تابك. است اش یعباد امكاح از شتريب اسى اسالميس امككند اح ار مىاظه
رسد   در اين صورت به نظر مى. دارد عبادت در هك است ىيها تابك از شتريب دارد، استيس

رشته علوم سياسى يا عنوان  به ای  ديگر نيازی نباشد به تزريق دروس اسالمى به رشته
جاسازی چند متن درسى يا چند درس اجباری يا اختياری يا دروس دانشگاهى، آن هم با 

اند، بهتر است  های سياسى های حوزوی كتاب تخصصى يا عمومى؛ چون وقتى بيشتر كتاب
پردازی سياسى   ها نگاه شود تا در اين فضا نظريه به اين كتاب) اسالم فقاهتى(كه با اين ديد 
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چكيده اشاره كرديم مرحوم نائينى و امام خمينى و اجتماعى اتفاق بيفتد و همچنان كه در 
سياسى در ايران را  -  بدون اينكه دروس علوم سياسى را خوانده باشند، دو نظريه اجتماعى

هايى   تواند و قابليت اين را دارد با بستر و زمينه  طراحى و اجرا كردند؛ پس حوزه علميه مى
ق و ترويج كند كه با علوم سياسى متعارف ای را توليد، ترسيم، تعمي  كه دارد علوم سياسى

  .در ايران تفاوت داشته باشد
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