
که پس از  انقالبی 
انقالب در نظام معرفتی 

خ نداد حوزه ر

حمید پارسانیا

کنــد. حرکــت  روحانیــت بــا ابــزار فقــه و مرجعیــت و ارتبــاط بــا فرهنــگ عامــه، توانســت انقــاب 
کــه عرصه هــای سیاســت و اجتمــاع  کنــش در برابــر رقیــب جدیــدی بــود  روحانیــت به نوعــی وا
رژیــم شــاه می کوشــید  بــود.  کــرده  ایجــاد  را  و معرفتــی جدیــدی  گاهــی  آ و  گرفتــه  اختیــار  را در 
کانونــی را رقیــب روحانیــت در نظــام آموزشــی ســازد و مجموعــه روحانیــت را در جایــی بــه نــام 
کار در زمــان رضاشــاه تــا حــدودی انجــام شــد. بــا  کنــد. ایــن  دانشــکده معقــول و منقــول محــدود 
کوشــید بــر نظــام تعلیــم و تعلــم حــوزه فشــار جــدی آورد و مدیریــت  تأســیس دانشــگاه ها، رژیــم 
ح ایجــاد دانشــگاه اســامی از طــرف  کنــد. طــر ج  علمــی را از اختیــار روحانیــت و مرجعیــت خــار
ــاط  ــه در ارتب ک ــور  کش ــمی  ــی رس ــت علم ــان، مدیری ــود. در آن زم ــات ب ــه ای از آن اقدام ــاه نمون ش
بــا قــدرت، سیاســت و اقتصــاد عمــل می کــرد، درچارچــوب مناســبات نظــام ســلطه غــرب معنــا 
کــه  ج از ایــن مدیریــت رســمی وجــود داشــت  می یافــت، درحالی کــه مدیریــِت علمــی دیگــری خــار
کــه عامــل حیــات آن تنهــا ارتبــاط بــا فرهنــگ عمومــی و از طریــق  در اختیــار مرجعیــت شــیعه بــود 

فقــه، خمــس و زکات بــود.
ــه منابــع معرفتــی و فرهنگــی خــود بایــد مدیریــت علــم رســمی را در دســت  ــا توجــه ب روحانیــت ب
کامــی  می گرفــت و از حاشــیه بــه متــن می آمــد. بنابرایــن بایــد عرصه هایــی از علــوم فلســفی و 
گرفتــه بــود توســعه  کــه در اختیــار خــواص روحانیــت بــود و بعــد از مشــروطه راه افــول را در پیــش 
کــه از حــوزه تاریــخ  می یافــت و بــه متــن عرصــه علمــی می آمــد و در حوزه هایــی از معرفــت علمــی 
گسســته بــود و از مبانــی فکــری جهــان غــرب بهــره می بــرد نیــز بایــد بازســازی  و فرهنــگ اســامی 

ــت.    ــورت می گرف ــی ص اساس

دانشیار دانشگاه 
باقر العلوم؟ع؟
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دیــن، اســام و تشیع، موضوع فعالیت روحانیت     ۱
ایران  از جغرافیای  آن  گستره فرهنگی  ایــن رو،  از  است. 
یک پنجم  حدود  دست کم  گستره  این  است.  گسترده تر 
را شامل می شود. روحانیت در حوزه  مسلمانان جهان 
و جهان اسام هویت خود را بازمی یابد و در همین حوزه 
کشور  نیز تأثیر می گذارد و هرگز به جامعه ایران و مرزهای 
همه  از  پیش  و  بیش  اسامی،  انقاب  نیست.  محدود 
اما آن  ــذارده،  گ تأثیر  آن  و در  تأثیر پذیرفته  از روحانیت 
این  جغرافیای  به  نمی توان  نیز  را  تأثیرگذار  روحانیت 
انقاب محدود نمود. درنتیجه، ارائه هر تحلیل یا سندی، 
نباید روحانیت را به مرزهای ایران و انقاب محدود کند و 
گون فعالیت و اثرگذاری روحانیت  گونا باید به عرصه های 
نیز توجه نمود. برای مثال، میدان نفوذ مسئله مرجعیت 
نیست.  مرزبردار  روحانیت است،  از مسائل محوری  که 

همچنین است مسئله رهبری.
ایــران  عــرصــه هــای علمی، در داخـــل  روحــانــیــت در 
یا  عــراق  مثل  دیگر  کشورهای  در  که  دارد  گی هایی  ویژ
هندوستان وجود ندارد. روحانیت در ایران زمینه های 
تــوجــه شــود.  بــه آن  بــایــد  کــه  تــاریــخــی و تجربیاتی دارد 
زمینه های تاریخی که روحانیت از دوران صفویه تا انقاب 
گسترده با فرهنگ  مشروطه دارد، او را در تعامل و ارتباط 
بعد  به  مشروطه  از  که  هرچند  مــی دهــد،  قــرار  جامعه  و 
و معرفتی  از عرصه علمی  روحانیت بخش های وسیعی 
از طریق فقه،  از دست داده است. روحانیت  را  جامعه 

در سبک زندگی مردم و در شیوه 
تبلیغ شعایر مذهبی و احساسات 
مردم در مسائلی مانند عاشورا و 
مدیریت  می گذارد.  اثر  مهدویت 
با  ابعاد  ایــن  در  عمومی  فرهنگ 
کــه مرحوم  تــوجــه بــه ارتــبــاطــاتــی 
کــرده  آیـــت اهلل بــروجــردی ایــجــاد 
بـــــود، بــســیــار انـــســـجـــام داشـــت 
تــقــریــبــًا در اخــتــیــار روحــانــیــت  و 
فرهنگی  زمینه های  البته  بــود. 
تلویزیون  ــو،  رادیـ مانند  دیــگــری 
بود  عمومی  ــرورش  آمـــوزش وپـ یــا 
غـــرب وام  از  را  ــهــا  آن کـــه جــامــعــه 
زمینه ها  این  تأثیر  اما  بود.  گرفته 
بــــه انــــدازه روحـــانـــیـــت عــمــیــق و 
تاریخی نبود. فقه در جامعه غلبه 

بسیاری داشت. اما رسانه های عمومی و آموزش وپرورش 
رسمی از حوزه تأثیرگذاری روحانیت به دور بودند. نظام 
آموزش وپرورش متأثر از جهان غرب تعریف جدیدی را از 
علم ارائه می داد که شباهتی به حوزه فرهنگی ما نداشت. 
گرفته و  از دوران دبستان و دبیرستان شکل  این نظام 
در دانشگاه در دو عرصه علوم طبیعی و تجربی و علوم 
انسانی پیش می رفت و مدیریت اجتماعی جامعه هم در 
اختیار دانش آموختگان دانشگاه ها بود. به موازات علوم 
در  نفوذ  و  ورود  در حال  مــدرن هم  فلسفه های  جدید، 
جامعه بود. با این شرایط، روحانیت علی رغم پویایی و 
فعالیت در حوزه فقه و مرجعیت به تدریج پس از مشروطه 
نــفــوذ خود  و حـــوزه  امــکــانــات  از دامــنــه  و  عقب نشست 
کاست. هرچند بحث های فقهی و اصولی تا حدودی در 
جمع های تخصصی حوزوی رونق داشت، اما بحث های 
افــول خود  کامی و فلسفی و حتی عرفان نظری دوران 
تقریبًا  نمی داد،  خ  ر اسامی  انقاب  گر  ا که  را می گذراند 
نظام تعلیم و تعلم اساتید، حوزه ها و بازتولید آن در این 

بخش ها نابود می شد.
که در اختیارش مانده بود،  روحانیت با تنها ابــزاری 
یعنی فقه و مرجعیت و ارتباط با فرهنگ عامه، انقاب 
کنش  وا به نوعی  روحانیت  حرکت  به عبارت دیگر  کــرد. 
و  کــه عرصه های سیاست  بــود  بــرابــر رقیب جــدیــدی  در 
گاهی و معرفتی جدیدی  آ گرفته و  را در اختیار  اجتماع 
کانونی را رقیب  کرده بود. رژیم شاه می کوشید  را ایجاد 
سازد  آموزشی  نظام  در  روحانیت 
جایی  در  را  روحانیت  مجموعه  و 
منقول  و  معقول  دانشکده  نام  به 
ــان  ــار در زم کـ کــنــد. ایـــن  ــدود  ــح م
با  تا حــدودی انجام شد.  رضاشاه 
کوشید  رژیم  دانشگاه ها،  تأسیس 
فشار  حــوزه  تعلم  و  تعلیم  نظام  بر 
از  را  علمی  مدیریت  و  آورد  جــدی 
ج  اختیار روحانیت و مرجعیت خار
از ۱۵  این زمینه شاه پس  کند. در 
اقداماتی  بــه  ــروع  ش  ۱۳۴۲ خـــرداد 
کــه امـــام در  ــواردی  ــ کـــرد. یکی از م
پانزدهم  از  بعد  خود  اطاعیه های 
برابر آن موضع  خرداد به شدت در 
ح ایجاد دانشگاه اسامی  گرفت طر
کنش بسیار  از طرف شاه بود. این وا

ــم، حکومت  در دوره مــشــروطــه ه
ــظــر فــقــیــهــان شکل  آرمـــانـــی مــوردن
نگرفته بود. البته مباحث فقیهان 
نائینی  ــرزای  ــیـ مـ مــانــنــد  زمــــان  آن 
آنها مانند میرزای  همانند اساف 
قــمــی کــامــًا فــقــهــی بــــوده، بــا ایــن 
کــه در زمــان مــیــرزای قمی،  تــفــاوت 
کمیت و قدرت  که حا این موضوع 
ــدودی مــشــروط شـــود وجــود  ــا حــ ت
ــرزای  ــی ــان م ــ نـــداشـــت، ولـــی در زم
نائینی، این احساس به وجود آمد 
تا حــدودی  کمیت غیردینی  که حا

محدود شود.
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عمیق و هوشیارانه  احساس خطر جدی در سطوح عالی 
تاریخی  و  فرهنگی  معرفت  عمیق  الیه های  روحانیت، 
تشیع را به همراه داشــت. در آن زمــان، مدیریت علمی 
که در ارتباط با قدرت، سیاست و اقتصاد  کشور  رسمی 
غرب  سلطه  نظام  مناسبات  درچارچوب  می کرد،  عمل 
ج از  معنا می یافت. درحالی که مدیریِت علمی دیگری خار
که در اختیار مرجعیت  این مدیریت رسمی وجود داشت 
شیعه بود. اما این مدیریت فاقد امنیت علمی و اجتماعی 
بود و عامل حیات آن تنها ارتباط با فرهنگ عمومی و از 
که  گفت  طریق فقه، خمس و زکات بود. درواقع می توان 
در اعتراض به این وضعیت و برای درهم شکستن این 
فضای فرهنگی، انقاب اسامی شکل گرفت. آن حوادث 
که هفتادسال پس از مشروطه رقم خورد در جهت حذف 
و از بین بردن فرهنگ دینی و شیعی در عرصه مدیریت 
اجتماعی قرار داشت و باید معکوس می شد. روحانیت 
نیز با توجه به منابع معرفتی و فرهنگی خود باید مدیریت 
متن  بــه  حاشیه  از  و  می گرفت  دســت  در  را  رسمی  علم 
می آمد. بنابراین باید عرصه هایی از علوم فلسفی و کامی 
که در اختیار خواص روحانیت بود و بعد از مشروطه راه 
به متن  و  توسعه می یافت  بــود  گرفته  را در پیش  افــول 
که  عرصه علمی می آمد و در حوزه هایی از معرفت علمی 
گسسته بود و از مبانی  از حوزه تاریخ و فرهنگ اسامی 

فــکــری جــهــان غــرب بــهــره می برد 
صورت  اساسی  بازسازی  باید  نیز 
اواًل  ایــن حــوزه هــا  ــرا  زی می گرفت، 
ثانیًا  و  هستند  جامعه ای  هر  نیاز 
بخش های  دیــگــر  از  نــمــی تــوانــنــد 
فرهنگی جامعه جداباشند و باید 
پیوند  جامعه  فرهنگی  هویت  با 

داشته باشند.

۲  پیش از انقاب، از مهم ترین 
ــرای  کـــانـــون هـــا بـ و عــمــیــق تــریــن 
تاریخی،  و  بومی  فرهنگ  حــذف 
 )Scientific( نظام آموزشی علم گرا
فرهنگی  عمیق  الیه های  که  بود 
جهان مدرن را با خود آورده بود و 
را اشباع می کرد.  نخبگان جامعه 
ــدرن از ایــن  ــ فـــضـــای فــرهــنــگ مـ
وارد  غیرمستقیم  بــه طــور  طــریــق 

قلمرو فرهنگ دینی شده بود و فرهنگ دینی را در حاشیه 
که ریشه در هویت فرهنگی نظام  قرار می داد. این تنش 
کشاند.  سیاست  افــق  به  را  روحانیت  داشــت،  معرفتی 
را در دانشگاه ها و  روحانیت پیامد سیاسی این مسئله 
کوشید با انقاب فرهنگی  فرهنگ جامعه دید. از این رو، 
ــاره ای  ــوزه و دانــشــگــاه، چ ــدت ح ح مسئله وح و نیز طــر
البته مکانیزم مسئله وحدت حوزه و دانشگاه  اندیشد. 
برای محیط های دانشگاهی و همچنین روحانیت روشن 
دانشگاهی  محیط  در  را  فرهنگی  دوگانگی  همه  نبود. 
را  آن  دلیل  امــا  درمی یافتند،  انسانی  علوم  در  خصوصًا 
به نیکی نمی دانستند. تحقیقی در این راستا حدود ده 
سال پیش درخصوص سکوالر شدن دانشجویان انجام 
که نشان می داد دانشجویان چگونه فرایند سکوالر  شد 
شدت  دارای  مسئله  ایــن  البته  می کنند.  طی  را  شــدن 
به نسبت  انسانی  علوم  دانشجویان  در  اســت؛  ضعف  و 
دارد.  وجــود  بیشتری  قــدرت  با  و  برجسته تر  پایه  علوم 
در میان دانشگاه ها هم بیشترین شدت سکوالر شدن 
اختصاص  انسانی  علوم  بــه  کــه  بــود  دانشگاه هایی  در 
انــقــاب هــم احساس  ــتــدای  اب از  ایــن مسئله  داشـــت. 
با  کــه علقه ای  افـــراد متدین دانشگاه  امــا هــم  مــی شــد، 
تشیع و روحانیت داشتند و هم حوزویان نمی دانستند 
کــرد. دلیل غفلت  بــرای حل این مسئله چه تدبیر باید 
دانشگاهیان به این مسئله غلبه 
در  علم،  به  پوزیتیویستی  رویکرد 
ــرا در  ــود؛ زیـ کــشــور بـ نــظــام علمی 
علم  اســاســًا  پوزیتیویستی  نــگــاه 
به طور ساختاری غیرتاریخی دیده 
می شد و دارای معنای محدودی 
بود. روحانیت هم نگاهی تاریخی 
را  نیز علم  آنــهــا  نــداشــت؛  بــه علم 
بلکه  پوزیتیویستی  رویــکــرد  با  نه 
رویــکــرد فلسفی خــود، مستقل  با 
می دانستند.  فرهنگ  و  حــوزه  از 
ــه عــلــم مــانــع از  ــرد فلسفی ب ــک روی
تاریخی و فرهنگی به علم  نگاهی 
نبود، لکن این نگاه در آموزه های 
ــقــه و پــیــشــیــنــه ای  حـــــوزوی ســاب
ابعاد  از  غفلت  دلیل  به  نداشت. 
درمجموع  مـــدرن  علم  فرهنگی 
که  ــد  ــود آمـ ــ ــن ذهــنــیــت بــه وج ایـ

ــان نــیــز دســت کــم بــه دلیل  ــوزویـ حـ
ــه در فــرهــنــگ عمومی  ک مــغــایــرتــی 
خود با فرهنگ عمومی محیط های 
می کردند،  احساس  علمی  رسمی 
ــا نــظــام آمــوزشــی  فــاصــلــه خـــود را ب
اما  می کردند،  حفظ  مــدرن  رسمی 
از حـــوزویـــان و روحــانــیــان  بخشی 
ــرای  ب ــوان احــســاس مسئولیت  جـ
نــزدیــک شـــدن بــه نــظــام آمــوزشــی 
آنها  از  ــدرن مــی کــردنــد و بخشی  مـ
گــاهــی حــوزوی  افـــرادی بــودنــد کــه آ
آنــــان در حـــد ادبـــیـــات و آشــنــایــی 
ــود، یــعــنــی حتی  ــ عــمــومــی بـــا فــقــه ب
کامی و  انس و آشنایی با الیه های 

فلسفی حوزوی نداشتند.
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ــا، ســیــاســی  ــاه هـ ــگـ ــشـ مــشــکــل دانـ
فرهنگ  گـــر  ا و  اســـت  فــرهــنــگــی  و 
رابطه  و  شــود  ــت  درس دانشگاه ها 
که ازلحاظ سیاسی مشکل  افرادی 
دارنـــد بــا دانــشــگــاه هــا قطع شــود، 
مشکل اصلی حل می گردد و رابطه 
و دانــشــگــاه به  صحیح بین حــوزه 
نظر  این  درحالی که  می آید،  وجود 
درســـت نــبــود؛ زیـــرا حـــوزه معرفت 
علمی ربط وثیقی با فرهنگ و تاریخ 
دارد. البته این به معنای پذیرش 
گفت  نسبیت نیست، بلکه بایست 

معرفتی  عرصه های  متعدد،  فرهنگ های  معمواًل  کــه 
درحالی که  می دهند،  توسعه  را  خــودشــان  با  متناسب 
این نگاه در جامعه ما وجود نداشت. لذا به دلیل آنکه 
بود،  شــده  داده  تشخیص  سیاسی  و  فرهنگی  مشکل، 
گزینش های سختی برای پذیرش در دانشگاه ها ازلحاظ 
با  این مسائل در قیاس  انجام شد، درحالی که  سیاسی 

هویت ساختاری علم مدرن چندان مهم نبود.

3  در زمان های قدیم، حوزه های فقهی شیعه درزمینه 
قلمرو خصوصی فعالیت داشتند. البته در آن زمان بحث از 
کمان ظالم یا ساطین جور هم می شد.  نحوه تعامل با حا
البته فقیهان با این نظام های سیاسی همکاری هایی هم 
می کردند، درحالی که این قدرت ها فاقد هویت فقیهانه 
کمیت ها را مشروع  بودند. اما به هرحال فقه هرگز این حا
از عدم مشروعیت  نوعی  به همین دلیل  و  نمی دانست 
تاریخی  لحاظ  به  ایــران  جامعه  اقتدار  حــوزه  بر  همواره 
سنگینی مــی کــرد و ازایـــن رو چالشی جــدی بین دیــن و 
کشورهای اسامی همواره  دولت در ایران برخاف سایر 
خصوص  در  فقه  اصلی  بحث  بنابراین  داشـــت.  ــود  وج
کمان ظالم بود و از مسائل مرتبط با  نحوه تعامل با حا
کم غیرظالم سخنی به میان نمی آمد و به طریق اولی  حا
مسائل مربوط به حکومت عادل مانند روابط خارجی آن 
ح می شد. اما انقاب  نه موضوع خارجی داشت و نه مطر
گشوده و وضعیتی  اسامی، عرصه جدیدی را برروی فقه 
فقیهان  و  نداشت  وجــود  پیش ازاین  تا  که  آورد  پدید  را 
را  نوعی مقاومت منفی  ایــران  انقاب اسامی  از  قبل  تا 
سامان می دادند. حتی در دوره مشروطه هم، حکومت 
آرمانی موردنظر فقیهان شکل نگرفته بود. البته مباحث 

میرزای  مانند  زمــان  آن  فقیهان 
نائینی همانند اساف آنها مانند 
کامًا فقهی بوده، با  میرزای قمی 
که در زمــان میرزای  ایــن تفاوت 
کمیت  که حا قمی، این موضوع 
و قدرت تا حدودی مشروط شود 
ــی در زمــان  ــود نـــداشـــت، ولـ ــ وج
نائینی، این احساس به  میرزای 
کمیت غیردینی  که حا وجود آمد 

تا حدودی محدود شود.
امکان  مسئله  خمینی،  امام 
ح  طر را  دیــنــی  کمیت  حا تحقق 
این  فروعات  بــود  الزم  انقاب  از  پس  لحاظ  بدین  کــرد. 
ح دانشی  ح فروعات جدید یا طر کمیت معرفی شود. طر حا
و  به یک معناست  بازسازی علم موجود همه  یا  جدید 
ح علمی جدید نیست، بلکه با  به یک معنا سخن از طر
حفظ اصول و مبانی ثابِت فقه خصوصی، الزم است فقه 
که  کند. اما این بحث  دولتی در عرصه های جدید ورود   
مبانی و اصول فقه عوض شود، به نظر صحیح نمی آید. 
امام خمینی نیز که به نوعی بنیان گذار فقه سیاسی بوده، 
و  است  جواهری  فقه  همان  پویا  فقه  که  بودند  معتقد 
ج از اصــول فقه نبود. پدید  لذا نــوآوری هــای ایشان خــار
آمدن عرصه های جدید فقهی در پی تشکیل حکومت 
اسامی باعث ارائه نظرات فقهی جدیدی شد. درنتیجه 
که فقه جدیدی با مبانی و ساختار جدید  گفت  نمی توان 

عرضه شده یا باید به وجود آید.
چون حوزه باید نبض تفکر آینده را در اختیار داشته 
باشد، الزم است مجتهد بتواند حتی یک جامعه غیردینی 
کند. درنتیجه با توجه به دیدگاه های حضرت  را هم اداره 
که باید یک  امام درزمینه تشکیل حکومت به نظر می آید 
را  جوامع  نیازهای  پاسخ  تا  شود  بازسازی  دانشی  نظام 

بدهد.
عرصه های  بــایــد  اســامــی  حکومت  تشکیل  از  پــس 
معرفتی  حــوزه هــای  و  انسانی  علوم  مدیریتی،  مختلف 
گاهی  گر نظام آ کنار فقه سیاسی فعال می شد؛ زیرا ا در 
این  نــداشــت،  همخوانی  آن  سیاسی  ــدرت  ق بــا  جامعه 
ایجاد می شد؛  تداوم نمی یافت و چالش هایی  وضعیت 
ــقــاب تجربه  ــای پــس از ان ــال ه کــه در س چــالــش هــایــی 
بنابراین، یک نظام اجتماعی، حوزه های معرفتی  شد. 
رژیــم  ــرای مــثــال،  ب اســـت.  نیازمند  را  خــود  بــا  متناسب 

علوم  بــــــــا  مواجــــهه  در  حـــوزه 
ــد از افــــــق مـــبـــانـــی و  ــ ــای ــ مـــــــدرن ب
ایــن  خـــود  مــعــرفــتــی  بنیان هــــــای 
عـــلـــوم و زمـــیـــنـــه هـــای فــرهــنــگــی و 
تـــاریـــخـــی آنـــهـــا را ابـــــژه و مــوضــوع 
مطالعات خــود قــرار دهــد، نه آنکه 
خــود مــوضــوع مطالعات آنــهــا قــرار 

گیرد.
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مدرنیزاسیون  مبنای  بر  را  خــود  گاهی  آ نظام  پهلوی، 
گاهی  گاهی مزاحم آن، آ ساماندهی و بازتولید می کرد و آ
دینی بود که سعی در حذف آن داشت، اما پس از انقاب، 
گاهی دینی که در حال حذف  چون دین به صحنه آمد و آ
بود باید بازسازی می شد و بسط می یافت، باید دین هم 
در عرصه های جدید فقهی و هم در حوزه های معرفتی 
به آن حدیث  با توجه  بنابراین  غیرفقهی فعال می شد. 
که علم به سه قسمت »آیة محکمه، فریضة عادله و سنة 
که  گر برای مثال فریضة عادله  قائمة« تقسیم می شود، ا
دینی  نظام  یک  در  باشد  اخــاق  و  تربیتی  علوم  همان 
جیمز  ویلیام  مانند  افــرادی  فلسفی  بنیادهای  براساس 
ساماندهی شود و تئوری پردازان در آن چارچوب عمل 
کنند، نمی توان این نظام تربیتی را دینی دانست. بنابراین 
گرچه هدف امام خمینی به وجود آوردن  به نظر می رسد ا
شبکه ای علمی مبتنی بر آن حدیث بوده، ما نتوانسته ایم 
کنیم. نه تنها این شبکه  بعد از انقاب این شبکه را فعال 

فعال نشده، بلکه این توجه نیز وجود نداشته است.
که از نظام معرفتی  در این سال ها تصور بر این بوده 
مدرن با تصرفات جنبی و حاشیه ای می توان بهره گرفت. 
علمی،  کز  مرا بر  پوزیتیویسم  سیطره  دلیل  به  همچنین 
است.  نبوده  متصور  معرفتی  نظام  این  در  تغییر  امکان 
آمــوزش  از  مهمی  بخش  ما  حــوزوی  نظام  در  همچنین 
افراد معطوف به فقه و آن هم فقه خصوصی بوده است. 
عرصه  در  بود  توانسته  تنها  فقه  نیز  مشروطه  جریان  در 
عمومی  عرصه  در  درحالی که  شــود،  فعال  مدنی  قانون 

زیرا  کند،  نتوانست حضور پیدا 
نیازمند  حضور در این عرصه ها 
بود  خــود  با  متناسب  مدیریت 
چنین  علمیه  ــای  ــوزه ه ح در  و 
ــداشــت. اما  ــود ن رویــکــردی وجـ
تمامی  انقاب،  پیروزی  از  پس 
حوزویان به نوعی این چالش را 
کردند و سعی در تغییر  احساس 
وضــعــیــت نــمــودنــد. درنــتــیــجــه 
بــرای  جـــوان  طــاب  از  بسیاری 
ــای  ــوده ــب ــم ک ــع  ــ تــکــمــیــل و رفـ
ــا بــه دنــبــال  ــ ــوزه ه ــ ــتــی ح مــعــرف
رفتند.  انسانی  علوم  گیری  فرا
عــمــل ایــــن حــــوزویــــان جـــوان 
از هویت  با غفلت  آنکه  به دلیل 

که نظام شاه  کاری  علم در آن انجام می شد، سبب شد تا 
هم نتوانسته بود انجام دهد، در دوره جمهوری اسامی 
در جهت بسط نظام معرفتی مدرن در عرصه علوم انسانی 
صورت گیرد. قبل از انقاب نظام آموزشی مدرن در رقابت 
با نظام آموزشی دینی به طور مستقل رشد می کرد و طاب 
از  که جذب نظام آموزشی رسمی می شدند  جوانی هم 
محیط آموزشی حوزوی فاصله می گرفتند. حوزویان نیز 
که در فرهنگ عمومی خود  دست کم به دلیل مغایرتی 
احساس  علمی  رسمی  محیط های  عمومی  فرهنگ  با 
با نظام آموزشی رسمی مدرن  را  می کردند، فاصله خود 
حفظ می کردند، اما بخشی از حوزویان و روحانیان جوان 
احساس مسئولیت برای نزدیک شدن به نظام آموزشی 
گاهی  که آ مدرن می کردند و بخشی از آنها افرادی بودند 
حوزوی آنان در حد ادبیات و آشنایی عمومی با فقه بود، 
کامی و فلسفی  با الیه های  یعنی حتی انس و آشنایی 

حوزوی نداشتند.
که با  نتیجه این جریان پیدایش نسلی از طاب شد 
نظریه های مدرن و پست مدرن علوم انسانی آشنا شدند 
که اغلب آنها محیط تاریخی و حوزوی خود را موضوع و 
ابژه برای نظریات مدرن قرار می دادند، یعنی با نظریاتی 
گرفته  و تمدن مدرن غرب شکل  که درحاشیه فرهنگ 
بود، به مطالعه پیرامون مسائل و ابعاد تاریخی و فرهنگی 
که حتی نظام دانشگاهی نیز توان  کاری  خود پرداختند؛ 
که طی شد خاف  راهــی  را نداشت.  انجام آن  امکان  و 
مسیری بود که نظام معرفتی حوزوی در جهت بسط خود 
نیاز به آن داشت. حوزه در مواجهه 
افــق مبانی و  از  باید  با علوم مــدرن 
علوم  این  خود  معرفتی  بنیان های 
تاریخی  و  فــرهــنــگــی  زمــیــنــه هــای  و 
آنها را ابژه و موضوع مطالعات خود 
ــود موضوع  قـــرار دهـــد، نــه آن کـــه خ
این  البته  گیرد.  قــرار  آنها  مطالعات 
نــســل و ایـــن بــخــش هــمــه واقعیت 
نـــیـــســـت. در  ــوزه و روحـــانـــیـــت  ــ ــ ح
روحانیت،  در  و  نسل  همین  بین 
مدرن  علم  هویت  به  نیز  توجهاتی 
و ضــرورت بازخوانی و بــازســازی آن 
دینی  معرفت  بنیان های  اساس  بر 
چنانکه  اســــت،  پــذیــرفــتــه  ــورت  صــ
معرفتی  نــظــام  معتقدند  ــده ای  ــ ع

موجب  هماهنگی  ایـــن  فقــــدان 
شده است تا امــروز فقه در حــوزه از 
کامل تأمین  امام معصوم و انسان 
شود، اما تاریخ نگاران آن بر اساس 
تــــــاریخ نگاری  و  انسان شناسی 
تشیع  تــاریــخ  تحلیل  بــه  مــــــــدرن 
کنون در  که ا پــردازنــد. آن چالشی 
گاهی جامعه  سطح کان در نظام آ
است به تدریج در حوزه ها خواهد 
آمـــد. بــنــابــرایــن حـــوزه بــایــد جهت 
مدیریت ایــن چالش ابــتــدا خــود را 

مدیریت و اصاح کند.
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مدرن به تنهایی نمی تواند تعادل 
ایجاد  را  اجتماعی  نظام  معرفتی 
ــوازم  ل فعلی،  ــع  وض تـــداوم  و  کند 
و  فرهنگی  عرصه های  در  را  خــود 
سیاسی نشان می دهد. به عبارت 
ــه دوم انــقــاب به  ــر از ده واضــح ت
که مباحثی چون سازندگی،  بعد 
ح  تــوســعــه و بـــرنـــامـــه ریـــزی مــطــر
مدرن  گاهی  آ گسترش  می شود، 
ــردن جامعه  کـ و فــرایــنــد ســکــوالر 
ــــت. در نــظــام آمــوزشــی  پــیــش رف
دانــشــگــاهــی نــیــز هــیــچ بــرنــامــه ای 
به جز گسترش کمی نظام آموزشی 
مـــوجـــود، وجـــود نـــداشـــت. حتی 

دانایی محور  توسعه  بحث  نیز  توسعه  چهارم  برنامه  در 
کمی بود و هدف  کامًا  که شاخص های آن  ح شد  مطر
که نظام دانشگاهی ما مثًا فراتر از اروپا و پایین تر  این بود 
از امریکا شود، درحالی که هیچ نوع هدف گذاری دیگری 
که حجم  روی نظام معرفتی وجود نداشت. البته ازآنجا
و  شــده  دانشگاه  وارد  دینی  عمومی  فرهنگ  از  وسیعی 
فرهنگ  و  انگیزه ها  شهری،  سکوالر  قشرهای  به جای 
ح شده آمادگی برای  دینی نیز در فضای دانشگاه ها مطر
آمــده اســت. به  تحول معرفتی در دانشگاه ها به وجــود 
بدون  گذشته  دهــه  سه  در  زمینه  ایــن  در  می رسد  نظر 
کور پیش رفته ایم و باید در دهه چهارم  گاهی  برنامه و 
خ دهد. البته از دهه هفتم  تحولی اساسی در این زمینه ر
قرن بیستم به بعد تحولی در نظام علمی مدرن در پی 
که  خ داده  فروپاشی رویکردهای پوزیتیویستی به علم ر
باعث ایجاد ظرفیتی نو در حوزه های معرفتی و نیز نسبت 
علم و فرهنگ شده است. این ظرفیت نیز می تواند برای 
غلبه بر رویکرد پوزیتیویستی و تحول درزمینه های علمی 

کند. کمک  به ما 
کنون آمادگی مناسبی جهت تحول  به نظر می رسد ا
علوم  و  ــدرن  م علم  معرفت  ساختار  ــوزه  ح در  فرهنگی 
پنجم  ــه  ده بـــرای  بــایــد  درنتیجه  دارد.  وجـــود  انــســانــی 
مسئله  ایــن  گیرد.  صــورت  کانی  برنامه ریزی  انــقــاب، 
درچندسال اخیر موردتوجه رهبر معظم انقاب هم بوده 
به  اعتراض آمیز  نگاه  به نوعی  نرم افزاری  نهضت  بحث  و 

گذشته است. کور دهه  حرکت 
بیشتری  استفاده  می توان  پیشین  حدیث  همان  از 

تشریح  در  خمینی  ــام  ــ ام ــرد.  ــ ک
مشخصی  تعریف  حــدیــث،  ایــن 
نیز  ارائــه می کنند. ما  را  انسان  از 
بخصوص  علم  در  بخواهیم  گــر  ا
باید  شویم،  فعال  انسانی  علوم 
ــســان را  یــک تــعــریــف روشـــن از ان
غرب  که  همان گونه  دهیم.  ارائه 
کـــرده و بــر اســـاس دو  کــار را  ایــن 
کانتی، دو نظریه  تعریف هابزی و 
و مکتب رئالیستی و ایدئالیستی 
را شکل داده است. امام خمینی 
در  و  حدیث  چهل  کتاب  در  هم 
ح حدیث جنود  عقل و جهل  شر
و نیز در تقریرات فلسفه، سه وجه 
عقلی، قلبی و رفتاری را برای انسان برشمرده و معتقد 
باورها  با هم مرتبط هستند؛ یعنی  این وجــوه  که  است 
تأثیر  رفتارها  بر  نیز  گرایش ها  گذاشته،  تأثیر  گرایش ها  بر 
رفتارها  سنجش  بر  تنها  نمی توان  بنابراین  مــی گــذارد؛ 
به عنوان فقه تمرکز نمود و اخاق و نظام تربیتی را رها کرد.
آیــا باید بر اســاس آمــوزه هــای مــدرن، دانــش مشاوره 
کنیم؟ سپس در  بیان  را  آن  را توسعه داد و سپس فقه 
کنیم؟  حوزه آیه محکمه، فلسفه های دین مدرن را ذکر 
این نکته مهمی است که ما در تربیت نسل نمی توانیم به 
کنیم، بلکه نظام تربیتی و اخاقی  ابعاد فقهی آن بسنده 
خود را نیز باید داشته باشیم، لکن مسئله اساسی این 
که این نظام تربیتی و اخاقی باید مبتنی بر فلسفه  است 
استفاده  همان  از  نیز  ما  فقه  که  باشد  جهان بینی ای  و 
گر نظام مشاوره و تربیتی ما مبتنی بر فلسفه های  می کند. ا
گماتیستی باشد، جهان بینی و فلسفه مضاف آن نیز  پرا
مناسب با همان فلسفه هاست. این رویکردهای فلسفی 
که مجالی  تفسیرهای نوینی از دیانت را به دنبال می آورد 
اینک در  که  تفسیرهایی  نمی گذارد،  باقی  نیز  فقه  برای 
قالب کام جدید و فلسفه دین از مسیر الهیات پروتستان 
که در وجوه عقلی و  منتقل می شود. مشکل این است 
که دو وجه از وجوه انسان هستند، تقریبًا به شکل  قلبی 

کرده ایم. انفعالی حرکت 
این موضوع، چالش جدی ای است که در حال آسیب 
زدن به سیستم دانایی معرفتی حوزه هاست. نیروهای 
کــامــی مـــدرن و فلسفی  جـــوان فــعــال در عــرصــه هــای 
کامًا متفاوت با دنیای فقهای ما  متأسفانه در دنیایی 

گــــر امــــــروز بـــــرای جـــهـــان اســـــام و  ا
ارائـــه ندهیم  راه حـــل  آن  مشکات 
ــان با  ــ ــان تــأثــیــر نــگــذاریــم، آن ــ و بــر آن
مشکاتی که دارند سراغ ما خواهند 
آمــد و بــر مــا تأثیر مــی گــذارنــد. امــروز 
ــا تــأثــیــرپــذیــری  روشــنــفــکــران عـــرب ب
بنیان های  مـــدرن  فــلــســفــه هــای  از 
ــام را بــه چالش  فقهی جــهــان اسـ
کـــشـــانـــده و بـــه دنـــبـــال تــغــیــیــر فقه 

اسامی هستند.



۲۲
ه | 

حوز
ی 

اد
تق

ی ان
لیل

تح
مه 

ل نا
فص

زندگی و اندیشه می کنند.
رفتاری  بخش  بر  قلبی  و  عقلی  معرفت های  کنون  ا
تــوجــیــهــات و  ــرروز  ــ لـــذا ه سنتی فــشــار وارد مــی کــنــنــد و 
گر  تحلیل های جدید برای مسائل روز ارائه می شود. اما ا
پذیرفته شود، مشکات  بین وجوه سه گانه  همبستگی 
گذشته بدون وجود  حل خواهد شد. در طول سه دهه 
تعریف مشخصی از انسان و وجوه او، نهادها و رشته های 
که این  گرفت، ولی هیچ گاه بررسی نشده  متعددی شکل 
کدام وجه از وجوه انسان است و آن را  رشته ها مربوط به 

تحت تأثیر قرار می دهد.
که موجب شده است تا  فقدان این هماهنگی است 
که فقه آن از امام معصوم  ما امروز حوزه ای داشته باشیم 
و انسان کامل تغذیه می کند، اما تاریخ نگاران آن بر اساس 
تاریخ  تحلیل  بــه  مــدرن  تاریخ نگاری  و  انسان شناسی 

تشیع می پردازند.
گاهی  کان در نظام آ کنون در سطح  که ا آن چالشی 
جامعه است به تدریج در حوزه ها خواهد آمد؛ بنابراین 
ــوزه بــایــد جهت مــدیــریــت ایــن چــالــش ابــتــدا خــود را  حـ

کند. مدیریت و اصاح 

۴  پس از فهم مشکل می توان راهکار مشخص را نیز 
از  بهره گیری  با  معرفتی  نظام  نمود.  پیدا  و  جست وجو 
اصول و مبانی مشخص و نیز روش های مناسب، جهت 
تدوین تئوری های متناسب در علوم انسانی باید فعال 
شود. این مسئله نیاز مهمی است که محتاج برنامه ریزی 
است و این کار باید هم در داخل ایران و هم در جهان اسام 
گر امروز برای جهان اسام  گیرد. ما ا و دنیای امروز صورت 
و مشکات آن راه حل ارائه ندهیم و بر آنان تأثیر نگذاریم، 
که دارنــد ســراغ ما خواهند آمد و بر ما  آنــان با مشکاتی 

تأثیر می گذارند. االن روشنفکران 
عرب با تأثیرپذیری از فلسفه های 
جهان  فقهی  بنیان های  مـــدرن 
به  و  کشانده  چالش  به  را  اســام 
دنبال تغییر فقه اسامی هستند. 
بــا اســتــفــاده از عقانیت  بــایــد  مــا 
اسامی برای دفاع از حریم فقاهت 
اندیشه های  و  آرا  نقد  به  اسامی 
این مسیر  گر در  ا و  بپردازیم  آنــان 
کنیم این آسیب ها دیر یا  کوتاهی 
نیز  را  زود دامن حوزه های علمی 

گرفت. خواهد 
جهان  دینی  هویت  از  ــاع  دف در  تشیع  فعال  حضور 
اسام جایگاه ما را در بین مسلمانان نیز تثبیت خواهد 

کرد.
گون برنامه ریزی صورت  گونا بنابراین باید در جهات 
کنون برخی از مشکات را می توان با همکاری با  گیرد. ا
کرد؛  اســام حل  از جهان  ج  برخی جریانات فکری خــار
مثًا امروز برخی از افراد و جریانات در جهان غیرمسلمان 
و  که معتقدند هویت علم مــدرن سکوالر است  هستند 
اسام  گیرد. در جهان  قــرار  بازسازی معنوی  مــورد  باید 
نــیــز مــی تــوان بــحــث اســلــمــه الــمــعــرفــة را راه انــداخــت تا 
برخی از مشکات داخلی ما نیز از این طریق حل شود. 
همچنین ما با توجه به تحوالت جهانی می توانیم سعی 
در تحت تأثیر قرار دادن جهان داشته باشیم. روحانیت 
و  دیــنــی  علم  تــدویــن  بـــرای  همه جانبه ای  برنامه  بــایــد 
با جهان اسام داشته  و تمدنی متناسب  علم فرهنگی 
کشور با لحاظ  باشد، ضمن آنکه باید نقشه جامع علمی 
نقشه  تدوین  به عبارت دیگر  شــود.  تدوین  شرایط  ایــن 
و  همه جانبه  علم  نوع  یک  درواقــع  که  روحانیت  جامع 
با حــوزه فرهنگی و تمدنی جهان اســام برای  متناسب 
نقشه  تدوین  از  اســت، مسئله ای وسیع تر  امــروز  دنیای 
گر حوزه بخواهد در  کشور و مانند آن است. ا جامع علمی 
کند  جهت اداره جهان و تشکیل حکومت جهانی عمل 
متأسفانه  باشد.  داشته  آن  با  مناسب  برنامه ریزی  باید 
و  مرجعیت  رابطه  مبنای  بر  که  حوزه ها  فعلی  سیستم 
را  کنون نمی تواند همه مشکات داخلی  ا مــردم اســت، 

کند و لذا باید نظام معرفتی حوزه بازنگری شود. حل 

گرفته  ۵   با توجه به تجربه سه دهه و تعامات انجام 
ــیــن حــــوزه و دانـــشـــگـــاه بـــه نظر  ب
سازمان  باید  روحانیت  مــی رســد 
علمی مستقل خود را داشته باشد 
و هرگز نباید حوزه در نظام آموزش 
عالی ادغام شود. این استقال به 
بر اساس  که حــوزه  این معناست 
دینی  مبانی  طبق  بــر  کــه  تعریفی 
از علم ارائه می کند، نه فقط علوم 
انسانی یا اسامی بلکه باید اقدام 
از  دانــش هــا  همه  طبقه بندی  بــه 
نماید؛  هنر  و  طبیعی  علوم  قبیل 

حــوزه معرفت علمی ربــط وثیقی با 
فرهنگ و تاریخ دارد. البته این به 
نیست،  نسبیت  پــذیــرش  مــعــنــای 
 
ً
ــایــســت گــفــت کـــه مــعــمــوال بــلــکــه ب
عرصه های  متعدد،  فرهنگ های 
را  ــان  ــودش خ ــا  ب متناسب  معرفتی 
این  درحالی که  می دهند،  توسعه 

نگاه در جامعه ما وجود نداشت.
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زیرا دین برای اداره دنیا و آخرت 
بگوید:  تنها  آنکه  نــه  ــده  آم ــردم  م
بلکه  حسنة«  فی االخرة  آتنا  »ربنا 
ــت: »ربــنــا  ــ گــفــتــه اس بــه صــراحــت 
فی االخرة  و  حسنة  فی الدنیا  آتنا 
دین  در  به عبارت دیگر  حسنة«. 
ح  ــدا مطر ــرب بــه خـ هــم بــحــث قـ

است و هم بحث تعمیر دنیا.
نباید  دیــنــی  چنین  بنابراین 
خود را مثًا با نظام علمی موجود 
باید  بلکه  بــدهــد،  تطبیق  کــشــور 
که برعهده دارد  خود را با وظایفی 

کند. هماهنگ 
استقال  حفظ  بــا  باید  ــوزه  ح
کشور  علمی  نظام  بــه  ناظر  خــود 
کــنــد. مــا دوگــانــگــی  بــرنــامــه ریــزی 
جامعه  علمی  نــظــام  در  معرفتی 
ــاشــیــم.  ــه ب ــ ــت نـــمـــی تـــوانـــیـــم داشــ

بنابراین یا باید حوزه ها از میان بروند و دین متناسب با 
نظام علمی مدرن بازسازی شود یا اینکه علمی متناسب 
با حوزه تمدنی و فرهنگی اسام شکل بگیرد. در سه دهه 
گذشته حوزه ها همواره بیش از آنکه مؤثر باشند، متأثر از 
ابتدا حوزه استقال  باید در  بنابراین  تحوالت شده اند. 
کز مانند وزارت  علمی خود را بازیابد و سپس در سایر مرا
کار یک سازمان  کند. اولین و مهم ترین  علوم اعمال نظر 
کند و  که تعریف روشنی از انسان را ارائه  علمی این است 
بر اساس این تعریف باید تعریفی هم از دین ارائه شود تا 
که چگونه دین می خواهد الیه ها و شئون  مشخص شود 
مختلف انسان را مدیریت کند و به آنها پاسخ عقلی، قلبی 
و رفتاری بدهد، سپس باید طبقه بندی جدیدی از علم 
ارائه شود تا بر اساس آن، نظام علمی حوزه بازسازی شود. 
که در  که امروز ما را تهدید می کند، این است  از خطراتی 
بخش هایی از نهادهای حوزوی به شکل بسیار سریعی 
ایجاد می شود. این در حالی است  رشته های جدیدی 
که ایــن اقــدام بــدون مشخص شــدن مبانی فــوق یعنی 
انجام می گیرد.  نیز طبقه بندی علوم  و  انسان  از  تعریف 
به این دلیل، مباحث دینی نیز به شکل غیرروش مندی 
ــر مبانی  گ بــه جهان اســام ارائـــه مــی شــود. درحــالــی کــه ا
مشخص شود، حوزه می تواند برای نهادهای مختلف، 
که هرکدام از  کند  گیرد و مشخص  کاری را درنظر  تقسیم 

از  این نهادها متکفل چه بخشی 
گر  دانش خواهند شد. برای مثال ا
قسمتی می خواهد متکفل دانش 
کند  سیاسی باشد، باید مشخص 
شده،  انجام  تعریف  اســاس  بر  که 
دانش سیاسی یک پایه عقلی دارد 
کام سیاسی و  و فلسفه سیاسی، 
می شود  شامل  را  سیاسی  عرفان 
کــه بــایــد فــعــال شــونــد، همچنین 
ــاق ســیــاســی در بــخــش قلبی  اخـ
گردد،  فعال  باید  که  می گیرد  قرار 
در بخش رفتاری هم اموری مانند 
فقه  امــنــیــت،  فقه  ســیــاســی،  فقه 
مطالعات  فقه  بین الملل،  روابــط 
جهان  مطالعات  فقه  منطقه ای، 
قــرار  جامعه شناسی  نیز  و  اســـام 
بر  شوند.  فعال  باید  که  می گیرند 
اســاس مشخص خواهد شد  این 
که چه مسائلی در جهان می گذرد و فرصت ها و تهدیدات 
چیست و حوزه ها چه نقشی را می توانند برعهده بگیرند.
کــه حـــوزه باید  ــد  ــرده ان ک ح  بــرخــی ایــن تعبیر را مــطــر
دانشگاه جامع علمی به راه انــدازد تا الگو و مدل علمی 
چنان که  دهــد،  ارائــه  را  دینی  مبانی  اســاس  بر  مطلوب 
ــه هــمــه دانــش هــا  ــور سنتی درگــذشــتــه ب ــه ط حـــوزه هـــا ب
جزو  علمی  جامع  نقشه  تدوین  بنابراین  می پرداختند. 
وظایف ذاتی حوزه های علمیه است و البته این مسئله 

کردن مقدماتی است. نیازمند طی 
راهبردهای زیر پیشنهاد پایانی این نوشتار است:

۱. تعریف حوزه از انسان؛
۲. ارائه طبقه بندی جدید از علوم متناسب با تعریف 

فوق و شئون مختلف انسان؛
و  استقال علمی در همه سطوح معرفتی  ۳. حفظ 

علمی و نیز استقال در اعطای مدارک و مجوز.
پــس از بــــرآوردن مــقــدمــات فـــوق، ایــن نــظــام جدید 
و  بــگــذارد  تأثیر  ایـــران  در  می تواند  پژوهشی  و  آمــوزشــی 
پس ازآن در جهان اسام و نیز نظام بین الملل و محافل 
علمی جهان تأثیرگذار باشد. در این صورت می توان گفت 
که حوزه های علمیه درزمینه تربیت انسان، انسان سازی 
اثرگذار  و  انسان دارای نقش مهم  نیازمندهای  تأمین  و 

خواهند بود.

ــای  ــوزه ه ــم، ح ــدی در زمـــان هـــای ق
ــه درزمـــیـــنـــه قــلــمــرو  ــع ــی ــی ش ــه ــق ف
البته  داشتند.  فعالیت  خصوصی 
نــحــوه تعامل  از  در آن زمـــان بحث 
جور  ساطین  یا  ظالم  کمان  حا با 
بــا این  هــم مــی شــد. البته فقیهان 
همکاری هایی  سیاسی  نظام های 
ــالـــی کـــه ایــن  ــردنـــد، درحـ هـــم مـــی کـ
فقیهانه  هــویــت  فــاقــد  ــا  ــدرت هـ قـ
ــال فــقــه هــرگــز  ــرح ــه ه ــا ب بـــودنـــد. امـ
ــروع  ــشـ را مـ ــا  ــیـــت هـ کـــمـ ــا ایــــــن حـ
ــه هــمــیــن دلــیــل  نــمــی دانــســت و بـ
نوعی از عدم مشروعیت همواره بر 
حوزه اقتدار جامعه ایران به لحاظ 

تاریخی سنگینی می کرد.


