
منزلـــت )social prestige/social status( در لغت فارســـی به معنای جاه، مقام، قدر و 
که دیگران به شـــخصی به  مرتبـــه اســـت و در اصطاح، به معنای نفوذ و اعتباری اســـت 
که به او منتســـب می دارند می بخشـــند.  کم وبیش واقعی  گـــون و  گونا جهـــت خصایـــص 
جامعه شناســـان از منزلت بـــا تعابیر دیگری چـــون رتبه، پایگاه و موقعیـــت اجتماعی نیز 
یـــاد می کنند. به عقیده جامعه شناســـان منزلـــت اجتماعی، مترادف پایـــگاه اجتماعی، 
گروه هـــا یا نهادهـــا قائل  کـــه جامعه بـــرای افراد  شـــأن، اعتبـــار، عـــزت و احترامی اســـت 

است.
که  کارآمـــدن حکومتی  »منزلـــت اجتماعـــی روحانیـــت« پس از انقـــاب اســـامی و روی 
که  ارکان مختلف آن باحضور شـــخصیت های روحانی اداره می شـــود از مســـائلی است 
کشـــانده اســـت. برخـــی معتقدند حضور  جامعه شناســـان منتقـــد را به میـــدان مباحثه 

من�لت روحانیت پس 
از جمهوری اسالمی؛ 

کاهش یا اف�ایش؟

رضا عیسی نیا

استادیار پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ 

اسامی
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روحانیـــان در میدان هـــای سیاســـی و اجتماعـــی بـــه 
پایـــگاه  ایـــن  در  مســـتقر  افـــراد  ایـــن  حضـــور  معنـــای 
کـــه خـــود  اجتماعـــی در پایگاه هـــای ناهمگـــن اســـت 
ســـبب پدیـــد آمـــدن نقش هـــای متضـــاد در روحانیان 

می شـــود.
دکتر رضا عیســـی نیا، اســـتادیار و عضـــو هیئت علمی 
بـــا نگاهـــی  پژوهشـــگاه علـــوم و فرهنـــگ اســـامی، 
کوشـــیده مســـئله تفاوت و  تحلیلـــی بـــه ایـــن موضوع 
تضـــاد نقش را برای ایـــن پایگاه اجتماعـــی با توجه به 

ضـــرورت تداخـــل نقش ها توضیـــح دهد:

روحانیت،  پایگاه  و  منزلت  تعیین  و  جایگاه  نقش، 
دوسویه اســت؛ یک سوی آن در دست خــوِد روحانیت 
اینکه  نتیجه  آن، در دست جامعه.  و سوی دیگر  است 
جامعه  دســت  در  یا  روحانیت۱  منزلِت  و  نقش  جایگاه، 
است یا از سویی دیگر بر جایگاه و شایستگی های فردی 
روحانیت استوار است. پس ما با نقش های روحانی در 
یا  پایگاه  دارای  روحانی  این  که  هستیم  مواجه  صورتی 
جایگاه معینی بوده باشد یعنی رفتاری را از خود نشان 
برای  بنابراین  دارنــد.  را  آن  انتظار  دیگران  که  می دهد 
الزم  کند  ایفا  درستی  به  را  نقشی  بتواند  روحانی  اینکه 
که او  است دارای شخصیتی )آموزشی وکارکردی( باشد 
کند. البته باید توجه داشت  را به انجام آن نقش هدایت 
که نقش ها قابلیت موفقیت یا شکست خوردن را دارند؛ 
کافی برای آن نقش  که ممکن است روحانی به اندازه  چرا
با تضاد  که  ایــن دلیل  به  یا  تربیت نشده باشد  آمــاده و 
نقش ها روبه رو گشته نتوانسته است به صورتی هماهنگ 
به همه انتظارات وخواسته های نقش های مختلف خود 

کــه در ایــن صـــورت با  پــاســخ دهــد 
مواجه  اجتماعی  منزلت  کــاهــش 
ــد تــوجــه  ــای ــرایــن ب ــنــاب مـــی گـــردد. ب
که همه چیِز روحانیت، در  داشت 
بــوده است،  او  اجتماعی  وزِن  گــرو 
اسامی؛  انقاب  از  بعد  مخصوصًا 
کارویژه های  چون روحانی عاوه بر 
هم  جدیدی  کــارویــژه هــای  قبلی، 
با  روحانیت  زیرا  است؛  کرده  پیدا 
وارد شدن در اداره عرصه اجتماعی 
ـ سیاسی، دارای دو نقش اساسی و 

بنیادین شده است:
۱. سامان بخشی ُبعد اخروی و حل مسئله رستگاری 
از  را قبل  این نقش  )البته روحانیت  و معناداری جهان 

انقاب اسامی ایران هم دنبال می کرد(؛
۲. سامان بخشی ُبعد دنیوی زندگی مردم که روحانیت 
این نقش را بعد از انقاب اسامی و با وارد شدن جدی در 
صحنه های سیاست پذیرفت. در این بخش، روحانیت 
به دست  باید  که  اســت  صاحیت هایی  کسب  نیازمنِد 
کاهش  دچار  وگرنه،  باشد  آورده  به دست  باید  یا  بیاورد 
رسمًا  روحانیت  چون  گردید؛  خواهد  اجتماعی  منزلت 
متولی دین یا مذهب و اجرای احکام اسامی در جامعه 
است. بنابراین او عاوه بر تقویت اعتقاد در میان مردمان 
 )۲( اجتماعی،  رفتارهای  تنظیِم   )۱( به  که  دارد  وظیفه 
ایجاد تقویت همبستگی  نگهبانی و تقویت اخاق، )۳( 
کــه دســت یــابــی بــه ایــن مـــوارد،  ــپــردازد  اجتماعی و... ب
صاحیت های  به کارگیری  و  آوردن  بــه دســت  نیازمنِد 

سه گانه است:
اسام شناسی(؛  صاحیت  )یا  خاص  صاحیِت  الف( 
وتجارب  توانایی ها  الزم،  گی های  ویژ بــودن  دارا  یعنی 
خــاِص فــرد بــرای وظیفه ای معین. در ایــن صاحیت از 
که تو چه می توانی انجام دهی یا  روحانی سؤال می شود 
چه بلد هستی. به عبارتی دیگر اینکه توانایی ها و تجارب 

تو در تحقق نقش های ویژه ات چه اندازه است؟
ب( صاحیت عمومی یا صاحیت اخاقی و توجه به 

اخاق و تهذیب نفس داشتن؛
گاهی سیاسی(؛   ج( صاحیِت پایه ای )یا صاحیت آ
دارای  بــایــد  روحــانــیــت  اینکه  یعنی  ــه ای  ــای پ صاحیت 
ــاهــی  گ ــد؛ آ ــاشـ ــی ســیــاســی بـ ــاهـ گـ آ
که  است  چشمی  به مثابه  سیاسی 
دو  باشد،  فاقد  را  آن  روحانیت  گر  ا
صاحیت پیش گفته در حرکت های 
کمک  اجــتــمــاعــی، بـــه روحــانــیــت 
روحانیت  بنابراین  کــرد.  نخواهند 
بــایــد ســه صاحیت اصــلــی خــود را 
بــتــوانــد مشروعیت  تــا  کــنــد  حــفــظ 
اجــتــمــاعــی اش را تـــداوم دهـــد.۲ آیا 
قشر  بــنــدی  تقسیم  در  روحــانــیــت 
بگوییم  تــا  می گیرد  قــرار  اجتماعی 
روحانیت قشری از اقشار اجتماعی 

مــنــزلــت اجــتــمــاعــی روحــانــیــان 
کــارکــردهــایــش دچــار  ــه  نسبت ب
قبض و بسط است؛ چون امروزه 
در نگاه روحانیان سنتی، منزلت 
و جــایــگــاه روحــانــیــت نسبت به 
عبارتی  بــه  و  یافته  تغییر  گذشته 
کاسته شــده اســت؛  در مـــواردی 
کارکردشان  از  آنها خــروج  چــون 

داشته اند.
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ــه پــاســخ ایــن  ــه ب ــ ــا در ادام اســـت ی
اقشار  که در میان  بپردازیم  ســؤال 
برخوردار  منزلتی  چه  از  او  موجود 

است؟
لغت شناسی  نگاه  از  پاسخ  در 
باید جواب دهیم: خیر، چون قشر 
معنای  به   )stratum(قشربندی یا 
گروه ها به عنوان  جا دادن اشیاء یا 
یا مــادون در یک  موقعیت مافوق 
خط ممتد است و در اصطاح یعنی 
که  مشخص  تساوی  عدم  هرگونه 
برقرار  انسان ها  از  گروه هایی  میان 
غــیــرارادی  نتایج  از  ناشی  و  باشد 
فرآیندها و روابط اجتماعی باشد. 

به  یا  به هر دلیلی  انسان ها  نابرابری میان  )قشربندی= 
خاطر )۱( توزیع نابرابر پاداش ها، )۲( به خاطر توزیع نابرابر 

منابع و )۳( توزیع نابرابر امتیازها(.
که هنوز  باید اظهار داشــت  با توجه به مطالب فوق 
سؤاِل »آیا روحانیت یک قشر محسوب می شوند یا خیر؟« 
گر چه روحانیت به  به جای خود باقی است. لذا باید گفت ا
گر ما آن  دنبال عدم تساوی خود در میان دیگران نیست ا
را به معنای یکی از اقشار مصطلح فرض نکنیم دست کم 
که  گروِه صاحب هویت می شناسیم  آن را به عنوان یک 
دارای رسالت، نقش و و ظایفی در جامعه شناخته شده 
افول  یا  ارتقا  میزان  به  می توانیم  اســاس  براین  اســت. 

منزلت اجتماعی او در جامعه سخن بگوییم.
ــا بــرخــی از مــنــابــع مــنــزلــت  ــ ام
اجتماعی عبارتند از: خویشاوندی، 
ثروت، قدرت، استعداد، ِسَمت ها 
مــنــابــع منزلت  ایـــن  ــاس  ــراس ب و.. 
از  اجتماعی از جمله قــدرت )اعــم 
قدرت فیزیکی، توانایی جسمانی، 
قــدرت معنوی، قــدرت سیاسی و 
که مردم  اقتصادی( است  قــدرت 
و  تفکیک  و  جـــدا  ــم  ه از  جــامــعــه 
تبدیل بــه اقــشــار مــی شــونــد. پس 
کــه افـــراد براساس  گفت  مــی تــوان 
قـــشـــربـــنـــدی هـــای اجــتــمــاعــی از 
متفاوتی  اجتماعی  پــایــگــاه هــای 

برخوردار هستند.

کارکرد  گونه شناســـی روحانیـــت و 
وحانیت ر

منزلت  به  بتوانیم  اینکه  ــرای  ب
ابتدا  بپردازیم  روحانیت  اجتماعی 
ــراد ما  ــ کــه م کــنــیــم  ــایــد مــشــخــص  ب
کیست.  و  چــیــســت  ــت  ــی ــان روح از 
که  کنیم  همچنین باید تعیین مراد 
کارکرد روحانی به چه چیزی تعریف 
از این رو باید اعام داریم  می شود. 
بحِث  در  روحانیت  از  ما  منظور  که 
دسته  چهار  اجتماعی،  منزلت  از 
 )۲( والیــی،  مرجع   )۱( روحانیت  از 
مجتهد صاحب رساله عملیه، )۳( 
مجتهد بدون رساله، )۴( طاب و روحانیان مبلغ و مروج 
دین است و مراد از کارکرد آنان نیز کارکرد به معنای سنتی 
اجتماعی  منزلت  که  بگوییم  می توانیم  لذا  نیست.  آن 
بسط  و  قبض  دچــار  کارکردهایش  به  نسبت  روحانیان 
امـــروزه در نگاه روحــانــیــان سنتی، منزلت  اســت؛ چــون 
به  و  یافته  تغییر  گذشته  به  نسبت  روحانیت  جایگاه  و 
کاسته شده است؛ چون آنها خروج از  عبارتی در مواردی 
کارکردشان داشته اند. برای تبیین بهتر، این موضوع را در 

ذیل دو بحث دنبال می کنیم:
الف( ماندن در ظرفیت زمانی و مکانی جهت موفقیت 

و حفظ منزلت اجتماعی؛
زمــانــی  ظــرفــیــت  از  خــــروج  ب( 
منزلت  حــفــظ  ــه خــاطــر  ب مــکــانــی  و 

کارویژه ها؛ کارآمدی  اجتماعی و 
که روحانیت  برخی بر این باورند 
که دین، پابرجاست، مانا و  تا زمانی 
پابرجا خواهند ماند؛ چون مفسران 
ومبلغان دین اینانند۳ واین چیزی 
که، در عصر ما، به آن رسیده  نیست 
به  عــصــرهــا  بلکه در هــمــه  بــاشــیــم، 
آن توجه شــده اســت. در ایــن بــاره، 
می توان به گفته فردوسی، در دوران 

که می گوید: کرد  ساسانی، اشاره 
 چنان دین ودولت به 

یکدیگرند/ 

جایگاه  و  نقش  برخی  ــاور  ب بنابر 
تــا زمانی  او  روحــانــیــت و مانایی 
که خــروج از ظرفیت  خواهد بــود 
ــعــنــی مــــحــــرم، صـــفـــر و  ــی، ی ــ ــان ــ زم
ــروج از  ــ ــان و هــمــچــنــیــن خـ ــضـ رمـ
منحصر  که  خــود  مکانی  ظرفیت 
در حوزه های علمیه، مساجد و 
امامزاده هاست، پیدا نکند و به 
امــر تبلیِغ دیــن و احــکــام اســام 
در این ظرفیت زمانی و مکانی نیز 

بپردازد.

که  وقتی به ایــن نتیجه رسیدیم 
پاسخگوی  ــایــد  ب علمیه  ــوزه  حــ
کز  نیازهای جامعه باشد پس مرا
ــرای تربیت  ــ ــد ب ــای حـــوزه هـــا نــیــز ب
نــیــروهــایــی در ســطــوح مختلف 
داخــلــی وخــارجــی بــرنــامــه ریــزی 
ــرای رســیــدن به  ــ کــه ب کــنــنــد؛ چــرا
اداره سنتی  ایــن هــدف سیستم 
حوزه ها که در گذشته برقرار بود، 

دیگر جواب نمی دهد.
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که در زیر یک چادرند توگویی 
 نه بی تخت شاهی بود دین 

به جای/ 
نه بی دین بود شهریاری به 

پای۴
را،  فـــــردوســـــی  گـــفـــتـــه  ایــــــن 
می توانیم این گونه، تعمیم دهیم 
که سخنگویان دین و زباِن ناطِق 
دیـــن، در هــر عــصــری، در ادیـــان 
گــروهــی بــا نــام هــایــی چون  الــهــی، 
ُمغ و یا کشیش و روحانی بوده اند. 
بــــاوجــــودایــــن، عـــــــده ای بـــرایـــن 
که نقش و جایگاه  عقیده هستند 
روحانیت و مانایی او تا زمانی است 
یعنی  زمانی،  از ظرفیت  که خروج 
محرم، صفر و رمضان و همچنین 
که  خــروج از ظرفیت مکانی خــود 
علمیه،  ــای  ــوزه هـ حـ در  منحصر 
پیدا  امــامــزاده هــاســت،  و  مساجد 
نکند و به امر تبلیِغ دین و احکام 

اسام در این ظرفیت زمانی و مکانی نیز بپردازد. لذا این 
خروج  به خاطر  روحانیت  که  می کنند  صــادر  حکم  عده 
از نقش و جایگاه خود، در چهاردهه جمهوری اسامی 
ایران، قادر نبوده از عهده حل مسائل پیچیده سیاسی، 
اداره  اینکه  نهایت  بــرآیــد؛  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی 
کردن جامعه در جهان پیچیده فعلی از توان آنان به دور 
گردند  خواهد بود. لذا آنان باید به نقش وجایگاه خود باز 
تا بتوانند منزلِت از دست داده خود را به دست بیاورند. 
جایگاه  و  نقش  که  عقیده اند  براین  دیگر،  عــده ای  امــا 
اجتماعی روحانیت همین نقش و جایگاهی است که االن 
ظهور یافته است و نقش و جایگاه قبل از انقاب، نقش 
کامل و تمامی نبوده، بلکه حداقلی و آفت زده  و جایگاه 
کسب موفقیت خود،  برای  باید روحانیت  و  بوده است 
خروج از ظرفیت زمانی و مکانی داشته باشد و باید تاش 
که نبض جامعه را در دست داشته باشد؛ چون در  کند 
گرو وزِن اجتماعی او بوده  این راه همه چیِز روحانیت، در 

است.
ــای  ــژه ه ــاروی ک ــر  ــروه دوم عــــاوه ب ــ گ ــه  ــن ک خــاصــه ای
روحانیت در بخش عدم خروج ظرفیت زمانی و مکانی، 

نیز اعتقاد  کارویژه های جدیدی  به 
واردشدن  با  روحانیت،  یعنی  دارد، 
ـ سیاسی،  در اداره عرصه اجتماعی 
دارای دو نقش اساسی و بنیادی نیز 

هست:
۱. سامان بخشی به ُبعد اخروی 
ومعناداری  رستگاری  مسئله  وحل 
جهان )البته این نقش را، روحانیت، 
ــران، هم  قبل از انــقــاب اســامــی ایـ

دنبال می کرد(؛
دنیوی  ُبــعــد  سامان بخشِی   .۲
زندگی مردم؛ روحانیت این نقش را 
بعد از انقاب اسامی و با وارد شدن 
که  در صحنه های سیاست دارا شد 
نیازمند  روحانیت،  بخش،  ایــن  در 
که  کــســب صــاحــیــت هــایــی اســــت 
باید به دست بیاورد یا باید به دست 
وگــرنــه، دچـــار چالش  بــاشــد،  آورده 
کــاهــش مــنــزلــت خــواهــد  اســاســی و 
متولی  رسمًا  روحانیت  چــون  شــد؛ 
دین/مذهب و اجرای احکام اسامی در جامعه است. 
بنابراین او عاوه بر تقویت اعتقاد در میان مردمان وظیفه 
که به تنظیم رفتارهای اجتماعی، نگهبانی وتقویت  دارد 
اخاق، ایجاد تقویت همبستگی اجتماعی و... بپردازد 
و  آوردن  به دست  نیازمند  مــوارد،  این  به  که دست یابی 

به کارگیری صاحیت های سه گانه است.

کاهش منزلت روحانیت علل و عوامل 
کاهش منزلت روحانیت چیست؟ آیا در  علل و عوامل 
علل و عوامل فردی نهفته است یا در علل درون سازمانی 
جوامع  از  گــذر  آیــا  بیرون سازمانی؟  عوامل  و  علل  در  یا 
کاهش منزلت اجتماعی ـ  سنتی به جوامع مدرن موجب 
سیاسی روحانیت شیعی می شود؟ در چه سطحی و چه 

کار صورت می گیرد؟ حوزه هایی این 

۱. علل برون سازمانی
که  در بخش عوامل بیرونی ای یا علل برون سازمانی 
به  مــی تــوان  مــی شــود  روحانیت  منزلت  کاهش  موجب 
که در ادامه نوشتار به  چندین علت و عامل اشاره داشت 

برخی از آنها اشاره می کنیم:

 مــتــولــی دیــن/
ً
روحــانــیــت رســمــا

مذهب و اجــرای احکام اسامی 
ــرایــن او  ــنــاب ــت. ب ــ در جــامــعــه اس
عــاوه بر تقویت اعتقاد در میان 
مردمان وظیفه دارد که به تنظیم 
نگهبانی  اجتماعی،  رفــتــارهــای 
وتــقــویــت اخـــاق، ایــجــاد تقویت 
و...  اجـــتـــمـــاعـــی  هــمــبــســتــگــی 
بپردازد. دست یابی به این موارد 
بــه  کــارگــیــری  و  تحصیل  نــیــازمــنــد 
صاحیت های سه گانه )اخاق، 
گاهی سیاسی(  اسام شناسی و آ
گی  اســـت. روحــانــیــت بــا ســه ویژ
گیر،  فرا اقــتــدار  و  اعتماد  اعتبار، 
که مشروعیت  قــادر خواهد بــود 
بیاورد  به دست  را  اجتماعی اش 

یا آن را حفظ نماید.
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الـــف( تغییـــر مناســـبات اجتماعـــی برخاســـته از تحول 
جامعـــه ســـنتی به ســـمت جامعـــه مدرن

سیاست  اسامی،  اقتصاد  می خواست  روحانیت   .۱
گر زنی  که ا کند و معتقد بود  اسامی و...را به جامعه ارائه 
کسی باال می رود و  کند یا جوانی از دیوار خانه  تن فروشی 
کارآمد است. حاال  که حکومت نا یا... به خاطر این است 
گرفته باید بتواند  که روحانیت خود حکومت را در دست 
کاهش  و  تنزل  باید شاهد  نکرد  گــر  ا و  کند  را عملی  آنها 
که سیاست روحانیت فاقد  منزلتش در جامعه باشد؛ چرا
اعتبار می شود، به ویژه زمانی که این سیاست با موفقیت 

گردد. جریانات دیگر همراه 
آن،  به خاطر  که  دارد۵  گی های  ویژ مــدرن  دولــت   .۲
مجتهد و اجتهاد وی منتقل می شود به پشت و یا درون 
کسی نمی تواند به اجتهاد فان  مجلس.۶ بنابراین دیگر 
کند بلکه باید بر طبق قانون برآمده از فقه  مجتهد عمل 
و اجتهاد عمل نماید و این می تواند دامنه و عمق منزلت 
اجتماعی روحانیت را نسبت به دولت غیر مدرن محدود 

کند.
۳. تا دیروز )یعنی در نظام طاغوتی( چون گفته می شد 
زده  امضا  روحانیت  را  استعماری  قــرار داد  کــدام  زیــر  که 
است لذا با افزایش منزلت اجتماعی ـ سیاسی روحانیت 
مواجه بودیم چون روشنفکران و غیر روحانیان در حفظ 
کارآمد بودند  استقال سیاسی و جلوگیری از استضعاف نا
و این روحانیان بودند که به عنوان قهرمانان ملی قلمداد 

گر امروز  و معرفی می گردیدند ولی ا
روحــانــیــت نــتــوانــد در مــعــاهــدات 
بین المللی و قرادادهای اقتصادی 
کشورهای خارجی به  یا سیاسی با 
کاهش  موفقیت دست یابد خطر 
از دســت دادن منزلت  یا  افــول  یا 

اجتماعی را شاهد خواهد بود.

حکومـــت  از  نارضایتـــی  ب( 
اجتماعـــی  منزلـــت  کاهـــش  و 

نیـــت حا و ر
تا چه انــدازه منزلت اجتماعی 
بــه عملکرد  ـ ســیــاســی روحــانــیــت 
پیوند  دیگر  فرعی  نخبه  گروه های 
ــت روحــانــیــت  ــزل ــن مــــی خــــورد؟ )م

را  مشروعیتشان  که  فرعی  نخبه  گــروه هــای  عملکرد  به 
از روحانیت اخذ می کنند به چه میزانی وابسته است؟ 
که بسیار ارزش نهادن به حکومت  عده ای براین باورند 
کم ارزش  از سوی روحانیان سبب می شود تا روحانیان 
گــرایــش به  ــرا؟ چــون در فــقــدان  و بــی اعــتــبــار شــونــد. چـ
دموکراسی وقتی سخن از فعالیت های سیاسی می شود 
بدنامی،  بدقولی،  خشونت،  مــتــرادف  فعالیت ها  ایــن 
گــر حکومت نتواند  ــود، یــا ا اخــتــاس و ارتــشــاء خــواهــد ب
اسامی  جمهوری  در  را  جــوانــان  مسائل  و  مــوضــوعــات 
بــی کــاری،  اشتغال،  ازدواج،  مانند  موضوعاتی  ــران،  ایـ
شورش های  و  اعتیاد  فراغت،  اوقــات  بزهکاری،  و  جــرم 
اجتماعی و... را حل و فصل کند مردم از حکومت ناراضی 
دامن گیر  هرکسی  از  بیش  نارضایتی  این  و  شد  خواهند 
که همراه با حکومت  روحانیت خواهد شد؛ چون اوست 
و پشتیبان تئوریک نظام سیاسی است. لذا نارضایتی از 
کاهش منزلت اجتماعی و عدم  کارگزاران به  کارآمدی  نا
مسائل  چــون  انجامید؛  خــواهــد  روحانیت  مشروعیت 
کشورهای توسعه یافته  مذکور از اهم مسائل جوانان در 
یا در حال توسعه از جمله جمهوری اسامی ایران است 
که غفلت از هر یک از مسائل می تواند مشکات اساسی 
از  که بسیاری  نماید؛ چرا  ایجاد  و روحانیت  کشور  برای 
جوان  جوامع  زمره  در  را  ایــران  جامعه  جامعه شناسان، 
که جوان داشته باشد  کشوری  جهان توصیف می کنند و 
کشوری را  آن هم در سطح شصت درصد معمواًل چنین 
می نامند  خواسته ها"  کشور"انقاب 
باید نسبت به آن عنایت ویژه ای  و 

داشت.

غیرخـــاص  نقش هـــای  ایفـــای  ج( 
اجتماعـــی  منزلـــت  کاهـــش  و 

نیـــت حا و ر
و  مرجعیت  از  ــردن  کـ اســتــفــاده 
و  طــرد  یا  تأیید  ــرای  ب تقلید  مراجع 
که  نفی عملی در نزد مردم در حالی 
که  اســت  آن قـــدر سطحی  آن عمل 
هزینه  بخش  آن  در  مراجع  از  نباید 
کرد هدردادن سرمایه اجتماعی آنان 
به نظر می رسد  نمونه،  بــرای  اســت. 
بهره گیری و درخواست نقش آفرینی 

روحــانــیــت مــی خــواســت اقتصاد 
و...  اسامی  سیاست  اسامی، 
معتقد  و  کند  ارائـــه  جامعه  بــه  را 
کند یا  گر زنی تن فروشی  که ا بود 
کسی باال  جــوانــی از دیـــوار خانه 
می رود و یا... به خاطر این است 
کارآمد است. حاال  که حکومت نا
که روحانیت خود حکومت را در 
را  آنها  بتواند  باید  گرفته  دســت 
گر نکرد باید شاهد  کند و ا عملی 
تنزل و کاهش منزلتش در جامعه 

باشد.
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از روحانیان و مجتهدان طراز اول 
درموضوع انصراف مردم از یارانه ها 
یا حضور و تشویق مــردم در تهیه 
کشور،  آمـــار ســرانــه یــا ســرشــمــاری 
اجــتــمــاعــی  ــه  ــای ــرم س دادن  هــــدر 

آنهاست.
بستر  در  شــایــعــه ســازی هــا  د( 

رسانه ها و فضای مجازی
انتشار اخبار غیرواقع در قالب 
اقتصادی،  سطح  در  گــری،  افــشــا
شــبــکــه هــای  در  و...  ــی  ــ ــاق ــ اخ
ــده و  ــ اجـــتـــمـــاعـــی غــیــرکــنــتــرل شـ
اینترنت جایگاه ویژه عالمان را زیر 
که  سؤال می برد. ترویج این ایده 
ایران  منافع  با  درتضاد  روحانیت 
ــی حــکــومــت داری می کند  ــران ای و 
ــول چـــهـــاردهـــه جــمــهــوری  ــ در ط
ــای  ــدرت هـ از جـــانـــب قـ ــی  ــامـ اسـ
بیگانه و دشمنان انقاب اسامی، 
ــاد و بــمــبــاران هــای  ــ ــات زیـ ــه ــب ش
بر شنوندگان  را  تبلیغاتی بسیاری 
ــان تــحــمــیــل مــی کــنــد.  ــی زبـ ــارسـ فـ

که بر بنر  کمترین پیامد این دست تبلیغات این می شود 
کاندیداتوری روحانیت عامت سؤال بگذارند و  تبلیغی 

کرسی های قدرت بازدارند. او را از راهیابی به مناصب و 

هـ( ظهور فرقه های انحرافی
که برای مبارزه و  فرقه های انحرافی ابزارهایی هستند 
مقابله با جمهوری اسامی ایران به وجود آمده اند؛ چون 
برای نظام مستکبر  که چالش جدی  مهم ترین جریانی 
کرده، جریان معنویت گرایی و بازگشت به  جهانی ایجاد 
دین براساس مدل اسام اهل بیت)ع( است. در مقابل 
برای  با هدف مدل سازی  عرفانی  فرقه های  این جریان 
دین  با  مقابله  و  غرب  در  معنویت  ازگسترش  جلوگیری 
با مدل  مــوازی در مواجهه  ایجاد جریان  و  و دین گرایی 
جــمــهــوری اســامــی بــه وجــود آمــده انــد. آنــهــا بــا تشکیل 
یــوگــا، اشــو،  وتــرویــج عــرفــان هــای نوظهور شــرقــی مانند 
غربی  نوظهور  عرفان های  و  الما  داالیــی  مورتی،  کریشنا 
شیطان گرایی  کنکار،  ا خ پوستی،  سر پائولوکوئلیو،  مانند 

ــدد تــرویــج تــفــکــر دیــــن داری  در صـ
دیــن داری  روحانیت،  به  بی اعتقاد 
ــن داری  ــ ــیــت، دی ــه روحــان بــی نــیــاز ب
ــه روحــانــیــت در میان  ب نــاپــایــبــنــد۷ 
مردم به طور عام و در میان جوانان 

ما به طور خاص حضور یافته اند.

۲. علـــل درون ســـازمانی )کارکرد و 
عملکردهـــای آنان(

گرایی:  الف( عدم اجتناب از دنیا
سلوک  زنـــدگـــی،  و  معیشتی  وضـــع 
زنــدگــی  از  بـــــرخـــــورداری  ســطــح  و 

روحانیان۸ )دوری از ساده زیستی(
خــســارت  دربــــاره  خمینی  ــام  امـ
روحانیت  برای  گرایی  دنیا سنگین 

گفته اند:
کثر موفقیت های روحانیت  من ا
و نفوذ آنان را در جوامع اسامی، در 
می دانم.  ــان  آن زهــد  و  عملی  ارزش 
باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت. 
گرایی  دنیا زشــتــی  بــه  چــیــزی  هیچ 
وسیله ای  هیچ  و  نیست  روحانیت 
گرایی،  دنیا از  بدتر  نمی تواند  هــم 
کند«. )موسوی خمینی،۱۳۷۸، ج ۲۱،  روحانیت را آلوده 

)۹۹

ب( مقاومـــت در برابـــر خواســـت مـــردم )خواســـت 
) ملی

کـــه در  ــراقـــب و مـــواظـــب بــاشــد  روحـــانـــیـــت بــایــد مـ
ســیــاســت ورزی خــود چــه نسبت بــه مسائل و حــوادث 
داخلی و چه بیرونی در مقابل مردم قرار نگیرند یا متهم به 
که رفتار و کنش های آنها ضد و مقابل کنش و  این نشوند 
رفتار مردم هست چون تاریخ نشان داده است که چنین 
که روحانیت در جریان  اتفاقی افتاده است، همان گونه 
که در مقابل خواست  نهضت ملی شدن نفت متهم شد 

مردم ایستاده است.

ج( همســـو نبـــودن تربیت نیروی انســـانی حوزوی 
کشـــور برای مدیریت 

در این موضوع از باب نمونه به گفتار آیت اهلل مقتدایی 
که  علمیه ای  حــوزه  می گوید:  ایشان  مــی شــود.  بسنده 

تا دیروز )یعنی در نظام طاغوتی( 
کــدام  کــه زیــر  گفته می شد  چــون 
روحانیت  را  استعماری  داد  قــرار 
ــا افــزایــش  امــضــا زده اســـت لـــذا ب
مـــنـــزلـــت اجـــتـــمـــاعـــی ـ ســیــاســی 
روحــانــیــت مــواجــه بــودیــم؛ چون 
ــیــان  ــران و غــیــر روحــان ــک ــف ــن روش
ــال ســیــاســی و  ــق ــت در حــفــظ اس
کارآمد  نا استضعاف  از  جلوگیری 
که  بـــودنـــد و روحـــانـــیـــان بـــودنـــد 
ــان مــلــی  ــ ــان ــ ــرم ــهــ ــ بــــه عــــنــــوان ق
قــلــمــداد و مــعــرفــی مــی گــردیــدنــد 
ــروز روحــانــیــت نتواند  ــر امـ گ ــی ا ول
ــمــلــلــی و  ــیــن ال ــدات ب ــاهـ ــعـ در مـ
یا سیاسی  قرادادهای اقتصادی 
با کشورهای خارجی به موفقیت 
دســـــت یـــابـــد خـــطـــر کـــاهـــش یــا 
ــا از دســـت دادن منزلت  ی افـــول 

اجتماعی را شاهد خواهد بود.
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داعیه دار برنامه ریزی جهان اسام 
تغییرات  با  را  باید خــودش  اســت، 
انسانی  نیروی  تربیت  نظر  از  چه  ـ 
وچه از نظر محتوای علمیـ  تطبیق 
دهــــد. حــــوزه از نــظــر مــحــتــوایــی، 
که  بگیرد  نظر  در  را  محتوایی  باید 
در  بتواند  حــوزه،  غ التحصیان  فار
سطح  در  وحــتــی  اســامــی  جامعه 
ایشان  باشند.  تــأثــیــرگــذار  جهانی 
گر حوزه ها، برنامه های  می افزایند: ا
اجتماعی  بانک داری،  و  اقتصادی 

و بهداشت، حتی علوم پزشکی و اخاق پزشکی و... را 
این  تنظیم  متصدی  جاهایی  وقــت  آن  نکنند،  تأمین 
است  ممکن  و  ندارند  صاحیت  که  می شوند  برنامه ها 
گر حوزه  انحرافاتی در حرکت نظام اسامی پیش بیاید. ا
بخواهد پاسخگوی مطالبات نظام باشد، باید مطابق با 
نیازها و تحوالت جامعه برنامه ریزی کند و دیگر نمی تواند 
که فقط مسائل نماز  کند  مثل سابق نیروهایی را تربیت 
کنند  و روزه و احکام عبادی و فردی را برای مردم بیان 
کان  برنامه ریزی  امروز حوزه ها متصدی ومتکفل  بلکه 
بــراســاس مــوازیــن اســام هستند.  کشور  بــرای مدیریت 
باید  ــوزه علمیه  کــه حـ رســیــدیــم  نتیجه  ایـــن  ــه  ب وقــتــی 
کز حوزه ها  پاسخگوی نیازهای جامعه باشد پس باید مرا
نیز باید برای تربیت نیروهایی در سطوح مختلف داخلی 
که برای رسیدن به این  کنند؛ چرا وخارجی برنامه ریزی 
گذشته برقرار  که در  هدف سیستم اداره سنتی حوزه ها 

بود، دیگر جواب نمی دهد.

ورطـــه  در  افتـــادن  و  سیاســـت ورزی  از  خـــروج  د( 
گی د ســـت ز سیا

یک  میان  سیاسی  منازعات  که  اســت  ایــن  مفروض 
جریان سیاسی موجب دلزدگی مردم از آن جریان سیاسی 
می شود و اعتبار و مرجعیتش را در میان مردم از دست 
از زمان تأسیس  گر این مطلب را بپذیریم  ا خواهد داد. 
حزب جمهوری اسامی تا به حال چنین منازعاتی را هم 
در درون جناح راست یعنی جامعه روحانیت مبارز و هم 
در جریان مجمع روحانیون مبارز به طور صریح مشاهده 
گر در دوره ای از انتخابات مجلس یا ریاست  کرده ایم و ا
اتــحــاد و وفــاق داشــتــه و بدین وسیله  بــا هــم  جمهوری 

به دست  نیز  را  قــدرت  کــرســی هــای 
ــه قـــدرت  ــه مــحــض بـ آورده انـــــــــد، ب
کرده  پیدا  اختاف  هم  با  رسیدن 
و بدین سبب با مقوالت و مفاهیِم 
کـــــرده، بـــه جــنــگ و  ــد  ــحــدی خــودت
رفتند،  پیش  خــود  رقیبان  حــذف 
که جناح  گر چه شعارشان این بود  ا
اردوی  بــه عــنــوان  »نـــه«  را  مــقــابــل 
کرد  محو  و  حذف  بایستی  دشمن 
سیاسی  رقیب  یک  به عنوان  بلکه 
کرد۹ ولی سوگمندانه باید  باید نگاه 
کلمات و اعــام مواضع فقط یک  که این  اظهار داشــت 
ژست سیاسی و نقاب دیگرخواهی در حد تبلیغات بوده 
که امام خمینی آنان را از آن پرهیز داده  و دو نکته ای را 
بود یعنی اینکه اختاف نظرها از مقوله خط مشی ها فراتر 
نرود و اینکه انتقادات نباید تخریبی و حذفی باشد. اینان 
گوش ندادند  »نه« اینکه حرف و توصیه های همدیگر را 
و آن را به نسیان و فراموشی سپردند بلکه علیه همدیگر 
آن کردند که هیچ دشمن بیرونی نمی کرد. این درگیری ها 
که مردم از شرکت  و منازعات سیاسی پیامدش این شد 
شاهد  روز  هــر  و  نمایند  اجتناب  مجلس  در  آنها  دادن 
کم شدن تعداد روحانیان در مجلس باشیم و از  ریزش و 
حضور ۱۶۴ نفری آنان از میان ۳۲۷ نماینده مجلس در 
دوره اول به شانزده نفر از میان ۲۹۰ نفر جمع نمایندگان 
در مجلس دهم راضی باشیم، یعنی ۹۰ درصد ریزش در 
مجلس دهم داشته باشیم؛ چون دوره اول ده برابر دوره 

دهم بوده است.
از ســیــاســت ورزی در میان  بـــرای درک عمق خـــروج 
که در دوره دهم مجلس تعداد  روحانیت همین قدر بس 
نمایندگان زن از روحانیان هم بیشتر شد؛ رجوع شود به 
که به مقایسه این آمار در نه مجلس شورای  جدول زیر 
اسامی پرداخته است.۱۰ به خاطر این ریزش ها و حضور 
کم روحانیان در مجلس بود که دبیر کل جامعه روحانیت 
مبارز آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی در انتخابات دوره 
کرد و از  گوشزد  نهم مجلس شورای اسامی این خطر را 
تمامی روحانیان دارای صاحیت خواست برای حضور در 
گر هر دوره روحانیان مجلس  مجلس اقدام کنند و گفت: ا
کمتر شود، مجلس انقابی و  نسبت به روحانیان قبلی 
اسامی نخواهد شد. لذا حضور روحانیان در مجلس الزم 

ــردن از مــرجــعــیــت و  ــ ک اســتــفــاده 
مراجع تقلید برای تأیید یا طرد و 
نفی عملی در نزد مردم در حالی 
که آن عمل آن قدر سطحی است 
کــه نباید از مــراجــع در آن بخش 
ــدردادن ســرمــایــه  ــ ــ ــرد ه هــزیــنــه کـ

اجتماعی آنان است.
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برخی از صاحب نظران در  است.۱۱ 
کاهش تعداد  بــاب علل و دالیــل 
ــی در مجلس  ــان روح نــمــایــنــدگــان 
ــع دالیــل  ــاب شــــورای اســامــی را ت
متعددی دانسته و نظراتی را ارائه 
کرده اند که به برخی از آنها در موارد 

زیر می توان اشاره داشت:
۱. عملکرد و دست آوردهایشان 
مجلس  گذشته  سال های  درطی 
آنها  از  مــردم  که  نبوده  به گونه ای 

احساس رضایت داشته باشند؛
۲. خود در نقش آفرینی هایشان 
دچار تردید شده اند و فکر می کنند 
تداخل نهادهای دین و سیاست 
بــاعــث آســیــب دیـــدن هــر دو نهاد 

می شود؛
۳. چـــون تـــعـــداد بــســیــاری از 

روحانیان خود مایل نیستند در عرصه سیاست حضور 
فعال داشته باشند؛

که نهادهای نظارتی برای  ۴. محدودیت هایی است 
که طبعًا بسیاری  کرده اند  ورود افراد به انتخابات ایجاد 
افراد غیرروحانی برای حضور در  نیز مثل  را  از روحانیان 

کرده است؛ مجلس منصرف 
دیده  جامعه  در  روحانی  قشر  از  دلسردی  نوعی   .۵
کــه خـــود ایـــن هــم بــاعــث مــی شــود روحــانــیــان  مــی شــود 
را وارد این عرصه ها نکنند. مجموعه  مورد احترام خود 
جهت گیری شان  یا  می شوند  عرصه  وارد  که  روحانیانی 
که مردم زیاد آن را نمی پسندند یا برای  به گونه ای است 
آنها  بــه  نمی توانند  مــردم  کــه  هستند  ناشناخته  مــردم 

کنند؛ اعتماد 
عرصه  ایــن  به  انتخاباتی  فهرست های  به تدریج   .۶
که خــود امــر میمونی اســت، امــا باعث شده  وارد شدند 
داشته  آن چنان  حزبی  کار  به  کمتری  تمایل  روحانیان 
باشند. این جدا ماندن از جریان های سیاسی می تواند 
که آنها در ارزیابی های اجتماعی مورد اقبال  موجب شود 
مردم قرار نگیرند، مگر آن دسته از افراد شاخصی که از قبل 
برای مردم شناخته شده بودند.۱۲ چون پاسخگو بودن به 
که روحانیان در این زمینه  مردم مسئله دشــواری است 
باز  چشم  با  روحانیان  از  دسته  ایــن  می کنند.  احتیاط 

باید  گــر  ا معتقدند  و  می کنند  عمل 
بــایــد نسبت  باشند  حــضــور داشــتــه 
که  بــاشــنــد، چـــرا  ــه مـــردم متعهد  ب
عالم باید از دیگران متعهدتر باشد. 
را  مسئولیت  پذیرفتن  آنــهــا  یعنی 
سخت می دانند و به این مسئولیت 
علما  از  دسته  ایــن  نمی دهند.  تــن 
تحقیقاتی  کار  در  می دهند  ترجیح 
خود فعالیت داشته باشند. از این رو 
از ۱۶۰ نفر روحانی در مجلس نخست 
امروز فقط شانزده نماینده معمم در 

مجلس حضور داشته باشند.۱۳
فـــردی  عوامـــل  و  علـــل   .3
)عوامل شـــخصیتی و خصوصیات 

روحانیـــت( فـــردی 
ــا  ی فـــــــــردی  ــل  ــ ــ ــوام ــ ــ ع ــل و  ــ ــل ــ ع
بیشتر  که  عواملی  یعنی  شخصیتی 
برمی گردد  روحانیان  فردی  خصوصیات  و  شخصیت  به 
ظاهری،  انضباط  خوش خلقی،  و  خــوش رویــی  مانند 
و  شواهد  براساس  بنابراین  تقوا.  رعایت  بــودن،  مردمی 
که هر چه روحانیت با تقوا تر،  تجربه می توان مدعی شد 
خوش روتر، خوش اخاق تر، مردمی تر و... باشند جامعه 
قائل هستند، حــال چه در  آنــان  بــرای  بیشتری  منزلت 
دستگاه حکومتی مشغول به خدمت باشد یا به درس و 
که باید  بحث خود بپردازد، مهم اخاق مردم پسند است 

داشته باشند.

نتیجه
 نقش هاِی روحانیت اعم از نقش های سنتی و جدید 
جامعه،  ــرای  ب اصیل  اســام  بیان  )۱(عــهــده داری  یعنی 
امامتِ جماعت  به مسائل شرعی، )۳(  پاسخگویی   )۲(
نام گذاری   )۵( )۴(اجـــرای صیغه عقد وطــاق،  وجمعه، 
گوش  در  )۷( خواندن دعا  استخاره،   )۶( مولود جدید، 
بــرگــزاری  نــمــاز میت وکــفــن ودفـــن آن، )۹(  مــســافــر، )۸( 
مراسم ومجالس ختم وقرائت فاتحه وقرائت قرآن، )۱۰( 
روضه خوانی و عزاداری، )۱۱( سخنرانی دینی، )۱۲( جلسه 
دریافت   )۱۴( مــردم  اختاف  حل  و  قضاوت   )۱۳( دعــا، 
کارکردهای اجتماعی روحانیت بوده  خمس و زکات و... 
است و همه اینها را روحانیت در اجتماع انجام می داده 

درگــیــری هــا و مــنــازعــات سیاسی 
ــردم از  پــیــامــدش ایـــن شــد کــه مــ
مجلس  در  ــا  ــه آن دادن  ــت  ــرک ش
شاهد  روز  هــر  و  نمایند  اجتناب 
ــداد  ــعــ ــ کـــــم شـــــــدن ت ریــــــــزش و 
و  باشیم  مجلس  در  روحــانــیــان 
از حضور ۱۶۴ نفری آنــان از میان 
دوره  در  مجلس  نماینده   3۲۷
اول بــه شــانــزده نفر از میان ۲۹۰ 
مجلس  در  نمایندگان  جمع  نفر 
ــی بــاشــیــم، یــعــنــی ۹۰  ــ ــم راضـ ــ ده
درصـــد ریـــزش در مجلس دهــم 
داشته باشیم؛ چون دوره اول ده 

برابر دوره دهم بوده است.
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است. بنابراین می توان مدعی شد 
گرو وزن  که همه چیز روحانیت در 

اجتماعی او بوده است.
ــا بــعــد از انـــقـــاب اســامــی،  امـ
کــارویــژه هــای  روحــانــیــت عـــاوه بــر 
ــای جــدیــدی هم  ــژه ه ــاروی ک فــوق 
کرده است. روحانیت با وارد  پیدا 
ـ  اجتماعی  عرصه  اداره  در  شــدن 
سیاسی دارای دو نقش اساسی و 

بنیادی شده اند:
ــعــد  ُب ــه  ــ ب ســـامـــان بـــخـــشـــی   .۱
اخــروی وحــل مسئله رستگاری و 
معناداری جهان )این نقش را قبل 
از انقاب اسامی ایران هم دنبال 

می کرد(؛
دنیوی  ُبعد  سامان بخشی   .۲
از  بعد  را  ایــن نقش  مــردم؛  زندگی 
ــدی در  انــقــاب و بــا واردشــــدن ج

که در این بخش روحانیت  صحنه های سیاست دارا شد 
به دست  باید  که  اســت  صاحیت هایی  کسب  نیازمند 
گرنه دچــار چالش  و  باشد  آورده  به دست  باید  یا  بیاورد 
فــردا دیر  که جبران آن  کی خواهد شد  اساسی و خطرنا
اســـت؛ چــون روحــانــیــت رســمــًا متولی دیــن/مــذهــب و 
اجرای احکام اسامی در جامعه است. بنابراین او عاوه بر 
که به تنظیم  تقویت اعتقاد در میان مردمان وظیفه دارد 
ایجاد  ــاق،  اخ وتقویت  نگهبانی  اجتماعی،  رفتارهای 
تقویت همبستگی اجتماعی و... بپردازد. دست یابی به 
صاحیت های  به  کارگیری  و  تحصیل  نیازمند  موارد  این 
گاهی سیاسی( است.  سه گانه )اخاق، اسام شناسی و آ
گیر، قادر  گی اعتبار، اعتماد و اقتدار فرا روحانیت با سه ویژ
خواهد بود که مشروعیت اجتماعی اش را به دست بیاورد 
ح می گردد این  که مطر اما سؤالی  را حفظ نماید.  یا آن 
گیر وی  که اعتبار روحانیت، اعتماد او و اقتدار فرا است 
کدامند؟  به چه چیزی بستگی دارد؟ و شاخص های آنها 
کــه روحــانــیــت  گــفــت درســــت اســـت  درپـــاســـخ مــی شــود 
ولی  اســت  عــهــده دار  جامعه  در  را  متفاوتی  نقش های 
روحانیت  که  اســت  ایفای نقش الزم  در  بــرای موفقیت 
مــورد  منزلت  از  کــه  بــاشــد  موقعیتی"  و  "پــایــگــاه  دارای 
انتظاربرخوردار باشد. بنابراین می توان گفت که جامعه از 

گران نقش های اجتماعی یعنی  ایفا
که واجد سه  روحانیت انتظار دارد 

نوع صاحیت باشد.

پیشنهادات:
اجـــتـــمـــاعـــی  ــــت  ــزل ــ ــن ــ م آیـــــــا   .۱
روحــانــیــت در بــیــن زنـــان و مـــردان 
بین  در  آیا  دارد؟  معناداری  تفاوت 
و  روشــن فــکــران  و  تحصیل کردگان 
آیا  تــفــاوت مــعــنــاداری دارد؟  عـــوام 
در بین شــهــری و روســتــایــی و بین 
جامعه  افــــراد  مختلف  ــای  ــروه هـ گـ

تفاوت معناداری دارد؟ 
اجتماعی  منزلت  دربــاره  پاسخ: 
ــی از  ــش ــای ــم ــی ــی پ ــحــقــیــقــات بـــایـــد ت
شــاخــص هــای مــنــزلــت اجــتــمــاعــی 
برآن  سپس  داد.  انجام  روحانیت 
اساس حکم داد که منزلت اجتماعی 
ــراه اســـت؛ آیــا  ــم ــه امــتــیــازی ه ــا چ ب
تهرانی  شهروندان  منظر  از  روحانیت  اجتماعی  منزلت 
که  مثًا در سال ۱۳۹۰ در همان سطحی ارزیابی می شود 
در سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ هست یا چند درصد شهروندان 
کمی  منزلت اجتماعی روحانیت را خیلی پایین، پایین، 
پایین، متوسط، کمی باال یا باال می دانند. باید تحقیقاتی 
نتایج  که  بگوییم  تحقیقات  آن  براساس  تا  شود  انجام 
اجتماعی  منزلت  کلی  به طور  می دهد  نشان  تحقیقات 
روحانیت در سطح پایین، متوسط و باالیی است. البته 
بدون  و  آزاد  همچون  گی هایی  ویژ دارای  پیشنهاد  این 
پیش فرض وارد شدن است و باید بدون توجه به این که 
خوش آیند روحانیت باشد یا نباشد در سطح ایران انجام 
شود. همچنین نه فقط در یک یا دو استان یا در میان 
لذا  شــود.  مطالعه  خاصی  مکان  و  فضا  یا  خــاص  اقشار 
توانمند، پشتیبانی چنین  بزرگ و  که مرکزی  الزم است 

تحقیقی را بپذیرد.

پی نوشت ها:
۱ - روحانیـــت: وقتـــی از روحانیـــت یـــا روحانی بحث می شـــود 
گونه مـــوارد بـــا ابهام  کـــه در ایـــن  بایـــد توجـــه داشـــته باشـــیم 
کســـی روحانی اســـت و چه  معنایـــی ســـروکار داریـــم یعنی چه 
که  کســـی را روحانی دانســـت  کســـی روحانی نیســـت؟ آیـــا باید 

ــع در  ــ ــرواق ــ ــی انـــتـــشـــار اخــــبــــار غــ
ــری، در ســطــح  ــ گ ــا ــ ــش ــ قـــالـــب اف
در  و...  اخـــاقـــی  اقـــتـــصـــادی، 
غیرکنترل  اجتماعی  شبکه های 
ــگــاه ویـــژه  شـــده و ایــنــتــرنــت جــای
ــرد.  ــؤال مــی ب ــ ــمــان را زیـــر س عــال
ــرویــج ایـــن ایـــده کــه روحــانــیــت  ت
ــران و ایرانی  درتــضــاد با منافع ای
طول  در  می کند  حــکــومــت داری 
ــه جــمــهــوری اســامــی  ــارده ــه چ
ــای بــیــگــانــه  ــ ــدرت ه ــ از جـــانـــب ق
ــان انـــقـــاب اســامــی،  ــن ــم و دش
ــای  ــاران ه ــب ــم شــبــهــات زیــــاد و ب
تبلیغاتی بسیاری را بر شنوندگان 

فارسی زبان تحمیل می کند.
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گرایش  معلومـــات خاصـــی داشـــته باشـــد یا عقایـــد خاصی یـــا 
کارکـــرد اجتماعـــی خاصی داشـــته باشـــد؟  خاصـــی یـــا شـــأن و 
در ایـــن تحقیـــق روحانـــی یعنـــی علمـــای صاحـــب علـــم و تقوا 
کـــه توانایـــی الگو بـــودن برای جامعـــه را داشـــته باشـــند، الگو 
در اندیشـــه خالـــص اصیـــل اســـامی و الگو در عمل اســـامی و 
که دارای ســـه خصلت  کســـانی  بعبـــارت دیگر؛ روحانـــی یعنی 
گاهی سیاســـی باشـــند  گـــی؛ اخـــاق؛ اســـام شناســـی و آ و ویژ

ورفتارشـــان را بر اســـاس آن ســـه؛ تحقق بخشـــند
گاهی سیاســـی روحانیت  ۲ - بـــرای اطـــاع بیشـــتر از معنـــای آ
رجـــوع شـــود بـــه؛ ســـخنرانی مقـــام معظـــم رهبری در مراســـم 
بیعـــت هـــزاران تـــن از طـــاب حـــوزه علمیـــه قـــم وروحانیـــون 

کشـــور جهـــان در ۲۲/ ۳/ ۱۳۶۸. بیســـت 
کـــه امـــام خمینی آنـــان را با  کســـانی هســـتند  ۳ - روحانیـــون 
ایـــن اســـامی معرفـــی می کنـــد علمـــا شغلشـــان شـــغل انبیـــاء 
اســـت، یـــا نماینـــده انبیا هســـتند، یـــا برجـــای انبیاءنشســـته 
انـــد، یا نماینـــده امام زمان ع یا نماینده رســـول خدا هســـتند 
روحانی نشـــانه خدا ونشـــانه اســـام هســـت ر.ک بـــه صحیفه 
امـــام، جلد، ۸، صفحـــات، ۲۶۱، ۲۷۶، ۲۵۸ همچنین ر.ک به 
امـــام خمینـــی، والیت فقیه، مؤسســـه نشـــر وتنظیم آثـــار امام 

خمینـــی، چـــاپ دوازدهـــم، تهـــران، ۱۳۸۱، ص ۱۴۶.
۴ - مرتضـــی راونـــدی، تاریـــخ اجتماعـــی ایـــران، ج ۱، تهـــران 

.۶۸۹ ص   ،۱۳۵۴ امیرکبیـــر، 
گـــی دولـــت ملـــی ســـعی  کـــردن ویژ گیدنـــز بـــرای روشـــن   - ۵
می کنـــد، دولت هـــای ملـــی در دوران مـــدرن را بـــا دولت هـــای 
کیـــد می کند  گی آن تا کنـــد و بر پنـــج ویژ پیشـــا مدرن مقایســـه 
پنـــج خصیصـــه دولـــت ملـــی عبارتنـــد از ۱- متمرکـــز بـــودن ۲- 
هویـــت غالـــب زبانـــی وفرهنگـــی ۳- حـــق انحصـــاری اعمـــال 
قـــدرت و زور ۴- مشـــروع بـــودن اعمـــال قـــدرت ۵- داشـــتن 

مرزهـــای مشـــخص سیاســـی
و  شـــریعت  رابطـــه  تاریخـــی  ریشـــه های  فیرحـــی،  داود،   -  ۶
قانون، ماهنامه ســـخن ما، ســـال دوم، شـــماره هفتـــم، مهر و 

۳۱-۲۵ ص   ،۱۳۹۴ آبـــان، 
کاهـــش نفوذ اجتماعی  ۷ - بـــرای اطاع بیشـــتر از تأثیر عوامل 
نفـــوذ  و  ســـاختاری  تحـــوالت   -۱ چـــون  عواملـــی  روحانیـــت؛ 
روحانیـــت ۲- تحول در روحانیـــت ۳- تحول در مخاطب نفوذ 
کاظم ســـام دلیری، بررســـی عوامـــل مؤثر بر  )مـــردم( ر.ک. بـــه 
کاهش نفـــوذ اجتماعی روحانیت در ایـــران، پایان نامه مقطع 
گرایـــش جامعـــه شناســـی  رشـــته جامعـــه شناســـی  دکتـــرای 
سیاســـی، دانشـــگاه تریـــت مـــدرس دانشـــکده علوم انســـانی، 

شـــهریور ۱۳۸۹، ص ۱۱۶ الـــی ۱۲۲.
۸ - حجت االســـام والمســـلمین احمـــد واعظـــی رییـــس دفتر 

گفـــت وگوی تفصیلی با شـــفقنا تبلیغـــات حـــوزه علمیه قم در 
کبر،  ۹ - بـــرای اطـــاع بیشـــتر در این بـــاره ر.ک. به ســـید علی ا
محتشـــمی پـــور، چندصدایـــی در جامعـــه روحانیـــت، تهران، 

خانه اندیشـــه جـــوان، ۱۳۷۹، ص ۱۴
۱۰ - ســـایت تحلیلـــی خبـــری عصـــر ایـــران، ۷ خـــرداد ۱۳۹۱، با 
عنـــوان جـــدول آمـــار نماینـــدگان روحانـــی در مجالـــس بعد از 
/http://www.asriran.com/fa/news/216560 انقـــاب 

۱۱ - ســـایت انتخابـــات مجلـــس نهـــم، ســـهم روحانیـــون در 
http:// ،۱۳۹۰/۹/۵ ،بـــود؟ مجلـــس بعـــد چقـــدر خواهـــد 
www.ipe9.entekhab24.com/majles90/?pageID=717
۱۲ - مصطفـــی درایتـــی، چـــرا نماینـــدگان روحانـــی مجلس ۹۰ 
درصـــد ریزش داشـــتند؟، پویـــش پایـــگاه خبـــری تحلیلی، ۱۹ 

/http://puyesh.net/fa/news/74087  ،۱۳۹۵ خـــرداد، 
۱۳ - فاضـــل موســـوی، چـــرا نماینـــدگان روحانـــی مجلـــس ۹۰ 
درصـــد ریزش داشـــتند؟، پویـــش پایـــگاه خبـــری تحلیلی، ۱۹ 

/http://puyesh.net/fa/news/74087  ،۱۳۹۵ خـــرداد، 


