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علوم و فرهنگ اسالمی

انقالب اسالمی 
و ساخت هویت حوزه  ای

انقــاب اســامی و در پــی آن، تأســیس نظــام جمهــوری اســامی، موجــد 
گفتمــان  مناســبات جدیــدی در روابــط اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی شــد و 
کــه هــدف آن، نوســازی جامعــه براســاس احــکام شــریعت  نوینــی پدیــد آورد 
گفتمــان جدیــد، ســازه های هویــت از طریــق الهیــات سیاســی مبتنــی  بــود. در 
بــر اســام شــیعی، ترســیم قدرتمنــدی از هویــت شــهروند مســلمان فراهــم آورد 
ــک  ــی، ی ــق ارزش ــن منط ــد. ای ــع ش ــیاری واق ــۀ بس ــرش داوطلبان ــورد پذی ــه م ک
ــرای  ــد ب ــت جدی ــاخت هوی ــالودۀ س ــه ش ک ــود آورد  ــه وج ــازه ب ــی ت ــام معنای نظ
کنش گــران انقابــی بــود. دراین میــان، تداخــل و تطابــق منافــع و اهــداف نهــاد 
ــان ایــن دو،  ــا نظــام سیاســی و ایجــاد نوعــی تعلــق و هم نوایــی می روحانیــت ب
موقعیــت و هویــت تــازه ای بــرای حــوزۀ دیــن و حامــان آن پدیــد آورده اســت. 
در ایــن دوران، هویــت دینــی بــه شــدت تقویــت شــد و تمــام عرصه هــای زندگــی 
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سیاســی و اجتماعــی ایرانیــان را تحــت تأثیــر قــرار 
داد و نخبــگان مذهبــی، »سیاســت اســامی« را 
ســوی  از  کردنــد.  نوســازی  الگوهــای  جای گزیــن 
دیگــر، نقــش و موقعیــت نیروهــای اجتماعــی نیــز 
در معــرض دگردیســی واقــع شــد. پهلو گرفتــن امــر 
گروه بندی هایــی  کنــار امــر سیاســی، بــه  دینــی در 
درون نهــاد حــوزه و روحانیــت انجامیــده اســت. 
اســــــــــــــاسی  نقـــــــــشی  روحانیــت،  و  حــــــــوزه  نهــاد 
بــر  اســالمی  جــــــــــــامعۀ  نظام مندســاختن  در 
ــق  ــت و از طریــــــــ ــته اســـــــــــ ــی داش ــای دین بنیان هـــــ
نظــام  درون دادی  فرایندهــای  بــر  تأثیرگــذاری 
)تقاضاهــا و حمایت هــا( و نیــز فرایندهای برون دادی 
نوعــی  سیاســت گذاری(،  و  سیاســی  )تصمیمــات 
هم پیونــدی بــا نظــام سیاســی برقــرار ســاخته اســت. 
تداخــل و تطابــق منافــع و اهــداف نهــاد روحانیــت 
ــی  ــق و همنوای ــی تعل ــاد نوع ــی و ایج ــام سیاس ــا نظ ب
بــرای  تــازه ای  هویــت  و  موقعیــت  ایــن دو،  میــان 

حــوزۀ دیــن و حامــالن آن پدیــد 
پرســش  کنــون  ا اســت.  آورده 
از  ترســیمی  چــه  اســت،  ایــن 
حوزه ای بــودن  کنونــی  هویــت 

کــرد؟ می تــوان ارائــه 

مفهوم هویت حوزه ای
ــۀ پدیــده اى  ــه مثاب هویــت ب
ســیال و چندوجهــی، حاصــل 
تاریخــی  مســتمر  فراینــد  یــک 
شــرایط  تأثیــر  بــا  کــه  اســت 
حــال  در  همـــــــواره  محیطــی، 
کــه عناصــر  تغییــر اســت. ایــن 
ــندۀ هویــــــــت  تشکیــــــــــل دهـــــــ
مطالعــات  موضــوع  چیســت، 
کــه در بــاب  گســترده اى اســت 
شناســایی ملت هـــــــا، جوامــع و 
گروه هــا صــورت می گیــــــرد. پــس 

هویت، عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات 
اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی 
کــه بــه رســایی و روایــی بــر  و تاریخــی هم ســان اســت 
ماهیــت یــا ذات گــروه بــه معنــاى یگانگــی یــا هماننــدى 
کنــد و آن هــا را در  لــت  اعضــاى آن بــا یک دیگــر، دال
یــک ظــرف زمانــی و مکانــی معیــن به طــور مشــخص و 
گروه هــا و افــراد متعلــق  گاهانــه از ســایر  قابل قبــول و آ

ــه آن هــا متمایــز ســازد.۱  ب
تعلــق  طریــق  از  اســــــت  ممکــــــــن  هویت هــا 
افــراد بــه ارزش هــای دینــــــــی، تاریخــــــــی و محیـــــــط 
ــکل  ــد، شــــــ ــت می کنن ــه در آن زیس کـــ ــی اى  اجتماع
بگیـــــــــــرد. در ایــن میــان، ارزش هـــــــــای دینــی هــم 
تبییــن  را  فــرد دیــن دار  جنبــۀ شــــــــــناختی هویــت 
می کنــد و هــم رفتــار تکلیفــی او را معیــن می ســازد. 
بنابرایــن، هویــت فــرد مؤمــن، ایمــان و اعتقــاد او بــه 
ارزش هــای دینــی، از یــک ســو و عمــل بــه تکالیــف 
شــرعی از دیگــر ســو می باشــد. ایــن جنبــه از هویــت در 
فهــم هویــت حــوزه ای، اهمیــت 
درعین حــال،  دارد.  بســزایی 
انباشت تجربۀ زیست تاریخی و 
کیفیــت مناســبات آنــان بــا نظــام 
الیه هــــــای  اجتمــــــــاعی،  کالن 
دیگــری بــه هویــت آنــان افــزوده 
اســت. بدین ترتــــــیب، بــــــــرای 
فهــم هویــت حــوزه ای، نگاهــی 
بــه تبــار شــکل گیری حوزه هــای 
علمیــه و فلســفه وجــودی آن هــا 

ــم داشــت.  خواهی

الــف( تبـــــــــــــــار شکل گــــــــــیری 
علــــــمیه حوزه هــای 

روحانیت  و  دینی  عالمان 
شــیــعــه چـــه در عــصــر امـــامـــان 
و  به محدثان  که  معصوم؟مهع؟ 
راویان حدیث شهرت داشتند 
نبود  و  غیبت  دوران  در  چــه  و 

ــیــت  عـــالـــمـــان دیـــنـــی و روحــان
ــه در عــصــر امـــامـــان  شــیــعــه چـ
کــه بــه محدثان و  معصوم؟مهع؟ 
راویان حدیث شهرت داشتند 
نبود  و  غیبت  دوران  در  چــه  و 
دست رس به امام معصوم؟ع؟ 
ــان،  ــ ــوان نــائــبــان آن ــنـ ــه عـ ــه بـ کـ
یــافــتــنــد،  مستقلی  مــرجــعــیــت 
کارویژه های مشترکی داشتند. 
بود:  معتقد  طباطبائی  عامه 
دین  احــکــام  علمی  تشخیص 
ــر جــمــاعــت مــســلــمــانــان الزم  ب
ــایـــف شـــرعـــی و  ــت و از وظـ ــ اس

ضروری آن هاست.
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که به عنوان نائبان  دست رس به امام معصوم؟مهع؟ 
کــارویــژه هــای  یــافــتــنــد،  مستقلی  مرجعیت  ــــان،  آن
بــود:  معتقد  طباطبائی  عالمه  داشتند.  مشترکی 
تشخیص علمی احکام دین بر جماعت مسلمانان 
الزم است و از وظایف شرعی و ضــروری آن هاست. 
گستردگی آموزه های دینی، این وظیفه  وی به دلیل 
تنها  و  نمی دانست  امکان پذیر  ــراد  اف همۀ  بــرای  را 
شمار اندکی از میان آنان را قادر به چنین تشخیصی 
که  مــی دانــســت. بــنــابــرایــن، از نظر ایــشــان افـــرادی 
گاه از احکام و  این توانایی را ندارند، باید به افراد آ
د و  کنند. به این افراد، مقِلّ آموزه های دین مراجعه 

گفته می شود. ۲ به افراد عالم در دین، مجتهد 
تبــــــــــــــــــــــــار شکل گـــــــــــــــــیری حـــــــــوزۀ روحانیت 
شیعه، چه در زمان مرجعیت علمی و دینی امامان 
معصوم؟مهع؟ و چه در دوران مرجعیت نائبان ایشان 
که عموم  از آن دارد  یا همان عالمان دینی، نشان 
مردم دیــن دار، امور دینی خود را از طریق آنان پی 

می گرفتند. با آغاز غیبت کبری، 
دین  عالمان  و  فقیهان  نقش 
افزایش یافت و اجتهاد، سرآغاز 
روحانیت  سازمان  شکل گیری 
که خاستگاه  شد. حوزۀ علمیه 
شهرهای  در  بــود،  جریان  ایــن 
کز  گسترش یافت و مرا گون  گونا
ــی  ــوزش عــلــمــی و نــهــادهــای آم
پــدیــد آمـــد. حــوزه هــای علمیه 
شکل  تاریخی  نیاز  براساس  که 
گرفته بودند، توانستند حجیت 
حضور و فعالیت خویش را نیز از 
نظر شرعی اثبات کنند. ضرورت 
ــیــون بــه سبک  ــوزش روحــان ــ آم
امتداد  نیز  کنون  تا که  خاصی 
یافته، انسجام در فعالیت های 
علمی  ــرکـــت هـــای  حـ و  دیـــنـــی 
ــرش  ــ ــت ــ ــس ــ گ یــــــــک پــــــــارچــــــــه، 
ارتقای  و  تبلیغی  فعالیت های 

توانایی های اجتماعی، سبب شد حوزه های علمیه 
شکلی نهادی به خود بگیرند. در برخی بررسی ها با 
که برای سازمان ذکر شده،  توجه به شاخص هایی 
شبه سازمان  یک  مثابۀ  به  را  روحانیت  تشکیالت 

گرفته است. ۳ اجتماعی در نظر 
ــوزش  کــز آم کــه بــه ســازمــان و مــرا حـــوزۀ علمیه، 
گفته  دینی در جهان اسالم به ویژه در میان شیعیان 
که در آن، آموزه های قرآن و  می شود و مکانی است 
این  را فرامی گیرند.  سنت معصومان و احکام دین 
کارکردهای آموزشی، تربیتی و مدیریتی  نهاد علمی، 
گسترۀ جهانی، فعالیت می کند. از حیث  دارد و در 
نــیــز دارای ســطــوح ســیــاســت گــذاری،  عــمــلــکــردی 
قانون گذاری و اجرایی در حیطۀ هریک از کارکردهای 

خویش است. ۴
اصــــلی ترین  را  علمیه  حـــــــوزه های  برخـــــــی، 
صاحب نظران  سازماندهی  و  تربیت  آمــوزش،  نهاد 
که  می دانند  مختلف  سطوح  در  اسالمی  مبلغان  و 
با پیشینۀ دراز و به منزلۀ یک 
دارای  اجــتــمــاعــی،  ــان  ــازمـ سـ
اهــــــداف، ســـاخـــتـــار، ســـازوکـــار 
ــرد درونــــــی و  ــ ــارک ــ ک ــش و  ــق و ن
است.  بــوده  خاصی  اجتماعی 
وی با بهره گیری از نظریه های 
گروه ها  جامعه شناختی دربارۀ 
ــای اجــتــمــاعــی،  ــان هـ ــازمـ و سـ
حــوزه هــای  کــه  اســـت  معتقد 
سازمان های  جمله  از  علمیه 
گروه های  از  و  غیر دیوان ساالر 
کــه  خــــودیــــار اجـــتـــمـــاعـــی انـــد 
از  را  ــی خــــود  ــاع ــم ــت ــش اج ــق ن
ارزش،  به  معطوف  نظام های 
امــر،  همین  می گیرند.۵  الــهــام 
ــیــت  ــاوت ســـازمـــان روحــان ــفـ تـ
شیعه با سایر ادیان و مذاهب 
ــه شــمــار مــــی رود. روحــانــیــت  ب
ــل مــشــکــالت و  ــی شــیــعــه بـــه دل

متفاوت  علمی  مــراتــب  البته   
مــراتــب  سلسله  مــجــتــهــدان، 
آورده،  وجــود  بــه  را  غیررسمی 
ــب عـــنـــاویـــن  ــ ــاح ــ آنـــــــان را ص
گـــونـــی چــــون:  گـــونـــا ــر  ــی ــاب ــع و ت
ــد، مــــا، شـــیـــخ، فــقــیــه،  ــ ــون ــ آخ
حجة االسام، آیة اهلل، مرجع و 
... نموده اســت. امــا هیچ یک 
از این عناوین دارای رده بندی 
رســـمـــی نــیــســتــنــد و امــتــیــازی 
طــبــقــاتــی بــــرای آنــــان قــلــمــداد 
نــمــی شــود . بلکه ایـــن مــراتــب 
بیشتر تحت تأثیر توانایی های 
ــی و نـــفـــوذ  ــمـ ــلـ بـــرجـــســـتـــه عـ

اجتماعی حاصل می شود. 
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ــی،  ــخ ــاری ــای ت ــحـــدودیـــت هـ مـ
و  نظم  دارای  که  درعین حالی 
انسجام بوده است، به صورت 
کــز عــلــمــی و مــدرســه هــای  مــرا
ــه از  ــدون آن کـ مــتــعــدد دیــنــی بـ
ــب تــشــکــیــالتــی  ــراتـ ســلــســلــه مـ
بــرخــوردار باشد، ادامــه حیات 
یافته است. البته مراتب علمی 
سلسله  مجتهدان،  متفاوت 
وجود  به  را  غیررسمی  مراتب 
آورده، آنان را صاحب عناوین 
ــون:  گــونــی چـ گــونــا ــیــر  ــعــاب و ت
ــال، شـــیـــخ، فــقــیــه،  ــ آخـــونـــد، م
حجة االسالم، آیة اهلل، مرجع و 
اما هیچ یک  ... نموده اســت. 

و  نیستند  رسمی  رده بــنــدی  دارای  عناوین  ایــن  از 
امتیازی طبقاتی برای آنان قلمداد نمی شود.۶ بلکه 
تأثیر توانایی های برجسته  این مراتب بیشتر تحت 

علمی و نفوذ اجتماعی حاصل می شود. 
بنابراین، مرجعیت شیعه در دوران آغازین تطور 
و  محدثان  قالب  در  کبری،  غیبت  از  خــود  تاریخی 
مجتهدان شیعی، بیشتر مرجعیت دینی را برعهده 
داشتند. در این دوران، فقهای شیعه دارای تمرکز 
شیعه نشین،  مناطق  و  شهرها  در  یک  هر  و  نبوده 
پاسخ گوی پرسش های شرعی عامۀ شیعیان بودند. 
تبادل علمی میان مجتهدان وجود داشت و در هر 
دوره نیز یکی از حوزه های شیعه )نجف، بغداد، قم، 
حله و جبل عامل( مرکزیت می یافت. این وضعیت 
تا زمان شکل گیری دولت صفویه ادامه داشت و از 
گشت.  تطور  دچــار  مرجعیت  موقعیت  پــس،  ایــن 
ــران،  ای تــاریــخ  در  نخستین بار  ــرای  ب صفویه  ــت  دول
مذهب شیعه را رسمی نمود و زمینۀ حضور بسیاری 
کرکی را از  از علمای برجستۀ شیعه، همچون محقق 
سایر بالد در ایران فراهم آمد. این رخداد دو پی آمد 

دربر داشت:
توسعۀ  و  رشــد  ــرای  ب بی نظیر  فرصتی  نخست، 

دانـــــش فــقــهــی شــیــعــه ایــجــاد 
گسترش و  بــه  از ســویــی  کــرد و 
یاری  شیعی  آمــوزه هــای  ترویج 
ترویج  و  دین  شناخت  رساند. 
لحاظ  به  هم  آن  از  حفاظت  و 
عـــنـــوان وظیفۀ  بـــه  و  ــاریــخــی  ت
کــارویــژه هــای اصلی  شــرعــی، از 

روحانیت به شمار می آمد.
دگـــردیـــســـی  زمـــیـــنـــۀ  دوم، 
شـــد،  روحـــانـــیـــت  هـــویـــت  در 
دوره،  این  »طی  که  به گونه ای 
نوعی دوگانگی در پایگاه فقهای 
غالب  پایگاه  آمــد.  پدید  شیعه 
دولت  با  متعامل  فقهای  آِن  از 
که با بهره مندی از امکانات  بود 
سیاسی برای رشد و توسعۀ آموزه های فقهی شیعه، 
می کردند.  پی ریزی  نیز  را  دولــت  مشروعیت  مبانی 
پایگاه دیگری نیز در اختیار فقهای مستقل از عرصه 

دولت بود.«۷ 
مسئولیت های  و  منصب ها  به  روحانیت  ورود 
حکومتی، مانند امام جمعه، شیخ االسالم، مدرس 
و قاضی، آنان را به یک نیروی سیاسی - اجتماعی 
نظر می رسد  بــه  درعــیــن حــال  مؤثر مبدل ســاخــت. 
روابط اخیر روحانیت با دولت، دگردیسی چندانی در 
گذشتۀ این نهاد دینی پدید نیاورده است.  هویت 
با دولــت، اصالتی قائل  ارتباطشان  بــرای این  آنــان 
نبودند و تنها به عنوان ابزاری برای گسترش مذهب 
شیعه، که قرن ها تحت فشار و سختی دولت خالفت 
بیشتر  آنچه  امــا  می جستند.  بهره  مــی بــرد،  ســر  بــه 
اهمیت داشت این بود که موقعیت جدید حوزویان، 
انسجام و نهادمندی آنان را درپی داشت و موجب 
کارکردها و زمینۀ ورود سازه های جدیدی  تغییر در 

در هویتشان شد.

ب( رسالت ها و فلسفۀ وجودی حوزه
حوزه های علمیه از همان ابتدای پدیداری خود، 

حـــوزه هـــای عــلــمــیــه از هــمــان 
ابتدای پدیداری خود، نهادی 
ــتــی بــــوده و دســـت کـــم تا  رســال
پــیــش از انــقــاب اســـامـــی، از 
منسجم  تشکیات  و  ساختار 
ــرخـــوردار  و ســلــســلــه مــراتــبــی بـ
نــبــودنــد و در ایـــن راســتــا نهاد 
مرجعیت، به جز برخی زمان ها 
که وحــدت مرجعیت مشاهده 
شــده، در بیشتر اوقــات متکثر 

بوده است. 
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نهادی رسالتی بوده و دست کم 
تــا پیش از انــقــالب اســالمــی، از 
منسجم  تشکیالت  و  ساختار 
بـــرخـــوردار  و ســلــســلــه مــراتــبــی 
ایـــن راســتــا نهاد  نــبــودنــد و در 
مرجعیت، به جز برخی زمان ها 
مشاهده  مرجعیت  وحــدت  که 
ــات متکثر  اوق بیشتر  شــده، در 
بوده است. از این رو آنان برای 
برپایۀ  علمی  حــوزه هــای  ادارۀ 
مــدرســه ای،  مناسبات  نــوعــی 
کارویژه های  و  رفتار  تنظیم  به 
حوزویان می پرداختند. دربارۀ 
نوع  ــوزۀ علمیه چــه  ایــن کــه حـ
بحث هایی  اســـت،  ســازمــانــی 
درگرفته است؛ اما آنچه مهم تر 
که  ــت ایــن کــه اواًل: بــدانــیــم  اس
تشکیالت  و  ــهــاد  ن یــک  ــوزه  حــ
دینِی مدنی است و ثانیًا: فلسفۀ 
وجــودی آن را باید از اهــداف و 

کرد.  کارکردهایش جست وجو 
ــای  ــردهــ ــ ــارک ــ ک و  نـــقـــش هـــا 
اجتماعی و سیاسی حوزه های 

علمیه و در رأس آن مرجعیت شیعه، پیشینه ای در 
مرجعیت  بن مایۀ  این حال،  با  دارد.  اخیر  سدۀ  دو 
ترویج کنندۀ  و  تبیین  عــنــوان  بــه  دیــنــی  عــالــمــان  و 
آموزه های مذهب و احکام شرعی، پیشینه ای بسیار 
وجوه  بر  مرجعیت  دینی  وجه  بنابراین،  دارد.  دور 

اجتماعی و سیاسی آن مقدم است.
شاید در مانیفست حوزه های علمی، مهم ترین 
کرده است و بسیار  که رسالت آنان را تعیین  آیه ای 
کارویژه های  به آن تمسک می جویند۸ و نقش ها و 
سه گانه ای را برای حوزویان ترسیم می کند، آیه »نفر« 

و یا »انذار« می باشد: 
ُکِلّ   َنَفــَر ِمــْن 

َ
َکاّفــة فَلــْوال َکاَن اْلُمْؤِمُنــوَن ِلَیْنِفــُروا  »َوَمــا 

یــِن َوِلُیْنــِذُروا  ُهــوا ِفــي الِدّ
ّ

ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم َطاِئَفــٌة ِلَیَتَفَق

ُهــْم 
ّ
َقْوَمُهــْم ِإَذا َرَجُعــوا ِإَلْیِهــْم َلَعَل

ــَذُروَن«.۹  َیْح
این نقش ها عبارت اند از:

۱. درک و فهــم عمیــق از دیــن 
و دریافــت پیــام وحــی از منابــع 

ــوا«؛ ــی »لیتفقه دین
مــردم،  بــه میــان  بازگشــت   .۲
ابــالغ  و  آن هــا  و هشــدار  انــذار 

»لینــذروا«؛ دیــن  پیــام 
۳. تــالش بــرای تحقــق آرمــان 
ــی دیگــر، تبلیــغ  ــه بیان دینــی؛ ب
ــذاری  ــه اثرگ ــد ب ــد و امی هدفمن

آن »لعلهــم یحــذرون«.۱۰  
کســانی  حوزویــان  بنابرایــن، 
و  نقش هــا  ایــن  کــه  هســتند 
برعهــده می گیرنــد.  را  وظایــف 
کــه  اســت،  ایــن  پرســش  امــا 
انحصــار  در  نقش هــا  ایــن  آیــا 
آنــان  بــه  و  بــوده  روحانیــون 
نظــر  بــه  دارد؟  اختصــاص 
می رســد پاســخ منفــی اســت. 
در آیــۀ شــریفه، واژۀ »طایفــه« 
گــروه خاصــی اشــاره نــدارد.  بــه 
کننــد  بلکــه عــده ای می بایســت بــه ایــن امــر مبــادرت 
کننــد.  و یافته هــای دینی شــان را بــه دیگــران ابــالغ 
بدیــن ترتیــب، ورود بــه فهــم دینــی و ابــالغ آن بــه 
مــردم در منطقــۀ ویــژه و ممنوعــه بــرای روحانیــون 
عــده ای  می کنــد  اقتضــا  عقــل  گرچــه  ا نمی  باشــد. 
عالمانــه  و  تخصصــی  نقشــی  دیــن  امــر  در  خــاص 
ــر  ــاره شــهید بهشــتی ب ــند. دراین بــــــــــ داشــته باشـــــــ
کــه نقــش روحانیــون یــا بــه تعبیــر  ایــن بــاور اســت 
ایشــان، عالمــان دیــن، نقشــی تخصصــی و علمــی 
کســوت و شــرایطی،  اســت. بدین گونــه هرکــس در هــر 
کنــد، یــک  گــر مقدمــات علمــی و اخالقــی را رعایــت  ا

عالــم دینــی یــا روحانــی اســت.۱۱ 
که: طائفه  گفته شده است  دربــارۀ »طائفه« نیز 

ــی حــــوزه هــــا را  ــلـ ــــت اصـ ــال رســ
گــیــری  مـــی تـــوان فـــرادهـــی و فــرا
حیطه های  در  دیــنــی  ــارف  ــع م
ــی و با  ــه ــگــیــزۀ ال مــخــتــلــف بـــا ان
اخاقی  و  تربیتی  جهت گیری 
و انتقال آن به مــردم در قالب 
آمـــــــوزش، تــبــلــیــغ و هـــمـــراه با 
ــب مـــهـــارت هـــای جــانــبــی  ــس ک
ــه و مـــنـــاظـــره  ـــطـــابـ ـــنـــد خ مـــان
دانست. تحوالت عصر جدید 
گــســتــرش فــنــاوری و بــه ویــژه  و 
ــروزی انـــقـــاب اســـامـــی،  ــ ــی ــ پ
تی جدی در رسالت های  تحوال
آورده  حــوزه هــای علمیه پدید 
ــای نــظــام  ــازهـ ــیـ و بــــــــرآوردن نـ
حــکــومــت اســامــی و افــزایــش 
گسترۀ مخاطبان به همۀ پهنۀ 
زمـــرۀ رسالت های  جــهــان، در 

نوین آن قرار گرفته است.
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که با هم »ارتباط«  گروه و جماعتی  عبارت است از 
به سمت یک هدف  دارنــد؛ دارای سابقه هستند؛ 
فقط  طائفه  ۱۲بنابراین،  هستند.  تــردد  و  حرکت  در 
که رسالتی بر دوش دارند،  عده ای مردمان نیستند 
بلکه شکلی از »نهاد« به خود می گیرند و قابل تعریف 

و هویت بخش اند.
اهــداف  ابــهــام در  بــرخــی معتقدند،  درحــالــی کــه 
حــوزه  کاستی های  از  یکی  را  حــوزه  رســالــت هــای  و 
از منابع، اهـــداف و  ــاره ای دیگر  پـ ــد، در  ــرده ان ب نــام 
ح زیر برای حوزه ها برشمرده اند:  رسالت هایی به شر
شناخت معارف اسالمی، تبیین دین، تبلیغ دین و 
دعوت مردم به سوی خدا، دفاع از دین، استنباط 
حکم، همراه ساختن علم و اخالق و تعهد اجتماعی، 
حفظ نظام اسالمی، تقویت حوزه و تربیت نیرو برای 

انجام رسالت های پیش گفته. 
رســالــت اصــلــی حــوزه هــا را مــی تــوان فــرادهــی و 
با  مختلف  حیطه های  در  دینی  مــعــارف  گیری  فرا
انگیزۀ الهی و با جهت گیری تربیتی و اخالقی و انتقال 
کسب  آن به مردم در قالب آموزش، تبلیغ و همراه با 
مهارت های جانبی مانند خطابه و مناظره دانست. 

گسترش  تحوالت عصر جدید و 
فناوری و به ویژه پیروزی انقالب 
اســالمــی، تــحــوالتــی جـــدی در 
علمیه  حوزه های  رسالت های 
پدید آورده و برآوردن نیازهای 
ــی و  ــ ــالم ــ نـــظـــام حـــکـــومـــت اس
به  مخاطبان  گسترۀ  افــزایــش 
هــمــۀ پــهــنــۀ جـــهـــان، در زمـــرۀ 
رسالت های نوین آن قرار گرفته 

است.۱۳ 
ــور تــاریــخــی  ــط ــن، ت ــرای ــاب ــن ب
نـــهـــاد  و  ــعـــه  ــیـ ــیـــت شـ ــعـ ــرجـ مـ
که  می دهد  نشان  روحانیت، 
ــل مــهــم در  ــام دســـت کـــم دو ع
جامعۀ  ــازی  ــت س ــوی ه فــرآیــنــد 
ــریــن بـــوده  ــقــش آف حــــــوزوی، ن

اســـت؛ یــکــی، زمــیــنــه هــای ســیــاســی و اجــتــمــاعــی و 
دیگری، زمینۀ جهانی شدن. موقعیت حوزویان در 
اجتماعی دیگر بسط  تعامل های  دوران جدید، در 
یافته و نقش های سیاسی و اجتماعی را برعهدۀ آنان 
قرار داده است. این شرایط پس از انقالب اسالمی، 
اســت.  زده  رقــم  ــان  آن ــرای  ب متفاوتی  نسبتًا  هویت 
حــوزویــان  جهانی شدن،  سپهر  در  دیــگــر،  ســوی  از 
روبــه رو  مسئله  دو  با  بیرونی  محیط های  به  نسبت 
گسترش دین به سایر مناطق  گشتند: یکی، ترویج و 
با  مقابله  تــوان  ارتقای  دوم،  جهانی؛  اجتماعات  و 
که از محیط  های بیرونی ناشی  تهدیدهای فرهنگی 
می شود. این دو عامل، ساختار درونی نهاد حوزه را 
گونه ای که هم اهداف  تحت تأثیر قرار داده است؛ به 
را دچــار دگردیسی ساخته  ــان  آن کــارکــردهــای  و هم 

است.
کرد  اشــاره  باید  حــوزه ای  هویت  جمع بندی  در 
مراتب است  دارای  و  ک  از مفاهیم مشّکِ که هویت 
مراتب  این  می یابد.  تحقق  دیگری  از  پس  یکی  که 
کمینه تا بیشینه عناصر شناساِی هر پدیدۀ مورد  از 
نیز  ــوزوی  ح هویت  مــی ســازد.  نمایان  را  شناسایی 
که  است  مراتبی  چنین  دارای 

به آن ها می پردازیم:
مــرتــبــه نــخــســت، انــتــظــاری 
کمینه در باب شناسایی فرد و 
نهاد حــوزوی اســت. حوزویان 
طریق  از  ــه  ک هستند  کــســانــی 
به  ــنــی،  دی ــدارس  ــ م در  تعلیم 
ــنـــاخـــت مــــعــــارف اســـالمـــی  شـ
و  تبلیغ  تــبــیــیــن،  و  ــرداخــتــه  پ
دفــاع از دین را برعهده دارنــد. 
آنان در علم، پارسایی و تبلیغ، 
و  هستند  االنبیاء«  »ورثــة  هم 
هــم »امــنــاء الـــرســـول«. این ها 
تشخص اصلی و بالذات حوزه 
گرچه  ا می باشد؛  روحانیت  و 
ــه عــنــوان  کــســوت روحــانــی را ب

در  روحــــــانــــــیــــــت   حــــــضــــــور 
فرآیندهاى سیاسی تا پیش از 
دهۀ چهل، فــراز و نشیب هاى 
ــود.  ــــده ب ــه خـــود دی بــســیــارى ب
مبارزات روحانیت تا آن زمان، 
بــه طــور عــمــده مبتنی بــر دفــاع 
ــام و مـــبـــارزه  ــ ــعــت اسـ از شــری
ــداد(  ــب ــت ــور )اس کــمــان جـ بــا حــا
و ســلــطــۀ اجــانــب )اســتــعــمــار( 
که  ــود  ــ ــن در حـــالـــی ب ــ ــود. ای ــ بـ
نظام  تغییر  ــان  آنـ حــرکــت هــاى 

سیاسی را دنبال نمی کرد.
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نادیده  نباید  ظــاهــری،  شناسایی  اســبــاب  و  نماد 
فلسفۀ  نشانگر  روحانیت،  کارویژه های  این  گرفت. 
وجودی و هویت اصلی و شأنی آنان است: »تردیدی 
نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول 
تاریخ اسالم و تشیع، مهم ترین پایگاه محکم در برابر 
علمای  بوده اند.  کج روی ها  و  انحرافات  و  حمالت 
بــزرگ اســالم در همۀ عمر خــود، تالش نموده اند تا 
مسائل حالل و حــرام الهی را بــدون دخل و تصرف 

ترویج نمایند«.۱۴
مرتبه دوم، به تشّخص اجتماعی آنان و درکشان 
که  از وجه اجتماعی دین مربوط است. این مرتبه 
خود طیفی از حوزویان را دربر می گیرد، نقطۀ عطف 
تحول از هویت شأنی به هویت اقتضایی است. برخی 
از حوزویان، به جنبه های اجتماعی دین از منظری 
سنتی می نگرند. بدین معنا که حضور اجتماعی آنان 
نه از سِر برجسته سازی وجه اجتماعی دین است، 
آموزه های  و  احکام  اجرایی  الزامات  دلیل  به  بلکه 
دینی می باشد. با هر قرائتی از دین مواجه باشیم، 

امور دینی در ظرف اجتماع  از  پیاده کردن بسیاری 
از  بسیاری  و  وقــف  ــات،  زک خمس،  می گیرد.  انجام 
تا  امــورنــد.  ایــن جمله  از  معامالت و حــدود شرعی 
اول  مرتبۀ  ادامـــۀ  حـــوزوی بـــودن،  گــی  ویــژ بدین جا 
گرچه اجتماعی تر است و تنها درپی استنباط  است، ا
بــرای  و  نمی ماند  پیش گفته  مـــوارد  احــکــام  بیان  و 
یکی  قائل است.  فراتری  اجتماعی  خود مسئولیت 
از صاحب نظران پس از آن کــه دربــارۀ هویت صنفی 
یعنی  »طلبگی،  می نویسد:  دارد،  اشـــاره  روحــانــی 
کسب علوم و معارف قرآنی و شناخت فرهنگ اسالم 
کوشش حوزه ای، توأم با  و ابعاد آن در نظاِم سراسر 
عمل و اخالص و زهد، در رابطه با تعهد و رسالت«،۱۵ 
اضافه می کند: »و چون روشن است که تحمل نکردن 
ــرانــداخــتــن آن  ــرای ب ــ ظــلــم، منتهی بــه درگـــیـــری ب
نیست، پس  قــدرت، ممکن  با  درگــیــرِی  و  می شود 
عالمان دین باید )به عنوان تحصیل مقدمه واجب( 
و  اجتماعی  بسیج  و  دیــنــی  قـــدرت  تحصیل  بـــرای 
پشتوانه های تشکیالتی بکوشند و به ایجاد مرکزیت 

مراتب هویت حوزه ای

مرتبه سوممرتبه دوممرتبه نخست

۱. تبیین کنندۀ دین
۲. تبلیغ و ترویج کنندۀ دین
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معتقــد بــه رهبــری و تحقق بخشــی بــه دیــن در 
همــۀ ســاحت های ممکــن یــا همــان »اقامــه 

کثــری دیــن« از طریــق؛ حدا
گســترش و  ۱. ورود بــه عرصــۀ سیاســی بــرای 
حمایــت از دیــن چــه بــه صــورت هم گــرا و یــا 

گــرا بــا قــدرت سیاســی؛ وا
۲. تأسیس حکومت اسالمی؛

۳. بســط و اســتمرار نظــام امامــت و والیــت و 
ســرانجام تأســیس تمــدن نویــن اســالمی.

هویت اقتضاییهویت اصلی و شأنی

کمینه                                                                                                                                                      هویت بیشینه  هویت 
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دینی و قدرت مرکزی دینی ... 
وظایف  بتوانند  تــا  بــپــردازنــد، 
الهی و اجتماعی خود را انجام 
ــده ای دیگر،  ــا عـ دهـــنـــد.«۱۶ ام
نــوآمــد و خوانش  نــگــرش هــای 
ــد.  دارن دیــن  از  اجتماعی تری 
ــده هــای  ــدی ــب بـــا پ ــل ایـــنـــان اغ
کــه جــوامــع اســالمــی را  مـــدرن 
مواجهه  ساخته،  خــود  درگــیــر 
دارنـــد و بـــرای پــاســخ گــویــی به 
ــی از  ــاش مــســائــل اجــتــمــاعــی ن
ــشــی عــیــنــی تــر به  ــوی ــا، پ ــ ــ آن ه
اجتماع و خوانشی اجتماعی تر 
ــی دارنــــد.  ــن ــای دی ــوزه هــ ــ از آم
اجتماعی  امــر  از  دســتــه،  ایــن 
می کنند،  ــازگــشــت  ب ــن  دیـ بــه 
که از درون  برخالف دسته اول 
را  اجتماعی  موضوعات  دیــن، 
می یابند. بسیاری از مصلحان 
سیدجمال  مانند  اجتماعی 
کبی، رشیدرضا  اسدآبادی، کوا
دوران  در  و  ــبــنــاء  ال حــســن  و 

سایر  و  مشروطه  علمای  همچون  ایـــران  در  اخــیــر 
کنش گران حوزوی در دوران پیش و پس از انقالب در 
حرکت های اصالحی خود، چنین نگرش و کنش گری 

کرده اند.    را تجربه 
مرتبه سوم، انتظاری بیشینه از هویت حوزه ای 
کالن حوزه در  که برخی رسالت  ارائه می کند. آن گونه 
عصر غیبت را »پاسخ گویی به نیازهای ثابت و عصری 
بشر به دین« و به طور خالصه »اقامۀ دین« می دانند. 
ازاین منظر، روحانیت نهادی است که غایت و هدف 
هر  در  والیــت  و  امامت  نظام  استمرار  و  »بسط  آن، 
سطح ممکن« است. ازاین رو، غیر از فهم و دریافت 
به  تحقق بخشی  و  رهــبــری  سنگین  وظیفۀ  دیــن، 
»اقامۀ  همان  یا  ممکن  ساحت های  همۀ  در  دین 
مــی بــاشــد.۱۷  آنـــــــان  دوش  ــر  ب ــن«  دیـ کــثــری  حــدا

بدین ترتیب، حوزه های علمیه 
استنباط  و  شناخت  بــر  عـــالوه 
روشمند مــعــارف دیــنــی، دفــاع 
ــالغ،  ــ اب و  ــن  ــ دی از  حــفــاظــت  و 
دیــن،  تــرویــج  و  تبلیغ  تبیین، 
مــی بــایــســت هـــم بــــرای ایــجــاد 
کنند  تــالش  اســالمــی  حکومت 
زمینه های تحقق تمدن  و هم 
ایــن  ســـازنـــد.  مهیا  را  ــی  ــالم اس
جنبه از هویت حــوزه ای، امری 
مراجعه  بــا  کــه  اســت  اقتضایی 
ــیــز قــابــل  ــخــی ن ــاری بـــه تــجــربــۀ ت
انتظارات  می باشد.  مشاهده 
»عصری« از حوزه، تنها به امور 
اما  نمی شود؛  منتهی  سیاسی 
عــرصــۀ ســیــاســت بــه شـــدت آن 
ــر خـــود ســاخــتــه اســت.  ــی را درگ
گــاهــی حــوزویــان بـــرای بسط و 
آن  از  و حفاظت  گسترش دین 
کــارزار سیاسی می شوند و  وارد 
گاهی سیاست، آنان را وادار به 
حضور در این عرصه می سازد. 
البته خوانش هایی از دین، همانند آنچه در گفتمان 
انقالب اسالمی ظاهر شد، رسالت »اقامۀ دین« را در 
تأسیس حکومت دینی و فراتر از آن تمدن اسالمی 
اســت.  داشــتــه  انتظار  دینی  عالمان  و  حــوزویــان  از 
که وجه سیاسی هویت حوزوی  البته در این مرتبه 
برجسته شده است، باید گفت که کنش گری سیاسی 
به  دیــن  گسترش  و  تحقق  وسیلۀ  بلکه  هــدف،  نــه 

شمار می آید.  

هویت حوزه ای و سیاست ورزی
تجربه  بــه  مــتــون  در  بسیار  و  شــده  گفته  بــارهــا 
ــت.  ــده اسـ ــ ــاره ش ــ ــ ســـیـــاســـت ورزی روحـــانـــیـــت اش
تحلیل های فراوان و در عین حال آمیخته با ذهنیت ها 
گزیر افراد، همواره حاشیه هایی را دربارۀ  و اغراض نا

گــی هــاى مــبــارزات    یکی از ویــژ
ــر  ــایـ ــد سـ ــ ــن ــ ــان ــ روحـــــانـــــیـــــت م
جــنــبــش هــاى ســیــاســی دیــگــر، 
ســازمــان یــافــتــۀ  کمتر  خصلت 
گـــی  ــن ویـــژ ــ آن مـــی بـــاشـــد. ایـ
مــوجــب شــد تــا بــه رغــم گسترۀ 
ــاد، اعـــضـــاى آن بـــه آســانــی  ــ زیـ
این،  و  نباشند  قابل تشخیص 
ضربه پذیرى  میزان  نهایت  در 
کــمــتــر مـــی کـــرد. تعلق  آنــــان را 
ــبــش، بــیــشــتــر به  ــه جــن ــان بـ ــ آنـ
اجتماعی  بینش  از  طــرفــدارى 
ــا اصــــول اعــتــقــادى خاصی  و ی
ــا  ــد کــــه هــمــان مــــربــــوط مــــی شــ
اعتقادات شیعی و تبعیت کامل 
که  ــان از مــراجــع تقلید بـــود  آنـ
براساس آن بــراى مشارکت در 
فــعــالــیــت هــاى ســیــاســی آمـــاده 

می شدند
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شیعه  روحانیت  میان  نسبت 
ــا نــظــر و عــمــل ســیــاســی پدید  ب
آورده است. بدون آن که خود را 
درگیر آن حاشیه ها سازیم، باید 
تاریخ دو قرن  که  کنیم  اذعــان 
گذشته گواه روشنی بر ورود آنان 
ــوده اســت.  ــور ســیــاســی بـ بــه امـ
روس  و  ــران  ــ ایـ جــنــگ هــای  از 
و  کو  تنبا نهضت های  تا  گرفته 
مشروطیت و ملی  شدن صنعت 
نفت در ایران و انقالب ۱۹۲۰ در 
عراق و سرانجام انقالب اسالمی 
ــرد و  ایــــران و ســایــر مــســائــل خـ

امتزاج داده  امــور سیاسی  به  را  روحانیت  که  کالنی 
ــا در  اســت. امــا آنچه محل پرسش اســت ایــن کــه آی
بر  را  رفتار سیاسی خود  روحانیت  و  گذشته، حــوزه 
مبنای کنش نهادی تنظیم می کردند و یا کنش گران 
مشارکت جو،  عــالــمــان  و  مــراجــع  همچون  خــاصــی 

سامان سیاسی را پیش می بردند؟ 
 حضور روحانیت در فرآیندهاى سیاسی تا پیش 
خود  به  بسیارى  نشیب هاى  و  فــراز  چهل،  دهــۀ  از 
دیــده بــود. مــبــارزات روحانیت تا آن زمــان، به طور 
با  و مبارزه  اســالم  از شریعت  بر دفــاع  عمده مبتنی 
کمان جور )استبداد( و سلطۀ اجانب )استعمار(  حا
بود. این در حالی بود که حرکت هاى آنان تغییر نظام 
سیاسی را دنبال نمی کرد. براین اساس، در مقاطع 
هستیم  شاهد  را  خیزش هایی  تــاریــخــی،  مختلف 
ایفا  آن هــا  در  برجسته اى  نقش هاى  روحانیون  که 
که  می کنند؛ اما مشکل سازمان روحانیت این بود 
گیر در میان آنان نبود و  تفکر سیاسی، یک تفکر فرا
این امر ناشی از شرایط مختلف تاریخی - مانند وجود 
تعریض حکومت هاى استبدادى نسبت  و  اختناق 
مبارزات،  نتایج  از  آنــان  سرخوردگی  روحانیت،  به 
از عدم نهادینگی  وجود مشکالت ساختارى ناشی 
شکاف  و  ناپیوسته  و  کنده  پرا جریان هاى  وجــود  و 
اجتماعی  سیاسی،  کــارویــژه هــاى  و  آمــوزه هــا  میان 

آنان- می باشد.۱۸ 
اعــتــراض هــاى  جـــریـــان  در 
ــا آغــاز  ابــتــدای دهـــه چــهــل و ب
ــراى  ب خمینی،  امـــام  نهضت 
ــاریــخ مــبــارزات  ــار در ت ــیــن ب اول
ــع  ــت، عــلــمــا و مــراج ــیـ ــانـ روحـ
گسترده،  دینی در یک ائتالف 
ــم را  ــ ــ ــــرى مـــخـــالـــفـــان رژی ــب رهــ
یک پارچه  و  گرفتند  بــرعــهــده 
کــشــور  ســیــاســی  صــحــنــۀ  وارد 
شــدنــد. آیـــة اهلل  خــامــنــه اى در 
»در  می گوید:  خود  خاطرهای 
آن زمان دستگاه با یک حادثۀ 
غیرمنتظره روبه رو شده بود؛ یک حادثۀ ناشناخته 
... روحــانــیــون در هیچ امــرى تــا آن روز بــه صــورت 
بنابراین،  نداشتند.  حضور  دسته جمعی  و  عمومی 
کنه قضایا را درک نکند.«۱۹  که  دستگاه حق داشت 
از این پس، روحانیت در رویکردی تازه به سیاست، 
سیاسی  سازمان  آن که  بدون  یافت  نهادی  نگرشی 

شود.
ــارزات روحــانــیــت مانند  مــب گــی هــاى  ویــژ از  یکی 
کمتر  خصلت  دیــگــر،  سیاسی  جنبش هاى  ســایــر 
گی موجب شد  این ویژ سازمان یافتۀ آن می باشد. 
قابل  آسانی  به  آن  اعضاى  زیــاد،  گسترۀ  به رغم  تا 
تشخیص نباشند و این، در نهایت میزان ضربه پذیرى 
کمتر می کرد. تعلق آنان به جنبش، بیشتر به  آنان را 
اعتقادى  اصــول  یا  و  اجتماعی  بینش  از  طــرفــدارى 
که همانا اعتقادات شیعی و  خاصی مربوط می شد 
براساس  که  از مراجع تقلید بود  آنان  کامل  تبعیت 
آمــاده  سیاسی  فعالیت هاى  در  مشارکت  بــراى  آن 
می شدند.۲۰ البته این بدان معنا نیست که روحانیت 
از یک چارچوب اصولی براى مبارزات خود برخوردار 
که  نبوده است، بلکه درست برعکس، امام خمینی 
طالیه دار این موج جدید بر ضد نیروهاى استبداد 
بود، براساس خطوط اصلی تفکر سیاسی خود، به 
طور بنیادین، رفتار سیاسی خود را تنظیم و عرضه 

پیش از این دوران، روحانیون 
مــــشــــارکــــت جــــو، بـــیـــشـــتـــر بــه 
دولــت ســتــیــزی و دولــت گــریــزی 
پیروزی  با  اما  می اندیشیدند؛ 
ــقــال  ــت ــقــــاب اســــامــــی و ان ــ ان
اندیشۀ  انقابیون،  به  قــدرت 
دولت سازی، مهم ترین مبنای 
ــان  کــنــش ســیــاســی در مــیــان آن

بود.
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که  نمود و پیروان وى نیز خود را مکلف می دانستند 
کنند. در همین چارچوب اعتقادى عمل 

رخداد انقالب اسالمی به آفرینش نظم جدیدی 
میان  رابطه  و  انجامید  دینی  ارزش هــای  بر  مبتنی 
روحانیت و نظام سیاسی، رابطه ای هم پیوند شد. 
پیش از این دوران، روحانیون مشارکت جو، بیشتر 
به دولت ستیزی و دولت گریزی می اندیشیدند؛ اما با 
پیروزی انقالب اسالمی و انتقال قدرت به انقالبیون، 

ــۀ دولــــــــت ســــــــازی،  ــ ــشـ ــ ــدیـ ــ انـ
کــنــش  ــای  ــنـ ــبـ ــن مـ ــریـ ــم تـ ــهـ مـ
ــود.  ــان ب ســیــاســی در مــیــان آنـ
ــال روحـــانـــیـــون در  ــع ــور ف ــض ح
سازه های حکومت و مناسبات 
آنان با نظام سیاسی، شرایطی 
در  دخـــالـــت  کـــه  آورد  پـــدیـــد 
ســیــاســت، مــفــهــومــی فـــراتـــر از 
نظارت و ارشاد یافت و آنان در 
اجــرا  و  سیاست گذاری  عرصۀ 
گــســتــرده ای  ــیــز، نــقــش هــای  ن

گرفتند. برعهده 
ــی، احـــتـــمـــال  ــ ــل ــ ــورک ــ بــــه ط
دخالت روحانیون در سیاست 
از  سیاسی  کــنــش هــای  ــروز  بـ و 
ــان، بـــه چــنــد عــامــل  ــ ســـوی آنـ

بستگی دارد:

۱. هرچه داعیه های سیاسی و اجتماعی مذهب 
زندگی  باشد، احتمال دخالت روحانیون در  بیشتر 

سیاسی بیشتر می شود؛
۲. هرچه روحانیون یک مذهب، به عنوان یک 
نیروی سیاسی از نظر تاریخی، موقعیت ممتاز و قوت 
بیشتری داشته باشند، احتمال دخالت مستقیم و 

گستردۀ آن ها در سیاست افزایش می یابد؛
۳. هرچه امکان تعبیر و تفسیرپذیری مذهب و 
متحول  شــرایــط  بــا  آن  تطبیق 
توانایی  باشد،  بیشتر  تاریخی 
ــۀ  ــل ــداخ ــون بــــــرای م ــ ــی ــ ــان ــ روح
افزایش  سیاست  در  مستقیم 

می یابد؛
۴. هرچه نهادهای مذهبی، 
منسجم تر  و  ســازمــان یــافــتــه تــر 
باشند، توانایی روحانیت برای 
بیشتر  ســیــاســت  در  دخـــالـــت 

می شود. ۲۱
ــی  ــاسـ ــنـ ــه شـ ــونـ گـ دربــــــــــــارۀ 
آن  نـــســـبـــت  و  روحـــــانـــــیـــــت 
بـــــا ســــیــــاســــت، بـــحـــث هـــای 
گرفته اســت.  ــی صـــورت  ــراوان ف
ــلـــب، مــنــطــق مــحــقــقــان در  اغـ
ــر پایۀ  گــونــه شــنــاســی هــا، ب ایـــن 
کــردارهــا و پــنــدارهــای افـــراد و یا 

گیر شدن در سیاستمراتب هویت حوزه ای سطوح در 

عدم درگیـــــــری در ســـــــــیاست )غیرعالقه منــــد به ســــــــیاست(مرتبۀ نخست

مرتبۀ دوم
از دخالــت محــدود از سیاســت بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر تصمیمــات 
سیاســی تــا عالقه منــد بــه مشــارکت فعــال اجتماعــی دارای پیامدهــای 

سیاســی 

مرتبۀ سوم
مشــارکت فعــال سیاســی از شــرکت در بحث هــای سیاســی، عضویــت 
انفعالــی و در مرحلــۀ باالتــر، عضویــت فعــال در ســازمان های سیاســی 
کارزار بــرای تحصیــل مقامــات سیاســی و یــا داشــتن مقــام سیاســی. تــا 

کمینه

بیشینه

ضعیف

شدید

رخـــــداد انـــقـــاب اســـامـــی به 
مبتنی  جــدیــدی  نظم  آفرینش 
و  انجامید  ارزش هـــای دینی  بر 
نظام  و  روحانیت  میان  رابطه 
هم پیوند  رابــطــه ای  سیاسی، 
دوران،  ــن  ــ ای از  پــیــش  ــد.  ــ ش
روحانیون مشارکت جو، بیشتر 
به دولت ستیزی و دولت گریزی 
پیروزی  با  اما  می اندیشیدند؛ 
ــتــقــال  انـــقـــاب اســـامـــی و ان
اندیشۀ  انقابیون،  به  قــدرت 
دولت سازی، مهم ترین مبنای 
کــنــش ســیــاســی در مــیــان آنــان 

بود.
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دربــارۀ  بحثــی  دیگــران،  و  محمدحســین  طباطبائــی،   .۲
مرجعیــت و روحانیــت، شــرکت انتشــار، تهــران، ۱۳۴۱، ص۳.
روحانیــت  ســازمان  شــکل گیری  محمدعلــی،  اخالقــی،   .۳

ص۲۳.   تهــران،۱۳۸۴،  شیعه شناســی،  مؤسســۀ  شــیعه، 
روحانیــت  ســازمان  تطبیقــی  مطالعــۀ  علــی،  الشــیخ،   .۴
فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه  ص۸۹،  تشــیع،  و  کاتولیــک 

.۱۳۹۵ قــم،  اســالمی، 
دائرة المعــارف  علمیــه«،  »حوزه هــای  محســن،  الویــری،   .۵
آمــوزش عالــی ص۳۶۸، زیــر نظــر نادرقلــی قورچیــان و دیگــران،  

بنیــاد دانشــنامه بــزرگ فارســی، تهــران، ۱۳۸۳ .
روحانیــت،  رهبــری،  والیــت،  محمــد،  بهشــتی،  حســینی   .۶

تهــران،۱۳۸۳. بقعــه،  ص۳۷۷-۳۷۴، 
روحانیــت  ســازمان  تطبیقــی  مطالعــۀ  علــی،  الشــیخ،   .۷

ص۹۳. تشــیع،  و  کاتولیــک 
۸. بــرای مشــاهدۀ نمونه هایــی از ایــن برداشــت، ر.ک: »نشــریۀ 

پیــام حــوزه«، ص۱۰۴،  زمســتان ۱۳۷۵، ش۱۲.
میــدان  ســوی  )بــه  همگــی  مؤمنــان  نیســت  شایســته    .۹
کــوچ  گروهــی از آنــان، طایفــه ای  کننــد. چــرا از هــر  کــوچ  جهــاد( 
نمی کنــد )و طایفــه ای در مدینــه بمانــد(، تــا در دیــن )و معــارف 
گاهــی یابنــد و بــه هنــگام بازگشــت بــه ســوی  و احــکام اســالم( آ
قــوم خــود، آن هــا را بیــم دهنــد؟! شــاید )از مخالفــت فرمــان 

کننــد )س توبــه، آیــه ۱۲۲(. پــروردگار( بترســند و خــودداری 
فــی  والمرجعیــه  الشــیعه  حــول  محمدعلــی،  ۱۰.تســخیری، 
الوقــت الحاضــره، ص۱۹۲،  المجمــع العالمــی الهــل البیــت)ع(، 

قــم،۱۴۲۲.
۱۱. حســینی بهشــتی، محمــد، والیــت، رهبــری، روحانیــت، 

ص۳۸۱-۳۷۹.
۱۲ . فالطائفــة عبــارٌة عــن جماعــٍة لهــم ارتبــاٌط وســائقٌة وحرکــٌة 
وتــردٌد الــی الجانــب الــذی هــو المنظــور )مصطفــوی، حســن، 
بنــگاه  الکریــم، ج۷، ص۱۴۴،   القــرآن  کلمــات  فــی  التحقیــق 

کتــاب، تهــران، ۱۳۶۰(. ترجمــه و نشــر 
دائرة المعــارف  علمیــه«،  »حوزه هــای  محســن،  الویــری،   .۱۳

آمــوزش عالــی، ص۳۶۹.
۱۴.  موســوی خمینی، روح اهلل، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۷۴،  

عــروج، تهران، ۱۳۸۹.
روحانــی، ص۲۹،   ۱۵. حکیمــی، محمدرضــا، هویــت صنفــی 

دفتــر انتشــارات اســالمی، قــم، ۱۳۶۱.
۱۶. همان، ص۵۵. 

گرچه  جماعت هایی از روحانیون قرار داشته است. ا
این منطق قابل دفاع است، اما نکتۀ درخوری وجود 
دارد که گاهی از آن غفلت می شود و آن، سطح  بندی 
امر سیاست و میزان درگیر شدن در سیاست است. 

ــۀ  ــط ــود، راب کـــه مـــشـــاهـــده مــــی شــ هـــمـــان گـــونـــه 
سطح  و  ــوزه ای  حـ هویت  مــراتــب  میان  مستقیمی 
درگیرشدن در سیاست وجود دارد. آنانی که حوزوی 
تــرویــج آن  کسب مــعــارف دیــنــی و  بـــودن را تنها در 
می دانند، اساسًا عالقه ای به سیاست از خود نشان 
نمی دهند. البته این عدم دخالت مربوط به علمای 
که به دلیل محدودیت های سیاسی  حاشیه نشینی 
کنار  سیاسی  کــارزارهــای  از  کمان  حا فــشــارهــای  و 

رفته اند نمی شود. 
شدت  با  که  حــوزوی  عالمان  نیز  دوم  مرتبۀ  در 
هستند،  اجتماعی  کنش  بــه  عالقه مند  ضعف  و 
با  آنــان  کنش گری  به طور معمول  که  قــرار می گیرند 
سیاست، نقاط تالقی پیدا می کند و در مرتبۀ بعد، 
کنش گران عالقه مند به مشارکت فعال سیاسی قرار 

دارند.
که فهم موقعیت  گفت  در یک جمع بندی باید 
روحانیون، بستگی تامی به موقعیت نهاد دین دارد. 
ضددینی  یا  و  غیردینی  رفتارهای  انقالب،  از  پیش 
تــجــددگــرا،  نــیــروهــای اجتماعی  بــرخــی  و  کــمــان  حــا
کنش گران حــوزوی را برای اقامۀ دین به  بخشی از 
انقالب،  از  پس  شرایط  اما  کشاند؛  سیاست  عرصۀ 
بــرای دین و دیــن داری پدید  موقعیت برجسته ای 
دین  نــهــاد  ــروزه  امــ کــه  اجتماعی  نــقــش هــای  آورد. 
عهده دار آن گشته، بسیار فراتر از نظام تعلیم و تربیت 
و تبلیغ دینی اســت. تغییر موقعیت نهاد دیــن، به 
ساخت  و  انجامیده  روحانیون  موقعیت  دگردیسی 

هویت جدیدی برای حوزویان رقم زده است. 
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جایگاه شناســی  حــوزه؛  بــه  نگاهــی  ســعید،  هاللیــان،   .۱۷
شــیعه،   علمیــۀ  حوزه هــای  و  روحانیــت  تحلیلــی  توصیفــی- 

قــم،۱۳۹۳. فــردا،  کتــاب  ص۵۱-۵۰، 
۱۸. زهیــری، علیرضــا، عصــر پهلــوی بــه روایت اســناد، ص۲۴۴، 

نشــر معارف، قــم، ۱۳۷۹،۱۳۷۹.
گــذرى بــر »نهضــت امــام«  ۱۹. خامنــه ای )آیــة اهلل(، ســیدعلی، 
از زبــان مقــام معظــم رهبــرى، »مجلــۀ پانــزده خــرداد«، ش۱۴، 

ص۷۰، ۱۳۸۶.
۲۰. مفهــوم به کارگرفتــه شــده در جنبــش، براســاس برداشــتی 
اســت از تــام باتامــور، جامعه شناســی سیاســی، ص۵۶، ترجمــۀ 

کیهــان، تهــران، ۱۳۶۶. کاشــانی،  منوچهــر صبــورى 
ص۲۲۲،   سیاســی،  جامعه شناســی  حســین،  بشــیریه،   .۲۱

تهــران،۱۳۷۶. نــی، چــاپ ســوم،  نشــر 


