تأملی بر چالش منزلت
حقوقی و رسالت انقالبی
روحانیت
در نظریه جمهوری اسالمی

گــران تار یــخ ایــران ،روحانیــت شــیعه را برخــاف روحانیــت
بســیاری از تحلیل ِ
اهلســنت ،نهــادی مدنــی و البتــه «متحــد جامعــۀ مدنــی» و نــه «متحــد دولــت» تلقــی
ً
کردهانــد .در واقــع جــز در معــدود مــواردی در دورههایــی از صفویــه (عمدتــا در اواخــر)
و قاجــار (در اوایــل) کــه پیونــد نزدیکــی میــان «نهــاد دیــن» و «نهــاد ســلطنت» پدیــد
میآیــد ،در باقــی مــوارد چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ عملــی ،روحانیــت شــیعه
یشــود .البتــه
بــه عنــوان مدافــع جامعــۀ مدنــی شــیعی و منتقــد نهــاد قــدرت ظاهــر م 
عبدالوهاب فراتی
وجــه انتقــادی روحانیــت نیــز هــر از گاهــی تحــت تأثیرهــای شــرایط سیاســی بــه صــورت
دانشیار پژوهشگاه
«بیمهــری» یــا «بیاعتنایــی» بــروز میکــرد کــه از نظــر بســیاری از نواندیشــان ســالهای
اسالمی
فرهنگ و اندیشه
پیــش از انقــاب اســامی ،مــورد انتقــاد قــرار میگرفــت ،امــا بــا آغــاز نهضــت اســامی،
وجــه انتقــادی روحانیــت خصلتــی «صر یــح» و «علنــی» بــه خــود گرفــت کــه در آن ایــام،
ایــن «رســالت» را «حرکــت انقالبــی» و ایــن دســته از روحانیــان را «روحانیــت انقالبــی»
دشــدۀ وجــه مدنــی
یبــودن» وصــف تشدی 
مینامیدنــد .بــه ســخنی دیگــر« ،انقالب 
ایــن نهــاد بــود کــه در درون نهضــت اســامی بــارور شــده بــود ،امــا بــا پیــروزی انقــاب
اســامی کــه بخشــی از روحانیــت انقالبــی جــذب ارکان حکومتــی شــدند ،بهتدر یــج
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وجــه مدنــی آن تحتالشــعاع وجــه حکومتــی آنــان در نظریــۀ حکومــت اســامی منعکــس شــده در
قــرار گرفــت و مفهــوم انقالبیبــودن ،دچــار تحــول شــد قانــون اساســی ایــران اســت .مطابــق آنچــه دربــارۀ
و حتــی در پــارهای از مــوارد ،هویــت خویــش را از دســت ایــن مفاهیــم وجــود دارد ،فقیهــان واجــد وظایفــی
داد و حتــی بــر وضعیــت انقالبــی «روحانیــان خــارج از
روشــن در ســاختارهای سیاســی حکومتیانــد و
قــدرت» نیــز تأثیرهایــی بســزایی نهــاد .اینــان نیــز در
میــان «حمایــت از نظــام اســامی» و «حراســت از وجــه بــه روشــنی میتواننــد در اضــاع مختلــف حکومــت
مدنیــت» نهــاد خــود ،مانــده بودنــد کــه چــه روی ـهای دینــی مشــارکت کننــد .فــار غ از ایــن گــروه ،بخــش
درپیشگیرنــد .از یــک ســو« ،تــداوم وجــه مدنــی نهــاد عظیمــی از روحانیــان قــرار دارنــد کــه فاقــد چنیــن
ً
ً
روحانیــت» احیانــا آنــان را در موقعیــت اپوزیســیون نقشــی ســازمانی در حکومتانــد و معمــوال نیــز بــه
قــرار مــیداد و از ســوی دیگــر ،حمایــت همهجانبــه انجــام رســالتهای ســنتی خــود ،یعنــی فهــم دینــی و
آنــان از نظــام سیاســی نیــز آنــان را «محافظــهکار» ترویــج آن همــت میگمارنــد .بــا ایــن وجــود ،همــواره
مینمــود .ایــن دو راهــی ،ســبب میشــد کــه ایــن
ایــن پرســش وجــود دارد کــه رســالت انقالبــی هــر دو
پرســش مطــر ح شــود کــه روحانیــت در شــرایط پــس از
نهضــت چگونــه میتوانــد وجــه مدنــی  -انقالبــی خــود گــروه از روحانیــان در قبــال نظــام جمهــوری اســامی
را حفــظ کنــد تــا «شــرایط در قدرتبــودن یــا نبــودن» چیســت؟ و آنــان بایــد چــه وظایفــی برعهــده گیرنــد؟
آن را بــه محــاق نکشــاند؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ،در پاســخ بــه ایــن پرس ـشهای کلیــدی ،انظــار
رســالت ایــن نوشــتار اســت.
گونا گونــی وجــود دارد کــه ازجملــه میتــوان بــه طــرح
«روحانیــت انقالبــی» پرداخــت تــا شــاید پاســخی بــه
مقدمه
ایــن پرســش باشــد .در ایــن نوشــتار تــاش شــده
بــدون تردیــد ،عالمان دینی
اســت تــا رســـــــــالت انقالبــی
در نظریــۀ جمهــوری اســامی
روحانیــان داخــل و خــارج از
ب ــدون تــردیــد ،عــال ـمــان دینی
از نقـ ـ ــش و جایــگاه واالیــی
قــدرت ،بررســی و نحــوۀ تعامــل
در نـظــریــۀ جـمـهــوری اســامــی
برخـ ـ ـ ـ ـــوردارند .ایـ ـ ـ ــن جایــگاه
آنــان بــا نظــام اســــــامی مــورد
از نــق ــش و ج ــایـ ـگ ــاه واالی ـ ــی
کــه در مفاهیــم متعــددی در
توجــه قــرار گیــــــــرد .بــه همیــن
بــرخــوردارنــد .ایــن جایگاه که
قانــون اساســی انعــکاس یافته،
دلیــل ،ایــن مقالــه میکوشــد
در مفاهیم متعددی در قانون
نقــش بنیـ ـــادینی در نظـ ـ ـ ـ ــریۀ
در ذیــل دو عنــوان:
اساسی انعکاس یافته ،نقش
پشــتیبان ق ـ ـ ـــانون اسـ ـ ـــاسی
 .1من ـ ـ ـ ــزل ــت حقـــــــــــــوقی
بنیادینی در نظریۀ پشتیبان
دارنــد .واژگانــی مثــل فقــه و
روحانیــت در نظریــۀ جمهــوری
قـ ـ ــانـ ـ ــون اسـ ـ ــاسـ ـ ــی دارن ـ ـ ـ ــد.
فقهــا در قوانیـ ـ ــن جمهــوری
اســامی؛
واژ گ ــان ــی مـثــل فـقــه و فـقـهــا در
اســامی ،ابرمفاهیمیانــد کــه
 .2من ـ ـ ـ ـ ـ ــزلت انقـــــــــــابی
قــوان ـیــن ج ـم ـهــوری اســامــی،
نقــش ســازندهای در نظریــۀ
(غیرحقـ ـــوقی) روحــــــــانیت در
اب ــرمــف ــاهــیــمــیان ــد کـ ــه نـقــش
جمهـ ـ ـــوری اسـ ـ ـــامی دارنــد.
جمهــوری اســامی ،بــه بررســی
سازندهای در نظریۀ جمهوری
ابرمفهــوم بــه ایــن معنــا کــه
تعامــل روحانیــت انقالبــی بــا
اسالمی دارند.
معنایــی نهفتــه در آن اســت که
نظــام اســامی بپــردازد.
تعیینکنن ـ ـــدۀ چارچوبهــای
مع ـ ـ ـ ـــنایی دیگــر مف ـ ـ ـــاهیم
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اســامی ایــران ارزش حقوقــی
 .1روحانیــت در قــدرت
نــدارد ،امــا زمینهســاز اصــول
و مشــکلۀ انقالبیمانــدن
بــه غ ـیــر از واژۀ «روحــان ـیــت»،
۴
قانــون اساســی اســت .در
نهــاد روحانیــت
ک ـل ـم ـ ــات «فـ ـقـ ـه ــا»« ،ف ـق ـهــای
 .1-1منزلـ ـ ــت حقـ ـ ـ ـ ــوقی
ایــن مقدمــه ،ضمــن شــرح
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل»« ،ف ـق ـهــای جــامــع
روحانی ـ ـ ـ ـ ــت در نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــریۀ
مختصــری از مبــارزات و طلیعــۀ
الـشـ ـــ ــرایــط»« ،فـقـهــای واجـ ــد
جمهــوری اس ـ ــامی
نهضــت اســامی ایــران و نیــز
الشرایط»« ،علمای اســام»،
برخــاف قوانیــن اساســی
عوامــل شــکلگیری آن ،از
«العلماء» و «مراجع تقلید» نیز
و عــادی مشــروطیت کــه از
واژۀ «روحانیــت» و «روحانیــت
در مقدمه و متن قانون اساسی
واژۀ روحانیــت اســتفاده نشــد
مبــارز» هــم اســتفاده شــده
ج ـم ـه ـ ــوری اس ــام ــی ب ــه ک ـ ــار
و بــه ج ـ ـ ـ ـــای آن از کلمـ ـــات
اســت .جملــۀ «در نهضتهــای
رفتـ ـهاند که استعمـ ــال آنها
"حجــج اسـ ـ ـ ـــام"" ،علمـ ـــای
اخیــر ،خــط فکــری اســامی و
نــه تفـ ـ ــننی ،بلکه بــار معنایی
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـــام"" ،مجتـ ـ ـ ـــهدان" و
رهبــری روحانیــت مبــارز ســهم
خاصی دارد.
"فقهــای متدینــان" ســخن بــه
اصلــی و اساســی را برعهــده
میــان آمــد ،در مقدمــۀ قانــون
داشــت» ،نشــان میدهــد کــه
اساســی و نیــز قوانیــن عــادی
ایــن واژه در فرهنــگ حقــوق
۵
جمهــوری اســامی ،از ایــن اصطــاح بســیار اســتفاده جدیــد ایــران جــا افتــاده و رســمیت یافتــه اســت.
شــده اســت .در اصــل دوم متمــم قانــون اساســی گرچــه مــراد از واژۀ «روحانیــت» در قوانیــن جمهــوری
مشــروطه کــه میبایســت تمــام «مــواد قانونیــۀ اســامی ایــران ،همــۀ افــرادی اســت کــه ایــن عنــوان
آن مخالفتــی بــا قواعــد مقدســۀ اســام و قوانیــن بــر آنــان صــدق میکنــد؛ اعــم از اینکــه مرجــع تقلیــد
موضوعــۀ حضــرت خی ـ ــراالنام؟ص؟ نداشــته باشــد ،یــا در ســطوح پایینتــر حــوزه قــرار گرفتــه باشــند؛
تشــخیص چنیــن مخالفتــی ب ـ ــر عهــدۀ علـ ـ ـ ـ ــمای امــا در مــادۀ  16آییننامــۀ دادســراها و دادگاههــای
اعــام نهــاده شــد تــا تعــدادی از مجتهدیــن و فقهــای ویــژۀ روحانیــت نیــز گفتــه شــد اســت« :روحانــی
متدینیــن کــه مطلــع از مقتضیــات زماننــد بــر مــوادی بــه کســی اطــاق میگــردد کــه ملبــس بــه لبــاس
کــه در مجلــس عنــوان میشــود بــه دقــت مذا کــره روحانیــت باشــد یــا در حــوزه مشــغول تحصیــل باشــد
ً
و غــور نمــوده و هریــک از آن مــواد ُمعنونــه کــه یــا ا گــر بــه کار دیگــری مشــغول اســت ،عرفــا روحانــی
مخالفــت بــا قواعــد مقدســۀ اســام داشــته باشــد را محســوب گــردد ۶ ».در ایــن آییننامــه کــه در مــورخ
رد نماینــد تــا عنــوان قانونیــت پیــدا نکنــد ۱».البتــه  1369/5/14بــه تصویــب مقــام معظــم رهبــری
بــه غیــر از هیئــت نظــارت بــر مصوبــات مجلــس ،رســیده اســت ،روحانیبــودن مقیــد بــه لبــاس ویــژۀ
قشــر روحانیــان نیــز در قــوۀ مقننــه نیــز مشــارکت آنــان نشــده اســت.
بــه غیــر از واژۀ «روحانیــت» ،کلمــات «فقهــا»،
جســته و بــه عنــوان مثــال از مجمــوع  161نماینــدۀ
دورۀ اول مجلــس شــورای ملــی 47 ،نفــر یــا حــدود «فقهــای عــادل»« ،فقهــای جامــع الشــرایط»،
 29درصـ ـ ـــد از علمــا و طالب۲بــه نم ـ ـــایندگی برگزیــده «فقهــای واجــد الشــرایط»« ،علمــای اســام»،
ش ـ ـ ـــدند ۳.گرچــه مقدمــۀ قانون اس ـ ـــاسی جمهوری «العلمــاء» و «مراجــع تقلیــد» نیــز در مقدمــه و

گرفــت و بــه راحتــی از کنار آنها

فقیه/فقهیــان را در جایگاهــی
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متــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی بــه کار عبــور کــرد .ا گــر در متمــم قانــون اساســی مشــروطه،
رفت ـ ـ ـ ـهاند کــه استعم ـ ـــال آنهــا نــه تف ـ ـ ـــننی ،بلکــه علمــای اعــام در هیئــت نظــارت بــر مصوبــات
نکــه منظــور مجلــس شــورای ملــی ،حضــور بــه هــم میرســاندند،
بــار معنایــی خاصــی دارد .گذشــته از ای 
از ایــن واژگان چیســت و مصــداق آنهــا کــدام ولــی مفهــوم «فقیــه» در کلیــت آن قانــون ،مفهومــی
اســت ،بــه ن ـ ــظر میرســد کــه ایــن مفاهیــم نقــش ناظــر بــر کلیــۀ مفاهیــم نبــود و مأموریــت فقهــا بــا
بنیادینــی در نظریــۀ پشتیـ ـــبان قـ ـ ـ ـــانون اساســی احــراز عــدم مخالفــت قطعیــۀ مصوبــات مجلــس بــا
جمهـ ـــوری اسـ ـ ـــامی دارنــد .همچنانکـ ـ ـ ــه برخی از قوانیــن شــر ع مقــدس بــه پایــان میرســید .گرچــه
نویســندگان اشـ ـ ـــاره کردهانــد ۷،مفاهیــم بنیادیــن ،در خــارج از پارلمــان و دولــت ،روحانیــت همچنــان
مفهومهایــی نیســتند کــه بــه ســادگی چیزهایــی را بــر منصــب قضــا مینشســت و محا کــم حقوقــی در
بازگــو کننــد ،بلکــه خــود ایجادگــر چیزهــا ،ســاختارها اختیــار آنــان بــود؛ امــا دیــن و دولــت از هــم متمایــز
و نهادهایــی متناس ـباند .بــه همیــن دلیــل ،و مناصــب عرفــی و شــرعی از هــم تفکیــک شــده بــود.
واژگان فقــه و فقهــا در قوانیــن جمهــوری اســامی ،ایــن در حالــی اســت کــه مجموعــه مفاهیــم آمــده
ابرمفاهیمیانــد کــه نقــش ســازندهای در نظریــۀ در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،بــه نوعــی در
جمهــوری اســامی دارنــد .ابرمفهــوم بــه ایــن معنــا پیونــد بــا مفهــوم فقیه/فقهــا معنــا مییابنــد و تنهــا
کــه معنایــی نهفتــه در آن اســت کــه تعیینکننــدۀ میتــوان از دریچــۀ ایــن مفهــوم ،رابطــۀ میــان دو
جهــان سیاســت و مذهــب در
چارچوبهــای معنایــی دیگــر
ـران پــس از انقــاب را بیــان
ـ
ی
ا
مفاهیــم در نظریــۀ حکومــت
ِ
اب ــرمـ ـفـ ـه ــوم فـ ـق ــه/فـ ـقـ ـه ــا ،بــر
کــرد و خطــوط در هــم تنیــدۀ
ـامی منعکسشــده در
اسـ ِ
همۀ مفاهیم قــانــون اساسی
دیــن و سیاســت را بازتعریــف
قانــون اساســی ایــران اســت.
جــمــه ــوری اس ــام ــی ای ـ ــران،
کــرد .بــه ســخنی دیگــر ،ا گــر
در میــان مفاهیــم یادشــده،
هــم اش ــراف دارد و هــم اشــراب
در مشــروطه ،فقیــه تنهــا بــر
مفهــوم فقیه/فقهــا ،مفهومــی
یک ـنــد و ه ــم زم ـ ــان ،دیـ ــن و
مـ 
بخشــی از نظــم سیاســی اشــراف
ناظــر بــر کل مفاهیـ ِـم آمــده در
دولــت را بــه هــم مـیبــافــد .این
داشــت ،ابرمفهــوم فقــه/
قانــون اساسـیاند کــه اعتبــار و
در ه ــم ت ـن ـیــدهگــی ک ــه نـظــریــۀ
فقهــا ،بــر همــۀ مفاهیــم قانــون
حجیــت همهچیــز را بــه خــود
حــک ــوم ــت اسـ ــامـ ــی/والیـ ــت
اساســی جمهــوری اســامی
بــاز میگردانــد و حکومــت،
سیاسی فقیه در ایران را تجلی
ایــران ،هــم اشــراف دارد و
بــدون حضــور و وجــود او،
یبـخـشــد ،بــه نــاچــار فقیه/
مـ 
هــم اشــراب میکنــد و هــم
«طاغــوت» میشــود .بــه
فقهیان را در جــایـگــاهــی قــرار
زمــان ،دیــن و دولــت را بــه هــم
هــر حــال ،انــرژی نهفتــه در
مـیدهــد کــه برخاسته از ذات
میبافــد .ایــن در هــم تنیدهگــی
مفاهیــم بنیادیــن قانــون
نـظــریــه اس ــت و نـظــریــه ،بــدون
کــه نظریــۀ حکومــت اســامی/
اساســی جمهــوری اســامی،
حضور فقیه/فقهیان ،معنای
والیــت سیاســی فقیــه در ایــران
در مقایســه بــا قانــون اساســی
محصلی ندارد.
را تجلــی میبخشــد ،بــه ناچــار
مشــروطه را نمیتــوان نادیــده
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قــرار میدهــد کــه برخاســته از ذات نظریــه اســت را عینیــت بخشــد و شــرایطی را بــه وجــود آورد کــه
و نظریــه ،بــدون حضــور فقیه/فقهیــان ،معنــای در آن انســان بــا ارزشهــای واال و جهانشــمول
محصلــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،نقــش آنــان در اســامی پــرورش یابــد ۸».ایــن آرمــان واال ،تنهــا
ســاختار حکومــت دینــی ،بیشــتر بــه جایگاهــی کــه در ســایۀ تأســیس نهادهــا و بنیادهــای حکومتــی
آنــان در نظریــۀ حا کمیــت دوگانــۀ الهــی و مردمــی تحقــق مییابــد .براســاس تلقــی مکتبــی از حکومــت،
دارنــد ،بــاز م 
یگــردد .از ایــن رو ،حضــور روحانیــت «صالحــان ،عهــدهدار حکومــت و ادارۀ مملکــت
در ایــن ســاختار ،نــه بــه خاطــر امتیازهــای طبقاتــی /میگردنــد و قانونگــذاری کــه مبیــن ضابطههــای
گروهــی از جامعــه ،بلکــه بــه دلیــل اقتضائــات دینــی مدیریــت اجتماعــی اســت ،بــر مــدار قــرآن و ســنت
ـران بعــد از انقــاب جریــان مییابــد .بنابرایــن ،نظــارت دقیــق و جــدی
بــودن اســاس حکومــت در ایـ ِ
اســت کــه بــه طــور اجمــال بــه آن اشــاره کردیــم .از ناحیــۀ اسالمشناســان عــادل و پرهیــزکار و متعهــد
۹
در مقدمــۀ قانــون اساســی دربــارۀ شــیوۀ حکومــت (فقهــای عــادل) امــری محتــوم و ضــروری اســت».
اســامی آمــده اســت:
ایــن نظــارت کــه برخــاف نظریــۀ میــرزای نائینــی در
«حکومــت از دیــدگاه اســام ،برخاســته از موضــع انقــاب مشــروطه ،مفهومــی اعــم از نظارت/والیــت
ً
طبقاتــی و ســلطهگری فــردی ی ـ ـ ـــا گروهــی نیســت ،دارد ،عمــا پــای جمعــی از روحانیــان و فقهــای
بلکــه تبل ـ ـ ـــور آرمــان سیاســی مل ـ ـ ـــتی ه ـ ـ ـمکیش و اسالمشــناس را بــه ســاختار سیاســی بــاز میکنــد و
همفکــر اســت ک ـ ـ ــه بــه خــود
آنــان را در الیههــای مهمــی از
ســازمان میده ـ ـ ـــد تــا در
قــدرت مســتقر میســازد .ایــن
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ـ
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ـ
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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رونــد تحــول فکــری و عقیدتــی،
مناصب عبار تانــداز:
معصوم؟ع؟ است و تا از سوی
راه خــود را بــه ســوی هــدف
 .۱منصبهایــی کــه بایــد
ام ـ ـ ــام مـ ـعـ ـص ــوم؟ع؟ اذن در
نهایــی (حرکــت بــه ســوی اهلل)
نســبتی بــا شــرایط فتــوا بــا اذن
تـصــرف در ام ــور م ــردم نداشته
بگشــاید .ملــت مــا در جریـ ـ ـــان
از امــام ؟ع؟ داشــته باشــند؛
یت ــوان ــد ب ــر ام ــور
ب ــاشــن ــد ،نــمــ 
تکامــل انقالبــی خــود ،از
ایــن مناصــب کــه در والیــت
عمومی مردم والیت کند و یا به
غب ـ ـ ــاره ـــا و زنگارهای طاغوتی
سیاســی فقیــه جامعالشــرایط
داوری مرافعات بپردازد .از این
زدوده شــد و از آمیزههــای
بــر مقــدرات کشــور اســامی
رو ،فردی که به سمت ریاست
فکــری بیگانــه ،خــود را پــا ک
و نیــز والیــت بــر قضــا ،تجلــی
ً
در قـ ـ ــوۀ قــض ــائــی ــه م ـن ـصــوب
نمــود و بــه مواضــع فکــری و
مییابنــد ،عمــــــــا در اختیــار
م ـیشــود ،بــراســاس اصــل ۱۵۷
جهانبینــی اصیــل اســامی
فار غالتحصیـــــــان بلنـــــــدپایۀ
ق ــان ــوناس ــاس ــی ،بــایــد واج ــد
بازگشــت و ا کنــون بــر آن
حوزههــای مقـــــــدس شــیعی
شــرایــط ز یــر بــاشــد .۱ :مجتهد
اســت کــه بــا موازیــن اســامی،
قــرار دارنــد .بــه همیــن دلیــل،
ع ــادل بــاشــد؛ .۲آ گـ ــاه بــه امــور
جامعــۀ نمونــۀ خــود را بنــا کنــد
در مقدمــۀ قانــون اساســی
قضایی باشد؛  .۳مدیر و مدبر
بــر چنیــن پای ـهای ،رســالت
آمــده اســت« :براســاس والیــت
باشد.
قانــون اساســی ایــن اســت کــه
امــر و امامــت مســتمر ،قانــون
زمینههــای اعتقــادی نهضــت
اساســى زمینــۀ تحقــق رهبــرى
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نگهبــان ،پاســداری از احــکام
فقیــه جامعالشــرایطى را کــه
اســام و قانــون اساســی از
از طــرف مــردم بــه عنــوان رهبــر
ایــن دسته از روحانیان که در
طریــق نظــارت بــر قوانیــن و
شــناخته مىشــود (مجــارى
درون ســاخ ـتــارهــای مختلف
مقــررات مصــوب میباشــد.
االمــور بیــد العلمــاء بــاهّلل
قــدرت سیاسی حضور دارنــد،
آن قســمت از نظــارت کــه
االمنــاء علــى حاللــه وحرامــه)
باید همواره بدانند که حراست
مربــوط بــه تطبیــق قوانیــن
آمــاده مىکنــد تــا ضامــن عــدم
از دیــن و نهاد متولی دیــن ،بر
بــا شــر ع اســت ،متخصــص
انحــراف ســازمانهاى مختلــف
تهــا
دول ــت بــرتــری دارد .دولـ 
و عالــم دینــی را میطلبــد
از وظایــف اصیــل اســامى خــود
مـیآیـنــد و مــیرون ــد ،ام ــا آنچه
کــه بــه تمامــی زوایــای شــر ع
باشــد ۱۱».همچنانکــه اشــاره
باقی میماند ،دیــن اســت که
اســام واقــف بــوده باشــد؛ لــذا
خواهیــم کــرد ،واژۀ «حا کم» که
حــراســت از آن بــرع ـهــدۀ همۀ
از دوازده نفــر اعضــای شــورای
در اغلــب ادبیــات فقــه شــیعه،
روحــانـیــت اس ــت .ایــن تقدم،
نگهبــان ،شــش نفــر آنهــا
مقســمی بــرای دوگانــۀ قاضــی
یک ـنــد روحــان ـیــت در
اق ـت ـضــا م ـ 
از فقهــای عــادل و آ گاه بــه
و فرمانرواســت ،منصبــی
هــر مـ ــوردی کــه اح ـســاس کند
مقتضیــات زمــان و مســائل روز
اســت کــه عــاوه بــر جامعیــت
کــه ن ـحــوۀ حــضــورش در ارک ــان
میباشــند کــه انتخــاب ایــن
شــرایط فتــوا ،نیازمنــد اذن از
م ـخ ـت ـلــف حــک ــوم ــت ،مــوجــب
عــده بــا مقــام معظــم رهبــری
ســوی امــام معصــوم؟ع؟ اســت
تضعیف دی ــن مــیش ــود ،الزم
اســت .شــش نفــر دیگــر ،از
و تــا از ســوی امــام معصــوم؟ع؟
اســت در چنین امــری بازنگری
حقوقدانـ ـ ـ ـــان برجســــــــتهاند
اذن در تصــرف در امــور مــردم
کند.
کــه وظیـ ـــفۀ تطبیــق ّ
مصوبــات
نداشــته باشــند ،نمیتوانــد بــر
مجلــس را بــا قانــون اساســی
امــور عمومــی مــردم والیــت کند
و یــا بــه داوری مرافعــات بپــردازد .از ایــن رو ،فــردی بــه عهــده دارنــد .عــاوه بــر ایــن و براســاس اصــل
کــه بــه ســمت ریاســت در قــوۀ قضائیــه منصــوب  107قانــون اساســی ،پــس از امــام خمینــی؟هر؟ کــه
میشــود ،براســاس اصــل ۱۵۷قانــوناساســی ،بایــد توســط ا کثریــت قاطــع مــردم بــه رهبــری و مرجعیــت
شــناخته و پذیرفتــه شــد ،تعییــن رهبــر بــه عهــدۀ
واجــد شــرایط زیــر باشــد:
خبــرگان مــردم اســت و تشــخیص چنیــن فــردی
 .۱مجتهد عادل باشد؛
بــر عهــدۀ مجتهــدان نهــاده شــده اســت ۱۲.مجمــع
.۲آ گاه به امور قضایی باشد؛
 .۳مدیر و مدبر باشد.
ی تشــخیص
ت نظــام نیــز بــرا 
ص مصلح ـ 
تشــخی 
س شــورای
ی ک ـ ه مصوب ـ ۀ مجل ـ 
ت در مــوارد 
 .۲مناصبــی کــه تنهــا نســبتی بــا شــرایط مصلح ـ 
ً
ن شــر ع و
ف موازی ـ 
ن خــا 
ی نگهبــا 
ی را شــورا 
فتــوا دارد و چــون ماهیتــا مداخل ـهای آمرانــه در اســام 
ن
زندگــی مــردم نمیکنــد ،نیــازی بــه اذن امــام؟ع؟ یــا قانــون اساسـی بدانــد و مجلـس بــا در نظــر گرفتـ 
ن
ی نگهبــان را تأمیــ 
ت نظــام ،نظــر شــورا 
نــدارد ،ازجملــه ایــن مناصــب میتــوان بــه شــش مصلح ـ 
عضــو شــورای نگهبــان و نیــز اعضــای مجلــس نکنــد و مشــاوره در امــوری کـه رهبــری بـه آنــان ارجاع
خبــرگان رهبــری اشــاره کــرد .وظیفــۀ اصلــی شــورای میدهــد و ســایر وظایف ـی ک ـه در ایــن قانــون ذکــر
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شــده اســت، ب ـ ه دســتور رهبــری تشــکیل میشــود.
برخــی از اعضــای ایــن نهــاد بــه ناچــار از میــان فقهــا و
روحانیــان انتخــاب میشــوند کــه خــارج از مجمــع،
مســئولیت حکومتــی دارنــد ۱۳.بــه غیــر از ایــن مــوارد،
مناصــب و پس ـتهایی مثــل ریاســت جمهــوری و
نمایندگی مجلس شــورای اســامی که الزم اســت در
شــرایطی رقابتآمیــز بــه دســت آینــد ،اســتثنا شــده و
روحانیــان در شــرایطی برابــر میتواننــد بــا افــراد مــکال
بــه رقابــت بپردازنــد .ســاختار و نهادهــای سیاســی
اصلــی ،کــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه
دســت روحانیــان اداره میشــود و در قانــون اساســی
۱۴
جمهــوری اســامی نیــز تعبیــه شــده اســت.
 .2-1روحانیت در قدرت و الزامات انقالبیبودن
نهاد روحانیت
آنچــه اشــاره شــد از منزلــت روحانیــت در نظریــۀ
جمهــوری اســامی اســت .در ایــن نظریــه ،روحانیــت
ً
عمــا از موقعیــت مدنــی خــود خــارج و بخشــی از
ً
ســازمان سیاســت شــده و ایــن میتوانــد عمــا او
را از مــردم جــدا و در کنــار ابــزار قــدرت قــرار دهــد و
بدینگونــه ،وجــه انقالبــی و انتقــادیاش را تضعیــف
کنــد .در واقــع حضــورش در قــدرت میتوانــد او را
توجیهکننــدۀ روندهــا و رویههــای سیاســی نمایــد و
تــوان انتقــادیاش را کاهــش دهــد .از ایــن رو ،ایــن
پرســش اهمیــت مییابــد کــه آیــا انقالبیبــودن،
خصلــت مــازم روحانیــان خــارج از قــدرت اســت و
یــا اینکــه آنــان نیــز کــه در قدرتانــد بایــد انقالبــی
یشــک مــراد از انقالبیبــودن ،شــامل
بماننــد؟ ب 
هــر دو گــروه اســت .امــا آنچــه مهــم اســت ،آنکــه
انقالبیبــودن بــرای روحانیتــی کــه در قــدرت
اســت چــه مفهومــی دارد و چگونــه میتوانــد آن را
بــا منزلــت حقوق ـیاش ترکیــب نمایــد؟ بــه عنــوان
مثــال ،ولــی فقیــه کــه عالیتریــن مقــام روحانــی در
حکومــت دینــی اســت ،چگونــه انقالبــی میمانــد؟

آیــا انقالبیبــودن او تنهــا بــه ایســتادگیاش در
مقابــل نفــوذ اجانــب تقلیــل مییابــد و یــا اینکــه در
حــوزۀ داخلــی نیــز رســالتی انقالبــی دارد؟ بیتردیــد
ولــی فقیــه بایــد آخریــن ملجــأ مــردم از تعدیــات و
بیعدالتیهــای جــاری در ســازمان سیاســت و
قضــا باشــد .ایــن بدیــن معناســت کــه او در َد َوران
امــر بیــن حا کمیــت و مــردم ،بایــد طرفــدار حقــوق
مــردم در قبــال حقــوق نظــام سیاســی باشــد .تنهــا در
چنیــن شــرایطی اســت کــه فقیــه بــه منزلــت و رســالت
خــود عمــل کــرده اســت .طبیعــی اســت کــه چنیــن
رویکــردی بایــد در تمــام مناصبــی کــه روحانیــت در
آن منزلــت حقوقــی دارد تکــرار شــود؛ امــا تجمیــع
منزلــت حقوقــی و رســالت انقالبــی ایــن دســته از
روحانیــان ،الزامــات خاصــی دارد کــه رعایــت آنهــا
میتوانــد تجمیعکننــدۀ نقــش حقوقــی و نقــش
مدنــی (انقالبــی) آنــان باشــد کــه در ادامــه بــه آنهــا
اشــاره میکنیــم:
الــف) روحانیــت تــا آنجــا کــه میتوانــد بایــد خــود
را از ورود بــه دســتهبندیهای سیاســی دور ســازد تــا
بدینگونــه نهــاد خــود را در مقابــل بخشــی از مــردم
و نیروهــای مدنــی و سیاســی قــرار ندهــد .در واقــع،
روحانیــت بایــد نقشــی پــدری بــرای همــۀ گروههــا
و جناحهــای سیاســی ایفــا نمایــد و آخریــن ملجــأ
آنهــا حتــی در بیــن گروههــای غیرمذهبــی باشــد.
روحانیــت بایــد هنــر تعامــل بــا تمامــی تنوعــات
دینــی ،مذهبــی و سیاســی را بدانــد و از آنــان بــر
مشــترکات انســانی مراقبــت نمایــد .شــاید اشــتغاالت
زیــاد روحانیــت در سیاس ـتورزی و نشســتن در
موضــع قــدرت ،موجــب دوری آنــان از رســالت
انقالبیگریشــان ش ـ ـــده اســت.
ب) اصــرار مــدام روحانیــت بــر «لــزوم حفــظ
نظــام» و تقــدم آن حتــی بــر احــکام اولیــۀ اســام،
بــه شــدت آن را «محافظ ـهکار» نمــوده و از دیــدن
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معایــب منزلــت حقوقــی خــود محروم ســاخته اســت .جمهــوری اســامیاند؛ چــه تکلیــف و رســالتی در
احترامهــای پیدرپــی اطرافیــان و تملقگــری قبــال جامعــه و نظــام جمهــوری اســامی دارنــد؟
برخــی از آنــان ســبب میشــود کــه ایــن دســته از و بایــد چــه موضعــی در قبــال آنچــه در جمهــوری
روحانیــان ،روحیــۀ خودانتقــادی را از دســت داده اســامی میگــذرد برگزیننــد؟ آیــا آنــان ،نظــارت و
و همــواره توجیهکننــدۀ وضعیــت خــود باشــند .مشــارکت در حکومــت دینــی را بــه گــروه اول ســپرده
ایــن خودانتقــادی ،میتوانــد دربرگیرنــدۀ ارزیابــی و خــود بایــد بــه انجــام رســالتهای ســنتی در
توانمنــدی خــود در تــداوم مســئولیت و نیــز بررســی حــوزه بپردازنــد؟ یــا اینکــه آنــان نیــز بهرغــم حضــور
عملکــرد روزانــۀ او باشــد .بــه همیــن دلیــل ،وجــه برخــی از همگنــان خــود در ســاختارهای قــدرت،
انقالبیگــری او اقتضــا میکنــد کــه یــا قــدرت را بــه وظایفــی روشــن دارنــد و بایــد بــه گون ـهای دیگــر بــه
دیگــری وا گــذار نمایــد و یــا منزلــت حقوقــی خــود را از مــدد ولــی فقیــه زمــان بپردازنــد؟ در پاســخ بــه ایــن
پرس ـشها ،الگوهــا و مدلهــای متعــددی بیــان
طریــق نقدهــای رودررو پاالیــش دهــد.
ج) ایــن دســته از روحانیــان کــه در درون شــده کــه در اینجــا ،تنهــا بــر الگویــی مقتبــس از
ســاختارهای مختلــف قــدرت سیاســی حضــور آرای مقــام معظــم رهبــری تأ کیــد میشــود .ایــن
دارنــد ،بایــد همــواره بداننــد کــه حراســت از دیــن و الگــو ،الگویــی اســت کــه بــه همافقــی بــا بســیاری از
نهــاد متولــی دیــن ،بــر دولــت برتــری دارد .دولتهــا حوزویــان رســیده اســت .از نظــر ایشــان« ،نســبت
میآینــد و میرونــد ،امــا آنچــه باقــی میمانــد ،دیــن روحانیــت بــا نظــام اســامی ،نســبت روشــنی
اســت کــه حراســت از آن برعهــدۀ همــۀ روحانیــت اســت .نســبت روحانیــت و حوزههــای علمیــه بــا
اســت .ایــن تقــدم ،اقتضــا میکنــد روحانیــت در نظــام اســامی ،نســبت حمایــت و نصیحــت اســت.
حمایــت در کنــار نصیحــت،
هــر مــوردی کــه احســاس کنــد
دفــاع در کنــار اصــاح ۱۵».ایــن
کــه نحــوۀ حضــورش در ارکان
ب ـهرغــم نـکــات ارزش ـم ـنــدی که
مختلــف حکومــت ،موجــب
الگــو کــه ظاهــری بســیط دارد،
در ای ــن ال ـگــو وج ــود دارد ،امــا
تضعیــف دیــن میشــود ،الزم
وظیفـ ـ ــۀ حوزههــــــــای علمیــه
هـنــوز بــه نظر م ـیرســد چندان
اســت در چنیــن امــری بازنگری
را در ش ـ ـ ــرایطی کـــــه دولــت،
شـ ـف ــاف و ع ـم ـل ـیــاتــی ن ـشــده
کنــد و بدینگونــه دامــن دیــن را
اسـ ـــامی اس ـ ــــــت ،حمـــــــایت
است .در واقع ،اینکه چگونه
منــزه نگــه دارد.
همــراه بــا نصیحــت میدانــد.
ای ـ ــن ال ـ ـگـ ــوی ع ـ ــام بـ ــه مــدلــی
 .2روح ـ ــانیت خـ ـ ـ ـ ــارج از
ایــن بدیــن معناســت کــه ا گــر
عـمـلــی در ت ـعــامــل روحــان ـیــت
ق ـ ـ ــدرت و رسـ ـ ـ ــالت انقالبــی
در گذشــته ،رابطــۀ روحانیــت
بــا س ــازم ــان س ـیــاســت تبدیل
نهــاد روحانیــت
بــا دولتهــای جائــر بــر حســب
ش ـ ــود و پـ ـی ــام ــده ــای مـنـفــی
بــه غیــر از عالمــان و
الگــوی «در کنــار ملــت و در
الگوی جاری را برطرف نماید،
فقیهانــی کــه نقــش روشــنی
برابــر دولــت» تعریــف میشــد،
نـیــازمـنــد تــأمــات گـسـتــردهای
در ســاختار جمهــوری اســامی
در دورۀ جمهــوری اســامی
است که کمتر در شرح این الگو
دارنــد ،مابقــی آنــان کــه فاقــد
معنایــی نــدارد و روحانیــت نــه
مشاهده شده است.
منزلتــی قانونــی در ســاختار
در برابــر دولــت ،بلکــه در کنــار
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بهرغــم نــکات ارزشــمندی کــه در ایــن الگــو وجــود
آن ،الزم اســت بــه ترســیم چنیــن رابطـهای بپــردازد.
نصیحــت در تعبیــر آی ـةاهلل خامن ـهای ،بــه معنــای دارد ،امــا هنــوز بــه نظــر میرســد چنــدان شــفاف و
آن اســت کــه روحانیــت مالحظــۀ رفاقــت و دوســتی عملیاتــی نشــده اســت .در واقــع ،اینکــه چگونــه ایــن
تمــردان را نادیــده بگیــرد و بــه نصیحــت الگــوی عــام بــه مدلــی عملــی در تعامــل روحانیــت
بــا دول 
نکــه موجبــات بــا ســازمان سیاســت تبدیــل شــود و پیامدهــای
دولــت بپــردازد؛ البتــه بــه شــرط ای 
زمی ـنزدن دولــت فراهــم نشــود ۱۶و دولــت بیثبــات منفــی الگــوی جــاری را برطــرف نمایــد ،نیازمنــد
نگــردد .از ایــن رو« ،در فرضــی کــه نظــام حا کــم ،تأمــات گســتردهای اســت کــه کمتــر در شــرح ایــن
جائــر باشــد ،وظیفــۀ حوزههــای علمیــه قیــام در الگــو مشــاهده شــده اســت .ایــن پرســش ،آنگاه
یتــر میشــود کــه الگــوی حمایــت و نظــارت
مقابــل آن و ریش ـهکن کــردن آن اســت .ایــن الگــو ،کلید 
همــان الگویــی اســت کــه امــام خمینــی در تقابــل بــا بــا مفهــوم دیگــری مثــل روحانیــت انقالبــی ترکیــب
ً
ســلطنت پهلــوی برگزیــد ۱۷».مســتند ایــن الگــو هــم شــود و طبعــا نیــز پرســیده شــود کــه چــه ســنتزی از
«و مــا اخــذ اهلل علــی العلمــاء ان ال یقــاروا علــی کظــة ایــن ترکیــب ،دربــارۀ تعامــل روحانیــت انقالبــی بــا
الظالــم وال ســغب مظلــوم» اســت؛ امــا در شــرایطی نظــام اســامی تولیــد میشــود؟ بــه همیــن دلیــل،
کــه حکومــت برخواســته از مــردم و عــدل باشــد ،بایــد بــه ترســیم خطوطــی دربــارۀ تعامــل آن دســته از
وظیفــۀ روحانیــت و حوزههــای علمیــه ،حمایــت و روحانیــان زد کــه مشــارکتی در ارکان حکومــت دینــی
نصیحتکــردن اســت .ازای ـنرو ،وظیفــۀ حوزههــای ندارنــد .بــه عبارتــی دیگــر ،آنــان بایــد چــه وظایفــی
علمیــه در هــر دو نــوع حکومــت ،همــان امــر بــه برعهــده گیرنــد کــه انجــام آنهــا بتوانــد روحانیــت
انقالبــی را از الیههــای منفعل و
معــروف و نهــی از منکــر اســت؛
غیرانقالبــی حــوزه متمایز ســازد
منتهــی تحقــق ایــن وظیفــه
و بــر بالندهگــی نهــاد مقــدس
در دو حکومــت ،مراتبــی دارد؛
نـ ـ ـظ ـ ــارت ،روحـ ــان ـ ـیـ ــت را در
روحانیــت در ذیــل حکومـــت
مرتبــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از
مــوق ـع ـی ـتــی قـ ـ ــرار م ـ ـیدهـ ــد تــا
دینــی بی ـ ـــفزاید .ایــن ویژگیهــا
منکــر در دولــت جائــر ،بــه قیــام
هک ـن ـنــدۀ رونـ ــدهـ ــا و
او تــوج ـی ـ 
کــه اقتباســی از تجــارب تاریخــی
علیــه او منجــر میشــود؛ امــا
تصمیمات کــارگــزاران در کشور
روحانیــت انقالبــی در ایــران
امــر بــه معــروف در حکومــت
نباشد و به هنگام تزاحم میان
اســت عبارتانــد از:
اســامی ،در همــان مرحلــۀ
منافع م ــردم و دول ــت ،جانب
 .1-2محـــافظت از وقـــــــــار
نصیحــت بــه ائمــۀ مســلمین
م ــردم را بگیرد و بدینگونه از
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیاسی و تجــــــــــــــــنب از
باقــی میمانــد؛ چــون در عــرض
محتوای مردمساالرانۀ نظریۀ
رادیکالیســم ســــــیاسی
چنیــن وظیف ـهای ،حمایــت از
جـمـهــوری اســامــی ،حمایت
روحانیــت بــه دلیــل اینکــه
حکومــت اســامی نیــز وجــود
ورزد .در واقـ ــع ،آن ـچــه از نظر
بایــد نقــش رهبــری و معنــوی
دارد .وظیفــۀ دولــت عــادل هــم
امــام خمینی بــرای روحانیان و
خــود در جامعــۀ مذهبــی
حمایــت کامــل از روحانیــت در
دینی خــارج از قدرت
عالمان ِ
را حفــظ کنــد ،نبایــد نهــاد
عرصههــای مختلــف سیاســی و
اهمیت داشت
۱۸
مقــدس خــود را دســتخوش
اجتماعــی اســت.
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رادیکالیســم سیاســی حــذر و بــه
حــوادث و هیاهوهــای زودگــذر
سیاســیون رادیــکال ،مجالــی
سیاســی کنــد و تــودۀ طــاب
انـ ـق ــاب ای ـ ــران ا گـ ــر در آی ـنــده
بــرای فعالیــت ندهــد تــا وقــار
را متأثــر از مناقشــات تهــران
بــخ ــواه ــد ب ــه ن ـت ـی ـجــه ب ــرس ــد و
سیاســی و نمــاد اعتدالگرایانــه
بــه گروهبندیهــای سیاســی
همچنان پیروزمندانه به پیش
خــود را محفــوظ نگــه دارد.
تقلیــل دهـ ـ ـــد .گذشـ ـ ـ ـــته از
یبــایــد بـ ــاز ه ــم روی
ب ـ ــرود ،م ـ 
.2-2بی ـ ــان تفــــــــــــــسیری
نکــه برخ ـ ـــی از گروهه ـ ـــا
ای 
دوش روحــان ـیــان و روحانیت
نوگرایانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از حقیــــــــــقــــــــت
حهـ ـ ـ ـ ـــای سی ـ ـــاسی
و جنا 
قـ ــرار داشـ ـت ــه ب ــاش ــد .ا گـ ــر ایــن
اســام
نگاهــی ابــزاری بــه مجمـ ـــوعۀ
پرچمداری از دست روحانیت
مــروری بــر مفهــوم روحانیــت
روحانیــت دارن ـ ـ ـــد و اغ ـ ـ ــلب
گ ــرفــت ــه ش ـ ــود و بـ ــه دس ـ ــت بــه
انقالبــی در ســالهای پیــش
جهــت مشروعیتبخشــی بــه
اصطالح روشنفکران بیفتد،
از انقــاب اســامی ،نشــان
افــکار و رفتــار سیاســی خــود بــه
یــک قــرن کــه هـیــچ ،یــک نسل
میدهــد کــه انقالبــی ،وصــف
روحانیــت نزدیــک میشــوند،
که بگذرد ،اسالم به کلی مسخ
ً
گروهــی از روحانیــان بــود کــه
اساســا قــرار گرفتــن حوزههــای
م ـیشــود؛ ز ی ــرا حــامــل فرهنگ
نــه تفســیری سکوالریســتی از
علمیــه در امتــداد مناقشــات
اصـیــل اســامــی در نهایت باز
اســام داشــتند و نــه تفســیری
تهــران ،آســیبهای زیــادی
ه ــم ه ـم ـیــن گ ـ ــروه روحــان ـیــان
سـ ـ ـ ـــنتی ی ـ ـــا سلفیگـــــرایانه.
بــه نهــاد روحانیــت زده اســت.
متعهد هستند.
در واقــع ،آنــان در میــان دو
مــروری بــر تح ـ ـــوالت درونــی
جریانــی بودنــد کــه یــا شــریعت
حــوزۀ علمیــۀ قـ ـ ـ ـــم از دورۀ
را بــه محــاق میبردنــد و یــا
مرحــوم آی ـةاهلل بروجــردی بــه
اینســو ،نشــان میدهــد کــه قداســت ایــن نهــاد ،تأســیس دولــت دینــی را از کار میانـــــــداختند.
وابســته بــه تجنبجســتن از حــوادث منتهــی سکوالریســم ،بــا ف ـ ـ ـ ـ ــردیکردن دیــن ،رســــــــالتی
بــه تهــران بــوده اســت .از ایــن رو ،بیاحترامــی اجتماعــی بــرای دیـ ــن قایــل نبــود و بــر مدنــی و
بــه شــخصیتهای سیاســی و شــعاردادنهایی نــه شــرعیبودن دولــت تأ کیــد میکــرد .ســـــنتی/
کــه خــارج از نزا کتهــای طلبگــی اســت ،ســبب ســلفیگری نیــز بــدون توجــه بــه الزامــات سیاســت و
میشــود کــه مــردم نســبت بــه روحانیــت احترامــی دولــت مــدرن ،بــر اجــرای شــریعت تأ کیــد میورزیــد
همچــون گذشــته نکننــد .روحانیــت آنگاه کــه و بدینگونــه انعطافــی نســبت بــه آنچــه در دورۀ
نکــه دیــن و جدیــد میگذشــت ،نم ـیداد؛ امــا ایــن روحانیــت
حقــوق مــردم ضایــع میشــود و یــا ای 
شــریع اســامی در کشــا کش منازعــات سیاســی بــه انقالبــی بــود کــه بــا برگزیــدن راهــی ســوم ،توانســت
محــاق م ـیرود ،بایــد بخروشــد و نســبت بــه آنچــه انقــاب را بــه پیــروزی رســاند و شــریعت را در قالبــی
در ســپهر سیاســت میگــذرد ،بیتفــاوت نمانــد .جدیــد بــه اجــرا درآورد .از ایــن رو ،امــروزه نیــز هرچــه
از ایــن رو ،انقالبیبــودن روحانیــت بــه معنــای روحانیــت بــه سکوالریســم و یــا ســلفیگری نزدیــک
سیاس ـیکردن حــوزه و شــعاردادن علیــه ایــن و آن شــود ،بــه نوعــی خــود را از انقالبیبــودن تهــی کــرده و
نیســت .بــه همیــن دلیــل ،حــوزه بایــد همــواره از بــه موجــودی منفعــل مبــدل کــرده اســت .راه ســوم،
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ً
هماننــد جریــان ســنتی و ســکوالر ،هــم پیشــرفت نیروهــای ســنتی معتقــد هســتند کــه اساســا،
غــرب را دیــده و هــم عقبماندگــی زندگیمــان را؛ امپریالیســم غــرب ،ذاتــی تجــدد اســت و اســام
امــا راه ســوم ،بــرای حــل چنیــن بحرانــی ،دســت و ســنت یکــی هســتند .ایــن گــروه میگوینــد :مــا
بــه دو تفکیــک مهــم میزنــد؛ از یــک طــرف ســعی چــارهای نداریــم کــه اســام را بگیریــم و عقبماندگــی
میکنــد بیــن «تجــدد» و «غــرب» فاصلــه ایجــاد کنــد را هــم بپذیریــم و ا گــر نپذیریــم ،دچــار آشــفتگی
۱۹
و بگویــد مدرنیتــۀ اروپایــی بــه مفهــوم غربیبــودن میشــویم».
نکــه ،آنهــا معتقــد
یــا غربیشــدن نیســت؛ دوم آ 
 .3-2نظارت مستمر بر ساختارهای قدرت
بودنــد «دیــن» ،غیــر از «ســنت» اســت .در واقــع،
عــاوه بــر محافظــت بــر وقــار سیاســی ،بــه تعبیــر
فــرض آنــان ایــن بــود کــه دیــن ،ریشــۀ متافیزیکــی و امــام خمینــی ،روحانیــت بایــد همــواره نقــش
وحیانــی دارد و در متــون خاصــی قــرار گرفتــه اســت؛ نظارتــی خــود بــر دولــت اســامی را حفــظ نمایــد و
امــا ســنت ،درکــی اســت کــه مســلمانان نهتنهــا از نســبت بــه آنچــه در جمهــوری اســامی رخ میدهــد،
۲۰
دینشــان ،بلکــه از تاریــخ و زندگــی و فرهنگشــان بیتفــاوت نباشــد.
ً
دارنــد .مطابــق ایــن دیــدگاه ،ســنتیبودن لزومــا
نظــارت ،روحانیــت را در موقعیتــی قــرار میدهــد
مالزم ـ ـ ـهای بــا دیـ ـ ـ ـنداربـ ـ ـــودن نداشــته و نــدارد .تــا او توجیهکننــدۀ روندهــا و تصمیمــات کارگــزاران
نتیجــۀ ایــن دو تفکیــک ،دو اتفــاق مهــم ذیــل بــود :در کشــور نباشــد و بــه هنــگام تزاحــم میــان منافــع
اول ای 
نکــه ،ایــن جریــان معتقــد بــود نیــروی مــردم و دولــت ،جانــب مــردم را بگیــرد و بدینگونــه
مخــرب اســتعمار ،ناشــی از فرهنــگ غــرب اســت و نــه از محتــوای مردمســاالرانۀ نظریــۀ جمهــوری
تجــدد .بــه همیــن دلیــل ،میتــوان تجــدد را اقتبــاس اســامی ،حمایــت ورزد .در واقــع ،آنچــه از نظــر امــام
کــرد و اســتعمار را کنــار زد؛
خمینــی بــرای روحانیــان و
چرا کــه تجــدد ،علــم و صنعــت
عالمــان دینـ ِـی خــارج از قــدرت
مـیآورد و نحــوۀ اســتفاده از آن
اهمیــت داشــت ،هدایــت
ل
ی از مسائ 
اجنبیستیزی ،یک 
برعهــدۀ خودمــان اســت.
مجموعــۀ جامعــه ،اعــم از مردم
ن باید
ت ک ـه روحــان ـیــا 
ی اس ـ 
کل 
دوم آنکــه ،مســائلی چــون
و دولتمــردان بــود کــه البتــه
هط ــور ف ـعــال
ه بـ ـ 
ن زم ـی ـن ـ 
در ای ـ ـ 
اســتبداد و پیامدهــای مهــم
میبایســت در مکانیســمی
وارد صحنه شــونــد .البته مــراد
ً
آن ،مثــل عقبماندگــی،
خــارج از چارچوبهــای قــدرت
از اجنبیستیزی ،نــه صــرفــا به
ُ
نتیجــۀ ســنت اســت و ربطــی
صــورت میپذیرفــت تــا مبــادا
معنای شــعــاردادن علیه د َول
بــه دیــن نــدارد .همیــن دالیــل
مالحظــات و منافــع قــدرت،
غــر بــی و ن ــه ب ــه م ـع ـنــای تجمع
کافــی اســت کــه آنهــا معتقــد
مانــع بیــان حقیقــت و نظــارت
در مـقــابــل سـفــارتخــانـههــای
باشــند کــه میتــوان بیــن عقــل
بــر عملکــرد دولــت شــود.
آنه ـ ـ ـ ــا ،بـ ـلـ ـک ــه ح ـســاس ـیــت
و دیــن هماهنگــی بــه وجــود
 .4-2اجنبیســتیزی یــا
نسبت به فرهنگی که به تهدید
آورد و دیــن و تجــدد را ســازگار
مبــارزه بــا فرهنــگ غیردینــی
فرهنگ دینی میپردازد.
نمــود.
اجنبیســــــــتیزی ،یکـــــــــــی
« ایــن در حالــی بــود کــه
ت کــه
ی اســ 
ل کلــ 
از مســائ 
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 .5-2پاس ـــــــــــــــداری از
ن بایــد در ای ـن
روحانیــا 
ق مردم
حقـ ـ ـ ــو 
ل وارد
زمین ـ ه بهطــور فعــا 
«انـ ـق ــاب ایـ ــران ا گ ــر در آی ـنــده
از آنجــا کــه روحانیــت
صحن ـ ه شــوند .البتــه مــراد از
بـ ـخ ــواه ــد ب ــه ن ـت ـی ـجــه ب ــرس ــد و
ً
مــروج تحفــظ و رعایــت حقــوق
اجنبیســتیزی ،نــه صرفــا بــه
هــمچــن ــان پــی ــروزمــن ــدان ــه به
خداونــد و مــردم اســت ،در
معنــای شــعاردادن علیــه ُد َول
پیش برود ،میباید باز هم روی
کنــار انــذار بــه رعایــت ح ـقاهلل،
غربــی و نــه بــه معنــای تجمــع
دوش روحــان ـیــان و روحانیت
بایــد بــر رعایــت حقــوق مــردم
در مقابــل ســفارتخانههای
ق ـ ــرار داشـ ـت ــه ب ــاش ــد .ا گـ ــر ایــن
حساســیت نشــان دهــد
آنهــا ،بلکه حساســیت نســبت
پرچمداری از دست روحانیت
تــا دولتهــا حقــوق آنــان
بــه فرهنگــی کــه بــه تهدیــد
گ ــرفــت ــه ش ـ ــود و بـ ــه دس ـ ــت بــه
را نادیــده نگیرنــد .در واقــع
یپــردازد.
فرهنــگ دینــی م 
اصطالح روشنفکران بیفتد،
روحانیــت آنگاه انقالبــی اســت
حساسـ ـ ـ ـــیت بــه معـ ـ ـ ـــنای
یک قرن که هیچ ،یک نسل که
کــه بــه هنــگام تزاحــم میــان
نخوابیــدن و مرتــب دربــارۀ
ب ـگــذرد ،اس ــام بــه کـلــی مسخ
منافــع صنفــی خــود و منافــع
نحــوۀ مواجهــۀ فرهنگــی بــا
میشود
مــردم ،دومــی را مقــدم دارد و
فرهنــگ غــرب ،طراحیکــردن
بــه هنــگام تزاحــم منافــع دولــت
اســت .ب ـه عنــوان مثــال ،ا گــر
و منافــع مــردم ،بــاز هــم منافــع
ی
ی احســاس شــود کـ ه نوع 
زمانـ 
شــیفتگی نســبت بـه فرهنــگ و نمادهــای اجنبـی در مــردم را مقــدم دارد و در مقابــل تهدیــدات دولــت
نکــه دولــت را لــه نکنــد
ت رف ـع بایســتد .البتــه بــه شــرط ای 
جامع ـ ه ب ـه وجــود آمــد ه اس ـت ،بایــد در جه ـ 
ل کنــد .مــراد از اجنبــی ،هــر فرهنــگ و نمادی و متأثــر از جنــاح سیاســی ،برخــورد جناحــی ننمایــد.
ن عمـ 
آ 
اســت کــه بــه تضعیــف آموزههــا و نهادهــای دینــی از ایــن رو ،در مســائل مربــوط بــه مــردم،روحانی ـت
چ تســاهل
م بایــد غیرتمندان ـ ه وارد صحن ـه شــود و هی ـ 
ت رژی ـ 
یپــردازد .گفتــه میشــو د اواخــر حکوم ـ 
م 
ل نشــود .البتـه در همـ ۀ مــوارد
م قایـ 
ی خاص ـی و تســامحی را هـ 
ن یــکشــیفتگ 
ی از جوانــا 
شــاه ،در بعض ـ 
یو
ی علمــ 
ت ب ـه فرهنــگ آمریــکا ب ـ ه وجــود آمــد ه بــود؛ بایــد بــا اســتفاده از روشهــا و راهکارهــا 
نســب 
ی اجتــــــــماعی
ن روانش ـ ـ ـ ـ ـ ـــناس 
ی مختلف  ،چو 
م آمریــکا میآمــد ،حســرت عمل 
ی اس ـ 
ی ک ـ ه وقت ـ 
ب ـ ه نوع ـ 
ل را پی ـش ببــرد .در ایــن
ی نمیکننــد .و جامعهشناســی  ،مســائ 
میخوردنــد ک ـه چــرا در آنجــا زندگ ـ 
ً
ت و قبی ـل امــور ،روحانی ـت بایــد کامــا در عرص ـه حاضــر
گ خطــر اس ـ 
ک زن ـ 
ی یـ 
ن شــیفتگ 
از ای ـنرو ،ای ـ 
ط راهکارهــای سیاسـی نــدارد و باشــد و گــوش ب ـه زن ـگ باشــد و نب ـض جامع ـه را در
برخــورد بــا آن هـم فقـ 
ت داشــت ه باشــد.
ن زمین ـ ه انجــام دس ـ 
ی در ای ـ 
ی گســتردها 
بایــد کار فرهنگ ـ 
«انقــاب ایــران ا گــر در آینــده بخواهــد بــه نتیجــه
ی در
داد؛ یــا اینک ـه احســاس شــود ارزشهــای دین ـ 
م برســد و همچنــان پیروزمندانــه بــه پیــش بــرود،
جامع ـه سس ـت شــده اس ـت ک ـه در ای ـن زمین ـه ه ـ 
ی را در میبایــد بــاز هــم روی دوش روحانیــان و روحانیــت
ل باشــد و نق ـش اصل ـ 
ت بایــد فعــا 
روحانی ـ 
قــرار داشــته باشــد .ا گــر ایــن پرچ ـمداری از دســت
اصــاح جامع ـه ب ـه عهــد ه گیــرد.
روحانیــت گرفتــه شــود و بــه دســت بــه اصطــاح

فصلنامه تحلیلی انتقادی حوزه | 40

روشـنفکران بیفتــد ،یــک قــرن کــه هیــچ ،یــک نســل
کــه بگــذرد ،اســام بــه کلــی مســخ میشــود؛ زیــرا
حامــل فرهنــگ اصیــل اســامی در نهایــت بــاز هــم
۲۱
همیــن گــروه روحانیــان متعهد هســتند».
 .6-2بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای سیاســی
در جامعه
از آنجــا کــه روحانیــت در جامعــۀ مذهبــی ایــران
نقــش پــدر یــا حداقــل بــرادر بــزرگ را برعهــده دارد،
هرگــز نبایــد خــود را بــه بخشــی از مناقشــات جناحــی
تبدیــل نمایــد و بــه اصطــاح خــود را بــه یــک طــرف
درگیــری مبــدل کنــد و یــا بــه نمایندگــی از یــک جنــاح
در عرصههــای مختلــف سیاســی وارد صحنــه شــود؛
م ب ـ ه انــدازۀ
ن هـ 
شآ 
ن صــورت  ،ارز 
چرا ک ـه در ای ـ 
ارزش ی ـک جنــاح سیاس ـی تقلیــل خواهــد یافــت
و نقــش راهبــری خــود را از دســت خواهــد داد و در
ی مــرد م نخواهــد
ی اجتماعـی ،ملجــأ و مــأوا 
تنگناهــا 
۲۲
بــود.
نتیجهگیری
برآینــد تأمــات اجمالــی ایــن مقالــه ،روشــن
ســاخت کــه روحانیــان خــارج از قــدرت بایــد
وظیفـهای خطیــر برعهــده گیرنــد و مکمــل همگنــان
خــود در نظــام سیاســی باشــند .ایــن وظیفــه کــه در
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب ،بــه انقالبیبــودن
تعبیــر شــده اســت ،معنــای خاصــی دارد کــه بایــد
در آن دقــت شــود .از ای ـنرو ،انقالبیبــودن در
درون نظــام اســامی بــا مفهــوم انقالبــی بــودن
در طــول نهضــت اســامی ،بایــد بازتعریــف شــود و
روحانیــت رســالت همیشــگی خویــش را در بــاب
انقالبیمانــدن را بدانــد .ایــن مفهــوم گرانســنگ
نبایــد بــه سیاس ـتزدگی حــوزه منتهــی گــردد و بایــد
خــود را در «نظــارت مســتمر بــر روحانیــان و بقیــۀ
کارگــزاران نظــام اســامی ،اجنبیســتیزی بــا فرهنــگ
بیگانــه ،حساســیت بــه حقــوق مــردم در قبــال

حقــوق دولــت و بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای
سیاســی در جامعــه» نشــان دهــد تــا منزلــت تاریخــی
و اصیــل آنــان را تحتالشــعاع مجــادالت سیاســی
قــرار ندهــد و آنــان را همچنــان در جایــگاه راهبــری
جامعــه نگ ـهدارد.
پینوشت:

 .۱اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه چنیــن اســت:
«مجلــس مقــدس شــورای ملــی کــه بــه توجــه و تأییــد حضــرت
امــام عصــر ؟جع؟ و بــذل مرحمــت اعالحضــرت شاهنشــاه
اســام -خلــداهلل ســلطانه -و مراقبــت حجــج اســامیه -کثــراهلل
امثالهــم -و عامــه ملــت ایــران تأســیس شــدهاســت ،بایــد در
هیــچ عصــری از اعصــار ،مــواد قانونیــۀ آن مخالفتــی بــا قواعــد
مقدســۀ اســام و قوانیــن موضوعــۀ حضــرت خیــر االنــام ؟ص؟
نداشــته باشــد و معیــن اســت کــه تشــخیص مخالفــت قوانیــن
موضوعــه بــا قواعــد اســامیه ،بــر عهــدۀ علمــای اعــام -ادام اهلل
ً
بــرکات وجودهــم -بــوده و هســت .لهــذا رســما مقــرر اســت در
هــر عصــری از اعصــار ،هیئتــی کــه کمتــر از پنــج نفــر نباشــد از
مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن کــه مطلــع از مقتضیــات زمــان
هــم باشــند بــه ایــن طریــق کــه علمــای اعــام و حجــج اســام
مراجــع تقلیــد شــیعه ،اســامی بیســت نفــر از علمــا کــه دارای
صفــات مذکــوره باشــند ،معرفــی بــه مجلــس شــورای ملــی
بنماینــد؛ پنــج نفــر از آنهــا را یــا بیشــتر بــه مقتضــای عصــر،
اعضــای مجلــس شــورای ملــی باالتفــاق یــا بــه حکــم قرعــه
تعییــن نمــوده ،بــه ســمت عضویــت بشناســند تــا مــوادی کــه
در مجلــس عنــوان میشــود ،بــه دقــت مذا کــره و غــور رســی
نمــوده ،هریــک از آن مــواد معنونــه کــه مخالفــت بــا قواعــد
مقدســه اســام داشــنه باشــد ،طــرح و رد نماینــد کــه عنــوان
قانونیــت پیــدا نکنــد و رأی ایــن هیئــت علمــا در ایــن بــاب،
مطــاع و بتبــع خواهــد بــود و ایــن مــاده تــا زمــان ظهــور حضــرت
حجــت عصــر ؟جع؟ تغییرپذیــر نخواهــد بــود.
 .۲احمــد اشــرف ،موانــع تاریخــی رشــد ســرمایهداری در ایــران
دورۀ قاجاریــه ،ص ،119انتشــارات زمینــه ،تهــران.1359 ،
 .۳بــا ایــن همــه ،ایــن حضــور بــه تدریــج در دورههــای بعــد
کاهــش یافــت و بــه گفتــۀ شــاهپور رواســانی ،از دورۀ دوم
مجلــس شــورای ملــی بــه  4و  3درصــد نیــز کاهــش یافــت.
(ر.ک :رواســانی ،شــاپور ،دولــت و حکومــت در ایــران در دورۀ
تســلط اســتعمار ســرمایهداری ،ص ،336انتشــارات امیرکبیــر،
تهــران.)1390 ،
 .۴هاشــمی ،ســیدمحمد ،حقــوق اساســی جمهــوری اســامی
ایــران ،ج1؛ اصــول و مبانــی کلــی نظــام ،ص ،42انتشــارات
دانشــگاه شــهید بهشــتی،تهران ،پاییــز .1374
 .۵حائــری ،عالمــه علــی ،پژوهشــی دربــارۀ حقــوق روحانیــت از
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نظــر قوانیــن ایــران ،ص ،152-151انتشــارات خاقانــی ،چــاپ
اول ،تهــران.1378 ،
 .۶ابــاغ قانــون تشــکیل دادســراها و دادگاههــای ویــژۀ
روحانیــت و حــدود صالحیــت و آییــن دادرســی آنهــا توســط
محمــدی گلپایگانــی ،رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری،
بــه محمــدی ریشــهری ،دادســتان دادگاه ویــژۀ روحانیــت،
مــورخ( .1369/5/14،بــه نقــل از :پرتــال اطالعرســانی وکالــت
آنالیــن).
 .۷نیکفــر محمدرضــا ،تاریــخ مفهومهــا (بــه نقــل از :داود
فیرحــی ،فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر ،ص ،280نشــر نــی،
تهــران.)1393،
 .۸مقدمــۀ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران (بــه
نقــل از :ســایت مرکــز پژوهشهــای اســامی مجلــس شــورای
اســامی).
 .۹همان.
 .۱۰مناصبــی مثــل والیــت مطلقــۀ امــر؛ عضویــت در شــورای
نگهبــان؛ نظــارت بــر انتخابــات؛ تفســیر قانــون اساســی؛
عضویــت در مجلــس خبــرگان رهبــری؛ ریاســت قــوۀ قضائیــه؛
ریاســت دیــوان عالــی کشــور؛ دادســتان کل کشــور؛ عضویــت
در شــورای بازنگــری قانــون اساســی؛ عضویــت در مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام؛ وزارت اطالعــات.
 .۱۱مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .۱۲در قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان ،شــرایطى بــه شــرح
زیــر آمــده اســت:
خبــرگان منتخــب مــردم ،بایــد داراى شــرایط زیــر باشــند:
الــف) اشــتهار بــه دیانــت و وثــوق و شایســتگى اخالقــى؛
ب) اجتهــاد در ّ
حــدى کــه قــدرت اســتنباط بعــض مســائل
فقهــى را داشــته باشــد و بتوانــد ّ
ولــى فقیــه واجــد شــرایط
رهبــرى را تشــخیص دهــد؛ ج) بینــش سیاســى و اجتماعــى و
آشــنایى بــا مســائل روز؛ د) معتقــد بــودن بــه نظــام جمهــورى
اســامى ایران؛ هـ) نداشــتن ســوابق ســوء سیاســى و اجتماعى.
 .۱۳تعــداد اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  44نفــر
ثابــت و  1نفــر میهمــان متناســب بــا موضــوع آن جلســه اســت
کــه اعضــای ثابــت هــر پنــج ســال یکبــار و از طریــق حکــم
رهبــری انتخــاب میشــوند .شــخصیتهای حقوقــی عضــو
عبارتانــد از:
الف) رؤسای سه قوه؛
ب) فقهای شورای نگهبان؛
ج) دبیر شورای عالی امنیت ملی؛
د) وزیــر یــا رئیــس دســتگاهی کــه موضــوع مــورد بحــث بــه آن
دســتگاه مربــوط اســت؛
هـــ) رئیــس کمیســیون متناســب بــا موضــوع بحــث از مجلــس
شــورای اســامی.
 .۱۴امامجمعــهزاده ،ســیدجواد ،شــهرامنیا ،امیرمســعود و

نجاتپــور ،مجیــد « ،مقایســه روحانیــت شــیعه در انقــاب
مشــروطه و انقــاب اســامی» ،فصلنامــۀ علمــی  -پژوهشــی
شیعهشناســی ،ش.39
 .۱۵دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا جمعــی از طــاب و فضــا و
اســاتید حــوزۀ علمیــه قــم.1389/7/29 ،
 .۱۶ایشــان در همــان تاریــخ در دیــدار بــا اعضــای جامعــۀ
ً
مدرســین فرمودنــد« :مــن اعتقــاد بــه نصــح دارم؛ یعنــی واقعــا
معتقــدم ا گــر جامعــۀ مدرســین یــک مــوارد اشــتباهی میبینــد،
مالحظــۀ رفاقــت و دوســتی نکننــد؛ نصیحــت کننــد؛ منتهــی
مراقــب باشــند کــه یــک جهتگیــری عامــی بــرای زمیــنزدن
دولــت ایجــاد نشــود».
 .۱۷مصاحبــه بــا حجةاالســام نــواب ،دربــارۀ «وظیفــۀ حــوزۀ
علمیــه نســبت بــه حکومــت» ،نشــریۀ حریــم امــام ،ش،29
2شــهریور.1391
 .۱۸همان.
 .۱۹فیرحــی ،داود« ،در جســتوجوی راه ســوم،
درسگفتارهــای تاریــخ اندیشــۀ سیاســی ایــران» (بــه نقــل از
ســایت وی).
 .۲۰موســوی خمینــی ،روحاهلل ،صحیفــۀ امــام ،مؤسســۀ
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینی،تهــران ،1368 ،ج ،13ص.14
 .۲۱مرتضــی مطهــری ،بــه نقــل از پایــگاه جامــع اســتاد شــهید
مطهــری.
 .۲۲فراتــی ،عبدالوهــاب ،روحانیــت و سیاســت ،مســائل و
پیامدهــا ،ص ،162پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی،
تهــران.1390 ،

