
عوامل سیاست زدگی 
در میان حوزویان

سیدکاظم سیدباقری
دانشــیار پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشــه اســالمی

بــه  ورود  و  انقابی  گــری  بحــث  کنــار  در  کــه  اســت  مباحثــی  جملــه  از  سیاســت زدگی، 
علمیــه،  حوزه  هــای  واالی  جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  و  می شــود  ح  مطــر سیاســت  عرصــۀ 
می  یابــد.  دوچنــدان  اهمیــت  امــر  ایــن  چالش  برانگیــز  و  منفــی  پی آمدهــای  بررســی 
کــه همــۀ امــور را صفــر و صــد تحلیــل می  کنــد و  جامعــۀ سیاســت  زده، جامعــه  ای اســت 
کوتــاه آینــد و خــود را حــق مطلــق و طــرف  افــراد، حاضــر نیســتند اندکــی از مواضــع خــود 
کــه در انتهــای ایــن نگــره، افــراد بــه  مقابــل را باطــل مطلــق می  پندارنــد. طبیعــی اســت 
تک  اندیشــی، تک  گویــی و یک ســویه  نگری درمی  افتنــد و بــه دیگــران، حــق اظهــار نظــر 
ــرۀ  ــاور و نگ ــک ب ــب داری از ی ــود، جان ــراه خ ــه هم ــت  زدگی ب ــن، سیاس ــد. بنابرای نمی  دهن
سیاســی بــه طــور مطلــق و تحلیل  هــای یک  ســویه مــی  آورد. بــر ایــن اســاس، پرســش 
اصلــی ایــن نوشــتار، عوامــل سیاســت  زدگی در میــان حوزویــان و راه کارهــای برون  رفــت 
ــه امــوری چــون  ــا توجــه ب کــه ب گردیــده اســت  از آن اســت. در پاســخ، ایــن فرضیــه ارائــه 
دگرگونــی و انعطــاف، جانــب داری و قدرت  خواهــی و خواهــش مشــارکت در سیاســت، 
کمتــر جــای جــوالن  بــه روحیــۀ علــم و پرهیــزکاری، سیاســت  زدگی  بــا توجــه  هرچنــد 
می  یابــد؛ در برخــی مواقــع و در میــان تعــدادی از آنــان بــه ویــژه طــاب جــوان، می  تــوان 
و  خودحق پنــداری  تقلیــدی،  تحلیل  هــای  چــون  امــوری  در  را  سیاســت  زدگی  عوامــل 
ع و  انحصارطلبــی، تحلیــل   و رفتارهــای افراطــی و تفریطــی و فعالیت  هــای خــاف شــر
گســترش ســعۀ  گاهی بخشــی علمــی،  کــرد و بــا روش هایــی چــون آ قانــون پی جویــی 
صــدر و شــکیبایی، تقویــت روحیــۀ اجتهــاد و آزاداندیشــی و تقویــت اعتــدال و عقانیــت، 

بــه برون  رفــت آنــان از سیاســت  زدگی امیــدوار بــود. 
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عوامل سیاست  زدگی در میان حوزویان
پــس از انقــالب اســالمی، در حوزه  هــای علمیــه 
تــا همراهــی سیاســت و  تــالش بســیار شــده اســت 
دیانــت، مســتدل شــود. بــه جــز برخــی مــوارد کــم، ایــن 
امــر را می  تــوان در میــان طــالب جــوان، پذیرفته شــده 
امــر  در  مشــفقانه  و  مســئوالنه  حضــور  کــرد.  تلقــی 
سیاســت و تــالش بــرای همراهــی دیگــران، تالشــی 
بــوده کــه انجــام   شــده اســت؛ امــا در کنــار ایــن مســئله، 
در میــان افــرادی کــه گاه آشــنایی محــدودی بــا منطــق 
قــدرت و سیاســت دارنــد، رفتارهایــی افراطــی و متأثــر 
کــه  کنــش سیاســت  بازان دیــده شــده و می  شــود،  از 
حکایــت از رفتارهــای ناســالم، مبالغه  آمیــز، آســیب  زا، 
غیرهنجارمنــد و غیراخالقــی دارد و می تــوان از آن بــه 

کــرد.  سیاســت  گریزی تعبیــر 

۱. تحلیل  های تقلیدی 
و  امتیـــــــــــــــــــازها  از  یکــــــی 
مطلــوب  قــدرت  برتری  هــای 
در جامعــۀ اســالمی، آن اســت 
کارگــــــــــــزاران  کــه قدرتمنــدان، 
از  ســــــــیاسی،  گروه هــــــــای  و 
آرزوهــــــــــای  و  خواسته  هــــــــــــا 
می  کننــد  گــذر  خــود  شــخصی 
قوانیــن  برپایــی  راســتای  در  و 
و  خداونــدی  رضــای  الهــی، 
قــدم  مّلــی،  منافــع  تأمیــن 
گــذر از خویــش  برمی  دارنــد و بــا 
و تمایــالت نفســانی، بســتر  را 
بــرای حضــور فعــال و منتقدانــۀ 
شــهروندان و تأمیــن مصالــح و 
منافــع آنــان فراهــم می  کننــد. 
کــه  بــا ایــن همــه، امــکان دارد 
و  افــراد  اســالمی،  جامعــۀ  در 

کــه بــه دنبــال خواســته  های خــود و منافــع  گروه هایــی 
گروهــی هســتند، روال امــور را بــه گونــه  ای تنظیــم کننــد 
ــه  کامــل، مطیــع و ســراپا حلقــه ب ــه دیگــران به طــور  ک
گاه ایــن ســودجویان، در میــان  گــوش آنــان باشــند. 
کــه از اقشــار دیــن داری و نســبتًا صاحب نفــوذ  طــالب 
جامعــه به ویــژه در میــان اقشــار مذهبــی، به شــمار 
ــد و  ــزار دیــن بهــره می  گیرن ــرده، از اب ک می  آینــد، نفــوذ 
تحلیل  هــای جانب دارانــه، افراطــی و احساســی خــود 
کــه دغدغــۀ  کام خــود، بــه کســانی  را بــه نــام دیــن و بــه 
ک دارنــد، تحمیــل می  کننــد و آنــان  مذهبــی و ذهنــی پــا
کار می  گیرنــد. بــا  را در راســتای منافــع حزبــی خــود بــه 
ــه تحلیل  هــای افراطــی، تقلیــدی  ک ایــن نگــره اســت 
و یک  جانبــه در جامعــه رواج می  یابــد و پیــروان آن 
گروه هــا، هیــچ اعتنایــی بــه هنجارهــا، ارزش هــا، افــکار 
ــه  ک ــردی  ــا ف ــه ی ــد. طلب ــران ندارن ــای دیگ و دغدغه  ه
ایــن حلقــۀ تقلیــد می  افتــد  در 
راســتین  داده  ای  خــود  از  و 
فکرشــده  و  عقلــی  تحلیلــی  و 
که  ندارد، سیاست  زده  ای است 
منتظــر نگرش هــای تندروانــه و 

می  مانــد.  دیگــران  کندروانــه 

ــداری و  ــق   پنـــــــ ــود حـــــــ ۲.خـــــــ
انحصارطلبــی

جــــــــدی  عوامــــــــل  از  یکــی 
کــه  اســت  آن  سیاســت  زدگی، 
فــرد در عرصــۀ اعمــال سیاســت، 
خــود را حــق مطلــق می انــگارد 
و  جامعــه  امتیازهــای  همــۀ  و 
قــدرت را بــرای خــود می  خواهــد 
ــل را باطــل مطلــق  و طــرف مقاب
می  پنــدارد و او را از همــۀ حقــوق 
ــه  ــد. درحالی کــــــ ــروم می  دان مح

برتری  های  و  امتیازها  از  یکی 
قـــــدرت مــطــلــوب در جــامــعــۀ 
کــه  اســــــــت  آن  اســـــــامـــــــی، 
قــــدرتــــمــــنــــدان، کــــــارگــــــزاران 
از  ــی،  ــ ــاس ــ ــی ــ گــــــروه هــــــای س و 
خواسته  ها و آرزوهای شخصی 
گذر می  کنند و در راستای  خود 
بــرپــایــی قــوانــیــن الــهــی، رضــای 
ــن مــنــافــع  ــی ــأم خــــداونــــدی و ت
گذر  ی، قدم برمی  دارند و با 

ّ
مل

از خویش و تمایات نفسانی، 
بــســتــر  را بـــرای حــضــور فــعــال و 
تأمین  و  شهروندان  منتقدانۀ 
مــصــالــح و مــنــافــع آنـــان فــراهــم 

می  کنند.
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اعمــال  و  سیاســت  دنیــای 
ســیال  و  منعطــف  قــدرت، 
و  بــاور  انحصارطلبــی،  اســت. 
ــروه،  گ ــا  کــه فــرد ی تالشــی اســت 
همــۀ امتیازهــا و حقــوق را بــرای 
هم پالکی  هــای  و  خویــش 
را  دیگــران  و  می  خواهــد  خــود 
شایســتۀ آن حقــوق ندانســته و 
ــان، نفــی می  کنــد. خداونــد  از آن
در قــرآن کریــم، بــه جریــان قــدرت 
کــه  می کنــد  اشــاره  نامطلــوب 
از  بهــره  ای  جریــان،  ایــن  گــر  ا
حکومــت داشــته باشــند، خــود 
ــۀ  ــته و هم ــق انگاش ــق مطل را ح
بــه نحــوی  افــراد و امکانــات را 
خودخواهانــه در خدمــت خــود 

: هنــد ا می  خو
ْم َلُهــْم َنصیــٌب ِمــَن اْلُمْلــِک َفــِإذًا ال ُیْؤُتــوَن 

َ
»أ

َنقیــرًا؛«۱ ــاَس  الّنَ
آیا آنان نصیبی از حکومت دارند؟ 

گــر هــم داشــتند، همــه چیــز را در انحصــار خــود  )ا
کمتریــن حقــی حتــی بــه قــدر نقطــۀ  می  گرفتنــد( و 

پشــت هســتۀ خرمــا، بــه مــردم نمی دادنــد.
کــه  بــا تســلط ایــن روحیــه، افــراد می  پندارنــد 
ــران را  ــر دیگ ــدرت ب ــال ق ــق اعم ــان ح ــا خودش تنه

دارنــد.
با اذعــــان بـــــــــه  این کــــــــــــه بیشتر طالب گرفتــــــــــــار 
کــه  ایـــــن روحیــه نیستــــــــند؛ امــا برخــی از روحانیونــی 
هـــــــــــــمراه  قدرت  پرســــــــــتان،  و  سیاســت  زدگان  بــا 
در  کــه  می  شــوند  کســانی  بــه  تبدیــل  می  گردنــد، 
عرصــۀ سیاســی، خــود را حــق مطلــق می شناســند و 
کــه بــا تأســف، غالبــًا  سیاســت  زدگانی تنــدرو می  شــوند 
از مشــرب دیــن و باورهــای دینــی ســیراب می گردنــد؛ 

حــال آن کــه آموزه  هــای دینــی در 
عرصــۀ سیاســی، هرگــز ایــن امــر را 
تأییــد نمی  کنــد و همان گونــه کــه 
کریــم ذکــر شــد، پنــداری  از قــرآن 
کــه در آیــات  اســت از طاغوت هــا 
اســت.  شــده  ســرزنش  الهــی، 
سیاســت زدگی،  عامــل  ایــن 
تصــورات  خــود  دنبــال  بــه 
کــی  خطرنا تحلیل  هــای  و 
می  آورد که می  تواند از تکفیرها، 
تفســیق  ها، تحقیرهــا و زیــر پــا 
گذاشــتن بســیاری از حقــوق و 
ارزش  هــای اخالقــی ســر درآورد. 
در  خوشــبختانه،  کــه  هرچنــد 
توجــه  بــا  علمیــه  حوزه  هــای 
و  اجتهــادی  روش  اقتــدار  بــه 
گروه  هــا  ایــن  مراجــع،  حضــور 
کننــد و فضایــی بــرای  کمتــر توانســته  اند عــرض انــدام 

جــوالن آن هــا در حــوزه بــه وجــود نیامــده اســت.

 3. تحلیل   و رفتارهای افراطی و تفریطی 
در قــرآن کریــم، امــت اســالم، امــت »وســط« معرفــی 

شــده اســت:
ــۀ  ــط، میان ــطًا«۲ وس ــًة َوَس ّمَ

ُ
ــْم أ ُک ــَک َجَعْلَنا  »َوَکَذِل

امــور و اعتــدال در آن اســت.۳ زمانــی کــه بــر فــرد، گــروه یــا 
کــم شــود، بایــد منتظــر تنــدروی  جامعــه  ای، جهــل حا
کنــدروی و در نتیجــۀ آن، سیاســت  زدگی بــود. بــه  و 
 ُمْفِرطــًا 

َّ
 ُیــَرى اْلَجاِهــُل ِإال

َ
فرمــودۀ امــام علــی ؟ع؟: »ال

طــًا«.۴ ْو ُمَفّرِ
َ
أ

و  افـــــــــــراطی  نــگاه  موقــــــــــــــعیت،  ایـــــــــــــــن  در 
کــم می  شــود و می  توانــد  تفریطــی بــه سیاســت  ورزی حا
با ورود به عرصۀ عمل، فضایی آشــفته و آســیب زننده 
را بــرای فــرد و جامعــه بــه همــراه آورد. قانــون می توانــد 

ــن عـــامـــل ســیــاســت زدگــی،  ــ ای
ــورات و  ــ ــص ــ بـــه دنـــبـــال خــــود ت
کی می  آورد  تحلیل  های خطرنا
ــکــفــیــرهــا،  ــد از ت ــ ــوان ــ ــی  ت کــــه مــ
پا  زیـــر  و  تحقیرها  تفسیق  ها، 
گــذاشــتــن بــســیــاری از حــقــوق و 
ارزش  های اخاقی سر درآورد. 
ــه خــوشــبــخــتــانــه، در  هــرچــنــد ک
حــوزه  هــای علمیه بــا توجه به 
اقتدار روش اجتهادی و حضور 
کمتر  ــا  ــروه  هــ ــ گ ــراجــــع، ایــــن  ــ م
کنند  ــدام  ان توانسته  اند عــرض 
و فضایی برای جوالن آن ها در 

حوزه به وجود نیامده است.
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برای خروج از این وضعیت، راه کاری عملیاتی باشــد؛ 
کــه رفتارهــا را تنظیــم  گــی قانــون آن اســت  زیــرا ویژ
می  کنــد و از افــراط و تفریــط بازمــی دارد. امــام خمینــی 
در این بــاره پافشــاری داشــت کــه بایــد همه جــا قوانیــن 
اولیــۀ پیــروزی  کــم باشــد. در ســال های  اســالم حا
انقــالب اســالمی، بــا توجــه بــه تندروی  هــای برخــی از 
ــون  ــالف قان ــال خ ــون و اعم ــبه انقالبی ــون و ش انقالبی
گــر بنــا باشــد هرجــا آدم بــرود  آنــان، ایشــان می  گویــد: »ا
کــه دائمــًا مــردم دارنــد شــکایت می کننــد، مــن  ببینــد 
کــه مــن  هــم خســته دارم می شــوم. خــدا می دانــد 
در آن رژیــم ســابق هیــچ وقــت از هیــچ چیــز خســته 
نمی شــدم. هــر فشــارى می آوردنــد بــر مــن، خســته 
نمی شــدم. حــاال دارم از خودمــان، خســته می شــوم. 
آخــر چــرا بایــد این طــور باشــد. یــک فکــرى بکنیــد. 
گــر دیــر بجنبیــد، اســالم را در خطــر تضییــع و رفتــن  ا
آبرویــش قــرار داده ایــد۵«. آن افراط هــا و تفریط هــا، 
کــه رهبــر انقــالب، اظهــار  چنــدان اثــری داشــته اســت 

خســتگی می کنــد. بــاری همــۀ 
کــه افــراط و  ایــن امــر آن جاســت 
تفریــط و هیجان  هــای انقالبــی، 
سیاســت  زدگی  بــه  را  افــراد 
می کشــاند و تحلیل  هــا و بــه تبــع 
آن، رفتارهایــی خــالف اعتــدال 
و میانــه  روی، صــورت می  گیــرد.

ع  ۴. فعالیت  هــای خــاف شــر
و قانــون 

قانــون در هــر جامعــه  ای مــدار 
عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی 
پــا  زیــر  قانــون  هــرگاه  اســت. 
گذاشــته شــود،  آشــفتگی، امــور 
سیاســت  زدگی  و  ع  شــر خــالف 
بــه همــراه خــود مــی  آورد؛ امــا بــا 

گاه  کــه  ک نبــودن قانــون و رفتارهــای خودســرانه  مــال
از روی احســاس مســئولیت و درد دین نیز می  باشــد، 
فــرد و جامعــه، سیاســت  زده می  شــود. از دیگــر ســو، 
ع و دســتورهای اســالمی، همــاره بزرگ تریــن مهــار  شــر
بــرای تنظیــم روابــط سیاســی - اجتماعــی اســت. 
ــرار  ــود ق کار خ ــای  ــی را مبن ــتورهای اله ــه دس ک ــی  کس
گفتــار خــود را براســاس آن هــا انجــام  دهــد و رفتــار و 
دهــد، بــه ســادگی دچــار سیاســت  زدگی نمی  شــود و 
فــرد، حــق خــود نمی  دانــد کــه بــه دیگــران تهمــت زنــد، 
کنــد، آبــروی دیگــران را ببــرد و بی  پــروا خــالف  غیبــت 

کنــد.   ع و قانــون، عمــل  شــر
را  دینــی  عالمــان  بی تقوایــی  خمینــی،  امــام 
کــه  عنصــری آســیب  زا معرفــی می  کنــد: »آن مقــداری 
اســت،  دیــده  صدمــه  بی تقــوا  عالم هــای  از  اســالم 
معلــوم نیســت از مــردم عــادی دیــده باشــد.«۶ یکــی از 
اصلی  تریــن رویه  هــای سیاســت  زدگی، زمانــی اســت 
کــه افــراد تصــور می  کننــد بــرای تحقــق فکــر و پنــدار 
بــه  دســت  می  تواننــد  خــود، 
کشــور  ــون  کاری بزننــد و قان هــر 
اســالمی را زیــر پــا بگذارنــد. رفتــار 
ج از روال شــرعی و قانونــی،  خــار
بهانــه  ای  هــر  بــه  و  هرکــس  از 
مصادیــق  از  یکــی  باشــد،  کــه 
سیاســت  زدگی اســت و می  تواند 
مــورد سوءاســتفادۀ دیگــران قرار 
کــه  گیــرد. از همیــن منظــر اســت 
سیاســت  زده،  جامعــۀ  گــی  ویژ
ــار  ــل و رفت ــود تعام ــفتگی، نب آش
و  قانون  گریــزی  کارشناســی، 
ع و در نهایــت  رفتــار خــالف شــر
انســداد  و  آزاداندیشــی  نبــود 

می  شــود.  تحلیــل  فکــری 

بــا شناختی  امــام خمینی؟هر؟ 
درســت از اوضـــاع زمــانــۀ خــود، 
کید بر رشد و تکامل نسل  با تأ
ــا، مــی گــفــت:»  جــــوان حــــوزه  هــ
شــمــا نــســل جـــوان حــوزه هــای 
ــده باشید  ــ ــایــد زن ــیــت ب روحــان
و امــر خــدا را زنـــده نــگــه داریــد. 
ــیــد، فــکــرتــان  شــمــا نــســل جــوان
را رشــد و تکامل دهــیــد.«۹ وی 
ــردم،  ــ ــه: »م تــصــریــح مــی  کــرد کـ
معمم نمی  خواهند؛ مردم عالم 
ــــن ]عــمــامــه[  مــی  خــواهــنــد! ای

منتها عامت علم است... .«
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راه هــای برون  رفــت حوزویــان 
از سیاســت  زدگی

اجمالــی  شــناخت  از  بعــد 
در  زدگــی،  سیاســت  عوامــل  از 
کــه  اســت  شایســته  این جــا 
ایــن  از  رفــت  بــرون  راه هــای 
ــه آنچــه  ک عوامــل را بشناســیم، 
تالشــی  می  آیـــــــــد،  ادامــه  در 
راه کارهــــــــایی  بــرای  اســــــــــت 
وضعیــت  از  برون  رفــت  جهــت 
در  سیاســت  زدگی  ناشایســت 
کــه  میــان برخــی از حوزویــان، 

عبارت انــد: ترتیــب  بــه 

گاهی بخشی علمی ۱. آ
انســان،  مشــکالت  عمــدۀ 
گاهــی و عــدم توجــه  ناشــی از ناآ
همه  جانبــه بــه مســائل پیرامون 
-اجتماعــی  سیاســی  امــور  و 
اســت، نــگاه تک  ُبعــدی، انســان 

را از شــناخت دقیــق و عمیــق بازمــی  دارد و بــه بــازی   
می  کنــد.  گرفتــار  قدرت جویــان  و  سیاســت  بازان 
کریــم در امــر اعمــال قــدرت  خداونــد متعــال در قــرآن 
کیــد  و امــور اجتماعــی و سیاســی، بــر علــم و دانایــی تأ
کــه پایــۀ همــۀ حرکت هــا و تکاپوهاســت.  بســیار دارد 
کیــد  کالم الهــی، بــر ارجمنــدی جایــگاه دانــش تأ در 

شــده اســت:
 

َ
ال ِذیــَن 

َ
َواّل َیْعَلُمــوَن  ِذیــَن 

َ
اّل َیْســَتِوی  »َهــْل 

 ۷ ؛ » َن َیْعَلُمــو
کــه نمی داننــد  کســانی  کــه می داننــد و  کســانی  آیــا 

برابرند.
و در آیـــــــــــه  ای در بلندمرتبگــی عالمــــــــــــان مؤمــن 

ــد: می فرمایـــ
وُتــوا اْلِعْلــَم 

ُ
ذیــَن أ

َ
ذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو اّل

َ
»َیْرَفــِع اهلُل اّل

َدَرجات«؛۸
کــه  کســانی از شــما را   خــدا 
کــه  کســانی را  ایمــان آورده انــد و 
بــه آنــان دانــش داده شــده، بــه 

رتبه هایــی بــاال می بــرد.
امـــــــــام خمیــــــــــنی؟هر؟ بــا 
اوضــاع  از  درســت  شــناختی 
ــد  ــر رش ــد ب کی ــا تأ ــود، ب ــۀ خ زمان
و تکامــل نســل جــوان حوزه  هــا، 
می گفــت: »شــما نســل جــوان 
بایــد  روحانیــت  حوزه هــای 
را  خــدا  امــر  و  باشــید  زنــده 
نســل  شــما  نگه داریــد.  زنــده  
و  رشــد  را  فکرتــان  جوانیــد، 
تکامــل دهیــد.«۹ وی تصریــح 
معمــم  »مــردم،  کــه:  می  کــرد 
عالــم  مــردم  نمی  خواهنــد؛ 
]عمامــه[  ایــن  می  خواهنــد! 
ــر  گ منتهــا عالمــت علــم اســت. ا
یــک وقــت، خــدای نخواســته حوزه  هــای علمیــۀ مــا 
سســت شــدند در تحصیــل، سســت شــدند در این کــه 
فقاهــت را تقویــت بکننــد، بداننــد کــه ایــن یــک خیانــت 
بزرگــی بــه اســالم اســت.«۱۰ بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 
گاهــی سیاســی، بینــش سیــــــــاسی  کــه بایــد »آ اســت 
قــرار  سیــــــــــاست  بازان  سیاســت  بازِی  معــرض  در  و 

داد. تشــخیص  هــم  از  را  گرفتــن«۱۱ 

۲. ســـــــعۀ صدر و شکیبایی
کــه افــراد بــه ســـــــادگی  یکــی از جدی  تریــن عواملــی 
در دام سیاســــــــــت  زدگی می  افــــــــــــــتند، نبــود ســعۀ 
صــدر، ناشــکیبایی و عــدم تحمــل دیگــران اســت؛ 
ــو، تعــادل و  گفت وگ ــه انســان را از مســیر  ک روحیــه  ای 
کــه عنصــر  ج می  ســازد. متأســفانه آن گاه  اعتــدال خــار
ــر  تدیــن در ایــن امــر وارد می  شــود، مســئله پیچیده  ت

ح  شــر داراى  انـــســـان  گـــی  ویـــژ
ــه زود تحت  ک صـــدر آن اســـت 
تأثیر منافع سیاست و مطامع 
دنیا قرار نمی  گیرد؛ ولذا »هرچه 
کمال و جمال و مال و منال  از 
و دولت و حشم در خود ببیند، 
بــه آن اهمیت نــدهــد.«۱۵ پس 
ــی نــیــســت و به  ــات ــاس ــس او اح
ــران  ــگ ــاه دی ــدگـ شــکــیــبــایــی، دیـ
ــد و آنـــــان به  ــن ــی  ک را تــحــمــل م
او مخالف اند،  با  این که  صــرف 
نـــکـــوهـــش  و  ذم  ــۀ  ــتـ ــسـ ــایـ شـ
نــمــی  دانــد، چــه رســـد بــه آن کــه 
بخواهد با آنان، برخورد عملی 

یا شدید کند. 
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کــه بــا شــتاب  زدگی در تصمیــم  شــده و فــرد می  انــگارد 
و عمــل، انجــام وظیفــۀ دینــی می  کنــد. چنیــن اســت 
گاه حــق و ناحــق، راســت و دروغ، ســره و ناســره در  کــه 
گم  هم می آمیزد و فرد در فوران احساســات، مســیر را 
می  کنــد. در مقابــِل ایــن رونــد، فضیلتــی بــزرگ بــه نــام 
کــه خــدا نســبت  ســعۀ صــدر و شــکیبایی وجــود دارد 

گرامــی اســالم ؟ص؟ می  فرمایــد:  بــه پیامبــر 
ْح َلَک َصْدَرَک«؛  َلْم َنْشَر

َ
»أ

گشاده نکردیم؟۱۲  آیا سینه ات را 
کــوه  یــا از خواســته  های حضــرت موســی ؟ع؟ در 

ــه: ک طــور آن اســت 
ْح لی  َصْدری«؛۱۳  »َرّبِ اْشَر

صــدر  ح  شــر کنــار  در  را  هدایت  گــری  خداونــد  و 
مــی  آورد:

َیْهِدَیــُه  ْن 
َ
أ اهلُل  ُیــِرِد  »َفَمــْن 

َمــْن  َو  ْســالِم  ِلْلِ َصــْدَرُه  ْح  َیْشــَر
َصــْدَرُه  َیْجَعــْل  ــُه 

َ
ُیِضّل ْن 

َ
أ ُیــِرْد 

ــُد ِفــی  ّعَ مــا َیّصَ
َ
ّن

َ
َکأ قــًا َحَرجــًا  َضّیِ

۱۴ ــماء«؛ الّسَ
بخواهــد  خــدا  را  هرکــس 
را  ســینه  اش  کنــد،  هدایــت 
بــرای پذیــرش اســالم می  گشــاید 
گمــراه  کــه بخواهــد  و هرکــس را 
کند، ســینه  اش را تنگ و ســخت 
گویــا می خواهــد بــه  می  نمایــد؛ 

آســمان بــاال رود.
ح  گــی انســان داراى شــر ویژ
کــه زود تحــت  صــدر آن اســت 
تأثیــر منافــع سیاســت و مطامــع 
ولــذا  نمی  گیــرد؛  قــرار  دنیــا 
»هرچــه از کمــال و جمــال و مــال 
و منال و دولت و حشــم در خود 
ببینــد، بــه آن اهمیــت ندهد.«۱۵ 

ــدگاه  ــه شــکیبایی، دی پــس او احساســاتی نیســت و ب
دیگــران را تحمــل می  کنــد و آنــان بــه صــرف این کــه 
بــا او مخالف انــد، شایســتۀ ذم و نکوهــش نمی  دانــد، 
چــه رســد بــه آن کــه بخواهــد بــا آنــان، برخــورد عملــی 

کنــد.  ــا شــدید  ی

3. تقـــــــــــــویت اعتـــــــدال و عقانیت
عدل در مفهوم اخالقی و فردی آن، زیربنای همۀ 
عدالت  هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت.  
ــان  ــای انس ــی از ناعدالتی  ه ــت  زدگی ناش ــًا سیاس غالب
گروه  هــای  گاه در تبعیــت بی قیــد و شــرط از  کــه  اســت 
کــه انســان در  سیاســی جلــوه می  کنــد؛ امــا هنگامــی 
رویکــردی اعتدالــی، رهبــرِی جــان و روان خویــش را 
بــه عقــل می  ســپارد و از دســتاوردها و دســتورهای 
حکمــت نظــری پیــروی می  کند، 
بــه فهمــی عالمانــه و میانــه  روی 
بــا  و  می  یابــد  دســت  مطلــوب 
اجتمــاع  وارد  ســرمایه،  ایــن 
ــد  ــی؟ع؟ می  فرمای ــود. عل می  ش
کــه: »یکــی از فضایــل چهارگانــۀ 
حکمــت،  بــر  عــالوه  انســان، 
ک دامنــی و قــدرت، عدالــت  پا
اســتواری  و  بنیــان  کــه  اســت 
جــان  قــوای  اعتــدال  در  آن 

اســت.«۱۶
اصــِل محــورِی انقالبی بودِن 
همــراه  همیشــه  حوزویــان، 
و  ارزش هــا  حفــظ  تدیــن،  بــا 
ســتمگر  و  ســتم  بــا  رویارویــی 
طــالب  این کــه  و  اســت  بــوده 
را  خــود  تــالش  روحانیــون،  و 
قدرت  پرســتی  و  قــدرت  بــرای 
ــا قدرت  گرایــی دیگــران صــرف  ی
نکرده  انــد و دیــن خــود را قربانــی 

ــن راه کـــارهـــا  ــری ــرت ــؤث ــکــی از م ی
کــم کــردن  ــان دادن و  ــای بـــرای پ
درصـــد ســیــاســت  زدگــی در بین 
ــان، تــقــویــت روحــیــۀ  ــ ــوزویـ ــ حـ
اجــتــهــاد، آزادانــدیــشــی و رواج 
تــحــلــیــل  هــا  ــاف  ورزی در  ــ ــصـ ــ انـ
گسترۀ  در  گفت وگوهاست.  و 
همیشه  اجتهاد  روش  تاریخ، 
ــا روحــیــۀ آزادفـــکـــری و  هــمــراه ب
تبعیت از بــرهــان بـــوده اســت. 
حوزویان با غلبۀ این روحیه، 
کمتر دچار احساسات بی  پایه 
ــای  ــدالل  هـ ــتـ اسـ از  پـــیـــروی  و 
ــد؛ آن گــونــه  سست مــی  شــده  ان
که همین روش، روحیۀ تحمل 
ــا مــخــالــفــان فکری  و مــــدارای ب

خود را به آنان آموخته است. 
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ــۀ  گفت گویــی ایــن  ــرار نســاخته  اند،  دنیــای دیگــران ق
نورانــِی همیشــه در پیــش چشــم امــام خمینــی و یــاران 

کــه: او بــوده اســت 
ــاِس  َمــْن  َبــاَع آِخَرَتــُه ِبُدْنَیــاُه َو َشــّرٌ ِمــْن َذِلــَک  »َشــّرُ الّنَ

َمــْن َبــاَع آِخَرَتــُه ِبُدْنَیــا َغْیــِرِهَّ «؛۱۷
بــه  را  آخرتــش  کــه  اســت  کســی  مــردم  بدتریــن 
دنیایش بفروشــد؛ و بدتر از او کســی اســت که آخرتش 

ــد. ــری بفروش ــای دیگ ــه دنی را ب
جامعــۀ  مصلحــت  و  منفعــت  میانــه،  ایــن  در   
کمیــت قوانیــن الهــی، معنویــت و تقــوا در  اســالمی، حا
کنار اعتدال و عقالنیت، حضوری جدی و همیشــگی 
آنــان  فعالیت  هــای سیاســی  و  انقالبیــون  میــان  در 
کــه آنــان را از  داشــته و همیــن روحیــه بــوده اســت 
کــرد. بــا توجــه  گروه  هــای التقاطــی ماننــد فرقــان جــدا 
ک فکــری و عملــی  بــه پی آمدهــای منفــی و خطرنــا
کــه رهبــران جریــان انقالبــی  افــراط و تفریــط اســت 
در حوزه  هــای علمیــه، همــاره طــالب را از رفتارهــای 
توجــه  بــا  اســت.  داده  پرهیــز  تفریطــی،  و  افراطــی 
کســانی  بــه همیــن رویکــرد، امــام خمینــی یکــی از 
ــراط و  ــه جــد تقویــت اعتــدال و رهایــی از اف ــه ب ک ــود  ب

ــه طــالب حوزه  هــای  ــط را ب تفری
علمیــه دنبــال می  کــرد. ایشــان 
آیــة اهلل  بــه  نامــه ای  ارســال  بــا 
نوشــت  چنیــن  مشــکینی 
بــه  مــن  قــول  از  »شــما  کــه: 
بفرماییــد  انقالبــی ام  فرزنــدان 
خوبــی  عاقبــت  تنــدروى  کــه 
نــدارد.«۱۸ ایشــان هم چنیــن در 
بــه شــورای مدیریــت  نامــه  ای 
کیـــــــــد  تأ علمیــه،  حوزه  هــای 
کــه: »بــه فرزنــدان خــوب و  دارد 
انقــــــــــــالبی ام ســفارش می کنــم 
تنــــــــدروى  کننــد  ســعی  کــه 

نکنـــــند کــه تنــدروى باعــث شکســــــــــت خودشـــــــــــان 
۱۹ می گــردد.«

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی نیــز بــا هشــدار نســبت 
کیــد  بــه خطــر انقالب زدایــی از حوزه  هــا، بــر ایــن امــر تأ
کــه جــوان  گفتــه و بــاز تکــرار می  کنــم  کــه: »بارهــا  دارد 
مملکــت بایســتی در همــۀ میدان  هـــــــا حضـــــــــور و 
ــپس  ــاط« و س ــا انضب ــا ب ــد؛ منته ــته باش ــی داش آمادگ
کــه از روی بی انضباطــی  کســانی  مخالفــت خــود را بــا 
کــرده و می  گویــد:  بــه دانشــگاه حملــه می  کننــد، اعــالم 
ــا هــر نامــی انجــام بگیــرد، غلــط و محکــوم  کار ب »ایــن 
گــر بــا نــام دفــاع از دیــن هــم انجــام بگیــرد،  اســت. ا
گــر بــا نــام دفــاع از والیــت هــم انجــام  غلــط اســت. ا
کــه  بگیــرد، غلــط اســت. مگــر مــن بارهــا نگفتــه  ام 
هیچ کــس  مخالف انــد،  کــه  کســانی  اجتماعــاِت  در 
نبایــد رفتــار خشــونت آمیز داشــته باشــد.«۲۰ لــذا بایــد 
کنــاری نهــاد و بــه  رفتارهــای غیرعقلــی و نامنصفانــه را 
کــه  جــای آن، عقالنیــت، اعتــدال و مــدارای سیاســی 
در تقابــل بــا سیاســت  زدگی اســت، جای گزیــن   کــرد. 

۴. تقویت روحیۀ اجتهاد و آزاداندیشی
راه کارهــا  مؤثرتریــن  از  یکــی 
ــردن  ک ــم  ک ــان دادن و  ــرای پای ب
درصــد سیاســت  زدگی در بیــن 
روحیــۀ  تقویــت  حوزویــان، 
رواج  و  آزاداندیشــی  اجتهــاد، 
و  تحلیل  هــا  در  انصــاف  ورزی 
گســترۀ  در  گفت وگوهاســت. 
تاریــخ، روش اجتهــاد همیشــه 
بــا روحیــۀ آزادفکــری و  همــراه 
تبعیــت از برهــان بــوده اســت. 
حوزویــان بــا غلبــۀ ایــن روحیــه، 
کمتــر دچــار احساســات بی  پایــه 
اســتدالل  های  از  پیــروی  و 
آن گونــه  می  شــده  اند؛  سســت 

ــا  ــارهــ ــ ــکــی از مــؤثــرتــریــن راه ک ی
کــردن  کــم  ــایــان دادن و  ــرای پ بـ
درصـــد ســیــاســت  زدگــی در بین 
حـــــوزویـــــان، تـــقـــویـــت روحـــیـــۀ 
اجــتــهــاد، آزادانــدیــشــی و رواج 
انـــــصـــــاف  ورزی در تــحــلــیــل  هــا 
گسترۀ  در  گفت وگوهاست.  و 
همیشه  اجتهاد  روش  تاریخ، 
ــری و  ــکـ ــۀ آزادفـ ــی ــا روح ــراه ب ــم ه

تبعیت از برهان بوده است.
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کــه همیــن روش، روحیــۀ تحمــل 
و مــدارای بــا مخالفــان فکــری 
خود را به آنان آموخته است. به 
نظر می  رســد؛ ســرایت این روش 
کاوش هــای علمــی  و روحیــه از 
بــه عرصــۀ عملــی و سیاســت، 
در  اســتوار  راه کاری  می  توانــد 
جهــت پرهیــز از سیاســت  زدگی 
کــــــــــــــه  باشــــــــد. همــــــــــان گونه 
آزاداندیشــی، نقـــــــــــد منصفانــه 
و مســتدل، ســــــــنت همیشــگی 
بــوده  علمیــه  حوزه  هــای 
اســت، امــروزه نیــز می  تــوان بــا 
جلــوی  روحیــه،  همــان  رواج 
ناشــی  احتمالــی  آســیب  های 
گرفــت.  را  سیاســت  زدگی  از 
کــه  می گویــد  مــا  بــه  واقعیــت 
کامــل  گرایــش  سیاســت  زدگی، 
و غیرمســتدل بــه یــک جریــان 
فــرد  یــا  اندیشــه  یــا  سیاســی 
آن کــه  حــال  اســت؛  خاصــی 
کــه  اســت  ایــن  فکــر،  »آزادی 
انســان در فکــرش آزاد و بــدون 
ــه یــک طــرف  ــه متمایــل ب این ک

باشــد، فکــر بکنــد.«۲۱ فکــر آزاِد طالــب علــم، دیــن را از 
گروه هــای سیاســی  گرویــدن بی منطــق و ســطحی بــه 
ــا  ــه هــر قیمــت، بازمــی  دارد. ب ــان ب و جانــب داری از آن
کبیــر انقــالب اســالمی،  آزاداندیشــی و بــه تعبیــر رهبــر 
ــد مســیر  ــکار و اندیشــه  های ســازنده، بای ــا تبــادل اف ب
ک  رقابت  هــا را از آلودگــی و انحــراف و افــراط و تفریــط پــا

نمــود.۲۲
ــتن  ــه رســمیت شناخـــــــ ــا ب ــینی؟هر؟ ب امــام خمــــ
کیــد دارد  اختــالف سلیقه  هـــــــــــا و برداشت هــــــــا، تأ

دلیــل  هیــچ  »امــروز  کــــــــــه: 
شــرعی و عقلــی وجــود نــدارد تــا 
ایــن امــور، دلیــل بــه هم خــوردن 
و  طــالب  وحــدت  و  الفــت 
ــن  ــردد. ممک گ ــد  ــای متعه علم
اســت هرکــس در فضــای ذهــن 
نســبت  خــود،  ایده هــای  و 
مدیریت  هــا  و  عملکردهــا  بــه 
و  دیگــران  ســلیقه های  و 
داشــته  انتقــادی  مســئوالن 
تعابیــر،  و  لحــن  ولــی  باشــد، 
نبایــد افــکار جامعــه و آینــدگان 
را از مســیر شــناخت دشــمنان 
کــه همــۀ  واقعــی و ابرقدرت هــا 
مشــکالت و نارســایی ها از آنــان 
بــه  اســت،  گرفتــه  سرچشــمه 
طــرف مســائل فرعــی منحــرف 
همــۀ  کــرده  نا خــدای  و  کنــد 
بــه  مشــکالت،  و  ضعف هــا 
حســاب مدیریــت و مســئوالن 
تفســیر  آن  از  و  شــود  گذاشــته 
ایــن  کــه  گــردد  انحصارطلبــی 
غیرمنصفانــه  کامــاًل  عمــل 
نگــرش  همیــن  بــا  اســت.«۲۳ 
ــر  ــان تحج ــه جری ــی، دردمندان ــام خمین ــه ام ک ــت  اس
پذیــرش  بــه  حاضــر  و  بســته  اند  تفکــر  مظهــر  کــه  را 
کــه:  می  کنــد  معرفــی  چنیــن  نیســتند،  دیگــران 
»عــده ای مقدس  نمــای واپس گــرا، همــه چیــز را حــرام 
ــه  ک ــت  ــن را نداش ــدرت ای ــس ق ــتند و هیچ ک می دانس
کــه پــدر  کنــد. خــون دلــی  در مقابــل آن هــا قــد علــم 
پیرتــان از ایــن دســتۀ متحجــر خــورده اســت، هرگــز از 
فشــارها و ســختی  های دیگــران نخــورده اســت.«۲۴ 
کــه فکــر و  ســنگ  بنای تحجــر از آن جــا آغــاز می شــود 

ــان، آزادانــدیــشــی،  ــ گـــذر زم در 
ــی و  ــم ــل نــــقــــادی، اعــــتــــراض ع
گـــی  ــی، ویـــژ ــشـ ــالـ مــبــاحــثــۀ چـ
ــا بــــوده اســــت؛ بـــدون  ــوزه  هـ حـ
آن که یکی از طرفین به تکذیب، 
تفجیر، تفسیق یا تکفیر دیگری 
گفت  پــردازد؛ اما با تأسف باید 
عــرصــۀ  وارد  روش،  ایــــن  کـــه 
مــنــاقــشــات ســیــاســی نــشــده 
خ داده  کمتر زمــانــی ر اســـت و 
ــامــًا  ک ــه در فــضــایــی  کـ ــت  ــ اس
نمایندگان  منطقی،  و  علمی 
سیاسی  جــریــان  و  اندیشه  دو 
گــرفــتــه  قـــــرار  هـــم  روی  در  رو 
ــود را در  بــاشــنــد و دیـــدگـــاه خــ
نقد  آرام،  و  استداللی  فضایی 
کـــرده بــاشــنــد. نفس  و بــررســی 
ــنـــاظـــره  هـــای عــلــمــی -  ایــــن مـ
ســیــاســی، جــلــوی بــســیــاری از 

سیاست  زدگی  ها را می  گیرد.
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برداشــت خــود را حــق می  دانــد 
ج از  و دیگــران را باطــل و خــار
ــا ایــن پنــدار،  ــرۀ شــریعت! ب دای
عقالنیت که با گفت وگو و تبادل 
گســترده می  شــود، از  اندیشــه، 
جامعــه رخــت برمی  بنــدد؛ آن 
کــه بــا آزادی،  گفت وگویــی  هــم 
می  گــردد.  ممکــن  و  معنــادار 

نتیجه  گیری
تــالش شــد تــــــــا رویکـــــــــــرد 
اســتقرایی برخـــــــــی از عوامــل 
میــان  در  سیاســت  زدگی 
و  گــردد  بررســی  حوزویــان 
کــه عواملــی ماننــد  بیــان شــد 

و چـــــــــــــرا، خودحــــــــــــق  پنداری،  تبعیــت بی چــون 
و  تندروانــه  تحلیل  هــــــــــــای  انحصـــــــارطلبی، 
ع و قانــون در ایــن میــان،  فعالیت  هــای خــالف شــر
ــا راه کارهایــی بــرای  نقــش اساســی بــازی می  کننــد و ب
رویارویــی بــا ایــن پدیــده بیــان شــد. بــا توجــه بــه آنچــه 
کــه  کلیــدی بیــان می  شــود  کــه ذکــر شــد، چنــد نکتــۀ 
شــاید برخــی از زوایــای پیــدا و پنهــان ایــن بحــث را 

آشــکار   ســازد:  بیشــتر 
کــه دو ســِر طیــِف افــراط و  ۱. بایــد توجــه داشــت 

ک اســت.  تفریــط، هــردو خطرنــا
بایــد  حوزه  هــا،  در  ویــژه  بــه  انقالبی  گــری   .۲
داشــته  تنــدروی  برابــر  در  دقیــق  و  شــفاف  مــرزی 
کــه انقالبی  گــری در  باشــد. بــا ایــن مرزکشی  هاســت 
قانون  گرایــی  عقالنیــت،  چــون  شــاخص  هایی  کنــار 
روشــن  معنایــی  اجتماعــی،   – سیاســی  تقــوای  و 
می  یابــد و راهبــر حوزه  هــا بــه ســوی اهــداف مطلــوب 

بــود.  خواهــد 
کــه اقتــدار مدنــی حوزه  هــا  ۳. بــه نظــر می  رســد 

کــه  اســت  امــری  روحانیــت،  و 
شکســته  و  کم رنــگ  نبایــد 
کژکارکــرد  بــا  در حالی کــه  شــود؛ 
مدنــی  اقتــدار  سیاســت  زدگی، 
حــوزه، سســت شــده و آن را زیــر 
کــه  ســؤال می  بــرد و بــه اقتــداری 
همــاره در میــان مــردم جایگاهــی 
خدشــه  دارد،  و  داشــته  بلنــد 
روحانــی  عالــم  و  می  کنــد  وارد 
مظلومــان،  پنــاه  همیشــه  کــه 
ســتم دیدگان و بی  پناهــان بــوده 
اســت، شــأن و منزلتــی پاییــن 
کوچــک  جریــان  یــک  حــد  در 
می  یابــد؛  سیاســی  بــزرگ  یــا 
کــه غالبــًا در پــی  جریان هایــی 
کســب قــدرت خویش  انــد. حوزویــان هم چنــان بایــد 
بــه دور از بــازی سیاســِت احــزاب، بــه طــور مســتقل در 

کننــد. امــر سیاســت ورود 
گــذر زمــان، آزاداندیشــی، نقــادی، اعتــراض  ۴. در 
بــوده  حوزه  هــا  گــی  ویژ چالشــی،  مباحثــۀ  و  علمــی 
تکذیــب،  بــه  طرفیــن  از  یکــی  آن کــه  بــدون  اســت؛ 
امــا  پــردازد؛  دیگــری  تکفیــر  یــا  تفســیق  تفجیــر، 
عرصــۀ  وارد  ایــن روش،  کــه  گفــت  بایــد  تأســف  بــا 
خ  کمتــر زمانــی ر مناقشــات سیاســی نشــده اســت و 
کامــاًل علمــی و منطقــی،  کــه در فضایــی  داده اســت 
ــان سیاســی رو در روی  نماینــدگان دو اندیشــه و جری
ــی  ــود را در فضای ــدگاه خ ــند و دی ــه باش گرفت ــرار  ــم ق ه
کــرده باشــند. نفــس  لی و آرام، نقــد و بررســی  اســتدال
ایــن مناظره  هــای علمــی - سیاســی، جلــوی بســیاری 

می  گیــرد. را  سیاســت  زدگی  ها  از 
که سیاست در دنیای امروز،  ۵. واقعیت آن است 
گروه  هــا و  غالبــًا بــه دور از ادب و آداب اســالمی اســت. 
گاه بــه طــور  احــزاب بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود، 

ــه ویـــــــژه در  ــ ــری بـ ــ ــی  گ ــ ــاب ــ ــق ــ ان
ــرزی شفاف و  حــوزه  هــا، باید م
تــنــدروی داشته  برابر  دقیق در 
مرزکشی  هاست  این  با  باشد. 
کـــنـــار  انــــقــــابــــی  گــــری در  ــه  ــ کـ
شـــــــاخـــــــص  هـــــــایـــــــی چــــــون 
عـــقـــانـــیـــت، قـــانـــون  گـــرایـــی و 
اجتماعی،   – سیاسی  تــقــوای 
معنایی روشن می  یابد و راهبر 
ــه ســـــوی اهـــــداف  ــ حــــوزه  هــــا ب

مطلوب خواهد بود. 
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کــه هــدف، وســیله  گفتــه و نانوشــته بــر ایــن باورنــد  نا
را توجیــه می کنــد؛ پــس بــرای رســیدن بــه قــدرت، هــر 
کاری انجــام می  دهنــد و هــر آنچــه را کــه بــه نفــع خویــش 
بزرگــی  و معیارهــای  مهــار  و  می  انگارنــد، می  گوینــد 
چــون تقــوا، اخــالق و ارزش هــای اســالمی - انقالبــی و 
انســانی، فرامــوش شــده اســت. پــس در ایــن نگــرش، 
ع تعریــف می  شــود  کنــار تدیــن و ور انقالبی بــودن، در 
نمی  شــود؛  فرامــوش  تقــوا  و  معنویــت  هیــچ گاه  و 
کــه فــرد و نهــاد را از سیاســت  زدگی  اصولــی بنیادیــن 

دور می  ســازد.
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