حــوزه انقالبــی و مولفههـ ـ ـ ـــای
ثابــت و متغیــر آن

مقام معظم رهبری در واپسین روزهــای ،1394از«حـ ــوزه انقالبی»و ضــرورت حفظ و تــداوم آن سخن به میان
آوردند .این تعبیر بیش از هرچیزی تداعی کننده مناسبات حوزه علمیه وانقالب اسالمی بودکه نوعی مرزبندی
مفهومی درمیان دوگونه «سیاست پرهیزی حوزوی»و«سیاست زدگی حوزوی»را نشان میداد .حوزه انقالبی
براین اساس،چنان ارتباط وثیقی میان انقالب اسالمی و رسالت حوزه علمیه برقرار مینماید که نه در گردونه
سیاست پرهیزی به انزوای سیاسی مبتال میگردد و نه درورطه سیاست زدگی ازعقالنیت سیاسی دور میشود.
ا گرچه چنین برداشتی از حــوزه انقالبی در درنــگ نخستین ّ
موجه مینماید ،به نظر میرسد نیازمند تحلیل
مفهومی دقیقتر و موشکافانهتر است .روشنسازی مفهومی حوزه انقالبی ،بیشک نیازمند توجه بیشتر در
ابعاد و زوایای مفهومی آن ازیک سو و نسبت سنجی آن با دیگر مفاهیم از سوی دیگر است .تحلیل مذکور ابعاد
گونا گون این مفهوم را آشکار ساخته و قضاوت و داوری درباره وضعیت کنونی حوزه علمیه و نیز ترسیم آیندهای
مطلوب برای حوزه علمیه درجهت اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را ممکن میسازد.
دفترتبلیغات اسالمی حــوزه علمیه قم درهمایش«حوزه و انقالب» به وارســی ایــن مهم پرداخت و با طر ح
نگاههای متفاوت چگونگی حــوزه انقالب را بررسید .دراینجا نگاه استاد فرهیخته دکتراحمد واعظی دربــاره
مؤلفههای ثابت ومتغیر حوزه انقالبی؛ ونظرات استادگرامی دکترنجف لکزایی درمسئولیت ملی وفراملی حوزه
انقالب فرادیدتان مینهیم.
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بــرای فهــم حــوزه انقالبــی ،اشــاره بــه برخــی
از مؤلفههــای ثابــت و متغیــر آن ضــروری اســت.
اسـ ــام دارای تــأ ک ـیــدهــا و آم ــوزهه ــای
یشــک حــوزه انقالبــی یــک واژه نوپدیــد اســت کــه
ب 
مــعـطــوف بــه حـ ــوزه اج ـت ـمــاع و سیاست
همــگام بــا انقــاب اســامی شــکل گرفــت ،یعنــی پیــش
اسـ ــت .ای ــن مـسـئـلــه ج ــزء خــمــیــرمــایــه و
از آغــاز نهضــت انقالبــی مــردم ایــران مفهومــی بــه نــام
ذاتـ ـی ــات اسـ ــام م ــی ب ــاش ــد .در مــقــابــل
حــوزه انقالبــی در ادبیــات حوزویــان و دیگــران نبــود.
دی ــدگ ــاه ــی وجـ ـ ــود دارد کـ ــه بـ ــا بــیــنــش
ا گــر در گذشــته ســخن از حــوزه مطلــوب میشــد ،امــا
سکوالریستی ،اسالم را منهای سیاست
از انقالبیبــودن بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای حــوزه
و ُبـعــد سیاسی تفسیر میکند کــه پیوند
مطلــوب ذ کــری بــه میــان نمیآمــد .ایــن یــک پدیــده
بین اســام و سیاست را پیوند تاریخی
نوظهــور و ترکیــب جدیــدی اســت ،کــه در میانــه حــوزه
میداند.
و انقــاب اســامی پدیــد آمــده اســت .بــه نظــر میرســد
حوزه انقالبی دو مقطع متفاوت را پشت سرگذاشته
اســت:
اســامی از ممیزههــا و مؤلفههــای تمایــز بخــش حــوزه
.۱حوزه انقالبی پیش از پیروزی انقالب؛
.2حــوزه انقالبــی بعــد از پیــروزی انقــاب؛ یــا انقالبــی اســت.
حــوزوی انقالبــی پیــش از انقــاب و حــوزوی انقالبــی حوزه انقالبی؛ مؤلفههای بینشی وعملکردی
بعــد از انقــاب.
وقتــی از مشــترکات بحــث میکنیــم ،یعنــی
ـوه
ـ
وج
ـک
ـ
ی
ـع
ـ
مقط
دو
ـن
ـ
ی
ا
ـه
ـ
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واقعیــت ای
مؤلفههــای ثابــت انقالبیبــودن در حوزههــا ،ایــن
مشــترک و یــک وجــوه افتراقــی دارنــد ،کــه در ابتــدا مؤلفهها را به دو سطح بینشی و عملکردی میتوان
بــه وجــوه مشــترک یعنــی آن مؤلفههــای ثابــت و تقســیم کــرد ،یعنــی کســی کــه واجــد ایــن مؤلفههــای
مشــترک انقالبــی بــودن حــوزه ،اشــاره خواهدشــد .بینشــی و عملکــردی باشــد انقالبــی اســت ،چــه قبــل
ســپس بــه مؤلفههــای متغیــر ،یــا مؤلفههــای خــاص از انقــاب و چــه بعــد از پیــروزی انقــاب و در شــرایط
پرداختــه خواهدشــد؛ مؤلفههایــی کــه نشــانگر وجــوه حاضــر.
تمایــز بــرای حــوزه پیــش از انقــاب وپــس از انقــاب الف)مؤلفههای بینشی:
از وجــوه ممیــزه اســت ،بــه طــور مثــال تثبیــت نظــام
ایــن مؤلفههــا را میتــوان در قالــب چنــد ویژگــی
اصلــی خالصــه کــرد کــه عبارتانــد از:
 .1بــاور بــه پیونــد ذاتــی اســام و سیاســت؛ ایــن
دیــدگاه ،ایــن کــه اســام مشــتمل بــر ُبعــد سیاســی
به نظر میرسد حــوزه انقالبی دو مقطع
اســت ،بدیــن معناســت کــه اســام دارای تأ کیدهــا
م ـت ـفــاوت را پ ـشــت ســرگــذاش ـتــه اس ــت:
و آموزههــای معطــوف بــه حــوزه اجتمــاع و سیاســت
.1حوزه انقالبی پیش از پیروزی انقالب؛
اســت .ایــن مســئله جــزء خمیرمایــه و ذاتیــات اســام
 .2حــوزه انقالبی بعد از پیروزی انقالب؛
مــی باشــد .در مقابــل دیدگاهــی وجــود دارد کــه بــا
یــا حـ ــوزوی ان ـقــابــی پ ـیــش از ان ـقــاب و
بینــش سکوالریســتی ،اســام را منهــای سیاســت و
ُ
حوزوی انقالبی بعد از انقالب.
بعــد سیاســی تفســیر میکنــد کــه پیونــد بیــن اســام
و سیاســت را پیونــد تاریخــی میدانــد .برخــی صاحــب

نظــران و نویســندگان اســامی معتقدنــد :اســام در
تجربــه تاریخــی خــود پیونــدی بــا سیاســت ایجــاد
کــرده اســت ،یعنــی پیامبــر حکومــت تشــکیل دادنــد،
بعــد از او هــم نظــام خالفــت شــکل گرفــت و اســام
بــا سیاســت پیونــد خــورد .امــا ایــن پیونــد ذاتــی و
برآمــده از محتــوای دیــن نیســت ،یــک اتفــاق تاریخــی
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،مــردم زمانــه رســولاهلل(ص)،
عــاوه بــر زعامــت دینــی زعامــت سیاســی ایشــان هــم
پذیرفتنــد و ایــن پیونــد ایجــاد شــد .بنابرایــن یــک
اتفــاق تاریخــی و نــه برخاســته از درون دیــن اســت.
پــس حــوزه انقالبــی ،حوزهــای اســت کــه بــه لحــاظ
بینشــی ،پیونــد بیــن اســام و سیاســت را یــک پیونــد
ذاتــی و برآمــده از درون محتــوای اســام میدانــد.
 .2اعتقــاد بــه والیــت فقیــه؛ بینــش دوم کــه از
ممیــزات حــوزه انقالبــی اســت ،بــرای فقیــه عــادل
جامعالشــرایط عــاوه بــر شــئونی ماننــد افتــا،
اســتنباط و فقاهــت ،شــأن والیــت هــم قائــل باشــد و
وی را صاحب والیت بداند و در قلمرو والیت  -فراتر
از امور حسبیه  -آن مقدار محدود از والیت که عمده
فقهــای شــیعه قبــول دارنــد .بــه والیــت عامــه فقیــه
عــادل جامــع الشــرایط معتقــد باشــد.
 .3اعتقــاد بــه لــزوم تــاش بــرای پیاد هکــردن احــکام
و ارزشهــای اســامی؛ وظیفــه حــوزه ،روحانیــت،
فقیــه و فقاهــت آن اســت کــه تــاش کننــد جامعــه
اســامی وفــق آموزههــا و ارزشهــا و احــکام اســامی
ســامان یابــد.
نتیجــه ایــن ســه جنبــه بینشــی ،دفــاع اعتقــادی
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پــس ح ــوزه انـقــابــی ،حــوزهــای اســت که
بــه ل ـحــاظ بینشی ،پـیــونــد بـیــن اس ــام و
سیاست را یــک پیوند ذات ــی و بــرآمــده از
درون محتوای اسالم می داند.

وظیفه حــوزه ،روحانیت ،فقیه و فقاهت
آن اســت که تــاش کنند جامعه اسالمی
وفق آموزهها و ارزشها و احکام اسالمی
سامان یابد.

از تأســیس نظــام اســامی اســت ،چرا کــه دفــاع،
حمایــت و پشــتیبانی از یــک نظــام میتوانــد اعتقــادی
و یــا پرا گماتیســتی و عملگرایانــه باشــد .بنابرایــن
نچــه دفــاع از نظــام و یــا تــاش بــرای فروپاشــی
چنا 
آن برپایــه دالیــل غیــر دینــی و مصلحــت بشــری رخ
دهــد ،کنشــی عملگرایانــه اســت؛ نظیــر رویکــردی کــه
امــروزه در فضــای لیبرالیســتی وجــود دارد و بــه دالیــل
ً
سیاســی از لیبرالیــزم حمایــت میشــود ،مثــا «ریچــارد
رورتــی» کــه از نوپرا گماتیستهاســت و یا«جــان رالــز»
در اندیشــه متأخــر خــودش از لیبرالیــزم و یــا لیبرالیــزم
سیاســی دفــاع میکنــد ،دفــاع آنــان بــه پشــتوانه
اســتدال لهای فلســفی و یا مبانی نظری نمیباشــد،
بلکه به دالیل عملگرایانه و پرا گماتیســتی رخ داده
اســت.
حــوزه انقالبــی دارای ایــن ســه بینــش اســت و
نتیجــه اعتقــاد بــه ایــن ســه بینــش ،دفــاع و پشــتیبانی
اعتقــادی از جمهــوری اســامی و نظــام سیاســی
برآمده از انقالب اســامی میباشــد .در مقابل ،دفاع
عملگرایانــه بــه دالیــل سیاســی و یــا جایگزینهــای
دیگــری غیــر از اصــول اعتقــادی رخ مــی دهــد و
پیامدهــای عملــی درآن اهمیــت دارد .دراینصــورت
بــا تمســک بــه دفــاع غیراعتقــادی نمیتــوان از حــوزه
انقالبــی ســخن گفــت .حــوزه انقالبــی برپایــه آن ســه
محور بینشــی که اشــاره شــد از نظام سیاســی برآمده
از انقــاب اســامی دفــاع میکنــد.
 .4اعتقــاد بــه ظلمســتیزی و مســئولیتهای
اجتماعــی حــوزه و روحانیــت درعرصــه بینالمللــی
در مواجهــه بــا ســلطه کفــار و اســتکبار؛ عنصــر بینشــی

عنصر بینشی دیگر که از مؤلفههای ثابت
حـ ــوزه ان ـقــابــی بــه ش ـمــار مــیآی ــد ،ستیز
باظلم ،استکبار و طــاغــوت اســت  -چه
طاغوت داخــل در پیش از انقالب و چه
طاغوت خارجی بعد از انقالب  -این امر
بینشی و اعتقادی است.

و چــه بعــد از انقــاب در میــان روحانیــون عــدهای
بودند که رسالت حوزه و روحانیت را در تصدی امور
مناســکی خالصــه میکردنــد؛ اداره یــک مســجدی را
برعهــده داشــتند و تنهــا بــه ارتبــاط بــا مؤمنــان و انجــام
مناســک مذهبــی مثــل عــزاداری و نظیــر اینهــا اهمیــت
میدادنــد .شــعاع فعالیــت آنهــا در تصدیگــری امــور
مناســکی خالصــه میشــد و نســبت بــه رســالتهای
اجتماعــی و سیاســی کــه بایــد روحانیــت عهــدهدار
شــود بیتفــاوت بودنــد.
تمایزحوزه دردو زمانه( پیش و بعد از انقالب)
پس از شــناخت مؤلفههای بینشــی و عملکردی
مشــترک ،آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد ،پرداختــن بــه
مؤلفههــای اختصاصــی حــوزه بعــد از انقــاب اســت.
بیگمــان میــان حــوزه انقالبــی در ایــن دو زمانــه
تفــاوت وجــود دارد  .بــه طــور مثــال ،حــوزه انقالبــی
در زمانــه پیــش از انقــاب ،مطالبگــر بــوده و نســبت
بــه وضــع موجــود پرخاشــگر ومعتــرض بــوده اســت.
حــوزه انقالبــی قبــل از انقــاب فروپاشــی نظــم مســتقر
یکــرد ،درآن زمــان ،انقالبیبــودن
و موجــود تــاش م 
یعنــی ســتیزهگر بــودن و برهــم زننــده نظــم موجــود.
امــا حــوزه انقالبــی در زمانــه پــس از انقــاب
مســئولیت ایجــاد نظــم جدیــد را برعهــده دارد،
ایـندو بــا هــم متفاوتنــد .حــوزه قبــل از انقــاب حــوزه
مطالب هگــر ،معتــرض و بــر هــم زننــده نظــم موجــود
بــود و حــوزه انقالبــی امــروز بایــد پاســخگو باشــد ،و
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دیگــر کــه از مؤلفههــای ثابــت حــوزه انقالبــی بــه شــمار
میآید ،ستیز باظلم ،استکبار و طاغوت است  -چه
طاغــوت داخــل در پیــش از انقــاب و چــه طاغــوت
خارجــی بعــد از انقــاب  -ایــن امــر بینشــی و اعتقــادی
اســت.
 .5زمــان شــناس و آ گاه بــه جغرافیــای سیاســی
و فرهنگــی و اجتماعــی زمانــه؛ حــوزوی انقالبــی بایــد
جغرافیــای سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی عصــر و
زمانــه خــودش را بشناســد و دارای بینــش اجتماعــی
و سیاســی الزم باشــد.
ب) مؤلفههای عملکردی و رفتاری
لکـ ـ ـ ــردی و رفتــاری
بعضــی از مؤلفههـ ـ ـ ـــای عم 
عب ـــارتاند از:
 .1مجاهدبــودن و آمادگــی بــرای فــدا کاری در راه
ً
خــدا و آرمانهــای اســامی :اصــوال انقالبیبــودن،
یعنــی مجاهــدت ،فــدا کاری و ازخودگذشــتگی.
حــوزه انقالبــی پیــش از انقــاب یعنــی تبعیــد ،زنــدان،
شــکنجه و مجاهــده ،بعــد از انقــاب هــم جنــس ایــن
هزینههــا تفــاوت دارد ،بــه طــوری مثــال بهجــای
مبــارزه بــا نظــام اســتبدادی ،در کنــار نظــام اســامی
بایــد بــه ســتیز بــا نظامهــای ســلطهگر پرداخــت یــا
بــرای آبادانــی جامعــه اســامی بایــد ازجــان مایــه
گذاشــت؛
.2حقطلبــی ،حقمــداری و عدالتطلبــی:
اینهــا هــم از ویژگیهــای حــوزوی انقالبــی اســت؛
 .3پنــاه و یــاور محرومــان و مســتضعفان :ایــن
لکــردی حــوزه انقالبــی
ویژگیهــای اساســی عم 
اســت ،چرا کــه اینهــا مؤلفههــای ثابــت هســتند،
مؤلفههایــی کــه مقطــع قبــل و بعــد از انقــاب
نمیشنا ســند ؛
.4رصــد رویدادهــای جامعــه و امــت اســامی و
حســاس بــودن نســبت بــه وضعیــت جوامــع اســامی:
یعنــی بــی تفــاوت نبــودن بــه آنچــه کــه بــر جامعــه
اســامی میگــذرد؛
 .5عــدم انزواطلبــی و عــدم ا کتفــا بــه فعالیتهــای
مذهبی سنتی و مناسکی :یعنی چه پیش از انقالب
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معظــم انقــاب و مرحــوم هاشــمی رفســنجانی و
دیگــر کســانی کــه پیشــتازان انقــاب بودنــد و حلقــه
ح ــوزه انـقــابــی در ایــن دو زمــانــه تفاوت
فکــری و عملیاتــی اطــراف حضــرت امــام را تشــکیل
وجود دارد  .به طور مثال ،حوزه انقالبی
مــی دادنــد پیریــزی شــد .شــهید بهشــتی و دیگــران
در زمــانــه پ ـیــش از انـ ـق ــاب ،مطالبگر
جریــان هســته اولیــه تکــون یــک گفتمــان را تشــکیل
بوده و نسبت به وضع موجود پرخاشگر
دادنــد و بنیــان انقــاب اســامی و پــس از آن نظــام
ومعترض بــوده اســت .حــوزه انقالبی قبل
جمهــوری اســامی را در ایــران پیریختنــد .اســتمرار
از انقالب فروپاشی نظم مستقر و موجود
ایــن گفتمــان تــا امــروز مرهــون پویشهــای نظــری
تالش میکرد ،درآن زمان ،انقالبیبودن
فروانــی اســت کــه در شــاخههای مختلــف مطالعــات
یعنی ستیزهگر بــودن و برهم زنـنــده نظم
سیاســی و مطالعــات مربــوط بــه انقــاب بــه انجــام
موجود.
رســیده اســت و امــروز شــاهد تولیــد پشــتوانههای
اما حوزه انقالبی در زمانه پس از انقالب
دانشی آن هستیم .درحال حاضر یک ظرفیت بزرگ
مسئولیت ایجاد نظم جدید را برعهده
و یــک امــر معنایــی قویــم بــه اســم گفتمــان انقــاب
ُ
اســامی ایجادشــده اســت .یعنــی در بعــد نظــری و
دارد ،ایندو با هم متفاوتند.
ُ
بعــد معنایــی ،بزرگتریــن دســتاورد انقــاب اســامی
ایــران تکویــن یــک نظــام معنایــی بــه اســم گفتمــان
در ایجــاد نظــم جدیــد مشــارکت کنــد .حــوزه انقالبــی انقــاب اســامی میباشــد ،کــه از قضــا قــدرت اصلــی
دیــروز آرمانگــرا و شــعار دهنــده بــود؛ مــردم را بــه نظــام جمهــوری اســامی نیــز همیــن گفتمــان انقــاب
یکــرد .اســامی بــه شــمار میآیــد .بنابرایــن در کنــار قــدرت
ســوی آرمانهــا و بــه ســمت اهدافــی بســیج م 
یگــری اقتضائاتــی داشــت امــا فضــای
بنابرایــن انقالب 
بعــد از انقــاب فضــای تحقــق آن آرمانهــا و جامــه
عمــل پوشــاندن بــه آن شعارهاســت .در فضــای
ب ــرگ بــرنــده اص ـلــی جـمــهــوری اســامــی،
امــروز نمیشــود شــعار داد ،ا گــر کســی بــه عنــوان
قدرت معناییاش میباشد .این قدرت
انقالبــی شــعار بدهــد دچــار گسســت تاریخــی شــده،
معنایی همان گفتمان انقالب اسالمی و
و زمانشــناس نیســت؛ چنیــن شــخصی اقتضائــات
رسالت حوزه امروز است .حوزه انقالبی
حــوزه انقالبــی امــروز را نشــناخته اســت .بــه تعبیــر
ی ـکــی از وظــایــف اصـ ـلـ ـیاش ،صــیــانــت از
دیگــر ،ا گــر ممیــزه انقالبــی قبــل از انقــاب آرمانگرایــی
ایــن قــدرت معنایی و به تعبیری گفتمان
بــود ،حــوزه انقالبــی امــروز بایــد وجــه دانش ـیاش و
یبــاشــد .چــه قــبــل از
ان ـقــاب اســامــی م ـ 
ایجاب ـیاش در خدمــت بــه برآورد هکــردن نیازهــای
ان ـقــاب و چــه بـعــد از ان ـقــاب ،در حــوزه
عینــی نظــام و جامعــه ،پررنــگ باشــد.
مخالفینی در مقابل حرکت انقالبی حوزه
افــزون برایــن ،پیــش از انقــاب ،حــوزه انقالبــی
وج ــود داش ـت ـهانــد کــه حــضــرت ام ــام (ره)
تــاش کــرد تاهســته اولیــه گفتمــان انقــاب اســامی
و نظام معنایی آن را ترســیم کند .آغاز چنین تالشــی
بــارهــا ایــن مطلب را بــه وی ــژه در منشور
پیــش از انقــاب و بــا اندیش ـههای امــام و شــا گردان
روحانیت گوشزد کردهاند.
ایشــان مثــل شــهید مطهــری ،شــهید بهشــتی،رهبر

بــایـسـتــی ب ــار سنگین دفـ ــاع از گفتمان
انقالب اسالمی و تحقق حکمرانی خوب
و مطلوب را در نـظــام اســامــی بــر دوش
بکشیم .با حذف و هجمه به یکدیگر و با
از میان به درکــردن بسیاری از نیروهایی
کــه در دل عالقمند بــه انـقــاب اسالمی
و آرم ــانه ــای ان ـقــاب اســامــی هستند
و م ـم ـکــن اسـ ــت س ـل ـی ـق ـههــای سـیــاســی
گونا گونی نیزداشته باشند ،نمیتوان به
اهداف انقالب دست یافت.
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نظامــی ،پیشــرفتهای نظامــی و سیاســی کــه ایجــاد
شــده اســت ،بــرگ برنــده اصلــی جمهــوری اســامی،
قــدرت معنای ـیاش میباشــد .ایــن قــدرت معنایــی
همان گفتمان انقالب اســامی و رســالت حوزه امروز
اســت .حــوزه انقالبــی یکــی از وظایــف اصل ـیاش،
صیانــت از ایــن قــدرت معنایــی و بــه تعبیــری گفتمــان
انقــاب اســامی میباشــد .چــه قبــل از انقــاب و چــه
بعــد از انقــاب ،در حــوزه مخالفینــی در مقابــل حرکــت
انقالبــی حــوزه وجــود داشــتهاند کــه حضــرت امــام (ره)
بارهــا ایــن مطلــب را بــه ویــژه در منشــور روحانیــت
گوشــزد کردهانــد .ا کنــون رســالت حــوزه انقالبــی در
مقابــل ایــن مخالفتهــا ،صیانــت از ایــن گفتمــان
و فایــق آمــدن بــر شــبهاتی اســت کــه گاهــی توســط
همیــن افــراد در داخــل حــوزه و چــه در بیــرون حــوزه
مطــرح مــی شــود .ایــن رســالت حــوزه انقالبــی اســت.
آبشــخور تهاجــم بــه گفتمــان انقــاب اســامی فقــط
بیــرون حــوزه نیســت ،عــاوه برکانونهــای نظــری و
اتــاق فکرهایــی کــه در بیــرون حــوزه ،در جهــان  ،در
محافــل علمــی مختلــف حوزههــای علمیــه را آمــاج
حمــات خــود قــرار میدهنــد ،در درون حــوزه هــم
مخالفــان جــدی وجــود دارد کــه معنــا و مفهومســازی

و مقابلــه بــا گفتمــان انقــاب اســامی را پــی میگیرنــد.
از ای ـنرو یکــی از ممیزههــای حــوزه انقالبــی امــروز،
صیانــت از گفتمــان انقــاب اســامی اســت.
نکتــه آخــر اینکــه انقالبیگــری و حــوزه انقالبــی
بــودن بــا سیاسـیکاری و شــعارزدگی و نــان انقــاب را
خــوردن ســازگار نیســت .بایــد مراقــب بــود تــا انقــاب و
انقالبیگری و حوزوی انقالبی بودن مصادره نشــود.
باید در مقابل کسانی که نگاه انحصارگرایانه دارند و
بــه تعبیــری دچــار یــک ُعجــب سیاســی و انقالبیگــری
هســتند و فقــط نــگاه و تصویــر محــدود خــود را از
یگــری معیــار و شــاخص انقالبــی
انقــاب و انقالب 
بــودن میداننــد ایســتادگی کــرد .نکتــه مهــم اینکــه
انقالبــی بــودن در دوران اســتقرار نظــام اســامی بایــد
چترخــود را بســیار گســترده و فرا گیــر بــر ســر حوزویــان
بگشــاید تــا چرخــه تولیــد دانــش اســامی مــورد نیــاز
در ابعــاد گونا گــون بــه حرکــت درآیــد .بایســتی بــار
ســنگین دفــاع از گفتمــان انقــاب اســامی و تحقــق
حکمرانــی خــوب و مطلــوب را در نظــام اســامی بــر
دوش کشــید .بــا طــرد و هجمــه بــه یکدیگــر بســیاری
از نیروهایــی کــه در دل عالقمنــد بــه انقــاب اســامی
و آرمانهای انقالب اســامی هســتند و ممکن اســت
ســلیقههای سیاســی گونا گونــی نیــز داشــته باشــند،
نمیتــوان بــه اهــداف انقــاب دســت یافــت .ایــن یــک
هشــدار جــدی اســت و نبایــد بــا ایــن نــوع نــگاه بــه
حوزه انقالبی نگریســته شــود .ا گر با کمال واقع بینی
بــه مســئولیتهای ملــی و فراملــی انقــاب اســامی
توجــه شــود آنــگاه خواهیــم دانســت کــه بایــد بــه گونــه
حدا کثــری ظرفیــت انقالبیبــودن را در حــوزه افزایــش
دهیــم و حــوزه را بــه حرکــت در آوریــم ،تــا آن گونــه کــه
مقــام معظــم رهبــری از حــوزه در ایفــای نقــش تاریخــی
خــودش انتظــار دارنــد بتوانیــم ،انجــام وظیفــه کنیــم
و خلــف صالحــی بــرای بنیانگــذار انقــاب اســامی و
امــام راحــل (ره)باشــیم ،ان شــاءاهلل.

