
مقـــام معظـــم رهبـــری در اســـفند ۱3۹۴، در دیـــدار مجمـــع نماینـــدگان طـــاب و فضـــای حـــوزه علمیـــه قـــم، 
گـــر حـــوزه، انقابـــی نمانـــد مشـــکات زیـــادی  ح کردنـــد و ایـــن کـــه ا بحـــث حـــوزه انقابـــی را بـــه صـــورت جـــدی مطـــر
گریبان گیـــر نظـــام خواهدشـــد و الزمـــه مصونیـــت نظـــام و انقـــاب از خطـــر انحـــراف ایـــن اســـت کـــه حـــوزه و بـــه ویـــژه 
کـــه مســـئولیت های حـــوزه  ح می شـــود  حـــوزه قـــم، انقابـــی بمانـــد. بـــا ایـــن پیـــش فـــرض، ایـــن پرســـش مطـــر
انقابـــی چیســـت؟ بـــرای پاســـخ ابتـــدا مســـئولیت ها را بـــه ســـه بخـــش تقســـیم کردیـــم: ۱. مســـئولیت هایی کـــه در 
ســـطح ایـــران، حـــوزه علمیـــه بـــا آن هـــا مواجـــه اســـت؛۲. مســـئولیت هایی کـــه حـــوزه در ســـطح جهـــان اســـام بـــا 
آن هـــا مواجـــه اســـت؛ 3. مســـئولیت هایی کـــه در ســـطح نظـــام بین الملـــل و جهـــان بـــا آن هـــا روبه روســـت؛ از ایـــن 
ســـه بخـــش گـــروه دوم و ســـوم مســـئولیت های فراملـــی و از گـــروه اول مســـئولیت های ملـــی را در بـــر می گیـــرد. بـــا 

کنـــون چگونـــه اســـت.                                                                                          بازخوانـــی مباحـــث حـــول ایـــن ســـه بخـــش خواهیـــم دیـــد کـــه وضعیـــت مـــا ا

حوزه انقـــــالبی و 
مسئولیت های ملی و فراملی
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     حضـــرت امـــام )ره( عـــالوه بـــر منشـــور روحانیـــت 
در آغـــاز درس هـــای والیـــت فقیـــه خودشـــان یـــک 
ــه ای  ــه ناحیـ ــا از چـ ــه مـ کـ ــد  ح نمودنـ ــر ــی را مطـ بحثـ
ــه  کـ ــه ای  ــه نکتـ ــم. از آن سـ ــده و می بینیـ ــیب دیـ آسـ
حـــوزه  بـــه  نکتـــه  یـــک  فرمودنـــد،  ح  مطـــر ایشـــان 
کـــه الزم هســـت  مربـــوط می شـــود. ایشـــان فرمودنـــد 
گـــر یـــک  کنیـــم. ا کامـــل معرفـــی  اســـالم را بـــه شـــکل 
همـــان  از  نکنیـــم  معرفـــی  کامـــل  را  اســـالم  وقـــت، 
ایشـــان اســـالم  از نظـــر  ناحیـــه صدمـــه می بینیـــم. 
کتـــب حدیـــث  کـــه در  کامـــل، شـــامل همـــه ابوابـــی 
آمـــده اســـت می شـــود. بنابرایـــن همـــه قـــرآن و همـــه 
کتاب هـــای حدیثـــی می بایســـت بـــه طـــور دقیـــق و 
گیـــرد. وی در  جـــدی مـــورد مطالعـــه و تبییـــن قـــرار 
کـــه آیـــا ایـــن قـــرآن در عصـــر  پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال 
کســـی  غیبـــت نســـخ شـــده یـــا نشـــده؟ می فرمایـــد: 
نشـــده  غیبـــت  عصـــر  در  قـــرآن  نســـخ  بـــه  ملتـــزم 
گـــر نســـخ نشـــده، پـــس چـــرا بـــه همـــه  اســـت. حـــال ا
آیـــات قـــرآن پرداختـــه نمی شـــود و مـــورد توجـــه قـــرار 
نمی گیـــرد. قـــرآن، برنامـــه زندگـــی یـــک فردمســـلمان 
کـــه بـــه بعضـــی از آیـــات اهمیـــت داده  اســـت، نـــه ایـــن 
کـــه  گـــردد. آنجاســـت  شـــود و از برخـــی دیگـــر غفلـــت 
ــه  کـ ــی  ــه احکامـ ــالم بـ ــات اسـ ــبت سیاسـ ــان نسـ ایشـ
غیـــر سیاســـی اســـت را حـــدود صـــد بـــه یـــک می دانـــد.

جهان شمــــــــولی دیـــن اســـام و ابتنـــای حـــــوزه 
انقابـــی

کـــه بـــرای همـــه جهانیـــان  اســـالم دینـــی اســـت 
ــه  کـ ــوزه ای  ــی حـ ــی، یعنـ ــوزه انقالبـ ــده اســـت و حـ آمـ
کامـــل معرفـــی می کنـــد. ایـــن معرفـــی  دیـــن را بـــه شـــکل 
نیســـت  مســـلمانان  ســـایر  و  ایرانیـــان  بـــرای  تنهـــا 
وهمـــه جهانیـــان را در بـــر می گیـــرد. طبیعـــی اســـت 
ـــه  ـــه در ایـــن تبییـــن و معرفـــی دیـــن، هـــم بایســـتی ب ک
ـــه آن  ـــان ارائ ـــه زب ـــم ب ـــرد و ه ک ـــه  ـــن توج ـــت دی جامعی
کـــه قـــرار اســـت، دیـــن  و نیـــز بـــه اقشـــار و مخاطبانـــی 
بـــه آن هـــا شناســـانده شـــود. بـــرای روشـــن شـــدن 
کـــه بدانیـــم وضـــع موجـــود مـــا  بحـــث مثالـــی می زنـــم 

بـــا وضـــع مطلـــوب چقـــدر فاصلـــه دارد. االن مـــا در 
ــود  ــی وجـ ــه بین المللـ ــد مجلـ ــم چنـ ــه قـ ــوزه علمیـ حـ
کـــه مباحـــث اســـالم را در دنیـــا بـــه شـــکل روزآمـــد  دارد 
یـــا ماهانـــه و یـــا حتـــی ســـاالنه انتشـــار می دهنـــد. بـــا 
کـــه نشـــریات  گذشـــته مشـــاهده می کنیـــم  نگاهـــی بـــه 
وتریبون هـــای بین المللـــی مـــا رشـــد زیـــادی داشـــته 
کـــه فاصلـــه زیـــادی تـــا  ــا بـــه خوبـــی آشـــکار اســـت  امـ
ــد  ــا خوبنـ ــانی مـ ــع انسـ ـــم. منابـ ـــوب داری وضـــع مطل
کنیـــم و از  کـــه برنامه ریـــزی  منتهـــا مشـــروط بـــر ایـــن 
ایـــن منابـــع انســـانی بتوانیـــم بـــه خوبـــی بهره منـــد 
شـــویم. بنابرایـــن قـــدم اول تبییـــن و معرفـــی اســـت، 
گفتمـــان  و  ترویـــج  ســـازی،  فرهنـــگ  دوم  مرحلـــه 
ــل  کامـ ــع و  ــالم جامـ ــی آن اسـ ــد، یعنـ ــازی می باشـ سـ
بایـــد معرفـــی بشـــود. االن خیلـــی از هجمه هـــا بـــه 
کـــه علـــم دینـــی و غیـــر دینـــی نداریـــم، شـــروع  ایـــن 
کـــه  شـــده اســـت. ایـــن بحث هـــا را پیـــش می کشـــند 
ـــد خـــوب و حـــوزه خـــوب، حـــوزه ای اســـت  اصـــاًل آخون
کاری بـــه سیاســـت و حکومـــت نداشـــته باشـــد.  کـــه 
گاهـــی شـــیطنت مخالفـــان اســـت  ایـــن نگرش هـــا 
ــه  ــبت بـ ــراد نسـ ــن افـ ــنایی ایـ ــی از ناآشـ ــی ناشـ گاهـ و 
ـــه دیـــن را نهـــادی  ک دیـــن می باشـــد. برخـــالف آن هـــا 
کـــه  گفـــت  بایـــد  می داننـــد  نهادهـــا  ســـایر  ماننـــد 

کردیم:  مسئولیت ها را به سه بخش تقسیم 
کـــه در ســطــح ایــــران،  ۱. مــســئــولــیــت هــایــی 
حـــــوزه عــلــمــیــه بـــا آن هـــــا مـــواجـــه اســـــت؛۲. 
کــــه حـــــــوزه در ســطــح  مـــســـئـــولـــیـــت هـــایـــی 
جــهــان اســــام بـــا آن هـــا مـــواجـــه اســــت؛ 3. 
مسئولیت هایی که در سطح نظام بین الملل 
و جهان با آن ها روبه روست؛ از این سه بخش 
گــروه دوم و ســوم مسئولیت های فراملی و از 

گروه اول مسئولیت های ملی را در بر می گیرد.
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کـــه  کنـــار نهادهـــای دیگـــر نیســـت  دیـــن، نهـــادی در 
گفتـــه شـــود تنهـــا بـــه حضـــور مدنـــی آن بســـنده شـــود، 
مثـــاًل نهـــاد خانـــواده، نهـــاد بهداشـــت، نهـــاد تعلیـــم و 
تربیـــت، نهـــاد اقتصـــاد و نهـــاد حکومـــت داریـــم، دیـــن 
کنـــار ایـــن نهادهـــا بـــه حیـــات  و روحانیـــت هـــم در 
نـــگاه  همـــان  ایـــن  می دهنـــد.  ادامـــه  خودشـــان 
کلیســـا و مســـجد داریـــم  ســـکوالریزم اســـت.  در غـــرب 
کنـــار  و نهـــاد دینـــی یـــک نهـــاد فعـــال اســـت، منتهـــا در 
دیگـــر نهادهـــا و در عـــرض نهادهـــای دیگـــر می باشـــد. 
درحالیکـــه در فرهنـــگ اســـالمی، دیـــن نهـــاد نیســـت، 
فرانهـــاد اســـت، دیـــن بـــاال ســـر ایـــن نهادهاســـت. 
کـــه چتـــرش بـــر حکومـــت، اقتصـــاد،  ایـــن دیـــن اســـت 
گیـــر  فرا خانـــواده  و  بهداشـــت  تربیـــت،  و  تعلیـــم 
اســـت؛ یعنـــی خانـــواده براســـاس تعالیـــم دیـــن شـــکل 
می گیـــرد، چنانکـــه انحـــالل خانـــواده هـــم بـــر اســـاس 
کـــه بخـــش  تعالیـــم دیـــن اســـت. در بحـــث اقتصـــادـ 
دینـــی  تعالیـــم  ـ  اســـت  فقهـــی  کتاب هـــای  عمـــده 
برجســـتگی زیـــادی دارد. در بخـــش تعلیـــم و تربیـــت، 
اســـت.  همین گونـــه  نیـــز  سیاســـت  و  حکومـــت 
دراختیـــار داشـــتن چنیـــن ابزارهایـــی، ایـــن امـــکان 
ــی  ــوا علـ ــرآن :" تعاونـ ــات قـ ــن آیـ ــه ایـ ــا بـ ــد تـ را می دهـ
البـــر والتقـــوی"۱ و یـــا آیـــه:" لـــن یجعـــل اهلل للکافریـــن 
کنیـــم، و نیـــز بتوانیـــم  علیالمؤمنیـــن ســـبیاًل"۲ عمـــل 
ـــد  کنیـــم. درایـــن صـــورت دیـــن نیـــز بای ـــا  عدالـــت را برپ

حضـــور مدنـــی داشـــته باشـــد.

جایــــــــــگاه فرانهـــادی دیـــن و رســــــــــــالت ابـــزاری 
حکومت هــــــا

    جایـــگاه دیـــن فراتـــر از این هاســـت، حضـــور مدنی 
کـــه حضـــور سیاســـی  دیـــن نبایـــد اینگونـــه تلقـــی شـــود 
ــری و والیـــت  ــر بحـــث رهبـ ــد بـ کیـ ــد. تأ ــته باشـ نداشـ
دیـــن می باشـــد.  فرانهـــادی  نشـــانگرجایگاه  فقیـــه 
بنابرایـــن جایـــگاه دیـــن فراتـــر از جمهـــوری اســـالمی 
و فراتـــر از یـــک دولـــت اســـت. همچنیـــن دیـــن فراتـــر از 
ــم دارد.  ــئولیت های فراملـــی هـ یـــک حکومـــت، مسـ
منطقـــه ای  و  بین المللـــی  عرصـــه  در  وقتـــی  دیـــن 
کـــه  کنـــد، البتـــه هـــر مقـــدار  می خواهـــد حضـــور پیـــدا 
بتوانـــد از ابـــزار دولـــت و حکومـــت اســـتفاده می کنـــد 
ـــه آن هـــا نیســـت. ممکـــن اســـت خیلـــی  امـــا وابســـته ب
امـــا  کنـــد  اســـتفاده  ابـــزار  از آن  نتوانـــد  جاهـــا هـــم 
براســـاس حقـــوق بین الملـــل، رهبـــری رهبـــران دینـــی 
کنونـــی حقـــوق بین الملـــل در  فراملـــی اســـت.  نظـــام 
مـــورد رهبـــران دینـــی، رهبـــری آنـــان را فراملـــی تلقـــی 
ـــد: رهبـــری آنهـــا ملـــی نیســـت، بلکـــه  می کنـــد. می گوی
نمی گویـــد  کســـی  کـــه  همان گونـــه  اســـت،  فراملـــی 
ـــه واتیـــکان اســـت بلکـــه یـــک  ـــاپ محـــدود ب رهبـــری پ

رهبـــری بین المللـــی می باشـــد.
ـــون  ـــه قان ـــد ب ـــه مقی ـــت فقی ـــد والی ـــی بگوی کس ـــر  گ ا
جمهـــوری  فقـــط  فقیـــه،  ولـــی  و  اســـت  اساســـی 
ــد و در  کنـ ــی، اداره  ــون اساسـ ــن قانـ ــا ایـ ــالمی را بـ اسـ
بـــر  نمی توانـــد  اســـالمی  جمهـــوری  مرزهـــای  ورای 
کنـــد، خـــوب در آن جـــا  مبنـــای قانـــون اساســـی عمـــل 
بـــه عنـــوان یـــک رهبـــر دینـــی بـــه وظایـــف و تکالیـــف 
خـــودش عمـــل می کنـــد. چـــون در قانـــون اساســـی 
جمهـــوری  دولـــت  کـــه  آمـــده  اســـالمی  جمهـــوری 

امـــور دولت هـــا مداخلـــه نمی کنـــد.  اســـالمی در 
کـــه  بنابرایـــن حـــوزه انقالبـــی، حـــوزه ای اســـت 
کنـــد؛ فـــرد  اواًل: دیـــن را در مقیـــاس جهانـــی معرفـــی 
دیـــن دار،  جامعـــه  دیـــن دار،  خانـــواده  دیـــن دار، 
ــد  ــطح بایـ ــا آن سـ ــی تـ ــدن دینـ ــن دار ، تمـ ــت دیـ دولـ
کـــه مقـــام معظـــم  ــا یابـــد. ایـــن پنـــج مرحلـــه ای  ارتقـ
رهبـــری فرمودنـــد، مرحلـــه آخـــرش فراملـــی اســـت، 

اسام دینی است که برای همه جهانیان 
آمده است و حوزه انقابی، یعنی حوزه ای 
کامل معرفی می کند.  که دین را به شکل 
ــرای ایــرانــیــان و سایر  ایـــن مــعــرفــی تنها بـ
مسلمانان نیست وهمه جهانیان را در 

بر می گیرد.
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کـــه ُبعـــد ملـــی دارد شـــروع  یعنـــی از انقـــالب اســـالمی 
کـــه ابعـــاد فراملـــی  می شـــود بعـــد بـــه نظـــام اســـالمی 
دولـــت  صـــورت،  درایـــن  می یابـــد.  دســـت  دارد 
ـــی  ـــد مل ـــالمی ُبع ـــوری اس ـــدوده جمه ـــالمی در مح اس
ــالمی  ــت اسـ ــه دولـ ــود نظریـ ــه خـ ــد. البتـ ــدا می کنـ پیـ
کـــه  گونـــه ای ارائـــه شـــود  ِبعـــد فراملـــی دارد و بایـــد بـــه 

در همـــه جاقابلیـــت تحقـــق داشـــته باشـــد. 
ازســـوی دیگـــر، مرحلـــه چهـــارم یعنـــی جامعـــه 
گفتـــه  اســـالمی نیـــز ُبعـــد فراملـــی دارد، یعنـــی بایـــد 
شـــود جامعـــه اســـالمی مربـــوط بـــه یـــک محـــدوده 
جغرافیایـــی مثـــل ایـــران نیســـت بلکـــه مربـــوط بـــه 
دنبـــال  بـــه  بایـــد  پـــس  اســـت،  مســـلمانان  همـــه 
بیـــش  باشـــد.  گیـــر  فرا کـــه  باشـــیم  شـــاخص هایی 
از نـــود درصـــد آثـــار منتشـــر شـــده در حـــوزه دیـــن، 
بـــه دیـــن فـــردی می پـــردازد، امـــا جامعـــه دیـــن دار 
چگونـــه جامعـــه ای اســـت و دولـــت دیـــن دار چگونـــه 
گرفتـــه  کمتـــر مـــورد توجـــه قـــرار  دولتـــی می باشـــد؟ 
گســـترش  اســـت. پـــس جامعـــه اســـالمی هنگامـــی 
ــطح  ــه سـ ــرد بـ گیـ ــر  ــلمانان را در بـ ــوم مسـ ــد و عمـ یابـ
تمـــدن  و  اســـالمی  امـــت  بحـــث  یعنـــی  پنجـــم 
از  این هـــا  همـــه  بـــرای  زمینه ســـازی  دارد.  اشـــاره 
مســـئولیت های حـــوزه انقالبـــی اســـت. از دیگـــران 
انتظـــاری نیســـت چـــون زیرســـاخت های فکـــری اش 
زیـــر  اصـــاًل  مـــا  دانشـــگاه های  در  یعنـــی  ندارنـــد،  را 
ایـــن  آمـــوزش  و  تولیـــد  بـــرای  کـــه  ســـاخت هایی 
کمتـــر وجـــود  معـــارف بـــه نســـل جدیـــدالزم اســـت 
و  اســـالمی  جامعـــه  و  دولـــت  تحقـــق  دارد.  وجـــود 
تمـــدن اســـالمی نیازمنـــد شـــناخت دانـــش و توانایـــی 
اصـــول  و  فقـــه  و  حدیـــث  و  قـــرآن  از  بهره منـــدی 
گام  کســـانی که می خواهنـــد در ایـــن راه  می باشـــد. 
ـــا  کالم را بداننـــد، ی ـــد اخـــالق و  ـــد همچنیـــن بای بردارن
بامنطـــق ، حکمـــت  و رجـــال آشـــنا باشـــند. بنابرایـــن 
توانمندســـازی علـــوم اســـالمی بـــرای معرفـــی اســـالم 
بـــه شـــکل جامـــع از ضروریـــات حـــوزه انقالبـــی اســـت. 
علـــوم  فقـــط  علـــوم،  توان مندســـازی  از  مقصـــود 
مرســـوم  حوزه هـــا  در  طورســـنتی  بـــه  کـــه  اســـالمی 

کـــه بـــر پایـــه  اســـت نمی باشـــد بلکـــه علـــوم جدیـــد 
ـــه  ـــالمی ب ـــوم اس ـــز عل ـــود نی ـــد می ش ـــی تولی ـــی دین مبان
شـــمار می آیـــد، ماننـــد مطالعـــات سیاســـی اســـالمی 
کـــه جـــزء علـــوم اســـالمی اســـت. همچنیـــن مطالعـــات 
جامعه شناســـی  مطالعـــات  اســـالمی،  مدیریـــت 
ـــاخه های  ـــالمی از ش ـــت اس ـــات تربی ـــالمی و مطالع اس
اســـالمی  البتـــه وجـــه  اســـالمی می باشـــند؛   علـــوم 
از  تجربـــه  و  دارنـــد  هـــم  تجربـــی  وجـــوه  این هـــا 
نظـــر مکتـــب امـــام و رهبـــری امـــری معتبـــر اســـت. 
بنابرایـــن حـــوزه انقالبـــی براســـاس چنیـــن نگرشـــی 
تحقـــق  زمینـــه  می توانـــد  دینـــی  دانـــش  تولیـــد  در 
ــازد و  ــه و تمـــدن اســـالمی را فراهـــم سـ ــام، جامعـ نظـ
گســـترش دهـــد. در ســـطوح منطقـــه ای وجهانـــی 

و  دانـــش  تحـــول  بـــرای  تـــالش  ترتیـــب  بدیـــن 
امتـــزاج آن بـــا علـــم دینـــی از مســـئولیت های مهـــم 
ــر  ــا بـ ــه دیـــن تنهـ ــر از آن، اقامـ ــا فراتـ ــوزه اســـت، امـ حـ
ـــی  ـــه برپای ـــت بلک ـــج آن نیس ـــن و تروی ـــن دی ـــه تبیی پای
بـــرای مســـلمانان  و سیاســـی  اجتماعـــی  نظامـــات 
اســـت و ایـــن همـــان دغدغـــه حـــوزه انقالبـــی اســـت.
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حــضــور مــدنــی دیــن نباید اینگونه تلقی 
که حضور سیاسی نداشته باشد.  شــود 
کــیــد بـــر بــحــث رهـــبـــری و والیــــت فقیه  تــأ
نشانگرجایگاه فرانهادی دین می باشد. 
از جمهوری  فراتر  بنابراین جایگاه دیــن 

اسامی و فراتر از یک دولت است. 


