
* تی
 فرا

اب
وه

بدال
ع

اشاره
نخسـتین بار، روحانیـت، در ورای منازعـات فکـری سیاسـی مشـروطه طلبان و 
مشـروعه خواهان در بـاب تعامـل یـا تهافـت سـنت و مدرنیتـه، به مسـئله فرعی تری 
نیـز پرداخـت: آیـا می تـوان وجهـی دینی بـرای علوم جدیـد تعریف کرد یا نـه؟ برخی 
از عالمـان دینـی بنـا بـه دالیل مختلفی که عمدتًا نشـان دهنده وابسـتگی دینـی و تأویل 
دین مدارانـه آنـان از تعلیـم و تربیـت سـنتی بود بـا اصالحاتی در ایـن حوزه مخالفـت ورزیدند 
و بـه تکفیـر علـوم جدیـد پرداختنـد. در برابـر آنـان، برخـی دیگـر بـا قرائتـی متفـاوت از همگنان سـنتی خـود، به 
اصالحاتـی در ایـن حـوزه امیـدوار و خواهـان بسـط ایـن علـوم در میان مردم شـدند. بـا این همه، ایـن گفت وگوها 
هرگـز بـه دغدغـه اصلـی آنـان در سـال های پس از مشـروطه بـه این سـو تبدیل نگردیـد و آنان همانند گذشـته به 
طـرح »مباحثـی« در حاشـیه های گفت وگوهـای فقهـی خود درباره سیاسـت قناعـت کردند. اما با پیـروزی انقالب 
اسـالمی و صورت بنـدی زندگـی سیاسـی بـه کوشـش روحانیـت و بـر اسـاس نشـانه های سیاسـی نص اسـالمی، 
شـاخه هایی از دانش سیاسـی تولید شـد که سـابقه نداشـته اسـت. با این همه، بافت دانش های تولید شـده در این 
دوره بـا محتـوای دانش هـای دانشـگاهی تفاوت هـای مهمی داشـت. ایـن مقاله به بررسـی تحـوالت و تفاوت های 

یاد شـده می پـردازد.
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مقدمه
سـالیان پیـش از انقـالب اسـالمی، بیـش از 

آن که در حوزه های علمیه، چیزی به نام "دانش 

سیاسـی" وجـود داشـته باشـد بیشـتر »مباحث 

سیاسـی« در میان حوزویان رواج داشـت که در 

ابـواب مختلـف متون فقهـی و حکمی حوزویان 

اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی  بـا  بـود  پراکنـده 

تـالش روحانیـت جهـت مفهومی کـردن زندگی 

سیاسـی بـر مـدار نشـانه های سیاسـی نـص، 

موجـب ظهـور شـاخه های متنوعـی از دانـش 

سیاسـی شـد کـه پیـش از ایـن، تنها در حاشـیه 

دانش هـای عام تـری مثـل فقـه و فلسـفه قـرار 

داشـتند. عـالوه بـر ایـن، در ایـن سـالیان نیـز 

روحانیـت کوشـید تـا میـان دانش هـای جدیـد 

و دیـن رابطـه برقـرار کنـد و در قبال پرسـش های 

جدیـد کـه دانش سیاسـی مدرن، فـراروی علوم 

و معـارف حـوزوی قـرار می دهـد برون رفتـی 

دینـی بیابـد و گـره از کار مؤمنان بگشـاید. پیش 

از این نیز روحانیت در نهضت مشـروطه، تالش 

کرده بود در حاشـیه منازعه مشـروطه خواهان و 

مشـروعه طلبان، دربـاره پیونـد علـم و دین تأمل 

ورزد امـا ایـن پیـروزی انقـالب 

اسـالمی بـود کـه آن اندیشـه را با 

قـوت بیشـتری مسـتقر سـاخت 

و حوزه هـای علمیـه را بـه سـوی 

تولید دانش سیاسی جدید سوق 

داد. در نهضت مشروطه، در ورای 

مجادلـه میان مشـروطه طلبان و 

مشـروعه خواهان در بـاب تعامل 

تهافـت سـنت و مدرنیتـه،  یـا 

مسـئله مهم تـری به صـورت فرعـی سـر بـرآورد: 

آیـا می تـوان وجهـی دینـی بـرای علـوم جدید از 

جمله دانش سیاسـی تعریف کرد یا نه؟ کسـانی 

کـه نظـری ایجابـی بـه ایـن پرسـش داشـتند، 

ضمـن نفـی تحجرگرایـی و تأکیـد بـر فرضیـه 

علم آمـوزی در اسـالم کوشـیدند بـا نقـد و نفـی 

ماتریالیسـم مکنـون در فلسـفه غـرب، بنیـادی 

دینـی بـرای علـوم جدیـد تـدارک کننـد. گرچـه 

ایـن تفکـر فرعـی امـا جـدی، پـس از شکسـت 

مشـروطه نیـز بـه محاق فراموشـی سـپرده شـد، 

آرمانـی قـوی و دغدغـه ای اصیـل و پویـا بـود که 

همچـون آتـش زیـر خاکسـتر باقـی مانـد و برای 

روزگاری دیگـر، توشـه و مبنایـی ذخیـره نمـود. 1 

ایـن توشـه، بعدها بـا پیروزی انقالب اسـالمی، 

بازخوانـی شـد و بـا تکیـه بر همان مبنـا و آرمان، 

گفت وگوهایـی در بـاب نسـبت و تلفیـق علـوم 

انسـانی جدیـد بـا علـوم دینـی در حواشـی حوزه 

علمیـه قـم آغـاز گردیـد. در چنیـن فضایـی هم 

مراکز دورگه آموزشـی و پژوهشـی در حوزه علوم 

انسـانی ظهـور یافـت و هـم مطالعـات سیاسـی 

پراکنـده ای در حـوزه علمیـه قم شـکل گرفت که 

از لحـاظ تبـار فکـریـ  سیاسـی، 

تجـارب  سلسـله  امتـداد  در 

فـردی و گروهـی قـرار داشـتند 

کـه ایـده اولیـه آن بـه سـال های 

قبـل از انقـالب اسـالمی و بـه 

تالش هـای فرهنگـیـ  سیاسـی 

دوره  در  مذهبـی  نیروهـای 

پهلـوی بـاز می گشـت. گذشـته 

اساسـًا  عقبـه ای،  چنیـن  از 

میــان  تــا  کوشــید  روحانیــت 
دیــن  و  جدیــد  دانش هــای 
قبــال  در  و  کنــد  برقــرار  رابطــه 
کــه دانــش  پرســش های جدیــد 
سیاســی مــدرن، فــراروی علــوم 
و معــارف حــوزوی قــرار می دهــد 
گــره از  برون رفتــی دینــی بیابــد و 

بگشــاید. مؤمنــان  کار 
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روحانیـت در سـال های پـس از پیـروزی انقالب 

اسـالمی، وضعیـت جدیـدی را درک می کـرد که 

تفاوت هـای بسـیاری بـا ادوار پیشـین داشـت. 

درگذشـته، تصویری بسـیط و سـاده از سیاسـت 

داشـت و هـر از گاهـی »مباحثـی« از سیاسـت را 

مطـرح می کـرد یـا در واقعـه و رویـداد خاصـی 

درگیـر می شـد. البته روحانیت، بـه دلیل تعامل 

و یـا تخالـف مسـتدامی کـه در طـول تاریـخ بـا 

دسـتگاه سـلطنت داشـت آداب معاشـرت بـا 

صاحبـان قـدرت را به خوبـی می دانسـت و حتی 

بـه منظـور اخالقـی و دینـی کـردن سـلوک و 

رفتـار آنـان نیـز آثاری مثـل »اندرزنامـه«  خطاب 

بـه آن هـا می نگاشـت، امـا بـا پیـروزی نهضـت 

اسـالمی کـه اتفاقـًا خـود روحانیـت، رهبـری و 

هدایـت آن را بـر عهـده داشـت، چنـان درگیـر 

امـور سیاسـی شـد کـه تأمـالت و تعامـالت 

پیشـین او نمی توانسـت مسـاعدت چندانـی 

بـه او در وضعیـت جدیـد بنمایـد. بسـیاری از 

مفاهیم سیاسـی که در اختیار داشـتند بیشـتر 

بـه درد وضعیـت انقالبـی می خـورد. مفاهیم در 

اختیـار آنـان، کلـی و مبهـم بـود و تصویـری که 

از حکومـت در ذهـن و ضمیـر آنان وجود داشـت 

تصویـری غیـر پیچیـده و سـاده بـود کـه بیشـتر 

متناسـب بـا دولت هـای پیشاسـرمایه داری یـا 

همـان دولت هـای شـبگرد بـود کـه کارکـردی 

انـدک و سـاختاری بسـیط داشـتند و به زعـم 

خـود می توانسـتند آن را مهـار یـا بـر آن نظـارت 

کننـد.

آنچـه بـر پیچیدگـی این وضعیـت می افزود 

ادعایـی بـود کـه بخشـی از روحانیـت، چهـل 

سـال پیـش از پیـروزی انقالب اسـالمی مطرح 

می کـرد؛ هنگامـی کـه روحانیـت در اوایل دهه 

بیسـت از انـزوا خارج شـده بود، همـواره مدعی 

بـود اسـالم تـوان اداره جامعـه را دارد، امـا هرگز 

فرصتـی بـرای تبییـن و شفاف سـازی ایـن ادعا 

نیافته بود. افزون براین، مراکز علمی و آموزشی 

شـیعی مهـارت نظـری و عملـی روحانیـت را 

بـرای حکومت داری نیفزودنـد. پیروزی انقالب 

اسالمی، این فرصت تاریخی را برای آنان فراهم 

کـرد تـا از نزدیک پیچیدگی های سـاختار قدرت 

مـدرن را درک کنـد و مفاهیـم خـود را در حـوزه 

سیاسـت و حکومـت داری شـفاف نمایـد. آنـان 

می بایسـت بـر اسـاس مبانـی بینشـی اسـالم، 

کلیـت حیـات سیاسـی مؤمنـان را مفهوم بندی 

و زندگـی سیاسـی آنـان را بـر حسـب مفاهیـم 

دینـی توضیـح دهنـد تـا حکومت اسـالمی را از 

دولت های سـکوالر متمایز سازند. تالقی چنین 

عواملـی، موجـب پیدایـش، تقویت و گسـترش 

شـاخه های متنوعـی از دانـش سیاسـی و نیـز 

راه انـدازی مراکـز دورگـه آموزشـی و پژوهشـی 

در حـوزه دانـش سیاسـی جدید گردیـد. مروری 

بـر سـه دهـه تکاپو و تـالش روحانیـت در حوزه 

مطالعـات سیاسـی بـه مـا نشـان می دهـد کـه 

دانـش مسـتقلی بـه نـام »دانـش سیاسـی« در 

فضـای علمـی حـوزه علمیـه قـم در حـال تکون 

و شـدن اسـت کـه تـا تبدیـل شـدنش بـه یـک 

نظـام علمـی منسـجم مفهومـی، راه دشـواری 

پیـش روی دارد. تأکیـد کنونی ما بر به کارگیری 

واژه »دانـش سیاسـی« در حـوزه علمیـه پـس 

از انقـالب اسـالمی، از آن روسـت کـه نشـان 
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دهیـم در حـوزه علمیـه قـم پیـش از انقـالب، 

بیـش از رواج چیـزی بـه نـام دانـش سیاسـی 

حضـور نوعـی »مباحـث سیاسـی«  بوده اسـت. 

مباحـث سیاسـی روحانیـت تا پیـروزی انقالب 

اسـالمی، ویژگی هایـی دارد کـه نمی تـوان بر آن 

نـام دانـش سیاسـی اطـالق کرد:

1. برخـالف گفت وگوهـای سیاسـی امـروز 

روحانیـت کـه میـل شـدیدی بـه اسـتقالل از 

دانش هـای پشـتیبانی مثـل فقـه عمومـی و 

فلسـفه دارند درگذشـته مباحث سیاسی آنان در 

ذیـل و حاشـیه آن دانش هـا شـکل می گرفـت و 

میلی هم به اسـتقالل در میان آن ها مشـاهده 

نمی گردیـد؛

2. بـر خـالف امـروزه که روحانیـت نگاه های 

تخصصـی بـه مسـائل و مفاهیـم سیاسـی دارد 

درگذشـته نگاه هـای عام تـر و غیـر فنی تـری در 

بـاب مسـائل سیاسـی در میـان روحانیان رواج 

داشـته است؛

3. بـر خـالف مطالعـات امـروزه در بـاب 

سیاسـت که سـعی می شـود مباحث و مسـائل 

سیاسـی در چهارچوبـی خـاص مطـرح و نظـام 

اسـتنادی آن ها روشـن گـردد در 

گذشـته چنیـن نبـوده اسـت.

 امـا آنچـه امـروزه، در فضـای 

علمـی حوزه علمیه قم مشـاهده 

می شـود تفاوت های بسـیاری با 

تبـار همیـن حـوزه در سـال های 

پیـش از انقـالب دارد. امـروزه 

نـه سیاسـت امـری مذمـوم و نه 

چنـدان سیاسـت مداری مذمـت 

یـک روحانـی به حسـاب می آید؛ اگر درگذشـته 

برخـی روحانیـان بنابـه تعلقـات خانوادگـی یـا 

بـه صـورت تجربـی بـر »امـور سیاسـی« آگاهی 

می یافتند امروزه طالبی که دروس »سیاسـت« 

را بـه طـور آکادمیـک فرا گرفته انـد، رو به  فزونی 

یافته اسـت. بسـیاری از مقاالت علمی در باب 

سیاسـت بـه قلـم روحانیـان نوشـته می شـود و 

کرسـی درس سیاسـی برخـی از آنـان از دروس 

سیاسـی معتبـر دانشـگاهی قلمـداد می گـردد. 

این هـا همـه نشـان آن اسـت کـه ظرفیت هـای 

خوبی در این حوزه بارور شـده و توانسـته اسـت 

مباحث عمیق سیاسـی در این حوزه را جلو برد.

الف( حوزه پیش از انقالب؛ تهافت یا تعامل قدیم 
و جدید

گفتـه شـد کـه در ورای منازعـات فکـری 

سیاسـی مشـروطه طلبان و مشـروعه خواهان 

کـه در بـاب تعامـل یـا تهافت سـنت و مدرنیته 

در مسـئله مشـروطه پیش آمد مسئله مهم تری 

بـه صورت فرعی سـر برآورد: آیـا می توان وجهی 

دینـی بـرای علـوم جدیـد تعریـف کـرد یـا نـه؟ 

برخـی از عالمـان دینـی بنابه دالیل مختلفی که 

عمدتـًا نشـان دهنده وابسـتگی 

دین مدارانـه  تأویـل  و  دینـی 

آنـان از تعلیـم و تربیـت سـنتی 

بـود بـا اصالحاتـی در ایـن حوزه 

مخالفـت ورزیدنـد و بـه تکفیـر 

علـوم جدیـد پرداختنـد.2 در برابر 

آنـان، برخـی دیگـر بـا قرائتـی 

سـنتی  همگنـان  از  متفـاوت 

خـود، بـه اصالحاتی در این حوزه 

تکاپــو و تــالش روحانیت در حوزه 
مطالعــات سیاســی بــه مــا نشــان 
می دهــد کــه دانــش مســتقلی بــه 
نــام »دانــش سیاســی« در فضــای 
علمــی حــوزه علمیــه قــم در حــال 
تکــون و شــدن اســت کــه تــا تبدیل 
بــه یــک نظــام علمــی  شــدنش 
منســجم مفهومــی، راه دشــواری 

پیــش روی دارد.
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امیـدوار و خواهـان بسـط ایـن علـوم در میـان 

مـردم شـدند.3 البتـه ایـن به معنای همسـانی 

آنـان بـا روشـن فکران در شیفتگی شـان به علوم 

جدیـد نبود. برخـی از روحانیان آن دوره، اجمااًل 

بر فلسـفه سیاسـی جدید غربی، آگاه و خواهان 

ابتنـای آن علـوم بـر محور دیانـت بودند. آنان با 

اسـتقبال از فوایـد فـراوان تحصیـل علوم جدید 

چنیـن تحصیالتـی را بـر عدم غفلـت از مراعات 

جانـب مذهـب4 مشـروط می سـاختند و نگران 

معتقـدات آموختـگان آن علـوم بودنـد. البتـه 

ایـن بـه معنـای آگاهـی عمیـق و بسـنده آنـان 

بـه ماهیـت فلسـفه سیاسـی جدید غـرب نبود. 

آنـان بـه درجـات متفاوتـی از آن فلسـفه آگاه و 

دربـاره آن حسـاس شـده بودنـد. آنـان در کلیت 

مشـروطه خواهی بـر عـدم تعـارض هـر آنچـه 

نوگرایـی خوانـده می شـد بـا دیـن داری تأکیـد 

می کردنـد و درمـواردی نیـر خواهـان تسـّری 

اصالحـات در نظـام آمـوزش حوزه هـای علمیـه 

بودنـد. مالعبدالرسـول کاشـانی در رسـاله ای به 

نام »رساله انصافیه« که در دفاع از مشروطیت و 

اثبات موافقت مشـروطیت با اسـالم به نگارش 

درآورده از عـدم منافـات بنـای مکتب خانه های 

جدیـد بـا قوانیـن اسـالم نیـز سـخن بـه میـان 

آورده اسـت. کاشـانی معتقـد اسـت کـه اگـر 

علمـای دینـی بـه وظایـف خـود درسـت عمـل 

کنند از نقش بسـیار مهمی در هدایت و آگاهی 

مـردم و اصـالح جامعـه برخـوردار خواهنـد بود. 

وی بـا انتقـاد از محتـوا و شـیوه های تدریـس 

و تحصیـل رایـج در حوزه هـای علمـی شـیعه، 

رویگردانـی علمـا از یادگیـری زبان های خارجی 

و علـوم جدیـد و غیراسـالمی را نکوهش کرده و 

معتقـد اسـت عـدم ارتبـاط روحانیـان و جامعه 

اسـالمی بـا علـوم جدیـد از جملـه عواملـی 

اسـت کـه بـه بدفهمی هـا و عقب ماندگی هـای 

بسـیاری انجامیـده اسـت. کاشـانی بـه طعنـه 

اشـاره می کـرد چـون گروهـی از علمـا، تحصیل 

علـوم طبیعیـه را که شـعبه ای از حکمت عملی 

اسـت جایـز نمی داننـد یا اینکه علـم را در نحو و 

صـرف و فقـه و اصول منحصر می دانند، از ایجاد 

ارتبـاط بـا علـوم جدیـد کـه بـا فهم آدمـی برای 

شـناخت جهـان کمـک می کنـد واهمـه دارنـد. 

کاشـانی ضمـن تأکیـد بـر این مطلـب که »علم 

مگـر دانـش نیسـت، دانـش صنایـع مگـر علـم 

نیسـت مگـر تحصیل مسـائل فقهیـه هم غالب 

راجع به معامالت نیسـت که راجع به مکاسـب 

و تجـارات و تمـدن و سیاسـات اسـت، نـه همه 

منحصر به طهارت و نجاسـات باشـد.«5 خطاب 

بـه هم سـلکان روحانـی خـود می نویسـد:

از جمله )اصول مشروطه( بنای مکتب خانه ها 

برای تعلیم اطفال یا مریض خانه ها یا دارالعجزه 

با  منافاتی  چه  نمی دانم  است  آن  امثال  یا 

قوانین شرع ما دارد. اگر بگوییم منافات دارد 

را گفته ایم. مگر  خّفت شریعت مقدسه خود 

تربیت بنی نوع بد است؟ چیزی که هست نباید 

کرد... می گویی  را تحصیل  کتاب های ضالل 

تحصیل زبان فرانسه نباید کرد، آیا زبان فرانسه 

دانستن عیب است اگر فالن آقا زبان فرانسه 

هم دانسته باشد عیب اوست یا هنر او؟ عادل 

نخواهد بود؟ اگر امام ، زبان فرانسه ندانسته 

نیست؟  امام  نمی گویی  می گویی؟  چه  باشد 
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ترکی  یا  فارسی  زبان  شده  چه 

فرانسوی  نمی زند  دین  به  ضرر 

زبان  به  دخل  تدّین  می زند؟ 

جغرافیا  علم  می گویی  ندارد... 

نباید تحصیل کرد، یعنی نباید 

بدانیم دورکره زمین چقدر است، 

چقدر جمعیت دارد، چند سلطان 

و مملکت دارد. چقدرش آب است 

چقدرش خاک است چند تا دریا 

دارد کجا دریا دارد کجا کوه است 

شاید  کجاست؟  مملکت  حدود 

یک دفعه مملکتی پیدا می کنیم. 

شاید می فهمیم یک دفعه یک معدن طال یا 

نقره یا مس یا یک جواهری به دستم می آید؟ 

شاید می فهمیم یک راهمان به رفتن مکه مثاًل 

نزدیک می شود؟ شاید می فهمیم از این عقیده 

برمی گردیم که زمین روی آب است. هنوز بعضی 

از علما ما عقیده شان این است که زمین روی 

آب است مثل هندوانه که تو آب انداخته باشند 

سه ربع آن توی آب فرو رفته و یک ربع آن بیرون 

است و این عقیده را از این کلمه پیدا کرده اند که 
قدما گفته اند ربع مّسکون.6

از  از گروهـی  انتقـاد  در  این کـه کاشـانی 

عالمـان دینـی آنان را مـورد خطاب قرار می دهد 

که: »هر که درسـت بفهمد مسـلمان نیسـت؟!« 

به خوبـی نشـان می دهـد کـه او بـا گروهـی 

روبـه رو بـوده کـه در مخالفـت بـا ترویـج علـوم 

جدید با حربة تکفیر به سـتیز برمی خاسـته اند. 

از نظـر او دامنـه علـم فراتـر از محـدوده علـوم 

سـنتی اسـت. لـذا از آن گـروه از عالمـان دینـی 

کـه علـم را منحصـر بـه صـرف و 

نحـو و فقـه و اصـول می داننـد 

بـه انتقـاد برخاسـت: »می گویی 

مکتب خانـه و مدرسـه برای علم 

اسـت و علـم منحصـر بـه نحـو 

و صـرف و فقـه و اصـول اسـت، 

صغـری را قبـول داریم اما کبری 

را قبـول نداریـم یعنی می گوییم 

مدرسـه برای علم اسـت اما علم 

منحصـر بـه ایـن علوم نیسـت.« 

سـپس وی با اشاره به دو حدیث 

از نبـی گرامـی اسـالم� کـه 

فرمـود: »اطلبـوا العلم و لو بالصین« و »اطلبوا العلم 

مـن المهـد الـی الحـد« تأکید می کنـد منظور این 

نیسـت که مردم از گهواره تا مردن همواره فقط 

علـوم عربـی را تحصیـل کنند یا بـه چین روند و 

فقـه و اصـول یـاد بگیرنـد بلکه مـراد آن حضرت 

از تحصیـل علـم، علـم ابـدان و ادیـان اسـت.7 

ظاهـرًا اختصـاص نیافتـن علم االدیـان بـه فقه 

و توسـعه در مصادیـق آن، چیـزی اسـت کـه به 

غیـر از عبدالرسـول کاشـانی بـر آن نیـز تأکیـد 

نموده انـد. فاضـل خراسـانی ترمشـیزی نیـز در 

رسـاله »کلمه جامعه شـمس کاشـمری« تأکید 

می کنـد کـه مـراد از علـم ادیـان، نـه فقـط فقه، 

بلکه چیزی فراتر از آن اسـت، هم چنان که مراد 

از علم االبدان چیزی فراتر از طب اسـت.8 »و بر 

همـگان الزم اسـت تـا اوالد خـود را بـه تحصیل 

ایـن علـوم وادارند و بـه فواید مدارس و مکاتب 

رشـدّیه و صنایـع جدیـد، توجـه و در ایـن بـاب 
سـعی بلیـغ و اهتمـام تـام نمایند.«9

و  محتــوا  از  انتقــاد  بــا  وی 
تحصیــل  و  تدریــس  شــیوه های 
علمــی  حوزه هــای  در  رایــج 
از  علمــا  رویگردانــی  شــیعه، 
و  خارجــی  زبان هــای  یادگیــری 
را  غیراســالمی  و  جدیــد  علــوم 
اســت  معتقــد  و  کــرده  نکوهــش 
عــدم ارتبــاط روحانیــان و جامعــه 
اســالمی بــا علــوم جدیــد از جملــه 
عواملــی اســت کــه بــه بدفهمی ها 
بســیاری  عقب ماندگی هــای  و 

اســت. انجامیــده 
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امـا آنچـه در حـوزه اصالحـات دینـی کمتـر 

شـناخته شـده اسـت، رسـاله »مسـلک االمـام 

فی سـالمة االسـالم« نوشـته حاج شیخ اسداهلل 

ممقانی است که در سال 1327 قمری، به چاپ 

رسـید. منحصـر نبـودن علـوم بـه علـوم دینـی، 

لـزوم آگاهـی علما به علـوم جدید و دانش های 

غیردینـی از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه او به 

شیوه ای نقادانه به آن پرداخته است. از نظر او، 

عالـم دینـی چنان که خود را مرجع همه شـئون 

دنیـوی و معنـوی جامعـه می پنـدارد هنگامـی 

مرجعیتـش پذیرفتـه می شـود کـه از صالحیت 

الزم برخـوردار باشـد، او اهـم ویژگی هـای الزم 

بـرای به دسـت آوردن مرجعیـت همـه شـئون 

را بـرای علمـا چنیـن برشـمرده اسـت: »بایـد به 

مقتضیـات ایـن عصـر و همـه علـوم عصریـه 

و احتیاجـات کنونـی مـردم، عالـم باشـند تـا 

بتواننـد بـه رفعـش قیـام نماینـد و دارای کلیـه 

فنـون و علـوم عصریـه باشـند تا این کـه از روی 

اسـتحقاق، مرجـع کلیـه شـئون زندگـی مـردم 

بشـوند.«11 لـذا ممقانـی آگاهی هـا و آمـوزش 

تخصصـی علمـا درباره انـواع علوم و دانش های 

جدیـد مثـل تاریـخ سیاسـی قدیـم و جدیـد، 

حقوق بین الملل، علم سیاسـت با بهره گیری از 

شـیوه های متداول آموزشـی در غرب را از جمله 

شـرایط الزم بـرای احـراز مرجعیـت روحانیت در 

همه شـئون می داند.11 او در ادامه به نقد شـیوه 

آموزشـی رایـج در میـان روحانیـت می پـردازد و 

آثـار مکتـوب آنـان را کـه لبریـز از عبـارات ثقیل 

اسـت وافی در ترویج عقاید اسـالمیه نمی داند 

و عقیـده دارد بـر علمـا الزم اسـت تـا »از روی 

پروگـرام درسـت، بـه تأسـیس یـک دارالفنـون 

معظـم اسـالمی اقـدام فرماینـد و منقسـم بـه 

چندیـن شـعبه نماینـد، مثـل دارالفنون هـای 

بـزرگ عالـم« کـه در آن هـا علـوم مختلف دینی 

بـه زبان هـای مختلـف تدریـس می شـود12 و 

برای آن که »علمای اسـالم از حیث موازنه عالم 

اسـالمی، منوراالفـکار باشـند« بایـد »هر سـالی 

پـس از تکمیـل تحصیـالت علمی و دینی خود، 

جمعیتـی بـه دارالفنـون و مدرسـه های بـزرگ 

اروپـا اعـزام فرماینـد و از ترقیـات محّیرالعقـول 

دول اروپایـی آگاه شـده و بـه چشـم دیـده و 

شـوکت آنان را مشـاهده کرده، آن وقت خواهند 

دانسـت کـه حفـظ اسـالم نه آن جـوری بوده که 
بعضـی زعـم کرده اند.«13

حـوزه،  متفکـران  از  گـروه  ایـن  واقـع  در 

تحجـر و اسـتبداد را نفـی و جهـل را بنیـاد همـه 

و  کـرده  تلقـی  ایـران  روز  آن  گرفتاری هـای 

بـرای رفـع آن معتقـد بودنـد تعلیـم و تربیـت 

در  آنچـه  امـا  اسـت  واجـب  مقدمـه  جدیـد 

»مسـلک االمـام فـی سـالمة االسـالم« که در سـال 

1287شمسـی )1328قمـری( و یکسـال بعـد 

از کتـاب »تنبیه االمـه« میـرزای نائینـی منتشـر 

شـد اهمیـت داشـت آن بـود کـه ممقانـی برای 

تقویـت مبانـی دینـی جامعـه و لـزوم نظارت بر 

امـر سیاسـی بـه انتقـال حـوزه علمیـه از نجـف 

اشـرف به ایران نظر داشـت تا شـاید دوباره علم 

و دیـن در نهـادی واحـد ادغـام شـود و توسـعه 

ایـران اسـالمی ممکـن گـردد. از نظر او، مشـکل 

عمـده آن اسـت کـه مرکـز حوزه هـای علمیـه نه 

در ایران بلکه در نجف قرار دارد و باید در مشهد 
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یـا ترجیحـًا در قم تأسـیس گردد. این پیشـنهاد 

که چهارده سـال پیش از تأسـیس حوزه علمیه 

قـم توسـط شـیخ عبدالکریـم حائـری در سـال 

1302شمسـی، مطـرح گردیـد متکـی بر دالیل و 

توجیهـات ذیـل بـود:

1. توجه مسلمانان جهان به ایران و قم؛

2. مصـون بـودن حـوزه از نفـوذ اجانب که در 

نجف اشـرف با سـابقه نبود؛

3. عـدم انتقـال وجوهـات جامعـه ایـران 

و مصـرف آن هـا در امـور مذهبـی و افزایـش 
بهـره وری حـوزه در جامعـه.14

امـا ظاهـرًا ایـن ایـده که ناظر بـه جمع علوم 

دینـی و علـوم جدیـد در درون نهـاد جدیـدی به 

نـام حـوزه علمیـه بود با توجه بـه واگرایی حوزه 

جدیدالتاسـیس قـم کـه ناشـی از تحـوالت و 

شکسـت مشـروطه بـود، هرگـز بـارور و تـداوم 

نیافـت و ناگزیـر دو نهاد آموزش سـنتی و جدید 

یعنـی حـوزه و دانشـگاه، در اسـتقالل خـود و 

در فضایـی از تهافـت در ایـران عصـر رضاخانـی 

متولـد شـدند. آیـة اهلل حائـری کـه بـه دعـوت 

برخـی از عالمـان قـم بـه این شـهر هجـرت کرد 

در نخسـتین تالش هایـش بـه تعمیـر مـدارس 

دینـی پرداخـت. او در ابتـدا »دارالشـفاء« کـه 

عوام النـاس بـه آن حـوض قهـوه می گفتنـد و 

روزگاری جهـت سـکونت غریبه هـا و مریض هـا 

از سـوی فتحعلی شـاه قاجار سـاخته شـده بود 

و نیـز مدرسـه فیضیـه را کـه محـل رفت وآمـد 

مـردم، تجمـع گدایـان و حمـل جنـازه بـه حـرم 

بـود سروسـامان داد و بـا تغییـر روش آموزشـی 

حوزویـان تحولـی عظیـم در حـوزه ایجـاد کـرد. 

او در پاسـخ بـه درخواسـت میـرزای شـیرازی 

دوم بـرای بازگشـت بـه عـراق گفتـه بـود دربـاره 

هـدف خـود گفتـه بـود: »ایـران رو بـه تباهـی و 

فسـاد مـی رود و بایـد بـرای جلوگیـری از فسـاد 

حـوزه ای در ایـران به وجـود آورد.«15 اما او پیش 

از آن کـه حـوزه جدیدالتأسـیس قـم را درگیـر 

مسـائل سیاسـی کنـد طـالب را بـه ژرف نگـری 

در درس و بحـث علمـی دعـوت می کـرد و در 

مقابـل انتقـادات تنـد افـرادی مثـل خالص زاده 

می گفـت: »مـن یـک مجتهـدم و معتقـد شـدم 

کـه بایـد حـوزه ای به وجـود آورم کـه در آن 

عـده ای تحصیـل کننـد و مجتهـد بشـوند و بـه 

نظـر رسـیده اسـت کـه وظیفـه من این اسـت و 

هرچیـزی کـه سـر راه ایـن وظیفـه ام قـرار گیرد 

جلویـش را می گیـرم.«16 بـه همیـن دلیـل او 

حتـی در شـرایطی کـه دولتیـان، حوزویـان را به 

تعبیـر شـریف رازی »همچـون اسـیران رومـی، 

کشان کشـان از فیضیـه بـه شـهربانی می بردنـد 

و بـه آن هـا توهیـن و تحقیرهـا و جسـارات 

و  جسـت وگریخت  می نمودنـد«،17  بی انـدازه 

اذیـت وآزار طلبه هـا را بـر تـرک طلبگـی ترجیـح 

مـی داد و بـر خالـی نکـردن حـوزه تأکیـد18 و بـر 

حفـظ اسـرار روحانیـت اصـرار می ورزیـد.19 بـا 

ایـن همـه بـه نقل از مرتضی مطهـری، »مرحوم 

حائـری تصمیـم گرفـت برای آشـنایی طالب با 

مسـائل روز، تدریـس زبـان انگلیسـی و برخـی 

علـوم جدیـد را در دروس حـوزه بگنجانـد، امـا 

خبر به مقدسـین بازار رسـید. به عنوان اعتراض 

نـزد ایشـان می رونـد و می گوینـد: ایـن پولـی 

کـه مـا بـه عنـوان سـهم امـام می دهیـم بـرای 
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ایـن نیسـت که طـالب زبان کفر 

را یـاد بگیرنـد و اگـر ایـن وضـع 

ادامه پیدا کند ما به شـما سـهم 

امـام نمی دهیـم. آقـای حائـری 

کـه خطـر انحـالل حـوزه علمیـه 

مانـع  خـود  می کنـد  حـس  را 

ایـن تحـول می شـود.«20 بـدون 

تردیـد، وجـود چنیـن فضایـی 

تـداوم گفت وگوهـای  از  مانـع 

برخـی از روحانیـان نواندیـش در 

عصـر مشـروطه در ایـن دوره می گردیـد. تنهـا 

کرانه هایـی از حـوزه بـه گفت وگوهـای علمـی 

جدیـد عالقه منـد بـه نظـر می رسـیدند، گفتـه 

می شـود حاج شـیخ محمدرضا اصفهانی که در 

جریـان مهاجـرت آقـا نـوراهلل اصفهانی در سـال 

1306 بـه قـم آمـده بـود داروینیسـم و نقـد آن 

را تدریـس می کـرد. وی جهـت اثبـات این کـه 

داروینیسـم مبنـای ضد دینـی دارد این درس را 

شـروع کـرد و از ایـن جهـت برخـی از روحانیـان 

آن روز حـوزه علمیـه قـم را با جهان علمی خارج 

از حـوزه آشـنا کـرد ولـی به نظـر نمی رسـید کـه 

این گونـه مباحـث آن هـم در ظـرف کمتـر از دو 

مـاه به ویـژه در فضـای نقل مـدار حـوزه عصـر 

حائـری، طـالب را بـا جوهره فلسـفه غرب آشـنا 

کرده باشـد. فلسـفه غرب، گرچه به علت سـبک 

نگارش کتب فلسـفی اش، اسـتاد نمی خواسـت 

امـا وقـت بسـیار می طلبیـد تـا روح آن از میـان 

صدهـا رمـان، نمایش نامه و مکتوبات فلسـفی 

عریان شـود و فقیهان نیز صرف چنین وقتی را 

برای آموختن چیزی که از دماغ ملحدان بیرون 

می آیـد جایـز نمی دانسـتند، از 

آن  از  میـان گزارش هایـی کـه 

روزگار رسـیده امـام خمینـی و 

جمعـی دیگر، بی آن که با اسـتاد 

عبدالکریـم  شـیخ  فقهشـان، 

حائـری، مشـورت کنند به شـوق 

روبـه روی  غـرب،  فلسـفه  درک 

آقـا نجفـی اصفهانی زانـو زدند.21 

آن روز، نگـرش تکاملـی دارویـن 

کـه ذهـن پـاره ای از روحانیـان 

را به خـود مشـغول کـرده بـود در کنـار نظریـه 

تطـور انـواع، بـه طـور خفـی و آشـکار دیـن را به 

رویارویی همه جانبه با علم جدید کشـانده بود. 

ایـن مـوج کـه در دهه های بیسـت و سـی نیز از 

سـوی مارکسیسـت ها علیه روحانیت دامن زده 

شـد سـبب می شـد تـا افـرادی همچـون عالمـه 

طباطبایـی در جلـد شـانزدهم المیـزان و علـی 

مشـکینی در »تکامل در قرآن« به نقد و بررسـی 

نظریـه فیکسـیم و ترانسفورمیسـم بپردازنـد. 

البته در همین دوران نیز با محدودیت هایی که 

بـرای حوزویـان به وجود آمد برخـی از روحانیان 

بـه دانشـگاه ها رفتنـد و بـه تدریـس مشـغول 

شـدند. بسـیاری از اسـاتید نسـل اول دانشـگاه 

تهران در رشـته های فلسـفی، الهیات و ادبیات، 

از حوزویـان بودنـد و در انتقـال فرهنگ حوزه به 

دانشـگاه نقـش مهمی داشـتند. البته، درهمان 

دوره هـم بودنـد عالمانـی کـه در اوج مخالفـت 

بسـیاری از محافـل حـوزوی بـا مـدارس و علوم 

جدیـد، بـه دفـاع معقـول از آن هـا پرداختنـد و 

فلسـفه وجـودی آن هـا را بیـان کردند و ضرورت 

حــوزه  گرایــی  وا بــه  توجــه  بــا 
ناشــی  کــه  قــم  جدیدالتاســیس 
از تحــوالت و شکســت مشــروطه 
بــود، هرگــز بــارور و تــداوم نیافــت 
گزیــر دو نهــاد آمــوزش ســنتی  و نا
و جدیــد یعنــی حــوزه و دانشــگاه، 
در اســتقالل خــود و در فضایــی از 
تهافــت در ایــران عصــر رضاخانــی 

متولــد شــدند.
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وجـود آن هـا را یادآور شـدند. بـرای مثال آیة اهلل 

سـیداحمد زنجانی)متوفای 1354شمسـی( که 

از عالمـان بـزرگ حـوزه علمیـه قم در سـال های 

پیـش از انقـالب اسـالمی بـه حسـاب می آمـد 

عـالوه بـر تبحـری کـه در فقه و اصول داشـت با 

منابع جدید هم آشنا بود. او در رساله ای به نام 

»خیراالمور در برخورد با سـنت و تجدد« کوشـید 

تـا راه میانـه ای میـان نوگرایـان و سـنت گرایان 

پیشـنهاد دهـد و آن هـا را به پیـروی از یک مثل 

معـروف یعنـی »خیراالمـور اوسـطها« به پرهیز 

از افـراط و تفریـط دعـوت کند. این رسـاله که در 

سـال 1305شمسـی، به نگارش درآمـد افزون بر 

آن که نموداری اسـت از برخی از افکار حوزویان 

می توانسـت  جدیـد،  عصـر  مسـائل  دربـاره 

گفت وگوهـای ناتمـام روحانیانی مثل ممقانی 

دربـاره علـوم جدیـد را در حوزه جدیدالتأسـیس 

قـم بسـط دهـد. شـاید اگر رضاخان به سـلطنت 

نمی رسـید و تقدیـر تاریخـی روحانیـت چنیـن 

کلنجارهـای  نمی خـورد،  رقـم 

سـابق روحانیـت تهـران و نجـف 

اشـرف بـا اصالحـات سیاسـی 

و فکـری در نهضـت مشـروطه 

بـه قـم نیـز سـرایت می کـرد و 

گفت وگوهـای نیمـه کاره آن هـا 

بـه فرجامـی می رسـید، اما ظهور 

دولـت رضاخانـی و تالش هـای 

جهـت  دولـت  آن  متجددانـه 

تضعیـف روحانیـت و باورهـای 

دینی، مانع چنین آرزویی گردید 

و حـوزه علمیـه قم برای سـالیان 

درازی بـه طـور حاشـیه ای بـه این گونـه مباحث 

پرداخـت. زنجانـی ضمـن اشـاره بـه موضـوع 

مـدارس قدیمـی و جدیـد در ایـران می نویسـد:

»یـک فرقـه طرفـدار مـدارس قدیمـه بـوده و 

نسـبت بـه مـدارس جدیـده اظهـار خشـونت و 

تنـدی کـرده، ابـرو را پرچیـن می کننـد. فرقـه 

دیگـری در مقابـل آن طرفـدار مـدارس جدیـده 

شـده نسـبت بـه مدارس قدیمـه و محصلین آن 

اسـائه ادب کرده با تعبیرات سـوء خاطر ایشـان 

را آزرده می کننـد. از این جـا مبـارزه بیـن طرفین 

شـروع یافتـه بـا منشـأ این مبارزه نیـز گم کردن 

راه اعتـدال را انحـراف بـه جـاده افـراط و تفریـط 

اسـت. جانـب افـراط می گویـد: مـدارس جدیده 

جز نشـر معارف فرنگ و ترویج اصول المذهبی 

و هدم اسـاس دیانت حاصلی نداشـته در نجات 

بـه روی مـا از آن جـا بـاز نخواهـد شـد. جانـب 

تفریـط می گویـد: تـا کی مسـائل غسـل و تیمم 

مطـروح و مطمـح انظـار خواهـد شـد؟ مدارس 

و  مکـررات  تکـرار  جـز  قدیمـه 

اضاعـه وقـت و تفویـت فرصـت 

نتیجـه ای  بطالـت  و  تنبلـی  و 

نداشـته آسایشـی بـرای مـا از 

آن جـا حاصـل نخواهد شـد. بنده 

عـرض می کنم: این اعتراضات و 

تعرضـات ناشـی از عدم اطالع بر 

فوایـد و نتایج الزمه این مدارس 

اسـت... مـدارس جدیـده در امـر 

معـاش مـا دخالـت تمـام دارد 

و مـدارس قدیمـه در امـر معـاد، 

پـس بدیـن مالحظـه مـا بـه هـر 

این کــه  اثبــات  جهــت  وی 
دینــی  ضــد  مبنــای  داروینیســم 
کــرد و از  دارد ایــن درس را شــروع 
ایــن جهــت برخــی از روحانیــان 
بــا  را  قــم  علمیــه  حــوزه  روز  آن 
حــوزه  از  خــارج  علمــی  جهــان 
آشــنا کــرد ولــی به نظــر نمی رســید 
کــه این گونــه مباحــث آن هــم در 
کمتــر از دو مــاه به ویــژه در  ظــرف 
عصــر  حــوزه  نقل مــدار  فضــای 
جوهــره  بــا  را  طــالب  حائــری، 
باشــد. کــرده  آشــنا  غــرب  فلســفه 
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دوی ایـن مـدارس قدیمه و جدیده محتاج تریم 

از ماهـی بـه آب و از سـبزه بـه آفتـاب.«22

»درواقـع مـدارس قدیمـه نظـر بـه اینکـه 

علـوم شـرعیه و معـارف حقـه را عهده دار اسـت 

تکالیـف دینیـه و احـکام اسـالمیه در تحـت 

توجهـات محصلیـن آن هـا نشـر یافتـه، وظیفه 

عبادیـه و امـور اخرویـه مردم معین می شـود و 

امـا مـدارس جدیده، نظر بـه اینکه ذمه دار علوم 

صنایـع و آالت جدیداالختـراع اسـت که تکمیل 

و عملی کردن آن ها متضمن آسـایش و راحتی 

نوع اسـت. لذا امور زندگانی و وسـایل معاش را 

بـه سـهولت در تحـت انتظام مـی آورد.«23 البته 

زنجانـی بـر معایـب علـوم جدیـد آگاه اسـت و 

وقـوع جنـگ جهانـی اول را بزرگ تریـن برهـان 

آن می دانـد بـا ایـن همـه او سـیادت عالم گیـر 

اروپاییـان را محصـول همیـن آالت جدیـده و 

ادوات محّیرالعقـول می دانـد کـه فقـدان آن هـا 

در میان مسـلمانان موجب انحطاط آن ها شـده 
است.«24

بـا فـرار رضاشـاه از ایـران و 

برچیـدن شـدن محدودیت هـای 

روحانیـان  از  برخـی  دوره،  آن 

کـه ناچـار بـه پوشـیدن کـت و 

شـلوار شـده بودند دوبـاره لباس 

روحانـی را بـر تـن کردنـد و بـه 

حـوزه بازگشـتند. حـوزه علمیـه 

قـم در ایـن سـال ها به ویـژه در 

دوره زعامـت آیـة اهلل بروجـردی، 

دوره کامـاًل آرامـی را پشـت نهـاد 

کـه بـه جـز تحصیـل، تدریـس و 

کسب کماالت، کار دیگری در آن مکان مقدس 

ظاهـر نمی شـد.25 تعـداد طـالب، افزایـش و 

محافـل درسـی رونـق بسـیاری یافتـه بـود. در 

ایـن زمـان تبلیغـات ضد دینـی در جامعه ایران 

توسـط مارکسیسـت ها و لیبرال هـای سـکوالر 

شـدت گرفتـه بـود و آموزش هـای حـوزوی در 

پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها و حمـالت، ناکافـی 

به نظـر می رسـید. بـه همین دلیـل، موجی برای 

یادگیـری علـوم جدیـد در میـان طـالب ایجـاد 

شـد کـه بـا حمایـت بروجـردی نیـز همـراه بود. 

برآینـد چنیـن وقایعـی در حـوزه علمیـه عصـر 

بروجـردی، توسـعه ای بود که تراب حق شـناس 

کـه بـرای تحصیل طلبگی از سـال 1336، در قم 

به سـرمی برد از آن بـه عنـوان جنبشـی فرهنگـی 

یـاد کنـد. برخـالف گـزارش دهکـردی از حـوزه 

علمیـه قـم در سـال 1326، مبنـی بـر این کـه 

حوزویـان تنهـا بـه جـز رسـاله های علمیـه بـه 

چیـزی فراتـر نمی اندیشـیدند26 به تدریـج در 

طـول زعامـت شانزده سـاله آیـة اهلل بروجـردی 

بـا حمایت هـای بی دریـغ او از 

فعالیت هـای فکـری و فرهنگی، 

منشـورات و مجـالت متعـددی 

بـه بسـط و تعمیـق آن جنبـش 

پرداختند. مروری بر ادبیات این 

آثار نشـان می دهد که روحانیت 

بـه فلسـفه سیاسـی نهفتـه در 

علـوم جدیـد، حسـاس و در قبال 

مسـائل نوپیـدا دغدغه مند شـده 

بـود. هر چنـد هنوز بودند افرادی 

مثـل مرحوم تربتی، از روحانیان 

دهه هـــای  در  کـــه  مـــوج  ایـــن 
ســـوی  از  نیـــز  ســـی  و  بیســـت 
مارکسیســـت ها علیـــه روحانیـــت 
دامـــن زده شـــد ســـبب می شـــد 
عالمـــه  همچـــون  افـــرادی  تـــا 
طباطبایـــی در جلـــد شـــانزدهم 
در  مشـــکینی  علـــی  و  المیـــزان 
نقـــد  بـــه  قـــرآن«  در  »تکامـــل 
و  فیکســـیم  نظریـــه  بررســـی  و 

بپردازنـــد.  ترانسفورمیســـم 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

رم
چها

م و 
سو

ره 
شما

105
معـروف قـم، کـه بـا رادیـو مخالف بـود و خرید 

و فـروش آن را بـه جهـت آلیتـش در فسـق جایز 

نمی دانسـت27 و حتـی خـود آیـة اهلل بروجـردی 

اسـتفاده از تلویزیـون را حـرام می دانسـت28 

و یـا این کـه حاج مهـدی سـراج از بی توجهـی 

روحانیـت بـه مسـائل جهانـی و عـدم یادگیری 

زبـان خارجـی گلـه می کرد امـا روحانیت مجبور 

بـود در قبـال علـم مـدرن کـه هـر روز او را در 

تنگنـای بیشـتری قـرار مـی داد نسـبتی روشـن 

برقـرار کنـد، به ویـژه آن کـه بسـیاری از طالبـی 

کـه از اواسـط دهـه بیسـت بـه ایـن سـو روانـه 

حـوزه شـده بودنـد جوانانـی بودنـد کـه باالجبار 

مدارجـی از تحصیـالت جدیـد را سـپری و بـا 

اطالعات نسبی از علوم جدید وارد حوزه شدند. 

محمدرضـا آیت اللهـی در نقـدی کـه بـر گـزارش 

حـاج مهـدی سـراج از قـم نوشـته بـر همیـن 

نکتـه تأکیـد کـرده30 و بعـد خـود سـراج نیـز از 

این کـه بسـیاری از طلبه هـا، دیپلمـه شـده اند 

و  کـرده  خوش بختـی  اظهـار 

بـه طالبـی کـه سـر از شـیمی، 

فیزیک، جغرافیا و روان شناسـی 

درمی آورنـد لقـب روشـن فکران 

امیـد  اظهـار  و  داده  حـوزوی 

کـرده کـه بر آنچـه دانشـگاهیان 

بـه آن می بالنـد فائـق آینـد و 

خـود بـه حـل مشـکالت علـوم 

جدیـد همت گمارنـد.30 او حتی 

خوش بینانـه بـه نقـل از سـید 

هبـة اهلل شهرسـتانی نقـل کـرد 

کـه خداونـد حکمـت را در زبـان 

عـرب، در دسـت چینی ها و در دمـاغ ایرانی هـا 

گـذارده31 و بدین گونـه می خواسـت اعـالن کند 

کـه روزگاری، حوزه هـای علمیـه بـا کشـف رموز 

کائنـات و حـّل مسـائل، در مقابـل برنامه هـای 

دعـاوی  از  گذشـته  ایسـتاد.  غـرب خواهنـد 

مبالغه آمیـز حـاج مهـدی سـراج، واقعیـت نیـز 

چنیـن بـود کـه جابه جایـی طبقاتـی روحانیـت 

کـه رونـد شـهری و صنعتـی شـدن بـه آن دامن 

آنـان  دانـش  و  بینـش  در  تغییراتـی  مـی زد 

به وجـود آورده بـود و این می توانسـت در دوران 

رو بـه آرامـش حـوزه و درایت مرحـوم بروجردی 

بـه ثمردهـی برسـد.

باب  در  زنجانی  از  آنچه  شبیه  ایده هایی 

تعامل دین و علوم جدید نقل شد، به تدریج 

در دوره های بعد، تبدیل به آرمانی شده بود که 

هر از گاهی عده ای از روحانیان نواندیش را که 

گاه مورد حمایت بخشی از نهاد مرجعیت بودند 

به خود مشغول می کرد. این نشان می دهد با 

وجود مقاومتی که متن حوزه 

برای حفظ سنت های فکری و 

آموزشی خود بروز می داد از اوایل 

دهه چهل به این سو، رگه هایی از 

نوگرایی در حوزه ظاهر شده بود. 

گرچه همه روحانیان نوگرا و فعال 

به  اجتماعی ضرورتًا  در صحنه 

سیاست فکر نمی کردند همگی 

فرهنگی  کار  پی ریزی  درصدد 

آن  برآیند  که  بودند  بلندمدتی 

تحوالت عظیمی در حوزه و لزوم 

تحوالت  با  حوزویان  انطباق 

ضــد  تبلیغــات  زمــان  ایــن  در 
توســط  ایــران  جامعــه  در  دینــی 
لیبرال هــای  و  مارکسیســت ها 
و  بــود  گرفتــه  شــدت  ســکوالر 
آموزش هــای حــوزوی در پاســخ 
ایــن پرســش ها و حمــالت،  بــه 
بــه  می رســید.  به نظــر  کافــی  نا
بــرای  موجــی  دلیــل،  همیــن 
یادگیــری علــوم جدیــد در میــان 
طــالب ایجــاد شــد کــه بــا حمایــت 

بــود.  همــراه  نیــز  بروجــردی 
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جدید بود. در سایه چنین فضایی، در دی 1341، 

مرجعیت  درباره  »بحثی  عنوان  تحت  کتابی 

روحانیت« منتشر شد که بعضی آن را مهم ترین 

اثر در پنجاه سال اخیر ایران دانسته اند. فراتر از 

دغدغه اصلی این اثر، یعنی وظایف و شرایط 

انتخاب مرجع تقلید، نویسندگان این کتاب 

هضم شدن رشته های تحصیلی علوم دینیه در 

فقاهت را به نقد کشیدند و خود دانش فقه را 

نیز به دلیل گرفتار شدن در مباحث سده های 

پیشین، رشته ای غیرپویا دانسته و خواستار 

توسعه اجتهاد به عنوان ابزاری نیرومند برای 

تطبیق اسالم با شرایط متغّیر شدند:

»اگر مدعی هسـتیم فقه ما نیز یکی از علوم 

واقعـی دنیاسـت بایـد از اسـلوب هایی کـه در 

سـایر علـوم پیـروی می شـود پیـروی کنیم. اگر 

پیـروی نکنیـم معنایش این اسـت که از ردیف 
علوم خارج اسـت.«32

و این ایده ای بود که رخی از محافل علمی قم 

مثل حلقه مکتب اسالم نیز آن 

را دنبال می کردند. این حلقه در 

تمامی سال های پیش از انقالب 

اصلی  حلقه های  از  اسالمی، 

افکار نو در حوزه علمیه قم بود 

و کسانی که به آن پیوستند بعد 

از انقالب نیز در نوسازی حوزه 

نقش داشتند. با این همه، ورود 

طالب جوان به عرصه های جدید 

و  سازماندهی  نیازمند  علمی 

تربیت نیروهای فکری و آماده 

بود  فرهنگی  طرح های  کردن 

که هفت سال پس از انتشار نخستین شماره 

دارالتبلیغ  تأسیس  به  اسالم)1337(  مکتب 

اسالمی)1344( انجامید. در دارالتبلیغ مباحثی 

تدریس می شد که جزو دروس رسمی حوزه به 

حساب نمی آمد، مثل تاریخ اسالم، جغرافیای 

اسالمی، تفسیر قرآن و نهج البالغه و در این راه از 

استادان غیرروحانی که از تهران به قم رفت وآمد 

داشتند بهره می گرفتند،33 اما اقدام مهمی که 

در حاشیه نظام قدرت مند و سنتی حوزه ظهور 

کرد و به تعبیر برخی پل تجدد در حوزه علمیه 

به حساب آمد تأسیس مدرسه حقانی بود. این 

از پایگاه های مهم انقالب در قم  مدرسه که 

بود نخستین گام های رسمی برای کنارگذاشتن 

فاصله میان آموزش سنتی با روش ها و علوم 

جدید را برداشت و به طور رسمی تابوی گوش 

دادن به رادیو و خواندن روزنامه در میان طالب 

را برچید. در این مدرسه، علوم جدیدی مثل 

ریاضیات، علوم طبیعی و زبان انگلیسی نیز در 

کنار فلسفه و اقتصاد و تفسیر 

برای  و  می شد  تدریس  فقه  و 

مانند  گروه هایی  بار  نخستین 

گروه زبان، گروه منطق، فلسفه و 

کالم، گروه دین شناسی و علوم 

انسانی در کنار گروه فقه و اصول 

از  برخی  گردید. حتی  تأسیس 

تحصیل  از  مدرسه  این  طالب 

دروس کهنه انتقاد می کردند و 

سریع تر  تحصیل  دنبال  بیشتر 

و پرفایده تر بودند. با این همه، 

شهید بهشتی در نقد این گروه 

در  بــود  مجبــور  روحانیــت  امــا 
قبــال علــم مــدرن کــه هــر روز او را 
در تنگنــای بیشــتری قــرار مــی داد 
کنــد،  برقــرار  روشــن  نســبتی 
به ویــژه آن کــه بســیاری از طالبــی 
بــه  بیســت  دهــه  اواســط  از  کــه 
ایــن ســو روانــه حــوزه شــده بودنــد 
باالجبــار  کــه  بودنــد  جوانانــی 
مدارجــی از تحصیــالت جدیــد را 
ســپری و بــا اطالعــات نســبی از 
وارد حــوزه شــدند. علــوم جدیــد 
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از طالب، بر آموزش فلسفه قدیم 

به طور  معمول  فقهی  متون  و 

کامل در کنار علوم جدید، تأکید 

می ورزید و در قبال تندروی آنان 
ایستادگی می کرد.34

عالوه بر مدرسـه حقانی، چند 

مدرسـه دیگـر نیـز بـا برنامه های 

جدیـد در دهـه پنجـاه آغاز به کار 

کـرد کـه بعضی همچون مدرسـه رسـالت، نوگرا 

و برخی دیگر مثل مدرسـه گلپایگانی، سـنت گرا 

بودنـد. در ورای چنیـن نگرش هـای جدیـدی 

بـه آمـوزش، گفت وگوهـای علمـی برخـی از 

حوزویـان دربـاره مسـائل اجتماعـی و سیاسـی 

بیشـتر در قالـب نشـریات پی گیـری می شـد. 

نشـریه مکتب اسـالم به صورت غیرمستقیم به 

مسـائل فرهنگـی می پرداخـت که می توانسـت 

بـا سیاسـت ارتباطـی داشـته باشـد، درواقـع، 

نویسـندگان این نشریه همواره از محیطی پاک 

و سـالم در چهارچـوب تعالیـم اسـالمی سـخن 

می گفتند که تنها در چنین شـرایطی، حکومت 

اسـالمی می توانسـت در آن فرمانروایـی نماید. 

افـزون بـر مکتـب اسـالم، سـه نشـریه دیگـری 

بـه نام هـای مکتـب تشـیع، سـال نامه معـارف 

جعفری و نشـریه مسـجد اعظم گام های جدی 

در راه نشـر مسـائل اجتماعـی و اسـالمی از 

دیـد حوزویـان به شـمار می رفتنـد کـه تـداوم 

فعالیت هـای آن هـا در سـال های پـس از قیـام 

15 خـرداد 1342، عالمـت تحولـی بـود کـه در 

حـوزه علمیـه پیـش از انقـالب در حال رخ دادن 

بـود.35 بـا این همه، هنـوز در میان مقاالت این 

نشـریات گفت وگوهـای  قبیـل 

اندکی دربـاره نظامات اجتماعی 

و سیاسـی وجود داشـت و به جز 

مقالـه ای کـه امـام موسـی صدر 

در نشـریه مکتـب اسـالم دربـاره 

نظـام اقتصـادی اسـالم نوشـت 

کسـی در باب این گونه نظامات، 

سـخنی بـه میـان نمـی آورد و 

اغلـب بـه مسـائل فکـری می پرداختنـد.36 این 

خـأ، به تدریج به واسـطه ترجمه آثـار اجتماعی 

گردیـد  برطـرف  اخوانـی  عربـی  ـ  ـ سیاسـِی 

گفت وگوهـای  رونـق  موجـب  بدین گونـه  و 

روحانیـت در بـاب سـایر نظامـات سیاسـی و 

اجتماعـی گردیـد. تـا ایـن زمـان، بسـیاری از 

روحانیـان مدعـی بودنـد که اسـالم پاسـخ گوی 

مسـائل اجتماعـی و سیاسـی زمـان اسـت و 

قـدرت اداره جامعـه را نیـز دارد. برای اثبات این 

ادعـا الزم بـود تـا مواضـع آنـان در قبال مسـائل 

اجتماعی و سیاسـی آشـکار گردد. این در حالی 

بـود کـه در میـان حوزویـان تولیـد فکـر دینـی 

بسـیار اندک بود و غیر از آنچه در نشـریات دهه 

بیسـت و سـی منتشر شـده و کتاب های اندکی 

کـه رواج یافتـه بود چیز قابل دست رسـی وجود 

نداشـت. در مقابـل تجربـه روشـن فکری دینـی 

در مصـر، هنـد و پاکسـتان تولیداتـی بـه همراه 

داشـت کـه بـه درد ایـن شـرایط ایـران می خورد 

و بـه همیـن دلیـل اقبالـی بـرای ترجمـه آن هـا 

پدیـد آمـد.37 در ایـن آثـار اطالعـات بسـیاری 

وجـود داشـت و روحانیـان ایرانـی که احسـاس 

می کردنـد ایـن آثـار غنی تر از اندیشـه های آنان 

گــر مدعــی هســتیم فقــه مــا نیــز  ا
از علــوم واقعــی دنیاســت  یکــی 
بایــد از اســلوب هایی کــه در ســایر 
پیــروی  می شــود  پیــروی  علــوم 
گــر پیــروی نکنیــم معنایــش  کنیــم. ا
علــوم  ردیــف  از  کــه  اســت  ایــن 

اســت. خــارج 
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اسـت بـه ترجمـه آن کتاب هـا روی آوردند. این 

آثـار اغلـب در شـرح رویکـرد اسـالم به مسـائل 

اجتماعـی و سیاسـی به ویـژه طراحـی نوعـی 

نظـام حکومتـی بود.

ب( انقـالب اسـالمی و تـالش روحانیـت جهـت 
بـر اسـاس نشـانه های  مفهومـی کـردن زندگـی 

سیاسی نص
امـا آنچـه در تغییـر و تحـول کلـی نگـرش 

روحانیـت بـه دانش هـای جدیـد تأثیـر بسـزایی 

نهـاد، انقـالب اسـالمی بـود. این نیز برخاسـته از 

ماهیـت مذهبـی ایـن انقالب بـود. در واقع آنچه 

بـه ایـن انقـالب برجسـتگی می بخشـید خصلت 

شالوده شـکنانه آن در قبال اندیشـه سـکوالر غرب 

بود که بر مدار دیانت اسالمی طرحی نو در افکنده 

بـود. بـر خـالف انقالب مشـروطه که بسـیاری از 

تحلیل گران، آن را امری طبیعی و سـازگار با الگو 

و نظریه هـای جامعه شـناختی غـرب می داننـد، 

انقالب اسـالمی، در ذهنیت سـکوالر غرب جنبه 

پرسـش گری بیشـتری داشـت و 

شالوده شـکنانه تمامیت آن را زیر 

سـؤال می برد. در اندیشـه سکوالر، 

ایـران،  در  مشـروطیت  واقعـه 

امـری طبیعـی به نظر می رسـید. 

مشـروطه مربـوط به دوره گـذار از 

سـنت بـه تجـدد بـود و ایرانیـان 

بـرای رسـیدن به مدرنیتـه، الجرم 

می بایسـت از آن گـذر می کردنـد. 

به همین دلیل نهضت مشـروطه 

در ذهنیـت سـکوالر پرسـش گر 

نبـود و پرسـش از »چرایـی« آن 

بـه میـان نیامـد بلکـه از »چگونـه اتفـاق افتـاد« 

بـود.38 بـه همین دلیل، اغلـب آثاری که ایرانیان 

دربـاره مشـروطه می نوشـتند جنبـه تاریخـی و 

تفسـیری داشـتند و کمتـر بـه تبییـن علـی آن 

می پرداختنـد.39 ایـن در حالـی اسـت که انقالب 

اسـالمی نـه تنهـا در مسـیر گـذار از سـنت بـه 

مدرنیتـه رخ نـداد بلکه داعیه بازگشـت به سـنت 

و احیـای فضیلت هـای فرامـوش شـده دینـی 

داشـت. بداعـت ایـن انقـالب آن چنـان عجیـب 

بـود کـه حتـی در قالـب تعریف هـای رسـمی از 

انقـالب نمی گنجیـد و میشـل فوکـو در نامیـدن 

انقالب اسـالمی، به انقالب تردید می کرد. از نظر 

فوکـو انقـالب اسـالمی ایـران صرفًا »نوعـی از جا 

برخواسـتن و بـر پـا ایسـتادن« نبود بلکـه روایت 

از چیـزی بـود کـه توسـعه و دگرگونـی در مسـیر 

غـرب را زیـر سـؤال می بـرد.40 آن »چیـز« همـان 

مذهـب بـود که به عنـوان هویت ایرانیان در قبال 

تعدیـات غـرب مقاومـت کـرده و توانسـته بود با 

به کارگیـری آموزه ها و ارزش های 

خـود، حکومتـی پادشـاهی را فرو 

ریشـه  ایـران  در  ریـزد. مذهـب 

دیرینه داشـت و انقالب اسـالمی 

توانسـته بـود بـا بازخوانـی مجدد 

عمومـی  زندگـی  بـه  را  آن  آن، 

ایرانیـان بازگرداند. اهمیت یافتن 

مذهـب در انقـالب ایـران، سـبب 

شـد تـا بسـیاری از پژوهش گـران 

سیاسـی، جهت درک این انقالب 

مجبـور شـوند بـه گذشـته تاریـخ 

ایرانیـان بازگردند و تاریخ اسـالم، 

روشــن فکری  تجربــه  مقابــل  در 
کســتان  دینــی در مصــر، هنــد و پا
تولیداتــی بــه همــراه داشــت کــه بــه 
درد ایــن شــرایط ایــران می خــورد 
و بــه همیــن دلیــل اقبالــی بــرای 
در  آمــد.37  پدیــد  آن هــا  ترجمــه 
بســیاری  اطالعــات  آثــار  ایــن 
وجــود داشــت و روحانیــان ایرانــی 
کــه احســاس می کردنــد ایــن آثــار 
آنــان  اندیشــه های  از  غنی تــر 
کتاب هــا  آن  ترجمــه  بــه  اســت 

آوردنــد.  روی 
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عصـر صفویـه و مشـروطه را بازخوانـی کننـد41 و 

موضـوع قدرتمنـد شـدن اسـالم و روحانیـت در 

انقـالب اسـالمی را بـه مسـئله ای سـؤال برانگیز 

مبدل سـازند.

بسیاری از روشن فکران عصر پهلوی تصور 

نمی کردند که در ایران نوسازی شده، اسالم و 

روحانیت، مرجعیت اقتداری در اندازه برپایی 

انقالبی بزرگ را داشته باشد،42 اما این تصور 

یک باره فروریخت و روشن شد که اسالم پدیده ای 

هم  که  است  هنجاربخش  و  آشنا  انضمامی، 

در حوزه زندگی عمومی و هم در حوزه زندگی 

خصوصی حضور دارد و می تواند زندگی سیاسی 

و اجتماعی مؤمنان را بر مدار نشانه های متکثر 

خود سامان دهد. این داعیه بزرگ انقالب، حادثه 

بزرگی بود که به تعبیر بابی سعید »نظم رایج در 

جهان را به طور عام به مخالفت دعوت« 43 می کرد 

و در غیرسازی با مناسبات اجتماعی حاکم در 

غرب، خواهان اقامه مناسباتی جدید بود. از این 

رو می توان گفت: انقالب اسالمی، 

گسستی در نظام دانایی دنیای 

جدید بود که نه از سر حادثه بلکه 

برخاسته از مشیت الهی در آن 

مقطع از تاریخ رخ داده بود.

با محوریت یافتن مذهب در 

انقالب اسالمی، روحانیت تنها 

برای  صالحیت  دارای  مرجع 

اگر  شد.  شناخته  دین  تفسیر 

انقالب  از  پیش  سال های  در 

می کرد  ادعا  روحانیت  همواره 

که اسالم تنها راه حل معضالت 

انسان معاصر است، با انقالب اسالمی الزم بود 

به این ادعا جامه عمل بپوشاند و با ترجمان 

پرسش های زمانه و عرضه آن ها بر نشانه های 

اسالمی  نص  به  را  مؤمنان  زندگی  نص، 

پیوند زند. پرسش های زمانه بسیار بود و هر 

روز نیز بر آن ها افزوده می شد اما پاسخ ها و 

راه حل هایی که وجود داشت جملگی بر مدار 

خرد خودبنیاد انسان مدرن سامان یافته بود 

و منطقًا نمی توانستند در منظومه تفکر دینی 

گیرند.  قرار  اسالمی  انقالب  استقبال  مورد 

با وجود چنین بحرانی، دانشی نیز که بتواند 

پرسش ها و مسائل سیاسی جدید مؤمنان را 

پاسخ دهد، در اختیار روحانیت نبود، به جز 

نظریه والیت فقیه که روحانیت را در عرصه های 

سیاست حمایت می کرد چیزی دیگری وجود 

نداشت تا به حیات سیاسی مؤمنان صبغه ای 

دینی بخشد. گرچه با پیروزی انقالب اسالمی، 

زندگی سیاسی مؤمنان از سلطه طاغوت خارج 

شده و تحت حکومت شرعی قرار 

گرفته بود اما بسیاری از مفاهیم 

تفکر  منظومه  در  آنان،  زندگی 

دینی، معنا پیدا نکرده بود. هنوز 

بسیاری از آن مفاهیم، به طوری 

نامتعین در حاشیه تفکر مدرن، 

شناور و ماحصل دینی نداشتند. 

این در حالی بود که روحانیت 

آنچه  به  نسبت  نمی توانست 

بی توجه  بود  رخ دادن  در شرف 

بماند و مفاهیم زندگی سیاسی 

مؤمنان را در برهوت دنیای مدرن 

کلــی  امــا آنچــه در تغییــر و تحــول 
ــه دانش هــای  نگــرش روحانیــت ب
نهــاد،  بســزایی  تأثیــر  جدیــد 
نیــز  ایــن  بــود.  انقــالب اســالمی 
برخاســته از ماهیــت مذهبــی ایــن 
انقــالب بــود. در واقــع آنچــه بــه این 
انقــالب برجســتگی می بخشــید 
آن  شالوده شــکنانه  خصلــت 
در قبــال اندیشــه ســکوالر غــرب 
بــود کــه بــر مــدار دیانــت اســالمی 

طرحــی نــو در افکنــده بــود. 
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رها سازد. همین دالیل کافی بود تا روحانیت 

انتزاعی گذشته خود  تأمالت مجمل، کلی و 

در باب مفاهیم اساسی زندگی سیاسی را به 

حاشیه ببرد و به طور انضمامی، شفاف و در 

نسبت با جزئیات، درباره بسیاری 

از مسائل و موضوعات سیاسی 

مباحث  از  فراتر  و  بیندیشد 

باب  در  سنتی  فقه  حاشیه ای 

سیاست، به تولیداتی در این باره 

این  در  آنچه  اما  یابد.  دست 

روحانیان  از  برخی  برای  میان 

نواندیش، اهمیت داشت آن بود 

که دانش طالب علوم دینی در 

باب علم سیاست جدید، اندک 

است و این نقیصه باید از طریق 

آموزش های رسمی برطرف گردد تا شاید مبانی 

دینی برای علوم سیاسی جدید، دست وپا گردد. 

گرچه این اقدامات به دلیل پاره ای از پیامدهای 

معرفت شناسی مورد انتقاد برخی از روحانیان 

قرار گرفت، 44 در مجموع تأثیرات بسیاری بر 

بالندگی دانش سیاسی حوزوی و نیز ظهور و 

گسترش مراکز جدید دانش سیاسی در حوزه 

علمیه قم نهاد.

ج( دانـش سیاسـی و مرزهـای آن در حوزه هـای 
علمیه

معمـواًل وقتـی از »علوم سیاسـی« سـخن به 

میان می آید، بیشـتر به علومی اشـاره می شـود 

کـه امـروزه در محافـل دانشـگاهی بـه بررسـی 

روابط پایدار میان پدیده های سیاسـی پرداخته 

و می کوشـد بـه قواعـدی کلـی دربـاره سیاسـت 

دسـت یابنـد. بـه عبارتـی دیگـر، ایـن علـوم، از 

رابطه عّلی و معلولی میان پدیده های سیاسـی 

سـخن می گوینـد.45 ایـن ویژگـی کـه از علـوم 

طبیعی به دانشـی مثل سیاسـت سـرایت کرده، 

عمـاًل علـم سیاسـت را متـرادف 

»جامعه شناسـی سیاسـی« کرده 

تحلیلـی  داده هـای  تمـام  کـه 

آن بـر تجربـه تکیـه دارنـد، امـا 

آنچـه در این جـا مـورد پرسـش 

کـه  اسـت  آن  می گیـرد  قـرار 

حوزه هـای  در  علمـی  چنیـن 

یـا  دارد  وجـود  شـیعه  علمـی 

نـه و اساسـًا آیـا معرفـت جـاری 

در ایـن مراکـز، تـن بـه چنیـن 

مطالعـات تجربـی می دهـد یـا 

نـه. بـدون این کـه نیـازی بـه بیان دلیلی باشـد 

بسـیار روشـن اسـت که حوزه های علمی شیعه 

رسـالتی در ایـن زمینـه ندارند و معمـواًل نیز تن 

بـه مطالعـات تجربـی و میدانـی نمی دهنـد. 

حتـی در شـناخت »موضوعـات« احکام شـرعی 

نیـز بـه جـای این کـه آن را وظیفـه خـود بدانند، 

معمـواًل بـه معرفـت »عـرف« اکتفـا می کننـد. 

البتـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت که »سیاسـت« 

متعلـق آگاهـی عالمان شـیعی قـرار نمی گیرد، 

بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه نـوع شـناخت آنان 

از سیاسـت بـا محافـل دانشـگاهی متفـاوت 

اسـت. در واقـع، علمـی نگریسـتن )scientific( به 

سیاسـت و تأکیـد بـر توضیـح عّلـی آن جهـت 

تحلیـل پدیده هـای سیاسـی، بیـش از آن کـه 

علمـی  حوزه هـای  علمـی  فضـای  متناسـب 

از  پیــش  ســال های  در  گــر  ا  
انقــالب همــواره روحانیــت ادعــا 
کــه اســالم تنهــا راه حــل  می کــرد 
معضــالت انســان معاصــر اســت، 
بــا انقــالب اســالمی الزم بــود بــه 
ــاند  ــل بپوش ــه عم ــا جام ــن ادع ای
و بــا ترجمــان پرســش های زمانــه 
نشــانه های  بــر  آن هــا  عرضــه  و 
نــص، زندگــی مؤمنــان را بــه نــص 

اســالمی پیونــد زنــد.
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شـیعه باشـد با فضای آکادمیک 

دانشـگاهی مـدرن تناسـب دارد 

کـه همـواره می کوشـد از منظـر 

علـوم پوزیتیویسـتی، به تحلیل 

موضـوع دانش سیاسـی بپردازد. 

بـدون تردیـد، اصطـالح »دانـش 

سیاسـی« یـا »علم سیاسـت« به 

عنوان رشـته ای مستقل، عنوانی 

اسـت کـه در قـرن بیسـتم ظهور 

یافتـه46 و کمتـر سـابقه ای در منابـع درسـی و 

معرفتـی حوزویـان دارد و بیشـتر در فضـای 

سیاسـی حوزه هـای علمیـه در سـال های پـس 

از پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه کار رفته اسـت. 

بـه همیـن دلیـل، بـه نظـر می رسـد کـه مـا بـه 

جـای تأکیـد بـر وجـود »علـوم سیاسـی« در 

مراکز علمی شـیعه، از واژه »معرفت سیاسـی« 

)political knowledge( اسـتفاده کنیـم تـا بدیـن 

وسـیله به فهم هسـتی معرفت سیاسـی در این 

مراکـز نزدیـک شـویم. از ایـن رو، مراد از معرفت 

سیاسـی در ایـن مقالـه، معنایـی عام تـر از علـم 

سیاسـت اسـت. معرفت سیاسی در شاخه های 

مثـل جامعـه شناسـی سیاسـی می تواند علمی 

امـا در شـاخه های دیگـری  باشـد   )scientific(

مثـل فلسـفه سیاسـی کـه وجـه برجسـته منبع 

معرفتـی آن عقـل اسـت و یـا فقـه سیاسـی کـه 

وجـه برجسـته منبـع معرفتـی آن نقل اسـت یا 

کالم سیاسـی کـه ترکیبـی از عقـل و نقـل منبع 

معرفتـی آن بـه حسـاب می آید، معرفتی اسـت 

علی حـده کـه بـا معرفت علمی متفاوت اسـت. 

شـاید بنابـه همیـن دالیل باشـد که ایـن مقاله، 

بیـش از آن کـه بخواهـد ماهیت 

و تبار دانش سیاسـی را از ره گذر 

دنبـال  آکادمیـک  مطالعـات 

کنـد و مرزهـای مشـترک و گاه 

مبهمی را که با دیگر شـاخه های 

علـوم اجتماعـی دارد تبیین کند 

می کوشد به سرشت آن در فضای 

مراکز علمی شـیعه اشـاره نماید. 

معمـواًل در مباحـث آکادمیـک و 

دانشـگاهی جدیـد، »دولـت« موضـوع دانـش 

سیاسـت اسـت که دو سـنخ دانش، مرزهای آن 

را روشـن می کنـد:

1. دانش هــای پشــتیبان مثــل تاریــخ، 

روان شناســی، فلســفه، حقــوق، جامعه شناســی 

ــاد؛ و اقتص

2. دانش هـای میـان رشـته ای مثـل اقتصاد 

سیاسـی، جامعـه شناسـی سیاسـی، حقـوق 

روان شناسـی  سیاسـی،  فلسـفه  عمومـی، 

اجتماعـی و تاریـخ دیپلماسـی، نسـبت دانـش 

سیاسـی بـا ایـن دوگونـه رشـته در شـکل زیـر 
ترسـیم شـده اسـت.47

 

 وقتــی از »علوم سیاســی« 
ً
معمــوال

ســخن بــه میــان می آیــد، بیشــتر به 
علومی اشــاره می شــود که امروزه 
در محافل دانشــگاهی به بررســی 
روابــط پایــدار میــان پدیده هــای 
سیاســی پرداختــه و می کوشــد بــه 
کلــی دربــاره سیاســت  قواعــدی 

دســت یابنــد.
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مشـاهده  نمـودار  ایـن  در  هم چنان کـه 

می شـود موضوع دانش سیاسـی، دولت اسـت 

کـه معطـوف بـه آن، دانش هـای میـان رشـته 

متعـددی شـکل می گیرنـد. این در حالی اسـت 

کـه دانـش سیاسـی در حـوزه علمـی شـیعه، از 

چنیـن وسـعتی برخـوردار نیسـت و شـاید هـم 

بـه دلیـل نـوع معرفتی که در آن تولید می شـود 

شـأنیت پرداختـن بـه همـه شـاخه های دانـش 

سیاسـی را نداشـته باشد. به همین دلیل دانش 

سیاسـی در حوزه های شـیعی، شـبیه کلیتی از 

دانـش سیاسـی مذکـور اسـت کـه متناسـب بـا 

روش و نـوع منبـع معرفتـی کـه در اختیـار دارد 

تولیـد می شـود و در قلمـروی خـاص بـه تولیـد 

گزاره هـا و نظریـات سیاسـی می پـردازد. از ایـن 

رو، می تـوان بـا توجـه بـه مختصـات عمومـی 

دانش های موجود در حوزه های شـیعی، دانش 

سیاسـی آن را چنیـن تعریـف کـرد کـه: معرفت 

سیاسـی بـه گزاره هایـی گفته می شـود که اواًل، 

بی واسـطه درباره امر سیاسـی سخن می گویند، 

ثانیـًا، وجه برجسـته منبـع معرفتی آن ها، عقل 

و نقـل اسـت و ثالثـًا، گسـترده تر از گزاره هـای 

نظـام یافته انـد و می تواننـد بـدون جایافتگـی 

دانش هـای  از  یکـی  درون  در 

فلسـفه  مثـل  میان رشـته ای 

سیاسـی تولیـد شـوند، مثـل آرا 

و فتـاوای سیاسـی مکـرری کـه 

مراجـع دینـی و سـایر الیه هـای 

شـیعه  علمـی  مراکـز  میانـی 

صـادر می کنند. بـه همین دلیل، 

نسـبت دانـش سیاسـی در ایـن 

مراکـز بـا دانش هـای پشـتیبان و دانش هـای 

میان رشـته ای بـا نمـودار پیشـین تفاوت هـای 

مهمی دارد که در شـکل زیر ترسـیم شـده است:

  

در این جـا، موضـوع دانـش سیاسـی، نـه 

دولـت یـا قدرت، بلکه »امر سیاسـی« اسـت که 

مفهومی اعم دارد و معطوف به آن، دانش های 

سیاسـی خاصـی شـکل می گیرنـد کـه اغلـب 

بـر کانـون نـص می چرخنـد یـا بـه خـود اجـازه 

عبـور از آن را نمی دهنـد. مـروری بـر عناویـن 

ایـن نمـودار تا حـدودی تفاوت با نمـودار قبلی 

را روشـن تر می سـازد. ایـن بدیـن معناسـت 

کـه شـاخه هایی از دانـش سیاسـی به منزلـه 

دانش هـای میان رشـته ای در فضـای نص محور 

یـا  ظهـور  شـیعی،  حوزه هـای 

بسـط پیـدا می کننـد که دانشـی 

حمایت گـر، وجـه نظری و علمی 

آن هـا را تئوریـزه کند و در تعامل 

بـا آن هـا بتوانند بـه لحاظ نظری 

بـا مباحـث مربـوط بـه قـدرت، 

حکومـت، اخـالق و سـعادت و از 

جهـت عملـی بـا چگونگـی اداره 

حوزه هــای  در  سیاســی  دانــش 
کلیتــی از دانــش  شــیعی، شــبیه 
کــه  اســت  مذکــور  سیاســی 
نــوع منبــع  بــا روش و  متناســب 
معرفتــی کــه در اختیــار دارد تولیــد 
می شــود و در قلمــروی خــاص بــه 
تولیــد گزاره هــا و نظریات سیاســی 

می پــردازد.
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امور یا به تعبیر حکمای اسـالمی با تدبیر مدن 

پیونـد برقـرار نماینـد و از آن جـا کـه دانش های 

حمایت گـر در چنیـن فضایـی نسـبتًا محدودند 

کمتـر بـه توضیـح عّلـی پدیده هـا و مطالعـات 

عینـی و انضمامـی تـن می دهنـد. مطالعـات 

حـدودی  تـا  و  متفـاوت  نیـز  میان رشـته ای 

محدودتـر از این گونـه مطالعـات در فضاهـای 

دانشـگاهی اند. بـه همیـن دلیـل، عناوینـی در 

حوزه هـای شـیعی به مثابـه شـاخه ای از دانـش 

سیاسـی قلمـداد می گردنـد کـه گاه در فضاهای 

نمی گیرنـد  قـرار  توجـه  مـورد  یـا  آکادمیـک 

یـا حداقـل به عنـوان درسـی چنـد واحـدی یـا 

گرایشـی در مطالعـات تخصصـی بـه حسـاب 

می آینـد. بـرای مثـال، فقـه سیاسـی علی رغـم 

مناقشـاتی کـه در اسـتقالل یافتگی اش از فقـه 

عمومـی وجـود دارد در فضـای علمی حوزه های 

قلمـداد  دانـش سیاسـی  فربه تریـن  شـیعی، 

می گـردد، در حالی کـه در دانشـگاه به عنـوان 

دو واحـد درسـی تدریـس می گـردد و تنها منظر 

نقلی به برخی از پدیده های سیاسـی به حسـاب 

می آیـد. بـا این همه، دانش های میان رشـته ای 

سیاسـت در مراکـز علمـی شـیعه بـه ترتیـب 

در  کـه  جایگاهـی  و  اولویـت 

حوزویـان  سیاسـی  مطالعـات 

دارنـد، عبارتنـد از:

ایـن  سیاسـی:  فقـه   .1

شـاخه از دانـش سیاسـی کـه از 

خصلتـی ارتباطـی بـا دو دانـش 

فقـه و سیاسـت بـه معنـای عام 

برخـوردار اسـت بـه دلیـل هویت 

سیاسـی موضوعـات و مسـائل آن، در حـال 

اسـتقالل یافتگی از فقـه عمومـی اسـت. ایـن 

تـالش، هـر چنـد به دلیل ارتباط وثیق روشـی و 

معرفتـی فقـه سیاسـی بـا فقه عمومـی، اندکی 

دشـوار به نظر می رسـد، تدوین فقه حکومتی یا 

سیاسـی که امروزه در حوزه های علمی شـیعی، 

واجـد مطالعـات علی حـده، رشـته تخصـص و 

اسـاتیدی برجسته اسـت، می تواند یک بار دیگر 

و درمنظـری انسـجام یافته تـر، تمـام مسـائل 

کنونـی فقـه را از منظـری سیاسـی تحلیل کند.

2. فلسـفه سیاسـی: ایـن شـاخه از دانـش 

سیاسـی کـه تالشـی حاشـیه مند امـا رو بـه 

حوزه هـای  سیاسـی  مطالعـات  در  گسـترش 

شـیعی بـه حسـاب می آیـد بـه آن دسـته از 

مباحـث سیاسـی اشـاره دارد کـه از وضعیتـی 

فـرا تاریخـی و فرازمانـی برخـوردار هسـتند و به 

سـخنی دیگـر در زمره مسـائل متغیـر مربوط به 

زندگـی سیاسـی قـرار نمی گیـرد، اعـم از این که 

ایـن مسـائل بـه حوزه هسـت ها و واقعیت های 

خـارج از اراده و تصـرف انسـان یـا بـه تعبیـر 

فلسـفی بـه حکمـت نظـری مربـوط باشـد یا به 

حـوزه بایدهـا و واقعیت هـای متکـی بـه اراده 

و خواسـت انسـان. بـا ایـن همه 

بایـد تأکیـد کـرد کـه رهیافـت 

فلسـفی بـه سیاسـت می توانـد 

کـه  اسـتداللی  روش  نـوع  بـه 

اقامـه می کنـد بـه دسـتگاه های 

مختلفـی تقسـیم گـردد. بـرای 

و  مشـاهده  بـر  تکیـه  مثـال 

اسـتدالل  استدالل)ارسـطو(، 

فقه سیاسی علی رغم مناقشاتی 
استقالل  یافتگی اش  در  که 
در  دارد  وجود  عمومی  فقه  از 
فضای علمی حوزه های شیعی، 
فربه ترین دانش سیاسی قلمداد 
می گردد، در حالی که در دانشگاه 
به عنوان دو واحد درسی تدریس 

می گردد.
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انتزاعی و منطقی)هابز(، تکیه بر 

عقل سلیم و حقوق طبیعی)جان 

وحی)سـنت  بـر  تکیـه  الک( 

اگوسـتین( یـا بـر عقل)هـگل( 

فلسـفی  روش هـای  مهم تریـن 

در توضیـح جهان سیاسـی اند،48 

فکـری  فضـای  در  آنچـه  امـا 

حوزه هـای شـیعه اهمیـت دارد 

آن اسـت که فلسـفه سیاسـی که 

صرفًا حاصـل تراوش های ذهنی 

بشـر و مسـتقل از وحـی اسـت 

جایـگاه چندانی نـدارد و همواره 

به روشـی که در نگاه فلسـفی به جهان سیاسـت 

بـر وحـی تکیـه دارد اولویت می دهد. اما این که 

چگونه می توان رهیافت های موجود به فلسـفه 

سیاسـی در این مراکز را توضیح داد بسـتگی به 

نگرشـی دارد که عالمان شـیعی به فلسفه دارند. 

امـروزه گرایش هـای مختلفـی دربـاره فلسـفه 

وجـود دارد کـه گاه پیامدهـای غیرروشـنی در 

بـاب سیاسـت پیـدا می کننـد. در فضـای فکری 

حوزه هـای شـیعی، عالوه بر نگـرش صدرائی به 

فلسـفه، رویکردهـای دیگـری در این بـاره وجود 

دارد. فلسـفه »نئوصدرایـی« یـا »حکمـت نوین 

اسـالمی« و »فلسـفه شدن اسالمی«، دو نگرش 

نـو دربـاره فلسـفه صدرایی اند کـه اولی خواهان 

تغییراتـی در آن اسـت و دومـی بـر ناکارآمـدی 

آن تأکید می ورزد. »فلسـفه شـدن اسـالمی« که 

بـر تـالش اصحاب فرهنگسـتان علوم اسـالمی 

اطـالق می شـود، فلسـفه ای اسـت کـه برخالف 

فلسـفه صدرایـی، بـه پرسـش های مـا دربـاره 

می دهـد  پاسـخ  »چگونگـی« 

ترسـیم  در  را  مـا  می توانـد  و 

اجتماعـی  کالن  مناسـبات 

یـاری رسـاند. در عـرض چنیـن 

تالش هایـی؛ فلسـفه های مدرن 

وجـود دارنـد کـه در حـوزه علمی 

شـیعی بسـط یافته انـد.

3. کالم سیاسـی: ایـن دانش 

نسـبت بـه فقـه سیاسـی تقدمی 

مرتبه ای و شـأنی دارد و از جمله 

مطالعاتی است که در استقاللش 

از علـم کالم و تبدیـل شـدنش 

بـه شـاخه ای از دانـش سیاسـی، تردیدهـای 

بسـیاری وجـود دارد، به ویـژه آن کـه در هیـچ 

یـک از طبقه بندی هـای معمولـی که از اندیشـه 

سیاسـی اسـالم می شـود نامـی از آن بـه میـان 

نیامده اسـت. فلسـفه سیاسی، شـریعت نامه ها 

و و سیاسـت نامه، تقسـیم بندی سـه گانه ای از 

اندیشـه سیاسـی در اسالمند که در آثار روزنتال، 

خانـم لمبتـون، فرهنـگ رجایی49 و سـید جواد 

طباطبایـی50 بـه چشـم می خورنـد. البتـه افـراد 

دیگـری مثـل جهـاد تقـی صـادق در طبقه بندی 

اندیشـه سیاسـی اسـالم، جایـگاه خاصـی را 

برای کالم سیاسـی مطرح کرده اسـت. او ابتدا 

مشـرب های سیاسـی را در دوره اسـالمی به دو 

مشـرب قدیم و جدید تقسـیم می کند و سـپس 

مشـرب های قدیـم را بـه چهـار گـروه تقسـیم 

می کنـد کـه عبارتنـد از: 1. مشـرب سیاسـی 

ـ فلسـفی؛ 2. مشـرب سیاسـی ـ فقهـی؛ 3. 

مشـرب سیاسـیـ  کالمی ؛  4. مشـرب سیاسی 

حوزه هــای  فکــری  فضــای  در 
شــیعی، عــالوه بــر نگــرش صدرائــی 
بــه فلســفه، رویکردهــای دیگــری 
در این بــاره وجــود دارد. فلســفه 
»نئوصدرایــی« یــا »حکمــت نوین 
شــدن  »فلســفه  و  اســالمی« 
اســالمی«، دو نگــرش نــو دربــاره 
اولــی  کــه  صدرایی انــد  فلســفه 
خواهــان تغییراتــی در آن اســت 
کیــد  کارآمــدی آن تأ و دومــی بــر نا

مــی ورزد.
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ـ اجتماعـی. او افـکار دو متکلـم بزرگ اسـالمی 

یعنـی قاضی عبدالجبار معتزلی و سـیدمرتضی 

را شـاخص مشرب سیاسـیـ  کالمی می داند.51 

بـا ایـن همه، بنابـر تعریفی که بهروزلک از کالم 

سیاسـی ارائه می دهد:  کالم سیاسـی شـاخه ای 

از علـم کالم اسـت کـه بـه توضیـح و تبییـن 

آموزه هـای ایمانـی و دیدگاه هـای کالن دیـن 

در بـاب مسـائل و امـور سیاسـی می پـردازد و از 

آن هـا در قبـال دیدگاه هـا و آموزه هـای رقیـب 

دفـاع می کنـد.52 امـا آنچـه اهمیـت دارد رابطه 

کالم سیاسـی با فقه سیاسـی و فلسـفه سیاسی 

اسـالمی، اشـتراکات و تمایزات این دو رشـته و 

نیز رویکردهایی اسـت که درباره کالم سیاسـی 

در مراکـز علمـی شـیعه وجـود دارد.

نشـانه های  وجـود  سیاسـی:  تفسـیر   .4

و  یک سـو  از  قـرآن  در  بسـیاری  سیاسـی 

عالقه منـدی بسـیاری از متفکـران مسـلمان 

بـه ترجمـان مسـائل کنونـی جهـان اسـالم بـه 

زبان نص از سـوی دیگر، سـبب ظهور مطالعات 

جدیدی با عنوان تفسـیر سیاسـی شـده اسـت، 

هر چند نام شـاخه ای از دانش سیاسـی بر این 

رشـته مطالعاتـی نهـادن، اندکـی نابه هنـگام 

تأمـالت  کانـون  در  »قـرآن«  اسـتقرار  اسـت، 

سیاسـی جدیـد، ضـرورت چنیـن نگاهی به این 

دسـته از مطالعـات را دو چنـدان می کنـد.

معمواًل در کشـف گزاره های سیاسـی از قرآن 

سـه روش وجـود دارد:53 در تفاسـیر رایـج، بـر 

مطالعـه آیـه در جایـگاه خویش تأکید می شـود 

و مفسـر بـا بررسـی و تحلیـل سـاختار زبانـی 

آیـه و شـأن نـزول آن، بـه اسـتنباط گـزاره ای 

سیاسـی از آن آیه می پردازد. اما در تفسـیرهای 

موضوعی، اسـتنباط گزاره های سیاسـی از آیات 

قـرآن، پـس از مطالعـه آیـات مشـابه و هم افق 

میسـر می گـردد. ایـن روش که به روش رایج در 

حوزه های شـیعی تبدیل شـده اسـت می کوشد 

معاصـر،  سیاسـی  چالش هـای  بررسـی  بـا 

پرسـش هایی مطـرح و پاسـخ آن را از مجموعـه 

آیـات مربـوط بـه یـک موضـوع دریافـت نماید. 

اما روش سـومی که تفاسـیر نگاشـته شـده در 

نیمـه دوم قـرن بیسـتم بـدان توجـه وافـری 

نموده انـد روش تفسـیر سـاختاری قـرآن کریـم 

اسـت. ایـن روش کـه بـر نگـرش جامع گرایانـه 

بـه معانـی سـوره ها اسـتوار اسـت می کوشـد 

بـا تأمـل در محتـوای پیـام هـر سـوره، غـرض 

اصلـی آن سـوره را دریابـد و در نهایت با ترسـیم 

انسـجام معنایـی هر سـوره، نکات تـازه ای از آن 

کشـف نمایـد. چنان کـه محمـد محمدمدنـی با 

نگاهـی سـاختاری به سـوره نسـاء، اصـول اداره 

جامعـه اسـالمی را اسـتنباط کـرده اسـت.54 

توصیـف و نقـد و بررسـی چنیـن نگرش هایـی 

بـه قـرآن، به ویـژه آرای کسـانی کـه بـر حـوزه 

حدیث محـور بـه علـت تـالش جهـت اسـتنباط 

گزاره هـای سیاسـی و اجتماعـی از احادیـث و 

روایـات، نقدهـای تنـدی روا می دارنـد نیازمنـد 

بررسـی های دقیق تـری اسـت.

5. تاریـخ سیاسـی: شـاید بتـوان گفت تاریخ 

متداول تریـن موضـوع در حاشـیه فقـه، اصـول 

و کالم اسـت کـه مـورد مطالعه عالمان شـیعی 

قـرار می گیـرد. گرچـه تاریـخ در میـان متـون 

حـوزوی جایگاهـی ندارد پیوند برخی از مباحث 
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سـنتی حوزه های شـیعه همانند 

علـم رجـال کـه از صحت و سـقم 

راویان حدیث سـخن می گوید و 

نیـز توجـه به شـأن نـزول آیات و 

شـرایط تاریخـی صـدور روایات، 

بـا مسـائل  را  آنـان  ناخواسـته 

تاریخـی درگیر می سـازد. فراتر از 

آن، تفاوت هـای مذهبـی میـان 

مسـلمانان کـه اغلـب ریشـه در 

حـوادث سیاسـی و مجـادالت 

کالمـی دارد عالمـان شـیعی را مجبـور سـاخته 

تـا تاریـخ نضح و گسـترش این گونه مناقشـات 

اسـتداللی،  و  تاریخـی  از منظـر  و  بداننـد  را 

حمایت گـر اعتقـادات پیـروان مذهـب تشـیع 

باشـند. بدون تردید مطالعه تاریخ، ظرفیت های 

بسـیاری در تأمـالت سیاسـی دارد و عالمـان 

شـیعی توانسـته اند از مسـیر آن، بـا چندوچون 

سیاسـت و نیروهای درگیر در آن، آشـنا و نقش 

آگاهانه تـری در کارگـزاری خـود در حـوادث 

سـال های  در  بی گمـان،  کنـد.  پیـدا  زمانـه 

پیـش از انقـالب اسـالمی و بنابـه ضرورت های 

انقـالب، روحانیـت شـیعه به مطالعه بیشـتری 

دربـاره تاریـخ سیاسـی روی آورده و بـا انبانی از 

داده هـای تاریخی کوشـیده اسـت ظرفیت های 

نصوص اسـالمی و نیز دانش مسـلمین را جهت 

تعامـل بـا ضرورت هـای جدیـد و برخاسـته از 

انقـالب اسـالمی بـاال برد.

به هر حال دعوی بازگشت به اصول بنیادین 

اسالم و نیز پیوند اکنون به گذشته، نیازمند 

بود که هر دو  اول و دومی  مطالعات درجه 

در میان روحانیت شیعه رواج 

در  که  حکومتی  است.  یافته 

شرعی  حکومتی  سال ها  این 

شناخته شد واجد مبانی و تباری 

مطالعه  تنها  که  بود  درگذشته 

سیاسی  اندیشه های  تاریخ 

را  آن ها  می توانست  اسالم  در 

مورد بازخوانی قرار دهد. تاریخ 

اندیشه ها نیز اهمیتی کمتر از 

و  ندارد  اندیشه ها  خود  تولید 

می تواند موقعیت گذشته کنونی و حتی آینده 

حکومت اسالمی را به داوری گذارد. گزارش 

و نقد این گونه مطالعات و تبعًا نقشی که در 

تولید گزاره های تاریخ سیاسی به مثابه دانشی 

میان رشته ای دارند نیازمند فرصت دیگری است 

که در این مقاله نمی گنجد.

دربـاره  بحـث  بی گمـان  6. روش شناسـی: 

روش از عناصـر اساسـی دانـش سیاسـی اسـت 

که امروزه، مورد توجه بسـیاری از اندیشـمندان 

سیاسـی شـیعه قـرار گرفته اسـت. تاریـخ علم، 

مبادی)تصوری و تصدیقی( علم، رابطه و تعامل 

یـک علـم بـا علـوم دیگـر در کنار روش شناسـی 

علـم، مباحـث بسـیار مهمی هسـتند که امروزه 

به مثابـه دانش هـای درجـه دوم در ذیل فلسـفه 

علم مطرح می شـوند. سـابقه مباحث روشـی در 

میـان عالمان شـیعی به علـم اصول بازمی گردد 

کـه ابـزار اجتهاد در فهم گزاره ها و احکام مربوط 

به عبادات،  معامالت و سیاسـات اسـت. ارتباط 

معـارف دینـی بـا فهـم و تفسـیر متـن به ویـژه 

دانش هـای سـه گانه فقـه، کالم و تفسـیر قرآن، 

مطالعـــه  بـــه  شـــیعه  روحانیـــت 
تاریـــخ  دربـــاره  بیشـــتری 
سیاســـی روی آورده و بـــا انبانـــی 
کوشـــیده  از داده هـــای تاریخـــی 
نصـــوص  ظرفیت هـــای  اســـت 
اســـالمی و نیـــز دانـــش مســـلمین را 
جهـــت تعامـــل بـــا ضرورت هـــای 
انقـــالب  از  برخاســـته  و  جدیـــد 

بـــرد. بـــاال  اســـالمی 
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لـزوم و ضـرورت وجـود علمـی مقدماتـی که در 

آن اصول، ضوابط و قواعد حاکم بر فهم متن را 

منقح و تدوین نماید می توانسـت در شـاخه ای 

از دانـش بـه عنوان مقدمات تفسـیر یا مقدمات 

کالم و یـا مقدمـات علـم فقـه گنجانـده شـود 

امـا در عالـم اسـالمی بـه طـور سـنتی، مباحـث 

مربـوط بـه فهـم متـن غالبـًا و بـه طـور رسـمی 

در »علـم اصـول« مطـرح می گـردد کـه نقـش 

مقدماتی و آلی نسـبت به علم فقه را داراسـت. 

هـر چنـد برخـی مباحث مربوط بـه الفاظ و فهم 

آن ها به طور اسـتطرادی در علم منطق و گاه در 

مقدمـات برخـی تفسـیرها بـه چشـم می خورد، 

سـنت رایج و غالب آن اسـت که مباحث مربوط 

بـه فهـم متـن در علـم اصـول فقه مورد بررسـی 

قـرار گیـرد.55 همـواره این گونـه مباحث بخش 

مهمی از علم اصول را شـامل می شـود، اما آنچه 

بـر اهمیـت مباحـث روشـی در میـان عالمـان 

شـیعی در بـاب سیاسـات می افزایـد ابزاریـت 

اصـول فقـه اسـت. آیـا ایـن ابزاریـت در کشـف 

و اسـتنباط احـکام و گزاره هـای 

سیاسـی کامل اسـت یـا ناقص؟ 

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، سـه 

رویکـرد عمـده در حـوزه علمیـه 

قم وجـود دارد:

1. معمـواًل اصولیـان شـیعه 

غیرسـنتی  عالمـان  حتـی  و 

دانش هـای  کاربسـت  از  کـه 

و  هرمنوتیـک  مثـل  جدیـدی 

نشانه شناسـی در فهـم و تفسـیر 

متـون دینـی احتیـاط می کننـد، 

اتمـام نگرش هـای اصولـی را نـه بـه معنـای 

غیرکارآمـدی روش اصولـی بلکـه کمال یافتگی 

آن می داننـد. از نظـر آن هـا علـم اصـول دارای 

مبانـی و مبـادی غیربدیلـی اسـت کـه هرچـه 

جـای آن را بگیـرد آن را از ابزاریـت انداختـه و 

فراینـد اجتهـاد شـیعی را دچار دردسـر می کند. 

از ایـن رو، روش اصولـی، هم چنان کـه تاکنـون 

احـکام عبـادی و سیاسـی مؤمنـان را اسـتنباط 

می کنـد می توانـد احـکام اجتماعی و سیاسـی 

آنـان را نیـز بیـان نمایـد.

2. در مقابـل پـاره ای از متفکـران شـیعی 

کـه از منظـر فقـه، ظرفیت هـای روشـی اصـول 

فقـه را مـورد بازخوانـی قـرار می دهنـد دربـاره 

کمال یافتگـی اصـول فقه در اسـتخراج احکام و 

گزاره هـای سیاسـی تردیـد وجود دارد و خواهان 

افزایـش توانایی هـای اصـول فقـه در تعامـل با 

حـوزه سیاسـتند. از نظر آن هـا اصول فقه عمدتًا 

بـدرد اسـتخراج احـکام تکلیفی فعـل مکلفان و 

در مـواردی هـم، بـه کار احـکام وضعـی می آید 

امـا اسـتمرار ابزاریت آن در حوزه 

سیاسـت بـا چنـد مسـئله مهـم 

روبـه رو اسـت: یکـم. در حـوزه 

»فعـل  به جـای  مـا  سیاسـت 

مکلف« با عمل سیاسـی مؤمنان 

روبه روییـم؛ دوم. اغلـب احـکام 

در حـوزه سیاسـت بـر بنائـات 

عقالیـی و مصالح معتبره مبتنی 

هسـتند؛ سـوم. فعلیـت احـکام 

در فقـه سیاسـی در بسـیاری از 

مـوارد، منـوط بـه صـدور آن ها از 

ارتبــاط معــارف دینــی بــا فهــم و 
تفســیر متــن به ویــژه دانش هــای 
تفســیر  و  کالم  فقــه،  ســه گانه 
وجــود  ضــرورت  و  لــزوم  قــرآن، 
آن  در  کــه  مقدماتــی  علمــی 
کــم  اصــول، ضوابــط و قواعــد حا
بــر فهــم متــن را منقــح و تدویــن 
نمایــد می توانســت در شــاخه ای 
مقدمــات  عنــوان  بــه  دانــش  از 
یــا  و  کالم  مقدمــات  یــا  تفســیر 
گنجانــده  فقــه  علــم  مقدمــات 

شــود.
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سـوی مقـام والیتنـد؛ چهـارم. در فقه سیاسـی، 

در اغلـب مـوارد، تکلیـف بـه حصـول نتیجـه 

منـوط اسـت، نـه امتثـال صـورت امـر. تأمل در 

این گونـه تفاوت هـا احتمـااًل برخـی را مجبـور 

سـازد تـا تنقیـح جدیدی از اصـول فقه مصطلح 

را کـه متناسـب بـا فقـه مناسـبات اجتماعـی 

باشـد تدویـن نماینـد. برخـی از تالش هـای 

فرهنگسـتان علـوم اسـالمی و افـرادی همچون 

ابوالحسـن حسـنی در همین راستا قابل تفسیر 

اسـت.

3. برخی دیگر نیز با اعتماد بر این سـخن از 

محمد آرگون که نگرش های اصولی، به پایان راه 

رسـیده و مـا نیازمند دانش هـای جدیدی جهت 

فهـم و تفسـیر متـن هسـتیم، می کوشـند پای 

دانشـی مثل هرمنوتیک را به عنوان شـاخه ای از 

معرفـت را بـه محافل علمی شـیعی باز کنند که 

عهده دار نقشـی آلی و کمکی به علوم مبتنی بر 

تفسـیر متن اسـت. البته این بدین معنا نیست 

کـه حامیـان ایـن رویکرد جملگی از جانشـینی 

دانش هـای جدیـد به جـای اصول فقـه حمایت 

توجـه  خواهـان  بلکـه  ورزنـد 

فقیهـان بـه پرسـش های مهمی 

اسـت کـه هرمنوتیـک فلسـفی 

فـراروی آن هـا به هنگام تفسـیر 

متـن قـرار می دهـد.56 در عـرض 

نیـز  هرمنوتیکـی  روش هـای 

مدتـی اسـت که کاربسـت روش 

گفتمـان در مطالعات سیاسـیـ  

اسـالمی عالمان شـیعی معمول 

شـده و رسـاله و آثـار متعـددی 

بـر حسـب الزامـات روش شـناختی گفتمانی به 

نـگارش درآمـده کـه طبعـًا به فهمـی متفاوت از 

فهـم هرمنوتیکـی دسـت می یابند.

7. عرفان سیاسی: از جمله مطالعاتی است که 

پیشینه توانمندی در میان دانش های اسالمی 

دارد. در عرفان اسالمی، بینونت و تعارضی میان 

خالفت ظاهری و خالفت باطنی وجود ندارد. 

گرچه خلیفه باطنی الزم نیست خلیفه ظاهری 

هم باشد، خلیفه ظاهری لزومًا خلیفه باطنی57 

مطهری  مرتضی  شهید  هم چنان که  و  است 

تأکید می کند امامت عالوه بر شأن سیاسی و 

اجتماعی، واجد شأن تربیتی اخالقی و معنوی 

و شأن فکری و عقیدتی58 نیز هست. این شاخه 

از مطالعات اسالمی به دلیل سرشتی که در 

روایت صوفیانه از آن در طول تاریخ اسالمی 

به مثابه  نتوانسته است  آورده، هرگز  به دست 

شاخه ای مستقل سر برآورد و واجد اثر مدون 

در باب سیاست باشد.59 وجود چنین تباری از 

عرفان صوفیانه، بسیاری را قانع می سازد60 که 

عرفان را مقوله ای رازمدارانه و سّرورزانه و متعلق 

به عالم معنا و مقام حیرت و نیز 

سیاست را از سنخ ماده و دنیا 

و اجتماعی و هوشیاری بدانند، 

جعفری،  عالمه  تعبیر  به  یا 

عرفان را حالتی روحی شخصی 

و سیاست را مدیریت و توجیه 

زندگی اجتماعی مردم انگارند61 

و ناچار ترابط عرفان و سیاست 

بدانند.  رابطه«  »عدم  در  را 

و  عرفان  ترابط  ناقدان  معمواًل 

نیــز  هرمنوتیکــی  روش هــای 
ــت روش  ــه کاربس ــت ک ــی اس مدت
گفتمــان در مطالعــات سیاســی ـ 
اســالمی عالمــان شــیعی معمــول 
ــر  ــار متعــددی ب شــده و رســاله و آث
حســب الزامــات روش شــناختی 
ــه  ــده ک ــگارش درآم ــه ن ــی ب گفتمان
ــه فهمــی متفــاوت از فهــم   ب

ً
طبعــا

می یابنــد. دســت  هرمنوتیکــی 
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سیاست در تفکر اسالمی، برهان 

دارند.  متفاوت  استداللی  و 

برخی از منظر معرفت شناختی، 

از  متباین  تصویری  می کوشند 

عناصر ذاتی و عرفان و سیاست 

ارائه کنند. از نظر آن ها عرفان، 

رازآلود و نشئت گرفته از ماورای 

و  مکانیسم  دارای  و  طبیعت 

نیروهای خارج از اراده بشر است، در حالی که 

سیاست و حکومت در جهان جدید با تحول در 

عقالنیت بشر راززدایی می کند.62 برخی دیگر 

نیز از منظری تاریخی و اجتماعی به نقد این 

ترابط می پردازند. از نظر سیدجواد طباطبایی، 

روی آوری ایرانیان به عرفان، واکنشی نسبت 

به شکست سیاسی ایران در سده های چهارم 

و پنجم هجری است و آمیزش آن با سیاست 

به رشد مقابله با دگراندیشان می انجامد. عالوه 

بر این عرفان فاقد روشی اجتماعی و طرحی 

برای سلوک عرفانیـ  عمومی است، در حالی که 

سیاست به تنظیم امور اجتماعی می پردازد و 

نیازمند به طرح و برنامه در این زمینه است.63 

نگرش های  کنار  در  رهیافت هایی  نقد چنین 

ایجابی که به تعامل عرفان و سیاست در فضای 

علمی حوزه علمیه قم وجود دارد، در مباحث 

آینده به تفصیل خواهد آمد.

به  اخالق  منظر  از  سیاسی:  اخالق   ..8

سیاست نگریستن و پند و اندرز به حاکمان 

حتی  که  است  رویه ای  عمومی ترین  گفتن، 

در میان64 عالمانی که توجهی به امر سیاست 

دارند رواج دارد. در واقع دادن تذکرات اخالقی 

به صاحبان قدرت، مصداق بارز 

است  »معروف«  یا  و  »منهی« 

که از باب امر به معروف و نهی 

از منکر، چنین وظیفه ای را بر 

عالمان دینی فرض کرده است. با 

وجوداین، هنوز در میان عالمان 

اخالق  مفاد  و  تعریف  شیعی 

سیاسی و جایگاه آن نسبت به 

فلسفه سیاسی روشن نشده است و نمی توان از 

آن در شرایط کنونی به مثابه شاخه ای مستقل 

از دانش سیاسی در فضای علمی حوزه سخن 

به میان آورد. گذشته از این که باید دید ترکیب 

»سیاست  یا  است  درست  سیاسی«  »اخالق 

اخالقی«65 پرسش های دیگری نیز وجود دارد 

آیا  مثال،  برای  آن می افزاید.  ابهامات  بر  که 

اخالق سیاسی، زیر مجموعه علم اخالق است 

یا زیر مجموعه فلسفه اخالق؟ یا هم چنان که از 

عباراتی از ابونصر فارابی به دست می آید؛ فلسفه 

سیاسی، ذیل مجموعه فلسفه اخالق به حساب 

می آید. عالوه بر این، تفاوت میان داوری های 

آنچه در تئوری عدالت جان  اخالقی همانند 

چیست؟  سیاسی  اخالق  با  دارد  وجود  راولز 

نصیحت های  این که چگونه می توان  باألخره 

موردی عالمان دینی به سیاست مداران را که 

تمدنی  حوزه  در  تنها  و  نیست  بین االذهانی 

مباحث  معنا می یابند مصداق  ما مسلمانان 

سؤاالت  این  دانست؟  اخالق  علم  یا  فلسفه 

از جمله پرسش هایی است که پاسخ روشنی 

نیافته و مانع شکل گیری دانش مستقلی به 

نام »اخالق سیاسی« در مراکز علمی شیعه شده 

در واقــع دادن تذکــرات اخالقــی 
بــه صاحبــان قدرت، مصــداق بارز 
»منهــی« و یــا »معــروف« اســت کــه 
نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  بــاب  از 
بــر  را  از منکــر، چنیــن وظیفــه ای 
کــرده اســت. عالمــان دینــی فــرض 
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است. گرچه هر از چندگاهی رساله یا مقاله ای 

نیز در حوزه های علمیه در این باره به نگارش در 

می آید، بیش از آن که خصلتی دانشی داشته 

باشد بیشتر به ترسیم روابط اخالق و سیاست 
می پردازد.66

نتیجه
بررسی های اجمالی ما نشان داد که وقوع 

متعدد  شاخه های  تولید  در  اسالمی  انقالب 

تأثیر  علمیه  حوزه های  در  سیاسی  معرفت 

بسزایی داشته است. در واقع این انقالب به 

دلیل بافت به شدت مذهبی که داشت حامالن 

آن یعنی روحانیت را مجبور ساخت تا زندگی 

نص  سیاسی  سیگنال  اساس  بر  را  مؤمنان 

اسالمی مفهوم بندی کنند و راهی به سوی دینی 

کردن تمام عرصه های زندگی بجویند. از نظر 

صاحب نظران، همواره تالش در مفهومی کردن 

تولید شاخه های متعدد دانش  زندگی سبب 

برخالف  روحانیت  دلیل  همین  به  می شود. 

استطرادی  و  پراکنده  صورت  به  که  گذشته 

در حاشیه علوم حوزوی به بحث از سیاست 

می پرداخت پس از انقالب اسالمی کوشید آن 

گفت وگوهای جدید خود در باب سیاست را در 

درون دیسیپلین های دانش سیاسی بازتعریف 

نماید و بدین گونه به معرفت سیاسی خود در 

این دوره بسط بیشتری دهد.
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