حوزههـای علمیـه از دوران ابتدایی حیات تشـیع همـواره با چالشهایی
محمود ذکاوت*

مواجـه بودهانـد .برخـی از ایـن چالشهـا بـرای جامعه بشـری ،اسلامی
و شـیعی نیـز چالـش محسـوب میشـده و برخـی تنهـا متوجـه حوزههای
علمیـه بـوده اسـت ،هم چنان کـه برخـی از چالشهـا ممکـن اسـت متوجـه
نهـاد قـدرت هـم بـوده و حـوزه علمیه درکنـار یا درمواجهـه با قـدرت متوجه این
چالـش شـده اسـت .مجمـوع چالشهای ثبـت شـده در تاریخ حوزههـای علمیه
امـا قابـل تقسـیم بـه چالشها و جدالهـای قدیم و جدید هسـتند .نگارنده در این
نوشـتار کوشـیده چالشهـای عصـر جدیـد حوزههـای علمیه را برشـمرد ،هرچند
شـاید در ایـن دوران حوزههـای علمیـه بـا مناقشـهها و جدالهای مطـرح دیگری
نیـز مواجـه بودهاند.
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مبارزه و تحریم علیه استعمارگران

تسـلط اقتصادی اسـتعمارگران ،علمای شـیعه

اگـر تـا پیـش از دوره معاصـر کنارهگیـری

را بر آن داشت تا وجه دیگری از حضور سیاسی

از سیاسـت بـه معنـای مرسـوم آن ،رویکـرد

اجتماعـی خـود را نشـان دهنـد .ایـن مهـم ،بـا

کلـی علمـای شـیعه در حـوزه عمومـی بـود 1،در

فتـوای میـرزای شـیرازی در سـال  1309قمـری

شـرایط جدیـد و در مواجهـه بـا اسـتعمار آن هـا

محقق شـد .گو این که پیش از آن ،از سـوی آقا

کنشگـری سیاسـی شـدند ،کـه مطلـع ایـن

نجفـی در اصفهـان بحـث تحریـم تنباکـو پیش

مواجهـه در هنـد بـود.

آمـده بـود امـا فتـوای میرزا این تحریـم را میان

در قرن هجدهم میالدی ،در هند شاه ولیاهلل

شـیعیان ایـران همهگیـر کرد .با وجود اندیشـه

دهلـوی و فرزندانـش در راه بیـداری مسـلمانان

تحریـم ،تفکـر جهـاد همـواره بـه عنـوان یکی از

2

گزینههـای علمـا و مراجـع شـیعه در مقابـل بـا

آن هـا از طریـق ایجـاد جنبشهـای اجتماعی و

اسـتعمار مـورد توجـه بـوده اسـت .رویارویـی

صـدور فتاوای جهـادی جریان جدیدی در حوزه

بـا روس و انگلیـس و رخـداد تحریـم تنباکـو

علمایی و شـیعی ایجاد کردند .اسلام سیاسـی

تجربهای مهم در اختیار علمای شیعه قرار داد.

حاصـل چنیـن شـرایطی و درسـت در تقابـل بـا

بـا توجـه بـه توضیح یادشـده نخسـتین چالش

اسـتعمار نضـج گرفـت 3.تأثیـر هنـد بـر جریان

علمـا و حوزههـای دینـی تشـیع در دوره معاصر

ضداسـتعماری علمای شـیعه به این دوره و در

"مواجهـه بـا اسـتعمار" بـود .در جنـگ جهانـی

ایـن حـد متوقـف نمانـد 4.این رونـد ادامه پیدا

اول و جنـگ دوم جهانـی نیـز فتـاوای جهـادی

کـرد تـا در ایـران و عـراق بـه مثابه پایـگاه اصلی

متعـددی از سـوی علمـای شـیعه صـادر شـد.

و بسـیج آن هـا علیـه انگلسـتان کوشـیدند.

سـیدمحمد مجاهـد طباطبایـی

تشـیع ،جهـاد بـا اسـتعمارگران
نیـز در دسـتور کار علمـا و مراجع
قرار گرفت 5.شـیخ جعفر کاشـف
الغطـاء ،آشـکارا و با اعلام فتوا،
پشـتوانه عباسمیـرزا و افـواج
مردمـی لشـکر او بـرای مقابلـه با
روسها شـد.
مقابله سـخت میان مسلمین
و اسـتعمارگران نتایـج مختلفی
داشـت :گاهـی پیـروزی و گاهی
شکسـت .تداوم پیروزی دشمن
و تفـوق سیاسـی آن و در ادامـه

نخســتین چالــش علمــا و
حوزههــای دینــی تشــیع در دوره
معاصــر "مواجهــه بــا اســتعمار"
بــود .در جنــگ جهانــی اول و
جنــگ دوم جهانــی نیــز فتــاوای
جهــادی متعــددی از ســوی
علمــای شــیعه صــادر شــد.
ســیدمحمد مجاهــد طباطبایــی
و ســید محمدکاظــم یــزدی از
جملــه علمــای شــیعه بودنــد کــه
فتــوای جهــاد علیــه اســتعمارگران
را صــادر کردنــد.

و سـید محمدکاظـم یـزدی از
جملـه علمـای شـیعه بودنـد که
فتوای جهاد علیه اسـتعمارگران
را صـادر کردنـد .اگرچـه توجـه
طباطبایـی بـه روسهـا و مقابله
بـا آن هـا در مرزهـای ایـران
بـود ،امـا سـید یـزدی همـه ملل
اسلامی از شـمال آفریقـا تـا
ایـران را بـه مقابلـه بـا تجـاوزات
اسـتعمارگران ترغیـب کـرد.

6

خارجی نسـبت جدید روحانیت و سیاسـت بود.

جدیـدی قـرار داد .اگـر تـا پیـش از آن همـواره

ایـن رابطـه در عصـر جدید وجه دیگری و داخلی

یکـی از علمـا بـه عنـوان زعیم شـیعه بـود که بر

نیـز داشـت و آن رویارویـی بـا اسـتبداد بـود.

دیگـر علمـا و مجتهـدان برتـری فقهـی داشـت،

مبارزه با اسـتبداد بخشـی از رسـالت اجتماعی

بعـد از میـرزای شـیرازی ،رفتـه رفتـه مرجعیت

روحانیت ایران معاصر اسـت« 7.مشـروطه» که

پراکنـده شـد و یـک نوع تکثر و تنـوع مرجعیت

بـرای تحدیـد اسـتبداد مطرح شـده بـود چالش

و مجتهـدان بـه وجـود آمـد .بنابرایـن حـوزه و

جدیدی برای حوزههای شـیعی در ایران و عراق

علمای شـیعه در این دوره از یک طرف ضرورت

محسـوب میشـد .مبـارزه بـا اسـتعمار تجربـه

سیاسـی را درک کـرده بودنـد و مطالبـه دخالـت

خوبـی از کنشگـری علمـا در امـر سیاسـی را

در امـر سیاسـی داشـتند و از طـرف دیگـر با خأل

نمایـان سـاخت .ایـن موضـوع باعـث شـد تا در

مرجعیـت واحـد و زعامـت مواجـه بودند.

مشـکله مشـروطه ،مشـروطهخواهان از ایشـان

علمـا و حوزههـای دینـی کـه از نتایـج

اسـتمداد طلبیـده و علمـا را بـه کارزار سیاسـی

مشـروطه مأیوس شـدند ردای تقیه سیاسـی را

بکشانند.

8

جامـه خویـش کردنـد و در ادامه چیزی را دیدند

برخلاف مبـارزه بـا اسـتعمار کـه اتفـاق و

کـه پیش از آن ها شـیخ شـهید دیـده بود .اگر از

همدلـی نسـبی بیـن علمـا را در پـی داشـت ،در

کارزار مبـارزه بـا اسـتعمار تجربـه مناسـب برای

کارزار مشـروطه بیـش از وحـدت ،تفـرق و چند

علمـا باقـی مانـد ،در وضعیـت مشـروطه نوعی

دسـتگی زایید .سـرانجام در جدل بین مشـروعه

نگرانی و یأس از دخالت در امر سیاسـی حاصل

و مشـروطه ،مشـروطه مشـروعه بـر دار شـد و

شـد .در چنیـن وضعیتـی رضاخـان بـر سـریر

بعـد از چنـدی دیکتاتـوری منـور سـربرآورد .بـه

قـدرت سـوار شـد .بنابرایـن چالـش مشـروطه

عبـارت دیگـر اگـر چالـش «مبارزه با اسـتعمار»

همـواره تجربـهای تلخ در حافظـه تاریخی حوزه

نتیجـه روشـن و امیدبخشـی را نصیـب علمـا

و علمـا باقـی ماند.

و حوزههـای دینـی کـرد ،مشـروطه امـا نشـان
داد کنش گـری در سیاسـت جدیـد و موفقیـت

مقاومت پنهان حوزه علمیه
نخسـتین سـالهای سـده حاضر شمسـی با

در ایـن عرصـه بسـیار پیچیـده اسـت .موفقیت
ً
الزامـا تفـوق بـر رقیب
در برابـر دشـمن خارجـی

یکهتـازی رضاخـان بر اریکه قـدرت ایران همراه

داخلـی را بـه همـراه نخواهـد داشـت.

بـود .تشـکیل حکومـت پهلـوی ورود ایـران بـه

بخـش زیـادی از تفـرق آرای علمـا و نخبگان

عرصـه جدیـد هویتـی و فرهنگـی را رقـم زد.

دینـی در دوره مشـروطه بـه خلأ جایـگاه زعیـم

قـدرت در ایـن دوره همـه ابزارهـای سیاسـی و

تابستان و پاییز 1397

مواجهـه بـا اسـتعمار وجـه سـلبی بیرونی و

تنوع مراجع شیعه جامعه شیعه را در وضعیت

شماره سوم و چهارم

جدال مشروطه و مشروعه

برمیگشـت .در وضعیـت خلأ زعیـم ،تکثـر و
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نظامـی را بـرای مقاصـد خود بـه خدمت گرفت.

خواهـد شـد کـه در آن وضعیت حوزه علمیه قم

دهه نخسـت این قرن که سـپری شـد ،رضاخان

نسـبت بـه سیاسـت بیگانه نبوده بلکـه با اتخاذ

میرپنـج رضاشـاه شـده بـود و حاال قصد داشـت

سیاسـت و مقاومتی پنهان توسـط حاجشـیخ،

نوسـازی خـود را بـه حـوزه دیـن و فرهنگ دینی
ً
تقریبـا همزمان بـا قدرتیابی
جامعـه بکشـاند.

قـوام و بقـای حـوزه از گزنـد قـدرت رضاشـاهی
درامـان مانـد .بـه عبارت دیگر چالشـی که حوزه

رضاخـان و تسـلط پهلـوی بـر حیـات سیاسـی،

در ایـن دوره داشـت مقاومتـی پنهـان در برابـر

اجتماعی و فرهنگی ایرانیان ،شـیخ عبدالکریم

قدرتـی عریـان بـود؛ قدرتـی کـه فقـط نامـش

حائـری حـوزه علمـه قـم را بازسـازی کرد.

پهلـوی بـود امـا دولتهـای اسـتعماری خاصه

رضاشـاه کـه توانسـته بـود بـا تأسـیس

بریتانیـا از آن حمایـت میکردنـد.

نهادهـای جدیـد و فشـار و سـلطه همهجانبـه
بـر جامعـه ،آمـوزش و تربیـت طلاب را نیـز در

اتحاد مسلمین و سودای حکومت اسالمی

دسـتگیـرد مترصد فرصتی بـود تا حوزه علمیه

در ادامـه تحـوالت جنـگ جهانـی دوم،

قـم را نیـز تحـت نظـارت کامـل وزارت فرهنـگ

ایران-پـل پیـروزی متفقیـن ،بهوسـیله ایـن

علیاصغر حکمت درآورد .آیةاهلل مؤسـس اما از

قـوا اشـغال و رضاشـاه تبعیـد شـد .دیگـر ملـل

قصد رضاشـاه آگاه بود ،بنابراین بهانه به دسـت

اسلامی وضعیتـی بهتـر از ایـران نداشـتند .باز

قدرت نداد و از ورود حوزه علمیه به سیاست به

پنجههـای اسـتعمار چهـره عـزت ملتهـای

معنای مرسوم آن و مواجهه روحانیت با قدرت

مسـلمان را خراشـید .خشـم برآمـده از چنیـن

جلوگیـری کـرد تا از این طریق نهال نوپای حوزه

وضعیتـی جریانهـا و طیفهـای مختلفـی را

جدیـد را حفـظ کنـد .بـه عبارت دیگر سیاسـتی

در حوزههـای دینـی ایجـاد کـرد .دغدغـه ایـن

که حاجشـیخ عبدالکریم در پیشگرفت ناشـی

جریانهـا بـه طور کلی در دو جبهه قابل بررسـی

از ضرورتـی اجتماعـی ـ سیاسـی بود.

اسـت .در جبهـه داخلـی بخشـی از آن هـا مانند

خفقان و سـرکوب رضاشاهی چنان بر حیات

انجمـن حجتیـه درصـدد مقابلـه بـا جریانها و

اجتماعی غالب بود که کوچکترین ورود حوزه

9

فـرق نوظهـور (ضالـه) و معانـد اسلام بودنـد.

به سیاسـت از سـوی قدرت به شـدیدترین وجه

برخـی دیگـر نیـز بـا توجه بـه این مهم سـودای

سـرکوب میشـد .ایـن وضعیـت کجدارومریـز

تشـکیل حکومـت اسلامی داشـتند .مـراد از
ً
الزاما ایجاد یـک نظام جدید
حکومـت اسلامی

ادامه داشـت تا این که شـهریور  ،1320و اشـغال

بـا سـاختار و تشـکیالت نـو نبـود .بلکـه آنچـه

ایـران از سـوی متفقیـن سـقوط رضاشـاه را رقم

بخشـی از جریانهـای حوزههای اسلامی دهه

زد .البتـه اگر سیاسـت شـیخعبدالکریم حائری

 ،1320تـا ابتـدای دهـه  1340شمسـی ،در صدد

بـا توجـه بـه شـرایط وقـت فهم شـود مشـخص

تحقـق آن بودنـد اجـرای احـکام اسلامی بـود.

پـس از درگذشـت آیـةاهلل شـیخ عبدالکریـم نیز

هم چنین در بعد خارجی و مسـائل بین المللی

کنـد امـا در همراهـی حوزه علمیـه با خود ناکام

جهـان اسلام ،مسـئله وحـدت و یک پارچگـی

ماندنـد .در ایـن میـان بخشـی از دغدغههـای

جهان اسلام در مقابل اسـتعمار غربی را مطرح

جریانهـای ذکـر شـده خاصـه بحـث اتحـاد

کـرده و بـا برجسـته کـردن بحـران فلسـطین ،بر

مسـلمین در مقابـل دول اسـتعماری غـرب و

اتحـاد جهـان اسلام تأکیـد میکردنـد.
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دغدغـه تشـکیل حکومت اسلامی در دوره بعد

در ایـن دوره جریـان تجدیدنظرطلـب نیـز در

ادامـه یافـت .بـا در گذشـت آیـةاهلل بروجـردی

حوزههـای دینـی تهـران و قـم بـه ظهور رسـید.

درفروردیـن  ،1340رژیـم پهلـوی ایـن فقـدان را

اندیشـهورزان ایـن جریـان کـه همـواره در

بـرای خـود فرصتـی برشـمرد و با عرض تسـلیت

اقلیـت محـض قـرار داشـتند نیز سـودای اتحاد

خدمـت آیـةاهلل حکیـم سـعی در انتقـال جریان

مسـلمین را داشـتند اما بر خالف طیف پیشین

علمـای شـیعه از قـم بـه نجف داشـت تـا از این

(که عمل به احکام اسلامی را در نظر داشـتند)

طریـق از اهمیـت جریانهای سیاسـی-مذهبی

تحقـق آن را در تنـزل شـیعیان از عقایـد خـود

موجـود در قـم و تهـران بکاهد .امـا جریانهای

میدیدنـد .آن هـا هم چنین با انتشـار رسـالهها

سیاسـی ـ مذهبـی حـوزه علمیـه کـه خطـر

و کتاب هـای مختلـف درصـدد زدودن برخـی از

سیاسـتهای حکـوت پهلـوی در ابعاد مختلف

عقایـد شـیعه از ایـن مذهـب بودنـد تا اسلام و

حیـات اجتماعـی را درک کـرده بودند به رهبری

مکتب تشیع را با مقتضیات زمان و علم جدید

امـام خمینـی فصل جدیـد و چالش جدیدی

سـازگار سـازند .یوسـف شـعار ،سـیدابوالفضل

بـرای حـوزه علمیه ایجـاد کردند.

برقعـی و حیدرعلـی قلمـداران از جمله نخبگان
ایـن جریـان بودند.

11

عصر مبارزه

در چنیـن وضعیتـی مدیریـت حـوزه علمیـه

خرداد  1342شمسـی ،نقطه عطفی در تاریخ

بـه رهبـری آیـةاهلل بروجـردی اگر چه بـا رویکرد

حـوزه محسـوب میشـود؛ رخـدادی که نـه تنها

کلـی طیفهـای مختلـف دربـاره اتحـاد جهـان

حـوزه علمیـه بلکه تاریخ ایران را دچار دگرگونی

اسلام هـمدل بـود و بر همین اسـاس در ایجاد

کـرد .امـام خمینـی در رأس ایـن حرکـت،

دارالتقریب در مصر به مدیرت شـیخ محمدتقی

حـوزه علمیـه را نـه تنهـا به کنش سیاسـی بلکه

قمـی دسـتور الزم را صـادر کرد اما روی خوشـی

مسـئولیتپذیری و برنامهریـزی در قبـال آن
ً
صرفا محلی
وادار کرد .در این دوره حوزه علمیه

بـه عبـارت دیگـر جریانهـای تحول خـواه حوزه

بـرای آمـوزش دینـی و تربیـت طلاب نبـود.

در دهههـای  1320و  1330شمسـی ،در اقلیـت

آن هـا در ایـن دوره اگـر تمایلی هم به سیاسـت

بـه اقدامـات داخلی ایـن جریانها نشـان نداد.

شماره سوم و چهارم

از جملـه نمودهـای ایـن طیـف بودنـد .آن هـا

و اجتماعی برای خود در پایتخت هوادار جذب

تابستان و پاییز 1397

جریان فدائیان اسلام و نشـریه «آیین اسلام»

قرار گرفتند و اگر چه توانستند در حوزه عمومی
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مـردم مشـغول بـود .اشـتراک

نداشـتند همـواره در معـرض
کنـش سیاسـی قـرار میگرفتند.
مانیفسـت ایـن جریـان رسـاله
«والیـت فقیه» امـام خمینی
بو د .
در دوره مـورد نظـر جریانـی
در حـوزه علمیـه قـم و تهـران ،با
بیـان ضـرورت پرداخـت حوزه به
امـر سیاسـی ،مهمتریـن وظیفه
خـود را مبـارزه بـا طاغـوت اعالم
کـرده و مصـداق بـارز ایـن عمـل
را مبـارزه بـا رژیـم پهلـوی عنوان

در آن وضعیــت حــوزه علمیــه
قــم نســبت بــه سیاســت بیگانــه
نبــوده بلکــه بــا اتخــاذ سیاســت
و مقاومتــی پنهــان توســط
حاجشــیخ ،قــوام و بقــای حــوزه
از گزنــد قــدرت رضاشــاهی
درامــان مانــد .بــه عبــارت دیگــر
چالشــی کــه حــوزه در ایــن دوره
داشــت مقاومتــی پنهــان در برابــر
قدرتــی عریــان بــود؛ قدرتــی کــه
فقــط نامــش پهلــوی بــود امــا
دولتهــای اســتعماری خاصــه
بریتانیــا از آن حمایــت میکردنــد.

مسـاعی طیفهـای مختلـف
بـا رهبـری امامخمینـی بـه
انقلاب اسلامی منجـر شـد.
مهمتریـن چالـش روحانیـت
در ایـن دوره اقنـاع طیفهـای
سـنتی در اهمیـت و ضـرورت
مبـارزه بـود .هم چنیـن ورود
بـه جنبههـای مسـلحانه مبـارزه
حساسـیتهای

ویـژهای

را

متوجـه حوزویـان انقالبـی و
رهبـری ایشـان کـرد.

12

کردنـد .بیشـک ایـن جریـان در
ابتـدا در حـوزه مخالفان بسـیاری داشـت اما هر

دوره انقالب اسالمی

چه از روزگار مبارزه سـپری میشـد بر نیروهای

پیروزی انقالب اسلامی در  22بهمن 1357

متمایـل بـه ایـن جریـان افـزوده شـد .تـا آن که

شمسـی ،تحولی در سـاختار سیاسـت و دین در

انقلاب اسلامی بهمـن  1357شمسـی ،فصـل

تشیع و ایران و بلکه جهان ایجاد کرد .این دوره

جدیـد تاریـخ ایـران و حوزه علمیـه را رقم زد .در

چالشهـای بنیـادی و عمیقی برای روحانیت و

ایـن عصـر بـا وجـود آن کـه تأکید و تمرکـز امام

حـوزه علمیـه ایجـاد کـرد .اکنون کـه چهار دهه

خمینـی بـر فعالیـت سیاسـی و بـه تعبیـری

از ورود بـه ایـن دوره میگـذرد میتـوان گفـت:
ً
اساسـا روحانیـت
چالشهـای حـوزه علمیـه و

و مبـارزه مسـلحانه بـود ،طیفهـا و جریانهای

در ایـن دوره ،بـا همـه چالشهـای دیـن و

مختلفـی تحـت تأثیـر اندیشـه و آرمانهـای

روحانیـت در دوره معاصـر برابری میکند ،بلکه

ایشـان بـه قالبهـای مسـلحانه و آتشـین

بـه صراحـت میتـوان ادعـا کـرد چالشهایـی

مبـارزه روی آوردنـد .به عبارت دیگر در این دوره

کـه دیـن و روحانیـت در ایـن چهـل سـال بـا

«چریکیسـم» و مبارزه مسـلحانه نظر طیفهای

آن هـا مواجـه بـوده از کل چالشهـای دیـن در

مختلـف طلاب جوان را بـه خود جلب کرد .این

تاریـخ معاصـر بیشـتر و نفسگیرتر بوده اسـت.

در حالـی بـود کـه جریـان اصلـی و انقالبی پیرو

ایـن چالشهـا اگـر چـه آسـیبهای متنـوع و

امـام خمینـی(ره) در بخش عمومی و اجتماعی

متکثـری را متوجـه حـوزه کـرده اسـت ،امـا بـه

بـه روشـنگری اجتماعـی و آگاهـی بخشـی بـه

تـوان و کارکـرد حوزه نیز در امور مختلف افزوده

مبـارزه مدنـی علیـه پهلـوی و دوری از اقدامات

اسـت .ترتیـب بیـان و ترسـیم
چالشهـای مـورد نظـر کـه در
ادامـه توضیـح آن خواهـد آمـد،
بـه معنـای ترتیـب زمانـی وقوع
اسـت کـه مسـائل و چالشهـا
ً
تقریبـا هـم زمـان و در یـک
زیـر
چرخـه نسـبی ،چالشهای حوزه
علمیـه در عصـر کنونـی را رقـم
زد هاند.

مسـائل ذکـر شـده را بـه چالـش
بکشـند.

استکبارسـتیزی

و

اتحـاد در جهـان اسلام جـزو
ارکان اساسـی سیاسـت خارجـی
جمهـوری اسلامی شـد .تلاش
جهـت رسـیدن بـه حکومـت تراز
دینـی و شـیعی در عصـر غیبـت
و زمینهسـازی حکومـت جهانـی

در کنـار ایـن مسـائل نبایـد از این نکته غافل

امـام عصر جـزو بینادیترین دغدغه انقالب

شـد کـه طایفـه شـیعه خاصـه علمـا ،در تاریـخ
ً
عمومـا در طـول تاریـخ تشـیع ،بـه
معاصـر و

اسلامی و روحانیـت در ایـن عصـر اسـت .بـا
قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی و در رأس

شـیوههای مختلـف مـورد ظلـم حـکام بودنـد.

قرار گرفتن ولی فقیه و تعیین شـورای نگهبان

ایشـان تشـکیل جمهوری اسلامی را برای خود

نیز دعوای مشـروطه و مشـروعه به محاق رفت.

فرصـت میداننـد؛ فرصتـی کـه تـا حـد زیـادی

پاسـخهای حوزه علمیـه انقالبی به چالشهای

از آالم و رنجهـای گذشـته میکاهـد .و مانـع

مـورد نظـر در دهـه اول انقلاب پذیرفتنـی بـود

از تجاوزهـای عدیـده گذشـته بـه شـیعیان

امـا ایـن چالشها کماکان برقرارنـد .تداوم این

میشـود .بـه عبـارت دیگـر ،جمهوری اسلامی

چالـش فرصـت و تهدیدهایـی را متوجـه حـوزه

حداقـل از آن روی کـه فرصـت مناسـبی را بـرای

کـرده اسـت .بخـش مهمی از موفقیـت حوزه در

علمـا و مراجـع فراهـم کرده و بـه نوعی بهمثابه

مواجهـه بـا ایـن چالشهـا اسـتفاده از تجربـه

تنهـا دولـت شـیعی جهـان اسـت کـه درصـدد

چالشهـای مـورد نظـر درگذشـته اسـت.

حفـظ شـعایر شـیعی برآمده مـورد توجه علما و
مراجـع بوده اسـت.

سیاست؛ عرصه پر مناقشه برای حوزه
اگـر تـا پیـش از انقالب ،در ایـران ،روحانیت

بقا و تداوم چالشهای پیشین

و دیـن همـواره در سـایه قـدرت قـرار داشـتد،

مواجهـه بـا اسـتعمار ،دغدغـه مشـروطه

جمهـوری اسلامی (دولـت برآمـده از انقلاب)

مشـروعه و تشـکیل حکومـت اسلامی کـه در

روحانیـت و حـوزه را در رأس قـدرت تعریـف

ایـن ادوار هـر یـک بـرای روحانیـت چالـش

کـرد .در ایـن دوره روحانیـت همچـون ادوار
ً
صرفـا تزییـن و تبرکـی بـرای قـدرت
پیشـین

محسـوب میشـد در عصـر انقلاب همزمـان

تابستان و پاییز 1397

نیسـت .درک و نـگاه نگارنـده آن

ً
در ایــن دوره حــوزه علمیــه صرفــا
محلــی بــرای آمــوزش دینــی و
تربیــت طــاب نبــود .آنهــا در این
دوره ا گــر تمایلــی هــم بــه سیاســت
نداشــتند همــواره در معــرض
کنــش سیاســی قــرار میگرفتنــد.
مانیفســت ایــن جریــان رســاله
«والیــت فقیــه» امــام خمینــی
بــود.

انقلاب اسلامی در مواجهـه بـا

شماره سوم و چهارم

سـربرآوردند تـا تـوان حـوزه عصر
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نبـوده اسـت .ورود روحانیـان بـه ارکان نظـام

و تبلیغـی برخـی از روحانیـان ،با تشـکیل تیپ

در قـوای مختلـف و مسـئولیتپذیری آن هـا

امـام جعفر صـادق سـازماندهی طالب برای

بـر پیونـد هـر چـه بیشـتر سیاسـت و دیـن و

حضـور در جنـگ سـامانی تشـکیالتی یافـت.

روحانیـت تأکیـد میکـرد .کابینههـای دولـت

بـه عبـارت دیگر حوزه علمیه با انقالب اسلامی

و کرسـیهای مجلـس مملـو از روحانیانی شـد

از صـدر تـا ذیـل و از خـرد تـا کالن ،بـا سیاسـت

کـه درصـدد تحقـق حکومـت اسلامی در عصـر

پیونـد یافت.

14

غیبـت بودنـد .در ایـن میان حوزه علمیه مسـیر

معنـای نهفتـه در چنیـن وضعیتـی آن بـود

پیوند دین و سیاسـت در عصر انقالب اسلامی

کـه مسـئولیت وضعیـت این سیاسـت بر عهده

بـود .وقتـی روحانیـت و بهطور عـام دین نقش

حـوزه قـرار گرفتـه اسـت .اگـر چه ممکن اسـت

چندانی در سیاسـت نداشـت مسـائل سیاسـی

در نگاهـی واقعبینانـه از مسـئولیت حـوزه در

در نسـبت بـا دیـن تعریـف نمیشـد امـا با ورود

وضعیـت سیاسـی کاسـته شـود امـا بیشـک

بـه عصـر انقالب اسلامی و عهـدهداری دین در

در بازیگـری حـوزه در سیاسـت پـس از انقلاب

عرصـه سیاسـی ،هرگونه کارآمـدی و ناکارآمدی

نمیتـوان تردیـد کـرد .بخشـی از حـوزه چنیـن

سیاسـت در نسـبت بـا دیـن تعریـف شـده و در

عملکردی را صواب و رویکردی همدالنه نسبت

ایـن میـان روحانیـت و حـوزه به عنـوان پایگاه

به آن داشتند .اما از همان دهه نخست انقالب

اصلـی ایـن امر مورد توجه بوده اسـت .به بیانی

برخی از روحانیان سـنتگرا از این تجربه انتقاد

بـا پیـروزی انقلاب اسلامی و اسـتقرار دولـت

کـرده و بـه ویـژه در عرصـه اقتصـاد ،اقدامـات

جدیـد ،حضـور فعـال روحانیـان در سـازههای

دولـت جدید(انقالبـی) را خـارج از آموزههـای

حکومـت و مناسـبات آنـان بـا نظـام سیاسـی،

اسلام و متأثـر از آموزههـای سوسیالیسـتی

شـرایطی پدیـد آورد کـه دخالـت
در سیاسـت مفهومـی فراتـر از
نظـارت و ارشـاد یافـت و آنان در
عرصه سیاستگذاری و اجرا نیز،
نقشهـای گسـتردهای بـر عهده
ً
صرفا
گرفتنـد 13.حضور روحانیت
در مدیریـت کالن نبـود؛ بـا آغـاز
جنـگ تحمیلـی ،بخش مهمی از
توان و نیروی روحانیت در جنگ
و در دفـاع صـرف شـد .بـه غیر از
حضـور مدیریتی و نقش ترغیبی

میدانسـتند .شـکاف وقتـی
استکبارســـتیزی و اتحـــاد در
جهـــان اســـام جـــزو ارکان
اساســـی سیاســـت خارجـــی
جمه ــوری اس ــامی ش ــد .ت ــاش
جهـــت رســـیدن بـــه حکومـــت
تـــراز دینـــی و شـــیعی در عصـــر
غیبـــت و زمینهســـازی حکومـــت
جهانـــی امـــام عصـــر جـــزو
بینادیتریـــن دغدغـــه انقـــاب
اســـامی و روحانیـــت در ایـــن
عصـــر اســـت.

جدیتـر شـد کـه جمعـی از
روحانیـان بـا عنـوان «مجمـع
روحانیون مبارز» از تشـکل اولیه
و بـا سـابقه «جامعـه روحانیـت
مبـارز» انشـعاب کردنـد.

15

از

سـالهای نخسـتین انقلاب بـه
ایـن سـو تـا پایـان دهـه چهـارم
ایـن دوگانگـی در عرصههـای
مختلـف وجـود داشـته و مـدام
تکـرار شـده اسـت .بـه عبـارت

میـان طیفهـای گوناگـون حـوزه علمیـه نمود

فقیه در قامت زعیم شـیعیان ایران نمود یافته

یافـت.

اسـت .گـو این کـه جمهـوری اسلامی بیمیـل

رسـیده بودنـد امـا برخلاف تصـور غالـب ایـن

مسـلمانان جهـان اسلام نیز تسـری دهـد اما

موضـوع نـه تنهـا چالـش بین ایـن دو را برطرف

وضعیـت کنونـی حـوزه علمیـه باعـث شـده که
ً
بعضا ولی فقیه نسـبت به مفهوم زعیم معنای

کـرد .اگـر در پیشـاانقالب اسلامی مناقشـه

متفاوتـی از معنـای رایـج بیابـد.

نکـرد بلکـه مناقشـه را وارد ابعـاد پیچیدهتـری

16

حوزویـان دربـاره امـکان پیوند دین و سیاسـت

وضعیـت کنونـی حوزه علمیه با نوعی کثرت

بـا جریانهـای غیرحـوزوی بـود ،اکنـون و در

مجتهـدان و مراجـع روبـهرو اسـت؛ مراجـع و

عصـر انقلاب اسلامی مدعیـان آن هـا برخـی

مجتهدانـی کـه حداقـل در نظر ،خـود را صاحب

از مجتهـدان و حوزویـان هممسـلک ایشـان و

رأیـی متفـاوت بـا ولـی فقیـه میداننـد .ایـن

در گام بعـد انقالبیـان پشـیمان
بودند .شـاید خطا نکرده باشـیم،
اگر بنیان چالشهای دیگر حوزه
در ایـن دوره را ناشـی از همیـن
مسـئله بدانیـم؛ مناقشـهای
کـه حـل نشـده باقـی مانـد و در
عرصههـای دیگـر بـروز یافت .به
بیـان دیگـر چالشهایـی کـه در
ادامـه مقالـه اشـاره خواهـد شـد
میتوانـد بـه تعبیـری ذیـل این

ً
حضــور روحانیــت صرفــا در
مدیریــت کالن نبــود؛ بــا آغــاز
جنــگ تحمیلــی ،بخــش مهمــی
از تــوان و نیــروی روحانیــت در
جنــگ و در دفــاع صــرف شــد.
بــه غیــر از حضــور مدیریتــی و
نقــش ترغیبــی و تبلیغــی برخــی از
روحانیــان ،بــا تشــکیل تیــپ امــام
جعفــر صــادق ســازماندهی
طــاب بــرای حضــور در جنــگ
ســامانی تشــکیالتی یافــت.

کالن چالـش قـرار بگیـرد.

وضعیـت در مـوارد تشـابه و هم
رأیـی مجتهـدان و ولـی فقیـه
چنـدان مسـئله سـاز نیسـت اما
وقتی که در نظرگاه مراجع و ولی
فقیـه در امـور مختلـف تفـاوت
بلکـه تضـاد رأی ایجـاد شـود بـا
چالـش روبـهرو میشـویم .برای
مثـال بحـث رؤیـت هلال مـاه و
موضـوع اسـتهالل ،یـا ضـرورت
وحـدت و اتحـاد مسـلمین یـا
مسـئله شـیعه انگلیسـی ،همـه

بـه نوعـی نمود چالش مورد نظر فهم میشـوند.

ولی فقیه و مسئله زعامت

در تاریخ معاصر شـیعه خاصه پس از شـیخ

از جملـه مسـائل و چالشهـای حـوزه در

انصـاری و میرزای شـیرازی ،بـه یک معنا بحث

عصـر انقلاب اسلامی و بهطـور عـام در دوران

زعامـت بـه حاشـیه رفت و مسـئله تعدد و تکثر

معاصـر مسـئله زعامـت اسـت .زعامـت بـه

مجتهـدان و مراجـع شـیعه مطـرح شـد .ایـن

معنـای عهـدهداری یکـی از مراجـع عظـام بـر

رونـد تـا پیروزی انقالب اسلامی ادامه یافت و

حـوزه عمومـی شـیعیان اسـت .سـاختار نظـام

اکنون با شـدت بیشـتری در حال تداوم اسـت.
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سیاسـت و دیـن در انقلاب اسلامی بـه هم

نیسـت ایـن زعامـت را بـه دیگـر شـیعیان و

شماره سوم و چهارم

دیگر این امر به مثابه انشـقاق و اختالف جدی

جمهـوری اسلامی بهگونـهای اسـت که والیت
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بـا پیـروزی انقلاب اسلامی و
مطـرح شـدن والیـت فقیـه در
قامـت سیاسـی و در رأس قـرار
گرفتـن ایشـان ،تجدیـد مقـام
زعامـت نیـز ضـرورت یافـت .بـا
وجـود ایـن ،همانطور که اشـاره
شـد در عرصههـای مختلـف
فقهـی و اجتماعـی نوعی تفاوت

نیسـت اما وقتی این حمایتها
ســاختار نظام جمهوری اســامی
بهگونـهای اســت کــه والیــت فقیــه
در قامــت زعیــم شــیعیان ایــران
نمــود یافتــه اســت .گــو اینکــه
جمهــوری اســامی بیمیــل
نیســت ایــن زعامــت را بــه دیگــر
شــیعیان و مســلمانان جهــان
اســام نیــز تســری دهــد.

حکـم مراجـع و ولیفقیـه نیـز
قابـل مشـاهده اسـت.

اسـتقالل حـوزه را دچـار خدشـه
کند و در ادامه حوزه را به وساطه
ایـن حمایتهـا موظف و مجبور
بـه اتخـاذ تصمیمـات ویـژه و
خاصـی کنـد تـا حـدودی نقـض
غـرض در حـوزه علمیـه و غایات
مـورد اهتمـام و پی گیری آن رخ
داده اسـت .به عبارت دیگر حوزه

در چالـش اسـتقالل اقتصـادی و آزادی عمـل یا
وابسـتگی اقتصـادی بـه دولـت و ذیـل آن قـرار

حمایت و دخالت دولت در حوزه علمیه

گرفتـن قـرار دارد .اگـر چـه حـوزه علمیه سـعی

از دیگـر چالشهـای حـوزه علمیـه در عصـر

کـرده بـا اتخاذ سیاسـتی بینابین هـم از الطاف

انقلاب اسلامی ،نسـبت حـوزه و دولت اسـت؛

دولتـی برخـوردار باشـد و هـم اسـتقالل خـود را

خاصـه در موضوعـات اقتصـادی و بودجـه.

حفـظ کنـد هم چنـان ایـن چالش برقرار اسـت.

درگذشـته بودجـه و هزینـه حـوزه به این صورت
بـه دولـت وابسـته نبـود .البتـه همـواره برخـی

علم دینی؛ دغدغه حوزه انقالبی

از علمـا از حمایتهـای گاه و بـیگاه دولـت

انقلاب اسلامی فقـط تحـول در سیاسـت و

برخـوردار بودنـد امـا بـه صـورت دقیـق هزینه و

دیانـت ایرانیان و شـیعیان نبـود .روند تحوالت

مصـارف طلاب و حـوزه علمیـه از موقوفـات و

ایـران انقالبـی نشـان داد کـه انقلاب سیاسـی

وجوهـات شـرعی تأمیـن میشـد .در شـرایط

کمتریـن وجـه و سـطحیترین نمـود انقلاب

کنونـی امـا بـا هیبـت دیوانسـاالرانه حـوزه،

اسلامی بوده اسـت .در ادامه ،انقالب اسلامی

بقـای حـوزه بـر سـاختار پیشـین ممکـن نشـد.

تحـول در علـوم انسـانی را وجـه همـت خـود

بنابرایـن بـرای مصـارف و دخل و خرج حوزه نیز

قـرار داد .تحـول در علـوم انسـانی نیـازی بـود

ردیـف بودجـه قـرار گرفـت .امـا ایـن حمایتها

کـه رهبـر انقلاب اسلامی بارهـا بـر اهمیـت و

یکطرفـه نیسـت .دولـت حداقـل بـه نسـبت

ضرورت آن تأکید کرد 17.البته پیش از آن امام

حمایتهایـش از حـوزه از ایـن نهـاد تقاضـا و

خمینی(ره) بارها بر ضرورت دانشـگاه اسلامی

انتظـار حمایـت دارد .بـا وجـود ایـن ،از طـرف

بهمثابـه وسـیلهای جهت رسـیدن به جامعهای

متولیـان حـوزه در صورتـی کـه ایـن تقاضـا بـا

اسلامی تأکیـد داشـت .بـا وجـود ایـن ،کاوش

آرمانهای حوزه همسـو و همدالنه باشـد بحثی

برای رسـیدن به علوم انسـانی اسلامی و بومی

علمیـه قـرار گرفت.

خطیـر و پرچالـش خـود را دنبـال میکند .آن ها

معرفتی ـ فرهنگی انگاشـته شـد که برای سـتیز

در بیـن طلاب ،دانشـجویان و اسـاتید جهـت

بـا معرفـت دینی شـکل گرفتهانـد 18.کوچ برخی

تلاش در راسـتای علـوم انسـانی اسلامی و

از اسـاتید حوزه به دانشـگاه و تأسیس نهادهای

بومـی ایجادکننـد .امـا در تحقـق هـدف مـورد

علمی در این راسـتا از جمله راهکارهای مسـئله

نظـر چنیـن توفیقی هنوز حاصل نشـده اسـت.

مـورد نظـر بودنـد .راهـکار نخسـت به سـرانجام

وقتی تمدنسـازی سیاسـت کالن جمهوری

نرسـید 19.بـه بیان دقیقتر نتیجـه مقبولی نبود.

اسلامی مطرح شـد علم در اولویت قرار گرفت.

ناکامـی یـا ضعـف در این راهـکار ،برنامه دوم را

کاوش در علـوم دقیقـه و علـوم طبیعـی امـری

در پیش داشـت؛ تأسیس مؤسسات و نهادهای

نبود که نیاز به توجه و اسـتدالل داشـته باشـد،

علمـی ،فرهنگـی و آموزشـی حاصـل چنیـن

امـا علـوم انسـانی و پرداخـت دینـی از زاویـه

شـرایطی اسـت .ایـن مؤسسـات کـه کارکـردی

فقـه اسلامی و شـیعی امـر جدیـد در ایـران بـه

چنـد جانبـه دارند 20،بخشـی از کارکـرد خود را در

نظـر میرسـید .گـو آن کـه ایـن مسـئله در هنـد

حـوزه تولیـد دانـش تعریـف کردهانـد 21.اعضا و

و مصـر و در جریـان جنبشهـای اسلامی دو

هیئـت علمـی ایـن مؤسسـات طلاب مجرب و

سـده اخیـر سـابقه داشـته امـا انقالب اسلامی

اسـاتید حـوزه هسـتند .تولیـدات مکتـوب این

نـه در نظـر و نـه در عمـل نـگاه و توجهـی به این

مؤسسـات نشـان میدهـد انقلاب اسلامی

میراث نداشـته اسـت .شـاید یکی از دالیلی که

گامهای نخسـتین خود در این مسـیر را محکم
ً
اساسـا طـرح مسـئله مناسـبی را
برداشـته و

سـیر ایـن مسـیر را کنـد میکنـد همیـن نکتـه

مبنـا قـرار داده اسـت .بـا وجـود ایـن ،پرداخـت
ً
الزامـا مـورد
ایـن آثـار بـه مسـئله مـورد نظـر

باشـد کـه توجهـی به این میـراث ندارد .با وجود
ایـن ،جریانـی در حوزه علمیه این مسـئله را پی
گرفته است .بقا در برزخ حوزه و دانشگاه ،حوزه

تأییـد و نظـر همـه جریانهـای
موجـود در حـوزه نبـوده اسـت.
از طـرف دیگـر جریـان علمـی
ً
اصطالحـا آکادمیـک
مصطلـح و
در دانشـگاهها نیـز چنیـن
مؤسسـاتی را ضروری نمیدانند.
در ایـن میـان نهادهـای متولـی
تولیـد علـوم انسـانی اسلامی

را از فرهنگ دانشـگاه بی نصیب
انقــاب اســامی فقــط تحــول
در سیاســت و دیانــت ایرانیــان
و شــیعیان نبــود .رونــد تحــوالت
ایــران انقالبــی نشــان داد کــه
انقــاب سیاســی کمتریــن وجــه
و ســطحیترین نمــود انقــاب
اســامی بــوده اســت.

نکـرده اسـت .سـاختار حـوزه
علمیـه تـا حـدود زیـادی شـبیه
دانشـگاه شـده اسـت .خاصـه در
جنبههـای بروکراتیـک و اداری

ً
کامال مشـهود
ایـن تأثیرپذیـری
ا ست .
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علـوم انسـانی غربـی حامـل بنیانهـای

بـه خوبـی توانسـتهاند جریـان دغدغهمنـدی را

شماره سوم و چهارم

در سـالها بعد و در چند قالب مورد توجه حوزه

در برزخـی مانـده بیـن حـوزه و دانشـگاه کارکرد

157

158

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

تبلیغ و فعالیتهای اشاعهای

چالـش دیگـر حـوزه علمیـه تفسـیر احـکام

چالـش دیگـر کـه حـوزه علمیه بـا آن روبهرو

اسلام متناسـب بـا مقتضیـات زمـان بـوده که

بوده است مسئله تبلیغ و گسترش فقه شیعی

از جملـه دغدغههـای علمـا و حـوزه معاصـر

در نقـاط پیرامونـی و اقصانقـاط جهـان اسـت.
ً
صرفـا راکـد و
ادیـان بـدون تبلیـغ و گسـترش،

بـوده اسـت .در ایـن مسـیر امـا دو گرایـش
عمـده حاصـل شـده اسـت« :نواندیشـی دینی»

خمـوش نمیشـوند ،در صـورت تـداوم رکـود از

و «نوگرایـی دینـی» .گـو این کـه ایـن مفاهیـم

بیـن میرونـد .تبلیـغ از جملـه ابزارهـای ادیان

بـه معانـی مختلـف و متفاوتی بـه کار رفته ،اما

و مذاهـب بـرای گسـترش و تـداوم اسـت .در

تبیین ارائه شـده از اسلام و احکام اسلامی در

ایـن گسـترش و تـداوم پویایـی وجـود دارد .به

روزگار کنونـی توسـط حـوزه ،بـه سـمت تبیینی

عبـارت دیگـر تـداوم پویایـی اسـت و الزمـه آن

متناسـب با مقتضیات زمان پیش رفته اسـت.

تبلیغ اسـت.

از آن روی کـه علـم جدیـد سـیطره خـود را در

انقالب اسلامی در تبلیغ و گسـترش تشـیع

ابعـاد مختلـف حیـات اجتماعـی گسـترانیده،

چنان نقش داشـته که میتوان تاریخ گسـترش

حـوزه سـعی دارد ایـن تبییـن خـود از دیـن را

تشـیع را به دوران قبل و بعد از انقالب اسلامی

علمـی ارائـه کند .چنین چالشـی (تبیین علمی

تقسـیم کـرد .در ایـن میـان مسـئولیت اصلـی

از اسلام) جریانهـای مختلـف معرفتـی را در

تبلیـغ و گسـترش تشـیع نیـز بـر عهـده حـوزه

حـوزه علمیـه ایجـاد کرده اسـت .جریان سـنتی
ً
اساسـا چنیـن رویکـردی را بـر نمیتابـد .جریان

که در بخشهای قبلی از آن ها نام بردیم تبلیغ

نواندیـش منتسـب بـه انقالب اسلامی درصدد

و گسـترش تشـیع در منطقه و جهان اسـت .در

تبیینـی از احکام اسلام متناسـب بـا وضعیت

کنـار ایـن موضوع کاهلی حـوزه در تداوم تبلیغ

جدیـد و البتـه حفـظ اصول بنیـادی و الیههای

در مناطق داخلی در سـالهای گذشـته ،نیاز به

اصلـی اسلام اسـت .امـا جریان نوگرا بـا مبانی

علمیه قم اسـت .یکـی از کارکردهای نهادهایی

جدیـد بـه دیـن مینگـرد و بـا

تمرکـز بـر حوزههای داخلی را نیز
افزایـش داده اسـت .اردوهـای
تبلیغـی در ایـام محـرم و صفـر
و رمضـان و حضـور تبلیغـی در
مناطـق محـروم جهت پاسـخ به
همیـن دغدغه اسـت.

روشـن فکری و نواندیشـی

د ینی

چالــش دیگــر حــوزه علمیــه
تفســیر احــکام اســام متناســب
بــا مقتضیــات زمــان بــوده کــه از
جملــه دغدغههــای علمــا و
حــوزه معاصــر بــوده اســت .در
ایــن مســیر امــا دو گرایــش عمــده
حاصل شــده اســت« :نواندیشــی
دینــی» و «نوگرایــی دینــی».

معیـار آن در صدد زدودن اسلام
از زواید است .از آن روی که این
تبییـن در کنـه خـود بـا تبییـن
انقالبی و سـنتی متفاوت است،
جریـان سـنتی و انقالبـی حـوزه،
سـعی دارد از روشهـای تبییـن
علمـی در تبییـن خـود اسـتفاده
کند اما نسـبت بـه مبانی رویکرد

پی نوشت:

وضعیتـی در روزگار کنونـی حـوزه علمیـه بـه

*  .نویسنده و پژوهش گر.

آوردگاهـی معرفتـی بـدل شـده اسـت کـه هـر

 .1نگارنـده بـا ایـن انـگاره کلیشـهای دربـاره اندیشـه

یـک از رویکردهـای تبیینی درصـدد یارگیری از

سیاسـی شـیعه هـمدل نیسـت .از آن روی کـه در ایـن

خود اسـت.
رواج و گسـترش اندیشـههای نو درباره دین
بـه خاسـتگاه اجتماعی نسـل جدیـد طالبی که
وارد حوزه علمیه شده بودند نیز مربوط است.
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خاسـتگاه طالبی که براثر انقالب اسلامی روانه
حوزه شـدند طبقه متوسـط بود .متأثر از عالیق
آن هـا عدالـت اجتماعـی ،آزادی و ...در مباحث
فکـری حـوزه علمیـه عمـده شـد .ایـن برخالف
نسـلی از طلاب بـود کـه خاسـتگاه روسـتایی
داشـتند و جذب فقهای سـنتی میشـدند.
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اگـر پیـش از انقلاب یا درسـالهای ابتدایی
انقلاب

یارگیـری

جریـان

روشـن فکری،

نـدارد توضیـح بیشـتر در ایـن بـاب را بـه فرصتـی دیگـر
موکـول میکنـم.
 .2سـیدعلی خامنـهای ،مسـلمانان در نهضـت آزادی
هندوسـتان ،بیجـا ،انتشـارات آسـیا ،1347 ،ص -32
 .33بـرای شـناخت تأثیـر شـیعیان در تفکـر اسلامی
هنـد ر.ک :عزیـز احمـد ،تاریـخ تفکـر اسلامی در هند،
مترجمـان :تقـی لطفی و محمدجعفـر یاحقی ،ص -27
 ،40انتشـارات کیهان و علمی فرهنگـی ،تهران.1367
 .3در ادامـه اسلام سیاسـی ابعـاد مختلفـی پیـدا کـرد
کـه در مراحـل بعـدی مقالـه در قالب چالشهـای دوران
معاصـر حـوزه علمیـه بـه آن هـا اشـاره خواهد شـد.
ً
 .4تقریبـا دو قرن بعد ،برخـی از روحانیون انقالبی ایران
خاصـه در جغرافیـای خراسـان تحـت تأثیـر آرای جریـان

روشـن فکری دینی و نواندیشـان دینی در حوزه

علمـای اسـتعمار سـتیز هنـد بودنـد و تحـت تأثیـر آن ها

علمیـه انـدک بود ،اکنون در دهه چهارم انقالب

بـه سیاسـت و وجـه ضـد اسـتعماری و رهاییبخشـی آن

و در آسـتانه ورود بـه دوران جدیـد انقلاب

نگریسـتند .بـرای مثـال آیةاللـه سـید علـی خامنـهای با

اسلامی ،ایـن جریـان در قـم صاحب موسسـه،

انتشـار کتـاب مسـلمانان در نهضـت آزادی هندوسـتان

نهـاد و دانشـگاه اسـت .بـه عبـارت دیگـر بخش
جالبتوجهـی از حـوزه علمیـه تـداوم انقلاب
اسلامی را از مسـیری متفـاوت از گفتمـان
قـدرت دنبـال میکنـد .ایـن در حالـی اسـت که
ً
تقریبـا در نقـد این جریان
مراجـع و علمـای قـم
متفقالقولند .بنابراین یکی دیگر از چالشهای
حـوزه علمیـه مواجهه با قرائتهای غیررسـمی
و روشـنفکرانه دربـاب دیـن اسـت.

چنیـن مسـیری را انتخـاب کـرد .در ایـن کتـاب فتـوای
جهـادی شـاه عبدالعزیـز دهلـوی مـورد توجه نویسـنده
قـرار گرفتـه اسـت .ن.ک :سـیدعلی خامنـهای ،همان،
صـص .32-33
 .5نگارنـده اگـر چـه تأثیـر علمای شـیعه هند بـر علمای
عـراق و ایـران در زمینـه اسـتعمار سـتیزی را رد نمیکند
امـا در این جـا از آن روی کـه ایـن مسـئله محـل بحـث
صرفنظـر شـده اسـت.
نیسـت از توجـه بـه آن
ِ

 .6مرتضـی بذرافشـان ،سـیدکاظم یـزدی فقیـه

تابستان و پاییز 1397

میـان طلاب در جهـت دغدغههـای مـورد نظـر

مطلـب مجـال کافی برای پرداخت به ایـن موضوع وجود

شماره سوم و چهارم

موردنظـر موضـع هم دالنهای نـدارد 22.در چنین
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دوراندیـش ،ص  ،65-64پژوهشـکده باقرالعلـوم ،قـم

هاشـمیانفر ،گونهشناسـی رفتار سیاسـی مراجع تقلید

.1 3 7 6

شـیعه ( ،)1357-1332دانشـگاه امـام صـادق،

 .7سـلیمان خاکبـان ،جامعهشناسـی روحانیـت ایـران

تهران 1390؛ سـیدهادی طباطبایی ،فقیهان و انقالب

معاصـر ،ص ،103پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه

ایـران ،انتشـارات کویـر ،تهـران.1395 ،

اسلامی ،تهـران .1397

 .13علیرضـا زهیـری« ،آسیبشناسـی روحانیـت در

 .8علمـا همـواره در معرکـه حکومـت و مـردم دادخـواه

گسـتره سیاسـت» ،منـدرج در علـی باقریفـر ،حـوزه

مـردم بودنـد .در این فقره مشـروطه یـا به تعبیـر دقیقتر

و روحانیـت :مسـائل ،آسـیبها ،ص  ،19کارکردهـا،

دادخواهـی از شـاه و دولـت نیـز چنین شـد امـا در ادامه

موسسـه فرهنگـی دیـن پژوهـی بشـرا ،تهـران.1389 ،

برخـی از کانونهـای منورالفکـری سـعی کردنـد از

 .14سـید احمـد حکمـت« ،نگاهـی بـه فعالتهـای

دخالـت علمـا در مسـائل به گونـه دلخواه اسـتفاه کنند.

رزمـی تبلیغـی طلاب تیـپ امـام صـادق،

 .9بـه طـور خـاص انجمـن حجتیـه در مواجهـه و مقابلـه

پایـگاه اطالعرسـانی هیئـت معـارف

جنـگ

بـا رشـد بهائیـان و بهائیگـری در سـاختار اجتماعـی-

 ،http://maarefjang.irنقـل از مجلـه خردنامـه پایداری،

سیاسـی ایـران ایجـاد شـد .ن.ک :مرتضـی شـیرودی،

ش  .144عبداللـه حاجی صادقـی« ،نقش روحانیت در

جریـان شناسـی فکـری فرهنگـی انجمـن حجتیـه،

دفـاع مقدس» ،فصلنامه پیام ،شـماره  ،77ص .92-93

ص ،98-96پژوهشـگاه علوم اسالمی امام صادق ،

 .15علیرضا زهیری ،همان ،ص .41

قـم.1395 ،

 .16عنـوان ولـی امر جهان مسـلمین که بـرای ولی فقیه

 .10فدائیـان بـا وجـود عملگرایـی بـه نظریـه سـازی

بـه کار مـیرود چنین معنایی را به ذهـن متبادر میکند.

در حـوزه عمومـی ،سیاسـت و جامعـه نیـز پرداختنـد.
آن هـا در رسـالهای ذیـل عنـوان «طریـق اصلاح عمـوم
طبقـات» دسـتورالعملی بـرای شـئون مختلـف حکومت
و جامعـه صـادر کردنـد .آن هـا تأکیـد داشـتند کـه «ایـن
دسـتورالعملها بایـد موبهمـو عملـی گـردد ».ر.ک:
هادی خسروشـاهی ،فدائیان اسلام :تاریـخ ،عملکرد،
اندیشـه ،انتشـارات اطالعات ،تهـران ص،1375 ،217
 .هم چنیـن ن.ک :رسـول جعفریـان ،رسـائل سیاسـی-
اسلامی دوره پهلـوی ج  ،1تهـران ،مرکـز اسـناد انقالب
اسلامی ،1384 ،ص  299بـه بعـد.
 .11ر.ک :رسـول جعفریـان ،جریانهـا و سـازمانهای
سیاسـی-مذهبی در ایـران ،نشـر مـورخ ،قـم ،1386
ص.706-866
 .12جهـت شـناخت بخشـی از نظـرات فقهـای وقـت
نسـبت بـه نهضـت امـام خمینی ر.ک :سـید حسـن

17.http://farsi.khamenei.ir/keyword-print?id=1033

 .18حمیـد پارسـانیا ،حدیـث پیمانـه :پژوهشـی در
انقلاب اسلامی ،ص  ،388نشـر معارف ،قـم.1389 ،
 .19یکـی از ایـن راهکارهـا نـاکام در ایـن زمینـه ترسـیم
دروس عمومـی معـارف در دانشـگاه بـود .ر.ک :حمیـد
پارسـانیا ،همـان ،ص .386
 .20علاوه بـر کارکـرد دانشـی و علمـی ،برخـی از ایـن
مؤسسـات کارکـرد تبلیغـی نیـز دارنـد.
 .21پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه ،پژوهشـگاه علـوم و
فرهنگ اسلام ،پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمی،
موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی از ایـن
دسـت مؤسسـات هسـتند .کنگـره بینالمللـی علـوم
انسـانی اسلامی نیـز بـه مثابـه موسسـهای در اهمیـن
راسـتا حائـز اهمیـت اسـت .همانطـور کـه اشـاره شـد
برخـی از ایـن مؤسسـات کارکـردی چندگانـه اعـم از
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شـد .جریانهـای انقالبـی و سـنتی حـوزه از روشهـای

جریان های فکری-سیاسـی حوزه علمیه قم ،ص،220

علـم جدیـد بهـره میبـرد امـا نسـبت بـه پذیـرش مبانی

پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،قم.1389 ،

معرفـت شـناختی آن مقاومت میکند .همـان مبانیای

 .24عبدالوهاب فراتی ،همان ،ص.220

کـه وحـی را نمیپذیـرد و جایگاهـی بـرای نبـوت قائـل

شماره سوم و چهارم

 .22در ایـن مسـئله بیـن مبانـی و روش بایـد تمایـز قائل

 .23عبدالوهـاب فراتـی ،روحانیـت و تجدد :بـا تأکید بر

تابستان و پاییز 1397

علمـی و تبلیغـی دارنـد.

نیسـت.

نماد

روشنفکری حوزوی

نهادی
روشناندیش
و انقالبی

درآمــد
پیـروزی انقلاب اسلامی در ایـران از مهمتریـن رویدادهـای تاریخ تشـیع بوده اسـت .این اهمیـت تاریخی بر
هیـچ تحلیل گـر آشـنا بـا تاریـخ تشـیع و اسلام پوشـیده نیسـت .واقعـهای که چهل سـال پیـش به رهبـری فقیه
و اندیشـوری تأثیرگـذار رقـم خـورد همـواره بـا آن احسـاس مسـئولیت تاریخی ،رهبری شـد .امـام خمینی و
شـاگردان مبـارزش بـا طـرح نظریـه والیت فقیه پشـتوانه اصلی و نظری نهضت اسلامی خود را چنـان رقم زدند
تـا در دوران جدیـد و درکنـار نظریـات مـدرن و پسـامدرن ،بتواننـد هویتـی قابـل تعریـف در چارچـوب نظامی
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برخـوردار بـود در اتاقهـای فکر انقالب تدوین شـد.

مـدارس علمـی برخاسـتند تـا از هویـت تشـیع دفاع

دفترتبلیغاتاسالمییکیازمهمترینوتأثیرگذارترین

کننـد ،دفتـر تبلیغـات نیـز داعیهدار همان مسـئولیت

تشکالتی است که رهبران نهضت پس از انقالب

در ایـن زمانـه اسـت .در گفتوگـو بـا حجةاالسلام

اسالمی به تأسیس آن همت گماردند.

و المسـلمین دکترنجـف لکزایی ،ریاسـت پژوهشـگاه

خدمـات چهـل سـاله ایـن دفتـر در طـول نزدیـک به

علـوم و فرهنـگ اسلامی ،دغدغههای مسـئوالنه این

چهل سـال انقالب اسلامی را بایسـت در بزرگداشت

نمـاد روشـن فکری حـوزه در نسـبت بـه جایـگاه این

چهـل سـالگی آن بررسـید و سـهم نقشگـذاران را در

پژوهشـگاه مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.

فرآینـد چهـل سـاله برنمـود.در ایـن شـماره بـه بهانه

معاونـت فرهنگـی و تبلیغی دفتر تبلیغات از گذشـته

چهـل سـالگی انقلاب و دیدار مسـئوالن دفتـر با رهبر

در زمینـه اعـزام مبلـغ و آمـوزش مبلغـان تأثیرگـذار

فرزانهمـان گوشـههایی از خدمـات و نقشگـذاری

بـوده اسـت .اما آیـا با توجه بـه حضور نهـادی تبلیغی

دفتـر را بـا جهتگیـری نمـاد روشـنفکرانه حـوزوی

دیگـر ایـن دسـت فعالیتهـای دفتـر مـوازیکاری

آن فرادیـد نهادیم.

محسـوب میشـود یـا آن کـه دفتـر در ایـن زمینـه

حجةاالسالموالمسـلمین جعفـری گیالنـی در ایـن

جایگاهـی سـتادی دارد؟ پاسـخهای حجةاالسلام

پرونـده چگونگـی طـرح ایده دفتـر تبلیغات اسلامی

و المسـلمین سـعید روسـتاآزاد ،ابعـاد مختلـف ایـن

را توضیـح میدهـد .در ایـن گفتوگـو آمـده اسـت

موضـوع را روشـن میکنـد.

کـه چگونـه امام خمینـی در حسـاسترین لحظههای

وقتـی از روشـن فکری حـوزوی حـرف میزنیـم

آغازیـن پیـروزی انقالب اسلامی سـاعاتی از وقتشـان

از چـه سـخن میگوییـم؟ دکتـر شـریف لکزایـی در

را بـرای بررسـی و تنظیـم اساسـنامه دفتـر تبلیغـات

یادداشـتی کوشـیده بـه ابعـاد گوناگـون این مسـئله

اختصـاص دادنـد و در آن زمانـه کـه همـه چر خهـای

بپـردازد تـا نشـان دهـد منظـور رهبری از روشـن فکر

نظـام درگیـر مسـائل متفـاوت داخلی و خارجـی بود،

نامیـدن دفتـر تبلیغـات چـه بـوده اسـت .او معتقـد

ضمـن حمایـت مالی مسـتقیم ،اهتمام ویـژه خویش را

اسـت روشـن فکری حـوزوی بـه ایـن معناسـت کـه

بـرای راهانـدازی دفتر تبلیغات نشـان دادند .همچنین

حـوزه علمیـه در طـرح مباحـث فکری و ارائـه راهحل

در میانـه ایـن خاطرههـا دیـده میشـود اولویت دادن

بـرای معضلات اجتماعی نقش پیشـرو و مؤثرتری باید

بـه تبلیغ یا آموزش از نخسـتین دغدغههای مؤسسـان

داشـته باشد.

دفتـر بوده اسـت.

در یادداشـتی دیگـر ،محسـن جبارنـژاد معتقـد

مقـام معظـم رهبری در گفتار خویـش دفتر تبلیغات

اسـت :اگرچـه ترکیـب آزاداندیشـی دینـی و حـوزوی

را نمـاد روشـن فکری حـوزه خواندهانـد .اگـر از آغاز

و نیـز روشـن فکری دینـی و حـوزوی ،ناممکـن و

عصـر غیبـت ،عالمانـی روشـن فکر ،مسـئولیت زمانه

متناقـض اسـت ،بنابـه خوانشـی دیگر ایـن ترکیبها

شماره سوم و چهارم

نیـز همـراه بـا نهضـت کـه از پشـتوانه آن نظریه کالن

روز بـه تدویـن کتابهـای مختلـف و راهانـدازی

تابستان و پاییز 1397

سیاسـی ارائـه دهنـد .برنامههـای اجرایـی متفاوتـی

خویـش را پذیرفتنـد و با شـناخت درسـت از مسـائل
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ً
کاملا معنـادار تلقی میشـود .اما به عقیـده وی آنچه

ناگزیـر از بازآرایـی محتـوا ،سـازمان و برنامههای خود
در مواجهـه بـا نیازهـا و مسـائل توسـعه یافتـه و جدید

تعاریف
اکنون حـوزه با
اهمیـت دارد نسـبت واقعـی و
ِ
ِ
پذیرفتـه شـده از روشـن فکری اسـت .اهمیـت ایـن

اسـت .مجموعـه فعالیتهـای دفتـر تبلیغـات تا پیش

مسـئله در ایـن اسـت کـه آزاداندیشـی در شـرایط

از تأسـیس قطبهـا قبـل از اتخـاذ رویکـرد جدیـد،

فعلـی و طـرح شـعار آن ،نه یک ژسـت سیاسـی برای

کارکردمحـور و در قالـب کارکردهـای سـهگانه

کاسـتن از برخـی فشـارهای وارده بـر نظام سیاسـی،

آمـوزش ،پژوهـش و تبلیـغ شـکل یافتـه بـود .امـا بـه

تاریخی انقالب اسلامی و از مهمترین
بلکـه ضـرورت
ِ

منظور نهادینه سـازی رویکرد مسـئل ه محوری در دفتر

الزامـات حیـات آن اسـت .بـه بـاور جبارنـژاد تـا

تبلیغـات ،سـاختاری متشـکل از قطـب ،میزکارهـای

آزاداندیشـی در حـوزه بـه معنای واقعـی کلمه محقق

تخصصـی ذیـل هر قطـب ،شـورای راهبـری قطبها،

نشـود ،روشـن فکری حـوزوی بـه معنـای بایسـته و

دبیرخانـه و معاونـت اجرایـی راهانـدازی شـد کـه

مطلـوب آن ،تحقـق پیـدا نخواهـد کـرد.
ِ

گزارشـی از مأموریـت قطبهـا در این پرونـده میآید.

دفترتبلیغـات اسلامی حوزه علمیه قـم که مأموریت

امیـد اسـت کـه دفتـر در گام دوم انقلاب اسلامی با

اصلی خود را واسـط فعال میان حوزه ،نــظام اسلامی

رویکـرد نوینـش همانند گذشـته وظیفـه عصریاش را

و مـردم در راسـتای توسـعه و تعمیـق ایمـان دینـی از

بـه نیکـی فرجام بخشـد.

طریـق پاسـخگویی بـه نیازهـای نظام و جامعه در سـه
عرصـ ه آمـوزش ،پژوهـش و تبلیـغ تعریـف کـرده ،به
اقتضـای ماهیـت اندیشـهای و فرهنگی ایـن حوزهها،

مجلـه حـوزه بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه چهل
سـالگی تأسـیس.

