چهل سال تجربه تعامل:
روحـ ــانیت و نظام اســالمی؛
حقوق و مسئولیتها
حـوزه :در بحـث چهـل سـالگی انقلاب اسلامی به نظر می رسـد که
دکتر محمود حکمت نیا*

بحـث نیـاز هـا و انتظـارات از یک سـو و نیز حقوق و مسـئولیت هایی
کـه میـان حـوزه و نظام اسلامی از سـوی دیگر وجـود دارد از اهمیت
بسـیاری برخوردار اسـت .بی تردید ،هسـته این بحث به طور کامل باز
نشـده اسـت .هـم نظـام بـه اشـتباه انتظاراتـی از حوزه های علمیـه دارد و
خیـال مـی کنـد هـر نیـازی کـه دارد باید حوزه پاسـخ دهد و از آن سـو نیز روحانیت تصور اشـتباه
دیگری دارد و فکر می کند که نظام باید انتظارات او را برآورده نماید .از این رو ،سوال این است
که حد و حدود مسـئولیت های طرفین چیسـت؟ و قلمرو انتظارات آن ها تا کجا وسـعت دارد؟
حکمـت نیـا :پرسـش شـما سـؤال خوبی اسـت اما باید انتظـارات حاکمیت از حـوزه و انتظارات
حوزه از حاکمیت را در سیستم جمهوری اسالمی ایران با محوریت قانون اساسی بررسی کنیم.
از ایـن رو بایـد بـرای ورود بـه ایـن بحـث ،آنچه که پس از انقالب بـه لحاظ حقوقی اتفاق افتاده را
در قالب "حق ها و مسـئولیت ها" بررسـی کنیم .باید سـاختار حقوقی اش را بحث کنیم .پس ما
ً
مثلا من انتظار
یـک سـاختار حقوقـی داریـم و یـک انتظارات که این انتظارات اجتماعی اسـت
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حقوقـی از شـما نـدارم ولـی انتظـار اجتماعی و

باشـد .ایـن فقـه نیازمنـد دانـش اسـت و ایـن

رفاقتـی از شـما دارم .بنابرایـن ما یک ارتباطات

دانش در حوزه های علمیه تولید می شـود .اگر

و انتظـارات حقوقـی داریـم و یـک انتظاراتـی

فـردا دانشـگاه آمـد گفـت من مقررات اسلامی

از بـاب این کـه حوزه هـای علیمـه تأثیـری در

را مـی فهمـم و اسـتنباط مـی کنم خـود به خود

انقلاب داشـته اسـت .در واقـع وقـوع انقلاب

ً
فعال در
آن هـم مدعـی می شـود .این کارکـرد را

اسلامی در ایـران ،خـود بـه خود یـک انتظارات

بسـتر تاریـخ فرهنگـی ایران حـوزه انجام داده و

اجتماعـی اخالقـی و دینـی بـرای طرفیـن بـه

مـی دهـد .این که می گوییـم قوانین و مقررات

وجـود آورده اسـت .پـس مـا دو حـوزه بحـث

بایـد مبتنـی بـر فقـه امامیه باشـد بـا این پیش

داریـم .ابتـدا حوزه یک را بحث می کنیم ،یعنی

فـرض اجتماعـی کـه حـوزه تولید کننـده دانش

حقـوق و مسـئولیت هایـی کـه بـرای طرفین به

اسـت می شـود اسـتنباط کرد که یک وظیفه ای

وجود می آید این غیر از انتظارات اسـت یعنی

بـرای حـوزه تعریف شـده اسـت.

آیـا سیسـتم حـوزه در نظـام حمهوری اسلامی

 .2در اصل سـه قانون اساسـی وظایف دولت

ایـران مسـئولیت های حقوقـی دارد تا در نتیجه

مشـخص شـده اسـت کـه در آن وظایـف دولت

حاکمیـت نسـبت بـه ایـن حـق داشـته باشـد و

هـم بندهایـی دارد کـه ممکـن اسـت مـا از آن

بالعکـس تـا مطالبه کند .پس او ل بحث حقوق

یـک چنیـن مطلبـی را بـه دسـت آوریـم .دولت

اش را مطـرح مـی کنیم.

جمهـوری اسلامی موظـف اسـت بـرای نیل به

در این که انقالب اسالمی با پیشگامی حوزه

اهـداف مذکور:

و رهبری حضرت امام اتفاق افتاد به لحاظ

الـف) ایجـاد محیـط مسـاعد بـرای رشـد و

سیاسی خدشه ای وجود ندارد اما آنچه که در

فضایـل اخالقـی براسـاس ایمان و تقوا و مبارزه

سال  1358اتفاق افتاد یک چارچوبی برای

بـا کلیـه مذاهـب  ...؛

اداره نظام اسالمی مشخص شد .قرار بر این بود

ب) هم چنین جاهایی که ارتباط مستقیم

براساس اصل چهارم قانون اساسی چارچوب

دارد ،تقویت روح در تمام زمینه های علمی

این نظام ،اسالمی باشد .در این اصل از دو جهت

و فنی و فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس

بحث های اسالمی مطرح شد:
 .1براسـاس ایـن اصـل ،قوانیـن و مقـررات
جمهـوری اسلامی ایـران بایـد مبتنـی بـر فقـه
امامیـه باشـد .البتـه مـراد از این ابنتا آن اسـت
کـه قوانیـن جمهـوری اسلامی مخالـف شـرع
نباشـند .پـس بـه لحـاظ حقوقـی قوانیـن و
سـاختار حقوقـی مـی بایسـت براسـاس فقـه

اینکــه مــی گوییــم قوانیــن و مقــررات باید
مبتنــی بــر فقــه امامیــه باشــد بــا ایــن پیش
فــرض اجتماعــی کــه حــوزه تولیــد کننــده
دانــش اســت مــی شــود اســتنباط کــرد کــه
یــک وظیفــهای بــرای حــوزه تعریــف شــده
اســت.

است که ممکن است وجود داشته باشد  .پس

دیگری هم بکنید همانند پرورش قاضی وظیفه

در این جا برای دولت اهداف یا وظایفی پیش

حاکمیت است ،بر اساس قانون یکی از رشته

بینی شده که باید جهت تامین آن ها اقداماتی

هایی که می توانند ،قاضی بشوند دروس حوزه

صورت پذیرد .اگر بخواهد اقداماتی صورت بگیرد

است و طلبه هایی که مقداری مناسب از درس

بی تردید در فضای فرهنگی جمهوری اسالمی

حوزه را خوانده اند می توانند در این منصب

ایران یکی از مجاری مهم اش حوزه های علمیه

قرار گیرند .در واقع نظام اسالمی برای اعمال

ً
مثال این که دولت باید زمینه را برای رشد
اند .یا
و تعالی ایجاد کند ،بخش تبلیغی حوزه در این

حاکمیت در حوزه قضا نیاز به نیرو دارد و این

ً
مثال
نیرو توسط حوزه پرورش پیدا می کند.

ناحیه قرار می گیرد یا در حوزه فرهنگ اسالمی

بگویید ما سالی صد یا دویست قاضی پرورش

باید زمینه های تدبر را فراهم کند این هم بستر

می دهیم که آن ها می آیند امتحان می دهند

مناسبش گرچه تصریح به نهاد نشده ولی نهاد

و قاضی می شوند.

بارز و قدر متیقن اش حوزه های علمیه هستند.

عالوه بر این ،در مواردی که ما خالی قانونی

 .3عالوه بر این حوزه متکفل پرورش بخشی

داریم رویه های قانونی اقتضا می کند که آن را

از کارگزاران نظام است مثل پرورش فقیه

پر می کند .در این جا ما به فتوای معتبر مراجعه

دارای شرایط رهبری نظام ،شش تن از فقهای

می کنیم .در واقع فتاوای معتبر بخشی از

شورای نگهبان ،وزیر اطالعات ،رئیس دیوان

قوانین ما هستند که بر اساس اصل  167می

عالی کشور ،رییس قوه قضاییه و خبرگان

توانند خالی قانونی را پر کنند .از این تولید

رهبری این ها مواردی است که در همه شان

فتوای معتبره وظیفه حوزه است و به نوعی

شرط اجتهاد دیده شده است .باید برنامه برای

حوزه قانون تولید می کند .مراد از فتوای معتبر
همان فتوای مراجع حوزه است .پس خود این

حــوزه متکفــل پــرورش بخشــی از
کارگــزاران نظــام اســت مثــل پــرورش
فقیــه دارای شــرایط رهبــری نظــام ،شــش
تــن از فقهــای شــورای نگهبــان ،وزیــر
اطالعــات ،رئیــس دیــوان عالــی کشــور،
رییــس قــوه قضاییــه و خبــرگان رهبــری
اینهــا مــواردی اســت کــه در همهشــان
شــرط اجتهــاد دیــده شــده اســت.

فتوای معتبر بخشی از نظام حقوقی ماست
غیر از قوانین موجود .یعنی حوزه تولید کننده
فتوای معتبر برای اعمال اصل  167است .این
دیگر قانون نیست .فقد قانون است پس کارکرد
حوزه یک تولید فتوای معتبر است ،جایی که
قانون نباشد.
بنابرایـن اگـر بخواهیـم دسـته بندی کنیـم
باید بگوییم که از آن جا که  .1در نظام اسلامی

شماره سوم و چهارم

مستقیم است و غیر مستقیم بحث های دیگری

این که از ظرفیت حوزه می توانید استفاده های

تابستان و پاییز 1397

مراکز تحقیق و تشویق محققان  ،این ها به طور

تحقق این امور هم وجود داشته باشد ،افزون بر
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باید قوانین مفاد اسلامی داشـته باشـند؛  .2در

اعمـال ایـن اصـل سـه ،دولت وظیفـه دارد که از

مـواردی کـه خلای قانونـی وجـود دارد؛  .3در

تاسـیس نهادهایـی مثل ائمه جمعه ،سـازمان

پـرورش مسـئولیت های سیاسـی و حاکمیتـی

تبلیغـات و سـایر نهاد هـای فرهنگـی حمایـت

مثـل رهبـری و امثـال ذلـک؛ .4پـرورش نیـرو

کنـد .یعنـی دولت بـرای اعمال ایـن اصول باید

بـرای اعمـال حاکمیت مثل قضـات ،حوزه های
ً
قانونـا باید به
علمیـه وظایـف روشـنی دارند که

سـازمان تشـکیل بدهد .روشـن است که تحقق
ایـن وظایـف بـه حوزه های علمیه بـاز می گردد

انجـام آن هـا همت گمارند .این هـا نقش هایی

و دولـت بایـد از طریـق حـوزه به چنیـن اهدافی

هسـتند کـه در قانـون اساسـی آمده اسـت و

برسـد .اگـر بـه قانـون اساسـی مراجعـه کنیـم

مسئولیت شـان بـه حوزه هـا واگذار شده اسـت.

می توانیـم ایـن مـوارد را احصـا کنیـم و مـوارد

افزون بر ایـن مـوارد رویه هایـی هـم هسـت که

در حـوزه تقنیـن و در منصب هـای اجرایـی و در

وقتـی می خواهیـد نحوه اعمـال وظایف دولت

حـوزه اعمـال وظایـف دولـت را مشـخص کنیم

را توضیـح دهیـد مثـل "رشـد فضایـل اخالقی و

می توانیـم بسـتر فعالیـت آن هـا را در حـوزه

فرهنـگ اسلامی در جامعـه" بایـد پـای حـوزه

بیابیـم .بـه نظـر مـن همـه ایـن اتفاقاتـی کـه

را بـه میـان آوریـد .در قوانیـن عـادی این طـور

می افتـد را می توانیـم در همیـن قوانین توجیه
ً
طبیعتـا دولـت در اعمـال ایـن وظایـف
کنیـم.

"رشـد فضایـل اخالقـی" در محیط دانشـگاه ها،

بایـد از ظرفیـت حـوزه اسـتفاده کنـد و بودجـه

نهـاد رهبـری پیش بینـی شده اسـت .این گونـه

مـورد نیـاز آن هـا را تأمیـن نمایـد.

ً
مثلا بـرای اعمـال
پیش بینـی شـده اسـت کـه

در این بخش بحثی نیسـت و

مـواردی ،برای حوزه های علمیه،
ظـرف مناسـبی اسـت بـرای
به کارگیـری نیروهـای حـوزه در
اعمـال اصـل سـه یـاد شـده در
قانـون اساسـی .هم چنیـن مـی
توانید به این موارد نماینده های
رهبـری در نیروهـای انتظامی یا
ائمـه جمعـه اشـاره کنیـد کـه
عطـف بـه ایـن وظایـف قابـل
طـرح و بررسـی اند .این ها نقش
مهمـی در فرهنـگ اسلامی،
اخلاق اسلامی و رشـد فضایـل
اخالقـی دارنـد .در واقـع بـرای

ا گــر دولــت ایــن وظایــف را بــه
عهــده حــوزه میگــذارد حــوزه
حــق دارد کــه از دولــت نیازهــا
و انتظاراتــی داشــته باشــد کــه
در تأمیــن ایــن نیازهــا وظایفــی
را بــه انجــام رســاند لــذا رابطــه
متقابلــی بهوجــود میآیــد کــه
ا گــر شــما وظیفــهای بــه عهــده
حــوزه گذاشــتید بــرای حــوزه
هــم انتظاراتــی از شــما بهوجــود
میآیــد .ایــن انتظــارات میشــود
انتظــارات حــوزه از حا کمیــت،
یعنــی تولیــدی کــه مبتنــی بــر
وظایــف اول اســت.

دولـت باید منابع مالی این گونه
نهادهـا را تأمیـن کنـد آنچه مهم
اسـت آن اسـت کـه آیـا نیـروی
مـورد نیـاز این گونه نهادها را چه
ً
طبعا
نهـادی باید تربیـت کند؟ و
هزینـه ایـن پـرورش نیـرو را کی
بدهد؟ به سخنی دیگر ما دو نوع
بودجـه داریـم .یکـی هزینه های
سـازمانی ایـن گونـه نهادها مثل
پرداخـت حقـوق ماهیانـه کـه در
آن بحثـی نیسـت؛ دوم هزینـه
پرورش نیرویی که قرار اسـت در

رهبـری در برخـی نهادهـا از روحانیون اسـتفاده

مـن خمـس را بـرای پاسـخ بـه ایـن مسـائل در

می کننـد و البتـه بـه آن هـا حقـوق می دهنـد.

نظـر نمی گیـرم .مـردم خمـس می دهنـد و

ایـن وظیفـه دولـت جهت رشـد فضایل اخالقی

مسائل شـان را مـن پاسـخ می دهـم آیا باید من

اسـت کـه از طریـق این نهادها توسـعه می یابد،

فتـوای قضایـی هـم بدهـم ،مـی گویـد نـه ،آیـا

امـا هزینـه پـرورش ایـن نیرو بر عهده کیسـت؟

بایـد نیرویـی پـرورش بدهم کـه بتواند کارهای

این کـه دولـت از ظرفیت حوزه اسـتفاده می کند

عقیدتـی و سیاسـی انجـام دهـد؟ مـی گویـد

و بودجه و هزینه اش را می دهد بحثی نیسـت.

ایـن ربطـی بـه من نـدارد و بر عهـده خود دولت

بحـث اصلـی آن اسـت هزینه پـرورش این نیرو

اسـت .از ایـن روً ،
اوال ،میـزان دریافتـی خمـس

برعهـده کیسـت؟ البتـه در ابتدا به نظر می رسـد

بـرای انجـام نیازهـای حاکمیـت کافی نیسـت؛
ً
ثانیا ،بین این وظایف و خمس تناسـبی برقرار

دولـت بایـد پرداخـت کنـد .بی تردیـد ،چنیـن

نیسـت .پـس دولـت وظیفه دارد تـا هزینه های

هزینه ای براسـاس قانون اساسـی بر عهده خود

تربیـت چنیـن نیرویـی را تأمیـن کند.

کـه ایـن وظیفـه حـوزه اسـت .امـا هزینـه آن را

دولـت اسـت.یا اگر می گوییـد از فتاوای معتبر

اگـر از منظـر قانـون اساسـی نـگاه کنیـم

اسـتفاده می کنیـم باألخـره کسـی باید باشـد تا

وظایـف مسـتقیم و غیرمسـتقیمی دراین جـا

ایـن فتـوای معتبـر را بدهـد ،درسـت اسـت کـه

قابـل اسـتنباط اسـت کـه ظـرف تحقـق و یـا

حوزه به شـیوه سـنتی این هزینه ها را پرداخت

وظیفـه تحقـق آن هـا در حوزه هـای علمیـه

می کنـد.

میسـر اسـت .ایـن انتظاراتـی اسـت کـه دولت

ممکـن اسـت کـه کسـی بگویـد حـوزه بایـد

و حـوزه مـی تواننـد از یک دیگر داشـته باشـند.

از منبـع خمـس هزینـه پـرورش نیـرو را بدهـد

ایـن نشـان می دهـد که اگر در چارچـوب قانون

در واقـع هزینـه ایـن تربیـت در همان سیسـتم

اساسـی بـه ایـن موضـوع نـگاه کنیـم در این جا

حوزه تعبیه شـده و نباید آن را از وظایف دولت

هـم یـک رابطـۀ متقابـل بیـن وظیفـه و حـق

به شـمار آورد .البتـه ایـن اشـکال بـدی نیسـت

به وجـود می آیـد .اگـر دولـت ایـن وظایـف را

به شـرط این که چنین ظرفیتی در خمس باشـد

بـه عهـده حـوزه می گـذارد حـوزه حـق دارد که از

و مراجـع نگوینـد کـه خمـس هزینـه فعالیـت

دولـت نیازهـا و انتظاراتـی داشـته باشـد که در

تولیـد احـکام شـرعی اسـت و ربطی بـه پرورش

تأمیـن ایـن نیازهـا وظایفـی را به انجام رسـاند

نیـرو بـرای ارکان حاکمیـت نـدارد .بـه عبارتـی

لـذا رابطـه متقابلی به وجود می آید که اگر شـما

دیگـر ممکـن اسـت حـوزه بـرای هزینـه کـردن

وظیفـه ای بـه عهـده حوزه گذاشـتید برای حوزه

خمـس اولویت بنـدی می کنـد و بگوید اولویت

هـم انتظاراتـی از شـما به وجـود می آیـد .ایـن

شماره سوم و چهارم

بر عهده کیسـت؟ درسـت اسـت کـه نمایندگان

بدهـم ،کاری به نیازمندی های سیسـتم ندارم.
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انتظارات می شـود انتظارات حوزه از حاکمیت،

در ایـران بعـد از انقالب حکومتی دینی مسـتقر

یعنـی تولیـدی که مبتنی بر وظایف اول اسـت.

شـده و روحانیـت نیـز بایـد رفتـاری در قبال آن

پس اگر بخواهیم چارچوب حقوقی را در نظر

بـه انجـام رسـاند .از ایـن رو ایـن سـوال مطـرح

بگیریـم در ایـن سـاختار می توانیـم از وظایـف

می شـود کـه روحانیـت بایـد چـه رفتـاری در

طرفیـن صحبـت کنیم .افزون بر این یک وظیفه

قبـال آن بـه انجام رسـاند .مـن معتقدم وظیفه

اجتماعـی اخالقـی و دینـی هـم ممکـن اسـت

روحانیت"حفـظ حکومـت در چارچوب" اسـت.

بـرای طرفیـن تعریـف کنیـم کـه در چارچـوب

روحانیـت از ایـن حیـث کـه مسـلمان اسـت

قانونـی شـاید وجـود نداشـته باشـد .در ایـن

بایـد مراقـب اصـل حکومـت و انحراف هایـی

نظـرگاه می تـوان حوزوی هـا را بـا دو عنـوان مد

کـه ممکـن اسـت به لحـاظ اخالقـی و عقیدتی

نظر قرار داد :عنوان اول ،انسـان های مسـلمانی

به وجـود بیاید باشـد و بتوانـد آن را اصالح کند.

هسـتند .عنوان دوم ،این ها کسـانی هستند که

البتـه در ایـن میـان ،وظیفـه فقهـا سـنگین تر

از وجوهـات اسـتفاده کردنـد در راسـتای تأمین

اسـت ،چـون دین شـناس هسـتند یعنـی حفظ

یـک اهدافـی .حـاال یـا شـدند طلبـه یـا مرجـع

دیـن را بـر عهـده دارنـد نبایـد بگذارنـد انحـراف

تقلیـد .اگـر پیشـرفت کننـد می شـوند مرجـع

به وجـود بیایـد .در ادبیـات دینی مـا هم گاهی

تقلیـد از ایـن رو بایـد ببینیـم وظایـف اخالقـی

مواقـع از ایـن واژه یـاد می کنیـم بـه این کـه

و دینـی روحانیـت بـه عنـوان مسـلمان ،از یـک

وظیفه مسـلمان نصیحت اسـت .در زیارت نامه

سـو و نیـز روحانیـت بـه عنـوان محقـق دینی و

حضـرت ابوالفضل العبـاس  می خوانیـم

بـه عنـوان مرجـع تقلیـد از سـوی دیگر ،نسـبت

کـه " اشـهد لـک بالتسـلیم و التصدیـق والوفـاء
و النصیحـة ل َ
ِخ َل ِ
ـف نبـی" .وقتـی می گویـد

حقوقـی قـرار نمی گیرد بلکـه چارچوبی اخالقی

نصیحـت الئمـة المسـلمین لخلـف النبی ،این

و سیاسـی دارد .البتـه فـرض هـم این اسـت که

نصیحـت بـه معنـای ارائه راه حل هـای خالقانه

بـه حاکمیـت چیسـت؟ ایـن نـگاه در چارچوب

ً
مثــا وزیــری میآیــد پیــش یکــی از
مراجــع ،و ایشــان نیــز نصیحــت میکنــد
کــه هــوای مــردم را داشــته باشــید و چــرا به
مشــکالت رســیدگی نمیکنیــد اینهــا
نصیحــت نیســت بایــد راه حــل خالقانــه
بدهــد مبنــی بــر اینکــه ا گــر فــان مشــکل
اقتصــادی را اینطــور حــل کنیــد یــا ا گــر از
ایــن مســیر برویــد بــه نتیجــه میرســید.

بـرای بـرون رفـت از مشـکالت اسـت نـه پنـد و
انـدرز خالـی ،چـرا ،چـون در ادبیـات عـرب،
عرب هـا بـه خیـاط می گوینـد" :ناصـح" خیـاط
پارچه هـا را جفت و جـور می کنـد بـرای بـدن،
یعنـی راه حل هـای خالقانـه می دهد .اقداماتی
می کنـد کـه نصیحت نامیده می شـود نصیحت

بـه معنـای ُغـر زدن و سـروصدا کردن نیسـت.
نصیحـت بایـد این طـور باشـد شـاید بـر ایـن
قضیـه هـم این طـور پیـدا می شـود کـه وقتـی

فرمودنـد" :االن انکسـر ظهـری و قلـت حیلتی "،

مـروج دیـن اسـت و به عنـوان کسـی کـه مرجع

حیله همان نتیجه نصیحت اسـت .حیله برون

مردم در امور دین است وظایف خاصی دارد که

داد اسـت یعنـی راه حـل خالقانـه بـرای بـرون

باید به تناسب و به تشخیص به انجام رسانند.

رفـت مشـکالت  ،آن حیلـه از بیـن رفـت و گفت

امـر بـه معـروف و نهـی از منکر آن اسـت که اگر

حیلـه نـدارم یعنـی راه حل هـای خالقانـه برای

روحانیـت دیـد دولـت دارد تخلـف می کنـد امر

مشـکالت نـدارم .ایـن معنـای واقعی نصیحت

بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـد ،اگـر حکومت

اسـت کـه از وظایـف علمـا شـمرده شده اسـت.

در دسـت یابی بـه اهدافـش ناتوان اسـت این را

مـن فکـر می کنـم یکی از کارهایـی که در زمین

نصیحـت کنـد .لکـن ما این نصیحـت را نداریم.

مانـده اسـت همیـن کارکرد نصحیت اسـت .ما

مـا همـه اش می خواهیم امـر به معروف و نهی

بـرای انجـام ایـن معنـا از نصحیت بـه نام حوزه

از منکـر کنیـم.

کـه قـرار اسـت حکومـت را نصحیت کنـد .البته

وقتـی می گوییـم وظیفـه دینـی داریـم این

ایـن وظیفـه حقوقـی حوزه نیسـت بلکه وظیفه

وظیفـه دینـی قالب هایش در دین آمده اسـت،

اخالقـی و دینـی اوسـت .از ایـن رو حـوزه بایـد

قالب هایـش همـان امـر بـه معـروف و ترویـج

نصیحـت کنـد حکومـت را .یعنـی بـرای بـرون

فضایـل اخالقـی کـه به نوعی در قانون اساسـی

رفـت از مشـکالت آن راه حل هـای خالقانـه

هـم ذکـر شده اسـت به عنـوان وظیفـه دینی ما

بدهـد .لکـن متأسـفانه ایـن وظیفـه برزمیـن

هـم اسـت .یعنـی دولـت باید در انجـام وظیفه

ً
مثلا وزیـری می آیـد پیـش یکی
مانـده اسـت.

دینی من نسـبت به رشـد فضایل اخالقی کمک

از مراجـع ،و ایشـان نیـز نصیحـت می کنـد کـه

کنـد .ایـن هـم می توانـد وظیفـه باشـد یعنـی

هوای مردم را داشـته باشـید و چرا به مشـکالت

برونـد کمـک کننـد در حـل مسـائل و روحانیت

رسـیدگی نمی کنیـد این هـا نصیحـت نیسـت

وظیفـه نصیحـت اش باالتر اسـت چـون آگاه تر

بایـد راه حـل خالقانـه بدهد مبنـی بر این که اگر
فلان مشـکل اقتصـادی را این طـور حل کنید یا
اگـر از ایـن مسـیر برویـد بـه نتیجـه می رسـید.
این گونـه نصیحـت کـردن یـک آدم پختـه ای
می خواهـد .مـا توان منـدی نصیحـت را نداریم
یعنـی نـه تنهـا حوزه ،دانشـگاه هـم توان مندی
نصیحـت را نـدارد .نصیحـت ائمـه مسـلمین
نیازمنـد بلوغـی اسـت کـه در حـوزه و دانشـگاه

ا گــر روحانیــت دیــد دولــت دارد تخلــف
میکنــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
کنــد ،ا گــر حکومــت در دســتیابی بــه
اهدافــش ناتــوان اســت ایــن را نصیحــت
کنــد .لکــن مــا ایــن نصیحــت را نداریــم.
مــا همــهاش میخواهیــم امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر کنیــم.

شماره سوم و چهارم

حسـین  بـر سـر جنـازه ایشـان کـه آمدنـد و

شـخص مسـلمان و هـم به عنـوان کسـی کـه
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وجـود نـدارد .از ایـن رو روحانیـت هم به عنوان
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بـه مسـائل اسـت .پـس دو تـا وظیفـه امـر بـه

ً
مثال در فرمایشـات
بار معنایی آن نشده اسـت.

معـروف و نصیحـت کـه هـم می شـود از منظـر

رهبـری چنیـن اشـاراتی در ماهیـت نصیحـت

دینـی بـه آن نـگاه کـرد که وظیفه دینی ماسـت

وجـود دارد و از حـوزه هـم همیـن مطالبـات را

چون حکومت دینی هم تشـکیل شـده ،حمایت

دارد .ایشـان بارهـا تأکیـد فرمودنـد باید علما در

از ایـن را در حـوزه دولـت قـرار داده اسـت .یعنی

دروس خـارج خـود این گونـه مسـائل را مطـرح

دولـت هـم وظیفـه دارد هم اسـتفاده کند و هم

کننـد و یـک موشـکافی اجتهاد صـورت بگیرد و

از ایـن حمایـت کند ،حمایت از نصیحت اسـت.

منجر بـه یـک طـرح بشـود لکن مجموعـه حوزه

حـوزه :اشـاره کردیـد باالتـر از امر بـه معروف

تکان نمی خورد .به نظر شـما آیا نظام سیاسـی

و نهـی از منکـر ،نصیحـت قـرار دارد و نصیحـت

و ارکان مختلـف حکومـت ،حـق دارد در همـه

بـه معنـای راه حل هـای خالقانـه اسـت .ایـن

عرصه هـا از روحانیـت چنیـن نصیحت هـای

در حالـی اسـت اآلن در حـوزه کنونـی ،برداشـت

متعـددی مطالبـه کنـد و دوم این کـه آیـا حوزه

نادرسـتی از نصیحـت رواج دارد و روحانیـت

کنونـی می توانـد چنیـن کاری بکنـد یـا نـه؟

آن را دسـت کم گرفتـه اسـت .دوم این کـه بـه

حکمـت نیـا :بلـه ،دولـت می توانـد مسـائل

تبـع ایـن دسـت کم گرفتن ،روحانیت به شـیوه

خـود را بـه حوزه هـا عرضـه کنـد به ویـژه این که

های ناکارآمدی در نصحیت متوسـل می شـود.

از منظـر او حـوزه رسـالتی فقهـی و دینـی دارد و

ً
معمـوال در دولت های مختلف رویه شده اسـت

الزم اسـت بـه ایـن مسـئله پاسـخ دهـد ،منتها

که برخی از وزرا سری به حوزه می زنند و مراجع

ایـن عرضه مسـئله اسـت نه ایجـاد وظیفه .فکر

هـم بـه آن هـا نصیحـت اخالقـی می کننـد ،اگر

می کنـم میـان این دو خلط شـده اسـت .دولت

فیلمـی هـم تهیـه شده باشـد در شـبکه های

بایـد مسـائل را عرضـه عمومـی کنـد ،پیشـنهاد

مختلفـی تلویزیونـی هـم پخـش می کننـد و

هـم بدهـد کـه شـما بیاییـد حـل کنیـد امـا چه

تمـام .سـوم این کـه اگـر فـرض کنیـم نصیحت

مقـدار این هـا وظیفه حوزه اسـت؟ باید بررسـی

ً
مثال حوزه
به همان طراحی های خالقانه باشـد

کـرد .اگـر ایـن عرضـه بـه وظایـف حقوقـی بـاز

هـم یکسـری امکانـات و یکسـری مشـکالتی

گـردد ایـن عرضـه تبدیل به وظیفه می شـود اما

دارد در همـه جاهـا نمی توانـد طراحـی خالقانه

بـه غیـر از مـوارد حقوقـی ،چنیـن عرضـه ای بـه

بدهـد و فکـر می کنم مشـکل از این جاسـت که

وظیفـه تبدیـل نمی شـود .از ایـن رو نبایـد هـر

حـوزه توان مندی هـای متعـددی نـدارد و از آن

عرضـه ای را بـه معنـای وظیفـه گرفـت .دولـت

طـرف هـم نظـام مرتـب تقاضـا می کنـد حـوزه

بـرای تحقـق اهداف خودش باید مسـائل اش را

در همـه زمینه هـا طراحـی خالقانـه مختلفـی

عرضـه عمومـی کنـد حتی پیشـنهاد هـم بدهد

بدهـد .فکـر می کنـم دولـت و نظـام سیاسـی

و از شـما بخواهـد آن هـا را حـل کنیـد .ولی حق

نصیحـت را فهمیده چیسـت ولـی حوزه متوجه

نـدارد آن را تبدیـل بـه وظیفـه کنـد .وظیفـه یـا

خـود تعریـف کنـد و بگویـد مـن
در بودجـه ام ایـن مقـدار پـول را
ایـن مقـدار مسـئله را هـم حـل
کنیـد .از ایـن رو بایـد این گونـه
مـوارد در چارچوب هـای حقوقی

روحانیـت اسـت.
حکمـت نیـا :حـوزه به عنـوان
یـک نهـاد مرتبـط بـا مـردم در
جهان تشـیع چه حکومت باشـد
و چـه نباشـد و چـه دینـی باشـد
و چـه نباشـد ،نهـادی مسـتقل

معنـا شـوند .حکومـت نمی توانـد همـه چیـز را

اسـت و تاریـخ مخصـوص خـود را دارد .این کـه

بـا اخالق درخواسـت شـود .ما بایـد راهکارهای

می گوییـم حـوزه خـودش را بـه حکومت هـا

حقوقـی تعریـف کنیـم .به هر حـال بودجـه

مرتبـط نکنـد منظـور ایـن نیسـت کـه حکومت

مملکـت روشـن اسـت بـرای تحقق ایـن هدف،

نکنـد بلکـه مـراد امـام خمینـی آن اسـت ایـن

این مقدار بودجه این طرح معین از سوی مرکز

رابطـه طـوری نباشـد اگـر روزی حکومـت نبـود

بایـد ارائـه شـود یعنـی کار در مقابـل منفعـت.

تـو هـم معدوم شـوی؛ چون ایـن حکومت جزء

حـوزه :یعنـی راه حل تـان ایـن اسـت کـه مـا

ذات کارکـرد تـو نیسـت .در طـول تاریـخ بشـری

حقـوق و مسـئولیت های طرفیـن را حقوقـی

نشـان داده کـه شـما بـا حکومـت ظالـم بـدون

کنیـم حتـی آن بُعـد اخالقـی و اجتماعـی را.

حکومـت اسلامی و در حکومـت فاسـد هـم

حکمت نیا :اگر می خواهید محاکمه کنید

کارکـرد مرجعیـت وجـود داشـته و باید اسـتوار

نمی توانید ،می توانید بگویید خواهش می کنم

باشـد .حاال حکومت اسلامی تشکیل شد نباید

کمک کن ولی نمی توانی بگویی باید کمک کنی.

طـوری تغییـر هویـت دهد تا منهـای حاکمیت

این اگر باشد باید چهره حقوقی داشته باشد؟

نتوانـد روی پـای خودش بایسـتد .در واقع امام

حـوزه :سـؤال دیگـر مـن آن اسـت فـارغ از

می گویـد طـوری بـر اسـاس ایـن وظایـف بـا

این کـه دولـت دینـی باشـد یـا نباشـد و اینکـه

حکومـت رابطـه برقـرار کنیـد و نسـبتی را بـرای

چـه وظیفـه ای حقوقی بـرای روحانیت تعریف

خـود تعریـف کنیـد که اگـر روزی حکومت نبود

کنیـم یـا نکنیـم؟ الزم اسـت از نفس األمر حوزه

کل نهـاد روحانیـت از بین نـرود .روحانیت نهاد

سـخن بگوییـم یعنـی از حـوزه و روحانیـت چه

تاریخـی اسـت .معنـای نهاد تاریخی این اسـت

انتظـاری داریـد؟ تا او نسـبت به نظام سیاسـی

کـه بسـتر مردمـی دارد و منهـای حکومـت مـی

بـه سـمت طراحـی نصیحت هـای خالقانـه

توانـد جنبـه مالـی اش را کنتـرل کنـد ،می تواند

رود؟ چـون حـوزه هم چنـان کـه حضـرت امـام

بـا مـردم ارتباط داشـته باشـد و نیاز هـای دینی

فرمـود بایدخـودش را فراتـر از دولت بداند چون

مـردم را پاسـخ بدهـد .لذا روحانیـت نباید همه
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پیش بینـی می کنـم و شـما هم

دولــت میتوانــد مســائل خــود را
بــه حوزههــا عرضــه کنــد بهویــژه
اینکــه از منظــر او حــوزه رســالتی
فقهــی و دینــی دارد و الزم اســت
بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد،
منتهــا ایــن عرضــه مســئله اســت
نــه ایجــاد وظیفــه.

امـا آنچـه کـه باید بمانـد حوزه و

شماره سوم و چهارم

باید در چارچوب حقوقی باشـد و
یـا در مقابل آن مسـئولیتی برای

دولت هـا مـی آینـد و می رونـد
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ایـن کارکردهـا را در بسـتر حکومـت معنـا کند.

بر اساس احساسات متفاوتند و تمدن اسالم

حـوزه :چـون مـا در سیاسـت می گوییـم

گیرش احساسی شدن اش است ،احساس

دولـت یـک مفهـوم سـیالی اسـت ،مثـل خـری

ً
اصال مشکل
می کند که ندارد و نمی تواند.

که پاالنش کج اسـت و روحانیت نباید هسـتی

جامعه ایرانی این است که ما احساس ناتوانی

و نیسـتی خـود را بـه آن وابسـته کنـد؟

می کنیم .به نظرم اآلن طلبه ها توانمندی هایی

ً
مثلا سیسـتم خمـس
حکمـت نیـا :درسـته،

ً
اصال قابل قیاس نیست
بسیار باالیی دارند

نبایـد دولتـی باشـد  ،سیسـتم اعمـال وظایـف

نسبت به گذشته .یعنی من به عنوان کسی

روحانیـت بایـد در چارچـوب دینـی اسـت ،چـه

که در حوزه پژوهش حوزوی و حقوقی و علوم

حاکـم باشـد و نباشـد .روحانیـت می توانـد بـا

دینی هم مسئولیتی داشتم و هم خواندم و هم

ایـن پـول وظایـف اش انجـام دهـد فـارغ از

رفت و آمد کردم  ،تصور نمی کنم در طول تاریخ

مالحظـات دولـت .روحانیـت باید ایـن رابطه را

حوزه ای قدرت مندتر از اکنون وجود داشته

حفـظ کنـد و هویـت خـودش را در درون دولت

است .بله ،در ادوار گذشته قله هایی وجود

تعریـف نکنـد.

داشته حوزه ولی روند حوزه فعال نبوده .بله ،قله

حوزه :اآلن وضعیت کنونی حوزه را به گونه ای

شدن در جایی که بی سوادی رواج دارد راحت

می بینید که از پس این نصیحت بر بیاید؟

است اما امروز این توسعه روند شده است.

حکمت نیا :من فکر می کنم حوزه ظرفیت دارد

من فکر نمی کنم دوره ای اینقدر بحث های

و ظرفیتش به کار گرفته نشده است .حوزه به

اسالمی و فقهی و حتی اخالقی ،مورد دقت

لحاظ توانمندی هایش نهاد قدرت مندی است.

قرار گرفته شود .ظرفیت حوزه گسترش پیدا

چرا فکر می کنیم که گذشته حوزه این قدر
ً
قطعا وضعیت
روشن و فعال تر بوده است.

کرده است .اگر کسی از بیرون نگاه کند و مقایسه
کند می تواند بفهمد چه اتفاقی افتاده است.

کنونی حوزه به مراتب قوی تر از گذشته است.

من فکر می کنم اآلن مشکلی هست که ما

قدر این وضعیت را کسی نمی داند ما همیشه

سیستم استفاده از ظرفیت را نداریم ،سیستم

یک مشکلی داریم و این مشکل فرهنگی مان

مسئله ابراز و اظهار مسائل که افراد بیایند حل

است که در جاهای مختلف هم خودش را

کنند نداریم ما مشکل مان این است  ،مشکل

نشان می دهد که بحثی هم به لحاظ تمدنی

سرخوردگی داریم به خاطر توان مندی مان یعنی

برخی از متفکران می

آدم های توان مندی داریم که از آن استفاده

گویند تمدن اسالمی مشکل اش این است که

نمی شود مشکل یک پهلوانی که محیط

خودش را کوچک می شمارد در مقابل جنگ

کشتی گیری برایش نباشد و این سرخوردگی

تمدن ها کتابی نوشته شده در هاروارد به نام

است .فکر نمی کنم حوزه در هیچ دوره ای

جنگ احساسات  ،مؤلف آن می گوید تمدن ها

مثل این دوره این قدر استعداد داشته باشد.

روی آن کار کردند.

استفاده کنیم این طور سرخورده می شویم.

حـوزه خود بـاوری نـدارد تـا بـه اسـتعداد ش
احتـرام بگـزارد؟

حوزه :یعنی نظام مقصر است؟
احسـاس کنیـم کـه می توانیـم حـل مسـئله

راجـع بـه مراکز پژوهشـی صحبتی کردند ،مراکز

کنیـم و بیاییـم راه حـل ارائـه بدهیـم ،جلـو

آمدنـد گـزارش دادند ؛ ایشـان گفتنـد این مقدار

برویـم و مشـکالت را تحمـل کنیـم .این هـا را

کاری که کردید خیلی خوب اسـت .اما نسـبت

کـم داریـم و اال فکـر می کنـم حـوزه ظرفیتـش

بـه آن هایـی کـه مـی بایسـتی انجـام بدهیـد،

بسـیار باالسـت بـر خلاف سـخنرانی هایی کـه

چـه کردیـد؟ مـن فکـر می کنم حـوزه علمیه آن

گاهـی موقـع صـورت می گیـرد فکـر می کننـد

مقـدارکاری کـه انجـام داده خیلی خوب اسـت.
امـا آن مقـدار کاری که می تواند

در حـوزه مسـائل حل نمی شـود.
ادبیاتـی کـه در حقـوق بـه نظـر
مـن حقـوق دان کـه در کشـور
ً
اصال قابل قیاس
تولید می شـود

نیسـت بـا گذشـته ولـی چگونـه
باید از این ظرفیت اسـتفاده کرد
آن برنامـه کلـی اسـت کـه بایـد
بـرای نظـام دا شـته باشـد .

تمــدن اســام گیــرش احساســی
شــدناش اســت ،احســاس
میکنــد کــه نــدارد و نمیتوانــد.
ً
اصــا مشــکل جامعــه ایرانــی ایــن
اســت کــه مــا احســاس ناتوانــی
میکنیــم .بــه نظــرم اآلن طلبههــا
توانمندیهایــی بســیار باالیــی
ً
دارنــد اصــا قابــل قیــاس نیســت
نســبت بــه گذشــته.

انجـام بدهـد بـه حـد ظرفیـت
خیلـی بیشـتر دارد و فضـا اگـر
مناسـب باشـد بهتر هم می شود
کارکرد.

پی نوشت:
*  .اسـتاد پژوهشـگاه فرهنگ
و اندیشـه اسالمی.
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حکمـت نیـا :همـه مقصـر هسـتیم ،مـا بایـد

حکمـت نیـا :یـک وقتـی مقام معظـم رهبری

شماره سوم و چهارم

منتها چون از استعدادمان نمی توانیم

حـوزه :یعنـی گیر فقط مشـکل نظام نیسـت،
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