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وضعیـت جامعـه و جهـان، امـروزه کامـًا دگرگـون شـده و ایـن نگرانـی وجـود ف
دارد کـه مرجعیـت علمـی روحانیـت در امـور دینـی همچـون گذشـته به معنای 
یـک قضیـه حتمـی تلقی نشـود و قدری ایـن موقعیت دچار تنزل شـده باشـد. از 
سـوی دیگـر، مخاطبـان روحانیت نیـز متفاوت از گذشـته شـده اند، به گونه ای 
کـه در گذشـته مخاطبـان بـه پایین بـودن دانـش دینـی خـود اذعان داشـتند و 
رجـوع بـه عالمـان دینـی را فـرض می دانسـتند. امـا مخاطبـان امروز که بیشـتر 
دانش آموختـگان دانشـگاه یـا مرکز علمی انـد و احیانًا ذهن شـان درگیر مباحثی 
شـده یـا احسـاس می کنند مباحث و یا مسـائل مسـتحدثه را می فهمنـد؛ با تكثر 
و تنـوع آگاهی هایـی کـه بـا مرام های گوناگونـی که احیانًا مباحثـی در ضدیت یا 
تقلیـل جایـگاه مرجعیـت علمی و حتی مرجعیـت دینی روحانیت داشـته، روبه رو 
شـدند. بـا چنیـن نگاهی می تـوان موقعیت مرجعیت علمی روحانیت وارسـید که 

چگونـه شـأنیت آنـان در شـرایط اجتماعی امروز آسـیب پذیر کرده اسـت.

 چالش هـــــای
»مرجعیت روحانیت«

 در  گــام دوم
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گاهـی صنفـی كـه از موضـع اقتـدار بـه دور 

بوده و قدرت در دستش نبوده و اتفاقًا به عنوان 

ملجـأ و پناهـگاه مـردم در مقابـل رژیم مسـتبد 

گذشـته تلقـی می شـد، ناگهـان هم جـوار بـا 

قـدرت گـردد وضعیـت متفاوتـی پیـدا می كند. 

بـا فـرض این کـه حکومـت دینـی بـا مرجعیـت 

روحانیـت شـکل گرفتـه و مـورد حمایـت آنـان 

اسـت، چنان چه با مشـكل ناكارآمدی حكومت 

روبـه رو گـردد مـردم انتظـار دارند كـه روحانیت 

ماننـد گذشـته زبـان نقـد خـود را بـه كار گیـرد و 

صـدای رسـای آنـان باشـد، كـه در این بـاره بـا 

دشـواری هایی همـراه اسـت. گرچـه در مجموع 

بـه  نظـر می رسـد كـه »روحانیـت در گام دوم« 

تحـوالت جامعـه ایرانـی و سـوگیری نسـبت به 

جامعه سـازی اسـامی، در سـپهر تحـوالت در 

سـطح جامعـه جهانـی بـا چالش هایـی روبه رو 

خواهـد شـد، كـه در ایـن نوشـتار بـه فراخـور به 

آن هـا می پردازیـم.

 چالش نخست: نقش روحانیت و مدرنیته
بـا  روحانیـت مواجهـه  نخسـتین چالـش 

مدرنیتـه اسـت. جامعـه ایرانـی بیـش از یـک 

سـده درگیر ارتباط با دنیای مدرن شـده  اسـت. 

در ابتـدا مثـل هـر ارتباطی از طریق مسـیر غالب 

و مغلـوب، بخش های سـخت عصـر مدرن وارد 

جامعـه ایرانـی شـد، مثـًا تلگـراف و راه آهـن 

و ... این هـا بخش هـای سـخت عصـر مـدرن 

بـود. بخش هایـی کـه بـرای خـودش گرچـه 

می توانسـت عـوارض یـا پیامدهـای مفهومی و 

ارزشـی و معرفتـی داشـته باشـد، امـا آن قـدر 

مـا را درگیـر نمی کـرد. بـه مـرور بـا مفاهیـم 

نـرم عصـر مـدرن ارتبـاط بیشـتر پیـدا کردیـم. 

ایـن مفاهیـم نـرم هنگامـی کـه بـا حـوزه دیـن 

تماس پیدا می کنند، مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 

تأثیرهایـی بـر نهـاد حافـظ دیـن کـه روحانیت 

باشـد می گذارنـد. پـس از انقـاب نیـز مواجهـه 

پدیده هـای  و  مفاهیـم  ایـن  بـا  قدرتمنـدی 

مـدرن آن صـورت گرفـت و در جامعـه مـا بـه 

مفاهیـم  گسـترش پذیر  ویژگی هـای  خاطـر 

عصـر مـدرن، بـه ناچار مفاهیم نفوذ، اسـتقرار و 

گسـترش یافـت. بـه نظـر می رسـد در دهه های 

آینـده ایـن مفاهیم نرم عصر مدرن یا دسـت كم 

پنـج مفهـوم آن، مـا را بـه شـدت درگیـر خودش 

خواهـد کـرد.

اول: عقانیـت و تشـخیص فـردی؛ یعنـی 
انسان ها تشخیص فردی برایشان محترم، قابل 

اعتمـاد و قابـل ارجـاع اسـت. کسـی نمی تواند 

و نبایـد در جایـگاه عقـل دیگـری بنشـیند و از 

آن جایـگاه معرفـت، رفتـار و بـاوری را توصیـه 

كنـد یـا دسـتور دهد. این عقانیـت زاییده عصر 

مـدرن اسـت و بـرای تفسـیر پدیده هـا بـه عقل 

شـخصی ارجـاع می دهـد. عرصـه دیـن داری و 

به ویـژه عرصـه نهادهـای حافظ دیـن داری را که 

بخـش زیـاد آن بـر مبنـای ارجـاع و اعتمـاد بـه 

گـروه مرجـع دینـی اسـت درگیـر می کند.

دوم: تسـاهل و تسـامح رفتاری؛ بدین معنا 
کـه رفتـار یـک امر خصوصی اسـت و شـما باید 

اجـازه دهیـد هـر کسـی، هر آنچه را می پسـندد، 

عمل نماید. دو تفسیر از حریم خصوصی وجود 

دارد: یكی، بنا به تفسیر شرعی و دینی که حریم 

خصوصـی یعنـی هر آنچه )فعـل قبیح( در خانه 
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و پشـت دیـوار انجـام می شـود، 

جـرم به معنـای اجتماعـی تلقی 

نمی شـود امـا جـرم به معنـای 

شـرعی اسـت؛ دوم، نـگاه عصـر 

مـدرن اسـت، كه تفسـیر دیگری 

از حریـم خصوصـی در مفاهیـم 

آن اتفـاق افتـاده اسـت. در ایـن 

تفسـیر، افـراد در رفتـار شـخصی 

خـود آزادنـد و تـا وقتـی کـه بـه 

آزادی دیگـران صدمـه نمی زننـد 

یعنـی مخل امنیـت اجتماعی و 

آزادی دیگـران نیسـتند، آزادنـد. 

شـما  رفتـاری،  تسـامح  و  تسـاهل  ایـن  در 

بـه همـه حـق و اجـازه می دهیـد کاری را کـه 

می پسـندند، انجـام بدهند. پـس زمانی که نهاد 

دینـی روحانیـت به طـور مثـال از امربه معروف 

و موضوعـی ماننـد حجـاب و... سـخن بگوید با 

ایـن تفسـیر مفهومـی از حریـم خصوصـی و نیز 

ارزش گـذاری برای تسـامح رفتـاری، در تقابل و 

تضـاد قـرار می گیـرد.

سـوم: سكوالریسـم؛ كه یكی از مفاهیم رایج 
و مهم این عصر به شـمار می آید. سکوالریسـم، 

مقـررات  و  عمومـی  حـوزه  در  دیـن  یعنـی 

اجتماعـی نافـذ نیسـت، بلكـه در این جـا عقـل 

جمعـی حکومـت می کنـد. ایـن مسـئله هـم از 

حیطه هـای روشـنی اسـت که دیـن و مرجعیت 

نهـاد دینـی را تحـت فشـار قـرار می دهـد.

چهارم: كثرت گرایی و نسـبیت گرایی اسـت؛ 
مفاهیـم  معرفت شناسـی  بحث هـای  در  كـه 

بـر اسـاس  نهادهـای دینـی  روشـن دیـن و 

پشـتوانه ای کـه بـه گزاره هـای 

مطلـق مربـوط اسـت، مرجعیت 

پیـدا می کننـد. گزاره های مطلق 

از اطاق و ادعای حقیقت دین و 

گزاره هـای آن بـه عنوان حقیقت 

پشـتوانه  و  می شـوند  معرفـی 

نهادهـای  و  دینـی  مرجعیـت 

تلقـی می شـوند.  دیـن  حافـظ 

ایـن گزاره هـا بـا نسـبیت گرایی 

و کثرت گرایـی زیـر سـؤال قـرار 

گرفتـه و نیـز مرجعیـت دینـی 

چالـش  مـورد  را  روحانیـت 

اساسـی قـرار می دهنـد.

پنجـم: بحـث انتظـار بشـر از دیـن می باشـد؛ 
تفسـیر از دین و انتظار بشـر از دین در یک نگاه 

کارکردگرایانـه و سـودگرایانه مقبـول می افتـد، 

یعنـی دیـن باید در همیـن حیات دنیا و زندگی 

محـدود فوایـد خودش را نشـان دهد. 

شـکل های  بـه  پنج گانـه  مفاهیـم  ایـن 

مختلـف، هـر مقـدار جـای پـای خـود را در 

فضـای دینـی بـاز کنـد، نهـاد دیـن را بـه عنـوان 

گـروه مرجـع دینـی بـه چالـش خواهـد کشـید. 

همان گونـه کـه بـه نحـوی در غرب اتفـاق افتاد 

و رواج مفاهیـم مـدرن بـه تضعیـف مرجعیـت 

دینـی کلیسـا انجامیـد. بنابرایـن در آینده بنا بر 

قاعـده بـا اسـتقرار و گسـترش مفاهیـم مـدرن 

درگیـر خواهیـم شـد و دهه هـای گذشـته نیـز 

نشانگر تجربه روند رو به گسترش بوده ایم و به 

رغـم این که بـا انقاب اجتماعی در برابر مظاهر 

عصـر مدرن روبه رو گشـتیم، اما مفاهیم مدرن 

روحانیــت  چالــش  نخســتین 
اســت.  مدرنیتــه  بــا  مواجهــه 
جامعــه ایرانــی بیــش از یــک ســده 
مــدرن  دنیــای  بــا  ارتبــاط  درگیــر 
شــده  اســت. در ابتــدا مثــل هــر 
ارتباطــی از طریــق مســیر غالــب 
ســخت  بخش هــای  مغلــوب،  و 
عصــر مــدرن وارد جامعــه ایرانــی 
شــد، مثــًا تلگــراف و راه آهــن و ... 
این هــا بخش هــای ســخت عصــر 

بــود. مــدرن 
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رواج زیـادی یافتـه و ناخواسـته 

جایـگاه خودش را تثبیت كرده و 

زمینه هـای عرفی شـدن را فراهم 

سـاخته اسـت. عرفی شـدن یـا 

عرفی سـازی امـروزه تبدیـل بـه 

یـک جریـان عمومـی و جهانـی 

شـده و فراتر از اراده و میل افراد 

دارد. عرفی شـدن  قـرار  جوامـع 

کـه بـه نوعـی بـر جدایـی دین از 

سیاسـت و تقـّدس زدایـی از آن 

تأکیـد می کنـد، از نقـش دیـن 

منزلـت  کاهـش  بـر  و  کاسـته 

روحانیـت تأثیر می گـذارد. البته 

منظـور این نیسـت که کشـور ما 

در چرخـه عرفی شـدن قـرار دارد 

بلکـه یـک رونـد جهانـی اسـت و 

بـر کشـور ما تأثیـر می گذارد و به 

طـور طبیعـی آن قداسـت آمیختـه شـده با نهاد 

روحانیـت را تضعیـف کـرده و آن را کاهـش می 

. هد د

 بنابرایـن، سـؤال این كـه در مسـیر آینـده بـا 

ایـن جریان هـای فراگیر چه باید کرد؟ در پاسـخ 

گفتنـی اسـت، دسـت كم دو رویكـرد را می توان 

دنبـال كـرد: یـک، رویکـردی كه در نقـد مفاهیم 

مـدرن تـاش نمـوده اسـت و علیـه تثبیـت و 

اسـتقرار این مفاهیم مدرن ایستادگی می کند؛ 

دوم، بـه سـمت تولیـد مفاهیـم فرامـدرن رفته 

اسـت. ایـن رویكـرد بـا اقتباس برخـی مفاهیم 

مـدرن و دگردیسـی و تطـور در آن هـا مفاهیـم 

جدیـدی تولیـد می كند كه عاوه بر مقاومت در 

برابـر موج مفاهیم مدرن، امكان 

بیشـتری بـرای اقنـاع داراسـت. 

همان کاری که حضرت امام)ره( 

مقابـل جریـان مـدرن در عصـر 

خودشـان انجـام می دادند و آثار 

آن هم چنان باقی اسـت. ایشـان 

با ساخت وسـاز یـک مفهوم تازه، 

بـه جـای آن كـه مـا را وارد یـک 

مواجهـة متکلمانـه و انتقـادی 

بکنـد، میـدان بـازی مفاهیـم را 

عـوض کـرد. تغییر میـدان بازی 

مفاهیـم، دسـت كم موجـب این 

شـد مسـیری را كـه دوره پهلـوی 

در مدرنیسـم بـاز کـرده بود، دچار 

سـکته و وقفـه شـود. از ایـن رو،  

یـا  انتقـادی  چنان چـه جریـان 

جدی تـر  مفهوم سـاز  جریـان 

پیـش رود، امیـدواری نسـبت بـه تقویـت و یـا 

دسـت كم اسـتمرار مرجعیـت دینـی روحانیـت 

بیشـتر خواهـد بود.

 چالش دوم: هم زیستی روحانیت با قدرت
دومیـن چالـش مرجعیـت دینـی روحانیت، 

هم زیسـتی با قدرت اسـت. این هم زیسـتی به 

طـور معمـول آن معنویتـی کـه در فضای ذهنی 

جامعـه و تلقـی عمومـی وجـود دارد کاهـش 

می دهـد. در فرهنـگ و سـّنت مـا، درگیرشـدن 

بـا دنیـا، معنویـت را زایـل و یـا حفـظ آن را 

سـخت تر می کند. انسـانی که در متن تحوالت 

قـرار گرفتـه و می خواهـد معنویـت خـودش را 

حفـظ کنـد، بـه طـور طبیعـی بایـد پیچیده تـر 

نســبیت گرایی  و  کثرت گرایــی 
بحث هــای  در  کــه  اســت؛ 
معرفت شناســی مفاهیــم روشــن 
دیــن و نهادهــای دینــی بــر اســاس 
گزاره هــای  بــه  کــه  پشــتوانه ای 
مطلــق مربــوط اســت، مرجعیــت 
پیــدا می کننــد. گزاره هــای مطلــق 
از اطــاق و ادعــای حقیقــت دیــن و 
ــوان حقیقــت  ــه عن گزاره هــای آن ب
پشــتوانه  و  می شــوند  معرفــی 
نهادهــای  و  دینــی  مرجعیــت 
می شــوند.  تلقــی  دیــن  حافــظ 
گزاره هــا بــا نســبیت گرایی و  ایــن 
کثرت گرایــی زیــر ســؤال قــرار گرفتــه 
و نیــز مرجعیــت دینــی روحانیــت 
قــرار  اساســی  چالــش  مــورد  را 

می دهنــد.
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عمـل کنـد. روحانیـت تقـّدس و ایـن اصالـت 

خـودش را قبـًا در شـرایطی به دسـت آورده بود 

کـه در قـدرت به سـر نمی بـرد و بسـیار طبیعـی 

می باشـد، در شـرایطی که اآلن در قدرت اسـت، 

آسـیب پذیر شـود. به نظرمی رسـد، این موضوع 

یـک ریسـک بزرگـی اسـت کـه روحانیـت بنا به 

تکلیفـی کـه خودش احسـاس کـرده، وارد حوزه 

قـدرت سیاسـی شـود. اقامـه دیـن از تكالیـف 

روحانیـت اسـت كـه پـس از انقـاب تصور شـد 

بایـد از طریـق به دسـت گرفتـن قـدرت حاصـل 

شـود. ایـن امـر سـبب شـد روحانیت بخشـی از 

منزلت اجتماعی خودش را از دسـت بدهد و آن 

پیامـد را بـر جـان خریـده تا اقامه حدود شـرعی 

و اقامـه حکومـت دینـی کنـد.

پس از انقاب اسـامی و تأسـیس حکومت 

اسـامی، روحانیـت بـا پرسـش های اساسـی 

زیادی روبه رو شـد اگرچه از یک جایگاه ویژه ای 

در حكومـت  برخـوردار گشـت و 

تـوان تأثیرگـذاری آن را بیشـتر 

سـاخت. جایگاه ویـژه روحانیت 

بـا حضـور در بخش هـاى مهمى 

موجـب  حكومـت،  سـازمان  از 

تداخـل و تطابـق منابع و اهداف 

نهـاد روحانیت با نظام اسـامی 

و ایجـاد نوعـى تعلق و هم نوایى 

مهم تریـن  شـد.  آنـان  میـان 

روحانیـت  پیونددهنـده  عامـل 

تمایـات  سیاسـى،  نظـام  بـا 

ایدئولوژیـِك مبتنـى بـر فرهنگ 

بنابرایـن  بـوده اسـت.  شـیعى 

هم زیسـتی روحانیـت بـا حكومت اسـامی امر 

می باشـد. اجتناب ناپذیـری 

ایـن هم زیسـتی موقعیـت روحانیت را دچار 

دگردیسـی كـرد. از یـك سـو، مشـکاتی كـه در 

عرصه حکومت و حاکمیت دینی در محیط های 

اقتصـادی و اجتماعـی پدیـد می آیـد تأثیر خود 

را بـر جامعـه روحانیـت بـه عنـوان گـروه مرجع 

دینـی می گـذارد. بدیـن ترتیـب هـر مقـداری 

كـه حکومـت کارآمدتـر بشـود طبعًا آثـار مثبت 

خـودش را بـه همـان نسـبت بر گـروه مرجعیت 

دینـی گذاشـته و هر مقداری احیانـًا ناکارآمدتر 

باشـد، تأثیراتـش منفـی خواهـد بـود. امـروزه 

ناخواسـته میـان روحانیـت و مسـئله کارآمدی 

در جمهوری اسـامی پیوندی برقرار شـده است، 

یعنـی ایـن پیونـد، سـبب شـده کـه بـه همـان 

میزانـی کـه کارآمـدی جمهـوری اسـامی باال و 

پاییـن شـود، بـه همـان میـزان هـم قداسـت و 

مشـروعیت نهـاد روحانیت دچار 

قبـض و بسـط می شـود.

 ایـن واقعیـت را باید پذیرفت 

انقـاب  پیـروزی  از  بعـد  كـه 

اسـامی، روحانیـت بـه تدریـج 

وارد عصـر تصدی گـری سیاسـی 

شـد و بخشـی از ارکان حکومـت 

دینـی را بـر عهـده گرفـت. اگـر 

ماه هـای  در  را  قبًاروحانیـت 

رمضـان و محـرم می دیدیم و آن 

را در مکان هایـی مثـل حسـینیه 

و مسـجد و امثـال آن مشـاهده 

می کردیـم و اغلـب حضـورش به 

پذیرفــت  بایــد  را  واقعیــت  ایــن   
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  کــه 
اســامی، روحانیــت بــه تدریــج 
وارد عصــر تصدی گــری سیاســی 
شــد و بخشــی از ارکان حکومــت 
گــر  ا گرفــت.  عهــده  بــر  را  دینــی 
ماه هــای  در  را  قبًاروحانیــت 
رمضــان و محــرم می دیدیــم و آن 
را در مکان هایــی مثــل حســینیه 
و مســجد و امثــال آن مشــاهده 
می کردیــم و اغلــب حضــورش بــه 
یــک مــکان و یــک زمــان خاصــی 

می شــد مربــوط 
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یـک مـکان و یـک زمـان خاصی 

مربـوط می شـد، اما اكنـون از آن 

مکان و زمان سنتی خودش پا را 

فراتر گذاشـته و در همه زمان ها 

و در همـه مکان هـا مشـاهده 

می شـود. در هر جلسه ای حضور 

او را از نزدیـک لمـس می کنیـم، 

تلویزیـون  از  کانالـی  هـر  در 

بـا  بنابرایـن  می بینیـم،  را  او 

یـک پدیـده اجتماعـی روبـه رو 

هسـتیم كـه بنابـر تعبیـر برخـی 

بـا  روحانیـت  جامعه شناسـان، 

نوعـی »از جاکندگـی«  مواجـه 

شـده اسـت. ایـن از جاکندگی از 

یـک جهت پدیده مبارکی اسـت؛ 

چـرا کـه روحانیـت تـا بـه ایـن 

وضعیـت نمی رسـید نمی توانسـت بـه مقوالت 

بزرگ تـر زندگـی توجـه کـرده و از نزدیـک با امور 

نوعیـه و عمومـی انسـان معاصـر درگیـر شـود. 

از جـا و مـکان خـودش برخاسـت و در همـه 

جـا حضـور پیـدا کـرد و بـا ایـن كار نـه تنهـا بـه 

انتقاداتـی که روحانیت را به غیراجتماعی بودن 

متهـم می سـاخت پاسـخ داد، بلكـه در تحوالت 

اجتماعـی نیـز تأثیرگـذار شـد.

دیگـری  پیامدهـای  جاكندگـی  از  ایـن 

نیـز داشـت، چـرا كـه افزایـش حضـور و نقـش 

روحانیت در سـازمان های رسـمی مانند ادارات، 

دانشـگاه ها و حتی محافل نظامی می تواند دو 

بعد متناقض داشـته باشـد؛ از یک طرف باعث 

می شـود ارتباط روحانیت با قشـرهای مختلف 

پیونـد عینـی و نـه لزومـًا ذهنـی 

بیشـتر داشـته باشـد، امـا یـک 

اثـر مخـرب نیز خواهد داشـت و 

آن این کـه روحانیـت تبدیـل بـه 

کارمنـد شـود. در شـرایط فعلـی 

روحانیون از یک جایگاه ویژه ای 

برخوردارند كه از هم زیستی نهاد 

دیـن بـا سیاسـت حاصـل شـده 

اسـت، بنابراین تنهـا یک کارمند 

عـادی به شـمار نمی آینـد. وقتی 

اسـت؛  اداره  ایـن  در  روحانـی 

یعنـی تلقـی عمومـی بـر ایـن 

اسـت که او یـک قدرت مضاعف 

دارد، پـس مدیـر در نـگاه بـه او 

یـک ماحظاتـی دارد و همکاران 

او هم ماحظاتی دارند. از سـوی 

دیگـر، روحانـی کارمنـدی اسـت کـه از حقـوق 

خـود بایـد دفـاع کنـد؛ بنابرایـن قدرتـی ماورای 

قدرت سـایر همکاران خود خواهد داشـت. پس 

دیگـران ایـن را احسـاس تبعیـض می داننـد و 

روحانـی بـودن را یـک امتیـاز نامشـروع بـرای 

کارمنـد همکارشـان تلقـی می کننـد. حضـور 

فیزیکـی روحانیـون در سـازمان های رسـمی بـا 

افـت منزلـت و افـول اثرگذاری معنـوی و دینی 

روحانیـت همـراه خواهـد شـد. بدیـن ترتیـب 

رونـدی پیش رو خواهیم داشـت كه از یك سـو، 

بـه كاهش جایـگاه روحانی و معنوی روحانیت 

می انجامـد و از سـوی دیگـر، موقعیت و حضور 

او افزایـش خواهـد یافـت.

کــه  مقــداری  هــر  ترتیــب  بدیــن 
 
ً
کارآمدتــر بشــود طبعــا حکومــت 
آثــار مثبــت خــودش را بــه همــان 
نســبت بــر گــروه مرجعیــت دینــی 
 
ً
احیانــا مقــداری  هــر  و  گذاشــته 
تأثیراتــش  باشــد،  کارآمدتــر  نا
امــروزه  بــود.  خواهــد  منفــی 
و  روحانیــت  میــان  ناخواســته 
کارآمــدی در جمهــوری  مســئله 
شــده  برقــرار  پیونــدی  اســامی 
ــبب  ــد، س ــن پیون ــی ای ــت، یعن اس
کــه  کــه بــه همــان میزانــی  شــده 
کارآمــدی جمهــوری اســامی بــاال 
و پاییــن شــود، بــه همــان میــزان 
هــم قداســت و مشــروعیت نهــاد 
روحانیــت دچــار قبــض و بســط 

می شــود.
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 جامعه جوان و تغییر نسلی
چالش سـوم، كه روحانیت با آن روبه روسـت 

و همواره در حال گسترش است، مسائل مربوط 

به تغییر نسـلی اسـت. پدیداری نسـل جدید كه 

شـباهت كمتـری بـا خالقان و حافظـان انقاب 

داشـته و از درك متفاوتـی بـا آن هـا برخـوردار 

اسـت، بـر موقعیـت روحانیـت بـه عنـوان گروه 

مرجع تأثیر گذاشـته اسـت.  

جامعـه ایرانـی، یـک »جامعـه جوان« اسـت 

و خصلت های یک كشـور جوان را داراسـت. در 

ایـن جامعـه، جوانان در نقطـه چرخش تاریخی 

جابجایی نسلی قرار دارند و ظرفیت هاى مربوط 

به تحرك مانند شـور، هیجان، پویش و تكاپو را 

دارا هستند. از نظر دارا بودن احساسات و انرژى 

در نقطـه اوج منحنـى زندگـى 

خـود قـرار دارنـد. در همیـن حال 

ایده آل طلبـى  و  آرمان خواهـى 

در سرشـت جـوان جریـان دارد و 

او را بـه سـوى تغییـر اوضـاع بـه 

وضـع دل خـواه مى كشـاند. ایـن 

تنـو ع گرایـی، آنـان را بـه دنبـال 

چیزهـای تازه ای می كشـاند؛ چه 

در سـبک زندگـی، چه در معرفت 

و چـه در بـاور. از ثمـرات ایـن 

انتقـادی«  »تفکـر  تنوع طلبـی، 

نسـبت به وضع موجود و تمنای 

آینـده مطلـوب و آرمانـی اسـت. 

ایـن خصلت هـا به طـور طبیعی 

حـوزه دیـن را متأثـر می سـازد و 

روحانیـت را بـه عنـوان یک نهاد 

مرجـع دینـی بـه چالش می کشـاند. 

روحانیـت هنـوز یـک اقتدار جـدی به عنوان 

گـروه مرجـع دینـی  داراسـت و می توانـد حالت 

نسـبی پیـدا کنـد امـا در مواجهه با یـک جامعه 

جـوان باألخـره بحث هـای جدیـد پیـدا می کند، 

بحث هایی كه در زمینه نسل جوان در این چند 

سـال خیلی تعمیم و گسـترش پیدا کرده است. 

بنابرایـن اگـر بخواهـد مرجعیـت دینی خود را از 

دست ندهد باید در مواجهه با جوانان و جامعه 

جـوان، متفـاوت از گذشـته و بـه مقتضای فهم 

بـا  و آگاهی هـای دوران جدیـد و متناسـب 

ویژگـی انرژیـك آن عمل نمایـد. به طور طبیعی 

روایت هایـی کـه از دیـن ارائـه می کنـد، بایـد 

متفاوت از جامعه کهن سـال باشـد. روایت ها و 

برداشت هایی که از دین می کند 

بایـد بـه گونه ای باشـد تـا بتواند 

بـا آنـان ارتبـاط برقـرار نماید و با 

ایـن خصوصیـت انرژیک جوانی 

پیـدا  هم سـازی  و  هم خوانـی 

كنـد. هم چنیـن چـون جوانـان 

تنـوع  گـرا هسـتند، بایـد مجـال 

تنوع در رفتارهای دینی را ببینند؛ 

یعنـی منطقۀالفراغ های رفتاری 

اصالۀ االباحـه  نـگاه  و  دینـی 

ترتیـب  بدیـن  کننـد.  نـگاه  را 

روحانیـت  کـه  برداشـت هایی 

نبایـد  می دهـد  ارائـه  دیـن  از 

متصلـب و یا احیانًا غیرمنعطف 

باشـد، بلكه در این باره روحانیت 

بایسـتی نقدپذیر و پرسـش پذیر 

از  روحانیــون  فعلــی   در شــرایط 
یــک جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد 
کــه از هم زیســتی نهــاد دیــن بــا 
سیاســت حاصــل شــده اســت، 
کارمنــد  یــک  تنهــا  بنابرایــن 
عــادی به شــمار نمی آینــد. وقتــی 
اســت؛  اداره  ایــن  در  روحانــی 
یعنــی تلقــی عمومــی بــر ایــن اســت 
کــه او یــک قــدرت مضاعــف دارد، 
یــک  او  بــه  نــگاه  پــس مدیــر در 
او  همــکاران  و  دارد  ماحظاتــی 
هــم ماحظاتــی دارنــد. از ســوی 
کارمنــدی اســت  دیگــر، روحانــی 
کــه از حقــوق خــود بایــد دفــاع کند؛ 
بنابرایــن قدرتــی مــاورای قــدرت 
خواهــد  خــود  همــکاران  ســایر 

داشــت.
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باشـد. هـر یـك از ایـن ویژگی ها 

در  روحانیـت،  تعامـل  نـوع  و 

حفـظ یـا اقتدار مرجعیـت دینی 

روحانیـت در جامعـه می توانـد 

موجـب  احیانـا  و  اثرگـذار 

تضعیـف شـود. در حـال حاضـر 

روحانیـت،  و  حـوزه  داخـل  در 

وجـود  مختلفـی  جریان هـای 

دارد كـه نسـبت بـه پدیده هـای 

جدیـد بـه شـكل های مختلفـی 

رفتـار می كننـد. برخـی رویكـرد 

سنت اندیشـانه تری نسـبت بـه 

مقـوالت جدیـد دارند و برخی با انعطاف بیشـتر 

عمـل می كننـد. این کـه فضـای روحانیـت بـه 

کـدام طـرف پیـش خواهـد رفـت، ایـن مسـئله 

آینده پژوهانـه اسـت. به نظـر می رسـد فضـای 

روحانیـت تـا حد قابل توجهی به سـمت جریان 

انعطـاف حرکـت می کند و خواهد کرد. چنان که 

ورودی هـای حـوزه و مجموعه نسـل های جدید 

کـه در چنـد دهه اخیر به حـوزه آمده اند، حداقل 

جـای پایـی را برای جریـان منعطف باز کرده اند. 

ایـن جریـان منعطـف اآلن نسـبت بـه دو دهـه 

قبـل جدی تـر اسـت؛ یعنـی عناصـر بیشـتر و 

بنابرایـن صـدای  نیروهـای متکثرتـری دارد. 

یـک دیـن عقانـی بـا انـرژی منعطـف در عیـن 

التـزام بـه اصـول کان شـرعی و دینی بیشـتر از 

قبـل از روحانیـت شـنیده خواهد شـد و این امر 

می تواند نسـبت به آینده امیدوار کننده باشـد.

 فرجام سخن
بی گمـان موفقیـت روحانیـت  بـه شـرایط 

دارد؛  بسـتگى  جامعه پذیـرى 

جامعه پذیـرى مهم تریـن عامـل 

شـكاف هاى  برداشـتن  بـراى 

اجتماعـى در زمانـى اسـت كـه 

در  مشـخص  به طـور  نسـل ها 

حـال عوض شـدن هسـتند. اگـر 

پیشـین  نسـل هاى  الگوهـاى 

بـراى نسـل نوپدیـد اقناع كننـده 

نسـلى  شـكاف هاى  باشـد، 

تحمل پذیـر مى شـود و جامعـه 

دچـار بحـران هویـت نمى گـردد. 

در حـال حاضـر روحانیـت بخش 

قابل توجهی از منابع جامعه پذیری را در اختیار 

دارد كـه بایسـتی آن هـا را به فعالیت واداشـت. 

آموزش هـای  از  زیـادی  بخـش  مثـال  بـرای 

رسـمی و غیر رسـمی دینی با پشـتوانه حکومت 

انجـام می گیـرد. روحانیـت در بسـیاری از ایـن 

آموزش ها در مدارس و دانشگاه ها، محیط های 

اداری و رسـانه های عمومی به تبلیغ امر دینی 

می پـردازد. ایـن امکان نیازمند نوسـازی اسـت؛ 

زیـرا جامعـه همـواره در حـال افزایـش آگاهـی 

اسـت و روحانیـت بایـد بـه مقتضـای زمانه گام 

مؤثـر بـردارد.

از سـوی دیگـر، در حوزه هـای اخاقـی و 

رفتـاری روحانیـت بـه عنوان گـروه مرجع دینی 

بیشـتر مـورد توجـه قـرار می گیـرد؛ از آنان توقع 

مـی رود در پوشـش، گفتـار، نوشـتار، اخـاق، 

رفتـار و ... الگـو باشـند. عـاوه بـر آن زندگـی 

شـهری اقتضـای یـک نظـم و زمان شناسـی را 

دارد،  بنابرایـن نظـم، وقت شناسـی و رعایـت 

برداشــت هایی  ترتیــب  بدیــن 
ارائــه  دیــن  از  روحانیــت  کــه 
یــا  و  متصلــب  نبایــد  می دهــد 
 غیرمنعطــف باشــد، بلکــه 

ً
ــا احیان

بایســتی  روحانیــت  این بــاره  در 
نقدپذیــر و پرســش پذیر باشــد. 
گی هــا و نــوع  هــر یــك از ایــن ویژ
یــا  تعامــل روحانیــت، در حفــظ 
اقتــدار مرجعیــت دینــی روحانیــت 
و  اثرگــذار  می توانــد  جامعــه  در 
شــود. تضعیــف  موجــب  احیانــا 
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مقـررات، چیزهایـی اسـت کـه از روحانیـون در 

حـوزه رفتـاری انتظـار مـی رود. در حـوزه دینی، 

روحانـی نبایـد تصـور کنـد کـه او فقـط عالم به 

دیـن اسـت و دیگـران جاهـل؛ بایسـتی تحمـل 

نقدهـای شـدید، سـؤال ها و شـبهات جـدی را 

داشـته باشـد و از همـه مهم تـر معلومات دینی 

قوی تـری داشـته باشـد. 

چنان چـه نـوع برخـورد روحانیـت در مواجـه 

بـا سـایر اقشـار و گروه هـای اجتماعـی نیازمند 

یـک  نـوع بازسـازی های منطقـی اسـت، بایـد 

بـه ایـن بازسـازی ها توجـه نمود. اگر احسـاس 

کردیـم نوع معیشـت روحانیـت دچار تغییراتی 

شـده کـه نـگاه مـردم بـه او را عـوض کـرده، باید 

الگـوی معیشـت روحانیـت را مجـددا سـامان 

بدهیـم. از سـوی دیگـر، رابطـه بـه هم پیوسـته 

روحانیـت و کارآمـدی نظـام را منفک سـازیم و 

بـه مـردم توضیـح دهیـم کـه تازمی بیـن این 

دو موضـوع وجـود نـدارد؛ البتـه بـه گونـه ای که 

خـود روحانیـت همـواره خـودش را بـا کارآمدی 

نظـام گـره نزنـد و تصـور نکننـد کـه نظـارت و یا 

ایـراد بـر قـدرت سـامانه دین را به هـم می ریزد. 

بنابرایـن بایـد یـک فضـای آزادی را فراهـم 

کـرد و ایـن رابطـه و پیونـد غیـر مـازم را بـرای 

مـردم توضیـح داد، ایـن مسـئله در واقـع کمک 

می کنـد کـه روحانیت هم چنـان به عنوان گروه 

مرجـع باقـی بمانـد وگرنـه نهاد و گـروه دیگری 

مانند روشـن فکران مذهبی، مداحان و ذاکران،  

عرفان هـای نوظهور و گروه های صوفی منشـانه 

و... بـه تدریـج جایگزیـن آن شـده و مرجعیـت 

بـر عهـده می گیرنـد و یـک  را  ترویـج دیـن 

مسـلكی را متناسـب با خودشـان در میان مردم 

ترویـج می دهنـد. در حـال حاضـر بـا مراجعه به 

پیمایش هـای اجتماعـی کـه به انجام رسـیده، 

می تـوان گفـت کـه به رغم وجـود اختاالتی در 

مرجعیـت دینـی روحانیت، تاکنـون هنوز هیچ 

گـروه و نهـادی نتوانسـته قابلیت هـای خودش 

را بـرای مـردم ثابـت کنـد و آن هـا را قانـع کنـد 

کـه جایگزیـن قابل اعتمـادی برای روحانیت در 

مرجعیت دینی باشد. این جایگزینی، کار بسیار 

پیچیده و مهمی اسـت که احتمال نمی رود که 

بـه سـادگی اتفـاق بیفتد. البتـه روحانیت نباید 

زمینـه را بـرای ظهـور چنین رقبایی فراهم کند و 

باید آسـیب های خودش را رفع و برطرف نماید 

و نگـذارد ایـن اتفـاق نامبـارک بیفتد.

پی نوشت: 
* عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه 

اسـامی.
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