بیانیه گام دوم؛
نظریه دولت و روحانیت؛
طالب جوان و طرحی برای فردا
بیانیـه گام دوم را می تـوان یکـی از مهم تریـن اسـناد راهبـردی انقالب اسلامی
دانسـت کـه به مثابـه نقشـه راه ،اولویت هـا و جهت گیری هـای عمـده ملـت ایران
را در چهار دهـه آينـده تعییـن می کنـد .ایـن بیانیـه سـه اولویت اصلـی را به صورت
توأمان مطرح کرده اسـت :خودسـازی ،جامعه پردازی و تمدن سـازی .در بسـیاری
از مانیفسـت های اساسـی دنیـا ،بـه دلیـل تسـلط انگاره هـای مادی و تـک بعدی،
ً
عمدتـا بـر یکـی بعـد از ابعـاد زیربنایی حیات فردی و اجتماعی اشـاره شـده و یا به
یک مؤلفه خاص اصالت داده شـده اسـت .به عنوان مثال مانیفسـت کمونیسـت که
محسن جبارنژاد*

توسـط مارکـس و انگلس نوشـته شـد ،بـر تحلیلی مـادی و ماتریالیسـتی ابتنا یافته
اسـت .نیـز بر یـک طبقه خاص (طبقه کارگـر) تأکید می کنـد .هم چنين بر اصالت
جمـع اسـتوار اسـت .یـا در برخـی مانیفسـت هایی بـا رویکـرد لیبرالـی (کـه نقطه
اشـتراک آن بـا انگاره هـای سوسیالیسـتی اسـت) می بینیم که عالوه بـر انگاره های
ماتریالیسـتی را متصور می باشـد .اصالت فرد ،از اهمیت محوری برخوردار اسـت.
حـال آن کـه در بیانیـه گام دوم هـم مـاده و فیزیـک حضـور دارد ( بـدون آن که هر
کـدام به تنهایی اصالت داشـته باشـد) و هـم معنا و متافیزیک جایـگاه ویژه ای پیدا
می کنـد .هـم دنیـا اهمیـت دارد و هم آخرت .هـم فرد اهمیت پیـدا می کند ( تأکید
بـر خودسـازی) هـم جامعـه اهمیـت دارد ( جامعه پـردازی) و هـم فـرد و جامعه در
یـک نـگاه فراینـدی و نـه ایزولـه مورد توجـه قرار می گیرنـد و در افق تمدن سـازی
مـورد توجـه قـرار می گیرنـد( .تمدن سـازی) .لذاسـت کـه در بیانیـه هـر سـه بعد
خودسـازی ،جامعـه پـردازی و نظام سـازی بـه صورت توأمان آمده اسـت.

بـا نگاهـی بـه کلیـت بیانیـه

را طـرح نظریـه نظـام انقالبـی در
بیانیـه دانسـت یکـی از مراحـل
اساسـی در هـر انقلاب ،تبدیـل
نهضـت به نهاد یـا تبدیل انقالب
بـه نظم مسـتقر بـه ویژه در قالب
دولت اسـت .عمده کارشناسـان
و نظریـه پـردازان انقلاب بـر این
باورانـد کـه جامعـه آن گاه کـه
تکانه های شدید انقالب را پشت
سـر بگـذاد وارد مرحلـه ترمیدور
یـا فروکـش کـردن شـور انقالبی
مـی شـود و پـس از آن اسـت که

آن هـم در یـک شـرایط انقالبـی،
امـری مهمـل و یـا حداکثـر فاقد
معنـا دانسـته می شـود .البتـه
برخـی مارکسیسـت های منتقـد
سـرمایه داری نظیـر تروتسـکی
انقلاب دائمـی را بـرای غلبـه بـر
سازی
کاری دوران نظام
محافظه
ِ
ِ

پسـاانقالب پیشـنهاد می کنند و
برخـی دیگـر انقلاب در انقلاب
را پیشـنهاد می دهنـد .ایـده ای
کـه انقالب اسلامی بـرای دولت
سـازی در گام دوم خود(چهـل
سـال دوم) پیشـنهاد می    دهد،
نظریـه "نظـام انقالبی" اسـت.

دوران نظام سازی آغاز می شود.

ً
ً
معمـوال با بحران
اصـوال در تلقـی رایـج ،انقالب
سیاسـی آغـاز مـی شـود و بـا سـامان سیاسـی

روشـن فکری و محـو انقالب از افـق تأمل ورزی
در باب دولت

بـه پایـان می رسـد .درواقـع انقلاب زمانی آغاز

یکـی از غفلت هـای بـزرگ روشـن فکران در

می شـود که قدرت سیاسـی انحصاری دولت در

نظریه پـردازی در بـاب دولـت در ایـران ،غفلـت

بوتـه آزمـون قـرار می گیرد و شکسـت می خورد

ً
اصـوال نظریه پردازی
از انقلاب اسلامی اسـت.

و هنگامـی بـه پایـان می رسـد کـه همان قدرت

در بـاب دولـت در یـک نظـام انقالبـی ،بسـیار

دوبـاره بـه دسـت رژیم جدید ،اسـتقرار می یابد.

متفـاوت از نظریه پـردازی در یـک نظـام غیـر

بنابرايـن ،انقلاب جریانـی موقـت ،غیـر دائمی

انقالبـی اسـت؛ چـه این کـه سیاسـت و امـر

و پایان پذیـر اسـت .طبـق ایـن تلقـی  ،انقلاب

سیاسی و به تبع دولت( به عنوان نقطه کانونی

نوعـی بـی ثباتـی و آنارشـی محسـوب مـی

سیاسـت) ،آن گاه کـه در نسـبت بـا انقالب فهم

شـود حـال آن کـه نظـام سـازی بـا نوعـی ثبات

شـود ،تحـوالت مهمـی را موجـب خواهـد شـد.

همـراه اسـت ،لـذا انقلاب و نظـم ،توأمان قابل

بـه عنـوان مثال انقالب اسلامی ایـران ،موجب

جمـع نیسـتند و وضعیتـی پارادوکسـیکال را

شـکل گیری نسـل جدیـدی از نظریـات انقلاب

بـهار 1398

می تـوان نقطـه کانونـی بیانیـه

در بیانیــه گام دوم هــم مــاده
و فیزیــک حضــور دارد (بــدون
آنکــه هــر کــدام بــه تنهایــی
اصالــت داشــته باشــد) و هــم معنــا
و متافیزیــک جایــگاه ویــژهای
پیــدا میکنــد .هــم دنیــا اهمیــت
دارد و هــم آخــرت .هــم فــرد
اهمیــت پیــدا میکنــد ( تأ کیــد بــر
خودســازی) هــم جامعــه اهمیــت
دارد (جامعهپــردازی) و هــم فــرد
و جامعــه در یــک نــگاه فراینــدی
و نــه ایزولــه مــورد توجــه قــرار
میگیرنــد و در افــق تمدنســازی
مــورد توجــه قــرار میگیرنــد.
(تمدنســازی) .لذاســت کــه در
بیانیــه هــر ســه بعــد خودســازی،
جامعــه پــردازی و نظامســازی بــه
صــورت توأمــان آمــده اســت.

سـخن گفتـن از نظریـه دولـت

شماره ششم

بیانیـه گام دوم و پارادوکـس
نظم -انقالب

شـکل می دهـد و لـذا هـر گونـه
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

و نظریـه دولـت هـم هسـت؛

شـد و تحوالتـی جـدی در ایده ها
و نظريـات برخـی از مهم تریـن
نظریه پـردازان انقلاب چـون
اسـکاچپول و دیگـران را رقـم
زد .یـا انقالب هـای عربـی
طـی سـال های  2011ـ  2012در
کشـورهای مصـر ،تونس و لیبی
باعث شـد تا فقه اهل سـنت که
تـا پیش از ایـن ،یک فقه امنیت
محور باشـد ،در آسـتانه چرخشی
پارادایمیـک و رو بـه سـوی فقـه
عدالـت محـور قرار گیرد .این که
قیـام علیـه حاکـم ظالم و فاسـد
و انقلاب علیـه او کـه کمتـر در
میـان رجـال دینـی اهـل سـنت

انقالبهای عربی طی سالهای
 2011ـ  2012در کشورهای مصر،
تونس و لیبی باعث شد تا فقه
اهل سنت که تا پیش از این،
یک فقه امنیت محور باشد ،در
آستانه چرخشی پارادایمیک و
رو به سوی فقه عدالت محور قرار
گیرد .این که قیام علیه حا کم
ظالم و فاسد و انقالب علیه او
که کمتر در میان رجال دینی اهل
سنت یافت می شود ،به یکباره
تبدیل به یک مسئله جدی
میشود ،نشان از اهمیت و تآثر
انقالب و ضرورت حضور آن در
افق نظریهپردازی در باب دولت
است.

یافـت مـی شـود ،بـه یک بـاره

ً
اصـوال نهادگرایـی
چـه این کـه
جدیـد کـه از اواخـر دهـه هفتـاد
میلادی نظریـه دولـت را در
کانـون تاملات خـود قـرار داده،
در واکنـش بـه رفتارگرایـی و
غفلـت از رویکردهـای نهـادی به
سیاسـت و دولـت شـکل گرفت.
البتـه این کـه خـود نهادگرایـی
ً
اساسـا تا چه حد توانسـته
جدید
بـه طـور بنیـادی بـه نهـاد دولت
بیندیشـد و یـک نظریـه دولـت
هنجـاری و تجویـزی ارائـه دهد،
بحـث دیگـری اسـت ،چنانکه به
بـاور برخی منتقـدان ،وجه تفوق
نهادگرایـی جدیـد نسـبت بـه

تبدیل به یک مسـئله جدی می شـود ،نشـان از

رفتارگرایـی صرفـا جابه جایـی حـوزه پژوهش از

اهمیـت و تآثـر انقلاب و ضـرورت حضور آن در

فـرد بـه دولـت اسـت و نه تحولـی عمیق در فهم

افـق نظریه پـردازی در بـاب دولـت اسـت.

از سیاسـت و دولـت.
ایـن مسـئله امـا دلیل دیگـری هم دارد و آن

این که ایده های عمده روشـن فکران ایرانی
ً
عمدتا اقتباسـی بوده و
در بـاب نظریـات دولـت

بیشـتر سیاسـی اسـت تا این که پای در سـاحت

حداکثـر در طلـب و تمنای دولت مدرن متوقف

اندیشـه داشـته باشـد .انقالب هراسی پوپری را

می مانـد و فاقـد هـر گونـه طرح ایجابـی بدیع و

می تـوان یکـی از اصلی تریـن علـل روی گردانی

متناسـب با زیسـت بوم ایرانی اسلامی اسـت،

روشـن فکران از تامل در نسـبت انقالب و نظریه

بـه نظـر دو دلیـل دارد :اول ،بـه سـیطره دانـش
سیاسـی اثباتـی در ایـران بـر مـی  گـردد .دانش
ً
ذاتـا یـک دانـش محافظه کار
سیاسـی اثباتـی

دولـت دانسـت .ایـن گزاره کـه دوران انقالب ها
ً
عمدتا سیاسی به
به سـرآمده( که گزاره ای اسـت

ً
عمال
جهـت حفـظ وضـع موجود) باعث شـده تا

اسـت و نه تنها به انقالب نمی اندیشـد و حتی

انقلاب و انقلاب اندیشـی از افق نظریه پردازی

ضـدِ اندیشـه ورزی دربـاره انقلاب محسـوب

در بـاب دولـت محـو شـود .البتـه ایـن روی

می شـود ،بلکه ضـد نظریه پـردازی درباره دولت

گردانـی آن گاه کـه از جانب روشـن فکران لیبرال

تعبیـری ،همیـن موضـع و سـخن را نیـم قـرن

از دولت سـازی ،نظام سـازی و جامعه پـردازی

بعـد از پوپـر ،کسـانی در ایران بـه زبان می آورند

سـخن گفت.
ً
آنچـه تـا بدین جا عنوان شـد ،الزاما نه پاسـخ

متروپلانـد و درگیـرِ یـک انقلاب نجاتبخش(

بـه ایـن پرسـش کـه "چگونـه می تـوان از جمع

که از اهالی سـرزمینهای چپاولشـده از سـوی
انقلاب اسلامی ایـران) کـه صحنـه جهانـی را
بـه نفـع ملتهـای تحـت سـتم دگرگـون کـرده
اسـت ،بودهاند.

توأمـان نظـم و انقلاب سـخن گفـت؟" بلکـه
ً
صرفـا تـذکاری اسـت بـه اهمیـت این پرسـش
کـه کمتـر بـدان توجه می شـود .پرسشـی که در
پرتو الهام بخشـی ،پرسـش آفرینی و افق گشایی

گام دوم و نظریه نظام انقالبی

رهبـر انقلاب در بیانیـه گام دوم ،نظریـه

انقلاب اسلامی ،می توانـد بـه صورتـی جـدی
ً
خصوصـا طلاب
بـرای مـا( بـه ویـژه روحانیـت

نظـام انقالبـی را بـه مثابـه الگـوی دولت در گام

جـوان بـه عنـوان یکـی از مخاطبـان اصلـی این

دوم انقلاب پیشـنهاد می کنـد و در فرازي مهم

بيانيـه) در نظریه پـردازی دربـاره دولـت مطـرح

چنیـن بیان مـی دارد:

شـود .اهمیـت ایـن پرسـش ،بـه نظـر از پاسـخ

"انقلاب اسلامی پـس از نظامسـازی ،بـه

بـه آن مهم تـر اسـت ،طـرح چنیـن پرسـش نـه

رکود و خموشـی دچار نشـده و نمی شود و میان

تنهـا منفعالنـه نیسـت کـه از اسـاس می توانـد

جوشـش انقالبـی و نظـم سیاسـی و اجتماعـی

زمیـن بـازی را تغییـر دهد و میدانـی فراخ برای

تضـاد و ناسـازگاری نمی بینـد ،بلکـه از نظریّ ـه

نظریه پـردازی دربـاره دولـت در ایـران معاصـر

نظـام انقالبـی تـا ابـد دفـاع می کند".

فـراروی ما بگشـاید.

صحبـت از جوشـش انقالبـی ،آن هم درسـت
در زمانـی کـه مـا با یک نظم و سـامان سیاسـی

روحانیت و نظریه نظام انقالبی

ً
تقریبـا می تـوان جـزو
واژه روحانیـت را
واژگان مبهـم و سـیال و غیـر

مواجهیـم ،امـری غریـب بـه نظر
می رسـد! ایـن ایـده بـی تردیـد،
انقلاب دائمـی هـم نخواهد بود
کـه جریـان بـی پایـان تعارضات
اجتماعـی طبقاتـی
و تغییـرات
ِ

محسـوب شـود .پس آن گاه این
سـؤال مطرح می شـود که منظور
از انقالب در نظریه نظام انقالبی

انقــاب اســامی پــس از
نظامســازی ،بــه رکــود و خموشــی
دچــار نشــده و نمیشــود و میــان
جوشــش انقالبی و نظم سیاســی
و اجتماعــی تضــاد و ناســازگاری
نمیبینــد ،بلکــه از ّ
نظریــ ه نظــام
انقالبــی تــا ابــد دفــاع میکنــد.

قابـل اجمـاع دانسـت مگر آن که
بـر مبنـای اصطالحـی و رایـج آن
توافقـی صورت بگیـرد .منظور از
روحانیـت در این جا یک کاسـت
یـا طبقـه اجتماعی در کنار سـایر
طبقات اجتماعی نیسـت .شهید
بهشـتی دربـاره مفهوم روحانیت

شماره ششم

اسـت طبیعی اما تعجب این جاسـت که بنا به

ایـن نظریـه وجـود دارد کـه می تـوان در افق آن
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عباراتـی دارد کـه نشـان می دهـد ایـن مفهـوم،

روحانیـت ،جامعـه روحانیـت .سـر کلمـه هـم

یـک مفهـوم وارداتـی اسـت و

کـه نمی شـود این قـدر ایسـتاد.

اصالتـی در فرهنـگ اسلامی

سـعی کنیـم محتـوا را درسـت

نـدارد و دربـاره آن این چنیـن
بیـان مـی دارد:
"در اسلام و فرهنـگ اصیـل
اسلام ،مـا روحانـی و روحانیت
نداریـم .آنچـه در فرهنـگ اصیل
اسلام داریـم عالـم اسـت؛ عالم

در اسالم و فرهنگ اصیل اسالم،
ما روحانی و روحانیت نداریم.
آنچه در فرهنگ اصیل اسالم
داریم عالم است؛ عالم متعهد،
آ گاه ،فقیه .روایات ما در زمینه
روحانی و روحانیت نیست.
بلکه در زمینه علماست.

متعهـد ،آگاه ،فقیـه .روایـات ما
در زمینـه روحانـی و روحانیـت

کنیـم .اکنـون وقتـی می گوییم
روحانیـت ،یعنی علمای صاحب
علـم و تقـوا کـه توانایـی الگـو
بـودن بـرای جامعـه را داشـته
باشـند ،الگـو در اندیشـه خالـص
اصیـل اسلامی و الگـو در عمـل
اسلامی".
روحانیت در مبارزه با انقالب

نیسـت .بلکه در زمینه علماسـت .واژه روحانی

اسلامی نقـش خطیر رهبـری نهضت را بر عهده

از واژه هایـی اسـت کـه از آیین هـای هنـدی و

داشـته اسـت .این کـه حـوزه را مـادر انقلاب

بعـد زرتشـتی و مسـیحی بـه جامعه مـا منتقل

دانسـته اند ،پربی راه نیسـت .حوزه و روحانیت

شـده اسـت ،بـه خصـوص ایـن را آدم در جامعه

همـان طـور کـه در بـه ثمـر نشسـتن انقلاب

مسـیحیت خیلـی خوب و روشـن مـی بیند ،آن

اسلامی نقـش ویـژه ای داشـت ،در تـداوم آن

هم در مسـیحیت کلیسـای کاتولیـک .در آیین

نقشـی بی بدیـل خواهـد داشـت .ایـن نقـش به

مسـیحیت کیسـای کاتولیک ،پاپ و کشـیش

ویـژه در نسـبت با نظریـه نظام انقالبی ،اهمیت

هـا ،موجـودات روحانـی هسـتند ،مثـل این که

خاصـی پیـدا می کند.

یـک پارچـه روح انـد ،از ايـن رو ازدواج هم نباید
بکننـد ،ولـی در اسلام این گونـه نیسـت".

هدایت سیاسی روحانیت و نظریه نظام انقالبی

بـا پيش فرضـي كه اشـاره شـد ،مـا در جامعه

از نظـر رهبـر انقلاب ،روحانیت سـه کارویژه

بـا یـک مفهومـی به نام روحانیـت مواجهیم که

مهـم دارنـد :هدایـت دینـی ،هدایت سیاسـی و

یـک درک عمومـی و ارتـکازی از آن وجـود دارد

خدمـات اجتماعـی 1.ایشـان در ترجمـان نظریه

و می تـوان بـرای ادامـه بحـث ،همیـن تلقـی را

نظـام انقالبـی در اندیشـه رهبـر انقلاب را بـه

مبنا قرار داد .شـهید بهشـتی با اتکای به همین

یـک معنـا می تـوان "دولت اسلامی" دانسـت.

درک عمومـی ،قدری آن را مفهوم پردازی علمی

حضـرت آیـۀاهلل خامنـه ای در فراینـد پنـج

می کنـد و این چنیـن مـی آورد" :بـه هـر حـال

مرحلـه ای تمدن سـازی و یـا حرکـت بـه سـوی

بخواهیـم یـا نخواهیـم ،این واژه بـه فرهنگ ما

تمـدن اسلامی ،سـومین موقـف از مواقـف

هـم آمـده اسـت.امروز مـی گوینـد :روحانیون،

تمدن سـازی را دولـت اسلامی می داننـد.

نظـام انقالبـی بـدون فرض روحانیـت انقالبی و

سـازی و جامعه پردازی را نیز دارد .چنین تلقی

حـوزه انقالبـی ،مفهومی غیر قابل تحقق اسـت.
ً
عمیقـا متعهـد بـه اسلام
روحانیـت انقالبـی،

از اسلام را مـی تـوان اسلام انقالبـی هـم نـام
نهـاد .بدیهـی اسـت کـه نظریـه نظـام انقالبـی

سیاسـی اسـت .در ایـن نـگاه ،اسلام صرفا یک

بـه شـدت بـر فهـم اسلام انقالبـی ابتنـا یافتـه

دیـن فـردی شـخصی اخالقـی نیسـت .بلکـه
ً
عمیقـا ابعـاد اجتماعـی پیـدا می کنـد .حتی در

اسـت .بـه تعبیـر دقیق تـر ،اسلام انقالبـی،
روح یـک نظـام انقالبـی اسـت و ایـن قرائـت از

بحث ابعاد اجتماعی باید به این مسـئله توجه

اسلام اسـت که در تمامی حوزه های سیاسـی(

داشـت که کارکرد و دایره شـمولی که روحانیت

اعـم از سیاسـت خارجـی و سیاسـت داخلـی)،

انقالبـی بـرای اسلام در نظـر می گیـرد ،بسـی

فرهنگـی ،اقتصـادی و اجتماعـی ،جهت و معنا

گسترده تر از رویکردی است که دین را به مثابه

می بخشـد.

یـک نهـاد اجتماعـی تعریـف می کنـد امـا یـک

بــا تصویــر ایــده نظــام انقالبــی فــراروی

نهـاد اجتماعـی غیـر حکومتی و غیر نظام سـاز.

روحانیــت بــه ویــژه در ســال های پــس از

در برخـی تلقـی هـا از دین( به ویـژه تلقی هایی

انقــاب و به خصــوص در گام دوم انقــاب

کـه تحـت تأثیـر مباحـث جامعه شناسـی دین

اســامی کــه محوریــت خــود را نظریــه نظــام

اسـت) ،اسلام یـک نهـاد اجتماعـی اسـت ،اما

انقالبــی قــرار داده ،کارکــرد روحانیــت در ایــن

نهـادی کـه کارکردهـای محـدود اجتماعی دارد

مواجهــه جدیــد ،دســت خوش تحــوالت

ً
کامال مشـخصی بدان
و وظایـف

محـول شـده اسـت نظیـر نهـاد
خاص
خیریـه که متولی کارهای
ِ
غیرحکومتی در جامعه است و یا
نظیـر نهـاد آمـوزش و پرورش که
گرچـه کارکردهای گسـترده تری
نسـبت به نهادهـای خیریه دارد،
امـا محـدود بـه موضـوع خاصی
اسـت .اكنون در تلقی انقالبی از
حـوزه و روحانیـت  ،دیـن نه تنها
یک امر فردی و شخصی نیست،
ً
اجتماعی
صرفـا یـک نهـاد
بلکـه
ِ

فراوانــی شــده اســت؛ چنان کــه
ا كنــون در تلقــی انقالبــی از
حــوزه و روحانیــت ،دیــن نــه
تنهــا یــک امــر فــردی و شــخصی
ً
نیســت ،بلکــه صرفــا یــک نهــاد
اجتماعـ ِـی عمومـ ِـی غیــر حکومتــی
هــم محســوب نمیشــود
بلکــه صالحیــت و کفایــت
ساختارســازی ،نظــام ســازی و
جامعــه پــردازی را نیــز دارد .چنیــن
تلقــی از اســام را مــی تــوان اســام
انقالبــی هــم نــام نهــاد.

در آینــده نیــز بیشــتر خواهــد
شــد .کارکردهــای روحانیــت را
در یــک تقســیم بندی تــوان
بــه دو نــوع کارکــرد تقســیم
کــرد :ســنتی و موقعیتــی.
کارکردهــای

موقعیتــی

روحانیــت بــه آن دســته از
وظایــف و کارکردهــا اشــاره دارد
کــه بــر حســب موقعیــت هــای
تاریخــی آفریــده می شــوند.
همــکاری یــا مخالفــت بــا قدرت

شماره ششم

عینـی نظریـه نظـام انقالبـی دانسـت .نظریـه

بلکـه صالحیـت و کفایـت ساختارسـازی ،نظام
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عمومی غیر حکومتی هم محسـوب نمی شـود
ِ
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حاکــم ،مصانعــه و یــا تصدی گــری روحانیــت

فرصت طلـب در درون ،انحـراف یافتـن مسـیر
ً
مشـخصا
نیسـت ها و ابهـام طرح هـای آینـده.

کارکردهــای موقعیتــی او هســتند کــه بنــا

آسـیب اخیـر ،یعنـی نداشـتن طـرح و برنامـه

بــر شــرایط تغییــر مــی یابنــد 2پــس از انقــاب

بـرای آینـده را می تـوان یکـی از مهم تریـن

اســامی ،کارکردهــای موقعیتــی روحانیــت رو

آسـیب هایی دانسـت کـه یـک نهضـت انقالبی

بــه گســترش بــوده اســت .ایــن مســئله شــاید

را تهدیـد می کنـد.

در

عرصــه

سیاســت ورزی،گونه هایی

از

بــه دو جهــت بــوده اســت :اول بــه دلیــل نــوع

ایشـان در کتاب بررسی نهضت های اسالمی

تلقــی متفاوتــی کــه از اســام و در فضــای

در صدسال اخیر ،به نکات مهمی در مورد ابهام

روشــن فکری دینــی مجـ ِّ
ـدد ( 3کــه پرچــم داری

طرح هـای آینـده بـرای اداره و پیشـبرد انقلاب

آن بــا ســیدجمال الدین اســدآبادی شــروع

اشـاره می کنـد .شـهیدمطهری همـان موقـع از

مــی شــود و در امــام بــه اوج می رســد و بــا

روحانیـت بابـت کوتاهـی و کاهلـی در ارائـه و

وضــوح بــاال و جزئیــات زیــادی بســط و تکویــن

تدویـن ایـن طـرح و برنامه انتقاد می کند و می

می یابــد)؛ دوم ،بــه دلیــل این کــه اقتضائاتــی

گویـد :روحانیـت آن گـروه مهندسـی اجتماعی

کــه فــراروی روحانیــت در حــوزه حکمرانــی بــه

مـورد اعتمـاد جامعـه اسـت که بـه علل خاصی

وجــود آمــد.

در ارائـه طـرح آینـده کوتاهـی کـرده و الاقـل به
طـور کامـل و بـه امضـا رسـیده

ابهـام در طـرح آینـده نهضت؛
مسئولیت روحانیت
شـهیدمطهری

در

بحـث

آسیب شناسـی انقالب اسلامی
بـه نـکات مهمی اشـاره می کند.
ایشـان بـا توجـه دادن بـه ایـن
نکتـه کـه نهضت هـا نیـز ماننـد
پدیـده هـای دیگـر ممکن اسـت
دچـار آفـت زدگـی شـوند ،از
برخـی آفت هـا و آسـیب های
انقلاب نـام می بـرد نظیـر نفـوذ
اندیشه های بیگانه ،تجددگرایی
افراطـی ،ناتمام گذاشـتن آرمـان
نهضت هـا ،رخنـه و نفـوذ افـراد

ارائـه نـداده اسـت .البتـه اسـتاد
شـهیدمطهری در بحـث
آسیب شناسـی انقلاب اسلامی
بـه نـکات مهمـی اشـاره می کنـد.
ایشـان بـا توجـه دادن بـه ایـن
نکتـه کـه نهضت هـا نیـز ماننـد
پدیـده هـای دیگـر ممکـن اسـت
دچـار آفـت زدگـی شـوند ،از برخی
آفت ها و آسیب های انقالب نام
می بـرد نظیـر نفـوذ اندیشـه های
بیگانـه ،تجددگرایـی افراطـی،
آرمـان
ناتمام گذاشـتن
نهضت هـا ،رخنـه و نفـوذ افـراد
فرصت طلـب در درون ،انحـراف
یافتـن مسـیر نیسـت ها و ابهـام
طرح هـای آینـده.

مطهـری ضمـن انتقـادی کـه
از روحانیـت در ایـن خصـوص
دارد ،امکان هایـی را بـه ویـژه در
فرهنگی میراث اسلامی
منابـع
ِ
می بینـد کـه تـوان و ظرفیـت

الزم را بـرای تصفیـه و اسـتخراج
راهبردهـای اداره آینـده انقلاب
دارد .ایشـان در ایـن خصـوص
می گویـد :مـا خوشـوقتیم و
خـدا را سـپاس گزار کـه از نظـر
مـواد خـام فرهنگـی فوق العـاده
غنـی هسـتیم ...تنهـا کاری کـه
بایـد بکنیـم اسـتخراج و تصفیه

اسـت .از سـیاق عبـارات شـهید مطهـری چنین

روحانیـت نقـش مهمـی در نهضت های منتهی

بـه دسـت می آیـد اتـکای صـرف بـه مـواد خـام
ً
لزومـا نمی توانـد طرحـی بدیـع بـرای
فرهنگـی

بـه انقلاب اسلامی و هم چنیـن نقـش پررنگ
و بی بدیلـی در تحقـق پیـروزی انقالب اسلامی

آینـده انقلاب رقـم بزند ،چنان که پراگماتیسـم

بـر عهـده داشـته اسـت و لـذا نقـش مهمـی

عمـل بـدون پشـتوانه
کـور و اتـکای صـرف بـه
ِ

نیـز در آینـده آن( بـه ویـژه در چلـه آینـده کـه

نظـری نیـز به طریق اولی نخواهد توانسـت این

توجـه ویـژه ای بـه نظریـه نظـام انقالبـی در آن

طـرح را موجـب شـود .به نظـر آنچه که می تواند

شـده اسـت) دارد .نقـش آینـده روحانیـت در

ایـن طـرح را رقـم بزنـد ،چیـزی شـبیه راهبـرد

نسـبت بـا انقلاب اسلامی بـه مراتـب خطیرتر

یـا ایدئولـوژی اسـت .در راهبـرد و ایدئولـوژی،

و حسـاس تر از نقـش گذشـته او در نسـبت بـا

نسـبتی منطقـی میـان نظـر و عمل وجـود دارد

انقلاب اسـت .اسـتاد مطهـری ایـن اهمیـت را

و آن منابـع فرهنگـی خـام کـه اسـتاد مطهـری

این گونـه بیـان می کنـد :بـرای ما کافی نیسـت

اشـاره می کنـد تا هنگامـه تحقق عینی ،تعقیب

کـه پیوسـته بیاییـم درباره روحانیت و گذشـته

ً
اصـوال بـه شـدت بـه
و دنبـال می شـود .نظریـه

انقلاب بحـث کنیـم و خودمان را سـرگرم کنیم

واقعیـت و امـر انضمامـی توجـه دارد منتهـا

کـه روحانیـت چنین نقشـی در گذشـته داشـته

سـعی مـی کنـد بـه آن معنا و انسـجام ببخشـد

اسـت .گذشـته گذشـت .باید فکری برای آینده

و از ایـن رهگـذر رابطـه ای دو سـویه میان نظر و

کـرد ایشـان بـر ایـن بـاور اسـت کـه انقلاب در

عمـل برقـرار می کنـد.

آینـده نیـاز زیـادی بـه روحانیـت دارد و ایـن را
مـا امـروز کـه بعـد از گذشـت چهل سـال از ایـن

روحانیت و طرحی برای فردا

ً
کاملا درک می کنیم و
صحبت هـا می شـنویم،

همان گونـه كـه اشـاره شـد ،کـه طبـق بیانیه

به اهمیت آن آگاه هسـتیم .اسـتاد مطهری در

گام دوم ،نظریه نظام انقالبی مسـئول پیشـبرد

اوایـل انقلاب بـه صراحـت تأکیـد می کنـد که

انقلاب اسلامی در گام دوم و چهـل سـال

روحانیـت بایـد در وضـع خـود ،تجدید نظر کند،

ً
اصـوال
آتـی انقلاب اسـت .انقلاب اسلامی،

چـون آینـده انقلاب بـاز هـم بایـد روی دوش

پیونـدی ناگسسـتنی بـا روحانیـت دارد .بـه

روحانیـت باشـد .تأکیـد مطهـری بـر این کـه

تعبیـر اسـتاد مطهـری ،هدف هـای روحانیـت،

مسـئولیت پرچـم داری انقلاب بایـد متوجـه

یعنـی هدف هـای ایـن نهضـت و هدف هـای

روحانیـت باشـد بـه ایـن دلیل اسـت کـه از نظر

ایـن نهضـت یعنـی هدف هـای روحانیـت.

وی ،اگـر ایـن پرچـم داری از روحانیـت گرفتـه

لـذا ایـن طـرح یعنـی نظریـه نظـام انقالبـی و

شـود و به دسـت طبقه روشـن فکر بیفتد ،پس

شماره ششم

اسـت کـه مسـتلزم بیداردلـی ،کار و صرف وقت

در وهله اول ،متوجه سـازمان روحانیت اسـت.
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و تبدیـل مـواد خـام بـه مـواد قابـل اسـتفاده

تحقـق آن (کـه خـود مراحـل گوناگونـی دارد)،
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

از گذشـت یـک نسـل ،اسلام به کلـی مسـخ

توجــه نکنــد ،بــی تردیــد آینــده را خواهــد باخت

می شـود .لـذا وی بـر ایـن باور اسـت کـه در این

و مقهــور واقعیت هــای پرشــتاب اجتماعــی

خصـوص همیـن روحانیـت را بایـد اصلاح کرد

خواهــد شــد .امــروزه متأســفانه ظرفیــت

نـه این کـه ایـن را محـو کنیـم و یک چیـز دیگر

عظیــم و میــراث ســترگ فقهــی حوزه هــای

جایـش بگذاریـم و نـه این کـه ایـن را به همین

علمیــه ،چنــدان مهیــای پاســخ گویی بــه

وضعـی کـه هسـت ثابـت نگـه داریم.

پرســش های مهــم دربــاره دولــت نشــده اســت
و بنــا بــه تعبیــری مــا اکنــون بــا چهل ســال

روحانیـت و تجدیـد نظـر در اولویت هـا؛ تأملـی
مجدد در نظریه دولت(الگوی حکمت متعالیه)
یکــی از مــواردِ بــه تعبیــر اســتاد مطهــری

اصــاح وضــع روحانیــت ،تأملــی مجــدد در
اولویت بندی هایــی

اســت

کــه در افــق فکــر روحانیــت
وجــود داشــته و دارد .ایــن
مســئله از آن رو اهمیــت دارد
کــه از طرفــی بیــان شــد کــه
بــار اصلــی راهبــری انقــاب
اســامی هم چنــان بــر دوش
روحانیــت اســت و از طــرف
دیگــر ،یکــی از مهــم تریــن
مســائلی کــه امــروزه بــا آن
مواجهیــم و جدی گرفتــن آن،
نقشــی بــی بدیــل در تثبیــت
آینــده انقــاب خواهــد داشــت،
همیــن بحــث دولــت ،نظریــه
دولــت ،دولــت اســامی و نظریه
نظــام انقالبــی( بــه مثابــه ایــده
پشــتیبان دولــت اســامی در
عصــر حاضــر) اســت .روحانیــت
اگــر بــه مســئله دولــت ســازی

نااندیشــگی دربــاره دولــت مواجــه هســتیم.
میــراث فلســفه اســامی نیــز در ایــن میــان،
به رغــم ظرفیــت فــراوان جهــت فراهــم آوری
و تمهیــد بنیادهــای نظــری دولــت ،بــه شــدت
ً
صرفــا
مغفــول مانــده و یــا

اســتاد مطهــری در اوایــل انقــاب
بــه صراحــت تأ کیــد میکنــد کــه
روحانیــت بایــد در وضــع خــود،
تجدیــد نظــر کنــد ،چــون آینــده
انقــاب بــاز هــم بایــد روی دوش
روحانیــت باشــد .تأ کیــد مطهــری
بــر اینکــه مســئولیت پرچــمداری
انقــاب بایــد متوجــه روحانیــت
باشــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه
از نظــر وی ،ا گــر ایــن پرچــمداری
از روحانیــت گرفتــه شــود و بــه
دســت طبقــه روشــنفکر بیفتــد،
پــس از گذشــت یــک نســل،
اســام بهکلــی مســخ میشــود.
لــذا وی بــر ایــن بــاور اســت کــه در
ایــن خصــوص همیــن روحانیــت
را بایــد اصــاح کــرد نــه اینکــه
ایــن را محــو کنیــم و یــک چیــز دیگــر
جایــش بگذاریــم و نــه اینکــه ایــن
را بــه همیــن وضعــی کــه هســت
ثابــت نگــه داریــم.

محصــور

در

خوانش هــای

آنتولوژیــک و تئولوژیــک اســت
و مــا را از بخــش عظیمــی از
ِ
سیاســی
معــارف اجتماعــی و
ِ

فیلســوفان ســلف( چــه آن جــا
کــه مــورد تصریــح قــرار گرفتــه
و چــه آن جــا کــه می تــوان
داللت هــای

سیاســی

و

اجتماعــی آراي ایشــان را نتیجــه
گرفــت) محــروم ســاخته اســت.
گویــی ایــن بخــش از میــراث،
ً
اصــا جــزو حوزه هــای مــا و
میــراث اســامی مــا نبــوده
اســت! وقتــی بــه آرا و آثــار
فارابــی رجــوع مــی کنیــم
بــه وضــوح درمی یابیــم کــه
فارابــی در کتاب هــاي مختلــف
خــود از دغدغه هــای سیاســی و

فارابــی آن جــا کــه از رژیــم فاضلــه و غیرفاضلــه

اســت کــه مالصــدرا و حکمــت متعالیــه بــر

ســخن می گویــد ،در پــی تدویــن ابعــاد و

انقــاب اســامی ایــران گذاشــته اســت .امــام

مؤلفه هــای دولــت مطلــوب اســت؛ چــه

خمینــی ،خــود حکیــم حکمــت متعالیــه بــود.

این کــه فارابــی بــه ایــن نکتــه متفطــن اســت

هیــکل در مصاحبــه ای کــه در ســال  57بــا

کــه هرگونــه تمهیــدی بــرای دســتیابی اعضــای

امــام در قــم دارد از ایشــان می پرســد کــه شــما

مدینــه بــه ســعادت از مســیر دولــت فاضلــه

از لحــاظ فکــری تحــت تأثیــر چــه کســانی

عبــور می کنــد .دولــت و نظریــه دولــت از قضــا

هســتید و امــام در پاســخ می گویــد کــه از

مســئله مالصــدرای شــیرازی نیــز بــوده اســت.

لحــاظ فلســفی تحــت تأثیــر صدرالمتالهیــن

امــروزه البتــه بــه ابعــاد سیاســی و اجتماعــی

هســتم .صــدرا ،امــام و ســیدجمال محصــول

حکمــت متعالیــه بــه ویــژه اقتضائــات و امتداد

حوزه هــای علمیــه شــیعه و جهــان اســام انــد

آن در حــوزه نظریــه دولــت توجــه بیشــتری

و ایــن نکتــه درس آمــوزی بــرای روحانیــت و به

شــده اســت 4.حکمــت متعالیــه بــه ویــژه

ویــژه طــاب جــوان بــرای حرکــت بــه ســمت

پــس از طــرح آن توســط مالمحمــد بیدآبــادی

ـش
ـرح نقـ ِ
تمــدن اســامی اســت .غــرض از طـ ِ

اواســط قاجارتوســط مالعلــی نــوری ،توانســت

سلســله جنبانانــی نظیــر ســیدجمال ،ذکــر ایــن

و بــه خصــوص پــس از رونق یافتــن آن در

بخشــی
حکمــت متعالیــه در بیــداری و الهام
ِ

تاثیــرات عمیقــی بــر بیــداری

نکتــه اســت کــه اگــر حکمــت

ایرانیــان و نهضت هــای ضــد

متعالیــه( و بــه طــور کلــی

اســتعماری در چنــد ســده اخیــر
در ایــران برجــای گذاشــت.
ســیدجمال الدین اســدآبادی
کــه در تاثیرگــذاری بــی بدیــل
او بــر نهضت هــای اســامی
معاصــر تردیــدی وجــود نــدارد،
از شــاگردان مکتــب حکمــت
متعالیــه اســت .ســیدجمال
نیــز بــه صراحــت خاســتگاه
مبارزاتــی خــود را فلســفه
می دانــد .و فلســفه او هــم

روحانیــت ا گــر بــه مســئله دولــت
ســازی توجــه نکنــد ،بــی تردیــد
آینــده را خواهــد باخــت و مقهــور
واقعیــت های پرشــتاب اجتماعی
خواهــد شــد .امــروزه متأســفانه
ظرفیــت عظیــم و میــراث ســترگ
فقهــی حوزههــای علمیــه،
چنــدان مهیــای پاســخگویی بــه
پرســشهای مهــم دربــاره دولــت
نشــده اســت و بنــا بــه تعبیــری مــا
ا کنــون بــا چهلســال نااندیشــگی
دربــاره دولــت مواجــه هســتیم.

ذخایــر فرهنگــی متراکــم حــوزه
و روحانیــت اعــم از فقــه و عرفان
و کالم و فلســفه) ،میتوانــد
ـی
الهامبخـ ِ
ـش نهضتهــای انقالبـ ِ
ـتعماری باشــد بــه همــان
ضــد اسـ
ِ

انــدازه بلکــه بیــش از آن ،میتوانــد
بــا اتــکای بــه ظرفیتهــای
ایجابــی خــود ،مبانــی متقــن و
قابــل اتکایــی جهــت دولتســازی
و ارائــه نظریــه بومــی دولــت،
تمهیــد کنــد.

شماره ششم

نظریــه دولــت ،یکســره مســئله فارابــی اســت.

اســت .از همــه این هــا مهم تــر ،تأثیــری

بـهار 1398

اجتماعــی بــا مــا ســخن می گویــد .دولــت و

ً
دقیقــا فلســفه اســامی بــه ســبک صدرایــی
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

دولـت اشـاره داشـت کـه از ایـن میـان می تـوان بـه ایده

پی نوشت:

* محسـن جبارنـژاد .دانشـجوی دکتری علوم سیاسـی،
گرایش جامعه شناسـی سیاسـی.

 .1نصایـح رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـه طلاب،
ص .16 -13
 .2رضـا عیسـی نیا ،درآمـدی بـر الزامات تحـول در حوزه
علمیـه؛ روحانیـت؛ تهدیدهـا و فرصت ها.
 .3در تیپ بنـدی روشـن فکری در دوران جمهـوری
اسلامی ایران می توان روشـن فکری مجدد را در مقابل

دولـت هـادی دکتـر نجـف لک زایـی ،ایـده دولـت معمار
یـا دولـت کارگزار یـا دولت راهبـردی دکتـر علیرضا صدرا
و یـا حتـی ایـده دولـت متـورم دکتـر شـریف لک زایـی در
ً
ایـن خصـوص اشـاره داشـت .البتـه ایـده اخیـر ،لزومـا
بـر مبنـای حکمـت متعالیـه نیسـت و بیشـتر توصیفی از
دولـت در ایـران معاصـر اسـت .ضمـن این کـه در وجـه
تجویـزی و انتقادی خـود ،از بنیادهای فلسـفی حکمت
متعالبـه جهـت تمهیـد و صورت بنـدی بنیادهـای دولت
مطلـوب بهـره می گیـرد.

روشـن فکری التقاطـی از یـک طـرف و روشـن فکری
سـکوالر از طـرف دیگر قـرار داد .برای توضیحات بیشـتر

منابع:

جمهـوری اسلامی ایـران .مسـعود پورفـرد ،پژوهشـگاه

فرصت هـا و تهدیدهـا .انتشـارات پژوهشـگاه علـوم و

رجـوع کنیـد به صـورت بنـدی گفتمـان روشـنفکری در
فرهنـگ و اندیشـه اسلامی.
 .4البتـه امـروزه و بـه یمـن تحقیقات خوبی کـه در زمینه
ابعـاد و وجـوه سیاسـی و اجتماعـی حکمـت متعالیـه
انجام شـده آثار قابـل اعتنایی در این زمینه عرضه شـده
اسـت .دربـاره نظریـه دولـت بـا رویکـرد حکمـت متعالیه
ً
هـم مشـخصا می تـوان در بیـن ایده هـای محققـان
معاصـر حکمـت متعالیـه بـه ایده هایـی در حـوزه نظریـه

عیسـی نیا ،رضـا ،الزامـات تحـول در حـوزه؛ روحانیـت،

فرهنـگ اسلامی.
خـرد در سیاسـت ،مجموعه مقـاالت .ترجمـه :عزت الله
فوالدوند ،نشـر طـرح نو.
مطهـری ،مرتضـی ،آینـده انقلاب اسالمی.انتشـارات
صـدرا.
همو ،بررسی نهضت های اسالمی در صد سال اخیر.

