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 جهاد تبیین در زمانه جمهوری اسالمی ایران و نقش روحانیت در آن

 *نیا رضا عیسی

 چکیده
در تبیاین  ترین نیروی اجتماعی در جامعه ایران  باید نقشی حیااتی ترین و قوی عنوان بزرگ روحانیت  به

اجتمااعِی مثاباه نهااد  اسال  و نظا  اسالمی حاضر داشته باشد؛ چراکاه در تااریخ ایاران  روحانیات به
دار اقاماه دیان و  است که عهده ویژه نیاز دینی آنان قلمداد شده ای از نیازهای مرد   بهبرآمده از مجموعه

اکنون بار مادار شاریعت اساال   که نظا  اسالمی ایران هم اجرای احکا  و قوانین دینی بوده است؛ چنان
 گردد.می

در تبیاین ایران  چاه نقشای هوری اسالمی سؤال اصلی مقاله  این است که روحانیت در دوران جم
 گرایایاحکا  اسالمی و حفظ حکومت دارد؟ برای دستیابی به پاسخ  از چارچوب نظری مبتنی بر نخباه

ایم و نوشتار با این فرضیه دنباال شاده اسات کاه میاان  شناسی تاریخی ا تجربی بهره برده و روش جامعه
روحانیات  ارتبااط  هاای نظاا  اساالمی و نقاش ف و آرمانتبیین احکا  اسالمی و تبیین نیال باه اهادا

 معناداری وجود دارد. 
نیز حاکی از آن است که روحانیت اگرچه در بیشاتر مواقاع تاالش داشاته نقاش  یهای پژوهشیافته

دالیلی نتوانسته است بارای تبیاین احکاا  اساالمی در  درستی و بجا انجا  دهد  ولی به تبیینی خود را به
شبهات فکری ا سیاسی مخالفان اسال  و نظا  باقاطعیت عباور  خیاسالمی ایران  از بر ریظرف جمهو

نماید. بنابراین  برای حفظ اسال  و نظا  اسالمی  بیش از هرچیز باید به تبیین و روشنگری افکار در این 
کند. پس  اگار ا میهای آحاد جامعه راه پید زمینه با سالِح تهذیب و اخالق همراه شد؛ زیرا تبیین  به دل

های مرد  نفاور کارده  ارتباطاات آنهاا ماناا و ای بر مدار تبیین بگردد  مسئوالن آن جامعه در دلجامعه
 پایدار خواهد بود.
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 مقدمه 

ادیان الهی  همین بس کاه پیاامبران ادیاان الهای در بیان ضرورت  اهمیت و جایگاِه تبیین در نزد 
اند. اصوال  زناده باودن دیان و احکاا  آن  باه بردهتبیین بهره می برای انجا  رسالت خود  از شیوه

تبیین وابسته است؛ چراکه در اندیشه و سیره رهبران الهی  آنچه مشاهده گردیده و برجساته شاده  
مچاون: آگااهی  عقالنیات و اخاالق باه هماراه تالشای همین فعِل تبیین با رعایات الزامااتی ه

همین  آید. بهناپذیر بوده است؛ زیرا تبیین  با هیاهو و دعوا به وجود نمیناشدنی و خستگی وصف
و به تبِع آنان مردان الهی  تبییِن صحیح از  دلیل  یکی از کارهای انبیای الهی  ائمه معصومین

های فکری و عملای در جواماع باوده اسات. تاالش آناان  افگیری از انحرهای دینی و جلوآموزه
اناد  البالغه  پیامبران آمدهاست. به تصریح نهج زدنی بوده جهت تعلیم و تبیین معارف الهی  مثال

َفائَِنُالْع ق ولُِ»تا عقل مرد  را غبارروبی کنناد:  َُ ْمُ واُلَه  و از ایان  البالغاه  خطباه اّول()نهاج« ...َُوُی ِثیر 
 نمایند. کارگیری توانایی خود  به کمال دست پیدا می   آنان با بهرهگذر

َُیاَُسبَعى»خداوند سبحان فرموده:  ْنَساِنُِإالَّ َأْنَُلْلَسُِلْْلِ ؛ بارای انساان  جاز (39)نجام  آیاه ََ
های و لّ التوان گفت رساندن مرد  به مقا  انسانیت  مقا  خلیف ُ پس  می« ست.یحاصِل تالش او ن

های مختلف  از جملاه تبیاین مساائل انجاا  شاده در تعالیم بزرگان دین به شیوه کمال مطلوب 
باشد. در اینجا به رکار چناد است که در طول تاریخ  در کال  و سیره عملی آنان قابل پیگیری می

 کنیم:نمونه بسنده می
دند  از جمله عللی که مارد  از جاهلیات رهانیاده شا . رویگردانی از جاهلیت به سوی اسالم:1

ساازی بوده است؛ زیرا نزول قرآن  برای این است که تبیین و روشن تبیین حقایق توسط پیامبر
َ»اتفاق بیفتاد؛   َ ب بْمُ َتَففَّ ا  َُلَعلَّ ََ َلُِإَللِاْمُ زك اِسُیاُن  َیلَوُِللنَّ ُِلت  ََ ْك َُأْنَزْلناُِإَللَکُالذك ََ ُ َِ

 ِّ ُالزُّ ََ  نِِّاْلَیلناِتُ
ی را[ با معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم و بر تو این رکر )قرآن( ؛ ]ما هر رسول(44)نحل  آیه

 «شده  بیان کنی. شاید بیندیشند.  را نازل کردیم  تا برای مرد  آنچه را به آنان فرستاده
ما در اطراف تاو و در میاان آنهاا  نوح! ای گفتند: مخالفان آن حضرت :. تبیین حضرت نوح2

بِذ َوُ»یابیم؛ خبر نمیارارل و افراد بی یک مشت سی جزاند  ککه از تو پیروی کرده ُالَّ َفَقاَلُاْلَمبَأ 
َناَُِّادُِ اِرل  ََ ْمَُأ ِذ َوُه  ُالَّ َیَعَ ُِإالَّ َُّ اَكُا ََ َیاَُن ََ اُِیْثَلَناُ  َ ََُِّش اَكُِإالَّ ََ َاُِیْوَُقْوِیِهَُیاَُن  َ یَُكَف ََ َیباَُنب ََ ْأِيُ ََّ َيُال

ُ ِْ َُِّ ٍِ ْمَُعَلْلَناُِیْوَُفْض ْمَُكاِرِِّلَوَُُلف  ف  نُّ اماا جالاب اینجاسات کاه حضارت در مقاباِل چناین  ؛«َنظ 



 31 |ر آنجهاد تبیین در زمانه جمهوری اسالمی ایران و نقش روحانیت د

 

منطاق نازد؛ بلکاه بارای تبیاین سخنانی عصبانی نشد و از کوره در نرفت و همانند آنان حرف بای
ُ»مشکِل آنان گفات:  ْحَمة  ََ اِنيُ َُ آ ََ يُ ِّك ََ َنٍةُِیْوُ َُعَلىَُِّلك ْنت  ْمُِإْنُك  َأْ ت  ََ َلبْتَُقاَلَُ اَُقْوِمَُأ مك ِیْوُِعْنِدِهَُفع 

وَنُ ه  َِ ْمَُلَااَُكا
َأْنت  ََ وَهاُ م  ف  ْلِزی  ْمَُأن  د اگار از ییاگفت: ای قو  من! به من بگو ؛(28-27)هود  آیه َعَلْلف 

ه بار شاما کاده باشاد یطرف پروردگار  حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخش
 «م؟ینکد  به آن وادار یراه دارکه بدان اک د[ شما را درحالییا ما ]بایده است  آیپوش

این ماورد  تبیاین در حاوزه مساائل اقتصاادی اسات. آن حضارت  :. تبیین حضرت شعیب3
ْعَثبْواُِفبيُ»فرمود:  َُ اَلُ ََ ْمُ باَسَُأْشبَلاَءه  بواُالنَّ ْیَخس  َُ اَلُ ََ اْلِملَزاَنُِِّاْلِقْسِطُ ََ واُاْلِمفَلاَلُ ف  َْ َ اَُقْوِمَُأ ََ

ْفِسُ ِضُی  َْ د و به مارد  یمانه و ترازو را از روی عدل  کامل ادا کنی؛ ای قو  من! پ(85)هود  آیه ِد َوُاْْلَ
خاوانیم: ای دیگر مای و یا در آیه« د.ین فساد مکنید و چون تبهکاران در زمیشان را کم مدهیزهایچ
َزَقنُِ» ََ ََ يُ ِّك ََ َنٍةُِیْوُ َُعَلىَُِّلك ْنت  ْمُِإْنُك  َأْ ت  ََ ْمُِإَلبىَُقاَلَُ اَُقْوِمَُأ َخاِلَفف  َُأْنُأ  َِ د 

َیاُأ  ََ اُ اَُحَسن  ْزق  َِ ُ
يُِیْنه 

ُ ْلبت  َوكَّ َُ بِهَُعَلْلبِهُ ُِِّاللَّ ْوِفلِقيُِإالَّ َُ َیاُ ََ ُ ْعت  َِ َحَُیاُاْسَت ْصًَ ُاْْلِ
ُِإالَّ َِ د 

ُِإْنُأ  ْمَُعْنه  َُیاَُأْنَااك  ِنلب   ِإَلْلبِهُأ  ََ ُ 
باه مان  یاز پروردگار  داشته باشم و رزق خوب یارکل آشیقو  من! هرگاه من دل یا ؛(88)هود  آیاه

ه شاما را از کا یزیخواهم چ ینم؟[ من هرگز نمکتوانم برخالف فرمان او رفتار  یا میداده باشد  ]آ
ق یاخاواهم و توف یدار   نم یه توانایکب شو . من جز اصالح  تا آنجا کدار   خود  مرت یآن باز م

 «او باز گشتم. یبه سورد  و کل کست. بر او تویمن  جز به خدا ن
تارین و  روحانیت که رسالت خود را تداو  راه انبیا  یعنی اقامه دین تعریف کرده  یکای از مهم

است؛ تا جاایی کاه شااید بتاوان ترین نیروِی اجتماعی اثرگذار بر تحوالِت جامعه ایران بوده قوی
یروهای اجتمااعی اسات گفت  بخش عظیمی از فکر و فرهنگ جامعه ایران  ساخته این قشر از ن

اند. در بااب اهمیات تبیاین در سایره علماا و فقهاا  کردهکه همیشه در جهاد تبیینی نقش ایفا می
در رّد نباوت پیاامبر  را« میازان الحاق» همین مطلب بس که وقتی هنری مارتین مسایحی رسااله

نی  ماال   علمای بسیاری همچون: محمدحسین اصافها(112  ص1381پور   )سلماناسال  نوشت 
علی نوری  میرزای قمی  کاوثر همادانی و ماال احماد نراقای  در مقابال وی موضاع گرفتناد و 

سایف األما  »احمد نراقی تحات عناوان ها  کتاب مال هایی بر آن نوشتند؛ از جمله آن ردیه ردیه
و حقانیات  در دفاع از اعتقادات مسلمانان و در اثبات رسالت حضرت محمد« وبرهان المل 

رفات؛ زیارا  جهاد تبیینی به شامار مای که در زمانه خود  نوعی (129  ص1389)تنکابنی  بود  قرآن
جهاد در نگاه علما اناواعی دارد. آناان فقاط شمشایر گارفتن و جناگ کاردن در میادان را جهااد 
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هایی مانند: فکری  عملی  تبیینای  تبلیغای و ماالی نیاز جااری  دانند؛ بلکه جهاد را در حوزه نمی
 .(29/2/1395)بیانات رهبر معظم انقالب  ند دانمی

امروزه در دنیای جدید  روحانیت برای حفظ جایگاه و پایگاه اصیل خود  الز  اسات شارایط 
تار از قبال تر و تحوالتش خیلی سریعخوبی بشناسد؛ شرایطی که بسیار پیچیده زمانه خویش را به

یت همانند سربازان خط مقد   در جهااِد شده است. این شرایط و فضای زمانه  اقتضا دارد روحان
دار اقامه دین و اجارای  باشند؛ زیرا آنان در طول تاریخ  عهدهتبیینی حضور جدی و ُپررنگ داشته 

کاه تشاکیل آن  اند. به تعبیر مقا  معظام رهباری  جمهاوری اساالمی احکا  و قوانین دینی بوده
را قدر شاناخت  علمای اسال  است  باید آن صالحان و برجستگان  شده ترین آرزوی برآورده بزرگ

مدرساین   )پیاا  رهباری باه جامعاه و در تکمیل  تصحیح و تقویت آن  نفس و نفیس را باید نثار کرد 
24/8/1371). 

در ایران  چاه نقشای سؤال اصلی مقاله  این است که روحانیت در دوران جمهوری اسالمی 
رد؟ برای دستیابی به پاسخ  از چارچوب نظاری مبتنای تبیین احکا  دینی و حفظ نظا  اسالمی دا

ایم و نوشتار با ایان فرضایه دنباال  تجربی بهره برده شناسی تاریخی ا و روش جامعه گراییبر نخبه
-هاای نظاا  اساالمی و نقاش شده که میان تبیین احکا  اسالمی و تبیین نیل به اهداف و آرماان

. برای دستیابی به پاسخ یا اثبات فرضیه یادشده  مطالب را روحانیت  ارتباط معناداری وجود دارد
 کنیم: در دو محور ریل دنبال می

   الف. روحانیت  تبلیغ و تبیین اسال ؛
 ب. روحانیت  تبلیغ و تبیین نظا  اسالمی.

 الف. روحانیت، تبلیغ و تبیین اسالم 

ر اقاماه دیان در هماه منظو ترین عامل قوت روحانیت جهت حضور در اجتماع بهیکی از اساسی
کناد. رهبار سطوح  حقانیت و منطق فطری اسال  است؛ زیرا روحانیت با اسال  معناا پیادا مای

منهاای   روحانیت  سرباز دین است  خاد  دین اسات  از خاود»فرماید: باره می انقالب در این
ب عظایم اساالمی آن  انقال  برجسته  دین حیثیتی ندارد. اگر روحانیت از مسائل اساسی که نمونه

دیاد و ماناد  بادون تردیاد  دیان آسایب مایتفاوت می گرفت و در مقابل آن  بیاست  کناره می
و تبلیغ دین  جزء شئون اصلی » (29/07/1389)بیانات رهباری  « روحانیت هدفش حفظ دین است
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موفقیات  روحانیت در امر تبلیغ دین و». البته (93  ص2  ج1375)حوزه و روحانیت...  « حوزه است
در آن  باید مواظبت بسیاری داشته باشند و تبلیغ نباید از وجهه اخالص خالی شاده و تبادیل باه 

 .(108)همان  ص« یک وظیفه اداری گردد
شاود. عنوان یک نقطه ضعف برای سازمان روحانیت محسوب می نارسایی در تبلیغات نیز به

ویژه در جلساات باانوان   مایالد  باههای  خوانی یاا جشان اگرچه امکان تبلیغ در مجالس روضاه
تواند یک فرصت تبلیغی برای روحانیت در گسترش اسال   احکا  اساالمی و فرهناگ دینای  می

هایی جدی همراه خواهد باود. ییتلقی گردد  ولی اگر امر تبلیغ مدیریت و راهبری نشود  با نارسا
ک یاا یاک فکار یاو ابالغ  رساندن  غ  از ابالغ استیتبل»اند: درباره اهمیت و تعریف تبلیغ گفته

رود. لاذا  یکار م   بهیر و قلب کسیبه فکر و روح و ضم یزیدن چیدر مورد رسان یعنیا  است؛ یپ
اسات؛  یو روحا یک امر معناوی باشد؛ حتما   یو جسمان یک امر مادیتواند  یابالغ نم یمحتوا

  1361)مطهاری  « ترسااندن اسا شناسااندن و خوب غ  خوبیک احساس است. تبلیک فکر و ی
  1370)رزاقای  « ها به گاوش مارد  جهاان تیق و واقعیرساندن حقا یعنیغ  یتبل»یا  (189  ص1ج

غات کاه هماان یتبل»د: یفرما یتبلیغ را از اصول اسال  شمرده و درباره آن م ینی. اما  خم(16ص
ز و منع از آن است  یگرها و نشان دادن راه  یم بدیق به انجا  آن با ترسیها و تشو یشناساندن خوب

 .  (11/8/62  یاسالم ی)روزنامه جمهور« ز استیار مهم اسال  عزیاز اصول بس
-های مسلمان داشتهلیدی در برانگیختن تودهکای ایران  علما نقش های تودهدر بیشتر جنبش

-منزلاه  به اند و مرد  نیاز ایشاان رااند. علما معموال  به صورت قهرمانان عدالت و مدافع فقرا بوده

توانستند هم در برابر قدرت داخلی و هام در برابار ه در موقع لزو  میکآوردند افرادی به شمار می
افتاد  مگار باه . این مهم  اتفاق نمی(126-125  ص1378)کدی  نند کنیروهای خارجی ایستادگی 

جهانی  حوزه بایاد  برکت تبلیغ اسال . با توجه به اهمیت و جایگاه تبلیغ و اطالع دقیق از فرهنگ
ها را اخذ کناد  بین باشد  خوبی گری واقعبا افکار و فرهنگ جهانی برخورد فعال کند و در گزینش

و در مقابل نکات منفی  برخورد مناسب داشته باشد  از خطرات فرهنگی مطلع باشاد و آماادگی 
. (80  ص2  ج1375 )حاوزه و روحانیات... ای سانجیده و درسات ایجااد نمایاد  الز  را برای مقابله

بدیهی است که اگر چنین نکند  به ضعف دچار خواهد شد؛ زیرا جامعه مخاطِب ما  زیر تهااجم 
)هماان  سرعت جذب مهاجماان خواهاد شاد  فرهنگی قرار دارد و با سستی در محتوای تبلیغ  به

د؛ . بنابراین  در امر تبلیغ  روحانیت باید به جامعاه مخاطاب توجاه جادی داشاته باشا(125ص
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خواهاد اساال  را باه یک وقت با مسلمانان و شیعیان ایران مواجه هست و می»چراکه روحانیت  
باار هام روحانیات نسابت باه جامعاه  آنها آموزش بدهد و سطح معلوماتشان را باالتر ببارد. یک

توان گفت یا اصال  توجه به رسالتی کاه جهانی باید دغدغه تبلیغ داشته باشد که در این بخش  می
وحانیت شیعه برای اداره کل جهان دارد  ندارد ]و[ یاا در ایان بخاش  خیلای ضاعیف برخاورد ر

 .  (104  ص1375)مصباح یزدی  « کند می
 داشته باشد: روحانیت در امر تبلیغ  باید در موارد زیر توجه جدی

ه و )حاوز. اتقان  باید در همه انواع تبلیغ لحاظ شود؛ مانند: فایلم  خطاباه  شاعر و تادریس 1
 .(123  ص2  ج1375روحانیت...  

موقع و ساریع محصاوالت فرهنگای و نیاز ضارورت  زدایی فرهنگی از راه عرضاه باه. خأل2
 .(83)همان  صهای بومی و جهانی  حضور سریع و فراوان محصوالت فرهنگِی حوزه در عرصه

مبّلاغ  از هاای کلای آنهاا باه ها و معرفی ویژگای بندی مراکز تبلیغی  اماکن  محیط. طبقه3
 .  (143)همان  صوظایِف نظا  تبلیغی حوزه است 

. سردرگمی جامعه دینی داخل و خاارج (174)همان  صپاسخ نگذاشتن نیازهای تبلیغی . بی4
های روحانیت در امر تبلیغ قلماداد از کشور در اثر برآورده نشدن نیازهای تبلیغی  یکی از ضعف

 شود. می
های روحانیت در امار  مع برای مخاطبان  یکی از کاستی. معرفی نکردن دین به صورت جا5

رود. لزو  شناخت جامع دین برای مخاطب  به معنای این است کاه صارفا  بار  تبلیغ به شمار می
 .(131)همان  صبخشی از دین تکیه نکند و ابعاد دیگر را به فراموشی نسپارد 

 ر بپردازد:روحانیت در مواجهه با افکار مخالف  الز  است به موارد زی
 .(298)همان  صموقع و سریع باشد  دفاع از حریم دیانت  باید به موقع: گیری به الف. موضع

 .(299)همان  صباید فکر خطا را در انبوه نقدهای منطقی مدفون کرد  ب. نقد منطقی:
هاای دینای را برطارف کنناد. تاأمین ایان کسانی باید باشند تا شبهه ج. پیشگیری از شبهات:

های علمیه است. البته ممکن است کسانی که حوزوی نیستند نیز بتوانند ایان عهده حوزه به افراد 
های علمیه و علماای ای  حوزه کار را انجا  دهند  اما متصدی اصلی پاسخگویی به هرگونه شبهه

ریزی نماود  اند. عالوه بر شبهات فعلی  باید شبهات آینده را نیاز شاناخت و بارای آن برناماه دین
 .(300مان  ص)ه
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اینک جای طرح این سؤال است که روحانیت در امر تبلیغ چه چیزی را باید تبیین کند؟ مگار 
اند؟ پس  چاه نیاازی باه خوبی تبیین نکرده عالمان پیشین  اصول و فروع دین یا دیگر احکا  را به

 تبیین مجدد دین وجود دارد؟
مدرن  آن هام در قالاب  و پسات در پاسخ باید گفت  امروز ظهور و بروز خصای، مدرنیتاه

چیز حتی سبک زندگی ما را عوض خواهد کرد. اگار روحانیات در امار  همه 1دنیای مک لوهانی 
تبیین دین احساس وظیفه نکند  آن وقت باید فاتحه دین را خواناد؛ زیارا انسااِن اماروز باه تعبیار 

ابراین  نااگزیر از در نظار به دنیای مک لوهانی حرکت کرده است. بن 2کاستلز  از جهان گوتنبرگی
گرفتِن پیامدهای تکنولوژی اطالعاات در عرصاه زنادگی خاویش هساتیم. انساان اماروزی  باا 

های  سایم  شابکههاای ارتبااطی بای  سیستسام همراه  اینترنت  رایانه  ماهوارهدستیابی به: تلفن
 3ایجواماع شابکهافزارهای دیجیتالی  به عصر اطالعات یا عصار  افزارها و سخت اجتماعی  نر 

کناد و تواناایی زیار و رو کاردن گا  نهاده است؛ عصری که پیوسته مناسبات جدید را متحول می
هاای مجموعه آداب و رسو   فرهنگ و اعتقاادات را دارد؛ زیارا عصار اطالعاات  دارای ویژگای

لذت  گی  برتری های مجازی  عد  قطعیت  روزمر های متکثر سیال  فردانیت  خاصی مانند: متن
 و اهمیت بازنمایی است.

داری منتسب به روحانیت با انقاالب  دارِی روحانیت یا حکومت زمانِی حکومت رو  همازاین
سااز شاود. یکای از  های مختلف  مسألهاطالعات  چه بسا امکان دارد برای روحانیت در بخش

وحانیات بایاد ها  تبلیغ و تبیین معارف اسالمی و مسائل مربوط به حکومات اسات. راین بخش
عرضاه »ای داشاته باشاد؛ زیارا تالش کند که تبیین درستی از احکا  دینی در ایان عصار شابکه

 .(136)همان  ص« درست متاع دینی  خود موجب از بین رفتن باطل است
                                                           

گرایی  های زمانی و مکانی یا جهان. فاقد فاصله1های دنیای مک لوهان  عبارت است از: . برخی ویژگی1
(Globalismو جهانی ) ( سازیGlobalhzation ؛)ظهور فردگرایی جدید انسانی.2 . 

داری غربیان  اتفاقاتی به  داران و دین الب چاپی یا انسان چاپی  در غرب و در دنیای دین. با انقالب گوتنبرگ یا انق2
وقوع پیوست؛ چراکه با ظهور چاپ  برخی شعارها متولد شد؛ از جمله  منبع یا کتاب مقدس  فقط در دسترسی 

همند و از آن سخن توانند آن را بفای خاص به نا  روحانیت مسیحیت نیست و نخواهد بود. پس  همه میعده
 بگویند.

بوک  تویتر  یوتیوپ  وی چت و  ای  مانند: فیس های شبکه گذاری  آن است که شاهد بروز تکنولوژی . دلیل این نا 3
 وایبر هستیم.
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 ب. روحانیت، تبلیغ و تبیین نظام اسالمی

جمهاوری اساالمی نظامی سیاسی باه ناا   1روحانیت  بر اساس باور به یگانگی دین و سیاست 
المسائل مؤمنان را تهیاه  ایران را مستقر ساخت و فقط به دادن رساله عملیه اکتفا نکرد؛ هم توضیح

رو  کوشید کلیاه قاوانین و مقاررات مادنی  جزایای  نمود و هم قانون اساسی شهروندان را. ازاین
المی تنظایم و ارائاه مالی  اقتصادی  اداری  فرهنگی  نظامی  سیاسی و...  بر مبنای موازین اسا

 .(4)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  اصلگردد 
های اقتصاادی و  های دینی و سیاسی با مطالباه با روی کار آمدن حکومت دینی  عمال  مطالبه

خورد. در این صورت  متولیاان حکومات اساالمی  یعنای روحانیات  بایاد  اجتماعی پیوند می
گاذاری  اجرایای و قضاایی.  هاای نظاا   همچاون: قانون پاسخگو باشند؛ آن هم در همه حاوزه

های  حکومت دینای را روی کاار آورد  عماال  باا مطالباه 1357بنابراین  وقتی روحانیت در سال 
های گونااگون سیاسای  اجتمااعی و اقتصاادی را پوشاش  و عمیقی پیوند خورد که حوزه گسترده

شاد و البتاه نیازمناد تبیاین یید احکا  دینای مایبایست همه موارد  مبتنی بر دین یا تأ داد و می می
های علمیه عالوه بر تقویت اعتقاد دینی در میاان مارد    رو  حوزهبسیاری از مسائل نیز بود. ازاین

. نگهباانی و تقویات 2. تنظایِم رفتارهاای اجتمااعی؛ 1به انجا  اموری چند نیز موظاف بودناد: 
 . ایجاد تقویت همبستگی اجتماعی.3اخالق؛ 

و تبیاین آن  تاالش « حفاظ نظاا  اساالمی»ر یک کال   روحانیت موظف است که بارای د
 در آثار فقها  به سه معنای زیر آمده:« حفظ نظا »نماید. گفتنی است که 

بااره  . مراد از حفظ نظا   حفظ نظاِ  معیشتی جامعه است. مرحو  آخوند خراسانی در ایان1
)آخوناد « و حرج و اختالل نظا  گردد  واجاب نیساتاحتیاط کامل  اگر موجب عسر »گوید:  می

در استدالل بر بطالن احتیاط در همه وقایع  یکای  . و یا اما  خمینی(358ق  ص1376خراسانی  
. ماراد ایشاان  (364ق  ص1373)خمینی  داند از دالیل را لزو  عسر و حرج  بلکه اختالل نظا  می

 حفظ نظاِ  معیشتی است.
                                                           

توان گفت که اسال   همان  صرف احکا  )منهای حکومت(  اسال  نیست؛ بلکه می»گوید:  می . اما  خمینی1
باشد و احکا  شرعی  قوانین اسال  است و شأنی از شئون حکومت است؛ بلکه  ن میحکومت با تما  شئون آ

ق  1391)خمینی  « اند احکا   مطلوبات عرضی و اموری ابزاری برای استقرار حکومت و گسترش عدالت
 (.472ص
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ا   حراست از کیاان کشاور اساالمی و مسالمانان  از هجاو  دشامنان . منظور از حفظ نظ2
 .(7  ص1378)نائینی  است « حفظ بیضه اسال »است که مرادف با این معنا در فقه  اصطالح 

. مراد از حفظ نظا   پاسداری از کشور  مملکت و جمهاوری اساالمی ایاران اسات. اماا  3
دانساته  (494  ص11  ج1368)اما  خمینی   ه یقله و عیی از واجبات شرعیکحفظ نظا  را  خمینی

 2کشاور 1هایی چون: مملکات گونه برداشت کرد که اما  واژه توان ایناست. از سخنان ایشان می
  همنشاین و برابار قارار «حفظ نظاا »را با واژه  3(298  ص15 )همان  جو جمهوری اسالمی ایران 

 داده است.
است که برای چنین کاری )حفظ نظا (  آیا روحانیت  پرسشی که اینجا قابل توجه است  این

باید از زبان قدرت بهره ببرد؟ یا اینکه زبان منطق  موعظه و تبیین را مد نظر داشته باشد؟ در پاسخ 
باید گفت  روحانیت نباید هرگز زبان منطق را به فراموشی ساپارد؛ زیارا تااریخ اساال  بیاانگر آن 

نباید زبان قدرت را جاایگزین  ق صحیح بوده است. بنابراین است که روحانیت همواره اهل منط
گردد که زبان منطق و موعظه نمود؛ زیرا چنین کاری  برای روحانیت خطرساز است و موجب می

هاای نظاا  اساالمی کااهش شأن و منزلتش برای تبیین مبانی دین  ارشاد مرد  و اهداف و آرماان
برای چگونگی عبور از منطق قدرت به منطاق موعظاه  یابد. بایسته است که روحانیت  راهکاری 

ای بگویناد راهکاار آن  رعایات قاانون در عین حضور در جایگاه قدرت را پیدا نماید. شاید عده

                                                           
  1368ا  خمینی  )ام« کنند کند مملکت را  خود مرد  هستند که حفظ نظا  و نظم را می که اداره می اآلن هم آن. »1

 (.406  ص8ج
ما و شما دو مسئولیت داریم: یک مسئولیت کوچک  و یک مسئولیت بزرگ. مسئولیت کوچک  حفظ کشور  . »2

تر از آن  [ که این مهم است؛ لکن کوچک ُبرد نهضت و رعایت جهات نظمی و تربیتی افراد ]است حفظ نظا  و پیش
(. همچنین  در جای دیگر 106  ص10  ج1368اما  خمینی  « )دومی است. دو   حفظ مکتب و چهره اسال 

های عادی الز  است؛ اما در وقت غیرعادی  بیشتر  حفظ نظا   حفظ مراتب  حفظ سلسله  در وقت»گوید: می
کس تحت  الز  است؛ برای اینکه اگر بنا باشد که در وقت غیرعادی هرکسی بخواهد حرف دیگری را نشنود و هیچ

 (.73  ص8)همان  ج« شود که یک کشور به باد برود اسباب این می نظمی نباشد  این
حفظ اسال   » .(281  ص18  ج1368)اما  خمینی  « اآلن ما در مشکل حفظ نظا  جمهوری اسالمی هستیم. »3

ای در اسال   باالتر از حفظ خود اسال  نیست.  فریضه یک فریضه الهی است  باالتر از تما  فرایض؛ یعنی هیچ
ترین فریضه است  بر همه ما و شما و همه ملت و همه  های بزرگ است و بزرگ فظ اسال   جزء فریضهاگر ح

 (.330  ص15)همان  ج« روحانیون  حفظ این جمهوری اسالمی  از اعظم فرایض است
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سازی قانون  با تهیه و تدوین آن  فاصاله بسایاری دارد و  است؛ ولی باید دانست که اجرا و عملی
کار  روحانیت باید دارای آگاهی  رسد که برای ایننظر می ُنماید. بهکاری بس سخت و دشوار می

هاای اجتمااعی کاه بسایار یعنای داشاتن چشامی بیناا در فهام و تبیاین حرکات 1سیاسی باشد؛
 2راهگشاست.

کنایم. بارای بهتار روشان آگاهی سیاسی  یعنی شناخت زمان و فضایی که در آن زندگی مای
معظم رهبری اشاره  تضی مطهری و مقا   شهید مرخمینیشدن این صالحیت  به سخنان اما  

ای دربااره اهمیات  جایگااه و ضارورت آگااهی سیاسای روحانیات اللاه خامناهکنیم. آیات می
اگر شما اعلم علما باشید  ولی زمانتان را نشناسید  محال است بتوانیاد بارای جامعاه »گوید:  می

خواهد بکناد و دشامنان ماا  می اسالمی امروز مفید واقع شوید. اگر ندانیم که استکبار چه کاری
گاذرد و چاه کنند واگر متوجه نباشیم که در جامعه ما چه میچه کسانی هستند و از کجا نفور می

هاای اماروز بندی مشکالتی وجود دارد و عالجش چیست و اگر اطالع نداشته باشیم که در جبهه
همیشاه توساری و کتاک را  توانیم نقش واقعی خود را ایفا کنایم.جهان چه جایگاهی داریم  نمی

خواهاد بیفتاد و چاه خورند که بین دو جناِح بازیگر قرار گیرند و ندانند چه اتفاقی مایکسانی می
ها دهند. بصیرت و علم به زمان و استفاده از موقعیتعواملی صحنه بازی را به نفع خود تغییر می

دیان را باه چناد نفار تعلایم  برای هر عاملی  چه اعلم علما و چه کسی که در یک محله  احکا 
 .(20/4/1368)بیانات رهبری  « دهد  ضروری است می

شهید مطهری نیز معتقد است که روحانی  اّول باید اسال  را بشناسد و علام و اطالعاش باه 
خوبی بشناسد و به اوضاع دنیا آگاه باشد؛ یعنی بفهماد  افی باشد. سپس  جامعه را بهکن یمبانی د

ا چاه چیازی را یاهاای موجاوِد دن انید و مصلحت جامعه اسالمی در برابر جرگذرا چه مییدر دن
 یاکن در یّ تااب معاکارش فقط با چند که سر و کآدمی  3.(265  ص1375)مطهری  ند کاقتضا می

                                                           
گاهی سیاسی برای روحانیت  ر.ک: 1 ت . سخنرانی رهبری در مراسم بیع1. برای اطالع بیشتر از چیستی و ضرورت آ

. اما  خمینی  3؛ 265-263  ص1375. مطهری  ده گفتار  2؛ 20/4/1368مدرسان حوزه علمیه مشهد  تاریخ 
 .69  ص1373؛ اما  خمینی  289  ص21  ج1361

گاهی سیاسی روحانیت  ر.ک: سخنرانی مقا  معظم رهبری در مراسم بیعت هزاران 2 . برای اطالع بیشتر از معنای آ
 .22/3/1368قم و روحانیون بیست کشور جهان  در تن از طالب حوزه علمیه 

ایم  به  معنای هادی قو  بودن  این نیست که ما تنها حالت منع و توقف به خود گرفته». شهید مطهری معتقد است: 3
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تواناد نج مدرسه به سار بارد  نمایکره باشد و در یات  فلسفه و غیخصوص  مثل: فقه  ادب علم به
تواند مصاالح جامعاه را نج مدرسه نمیکرد. انسان در کد یو چه با گذردبفهمد در جامعه چه می

خواهاد  ز مییار جهان  الز  است. شاامه تی، بدهد. علم و اطالع به اوضاع جاری و متغیتشخ
ناد و جامعاه را طاوری از آن کنای یب شیشاود  از حااال پ نده واقع مییه در آکه حتی حوادثی را ک

سات یر نیپاذ انکنای  امیب شیت  بدون قادرِت پینشود. هدا ه با خطری مواجهکحادثه عبور دهد 
 .(263)همان  ص

 گوید:درباره اهمیت و ضرورت فهم و بینش سیاسی داشتن روحانیت می اما  خمینی
ها هم باشد  ولای... در زمیناه اجتمااعی و سیاسای یک فرد اگر اعلم در علو  معهود حوزه»

این فرد در مسائل اجتماعی و حکاومتی مجتهاد  گیری باشد  فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم
 .  (177  ص21  ج1361)اما  خمینی  « تواند زما  جامعه را در دست بگیرد نیست و نمی

 فرماید:ایشان در جای دیگر با تفصیل و تأکید بیشتری می
ها وتزویرها و فرهنگ حاکم بر جهان  داشتن بصیرت و دید آشنایی به روش برخورد با حیله»

هاا و حتای صادی  اطالع از کیفیت برخورد با اقتصااد حااکم بار جهاان  شاناخت سیاساتاقت
هاای یاک مجتهاد جاامع  شده آنان و درک موقعیت و...   از ویژگی های دیکتهسیاسیون و فرمول

 .)همان(« است
 گوید:همچنین  ایشان در خصوص حوادث واقعه می

هاایی مدهای اجتماعی و گرفتااریحوادث واقعه  همین حوادث سیاسی است؛ همین پیشا»
 .(69  ص1373)همان؛ خمینی  « داده استبوده که برای مرد  و مسلمین روی می

خالصه اینکه آگاهی سیاسی داشتن  اقتضا دارد که بدانیم چه چیزهاایی نیااز باه تبیاین دارد. 
ت موجاود در عالوه بر تبیین اسال  و نظا  اسالمی  برخی مواقع نیاز اسات کاه باه تبیاین واقعیاا

                                                                                                                                        
ایم  یک جا هم باید مرد  را تشویق  گوییم این را نکن  آن را نکن. و مرد  را گرفتار کرده رسیم  می هرکاری که می

د و به حرکت آورد. همین مثال اتومبیل را رکر کرد  و گفتم که ما باید مثل راننده اتومبیل باشیم؛ یک جا به کر
اتومبیل گاز بدهیم  یک جا فرمان را بپیچیم  یک جا ترمز کنیم  یک جا کار دیگر؛ مثال  چراغ بدهیم؛ هر موقعیتی  

شه آقا شیخ ترمز باشیم؛ همه جا ترمز بکنیم. تنها ترمز اقتضایی دارد. بعد شوخی کرد  و گفتم ما که نباید همی
کردن  کافی نیست؛ یک جا هم باید آقا شیخ فرمان باشیم  یک جا آقا شیخ موتور باشیم. یکی از طالب گفت: ما 

 (.265  ص1375)مطهری  « کدا  نیستیم ما آقا شیخ دنده عقب هستیم هیچ
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البالغاه باه تبیاین واقعیااتی پرداخات کاه در در نهج که اما  علی جامعه خود بپردازیم؛ چنان
. روحانیت  موظف است در موارد زیار باه (3/6/1395)بیانات رهبری  آن روز وجود داشت  جامعه

 تبیین مسائل بپردازد:
 ؛(14/3/1380)همان  . محکمات اسال  و انقالب اسالمی 1
 ؛(7/12/1397)همان  ارف اسالمی و جلوگیری از تحریف انقالب . مع2
 . مسائل جاری کشور؛3
 . سبک زندگی اسالمی ا ایرانی؛4
 . فرهنگ؛5
ساازی حقاایق و  هاا و کتمانافکنی ها  ابها  ها  تحریف. خنثاسازی تبلیغات مسمو  رسانه6

 خدمات انقالب و نظا  اسالمی.

  نتیجه

روحانیت در امر تبیین اسال  و نظا  اسالمی  امری ضروری و حیااتی با اینکه حضور و مشارکت 
بوده  ولی در این امر  عالوه بر روحانیت  دیگران هم باید احساس وظیفه کنند. بناابراین  اگرچاه 

شکن باشد و از همه بیشتر به آن توجاه کناد و خاود را مساّلح باه  روحانیت در امر تبیین باید خط
اسالمی و انقاالب اساالمی و شابهات مرباوط باه ما برای اینکه تبیین مسائل لواز  تبیین نماید  ا

جمهوری اسالمی  به صورت بهتر و کارسازتری اتفاق بیفتد  باید مرد   روشنفکران  مسائوالن و 
مدیران  وظیفه تبیین را دغدغه خویشتن بدانند و به آن بپردازند. البته تبیین  نیازمند شرایطی اسات 

گیری از آن اسات کاه باه های بهرهن شرایط و مقدمات  توجه جدی به ابزارها و روشیکی از آکه 
هاای گیری از اخالق و شیوهتر از توجه به ابزار  بهره باشد. مهماقتضاِی زمانه  متفاوت و متنوع می

و علماای دینای  باا  الهی  معصومیناخالقی در امر تبیین است که در اندیشه و سیره انبیای 
و    حضارت ناوحدهای فراوانی قابل مشاهده است. این شیوه  در سیره پیامبر اساال تأکی

عنوان نمونه باه آن پرداختاه شاد. ایان     نمودی بارز دارد و در این نوشتار  بهحضرت شیعب
گیاری از باشد؛ یعنی به جاای بهارههمان اخالق و شیوه اخالقی است که در جهاد تبیین الز  می

لطه  باید از منطق روشنگری و نفور در ارهان و قلوب مرد  جهت جاری کاردن منطق قدرت و س
 . های دینی استفاده کردآموزه
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