انقالبی که پس از
انقالب در نظام معرفتی
حوزه رخ نداد

حمید پارسانیا
دانشیار دانشگاه
باقر العلوم؟ع؟

روحانیــت بــا ابــزار فقــه و مرجعیــت و ارتبــاط بــا فرهنــگ عامــه ،توانســت انقــاب کنــد .حرکــت
روحانیــت بهنوعــی وا کنــش در برابــر رقیــب جدیــدی بــود کــه عرصههــای سیاســت و اجتمــاع
را در اختیــار گرفتــه و آ گاهــی و معرفتــی جدیــدی را ایجــاد کــرده بــود .رژیــم شــاه میکوشــید
کانونــی را رقیــب روحانیــت در نظــام آموزشــی ســازد و مجموعــه روحانیــت را در جایــی بــه نــام
دانشــکده معقــول و منقــول محــدود کنــد .ایــن کار در زمــان رضاشــاه تــا حــدودی انجــام شــد .بــا
تأســیس دانشــگاهها ،رژیــم کوشــید بــر نظــام تعلیــم و تعلــم حــوزه فشــار جــدی آورد و مدیریــت
علمــی را از اختیــار روحانیــت و مرجعیــت خــارج کنــد .طــرح ایجــاد دانشــگاه اســامی از طــرف
شــاه نمون ـهای از آن اقدامــات بــود .در آن زمــان ،مدیریــت علمــی رســمی کشــور کــه در ارتبــاط
بــا قــدرت ،سیاســت و اقتصــاد عمــل میکــرد ،درچارچــوب مناســبات نظــام ســلطه غــرب معنــا
ـت علمــی دیگــری خــارج از ایــن مدیریــت رســمی وجــود داشــت کــه
مییافــت ،درحالیکــه مدیریـ ِ
در اختیــار مرجعیــت شــیعه بــود کــه عامــل حیــات آن تنهــا ارتبــاط بــا فرهنــگ عمومــی و از طریــق
فقــه ،خمــس و زکات بــود.
روحانیــت بــا توجــه بــه منابــع معرفتــی و فرهنگــی خــود بایــد مدیریــت علــم رســمی را در دســت
میگرفــت و از حاشــیه بــه متــن میآمــد .بنابرایــن بایــد عرصههایــی از علــوم فلســفی و کالمــی
کــه در اختیــار خــواص روحانیــت بــود و بعــد از مشــروطه راه افــول را در پیــش گرفتــه بــود توســعه
مییافــت و بــه متــن عرصــه علمــی میآمــد و در حوزههایــی از معرفــت علمــی کــه از حــوزه تاریــخ
و فرهنــگ اســامی گسســته بــود و از مبانــی فکــری جهــان غــرب بهــره میبــرد نیــز بایــد بازســازی
اساســی صــورت میگرفــت.

شمــــ ـــ ـــاره  ،۱۷۶زمس ـ ـ ـــتان 17 | ۱۳۹۶

 1دیــن ،اســام و تشیع ،موضوع فعالیت روحانیت بسیاری داشت .اما رسانههای عمومی و آموزشوپرورش
است .از ای ـنرو ،گستره فرهنگی آن از جغرافیای ایران رسمی از حوزه تأثیرگذاری روحانیت به دور بودند .نظام
گستردهتر است .این گستره دستکم حدود یکپنجم آموزشوپرورش متأثر از جهان غرب تعریف جدیدی را از
مسلمانان جهان را شامل میشود .روحانیت در حوزه علم ارائه میداد که شباهتی به حوزه فرهنگی ما نداشت.
و جهان اسالم هویت خود را بازمییابد و در همین حوزه این نظام از دوران دبستان و دبیرستان شکل گرفته و
نیز تأثیر میگذارد و هرگز به جامعه ایران و مرزهای کشور در دانشگاه در دو عرصه علوم طبیعی و تجربی و علوم
محدود نیست .انقالب اسالمی ،بیش و پیش از همه انسانی پیش میرفت و مدیریت اجتماعی جامعه هم در
از روحانیت تأثیر پذیرفته و در آن تأثیر گــذارده ،اما آن اختیار دانشآموختگان دانشگاهها بود .بهموازات علوم
روحانیت تأثیرگذار را نیز نمیتوان به جغرافیای این جدید ،فلسفههای مــدرن هم در حال ورود و نفوذ در
انقالب محدود نمود .درنتیجه ،ارائه هر تحلیل یا سندی ،جامعه بود .با این شرایط ،روحانیت علیرغم پویایی و
نباید روحانیت را به مرزهای ایران و انقالب محدود کند و فعالیت در حوزه فقه و مرجعیت بهتدریج پس از مشروطه
باید به عرصههای گونا گون فعالیت و اثرگذاری روحانیت عقبنشست و از دام ـنــه امــکــانــات و ح ــوزه نــفــوذ خود
نیز توجه نمود .برایمثال ،میدان نفوذ مسئله مرجعیت کاست .هرچند بحثهای فقهی و اصولی تا حدودی در
که از مسائل محوری روحانیت است ،مرزبردار نیست .جمعهای تخصصی حوزوی رونق داشت ،اما بحثهای
کالمی و فلسفی و حتی عرفان نظری دوران افــول خود
همچنین است مسئله رهبری.
ً
روحــانــیــت در عــرص ـههــای علمی ،در داخ ــل ایــران را میگذراند که ا گر انقالب اسالمی رخ نمیداد ،تقریبا
ویژگیهایی دارد که در کشورهای دیگر مثل عــراق یا نظام تعلیم و تعلم اساتید ،حوزهها و بازتولید آن در این
هندوستان وجود ندارد .روحانیت در ایران زمینههای بخشها نابود میشد.
روحانیت با تنها ابــزاری که در اختیارش مانده بود،
تــاریــخــی و تجربیاتی دارد کــه بــایــد بــه آن تــوجــه شــود.
زمینههای تاریخی که روحانیت از دوران صفویه تا انقالب یعنی فقه و مرجعیت و ارتباط با فرهنگ عامه ،انقالب
مشروطه دارد ،او را در تعامل و ارتباط گسترده با فرهنگ کــرد .بهعبارتدیگر حرکت روحانیت بهنوعی وا کنش
و جامعه قــرار مـیدهــد ،هرچند که از مشروطه به بعد در بــرابــر رقیب جــدیــدی بــود کــه عرصههای سیاست و
روحانیت بخشهای وسیعی از عرصه علمی و معرفتی اجتماع را در اختیار گرفته و آ گاهی و معرفتی جدیدی
جامعه را از دست داده است .روحانیت از طریق فقه ،را ایجاد کرده بود .رژیم شاه میکوشید کانونی را رقیب
روحانیت در نظام آموزشی سازد
در سبک زندگی مردم و در شیوه
و مجموعه روحانیت را در جایی
تبلیغ شعایر مذهبی و احساسات
در دوره مــشــروطــه هــم ،حکومت
به نام دانشکده معقول و منقول
مردم در مسائلی مانند عاشورا و
آرم ــان ــی مــوردنــظــر فـقـیـهــان شکل
مــحــدود کــنــد .ای ــن ک ــار در زمــان
مهدویت اثر میگذارد .مدیریت
نگرفته بود .البته مباحث فقیهان
رضاشاه تا حــدودی انجام شد .با
فرهنگ عمومی در ایــن ابعاد با
آن زمـ ــان مــانــنــد مـ ـی ــرزای نائینی
تأسیس دانشگاهها ،رژیم کوشید
تــوجــه بــه ارتــبــاطــاتــی کــه مرحوم
همانند اسالف آنها مانند میرزای
ً
بر نظام تعلیم و تعلم حــوزه فشار
آیـ ـتاهلل بــروجــردی ایــجــاد کــرده
قــمــی کــامــا فــقــهــی بـ ــوده ،بــا ایــن
جــدی آورد و مدیریت علمی را از
ـت
ب ـ ــود ،بــســیــار ان ــس ــج ــام داش ـ
تــفــاوت کــه در زمــان مـیــرزای قمی،
ً
اختیار روحانیت و مرجعیت خارج
ـت
ـ
و تــقــریــبــا در اخــتــیــار روحــانــی
این موضوع که حا کمیت و قدرت
کند .در این زمینه شاه پس از 15
بــود .البته زمینههای فرهنگی
تــا حـ ــدودی مــشــروط ش ــود وجــود
خ ــرداد  1342شــروع بــه اقداماتی
دیــگــری مانند رادی ــو ،تلویزیون
ن ــداش ــت ،ول ــی در زمـ ــان م ـیــرزای
ک ــرد .یکی از مـ ــواردی کــه ام ــام در
یــا آم ــوزشوپ ــرورش عمومی بود
نائینی ،این احساس به وجود آمد
اطالعیههای خود بعد از پانزدهم
ک ــه جــامــعــه آنــهــا را از غ ــرب وام
که حا کمیت غیردینی تا حــدودی
خرداد بهشدت در برابر آن موضع
گرفته بود .اما تأثیر این زمینهها
محدود شود.
گرفت طرح ایجاد دانشگاه اسالمی
ب ـ ـهانـ ــدازه روح ــان ــی ــت عــمــیــق و
از طرف شاه بود .این وا کنش بسیار
تاریخی نبود .فقه در جامعه غلبه
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عمیق و هوشیارانه احساس خطر جدی در سطوح عالی قلمرو فرهنگ دینی شده بود و فرهنگ دینی را در حاشیه
روحانیت ،الیههای عمیق معرفت فرهنگی و تاریخی قرار میداد .این تنش که ریشه در هویت فرهنگی نظام
تشیع را به همراه داشــت .در آن زمــان ،مدیریت علمی معرفتی داشــت ،روحانیت را به افــق سیاست کشاند.
رسمی کشور که در ارتباط با قدرت ،سیاست و اقتصاد روحانیت پیامد سیاسی این مسئله را در دانشگاهها و
عمل میکرد ،درچارچوب مناسبات نظام سلطه غرب فرهنگ جامعه دید .از اینرو ،کوشید با انقالب فرهنگی
مدیریت علمی دیگری خارج از و نیز طــرح مسئله وحــدت حــوزه و دانـشــگــاه ،چــارهای
معنا مییافت .درحالیکه
ِ
این مدیریت رسمی وجود داشت که در اختیار مرجعیت اندیشد .البته مکانیزم مسئله وحدت حوزه و دانشگاه
شیعه بود .اما این مدیریت فاقد امنیت علمی و اجتماعی برای محیطهای دانشگاهی و همچنین روحانیت روشن
بود و عامل حیات آن تنها ارتباط با فرهنگ عمومی و از نبود .همه دوگانگی فرهنگی را در محیط دانشگاهی
ً
طریق فقه ،خمس و زکات بود .درواقع میتوان گفت که خصوصا در علوم انسانی درمییافتند ،امــا دلیل آن را
در اعتراض به این وضعیت و برای درهم شکستن این بهنیکی نمیدانستند .تحقیقی در این راستا حدود ده
فضای فرهنگی ،انقالب اسالمی شکل گرفت .آن حوادث سال پیش درخصوص سکوالر شدن دانشجویان انجام
که هفتادسال پس از مشروطه رقم خورد در جهت حذف شد که نشان میداد دانشجویان چگونه فرایند سکوالر
و از بین بردن فرهنگ دینی و شیعی در عرصه مدیریت شــدن را طی میکنند .البته ایــن مسئله دارای شدت
اجتماعی قرار داشت و باید معکوس میشد .روحانیت و ضعف اســت؛ در دانشجویان علوم انسانی بهنسبت
نیز با توجه به منابع معرفتی و فرهنگی خود باید مدیریت علوم پایه برجستهتر و با قــدرت بیشتری وجــود دارد.
علم رسمی را در دســت میگرفت و از حاشیه بــه متن در میان دانشگاهها هم بیشترین شدت سکوالر شدن
میآمد .بنابراین باید عرصههایی از علوم فلسفی و کالمی در دانشگاههایی بــود کــه بــه علوم انسانی اختصاص
که در اختیار خواص روحانیت بود و بعد از مشروطه راه داش ــت .ایــن مسئله از ابــتــدای انــقــاب هــم احساس
افــول را در پیش گرفته بــود توسعه مییافت و به متن مـیشــد ،امــا هــم اف ــراد متدین دانشگاه کــه علقهای با
عرصه علمی میآمد و در حوزههایی از معرفت علمی که تشیع و روحانیت داشتند و هم حوزویان نمیدانستند
از حوزه تاریخ و فرهنگ اسالمی گسسته بود و از مبانی بــرای حل این مسئله چه تدبیر باید کــرد .دلیل غفلت
دانشگاهیان به این مسئله غلبه
فــکــری جــهــان غــرب بــهــره میبرد
رویکرد پوزیتیویستی به علم ،در
نیز باید بازسازی اساسی صورت
ً
دلیل
ـه
ـ
ب
ـم
ـ
ک
ت

ـ
س
د
ـز
ـ
ی
ـ
ن
ـان
ـ
ـوزوی
ـ
ح
نــظــام علمی کــشــور ب ــود؛ زی ــرا در
میگرفت ،زیــرا ایــن حــوزههــا اوال
ً
ً
مــغــایــرتــی کــه در فــرهــنــگ عمومی
نــگــاه پوزیتیویستی اســاســا علم
نیاز هر جامعهای هستند و ثانیا
خود با فرهنگ عمومی محیطهای
بهطور ساختاری غیرتاریخی دیده
نــمـیتــوانــنــد از دیــگــر بخشهای
کردند،
ی
م
احساس
علمی
رسمی
میشد و دارای معنای محدودی
فرهنگی جامعه جداباشند و باید
فــاصــلــه خ ــود را بــا ن ـظــام آمــوزشــی
بود .روحانیت هم نگاهی تاریخی
با هویت فرهنگی جامعه پیوند
رسمی مــدرن حفظ میکردند ،اما
بــه علم نــداشــت؛ آنــهــا نیز علم را
داشته باشند.
بخشی از ح ــوزوی ــان و روحــانـیــان
نه با رویـکــرد پوزیتیویستی بلکه
ج ــوان اح ـســاس مسئولیت بــرای
با رویـکــرد فلسفی خــود ،مستقل
 2پیش از انقالب ،از مهمترین
نــزدیــک ش ــدن بــه ن ـظــام آمــوزشــی
از حــوزه و فرهنگ میدانستند.
و عــمــی ـقتــریــن ک ــان ــونه ــا ب ــرای
م ــدرن م ـیکــردنــد و بخشی از آنها
روی ـکــرد فلسفی بــه عــلــم مــانــع از
حــذف فرهنگ بومی و تاریخی،
اف ــرادی بــودنــد کــه آ گــاهــی حــوزوی
نگاهی تاریخی و فرهنگی به علم
نظام آموزشی علمگرا ()Scientific
آنـ ــان در ح ــد ادبـ ـی ــات و آشـنــایــی
نبود ،لکن این نگاه در آموزههای
بود که الیههای عمیق فرهنگی
عــمــومــی ب ــا ف ـقــه بـ ــود ،یـعـنــی حتی
ح ـ ــوزوی ســاب ـقــه و پــیــشــیـنـهای
جهان مدرن را با خود آورده بود و
انس و آشنایی با الیههای کالمی و
نداشت .به دلیل غفلت از ابعاد
نخبگان جامعه را اشباع میکرد.
فلسفی حوزوی نداشتند.
فرهنگی علم م ــدرن درمجموع
ف ــض ــای فــرهــنــگ م ـ ــدرن از ایــن
ای ــن ذهــنــیــت بــه وجـ ــود آم ــد که
طــریــق بـهطــور غیرمستقیم وارد
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فقیهان آن زمــان مانند میرزای
مــشــکــل دان ــش ــگ ــاهه ــا ،ســیــاســی
نائینی همانند اسالف آنها مانند
و فــرهــنــگــی اس ــت و ا گ ــر فرهنگ
حـــوزه در مواجـ ــهه بـ ـ ـ ــا علوم
ً
میرزای قمی کامال فقهی بوده ،با
دانشگاهها درســت شــود و رابطه
مـــــــدرن بـ ــایـ ــد از افـ ـ ــق مـ ـب ــان ــی و
ایــن تفاوت که در زمــان میرزای
افرادی که ازلحاظ سیاسی مشکل
بنیانهــــــای مــعــرفـتــی خ ــود ایــن
قمی ،این موضوع که حا کمیت
دارن ــد بــا دانــشــگــاههــا قطع شــود،
هه ــای فــره ـن ـگــی و
ع ــل ــوم و زم ــی ــنــ 
و قدرت تا حدودی مشروط شود
مشکل اصلی حل میگردد و رابطه
ت ــاری ــخ ــی آن ــه ــا را اب ـ ــژه و مــوضــوع
وجـ ــود ن ــداش ــت ،ول ــی در زمــان
صحیح بین حــوزه و دانــشــگــاه به
مطالعات خــود قــرار دهــد ،نه آنکه
میرزای نائینی ،این احساس به
وجود میآید ،درحالیکه این نظر
خــود مــوضــوع مطالعات آنـهــا قــرار
وجود آمد که حا کمیت غیردینی
درس ــت نــبــود؛ زی ــرا ح ــوزه معرفت
گیرد.
تا حدودی محدود شود.
علمی ربط وثیقی با فرهنگ و تاریخ
امام خمینی ،مسئله امکان
دارد .البته این به معنای پذیرش
تحقق حا کمیت دیــنــی را طرح
نسبیت نیست ،بلکه بایست گفت
ً
کــه معموال فرهنگهای متعدد ،عرصههای معرفتی کــرد .بدین لحاظ پس از انقالب الزم بــود فروعات این
متناسب با خــودشــان را توسعه میدهند ،درحالیکه حا کمیت معرفی شود .طرح فروعات جدید یا طرح دانشی
این نگاه در جامعه ما وجود نداشت .لذا به دلیل آنکه جدید یا بازسازی علم موجود همه به یک معناست و
مشکل ،فرهنگی و سیاسی تشخیص داده شــده بود ،به یک معنا سخن از طرح علمی جدید نیست ،بلکه با
ثابت فقه خصوصی ،الزم است فقه
گزینشهای سختی برای پذیرش در دانشگاهها ازلحاظ حفظ اصول و مبانی ِ
سیاسی انجام شد ،درحالیکه این مسائل در قیاس با دولتی در عرصههای جدید ورود کند .اما این بحث که
مبانی و اصول فقه عوض شود ،به نظر صحیح نمیآید.
هویت ساختاری علم مدرن چندان مهم نبود.
امام خمینی نیز که بهنوعی بنیانگذار فقه سیاسی بوده،
 3در زمانهای قدیم ،حوزههای فقهی شیعه درزمینه معتقد بودند که فقه پویا همان فقه جواهری است و
قلمرو خصوصی فعالیت داشتند .البته در آن زمان بحث از لذا نــوآوریهــای ایشان خــارج از اصــول فقه نبود .پدید
نحوه تعامل با حا کمان ظالم یا سالطین جور هم میشد .آمدن عرصههای جدید فقهی در پی تشکیل حکومت
البته فقیهان با این نظامهای سیاسی همکاریهایی هم اسالمی باعث ارائه نظرات فقهی جدیدی شد .درنتیجه
میکردند ،درحالیکه این قدرتها فاقد هویت فقیهانه نمیتوان گفت که فقه جدیدی با مبانی و ساختار جدید
بودند .اما بههرحال فقه هرگز این حا کمیتها را مشروع عرضه شده یا باید به وجود آید.
چون حوزه باید نبض تفکر آینده را در اختیار داشته
نمیدانست و به همین دلیل نوعی از عدم مشروعیت
همواره بر حــوزه اقتدار جامعه ایــران به لحاظ تاریخی باشد ،الزم است مجتهد بتواند حتی یک جامعه غیردینی
سنگینی مـیکــرد و ازایـ ـنرو چالشی جــدی بین دیــن و را هم اداره کند .درنتیجه با توجه به دیدگاههای حضرت
دولت در ایران برخالف سایر کشورهای اسالمی همواره امام درزمینه تشکیل حکومت بهنظر میآید که باید یک
وجــود داش ــت .بنابراین بحث اصلی فقه در خصوص نظام دانشی بازسازی شود تا پاسخ نیازهای جوامع را
نحوه تعامل با حا کمان ظالم بود و از مسائل مرتبط با بدهد.
پــس از تشکیل حکومت اســامــی بــایــد عرصههای
حا کم غیرظالم سخنی به میان نمیآمد و بهطریقاولی
مسائل مربوط به حکومت عادل مانند روابط خارجی آن مختلف مدیریتی ،علوم انسانی و حــوزههــای معرفتی
نه موضوع خارجی داشت و نه مطرح میشد .اما انقالب در کنار فقه سیاسی فعال میشد؛ زیرا ا گر نظام آ گاهی
اسالمی ،عرصه جدیدی را برروی فقه گشوده و وضعیتی جامعه بــا قــدرت سیاسی آن همخوانی نــداشــت ،این
را پدید آورد که تا پیشازاین وجــود نداشت و فقیهان وضعیت تداوم نمییافت و چالشهایی ایجاد میشد؛
تا قبل از انقالب اسالمی ایــران نوعی مقاومت منفی را چــالـشهــایــی کــه در ســالهــای پــس از انــقــاب تجربه
سامان میدادند .حتی در دوره مشروطه هم ،حکومت شد .بنابراین ،یک نظام اجتماعی ،حوزههای معرفتی
آرمانی موردنظر فقیهان شکل نگرفته بود .البته مباحث متناسب بــا خــود را نیازمند اس ــت .بــرایمــثــال ،رژیــم
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پهلوی ،نظام آ گاهی خــود را بر مبنای مدرنیزاسیون علم در آن انجام میشد ،سبب شد تا کاری که نظام شاه
ساماندهی و بازتولید میکرد و آ گاهی مزاحم آن ،آ گاهی هم نتوانسته بود انجام دهد ،در دوره جمهوری اسالمی
دینی بود که سعی در حذف آن داشت ،اما پس از انقالب ،در جهت بسط نظام معرفتی مدرن در عرصه علوم انسانی
چون دین به صحنه آمد و آ گاهی دینی که در حال حذف صورت گیرد .قبل از انقالب نظام آموزشی مدرن در رقابت
بود باید بازسازی میشد و بسط مییافت ،باید دین هم با نظام آموزشی دینی بهطور مستقل رشد میکرد و طالب
در عرصههای جدید فقهی و هم در حوزههای معرفتی جوانی هم که جذب نظام آموزشی رسمی میشدند از
غیرفقهی فعال میشد .بنابراین با توجه به آن حدیث محیط آموزشی حوزوی فاصله میگرفتند .حوزویان نیز
که علم به سه قسمت «آیة محکمه ،فریضة عادله و سنة دستکم به دلیل مغایرتی که در فرهنگ عمومی خود
قائمة» تقسیم میشود ،ا گر برایمثال فریضة عادله که با فرهنگ عمومی محیطهای رسمی علمی احساس
همان علوم تربیتی و اخــاق باشد در یک نظام دینی میکردند ،فاصله خود را با نظام آموزشی رسمی مدرن
براساس بنیادهای فلسفی افــرادی مانند ویلیام جیمز حفظ میکردند ،اما بخشی از حوزویان و روحانیان جوان
ساماندهی شود و تئوریپردازان در آن چارچوب عمل احساس مسئولیت برای نزدیک شدن به نظام آموزشی
کنند ،نمیتوان این نظام تربیتی را دینی دانست .بنابراین مدرن میکردند و بخشی از آنها افرادی بودند که آ گاهی
به نظر میرسد ا گرچه هدف امام خمینی بهوجود آوردن حوزوی آنان در حد ادبیات و آشنایی عمومی با فقه بود،
شبکهای علمی مبتنی بر آن حدیث بوده ،ما نتوانستهایم یعنی حتی انس و آشنایی با الیههای کالمی و فلسفی
بعد از انقالب این شبکه را فعال کنیم .نهتنها این شبکه حوزوی نداشتند.
نتیجه این جریان پیدایش نسلی از طالب شد که با
فعال نشده ،بلکه این توجه نیز وجود نداشته است.
در این سالها تصور بر این بوده که از نظام معرفتی نظریههای مدرن و پستمدرن علوم انسانی آشنا شدند
مدرن با تصرفات جنبی و حاشیهای میتوان بهره گرفت .که اغلب آنها محیط تاریخی و حوزوی خود را موضوع و
همچنین به دلیل سیطره پوزیتیویسم بر مرا کز علمی ،ابژه برای نظریات مدرن قرار میدادند ،یعنی با نظریاتی
امکان تغییر در این نظام معرفتی متصور نبوده است .که درحاشیه فرهنگ و تمدن مدرن غرب شکل گرفته
همچنین در نظام حــوزوی ما بخش مهمی از آمــوزش بود ،به مطالعه پیرامون مسائل و ابعاد تاریخی و فرهنگی
افراد معطوف به فقه و آن هم فقه خصوصی بوده است .خود پرداختند؛ کاری که حتی نظام دانشگاهی نیز توان
در جریان مشروطه نیز فقه تنها توانسته بود در عرصه و امکان انجام آن را نداشت .راهــی که طی شد خالف
قانون مدنی فعال شــود ،درحالیکه در عرصه عمومی مسیری بود که نظام معرفتی حوزوی در جهت بسط خود
نیاز به آن داشت .حوزه در مواجهه
نتوانست حضور پیدا کند ،زیرا
با علوم مــدرن باید از افــق مبانی و
حضور در این عرصهها نیازمند
فقــــدان ای ــن هماهنگی موجب
بنیانهای معرفتی خود این علوم
مدیریت متناسب با خــود بود
شده است تا امــروز فقه در حــوزه از
و زمــی ـنـههــای فــرهـنــگــی و تاریخی
و در حــوزههــای علمیه چنین
امام معصوم و انسان کامل تأمین
آنها را ابژه و موضوع مطالعات خود
رویــکــردی وج ــود نــداشــت .اما
شود ،اما تاریخنگاران آن بر اساس
نک ــه خــود موضوع
ق ــرار ده ــد ،نــه آ 
پس از پیروزی انقالب ،تمامی
انسانشناسی و تـ ـ ــاریخنگاری
مطالعات آنها قــرار گیرد .البته این
حوزویان بهنوعی این چالش را
مــــــــدرن بــه تحلیل تــار یــخ تشیع
نــســل و ای ــن بـخــش هـمــه واقعیت
تغییر
احساس کردند و سعی در
پــردازنــد .آن چالشی که ا کنون در
حـ ـ ــوزه و روح ــانـ ـی ــت ن ــیــس ــت .در
وضــعــیــت نــمــودنــد .درنــتــیــجــه
سطح کالن در نظام آ گاهی جامعه
بین همین نسل و در روحانیت،
بسیاری از طــاب ج ــوان بــرای
است بهتدریج در حوزهها خواهد
توجهاتی نیز به هویت علم مدرن
تــکــمــیــل و رف ـ ــع کــمــبــودهــای
آم ــد .بــنــابــرایــن ح ــوزه بــایــد جهت
و ضــرورت بازخوانی و بــازســازی آن
مــعــرفــتــی حـ ــوزههـ ــا ب ـهدنــبــال
مدیریت ایــن چالش ابـتــدا خــود را
بر اساس بنیانهای معرفت دینی
فرا گیری علوم انسانی رفتند.
مدیریت و اصالح کند.
صـ ــورت پــذیــرفـتــه اسـ ــت ،چنانکه
عــمــل ایـ ــن حـ ــوزویـ ــان ج ــوان
عـ ــدهای معتقدند نــظــام معرفتی
بهدلیل آنکه با غفلت از هویت
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کـ ــرد .امـ ــام خمینی در تشریح
مدرن بهتنهایی نمیتواند تعادل
ایــن حــدیــث ،تعریف مشخصی
معرفتی نظام اجتماعی را ایجاد
ا گـ ــر امـ ـ ــروز ب ـ ــرای جــه ــان اس ـ ــام و
از انسان را ارائــه میکنند .ما نیز
کند و ت ــداوم وضــع فعلی ،لــوازم
مشکالت آن را هح ــل ارائ ــه ندهیم
ا گــر بخواهیم در علم بخصوص
خــود را در عرصههای فرهنگی و
و بــر آنـ ــان تــأثــیــر ن ـگــذار یــم ،آنـ ــان با
علوم انسانی فعال شویم ،باید
سیاسی نشان میدهد .بهعبارت
مشکالتی که دارند سراغ ما خواهند
یــک تـعــریــف روش ــن از انــســان را
واض ـحتــر از دهــه دوم انــقــاب به
یگــذارنــد .امــروز
آمــد و بــر مــا تأثیر م ـ 
ارائه دهیم .همانگونه که غرب
بعد که مباحثی چون سازندگی،
روشــنــفــکــران ع ــرب بــا تــأثـیــرپــذیــری
ایــن کــار را ک ــرده و بــر اس ــاس دو
تــوســعــه و ب ــرن ــامــهری ــزی مــطــرح
از فــلــســفـههــای م ــدرن بنیانهای
تعریف هابزی و کانتی ،دو نظریه
میشود ،گسترش آ گاهی مدرن
فقهی جــهــان اس ــام را بــه چالش
و مکتب رئالیستی و ایدئالیستی
و فــرایــنــد ســکــوالر ک ــردن جامعه
ک ــش ــان ــده و ب ــه دنـ ـب ــال ت ـغ ـی ـیــر فقه
را شکل داده است .امام خمینی
پــیــش رفـ ــت .در نــظــام آمــوزشــی
اسالمی هستند.
هم در کتاب چهل حدیث و در
دانــشــگــاهــی نــیــز هــیــچ بــرنــامـهای
شرح حدیث جنود عقل و جهل
بهجز گسترش کمی نظام آموزشی
و نیز در تقریرات فلسفه ،سه وجه
م ــوج ــود ،وج ــود ن ــداش ــت .حتی
در برنامه چهارم توسعه نیز بحث توسعه داناییمحور عقلی ،قلبی و رفتاری را برای انسان برشمرده و معتقد
ً
مطرح شد که شاخصهای آن کامال کمی بود و هدف است که این وجــوه با هم مرتبط هستند؛ یعنی باورها
ً
این بود که نظام دانشگاهی ما مثال فراتر از اروپا و پایینتر بر گرایشها تأثیر گذاشته ،گرایشها نیز بر رفتارها تأثیر
از امریکا شود ،درحالیکه هیچ نوع هدفگذاری دیگری م ـیگــذارد؛ بنابراین نمیتوان تنها بر سنجش رفتارها
روی نظام معرفتی وجود نداشت .البته ازآنجا که حجم بهعنوان فقه تمرکز نمود و اخالق و نظام تربیتی را رها کرد.
آیــا باید بر اســاس آمــوزههــای مــدرن ،دانــش مشاوره
وسیعی از فرهنگ عمومی دینی وارد دانشگاه شــده و
بهجای قشرهای سکوالر شهری ،انگیزهها و فرهنگ را توسعه داد و سپس فقه آن را بیان کنیم؟ سپس در
دینی نیز در فضای دانشگاهها مطرح شده آمادگی برای حوزه آیه محکمه ،فلسفههای دین مدرن را ذکر کنیم؟
تحول معرفتی در دانشگاهها به وجــود آمــده اســت .به این نکته مهمی است که ما در تربیت نسل نمیتوانیم به
نظر میرسد در ایــن زمینه در سه دهــه گذشته بدون ابعاد فقهی آن بسنده کنیم ،بلکه نظام تربیتی و اخالقی
برنامه و گاهی کور پیش رفتهایم و باید در دهه چهارم خود را نیز باید داشته باشیم ،لکن مسئله اساسی این
تحولی اساسی در این زمینه رخ دهد .البته از دهه هفتم است که این نظام تربیتی و اخالقی باید مبتنی بر فلسفه
قرن بیستم به بعد تحولی در نظام علمی مدرن در پی و جهانبینیای باشد که فقه ما نیز از همان استفاده
فروپاشی رویکردهای پوزیتیویستی به علم رخ داده که میکند .ا گر نظام مشاوره و تربیتی ما مبتنی بر فلسفههای
باعث ایجاد ظرفیتی نو در حوزههای معرفتی و نیز نسبت پرا گماتیستی باشد ،جهانبینی و فلسفه مضاف آن نیز
علم و فرهنگ شده است .این ظرفیت نیز میتواند برای مناسب با همان فلسفههاست .این رویکردهای فلسفی
غلبه بر رویکرد پوزیتیویستی و تحول درزمینههای علمی تفسیرهای نوینی از دیانت را بهدنبال میآورد که مجالی
برای فقه نیز باقی نمیگذارد ،تفسیرهایی که اینک در
به ما کمک کند.
به نظر میرسد ا کنون آمادگی مناسبی جهت تحول قالب کالم جدید و فلسفه دین از مسیر الهیات پروتستان
فرهنگی در حــوزه ساختار معرفت علم مــدرن و علوم منتقل میشود .مشکل این است که در وجوه عقلی و
ً
انــســانــی وج ــود دارد .درنتیجه بــایــد ب ــرای دهــه پنجم قلبی که دو وجه از وجوه انسان هستند ،تقریبا به شکل
انــقــاب ،برنامهریزی کالنی صــورت گیرد .ایــن مسئله انفعالی حرکت کردهایم.
این موضوع ،چالش جدیای است که در حال آسیب
درچندسال اخیر موردتوجه رهبر معظم انقالب هم بوده
و بحث نهضت نرمافزاری بهنوعی نگاه اعتراضآمیز به زدن به سیستم دانایی معرفتی حوزههاست .نیروهای
ج ــوان فــعــال در عــرص ـههــای کــامــی م ــدرن و فلسفی
حرکت کور دهه گذشته است.
ً
از همان حدیث پیشین میتوان استفاده بیشتری متأسفانه در دنیایی کامال متفاوت با دنیای فقهای ما

زندگی و اندیشه میکنند.
ا کنون معرفتهای عقلی و قلبی بر بخش رفتاری
سنتی فــشــار وارد مـیکــنــنــد و ل ــذا هـ ــرروز تــوجــیــهــات و
تحلیلهای جدید برای مسائل روز ارائه میشود .اما ا گر
همبستگی بین وجوه سهگانه پذیرفته شود ،مشکالت
حل خواهد شد .در طول سه دهه گذشته بدون وجود
تعریف مشخصی از انسان و وجوه او ،نهادها و رشتههای
متعددی شکل گرفت ،ولی هیچگاه بررسی نشده که این
رشتهها مربوط به کدام وجه از وجوه انسان است و آن را
تحتتأثیر قرار میدهد.
فقدان این هماهنگی است که موجب شده است تا
ما امروز حوزهای داشته باشیم که فقه آن از امام معصوم
و انسان کامل تغذیه میکند ،اما تاریخنگاران آن بر اساس
انسانشناسی و تاریخنگاری مــدرن بــه تحلیل تاریخ
تشیع میپردازند.
آن چالشی که ا کنون در سطح کالن در نظام آ گاهی
جامعه است بهتدریج در حوزهها خواهد آمد؛ بنابراین
ح ــوزه بــایــد جهت مــدیــریــت ایــن چــالــش ابــتــدا خــود را
مدیریت و اصالح کند.

خواهد گرفت.
حضور فعال تشیع در دفــاع از هویت دینی جهان
اسالم جایگاه ما را در بین مسلمانان نیز تثبیت خواهد
کرد.
بنابراین باید در جهات گونا گون برنامهریزی صورت
گیرد .ا کنون برخی از مشکالت را میتوان با همکاری با
برخی جریانات فکری خــارج از جهان اســام حل کرد؛
ً
مثال امروز برخی از افراد و جریانات در جهان غیرمسلمان
هستند که معتقدند هویت علم مــدرن سکوالر است و
باید مــورد بازسازی معنوی قــرار گیرد .در جهان اسالم
نـیــز م ـیتــوان بـحــث اسـلـمـهالــمـعــرفــة را راه انــداخــت تا
برخی از مشکالت داخلی ما نیز از این طریق حل شود.
همچنین ما با توجه به تحوالت جهانی میتوانیم سعی
در تحتتأثیر قرار دادن جهان داشته باشیم .روحانیت
بــایــد برنامه همهجانبهای ب ــرای تــدویــن علم دیــنــی و
علم فرهنگی و تمدنی متناسب با جهان اسالم داشته
باشد ،ضمن آنکه باید نقشه جامع علمی کشور با لحاظ
ایــن شرایط تدوین شــود .بهعبارتدیگر تدوین نقشه
جامع روحانیت که درواقــع یک نوع علم همهجانبه و
متناسب با حــوزه فرهنگی و تمدنی جهان اســام برای
دنیای امــروز اســت ،مسئلهای وسیعتر از تدوین نقشه
جامع علمی کشور و مانند آن است .ا گر حوزه بخواهد در
جهت اداره جهان و تشکیل حکومت جهانی عمل کند
باید برنامهریزی مناسب با آن داشته باشد .متأسفانه
سیستم فعلی حوزهها که بر مبنای رابطه مرجعیت و
مــردم اســت ،ا کنون نمیتواند همه مشکالت داخلی را
حل کند و لذا باید نظام معرفتی حوزه بازنگری شود.
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 4پس از فهم مشکل میتوان راهکار مشخص را نیز
جستوجو و پیدا نمود .نظام معرفتی با بهرهگیری از
اصول و مبانی مشخص و نیز روشهای مناسب ،جهت
تدوین تئوریهای متناسب در علوم انسانی باید فعال
شود .این مسئله نیاز مهمی است که محتاج برنامهریزی
است و این کار باید هم در داخل ایران و هم در جهان اسالم
و دنیای امروز صورت گیرد .ما ا گر امروز برای جهان اسالم
و مشکالت آن راهحل ارائه ندهیم و بر آنان تأثیر نگذاریم،
 5با توجه به تجربه سه دهه و تعامالت انجام گرفته
آنــان با مشکالتی که دارنــد ســراغ ما خواهند آمد و بر ما
ب ـیــن حـ ــوزه و دانــش ــگ ــاه ب ــه نظر
تأثیر میگذارند .االن روشنفکران
مـیرســد روحانیت باید سازمان
عرب با تأثیرپذیری از فلسفههای
حــوزه معرفت علمی ربــط وثیقی با
علمی مستقل خود را داشته باشد
م ــدرن بنیانهای فقهی جهان
فرهنگ و تاریخ دارد .البته این به
و هرگز نباید حوزه در نظام آموزش
اســام را به چالش کشانده و به
مــعــنــای پــذیــرش نسبیت نیست،
ً
عالی ادغام شود .این استقالل به
دنبال تغییر فقه اسالمی هستند.
بــلــکــه بــایــســت گ ـفــت ک ــه م ـع ـمــوال
این معناست که حــوزه بر اساس
مــا بــایــد بــا اســتــفــاده از عقالنیت
فرهنگهای متعدد ،عرصههای
تعریفی کــه بــر طبق مبانی دینی
اسالمی برای دفاع از حریم فقاهت
معرفتی متناسب بــا خــودشــان را
از علم ارائه میکند ،نهفقط علوم
اسالمی به نقد آرا و اندیشههای
توسعه میدهند ،درحالیکه این
انسانی یا اسالمی بلکه باید اقدام
آنــان بپردازیم و ا گر در این مسیر
نگاه در جامعه ما وجود نداشت.
بــه طبقهبندی همه دانـشهــا از
کوتاهی کنیم این آسیبها دیر یا
قبیل علوم طبیعی و هنر نماید؛
زود دامن حوزههای علمی را نیز
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این نهادها متکفل چه بخشی از
زیرا دین برای اداره دنیا و آخرت
دانش خواهند شد .برایمثال ا گر
مــردم آمــده نــه آنکه تنها بگوید:
در زم ــانه ــای قــدیــم ،حــوز ههــای
قسمتی میخواهد متکفل دانش
«ربنا آتنا فیاالخرة حسنة» بلکه
فــقــهــی شــیــعــه درزمـ ـیـ ـن ــه ق ـل ـمــرو
سیاسی باشد ،باید مشخص کند
ب ـهصــراحــت گــفــتــه اسـ ــت« :ربــنــا
خصوصی فعالیت داشتند .البته
که بر اســاس تعریف انجام شده،
آتنا فیالدنیا حسنة و فیاالخرة
در آن زم ــان بحث از نـحــوه تعامل
دانش سیاسی یک پایه عقلی دارد
حسنة» .بهعبارتدیگر در دین
با حا کمان ظالم یا سالطین جور
و فلسفه سیاسی ،کالم سیاسی و
هــم بــحــث ق ــرب بــه خ ــدا مطرح
هــم مـیشــد .البته فقیهان بــا این
عرفان سیاسی را شامل میشود
است و هم بحث تعمیر دنیا.
نظامهای سیاسی همکاریهایی
کــه بــایــد فــعــال شــونــد ،همچنین
نباید
بنابراین چنین دیــنــی
ه ــم مـ ـیک ــردن ــد ،درح ــالـ ـیک ــه ایــن
ً
اخ ــاق ســیــاســی در بـخــش قلبی
موجود
خود را مثال با نظام علمی
ق ــدرته ــا فــاقــد هــویــت فقیهانه
قرار میگیرد که باید فعال گردد،
کــشــور تطبیق بــدهــد ،بلکه باید
ههــرحــال ف ـقــه هــرگــز
ب ــودن ــد .ام ــا ب ـ 
در بخش رفتاری هم اموری مانند
خود را با وظایفی که برعهده دارد
ایـ ـ ــن ح ــا ک ــم ــیـ ـته ــا را مـ ـش ــروع
فقه ســیــاســی ،فقه امــنـیــت ،فقه
هماهنگ کند.
نــم ـیدانــســت و ب ــه ه ـم ـیــن دلـیــل
روابــط بینالملل ،فقه مطالعات
حــوزه باید بــا حفظ استقالل
نوعی از عدم مشروعیت همواره بر
منطقهای ،فقه مطالعات جهان
خــود ناظر بــه نظام علمی کشور
حوزه اقتدار جامعه ایران به لحاظ
اس ــام و نیز جامعهشناسی قــرار
بــرنــام ـهریــزی کــنــد .مــا دوگــانــگــی
تاریخی سنگینی میکرد.
میگیرند که باید فعال شوند .بر
معرفتی در نــظــام علمی جامعه
این اســاس مشخص خواهد شد
ن ــمــیت ــوان ــی ــم داشـ ــتـ ــه بــاشــیــم.
بنابراین یا باید حوزهها از میان بروند و دین متناسب با که چه مسائلی در جهان میگذرد و فرصتها و تهدیدات
نظام علمی مدرن بازسازی شود یا اینکه علمی متناسب چیست و حوزهها چه نقشی را میتوانند برعهده بگیرند.
بــرخــی ایــن تعبیر را مـطــرح کــردهانــد کــه ح ــوزه باید
با حوزه تمدنی و فرهنگی اسالم شکل بگیرد .در سه دهه
گذشته حوزهها همواره بیش از آنکه مؤثر باشند ،متأثر از دانشگاه جامع علمی به راه انــدازد تا الگو و مدل علمی
تحوالت شدهاند .بنابراین باید در ابتدا حوزه استقالل مطلوب بر اســاس مبانی دینی را ارائــه دهــد ،چنانکه
علمی خود را بازیابد و سپس در سایر مرا کز مانند وزارت ح ــوزهه ــا ب ـهطــور سنتی درگــذش ـتــه بــه هـمــه دان ـشهــا
علوم اعمالنظر کند .اولین و مهمترین کار یک سازمان میپرداختند .بنابراین تدوین نقشه جامع علمی جزو
علمی این است که تعریف روشنی از انسان را ارائه کند و وظایف ذاتی حوزههای علمیه است و البته این مسئله
بر اساس این تعریف باید تعریفی هم از دین ارائه شود تا نیازمند طی کردن مقدماتی است.
راهبردهای زیر پیشنهاد پایانی این نوشتار است:
مشخص شود که چگونه دین میخواهد الیهها و شئون
 .1تعریف حوزه از انسان؛
مختلف انسان را مدیریت کند و به آنها پاسخ عقلی ،قلبی
 .2ارائه طبقهبندی جدید از علوم متناسب با تعریف
و رفتاری بدهد ،سپس باید طبقهبندی جدیدی از علم
ارائه شود تا بر اساس آن ،نظام علمی حوزه بازسازی شود .فوق و شئون مختلف انسان؛
 .3حفظ استقالل علمی در همه سطوح معرفتی و
از خطراتی که امروز ما را تهدید میکند ،این است که در
بخشهایی از نهادهای حوزوی به شکل بسیار سریعی علمی و نیز استقالل در اعطای مدارک و مجوز.
پــس از بـ ــرآوردن مــقــدمــات ف ــوق ،ایــن نــظــام جدید
رشتههای جدیدی ایجاد میشود .این در حالی است
که ایــن اقــدام بــدون مشخص شــدن مبانی فــوق یعنی آمــوزشــی و پژوهشی میتواند در ای ــران تأثیر بــگــذارد و
تعریف از انسان و نیز طبقهبندی علوم انجام میگیرد .پسازآن در جهان اسالم و نیز نظام بینالملل و محافل
به این دلیل ،مباحث دینی نیز به شکل غیرروشمندی علمی جهان تأثیرگذار باشد .در این صورت میتوان گفت
بــه جهان اســام ارائ ــه م ـیشــود .درحــالـیکــه ا گــر مبانی که حوزههای علمیه درزمینه تربیت انسان ،انسانسازی
مشخص شود ،حوزه میتواند برای نهادهای مختلف ،و تأمین نیازمندهای انسان دارای نقش مهم و اثرگذار
تقسیم کاری را درنظر گیرد و مشخص کند که هرکدام از خواهند بود.

