آیا خروج روحانیت
از حکومت به سود
دموکراسی است؟
عبدالوهاب فراتی
دانشیار پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی

روحانیــت شــیعه پیــش از انقــاب اســامی ایــران دربــاره تعامــل بــا قــدرت تجربــهای
محــدود داشــت .فقــه سیاســی و اندیشــه سیاســی نیــز تــا پیــش از انقــاب معطــوف بــه
همــان محدودیــت ،بــه تولیــد ادبیــات میپرداخــت .پــس از انقــاب اســامی خواســته
یــا ناخواســته ،روحانیــت بــه تعامــل بــا قــدرت برخاســت و بخــش عمــدهای از قــدرت متأثــر
از ایــن نهــاد گردیــد .ایــن تجربــه کــه البتــه بهگونــهای تکــرار تجربــه مشــروطه در مقیاســی
گســتردهتر اســت در ابتــدا بــا ایــن پرســش مواجــه اســت :نهــاد روحانیــت در تعامــل بــا قــدرت
تنهــا بایــد بــه نظــارت بپــردازد یــا آنکــه خــود بایــد بــه تصدیگــری نیــز روی آورد؟
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میــز نقــد مجلــه حــوزه در شــماره پیــش روی ،در قدرت بیش از هجده پیامد دارد و راه حل آن بسنده
بــه قلــم عبدالوهــاب فراتــی ،عضــو هیئــت علمــی کردن روحانیت به نظارت است.
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،ایــن
دلنگرانیهای آخوند خراسانی که در سند یاد شده
موضــوع را وا مــیکاود .امیــد مــیرود ایــن موضــوع در بهتفصیل آمده ،چه آن سند صحت داشته باشد و چه
شــمارههای دیگــر در قالــب گفتوگویــی انتقــادی نه ،برای ما که ا کنون سه دهه حضور روحانیت در عرصه
دنبــال شــود:
تصدیگری را تجربه میکنیم نکات بسزایی دارد:
 .1ورود بــه ق ــدرت دلبستگی م ـ ـیآورد و تشخیص
معایب و کاستیهای موجود در حکومت را از ما میستاند
الف) روحانیت شیعه ،از نظارت تا تصدیگری
برخی از مسائلی که امروز دربــاره تعامل روحانیت با و درنهایت ما را از پیشقراولی در نقد قدرت جدا میسازد؛
 .2ورود به قدرت ،در وظایف و کارکردهای مهم سنتی
قــدرت سیاسی مطرح میشود تباری در گذشته دارد.
روحانیت پــس از برپایی نظام مشروطه نیز در قــدرت روحانیت ایجاد اختالل میکند و اجرای شایسته وظایف
مشارکت نمود و از تعامل با دولت و نیز نیروهای سیاسی حوزوی را از ما سلب مینماید؛
 .3ســوءاســتــفــاده منسوبان و بستگان از امکانات
تــجــاربــی ب ـهدســت آورد .ام ــا ب ـهجــز حــضــوری ان ــدک در
ً
پارلمان ،برای گسترش حضور خود در قدرت تالشی در قدرت ،آبروی علمای دین را به باد میدهد و طبعا ایمان
نظر و عمل نکرد و بهتدریج دروا کنش به فشارها از همین عامه مردم با مالحظهکاری آنها سست میشود؛
 .4درگیر شدن در مقام و امتیازات دنیوی ،خلوص
حضور اندک نیز دست کشید و برای چندین دهه به انزوا
مردم به علمای دین را کم و ما را در شمار رقبایمان در
گرایید.
درباره چرایی پاپیشننهادن روحانیان برای تأسیس عرصه سیاست مینشاند؛
 .5عــاقــه بــه ق ــدرت و حفظ حکومت مــا را از درک
حــکــومــت اســامــی در دوره مــشــروطــه و پــرهــیــز آن ــان از
تصدیگری در سیاست ،کمتر پژوهشی صورت پذیرفته حقیقت باز میدارد و آ گاهانه یا ناآ گاهانه بر استنباطات
است .گویی آنان به دولتی تمکینکننده دربرابر شریعت فقهی ،تأثیر میگذارد؛
ً
 .6حضور در قــدرت ،اجتهاد و تفقه آزاد را به خطر
محمدی و نیز صرفا نظارت روحانیت بر نظام سیاسی
قناعت میکردند و بدینگونه بر بیمیلی خود برای تصدی میاندازد و حکومت بهنام حفظ مصالح جلوی هرگونه
در امور حکومتی صحه مینهادند .همچنین برخی نیز با اظهار نظر و تفقه را میگیرد؛
 .7قــرار گرفتن علمای دیــن در مکان حکام عرفی،
توجه به تبعات منفی چنین مشارکتی ،سپردن حکومت
آن ــان را از م ــردم ج ــدا مــیس ــازد و
به دست عالمان دینی را به مصلحت
مانع خدمات گذشته آنان به عامه
دین و نهاد روحانیت نمیدانستند.
شـ ـ ــایـ ـ ــد «ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــارت ع ـ ــال ـ ــی»
میشود.
بنابر ادعای شیخ ا کبر ثبوت ،آخوند
مبهمترین اما سادهترین بدیل
ام ـ ـ ـ ـ ــروزه نـ ـی ــز روح ـ ــان ـ ــی ـ ــان و
خ ــراس ــان ــی چــنــیــن نــظــری داشــتــه
برای مسئله مداخله روحانیت
روش ـنف ـکــرانــی کــه منتقد حضور
است .ا کبر ثبوت این موضع آخوند
ب ــاش ــد کـ ــه مـ ـط ــرح مـ ـیش ــود.
روحــان ـیــت در قـ ــدرت هــســتــنــد بر
1
را از آقــابــزرگ تهرانی نقل میکند.
بــاوجــودایــن ،تبارشناسی ایــده
ً
همان نظر آخوند خراسانی یعنی
حوزه
آقابزرگ در عصر مشروطه در
نــظــارت فــقــهــا کــه قـطـعــا تجربه
«بسندگی به نظارت و نه مداخله
عــلــمــیــه نــجــف حــضــور داش ــت ــه و از
م ــوف ــق ــی در تـ ــار یـ ــخ س ـیــاســی
روحانیت» تأ کید میورزند.
شا گردان برجسته آخوند خراسانی
ایـ ــران داشــتــه ،نـشــان مـیدهــد
از ای ـ ـ ـنروی ،شــایــد «نــظــارت
«ن ـ ــظ ـ ــارت» بــی ـش ـتــر مـتـنــاســب
بهحساب میآمده است .او دیدگاه
عــالــی» مبهمترین امــا سادهترین
شــرایــط دول ــت قــدیــم در ای ــران
آخوند را دراینباره بهتفصیل برای
ب ــدی ــل بـ ـ ــرای مــس ـئ ـلــه مــداخ ـلــه
بوده است.
ا کبر ثبوت توضیح داده است 2.بنابر
روحانیت باشد که مطرح میشود.
دیدگاه آخوند ،مشارکت روحانیان
ب ــاوج ــودای ــن ،تــبــارشــنــاســی ای ــده
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ً
نظارت فقها که قطعا تجربه موفقی در تاریخ سیاسی مـیداد میان دو شق «نظارت» یا «مداخله» روحانیت
ایران داشته ،نشان میدهد «نظارت» بیشتر متناسب بــر حکومت ،نــظــارت را بــر مداخله ترجیح دهــد .حال
شرایط دولت قدیم در ایران بوده است .دولت در گذشته ،آنکه تعمیم چنین نظارتی در باب دولت مدرن که هم
ساختاری ســاده و بسیط داشته و همانند دولتهای ابعاد مختلفی یافته و هم حــوزه اقتدارش گستردهتر و
م ــدرن ،در زنــدگــی خصوصی و عمومی م ــردم مداخله پیچیدهتراز دولتهای قدیم شده ،بسیار سخت بهنظر
نمیکرده اســت .گرچه دولــت قدیم ،عنان جامعه را در مـیرســد و بــایــد دیــد آیــا در حاشیهماندن روحــانـیــت و
ً
دست داشته و فراتر از آن قدرتی وجود نداشته ،چیزی بسندگی به نظارت ،اساسا ممکن و نتیجهبخش است یا
فراتر از امنیت و امثال آن را برعهده نمیگرفته است .این نه .پاسخ به این پرسش ،نیازمند بررسی ترابط روحانیت
دولت که در هیئت سلطانی قهار تبلور مییافت ،دارای بــا دول ــت جــدیــد و ذهنیتهای دگــرگــون شــده در باب
ساختاری بسیط بــود و نهاد مدنی قدرتمندی مثل ماهیت سیاست و قدرت است.
روحانیت ،به آسانی میتوانست بر آن نظارت کند و مانع
«بههرحال بهعلت تغییراتی که در دنیای جدید اتفاق
برخی از تعدیات به مردم شود .دولت در قدیم که از آن افتاده ،امکان تعامل روحانیت با شاه و دربار آنچنان که
نیز به «دولت شبگرد» یا «دولتهای پیشسرمایهداری» در دوره قاجار وجــود داشــت ،از بین رفته است و برای
یاد میکنند در شرایطی قرار میگرفته که مجتهدی خارج محدود کردن شر و ظلم دولت یا به تعبیر مرحوم آخوند
از مرزهای قدرت آن نیز میتوانسته بر رفتار و عملکردش «مراقبت و نظارت بر حکومت» الزم است ابزارهای جدید
نظارت کند ،همانند آنچه در نهضت تنبا کو رخ داد.
و مناسبی در اختیار روحانیت قرار گیرد .به عبارت دیگر
«حقیقت واقع این است که در ایران در مقابل دولتیان برای این که دخالت روحانیون در امر حکومت بنابه تعبیر
و حکام و مأموران جز روحانیون ،نفوذ و اقتداری ندارند آخوند خراسانی محدود به نظارت و نه شرکت در ارکان
و قدرت ایشان هم تحریک و به جنبش درآوردن مردم حکومت گردد باز هم مستلزم تجهیز این قشر به لوازم
است برای هر مقصودی که دارند به اسم دین و شریعت ،خاص و تشکیالت معینی است ،چرا که ظهور یک سلسله
و مردم هم ملجأ و پناهی جز آستانه ایشان ندارند در هر نهادهای مدنی از قبیل مطبوعات ،احزاب و تشکلهای
امر خاص یا عام که به ضرر و برخالف آمال عموم یا یک غیر دولتی در دنیای جدید باعث شده است تا امر نظارت
5
جمع یا یک نفر واقع شود التجا میکنند به آستانه علما و نیز خصلتی ساختاری و نهادین به خود گیرد».
ازایـ ـ ـنرو ،بــایــد پــذیــرفــت بــرخــاف دوران قــدیــم که
آن هم آنانی که بیشتر شهرت و نفوذ دارند و حرف ایشان
بیشتر تأثیر در هیجان عــوام میکند و ایشان هم اغلب مهار نسبی دربــار و سلطنت کار چندان مشکلی بهنظر
بــرای نفوذ و اقتدار خودشان و مطیع کــردن دولتیان ،نــمـیرســیــد ،ا کــنــون کــه ســیــاســت و ق ــدرت پیچیده و
ً
بــوروکــراتـیــک ش ــده ،حکومت تنها
اقدام و مقاومت میکنند .غالبا هم
3
غلبه میکنند».
بــا ق ــدرت ســازمــانیــافـتــه و نظارت
ای ــن اق ــت ــدار کــه بــه ق ــول شیخ
اجـ ـت ــم ــاع ــی ن ــه ــادم ــن ــد ،ن ــظ ــارت
بـ ــرخـ ــاف دوران قـ ــدیـ ــم کــه
ابــراهــیــم زنــجــانــی ( 1272ـ 1353
م ـیشــود .بههمیندلیل ،ا گرچه
مــهــار نــســبــی دربـ ــار و سلطنت
قمری) در بسیاری از اوقات ،برای
ایده نظارت و مراقبت روحانیت بر
کـ ــار چ ــن ــدان م ـش ـک ـلــی بـهن ـظــر
عامه و مملکت نافع افتاده و مانع
حکومت کمابیش میتوانست تا
نمیرسید ،ا کنون که سیاست
و قــدرت پیچیده و بوروکراتیک
تــعــدیــات و تــجــاوزات دربــاریــان به
پیش از مشروطه پاسخگو باشد،
ش ــده ،حکومت تنها بــا قــدرت
حقوق مردم شده بود 4میتوانست
در ایـ ــران پــس از ق ــرن بیستم که
سـ ــازمـ ــانیـ ــاف ـ ـتـ ــه و ن ـ ـظـ ــارت
در شرایطی که قدرت غیرپیچیده
مفاهیم ،نهادها ،روابط و انتظارات
اجــتــمــاعــی ن ـهــادم ـنــد ،ن ـظــارت
و نــظــارت آس ــان بـهنــظــر میرسید
و پدیدههای مدرن به وجود آمده،
ً
میشود.
بهخوبی اقــدام کند .قطعا وجود
الزم اس ــت روحــان ـیــت متناسب با
چنین دولتی درگذشته ،به کسی
مقتضیات جــدیــد ،خــود را سامان
مــثــل آخ ــون ــد خ ــراس ــان ــی فــرصــت
دهد و به مشارکت و نظارت بر قدرت
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بپردازد.
امـ ــا آنــچــه در ش ــرای ــط جــمــهــوری اس ــام ــی ب ــر ایــن
پیچیدگیها میافزاید ترکیب «اسالمیت» و «جمهوریت»
است .روحانیت در چنین ساختار مرکبی برای حفاظت
از اسالمیت و حراست از جمهوریت ،با ِصرف ایفای نقش
نظارتی ،چــه در مفهوم سنتی و چــه در قالب مدنی و
مــدرن ،نمیتواند مؤثر باشد .در واقــع ،نظارت عالی در
شرایط جدید ،چیزی جز دادن حق مشارکت روحانیت
در ارک ــان حکومت نیست و نــظــارت آنــان تنها از مسیر
حضورشان در ارکان قدرت میسر میشود.
از سویی ،باید دید در حاشیه بودن فقیهان و انقطاع
فقاهت از عینیات جامعه چه میزان در به تأخیر افتادن
بنای جامعه اســامــی ،تأثیر داشته و آنــان را از مسائل
کــان جامعه دور ساخته اس ــت .همچنین بــایــد دید
درگیر شــدن فقه با امــور عامه جامعه و ورود حوزویان
به عرصه سیاستورزی ،چه جهان نااندیشیدهای در
آستانه آ گــاهــی فقیهان قــرار داده اســت .در سالهای
پیش از حکومتمداری روحانیت ،برخی از ابواب مهم
فقهی مثل دیــات و قضاوت بهبهانه غیرمبتلی بــودن،
مورد بحث قرار نمیگرفت و فقه اغلب به احکام عبادی
فــردی مـیپــرداخــت؛ فقیهان غافل از آنچه در دنیای
جدید میگذشت دغدغهای جز نیازهای شرعی مردم
در سر نداشتند ،فرا گیری دروس غیر نقلی مثل فلسفه یا
آموختن آنچه از اندیشه ملحدان بیرون میآمد جایز نبود
و گهگاهی هم ا گر به پرسشی جدید پاسخ داده میشد
برحسب مناسبات دنیای قدیم به آن پرداخته میشد
و گره از کار عالم نمیگشود .اما پیروزی انقالب اسالمی،
بستری فراهم آورد تا بهتدریج روحانیت ،ظرفیتها
و امــکــانــات خــود را ارزیــابــی کند و ت ــوان اداره جامعه
توسط فقه اسالمی را مــورد سنجه قــرار دهــد .بالفاصله
پس از پیروزی انقالب ،آی ـتاهلل گلپایگانی گفتوگو در
باب «ص ــوم»(روزه) را در دروس خارج فقه رها کرد و به
بحث از «قضا» پرداخت تا نشان دهد فقه اسالمی باید
به موضوعات مورد نیاز جامعه بپردازد .فراتر از او ،امام
خمینی کلیت فقه را با مسائل اجتماعی و سیاسی درگیر
ً
و عمال حوزویان پس از انقالب را به تغییر نگاههای سنتی
به دین دعوت نمود.
از این رو ،کوشش برای بازگشت روحانیت به مناصب
و کارویژههای سنتی ،نهتنها موجب محرومیت آنان از

دستیابی به حقوق شهروندی خویش از جمله مشارکت
در قــدرت سیاسی مـیشــود بلکه بــه سبب آن ،فرآیند
دموکراتیک شــدن قــدرت در جامعهای مثل ایــران که
بهشدت سنتی و مذهبی اســت به مخاطره میافتد.
روحانیت شیعه به دلیل اینکه سلسلهمراتب حزبی ندارد
و به صورت آهنین زیر نظر یک نفر فعالیت نمیکند و به
حجیت و اعتبار آرای مخالفان دروننهادی خود احترام
میگزارد نه به هنگام حا کمیت ،توانایی استبدادورزی
دارد و نه اینکه رقیبی ضعیف برای رقیبان خود در عرصه
سیاست بــه حساب م ـیآیــد .از ایــن رو ،دمــوکــراســی در
ایران ،نه تنها باید مشارکت روحانیان در قلمرو سیاست
و حکومت را تحمل کند بلکه فراتر از آن ،نهادمند شدن
دموکراسی در کشور ما نیازمند حضور فعال ،مستمر و آزاد
همه قشرها از جمله روحانیان ،به عنوان قدیمیترین،
گستردهترین و مقتدرترین نهاد مدنی در ایــران است.
بنابراین دموکراسی در ایــران ،مردمی و بومی نمیشود
مگر آنکه با مشارکت روحانیان توأم باشد.
نا گفته نماند در صــورت مشارکت نکردن مستقیم
و دموکراتیک روحانیان در امــور اجتماعی و حکومتی،
گفتمان غــالــب کــانــونهــای دیــنــی ،نـگــرش روحــانــیــان
سنتی مبنی بر عــدم دخالت در حکومت نخواهد بود
بلکه بنیادگرایان قدرت خواهند گرفت .در واقع انتخاب
واقعی بین مشارکت روحانیان یا عدم دخالت آنها نیست
که بتوان یکی را برگزید ،بلکه گزینش واقعی ،پذیرش یکی
از دو شکل مشارکت رقابتی ـ دموکراتیک یا انحصاری ـ
استبدادی در سیاست و حکومت است .به همین دلیل،
حــضــور روحــانـیــت در عــرصــه سیاست مـیتــوانــد فضای
سیاست در ایران را دموکراتیک کند و مانع انحصارطلبی
در این حوزه شود.
دلنگرانی مرحوم میرزای نائینی در «تنبیهاالمه و
تنزیهالمله» ،از بازتولید استبداد در دولت دینی ،امری
جدی است ،چنانکه امام خمینی نیز از خطر پیشآمدن
آن در جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت سیاسی فقیه بیم
میداد .باوجوداین ،ممکن است این استبداد در فضای
انفعال روحانیت از قدرت نیز بروز کند و بهدلیل حضور
نیافتن حوزه در سیاست ،امکان بهوجود آمدن زمینه
دیکتاتوری برای دیگر قشرها بیشتر فراهم شود .برفرض
درستی احتجاج روشنفکران ایرانی مبنی بر اینکه چالش
اصلی در ایران امروز بین اقتدارگرایی و دموکراسیخواهی
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مــردم اســت باید دیــد آیــا مشارکت کــردن روحــانــیــان به روحانیت را عوامزده میکند .از نظر او ،روحانیت شیعی
تقویت دموکراسی میانجامد یا مشارکت نکردن آنان؟ از دولت مستقل است و مانند شیخ االزهر ،عکس جمال
بدون تردید روحانیت به دلیل استقالل مالی از دولت و عبدالناصر را باالی سرش نصب نمیکند اما به علت ابتال
تکیه آن به مردم ،نمیتواند از مطالبات و جنبشهای به چنین آفتی ،تحت حکومت عوام به سر میبرد و این
مردم فاصله گیرد و بهخصوص در مقابل تهاجم به اسالم حکومت عوام است که موجب سکون ،سکوت و کتمان
سکوت نماید .همین ویژگی کفایت میکند تا روحانیت حقایق در میان روحانیت مـیشــود .به همین دلیل،
در صحنه بماند و با دموکراتیک کردن رفتوآمد خود به روحانیت بر سر دو راهی «اقتدار» و «حریت» حیران است
قدرت ،به تقویت مردمساالری دینی در ایران بپردازد.
و باید راهی بجوید:
«ا گ ــر اتــکــا روحــانــی بــه م ــردم بــاشــد ق ــدرت بــه دست
ب) تصدیگری سیاسی و پیامدهای آن
م ـ ـیآورد امــا حریتش را از دســت م ـیدهــد و ا گــر متکی
از
مندی
ه
بهر
از
نظام سیاسی و نهاد روحانیت ،فراتر
به دولتها باشد قــدرت را از کف میدهد امــا حریتش
8
ورود روحانیت به ارکان حکومت ،با مسائل و آسیبهای محفوظ است».
متعددی نیز مــواجــه اســت .ا گــر در اوای ــل دهــه چهل،
او استدالل میکرد :تودهها معتقد و باایمان اما جاهل
مرتضی مطهری مهمترین آفــت ســازمــان روحانیت را و بیخبرند ،در نتیجه با اصالحات مخالفند ،ولی دولتها
ً
سرگردانی
روحانیان برسر دو راهی «اقتدار» و «حریت» معموال روشنفکر ولی ظالم و متجاوزند .روحانیت نیز
6
میدانست ،امروزه مشارکت روحانیت در قدرت و جای بهپشتوانه مردم قادر است با مظالم و تجاوزات دولتها
گرفتن بعضی از آنان در رأس هرم قدرت ،به مسائل فراروی مبارزه کند امــا در نبرد با عقاید و افکار جاهالنه مردم
روحانیت ابعاد تازهتری بخشیده است .مطهری برخالف ضعیف و ناتوان است ،ولی روحانیت متکی به دولتها
امام خمینی که در دهه بیست و در کشفاالاسرار ،نحوه در نبرد با عادات و افکار جاهالنه نیرومند است و در نبرد
ارتزاق روحانیت را مزیت آنان میدانست ،آن را مهمترین با تجاوزات و مظالم دولتها ضعیف است 9.با این همه،
آفــت روحانیت و بزرگترین مانع بــرای حضور آنــان در مطهری ،هیچگاه بــرای حل آفــت عــوامزدگــی به دولتی
جریان زندگی سیاسی میپنداشت و ادعا میکرد:
شدن روحانیت تن نداد و کوشید از مسیر دیگری یعنی
«عوامزدگی ،روحانیت ما را فلج کرده است؛ عوامزدگی سازمان دادن به نظام بودجه روحانیت کاری کند تا هم
از سیلزدگی و ماروعقربزدگی باالتر است .روحانیت ما اقتدار روحانیت حفظ شود و هم حریتش به او بازگردد.
در اثر آفت عوامزدگی نمیتواند پیشرو باشد و از جلو قافله
اما آنچه از تصور و تحلیل داهیانه مطهری باز ماند
حرکت کند و به معنای صحیح کلمه هادی قافله باشد ،و او کمتر فرصت یافت دربــاره آن بیندیشد این بود که
مجبور است در عقب قافله حرکت کند .خاصیت عوام
در شــرایــطــی کــه خــود روحانیت
این است که همیشه با گذشته و
قــدرت سیاسی را به دست گیرد
آنچهخو گرفتهپیمانبستهاست
با چه مشکالت جدیدی روبـهرو
روح ــان ــی ــت ش ـی ـعــه ب ــه دلــی ــل ایـنـکــه
و حق و باطل را تمیز نمیدهد.
م ـیشــود؟ آیــا حضور او در ارکــان
ســلــســلـهمــراتــب حــز بــی ن ـ ــدارد و به
عوام هر تازهای را بدعت یا هوی
حکومت ،اقــتــدار مــعــنــویاش را
صورت آهنین زیر نظر یک نفر فعالیت
7
و هوس میخواند».
حفظ میکند و حریت فکریاش
نمیکند و بــه حجیت و اعـتـبــار آرای
ـی
ـ
ـوب
ـ
خ
ه
ـ
ب
ـری،
گــرچــه مــطــهـ
را افزایش میدهد یا اینکه اتفاق
نن ـهــادی خــود احترام
مخالفان درو 
میدانست که روحانیت ،سهم
مـ ـیگ ــزارد ن ــه ب ــه ه ـن ـگــام حــا کـمـیــت،
دی ـگــری م ـیافــتــد؟ آی ــا اق ــت ــدار و
ام ــام یــا یگانه بــودجــه ســازمــان
توانایی استبدادورزی دارد و نه اینکه
تــط ــلــمخ ــواه ــی روح ــانـ ـی ــت کــه
خود را از سر میل و محبت مردم
رقیبی ضعیف ب ــرای رقـیـبــان خــود در
ه ــم ــواره وام ـ ــدار وضــعـیــت بــرسـ ِـر
دریــافــت میکند ،تأ کید میکرد
عرصه سیاست به حساب میآید.
قـ ـ ــدرت ن ــی ــام ــدن اوسـ ـ ـ ــت ،در
ایــن نحوه از ارت ــزاق ،دچــار زوال
شــرایــط «بــرســر ق ــدرت» بــودن به
حریت م ـیگــردد و بــه اصطالح،
مــخــاطــره نــم ـیافــتــد؟ آی ــا «بــرســر
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کارکردهای سنتی آن شده است.
قـ ــدرت» بـ ــودن حــریــت کــافــی در
ً
حتی بــه عقیده بــرخــی احتماال
عرصه اندیشه و اجتهاد آزاد را از
در صورت مشارکت نکردن مستقیم
چنین پیامدهایی دامنگیر اصل
او نمیستاند و تضعیف نمیکند؟
و دمــوکــراتــیــک روحــان ـیــان در امــور
دین نیز شده و مجموعه دین و
ب ـهراســتــی ام ـ ــروزه نــســبــت میان
اجــتــمــاعــی و ح ـکــوم ـتــی ،گفتمان
نهاد متولی آن یعنی روحانیت
ق ـ ــدرت (ش ــرک ــت در حــکــومــت)،
غــالــب کــانــونهــای دی ـنــی ،نگرش
را بــا مــخــاطــرات ج ــدی روب ـ ـهرو
اقتدار (مقبولیت در افکار عمومی)
روح ــان ــی ــان ســن ـتــی م ـب ـنــی ب ــر عــدم
ساخته است .اینکه روحانیت به
و حریت (اجتهاد آزاد و مستقل از
دخــالــت در حکومت نـخــواهــد بود
چنین پیامدهایی آ گــاه است یا
قــدرت و اقتدارسیاسی) چگونه
بلکه بــنــیــادگــرایــان ق ــدرت خواهند
نه ،چندان اهمیت نــدارد ،مهم
است؟ چگونه روحانیت میتواند
گرفت.
آن است که روحانیت ،بر حسب
بــه حــیــرانــی خــود بــر ســر سـهراهــی
تکلیفی که بر دوش خود احساس
ق ــدرت ،حــریــت و اقــتــدار سامان
دهد؟ درواقع ،ورود عنصر قدرت به سازمان روحانیت ،کرده ،به حکومتمداری پرداخته و در برابر مخالفتها
توانست گفتوگو دربــاره آفات دوگانهای را که مطهری و عداوتهای داخلی و خارجی ،مقاومت ورزیده و این
مــطــرح ک ــرده بــود توسعه بخشد و وضعیت بهمراتب چنین خود را با مسائل و آسیبهای متعددی مواجهه
پیچیدهتری فــراروی روحانیت قــرار دهــد .روحانیت در ساخته است .مجموعه آسیبهایی که ورود روحانیت
دهه چهل و پنجاه عرصه ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی به ارکان حکومت فراروی دیگر کارکردهای آن نهاده است
و مردمی را که رژیم پهلوی قادر به فتح آنها نبود ،فتح عبارتند از:
کــرد و بدینگونه اقــتــدار بــزرگــی جهت خلق انــقــاب به
 )1تفسیر دین و تأثیر احتمالی مالحظات قدرت
دست آورد .حتی رقیب اصلی آنان یعنی روشنفکران،
نخســتین و مهمتریــن وظیفــه روحانیــت ،تفســیر
هر چه به سمت دین میل پیدا میکردند ناچار اقتدار
روحانیت را میپذیرفتند .اما آنچه تا دیروز به روحانیت ،و فهــم دیــن اســت .در واقــع ،آییــن اســام در صورتــی
چنین اقتداری میبخشید اغلب وامدار چیزهایی بود که باقــی میمانــد کــه آموزههایــش بــه شــکلی راســتین از
روحانیت نداشت و آن «قدرت» بود؛ روحانیت در عرصه تحریفــات زمانــه ،مصــون بمانــد و خــود را از دســتکاری
سیاست حضور نداشت و قدرتی را تصاحب نکرده بود و مالحظـهکاران در امــان دارد .ایــن مهــم کــه از طریــق فهــم
قرار نبود برنامهریزی کند و به چیزهایی مثل توسعه و درســت و روشــمند دیــن و نیــز مبــارزه بــا کجفهمیهــا
پیشرفت فکر کند؛ قرار نبود متولی نظم اجتماعی شود صــورت میپذیــرد وظیف ـهای خطیــر اســت کــه بــر دوش
و الزامات آن را بپذیرد 10،اما با پیروزی انقالب اسالمی ،حامــان دیــن یعنــی روحانیــت نهــاده شــده اســت .امــا
بخشی از نهاد روحانیت به نیروی سیاسی تبدیل شد فهــم روحانیــت از دیــن و هــر چیــز دیگــر ،ســیال و تاریخــی
و اقتدار سیاسیاش در ترابط با قــدرت ،مــورد مطالعه اســت و بــه علــت تغییــر موقعیتهــا و تحــول شــرایط،
قــرار گــرفــت .ایــن بخش از روحــانــیــت در شــرایــط جدید همــواره در حــال شــدن اســت .تاریخمنــدی فهــم حا کــی
از چــیــزی نــیــرو گرفته کــه خــود در بــه دســت آوردن آن از دخالــت ناخواســته برخــی پیشفرضهــای مفســر در
نقش داشــتــه اســت .نا گزیر روحانیت در پــی اینگونه فراینــد فهــم و تفســیر اســت و روحانیــت هماننــد هــر
بهکرسیقدرتنشستن ،چالشها و گسستهای تازهای مفســری بــه هنــگام تفســیر متــن ،یــک یــا چنــد پیشفهــم
یــا پیشدانســته دارد .هیــچ مفســری نمیتوانــد افــکار و
را تجربه کرده که تا دیروز با آنها روبهرو نبوده است.
ورود روح ــان ــی ــت ب ــه ایـ ــن مــوقــعــیــت کـ ــارکـ ــردی و شــناختهای خــود را از عــدم بــه وجــود آورد و بــه آنهــا
تاریخمند ،گذشته از آثاری که در حفظ استقالل ایران شــکل و ســامان بدهــد .از ایــن رو ،مفســر در فهــم متــن بــا
و نیز مهیاسازی زمینههای داخلی برای رشد اخالقی و مجموع ـهای از پیشداوریهــای( )prejudicesهدایــت
ً
ً
طبعا اجــرای احکام مهجور میشــود و چــارهای جــز ایــن وجــود نــدارد و اساســا هــم
دینی بسیاری از جوانان و
مانده اسالم برجای نهاده 11،سبب اختالل در پارهای از روشــی وجــود نــدارد کــه بخواهــد فهــم مــا را از مداخلــه
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پیشداوریهــا در عملیــات فهــم بپیرایــد:
«تــاش بــرای رهایــی از تصــورات خودمــان در تفســیر
نــه تنهــا ناممکــن ،بلکــه آشــکارا بیمعنــا و نامعقــول
ً
اســت .تفســیر کــردن ،دقیقــا بــه معنــای وارد کــردن
پیشتصــورات خویــش در بــازی اســت تــا جایــی کــه متــن
ً
12
واقعــا بتوانــد بــرای مــا بــه ســخن درآیــد».
از ایــن رو ،روحانیــت بــه علــت تغییــر موقعیتهــا
و شــرایط ،ناچــار بــه جــذب آ گاهانــه یــا ناآ گاهانــه
پیشداوریهایــی در تفســیر دیــن میپــردازد؛
ً
پیشداوریهایــی کــه احتمــاال در خــارج از متــن (نصــوص
دینــی) قــرار دارنــد و فهــم او نســبت بــه آن را هدایــت
میکننــد .ایــن بدیــن معناســت کــه روحانیــت دلبخواهــی
بــه تفســیر نمیپــردازد و همــواره در درون ســنتی زندگــی
میکنــد کــه تفکــر او را ســامان میدهنــد 13.بــرای نمونــه
در شــرایط و ســنتی کــه روحانیــت
 )1رویکــردی مســالمتجویانه بــه قــدرت سیاســی در
دولــت جائــر دارد و مناصبــی در دســتگاه او میپذیــرد؛
 )2رویکــردی پارســایانه بــه قــدرت دارد و بــا اتخــاذ
موضعــی منفــی و منفعــل ،تقدسمآبــی و منزهطلبــی در
پیــش میگیــرد؛
 )3رویکــردی فعاالنــه بــه قــدرت دارد و در مســند
قــدرت قــرار میگیــرد؛
 )4رویکــرد مخالفتگرایانــه بــا قــدرت دارد و در موضــع
14
اپوزیســیون مســتقر میشــود،
بــه چهــار تفســیر متفــاوت از نشــانههای سیاســی نــص
دســت مییابــد و متأثــر از پیشدانســتههایی کــه در ایــن
موقعیتهــای مختلــف وجــود دارد ،برخــی نصــوص را بــه
مرکــز منتقــل و برخــی دیگــر را بــه حاشــیه حوالــه میدهــد
و بدینگونــه بــه آنهــا خصلتــی فرعــی میبخشــد .امــا
وضعیــت ســوم یــا همــان «برســر قــدرت بــودن» اهمیــت
ویــژه دارد؛ زیــرا کســی کــه تــا دیــروز مفســر دیــن بــوده،
هماینــک بــر قــدرت تکیــه زده و بــه تفســیر خویــش
ً
رســمیت میبخشــد و احتمــاال دیگــران را از اظهــار نظــر و
اجتهــاد آزاد بازم ـیدارد .در واقــع ،تصدیگــری مفســران
دیــن در عرصــه سیاســت ،میتوانــد مهمتریــن عامــل
دوام و بقــای تشــیع و مابهاالمتیــاز ایــن مکتــب از ســایر
فــرق اســامی یعنــی اجتهــاد مطلــق و آزاد را بــه مخاطــره
انــدازد؛ هــم میتوانــد رادع آزاداندیشــی در جمــع عامــان
حکومــت شــود و هــم میتوانــد اجتهاد فارغــان از قدرت را

در تنگنــا قــرار دهــد .بــه هــر حــال ،آنچــه در ترابــط حامــان
دیــن و قــدرت ،بهلحــاظ معرفتشناســی ،بهناچــار رخ
میدهــد تأثیــر دغدغــه قــدرت و فوایــد حاصــل از آن بــر
اســتنباط و تفســیر فقیهــان از نصــوص دینــی اســت.
«از مرحــوم عالمــه حلــی نقــل شــده اســت کــه از او
پرســیدند ا گــر ســگی در آب چــاه بیفتــد چــه بایــد کــرد و
چقــدر بایــد آب از چــاه کشــید تــا آب چــاه طاهــر شــود؟
میگوینــد وقتــی او خواســت حکــم چنیــن مــوردی را
اســتنباط کنــد اول دســتور داد چاهــی را کــه در منــزل
خــودش وجــود داشــت را پــر کننــد .چــرا کــه او میگفــت
مــن مطمئــن نیســتم از اینکــه وقتــی حکــم آب چــاه را
اســتنباط میکنــم ،یــک وقــت تحــت تأثیــر چــاه خــودم در
خانــه قــرار نگیــرم و مســئله را ســهلتر از آنکــه حــق اســت
نفهمــم ،چــون فــردا ممکــن اســت ســگ در چــاه منــزل
مــن هــم بیفتــد .بنــده بــه ایــن کاری نــدارم کــه آیــا ایــن
داســتان بهلحــاظ تاریخــی درســت اســت یــا نــه؟ ولــی
واقعیتــی در ایــن بیــان هســت و آن ایــن اســت کــه حتــی
در اســتنباط حکــم شــرعی ،شــخص بزرگــی مثــل عالمــه
ّ
حلــی ،خــودش را مصــون نمیبینــد از اینکــه نکنــد تحــت
تأثیــر چــاه منــزل خــودش قــرار بگیــرد و حکــم شــرعی را
ســهل جلــوه دهــد .حــال ســؤال ایــن اســت کــه وقتــی
آدمــی ممکــن اســت تحــت تأثیــر چــاه منزلــش احــکام
شــرعی را درســت اســتنباط نکنــد ،آیــا جــای ایــن ســؤال
نیســت کــه حا کمــان تحــت تأثیــر قــدرت سیاس ـیای کــه
دارنــد ،احــکام دیــن را بهگونـهای دیگــر اســتنباط کننــد؟
حکومــت را در دســت گرفتــن اهمیتــش بیشــتر اســت یــا
آب چــاه منــزل؟ مــن از کجــا مصــون باشــم کــه دغدغــه
حفــظ قــدرت سیاســی و اجتماعــی در اســتنباط مــن از
احــکام شــرعی تأثیــر نگــذارد؟ بلــه یــک صــورت دارد و آن
ایــن اســت کــه شــما اثبــات کنیــد کــه بــه مقــام عصمــت
رســیدهایم کــه در عیــن حــال کــه حکومــت داریــم ولــی
جاذبیــت ایــن قــدرت ادنــی تصرفــی در اســتنباط مــن از
15
احــکام شــرعی نمیگــذارد؟»
بــه همیــن دلیــل ،برخــی معتقدنــد «ا گــر بناســت
چنیــن تالیفاســدی پیــش نیایــد ،الزم اســت آن بخــش
از روحانیــت کــه هیــچ ســود و زیانــی از قــدرت نمیبــرد،
متولــی تفســیر دیــن و بخشــی کــه دســتی در قــدرت
دارد مجــری ایــن تفاســیر شــود 16».چنیــن پیشــنهادی
مشــکالت زیــادی دارد امــا میتوانــد چنــان راه حلــی کــه
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ً
اندکــی از مشــکل یــاد شــده را کــم میکنــد موردتوجــه رقیــب ،شــناخته میشــود .معمــوال نظریــات رقیــب،
و بررســیهای دقیقتــری قــرار گیــرد .بههرحــال بایــد گذشــته از خصایــص و ویژگیهــای خاصــی کــه دارنــد،
روشــن شــود کــه آیــا کســی کــه والیــت سیاســی جامعــه همــواره در غیریتســازی و تمایــز بــا نظریــه رقیــب شــکل
را بــر عهــده دارد همــو مفســر رســمی دیــن و مرجــع بــر میگیرنــد و آن را در تمــام ابعــاد نظــری و عملــی بــه
حــوزه عمــل اجتماعــی اســت؟ 17یــا اینکــه او نیــز تابــع چالــش میکشــانند کــه خــود ســبب قوتبخشــیدن بــه
تفســیر مراجــع دینــی فــار غ از قــدرت اســت؟ پاســخ بــه بنیانهــای نظــری و تئوریــک روایــت برتــر میشــود .امــا
ایــن پرســش برحســب مبانــی و پیامدهــای اجتماعــی و ا گــر روایــت برخــوردار از فرصــت هژمونیــک ،از فرصــت و
سیاســی آن متفــاوت مینمایــد.
امتیــازی کــه شــرایط قــدرت بــرای او فراهــم م ـیآورد،
امــا گذشــته از تأثیراتــی کــه مالحظــات قــدرت بــر فضــای جامعــه را سیاســی و رقیبــان خــود را در تنگنــا قــرار
ً
تفســیر گزارههــای دینــی مینهــد ،اساســا ممکــن اســت دهــد ،هــم از نعمــت ناقــدان خــود محــروم میشــود و هــم
«مســلح شــدن مفســران دیــن بــه قــدرت» تبعــات دیگــری در ایــن مــورد انســجام تاریخــی روحانیــت بــه هــم میریــزد
ً
نیــز بیافرینــد و آنــان را بهدلیــل مســلح شــدن بــه ابــزار و و احتمــاال جریــان رقیــب را جهــت تهییــج تودههــا و
منابــع اجبــار در موضعــی برتــر نشــاند .در چنیــن فضایــی ،تــاش بــرای تضعیــف مشــروعیت نظــام سیاســی تحریــک
ایشــان تنهــا کســانی هســتند کــه امــکان اظهارنظــر و بیــان میکنــد .ایــن همــان شــبهخطری اســت کــه عشــماوی
گزارههــای دینــی را مییابنــد .ســایر مفســران فقــط بایــد بــا تأ کیــد بیشــتری دربــاره نظــام سیاســی اهــل ســنت
بــه تکــرار تفســیر رســمی از دیــن بپردازنــد؛ چــرا کــه در ایــن بیــان میکنــد کــه بــه محــض اینکــه ســاحت دینــی وارد
فضــا دو گــزاره جــدی در کنــار هــم نمیگنجنــد و همــواره عرصــه قــدرت شــد مفاهیــم «راســت و خطــا» بــه مفاهیــم
یــک گــزاره در متــن و دیگــری در حاشــیه قــرار میگیــرد .بــا حــال و حــرام تغییــر مییابنــد و هــر آنچــه صاحبقــدرت
ایــن همــه چنانکــه ســیدمحمد خاتمــی تأ کیــد میکنــد :میگویــد و میکنــد مبتنــی بــر قــرآن و شــریعت ،حــال و
«والیــت فقیــه نظریــه حضــرت امــام اســت .البتــه مشــروع اســت و هــر آنچــه رقیبــش میگویــد و میکنــد
ممکــن اســت فقهــا و علمایــی باشــند کــه بــا نظــر امــام حــرام و نامشــروع اســت و راههــای ّرد آن از قــرآن و
موافــق نباشــند امــا وقتــی ایــن نظریــه وارد قانــون اساســی شــریعت وام گرفتــه میشــود 19.گرچــه آفتــی کــه عشــماوی
فــراروی حکومــت دینــی
میشــود آن گاه والیــت فقیــه دیگــر
مینهــد متناســب دولتهــای
یــک نظریــه فقهــی در میــان دیگــر
غیــر شــیعه و نیــز برخاســته از
نظریــات فقهــی نیســت ،مخالفــت
روحـ ــانـ ــیـ ــت بـ ـهدلـ ـی ــل پـ ـ ـ ــارهای از
مخالفتهــای او بــا روایــت
بــا آن مخالفــت بــا یــک نظریــه فقهــی
ویـ ــژ گ ـ ـیهـ ــایـ ــش مـ ـث ــل اســتــق ــال
سیاســی از اســام یــا بــه تعبیــر
نیســت ،بلکــه مخالفــت بــا اصــل و
نسبی از دولــت و پشتوانه حمایت
خــودش یهودیســازی اســام
اســاس نظــام اســت و معلــوم اســت
داوطــلــبــانــه م ــردم از ی ـکســو و نیز
اســت ،امــا تأ کیــد او بــر ایــن
کــه هیــچ نظامــی اجــازه نمیدهــد
اعتقاد به خطاپذیری و انفتاح باب
اجــتــهــاد از س ــوی دی ـگــر ،مـیتــوانــد
آفــت کــه ا گــر متولیــان دولــت
بــه اصــول و مبانــیاش حملــه
18
تقویت
را
ـران
ـ
ی
ا
در
دموکراسی
ـد
ـ
رون
شــود».
دینــی خــود را مدعــی انحصــار
نماید و از خودکامگی فاصله گیرد.
در واقــع ،در اینصــورت
حقیقــت و ایمــان حقیقــی
ایــن ویژ گیها ،ساختار روحانیت
تفســیری خــاص از گزارههــای
بداننــد و دیگــران را متهــم
ً
را منعطف و در عین حــال ف ــار غ از
سیاســی برگرفتــه از منصوصــات
کننــد کــه باطلنــد ،قطعــا دچــار
گونه
ن
بدی
و
سازد
ی
م
دولت
آمریت
در حکومــت اســامی بــه اصــول
مشــکالت فراوانــی میشــوند کــه
شــرایــط ســازگــاری بــا دگرگونیهای
بنیادیــن نظــام تبدیــل میشــود.
بیتوجهــی بــه آنهــا ،مشــکالت
اجتماعی فراهم میآورد.
بــا ایــن همــه ،قــوام و کاســتیهای
زیــادی بــه بــار م ـیآورد.
نظریــه حا کــم یــا روایــت برتــر ،در
ســایه ظهــور و بــروز نظریههــای
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 )2شائبه استبداد دینی
میکننــد .بدیهــی اســت کــه در
ایــن صــورت ،اســتبداد دوام
برآینــــــد تأثیـــــــر احتـــــــمالی
هــمــکــاری و م ـقــاومــت روحــان ـیــت با
پیــدا میکنــد و انگیــزه مخالفــت
مالحظــات قــدرت در تفســیر
دموکراسی و دوری و یا نزدیکی آن به
علیــه اســتبداد تضعیــف شــده یــا
گزارههــای دینــی و نیــز مســلح
خودکامگی ،تحتتأثیر ویژ گیهایی
نابــود میشــود .بههمیندلیــل،
شــدن مفســران دیــن بــه ابــزار
اســت کــه در درون نـهــاد روحانیت
نائینــی معتقــد بــود در جوامــع
و منابــع ســلطه ،چیــزی اســت
وجــود دارد .از ایــن رو ،جهتگیری
مذهبــی ،حــل اســتبداد سیاســی
کــه همــواره منتقــدان حکومــت
کلی نسبت بــه مسئله دموکراسی
بــه حــل اســتبداد دینــی بســتگی
اســامی از آن بــه اســتبداد دینــی
یا استبداد در بین روحانیت وجود
دارد 21.تأ کیــدات میــرزای نائینــی
یــاد میکننــد .بــدون تردیــد،
ن ــدارد ،هم به لحاظ بــرداشــت و هم
در ایــن بــاب کــه اســتبداد مظهــر
از نظر یاری و مقاومت ،وا کنشهای
پیشازهمــه ،خــود روحانیــت از
شــرک عملــی و کفــر عینــی اســت
مــتــنــوعــی از روح ــانــی ــت م ـشــاهــده
ایــن آفــت ســخن گفتــه اســت.
و مســتبد ادعــای فرعونــی «انــا
میشود.
میــرزای نائینی(متوفــای 1315
ربکــم االعلــی» دارد کــه ایــن
ش) نخســتین کســی بــود کــه در
ســخن بــه گفتــه شــهید مطهــری
میــان عالمــان شــیعی از اســتبداد
اولیــن بــار از زبــان عالمــان
دینــی ســخن گفــت .البتــه مــراد او
از اســتبداد دینــی ایــن نبــود کــه دیــن و حکومــت دینــی دینــی مطــرح شــده ،ســخنی بســیار بــا اهمیــت اســت و
بــا اســتبداد مالزمــه دارد؛ ســخنی کــه در مغــرب زمیــن همــواره مــا را نســبت بــه بازتولیــد آن در عصــر جمهــوری
و نــزد برخــی از روشــنفکران ایرانــی مقبولیــت داشــته و اســامی کــه بهمراتــب دینیتــر از عصــر مشــروطیت اســت،
دارد ،بلکــه او معتقــد بــود کــه ا گــر اســتبداد و خودکامگــی حســاستر میکنــد .ایــن حساســیت موجــب میشــود تــا
جامــه دیانــت بپوشــد فاجعــهای پدیــد میآیــد کــه نســبت روحانیــت بــا دموکراســی بررســی و مطالعــه شــود.
عالجناپذیــر بــه نظــر میرســد .روشــن اســت کــه ایــن از ایــن رو ،ضــرورت دارد پرســیده شــود:
 .1فهــم و برداشــت روحانیــت از دموکراتیــک بــودن
ســخن ازیکســو در برابــر محمدعلیشــاه بــود کــه خــود را
«ظ ـلاهلل» میدانســت و معتقــد بــود ســلطنت موهبتــی قــدرت ،دموکراســی و یــا مردمســاالری چیســت؟
اســت الهــی و بههمینســبب ،خــود را «ســلطان اســام» روحانیــت چگونــه آن را میفهمــد و در نســبت بــا
و «اســامپناه» میدانســت و حتــی تــا آنجــا خــود را آموزههــای دینــی ارزیابــی میکنــد؟
 .2وا کنــش روحانیــت بــه فراینــد دموکراتیــک کــردن
دیــندار جلــوه مــیداد کــه بــرای بمبــاران مجلــس و
محــو مشــروطیت و قتــل و کشــتار علمــا و حامیــان قــدرت در ایــران را چگونــه میتــوان ارزیابــی کــرد؟ آیــا
مشــروطهخواه بــا قــرآن اســتخاره میکــرد ،چنانکــه روحانیــت بــه یکســان در قبــال آن مقاومــت م ـیورزد
وقتــی اســتخاره خــوب آمــد اقــدام نمــود و ازســویدیگر ،یــا اینکــه طیفهایــی از همــکاری تــا مقاومــت در درون
ســخن نائینــی در مقابــل کســانی بــود کــه اســتبداد را بــر خــود دارد؟
 .3آیــا تمامــی شــاخصها و مولفههــای دموکراســی بــا
مشــروطه ترجیــح میدادنــد و میکوشــیدند بــا مبانــی
فقهــی و دینــی ســرکوب مشــروطیت را شــرعی جلــوه میزانــی از همــکاری و مقاومــت روب ـهرو بودهانــد یــا اینکــه
ً
اوال اســتبداد در شــاخصهای مختلــف از تفــاوت برخوردارنــد؟
دهنــد 20.اســتدالل نائینــی ایــن بــود کــه
ً
 .4ســازگاری و ناســازگاری ماهیــت نهــادی روحانیــت
هــر شــکلی باشــد شــرک اســت و ثانیــا وقتــی اســتبداد بــا
دیــن و عقایــد مذهبــی مــردم میآمیــزد خــود را موجــه (اعــم از کارکــرد و ســاختار آن) بــا دموکراســی چیســت؟ آیــا
و بهحــق جلــوه میدهــد .مــردم نیــز در تشــخیص حــق میــل بــه خودکامگــی دارد یــا میــل بــه دموکراســی؟
 .5باالخــره اینکــه توفیــق جریــان دموکراس ـیخواهی
و باطــل بــه اشــتباه میافتنــد و بــه ســادگی خواســت و
عمــل حا کمــان را عیــن دیــن و خواســت خداونــد ،تلقــی در ایــران بــدون حضــور و مشــارکت روحانیــت در عرصــه
قــدرت امکانپذیــر اســت یــا نــه؟
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توجــه بــه پرســش اخیــر تا کنــون مشــاجرات فراوانــی
در بیــن موافقــان و مخالفــان حضــور و مداخلــه روحانیــت
در سیاســت و جنبــش دموکراســی خواهــی برانگیختــه
اســت .موافقــان بــا اســتناد بــه بافــت مذهبــی جامعــه
ایــران و نیــز ســاختار متکثــر درونــی روحانیــت کــه
همــواره هویتــی حزبــی بهخــود نمیگیــرد ،توفیــق
جریــان دموکراســیخواهی در ایــران را در گــرو همراهــی
روحانیــت بــا آن میداننــد 22و حتــی بیحضــوری او را
منشــأ و زمینــه ظهــور جریانهــای خودکامــه یــا بنیادگــرا
تلقــی میکننــد 23.در مقابــل ،مخالفــان بــا ایــن ادعــا کــه
روحانیــت بــه علــت اندیش ـههای اقتدارگرایانــه و فقــدان
دریافتــی روشــن از دموکراســی مانــع تحقــق دموکراســی
ً
در ایراننــد .مثــا مجداالســام کرمانــی کــه خــود یکــی
از روحانیــان صاحبنفــوذ مشــروطهخواه بــوده اســت
مینویســد:
«یکــی از اســباب انحطــاط مجلــس ،ورود آخوندهــا
بــود در او و ا گــر یکمرتبهدیگــر مجلــس و مشــروطه در
ً
ایــن مملکــت پیــدا شــد حتمــا بایــد مراقــب باشــند جنــس
عمامهبهســر را در مجلــس راه ندهنــد ،ا گــر چــه بــه عنــوان
24
وکالــت هــم باشــد».
حتــی برخــی ،روحانیــت را گروهــی کــه بیــش از آنکــه
بــه نهادســازی عالقهمنــد باشــد متهــم بــه نهادزایــی
میکننــد و تنوعــات درونــی آن را نــه نشــانه دموکراتیــک
بــودن بلکــه روحانیــت را در روایتــی کالن در عرصــه
عمومــی حامــی اندیشــه اقتدارگرایانــه میپندارنــد.
برایمثــال ،مجیــد محمــدی گرایشهــای سیاســی
روحانیــان را در چهــار ایــده یعنــی اقتدارگرایــی
دولتگــرا ،اقتدارگرایــی ســنتگرا ،اقتدارگرایــی عوامگــرا
و اقتدارگرایــی نظامیگــرا تقســیمبندی میکنــد کــه در
یــک هــدف یعنــی جلوگیــری از نهادســازی در جامعــه
بهطورمســتقل و ادغــام نهادهــای موجــود در دولــت و
25
قبضــه تمامعیــار آن ،اشــترا ک دارنــد.
بــا ایــن همــه ،برخــی دیگــر در تحلیــل ترابــط روحانیــت
بــا مســئله خودکامگــی بیــش از آنکــه بــه ویژگیهــای
نهــادی روحانیــت توجــه کننــد بــه خصایــص عامتــری
نظــر میکننــد کــه همــه نیروهــای سیاســی در ایــران را
دچــار اســتبداد نظــری میداننــد 26.از نظــر کســی مثــل
عبدالکریــم ســروش ،مهمتریــن مشــکل سیاســی مــا در
دوره معاصــر ،اســتبدادی سیاســی اســت کــه حتــی در

عصــر کنونــی مــا نیــز حــل نشــده اســت .دلیــل آن نیــز
برخاســته از آن اســت کــه پرچمــداران مبــارزه سیاســی،
قائــان بــه اســتبداد سیاس ـیاند .قدیمیتریــن حــزب
سیاســی کشــور یعنــی حــزب تــوده قائــل بــه اســتبداد
نظــری و گرفتــار اســتبداد درونــی بودنــد و ا گــر انقــاب آنهــا
را بــه پیــروزی میرســاند بــه اســتبداد بدتــری هــم مبتــا
میشــدند .ســازمان مجاهدیــن خلــق نیــز مدیریــت
درونــی خــود را بــر نوعــی سانترالیســم فکــری بنــا نهــاده
بودنــد ،یعنــی مبتنــی بــر مرکزیتــی کــه او فکــر میکنــد و
دیگــران بایــد از او اطاعــت و تقلیــد کننــد .روحانیــت نیــز
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کــه پرچمــداران انقالبنــد میــل بــه اقتدارگرایــی دارنــد.
بــا ایــن همــه ،از نظــر او روحانیــت در ایــران ،بهتبــع
آموزههــای قرآنــی کــه بــه انســان وعــده آخرتــی میدهــد
و نــه دنیــوی ،خوشــبختانه وعــده آفریــدن بهشــت
بــر روی زمیــن نمیدهــد و بــه همیــن دلیــل برخــاف
28
مارکسیس ـتها ســر از دولــت توتالیتــر در نم ـیآورد.
در ایــن گونــه تحلیلهــا ،روحانیــت فــار غ از صفــات
عارض ـیاش ،هماننــد ســایر نیروهــای سیاســی کــه در
بافــت فرهنگــی و اقلیمــی ایــران زمیــن زندگــی میکننــد
ممکــن اســت میــل بــه اســتبداد پیــدا کنــد و آموزشهــای
دینـیاش نتوانــد چنیــن میلــی را مهــار کنــد .بــا ایــن همه،
در نقــد ســروش بایــد گفــت همچنانکــه بــه قــول خــودش
درصدرقــدرت نشســتن ،مانــع شــنیدن میشــود 29در
موضــع منتقــد قــرار گرفتــن کســی مثــل او نیــز ممکــن
اســت مانــع دیــدن پــارهای از حقایــق در میــان نهــاد
روحانیــت شــود .نکتــه بســیار مهمــی کــه در اینجــا وجــود
دارد آن اســت کــه تحقــق دموکراســی نیازمنــد نهادســازی
اســت .انجمنهــای صنفــی ،شــورا ،احــزاب سیاســی و
مطبوعــات از جملــه نهادهــای ضــروری جامعــه مدنیانــد
کــه در تقویــت و تســهیل روندهــای دموکراتیــک نقــش
مهمــی دارنــد .امــا جامعــه مدنــی بــر ویرانههــای گذشــته
بنــا نمیشــود و مســتلزم نفــی نهادهــای پیشــین یــا
حتــی تحدیــد کارکردهــای آنهــا نیســت ،حفــظ نهادهــای
انتخابــی یــا آن دســته از نهادهــا کــه قابلیــت بازســازی و
بهســازی دارنــد بــه معنــای آن اســت کــه جامعــه جدیــد
بــدون تکیــه بــر پــارهای از ســنتها نمیتوانــد پابگیــرد.
«در دوران مــا قبــل قانــون در ایــران (پیــش از
مشــروطیت) کــه توزیــع تمــام موقعیتهــا انتصابــی بــود
تنهــا نهــاد انتخابــی کــه وجــود داشــت مرجعیــت دینــی

فصلنامه تحلیلی انتقادی حوزه | 34

بگــران هــرگاه بخواهنــد میتواننــد
بــود .گرچــه در میــان انــواع انتخابهــای دموکراتیــک کــه اســت و انتخا 
بــا رأی مــردم در مــدت زمانــی کوتــاه انجــام میگیــرد نحــوه مرجــع تقلیــد خویــش را عــوض کننــد .باوجودایــن ،در
نگــرا ،موازنــه قــدرت بــر پایــه قوانیــن
انتخــاب در نظــام ســنتی مرجعیــت ،بطئــی و زمانبــر اجتماعــات قانو 
اســت امــا میتــوان آن را طبیعیتریــن نــوع انتخــاب اساســی بهعنــوان میثــاق ملــی ســامان گرفتــه و
دانســت .ا گــر چــه ایــن الگــو قابــل تعمیــم نیســت امــا بــه گریزگاههــای قانونــی ،قوانیــن نانوشــته و تخلفــات قانونــی
دلیــل ویژگــی طبیعــی بــودن و بــی نقــص بــودن نســبت ایــن میثــاق را در مخاطــره افکنــده اســت .امــا در عرصــه
ً
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بــه انــواع انتخابهــا ،برتــری دارد».
مرجعیــت دینــی ،بــدون وجــود ضوابــط مکتــوب و صرفــا
فقیهــان همــواره در پروســهای طوالنــی صالحیــت مبتنــی بــر ســنت و ضوابــط رســوب شــده و نانوشــته ،ایــن
ً
علمــی و عملــی خــود را بــرای احــراز ایــن منصــب نشــان نظــام کامــا کارآمــد و پایــدار مانــده اســت .بدونتردیــد
میدهنــد تــا آنگاه پذیــرش عــام یابنــد .رتبهبنــدی در جامعــه مدنــی کــه تکثــر نهادهــا ترویــج میشــود حفــظ
مراجــع نیــز بــه همینســان و بــدون توســل بــه تبلیغــات مرجعیــت الزمــه ایــن تکثــر اســت کــه نهــادی نگهبــان در
و هزینــه کــردن و نیــاز بــه تعییــن رتبــه ،خودبهخــود در کنــار ســایر نهادهایــی ب هشــمار م ـیرود کــه مانــع از تمرکــز
جامعــه و در حوزههــای دینــی روی میدهــد.
قــدرت و در نتیجــه فســاد سیاســی میشــود.
در نظــام دیرپــای سیاســی ایــران همــواره حا کمیــت
عالوهبرایــن ،بــاز بــودن بــاب اجتهــاد و خطاپذیــری
سیاســی ،موروثــی بــوده ،چنانکــه مشــروعیت خــود آن کــه از ویژگیهــای دیگــر اجتهــاد شــیعی اســت ،جنبــه
را از همیــن منبــع کســب میکــرده اســت .بــه مــوازات اقتدارگریــز دارد و همــواره امــکان تکثــر در برداشــت و
همیــن نظــام سیاســی ،مرجعیــت دینــی برخــاف نهــاد تفســیر دیــن و مخالفــت بــا برداش ـتهای رایــج را فراهــم
انتصابــی سیاســت ،انتخابــی و در عیــن حــال ،اصــل میســازد .ایــن ویژگــی موجــب تکثــر و گریــز از انحصــار را
شایستهســاالری ،جوهــره آن را تشــکیل مــیداده فراهــم ســاخته و مانــع از ســلطه و تــداوم یــک برداشــت
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اســت.
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،ایــن ویژگــی خــود مانــع تصلــب
فراتــر از انتخابــی بــودن منبــع مشــروعیت در مســئله نظــام روحانیــت شــده و زمینــه را بــرای پویایــی و
مرجعیــت دینــی ،ایــن نهــاد نیــز برخالف ســاختار سیاســی هماهنگــی آن بــا تحــوالت و مقتضیــات زمانــی و مکانــی
گذشــته جامعــه کــه همــواره رویکــردی مونولوگمحــور را فراهــم میســازد .مــروری بــر نظریههــای مختلــف در
داشــت ،همزمــان دو ویژگــی ،تعــدد و سلســلهمراتب را بــاب حا کمیــت در فقــه سیاســی شــیعه 32نشــان میدهــد
داشــته اســت و بدینگونــه کارکــردی دموکراتیــک بهخــود کــه تکثــر موجــود در ســازمان روحانیــت ،همــواره در برابــر
ً
بخشــیده اســت ،چنانکــه معمــوال در شــرایطی کــه شــمولگرایی و انحصارگرایــی دینــی مقاومــت م ـیورزد.
عــاوه بــر ایــن ،روحانیــت
مرجعیــت عامــه وجــود نداشــته
بــه عنــوان یــک نهــاد مدنــی
باشــد در قلمــرو مرجعیــت دینــی،
قدرتمنــد در ایــران ،بــر پایــه
قدرتهــای متعــدد و همعــرض
آنچه در شــرایــط جمهوری اسالمی
یکــی از نیازهــای اجتماعــی
بــدون هیــچ تعارضــی بــا حفــظ
بـ ــر ای ـ ــن پــی ـچ ـیــدگ ـیهــا مـ ـیاف ــزای ــد
یعنــی دیــن ،شــکل گرفتــه و
تکثــر ،کارکردهــای خویــش را
ترکیب «اسالمیت» و «جمهوریت»
دموکراســی نیــز بایــد بــا تأ کیــدی
ایفــا کردهانــد و بــه قواعــد عرفــی،
اســت .روحانیت در چنین ساختار
کــه بــر برابــری سیاســی دارد بــه
ا کتفــا و بــه پیــروان انتخابگــر
مرکبی ب ــرای حفاظت از اسالمیت
و حــراســت از جمهوریت ،بــا ِصــرف
آن فرصــت حضــور و رقابــت برابــر
خویــش پایبنــد بــوده و قصــد و
در
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ببخشــد .بــا ایــن همــه ،مدنیــت
عملــی بهمنظــور تمامیتخواهــی
مفهوم سنتی و چه در قالب مدنی
ایــن نهــاد در گــرو سیاســی
و جلــب همــگان در ســیطره
یتــوانــد مــؤثــر بــاشــد.
و م ـ ــدرن ،ن ـم ـ 
نشــدن و حفــظ اســتقالل آن از
مرجعیــت خویــش نداشــتهاند.
دولــت و از ســوی دیگــر حفــظ
اصــل بر طــوع و رغبــت انتخابگران
اعتبــار و کارآمــدی آن در جامعــه
و درجــه شــناخت آنــان بــوده
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اســت .اســتقالل روحانیــت از
قــرا میدهــد 34.ایــن ویژگــی،
ً
احتمــاال پنــدار برتــری معرفتــی
دولــت نــه بــه معنــای بیگانگــی
در سـ ـ ـ ـ ـ ــالهـ ـ ـ ـ ـ ــای پـ ـ ـ ـی ـ ـ ــش از
روحانیــت نســبت بــه دیگــر
و قطــع رابطــه ،بلکــه بــه معنــای
برخی
ـت،
ـ
ی
ـ
ن
ـا
ـ
ح
رو
ـداری
ـ
م
ت
ـ
ـوم
ـ
ـک
ـ
ح
اقشــار اجتماعــی را دامــن میزنــد
فــار غ بــودن از آمریــت و دخالــت
از ابـ ــواب مــهــم فقهی مـثــل دی ــات و
و ازای ـنرو ،بــا مردمســاالری
دولــت اســت .سیاســی شــدن ایــن
قضاوت بهبهانه غیرمبتلی بــودن،
ناســازگار بهنظــر میرســد.
نهــاد بــه معنــای آن اســت کــه ایــن
مـ ــورد بــحــث قـ ــرار نـمـیگــرفــت و فقه
ایــن ویژگــی کــه آســتانه
نهــاد همچــون دیگــر نهادهــای
اغ ــل ــب ب ــه اح ــک ــام عـ ـب ــادی ف ــردی
رواداری روحانیــت نســبت بــه
سیاســی ماننــد قــوه مجریــه ،از
م ـ ـیپـ ــرداخـ ــت؛ ف ـق ـی ـهــان غ ــاف ــل از
برداش ـتهای جدیــد را بهطــور
اقتــدار سیاســی برخــوردار و قــدرت
آنــچــه در دنــیــای جــدیــد میگذشت
محسوســی کاهــش میدهــد،
تصمیمگیــری داشــته باشــد ،در
دغدغهای جز نیازهای شرعی مردم
مقاومــت در برابــر برداش ـتهای
حالیکــه نهادهــای مدنــی فاقــد
در سر نداشتند.
انتقــادی را بــاال میبــرد.
چنیــن ابــزاری هســتند و تنهــا
تمــام آنچــه گفتــه شــد
از ســازوکارهای دیگــری جهــت
نشــان میدهــد کــه همــکاری و
مشــارکت بهــره میبرنــد.
روحانیــت عــاوه بــر تنوعــی کــه در برداشــت از دیــن مقاومــت روحانیــت بــا دموکراســی و دوری و یــا نزدیکــی
دارد اعضــای خــود را داوطلبانــه میپذیــرد و دولــت در آن بــه خودکامگــی ،تحتتأثیــر ویژگیهایــی اســت کــه در
ســامان دهــی آن هیــچ نقشــی نــدارد .حتــی در تعییــن درون نهــاد روحانیــت وجــود دارد .از ایــن رو ،جهتگیــری
مرجــع تقلیــد ،قــدرت سیاســی نمیتوانــد مداخلــه یــا کلــی نســبت بــه مســئله دموکراســی یــا اســتبداد در بیــن
اعمــال نفــوذ کنــد .بــر ایــن اســاس هــر گونــه وضعیتــی روحانیــت وجــود نــدارد ،هــم بــه لحــاظ برداشــت و
کــه بــه ویژگیهــای فــوق آســیب برســاند بــه عنــوان هــم از نظــر یــاری و مقاومــت ،وا کنشهــای متنوعــی از
آفــت مدنیــت ایــن نهــاد و عامــل ناســازگار کــردن آن بــا روحانیــت مشــاهده میشــود .همیــن تنوعــات کافــی
مردمســاالری قابــل طــرح اســت .بدیــن ترتیــب میتــوان اســت تــا روحانیــت از یکدس ـتبودن خــارج و بــه هنــگام
گفــت روحانیــت بهدلیــل پــارهای از ویژگیهایــش مثــل قــدرت رســیدن ،نتوانــد دولتــی توتالیتــر تشــکیل دهــد.
اســتقالل نســبی از دولــت و پشــتوانه حمایــت داوطلبانــه روحانیــت بــه محــض اینکــه بــر مســند قــدرت تکیــه زنــد
مــردم از یکســو و نیــز اعتقــاد بــه خطاپذیــری و انفتــاح نخســتین مخالفانــش در درون حوزههــای علمیــه شــکل
بــاب اجتهــاد از ســوی دیگــر ،میتوانــد رونــد دموکراســی میگیــرد ،مخالفانــی کــه روایتــی دیگــر از نظریــه سیاســی
در ایــران را تقویــت نمایــد و از خودکامگــی فاصلــه گیــرد .اســام دارنــد و بــه علــت ابتنــاء چنیــن تفاســیری بــر
ایــن ویژگیهــا ،ســاختار روحانیــت را منعطــف و در عیــن مکانیســم اجتهــاد ،واجــد نوعــی حجیــت و اعتبــار برابــر بــا
حــال فــار غ از آمریــت دولــت میســازد و بدینگونه شــرایط روایــت برترنــد .امــا آنچــه از منظــر ایــن پژوهــش ،روحانیت
ســازگاری بــا دگرگونیهــای اجتماعــی فراهــم م ـیآورد 33.درون حا کمیــت را تهدیــد میکنــد همــان نــارواداری
درعینحــال ،برخــی دیگــر از ویژگیهــای دروننهــادی بــا روحانیــان و روش ـنفکران فــار غ از حکومــت اســت
روحانیــت ،ممکــن اســت بــدو خصلتــی پدرســاالرانه کــه ممکــن اســت ظرفیــت تحملپذیــری گــروه حا کــم
بخشــد و بههنــگام تصاحــب قــدرت ،او را غیردموکراتیــک را کاهــش دهــد و ایــن ضعفــی اســت کــه حتــی ممکــن
ً
بنمایانــد .معمــوال روحانیــان ،برداشــتهای خــود در اســت بــرای کلیــت حوزههــای علمیــه بهویــژه روحانیــان
ارتبــاط بــا فــرد ،جامعــه و سیاســت را بــر بنیــان نصــوص غیــر سیاســی ،مخاطرهآمیــز شــود و آنــان را عالقهمنــد
دینــی توجیــه میکننــد .بــا توجــه بــه پیشفــرض قداســت بــه خــروج از حا کمیــت و بازگشــت بــه حوزههــا نمایــد.
و برتــری نصــوص دینــی ،ایــن ســازوکار در بســیاری از بااینهمــه ،همــواره بایــد پرســید کــه آیــا خــروج روحانیــت
اوقــات نوعــی تقــدس و برتریبخشــیدن بــه برداشـتها و از حکومــت ،بــه نفــع فرآینــد دموکراســی در ایــران اســت
دیدگاههــا درپـیدارد و آن را فراتــر از پرســش و چونوچــرا یــا بــه ضــرر آن؟ برخــی بــا توجــه بــه امتیــازات ویــژهای کــه

روحانیــان در قانــون اساســی داشــته و نهادهایــی کــه بــر
حفــظ ایــن امتیــازات در اختیــار دارنــد حضــور آنــان را یکــی
از عوامــل اختــال در فرآینــد دموکراســی در ایــران تفســیر
 )3محدود شدن تدریجی نقش روحانیت
میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه بایــد تأ کیــد کــرد:
ً
از آنجــا کــه روحانیــت عمدتــا نهــادی تبلیغــی بــه
 .1کنارهگیــری روحانیــان از قــدرت ،محتــوای دینــی
حســاب میآیــد ،تبلیــغ و ترویــج دیــن ،جایــگاه مهمــی
نظــام سیاســی را تضعیــف میکنــد؛
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 .2نظــارت و نــه دخالــت روحانیــان بــر قــدرت ،در میــان کارویژههــای ســنتی و اصیــل روحانیــت دارد.
متناســب بــا دولتهــای بســیط در ایــران پیــش «کار آخونــدی» اصطالحــی اســت کــه در میــان حوزویــان
از ســرمایهداری اســت .امــروزه دولتهــای مــدرن بــه همیــن کارویــژه اطــاق میشــود و بــه تعبیــر آی ـتاهلل
پیچیدهتــر شــده و نظــارت خــارج از حا کمیــت ،نمیتوانــد بهجــت ،هیــچ کار دیگــری نبایــد در آن ایجــاد اختــال
نســبت بــه انحــراف نظــام سیاســی از آموزههــای اســامی ،کنــد 36.تبلیــغ دیــن شــامل بیــان احــکام فقهــی ،اخــاق،
اعتقــادات و معــارف مذهبــی میشــود امــا معنــای متبــادر
اطمینانبخــش باشــد؛
 .3خــروج روحانیــت از حا کمیــت ،بــه مفهــوم حــذف از آن بیشــتر بیــان احــکام فقهــی یــا حــال و حــرام دیــن
قدرتمندتریــن نهــاد مدنــی و سیاســی در ایــران اســت اســت .تأ کیــد نظــام آموزشــی حــوزه بــر علــم فقــه و نیــز
کــه ممکــن اســت در ســایه چنیــن خروجــی ،نیروهــای محدودیتهــای ناشــی ازتواناییهــای علمــی و غیرفقهــی
بســیاری از حوزویــان ،ســبب شــده اســت کــه تبلیــغ دیــن
مذهبــی و رادیکالتــری جایگزیــن آن شــود؛
 .4بااینهمــه ،رفتوشــد روحانیــت بــه قــدرت اغلــب بــه احــکام شــرعی و بیــان معــارف دینــی منحصــر
نیازمنــد فرآینــدی دموکراتیــک اســت تــا او نیــز بتوانــد شــود .امــروزه ،عــاوه بــر تأثیــرات احتمالــی کــه مالحظــات
بهعنــوان شــهروندی فعــال و بــا بهرهمنــدی از حقــوق قــدرت بــر فهــم دیــن مینهــد ،درمســندقدرت نشســتن،
سیاســی و اجتماعــی خــود بهطــور داوطلبانــه و آزادانــه ،نیــز ممکــن اســت تبلیــغ حوزویــان را بــا مشــکالت دیگــری
در حا کمیــت مشــارکت جویــد .درواقــع ،پیشــنهاد خــروج روب ـهرو ســازد .شــاید مهمتریــن پیامــد چنیــن حضــوری
روحانیــت بــه معنــای نادیــده گرفتــن برابــری شــهروندان آن باشــد کــه دیــن نقــش پدرســاالرانه خــود در عرصــه
ً
در جریــان زندگــی سیاســی اســت کــه خــود منافــات فرهنــگ را از دســت داده و طبعــا رقبــا و بدیلهایــی
بــرای مبلغــان آن یعنــی روحانیــت بهوجــود آورده
اساســی بــا اصــول و مبانــی دموکراســی دارد.
ازایـنرو ،بــه نظــر میرســد اقبــال و ادبــار روحانیــت بــه اســت .در گذشــته ،یعنــی در ســالهایی کــه روحانیــت
یبــرد ،دیــن نقشــی پدرســاالرانه
عرصــه سیاســت در تقویــت یــا تضعیــف رونــد دموکراســی در قــدرت ب هســر نم 
داشــت و هــر منظومــه فکــری
در ایــران نقــش مهمــی دارد و
و فرهنگــی کــه میکوشــید
بیتوجهــی او بــه عرصــه قــدرت،
کــوشــش ب ــرای بــاز گـشــت روحــانـیــت
بیــرون از نهــاد دیــن ،بــرای خــود
دموکراســی را آســیبپذیرتر
بــه مناصب و کــارویــژههــای سنتی،
تعریــف و هویتــی دس ـتوپا کنــد
مینمایــد .بااینهمــه ،پاســداری
نهتنها مــوجــب مـحــرومـیــت آن ــان از
بهمحــض مخالفــت روحانیــت
از سرشــت مدنــی ایــن نهــا،د نــه در
دســتــیــابــی ب ــه حــق ــوق ش ـهــرونــدی
از کار میافتــاد 37.کافــی بــود
ســایه انــزوای او از قــدرت ،بلکــه در
خویش از جمله مشارکت در قدرت
تــا مرجعــی دینــی علیــه آن
ســایه مشــارکت فعالــش در جریــان
ً
سیاسی میشود بلکه به سبب آن،
موضعگیــری و صراحتــا آن را
زندگــی سیاســی میســر اســت،
فرآیند دموکراتیک شــدن قــدرت در
خــارج از دیــن و ســتیز بــا دیانــت
بهشــرط اینکــه خــود روحانیــت،
جــامــعـهای مثل ای ــران کــه بهشدت
بدانــد ،نگاهــی گــذرا بــه بنبســت
هماننــد گذشــته نیــز نقــش
سنتی و مذهبی اســت بــه مخاطره
مارکسیســم در ایــران پیــش از
هدایتکننــده و نظــارت کننــده
میافتد.
انقــاب مؤیــد همیــن تحلیــل
خــود بــر دولــت را از دســت ندهــد
اســت .بههمیندلیــل ،حــزب
و بــه تفســیرها و نظریــات سیاســی

همگنــان خــود در حوزههــای علمیــه و نیــز ســایر عالمــان
جامعــه ،احتــرام نهــد.
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 )4ظهور رقبای بدیل
ترویــج ســایر فهمهــا در عــرض فهــم معتبــر روحانیــت
از دیــن در شــرایطی کــه نســبیگرایی مــدرن بــدان دامــن
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تــوده بــا درکــی کــه از نقــش پدرانــه دیــن در جامعــه
ایــران داشــت ،تــاش کــرد تــا اثبــات کنــد کــه بــه دیانــت
اســام معتقــد و بــه روحانیــت نــگاه مثبتــی دارد ،گرچــه
او در چنیــن ادعایــی ،صداقــت نداشــت و ماهیــت
ضــد مذهبــی ایدئولــوژیاش ،رســوایش مینمــود امــا
گنجانــدن اعتقــاد بــه اســام در اساســنامه حــزب ،نشــان
م ـیداد کــه آنهــا دریافتــه بودنــد کــه حــزب تــوده ،بیــرون
و مســتقل از دیــن ،حیــات نــدارد و در ســتیز بــا آن بــه
حاشــیه و نابــودی مــیرود.
«امــروزه نیــز هیــچ منظومــه معنایــی کــه بــا دیــن ســتیز
کنــد نمیتوانــد حیــات جمعــی بیابــد .امــا ا گــر اهــل ســتیزه
نباشــد ،بــدون علــم دیــن هــم میتوانــد مســتقل از نظــام
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معنایــی دیــن زنــده بمانــد».
ایــن حکایــت دارد کــه امــروزه گسســتگی میــان
منظومــه دیــن و کانــون روحانیــت و عرصــه بیــرون از آن
پدیــد آمــده اســت .دیگــر فهمــی کــه روحانیــت از دیــن
ً
ارائــه میکنــد الزامــا تنهــا فهــم مشــروع از دیــن نیســت و
فهــم او در کنــار ســایر فهمهــا بــه اعتبــار میرســد و ایــن
یعنــی تقلیــل نقــش پدرســاالرانه روحانیــت بــه نقــش بــرادر
بزرگتــر .گذشــته از اینکــه دنیــای مــدرن ،رقبــای قــوی و
ســتبری برایــش زاده اســت 39کــه قادرنــد تئوریهــای
بنیادیــن و برافکنانــه انسانشــناختی ،جامعهشــناختی،
روانشــناختی ،فلســفی و اخالقــی و ...در برابــر دیانــت
مــا مطــرح ســازند ،سیاســی شــدن روحانیــت ،تولیــد مــرز
میکنــد و ســخن راســت و درســت او هماننــد گذشــته
اقنــاع کافــی نمــیآورد .در واقــع سیاســی شــدن مرزهــا،
از قــدرت اقنــاع او میکاهــد .از ایــن پــس ،مخاطــب
بهجــای اینکــه بیشــتر بــه ســخنان مبلغــان دیــن توجــه
کننــد بــه پیامدهــای آن توجــه و در صــورت عــدم اقنــاع
بــه ســراغ عقالنیــت دیگــری مـیرود؛ عقالنیتــی کــه دعــوی
عرضهکنندگــی روایــت درســتی از دیــن دارد .ایــن حادثــه
کــه در جمــع طبقــه متوســط بــه بــاالی شــهری بــه وقــوع
میپیونــدد روحانیــت را بــا مشــکل جدیدتــری مواجــه
میســازد کــه تا کنــون بــا آن روبــهرو نبــوده اســت و آن
عبــارت اســت از محــدود شــدن تدریجی نقــش روحانیت.
ایــن بدیــن معناســت کــه ا گــر روحانیــت نتوانــد اقتــدار
تولیــد درســتترین و معتبرتریــن روایــت دینــی را حفــظ
کنــد کارکردهــای او بــه کارکردهــای محــدودی ماننــد
تمشــیت امــور مســلمین ،کســب خمــس و زکات مؤمنــان

و برگــزاری مراســم تدفیــن و ...منحصــر میشــود ،یعنــی
منحصــر شــدن جایــگاه روحانیــت در قشــرهای کمســواد،
حاشیهنشــین و غیرشــهری .ازای ـنرو ،میبایســت راهــی
بیابیــم تــا ایــن نیــرو و اقتــدار برتــر بــه روحانیــت بازگــردد؛
نیرویــی کــه بــر اســاس آن بتوانــد مرزهــا را بهصــورت
اقناعــی رســم و عقالنیــت اجتماعــی را بــاال بــرد .البتــه ایــن
بــه معنــای بازگردانــدن روحانیــت از قــدرت نیســت بلکــه
توجــه دادن بــه زمختــی چهــره سیاســت یــا بــازی قــدرت
و روح ســرکش سیاســت اســت کــه ممکــن اســت چهــره
لطیــف دیــن را تحتالشــعاع قــرار دهــد و بدینگونــه
تــوان اقنا عگــری حامــان و مبلغــان دیــن را تقلیــل دهــد.
«البتــه بایــد بــر ایــن نکتــه نیــز تأ کیــد کــرد کــه
سیاســت در جامعــه و تاریــخ مــا از ضوابــط روشــنی
پیــروی نمیکنــد ،از آنجــا کــه در گذشــته ،کوششــی بــه
منظــور اخالقــی ســاختن سیاســت شــکل نگرفتــه اســت،
ســاحتهای اجتماعــی نتوانســتهاند رنــگ مطلــوب
اخالقــی بهخــود گیرنــد .در ایــن بســتر بــود کــه سیاســت
بــا همــان زمختــی خویــش در ســرزمین معرفــت و مباحــث
لطیــف نظــری مــا گام نهــد و اخــاق مــردم را سیاســی
کــرد .هــر چنــد در اندرزهــا و تعالیــم معنــوی مــا ،قــدرت
کمتــر از یــک کفــش منــدرس ارزشگــذاری شــده اســت
امــا اندکانــدک ایــن نتیجــه بهدســت آمــد کــه گویــا
بنــد ایــن کفــش ،بنــد کفــش سیندرالســت .از ایــن پــس
بــود کــه اخــاق از عرصــه معیارهــای انســانی در رفتارهــا
و گرایشهــا بیــرون رانــده شــد و در بازیهــای قــدرت،
ســعی در آشکارســازی نهانهــا و حــذف یکدیگــر از صحنــه
سیاســت و اداره جامعــه صــورت گرفــت .در بســیاری
از مــوارد ،بازیکننــدگان قــدرت ،در چهــره همگویــی
امپریالیــزم را میدیدنــد .در ایــن فضــای نامطلــوب،
بســیاری از نیروهــای کارآمــد نظــام سیاســی بــه جــای
اینکــه گشــاینده مشــکالت جامعــه خــود باشــند خــود بــه
صــورت بخشــی از مشــکالت تجلــی میکردنــد .آنگاه کــه
نخبــگان یــک کشــور نتواننــد پــارهای از راه حــل مشــکالت
جامعــه باشــند ،بیگمــان بــه صــورت فزاینــدهای بــه
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پــارهای از مشــکالت جامعــه خــود مبــدل میشــوند».

میزنــد رقیبــان زیــادی بــرای
روحانیــت آفریــده اســت .ایــن
دلنــگــرانــی مــرحــوم م ـیــرزای نائینی
رقبــا ،کــه مفســران غیــر قدســی
در «تــنــبــیـهاالمــه و تـنــزیـهالـمـلــه» ،از
از دیانتانــد میکوشــند گــوی
بازتولید استبداد در دولــت دینی،
فرهمنــدی از روحانیــت ،ربــوده
امـ ــری ج ــدی اسـ ــت ،چـنــانـکــه امــام
و نقــش پدرســاالرانه او در تفســیر
خمینی نیز از خطر پـیـشآمــدن آن
دیــن را تقلیــل دهنــد .روحانیــت
در ج ــم ــه ــوری اس ــام ــی م ـب ـت ـنــی بر
کنونــی ایــران بــه دلیــل ورود بــه
والی ــت سیاسی فقیه بیم مـ ـیداد.
عرصــه حکومــتداری ،از زمــان
بـ ــاوجـ ــودایـ ــن ،م ـم ـکــن اسـ ــت ایــن
و مــکان ویــژه خــود رهــا شــده
استبداد در فضای انفعال روحانیت
و در همــه زمانهــا و مکانهــا
از قـ ــدرت نــیــز بـ ــروز ک ـنــد و بـهدلـیــل
حضــور بههــم رســانیده اســت.
حــضــور نیافتن ح ــوزه در سیاست،
ا گــر در ســالهای پیــش از انقــاب
امـ ــکـ ــان بـ ـ ـهوج ـ ــود آم ـ ـ ــدن زم ـی ـنــه
دیکتاتوری برای دیگر قشرها بیشتر
اســامی ،روحانیــت را تنهــا در
فراهم شود.
مســجد وحســینیه و در اوقــات
ویــژهای مثــل محــرم و رمضــان،
مشــاهده میکردیــم امــروزه اورا
در همــه اما کــن و ازمنــه مشــاهده میکنیــم .رهاشــدگی
دوم .روشنفکران مذهبی
روحانیــت از زمــان و مــکان خویــش ،ســبب شــده تــا چهــار
امــا آنچــه در ســالهای اخیــر بــه اعتبــاری برابــر
گــروه یعنــی مداحــان و ذا کــران ،روشــنفکران مذهبــی
در تفســیر دیــن دســت یافتــه و تــاش وافــری جهــت
و صوفیــان و قطبگرایــان ،امکنــه و ازمنــه ســنتی او را
شکســته شــدن اتوریتــه روحانیــت در تفســیر دیــن
اشــغال کننــد و بــه بســط عقالنیــت ناقــض و یــا ناقــص
مصــروف مـیدارد روشـنفکری دینــی اســت کــه بــه تعبیــر
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خویــش بپردازنــد:
ابراهیــم یــزدی یکــی از پیامدهــای مهــم تجربــه حکومــت
یکم .صوفیان و عارفان
دینــی و روحانیــان در ایــران اســت .روش ـنفکر دینــی بــا
تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی ســه دهــه اخیــر نشــان توجــه بــه اینکــه:
میدهــد آن صــورت نهادیــن عارفانــه از دیــن کــه بــه
 .1میان متن و تفسیر متن تفکیک میگذارد؛
خاموشــی گراییــده بــود دوبــاره ســربلند کــرده اســت.
 .2بــه تفســیر نهایــی متــن بــاور نــدارد و هیــچ اصلــی را
گذشــته از طبقــات فرادســت شــهری کــه عالقهمنــد بــه اصــل نهایــی نمیانــگارد؛
فهــم زیباشناســانه دیــن از زبــان عارفــان مثنویداننــد،
 .3میــان دیــن و تاریــخ دیــن فــرق مینهــد ،یعنــی
ً
گرایــش جوانــان بهویــژه در قشــرهای متوســط و محــروم آنچــه در تاریــخ هــر دیــن اتفــاق افتــاده الزامــا همانــی
یکــرده اســت؛
جامعــه بــه فرقههــای صوفــی و عرفانهــای کاذب در نیســت کــه حقیقــت دیــن اقتضــا م 
ســالهای اخیــر بیشــتر شــده اســت .نشــر پیدرپــی
 .4باالخــره اینکــه وســاطت میــان خــدا و خلــق را
آثــار صوفــی از نــوع هنــدی ،سر خپوســتی ،بودایــی و نمیپذیــرد و فــرد را مســتقیم مــورد خطــاب الهــی قــرار
42
حتــی شیطانپرســتی ،نشــانه کاهــش تعلــق جوانــان میدهــد؛
ً
عمــا بــه نقــد ســنت مذهبــی و حامــان آن یعنــی
بــه آثــار مذهبــی اســت .در واقــع ،آنــان عالقهمنــد بــه
یپــردازد و در مقابــل آنــان ،بــه تفســیر
مصــرف کاالهایــی شــدهاند کــه خــارج از دیانــت مــا قــرار روحانیــت م 
دارد و ممکــن اســت آنــان را از اســام فقاهتــی ،جــدا و متجددانــه از دیانــت اســامی همــت میگمــارد .از نظــر
میــزان تعبــد آنــان بــه احــکام شــرعی را کاهــش دهــد .نوگرایــان دینــی ،روحانیــت مــروج دیــن مصلحتاندیــش
فرقههــای عرفانگــرا و صوفــی،
رقبــای قدیمــی و سرســخت
فقهاینــد کــه تعریفــی از دیانــت
بــر مــدار فقاهــت اســامی ندارنــد
و میتواننــد جوانــان بیمیــل بــه
الزامــات شــرعی را بــه گــرد خــود
جمــع کننــد .امــروزه آمــار دقیقــی
از تعــداد وفراوانــی ایــن گروههــا
نداریــم امــا بهزعــم عــدهای از
صاحبنظــران ،ظهــور و بســط
ایــن گروههــا در عصــر جمهــوری
اســامی بهمراتــب بیشــتر از عصــر
قجــر شــده اســت و ایــن ،بــه
معنــای قــد علــم کــردن رقبــای
قدیمــی روحانیــت در ترویــج
روایتهــای دیگــری از دیــن
ا ســت.
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یــا معیشــتاندیش اســت و میکوشــید بــا تفســیری
رازآلــود و اســطورهای از دیــن ،دیگــران را بــه تقلیــد از
خــود دعــوت نمایــد .ایــن در حالــی اســت کــه دینــداری
معرفتاندیــش ،در پــی گشــودن راز اســت و کســی بــه نــام
روحانــی نــدارد تــا بــرای دســتیابی بــه راز نا گشــوده از او
تقلیــد نمایــد 43.ایــن درحالــی اســت کــه روحانیــت ضمــن
محافظــت از میــراث اســامی و نیــز تأ کیــد بــر حقیقتــی غیــر
ً
ســیال ،بــه نســبی گرایــی معرفــت دینــی و تبعــا تضعیــف
دیانــت اســامی در پــروژه معرفــت شناســانه روشـنفکران
دینــی ،تــن نمیدهــد .گذشــته از نقــد و بررســی چنیــن
مواجهــهای ،آنچــه از منظــر ایــن نوشــتار اهمیــت دارد
آن اســت کــه در فرجــام چنیــن حادثــهای ،مرجعیــت
روحانیــت در تفســیر دیــن بــه مخاطــره میافتــد و رقیبــی
سرســخت و مســلح بــه تئوریهــای دینشناســانه
جدیــد در عــرض او ســر بــر مــیآورد و بــه گفتــه شــهید
مطهــری ا گــر پیشــگامی از دســت روحانیــت ،ســتانده
و بــه روشــنفکران داده شــود ،اســام بهکلــی مســخ
میشــود 44یــا بــه تعبیــر امــام خمینــی ا گــر نبــض تفکــر و
نیــاز آینــده جامعــه از روحانیــت گرفتــه شــود 45،اســام بــه
خطــر میافتــد.
«وقتــی دیــن مفســر رســمی نداشــته باشــد ،متصــدی
و متولــی رســمی نداشــته باشــد کار بــه اینجــا میرســد
یــک عــدهای میآینــد دیــن را تطبیــق میکننــد بــا تفکــر
مارکسیســتی ،یــک عدهایــی دیــن را تطبیــق میکننــد بــا
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افــکار دموکراســی غربــی ســرمایهداری غربــی».

چهارم .قطبگرایان و غیبگویان
چهارمیــن جریــان نــه صوفیانــه اســت و نــه نوگرایانــه،
بلکــه نوعــی تلفیــق قطبگرایانــه و غیبگویانــه اســت.
کســانی کــه ایــن طــرز فکــر را میپذیرنــد ،راهــی میــان
رمالــی قدیــم و قطبگرایــی صوفیانــه و شــیخپروری را
برگزیدهانــد .گاهــی هــم ایــن مطالــب را بــا گفتمانــی ویــژه
از مباحــث مهدویــت درمیآمیزنــد و مرجعیــت را دور
میزننــد .رســول جعفریــان بــا تأ کیــد بــر پیشــینه ایــن
تفکــر میگویــد:
«بابیتــی کــه ســید علــی محمــد بــاب در حوالــی
ســال  1360قمــری درســت کــرد بــا انــکار مرجعیــت آغــاز
شــد .وقتــی او ،خــود مســتقیم بــا منبــع شــریعت ارتبــاط
دارد دیگــر نیــازی بــه مرجعیــت نیســت .ایــن مطالــب
را نخســت شــیخ احمــد احســایی ،اســتاد ســید کاظــم
رشــتی مطــرح کــرد .حدیــث کــه
یکــرد مســتقیم از امــام
نقــل م 
معصــوم (ع) روایــت مینمــود و
آنــچــه از تــصــور و تـحـلـیــل داه ـیــانــه
میگفــت نیــازی بــه ذ کــر مشــایخ
مطهری بــاز مــانــد و او کمتر فرصت
اجــازهاش نــدارد ،چــون بــا مبــدأ
یافت درب ــاره آن بیندیشد ایــن بود
کــه در شــرایــطــی کــه خــود روحانیت
در تمــاس اســت .ایــن نگــره بــه
قـ ــدرت ســیــاســی را ب ــه دس ــت گـیــرد
بابیــت منجــر شــد .مــا همــواره
بــا چــه مــشــکــات جــدیــدی روبـ ـهرو
رشــتههای ضعیفــی از ایــن
مـ ـیش ــود؟ آی ــا ح ـضــور او در ارک ــان
ماجــرا را بهعنــوان تهدیــدی
حکومت ،اقتدار معنویاش را حفظ
بــرای روحانیــت شــیعی مشــاهده
میکند و حریت فکریاش را افزایش
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میکنیــم».
ـری
مـ ـیده ــد ی ــا ایــن ـکــه اتـ ـف ــاق دی ـگـ
«بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ
میافتد؟
داد کــه روحانیــت چــه کــرده
کــه مــردم هنــوز بجــای حقایــق
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سوم .مداحان و ذا کران
ً
ایــن گــروه کــه معمــوال
طبقــه فرودســت روحانیــت بــه
حســاب میآینــد امــروزه بنابــه
دالیــل مختلفــی ،خصلــت
فرادســتی پیــدا نمــوده و بخشــی
از کارکردهــای تبلیــغ و اجــرای
مناســک روحانیــت را بــه انجــام
میرســانند .گذشــته از اینکــه آنان
در محدودســازی کارکردهــای
روحانیــت ایفــای نقــش میکننــد
ً
عمــا بــه تعمیــق بینــش عوامانــه
و احساســات مذهبــی ،دامــن زده

و مخاطبــان خــود را از عقالنیــت دینــی دور میســازند.
امــروزه مجلســی کــه مداحــی معــروف و خــوش صــدا دارد
بــر محفلــی کــه روحانــی فاضلــی منبــر مـیرود نزد بســیاری
از مؤمنــان ،ترجیــح دارد .بــدون تردیــد ،گســترش اســام
عامیانــه و احساســی توســط گــروه مداحــان ،جامعــه
را از عقالنیــت شــیعی دور و حامــان اصلــی دیــن یعنــی
روحانیــت را بــه محدودیــت میبــرد .امــروز روحانیــت
بهویــژه نهــاد مرجعیــت دینــی نیــز بــه ایــن مســئله پــی
بــرده و هرازچندگاهــی از خطــرات آن ســخن بــه میــان
م ـیآورد.
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بــه خرافــات روی میآورنــد .امــروزه ،ایــران شــبیه دوره
قاجاریــه شــده اســت کــه هــر از مدتــی عــدهای یــا مدعــی
امــام زمــان علیــه الســام میشــوند یــا مدعــی ســایه
او .بنظــر میرســد مهمتریــن دلیلــش ایــن باشــد کــه
روحانیــت نتوانســته اســت عقالنیــت دیــن را ترویــج کنــد
بلکــه همــواره بــر اســاس احساســات و عواطــف بــا مــردم
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رفتــار کــرده اســت».
از ایــن رو بهنظــر میرســد در کنــار ســازمان روحانیــت
بــه عنــوان تنهــا ســازمان رســمی دینــی در ایــران ،چنــد
الگــوی نهــادی شــده دینــی دیگــر در هیئــت چنــد گــروه
اجتماعــی حضــور دارنــد :تجمعــات عرفانــی ،تجمعــات
دینــی روش ـنفکران ،مجالــس روضهخوانــی و مداحــان،
از میــان ایــن گروههــا ،مجالــس روضهخوانــی و مداحــان،
بیــش از همــه بــا روحانیــت در پیونــد وثیــق بهســر
میبــرد ،بخــش عمــدهای از آنهــا ،ذیــل یــا تحــت حمایــت
و نظــارت نهــاد روحانیــت قــرار دارنــد .بااینهمــه،
نبایــد ایــن مســئله را از نظــر دور داشــت کــه ایــن گــروه
در حــال فاصلــه گرفتــن از روحانیــت اســت .مشــاهدات
پرا کنــده حا کــی از آن اســت برخــی از هیئتهــای
مذهبــی بــه ســوی فاصلــه گرفتــن از ســازمان روحانیــت
اقــدام میکننــد .اینهــا یــا بــه ســازوکاری مســتقل از نظــام
روحانیــت نزدیــک میشــوند یــا بــه ســوی الگــوی رقیــب
پیــش میرونــد .امــا دو گــروه دیگــر یعنــی تجمعــات
عرفانــی و روشــنفکری ،بــه درجــات گونا گــون رقبــای
روحانیــت بهشــمار میرونــد .گروههــای عرفانــی ،بنابــه
پیشــینه دیرینــه تاریخــی بــا روایــت فقیهانــه روحانیــت از
دیــن بــه رقابــت میپردازنــد .ایــن رقابــت کــه در گذشــته
ســرانجام بــه ســود روحانیــت پیــش رفتــه اســت هماینــک
ممکــن اســت بــا تضعیــف نهــاد روحانیــت ،امــکان ظهــور
بیشــتری بیابــد .بهویــژه آنکــه تجمعــات عارفانــه نســبت
بــه ســازمان روحانیــت قابلیــت انعطــاف بیشــتری دارنــد.
ایــن تجمعــات بــه حیــث طبقاتــی بــه طبقــه خاصــی
وابســتگی ندارنــد .بهعــاوه بــا گســترش دامنــه آمــوزش
و ســواد ،ایــن گروههــا گزینــه دینــی راضــی کنندهتــری
بــرای طبقــات فوقانــی جامعــه فراهــم آوردهانــد .از ایــن
گذشــته فقــدان حصارهــای ســازمانی و بوروکراتیــک
امــکان انعطــاف بیشــتری بــرای گروههــا در مقابــل
حساســیتهای افــکار عمومــی فراهــم کــرده اســت.
ســرانجام گــروه روشــنفکران دینــی میتوانــد بــه

عنــوان یکــی از رقبــای ســازمان روحانیــت موردتوجــه
قــرار گیــرد .تحــوالت ســالهای اخیــر نشــان میدهــد
کــه بهجــای محوریــت یــک روحانــی ،چهــرهای
روش ـنفکر ،بــرای مــردم از دیــن ســخن میگویــد .امــا
آنچــه در گفتــار روش ـنفکران دینــی مطــرح میشــود و
بدینگونــه گفتمــان روحانیــت را بــه چالــش میکشــد
نقــد فقــه و کالم بهعنــوان اصلیتریــن ذخایــر گفتــاری
حوزههــای علمیــه اســت کــه میتوانــد گروههــای
عرفانگــرا را نیــز بالنــده کنــد .گفتارهــای عرفانــی کــه در
ســطح افــکار عمومــی گســترش مییابنــد بــه دو گــروه
قابــل تفکیکنــد :نخســت آثــاری کــه بیشــتر مبلــغ نوعــی
عرفــان عامهپســند غربیانــد و نســبتی هــم بــا اســام
ندارنــد .ایــن آثــار کــه بیشــتر از ســوی نســل جــوان مــورد
اســتقبال قــرار میگیرنــد نوعــی معنویتگرایــی در مقابــل
گرایــش دینــی را ترویــج میدهنــد .امــا نــوع دوم از آثــار
عرفانــی جاذبهآفریــن ،بیشــتر بــه ذخایــر اســامی اســتوار
اســت کــه برخــی بــه زبــان ســنتی و برخــی دیگــر بــه زبــان
روش ـنفکران دینــی بــه رشــته تحریــر درمیآینــد 49.امــا
آنچــه اهمیــت دارد آن اســت کــه روحانیــت و حوزههــای
علمیــه تــا چــه حــد قادرنــد در مقابــل یــورش گفتــاری
یــاد شــده از خــود وا کنــش مطلــوب نشــان دهنــد؟ در
ً
شــرایط عــادی ،ســازمان روحانیــت عمدتــا بــر گفتــار
فقاهتــی اســتوار اســت امــا در شــرایط بحــران تــا چــه حــد
از اســتعداد کالمــی و فلســفی خــود بهــره بــرده اســت؟ آیــا
روحانیــت میتوانــد هماننــد دهههــای پیــش از انقــاب
کــه درمقابــل اســتیالی تفکــرات چــپ ،بــه تقابلــی فلســفی
میپرداخــت ،هماینــک نیــز بــه چنیــن رقابتــی برخیــزد؟
پی نوشتها:
 .1دریــا بیگــی ،محســن ،حیــات سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی
آخونــد خراســانی ،تهــران :موسســه تحقیقــات و توســعه علــوم
انســانی ،1386 ،ص  515ـ .514
 .2متــن کامــل ســخنان آخونــد خراســانی توســط علــی
باقریفــر ،مدیــر موسســه فرهنگــی دیــن پژوهشــی بشــر در
اختیــار بنــده قــرار گرفــت امــا بــه دلیــل اینکــه هنــوز از ســوی
شــیخ ا کبــر ثبــوت بــه چــاپ نرســیده و همچنانکــه دریــا بیگــی
بــه نقــل از او میگویــد قــرار اســت در آینــده بــه چــاپ رســد،
ً
چیــزی از مطالــب آن را نقــل نمیکنــم و صرفــا بــه محتــوای کلــی
آن در البــهالی مباحــث اشــاره خواهــم کــرد.
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 .3خاطــرات شــیخ ابراهیــم زنجانــی ،بــه اهتمــام غالمحســین
میــرزا صالــح ،تهــران :انتشــارات کویــر ،1379 ،ص .198
 .4همان ،ص .199
 .5ســید مصطفــی تــاجزاده ،روحانیــت و انقــاب مشــروطه.
موضــوع ســخنرانی او کــه بــه صــورت مکتــوب ,توســط جنــاب
علــی باقــری فــر دراختیــار بنــده قــرار گرفــت.
 .6بحثــی دربــاره مرجعیــت و روحانیت ،جمعی از نویســندگان،
تهران :شــرکت ســهامی انتشــار ،1341 ،ص .183
 .7همان ،ص .184
 .8همان ،ص .183
 .9همان ،ص .184
 .10کاشــی ،غالمرضــا ،روحانیــت ،تهدیدهــا و فرصتهــا ،قــم:
موسســه فرهنگــی دیــن پژوهشــی بشــری.1384/8/19 ،
 .11گفتگــو بــا آیــت اهلل گرامــی ،در میزگــرد «روحانیــت و دولــت»
فرهنــگ اندیشــه ،ســال دوم ،شــماره هشــتم ،زمســتان ،1382
ص .88
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la
ً
 .13تاریخــی بــودن فهــم روحانیــت صرفــا ناظــر بــه نســبیت
فهــم در گفتگوهــای هرمنوتیکــی اســت بــه اصــل دیــن ســرایت
نمیکنــد.
 .14حســن محدثــی ،آیــا اســام تمایــز جوهــری بــا مســیحیت
دارد ،اخبــار ادیــان ،شــماره  1و  ،2ســال  ،1382ص .40
 .15مصطفی ملکیان ،فرهنگ اندیشه ،همان ،ص .91
 .16همان ،ص .101
 .17مهدی هادوی تهرانی ،همان ،ص .103
 .18ســید محمــد خاتمــی ،اســام ،روحانیــت و انقــاب
اســامی ،ص .170
 .19محمد سعید عشماوی ،همان ،ص .21
 .20دیــن و حکومــت ،مجموعــه ســخنرانیهای ســمینار دیــن
و حکومــت در انجمــن اســامی مهندســین ،تهــران :رســا،
 ،1378ص  55و .56
 .21آیــت اهلل المحقــق النائینــی ،تنبیــه االمــه و تنزیــه الملــه،
تعریــب ،عبدالحســین آل نجــف ،قــم :احســن الحدیــث،1377 ،
ص .208
 .22ســید علــی میــر موســوی ،روحانیــت و مــردم ســاالری،
موسســه دیــن پژوهــش ،بشــری.1385 ،
 .23ســید مصطفــی تــاجزاده ،انقــاب مشــروطه و روحانیــت،
موسســه دیــن پژوهــش ،بشــری.1386 ،
 .24ماشــاءاهلل آجودانــی ،مشــروطه ایرانــی ،تهــران :اختــران،
 ،1383ص .164
 .25دوشنبه  18خرداد .1383Newe, gooya.com.
 .26ا کبر گنجی ،مانیفست جمهوری خواهی ،1381 ،ص .7
 .27عبدالکریــم ســروش ،ادب قــدرت ،ادب عدالــت ،تهــران:

صــراط ،1386 ،ص  82ـ .81
 .28همان ،ص  116ـ .114
 .29همان ،ص  123ـ .122
 .30باقــی ،عمادالدیــن ،ماهیــت دموکراتیــک نهــاد مرجعیــت،
روزنامــه شــرق ،1383/2/9 ،ص  1و .4
 .31همان.
 .32بنگریــد بــه :محســن کدیــور ،نظریههــای دولــت در فقــه
سیاســی شــیعه ،تهــران :نشــر نــی.1376 ،
 .33ســید علــی میــر موســوی ،اســام ،ســنت و دولــت مــدرن،
تهــران :نشــر نــی ،1384 ،ص  120ـ .119
 .34فرهنــگ اندیشــه ،همــان ،گفتگــو بــا مصطفــی ملکیــان،
ص .92
 .35بررســی میــزان تعلــق طــاب و روحانیــون بــه هویــت صنفی
روحانیــت ،عبــاس عبدالمحمــدی ،دفتــر تبلیغــات اســامی،
تابســتان  ،1379ص .38
 .36بهجــت عارفــان در حدیــث دیگــران ،رضــا باق ـیزاده ،قــم:
زائــر ،1385 ،چــاپ دهــم ،ص .122
 .37گفتگو با دکتر غالمرضا کاشی ،پیشین ،ص .8
 .38همان ،ص .9
 .39عباس عبدالمحمدی ،همان.
 .40محمــد رضــا تاجیــک ،گسســت دیــن و دیــن ،نشســت
علمــی موسســه فرهنگــی دینپژوهشــی بشــری ،1386 ،ص
.17
 .41تقی آزاد ارمکی ،همان.
 .42نوگرایی دینی ،همان ،ص .10
 .43ادب قدرت ،ادب عدالت ،همان ،ص .73
 .44پیرامون انقالب اسالمی ،همان ،ص .186
 .45منشور روحانیت ،تهران :عروج ،پاییز  ،1378ص *
 .46بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار بــا
دانشــجویان و دانشآمــوزان.1374/8/10 ،
 .47گفتگــو بــا رســول جعفریــان ،آینــده مرجعیــت ،ســایت
تابنــا ک 3 ،اردیبهشــت .1387
 .48نجفقلــی حبیبــی ،آسیبشناســی روحانیــت ،نشســت
تخصصــی موسســه فرهنگــی دیــن پژوهشــی بشــری.1385 ،
 .49تحــوالت اجتماعــی و وضعیــت فکــر و نهــاد دیــن ،محمــد
جــواد غالمرضــا کاشــی ،ص  92ـ .88

