
نمی دانســتم عنــوان پیــش نوشــت فــرارو  را چــه بنامــم. »حــوزه انقالبــی«، »حــوزه 
گرچــه  و انقــالب«، »انقــالب و حــوزه«، »حــوزه در انقــالب« یــا »انقــالب در حــوزه«. 
ــدام دارای  ــی هرک ــد، ول ــی دارن ــانی مضمون ــی هم پوش ــن در میدان های ــی عناوی برخ
گی هــا و بــار معنایــی بــرای آن می بینیــم  بــار معنایــی ویژه  انــد. در حــوزه انقالبــی، ویژ
گونــه ای ویــژه از حــوزه علمیــه ای   کــه در برابــرش حــوزه غیرانقالبــی دیــده می شــود. 
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــف انقالب ــوزه وص ــا، ح گی ه ــود آن ویژ ــا نب ــه ب ک ــت  اس
حــوزه و انقــالب هــم مناســبات میــان حــوزه و انقــالب را وامی رســد و در پــی راه هــای 
هم افزایــی بیشــتر آن دو اســت. در ایــن عنــوان انقــالب، حــوزه رابــه پرســش می کشــد 
ــر میــز پرســش  ــی در عنــوان »انقــالب و حــوزه« انقــالب را ب ــردی؟ ول ک ــم چــه  ــه برای ک

کــردی؟  کــه فرزنــد انقالبــی، بــرای حــوزه چــه  می نهیــم، تــو 
     در جســتار »حــوزه در انقــالب«، نقــش و ســهم حــوزه را در انقــالب اســالمی بــه 
کنونی  داوری می نشــینیم. امــا در بررســی »انقــالب در حــوزه«، نخســت حــال و وضــع 
انقــالب را در حــوزه و نســبت آن را بــا آنچــه بایســته و شایســته اســت، می شناســیم. 
گفتمــان انقــالب و فرهنــگ انقــالب را در میــان روحانیــت بــر میــز  میــزان حضــور 
ــت و ارکان و  ــطح سیاس ــه و س ــه در جامع ک ــی  ــا انقالب ــه آی ک ــم  ــی آنی ــم و در پ می نهی

 انقالب در حـوزه

سردبیر
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کشــور پیــش آمــده در حــوزه علمیــه هــم پدیــد  مبانــی 
گرنیامــده اســت، در پــی نســخه ای  کــه ا آمــده اســت 
انقــالب در حــوزه می رویــم و راه هــای ایجــاد  بــرای 
می جوییــم.  پــی  را  حوزویــان  در  انقالبــی  دغدغــه 
کــه انقــالب را هدایــت  در حقیقــت بــر آنیــم حــوزه ای 
کنیــم تــا انقالبــی  کــرده و بــه بــار نشــانده اســت، چــه 
بمانــد و یــا همراهــی و دغدغه منــدی اش نســبت بــه 

انقــالب بیشــتر شــود.
بایســت  نخســت  مهــم،  ایــن  بررســی  بــرای 
شــناخت خــود را از مفهــوم انقالبی بــودن بررســیم تــا 

نیفیتــم. کج راهــه  بــه  خویــش  داوری  در 
بــه  حرکــت  و  اســت  پویــش  انقــالب،  جوهــره 
و  محرکــه  موتــور  تناســب  بــه  انقالب هــا  و  جلــو 
متفاوتــی  هویت هــای  آن،  انگیــزش  و  انگیــزه 
کجــای راهنــد امتیــاز  می یابنــد و نیــز بــه این کــه در 
می گیرنــد. انقــالب اســالمی بــا عنــوان اســالمی آن، 
گونــه   بــا  و  می شــود  جــدا  جهانــی  انقالب هــای  از 
دارد،  بــودن  اســالمی  از  جامعــه   هــر  کــه  تفســیری 
عامــل  ایــران  اســالمی  انقــالب  می گــردد.  متفــاوت 
پیدایــی، ادامــه و اســتقرار آن، آیــة اهلل خمینــی)ره( و 
گفتمــان انقــالب اســالمی را در  هم فکــران اوســت و 
ــد  ــالم بای ــان از اس ــیر ایش ــگاه و تفس ــوع ن ــه و ن اندیش
قلمــرو  بــه  کالن نــگاه  انقــالب دو  از  پیــش  جســت. 
سیاســت  ســاحت  در  به ویــژه  حوزویــان  رســالت 
کانــون آن بــه تفســیری تنــگ  کــه  بــود. یــک نــگاه 
گــره  غیبــت  دوره  در  روحانیــت  رســالت  از  ناژرفــا  و 
خــورده اســت. پیــروان ایــن نــگاه وظیفــه روحانیــان 
کار فرهنگــی آن هــم  ــه  ــوم دینــی را ب و حوزه هــای عل
آمــوزش فقــه و اصــول و بیــان حــالل و حــرام و تبلیــغ 
و  مناســبات  بزرگداشــت  و  ائمــه)ع(  فــردی  ســیره 
کاســته بودنــد. ایــن نــگاه در دوره غیبــت  مناســک،  
کــه تشــیع در اقلیــت و مــورد ســتم واقــع مــی شــد واز 
ســوی خلفای اموی و عباســی و شــاهان و ســالطین 
کشــورهای اســالمی موردســتم بــود بــر شــیعه تحمیــل 
کــه رســالت  گاهــی  شــد. حوزویــان و عالمــان دیــن تــا 
و  مناســک  و  فــردی  احــکام  دربیــان  خودشــان 

کمــان  مناســبات مذهبــی می جســتند از ســوی حا
مصــون از تعــرض و مــورد احتــرام بودنــد. نگاهــی بــه 

گــواه بــر ایــن مســئله اســت. تاریــخ ایــران 
حوزویانــی  آن  باورمنــدان  کــه  دیگــر  نــگاه        
وظیفــه  را  جامعــه  دینی شــدن  بودنــد،  کمشــمار 
مســلمین و دانشــوران دینــی می دانســت و عالمــان 
دینــی،  خلــوص  از  مرزبانــی  در  انبیــا  وارث  را  دیــن 
و  جامعــه  بــر  دیــن  احــکام  و  ارزش هــا  کمیــت  حا
ــت  ــان می پنداش ــی و جه گیت ــالم در  ــه اس ــور هم ظه
کــه مذهــب اقــدام  و انتظــار را نــه مذهــب ســکوت 
ــه شــیوه ای از مبــارزه پیچیــده  می شــمرد و تقیــه را ب
کمــان مســتکبر تفســیر می کــرد  علیــه شــاهان و حا
کمیــت قوانیــن دینــی را وظیفــه  و تــالش جهــت حا

می شــناخت. حوزویــان  نخســتین 
نگاهــی  چنیــن  فرازمنــد  قّلــه  معاصــر  تاریــخ  در 
آیــة اهلل خمینــی)ره( اســت. برخــی از عالمــان بــزرگ 
موضعــی  و  مــوردی  حرکت هــای  ایــران  در  شــیعه 
امــام  بارهــا  و  داشــتند  زمینــه  ایــن  در  اقداماتــی  و 
ایــن  چــون  ولــی  ســتوده اند،  را  آن هــا  خمینــی 
حرکت هــا از طرحــی جامــع و افقــی روشــن برخــوردار 

گردیــدد. کم فــروغ  و  خــورد  شکســت  نبــود، 
انجمن هــای  علیــه  اعتــراض  در  نــگاه  دو  ایــن 
ایالتــی و والیتــی و نــوع اعتــراض بــه تغییــر رویکــرد 
دیــده  پیــش  دهــه  چنــد  در  شــرعی،  و  قانونــی 
می شــود. در اعتــراض علیــه انحرافــات و تصمیمــات 
ــا  ــه علم ــوی دوم هم ــاه در دوره پهل ع ش ــر ــالف ش خ
مــوردی  عقب نشــینی های  بــا  ولــی  شــدند  همــراه 
علمــا  و  مراجــع  از  خیلــی  وقــت  دولــت  و  شــاه 
کــه از  فرونشســتند ولــی امــام خمینــی بــا تفســیری 
غیبــت  عالمــان دیــن در دوران  و وظایــف  رســالت 
کمیــت دیــن برجامعــه را رویکــرد خویــش  داشــت، حا
کــرد و بــه جــای اقدامــات غیرشــرعی مجلــس ملــی و 
کانــون اصلــی ایــن انحرافــات یعنــی نظــام  دولــت، 
شاهنشــاهی را هــدف قــرار داد. او بــا عقب نشــینی 
و  ایالتــی  انجمن هــای  از  شــاه  و  دولــت  ظاهــری 
ننشســت.  آرام  اساســی  قانــون  در  تغییــر  و  والیتــی 
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ژرف اندیــش  دین شــناس  آن  گفتــه  بــه  این کــه  بــا 
او  الیــاهلل«  انصــاری  »مــن  فریــاد:  حکیمــی  اســتاد 
انقالبــی و  برنیامــد. حرکــت  انصــاراهلل«ی  را »نحــن 
کــرد و  دینــی اش را علیــه نظــام شاهنشــاهی تندتــر 
یــورش بــه منــزل و دســتگیری و حبــس و تبعیــد را 
در ایــن جهــاد بــه جــان خریــد. یــک پرســش اساســی 
ــزرگ  در ایــن حرکــت دهــه چهــل مراجــع و عالمــان ب
از  ایــران  شــاه  شــد؟  چــه  اســت.  چشــم گیر  دینــی 
کــه اعتــراض علیــه قانــون  میــان مراجــع و علمایــی 
اساســی  قانــون  در  تغییــرات  و  والیتــی  و  ایالتــی 
ــه  ــز چ ــرد و نی ک ــد  ــی را تبعی ــام خمین ــا ام ــد، تنه کردن
از  پــس  بــه ادامــه مبــارزه،  را  امــام خمینــی  عاملــی 
اساســی،  قانــون  در  تغییــر  از  دولــت  عقب نشــینی 
مبــارزه ای  آن هــم  کشــاند،  پهلــوی  نظــام  علیــه 
نســتوه و ســازش ناپذیر. پاســخ ایــن پرســش را افــزون 
گفتمــان متفــاوت سیاســی و اجتماعــی  نــگاه و  بــر 
امــام خمینــی و تفســیر او از رســالت عالمــان در دوره 
ــوی او  ــی و معن ــام اله ــگاه و مق ــری در جای کب ــت  غیب
بایــد ُجســت و راز و رمــز توفیقاتــش را در ایــن میــدان 
ــرد. شــهید مطهــری در بازگشــت از ســفر  ک مشــاهده 
پاســخ  در  خمینــی)ره(  امــام  بــا  دیــدار  و  فرانســه 
گفــت:  کــه از او پرســیدند چــه دیــدی؟  دوســتانش 
بّربه«،»آمــن  »آمــن  دیــدم:  امــام  در  »آمــن«  چهــار 
کــه الهــام  بهدفه«،»آمــن بســبیله« و »آمــن بقولــه« 
کرم)ص(اســت درکریمــه:  گرفتــه از راه و روش رســول ا
»آمــن الرســول بمــا انــزل الیهــم مــن قبلــه و المؤمنــون 
ایــن  رســله«.۱  و  کتبــه  و  مالئکتــه  و  بــاهلل  آمــن  کل 
آمن هــا نــه تنهــا در حــوزه باورهــا و برهــان و تعلیــم و 
کــه در شــهود و عمــل و عرفــان و یقیــن او جــای  تعلــم 
گرفتــه بــود. او بــرای انســان نــه تنهــا دو جهــاد  و جــان 
گفتــه اســتاد  کــه بــه  کبــر و اصغــر را الزم می دانســت،  ا
ــه حکمــت و قــرآن و عرفــان و برهــان روزگار مــا،  فرزان
آیــة اهلل جــوادی آملــی: امــام خمینــی اندیشــه های 
بلنــد اســالمی را از علــم بــه یقیــن آورد. دیگــران جهــاد 
کبــر و اصغــر تقســیم می کننــد و هجــرت  را بــه جهــاد ا
کرده انــد. هجــرت صغــری  را نیــز بــه دو مرتبــه تفســیر 

کبــر دیگــران را جهــاد  کبــری ولــی او جهــاد ا و هجــرت 
اوســط  هجــرت  را  آنــان  کبــرای  هجــرت  و  اوســط 
کبــر بــه عبــادت و تقــوا  می دانســت. اینــان در جهــاد ا
کردنــد ولــی امــام خمینــی جهــاد  و عدالــت بســنده 
گــذر از مقــام عــدل و تقــوا  کبــری را در  کبــر و هجــرت  ا
بــه مرتبــه محبــت می دانســت. یــک انســان محــب 
خــدا، هســتی خــود را در راه محبــوب فــدا می کنــد. 
هرگــز نمی گویــد ایــن جنــگ نابرابــر اســت او ماننــد 
برخــی اســاتید نمی گفــت مبــارزه بــا شــاه مشــت بــر 
ــا این کــه زمیــن و زمــان  کوبیــدن اســت. او ب ســندان 
کــرده بودنــد، نمی گفــت چگونــه مبــارزه  را بــر او تنــگ 
کنــم. چطــوری فریــاد بزنــم. چگونــه بــدون یــار و یــاور 
دریایــی  از  می فرمــود:  نمایــم.  مبــارزه  طاغــوت  بــا 
کشــتی  بــه دریایــی و از فــرودگاه بــه فرودگاهــی و از 
ــو  ــودم را بازگ ــرف خ ــرده و ح ک ــفر  ــر س ــتی دیگ کش ــه  ب

کــرد. خواهــم 
الیه هــای  همــه  در  را  اجتماعــی  عدالــت  او 
اخــالق  در   ... و  قضایــی  مدیریتــی،  اقتصــادی، 
تماشــا  بــه  ذرهــم«۲  اهلل  عملی»قــل  عرفــان  و 
را در هــر قیــام و  می نشســت و صدرنشــینی قســط 
جنبــش مردمــی نمی دیــد و در قیــام و قــوام قســط 
کــه خاســتگاه آن قــرآن باشــد  و عدالــت اجتماعــی 
بــه تفســیر می نشســت،  و اســوه آن حامــالن قــرآن 
بــا:  قیامــش  اعالمیــه  اولیــن  کــه  نیســت  بی جهــت 
َتُقوُمــوا هلِِل َمْثنــی  َو  ْن 

َ
أ ِعُظُکــْم ِبواِحــَدٍة 

َ
أ مــا 

ّ
ِإَن »ُقــْل 

می شــود.  آغــاز  ُفــرادى«۳ 
کوتــاه ســخن  در این بــاره ســخن بســیار اســت. 
روی  پــای  در  خمینــی  انقــالب  حقیقــت  آن کــه 
نفــس نهــادن و از خــود رهیــدن و تعلقــات دنیایــی 
و  رفتــار  الیه هــای  همــه  در  را  خــدا  و  وانهــادن  را 
و  فرمان هــا  و  کنش هــا  وا و  کنش هــا  و  مدیریــت 
تکلیــف و تقنین هــا شــهود کردن اســت و شــکوفایی و 
پیشــبرد انقــالب نیــز در ســاختن انســان هایی اســت 
این چنیــن و ایــن نخواهــد شــد مگــر آن کــه مربیــان 
دیــن و عالمــان تشــیع خــود پــا بــر فــرق خواســته های 
بــا فــروغ درخشــان  گذارنــد، هــم  َپســت و دنیایــی 
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هــم  و  کننــد  برپــا    انقالبــی  خــود  درون  در  عشــق 
ایــن  بــه این چنیــن انقالبــی فرا خواننــد.  را  جامعــه 
فرورفتــن در  و  گوشــه خزیدن  در  بــه  ربانــی  انقــالب 
ــط  ــت و خ ــن امام ــه در مت ک ــت  ــک نیس ــه و مناس فق
والیــت اســت. والیــت بــر نفــس، والیــت بــر عقــل و 
ولــی  »اهلل  کــه  نمی پســندد  اهلل  هرآن چــه  از  تبــری 
الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات الــی النــور«.

مــا امــروز، هــم در ســطح نظــام جمهــوری اســالمی 
اخــالق  جمهــوری  بــه  آن  شــکوفایی  و  رشــد  بــرای 
تربیــت  بــه  حــوزه  در  هــم،  و  نیازمندیــم  امامــت 
کــه ولــی نفــس خــود:  عالمــان مرزبــان و ژرف دینانــی 
»صائنــًا لنفســه« پاســدار عملــی دیــن خــدا: »حافظــًا 
کشــندگان هــوا و هــوس: »مخالفــًا لهــواه«  لدینــه« 
و مطیــع و ســرباخته امامــت: »مطیــع المــر مــواله« 
ــا ســازمندی همــه الیه هــا و  نیــاز داریــم. و ایــن جــز ب
تشــکیالت حــوزه بــر مــدار جریــان امامــت در عینیــت 
جامعــه و ســوی گیری توحیــدی در همــه برنامه هــا و 
ــت اجتماعــی و  نظامــات آموزشــی و تربیتــی و مدیری
ا قدامــات بیــن المللــی اش امکان پذیــر نخواهــد بــود.
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