
روحانیــت  برخــاف  را  شــیعه  روحانیــت  ایــران،  تاریــخ  تحلیل گــراِن  از  بســیاری 
اهل  ســنت، نهــادی  مدنــی و البتــه »متحــد جامعــۀ مدنــی« و نــه »متحــد دولــت« تلقــی 
 در اواخــر( 

ً
کرده انــد. در واقــع جــز در معــدود مــواردی در دوره هایــی از صفویــه )عمدتــا

کــه پیونــد نزدیکــی میــان »نهــاد دیــن« و »نهــاد ســلطنت« پدیــد  و قاجــار )در اوایــل( 
می آیــد، در باقــی مــوارد چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ عملــی، روحانیــت شــیعه 
ــه  ــود. البت ــر می ش ــدرت ظاه ــاد ق ــد نه ــیعی و منتق ــی ش ــۀ مدن ــع جامع ــوان مداف ــه عن ب
گاهــی تحــت تأثیرهــای شــرایط سیاســی بــه صــورت  وجــه انتقــادی روحانیــت نیــز هــر از 
کــه از نظــر بســیاری از نواندیشــان ســال های  »بی مهــری« یــا »بی اعتنایــی« بــروز می کــرد 
پیــش از انقــاب اســامی، مــورد انتقــاد قــرار می گرفــت، امــا بــا آغــاز نهضــت اســامی، 
کــه در آن ایــام،   گرفــت  وجــه انتقــادی روحانیــت خصلتــی »صریــح« و »علنــی« بــه خــود 
ایــن »رســالت« را »حرکــت انقابــی« و ایــن دســته از روحانیــان را »روحانیــت انقابــی« 
مدنــی  وجــه  تشدید شــدۀ  وصــف  »انقابی بــودن«  دیگــر،  ســخنی  بــه  می نامیدنــد. 
کــه در درون نهضــت اســامی بــارور شــده بــود، امــا بــا پیــروزی انقــاب  ایــن نهــاد بــود 
کــه بخشــی از روحانیــت انقابــی جــذب ارکان حکومتــی شــدند، به تدریــج  اســامی 

تأملی بر چالش منزلت 
حقوقی و رسالت انقالبی 

روحانیت 
در نظریه جمهوری اسالمی

 عبدالوهاب فراتی
دانشیار پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشه اسالمی
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آنــان  حکومتــی  وجــه  تحت الشــعاع  آن  مدنــی  وجــه 
گرفــت و مفهــوم انقابی بــودن، دچــار تحــول شــد  قــرار 
و حتــی در پــاره ای از مــوارد، هویــت خویــش را از دســت 
ج از  ــر وضعیــت انقابــی »روحانیــان خــار داد و حتــی ب
قــدرت« نیــز تأثیرهایــی بســزایی نهــاد. اینــان نیــز در 
میــان »حمایــت از نظــام اســامی« و »حراســت از وجــه 
کــه چــه رویــه ای  مدنیــت« نهــاد خــود، مانــده بودنــد 
درپیش گیرنــد. از یــک ســو، »تــداوم وجــه مدنــی نهــاد 
اپوزیســیون  موقعیــت  در  را  آنــان   

ً
احیانــا روحانیــت« 

همه جانبــه  حمایــت  دیگــر،  ســوی  از  و  مــی داد  قــرار 
»محافظــه کار«  را  آنــان  نیــز  سیاســی  نظــام  از  آنــان 
ایــن  کــه  می شــد  ســبب  راهــی،  دو  ایــن  می نمــود. 
کــه روحانیــت در شــرایط پــس از  ح شــود  پرســش مطــر
نهضــت چگونــه می توانــد وجــه مدنــی - انقابــی خــود 
کنــد تــا »شــرایط در قدرت بــودن یــا نبــودن«  را حفــظ 
ایــن پرســش،  بــه  پاســخ  بــه محــاق نکشــاند؟  را  آن 

رســالت ایــن نوشــتار اســت.

مقدمه
بــدون تردیــد، عالمان دینی 
اســالمی  جمهــوری  نظریــۀ  در 
واالیــی  جایــگاه  و  نقــــــش  از 
برخـــــــــــوردارند. ایــــــــن جایــگاه 
در  متعــددی  مفاهیــم  در  کــه 
قانــون اساســی انعــکاس یافته، 
نقــش بنیـــــادینی در نظــــــــــریۀ 
اســـــــاسی  قــــــــانون  پشــتیبان 
و  فقــه  مثــل  گانــی  واژ دارنــد. 
جمهــوری  قوانیــــــن  در  فقهــا 
کــه  ابرمفاهیمی انــد  اســالمی، 
نظریــۀ  در  ســازنده ای  نقــش 
جمهـــــــوری اســـــــالمی دارنــد. 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  ابرمفهــوم 
که  معنایــی نهفتــه در آن اســت 
چارچوب هــای  تعیین کننــــــدۀ 
مفــــــــاهیم  دیگــر  معــــــــــنایی 

در  شــده  منعکــس  اســالمی  حکومــت  نظریــۀ  در 
قانــون اساســی ایــران اســت. مطابــق آنچــه دربــارۀ 
ایــن مفاهیــم وجــود دارد، فقیهــان واجــد وظایفــی 
و  حکومتی انــد  سیاســی  ســاختارهای  در  روشــن 
ــت  ــف حکوم ــالع مختل ــد در اض ــنی می توانن ــه روش ب
گــروه، بخــش  غ از ایــن  کننــد. فــار دینــی مشــارکت 
کــه فاقــد چنیــن  عظیمــی از روحانیــان قــرار دارنــد 
نقشــی ســازمانی در حکومت انــد و معمــواًل نیــز بــه 
انجــام رســالت های ســنتی خــود، یعنــی فهــم دینــی و 
ترویــج آن همــت می گمارنــد. بــا ایــن وجــود، همــواره 
کــه رســالت انقالبــی هــر دو  ایــن پرســش وجــود دارد 
گــروه از روحانیــان در قبــال نظــام جمهــوری اســالمی 
گیرنــد؟  چیســت؟ و آنــان بایــد چــه وظایفــی برعهــده 
انظــار  کلیــدی،  پرســش های  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ح  کــه ازجملــه می تــوان بــه طــر گونــی وجــود دارد  گونا
»روحانیــت انقالبــی« پرداخــت تــا شــاید پاســخی بــه 
تــالش شــده  ایــن نوشــتار  باشــد. در  ایــن پرســش 
انقالبــی  رســـــــــالت  تــا  اســت 
از  ج  خــار و  داخــل  روحانیــان 
قــدرت، بررســی و نحــوۀ تعامــل 
آنــان بــا نظــام اســــــالمی مــورد 
ــه همیــن  ــرد. ب گیــــــ ــرار  توجــه ق
ایــن مقالــه  می کوشــد  دلیــل، 

در ذیــل دو عنــوان: 
حقـــــــــــــوقی  منـــــــــزلـــت   .۱
روحانیــت در نظریــۀ جمهــوری 

اســالمی؛ 
انقـــــــــــالبی  منـــــــــــــزلت   .۲
در  روحــــــــانیت  )غیرحقـــــوقی( 
جمهــوری اســالمی، بــه بررســی 
بــا  انقالبــی  روحانیــت  تعامــل 

بپــردازد. اســالمی  نظــام 

بـــدون تــردیــد، عــالــمــان دینی 
در نــظــریــۀ جــمــهــوری اســامــی 
ــی  ــ ــاه واالیـ ــگـ ــایـ نـــقـــش و جـ از 
که  ــد. ایــن جایگاه  ــرخــوردارن ب
در مفاهیم متعددی در قانون 
نقش  یافته،  انعکاس  اساسی 
پشتیبان  نظریۀ  در  بنیادینی 
ــی دارنـــــــــد.  ــ ــ ــاس ــ ــ ــون اس ــ ــ ــان ــ ــ ق
ــانـــی مــثــل فــقــه و فــقــهــا در  گـ واژ
ــی،  ــام ــیــن جــمــهــوری اس قــوان
ــه نــقــش  ــ ابـــرمـــفـــاهـــیـــمـــی انـــد ک
سازنده ای در نظریۀ جمهوری 

اسامی دارند. 
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قــدرت  در  روحانیــت   .۱
انقابی مانــدن  مشــکلۀ  و 

روحانیــت نهــاد 
حقــــــــــوقی  منزلــــــت   .۱-۱
نظـــــــــــــــریۀ  در  روحانیـــــــــــت 

اســـــامی جمهــوری 
اساســی  قوانیــن  برخــالف 
از  کــه  مشــروطیت  عــادی  و 
واژۀ روحانیــت اســتفاده نشــد 
کلمـــــات  از  آن  جــــــــــای  بــه  و 
"علمـــــای  اســـــــــالم"،  "حجــج 
و  "مجتـــــــــهدان"  اعــــــــــــــالم"، 
ــه  "فقهــای متدینــان" ســخن ب
میــان آمــد، در مقدمــۀ قانــون 
نیــز قوانیــن عــادی  اساســی و 

جمهــوری اســالمی، از ایــن اصطــالح بســیار اســتفاده 
شــده اســت. در اصــل دوم متمــم قانــون اساســی 
قانونیــۀ  »مــواد  تمــام  می بایســت  کــه  مشــروطه 
قوانیــن  و  اســالم  مقدســۀ  قواعــد  بــا  مخالفتــی  آن 
موضوعــۀ حضــرت خیـــــراالنام؟ص؟ نداشــته باشــد، 
علــــــــــمای  بـــــر عهــدۀ  تشــخیص چنیــن مخالفتــی 
اعــالم نهــاده شــد تــا تعــدادی از مجتهدیــن و فقهــای 
کــه مطلــع از مقتضیــات زماننــد بــر مــوادی  متدینیــن 
کــره  کــه در مجلــس عنــوان می شــود بــه دقــت مذا
کــه  ُمعنونــه  مــواد  آن  از  هریــک  و  نمــوده  غــور  و 
ــد را  ــته باش ــالم داش ــۀ اس ــد مقدس ــا قواع ــت ب مخالف
رد نماینــد تــا عنــوان قانونیــت پیــدا نکنــد.«۱ البتــه 
مجلــس،  مصوبــات  بــر  نظــارت  هیئــت  از  غیــر  بــه 
مشــارکت  نیــز  مقننــه  قــوۀ  در  نیــز  روحانیــان  قشــر 
جســته و بــه عنــوان مثــال از مجمــوع ۱۶۱ نماینــدۀ 
دورۀ اول مجلــس شــورای ملــی، ۴۷ نفــر یــا حــدود 
۲۹ درصـــــــد از علمــا و طالب۲بــه نمــــــایندگی برگزیــده 
گرچــه مقدمــۀ قانون اســــــاسی جمهوری  شــــــــدند.۳ 

حقوقــی  ارزش  ایــران  اســالمی 
اصــول  زمینه ســاز  امــا  نــدارد، 
در  اســت.۴  اساســی  قانــون 
ح  شــر ضمــن  مقدمــه،  ایــن 
مختصــری از مبــارزات و طلیعــۀ 
نیــز  و  ایــران  اســالمی  نهضــت 
از  آن،  شــکل گیری  عوامــل 
واژۀ »روحانیــت« و »روحانیــت 
شــده  اســتفاده  هــم  مبــارز« 
اســت. جملــۀ »در نهضت هــای 
و  اســالمی  فکــری  خــط  اخیــر، 
رهبــری روحانیــت مبــارز ســهم 
برعهــده  را  اساســی  و  اصلــی 
کــه  می دهــد  نشــان  داشــت«، 
حقــوق  فرهنــگ  در  واژه  ایــن 
جدیــد ایــران جــا افتــاده و رســمیت یافتــه اســت.۵ 
گرچــه مــراد از واژۀ »روحانیــت« در قوانیــن جمهــوری 
کــه ایــن عنــوان  اســالمی ایــران، همــۀ افــرادی اســت 
بــر آنــان صــدق می کنــد؛ اعــم از این کــه مرجــع تقلیــد 
باشــند؛  گرفتــه  قــرار  حــوزه  پایین تــر  ســطوح  در  یــا 
امــا در مــادۀ ۱۶ آیین نامــۀ دادســراها و دادگاه هــای 
»روحانــی  اســت:  شــد  گفتــه  نیــز  روحانیــت  ویــژۀ 
لبــاس  بــه  ملبــس  کــه  می گــردد  اطــالق  کســی  بــه 
روحانیــت باشــد یــا در حــوزه مشــغول تحصیــل باشــد 
کار دیگــری مشــغول اســت، عرفــًا روحانــی  گــر بــه  یــا ا
خ  کــه در مــور گــردد.« ۶ در ایــن آیین نامــه  محســوب 
رهبــری  معظــم  مقــام  تصویــب  بــه   ۱۳۶۹/۵/۱۴
رســیده اســت، روحانی بــودن مقیــد بــه لبــاس ویــژۀ 

آنــان نشــده اســت.
»فقهــا«،  کلمــات  »روحانیــت«،  واژۀ  از  غیــر  بــه 
الشــرایط«،  جامــع  »فقهــای  عــادل«،  »فقهــای 
اســالم«،  »علمــای  الشــرایط«،  واجــد  »فقهــای 
و  مقدمــه  در  نیــز  تقلیــد«  »مراجــع  و  »العلمــاء« 

بــه غــیــر از واژۀ »روحــانــیــت«، 
ــا«، »فــقــهــای  ــهـ ــقـ ــات »فـ ــلــمـــ ک
ـــــادل«، »فــقــهــای جــامــع  ـــ ـــ ـــ ـــ عـــ
الــشـــــــــــرایــط«، »فــقــهــای واجـــــد 
اســام«،  »علمای  الشرایط«، 
»العلماء« و »مراجع تقلید« نیز 
در مقدمه و متن قانون اساسی 
ــار  جــمــهـــــوری اســـامـــی بـــه کـــ
آن ها  استعمــــال  که  رفتـــه اند 
معنایی  بــار  بلکه  تفــــــننی،  نــه 

خاصی دارد. 
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کار  بــه  اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون  متــن 
ــننی، بلکــه  ــال آن هــا نــه تفــــــ کــه استعمــــ ــه اند  رفتــــــ
گذشــته از این کــه منظــور  بــار معنایــی خاصــی دارد. 
کــدام  آن هــا  مصــداق  و  چیســت  گان  واژ ایــن  از 
کــه ایــن مفاهیــم نقــش  اســت، بــه نـــــظر می رســد 
اساســی  قـــــــــانون  پشتیـــــبان  نظریــۀ  در  بنیادینــی 
جمهـــــوری اســـــــالمی دارنــد. هم چنان کــــــــه برخی از 
کرده انــد،۷ مفاهیــم بنیادیــن،  نویســندگان اشـــــــاره 
کــه بــه ســادگی چیزهایــی را  مفهوم هایــی نیســتند 
کننــد، بلکــه خــود ایجادگــر چیزهــا، ســاختارها  بازگــو 
دلیــل،  همیــن  بــه  متناســب اند.  نهادهایــی  و 
گان فقــه و فقهــا در قوانیــن جمهــوری اســالمی،  واژ
نظریــۀ  در  ســازنده ای  نقــش  کــه  ابرمفاهیمی انــد 
جمهــوری اســالمی دارنــد. ابرمفهــوم بــه ایــن معنــا 
کــه تعیین کننــدۀ  کــه معنایــی نهفتــه در آن اســت 

چارچوب هــای معنایــی دیگــر 
حکومــت  نظریــۀ  در  مفاهیــم 
در  منعکس شــده  اســالمِی 
اســت.  ایــران  اساســی  قانــون 
یاد شــده،  مفاهیــم  میــان  در 
مفهــوم فقیه/فقهــا، مفهومــی 
کل مفاهیــِم آمــده در  ناظــر بــر 
کــه اعتبــار و  قانــون اساســی اند 
حجیــت همه چیــز را بــه خــود 
حکومــت،  و  می گردانــد  بــاز 
او،  وجــود  و  حضــور  بــدون 
بــه  می شــود.  »طاغــوت« 
در  نهفتــه  انــرژی  حــال،  هــر 
قانــون  بنیادیــن  مفاهیــم 
اســالمی،  جمهــوری  اساســی 
در مقایســه بــا قانــون اساســی 
مشــروطه را نمی تــوان نادیــده 
کنار آن ها  گرفــت و بــه راحتــی از 

گــر در متمــم قانــون اساســی مشــروطه،  کــرد. ا عبــور 
مصوبــات  بــر  نظــارت  هیئــت  در  اعــالم  علمــای 
مجلــس شــورای ملــی، حضــور بــه هــم می رســاندند، 
کلیــت آن قانــون، مفهومــی  ولــی مفهــوم »فقیــه« در 
بــا  نبــود و مأموریــت فقهــا  کلیــۀ مفاهیــم  بــر  ناظــر 
احــراز عــدم مخالفــت قطعیــۀ مصوبــات مجلــس بــا 
گرچــه  ع مقــدس بــه پایــان می رســید.  قوانیــن شــر
ــان  ــت هم چن ــت، روحانی ــان و دول ج از پارلم ــار در خ
کــم حقوقــی در  بــر منصــب قضــا می نشســت و محا
ــز  ــم متمای ــت از ه ــن و دول ــا دی ــود؛ ام ــان ب ــار آن اختی
و مناصــب عرفــی و شــرعی از هــم تفکیــک شــده بــود. 
کــه مجموعــه مفاهیــم آمــده  ایــن در حالــی اســت 
ــه نوعــی در  ــون اساســی جمهــوری اســالمی، ب در قان
ــا مفهــوم فقیه/فقهــا معنــا می یابنــد و تنهــا  ــد ب پیون
میــان دو  رابطــۀ  مفهــوم،  ایــن  از دریچــۀ  می تــوان 
در  مذهــب  و  سیاســت  جهــان 
بیــان  را  انقــالب  از  پــس  ایــراِن 
تنیــدۀ  هــم  در  خطــوط  و  کــرد 
بازتعریــف  را  سیاســت  و  دیــن 
گــر  ا دیگــر،  ســخنی  بــه  کــرد. 
بــر  تنهــا  فقیــه  مشــروطه،  در 
بخشــی از نظــم سیاســی اشــراف 
فقــه/ ابرمفهــوم  داشــت، 

ــون  ــر همــۀ مفاهیــم قان فقهــا، ب
اســالمی  جمهــوری  اساســی 
و  دارد  اشــراف  هــم  ایــران، 
هــم  و  می کنــد  اشــراب  هــم 
زمــان، دیــن و دولــت را بــه هــم 
می بافــد. ایــن در هــم تنیده گــی 
کــه نظریــۀ حکومــت اســالمی/

والیــت سیاســی فقیــه در ایــران 
را تجلــی می بخشــد، بــه ناچــار 
فقیه/فقهیــان را در جایگاهــی 

ــوم فـــقـــه/فـــقـــهـــا، بــر  ــهـ ــفـ ــرمـ ابـ
اساسی  قــانــون  مفاهیم  همۀ 
جـــمـــهـــوری اســـامـــی ایـــــران، 
ــراف دارد و هــم اشــراب  هــم اشـ
ــن و  ــ ــم زمـــــان، دی ــنــد و هـ مــی ک
دولــت را بــه هــم مــی بــافــد. این 
ــه نــظــریــۀ  کـ ــی  ــده گ ــی ــن ــم ت در هـ
ــــت  ــی/والی ــ ــام ــ حـــکـــومـــت اس
سیاسی فقیه در ایران را تجلی 
مــی بــخــشــد، بــه نــاچــار فقیه/
قــرار  جــایــگــاهــی  در  را  فقهیان 
از ذات  کــه برخاسته  مــی دهــد 
نــظــریــه اســـت و نــظــریــه، بــدون 
معنای  فقیه/فقهیان،  حضور 

محصلی ندارد.
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اســت  نظریــه  ذات  از  برخاســته  کــه  می دهــد  قــرار 
معنــای  فقیه/فقهیــان،  حضــور  بــدون  نظریــه،  و 
محصلــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل، نقــش آنــان در 
کــه  ســاختار حکومــت دینــی، بیشــتر بــه جایگاهــی 
الهــی و مردمــی  کمیــت دوگانــۀ  آنــان در نظریــۀ حا
بــاز می گــردد. از ایــن رو، حضــور روحانیــت  دارنــد، 
در ایــن ســاختار، نــه بــه خاطــر امتیازهــای طبقاتــی/

گروهــی از جامعــه، بلکــه بــه دلیــل اقتضائــات دینــی 
انقــالب  از  بعــد  ایــراِن  در  حکومــت  اســاس  بــودن 
کردیــم.  اشــاره  آن  بــه  اجمــال  طــور  بــه  کــه  اســت 
در مقدمــۀ قانــون اساســی دربــارۀ شــیوۀ حکومــت 

اســت: آمــده  اســالمی 
»حکومــت از دیــدگاه اســالم، برخاســته از موضــع 
گروهــی نیســت،  طبقاتــی و ســلطه گری فــردی یــــــــا 
بلکــه تبلــــــــور آرمــان سیاســی ملــــــــتی هــــــم کیش و 

خــود  بــه  کـــــــه  اســت  هم فکــر 
در  تــا  می دهــــــــد  ســازمان 
رونــد تحــول فکــری و عقیدتــی، 
هــدف  ســوی  بــه  را  خــود  راه 
ــوی اهلل(  ــه س ــت ب ــی )حرک نهای
بگشــاید. ملــت مــا در جریـــــــان 
از  خــود،  انقالبــی  تکامــل 
غبـــــــارهــــا و زنگارهای طاغوتی 
آمیزه هــای  از  و  شــد  زدوده 
ک  پــا را  خــود  بیگانــه،  فکــری 
و  فکــری  مواضــع  بــه  و  نمــود 
اســالمی  اصیــل  جهان بینــی 
آن  بــر  کنــون  ا و  بازگشــت 
ــا موازیــن اســالمی،  ــه ب ک اســت 
کنــد  جامعــۀ نمونــۀ خــود را بنــا 
رســالت  پایــه ای،  چنیــن  بــر 
ــه  ک ــون اساســی ایــن اســت  قان
اعتقــادی نهضــت  زمینه هــای 

کــه  را عینیــت بخشــد و شــرایطی را بــه وجــود آورد 
جهان شــمول  و  واال  ارزش هــای  بــا  انســان  آن  در 
تنهــا  واال،  آرمــان  ایــن  یابــد.«۸  پــرورش  اســالمی 
حکومتــی  بنیادهــای  و  نهادهــا  تأســیس  ســایۀ  در 
تحقــق می یابــد. براســاس تلقــی مکتبــی از حکومــت، 
مملکــت  ادارۀ  و  حکومــت  عهــده دار  »صالحــان، 
ضابطه هــای  مبیــن  کــه  قانون گــذاری  و  می گردنــد 
مدیریــت اجتماعــی اســت، بــر مــدار قــرآن و ســنت 
ــدی  ــق و ج ــارت دقی ــن، نظ ــد. بنابرای ــان می یاب جری
از ناحیــۀ اسالم شناســان عــادل و پرهیــزکار و متعهــد 
)فقهــای عــادل( امــری محتــوم و ضــروری اســت.«۹ 
کــه برخــالف نظریــۀ میــرزای نائینــی در  ایــن نظــارت 
انقــالب مشــروطه، مفهومــی اعــم از نظارت/والیــت 
فقهــای  و  روحانیــان  از  جمعــی  پــای  عمــاًل  دارد، 
اسالم شــناس را بــه ســاختار سیاســی بــاز می کنــد و 
از  را در الیه هــای مهمــی  آنــان 
قــدرت مســتقر می ســازد. ایــن 

۱۰عبارت انــداز: مناصب
بایــد  کــه  ۱. منصب هایــی 
نســبتی بــا شــرایط فتــوا بــا اذن 
باشــند؛  داشــته  ؟ع؟  امــام  از 
والیــت  در  کــه  مناصــب  ایــن 
جامع الشــرایط  فقیــه  سیاســی 
اســالمی  کشــور  مقــدرات  بــر 
تجلــی  قضــا،  بــر  والیــت  نیــز  و 
اختیــار  در  عمــــــــاًل  می یابنــد، 
بلنـــــــدپایۀ  غ التحصیـــــــالن  فار
شــیعی  مقـــــــدس  حوزه هــای 
قــرار دارنــد. بــه همیــن دلیــل، 
اساســی  قانــون  مقدمــۀ  در 
آمــده اســت: »براســاس والیــت 
قانــون  امامــت مســتمر،  و  امــر 
ــرى  ــق رهب ــۀ تحق ــی زمین اساس

ــام  امـ ــوی  ــ از س اذن  ــازمــنــد  ــی ن
معصوم؟ع؟ است و تا از سوی 
در  اذن  مـــعـــصـــوم؟ع؟  امـــــــام 
تــصــرف در امـــور مـــردم نداشته 
بـــاشـــنـــد، نـــمـــی تـــوانـــد بـــر امـــور 
عمومی مردم والیت کند و یا به 
داوری مرافعات بپردازد. از این 
که به سمت ریاست  رو، فردی 
ــوۀ قـــضـــائـــیـــه مــنــصــوب  ــ ــ در ق
مــی شــود، بــراســاس اصــل ۱۵۷ 
ــد واجـــد  ــای ــی، ب ــاسـ  قـــانـــون  اسـ
شــرایــط زیــر بــاشــد: ۱. مجتهد 
ــاه بــه امــور  ــ گ ــادل بــاشــد؛ ۲.آ عـ
قضایی باشد؛ 3. مدیر و مدبر 

باشد.
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کــه  را  جامع الشــرایطی  فقیــه 
از طــرف مــردم بــه عنــوان رهبــر 
)مجــارى  می شــود  شــناخته 
بــاهلل  العلمــاء  بیــد  االمــور 
وحرامــه(  حاللــه  علــی  االمنــاء 
ــدم  ــن ع ــا ضام ــد ت ــاده می کن آم
انحــراف ســازمان هاى مختلــف 
از وظایــف اصیــل اســالمی خــود 
اشــاره  هم چنان کــه  باشــد.«۱۱ 
که  کم«  کــرد، واژۀ »حا خواهیــم 
ــیعه،  ــه ش ــات فق ــب ادبی در اغل
مقســمی بــرای دوگانــۀ قاضــی 
منصبــی  فرمان رواســت،  و 
کــه عــالوه بــر جامعیــت  اســت 
از  اذن  نیازمنــد  فتــوا،  شــرایط 
ســوی امــام معصــوم؟ع؟ اســت 
و تــا از ســوی امــام معصــوم؟ع؟ 
اذن در تصــرف در امــور مــردم 
نداشــته باشــند، نمی توانــد بــر 
کند  امــور عمومــی مــردم والیــت 

ــردی  ــن رو، ف ــردازد. از ای ــات بپ ــه داوری مرافع ــا ب و ی
منصــوب  قضائیــه  قــوۀ  در  ریاســت  ســمت  بــه  کــه 
می شــود، براســاس اصــل ۱۵۷  قانــون  اساســی، بایــد 

واجــد شــرایط زیــر باشــد: 
۱. مجتهد عادل باشد؛ 

گاه به امور قضایی باشد؛  ۲.آ
۳. مدیر و مدبر باشد.

شــرایط  بــا  نســبتی  تنهــا  کــه  مناصبــی   .۲
آمرانــه در   مداخلــه ای 

ً
فتــوا دارد و چــون ماهیتــا

زندگــی مــردم نمی کنــد، نیــازی بــه اذن امــام؟ع؟ 
بــه شــش  ایــن مناصــب می تــوان  ازجملــه  نــدارد، 
مجلــس  اعضــای  نیــز  و  نگهبــان  شــورای  عضــو 
کــرد. وظیفــۀ اصلــی شــورای  خبــرگان رهبــری اشــاره 

احــکام  از  پاســداری  نگهبــان، 
از  اساســی  قانــون  و  اســالم 
و  قوانیــن  بــر  نظــارت  طریــق 
می باشــد.  مصــوب  مقــررات 
کــه  نظــارت  از  قســمت  آن 
قوانیــن  تطبیــق  بــه  مربــوط 
متخصــص  اســت،  ع  شــر بــا 
می طلبــد  را  دینــی  عالــم  و 
ع  شــر زوایــای  تمامــی  بــه  کــه 
اســالم واقــف بــوده باشــد؛ لــذا 
از دوازده نفــر اعضــای شــورای 
آن هــا  نفــر  شــش  نگهبــان، 
بــه  گاه  آ و  عــادل  فقهــای  از 
مقتضیــات زمــان و مســائل روز 
ایــن  انتخــاب  کــه  می باشــند 
بــا مقــام معظــم رهبــری  عــده 
از  دیگــر،  نفــر  شــش  اســت. 
برجســــــــته اند  حقوق دانـــــــــان 
ــات  ــق مصّوب ــفۀ تطبی ــه وظیـــ ک
اساســی  قانــون  بــا  را  مجلــس 
براســاس اصــل  ایــن و  بــر  بــه عهــده دارنــد. عــالوه 
ــه  ک ــون اساســی، پــس از امــام خمینــی؟هر؟  ۱۰۷ قان
کثریــت قاطــع مــردم بــه رهبــری و مرجعیــت  توســط ا
بــه عهــدۀ  شــناخته و پذیرفتــه شــد، تعییــن رهبــر 
فــردی  چنیــن  تشــخیص  و  اســت  مــردم  خبــرگان 
بــر عهــدۀ مجتهــدان نهــاده شــده اســت.۱۲ مجمــع 
تشــخیص   بــرای   نیــز  نظــام   مصلحــت   تشــخیص  
کــه  مصوبــۀ  مجلــس  شــورای   مصلحــت   در مــواردی  
ع  و  اســالمی  را شــورای  نگهبــان  خــالف  موازیــن  شــر
گرفتــن   یــا قانــون  اساســی  بدانــد و مجلــس  بــا در نظــر 
تأمیــن   را  نگهبــان   شــورای   نظــر  نظــام ،  مصلحــت  
کــه  رهبــری  بــه  آنــان  ارجاع   نکنــد و مشــاوره  در امــوری  
ایــن  قانــون  ذکــر  کــه  در  می دهــد و ســایر وظایفــی  

که در   ایــن دسته از روحانیان 
مختلف  ســاخــتــارهــای  درون 
قــدرت سیاسی حضور دارنــد، 
باید همواره بدانند که حراست 
از دیــن و نهاد متولی دیــن، بر 
دولـــت بــرتــری دارد. دولــت هــا 
مــی آیــنــد و مـــی رونـــد، امـــا آنچه 
که  باقی می ماند، دیــن اســت 
حــراســت از آن بــرعــهــدۀ همۀ 
روحــانــیــت اســـت. ایــن تقدم، 
اقــتــضــا مــی کــنــد روحــانــیــت در 
ــاس کند  ــس ــه اح ــر مــــوردی ک ه
ــورش در ارکـــان  ــض ــه نــحــوۀ ح ک
مــخــتــلــف حـــکـــومـــت، مــوجــب 
الزم  مـــی شـــود،  دیـــن  تضعیف 
اســت در چنین امــری بازنگری 

کند.
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ــه  دســتور رهبــری  تشــکیل  می شــود.  شــده  اســت،  ب
برخــی از اعضــای ایــن نهــاد بــه ناچــار از میــان فقهــا و 
ج از مجمــع،  ــه خــار ک روحانیــان انتخــاب می شــوند 
مســئولیت حکومتــی دارنــد.۱۳ بــه غیــر از ایــن مــوارد، 
و  ریاســت جمهــوری  مثــل  پســت هایی  و  مناصــب 
که الزم اســت در  نمایندگی مجلس شــورای اســالمی 
شــرایطی رقابت آمیــز بــه دســت آینــد، اســتثنا شــده و 
روحانیــان در شــرایطی برابــر می تواننــد بــا افــراد مــکال 
بــه رقابــت بپردازنــد. ســاختار و نهادهــای سیاســی 
کــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه  اصلــی، 
دســت روحانیــان اداره می شــود و در قانــون اساســی 

اســت.۱۴ شــده  تعبیــه  نیــز  اســالمی  جمهــوری 
۱-۲. روحانیت در قدرت و الزامات انقابی بودن 

نهاد روحانیت
آنچــه اشــاره شــد از منزلــت روحانیــت در نظریــۀ 
جمهــوری اســالمی اســت. در ایــن نظریــه، روحانیــت 
از  و بخشــی  ج  از موقعیــت مدنــی خــود خــار عمــاًل 
او  عمــاًل  می توانــد  ایــن  و  شــده  سیاســت  ســازمان 
کنــار ابــزار قــدرت قــرار دهــد و  را از مــردم جــدا و در 
بدین گونــه، وجــه انقالبــی و انتقــادی اش را تضعیــف 
را  او  قــدرت می توانــد  در  واقــع حضــورش  در  کنــد. 
توجیه کننــدۀ روندهــا و رویه هــای سیاســی نمایــد و 
کاهــش دهــد. از ایــن رو، ایــن  ــوان انتقــادی اش را  ت
انقالبی بــودن،  آیــا  کــه  می یابــد  اهمیــت  پرســش 
ج از قــدرت اســت و  خصلــت مــالزم روحانیــان خــار
کــه در قدرت انــد بایــد انقالبــی  یــا این کــه آنــان نیــز 
شــامل  انقالبی بــودن،  از  مــراد  بی شــک  بماننــد؟ 
آن کــه  اســت،  آنچــه مهــم  امــا  اســت.  گــروه  هــر دو 
قــدرت  در  کــه  روحانیتــی  بــرای  انقالبی بــودن 
اســت چــه مفهومــی دارد و چگونــه می توانــد آن را 
عنــوان  بــه  نمایــد؟  ترکیــب  بــا منزلــت حقوقــی اش 
کــه عالی تریــن مقــام روحانــی در  مثــال، ولــی فقیــه 
حکومــت دینــی اســت، چگونــه انقالبــی می مانــد؟ 

در  ایســتادگی اش  بــه  تنهــا  او  انقالبی بــودن  آیــا 
ــه در  ــا این ک ــد و ی ــب تقلیــل می یاب ــل نفــوذ اجان مقاب
ــد  ــی دارد؟ بی تردی ــالتی انقالب ــز رس ــی نی ــوزۀ داخل ح
از تعدیــات و  بایــد آخریــن ملجــأ مــردم  ولــی فقیــه 
و  سیاســت  ســازمان  در  جــاری  بی عدالتی هــای 
کــه او در َدَوران  قضــا باشــد. ایــن بدیــن معناســت 
کمیــت و مــردم، بایــد طرفــدار حقــوق  امــر بیــن حا
مــردم در قبــال حقــوق نظــام سیاســی باشــد. تنهــا در 
کــه فقیــه بــه منزلــت و رســالت  چنیــن شــرایطی اســت 
ــه چنیــن  ک ــرده اســت. طبیعــی اســت  ک خــود عمــل 
ــت در  ــه روحانی ک ــی  ــام مناصب ــد در تم ــردی بای رویک
تجمیــع  امــا  تکــرار شــود؛  دارد  منزلــت حقوقــی  آن 
از  دســته  ایــن  انقالبــی  رســالت  و  حقوقــی  منزلــت 
کــه رعایــت آن هــا  روحانیــان، الزامــات خاصــی دارد 
نقــش  و  حقوقــی  نقــش  تجمیع کننــدۀ  می توانــد 
کــه در ادامــه بــه آن هــا  مدنــی )انقالبــی( آنــان باشــد 

می کنیــم: اشــاره 
کــه می توانــد بایــد خــود  الــف( روحانیــت تــا آن جــا 
را از ورود بــه دســته بندی های سیاســی دور ســازد تــا 
ــردم  ــی از م ــل بخش ــود را در مقاب ــاد خ ــه نه بدین گون
ــع،  ــد. در واق ــرار نده ــی ق ــی و سیاس ــای مدن و نیروه
گروه هــا  بــرای همــۀ  روحانیــت بایــد نقشــی پــدری 
و آخریــن ملجــأ  نمایــد  ایفــا  و جناح هــای سیاســی 
گروه هــای غیرمذهبــی باشــد.  آن هــا حتــی در بیــن 
تنوعــات  تمامــی  بــا  تعامــل  هنــر  بایــد  روحانیــت 
بــر  آنــان  از  و  بدانــد  را  سیاســی  و  مذهبــی  دینــی، 
مشــترکات انســانی مراقبــت نمایــد. شــاید اشــتغاالت 
در  نشســتن  و  سیاســت ورزی  در  روحانیــت  زیــاد 
رســالت  از  آنــان  دوری  موجــب  قــدرت،  موضــع 

اســت. شــــــده  انقالبی گری شــان 
حفــظ  »لــزوم  بــر  روحانیــت  مــدام  اصــرار  ب( 
بــر احــکام اولیــۀ اســالم،  نظــام« و تقــدم آن حتــی 
از دیــدن  و  نمــوده  را »محافظــه کار«  آن  بــه شــدت 
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معایــب منزلــت حقوقــی خــود محروم ســاخته اســت. 
تملق گــری  و  اطرافیــان  پی درپــی  احترام هــای 
از  دســته  ایــن  کــه  می شــود  ســبب  آنــان  از  برخــی 
روحانیــان، روحیــۀ خودانتقــادی را از دســت داده 
باشــند.  خــود  وضعیــت  توجیه کننــدۀ  همــواره  و 
ارزیابــی  دربرگیرنــدۀ  می توانــد  خودانتقــادی،  ایــن 
ــز بررســی  ــداوم مســئولیت و نی توانمنــدی خــود در ت
بــه همیــن دلیــل، وجــه  او باشــد.  عملکــرد روزانــۀ 
بــه  را  قــدرت  یــا  کــه  او اقتضــا می کنــد  انقالبی گــری 
گــذار نمایــد و یــا منزلــت حقوقــی خــود را از  دیگــری وا

دهــد.  پاالیــش  رودررو   نقدهــای  طریــق 
درون  در  کــه  روحانیــان  از  دســته  ایــن  ج( 
حضــور  سیاســی  قــدرت  مختلــف  ســاختارهای 
ــن و  ــت از دی ــه حراس ک ــد  ــواره بدانن ــد هم ــد، بای دارن
نهــاد متولــی دیــن، بــر دولــت برتــری دارد. دولت هــا 
می آینــد و می رونــد، امــا آنچــه باقــی می مانــد، دیــن 
کــه حراســت از آن برعهــدۀ همــۀ روحانیــت  اســت 
در  روحانیــت  می کنــد  اقتضــا  تقــدم،  ایــن  اســت. 

کنــد  ــه احســاس  ک هــر مــوردی 
ارکان  در  حضــورش  نحــوۀ  کــه 
موجــب  حکومــت،  مختلــف 
الزم  می شــود،  دیــن  تضعیــف 
اســت در چنیــن امــری بازنگری 
کنــد و بدین گونــه دامــن دیــن را 

منــزه نگــه دارد.
ج از  ــار ــانیت خــــــــ ۲. روحـــ
قـــــــدرت و رســــــــالت انقابــی 

نهــاد روحانیــت
و  عالمــان  از  غیــر  بــه 
روشــنی  نقــش  کــه  فقیهانــی 
در ســاختار جمهــوری اســالمی 
کــه فاقــد  دارنــد، مابقــی آنــان 
ســاختار  در  قانونــی  منزلتــی 

در  رســالتی  و  تکلیــف  چــه  اســالمی اند؛  جمهــوری 
دارنــد؟  اســالمی  جمهــوری  نظــام  و  جامعــه  قبــال 
آنچــه در جمهــوری  قبــال  بایــد چــه موضعــی در  و 
و  نظــارت  آنــان،  آیــا  برگزیننــد؟  می گــذرد  اســالمی 
گــروه اول ســپرده  مشــارکت در حکومــت دینــی را بــه 
در  ســنتی  رســالت های  انجــام  بــه  بایــد  خــود  و 
ــور  ــم حض ــز به رغ ــان نی ــه آن ــا این ک ــد؟ ی ــوزه بپردازن ح
قــدرت،  ســاختارهای  در  خــود  همگنــان  از  برخــی 
ــه  ــر ب ــه ای دیگ گون ــه  ــد ب ــد و بای ــن دارن ــی روش وظایف
ــن  ــه ای ــخ ب ــد؟ در پاس ــان بپردازن ــه زم ــی فقی ــدد ول م
بیــان  متعــددی  مدل هــای  و  الگوهــا  پرســش ها، 
از  الگویــی مقتبــس  بــر  تنهــا  این جــا،  کــه در  شــده 
ایــن  می شــود.  کیــد  تأ رهبــری  معظــم  مقــام  آرای 
ــیاری از  ــا بس ــی ب ــه هم افق ــه ب ک ــت  ــی اس ــو، الگوی الگ
ایشــان، »نســبت  از نظــر  حوزویــان رســیده اســت. 
روشــنی  نســبت  اســالمی،  نظــام  بــا  روحانیــت 
بــا  علمیــه  حوزه هــای  و  روحانیــت  نســبت  اســت. 
نظــام اســالمی، نســبت حمایــت و نصیحــت اســت. 
نصیحــت،  کنــار  در  حمایــت 
کنــار اصــالح.«۱۵ ایــن  دفــاع در 
کــه ظاهــری بســیط دارد،  الگــو 
وظیفــــــۀ حوزه هــــــــای علمیــه 
دولــت،  کـــــه  شـــــــرایطی  در  را 
اســـــــــت، حمـــــــایت  اســـــالمی 
می دانــد.  نصیحــت  بــا  همــراه 
گــر  کــه ا ایــن بدیــن معناســت 
روحانیــت  رابطــۀ  گذشــته،  در 
ــر حســب  ــر ب ــا دولت هــای جائ ب
در  و  ملــت  کنــار  »در  الگــوی 
برابــر دولــت« تعریــف می شــد، 
اســالمی  جمهــوری  دورۀ  در 
ــه  ــدارد و روحانیــت ن معنایــی ن
کنــار  در برابــر دولــت، بلکــه در 

بــه رغــم نــکــات ارزشــمــنــدی که 
در ایـــن الــگــو وجـــود دارد، امــا 
هــنــوز بــه نظر مــی رســد چندان 
ــی نــشــده  ــات ــی شـــفـــاف و عــمــل
است. در واقع، این که چگونه 
ــه مــدلــی  ــ ــام ب ــ ــگــــوی عـ ــ ــن ال ــ ایـ
عــمــلــی در تــعــامــل روحــانــیــت 
بــا ســـازمـــان ســیــاســت تبدیل 
شـــــود و پـــیـــامـــدهـــای مــنــفــی 
الگوی جاری را برطرف نماید، 
ــأمــات گــســتــرده ای  نــیــازمــنــد ت
ح این الگو  است که کمتر در شر

مشاهده شده است.
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آن، الزم اســت بــه ترســیم چنیــن رابطــه ای بپــردازد. 
بــه معنــای  آیــة اهلل خامنــه ای،  تعبیــر  نصیحــت در 
ــه روحانیــت مالحظــۀ رفاقــت و دوســتی  ک آن اســت 
نصیحــت  بــه  و  بگیــرد  نادیــده  را  دولت مــردان  بــا 
این کــه موجبــات  بــه شــرط  البتــه  بپــردازد؛  دولــت 
ــت بی ثبــات  ــت فراهــم نشــود۱۶ و دول زمیــن زدن دول
کــم،  حا نظــام  کــه  فرضــی  »در  رو،  ایــن  از  نگــردد. 
در  قیــام  علمیــه  حوزه هــای  وظیفــۀ  باشــد،  جائــر 
کــردن آن اســت. ایــن الگــو،  مقابــل آن و ریشــه کن 
کــه امــام خمینــی در تقابــل بــا  همــان الگویــی اســت 
ــد.«۱۷ مســتند ایــن الگــو هــم  ســلطنت پهلــوی برگزی
کظــة  »و مــا اخــذ اهلل علــی العلمــاء ان ال یقــاروا علــی 
الظالــم وال ســغب مظلــوم« اســت؛ امــا در شــرایطی 
باشــد،  عــدل  و  مــردم  از  برخواســته  حکومــت  کــه 
وظیفــۀ روحانیــت و حوزه هــای علمیــه، حمایــت و 
ــای  ــۀ حوزه ه ــن رو، وظیف ــت. ازای ــردن اس نصیحت ک
بــه  امــر  همــان  حکومــت،  نــوع  دو  هــر  در  علمیــه 

معــروف و نهــی از منکــر اســت؛ 
وظیفــه  ایــن  تحقــق  منتهــی 
در دو حکومــت، مراتبــی دارد؛ 
مرتبــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر در دولــت جائــر، بــه قیــام 
امــا  می شــود؛  منجــر  او  علیــه 
حکومــت  در  معــروف  بــه  امــر 
مرحلــۀ  همــان  در  اســالمی، 
مســلمین  ائمــۀ  بــه  نصیحــت 
باقــی می مانــد؛ چــون در عــرض 
چنیــن وظیفــه ای، حمایــت از 
وجــود  نیــز  اســالمی  حکومــت 
دارد. وظیفــۀ دولــت عــادل هــم 
ــت در  ــل از روحانی کام ــت  حمای
عرصه هــای مختلــف سیاســی و 

اســت.۱۸ اجتماعــی 

کــه در ایــن الگــو وجــود  به رغــم نــکات ارزشــمندی 
دارد، امــا هنــوز بــه نظــر می رســد چنــدان شــفاف و 
عملیاتــی نشــده اســت. در واقــع، این کــه چگونــه ایــن 
الگــوی عــام بــه مدلــی عملــی در تعامــل روحانیــت 
پیامدهــای  و  شــود  تبدیــل  سیاســت  ســازمان  بــا 
نیازمنــد  نمایــد،  برطــرف  را  جــاری  الگــوی  منفــی 
ح ایــن  کمتــر در شــر کــه  گســترده ای اســت  تأمــالت 
آن گاه  پرســش،  ایــن  اســت.  شــده  مشــاهده  الگــو 
نظــارت  و  حمایــت  الگــوی  کــه  می شــود  کلیدی تــر 
بــا مفهــوم دیگــری مثــل روحانیــت انقالبــی ترکیــب 
ــه چــه ســنتزی از  ک ــز پرســیده شــود  شــود و طبعــًا نی
بــا  انقالبــی  ترکیــب، دربــارۀ تعامــل روحانیــت  ایــن 
نظــام اســالمی تولیــد می شــود؟ بــه همیــن دلیــل، 
بایــد بــه ترســیم خطوطــی دربــارۀ تعامــل آن دســته از 
کــه مشــارکتی در ارکان حکومــت دینــی  روحانیــان زد 
ندارنــد. بــه عبارتــی دیگــر، آنــان بایــد چــه وظایفــی 
کــه انجــام آن هــا بتوانــد روحانیــت  گیرنــد  برعهــده 
انقالبــی را از الیه هــای منفعل و 
غیرانقالبــی حــوزه متمایز ســازد 
مقــدس  نهــاد  بالنده گــی  بــر  و 
حکومـــت  ذیــل  در  روحانیــت 
گی هــا  دینــی بیــــــفزاید. ایــن ویژ
کــه اقتباســی از تجــارب تاریخــی 
ایــران  در  انقالبــی  روحانیــت 

از: عبارت انــد  اســت 
۲-۱. محـــافظت از وقـــــــــار 
ــنب از  ــیاسی و تجــــــــــــــ ســــــــــــــ

رادیکالیســم ســــــیاسی
روحانیــت بــه دلیــل این کــه 
بایــد نقــش رهبــری و معنــوی 
مذهبــی  جامعــۀ  در  خــود 
نهــاد  نبایــد  کنــد،  حفــظ  را 
مقــدس خــود را دســت خوش 

در  را  ــت  ــ ــی ــ ــان ــ روح نـــــظـــــارت، 
ــد تــا  ــ ــی ده ــ ــی قــــــرار م ــت ــی ــع ــوق م
او تــوجــیــه کــنــنــدۀ رونــــدهــــا و 
کشور  کــارگــزاران در  تصمیمات 
نباشد و به هنگام تزاحم میان 
منافع مـــردم و دولـــت، جانب 
از  بدین گونه  و  بگیرد  را  مـــردم 
نظریۀ  مردم ساالرانۀ  محتوای 
جــمــهــوری اســامــی، حمایت 
نظر  از  آنــچــه  واقــــع،  در  ورزد. 
امــام خمینی بــرای روحانیان و 
از قدرت  ج  عالمان دینِی خــار

اهمیت داشت
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حــوادث و هیاهوهــای زودگــذر 
طــالب  تــودۀ  و  کنــد  سیاســی 
تهــران  مناقشــات  از  متأثــر  را 
سیاســی  گروه بندی هــای  بــه 
از  گذشـــــــــته  دهـــــــد.  تقلیــل 
گروه هــــــا  از  برخــــــی  این کــه 
سیــــــاسی  جناح هـــــــــــای  و 
نگاهــی ابــزاری بــه مجمـــــوعۀ 
اغـــــــلب  و  دارنــــــــد  روحانیــت 
بــه  مشروعیت بخشــی  جهــت 
افــکار و رفتــار سیاســی خــود بــه 
روحانیــت نزدیــک می شــوند، 
گرفتــن حوزه هــای  اساســًا قــرار 
مناقشــات  امتــداد  در  علمیــه 
زیــادی  آســیب های  تهــران، 
بــه نهــاد روحانیــت زده اســت. 
درونــی  تحــــــوالت  بــر  مــروری 
دورۀ  از  قـــــــــم  علمیــۀ  حــوزۀ 
مرحــوم آیــة اهلل بروجــردی بــه 

ایــن نهــاد،  کــه قداســت  این ســو، نشــان می دهــد 
منتهــی  حــوادث  از  تجنب  جســتن  بــه  وابســته 
بی احترامــی  رو،  ایــن  از  اســت.  بــوده  تهــران  بــه 
شــعاردادن هایی  و  سیاســی  شــخصیت های  بــه 
ســبب  اســت،  طلبگــی  کت هــای  نزا از  ج  خــار کــه 
کــه مــردم نســبت بــه روحانیــت احترامــی  می شــود 
کــه  آن گاه  روحانیــت  نکننــد.  گذشــته  همچــون 
یــا این کــه دیــن و  حقــوق مــردم ضایــع می شــود و 
کش منازعــات سیاســی بــه  کشــا شــریع اســالمی در 
محــاق مــی رود، بایــد بخروشــد و نســبت بــه آنچــه 
نمانــد.  بی تفــاوت  می گــذرد،  سیاســت  ســپهر  در 
معنــای  بــه  روحانیــت  انقالبی بــودن  رو،  ایــن  از 
سیاســی کردن حــوزه و شــعاردادن علیــه ایــن و آن 
از  همــواره  بایــد  حــوزه  دلیــل،  همیــن  بــه  نیســت. 

رادیکالیســم سیاســی حــذر و بــه 
مجالــی  رادیــکال،  سیاســیون 
وقــار  تــا  ندهــد  فعالیــت  بــرای 
سیاســی و نمــاد اعتدال گرایانــه 

دارد. نگــه  محفــوظ  را  خــود 
تفــــــــــــــسیری  ۲-۲.بیـــــان 
ــت  ــه از حقیــــــــــقــــــ نوگرایانــــــــــــ

اســام
مــروری بــر مفهــوم روحانیــت 
پیــش  ســال های  در  انقالبــی 
نشــان  اســالمی،  انقــالب  از 
وصــف  انقالبــی،  کــه  می دهــد 
کــه  بــود  روحانیــان  از  گروهــی 
از  سکوالریســتی  تفســیری  نــه 
اســالم داشــتند و نــه تفســیری 
سلفی گـــــرایانه.  یــــــا  ســـــــــنتی 
دو  میــان  در  آنــان  واقــع،  در 
کــه یــا شــریعت  جریانــی بودنــد 
یــا  و  می بردنــد  محــاق  بــه  را 
می انـــــــداختند.  کار  از  را  دینــی  دولــت  تأســیس 
رســــــــالتی  دیــن،  فـــــــــــردی کردن  بــا  سکوالریســم، 
و  مدنــی  بــر  و  نبــود  قایــل  دیــــن  بــرای  اجتماعــی 
ســـــنتی/ می کــرد.  کیــد  تأ دولــت  شــرعی بودن  نــه 

ســلفی گری نیــز بــدون توجــه بــه الزامــات سیاســت و 
ــد  ــد می ورزی کی ــریعت تأ ــرای ش ــر اج ــدرن، ب ــت م دول
دورۀ  در  آنچــه  بــه  نســبت  انعطافــی  بدین گونــه  و 
روحانیــت  ایــن  امــا  نمــی داد؛  می گذشــت،  جدیــد 
ــت  ــوم، توانس ــی س ــدن راه ــا برگزی ــه ب ک ــود  ــی ب انقالب
ــی  ــریعت را در قالب ــاند و ش ــروزی رس ــه پی ــالب را ب انق
جدیــد بــه اجــرا درآورد. از ایــن رو، امــروزه نیــز هرچــه 
روحانیــت بــه سکوالریســم و یــا ســلفی گری نزدیــک 
کــرده و  شــود، بــه نوعــی خــود را از انقالبی بــودن تهــی 
کــرده اســت. راه ســوم،  بــه موجــودی منفعــل مبــدل 

ــنــده  ــر در آی ــ گ انـــقـــاب ایـــــران ا
بـــخـــواهـــد بـــه نــتــیــجــه بـــرســـد و 
هم چنان پیروزمندانه به پیش 
ــاز هـــم روی  ــ ــد ب ــای ــی ب بـــــرود، م
روحانیت  و  روحــانــیــان  دوش 
ــر ایــن  ــ گ قــــرار داشـــتـــه بـــاشـــد. ا
پرچم داری از دست روحانیت 
ــت بــه  ــ ــــه دسـ ــود و ب ــ گـــرفـــتـــه شـ
بیفتد،  روشن فکران  اصطاح 
یــک قــرن کــه هــیــچ، یــک نسل 
که بگذرد، اسام به کلی مسخ 
مــی شــود؛ زیـــرا حــامــل فرهنگ 
اصــیــل اســامــی در نهایت باز 
ــروه روحــانــیــان  ــ هـــم هــمــیــن گـ

متعهد هستند.
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پیشــرفت  هــم  ســکوالر،  و  ســنتی  جریــان  هماننــد 
را؛   زندگی مــان  عقب ماندگــی  هــم  و  دیــده  را  غــرب 
دســت  بحرانــی،  چنیــن  حــل  بــرای  ســوم،  راه  امــا 
بــه دو تفکیــک مهــم می زنــد؛ از یــک طــرف ســعی 
کنــد  می کنــد بیــن »تجــدد« و »غــرب« فاصلــه ایجــاد 
و بگویــد مدرنیتــۀ اروپایــی بــه مفهــوم غربی بــودن 
معتقــد  آن هــا  آن کــه،  دوم  نیســت؛  غربی شــدن  یــا 
واقــع،  در  اســت.  از »ســنت«  غیــر  بودنــد »دیــن«، 
کــه دیــن، ریشــۀ متافیزیکــی و  ــود  ــان ایــن ب فــرض آن
گرفتــه اســت؛  وحیانــی دارد و در متــون خاصــی قــرار 
از  نه تنهــا  کــه مســلمانان  امــا ســنت، درکــی اســت 
فرهنگشــان  و  زندگــی  و  تاریــخ  از  بلکــه  دینشــان، 
لزومــًا  ســنتی بودن  دیــدگاه،  ایــن  مطابــق  دارنــد. 
مالزمــــــه ای بــا دیـــــــن داربـــــــودن نداشــته و نــدارد. 
نتیجــۀ ایــن دو تفکیــک، دو اتفــاق مهــم ذیــل بــود: 
نیــروی  بــود  معتقــد  جریــان  ایــن  این کــه،  اول 
مخــرب اســتعمار، ناشــی از فرهنــگ غــرب اســت و نــه 
تجــدد. بــه همیــن دلیــل، می تــوان تجــدد را اقتبــاس 

زد؛  کنــار  را  اســتعمار  و  کــرد 
کــه تجــدد، علــم و صنعــت  چرا
مــی آورد و نحــوۀ اســتفاده از آن 

اســت.  خودمــان  برعهــدۀ 
دوم آن کــه، مســائلی چــون 
مهــم  پیامدهــای  و  اســتبداد 
عقب ماندگــی،  مثــل  آن، 
ربطــی  و  اســت  ســنت  نتیجــۀ 
بــه دیــن نــدارد. همیــن دالیــل 
کــه آن هــا معتقــد  کافــی اســت 
کــه می تــوان بیــن عقــل  باشــند 
وجــود  بــه  هماهنگــی  دیــن  و 
آورد و دیــن و تجــدد را  ســازگار 

نمــود.
کــه  بــود  حالــی  در  ایــن   «

اساســًا،  کــه  هســتند  معتقــد  ســنتی   نیروهــای 
اســالم  و  اســت  تجــدد  ذاتــی  غــرب،  امپریالیســم 
مــا  می گوینــد:  گــروه  ایــن  هســتند.  یکــی  ســنت  و 
کــه اســالم را بگیریــم و عقب ماندگــی  چــاره ای نداریــم 
آشــفتگی  دچــار  نپذیریــم،  گــر  ا و  بپذیریــم  هــم  را 

۱۹ می شــویم.«
۲-3. نظارت مستمر بر ساختارهای قدرت  

ــه تعبیــر  عــالوه بــر محافظــت بــر وقــار سیاســی، ب
نقــش  همــواره  بایــد  روحانیــت  خمینــی،  امــام 
نظارتــی خــود بــر دولــت اســالمی را حفــظ نمایــد و 
خ می دهــد،  نســبت بــه آنچــه در جمهــوری اســالمی ر

نباشــد.۲۰ بی تفــاوت 
نظــارت، روحانیــت را در موقعیتــی قــرار می دهــد 
کارگــزاران  تــا او توجیه کننــدۀ روندهــا و تصمیمــات 
کشــور نباشــد و بــه هنــگام تزاحــم میــان منافــع  در 
ــه  ــت، جانــب مــردم را بگیــرد و بدین گون مــردم و دول
جمهــوری  نظریــۀ  مردم ســاالرانۀ  محتــوای  از 
اســالمی، حمایــت ورزد. در واقــع، آنچــه از نظــر امــام 
و  روحانیــان  بــرای  خمینــی 
ج از قــدرت  عالمــان دینــِی خــار
هدایــت  داشــت،  اهمیــت 
مجموعــۀ جامعــه، اعــم از مردم 
البتــه  کــه  بــود  و دولت مــردان 
مکانیســمی  در  می بایســت 
ج از چارچوب هــای قــدرت  خــار
مبــادا  تــا  می پذیرفــت  صــورت 
قــدرت،  منافــع  و  مالحظــات 
ــارت  ــت و نظ ــان حقیق ــع بی مان

بــر عملکــرد دولــت شــود.
یــا  اجنبی ســتیزی   .۴-۲
بــا فرهنــگ غیردینــی مبــارزه 
یکـــــــــــی   اجنبی ســــــــتیزی، 
کــه   اســت   کلــی   مســائل   از 

مسائل   از  یکی   اجنبی ستیزی، 
کــه  روحــانــیــان  باید  کلی  اســت  
ــور فــعــال   ــه  طـ ــه  بـ ــن ــی ــن  زم ــ در ای
وارد صحنه  شــونــد. البته مــراد 
به   

ً
نــه صــرفــا از اجنبی ستیزی، 

ُدَول  علیه  شــعــاردادن  معنای 
غــربــی و نـــه بـــه مــعــنــای تجمع 
در مــقــابــل ســفــارت خــانــه هــای 
ــکـــه حــســاســیــت  ــلـ آن هـــــــــا، بـ
نسبت به فرهنگی که به تهدید 

فرهنگ دینی می پردازد.
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ایــن   در  بایــد  روحانیــان  
وارد  فعــال   به  طــور  زمینــه  
از  مــراد  البتــه  شــوند.  صحنــه  
بــه  صرفــًا  نــه  اجنبی ســتیزی، 
معنــای شــعاردادن علیــه ُدَول 
غربــی و نــه بــه معنــای تجمــع 
ســفارت خانه های  مقابــل  در 
آن هــا، بلکه حساســیت نســبت 
تهدیــد  بــه  کــه  فرهنگــی  بــه 
می پــردازد.  دینــی  فرهنــگ 
معـــــــــنای  بــه  حساســـــــــیت 
دربــارۀ  مرتــب  و  نخوابیــدن 
بــا  فرهنگــی  مواجهــۀ  نحــوۀ 
فرهنــگ غــرب،  طراحی کــردن 
گــر  ا مثــال،   عنــوان   بــه   اســت. 
کــه  نوعی   زمانــی  احســاس  شــود 

شــیفتگی  نســبت  بــه  فرهنــگ و نمادهــای اجنبــی  در 
ــد در جهــت  رفــع   ــه  وجــود آمــده  اســت ، بای جامعــه  ب
کنــد. مــراد از اجنبــی، هــر فرهنــگ و نمادی  آن  عمــل  
کــه بــه تضعیــف آموزه هــا و نهادهــای دینــی  اســت 
رژیــم   حکومــت   اواخــر  می شــود   گفتــه  می پــردازد. 
شــاه ، در بعضــی  از جوانــان  یــک  شــیفتگی  خاصــی  
بــود؛  بــه  وجــود آمــده   بــه   فرهنــگ آمریــکا  نســبت  
کــه  وقتــی  اســم  آمریــکا می آمــد، حســرت   بــه  نوعــی  
نمی کننــد.  زندگــی   آن جــا  در  چــرا  کــه   می خوردنــد 
از ایــن رو، ایــن  شــیفتگی  یــک  زنــگ  خطــر اســت  و 
برخــورد بــا آن  هــم  فقــط  راه کارهــای  سیاســی  نــدارد و 
گســترده ای  در ایــن  زمینــه  انجــام   کار فرهنگــی   بایــد 
ــی  در  ــای  دین ــود ارزش ه ــاس  ش ــه  احس ــا این ک داد؛ ی
ــه  در ایــن  زمینــه  هــم   ک جامعــه  سســت  شــده  اســت  
در  را  اصلــی   نقــش   و  باشــد  فعــال   بایــد  روحانیــت  

گیــرد. عهــده   بــه   جامعــه   اصــالح  

۲-۵. پاســــــــــــــــداری از 
حقــــــــوق  مردم

روحانیــت  کــه  آن جــا  از   
مــروج تحفــظ و رعایــت حقــوق 
در  اســت،  مــردم  و  خداونــد 
ــه رعایــت حــق اهلل،  ــذار ب کنــار ان
بــر رعایــت حقــوق مــردم  بایــد 
دهــد  نشــان  حساســیت 
آنــان  حقــوق  دولت هــا  تــا 
واقــع  در  نگیرنــد.  نادیــده  را  
روحانیــت آن گاه انقالبــی اســت 
میــان  تزاحــم  هنــگام  بــه  کــه 
منافــع  و  خــود  صنفــی  منافــع 
مــردم، دومــی را مقــدم دارد و 
بــه هنــگام تزاحــم منافــع دولــت 
و منافــع مــردم، بــاز هــم منافــع 
مــردم را مقــدم دارد و در مقابــل تهدیــدات دولــت 
بایســتد. البتــه بــه شــرط این کــه دولــت را لــه نکنــد 
و متأثــر از جنــاح سیاســی، برخــورد جناحــی ننمایــد. 
از ایــن رو، در مســائل مربــوط بــه مــردم،  روحانیــت  
بایــد غیرتمندانــه  وارد صحنــه  شــود و هیــچ  تســاهل  
و تســامحی  را هــم  قایــل  نشــود. البتــه  در همــۀ  مــوارد 
بایــد بــا اســتفاده  از روش هــا و راه کارهــای  علمــی  و 
عملی  مختلف،  چون  روان شــــــــــــــناسی  اجتــــــــماعی  
ایــن   ببــرد. در  را پیــش   و جامعه شناســی،  مســائل  
ــر  ــه  حاض ــاًل در عرص کام ــد  ــت  بای ــور، روحانی ــل  ام قبی
ــه  را در  ــض  جامع ــد و نب ــگ  باش ــه  زن ــوش  ب گ ــد و  باش

باشــد. داشــته   دســت  
گــر در آینــده بخواهــد بــه نتیجــه  »انقــالب ایــران ا
بــرود،  پیــش  بــه  پیروزمندانــه  هم چنــان  و  برســد 
می بایــد بــاز هــم روی دوش روحانیــان و روحانیــت 
گــر ایــن پرچــم داری از دســت  قــرار داشــته باشــد. ا
اصطــالح  بــه  دســت  بــه  و  شــود  گرفتــه  روحانیــت 

ــر در آیــنــده  گـ »انـــقـــاب ایــــران ا
ــد و  ــرسـ بـــخـــواهـــد بـــه نــتــیــجــه بـ
هـــم چـــنـــان پـــیـــروزمـــنـــدانـــه به 
پیش برود، می باید باز هم روی 
روحانیت  و  روحــانــیــان  دوش 
ــر ایــن  ــ گ ــد. ا ــاشـ ــه بـ ــتـ ــرار داشـ ــ قـ
پرچم داری از دست روحانیت 
ــه دســـــت بــه  ــ گـــرفـــتـــه شـــــود و ب
بیفتد،  روشن فکران  اصطاح 
یک قرن که هیچ، یک نسل که 
ــذرد، اســـام بــه کــلــی مسخ  ــگ ب
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کــه هیــچ، یــک نســل  روشــن فکران بیفتــد، یــک قــرن 
زیــرا  می شــود؛  مســخ  کلــی  بــه  اســالم  بگــذرد،  کــه 
حامــل فرهنــگ اصیــل اســالمی در نهایــت بــاز هــم 

متعهد هســتند.«۲۱ روحانیــان  گــروه  همیــن 
۲-۶. بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای  سیاســی 

در جامعه 
کــه روحانیــت در جامعــۀ مذهبــی ایــران  از آن جــا 
نقــش پــدر یــا حداقــل بــرادر بــزرگ را برعهــده دارد، 
هرگــز نبایــد خــود را بــه بخشــی از مناقشــات جناحــی 
ــه یــک طــرف  ــد و بــه اصطــالح خــود را ب تبدیــل نمای
کنــد و یــا بــه نمایندگــی از یــک جنــاح  درگیــری مبــدل 
در عرصه هــای مختلــف سیاســی وارد صحنــه شــود؛ 
انــدازۀ  بــه   هــم   آن   ارزش   صــورت،   ایــن   در  کــه   چرا
یافــت  خواهــد  تقلیــل  سیاســی   جنــاح   یــک   ارزش  
و نقــش راهبــری خــود را از دســت خواهــد داد و در 
تنگناهــای  اجتماعــی ، ملجــأ و مــأوای  مــردم  نخواهــد 

ــود.۲۲ ب
نتیجه گیری

روشــن  مقالــه،  ایــن  اجمالــی  تأمــالت  برآینــد 
بایــد  قــدرت  از  ج  خــار روحانیــان  کــه  ســاخت 
گیرنــد و مکمــل همگنــان  وظیفــه ای خطیــر برعهــده 
کــه در  خــود در نظــام سیاســی باشــند. ایــن وظیفــه 
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب، بــه انقالبی بــودن 
کــه بایــد  تعبیــر شــده اســت، معنــای خاصــی دارد 
در  انقالبی بــودن  ایــن رو،  از  شــود.  دقــت  آن  در 
بــودن  انقالبــی  مفهــوم  بــا  اســالمی  نظــام  درون 
در طــول نهضــت اســالمی، بایــد بازتعریــف شــود و 
بــاب  در  را  خویــش  همیشــگی  رســالت  روحانیــت 
گران ســنگ  مفهــوم  ایــن  بدانــد.  را  انقالبی مانــدن 
گــردد و بایــد  نبایــد بــه سیاســت زدگی حــوزه منتهــی 
بقیــۀ  و  بــر روحانیــان  را در »نظــارت مســتمر  خــود 
کارگــزاران نظــام اســالمی، اجنبی ســتیزی بــا فرهنــگ 
قبــال  در  مــردم  حقــوق  بــه  حساســیت  بیگانــه، 

بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای  و  حقــوق دولــت 
سیاســی در جامعــه« نشــان دهــد تــا منزلــت تاریخــی 
را تحت الشــعاع مجــادالت سیاســی  آنــان  و اصیــل 
قــرار ندهــد و آنــان را هم چنــان در جایــگاه راهبــری 

نگــه دارد. جامعــه 

پی نوشت:
۱. اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه چنیــن اســت: 
کــه بــه توجــه و تأییــد حضــرت  »مجلــس مقــدس شــورای ملــی 
شاهنشــاه  اعال حضــرت  مرحمــت  بــذل  و  ؟جع؟  عصــر  امــام 
کثــراهلل  اســالم- خلــداهلل ســلطانه -و مراقبــت حجــج اســالمیه- 
امثالهــم- و عامــه ملــت ایــران تأســیس شــده  اســت، بایــد در 
هیــچ عصــری از اعصــار، مــواد قانونیــۀ آن مخالفتــی بــا قواعــد 
مقدســۀ اســالم و قوانیــن موضوعــۀ حضــرت خیــر االنــام ؟ص؟ 
کــه تشــخیص مخالفــت قوانیــن  نداشــته باشــد و معیــن اســت 
موضوعــه بــا قواعــد اســالمیه، بــر عهــدۀ علمــای اعــالم- ادام اهلل 
ــت در  ــرر اس ــمًا مق ــذا رس ــت. له ــوده و هس ــم- ب ــرکات وجوده ب
کمتــر از پنــج نفــر نباشــد از  کــه  هــر عصــری از اعصــار، هیئتــی 
کــه مطلــع از مقتضیــات زمــان  مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن 
ــه علمــای اعــالم و حجــج اســالم  ک ــه ایــن طریــق  هــم باشــند ب
کــه دارای  مراجــع تقلیــد شــیعه، اســامی بیســت نفــر از علمــا 
ملــی  شــورای  مجلــس  بــه  معرفــی  باشــند،  مذکــوره  صفــات 
بــه مقتضــای عصــر،  یــا بیشــتر  را  از آن هــا  بنماینــد؛ پنــج نفــر 
قرعــه  حکــم  بــه  یــا  باالتفــاق  ملــی  شــورای  مجلــس  اعضــای 
ــه  ک ــوادی  ــا م ــند ت ــت بشناس ــمت عضوی ــه س ــوده، ب ــن نم تعیی
کــره و غــور رســی  در مجلــس عنــوان می شــود، بــه دقــت مذا
قواعــد  بــا  کــه مخالفــت  معنونــه  مــواد  آن  از  هریــک  نمــوده، 
کــه عنــوان  ح و رد نماینــد  مقدســه اســالم داشــنه باشــد، طــر
قانونیــت پیــدا نکنــد و رأی ایــن هیئــت علمــا در ایــن بــاب، 
مطــاع و بتبــع خواهــد بــود و ایــن مــاده تــا زمــان ظهــور حضــرت 

حجــت عصــر ؟جع؟ تغییرپذیــر نخواهــد بــود.
۲. احمــد اشــرف، موانــع تاریخــی رشــد ســرمایه داری در ایــران 

ــران، ۱۳۵۹. ــه، ته ــارات زمین ــه، ص۱۱۹،  انتش دورۀ قاجاری
۳. بــا ایــن همــه، ایــن حضــور بــه تدریــج در دوره هــای بعــد 
دوم  دورۀ  از  رواســانی،  شــاهپور  گفتــۀ  بــه  و  یافــت  کاهــش 
یافــت.  کاهــش  نیــز  و ۳ درصــد  بــه ۴  ملــی  مجلــس شــورای 
)ر.ک: رواســانی، شــاپور، دولــت و حکومــت در ایــران در دورۀ 
تســلط اســتعمار ســرمایه داری، ص۳۳۶،  انتشــارات امیرکبیــر، 

.)۱۳۹۰ تهــران، 
۴. هاشــمی، ســیدمحمد، حقــوق اساســی جمهــوری اســالمی 
انتشــارات  نظــام، ص۴۲،   کلــی  و مبانــی  اصــول  ایــران، ج۱؛ 

دانشــگاه شــهید بهشــتی،تهران، پاییــز ۱۳۷۴.
۵. حائــری، عالمــه علــی، پژوهشــی دربــارۀ حقــوق روحانیــت از 
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نظــر قوانیــن ایــران، ص۱۵۱-۱۵۲، انتشــارات خاقانــی، چــاپ 
اول، تهــران، ۱۳۷۸.

ویــژۀ  دادگاه هــای  و  دادســراها  تشــکیل  قانــون  ابــالغ   .۶
روحانیــت و حــدود صالحیــت و آییــن دادرســی آن هــا توســط 
رهبــری،  معظــم  مقــام  دفتــر  رئیــس  گلپایگانــی،  محمــدی 
بــه محمــدی ری شــهری، دادســتان دادگاه ویــژۀ روحانیــت، 
ــت  ــانی وکال ــال اطالع رس ــل از: پرت ــه نق خ،۱۳۶۹/۵/۱۴. )ب ــور م

آنالیــن(.
داود  از:  نقــل  )بــه  مفهوم هــا  تاریــخ  محمدرضــا،  نیکفــر   .۷
فیرحــی، فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر، ص۲۸۰،  نشــر نــی، 

تهــران،۱۳۹۳(.
)بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون  مقدمــۀ   .۸
نقــل از: ســایت مرکــز پژوهش هــای اســالمی مجلــس شــورای 

اســالمی(.
۹. همان.

امــر؛ عضویــت در شــورای  ۱۰. مناصبــی مثــل والیــت مطلقــۀ 
اساســی؛  قانــون  تفســیر  انتخابــات؛  بــر  نظــارت  نگهبــان؛ 
عضویــت در مجلــس خبــرگان رهبــری؛ ریاســت قــوۀ قضائیــه؛ 
کشــور؛ عضویــت  کل  کشــور؛ دادســتان  ریاســت دیــوان عالــی 
مجمــع  در  عضویــت  اساســی؛  قانــون  بازنگــری  شــورای  در 

اطالعــات. وزارت  نظــام؛  مصلحــت  تشــخیص 
۱۱. مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

ح  ۱۲. در قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان، شــرایطی بــه شــر
زیــر آمــده اســت:

باشــند:  زیــر  شــرایط  داراى  بایــد  مــردم،  منتخــب  خبــرگان 
اخالقــی؛ شایســتگی  و  وثــوق  و  دیانــت  بــه  اشــتهار   الــف( 
بعــض مســائل  اســتنباط  قــدرت  کــه  حــّدى  در  اجتهــاد  ب( 
شــرایط  واجــد  فقیــه  ولــّی   بتوانــد  و  باشــد  داشــته  را  فقهــی 
رهبــرى را تشــخیص دهــد؛ ج( بینــش سیاســی و اجتماعــی و 
ــه نظــام جمهــورى  ــودن ب ــا مســائل روز؛ د( معتقــد ب آشــنایی ب
اســالمی ایران؛ هـ( نداشــتن ســوابق ســوء سیاســی و اجتماعی.
۱۳. تعــداد اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ۴۴ نفــر 
ــا موضــوع آن جلســه اســت  ــت و ۱ نفــر میهمــان متناســب ب ثاب
حکــم  طریــق  از  و  یک بــار  ســال  پنــج  هــر  ثابــت  اعضــای  کــه 
عضــو  حقوقــی  شــخصیت های  می شــوند.  انتخــاب  رهبــری 

از: عبارت انــد 
الف( رؤسای سه قوه؛

ب( فقهای شورای نگهبان؛
ج( دبیر شورای عالی امنیت ملی؛

ــه آن  ــث ب ــورد بح ــوع م ــه موض ک ــتگاهی  ــس دس ــا رئی ــر ی د( وزی
دســتگاه مربــوط اســت؛

ــس  ــث از مجل ــوع بح ــا موض ــب ب ــیون متناس کمیس ــس  هـــ( رئی
شــورای اســالمی.

و  امیرمســعود  شــهرام نیا،  ســیدجواد،  امام جمعــه زاده،   .۱۴

انقــالب  در  شــیعه  روحانیــت  مقایســه   « مجیــد،  نجات پــور، 
مشــروطه و انقــالب اســالمی«، فصل نامــۀ علمــی - پژوهشــی 

ش۳۹. شیعه شناســی، 
ــا جمعــی از طــالب و فضــال و  ــدار مقــام معظــم رهبــری ب ۱۵. دی

اســاتید حــوزۀ علمیــه قــم، ۱۳۸۹/۷/۲۹.
جامعــۀ  اعضــای  بــا  دیــدار  در  تاریــخ  همــان  در  ایشــان   .۱۶
ــه نصــح دارم؛ یعنــی واقعــًا  ــد: »مــن اعتقــاد ب مدرســین فرمودن
گــر جامعــۀ مدرســین یــک مــوارد اشــتباهی می بینــد،  معتقــدم ا
کننــد؛ منتهــی  مالحظــۀ رفاقــت و دوســتی نکننــد؛ نصیحــت 
کــه یــک جهت گیــری عامــی بــرای زمیــن زدن  مراقــب باشــند 

دولــت ایجــاد نشــود.«
۱۷. مصاحبــه بــا حجة االســالم نــواب، دربــارۀ »وظیفــۀ حــوزۀ 
ش۲۹،  امــام،  حریــم  نشــریۀ  حکومــت«،  بــه  نســبت  علمیــه 

۲شــهریور۱۳۹۱.
۱۸. همان.

ســوم،  راه  جســت وجوی  »در  داود،  فیرحــی،   .۱۹
درس گفتارهــای تاریــخ اندیشــۀ سیاســی ایــران« )بــه نقــل از 

وی(. ســایت 
مؤسســۀ  امــام،   صحیفــۀ  روح اهلل،  خمینــی،  موســوی   .۲۰
ــار امــام خمینی،تهــران، ۱۳۶۸، ج۱۳، ص۱۴. تنظیــم و نشــر آث
ــگاه جامــع اســتاد شــهید  ــه نقــل از پای ۲۱. مرتضــی مطهــری، ب

مطهــری.
و  مســائل  سیاســت،  و  روحانیــت  عبدالوهــاب،  فراتــی،   .۲۲
پیامدهــا، ص۱۶۲،  پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســالمی، 

.۱۳۹۰ تهــران، 


