
گرچـــه ایـــده انقـــاب، انقابی بـــودن و انقابی مانـــدن بعـــد از اســـتقرار جمهـــوری  ا
گشـــت؛ امـــا در  ح  اســـامی ایـــران در میـــان مجامـــع علمـــی و غیرعلمـــی نیـــز مطـــر
میانـــه دهـــه چهـــارِم جمهـــوری اســـامی ایـــران، یکـــی از مســـائل جامعـــه بـــه ویـــژه 
ــاب  ــداف انقـ ــد اهـ ــاش بودنـ ــویی درتـ ــان از سـ ــد. آنـ ــداد شـ ــان قلمـ ــه حوزویـ جامعـ
ــامان  ــود را سـ ــگی خـ ــوب   اندیشـ ــی و چارچـ ــته  های آرمانـ اســـامی را در قالـــب خواسـ
ـــداوم  ـــد ت ـــی نیازمن ـــن اهداف ـــق چنی ـــر، تحق ـــوی دیگ ـــد و از س ـــته نبینن گسس داده واز آن 

دشواری حوزویان در 
انقالبی گری تداوم 

تصــرف در معنــای انقــالب و یکســان انگارِی مراحل انقالب

رضا عیســی نیا
اســتادیار پژوهشگاه

علــوم و فرهنگ اســالمی
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کـــه  انقـــالب اســـالمِی ایـــران هســـتند. از آن جایـــی 
اعتبارســـنجی  میـــزاِن  ایـــران«  اســـالمی  »انقـــالب 
جامعـــه  در  روحانیـــت  سیاســـی  اجتماعـــی  وزن 
آن وقـــت  شـــد،  آن  تقســـیم  شـــاقول  و  ایرانـــی 
ایـــن  کـــه تعمیـــم  باشـــیم  بایســـتی توجـــه داشـــته 
ــِی  ــودن و روحانـ ــا انقالبی  بـ ــت؟ آیـ کجاسـ ــا  ــوم تـ مفهـ
انقالبـــی، بـــه تعبیـــر »یاروســـالو 
کریچـــی«۱  در تمامـــی مراحـــل 
یـــا  می  کنـــد  ســـرایت  انقـــالب 
مرحلـــــــه  اش  نخســــــــــتین  در 
نامیـــده  انقـــالب«۲  »آغـــاز  کـــه 
می  شـــــــــود،۳ باقـــی می مانـــد؟ 
کـــه دوره  ای طوالنـــی  مرحلـــه ای 
و  نـــــــوآورانه  حرکت  هــــــــــای  از 
ایجـــاد  بـــرای  اصالح  گرایانـــه 
تحـــول عمیـــق در درون بخشـــی 
نخبـــگان فرهنگـــی جامعـــه  از 
ــا  اســـت. آیـــا مفهـــوِم انقالبـــی یـ
روحانـــِی انقالبـــی تـــا همین جـــا 
ادامـــه می یابـــد؟ یـــا در مرحلـــه 
بـــه  منتهـــی  کـــه  »انقبـــاض«۴ 
رژیـــم  و  »انفجـــار«۵ می  شـــــــود 
پایـــان  می  ســـازد،  ســـرنگون  را 
در  این  کـــــــه  یــــــــا  و  می  یابـــــــد 
مرحلـــه »ره گیـــری«۶ و مرحلـــه 
»استحکام بخــــــــــــشی«۷ نیــــــــز 
می  تـــوان ایـــن مفهـــوم انقالبـــی 
و انقالبی  گری را ســـرایت داد؟ از 
نظر»کریچـــی« مراحـــل انقـــالب 

عبارت انـــداز:
۱. آغاز انقالب؛

۲. انقباض یا انفجار؛
۳. مرحله ره گیری؛

روحیـــه انقابـــی در بســـتر نظـــام سیاســـی برخاســـته از 
کـــه خلـــل در آن، زمینـــه تبدیـــل شـــدن  انقـــاب بـــوده 
بـــه مســـئله را فراهـــم ســـاخت. از ایـــن رو ســـؤال اصلـــی 
کـــه انقابی بـــودن بـــرای حوزویـــان در دهـــه  ایـــن اســـت 
چهـــارم جمهـــوری اســـامی ایـــران چـــه الزاماتـــی را بـــه 
همـــراه خواهـــد داشـــت؟ فرضیـــه مـــورد بررســـی عبـــارت 
ـــاداری  ـــود از معن ـــف خ ـــدن در تعری ـــف نش ـــت از متوق اس

مفهـــوم انقـــاب می باشـــد؛ یعنـــی 
عـــاوه بـــر اینکـــه توجـــه بـــه تعریـــف 
فاعلـــی  مـــِن  جانـــب  از  متخـــذ 
بـــه  دارد  سیاســـی  کنش گـــری  و 
ســـنت  بـــر  مبتنـــی  کـــه  تعریفـــی 
نیـــز  اســـت  حوزویـــان  تاریخـــی 
ترتیـــب  بدیـــن  نمایـــد.  توجـــه 
روحانیـــون انقابـــی پایـــاِن زمانـــی 
نیســـتند؛  قائـــل  انقـــاب    بـــرای 
حـــوزه   - ایـــن دو  وهم زیســـتی 
وانقـــاب - از جملـــه ملزومـــات 
انقابی بـــودن بـــرای حوزویـــان در 
دهـــه چهـــارم جمهـــوری اســـامی 
نویســـنده  می  باشـــد.  ایـــران 
بـــرای مواجهـــه صحیـــح  مقالـــه 
ـــیده  کوش ـــده،  ـــاد ش ـــوع ی ـــا موض ب
اســـت در قالـــب چارچـــوب نظـــرِی 
و  تشـــریح  بـــه  نشانه شناســـی، 

ــردازد. ــوع بپـ ــن موضـ ــات ایـ اثبـ
روحانـــِی  مفهـــوِم  معنـــاداری 
انقالبـــی، روحانـــِی غیرانقالبـــی و 
روحانِی ضدانقالب و  چگونگِی 
ـــم  ـــاداری، آن ه ـــن معن ـــداوم ای ت
نظـــام  بـــا  درگیـــری  بـــدون 
ـــا  ـــری ی ـــه ره گی ـــی در مرحل سیاس
اســـت  مســـائلی  از  اســـتحکام؛ 
ـــه قصـــد دارد آن را  ـــه ایـــن مقال ک

بررســـی نمایـــد.
هـــم زاِد  مفاهیمـــی  این هـــا 

ــودن و روحــانــِی  ــی  ب ــاب ــق ــا ان  آیـ
ــاروســاو  انــقــابــی، بــه تعبیر »ی
کـــریـــچـــی«۱  در تــمــامــی مــراحــل 
ــت مـــی  کـــنـــد یــا  ــ ــرای ــ ــــاب س ــق ــ ان
که  در نــخــســتــیــن مـــرحـــلـــه  اش 
»آغـــــــــاز انــــــقــــــاب«۲ نـــامـــیـــده 
مــــی  شــــود،3 بـــاقـــی مــی مــانــد؟ 
طوالنی  دوره  ای  که  مرحله ای 
ــای نــــــوآورانــــــه و  ــــت  هــ ــرک از حــ
اصـــاح  گـــرایـــانـــه بـــــرای ایــجــاد 
درون بخشی  در  عمیق  تحول 
از نــخــبــگــان فــرهــنــگــی جــامــعــه 
اســـت. آیـــا مــفــهــوِم انــقــابــی یا 
ــِی انــقــابــی تــا همین جا  ــان روح
ــا در مرحله  ــه مــی یــابــد؟ ی ــ ادام
ــتــهــی  ــه مــن ــ ــ »انــــــقــــــبــــــاض«۴ ک
ــود و  ــ ــی  شـ ــ ــه »انـــــفـــــجـــــار«۵ مـ ــ بـ
ــون مـــی  ســـازد،  ــگ ــرن رژیــــم را س
پــایــان مــی  یــابــد و یــا ایــن  کــه در 
مــرحــلــه »ره گـــیـــری«۶ و مرحله 
»اســـتـــحـــکـــام بـــخـــشـــی«۷ نــیــز 
می  توان ایــن مفهوم انقابی و 

انقابی  گری را سرایت داد؟
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۴. استحکام  بخشی.
کریچـــی مرحلـــه »ره گیـــری« یعنـــی       و بـــه تعبیـــر 
گروه  هـــای انقالبـــی رقیـــب،  کـــه یکـــی از  مرحلـــه  ای 
ــد از ایـــن مرحلـــه  قـــدرت را بـــه دســـت مـــی  آورد و بعـ
یعنـــی  چهـــارم  مرحلـــه  وارد  انقالبیـــون  کـــه  اســـت 
ــام  ــتقرار نظـ ــان اسـ ــا همـ ــه استحکام بخشـــی یـ مرحلـ
سیاســـی جدیـــد و تأســـیس قـــدرت سیاســـی جدیـــد 

می  شـــوند؟
آیـــا در مراحـــل ســــوم  ایـــن اســـت،  حـــال پرســـش 
انقالبی  گـــری  تـــداوم  شـــاهد  می تـــوان  چهـــارم  و 

باشـــیم؟  روحانیـــت 
رهبرمعظـــم انقـــالب اســـالمی نیـــز مراحـــل پنجگانـــه 
کـــه حیـــات  کردنـــد  ح  بـــرای انقـــالب اســـالمی مطـــر
انقـــالب اســـالمی متوقـــف برعبـــور از همـــه ایـــن مراحـــل 

کـــه عبارت انـــد از: می دانـــد، 
۱. تشکیل انقالب اسالمی؛

۲. نظام سیاسی؛
۳. دولت اسالمی؛

۴. جامعه اسالمی؛
۵. تمدن اسالمی.

پیشین،  پرسش  ادامه  در 
خ نماست؛ این  پرسش دیگری ر
انقالبی بودن  که چه مشکالتی 
حوزویان  انقالبی ماندن  یا 
)روحانیون( را تهدید می  کنند؟ 
تعریف  روی  اجماع  عدم  آیا 
انقالبی بودن  و  انقالب  مفهوم 
گی  های  و ارائه شاخص  ها و ویژ
در  مشکل  آیا  و  می  باشد؟  آن 
این  سرایت دادن  و  تعمیم 
مفهوم در مراحل بعد از استقرار 

نظام سیاسی است؟
بنابرایـــن می بایســـت از یک ســـو 

تصـــرف مفهـــوم انقـــالب وامـــکان تعمیـــم وســـرایت آن 
بـــه همـــه مراحـــل انقـــالب - چـــه مراحـــل چهارگانـــه 
بومـــی  درتعبیـــر  پنجگانـــه  مراحـــل  وچـــه  کریچـــی 
ـــرای خـــروج  ـــر رســـید و از ســـوی دیگـــر، ب رهبـــری - را ب
از مشـــکالت انقالبـــی  مانـــدن راه حلـــی ارائـــه نمـــود.

تصرف در معناداری مفهوم انقاب
این کـــه مفاهیـــم، هماننـــد افـــراد دارای تاریـــخ هســـتند 
و ماننـــد افـــراد در مقابـــل تاخـــت و تـــاز ویران گـــری، 
کـــه دربـــاره  تـــاب مقاومـــت دارنـــد یـــا نـــه، ســـؤالی اســـت 
مفهـــوم انقـــالب نیـــز جـــاری اســـت. از   ایـــن  رو الزم 
ــوِم انقـــالب را  ــا روحانیـــت مفهـ ــه آیـ کـ اســـت بدانیـــم 
گـــر واژه مـــورد  ســـنگواره  ای معنـــا می  کنـــد یـــا تاریخـــی؟ ا
اســـتفاده روحانیـــت، بـــرای خـــود دارای معناســـت، 
ـــه  ـــد و ب ـــود عاجـــز می  مان ـــان منظـــور خ پـــس چـــرا از بی
عبـــارت دیگـــر چـــرا و چگونـــه واژه انقـــالب از القـــای 
درمی  مانـــد؟۸  خـــود  معنـــای 
ــا مفهـــوم انقالبـــی و  ــه بـ مواجهـ
انقالبی  گـــری در دهـــه چهـــارم 
ایـــران،  اســـالمی  جمهـــوری 
شـــناخت  فراینـــد  نیازمنـــد 
و  انقـــالب  مفهـــوم  معنـــاداری 
مراحـــل انقـــالب و انقالبی  گـــری 
و غیریت  هـــای آن هـــا می باشـــد 
فرض هـــا،  پیـــش  ایـــن  بـــا 
ــئله  ــه انقالبی بـــودن مسـ چگونـ
حوزه  هـــای علمیـــه )روحانیـــت( 
در دهـــه چهـــارم انقـــالب شـــد؟ 
درصـــدد  انقالبی بـــودن  آیـــا 
طـــرد تفکـــر دیپلمـــات در عرصـــه 
سیاســـی بـــود یـــا درصـــدد نفـــی 
کـــه در تـــالش  و طـــرد تفکـــری 
علمیـــه  حوزه  هـــای  اســـت 
انقـــالب  از  قبـــل  دوران  بـــه  را 

آیــا روحــانــیــت مــفــهــوِم انقاب 
ــگــواره  ای معنا مــی  کــنــد یا  را ســن
گر واژه مورد استفاده  تاریخی؟ ا
ــیــت، بـــرای خـــود دارای  روحــان
ــرا از بــیــان  مــعــنــاســت، پـــس چــ
منظور خود عاجز می  ماند و به 
عبارت دیگر چــرا و چگونه واژه 
انــقــاب از الــقــای مــعــنــای خــود 
درمی  ماند؟۸ مواجهه با مفهوم 
انقابی و انقابی  گری در دهه 
چـــهـــارم جـــمـــهـــوری اســامــی 
ایــران، نیازمند فرایند شناخت 
مـــعـــنـــاداری مــفــهــوم انـــقـــاب و 
مراحل انقاب و انقابی  گری و 

غیریت  های آن ها می باشد 
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دیـــن  جدایـــی  مختصـــه  بـــا 
امـــا  بکشـــاند.  سیاســـت  از 
ســـؤال  تبـــع  بـــه  کـــه  ســـؤالی 
ـــنگ واره  ای  ـــا س ـــودن ی تاریخی ب
 بـــودن واژه انقـــالب و انقالبـــی 
آیـــا  این کـــه  می  شـــود،  ایجـــاد 
کلمـــه انقـــالب،  کلمـــه  ای ماننـــد 
یـــک قســـم معنـــا دارد یـــا ممکـــن 
ــا  ــا چنـــد قســـم معنـ اســـت دو یـ
کلمـــه انقـــالب و  داشـــته باشـــد؟ 
انقالبـــی، ممکـــن اســـت یکـــی از 
ســـه قســـم معانـــی زیـــر را داشـــته 

باشـــد:
۱. معنــــای لفــــظی:۹ یعنـــی حالـــی 
دگرگـــون  شـــدن،  حالـــی  بـــه 

کامل و مشـــخص در چــــیزی،  شـــدن، برگشـــتن، تغییر 
ـــی  ـــی، دوره  ای از تغییـــرات دوران ـــش َدَوران یـــک چرخـ
ک  کـــه بازگشـــت بـــه نقطـــه اول دارد، یـــک دور افـــال
کـــه در یــــک دایـــره منحــــنی مشـــــخصی  و ســـتارگان 
بازگشـــت بـــه نقطـــه مرکـــزی دارد. ایـــن واژه در علـــوم 
کپرنیـــک اهمیتـــی به ســـزا  طبیعـــی بـــه واســـطه اثـــر 
ــای دقیـــق  ــرد علمـــی، معنـ کاربـ یافـــت. ایـــن واژه در 
ـــول حرکتـــی  ـــرده اســـت. مدل ک التینـــی خـــود را حفـــظ 
کـــه ریشـــه آن هـــم منشـــأ  »مکـــرر« و »درونـــی« اســـت 
نجومـــی داشـــته و هـــم بـــه اســـتعاره در قلمـــرو سیاســـت 
کار رفتـــه اســـت. بـــرای نخســـتین بار بـــه صـــورت  بـــه 
ـــه  یکـــی از اصطالحـــات سیاســـی۱۰ در ســـده هفدهـــم ب
کار رفـــت و ایـــن مضمـــون اســـتعاری یـــا مجـــازی بیـــش از 
گـــردش  گذشـــته بـــه مدلـــول اصلـــی نزدیـــک شـــد؛ یعنـــی 
که از پیش تعیین  به جای اول و بازگشـــت به نظمی 
شـــده اســـت. بـــا این کـــه ایـــن واژه در طـــول ســـال ها بـــه 
کار رفـــت؛ امـــا  از ســـال ۱۶۰۰.م،  معنـــای متفاوتـــی بـــه 
گونـــی تمام عیـــار حکومـــت در هـــر  ایـــن اصطـــالح بـــه واژ

ـــا دولـــت و جایگزینـــی  ـــشور و ی کــ
از  جدیـــد  دولـــت  یـــا  کـــم  حا
طریـــق خشـــونت، اطـــالق شـــده 

اســـت.۱۱
۲. معنـــای عاطــــفی:۱۲ واژه  هـــا 
جوامـــع  در  هســـتند  ممکـــن 
مختلـــف دارای معانـــی عاطفـــی 
واژه  مثـــاًل  باشـــد؛  مختلفـــی 
کـــه ارســـطو  »انقـــالب« را زمانـــی 
ــه  کـ ــی  ــا زمانـ ــرد، بـ کار می  بـ ــه  بـ
کار می  بریـــم متفـــاوت  بـــه  مـــا 
کـــه  را  عنوانـــی  چـــون  اســـت؛ 
کار  ارســـطو بـــرای انقـــالب بـــه 
کـــه  اســـت   »stasis« می  بـــرد 
فتنه انگیـــزی  را  آن  می  تـــوان 
کار  کـــه ارســـطو آن را بـــه ســـه معنـــا بـــه  کـــرد  ترجمـــه 

می  بـــرد: 
گـــروه  الف(دگرگونـــی غیرقانونـــی و خشـــونت آمیز در 

ــه؛  کمـ حا
ب(  تغییر در قانون اساسی دولت؛ 

ج( تغییر در شکل حکومت یا رژیم.۱۳ 
ـــز  ـــم نی کار می  بری ـــه  ـــوم را ب ـــن مفه ـــا ای ـــه م ک ـــی  ـــا زمان ی
ایـــن مفهـــوم در یـــک معنـــا نمی  گنجـــد؛ چـــون مفهـــوم 
انقالب و انقالبی در دهه ۱۳۵۰.م، دارای بار معنایی 
مثبـــت و خـــوب اســـت؛ ولـــی در دهـــه ۱۳۹۰.م، دارای 
ـــن  ـــون در همی ـــود؛ چ ـــزی می  ش ـــل  بر  انگی ـــای تأم معن
کـــه آیـــة  اهلل خامنـــه  ای، رهبـــر معظـــم  زمـــان وقتـــی 
کـــه برخـــی از  جمهـــوری اســـالمی ایـــران، در فضایـــی 
ــورهای  کشـ ــا  ــان بـ ــوع روابطشـ ــا نـ ــاط بـ ــراد در ارتبـ افـ
دیگـــر در ســـایه رفتـــار دیپلماتیـــک پیـــش می  رونـــد، 
ــا  ــه و بـ ــاری پرداختـ ــن رفتـ ــرد چنیـ ــی و طـ ــه نفـ وی بـ
می  نامـــد؛  انقالبـــی  را  خـــود  قاطعانـــه  ای  موضـــع 
ولـــی همیـــن زمـــان واژه انقالبـــی در اذهـــان برخـــی 

به  حــالــی  یعنی  لفظی:  معنای 
حــالــی شـــدن، دگــرگــون شــدن، 
برگشتن، تغییر کامل و مشخص 
چـــرخـــش  یـــــک  چـــــیـــــزی،  در 
تغییرات  از  دوره  ای  َدَورانـــــی، 
گشت بــه نقطه  کــه باز ــی  دورانـ
ک  افـــا دور  یـــک  دارد،  اول 
ــک دایـــره  ــه در ی ک و ســتــارگــان 
گــشــت  مــنــحــنــی مــشــخــصــی بــاز
به نقطه مرکزی دارد. این واژه 
در علوم طبیعی به واسطه اثر 

کپرنیک اهمیتی به سزا یافت.



۴۶
ه | 

حوز
ی 

اد
تق

ی ان
لیل

تح
مه 

ل نا
فص

دیگـــر از حوزویـــان و در برخـــی 
از مجامـــع سیاســـی در ایـــران 
کار  بـــا مفهـــوم منفـــی و بـــد بـــه 
مـــی  رود؛ چـــون اینـــان انقـــالب 
شـــاخصه ای  بـــا  را  انقالبـــی  و 
چـــون خشــــونت و پرخاشـــگری 
معتقدنـــد:  کــــه  می  شناســـند 
امـــروزه )یعنـــی دوران اســـتحکام 
دولـــت اســـالمی( دیگـــر فضـــای 
نمی  توانـــد  حوزویــــان  زندگـــی 
ــراه  ــری همـ ــداوم انقالبی  گـ ــا تـ بـ

باشـــد.۱۴
۳.  معنـــای ســـیاقی )معنـــای 
کـــه  افـــرادی  مثـــاًل  بافتـــی(:۱۵ 
کارزار  و  تظاهـــرات  در صحنـــه 
هســـتند یـــا در مرحلـــه آغـــاز و 
یـــا انقبـــاض و انفجـــار انقـــالب 
می  گوینـــد  وقتـــی  هســـتند، 

انقالبـــی بـــا ایـــن واژه انقالبـــی، تخریـــب و پرخاشـــگری 
کـــه در مرحلـــه ره گیـــری  را می  فهمنـــد، ولـــی افـــرادی 
ــد  ــی می  گوینـ ــتند، وقتـ ــازی هسـ ــه دولت سـ ــا مرحلـ یـ
انقـــالب یـــا انقالبـــی، از انقالبی بـــودن برخـــورد منطقـــی، 
انضبـــاط، بصیـــر، بینـــا، معتـــدل و عدالـــت  ورزی را 

. می  فهمنـــد
ـــادآور  ـــد ی ـــالب، بای ـــوم انق ـــن مفه ـــف و تبیی       در تعری
گرچـــه دارای تاریخـــی بســـیار  کـــه واژه انقـــالب،۱۶ ا شـــد 
کـــه  دیرپـــا و پیشـــینه طوالنـــی اســـت؛ امـــا بایـــد دیـــد 
کـــدام زبـــان سیاســـی و از دیـــد چـــه  ایـــن مفهـــوم در 
ــدگاه  ــا دو دیـ ــود، در این جـ ــتعمال می  شـ ــانی اسـ کسـ

را بررســـی می  کنیـــم:

اول: سنگ واره یا روایت  گری از معنای پذیرفته شده 
انقاب، انقابی و انقابی گری

کـــه واژه انقالبـــی را ســـنگ واره می  بیننـــد،  آن هایـــی 

و  انقـــالب  معنـــای  در  تصـــرف 
نمی  دهنـــد.  اجـــازه  را  انقالبـــی 
کـــه  آنـــان ایـــن نگرانـــی را دارنـــد 
انقالبـــی  مفهـــوم  متصرفـــان 
حوزه  هـــای  کـــه  آننـــد  پـــی  در 
ـــان  ـــرف خودش ـــه تص ـــه را ب علمی
در آورنـــد. آنـــان بـــا مالحظـــه ایـــن 
بـــرای  نگرانـــی، شـــاخص  هایی 
انقـــــــــــالبی گری بــــــرمی شمارند 
ـــالب  ـــات انق ـــص هیجان ـــه مخت ک
ــه  ــا در مراحـــل اولیـ اســـت و تنهـ
ـــد  ـــده می شـــود و نبای انقـــالب دی
در مراحـــل بعـــد اســـتمرار یابـــد. 
ــد از: ــاخصه ها عبارت انـ ــن شـ ایـ

۱. پرخاشگری؛
۲. برچسب زدن به مخالفان؛

ضدعقالنـــی  و  تنـــد  تفکـــر   .۳
؛ ) شـــتن ا ی د و ر تند (

۴. آرمان گرایی؛
کاری به مصلحت نداشتن؛  .۵

۶. فکر خود را حقیقت دانستن؛
۷. متصلب در هویت؛

۸. معیـــار خـــوب و بـــدش فقـــط یـــک معیـــار اســـت و 
آن هـــم انقـــالب اســـت؛

۹. خود را هویت برتر دانستن.
کـــه  روحانیونـــی  از  دســـته    آن  بدین ترتیـــب، 
شـــاخصه های  بـــا  را  انقالبی  گـــری  شـــاخص  های 
کـــه  هســـتند  کســـانی  می ســـنجند  یادشـــده 
انفجـــار  یـــا  آغـــاز  مرحلـــه  در  فقـــط  را  انقالبی گـــری 
نـــه  می  داننـــد،  تحقـــق  قابـــل  انقـــالب  مرحلـــه  یـــا 
و  نظام ســـازی  مرحلـــه  یـــا  اســـتحکام  مرحلـــه  در 
از  آن هـــا  بـــا  امـــروزه  نمی  تـــوان  و  دولت ســـازی؛ 
بـــا  بنابرایـــن  گفـــت.  ســـخن  انقالبی  گـــری  تـــداوم 

معنای سیاقی )معنای بافتی(: 
کـــه در صحنه  افـــــــرادی  مـــثـــًا 
ــارزار هستند یا  ــ ک تــظــاهــرات و 
یــا انقباض و  در مرحله آغـــاز و 
وقتی  هستند،  انقاب  انفجار 
واژه  ایــن  بــا  انقابی  می  گویند 
انقابی، تخریب و پرخاشگری 
که  ــرادی  را می  فهمند، ولــی افـ
ــا مرحله  در مــرحــلــه ره گــیــری ی
ــازی هــســتــنــد، وقتی  ــت سـ دولـ
می  گویند انقاب یا انقابی، از 
انقابی بودن برخورد منطقی، 
و  بینا، معتدل  انضباط، بصیر، 

عدالت  ورزی را می  فهمند.
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رشـــوه خواری،  اداری،  فســـاد  همچـــون  مـــواردی 
میل کـــردن  و  حیـــف  کـــم  کاری،  رانت  خـــواری، 
بیت المـــال و بی  اعتنایـــی بـــه مـــردم روبـــه رو شـــویم، 
گذرکنیـــم، انقالبی بـــودن را  کنـــارش بی  تفـــاوت  و از 
کنـــش در  گـــر بـــه وا کرده  ایـــم. حـــال ا دچـــار بی معنایـــی 
قبـــال پدیده هـــای ناهنجـــار و متعـــارض بـــا ارزش هـــای 
انقـــالب بپردازیـــم بـــا مشـــکالت و پرداخـــت هزینه هـــای 
ــازه  ــود تـ ــن خـ ــد،که ایـ ــم شـ ــه رو خواهیـ ــنگین روبـ سـ
ابتـــدای مشـــکل اســـت؛ چـــون درگیـــری و اختـــالف در 
کـــه انســـجام  جمهـــوری اســـالمی ایـــران، چیـــزی اســـت 
اجتماعـــی و تعـــادل نظـــام سیاســـی را برهـــم می زنـــد 
ـــه ابتـــذال  ـــی را ب ـــر آن، روحیـــه انقالب و ســـکوت در براب
ــه  کـ ــد  ــی درمی  مانـ ــِی انقالبـ ــس روحانـ ــاند. پـ می کشـ
کنـــد! پیشـــروی و درگیـــری؟ یـــا پرچـــم ســـفید بلنـــد  چـــه 

ـــی روزمـــر  ه خـــود  ـــه زندگ کنـــد و ب
ــاره دیـــدگاه  ــردازد؟! در این بـ بپـ
کـــه بـــا  دوم بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کـــه وجـــود  کج روی  هایـــی  همـــه 
دارد، بایـــد بـــرای تحقـــق دولـــت 
کـــرد و ایـــن مهـــم  اســـالمی تـــالش 
اتفـــاق نمی  افتـــد مگـــر بـــا تـــداوم 
پـــس  انقالبی  گـــری.  روحیـــه 
کـــه عمـــل  کنیـــم  بایـــد تـــالش 
و  معیارهـــا  بـــه  را  رفتارمـــان  و 
نزدیک تـــر  اســـالمی  ضوابـــط 
کنیـــم و ریـــزش و رویـــش را امـــری 

طبیعـــی بدانیـــم.

تاریـــــــــــخی  دیــــــــــــدگاه  دوم: 
یـــــــــــــــا تصرف کننـــــــــــدگان در 
ـــی و  ـــاب، انقاب معنـــای انقــــــ

انقابی  گـــری
 دیـــدگاه دیگـــری وجـــود دارد 
کـــه مفهـــوم انقـــالب، انقالبـــی 

جوهرگرایانـــه  یـــا  ذات  گرایانـــه  را  انقالبی  گـــری  و 
گرچـــه ایـــن واژه هـــا  نمی  بینـــد، بلکـــه اعتقـــاد دارد ا
دارای معنـــای اولیـــه و اصیلی انـــد، ولـــی می  تـــوان 
ـــدگاه  ـــن دی ـــداران ای ـــعه داد. طرف ـــا را توس ـــای آنه معن
بـــا  را  انقالبی گـــری  و  انقالبی بـــودن  یـــا  انقـــالب 
انضبـــاط،  منطقـــی،  برخـــورد  چـــون  گی  هایـــی  ویژ
یعنـــی  عدالـــت  ورزی  و  معتـــدل  بینـــا،  بصیـــر، 
توهین نکـــردن بـــه دیگـــران و مجـــری فضایـــل اخالقـــی 
افـــراد  دســـته،  ایـــن  در  می  کننـــد.  همـــراه  بـــودن 
کـــه در رأس آنـــان مقـــام  زیـــادی را می  تـــوان نـــام بـــرد 
معــــظم رهبـــری پرچـــم دار ایـــن توســـعه میدانـــی از واژه 
ـــری را  گ ـــی  ـــی قرارگیـــرد. ایشـــان انقالب انقـــالب و انقالب

می  کنـــد: معنـــا  زیـــر  شـــاخصه  های  بـــا 
اساســـی  ارزش  هـــای  و  مبانـــی  بـــه  پای  بنـــدی   .۱

انقـــالب؛ 
۲. هدف  گیـــــــــری آرمان  هـــــــای 
ــرای  ــد بـ انقـــالب و همـــــــــت بلنـ

ــه آن؛ ــیدن بـ رسـ
۳. پای  بنـــــــــدی بـــه اســــــتقالل 

کشـــور؛ همه جانبـــه 
ـــمن  ـــر دش ـــیت در براب ۴. حساس
ــمن  ــه دشـ ــمن و نقشـ کار دشـ و 
ــر  ــه تعبیـ و عـــدم تبعیـــت از او )بـ

کبیـــر(؛ قـــرآن، جهـــاد 
۵. تقوای دینی و سیاسی.۱۷

کارگزاران        برخی از مسئوالن و 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران، اعـــم 
از روحانیـــان و غیـــر روحانیـــان 
واژه  ســـنگواره  ای بودن  از  نیـــز 
کـــرده  انقـــالب و انقالبـــی عبـــور 
کار  بـــه  زیـــر  معانـــی  در  را  آن  و 
دیدگاه هـــای  بیـــان  برده  انـــد. 
اهمیـــت  جهـــت  ایـــن  از  آنـــان 

ــود دارد  ــ ــگـــری وجـ دیـــدگـــاه دیـ
کـــه مــفــهــوم انـــقـــاب، انــقــابــی 
ــه  ــان ــرای و انــقــابــی  گــری را ذات  گ
ــا جـــوهـــرگـــرایـــانـــه نــمــی  بــیــنــد،  یـ
این  گــرچــه  ا دارد  اعتقاد  بلکه 
ــیــه  واژه هــــــا دارای مــعــنــای اول
ــی مـــی  تـــوان  ــ و اصـــیـــلـــی انـــد، ول
ــوســعــه داد.  ــای آنـــهـــا را ت مــعــن
طــرفــداران ایــن دیدگاه انقاب 
انقابی گری  و  انقابی بودن  یا 
گی  هایی چون برخورد  را با ویژ
بینا،  بصیر،  انضباط،  منطقی، 
مــعــتــدل و عـــدالـــت  ورزی یعنی 
ــردن بـــه دیـــگـــران و  ــک ــن ن ــی ــوه ت
مــجــری فضایل اخــاقــی بــودن 

همراه می  کنند.
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نهادهـــای  متولیـــان  کـــه  دارد 
رســـمی نظـــام سیاســـی اند و یـــا 
ــت  ــوزوی را مدیریـ ــای حـ نهادهـ
می کننـــد. هـــر دو ســـامانه نیـــز در 
هویت ســـازی بـــه ویـــژه درمیـــان 
حوزویـــان مؤثرنـــد. بـــه برخـــی از 
آن دیدگاه  هـــا اشـــاره می  شـــود:
۱. رئیـــس قـــوه قضائیـــه، آیـــة  اهلل 
انقالبـــی  الریجانـــی،  صـــادق 
بـــه  پای بنـــدی  بـــه  را  بـــودن 
ارزش هـــای انقـــالب، آن هـــم در 
ـــه عـــده ای در داخـــل  ک شـــرایطی 
ــد  ــور تـــالش دارنـ کشـ ج از  ــار و خـ
تهـــی  »انقـــالب«  از  را  انقـــالب 

اســـت؛  دانســـته  کننـــد، 
۲.رئیــــــــــــــــس جمـــــــــــــــــــــــــهور، 
حجة االســـالم حســـن روحانـــی، 
بـــه  توجـــه  را   بـــودن  انقالبـــی 
رفتـــار اســـالمی و اجـــرای مـــکارم 
اخالقـــی و هم چنیـــن بـــه رفتـــار در 
ـــا  ـــی معن ـــون اساس ـــوب قان چارچ

کـــرده   اســـت؛
 ۳. رئیـــس قـــوه مقننـــه، علـــی الریجانـــی، از ایـــن واژه بـــه 
معنـــای رصـــد حـــوادث منطقـــه جهـــت تثبیـــت امنیـــت 

پایـــدار ایـــران بهـــره بـــرده   اســـت؛
عالـــی  رئیـــس شـــورای  یـــزدی،  آیـــة  اهلل محمـــد   .۴
جامعـــه مدرســـین حـــوزه علمیـــه، انقالبی بـــودن را 
کمیـــت اســـالم و والیـــت  ـــی از حا ـــه حراســـت و مرزبان ب
فقیـــه ســـپس ترویـــج و تبلیـــغ آن در جامعـــه معنـــا 

ــرده اســـت؛  کـ
را  انقالبی بـــودن  بوشـــهری،  حســـینی  آیـــة  اهلل   .۵
مســـاوی بـــا ترویـــج تفکـــر اســـالم سیاســـی می  دانـــد؛ 
که اسالم غیرسیاسی را ترویج می  کنند،  کسانی  پس 

ج  از دایـــره انقالبی بـــودن خـــار
هســـتند؛ 

رئیـــس  اعرافـــی،  آیـــة اهلل   .۶
حوزه  هــــــــــــــــای علـــــــــــــــــمیه، 
روحـــــــــــیه  و  انقــــــــــالبی بودن 
مســـاوی  را  داشـــتن  انقالبـــی 
بـــا روحیـــه جهـــادی داشـــتن 
می  گویـــد:  و  کـــرده  تلقـــی 
ــه  ــی روحیـ ــی یعنـ ــوزه انقالبـ حـ
جهـــادی بـــرای نشـــر معـــارف 

اســـالمی؛ 
۷. حجة االســـالم و المســـلمین 
ــی، رئیـــس  ــد واعظـ ــر احمـ دکتـ
دفتـــر تبلیغـــات اســـالمی حـــوزه 
علمیـــه قـــم، بـــا تقســـیم بندی 
نقــــــــــــش  از  تمایزگــــــــذاری  و 
تأســـــــیس  در  خمینـــی  امـــام 
و  انقالبـــی  رویکـــرد  ارزش  هـــا، 
عینیت بخشـــیدن ارزش  هــــــا، 
انقـــــــــالبی بودن  بنابرایـــــــــــــن 
ــود  ــور نمی  شـ ــه و محصـ خالصـ
کـــه اندیشـــه امـــام را  بـــه آنانـــی 
می پذیرنـــد و نســـبت مثبتـــی بـــا ایـــن اندیشـــه برقـــرار 
می کننـــد، بلکـــه حـــوزه انقالبـــی و طلبـــه انقالبـــی، 
ـــه مهم تریـــن مؤلفه هـــای  ک ـــا طلبـــه ای  یعنـــی حـــوزه ی
یـــک حـــوزه علمیـــه ایدئـــآل و مطلـــوب را داراســـت 
از  عبارت انـــد:  نیـــز  مطلـــوب  حـــوزه  مؤلفه  هـــای  و 
ــن  ــوا و تدیـ ــی و تقـ ــاد و تقـــالی علمـ علمیـــت و اجتهـ
گـــر حـــوزه  و اخالق مـــداری و معنویت گـــرای. پـــس ا
در راســـتای تحقـــق ایـــن مؤلفه  هـــا قـــدم برداشـــت و 
تفســـیری انزواطلبانـــه از دیـــن و دیـــن داری ارائـــه نکـــرد 
گاه به شـــرایط اجتماعی و سیاســـی جامعه  و بصیر و آ
ـــه  ـــود، هم چنیـــن نســـبت ب خـــود و جامعـــه اســـالمی ب

حوزه انقابی و طلبه انقابی، 
ــعــنــی حـــــوزه یـــا طـــلـــبـــه ای که  ی
ــن مـــؤلـــفـــه هـــای یک  ــری ــم ت ــه م
حوزه علمیه ایدئآل و مطلوب 
را داراســـت و مؤلفه  های حوزه 
ــد: از  ــ ــارت ان ــ ــب ــ مــطــلــوب نــیــز ع
عــلــمــیــت و اجــتــهــاد و تــقــای 
ــن و  ــ ــدیـ ــ ــوا و تـ ــ ــقـ ــ عـــلـــمـــی و تـ
اخــاق مــداری و معنویت گرای. 
گر حوزه در راستای تحقق  پس ا
ایــن مؤلفه  ها قــدم بــرداشــت و 
از دین  انــزواطــلــبــانــه  تفسیری 
و دیـــن داری ارائـــه نکرد و بصیر 
ــاه بــه شــرایــط اجــتــمــاعــی و  گـ و آ
سیاسی جامعه خــود و جامعه 
اسامی بود، هم چنین نسبت 
به جامعه خــدوم بــود، آن وقت 
حوزه علمیه، حوزه  ای انقابی 

خواهد بود؛
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جامعـــه خـــدوم بـــود، آن وقـــت حـــوزه علمیـــه، حـــوزه  ای 
انقالبـــی خواهـــد بـــود؛ 

کـــه انقالبـــی، یعنـــی  گفته  انـــد   ۸. برخـــی دیگـــر نیـــز 
مـــردم  کـــه  انگیزه  هایـــی  همـــه  کـــردن  عملیاتـــی 
برنامه  ریزی داشـــتن،  یعنـــی  خوندادنـــد،  آن  بـــرای 
عقالنیـــت و اولویت  هـــا را همراه داشـــتن. عـــده  ای نیـــز 
کســـی که عـــالوه بـــر  کـــه انقالبـــی یعنـــی  کرده  انـــد  کیـــد  تأ
این کـــه بـــه دنبـــال تأمیـــن منافـــع خـــود اســـت، اجـــازه 
نمی دهـــد منافـــع ملـــی و جمعـــی خدشـــه دار شـــود؛۱۸ 
و  اصـــول  بـــه  پای بنـــدی  یعنـــی  انقالبی  گـــری،   .۹
ـــه وظایـــف اخالقـــی،  ـــا عمـــل ب مســـائل ارزشـــی دیـــن ی

قانونـــی، وجدانـــی، دینـــی؛۱۹

انقابی گری در ابتنای به معنا
معنـــای  تبیـــن  بـــرای 
انقالبی گـــری بـــه اشـــارت مقـــام 
دراین بـــاره  رهبـــری  معظـــم 
خواهیـــم پرداخـــت. ایشـــان بـــا 
انقـــالب،  معنـــای  در  تصـــرف 
انقالبـــی بـــودن وانقالبی گـــری 
را وارد ادبیـــات سیاســـی پـــس 
ایشـــان  نمـــود،  انقـــالب  از 
کـــه  جوهرگرایـــان  مقابـــل  در 
ایســـتا ومتحجرانـــه  تفســـیری 
پویشـــی  دارنـــد،  انقـــالب  از 
کـــه در  بـــه انقـــالب می دهنـــد 
واســـتحکام  ره گیـــری  مراحـــل 
می یابـــد.  تـــداوم  بخشـــی، 
بنابرایـــن روحانیـــت براســـاس 
از  می توانـــد  تفســـیر  ایـــن 
خـــــــود  مشکـــــــــله/دشـــــــواره 
بـــه  درایــــــــنجا  عبـــــــــــــورکند. 
ـــی از معنایـــی انقالبگـــری  گان واژ

: یـــم ز ا د می پر

»بـــرای  منطقـــی:  برخـــورد  یعنـــی  انقالبی  گـــری،   .۱
ــورد منطقـــی  ــری و برخـ ــه  بیـــن  انقالبی گـ کـ ــا  خیلی  هـ
بـــا  همـــراه   انقالبـــی  عمـــل   می  بیننـــد،  منافـــات  
تشـــکیالتی منطقـــی و دقیـــق  و حساب  شـــده ، قابـــل  
کـــه  این هـــا  جمـــع  نیســـت . مـــا مشـــاهده  می  کنیـــم  
می  توانـــد بـــا هـــم  جمـــع  شـــود. انقالبی گـــری بـــه  ایـــن  
ـــم ،  کنی ـــاش   ـــد پرخ ـــه  نبای ک ـــی  ـــا آن  جای ـــه  م ک ـــت   نیس
کنیـــم . انقالبی گـــری بـــه  آن  اســـت   بی خـــودی پرخـــاش  
کـــه  مـــا مواضـــع  اســـالمی و انقالبـــی را قاطعانـــه  و بـــدون  
رودربایســـتی و مرعوب  شـــدن  و خام  شـــدن  در مقابـــل  
برخـــی از چهره هـــای امیدبخـــش  کاذب ، حفـــظ کنیـــم . 
وقتـــی توانســـتیم  خـــط روشـــن  مواضـــع  انقالبـــی و 
کنیـــم  و مرعـــوب  قدرت هـــا  اســـالمی را دقیقـــًا حفـــظ 
ــیم  و  ــته  باشـ ــتی نداشـ کســـی رودربایسـ ــا  ــویم  و بـ نشـ
فریـــب  نخوریـــم ، در حقیقـــت  بـــه  
مشـــی انقالبـــی و اســـالمی توجـــه  

کرده ایـــم .«۲۰
۲. انقالبی  گــــــــــری، یعنـــــــــــــــــی 
انقالبـــی  »حرکـــت  انضبـــاط: 
ـــث  ـــراد خبی ـــات اف ـــالف القائ برخ
و یـــک عـــده از قلم به مزدهـــای 
داخلـــی کـــه آن را ترویـــج می کننـــد 
می کننـــد  القـــا  این طـــور  و 
آشـــفتگی،  یعنـــی  انقـــالب  کـــه 
ســـردرگمی، هیــــــــــچی به هیچی 
و ســـنگ روی ســـنگ  نبـــودن 
بلکـــه  نیســـت،  نشـــدن  بنـــد 
و  برتریـــن  انقالبـــی،  انضبـــاط 
انضباط هاســـت.  قوی تریـــن 
کـــه در اول انقـــالب  بی نظمـــی  
ــر ایـــن  دیـــده می شـــود، به خاطـ
کـــج و  کـــه بنـــای غلـــط و  اســـت 
کـــه  دارد  وجـــود  پوســـیده ا یی 

ــی بـــرخـــاف  ــابـ ــقـ ــت انـ ــ ــرک ــ »ح
الـــقـــائـــات افـــــراد خــبــیــث و یک 
از قلم به مزدهای داخلی  عده 
ــج مــی کــنــنــد و  ــ ــروی ــ ــه آن را ت ــ ک
این طور القا می کنند که انقاب 
ــی،  ــم ــردرگ یــعــنــی آشــفــتــگــی، س
هیچی به هیچی نبودن و سنگ 
روی سنگ بند نشدن نیست، 
بلکه انضباط انقابی، برترین 
انضباط هاست.  قــوی تــریــن  و 
ــه در اول انــقــاب  ک بــی نــظــمــی  
دیـــده مــی شــود، بــه خــاطــر ایــن 
اســــت کـــه بـــنـــای غــلــط و کـــج و 
که  ــود دارد  ــ پــوســیــده ا یــی وج
باید آن را به  هم ریخت و بنای 

نویی گذاشت. 
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و  ریخـــت  بـــه  هـــم  را  آن  بایـــد 
گذاشـــت. آن بـــه  بنـــای نویـــی 
 هـــم ریختگـــی متعلـــق بـــه اول 
کـــه آن  انقـــالب اســـت؛ انقـــالب 
به هم ریخـــــــــــتگی نیســــــــــــــت؛ 
انقـــالب یـــک امـــر مســـتمر اســـت؛ 
انقـــالب یعنـــی ســـازندگی؛ یعنـــی 
رویـــش  بالندگـــی.  و  رویـــش 
انضبـــاط،  بـــدون  بالندگـــی  و 
نظـــم  بـــدون  و  قانـــون  بـــدون 
ــِن  ــن اســـت!؟ بهتریـ ــر ممکـ مگـ
کـــه بـــا  کرده انـــد  کســـانی  کارهـــا را 
کرده انـــد؛ هـــم  روحیـــه انقالبـــی 
در جنـــگ، هـــم در ســـازندگی و 
هـــم در علـــم و مســـائل فرهنگـــی. 
بمانیـــد.  انقالبـــی  بنابرایـــن، 
اســـیر  یعنـــی  انقالبـــی  روحیـــه 
ـــع  ـــی نشـــدن؛ قان حـــدود تحمیل
قطره چکانـــی  گیرندگـــی  بـــه 
ـــا امیـــد دنبـــال هـــدف  نشـــدن؛ ب
کـــردن، و بـــا انگیـــزه، بـــا  حرکـــت 
نشـــاط، بـــا اصـــرار و پی گیـــری 
ایـــن،  به دســـت آوردن.  را  آن 
انقالبـــی  حرکـــت  و  انقـــالب 

اســـت.«۲۱
     ۳. انقالبی  گـــری، یعنـــی بصیـــر، بینـــا و معتـــدل: 
کـــه بتواننـــد  ــادا حرکـــت انقالبـــی جـــوری باشـــد  »مبـ
تهمـــت افراطی گـــری بـــه او بزننـــد. از افـــراط و تفریـــط 
کـــرد. جوان هـــای انقالبـــی بداننـــد،  ــز  بایســـتی پرهیـ
کناره گیـــری و ســـکوت و بی تفاوتـــی  کـــه  همان طـــور 
می زنـــد؛  ضربـــه  هـــم  زیـــاده روی  می زنـــد،  ضربـــه 
کـــه  ـــر آن چیـــزی  گ ـــاده روی نشـــود. ا مراقـــب باشـــید زی
کـــه بـــه بعضـــی از مقدســـات حـــوزه،  گـــزارش شـــده اســـت 

بـــه بعضـــی از بـــزرگان حـــوزه، بـــه 
بعضی از مراجع یک وقتی مثاًل 
ــت  ــد، درسـ ــده باشـ ــی شـ اهانتـ
قطعـــًا  ایـــن  بدانیـــد  باشـــد، 
انحـــراف اســـت؛ ایـــن خطاســـت. 
اقتضـــای انقالبی گـــری، این هـــا 
بایـــد بصیـــر  نیســـت. انقالبـــی 
ــا باشـــد؛ بایـــد  باشـــد؛ بایـــد بینـ
پیچیدگی هـــای شـــرایط زمانـــه 

کنـــد.«۲۲ را درک 

یعــــــــــــــنی  انقــــــــــالبی  گری،   .۴
ــام  ــه نـ ــر بـ گـ ــرای عدالـــت: »ا اجـ
نـــام  بـــه  و  عدالت خواهـــی 
ــر پـــا  انقالبی گـــری، اخـــالق را زیـ
از  کرده ایـــم؛  ضـــرر  بگذاریـــم، 
خـــط امـــام منحـــرف شـــده ایم. 
انقالبی گـــری،  نـــام  بـــه  گـــر  ا
بـــه  عدالت خواهـــی،  نـــام  بـــه 
بـــرادران خودمـــان، بـــه مـــردم 
کـــه از لحـــاظ  مؤمـــن، بـــه کســـانی 
ــا  ــد، امـ ــا مخالف انـ ــا مـ ــری بـ فکـ
کـــه بـــه اصـــل نظـــام  می دانیـــم 
اعتقـــاد دارنـــد، بـــه اســـالم اعتقـــاد 
کردیـــم، آن هـــا را  دارنـــد، اهانـــت 
مـــورد ایـــذا و آزار قـــرار دادیـــم، از خـــط امـــام منحـــرف 
و  انقالبی گـــری  نـــام  بـــه  بخواهیـــم  گـــر  ا شـــده ایم. 
ـــی، امنیـــت را از بخشـــی از مـــردم جامعـــه  رفتـــار انقالب
کنیـــم، از خـــط امـــام منحـــرف  کشـــورمان ســـلب  و 
وجـــود  عقایـــد مختلفـــی  و  آرا  کشـــور  در  شـــده ایم. 
گـــر چنان چـــه یـــک عنـــوان مجرمانـــه ای بـــر یـــک  دارد. ا
ـــر یـــک حرفـــی منطبـــق شـــود، ایـــن عنـــوان  حرکتـــی، ب
مجرمانـــه البتـــه قابـــل تعقیـــب اســـت؛ دســـتگاه های 

»مــبــادا حرکت انقابی جــوری 
ــد تــهــمــت  ــنـ ــوانـ ــتـ ــد کــــه بـ ــاشــ ــ ب
افراطی گری به او بزنند. از افراط 
ــرد.  ک و تــفــریــط بایستی پــرهــیــز 
جـــوان هـــای انــقــابــی بــدانــنــد، 
هـــمـــان طـــور کـــه کـــنـــاره گـــیـــری و 
ســـکـــوت و بـــی تـــفـــاوتـــی ضــربــه 
مــــــی زنــــــد، زیـــــــــــــــاده روی هــم 
ــد؛ مــراقــب باشید  ــی زن ضــربــه م
گر آن چیزی  زیــاده روی نشود. ا
ــزارش شـــده اســـت کـــه به  ــ کـــه گـ
بــعــضــی از مـــقـــدســـات حــــوزه، 
ــان حـــوزه، به  ــزرگ بــه بعضی از ب
بعضی از مراجع یک وقتی مثًا 
ــده بــاشــد، درســت  اهــانــتــی شـ
 انحراف 

ً
باشد، بدانید این قطعا

است؛ این خطاست. اقتضای 
انــقــابــی گــری، ایــن هــا نیست. 
باید  باشد؛  باید بصیر  انقابی 
بینا باشد؛ باید پیچیدگی های 

شرایط زمانه را درک کند.«
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گـــر  کننـــد و می کننـــد؛ امـــا ا موظـــف بایـــد تعقیـــب 
کـــه  اســـت  کســـی  نباشـــد،  مجرمانـــه ای  عنـــوان 
کنـــد، نمی خواهـــد خیانـــت  نمی خواهـــد برانـــدازی 
کشـــور  در  را  دشـــمن  دســـتور  نمی خواهـــد  کنـــد، 
کنـــد، امـــا بـــا ســـلیقه سیاســـی مـــا، بـــا مـــذاق  اجـــرا 
سیاســـی مـــا مخالـــف اســـت، مـــا نمی توانیـــم امنیـــت 
را از او دریـــغ بداریـــم؛ عدالـــت را دریـــغ بداریـــم؛ »و 
 تعدلـــوا«. قـــرآن بـــه 

ّ
الیجرمّنکـــم شـــنئان قـــوم علـــی اال

مـــا دســـتور می دهـــد و می فرمایـــد: مخالفـــت شـــما 
کـــه عدالـــت را فـــرو  بـــا یـــک قومـــی، موجـــب نشـــود 
کنیـــد. »اعدلـــوا«؛ حتـــی در مـــورد  بگذاریـــد و فرامـــوش 

ج  مخالـــف هـــم عدالـــت بـــه خـــر
دهیـــد. »هـــو اقـــرب للّتقـــوی« 
بـــه  نزدیک تـــر  عدالـــت،  ایـــن 

تقواســـت.«۲۳

در  معنایـــی  تحـــول  حـــل  راه 
انقابی گـــری مفهـــوم 

حوزویـــان  کـــه  پرسشـــی   .۵
خواهندشـــد  روبـــه رو  آن  بـــا 
راهـــی  چـــه  از  و  چگونـــه  آنکـــه 
ایـــده  می  تـــوان  راه هایـــی  یـــا 
انقالبـــی خـــود را در دوران بعـــد 
دوران  در  یعنـــی  انقـــالب،  از 
اســـالمی  جمهـــوری  اســـتقرار 
از  آن دســـته  نماینـــد؟  دنبـــال 
انقالبی  گـــری  کـــه  روحانیانـــی 
و  داده  مفهومـــی  توســـعه  را 
تمامـــی  در  را  آن  هم چنیـــن 
انقـــالب  پنج گانـــه  مراحـــل 
ایـــن  بـــر  می  دهنـــد،  ســـرایت 
انقالبـــی  روحیـــه  کـــه  باورنـــد 
قابـــل  آمـــوزش  و  تربیـــت  راه  از 
کـــه  پی گیـــری اســـت؛ هم چنـــان   

برخـــی از صاحب  نظـــران قدیـــم و جدیـــد بـــر ایـــن باورنـــد 
کـــه یکـــی از راه هـــای پایـــداری نظـــام سیاســـی از طریـــق 
جامعه پذیـــری اســـت و در ایـــن میـــان آمـــوزش و تعلیـــم 
و تربیـــت، اهمیـــت فزاینـــده ای دارد. بـــه تعبیـــری بـــا 
تحـــول در نظـــام آموزشـــی می تـــوان از دچارشـــدن بـــه 
چالش  هایـــی همچـــون چالـــِش عـــدم هم ســـویی آن 
بـــا نظـــام سیاســـی موجـــود پرهیـــز نمـــود. بـــه همیـــن 
مبناســـت ارســـطو معتقداســـت: »آنچـــه بیشـــترین 
ســـازگاری  دارد،  قوانیـــن  قـــوام  و  دوام  در  را  ســـهم 
آمـــوزش و پـــرورش بـــا نـــوع دولـــت اســـت و ایـــن چیـــزی 
کـــه جهانیـــان از آن غافـــل هســـتند. بهتریـــن  اســـت 
ـــر توســـط  گ ـــز، حتـــی ا قوانیـــن نی
تمـــام افـــراد جامعـــه هـــم معتبـــر 
در  شـــود.  دانســـته  مشـــروع  و 
صورتـــی ارزش و اعتبـــار خواهنـــد 
کـــه بـــه وســـیله آمـــوزش  داشـــت 
جـــوان  نســـل  بـــه  پـــرورش  و 
و  آمـــوزش  و  شـــوند  آموختـــه 
ــور  ــن مزبـ ــا قوانیـ ــز بـ ــرورش نیـ پـ
باشـــند.«۲۴  داشـــته  تطابـــق 
از  را  نکتـــه  ایـــن  هم چنیـــن 
ــه وی  کـ ــویم  ــاد آور شـ ــطو یـ ارسـ
بـــرای پیش گیـــری از انقـــالب، 
بـــه حکومت  مـــردان شـــش  گونه 
ـــه یکـــی  ک ـــدرز می  دهـــد  پنـــد و ان
از آن هـــا عبـــارت اســـت از این کـــه 
ــا روح و  ــراد را بـ ــت افـ روش تربیـ
ـــور  کش ـــی  ـــام سیاس ـــت نظ سرش
گـــر شـــکل  کننـــد؛ یعنـــی ا ســـازگار 
اســـت،  دموکراســـی  حکومـــت 
قوانیـــن  مطابـــق  بایـــد  مـــردم 
و  یابنـــد  پـــرورش  دموکراســـی 
گـــر الیگارشـــی اســـت، مطابـــق  ا

»مــا نباد قناعت بــه ایــن بکنیم 
که در عصر خودمان جمهورى 
اسامی محقق شــده اســت؛ ما 
بـــراى عصرهاى بعد بــایــد حاال 
فکر بکنیم؛ یعنی ما همان طورى 
کــه خــودمــان مــقــاصــدى داریــم 
و روى آن مقاصد ایــن نهضت 
کردیم، اعقاب ما هم همان  را 
مــقــاصــد را دارنـــــد و آن هــــا هم 
احتیاج دارند به این که اجتماع 
داشــتــه بــاشــنــد، بنیش داشته 
که بتوانند این چیزى را  باشند 
که شما به دســت آوردیــد آن ها 
کــنــنــد و آن قضیه  نــــگــــه دارى 
که تربیت  تربیت و تعلیم است 
که  ــورى بــاشــد  و تعلیم بــایــد طـ
نهضت  همین  مسیر  مسیرش 
باشد و دنباله همین مسائلی 

که درست کردید باشد.«
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ــاد  ــیوه و نهـ ــر شـ گـ ــه او ا گفتـ ــه  ــی. بـ ــن الیگارشـ قوانیـ
ــود هم آهنـــگ  ــا شـــکل حکومـــت خـ ــردم بـ زندگـــی مـ
نباشـــد، حتـــی بهتریـــن قوانیـــن اثـــری در بهبـــود حـــال 
کشـــور نخواهـــد داشـــت.۲۵ دربـــاره هم ســـویی نظـــام 
ــران  ــگاه صاحب نظـ ــی از نـ ــام سیاسـ ــا نظـ ــی بـ آموزشـ
جدیـــد، می  تـــوان بـــه امـــام خمینـــی)ره( اشـــاره داشـــت 
کـــه دراین بـــاره می  گویـــد: »مـــا نبـــاد قناعـــت بـــه ایـــن 
کـــه در عصـــر خودمـــان جمهـــورى اســـالمی  بکنیـــم 
محقـــق شـــده اســـت؛ مـــا بـــراى عصرهـــاى بعـــد بایـــد 
کـــه  همان طـــورى  مـــا  یعنـــی  بکنیـــم؛  فکـــر  حـــاال 
خودمـــان مقاصـــدى داریـــم و روى آن مقاصـــد ایـــن 
ـــم، اعقـــاب مـــا هـــم همـــان مقاصـــد را  کردی نهضـــت را 
دارنـــد و آن هـــا هـــم احتیـــاج دارنـــد بـــه این کـــه اجتمـــاع 
کـــه بتواننـــد  داشـــته باشـــند، بنیـــش داشـــته باشـــند 
کـــه شـــما بـــه دســـت آوردیـــد آن هـــا  ایـــن چیـــزى را 
کننـــد و آن قضیـــه تربیـــت و تعلیـــم اســـت  نگـــه دارى 
کـــه مســـیرش  کـــه تربیـــت و تعلیـــم بایـــد طـــورى باشـــد 
مســـیر همیـــن نهضـــت باشـــد و دنبالـــه همیـــن مســـائلی 

کردیـــد باشـــد.«۲۶ کـــه درســـت 
۶. انقالب گـــری، یعنـــی آمـــوزش 
ح: این کـــه  بـــه هنـــگام بـــا طـــر
آیـــا آمـــوزش حـــوزوی، همـــان 
آمـــوزِش مســـیر نهضـــت اســـالمی 
حوزه  هـــای  آمـــوزش  آیـــا  یـــا  و 
آمـــوزش  همـــان  علمیـــه، 
انقالبـــی و تـــداوم راه انقالبیـــون 
بـــرای  اســـت  الزم  می باشـــد؟ 
محورهایـــی  پاســـخ  یافتـــن 

همچـــون:
الـــف( آمـــوزش حـــوزوی چیســـت 

و موضوعـــش چـــه می  باشـــد؟
چـــه  حـــوزوی  مدرســـان  ب( 
داشـــته  بایـــد  مختصاتـــی 

؟ شـــند با
چـــه  حـــوزوی  آموزش گیـــران  و  طلبه  هـــا  ج( 

باشـــند؟ داشـــته  بایســـتی  گی  هایـــی  ویژ
د( روش  های آموزش چه می  باشند؟ 

هــــ( هـــدف از آمـــوزش طـــالب چیســـت؟ مـــورد بررســـی 
گیرنـــد؛ امـــا بـــه خاطـــر طوالنـــی  نشـــدن  کنـــکاش قـــرار  و 
ــاد شـــده فقـــط  ــای یـ ــان محورهـ ــتار، از میـ ایـــن نوشـ
بررســـی  را  علمیـــه  حـــوزه  آمـــوزش  اهـــداف  محـــوِر 
کـــرد تـــا بـــه واســـطه آن، جایـــگاه و موقعیـــت  خواهیـــم 
رویکـــرد انقالبی  گـــری در مواجهـــه بـــا رونـــد تغییـــر و 

ــردد. گـ ــفاف  تر  ــول شـ تحـ

اهـــداف آمـــوزش حوزه  هـــای علمیـــه، چـــه در دوران 
پهلـــوی یـــا دوران شـــکل  گیری انقـــالب و انقالبی  گـــری 
انقالبیون و چه در زمان اســـتقرار جمهوری اســـالمی، 
در برخـــی مـــوارد مشـــترک اســـت؛ البتـــه بعـــد از انقـــالب 
کـــه  اســـالمی مـــواردی نیـــز بـــه آن افـــزوده شـــده اســـت 
از  نشـــانگر تمایـــز مقاطـــع مختلـــف باشـــد. برخـــی 
ـــه انقالبیـــون حوزه هـــای  ک اهـــداف علمـــی و آموزشـــی 
شـــکل  گیری  دوران  در  علمیـــه 
دوران  یـــا  اســـالمی  انقـــالب 
پهلـــوی آن را دنبـــال می  کردنـــد، 

عبـــارت بـــود از:
۱. حـــوزه بایـــد مهم تریـــن پایـــگاه 
محکـــم اســـالم در برابـــر حمـــالت، 
کـــــــــــــج روی  هایی  انحرافـــــــات و 
اهـــل جمـــــــــــود،  تفکـــر  ماننـــد 
ــانیون  ــا، روحــــــــــ مقدس نماهـــــ

وابســـته و تحجرگراهـــا باشـــد؛ 
حوزویـــان  و  علمیـــه  حـــوزه   .۲
غمشـــان،  و  هـــّم  تمـــام  بایـــد 
آن هـــم بـــدون دخـــل و تصـــرف، 
ــرام  ــالل و حـ ــائل حـ ــج مسـ ترویـ

اهــــــداف آمــــــوزش حـــوزه  هـــای 
علمیه، چه در دوران پهلوی 
یــا دوران شکل  گیری انــقــاب و 
انــقــابــی  گــری انــقــابــیــون و چه 
در زمــــان اســـتـــقـــرار جــمــهــوری 
ــی، در بـــرخـــی مـــــوارد  ــ ــامـ ــ اسـ
ــبــتــه بــعــد از  مــشــتــرک اســــت؛ ال
ــواردی نیز  ــ ــی مـ ــام ــاب اس ــق ان
ــده اســـت که  بــه آن افـــــزوده شـ
مختلف  مقاطع  تمایز  نشانگر 

باشد. 
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الهـــی باشـــد؛ 
۳. مجاهـــدت علمـــی بـــا وجـــود 
و  فـــراوان  دشـــواری  های 
امکانـــات انـــدک، بایـــد دنبـــال 
پیـــروزی  از  بعـــد  امـــا  شـــود. 
انقـــالب و اســـتقرار جمهـــوری 
بـــر  عـــالوه  ایـــران،  اســـالمی 
اهـــداف  پیشـــین،  اهـــداف 

همچـــون:  را  دیگـــری 
الـــف( حوزویـــان بایـــد مطلـــع و 
مســـلط بـــر علـــوم روز باشـــند؛ 
و  تبویـــب  در  بایـــد  بنابرایـــن 
تنقیـــح علـــوم قرآنـــی و ســـنت 
)عهـــم(  معصومـــان  ســـیره  و 
دقـــت الزم را داشـــته باشـــند تـــا 
از دانش  هـــا و علـــوم غیررایـــج در 

حوزه  هـــا فاصلـــه نگیرنـــد؛ 
ســـرایت  از  مراقبـــت  ب( 
الیه  هـــای تفکـــر اهـــل جمـــود 

جـــوان؛  طـــالب  بـــه 
بـــه  بـــه حکومـــت،  ج( توجـــه 
فقـــه  عملـــی  فلســـفه  عنـــوان 
زندگـــی  زوایـــای  تمامـــی  در 

؛ یت بشـــر
د( پیاده کـــردن اصـــول محکـــم فقـــه در عمـــل فـــرد 
جامعـــه،  معضـــالت  بـــه  پاســـخ گویی  و  جامعـــه  و 
ــد  ــون بتواننـ ــا انقالبیـ ــد تـ ــال می  کردنـ ــون دنبـ انقالبیـ
این  کـــه  بـــرای  یابنـــد.  دســـت  آرمان  هایشـــان  بـــه 
مشـــخص شـــود تـــا چـــه انـــدازه اهـــداف پیش  گفتـــه، 
ـــق  ـــه تحق ـــای علمی ـــی در حوزه  ه ـــرد انقالب ـــرای رویک ب
یافتـــه اســـت، بهتـــر این کـــه بـــا تشـــریح موانـــع بـــه پاســـخ 

ــویم. نزدیـــک شـ

تشریح موانع
و  رســـالت  ماحصـــِل  گـــر  ا
مســـئولیِت حوزه  هـــای علمیـــه 
و  رهنمودهـــا  مبنـــای  بـــر 
خمینـــی،  امـــام  دیدگاه  هـــای 
اســـناد  و  تقلیـــد  مراجـــع 
ســـند  همچـــون  باالدســـتی  ای 
چشـــم انداز حوزه  هـــای علمیـــه، 
مصـــوب ۱۳۹۵ را در پرتـــو تبییـــن 
تربیـــت،  و  تعلیـــم  تفســـیر،  و 
تبلیـــغ، دعـــوت و دفـــاع از دیـــن، 
اقامـــه دیـــن در ابعـــاد فـــردی و 
اجتماعـــی، آن هـــم بـــر پایـــه فقـــه 
آن وقـــت  بدانیـــم،  اهل بیـــت 
می  گـــردد  ح  مطـــر ســـؤال  ایـــن 
کـــه حوزه  هـــای علمیـــه مســـتقر 
ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  در 
ــرِد  ــداف رویکـ ــق اهـ جهـــت تحقـ
انقالبـــی بـــا چـــه موانعـــی در ســـطح 
آموزشـــی، اجتماعـــی و سیاســـی 
ــن  ــخ ایـ ــد؟ پاسـ ــه می  باشـ مواجـ
کـــه رویکـــرِد انقالبـــی در  اســـت 
موانـــع  بـــا  علمیـــه  حوزه  هـــای 
ســـنگین زیـــر مواجـــه بـــوده اســـت؛ موانعـــی هم چـــون:

۱. بازبـــودن تفکـــر روحانیـــون وابســـته، مقدس نمـــا 
ــا  ــیوه داده تـ ــر شـ ــا تغییـ ــه تنهـ کـ ــرا؛ تفکـــری  و تحجرگـ
گـــردد؛  منجـــر بـــه ســـرایت تفکـــر آنـــان بـــه طـــالب جـــوان 
۲. حرکـــت اســـتعماری در القـــای شـــعار جدایـــی دیـــن 

از سیاســـت؛
۳. غرق شـــدن حوزه  هـــای علمیـــه در احـــکام فـــردی 
و عبـــادی و غفلـــت از احـــکام اجتماعـــی، اقتصـــادی 

ـــالم؛  ـــی اس و سیاس
در  روحانیـــون  دخالـــت  عـــدم  ایـــده  پذیرفتـــن   .۴

ــِل رســــــالــــــت و  ــ ــصـ ــ ــاحـ ــ گــــــــر مـ ا
مسئولیِت حوزه  های علمیه بر 
مبنای رهنمودها و دیدگاه  های 
امـــام خمینی، مــراجــع تقلید و 
اســنــاد بــاالدســتــی  ای همچون 
ســنــد چـــشـــم انـــداز حـــوزه  هـــای 
علمیه، مصوب ۱3۹۵ را در پرتو 
تبیین و تفسیر، تعلیم و تربیت، 
تبلیغ، دعــوت و دفــاع از دین، 
ــردی و  ــ ــن در ابــعــاد ف اقــامــه دیـ
اجــتــمــاعــی، آن هـــم بــر پــایــه فقه 
ــم، آن وقــــت  ــیـ ــدانـ اهـــل بـــیـــت بـ
ح مـــی  گـــردد  ایــــن ســـــؤال مـــطـــر
کــه حـــوزه  هـــای علمیه مستقر 
ــران  در جــمــهــوری اســـامـــی ایـ
جــهــت تحقق اهــــداف رویــکــرِد 
انقابی با چه موانعی در سطح 
آمــوزشــی، اجتماعی و سیاسی 

مواجه می  باشد؟
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؛  ســـت سیا
و  ظواهـــر  شـــمردن  فضیلـــت  و  تقدس نمایـــی   .۵

اجتماعـــی؛ انـــزوای  و  گوشه نشـــینی  مظاهـــر 
۶. اختـــالف میـــان روحانیـــان متعهـــد و اصیـــل در 

سیاســـی؛ جناح بندی  هـــای  قالـــب 
کلی و بلندمدت  ۷. فراموش کردن و غفلت از اهداف 

انقالب و محصورشدن در امکانات موجود؛
۸. غفلت از نیازها و تحوالت آینده.۲۷ 

از میـــان مـــوارد هشـــت گانه یـــاد شـــده فقـــط بـــه یـــک 
کلـــی  مـــورد، یعنـــی »فراموش کـــردن و غفلـــت از اهـــداف 
و بلندمـــدت انقـــالب و محصورشـــدن در امکانـــات 

موجـــود« آن هـــم بســـیار اجمالـــی  اشـــاره می  کنیـــم:
کـــه حـــوزه علمیـــه قـــم بـــرای افـــق ۱۴۰۴  چشـــم اندازی 
کـــرده اســـت، این کـــه حـــوزه علمیـــه نهـــادی  تدویـــن 
خواهـــد بـــود متعالـــی، مرجـــع نهادهـــای همســـو، 
گیـــر در ســـطح  ـــرای مخاطبـــان، فرا مؤثرتریـــن اســـوه ب
ملـــی، پاســـخ گو و نقش آفریـــن در ســـطح بین  الملـــل 
و پیشـــرو در ارائـــه جامـــع، متقـــن و فاخـــر دیـــن و 
مکتـــب اهل بیـــت؟مهع؟. ایـــن نهـــاد بـــرای تحقـــق ایـــن 
کالِن حوزه را در ۱۷ بند و  چشـــم انداز، سیاســـت  های 
کالن را در ۹ بند و با تشریح و تفصیل هریک  اهداِف 
که نکات  کرده اســـت  از آن ها  در ســـال ۱۳۹۵ تدوین 
ــادآور  ــته و یـ ــدی را در آن نگاشـ ــب و مفیـ ــیار جالـ بسـ
کـــه آمـــده، ایـــن  کالنـــی  شـــده  اند؛ مثـــاًل یکـــی از اهـــداف 
اســـت: حضـــور فعـــال و مؤثـــر و برجســـته در عرصه  هـــای 
فرهنگـــی و تمدنـــی در ســـطح بین الملـــل بـــا اقدامـــات 
راهبـــردی  ای همچـــون شناســــایی و منطقه بنـــدی 
گی  هـــای  ویژ گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  جوامـــع  تبلیغـــی 
را  گرچـــه ســـندی  ا فراملـــی.۲۸  مناطـــق، در ســـطح 
ــم انداز  ــند چشـ ــوان سـ ــا عنـ ــم بـ ــه قـ ــوزه علمیـ ــه حـ کـ
ــی،  ــی مقتدایـ ــای مرتضـ ــا امضـ ــه بـ ــای علمیـ حوزه  هـ
دبیـــر شـــورای عالـــی حـــوزه علمیـــه قـــم۲۹ مصـــوب و 
کـــه ایـــن ســـند  کـــرد، ولـــی بحـــث ایـــن اســـت  منتشـــر 

ــه  ــوزه علمیـ ــت و حـ ــده اسـ ــی شـ ــدازه عملیاتـ ــه انـ چـ
خـــود را محصـــور در امکانـــات موجـــود نکرده  انـــد، 
کـــه الزم اســـت بـــا آمـــار و ارقـــام و  بحثـــی اســـت جـــدی 
کیفـــی بـــه آن هـــا پرداختـــه شـــود؛  کّمـــی و  بـــا تحقیقـــات 
ــود،  ــاهده وضعیـــت موجـ ــا مشـ ــال و بـ ــه اجمـ ــی بـ ولـ
کـــه حـــوزه علمیـــه اهـــداف اساســـی  گفـــت  می  تـــوان 
کنـــاری نهـــاده و بـــه مـــوارد بســـیار  کالن خـــود را بـــه  و 
کـــه  جزئـــی پرداختـــه اســـت؛ آن  هـــم بـــا ایـــن توجیـــه 

بیشـــتر از ایـــن امکانـــات نداریـــم.
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جهت گیری هـــای  و  »انقالبی گـــری  موضـــوع  بـــا  گفت وگـــو، 
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