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دانشگاه شهید بهشتی
بــرای فهــم ابعــاد و زوایــای مفهومــی »حــوزه انقابــی« ابتــدا بایــد بــه چیســتی مفهوم 
ــودن  ــوزوی ب ــی، ح ــوزه انقاب ــزء ح ــک ج ــم. ی ــی می پردازی ــوم انقاب ــد مفه ــوزه و بع ح
کــه هیــچ ســنخیتی بــا فکــر و رفتــار حــوزه پیــدا  کــه براســاس آن هــر فکــر و رفتــاری  اســت 
اولیــن  بنابرایــن  ج می شــود.  بــودن خــار از دایــره مفهومــی حــوزوی   

ً
نکنــد، قاعدتــا

کــه  کــه فکــر و یــا رفتــاری بــا حــوزه انقابــی نســبت پیــدا می کنــد  گــی ایــن اســت  ویژ
ارتبــاط معنــاداری بــا حــوزوی بــودن داشــته باشــد تــا در دایــره مفهــوم حــوزوی قــرار 
کــه نیــاز بــه ایضــاح مفهومــی دارد، انقابــی اســت، یعنــی فکــر و رفتــاری  گیــرد. واژه دیگــر 

کنــد. گیــرد و ســنخیت پیــدا  ــا انقــاب در نســبت معنــاداری قــرار  کــه ب
کــه نســبت بــا دیــن پیــدا  کــه حــوزه از آن  جــا  گفــت  در تعریــف مفهــوم حــوزه می تــوان 
کــه ابعــاد ســه گانه دیــن، یعنــی بخــش بــاور، ارزش و الزام)بایــد و  می کنــد، امــری اســت 
نبایدهــا یــا همــان احــکام( در فکــر و اندیشــه حــوزه وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن 
کــه در دین شناســی وجــود دارد، در حــوزه هــم بایــد وجــود داشــته  ســه الیه ای 
کــه  ــی از دیــن  ــه باورهــا و اعتقادات ک باشــد. پــس فکــری، حــوزوی اســت 
حــوزه آن هــا را نمایندگــی می کنــد؛ چــه از نظــر ارزشــی بــه همــان 
رفتــار  و  عمــل  در  و  باشــد  داشــته  اعتقــاد  دینــی  ارزش 
ــی  ــی عین ــد و تجل ــد باش ــکام را پایبن ــان اح هم
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کنــد. بنابرایــن مقومــات فکــری و فرهنگــی حــوزه چیــزی  پیــدا 
ــه  ــان س ــی هم ــت؛ یعن ــن نیس ــی دی ــری و فرهنگ ــات فک ــز مقوم ج
کــه باعــث  الیــه در این جــا هــم لحــاظ می شــود. امــا آن چیــزی 
کنیــم، بحــث عقانیــت  می شــود ایــن را از دیگــر جریان هــا جــدا 

ــه در ادامــه اشــاره می شــود. ک اســت 

مفهوم انقابی بودن
ــی  ــار انقالب ــر و رفت ــی فک ــودن بازنمای ــی ب ــای انقالب مؤلفه ه
کنــد. اولیــن  گــی خودنمایــی  کــه چنــد ویژ به گونــه ای اســت 
بحــث  بــه  بــودن، اعتقــاد  انقالبــی   رفتــاری   و  فکــری  گــی  ویژ
اســت. بدیــن  اجتماعــی  عرصــه  در  سیاســت  و  دیــن  پیونــد 
فــردی  عرصــه  بــه  تنهــا  دیــن  ســه گانه  الیه هــای  کــه  معنــا 
ختــم نمی شــود، بلکــه در عرصــه اجتماعــی هــم امتــداد دارد. 

کســانی رویکــرد فردگرایانــه بــه دیــن داشــته باشــند قاعدتــًا از فکــر انقالبــی فاصلــه می گیرنــد. ایــن  گــر  بنابرایــن ا
گــی فکــر انقالبــی اســت و براســاس چنیــن نگاهــی رفتــار هــم شــکل می گیــرد. اولیــن ویژ

کــه دیــن داری سیاســی و اجتماعــی بــا چــه هــدف  مؤلفــه دوم از پاســخ بــه ایــن پرســش حاصــل می  شــود 
و نگرشــی می خواهــد در زندگــی سیاســی و اجتماعــی محقــق شــود؟ بــه عبــارت دیگــر، رویکــرد مــا بــه تحقــق 
دیــن داری در زندگــی سیاســی و اجتماعــی چیســت؟ رویکــرد انقالبــی معتقــد اســت بــدون تغییــرات زیربنایــی 
نمی تــوان فکــر دیــن داری سیاســی و اجتماعــی در زندگــی را جــاری 
کــرد. بنابرایــن رویکــرد اصالحــی صــرف را نمی تــوان رویکــرد انقالبــی 
زمانــی  اجتماعــی  و  سیاســی  دیــن داری  دیگــر،  عبــارت  بــه  نامیــد. 
کــه زیــر ســاخت های ایــن نــوع نــگاه بــه دیــن  تحقــق پیــدا می کنــد 
در عرصــه زندگــی سیاســی و اجتماعــی نیــز فراهــم شــود، یعنــی بایــد 
در  را  دیــن داری  فکــر  کــه  ســازمان  هایی  و  نهادهــا  در  را  تحــوالت 
زندگــی سیاســی و اجتماعــی پــی می  گیرنــد، بــه ســرانجام رســاند و بــه 
ــرد. رویکــرد  ک ــا آن تأســیس  تعبیــری، نهادهــای سیاســی متناســب ب
انقالبــی بایســتی دیــدگاه ســلبی و هــم نــگاه ایجابــی داشــته باشــد، 
یعنــی وضعیــت موجــود را ســلب می کنــد امــا بــه جــای آن نگاهــی 
ــع  ــا وض ــه تنه ــی ن ــوزه انقالب ــی ح ــد. یعن ح می کن ــر ــم مط ــی را ه ایجاب
ناخوشــایند موجــود را درمی  انــدازد بلکــه بــا نــگاه ایجابــی، خــود را 
مســئول ارائــه الگویــی بــرای زندگــی سیاســی و اجتماعــی دینــی مــی-

انقالبــی  نــگاه  کــه  اســت  ایــن  گــی  ویژ دومیــن  بنابرایــن   شناســاند. 
کــه وارد حــوزه ایجــاب و عرصــه نهادســازی متناســب و  نگاهــی اســت 

می شــود. هــم  الزم  زیرســاخت های 
کــه بعــد  مؤلفــه ســوم و بااهمیــت در بحــث انقالبــی ایــن اســت 
از بررســی نهادســازی و ایجــاد ســاختارهای متناســب، ایــن نهادهــا 

در تعریف مفهوم حوزه می توان 
کـــه حـــــوزه از آن  جـــــا که  گــفــت 
ــا دیـــن پــیــدا مــی کــنــد،  نــســبــت ب
ــری اســـت کــه ابــعــاد سه گانه  امـ
دیــن، یعنی بخش بـــاور، ارزش 
و الزام)باید و نبایدها یا همان 
احکام( در فکر و اندیشه حوزه 

وجود داشته باشد.

ــکــرد انــقــابــی معتقد است  روی
بــــــدون تـــغـــیـــیـــرات زیــربــنــایــی 
ــر دیــــــــن داری  ــکـ ــوان فـ ــ ــی ت ــ ــم ــ ن
سیاسی و اجتماعی در زندگی 
کــرد. بنابراین رویکرد  را جــاری 
اصـــاحـــی صـــرف را نــمــی تــوان 
ــرد انـــقـــابـــی نـــامـــیـــد. به  ــکــ ــ روی
عــــبــــارت دیــــگــــر، دیــــــــن داری 
ســیــاســی و اجــتــمــاعــی زمــانــی 
ــیـــدا مــی کــنــد کـــه زیــر  تــحــقــق پـ
ســاخــت هــای ایــن نــوع نگاه به 
دین در عرصه زندگی سیاسی و 

اجتماعی نیز فراهم شود
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چــه نســبتی بــا شــرایط جدیــد در دوران معاصــر پیــدا می کننــد. آیــا 
کــه بایــد احیــا شــوند  گذشــته اســت  ایــن نهادهــا، همــان نهادهــای 
عرصــه  در  دیــن  اجــرای  بــرای  متناســبی  نهادهــای  می  بایســت  یــا 
گذشــته  زندگــی اجتماعــی ســاخته شــود؟ یعنــی احیــای نهادهــای 
کفایــت می کنــد یــا آن  کــه ســاخت نهادهــای جدیــد و متناســب هــم 
الزم اســت؟ بنابرایــن فکــر انقالبــی، معتقــد اســت تحقــق دیــن در 
جدیــد، مســتلزم  نهادهــای  طریــق  از  اجتماعــی  و  سیاســی  زندگــی 
اســتفاده از دســت آوردهای عقــل بشــری و اســتفاده از تجــارب موفــق 
تــداوم ســنت در زمینــه  نهادســازی می  باشــد، یعنــی  بشــری بــرای 
کــه زندگــی  گفــت  و زمانــه جدیــد. در توضیــح آن می تــوان این گونــه 
کــه  جدیــد، اقتضائــات خــاص و ســاختارهای جدیــدی را می طلبــد 
فکــر انقالبــی می بایســت نهادهــای مــورد نیــاز را مرتــب بازســازی و 
کــه  گــر دیدگاهــی وجــود داشــت  کنــد. پــس ا متناســب بــا شــرایط زمانــه 

ــت. ــی نیس ــر انقالب ــگاه و فک ــن ن ــن ای ــه یقی ــد، ب کن ــظ  ــازی حف ــر و بازس ــدون تغیی ــا را ب نهاده
حــوزه  کــرد:  تعریــف  این گونــه  می تــوان  برشــمردیم  کــه  شــاخصه هایی  بــا  را  انقالبــی  حــوزه  بنابرایــن 
ــا  ــگاه فکــر حــوزوی ب کــه از پای کــه توســط حوزویانــی ارائــه و شــکل می گیــرد  انقالبــی، آن فکــر و عملــی اســت 
کارآمــد، دیــن را در  مختصــات پیش  گفتــه،  متناســب بــا نیازهــا وشــرایط جدیــد از مســیر نهادســازی های 

زندگــی سیاســی و اجتماعــی جــاری می  ســازد و مرجعیــت دیــن 
را در زندگــی سیاســی و اجتماعــی تحقــق می  بخشــد.

عقانیت سیاسی حوزه
بــا توجــه بــه تعریــف حــوزه انقالبــی، چنیــن نگاهــی در زندگی 
سیاســی و اجتماعــی مبتنــی بــر عقالنیــت اســت، یعنــی رســالتی 
ــت  ــی عقالنی ــر نوع ــی ب ــود دارد، مبتن ــگاه وج ــوع ن ــن ن ــه در ای ک
اســت، امــا این  کــه چــرا چنیــن عقالنیتــی الزم اســت، درپاســخ 
کــه می خواهــد در زندگــی سیاســی  گفــت: الزمــه هــر فکــری  بایــد 
اســت،  عقالنیــت  کنــد،  پیــدا  خارجــی  تحقــق  اجتماعــی  و 
کــه بــدون عقالنیــت نمی تــوان وارد چارچــوب فکــری  به طــوری 
کــه  جدیــدی شــد. عقالنیــت سیاســی حــوزه، مؤلفه هایــی دارد 

بــه برخــی از آن  هــا اشــاره می کنیــم:
۱. عقالنیــت دینــی: ایــن عقالنیــت دین مــدار اســت، یعنــی 
کــه ایــن عقالنیــت،  حــد و مــرزش بــا عقالنیــت دیگــر ایــن اســت 
ــی  ــت و هماهنگ ــدار اس ــت دین م ــه عقالنی ــت بلک ــکوالر نیس س
عقــل  دیگــر،  عبــارت  بــه  اســت.  پذیرفتــه  را  دیــن  بــا  عقــل 
ســازگاری بــا دیــن دارد و ایــن ســازگاری را بــه عنــوان یــک اصــل 
اســالمی در مبانــی معرفت شــناختی بــه رســمیت می شناســد، 

ــوزه انــقــابــی را با  بــنــابــرایــن حــ
برشمردیم  که  شاخصه هایی 
کــرد:  مــی تــوان این گونه تعریف 
حــوزه انقابی، آن فکر و عملی 
ــه تـــوســـط حــوزویــانــی  ــت کـ ــ اس
ــه از  ــه و شــکــل مـــی گـــیـــرد کـ ــ ــ ارائ
پایگاه فکر حوزوی با مختصات 
ــاســـب بــا  ــنـ ــتـ پـــیـــش  گـــفـــتـــه،  مـ
از مسیر  نیازها وشرایط جدید 
دین  کــارآمــد،  نهادسازی های 
را در زندگی سیاسی و اجتماعی 
و مرجعیت  مـــی  ســـازد  جــــاری 
دیــــن را در زنـــدگـــی ســیــاســی و 

اجتماعی تحقق می بخشد.

تـــــمـــــایـــــز حــــــــــــوزه انــــقــــابــــی 
ــزی و  ــ ــیـ ــ ــرهـ ــ ــت پـ ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ بـــــــا سـ
ســیــاســت گــریــزی را مـــی تـــوان 
گر  کــه ا کــرد  ایــن گــونــه مشخص 
تا  از ســیــاســت پــرهــیــزی  طیفی 
کنیم،  ســیــاســت زدگــی تــرســیــم 
در میانه آن حــوزه انقابی قرار 

می گیرد
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عقالنیــت  حــوزه  در  سیاســی  عقالنیــت  گــی  ویژ اولیــن  پــس 
اســت؛ دین مــداری 

۲. عقالنیــت اجتهــادی: ایــن عقالنیــت مبتنــی بــر رویکــرد 
اجتهــادی و بــه عبــارت دیگــر، عقــل اجتهــادی اســت، یعنــی 
همــان  بــه  ناظــر  متن محــوری  ایــن  و  اســت  متن محــور 
ــگاه  ــر ن ــگاه آن مبتنــی ب گــی اول اســت. ولــی ن دین مــداری ویژ

می شناســد؛ رســمیت  بــه  را  اجتهــاد  و  اســت  اجتهــادی 
 ۳. عقالنیــت تدبیرگــرا: ایــن نــوع عقالنیــت بــا تدبیــر جامعــه، 
ــرار می کنــد، و در پــی آن  سیاســت و زندگــی جمعــی پیونــد برق
ــا دیــن را در زندگــی جمعــی و سیاســی تحقــق بخشــد.  اســت ت
اجتهــادش  کــه  اســت  ایــن  نگاهــی  چنیــن  پیامــد  بنابرایــن 
نوعــی اجتهــاد سیاســی و فــردی نیســت، بلکــه اجتهــاد جمعــی 
اســت و نــگاه بــه جمــع و زندگــی جمعــی دارد. بــه نظــر می رســد 
سیاســی  عقالنیــت  اساســی  گی هــای  ویژ گــی،  ویژ ســه  ایــن 
حــوزه اســت. پــس فکــر و رفتــار حوزویــان در چارچــوب یــک 
گــی دارد:  عقالنیتــی شــکل می گیــرد و ایــن عقالنیــت ســه ویژ

کــه اشــاره شــد. دین مــداری، اجتهادمحــور و تدبیرگرایانــه 

نسبت سیاست پرهیزی و سیاست گریزی با حوزه انقابی
ــر  گ ــه ا ک ــرد  ک ــخص  ــه مش ــوان این گون ــت گریزی را می ت ــت پرهیزی و سیاس ــا سیاس ــی ب ــوزه انقالب ــز ح تمای
کنیــم، در میانــه آن حــوزه انقالبــی قــرار می گیــرد، یعنــی  طیفــی از سیاســت پرهیزی تــا سیاســت زدگی ترســیم 
کامــاًل سیاســت پرهیز تــا سیاســت زده  کــه طیفــی از افــراد  گفــت  از جریان هایــی در حــوزه می تــوان ســخن 
کــه چگونــه  را شــامل می  شــود؛ درمیانــه آن، حــوزه انقالبــی قــرار می گیــرد. امــا ایــن پرســش پیــش می آیــد 
کنــد؟ بــه نظــر  مــرز میــان سیاســت زدگی و سیاســت پرهیزی مشــخص می شــود تــا حــوزه انقالبــی معنــا پیــدا 

کــه بــه آن اشــاره می شــود. کــرد  ــا یــک شــاخص می تــوان ایــن مرزبنــدی را تعریــف  می رســد ب
کــه چــون آن  گذشــت، در یک ســوی ایــن طیــف، سیاســت پرهیزی اســت، بــه ایــن معنــا  کــه  همان گونــه 
گرایشــی بــه سیاســت و زندگــی سیاســی و مشــارکت در سیاســت  ســه مؤلفــه عقالنیــت را نــدارد. لــذا هیچ گونــه 
کــه نمایندگــی از دیــن می کنــد؛  کســی  از منظــر دیــن را نمی پذیــرد، خــودش بــه عنــوان یــک دین مــدار و 
کنــون ایــن مشــارکت  گرایشــی بــه مشــارکت نــدارد، ا رســالتی در زندگــی اجتماعــی خویــش قائــل نیســت و هیــچ 
کــه بخواهــد از سیســتم و  کنــد یــا از نــوع حمایتــی باشــد  چــه از نــوع اجرایــی باشــد و خــودش بخواهــد فعالیــت 
کامــاًل در نوعــی نــگاه منــزوی و جــدای از  کنــد یــا حتــی دارای خاســتگاه و نقــش نظارتــی باشــد  نظــام حمایــت 
گرایشــی بــه مشــارکت در زندگــی  کــه بــه سیاســت چنیــن تلقــی ای دارنــد و  سیاســت بــه ســر می بــرد. حوزویانــی 
گــره نمی خــورد. حتــی ممکــن اســت  سیاســی ندارنــد، عقالنیــت دین مداری شــان در الیــه ســوم بــا سیاســت 
عقالنیتشــان اجتهــادی هــم باشــد، یعنــی قائــل بــه عقالنیــت دین مــدار اجتهــادی باشــند، امــا تــداوم آن را 
در زندگــی سیاســی و اجتماعــی نمی پذیرنــد و نــگاه تدبیــری ندارنــد. بنابرایــن سیاســت پرهیز می شــوند و در 

آغــاز ایــن طیــف قــرار می گیرنــد.

این عقانیت، سکوالر نیست 
ــدار  ــ ــن م ــ ــه عــقــانــیــت دی ــک ــل ب
است و هماهنگی عقل با دین 
ــه عــبــارت  را پــذیــرفــتــه اســـت. ب
گـــاری بــا دیــن  دیــگــر، عــقــل ســـاز
گاری را به عنوان  دارد و این ساز
ــل اســـامـــی در مبانی  یـــک اصـ
رسمیت  بــه  معرفت شناختی 
گی  می شناسد، پس اولین ویژ
عــقــانــیــت ســیــاســی در حـــوزه 

عقانیت دین مداری است؛
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انتهــای طیــف، بــر عکــس سیاســت گریزی اســت، یعنــی نســبت 
کنــد بــه  بــه این  کــه بخواهــد عقالنیــت دین مــداری را وارد سیاســت 
حاصــل  نگاهــی  چنیــن  وقــت  چــه  امــا  می انجامــد.  سیاســت زدگی 
کــه رویکــرد ایــن دســته  گفــت: زمانــی  می شــود؟ درپاســخ می تــوان 
از  یعنــی  باشــد،  افراطــی  رویکــردی  سیاســت،  بــه  دیــن  حــدود  در 
گــردد. نقطــه میانــه طیــف، یعنــی حــوزه  ج  آن حالــت اعتــدال خــار
بــه  می شــود،  ج  خــار ایــن  از  اســت،  اعتدالــی  نقطــه  کــه  انقالبــی 
کردیــم، بــه مشــارکت  کــه اشــاره  کــه مؤلفه هــای ســه گانه  ای  این معنــا 
معتــدل و عقالنــی می  انجامــد و رویکــرد افراطــی بــه خــود نمی گیــرد 
ج نمی شــود. در غیــر ایــن صــورت دیگــر  و از مســیر عقالنــی اش خــار
کــه  نــه عقالنیــت دین مــدار را دارد و نــه عقالنیــت اجتهــادی؛ چــرا 
ــدارد. بنابرایــن هــرگاه از  ــای عقالنیــت حضــور ن در رویکــرد افراطــی، پ
کامــاًل  گرایــش  گرفتــه شــود بــا یــک رویکــرد و  آن ســه مؤلفــه فاصلــه 
کــه همــه چیــز  افراطــی و رادیــکال بــه سیاســت روبــه  رو خواهیــم بــود 
منطبــق  آن  بــا  را  خــودش  رفتارهــای  و  می بینــد  عینــک  یــک  بــا  را 
ــوزه  ــد، ح ــاره ش ــدان اش ــه ب ک ــدی  ــن مرزبن ــه ای ــه ب ــا توج ــازد. ب می س
کــه عقالنیــت دین مــدار، اجتهــاد تدبیــری را  انقالبــی، حــوزه ای اســت 
کــه همــان مبنــای  بــا یــک نــگاه معتــدل در زندگــی سیاســی و اجتماعــی وارد می کنــد، برخــالف سیاســت زدگی 
فکــری را دارد ولــی رویکــردش افراطــی می شــود و از عقالنیــت فاصلــه می گیــرد و نمی تــوان آن را در چارچــوب 
عقالنیــت سیاســی حــوزه قــرار داد. بنابرایــن سیاســت زدگی و سیاســت پرهیزی از ایــن چارچــوب از عقالنیــت 

سیاســی در حــوزه انقالبــی فاصلــه می گیــرد.

حوزه؛ سیاست زدگی، سیاست گریزی و سیاست پرهیزی
گرفتــه شــود،  ــان غالــب در نظــر  کنیــم، یعنــی جری ــگاه  کنونــی حــوزه ن کّمــی بــه وضعیــت  ــر بــه صــورت  گ ا
ــه در درون ایــن سیســتم طــی  ک ــه ورودی و خروجــی دارد و فراینــدی  ک حــوزه علمیــه ماننــد یــک سیســتم 
می شــود، فــرد آمــوزش می بینــد و ســال ها در حــوزه بــه تحصیــل می پــردازد امــا در اوایــل تحصیــل بیشــتر 
کــه می گــذرد بــا انباشــته  شــدن دانــش  ورودی هــا بــه ســمت سیاســت زدگی حرکــت می کننــد و بعــد از مدتــی 
گرایــش می یابنــد. امــا متأســفانه  گاهی  شــان بــه نوعــی عقالنیــت تدبیــری دســت یافتــه، بــه حــوزه انقالبــی  و آ
کلــی همیــن طیف- کهن ســالی می رونــد ســویه سیاســت پرهیزی پیــدا می کننــد. بنابرایــن بــه طــور  هــر چــه بــه 

کــه  گــر پرســش شــود  کنونــی ا ــا وضعیــت  ــذا ب کــرد. ل کنونــی حــوزه ترســیم  بنــدی را می تــوان بــرای وضعیــت 
کــه طیــف بیشــتری بــه حــوزه انقالبــی تمایــل دارنــد.  گفــت  بدنــه میان ســال حــوزه چگونــه اســت، می  تــوان 
کهن ســال حــوزه  نســل جــوان حــوزه یــک مقــدار فاصلــه می گیرنــد و در سیاســت زدگی قــرار می گیرنــد و نســل 
گونــی بــه سیاســت پرهیزی دچــار می شــوند. یکــی از  گونا کــه ســال ها تجــارب بیشــتری دارنــد، بــه دالیــل 
کــه ایــن خــود  دالیــل جامعه شــناختی چنیــن وضعیتــی، تحــوالت سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران اســت 
کــه  تأثیرگــذار بــوده اســت. ازایــن رو عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی و تجربــه جمهــوری اســالمی باعــث می شــود 
گــر بخواهــد آن اصالــت  کننــد. در چنیــن وضعیتــی حــوزه انقالبــی ا برخــی بــه ســمت سیاســت پرهیزی حرکــت 

این عقانیت، سکوالر نیست 
ــدار  ــ ــن م ــ ــه عــقــانــیــت دی ــک ــل ب
است و هماهنگی عقل با دین 
ــه عــبــارت  را پــذیــرفــتــه اســـت. ب
گـــاری بــا دیــن  دیــگــر، عــقــل ســـاز
گاری را به عنوان  دارد و این ساز
ــل اســـامـــی در مبانی  یـــک اصـ
رسمیت  بــه  معرفت شناختی 
گی  می شناسد، پس اولین ویژ
عــقــانــیــت ســیــاســی در حـــوزه 

عقانیت دین مداری است؛
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کیــد  ــودن خــود تأ ــر انقالبــی ب کنــد و هــم ب حــوزوی خویــش را حفــظ 
ــرو دارد. ــواری در پیش  کار دش ــد  کن

تمایل طاب جوان به سیاست زدگی
اســت  ایــن  دارد  وجــود  کــه  مشــکلی  مــا  جامعــه  در  به طورکلــی 
کــه مســیر دیــن داری اشــتباه اســت، یعنــی معمــواًل مــا دیــن داری 
را از احــکام و الزامــات دینــی شــروع می کنیــم و بعــد بــه ارزش هــا و 
ــود  ــروع می ش ــاور ش ــن داری از ب ــه دی ک ــی  ــم، در حال ــا می پردازی باوره
کــه بــاور  و در ادامــه بــه ســمت الزامــات حرکــت می کنــد. یعنــی زمانــی 
تقویــت شــود و بــه ارزش هــای دینــی پای بنــد باشــد خودبه خــود در 
عمــل و در زمینــه، الزامــات و رفتــار مبتنــی بــر شــریعت را می توانــد 
حرکــت  گونــه  واژ مــا  دیــن داری  مســیر  چــون  ولــی  دهــد،  ســامان 
می  باشــد. جنبه هــای  همین گونــه  نیــز  حــوزه  در  می کنــد، بنابرایــن 
کــه یــک طلبــه جــوان از آغــاز شــروع  فکــری و اعتقــادی  و تعالیمــی 
کــه بــا شــور  کافــی و قرارگرفتــن در ســنی  می کنــد بــه دلیــل تجربــه نا
کمتــر دچــار  و نشــاط همــراه هســت، می بایســت تقویــت  شــود، تــا 

شــود. سیاســت زدگی 
کــه بایــد نظــام آموزشــی  راهــکار تغییــر چنیــن وضعیتــی آن اســت 
ــه  ای انتخــاب  گون کتاب هــا و اســاتید حــوزه بــه  اعــم از  مــواد درســی، 
کــه آن ُبعــد فکــری و بینشــی مــورد نیــاز حــوزه انقالبــی بیشــتر  شــوند 
تقویــت شــود. در عیــن حــال تــالش شــود تــا از ورود زود هنــگام طــالب 
کننــد تــا چارچــوب حــوزه  کنش  هــای سیاســی پرهیــز شــود. بایــد آمــوزش و پختگــی بیشــتری پیــدا  جــوان بــه 

انقالبــی حفــظ شــود. در سیاســت پرهیزی هــم دو جنبــه وجــود دارد: 
از یــک ســو، بحــث حکومــت و تعامــل حکومــت بــا شــخصیت های 
حــوزوی و مراجــع اســت، بنابرایــن نــوع تعامــل دولــت بــا حکومــت 
می توانــد تأثیرگــذار باشــد. از ســوی دیگــر، در حــوزه مســئله مهمــی 
ــوزه  ــی در درون ح ــه عوامل ــه چ ــرد این ک گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ک
گرایــش بــه سیاســت پرهیزی  کــه باعــث می شــود ایــن افــراد  اســت 
کننــد. ایــن مســئله نیــاز بــه مطالعــه دارد و بحــث جامعــی بایــد  پیــدا 
ــد دو طــرف را مالحظــه  ــه بای ک ــه  ای  گون ــه  گیــرد، ب ــورت  ــاره آن ص درب
کــه ارائــه می شــود یــک ســویه اســت؛  کــرد، زیــرا معمــواًل تحلیل هایــی 
بــه  را  کار  هســتند، مشــکل  انقالبــی  حــوزه  بــه  وفادارتــر  کــه  کســانی 
کــه بــه ســمت سیاســت پرهیزی حرکــت می کننــد  گــردن حوزویانــی 
و  دولت هــا  ســوی  از  اتفاقــی  چــه  کــه  ندارنــد  توجــه  و  می اندازنــد 
کــه اینهــا بــه ایــن ســمت حرکــت می کننــد. از آن  حکومــت افتــاده 
کــه اپوزیســیون قــرار می گیرنــد و خیلــی مناســباتی  کســانی  طــرف هــم 

ــی، حـــــــوزه ای  ــ ــاب ــ ــق ــ حـــــــوزه ان
که عقانیت دیــن مــدار،  اســت 
اجتهاد تدبیری را بــا یــک نگاه 
مــعــتــدل در زنـــدگـــی ســیــاســی 
ــد،  ــن ــی ک م وارد  اجـــتـــمـــاعـــی  و 
ــاف ســـیـــاســـت زدگـــی که  ــرخـ بـ
همان مبنای فکری را دارد ولی 
رویــکــردش افــراطــی مــی شــود و 
و  می گیرد  فاصله  عقانیت  از 
نــمــی تــوان آن را در چــارچــوب 
ــوزه قــرار  عقانیت ســیــاســی حـ
سیاست زدگی  بــنــابــرایــن  داد. 
ایـــن  از  و ســـیـــاســـت پـــرهـــیـــزی 
چارچوب از عقانیت سیاسی 
در حــــــوزه انـــقـــابـــی فــاصــلــه 

می گیرد.

ــه مــا  ــعـ ــامـ بـــه طـــورکـــلـــی در جـ
ایــن  ــود دارد  ــ کــه وج مشکلی 
ــر دیـــــــن داری  ــی ــس ــه م ــ ــت ک ــ اسـ
 ما 

ً
اشتباه اســت، یعنی معموال

دین داری را از احکام و الزامات 
دیــنــی شـــروع می کنیم و بعد به 
ارزش هــا و باورها می پردازیم، 
ــن داری از بــاور  ــ در حــالــی کــه دی
ــه به  ــروع مــی شــود و در ادامــ شـ

سمت الزامات حرکت می کند.
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بــا نظــام ندارنــد، آن قســمت را پررنــگ می کننــد و می گوینــد: این هــا 
بــه خاطــر دولــت و حکومــت و مناســبات بــود و توجهــی بــه افــراد 

نمی کننــد. حــوزه 

آینده مطلوب حوزه انقابی
کــرد؟ از بیــن  چگونــه می تــوان آینــده حــوزه انقالبــی را ترســیم 
ــر اســت و  کدام  یــک مطلوب  ت کــه وجــود دارد،  آینده هــای محتملــی 
بایــد انتخــاب شــود؟ بــه نظــر می رســد پرســش نخســت یعنــی ترســیم 
کــه  گفــت  آینــده حــوزه مهم تــر اســت. در پاســخ ایــن پرســش بایــد 
ابتــدا بایســتی یــک ســند راهبــردی تدویــن شــود تــا بــر اســاس آن 
باشــد. هنــوز  امکان پذیــر  مطلــوب  حــوزه  نــگارش  و  آینــده  ترســیم 

اختــالف نظــری زیــادی دربــاره حــوزه انقالبــی وجــود دارد.
کــه در این  بــاره می  تــوان ارائــه نمــود تدویــن ســندی   پیشــنهادی 
همایــش  دســت آوردهای  بــه  توجــه  بــا  پژوهش  هایــی  بــر  مبتنــی 
حــوزه انقالبــی، مســئولیت های ملــی و فراملــی و ســایر فعالیت  هــای 
کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده، می  باشــد. در آخــر الزم اســت  علمــی 
یــک جمــع علمــی تشــکیل و یــک ســند مقبولــی در حــوزه انقالبــی 
گام هــای  نگاشــته شــود تــا بتــوان در مســیر تحقــق حــوزه انقالبــی 

ــت. ــری برداش مؤث

راهکار تغییر چنین وضعیتی آن 
ــه بــایــد نــظــام آمــوزشــی  اســـت ک
کتاب ها  ــواد درســـی،  اعــم از  مـ
ــه گـــونـــه ای  ــوزه بـ ــ و اســاتــیــد حـ
ــعــد  ــه آن ُب ــ ک ــد  ــونـ ــتـــخـــاب شـ انـ
فکری و بینشی مورد نیاز حوزه 
انقابی بیشتر تقویت شود. در 
عین حال تاش شود تا از ورود 
زود هــنــگــام طـــاب جــــوان به 
کنش های سیاسی پرهیز شود. 
باید آمــوزش و پختگی بیشتری 
ــوب حــوزه  ــارچ پــیــدا کنند تــا چ

انقابی حفظ شود.
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 در مدرســه فیضیــه ادعــا شــده اســت. 
ً
کــه اخیــرا سکوالردانســتن حــوزه، ســخن تــازه ای نیســت 

پیــش از ایــن نیزســعیدحجاریان ســال ۱3۷۴، بــا نــام مســتعار جهانگیــر صالــح پــور مقالــه ای بــا 
کــه برخــاف  کــرد  کیــد  ــه تأ عنــوان "فرآینــد عرفــی شــدن فقــه شــیعی" نوشــت.۱ او در ایــن مقال
کــه برخــی تأســیس دولــت دینــی در ایــران را فراینــدی مخالــف بــا جریــان عرفی شــدن  ظواهــر امــر 
کــه در چشــم اندازی دوربردتــر، پدیــده دولــت دینــی در عصــر  می پندارنــد، ادعــا ایــن اســت 
کــرد  مــدرن، مهم تریــن عامــل شــتاب دهنده فرآینــد عرفی شــدن اســت. او بــه صراحــت اشــاره 
در آینــده حوزه هــای علمیــه مختــص فقه العبــاده خواهنــد شــد و تمــام عرصــه عمومــی دیــن را 
بــه خــود حکومــت اختصــاص خواهنــد داد. شــاید تــا اینجــا، قضیــه چنــدان مهــم نباشــد؛ ولــی 
ــار  ــا انتش ــام ب ــان ای ــدی، در هم ــم پورازغ ــه رحی ک ــت  ــد آن اس ــب می کن ــرا را جال ــن ماج ــه ای آنچ
بــر ســخنان حجاریــان  نقــدی طوالنــی  آن،  از نخســتین شــماره  اول  مقالــه  فصلنامــه ای در 
کــه اولــی از  کــه سکوالریســم در حــوزه یــک "واقعیــت" اســت  نوشــت. درواقــع آنــان مدعی انــد 

آن اســتقبال و دومــی از آن نگــران اســت.
 مقــام معظــم رهبــری نیــز ســال ۱3۹۱، در دیــدار بــا علمــای خراســان شــمالی بــه صراحــت اعــان 
ــان  ــه وقــوع آن در میــان حوزوی ــد: "حوزه هــای علمیــه نمی تواننــد ســکوالر باشــند." امــا ب کردن
گفت و گو هــای دکتــر عبدالوهــاب  کردنــد. بــرای بررســی ایــن موضــوع، افــزون بــر  اظهارنگرانــی 
فراتــی بــا آقایــان دکتــر ســید صــادق حقیقــت و دکتــر مهــراب صادق نیــا و دو نــگاه بــرون حــوزوی 

از اســاتید فرهیختــه دانشــگاهی را فــرا دیــد خواننــدگان می نهیــم.


