علیرضا زهیری*

مقدمه
حوزه هـای علمیـه از همـان ابتـدای پدیـداری خـود ،نهـادی رسـالتی بـوده و
دسـت کم تا پیش از انقالب اسلامی از سـاختار و تشـکیالت منسـجم و سلسـله
مراتبـی برخـوردار نبـوده اسـت .نهاد مرجعیـت به جز برخی زمان هـا که وحدت
مرجعیـت مشـاهده شـده ،در بیشـتر اوقـات متکثـر بـوده اسـت .آنـان بـرای
اداره حوزه هـای علمـی بـر پایـه نوعـی مناسـبات مدرسـه ای ،بـه تنظیـم رفتار و
کارویژههـای حوزویـان می پرداختنـد .دربـاره این کـه حـوزه علمیـه چـه نـوع
ً
سـازمانی اسـت بحث هایـی درگرفته اسـت ،اما آنچـه مهم تر اسـت این که اوال،
ً
دینی مدنی اسـت؛ ثانیا ،فلسـفه وجودی
بدانیـم کـه حـوزه یک نهاد و تشـکیالت ِ
آن را بایـد از اهـداف و کارکردهایـش جسـت وجو کـرد.
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بن مایـه مرجعیـت و عالمان دینی به عنوان

گروه هـای خودیـار اجتماعی انـد کـه نقـش

تبییـن و ترویـج کننـده آموزه هـای مذهـب و

اجتماعـی خـود را از نظام هـای معطـوف بـه

احکام شـرعی پیشـینه ای بسیار دور دارد .شاید

ارزش الهـام می گیرنـد .در حالـی کـه برخـی

در مانیفسـت حوزه هـای علمـی ،مهم تریـن

نویسـندگان ،ابهـام در اهـداف و رسـالت های

آیـه ای کـه رسـالت آنـان را تعییـن کـرده اسـت

حـوزه را یکـی از کاسـتی های حـوزه نام برده اند،

و بسـیار بـه آن تمسـک می جوینـد 1.و نقش ها

وی اهـداف و رسـالت هایی بـه شـرح زیـر بـرای

و کارویژه هـای سـه گانه ای را بـرای حوزویـان

حوزه ها برمی شـمرد :شـناخت معارف اسالمی،

ترسـیم می کنـد ،آیـه «نفـر» و یـا «انـذار»

تبییـن دیـن ،تبلیـغ دیـن ،و دعـوت مـردم بـه

می باشـد ،كـه خداونـد می فرمایـد:

سـوی خـدا ،دفـاع از دیـن ،اسـتنباط حکـم،

َ ّ َ َ ََ
ال ْؤ ِم ُن َ
َ«و َمـا َك َان ْ ُ
ـون ِل َی ْن ِف ُـر وا كافـه فل ْـول نف َـر ِم ْـن
ّ
ُ ّ َ ْ َ َ ٌ َ َ َّ ُ
یـن َو ِل ُی ْن ِـذ ُر وا
ك ِل ِف ْرق ٍـة ِم ُن ْـم ط ِائفـة ِل َیت ّفقهـوا ِف ِ
الد ِ
َق ْو َم ُه ْـم إ َذا َر َج ُعـوا إ َل ْی ْـم َل َع َل ُه ْـم َ ْی َـذ ُر َ
ون»2.
ِ
ِ ِ
این نقش ها عبارتند از:

 .1درک و فهـم عمیـق از دیـن و دریافـت پیـام
وحی از منابع دینی «لیتفقهوا»؛

 .2بازگشـت بـه میـان مـردم ،انذار و هشـدار

آنهـا و ابلاغ پیـام دین «لینـذروا»؛

همراه سـاختن علم و اخالق و تعهد اجتماعی،
حفـظ نظـام اسلامی ،تقویـت حـوزه و تربیـت
نیـرو بـرای انجـام رسـالت های یادشـده.
رسـالت اصلـی حوزه هـا را می توان فرادهی و
فراگیـری معـارف دینـی در حیطه های مختلف
بـا انگیـزه الهـی و بـا جهت گیـری تربیتـی و
اخالقـی و انتقـال آن به مـردم در قالب آموزش،
تبلیغ و همراه کسـب مهارت های جانبی مانند

.3تلاش بـرای تحقق آرمان دینـی ،به بیانی

خطابـه و مناظره دانسـت ،تحـوالت عصر جدید

دیگـر تبلیـغ هدفمنـد و امیـد بـه اثرگـذاری آن

و گسـترش فنـاوری و به ویـژه پیـروزی انقالب

«لعلهم حیـذرون».

3

اسلامی ،تحوالتـی جـدی در رسـالتهای

الویـری ،حوزه های علمیه را اصلی ترین نهاد

حوزه هـای علمیـه پدیـد آورده و بـرآوردن

آمـوزش ،تربیت و سـازماندهی صاحب نظران و

نیازهـای نظـام حکومـت اسلامی و افزایـش

مبلغـان اسلامی در سـطوح مختلـف می دانـد

گسـتره مخاطبـان بـه همه پهنه جهـان ،در زمره

کـه بـا پیشـینه دراز و بـه منزلـه یـک سـازمان

رسـالت های نویـن آن قـرار گرفتـه اسـت4.

اجتماعـی دارای اهـداف ،سـاختار ،سـازوکار

بنابرایـن حوزویـان کسـانی هسـتند که این

و نقـش و کارکـرد درونـی و اجتماعـی خاصـی

نقش هـا و وظایـف را بـر عهـده می گیرنـد .امـا

بـوده اسـت .وی بـا بهره گیـری از نظریه هـای

پرسـش این اسـت که آیا همه آنچه مسـئولیت

جامعه شـناختی درباره گروه ها و سـازمان های

و نقـش روحانیـون را تعیین می کند منحصر به

اجتماعـی معتقـد اسـت کـه حوزه هـای علمیه

فهم دین و ابالغ آن اسـت و یا مسـئولیت های

از جملـه سـازمانهای غیردیوان سـاالر و از

دیگـری نیـز بـر عهـده آنـان می باشـد؟ به نظـر

شـأنی و ذاتـی حوزویان اسـت امـا اقتضائات و

همـۀ عرصههـای سیاسـی ،فرهنگـی ،هنـری،

شـرایط زمانـه به ویـژه پـس از انقالب اسلامی،

ورزشـی ،تفریحـی ،علمـی ،درمانـی و ...گاهـی

مسـئولیت های دیگـری نیـز بـر دوش آنـان

زبـان بـه شـکوه میگشـایند و از وضعیـت

قـرار داده اسـت .اغلـب ابهامـات دربـاره نقـش

موجـود اظهـار ناخرسـندی میکننـد .بـا وجـود

روحانیـت و حوزه هـای علمیه از تکثر دیدگاه ها

این ،دانسـته نیسـت که چرا کسـی به ریشۀ این

دربـاره ایـن مسـئولیت های اقتضایی اسـت.

آسـیبها توجـه نمیکند .متأسـفانه روحانیت

رخـداد انقلاب اسلامی ،دگردیسـی در

در کشـور ما ،تقریبا تغییر کاربری داده اسـت و

نهادهـای اجتماعـی را در پـی داشـت تـا جایـی

دیگـر نمیتوانـد  -نه این که نخواهد -به رسـالت

کـه حوزه هـای علمیـه نیـز ایـن دگردیسـی را

اصلـی و پیشـین خـود عمـل کنـد .روحانیـت

تجربـه کردنـد .تحـول در موقعیـت روحانیت نه

هم چنـان مـردم را بـه اخلاق و معنویت دعوت

تنهـا مناسـباتش بـا سـاختار قدرت سیاسـی را

میکنـد ،و از قضـا بیـش از هـر دورهای در تاریخ

فزاینده ساخت بلکه عده ای از آنان را در کسوت

ایـران ،فرصـت سـخنرانیهای دینـی و معنـوی

سیاسـت مداران رسـمی درآورد .برخـی نیـز وارد

یافتـه اسـت .امـا جایـگاه و نـوع مشـاغل و

فضاهای هنری و ورزشـی شـدند؛ به فیلم سازی

مشـغلهها و ارتباطـات و مسـئولیتهایی کـه

و سـایر فعالیت هـای هنـری پرداختنـد یـا بـا

پذیرفته اسـت ،از تأثیرگذاری معنوی و اخالقی

عنوان کارشـناس یا فعال اقتصادی یا سیاسـی

او کاسـته اسـت .این تصور خام که سیاسـت را

تجربـه نقش هـای دیگـری را بـرای خـود ثبـت

میتـوان مهـار زد و رام دیـن کـرد ،روحانیـت را

کردنـد .ایـن تغییـر در موقعیـت اگـر نگوییـم

به گوشـهای از رینگ جامعه برد که بسـیاری از

تغییـر هویـت ،دسـت کم بـه تردیـد در هویـت

شـهروندان برای سامانبخشـی به امور معنوی

و نقـش حوزویـان انجامیـده اسـت .از صاحبان

و اخالقـی خـود به آن جا نمیروند .این جدایی،

سـخن و قلم زیاد شـنیده می شـود که روحانیت

هـم بـه زیـان روحانیـت اسـت و هم بـرای یک

دچـار «از جاکندگـی» شـده و یـا روحانیـت

جامعـۀ شـرقی زیانبار

اسـت5.

«تغییـر کاربـری» داده اسـت یـا دیگـر در جـای

در مقابل ،مسئول مرکز ارتباطات و بینالملل

خـود نیسـت؛ و نـه تنها برخـی اختالفات درون

حوزههـای علمیـه کشـور در رویکردی حداکثری

صنفـی بلکـه کاهـش منزلت روحانیت را به این

کارویژههای روحانیت را بر اسـاس پاسـخگویی

«تغییـر مـکان» آنـان نسـبت می دهنـد.

حوزههـای علمیـه بـه نیازهـای خـرد و کالن

یکـی از حوزویـان می نویسـد :چنیـن

میدانـد کـه ایـن نیازها در چهار سـطح نیازهای

انتقادهایـی بـه طـور پراکنـده از رسـمیترین

حـوزه علمیـه ،جامعه اسلامی ،نظـام جمهوری

شماره هفتم

و ترویج دین مسـئولیت اصلی و مطابق هویت

سرسـختترین مدافعـان حضـور روحانیـان در

تابستان 1398

می رسـد پاسـخ کلـی ایـن اسـت که فهـم ،ابالغ

رسـانههای کشـور گاهی شـنیده میشود؛ حتی
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در

است .هم چنین حضور بیش از شش صد نفر از

رویكـرد حداقلـی ،نقشهـای محـدود معنوی و

خواهران طلبه در بیمارستان ها و آرامستان ها و

اخالقـی و ترویجـی بـرای حوزویـان مـورد توجه

حدود پنج هزار نفر دیگر در فضاهای پشتیبانی و

اسـت و تفسـیرهای محدودتـری از آموزههـای

خیریه ،نشان دهنده حجم گسترده ای از حضور و

دینی و سیره علما در مسئولیتهای اجتماعی

فعالیت حوزویان در این میدان است .همكاری

آنان ارائه میشـود .در مقابل ،رویكرد حداكثری

با مددكاران اجتماعی در قالب «مشاوره سوگ»

نیز معیار روشـنی برای ایفای نقشهای متكثر

و همدلی و همیاری با خانواده های سوگوار،

بـرای حوزویـان بیـان نمیكنـد .هـر دو رویكـرد

ارائه مباحث معنوی و عاطفی برای مدیریت

بـه این پرسـش كـه حوزویان چـه «نقش»هایی

احساسات و عواطف و رفتارهای مردم ،حمایت

میتواننـد بـر عهـده بگیرنـد بـه خوبـی پاسـخ

و پشتیبانی از كادر درمان ،حمایت و پشتیبانی

نمیدهنـد .در حـال حاضـر حضـور طلاب علوم

معیشتی نیازمندان و آسیب دیدگان از بحران

دینـی در بحـران شـیوع بیمـاری کرونـا ،فرصتی

كرونا ،حضور در پمپ بنزین ها به عنوان

دست داد تا گفتوگوهایی درباره طالب جهادی

آلوده ترین محیط ها پس از بیمارستان ها و ...

حاضـر در میـدان مبـارزه بـا این بیماری توسـط

از جمله موارد دیگری بود كه روحانیون و طالب

پژوهشـکده مطالعات تمدنی و اجتماعی انجام

جهادی را به حضور فعال و مؤثری در زمانه

گیـرد .ایـن نوشـتار بـا تکیـه بـر آن گفتوگوهـا

بحران كشاند.

اسلامی و نیازهـای بینالملـل

می باشـد6.

بـه بررسـی موضـوع نقش طالب جهـادی در این
تکاپـو میپـردازد؛ در عیـن حـال بهانـهای اسـت

اصلی طالب جهادی ،مردمی
مخاطبان
ِ

هستند که هدف اصلی دین داری اند .بسیاری از

تـا فراتـر از آن ،بـه مسـئله فرانقشها کـه امروزه

طالب و روحانیون با توجه به اقتضائات زمانه و

حوزویـان مجـال حضـور در آنهـا را یافتهانـد،

شرایط محیطی ،برای ارتقای دین داری مردم که

اشـاراتی داشـته باشد.

از مسئولیت های خود می دانند ،از روش های
متعدد و متفاوتی برای تبلیغ دین بهره می گیرند.

بحران پاندومی و نقش های ناسازه

انتخاب برخی روش ها همواره مجادالتی درون

هنگامه شیوع بیماری کرونا ،شرایطی را

صنف روحانیت و یا بیرون آن ،پدید آورده است.

پدید آورد که همه کنش گران اجتماعی را وادار

در همین بحران اخیر در حوزه سالمت ،حضور

به تحرک تازه ای در این بحران ساخت .حوزویان

حوزویان در بیمارستان ها ،آرامستان ها و پمپ

نیز به مثابه گروهی از کنش گران اجتماعی به

بنزین ها و حتی ضد عفونی کردن خیابان ها و

صورت فعالی به مواجهه با این بحران پرداختند.

خرید نیازهای عمومی برای مردم ،نمونه هایی

در برخی گزارش ها به حضور بیش از دوازده

از اقدامات اجتماعی برای گسترش معنویت

هزار طلبه در میدان مبارزه با کرونا اشاره شده

دینی و تسهیل در انجام امور شرعی بوده است.

نسـبتی میـان هویـت و نقـش حوزویـان بـا

بوسـنی ارائه کردیم .از نکات مهم دیگر در بیان

فعالیت هـای آنـان بـه عنـوان طلاب جهـادی
ً
اساسـا چه معیاری وجود دارد تا
وجود دارد؟ و

ایـن تجـارب ،بیـان تفاوتهـا و تمایـزات کار
جهـادی بـا کار پیش آهنگـی و داوطلبانههـای

نشـان دهـد کدام یـک از ایـن اقدامـات و رفتـار

مرسـوم در جهـان اسـت .در همایشـی کـه در

حوزویـان بـا نقـش آنـان هم سـاز اسـت و کدام

تونـس بـرای انجمنهـا و گروههـای مردمـی

ناهم سـاز؟ بی گمـان انگیزه هایـی کـه طلاب

داشـتیم ،روی ایـن نکتـه تاکیـد کـردم کـه

را وارد میـدان مبـارزه و جهـاد بـا ایـن بیمـاری

فعالیـت داوطلبانـه مـا بر اسـاس نگاه اسلامی

همه گیـر سـاخته اسـت می توانـد در پاسـخ بـه

اسـت نه انسـانی .اعتقاد ما بر این اسـت چون

ایـن پرسـش مـا را یـاری رسـاند.

خداوند به ما دسـتور داده و دین از ما خواسـته

حجةاالسالم مرادی ،در یکی از گفت وگوهای

اسـت ،ایـن کار را انجـام میدهیـم .این نکته را

وبینـاری اعلام مـی دارد که« :از ابتـدای بحران

هـم اضافـه کنم ،در آن برههی زمانی در تونس،

کرونـا قرارگاهـی را در تهـران بـا چهـار هدف زیر

قـدری نگاههای سـلفیگری و اسلام سیاسـی

تشـکیل دادیم .1 :ارتقای امید در سـطح جامعه

پررنـگ بـود و بـرای حضـور اسلام در جامعـه،

بـرای مقابلـه بـا ایـن ویـروس؛  .2جلوگیـری از

تنهـا ،راههـای خشـن را توصیـه میکردنـد .بـه

انتشـار ویـروس؛  .3اصلاح ذهنیتها نسـبت

نظـرم فعالیتهـای جهـادی یـک راهـکاری

بـه روحانیت از طریق خدمترسـانی اجتماعی؛

بـود کـه میتوانسـت انـرژی موجـود در جوانان

 .4کادرسـازی و ارتقای تشـکیالتی و الگوسازی

مسـلمان را کـه دوسـت دارنـد دیـده شـوند ،بـه

مشـابه7».

میـدان بیـاورد تـا بـه جامعه خدمـت کنند و به

برای مجموعههای

اغلـب ایـن اهـداف ،هـر کنش گـر اجتماعی

دنیـا نشـان بدهیـم کـه دیـن مـا چنیـن دینـی

مسـئولی را وادار بـه ایفـای نقـش و اقـدام

اسـت کـه بـه ما دسـتور میدهد بـه فکر دیگران

می کنـد و بـه گـروه و قشـر خاصـی تعلـق

باشـیم و خدمـت بکنیـم8».

نـدارد؛ هرچنـد بـه دلیـل مالحظـات معنـوی و

آنچـه بـرای طالب جهادی فرصت ایجاد کرده

اخالقـی حوزویـان ،ظرفیت های بیشـتری برای

است ،ویژگی های مشترک در هویت آنان است.

دسـتیابی بـه اهـداف اجتماعـی آنـان فراهـم

برخـورداری از صفاتـی همچون معنویت گرایی،

می شـود .بـه نمونـه ای از توفیقـات حوزویـان

امیـد آفرینـی و پای بنـدی بـه اصـول اخالقـی

در یکـی از تجربه هـای الگوسـازی فعالیت های

اسـت که از یک طرف ،هویت آنان را می سـازد و

جهادی در سـطح بین الملل اشـاره می شـود« .

از طـرف دیگـر ،آنان را از سـایر فعاالن اجتماعی

در سـالهای گذشـته بـا همـکاری و هماهنگی

متمایـز می سـازد .وجود همین ویژگی هاسـت

شماره هفتم

کرونـا ایـن پرسـش را پیـش رو نهـاد کـه چـه

خـود را برای کشـورهای مختلـف مانند آلمان و
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کـه آن هـا را مسـتعد حضـور و فعالیـت در ایـن

یـک هـدف اصیـل تلقی نمی شـود.

میـدان بحران هـای اجتماعی میکند .به عنوان

در این بـاره دکتر مریم اردبیلی که بحث های

نمونـه می توان به ویژگی احسـاس مسـئولیت

خـود را در قالـب امدادگران فرهنگی ارایه نموده

شـدید در قبـال محرومـان جامعـه ،روحیـه کار

اسـت ،بـا انتقـاد از اقدامـات و رویکردهـای

بـرای خـدا و خدمـت گذاری صادقانـه به مردم،

منفعالنـه کـه ممکـن اسـت بـه بحـران هویـت

احسـاس وظیفـه در صـورت وجـود تقاضاهـای

بینجامـد؛ می گویـد « :ایـن نکتـه نیـز قابل ذکر

فرهنگی و معنوی در جامعه ،احسـاس دِ ین به

اسـت کـه حضـور روحانیـت در میـدان کرونـا،

رسـالت های حـوزه علمیـه و ادای دِ یـن از طریق

برخـی از اسـتعارههای منفـی نسـبت بـه طالب

خدمت رسـانی علمـی و عملـی ،دغدغه منـدی

و امدادگـران فرهنگـی را شکسـت .انـگاره

بـرای نشـر و گسـترش معـارف دیـن ،انجـام

ِ
روحانیـت کنـار گـود ،انـگاره این کـه روحانیت

وظایـف غیـر موظفی ،توانایی هـای بالقوه برای

وارد عرصـه نمیشـود و مسـئله واقعـی مـردم

کسـب آموزش و مهارت های جدید اشـاره کرد.

را حـل نمیکنـد ،توسـط بعضـی از گروههـای
ً
واقعـا شکسـته شـد ولـی سـؤال ایـن
جهـادی

طلاب و مسـئولیت اجتماعـی؛ «خـود» یـا
«فراخود»

است که در آینده چه استعارهای در ذهن مردم

پیش تر اشـاره شـد ،که یکی از اهداف طالب

از گروههـای جهـادی و طالب باید شـکل بگیرد
و چگونـه میخواهیـم ایـن اسـتعاره را تغییـر

جهـادی اصلاح ذهنیت های اجتماعی نسـبت

دهیم و بسازیم ،نیاز به تأمل و برنامه دارد .اگر

بـه روحانیـت اسـت .هدفـی کـه برخـی آن را

از قبل نسـبت به این سـؤال فکر کرده باشـیم و

تقلیـل اهـداف طلاب جهادی تلقـی نموده اند.

برنامه داشـته باشـیم ،در آن اقدامات ناگهانی و

این کـه از طریـق خدمترسـانی اجتماعـی،

تکانـهای ،متناقـض عمـل

نمیکنیم9».

ذهنیتهـا نسـبت بـه روحانیـت اصلاح شـود

هم چنیـن دکتـر میثـم لطیفـی در مطلبـی

متضمـن دو معناسـت .یکی این کـه روحانیت

انتقـادی مـی  آورد« :من احسـاس میکنم ورود

دچـار بحـران منزلـت شـده اسـت و ورود بـه بـه

نیروهـای جهـادی طلبـه بـه داسـتان کرونا یک

میدان هـای اجتماعی را بـرای اصالح موقعیت

ورود انفعالـی بـود .ایـن حضـور در برابـر هجمه

«خـود» برگزیده اسـت .دیگـر آن که ایفای برخی

شـدیدی بود که علیه قم و مجموعههای دینی

نقش هـای اجتماعـی آنـان جنبـه صنفی دارد و

کشـور انجـام شـد .در روزهـای اول ،خیلـی این

به حل مسـئله «خود» و پاسـخ به شـبهاتی که

فشـار زیـاد بـود کـه منشـأ بیمـاری قم اسـت و

متوجـه روحانیـت اسـت ،می پـردازد .بی گمان

قم را قرنطینه کنید .طالب به شـدت با مشـکل

روحانیـت بایـد بـه معرفـی خود و رفع شـبهاتی

مواجـه شـدند و در ایـن فضـا نیروهـای جهادی
ً
مطلقا نمیخواهم بگویم
طلبه وارد شـدند .من

کـه دربـاره اش مطـرح می شـود بپـردازد اما این

یک اشـتباهی صورت گرفت که مفهوم جهاد و

بـه خـود بپـردازد .ایـن تکاپـو اگر چـه از اهداف

مدیریـت جهـادی و حرکـت جهادی را با تضییق

اصیـل روحانیت نمی باشـد ،امـا موجب تثبیت

معنایـی مواجـه کـرد .بدیـن ترتیـب بخشـی از

مرجعیـت روحانیـت در امـور دینی و گسـترش

فعالیـت طالب بـرای اعاده حیثیـت بود10».

دیـن داری می شـود.

ایـن نـگاه انتقـادی از سـوی دکتـر حسـین
پـرکان نیـز ارائه شـده اسـت .وی معتقد اسـت:
یک دیگـر متفـاوت اسـت .از اخلاص کامـل در

نسـبت فعالیت هـای جهـادی بـا هویـت و نقش
طلبه
حجة االسلام کریـم خان محمـدی معتقـد

آن هـا مشـاهده میشـود تـا حضـور در صحنـه

اسـت :الگـوی ایـده آل فعالیت هـای جهـادی

بـرای اهـداف خـاص صنفـی .برخـی از گروههـا

همـان الگـوی فعالیت هـای بسـیج در دوران

اعلام میکننـد هـدف مـا از حضـور در صحنـه

جنـگ اسـت .بنابراین با برشـمردن ویژگی های

اثبـات خوببـودن قشـر روحانـی بـرای مـردم

بسـیجی بودن انتظـار خـود را از هویـت طلاب

اسـت .هـدف برخـی از گروههـای طلبه ،تثبیت

جهـادی بیـان می کنـد .وی می گویـد « :برخـی

و ارتقـای جایـگاه اجتماعی روحانیت در اذهان

از ویژگیهـای فعالیتهـای جهـادی در دوران

مـردم اسـت .این گونـه اهداف ،بـه نوعی تقلیل

دفـاع مقـدس عبـارت بـود از:

«کـه انگیـزه گروه هـای جهـادی طلبـه خیلی با

اهـداف روحانیـت از خدمترسـانی برای رضای

 .1بـدون مـزد دنیـوی :فعالیـت جهـادی بـه

خـدا بـه اهداف خاص صنفی اسـت .اگرچه این

فعالیتـی گفتـه میشـود کـه مـزد دنیـوی -چـه

دو در تناقـض بـا یک دیگـر نیسـتند ،اما سـطح

مـادی و چـه غیرمـادی -نـدارد .به عبـارت دیگر،

آن هـا بـا یک دیگـر بسـیار متفاوت اسـت11».

فعـاالن جهـادی بـدون چشمداشـت فعالیـت

البتـه ایشـان بـه اهـداف دیگـری اشـاره

میکننـد و اگـر مزدی هسـت ،این مزد به تعبیر

می کنـد ،ماننـد علقه هـای اجتماعـی و حـل

قرآنـی ،فـی سـبیلاهلل اسـت .یعنی مزدشـان از

مشـکالت مـردم کـه در کسـوت روحانیـت بـه

سـوی خداست؛

نحـو مؤثرتـری قابـل دسـتیابی اسـت.
به نظـر می رسـد روحانیـت می بایسـت از
طریـق حضـور اجتماعـی خـود به ویژه بـا انتقال

 .2تماموقـت بـودن فعالیـت :یک بسـیجی،
جانانه و جان برکف وارد میدان میشـد و همه
تـوان و نیروی خـود را میآورد؛

هوش مندانـه ارزش هـا و باورهـای دینـی از

 .3تناسب داشتن با موضوع :فعالیت بسیج

طریـق شـیوه های نویـن و خدمت رسـانی بـه

به تناسب نیاز و موضوع شکل میگیرد یعنی

خصـوص در عرصـه آسـیب های اجتماعـی و

مقطعبندی زمانی دارد و فارغ از شغل است.

شماره هفتم

ارزشـمند و درسـت بود ،ولی احسـاس میکنم

ایجـاد تغییـر مثبـت در دیـدگاه آنـان نسـبت
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 .4مردمی و بدون پیششرط :ورود به بسیج

سـکوالر بـود؛ چینیهـا هـم همیـن شـعار را

شرط نداشت و هم ه اقشار اعم از زن و مرد و

دادنـد .مـا بایـد در این جـا تغییـر میدادیـم

پیر و جوان با هر موقعیتی میتوانستند در

کـه بـا تلاش دوسـتان شـعار مـا بـه «بـه مـدد

قالب بسیجی در جبهه حضور پیدا کنند .افراد با

الهـی کرونـا را شکسـت میدهیـم» تغییـر پیدا

تحصیالت پایین و تحصیالت عالی ،ثروتمند و

کـرد 12.».اگرچـه خان محمـدی ،معیـاری بـرای

فقیر ،طبقات باال و طبقات پایین در بسیج حضور

هم راسـتایی فعالیت هـای طلاب و نقش آنان

داشتند و به صورت کلی ،مردمی بود و وابستگی

ارائـه نمی دهـد امـا با ذکر مصادیـق پیش گفته

نهادی نداشت .هر فعالیتی که این ویژگیها را

بـه اقداماتـی اشـاره می کند کـه نقش طالب در

داشته باشد ،یک فعالیت جهادی است».

جنبه هـای تبلیـغ دین در آن ها آشـکارتر اسـت.

ایشـان سـپس دربـاره نسـبت فعالیت هـای

لطیفی نیز معتقد است :اگرچه برخی از

جهـادی بـا هویـت و نقـش طلبه هـا توضیـح

فعالیت های طالب برای اعاده حیثیت الزم بود

می دهـد « :اگـر طلاب میخواهنـد فعالیـت

اما نیازمند بازنگری در ایفای نقش های چند

جهـادی انجام بدهنـد ،این فعالیت باید مربوط

وجهی هستیم .جایگاه طلبه و نظام روحانیت

به نقش خودشـان باشـد ،رسـالت و نقش اولیه
ً
اخیرا دیـدم بعضی
طلاب ،تبلیـغ دیـن اسـت.

ما ،جایگاهی است که بایستی نقش رهبری
خودش را در مدیریت این فضا حفظ بکند .ما

مراکـز یـا فعـاالن جهـادی طلبـه میگفتنـد در

یک تلقی اعوجاجی از مدیریت جهادی داریم.

ایـن ایـام کرونـا باید هـر نوع فعالیتـی را انجام

این که میگویم نقش رهبری و شأن رهبری باید

ً
مثلا اگـر در پمـپ بنزیـن نیـاز اسـت،
دهیـم.

حفظ بشود ،منظور این است که برای داشتن

طلبـه وارد شـود و بـه مـردم در بنزین زدن کمک

این شان ،طلبه باید در میانه میدان حضور

کنـد .بـه نظـر من این امر درسـت نیسـت ،چون

داشته باشد و مانند یک فرمانده عمل کند .در

خـروج از نقـش طلاب اسـت .اگـر طلبهها این

ابتدای این حادثه دیدیم برخی انتظار دارند یک

کار را انجـام دهنـد ،بعـد از آن ،بـا بحـران نقـش

طلبه هرکاری را انجام دهد .شخصا در بعضی

مواجـه میشـوند و نـگاه مردم به طلبهها عوض
میشـود .طلاب بایـد فعالیتهایـی ماننـد

محالت دیدم که طلبهها محلهها را ضدعفونی
ً
صرفا نگاه میکردند.
میکردند ولی دیگر جوانان

غسـلدادن اجسـاد کرونایـی ،یـا فعالیتهـای

این باعث میشود نقش و توان رهبری طلبه از

تبلیغـی در بیمارسـتان را انجـام دهنـد کـه در

بین برود .من این تعبیر را به کار میبرم ،مثل

ه است .از جمله فعالیتهای
راستای نقش طلب 

فرماندهای که شب عملیات بگوید به میدان

خوبـی کـه انجـام شـد ،اصلاح برخـی شـعارها

مین خوردیم و میخواهیم خط را باز بکنیم

بـود ،برخـی شـعارهایی کـه سـاختیم ماننـد

و بعد بگوید برادران شما نروید و خودش روی

«مـا کرونـا را شکسـت میدهیـم» ،قـدری

مین برود و به شهادت برسد و خط را هم باز کند.

اسالمی ،نمونههای زیادی از طالب داشتیم که

مانند سیل وزلزله میپردازد :نکته دوم برای

نقش رهبری در عرصه خدمات اجتماعی را بر

فعالیت در بیمارستان این است که ما در دل یک

عهده داشتند .مشکلمان این است که مفهومی

بوروکراسی بسیار سخت و جایی که روحانیت و

ً
کامال از بین رفته و عالم
به اسم «علمای بالد»

علما و حوزه هنوز نتوانسته بودند ورود مستقیم

بالد نداریم .اگر حیثیت و مرجعیت عالمان

و جدی داشته باشند ،توانستیم یک عملیات

شهرمان ،خدشهدار شده است ،به آن دلیل است

جهادی انجام بدهیم .در حادثه سیل و زلزله،

که در طول سال در کنار مردم نیستند.

ورود اقشار مختلف اعم از طلبه و غیرطلبه بسیار
راحت است و مخاطب ما ،عموم مردم است اما

رسم جهادی در فضای نظم بوروكراتیك

برای ورود به محیط خاص بیمارستان ،بهصورت

یکـی از مشـکالت و ابهاماتـی که پیش روی

طبیعی پرسنل رسمی ،نسبت به غیرخود ،موضع

فعالیت هـای جهـادی طالب در دوره بحران قرار

خیلی سختی دارد .رعایت مالحظاتی مانند عدم

داشـته اسـت تعامـل گروه هـای خودجـوش و

ورود به منازعات طب سنتی و طب اسالمی و

غیرنهادی با سازمان های رسمی و بوروکراتیک

طب مدرن یکی از شرطهای الزم برای موفقیت

می باشـد .حجۀ االسلام شـفیعی از تجربیاتش

در این میدان است13.

می گویـد :ورود مـا به بیمارسـتان بـا یک اتفاق

تجربه کنشهای جهادی نشان دهنده نوع

و ارتبـاط غیررسـمی و نـه بر اسـاس فرایندهای

ویژه ای از نظم تشکیالتی است که چه به صورت

اداری شکل گرفت .اگر بخواهیم تجربهای برای

سلسله مراتبی یا شبکه ای با شرایط سخت

آینـده لحـاظ بکنیـم ،شـاید یکـی از مهمتریـن

ی
نظم های بوروکراتیک دم ساز نیست .تا وقت 

ویژگیهـا ایـن باشـد کـه نباید منتظـر کارهای

فعالیتی جهادی باشد و هیچ ارتباط سازمانی

سـازمانی و اداری باشـیم .فرایندهـای اداری

نداشته باشد ،سرعت پیشرفت کار ،خیلی خوب

و رسـمی ،هـم زمانبـر و طوالنـی اسـت و هـم

است اما وقتی بخشی از کارها به یک سازمان

اینکه احتمال موفقیت و به نتیجه رسـیدن آن

مرتبط میشود ،به دلیل فقدان چابکی در

بسـیار پاییـن اسـت .آن چیزی کـه میتواند به

سازمان ،از سرعت کار به شدت کاسته میشود.

سـرعت مسـئله را حل کند ،ارتباطات غیررسمی

به نظر می رسد حل این نظم دوگانه که در یک

و دوسـتانه اسـت .بعـد از ورود بـه بیمارسـتان،

فعالیت مشترک در پی حل بحرانند نیازمند

فعالیتهای خود را در چند حوزه شامل :همراه

ارائه الگوی هم ساز و نه همگون می باشد.

جهـادی ،توزیـع خوراکـی و کمـک در خیریهای
ویـژه معلـوالن و بیمـاران طبقهبنـدی کردیم.

از منظر دیگری خان محمدی ،مشـكل اقدام
جهـادی را در گیـرودار نظم یافتگـی نهـادی

شماره هفتم

تاریخ معاصر خودمان و حتی در دوره انقالب

موقعیت بیمارستان و فعالیت در بحرانهایی
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یک چنین فضایی را ما در این عرصه دیدیم .در

وی در ادامه به تفاوت میان قرارگرفتن در
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می دانـد و بـه آسیب شناسـی آن می پردازد .وی

فراتـر از موضوعـی خـاص« ،چیسـتی نقـش

جـدی فعالیتهای
معتقـد اسـت :یـک آسـیب
ِ

و مسـئله قرارگرفتـن حوزویـان در موقعیـت

جهادی تمایل آن ها به سـازمانی و نهادیشـدن
اسـت .در فعالیت جهادی ،نظم نهادینهشـدهای

فرانقش» را پیش می كشد .در این كه حوزویان
یك هویت اصلی و شـأنی دارند  -پیش تر به آن

ً
معموال کم اسـت و تلفات
وجـود نـدارد ،کارایی

اشـاره شـد -و نقش ها و مسئولیت هایی برعهده

زیاد است .در دوران دفاع مقدس نیز ،بسیجیان

آنـان قـرار می دهـد اختالفـی وجـود نـدارد .اما

نظـم نهادیشـده نداشـتند ،میـزان شـهدای

گاهـی مقتضیـات زمـان و شـرایط محیطـی،

بسـیجی بـاال بـود ولـی چـون جهـادی عمـل
ً
واقعا جنگ را
میکردنـد ،بسـیار موفـق بودنـد و

حوزویـان را در موقعیـت فرانقـش قرار می دهد.
حضـور در محیط هـای سیاسـی و سـازمان های

بسـیجیها پیـروز کردنـد .مـا در این جـا بـا یک

رسـمی و اداری ،درگیرشـدن در مسـائل و

چالـش مواجـه هسـتیم .تمایل به نظمبخشـی

موضوعـات متعـدد و متنـوع اجتماعـی و حتی

سـبب میشـود این گونـه نهادهـا ،میـل بـه

ورود بـه حوزه هـای اقتصـادی ،ایـن پرسـش را

نهادینهشـدن داشـته باشـند .وقتـی بسـیج

بـه میـان آورده اسـت کـه قرارگرفتـن حوزویان

تبدیـل بـه نهـاد میشـود ،از وضعیـت جهـادی

در ایـن موقعیت هـا مطابـق بـا شـأن و هویـت

خارج میشـود .چالش ما این اسـت که چگونه

آنـان می باشـد؟ آیا آنـان فراتر از نقش های خود

هـم در وضعیـت جهـادی بمانیم و هم از اتالف

رفته انـد و گرفتـار بحـران هویـت شـده اند؟

وقـت و تلفـات زیـاد پرهیز کنیم و هم از سـوی

پرسـش از نقـش و هویـت حوزویـان از دو

دیگـر نهادینـه نشـویم .فعالیتهـای جهـادی
ً
مخصوصـا در پدیـده کرونـا یا ابتالی کرونا ،باید

سـو مطـرح شـده اسـت :یكـی ،درون حـوزوی
و دیگـری ،بـرون حـوزوی .بـه طـور مثـال در

زیرنظر و خواسـته نهادهای رسـمی انجام شود.

گذشـته ،عـده ای درون حـوزه ،حتـی پوشـیدن

اگـر نیروهـای جهـادی بخواهند مسـتقل عمل

لبـاس ُ
جنـدی (نظامـی) توسـط روحانیـون را

کننـد ،بینظمـی به وجـود میآیـد .منتها نباید

خلاف شـأن و خلاف مـروت می دانسـتند و

به گونهای باشـد که تابع و پیرو یک نهاد باشـند

طلاب را شایسـته ورود بـه بسـیاری از نقش ها

و یـا این کـه خودشـان بـه یـک نهـاد و سـازمان

نمی دانسـتند؛ حـال آن كـه در زمانـی دیگـر در

تبدیل شـوند .گروههای جهادی باید به سـمت

دفـاع از مسـلمین و جامعـه اسلامی ،واجـب

یـک نظم جامعهشـناختی حرکـت کنند نه نظم

شـرعی (كفایـی) بشـمار می آیـد .اکنـون نیـز

سـاختاری و مفهـوم مدیریتی14.

گونه هـای زیـادی از حوزویـان هسـتند کـه
کنش گـری روحانیـت در عرصه هـای سیاسـی

فرجام سخن

ورود طالب حوزه در قالب گروه های جهادی

و اجتماعـی را منـع می کننـد و آن را آفتـی برای
ایـن هویـت برمی شـمارند .امـا در سـویه بیرون

ورود حوزویـان بـه موقعیت هـای فرانقـش را

اعضـای جامعـه کـه مخاطبـان روحانیت در امر

آسـیبی بـه جایـگاه مرجعیـت آنـان در جامعـه

تبلیغ دینی هسـتند باید این صنف را به مثابه

می داننـد .بنابرایـن هـر دو سـوگیری ارزیابـی

گـروه مرجـع بپذیرنـد و در غیر این صورت نقش

خـود را بـه طـور مشـخص ،بـر پذیـرش و یا عدم

اصلـی آنـان مورد مناقشـه واقع می شـود .البته

پذیـرش کردارهـای روحانیون توسـط عرف عام

مالحظـه اجتماعـی نیـز امـر قطعـی به شـمار

قرار می دهند .این معیار پسـندیده ای اسـت که

نمی آیـد؛ چـرا که گاهـی هنجارهـای اجتماعی

قرارگرفتـن آنـان در فرانقـش را ارزیابی می کند.

و سـنن متـداول در جامعـه مغایـر بـا احـکام

نمونه های فراوانی در سیره علمای دوران

الهـی ،مبتنـی بـر بدعـت و یـا خرافـات اسـت و

گذشته و حال می توان اشاره نمود که آنان در

پیـروی از آنهـا مذمـوم اسـت « .بـه بیـان دیگر،

موقعیت های فرانقش قرار داشته اند .به طور

عـرف جامعـه و هنجـار عمومـی نـه موضـوع

مثال درباره آیة اهلل شیخ غالمرضا یزدی و سیره

مسـتقلی بـرای مخالفـت اسـت و نـه موضـوع

ایشان ،موارد زیادی ثبت شده است .ایشان

مسـتقلی بـرای تبعیـت؛ یعنـی نـه مخالفـت با

حتی به معیشت مردم نیازمند هم توجه داشت

عـرف همیشـه ارزش بهشـمار مـیرود و نه الزم

آن هم نه از باب تبلیغ دین ،بلکه از جهت

اسـت کـه همیشـه بهدنبـال آن حرکـت شـود.

انسانی .مقام معظم رهبری در جایی با اشاره

امـا شـخصیت انسـان نبایـد در نظر مـردم ،یک

به رسیدگی شیخ غالمرضا یزدی به فقرای

شـخصیت ناهنجـار ،منفـرد ،لجبـاز ،بیمنطـق

زردشتی و کلیمی یزد و بردن نان و آرد به منازل

و همیشـه متفـاوت باشـد .بنابرایـن ،تـا آنجـا

ایشان می فرماید :این آدم یهودی است و به

کـه واجـب یـا مصلحـت اهمـی اقتضـا نکنـد،

خدا،پیغمبر،قرآن و دین ما هیچ اعتقادی ندارد،

شایسـته اسـت انسـان از رویه متعارف و هنجار

اما صرف این که فقیر است و احتیاج به کمک
دارد و انسان است – همان که امیرمؤمنان

عمومـی پیـروی

کند16».

از سوی دیگر حضور اجتماعی روحانیون

علی می فرمایند « :و ّاما شبیه لک یف اخللق»

مزیت های دیگری نیز دارد .به طور مثال در

 -موجب می شود ایشان [شیخ غالمرضا یزدی]

تحقیقات میدانی مهم ترین جنبه ای كه اعتبار

برود این خدمات را انجام

بدهد15.

این نوع از تحقیقات را بیشتر می كند حضور

در سـویه های درون حـوزوی ،طلبه زیسـتن

مستقیم طالب پژوهش گر در محیط بحران زده

تنها یک موضوع صنفی نیست ،بلکه مسئله ای

است .فعالیت های میدانی ،انبانی از تجربیات

اجتماعی اسـت .بنابراین داوری درباره تناسـب

زیسته و داده های اجتماعی معتبر را در اختیار

نقش هایـی کـه یـک طلبـه و روحانـی از خـود

محققان حوزوی قرار می دهد تا بر مبنای آن به

شماره هفتم

دارد .جامعه شناسـان اغلـب جابجایـی نقـش و

بـه تعبیـری مالحظـه عـرف اجتماعـی اسـت.
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حوزوی متغیرهای سیاسـی ،اجتماعی دخالت

ایفـا می کنـد نیازمنـد سـنجه های اجتماعـی و
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سیاست گذاری فرهنگی بپردازند.

بترسـند ،و خـودداری کننـد.

گاهـی نیـز طالب در نقش هایی فرو می روند

 .3محمدعلی تسخیری ،حول الشیعه و المرجعیه

كـه اصالتـی برای آنان نـدارد ،اما فرصتی فراهم

فی الوقت الحاضره ،المجمع العالمی الهل البیت ،

می سـازد تا بتوانند مخاطب و محیط اجتماعی
تبلیـغ دینـی خـود را بشناسـند و بـه اقتضـای
آن ،فعالیـت دینـی خـود را سـامان دهنـد و
رضایـت مخاطبـان خـود را بـا تنوع سلایقی كه
دارنـد جلـب نماینـد و از ایـن طریـق ،موقعیـت
مرجعیـت اجتماعـی خـود را ارتقا بخشـند.
امـا همـه این هـا بـرای حوزویانـی كـه در
موقعیـت فرانقـش و هویـت اقتضایـی قـرار
می گیرنـد ممکن اسـت آسـیب هایی بـه همراه
داشته باشد .مهم ترین آسیب حل شدن آنان در
فرانقش هاسـت؛ به طور مثال در موقعیت های
اداری ،نقـش كارمنـدی بـر نقـش حـوزوی آنان
غلبـه می یابـد و یا همیـن طالب جهادی گاهی
چنـان در نقـش خـود فرو می رونـد كه موقعیت

قم1422 ،ق ،ص .192
 .4محسـن الویـری ،حوزه هـای علمیـه ،دائره المعـارف
آمـوزش عالـی ،زیـر نظـر نادرقلـی قورچیـان و دیگـران،
تهـران ،بنیاد دانشـنامه بزرگ فارسـی ،1383 ،ص369
و .368
 .5رضا بابایی در یادداشـت «سكوالریسـم شرقی» که در
فضای مجازی انتشـار یافته است.
 .6حجةاالسلام والمسـلمین حسـینی کوهسـاری،
سـایت شـفقنا 1 ،تیـر  ،1399کـد خبـر .961846
 .7مهـدی موالیـی آرانـی ،مسـائل فرهنگـی -اجتماعی
کرونـا و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی (گفت وگوهای
تحلیلـی) ،قـم ،پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی،
 ،1399ص .249
 .8همان ،ص.252
 .9همان.285 ،

عالمانـه خـود را دچـار اختلال می كننـد و از آن

 .10همان ،ص .269

دور می شـوند.

 .11همان ،ص .287
 .12همان ،ص.267 -264

پی نوشت:

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 .1بـرای مشـاهده نمونه هایـی از ایـن برداشـت .ر.ک:
نشـریه پیـام حـوزه ،زمسـتان  ،1375شـماره  ،12ص
.104
 .2توبـه ،آیـه  :122شایسـته نیسـت مؤمنـان همگـی
(به سـوی میـدان جهـاد) کوچ کننـد؛ چرا از هـر گروهی

 .13همان ،ص.247
 .14همان ،ص.266
 .15بیانـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار
برگزاركننـدگان كنگـره ملـی بزرگداشـت مرحـوم
ّ
آیة اللـه حـاج شـیخ غالمرضـا یـزدی (فقیـه خراسـانی)،
.1396 /5 /30
 .16محمـد عالـم زاده نـوری ،مراعـات زی طلبگـی:

از آنـان ،طایفـهای کوچ نمیکنـد (و طایفـهای در مدینه

حفـظ آبـروی هـزار سـاله روحانیت شـیعه ،مجلـه حوزه،
ّ
ویـژه بزرگداشـت آیةاللـه شـیخ غالمرضـا یـزدی (فقیـه

یابنـد و بـه هنـگام بازگشـت به سـوی قـوم خـود ،آن هـا

خراسـانی)  ،1396 ،ص.85

بمانـد) ،تـا در دیـن (و معـارف و احـکام اسلام) آگاهـی
را بیـم دهنـد؟! شـاید (از مخالفـت فرمـان پـروردگار)

