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چکیده
بستر شکل گیري موضوع مقاله حاضر به عنوان »دانش سیاسي حوزوي«، این سه سؤال است:

عوامل اجتماعي و معرفتي ظهور مراکز دورگه آموزشي و پژوهشي در عرصه علوم سیاسي 
در حوزه علمیه قم کدام ند؟

نهادها و مراکزي که طي این سه دهه به توزیع و احیاناً تولید دانش سیاسي پرداخته اند، 
کدام ند؟

ظرفیت ها و محدودیت هاي هر یک از مراکز در بسط و نهادینه کردن دانش سیاسي در حوزه 
علمیه قم چیست؟

فرضیه و پاسخ اولیه مقاله حاضر آن است که دانش سیاسي حوزه علمیه قم، برایند تعامل و 
شرایط سه مؤلفه نصوص اسالمي، روحانیت )به عنوان مفسر( و شرایط اجتماعي سیاسي است. 
به سخني دیگر، دانش سیاسي حوزوي در درون یک مثلث شکل مي گیرد که در رأس آن 
نص دیني است و در یک قاعده اش روحانیت است که نیازهاي عصر خویش را به صورت 
پرسش هاي تاریخي به نص، عرضه و از آن، راه حل مطالبه مي کند و در قاعده دیگر مثلث 
شرایط تاریخي، اجتماعي و سیاسي قرار دارد که برآن نیازها و پرسش ها تأثیر مي گذارد و 
طبعاً آنها را در هر دوره اي متفاوت مي سازد. شرایط جدیدي که بعد از پیروزي انقالب اسالمي 
به وجود آمد که درون آن روحانیت به عنوان متولي نظام بر آمدة از آن، مي بایست زندگي 
سیاسي مؤمنان را برحسب بینش مذهبي، مفهومي سازد، سبب ظهور و تکوین شاخه هایي از 

دانش سیاسي و نیز رواج مطالعات سیاسي در فضاي فکري حوزه علمیه قم گردید.

واژگان کلیدی: دانش، دانش سیاسي، حوزوي، حوزه اي، نص، شرایط اجتماعي و سیاسي، 
مراکز دورگه

استادیار علوم سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی   *
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درآمد
بررسی»سیاست« در سنت فکری روحانیت و حوزه های علمیه، از پیشینه بسیاری برخودار 
است. گذشته از اینکه سیاست با معارف اسالمی نسبت بر قرار می سازد، اساساً خود روحانیت 
نیز، نهادی است که متأثر از نشانه های سیاسی کتاب و سنت، وجودی سیاسی دارد و نمی 
تواند در قبال آنچه در سپهر سیاست رخ می دهد بی تفاوت بماند. اگر سیاست را در مفهومی 
عام به کار بریم و آن را بر » رفتار سیاسی« و نیز » دانش به چنین رفتاری « حمل کنیم، بدون 
تردید، روحانیت، به عنوان قدیمی ترین و قدرتمند ترین نهاد مدنی در ایران، در هر دو عرصه، 
فعالیت مستمری داشته است. مروری بر متون کالسیک حوزه و نیز رفتار شناسی عالمان دینی 
در کلیت عصر غیبت، نشان می دهد که آنان به حسب شرایط مختلف تاریخی و نیز بنا به 
مبانی دین شناختی خاصی که درباره »جریان زندگی سیاسی شیعیان در عصر غیبت« دارند 
الگوهای رفتاری متنوعی در تعامل با نظم سیاسی بر می گزینند و تبعاً نیز آموزه های حمایت 
کننده آن را تولید می کنند؛ از این رو می توان در میان حوزویان، انبوهی از تنوع رفتارهای 
سیاسی مشاهده کرد که با بخشی از دانش های متداول در حوزه های علمیه ارتباط دارند. این 
تنوع آن گاه که در شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، می تواند هر 
سیاست پژوهی را قانع کند که در تحلیل »سیاست« در حوزه های علمیه به ویژگی هایی توجه 

کند که تنها از مختصات روحانیت و حوزه های علمیه به حساب می آیند.
در حوزه های علمیه، نص به مثابه نظام دانایی، بر ذهن و ضمیر روحانیت، سلطه ای هژمونیک 
دارد و روحانیت متأثر از سوانح و احوالی که در آن به سر می برد، پرسش های تاریخی خود را 
بر نص، عرضه کرده و پاسخی منطبق بر نشانه های سیاسی آن، به دست می آورد و بدین گونه، 
به جریان نص در زندگی سیاسی مؤمنان، استمرار می بخشد. این فرآیند که در چارچوب های 
به رسمیت شناخته در حوزه های علمیه شکل می گیرد، شاخه های خاصی از دانش سیاسی را 
تولید می کند که معموالً در فضای فکری حوزه های علمیه امکان ظهور می یابند. به همین 
دلیل سرشت و ماهیت »دانش سیاسی« در حوزه های علمیه، با آنچه در محیط های دانشگاهی 
»علم سیاست« خوانده می شود تمایز پیدا می کند. اینکه دانش سیاسی در حوزه های علمیه از 
چه سرشت و ماهیتی بر خوردار است و چگونه مرزهای خود را از دانش سیاسی متداول در 
محیط های مدرن متمایز یا متشابه می سازد، سؤاالتی است که رسالت این مقاله، پاسخ دادن به 
آنهاست. آنچه امروزه به عنوان دانش سیاسی در حوزه های علمیه به ویژه  قم وجود دارد، در 

برگیرنده دو سنخ دانش سیاسی است که تفطن به آنها اهمیت زیادی در این پژوهش دارد:
1. دانش سیاسی حوزوی؛
2. دانش سیاسی حوزه ای.

مراد از گونه اول، دانشی است که حوزه علمیه، وصف مقوم آن است. این بدین معناست که 
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تعدادی از شاخه های دانش سیاسی در فضای علمی حوزه وجود دارد که مختص آن هستند 
و در فضاهای دیگری شکل نمی گیرند، براي مثال فقه سیاسی از تولیدات دانشی مختص 
حوزه های علمیه در باب سیاست است که تنها از طریق فهم نشانه های سیاسی نص اسالمی، 
شکل می گیرد. از سوی دیگر مقّوم بودن وصف حوزه برای دانش سیاسی) حوزوی( به ما 
توضیح خواهد داد که چرا شاخه دیگری از دانش سیاسی مثل جغرافیای سیاسی در حوزه های 
علمیه شکل نمی گیرد. در واقع، معرفت سیاسی روحانیت که نسبت مداومی با نص اسالمی 

دارد واجد ظرفیت های خاصی است که تنها برخی از دانش های سیاسی به تولید می رسند.
مراد از گونه دوم، دانشی است که حوزه علمیه، نه وصف مقّوم بلکه ظرف آن است. این سنخ 
از دانش سیاسی، همان شاخه های متنوعی از دانش سیاسی مدرن است که امروزه در مراکز 
دورگه آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه قم مثل دانشگاه باقرالعلوم)ع( مورد مطالعه قرار می 
گیرند و ممکن است تعلیم بسیاری از آنها توسط خود روحانیت صورت پذیرد. با وجود این 
نمی توان گفت این بخش از دانش سیاسی، حوزوی است و حوزه وصف مقّوم آن به حساب 
می آید. البته تأکید بر چنین تمایزی، هرگز به معنای نادیده گرفتن تاثیرات شگرف چنین 
دروس و آموزش هایی در بسط و تعمیق معرفت سیاسی حوزویان نیست، بدون تردید ظهور 
و تاسیس چنین رشته هایی در حوزه علمیه قم، بیش از پیش، روحانیت را با مفاهیم دقیق علم 
سیاست آشنا و نظرگاه تخصصی آنها به مقوله سیاست را باال برده است. گذشته از مدارکی 
که فارغ التحصیالن این گونه مراکز در رشته های سیاسی اخذ می کنند، بخش قابل توجهی از 
آنها به فعالیت های پژوهشی در حوزه مطالعات سیاسیـ  اسالمی، مشغول و در توسعه دانش 
سیاسی در فضای فکری حوزه های علمیه مساعدت می نمایند. با وجود این، ما در این مقاله 
بیشتر به بررسی گونه اول و تبعا تمایزات آن با دانش سیاسی معمول در فضاهای آکادمیک 

خواهیم پرداخت.

هویت دانش سیاسی حوزوی:
 بی گمان نوع دانش سیاسی که در فضای فکری حوزه های علمی شیعه، تولید یا بسط پیدا 
می کند با دانش دانشگاهی ما که در حاشیه مرجعیت علوم غربی ترویج می یابد تمایزات مهمی 
دارد. گذشته از اینکه بنیان معرفت شناخت علوم اسالمی بر حس گرایی مبتنی نیست، اساسًا 
این علوم بر نظریه های خود بنیاد دینی استوار و به تعبیر آیت الل جوادی آملی، در دو جهت 
عرضی و طولی، از هویت واحدی برخور دارند )جوادي آملي، 1385: 25 ـ 28(. این بدین 
معناست که هر علمی که در فضای حوزه های علمیه رواج می یابد تحت پوشش وحی یا نسبتی 
که با نص اسالمی پیدا می کند در تالئم با سایر شاخه های دانش به سر می برد. به همین دلیل، 
دانش های اسالمی بر خالف علوم جدید که غایتی جز پیش بینی و سپس کنترل پدیده ها و 
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رفتارهای انسانی ندارند، همواره در پی احراز حجیت و مستندسازی این گونه پدیده ها و رفتار 
به دیانت اند و به نوعی تکلیف مدارند؛ از این رو تفاوتی که در بینش و روش حاکم بر این 
علوم )مدرن( وجود دارد با بینش و روش اجتهادی که در فرآیند استناد سازی دانش های 
اسالمی به کار می رود ناخواسته نوع گفتگوهای سیاسی در فضای فکری حوزه های علمیه را 
که میل به دانش شدن دارند متمایز مي کند و در پاره ای از موارد متغایر می نمایاند؛ اما آنچه 
در اینجا اهمیت می یابد آن است که میل به گذشته و لزوم استناد به وحی نیز برخاسته از آن 
است که تمدن اسالمی ما بر خالف تمدن غرب که عقل محور است بر مدار نص می چرخد. 
نص در تمدن اسالمی آن قدر، زنده و پویاست که به ذهن همه مسلمانان در هر دوره ای از 
حیات سیاسی می چسبد و همواره رفتار آنان را به خود مستند می گرداند. اما این نص )قرآن و 
سنت( خود تولید کننده دانش سیاسی نیست، تنها واجد نشانه های متکثری در حوزه سیاست 
است که مرتب، مؤمنان خود را متأثر می سازد. دانش سیاسی را انسانی تولید می کند که نص 
را می خواند، خواننده و یا مفسر نص نیز پرسش هایی فراروی نص قرار می دهد که خصلتی 
تاریخی دارند و می توانند در هر دوره ای،  متفاوت تر از دوره دیگر، نشانه های سیاسی نص را 
مورد خوانش قرار دهند، چرا که هر انسان مسلمانی در هر دوره تاریخی با پرسش های خاصی 
مواجه می شود که برای پاسخگویی به آنها به جستجو در نص روی می آورد. این پرسش ها 
در دوره های بعد احتماالً باقی نمی مانند و جای خود را به سؤاالتی دیگر می دهند. البته خود 

نصوص هم در پدیداری پرسش های تاریخی مؤثرند.

ساختار تولید دانش سیاسی حوزوی
همچنان که به اجمال آمد، اساساً دانش های حوزوی در درون مثلثی از نص، شرایط اجتماعی 
و تاریخی و نیز روحانیت به عنوان مفسر تولید می گردد. نص در رأس هرم و دو مؤلف دیگر 
به عنوان قاعده مثلث در فرآیند تولید چنین دانشی ایفاي نقش می کنند. از آنجا که استدالل 
اصلی ما در این مقاله بر تعامل این سه عنصر در آفرینش دانش سیاسی در فضای فکری حوزه 

علمیه استوار است، توضیح اجمالی این عناصر، ضروری به نظر می رسد.
1. نص ) به مثابه نظام دانایی(

از آنجا که غایت در بسیاری از دانش های اسالمی احراز »حجیت« یا استناد به شریعت است، 
عموماً تفکر حاکم بر حوزه های علمیه نیز تفکر » نص محور« است؛ یعنی دانشی تولید 
می شود که بر نصوص دینی تکیه می زند. نگاه مؤمنانه به مسایل داشتن، همواره نص را در 
کانون تأمالت حوزویان قرار می دهد و برایند فهم معنای نص، در حقیقت موجب تولید دانش 
در میان آنان می گردد )فیرحي، 1382: 51(. نص در پژوهش حاضر و بر خالف تعریف 
متداول آن در میان حوزویان، مترادف با متن )text( است. متن در زبآنهای اروپایی به معنای 
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مجموعه ای درهم تنیده از روابط مرکب زبانی است که از سطح جمله فراتر رفته و دارای یک 
معنای مرکزی وحدت یافته است. 

متون موضوع پژوهش  ما،  به لحاظ ویژگی هایی که دارند به دو گونه اساسی تقسیم می شوند: 
نخست متون دینی و دوم متون مربوط به دانش سیاسی. متون نخست شامل قرآن و حدیث 
است که بعضا از آن دو نیز به نص اول و نص دوم تعبیر می کنند. البته قدما و حتی حوزویان 
معاصر، قرآن و حدیث را با واژه نص مورد اشاره قرار نمی دهند، بلکه به طور معمول واژه هایی 
نظیر کتاب، تنزیل، قرآن و ثقل اکبر را برای آیات قرآنی و کلماتی چون حدیث، خبر، 
روایت، سنت و نقل را برای اشاره به متون روایی به کار می برند. روحانیت آن گاه که واژه 
نص را به کار می برد صرفاً بخش معینی از متون دینی را قصد می کند که صریح در معنای 
واحد بوده و با نفی هر گونه احتمال خالف، بی نیاز از تفسیر است. در علم اصول فقه به عبارتی 
نص گویند که خود لفظ و صیغة آن بدون توقف بر هر امری بیرونی بر معنایی داللت کند 
که آن معنا هدف اصلی از بیان کالم است. معموالً اصولی ها داللت الفاظ را در متون دینی به 

درجات ذیل تقسیم می کنند:
الف( نص: جمال الدین حلی در تعریف آن می گوید: »لفظ مفید اگر جز آنچه از آن فهمیده 
می شود احتمالی دیگر نپذیرند به آن نص گویند« )عالمه حلي، 1984م:70( ، و به تعبیر 
الذریعه، »نص به هر آن خطابی گویند که امکان شناخت با آن وجود داشته باشد« )سید 

مرتضي،1363،ج 1: 328(.
ب( »ظاهر: در اصول فقه به هر کالمی گفته می شود که مراد از آن برای شنونده بدون درنگ 
و تأمل آشکار و معلوم باشد. ظاهر ضد خّفی است و تنها در الفاظ وکالمی درست است که 
احتمال استنباط دو معنا یا بیشتر از آن وجود داشته باشد تا بتوان به ظاهرتر و آشکارتر بودن 
یکی از آنها حکم کرد، در غیر این صورت آن نص است و نه ظاهر« )انصاری، 1384، ج2: 

.)1332
ج( مجمل:  مجمل آن است که مدلولش به روشنی معلوم نباشد و از معنای ظاهری برخوردار 
نباشد )مظفر، 1983(. همه فرق اسالم جز ظاهریه معتقدند در قرآن کریم الفاظی مجمل وجود 
دارد که معموالً ابهام و اغماض آنها به ویژه در امور تشریعی از طریق سنت نبوی و آیات 

دیگر قرآن بر طرف می شود.
د( مؤول یا تأویل شده: عبارتی است که همانند ظاهر دو معنای نامساوی دارد، اما 
معنای قریب و ظاهر رجحان ندارد، بلکه آنچه ارجح و معقول می  نماید معنای بعید است 

)سیوطي، 1951،ج2: 16(.
بدین تربیت، مفهوم نص در مصطلح حوزویان به معنای کالمی است که در ذات خود واضح 
و آشکار بوده و محتاج شرح و بیان نیست، در حالی که نص در اصطالح نویسندگان جدید بر 
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مجموعه متون دینی اعم از نص )به معنای قدیم( ظاهر، مجمل و مؤول اطالق می شود؛ اما آنچه 
در تعامل دانش سیاسی حوزویان با نص اول و دوم اهمیت دارد نسبت دو سویه ای است که 

به صورت ذیل میان آنها برقرار است:

در واقع، چون در نص اول، به صور مختلفی اجمال وجود دارد که بعضاً توسط آیات دیگر، 
روشن نمی شود؛ سنت نبوی و علوی راهی می گشایند تا اجمال نهفته در نص اول را برطرف 
نمایند. این عمل که به گشایش نص )confirmation( معروف است می کوشد ابهام و اغماض 
آیات مجمل را به ویژه در امور تشریعی بر طرف و بر بسط آنها بیفزاید. با این همه، نص دوم، 
همواره خود را وام دار نص اول در عرضه و احراز حجیت می داند و تا برکلیات آن تکیه نزند 
هرگز نمی تواند دیانت نص اول را گسترده تر نماید. به تبع نص دوم، دانشی که در قلمرو 
تمدن اسالمی شکل می گیرد رابطه ای دو سویه با دو نص پیشین دارد؛ یعنی هم معرفت خود 
را بر کانون متون دینی شکل می دهد و هم با تفسیرهای مختلفی که از نشانه های متکثر و 
متعدد سیاسی متون دینی ارائه می دهد موجب شکل دهی و بسط شاخه های بسیاری در حوزه 
سیاست می شود. به همین دلیل، دانش سیاسی حوزویان که در تعامل با نص شکل می گیرد با 
دانشی که در تمدن غرب و بر محوریت عقل سامان می یابد در ابعاد متفاوتی از جمله بینش و 
روش متمایز می گردد و این همان چیزی است که سنخ گفتگوهای سیاسی در حوزه علمیه 
قم را در بسیاری از موارد با نوع گفتگوهای مشابه در فضاهای آکادمیک، متفاوت می کند.
در فضاهای دانشگاه نیز افرادی هستند که همواره نص را در کانون تأمالت علمی و فلسفی 
خویش قرار می دهند و از تمایالت برخی جهت عبور از نص حذر می کنند، اما فراتر از چنین 
افرادی، معرفتی که تولید می شود اصراری بر ارزیابی خود با نشانه های نص ندارد، بلکه خود 
را بر مدار عقالنیت جدید می خواند. البته این، به معنای تباعد یا عدم تعامل میان دانش سیاسی 
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در فضای علمی حوزه و دانشگاه نیست، بلکه به مفهوم تفاوت مکانیسمی است که در آن 
دانش شکل می گیرد.

بدون تردید، روحانیت طی چند دهه اخیر از طریق مطالعه آ ثار دانشگاهی یا تحصیل در مراکز 
آکادمیک با بسیاری از مسایل و موضوعات سیاسی آشنا شده و فراتر از متون و نگرش های 
سنتی، معرفت سیاسی خود را بسط داده است، اما آنچه به معرفت سیاسی حوزویان، خصلتی 
حوزوی می بخشد ارزیابی معرفت سیاسی آنان در نسبت با نص است، چیزی که در دانش های 

جدید، اهمیت یا اولویت ندارد.
2. روحانیت

همچنان که قبال نیز اشاره شد، نص یا همان متون دینی خود تولید کننده دانش سیاسی نیست. 
دانش سیاسی را انسانی تولید می کند که نص را می خواند. معموالً در تمدن اسالمی، خوانش 
نص توسط روحانیت صورت می گیرد که بنا به ضرورت های کارکردی دین مبین اسالم، 
به نهاد متولی دین تبدیل شده است. خوانش نص که از آن به فهم و تفسیر دین تعبیر 
می شود، شاید نخستین وظیفه ذاتی و اصیل روحانیت باشد که در کلیت عصر غیبت جاری و 
اختصاصی به زمان و مکان خاص ندارد و همواره نیز مستند به نص است. در واقع، اوست که 
نص اول و دوم را به طور روشمند، تفسیر می کند و بدین گونه، موجب شکل گیری و بسط 
دانش های اسالمی در هر دوره ای می شود. او نیز همانند هر انسان دیگری، پرسش های متعددی 
دارد و همواره می خواهد راه حل پرسش های خویش را از نص بپرسد. با این همه، پرسش های 
او خصلتی تاریخی دارند و سوانح و احوال متغیر تاریخی بر پرسش هایی که او در می یابد 
تأثیر می نهند. در حقیقت، پرسش های او حاوی نشانه های زمان اند و متأثیر از شرایط متغیر 
تاریخی، عوض می شوند. این در حالی است که نشانه های سیاسی نص، ثابت و غیرسّیال اند 
و برخالف پرسش های تاریخمند، خصلتی غیرتاریخی یا فراتاریخی دارند. به همین دلیل، 
همواره میان پرسش های زمانی مفسران دین از یک سو  و سیگنال های ثابت نص، از سوی 
دیگر، تفاوتی رخ می دهد که توسط عالمان دینی برطرف می گردد. این تفاوت، بیشتر در 
شاخه هایی از دانش سیاسی رخ می دهد که خصلت عملی آنها اغلبیت دارد. در دانشی مثل فقه 
سیاسی که موضوعش همانند جیوه، به حسب تغییر اوضاع، اشکالی متفاوت به خود می گیرد، 
به هنگام عرضه بر متون دینی، آن تفاوت یاد شده، آشکارتر می گردد. به همین دلیل، فقیه، 
پرسش های تاریخی خود را به پرسش های نظری مبدل مي کند و سپس از نص به پرسش می  

نشیند. ویژگی این پرسش های نظری این چنین اند:
1( قابل ترجمه به نشانه های سیاسی نص؛

2( تبدیل پرسش های تاریخی به پرسش های انتزاعی؛
3( جریان نص در تاریخ.
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ضرورت ویژگی اول برخاسته از آن است که نشانه های ثابت نص، بسیاری از مفاهیم ومسایل 
نوپیدا در عرصه سیاست ورزی مدرن را نمی شناسد و فی البدایه در قبال آنها موضعی اتخاذ 
نمی کند؛ مثاًل یکی از مسایل کنونی فرا روی فقه سیاسی، پرسش از دموکراسی و نحوی 
مشارکت مردم در قدرت است. بدون تردید دموکراسی واژه ای است غربی که در نصوص 
اسالمی پیشینه ندارد. اگر فقیه بخواهد عین همین واژه را بر نشانه های سیاسی نص، عرضه 
کند، از این نشانه ها، چیزی در تأیید یا رّد دموکراسی نمی یابد. به همین دلیل، او با نفی ذات 
گرایی در چنین واژگانی، برای آن مدلولی عام در نظر می گیرد و آن را به گونه ای به زبان 
نص ترجمه می کند تا نشانه های نص آن را بخوانند، همین مسئله سبب می شود تا فقیه در 
تعریفی حداقل گرایانه از دموکراسی، آن را به شاخص های مهمش، تأویل و درباره نقش مردم 
در انتخاب حاکمان، لزوم نظارت مردم بر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی کارگزاران 
و باألخره حق آنان در عزل حاکمان، با نص به گفتگو می پردازد تا سخن نص درباره تایید 
دموکراسی یا رّد آن را بشنود و سپس داوری خود در این باره را در قالب »حکم« یا »نظریه« 
به مؤمنان عرضه نماید. اما آنچه در اینجا اهمیت می  یابد آن است که فقیه در چنین تالشی، 
پرسش تاریخمند و شخصی خود درباره دموکراسی را به پرسشی مطلق و انتزاعی مبدل می کند 
تا از یک سو فاصله زمانی میان افق نص و افق معنایی خویش را بردارد و از سوی دیگر، به 

زندگی سیاسی در عصر غیبت، جریان بخشد تا بدین گونه نص نیز در تاریخ جریان یابد.

 
همچنان که در این نمودار پیداست، همواره پرسش های تاریخی، به طور مستقیم به نص رجوع 
نمی کنند، بلکه از مسیر دانش های اسالمی همچون فقه سیاسی با آن مواجه می گردند. درواقع 
عالمان دینی پرسش های تاریخی مؤمنان عصر خویش را از طریق کریدور نص سوم به نص 
اول متصل می سازند و بدین گونه ترجمه ای برای آنها در نشانه های نص اول به دست می آورند. 
اگر در چنین فرآیندي، اختاللی به وجود آید و فقیه نتواند پرسش های تاریخی خود را به 
زبان نص ترجمه کند و یا مشکل دیگری رخ دهد، ما شاهد تحلیل ها و مجادله های مهمی در 
میان روحانیت خواهیم بود که پرداختن تفصیلی به آنها از حوصله این نوشتار خارج است. 
معموالً بعضی از روحانیون که اعتمادی وافر به دستگاه فقه دارند برخی از پرسش های کنونی 
و فراروی فقه اسالمی را بی اعتباری می دانند. از نظر این گروه از روحانیون، جغرافیا یا همان 
مکانی که آیات و روایات اسالمی در آن نزول یافته، جایگاه رفیعی دارد و عرف متشرع در 
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آن را بر عرف رایج در محیط های جغرافیایی دیگر ترجیح می دهند. جغرافیاگرایی نزد بسیاری 
سنتی های قم به تمام روابط و کیفیات عرفی در عصر نزول و بیان، قدسیت می بخشد و همواره 
می کوشد با بازسازی آن عصر، آن را به عنوان تنها مدل بومی مشروع، معرفی کرده و با نفی 
شرایط جغرافیایی دیگر به یکسان سازی آنها بپردازند. در اینجا تنوع محیطی به تعارض یا 
تزاحم محیط موجود با محیط معهود تحویل می شود و به همین دلیل باید همه محیط ها بر اساس 
محیط معهود بازسازی شوند. به همین دلیل، سنتی ها، همواره عامل عقب ماندگی جوامع اسالمی 
را دوری از محیط معهود و فرو رفتن در جغرافیای جدید می دانند و می کوشند آن را بازسازی 

کنند و به دوران گذشته باز گردانند.
هدف شارع مقدس در مسایلی مثل رجم و مجازات لواط، ازهاق روح با کیفیت و ابزار خاصی 
می باشد و این نحوه ازهاق روح، موضوعیت دارد و نمی توان با ابزار نوین و شیوه دیگری 
شخصی را از بین برد. مثاًل در زنای محسنه باید سنگسار نمود و در لواط، کیفیت خاصی که در 
کتب فقهی فقها متعرض شده اند لواطی را از بین برد و در بعضی موارد باید از شمشیر استفاده 
کرد؛ بنابراین در این گونه موارد نمی توان شخصی را حلق آویز و یا با گلوله از بین برد. تعجب 
حقیر در این است که چیزی که شارع مقدس آن را جعل کرده چگونه می تواند در شرایط 
کنونی، وهن به اسالم و مسلمین باشد؛ در حالی که در صدر اسالم وسیله ای دیگر برای از بین 
بردن زانی و لواطی و غیر ذلک،  موجود بود، مع ذلک شارع مقدس در این موارد نفرموده که 
مجرم را به وسیله طناب یا کارد از بین ببرند. علما باید توجه داشته باشند که اوضاع و احوال 
مکلفین و غیرهم اعم از عبادات و معامالت را با فقه اسالمی تطبیق دهند. اگر بنا باشد که فقه 
اسالمی با اوضاع و احوال تطبیق داده شود آن وقت فقه اسالمی از بین خواهد رفت و در این 
صورت خسارت جبران ناپذیری بر علم فقه وارد مي شود )مدني تبریزي، 1426: 137ـ  138(.

فقره فوق را از آن روی به تفصیل آوردیم تا نشان دهیم برخی از عالمان دینی که به شأنیت 
تاریخی، احکام و گزاره  های دینی اعتقاد دارند بر تعّین تاریخی آنچه در آن عصر رخ داده 
اصرار می ورزند و راه را به روی هرگونه گفتگوی تأویل شناختی از امر واقع می بندند و بدین 
گونه دغدغه ها کنونی و فراروی فقه اسالمی را بی اعتبار قلمداد می کنند. در مقابل، برخی دیگر 
که اعتقاد وافری به پویایی و پایانی فقه اسالمی دارند معتقدند گزاره های دینی در فضایی با 
حال و هوای خاص و مخاطبان خاص صادر شده و اجتهاد، کشف روح و پیام آن گزاره ها و 
الگوگیری از آنهاست. بسیاری از دستورهاي دینی، بیان راه حلی از میان راه حل هاست و نباید 

بر آن شکل و قالب آن راه حل جمود ورزید؛ براي مثال:
در حدیث آمده است که پیامبر گرامی اسالم )ص( همسایگان مسجد 
را تهدید کردند که اگر برای حضور در نماز جماعت به مسجد نیایند 
خانه هایشان را به آتش خواهند کشید. آیا می توان چنین دستوری را امروز 
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اجرا کرد. علت چنین دستوری چه بود؟ شواهد تاریخی نشان می دهد در 
آن زمان عدم حضور در نماز جماعت به منزله صف بندی علیه مسلمانان 
بود. در آن عصر، هویت دینی، عین هویت سیاسی و اجتماعی بود و کسی 
از جماعت مسلمانان فاصله نمی گرفت مگر بعد از اینکه از جهت سیاسی 
در صف مقابل قرار می گرفت. به همین دلیل مرتد، دشمن تلقی می شد 

)یزداني: 61( .
البته کسانی هستند که اختالل به وجود آمده را به خود دستگاه فقه باز می گردانند و به همین 
دلیل می کوشند از طریق فّعال سازی آن تحت عناوین متفاوتی مثل فقه المصلحه یا فقه المقاصد، 
توانایی فقه موجود را در ترجمان مسایل جدید در زبان نص و تبعاً یافتن راهی برای حل 
مشکالت انسان معاصر مسلمان، باال ببرند. این در حالی است که گروهی دیگر از روحانیون 
که امروزه تفکر فرهنگستان علوم اسالمی را نمایندگی می کنند و می کوشند با تدوین یا تولید 
روشی )اصول فقهی( حکومتی، فقهی سیاسی اما متفاوت از فقه سنتی را در تعامل با مسایل 
کالن اجتماعی باز تولید نمایند. در واقع، آنان اختالل به وجود آمده را نه در دستگاه فقه بلکه 
در متد و روشی می دانند که عهده دار تحلیل و تفسیر گزاره های نص است.درصورتی که 
کسی اختالل به وجود آمده را در خود »نص« بیابد و معتقد باشد دایره نص، تنگ تر از دایره 
زندگی است و توان آن در طراحی مهندسی اجتماعی، رو به تحلیل رفته است، آن گاه مسئله 
عبور زندگی از نص مطرح می شود، عبوری که پرسش های کنونی ما را نه بر حسب نشانه های 

نص بلکه بر حسب خرد جمعی یا همان عقالنیت سکوالر غربی، پاسخ می دهد.

3. شرایط اجتماعی و سیاسی )تغییر اپیستمه(
همچنان که قباًل بیان شد نص اسالمی خود تولید کننده دانش سیاسی نیست و فقط در برگیرنده 
نشانه های زیادی در باب سیاست است که توسط حامالن و مفسران خود، یعنی عالمان دینی، 
مورد خوانش قرار می گیرد؛ پرسش هایی که مفسران نص فراروی آن قرار می دهند خصلتی 
شخصی و تاریخی دارند و می توانند در هر دوره ای، متفاوت تر از دوره های دیگر، نشانه  های 
سیاسی نص را تفسیر کنند. سؤاالتی که عالمان دینی بر نصوص اسالمی عرضه می کنند 
بازتاب نیازهایی است که زمانه برای آنان آفریده است. زمانه، گذشته از اینکه نیازهای آدمی 
را تغییر می دهد، فضای فکری حاکم بر علوم یک عصر را نیز متحول می کند و بدین گونه 
موجب تفاوت فهم ها و تولید شاخه های دانشی می گردد. درست است که معارف اسالمی، از 
جمله دانش سیاسی اسالمی، مبنای ماتریالیستی ندارند و در تعامل با وحی شکل می گیرند، اما 
همواره عوامل دیگری در تولید مفهومی )Conception( که از نصوص ارائه می کنند دخیل اند. 
معموالً در پاسخ به این پرسش عام، که اساساً معرفت چگونه پدیدار می شود و چگونه رشد 
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می کند دو رهیافت )کشاورز شکري،1385 : 152( عمده وجود دارد: اّول، اندیشمندانی که 
معتقدند نظریه ها، دستاورد فعالیت  ذهنی نظریه پردازند. استقراگرایان و ابطال گرایان )ساده و 
پیچیده( در این زمره قرار دارند. دسته دوم )چالمرز، 1374: 51 ـ 99(، اندیشمندانی هستند 
که به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دوره هایی می دانند که از 
هم کاماًل گسسته اند. از نظر توماس کوهن، شاخص هر دوره ای از تاریخ علم، ظهور پارادایم 
جدیدی است که نظریه های علمی درون هر یک از آنها تولید مي شود و ظهور پیدا می کنند. 
پارادایم ها )سرمشق هایی( هستند که روش ها، مفاهیم، تعاریف و نظریه های علمی را تعریف و 
ارائه می کنند و همه دانشمندان را به فراگیری آنها وا می دارند؛ به این ترتیب، تولید نظریه های 
علمی، فرآیندی است غیرارادی که ربطی به قصد، اراده و نیت دانشمند ندارد. کسی که در 
درون پارادایم قرار دارد به نوزاد درون رحم مادری می ماند که از دنیای بیرون از آن خبر 
ندارد. پارادایم به همه کسانی که از آن پیروی می کنند هویت می بخشند، برایشان علم را معنا 
می کند، روش ها را نشان می دهد، مفاهیم را تعریف می کند و امکان تکلم با همدیگر و فهم 
یکدیگر را فراهم می آورد. اگر پارادایمی  جای پارادایم دیگری را بگیرد به یکباره همه این 
سرمشق ها، تعاریف و هویت ها و واژه ها و خود فهمی ها عوض می شود و سرمشق ها، تعاریف 

و ... هویت های جدیدی جای آنها را می گیرند.
میشل فوکو از متفکرانی است که معرفت را به مثابه یک ساختار می نگرد. او ساختار نهانی را 
که در پس اندیشه ها، نهادها و کردارها نهفته اند اپیستمه می نامد. اپیستمه، پیش زمینه فکری 
ناخودآگاه همه دانشمندان یک عصر است. چیزی که تعیین می کند چه می توان گفت و چه 
نمی توان گفت. بدین سان اپیستمه بر سوژه انسانی مقدم است و شکل خاص اندیشه و کردار 
وی را معین می کند. هر دوره اپیستمه خاصی دارد که با اپیستمه پیشین، تفاوت جدی دارد. 

هر عصر گسسته از اعصار پیشین است )فوکو، 1378: 20ـ  28 و 38ـ  58(.
اپیستمه های خاص به ما توضیح می دهند که چگونه احوال و سوانح پس از پیروزی انقالب 
اسالمی را متفاوت تر از اوضاع پیش از آن تحلیل کنیم. بدون تردید انقالب 57 بزرگ ترین 
حادثه ای است که مسیر تاریخ مان را عوض کرد و نظام دانایی پیشینمان را به هم ریخت. 
گرچه این انقالب، رویکردی جدید به انسان و زندگی ارائه کرد و فراتر از یک تغییر سیاسی، 
خواهان تحول نگرش آدمی به حیات جمعی گردید ، اما تأمالت کنونی ما از تحوالت دانش 
سیاسی در سه دهه اخیر در حوزه های علمیه نشان می دهد که چیزی در حد قواره  یک پارادایم 
جدید علمی در حوزه های علمیه شکل نگرفته است و تا دست یابی به آن فاصله بسیار زیادی 

دارد. 
به گفته محمدتقی سبحانی، اغلب تالش های مشکور عالقه مندان حوزوی به مباحث سیاسی در 
همان الیه تولید گزاره های سیاسی که خصلتی تطبیقی با دانش سیاسی مدرن دارد متوقف شده 
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و به سطح نظریه پردازی کمتر رسیده است چه رسد به اینکه بخواهد پارادایم جدیدی1 بیافریند. 
هنوز بسیاری از دروس رسمی حوزه های علمیه، متون  درسی و نیز اهل قلم حوزوی در درون 
پارادایم گذشته حوزه، تنفس می کنند و همچنان بر اساس بافت و ماهیت سرمشق های گذشته 
به توصیف و تبیین مفاهیم پیرامونی خود در باب سیاست می پردازند. البته هستند روحانیونی 
که آگاه از علم سیاست اند و تالش های بسیاری در تولیدات سیاسی حوزه به فرجام رسانده اند، 
اما فرصتی برای تولید پارادایمی که کلیت حوزه را در خود فرو برد نیافته اند، اما به راحتی 
می توان مشاهده کرد که تعامل این حوزه با سیاست، با حوزه پیش از انقالب تفاوت های زیادی 
پیدا کرده است. به همین دلیل، امروزه می توان گفت سنت فکری حوزه علمیه قم کاماًل در 
امتداد سنت فکری اش در سال های پیش از انقالب اسالمی قرار ندارد. در واقع نشانه های زیادی 
وجود داردکه ما را قانع می سازند که روحانیت کنونی را چندان در امتداد روحانیت گذشته 
نفهمیم و تنوع فکری آن را تداوم بخش جریان های گذشته آن ندانیم. روحانیت طی سه دهه 
اخیر از طریق گفتگو با تجدد و نیز متأثر از شرایط جدید قدرت، امکان های جدیدی بر خود 
گشوده و به فهمی متفاوت از سیاست و موضوعات آن رسیده است و این حاکی از نوعی 
برش یا گسست در سنت فکری اوست. با وقوع چنین گسستی است که امروزه روحانیت 
با پیش فرض ها و پیش دانسته های متفاوتی به تفسیر نشانه های سیاسی نص می پردازد و با 
انتظارات و عالیق  خاصی به سراغ کتاب و سنت اسالمی می رود و در قبال جهان سیاست، 
موضعی متفاوت و متنوع می گیرد. این تغییر و تحول ما را مجبور می سازد در دوره جدید 
)سال های پس از انقالب( فهم او از امر سیاسی را با نوعی فاصله گرفتن از فهم گذشته اش 
دریابیم و بر خالف روایت کل گرایانه هگل بر تداوم سنت فکری او تأکید نورزیم و به نوعی 
برگسست فهم روحانیت از امر سیاسی بر گسست میان اپیستمه میشل فوکو متمایل شویم. 
فوکو در کتاب مشهور خود واژه ها و اشیاء سه اپیستمه را در دوران جدید اروپا از یکدیگر 
متمایز می سازد که با گسست های بنیادی از یکدیگر جدا می شود. این گسست میان اپیستمه 
)episteme( را فوکو گسست معرفتی می نامد که ممکن است هم زمان )Syncnroic( یا 
در زمانی )diacnronic( باشد. نظر فوکو در مقابل فیلسوفانی است که تحت تأثیر هگل بر 
تداوم تأکید دارند. البته باید تأکید کرد گسست نزد فیلسوفان گسست گرا، امری دفعی و 
یکباره نیست، چنان که لویی آلتوسر توضیح می دهد که گسست متداوم یا گسست در تداوم 
)coupure cotinuee( است، زیرا گسست بنیادی و دفعی اساساً ممکن نیست. با اقتفا بر 
چنین ایده ای،  می توان ادعا کرد که هنوز مباحث و گفتگوهای نص محور روحانیت درباره 
سیاست از اپیستمه یا نظام دانایی گذشته اش، یکباره جدا نشده است اما تأمالت کنونی اش در 
باب امر سیاسی، تداوم گذشته اش به حساب نمی آید. در واقع بحث های فوکو، این فرصت 
را به ما می دهد که دانش سیاسی حوزه را در گسست های همزمانی و در زمانی، تحلیل کنیم. 
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گسست در زمانی، گسست تاریخی است و در مقابل تداوم هگل قرار دارد و گسست 
همزمانی، گسست غیرتاریخی و عرضی است و در مقابل کلیت )univetersality( قرار 
می گیرد. درگسست طولی، روایت کل گرایانه هگل و مارکس شکسته می شود و تاریخ،  
وقایع و رویدادهای دانش سیاسی از پیوستگی خارج می شوند و در گسست عرضی ممکن 
است چندین فضای فکری شکل بگیرد که هر یک واجد نظام معنایی خاصی در باب دانش 
سیاسی باشد. به همین دلیل، این پژوهش می کوشد برش ها و گسست های طولی در درون 
حوزه علمیه قم پس از پیروزی نهضت مشروطه و انقالب اسالمی و نقش اپیستمه جدید در 
تولید دانش سیاسی را مورد بررسی قرار دهد و در مرحله بعد با توجه به برش های عرضی، 
رویکردهای متفاوت و گاه متخالف در درون شاخه های مختلف دانش سیاسی در حوزه علمیه 

قم به تصویر کشد

دانش سیاسی و مرزهای آن در حوزه علمیه قم
مراد از دانش سیاسی بیش از آنکه به علمی بودن یا نبودن سیاست اشاره داشته باشد، مترادف 
معرفت سیاسی است که در برایند سه مؤلفة نص، روحانیت و شرایط اجتماعی و سیاسی در 
جغرافیای فکری حوزه های علمیه شکل می گیرد. امروزه، معموالً منظور از علم، دانشی است 
که بتواند روابط پایدار میان پدیده های مورد بحث خود را کشف کند و به قاعده های کلی 
دست یابد. به عبارتی دیگر، از رابطه علّی و معلولی میان پدیده ها سخن بگوید )بشیریه، 1384: 
20(. این ویژگی که در علوم طبیعی بیشتر از علوم انسانی تحقق یافته است شاید در دانشی 
مثل سیاست، آن گاه که وجه برجسته منبع معرفتی آن تجربه باشد و نه عقل و وحی، پذیرفتنی 
 )knowledge( باشد، اما در کلیت معرفت سیاسی صدق نمی کند؛ از این رو مراد از معرفت
در این پژوهش، معنایی عام تر از علم )science( است. معرفت سیاسی در شاخه های مثل 
جامعه شناسی سیاسی می تواند علمی )scientific( باشد، اما در شاخه های دیگری مثل فلسفه 
سیاسی که وجه برجسته منبع معرفتی آن عقل است یا فقه سیاسی که وجه برجسته منبع 
معرفتی آن نقل است و یا کالم سیاسی که ترکیبی از عقل و نقل منبع معرفتی آن به حساب 
می آید، معرفتی است علی حده که با معرفت علمی متفاوت است. علمی نگریستن به سیاست و 
تأکید بر توضیح علّی آن جهت تحلیل پدیده های سیاسی، بیش از آنکه متناسب فضای علمی 
حوزه های علمیه باشد با فضای آکادمیک دانشگاهی ما تناسب دارد که همواره می کوشد از 
منظر علوم پوزیتیویستی، به تحلیل موضوع دانش سیاسی بپردازد. اصطالح »دانش سیاسی« 
یا »علم سیاست« به عنوان یک رشته مستقل، عنوانی است که در قرن بیستم ظهور یافته و 
سابقه ای در منابع درسی و معرفتی حوزویان ندارد و بیشتر در فضای سیاسی حوزه های علمیه 
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در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی به کار رفته است. به همین دلیل، این پژوهش ، 
بیش از آنکه بخواهد ماهیت و تبار دانش سیاسی را از رهگذر مطالعات آکادمیک دنبال کند 
و مرزهای مشترك و گاه مبهمی که با دیگر شاخه های علوم اجتماعی دارد را تبیین کند 
می کوشد به سرشت آن در فضای حوزه علمیه اشاره نماید. معموالً در مباحث آکادمیک،  

دولت موضوع دانش سیاست است که دو سنخ دانش، مرزهای آن را روشن می کند:
1. دانش های پشتیبان، مثل تاریخ، روان شناسی، فلسفه، حقوق، جامعه شناسی و اقتصاد.

2. دانش های میان رشته ای، مثل اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، حقوق عمومی، فلسفه 
سیاسی، روانشناسی اجتماعی و تاریخ دیپلماسی.

نسبت دانش سیاسی با این دو گونه رشته در شکل زیر ترسیم شده است )همان: 45ـ  46(.

همچنان که در این نمودار مشاهده می شود موضوع دانش سیاسی، دولت است که معطوف 
به آن، دانش های میان رشته متعددی شکل می گیرند. این در حالی است که دانش سیاسی 
در حوزه علیمه قم از چنین وسعتی برخوردار نمی باشد و شاید هم به دلیل نوع معرفتی که در 
آن تولید می شود شأنیت پرداختن به همه شاخه های دانش سیاسی را نداشته باشد. به همین 
دلیل دانش سیاسی در حوزه های علمیه شبیه کلیتی از دانش سیاسی مذکور است که متناسب 
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با روش و نوع منبع معرفتی که در اختیار دارد تولید می شود و در قلمرویی خاص به تولید 
گزاره ها و نظریات سیاسی می پردازد.

از این رو می توان با توجه به مختصات عمومی دانش های موجود در حوزه های علمیه، دانش 
سیاسی آن را این چنین تعریف کرد: معرفت سیاسی به گزاره هایی گفته می شود که اواًل 
بی واسطه درباره امر سیاسی سخن می گویند؛ ثانیاً وجه برجسته منبع معرفتی آنها، عقل و نقل 
است؛ ثالثاً گسترده تر از گزاره های نظام یافته اند و می توانند بدون جا یافتگی در درون یکی 
از دانش های میان رشته ای مثل فلسفه سیاسی تولید شوند؛ مثل آرا و فتاوای سیاسی مکرری 
که از سوی مراجع دینی و سایر الیه های میانی حوزه های علمیه ، عرضه می گردند. به همین 
دلیل، نسبت دانش سیاسی در حوزه علمیه قم با دانش های پشتیبان و دانش های میان رشته ای 

با نمودار پیشین تفاوت های مهمی دارد که در شکل زیر ترسیم شده است.

در این جا موضوع دانش سیاسی، نه دولت یا قدرت، بلکه »امر سیاسی« است که مفهومی 
اعم دارد و معطوف به آن، دانش های سیاسی خاصی که اغلب بر کانون نص می چرخند 
و یا به خود اجازه عبور از آن را نمی دهند؛ شکل می گیرند. مروری بر عناوین این نمودار 
تا حدودی تفاوت با نمودار قبلی را روشن تر می سازد. این بدین معناست که شاخه هایی از 
دانش سیاسی به عنوان دانش های میان رشته ای در فضای نص محور حوزه های علمیه، ظهور 
یا بسط پیدا می کنند که دانشی حمایت گر، وجه نظری و علمی آنها را تئوریزه کند و در 
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تعامل با آنها بتوانند به لحاظ نظری با مباحث مربوط به قدرت، حکومت، اخالق و سعادت و 
از جهت عملی با چگونگی اداره امور یا به تعبیر حکمای اسالمی با تدبیر مدن پیوند برقرار 
نمایند، و از آنجا که دانش های حمایت گر در چنین فضایی نسبتًا  محدود بوده و کمتر به 
توضیح علّی پدیده ها و مطالعات عینی و انضمامی تن می دهند، مطالعات میان رشته ای نیز 
متفاوت و تا حدودی محدودتر از این گونه مطالعات در فضاهای دانشگاهی اند. به همین دلیل، 
عناوینی در حوزه های علمیه به مثابه شاخه ای از دانش سیاسی قلمداد می گردند که بعضاً در 
فضاهای آکادمیک یا مورد توجه قرار نمی گیرند و یا حداقل به عنوان درسی چند واحده و 
یا گرایشی در مطالعات تخصصی به حساب می آیند؛ براي مثال فقه سیاسی علی رغم مناقشاتی 
که در استقالل یافتگی اش از فقه عمومی وجود دارد، در فضای علمی حوزه های علمیه ، 
فربه ترین دانش سیاسی قلمداد می گردد، در حالی که در دانشگاه به عنوان دو واحد درسی 
تدریس می گردد و تنها منظر نقلی به برخی از پدیده های سیاسی به حساب می آید. با این 
همه، همچنان که در مباحث بعدی به تفصیل در این باره سخن خواهیم گفت دانش های میان 
رشته ای سیاست در حوزه علمیه قم2 به ترتیب اولویت و جایگاهی که در مطالعات سیاسی 

حوزویان دارند عبارت اند از:
1. فقه سیاسی: این شاخه از دانش سیاسی که از خصلتی ارتباطی با دو دانش فقه و سیاست به 
معنای عام برخوردار است به دلیل هویت سیاسی موضوعات و مسایل آن، در حال استقالل 
یافتگی از فقه عمومی است. این تالش، هر چند به دلیل ارتباط وثیق روشی و معرفتی فقه 
سیاسی با فقه عمومی، اندکی دشوار به نظر می رسد، اما تدوین فقه حکومتی یا سیاسی که 
امروزه در حوزه علمیه قم، واجد مطالعات علی حده، رشته تخصص و اساتیدی برجسته می باشد، 
می  تواند یکبار دیگر و در منظری انسجام یافته تر، تمام مسایل کنونی فقه را از منظری سیاسی 
تحلیل کند. با این همه، امروزه در درون حوزه علمیه قم، مسایل و رهیافت های متعددی به 

فقه سیاسی وجود دارد.
2. فلسفه سیاسی: این شاخه از دانش سیاسی که تالشی حاشیه مند اما رو به گسترش در مطالعات 
سیاسی حوزه به حساب می آید، به آن دسته از مباحث سیاسی اشاره دارد که از وضعیتی فرا 
تاریخی و فرازمانی برخوردار هستند؛ به سخنی دیگر، در زمره مسایل متغیر مربوط به زندگی 
سیاسی قرار نمی گیرند. اعم از اینکه این مسایل به حوزه هست ها و واقعیت های خارج از اراده 
و تصرف انسان و یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوزه باید ها و 
واقعیت های متکی به اراده و خواست انسان. با این همه باید تأکید کرد که رهیافت فلسفی به 
سیاست می تواند به نوع روش استداللی که اقامه می کند به دستگاه های مختلفی تقسیم گردد، 
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براي مثال تکیه بر مشاهده و استدالل )ارسطو(، استدالل انتزاعی و منطقی )هابز(، تکیه بر 
عقل سلیم و حقوق طبیعی )جان الك(، تکیه بر وحی )سنت اگوستین( و یا بر عقل )هگل( 

مهم ترین روش های فلسفی در توضیح جهان سیاسی اند )بشیریه،1374: 1ـ 33(.
اما آنچه در فضای فکری حوزه های علمیه اهمیت دارد آن است که فلسفه سیاسی که صرفًا 
حاصل تراوشات ذهنی بشر و مستقل از وحی باشد جایگاه چندانی ندارد و همواره به روشی 
که در نگاه فلسفی به جهان سیاست بر وحی تکیه دارد اولویت می دهد. اما اینکه چگونه 
می توان رهیافت های موجود به فلسفه سیاسی در حوزه علمیه قم را توضیح داد بستگی به 
نگرشی دارد که روحانیون به فلسفه دارند. امروزه گرایش های مختلفی درباره فلسفه وجود 
دارد که بعضاً پیامدهای غیرروشنی در باب سیاست پیدا می کنند. در فضای فکری حوزه، 
عالوه بر نگرش صدارئی به فلسفه، رویکردهای دیگری در این باره وجود دارد. فلسفه »نئو 
صدرائی« یا »حکمت نوین اسالمی« و »فلسفه شدن اسالمی«، دو نگرش نوینی درباره فلسفه 
صدارئی اند که اّولی خواهان تغییراتی در آن است و دومی بر ناکارآمدی آن تأکید می ورزد. 
فلسفه شدن اسالمی که بر تالش اندیشمندان فرهنگستان علوم اسالمی اطالق می شود، فلسفه ای 
است که برخالف فلسفه صدرائی، به پرسش های ما درباره » چگونگی« پاسخ می دهد و 
می توان ما را در ترسیم مناسبات کالن اجتماعی یاری رساند. در عرض چنین تالش هایی، 

فلسفه های مدرن وجود دارند که در حوزه علمیه بسط یافته اند. 
 این نوع از فلسفه سیاسی که نوعاً از سوی نوگرایان دینی در حوزه علمیه در مطالعات اسالمی 
به کار می رود به دلیل نتایج روش شناختی مهمی که در نسبی گرایی فهم و نیز نقد میراث 
فکری مسلمانان دارد رقیبی قدرتمند در عرض فلسفه های متداول به حساب می آید. گفتني 
است که هنوز نیز گرایش هاي ضدفلسفی قدرتمندي در حوزه علمیه قم وجود دارد که مورد 
حمایت برخی مراجع دینی نیز می باشد. این نوع از تمایالت، معموالً موضوعات و مسایل 
سیاسی مورد عالقه خود مثل والیت، دولت کریمه، مشروعیت و عدالت را از منظر فقهی 

یا کالمی بررسی می کند و روش استدالل عقالنی در جبهه مخالف خود را دینی نمی انگارد.
3. کالم سیاسی: کالم سیاسی که نسبت به فقه سیاسی تقدمی مرتبه ای و شأنی دارد، از جمله 
مطالعاتی است که در استقاللش از علم کالم و تبدیل شدنش به شاخه ای از دانش سیاسی، 
تردید های بسیاری وجود دارد، به ویژه آنکه در هیچ یک از طبقه بندی های معمولی که از 
اندیشه  سیاسی اسالم می شود نامی از آن به میان نیامده است. فلسفه سیاسی، شریعت  نامه ها و 
و سیاست نامه، تقسیم بندی سه گانه ای از اندیشه سیاسی در اسالمند که در آثار روزنتال، خانم 
لمبتون، فرهنگ رجایی )رجایي،1373: 22( و سید جواد طباطبایی)طباطبایي،1367: 14( به 
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چشم می خورند. البته افراد دیگری مثل جهاد تقی صادق در طبقه بندی اندیشه سیاسی اسالم، 
جایگاه خاصی را برای کالم سیاسی مطرح کرده است. او ابتدا مشرب های سیاسی را در دوره  
اسالمی به دو مشرب قدیم و جدید تقسیم می کند و سپس مشرب های قدیم را به چهار گروه 

تقسیم می کند که عبارت اند از:
الف( مشرب سیاسیـ  فلسفی؛

ب( مشرب سیاسیـ  فقهی؛
ج( مشرب سیاسیـ  کالمی؛

د( مشرب سیاسیـ  اجتماعی.
تقي صادق افکار دو متکلم بزرگ اسالمی یعنی قاضی عبدالجبار معتزلی و سیدمرتضی را 
شاخص مشرب سیاسی  ـ کالمی می داند )صادق،1993: 7(. با این همه، بنابر تعریفی که 
بهروزلک از کالم سیاسی ارائه می دهد،  کالم سیاسی شاخه ای از علم کالم است که به توضیح 
و تبیین آموزه های ایمانی و دیدگاه های کالن دین در باب مسایل و امور سیاسی پرداخته و از 
آنها در قبال دیدگاه ها و آموزه های رقیب دفاع می کند )بهروزلک،1382(. اما آنچه در اینجا 
اهمیت دارد رابطه کالم سیاسی با فقه سیاسی و فلسفه سیاسی اسالمی، اشتراکات و تمایزات 
این دو رشته و نیز رویکردهایی است که درباره کالم سیاسی در حوزه های علمیه وجود دارد.
4. تفسیر سیاسی: وجود نشانه های سیاسی بسیاری در قرآن از یک سو و عالقه مندی بسیاری 
از متفکران مسلمان به ترجمان مسایل کنونی جهان اسالم به زبان نص از سوی دیگر، سبب 
ظهور مطالعات جدیدی با عنوان تفسیر سیاسی شده است )خامه گر،1382 الف و 1382ب(، 
هر چند نام شاخه ای از دانش سیاسی بر این رشته مطالعاتی نهادن، اندکی نابه هنگام است، 
اما استقرار »قرآن« در کانون تأمالت سیاسی جدید، ضرورت چنین نگاهی به این دسته از 
مطالعات را دو چندان می کند، معموالً در کشف گزاره های سیاسی از قرآن سه روش وجود 
دارد، در تفاسیر رایج، بر مطالعه آیه در جایگاه خویش تأکید می شود و مفسر با بررسی و 
تحلیل ساختار زبانی آیه و شأن نزول آن، به استنباط گزاره ای سیاسی از آن آیه می پردازد؛ 
اما در تفسیرهای موضوعی، استنباط گزاره های سیاسی از آیات قرآن، پس از مطالعه آیات 
مشابه و هم افق میسر می گردد. این روش که به روش رایج در حوزه های علمیه تبدیل شده 
است می کوشد با بررسی چالش های سیاسی معاصر، پرسش هایی را مطرح کند و پاسخ آن را 
از مجموعه آیات مربوط به یک موضوع دریافت نماید؛ اما روش سومی که تفاسیر نگاشته 
شده در نیمه دوم قرن بیستم بدان توجه وافری نموده اند روش تفسیر ساختاری قرآن کریم 
است. این روش که بر نگرش جامع گرایانه به معانی سوره  ها استوار است می کوشد با تأمل در 



• سال اول
• شماره اول
• تابستان 92

دانش سیاسی 
حوزوی، سرشت و 

مختصات آن
)101 تا 132(

115

محتوای پیام هر سوره، غرض اصلی آن سوره را دریابد و در نهایت با ترسیم انسجام معنایی 
هر سوره، نکات تازه ای از آن کشف نماید. چنانچه محمد محمد مدنی با نگاهی ساختاری به 
سوره نساء، اصول اداره جامعه اسالمی را استنباط کرده است )مدني،1991(. توصیف و نقد و 
بررسی چنین نگرش هایی به قرآن، به ویژه آراي کسانی که بر حوزه حدیث محور به علت 
تالش جهت استنباط گزاره های سیاسی و اجتماعی از احادیث و روایات، نقدهای تندی روا 

می دارند نیازمند بررسی های دقیق تری است. 
5. تاریخ سیاسی: شاید بتوان گفت تاریخ متداول ترین موضوعی است که در حاشیه فقه، 
اصول و کالم، مورد مطالعه حوزویان قرار می گیرد. گرچه تاریخ در میان دروس حوزوی 
جایگاهی ندارد اما پیوند برخی از مباحث سنتی حوزه همانند علم رجال که از صحت و 
سقم راویان حدیث سخن می گوید و نیز توجه به شأن نزول آیات و شرایط تاریخی صدور 
روایات، ناخواسته آنان را با مسایل تاریخی درگیر می سازد. فراتر از آن، تفاوت های مذهبی 
میان مسلمانان که اغلب ریشه در حوادث سیاسی و مجادالت کالمی دارد روحانیت را مجبور 
مي سازد تا تاریخ نضح و گسترش این گونه مناقشات را بداند و از منظر تاریخی و استداللی، 
حمایت گر اعتقادات پیروان مذهب تشیع باشد. بدون تردید مطالعه تاریخ، ظرفیت های بسیاری 
در تأمالت سیاسی دارد و روحانیت توانسته است از مسیر آن، با چند و چون سیاست و 
نیروهای درگیر در آن، آشنا و نقش آگاهانه تری در کارگزاری خود در حوادث زمانه پیدا 
کند. بی گمان، در سال های پیش از انقالب اسالمی و بنا به ضرورت های انقالب، روحانیت 
به مطالعه بیشتری درباره تاریخ سیاسی روی آورده و با انبانی از داده های تاریخی کوشیده 
است ظرفیت های نصوص اسالمی و نیز دانش مسلمین را جهت تعامل با ضرورت های جدید 
و برخاسته از انقالب اسالمی باال برد. به هر حال دعوای بازگشت به اصول بنیادین اسالم و نیز 
پیوند اکنون به گذشته، نیازمند مطالعات درجه اول و دومی بود که هر دو در میان حوزویان 
رواج یافته است. حکومتی که در این سال ها به عنوان حکومتی شرعی شناخته شد واجد مبانی 
و تباری در گذشته بود که تنها مطالعه تاریخ اندیشه های سیاسی در اسالم می توانست آنها 
را مورد بازخوانی قرار دهد. تاریخ اندیشه ها نیز اهمیتی کمتر از تولید خود اندیشه ها ندارد و 
می تواند موقعیت گذشته کنونی و حتی آینده حکومت اسالمی را به داوری گذارد. گزارش و 
نقد این گونه مطالعات و تبعاً نقشی که در تولید گزاره های تاریخ سیاسی به مثابه دانشی میان 

رشته ای دارند نیازمند فرصت دیگری است.
6. روش شناسی: بی گمان یکی از عناصر اساسی دانش سیاسی بحث از روش آن است که 
امروزه، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان سیاسی حوزه قرار گرفته است. تاریخ علم، مبادی 
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)تصوری و تصدیقی( علم، رابطه و تعامل یک علم با علوم دیگر در کنار روش شناسی علم، 
مباحث بسیار مهمی هستند که امروزه به مثابه دانش های درجه دوم در ذیل فلسفه علم مطرح 
می شوند. سابقه مباحث روشی در میان حوزویان به علم اصول باز می گردد که به عنوان ابزار 
اجتهاد در فهم گزاره ها و احکام مربوط به عبادات،  معامالت و سیاسات، ایفاي نقش می کند. 
ارتباط معارف دینی با فهم و تفسیر متن به ویژه دانش های سه گانه فقه، کالم و تفسیر قرآن، 
لزوم و ضرورت وجود علمی مقدماتی که در آن اصول، ضوابط و قواعد حاکم بر فهم متن 
را منقح و تدوین نماید می توانست در شاخه ای از دانش به عنوان مقدمات تفسیر یا مقدمات 
کالم و یا مقدمات علم فقه گنجانده شود، اما در عالم اسالمی به طور سنتی، مباحث مربوط به 
فهم متن غالباً و به طور رسمی در »علم اصول« که نقش مقدماتی و آلی نسبت به علم فقه 
را دارد مطرح می گردد. هر چند برخی مباحث مربوط به الفاظ و فهم آنها به طور استطرادی 
در علم منطق و گاه در مقدمات برخی تفسیرها به چشم می خورد، با وجود این، سنت رایج 
و غالب آن است که مباحث مربوط به فهم متن در علم اصول فقه مورد بررسی قرار گیرد 
6(. و همواره این گونه مباحث بخش قابل توجهی از علم اصول را به خود  )واعظي،1379: 5ـ 
اختصاص داده است. اما آنچه بر اهمیت مباحث روشی در میان حوزویان در باب سیاسات 
می افزاید آن است که ابزار بودن اصول فقه در کشف و استنباط احکام و گزاره های سیاسی 
کامل است یا ناقص؟ در پاسخ به این پرسش، سه رویکرد عمده در حوزه علمیه قم وجود 

دارد:
الف( معموالً اصولیین قم و حتی روحانیون غیر سنتی که از کاربست دانش های جدیدی مثل 
هرمنوتیک و نشانه شناسی در فهم و تفسیر متون دینی، احتیاط می کنند، اتمام نگرش های 
اصولی را نه به معنای غیرکارآمدی روش اصولی بلکه کمال یافتگی آن می دانند. از نظر 
آنها علم اصول دارای مبانی و مبادی غیر بدیلی است که هرچه جای آن را بگیرد آن را از 
ابزار بودن انداخته و فرآیند اجتهاد شیعی را دچار دردسر می کند. از این رو روش اصولی، 
همچنان که تاکنون احکام عبادی و سیاسی مؤمنان را استنباط می کند، زین پس نیز می تواند 

احکام اجتماعی و سیاسی آنان را بیان نماید.
ب( در مقابل پاره ای از متفکران حوزه، که از منظر فقه، ظرفیت های روشی اصول فقه را مورد 
بازخوانی قرار می دهند نسبت به کمال یافتگی اصول فقه در استخراج احکام و گزاره های 
سیاسی، تردید و خواهان افزایش توانایی های اصول فقه در تعامل با حوزه سیاست اند. از نظر 
آنها اصول فقه عمدتاً به درد استخراج احکام تکلیفی فعل مکلفان و در مواردی هم، به درد احکام 
وضعی می خورد؛ اما استمرار ابزار بودن آن در حوزه سیاست با چند مسئله مهم روبه رو است:
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1( در حوزه سیاست ما به جای »فعل مکلف« با عمل سیاسی مؤمنان روبر هستیم.
2( اغلب احکام در حوزه سیاست بر بنائات عقالیی و مصالح معتبره مبتنی هستند.

3( فعلیت احکام در فقه سیاسی در بسیاری از موارد، منوط به صدور آنها از سوی مقام 
والیت اند.

4. در فقه سیاسی، در اغلب موارد، تکلیف به حصول نتیجه منوط است نه امتثال صورت امر 
)حسني،1388(.

تأمل در این گونه تفاوت ها احتمااًل  برخی را مجبور سازد تا تنقیح جدیدی از اصول فقه مصطلح 
که متناسب با فقه مناسبات اجتماعی باشد را تدوین کنند. برخی از تالش های فرهنگستان 

علوم اسالمی و افرادی همچون ابوالحسن حسنی در همین راستا قابل تفسیر است.
ج( برخی دیگر نیز با اعتماد بر این سخِن محمد ارگون که نگرش های اصولی به پایان راه 
رسیده و ما نیازمند دانش های جدیدی جهت فهم و تفسیر متن هستیم، می کوشند پای دانشی 
مثل هرمنوتیک را به عنوان شاخه ای از معرفت که عهده دار نقشی آلی و کمکی نسبت به 
علوم مبتنی بر تفسیر متن است، در محافل علمی حوزه باز کنند. البته این بدین معنا نیست که 
حامیان این رویکرد جملگی از جایگزین دانش های جدید به جای اصول فقه حمایت ورزند، 
بلکه خواهان توجه فقیهان به پرسش های مهمی است که هرمنوتیک فلسفی فراروی آنها به 

هنگام تفسیر متن قرار می دهد )ملکیان،1381(.
در عرض روش های هرمنوتیکی نیز مدتی است که کار بست روش گفتمان در مطالعات 
سیاسی ـ اسالمی حوزویان معمول شده و رساله و آثار متعددی بر حسب الزامات روش 
شناختی گفتمانی که طبعاً به فهمی متفاوت از فهم هرمنوتیکی دست می یایند به نگارش 

درآمده است.
7. عرفان سیاسی: این شاخه از علوم سیاسي از جمله مطالعاتی است که پیشینه توانمندی در 
میان دانش های اسالمی دارد. در عرفان اسالمی، بینونت و تعارضی میان خالفت ظاهری و 
خالفت باطنی وجود ندارد. گرچه خلیفه باطنی الزم نیست خلیفه ظاهری هم باشد، اما خلیفه 
ظاهری لزوماً خلیفه باطني )امام خمیني،1381: 958(است و همچنان که شهید مرتضی مطهری 
تأکید می کند امامت عالوه بر شأن سیاسی و اجتماعی، واجد شأن تربیتی اخالقی و معنوی و 

شأن فکری و عقیدتی نیز می باشد )مطهري، ، ج4: 848ـ  849 و 933ـ  934(.
این شاخه از مطالعات اسالمی به دلیل سرشتی که در روایت صوفیانه از آن در طول تاریخ 
اسالمی به دست آورده، هرگز نتوانسته است به مثابه شاخه ای مستقل سر برآورد و واجد اثر 
مدون در باب سیاست باشد3. وجود چنین تباری از عرفان صوفیانه، بسیاری را قانع می سازد 



فصلنامه
علمـی 
پژوهشی

118

)رودگر،1387: 37ـ 38(. که عرفان را یک مقوله راز مدارانه و سّرورزانه و متعلق به عالم 
معنا و مقام حیرت و نیز سیاست را از سنخ ماده و دنیا و اجتماعی و هوشیاری بدانند و یا 
به تعبیر عالمه جعفری، عرفان را یک حالت روحی شخصی و سیاست را مدیریت و توجیه 
زندگی اجتماعی مردم بیانگارند )جعفري، بي تا:103( به ناچار ترابط عرفان و سیاست را در 
»عدم رابطه« بدانند. معموالً ناقدان ترابط عرفان و سیاست در تفکر اسالمی، برهان و استداللی 
متفاوت دارند. برخی از منظر معرفت شناختی، می کوشند تصویری متباین از عناصر ذاتی و 
عرفان و سیاست ارائه کنند. از نظر آنها عرفان، راز آلود و نشئت گرفته از ماوراي طبیعت 
و دارای مکانیسم و نیروهای خارج از اراده بشر است، در حالی که سیاست و حکومت در 
جهان جدید با تحول در عقالنیت بشر راز زدایی می کند )سروش،1370: 256ـ 280(. برخی 
دیگر نیز از منظری تاریخی و اجتماعی به نقد این ترابط می پردازند. از نظر سیدجواد طباطبایی، 
روی آوری ایرانیان به عرفان، واکنشی در برابر شکست سیاسی ایران در سده های چهارم و 
پنجم هجری است و آمیزش آن با سیاست به رشد مقابله با دگر اندیشان می انجامد. عالوه بر 
این، عرفان فاقد روشی اجتماعی و طرحی برای سلوك عرفانیـ  عمومی است؛ در حالی که 
سیاست به تنظیم امور اجتماعی می پردازد و نیازمند به طرح و برنامه در این زمینه دارد 

)طباطبایي، 1373: 281ـ 283(.
8. اخالق سیاسی: از منظر اخالق به سیاست نگریستن و پند و اندرز به حاکمان گفتن، 
عمومی ترین رویه ای است که حتی در میان عالمانی که توجهی به امر سیاست دارند رواج 
دارد. در واقع دادن تذکرات اخالقی به صاحبان قدرت، مصداق بارز »منهی« یا »معروف« 
است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، چنین وظیفه را بر عالمان دینی فرض کرده 
است.با وجود این، هنوز در میان حوزویان تعریف و مفاد اخالق سیاسی و جایگاه آن نسبت 
به فلسفه سیاسی روشن نشده است و نمی توان از آن در شرایط کنونی به مثابه یک شاخه 
مستقل از دانش سیاسی در فضای علمی حوزه سخن به میان آورد. گذشته از اینکه ترکیب 
» اخالق سیاسی« درست است یا » سیاست اخالقی«؟ پرسش های دیگری نیز وجود دارد 
که بر ابهامات آن می افزاید. براي مثال آیا اخالق سیاسی زیر مجموعه علم اخالق است یا 
زیر مجموعه فلسفه اخالق؟ ویا همچنان که از عباراتی از ابو نصر فارابی بدست می آید؛ فلسفه 
سیاسی، ذیل مجموعه فلسفه اخالق به حساب می آید؟ عالوه بر این، تفاوت میان داوری های 
اخالقی همانند آنچه در تئوری عدالت جان راولز وجود دارد با اخالق سیاسی چیست؟ و 
باألخره اینکه چگونه می توان نصیحت های موردی عالمان دینی به سیاست مداران را که 
بین االذهانی نیست و تنها در حوزه تمدنی ما مسلمانان معنا می یابند، مصداق مباحث فلسفه یا 
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علم اخالق دانست؟ اینها از جمله پرسش هایی است که پاسخ روشنی نیافته و مانع شکل گیری 
دانش مستقلی به نام »اخالق سیاسی« در حوزه علمیه قم شده است. گرچه هر از چند گاهی 
رساله یا مقاله ای نیز در حوزه های علمیه در این باره به نگارش در می آید، اما بیش از آنکه 
خصلتی دانشی داشته باشد بیشتر به ترسیم روابط اخالق و سیاست می پردازد )یزداني مقدم، 

.)1389

چشم انداز دانش سیاسی در حوزه علمیه قم
علی رغم وجود برخی از موانع معرفتی و عینی در توسعه و بسط دانش سیاسی در حوزه علمیه 
قم، امروزه پس از گذشت سی سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی می توان به آنچه 
وجود دارد، بالید. مروری بر تاریخ نود ساله حوزه علمیه قم نشان می دهد که هیچ دوره ای 
همانند اوضاع کنونی حوزه، نشان از آگاهی طالب علوم دینی از دانش های سیاسی ندارد. 
بسیاری از پیش فرض هایی که پیش از این، همگنان سابق روحانیت در باب سیاست و دنیای 
جدید را بدبین می کرد، از میان رفته، و »آخوند سیاسي« که روزگاری در این شهر عنوانی 
مذمت آلود و طعني نابخشودني به شمار می رفت، به مزیتی نسبی مبدل شده است. امروزه 
روحانیت برخالف عصر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به منظور حفظ دین و آیین خویش 
به انزوا فرو نمی رود و همانند عصر مرحوم بروجردی احتیاط نمی ورزد و فقدان یا ناتوانی 
روحانیون در اداره کشور را بهانه دوری جستن از سیاست نمی انگارد. اگر دیروز، روحانیت، 
غرب را همان فساد و فحشا مي دانست و از ترویج بدن هاي لخت و برهنه آرتیست هاي 
هالیوود، ناز و غمزه فاحشه هاي بین المللي و داستان هاي عشقي نگران بود، امروز غرب را 
مجموعه از افکار و امکانات می داند که ضرورت دارد آن را بشناسد و از منظری دینی به نقد 
و بهره مندی از آن بپردازد. در میان گزارش هایی که از حوزه علمیه قم پیش از انقالب وجود 
دارد، حاج مهدي سراج گزارش مفیدي از حوزه علمیه عصر آیت الل بروجردي به ما ارائه 
می نماید. او در بخشی از گزارش خود از اینکه برخي از طالب مجالت غربی را مي خرند و 
به خانه مي برند از گسترش تبعات غرب در حوزه نگران شده و به طالب توصیه مي کند که 
این گونه آثار را نخرند و همواره دامن پاك خود را با مداخله در امور سیاسی آلوده نکنند. 
سیدعلي محمد دهکردي نیز در گزارشی دیگر از قم مي افزاید: »در حوزه به هیچ وجه، سیاست 
دخالت ندارد. مرام هاي سیاسي و دسته بندي هاي حزبي در متخیله هیچ یک از محصلین خطور 

نمي کند«.
در چنین شرایطی بسیار طبیعی بود که بجز شمار اندکی از طالب، کسی از روحانیون به مسایل 



فصلنامه
علمـی 
پژوهشی

120

سیاسی نپردازد و از منظری سیاسی به بازخوانی آموزه های کالسیک دانش های اسالمی همت 
نگمارد؛ اما امروزه، اوضاع به کلی عوض شده است. گرچه سیاست به طور رسمی بخشی از 
تعالیم طالب را تشکیل نمی دهد، ولی آموزش و پژوهش سیاسی در حواشی حوزه علمیه 
گسترش بسیاری یافته است. بسیاری از طالب حوزه بر اثر آشنایی عمومی یا کالسیک خود 
با دانش سیاسی، به طور ویژه درباره شاخه های متنوع دانش سیاسی پژوهش می کنند و به 
ترویج مبانی دینی این علوم در فضای دین مدارانه کشور مساعدت می ورزند. گرچه تالش 
آنان جهت مفهومی کردن زندگی سیاسی مؤمنان بر مدار نشانه های قرآن و سنت به فرجامی 
کامل نرسیده است، اما دانش در حال تکون آنان به ویژه در عرصه »دانش سیاسی حوزوی«، 
نشان از امیدی روشن دارد. در مجموع از آنچه در عرصه گفتگوهای حوزویان درباره دانش 
سیاسی وجود دارد می توان در بحث از چشم انداز دانش سیاسی در حوزه های علمیه، بر نکات 

ذیل تأکید کرد:
1. دانش سیاسی حوزوی و نه حوزه ای، هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ پژوهشی به 
ویژه در عرصه اندیشه سیاسی به خود کفائی رسیده و می تواند سایر مراکز علمی آموزشی 
در ایران و سایر نقاط جهان را تغذیه نماید. نظریات بسیاری در عرصه اندیشه سیاسی تولید 
شده که برای انسان غربی و حتی مسلمانان جهان تازگی دارد و می تواند نگرش آنان درباره 
مسایل و موضوعات سیاسی را متحول سازد. البته در مقایسه با فقه سیاسی، فلسفه سیاسی که 
خصلتی فرا زمانی و فرا مکانی دارد و فارغ از دغدغه های مذهبی، به تبیین مقوالت بزرگ 
زندگی سیاسی انسان معاصر توجه می کند، سخنان ابدی تری دارد که کمتر به سمع و نظر 
دیگران رسیده است. با این همه، عدم آشنایی طالب علوم دینی به زبان های روز دنیا به ویژه 
زبان انگلیسی مهم ترین مانعی است که همواره میان آنان و انسان معاصر پرده می افکند. 
فقه سیاسی به غیر از برخی تعالیم اختصاصی اش به تشیع، در بسیاری از آموزه های سیاسی 
خود، واجد رهیافت ها و نظریه های جدیدی است که می تواند بسیاری از نظریات اهل سنت 
و غربی را به هم آوردی دعوت نماید. نظریه امنیت در اسالم، نظریه مردم ساالری دینی و... 
از جمله نظریاتی هستند که از منظری فقهی می توانند مکتب امنیتی کپنهاك و دموکراسی 

غربی را به چالش دعوت کنند.
در بخش »دانش سیاسی حوزه ای« نیز به طور نسبی اوضاع دگرگون شده است. در واقع دانش 
سیاسی در حوزه در باب موضوعاتی مثل اندیشه های سیاسی، تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی 
ایران و انقالب اسالمی، رشد کرده و اساتید زبر دستی پرورش یافته که مورد استقبال مراکز 
علمی در سراسر کشور قرار گرفته اند. اگر در اوایل دهه هفتاد اساتید بسیاری جهت تدریس 
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انواع دروس سیاسی روانه قم می شدند، امروزه اغلب دروس سیاسی توسط حوزویان تدریس 
می گردد. گرچه در این روند، به تدریج دانش آموختگان حوزه را از بهره مندی از اساتید 
غیرحوزوی محروم کرده است، اما فضای بالنده و رو به رشد دانش سیاسی در حوزه علمیه 
قم به نوعی به بی نیازی رسیده است. البته این روند در زمینه رشته مطالعات منطقه ای، سیاست 
خارجی و روابط بین الملل ضعیف است، و حوزه علمیه قم در آینده نزدیک هم سخنی در 
این باره ندارد. شاید تاسیس رشته ای مستقل در این حوزه و تعامل آن با سازمان فرهنگ و 

ارتباطات و نیز وزارت امور خارجه، چشم انداز روشنی برای آن رقم زند.
2. به جز گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه4، بقیه گروه های سیاسی در مراکز 
دورگه قم همچنان در مقاطع گوناگون به آموزش سیاسی طالب علوم دینی می پردازند. با 
این همه، پژوهش های سازمانی و فردی حوزویان درباره دانش سیاسی، گسترده تر از آموزش 
به حیات خود ادامه می دهد. در واقع می توان گفت پژوهش در باب موضوعات سیاسی در 
قلمرو فراخ ری از مجموعه دانش آموختگان این رشته ادامه دارد. زیادند طالبی که از سر عالقه 
به تحقیق درباره موضوعات سیاسی پرداخته و مقاالتی منتشر می کنند. آنچه امروزه این گونه 
پژوهش های سیاسی را از آثار مشابه اش در دهه هفتاد شمسی مجزا می سازد، روشمند بودن 
اغلب این مقاالت و نیز میل آنها به ایده و نظریه پردازی است. از دهه هفتاد به این سو، بسیاری 
از آثار پژوهشی حوزویان درباره موضوعات سیاسی، خصلتی تدافعی به خود گرفته و یا به 
مطالعه تطبیقی مفاهیم و نظریه های سیاسی در مغرب زمین با آموزه های دینی می پرداختند؛ 
براي مثال آثار اولیه پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی درباره اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، 
اغلب در پاسخ به کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران، نوشته سید جواد طباطبایی به نگارش 
در می آمدند تا نشان دهند که اندیشه سیاسی شیعه درکلیت عصر غیبت جریان داشته و اکنون 
نیز با اتکا بر چنین تباری به تولید اندیشه سیاسی می پردازد. اما امروزه بسیاری از این آثار، 
از حالت تدافعی خارج شده و می کوشند با موضعی ایجابی، ظرفیت های تأسیسی و نوین خود 
را از طریق مطالعات روشمند باال برند5. عالوه بر این، اگر در گذشته تحقیقات فردی منجر 
به پژوهش های تکراری می شد، امروزه به دلیل سامانه یافتگی پژوهش ها و اطالع یابی مراکز 
پژوهشی از یکدیگر، تحقیقات تکراری کمتر صورت می گیرد و اغلب محققین در چارچوب 
مراکز پژوهشی حوزه به فعالیت می پردازند. با این همه بسیاری از موضوعات سیاسی بر جای 
مانده ای وجود دارد که فرد یا سازمان خاصی متولی آنها به حساب نمی آید و سفارشی بودن 
برخی از پروژه ها و نیز حساسیت هایی که مراکز پژوهشی نسبت به پژوهشگران دارند مانع 
بسط تحقیقات سیاسی در فضای حوزه می شود. عالوه بر این، اختالفات فکری و سیاسی میان 
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برخی از مراکز پژوهشی و آموزشی حوزه علمیه قم سبب می شود تا آنها تعامل اندکی با هم 
داشته باشند و بعضاً در هماوردی با هم، به آموزش سیاسی طالب علوم دینی همت گمارند.

این اوضاع که به نوعی متأثر از اردو کشی جناح های سیاسی کشور است، عالوه بر اینکه 
نهاد های حوزوی را به حمایت از جناح های سیاسی تقلیل می دهد، عماًل نیز دانش آموختگان 
سیاسی حوزه را به یک رویارویی خسته کننده دعوت می کند. در واقع سیاسی شدن مراکز 
علمی حوزه، مهم ترین آفتی است که امروزه مانع از بسط گفتگوهای سازنده و هم دوشی 

طالب علوم دینی در پیشبرد دانش سیاسی به شمار می آید.
3.گذشته از تعامل اندکی که میان مراکز آموزشی و پژوهشی دو رگه سیاسی در حوزه 
علمیه قم وجود دارد، در مجموع می توان گفت که همه این نهادها نیز تعامل سازنده ای با 
مراکز خارج از کشور ندارند. البته هستند اندك مراکز یا پژوهشگرانی که به صورت رسمی 
یا غیر رسمی با برخی از افراد یا دانشگاه های خارج از کشور ارتباط علمی دارند، اما عمدتا 
فاقد ترابطی مستمر با دنیای خارج اند. اگر مراکز دو رگه آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه قم 
خواهان حضوری جهانی جهت ترویج اندیشه های واالی دینی در باب سیاست اند چاره ای جز 
حضور در عرصه های جهانی ندارند. حضوری آگاهانه و هدفمند می تواند به بسط دانش سیاسی 
حوزویان در دنیای کنونی منجر گردد و ااّل در قم نشستن و دعوی اصالح جهان کردن، گره 

از کار عالمیان نمی گشاید.
4. بخشی از مطالعات سیاسی در حوزه علمیه قم، به تحلیل و تفسیر مسایل انتزاعی و ذهنی 
عالقه مند هستند و کمتر با مشکالت عینی جامعه سیاسی ارتباط بر قرار می کنند. گذشته 
از اینکه تعمیق این روند، به عدم شکل گیری برخی از دانش های تجربی در فضای علمی 
حوزه کمک می کند؛ عماًل نیز میان دانش تولید شده در حوزه و مسایل نظام سیاسی فاصله 
می اندازد و به طور ناخواسته، فلسفه وجودی دانش سیاسی حوزویان را به مخاطره می 
افکند. پیش از این نیز بارها گفته شد با پیروزی انقالب اسالمی روحانیت عالقه مند به 
سامان زندگی سیاسی مؤمنان بر مدار نشانه های قرآن و سنت شد و بر حسب همین ایده 
بلند، نیز به گرته برداری و بسط دانش سیاسی خود همت گماشت. سامان زندگی بر مدار 
سیگنال های نص، عالوه بر تأمالت اجتهادی در منابع دینی، نیازمند دریافت پرسش هایی 
است که معموالً جامعه و نظام سیاسی با آنها دست به گریبان است و خود توانایی عرضه 
آنها بر نصوص دینی ندارد. در شرایطی که چنین تعاملی صورت نگیرد ممکن است دو 

حالت ذیل رخ دهد: 
نخست آنکه حکومت دینی بر تفقه عام و آگاهی عمومی کارگزاران خود از دین بسنده کند 
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و رفته رفته با برداشت های بدوی که از منابع دینی پیدا می کند، خود را از اطالع بر نظرات 
عالمان دینی و کاربست آنها در امر حکومت مداری بی نیاز بداند.

دوم آنکه فرض کنیم کارگزاران حکومت دینی به اسالمی کردن عمل سیاسی ارکان خود 
حساس اند و همواره در مواجهه با مسایل و معضالت خود، از نهاد روحانیت ارائه طریق و 
راه حلی دینی مطالبه می کنند، اما پاسخی از سوی آنان در نیابند. در فرض اول که کارگزاران 
حکومت دینی به خود بسندگی در فهم از گزاره های دینی دست یابند؛ عماًل حکومت اسالمی 
از ماهیت دینی فاصله می گیرد و به تدریج برنامه ها و سیاست های کالن خود را بر مدار عرفیات 
و فهم های نامعتبر از دین سامان می دهند. مروری بر برخی از سیاست های کالن کشور نشان 
می دهد که اغلب این برنامه ها فاقد نظریات حمایت گر دینی اند و عمدتاً برعمومات دینی و 
نیز ارتکازات متولیان حکومتی از دین سامان یافته اند. بسیاری از شعارهایی که در دولت ها 
تبدیل به برنامه می شوند مستظهر به نظریه های پشتیبان دینی نیستند و عماًل سر از نگرش های 
ترکیبی با نظریات عرفی در می آورند. در فرض دوم نیز که حوزویان به انتظارات و توقعات 
نظام سیاسی پاسخ ندهند و همچنان بر تأمالت فارغ از مسایل حکومتی اصرار بورزند آنان نیز 
حکومت دینی را در برهوت نظریه های غربی رها و عماًل پشت آن را خالی می کنند. برایند 
هر دو حالت، تضعیف حکومت دینی و نیز به حاشیه رفتن مجدد دانشی است که پس از 

سال ها، روحانیت کوشیده بود آن را از مهجوریت خارج سازد.
در نهایت باید بر این نکته تأکید کرد آینده دانش سیاسی در حوزه های علمیه مستلزم تحقق 

چند امر مهم است:
نخست آنکه؛ الزم است نگرش غیر خوش بینانه ای که در میان برخی از روحانیون درباره 
ترویج و تعلیم علوم انسانی به ویژه دانش های سیاسی وجود دارد تصحیح گردد. اگر سیاست 
بخش عمده ای از آموزه های دینی اسالم را تشکیل می دهد آگاهی بر سرشت و ماهیت 
سیاست در دنیاي قدیم و جدید از جمله ضروریاتی است که باید در آستانه آگاهی طالب 
علوم دینی قرار گیرد، و این میسر نمی شود مگر به اینکه نهاد روحانیت به مجموعه علوم 
انسانی روی خوش نشان دهد و تعلیم دانش سیاسی طالب را در روس برنامه های خود جای 

دهد.
دوم آنکه، حوزه علمیه قم به مراکز دو رگه آموزشی و پژوهشی سیاسی نگاهی درجه دوم 
نکند و آنها را نه در حاشیه بلکه بخشی از وجود خود قلمداد و فارغ التحصیالن علوم سیاسی 
را سرمایه های خود بداند. در سایه چنین نگرشی هایی است که آن گاه بکوشد آن مراکز 
دو رگه را تقویت و در سطوح میانه، دروس مستقلی با عنوان دانش سیاسی راه اندازی کند 
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و طالب علوم دینی به صورت آکادمیک با مفاهیم اساسی دانش سیاسی، متدلوژی تحلیل 
پدیده های سیاسی، چگونگی فهم اندیشه های سیاسی و تمایزات اندیشه سیاسی دینی با دنیای 
مغرب زمین آشنا نماید. عالوه بر این، الزم است که حوزه علمیه از ظرفیت های انسانی 
موجود در انجمن مطالعات سیاسی حوزه و نیز سایر مراکز آموزشی و پژوهشی، جهت تعلیم 
و تربیت سیاسی طالب تحت پوشش مدارس استفاده کند تا بدین گونه حوزه را از هیاهوهای 
زود گذر سیاسی دور سازد. و باألخره اینکه مراکزی که به امر پژوهش درباره دانش 
سیاسی اهتمام دارند الزم است به الزامات خاص فعالیت در زمینه دانش سیاسی پایبند بمانند 
تا محققان با فراغت بیشتری به امر پژوهش ادامه دهند. تامین معیشت، تضمین آزادی های 
فکری، اعطای امتیازات، حمایت از رساله های برتر، برقراری کرسی های نظریه پردازی و نقد 
آزادانه آثار و فراهم کردن زمینه جهت تعامل محققان با خارج از کشور؛ از جمله این لوازم 
است که به طور جسته و گریخته در حوزه علمیه قم وجود دارد که الزم است مورد توجه 

بیشتر دغدغه مندان حوزه قرار گیرد.

پی نوشت ها
ــــــــــــــــــــــــــ

از منظر دیگری می توان گفت که خود انقالب اسالمی، پارادایمی جدید بود که می توانست . 1
فضایی عام جهت تولید نظریات جدید فراهم آورد، اما مراد کنونی ما از پارادایم، پارادایمی است 

که نظریه ای کالن در حوزه دانش سیاسی دینی تولید کرده باشد.
درباره اینکه مطالعات دینی در باب سیاست، شامل چه نوع مطالعاتی می شود، اختالفاتی نیز وجود . 2

دارد. براي مثال قلمرو پژوهشی پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی عبارت اند از: فقه سیاسی، 
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان ) تاریخ اندیشه سیاسی(، فلسفه سیاسی، کالم سیاسی، عرفان 
سیاسی، اخالق سیاسی، انسان شناسی سیاسی، روش شناسی و معرفت شناسی سیاسی سهم عمده 
این قلمرو به گروه فلسفه سیاسی اختصاص یافته است. دکتر احد فرامرز قراملکی نیز در کتاب 
روش شناسی مطالعات دینی این دسته از مطالعات را شامل هفت گستره معرفتی می داند: 1. کالم، 
2. فقه، 3. اخالق، 4. روان شناسی دین، 5. جامعه شناسی دین، 6. فلسفه دین، 7. تاریخ ادیان. 
وی سه علم اول یاد شده )کالم، فقه و اخالق( را به دانش های سنتی و چهار محور بعدی را به 
علوم نوین تقسیم می کند. )قراملکی، 1380، ص 8-55(. گرچه مطالعات سیاسی در این تقسیم 
بندی جایی ندارد، اما می توان با افزودن وصف سیاسی به برخی از آنها، دانش هایی همچون فقه 

سیاسی، کالم سیاسی و اخالق سیاسی را جزء مطالعات دینی سیاسی دانست.  
البته آثار مهمی در این باره وجود دارد که می توان به برخی از آنها اشاره کرد، مجموعه مصنفات . 3

شیخ شهاب الدین سهروردی، شرح فصوص الحکم امام خمینی، عرفان و حماسه عبدالل جوادی 
آملی. 
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اخیرا در گفتگویی که با جناب آقای اسکندری، مدیر گروه سیاسی آن پژوهشگاه داشتم قرار . 4
است این گروه با جذب محققینی به عنوان هیات علمی، فعالیت خود را آغاز نماید.

البته هنوز هم مشکالتی در عرصه پژوهش های حوزوی در باب مسائل سیاسی و اجتماعی وجود . 5
دارد که امید است بتدریج بر طرف گردند. براي مثال در یک بررسی انجام شده از میان حدود 
شش هزار اثر مکتوب روحانیون در باب مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه اسالمی در سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، تنها 28/7 درصد از مطالب به جامعه سازی و 2/44 درصد به 
سازمان سازی مربوط بوده است، این در حالی است که در همین جامعه آماری 68/8 در صد از 

ادبیات اجتماعی روحانیون به فرد سازی اختصاص یافته است.
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