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Abstract  
The purpose of the present study is to review the relationship between the clerics’ life style and their social-

political dignity for people during four decades of the Islamic Republic of Iran. To achieve an answer to this 

question, a theoretical framework based on elitism and historical-empirical sociology was used. The 

research relies on the hypothesis that there is a significant relationship between the clerics’ lifestyle 

(autonomy, economic condition, social skills, and self-purification or adherence to piety) and their social-

political dignity in the Islamic Republic of Iran. It means that an increase in their reconciliation with power 

(power dependence), lack or shortage of social skills, and behavioral disorders in line with luxurious life 

leads to a decrease in their dignity and finally their abandonment. The results of the study indicate that 

although it can not be said that the dignity of the clergymen in all levels has decreased, it is noticed in at 

least some levels. Moreover, it can be said that some behavioral disorders in line with luxurious life, 

resilience with power, and lack or shortage of social skills among the clerics have a high percentage in the 

prediction of the decrease in their social-political dignity.  
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 مقاله پژوهشی
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 چکیده

سیاسی آن در میان  -ی سبک زندگی روحانیت با منزلت اجتماعی  باشد که رابطه هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی می
ابی به پاسخ این پرسش از چارچوب نظری مبتنی بر اسالمی ایران چگونه بوده است؟ برای دستی مردم در چهار دهه حیات جمهوری

تجربی استفاده شد. پژوهش بر این فرضیه استوار است که بین سبک زندگی روحانیت )یعنی  تاریخی شناسی و روش جامعه گرایی  نخبه
سیاسی روحانیت در  -ماعیهای اجتماعی و تهذیب نفس یا میزان پایبندی آن به تقوی( با منزلت اجت  استقالل، وضعیت معیشتی، مهارت

یافتگی با قدرت یا عدم استقالل، فقدان یا ضعف مهارت اجتماعی  ایران ارتباط معناداری وجود دارد. یعنی هرچه سازش جمهوری اسالمی
های   افتههای رفتاری همسو با زندگی اشرافی بیشتر باشد، قرابت به کاهش منزلت و نهایتاً طردشدگی هم بیشتر خواهد بود. ی  و اختالل

سیاسی دچار شده، ولی در  -توان گفت روحانیت در همه سطوح به کاهش منزلت اجتماعی پژوهش حاکی از این است که اگرچه نمی
های رفتاری همسو با زندگی اَشرافی، رفتار   توان گفت اختالل  باشد. همچنین می سطحی از سطوح روحانیت این کاهش قابل مشاهده می

سیاسی به خود  -بینی کاهش منزلت اجتماعی  های اجتماعی روحانیت، درصد باالیی را در پیش  قدان یا ضعف مهارتسازشی با قدرت و ف
 اند. اختصاص داده
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 مقدمه. 0

باشد و کنشگران،   بازیگران یا کنشگرانی اجتماعی و سیاسی میجامعه برای تحول، نیازمند کارگزاران، 
هایی که در   ِی نخبگی ایران یکی از نیرومندترین نخبه  سیاسی هستند. در جامعه -نیازمند منزلت اجتماعی

سیاسی روحانیت از  -اند. منزلت اجتماعی  سیاسی نقش ایفا کرده، روحانیون بوده -تحوالت اجتماعی
سیاسی او نیز ناشی از نیاز اجتماعِی مردم به آنان  -خیزد و نقش اجتماعی  زندگی برمی نقش آن در سبک

باشد و از آنجایی که نیازهای انسان انواع مختلف دارد )نیاز فیزیولوژیکی، نیاز اجتماعی فردی، نیاز  می
الزم  (، پس روحانیت31-33ص :9313اجتماعی جمعی، نیاز انفرادی و نیازهای معنوی( )ملکیان، 

االطرافی داشته باشد. چه اینکه وقتی نوع نیازها متفاوت باشد، باید نوع  است که به نیازهای مردم توجه جامع
دهد نیز متفاوت بوده و مشتمل بر خدمات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،   خدماتی که روحانیت انجام می

نی که روحانیت نقش خود را در برآوردن آموزشی، امنیتی، نظامی باشد. پس تا زمانی که نیاز هست و تا زما
کند، مشکل منزلتی نخواهند داشت. ولی اگر زمانی نیاز مردم به هر دلیلی   نیازهای مردم به خوبی ایفا می

 -وقت دچار کاهش منزلت اجتماعی پاسخ داده نشد و روحانیت نسبت به آنها نقش مثبتی ایفا نکرد، آن
 نشگران دیگری به غیر از روحانیت خواهند بود.سیاسی و انتقال منزلت به گروه یا ک

است تا  ترین نیروِی اجتماعی اثرگذار بر تحوالِت جامعه ایران بوده  ترین و قوی روحانیت یکی از مهم
باشد.   جایی که شاید بتوان گفت بخش عظیمی از فکر و فرهنگ جامعه ایران ساخته این نوع از کارگزاران می

توان مدعی شد اقبال و   اند. پس می  و منزلتی است که آنها بین مردم ایران داشته این امر هم به خاطر نقش
آنان و  سیاسی -آفرینی این نیروی اجتماعی بزرگ به خاطر دارا بودن منزلت اجتماعی  ادبار مردم از نقش

روحانیت  منزلت آنان هم ناشی از سبک زندگی آنان است. البته باید توجه داشت که نقش، جایگاه، منزلِت 
های   سویه است، یک سوی آن در گرو شخصیت خود روحانی است و بر جایگاه و شایستگی و تعیین آن، دو

خود »در مفهوم « کولی»فردی روحانیت استوار بوده و سوی دیگر آن در دست جامعه است یا به تعبیر 
گیرد که آن آئینه،   نوعی آئینه شکل می کند، یعنی فهم ما از خودمان با نگاه کردن در معنا پیدا می« سان  آئینه

که « آنی»کنیم که آیا   مردمان دیگری هستند که با آنان کنش متقابل داریم. با نگاه کردن به آئینه، تعیین می
(. 30: ص9312 های ما اثر مطلوب را دارند یا خیر )شالچی،  خواهیم باشیم، هستیم یا نه و آیا کنش  می

 وحانیت بتواند منزلت خود را حفظ نماید، الزم است نقش خود را به درستی ایفا کند.بنابراین، برای اینکه ر
این بازیگراِن تحول، با دگردیسی که از تفکِر جدایی دین و سیاست به تفکر یگانگی دین و سیاست 
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تفاء یافتند، دیگر فقط به دادن رساله عملیه اک راه ( در جمهوری اسالمی ایران032ص :9319 )امام خمینی،
نکرده و بر آن شدند که هم توضیح المسایل مومنان و هم قانون اساسی شهروندان را تهیه کنند. به عبارتی، 

بر   هم به دنبال ساختن انسان اسالمی و هم به دنبال ایجاد جمهوری اسالمی بودند. یعنی عالوه
زندگی مردم را با در دست بخشی ُبعد دنیوی  بخشی به ُبعد اخروی و حل مسأله رستگاری، سامان سامان

رو تالش نمودند که کلیه قوانین و مقررات مدنی،     های خود دانستند. از این  گرفتن حکومت، از رسالت
  جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی را براساس موازین اسالمی مبتنی سازند.

عد از گذشت چهار دهه از استقرار جمهوری سیاسِی روحانیت ب -اما مسأله بودگِی منزلت اجتماعی
اسالمی ایران از این باب قابل اهمیت است که هنوز هم، ابهام روی نقش خاص روحانیت، به دلیل از 

ای، ابهام روی نقش خاص روحانیت )یعنی   اجتماعی آن باقی است. اگرچه در نظر عده دست ندادن منزلت
سو انقالب  ومت اسالمی( مرتفع شده است. چه اینکه از یکساماندهی زندگی مردم با در دست داشتن حک

 تبع آن جمهوری اسالمی ایران، بر یک قاعده یعنی حوزه یا روحانیت استوار شده و جمهوری اسالمی و به
سیاسی برای  -اسالمی را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، جمهوری اسالمی نیز میزان و وزن اجتماعی

. پس تداوم منزلت روحانیت منوط به کناره گرفتن و جدایی از حکومت نیست. روحانیت ایجاد کرده است
اما در نگاه و رفتار برخی دیگر، نقش خاِص روحانیت، فاصله گرفتن از حکومت است، زیرا رسالت اصلی 

باشد. به عبارتی، آنها بر   های علمیه و مساجد می یا نقش خاِص روحانیت در زمان حاضر منحصر در حوزه
بخشی به ُبعد اخروی و حل مسأله رستگاری  باورند که نقِش اساسی و بنیادی روحانیت، سامان این
باشد. پس باید قدرت و مناصب سیاسی را وانهند. چه اینکه آنها از عهده حل مسائل پیچیده سیاسی،   می

از توان آنان خارج ِی فعلی   آیند و اداره کردن جامعه در جهاِن پیچیده  اقتصادی و اجتماعی کشور برنمی
است. لذا، آنان باید به نقش و جایگاه سنتی خود بازگردند تا بتوانند منزلت از دست رفته خود را بازیابند. 

های آن، آیا نقش خاص   بنابراین، مسأله این است که در عصر حاضر با در نظر داشتن تمامی ویژگی
داری است که برای تداوم منزلت خود باید   تروحانیت، محافظت کلی از انقالب و اسالم در قالب حکوم

را وانهد و به نقش خاص خود یعنی تبلیغ و اقامه  به کارکرد و عملکرد خودشان توجه جدی نمایند یا باید آن
اش را بازیابد. با عنایت به مباحث   دار شده  خدشه سیاسی -دین منهای حکومت بپردازد تا منزلت اجتماعی

سیاسی وی در  -ی سبک زندگی روحانیت با منزلت اجتماعی  وال اصلی که: رابطهفوق، در پاسخ به این س
عنوان پاسخ فرضی  است؟ موارد زیر را به میان مردم در چهار دهه جمهوری اسالمی ایران چگونه بوده
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 توان مطرح کرد:  می
 وجود دارد. داری سیاسی رابطه معنی -بین سبک زندگِی روحانیت و ارتقاء و کاهش منزلت اجتماعی ـ
داری روحانیت و ارتقاء و کاهش منزلت  خواهی، وضعیت معیشتی، نوع حکومت  بین میزان استقالل ـ

 داری وجود دارد. معنی سیاسی آنها رابطه -اجتماعی
های   شناسی تاریخی تجربی است )یعنی واقعیت روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، جامعه

شود(. البته این امر با چارچوب نظری   مدت مورد توجه واقع میاجتماعی در یک دوره زمانی کوتاه 
گردد، زیرا در تحوالتی همچون تنباکو، مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و  گرایی دنبال می  نخبه

 انقالب اسالمی ایران، این نخبگان فکری، یعنی روحانیت بودند که تحول آفریدند. 
توان به: فهم شرایط و اوضاع و احوال روحانیت، طراحی و   در بیان ضرورت و اهداف پژوهش نیز می

بینی یک محیط مطلوب برای روحانیت در آینده، تسهیل ارزیابی عملکرد آنان در چهار دهه حاکمیت،  پیش
سیاسی روحانیت از نگاه مردم و شناسایی عوامل مؤثر بر  -برجسته کردن اهمیت میزاِن منزلت اجتماعی

 ی روحانیت اشاره کرد.سیاس -منزلت اجتماعی

گاهی مردم به سبک زندگی روحانیت و هم  یافته سو نبودن سبک  های پژوهش، حاکی از این است که با آ
سیاسی آنها رو به کاهش گذاشته و فاصله معناداری میان  -زندگی آنان با مطالبات مردم، منزلت اجتماعی

یاسی روحانیت ایران در سطح روحانیت والیی س -مردم و روحانیت را شاهد خواهیم بود. منزلت اجتماعی
اگرچه دچار کاهش نشده است، ولی در سطحی از سطوح روحانیت کاهش این منزلت تا حدی تحت تأثیر 
اختالل رفتاری، عدم استقالل، ضعف در مهارت قرار دارد. بنابراین، راهبردها و راهکارهایی که پیشنهاد 

 گردد عبارتند از:  می
زده نباشد و به تعبیر مقام معظم رهبری،   د در عین حضور در قدرت، قدرتروحانیت بای( 9

های اجرایی )دفتر مقام معظم رهبری،  پذیری داشته باشند و در صحنه گریزی در عین مسئولیت مقام»
 .«( حضور داشته باشند202، ص9: ج9330
دش را حفظ کند )در عین بایست استقالل خو  کند، می  روحانیت در حالی که نظام را تقویت می( 2

 .(201ص ،9: ج9330استقالل، منبع اعتماد ملی به نظام باشد( )دفتر مقام معظم رهبری، 
ات کار در نظام را ( 3 روحانیت نباید از فعالیت در نظام سیاسی شانه خالی نماید، بلکه بایستی مشقِّ

 (.203ص ،9ج :9330پذیرا شده و مشکالت را ناچیز بشمارد )دفتر مقام معظم رهبری، 
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  سیاسی آنان -مناسبت سبک زندگی روحانیت با منزلت اجتماعی. 3

سیاسی روحانیت بوده  -سبک زندگی روحانیت یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار بر منزلت اجتماعی
وجود دارد، این سؤال پیش  های متفاوت زندگی که بین اقشار اجتماعی در یک محیط اجتماعی  سبکاست. با 

که چرا و چگونه سبک زندگی روحانیت مورد توجه مردم قرار گرفته است؟ و یا سبک زندگِی روحانیت آید   می
رسد که سبک زندگی   شده است؟ به نظر می مشتمل بر چه چیزهایی بوده که نزد مردم، صاحب منزلت می

ستیزی،  مزیستی، روحیه ظل گانه )همچون استقالل، مردمی بودن، ساده های هشت  روحانیت در شاخصه
کوشی، مهارت در کار(، آن هم در ابعاد فردی،  پایبندی به رعایت ایمان و تقوی، گذشت و ایثار، سخت

 شود.  ها شرح داده می  سازمانی، اجتماعی و سیاسی بوده است. بنابراین، در ادامه، برخی از این شاخص

  آنان سیاسی -خواهی )مستقل بودن( روحانیت و منزلت اجتماعی استقالل .3-0

باشد که موجب شده   خواهی آنان می  های عملکردِی روحانیت، مستقل بودن و استقالل  یکی از شاخص
تا روحانیت همواره همراه و حامی مردم باشد و در مقابِل مردم قرار نگیرد. چرا که، در صورت خروج از این 

گروه یا افراد خاص، مساوی با افول یا  گرایی و نمایندگی منافع اجتماعی  ی گروه  همراهی و افتادن در تله
ِی   توان گفت تا زمانی که این خصیصه  سیاسی آنان خواهد بود. بنابراین، می -مرگ منزلِت اجتماعی

آید، منزلت آنان نیز پابرجا خواهد   های سبک زندگی آنان به شمار می  خواهی به عنوان یکی از مؤلفه استقالل
ایران چه  استقالل و مستقل بودن روحانیت یعنی چه و در جمهوری اسالمیبود. اما سؤال این است که 

 وضعیتی پیدا کرده است؟ 
استقالل در کتب لغت به معنای، آزادی داشتن، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن، معنا شده 

عنوان  یت به که روحان نیعنی ایبودِن روحانیت  خواهی و مستقل  (. استقالل939: ص9331 است )عمید،
ا دولت با عدم اعمال نفوذ خود در ی مداران شناخته نشود و استیك اقدامات سیردولتی، شریك نهاد غی

های علمیه، امکان آزادی عمل باقی بگذارد. اگر پرسش شود که این مستقل بودن و  انتخاب فقها، برای حوزه
کند؟ برای دستیابی به پاسخ به دو مورد از  دا میای ظهور پی  خواهِی روحانیت از کجا و به چه واسطه  استقالل

 شود. استقالل اقتصادی و سیاسِی روحانیت به اجمال پرداخته می

 )مالی( استقالل اقتصادی. 3-0-0

هایی که با اتکاء به آنها روحانیت بتواند خود را اداره   استقالل اقتصادی یعنی مجموعه امکانات و توانائی
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وابسته به دیگری شود و حق دخالت به دیگران بدهد. درباره استقالل اقتصادِی روحانیت نماید، بدون اینکه 
 توان اشاره کرد:  بندی به دو دیدگاه می  در یک تقسیم

عده بر این باورند که نباید روحانیت از دولت ارتزاق   این ( قائلین به عدم تفکیک استقالل مالی روحانیت:9
همه شؤن از  ی در تایید این دیدگاه معتقد بودند که حوزه و روحانیت درالله فاضل لنکران  کند. آیت

مرجعیت، مدیریت، مسائل مالی و حتی مدرک تحصیلی نباید به بیرون از خود وابسته باشد. ایشان مصرف 
دانستند و همیشه آن را نهی  و روحانیت نه تنها صالح ندانسته، بلکه خطرناک می بودجه دولت را برای حوزه

قائلین به (. 9390خرداد،  29 )یگانه،دانستند   کردند. ایشان این مسئله را موجب لطمه به روحانیت می  می
های علمیه کرده و  عدم تفکیک استقالل مالی روحانیت، علت پافشاری خود را مستند به سیره بزرگان حوزه

الله فلسفی  الله بروجردی که آیت آیتاند. از باب نمونه سیره   ای داشته  گویند که مراجع نیز چنین سیره می
الله بروجردی، مقداری وجوه به حوزه رسید و ایشان   آیت  گوید: در اوایل مرجعیت  درباره آن اینچنین می

حقوق طالب را از آن محل دادند، ولی به همه نرسید در سال دوم یا سوم اقامت ایشان در قم، سه نامه از 
ابوطالب مدرسی یزدی، به من رسید.  آبادی و آقا سید  الله کمالوند خرم  طرف امام خمینی، حاج آقا روح

ای است که از اثر ضربات رژیم پهلوی مصون مانده است. این   مضمون آنها این بود که حوزه قم تنها حوزه
حوزه به علت نرسیدن وجوه به قدر کافی دچار مشکل بوده و الزم است که شما اقدامی کنید. حتی امام 

نقی کاشانی، خسروشاهی و حاج حسین  ی در نامه خود مرقوم داشتند که شما، آقایان حاج علیخمین
تان دعوت کنید و به آنها بگوئید که حوزه در معرض خطر واقع شده   آقاشالچی و بعضی دیگر را به منزل

. آقای فلسفی کم وجوه برسد است. مبلغی به عنوان وام بدهند تا آقای بروجردی از این وضع درآیند و کم
هایی   الله بروجردی بود، به قم رفتم و گفتم، آقایان چنین نامه  افزاید: چون موضوع مربوط به آیت  می

دهید من این کار را انجام بدهم؟ ایشان صریحًا گفتند، نه، فرمودند: خداوند هرگز   اند. آیا اجازه می  نوشته
ار در  مرا از عنایت خود محروم نفرموده است. من به خدا ُحسن ظن دارم. این مطلب مالی را با آقایان تجِّ

میان گذاردن و از آنها کمک خواستن، با ُحسن ظنی که دارم، ناسازگار است. اگر پولی به نام وجوه رسید، به 
وجه را به طور رایگان ندهند،آیا  کنم. من گفتم اگر آنها این  دهم و اگر نرسید از کسی تقاضا نمی  طالب می

گیریم، هر   الحسنه هم نمی ازآنها بگیریم؟ ... فرمودند خیر، قرض  الحسنه  عنوان قرض دهید به  ازه میشما اج
(. یکی از 930ص :9330 دوانی،ظن دارم ) خدا ُحسن شود. من به  طور که خدا بخواهد، همان می

گوید: اگر روحانیت قصد دارد که منزلت اجتماعی خود را حفظ کند،   نظران در تأیید این دیدگاه می صاحب
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های علمیه به دولت زیاد شده است و این   باید از اتکای مالی به دولت بپرهیزد. ولی میزان اتکای مالی حوزه
ها اضافه شده و تقاضاهای کالنی   را من خودم در کمیسیون مجلس شاهد بودم که روز به روز به درخواست

های   های مالی، ارتباط مستقیمی با وابستگی شد. البته باید دانست که این نوع وابستگی  ی بودجه میبرا
که   شود که روحانیون سکوت کنند و حرف نزنند. برای این  فکری، سکوت و تطهیر دارد و موجب می

 (.30: ص9339 ،گذارد. این یک واقعیت است و این تجربه من بود )افروغ  مان نمی  گویند امورات می
های علمیه در تایید   الله مقتدایی مدیر سابق حوزه  آیت ( قائلین به تفکیک استقالل اقتصادی روحانیت:2

میلیارد تومان، به حوزه اختصاص داده است،  933ای که دولِت دهم، به مبلغ   گویند: بودجه  این دیدگاه می
نه اداره حوزه با مراجع عظام تقلید و از طریق وجوهات باشد، وگر  تنها مربوط به تعمیر و تجهیز مدارس می

 یدر ابتدا که اگرچه کند این است  (. مشکلی که این مدعا پیدا می99: ص9391شرعی است )مقتدایی، 
اما  ،داشته باشد یقرار بود که فقط مصرف عمران حوزه علمیه، یعال یشورا یاز سوی دولتی   ودجهبقبول 

زات ی، تجهیعمران امور و بقیه امور )از جمله هستند یردولتیها غ هیفقط شهر کهتوان گفت   امروزه می
از  یمدارس، بخش یها د کاال، کتابخانهیخر یرفاه یها کتاب، بن ییاهدا یها ه طالب، بنیمدارس، تغذ

حوزه، حقوق کارمندان مرکز  یآموزش یها کاغذ، مسکن طالب، برنامه یغ مبلغان، اهداینه تبلیهز
ن یمأت ،از آن با بودجه دولت یا بخشیطور کامل   به یهمگ.(، وابسته به حوزه و.. یبودجه نهادهات، یریمد

گیرد این است   شود: علت اینکه روحانیت از دولت بودجه می  البته در توجیه این موضوع گفته می شود. یم
در دولت  یمسئول فرهنگك ی، به عنوان یهر کس وهستند  یاز جمله عوامل مهم فرهنگهم ان یحوزوکه 

شود،  یداده م دیگر پژوهان خدمات که به دانش یا کند که طالب را هم از پاره یفه میباشد، احساس وظ
 .(9399آذر  35)خبرآنالین،  محروم نکند

 استقالل سیاسی . 3-0-3

شد، استقالل سیاسی یعنی اینکه روحانیت از جهت مدیریت سیاسی، تابع یا متأثر از نهاد دولت نبا
بلکه از آنجایی که حوزه علمیه به تنهایی همواره توانسته برای مردم در مسائل اعتقادی و دینی ایجاد حق و 

ها   بخشی برای حکومت تکلیف کند، به خاطر استقالل سیاسی خود نیز توانسته است، هم نقش مشروعیت
د. بنابراین، یکی از وجوه استقالل بخشی را ایفا نمای آفرینی و عدم مشروعیت  داشته باشد و هم نقش تحول

نیازی آنان   توان در عدم وابستگی و بی سنت را می سیاسی روحانیت شیعه و امتیازش نسبت به روحانیت اهل
 بزرگ مصلح شلتوت، محمد خیگوید: ... ش الله مطهری در این باره می به دستگاه حاکمه نام برد. آیت
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 عکس دیبا  یم ندینش  یم اتاقش توی که وقتی و کند صادر ابالغ اسمش به دیبا عبدالناصر جمال را مصری
 باشند داشته مردمی گاهیپا توانند  ینم گرید افراد نیا که است مشخص باشد، سرش باالی عبدالناصر جمال

 های  قدرت از ازیین  بی براساس از ابتدا عهیش تیروحان اما کنند. امیق حاکم قدرت هیعل توانست نخواهند و
 ابالغ آنها از اند. نبوده ردولتییغ و دولتی های  دستگاه عضو گاه چیه روحانیت شیعی .شد گذاری  هیپا حاکم

 تیروحان برای ها ارزش نیا دیبا هم ندهیاند. در آ داده  ینم راه اشان خانه به را آنها عکس اند، گرفته  ینم
 (.990: ص9332بماند )مطهری،  محفوظ

روی اجتماعی در ین نیا بوده است.ران یاز ارکان مهم جامعه مدنی در ا کییعنوان  عه بهیت شیروحان
های متفاوتی بوده و هست، اعم از نقش مشارکت،  دار نقش اسی حاکم بر جامعه، عهدهیتعامل با قدرت س
عی براساس یت شی، روحانایران ولی در جمهوری اسالمی .ون داخلییاسی و اپوزسیمنزوی، منفعل س

چرا . دتر شده استیاسی شدیتعاملش با قدرت س، جاد کردیفی که در مبانی و کارکردش ایربازنگری و بازتع
از فرهنگ و اخالق به گردش عنی ی داشته است،کارکردی  دگردیسیك یعی یت شین دوره روحانیکه در ا

جاد، استقرار، ثبات و حفظ جمهوری اسالمی گام یسوی ا و  به سمت . به همین سبب هم،استیقدرت و س
ولی  ،کرد را دنبال می  حوزه نظری مباحث آن درفقط  روزیرفت که تا دیپذ ای را  ژه حکومتییبرداشت و کارو

نکته قابل تأمل در بنابراین،  کنند. م مییزندگی خود را تنظ اسِی یرفتار اجتماعی و س ،آن اساس برامروزه 
د استقالل خود را از دولت حفظ یباکه آنان ن است یا اسالمی ایران عی در جمهورییت شیرفتار روحان

دار نبودن یتداوم بر توان نظارت بر روند حکومت، پا، حفظ قدرت مردمی لی چونیهم به دال ند. آننک
ری از افت محسوس در یجلوگ ،تیعدم کاهش اعتماد مردمی از روحان ،ت دولتیت و صالحیمشروع

ی  خ هزار سالهیساز بودن با تار هم ،های خشك نظام اداری محدود نشدن در چارچوب، کارکردهای حوزه
ن نکته یاد، در پژوهش حاضر تنها به نطلب  . اگرچه هر کدام از این دالیل بحث مستقلی را میتیروحان

تا حدی است که مقام معظم رهبری  ،ت از دولتیروحانیا  هیاستقالل حوزه علمضرورت م که یکن بسنده می
به  ،ه حرکت کندیهای علم کس به سمت دولتی کردن حوزهمن االن هم معتقدم که هر »: ندیفرما می

شه دولت مطمئنی سرکار ین ندارد که همیقیکه انسان  نیبه خاطر ا ،انت کرده استیه خیهای علم حوزه
 ن نهاد هزاریخی ایشان معتقد است که بافت تاریا (.300: ص9330 )دفتر مقام معظم رهبری،« باشد

ا موجب یهای مداوم و  ها و تنش عدم استقالل باعث اضطراب ،است. لذاها بوده  ساله، استقالل از دولت
به هر حال در جمهوری برد.  گردد و همکاری عام را از کف می افت محسوس در کارکردهای حوزه می
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زیرا مبادی  -اند   اسالمی ایران، از آنجایی که روحانیت و دولت در عین استقالل کامل، به هم پیوسته
ای برای بحث از   تواند نقطه شروع مهم و جدی  این ادعا می -کنند  مشترکی را دنبال می مشترک و غایات

 دهد.  باشد که محدودیِت حجم پژوهش حاضر اجازه ورود به آن را نمیحوزه چگونگی استقالل سیاسی 

 سیاسی -های اجتماعی روحانیت و منزلت اجتماعی  مهارت. 3-3

هر فرد یا نهادی دوسویه است، چرا که یک سوی آن در دست خوِد  تعیین نقش، جایگاه و منزلت، برای
باشد. بنابراین، نقش روحانیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.  شخص و سوی دیگر آن در دست جامعه می

های فردی   یعنی نقش و منزلت روحانیت از سویی در دست جامعه است و از سوی دیگر بر شایستگی
یک روحانی در صورتی مواجه هستیم که وی دارای پایگاه معینی  . پس، ما با نقشباشد خودشان استوار می

دهد که دیگران انتظار آن را دارند. بنابراین، برای اینکه روحانی  بوده باشد، یعنی رفتاری را از خود نشان
ش هدایت کرده و از بتواند نقشی را به درستی ایفا کند، الزم است دارای مهارتی باشد که او را به انجام آن نق

سوی دیگر آن نقش ایفا شده باید مورد پذیرش مردم جامعه هم واقع شده باشد. وقتی نقش و منزلت 
ها قابلیت موفقیت یا شکست خوردن را   دوسویه شدند، الزم است به نوسانات آنها هم توجه شود، زیرا نقش

انجام برساند، که در آن صورت با افزایش  دارند. بنابراین، ممکن است روحانی نقش خود را با موفقیت به
اش کاهش   رو خواهیم شد و ممکن هم است که او با شکسِت نقش مواجه گردد که نتیجه منزلت او روبه

که وی به اندازه کافی برای آن نقش آماده نبوده و یا تربیت نشده و   منزلت او خواهد بود، به دلیل این
رو بوده که نتوانسته است به  ها روبه  . یا به این دلیل که، با تضاد نقشهای الزم را کسب نکرده است  مهارت

 های مختلف خود پاسخ دهد.  های نقش  صورتی هماهنگ به همه انتظارات و خواسته
سیاسی و  -هایی رابطه دارد؟ آیا ارتباطی بین منزلت اجتماعی  افزایش یا کاهش منزلت با چه نوع مهارت

حانی وجود دارد؟ شاید بتوان گفت یکی از علل طردشدگی روحانیت و مشکل های اجتماعی رو  مهارت
منزلتی آنان به دلیل عدم توانایی و فقدان مهارت الزم در برخورد با مسائل اجتماعی بوده است. در باب 
نقش نارسایی مهارت اجتماعی روحانیت در منزلت اجتماعی آنان و یا مسلط بودن روحانیت بر مهارت 

توان اشاره کرد. به مقتضای   و متعددی میو نقش آن در منزلت اجتماعی آنان به موارد بسیار زیاد اجتماعی 
  شود: این پژوهش، به دو مورد اشاره می

لیتی را در نهادهایی چون جهاد ئوالله بهشتی به روحانیونی است که مس های آیت  توصیه مورد اول:
با هر گروه گوید:   گیرند. وی در این باره می ها برعهده می  خانه  ارتها و وز  کشاورزی، سپاه یا مراکز و سازمان



 119 ...تغییرات آن درسیاسی روحانیت و  –بررسی منزلت اجتماعی

بداند که  ،رود ای که آنجا می اینکه: طلبه، مبنی بر ود. یک شرط هم داردرجهاد باید یک طلبه روحانی هم ب
توانند بیل و کلنگ به دست  رود هم در آنجا تبلیغ اسالم کند و هم بیل به دست بگیرد، طالبی که نمی می

 -یا وقتی به عنوان روحانی در سپاه یا در عقیدتی های جهاد شرکت نکنند.  گروه کنم در توصیه می ،بگیرند
دیده باشند ... باید سالح را یاد داشته باشند و با های رزمی را   یابند، باید آموزش  سیاسی در سپاه حضور می

یک روحانی واجدالشرائط  ،هر یک از این شوراها شورای شهر و روستا یا درهمچنین  سالح آشنا باشند.
رود از نظر مطالعات سیاسی و اجتماعی خودش را  شرکت کند، ولی به یک شرط. به شرط اینکه آنجا که می

  .تا( خبری تحلیلی مطالعات تروریسم، بی)بهشتی، پایگاه  مجهز کند
ای از مصطفی رحماندوست )شاعر و مترجم ادبیات کودک و نوجوان( درباره   به خاطره مربوط دوم:مورد 

گوید: یک روز در دفتر کارم نشسته بودم، دیدم آخوند جوان کوتاه   باشد. وی می االسالم راستگو می  حجت
تجربه نداشتم  کنارم نشست. من که دل خوشی از آخوندهای جوان و بیقدی یک راست آمد در دفتر کارم و 

که به نام انقالب مدعی هر کار و تخصصی شده بودند، گفتم آقاجان سن و سالی هم نداری که بگویم حاج 
ای و تخصصی است ... لطفًا بروید به   آقا این کارها به شما نیامده. تلویزیون دستگاهی است که حرفه

های من از من  تان را بخوانید. مرحوم راستگو در واکنش به این صحبت عمر ادامه دهید و درسجنگ زید و 
ها و مجریان برنامه کودک را برای مسابقه به رقابت دعوت کنم و من هم همین   خواست، بهترین هنرپیشه

ستگو کار باشم. ولی یک ربع نگذشت که مرحوم را هکار را کردم تا به خیال خودم تفریح خوبی داشت
رو شدن با ایشان برای بهتر شدن برنامه خود از وی پیشنهاد خودش را کرد. چون هر یک از آنها پس از روبه

های متولد دهه شصت   (. وی حتی توانست به دلیل منزلتی که در نزد بچه9311 گرفتند )رحماندوست،  می
 پیدا کرده بود، آنها را به پای تلویزیون بکشاند.

 سیاسی  -حکومت دینی یا حکومت منتسب به روحانیت: کارکردها و عملکردها و منزلت اجتماعی .3-2

روحانیت به عنوان یکی از کارگزاران و بازیگراِن تحول، با شیفتی که از نگاه سنتی به تفکر یگانگی دین و 
را تهیه کرد و هم  المسایل مومنان سیاست کرد، فقط به دادن رساله عملیه اکتفاء نکرد، چون هم توضیح

قانون اساسی شهروندان را و به عبارتی هم به دنبال ساختن انسان اسالمی و هم نظام جمهوری اسالمی 
رو تالش داشت که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،  بود. از این

سازی  ساسی، اصل چهارم(. بنابراین، نظامنظامی، سیاسی و غیره، براساس موازین اسالمی باشد )قانون ا
براساس موازین اسالمی انحصارًا بر عهده روحانیت است که این مسؤلیت مندرج در اصل چهارم قانون 
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تواند تشخیص بدهد که آیا زندگی مردم منطبق بر   اساسی را باید برعهده بگیرد. چه اینکه تنها اوست که می
، ساماندهی زندگی مردم و امور عمومی مطابق شریعت، بر عهده شریعت است یا خیر. به عبارت دیگر

کارگزاری به نام روحانیت است و مردم هم در انقالب اسالمی نشان دادند که غیر از روحانیون کسی توان 
تحقق موارد فوق را نداشته و ندارد و این روحانیون هستند که باید سکانداری را بر دوش بگیرند. بنابراین، 

و عمیقی پیوند  حکومت دینی را بوجود آورد، عماًل با مطالبات گسترده 9303حانیت در سال وقتی رو
داد. در واقع مردم انتظار   های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پوشش می  خورد، مطالباتی که تمام حوزه

ه موارد مذکور شود، هم  های دین که از سوی روحانیت ایجاد می  داشتند که در حاکمیت مبتنی بر آموزه
دایرمدار بر دین یا تائید احکام دینی شود. بنابراین، آنها روز به روز از دولت دینی مطالبات و 

باید  کردند و دولت دینی یا دولتی که تائید نهادهای دینی را داشت، می  هایی مطرح می  درخواست
ه روحانیت، فهم و اقامه دین و است که رسالت و کارویژ شد، زیرا پذیرفته  پاسخگوی مطالبات مردم می

ت نبوی)ص( و مکتب اهل باشد )سند  بیت)ع( می اعالی کلمه توحید مبتنی بر اجتهاد بر پایه قرآن، سنِّ
(. چون روحانیت رسمًا متولی دین و مذهب و اجرای احکام 29/9/9310های علمیه،   انداز حوزه  چشم

دا کرد عالوه بر تقویت اعتقاد در میان مردمان، به اسالمی در جامعه است. بنابراین، روحانیت وظیفه پی
تنظیِم رفتارهای اجتماعی، نگهبانی و تقویت اخالق و ایجاد تقویت همبستگی اجتماعی و... نیز بپردازد. 
طبیعی است که حفظ و تداوم این منزلت بدست آمده، کاری دشوار و همراه با مشکالت است که به برخی 

 شود:  از آنها اشاره می
حال که حکومت منتسب به روحانیت است و  بکارگیری زبان قدرت به جای زبان منطق و موعظه: (الف

نگرند، باید دقت و مراعات بیشتری را نسبت به مواجه با   مردم به روحانیون به عنوان حاکمان جامعه می
نه که تاریِخ روحانیت گو مردم داشته باشد و زبان منطق را به فراموشی نسپارد، زیرا زبان روحانیت همان

باشد، زبان منطق بوده است. لذا، باید همواره از این ویژگی برخوردار باشد و به دلیل   گر آن می حکایت
)قانون( را جایگزین  نباید زبان قدرت بدست آوردن قدرت سیاسی، نباید گسستی از این منطق ایجاد کند و

روحانیت، یعنی جانشینی زبان قدرت به جای زبان زبان منطق و موعظه نماید. جابجایی منابع قدرت 
گردد که اساسًا شأن و منزلت روحانیت   باشد، چون موجب می  منطق و موعظه برای روحانیت خطرساز می

ایران نیز  برای تبیین مبانی دین و ارشاد مردم کاهش پیدا کند و این مطلب در چهار دهه جمهوری اسالمی
که در راستای انکار و نفی این ادعا تالش نماید، بهتر   وحانیت به جای اینتجربه شده است. بنابراین، ر
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است که راهکاری برای چگونگی عبور از منطق قدرت به منطق موعظه در عین حضور در قدرت را پیدا 
ای بگویند راهکارش رعایت قواعد بازی یعنی رعایت قانون و عمل به قانون از جانب   نماید. البته شاید عده

سازی آن با تدوین آن فاصله زیادی دارد و کاری  باشد. ولی باید دانست که اجرای قانون و عملی  ر دو میه
 باشد. بس سخت و دشوار می

در جمهوری اسالمی ایران، روحانیت در  زدگی: رهایی از تله آنتی سیاست و افتادن به تله سیاست (ب
کند یا دیگران به نمایندگی و به اذن آنان به   یفا میمدیریت امور عمومی جامعه یا خودش مستقیمًا نقش ا

های چهل ساله   العمل  ها و عکس  چه که مسلم است و واکنش  پردازند. آن  مدیریت امور جامعه پرداخته و می
ها،   کند این است که در هر دو صورت از نگاه مردم، پاسخگوی نابسامانی  در ایران آن را مستند و تائید می

بوده و عدم پاسخگویی یا طفره رفتن از پاسخگویی آنها سبب خواهد شد منزلت روحانیت،  روحانیت
دار گردد. بنابراین، بیان این امر اگرچه ممکن است   اند، خدشه اعتماد و اطمینانی که مردم به روحانیت داشته
به زدن به روحانیت ای در قالب تحقیق و پژوهش در حال ضر  برای کسانی ناخوشایند باشد و بگویند: عده

هستند و لذا آنها برچسب مخالف و نق زن بخورند، ولی همه این موارد نمایشگر یک چیز خواهد بود، 
افتاده و رهایی از آن به این آسانی نیست. چه اینکه از سویی وانهادن « تله سیاست»اینکه روحانیت در 

حسینیه یا محرم و صفر و انجام مراسم کفن ی حجره و اکتفاء کردن به مسجد و   سیاست و برگشتن به گوشه
رِی که با آن و دفن و... مساوی خواهد بود با جدایی دین از سیاست، یعنی برگشت به همان بدبختِی تحجِّ 

ر و های اسالم و مسلمانان را از همین تحجِّ  تا به حال جنگیده است و همه گرفتاری 9302حداقل از سال 
است؛ از سوی دیگر اصرار بر ایده عینیت دین و سیاست و عدم انعطاف  ایده جدایی دین از سیاست دانسته

روی نظام سیاسی منسوب به دین و روحانیت نیز منزلت اجتماعی روحانیت را   در برابر مشکالت پیش
شود ضد سیاسِت مستقر بود و تشویق و حمایت هم شد و   اعتبار خواهد کرد. به عبارتی نمی  دار و بی  خدشه

هم داشت. چون فرض این است که مردم از کسانی که از جانب روحانیت به مدیریت امور عمومی مردم را 
شد. پس روحانیت یا باید   ای ایجاد نمی  پردازند، رضایتمندی ندارند که اگر داشتند دیگر تالقی  جامعه می

دیگر در صف مردم  دعاگوی سیاست حاکم باشد و همه معایب آن را ببیند و دم برنیاورد که در این صورت
نخواهد بود و یا باید عزلت گزیند و انزوا در پیش بگیرد که هرگز مطلوب او نبوده است. و این همان چیزی 

  نماییم. است که ما از آن به تله سیاسی تعبیر می
سیاسی روحانیت این است که روحانیت در  -بنابراین، یکی از راهکارهای تقویت منزلت اجتماعی
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نظام سیاسی را پذیرفته و با آن تعامل دارد، تعاملش فقط در همکاری خالصه و محصور  عین حالی که
های دیگر تعامل، یعنی رقابت به همراه نقادی را نیز شامل گردد. آنجاهایی که سیاست   نگردد، بلکه صورت

ق آنان باشد و ها و مطالبات به ح  حاکم نیازمند نقد است، ورود پیدا کند و زبان مردم در تجمیع خواسته
نظران، روحانیت در جمهوری  قدرت قبل از انقالب خود را از دست ندهند. به تعبیر یکی از صاحب

گرایی بیرون بیاید و دردهای مردم را بازگو کند تا اگر منزلتش دچار تزلزل شده   اسالمی ایران باید از جناح
 هد بود:باشد، مجددًا آن را بدست آورند و این از دو طریق میسر خوا

 .تر و قدرتمندتر کنند  روحانیونی که در قدرت نیستند، عرصه عمومی را پررنگ( 9
کننده  طلبگی فاصله نگیرند و فقط توجیه طلبگی و شأن یونی که در قدرت هستند نیز از زیروحان (2

ن فریاد قدرت نباشند، بلکه در صورت وجود عیب و اشکال در قدرت، آن را به قدرت گوشزد کنند و علیه آ
 (.9339 بکشند )افروغ،

درون »است یا « بیرون وابسته»آید این است که آیا روحانیت شخصیتی   سؤالی که در اینجا به ذهن می
؟ و یا کسی است که به انتظارات بیرونی و مالحظات درونی به طور تلفیقی و توأمانی توجه «وابسته

منزلت، انتظارات بیرونی و به اصطالح الگوی برون وابسته مثابه طالب  کند؟ به عبارتی آیا روحانیت به می
دهد یا معیارهای درونی شده خود   ( را عامل اصلی کنش خویش قرار می05: ص9312 رایزمنی )شالچی،

کند و یا با مالکاتی که از نظر اجتماعی پسندیده   دهد؟ یعنی براساس وجدان خود عمل می  را مالک قرار می
کدام از این دو مورد نیست و روحانیت از راه سوم یعنی تلفیق  شود؟ یا اینکه هیچ  زگار میگردد، سا  تلقی می

 شخصیت برون وابسته و درون وابسته، آن هم با اقتضائات مسائل اجتماعی و مبانی دینی است که به کنش
هایی همچون   ویژگیگونه دنبال کرد: اگرچه روحانیت با   یازد؟ شاید بتوان پاسخ را این  و واکنش دست می

شود، ولی این را هم الزم است به یاد آورد که   ستیزی و... شناخته می داری، خدمت به مردم، ظلم مردم
توان گفت   همیشه مسیِر چنین خصایصی از طریق مردم پیموده شده و بدست آمده است. بنابراین، می

زیسته است و علتش هم   ی روحانی و مردم می  هاندیشیده و در دوگان  روحانیت تا دیروز به پشتوانه مردم می
گانه نظام سیاسی، روحانی   برای این بود که نقش خود را صرفًا ارشادی معنا کرده بود، ولی امروزه در یک سه

رو در این   و مردم قرار گرفته است. ولی الگویی که مقبول همه هم باشد تا به حال ارائه نکرده است. از این
سو با اراده نظام نبود و به عبارتی در تقابل هم قرار گرفتند، آن وقت کار برای  که اراده مردم هم گانه، وقتی سه

 روحانیت سخت شده است.
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 گیری  نتیجه. 2

سیاسی روحانیت در چهار دهه  -بررسی وضعیت منزلت اجتماعی»اگرچه هدف پژوهش حاضر در 
از حیث منزلت اجتماعی و سیاسی چه وضعیتی این بود که بیان کند روحانیت « جمهوری اسالمی ایران

دارد، ولی در قدم اول به این نتیجه دست یافت که اعالم نظر در این باره کاری بس پیچیده، سخت و نیازمند 
باشد. بنابراین، الزم است این کار در قالب مقاالت و کتِب متعدد و متنوع دنبال   تحقیق پردامنه و عمیق می

 شود بیان داشت:  ی نویسنده حداقل دو دلیل میگردد. برای این مدعا
ها، صدور   شود و موسع بودن این میدان و مطالبی که در ارتباط با روحانیت اظهار ... می اواًل، مباحث

ها،   یکی از آن میدان. دهد، پس باید به آنها توجه شود  حکم کلی و جزمی را برای همه روحانیت اجازه نمی
شامل:  ای است  روحانیت مجموعهباشد. در این میدان مفهومی،  ی روحانیت میمیدان مفهومی و مصداق

مذهبی، مراجع فتوا، مجتهدین غیرمرجع، جامعه مدرسین،  -مرجع والیی یا مجتهد و مرجع سیاسی
گذاری، مرکز مدیریت حوزه علمیه،  جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز، شورای عالی سیاست

پس، حکم دادن نسبت به یک فرد از  روحانیون شاغل و استخدام کشوری و لشکری.فضال و طالب، 
بخشی از این  روحانی و سریان دادن آن به مجموعه روحانیت کاری است که در آن باید تأمل کرد. اگرچه

ن اما در همان مکا ،باشند  و جزء طردشدگان می ندنک  مینانجام وظیفه به درستی نظام حکومتی  مجموعه در
ای نیز   شدگان و برخی نیز جزء حد وسط یا میانه و متوسط، و عده  ای هستند که جزء پذیرفته  زمان نیز عده و

 کند که نباید  گیرند. بنابراین، منطق، عقل و انصاف حکم می  خود رها شده قرار می  ی مغفول یا به  در دسته
هستند، فاقد محبوبیت و منزلت بدانیم. البته روحانیون باید به  حکومت که در تعامل بارا  ونیروحانی همه

پردازند و خوب و بد آنان را  بندی آنان نمی توجه کنند که در چنین مواقعی، معمواًل مردم به طبقه این نکته
ا کنند که هیچ، بلکه وقتی یک روحانی در قوه قضائیه یا مجریه یا مقننه بد عمل کرد، از صدر ت  تفکیک نمی

  شوند.  ذیل روحانیت بد تلقی می
ها، مراتب و انواعی هستیم که موجب تفاوت   در بخِش مخاطباِن منزلت، یعنی مردم نیز شاهد الیه ثانیًا،

آورد،   سیاسی با روحانی پذیرفته شده به وجود می -معناداری میان روحانیت طرد شده از منزلت اجتماعی
شدگی در سطح محلی باشد، نه در سطح ملی. بنابراین، بحث    فتهزیرا ممکن است این طردشدگی یا پذیر

آموزان دختر یا پسر،  دانش -آموزی  های متعددی همچون میدان دانش  مخاطباِن منزلت هم میدان و الیه
ها،   ها، الیه روستایی  ، میدان دانشجویان، الیه شهری-دبستانی یا دبیرستانی، مدارس دولتی و غیر دولتی
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خبگانی و خبرگانی، میدان مردان یا زنان، الیه احزاب و تشکیالت سیاسی، الیه مردم عادی، الیه میدان ن
پذیر و فقرا، الیه ثروتمندان، الیه جامعه ورزشی، میدان  ها و نهادهای دولتی، میدان قشر آسیب  سازمان

دال بر تأمل در حکم دادن تواند پوشش دهد. همه اینها   نیروهای نظامی و انتظامی، و الیه جوانان را می
کند. ولی این احتیاط کردن و تأمل   اسالمی ایران می سیاسی روحانیت در جمهوری -منزلت اجتماعی

کردن موجب نشد که ما از اصل کار دور بیفتیم. لذا، در حد یک پژوهش کار را دنبال کردیم و به این نتیجه 
اعی آنان پیوند وثیقی با موقعیت اجتماعی یا رسیدیم که منزلت سیاسی روحانیت همانند منزلت اجتم

که وقتی   مقبولیت اجتماعی دارد، زیرا یکی از عوامل مقبولیت اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی است. این
سیاسی باالیی یا متوسطی یا پائینی برخوردار است، این  -شود روحانیت از منزلت اجتماعی  گفته می

وحانیت نسبت به اقشار اجتماعی دیگر که تأثیرگذار بر افراد جامعه عبارت حاکی از آن خواهد بود که ر
گر این خواهد بود که از میان نیروهای اجتماعی   بوده، در تأثیرگذاری دچار نوسان شده است. همچنین بیان

سیاسی توان نقش ایفا کردن را دارد، این نیرو یعنی روحانیت نسبت به  -که در ساماندهی حیات اجتماعی
ها را یافت و آن را   ای اندیشید و نقاط ضعف و کاستی  های دیگر دچار نوسان شده است. پس، باید چارهنیرو

که کاماًل از رویکرد ادغام در سیاست روی گرداند و مجددًا به رویکرد جدایی دین از   جبران کرد. نه این
برخی از روحانیون از سبک  های تحقیق حاضر حاکی از این است که  سیاست برگشت. از سوی دیگر یافته

اند، یعنی استقالل ندارند، و یا مهارت اجتماعی را در وسعت ملی   زندگی مقبولی در تصور مردم خارج شده
عدالتی را در   باشند، مبارزه با بی اند. اگرچه در سطح محلی شاید این مهارت را دارا و فراملی بدست نیاورده

توانند یا   ولی در سطح ملی با مشکالتی مواجه هستند که نمی کنند،  سطح محلی و فراملی دنبال می
سیاسی -در پایان به برخی از راهکارهای الزم جهت تداوم منزلت اجتماعی اند آن را دنبال نمایند.  نتوانسته

 گردد. روحانیت اشاره می
نباید قدرت و  تداوم منزلِت روحانیت منوط به جدایی از حکومت نیست. بنابراین، روحانیت نه تنهاـ 

مناصب سیاسی را وانهد، بلکه باید مشقات کار در نظام را پذیرا شده و مشکالت را ناچیز بشمارد و در رفع 
 آن بکوشد.

گرایی و نمایندگی منافع   ی گروه  زده نباشد و در تله  روحانیت باید در عین حضور در قدرت، قدرتـ 
 اجتماعی گروه یا افراد خاص نیفتد.

کند،   های اجرایی حضور داشته باشد و در حالی که نظام را تقویت می باید در صحنه روحانیتـ 
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بایست استقالل خود را حفظ کرده و از اتکای مالی به دولت پرهیز کند و از جهت مدیریت سیاسی،  می
 تابع یا متأثر از نهاد دولت نباشد.

 اجتماعی را کسب کند.روحانیت باید توانایی و مهارت الزم در برخورد با مسائل ـ 

روحانیت برای تقویت اعتقاد در میان مردمان، تنظیِم رفتارهای اجتماعی، نگهبانی و تقویت اخالق و ـ 
ایجاد تقویت همبستگی اجتماعی باید در عین حضور در قدرت، به جای زبان قدرت، از زبان منطق و 

 موعظه استفاده کند.

معبر مردم به نظام سیاسی یا قدرت سیاسی بپردازد. بنابراین، روحانیت برای حفظ منزلت خود باید از ـ 
تر و قدرتمندتر کنند، روحانیونی که در قدرت   روحانیونی که در قدرت نیستند، عرصه عمومی را پررنگ

کننده قدرت نباشند، بلکه در صورت  طلبگی فاصله نگیرند و فقط توجیه  هستند نیز از زی طلبگی و شأن
 ل در قدرت، آن را به قدرت گوشزد نمایند.وجود عیب و اشکا
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