
 

 

117 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 گفتمان انقالب
 ياسالمي و حوزه

 ي انقالبيعلميه
 از ديدگاه

 مقام معظم رهبري
 )136تا  117(
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 يدهچك

داران عالم قرار  اي است كه در قرن معاصر مورد توجه تمامي دينمقوله "اسالم انقالبي"
هاي  بار حاكميت و تأثير دين بر ساحت گرفته است. گفتمان انقالب اسالمي كه براي اولين

هايي است كه  ها و مباني و ارزشنمايش گذاشته است، داراي شاخصه زندگي بشر را به
از مفاهيمي   گري گره زده است. انقالبي  گري نام انقالبي ها را با مفهومي به نهويت ديني انسا

ي ديني را در گفتمان انقالب اسالمي حدوثاً و است كه كارايي و جامعيت دين و وظيفه
ترين آن شود كه پررنگكند. مصاديق زيادي در اين مفهوم گنجانده ميبقائاً تفسير مي

خود بگيرد،  كه هويت انقالبي به ي علميه براي آنيه است. حوزهي علممتعلق به نهاد حوزه
بر آن به ايفاي اين نقش  بايد در ساختار گفتمان انقالب اسالمي نقش خود را بداند و مبتني

ي علميه و با روش همت گمارد. در اين تحقيق بر اساس ماهيت و رسالت ذاتي حوزه
ي انقالبي بر اي در صدد تنقيح مفهوم حوزهتحليلي با رجوع به منابع كتابخانه-توصيفي

 ي علميه با گفتمان انقالب اسالمي هستيم. و مناسبات حوزه  گري هاي انقالبياساس شاخصه
 

 كليدي: هايواژه
 ، گفتمان انقالب اسالمي. گري ي علميه، انقالبي حوزه
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 مقدمه
اندازها، راهبردها و ... از ها، عوامل، اهداف و چشملحاظ ريشه انقالب اسالمي ايران به

ها برخوردار است. گفتمان انقالب اسالمي داراي ابعاد  وجوه تمايز زيادي با ديگر انقالب
هاي آن،  مختلفي است كه تنقيح اين ابعاد، ثبات، حراست از آن و سلوك در جهت آرمان

 " گري بيانقال"ي اسالمي است. در جامعه  گري نيازمند خوانشي عميق از ويژگي انقالبي
لحاظ محتوايي در متن اسالم ناب، از اولين روز حدوث اسالم وجود  اي است كه بهواژه

اي اهللا خامنهخصوص در كالم آيت به -عنوان يك لفظ در قرون معاصر  داشته است، ولي به
مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در پيوند بين انقالب اسالمي ايران و اين محتواي  -

لحاظ تأمالت ديني و ساختارشناسيِ  چه جايگاه واالتري به ) آن گري قدمت (انقالبي داراي
تعبيري است كه بارها رهبر معظم  "ي انقالبي حوزه"ي علميه است.  انقالب دارد، نهاد حوزه

ي  اند. همهاند؛ امام خميني نيز با همين ادبيات از حوزه نام بردهانقالب روي آن تكيه داشته
ي انقالبي جاي دارد. براي  هاي انقالب در نهاد حوزهات ناظر به اين هستند كه ريشهاين بيان

ي انقالبي الزم است چند مسأله عبارت ديگر حوزه در حوزه يا به  گري تنقيح مفهوم انقالبي
ي متمايزي نسبت به ديگر آحاد و نهادهاي در حوزه چه شاخصه  گري روشن شود؛ انقالبي

شود؟ وجود چه شاخصه ي انقالبي نام برده ميارد كه به تمايز از حوزهي اسالمي دجامعه
در حوزه متفاوت از مفاهيم رايج   گري كند و آيا مصاديق انقالبيهايي حوزه را انقالبي مي

ي اسالمي است؟ جايگاه حوزه در گفتمان انقالب در ديگر نهادهاي جامعه  گري انقالبي
است؟ در اين تحقيق به خوانشي از مفاهيم فوق با روش كج -حدوثاً و بقائاً  -اسالمي 
 توصيفي و با رجوع به منابع اسالمي، به اين مهم پرداخته خواهد شد.-تحليلي

 شناسي انقالب اسالميمفهوم
ي  از لحاظ لغوي اصطالحي رايج در فارسي است كه خود از ريشه "انقالب"ي  واژه

 ، تغيير و تبديل و تحول و تغيير ماهيتمعني برگشتگي قلب در زبان عربي است كه به
است كه در معاني قيام، انقالب و  "ثورة". در زبان عربي معادل )431: 1346(دهخدا، باشد مي

) در زبان Revolutionي انقالب (. واژه: ذيل واژه ثورة)1377اس،  ي ال طون (انرود كار مي جنبش به
و ... تعريف شده است كه حاكي از آن  التين نيز در كنار واژگاني چون كودتا، شورش

 -كه توأم با خشونت است  -معناي جنبش و تغيير اساسي حكومت توسط مردم  است كه به
 . )15-16: 1379(جمعي از نويسندگان، تعريف شده است 

تر و  خود بگيرد، معنايي بسيار عميق ين تعاريف از انقالب هنگامي كه پسوند اسالمي بها
معناي  گيرد. ضرورتي ندارد كه در تعريف انقالب اسالمي (نه بهد ميخو تر بهمتفاوت
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عنوان يك عبارت داراي مفهوم علمي) به اين  ، بلكه به1357رويدادي تاريخي در سال 
صورت بسياري از مفاهيم اسالمي قابليت بروز در  مصاديق محدود شويم؛ چراكه در اين

 ها را نخواهند داشت.  انقالب
ر اسالمي، يك نوع سلوك است كه از ستيز قواي درون انسان شروع ميانقالب در بست

گاه كه به تجميع در بين افراد جامعه برسد و  شود و بعد بروز خارجي پيدا كرده و آن
معناي تامه خود خواهد رسيد. اقدام انقالبي، گفتماني  موجب حركت جمعي گردد، انقالب به

است؛ چيزي كه بشر از روز اول خلقت در ه ها در برابر سقوط ارزش از صعود ارزش
وپنجه نرم كرده است؛ گاه در راستاي آن و گاه در راستاي  كشاكش آن با حوادث دست

خالف آن. اين دو جريان متضاد، همان تقابل نور و ظلمت و طاغوت و لواي الهي است. 
ي قرار نگيرد. اصوالً هيچ جريان سياسي و اجتماعي نيست كه در يكي از اين دو نظام معناي

است و سكون در يك نهاد، كاشف  "حركت"لذا يك نهاد انقالبي، ضرورتاً نهادي داراي 
از نداشتن ثبات و فقدان انديشه، ساختار و عمل انقالبي است. با اين وصف اگر اقدامات 

تري با مفهوم جهاد اكبر و جهاد  انقالبي را نوعي جهاد بپنداريم، اين تعريف انطباق بيش
دارد. شايد گفته شود كه اين مراحل، مقدمات انقالب است و نه خود انقالب؛ كه  اصغر

معناي شروع يك سير  گونه نباشد. چراكه شروع تغيير در هر سطحي به رسد ايننظر مي به
پذير نيست كه آغاز حركت را انقالب نپنداريم و  هاست و امكان قدسي از درون انسان

گرفتن مفهوم انقالب اين  ي گستردهب محسوب كنيم. ثمرهي آخر آن را انقالصرفاً مرحله
يابد و مرزبندي بسيار متفاوتي از تري ميمفهوم وسيع و متعالي "بودن انقالبي"است كه 

شود. اين كار به صدور انقالب خواهد ها انجام مي انقالب اسالمي ايران با ديگر انقالب
هد كه يك ايدئولوژي نسبت به ديگر دانجاميد. اساساً صدور انقالب هنگامي رخ مي

 ها غناي نسبي داشته باشد.ايدئولوژي
ي علميه و تفكر هاي حوزه كه همگي از شاخص -هاي گفتمان انقالب اسالمي شاخصه

بودن، فراقومي و  المللي و فراملي و جهانياند از: بين عبارت -اسالمي امام خميني هستند 
داشتن، داراي ذات معرفتي و فكري و عميق،  و جامعيتبودن، تمدني  فرانژادي و فرامذهبي

گرايي و نفي تكفير و تفرقه و تعصبات خواه و انقالبي، برهمعقالني و اجتماعي، تحول
ي جاهالنه، حمايت از مستضعفان و محرومان، داراي نگاهي متعالي به خانواده و  جاعالنه

بر حوزه و  ن سياسي، مبتنيبر وحدت اقشار و تعامالت دين، داراي گفتما زن، متكي
نگري  ي آيندههاي آن، اهتمام به جوانان و نسل نو، دوري از خرافات، داراي روحيه اصالت

 .)284-283: 1395(اعرافي، ريزي و ... نفس و برنامه اعتماد به
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 در گفتمان انقالب اسالمي  گري مفهوم انقالبي
توان در سطوح را مي  گري قالبيشناسي گفتمان انقالب اسالمي، انبا توجه به مفهوم

مختلفي تعريف نمود؛ حركتي معنوي، مادي، جهادگونه و با هدف تغيير رو به پيشرفت (نه 
عنوان مبدأ، شروع و به  هر تغييري) كه از انديشه و گرايشات و عمل هر شخص يا نهاد به

 عنوان آرمان غايي). اين حركت دو ويژگي دارد: شود (بهكل عالم ختم مي
چه در هر نهضت در ميان  انقالب اسالمي بايد هدف و انگيزش واال داشته باشد؛ آن -1

اي كه دهد، از حيث انگيزش از چند دسته خارج نيست؛ اول، دستهها رخ مي جريان
هاي  گرفتن ساحت پويى هستند كه همواره دنبال اوج جوىِ حق جستجوگرانِ راستينِ حق

ها افرادي هستند كه نياز به دعوت  . اين)16: 1385هشتي، (بانساني در خود و ديگران هستند 
ي متعالي خود سازگار بپندارند اند و اگر نهضتي را با انديشهندارند و خود آغازگر انقالب

هاي  كه از آرمان آن اند و بياي كه از وضع موجود ناراضيپيوندند. دوم، دستهبه آن مي
(همان: كنند ها شركت مي از وضع موجود در انقالبتري برخوردار باشند، براي رهايي  عالي

هاي وضع مطلوب  . اين دسته در حيات خود از كمي تزلزل برخوردارند؛ چراكه شاخص)16
كند و شايد ي آنان تغيير كند، روحيه انقالبي آنان در جهتي ديگر تغيير مياگر در انديشه

اي كه نارضايتي از وضع موجود ههر قيمتي نباشند. سوم، دست وجوي حق به لزوماً در جست
دهند به آن برسند. اين دسته اي دارند كه در شرايط جديد احتمال ميندارند، بلكه گمشده

. اين )16(همان: زند ولي لزوماً هدف متعالي ندارند ها سرمي اي از آنهاي قهرمانانه حركت
خود را بر اساس  هاي گرايي متعالي تهي هستند؛ چون آرمان دسته معموالً از آرمان

ها، كسانى كه  طلبان، آپورتيونيستكنند. چهارم، فرصتگرايشات دروني خود تعيين مي
عنوان  ي گروه سوم هم حاضر نيستند تن به خطر بدهند و صرفاً حضوري به اصوالً به اندازه

. پنجم، پيروان )17(همان: هم براي كسب منافع شخصي، نه انقالبي  لشكر دارند؛ آن سياه
اند اند؛ مردمى بودهطور بوده ذهبِ زندگى آرام كه اكثريت مردم در طول تاريخ همينم

زده، طالب زندگى روزمره، به روزمرگى خو كرده و خواهان يك نوع نظام و زندگي
. )18(همان: قدرتى هستند كه در پناه آن نظام و قدرت بتوانند زندگى روزمره را بگذرانند 

ها انقالبي هستند، درجه ي آنها انقالبي هستند و يا اگر همهستهيك از اين د كه كدام اين
شك  اسالمي با غير آن است. بي  گري اندازه است، اساس وجه تمايز انقالبي شان به چه

ي اول بايد باشد و براي ترويج اين تفكر تالش نمايد. اين تفكر  ي علميه از دسته حوزه
ت و خداوند متعال در قرآن به آن فرمان داده همان است كه در قرآن موسوم به قيام اس

منظور از قيام لزوماً   )46(سبا: » و فُرادي...  قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدةٍ أَنْ تَقُوموا للَّه مثْني«است: 
شورش نيست؛ منظور ايستادن در برابر نشستن، و بيداري و عقالنيت در برابر غفلت است؛ 
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كند.  كه فكر انسان را به راه حق هدايت مى» ثُم تَتَفَكَّرُوا«يه آمده است: ي آزيرا در ادامه
. در اين تفكر )577: 10، ج1378(طيب، » الفكر حركة الى المبادى و من مبادى الى المرادى«

شخص ابتدا به ساكن در پي تشريك مساعي (مثني) براي رسيدن به غايت است، ولي اگر 
شود. غايت مذكور در كند (فرادي) ولي متوقف نميالبي تغيير ميموفق نشد، نوع اقدام انق

بر التزام  است. لذا اين جمله مبنى "للَّه  "ي گفتمان انقالبي اسالمي غايتي با مفهوم و گستره
به ايمان و توحيد ذات و صفات و فعل پروردگار است و مراد از قيام، نظر و تعقل و درك 

. بنابراين )246: 13، ج1404(حسيني، ان توحيد نيز الزم آن است حق و حقيقت است و ساير ارك
ي توحيد دور انسان موحد در اسالم همان انسان انقالبي است و عنصر غيرانقالبي از دايره

مدار نيز معرفي توان عنصر انقالبي را عنصري واليتشده است. حتي در اين نظام معنايي مي
از امير المؤمنين(ع) نقل شده است كه فرمودند:  كه در احتجاج حديثى چنان نمود، آن

منافقين به رسول اللَّه عرض كردند آيا بعد از واجباتى كه تاكنون پروردگارت بر ما واجب 
ي تكاليف بيان شده؟ ... خداى تعالى اين آيه را  فرموده، تكليف ديگرى هنوز مانده يا همه

دهم و مراد  يعنى بگو من شما را به يك چيز پند مى "ةٍقُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحد "نازل فرمود:
إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ  "گاه آيه از آن يك چيز واليت است؛ آن

 .)27: 6، ج1374(طباطبايي، در بيان آن نازل شد  "يقيمونَ الصالةَ و يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ
هاي وااليش باشد؛ ويژگي انقالب اسالمي بايد اعمالش مطابق ايدئولوژي و انگيزه -2

انديشد، آرماني هست، ولي در عمل نيز دور از چه مي انقالب اسالمي اين است كه آن
. اعمالش در هيچ لحظه از سلوكش، )3/5/1390اي،  اهللا خامنه (آيتواقعيت و دسترس نيست 

. داراي عمل و تحرك است و (همو)گذارد الي ايدئولوژيك خود را زير پا نميبنيادهاي متع
طور خالصه انطباق ايدئولوژي و عمل دارد. از اين  پردازد. بهصرفاً به سلوك فكري نمي

نياز آن، تعيين  توان برد كه پيشهاي زيادي در تعيين خط مشي انقالب ميويژگي فايده
هاي عملكرد  ي ساحتكنندهبر اسالم است كه تعيين ي مبتنيدقيق محتواي ايدئولوژي انقالب

 هر عنصر انقالبي است.
طور متعالي داراست. يعني اهداف و  گفتمان انقالب اسالمي ايران اين دو ويژگي را به

هاي توحيدي  ي انقالب، مسير تحقق انقالب و اعمال مقتضي آن منبطق بر شاخصانگيزه
ي انقالبي در كجاي اين ساختار قرار  سي نمود كه حوزهتعريف شده است. حال بايد برر

بر آن، خط مشي  ي انقالبي را برشماريم و مبتنيهاي حوزه دارد و بر اساس آن شاخص
 ي انقالبي را از سطوح خرد تا كالن مشخص كنيم.حوزه

 شود:چه گفته شد، جايگاه حوزه در دو ساحت گسترده تعريف مي بنابر آن
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يدئولوژيك انقالب اسالمي از حيث محتواي متعالي، جامعيت، انعطاف ي االف) پشتوانه
زماني و مكاني و در نهايت محرك آحاد جامعه و ثبات قدم آنان، بايد توسط حوزه شكل 

اش پويا بوده و حرفي براي گفتن بگيرد. اساساً هر انقالبي تا هنگامي كه مكتب انديشه
رود از سطحي از محتواي ب اسالمي انتظار ميداشته باشد، زنده خواهد ماند. از انقال

ي بشري، ايدئولوژيك برخوردار باشد كه در تمام ادوار و براي تمام شئون حيات جامعه
سرآمد ديگر مكاتب باشد؛ چرا كه اين ويژگي ذاتي اسالم ناب است. در دوران غيبت تنها 

دين همت گماشته، حوزه عنوان يك بناي بنيا مجرايي كه به معرفي اسالم و ترويج آن به
بودن حوزه نيست،  است. بنابراين اصل معرفي و ترويج مجراي اسالم بودن دال بر انقالبي

شود، دال بر بلكه اين نكته كه چه نوع تصوير و محتوايي از آن مجرا به جامعه ارائه مي
منْ كُلِّ فرْقَةٍ فَلَو ال نَفَرَ  …«بودن حوزه خواهد بود. در قرآن كريم آمده است كه  انقالبي

. )122(توبه: » منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ و لينْذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون
بخشي به جامعه،  بخشي و اخبار است. اين آگاهي معناي تعليم، آگاهي انذار در اين آيه به

بخشي نيست، بلكه با سعادت قوم ارتباط دارد؛ فلذا هرنوع آگاهي انتزاعي و در حاشيه
يابد كه اين آگاهي در متن زندگي افراد جامعه مصداق انذار نيست و در جايي تحقق مي

ها را از خطرات و خواب بيدار كند كه اين مسئوليت حوزه و استادان و  جريان يابد و آن
آفرين، منجي از هالكت. بر اين اساس تفقه و  مجريان است؛ انتقال معارف بيدارگر، حيات

ي علميه دو فرآيند است: اولي فرآيندي معرفتي و شناختي؛ و دومي فرآيندي  انذار در حوزه
 .)42-41: 1395(اعرافي، عاطفي و شخصيتي و روحي 

ي انقالبي از حيث ايدئولوژيك بايد  اي كه در باال نام برديم غايت حوزهلذا از پنج دسته
پو باشد كه  جوىِ حق وجوگري راستينِ حق ي جستباشد كه اوالً خود داراي روحيهاين 

هاي انساني در خود و ديگران هستند؛ ثانياً در صدد القاي  همواره دنبال اوج گرفتن ساحت
در ديگر اقشار جامعه باشند كه اين قسم دوم اگر انجام نشود در واقع اسالم  اين روحيه

 اند:م خميني بارها فرمودهفهميده نشده است. اما
نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن، از نسبت صد به يك هم «
ي  تر است! از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه بيش

احكام اسالم را در بر دارد، سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان 
هم مربوط به اخالقيات است؛ بقيه  نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام

» همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است
 .)11تا:  (امام خميني، بي
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ب) نظارت بر حسن سلوك بر اساس اين ايدئولوژي نيز در ساحت عمل بايد بر 
ي  است برعهده ي فكري انقالب اسالمي چه پشتوانه بودن آن ي حوزه باشد. عملياتي عهده
ي راهبردهاي عملي  ها، اثبات كارايي آن، ارائه ي آن است. عدم تخطي از آرماندهنده ارائه

زدن به اين سلوك  چه در پي صدمه ها و ... حراست از هر آناين مباني فكري و برنامه
ي معناي ورود مستقيم حوزه به همه ي حوزه خواهد بود. البته اين به انقالبي است، برعهده

ي امور است. رسالت حوزه امتداد رسالت پيامبر امور نيست، بلكه تعيين خط مشي در همه
ي آن بزرگواران تمام هاي وظيفه ي معصومين(ع) است و چون ساحتاكرم(ص) و ائمه

ي ابعاد مسئوليت دارد: ابعاد حيات فردي و اجتماعي بشر بوده است، طبعاً حوزه نيز در همه
 .)32: 1ق، ج1407(كليني، » ثة االنبياءانّ العلماء ور«

 ي علميه بر حوزه  گري هاي انقالبي تطبيق شاخص
اند كه برشمرده  گري هاي انقالبيعنوان شاخصه مقام معظم رهبري پنج شاخصه را به

 ي علميه توأم با تعمق مفيد خواهد بود: تطبيق اين موارد بر حوزه

 انقالبهاي اساسي  . پايبندي به مباني و ارزش1
هاي اساسي انقالب باشد و ثانياً در  حوزه اوالً بايد خود پيشگام پايبندي به مباني و ارزش

سازي بايد بر اساس شناسايي سازي آن در جامعه بكوشد. اين گفتمان جهت گفتمان
هاي جامعه بوده و بستر پذيرش آن نيز از قبل فراهم شود. اگر مورد اول  وضعيت و چالش

كه اساساً مشروعيتي براي حوزه در انجام اين رسالت نبايد قائل بود و اگر  در حوزه نباشد
هاي خود توان اين كار را نخواهد داشت و  دومي در حوزه نباشد، حوزه با تمام صالحيت

مقبوليت نخواهد يافت و همواره از حصول نتيجه بازخواهد ماند. رهبر معظم انقالب، مباني 
ي فرمايشات امام  شده بندي ي امام، جمع نامه وصيت«كنند: يگونه معرفي م انقالب را اين

). مباني انقالب يعني خوانشي از 3/4/1388» (مباني انقالب ماست؛ اصول انقالب ماست
نموده است. امام خميني مظهر سه ركن اساسي اسالم كه امام راحل بر آن اساس عمل مي

بودن در مقابل امر  بودن و مطيع يعني هضماند؛ جمهوريت و بها دادن به مردم، اسالميت بوده
طوري كه نظام حكومت و نظام سياسي  ساز، بهو اسالم سياسي نظام )16/6/1388اي،  (خامنهالهي 

 .)17/6/1390(همو، جامعه بر مبناي فقه اداره شود 
هاي انقالبي نيز مصاديق متعددي در كالم بزرگان انقالب اسالمي از جمله مقام  ارزش
گيري ، جهت گري زيستي، استكبارستيزي، افتخار به انقالبي  بري دارد. عدالت، سادهمعظم ره
سازي در اين . گفتمان)14/11/1390(همو، بصيرت به زمانه و تهديدها  )2/6/1391(همو، انقالبي 

هاي حوزه است. اگر مردم و  شك از رسالت شدن آن در جامعه بي چنين عيني موارد و هم
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هاي انقالبي را ارج نهند و در اعمال خود بر آن مواظبت نمايند،  هند ارزشمردان بخوا دولت
كه  جايي ها بر عهده حوزه است. از آن خوبي بشناسند. تحقق اين شناخت ها را به بايد آن

هاي اسالم راستين است و اسالم از مجراي حوزه بر آموزه هاي انقالبي همه مبتني ارزش
 انقالبي بود، جامعه انقالبي خواهد شد.   گردد، لذا اگر حوزهمعرفي مي

خصوص امام خميني و آثار اين  با توجه به تغيير محسوس نوع تفقه فقهاي معاصر به
خوانش از اسالم كه بر كل جهان مشهود است، حوزه موظف است در تربيت مجتهد، تغيير 

هاست؛ مام خمينيخط مشي اساسي ايجاد كند. تداوم انقالب اسالمي منوط به استمرار وجود ا
ساز، هاي سنتي اجتهاد امروزه بايد با نگاه نظام نيازمند ايجاد يك جريان است؛ روش

ي انديشه در جوامع ارتقا يابد. تأكيد بر ارتقاست، نه لزوماً بر فضاي پيچيده ساز و مبتني تمدن
نظرشان اي از دوران انقالب خطاب به طالبي كه به تغيير. رهبر معظم انقالب در خاطره

اگر «اند: اش چيست فرموده هاي كفايه فايده هاي مكاسب و استدالل آمد كه اين حرف مي
توانيد در منصب و جايگاهي مثل جايگاه امام بزرگ وقت مي مايه پيدا كرديد، آن

 .)19/7/1391(» مقام، اين حركت عظيم را انجام دهيد عالي
نقالبي همواره بايد حركت روزافزون پژوهي در اسالم اي تفقه و دينتغيير در شيوه

ي دين باشد و لزوماً هر تغييري را در اسالم، انقالب نبايد ناميد. براي نمونه  سوي هسته به
چه مارتين لوتر در تفسير خود از دين مسيح ارائه كرد، كه نفي بسياري از عقايد ديگر  آن

ر بسياري موارد پيشرفت و در د) 19: 6، ج1337(ويل دورانت، هاي مسيحي را دربرداشت  مسلك
 مواردي بدعت در آيين مسيح بود.

شناسي  اش لحظهترين شاخصه بر خط امام، بزرگ مبتني  گري بايد توجه داشت كه انقالبي
امام خميني در اين حالت از جنس فقاهت (علم) و تبليغات   گري است، نه لزوماً قيام. انقالبي

اند: . از روايتي معروف كه نقل كرده)127تا: ي، بي(امام خميناست كه زيربناي قيام است 
اَلَذينَ يذْكُرونَ اهللا «و آيه  )211: 1ش، ج1385(ابن بابويه، » الحسن و الحسين امامان، قاما او قعدا«

ها امام و جلودار هستند؛ ايستاده  توان گرفت: آنيك نتيجه مي )191عمران:  (آل» قياماً و قُعوداً
اهللا باشد كه فاني في ي نشستن هم يك جريان است و نياز به امام دارد. براي آنيا نشسته، يعن

و ذاكر خداوند در هر لحظه، نشسته يا ايستاده تفاوتي ندارد؛ چرا كه مالك چيز ديگري 
معناي تامه است. امام خميني تأكيد  ها به است. اين مالك خدامحوري و پايبندي به ارزش

فرمايد كه يك موعظه من فقط دارم، فقط يك  و تعالي ميخداي تبارك «كنند كه مي
 .)175: 6، ج1385(امام خميني، » موعظه: آن اين است كه قيام كنيد، نهضت كنيد براي خدا

هاي انقالب اسالمي ابعاد وسيعي دارد؛ در نيت، ابزار،  خدامحوري و پايبندي به ارزش
ارد. قيام مدنظر امام خميني ستيز حق و تفقه و اجتهاد، عقايد و ... نمودهاي خاص خود را د
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نوعي مقدمه  شود. بهشود و به كل عالم ختم ميباطل است. از مراتب دروني نفس شروع مي
. اين حركت (انسانيت) از )145: 1376(امام خميني، يا منزل سير وسلوك، با قيام للّه منطبق است 

ي امام فراتر از انقالب اسالمي در انديشه .)327: 8، ج1385(امام خميني، طبيعت تا اولوهيت است 
. قيام به اصطالح مشهور (شورش) )284: 21(همو، جها، مرزها و تقابل حق و باطل است  زمان

صورت بسياري از ائمه معصومين(ع) انقالبي  در اسالم انقالبي اصالت ندارد؛ چراكه در اين
جز به  بيت(ع) را به هاي اهل هاي ظاهري شيوه ها و تعارض نخواهند بود. اصوالً تفاوت

 54: 1372(راشد، توانيم حمل كنيم  تفاوت و تعارض شرايط و گوناگوني زماني و مكاني نمي

شناسي در اسالم انقالبي يعني در خفقان، در آزادي، در . لحظه)229: 1381نقل از نيكوبرش،  به
ن است تا در لحظهقدرت و در ضعف قوام اسالم مدنظر قرار گيرد و قوام آن حفظ اصل آ

درك "شناسي با تعابير اي از لحظهاهللا خامنهتر به اعتالي واقعي خود برسد. آيت اي مناسب
دانند كنند و آن را از كليدهاي انقالب اسالمي ميياد مي "موقع موقع، احساس تكليف به به
)19/10/1394(. 

ن ارزش است كه تري هاي انقالب، تأسيس نظام اسالمي بزرگ در ميان تمام ارزش
هاي آن است كه در قبال حفظ و بالندگي ساختار آن برگرفته از حاكميت اسالم و آموزه

ي نظام جمهوري  ي علميه قاعده ترين مسئوليت را دارد. حوزه اين ساختار، حوزه بيش
. )22/3/1368اي،  (خامنهچيز روي اين قاعده بنا شده و دوام خواهد يافت  اسالمي است و همه

ه نيز در ارتباط نظام جمهوري اسالمي و حوزه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه چ آن
ارتباط باشد. بر اين اساس  كه حمايت نشود يا بي وابستگي به دولت نداشته باشد؛ نه اين

(همو، ّ از حكومت كه همكار حكومت است  اي است مستقلِ ي علميه ي انقالبي، حوزهحوزه

ي آن مطرح است را تأمين  چه براي اقامه ه و حكومت اسالمي و آنو نياز جامع )16/9/1374
 .)14/6/1374(همو، كند مي

 ها هاي انقالب و همت بلند براي رسيدن به آن گيري آرمان . هدف2
دار بودن انقالب در حدوث و بقاء هر انقالب نقش اساسي دارد. اصوالً بايد هدف

ست و سلوك بدون تعيين هدف امري معناي حركت و سلوك ا دانست كه انقالب به
علت نداشتن هدف  هاي زيادي در جهان رخ داده است كه به شود. انقالببيهوده پنداشته مي

اند. عناصر انقالبي بايد بدانند كه از چه مبدايي به  معين پس از مدتي به شكست منجر شده
چه  كنند با آنزينه ميچه ه تري دارند؛ آن روند؛ در پي دنيا هستند يا اهداف عاليكجا مي
گام و  به هاي گام ي انقالب خود هدفلحظه كنند، سنخيت دارد يا خير؛ براي لحظهطلب مي

ها مورد ديگر كه اند و دهاند؛ اهداف را به اصلي و فرعي تقسيم نمودهغايي تعريف كرده
... اوت خذلته الحيلمن اوما الي متف«فرمايند: ريزي شده باشد. اميرالمومنين(ع) ميبايد برنامه
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(شريف » رسد جايي نمي هايش] به بيني ها [و پيش كسي كه به كارهاي مختلف بپردازد، نقشه

من اشتغل بغير المهم ضيع االهم ... كسي كه به امور «اند: چنين فرموده . هم)853ق: 1414رضي، 
گذاري در اين  هدف. )626ق: 1410(آمدي، » سازد تر را ضايع مي غير مهم بپردازد، مسائل مهم

ي مردم عامي خارج است و نيازمند دركي عميق از مباني ارزشي انقالب است سطح از عهده
ها و  گذاري براي انقالب طلبد. بر اين اساس هدفكه تعمقي انقالبي از متخصصان دين مي

 ي علميه است و بايد به اين امر ي حوزه شك بر عهده القاي اين اهداف به عموم جامعه بي
سازي اسالمي از گذاري را به جامعه القا نمايد. تمدن همت گمارد كه باالترين سطح هدف

اهداف متعالي حوزه بايد باشد، چراكه در امتداد خط نبوت و امامت است. اهميت و 
ضرورت بازسازي  -1توان در پنج محور خالصه نمود: چگونگي اهتمام به اين هدف را مي

شدن  اهميت فعال -2با تهاجم تمدن غرب (نفي واليت طاغوت)؛ تمدن اسالمي براي مقابله 
سازي اسالمي در رفع مشكالت كل اهميت تمدن-3ي تمدن اسالمي؛  وسيله جهان اسالم به

عصري"جمع ميان  -5سازي اسالمي در ميان امت اسالمي؛ وجود ظرفيت تمدن -4جهان؛ 
 .)50-47 :1395(اعرافي،  "تمدن جديد"و  "سنت"و  "اصالت"و  "شدن

قدر  قدر الرجل علي قدر همته... قيمت و ارزش آدمي به«فرمايند: حضرت امير مي
  گري ي انقالبي توان دريافت كه درجه. از اين روايت مي)477ق: 1410(آمدي، » همت اوست

همت همواره در رؤياي خويش اهداف متعالي را مرور مي ي بيقدر همت است. جامعه به
ي همت متعالي متناسب غيير ندارد. تغيير با سختي توأم است؛ القاي روحيهي تكند و روحيه

ي جوارح منزله ي مغز است و همت به تنيده هستند. هدف به منزله با اهداف، دو ركن درهم
كدام بدون ديگري كاري از پيش نخواهد برد. حضرت امير در دعايي به خداوند  كه هيچ

دمتك جوارحي، و اشدد علي العزيمة جوانحي و هب لي خ  اللهم قو علي«دارند: عرضه مي
اهللا خامنه. آيت)709: 2ق، ج1409طاووس،  (ابن» الجد في خشيتك، و الدوام في االتصال بخدمتك

شاءاهللا بشناسيم، و عزم جدي به  مان را ان اوالً وظيفه«فرمايند: اي در توضيح اين عبارات مي
. در جايي ديگر حضرت امير(ع) )15/12/1392(» ما بدهد كه اين وظيفه را عمل كنيم

فشدوا عقد المازر واطووا فضول الخواصر وال تجتمع عزيمة ووليمة ... پس «فرمايند:  مي
هاي واال با  دست آوردن ارزش كمربندها را محكم ببنديد و دامن همت بر كمر زنيد كه به

ع) در كالم ديگري . حضرت امير()359ق: 1414(شريف رضي، » گذراني ميسر نيست خوش
ق: 1414(آمدي، » كس كه پشتكار ندارد، تكيه مكن وال تامنن ملوال ... بر آن«فرمايند:  مي

دانيم كه انقالب شمارد و ميبر ديگري را منوط به همت او مي . اين روايت تكيه)506
هيم ي آن قطعاً بدون همكاري و همدلي عموم مردم ميسر نيست. لذا اگر بخوامعناي تامه به

 هاي انقالب اسالمي پرورانده و به مردم تكيه كنيم، بايد همت آنان را نيز مطابق آرمان
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 ي علميهي نهاد حوزه ي مسئولين بر عهده شك بيش از همهباال ببريم. اين وظيفه نيز بي
 است.

در گام ديگر، بايد كاوش نمود كه هدف و همت متناسب با آن، در اسالم انقالبي 
چنان  ي حق بر كل عالم آنشده است؟ زدودن كامل باطل از عالم و سيطرهچگونه تعريف 

و با  )81(اسرا: » وزهقَ الباطلُ إِنَّ الْباطلَ كانَ زهوقا  وقُلْ جاءالحقُ«كه در قرآن آمده است: 
هاي فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، توان آن را در تمامي عرصهتوجه به اطالق باطل و حق مي

چنان كه در  ي كامل اسالم بر ايادي شرك در جهان آنو ... تصور نمود؛ سيطرهسياسي 
ليظْهِرَه على الدينِ كُلِّه و لَو   و دينِ الْحقّ  هو الَّذى أَرسلَ رسولَه بِالْهدى«قرآن آمده است: 

 فرمايد:. امام صادق در مورد اين آيه مي)33(توبه: »  كَرِه الْمشْرِكُون
كه قائم(عج)  آيد تا اين خدا! هنوز تأويل آن نيامده و تأويل آن نمى قسم به«

دا و مشركى به امام خ خروج كند. پس هنگامى كه قائم خروج كرد؛ كافرى به
كه خروج او را كراهت دارد و حتى اگر كافر يا  ماند؛ مگر اين باقى نمى

گويد: اى مؤمن! درون من  مشركى در دل سنگى پنهان شده باشد، آن سنگ مى
 .)670: 2ق، ج1395(ابن بابويه، » كافرى هست؛ مرا بشكن و او را بكش

هاي علمي، تبليغي، جنبشي و اجرايي خود،  بودن بايد در تمام فعاليت حوزه براي انقالبي
 الذكر تعريف نمايد.اندازي مطابق موارد فوق چشم

 ي كشور جانبه . پايبندي به استقالل همه3
ي كشور (استقالل سياسي، استقالل اقتصادي، استقالل  جانبه بندي به استقالل همهپاي

است   گري هاي مهم انقالبي و استقالل امنيتي) از شاخص -تر از همه است كه مهم-فرهنگي 
كه حوزه در قبال آن وظايف بنيادي دارد. استقالل از مواردي  )14/3/1395اي،  اهللا خامنه (آيت

چنين  و هم "جانبههمه"اي به آن نايل شود. تأكيد رهبري به لفظ حتي جامعهرا نيست كه به
گر اين است كه استقالل تامه بدون استقالل  هاي استقالل به تفكيك بيانبردن از عرصه نام

ها قابل تأمل است، ولي  ي بخش ي ابعاد محقق نخواهد شد. هرچند اهميت همهدر همه
جهت كه فرهنگ عمومي، حداقل بر  تري قرار دارد؛ به ايناستقالل فرهنگي در اولويت باال

ي  . در اين چارچوب، باورها رابطه)1387(افتخاري، سه ركن: آگاهي، باور و التزام استوار است 
طوري كه با تغيير باورها، رفتارها هم  دهند؛ به بين آگاهي و التزام رفتاري را شكل مي

كه  دهد و زماني ي فرهنگ را هويت شكل مي شوند. جوهره خوش تحول و تغيير مي دست
شوند، هويت چنين جوامعي نيز متحول  اي دگرگون مي ها و هنجارهاي جامعه باورها، ارزش

ي فرهنگ كه بقاي  توان گفت: يكي از ابعاد تهديد در حوزه گردد. با اين توصيف مي مي
(مفروضات اساسي) دهد، به مفهوم تهديد باورهاي مرجع تهديد را مورد تهديد قرار مي
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. پس بايد توجه داشت مرز بين )63: 1388(باقري، كشور در سطوح مختلف ازجمله مردم است 
چنين رفتارهايي كه  شود و همها با عنصر فرهنگ تعيين مي انقالب اسالمي با ديگر انقالب

هاي  رزشآيد، مستقيماً از باورها و اها پديد ميي زمينهدر راستاي نيل به استقالل در همه
ترين بعد استقالل  گيرد. پس استقالل فرهنگي مهمانقالب يا به تعبيري فرهنگ نشات مي

 است.
ها  ي بخش طلبي در همهرسد با توجه به وضعيت كشور، پيشرفت و استقاللنظر مي به

مطلوب نبوده است؛ انقالب اسالمي در موارد زيادي هركجا فقه به عمق رسيده است، به 
تر  تري داشته، اين پيشرفت كم رفت رسيده است و هركجا فقه، پويايي كمتعالي و پيش

محسوس بوده است. براي نمونه در ابعاد سياسي و حكومتي پس از سير تطور فقه سياسي در 
ي آن تأسيس نگري فقهي به اوج خود رسيد و ثمرهادوار فقه، در دوران امام خميني عمق

اي مدون ي و مالي در دوران شيخ انصاري مجموعهنظام سياسي شد. در ابعاد حقوق خصوص
ي علمي ارائه شد كه هنوز نظير آن در حوزه پديد نيامده است. در و عميق به عرصه

ي علمي براي هاي جزايي و امنيتي نيز وضعيت بسيار مطلوبي از حيث پشتوانه بخش
ود است. حكومت موجود است كه آثار آن نيز در مقايسه با ديگر مكاتب و ملل مشه

عنوان يك الگو و  ي فقاهت محقق شده، متأسفانه امروزه بهگونه كارها كه در عرصه اين
گر باشد و به  انديش و ابداعجريان در نيامده است. فقاهت در حوزه بايد يك جريان ژرف

شده در  برده اموري كه هنوز كار نشده، مبادرت نمايد كه نياز جامعه است. اگر فقهاي نام
ي علميه اند، اين پيام را بايد حوزه خود به يك قسمت از اسالم همت گماشتهي  دوره

 هاي ديگر با همان عمق كاري انجام دهد.دريابد كه در عرصه
ي اقتصادي حركت جدي و عميقي برده هنوز در حوزههاي مختلف نامدر ميان عرصه

وليد ثروت و رفاه و صورت نگرفته است. شايد اين آفت از اين جهت وارد حوزه شده كه ت
ي حوزويان با تجمل و اسراف و بيهوده بودن تفكيك هاي انديشهاقتدار اقتصادي در نهان

نشده و بين دنياطلبي و اقتدار اقتصادي خلط شده و زندگي زاهدانه با پيشرفت كالن 
شود. دليل ديگر كمبود توفيق در اين زمينه، عدم آگاهي اقتصادي متعارض پنداشته مي

شود و ي علماي حوزه از مباحث اقتصادي است. بين امور اقتصادي و مالي خلط ميتخصص
متخصصاني كه هم به مباني فقه و هم به علم اقتصاد مسلط باشند، بسيار كم هستند. تجربه 

آلي نخواهد ي ايدهنشان داده است كه تا اين دو تخصص در يك نفر جمع نشود، ثمره
فايده است. به اين دليل كه اقتصاد در رك معموالً بيهاي مشت داشت و تشكيل كارگروه
شناسي اجتماعي، فلسفه و ... است و  شناسي، روانتنيده با جامعه دنياي امروز علمي درهم

ي اقتصادي كافي نيست و ي نظريه وجه براي ارائه هيچ داشتن اطالعات محدود و سطحي به
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چون  ثير نظرات اقتصادي افرادي همگذاري در آن بسيار پيچيده است. تفاوت تأ مشي خط
ي  بر انديشه همين دليل است كه كل دنيا را وارد سيستمي مبتني ماركس در اقتصاد نيز به

ي مشهور در غرب در ساختار فكري مكاتب خود غرب نموده بود. اقتصاددانان و فالسفه
مدوني ندارد و اند. دليل سوم نيز اين است كه اقتصاد در اسالم مكتب انقالبي عمل كرده

دهند. مثالً ربا حرام است يا بيع علما معموالً تحسين و تقبيح اعمال اقتصادي را انجام مي
حالل است؛ اما جرياني وجود ندارد كه سخن اسالم را كشف كند كه براي يك جامعه با 

اي براي پيشرفت اقتصادي ارائه دهد. براي چه نوع تفكري و چه جغرافيايي چه نوع برنامه
مثال معامالت مضطر از نظر فقهي جايز است، اما اقتصاددان اسالمي بايد بداند كه چه 

شود كه معامالت از روي اضطرار زياد شود يا كم شود. ساختاري از اقتصاد منجر به اين مي
معناي استنباط احكام  حوزه بايد توجه داشته باشد كه اگرچه اصالت حوزه با فقاهت به

شناسي و حفظ آن محدود به آن نيست و بايد براي استقالل امت  المشرعي است، وليكن اس
كه از محدثان شافعى قرن هفتم هجرى بوده  اخوه  اسالمي نيز بكوشد. براي نمونه ابن

 گويد: مى
پزشكى واجب كفائى است، اما در روزگار ما كسى از مسلمانان بدان «
هل ذمه كه در مورد احكام طبيب ندارند، جز ا بسا شهرهايى كه  پردازد و چه نمى

بينيم كه دانش  شهادت آنان پذيرفته نيست. در اين زمان كسى را نمى طب 
خصوص مسائل اختالفى و جدلى غور  به  پزشكى را فرا گيرد، اما در علم فقه

وقايع  دادن به  كنند، و شهر پر از فقهايى است كه سرگرم فتوى و پاسخ مى
دهد كه به يك واجب كفائى  مى  نه اجازهدانم كه دين چگو هستند و من نمى
  اند سرگرم شوند و عمل واجب ديگرى را كه پرداخته  كه گروهى بدان
برافتاده است! از خدا  چنان ترك كنند... دريغا كه دانش دين  متروك مانده هم

تا:  االخوه، بي (ابن» غرور و گمراهى باز گرداند  بايد يارى بخواهيم كه ما را از اين

254(. 
البته قياس بين علومي چون طب و اقتصاد صحيح نيست؛ چرا كه اقتصاد مستقيماً و 

تواند داشته باشد؛ اما علم طب صرفاً مستقالً بر اساس ذات جامع دين اسالم مكتب فقهي مي
هرحال اين قياس براي  ي مسلمين. بهيك ضرورت است و واجبي كفائي براي كل جامعه

ي اسالمي آورده شد كه زه در جهت استقالل جامعهتفهيم بهتر ضرورت تالش حو
طور كلي در حوزه براي نيل به استقالل امت اسالمي  ها را مورد توجه قرار دهد. به اولويت

دو امر ضرورت دارد: لزوم تأسيس ابواب فقهي جديد از اخالق و خانواده تا محيط زيست 
؛ ضرورت تبيين جايگاه و  و صلح و جنگ و هنر و معماري و مديريت و سازمان و ...
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كه محصور نمودن استنباط و اجتهاد  نسبت فقه با ساير علوم از جمله سياست، هنر و ...
ترين آن سكوت در برابر ساير علوم انساني  دنبال دارد كه كم ناپذيري را بهخسارات جبران

(اعرافي، جا بايد شروع شود  افزاري از همين پردازي است كه نهضت نرمو ضعف در نظريه

1395 :128-129(. 
جانبه تصور عنوان لوازم استقالل همه توان اركان زير را بهبا توجه به آيات و روايات مي

 فرد دارد: سازي آن نقشي تامه و منحصربهنمود كه حوزه در گفتمان
ي اسالمي؛  هاي انديشه الف) باور به استقالل و برتري فكري و استفاده از ظرفيت

سيلي از قدرت انديشه، از من جاري «ضرت امير به آن تصريح دارند كه طوري كه ح به
؛ و استفاده از اين ظرفيت )373ق: 1414(امالي، » اي نتواند از آن فراتر بروداست كه هيچ پرنده

بردن به تمام زواياي هستي از عالم غيب و اين يعني قابليت حصول قدرت همه يعني پي
كه در قرآن آمده است:  چنان رهآورد آن خواهد بود؛ آنجانبه جانبه كه استقالل همه

 .)44عمران: (آل» ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك«
كه در  چنان نزدن توفيقات به رفتارهاي دشمن و اعتماد كامل به خداوند؛ آن ب) گره

زدن به ريسمان الهي گسستني نيست و بايد طاغوت را طرد  قرآن آمده است كه چنگ
ي اين كفرورزي به طاغوت، نفي آن از همه. الزمه)257-255(بقره: آن كفر ورزيد نمود و به 
 هاي نظري و عملي. هاي حيات است، نه در بعضي بخش ي ساحت

لكنِ الرَّسولُ و الَّذينَ آمنُوا معه «ي:  طلبانه؛ كه باتوجه به آيهج) جهد و جهاد استقالل
أَنْفُس و هِموالوا بِأَمدونَجاهحفْلالْم مه كأُولئ و راتالْخَي ملَه كأُولئ و توان مي )88(توبه: » هِم

آسايي و تن  گري از مصاديق فالح و خيرات را استقالل امت اسالمي دانست. اصوالً انقالبي
جانبه وجود و استقالل همه  گري ي عميقي بين جهاد و انقالبيدر تضاد هم هستند و رابطه

 رد.دا
چه هست و خداوند عنايت نموده است؛ كه در  د) شكرگزاري در عمل در برابر آن

  و إِذْ تَأَذَّنَ ربكُم لَئنْ شَكَرْتُم لَأَزيدنَّكُم و لَئنْ كَفَرْتُم إِنَّ عذابي«قرآن كريم آمده است: 
سالمي، و عمل به لوازم ؛ يعني دانستن قدر نعمات و در راس آن، نظام ا)7(ابراهيم: » لَشَديد

دنبال  گردد و قدرت را بهشكرگزاري عملي در برابر آن موجب ازدياد توان و نعمت مي
شود. از جمله موارد شكرگزاري عملي، حفظ و حراست دارد و قدرت منتهي به استقالل مي

ي ي نعمت نظام اسالموسيله نهادن در مسير الهي به از دستاوردهاي انقالب و سعي در گام
ي شكرگزاري عملي در جامعه ي انقالبي نهادي شكرگزار و القاكنندهاست. بنابراين حوزه

 است.
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ي استقالل در مردم و ي كشور بايد انديشهجانبهكه براي استقالل همه مجموعاً اين
حكومت نهادينه شود و ابزارهاي نيل به اين استقالل هم از فقه كشف شود و به جامعه ارائه 

 ي انقالبي است.ي حوزهوظيفه گردد. اين

 ي دشمن و عدم تبعيت از او . حساسيت در برابر كار و نقشه4
هاي اسالمي همواره مانعي براي چپاول دشمنان بوده ستيزي در قاموس آموزه دشمن

شناسي و حساسيت در برابر آن  است كه همواره مورد تأكيد امام راحل بوده است. دشمن
من نام «فرمايند:  باره مي كه اميرمؤمنان علي(ع) در كالم خود در اينقدري اهميت دارد  به

گيرانه هاي (غافل خواب رود حيلهعن عدوه انبهته المكايد... كسي كه در برابر دشمنش به
 .)630ق: 1410(آمدي، » كنددشمن) او را از خواب بيدار مي

فل باشيم، ما بايد بيدار نبايد غا«فرمايند: در همين رابطه حضرت امام خميني(ره) مي
. )48: 7، ج1385(» كه با هم جمع بشوند، خنثي كنيم ها را قبل از اين هاي آن باشيم و توطئه

دست  تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به«فرمايند: باره مي چنين در اين ايشان هم
ها كوتاه  نهها بيافتد ... تا من هستم دست ايادي آمريكا و شوروي را در تمام زمي ليبرال

ي انقالبي بايد چند سوال را  . اين جمالت از حضرت امام براي حوزه)96: 21(همان، ج» كنم مي
توانند از اي دارند كه مي ايجاد نمايد؛ امام فرموده است تا من هستم...؛ مگر ايشان چه ويژگي

را خواهند  كار اين "هاتمام زمينه"كه ايشان چگونه در  انقالب حراست كنند؟ و ديگر اين
نمود؟ بايد توجه نمود كه دشمني در ابعاد مختلف است ولي شكست از يك نقطه صورت 

 نبودن براي دفاع است. دفاع در دو صورت مختل خواهد شد: پذيرد و آن آمادهمي
ي مجهز نبودن براي دفاع. قسم اول در حيطه -2ي دشمن و غفلت از دشمني و نقشه -1

 بر وجود ركن اول است. البته ركن دوم هم مبتني ي علميه است. رسالت حوزه
ي دشمن را بداند و  يك ملت بايد دشمن را بشناسد؛ نقشه«فرمايند: اي مياهللا خامنهآيت

ي دشمني بيگانگان بايد  ). حوزه در معادله1/1/1386» (خود را در مقابل آن تجهيز كند
بي خود عمل كند. اوالً دشمن در چند عنصر را بشناسد و با توجه به آن، به وظايف انقال

جا وجود داشته باشد. پس  كند كه ضعفي در آنريزي براي ستيز ميجايي اقدام به برنامه
تواند ساختارهاي اشتباه ناخواسته شناختن نقاط ضعف يك وظيفه است. اين نقاط ضعف مي

تر  مراتب مشكل فر بهپيكار با نفاق از پيكار با ك«هاي نفاق باشد.  تواند جريانباشد و هم مي
پرده است و اما  است؛ زيرا در جنگ با كفر، مبارزه با يك جريان مكشوف و ظاهر و بي

ها و مردم  ي با نفاق، در حقيقت مبارزه با كفر مستور است... و درك آن براي توده مبارزه
رخورده ها غالباً به شكست ب عادي بسيار دشوار و گاهي غيرممكن است و لذا مبارزه با نفاق

. پس نخبگان بايد در شناسايي مبارزه با اين جريان پيشگام باشند و )164: 1377(مطهري، » است
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كند كه صورت خفي اقدام به دشمني مي ي علميه. ثانياً دشمن گاهي بهدر صدر آنان حوزه
ترين نوع  شود؛ اين قسم خطرناكهاي انقالبي در جامعه مي موجب تغيير مباني و ارزش

ي علميه و  ي سكوالر در جامعه و حوزهاست. انزواي روحانيت، رسوخ انديشهدشمني 
ستيز اسالم از ابعاد اين دشمني است. گري سيك (كه در  حذف قسمت سياسي و دشمن

دوران رياست جمهوري جرالد فورد، جيمي كارتر و رونالد ريگان از اعضاي شوراي امنيت 
ي  كردن ايران و گرفتن زهر انديشه سكوالريزه ملي دولت آمريكا بوده است) در ارتباط با

 گويد: مي ديني 
خواست ما و دولت آمريكا اين است كه دين در سياست دخالت نكند. « 

قدر نماز بخواند و تسبيح بچرخاند  تواند آزاد باشد و آن مي البته هركسي بخواهد 
 .)157: 1382(برزگر، » اش ضخيم شود كه پوست انگشت و پيشاني

كه نوعي استدراج است و محسوس نيست و آثارش در بلندمدت  دليل آن خفي به اقدام
كه  هاي دشمن را بشناسد، قبل از آنشود، نيازمند نگرشي عميق است كه نشانهظاهر مي

آيد؛ آنان بايد در كنار شك از متخصصان دين برمي تأثير خود را بگذارد. اين نگاه بي
سطح آگاهي مردم را نيز باال ببرند و به آنان  شناسايي و ستيز با اين نوع دشمني

ستيزي ديني را بشناسانند و به اصطالح روشنگري نمايند. شناسي و دشمنهاي دشمن شاخص
هاي مذكور جنگ رواني است كه بر اساس مقابله الزم به ذكر است كه بسترساز دشمني

كردن مسئولين،  ي علميه بايد به وظايف خود عمل كند؛ مرعوب با موارد زير حوزه
ي عمومي مردم؛ تغيير درك صحيح  هاي سياسي و نخبگان كشور؛ تضعيف اراده شخصيت

ي  هاي موجود جامعه؛ سلب اعتماد ملت از مسئولين كشور؛ ترويج شايعه مردم از واقعيت
كارگيري ابزار خشونت عليه ملت  ي به تحريم و فشار اقتصادي بر كشور؛ ترويج شايعه

هاي  اي؛ ترساندن ملت جاي متهم و مدعي با ابزار تبليغاتي و رسانه ايران؛ عوض كردن
زدن به اختالفات مذهبي، قومي،  منطقه از ملت ايران و انقالب اسالمي (ايران هراسي)؛ دامن

هاي  هاي صنفي؛ حمله به مفاهيم پايداري و مقاومت؛ تخريب بنيان جناحي، سياسي و رقابت
هاي اسالمي؛ ترويج روحيه يأس و نااميدي و القاي  فكري و اعتقادي و فرهنگ و ارزش

 .)1393خواه دربان، (رحمتناكارآمدي نظام جمهوري اسالمي 

 . تقواي ديني و سياسي5
معناي  اند، بهچه رهبر معظم انقالب فرموده تعبير تقواي ديني و سياسي بر اساس آن

ي فردي، اجتماعي و تكليف و تعهد به تحقق مطالبات اسالم از مسلمين است در عرصه
گر و ظالم و ... سياسي. پايبندي به عدالت، حمايت از محرومين و مظلومين، مقابله با سلطه

هاي اسالم است اگر رعايت شود تقواي سياسي رعايت شده است. تقواي  كه از آرمان



 

 

133 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هفدهمشماره 
  96تابستان 

 گفتمان انقالب
 ياسالمي و حوزه

 ي انقالبيعلميه
 از ديدگاه

 مقام معظم رهبري
 )136تا  117(

 تواند از آن استفاده كند، پرهيز بكندهايي كه دشمن مي گاه سياسي يعني انسان از لغزش
. تقواي سياسي يعني هركس كه در كار سياست است، سعي كند با )14/3/1395اي،  (خامنه

معناي  مسائل سياسي صادقانه و دردمندانه و از روي دلسوزي برخورد كند. سياست به
اندازي و فريب و دروغ گفتن به افكار عمومي مردم، مطلوب اسالم نيست. سياست  هم پشت

. اگر تقواي سياسي جزو دين )5/5/1381(همو، اين جزو دين است  ي درست جامعه؛ يعني اداره
كردن اين تقوا، امر به اين مصداق  اسالم است، پس توصيه به اين تقوا، تالش براي نهادينه

ي ي حوزه عهده عنوان يك منكر به عنوان يك معروف و نهي از نفي اين تقوا به از تقوا به
 علميه است.

توانند درست عمل  كاري نمي تصريح شده كه مسلمانان درهيچ در منابع اسالمي كراراً
ي شئون زندگي از گرايشات دروني  كنند، مگر با وجود تقوا؛ چرا كه تعقل و تدبير در همه

 فرمايد:باره مي گيرد. پيامبر گرامي اسالم در اين آدمي نشأت مي
 ترين دشمنانت، همان اعدى عدوك نفسك الّتى بين جنبيك ... دشمن«

آن را » تقوا«از او غافل نباش و با زنجير ». نفس تو است كه با خوددارى
ها كه  جلوگيرى از شهوت -1محكم ببند و چند چيز را مرتب بر او بخوان: 

هاى سنگين را بر  عبادت -2شدن غذايش نرم خواهد شد.  حيوان سركش با كم
خوار اش كم گردد،  و آذوقه  دوشش بيفكن كه حيوان اگر بارش سنگين

سوى او تضرع نما تا تو را در  از خدا كمك بخواه و به -3شود.  گشته، رام مى
انَّ «جنگ با نفس يارى دهد؛ مگر سخن يوسف صديق را نشنيدى كه فرمود: 

ها  همانا نفس، به بدي«؛ يعنى: )53(يوسف: »  النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلَّا ما رحم ربي
كار را  هرگاه اين سه». كه پروردگارم رحمى كند دهد مگر آن بسيار فرمان مى
كه  شود. تاجايى خواست خداوند متعال، نفس، فرمانبردار مى انجام دادى، به

توانى مالكش شوى و لجام بر او افكنده از شرّش در امان بمانى. اما اگر  مى
خودت كه  توانى در امان باشى و سالم بمانى با اين رهايش سازى، مگر مى

بينى كه در  كنى. مگر او را نمى هاى بد و پستى حاالتش را مشاهده مى انتخاب
حال شهوت، حيوان؛ در حال غضب، درنده؛ در حال مصيبت، بچه (و 

باف و در  طاقت)؛ در حال نعمت، فرعون (و سركش)؛ در حال سيرى، خيال كم
بر كرده و اى است كه اگر سيرش نمايى، سرپيچى و تك حال گرسنگى، ديوانه

و  548: 1375(ابن فهد حلي، » نمايد كشد و جزع مى اش بدارى، فرياد مى اگر گرسنه

549(. 
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تقوا ابعاد ديگري هم دارد كه غالباً ما از «فرمايند:  باره مي مقام معظم رهبري در اين
و كظم «؛ لباس پرهيزگاران در گستردن عدالت، »في بسط العدل«كنيم...  ها غفلت مي اين
شود، موجب خطاي در فكر و ؛ در فرو بردن خشم، خشمي كه موجب انحراف مي»ظالغي

هايي كه بين افراد جامعه  ؛ در فرونشاندن آتش؛ آتش»و اطفاء النّائرة«شود  عمل مي
؛ افرادي كه از »و ضم اهل الفرقة«ها تقواست.  افروزند، حزبي يا اجتماعي يا ...؛ اين برمي

ها را گرد بياوريد. اين جزو موارد تقواست كه در  كنيد اين شمايند، اما جدا شدند، سعي
به آن اشاره شده  -ي سجاديه  ي مباركه دعاي بيستم صحيفه -االخالق  دعاي شريف مكارم

تقوا يعني تالش و مراقبت «فرمايند:  چنين درجاي ديگر مي ). هم25/07/1389» (است
 ).03/05/1388» (براي انجام وظيفه؛ اين معناي تقواست

اي انسان را از خطا ها ايجاد شود در هر عرصه تقوا يك ملكه است كه اگر در انسان
ي سياسي، اقتصادي و ... تقواي فردي و تهذيب و دارد. پس شروع تقوا در عرصهمصون مي

ي عناصر انقالب بايد لباس تقوا بر تن كند و در ي علميه قبل از همهمراقبه است. حوزه
ه نيز كوشا باشد. امام خميني تهذيب در حوزه را يكي از دو عنصري ترويج آن در جامع

). پس تصور 22/3/1368چيز در نظام است ( اند كه باعث استحكام و قوام همهمعرفي كرده
 بودن حوزه بدون داشتن مراتب تقوا و تالش براي ترويج آن، دور از ذهن است. انقالبي

 گيرينتيجه
ي اين گفتمان  بنياد و قاعده مثابه انقالب اسالمي و به ي علميه جزئي از گفتمانحوزه

است. با توجه به مطالب مقاله بايد گفت تا هنگامي كه حوزه وجود داشته و پويايي دارد، 
ي  ي علميه پشتوانهگفتمان انقالب اسالمي نيز وجود دارد و حركت رو به جلو است. حوزه

پذير خواهد بود. از سوي آن، تهي و زوالايدئولوژي انقالب اسالمي است و بدون تغذيه 
ي قائد منزله دهد كه حوزه هم بهكه در تحقيق برشمرديم، نشان مي  گري مصاديق انقالبي

انقالب اسالمي است و هم حافظ؛ هم فرمانده است، هم افسر و هم سرباز. حوزه در تعريف 
د دارد. جايگزيني مفهوم فر در شئون نظام اسالمي تأثيري منحصر به  گري مفاهيم انقالبي

نمودن روحيات انقالبي در  جاي حركت و ... و دخيل جاي توسعه و پيشرفت به سعادت به
ي علميه هاي حوزه نوعي تقوا، جهاد در فكر و عمل و ... از رسالت افراد و جامعه كه به
ي انقالبي هم اهل تهذيب و سيروسلوك شخصي الي الحق است و هم انقالبي است. حوزه

لذا انقالب اسالمي و حوزه  نمودن مسير حيات بشر در تمامي ابعاد آن. اهل هدايت و نوراني
 چنان ادامه خواهد داشت. اند و اين تأثير متقابل هممتقابالً در اعتالي هم تأثير مستقيم داشته
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 (چاپ سوم).
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 غفاري ساروي. قم: بنياد معارف اسالمي.
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