یتسازحوزهوروحان 
یت
یگری،هو 
انقالب 

*


تاریخ دریافت6931/7/52 :

تاریخ تأیید6931/66/67 :

علیرضا پیروزمند

**

مسئله مقاله حاضر ،بررسی حال و آیندة هویت حوزه و روحانیت و نسبتت آ ببا حبوزه
انقالبی است؛ چراکه حفظ و تقویت هویت جمعی روحانیت ،امری مهم و نیازمند مراقتبت
و تدبر است .بررسی کردیم که حفبظ و ارتقبای هویبت روحانیبت ،نیازمنبد بازشناسبی
این مقیاس است .جوهره حوزه انقالبی نیز چیزی جز پذیرش این مأموریت نیسبت .ببرای
هویبتسباز

این منظور فرضیه مقاله حاضر بدین قرار است که انقالبیگری ،عامل محوریِ
حوزه و روحانیت بوده ،فضیلتی زاید بر مأموریت اصلی حوزههای علمیه نیست .همچنبین
انقالبیگری صرفاً به معنای مشارکت سیاسی روحانیت در حکومت نیست؛ بلکه ببهمعنبای

مسئولیتپذیری در اقامه اجتماعی اسالم است.


یگری ،هویتساز حوزه و روحانیت
انقالب 

مأموریت حوزه و روحانیت در مقیاس اقامه اجتماعیِ دین و حضور ملی و بینالمللبی در

یگری ،حوزه انقالبی ،اقامه دین.
کلیدواژهها :هویت ،هویت حوزه و روحانیت ،انقالب 

* این مقاله مربوط است به همایش علمی «حوزه انقالبی؛ مسئولیتهای ملّی و فراملّی» که در پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی در اسفند  6931برگزار خواهد شد.
** دانشآموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم(.)andishe.sh@gmail.com
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 .1مقدمه

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 6931

« وَلَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنات وَ اَنزَلنا مَعَهم الکِتاب وَ المیِزان لِیَقومَ النّاس بِالقِسط»
(حدید . )52 :حوزه علمیه و روحانیت ،نهاد مقدس و شجره پرثمری است که در دوران غیبت
امام معصوم  ،حلقه اتصال مؤمنان با اهلبیت بوده ،پیشران علمی و عملیِ دینداری
و دینداران به شمار میآید؛ بهویژه آنکه با وجود شرایط و نیازهای نوپدید ،متناسب با
عصر ،پاسخگوی مسائل و مراجعات مردم بوده و گاه جلوتر از زمان خود قرار داشته است.
افزون بر تأثیر چشمگیر روحانیت در شکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی ،ورود به
عرصههای نوینی از مسائل و مسئولیتهای اجتماعی و نیز تعامالت جهانی پس از انقالب
اسالمی ،فصل تازهای از مسئولیتپذیری حوزه و روحانیت را رقم زده است .کیفیت تعامل
مستمر روحانیت با شرایط نوین ،هم برای حال و آینده روحانیت مهم است و هم برای
حال و آینده انقالب اسالمی و دنیای اسالم .به بیان دیگر ،هویت روحانیت و هویت ایران
اسالمی به یکدیگر گرهخورده و به این تعامل صحیح وابسته است و محور این تعامل نیز،
نسبت حوزه و انقالب یا «حوزه انقالبی» است .ازاینرو ،سؤال اصلی تحقیق عبارت است
از :میان حفظ و تقویت هویت روحانیت با انقالبی بودن حوزه و روحانیت چه ارتباطی
برقرار است؟ و سؤاالت فرعی عبارتاند از:
( )6معنا و عوامل هویت کدام است؟
( )5معنا و عوامل هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با انقالبیگری حوزه چیست؟
( )9ویژگیهای هویتساز حوزه انقالبی کدام است؟
روش تحقیق بهکاررفته ،روش تحقیق کیفی است و در آن ،ترکیبی از روش تحقیق
کتابخانهای در تأمین دادههای اولیه و روش تحلیل محتوا در نظریهپردازی استفاده شده
است .فرضیه تحقیق آن است که هویت حوزه و روحانیت متغیر مستقل ،و انقالبیگری
متغیّر وابسته شمرده میشود.
 .2معنا ،اصول و خاستگاه هویت
الف) معناشناسی هویت

8

هویت فردی را به «آنچه موجب شناسایی فرد میباشد» تعریف کردهاند (معین.)512 :6931 ،
فرد یا گروه میخواهد کیستی خود را دریابد و از آن طریق نوعی هماهنگی و انسجام در
شخصیت خویش فراهم آورد و از نظر رفتاری و روانی موضع خود را در زمان و مکانِ
موقعیت روشن سازد .هویت از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به

چیزی یا جایی برمیآید .برآورده شدن این نیاز« ،خودآگاهی فردی» را در انسان سبب
میشود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی ،خودآگاهی جمعی و مشترک یا هویت
بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین میکند (اشرفی .)617 :6937 ،بنابراین ،هویت فرد،
گروه یا جامعه ،وسیله شناسایی آن برای خود و دیگران است.
در پی این تعریف اولیه ،توجه به اصول زیر ،مفهووم فوور را روشونتور و بوه کواربرد
موضوع حوزه انقالبی نزدیکتر میکند.
ب) اصول هویت

 .6هویت حوزه و روحانیت از این قبیل است.
 .5این امر ،اصلی راهبردی در تشخیص هویت حوزه و روحانیت است که در تبیین رابطه حوزه علمیه ،جامعه و
حکومت از آن بهره خواهیم برد.

یگری ،هویتساز حوزه و روحانیت
انقالب 

یک ـ غیریّت :یکی از متغیرهای اساسی در تعریف «هویت» ،مفهوم «غیر» است .اگر
موضوع« ،هویت فردی» است تمایز فرد با دیگر افراد؛ اگر موضوع« ،هویت گروهی» (اعم
از هویت سازمانی و هویت نهادی) است ،تمایز گروه با دیگر گروهها؛ 6و اگر موضوع
«هویت اجتماعی» است ،غیریت آن جامعه با دیگر جوامع.
دو ـ تعامل :افزون بر غیریت ،تعامل و ارتباط با دیگران نیز به همین شکل در تعیین
مرز هویت اثرگذار است؛ چراکه هویت با گسستن از دیگران بهدست نمیآید .هویت،
ساختنی و حفظکردنی است و این مهم با تعامل حاصل میشود؛ البته تعامل همهجا
5
بهمعنای تبعیت و همراهی نیست.
سه ـ سیالیّت :هویت ،پدیدهای ثابت و تغییرناپذیر نیست ،بلکه بهمثابه پدیدهای سیال
و چندوجهی ،حاصل فرایند مستمر تاریخی است که تحت تأثیر شرایط محیطی همواره در
حال تغییر اسوت (قربوانی .)12 :6939 ،البتوه در ایون تغییرپوذیری بایود مراقوب اصوالتهوا،
جوهرههای پاسداشتنی ،ارزشهای حاکم و جهتگیریهای اسالمی بود.
چهار ـ اختیارمداری :تغییرپذیری هویت بهمعنای جبر تاریخی نیست؛ چه اینکه
اندیشههای مارکسیستی بر این عقیده بودند .در اندیشه اسالمی ،هم فرد سرنوشت خود را
با اختیار رقم میزند بهمقتضای آیه «وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَ
يَعْفُوا عَنْ كَثِیرٍ» (شوری )91 :و هم جامعه چنین است بهمقتضای آیه « إِنَّ اللَّهَ ال يُغَیِّرُ ما
بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » (رعد )69 :و نیز آیه « ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما

3

كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ » (روم.)56 :
ج) خاستگاه هویت

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 6931
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هویت حاصل چیست؟ برخی پاسخ به این سؤال را در سه رویکرد صورتبندی کردهاند:
جوهرگرایی ،ساختارگرایی و نظریات گفتمانی.
در دیدگاه جوهرگرایانه ماهیتگرا ،هویتها همچون جوهرها ثابت و الیتغیر هستند .در
این دیدگاه هر هویتی دو چهره دارد؛ چهرهای ،ثابت و پایدار است و چهرهای که متغیر و
سیال است .ساختارگرایان ،هویت را برساخته اجتماعی میدانند که از جایی نیامده است و
انسانها نیز آن را در جایی کشف نکردهاند و به همین دلیل ،در نظر این گروه ،هویت
ساخته و پرداخته شرایط اجتماعی انسانهاست .در نظریات گفتمانی ،هویتها دستاورد
گفتمانها زاده میشوند و شکل میگیرند و چون گفتمانها سیالاند ،هویتها هم
میتوانند سیال ،متغیر و دگرگون شوند (تاجیک.)63 :6973 ،
به نظر میرسد هیچیک از این سه رویکرد بهتنهایی درست نباشود .نوه فورد ،گوروه و
جامعه را می توان از درون تهی کرد تا هر آنچوه دارد ،از شورایط یوا گفتموان باشود و نوه
برعکس؛ اما مهم این است که در اندیشه اسالمی ،جوهره اصلی هویت ،فرهنگ و جووهر
فرهنگ ،آموزههای دینی است .شناخت ،تعریف و فهوم کوارکرد هویوت ،درگورو شوناخت
ماهیت و کارکرد فرهنگ است و فرهنگ بوهمعنوای پرورانودن و تعوالی بخشویدن اسوت.
بهطورکلی هویتها ،یا خاستگاه دینی دارند و آموزههای علمی و وحیانی در ایجاد آن نقش
محوری ایفا میکنند و یا مادی هستند و آرمانها ،ارزشها و غایات مصنوع بشری را مورد
توجه قرار می دهند (رفیعپور .)532 :6932 ،برخی با وجود پذیرش اینکه شناسه فرهنگی هور
جامعه ،وسیله تمایز آن از دیگر جوامع است ،دین را یکی از عوامل هویت فرهنگی در کنار
گذشته تاریخی ،وطن و سرزمین ،نیاکوان ،باورهوا ،زبوان ،عقایود ،اسوطورههوای موذهبی،
حماسه ها ،هنر و ادبیات کهن ،نژاد ،قومیت ،و سپس قومی دانسوتهانود (روحاالمینوی:6973 ،
)666؛ اما به نظر نگارنده ،با وجود تأثیر موارد یادشده در شکلگیری هویت فرهنگی ،دیون
را در عرض دیگر عوامل نشاندن خطاست؛ بلکه دین ،محور و اساس فرهنوگ را تشوکیل
میدهد (پیروزمنود .)531 :6939 ،از نظر شهید مطهری نیز احساس ملیت یا وجدان جمعی در
میان مردم زمانی متولد میشود که درد و طلب مشترکی در آن جمع به وجود آید .آن درد
مشترک ،درد از ظلم و تجواوز و اسوتعمار و آن طلوب مشوترک ،طلوب عودالت و آزادی و
حقپرستی است که در موذهب و جهوانبینوی اسوالمی ریشوه دارد (مطهوری.)991 :6975 ،

ازاینرو «هویت دینی» اساس «هویت فرهنگی» و هویت فرهنگی ،اساس «هویت فردی،
6
گروه و اجتماعی» شمرده میشود.
د) بحران هویت

 . 6پذیرش این نظریه ،وظیفه حوزه و روحانیت را در قبال هدایت هویتی محیط پیرامون خود ،از جمله جامعه و
حکومت مشخص میسازد .در ادامه به تبیین این معنا خواهیم پرداخت.

یگری ،هویتساز حوزه و روحانیت
انقالب 

آشفتگی یعنی سردرگمی ،حیرت ،بینظمی و اگر چنین وضعیتی برای یک جمعیت ،گوروه
یا ملت رخ دهد ،آشفتگی در هویت جمعی یوا ملوی پدیود مویآیود (خسوروی.)696 :6936 ،
استمرار و تعمیق آشفتگی در هویت ،سبب بحران هویت است .بحوران هویوت وقتوی رخ
می دهد که یک جامعه یا گروه ،آنچه تاکنون و با اطمینان بوهعنووان «خوود جمعوی»اش
پذیرفته است ،تحت شرایط جدید قابلاعتماد و قابلپذیرش نباشد.
یکی از مسائل مهمی که در مهرومومهای بعد از انقالب بهشدت قابلمطالعه است،
سرنوشت هویت ملی و هویت سازمانی و نهادی اجزای جامعه است .از یک طرف ،بیشک
انقالب اسالمی با دمیدن هویت اسالمی و انقالبی ،هویت اسالمی و ملیِ منکوبشده در
دوران پهلوی را احیا و تقویت کرد و از طرف دیگر ،با گسترش ابزارهای جهانیسازی،
تالش نوینی برای ایجاد بحران هویت در گروههای اجتماعی ،از جمله جامعه و روحانیت
آغاز شده است .زمانی که فرد ،گروه یا جامعه از عناصر هویتساز خویش آگاهی نداشته
باشد یا وابستگی خود را به آنها از دست بدهد ،با بحران هویتی مواجه میشود؛ یعنی
عناصری همچون دین ،فرهنگ ،زبان ،تاریخ ،شخصیتهای تاریخی و شاخص و میراث
فرهنگی مکتوب و غیرمکتوب ،ارزش و جایگاه خود را از دست داده باشد و عناصر
جایگزین بهجای آن شناخته نشده باشد.
یکی از مهمترین عوامل بحران هویت ،شرایط جدید زندگیِ ناشوی از شورایط فضوای
دوجهانیشدة کنونی است؛ جهان واقعی و جهان مجازی؛ جهانی که گاه در بعضی زمینهها
از جهان واقعی پیشی گرفته است .اینترنت و شبکه های اجتماعی کوه آزادتورین محیطوی
است که بشر تا به امروز با آن مواجه بوده ،منابع هویتساز سونتی و معموول در جواموع را
تضعیف کرده است (معمار و همکواران  :6936ص .)671این موج ،حوزههای علمیه را نیز تحت
تأثیر قرار داده است؛ هرچند فرصت جدیدی برای گسترش حضور فرهنگی را نیز در اختیار
آنها قرار میدهد.
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 .3هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با انقالبیگری
الف) وجود هویت جمعی در نهاد روحانیت

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 6931

در بررسی هویت روحانیت ،هویت فردی هر طلبه در قبال دیگران مهم است؛ اما مهمتر از
آن «هویت جمعی روحانیت» است .برای فهم شدن واقعیت و اهمیت این هویت جمعی،
باید توجه داشت که روحانیت یک سازمان نیست ،بلکه یک نهاد است.
سازمان ،هم در نوع وابستگی و عضویت افراد و هم در شکل مدیریت با نهواد تفواوت
دارد .خانواده یک نمونه بارز از نهاد است .افراد خانواده استخدام نشدهانود؛ سواعت کواری
معیّن ندارند؛ بازنشستگی برای آنها معنا ندارد؛ هنجار مشترک ،آنها را دور هم نگه میدارد؛
در انجام وظایف منتظر ابالغ برنامه و حکم رسمی نیستند؛ عشق ،محبت و آرمان مشترک،
عامل پیوند و مسئولیتپذیری است و دیگر ویژگیهایی از این دست که معموالً سازمانها
فاقد آن هستند.
مطالعه تاریخیِ رفتار روحانیت در قبال یکدیگر و در قبال جامعه ،گواه وجود چنین
ویژگیهایی است .ازاینرو ،شایسته است روحانیت را یک نهاد برشماریم 6.همین امر نیز
موجب مانایی و استمرار اثرگذاری بر محیط پیرامون شده است .دلبستگی ،آرمان مشترک
و نیز پذیرش هنجار (بایدها و نبایدهای) مشترک ،شناسنامه و ویژگیهای تمایزبخش
روحانیت را تشکیل داده است؛ بهگونهای که افراد همواره هویت خود را در دل این هویت
جمعی تعریف کردهاند؛ هر جا باشند و هر مسئولیتی پذیرفته باشند.
ب) «اقامه دین» خاستگاه هویت حوزه و روحانیت

مبدأ و معیار اصلی تمایزبخشی روحانیت ،اتصال روشمند به منابع فهم دین در درون
محیط حوزه علمیه و نمایندگی ابالغ دین و پیشگامی در اقامه دینداری در محیط بیرون
حوزه علمیه بوده است .اینکه روحانیت باید در فهم و ابالغ دین برای انذار مرجعیت داشته
باشد ،همچنان مورد اتفار است؛ آنچه باید بیش از پیش بر آن اهتمام ورزید ،موضوع
«اقامه دین» است.
«اقامه» یعنی برافراشتن ،محقق کوردن ،فراگیور نموودن .درایونصوورت ،فهمیودن و
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 . 6البته نهاد بودن روحانیت ،منافاتی با این امر ندارد که برای مدیریت مطلوب در دوران تحصیل ،سازمانی به نام
«مرکز مدیریت حوزههای علمیه» ایجاد شود .این مرکز ،ناگزیر از قواعد سازمانی پیروی میکند و هرچند سازمان
نیز میتواند جهادی باشد و اما تا به حال نخواسته است ماهیت نهادی روحانیت را تضعیف نماید.
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فهماندن معارف برحق اسالم الزم است؛ اما برای اقامه کافی نیست .علت عدم کفایوت را
در ادامه همین قسمت خواهیم پرداخت؛ اما پیش از آن ،دلیل پوذیرش «مسوئولیت اقاموه
دین» چیست؟ به دلیل آنکه « العلماء ورثة االنبیاء» و انبیا بنا به نص قرآن کریم ،وظیفه
اقامه قسط و عدل را نیز داشتند؛ بنا به آیه شوریفه « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْناا
مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » (حدید .)52 :در مسیر اقامه قسط ،بوهیقوین
مبارزه با طاغوت و الحاد اتفار میافتد و این یعنی انقالبیگری.
در همین رابطه رهبری نیز در شرح اینکه علما وارث انبیا هستند ،چنین فرموده است:
«ما میگوییم "نحن ورثة االنبیاء"؛ این وراثت انبیا چیست؟ مبارزه با همه آن چیزی
است که مظهر آن عبارت است طاغوت ،شرک ،کفر ،الحاد ،فسق ،فتنه .این وظیفه ماست.
ما نمیتوانیم آرام بنشینیم دلمان را خوش کنیم که ما چند تا مسئله گفتیم ،با این تکلیف
برداشته نمیشود» (خامنهای 59 ،اردیبهشت .)6933
نتیجه تعیینکننده مطلب فور آن است که اگر حوزههای علمیه در شرایط کنونی و که
انقالب یک وضعیت تاریخی و استثنایی در اختیار اقامه دینداری قرار داده است و از
مسئولیت اقامه دین شانه خالی کنند ،با بحران هویت روبهرو خواهند شد .بنا به آنچه در
«اصول هویت» ذکر شد« ،غیریت ،تعامل ،سیالیت» و «ارادهمداری» آینده هویت هر گروه
و جامعه را ضمانت مینماید .کوتاهی روحانیت در این میدان« ،غیریت» آن را به هم
میزند؛ چون بهتدریج حتی مرجعیت آن در فهم دین هم از بین میرود؛ «تعامل» آن
تضعیف میشود ،چون پاسخگوی آنچه جامعه مؤمنان به آن نیاز دارد ،نخواهد بود؛
«سیالیت» در هویت نخواهد داشت ،چون با ابتال به تحجر ،از زمان خود عقب میماند و
متناسب با شرایط جدید ،هویتسازی نمیکند؛ از اراده جمعی خود برای پیشبرندگی
هویتی استفاده نمیکند ،چون اهمیت و الزامات حضور در میدان اقامه قسط و عدل را
بهاندازه کافی درک نکرده است.
ج) انقالبیگری ،شرط اقامه دین و عامل حفظ و تقویت هویت روحانیت

به باور نگارنده ،ویژگی جامع و وحدتبخش تمام خصوصیات در انقالبیگری حوزه و
روحانیت «پذیرش مسئولیت در اقامه دین» است 6.به نظر میرسد نگاه به موضوع از این
 .6بنابه توضیح پیش گفته ،فهمیدن و فهماندن دین نیز شرط الزم ،اما ناکافی برای اقامه دین شمرده میشود.
ازاینرو ،بخشی از روحانیت نیز که به این امر میپردازد ،در مسیر اقامه دین قرار دارد.
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دریچه ،از اتقان علمی کافی برخوردار باشد و عامل تفاهم مهمی شمرده میشود .با توافق
بر این امر ،همه آنچه در انقالبیگری مدنظر است ،تأمین میشود؛ ضمن اینکه از برداشت
سطحی و صرفاً سیاسی از واژة «حوزه انقالبی» نیز پیشگیری مینماید .در ادامه به
نمونههایی از الزامات پذیرش مسئولیت اقامه دین میپردازیم که معنابخش حوزه انقالبی
نیز به شمار میآید:
( )1آشتیناپذیری با جهان خواران :به نظر امام خمینی «روحانیت متعهد به خون
سرمایهداران زالوصفت تشنه هستند و هرگز با آنها سرِ آشتی نداشته و نخواهند داشت»
(امام خمینی« .)31 :56 ،6973 ،علمای اسالمی موظفاند با انحصارطلبی و استفادههای
نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عدة کثیری محروم و گرسنه باشند و در کنار
آنها ،ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر برند (همو ،6975 ،دفتر دهم.)575 :
( )2زمانشناسی« :امروز اگر شما عالم هم باشید ،بسیار باتقوا باشید ،اما زمانتان را
نشناسید ،آنوقت آسیبپذیر و کمفایده خواهید بود» (خامنهای 91 ،بهمن  .)6971یکی از آثار
بصیرت ،دشمنشناسی و آرام نگذاشتن دشمن است« :همیشه با بصیرت و با چشمانی باز
به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید ،لحظهای آرامتان
نمیگذارند» (امام خمینی.)953 :56 ،6973 ،
( )3ارائه نظام اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اسالمی :به نظر امام خمینی مذهب
اسالم ،خود دارای نظام خاص اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی شئون
فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است (همان .)933 :2 ،علت این ادعا آن است
که ایشان معتقد بود اسالم برخالف مکتبهای غیرتوحیدی ،در تمام شئون فردی،
اجتماعی ،مادی و معنوی دخالت و نظارت دارد (همان.)55 :
( )4هدایت سیاسی :امام خمینی هدایت سیاسی را و بنا به تعریفی که خود از سیاست
مینمود و مختص انبیا و اولیا میدانست« .سیاست این است که جامعه را هدایت کند و
راه ببرد ،تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد،
اینها را هدایت کند به طرف چیزی که صالحشان است؛ این مختص انبیا و اولیاست».
(همان ،ج  .)595 :69بنابراین ،اگر روحانیت وارث انبیاست .نمیتواند از چنین سیاستی شانه
خالی کند و دلیل پشتیبانی ناصحانه و عالمانه از حکومت نیز همین مسئله است.
( )5سبک زندگی اسالمی« :به ما میگویند الگوی زندگی اسالمی را ارائه بدهید .چوه
کسی باید این کار را بکند .طبیعی است که حوزه باید در این جهت گام بردارد» (خامنوهای،
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 7آذر  .)6913سبک زندگی اسالمی ،سرنوشت الگوی پیشورفت ،علووم انسوانی موردنیواز و
چیستی نظامات اسالمی را معیّن میکند .شاهد آن هسوتیم کوه تمودن غورب در فراینود
جهانیسازی خود ،توانسته است سبک زندگی غربی را صادر کنود و از ایون طریوق نفووذ
فرهنگی خود را افزایش دهود .بخشوی از ناهنجواری اجتمواعیِ موجوود ،ناشوی از هموین
بههمریختگی سبک زندگی است .تغییر در موارد ذیل نمونههوای هشوداردهندهای از ایون
مورد است :الگوی تفریح و اوقات فراغت ،سبد مصرف کاالها در خانواده ،توزیع نقشها در
خانواده ،چگونگی روابط با همسایگان ،میزان تحمل و حوصله در برخوورد بوا نامالیموات،
اهتمام به صله رحم یا امر به معروف و نهی از منکور ،موضووع تسواوی جنسویتی ،حجوم
وقتگوذاری بورای مطالعوه یوا برناموههوای عبوادی و نووع اسوتفاده از فضوای مجوازی.
برایناساس ،تبیین و ترویج سبک زنودگی اسوالمی ایرانوی ،یکوی از خودمتهوای مهوم
حوزههای علمیه به جامعه و جمهوری اسالمی و گامی مؤثر در اقامه اجتماعی دین است.
( )6علوم انسانی ـ اسالمی :بسیاری از امور فور درگرو تولید علوم انسانی و اسالمی
است .علوم انسانیِ رایج ،ماهیتاً با حرکت اسالمی و نظام اسالمی مخالف است و به همین
دلیل ،پرداختن به این مسئله ،از پیش نیازهای ضروری اقامه اجتماعی دین در عصر حاضر
شمرده میشود« .حوزه های علمیه و علمای دین پشوتوانههوایی هسوتند کوه موظوفانود
نظریات اسالمی را در این زمینه [مسائل سیاسی داخلی ،خارجی ،امنیت و غیوره از متوون
الهی بیرون بکشند» (همو 53 ،مهر  .)6933بنابراین ،انقالبیگری حوزه فقط به شعار و حرف
نیست تا عدهای آن را برنتابند.
حاصل آنکه ،انقالبیگری حوزه به مسئولیتپذیری در اقامه اجتماعی دین است و این
مهم با ورود علمی و اقدام عملی در موارد فور محقق میشود .حمایت سیاسی و معقول از
حکومت یا پذیرش مسئولیت اجرایی در حد ضرورت ،از همین منظر قابل توجیه است و
تقلیل دادن انقالبیگری به این دو نیز به همین دلیل خطاست .حوزه انقالبی ،حوزهای
است که پیشران جهانیسازی و تمدنسازی اسالمی است؛ یعنی حوزهای که هم پرستش
اجتماعی را فهم میکند و هم جامعه را به سمت سازوکار و الزامات پرستش اجتماعی
خدای متعال هدایت مینماید (پیروزمند )6931 ،که البته ایجاد و حمایت از دولت اسالمی،
یکی از الزامات آن است.
اگر مطلب فور تصدیق شد ،نتیجه بعدی ،رابطه انقالبیگری با حفظ و تقویت هویوت
روحانیت است .معلوم شد که عامل مهم در این حفظ ،و تقویوت حفوظ مرجعیوت حووزه و
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روحانیت در دینشناسی ،پاسخگویی به نیاز دینی جامعه اسالمی و اقدام در تحقق دین در
مقیاس ملی و جهانی است .کنارهگیری از این مسئولیتهوا سوبب حفوظ احتورام و اعتبوار
روحانیت نیست ،بلکه باعث انزوا و بحران هویت است .رهبری دراینباره فرموده است:
در اینجا یک مغالطه ای هست که باید به آن اشاره کنم .ممکون اسوت بعضوی بگوینود اگور
حوزههای علمیه وارد مسائل جهانی ،مسائل سیاسی ،مسوائل چالشوی نمویشودند ،ایونقودر
دشمن نمیداشتند و محترم تر از امروز بودند .این مغالطه است ،هیچ جمعوی ،هویچ نهوادی،
هیچ مجموعه باارزشی به خاطر انزوا و کنارهگیری و گوشهنشوینی و خنثوی حرکوت کوردن،
هرگز در افکار عمومی ،احترامبرانگیز نبوده است .بعد از این هم نخواهد بوود (خامنوهای53 ،
مهر .)6933
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( )7حرّیت همراه با مسئولیتپذیری :حوزه انقالبی ،نه بلهقربانگوی مدیران اجرایوی
و نه مسئولیتگریز از حمایت و ایفای نقش متناسب در خدمت به جمهوری اسالمی است.
امام و مقام معظم رهبری بر استقالل حوزههای علمیه از دولوت اصورار دارنود؛ در مقابول،
روحانیت نیز باید توان خود را در برداشتن موانع عزت و اقتدار اسالمی و بهویژه حمایوت و
اجابت دعوت ولی امر مسلمین به کار بندند .القای منافات «استقالل حوزه» و «مشوارکت
آن در حل مشکالت حاکمیت» ،نه به نفع تقویت حوزههوای علمیوه اسوت و نوه بوه نفوع
اسالمیت هرچه بیشتر جامعه.
( )8جهانیاندیشی :پیام و ظرفیت اسالم ،جهانی است و این مستلزم جهوانیاندیشوی
روحانیت در مقام مروج اسالم است .جهانیاندیشی فقط به این نیست که شبکههایی برای
پاسخ به شبهات اعتقادی و فرهنگی یا ارائه معارف اسالمی به بیرون مرزها ایجواد شوود.
گرچه این اقدام نیز الزم و مؤثر است ،افزون بر این باید مجاری نفوذ و گسترش سیاسوی،
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جاهلیت نوین را شوناخت و شوجاعانه در قبوال آن اعوالم
موضع نمود و به مقابله علمی و عملی با آن پرداخت .بهیقوین یکوی از اقودامات ضوروری
برای جهانی شدن و جهانی ماندن ،تشکیل حکومت است .از این منظر انودیش و اهمیوت
جمهوری اسالمی برای اقامه جهانی اسالم قابل کتمان نیست.
( )9هوشمندی در تفکیک دوست و دشمن در حوزه علمیه :از یک زاویه ،جریانهای
فعال و مؤثر حوزه و روحانیت را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 گروهی که با پذیرش پیوند دین و سیاست به دنبال فهم و تحقق اسالم اجتماعی بوده
و هستند و درعینحال منفعل از مظاهر جاهلیت مودرن نیسوتند و هموین امور عامول
همراهی آنها با معمار کبیر انقالب اسالمی و جانشین ایشان بوده است.

 گروهی که اسالم سیاسی را برنمیتابند و نقش حوزههای علمیوه را بوا قبول انقوالب
متفاوت نمیبینند .اینان آخوند باسواد و موفق را نیز با همان معیار معرفی مویکننود و
ازاین رو ،با امام و انقالب همراهی نکردند و همراهی دیگران را نیز عامل وابسوتگی و
تضعیف حوزه و روحانیت میپنداشتند.
 گروهی که ضرورت تعامل حوزه را با شرایط نوپدید تمدنی و سیاسی پذیرفتهاند ،اما در
این مواجهوه ،بونمایوه تفکور سوکوالر را در عرصوه مودیریت اجتمواعی و حکمرانوی
پذیرفتهاند .ازاینرو ،نهتنها دنبال تولید نسخه اسالمی حکمرانوی و پیشورفت نیسوتند،
بلکه باز شدن دروازههای حوزه علمیه را بر دانشهای نوین ،راه حل پیشرفت روحانیت
6
برمیشمارند.

 .6باید توجه داشت سه گروه یادشده در درون روحانیت ،خارج از محیط حوزه و روحانیت نیز امتداد بیرونی دارند.
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این گروهبندی ،زمینه انشقار و بلکه ستیز داخلی را در روحانیت فراهم آورده ،مرز
دوست و دشمن حوزه را به هم ریخته است.
حوزه انقالبی همزمان هم درد دین و کارآمدی دارد ،هم دغدغه حجیّت در نسبت
دادن به اسالم و به صحنه زندگی آمدن کالم الهی دارد ،هم با انحرافات و افراد منحرف
برخورد میکند و هم ظرفیتهای هرچند ناقص را به خود پیوند میدهد .به همین دلیل،
روحانیت انقالبی دنبال دشمنتراشی و تنگنظری در انقالبی دانستن دیگران نیست.
روحانیت انقالبی با سعه صدر و دوراندیشی ،هوشمندی این را دارد که از گروه دوم جذب
حداکثری داشته باشد و گروه سوم را ارشاد حداکثری کند و درعینحال با هر انحراف
فکری با قوّت برخورد نماید.
( )11پیگیری آرمانهای انقالبی با اخالق و منطق :ممکن است برخی بوهغلوط روحانیوت
انقالبی را توجیهگرِ چشمبستة صاحبان قدرت یا تجمیلکننده حرف خود با تکیه بور ابوزار
قدرت سیاسی معرفی کنند؛ گروهی احساساتی ،پرخاشگر و بیمنطق که بوهراحتوی علیوه
بزرگان خود موضع میگیرند .اما چنین نیست و نباید باشود .اخوالر و منطوق برخاسوته از
ایمان و دوراندیشی ،پیشنیاز انقالبیگری ،بهویژه در حوزه علمیه اسوت ،بویشوک اقنواع
حداکثری همراه با ادب ،شرط مانایی و افزایش نفوذپذیری حوزه انقالبی است؛ چنوانکوه
در کوالم گهربواری فرموود« :الظفار باالحزم بالالاه الاراي؛ پیوروزی در
امام علی
دوراندیشی و دوراندیشی در به کاربستن درست اندیشه است» (نهج البالغه ،حکمت .)53
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موارد پیشگفته ،هم بیانگر مهمترین ویژگیهای حوزه انقالبی ،و هم روشنگر شرایط
الزم برای اقامه اجتماعی اسالم بود که گواه پیوند ناگسستنی پذیرش مسئولیت اقامه و
انقالبیگری حوزه و روحانیت است.
 .4مهمترین اقدامات هویتساز در حوزه انقالبی
الف) تربیت نیروی تراز انقالب
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نیرویی که میخواهد در این جبهه فعالیت کند ،باید قدرت فهم روشمند از منابع دین را
داشته باشد؛ منتها در مقیاسی وسیعتر .اگر قبالً حکم به طهارت و نجاست را میتوانست از
منابع دین بهدست آورد ،حج و صوم و صالۀ را میتوانست بهدست آورد ،حتی جهاد و امر
به معروف را میتوانست به دست آورد ،اکنون باید حکم نظامسازی و حکم نظام سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی را به دست آورد .باید بتواند در خصوص الگوی پیشرفت اسالمی و
ایرانی موضعگیری کند .فردی که میخواهد در قرن  56و بعد از گذشت حدود چهار دهه
از انقالب اسالمی طلبه تراز انقالب باشد ،نمیتواند درباره فهم سبک زندگی و موضع
اسالم درباره آن هیچ نظریهای نداشته باشد .افزون بر تربیت یک فرد ،باید درباره «نظام
تربیتی» هم نظر داشته باشد .درباره روابط سیاسی نظام اسالمی در تعامالت جهانی ورود
داشته باشد .همچنین درباره موضع دین راجع به مهندسی فرهنگی جامعه نظر دهد؛ زیرا
مهندسی فرهنگی جامعه ،موضوعی کامالً فرهنگی و بهشدت اثرگذار است .حوزه انقالبی
باید فردی را پرورش دهد که قدرت مدیریت دانش را در حوزه علوم انسانی داشته باشد.
این قدرت از فهم روشمند دین ،مبانی علم ،غایات علم و روش علم بهدست میآید« .بیان
حقایق دین و آدمسازی کار دولت نیست؛ کار حوزههای علمیه است» (خامنهای 5 ،اردیبهشت
.)6977
ب) بازخوانی و تکامل نظام آموزشی و پژوهشی حوزه
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اگر درباره مأموریت روحانیت ،بازخوانی انجام گرفت و پذیرفته شد مقیاس دینداری
تغییریافته و حوزه علمیه درباره این مقیاس از دینداری (اقامه اجتماعی دین) مسئولیت
قبول میکند و خود را کنار نمیکشد ،الزامات آموزشی آن چیست؟ پیش از این ترسیم
الزامات آموزشی ،باید الزامات پژوهشی آن را تعیین کرد.
باید علومی آموزش داده شود که مجتهدانی تراز و کمنظیر درباره آنها هزاران ساعت
فکر و بحث کردهاند و متونی را نگاشتهاند؛ متونی در استحکام علمی مشابه رسائل و
مکاسب شیخ انصاری .پس در تربیت علمی ،اساس ،آموزش است و آموزش بدون تولید

یگری ،هویتساز حوزه و روحانیت
انقالب 

علم و پژوهش محقق نمیشود و اگر محقق شود ،ضعیف است.
این نیازمندی که در ارتقای نقشآفرینی حوزه علمیه مطرح شد ،پیش از اینکه به
آموزش برسد ،باید متوجه پژوهشگران و فضالی حوزه شود .روحانیت باید درباره این
موضوعات بیندیشند و درباره آنها تحقیق کنند .باید به خود اجازه گفتن و شنیدن
حرفهای متنوع را بدهند؛ البته با حفظ جهتگیری یادشده .حتی در حوزه علوم عقلی نیز
نباید توقف در یک حرف داشته باشند .فلسفه مالصدرا را نهایت فلسفه دانستن و نقد آن را
موجب تزلزل علوم عقلی و اعتقادات مردم برشمردن ،مانع رشد علمی خواهد بود .همچنین
فقه شیخ انصاری را نهایت فقه دانستن ،مانع رشد و پویایی آن خواهد بود .سیره علما در
طول تاریخ آن بوده که شاگردان ،مراجع و مجتهدان به ایشان تعریض میزدند و این
میراث سلف است که سبب بالندگی دانش در حوزههای علمیه شده است« .در حکومت
اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضا میکند که
نظرات اجتهادی و فقهی ،در زمینههای مختلف ،ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شوند
و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد و این مهم ،شناخت درست حکومت و جامعه
است که بر اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند که وحدت
رویه و عمل ،ضروری است و همینجاست که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نیست»
(امام خمینی.)671 ،6975 ،
البته علما از گذشته بهدرستی درباره مطلوب مهموی دغدغوه داشوتهانود و آن ،مسوئله
قاعدهمند و روشمندی در انتساب به دین است .منظور ،حفظ آن بنیانها و اسوتواریهوای
اجتهاد و فقاهت و به تعبیر جامعتر ،فهم از دین است که باید حفظ شود.
حال چه در پژوهش و چه در آموزش ،چه تکاملی باید روی دهد؟ الزم است همان
مطلبی که در مسئولیتپذیری جدید حوزه بیان شد ،در حوزههای مختلف دانشی نشر یابد؛
یعنی اگر بخواهیم فقه و فلسفه و کالم یا اخالر و عرفان حوزه تمدنساز باشد ،باید بدانیم
6
چه قدمهای جدیدی الزم است برداشته شود.
ج) بهینه ارتباط با مردم در سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی

حوزه باید بتواند ارتباط با مردم را در دو سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی
 .6نگارنده مطلوبیتها را در نظام پژوهش ،آموزش و تبلیغ حوزه ،در کتاب تحول حوزه و روحانیت گذشته و حال
(ص )625-653توضیح داده است.
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استمرار دهد .در شکل سنتی ،ارتباط حوزه علمیه در مقیاس فرهنگ عمومی از طریق
ارتباط مستقیم با مردم است .ارتباط با هرکدام از دو سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ
تخصصی از سوی حوزه ،برخی ابزارها و مجاری داشته و دارد .این مجاری متناسب با
شرایط امروز تغییراتی کرده و ظرفیتهای جدیدی در آن ایجاد شده است .حوزه گذشته
بیشتر در بخش فرهنگ عمومی عمل میکرد و در فضای فرهنگ عمومی هم از طریق
ارتباط چهره به چهره با مردم در اثرگذاری فرهنگی میکوشید .این ارتباط چهره به چهره
6
همچنان ضرورت دارد و باید در تقویت آن اهتمام ورزید.
درعینحال که باید این بخش همچنان باقوّت ادامه یابد ،الزم است توجه شود که هم
در عرصه فرهنگ عمومی ،ابزارهای فرهنگی فراوانی در اختیار حوزه قرار دارد و باید از
آنها استفاده بهینه شود و هم حضور روحانیت در جریانسازی اجتماعی ،فقط از طریق
حضور در عرصه فرهنگ عمومی نیست ،بلکه حضور در عرصه «فرهنگ تخصصی» نیز
طریق دیگری در جریانسازی است.
در حوزه فرهنگ عمومی با پدیدهای به نام رسانهها و بهویژه رسانههای نوپدید مواجه
هستیم .طبیعتاً رسانهها و کیفیت حضور در آنها ،مسئلهای بسیار اثرگذار است .وقتی
صحبت از رسانه و استفاده از آن برای ارتباط با مردم به میان میآید ،نباید همه توجه به
نوشته شدن مقاالت یا حضور در صداوسیما و سخنرانی در مناسبتها ختم شود ،بلکه
فضاهای اثرگذار همچون شبکههای اجتماعی و اثرگذاری ناپایداری فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی فورالعادة آنها را نیز باید مالحظه نمود .اینکه چگونه میتوان در میدان
شبکههای اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیم ورود پیدا کرد ،مسئلهای بسیار گسترده است.
قدم دیگر عرصه هنر است؛ یعنی تولید هنر دینی و هنر فاخر اسالمی .غرض از حضور
در عرصه هنر این نیست که روحانیت ،مجسمهساز ،هنرپیشه و نقاش شود .آیا روحانیت
میتواند مرزها ،معیارها و پیشرانهای هنر دینی را تولید کند یا نمیتواند؟ اگر یک
روحانی اندیشه دینی را در یک کتاب بنویسد ،مخاطبان بیشتری خواهد داشت یا اینکه
بتواند اندیشه خود را در عرصه هنر و مثالً هنر فیلم و سینما وارد کند؟
 .6به نظر میآید بعد از انقالب به دلیل ورود بخشی از روحانیت در مسندهای اجرایی ،ارتباط با مردم از طریق
رسانهها میسر گردید و همین امر موجب شد ارتباط چهره به چهره در بعضی موارد و در بخشهایی تضعیف شود.
این در حالی است که تأثیری که در ارتباط چهره به چهره وجود دارد ،در شکلهای غیرمستقیم وجود ندارد.

د) پیشگامی در تمدنسازی اسالمی

گفتیم که دفاع سیاسی کورکورانه ،انقالبیگری نیست ،بلکه حوزه انقالبی باید به دنبال
اقامه اجتماعی در مقیاس جهانی بوده ،بتواند مسائل تمدنسازی اسالمی را در دنیا
پاسخگو باشد« .فقه» و «فلسفه» (دستگاه عقالنی) با بالندگی خود برای تمدنسازی آماده
شوند و باید «دانش اخالقی» متناسب با حکومت جهانی از سوی حوزههای علمیه تبیین
شود و تحقق یابد (پیروزمند.)31-17 :6936 ،
امروزه تفکر شیعی وارد رقابت تمدنی شده است و مبانی فکری انقالب اسالمی ،بقای
نظامهای مادی را تهدید میکند .این امر مسئولیت حوزه انقالبی را در پاسخگویی به این
نیاز دوچندان کرده است .ریشه بیتفاوتیِ بخشی از حوزه به انقالب اسالمی آن است که
برخی در قبال تمدنسازی نوین ،مسئولیتی برای خود احساس نمیکنند و فهم و انتشار
واجبات و محرمات تکلیفی و رفتاری را کافی میدانند.
حوزه انقالبی ،حوزه تمدنساز است .ضروری است حوزهها بیش از پیش الزامات ورود
خود را به تمدنسازی فهم نموده ،باور کنند همراه با حفظ و استمرار ارزشهای گذشته،
حوزه علمیه و روحانیت برای بالندگی خود نیازمند تحول است .تحول بهمعنای نادیده
گرفتن علوم و رویههای گذشته نیست ،بلکه بهمعنای گشودن افقهای جدید در مرزهای
دانش و در میدان حضور و نفوذ است.

یگری ،هویتساز حوزه و روحانیت
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در حال حاضر در عرصه فرهنگ تخصصی ،تعداد روحانیانی که به علوم دانشگاهی
آشنا هستند درمقایسهبا سه دهه پیش ،دستکم ده و و شاید دهها و برابر شده است؛ البته
میتوان کیفیت حضور و ورود ایشان را بازبینی و آن را بهینه کرد.
راه تحولآفرینی در علوم از سوی روحانیت ،این نیست که روحانیان ،علوم دانشگاهی و
مدارک تحصیلی آن را به دست آورند و در نهایت ،به تدریس آن علوم بپردازند .گرچه این
امر در حدّ خود ،الزم است؛ لیکن اگر حوزههای علمیه در حوزه مدیریت دانش در موضعی
باشند که امکان جریان دین در نظریههای علمی را فراهم کند ،میتوانند این نیاز را پاسخ
دهند.
اگر حوزه علمیه بتواند در ارتباط با جامعه تخصصی و در رشتههای مختلف ،افرادی را
تربیت کند که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند ،جریانسازی در حوزه دانش تخصصی و
فرهنگ تخصصی جامعه رخ خواهد داد و از طریق فرهنگ تخصصی ،بهصورت
غیرمستقیم بر فرهنگ عمومی جامعه نیز اثر میگذارد.
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تمدنسازی بهمعنای ایجاد محیط زیست عینی بهدست بشر برای ارضای هرچه بیشتر
نیازهای فردی و اجتماعی اوست و تمدن اسالمی زمانی اتفار میافتد که نیازها بر محور
فرهنگ اسالمی تعریف شده باشد و ابزارهای ارضای نیاز نیز با فرهنگ اسالمی تناسب
داشته باشد .ساختن تمدنی مبتنی بر فرهنگ ،مستلزم جریانبخشی فرهنگ در دانشها
(مفاهیم) ،ساختارها و محصوالت است .تنها در این صورت است که تمدن اسالمی ابعاد
جهانی به خود میگیرد (همو.)639 :6933 ،
برایناساس ،پیشگامی حوزههای علمیه در تمدنسازی ،بهمعنای تضمین اسالمیت
دانشها ،ساختارها و محصوالت مورد نیاز جامعه است که اسالمیت ساختارهای سیاسی،
تنها یکی از اجزای این مشارکت به شمار میآید.
 .5نتیجه
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در بررسی «فضا ،اصول و خاستگاه هویت» بیان شد که هویتشناسی ،موجب خودآگاهی
است و از اصولی همچون غیریّت ،تعامل ،سیالیّت و اختیارمداری پیروی میکند .خاستگاه
اصلی هویت ،فرهنگ و ریشه فرهنگ در جامعه اسالمی ،آموزههای اسالمی است.
ازاینرو ،دین عاملی در عرض دیگر عوامل برای هویتسازی به شمار نمیآید .در مواجهه
تمدنی انقالب اسالمی و تمدن غرب ،بحران هویت ،جوامع اسالمی و حوزههای علمیه را
تهدید میکند و انقالبیگری راه حل پیشگیری و درمان آن است.
در بررسی «هویت حوزه و روحانیت و نسبت آن با انقالبیگری» ذکر شد که روحانیت،
نهادی است دارای هویت جمعی و ازآنجاکه «پذیرش مسئولیت در اقامه دین» وظیفه فهم
و نشر اسالم را نیز در دل خود دارد ،خاستگاه اصلی هویت حوزه و روحانیت را تشکیل
میدهد .توجه به این امر ،عاملی مهم در تفاهم و توافق بر «ضرورت و چیستی حوزه
انقالبی» است؛ چراکه توجه شد پذیرش مشارکت در اقامه اجتماعی اسالم ،از جمله
مستلزم دارا بودن ویژگیهای زیر است:
 آشتیناپذیری با جهانخواران؛ زمانشناسی و موضعگیری؛ ارائه نظامات اجتماعی مبتنی بر اسالم؛ هدایت سیاسی مردم؛ تبیین و ترویج سبک زندگی اسالمی؛ -تولید علوم انسانی اسالمی؛

 حرّیت همراه با مسئولیتپذیری در قبال حاکمیت و حاکم اسالمی؛ جهانیاندیشی؛ هوشمندی در تفکیک دوستان و دشمنان حوزه علمیه؛ پیگیری آرمانهای انقالبی با اخالر و منطق.در ترسیم مهمترین اقدامات هویتساز در حوزه انقالبی نیز موارد زیور برشومرده شود:
تربیت نیروی انسانی تراز انقالب؛
 تکامل نظام پژوهشی و آموزشی؛ بهینه کردن ارتباط با مردم در سطح فرهنگ عمومی؛ ارتقا و اثرگذاری در فرهنگ تخصصی؛ -پیشگامی در ارائه نرمافزار دستیابی به تمدن نوین اسالمی.

یگری ،هویتساز حوزه و روحانیت
انقالب 

پایان سخن اینکه ،حوزه مسئول اصلی تشخیص اسالمیت است و حوزه انقالبی ،تا
هرجا که اسالمیت امتداد پیدا میکند ،با شجاعت و قاعدهمندی ،مسئولیت علمی و عملی
میپذیرد و از این طریق ،هم برای خود و هم برای جامعه اسالمی هویتساز میشود و
جدا نیفتادن از جنبه سیاسی حکومت ،تنها بخشی از این مأموریت است.
برایناساس ،انقالبیگری ،رکن هویتبخش حوزه و روحانیت است؛ نه صرفاً یک
فضیلت ،که اگر باشد ،بهتر است یا اینکه اگر بخش عمدهای از حوزه نیز انقالبی نبود،
ضرری به انجام مأموریت علمی و عملی حوزه و روحانیت نمیزند .بنابراین ،اگر روحانیت
وارث انبیاست ،باید به اقامه قسط و عدل اهتمام ورزد و تشکیل و پاسداشت حکومت
اسالمی ،یکی از فروعات آن است؛ درغیراینصورت ،باید در انتظار آشفتگی و بحران
هویت ،ابتدا در حوزه و روحانیت و بعد در جامعه اسالمی بود.
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 قرآن کریم.

 اشرفی ،اکبر (« )7831مسئله هویت ایرانی در ایران معاصر» ،مطالعات سیاسی ،ش .7

 پیروزمند ،علیرضا ( ،)7831تحول حوزه علمیه و روحانیت درگذشتهه و حتال ،قتم کهتا
فردا.

 تتتتتتتتتتت ،)7838( ،مناسبات دین و فرهنگ ،قم نشر معارف.

 تتتتتتتتتتت« ،)7831( ،هندسه حوزه انقالبی» ،خردنامه ،ویژهنامه نوروز.
 پایگاه اطالع رسانی دفهر مقام معظم رهبری

http://www.leader.ir/fa

 تاجیک محمدرضا ( ،)7813فرهنگ و هویت ایرانتی ،فرصتتهتا و اتال هتا (میگگترد)،
فصلنامه مطالعات ملی ،شماره .4

 خامنه ای ،سید علی ،)7834( ،نرم افگار حدیث والیت؛ مجموعه رهنمودهتای مقتام معظتم
سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 6931

رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای؛ قم خدمات فرهنگی نور.
 خسروی ،علیرضا ( ،)7837هویت و امنیت نگتاهی راهبتردی بته مهل تههتای هویتتستاز،
ماهنامه مطالعات هویهی ،سال اول ،شماره .1

 خمینی ،روحاهلل ( ،)7813تهران مهسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 تتتتتتتتتتت ،)7814( ،تبیان ،دفهر دهم ،تهران مهسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 رفیع پور ،فرامرز ( ،)7831آناتومی جامعه ،تهران شرکت سهامی انهشار.

 روحاالمینی ،محمود ( ،)7813زمینه فرهنگ شناسی ،تهران انهشارات عطار.

 قربانی ،قدرت اهلل (« ،)7838هویت ملی از دیدگاه اسهاد مطهری» ،فصلنامه مطالعتات ملتی،
سال  ،1شماره .1
 کلینی ،محمدبن یعقو

( ،)7813اصول کافی ،ج  ،7تهران علمیه اسالمیه.

 مطهری ،مرتضی ()7811؛ جامعه و تاریخ ،تهران صدرا.
 معین ،محمد ( ،)7811فرهنگ معین ،تهران امیرکبیر.
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