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روحانیت از این جهت که سازمانی شکلگرفته بر پایه یکی از نیازهای اصل ی اجتملا ی،
یعنی نیاز به دین است ،یکی از نهادهای جامعه مدنی و البته قدرتمندترین آنها در ایران بله
شمار میآید .کارویژه ذاتی این نهاد ،فهم دین ،تب یغ و ترویج دیلن و اجلرای مناسل

آن

است که البته در شرایط خاص تاریخی ،ممکن است وظایف تاریخمندی بدانها اضافه کند.
مطرح میشوند .وجه اص ی متمایزکننده آنها این است که «کنش جمعلی» خلود را بلدون
اجبار و آمریت سیاسی سامان می دهند؛ ازاینرو ،مدنیت سازمانی مثل روحانیلت ،از یل
سو در گرو سیاسی نشدن و حفظ استقالل آن از حاکمیت سیاسی و از سوی دیگر ،حفلظ
ا تبار و کارآمدی آن در جامعه اسالمی است .بااینهمله ،در سلالهلای پل

از پیلروزی

شکوهمند انقالب اسالمی و ورود روحانیت به برخی از ارکان حکومت اسالمی ،بله وجله
مدنی این نهاد آسیب رسیده و از توانمندی آن در چنین حوزهای کاسته شلده اسلت .ایلن
مقاله بدون اینکه تأکیدی بر لزوم بازگشت روحانیت به کارکردهای سنتی خود داشته باشد
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نهادهای مدنی به نوان واحدهای تشکیل دهندة جامعه مدنی ،در مقابلل نهادهلای سیاسلی

و به حضور خود در حکومت اسالمی پایان بخشد ،تنها میکوشد وامل تق یلدهنده اقتدار
اجتما ی روحانیت را طی چند دهه اخیر تح یل کند .اینکه این وامل کدامانلد و چگونله
توانستهاند مدنیت این نهاد را تحتالشعاع قرار دهند ،پرسشهلایی اسلت کله ایلن مقالله
درصدد بررسی آنهاست.

کلیدواژهها :نظام سیاسی ،بحران اعتماد ،عرفی شدن ،پادگفتمان ،کارآمدی ،تغییر موقعیت.
* این مقاله مربوط است به همایش علمی «حوزه انقالبی؛ مسئولیتهای ملّی و فراملّی» که در پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی در اسفند  2931برگزار خواهد شد.
** دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی (.)forati129@yahoo.com
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 .1مقدمه

روحانیت ،نهادی است مدنی که بهتدریج در سالهای پس از پیسروزی انقسالس اسسالمی
برخی از مناصب دولتی را برعهده گرفته اسست .در واقس احسراز برخسی مناصسب سیاسسی
از سوی برخی روحانیان ،از وجهه مدنی آنان کاسته و بر سیاسی بسودن ایسن نهساد افسزوده
است .بیتردید این حضور ،واجد پیامدهای مثبت و منفیِ متعددی است کسه بایسد ارزیسابی
شود .در این مقاله ضمن برشمردن پارهای از نتسایج مثبست چنسین حضسوری ،مسیکوشسی
چالشهای کنونیِ وجهة مدنی روحانیت را ارزیابی دقیقتسری کنسی  .بسه همسین دلیسر در
این مقاله خواهی کوشید ضمن اشاره به چنین نتایجی ،به مه ترین این چالشهسا اشساره
نمایی .
 .2تصدیگری روحانیت و نتایج آن
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مروری بر تجربه چهار دهه اخیر حضور روحانیت در ارکان نظام اسالمی نشان مسیدهسد
حضور در ارکان مختلف حکومت اسالمی ،به نتایج و پیامدهای مختلفسی انجامیسده اسست
که توجه به آنها برای کسانی که به جامعهشناسی دیسن و نهساد متسولی آن عالقسه دارنسد،
اهمیت دوچندانی دارد .آسیبها و پیامسدهای چنسین حضسوری را مسیتسوان از منظرهسای
مختلفسسی بررسسسی کسسرد و آنهسسا را در آسسستانه آگسساهی روحانیسست نهسساد .بسسهرغسس وجسسود
چنین پیامدهایی ،هنوز ه به نظر میرسد شساید آفستهسای حضسور روحانیست در ارکسان
حکومت دینی ،کمتر از شرایطی که اگر او حضور نمییافست ،نبسود .بسه سسخنی دیگسر ،در
ارزیابی نتایج حضور روحانیت در قدرت الزم است فرض شود اگر او چنین حضسوری پیسدا
نمیکرد ،چه پیامدهایی بروز می کرد و میان پیامدهای حضور و عدم حضور آنان در سپهر
دولت ،چه تفاوتی رخ میداد .با وجود این ،اشساره بسه خسدمات متقابسر روحانیست و دولست
اسالمی در چند دهه اخیر میتواند در چش انداز مثبت ما بسه ایسن مقالسه اثرگساار باشسد و
مجموعه نهاد روحانیت را در حراست از این دستاوردها حساس تر نمایسد .ایسن دسستاوردها
عبارتاند از:
الف) نتایج مثبت حضور روحانیت در حاکمیت سیاسی
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( )2آشنایی حوزهها و روحانیت با عرصههای واقعی و مه زندگی اجتماعی و ارتقای آنان
در رویارویی واق بینانه با نیازها و مسائر؛
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( )1فراه شدن زمینهها و بسترهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای رشد حوزههای
علمیه و رها شدن حوزهها از فشارها و تنگناهای شدید سیاسی ،امنیتی و اقتصادی و آزاد
شدن بخش عظیمی از ظرفیت حوزهها که پیش از آن ،صرف مبارزه با این تنگناها میشد؛
( )9رونق کمّی و رشد کیفی پژوهش ،آموزش ،تبلیغات و انتشارات دینی و حوزوی و
فراه شدن مجال تبلیغ و آموزش معارف و احکام دینی در مراکز ،نهادها ،سازمانها و
دستگاههای مختلف و دسترسی روحانیت به تریبونها و رسانهها برای انجام رسالت دینی
خود؛
( )4توقف یا کند شدن جریان تحجّر و جمود در حوزههای علمیه و روندی که ادامه آن،
حوزههای علمیه را به وض کلیساهای قرون وسطی س به تعبیر امام راحر س منتهی
میساخت؛
( )5همسویی سیاستها و جهتگیریهای کلی نظام س بهویژه در بخش آموزشی ،فرهنگی
و تربیتی س با آنچه حوزهها در پی آناند و کمک شایان قدرت سیاسی به رشد و گسترش
اهداف روحانیت؛
( )1فراه شدن زمینههای مناسب برای ارتباط حوزهها و روحانیت با مراکز دینی ،علمی و
پژوهشی دیگر کشورها و بسط و گسترش نفوذ علمی حوزهها در خارج کشور؛
( )7ارائه یک نمونه موفق از «دینی شدن سیاست و قدرت سیاسی» در جهان که نماد
توفیق عملی و اثبات درستی اندیشه و تفکر حوزهها و روحانیت متعهد و آگاه شمرده
میشود و پ از چند صد سال چالش جهانی ،پیروزی مکتبی و فکری بسیار مهمی برای
دین و روحانیت تلقّی میگردد.
ب) نتایج مثبت حضور روحانیت در قدرت برای نظام اسالمی

( )2برخوردار شدن قدرت سیاسی از یک منب قوی مشروعیت با پشتوانهای ریشهدار،
فرهنگی و دینی در مواجهه با بحرانها و تنگناها؛
( )1پایانیافتن نسبی جدایی مردم از حاکمیت و قط ریشههای بیاعتمادی و بدبینی
جامعه به نظام سیاسی حاک ؛
( )9تبدیر تهدیدهای ملّی قدرت سیاسی به فرصتها و امکانات ،با تغییر موض اصولی
روحانیت درباره قدرت سیاسی حاک ؛
( )4ملّی و خودی شدن قدرت سیاسی و تأمین استقالل ،آزادی ،امنیت و ثبات آن؛
( )5استحکام و ثبات قدرت سیاسی با برخورداری از هدایت و نظارت عالی فقیهی عادل و
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مدبّر و پایان چالش دین و سیاست و نهادهای دینی و سیاسی در ایران.
موارد ذکرشده ،شمهای از خدمات متقابر روحانیت و دولت اسالمی است که در نگاهی
کلی ،داللت روشنی بر مثبت بودن ترابط این دو نهاد با ه طی دهههای اخیر داشته
است .به همین دلیر ،در این مقاله بدون اینکه در مقام بیان و ارزیابی چنین پیامدهایی
باش  ،میکوش تنها تأثیرات حضور روحانیت را در دولت اسالمی بر اقتدار مدنی آنان مورد
بررسی قرار ده  .مراد این مقاله از «دولت» نه صرفاً قوه مجریه ،بلکه چیزی اع از آن
است که از آن به «حاکمیت» یا «نظام سیاسی» تعبیر میکنند.
 .3مدنیت نهاد روحانیت و مشکالت آن

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 6941

05

اما آنچه در تحلیر نقش جدید روحانیت در ورود به ارکان مختلف قدرت اهمیت بسسیاری
دارد« ،مدنی» بودن آن است که تباری بلنسد و شسکوهمند در تساریخ تشسی دارد .ازایسنرو
میتوان گفت روحانیت پیش از آنکه نهادی سیاسی تلقی شود ،سازمانی مدنی است که بر
اساس یکی از نیازهای اصلی اجتماعی ،یعنی نیاز به دین شکر گرفته است .کارویژه اصیر
و ذاتی آن ،فه  ،تبلیغ و ترویج دین و اجرای مناسک آن است؛ البتسه ایسن نهساد وظسایف
موقعیتمندی همچون حضور در سپهر سیاست و ارکان قدرت دارد که بر اساس سسوان و
احوال مختلف تاریخی برای خود تعریف میکند و به حضور خود در عرصه سیاست قسب
و بسط میبخشد .نهادهای مدنی بهعنوان واحدهای تشکیر دهنده جامعه مدنی در مقابسر
نهادهای سیاسی همچون احزاس و گسروههسای سیاسسی مطسری مسیشسوند .وجسه اصسلی
متمایزکننده آنها این است که کنش جمعی خود را بدون اجبار و آمریت حاکمیت سیاسسی
سامان میدهند .ازاینرو ،مدنیت سازمانی چون روحانیت ،از یک سو در گرو سیاسی نشدن
و حفظ استقالل آن از دولت و از سوی دیگر ،حفظ اعتبار و کارآمدی آن در جامعه اسالمی
است .استقالل روحانیت از دولت ،نه بهمعنسای بیگسانگی و قطس ارتبساط بسا دولست ،بلکسه
بهمعنای فارغ بودن از آمریت سیاسی در ترتیبات درونی خویش است .سیاسی شسدن ایسن
نهاد بدان معناست که این نهاد به دولت یا قدرت سیاسی وابسسته (قاضسی )25 :2911 ،و بسه
نوعی از اقتدار سیاسی برخوردار باشد و بتواند در فرایند تصمی گیری ،از کاربرد مشروع زور
و اجبار بهرهمند گردد .افزون بر این« ،حفظ تنسوع» و «داوطلبانسه بسودن» دو شسرط الزم
برای مدنیت این نهاد است .مراد از تنوع ،وجود تکثر نهتنها در امور شکلی ،بلکسه در امسور
ماهوی مانند دریافت و تفسیر آموزههای دینی است .به سخنی دیگر ،برابری فرصت طری

دریافتهای متفاوت از آموزه های دینی ،شرط الزم برای حفظ مدنیت نهاد روحانیت است.
داوطلبانه بودن نیز ،ه دربساره عضسویت و پیوسستن و گسسستن بسه ایسن نهساد و هس در
کنشهای مربوط به ساماندهسی آن اسست .نهادهسای مسدنی خودسسامانانسد و دولست در
سامان دهی آنها هیچ نقشی ندارد .برایناساس ،هرگونه وضعیتی که به ویژگیهسای فسو
آسیب رساند ،بهعنوان آفت مدنیت نهاد روحانیت و کاهش کارایی آن قابر طری و بررسی
است.
الف) نظام سیاسی و استقالل روحانیت
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نخستین مسئلهای که بعد از انقالس اسالمی میتواند به عناصر مدنیت سسازمان روحانیست
خدشه وارد کند ،حضور روحانیت در ارکان قدرت اسست .ایسن حضسور مسیتوانسد اسستقالل
پیشگفته را تضعیف نماید و از اقتدار مدنی ایشان کاسته ،بر قدرت سیاسی آنهسا بیفزایسد.
ظاهراً استقالل نهاد روحانیت به معنایی که در مقدمه آمد ،مورد وفا همگان و طبعاً یکی
از افتخارات حوزههای شیعی درمقایسهبا روحانیت اهر سنت است که در انجام رسالتهای
دینی و اجتماعی آن نقش مهمی داشته است .بااینهمه« ،استقالل روحانیت» در شرایطی
که دولتی جائر حکمرانی میکرد ،مفهومی روشن داشت و روحانیت بر اساس انکار حقانیت
پادشاهان و عدم ورود به ساختار سیاسی آنان ،نهادی مستقر بسه شسمار مسیآمسد .میسزان
همکاری آنان با دولت جائر نیز بر اساس محدودیتهایی بود که آنان در درون نظریههای
فقهی تعریف کرده بودند .دولت در این نظریهها به اعتبار اینکه حاکمش بسدون اذن امسام
معصوم ،حتی با تکیه بر رأی مردم ،قدرت را بهدست گرفته است ،جائر است و به سه گروه
تقسی میشود )2( :سلطان شیعه یا جائر موافق؛ ( )1سلطان سسنی یسا جسائر مخسالف؛ ()9
سلطان کافر یا جائر کافر (انصاری.)71 :1 ،2911 ،
بر اساس این تفسیر ،حکومتها بهتب حاکمانشان در یک گروه بیشستر قسرار ندارنسد و
تفاوت در عقیده و عمر فرمانروایان ،هیچ تأثیری در مشروعیت آنها نخواهسد داشست .بسه
همین دلیر در عصر غیبت که عموماً روزگار دولتهای جور اسست ،بایسد «تقیسه زمانیسه»
پیشه کرد و روابط پیچیدهای با چنین دولتهایی برقرار نمود .حتی نظریه مشروطه کسه در
آرای میرزای نائینی بر اساس قاعده دف افسد به فاسد پایرفته شده بود نیز با اقتفسای بسر
جائر بودن حاک آن در آرای شیخ مرتضی انصاری مطری و سپ به نظریهای مسسلط در
دوره قاجار مبدل گردیده بود .اما با پیروزی انقسالس اسسالمی دولتسی بنسا شسد کسه الزامس ًا
نمیتوانست همچنان ذیر مفهوم جور باقی بماند؛ چراکه «فقیهان جام الشسرایط جانشسین
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امام معصوم در اجرای سیاسات و مسائر حکومتی و سایر امور مربسوط بسه امسام معصسوم،
بسسهجسسز جهسساد ابتسسدایی هسسستند» (امسسام خمینسسی .)449 :2 ، 2412 ،در واق س چسسون فقیهسسان
جام الشرایط به داللت مقبوله عمر بن حنظله از سوی امام معصوم بر والیت بسر مؤمنسان
منصوس شدهاند ،والیتی انتصابی دارند و نمیتوانند از جمله حاکمان جائر بسه شسمار آینسد.
این دولت که به تعبیر سنتیهای حوزه «حکومت شرعی» به شمار میرفست ،در وضسعیتی
قرار گرفت که دیگر روحانیت نمیتوانست بر اساس الگوهای پیشین به تنظی روابط خسود
با آن بپردازد؛ به همین دلیر ،مفهوم استقالل روحانیت از دولت در چنین وضعیتی ،نیازمند
تولید الگوی جدیدی برای تنظی این رابطه بود .شهید مطهری ترجی میداد روحانیت این
استقالل را حتی در حکومت اسالمی حفظ کند و همانند گاشته مسسلک ارشساد ،هسدایت،
نظارت و مبارزه با انحرافهای دولت و حکومت را در پیش گیرد .حتی او پیشنهاد میکرد
نهادی متصدی امر به معروف و نهی از منکر تأسی گردد تا بهطورمسستقر بسر عملکسرد
دولسست اسسسالمی نظسسارت نمایسسد؛ ازایسسنرو او دو گونسسه سیاسسسی شسسدن را بسسرای روحانیسست
نمیپسندید:
 .2سیاسی شدن بهمعنای عهدهداری پست دولتی است که این را به نوعی دون شأن
روحانی میدانست؛ ولی تحری نمیکرد و معتقد بود در شرایط مساوی تقدم با غیرروحانی
است (مطهری.)279 :2975 ،
 .1سیاسی بودن بهمعنای اثرپایری از آنچه در میان تودههای مردم میگارد ،آفتی
است که او از آن با عنوان «عوامزدگی» یاد میکرد و مجتهد غافر از مسائر روز را در
صف مردگان به شمار میآورد (همو.)31 :2974 ،
در واق شهید مطهری معتقد بود روحانیت در قبال مسائر اساسی جامعسه و سیاسست،
«مسئولیت» دارد و در شرایط برابر با دیگران ،نباید به تصدیگری بپردازد تا نقش رهبری
و هدایتگریاش در سایه استقاللش حفظ و استمرار یابد؛ امسا روحانیست بنسا بسه دالیلسی
بهتدریج در قدرت مشارکت جست و برخی از مسئولیتهای سیاسی را نیز برعهده گرفت و
حتی در ادواری از انقالس ،دولتمردان با تخصیص بودجههای دولتی ،به تقویت نهادهای
وابسته به حوزه علمیه پرداختند .برخی ،برقراری چنین تعامر و حمایستهسایی را از سسوی
دولت و حوزه ،نشانه پایان استقالل روحانیت س که بر تأمین امور مالی خود از وجوه مؤمنان
مبتنی بود س دانسته ،بدینگونه روحانیت شیعی را همانند اهسر سسنت« ،دولتسی» خواندنسد
(ر.ک :سالمتیان1115 :م) و پارهای از منتقدان نیز هدف دولت را از تجهیز افزونتر اقتصسادی
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روحانیت ،بهره گیری از شبکه گسترده اجتماعی روحانیت بسرای مقاصسد سیاسسی ،تحلیسر
نموده و سکوت گروههای فشار را در حوزههای علمیه نشانهای از ایسن تعامسر دانسستهانسد
(مزروعی1117 ،م) .در درون حوزه نیز کسسانی کسه نگسران اسستقالل حسوزههسای علمیسه از
دولتاند ،با مصرف بودجههای دولتی مخالفت ورزیده ،معتقدند« :حوزه باید در همه شئون،
از مرجعیت و مدیریت و مسائر مالی و مدرک تحصیلی نباید به بیرون از خود وابسته باشد
و یا هیچ شخص یا نهادی مجاز به دخالت در آن باشد» .این بدان معناست که «همه امور
حوزه ،باید در حوزه و از حوزه» باشد (یگانه )2911 ،و به هیچ عنوان به تعلقات دولت پیونسد
نخورد .حتی مرج بلندآوازهای چون آیتاهلل سید محمدرضا گلپایگانی در آخرین پیام خود،
ضمن تأکید بر لزوم حفظ جمهوری اسالمی «پاسداری از اسستقالل حسوزه و اداره آن زیسر
نظر مراج عظام را» مه ترین وصیت خود به حوزویان دانست .ایسن در حسالی اسست کسه
دولتمردان ،تصویب بودجه برای نهادهای وابسته به حوزه را منسافی اسستقالل روحانیست
ندانسته ،بلکه آن را برای حفظ کارآمدی این مؤسسات و دین ضروری دانستهاند .محمسود
احمدی نژاد نیز معتقد است مساعدت دولت ،خدشهای به استقالل روحانیت وارد نمیکنسد.
بااینهمه ،چنانکه حداد عادل ،رئی وقت مجل شورای اسالمی ،تأکید میکند «حس
استقالل روحانیت قبر از انقالس یک معنا داشت و بعسد از انقسالس معنسای دیگسر دارد» و
احتماالً «پ از سی سال به درک واق بینانهتری از مفهسوم اسستقالل حسوزههسای علمیسه
رسیده ای که در آن ،ه استقالل روحانیت ،حفظ و ه وظایف حکومت در کارهای دینی
روشن شده است» (حدادعادل .)2911 ،گرچه تأیید گفته حداد عادل ،اندکی زودهنگام است و
درک واق بینانه او برای بسیاری از حوزویان و دولستمسردان نسامفهوم اسست ،از محتسوای
بسیاری از گفتههای طرفین به نظر میرسد درک معنای استقالل روحانیت بر امسور ذیسر
مترتب است:
( )2روحانیت همواره باید بکوشسد از دولتسی شسدن حسوزههسای علمیسه در تمسام ابعساد
کارکردی و ساختاری خود بکاهد .از نظر مقام معظ رهبری «هسرک بسه سسمت دولتسی
کردن حوزههای علمیه حرکت کند ،به حوزههای علمیه خیانت کرده است؛ به خاطر اینکه
انسان یقین ندارد که همیشه دولتی مطمئن سسر کسار باشسد» (خامنسهای .)911 :2975 ،البتسه
دولتی نشدن روحانیت ،نه بهمعنای بیگانگی آن بسا دولست ،بلکسه بسهمعنسای رهسا شسدگی
روحانیت از آمریت سیاسی است .روحانیت میتواند از چهره عمومی دولت اسالمی ،حمایت
و حتی در آن مشارکت جوید؛ اما همواره چهره خصوصی آن را که به کسب ،حفظ و بسط
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قدرت میانجامد ،به نقد کشد تا به قول امام خمینی ،اگر نخستوزیر خواست پایش را کنار
بگاارد ،بتواند نقدش کند (امام خمینی.)251 :9 ،2974 ،
( )1روحانیت چون نقش پدری یا دستک نقش برادر بزرگتر را دارد ،بایسد از تبسدیر
شدن به یک جنای سیاسی ،حار کند و خود را حامی علنی جنای خاصی در کشسور معرفسی
ننماید و فضای حوزه را برای تصحی و نقد کلیه افکار و جریانهای سیاسی مفتسوی نگسه
دارد .تقلیریافتگی روحانیت به یک جنای یا جریان خسا ،،کسارویژههسای آن را در حسوزه
اخال و فرهنگ به محدودیت میبرد .شاید بنا به همین دالیر باشد که آیتاهلل مهسدوی
کنی از تبدیر شدن جامعه روحانیت مبارز تهران به یک حزس و به دنبسال آن اخسا مجسوز
قانونی از کمیسیون احزاس وزارت کشور ممانعت میکرد .از نظر او «روحانیست پسدر مسردم
است و نباید به گروه خاصی منحصر گردد .روحانیت بازوی رهبری و زیرمجموعه فقاهست
و والیت است و حزس و صنفی نیست و مادامی که در این حوزه باشد ،نیسازی بسه مجسوز
وزارت کشور ندارد» (مهدوی کنی« .)1 :2974 ،بخشی از حفظ استقالل حوزه به خسود حسوزه
برمیگردد؛ خود حوزه نباید اجازه دهد از طرفی بیش از حد سیاسی شود و از طسرف دیگسر
سیاستمداران از آن سوءاستفاده کنند؛ درغیراینصورت ،باید بیش از اینکه دولت را مقصسر
بدانی  ،حوزه را که اجازه سوءاستفاده میدهد ،مقصر قلمداد کنسی  .حسوزه بسرای حکومست
دینی ،ایدئولوژی دینی را تضمین میکند و آن را فراه میآورد؛ ولی اگر بیش از این حسد
درگیر شود ،موجب حساسیت میشود و کر دین را با خطر دولتی شدن مواجسه مسیکنسد»
(افروغ.)2911 ،
( )9اگر ظهور رقبای بدیلی چون مداحان ،ذاکران و روشنفکران ماهبی برای روحانیت
بتواند چالشی آشکار و پنهان بر سر رهبریِ ماهبی جامعه بیافریند و طبعاً اقتدار آنان را در
تفسیر و ترویج دین بسه مخساطره انسدازد ،همچنسین ممکسن اسست سیاسست دیسنگرایانسه
دولتمردان ،مخاطره نوی بیافریند و به لحاظی دیگر استقالل روحانیست را دچسار مشسکر
سازد .در مقاطعی از تاریخ انقالس اسالمی ممکن اسست بسسیاری از روحانیسان سرشسناس
حوزههای علمیه ق  ،از دولت اسالمی که دارای گرایش لیبرالی کمتری هسستند ،اسستقبال
کنند ،ولی در موقعیت دوگانهای به سر برنسد .از یسک سسو شسماری از آنسان ،دولست را بسه
پیگیری برنامه های ایدئولوژیک خود تشویق میکنند و از سوی دیگر ،نگسران آنانسد کسه
دولت برنامه های ماهبی خود را تحت کنترل کامر روحانیت پیش نبسرد و بسا تفسسیرهای
سیاستمدارانه از دین ،مشکالت دیگری برای روحانیت فراه آورد .بااینهمه ،همواره بایسد

ب) بحران اعتماد و تغییر الگوی مرجعیت

بدون تردید پیروزی انقالس اسالمی در ایران ،ابتدا موجب تقویت جایگاه ماهب و افزایش
مشروعیت اجتماعی روحانیون در جامعه شد .در سالهای پیش از انقالس ،بهویژه در فرجام
دلسردکننده نهضت مشروطیت ،روحانیت تنها گروهی بود که بیشترین لطمهها را متحمر
شد؛ ه به هدف از شرکت خود در مشروطه ،یعنی تقویت جامعه اسالمی و رهایی از ظل
نرسید و ه با ازدستدادن منزلت اجتماعی خود ،دوران تحقیرآمیزی را سپری کرد .با بسه
قدرت رسیدن رضاخان در سال  2914روحانیت وارد دورهای شد که معمسوالً روحانیسان از
آن به بدی یاد میکنند .پ از فرار رضا شاه و به قدرت رسیدن فرزندش ،شساید تنهسا در
دوره زعامت آیتاهلل بروجردی بود که روحانیت توانست به موقعیت بهتسری دسست یابسد و
فرصتی برای حضور دوباره خود دست و پا کند .با ورود امام خمینی بسه عرصسه سیاسست،
عمالً روحانیت بر سر آنچه مردم و نخبگان را رنجور میساخت ،با دولت درگیر شد و ایسن
میتوانست پ از سالهای مهجوریت ،واژگان دینی و تبعاً روحانیت را به کانون تحوالت
دعوت نماید .روحانیت نیز توانسته بود طی دهههای چهر و پنجاه ،افکار ماهبی را تقویت
کند و جوانان پرشوری را بهسوی مساجد بکشاند و همچنسانکسه مایکسر فیشسر و هنسری
مانسن میگویند ،به قرائتی نو از اسالم دست یابد که برای مسردم و جوانسانِ سرگشسته آن
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تأکید کرد که دولت در ایران ،عالیترین مرج تفسیرِ زندگی سیاسی مؤمنان نیست و این
مرجعیت در بیرون از آن ،یعنی حوزههای علمیه وجود دارد .به همین دلیر ،دولت در ایران
از اقتدار باالیی همچون دولت های مدرن و کاتولیک برخوردار نیست و نمیتواند مرجعیت
روحانیت را در تفسیر بشکند؛ اما ایدئولوژیک شدن دولت میتواند محسدودیتهسایی بسرای
روحانیت پدید آورد.
( )4عالقهمندی نظام سیاسی به ایجاد تحول در حوزههای علمیه ،در کنار حمایتهای
مالی از حوزهها ،نگرانیهای جدیدی بهویژه برای مراج و فضالی سنتی ق به وجود
آورده است .در واق آنچه امروزه از سوی نواندیشان حوزه «ضرورت» به شمار میآید ،از
نظر سنتگرایان حوزه« ،تهدید» شمرده میشود؛ البته اینان بیش از آنکه با اصر تحول
مخالفت ورزند ،با سیاسی شدن آن یا به تعبیر دیگر ،با گره خوردن مسئله تحول با
خواستههای بیرون از حوزه مخالفت میورزند .به همین دلیر ،آنان با هرچه حوزههای
علمیه را از نظ خودگردان خود و نیز شیوههای مرسوم و سنتیاش جدا سازد ،مخالفت و
آن را تهدیدی برای استقالل روحانیت تفسیر میکنند (عماد.)2911 ،
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دوره ،ایجاد معنا کند و به آنان بگوید چگونه رفتار کنند و چه راهی برای غلبه بر مشکالت
و بحرانهسا بیابنسد (فسوران .)542 :2977 ،بسدون تردیسد پاسسخ روحانیست در قبسال جریسان
غرسزدگی ،بازگشت به اسالم بود که از سوی روشسنفکران آن دوره ،همچسون آلاحمسد و
شریعتی نیز حمایت میشد .اقبال و امید مردم به ماهب ،موجب پیدایش انقالس اسسالمی
به رهبری روحانیت شد و این مسیتوانسست بسر مشسروعیت و افسزایش منزلست اجتمساعی
روحانیت بیفزاید .در واق وجود تمایر و گرایش مثبت مردم بود که مساهب را بسه «ارزش
مثبت» تبدیر کرد و مشروعیت اجتماعی روحسانیون را افسزایش داد (رفیس پسور-927 :2977 ،
 .)923بدین ترتیب ،روحانیت در فردای پیروزی انقالس ،پ از شصت سال تحقیر و انسزوا،
در جایی برتر نشست که تا آن زمان سابقه نداشت .حتی حوزههای علمیه به دلیر تربیست
افراد موفقی چون امام خمینی ،مطهری ،بهشستی و طالقسانی کسه از رهبسران و کسارگزاران
انقالس به شمار میآمدند ،بر دانشگاهها مقدم شد و علوم سنتی بر معسارف غربسی اولویست
یافت .همین امر سبب شد نسلی که عمدتاً تحصیالت جدید داشتند و از طبقسات متوسسط
شهری به شمار میآمدند ،به تجربه زیستن در حوزهها عالقهمند شوند؛ اما با عبور انقالس
از دهه شصت و پایان فضای معنویتگرای دفاع مقدس ،بسهتسدریج روحانیست دچسار افست
منزلت اجتماعی شد و تا حدودی جایگاه سابق خسویش را از دسست داد .نتسایج حاصسر در
یکی از پژوهشهای ملّی که به بررسی سنجش اعتقادات دینی در میان جوانان دانشگاهی
پرداخته است (مرجسایی )93 :2911 ،نشان میدهد بخش قابر توجهی از آنها دربساره جایگساه
برتر و ممتاز علمای دینی و نهاد روحانیت تردید دارند .در این بررسی بسیش از  15درصسد
پاسخگویان ،کلیت وجود روحانیت را در جامعه میپایرند ،اما در قرائت آنها ،روحانی مقدس
نیست و بر علمای علوم دیگر برتری ندارد و انحصاراً نیز تفسیر دین در اختیسار او نیسست.
افزون بر این ،این بررسی نشان میدهد  49/5درباره جایگاه روحانیت دیدگاه عرفیگرایانه
دارند؛ حال آنکه تنها  11/2درصد به جایگاه و منزلت روحانیت رویکسردی اصسالتگرایانسه
دارند.
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البته همچنانکه علیرضا شجاعی زند میگوید« :وقتی منزلت اجتماعی کنونی روحانیت
را با دوره اوجش در اوایر انقالس مقایسه مسیکنسی  ،بسه چنسین نتسایجی مسیرسسی ؛ واال
روحانیت کنونی ما در قیاس با روحانیت اهر سنت در ترکیه و حتی با روشنفکران داخلسی،
از پایگاه بهمراتب باالتری برخوردار است» (شجاعی زند .)39 :2911 ،بااینهمه ،افول منزلست
اجتماعی روحانیت در شرایط جدید قدرت ،واقعیتی است که به شسیوههسای مختلسف قابسر
سنجش است .امروزه نقشهای اجتماعی روحانیت ،جسزو نقسشهسای پرتقاضسا بسه شسمار
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نمیآید و ورودی افراد به حوزههای علمیه کاهش یافته است .نگساههسای غیرمحبستآمیسز
برخی از مردم به روحانیت نیز از این واقعیت حکایت دارد .ازاینرو باید پرسید :روحانیت بنا
به چه عواملی ،منزلت و جایگاه پیشین خود را ضعیفشده مییابسد اغلسب تحلیلگسران در
تحلیر این پدیده ،به درگیر شدن نهاد دین در سیاست و بهطورطبیعی از قداسست افتسادن
دارندگان نقشهای ماهبی ،یعنی روحانیان اشاره میکنند .اما به نظر میرسد فراتر از این
عامر باید به عوامر دیگری نیز توجه کرد:
یک ـ روحانیت و روند عرفی شدن
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شاید نخستین عامر ،فرایند عرفی شدن باشد که بهعنوان جریانی عمومی و جهانی ،فراتر
از خواست جامعه قرار دارد .عرفسی شسدن کسه بسه نسوعی بسر جسدایی دیسن از حکومست و
تقدسزدایی از امور تأکید میورزد ،از نقش دین کاسته و بر افت منزلت روحانیت اثر نهاده
است .البته این بدان معنا نیست که کشور ما در چرخه عرفی شدن قرار گرفته و آینده مسا،
گاشته غرس است .معموالً کسانی که به دین ،نگاهی مسیحی دارند ،تصور میکنند دیسن
هرچه از سیاست دور باشد ،مقدستر و آسمانیتر است و دوری از درگیریهای اجتمساعی،
آن را ناستر و خالصتر مینمایاند .از نظر آنان ،ذات امر قدسی با امر دنیسوی جمس شسدنی
نیست و هرگونه آمیختگی میان آنها ،به فروکاهی امر قدسی میانجامد .این تحلیر که در
تجربه مسیحیت رخ داده ،ذاتاً بسا اسسالم کسه نگساهی مستالئ بسه دیسن و دنیسا دارد ،سسرِ
ناسازگاری دارد؛ چراکه اسالم میکوشد دین را از دل دنیا تجلی بخشسد .ازایسنرو ،صسرف
درگیر شدن دین در امور دنیوی ،دستک در روایت اسالمی ،به قداستزدایسی یسا عرفسی
شدن آن نمیانجامد .بااینهمه ،فرایند عرفی شدن که تأثیری عام و جهانی دارد ،میتواند
در غیاس پارهای از عوامر ،دیدگاههای عرفیگرایانه را به دین و روحانیت تقویت کند و بر
افت و خیز منزلت حامالن دین بسیار اثرگاار باشد.
دو ـ روحانیت و بازی قدرت
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دومین عامر ،آمیزش روحانیت با قدرت است .آمیزش با قدرت معموالً آن معنویتی را کسه
در تلقی مسیحیان یا فضای ذهنی جامعه ما وجود دارد ،کساهش مسیدهسد .در فرهنسگ و
سنت ما کسی که به دنیای پیرامون خویش اعتنایی ندارد و در حاشسیه تحسوالت بسه سسر
میبرد ،مقدستر جلوه مینمایاند .درگیر شدن بسا دنیسا ،معنویست را زایسر یسا حفسظ آن را
دشوارتر می کند .انسانی که در متن است و بخواهد معنویت خویش را نیز حفظ کند ،بایسد
پیچیدهتر عمر نماید؛ بهویژه در شرایطی که تجربهای مسبو بسر عمسر خسویش نداشسته

سه ـ روحانیت و مسئله کارآمدی دولت

سومین عاملی که در ظهور این پدیده اثر مینهد ،پیوندی است که امروزه ناخواسته میسان
روحانیت و مسئله کارآمدی در جمهوری اسالمی برقرار شده است .روحانیت گرچه با تأخیر
به تشکیر حکومت اسالمی پرداخت ،تأکید و توجیه دینی بودن مبانی ،فرایند تصمی گیری
و خروجیهای آن ،بهناچار کارآمدی دین را با کارآمدی جمهوری اسالمی پیوند داد و خود
نیز عمالً در چنین پیوندی سهی گردید .حکومت اسالمی فراتر از مشروعیتی که در بساس
مبانی نظری خود از نصو ،دینی میستاند ،نیازمنسد کارآمسدی اسست تسا بسه مقبسولیتش
استمرار بخشد؛ ازاینرو ،مشروعیت و کارآمدی ،دو شرط اصلی بقای هر حکومت است که
بین آنها تعامر و ارتباط دوجانبه و مستقی وجود دارد .کارایی با بازده عملی نظام متسرادف
بوده ،منظور از آن ،نتیجهبخش بودن یک طری ،برنامه یسا سیاسست اسست (اخسوان کساظمی،
 .)53 :2919نظام سیاسی هنگامی کارایی دارد که بتوانسد وظسایفی را کسه بیشستر مسردم یسا
حکومتشوندگان از او متوق اند ،انجسام دهسد و وظیفسه اصسلی نظسام سیاسسی ،پشستیبانی
همهجانبه از زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،مادی و معنوی همسه شسهروندان اسست .در
واق پشتیبانی واقعی و عینیِ مشروعیت هر نظام ،وابسته به کارایی آن است .با این وصف
میتوان نتیجه گرفت که مشروعیت یک نظام سیاسی ،تنها به مدلر بودن مبانی فلسفی و
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باشد .بدون تردید روحانیت سالها و بلکه قرنهسا تجربسهای از ورود بسه عرصسه عمسومی
زنسسدگی اجتمسساعی را پشسست سسسر ننهسساده بسسود و یسسکبسساره کوشسسید همسساهنگی معنویسست و
سیاستورزی را در جمهوری اسالمی تجربه کند و این میتوانست تقدس و معنویتگرایی
آنان را تحت الشعاع قرار دهد .بااینهمه ،نباید نتیجه گرفت که روحانیت در براینسد چنسین
حادثهای از قدرت فاصله گیرد ،بلکه نیازمند بازسازی الگسوی رفتساری خسویش در عرصسه
قدرت است « .این پدیده علر مختلفی دارد و یکی از آنها ،زمختی چهره سیاست یا بسازی
قدرت است که چهره لطیف دین و روحانیت را پوشسانده اسست .بسازی سیاسست و قسدرت،
لطافت ندارد و روی سرکشی را آشکار میسسازد .بسیگمسان حتسی بسا شسال اخسال هس
نمیتوان بهآسانی این روی سرکش را رام کرد؛ بهویژه آنکه عرصسه سیاسست در جامعسه و
تاریخ ایران از ضوابط روشنی پیروی نمیکند .ساحتهای اجتماعی نتوانسته رنگ مطلوس
اخالقی به خود گیرد و طبیعی است سیاسست در ایسن بسستر ،بسا همسان زمختسی خسود در
سرزمین معرفت و مباحث لطیف نظری گام مینهد و اخال مسردم را سیاسسی مسیکنسد»
(تاجیک.)21 :2911 ،
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 .)3 :2911لیپست که احتماالً نخستین کسی باشد که بهطورخا ،رابطه میان مشروعیت و
کارایی را تجزیه و تحلیر کرده است ،کارایی را عملکرد واقعی حکومت یا بسرآورده شسدن
کارویژههای اساسی حکومت از سوی نظام تعریف مسیکنسد ( s.mlipset:political man,the
 social bacis of politics, p.77به نقر از :اخوان کاظمی .)2919 ،دولتی که با مشکر کارآمسدی
دست و پنجه نرم میکند ،همواره نمیتواند با اتکا بر مبانی مشروعیتآفرین نظریاش ،به
تداوم حیات خویش امیدوار باشد؛ ازاینرو کارآمسدی ،هس منبس مشسروعیت اسست و هس
مشروعیتزا و ه مایه تقویت آن .این مشروعیت کسه بیشستر خصسلت اجتمساعی دارد تسا
نظری و فلسفی ،به ما توضی می دهد که اعتبار و حجیت حکومتهای دینی نیسز هنگسام
ظهور یا تشدید ناکارآمدی مورد تردید قرار می گیرد .گرچه کارآمسدی در حکومست دینسی،
شرط اصلی و حیاتی وجود مشروعیت بسه شسمار نمسی آیسد و ممکسن اسست کارآمسدتسرین
حکومتها نیز اگر مبنای مشروعیت خود را از طریقی که دین تعیین میکند حاصر نکرده
باشد ،نامشروع (غاصب) قلمداد گردد (اخوان کساظمی ،)11-11 :2919 ،بسااینهمسه ،مقبولیست
عامه حکومت های دینی نیز بسته به کارآمدی آن است .کارآمدی کسه در نظریسه سیاسسی
اسالم نیز میتوان از آن به «مشروعیت ثانویه» تعبیر کرد ،آنچنان اهمیت دارد که رسول
در حدیث مشهور «الملک یبقی مس الکفسر و الیبقسی مس الظلس » بسدان اشساره
خدا
میفرماید .این روایت حکایت از آن دارد که چهبسا حکومتی کافر ،یعنی نامشروع باشد ،اما
به دلیر عدالتورزی پایدار بماند .البته آنچه در تعامر مشروعیت و کارآمدی در جمهسوری
اسالمی اهمیت بیشتری مییابد ،آن است که متولیان اصلی این دولست ،یعنسی روحانیسان،
فضای چنین تعاملی را دینی میکنند و برای حر پارهای از مسائر فراروی نظسام ،از دیسن
بهره میبرند و این میتواند اعتبار آنان را به میزان کارآمدی دولتها قب و بسط دهد.
چهار ـ بنیادگرا شدن پارهای از روحانیت
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چهارمین عامر به نگاه بنیادگرایانه پارهای از روحانیان در قسدرت و خسارج از آن ،در قبسال
واقعیتهای پیرامونی بازمی گردد که ممکن است پایگاه اجتماعی روحانیست را بسهویسژه در
میان طبقات متوسط شهری تضعیف کند .گاه انسدکی از روحانیسان در برابسر مسسائلی کسه
نیازمند تحول است ،مقاومت میورزند و ناخودآگاه خود را در مقابسر اقشسار و گسروههسای
تحولخواه قرار میدهند .چنین تقابلی در جامعهای در حال گاار ،ممکن است روحانیست را
به نهادی تقلیر دهد که از وضعیت موجود محافظست مسیکنسد .محافظستگرایسی دینسی،

پدیدهای است که در سسالهسای اخیسر در درون حسوزههسای علمیسه تقویست شسده اسست.
محافظتگرایان حوزه معتقدند میراث اسالمی بهرغ همه تحوالتی که طی این دورانهسا
روی داده ،بدون اشکال است و وظیفه فرد مسلمان اکنون این است کسه بسه محافظست از
ایسسن میسسراث بپسسردازد و مسسان هرگونسسه تعسسرض بسسه آن شسسود (ر.ک :محسسدثی .)2915 ،گرچسسه
محافظتگرایی دینی در ذات خویش مفید است ،آنگاه که عمومیت یابد و بر مدار مصال
دولت اسالمی نچرخد ،ممکن است با غیریتسازیهایی که تولید مینمایسد ،دیگسران را از
نهاد روحانیت جدا کند و دوگانگیهای موجود را به تقابرهای سیاسی تبدیر سازد.
پنج ـ روحانیت و تغییر موقعیت

اقتدار مدنی روحانیت و چالشهای نوین آن

پنجمین عامر به انتقال روحانیت از موض اپوزیسیون به پوزیسیون (دولت) در سسالهسای
پ از انقالس بازمیگردد .بیگمان اقتدار و محبوبیت گاشته روحانیت ،مرهون چیزی بود
که او نداشت و آن «قدرت» بود .درقدرتنبودن که در بسسیاری از مواقس بسه نقسد قسدرت
میانجامید ،بر مردمی که همواره از ساختارهای موجود قدرت آسیب میبینند ،خوشسایندتر
است .در چنین شرایطی میتوان خواستهها ،آرمانها و انتظار مردم را هدایت و با آنسان در
نقد اوضاع حاک ابراز همدردی کرد؛ درحالیکه در موض دولت نشستن و از جایگاه قدرت
پیروز با مردم سخن گفتن ،ناخواسته بخشی از محبوبیت پیشین را تقلیر میدهسد و ایسن،
هزینهای است که روحانیت بنا به آنچه تکلیف خود میداند ،پرداخته و از تبعسات آن آگساه
است .در شرایط درقدرتبودن ،روحانیت ،پیش از آنکه پرسشگر باشد ،پاسخدهنده اسست و
باید در خصو ،کر جریان زندگی سیاسی ،پاسخ مناسب بجوید و برای هر مشسکلی ،راه
حلی بیابد .بااینهمه ،چون کلیت روحانیت در قسدرت بسه سسر نمسیبسرد ،تحیسر روحانیست
درمقایسهبا سالهای قبر از انقالس بیشتر شده است و نمیداند از قدرت سیاسی دفاع کند
یا به نقد آن نیز بپردازد .در واق نوسان روحانیت بین نهاد مدنی و نهساد سیاسسی ،شسرایط
ویژهای برای او فراه آورده که جم بین وفا داری و انتقاد از قدرت را بر او دشسوار کسرده
است .چنین وضعیتی ممکن است موجب تولید رفتاری دوگانه یسا برخسوردی طسردآمیسز از
سوی دیگران شود؛ ازاینرو باید همواره پرسید :آیا راهی برای احسراز نقسشهسای دوگانسه
روحانیت در عرصه سیاستورزی وجود دارد یا نه برخی معتقدنسد روحانیست در وضسعیتی
میانه ،از یک سو با توجیه و تبیین مقاصد حکومت اسالمی از قدرت سیاسی ،دفاع کند و از
سوی دیگر با رویکرد دفاع از حقو مردم بر قدرت نظارت نماید (درایتی .)2911 ،این دیدگاه
که در ترابط میان روحانیت و قدرت ،منتقد دو نظریه «بیگانه بودن روحانیست و قسدرت» و
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«اینهمانیدیدن روحانیت و قدرت» است ،میکوشد راهی میانه بجویسد تسا روحانیست بسه
ایفای نقش های تاریخی و جدید خود بپردازد .بااینهمسه ،چسون روحانیست تجربسه چنسین
مسیری را نیند وخته و فرهنگ سیاسی کشورمان از ظهور چنین وضعیتی حمایت نمیکند،
اتخاذ راه میانه ،اندکی هزینهبر و نیازمند گار زمان است« .گرچه امروزه همه روحانیست در
قدرت مشارکت ندارد و برخی از آنها نیز همان موض اپوزیسیون را حفظ کردهاند ،اما مردم
به این دستهبندی های درون سازمان روحانیت توجه نمیکننسد و همسه آنهسا را در موضس
پوزیسیون (دولت) میدانند .آنها پوزیسیون را تنها کسانی نمیدانند کسه سسمتی رسسمی و
مشخص دارنسد ،بلکسه هسرک را کسه مسداف حکومست و نظسام ببیننسد ،آن را در موضس
پوزیسیون تفسیر میکنند .بسیاری از روحانیسونی کسه از نظسام اسسالمی دفساع مسیکننسد،
حقو بگیر دولت نیستند؛ اما بهلحاظ دفاعی که میکنند ،در چنین جایگاهی قرار میگیرند.
روحانیونی که منتقد دولتاند ،بسیار ک اند و تاکنون بهعنوان یک جریسان متمسایز خسود را
معرفی نکردهاند تا بتوانند در باور مردم ایجاد تردید کنند» (شجاعی زند .)39 :2911 ،ازاینرو،
روحانیت باید راهی بجوید تا نقش مدنی خود ،یعنی نظارت بر قدرت را از دسست ندهسد و
درعینحال با دفاع از کلیت و اصر نظام اسالمی ،بسر کارآمسدی آن بیفزایسد .بسااینهمسه،
همواره روحانیت باید بداند که او در اقامه دین و برپایی حکومت اسالمی ،طریقیست دارد و
هنگام بهقدرترسیدن باید انتقادهای دیگران را بهگرمی بپایرد .اساساً الزمه حضور فعال و
مستقی روحانیت در قدرت ،نقدهایی است که دامنگیر حضور و عملکرد آنان میشود و این
به مسئولیت پایری روحانیت اختصا ،ندارد« .قرآن در بساس یهسود و نصسارا مسیفرمایسد:
«اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ ُُوِ الََّّن ِ»(توبسه .)92:اینهسا علمسای خودشسان را
میپرستیدند .در مجام روایی ما ،در نور الثقلین ،تفسیر برهان و المیزان عالمه طباطبسائی
ه هست که صحابی از امام باقر میپرسد که :آیا علمای آنها واقعاً امرشان میکردند
که ما را بپرستید حضرت در جواس میفرمایند :نه ،آنها هیچوقت به مردم نمیگفتنسد کسه
شما ما را بپرستید و اگر ه میگفتند ،مردم آنها را نمیپرستیدند .صحابی میپرسسد پس
چطور قرآن این نسبت را به آنها می دهد حضرت در جواس میفرمایند :یعنی با روحانیون
خود همان معاملهای را می کردند که فقط انسان با خدا باید بکند ،آن اینکه فقط خداسست
که الیسئر عما یفعر است» (ملکیان.)211 :2911 ،
شش ـ روحانیت و تولید پادگفتمان
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مییابد و فراتر از تودههای مردمی ،در میان نخبگان و گروههای سیاسی بازنمایی میکند،
پادگفتمانیهایی است که بخشی از روحانیت بهصورت نقی مند در قبال جریانهای
فکری و سیاسی جامعه تولید میکند .روحانیت در سالهای پیش از انقالس ،خالق گفتمانی
فراگیر و دینی بود که همه جریانهای فکری و سیاسی را تحت تأثیر خود قرار میداد و
بهصورت پیشرو عمر میکرد .پیشتازی او در فضای فکری آن روز جامعه ،به وی فرصتی
میداد تا تمام تحوالت فکری را از فضای ماورای دین ،خارج و همه را در گفتمان فراگیر
دینی مستقر سازد؛ اما امروزه بنا به علر متعددی نقش پیشتازی روحانیت در ایجاد گفتمان
تقلیر یافته و در قبال جریانهای فکری جامعه ،هویت نقیضی پیدا کرده است .در واق
بیشتر روحانیت چش به راه است تا گفتمان جدیدی به راه افتد ،در جامعه نفوذ کند و
خطری متوجه کیان ماهب و روحانیت بیافریند ،آنگاه موض نقیضی اتخاذ و بدینگونه
پادگفتمان جدیدی تولید کند .بیگمان کسانی که پادگفتمان تولید میکنند و از ایجاد
گفتمان ناتوان میمانند ،به رویارویی ناخواسته با دیگر جریانهای فکری کشیده و در
حاشیه تحوالت مستقر میشوند .امروزه بهطورپیوسته گفتمانهای مسلط جهانی تولید و
بازتولید میشوند و ضمن تضعیف هویتهای بومی ،به خلق هویتهای جدید و کاذس
دست مییابند .این گفتمانها که بیرخصت به حری اندیشه و حیات ما راه مییابند،
نیازمند تولید گفتمانی رقیب و هویتبخش از سوی حامالن و مفسران دین است تا
پیشتازی را به روحانیت بازگرداند و این ،نیازمند بررسی وضعیت کنونی تفکر اجتماعی و
فلسفی در حوزههای علمیه و نیز علر کاهش و بیرغبتی طالس و روحانیان به مسائر
چالشبرانگیز است.
هفت ـ هجمه دشمنان انقالب علیه روحانیت

عامر مه دیگری که نباید بهسادگی از کنار آن گاشت و بهجد به نقش آن در کاهش
منزلت اجتماعی روحانیت توجه کرد ،هجمه قوی تبلیغات دشمنان و مخالفان حکومت
دینی در ایران است که در سط گستردهای صورت میپایرد .گاشته از مسئله عرفیسازی
که فرایندی جهانی است و میکوشد موقعیت و نقش دین را در روابط اجتماعی انسانها
کاهش دهد و روایت منفی قرون وسطایی را از دین ترویج کند و آن را بر ادیان دیگر ،از
جمله اسالم تعمی دهد ،تبلیغات وسیعی از سوی طیف وسیعی از مخالفان داخلی و خارجی
روحانیت نیز صورت میگیرد تا مردم و نخبگان جامعه را از اقامه یا تداوم حکومتهای
دینی ناامید سازد .تأثیر اینگونه تبلیغات سوء آنقدر قوی است که گاهی برخی از
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«ملبّسین حوزوی» نیز از ظاهر و سیمای خویش ،ارزیابی و برداشتی منفی دارند« .تحلیر
محتوای پیامهای مراکز اطالعرسانی بیگانه به زبان فارسی ،نشاندهنده عالقه اجانب به
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی ایران و قدرت یافتن حکومتی سکوالر و وابسته در این
سرزمین است .آنان کوشش میکنند تا از اسالم و روحانیت چهرهای کدر و قرون وسطایی
ترسی کنند و حکومت دینی را مغایر دموکراسی و مداف استبداد معرفی کنند .پیوستن
برخی روشنفکران غرسزده به این رسانهها و آشنایی آنان با حساسیتهای اجتماعی ،زمینه
را برای توفیق نسبی مراکز اطالعرسانی ماکور مساعد میکند .در نتیجه ،تهاج فرهنگی
امروزه برخی از مردم نسبت به انقالس اسالمی و مدیران ارشد جامعه و حکومت دینی
بدگمان و بیاعتماد شدهاند» (زرهانی .)213-211:2914 ،این موضوع نشان میدهد روحانیت،
منتقدان و مخالفان جدیدی یافته که با سنخ مخالفان گاشتهاش تفاوت بسیار دارند .در
سالهای پیش از انقالس ،معموالً کسانی که بنا به دالیر متعددی چون مارکسیس بودن
با اسالم مخالف بودند ،ناخواسته به رویارویی با روحانیت کشیده میشدند؛ اما امروزه
مخالفان روحانیت در قالب گروههای متعددی صورت میگیرد؛ از جمله:
افراد و گروههایی که در سالهای اولیه انقالس از قدرت حاف یا منزوی شدهاند
(مصبای یزدی.)211 :2911 ،
افراد و گروههایی که حامی دولتهای سکوالرند و حضور روحانیت را مخر
دستاوردهای آن میدانند.
کسانی که حضور روحانیت در قدرت را دون شئون او میدانند و خواستار بازگشت او
به درون فضای سنتی حوزه هستند.
کسانی که برحسب تحلیر دینشناسان مدرن ،از جمله امیر دورکی  ،کارکرد مثبتی
برای نهاد دین در عصر مدرن ترسی نمیکنند .امروزه دین س که در وضعیت سنتی روابط
مکانیکی افراد را به ه متصر مینمود س جای خود را به نهادهای مدنی در وضعیت
ارگانیک سپرده است .در واق از منظر دورکی  ،نهاد دین همانند آسانبارهای شهرهای
قدی است که کارکرد مثبتی داشته و ه اکنون فاقد کارکرد شده است.
به غیر از این چهار گروه ،افراد و دستههای دیگری نیز وجود دارند که بنا به دالیر
مختلف با حضور دین و روحانیت در جریان زندگی سیاسی مخالفت میورزند؛ اما آنچه به
رویکرد آنها قوّت میبخشد ،تبلیغات وسی جهانی است که میکوشد نظام اسالمی را
ناتوان کند و آن را مقهور فرایند جهانی عرفیسازی نماید.

.
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هرچند اکثر روحانیان و علمای دین با اخال ،و سادهزیستی در میان مردم زندگی
میکنند و از وجاهت مقبولی نزد آنان برخوردارند ،پیروزی انقالس ،زمینهای فراه آورد تا
پارهای از روحانیان به شیوهای از زندگی روی آورند که در اصطالی خروج از «زی
طلبگی» به شمار میآید .زی که بهمعنای پوشش یا شعار است ،به چیزی اشاره دارد که
روحانیت بهواسطه آن در انجام رسالتش توفیق مییابد و طبعاً خروج از آن ،او را ناکام
میگرداند .اما آنچه در اینجا اهمیت مییابد آن است که :معیار زی طلبگی در ارتباط با
قدرت چیست و چه نسبتی با شرایط فراغت از قدرت دارد بدون تردید تأکید بر رعایت
زی طلبگی ،نه بهمعنای بازگشت به گاشته و عدم بهرهمندی از امکاناتی است که عموم
مردم از آنها استفاده میکنند ،بلکه بهمعنای زندگی در روزگار جدید و دوری از دو چیز
است که در کلمات امام خمینی در دو مفهوم دیگر بازتاس یافته است :زی متعارف (امام
خمینی )29-21 :21 ،2917 ،و تشریفات و تجمالت (همان .)49-41 :23 ،مراد از خروج از زی
متعارف ،چنانکه ایشان در سخن دیگری توضی میدهد ،انجام هر عملی است که دون
شأن طبقه روحانیت است (همان .)949-941 :11 ،شأن در اینجا ،نه چیزی ثابت و ایستا ،که
مفهومی است پویا و تاریخمند که در هر دورهای بنا بر ذهنیت ساختهشده میان مردم و
روحانیت و نیز قب و بسط امکانات و طبعاً درجه توسعهیافتگی جامعه بازتولید میشود.
این ،بدان معناست که زی متعارف در وضعیتهای سنتی و پیشاصنعتی و نیز صنعتی،
مفهومی متغیر مییابد و برحسب تغییرات عمومی جامعه ،متحول میشود .به همین دلیر
امروزه ترویج این ایده که روحانی باید نان و پنیر یا پوست خربزه بخورد ،به سر آمده و
روحانیت باید در شرایطی زندگی کند که معدل مردم در آن زندگی میکنند .اینکه
روحانیت در گاشته به علت فقر عامالبلوای جامعه در شرایط سختی به سر میبرد و با
پارسایی فراوان از کیان اسالم دفاع میکرد ،ارزشی ماندگار است که همواره میتوان به
آن افتخار کرد؛ اما توصیه به تکرار آن در شرایطی که عموم مردم بهطورنسبی خوس
زندگی میکنند ،ممکن است او را از انجام رسالتهایش بازدارد .بههرحال ،آیا وجود
روحانیای که واجد امکانات اولیه زندگی است و بهلحاظ مالی ،دستی بهسوی مردم دراز
نمیکند و نیاز مستمندی را برطرف میسازد ،بهتر است یا روحانیای که به انتظار وجوه
شرعی یا مساعدت بازاریان مینشیند و بدینگونه خود را عوامزده میکند و حریتش را به
پای تودههای مردم ذب مینماید این چیزی است که باید در جامعه فرهنگسازی شود و
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ذهنیت عموم مردم از نحوه تعیّش روحانیت بازسازی گردد .ازاینرو ،عبور از زی متعار ِ
ف
هر دوره را عرف مشخص میسازد .برای نمونه ،امروزه داشتن خانهای متوسط و ساده و
وسیله نقلیهای ارزانقیمت ،زندگی متعارف میانگین ایرانیان است و عبور از آن ،خروج از
زی طلبگی و نشانهای از دنیازدگی روحانیان است و این نیز برخاسته از نحوه زیستن اهر
عل و هادیان دین است که چنین الزاماتی را بر روحانیت تحمیر میسازد .به همین دلیر
در جامعه ما بهرغ اینکه ثروت به دارندگان آن ،شوکت و بزرگی میبخشد ،درباره
روحانیت ،آفت به شمار میآید و روحانی باید از هر آنچه برای او دلبستگی فراه میآورد،
دوری کند تا همه آنچه را بهدست آورده است ،از دست ندهد.
من به سه خودم هیچ نگرانی ندارم راج به انقالس ،انقالس راه خودش را پیدا کرده و به
پیش میرود و بستگی به هیچک

ه ندارد .این انقالس س ان شاء اهلل س محفوظ میماند و

آسیبی از خارج به او نخواهد رسید؛ لکن آن چیزی که انسان را قدری نگران میکند ،دو تا
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مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است .یک مطلب اینکه من خوف این را دارم
که ...مبادا خدای ناخواسته بهواسطه بعضی از اعمالی که از بعضی از این روحانیون و
معممین صادر میشود ،این موجب این بشود که یک وقت یک سستی در روحانیت پیدا
بشود ،یکی قضیه اینکه از آن زی روحانیت و زی طلبگی بوده است .اگر ما خارج بشوی ...
خوف این است که یک شکستی به روحانیت بخورد و شکست به روحانیت ،شکست به
اسالم است ... .من خوف این را دارم که آنها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت
بروند و ما برای خاطر اینکه خودمان مهاس نبودی  ،به جهن (همان.)29-21 :

تشریفات یا رویآوری به تجمالت ،دومین معیاری است که جنبه آفتپایری روحانیت
را در دوره کنسسونی بازنمسسایی مسسیکنسسد .بسسدون تردیسسد مشسسارکت در قسسدرت ،شسسوکتآور و
تجمرآفرین است و دارنده آن را به رعایت الزامات ناخواستهای مجبور میسازد .فردی که
در سلسلهمراتب قدرت سیاسی قرار میگیرد ،ناگزیر بر ماشین گرانقیمت سوار مسیشسود،
رئی دفتر و دم و دستگاهی به راه میاندازد و با بهرهمندی از حقو باال ،به زندگی ساده
و معمولی خود پایان میدهد و این میتواند با ذات روحانیت کسه معمسوالً روابطسی بسدون
واسطه با مردم دارد و اشرافی زندگی نمیکند ،مغایرت داشسته باشسد .گرچسه رعایست ایسن
الزامات برای معدودی از مسئوالن درجه اول نظام اسالمی ،ضروری و حتسی خسروج از آن
ناممکن به نظر میآید ،اما تعمی آن به دیگر روحانیونی که تحت فشار آن الزامات به سسر
نمیبرند ،خطرآفرین است .به تعبیر امام خمینی «تشسریفات کسه زیساد شسد ،محتسوا کنسار
میرود .وقتی ساختمانها ،ماشینها و دم و دستگاهها زیاد شود ،موجب میشود بنیه فقهی

اسالم صدمه ببیند ... .این تشریفات اسباس آن میشسود کسه روحانیست شکسست بخسورد»
(همان.)49-41 :23 ،
 .4نتیجه
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برایند گفتوگوهای ما در این مقاله نشان داد روحانیت بهعنوان قدرتمندترین نهاد مدنی
در ایران ،همواره باید اقتدار اجتماعی خویش را حفظ کند و حتی در روند عرفیسازی
جهانی بسط دهد تا بدینگونه بتواند از برج و باروی اسالم حراست نماید .بااینهمه ،حضور
بهنسبت گسترده او در ارکان مختلف حکومت دینی ،به مدنیت او خدشه زده و اقتدار
پیشین او را تحتالشعاع قرار داده است .پیوند خوردن سازمان روحانیت به درآمدهای
دولتی از یک سو ،و نیز مالحظات ارکان قدرت درباره محتوا و صورت سازمان روحانیت از
سوی دیگر ،میتواند از اقتدار مدنی روحانیت بکاهد و بدینگونه وجه انتقادی و سازنده او
را که بخشی از تراث انقالبیاش به شمار میرفت ،تضعیف نماید .البته تغییر موقعیت او در
چنین سالهایی میتواند محصول عوامر دیگری جز قدرت سیاسی باشد ،اما تجمی آنها
در وضعیت کنونی حوزه توانسته است منزلت مدنی آنها را پایین آورد؛ به همین دلیر
روحانیت باید به امور زیر آراسته گردد:
ضمن آگاهی از چنین مسائلی ،راهی بیابد تا ه از اقتدار مدنیاش نکاهد و ه
درباره آنچه در حکومت دینی میگارد ،بیتفاوت نماند و این نیازمند تبیین الگو و مدلی
است که باید ترسی شود.
سازمانها و نهادهای متولی و فعال در حوزههای علمیه بکوشند نظریهای را که
مستند به ادله درونفقهی از یک سو و نیز مستظهر به تجارس تاریخی روحانیت از سوی
دیگر است ،تبیین و آنها را به مدلی کار آمد تبدیر کنند.
نهاد روحانیت باید مؤسسهای با عنوان «مطالعات روحانیت» راهاندازی کند و با
مطالعه دقیق رخدادها و تحوالت سازمان سیاست (دولت) و نهاد فرهنگ (حوزههای
علمیه) به بررسی خروجی و ورودی این داده پرداخته ،مان بروز برخی آسیبها به نهاد
خود شود.
افزون بر این ،حضور روحانیت در سپهر سیاست و اجتماع نیز باید مبتنی بر اصول
ذیر قرار گیرد:
ـ حضور مسئوالنه :روحانیان میتوانند در سیاست و دولت حضور یابند ،اما نباید حضور

.

14

سال بیستم /شماره هشتاد  /زمستان 6941

55

مسئوالنه خود را در صحنه سیاسی و مدیریت کشور ،تا مرز قدرتطلبی و نزاع بر سر
تقسی قدرت و سهمیهبندی سیاسی تنزل دهند.
ـ بازنماندن از رسالت اصلي :مه ترین رسالت نهاد روحانیت و حوزههای علمیه،
شناخت و تبیین اسالم است و این رسالت نباید تحتالشعاع مالحظات قدرت سیاسی
قرار گیرد.
ـ حضور سالم :کسانی که در نهاد روحانیت در مسند قدرت حضور دارند ،الزم است در
عمر به این مسئولیت ،با سعه صدر و تدبیر الزم ،از روشهایی که چهبسا اصر سخن
و ح مسئولیتخواهی و خدمتگزاری آنان را ک رنگ میکند ،بهشدت بپرهیزند و
خود را از رفتاری شخصی و صنفی که بوی اقتدارگرایی و قدرتطلبی میدهد ،دوری
کنند.
ـ نقدپذيري و پاسخگويي :هیچ قشری از جمله روحانیت و هسیچ جریسانی نمسیتوانسد و
نباید فقط به حضور و مشارکت خود در نظام اسالمی و مدیریتهسای گسسترده کشسور
بیندیشد ،بدون آنکه به همان نسبت خود را پاسخگو بداند و بسه همسان نسسبت از نقسد
منتقدان دلسسوز اسستقبال کنسد و تحمسر خسردهگیسریهسا و حتسی بهانسهجسوییهسا و
عقدهگشاییهای کسانی را که از آغاز میانهای با انقالس اسالمی نداشتهاند یا در ادامسه
مناف نامشروع آنان به خطر افتاده یا تأمین نشده ،داشته باشد.
ـ خودنقادي :شرط حضور در مسئولیتها ،فقط تحمر شنیدن حرف مخالف و نقد
نیست ،بلکه آمادگی برای پایرش قولی و عملی و تالش برای اصالی وض نیز
میباشد.
ـ مدارا با مخالفان و منتقدان :بیشک اقتدار حاکمان و مدیران بهویژه روحانیت در
خاموش کردن صدای منتقدان نیست .آنان باید اقتدار و نفوذ کلمه خود را ابزاری برای
استقبال بیشتر از نقدها و پرسشها سازند و به اتکای خاستگاه دینی و پایگاه اجتماعی
و قدرت سیاسی و پیشینه تاریخی و انقالبی خود ،در جایگاه حمایت از منتقدان و
ناصحان خیرخواه ،چه روحانی و چه غیر آن برآیند و همواره راه حصول اقتدار واقعی را
در فروتنی و پایرش انتقاد و اصالی کاستیها بجویند.
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