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  روحانيت سياسى  - شناسى اجتماعى جريان

  ∗∗∗∗زارع حسين فخر سيد

  چكيده
اجتماعى ايران از جمله نيازهای مبرم نسل كنونى است،  -درك صحيح از تحوالت سياسى

. يابد افق شود ضرورتى دوچندان مى اين مقصد زمانى كه با پيوندهای دينى آحاد جامعه هم
ن يكـى از اقشـار عنـوا جا كه در دوران شكوهمند انقالب اسالمى، روحانيت ايران به از آن

شـوند،  های دينى، علمى، سياسى و اجتماعى قلمـداد مى متخصص و معمار جامعه در زمينه
های فكـری درون ايـن سـازمان كـه در سرنوشـت نظـام سياسـى اجتمـاعى  شك جريان بى

تری نسـبت بـه مسـائل مختلـف جامعـه و نـوع  آفرين بوده، موجـب شـناخت صـحيح نقش
اگرچـه شـناخت دقيـق و . اسـى و اجتمـاعى خواهـد شـدمواجهه با رخدادهای علمـى، سي

طور دقيـق و كامـل ميسـر نيسـت؛ زيـرا ايـن  های فكـری بـه بينانه از اين جريان روايت واقع
مكتوبى نيستند كه بتـوان بـه توصـيف كامـل آنهـا پرداخـت، بلكـه  ولها دارای اص جريان

. انـد عمـل نشـان دادهال فرايندی هستند كه در برابر تحوالت و رويدادهای گونـاگون عكس
های علميۀ ايران  های فكری روحانيت كنونى در حوزه توان جريان البته، با قدری تسامح مى

های مزبور را از پنج منظر مورد  اين مقاله جريان. شناسى كرد های مختلفى گونه را از زاويه
بـه   الزم .انـد بررسى قرار داده است كه هر يك از منظرها خود دارای تكثرهای گوناگونى

های برشمرده شده در مقاله، و  ذكر است به جهت روشن نبودن دقيق تمامى زوايای جريان
هـا خـودداری  همچنين جهت رعايت اختصار، از ذكر نام افراد فعال در هر يـك از جريان

  . شده و تنها به توصيف اصول فكری و رويكردهای اساسى آنها بسنده شده است
  ها  واژه كليد

    . های علميه سى، روحانى، روحانيت، تكثرها، حوزهشنا جريان
                                                        

                                faryadfakhr@gmail.comعضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ∗
سياسـي   -هـاي فكـري    جريـان «اين مقاله حاصـل طـرح   ؛ 20/03/1392 :تاريخ تأييد  25/01/1392: تاريخ پذيرش

المي قم انجام گرفته اجتماعي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس -است كه با اعتبار مركز مطالعات فرهنگي » روحانيت
 .است

  فصلنامه
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  مقدمه

ای طـوالنى در  روحانيت و در رأس آن مرجعيت، نهادی فرهنگى اجتماعى اسـت كـه پيشـينه
جهان تشيع دارد كه چهار وظيفۀ عمدo پژوهش، آمـوزش، تبليـغ و اجـرای شـريعت و ديـن را 

رو  نون بـا تحـوالت گونـاگونى روبـهخود تـاك  گيری اين نهاد، از تاريخ شكل. دار است عهده
ــه تــدريج در صــورت ــوده كــه ايــن تحــوالت ب اش تأثيرگذاشــته و  بندی ســازمان اجتمــاعى ب

سـاختار اجتمـاعى روحانيـت كـه در . های مختلف شده است العمل ها و عكس گرايش موجب
مشخصـى شـكل گرفتـه، در   شناسـانۀ اجتمـاعى درون گفتمان دينى و بر مبنای نگرش معرفت

بخشى آحـاد جامعـه در برابـر اسـتعمار  ران انقالب اسالمى ايران شكل بارزتری در آگاهىدو
جهت كه روحانيون، از طرفى رهبران جامعـه  خارجى و استبداد داخلى به خود گرفت و از آن

گيری آنان در  شك، جهت شوند، بى حامالن و مفسران دين نيز قلمداد مىعنوان  و از سويى به
روحانيـت . تأثيرگذار بوده و هسـت -های گوناگون  در قالب جريان -معه های جا گيری جهت

شيعه به لحاظ آزادی عمل، پيوندهای مستحكم با تودo مردم، اسـتقالل اقتصـادی و سياسـى و 
ــط ــواره در خ ــردم، هم ــى م ــزينش طبيع ــرأس واكنش  گ ــا  ال ــارويى ب ــاعى در روي ــای اجتم ه

پيونـدهای سـاختاری ايـن سـازمان بـا . اسـت های فرهنگى و سياسى در جامعه بوده ناهنجاری
ای و بـه  های زيرشـاخه بندی نهادهای اجتماعى جامعه و تأثيرات متقابل آنهـا موجـب صـورت

  . سياسى شده است -های مختلف اجتماعى گيری جريان عبارت ديگر، شكل
آن كه نسبت   های گوناگون درون سازمانى روحانيت به جهت گيری روشن است كه جبهه

هـای  های سياسى، اجتماعى و فرهنگى نقش متغير مستقل دارد احتمال بـروز واكنش ريانبه ج
هـای اساسـى  با حفظ آرمان رو، اين مختلف نسبت به شرايط زمانى و مكانى وجود داشته و از

رو كـه اوالً، افـراد انسـانى بـه حسـب  توان شاهد بود؛ از اين مختلفى را مى  گيری دينى، موضع
بـر مبنـای  -كـه انسـان  د شخصيتى متفاوت يا حتى متعارض دارند و ثانياً، اينطبيعت خود ابعا

بنـابراين، ممكـن اسـت در طـول زمـان . شخصـيتى سـيال و متحـرك دارد -حركت جوهری 
  . رفتارهای خود را تغيير داده و يا خود بازتابى از تناقضات يا مواجهات مختلف اجتماعى شود

پديد و بـدون ديرينـۀ آكادميـك اسـت، ولـى تعبيـر و ، اصطالحى نو»شناسى جريان«كلمۀ 
ای فنـى و علمـى دارد و آثـار علمـى و تحقيقـاتى در مراكـز  های فكری پيشـينه كاربرد جريان

های فكری، انجام گرفتـه  شناسى و شناخت جريان علمى از سوی انديشمندان در حوزo جريان

	��،: �כ(و تدوين و ارائه شده است ��تـوان گفـت كـه منظـور از  تسـامح مى ، اما با انـدكى)�

ای  جا، پديدo تاريخى و سياسى است كه با خصلت جريانى يعنـى پديـده شناسى در اين جريان
كه از يك تاريخ و دورo معين آغاز شده، عينيت يافته و در مـدت يـا دورo مشـخص و معينـى 
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��כ���، א��ـ�� �ـא(استمرار داشته و جاری بوده و به پايان رسيده يا ادامه دارد ���: ��و يـا بـه  )
گيری، معرفـى موسسـان و  از شناخت منظومه و گفتمان، چگونگى شـكل  تعبير ديگر، عبارت

هــای فكــری، فرهنگــى، سياســى و اقتصــادی اســت  هــای علمــى و تأثيرگــذار در گروه چهره
��$#א"،  ! ��(%: &�(.  

تلفى كـه در جامعـه بـروز های مخ ها و عموما انديشه ها، تشكل گيری جريان با رشد و شكل
شناسـى  پـای آن انجـام شـود و موضـوع جريان  بـه  شناسانه نيز بايد پـا  يابد، مطالعات جريان مى
هـا،  های توليـد ايـن جريان يك ضرورت روزگار معاصر تلقى شود تا با تبيـين شـبكهعنوان  به

رورت، دربـارo ايـن ضـ. شناسـى آن بپـردازد ها و عملكردها، به نقد و بررسـى و آسيب فعاليت
وار  دار و شبكه آفرينى چون نهاد روحانيت كه پيوندهای ريشه ساز و حركت های انديشه جريان

شود؛ اما متأسفانه جز مطالعاتى پراكنده و ضمنى، چندان  با آحاد جامعه دارد بيشتر احساس مى
بـه كليـت هـا اغلـب  ايـن آثـار و پژوهش. ادبيات مكتوبى در اين زمينه به انجام نرسيده اسـت

و به طور ضمنى به تحليـل و بررسـى عملكـرد و    های سياسى و فرهنگى جامعه پرداخته جريان
، 1برخى از اين آثار رويكـردی كـامًال سياسـى دارنـد. اند نقش نهاد حوزه و روحانيت پرداخته

ــه جريان ــاظر ب ــه خيزش 2هــای فرهنگــى و ضــد فرهنگــى برخــى ن ــد و برخــى ديگــر ب هــا و  ان
اند  ای كه از ميان آنها، پديدo انقالب اسالمى رشد يافت پرداخته بى و سياسىهای مذه حركت

های  ، برخى ديگر نيز به بررسى جريان3دهند ای را مورد تحليل قرار مى ساله و مقطع خاص سى
، 5نهايت برخى ديگر تنها يك جريان خاص و در 4اند فرهنگى پس از انقالب اسالمى پرداخته

، اما از اين ميان جز تعداد اندكى 6اند روحانيت را بررسى و تحليل كرده يا يكى از وجوه تكثر
يك جريان تأثيرگذار و تنها جمعيت آماری تحقيـق عنوان  ، نهاد روحانيت را به7ها از پژوهش

  . رسد اين مطالعه كوتاه گامى در اين مسير باشد اند كه به نظر مى مورد بررسى قرار نداده
                                                        

  .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ، تهرانشناس
 سیاس
 در ایران جریان )1388(مانند اثر دارابي، علي، . 1
 .موسسه حكمت نوين اسالمي: ، قمها شناس
 ضد فرهنگ جریان )1389(پناه، عبدالحسين،  مانند اثر خسرو. 2

پژوهشگاه فرهنگ : ، چاپ چهارم، تهرانهای مذهبی سیاس
 ایران ها و سازمان جریان) 1382( مانند اثر جعفريان، رسول،. 3
 .و انديشه اسالمي

 .انتشارات باز: ، تهرانشناس
 فرهنگ
 بعد از انقالب اسالم
 ایران جریان) 1384(مانند اثر ميرسليم، سيد مصطفي، . 4

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و : ، تهرانشناس
 چپ در ایران جریان) 1387(مانند اثر احمدي حاجيكاليي، حميد، . 5
 .انديشة اسالمي

اين اثر نهاد روحانيت را . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: ، قمروحانیت و تجدد) 1389(مانند اثر فراتي، عبدالوهاب، . 6
 .دهد در تعامل با غرب و تجدد مورد بحث قرار مي

پنـاه،   پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمي و خسـرو     :  ، قـم روحانیـت و سیاسـت) 1390(وهاب، مانند اثر فراتـي، عبـدال  . 7
  .موسسه فرهنگي حكمت نوين اسالمي: ، قمشناس
 فکری ایران معاصر جریان) 1388(عبدالحسين، 
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شود كه آگاه از دانـش ديـن بـوده و مشـى  مطالعه به كسى اطالق مىنيز، در اين » روحانى«
طلبگى خود را در كسوت حوزوی، در حد مناسب و مطلـوبى حفـظ كـرده باشـد و كـاركرد 

هـای دينـى در جهـت تحقـق عينـِى ديـن در سـطوح  هـا و ارزش اش تبيين و تبليـغ آموزه ذاتى
فقط منحصر به كسى است كه ملبس بـه  بنابراين، منظور ما از روحانى نه. مختلف جامعه است

هـای نفسـانى  رغم خواهش و نه كسى كه به معنای واقعى روحانى است كه به  لباس روحانيت
دارد؛ اگرچه اينها حد مطلـوب و الزم يـك  مى در جهت فهم درست دين و عمل به آن گام بر

گفتـه  الك پيششناختى با فراغت ارزشـى، همـان مـ ای جريان روحانى است، اما برای مطالعه
  . كافى است

شناسى در يك مطالعه مد نظر قرار مـى گيـرد، نخسـت توقـع و تبـادر  وقتى بحث از جريان
شناسـى  ای از جامعه شناسـى سياسـى كـه شـاخه ذهن مخاطب اين اسـت كـه در دانـش جامعه


��* כ	)'، : �כ(يكى از علوم اجتماعى است عنوان  به���فرينى، آ و به پيدايى، تطور، نقش )�% :%
شـود؛  هـای سياسـى مـى پـردازد، چـه تحليلـى از آن ارائـه مى ساختار و بنيادهای فكری گروه

گيـری از  شك نيازمنـد وام چراكه در جريان شناسى، عمدo مباحث معطوف به اين حوزه و بى
های سياسى، نقـش،  جريان  بردن به تكوين، خيزش و حركت اصوالً برای پى. اين دانش است

كاركردهای آنها بر سطوح مختلف فردی، جمعـى و سـاختاری و نهـادی بايـد از  آثار و نتايج

ש���+، : �כ(شناسى سياسى مدد گرفت  جامعه��، اما در اين مطالعه گرچـه از ايـن منظـر نيـز )�

در واقع، چـون نسـبت روحانيـت بـا . تر ازآن است كه ذكر شد غافل نيستيم، اما بحث گسترده
های تحليـل و كشـف معرفـت  ، رويكردهای آنان با دانش و روشهای سياسى گرايش وقايع و

دينى، چگونگى مواجهه با مدرنيته و تجدد و مسائل دنيـای جديـد، تـرابط آنهـا بـا جمهـوری 
شود، اين  اسالمى، تعامل با اهل سنت و توجه به امر سياسى و نسبت آن با سياست، بررسى مى

ی مختلفى را مد نظر قرار داده و روحانيـت فعـال در ها و از جمله تكثرها تواند زمينه مطالعه مى
ترين  كــه بــه اصــلى بنــدی كنــد؛ ضــمن اين های گونــاگون طبقه هــای علميــه را در ســنخ حوزه

  . ها نيز توجه الزم را خواهد داشت های فعلى حوزه مشكالت و آسيب
تشـيع،  های اجتماعى و فرهنگى در تـاريخ اسـالم و در واقع، از آنجا كه بسياری از حركت

رو  اند، از ايـن ها بوده ها و جريان كنندo حركت بر عهدo نهاد روحانيت بوده و اين نهاد، هدايت
گران نيز از منظرهای مختلف به شناخت، بررسى و تكثربنـدی ايـن قشـر  پژوهشگران و تحليل

درون اند تا به كشف روابط اين قشر با ديگر اقشار جامعه و نوع تأثيرگـذاری آنهـا در  پرداخته
  . جامعه بپردازند

ها و اَشكال مختلفى همچون توصيف، تبيين، تحليـل، تفسـير،  ، گونه»شناخت«جا كه  از آن
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شناسى دارد، نخست در اين تحقيق بايد مشخص شـود مـراد از شـناخت،   شناسى و پيشينه سنخ
ای تمـام ايـن  چيست؟ اگرچه ممكن اسـت در چنـين مطالعـه» جريان شناسى«در كلمۀ تركيبى

نظر باشد، اما در اين جستار كوتـاه تـالش بـر ايـن اسـت كـه تنهـا توصـيفى از  ها مد شناسايى
های فكری رايج در حوزo علميۀ معاصر  ها، جريان های طيف ها و همانندی ها، اشتراك ويژگى

تـرين هـدف در ايـن تحقيـق شـناخت و توصـيفى كلـى از  مهمرو،  ايـن از. نظر قرار گيـرد مد
 -در سـه دهـۀ اخيـر -ايج در حوزo علميۀ پس از پيدايش انقالب اسـالمى های فكری ر جريان

تـوان بـدون در نظـر داشـتن پيشـينه و خاسـتگاه  ای را نمى و انديشـه  اگر چه هيچ جريان. است
اش مورد مطالعه قـرار داد، امـا از آنجـا كـه ايـن نوشـتار مـوَجز در پـى تبيـين و تحليـل  اصلى

حسـب  هـای گونـاگون و بـه ست، به توصيف آنهـا در طيفهای مختلف ني های جريان انديشه
  . ای اين سه دهه بسنده شده است های انديشه های آنها با پديده ترابط و تعامل

اين مقاله حاصل يك مطالعۀ علمى روشمند است كه با مشاركت و همكاری پژوهشـگران 
های ايشان در طى  هگيری از ديدگا اجتماعى و سياسى به روش كيفى و با بهره حوزوی و علوم

رسد، اجرا شده و تجميع نظرات افراد شاخص در هـر  های مختلف كه مفيد به نظر مى مصاحبه
گيـری از مصـاحبۀ عميـق و نيـز بررسـى اسـنادی  های سازمان روحانيت، با بهره يك از جريان

  . انجام شده است
چـرا كـه  د؛گى داركننـد هـدايتخاصـيت بيش  عميق، رويكرد پژوهشگر كما ۀمصاحبدر 

 oآزادی كـاملى در ادارشـود و پژوهشـگر از سوی او پيشـنهاد مىعميق  ۀموضوع مورد مصاحب
هـايش از آزادی كامـل برخـوردار  همان طور كه مصاحبه شونده نيـز در پاسـخ ،مصاحبه دارد

گـر تـالش  پژوهش كه در اينجا عمدتاً بر فرد متمركز است، مصاحبه عميق،تكنيك در . است
بـرای . ای كيفـى تحليـل كنـد پنهان مصاحبه را مشاهده كرده و آن را به شيوه كند محتوای مى

نـوع داليـل از پژوهشگر در پـى آن اسـت كـه  - ها برای يافتن انگيزه -در اين پژوهش  ،نمونه
چيزهـايى كـه از دور يـا  ۀهمـ و شـود آگـاهبـا موضـوعات متفـاوت  مصاحبه شـونده رويكرد

 ؛شـود مـىنامـا تنهـا بـه همـين امـر بسـنده  ؛نظـر بگيـردرا در  نزديك به موضوع مربوط است
تـا  رانـد سوی هدف خود مى كننده مصاحبه شونده را به بيش هدايت ای كما پژوهشگر با شيوه

  . شود آگاه و اظهاراتش ها و نظرات او در هنگام انتخاب از تداعى
فـر از افـراد ن 60ها ابتدا با تشـكيل جلسـات كارشناسـى مشـورتى،  برای انجام اين مصاحبه

كوشـش شـده . نفر برای مصـاحبۀ ژرفـايى انتخـاب شـدند 20نهايت  گزينش و از بين آنها در
هـای   ای باشد كه از همۀ جريان  گونه آيند، به حساب مى توزيع اين افراد كه از فضالی حوزه به

ب افراد بنابراين، انتخا. های حوزه باشند حوزوی حضور داشته و نمونۀ نمايانى از كلّيت جريان
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صـورت  هـا، افـراد مـورد مصـاحبه بـه شناسى جريان مصاحبه شونده اتفاقى نبوده، بلكه با گونه
ای با نظر اكثريت تيم پژوهشگر، بين مراكز حـوزوی توزيـع شـده اسـت و بـرای انجـام   خوشه

ساخت يافته يا هـدايت شـده تـدوين شـد و بـرای پرهيـز از  نامۀ نيمه مصاحبه ابتدا يك پرسش
 -مند مصـاحبه شـوندگان  افزون بر توزيع هدف -ری و رعايت اصل فراغت ارزشى سونگ يك

نيز به ارادo جمعى واگذار شد و مصاحبه توسـط تعـدادی از كارشناسـان علـوم   انجام مصاحبه
اجتماعى با تحصيالت عالى حوزوی انجام پذيرفت و حاصل آن با مسـتندات مكتـوب ديگـر 

گيری  تر انجام شده، با بهره های ديگری است كه پيش كه حاصل مطالعات و محتوای مصاحبه
  . بندی شد از روش تحليل محتوای كيفى استخراج و دسته

بـا روش كيفـى اجـرا شـده،  -بنا به ماهيت موضـوع  -از آنجا كه پژوهش به لحاظ روشى 
و  های ارزشى را در پرانتز قـرار داده گروه پژوهشى تالش كرد تا آگاهانه در حد امكان، سويه

  .نگرش علمى را جايگزين كند
شناسى بـا توجـه بـه پيچيـدگى مسـائل حـوزه و   تذكار اين نكته الزم است كه چون جريان

های مختلـف انجـام گرفتـه،  تنوعات فكری، اجتماعى و سياسى تنظيم شده و بر حسب مالك
خـى مصـاديق بنابراين بر. طرد متقابل برخوردار نيست   های مختلف ارايه شده، از ويژگى  گونه

های مختلف در چند گونه قرار بگيرنـد و بـه جهـت تـداخل معيارهـا و   ممكن است از حيثيت
. رو شويم كه در دو يـا چنـد جريـان شـناورند ها، با افرادی روبه  شناسى جريان های گونه مؤلفه

  . ای برخوردار است  شناسى موجود از ويژگى شبكه   روی، گونه اين از
ها و عملكردهــای قشــر  هــای اجتمــاعى حاصــل انديشــه ه جريانروشــن اســت از آنجــا كــ

در يك مطالعه جريان شناسى، به لحاظ منابع انسانى، عناصـر  رو، اين متخصص جامعه است از
پردازان و  كننده چندان نقش مهمى نداشته و تنهـا متكـى بـه دو گـروه بـا اهميـت نظريـه توزيع

  . ايم شارحان بوده

  ها تكثرها و منظر

ترين آنها پنج تكثـر مهـم  های علميه جريان دارد، عمده تكثرهای مختلفى كه در حوزه از ميان
هـا و مناقشـات در ميـان روحـانيون و طـالب شـده  است كه از درون، منشاء بسياری از تفاوت

  :است
مانند اقبال (های اجتماعى پيشين دارند  تكثرهايى كه ريشه در رخدادهای علمى و انديشه. 1

   ؛...)معرفت دينى، تعامل با اهل سنت وآنان در كشف 
   تكثرهايى كه برخاسته از مواجهۀ روحانيت با مدرنيته و مسائل دنيای جديد است؛. 2
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  . تكثرهايى كه برخاسته از توجه به امر سياسى است. 3
  . تكثرهايى كه برآمده از ترابط روحانيت با جمهوری اسالمى است. 4
  . های علميه است صنفى روحانيت و حوزه تكثرهايى كه برآمده از مسائل. 5

  روحانيت و معرفت دينى و مذهبى: منظر اول

هـای علميـه دارنـد و  نخستين منظر شامل تكثرهايى است كه پيشينه و تباری در گذشـتۀ حوزه
كنـد، ايـن تكثرهـا از  خيز، حوزويان را از درون دچار تكثر مى نقاط مناقشهعنوان  اكنون نيز به

شـود؛ يكـى  بحـث اسـت، امـا در اينجـا تنهـا بـه دو جنبـۀ مهـم آن اشـاره مىچند جهت قابل 
شناسى معرفت دينى و منطـق فهـم ديـن و ديگـری در  بندی روحانيت به لحاظ نوع روش سنخ

  .نوع تعامل آنان با اهل سنت

 منطق فهم دين. 1

شناسـى  و منسجم برای كشف قضايا و روش  هم پيوسته ای به مراد از منطق فهم دين، سامانه
دانش كاربرد رهيافت معرفتـى امتزاجـى بـه ديـن، در واقع منطق فهم دين . معرفت دينى است

اسـت  شناسـى معرفـت دينـى هاى آن و سنجش و آسـيب ها و آموزه براى كشف و فهم گزاره
��אכ�2،  1שא/، .-�: �כ(� :3-&3�(.  

ه ايـن مسـئله و توان موضع و نگـرش روحانيـت بـ های علميه، مى در وضعيت كنونِى حوزه
  :شناختى آنان را ذيل سه گروه صورت بندی كرد شيوo كشف قضايای دينى و روش معرفت

  معتقدان به منبع عقل و نقل در كشف معرفت دينى) الف

اعتقـاد  -بـه عنـوان منبـع كشـف ديـن -گروه زيادی از روحانيون به هماهنگى عقل و نقـل
بى و عقل تجريـدی و عقـل اشـراقى را در اين گروه عقل نظری، عقل عملى، عقل تجر. دارند

وسـيلۀ  كه تعـارض ميـان احاديـث را بـه دانند و معتقدند همچنان كشف معرفت دينى مؤثر مى
دهـيم، الزم اسـت همـين  تعادل و تراجيح، عام و خاص و مطلق و مقيد مورد ارزيابى قرار مـى

، عقل، نزد اين گروه، نه تنها رو از اين. كار گيريم شيوه را به هنگام تعارض ميان عقل و نقل به
  . در كشف موضوعات بلكه در كشف احكام نيز كارگر است

  استناد محدود عقل) ب

گروهى ديگر از حوزويان، عقل را در يك محدودo خاص به رسميت شناخته و خطـوط و 
در بـارo فراتـر از آن   دهنـد و عقـل را از داوری های عقلى قـرار مى حدودی را فراروی داوری

داند، به اعتبـار  كه عقل نظری را مستند به بديهيات مى اين گروه ضمن آن. كنند د منع مىحدو
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  .ای از جزئيات و اعتبار عقل عرفى در كشف موضوعات معتقدند عقل عملى در كشف پاره
تفاوت اين گروه با گروه قبل، آن است كه گروه قبل، تحميل هيچ محدوديتى را بـر عقـل 

داند؛ و لكن اين گـروه از  دوديتى را كه برای عقل باشد، ذاتِى آن مىپذيرد و هرگونه مح نمى
  .كنند عقل استفادo كالمى و جدلى مى

شايد بتوان گفت قائلين به اين دو گفتمان، بـه عنـوان متـدولوژی منسـجم، شـاكلۀ اساسـى 
  .دهد تفكر حوزه و روحانيت را تشكيل مى

  معتقدين به عقل استنباطى) ج

ای را بپذيرند بـرای اسـتنباط  گونه داوری قائل نبوده و اگر داوری هيچ اين گروه برای عقل
دار اسـتنباط از نقـل اسـت بـه  كه عهده باشد؛ در واقع در اين مرتبه، عقل به دليل اين از نقل مى

��$א41א��א، : �כ(شود  عنوان عقل استنباطى از آن ياد مىاين گروه از روحانيون، . )�%��؛ 
��5כא1، 
بـه عبـارتى . دهند، اما عقل برای آنها منبع كشف ديـن نيسـت ر نقل، به عقل نيز بها مىافزون ب

ديگر، آنان عقل پيشينى و عقل منبعى مستقل از نقل را قبول ندارند و از آن تنها به عنوان ابزار 
» فلسـفه شـدن اسـالمى«كـه در پـى تأسـيس  ايـن گـروه . كنند پسينى ما بعدااليمان استفاده مى

ز ميراث دانشى مسلمانان يعنى فلسفۀ مال صدرا، منطـق ارسـطويى و اصـول فقـه گـذر هستند ا
  .كنند و به جز فقِه ترميم شده، دانش ديگری از ميراث قبل را قبول ندارند مى

   )گرايانه گرايانه يا نقل جريان ايمان(معتقدان به منبع نقل ) د

مقـدار از عقـل پسـينى را هـم قبـول  اند، اين اين گروه از روحانيون، كه به اخباريان موسوم
برخى از آنان، عالوه بر روش نقلى، رويكردی نقلـى دارنـد و . ندارند و به شدت نقل محورند

اين گروه تنها مدلول مطابقى اخبـار و احاديـث را قبـول .آيند به اصطالح، اخباری به شمار مى
  .بند نيستند آن پای التزامى های  ولدارند و به مدل

های  يعنى به مدل. از اخباريان، روش نقلى دارند اما رويكرد آنان اصولى استبرخى ديگر 
كنند، اما عقل مورد اشاره آنهـا  های عقلى توجه مى روايات معتقدند و به برخى داللت التزامى 

توجه و دفاع برخى از آنان به بديهيات عقل نظری، از سر مماشـات . گشايد گره از مشكل نمى
ای هـم  عـده. انگارنـد مـى غير دينىبرخى از آنان، استفاده از برهان را عملى است، و يا اينكه 

كنند، نه به معنای توجه به غير نقل بلكه به معنای كوبيـدن فلسـفه  كه از علم كالم نيز دفاع مى
مندی از روايات اسالمى، ادعای متكلمينى كه رويكرد فلسفى دارند را  آنان حتى با بهره. است

 ،های دنيای جديـد دغدغهتوجه به  بىوجه اشتراك هر دو گروه آن است كه . دكشن به نقد مى
  .كنند مشكالت كنونى جهان اسالم، فلسفۀ مالصدرا و عرفان ابن عربى است تصور مى
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  )شناسى معرفت دينى و منطق فهم دين بندی جريان روحانيت به لحاظ روش تقسيم( 
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  حضور حداكثري عقل) 1  گرايان قلع) 1
عقل (منبعيت عقل و نقل  )2

 - نظري مستند به بديهيات

عقل عملي در برخي 
عقل عرفي تنها  -جزئيات

  )در كشف موضوعات

  انديش باز هاي   سنتي) 1
 هاي نو انديش سنتي) 3

آنان كه دنياي مدرن برايشان ) 3
  .مسئله نيست

  
  
  

  گرايان نقل) 2

  معتقدان به عقل مؤمنانه  )1

  
  گرايان ياخبار.2

كساني كه اكتفا به نقل را با رويكرد  )1
 ،در واقع. كنند اخباري دنبال مي

 شانرويكردو ، عقلي آنها روش
  .است اخباري

كساني كه روش اخباري و رويكرد . 2
خواهند   افرادي كه مي. اصولي دارند

  .جاي فلسفه احيا كنند هكالم را ب

  عامل با اهل سنتت. 2

تقسـيم كـرده، » تقريبـى«و » واليتـى«ازجمله مسائلى كه روحانيت كنـونى را بـه دو گـروه 
شايد بتوان گفت در باب تقريـب اديـان و مـذاهب چنـدان مخالفـت . سنت است  تعامل با اهل

 ها و جدی در ميان علما و روحانيون وجود ندارد؛ زيرا آنان به لوازم مخالفت يا معانـدت فرقـه
بينند و آن را  ها مترتب نمى گونه تقريب اند؛ اما برخى ثمرo عملى بر اين مذاهب يا اديان واقف

داننـد، امـا مهمتـرين عــاملى كـه سـبب شـده تــا  های شــيعى مى نشـينى از خواسـته سـبب عقب
گرايانه در حوزo رشد پيدا نكند كوتاه آمدن از برخى اصول و مبـانى شـيعى  رويكردی تقريب

شـود و حوزويـان ايـن را در نهايـت، يـك خسـارت  سته يا ناخواسـته اظهـار مىاست كه خوا
  .دانند مذهبى مى

ورزنـد صـيانت از  تاكيـد مـى» كالم خـالف«برخى از مراجع تقليد و نيز بدنۀ حوزه، كه بر 
را يـك رونـد  مرزهای اعتقادی تشيع را وظيفـه خـود دانسـته و تقريـب بـين مـذاهب اسـالمى 

ها و نمادهايى كه حاكى از وحدت مذهبى باشـد  به همين دليل با مناسبت .انگارند انحرافى مى
خود به دو رويكرد تقسيم  ،در عين حال گروه واليتى. ورزند مخالفت مى» هفتۀ وحدت«مانند 

صـورت  پذيرد و ديگری كه به يكى رويكرد افراطى، كه به هيچ وجه تقريب را نمى: شوند مى
چه در اليۀ زير قرار گرفته و بخاطر شرايط موجود و حمايـت اين گروه اگر. پذيرد حداقلى مى
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پردازند اما همواره مترصد بوده تـا هـر  حاكميت از جريان مقابل، كمتر به ابراز عقايد خود مى
در مقابـل، بسـياری ديگـر از روحـانيون . وقت احساس آزادی كند از خود انرژی توليد نمايد

  . گرايانه به مسئله شيعه و سنى دارند ، رويكردی تقريب)ره(ويژه متاثرين از افكار امام خمينى به
  

  
كارهــايى بــرای تثبيــت و  گرايانــه دارنــد همــواره راه كــه نگــاه تقريب یاز منظــر رويكــرد

اين نگاه ارائه شده است كه عبارتند از دخالت حاكميت و رهبری در ايـن مسـئله شدن  نهادينه
  . هاجمىگويى به شبهات و نقدهای ت و تربيت طالب توانا جهت پاسخ

ــت و   راه ــار تثبي ك
نهادينـــه شـــدن 

  تقريب

  دخالت و تمركز رهبري و حاكميت در مسئله تقريب) 1

  
تربيت طالب قوي و ) 2

توانا در عقايد و كالم 
شيعي جهت براي دو 

  :هدف

پاسخ علمي و قوي به شبهات ) الف
  هاي مخالف افراطي

هاي اساسي و تهاجمي  آموزش نقد) ب
  ونبه طالب و روحاني

  

  روحانيت و مدرنيته: منظر دوم

دومين منظر، ناظر به مواجهه روحانيت با مسائل دنيای جديد و فهم آنان از مدرنيته اسـت كـه 
در پاسخ به اين پرسش كه روحانيـت . آنان را از درون به تكثرهای مختلف تقسيم كرده است

و تـاريخى بـه مواجهـه بـا حوزه علميه قم چه فهم و نسبتى با تجدد دارد و از درون چه سـنت 
، علميـه در حـوزهتـوان  مـىهـاى متفـاوت را  گونه فهم و طبعاً واكـنش سه ،د رسيده استتجدّ 

  : كردروايت 

  ىسنتى حداكثر )الف

ه ورزد و بـ ه در مقابـل مدرنيتـه مقاومـت مـىكـ شود اطالق مى جريانىسنتى حداكثری به 
فكـرى در درون  گونـۀد شـامل چنداين جريـان، خـو. كشاند كليت آن را به چالش مى ،نوعى

لحاظ  شناسي به  جريان
نسبت و تعامل با اهل 

  سنت

اهللا  مانند نگاه آيت): گرايانه  تقريب(رويكرد حداكثري ) 1
  )ره(بروجردي و شاگردان او، و شارحين تفكر امام 

برخي از مانند نگاه عالمه اميني و ): واليتي(رويكرد حداقلي ) 2
  معاصرين

  رويكرد انسدادي به تقريب) 3
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؛ اينان اگرچه قم است كه هر يك از منظرى متفاوت به مدرنيته نگاهى سلبى دارد ۀعلمي oحوز
انداز مشـتركى دارنـد امـا در ميـان آنهـا  كه مدرنيته را به چالش فراگير بكشانند، چشـم در اين
از تجـدد و جهـان بيـرون از هـا  سـنتىهايى را نيز شاهد هستيم به اين معنا كه برخـى از  تفاوت

گريزند و با  مى دند و چون همواره ميل به تكرار سنت دارند از تجدا اطالع تفكر سنتى خود بى
از مدرنيته و دنيـاى جديـد اطالعـات  ای ديگر عدهاين در حاليست كه . ورزند آن مخالفت مى

كـه  ای ىنيد نشيبحسب  بر ورزند و آگاهى با آن مخالفت مى از سرنسبى دارند و تا حدودى 
در صـدد ايجـاد  ايـن عـدهالبتـه، . داننـد اى شر و بدعت آخرالزمـان مى را پديده تهيدارند مدرن

ضـمن  برخـى ديگـر،در حالى كه . اند تمدنى اسالمى و انحالل تمدن غربى در الگوى خويش
حوالـه ) عـج(مهـدی گريزى نظرى از مدرنيته، آرزوى تمدنى بديل را به عصر ظهور حضرت 

 ىد و تا پيش از آن، كليت تجدد را از بـاب اكـل ميتـه و تـن دادن بـه ضـروريات فقهـنده مى
قم باز  یها گردانى نظرى خود از مدرنيته به آغوش سنتى یدر رو اينانبا اين همه، . دنپذير مى
د بـه ظـاهر روايـات مـورد عالقـه نتأمل ورز ثيحد تيدر داللت و درا كه آن ىد و بنگرد مى

فاصـله  رنيتـهدر هماوردى با مد دستۀ قبلگيرانه  د و از تأمل فلسفى و پىنويج آنان تمسك مى
  . دنگير مى

  ینوانديش حداكثر )ب

ابتناءاش بر منقـوالت روايـى،  دليلجريانى است كه تفكر دينى و كنونى حوزه علميه را به 
دنيـای  های دنيای معاصر پاسخ دهد؛ حتى اگر به نفـى به پرسشكوشد  داند و مى ىناكارآمد م

كوشـند  مىبا نگاهى نقادانه و خردورزانه به ميراث اسالمى، اينان . سنتى و ميراث آن بيانجامد
خـروج . و معتقدند كه علم ماهيتى فرامرزی داشته و تاب مستوری نـدارد ندندين را عصرى ك

محـور  حـديثاى كه آن را  هاى رسمى شيعه و شورش آن عليه حوزه اين جريان از چارچوب
بـه نـوعى بـا خـردورزى  - سـازد ها درگير مى كه خود را با ديگر جريان ضمن آن -ارد انگ مى

  . شود افق مى با مدرنيته هم ،هاى ديگر حوزوى خورد و زودتر از جريان نوين پيوند مى

  سنتى نوانديش )ج

گرايـى، بـا تكيـه بـر  هـاى غرب اى از جنبـه جريانى است كه ضمن مقاومـت در قبـال پـاره
يـا  نهادى برسـاند كوشد تفكر دينى را با برخى از اركان تجدد به هم ن و مكان مىالزامات زما

آنچـه در مواجهـه ايـن جريـان بـا غـرب، . ای از علم مدرن داشته باشـد به نوعى اقتباس نقادانه
مـراد . اش تهـى كنـد از شـرقيت راكوشد شرق  زدگى است كه مىغرب oيابد پديد اهميت مى

بلكه مقابله با نگرشى است كه خواهـان  ،نه نفى كليت دنياى جديدزدگى  اين جريان از غرب
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البتـه، ايـن . زدگى نزد اين جريان مفادى گسـترده دارد غرب oواژ. اكتساب هويت غربى است
های بسـياری از غربيـان نيـز مـورد  نهادسازی تفكر دينى با برخى اركان تجـدد، در انديشـه هم

مثـال،  برای. های حوزه نيست صور در ميان شخصيتمالحظه قرار گرفته است و تنها بحث مح
نام برد كه بر علوم مبتنى بر سنن معنوی تأكيد  -نويسندo شهير فرانسوی -توان از رنه گنون  مى 

���#8	7، : �כ(فراوان داشت : ��-�� معنـوی ـ  فكـریشخصـيت اما در جريانات حوزوی ايران . )
تـدريج در  هد كـه بـهسـتنبسـيارى از شـاگردان او و طبعاً  )ره( خمينى امام تاين جريان، حضر

 ۀاز انديشـ -اى امـا همدالنـه - هاى مختلـف هاى پس از پيروزى انقالب اسالمى به روايت سال
از  ىمتنـوع یهـا فيـط ،انيـجر نيـا ليتوان در ذ ىامروزه م ،همه نيبا ا. اند دست يافتهايشان 

 یريبـه تفسـ كيـهده كـرد كـه هـر مشـا) ره(  ىنـيامـام خم ىاسيشاگردان و شارحان تفكر س
مدرن  یها لفهؤاركان و مى از ايشان برخكه البته، . اند قائل شهياز آن اند یمواز ىمتفاوت وحت
 یهــا شو همـواره از بخـغيرمانـدگار دانســته و  ىرا عرضـ )ره( ىنــيامـام خم ىاسـيدر تفكـر س

  . كنند آن دفاع مى اسالمى

لحاظ  به شناسي  جريان
نسبت روحانيت با 

جدد و فهم از ت
  مدرنيته

دنياي مدرن را ندارند و نگاه سلبي    سنتي حداكثري كه دغدغة) 1
  . به مدرنيته دارند

نهادسازي تفكر ديني با برخي اركان  سنتي نوانديش كه به هم) 2
  )»ره«شاگردان و شارحان تفكر امام خميني(انديشد   تجدد مي

  .كنند سنت مي نوانديشي حداكثري كه عقل را جايگزين) 3
  

  روحانيت و علوم مدرن

از نظر بسياری از اينان، هر آنچه آدميان تـا روز قيامـت  :روحانيون سنتى و علوم جديد )1
مخزون و مكتوب است و هـيچ راهـى جـز مراجعـه عمـوم  :به آنها نياز دارند نزد اهل بيت

ه زنـدگى بـر ايـن بـدين معناسـت كـه ادار. نيسـت :مردم بـه اخبـار و سـماع از معصـومين
ماندگى و كوفتن درب ايـن و  ارتكازات عقل و هرآنچه كه بر مدار سنت نچرخد، نشانۀ عقب

بـدين معنـا كـه آنچـه . شناسانۀ آنان اسـت ترين آموزه دين توقيفى دانستن علوم مهم. آن است
ساز است تعاليم انبياء و القای همۀ امور دنيوی و اخروی و تمـام علـوم و فنـون از سـوی  تمدن

  . ها آنان است و نه تجربۀ شخصى انسان
اين جريان كه در حـوزه علميـه قـم :  علوم انسانى ىها نظريه ىگرايان و نوساز تهذيب )2

جريانى رو به رشد است، معمـوال بـا دو طـرز تفكـر دربـارo تعامـل بـا علـوم جديـد مخالفـت 
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، هرگونه دسـتاورد های حوزه كه بنحوی افراطى ديدگاه گروه اندكى از سنتى) الف: ورزد مى
) داننـد؛ ب قابـل اسـتفاده مـى بشر را به دليل توليد ونضج آنهـا در ديگـر فرهنگهـا، غيـر علمى

، تماميـت آن  ها و فرهنگ جامعـه اسـالمى گروهى كه بدون تأمل در سازگاری علوم با ارزش
ه و تـالش های علوم انسانى متمركز بـود اين جريان بر نقد و نوسازی نظريه. پذيرند علوم را مى

البتـه، . شناسـى علـوم انسـانى بـه عمـل آورده اسـت زيادی جهت تبيين مبـانى فلسـفى و روش
گرايان بـه دنبـال  تهـذيب مثـال،  بـرای. هـای اينـان يافـت هايى را در طرز تلقى توان تفاوت مى

های  ها و افزودن نظريه های غرب در اين رشته نوسازی علوم انسانى اسالمى از طريق نقد نظريه
، علـوم انسـانى موجـود را از اسـاس برخاسـته از فلسـفۀ  ای ديگـر اسالمى بر آنها هستند و عده

  . اند های غربى هايى كامًال متفاوت با دانش دانند و در پى تأسيس دانش مادی مى
هـای فكـری درون  اين جريان از معدود جريان :كليه علوم ىساز گرايان و اسالمى بنيان )3

كوشـد بـديلى بـرای آن طراحـى  كه افزون بـر نفـى كليـت مدرنيتـه، مىحوزه علميه قم است 
آيـد و چـون بـر  حسـاب مى مدرنيته از نگاه اين جريان، بزرگترين ارتداد عصر غيبت به. نمايد
پـردازد و جريـان  االهى، سامان يافته، همواره بـه اقامـه كفـر و الحـاد مى های حسى و غير بنيان

از آنجا كه اقامه دين در ذيل مدرنيته امكان ندارد، بايد . نمايد ابليس در تاريخ را سرپرستى مى
اقامه دين نيز نيازمنـد . از مدار آن خارج و با انحاللش در الگويى ديگر، به اقامه دين پرداخت

را  است كه بنيان توليد علوم جديد اسالمى  » فلسفۀ شدن اسالمى«ای جديد به نام  تدوين فلسفه
از فلسفه مالصدرا و در تقابل بـا فلسـفۀ  كه چيزی غير » اسالمىشدن  لسفهف«. نمايد ريزی مى پى

ترين پروژه فكری اين جريان است تا از رهگذر آن به توليـد علـوم انسـانى و  غربى است، مهم
گرچه جريـان مزبـور بـه علـت عالقـه و اصـرار بـر . تجربى بر مدار واليت خداوند دست يابد

شود، اما با متحجر خواندن آنان،  گرايان قم نزديك مى ه سنتاحراز حجيت و استناد به دين، ب
از نظر آنان، فقه سنتى تنها در قلمرو احكام فردی جريان تعبد به وحى . گيرد از آنها فاصله مى

اقامـه . كند و توان بازآفرينى احكام مناسب با مهندسى كالن جامعـه را نـدارد مند مى را قاعده
نـد گسـترش فقـه و تسـری جريـان تعبـد بـه ديـن حتـى در حـوزه دين و نه عمل به فقـه، نيازم

  . آيد نمى دست گرای سنتى به مهندسى تكامل اجتماعى است كه در ذيل فقه تعبد
ادبـار يـا اقبـال مفـرط بـه مدرنيتـه همـواره  :علوم قديم و جديد ىمجددگرايان و نقاد )4

راه سـوم يـا ميانـه همـواره وان عنـ ايـن مسـير، بـه. متفكرينى را واداشته تا مسيری ديگـر بيابنـد
گرايى، ميان آنچه از گذشته به ارث رسـيده  كوشد، در قبال دو جريان تجددگرايى و سنت مى

اگـر جريـان متجـدد . با آنچه از مغرب زمين بر ما وارد شده است، نقادانـه وجـه جمعـى بيابـد
راسوی مرزهـای عمدتاً شيفته و دلباخته فكر و فرهنگ مسلط و غالب غربى است و چشم در ف
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جريـان مجـدد، بـه ارزش مواريـث خـودی و ميـراث غنـى و قـويم . ايران و جهان اسالم دارد
مانده از پيشينيان، توجه و باور دارد و ارزيابانه و عالمانه بدان وفادار بـوده و  باز  فكری و علمى

های  افتـهگذارد و در مقـام گـزينش ي در عين حال، به دستاوردهای فكر بشر معاصر احترام مى
. های تـازه و مسـتقل اسـت آيد و در صدد تأمل و توليد و ارائه انديشه معرفتى ملل ديگر بر مى

گرايان وجود دارد از يـك سـو، و نيـز  های زيادی كه ميان اين جريان و تهذيب وجود شباهت
گرايان در بـاب تعامـل اسـالم و علـوم جديـد، از سـوی  وگوهـای مجـدد گيری گفت عدم پى

كه ايـن جريـان  آنويژه  ب شده تا برخى ميان آن دو جريان تمايزی برقرار نكنند؛ بهديگر، سب
عّالمه سيدمحمدحسـين طباطبـايى، امـام  های علمى  فكری بر خالف گذشته كه در ذيل تالش

شد، امـروزه فاقـد راهبـری در پيشـاپيش خـود  و شهيد مرتضى مطهری، راهبری مى )1"(خمينى
بـا . يابد جوانى كه تعلق فكری به آن سه متفكر دارند، بسط مى است و اغلب توسط روحانيون

گرايان  دهد كه آنـان، هماننـد تهـذيب اين همه، تأمل در آثار اين گروه از حوزويان، نشان مى
سـازی علـوم  از نظـر آنـان، اسـالمى. سازی علوم انسانى موجـود نيسـتند حوزه، در پى اسالمى

كند؛  آيد و ما را در دستيابى به علوم دينى گمراه مى ىانسانى موجود، هدفى نارسا به حساب م
شـناختى اسـت كـه بايـد مـورد  چرا كه حفظ قالب و تغيير محتوا و يا بالعكس، خطـايى روش

كنـد،  از اين رو بايد، با ابتناء بر تعريفى كه اسالم از انسان و رفتار او ارائه مى. توجه قرار گيرد
هايى مسـتقل از علـوم  ماشـت و سـپس بـه توليـد نظريـهبه طراحى فلسفه علوم انسانى همت گ

های  رفت از فضای گفتمانى غـرب، تـدوين نظريـه  رو، تنها راه برون از اين. انسانى غرب رسيد
های كنونى  مستقل و جديد بر پايه مبانى دينى و ارزشى خودمان و تدريس آنها در كنار نظريه

  . انى موجود استاز تهذيب علوم انس در غرب است و اين راهى غير
در حوزه علميه قـم اشـاره دارد  اين جريان دينى به طيف وسيعى از طالب و نهادهای علمى

هـای بسـياری بـرای توانمنـدی زنـدگى  ای قابل تأمل كه ظرفيت پديدهعنوان  كه به مدرنيته به
يـد گفتـه، نـه خواهـان تول هـای پيش نوگرايان دينى بر خالف جريان. نگرند كنونى ما دارد مى

، كليـت مدرنيتـه را بـر مـدار ظلمـت تفسـير  گرايـان اند و نـه هماننـد بنيان علوم انسانى اسالمى
ای انسانى است كه از سر حادثه در مغـرب زمـين رخ داده  از نظر آنها مدرنيته، پديده. كنند مى

زم و البته، اين بدين معنـا نيسـت كـه آنـان از لـوا. تواند در جاهای ديگر به تجربه در آيد و مى
ای در  پيامدهای ارزشى علوم مدرن غفلت بورزند، بلكه بدين معناست كه آنـان نگـاه بدبينانـه

به همين دليل، آنان . دارند تعامل با مدرنيته ندارند و قطعاً بر عناصری از آن ايراداتى نيز روا مى
ار را نـه بـه های آن ديـ مند و يادگيری فلسفه به مطالعه نسبتاً دقيق تحوالت فكری غرب، عالقه

گرچـه ايـن جريـان . شمارند قصد رّد، بلكه به قصد فهم ماهيت فكر در دوران كنونى الزم مى
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پـردازی قدرتمنـد در كليـت  گوهای ايجابى دربارo ماهيت علم دينى ندارد و فاقد نظريه گفت
و (  توان در ضرورت نقد و نوسازی علوم متـداول اسـالمى خود است، اما ايده اصلى آن را مى

هـای  هـا و روش دانـش فقـه و فلسـفه، بـرای دسـتيابى بـه طرحويژه  به) نه علوم انسانى موجود
  . حكومت و جامعه خالصه كرد

شناسي به   جريان
لحاظ نسبت 

روحانيت با تجدد و 
  فهم از مدرنيته

علوم معتقدند و تمدن بودن  كه به توقيفي: گرايان حداكثري  سنت) 1
  .دانند  مي يابشر را تنها حاصل تعاليم انب

  گرايان  تهذيب) 2

گروهي كه به نحو افراطي دستاورد علمي ) الف
بشر را به دليل توليد و نضج آنها در ديگر 

  .دانند  قابل استفاده مي  ها غير  فرهنگ
الجمله   گروهي كه كليت علوم را في) ب

  . پذيرند  مي
تالش است بديلي  كه افزون بر نفي كليت مدرنيته در: گرايان  بنيان) 3

  . براي آن طرح نمايد
كه به وجه جمعي نقادانه : مجددگرايان و نقادي علوم قديم و جديد) 4

  .پردازد  هاي دنياي مدرن مي  ميان ميراث گذشته از سنت با مؤلفه

  روحانيت وحقوق بشر) ج

شـده  های اخيـر حـوزه تبـديل آميزترين مسائل مدرن در سـال حقوق بشر به يكى از مناقشه
است؛ اين مسئله كه همواره با نگاه سنتى به انسان همـراه بـود بـا ورود مسـائل مسـتحدثه چنـد 

وجود آورده است كه به تبع آن، روحانيت را نيز از درون بـه چنـد  ديدگاه را به همراه خود به
  :گروه تقسيم كرده است

ى و عناصر اصـلى به اين معنا كه ساحت، مبان :جدايى ميان حقوق االهى و حقوق بشر )1
اعتبار است و با ساحت حقوق اسالمى متمايز است به همين دليل  و بى» اومانيستى«حقوق بشر 

  حقوق بشر اسالمى برآن برتری دارد؛

به باور نوانديشان حـوزه، ميـان نگـرش اسـالم و حقـوق بشـر نگـاه  :ىساز نگاه همسان )2
  اند؛ مندانه وجود دارد و خواهان تعامل آن دو با هم تقارب

  . اند ای پذيرفته گروهى كه حقوق بشر جديد را يا كًال و يا تا اندازه:مندانه نگاه قرابت )3

  روحانيت و امر سياسى: منظر سوم

های علميه در توجه يا عدم توجه  گيرد كه روحانيت حوزه بر مى سومين منظر، تكثرهايى را در
  :ی مختلفى در ميان روحانيون استها به امر سياسى دارند؛ اين تكثرها دربرگيرندo گروه
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گروهى از مراجع و روحانيون، هـيچ عنايـت و التفـاتى بـه امـر سياسـى ندارنـد و در  )الف
آنچه برای آنان اهميت دارد اجـرای احكـام . كنند غياب سياست، زندگى خويش را اداره مى

ز منشـاء رو، برای آنـان غايـت حكومـت بـيش ا از اين. است) به مثابه غايت حكومت(شرعى 
. آشناست نا.. مثل حكومت دينى، مصلحت نظام و نزد اينان، مفاهيمى . مشروعيت اهميت دارد

حجابى، عـدم مشـاركت زنـان در امـور سياسـى،  ای، مقابله با بى انتظار آنان از هر نظام سياسى
  . مقاومت در مقابل وهابيت و دفاع و گسترش مذهب تشيع است

به امر سياسى عنايت دارنـد و ميـان ديـن و سياسـت نيـز  گروه دوم، عالمانى هستند كه)ب
  :شوند كه خود به دو دسته تقسيم مى. كنند پيوند برقرار مى

اند كه امر سياسى را در قالب نظـم از  طرفداران نگاه سنتى ايجابى كسانى: ايجابى سنتى )1
گى سياسى در عصر اين دسته از جريان زند. كنند باال به پايين و در يك رابطۀ طولى تنظيم مى

ورزند، و بر وجود فقيهى كه رابط ميان شرع و زندگى سياسى باشـد تاكيـد  غيبت حمايت مى
در نگـاه ايـن . شـود ای از شارحان نظريه واليـت فقيـه ديـده مى اين ديدگاه، در پاره. كنند مى

بـوده و  دسته دين اسالم در مقايسه با ديگر اديان تنها يك دين نيست، بلكه نظامى دولتـى نيـز
��/א1א
ـ�، : �ـכ(نظريه سياسى و حقوقى آن به اشكال مختلف اجرا شده است : �3�در واقـع، . )

هنر حكومت اسالمى در اين است كه بسياری از وظايف جمعى را در سايۀ حكـومتى ممكـن 
�:��.#א�9، : �כ( داند كه متعهد به اسالم است مى :�:(.  

ى كه امر سياسـى را در قالـب نظـم سياسـى جديـد كسان: ايجابى ناظر به مفاهيم مدرن )2
نگرنـد و بـر حسـب آن سـامان  جای توجه به رأس هرم بـه قاعـدo آن مـى كنند و بهتحليل مى

ايـن انديشـه سـابقه يكصـد سـاله دارد و گويـا از مرحـوم آخونـد . كنندسياسى را تعريف مى
فـداران ايـن ديـدگاه، برخـى طر. خراسانى آغاز شده و مرحوم نايينى آن را پـى گرفتـه اسـت

آميزند، ولى تالش دارند تا چارچوب نظريه  گرچه حكومت اسالمى را با قواعد نظم مدرن مى
تفسـير ... و نه مفـاهيمى چـون نظـارت يـا» واليت«واليت فقيه را حفظ كنند و آن را در قالب 

جـود كوشند تا تركيبى از قواعد سنتى حكومـت را بـا نظـم مـدرن بـه و برخى ديگر مى. كنند
  . را با حكومت دينى درآميزند» دموكراسى«آورند و 

در نظريـه سياسـى » دموكراسـى«رسـد بـا محوريـت  گروه سومى نيز هستند كه بـه نظـر مى
اين گروه حتى تا آنجـا پـيش . كنند و مفاهيم دينى در نگرش آنان كم رنگ است حركت مى

���4ـ-�>، : �כ(عارف بشری ميّسر است دارند دينداری تنها در پرتو علوم و م روند كه ابراز مى مى

��3 :&&  .)&�/&3כ�Aא7 @�?#<�: ؛ ��= �כ
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شناسي  جريان
لحاظ نسبت با  به

سياست و توجه 
   به امر سياسي

آنان كه به امر ) 1
سياست توجه دارند و 
به پيوند ميان حوزه و 

  .سياست معتقدند

كساني كه امر سياسي را در قالب : سنتي ايجابي) الف
  .دانند از باال به پائين مينظم 

ايجابي ) ب
ناظر به 

مفاهيم 
  :مدرن

با تأكيد بر مفاهيم ديني عرصه ) 1
  سياست

تلفيق عناصر ديني سياست و ) 2
  دموكراسي

  محوريت دموكراسي) 3
گروهي كه كاري ) 2

    .به سياست ندارند
  

  روحانيت و جمهوری اسالمى: منظر چهارم

تـوان آنهـا را در  روحانيت با جمهوری اسالمى مرتبط است كـه مى منظر چهارم به نوع ترابط
  :تكثرهای مختلفى بحث كرد

  روحانيت و انقالب اسالمى. 1

، سه جريان متغير و متداخل ولـى قابـل تشـخيص در بـين 1357تا  1342های  در فاصله سال
  :روحانيت بوجود آمد

و روحـانيون محتـاط و  كـه پرنفـوذترين جريـان بـود كـه از علمـا :جريان نخسـت) الف
به اعتقاد اعضای اين جريان، روحانيت بايد از كـار سياسـى دوری . شد سياسى تشكيل مى غير

ها و آموزش علمای نسـل آينـده  گزيند و به مسايل معنوی، تبليغ كالم خدا، تحصيل در حوزه
ا چيـزی شـبيه آن، ميـانى يـ در ای از اوقات و بنا بـه داليلـى بـرای پـا اينان تنها در پاره. بپردازد

به لحاظ فكری و يا از  -رهبران انجمن حجتيه . ممكن بود به نوعى حركت سياسى دست زنند
تـوان بـه  انديشيدند و بر ايـن بـاور بودنـد كـه حكومـت را اساسـاً نمى گونه مى اين -روی تقيه

البتـه، رويكـرد . گرايانه داشـت معصوم سپرد و بايـد بـا دولـت كنـونى مماشـات نصـيحت غير
  . تاريخى مرجعيت در روزگار پس از مشروطه نيز چنين اقتضايى داشت

رو بود كه در عين مخالفت با برخـى اقـدامات و  مربوط به روحانيون ميانه :جريان دوم) ب
تـرين ويژگـى  مهم. مظاهر فساد دولـت پهلـوی، حاضـر بـه ورود در يـك مبـارزه تنـد نبودنـد

سـلطنت نبودنـد و بـر اجـرای كامـل قـانون اساسـى روها، آن بود كه خواستار سرنگونى   ميانه
  . ورزيدند مشروطه تاكيد مى

، )1"( ای ناميد كه پس از تبعيـد امـام خمينـى توان روحانيون انقالبى را مى :جريان سوم) ج
اعضای ايـن جريـان بـرخالف جريـان . رسمى در ايران به راه انداختند ای گسترده و غير  شبكه
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رهبر اين جريان، آشكارا از رژيـم پهلـوی انتقـاد . حكومت نداشتند دوم، هيچ گونه ارتباطى با
  . خواند مى كرد و روحانيون و مؤمنان را به سرنگونى آن فرا مى

  روحانيت و نظام جمهوری اسالمى) 2

  حاميان كامل) الف

ــه ــالمى، ب ــوری اس ــام جمه ــانيون از نظ ــى از روح ــى برخ ــت م ــل حماي ــد طور كام . كردن
انــه آنهـا در مشــاركت در انتخابـات، حمايــت از مواضـع رهبــری و گراي های حمايت شاخصـه

  . شود گری روحانيون در اركان حكومت روشن مى تصدی
  حاميان نسبى حداكثری) ب

اينان ضـمن حمايـت . كنند مى» حمايت نسبى حداكثری« برخى ديگر از جمهوری اسالمى 
كردن به آن  ظام، شرايط انتقادكوشيدند، با رعايت حد فاصله ميان خود و ن از نظام سياسى، مى

  . را برای خود در برخى مسائل حفظ كنند
  حاميان نسبى حداقلى) ج

  . كنند مى» حمايت نسبى حداقلى« برخى نيز از جمهوری اسالمى
  منتقدين يا معترضين) د

بخش اندكى از روحانيون نيز در اظهار نظرهای آشكار و جدِی خـود، بـا برخـى مبـانى يـا 
وری اسـالمى بـه چـالش برخاسـته و نسـبت بـه نظـام سياسـى، منتقـد و يـا عملكردهـای جمهـ

�3-:4���:33-�>، $�ש�': �כ(اند  معترض&.(   
  جريان برانداز.)  ه

  . اند و باالخره برخى ديگر نيز به بر اندازی نظام سياسى روی آورده
  

شناســــي   جريـــان 
لحاظ تـرابط بـا    به

  جمهوري اسالمي

روحانيت و ) الف
از (مي انقالب اسال

  )1357تا  1342سال 

  روحانيون محتاط و غير سياسي) 1
  روحانيون ميانه) 2
  روحانيون انقالبي) 3

  روحانيت و نظام ) ب
  جمهوري اسالمي

  حاميان كامل) 1
  حاميان نسبي حداكثري ) 2
  حاميان نسبي حداقلي . 3
 منتقدين يا معترضين . 4
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  های علميه روحانيت و نظام حوزه: منظر پنجم

معمـوالً در ميـان : خيـزد هـای علميـه بـر مـى تكثرهايى كه از مسائل صنفى روحانيـت و حوزه
نسبت به تحفظ يا تحول دربـارo مسـائل صـنفى حـوزه وجـود  حوزويان، سه رويكرد عمومى، 

كنند؛ برخى ضمن انتقاد از وضع موجود با اصالحات  برخى از وضع موجود حمايت مى. دارد
كنند كه در ذيل  كه برخى از اصالحات حداكثری حمايت مى خره اينحداقلى موافقند؛ و باال

  :خيز صنفى روحانيت اشاره شده است ترين مسائل مناقشه به مهم

  استقالل حوزه )الف

هـای  شايد بتوان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق حوزويـان بـه اسـتقالل حـوزه از حمايت
را تأثيرگـذارترين مؤلفـه در آزادگـى دولت و عدم وابستگى به حكومت معتقد باشـند و ايـن 

كنند؛ زيرا دولت يكى از قوای سه گانه است و مشكالت بسياری  انديشه روحانيون قلمداد مى
حـوزه بـه نظـام حـاكم عمـًال از قـدرت آن عليـه شدن  را متوجه حوزه خواهد كرد و با وابسته

در شـيعه و فرهنـگ  درواقع استقالل مالى روحانيت. انحرافات احتمالى دولت خواهد كاست
ستيزی حاكم برآن و تكيه بر عنصر جهاد و شهادت را بايد از جمله داليل قدرت علما در  ظلم

���2�Dאכ�C، (شيعه نام برد & :�&-به اعتقاد برخى چون . )مش,ل اساس
 در سازمان روحانیت���AE، : ؛ ��= �כ�
رأس آن فقيـه عـادلى قـرار اساس حكومت مبتنى بر نظام واليـى و احكـام اسـالم اسـت و در 

دارد، اگر شخص رهبری و نهاد واليت فقيه اين امر را به دست بگيـرد، عـين اسـتقالل حـوزه 
اند اتكای حوزه به جهت اقتصادی به دولـت  آنچه بيشتر علما و حوزويان با آن مخالفت. است

ای شـايد  هو ارتزاق از آن ناحيه است، نه وابستگى به رهبـری و نهـاد واليـت كـه در نظـر عـد
  . بهترين شيوo ارتباط حوزه و حاكميت قلمداد شود

  نظام علمى آموزشى حوزه )ب

سازمانى حوزه و روحانيت كه چندی است محل مناقشات حوزويـان  از ديگر مسائل درون
است؛ اينان معتقدند در اين طرح، » استاد محوری«كنند، طرح  نيز شده و برخى از آن دفاع مى

دهـد و  بر شاگردان نظارت داشته و بـه آنـان مشـاوره مى -مسؤوليت تدريس افزون بر  -استاد 
دربارo پيشرفت و عدم پيشرفت حوزويان مسؤول است؛ پيرو اين طرح، در هـر سـال تحصـيلى 

شوند و طالب به انتخاب استاد از ميان اسامى تأييد و تصـويب  اسامى مدرسان حوزه اعالم مى
ای از بزرگان حوزه چنـين طرحـى را تمهيـدی بـرای  ى عدهدر مقابل برخ. كنند شده اقدام مى

كه با اجرای  كنند، افزون بر اين مĤبانه قلمداد مى های علميه و رويكردی قيم سازی حوزه وابسته
های تدريس را نخواهنـد داشـت، و يـا  اين طرح، بسياری از اساتيد، فرصت حضور در كرسى
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د و در نهايت، به سلب اعتماد به كليـت شو قدرت محك زنى اساتيد از سوی طالب سلب مى
رسـد هـر دو    به نظـر مـي  . ورزند با آن مخالفت مى رو، همين سيستم حوزه خواهد انجاميد و از

های  حل هايى راه برخى برای رفع چنين دغدغه رو، اين ، ازاند هايي مثبت و پاك انگيزه، انگيزه
  :اند كه عبارتند از ميانه ارائه كرده

آزاد نگه داشتن فضای حوزه، همۀ نيروهای علمى و فكـری اجـازo رشـد  با: روشنگری) 1
 شوند؛ خود حذف مى يابند و هركدام توانايى حضور نداشتند خود به مى

در اين راستا تنها با كسانى كه با اصل نظام سر منازعـه و : قرمزهای حد اقلى وجود خط. 2
 شود؛ مبارزه دارند برخورد مى

 ای؛ بخشنامه صورت مديريت غير از آينده بهاند طراحى معقول چشم. 3

طور سخته و پختـه و كارشناسـانه در  هايى كه هنوز به گرايانه به طرح دهى هدايت فيصله. 4
ميان بزرگان حوزه جايگاهى ندارد؛ كه اين امـر توسـط شـخص مقـام معظـم رهبـری 

  . شود بدون ايجاد تنش انجام مى
هـای  شى نيز از جمله مسائلى اسـت كـه درحوزهبازنگری، اصالح و پااليش متون آموز. 5

پرداختن بـه علـوم عقلـى در كنـار . علميه انظار مختلفى را به خود مشغول ساخته است
های موجود دانـش و هماهنـگ سـازی  علوم نقلى، روان سازی متون، تغيير در پاراديم

ختلـف شناسى سيسـتمى و جـامع در ابعـاد م آن با نيازهای فكری معاصر، توجه به دين
  . تعدادی از اين موارد است...و
های اقمـاری، بـرای  مراكـز و پژوهشـگاههای درون حـوزه،  تكثيـر مؤسسـهرسد كه  به نظر مى

، كـه گو نبودن حوزه سنتى به نيازهای زمان ماسـت دليل بر پاسخ ها و دهى به اين دغدغه پاسخ
ان بر روند پيشين و سنتى اين مراكز در پى تأمين آن هستند، اگرچه قشر سنتى حوزويان همچن

  . فشارند مى رايج در حوزه پا
تـرين  در پايان، يادآوری اين نكته الزم است كه در اين جستار موجز سعى شده تـا بـه مهم

های درون  كـه از افـراد و شخصـيت آن بى -هـای علميـه  های فكری و تكثرها در حوزه جريان
های حـوزوی محـدود  و البته، تكثرها وجريانای كوتاه شود،  اشاره -جريانى نامى به ميان آيد

  . به اقسام ياد شده نيستند

  گيری نتيجه

تـوان از منظرهـای مختلفـى  های علميه در دورo پس از انقالب اسـالمى را مى روحانيت حوزه
نخستين منظر در ارتباط با : بندی كرد كه پنج منظر مهم آن در اين مقاله آورده شده است سنخ

هـای  های اجتمـاعى گذشـتۀ حوزه ريشـه در رخـدادهای علمـى و انديشـه تكثرهايى است كه
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علميه دارند همچـون رويكـرد روحانيـت بـه چگـونگى كشـف معرفـت دينـى و نـوع تعامـل 
بندی به رويـارويى آنـان بـا مدرنيتـه و  سنت؛ دومين سنخ گرايانه با اهل گرايانه يا تقليل تقريب

بارo توجه يا عدم توجه روحانيون به امر سياسى مسائل دنيای جديد مرتبط است؛ منظر سوم در
گيرنـد و  است؛ چهارم، تكثرهايى كه از نوع ارتباط آنان بـا جمهـوری اسـالمى سرچشـمه مى

  . های علميه است باالخره پنجمين گونه تكثرها برآمده از مسائل صنفى روحانيت و حوزه
های گونـاگون و تحليـل  شناسى جريانى كه با توجـه بـه مصـاحبه نتيجۀ حاصل از اين سنخ

  :توان خالصه كرد های زير مى آيد را در مؤلفه مى دست محتوای كيفى آنها به
هـايى  بـه دانش -در دوران شكوهمند انقالب اسـالمى  -ای از روحانيت  بخش گسترده. 1

كه پيش از اين چندان مورد اهتمام نبود، اما برای نهادی با اهميت ماننـد حـوزo علميـه 
 يى به مسائل مهم جامعه ضرورت داشت، دست يافته است؛گو در پاسخ

ايجـاد اسـت بـا   روحانيت ايران در سايۀ تفكرات امـام خمينـى و مفسـران وی توانسـته. 2
، با توجه به الزامـات های دنيای تجدد های تفكر دينى و ظرفيت زيستى ميان ظرفيت هم

 است دست يابد؛ى كه بر منابع و ذخاير دينى مبتنى يزمان و مكان به الگو

گرايانۀ روحانيت به مذاهب اسالمى، جهت يكپـارچگى جهـان اسـالم، در  نگاه تقريب. 3
 های علميه است؛ ميان اكثر روحانيون، نگاه غالب در حوزه

شناسى معرفـت دينـى در منبـع دانسـتن عقـل و نقـل، اگرچـه شـاهد افـراط و  در روش. 4
صورت اعتدالى در منطق فهـم  و منبع بههايى هستيم، اما حاكميت اعتقاد به هرد تفريط

 های علميه دارد؛ ای در حوزه كننده دين صورت خشنود

كـه تكثرهـای مختلفـى در حـوزه وجـود دارد، امـا  رغـم اين در توجه به امر سياسى، به. 5
كننــد و  طيـف افــرادی كـه امــر سياسـى را در قالــب نظــم سياسـى جديــد تحليـل مــى

نظم مدرن با حكومت اسالمى، بر چارچوب نظريۀ  هم آميختن قواعد كوشند با در مى
 گير است؛ واليت فقيه و نظام جمهوری اسالمى پافشاری كنند، چشم

های علميه نيز رويكردهای مختلفى وجـود دارد،  دربارo مسائل صنفى روحانيت و حوزه. 6
را ای كه در ميان علما و بزرگان حوزه وجود دارد و اكثريت آنان  ترين دغدغه اما مهم

گيرد، مسائلى همچون استقالل حوزه، عـدم وابسـتگى آن بـه قـدرت سياسـى  در برمى
اسـتاد محـوری، تكثيـر  ،)از قبيل متون درسـى(حاكم، مسائل مربوط به نظام آموزشى 

رغم آثار و بركاتى كه دارنـد،  است كه به  ها و مراكز اقماری و پيرامونى حوزه موسسه
  .اند رار دادهالشعاع ق اصل و مركز حوزه را تحت
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