حوزه انقالبي و راهبري تمدن نوين اسالمي


علي شيرخاني
تاريخ دريافت6931/17/61 :
تاريخ پذيرش6931/18/93 :

چکيده
حوزه علميه به عنوان نهادي پيشرو و پيشگام در تعليم و تربيت اسالمي شناخته ميشود .پيشينه حوزههاي علميه از
صدر اسالم بهمنظور «تعليم و تربيت» و به نوعي راهبري جامعه مسلمين در شناخت بهتر دين و عمل به آن شکل
گرفته است که به مرور ،اين نقش بهخصوص با وقوع انقالب اسالمي در عرصه گستردهتري افزايش يافته است.
حوزه علميه جزء نهادهاي تأثيرگذار در جامعه اسالمي ايران است؛ بنابراين ،انتظار ميرود نقشي تمدنساز داشته
باشد که با توجه به افزايش مسئوليتهاي حوزه علميه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،بايد اين نهاد به صورت
انقالبي وارد کارزار شود و عالوه بر نقش تعلمي ،به سمت تعليم ،اخالق و نيز علمگرايي حرکت کرده و براي رسيدن
به اين امر راهبردهايي را ارائه دهد .اگر اينگونه عمل نکند ،دچار اضمحالل خواهد شد؛ زيرا بشر بعد از
انسانمحوري (اومانيسم) به يک خأل فکري و عقيدتي دچار شده و اين امر فرصتهايي را براي حوزههاي علميه
فراهم کرده است .پرسش اصلي مقاله اين است که حوزه انقالبي چه شرايطي بايد داشته باشد که براي رسيدن به
تمدن نوين اسالمي و راهبري آن مهم است؟ در پاسخ ميتوان گفت حوزه انقالبي به عنوان نهادي مهم و ريشهدار
در اسالم و ايران که خاستگاه انقالب اسالمي ايران بوده و نيز خالئي که بشر انسانمحور با آن مواجه است،
ميتواند با مثلث علم ،اخالق و عمل انقالبي وارد شود و براي رسيدن به تمدن نوين اسالمي راهبردهايي را ارائه
دهد .روش اين پژوهش توصيفي -تحليلي و شيوه گردآوري مطالب ،کتابخانهاي و اسنادي بوده است.
کليدواژگان :اخالق ،تمدن نوين اسالمي ،حوزه انقالبي ،حوزه علميه ،علم ،عمل.
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

 دانشيار ،گروه علوم سياسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قم ،قم ،ايران
رايانامهRooz1357@gmail.com :

اين مقاله در قالب همايش علمي «حوزه انقالبي؛ مسئوليتهاي ملي و فراملي» که از سووي پژوهشوگاه
علوم و فرهنگ اسالمي (پژوهشکده علوم و انديشه سياسي) در اسفندماه  6931برگواار خواهود شود،
تهيه و تدوين شده است.
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مقدمه
حوزه علميه ،نهادي پيشرو در ترويج فرهنگ اهل بيوت (ع) بووده کوه در لوو
تاريخ اين فرهنگ به اشکا گوناگون درآمده است و با وقوع انقالب اسالمي ايوران
اين مسئوليت بيشتر شده است ،به لوري که بسياري از وظايفي که قبالً کمتر بوه آن
توجه شده بود ،امروزه بيشتر مورد تأکيد قرار گرفتوه اسوت .در واقو ،،از آناوا کوه
خاستگاه انقالباسالمي ،حوزه بوده و زعاموت حرکوت انقالبوي توسو شص ويتي
حوزوي بوده ،رسالت آن نيا سنگينتر شده است.
يکي از مهمترين نقشهايي که امروزه بر دوش حوزههاي علميه است ،راهبوري
تمدن نوين اسالمي است که در اين زمينه ،بايد همه جوانب را براي ايون «رهبوري»
در نظر داشت و براي اين وظيفه ،عالوه بر اينکه بايد به «محتوا» توجوه کورد ،بايود
ساختار آن نيا روندي انقالبي به خود گيرد؛ زيورا بوا گسوترش ارتبالوا
الالعا

و تبواد

نقش اخالقمحوري ،علمگرايي و عملگرايي به آنچه حوزهها دارند ،کوار

را سصتتر ميکند و در صور
بلکه اعتقادا

بيتوجهي ،نهتنها اسالم حالتي ارتااعي مويگيورد،

اسالم ناب نيا جنبه خرافي به خود مويگيورد .بنوابراين ،بايود حووزه

علميه با مثلث اخالق ،علم و عمل به صور

جدي پاي در عرصه نهود و رسوالت

ديني خود را بهخوبي نشر و گسترش دهد .در واق ،،حوزه بايد به حرکوت انقالبوي
ادامه دهد و در زمينههاي فکري ،علمي ،عملي و اخالقي حوزهاي انقالبگر باشد و
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

از مرزهاي ملي عبور کرده و به سمت مرزهاي جهاني و جامعه جهاني حرکت کند؛
تا بتواند در اين زمينه بوا توليودا

علموي و انقالبوي ،راهبوري و رهبوري داشوته و

زمينهساز اخالقمحوري بهجاي انسانمحوري غربي باشد.
نکته محوري اين مقاله توجه به بايدهايي است که حوزه بهمنظور راهبري تمدن
نوين اسالمي بايد داشته باشد ،که با توجه به ظرفيتهواي دينوي -اعتقوادي جهوان
اسالم بتواند از لريق بهرهگيري از مثلث اخالق ،علوم و عمول تمودنسوازي کنود.
بنابراين ،اين مقاله ابتدا به چيستي انقوالب ،انقوالب ايوران و ويژگويهواي انقوالب
اسالمي ،سپس ،به حووزه و چوالشهواي حووزه انقالبوي مويپوردازد و در نهايوت،
راهبردهايي را که حوزه انقالبي ميتواند در راهبوري تمودن نووين اسوالمي داشوته
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باشد ،بررسي ميکند.

چيستي انقالب
انقالب عبار

است از بحراني ناگهاني ،عميق و آگاهانه در ارتباط با مشروعيت

حاکم در جامعهاي که به فروپاشي و تغيير در قلمرو سياسوي و اجتمواعي مويشوود
(صووادقي ،6931 ،ص .)72بنووابراين ،انقووالب مفهووومي نسووبي اسووت کووه نصسووت،
دگرگونکننده است؛ دوم ،تغييردهنده سياست ،اقت اد و اجتماع است؛ و در نهايوت،
هر انقالبي هدفمندي خاصي را دنبا ميکند .البته در اين ميان ،اين واژه داراي ابهام
بوده و تقسيمبندي آن نيا دشوار است .برخي بر کيفيت تأکيد ميکنند و برخوي بوه
کميت ،و عدهاي بر خشونت و ناگهانيبودن توجه ميکنند.
اما در تقسيمبندي انقالبها به نظر ميرسد هر انقالبي ويژگيهاي عموومي دارد
و هم خاصبودگي مصتص خود .ارسطو نيوا علول انقوالب را دو دسوته عموومي و
خ وصي دانسته است (ملکوتيان ،6931 ،ص .)61بنابراين ،به نظر مويرسود بوراي
تقسيمبندي انواع انقالب ،نوع نگاه به مسائل ،تعريوف سواختار و جايگواه «قودر »
مهم است .البته ،آنچه در بررسي انواع انقالب مورد بيتوجهي قرار گرفتوه اسوت و
شووايد تووا حوودي جدي ود باشوود ،اي ون اسووت کووه در بررس وي انووواع انقووالب باي ود
«خاصبودگي» هر انقالب« ،نگاه رهبران» و شراي فرهنگي و اجتماعي که انقوالب
روي داده اهميت دارد .بنابراين ،بهنوعي ميتوان انقوالب اسوالمي ايوران را انقالبوي
خاص دانست که چيستي مصتص به خود را مي تواند در بر داشته باشد که فرهنوگ
خاص خود را در بردارد و رهبران و زمينههاي فکري و فرهنگوي مصوتص خوود را
للب ميکند.
خاصبودگي انقالب اسالمي ايران
يکي از راههاي شناخت هر انقالبي نظر انديشمندان درباره آن انقالب است کوه
بهگونهاي خاصبودگي آن انقالب را نشان خواهد داد .در ذيل ويژگيهواي انقوالب

حوزه انقالبي
و راهبري
تمدن نوين اسالمي
( 97تا )16

ايران از منظر برخي انديشمندان بررسي ميشود.
آبراهاميان بيان کرده است« :در سده بيستم ،دو انقالب مهوم (انقوالب مشوروله
6731و  )6733و انقالب اسالمي ( )6912در ايران روي داد .انقالب نصست ،شواهد
پيروزي هرچند کوتاه روشنفکران مدرن بود .اما با انقوالب دوم ،علمواي سونتي بوه
ميدان آمدند؛ علمايي که از «دوران لاليي» اسالم الهام ميگرفتند ،پيروزي خود را با
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لرح و تدوين يک قانون اساسي کامالً ديني تضمين کردنود( »...آبراهاميوان،6936 ،
ص.)111
تدا اسکاچ پل مينويسد :انقالب ايران توس ماموعهاي از شکلهاي فرهنگوي
و سازماني ريشهدار و تاريصي شيعه مانند امام حسين (ع) و مراسم اسوالمي ،شوبکه
مساجد ،روحانيت و ...بهلور هشيارانه ساخته شد (اسکاچ پل ،6923 ،ص.)761
فوکو ( )6923مينويسد« :ايرانيها  ...همه چياي که ميخواهند« ،آزادي اميوا »
نيست ،بلکه آزادي از هر چياي است که در کشورشوان و در زنودگي روزانوهشوان
نشانه حضور قدر هاي جهاني است( »...فوکو ،6923 ،ص.)11
کيمل ( )6921مينويسد« :انقالب اسوالمي ايوران ....بارگتورين راهپيمواييهواي
تاريخ را با بيش از دوميليون شرکت کننده در تهوران و ميليوون هوا تون در شوهرهاي
ديگر برپا کرد (کيمل ،6921 ،ص.)622
با توجه نظر انديشمندان ،ميتوان چند ويژگي را در اين نوشتهها برداشت کورد؛
توجه رهبران انقالب به دوران لاليي اسالم ،توجه به مساد ،شعائر آزاديخوواهي
و ظلمستياي با محوريت حوزه و حوزويان ،آزادي و حضور هموهجانبوه مردموي و
تمدني که اگر به نقطه مشترک همه آنها توجه کنيم ،محوريوت دينوي و ارزشوي از
بطن حوزههاي علميه وجود دارد که در حا حاضور «حووزه علميوه» سوردمدار آن
است.

فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

حوزه علميه
چيستي حوزه علميه و نقش تاريخي آن

حوزه علميه ،نهاد مذهبي -آموزشي شيعيان براي آموزش و تربيت لالب علووم
ديني است .نصستين حوزههايي که در اسالم شکل گرفت حوزههاي مکوه و مدينوه
بود .حوزه مدينه پس از رسو اکرم (ص) ،مرکايت علمي خود را حفظ کورد و در
ع ر امام باقر و امام صادق (علويهمالسوالم) رونوق زيوادي گرفوت .البتوه در کنوار
«مساجد» ،در «مناز » نيا محافل درس برپوا بووده اسوت کوه بوهتودريج مودارس و
دارالعلمها تأسيس شد (صافي گلپايگاني ،6191 ،صص .)73-99اين مراکوا بعود از
امامان شيعه و در لو زمان گسترش يافته است.
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بنابراين ،ميتوان گفت ،نقش حوزه در تاريخ متفواو

بووده ،بوهلووري کوه در

برخي موارد نقش حمايتي داشته است ،ماننود دوران صوفويه و در برخوي برهوههوا
نقشي نقادانه و بعضاً حمايوتگرايانوه داشوته اسوت؛ ماننود زموان مشوروليت و در
برههاي از زمان گرايشي به بنيادگرايي داشته و بيشتر حالتي لرد نظام بوده است که
از دهههاي  11و  11تا انقالب اسالمي وجود داشته است که البته حوزه علميه پوس
از انقالب سعي کرده است تمدنساز باشد.
نقش حوزه علميه در انقالب اسالمي ايران

نقش حوزه علميه در انقوالب اسوالمي را مويتووان بوه دو دوره قبول و بعود از
انقالب تقسيم کرد .دوره قبل از انقالب را ميتوان دوره «تالش بوراي نظوامسوازي»
دانست و دوره بعد از انقالب را ميتوان دوره «تثبيت»« ،تحکيم» و «راهبوري نظوام»
دانست.
فعاليت حوزه قبل از انقالب اسالمي ايران

فعالي وتهوواي حوووزههوواي علمي وه را م ويتوووان بووه دو صووور

«سووازماني» و

«شصصمحور» بررسي کرد .نقش سازماني آن مي تووان آاوارحوزه بوه مواهو حووزه
بررسي کرد که دستگاه اين نهاد را مد نظر قرار دارد و توأاير شص ويتمحوور آن را
ميتوان در آاار عالمان در لو تاريخ مورد توجه قرار داد که البته ايون دو نقوش از
هم جدا نيستند.
بنابراين ،به نظر ميرسد ،هر وقت علما ،مراج ،و لالب حضور پررنگتوري در
عرصههاي مصتلف اجتماع داشتند ،توان و نقش سازماني آنها در اجتمواع افواايش
يافته است و اگر انشقاقي دورن نهادي اتفاق افتاده است از قدر

آنان کاسوته شوده

که نمونه آن را ميتوان انقالب مشروله دانست و هرگاه اتحاد وجود داشته موفقتر

حوزه انقالبي
و راهبري

عمل کردهاند که نمونه آن نهضت تنباکو و انقالب اسالمي اسوت .البتوه بايود گفوت

تمدن نوين اسالمي

نقش حوزه و نهاد روحانيت قبل از انقالب اسالمي بيشوتر حوالتي شص ويتمحوور

( 97تا )16

بوده و نقش سازماني آن کمرنگتر بوده است.
بنابراين ،نقش سازماني حوزه قبل از انقالب بيشتر در مساجد و تکيهها بوود کوه
بيشترين تأاير روشنگري سازماني حوزه را ايااد کرده بود ،بهلووري کوه داريووش
همايون -وزير الالعا

و جهانگردي کابينه آموزگار -معترض گسترش مسواجد و

نيا تأاير و سازماندهي مساجد بود (کدي ،6921 ،ص.)1
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البته به نظر ميرسد تأاير اشصاص قبل از انقالب بيشتر جنبه ايودئولوژيسوازي
آنها است .در حقيقت ،ايدئولوژيها همراه با بهدستدادن توضيحي از واقعيوتهوا
اجتماعي ،حاوي يک رشته عقايود سياسوي نيوا هسوتند کوه بهتورين شوکل ممکون
سازماندهي اجتماعي را بهتف يل شرح ميدهنود و هموراه نقشوهاي از واقعيوتهوا،
ت ويري از جامعهاي مطلووب هوم ارائوه مويدهود» (اکلشوا و همکواران،6921 ،
صص67و .)66بنابراين ،رهبران انقوالب ايودئولوژي انقالبوي دارنود کوه شوروع آن
مصتص دوره مشص ي نيست ،اما ميتوان گفت ،فعاليت جدي آنهوا در دهوه  11و
حتي قبل تر آغاز شده است که در واق« ،،حوزه شيعي» بوا لورد و نفوي ارزشهواي
حاکم ،بهويژه از نظر فرهنگي و اخالقي ،و تأکيد بر ايده و آرموان تأسويس سوازمان
سياسي جديد مبتني بر ارزشها و اصو اسالمي بوهنووعي بوه «ايودئولوژيسوازي»
پرداخته اند که حاوي سصن نو هست که با تکيه بر اجتهاد جواهري لرح و تدبيري
براي تکميل مناب ،فقهي و بالقوه تعبيهاي انقالبي در برابر قدر هواي دنيووي اسوت
(عنايت ،6917 ،ص.)921
حوزه علميه پس از انقالب اسالمي ايران

نقش حوزه علميه ،پس از انقالب اسالمي ،عالوه بر نقش محتوايي و نرم ،شامل
نقش ساختاري و ساختارسازي نيا ميباشد .بنابراين ،مشاهده ميشود که به دسوتور
امام خميني (ره) ،اعضاي نصستين شوراي موديريت حووزه انتصواب شودند .مرکوا
مديريتي حوزه تغيير کرد ،حوزههاي علميه خواهران گسترش يافت ،مراکا علمي -
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

حوزوي بسياري ايااد شده ،و کتابصانههاي زيادي تأسيس شد.
بنابراين ،مسئوليت حوزه پس از انقالب هوم در ساختارسوازي و سوازماندهي و
هم در بحث محتواي علمي ،فکري و ايدئولوژيسازي افاايش يافته است .در حوا
حاضر حوزه علميه پس از انقالب از موض ،نقادي قبل از انقالب عبور کرده اسوت
و خود بر مسند نقدشدگي قرار دارد که با چالشهايي همراه است.
واکاوي واژه حوزه انقالبي
چيستي حوزه انقالبي

تعريف دقيقي را نميتوان براي حوزه انقالبي بيان کرد؛ اما ميتوان گفت حووزه
04

04

انقالبي يعني حوزهاي تحو گر و تحو گرا که پاسصگوي نيازهاي عقيدتي ،ارزشوي

و ديني جامعه در سطوح مصتلوف بوهمنظوور حرکوت بوه سومت اخوالقموداري و
علمگرايي در جامعه بهمنظور دستيابي به تمدن نوين اسالمي باشد.
پس حوزه انقالبي نهتنها بايد «توليدگري فکر و انديشه» براي جامعه ايران را در
برنامه داشته باشد ،بلکه براي جامعه جهاني نيا بايد ايده و توليد ارائه دهد .بنابراين،
در تعريف حوزه انقالبي ميتوان گفت حوزه انقالبي حوزهاي است که دائماً توليود
کند ،حرکت کند ،حرکت دهد ،بانشاط باشد ،راهبورد ارائوه دهود و ايسوتا نباشود و
روند انقالبيگرياش را حفظ کند .بهعبارتي ،حوزه و روحانيت «پيشورو در مسوائل
بسياري باشد و نقش خ دهي داشته باشد .عالوه بر فعاليتهاي سياسي ،اجتمواعي
و فرهنگي ،حضور چشمگيري در عرصههاي علموي بوهخ ووص «علووم انسواني»
داشته باشد که حضور لالب در هر زمينه بايد همراه با «فضائل و مناقب اخالقوي»،
«تهذيب نفس واقعي»« ،شرح صدر»« ،بارگواري»« ،ان اف ،حلوم و صوبر و تحمول
مصالف»« ،احترام به حقوق ديگران» باشد.
بنابراين« ،اخالق»« ،علم» و «عمل» نياز حووزه انقالبوي اسوت و داشوتن راهبورد
جديد براي حل مشوکال  ،و حورف نوو کوه بتوانود م وداق عملوي يابود ،ززموه
انقالبيماندن است .بنابراين ،مشاهده ميشود که وقتي امام خميني (ره) حرکت کرد،
در واق ،،حرف جديد ايشان لورد و نفوي لواغو
هواهاي نفساني بود که اين لورد لواغو

«درونوي» و «بيرونوي» انسوان و

در ابتودا بايود از خوود انسوان صوور

مي پذيرفت ،سپس ،به اجتماع ميرسيد کوه در نهايوت ،پشوتپوازدن بوه «لواغو
خارجي» يا «لاغو

ديگر» سرزمينها ديگور کوه در آن زموان آمريکوا ،انگلويس و

شوروي بودند ،نوعي انقالبيگري محسوب ميشد.
پس اگر «حوزه» انقالبي باشد ،بايد انقالبگر يعني متحو گرا نيا باشود و البتوه

حوزه انقالبي

براي حفظ اين جايگاه «انقالبي» بماند .پس وقتي لفظ «انقالبي» بهکار گرفتوه شود،

و راهبري

بايد در بطن جامعه اين جريان وجود داشته باشد ،که براي رسيدن به اين امر ،ابتودا

تمدن نوين اسالمي

بايد نهادهاي مؤار در جامعه مانند حوزه ،اين ويژگيها را داشوته باشوند ،زيورا ايون

( 97تا )16

نهاد با توجه به خاستگاه انقالبي و همچنين ،فراگيري تعاليم الهوي و اسوالمي ،بهتور
ميتواند ،بهعنوان راهبر و راهبلد بوده ،و دشمنشناس باشد .بنابراين ،از آناا که امام
خميني (ره) و مقوام معظوم رهبوري دو ايدئولوژيسوت و رهبور صواحب در حووزه
اخالقي ،علمي و عملي هستند ،در ذيل حوزه انقالبوي از منظور ايون دو شص ويت
تأايرگذار بررسي ميشود.

07

حوزهانقالبي از منظر امام خميني (ره)

امام خميني (ره) به تحو  ،حرکت و انقالب اسالم اعتقاد داشوت و معتقود بوود
اهداف واز و گسترده ،ومقاصد و ايدههاي عظيم نيازمند تحمل زحماتي متناسب بوا
مياان اهميت هدف و مق د است (موسوي خميني ،6931 ،ج ،62ص .)13اين امور
با انقالب اسالمي پيوند دارد و بسياري از زحما

قبل از انقالب توسو حوزويوان

تحمل شده است .البته نبايد انقالبيگوري را متورادف بوا هورجومورج للبوي يکوي
دانست .امام خميني (ره) در اين زمينه ميفرمايد« :شما خيا نکنيد کوه حوازئي کوه
انقالب شده پس ما هر کاري دلمان ميخواهد بکنويم .ضودانقالبيهوا جوا شوماها
ميشوند ،شما هم نميشناسيد آنها را تحريک هم ميکنند ،ميريايد مويشوکنيد و
يک مملکت را اينلوري نمايش ميدهيد که ايناا هرجومرج است ،يوک مملکوت
هرجومرجي است .....آداب اسالمي اين است که هر کسي موظف بداند خوودش را
به اينکه حفظ حدود و اغور را بکند  ....انقالب اسوالمي ،معنوايش ايون اسوت کوه
متحو شده است يک مملکت لاغوتي که هر کس ميخواست ظلم بکند ،ميکورد
به اتکا سرنياه ،مبد شده است به يک مملکت اسالمي که روي مووازين اسوالمي
عمل ميشود .موازين اسالمي اين است که اگر فرض کنيد کوه يوک کسوي جرموي
کرده است ،خودش نميتواند برود آن جرم را عوض کند» (موسوي خميني،6931 ،
ج ،61ص.)692
بنابراين ،مؤلفههاي انقالبيگري از ديدگاه امام (ره) عبار اند از سوادهزيسوتي و
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

نفياشرافيت (موسوي خميني ،6931 ،ج ،63ص)6؛ عدم وابستگي بوه قودر هواي
بارگ و داشوتن روحيوه اسوتقال للبوي (موسووي خمينوي ،6931 ،ج ،9ص)611؛
مردمي بودن و جدانشودن از موردم و بطون جامعوه (موسووي خمينوي ،6931 ،ج،2
ص)719؛ اتکا به خودا (موسووي خمينوي ،6931 ،ج ،1ص)717؛ حفوظ وحود
بهعنوان رما پيروزي (موسوي خميني ،6931 ،ج ،1ص)616؛ اعتمواد نفوس و نفوي
خودباختگي (موسوي خميني ،6931 ،ج ،61ص)631؛ قط ،ايادي اجانب راسوت و
چپ از سر کشور است (موسوي خميني ،6931 ،ج ،7ص.)669
حوزهانقالبي از منظر مقام معظم رهبري (دام ظله)

رهبر معظم انقالب اسالمي نيا مؤلفههايي براي حوزه انقالبي برميشمارد که در
00

00

واق ،،روحيه انقالبي افراد را در اين زمينه بااهميت ميداند« .روحيوه انقالبوي يعنوي

اسير حدود تحميلي نشدن؛ قان ،به گيرندگي قطرهچکاني نشدن؛ با اميد دنبا هدف
حرکتکردن ،و با انگياه ،با نشاط ،با اصرار و پيگيري آن را بوهدسوت آوردن .ايون،
انقالب و حرکت انقالبي است» .6ايشان همچنين صراحت ،صداقت و قالعيت را از
ارکان انقالبيگري ميداند.

7

بنابراين ،اگر بصواهد اين روحيه حفظ شود ،بايد ارزشها حفظ شود و بورآنهوا
تأکيد شود؛ که در اين ميان تعاد افراد مهم است و نيفتادن در دام افراط و تفوري ،9
پرهيا از سياستزدگي ،1نداشتن ترس از مؤلفههاي انقالبيبودن ،1ززمه فرد انقالبي
است .ايشان پنج شاخص براي انقالبيگري ،انقالبيبودن و انقالبيماندن برشومردند
که در جدو  6بيان شده است.
جدول  .1پنج شاخص انقالبيگري ،انقالبيبودن و انقالبيماندن مطرحشده در بيانات رهبر انقالب در
حرم امام خميني59/30/11 ،

رديف

شاخص

بيانات مقام معظم رهبري

6

پايبندي به مباني
وارزشهاي اساسي اسالم
و انقالب

بنده در سا گذشته در همين جلسه راج ،به مباني امام
صحبت کردم .مباني اساسي ما آنهاست ...اگر اين
پايبندي وجود داشت ،حرکت  ،حرکت مستمر و مستقيم
خواهد بود .در تندباد حوادث اين حرکت تغيير پيدا
نميکند اگر اين پايبندي وجود نداشت ،نقطه مقابل اين
پايبندي عملگرايي افرالي است .يعني هر روزي به يک
لرف رفتن ،هر حاداهاي انسان را به يک لرف کشاندن.

7

هدفگيري آرمانهاي
انقالب و همت بلند براي
رسيدن به آنها

بعضي سعي ميکنند جامعه و جوانهاي ما را دچار
نااميدي کنند .بگويند آقا فايده ندارد! نميشود!
نميرسيم! ...شاخص دوم اين است که هرگا من رف
نشويم از رسيدن به آن اهداف بلند و آرمانهاي بلند.
تسليم نشويم در مقابل فشارها.

9

پايبندي به استقال کشور

استقالب سياسي معنايش اين است که ما در زمينه سياسي
فريب [دشمن را] نصوريم ...استقال فرهنگي که از همه
مهمتر است ،در اين است که سبک زندگي را سبک
زندگي اسالمي ايراني انتصاب بکنيم ...استقال اقت ادي
هضمنشدن در هاضمه اقت اد جامعه حهاني است.

 .6بيانا

رهبر معظم انقالب اسالمي ،برگرفته از  ،leader.irتاريخ دسترسي6939/1/6 :

 .7بيانا

رهبر معظم انقالب اسالمي ،برگرفته از  ،leader.irتاريخدسترسي6936/66/63 :

 .9بيانا

رهبر معظم انقالب اسالمي ،برگرفته از  ،leader.irتاريخ دسترسي6933/12/73 :

 .1بيانا

رهبر معظم انقالب اسالمي ،برگرفته از  ،leader.irتاريخ دسترسي6931/19/61 :

 .1بيانا

رهبر معظم انقالب اسالمي ،برگرفته از  ،leader.irتاريخ دسترسي6931/1/1 :

حوزه انقالبي
و راهبري
تمدن نوين اسالمي
( 97تا )16
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رديف

شاخص

بيانات مقام معظم رهبري

1

حساسيت در برابر دشمن
و نقشه دشمن و عدم
تبعيت از آن

بايد دشمن را شناخت ،نقشه او را فهميد ،از تبعيت
دشمن سر باز زد؛ اين شاخص چهارم که اين عدم تبعيت
را عرض کرديم ،قرآن« ،جهاد کبير» نام نهاده است.

1

تقواي ديني و سياسي

اينکه ما عرض کرديم که بايد به آنها پايبند بود ،اسالم
اينها را از ما خواسته است .يک تکليف ديني است .اين
خواست ديني ماست و رعايت آن تقواي ديني است.
تقواي سياسي هم همراه همين است .تقواي سياسي يعني
انسان از لغاشگاههايي که دشمن ميتواند از آن استفاده
کند ،پرهيا بکند.

منب :،برگرفته از  ،farsi.khamenei.irتاريخ دسترسي6931/19/61 :

ويژگيهاي حوزه انقالبي

با توجه به مطالب يادشده ميتوان ويژگيهايي کلوي را بوراي حووزه انقالبوي از
جمله توجه به اصو اسالمي در قانون اساسي ،تأکيد بور اصوو سياسوت خوارجي
ج.ا.ا در قانون اساسي ،دشمنشناسي و تبيين دشمن توسو حووزه علميوه ،رعايوت
اخالق عملي توس روحوانيون و همچنوين علومگرايوي و عمولگرايوي ايون قشور
(حوزويان) ،آتش به اختيار بودن حوزويان ،توليدگربودن حوزه در زمينههاي فکري
و راهبردي کارکردن حوزهها و در نهايت ،توجه به «رضاي خدا» در هموه زمينوههوا
برشمرد که ززمه آنها پويايي ،تحرک ،نشاط و توليد است.
چالشهاي حوزه انقالبي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

با توجه به اينکه هر انقالبي از يکلرف با محدوديتهايي روبوهرو اسوت؛ و از
لرف ديگر ،انتظارا

و نقشها از آن افاايش مييابد ،چالشهاي آن نيا بوه انودازه

رشد و گسترشيافتگي افاايش مييابد .پس از آناا که حوزههاي علميه با محوريت
«اخالقگرايي»« ،علمگرايي» و «عمل به دانستهها» شوکل گرفتوه اسوت ،مهومتورين
چالشها در اين زمينه نيا ميتواند چالشهاي اخالقي ،چالش علمي و چالش عملي
حوزه علميه باشد.
پيامبر اسالم (ص) ميفرمايند« :بهراستي که من مبعووث شودم توا شورافتهواي
اخالقي را کامل و تمام کنم [و به مردم بياموزم]» (مالسي ،6119 ،ج ،13ص.)937
بنابراين ،اگر حوزههاي علميه در امتداد رسالت پيوامبر (ص) در نظور گرفتوه شوود،

04

04

بايد گفت اخوالقمحووري مهومتورين رکون حووزههواي علميوه اسوت .پوس اگور

اخالقمحوري جا وظايف لالب نشود و خود را با رهنمونهواي اخالقوي هموراه
نکند ،جامعه نهتنها در مسير رشد حرکت نصواهد داشت ،بلکه بوا توجوه بوه مبواني
ارزشي و ديني ملت ،تمدنسازي نيوا دچوار انحطواط خواهود شود .ناديودهگورفتن
اخالقگرايي و اخالقمحوري چه در سطح «فردي» و چه «نهادي» ضربه بور پيکوره
انقالب اسالمي و آرمانهاي آن اسوت .پوس رسوالت حوزويوان نسوبت بوه قبول از
انقالب افاايش يافته است و عدم پرورش للبه مهوذب و متصلوق بوه اخوالق (کوه
به عنوان کارويژه حوزه بوده) که اگر پاسصگوي جامعه ديني نباشد و حرکت تمودن
به سمت نوينسازي و پاسصگويي متوقف خواهود شود و در واقو ،،لبوق حوديث
پيغمبر (ص) که دو گروه از امت من اگر صالح شوند ،امتم صالح مو شووند و اگور
فاسد شوند ،امتم فاسد م شوند .عرض شد؛ اى رسو خودا آن دو گوروه کدامنود
فرمودند :عالمان و حاکمان (شيخ صدوق ،6917 ،ص ،)92آنااست که اگر عالموان
که پس از انقالب اسالمي ايران حاکم نيا شدهاند ،صالح نشوند ،تمدنسازي ،راهوي
جا بيراههرفتن نيست و از آن ميتوان مهمترين چالش پيش روي حوزه نام برد.
يکي ديگر از چالشهاي حوزه را ميتوان چالش علمي برشمرد .اموام علوي (ع)
ميفرمايند :عالم زنده است ،گرچه مرده باشد؛ نادان مرده است ،گرچوه زنوده باشود
(آمدي ،6161 ،ص .)11پس ميتوان جامعهاي را زنده خواند که در آن عالم بوه راه
باشد .بنابراين ،علم و توجه به علماندوزي جا ضروريا

حووزه اسوت و چوالش

علمي حوزه که داعيهدار انقالب است ،وظيفه اين نهاد و اجااي آن را افواايش داده
است.
بهنوعي ميتوان گفت با پيروزي انقالب اسالمي وظيفه سنگين مبارزه با لاغو
سياسي ،اقت ادي و فرهنگي بينالمللي از عرصه نظري و نقادي گذشته است و بايد
و جريانساز باشد و توليد مداوم علمي داشته باشد و سوطح فعاليوتهوا را افواايش
يابد؛ زيرا در ع ر ارتبالا

تباد الالعا

آسوان اسوت و اموروزه علموي حورف

جديد براي جامعه جهاني دارد که منطبق بر واقعيا

قابل فهم براي عموم باشد کوه

حوزه انقالبي
و راهبري
تمدن نوين اسالمي
( 97تا )16

در اين ميان مهمترين چالش علمي حوزه علميه در علوم انساني است .البته ايون بوه
معناي ناديده گرفتن سنتها نيست ،بلکه تيابيني و آيندهپژوهي نياز است که بتوانود
مداومت مسير انقالب را سهل کند .بنوابراين ،سوهلگيوري در نگورشهواي علموي
نصست ،انعطاف را زياد ميکند و دوم اينکه آزادانديشويهوا را افواايش مويدهود و
بايکو

علمي را از بين ميبرد ،زيرا تحريم علمي و رد نظرا

ديگران در صوورتي
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ديگران بدونداشتن پشتوانه علمي قوي آنهوا را

اتفاق خواهد افتاد که براي نظرا

ناقص بدانيم .پس يکي از چالشهاي علمي حوزه علميه امروز نياز بوه آزادانديشوي
است که تنها اين يک وجه از علمگرايي است و بهنوعي ضروريترين قسمت براي
پشتسرنهادن چالشهاي علمي ديگر است.
توجه به اخالق و علم در واق ،هموارکننده «عمل» هستند ،قرآن کريم ميفرمايد:
بر آنان بار شد [و بدان مکلف شدند] آنگواه آن را

«مثل کسان که [عمل به] تورا

به کار نبستند ،مثل خرى است که کتابهاي را برپشت مو کشود [و] چوه زشوت
است وصف آن قوم که آيا

خدا را به دروغ گرفتند و خدا موردم سوتمگر را راه

نميکند» (جمعه.)1 :
در يکي از اضالع مثلث راهبري تمدن نوين اسوالمي عمولگرايوي و توجوه بوه
داراييها ،ظرفيتها ،تواناييها و فرصوتهوا وجوود دارد کوه در واقو ،،در راسوتاي
«عمل انقالبي» چالشهاي پيش روي تمدن نوين را کواهش خواهود داد و راهبوري
تمدن نوين اسالمي تسهيل مييابد ،زيرا اگر به اخالق و علميت حوزههوا و لوالب
توجه دقيق صور

گيرد و به صور

برنامه کالن و آيندهنگر به آن نگريسته شوود،

عملگرايي حوزويان برجسته ميشود .يعني ززمه «عملگرايي» حوزويان توجوه بوه
دو مؤلفه قبلي يعني اخالق و علم است .در واق ،،روحانيت توا قبول از انقوالب در
زمينه بحث تدريس و ائمه جماعا

فعاليت چشمگير داشت و امروزه با توجوه بوه

نيازهاي جامعه ،اين فعاليتها بهلور عمودي و افقي چشمگير شده است و لوالب
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

بيشتر به امور فرهنگي ،فکري ،ديني ،ارزشي گرايش داشته و دارند که البته اين امور
بهخوبي ناد ملت افاايش نصواهد يافت ،مگر بوا اعتمادسوازي کوه بايود در جامعوه
صور

گيرد .امام خميني (ره) ميفرمايد« :وقتي بنا شد يک عالمي مفسدهجو باشود

و يک حوزه را در معرض خطر قرار بدهد ،اين گندش يک حوزه را بلکه يک امت
را ميگيرد ....لکن اگر يک آخوندي يوک کواري را بکنود مويگوينود ،آخونودها»...
(تبيان ،6921 ،صص73و.)96
تمدنسازي و مؤلفههاي تمدن نوين اسالمي
مفهوم تمدن و تمدنسازي
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واژه  civilizationمعاد تمدن يا حضاره اسوت .ايون واژه در زبوان انگليسوي از

لغت زتيني  civisبهمعناي شهروند يا شهرنشين گرفته شده است و به ويژگويهوايي
مانند لطف ،کياست و لياقت که دستاورد شهرنشيني است يوا بوه پيشورفت و ترقوي
افراد و جمعيتهايي که در شهرها زندگي مويکننود ،دزلوت دارد (سوپهري،6931 ،
ص .)91يونانيان با بهکوارگيري واژه  civilizationشوهر را ماموعوهاي از نهادهوا و
رواب اجتماعي ميدانستند (فوزي و صونمزاده ،6936 ،ص .)3در فرهنوگ فارسوي
تمدن چنين تعريف شده است« :شهرنشينشدن ،خوي شهري گايودن و بوا اخوالق
مردم آشناشدن ،زندگاني اجتماعي؛ همکاري مردم با يکوديگر در اموور زنودگاني و
فراهمکردن اسباب ترقي و آسايش خوود» (عميود ،6933 ،ج ،6ص .)191بوه تعبيور
ديگر ،تمدن در عربي از «مدن» اخذ شده ،که معناي آن اقامتکردن است و در زبان
انگليسي ،امروزه واژه  civilizationرا به اين مفهوم الالق مويکننود کوه آن نيوا بوه
معناي استقراريافتن است و در تعريف اجتماعي ،همان شهرنشويني اسوت (وزيتوي،
 ،6931ج  ،6ص.)99
بنابراين ،در تعريف و اصوطالح تمودن مويتووان گفوت تمودن ماموعوهاي از
پديدههاي اجتماعي که قابل انتقا اند و جنبههاي مذهبي ،اخالقي ،زيباشناسي ،فني،
علمي مشترک در يک جامعه يا چند جامعه مرتب با يکديگر را به خوود مويگيرنود
(ساروخاني ،6921 ،ص .)33پس تمدن مي تواند ماموعه ساختهها و اندوختههواي
معنوي و مادي در جامعه انساني باشد که اگر ايون تمودن متناسوب بوا شوراي روز
باشد ،ميتوان «نوين» را به آن اضافه کرد.
«تمدن نوين» عبوار
اقتضووائا

اسوت از مؤلفوههواي تمودني کوه متناسوب بوا شوراي و

روز در جهووت رشوود و ارتقوواي فووردي و اجتموواعي بووهکووار موويرود و

پاسصگوي نيازها و ضرور هاي جوام ،اموروزي اسوت .بور اسواس ايون تعريوف،

حوزه انقالبي

ميتوان گفت تمدن مفهومي نسبي است که متناسب با زمان ،مکان جامعه مصالوب

و راهبري

و عواملي ديگر از اين دست اهميت و کاربرد مؤلفههواي آن متفواو

خواهود بوود

(ملکافضلي ،6931 ،ص .)771بنابراين ،بهنوعي مي توان گفت تمدن نوين اسوالمي

تمدن نوين اسالمي
( 97تا )16

با محوريت اهلل شکل ميگيرد .در واق ،،اين تمدن در برابر تمدن مادي غرب جهت
و آهنگ تعالي و تقورب الهوي دارد و اقت واد ،فرهنوگ و سياسوت را درهوم تنيوده
ميداند که از يک نظر ،براي ارزشها و مباني ديني در سوايه تقريوب الهوي جايگواه
قائل است؛ و از سوي ديگر ،به انسان بهعنوان موجودي متعالي نگريسته ميشوود و
بنابراين ،انسان را تکبعُدي نميبيند و آن را کاز فرض نميکند.
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پس ميتوان گفت ،در تمدن نوين اسالمي هم بايد ارزشها و تعاليم ديني را مد
نظر قرار داد ،هم اباارها و هم انسان را که در واق ،،بيشوترين بوار تمودنسوازي بور
دوش انسان است .البته بصش ابااري و راه رسيدن به اين مسير نيا مهم است و بايد
گفت؛ بصش ابااري نيا ارزشمند است .بصش ابااري عبار

است از ارزشهايي که

بهعنوان پيشرفت تمدن مطرح است که از جمله ميتوان به علوم ،اختوراع ،صونعت،
سياست ،اقت اد ،اباارآز

نظامي ،اعتبار بينالمللي اشاره کرد.

بنابراين ،بصش حقيقي پيشرفت ،تمدنسازي اسوت کوه ويژگويهوايي از جملوه
رسيدن به سبک زندگي اسالمي؛ سعادتمندي ،سبک ازدواجهاي آسان ،دسوتيابي بوه
مسکن و لباس بدون دغدغه ،الگوي م رف الهي و دور از اسراف ،تفريحا
داشتن سبک معاشر

سالم،

متناسب با فرهنوگ الهوي ،شورعي و اخالقوي ،داشوتن شوغل

متناسب با جايگاه علمي ،تالشي و شص يتي افراد برشمرد که همه ايون مووارد هوم
در بصش نرمافااري تمدن قرار ميگيرد و هم در بصش سصتافااري تمدن اهميوت
دارد.
مؤلفههاي تمدن نوين اسالمي
الف) خدامحوري به جاي انسانمحوري

در تمدن نوين اسالمي ،کارها براي رضاي خدا صور

ميگيرد .بوهعبوارتي ،در

رأس همه کارهاي انساني که به سمت تمدنسازي در جريان اسوت ،نظوار
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

خودا

اصلي است و اگر اينگونه ديدگاهي در جامعه عموميت يابد ،خودامحوري بوهجواي
انسانمحوري قرار ميگيرد .در واق ،،انسان خدامحور جاي شصص انسوانمحوور را
ميگيرد .بهعبارتي( ،افراد) پاداش خود را ناد خدا ميخواهند .چنوين فوردي اعتقواد
دارد هرکس در برابر آنچه بهدست آورده اسوت ،جواا داده شوود و بوه آنهوا سوتم
نميشود (جاايه .)77 :همچنين ،ايمان دارد خداوند به آنان که نيکي کردهاند ،بهترين
پاداش را ميدهد (نام.)96 :
ب) توجه به کرامت انساني

کرامت انساني در تمدن نوين اسالمي بايد بهعنوان يک اصل باشود .کلموه « َويل »
از شديدترين تهديدهاي قرآني است و تنها دو سوره در قرآن با ايون کلموه شوروع
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شده است که هر دوي آنها درباره مردم است .وي للمطففلن (واي بر کمفروشوان) و

وي لکل زل مل هل مل (واي بر عيبجويان لعنهزن) اولوي دربواره کومفروشوي اسوت کوه
بهنوعي ميتواند م داق کمکاري در مسئوليتها نيا ميتواند باشد و دوموي دربواره
آبروي مردم است که هردوي آنها نشان از تقدس در کرامت انساني است .در ايون
ميان ،نيا توجه به آزادي انسان در جامعه نيا نوعي توجه به کرامت انساني است که
البته آزادي معاني و تعابير بسيار ميتواند داشته باشد ،که بحث ما اين مقوله نيسوت.
اما انسان اگر آزاد نباشد کرامت و ارزش انساني به کلي پايما خواهد شد .بنابراين،
مشاهده ميشود که در شيوه عملي ائمه عليهمالسالم اظهار نظرها آزاد بوده و آزادي
بيان وجود داشته است و اين علميت ائمه بوده کوه جواهالن را هودايت کوردهانود،
همچنين ،رهبر معظم انقالب بسيار بر کرسيهاي آزادانديشي تأکيد کرده اند که همه
اين موارد نشاندهنوده اهميوت کراموت و ارزش انسواني در جامعوه چوه در سوطح
فردبهفرد افراد و چه در سطح اجتماع است.
ج) اخالقمحوري

اخالق جم« ،خُلق» بهمعناي نيرو و سرشت بالني انسان است که فق بوا ديوده
ب ير

و غيرظواهر درکشودني اسوت .قورآن کوريم توجوه بوه اخوالق را مهوم و

برجستهاي ميداند و وجه تمايا پيغمبر با همه افراد انساني ديگر نيوا شوايد اخوالق
باشد .قرآن خطاب به پيامبراسالم (ص) ميفرمايود« :و توو داراي اخوالق بوارگ و
برجستهاي هستي» (قلم .)1 :بنابراين ،ميتوان اخالقمحوري را يکي از ارکوان مهوم
رشد جامعه بشري براي رسيدن به تمدن نوين اسالمي باشود .رهبور انقوالب شورط
اصلي ساختن يک تمدن پيشرفته و داراي کمترين اشکاز

را معنويوت متکوي بور

دين اسالم ميداننود و معتقدنود معنويوت دينوي زمينوهسواز شوناخت اسوتعدادها و
بهرهگيري مناسب از آنها و پيشرفت مطلوب در هموه ابعواد و بوا کمتورين آسويب

حوزه انقالبي

خواهد بود (رضائي و اکبري ،6931 ،ص.)611

و راهبري

د) تأکيد بر علم ،معرفت و تخصص

تمدن نوين اسالمي
( 97تا )16

از مهمترين عوامل رشد و گسوترش هور تمودني توجوه بوه علوم بووده اسوت.
بهعبارتي ،هر تمدني که توانسوته اسوت کوه بوه امور بنشويند ،عالموان در آن نقوش
داشتهاند .دين اسالم نيا بسيار بر علمآموزي تأکيد ميکند ،بوهلووري کوه در جنوگ
بدر براي آزادسازي اسراي مشرک ،تعليم کودکان مسلمان نيا مطرح بوود .قورآن بوه
دانش و تقوا نيا اشاره ميکند و ميفرمايد« :کسان از شما را که گرويوده و کسوان
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را که دانشمندند [بر حسب] درجا
(ماادله .)66 :همچنين ،در روايا

بلند گرداند و خدا به آنچه م کنيد ،آگاه است
بيان شده است که تح يل علم عباد

ميآيد ،يا اينکه يک لحظه تفکر اواب سالها عباد

بهشومار

را دارد .همچنين ،در مکتب امام

صووادق (ع) تص ووصگرايووي و تنوووع وجووود داشووت و عالموواني را در زمينووههووا و
تص صهاي خاصي پرورش دادهاند.
ه) عدالتمحوري و عدالتگستري

شايد بتوان عدالتگستري را مهمترين عامل آرامش و امنيت در جوام ،برشومرد
که ززمه رسيدن به تمدن نووين اسوالمي اسوت .قورآن کوريم دربواره ظلوم وسوتم
مي فرمايد« :خدا به اندازه ذرهاي بوه کسوي سوتم نمويکنود» (نسوا  .)11:همچنوين،
خداوند به هيچ موجودي ستم نميکند (کهف .)13 :حتوي در قورآن کوريم يکوي از
اهداف انبيا عدالت گستري معرفي شده است .بنوابراين ،عودم ظلوم و سوتم در هور
زمينهاي بهنوعي عدالتگستري است .عدالتمحووري در جامعوه زمواني بوه وجوود
ميآيد که فرصتها در همه زمينهها برابر باشد و تالش و سعي افراد جايگواههوا را
تعيين کند .البته زماني که صحبت از عدالت به ميان ميآيد؛ بيشتر عدالت اجتمواعي
مدنظر است و آن زماني است که فاصله لبقاتي به ناز ترين سطح خوود برسود .در
اين زمينه براي رسيدن به عدالت اجتماعي بهمنظور شکوفايي تمدن نووين اسوالمي
سه شاخص نياز است که شامل تشکيل حکومت اسوالمي ،رهبوري جامعوه و لواوم
قانون دقيق و اجراي آن است که البته نقش موردم نيوا در اموور فوردي و اجتمواعي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

براي دستيابي به اين مهم اهميت دارد .بنابراين ،جامعوهاي بوه سومت تمودن نووين
اسالمي در حرکت خواهد بود که عدالتگستري به عنوان يک «گفتموان حواکم» در
جامعه جريان داشته باشد.
و) استقالل حکومت و مقاومت مردمي

هر تمدني که بصواهد اظهار وجود کند و در واق ،،براي ديگران الگو قرار گيرد،
بايد هاينههاي مادي و معنوي صرف کند .براي الگو قرار گرفتن بوه اسوتقال لورز
تفکر و مکتب نياز است ،بنابراين ،اگر جامعه و کشوري بهلوور محوا از ديگوران
تقليد کرد ،ديگر نميتوان اسم آن را استقال نهواد .در ايون ميوان ،اگور اسوتقامت و
مقاومت مردم همراه با عناصر ديگر مؤلفههاي تمدني شد ،آنگواه مويتووان حرکوت
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عظيم تمدنساز را شاهد بود .قرآن کريم ميفرمايد« :اي پيامبر! مؤمنان را بوه جنوگ

با دشمن تحريا کن ،اگر بيست نفر از شما با استقامت باشند ،بر دويست نفر غلبه
ميکنند و اگر صد نفر باشند ،بر هاار نفر از کساني که کافرند غالب ميشووند! چورا
که آنها گروهي هستند جاهل و نادان» (انفا  .)11 :پس تمدن در ابتوداي امور بايود
استقال للب بوده و پس از آن استقامتجويي داشته باشد و براي رسيدن به اهداف
تمدني از خود مقاومت نشان دهد .البته در ايون زمينوه بايود بوه نقوش موردم بوراي
رسيدن به تمدن نوين اسالمي توجه کرد .قرآن در اين زمينه مويفرمايود« :و امورهم
شوري بينهم» (شورا )93 :که نشاندهنده توجه به حکومت مردمي است.
ز) توجه به فرهنگ تالش و کوشش

اسالم کار و تالش را نوعي عباد

و جهاد ميداند .در اين انديشه انسوان فعوا

مورد توجه خدا قرار ميگيرد و فردي که از کار شانه خالي کند ،موورد لعون اسوت.
بنابراين ،اگر تالش و کوشش نوعي فرهنگ سالم زيستن در جامعه باشد ،بويشوک
جامعه رو به تعالي ميرود .فرهنگ کار و تالش در فلسفه سياسي فارابي و خواجوه
ن ير بسيار اهميت دارد و افرادي که براي خود و جامعوه کوار و توالش نکننود بوه
نوعي «نوابت» به حساب ميآيند .بنابراين ،فرهنگ کار و کوشوش نيواز رسويدن بوه
تمدن نوين اسالمي است.
ح) ارتباطگيري با ديگر ملل و نحل

بيشک هر تمدني پس از شکلگيري سعي در گسوترش خوود خواهود داشوت.
تمدن نوين اسالمي نيا براي گسترش خود در ديگر سرزمينها نيازمند ارتباطگيوري
مداوم و برنامهرياي است .در حا حاضر ،با توجه به گسترش روزافاون ارتبالا
در سطوح مصتلف حتي در سطح فردي ،بايد محدوديتهايي که براي ارتباطگيوري

حوزه انقالبي

هست با برنامه دقيق و هدفمند کاهش يابد .اين امر بهنوعي ميتواند در «صدور نرم

و راهبري

انقالب» تالي يابد ،که البته ززمهاش حساسيتزدايوي اسوت ،نوه حساسويتزايوي.

تمدن نوين اسالمي

امروزه ارتباطگيوري در چهوار سوطح مويتوانود موورد توجوه قورار گيورد؛ فوردي،

( 97تا )16

گروهي(قوميتي ،سازماني که اعتقواد بوه تکثور دارد) ،بويندولتوي (ملوي) و فراملوي
(منطقه اي و بينالمللي و جهاني) که همه اين موارد ززموه گسوترش و رسويدن بوه
تمدن نوين اسالمي است.
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راهبري تمدن نوين اسالمي؛ بايدها و نبايدها حوزه انقالبي
راهبري تمدن نوين اسالمي

لغتنامه دهصدا راهبريکردن را چنين معنوا کورده اسوت :رهبور و راهنماشودن،
راهبريکوردن کسوي را ،راهنمواييکوردن و راهنموودن و هودايت کوردن ،راهوروي،
راه پيمايي .بنابراين ،در امر راهبري آنچه مهمترين اصل است رهبري و راهنماشودن
است که هم ميتواند خود اجراکننده باشد و هم اينکه نوعي مشور دهي و هدايت
باشد که در اجرا هم مي تواند ساختار را شکل دهد و هم اينکه رهبر و مودير بوراي
جامعه تربيت کند .در نوع دوم ،بيشوتر جنبوه مشوور دهوي دارد ،اموا آنچوه را کوه
مي توان استنباط کلي کرد ،اينکه کسي که راهنما و راهبر ميشود ،بايد خوود زوايوا،
مسيرها ،سصتيها ،راهحلهايي را که ميتوان بر مشکال

فوائق آمود ،بشناسود و در

واق ،،خود عقل رهبري را داشته باشد که بتوانود راهبوري تمودن نووين اسوالمي را
برعهده گيرد .در تعريف عقل رهبري اينکه با توجه به ارزشها و مباني ديني کسوي
بازتر از نهاد يا فردي از نظر اخالقي ،علمي و عملي (تدبر و مديريت) نباشود و در
واق ،،براي هدايت و راهنمايي بهترين جامعه باشد.
بايدها و نبايدهاي حوزه انقالبي بهمنظور دستيابي به حوزه تمدن نوين اسالمي

پرسش اساسي اين است کوه وظيفوه حووزه انقالبوي بوراي رسويدن بوه تمودن
نويناسالمي چيست در پاسخ ميتوان گفت مهمترين وظيفه هر فورد و نهواد ايون
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

است که وظيفه خود را بهخوبي اناام دهد که اين امر اصل عودالتگسوتري اسوت.
بهعبارتي ،اگر للبه بهخوبي لالب دروس ديني باشد و مطالعا
و اخالق همراه کند و با مشکال

خود را با معرفوت

جامعه دغدغهوار برخورد کند ،اين بهتورين الگوو

عملي مي تواند براي رسيدن به تمدن نوين اسالمي باشد .همچنين ،اگر استاد حوزه،
تدريس خود را با عمل ،رفتار و گفتار خود تطبيق دهد ،بيشک للبه مهذب تربيوت
خواهد داد.
بنابراين ،براي راهبري نرم که در مقابل راهبري سصت (صرفاً کارهاي اجرايي و
صفي) قرار دارد ،حوزه براي راهبري جامعه نيازمنود بايودهايي اسوت .در واقو ،،از
آناا که انقالب اسالمي زمينهاي حوزوي دارد ،بايد به تداوم انقالبوي توجوه داشوته
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باشد .تداوم حوزه انقالبي ،يعني پايبند به مبواني و ارزشهواي اسوالمي و انقالبوي،

حرکت هدفمند و بدون احساس به سومت آرموانهواي انقالبوي ،اسوتقال خوواهي
حوزه ،دشمنشناسي ،تقواي سياسي و ديني ،اتکا بوه نيوروي جوواني لوالب ،لورد
خوي اشرافيگري ،ان اف در همه زمينهها و در کل ،کار انقالبي براي رضاي خودا
که البته در همه اين موارد توجه به فرهنگ را ميتوان ديد.
بووهنوووعي مويتوووان گفووت فرهنووگ دو بعُوود پيشوورفت دارد ،نصسووت ،فرهنووگ
اقت ادمحور است که بايد در جامعه توس لالب تبيين شود و آن قرائت احاديوث
و تفاسيري است که بر تالش و کوشش هر فرد براي اقت اد خود ،خانواده و جامعه
دربردارد و دوم که از اولي مهمتر است ،ذهنيوت فرهنگوي جامعوه اسوت کوه آن را
ميتوان در رفتارهاي فردي و اجتماعي شاهد بوود .در واقو ،،فرهنوگ و رفتارهواي
جامعه است (دغدغههاي فرهنگي مقام معظوم

جامعه برخاسته از عقايد و اخالقيا

رهبري ،6931 ،ص .)63بنابراين ،بايد حوزويان در اين عرصه که دين نيا هم جوا
فرهنگ يعني اعتقادا

و ارزشها محسوب شود ،و هم خود ميتواند فرهنوگسواز

باشد ،قدري جديتري فعاليت کنند.
پس ،حوزه علميه با توجه به مسئوليت انقالبياش ،بايد به فرهنگ بوومي توجوه
جدي داشته باشد و هموارکننده راه رسيدن به تمدن نوين اسالمي باشود .بوهنووعي
ميتوان گفت جمهوري اسالمي ايران بوا دو نووع تهديود مواجوه اسوت ،تهديودا
دروني و تهديدا

و تهاجما

بيروني؛ که مهومتورين ااربصشوي حووزه در عرصوه

فرهنگي نصست ،مقابله با تهديدا

دروني و بيروني ،و خنثويسوازي تهاجموا

در

حوزه جنگ نرم ،و دوم ،ارائه راهکارهوايي بوراي تأايرگوذاري در سوطوح فوردي و
اجتماعي جامعه و سپس ،در عرصه جهاني است .بنابراين ،از آناا که مهمترين کوار
حوزه علميه از نوع فرهنگي است ،بايد همه کارها را خبرهها اناام دهند و به تعبيور

حوزه انقالبي

مقام معظم رهبري« ،کساني که ميتوانند کار فرهنگي بکنند بوه کارهواي اجرايوي و

و راهبري

سياسي مشغو نباشند و حتي اينگونه نباشد اگر کسي پوا در عرصوه کوار فرهنگوي

تمدن نوين اسالمي

نهاد به کار سياسي بپوردازد» (دغدغوههواي فرهنگوي مقوام معظوم رهبوري،6931 ،

( 97تا )16

ص .)76که البته براي کار فرهنگي بايد هم عرصه داخلي و هم عرصه بينالمللي را
مد نظر داشت .زيرا بسياري از خود غربيها نيا اذعان ميکنند که اومانيسم غرب بوا
مشکال

عديده روبهرو است و حوزه انقالبي ميتواند راه نيموههموارشوده تمودن

نوين اسالمي را گسترش دهد و به سمت تمدني شکوفا حرکت کنود .حووزه بوراي
رسيدن به مهم نيازمند «بايدها» و «نبايدها»يي است.
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شايد اولين «بايد» ،توجه به آموزش و پرورش لالب باشد که مهمترين اصل در
کادرسازي نيروها در زمينههايهاي اخالقي ،علمي و عملي براي آينده تمدن اسوت.
اگر حوزه علميه بتواند للبه دغدغهمند را پرورش دهود ،مويتوانود ائموه جماعوا
باسواد و متص ص را براي مدارس ،دانشگاهها و مساجد پرورش دهد .بنابراين ،هر
زمان للبه دغدغهمند در حوزه افاايش يافت ،دغدغه و درد جامعوه بهتور شناسوايي
مي شود و للبه خود را در زمينه علمي ،اعتقادي ،عملي و جهادي آمواده مويکنود و
پيگير مباحث تص

يتر ميشود.

يکي ديگر از «بايدها» توجه به مباحث روز و کاربردي در جامعه است .اموروزه،
بسياري مباحث از جملوه لقواحهواي خوارج از رحوم ،تاوار هواي الکترونيکوي،
بانکداري و جا آن در جامعه رو به گسترش است ،که جا دارد دروس خوارج فقوه
به صور

گسترده در سطح کشور افاايش يابد.

بايدِ ديگر حوزه گسترش «واقعي» کرسيهاي آزادانديشي است کوه بويتووجهي
به آن در سطح حوزه و همچنين ،دانشگاه صدما

خطرناکي را در پي در بر خواهد

داشت .اين امر باعث افاايش کمي و کيفي للبه دغدغهمند است و اگور لوالب در
چنين فضايي رشد نيابند ،هرگا نبايد انتظار داشت که قدمي براي مشوکال

جامعوه

بردارد و نصبه فکري و اجرايي در حوزه پورورش يابود کوه بتواننود در پسوتهواي
مديريتي در سطح کالن وارد شوند و مشکلي را از جامعه حل کنند.
از ديگر «بايد»هاي حوزه علميه ،توجه به «تبليغ بينالملل» است کوه مهومتورين
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

کووار عملوي در ايون زمينووه تربيوت مبلووغ زبانوودان هسووت کووه غفلووت از آن يعن وي
مح ورشدن در مرز ملي و ناديدهگرفتن اصل «امت» در اسالم .اين امور بوهعبوارتي
توجه به ناسيوناليسم و بي توجهي به انترناسيوناليسومي اسوت .خوشوبصتانه اموروزه
فضاي تبليغ دين و گسترش اسالم سهلتر شده است که ززمه اين کار در دو زمينوه
ميتوان باشد؛ يکي حضور فيايکي مبلغ بينالمللي در ديگر سورزمينهوا و ديگوري
تربيت مبلغ زباندان در عرصه فضاي ماازي که متأسفانه حوزه در ايون زمينوه کوار
جدي ترتيب نداده است و بايد به آن توجه شود.
در اين ميان ،حوزه «نبايد»هايي را نيا بايد در نظر داشته باشد که مهمترين آنهوا
عبار اند از حرکت به سمت تاملگرايي ،بيان وافي در هموه زمينوههوا بوهويوژه
موض،گيريهاي جناحي ،احساسگرايي نهادي و شص ي در کارهايي کوه عواقوب
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سنگين براي جامعه در برخواهد داشت.

نتيجهگيري
در اين مقاله با توجه به جايگاه خطير حوزه در بهامررساندن انقالب اسوالمي و
نيا نقش مسئوليتي راهبري حوزه در دو سطح فردي و سازماني ،بوه خواصبوودگي
انقالب اسالمي پرداخته شد و ضمن بررسي حوزه علميه به چالشهاي آن بيان شد
که حوزه علميه براي راهبري و رهبري تمدن نوين اسالمي نيازمنود مثلوث اخوالق،
علم و عمل است .در اين ميان ،حوزه با توجه به مفهوم تمودن ،مسوئوليت راهبوري
تمدن نوين اسالمي را دارد که اين تمدن مؤلفههايي از جمله خدامحوري ،توجه بوه
کرامت انساني ،اخالقمحوري ،تأکيد بر علم ،معرفت و تص ص ،عدالتمحووري و
عدالتگستري ،استقال و توجه به حکومت و مقاومت مردمي ،توجوه بوه فرهنوگ
تالش و کوشش و ارتباطگيري با ديگر ملل و نحول را کوه همگوي آنهوا در قورآن
کريم ،احاديث و فرهنگ تمدني تشي ،به آن توجه شده است ،دارد که بايد به بايدها
و نبايدهايي که بيان شد ،دقت کافي داشته باشد و جنبه عملياتي به آنها بدهد ،زيرا
در غير اين صور

با توجه به رشد و گسترش وسايل ارتبالي که روزبهروز فرايند

جهانيشدن آسانتر ميشود ،چياي به نام حوزه انقالبي وجود نصواهود داشوت ،يوا
اگر باشد ،بهعنوان نهادي ضعيف با عملکردي خاص مسير خود را ادامه خواهد داد.
بنابراين ،حوزه انقالبي براي رسيدن به تمدن نوين اسالمي و راهبوري و رهبوري آن
بايد براي «بايدها» تالش کند و از «نبايدها» که بررسي شد ،جنبه عملياتي بصشد که
البته ززمه آن «آيندهپژوهي علمي و عملي» با توجوه بوه «ظرفيوتهواي موجوود» و
«بدون احساسي رفتار کردن و احساسيشدن» است.
حوزه انقالبي
و راهبري
تمدن نوين اسالمي
( 97تا )16
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 ،http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33258تووووواريخ دسترسوووووي:
.6931/9/61

 تبيان ( .)6921روحانيت و حوزههاي علميه از ديدگاه امام خميني .قم :مؤسسوه
تنظيم و نشر آاار امام خميني (ره).

 تموووووودنسووووووازي نوووووووين اسووووووالمي ،در دسووووووترس در سووووووايت
 ،http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21246تووووواريخ دسترسوووووي:
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.6936/12/79

 چالشهاي حوزه هاي علميه»در مياگرد شفقنا :مناصب دنيوي نبايد مالک حوزه
رفتن باشد /دانشگاهيشدن آفتي بارگ براي حوزههاي علميه اسوت ،کود خبور:
 ،911231در دسوووترس در سوووايت ،fa.shafaqna.com :تووواريخ دسترسوووي:
.6931/67/79

 حسني ،قاسم ،و اکبر ،سيد علي ( .)6932بررسي تاريخ حوزه علميه حله .مالوه
شيعهشناسي ،دوره  ،11شماره  ،6پياپي  ،76صفحا

.36-39

 دانشنامه جهان اسالم ( .)6933جلد  ،76تهران :بنياد دايرهالمعارف اسالمي.
 دايرهالمعارف انقالب اسالمي ( .)6933از جاما توا شويميايي .جلود دوم ،تهوران:
انتشار

مرکا اسناد انقالب اسالمي.

 دايرهالمعارف بارگ اسالمي ( .)6921ج ،76تهران :مرکا دايورهالمعوارف بوارگ
اسالمي.
 دغدغههاي فرهنگي مقام معظم رهبري ( .)6931گردآوري و تنظيم متن؛ مرکا
صهبا ،تهران :مؤسسه ايمان جهادي.
 دغدغههاي فرهنگي؛ شرح ماجي يکي از بيانا

محوري مقام معظم رهبوري در

سا  .)6931( 6929با حمايت نهاد کتابصانههاي عمومي سراسور کشوور ،مرکوا
صهبا.

 رضائي ،فريدون ،و اکبري ،مرتضي ( .)6931واکاوي شاخ ه هاي تمودن نووين
اسالمي در انديشه مقام معظم رهبوري (مدظلوه) ،دوف ولنامه الگووي پيشورفت
اسالمي ايراني ،دوره  ،9شماره .1
 رهبر انقالب در ديدار رئيس جمهور و اعضواي هيئوت دولوت ،در دسوترس در
سايت  ،http://www.leader.ir/fa/content/13506تاريخ دسترسي.6931 /1/ 1 :
 ساروخاني ،باقر ( .)6921دايرهالمعارف علوم اجتماعي .جلود او  ،تهوران :نشور
کيهان.
 سپهري ،محمد ( .)6931تمدن اسالمي در ع ر امويان .تهران :نورالثقلين.
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 شفيعيفر ،محمد ( .)6939انقالب اسالمي؛ ماهيت ،زمينوههوا و پيامودها .چواپ
چهارم ،قم :نشر معارف.
 صادقي ،سعيد ( .)6931تئوريهاي انقالب .تهران :انتشارا

پيام نور.

 صافي گلپايگاني ،لطفاهلل (6191هوق) .سير حوزههاي علمي شويعه .قوم :مرکوا
نشر آاار حضر

آيتاهلل العظمي صافي.
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 عميد ،حسن ( .)6933فرهنگ فارسي عميد .جلد او  ،تهران :انتشارا

اشا.،

 عنايت ،حميد ( .)6917انديشه سياسوي در اسوالم معاصور .ترجموه بهوا الودين
خرمشاهي ،تهران :خوارزمي.
 غررالحکم.

 فراتي ،عبدالوهاب ( .)6923رهيافتهاي نظري بور انقوالب اسوالمي (ماموعوه
مقاز ) .چاپ دوم ،قم :نشر معارف.

 فوزي ،يحيي ،و صنمزاده ،محمودرضا ( .)6936تمودن اسوالمي از ديودگاه اموام
خميني (ره) .ف لنامه علمي  -پژوهشي تاريخ و فرهنگ تمدن اسوالمي ،سوا
 ،9شماره .3
 فوکو ،ميشل ( .)6923ايوران؛ روح جهوان بويروح .چواپ او  ،ترجموه افشوين
جهانديده و نيکو سرخوش ،تهران :نشر ني.
 کدي ،نيکي ( .)6921بررسي تطبيقوي انقوالب مشوروليت و انقوالب اسوالمي.
ترجمه حسينعلي نوذري ،روزنامه ايران ،شماره .111
 کيمل ،مايکل ( .)6921پيامبران نوين و مثلهواي کهون :افسوونهوا و تقاليود در
انقالب ايران .ف لنامه حضور،زمستان  ،6921شماره .63

 مالسي ،محمدباقر ( .)6119بحوارازنوار .جلود  ،13بيورو  :دار احيوا التوراث
العربي.

 ماموعه مقاز
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 6931

همايش حوزه انقالبي ( .)6931قم :مرکا بينالمللوي ترجموه و

نشر الم طفي (ص).
 مراسم بيست و دومين سالگرد رحلت امام خميني (ره) در دسوترس در سوايت
 ،http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12596توووووواريخ دسترسووووووي:
.6931/19/61
 مطهري ،مرتضي ( .)6927آشنايي با علوم اسالمي .قم :دفتور انتشوارا

اسوالمي

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 معد  ،من ور ( .)6931معرفي مرکا علوم نوين اسوالمي«معنوا» .نشوريه انديشوه
تمدني اسالم ،پاييا و زمستان  ،6931شماره او .

 مقررا
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اعطاي مدارک علمي حوزه علميه ( .)6921ماله پيوام حووزه ،زمسوتان

 ،6921شماره .67

 ملکافضلي ،محسون ( .)6931ظرفيوتهواي تمودني قوانون اساسوي جمهووري
اسالمي ايران .نشريه انديشه تمدني اسالم ،پاييا و زمستان  ،6931شماره او .

 ملکوتيان ،م طفي ( .)6931سيري در نظريههاي انقالب .جلود چهوارم ،تهوران:
نشر قومس.
 منوچهري ،عباس ( .)6931نظريههاي انقالب .چاپ چهارم ،تهران :سمت.
 موسوي خميني ،سيد روح اهلل ( .)6931صحيفه نور .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر
آاار امام خميني.
 وزيتي ،علياکبر ( .)6931پويايي فرهنوگ و تمودن اسوالم و ايوران .جلود او ،
چاپ سوم ،تهران :وزار

امور خارجه.
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