نقش حوزه انقالبي در تمدن نوين اسالمي با تأکيد بر
انديشه حضرت آيتاهلل خامنهاي (زيد عزه)


غالمرضا ضابطپور کاري
تاريخ دريافت9316/80/80 :
تاريخ پذيرش9316/81/91 :

چکيده
تمدن نوين اسالمي در حقيقت راهبرد کالني است که در عمق بي داري و حرک ته اي اس المي ،ب هوي ژه انق ال
اسالمي قرار دارد و برپايي اين تمدن با همه ابع اد و زواي ا در ظرفي ت جه ان اس الم و در ح الحيت انديش ه ن ا
اسالمي وجود دارد .پرسش احلي نوشتار حاضر اين است که حوزه علميه چه نقشي در شکلگيري و پوي ايي تم دن
نوين اسالمي دارد؟ مفروض مقاله اين است که مهندسي تمدن ن وين اس المي و تربي ت م ديران و ک ارگااران نن،
وظيفه حوزه علميه است .به عبارت ديگر ،حوزه انقالبي و چشمانداز پيش رو ،تحقق تمدن نوين اس المي اس ت ک ه
بدون نقشنفريني حوزه علميه تحقق نن امکانپذير نيست .مهمترين نق ش ح وزه علمي ه در تحق ق تم دن ن وين
اسالمي که در اين پژوهش به دست نمده است ،عب ارتان د از .9 :تبي ين نظ ري و کارنم د چ ارچو ه ا ،اه داو و
الگوهاي ناظر به تمدن نوين اسالمي ،که بر اساس نن تحققش نيازمند يک منظومه معرفتي است ک ه در مرک ا نن
منظومه ،معارو اسالمي قرار دارد؛  .2زمينهسازي ظهور حضرت مهدي (عج)؛  .3ظرفيتسازي و پ رورش نيروه اي
کارنمد متناسب با رسالت انقالبي که از ديگر الاامات تحقق تمدن نوين اسالمي است .از اين رو ،ايجاد تم دن ن وين
اسالمي و در نتيجه استحاله فرهنگ مادي غر درون تمدن اسالمي در گرو ح ل رابه ه ب ين اس الميت و تم دن،
جامعه و دولت اسالمي است که بيترديد اين مسئله از طريق حوزههاي علميه و ب ه ش را انقالب يمان دن ح وزه و
حکومت حل خواهد شد.
کليدواژگان :تمدن ،تمدن نوين اسالمي ،حوزه انقالبي ،رسالت انقالبي.

سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

 استاديار ،گروه معارف اسالمي ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،بابل ،ايران
رايانامهZabetpour@nit.ac.ir :

اين مقاله در قالب همايش علم ي «ح وهه انقالب ي؛ مس ووليت ه اي مل ي و فرامل ي» ک ه اه س وي
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (پژوهشکده علوم و انديشه سياسي) در اس نندماه  6931برگ اار
خواهد شد ،تهيه و تدوين شده است.
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مقدمه
کار حوهه ،طراحي و ارائه معارف ديني در قالب يک تمدن ،براي عرضه جهاني
است؛ هيرا تمدن ،خاصيت جهاني دارد و دين جهاني بايد در قالب جه اني عرض ه
شود .اکنون که حوهه علميه حرکت تکاملي در جهت تحقق عدالت ،حاکميت مبتني
بر توحيد را محور برنامههاي خود قرار داده است و برنامه ح وهه ،طراح ي و ارائ ه
معارف ديني در قالب يک تمدن براي عرضه جهاني تعريف خواهد ش د ،ض روري
است به دورانديش ي در ح وهه توج ه ک افي مب وو ش ود .دي ن مب ين اس الم ب ه
دورانديشي و پيش بيني توصيه ميکند .حضرت علي (ع) ميفرمايند « :م ن اس تقبل
االمور ابصر» يعني هر کس پيشبينيهاي الهم را انجام دهد ،بر آينده مسلط خواه د
شد (آمدي ،بي تا ،ص .)75آيتاهلل خامن هاي در دي دار ط ال ،،فض ال و مس ووالن
ردههاي مختلف حوهه علميه دو نکته بسيار مهم و کليدي را ب ه عن وان رم ا بق ا و
پويايي اين نهاد سرنوشت س اه مر رک کردن د ،او  ،ض رورت دورانديش ي و دوم،
ضرورت تحو  .براي واردشدن به عرصه جهاني بايد اه اين اباار بهره برد ،در حالي
که اين امر در حوهه کمرنگ جلوه ميکند.
نقش حوهههاي علميه به عنوان ساهمان روحانيت در گسترش و ت رويج دي ن و
آموهههاي آن به انداههاي آشکار است که به بيان استاد مرهري «کس اني ک ه آرهوي
اعتالي آيين مبين اسالم را در سر دارند و درباره علل ترقي و انحر ا مس لمين در
گوشته دور و ناديک ميانديشند ،نميتوانند درباره دستگاه رهبري آن يعني ساهمان
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
زمستان 9316

مقدس روحانيت نينديشند» (مرهري ،6971 ،ص .)891سخن راجع به حوهه علميه
و نقش آن ،کموبيش رانده شده است ،برخي حوهه را معرفي کردهاند (س يدکب اري،
 ،)6951و برخي کارکردهاي آن را بيان کردهاند (گروه مؤلنان .)6931 ،برخي نيا به
تاريخچه حوهههاي علميه اش اره ک رده ،حت ي س اختمانه ا و م دارس را بررس ي
کردهاند (سلرانهاده ،)6918 ،همچنين ،تحقيقات متعدد و متکثري پيرام ون عالم ان
دين که در واقع ،خروجيهاي حوهه علميهاند و حوههه اي علمي ه ،ب هط ور مج اا
انجام گرفته است .راجع به آثار تمدني حوهه نيا گن توگوه ايي ب هط ور اجم الي
يافت شد ،اما راجع به آثار حوهه در تمدن نوين اس المي نوش ته هي ادي ب ه دس ت
نيامد.
پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است که حوهههاي علميه چه نقشي در تحقق
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تمدن نوين اسالمي ميتوانند داشته باشند؟ براي پاسخ به اين پرسش اصلي ميتوان

پرسشهاي فرعي را به اين شرک مررک کرد که غايت نظام اسالمي چيست؟ فرايند
شکلگيري تمدن نوين اسالمي چه مراحل ي را باي د ط ي کن د؟ ب راي تم دن چ ه
ويژگيهايي برشمرده شده است؟ منروض پ ژوهش اي ن اس ت هم انط وري ک ه
انقال ،اسالمي ايران به برکت حوهههاي علميه به پيروهي رسيده و تمدن جدي دي
را بنا گواشته است ،بايد به اين حقيقت مهم نيا ايمان داشت که تحقق تمدن ن وين
اسالمي بدون نقشآفريني حوهههاي علميه ،علماي دين و مراجع عظام تقليد محقق
نخواهد شد .اه اين رو ،بحث اه تمدن نوين اسالمي ،اساساَ بح ث اه آين ده تم دني
است .اين پژوهش در صدد تبيين نقش حوهههاي علمي ه در تم دن ن وين اس المي
است.
حوزه انقالبي
تأکيد آيتاهلل خامنهاي بر ضرورت دورانديشي است و با توجه به اين ک ه نه اد
حوهه مثل هر نهاد و ساهمان ديگر در معرض تغيير و تحو است ،براي همينهساهي
ايجاد تحوالت منيد بايد اهتمام ويژهاي به دورانديشي در آن مبوو شود .بيتردي د
انقال ،اسالمي با رهبري مرجعيت با نقشآفريني و س کانداري علم اي دي ن و در
رأس آنها ،امام خميني (ره) به ثمر رسيده است .انقالبي که محصو ح وهه علمي ه
شجاع ،آگاه و بصيري است که توانست حرکت استقال طلبانه ملت را رهبري کن د
و خود به استمرار آن نيا بينجامد و هم اکنون نيا اگر حوهه ،انقالبي بماند ميتوان د
استمرار اين حرکت را تضمين کند .پرسشي که در اينجا مررک ميشود ،اي ن اس ت
که منهوم حوهه انقالبي چيست؟ و چه ارک اني م يت وان ب رايش در نظ ر گرف ت؟
نويسنده معتقد است منهوم حوهه انقالبي سه رکن دارد .رک ن او ح وهه انقالب ي،
آرمانگرايي اسالمي است .حوهه بايد براي ايران ،منرقه و جهان آرمانه اي متع الي
در نظر بگيرد .بنابراين ،حوههاي که به آرمانهاي جه اني اس الم اعتق ادي ن دارد و

نقش حوزه انقالبي
در تمدن نوين اسالمي
با تأکيد بر...
( 901تا )281

جو ،نظريههاي موجود ادارهکننده دنيا ،و بهتعبيري ،دنبا جهانيش دن هس تند ،ت ا
جهاني ساهي اس الم ،نم يتوان د ح وهه انقالب ي باش د؛ رک ن دوم ح وهه انقالب ي
برنامهرياي است .حوهه انقالبي براي تحقق آرمانهاي جه اني اس الم باي د برنام ه
داشته باشد و تا رسيدن به آن آرمانهاي مرلو ،بيکار ننشيند .حضرت امام خميني
(ره) مصداق باره چنين خصيصهاي بود؛ هم به آرمانهاي مهدويت و جهانيس اهي
اسالم معتقد بود و هم براي رسيدن به آن آرمان برنامهري اي داش تند .ايش ان ب راي
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رسيدن به آن خورشيد ميفرمود ما منتظر رؤيت خورشيد هستيم و برنامهرياي ه م
ميکردند تا مرحلهبهمرحله جامعه انساني در اي ران ،منرق ه و جه ان ب ه س مت آن
جامعه آرماني ناديک و ناديکتر شود .بنابراين ،کساني ک ه اعتق اد ب ه آرم انه اي
جهاني اسالم دارند ،اما هيچ اقدامي را تا ظه ور حض رت ول ي عص ر (ع ج) ج ايا
نميدانند ،اه دايره انقالبي بودن در حوهه خارج هستند .حوهه انقالبي حوههاي است
که براي رسيدن به آرمان مهدويت و آرمان جهانيساهي اسالم گامبهگام برنامهرياي
ميکند .سومين رکن اه مناهيم مندرج در ح وهه انقالب ي عب ارت اس ت اه روحي ه
انتقادگرايي ،اصالکگري و اعتراض و نارضايتي نسبت به هر وضع نامناس ب ب ا آن
هدف آرماني ،اه فساد و فحشا گرفته تا فقر و تبعيض و بيعدالتي و ه رجوم رج و
بيتناوتي و فتنه و ه ر چي اي ک ه حرک ت جه ان اس الم را ب ه س مت آن آرم ان
جهانياش کند ،يا متوقف کند .اه اين رو ،حضرت آيتاهلل خامنهاي فرمودن د يک ي
اه خصيصههاي انقالبيگري حساسيت نس بت ب ه آس يبه اي انق ال ،اس المي و
نسبت به نقشههاي دشمن و نسبت به هر ام ري ک ه حرک ت اس الم را ب ه س مت
خودش کند يا متوقف کند .ايشان درباره حوهه انقالب ي ني ا مت وکر ش دند ک ه

«...

حوهه علميه قم بايد همچنان يک حوهه انقالبي و مهد انقال ،باقي بماند و رس يدن
به اين هدف نياهمند انديشه ،تدبير و برنامهرياي دقيق است؛ ...اگ ر بخ واهيم نظ ام
اسالمي همچنان اسالمي و انقالبي بماند بايد حوهه علميه ،انقالبي بماند؛ هي را اگ ر
حوهه علميه انقالبي نماند ،نظام در خرر انحراف اه انق ال ،ق رار خواه د گرف ت»
(بيانات آيتاهلل خامنعي.)6936/5/39 ،
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال چهارم
شماره چهاردهم
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بنابراين ،اگرچه در فرايند تمدنساهي همه ارک ان مه م نظ ام و جامع ه مردم ي
مسوو و سهيماند ،در اين ميان ،يکي اه مهمت رين گ روه و نه ادي ک ه نس بت ب ه
ديگران نقشي مؤثر در ايجاد و استمرار آن دارند ،حوهههاي علمي هان د .خ ط کل ي
حوهه انقالبي نيا رسيدن به تمدن نوين اسالمي اس ت ک ه غاي ت انق ال ،اس المي
ميباشد.
عناصر سازنده تمدن
براي روشنشدن نقش حوهه در رسيدن به تمدن نوين اسالمي ،ابتدا بايد عناصر
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ساهنده هر تمدن بررسي شود .در تعريف تمدن ،فرهنگ الالند بيان ميکند که يک
تمدن مجموعهاي اه پديدههاي اجتماعي قاب ل انتق ا اس ت و جنب هه اي م وهبي،
اخالقي ،هيباييشناسي ،فني ،علمي مشترک در يک جامعه يا چند جامعه م رتبط ب ا
يکديگر را به خود م يگيرن د (س اروخاني ،6951 ،ص .)33انديش مندان در اينک ه
تمدن اه چه عناصري شکل ميگيرد ،ديدگاههاي مختلني وجود دارد؛ ب راي نمون ه
ابن خلدون ،جامعهشناس مسلمان ،هن ت عام ل را در س اخت ي ک تم دن س هيم
ميداند که عبارتاند اه دولت و رهبر ،قانون (ديني و عرفي) ،اخالق ،کار ،ص نعت،
جمعيت و ثروت .اه ديدگاه وي نهتنها بدون اخالق و دين ،تمدن ممک ن نيس ت و
نهتنها براي نظمبخشيدن به جامعه و بقا يک تمدن و پيشرفت آن به دي ن و اخ الق
نياه است ،بلکه براي بهترهيستن ،دستورات اخالقي را بايد بهک ار بس ت (رادم نش،
بي تا ،ص .)65در نگرش توين بي  ،تمدن عب ارت اس ت اه ت الش ب راي آفري دن
جامعهاي که کل بشر بتوانند با همن وايي در کن ار يک ديگر درون آن هن دگي کنن د
(توينبي ،6951 ،ص .)81در واقع ،او تمدن را مرحله ي ا ن وع خاص ي اه فرهن گ
ميداند و در کل بر جنبه معنوي تمدن تأکيد ميکند و آن را جهد و اهتم امي ب راي
ايجاد وضع و همينهاي در جامعه ميداند که در آن همه افراد توانا ميش وند و مانن د
اعض اي خ انواده واح د ب ا ي کديگ ر هماهن گ هن دگي م يکنن د (ت وينب ي،
3791شاهنشاهي ،ص.)61
ويل دورانت نيا ،تمدن را در شکل کلي ،نوعي نظم اجتماعي م يدان د ک ه در
نتيجه وجود آن ،خالقيت فرهنگي امکانپوير ميشود و جريان مييابد .به عقي ده او
«در تمدن چهار رکن اساسي را ميتوان تشخيص داد که عبارتان د اه پ يشبين ي و
احتيا در امور اقتصادي ،ساهمان سياسي ،سنن اخالقي و کوشش در راه معرف ت و

نقش حوزه انقالبي

بسط هنر .ظهور تمدن هنگامي امکانپوير اس ت ک ه ه رجوم رج و ن اامن ي پاي ان

در تمدن نوين اسالمي

پويرفته باشد ،هنگام اهبينرفتن ترس کنجک اوي و ني اه ب ه اب داع و اخت راع پ يش

با تأکيد بر...

ميآيد و انسان خود را تسليم غرياه و فررت ميکند تا او را به شکل طبيعي ب ه راه

( 901تا )281

کسب علم و معرفت ،و تهيه وسايل بهبود هن دگي س وق ده د» (دوران ت،6917 ،
ص .)9همانطور که مشاهده ميشود ،وي نيا بر اخ الق و آدا ،و رس وم دين ي ،و
1. Lapland
2. Toynbee
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ارهشهاي معنوي به عنوان عوامل تمدنساه تأکيد ميکند .او قائل است که اخ الق
به عنوان عامل سوم تمدن بر پايه دين و اعتقادات و تقدس دين ي اس ت ک ه م ؤثر
واقع ميشود ،هيرا دين هال ه تقديس ي ب ر گ رد مق ررات اخالق ي ايج اد م يکن د
(دورانت ،6951 ،ص .)9همچنين ،ويل دورانت در تعري ف و انتق اليب ودن تم دن
ميگويد :ميراث گرانبهاي فرهنگي و سنتهاي اخالقي که عام ل تح و انس ان اه
مراحل پست حيواني به مرتبه واالي انسانيت است ،بايد ب ه ه ر طري ق ممک ن ب ه
نسلهاي بعد منتق ل ش ود (دوران ت ،6933 ،ص )8ت ايلور تم دن را مت رادف ب ا
فرهنگ در نظر گرفته است و اه منظر مردمشناسي تمدن را ترکيب پيچيدهاي ش امل
علوم ،اعتق ادات و هنره ا ،اخ الق و ق وانين و آدا ،و رس وم و ع ادات و اعم ا
ديگري که به وسيله انسان در جامعه خود به دست ميآيد ،م يدان د (روکاالمين ي،
 ،6953ص.)81
اه ديدگاه امام خميني (ره) مهمترين عنصر تمدن ن ه در نماده اي فيايک ي آن،
بلکه در توان انسانساهي آن يعني بعد معنوي و ديني آن نهنته است .با اين مقياس،
ايشان فرهنگ غر ،را با همه تواناييهايي که در توليد مصنوعات بش ري و کش ف
قوانين طبيعت دارد ،به لحاظ نگاه تکبعدياش به انسان ،تمدن مناسب نم يدانن د،
هيرا بر مباني ديني راس تين و حقيق ي بن ا نش ده اس ت (موس وي خمين ي،6911 ،
ص .)911در واقع ،هر چند ايشان به پيشرفت اقتصادي به عنوان الهمه تمدن اش اره
ميکند ،اما معتقدند هر تمدني که ظهور ميکند بايد ب ا تکي ه ب ر دي ن و معنوي ت،
استعداد تعالي انسان در دو جنبه مادي و معنوي را داشته باشد .بهعب ارت ديگ ر ،در
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نظر ايشان تمدنها بايد با تکيه بر مباني و ارهشهاي ديني و متعالي ،نياههاي ف ردي
و اجتماعي بشر را رفع و درصدد رشد و تعالي انس ان باش ند .ش هيد مره ري ني ا
ضمن انتقاد اه تمدن غربي که در آن به ارهشهاي حقيقي انسان توجهي نميش ود،
تمدن حقيقي را مجموعهاي بر ميش مارد ک ه ابت دا « کم ا و اس تعدادهاي انس ان
تعريف ميکند و بعد کما جامعه را که همان کما انسان است مشخص م يکنن د
که جامعه در چه نظامي ميتواند انسان را به نهايت استعدادهاي خودش ،ب ه کم ا
فرهنگي خودش ،به کما معنوي خودش برساند» (مرهري ،6913 ،ص .)83آيتاهلل

1. Taylor
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جوادي آملي هم رشد و پيشرفت را که در جامعه اگر جرياني پايدار باشد ،متض من
ايجاد يک تمدن  ،فرايندي ميداند که بر اساس «رشد مداوم در اباار و روابط مادي
و معنوي و بنيانهاي اقتصادي -اجتماعي ميباشد و انسان در اين جريان م يتوان د
به کما برسد » (جوادي آملي ،6911 ،ص .)369به اعتقاد عالم ه جعن ري «تم دن
عبارت است اه برقراري نظم و هم اهنگي در رواب ط انس انه اي ي ک جامع ه ک ه
تصادمها و تااحمهاي ويرانگر را منتني ساخته و مسابقه در مسير رش د و کم ا را
قائم مقام آنها بنمايد ،به طوري که هندگي اجتماعي افراد و گ روهه اي آن جامع ه
موجب بروه و به فعاليت رسيدن استعدادهاي ساهنده آنها باشد» (جعن ري،6959 ،
ج ،1ص .)399حضرت آيتاهلل خامنهاي در تعريف تمدن در ديداري که با جوان ان
و نوجوانان داشتند ،ميفرمايند « :تمدن ،يعنى هندگى توأم با نظم علمى ،با تجربيات
خو ،هن دگى ،اس تناده اه پيش رفته ا هن دگى» (بيان ات مق ام معظ م رهب ري،
.)6951/66/68
مسلم است نقش علم و دانش و دين در ساختن يک تمدن انکارناپوير اس ت و
علم ،دانش ،عقالنيت و معرفت ديني و اخالق ي در کن ار عناص ر ديگ ر اه عناص ر
ساهنده و جدانشدني يک تمدن محسو ،ميشوند .نقش ساهندگي اي ن عناص ر در
تمدن اسالمي که بر پايه معارف ديني و اسالمي اس توار ش ده و هم ه عرص هه اي
هندگي بشر را مورد توجه قرار داده است و جهتگيري هن دگي انس ان را در ابع اد
گوناگون مشخص کرده ،آشکارتر است .بهطور کلي ،براي همه تمدنها چند ويژگي
اساسي را ميتوان برشمرد .6 :تم دن من و ب ه ش کلگي ري ي ک نظ ام اجتم اعي
قانونمند است؛  .3گستره يک تمدن بهمراتب بيشتر اه ي ک حکوم ت و حت ي ي ک
فرهنگ خاص است و بالربع عمر طوالنيتر اه عمر حي ات اجتم اعي ي ک جامع ه
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خاص دارد؛  .9تمدنها جنبههاي سخت (ساختارها ،محص والت و )...و جنب ه ن رم

در تمدن نوين اسالمي

(فرهنگ ،عقالنيت و  )...ميباشند؛  .8تمدنها نظامهاي اجتماعي متعددي دارند ک ه

با تأکيد بر...

بهطور اصولي تماميت يک تمدن را محقق ميکنند ،مانند نظامهاي حقوقي ،تربيت ي،
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اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي؛  .7شکلگيري يک تمدن محصو هماهنگي نظ امه اي
اجتماعي خاصي است که به پ ويرش اجتم اعي رس يده و نهادين ه ش دند (هم اني،
 ،6931ص.)71
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تمدن نوين اسالمي
همانطوري که بيان شد ،هدف غايي انقال ،اسالمي دستيابي و رسيدن به تمدن
نوين ،با بهکارگيري اصو و ارکان اصيل اسالمي اس ت .هم ان ط ور ک ه حض رت
آيتاهلل خامنهاي اين آينده قرعي را اين گونه تبيين کردند ... « :ملت ايران به فض ل
پروردگار ،با هدايت الهي ،با کمکهاي معنوي غيبي و با ادعيه هاکيه و هدايته اي
معنوي ولياهلل اعظم خواهند توانست تمدن اسالمي را بار ديگر در عالم سربلند کند
و کاخ با عظمت تمدن اسالمي را برافراشته نمايد .اين آينده قرعي شماست .جوانان
خودشان را براي اي ن حرک ت عظ يم آم اده کنن د» (بيان ات مق ام معظ م رهب ري،
.)6951/7/33
با توجه به ارکان و ويژگيهاي تمدني که بيان شد ،اينک به تمدن نوين اس المي
اشاره شده ،و به فرايند تحقق و ارکان آن پرداخته م يش ود .ب هط ور کل ي فراين د
شکلگيري تمدن نوين اسالمي ،پنج مرحله ذيل را طي خواهد کرد؛
 .6ايجاد انقال ،اسالمي که پرهيجانترين مرحله است؛
 .3شکلدادن نظام اسالمي ،يعني هندسه عمومي جامعه؛
 .9ايجاد دولت اسالمي ،دولت بهمعناي مجموعه کارگااران حکومت؛
 .8ايجاد کشور اسالمي که مرحله تبلور نظام اسالمي است؛
 .7پديدآوردن دنياي اسالمي (تمدن اس المي) ک ه پ س اه ش کلگي ري کش ور
اسالمي (به عنوان الگو) تحقق مييابد (بيانات مقام معظم رهبري.)6919/1/1 ،
عبارت تمدنساهي نوين که توسط مقام معظم رهب ري مر رک ش ده اس ت ،در
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واقع ،همان احياء تمدن اسالمي است که با پيروهي انقال ،اسالمي نگ اهه ا ب ه آن
معروف شده است ،يعني احياء عات و کرامت انسان مسلمان در کنار برخ ورداري
اه دستاوردهاي علمي و تکنولوژيکي که ميتواند نويد بخش ايج اد تم دني نمون ه
باشد و تأکيد مقام معظم رهبري بر عنصر پيش رفت هم هجانب ه ب ه عن وان ماهي ت
واقعي تمدن نوين اسالمي در واقع ،بهمعناي تأکيد بر عنصر حرکت و تعالي در همه
عرصهها و همه جنبههاي هندگي مادي و معنوي است (بيانات مقام معظ م رهب ري،
 .)6936/5/39پس اه انقال ،اسالمي در بهمنم اه س ا  6975و ب ا تأس يس نظ ام
جمهوري اسالمي با دموکراتيکترين روش ،يعني رفراندوم فروردين سا  ،6971اه
آن همان تاکنون در مرحله تدوين دولت اسالمي هس تيم .تأس يس دول ت اس المي،
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يکي اه کليديترين و حساسترين مرحله تحقق تمدن نوين اس ت .ب ا تحق ق اي ن

مرحله ،گام اساسي در تمدنساهي برداشته خواهد شد .اين گ ام اساس ي من و ب ه
هماهنگي مضاعف همه ارکان مهم نظام و جامعه مردمي با حوهههاي علمي ه اس ت.
اساساً اسالمي شدن دولت و حرکت مسووالن در مسير ص حيح آم وههه اي دين ي،
مقدمه رسيدن به جامعه اسالمي است .يعني جامعه و مردم هماني اس المي خواهن د
شد که دولت و مسووالن در خط اسالم قرار گيرند .در اين ب ا ،آي تاهلل خامن هاي
ميفرمايند:
«او ما مسووالن اسالمي ميشويم ،وقتي اسالمي شديم ،آن وقت عمل ما مردم
را مسلمان واقعي خواهد ک رد و کش ور ،اس المي خواه د ش د .يعن ي دول ت
اسالمي ميتواند کشور اسالمي به وجود بياورد» (بيانات مق ام معظ م رهب ري،
.)6918/1/1

حوزه و تمدنسازي
جهان اسالم در سا هاي متمادي به عنوان مکتبي تمدنساه مررک بود و طرکها
و الگوهايي در همينه تمدن و توسعه جامعه ارائه کرد .طرکهاي حقوقي (ب ه عن وان
نمونه در رساله حقوق امام سجاد (ع) حقوق انسانها ،فرهندان ،والدين ،همسايگان،
استادان ،حقوق حيوانات و ...بيان ش ده اس ت) ،ط رکه اي آموهش ي ،کش اورهي،
اقتصادي ،مديريتي و مانند آنها .اين طرکها و برنامهها ،موجب و پديدآمدن تم دن
اسالمي در جامعه ج اهلي و بادي هنش يني اع را ،ش د و آن ان را ب ه بارگت رين و
اثرگوارترين تمدن – در مقابل دو تمدن بارگ ايران و روم – تبديل ک رد و تم دن
ايران را با آن سابقه و ديرينه ،در فرهنگ خود هضم کرد .بهط وري ک ه ت ا چن دين
سا بعد ،اه تمدن ايران ديگري خبري نبود و اين سرهمين ،جاء تمدن اس الم ق رار
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گرفت .تأثير تمدن اسالم بر تمدن غر ،،سا ها بعد در قالب عل وم مش اهده ش ده

در تمدن نوين اسالمي

است .اه مؤلنههايي که در تمدن و توسعه جامعه ميتوان د اثرگ وار باش د ،م د و

با تأکيد بر...

الگوي تمدني است .هر جامعه مسائل و نياههايي دارد و جامعه اسالمي ه م اه اي ن
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قاعده مستثنا نيست .پس براي بهدستآوردن اطالعات و پاسخ ب ه مس ائل و نياهه ا
طرحي نياه است .طرک ،طبقهبندي دانستنيها بر اساس نگرش اسالمي ارائه معارف
ديني در قالب تمدني براي عرضه جهاني است.
به اعتقاد نويسنده ،حوهه و فقه شيعه پس اه غيبت امام همان (عج) ،س ه مرحل ه
را پشت سر گواشته است؛ مرحله او اه همان غيبت تا آغاه دوره صنويه ب وده ک ه

511

بيشتر در اين دوره به گاارههاي اجتماعي و سياسي فقه معر وف ش ده اس ت و در
مرحله دوم که اه دوران صنويه تا انقال ،اسالمي است ،فقه نظريه سياسي را تولي د
کرده است و پس اه انقال ،اس المي ت اکنون فق ه نظ ام سياس ي را س اخته اس ت.
بنابراين ،انتظار طرک تمدن نوين اسالمي اه فق ه ش يعه دور اه انتظ ار نيس ت؛ هي را
مقدمات تاريخي الهم را براي تحقق تمدن مابور برداش ته اس ت .ب يتردي د ،ه يچ
تمدني در طو تاريخ اعم اه ديني و غيرديني و يا مادي و غيرم ادي محق ق نش ده
است مگر اينکه مسبوق به حکومت و نظام سياسي باشد و تمدن اسالمي هم اه اين
امر مستثنا نيست .اه اين رو ،رويکردها و قرائتهايي اه دي ن اس الم ک ه حکوم ت
اسالمي را برنميتابد ،نميتوانند هيچ نقشي براي تم دن اس المي اين ا کنن د ،مانن د
رويکرد صوفيانه يا باطنيگري مح ض و همچن ين ،آن مي راث اه فق ه سياس ي ک ه
منتهي به حکومت اسالمي نميشود ،نيا نميتواند در تحق ق تم دن اس المي نق ش
داشته باشد.
حوهه علميه و اهل دين بايد نرمافاارهاي اداره حکومت دين ي را تهي ه کن د .در
واقع ،مباحث حوهوي بايد معروف به دغدغه حکومت شکل بگي رد؛ در ح الي ک ه
چنين نيست .عرصههايي اه فقه هست که در حوهههاي علميه خ الي اس ت ،مانن د
فقه امنيت ،فقه توريس م ،فق ه ژنتي ک و  ...ب هعب ارتي ديگ ر ،در نهاده اي علم ي
تمدنساه مانند حوهه علميههاي ،تحقيقات و پژوهشها بايد به سمت تم دنس اهي
جهت داده شوند ،ولي متأسنانه اين حک م در ح وههه ا ج اري نيس ت؛ ب هس ختي
ميتوان گنت مواد درسي ،کتب درسي ،نحوه و کينيت تحقيقات ،پاياننامههايي ک ه
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نوشته ميشود و نيا ساهمان حاکم بر حوههها به سمت تمدنساهي حرکت ميکن د
البته کوششهاي صادقانه بسياري در حوهه براي نيل به اين مقصود انج ام گرف ت،
اما متأسنانه جريان غالب و حاکم چنين نيست .اگر اين شکاف را نسبت ب ه ح وهه
علميه و حکومت پر نکنيم ،شکاف بين حوهه علميه و تمدن ن وين اس المي بيش تر
خواهد شد .حوهههاي علميه قبل اه آن که جهت نقشآفريني در تحقق تمدن ن وين
اسالمي گام بردارند ،بايد جهت پرکردن شکاف بين حوههه اي علمي ه و حکوم ت
اسالمي گام بردارند .نگراني حوهههاي علميه نبايد اين باشد که چ را رئ يس دول ت
ناد مراجع عظام تقليد نميآيد ،يا کم ميآيد؛ بلکه بايد نگران اي ن باش ند ک ه چ را
مباحث حوهوي نميتواند ظرفيت تبديلشدن به قانون را داشته باشد .آم دن رئ يس
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دولت ناد مراجع نميتواند راهکار براي تحقق تمدن نوين اس المي باش د .در اي ن

ديدارها صرفاً به نصايح اکتنا ميشود .اگ ر حکوم ت ،حکوم ت دين ي باش د ،باي د
نرمافاارهاي آن اه چنبره دين تأمين شود .هيچ بخشي اه فقه نباي د ويژگ ي ص رف
علمي داشته باشد ،بلکه ارهش عملي فقه نيا بايد مد نظر قرار گيرد و فقه علم عمل
است و بايد فقه قابليت تبديل به ماده قانوني براي اجراشدن داشته باشد.
بنابراين ،يکي اه اه رويکردهاي مهم در فقه ،رويکرد حکومتي به فقه اس ت ک ه
معتقد است جغرافياي تکليف مکلنين و حوهه پاسخگويي فق ه ،ج اءج اء حي ات
آدمي و همه حوهههاي هندگي بشري ،اعم اه ف ردي و اجتم اعي ،اس ت .بن ابراين،
اولين و مهمترين وظينه فقه ،استنبا و عرضه بايدها و نبايدها و الگوه اي رفت اري
در حوهههاي مختلف حيات مکلنين اه گهواره تا گور است .بر اي ن اس اس ،اول ين
تاثير مستقيم فقه در تمدنساهي نوين اسالمي ،برعهدهگ رفتن ت أمين بخ ش ن رم و
اصلي تمدن ،يعني الگوهاي رفت اري و س بک هن دگي اس ت (مش کاني س باواري،
 ،6931ص .)681البته بخش سخت تمدن ،يعني اباارهاي عملي اتيک ردن الگوه اي
رفتاري که عبارت اه اباار ،تکنولوژي و صنعت بود ،به صورت پسيني و مبتن ي ب ر
الگوهاي رفتاري و متناسب با آنها توليد ميشود .اين اصلي پويرفتهشده ،عقالني و
عقاليي است که در هيچ تمدني ،اباار ،تکنولوژي و صنعت به صورت يل ه ،ره ا و
عنانگسيخته و بريده اه عقبه فرهنگي تمدن خويش توليد نميشود ،بلک ه لاوم اً در
راستاي نظام نياههاي آن تمدن و ناظر بر فرهنگ حاکم و به ص ورت پس يني تولي د
ميشود .بر اين اساس ،در تمدنساهي اسالمي نيا بخش سخت تمدن بايد ن اظر ب ر
نظام نياهه ا و در راس تاي ب رآوردهک ردن نياهه اي مس لمين و م ؤمنين ک ه هم ان
عملياتيکردن الگوهاي رفتاري و انجامدادن وظ ايف ش رعي و باي دها و نباي دهاي
ديني است ،طراحي و توليد شود .روشن اس ت چن ين تولي دي ک امالً ب ه ص ورت
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پسيني و تبعي امکانپوير است .بن ابراين ،فق ه در بخ ش س خت تم دن ني ا ت أثير

در تمدن نوين اسالمي

بنياديني داشته ،جهتدهي طراحي و توليد بخش سخت را برعهده دارد.

با تأکيد بر...

بنابراين ،حوهه علميه به عنوان خاستگاه معارف ديني که هس ته مح وري تم دن

( 901تا )281

نوين اسالمي را تشکيل ميدهند ،نقش اساسي در پوي ايي و بالن دگي تم دن ن وين
اسالمي دارد که در ادامه ،حوهههاي متعددي که حوهه علمي ه در تحق ق و بالن دگي
آنها نقش بساايي دارد ،باهگو ميشود.
الف) تبيين نظري و کارآمد چارچوبها ،اهداف و الگوهاي ناظر به تحقق تمدن نوين
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اسالمي

اه مهمترين الاامات مهندسي تمدن اس المي منه ومس اهي در اي ن اف ق اس ت؛
به عبارت ديگر ،اولين و مهمترين رسالت نخبگان فرهنگي انقال ،اسالمي و مراک ا
علمي و پژوهشي ،تبيين نظري و کارآمد چارچو،ها ،اهداف و الگوه اي ن اظر ب ه
تحقق تمدن اسالمي است تا بر اساس آن ،جريان دين در همه عرصهه ا و س روک
حيات اجتماعي و تمدني صورت گيرد .به ديگر سخن ،سرپرستي ،هدايت و تکامل
نظام اسالمي تا رسيدن به تمدن اسالمي بايد در چارچو ،مباني ،آموههها و اه داف
دين انجام گيرد .بر اين اساس ،تحقق تم دن ن وين اس المي نياهمن د ي ک منظوم ه
معرفتي است که در هسته آن معارف اسالمي قرار دارد .منظور اه اين نظام مع ارف،
مجموعه آموهههاي ديني در حوهههاي مختلف نظام توصينات دين ي ،نظ ام احک ام
ارهشي ،نظام احکام تکليني و حقوقي است .بر اين اساس ،حوهههاي علمي ه نباي د
فقط به اجتهاد در حوهه احکام رواب ط ف ردي آن ه م در ب ا ،احک ام تکلين ي آن
بپرداهند .بلکه بايد فقه اکبر ،موضوع اجتهاد قرار گيرد و عالوه ب ر احک ام تکلين ي،
احکام ارهشي و انديشههاي توصيني دين در دو ح وهه رواب ط ف ردي و اجتم اعي
بررسي شود .البته مشخص است عالوه بر ضرورت حجي ت در اي ن نظ ام مع ارف
ديني ،کارآمدي آن هم بايد مد نظر قرار گيرد .ب ر اي ن اس اس ،باي د فق ه اس المي
مشتمل بر جوانب مختلف هندگي انسان در همينههاي فردي و اجتماعي شود و فقط
به بيان احکام فردي اکتنا نکند .حضرت آيتاهلل خامنهاي در اين همينه مي فرمايند:
«ما بايد فق ه اس المي را ک ه مش تمل ب ر جوان ب مختل ف هن دگي انس ان در
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همينههاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فردي است در جامعه خود پياده کن يم
و به تنظيم هندگي انسان ها اه نظ ر آدا ،هن دگي ،وض ع معيش تي ،ارتباط ات
سياسي ،اجتماعي و خارجي بر مب اني اس الم بپ رداهيم» (بيان ات مق ام معظ م
رهبري.)6951/63/6 ،

بنابراين ،نقش اصلي حوهههاي علميه ،منهومساهي ت دوين و تولي د ب ر اس اس
منابع دين است .بر اين اساس ،هم ه عل وم ح وهوي باي د ارتق اي ظرفي ت يابن د،
بهطوري که بتوانند هم ه ابع اد و مس ائل تم دن اس المي – اع م اه ن رمافااره ا و
سخت افاارهاي تمدني– را لحاظ کرده و بر اساس فقه جامع دي ن «طرح ي ج امع
براي اداره» ارائه دهند .در حوهههاي علميه ،پيرياي حکمت تمدني ،اخالق تمدني
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و فقه تمدني و در يک کلمه دستيابي به فقه جامع دين ضروري اس ت .فق ه ج امع

دين افاون بر فقه فردي – که ناظر بر احکام رفتار اف راد اس ت – مش تمل ب ر فق ه
اجتماعي و باالتر اه آن فقه تمدني در سه سرح «خرد ،کالن و توسعه» خواه د ب ود
که ناظر به تنظيمهاي اجتماعي در سه سرح «خرد ،کالن و توسعه» است .فقه خ رد
ناظر به احکام ناظر به احکام موض وعات خ رد اجتم اعي در ح وههه اي مختل ف
سياسي ،فرهنگي و اقتصادي است .فقه کالن فقهي است که ناظر به ل واهم طراح ي
ساختارهاي کالن اجتماعي است که بر اساس آنها توهيع «ثروت ،قدرت و اط الع»
به صورت عادالنه صورت خواهد پويرفت ،و فقه توسعه هم ناظر به لواهم طراح ي
مصالح و تدابيري است که به افاايش و توان اسالم در مواهنه جهاني ميانجامد و به
وسيله آن مشروعيت مييابد .حضرت آيتاهلل خامنهاي ضمن تأکيد بر اين نکته ک ه
نظريه پرداه سياسى و نظريه پرداه در همه جري انه ا اداره ي ک مل ت و ي ک
کشور در نظام اسالمى به عهده علما دين است ،معتقد است آن کسانى ميتوانن د
در با ،نظام اقتصاد  ،مديريت ،مسائل جن گ و ص لح ،مس ائل تربيت ى و مس ائل
فراوان ديگر نظر اسالم را ارائه بدهند که متخصص دينى باشند و دي ن را بشناس ند،
و اگر اين کار توسط علماي دين صورت نگيرد ،نظريههاي مادي و بهعبارت ديگ ر،
غربي جاي آنها را پر خواهند کرد .بنابراين ،ايشان معتقدند تبي ين معرف تشناس ى
اسالم ،تنکر اقتصاد و سياسى اسالم ،مناهيم فقهى و حقوقى ا ک ه پاي هه ا آن
تنکر اقتصاد و سياسى را تشکيل ميدهد ،نظام تعليم و تربيت ،مناهيم اخالق ى و
معنو و غيره ،همه اينها بايد دقيق ،علمى ،قانعکننده و ناظر ب ه انديش هه ا راي ج
جهان آماده و فراهم شود ،اين کار حوهههاست .ب ا اجته اد اي ن ک ار عمل ي اس ت
(بيانات مقام معظم رهبري.)6913/5/33 ،
ب) زمينهسازي ظهور حضرت مهدي (عج)

اساس تحقق تمدن نوين اسالمي ،همينهساهي ساختاري و هيربنايي ،به ص ورت
فکري و عملي براي ظهور حضرت حجت (عج) و بناي نظام اصيل اسالمي اس ت.

نقش حوزه انقالبي
در تمدن نوين اسالمي
با تأکيد بر...
( 901تا )281

حوهه علميه در اين دوران ،پا بر ميراث تم دن که ن اس المي دارد ک ه تم دنه اي
بارگ هم دوران خود – مانند ايران باستان ،روم و  - ...را بهطور کامل تح ت ت أثير
قرار داد و اه سوي ديگر ،به عنوان بستر و همينهس اه تم دن جه اني و نه ايي ق رار
گرفت که محوريت آن توحيد و ويژگي باره آن عدالتمحوري است؛ بهطوري ک ه
در آن ،آيندهاي روشن براي بشر ترسيم ميشود .حوهههاي علميه ،همينهساه تحق ق
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اين تمدن الهي است .هر انداهه در اين امر کوتاهي و تأخير ش ود ،هم ان تش کيل و
ايجاد آرمان شهر ،مدينه فاضله (حکومت جهاني مهدوي) يا همان تم دن اله ي ب ه
تأخير خواهد افتاد و در اين ميان ،هرگونه ظلم و تضييع حقوقي رخ دهد ،ميتوان د
به نوعي بر دوش حوهه بينتد؛ هيرا در عصر حاضر حوهه علميه ،متولي تمدنس اهي
و همينهساهي حکومت عد جهاني و مهدوي است.
يکي اه مهمترين مباحث مهدويت ،شيوه حرکت به سوي ظهور است .در واقع،
همينهساهي ظهور ،يک برنامه استراتژيک جامعه جهاني اس ت .اي ن برنام ه نياهمن د
تدابير الهم است تا موجب تعجيل ظهور شود و نشانههاي ظهور نيا مبين اين است
که يکي اه نشانههاي تعجيل ظهور همينههاي مناسب و درخور ش أن دول ت کريم ه
ظهور است .در بين نخبگان ،فرهيختگان و گروههاي مرجع فکري جامع ه اس المي،
نقش علما و روحانيون به عل ت برخ ورداري اه پش توانه اي دئولوژيک ،س اهمان و
تشکيالت ،نهاد مرجعيت تقليد ،استقال مالي ،شخص يت کاريام ا ،نن وذ معن وي و
مردمي در تأثيرگواري بر مهندسي افکار عمومي ،تعيينکننده است .بن ابراين ،ح وهه
علميه به دليل کارکردها و نقشهاي مستعد ،اه جمله رهبري ديني ،رهب ري سياس ي
نهضتها و قيامها ،رهبر معنوي دفاع و مقابله همهجانبه با تهاجم خارجي ،مرهب اني
اه فرهن گ دين ي و گس ترش آن ،مقابل ه ب ا ته اجم فرهنگ ي ،خراف هس اهيه ا و
فرقهگراييها ،توليد علم و جنبش نرمافااري ،در مواجهه با مقوله همينهس اهي ب راي
ظهور نيا ميتوانند اه طرق مختلف مؤثر باشند که بهطور مختصر بدانها اشاره مي-
شود.
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 .5تفسير صحيح احاديث نبوي در رابطه با زمينهسازي ظهور

احاديث فراواني اه سوي پيشوايان دين ي درب اره همين هس اهي ظه ور حض رت
مهدي (عج) براي تشکيل حکومت واحد جهاني به ما رسيده است؛ مثل اين حديث
اّلل على اخللى عدى ا اا ىا
که ميفرمايد :قا رسو اللّه (ص) «إن خلفائي و أوصيائي ،و حجج ه
اّلل و مىىأ أخ ى ال قىىا  :علىىيعىىأأيب طا ىىق قي ى :
عش ى  :أوهلىىأ أخىىي و مخ ى يأ و ى ا .قي ى  :اي رس ى ه
فمأ و ال قا امله ا ا ذا ميأليا قسطا و ع ال كما ملئت ج را و ظلمىا»« ،خلنا و اوص ياي

من و حجتهاي خدا ب ر خل ق بع د اه م ن دواهده ننرن د ،او آن ان ب رادر م ن و
آخرشان پسر من است ،گنته شد :يا رسو اهلل برادر شما کيست؟ فرم ود :عل ي ب ن
ابي طالب ،گنته شد :فرهند شما کيست؟ فرمود :مهدي و او همان است که هم ين را
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پر اه عد و داد ميکند ،همانطور که اه ظلم و جور پر شده باشد» (شيخ ص دوق،

 ،6955ص .)311علماي دانشمند حوهه علميه ميتوانند با درايت و هوشياري هم ه
افکار و اعما جامعه را به سمتي جهت دهي کنند ک ه موج ب همين هس اهي ب راي
ظهور حضرت شود .بيان معنا و تنسير درس ت اه ي ک ح ديث ،م يتوان د کم ک
شاياني به فهم مردم و دانستن وظينه اه سوي آنان در اين همينه شود.
 .1فرهنگسازي براي فراهمشدن ظهور

همينهساهي اه طريق شناخت و شناساندن حضرت ولي عصر (عج) آن گونه ک ه
پيامبر اکرم (ص) فرموده است .سوق دادن مردم به سوي هندگي عاقالن ه و رعاي ت
النباي دين ،تبيين منهوم صلح و عدالتطلبي ،تبيين انتظار به عن وان وظين ه اص لي
افراد جامعه (بيانات آيتاهلل جوادي آملي ،)6911/9/6 ،و اين کاري است که فقط اه
علما و حوهه علميه برميآيد.
 .1تبيين موارد تالش پيشوايان معصوم براي زمينهسازي ظهور

تبي ين دي دگاهه ا و ب اهگوکردن راهه ايي ک ه ه ر ي ک اه امام ان معص وم
(عليهمالسالم) درباره حکومت جهاني حضرت مهدي (ع ج) و ظه ور آن حض رت
بيان کردند وظينه علما است که اين ميتواند بهترين کمک و اقدام براي همينهساهي
اه سوي حوهه علميه قلمداد شود و نقش آنان را برجسته کند .ب ه ديگ ر س خن ،در
گوشته اين وظينه به دوش پي امبر (ص) و بع د اه وي ائم ه (ع) ب ود و ح ا اي ن
وظينه به عهده علما است که جانشينان راستين آنان محسو ،ميشوند.
 .1برگزاري نشستها و همايشهاي علمي راجع به آثار ظهور

برگااري جلسات متعدد با آثار و برکات ظهور ،شرايط ظهور ،حکومت جهاني،
آثار عدالت و  ...در حکومت مهدوي ،اه جمله روشهايي است که حوهه ميتوان د
نقش خود را در رابره با همينهساهي براي ظهور بهطور کامل به نمايش بگوارد.
 .1تبيين نشانههاي ظهور و مقابله با سوءاستفادهها

نقش حوزه انقالبي
در تمدن نوين اسالمي
با تأکيد بر...
( 901تا )281

نشانههاي ظهور در روايات صحيح بيان شده است و بايد به آنه ا توج ه ک رد.
شماري اه آن عالئم عب ارتان د اه برخ ي رخ دادهاي اجتم اعي ،نظي ر جن گه ا،
آشو،ها ،کشتهشدن افراد خاص ،هوا شماري اه حکومته ا و وق وع تع دادي اه
رويدادهاي طبيعي؛ مانند سيلهاي ويرانگر ،قحري ،خشکسالي ،خورشيدگرفتگي و
ماهگرفتگي غيرعادي و پديدارشدن ح وادث غي رع ادي؛ مث ل برخاس تن ن دايي در
آسمان که نام قائم (عج) را در هم هج ا طن ينان داه م يکن د در رواي ات مربوط ه
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تصريحشده که وقوع برخي اه اين نشانهها حتمي است تا اينها تحقق نيابد ،ظه ور
رخ نخواهد داد و بعضي اه آنها هم غيرحتمي است ،يعن ي تحق ق ياب د ي ا تحق ق
نيابد ،ظهور رخ خواهد داد .حوهه علميه ميتواند در اين مرحله نقش خ ويش را در
رابره با همينهساهي صحيح براي ظهور اه طريق تبيين درست اي ن رواي ات و بي ان
اهداف اين عالئم و پاسخ به شبهات اينا کند.
ج) ظرفيت سازي و پرورش نيروهاي کارآمد متناسب با رسالت انقالبـي در تحقـق
تمدن نوين اسالمي

پرورش انسان اه مهمترين داليل رسالت انبياست که در سايه اعتقاد ب ه قيام ت،
مبارهه با ظلم و رعايت حقوق مردم اجرا ميشود و اينها همه اه اصو استوار تمدن
است .قرآن کريم ،هدف اه ارسا رسل و اناا کتا ،را تاکيه و تعليم بشر ميداند.
بايد گنت نقش آفرينان توليد فکر ،بايد توانايي هدايت افکار و همچن ين ،پ رورش
انسانها و تقويت نيروي ايمان در آنها را داشته باشند ،هيرا تنه ا ب ا حض ور آح اد
مردم و پرورش روک ايمان آنها مسير ب راي تحق ق تم دن ن وين اس المي هم وار
ميشود .اه اين رو ،يکي ديگر اه رسالتهاي حوهههاي علمي ه ،پ رورش نيروه اي
کارآمد و ظرفيتساهي متناسب با رسالت ح وهه در تحق ق دول ت اس المي اس ت.
رهبري انقال ،آيتاهلل خامنهاي اين وظينه را در درجه او بر عه ده علم اي دي ن
قرار ميدهند:
«در آنجايي که فکر و انسان بايد توليد شود ،ببيني د نق شآفرين ان چ ه کس اني
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هستند .بدون شک مديران جامعه ،سياستمداران ،متنک ران و روش ننکران ه ر
کدام به نحوي ميتوانند درخور استعداد خود نقشآفريني کنند ...اما در تربي ت
انسان نقش علماي دين ،نقش کساني که در راه پ رورش ايم ان م ردم اه روش
دين استناده ميکنند ،يک نقش يگانه است؛ نقش منحصربهفرد اس ت» (بيان ات
مقام معظم رهبري.)53/5/68 ،

به ديگر سخن ،با تحقق نظام اسالمي ديگر تنکر جدايي حوهه اه حکومت معن ا
ندارد؛ بلکه حکومت اسالمي ميوه تالش فقهاي عظام در ط و ت اريخ ح وههه اي
علميه است ،بنابراين ،حوهه علميه بايد خود را متکنل اصلي سرپرس تي بدان د و در
اين راستا تنها نبايد به حوهه منهومساهي و حتي فرهنگساهي بسنده کند؛ بلکه بايد
متناسب با رسالتها و نقشهاي مختلني که حوهه و حوهويان ميتوانند در ه دايت
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نظام اسالمي داشته باشند ،ظرفيتساهي و پرورش نيروهاي متناس ب را در دس تور

کار خود قرار دهد .البته با توجه به پيچيدگيه اي اداره و حکوم تداري در دني اي
امروه و با توجه به وابستهشدن ابعاد مختل ف توس عه و پيش رفت ،ن وع حض ور و
سرح حضور روحانيت در مسوله اداره ه م اه لح اظ کم ي و ه م اه لح اظ کين ي
ميتواند بسيار متنوع باشد .اين حض ور م يتوان د در قال ب م ديريت ،مش ارکت و
مشاورت رخ دهد .شايد مهمت رين جايگ اه روحاني ت در م ديريت نظ ام اس المي،
نقشآفريني به عنوان باهوي اجرايي ولي فقيه در مراکا مهم تصميمگيري در جامع ه
مانند امامان جمعه و نمايندگان ولي فقيه در دانشگاهها و مراکا مختلف نظام اس ت.
حوهههاي علميه بايد با ش ناخت اس تعدادهاي ح وهوي ،اف راد مس تعدي را ب راي
مديريت اين مراکا پرورش دهند تا در خدمت نظ ام والي ت فقي ه ب هخ وبي بس تر
تحقق تمدن نوين اسالمي را فراهم کنن د .ع الوه ب ر اي ن ،حض ور در پس ته اي
سياسي مانند نمايندگي مجلس ،مديران فرهنگي در سروک کالن و خرد ،مش اور در
همينه تصميمساهي و تصميمگيري و ...انواع نقشهايي است که هم اکنون روحانيت
در بسياري اه مراکا نظام اسالمي اينا ميکند ،بنابراين ،حوهههاي علميه بايد چ ه در
همينه آموهش و چه پژوهش ،پرورش چنين ظرفيتهاي انس اني را در دس تور ک ار
خود قرار دهد.
بهعبارت ديگر ،ميتوان گنت ،ثروت يک جامعه به منابع هيرهمين ياش نيس ت،
اگرچه اين مهم است ،ولي ثروت يک جامعه به نيروي انس اني تربي تش ده اس ت.
حوهههاي علميه ميتوانند با پرورش نيروي انساني ک ه بتوان د ب ر اس اس اخ الق،
خدانگري و معنويت در اين تمدن نقش باهي کنند ،فعا باشند .کس ي ک ه تربي ت
ميشود ،لاوماً يک طلبه نيست ،ممکن است يک پاشک يا مهندس باشد ،ول ي اي ن
پاشک يا مهندس بايد تربيت شده باشد تا بتواند در يک تمدن اسالمي نق ش ب اهي

نقش حوزه انقالبي

کند .يک پاشک يا يک مهندس در اين تمدن با يک پاش ک ي ا مهن دس در تم دن

در تمدن نوين اسالمي

غربي فرق ميکند .حوهه علمي ه در تم دن ن وين اس المي ک ارش اي ن اس ت ک ه

با تأکيد بر...

شاخصههاي يک انسان را که در اين تمدن ميتوان د نق ش اين ا کن د ،بي ان کن د و
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بگويد کسي که قرار است در تمدن اسالمي نقش باهي کند اه چه ويژگيهايي باي د
برخوردار باشد.
فرجام سخن

بيشترين کارکرد حوهههاي علميه در نظام فرهنگي تمدن اسالمي قابل بررسي و
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مالحظه است؛ هيرا اه آنجا که فرهنگ يک تمدن ،اساسيترين عنصر شکلدهنده آن
است ،بيشترين تالش علماي اسالم در جهت شکلدهي به مؤلنهه اي فرهنگ ي ب ه
واسره ترويج علوم ،اعتقادات و اخالق اسالمي ص ورت گرف ت .ح وهه علمي ه در
طو تاريخ با توسعه و ترويج انديشه واليت فقيه که توسط معصومين القا شده بود
بسترساه گرايشهاي سياسي فقها را فراهم کرده ،و با انقال ،اسالمي همينه را ب راي
برپايي حکومت اسالمي فراهم کردهاند .مهمترين دستاورد تمدني حوهههاي علمي ه
بر پايه تعاليم اسالم که در طو قرون حيات خود ،اه صدر تا کنون ،نظيري براي آن
نميتوان يافت برپايي نظام جمهوري اسالمي در ايران ب وده اس ت ک ه غاي ت اي ن
نظام ،تحقق تمدن نوين اسالمي است.
بنابراين ،حوههاي که واحد مرالعهاش ايجاد تم دن نيس ت نم يتوان د انقالب ي
بماند ،صف خودش را جدا ميکند و در اين صورت انقال ،اسالمي هم نميتوان د
ادامه پيدا کند .اسالميت انقال ،به اين است که رفتار انقالب ي ،متص ل ب ه فرهن گ
اسالم شود و نقره اتصا منرقياش ،حوهه است .حوهه م يتوان د ب ا تنق ه دقي ق،
برنامهرياي حکومت را طراحي کند؛ حکومت جديدي را تعريف کن د .آي ا دول ت
اسالمي ،دولتي است که بر اساس تحليل منتسکيو ،ق واي مقنن ه ،مجري ه و قض اييه
همعرض دارد؟ ساختار کالن قواي اسالمي چيست؟ آيا قانون اساسي موجود ک افي
است؟ اين پرسشها بايد توسط حوهه علميه بايد پاسخ داده شود.
حوهه انقالبي ،حوههاي است که براي اينکه نظام پولي اس الم ،ج ايگاين نظ ام
مالي سرمايهداري شود ،يا نظام واليي اسالم جايگاين دموکراسي ش ود ،باي د ط رک
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ارائه کند .حوهه انقالبي ،حوههاي است که در اين مقياس پژوهش ميکند و در اي ن
مقياس پژوهشگر ميپروراند ،آموهششان ميدهد و بعد هم در همين مقياس اس الم
را ابالغ ميکند .ابالغ هم فقط به بدنه عمومي جامع ه نيس ت؛ بخش ي اه مأموري ت
حوهه همکاري پژوهشي با دستگاههاي علمي براي توليد علم ديني است .بخشي اه
همکاري براي ايجاد برنامهرياي اسالمي ي ا ب هتعبي ري ،الگ وي پيش رفت اس المي
است .بخشي اه همکاري براي توليد دانش اسالمي است .اينها مأموريتهاي ح وهه
است که اگر در اين مقياس پژوهش نکن د ،نم يتوان د انقالب ي بمان د .ح وهه اگ ر
احساس نکند که وارد درگيري عظيم جديدي شده است و اين احساس به موضوع
کار تبديل نشود ،نميتواند انقالبي بماند .حوهه انقالب ي ح وههاي اس ت ک ه ن بض
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حوادث آينده منرقه و جهان را رقم ميهند؛ نه اينکه ديگران حادثهها را رقم بانند و

حوهه صرفاً پاسخگو باشد .حوهه اگر با دقت وارد اين عرصهها نشود ،طبيعي است
که پاسخگوي نياههاي انقال ،اس المي در مقي اس دول ت اس المي و تم دن ن وين
اسالمي نخواهد بود و قهراً مناوي خواهد شد و در ق دم بع د ي ا انق ال ،اس المي
مجبور به ايجاد دستگاه مواهي خواهد بود و ي ا در دول تس اهي ،جامع هس اهي و
تمدنساهي اه ادامه راه ناتوان شده ،تحت تأثير مباني نظري مدرن قرار ميگيرد .اگر
انقال ،اسالمي بخواهد به عنوان حرکتي روبهپيش براي ايجاد تمدن اسالمي و بع د
استحاله فرهنگ م ادي غ ر ،درون تم دن اس المي اق دام کن د ،باي د رابر ه ب ين
اسالميت ،تمدن ،جامعه و دولت اسالمي منرقاً حل شود ک ه اي ن ک ار ح وههه اي
علميه و شر انقالبيماندن حوهه و حکومت است.
بنابراين ،در تمدنساهي نوين اسالمي ،که مهمت رين مرحل ه در فراين د تک املي
انقال ،اسالمي به شمار ميرود ،حضور و ميدانداري حوهههاي علمي ه و فق ه ،ن ه
امري ممکن ،که امري ضروري و بنيادين است؛ هيرا در صورت غيب ت ي ا حض ور
کمرنگ حوهههاي علميه و فقه در اين ميان ،بخ ش ن رم و اص لي اه ج ايي ديگ ر
تغويه خواهد شد و به تبع آن بخش سخت تمدن نيا بيگانه اه بخ ش ن رم تولي د و
طراحي خواهد شد و نتيجه آن ،چياي جا شکس ت پ روژه و فراين د تم دنس اهي
نوين اسالمي و در حقيقت ،ناک امي انق ال ،اس المي در وص و ب ه اه داف اله ي
نخواهد بود.

نقش حوزه انقالبي
در تمدن نوين اسالمي
با تأکيد بر...
( 901تا )281
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