
ی*
زده

د ای
سجا

سید

مقدمه
حوزه هـای علمیـه در همـه ادوار و زمان هـا، پاسـخ گوی نیازهـای جامعـه 
مؤمنانـه بـوده و هدایـت جامعه به سـوی سـعادت را عهـده دار بودنـد و گرچه در 
زمان هـای گذشـته، حوزه هـا، به خاطر اقتضائـات زمانه، متصّدی پاسـخ  گویی به 
نیازهـای فـردی مؤمنـان بـوده و توقّعی از آن ها جهت سـوق دادن جامعه به  سـوی 
ارزش هـای سیاسـیـ  حكومتـی دیـن اسـام، نمی رفـت، لكـن با پیـروزی انقاب 
اسـامی و تحّقـق حكومتـی براسـاس ارزش هـای اصیـل دین اسـام، بـا محورّیت 
فقـه شـیعه و رهبـری فقیـه جامـع الشـرایط، سـطح انتظـار از حـوزه علمیه توسـعه 
یافتـه و پشـتیبانی و حمایـت از انقـاب اسـامی به مثابه چكیده ارزش های اسـام 
حداکثـری )سیاسـی، حكومتـی( از وظایـف اصلـی علمی، عملی حـوزه و روحانّیت 

شـیعه محسـوب می شود.

حــــــــــــوزه
در تراز انقالب
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از ایـن رو، هم چنان کـه حوزه هـای علمیه در 

زمـان حاکمّیـت حاکمـان جور، وظائـف خود را 

در پاسـخ گویی بـه نیازهـای زمانـه خویـش، به 

خوبـی انجـام داده اند، در عصر حاضر )جمهوری 

اسـامی ایـران( نیز می بایسـت با درک شـرایط 

موجـود جامعـه، وظائـف خویـش را در حمایت 

و پشـتیبانی نظـری و عملـی از نظـام اسـامی، 

بازشـناخته و در آن راسـتا گام بردارند.

ثمره  به مثابه  ایران  اسامی  جمهوری 

زحمات عالمان سلف، به مبانی فلسفی ماّدی 

غرب چون: لیبرالیسم، اومانیسم، سکوالریسم 

و کاپیتالیسم مبتنی نبوده، بلکه به آموزه های 

مترقی اسام، مستند است و تبیین، تحقیق، 

تعمیق و ترویج این مبانی در 

اسام  بستر  علمیه،  حوزه های 

حّداکثری در جامعه را تضمین 

می کند. بلکه حوزه های علمیه، 

در  علمی،  رویکرد  بر  عاوه 

مبانی  عینی  تحّقق  راستای 

اسام در جامعه، متصّدی ارکان 

اموری  و  شده  سیاسی  نظام 

چون والیت فقیه، عضویت در 

قّوه  نگهبان، مسئولیت  شورای 

مناصب  از  بسیاری  و  قضائّیه 

اجرائی دیگر را عهده دار شدند. 

تشکیل  از  غرض  آن جاکه  از  و 

حکومت اسامی نه فقط، تأمین 

بر  مشتمل  بلکه  عمومی،  رفاه 

هدایت مردم به سوی سعادت 

ماّدی و معنوی آنان است، لذا 

حوزه های علمّیه در همین راستا، نه مستقل از 

نظام اسامی و بی تفاوت نسبت به امور جامعه 

اسامی، بلکه به مثابه ارکان و سرباز این نظام، 

دارای دغدغه اساسی نسبت به مباحث نظام 

اسامی  ارزش های  چکیده  به عنوان  اسامی 

بود.  خواهند  اسامی  غایات  تحّقق  ابزار  و 

انقاب  اصلی  پایه  و  خاستگاه  براین اساس، 

را می بایست در حوزه های علمیه و  اسامی 

عالمان انقابی آن، جست وجو کرد. براساس 

می بایست  را  اسامی  نظام  منطق،  همین 

مّتصل، مرتبط، و مولود اندیشه دینی برآمده 

از حوزه و روحانّیت دانست، زیرا اگر روحانّیت 

و  اصیل  دیدگاه های  از  پیروی  با  انقابی، 

انقابی امام خمینی، نسبت به 

اقامه اسام حّداکثری در بستر 

اهتمام  اسامی،  جمهوری 

نمی ورزید، جمهوری اسامی با 

ویژگی های ممتاز آن، که احیای 

را مّد نظر  مکتب اهل بیت 

قرار داده است، پدید نمی آمد و 

اسام اصیل در منطقه وسیعی 

از جهان، توسعه نمی یافت.

اسـام  دشـمنان  بنابرایـن، 

و نظـام اسـامی، بـا فهـم ایـن 

هـر  مبقیـه  »علـت  کـه  نکتـه 

پدیـده ای، علـت محدثـۀ همـان 

تهی کـردن  بـا  اسـت«  پدیـده 

)به مثابـه  علمّیـه  حوزه هـای 

عّلـت محدثـه نظـام اسـامی( از 

اهـداف، وظائـف و کارکردهـای 

جمهوری اسـامی ایران به مثابه 
سـلف،  عالمـان  زحمـات  ثمـره 
غـرب  مـاّدی  فلسـفی  مبانـی  بـه 
اومانیسـم،  لیبرالیسـم،  چـون: 
سکوالریسم و کاپیتالیسم مبتنی 
نبـوده، بلکـه بـه آموزه های مترقی 
تبییـن،  اسـام، مسـتند اسـت و 
ایـن  ترویـج  و  تعمیـق  تحقیـق، 
مبانی در حوزه های علمیه، بستر 
را  جامعـه  در  کثـری  حّدا اسـام 
تضمیـن می کنـد. بلکه حوزه های 
علمیـه، عـاوه بـر رویکـرد علمی، 
مبانـی  عینـی  ـق 

ّ
تحق راسـتای  در 

اسـام در جامعه، متصّدی ارکان 
امـوری  و  شـده  سیاسـی  نظـام 
چـون والیـت فقیـه، عضویـت در 
شـورای نگهبـان، مسـئولیت قـّوه 
مناصـب  از  بسـیاری  و  قضائّیـه 
اجرائـی دیگـر را عهـده دار شـدند.
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اصیـل خویـش، بین حـوزه، روحانیان و طاب، 

و نظـام اسـامی فاصلـه انداخته و اکتفای آنان 

بـه اسـام حّداقلـی و کارکردهـای حّداقلی آن را 

خواستار شده و ضمن باور به معنوّیات و رعایت 

ظواهر مذهبی، به اسـم اسـتقال حوزه، آنان را 

نسـبت به حکومت و نظام اسـامی، بی  تفاوت 

نموده انـد. ایـن درحالـی اسـت کـه مناسـبات 

حـوزه علمیـه و انقـاب اسـامی می بایسـت، 

ضمـن مرزبنـدی نسـبت: »سیاسـت  گریزی« و 

»سیاسـت  ورزی«  رویکـرد  »سیاسـت  زدگی«، 

را برگزیـده و بـا برقـراری ارتبـاط 

محکـم میـان انقـاب اسـامی 

و حـوزه علمیـه، ضمـن پرهیز از 

سیاسـت  گریزی کـه بـه انـزوای 

منجـر  اجتماعـی  سیاسـی 

و  سیاسـت  زدگی  از  می شـود، 

افراط  گرایی سیاسـی، حذر کرده 

و بـا کمـک نظـری و عملـی بـه 

جمهـوری اسـامی، از عقانّیت 

سیاسـی بهـره گیـرد.

براین اسـاس، حـوزه علمیـه 

تحّقـق  فضـای  در  انقابـی 

حاکمّیت اسـامی، می بایسـت 

با درک شـرایط موجود، همراهی 

خویـش بـا انقاب را مّد نظر قرار 

داده و بـا حفـظ روحیـه انقابی، 

ضمـن بـه دور بـودن از تفکـر 

سـکوالر، تبیین مبانی حّداکثری نظام سیاسـی 

در قالـب تبییـن رویکـرد حکومتـی بـه فقـه و 

نظام سـازی در عرصه هـای مختلـف زندگـی را 

مـورد عنایـت قرار دهد. بلکـه ضمن بازنگری در 

علوم رایج حوزوی با نگاه به نیازهای حکومتی 

و در راسـتای تحکیـم حاکمّیـت حّداکثری دین 

در جامعـه، گفتمانـی متناسـب بـا ایـن نظـام 

معرفتـی در جامعـه علمـی، ایجـاد و ترویـج 

نمایـد.

»حـوزه  اصطـاح  این کـه  بـه  عنایـت  بـا 

انقابـی«، بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی و 

استقرار جمهوری اسامی ایران، و در چند سال 

اخیـر از سـوی آیـة اهلل خامنـه ای رهبـر انقـاب 

اسـامی، مورد اسـتفاده و تأکید 

قـرار گرفتـه و ادبیـات این عرصه 

نیز به ایشـان مسـتند اسـت، لذا 

ایـن تحقیـق، ضمـن بازخوانـی 

خصـوص  در  ایشـان  دیـدگاه 

رویکـرد انقابـی حـوزه علمیـه، 

مـواردی کـه نمایان  گر چیسـتی 

حوزه علمیه تراز انقاب اسـامی 

اسـت را مـورد عنایـت و تحقیـق 

قـرار داده و بـر این باور اسـت که 

اسـامّیت و انقابـی بـودن نظام 

اسـامی در گـرو انقابـی بـودن 

و انقابـی مانـدن حـوزه علمیـه 

اسـت. و انحـراف نظـام اسـامی 

از  انحـراف حـوزه  در گـرو  نیـز 

رویکـرد انقابی اسـت، زیرا حوزه 

علمّیـه به مثابـه مرکـز ارائه تفکر 

اسـام اصیـل و مرجـع فکـری انقابیـون، در 

جمهـوری اسـامی اسـت و بایـد بـا حراسـت از 

رویکـرد انقابـی، از انقـاب اسـامی به مثابـه 

ــّددی  ــراد متع ــوزه، اف ــن ح در همی
کتــاب می نویســند،  کــه  هســتند 
و  گرســنگی  می کننــد،  مســافرت 
خســتگی می کشــند؛ بــه جبهــه 
جنــگ می رونــد؛ بــه جبهــه تبلیــغ 
می رونــد؛ این هــا، حــرکات فــردی 
کافــی نیســت. این هــا،  اســت و 
کــی  نارســایی هایی اســت کــه حا
ت هایــی در داخــل 

ّ
از وجــود عل

ــِت اّول ایــن اســت که 
ّ

اســت... عل
»فقــه«، بــه زمینه هــای نوظهــور 
گســترش پیــدا نکــرده، یــا خیلــی 
کــرده اســت.  گســترش پیــدا  کــم 
امــروز، خیلــی از مســائل وجــود 
دارد کــه فقــه بایــد تکلیــف این هــا 

را معلــوم کنــد.
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فرزنـد خویـش، حفاظـت و حمایـت نمایـد.

بدیهـی اسـت آنچـه در این تحقیـق، به مثابه 

معیـار سـنجش، در قرارگرفتـن حـوزه علمیـه، 

به عنـوان تـراز انقاب اسـامی اسـت نه انطباق 

علـوم حـوزوی، سـاختار حوزه و رفتـار حوزویان 

با قوانین نظام اسـامی و اسـناد باالدسـتی آن، 

و نـه در هماهنگـی با قوانیـن مصّوب نهادهای 

رسـمی حـوزه علمیـه، بلکـه حرکـت در مسـیر 

روزآمـدی جهـت پاسـخ گویی بـه پرسـش ها و 

نیازهـای جامعـه اسـامی، انقـاب اسـامی 

و مـردم مسـلمان در شـرایط و فضـای تحّقـق 

حاکمّیت اسـام در مرزهای جغرافیایی کشـور 

ایـران و بازتولیـد علوم حوزوی در راسـتای ارائه 

نرم افـزار اداره مطلـوب و شـریعت مدار جامعه و 

هدایـت جامعـه به سـوی تمّدن نوین اسـامی 

است. 

ویژگی های حوزه علمیه تراز انقالب
بـا وجـود این کـه وصف انقابی گـری عمدتًا 

بـه مـاک رفتارهایـی سـنجیده می شـود کـه 

در راسـتای تحّقـق اهـداف انقـاب و بـا تحّمـل 

هزینه هـای مـاّدی، جسـمی و معنـوی حاصـل 

می شـود، از ایـن رو، انقابی گـری معمـواًل بـه 

فعالّیت هـای جهـادی در قالـب عزیمـت بـه 

جهـاد، رویارویـی با منافقـان، تبلیغ علنی برای 

انقـاب و ... اطـاق می شـود، اّمـا هنگامـی که 

رویکـرد انقابـی، وصـف حـوزه علمّیـه به مثابه 

نهـادی علمـی، دینی، تبلیغی، اطاق می شـود، 

در مرحله اّول از این نهاد این انتظار می رود که 

در فعالّیت هـای انقابـی خویش، رویکرد علمی 

را مقّدم داشته و محور عمل اصلی خویش قرار 

داده و از ایـن طریـق بـه انقاب کمک برسـانند. 

بلکـه ایـن نهـاد به مثابـه الگوی رفتـاری مردم، 

درصورتی می تواند در جلب و توسـعه مشـارکت 

حّداکثـری مـردم در حمایـت از نظـام اسـامی، 

توفیـق یابـد کـه در آغـاز نقشـه راه صحیـح 

انقـاب، کارگـزاران و مـردم را تبییـن کـرده و 

مبانی و برنامه عمل نظام اسـامی را متناسـب 

با شـرایط زمانه ارائه کرده و راهکارهای توسـعه 

آن را فراهـم آورد. بدیهـی اسـت براین اسـاس، 

رویکـرد علمـی بـرای حـوزه از اولوّیـت برخوردار 

بـوده و تأثیـری مضاعـف و عمیـق در حمایت از 

نظـام اسـامی خواهد داشـت:

»در همین حوزه، افراد متعّددی هسـتند كه 

كتاب می نویسـند، مسافرت می كنند، گرسنگی 

و خسـتگی می كشـند؛ به جبهه جنگ می روند؛ 

بـه جبهـه تبلیغ می رونـد؛ این ها، حركات فردی 

اسـت و كافـی نیسـت. این هـا، نارسـایی هایی 

اسـت كـه حاكـی از وجـود عّلت هایـی در داخل 

اسـت... عّلـِت اّول ایـن اسـت كـه »فقـه«، بـه 

زمینه هـای نوظهـور گسـترش پیـدا نكـرده، یـا 

خیلـی كـم گسـترش پیـدا كـرده اسـت. امروز، 

خیلی از مسـائل وجود دارد كه فقه باید تكلیف 
این هـا را معلـوم كند.«1

از ایـن رو، ایـن فصـل، عـاوه بـر رفتارهـای 

انقابـی، رویکـرد علمـی در حـوزه علمّیـه را مـّد 

نظـر قـرار داده و انقابی گـری در حـوزه را از دو 

سـو مـورد عنایـت قـرار می دهـد. از یک سـو، به 

لحـاظ راهکارهـای علمـی کـه می تواند حمایت 

از نظـام سیاسـی در حـوزه علمیـه را تضمیـن 

نماید، و از سـوی دیگر، رفتارهای تراز حوزویان 
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عصر انقاب را مورد بحث و بررسـی قرار خواهد 

داد:

 1.اثبات، تبیین و ترویج نظریه والیت فقیه
بـا وجـود این که والیت فقیـه به مثابه نظریه 

سیاسـی شـیعه در عصـر غیبـت، در کهن تریـن 

مباحـث  ضمـن  در  و  شـیعه  فقهـی  متـون 

سياسـى، اجتماعـى و اقتصـادى ماننـد نمـاز 

جمعـه، پرداخـت زكات، وصيـت، جهـاد، امر به 

معـروف و نهـى از منكـر و اجراى حدود و قضا و 

دادرسـى از تفويض و واگذارى مسـئولیت های 

اجتماعـى، سياسـى اجرايـى در زمـان غيبت به 

فقهـا، مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت:

موضـوع واليـت فقيه چيز تازه ای نيسـت كه 

مـا آورده باشـيم، بلكـه اين مسـئله از اول مورد 
بحث بوده اسـت.2

بلکـه بررسـى متـون فقـه شـيعى از قـرن 

چهـارم تـا قـرن نهم هجـرى مبّین این مسـئله 

اسـت كـه گـر چه صريحـًا سـخن از واليت فقيه 

نسـبت بـه اداره امـور عمومـى جامعـه به ميان 

نيامـده اسـت، اّمـا مبانـى اعتقـاد بـه آن، از 

البـه الى ابـواب مختلفی مثـل خمـس، زكات، 

وصّيـت، وقـف، قضاوت، حدود، نمازجمعه و... 

به خوبی پيداسـت. و از زمان تدوین فقه شـیعه 

تـا زمـان حاضـر مسـئله واليـت فقيـه و نيابـت 

عامـه فقیهـان همواره در کلمـات فقیهان بزرگ 

مطـرح شـده کـه از آن میـان می تـوان به شـيخ 
طوسى،3سـار،4 قاضـى ابن بـّراج،5 ابن حمزه6 

در ادوار اولیه و در میان فقیهان متأخر می توان 

به محقق كركى،7 محقق اردبيلى،8 شـيخ جعفر 

كاشـف العظـاء،9 صاحـب جواهـر10 مـا احمـد 

نراقـى،11 شـيخ انصـارى12 و ... اشـاره کرد.
بلکـه فقیهانـی چـون محّقـق کرکـی، محّقـق اردبیلـی و 
محّقـق نراقـی کـه صریحـًا بـه طـرح مسـئله والیـت فقیه 
و دامنـه اختیـارات او پرداخته انـد، بـر ایـن باورنـد کـه 
فقیهان پیشـین نسـبت بـه گسـتردگی اختیـارات فقیه، 
اّتفـاق نظـر داشـته و اّدعـای اجمـاع بـر آن نموده اند13 و 
فقیهـی چون صاحب جواهرالـکالم، عموم والیت حاکم 

را از مسـّلمات یـا ضرورّیـات فقهـی برشـمرده اسـت.14
لکـن از آن جـا که برخی در توسـعه اختیارات 

ولـی فقیه، تشـکیک کـرده و گسـتره اختیارات 

آن را نـه در طـول اختیـارات امـام معصـومو 

به مثابـه اختیـارات حاکـم اسـامی، بلکـه در 

اقلی  گستره امور حسبه، مشتمل بر مواردی حدِّ

چـون رسـیدگی بـه ایتـام، مفقودیـن، ناتوانان، 

امـوال بـدون صاحـب، و منطبـق بـر اختیـارات 

مراجع تقلید در جامعه خودشان، مرتبط با امور 

فـردی و احـواالت شـخصّیه شـیعیان، دانسـته 

و از ایـن رو، والیـت سیاسـی فقیـه در جامعـه 

را مسـتند بـه ادّلـه کافـی ندانسـته اند،15 و ایـن 

منطق می تواند مبانی نظام سیاسـی را سسـت 

کـرده و بـاور مـردم بـه نظام سیاسـی شـیعه در 

عصـر غیبـت، مبتنـی بـر آرمان هـای حّداکثری 

شـیعه را تضعیـف نماید، لـذا حوزه های علمیه 

بـا اقتفـا بـه نگـرش جامع، جهـان بینی و روش 

شناسـی فقیهـان سـلف )کـه ذکـر آن هـا از نظـر 

گذشـت( و امـام خمینـی در خصـوص والیـت 

فقیـه، نـه فقـط به اثبـات والیت فقیـه اهتمام 

بورزنـد، بلکـه می بایسـت راهکارهـا و روش 

شناسـی جدیدتـر و روزآمدتـری را در اثبـات آن، 

مـّد نظـر قـرار دهنـد، بلکـه بـه تبییـن و ترویـج 

آن در فضـای علمـی، سیاسـی، فرهنگی جامعه 
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عنایـت ورزیـده و تبدیـل مقولـه 

والیت فقیه به گفتمان غالب در 

نظام سیاسـی شیعه، به شبهات 

آن پاسـخ گفته و بر کارآمدسازی 

والیـت فقیـه به مثابـه نهـادی 

حاکمّیتـی در سـاختار سیاسـی 

جمهـور اسـامی ایـران، اهتمام 

ورزنـد. ایـن امـر از آن روسـت 

کـه والیـت فقیـه، به مثابـه نهاد 

عصـر  در  سیاسـی  حاکمّیـت 

غیبـت، نـه فقـط تضمین والیت 

الهـی در زمیـن بـوده و موجـب 

تحّقـق احـکام و آرمان های الهی 

خواهـد بـود، بلکـه والیـت فقیه 

»حصون االسـام«،16  به مثابـه 

موجـب دفـاع از حریـم اسـام، 

کشـور اسـامی و نظام اسـامی 

خواهـد بـود و تضعیـف آن، بـه 

تضعیـف دیـن داری و حوزه های 

علمیـه منجـر خواهد شـد. لذا بر 

حوزویان، فرض اسـت که ضمن 

تدقیـق و تحقیـق بیشـتر علمـی 

در آن، زمینـه کارآیـی و کارآمدی 

ایـن درخـت مثمـر را در جامعـه 

اسـامی فراهـم آورند.

 2 . جریان رویکرد فقه حکومتی 
در درس هاى حوزوى

برخـاف برخـی از دانش های 

حـوزوی کـه در برخـی ادوار عصر 

غیبـت، دارای فـروغ و پویایـی در عرصـه جامعه 

بـوده و در زمان هایـی دیگـر، یـا 

جامعـه از ایـن علـوم تهی اسـت 

یـا شـاهد شـعله هایی کم فـروغ 

از آن اسـت، علـم فقـه، در طـول 

سـالیان عصـر غیبـت، همـواره و 

بدون گسسـت در فضای جامعه 

پاسـخ گوی  و  داشـته  وجـود 

نیازهـای مؤمنـان بـوده اسـت. 

لکـن به خاطـر این کـه فقیهـان، 

در عمـده ایـن ادوار، متصـّدی 

و  نبـوده  جامعـه  کان  امـور 

تدبیـر امـور کشـوری را برعهـده 

نداشـتند، بلکه به خاطر اقتضای 

تقّیـه از حاکمـان جائـر، همـواره 

نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی  بـه 

شـیعیان  مؤمنانـه  و  فـردی 

فقـه  لـذا  بوده انـد،  مشـغول 

شـیعه عمدتـًا رویکـرد فرد محور 

داشـته و از ایـن رو، فقیهـان، در 

اسـتنباط های خویش، نیازهای 

جامعـه و پاسـخ های خویـش 

را در راسـتای اداره حکومـت و 

جامعـه، در نظـر نداشـتند. لکـن 

اسـامی  انقـاب  پیـروزی  بـا 

ایـران، و بـا برداشته شـدن موانع 

ذهنـی و عینـی بـرای فقیهـان، 

آنان می بایسـت بـه فقه به مثابه 

قالبـی برای اسـتنباط اداره کان 

جامعه نیز در کنار اسـتنباط های 

فـردی، عنایـت بورزنـد:

امــام خمینــی در خصــوص والیــت 
فقیــه، نــه فقــط بــه اثبــات والیــت 
بلکــه  بورزنــد،  اهتمــام  فقیــه 
روش  و  راهکارهــا  می بایســت 
و روزآمدتــری  شناســی جدیدتــر 
قــرار  نظــر  مــّد  آن،  اثبــات  در  را 
دهنــد، بلکــه بــه تبییــن و ترویــج 
آن در فضــای علمــی، سیاســی، 
فرهنگــی جامعــه عنایــت ورزیــده 
و تبدیــل مقولــه والیــت فقیــه بــه 
گفتمــان غالــب در نظــام سیاســی 
پاســخ  آن  شــبهات  بــه  شــیعه، 
کارآمدســازی والیــت  بــر  و  گفتــه 
کمّیتــی  فقیــه به مثابــه نهــادی حا
جمهــور  سیاســی  ســاختار  در 
اســامی ایــران، اهتمــام ورزنــد. 
ــت  ــه والی ــت ک ــر از آن روس ــن ام ای
کمّیــت  فقیــه، به مثابــه نهــاد حا
سیاســی در عصــر غیبــت، نــه فقط 
تضمیــن والیــت الهــی در زمیــن 
ــق احــکام و 

ّ
بــوده و موجــب تحق

بــود،  خواهــد  الهــی  آرمان هــای 
به مثابــه  فقیــه  والیــت  بلکــه 
جب  مو ، » م ســا ال ا ن  حصو «
کشــور  اســام،  حریــم  از  دفــاع 
اســامی  نظــام  و  اســامی 
بــه  آن،  تضعیــف  و  بــود  خواهــد 
تضعیــف دیــن داری و حوزه هــای 
علمیــه منجــر خواهــد شــد. لــذا بــر 
حوزویــان، فــرض اســت کــه ضمــن 
تدقیــق و تحقیــق بیشــتر علمــی 
در آن، زمینــه کارآیــی و کارآمــدی 
ایــن درخــت مثمــر را در جامعــه 

آورنــد. فراهــم  اســامی 
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»مـا در طـول زمـان، بـه دین و فقـه به عنوان 

قالـب و شـكل بـرای حكومـت نـگاه نكردیـم... 

فقـه مـا این طوری بـوده، الاقل در این چند قرن 

اخیـر این طـور بـوده اسـت. امـروز فقه، شـكلی 

بـرای حكومـت و شـكلی بـرای نظـام اجتماعی 

منها الحكومـه اسـت. حكومـت جزیـی از یـک 
نظـام اجتماعی اسـت.«17

بدیهـی اسـت ورود فقـه بـه عرصـه فقـه 

حکومتـی و نگـرش کان بـه اداره جامعـه بـا 

مرهـون  فقهـی،  و  دینـی  تعالیـم  محورّیـت 

تاش هـای علمـی و عملی امام خمینی اسـت 

کـه بـا از بیـن بـردن نظـام طاغـوت و نمایانـدن 

امـکان تحّقـق نظـام دینـی در جامعـه، و بـه 

وسـیله تاش هـای علمـی خویش، بـر ضرورت 

پیگیـری فقـه حکومتـی به عنـوان نقشـه راه 

حکومت اسـامی در عصر غیبت، تأکید کردند:

»فقـه شـیعه را كـه به خاطـر 

فقهـای  كـه  سـال هایی  طـول 

شـیعه و خـود گـروه شـیعه در 

دنیـای اسـام، دست رسـی بـه 

نداشـتند،  حكومـت  و  قـدرت 

فقـه  یـک  شـیعه  فقـه  و 

غیرحكومتـی و فقـه فـردی بود، 

امـام بزرگـوار كشـاند بـه سـمت 
حكومتـی.«18 فقـه 

اسـتنباط  کـه  آن جـا  از 

فقیهـان، تابـع موضوعـات ارائه 

شـده، اسـت و بـه عبـارت دیگـر، 

براسـاس دیـدگاه علمـای فقـه و اصـول، احکام 

تابـع موضوعـات بوده و جایگاه موضوع نسـبت 

بـه حکـم ماننـد جایگاه عّلت نسـبت بـه معلول 

اسـت به گونـه ای کـه هـر جـا موضـوع، احـراز 

شـود، حکـم نیـز بر آن مترّتب خواهد شـد. مثًا 

تـا در خـارج چیـزی به نـام خمر وجود نداشـته 

باشـد، حکـم حرمـت »ال تشـرب« بـر آن جعـل 

نمی گـردد، و یـا در مثـال »حـج«، تـا مکلـف، 

دارای شـرایط، فـرض نشـود، حکـم وجـوب حج 

از سـوی شـارع صـادر نمی گـردد. براین اسـاس، 

درحالی کـه فقیهـان گذشـته بـا عـدم وجـود 

حکومـت دینـی در جامعـه، حکمـی بـرای آن 

جعـل نکـرده و احـکام آن را ارائـه نمی کردند، در 

صـورت وجـود موضوعـی به نـام حکومت دینی 

در خـارج، خـود را موظـف بـه ارائـه احـکام آن 

می داننـد. براین اسـاس، هم چنان کـه فقیهان، 

در زمان هـای گذشـته وظیفـه ای در قبـال ارائـه 

مباحث فقه حکومتی نداشـتند، در زمان حاضر 

و بـا وجـود نظـام اسـامی در 

جامعه، فقیهان موظف هسـتند، 

به این مباحث پرداخته و دیدگاه 

شـارع در ایـن خصـوص را ارائـه 

نماینـد. و حـوزه انقابی به مثابه 

حـوزه ای کـه دغدغـه عملی برای 

شـیعه  فقـه  توسـعه  و  تحـّول 

داشـته و در عیـن حـال، دغدغـه 

اساسـی نسـبت بـه پاسـخ گویی 

انقـاب اسـامی  نیازهـای  بـه 

دارد، می بایسـت به این مسـئله 

اهتمـام مضاعـف بـورزد:

»تشـکیل نظام اسـامی که داعیه دار تحقق 

مقـررات اسـامی در همـه صحنه هـای زندگـی 

مــا در طــول زمــان، بــه دیــن و فقــه 
بــرای  شــکل  و  قالــب  به عنــوان 
حکومــت نــگاه نکردیــم... فقــه 
مــا ایــن طــوری بــوده، الاقــل در 
ایــن چنــد قــرن اخیــر ایــن طــور 
ــکلی  ــه، ش ــروز فق ــت. ام ــوده اس ب
بــرای  شــکلی  و  حکومــت  بــرای 
نظــام اجتماعــی منهــا الحکومــه 
اســت. حکومــت جزیــی از یــک 

اســت. اجتماعــی  نظــام 
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اسـت، وظیفـه ای اسـتثنائی و بی سـابقه بـر 

دوش حـوزه علمیـه نهاده اسـت، و آن تحقیق و 

تنقیـح همـه مباحث فقهی ای اسـت که تدوین 

مقـررات اسـامی بـرای اداره هر 

یـک از بدنه هـای نظام اسـامی 

بدان نیازمنداسـت... روی آوردن 

بـه »فقـه حکومتی« و اسـتخراج 

احـکام الهی در همه شـئون یک 

حکومـت، و نظـر بـه همه احکام 

فقهـی با نگـرش حکومتی یعنی 

ماحظـه تأثیـر هـر حکمـی از 

احکام در تشـکیل جامعه نمونه 

و حیـات طیبـه اسـامی امـروز 

یکـی از واجبـات اساسـی در حوزه فقه اسـامی 

اسـت کـه نظـم علمی حوزه، امیـد برآمدن آن را 
زنده مـی دارد.«19

براین اسـاس، حـوزه علمّیـه قـم می بایسـت 

در دروس فقهـی خویـش، بـه مباحـث فـردی، 

عبـادات، احواالت شـخصّیه و مباحث خانواده، 

اکتفـا نکـرده و دروس خـارج فقـه، اسـتدالل 

مناسـبی را بـه مـوازات مباحـث فـردی، تعبیـه 

کـرده و در ایـن دروس، بـا طـرح مباحـث مـورد 

ابتـای نظـام اسـامی، پاسـخی مناسـب بـه 

پرسـش ها و چالش هـای نظام اسـامی بدهد.

»در قـم بایـد درس هـای خـارِج اسـتداللِی 

قـوی ای مخصوص فقه حكومتی وجود داشـته 

باشـد تا مسـائل جدید حكومتی و چالش هائی 

را كه بر سـر راه حكومت قرار می گیرد و مسـائل 

نوبه نـو را كـه پیـش می آیـد، از لحـاظ فقهـی 
مشـخص كنند.«20

 3 . استنادسـازی قوانین، رفتارها و ساختارهای 
نظام اسالمی به مبانی دینی

نظام هـای سیاسـی، همـواره بـا پرسـش ها 

مواجـه  فراوانـی  معضـات  و 

کارگـزاران،  حاکمـان،  و  اسـت 

تصمیم سـازان و تصمیم گیـران 

جامعـه می بایسـت بـرای بـرون 

تسـهیل  و  مشـکات  از  رفـت 

را  راهکارهایـی  مـردم،  زندگـی 

ارائـه نماینـد. بلکـه می بایسـت 

راهکارهایـی را بـرای توسـعه و 

رفاه زندگی مردم فراهم سـازند و 

شـانه تهی کردن از این مسـائل و 

عدم پاسـخ گویی به این نیازها می تواند نشـانه 

عـدم توانایی نظام سیاسـی بـرای اداره مطلوب 

مـردم، به شـمار آمـده و مشـروعّیت حاکمان را 

نیـز در تصـّدی امـور جامعـه زیـر سـؤال ببـرد. و 

بـا عنایـت بـه این کـه نظـام اسـامی به عنـوان 

نظامـی کـه مبانـی، احـکام و قوانین آن به دین 

اسـام، مسـتند اسـت، اگر نتواند پرسـش های 

روزآمد را پاسخ گفته و راهکاری برای معضات 

جامعـه ارائـه نمایـد، ایـن امـر، نشـانه نقصـان 

دیـن و برنامه هـای آن در اداره مطلـوب جامعـه 

محسـوب می شـود، لـذا بـر عالمان دینی اسـت 

کـه متصـّدی امر تصمیم سـازی و پاسـخ گویی 

و ارائـه راهکارهـای عملـی در اداره مطلـوب و 

شـرعی حکومـت باشـد:

»آن كسـی كـه می خواهد نظـام را اداره كند؛ 

آن فقهـی كـه می خواهـد یك ملت یـا مجموعه 

عظیمـی از انسـان ها و ملت هـا را اداره كنـد، 

خــارِج  درس هــای  بایــد  قــم  در 
مخصــوص  قــوی ای  اســتداللِی 
داشــته  وجــود  حکومتــی  فقــه 
باشــد تــا مســائل جدیــد حکومتی 
کــه بــر ســر راه  و چالش هائــی را 
حکومــت قــرار می گیــرد و مســائل 
از  می آیــد،  پیــش  کــه  را  نوبه نــو 

کننــد. لحــاظ فقهــی مشــخص 
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بایسـتی بتواند شـرایط زمان را بشناسد و پاسخ 

هـر نیـازی را در هنـگام آن نیـاز، بـه آن بدهـد و 

نمی توانـد در زمینه هـای سیاسـی، اقتصـادی، 

فرهنگـی و همـه مسـائِل زندگی مردم، نقطه ای 
را بی پاسـخ بگذارد.«21

بدیهـی اسـت نظـام اسـامی با پرسـش ها و 

مسـائل در عرصـه داخلـی و خارجی مواجه بوده 

و بـا عنایـت بـه این کـه نظـام اسـامی، نظامی 

نوپا بوده و در بسـیاری از امور، هنوز فاقد نظام 

معرفتـی و راهـکار عملی اسـت، لـذا بر طاب و 

فضای انقابی اسـت که پای در عرصه مباحث 

نـو در محـدوده نیازهـای روزآمد نظام اسـامی 

نهـاده و دیـدگاه دیـن اسـام در ایـن خصـوص 

را ارائـه نماینـد. بلکـه بـا عنایـت بـه این کـه 

مکاتـب موجـود مـاّدی در سـطح جهـان، دارای 

نظـام معرفتـی مشـخصی بـوده و در خصـوص 

نیـز  مشـّخص  موضوعـات 

راهکارهـای تدویـن شـده دارند، 

لـذا بـر عالمـان انقابـی حـوزه 

اسـت کـه در راسـتای هماوردی 

نظام هـای  بـا  اسـامی  نظـام 

دیگـر و اثبـات کارآمـدی نظـام 

بـا  و  برداشـته  قـدم  اسـامی، 

طـرح موضوعات نظام اسـامی، 

پاسـخی مناسـب و مبتنـی بـر 

آموزه هـای دینـی ارائـه نماینـد. 

تـا از ایـن طریـق هـم کارآمـدی 

دیـن در پاسـخ گویی بـه مسـائل 

و شـبهات نوپدید به اثبات برسـد 

و هـم نظـام اسـامی بتوانـد به گونـه مطلوب، 

اداره جامعـه و مـردم را عهـده دار شـود:

نیـاز  امـروز  گوناگـون،  زمینه هـای  »در 

وجـود دارد؛ هـم بـرای نظـام اسـامی، هـم در 

سـطح کشـور، هـم در سـطح جهـان. تبییـن 

و  اقتصـادی  تفکـر  اسـام،  معرفت شناسـی 

سیاسـی اسـام، مفاهیـم فقهـی و حقوقـی ای 

کـه پایه هـای آن تفکـر اقتصـادی و سیاسـی 

را تشـکیل می دهـد، نظـام تعلیـم و تربیـت، 

مفاهیـم اخاقـی و معنـوی، غیره، غیـره، همه 

این هـا بایـد دقیـق، علمی، قانع کننده و ناظر به 

اندیشـه های رایـج جهـان آمـاده و فراهم شـود؛ 

این کار حوزه هاسـت. با اجتهاد، این کار عملی 
اسـت.«22

آیـة اهلل خامنـه ای به عنـوان فقیـه و رهبـر 

نظام اسـامی، در جمع نخبگان حوزوی، برخی 

از مشـکات و مسـائلی که در فقه تبیین نشـده 

و انتظـار پاسـخ گویی نسـبت به 

ایـن مسـائل، از حـوزه علمیـه 

می رود، را در عرصه های مختلف 

حقوقـی،  پزشـکی،  اقتصـادی، 

قضائـی، اجتماعـی، سیاسـی و 

... مطـرح کـرده و تعیین تکلیف 

فقهـی و دینـی در ایـن خصـوص 

را بـه عالمان حـوزوی و فقیهان، 

واگـذار کرده اسـت:

»باألخـره تكلیف این مسـئله 

)ارزش پـول و تـوّرم(، در فقـه 

باید روشـن شـود. باید برای این 

كارهـا، مبنـا درسـت كـرد. البتـه 

انسـان می توانـد كار خـودش را بـه اطاقـات و 

می خواهــد  کــه  کســی  آن 
فقهــی  آن  کنــد؛  اداره  را  نظــام 
یــا  ملــت  یــك  می خواهــد  کــه 
مجموعــه عظیمــی از انســان ها 
کنــد، بایســتی  و ملت هــا را اداره 
بتوانــد شــرایط زمــان را بشناســد 
و پاســخ هــر نیــازی را در هنــگام آن 
نیــاز، بــه آن بدهــد و نمی توانــد در 
زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
فرهنگــی و همــه مســائِل زندگــی 
بی پاســخ  را  نقطــه ای  مــردم، 

بگــذارد.
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عمومـات، آسـان كنـد؛ امـا مسـائل ایـن گونـه 

حـل نمی شـود. بسـیاری از مباحـِث حكومتـی، 

مبحـث دیـات، مبحـث حـدود و دیگـر مسـائل 

قضـا بـرای دسـتگاه بـا عظمـِت قضـاوت مـا، 

حـل فقهـی نشـده و تكلیفـش معلـوم نگردیده 

اسـت... امـروز، جهـاد مـورد ابتـای ماسـت. 

خـوِد همیـن مسـئله جهـاد، در فقـه مـا روشـن 

نیسـت. بسـیاری از مسـائل امـر بـه معـروف و 

نهـی از منكـر، مسـائل حكومتـی و بسـیاری از 

مباحـث مربـوط به زندگی مردم همین مسـئله 

پیوندهـا و تشـریح ها مباحثـی هسـتند كه فقه 

بایـد وارد ایـن میدان ها شـود. نمی شـود با نظر 

سـریعی بـه آن هـا نـگاه كـرد و خیـال كنیـم كه 

حـل خواهنـد شـد. نـه؛ این هـا هـم مثـل بقیـه  
ابـواب فقهی هسـتند.«23

 4 . تفسـیر سیاسـی، اجتماعـی، حکومتـی از 
علوم اسالمی

دانش هـای اسـامی کـه در سـالیان طوالنی 

عصـر غیبـت در زمـان حاکمّیـت حاکمـان جائر 

نگاشـته شـده اند، بـه خاطـر اقتضـای تقّیـه و 

واهمـه از برانگیختـه شـدن فضـای ضّد شـیعی 

در حاکمّیت طواغیت و بیم آزار و اذّیت عالمان 

و شـیعیان، معمواًل رویکرد سیاسـی، اجتماعی 

و حکومتـی نداشـته بلکـه رویکـردی فردی و در 

محدوده زندگی مؤمنانه شـیعیان داشتند. لکن 

با پیروزی انقاب اسامی و تحّقق نظام مبتنی 

بـر آموزه هـای دین، این انتظار از علوم اسـامی 

مسـتند بـه حـوزه مـی رود که عـاوه بـر رویکرد 

فردی سـابق، امتدادی سیاسـی، اجتماعی بلکه 

حکومتـی نیـز بـرای این دانش ها، ایجاد شـود. 

به عنـوان نمونـه، علمـی مثـل فلسـفه اسـامی 

کـه در حـوزه علمّیه تدریس می شـد، معمواًل به 

مباحث انتزاعی محدود شـده و دامنه سیاسـی، 

اجتماعـی نیافتـه اسـت. این درحالی اسـت که 

حكمـت و كام به مثابـه تأميـن كننده شـالوده 

اساسى نظام فكرى و نظام عملى و امروز نظام 

سياسـى بوده24 و می بایسـت کارویژه مناسـب 

خویـش در ایـن خصـوص را ارائه نمایـد. از این 

رو، شایسـته اسـت مانند فلسـفه های غربی که 

بـرای همـه مسـائل زندگی مردم مثل سیسـتم 

اجتماعی، سیسـتم سیاسـی، وضع حکومت و 

کیفیت تعامل مردم با هم دیگر، تکلیف معّین 

می کنـد،25 غـرق در زمینه ذهنیـات مجّرد باقی 

نماینـده و امتـداد سیاسـی، اجتماعی پیدا کند 

و اسـتلزامات در عرصه اداره جامعه ارائه نماید:

»نقص فلسـفه ما این اسـت که این ذهنّیت 

امتـداد سیاسـی و اجتماعی ندارد... فلسـفه ما 

به طـور کّلـی در زمینـه ذهنّیـاِت مجـّرد باقـی 

می مانـد و امتـداد پیـدا نمی کنـد. شـما بیایید 

ایـن امتـداد را تأمیـن کنیـد؛ کمـا این کـه خود 

توحیـد یـک مبنـای فلسـفی و یـک اندیشـه 

اسـت؛ امـا شـما ببینید این توحیـد یک امتداد 

اجتماعـی و سیاسـی دارد. »ال الـه  ااّل اللَّه« فقط 

در تصـّورات و فـروض فلسـفی و عقلـی منحصر 

می شـود  جامعـه  وارد  نمی مانـد؛  زندانـی  و 

و تکلیـف حاکـم را معّیـن می کنـد، تکلیـف 

محکـوم را معّیـن می کنـد، تکلیـف مـردم را 
معّیـن می کنـد. 26

از ایـن رو، حـوزه علمّیـه در تـراز انقـاب 

اسـامی باید به جای تأکید بر مطالعه فلسـفه 
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خوانشـی  موجـود،  اسـامی 

مجـّدد نسـبت بـه آن داشـته و با 

تعمیق و گسـترش فلسـفه های 

موجـود اسـامی ماننـد فلسـفه 

ماصـدرا به عرصـه اداره جامعه، 

ظرفّیت هـای فراوانـی بـرای آن 

در عرصه هایـی چـون سیاسـت، 

اخـاق، اقتصـاد، فرهنـگ و ... 

ایجـاد کـرده و مکاتـب فلسـفی 

چـون فلسـفه سیاسـی، فلسـفه 

اقتصاد، فلسـفه اخاق و ... را در 

راسـتای تبییـن عقانـی مبانـی 

انقـاب اسـامی، بنیـان گذاری 

نماینـد:

»می تـوان در مبانـی موجـود 

فلسـفِى مـا نقـاط مهّمـی را پیـدا کـرد کـه اگـر 

گسـترش داده شـود و تعمیق گردد، جریان های 

بسـیار فّیاضـی را در خـارج از محیـط ذهنّیت به 

 وجـود مـی آورد و تکلیـف جامعـه و حکومـت و 

اقتصـاد را معّیـن می کنـد... از مبانـی مّاصدرا، 

اگر نگوییم از همه این ها، از بسـیاری از این ها 

اجتماعـی،  فلسـفِى  دسـتگاه  یـک  می شـود 

سیاسـی و اقتصـادی درسـت کـرد؛ فضـًا از آن 

فلسـفه های مضاف که آقایان فرمودند: فلسـفه 

اخاق، فلسـفه اقتصاد و... این یکی از کارهای 
اساسـی اسـت کـه شـما باید انجـام دهید.«27

ایـن نکتـه که فلسـفه اسـامی، می بایسـت 

ظرفّیت هـای سیاسـی، اجتماعـی برای خویش 

ایجـاد کنـد و به مثابـه پشـتوانه فکـری نظـام 

اسـامی بـه شـمار رود، مقتضـی اسـت کـه 

فلسـفه اسـامی از سـوی طاب 

حـوزه علمیـه، پی گیـری شـده 

و از واگـذاری مباحـث فلسـفی 

بـه غیرعالمـان دینـی و نااهـان 

عرصـه فلسـفه اسـامی پرهیـز 

شـود. زیـرا ایـن امـر می توانـد 

غیرمناسـب  اسـتنتاجاتی  بـه 

در  انحرافاتـی  بـه  و  انجامیـده 

مبانـی دینـی منجـر شـود کـه 

طبیعتـًا چـون بـه ابتنـای نظـام 

اسـامی بـه مبانـی غیرمناسـب 

مسـتند می شـود، می توانـد در 

باورهـای کان جامعـه و رویکرد 

ایجـاد  اسـامی خدشـه  نظـام 

نمایـد:

»یکـی از بزرگ تریـن خسـارت هایی کـه مـا 

کردیـم، ایـن بـوده کـه مرکز فلسـفه اسـامی از 

حـوزه علمیـه بـه مناطـق مختلـف منتقل شـده 

است... برخی از آقایانی که اصًا اهلّیت ندارند، 

در مسـاجد فلسـفه تدریس می کنند و ناقص و 

سـطحی و بـه عمـق نرسـیده و جویـده جویـده 

مطالبـی را دسـت افـراد می دهنـد... بایـد کاری 

کنیـم کـه قـم از مرکزّیـت و مرجعّیـِت فلسـفه 

نیافتد و قطب اصلِى فلسـفه اسـامی همچنان 
باقـی بماند.«28

بدیهی اسـت ضرورت ایجاد دامنه سیاسـی، 

اجتماعـی، حکومتـی، بلکـه تمّدنـی در علـوم 

اسـامی، بـه فلسـفه، محـدود نمی شـود، بلکـه 

علومـی چـون، کام، اخـاق و عرفـان شـیعه از 

ایـن ظرفّیـت برخـودار هسـتند کـه از رویکـرد 

هم چنان که عالمان و حوزویان 
گذشته، با رویکرد  در زمان های 
انقابی، به پاسخ گویی به هجوم 
مکاتب مختلف، مبادرت ورزیده 
حوزوی،  علوم  در  دانشی  هر  و 
ایفا  قضیه  این  در  فّعال  نقشی 
حاضر  عصر  در  است،  کرده 
رویکردی  با  باید  حوزویان  هم 
انقابی، علوم حوزوی متناسب 
با گرایش خویش را به سمت ارائه 
نقشه راه تدوین و تبیین تمّدن 
مطلوب اسامی، هدایت کرده و 
بستر توسعه و تحّول آن را فراهم 

آورند.
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انتزاعـی فاصلـه گرفته و ضمـن ارتباط گرفتن با 

مباحـث سیاسـی، اجتماع و حکومتی، گسـتره 

خـود را بـه ایـن مباحث، گسـترش داده و عاوه 

بـر این کـه بتواننـد پشـتوانه ای قـوی بـرای 

نظام اسـامی باشـند، بسـتر و مبنای مناسـب 

بـرای نظام هـای سیاسـی، اجتماعـی یـا خـرده 

نظام هـای وابسـته بـه نظـام سیاسـی، ایجـاد 

نماینـد. بلکـه علـوم اسـامی )اعـم از فلسـفه، 

کام، عرفـان، اخـاق و فقـه( عمـًا می تواننـد 

ضمـن ایجـاد علـوم انسـانی اسـامی و تمایـز 

نسـبت بـه علوم انسـانی ماّدی غـرب، رویکرد و 

چشـم انداز تمـّدن مطلـوب اسـامی را )در برابر 

تمـّدن موجـود غربـی( ترسـیم کرده و نقشـه راه 

وصـول بـه آن را ارائـه نماینـد.

و بـا وجـود این کـه علوم اسـامی و حوزوی، 

اساسـی  گام هـای  مسـیر،  ایـن  در  تاکنـون 

برنداشـته اند، لکـن ایـن بـدان معنـا نیسـت که 

آن هـا قـادر بـه ایـن امـر نباشـند، زیـرا پیشـینه 

تاریخـی حوزه هـای علمیـه همواره نشـان داده 

اسـت کـه عالمان، ضمن عنایـت به جامعّیت و 

پاسـخ گویی دین اسـام به همه نیازها و شئون 

زندگـی بشـری، هـرگاه فهمی روزآمد از مسـائل 

بـه  و دغدغه هـای زمانـه خویـش، داشـتند، 

پرسـش هایی که به آنان عرضه شـده، پاسـخی 

مناسـب و روزآمـد داده و از ایـن روی، در طـول 

تاریـخ و بـا وجـود جریان های فکـری متعّددی 

که در جهان اسـام، ایجاد شـده اسـت، همواره 

علـوم اسـامی، نـه فقـط مـرز خویش بـا آنان را 

معلوم کرده و در آن ها منحّل نشـد، بلکه ضمن 

پاسـخ گویی بـه رقبـای علمـی خویـش، هوّیت 

شـیعی را حفـظ کـرده بلکه ضمن سـامان دادن 

بـه جامعـه شـیعی، آنـان را به جامعـه ای فعال 

در فضای علمی، فرهنگی تبدیل کرده اسـت. از 

ایـن روی، جریـان علم شـیعی در ادواری مانند 

زمـان مأمـون، ورود تفکـر یونایـی در قدیـم و 

فلسـفه لیبرالیسـتی و سوسیالیسـتی غربی در 

عصـر حاضـر، نـه فقـط رویکـرد انفعالی، پیشـه 

نکـرده و در آن تفکـرات هضـم نشـد بلکـه عمًا 

توانسـت هوّیـت خـود را حفـظ کـرده و ضمـن 

مرزبندی با آنان و پاسـخ به شـبهات و مسـائل 

مطـرح شـده از سـوی آن تفکـرات، بـه تأثیـر 

گـذاری در آن هـا هـم مبـادرت ورزد.

و  عالمـان  هم چنان کـه  اسـت  بدیهـی 

حوزویـان در زمان هـای گذشـته، بـا رویکـرد 

انقابـی، بـه پاسـخ گویی بـه هجـوم مکاتـب 

مختلـف، مبـادرت ورزیـده و هـر دانشـی در 

علـوم حـوزوی، نقشـی فّعال در ایـن قضیه ایفا 

کـرده اسـت، در عصـر حاضـر هم حوزویـان باید 

بـا رویکـردی انقابـی، علـوم حوزوی متناسـب 

بـا گرایـش خویـش را بـه سـمت ارائـه نقشـه 

راه تدویـن و تبییـن تمـّدن مطلـوب اسـامی، 

هدایـت کـرده و بسـتر توسـعه و تحـّول آن را 

فراهـم آورنـد.

 5 . بازخوانی و بازتولید علوم اسالمی در راستای 
اداره مطلوب نظام اسالمی

عالمـان شـیعه کـه در عصـر حضـور امـام 

معصـوم، خـود را از تولیـد معـارف اسـامی 

بی نیـاز دیـده و بـرای رفـع نیازهـای خویش، به 

پرسـش از امـام معصـوم اکتفـا می کردنـد و 

عمـده رویکـرد عالمان شـیعه، نقل روایات اهل 
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بیـت  بـود، در عصـر غیبـت، بـه جهـت حفظ 

جامعه شـیعه از زوال و انحطاط، تضمین دوام 

و بقای مذهب شـیعه، تدوین نقشـه راه عملی 

شـیعیان در زمـان غیبـت امـام معصـوم  و 

پاسـخ بـه پرسـش های نوپدیـد، علوم اسـامی 

در قالـب علومـی چـون: کام، فقـه، اخـاق، 

تفسـیر و ... را آغـاز کـرده و از همیـن رو، هوّیت 

علمی مذهب شـیعه را در مقابل سـایر مذاهب 

حفـظ کردنـد که آنان را از سـایر مذاهب و ادیان 

متمایـز می کـرد.

بـا وجود این که علوم اسـامی در سـده های 

آغازیـن تولیـد شـد و نیازهـای محـدود جوامـع 

شـیعی، پاسـخ داده می شـد، لکـن از آن جـا 

کـه شـیعیان بـه صـورت پراکنـده و محـدود در 

مناطـق جغرافیایـی خاصـی سـکونت داشـته 

و بـه قـدری از گسـتردگی جمعیتـی برخـوردار 

نبودنـد کـه بتواننـد جامعـه ای وسـیع در قالب 

یـک کشـور را تشـکیل دهنـد لـذا بـه صـورت 

گروه های اقلّیت ذیل کشـورهای سـّنی مذهب 

زندگـی کـرده و عالمـان شـیعه نیز تنهـا درصدد 

بودند در راسـتای حفظ هوّیت شـیعه گری این 

جمعیت، پاسـخ گویی نیازهای محدود و فردی 

آن هـا باشـند. بلکـه تدویـن علوم شـیعی نیز در 

راسـتای این گونـه نیازهـا بـوده اسـت. طبیعی 

اسـت چـون نیازهـای این شـیعیان از محدوده 

نیازهـای فـردی تجـاوز نکرده و نـه تنها به حوزه 

نظـام سیاسـی گسـترش نیافـت، بلکـه بحـث 

از مباحـث نظـام سیاسـی و اداره کان مـردم 

در قالـب یـک کشـور در آن زمانـه، امـری لغـو و 

بیهـوده می نمـود، لـذا عالمان شـیعه براسـاس 

شـرایط زمانـی موجـود كـه حاکـی از جمعیـت 

اندک شیعه و ضعف قدرت آنان بود و آنان را از 

تشـکیل نظام سیاسـی با زعامت عالمان شـیعه 

نـا امیـد می کـرد، بدیـن بـاور نائـل آمدنـد كـه 

موضـوع و زمنیـه ای بـرای این امـر وجود ندارد. 

از ایـن رو، عالمـان كـه براسـاس موضوعـات و 

مصادیـق جامعـه حكـم رانـده و شـرایط زمـان 

و مـكان را هـم در ایـن بـاب لحـاظ می کردنـد، 

چـون زمینـه ای بـرای طـرح مباحـث حّداکثری 

نمی دیدنـد، دسـت بـه تدویـن متونـی در ایـن 

خصـوص نزدنـد، بلكـه این امر در آن زمان امری 

بیهـوده می نمـود. به عنـوان مثال، تـا وقتی كه 

روسـتا بـه شـهر بـزرگ و یـا كان شـهر تبدیـل 

نشـده باشـد، نمی تـوان در انجمـن مشـاوره آن 

روسـتا صحبـت از احـداث متـرو در آن روسـتا 

نمـود. ایـن پیشـنهاد وقتـی مـورد توجـه قـرار 

می گیـرد كـه ایـن روسـتا تبدیـل بـه كان شـهر 

شـده باشـد و مشـكل رفت وآمـد از ایـن طـرف 

شـهر بـه آن طـرف، از دغدغه هـای عمـده اهالی 

بـوده باشـد. و بـه همین تناسـب، چنان چه اگر 

در یك كان شهر، صحبت از احداث مترو نشود 

عیـب اسـت، صحبـت از آن بـرای یـك روسـتا 

امـری بیهـوده جلـوه می کند لذا صحبت از نظام 

سیاسـی برای شـیعه، در فرض جمعیت بسـیار 

قلیـل و در حالـت تقیـه و خفقـان آن روزگار، نـه 

تنهـا امـری مطلوب نمی نمـود، بلكه بیهوده نیز 

جلـوه می کـرد. بنـا بـر ایـن از اوایل قـرن چهارم 

تـا اوایـل قـرن دهـم، همت فقها صـرف تكوین 

هویـت مذهبـی شـیعه و بـارور كـردن نهـال 
ضعیـف تشـیع در جهـان اسـام شـده بود.29
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»فقـه شـیعه به خاطـر طـول سـال هایى كـه 

فقهـاى شـیعه و خـود گـروه شـیعه در دنیـاى 

حكومـت  و  قـدرت  بـه  دست رسـى  اسـام، 

نداشـتند، و فقه شـیعه، یك فقه غیرحكومتى، 

و فقـه فـردى بـود، در میـان كتب فقهى شـیعه، 

بسـیارى از مباحثـى كـه مربـوط به اداره كشـور 

اسـت، جاى این ها خالى اسـت... فقهاى شیعه 

در ایـن مـورد، تقصیـر یـا قصـورى نكرده انـد. 

بـراى آن هـا، این مسـائل مطرح 

نبوده اسـت. فقه شـیعه، جامعه 

اداره  نمى خواسـته  را  سیاسـى 

كند. حكومتى در اختیار او نبوده 

اسـت، كـه جهـات آن حكومت را 

بخواهـد اداره و احـكام آن ها را از 

كتاب و سـنت اسـتنباط كند. لذا 

فقه شـیعه و كتب فقهى شـیعه، 
بیشـتر فقه فـردى بود.«30

براین اسـاس، و بـا عنایـت به 

این که علوم اسـامی می بایست 

مقّدمـه تحّقق حّداکثری اسـام 

در جامعـه باشـند، بـا پیـروزی 

انقاب اسـامی و امـکان تحّقق 

حّداکثـری آموزه هـای دیـن در 

می بایسـت  عالمـان  جامعـه، 

ضمـن بازخوانـی علوم اسـامی 

)حـوزوی( براسـاس رویکـردی متفـاوت و بـا 

محورّیـت اداره حکومـت اسـامی، ایـن علوم را 

بازتولید کرده و از این علوم بدین جهت استفاده 

نماینـد. زیـرا شایسـته نیسـت بـا وجـود تحّقق 

حکومـت اسـامی در جامعـه، فقیهـان، تنها به 

اداره زندگـی مؤمنانـه اکتفـا کـرده و از بررسـی 

احـکام اداره کان جامعـه شـانه تهـی نماینـد 

بلکـه اقتضـای حـوزه انقابـی به مثابـه نهـادی 

کـه در عیـن اسـتقال، دل در گـرو اداره مطلوب 

حکومت اسـامی دارد این اسـت که فقه شـیعه 

را متناسـب با شـرایط انقاب اسـامی، بازتولید 

کرده و رویکردی پویا، روزآمد )مطابق شـرایط(، 

کارآمـد، حکومتـی بـه فقـه بدهد:

تمـام  در  بازنگـری  بـه  »مـا 

در تمـام ابـواب و كتـب فقهیـه 

احتیاج داریم فقه غنی و سرشار 

و ارزشـمند ما یك عیب دارد، آن 

عیب عبارت اسـت از این كه این 

فقـه بـرای ایـن صـورت نوشـته 

شـده كـه یك حكومـت ظلمی بر 

سـر كار باشـد كـه بـر خـاف مـا 

انزل اللَّـه حكـم می كنـد و ایـن 

فكر دسـتورالعمل آن عده شـیعه 

مسـتضعف مظلـوم اسـت. در 

تنقیـح و تحقیـق فقـه كنونی ما 

روزگاری كـه ایـن فقـه بخواهـد 

نظـام جامعـه را اداره بكند پیش  

بینی نشـده... شـما بایـد یك بار 

دیگـر از طهـارت تـا دیـات نـگاه 

كنیـد و فقهـی اسـتنباط كنیـد 
بـرای حكومـت كـردن.«31

براين اسـاس، منطـق، نـوع اسـتنباط فقيـه 

در حـوزه فقـه فـردی و رفـع نیازهـای فـردی 

مسـلمانان نيـز می بایسـت در چارچـوب نظـام 

معرفتـی کان کـه همانـا اداره يـک مجموعـه 

فقــه مــا از طهــارت تــا دیــات، بایــد 
ناظر به اداره یك کشور، اداره یک 
ــد.  ــام باش ــك نظ ــه و اداره ی جامع
ــم  ــارت ه ــاب طه ــی در ب ــما حت ش
 
ً
کــه راجــع بــه مــاء مطلــق یــا فرضــا
مــاء الحمــام فکــر می کنیــد، بایــد 
ایــن  کــه  باشــید  داشــته  توجــه 
در یــک جــا از اداره زندگــی ایــن 
جامعــه تاثیــری خواهــد داشــت، 
تــا برســد بــه ابــواب معامــات و 
احــوال  و  عامــه  احــکام  ابــواب 
شــخصی و بقیــه ابوابــی کــه وجــود 
را  این هــا  همــه  بایســتی  دارد. 
مجموعــه  از  جزیــی  به عنــوان 
اداره یــك کشــور اســتنباط بکنیــم. 
خواهــد  اثــر  اســتنباط  در  ایــن 
گذاشــت و گاهــی تغییــرات ژرفــی را 

بــه وجــود خواهــد آورد.
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انسـانی بـزرگ در قالـب يک کشـور قرار داشـته 

باشـد و فقيـه می بایسـت بـا عنايـت بـه اين که 

ايـن حکـم فـردی می توانـد در بخشـی از اداره 

کشـور مؤثـر باشـد به اسـتنباط بپـردازد. بدیهی 

اسـت که اين نگاه به فقه و اسـتنباط می تواند 

بـه تحولـی شـگرف در فقـه انجاميـده و ضمـن 

اين کـه در ايـن فرايند، احـکام، روزآمد و کارآمد 

می شـوند، مشـکات بسيار زيادی نيز از جامعه 

پاسـخ گفتـه می شـود:

»فقـه مـا از طهـارت تـا ديـات، بايـد ناظـر به 

اداره يـك كشـور، اداره يـك جامعـه و اداره يـك 

نظـام باشـد. شـما حتـی در بـاب طهـارت هـم 

كـه راجـع بـه مـاء مطلـق يـا فرضـًا مـاء الحمام 

فكر می کنید، بايد توجه داشـته باشـيد كه اين 

در يـك جـا از اداره زندگـی ايـن جامعـه تاثيری 

خواهـد داشـت، تـا برسـد به ابـواب معامات و 

ابـواب احـكام عامـه و احـوال شـخصی و بقيـه 

ابوابـی كـه وجـود دارد. بايسـتی همـه این ها را 

به عنـوان جزيـی از مجموعـه اداره يـک كشـور 

اسـتنباط بكنيـم. ايـن در اسـتنباط اثـر خواهد 

گذاشـت و گاهـی تغييـرات ژرفـی را بـه وجـود 
خواهـد آورد.32

بـا توّجـه بـه رویکـرد بازخوانـی فقـه شـیعه 

و بازتولیـد آن بـه جهـت اداره مطلـوب نظـام 

سیاسـی، می بایسـت برخـاف رویکـرد فقـه 

فـردی در گذشـته کـه مباحث عبادات و اقتصاد 

خـرد و احـواالت شـخصّیه مکلفـان را مـّد نظـر 

قـرار مـی داد، بـا نگـرش کان بـه فقـه مواجـه 

شـده و نیازهای نوپدید نظام سیاسـی را در نظر 

داشـته و اموری چون سیاسـت خارجی و روابط 

بین الملل نظام اسـامی و تجارت در بعد کان 

را مـورد عنایـت و بررسـی قـرار دهـد:

»اگـر ديـروز همـت مـا فقـط كتـاب صـاة و 

طهارت و زكات و صوم حج و حداكثر مسـتأجر 

و اجـاره بـود امروز مسـئله مـا و احتياج ما همه 

شـئون زندگـى يك جامعه اسـت. يـك فقهى ما 

الزم داريـم كـه بتوانیـم حكومـت را، سياسـت 

خارجـى را، روابـط بين الملل را برخورد با شـبكه 

عظيـم اقتصـادى جهانـى را، تجـارت در دنيـا را 
فقـه  الشـرعيه او را مشـخص بكنيم.«33

 6 . حمایـت و پشـتیبانی حـوزه علمیـه از نظـام 
اسالمی

بـا عنایـت بـه این که حـوزه علمیـه به عنوان 

بنیان گـذار اصلـی نظام اسـامی و عّلت موجده 

)ایجـاد کننـده نظـام(، عّلت مبقیـه )عّلت بقای 

نظـام( هـم محسـوب می شـود، لذا می بایسـت 

بـا اهتمـام نسـبت بـه انقـاب که مولـود حوزه 

محسـوب شـده و می تـوان آن را مـادر انقـاب 

نامیـد، نظـام اسـامی را به مثابـه فرزند خویش 

فـرض کـرده و از هـر گونـه حمایت و پشـتیبانی 

از آن در )سـاحت نظری و عملی( دریغ نکند.34 

بدیهـی اسـت ایـن امر به معنای عدم اسـتقال 

حـوزه نسـبت به امر حکومـت نخواهد بود، بلکه 

نسـبت بین حوزه های علمیه و نظام جمهوری 

اسـامی، نسـبت حمایت متقابل اسـت، نسبت 

حمایـت و نصیحـت اسـت. حمایـت در کنـار 

نصیحـت، دفـاع در کنـار اصـاح35 و اسـتقال 

حوزه هـا به معنـای عـدم حمایت نظـام از حوزه 
و حـوزه از نظـام تلقی نشـود.36

»امروز، حوزه علمّیه مسـتقلِ ّ از حكومت كه 
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همـكار حكومـت اسـت كار خـود را در مجموعه 

عظیمـی كـه امـروز بـر دوش همه اسـت انجام 

می دهد. وابسـته به دولت نیسـت؛ اما به دولْت 

كمك و از آن پشـتیبانی می كند. به آن خدمت 

می دهـد، آن را نصیحـت و راهنمایـی می كنـد 
و مقّررات اسـامی را به آن می شناسـاند.«37

براین اسـاس، حـوزه علمّیـه انقابـی مطابق 

حـّس مسـئولّیت نسـبت بـه انقـاب، موظـف 

اسـت در رویکرد نظری نسـبت به نظام اسامی، 

بـه جهـت  دشـمنان  از سـوی  کـه  شـبهاتی 

تضعیـف و خدشـه نسـبت بـه مبانـی نظـام و 

جایـگاه آن میـان مردم، تولید و تبلیغ می شـود 

را شناسـایی کـرده و بـا پاسـخ گویی مناسـب به 

ایـن شـبهات، نـه فقـط سـاحت نظام اسـامی 

را از خطـرات و تهدیـدات ذهنـی و نظـری پـاک 

نمایـد، بلکـه بـا تبییـن مناسـب جایـگاه آن در 

جهـان معاصـر و رویکـرد کان حکومـت دینـی 

در برابـر نظـام سـلطه و حمایـت آن نسـبت بـه 

مسـلمانانم مسـتضعفان جهـان، همیـاری و 

را  مـردم  حّداکثـری  حمایـت 

برای مشـارکت حّداکثری در این 

نظـام سیاسـی، جلـب نمایـد.

مطـرح  شـبهه هایی  »امـروز 

می شـود کـه آمـاج آن شـبهه ها 

دینـی،  شـبهات  اسـت.  نظـام 

شـبهات  سیاسـی،  شـبهات 

اعتقـادی و معرفتـی در متـن 

جامعـه تزریق می شـود. هدفش 

پشـتوانه های  کـه  اسـت  ایـن 

انسـانی نظـام را از بیـن ببـرد؛ 

مبانـی اصلـی نظـام را در ذهن هـا مخـدوش 

کنـد؛ مواجهـه  بـا این شـبهه ها، پاک کـردن این 

غبارهـا از ذهنیـت جامعه که به وسـیله  علمای 

دیـن انجـام می گیرد، یک پشـتیبانی دیگر برای 
نظـام اسـامی اسـت.«38

از جملـه امـور دیگـری کـه از جانـب حـوزه 

انقابی می بایست در حمایت از نظام سیاسی، 

مـورد عنایـت قـرار گیـرد، تربیـت نیروهـای 

انسـانی مناسـب جهت کارگزاری نظام سیاسی 

اسـت. زیرا رویکرد نظری و ارائه نظریه و احکام 

مناسـب، بـه تنهایـی بـرای اداره جامعـه کافـی 

نیسـت و نظـام سیاسـی در صورتـی می توانـد 

رویکـرد مناسـب اسـامی و کارآمـد داشـته 

باشـد کـه کارگـزاران مناسـب و متعهدی جهت 

اداره جامعه داشـته باشـد. براین اسـاس، حوزه 

علمیـه بایـد نهادهـا و مراکـزی را در راسـتای 

تربیـت قضـات جهت قضـاوت، مدرسـان علوم 

اسـامی در دانشـگاه، تربیت روحانیان مسـتقر 

در نهادهـای نظامـی و انتظامـی و ... در نظـر 

گرفتـه و کارگزارانی مناسـب این 

مراکـز تربیـت نمایند:

»بایـد طاب را بـرای نیازهای 

جامعـه تربیت کنند. این جامعه 

احتیـاج بـه قاضـی دارد. بایـد 

دسـتگاهی در قـم طـاب را بـه 

سمت تربیت قاضی سوق بدهد. 

جایـی در حـوزه باشـد کـه طاب 

را بـرای حضـور در دسـتگاه های 

مثـل  کشـور  اداری  گوناگـون 

سـازمان های عقیدتی، سیاسـی 

امــروز، حــوزه علمّیــه مســتقِلّ  از 
حکومــت  همــکار  کــه  حکومــت 
مجموعــه  در  را  خــود  کار  اســت 
عظیمــی کــه امــروز بــر دوش همــه 
اســت انجــام می دهــد. وابســته 
بــه دولــت نیســت؛ امــا بــه دولــْت 
کمــك و از آن پشــتیبانی می کنــد. 
را  آن  می دهــد،  خدمــت  آن  بــه 
می کنــد  راهنمایــی  و  نصیحــت 
آن  بــه  را  اســامی  مقــّررات  و 

. ند ســا می شنا
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و ادارات مختلفی که احتیاج دارند سـوق دهد. 

جایـی باشـد کـه جمعی را به سـمت پیدا کردن 

مسـائل مهـم کـه نظـام بـه آنهـا نیاز دارد سـوق 
دهد.39

  7  . رفتـار متناسـب روحانیـان در تحقق اهداف 
انقالب

مـوارد  بـه  حـوزه،  انقابی بـودن  تضمیـن 

پیش گفته محدود نشده بلکه نیازمند و در گرو 

تحّقق اموری در خارج، از سوی روحانیان است. 

براین اسـاس، روحانّیـت انقابی عاوه بر موارد 

مذکـور، در رفتارهای خویش می بایسـت مازم 

امـوری باشـند تـا بتواننـد به صـورت مطلـوب 

از عهـده وظائـف انقابـی خویـش برآمـده و 

به عنوان طلبه تراز انقاب محسـوب شـوند. این 

رفتارها مشـتمل بر موارد بسـیاری چون: »عدم 

دلبسـتگی به دنیا و مطامع آن«، »عدم اسـارت 

در بنـد شـهوات و لذت هـا«، »گرفتـار نشـدن در 

دام تعصبـات حزبـی و قومـی«، »ثبت و تحلیل 

زیسـت  محیـط سیاسـیـ  اجتماعـی«، »عـدم 

تنزه طلبـی و عافیـت  طلبی«، »فقـدان ماحظه 

منافع شخصی در تصمیم  گیری ها و رفتارها«، 

رذائـل اخاقـی چـون: عجـب، غـرور،  »رفـع 

لجاجـت، حسـادت، جاه طلبـی، خودمحـوری، 

پیـش داوری و قضـاوت زودهنـگام«، »پرهیز از 

قوم گرایـی و مّلی گرایـی« و ... اسـت.
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الوثقـی، کتـاب االجتهـاد و التقلیـد، ص 424.
16. سـمعت أبا اْلحسـن موسـی بـن جعفـر )ع( یقـول: 
نَّ اْلُمؤِمنیـَن اْلُفَقهـاَء ُحُصـوُن ااْلْسـاِم َکِحْصـِن ُسـوِر 

َ
أل

اْلَمِدیَنـِة َلهـا. علی بن ابی حمزه می گوید از امام موسـی 
بـن جعفر )ع( شـنیدم کـه می فرمود: زیـرا فقهای مؤمن 
دژهـای اسـام اند، و بـرای اسـام نقـش حصـار مدینه را 
بـرای مدینـه دارنـد. کلینـی، اصـول کافـی، ج 1، کتـاب 

فضـل العلـم، »باب فقـه العلمـاء«، ص 47، ح 3.
17. آیة الّلـه خامنه ای، سـخنرانی در جمع طاب در روز 

نیمه شعبان، 1370/11/30
18. آیة الّلـه خامنـه ای، بیانـات در سـالگرد رحلـت امـام 

خمینـی، 1376/3/14.
19. آیة الّلـه خامنـه ای، پیـام بـه جامعـه مدرسـین حوزه 

علمیـه قـم، 1371/8/24 .
20. آیة الّلـه خامنه ای، بیانـات در دیدار اعضای مجلس 

خبـرگان رهبری، 6/17/     1390.
بیانـات در مراسـم هشـتمین  آیة الّلـه خامنـه ای،   .21

.1376/3/14 خمینـی،  امـام  رحلـت  سـالگرد 
22. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 

اسـاتید حوزه علمیه قم،  1389/07/29.
از  جمعـی  دیـدار  در  بیانـات  خامنـه ای،  آیةالّلـه   .23

.1374/9/13 حـوزوی،  نخبـگان 
24. آیةاللـه خامنـه ای، بیانات در آغـاز درس خارج فقه، 

.1372/06/21
25. آیةالّله خامنه ای، بیانات در دیدار نخبگان حوزوی، 

.1382/10/29
26. همان.
27. همان.

28 . همان.
29. سیدسـجاد ایزدهـی، نقـد نگرش هـای حداقلی در 

فقـه سیاسـی، ص 188ـ  187.
30. آیةالّلـه خامنـه ای، سـخنرانی در سـالگرد ارتحـال 

امـام خمینـی، 1376/3/14.
31. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانـات در دیـدار بـا روحانیـون 

حـوزه علمیـه مشـهد، 1364/6/11.
32. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در آغـاز درس خارج فقه، 

.1370/6/31
33. آیةالّلـه خامنـه ای، سـخنرانی در جمـع روحانیـون 

.1365/4/29 نیشـابور، 
34. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 
اسـاتید حوزه علمیـه قم ، 1379/8/29؛ حـوزه  علمیه، 
بـه خصـوص حـوزه علمیه قـم، مادر ایـن نظام اسـت؛ به 
وجـود آورنـده و مولـد ایـن انقـاب و ایـن حرکـت عظیـم 
اسـت. یک مـادر چگونـه می تواند از فرزند خـود، غافل و 

بی تفـاوت باشـد، در هنـگام الزم از او دفـاع نکند؟
35. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 

اسـاتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29 .
36. همان.

از  جمعـی  دیـدار  در  بیانـات  خامنـه ای،  آیةالّلـه   .37
.1374/9/16 روحانیـون، 

38. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در دیـدار طاب و فضا و 
اسـاتید حوزه علمیه قم ، 1389/7/29.

39. آیةالّلـه خامنـه ای، بیانات در آغـاز درس خارج فقه ، 
.1370/6/31
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