
بـه اذعـان همـه نخبـگان علـوم اجتماعـی، انتخابات یكـی از مهم تریـن نمادهای 
مردم سـاالری اسـت، که جمهوری اسـامی ایران در سـطوح گوناگون برگزار می کند 
و هم اکنـون نیـز بخـش زیـادی از توزیع قدرت سیاسـی برپایه رأی مـردم رخ می دهد 
و» ملتـی درون دولـت« شـكل می گیـرد. از ایـن رو، نخبـگان تأثیـر قابـل توجهـی 
در انتخـاب مـردم دارنـد و روحانیـت نیـز از مهم تریـن نخبـگان تأثیر گـذار در امـر 
انتخابـات و مشـارکت مـردم برای رأی دادن هسـتند.  مشـارکت حداکثـری مردم در 
انتخابـات،  قـدرت بی منازعـه مردم و مشـروعیت حكومت برپایه آرای مردم را نشـان 
می دهـد، کـه اکنـون در بیشـتر محافـل رسـانه ای و به ویـژه نوشـتاری کم وبیـش به 
ایـن موضـوع می پردازنـد. »مجله حوزه« نیز طبق رسـالت رسـانه ای خویش،  در این 
شـماره،  »کنش گری روحانیت در انتخاباب«، را به بحث گذاشـته اسـت. از این رو، 
گفت وگویـی بـا حجة االسام والمسـلمین رضا اسـامی1، سـردبیر »مجله کاوشـی نو 

در فقـه«، بـه ایـن موضـوع پرداخته و در پیش روی شماسـت.

کنش گری روحــانیت
در انــتخــابــات
  و تکثر نقش های روحانیت
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حوزه: آیا اساسًا می توانیم در مورد روحانیت 
به ویـژه در حـوزه کنش گری سیاسـی اجتماعی 

یـک حکـم کلـی صـادر و روحانیـت را به مثابـه 

یـک کل همبسـته مشـاهده کنیـم یـا خیـر؟ 

طبیعتـٌا هـر کـدام از ایـن پاسـخ ها می توانـد 

پیامدهایـی در مـورد داوری دربـاره کنش گـری 

روحانیت داشـته باشـد. 

اسالمی: اگر بخواهیم از کنش گری روحانیت 
در یکی از حوزه ها و عرصه ها مثل انتخابات 

صحبت کنیم، متوقف بر این است که قبل از 

آن روحانیت را بشناسیم و تعریف کنیم. یا به 

تعبیر آقای محمدرضا حکیمی هویت صنفی 

مردم  اقشار  بین  در  شود.  مشخص  روحانی 
تقسیم بندی هایی وجود دارد، که باید بر اساس 

آن، مشخص شود جایگاه روحانیت کجاست. 

آیا روحانیت یک طبقه باسواد جامعه است؟ آیا 

روحانیت شغلی است از مشاغل؟ آیا روحانیت 

را از نظر کارکرد اجتماعی شان بشناسیم؟ مثًا 

بگوییم قشری که مانند مددکارهای اجتماعی 

هستند و بین مردم صلح و صفا ایجاد می کنند؟ 

عامل  نوع  یک  روحانیت  یا  و 

نظارتی هست؟ از هر تقسیم بندی 

که برویم ممکن است به نقش 

برسیم  روحانیت  کنش گری  و 

ولی واقعًا این روحانیت از کجا 

شناخته می شود؟ منشأ اصلیش 

چیست؟ در این جا به منابع دینی 

ْو ال َنَفَر ِمْن 
َ
باز می گردیم: »... َفل

ُهوا ِف 
َ

ْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفّق ِ ِفْرَقٍة ِمْنُ
ّ

ُكل
وا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا  یِن َو ِلُیْنِذُر لّدِ

َ
ا

ْم...« )توبه، آیه 122(. خوب بر معنای این  ْیِ
َ
ِإل

آیه، روحانیت در درجه اول کسانی هستند که 

منابع دینی را با روش خاصی به نام »تفقه« 

می آموزند. خوب این تفقه در دین، البته متوقف 

بر این است که مثًا مقدمات تفقه را بیاموزند، 

ادبیات، صرف و نحو، علوم مرتبطه و... . با چه 

  روشی؟ با همان روش اجتهادی که ائمه

پایه گذاری کردند و به اصحاب خودشان یاد 

دادند. در مرحله بعد این روحانیت در بین مردم 

به ایفای نقش که انذار است، می پردازد. یعنی 

آنچه را راجع به دین آموختند، به مردم یاد 

می دهند. بنابراین به طور خاصه، روحانیت در 

دو رکن خاصه می شود. پس یک نکته وجود 

دارد که اگر روحانیت در محیط دانشگاهی و 

محیط های جدید و به روش های جدید درس 

خوانده باشد و به شکل سنتی حوزوی نباشد، 

این روحانیت نیست، ولو دین شناس هم باشد 

و در دین هم تفقه داشته باشد. مگر این که 

محیط دانشگاهی، قالبش صوری است ولی 

یعنی  می شود،  اعمال  آن  در  اجتهاد  روش 

ولی  است  دانشگاه  اسمش 

باشد.  محیط حوزوی و سنتی 

امام  مدرسه  تجربه  شاید  مثًا 

صادق چنین چیزی بوده که 

مرحوم مهدوی کنی پایه گذاری 

که  شکل  بدین  یعنی  كرد. 

حوزه های سنتی را یک مقداری 

شکل مدرن به آن بدهند. خوب 

کسی که از این خاستگاه آمده 

و در جامعه نقش ایفا می کند 

کنش گــری  از  بخواهیــم  گــر  ا
حوزه هــا  از  یکــی  در  روحانیــت 
انتخابــات  مثــل  عرصه هــا  و 
کنیــم، متوقــف بــر ایــن  صحبــت 
اســت کــه قبــل از آن روحانیــت را 
بشناســیم و تعریــف کنیــم. یــا بــه 
تعبیــر آقــای محمدرضــا حکیمــی 
هویــت صنفــی روحانــی مشــخص 

شــود. 
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این یک رکن را دارد. رکن دوم این است که 

انذار داشته باشد، یعنی شخصی که در حوزه 

درس خوانده، اگر حوزه را رها کند و به سراغ 

کار تجاری و فعالیت اقتصادی برود یا نقش 

دیگری در جامعه به عهده بگیرد، و به اصطاح 

ما تبلیغ نکند، و اهتمامی به این که مردم را 

با دین آشنا کند نداشته باشد و این را برای 

خودش یک مأموریت نداند، این 

از نظر ما در زمره روحانیت قرار 

نمی گیرد. گاهی موقع ها ممکن 

است لباس هم نداشته باشد، اما 

این دو رکن را داشته باشد.

خـوب ایـن روحانیـت بـا این 

دو رکـن در جامعه به شـکل های 

مختلـف در بیـن مردم نمود پیدا 

کرده و شـناخته می شوند. گاهی 

جوانـی  طلبه هـای  موقع هـا 

هسـتند کـه مقـداری در حـوزه 

درس خوانده انـد، و بـه اردوهای 

جهـادی می رونـد و متناسـب بـا 

آن هـم یـک پیـام دینـی بـرای 

مـردم دارنـد، و مأموریت خودش 

را ایـن می دانـد. پـس بـا این کار 

کردن در محیط جهادی، خودش 

را بـه عنـوان یک کارگـر نمی بیند، بلکه این را به 

عنوان یک کار تبلیغی در راسـتای نزدیک شـدن 

بـه مـردم، هـم دردی با آن هـا و الگوگیری مردم 

می بینـد. گاهـی طلبه هـای جوانـی هسـتند 

کـه در فضـای مجـازی فعالیـت دارنـد و اصـًا 

کمتـر هـم شـناخته می شـوند. گاهـی روحانی 

اسـت کـه در عقیدتـی سیاسـی ارتـش، سـپاه، 

نیـروی انتظامـی و... فعالیـت می کنـد. گاهـی 

امـام جماعتـی اسـت که در یک روسـتا خدمت 

می کنـد. گاهـی یک روضه خوان سـاده دوره گرد 

اسـت و دائم به سـفر می رود و این را مأموریت 

خـودش می دانـد. البته در این جا این نکته باید 

گفته شـود، گاهی ممکن اسـت طلبه مأموریت 

خـودش )انـذار( را داشـته باشـد 

امـا بـه جهـت امـرار معـاش و 

تأمیـن زندگی مادی اش شـغلی 

را انتخاب کرده باشـد. بله، شـغل 

داشـتن برای روحانیـت منافات 

بـا مأموریـت روحانـی بودنـش 

نـدارد. البتـه نـه همـه مشـاغل، 

بلکـه مشـاغلی کـه منافاتـی بـا 

ندارنـد.  روحانیـت  مأموریـت 

چـون یـک بحـث مهـم راجـع 

بـه روحانیـت، شـغل روحانیـت 

اسـت، این کـه روحانیت خودش 

یک شـغل اسـت یا این که شغل 

و  مسـئولیت  یـک  و  نیسـت 

جهت گیـری اسـت. چون معنای 

ایـن صحبت هـا ایـن نیسـت که 

روحانیـت بـه تنهایـی نمی تواند 

شـغل باشـد، چون خطیب بودن، اسـتاد بودن، 

مشـاور بـودن، امام جماعت بـودن، امام جمعه 

بـودن، آیـا واقعًا از کار یک روانپزشـک یا شـغل 

دیگـر کمتر اسـت؟ 

حـوزه: شـما در این جـا بـه دو ویژگـی مهـم 
از آیـه نفـر بـرای شناسـایی روحانیـت و نیـز بـه 

طلبه هــای  موقع هــا  گاهــی 
کــه مقــداری در  جوانــی هســتند 
بــه  و  خوانده انــد،  درس  حــوزه 
می رونــد  جهــادی  اردوهــای 
یــک  هــم  آن  بــا  متناســب  و 
بــرای مــردم دارنــد،  پیــام دینــی 
ایــن  را  خــودش  مأموریــت  و 
می دانــد. پــس بــا ایــن کار کــردن 
در محیــط جهــادی، خــودش را 
بــه عنــوان یــک کارگــر نمی بینــد، 
کار  بلکــه ایــن را بــه عنــوان یــک 
تبلیغــی در راســتای نزدیک شــدن 
بــه مــردم، هــم دردی بــا آن هــا و 
الگوگیــری مــردم می بینــد. گاهــی 
هســتند  جوانــی  طلبه هــای 
فعالیــت  مجــازی  فضــای  در  کــه 
دارنــد و اصــًا کمتــر هــم شــناخته 

. ند می شــو
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مسئولیت روحانیت اشاره کردید. در دوران بعد 

از انقـاب صحبـت از اقامـه دیـن هم می شـود. 

چـون این جـا وقتـی می گوییـم تفقـه، بیشـتر 

معرفت شناسـی و دین شناسـی است. در ایفای 

نقِش انذار، تبلیغ اسـت، یعنی دین را به عرصه 

اجتمـاع آوردن. امـا بعـد از انقـاب صحبـت از 

اقامـه دیـن هم می شـود، کـه آیـا روحانی برای 

این کـه دیـن در جامعـه بیـش از 

ایـن حـّد مناسـک جریـان پیـدا 

مسـئولیتی  اسـت  الزم  کنـد، 

داشـته باشـد؟ مثـًا فـرض کنید 

برخـی از نهادهـا و مؤسسـاتی 

کـه می تواننـد بخشـی از اصـول 

مربـوط به آموزه هـای دینی مثل 

پیـاده  را  و...  اقتصـاد  حـدود، 

کننـد، نیازمنـد ایـن اسـت کـه 

مؤسسـات و نهادهایی تأسـیس 

برپایـی  بـا  بنابرایـن  شـوند. 

حکومـت اسـامی، بحـث اقامه 

دین موضوعیت پیدا کرد. سـؤال 

این اسـت، آیـا می توانیـم اقامه 

دیـن را ذیـل انـذار قـرار دهیـم یا بـه عنوان یک 

موضـوع مسـتقل، تـا یکـی از مسـئولیت هایی 

باشـد کـه روحانیـت بایـد انجـام دهـد؟

اسـالمی: آنچـه اشـاره كردید، ایـن به معنای 
تحقق بخشـیدن به اهداف شـارع اسـت. یعنی 

خداونـد متعالـی که فرسـتنده این دین اسـت، 

و پیامبـری کـه متولی این دین اسـت، اهدافی 

دارد؛ حـال آیـا روحانیـت وظیفـه و مسـئولیت 

دارد کـه اهـداف دیـن را اجرایـی هـم بکنـد و 

تحقق ببخشـد و متولی آن شـود؟ یا خیر، صرف 

این که تبلیغ کند کافی اسـت، مردم خواسـتند 

بیاینـد، نخواسـتند نیاینـد، ماننـد تبشـیر در 

مسـیحیت؛ کـه می گویـد تـو ای مبلـغ دینـی  

بایـد امـر دینی، ارتبـاط و توجه به خدا، قیامت، 

احسـان، نیکـوکاری و ... را بـه مـردم برسـانی 

و بشـارت دهـی. خـوب مسـیحیت کـه در دوره 

معاصر عمًا دخالت نکرده، شاید 

هـم دوسـت دارد دخالـت کنـد، 

ولـی نمی توانـد. چـون در مقابل 

نمی تواننـد  الحـادی  جریانـات 

مقاومـت کننـد، و ابـزار اجرایـی 

ندارنـد، یعنـی چـه بسـا دوسـت 

داشـته باشـند کـه ابـزار اجرایـی 

بـرای تحقق دین داشـته باشـند. 

بـه هـر حال در حـوزه ادیان دیگر 

نیازمنـد تحقیق گسـترده اسـت. 

اما در حوزه اسـام، ما روحانیت 

را بـه دو رکـن شـناختیم؛ یکـی 

بـه نفـر )یعنـی هجـرت( بـرای 

آمـوزش دین، یکی هـم به انذار. 

امـا تحقـق چه می شـود؟  در جـواب می گوییم: 

بخشـی از تحقق دین به معنای عملی سـاختن 

دین اسـت که با همان تبلیغ حاصل می شـود. 

چـون روحانـی  ای کـه می خواهـد تبلیـغ کنـد 

بایـد عامـل هـم باشـد، و عامـل بـودن او سـبب 

می شـود بقیـه مـردم هـم عامـل شـوند. از آقای 

بهجـت نقـل شـده کـه بـه ایشـان می گفتنـد: 

»آقـا وضـع خیلـی خراب اسـت، چـکار کنیم؟« 

فرمـود: »شـما خودتـان را اصـاح کنیـد، کم کم 

بخشــی از تحقــق دیــن بــه معنــای 
عملی ســاختن دیــن اســت کــه بــا 
همــان تبلیــغ حاصــل می شــود. 
چــون روحانــی  ای کــه می خواهــد 
تبلیــغ کنــد بایــد عامــل هم باشــد، 
ــودن او ســبب می شــود  و عامــل ب
بقیــه مــردم هــم عامــل شــوند. از 
کــه بــه  آقــای بهجــت نقــل شــده 
وضــع  »آقــا  می گفتنــد:  ایشــان 
چــکار  اســت،  خــراب  خیلــی 
کنیــم؟« فرمــود: »شــما خودتــان 
مــردم  کم کــم  کنیــد،  اصــاح  را 

می شــوند«.  اصــاح 
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مـردم اصـاح می شـوند«. مثـًا شـخصی مثـل 

سـردار شهید سـلیمانی، لسان تبلیغی متعارف 

روحانیـت را نداشـته ولـی کار تبلیغـی اش بـه 

خاطـر عملـش خیلـی عظیـم بـوده اسـت. امـا 

بخـش دیگـری از انذار، به معنای این اسـت که 

بتوانـد حـد اجرا کند، تعزیـر کند، حکومت کند. 

که البته حکومت برای همه روحانیون نیسـت، 

بـرای مجتهـد اسـت. پـس بخشـی از اقامه دین 

و تحقـق حکومـت کـه مربـوط بـه حاکمیـت و 

حکومـت اسـت بـرای همـه روحانیـت نیسـت، 

بـرای مجتهـد اسـت. مجتهدین هـم که متعدد 

باشـند، مشـکلی نـدارد، چـون هـر مجتهـدی در 

حـوزه تصرفات خـودش حکومت دارد، می تواند 

رفـع اختـاف کنـد. امـا در کل کشـور، اگـر یـک 

فقیهـی سـکان دار شـد، بقیه بایـد از او متابعت 

کننـد و همـه نمی تواننـد دخالـت کننـد، چـون 

حوزه هـای تصرف شـان واحـد کـه باشـد، همـه 

بخواهنـد اعمـال حکومـت کننـد، امکان پذیـر 

نیسـت و تزاحـم پدیـد می آیـد؛ 

یـک  بخواهیـد  این کـه  مثـل 

پرونـده را بـه ده قاضـی بدهیـد، 

معنـا نـدارد، بلکه بـه یک قاضی 

جامع الشـرایط می دهید و وقتی 

طبـق موازین حکـم کرد، بر همه 

نافذ اسـت حتی بر قضات دیگر. 

پـس تاکنـون مـا یـک هویتی را 

بـرای روحانیـت تعریـف کردیـم 

دارد:  ویژگـی  دو  حداقـل  کـه 

آمـوزش دیـن به روش خاص و از 

منابع دینی، و بعد از آن رساندن 

پیـام دیـن بـه مـردم و بـه تعبیـر قـرآن انذار.

یک  داشتن  به رغم  روحانیت  پس  حوزه: 
هویت مشترک، هر کدام می توانند نقش هایی 

را بر عهده داشته باشند؟

روحانـی  مـا  کـه  افـرادی  تمـام  اسـالمی: 
می خوانیـم و در تلقـی مـردم روحانـی قلمـداد 

می شـوند)از طلبـه ای کـه لمعـه را تمـام کـرده 

تـا یـک مرجـع تقلید( اگـر مقّومی بـرای معنا و 

مفهـوم ایـن روحانیت درسـت نکنیم، معنایش 

این است که افراد مختلف را تحت یک جامعی 

نـام بردیـم کـه واقعـًا جامعیـت نـدارد، و ایـن 

مشکل سـاز می شـود؟ چون سـؤال می شـود كه 

چـرا شـما بـه همـه این هـا می گوییـد روحانی؟ 

مثًا یکی کارمند اسـت، یکی لباس می پوشـد، 

یکـی نمی پوشـد، یکـی امـام جماعـت اسـت، 

یکـی اصـًا منبـر نمـی رود، و...، مـا می گوییـم 

مـا می توانیـم همـه این هـا را تحـت یک عنوان 

چـون  بیاوریـم.  روحانیـت  به عنـوان  جامـع 

علی رغـم تفاوت هـای ظاهـری 

همـه آن هـا هـم پیـام دیـن را 

دریافـت کـرده، هـم پیـام دیـن 

را ابـاغ می کنـد، امـا اسـلوبش 

انتخـاب  می توانـد  خـودش  را 

کنـد. حتـی شـارع هـم تبلیـغ 

مجموعـه تعالیـم دینـی را تحت 

یک اسـلوب ثابـت معرفی نکرده 

اسـت.

حـوزه: یعنی تکثر در نقش ها، 
ارتباطـی بـا روش ابـاغ دیـن 

دارد؟

کنش گــری  بنابرایــن وقتــی مــا از 
می کنیــم،  صحبــت  روحانیــت 
روحانیــت  از  رســانه ها  در  یــا 
وقتــی  یــا  می شــود،  صحبــت 
کارشناســان  و  جامعه شناســان 
روحانیــت  از  سیاســی  علــوم 
خیلــی  می کننــد،  صحبــت 
کــه برویــم ســراغ  اشــتباه اســت 
یکــی  کــه  دو نماینــده مجلســی 
راســت اســت و دیگــری چــپ و 
هــر دو روحانــی هســتند و بــه هــم 

. ننــد می ز
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اسـالمی: وقتـی شـما می خواهیـد پیام دین 
را بـه مـردم برسـانید از هـر روشـی می توانیـد 

اسـتفاده کنیـد، البتـه روش مجـاز و مشـروع.

حـوزه: یعنـی درواقـع شـما هـر نقشـی را 
می بینیـد، در ارتبـاط و پیوند با آن هویت اصلی 

می باشـد، و خـود آن نقـش یـک امـر مسـتقلی 

نیسـت.

اسـالمی: چگونگـی ایفـای ایـن نقـش، بـه 
حسـب زمـان و مـکان و... متغیـر اسـت. مثـًا 

اآلن یـک روحانـِی درس حـوزه خوانده، که پیام 

دینـی هـم بـه مردم می رسـاند، رفتـه مطب زده 

اسـت. خـوب بـه لحـاظ انعـکاس خبـری هـم، 

مـردم وقتـی می شـوند، خوششـان می آیـد و 

می گوینـد آفریـن كـه روحانیـت ایـن کارهـا را 

هـم می توانـد انجـام دهـد. خـوب درواقع، این 

روحانـی بـرای بـدن مـردم طبابـت می کنـد، اما 

مأموریـت اصلـی اش کـه روحانیـت اسـت هـم 

اجـرا می شـود. پـس حتمـًا بایـد یـک مقوماتی 

بـرای روحانیت شناسـایی شـود تا ایـن تکثری 

کـه در نقـش اجتماعـی روحانیـت می بینیـم، 

همگـی تحـت آن جامـع واحـد جمـع شـوند تـا 

بدانیـم آیـا بـه یـک اسـتاد دانشـگاه می توانیم 

بگوییـم روحانـی، یا به یک نفر که در روسـتایی 

رفتـه مکتب خانـه و در آن جـا، درس خوانـده و 

همان جـا هـم معمم شـده، یا فـردی مثل دکتر 

جعفـر شـهیدی کـه نجـف پیش آیـة اهلل خوئی 

درس خوانـده، بعـد بـه دانشـگاه تهـران آمـده، 

حتـی لبـاس روحانیـت را هـم کنـار گذاشـته 

ولـی تـا آخـر عمـر بـه آن خاسـتگاه روحانیـت 

تعلـق داشـت و افتخـار می کـرد یـا مثـل آقـای 

گرجـی. خـوب این افـراد از محیط حوزوی پیام 

دیـن را گرفتـه بودنـد، و در محیـط دانشـگاهی 

بـه شـکلی کـه خودشـان صـاح می دانسـتند 

ایـن پیـام را می دادنـد. بنابرایـن وقتـی مـا از 

کنش گـری روحانیـت صحبـت می کنیـم، یـا 

در رسـانه ها از روحانیـت صحبـت می شـود، 

یـا وقتـی جامعه شناسـان و کارشناسـان علـوم 

سیاسـی از روحانیـت صحبـت می کننـد، خیلی 

اشـتباه اسـت کـه برویـم سـراغ دو نماینـده 

مجلسـی کـه یکـی راسـت اسـت و دیگری چپ 

و هـر دو روحانـی هسـتند و بـه هـم می زننـد. 

یـا مثـًا در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

اخیـر کـه دو کاندیـد ما روحانی بودند، هر دو در 

منازعـات انتخابـی با هم بحـث می کردند، و هر 

کـدام چیـزی می گفت و دغدغه ای داشـت، اگر 

بخواهیـم از البـه الی مناظـره ایـن دو شـخص، 

کنش گـری روحانیـت را ببینیم، اشـتباه اسـت 

و ایـن الیـه عمیـق نیسـت. 

بـه آن  ایـن دیگـر مربـوط  درواقـع  حـوزه: 
مقّومـات روحانـی نیسـت و یـک امـر بیـرون از 

اسـت. آن 

اگرچـه  روحانیـت  نقـش  بلـه،  اسـالمی: 
ریاسـت  در  چـه  اسـت،  مهـم  این جاهـا  در 

جمهـوری، مجلس، وزارت خانه و یا پسـت های 

دیگـر، امـا آن چیـزی کـه روحانی گـری یـک 

روحانـی را نشـان می دهـد، بایـد اول مقومـات 

آن را ببینیـم کـه ایـن واقعـًا چقـدر روحانـی 

اسـت، چقـدر در حـوزه درس خوانـده، اصالـت 

حـوزوی اش چقـدر اسـت، چقـدر پیـام دیـن را 

دریافـت کـرده و بـه اصطـاح حوزوی هـا چقدر 
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پیـش اسـاتید اسـتخوان خـرد کـرده و چقدر در 

پیام رسـانی موفـق اسـت؟ مثـًا آقـای مطهری 

یـک روحانی اسـت، یـک طلبه ای هم که اردوی 

جهادی می رود یک روحانی اسـت. خوب شـما 

مقایسـه کنیـد و اصالـت را ببینیـد. بـه قـول 

منطقی هـا، روحانی بـودن  مقـول بـه تشـکیک 

اسـت. اول اصالـت حـوزوی افـراد را نگاه کنیم، 

بعـد بـه جایـگاه اجتماعـی مراجعـه کنیم. یک 

جایگاه هایـی اسـت کـه بـرای روحانیـت خیلی 

مهم و حسـاس اسـت، مثل روحانیت به عنوان 

انیـس مـردم، به عنوان محـرم راز مردم، ممکن 

اسـت من هیچ مسـئولیت سیاسـی ای نداشته 

باشـم ولی مردم مکرر به من مراجعه می کنند. 

خـوب مـا جایـگاه و نقـش اجتماعـی این هـا را 

نمی بینیـم کـه چقـدر این ها در مبارزه با فسـاد، 

و در کم شـدن شـعله دنیاگرایـی مـردم به ویـژه 

در عصـر رقابـت مادیـات تأثیـر دارد. خـوب این 

وظیفـه و مأموریـت اصلـی روحانیـت اسـت. 

یعنی روحانی حتی اگر رئیس جمهور می شـود 

بـرای ایـن اسـت کـه معنویـت را ترویـج کنـد، 

اقامـه دیـن کنـد. پس بـرای محـک کنش گری 

روحانیـت، بایـد اصالـت حـوزوی اش و اصالـت 

روحانـی بودنـش را بشناسـیم، یعنـی این کـه 

چقـدر پیـام دیـن را دریافـت کـرده و چقـدر در 

تبلیـغ دیـن موفق بوده اسـت. و مأموریت ویژه 

دیگـر روحانیـت کـه در قالب انذار اسـت، یعنی 

ارتبـاط بـا خـدا، ترویـج معنویت گرایـی، ایجـاد 

محبـت بیـن مـردم، جلوگیـری از تنازعـات بـه 

عنـوان یـک مصلـح اجتماعـی و... .

حـوزه: بـا توجه به بحـث انتخابات که مطرح 

شـد، انتخابـات بـه عنوان یک فعل سیاسـی که 

اقشـار مختلف جامعه در آن درگیر می شـوند و 

روحانیـت هـم به عنوان بخشـی از این اجتماع 

درگیـر اسـت، در آن جـا می بینیم کـه روحانیون 

بـه شـکل های مختلفـی وارد می شـوند، آیا ما از 

روحانیـت در مسـئله انتخابـات یا امر انتخابات 

یـک انتظـار مشـخصی داریـم یا این کـه نه تابع 

نقش هایـی که ایفا می کننـد باید انتظارات مان 

هـم متکثـر باشـد؟ یعنـی این جـا تکثـری برای 

روحانیت قائل هسـتیم یا نه به عنوان یک امر 

کلـی می گوییـم روحانیـون در انتخابـات بایـد 

این گونـه عمـل کنند؟

اسالمی: با همه تنوع کنش گری روحانیت 
این  که  کرده اند  تلقی  را  این  هم  مردم  )که 

در  و  می کنند  مختلف  کارهای  روحانیون 

نقش های مختلف ظاهر می شوند: یکی چپی، 

یکی راست، یکی موافق، دیگری مخالف و... و 

این تلقی واقعیت دارد( حتمًا نقش روحانیت 

باید یک قدر جامع بین آن وجود داشته باشد. 

حتی روحانی ای که از سیاست کنار گرفته، زمانی 

مأموریتش  که  می داند  روحانیت  را  خودش 

تصور  این گونه  بداند.  دین  پیام  انتقال  را 

سیاست  عرصه  نمی توانیم  چون  که  می کند 

را آبرومندش کنیم، یا حل منازعات کنیم، یا 

بعضی از این اختافات را برای مردم توجیه 

بدبین  مردم  وقتی  پس  می گوید  و...  کنیم 

می شوند بهتر است اصًا دخالت نکنیم، و حتمًا 

این گونه می اندیشد که ما به این دنیای فانی 

چکار داریم، اگر وارد شویم خودمان هم آلوده 

می شویم، اصًا دین این چیزها را ندارد برویم 



13
98

هار 
 بـ

   
شم

ه ش
مار

ش
113

روضه مان را بخوانیم، نظیر مدل 

انجمن حجتیه؛ آقا ما در انتظار 

بیاید  که  آقا  هستیم،  مصلح 

بنابراین  کارها درست می شود. 

با این که او هم فکرش اشتباه 

است، ولی دغدغه دینی اش این 

می توانیم  راه  این  از  که  است 

کنیم.  جذب  دین  به  را  مردم 

کنش گری های  همه  یعنی 

روحانیت  برای  که  مختلفی 

می بینید باید قدر جامع داشته 

جامعش  قدر  خوب  باشد. 

چیست؟ این فرد که می خواهد 

پیام دین را به مردم برساند، باید 

خاستگاه دین هم داشته باشد، 

خاستگاه روحانیت داشته باشد. 

البته روحانی متجدد که کت و 

را  دین  درس  و  است  شلواری 

درست خوانده باشد، این هم یک 

نوع روحانی است، چون دغدغه 

دینی دارد. البته قشر روحانیت 

در حوزه های سنتی پرورش پیدا 

تفقه جلو  با سیستم  می کنند، 

می آیند و مأموریت شان را تبلیغ 

دین می دانند. بنابراین با همه 

تکثر این نقش ها حتمًا باید برای 

ببینیم.  واحد  مأموریت   آن ها 

در غیر این صورت شاهد از هم گسیختگی ای 

خواهیم بود. نمی دانیم به چه کسی روحانی 

بگوییم، به چه کسی نگوییم. چه کسی در قالب 

روحانیت کار می کند، چه کسی 

در  نمی دهد.  انجام  را  کار  این 

بحث تنوع نقش ها هم بستگی 

اجتماعی،  موقعیت  افراد،  به 

از  شخص  آن  تحلیل  و  درک 

اسام و ماک های دیگر دارد. 

مثًا ممکن است فردی بگوید 

اجرا  را  حداقلی  اسام  باید 

کنیم و زیاده روی نکنیم، چون 

نمی توانیم به آن نقطه برسیم، 

این  می شوند.  سرخورده  مردم 

به  ورود  عدم  تلقی  اساس  بر 

ما  یعنی  است.  سیاست  حوزه 

دهیم  رواج  باید  را  دین داری 

و آن را محترم بدانیم و آن را 

نوع  یک  نکنیم.  دنیا  به  آلوده 

سکوالریسم است. البته بعضی 

به  سیاست  الفبای  و  اصول  از 

دین  از  و  است  زمان  اقتضای 

نیست، برخی از این ها اکتشافی 

است و برخی »عرفی ـ عقایی« 

است. پس بعضی از چیزها بر 

قابل  زمان  اقتضائات  اساس 

این  در  اسام  و  است  پذیرش 

موارد انعطاف دارد. به هر حال 

دانشگاهی  افراد  این  از  برخی 

یک  هستند،  هم  حوزوی  که 

اساس  از  داشتند، نمی شود  از دین  دریافتی 

اآلن دو جناح چپ و  انکارش کرد. چنان که 

راست هر کدام دریافت متفاوتی از دین دارند 

بــه هــر حــال برخــی از ایــن افــراد 
هــم  حــوزوی  کــه  دانشــگاهی 
هســتند، یــک دریافتــی از دیــن 
اســاس  از  نمی شــود  داشــتند، 
کــرد. چنان کــه اآلن دو  انــکارش 
کــدام  جنــاح چــپ و راســت هــر 
دریافــت متفاوتــی از دیــن دارنــد 
و  هســتند  روحانیــت  دو  هــر  و 
مــا  و  دارنــد  حــوزوی  خاســتگاه 
کنش گــری  قالــب  در  را  دو  هــر 
روحانیــت می بینیــم و می توانیــم 
کــه  زمانــی  تــا  نقش هایشــان  از 
افــراد بــا تقوایــی هســتند، دیــن 
فروشــی نکننــد، ســوء اســتفاده 
و  کــرد  حمایــت  و...  نکننــد 
مشــکلی هــم نــدارد چــون فهــم 
و درکــش ایــن اســت، امــا ســایق 
از  می کنــد.  فــرق  هــم  بــا  آن هــا 
از  مختلــف  دریافــت  ایــن رو 
در  هــم  تــر  باال ســطح  در  دیــن 
فضــای سیاســی قبــل از انقــاب 
در  و  علمــا  میــان  در  اســامی 
بیــن حوزوی هــای ســنتی وجــود 
داشــته اســت. امــا ایــن اختافات 
ضــرری بــه ایفــای نقــش روحانیــت 
چهارچــوب  در  مــا  و  نمی زنــد 
کنش گری هــا  همــه  روحانیــت، 
را بایــد ببینیــم؛ چــون بایــد قبــول 
کنیــم دریافــت از دیــن الیه هــا و 

دارد. مختلــف  ســطوح 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

114
و هر دو روحانیت هستند و خاستگاه حوزوی 

دارند و ما هر دو را در قالب کنش گری روحانیت 

می بینیم و می توانیم از نقش هایشان تا زمانی 

که افراد با تقوایی هستند، دین فروشی نکنند، 

سوء استفاده نکنند و... حمایت کرد و مشکلی 

هم ندارد چون فهم و درکش این است، اما 

این رو  از  می کند.  فرق  هم  با  آن ها  سایق 

دریافت مختلف از دین در سطح باالتر هم در 

فضای سیاسی قبل از انقاب اسامی در میان 

علما و در بین حوزوی های سنتی وجود داشته 

است. اما این اختافات ضرری به ایفای نقش 

روحانیت نمی زند و ما در چهارچوب روحانیت، 

باید  ببینیم؛ چون  باید  را  همه کنش گری ها 

از دین الیه ها و سطوح  قبول کنیم دریافت 

مختلف دارد.

امـا در بـاب تنـوع کنش گـری روحانیـت در 

مسـئله انتخابـات، روحانیـت دارای یـک نقش 

اجتماعی اسـت که بسـیار پرمخاطب می باشـد 

و افـراد بسـیاری بـه این ها تعلـق خاطر دارند. از 

طرفی، اخیرًا برخی در جامعه به سـمت افرادی 

با عناوین سـلبریتی رو آورده اند و نقش این ها 

را پررنگ کرده اند، و هدف جابه جایی مرجعیِت 

روحانیـت و افـراد مهـم )متفکـران، فاسـفه، 

دانشـمندان حوزه و دانشـگاه( با مرجعیت این 

سلبریتی هاسـت. این هـا به دنبال این هسـتند 

کـه مرجعیـت اجتماعـی را از روحانیـت خـارج 

کننـد و بـه افـرادی کـه یک محبوبیـت ظاهری 

دارند ولی متفکر و اندیشـمند نیسـتند، بدهند. 

خـوب ایـن جریـان خطرناکـی اسـت. مـا وقتی 

از کنش گـری روحانیـت صحبـت می کنیـم، 

بایـد بـه بحـث مرجعیت روحانیـت و مرجعیت 

اجتماعـی وی بپردازیـم. مرجعیـت روحانیـت 

خیلی اصالت و عمق دارد. شـاید فراز و نشـیب 

مسـائل سیاسـی در یک دوره ای کم رنگ شـود، 

ولـی دوبـاره بر می گردد. چـون روحانیِت اصیل 

مایـه می گـذارد، ایثـار و فـداکاری می کنـد، 

زندگـی اش را خـرج می کنـد، و می شـوند شـیخ 

غامرضـا یزدی هـا، شـهید صدوقی هـا، شـیخ 

عباس تربتی ها و... . البته از آن سـمت هم اگر 

روحانیت یک نقش اجتماعی برعهده بگیرد که 

بـرای اهـداف دین انعکاس بدی داشـته باشـد، 

بایـد زود دسـت بـر دارد. به خاطر این که نفوذش 

را از دسـت می دهـد. نافـذ بـودن یـک روحانـی 

و تأثیرگـذار بـودن وی آن قـدر مهـم اسـت کـه 

گاهـی اوقات اگر سـکوت کنـد تأثیرگذاری اش 

بهتر اسـت.

دراین بـاره چنـد ایفای نقشـی کـه روحانیت 

می توانـد بـا کنش گـری فعـال و حفـظ اصالـت 

تبلیغـی داشـته باشـد بر می شـمریم:

  ایفـای نقـش پـدری بـرای جریانات سیاسـی و 
اجتماعی:

اولین نقشی که در باب کنش گری روحانیت 

می توان به وی در انتخابات داد، این اسـت که 

روحانیـت نقـش پـدری بـازی کنـد. یعنی همه 

جریانـات سیاسـی علیرغـم تنـوع سـایقی کـه 

دارنـد خودشـان را تحت چتـر روحانیت ببینند. 

البتـه نقـش پـدری روحانیت اقتضائاتـی دارد. 

یکـی از اقتضائاتـش این اسـت که تمام عناصر 

روحانـی کـه در انتخابـات نقـش ایفـا می کنند، 

قبـل از این کـه تعلـق خاطـر حزبـی داشـته 
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باشـند، بایـد بـه جایگاه معنوی و اخاقی شـان 

بیندیشـند. یعنـی نقـش پـدری روحانیـت بـه 

اصـول اخاقی سـازمان روحانیت بـاز می گردد.

 ایفای نقش هدایت گری:
نقـش هدایت گـری را در دو مطلـب می توان 

بررسـی كـرد: یکـی، بـه لحـاظ ترغیـب مـردم به 

مشـارکت حداکثـری؛ و دیگـری، هدایت گـری 

در انتخـاب اصلـح. البتـه روحانیت بیشـتر باید 

تطبیـق را به عهـده مـردم بگـذارد و بـه مصـداق 

ورود پیـدا نکنـد، امـا کلیات را باید هدایت گری 

کنـد. در بحـث هدایت گری چند شـاخصه یعنی 

دشمن شناسـی، معرفـی تاکتیک های دشـمن، 

و ایجـاد هم بسـتگی در بیـن مـردم اهمیـت 

دارد. در بحـث انتخـاب اصلـح روحانیت باید به 

گونـه ای مـردم را آموزش دهـد که در جامعه دو 

قطبـی و تشـتت ایجاد نشـود.

البتـه ایـن دو نقـش گاهـی بـا هـم تعـارض 

دارنـد، گاهـی اوقـات انسـان وقتـی می خواهد 

پدری کند باید سکوت کند، ولی 

نقـش هدایت گـری می گویـد نه 

و بایـد تذکـر بدهـد. روحانیت در 

عرصـه انتخابـات بایـد هم نقش 

پـدری داشـته باشـد و هم نقش 

بیـن  جمـع  کـه  هدایت گـری، 

ایـن دو کمـی دشـوار اسـت. در 

بعضـی مـوارد اگـر جمـع ممکن 

بـود کـه مطلـوب اسـت، امـا اگر 

تعارض وجود داشـت، باید ببنید 

مصلحـت کـدام بیشـتر اسـت. 

خطـری  یـک  موقع هـا  گاهـی 

 آن قـدر زیـاد اسـت کـه هر چقـدر به مـزاج مردم 

هـم تلـخ باشـد باید گفته شـود، گرچـه بدبینی 

بیـاورد. گاهـی اوقـات افشـاگری، تنویـر افکار، 

مقابلـه بـا جریان هـا، بصیرت افزایـی و... الزم 

اسـت، ولـی بایـد مراقـب باشـیم زیـاده روی 

نکنیـم کـه تنهـا بمانیـم. بعضـًا انقابی گـری 

و والیت پذیـری را آن قـدر سـختش می کنیـم 

کـه همـه می گوینـد دیگـر مـا نیسـتیم و پیاده 

می شـوند. روایاتـی داریـم کـه می گویـد مـردم 

در ایمـان، سـطوح مختلـف دارنـد، کسـی که ُنه 

درجه از ایمان را دارد به کسـی که هشـت درجه 

دارد نبایـد بگویـد کـه مؤمـن نیسـتی. نقـش 

هدایت گـری اقتضـا می کند که مـا نقش پدری 

را فرامـوش نکنیـم. 

 ایفای نقش نظارتی و صیانتی:
نقـش نظارتـی، صیانتـی، مراقبـت از آرای 

مـردم، تأکیـد بـر حفـظ حق النـاس، تأکیـد بـر 

مبـارزه بـا فسـاد، تأکیـد بـر عدالت خواهـی و... 

مبلغـان  هـم  را  نقـش  ایـن   .

هـم  کننـد  اجـرا  می تواننـد 

در  روحانیـت  از  متصدیانـی 

سـمت های حاکمیتی در هر سه 

قـوه. روحانیـت بایـد کاری کنـد 

کـه جلـوی تعدی بـه افراد گرفته 

شـود، مثـًا یـک نفـر بی جهـت 

تخریـب نشـود ولـو از حـزب او 

عدالـت  این کـه  اصـل  نباشـد. 

اجـرا شـود خیلـی مهم تـر از این 

اسـت کـه حـاال آن کاندیدایی که 

مدنظـر مـا نیسـت بـه پیـروزی 

و  انقابی گــری   
ً
بعضــا  

والیت پذیــری را آن قــدر ســختش 
می کنیــم کــه همــه می گوینــد دیگــر 
مــا نیســتیم و پیــاده می شــوند. 
می گویــد  کــه  داریــم  روایاتــی 
مــردم در ایمــان، ســطوح مختلــف 
از  درجــه  ُنــه  کــه  کســی  دارنــد، 
ایمــان را دارد بــه کســی کــه هشــت 
درجــه دارد نبایــد بگویــد که مؤمن 
هدایت گــری  نقــش  نیســتی. 
اقتضــا می کنــد کــه مــا نقــش پــدری 

نکنیــم.  فرامــوش  را 
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نرسـد. حتـی اگـر مـردم بـه هـر 

علتـی می خواهنـد بـه یـک فـرد 

ناصالحی هم رای بدهند، کسـی 

نمی توانـد بگویـد هدف وسـیله 

آرای  را توجیـه می کنـد، پـس 

مـردم دسـت کاری شـود، خـوب 

این جـا روحانیت باید جلویشـان 

بایسـتد. این جـا آرا مـردم یـک 

امانـت اسـت، چـه کسـی بایـد 

مراقب باشـد؟ مسـئوالن مربوط، 

وظیفـه  باالتـر،  همـه  از  ولـی 

مـردم  کـه  اسـت  روحانیـت 

را حسـاس کنـد، یـک نظـارت 

عمومـی ایجـاد کنـد کـه کسـی 

نتوانـد آرای مردم را دسـت کاری 

کنـد. و ایـن بـر اسـاس تعالیـم 

دینی اسـت که می گوید هدف وسـیله را توجیه 

نمی کند، کسـی حق ندارد از ابزارهای نامشـروع 

اسـتفاده کند و دیگری را بی جهت تخریب کند. 

اگر این اتفاق بیفتد، روحانیت شکسـت خورده 

اسـت. چـون آن جنبـه ای کـه می خواسـتیم به 

مـردم بگوییـم عدالـت را حـس کنیـد، جوانمرد 

باشـید حتی با دشـمن خودتان انصاف داشـته 

باشـد، امـا خودمـان زیر پا بگذاریـم، قطعًا مردم 

ناامیـد می شـوند و شـک می کننـد.

 ایفای نقش انقالبی گری:
اسـت  نقشـی  روحانیـت،  انقابی گـری 

کـه بایـد ایفـا کنـد. البتـه ایـن یـک واقعیتـی 

انقابـی  روحانیـون،  از  بعضـی  کـه  اسـت 

نیسـتند و نمی توانیـم منکـر شـویم. روحانیت 

خارج نشـین داریـم، روحانیتـی 

کـه بـا انقـاب میانـه ای نـدارد 

هـم داریـم، امـا آنچـه مطلـوب 

اسـت کـه رهبـری هـم فرمودنـد 

بـه  حـوزه  کـه  مـی رود  توقـع 

روحانیـت،  خاسـتگاه  عنـوان 

انقابـی باشـد. روحانیتـی که از 

ایـن حـوزه برخاسـته، بایـد بداند 

کـه هیـچ دوره ای از ادوار تاریـخ 

اسـام مثـل دوره انقـاب بـه 

دین خدمت نشـده اسـت. یعنی 

بررسـی آماری و بررسی واقعیت 

خارجـی ایـن را نشـان می دهـد. 

انقـاب  پشـتیبان  بایـد  پـس 

باشـد تـا بتوانـد به دیـن خدمت 

کنـد. در باب نقش انقابی گری، 

روحانیت باید ماک های انتخاب افراد انقابی 

را بـه مـردم نشـان دهـد، دیگـر این کـه نسـبت 

بـه قدردانـی اصـل انتخابـات بـه مـردم تذکـر 

داده شـود کـه نتیجـه اش مشـارکت حداکثـری 

رسـانه های  کـه  فضایـی  در  به ویـژه  اسـت. 

صهیونیسـتی و رسـانه هایی در دنیا هسـتند که 

از سـوی جریان های سـرمایه داری غرب هدایت 

می شـوند و مـردم را دل سـرد می کننـد. نکتـه 

دیگـر در بـاب انقابی گـری این کـه، روحانیـت 

بایـد حضـورش را در انتخابـات بـه مردم نشـان 

دهـد، و ایـن حضـور بایـد در مرئـی و منظـر 

باشـد و انعـکاس داشـته باشـد و مثـل حضـور 

و شـرکت برخـی از آن هـا بی سـروصدا نباشـد. 

در انتخابـات یکـی اصل مشـارکت اسـت و یکی 

دیگــر  نقش هــای  از  یکــی 
اســت.  نظام ســازی  روحانیــت 
یــک  را  انتخابــات  مــا  یعنــی 
مرحلــه و یــک مقعطــی از مقاطــع 
یــک  بایــد  مــا  ببینیــم،  انقــاب 
نظــام درســت کنیــم، یــک تمــدن 
پایه گــذاری  کنیــم کــه در ســند گام 
را  چشــم انداز  آمــده،  هــم  دوم 
ببینیــم. انتخابات هــا می گــذرد و 
ــر  مــی رود، حــاال مــا می خواهیــم ب
اســاس ایــن انتخابــات یــک نظــام 
گــر نظــام  سیاســی تعریــف کنیــم، ا
مــا بــا حرکت هــای جزئــی از دســت 
دچــار  مــا  نظام ســازی  و  بــرود، 
آســیب شــود و نتوانیــم یــک الگوی 
درســت بــه جهــان معرفــی کنیــم 

کرده ایــم. بزرگــی  خیلــی  ضــرر 



13
98

هار 
 بـ

   
شم

ه ش
مار

ش
117

انعـکاس مشـارکت، کـه دومـی مهم تـر اسـت. 

قشـرهای تأثیرگـذار مثـل روحانیـت، انعـکاس 

مشارکت شـان خیلـی مهـم اسـت. هرچقـدر 

ایـن روحانـی شـناخته تر و ذی نفوذتـر باشـد، 

انعکاسـش مهم تـر اسـت. ایـن نکاتـی که بیان 

شـد کاما با بیانیه گام دوم هماهنگ اسـت و 

در راسـتای آن محورها همه قابل بررسـی است. 

 ایفای نقش الگودهی و جریان سازی:
نقش دیگر روحانیت در الگوسازی، الگودهی 

و جریان سازی است. کنش گری روحانیت باید 

الگویی بدهد که  به گونه ای باشد که بتواند 

اگر خواستیم در انتخابات وارد شویم چگونه 

وارد شویم، اگر خواستیم مناظره کنیم چگونه 

کنیم  حمایت  خواستیم  اگر  کنیم،  مناظره 

چگونه حمایت کنیم، اگر خواستیم رقابت کنیم 

چطور رقابت کنیم، اگر خواستیم مقابله کنیم 

چگونه مقابله کنیم و... . به هرحال انتخابات 

می آید و می رود و تمام می شود. اما حوادث، 

خاطرات و تأثیراتش می ماند. خوب شخصی که 

روحانی است از او توقع می رود که اخاق و ادب 

را رعایت کند، پیروزی دو روزه  خودش را نبیند، 

تأثیرش در مردم و دین داری مردم را ببیند. خوب 

غربی ها با هم مناظره می کنند، به هم خیلی 

حرف ها می زنند، اما ما نمی توانیم و در شأن 

ما نیست. بنده معتقدم همین مدلی هم که 

برای مناظره کاندیدها به صورت رو در رو درست 

کردند، اصًا مناسب نیست. چون فرد گاهی 

موقع ها در مقابل یک حرکت ناجوانمردانه طرف 

مقابل اگر جواب بدهد بد است، اگر جواب هم 

ندهد بد است. چرا باید چنین زمینه و بستری 

فراهم کنیم؟ وقتی افراد نمی توانند خودشان 

را کنترل کنند، پس بهتر این است که هر کسی 

بیاید خودش را معرفی کند، و مناظره ها هم 

به صورت غیرمستقیم باشد. 

 ایفای نقش نظام سازی:
یكی از نقش های دیگر روحانیت نظام سازی 

است. یعنی ما انتخابات را یک مرحله و یک 

مقعطی از مقاطع انقاب ببینیم، ما باید یک 

نظام درست کنیم، یک تمدن پایه گذاری  کنیم 

که در سند گام دوم هم آمده، چشم انداز را 

ببینیم. انتخابات ها می گذرد و می رود، حاال ما 

می خواهیم بر اساس این انتخابات یک نظام 

سیاسی تعریف کنیم، اگر نظام ما با حرکت های 

دچار  ما  نظام سازی  و  برود،  دست  از  جزئی 

به  الگوی درست  نتوانیم یک  آسیب شود و 

جهان معرفی کنیم ضرر خیلی بزرگی کرده ایم.

 ایفای نقش والیت پذیری:
و آخرین نقشی که می شود برای روحانیت 

یادآورشد، نقش روحانیت به لحاظ والیت پذیری 

است. در رأس نظام ما االن مجتهد جامع الشرایط 

است، روحانیت که برای مردم مرجعیت دارد، 

اگر می خواهد به مردم پیام دینی بدهد باید 

خودش به والیت فقیه ملتزم باشد. اگر خود 

روحانیت که ادله والیت فقیه را می داند، و به 

تدریس  و  خوانده  کتاب ها  در  نظری  صورت 

کرده، ملتزم به آن نباشد دیگر از مردم چه توقع 

می رود. ما در عرصه انتخابات باید یک جلوه ای 

از والیت پذیری را به مردم نشان دهیم. بنابراین 

علی رغم این که انتخابات آزاد است، و قدرت 
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انتخاب برای مردم هست، ولی باید به ماک های 

کلی توجه کنیم و همان گونه که رهبری طوری 

حرکت می کند که چتر والیتش باالی سر همه 

جریانات باشد، روحانیت هم باید طوری حرکت 

کند که چتر پدری اش باالی سر همه جریانات 

باشد. روحانیت باید در حالی که بصیرت افزایی، 

هدایت گری، نظارت، جریان سازی، الگوسازی، 

نظام سازی و ... دارد باید متوجه باشد که یکی 

از اصول اساسی این نظام مسئله والیت فقیه 

است. و به بیانی روحانیت باید متولی مدل 

جامعه والیی باشد.

پی نوشت: 
1 . سـردبیر »مجلـه کاوشـی نـو در فقـه«، و عضـو هیئـت 
و  پژوهشـگاه علـوم  فقـه و حقـوق  پژوهشـکده  علمـی 

اسـامی. فرهنـگ 


