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درایـننوشـتاربـاجمعبنـدیمطالـبواختصارنـگاریموضوعات،تالششـده
تـرازتحولـیواثرگـذاریبـراوضـاعزمانـهوبـهتبـعآنحوزههـایعلمیـهزمان
حضـورآیتاللـهمؤسـسرادرچهـارمحورمدتشـاخص:الف(تنویهشـخصیت
وبازشناسـیپیشـینه؛ب(عالمانشـیعه،مدیریتمدبرانهدراسـتقراریکرویش؛
گاهـیدرپیشـرانیحوزه؛د(منشسیاسـیواوضاع ج(آیتاللـهمؤسـسوزمانآ
زمانـهونتیجـهرافرادیـدخوانندگانقـراردهیم.اماآنچـهآرزووآمالهمهعالمان
دینـیبـرایاعتالواندیشـهاصالححوزههایعلمیه،اززمـانغیبتصغراتاکنون،
درسـاختاربهروزرسـانیآموزش،ارزیابیتحصیلیوپاسـخدهیبهشـبهاتزمانه
وتحقیـقمنجـربـهاجـرا،درمسـیر»تحولیحوزههـاوروحانیـت«امـریمسـّلم
ترویجی، برمـیشـمردند،کـهبـاموضوعیتکلیآموزشـی،حفـظجایگاهدینـیـ
بینالمللـی،آیندهنگـریو...یکـیازدغدغههـا،درخواسـتهاوآرزوهـایقلبی

عالمـانراسـتینومـرزداراناندیشـهدرهمهزمانهابودهاسـت.

تراز تحولی
آيت هللا مؤسس،

 از حفظ �پيشينه، 
زمان آگاهی تا آينده نگری
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و  شـخصیت  وارسـتگی  و  تنویـه  الـف( 
پیشـینه بازشناسـی 

مسـئولیت عالمـان و جایگاه 

سیاسـی  و  اجتماعـی  دینـی، 

حوزه هـا، در تاریـخ تشـیع بـه 

منزلـه َعَلم به دوشـان بیـداری و 

حراست کنندگان حق و حقیقت 

بوده انـد و چونـان در میدان های 

پـر تنـش و اضطـراب فتنه هـا و 

آسـیب های نابرابـر حکومت هـا 

و کج اندیشـان، جانانـه از مکتب 

به حـق شـیعه دفـاع کردنـد، کـه 

همـواره نام شـان در قلـه دانایـی 

تاریـخ مـی درخشـد.

زمانه در پیچاکی فرازوفرودها 

می گـذرد، انسـان های تأثیرگذار 

یکـی بعـد از دیگـری می رونـد، 

ولـی کار دیـن و باورهـای دینـی 

مـردم بـه عنـوان سـنت الهـی، 

تعطیـل بـردار نیسـت، کـه بنـا 

نـگاه  بـا  تنوع طلبـی  طبـع  بـه 

بـه پیشـرفت های روزافـزون امکانـات رفاهـی، 

صنعتی و به زمانه بودن، با دگردیسـی شـئونات 

و پیشـرفت های زیسـتی، مذاق گیرندگی دینی 

و مسـائل روزمرگی)مسـتحدثه( جامعـه نیـز 

تغییـر می یابـد، کـه بـرای حفـظ اصالـت  دینی 

ـ مذهبـی و پاسـخ بـه شـبهات و نوپروری هـای 

بـا  هـم گام  روحانیـت  و  حوزویـان  جامعـه، 

مردمـان بایسـتی ردای تازگـی و بـه روزبـودن را 

بـر تـن کننـد، تـا نیازهای دینـیـ  معنوی مردم 

و شـبهات جدید را به بهترین وجه و آسـان ترین 

مسـیر پاسـخ گو باشـند.

و  علمـا  درخشـندگی 

جوامـع  در  آنـان  علوم آمـوزی 

بشـری بـه این کـه بـا اسـتفاده 

از منابـع سـترگ و پایـان ناپذیـر 

وحی)قـرآن و سـنت( بـه دانایـی 

از  بهره گیـری  بـا  و  می رسـند 

روایـت، درایـت، تفسـیر، تاریـخ 

دیدگاه هـا  مجمـوع  بررسـی  و 

و قوانیـن شـریعت بـه تبییـن 

احـکام دسـت می یابنـد، کـه در 

نهایـت بـه اجتهـاد می پردازنـد، 

کـه نمونـه بـارز آن حفـظ مکتب 

اجتهـادی در عصـر غیبت اسـت، 

کـه در تاریـخ تشـیع همیشـه 

متبلـور بـوده و اتصـال بافصـل 

شـیعیان بـه مبـدأ وحـی و زمان 

کـه  می رسـاند،  را  معصـوم× 

امـام عسـکری× از جـّد گرامش 

می  فرمایـد: صـادق×  امـام 

ـذی َیـی 
ّ
غـِر ال

َ
مـاُء شـيَعِتنا ُمراِبطـوَن ِف الّث

َ
» ُعل

َعـی  وِج  اخُلـر َعـِن  ـم  مَیَنعوَنُ يَتـُه،  َعفار و  إبليـَس 
ِیـم إبليـُس 

َ
َط َعل

َّ
ُضَعفـاِء شـيَعِتنا، و َعـن أن َیَتَسـل

شـيَعُتُه؛1 و 
علمـاى شـیعه مـا، نگهبانـان مرزى هسـتند 

کـه در سـوی دیگـر آن، ابلیـس و دیوهـای او 

قـرار دارنـد و ]ایـن علما[جلـوى یـورش آن ها به 

شـیعیان ناتـوان مـا و تسـلط یافتـن ابلیـس و 

دینــی  باورهــای  و  دیــن  کار 
الهــی،  ســنت  عنــوان  بــه  مــردم 
بنــا  کــه  نیســت،  بــردار  تعطیــل 
نــگاه  بــا  تنوع طلبــی  طبــع  بــه 
روزافــزون  پیشــرفت های  بــه 
و  صنعتــی  رفاهــی،  امکانــات 
دگردیســی  بــا  بــودن،  زمانــه  بــه 
پیشــرفت های  و  شــئونات 
گیرندگــی دینــی  مــذاق  زیســتی، 
روزمرگی)مســتحدثه(  مســائل  و 
کــه  تغییــر می یابــد،  نیــز  جامعــه 
ـ  دینــی  اصالــت   حفــظ  بــرای 
شــبهات  بــه  پاســخ  و  مذهبــی 
جامعــه،  نوپروری هــای  و 
هــم گام  روحانیــت  و  حوزویــان 
گــی  ــا مردمــان بایســتی ردای تاز ب
و بــه روزبــودن را بــر تــن کننــد، تــا 
مــردم  معنــوی  ـ  دینــی  نیازهــای 
و شــبهات جدیــد را بــه بهتریــن 
مســیر  آســان ترین  و  وجــه 

باشــند. پاســخ گو 
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پیـروان او بـر ایشـان را مى گیرنـد.« 

قطـع بـه یقیـن، بایسـتی اقـرار کـرد، کـه 

ضمـن  تأثیرگـذار،  عالمـان 

مردمـی  وجهـه  از  برخـورداری 

نیـز  زمان شـناس  همیشـه 

بودنـد و ابتائایـات اجتماعـی 

را بـا درک درسـت و بـا توجـه بـه 

چگونگـی حـوادث و ژرف نگـری 

براینـد پدیده هـا را درمی یابنـد و 

هم سـوی با ضرورت های زمان و 

بهره منـدی از فرصت هـای بـه جا 

آمـده، اهداف شـان را بـه منصـه 

ظهـور می رسـانند، کـه آیـت اهلل 

عبدالکریـم حائـری، یکـی از آن 

همه عالمان تأثیرگذار تشـیع در 

زمـان خـودش بـوده، کـه در مقطعـی از تاریـخ 

حـوزه علمیـه )1301ـ 1315ش.( نظیـر شـمعی 

پـر فروغـی بـر افق عالم تشـیع پرتـو افکند و نام 

نامی»مؤسـس حـوزه علمیـه قـم« را بدان زرین 

بخشـید و توانسـت تحولـی در روش هـای مهم 

آموزشـی، تخصصـی ابـواب فقه، توسـعه دامنه 

معلومـات طـاب، تشـکیل آمـوزش زبان هـای 

خارجـی، نحوه گزینشـی طـاب جدیدالورد و... 

بـه اجمـال این کـه تربیـت محقـق و مجتهـد از 

برنامه هـای آیـت اهلل مؤسـس بـود، کـه بعـد از 

درگذشـت آن بزرگوار، ادامه مسـیر ایشان توسط 

آیـت اهلل سیدحسـین بروجـردی و آثـار وجودی 

شـاگردانش را در حـوزه علمیـه قم شـاهدیم. در 

توصیـف چنیـن عالمانـی نور افـروز چقـدر بجـا 

امـام باقـر× می فرمایـد: 

 
ُّ

ل
ُ

َعـٌة ُتـیُء ِللّنـاِس، َفـك
َ

َکَمـن َمَعـُه ش » العـاِلُ 
يـٍر؛2 ـُه ِبَ

َ
َمـن أبَصـَر ِبَشـمَعِتِه َدعـا ل

دانشـمند مانند کسـى اسـت 

کـه شـمعى بـه همـراه دارد، کـه 

بـه مـردم نـور مى دهـد، پـس هر 

کـه در پرتـو شـمع او ببینـد، وى 

را دعـاى خیـر گویـد.«

فضـای  از  درک صحیـح  بـا 

سیاسـی زمانـه آیت اهلل مؤسـس 

و آثـار مخربـی و بسـته بـه جـا 

مانـده از زمـان مشـروطه، سـبب 

انـزوای سیاسـی، اجتماعی و به 

تبـع آن ها علمی روحانیت شـده  

بـود، کـه با ورود آیت هلل مؤسـس 

بـه قـم، آن فضـای یخیـده تا حـدودی به گرمی 

گرایـد، تـا نیـل  بـه اهداف شـان، یعنـی حفـظ، 

ارتقـا و تقویـت حوزه هـای علمیـه را عملی کند. 

امـا در مسـیر صعـب، چه مرارت ها و سـختی ها 

کـه نکشـیدند، کـه حاصـل آن همـه مشـکات، 

اکنـون منفـک نبـودن روحانیـت و حوزه هـا از 

جامعـه، رسـالت حوزویـان را در بـه روزبـودن و 

آگاه بـه زمانه زیسـتن، میـدان داری و ... امـری 

واقعـی و غیـر قابـل انکار افکار بلند ایشـان باید 

دانسـت.

 از ایـن رو، بـا نگاه به سـیره عالمان تأثیرگذار 

در راسـتای تحولـی و شـأن حـوزه و روحانیـان، 

متولیـان و مسـئوالن مربـوط بـرای بازشناسـی 

آثـار وجـودی آنـان گامی مؤثر بایسـتی بردارند، 

تـا در جریـده تاریـخ تشـیع، وجـود روشـنای 

برکت افزای شـان بـرای همیشـه بدرخشـد.

با درک صحیح از فضای سیاســی 
آثــار  و  مؤســس  آیــت اهلل  زمانــه 
مخربــی و بســته بــه جــا مانــده از 
زمــان مشــروطه، ســبب انــزوای 
تبــع  بــه  و  اجتماعــی  سیاســی، 
شــده   روحانیــت  علمــی  آن هــا 
بــود، کــه بــا ورود آیــت هلل مؤســس 
تــا  یخیــده  فضــای  آن  قــم،  بــه 
حــدودی بــه گرمــی گرایــد، تــا نیــل  
حفــظ،  یعنــی  اهداف شــان،  بــه 
ارتقــا و تقویــت حوزه هــای علمیــه 

کنــد. را عملــی 
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پیشـینه دینی و مذهبی مردم ایران به ویژه 

شـهرهای مذهبـی اقتضـا می کـرد، تـا پایگاهی 

توسـط عالمـان دینـی بـرای تشـکیات دینـی 

و نشـر آموزه هـای مذهبـی ایجـاد کننـد و ایـن 

مسـئله جسـته گریخنـه و کم وبیـش در بعضی 

از شـهرها اتفاق می افتاد، ولی منسـجم، مدون 

و فراگیـر نبـود، کـه بـا کوچک تریـن تعرضـی از 

سـوی حاکمـان وقـت و بدخواهـان اعتقادی از 

هم می پاشـید. اگر چند شـهر مقدس قم از دیر 

زمـان مهـد علـم، علم آمـوزی و مرکـز تحصیـل 

مشتاقان علوم دینی بود و هیچ زمانی از حضور 

و وجـود فقهـا خالـی نبود، اما در مقطعی)بعد از 

درگذشت میرزای قمی در1231ق.( و در راستای 

دسـت یابی  در  مشـروطه خواهان  ناکامـی 

بـه حکومـت، کـه بـدان ضعـف عالم مـداری و 

علم آمـوزی می گوینـد، دچـار فتـرت و سسـتی 

شـد، که با ورود آیت اهلل مؤسـس)1301ش.( به 

قـم، حـوزه علمیـه قـم، با نگاه به سـبقه منفعل 

گذشـته و تجربـه حاصـل از حضـور ایشـان در 

مـدارس نجـف و سـامرا و ابتـکارات نوآورانه ای 

که داشـتند، توانسـتند به بازشناسـی اساسـی و 

نهادی این حوزه علمیه رونقی دوباره ببخشـند.

برجسـتگی علمی و شخصیتی این بزرگ مرد 

دانایـی بـه انـدازه ای بود که هـر عالمی، صاحب 

فضلـی و طلبـه جوانـی را کـه وارد حـوزه علمیه 

مـی شـدند، خـود را در برابـر قلـه بـا شـکوه و 

چشـمه هایی جوشـان می دیـد، کـه از دامنه آن 

فـوران مـی زد و چنـان جـذب شـکوه و زیبایـی 

شـخصیت آن بزرگـوار می گردیدنـد، کـه هیـچ 

صـدا و هیاهـوی نمی شـنیدند و مجـذوب هیچ 

فریـادی یـا خبـری نمی شـدند، جملگی چشـم، 

گوش و محو واله آن قله برافراشـته و چشـم نواز 

علـم و دانایـی مـی شـدند، کـه هـر کسـی بـه 

کفایـت گیرندگـی خویـش، از داشـته های آن 

بزرگ مـرد بهـره می  جسـت.

در آن مقطـع، کـه عالمـان و طـاب علـوم 

دینـی از رنجـوری، سسـتی و بـی سروسـامانی 

مدرسـه فیضیه به سـتوه آمده بودند و از این که 

چنیـن مدرسـه ای بـا سـابقه درخشـان، در آن 

زمـان، تبدیـل بـه شـفاخانه و یـا مسـافرخانه و 

یـا مخروبـه می دیدند، برای شـان بسـیار دردآور 

و ناراحـت کننـده بـود، کـه بعـد از خبردارشـدن 

از عزیمـت زیارتـی حضـرت آیـت اهلل حائـری 

یزدی در تحویل سـال)1300ش.( به سـوی قم و 

حضـور در حـرم حضرت فاطمـه معصومه)س(، 

شـوق و شـعفی وصف ناپذیـر بیـن اهـل علـم و 

مـردم عالم دوسـت قـم، ایجـاد شـد، کـه زمینه 

بـرای  ترغیب هـا  و  درخواسـت ها، تشـویق ها 

سـکنا گزیـدن حضـرت آیـت اهلل در قـم و رونـق 

بخشـیدن بـه حـوزه علمیه قم، تاش هـا را آغاز 

کردنـد، کـه در ایـن میـان، اثرگـذاری آیـت اهلل 

شـیخ محمدتقـی بافقـی، که دوسـتی دیرینه با 

آیت اهلل مؤسـس داشـت، غیر قابل انکار اسـت و 

در واقع پس از تأسـیس حوزه علمیه قم، شـیخ 

محمدتقـی بافقـی، برای تسـهیل امـور حوزوی 

نیز یکی از ارکان حاج شـیخ به شـمار می رفت، 

که در این راسـتا همتی مضاعف می گماشـت.

ب( عالمـان شـیعه، مدیریـت مدبرانـه در 
اسـتقرار یـک رویـش 
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عالمــان دینــی همیشــه یکــی از مهم تریــن 

ــی  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــذاران اعتق تأثیرگ

عهــده دار هدایــت عامــه در عصــر غیبــت بودنــد 

و پرچــم بــه دوش کشــیده گذشــتگان تشــیع را 

دائــم بــاال نگه داشــته و لحظــه ای بــرای حفــظ 

ــهم  ــد و س ــل نکردن ــه تعل ــد حق ــر عقای و نش

ــا  ــرافرازانه ت ــش را س ــری خوی ــری و راهب رهب

ــی  ــروعیت عین ــروز مش ــه ام ب

بخشــیدند. بــرای شناســاندن 

رســالت »حوزه هــای علمیــه و 

ــش  ــد دان ــن مه ــت«، ای روحانی

و  معنــوی  دانش پژوهــان  و 

معــارف قرآنــی، کــه در راســتای 

درون مایگــی  ذاتــی  رســالت 

خویــش، فرزانــگان تأثیرگــذار 

خویــش  دامــان  در  زیــادی 

پرورانــده و در جایــگاه رفیــع 

راهبــری  و  دینــی  رهبــری 

اجتماعــی در درازنــای عمــر بــا برکتــش معرفــی 

ــی  ــه زعیم ــی از آن هم ــه یک ــت، ک ــرده اس ک

ــم  ــیخ عبدالکری ــاج ش ــت اهلل ح ــام، آی واالمق

حائــری می باشــد، کــه بــا تجربــه مضاعــف از 

چگونگــی اداره حــوزه ســامرا، بــه دســت توانــای 

میــرزای شــیرازی بــزرگ و اندوخته هــای ذاتــی 

خویــش، بــرای اداره حــوزه علیمــه قــم، نــگاه 

ــه  ــت، ک ــی داش ــرات احیای ــردی و تغیی راهب

ایــن ســنت حســنه بــه عنایــت نیــت خالصانــه 

ایشــان، تاکنــون پابرجــا و بــا شــکفندگی ادامــه 

دارد.

بــرای دســت یابی بــه عظمــت حوزه هــا 

ــد  ــه بع ــم، ک ــاره کنی ــا اش ــظ اصالت ه و حف

از بعثــت پیامبربزرگــوار| و تثبیــت دیــن 

مبیــن اســام، کــه ناســخ و اکمــل همــه ادیــان 

الهــی بــود، برنامه هــای روح افــزا و پرفــروغ 

دیــن اســام را برپایــه دو اصــل اساســی بنیــان 

نهادنــد، کــه عبارتنــد: اصــول دیــن؛ کــه تقلیــد 

ــان  ــل و بره ــا دلی ــدارد و بایســتی ب درآن راه ن

عقلــی بــه آن هــا اعتقــاد داشــت؛ 

ــی  ــن؛ اعمال ــروع دی ــر، ف و دیگ

کــه هرمســلمانی مکّلــف بــه 

انجــام آن می باشــد و بــه صــرف 

از  تکلیــف  اعتقادداشــتن، 

ــه  ــود. پای ــاقط نمی ش ــی س آدم

ــائل  ــن مس ــه ای ــاس هم و اس

منبــع:  دو  از  برگرفتــه  نیــز 

کتاب)قــرآن( و ســنت می باشــد، 

منحصردرقول)گفتــار(،  کــه 

یــا  تقریــر  و  فعل)کــردار( 

تصویــب3 معصومــان^ اســت. 

اســام،  دیــن  فراگیرشــدن  بــا    

نیازمندی هــای اعتقــادی، معرفتــی و معنــوی 

مســلمانان بیشــتر شــد، پاســخ گویی بــه همــه 

ایــن مســتحدثات از عهــده خلفــا، کــه آشــنایی 

چندانــی بــا قوانیــن و حــدود الهــی نداشــتند، 

خــارج بــود. امــا خوانش هایــی در همــان 

ــه  ــک ب ــر و نزدی ــراد متبص ــی اف دوران از برخ

ــه  ــان از ب ــه نش ــود، ک ــوم^ ب ــان معص امام

ثمرنشســتن تأییــد اســلوب گفتــاری و رفتــاری 

ــا  ــود، کــه بعدهــا ب آن حضــرات معصــوم^ ب

تشــکیل کرســی های درس و شــاگردپروری 

عالمــان دینــی همیشــه یکــی از 
مهم تریــن تأثیرگــذاران اعتقــادی، 
عهــده دار  فرهنگــی  اجتماعــی، 
هدایــت عامــه در عصــر غیبــت 
بودنــد و پرچــم بــه دوش کشــیده 
بــاال  دائــم  را  تشــیع  گذشــتگان 
بــرای  لحظــه ای  و  نگه داشــته 
ــد حقــه تعلــل  حفــظ و نشــر عقای
نکردنــد و ســهم رهبــری و راهبــری 
خویــش را ســرافرازانه تــا بــه امــروز 

مشــروعیت عینــی بخشــیدند.
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رونــق بیشــتری یافــت، تــا از ایــن طریــق 

بتواننــد پاســخ گوی نیازهــای اعتقــادی و 

ــند.  ــردم باش ــوی م معن

واالیــی یــک بینــش پویــا و پیشــینه یــک 

واقعیــت زمانــی بــه مراحلــی از نظام هــای 

اجتماعــی می رســد، کــه بــرای پاســخ بــه 

نیازهــای فــردی و اجتماعــی روز جامعــه 

ــای  ــد و از چالش ه ــی بیاب ــش، راه کارهای خوی

ــده،  ــود آم ــه وج ــت های ب ــته و گسس ناخواس

ــی  ــه خوب نخســت، پاســخ گو باشــد و دیگــر، ب

هدایت گــری کنــد و مــردم خویــش را بــا نــگاه 

بــه ســبقه اعتقــادی مصــون نگــه دارد و تفســیر 

ــد.  ــه المحــال نکن ب

بــا چنیــن نــگاه، روزآمــدی و 

عقــب نمانــدن از مســائل زمانــه، 

از  درســتی  تبییــن  بایســتی 

حــوزه علمیــه قــم و روحانیــت، 

در حفــظ پویایــی اســامی ـ 

شــیعی داشــت، بــه گونــه ای 

کــه امــروزه رفتــار و آرای فقهــی 

و سیاســی مراجــع بزرگــوار و 

ــن  ــور و هم چنی فضــای اندیش

نحــوه مواجهــه  علمــی و عملــی 

در امــر سیاســت و حکومــت 

آنــان، مــورد پژوهــش و مداقــه 

داخلــی  مباحــث  این گونــه  عاقه منــدان 

و خارجــی اســت. در چنیــن شــرایطی اگــر 

روحانیــت امــروز، در این ورطــه نابرابری )نیازها 

و پاســخ( چنان چــه بــا مواجهــه بــه علــوم روز، 

ــور و...  احــکام و مســتحدثات، شــبهات نوظه

روزآمــد نباشــد بــه بن بســت هایی برمی خــورد 

ــده اســت. ــک و نابودکنن ــیار مهل ــه بس ک

برجســتگی دو بــال ترقــی و تکاملــی حــوزه 

و روحانیــت، یعنــی علــم و عمــل از دیــر زمــان 

ذکــر«4 
ٌ
 ال

َ
و بــا الهــام و تفســیر آیــه: »َفســئلُوا أهــل

دو مفهــوم کلیــدی )اجتهــاد و تقلیــد( در میــان 

متفکــران و عالمــان دینــی شــیعیان براســاس 

اصــل عقایــی رخ نمــا بــود، کــه همیشــه 

مــردم را در حــدود و قوانیــن الهــی و شــئونات 

بــه  روزمــره   زندگــی  فــردی  و  اجتماعــی 

ــدند و  ــر می ش ــان را هدایت گ ــان دین ش دانای

طــرف داران و مخالفــان ایــن دو مفهوم)اجتهــاد 

راســتای  در  نیــز  تقلیــد(  و 

تفهیــم اصــل رجــوع بــه دانایــان 

ــم و  ــن تفاه ــز ای ــان، ج و عالم

ــد، کــه  تک آرایــی چــاره ای ندارن

همــه  دست رســی  بپذیرنــد؛ 

احــاد مــردم بــه احــکام، منابــع، 

ــتنباط  ــی اس ــدارک و چگونگ م

ــر  ــکام امکان پذی ــتفاده اح و اس

شایســته  ازایــن رو،  نیســت. 

ــه  ــی ب ــم عقل ــق حک ــت طب اس

ــتاد و...  ــم، اس ــره، عال ــک خب ی

ــد امــت  رجــوع شــود، کــه بتوان

ــام  ــا نظ ــد، ت ــق کن ــی طری را ط

ــاس  ــی براس ــای اجتماع ــادی و کنش ه اعتق

حــدود الهــی پــا برجــا باشــد و در هیــچ برهــه ای 

ــردد. ــل نگ ــان تعطی از زم

  پـرورش چنیـن افرادی برای پاسـخ گوبودن 

بـه نیازهـای اعتقـادی و معنـوی هـر عصـر و 

و  پویــا  بینــش  یــک  واالیــی 
پیشــینه یــک واقعیــت زمانــی بــه 
مراحلــی از نظام هــای اجتماعــی 
بــه  پاســخ  بــرای  کــه  می رســد، 
نیازهــای فــردی و اجتماعــی روز 
راه کارهایــی  خویــش،  جامعــه 
بیابــد و از چالش هــای ناخواســته 
و گسســت های بــه وجــود آمــده، 
نخســت، پاســخ گو باشــد و دیگــر، 
و  کنــد  هدایت گــری  خوبــی  بــه 
مــردم خویــش را بــا نــگاه بــه ســبقه 
و  نگــه دارد  مصــون  اعتقــادی 

تفســیر بــه المحــال نکنــد.
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زمانـی یـک نـوع رویکـرد أهـّم 

َفاألهـّم بـوده، بـه گونـه ای کـه 

و  اقتضائـات  طبـق  بایسـتی 

شـرایط یـک جامعـه در دسـتور 

کار متولیـان و مسـئوالن مربوط 

باشـد. دراین بـاره برخـی از اهـل 

نظـر معتقدنـد، کـه بـاِب اجتهاد 

کـه برگرفتـه از تفکـرات تشـیع 

اسـت، بـرای همیشـه مفتـوح 

بـوده و بـا فاصله افتـادن زمـان 

ابتائـات  و  معصومـان^ 

ناخواسـته اجتماعـی خللـی در 

نـوع اجـرای حـدود و قوانیـن 

الهـی نمی باشـد، چراکه حقیقت 

اجتهـاد و اسـتنباط حکـم کـه 

یـا وصـل  و  برگردانـدن  نوعـی 

فـروع بـه اصـول دیـن و نیز صحت و سـقم دادن 

حدیـث و تشـخیص ناسـخ از منسـوخ و تقـدم 

خـاص بـر عـام و جمـع بیـن اخبـار هنـگام 

تعـارض بیـن آن هـا، یـا ترجیـح دادن آن هـا بـه 

وسـیله مرجحـات و...می باشـد، در هرعصری و 

زمانـه ای الزم و ملـزوم یک دیگرنـد، که قدمایی 

از مجتهدان)آنانی کـه در عصـر ائمـه^ بودنـد 

و آن حضـرات معصومـان^ را درک کردنـد( 

ومتأخران)کـه بعـد از غیبـت صغـرای امـام 

عصـر# تاکنـون( هسـتند، کـه َعَلم به دوشـان 

ایـن عرصه مشـترک بـدون تمایـز رأی بودند، تا 

بـا جدیـت فراتـوان ایـن میـراث گران بهـا را بـه 

بسـپارند. آینـدگان 

مقـوم،  پیشـینه ای  چنیـن  حفـظ  بـرای   

مرحـوم مؤسـس، چنـد اصـول را 

مشـی خویـش قـرار داد بـود، که 

حفـظ عقایـد مذهبـی در جامعه 

اسامی، تاش برای بقای مسیر 

فقاهـت و علم آموزی در شـرایط 

سـخت و ... را از اعـم اهدافـش 

اهتمـام  بدان هـا  و  می شـمارد 

ویـژه داشـت، کـه بعـد از ورود 

و اسـتقرار آیـت اهلل سیدحسـین 

قـم)1323ش.(  بـه  بروجـردی 

تدریـس پرمایـه ای را آغازیـد و 

در امـر شـاگردپروری نیـز بسـیار 

موفـق بودنـد، بـه طـوری کـه در 

پایـان عمر شریف شـان بر شـمار 

اسـتادان خارجـه فقـه و اصـول 

حـوزه علمیـه قـم افـزوده شـد.

آیـت اهلل  شـاگردان  انقابـی  تفکـر  انعقـاد 

بروجردی و حاصل نگاه ایشـان به فقه سیاسـی، 

رشـد و گسـترش اندیشـه های انقاب اسامی، 

در همـان زمـان بسـته شـد و اسـتمرار همـان 

آرمان هـا در انقـاب اسـامی ظهـور پیـدا کـرد، 

کـه در جهـان جایـگاه حـوزه علمیـه قـم را ارتقا 

داد، به گونـه ای کـه در حـال حاضـر، بسـیاری از 

کشـورهای دیگـر بـرای تحصیـل علـوم دینی به 

قـم می آینـد. در طـول این سـال ها متمـادی 

حـوزه قـم همواره در بطن حوادث و رویدادهای 

سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـوده اسـت.

بعد گذشت صدسال از تأسیس حوزه علمیه 

قـم و نقش آفرینـی آن در عرصه هـای گوناگـون 

سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی و بین المللـی به 

باِب اجتهاد که برگرفته از تفکرات 
همیشــه  بــرای  اســت،  تشــیع 
ــادن  ــا فاصله افت ــوده و ب مفتــوح ب
زمــان معصومــان^ و ابتائــات 
خللــی  اجتماعــی  ناخواســته 
در نــوع اجــرای حــدود و قوانیــن 
کــه حقیقــت  الهــی نمی باشــد، چرا
کــه  حکــم  اســتنباط  و  اجتهــاد 
نوعــی برگردانــدن و یــا وصــل فــروع 
بــه اصــول دیــن و نیــز صحــت و 
ســقم دادن حدیــث و تشــخیص 
ناســخ از منســوخ و تقــدم خــاص 
اخبــار  بیــن  جمــع  و  عــام  بــر 
یــا  آن هــا،  بیــن  تعــارض  هنــگام 
وســیله  بــه  آن هــا  ترجیــح دادن 

و...می باشــد. مرجحــات 
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نظـر می رسـد، اکنـون حـوزه علمیه بـرای انجام 

وظیفـه خویـش کـه احیـای دیـن، آموزه هـای 

اسـامی و نیز حمایت معنوی و علمی از نظام 

جمهـوری اسـامی کاری بـس 

دشـور در پیـش دارد و بـه ویـژه 

کـه اآلن برخـی از درون حوزویان 

قلم بدسـتان  جسـته گریخته  و 

جدایـی  شـعار  برون حـوزوی 

دین از سیاسـت را سـر می دهند، 

لحظـه ای نبایسـت در این بـاره 

غفلـت جسـت.

گـذار  زمان)غیبـت  از  پـس 

صغـرا( تاکنـون، شـخصیت های 

شـیعیان  از  بزرگـی  علمـی 

برخاسـتند و زعامت و سرپرستی 

عالـم تشـیع را بـا شایسـتگی به 

عهـده گرفتنـد و کتاب ها و آثاری گران سـنگ از 

خـود باقـی گذاشـتند، که چـراغ راه شـیعیان تا 

امـروز بـوده اسـت. از قرن چهـارم هجری)300-

محمدبن یعقـوب  ثقة االسـام   )400

قـرن  تاکنـون  کـه  کلینی)متوفـای329(، 

چهاردهم هجری هسـتیم، سـکان داری هدایت 

جامعـه اسـامی ـ شـیعی بـه دسـت فقهـای 

بزرگوار و علمای اعام بوده اسـت، این چشـمه 

همیشـه جوشـان عالـم تشـیع در هیـچ زمانـی 

بـه فتـرت نرسـیده، بلکـه روزبـه روز پررونق تـر 

جوامـع شـیعی را از داشته های شـان سـیراب 

می کننـد، که نشـئات این همه بـرکات برگرفته 

از معـارف و علومـی دینـی پیشـنیان اسـت، که 

دانشـمندان اسـامی و عالمـا دینـی بـی ادعا و 

مخلـص در دارالعلوم اسـامی، مـدارس علمی، 

حوزه هـای علمیـه و... بـا تـاش زیاد و بی وقفه  

بدان مبادرت می ورزیدند، تا به دسـت آیندگان 

برسـانند و ایـن مسـیر پـر تأللـؤ 

هم چنـان بی وقفـه ادامـه دارد... 

 و با الهام از سخن امام صادق

کـه می فرمایـی: 

َو   
ً
ِسـراجا کانـوا   

ً
َقومـا »َرِحـم اهّلُل 

 ِالينـا ِبأعماهِلـِم َو 
ُ
کانـوا ُدعـاۀ  ،

ً
ِمنـارا

ـم...؛5 طاَقَتِ َمهـوِد 
خداونـد مردمی را رحمت کند 

کـه نظیـر چراغ فروزان و مشـعل 

را روشـن  راه دیگـران   سـوزان، 

سـاختند، و بـا کـردار خویـش، 

مـردم را بـه راه مـا فراخواندنـد، 

و بـا تمـام تـوان و قـدرت عملـی 

خـود حـق را می شناسـانند... .«

 آن گونه در تاریخ به فراوانی مشـهود اسـت، 

نخسـتین حـوزه ای کـه در اسـام شـکل گرفـت 

و اسـتاد و شـاگرد در آنـان بـه معنـای واقعـی 

رخ نمـود، حـوزه دو شـهر بـزرگ و مهـم جهـان 

اسـام مکـه و مدینـه بـود. حوزه مدینـه پس از 

پیامبربزرگواراسـام، مرکزیـت خـود را حفـظ 

کـرد و تـا عصرامـام باقر و امام صادق، به اوج 

رونق خود رسـید؛ به گونه ای که چندهزارشـاگرد 

تربیـت کردنـد و بـرای اشـاعه معـارف اسـامی 

و فرهنـگ نـاب محمـدی، بـا بهره منـدی از: 

نقـاط  دورتریـن  بـه  الّرسـول«6  منـاُء 
ُ
أ »الُفقهـاُء 

جهـان می فرسـتادند. 

بعد از دو حوزه یادشده، حوزه های کوفه و قم نیز 

گردان  انعقــاد تفکــر انقابــی شــا
آیــت اهلل بروجــردی و حاصــل نگاه 
ایشــان بــه فقــه سیاســی، رشــد و 
انقــاب  اندیشــه های  گســترش 
اســامی، در همــان زمــان بســته 
شــد و اســتمرار همــان آرمان هــا 
در انقــاب اســامی ظهــور پیــدا 
کــرد، کــه در جهــان جایــگاه حــوزه 
علمیــه قــم را ارتقــا داد، به گونــه ای 
کــه در حــال حاضــر، بســیاری از 
کشــورهای دیگــر بــرای تحصیــل 

علــوم دینــی بــه قــم می آینــد.
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براسـاس آنچـه در دسـت اسـت، از رونـق خوبی 

برخورداربودنـد، تـا این که با مهاجرت اشـعریان 

شـیعی در قرن دوم به شـهرقم، قم نیز به یکی 

مذهـب  شـیعه  مسلمان نشـین  شـهرهای  از 

پاگرفـت و جلسـات درس و بحـث بـا حضـور 

 برخـی از محدثـان عاقه منـد بـه معصومـان

ایجاد شـد. 

حوزه هـای دیگـری نظیـر حـوزه بغـداد، کـه 

حضـور برخـی از امامـان شـیعه و فعالیت نّواب 

امام دوازدهم، در بغداد عامل اصلی تشکیل 

کانون هـای مباحـث علمی شـد. یا حـوزه نجف 

اشـرف، کـه برخـی معتقدنـد که پیـش از آمدن 

شـیخ طوسـی، در نجف حلقه های درس و بحث 

در جـوار مرقـد امیرمؤمنان علـی، برگزاربود و 

حـوزه نجـف بدین ترتیـب شـکل گرفـت. درباره 

حوزه هایی مانند حّله، اصفهان، خراسان و...که 

عمـده آن هـا با سـفرهای اجبـاری و یا اختیاری 

و گاهـی بـا تبعیـد و فشـارهای حاکمـان، بـا 

برپایـی حلقـات درسـی عالمـان دینی تأسـیس 

شـده اند، کـه نشـان از یـک تحـول اساسـی در 

نظـام تعلیمی مذهب شـیعه شـد.

آیـت اهلل  حضـرت  پیشـنه ای،  چنیـن  بـا 

حائـری بـا چنـد شـاخصه در تـداوم و حفظ آثار 

شـیعی، اقدام هایی اساسـی را در پویایی حوزه 

علمیـه رقـم زدنـد، کـه چنـد نمونه را بـه اجمال 

برمی شـماریم:

الـف( نظـم دادن بـه وضیعیـت طـاب علوم 
ینی؛ د

ب( مدیریت)تثبیـت مدیریت متمرکز) قایم 
به شـخص بودن(؛

ج( گزینش دقیق طاب علوم دینی؛
بـرای  فقـه  ابـواب  شـدن  تخصصـی  د( 

مسـتحدثات؛ بـه  پاسـخ گویی 

هــ( آمـوزش زبـان خارجـی، اقل کـم دو زبان 
بـرای بـرون تبلیغـی طاب.

قوانیـن  و  تغییـرات  از  دیگـری  مـوارد  و 

می طلبـد. دیگـری  مجـال  کـه  درون نهـادی، 

در  زمان آگاهـی  و  مؤسـس  آیـت اهلل  ج( 
حوزه هـا پیشـرانی 

نـوع  در  مؤسـس،  آیـت اهلل  زمان آگاهـی 

تحـوالت اجرایـی ـ مدیریتـی، تدریـس زبـان 

خارجـی بـرای طـاب جـوان و تخصصی نمودن 

مؤســس،  آیــت اهلل  گاهــی  زمان آ
ـ  اجرایــی  تحــوالت  نــوع  در 
مدیریتــی، تدریــس زبــان خارجــی 
بــرای طــاب جــوان و تخصصــی 
نمــودن بعضــی از دروس حــوزوی 
جوامــع  نظرگرفتــن،  در  بــا  کــه 
اســامی و دین محــوری جامعــه 
کــه تــاش  اســامی همــراه بــود، 
درســت  ترویــج  بــا  مضاعــف، 
و  معــارف  صحیــح  انتقــال  و 
ــاط  ــا نق ــه اقص ــی ب ــای دین آموزه ه
را  علمیــه  حوزه هــای  اســامی، 
آموزشــی  ـ  مذهبــی  نهــادی  بــه 
فعــال در قــم تبدیــل کردنــد، تــا بــا 
آموختــن،  بــرای  افــرادی  جــذب 
آموخته هــای  ترویــج  و  تربیــت 
خویــش، بــا علــوم روز آشــنا شــده، 
و  دینــی  مســائل  پاســخ گوی  تــا 
نقــد نقــادان و هم چنیــن شــبهات 

برآینــد. کان  شــکا
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بعضـی از دروس حـوزوی کـه بـا در نظرگرفتـن، 

جوامع اسـامی و دین محوری جامعه اسـامی 

همراه بود، که تاش مضاعف، با ترویج درسـت 

و انتقـال صحیـح معـارف و آموزه هـای دینی به 

اقصـا نقـاط اسـامی، حوزه هـای علمیـه را بـه 

نهـادی مذهبـیـ  آموزشـی فعـال در قـم تبدیل 

کردند، تا با جذب افرادی برای آموختن، تربیت 

و ترویج آموخته های خویش، با علوم روز آشنا 

شـده، تا پاسـخ گوی مسـائل دینی و نقد نقادان 

و هم چنیـن شـبهات شـکاکان برآیند.

ــان  ــد از امام ــز از دوره بع ــوع مراک ــن ن  ای

شــیعه و در درازنــای زمــان بــه مقتضیــات 

کــه  یافــت،  گســترش  زمانــه  شــرایط  و 

نجــف  بغــداد،  قــم،  می تــوان حوزه هــای 

ــه، اصفهــان، خراســان و...  اشــرف، ســامرا، حّل

را ازمهم تریــن آن هــا نــام بــرد. علم آمــوزی 

متــداول در این گونــه مراکــز دینــی در راســتای 

ــرآن،  ــی از ق ــای دین ــتنباط آموزه ه ــم و اس فه

حدیــث و ســنت نهادینــه شــده، کــه بایســتی 

ــه  ــول ک ــه و اص ــرب، فق ــات ع از دروس ادبی

از اصلی تریــن دروس تعّلمــی یــک شــخص 

حــوزوی اســت، الزامــًا بایســتی بیامــوزد و طبق 

نبيــاء؛7 عالمــان  مــاُء َوَرثــۀ ال
َ
بشــارت: »إّن الُعل

بتواننــد پیامبرگونــه  وارثــان پیامبراننــد.« 

در میــان مــردم بــه هدایت گــری بپردازنــد 

و در این بــاره، می نویســند: »شــخصی کــه 

وارد حــوزه روحانیــت اســام بــه خصــوص 

روحانیــت شــیعه می شــود، وارد جریــان انبیــا 

می شــود و خــود وارث جریــان انبیایــی تاریــخ 

ــر  ــه پیامب ــران ب ــی کــه از پیامب اســت و جریان

 مــا رســیده اســت و از پیامبــر اکــرم اکــرم

ــای  ــه علم ــان ب ــن و از آن ــه طاهری ــه ائم ب

عاملیــن.«8 

   حــوزه علمیــه در همــه دوران و بــه ویــژه از 

زمــان آیــت اهلل مؤســس دارای نظــم و برنامــه 

منظم تــری در پرداخت هــا بــه طــاب پیــدا 

ــازمان های  ــر خــاف تشــکیات و س ــرد و ب ک

روحانیــت مســیحی، یهــودی و ... بــدون کمک 

دولتــی یــا تأمیــن کمــک اجبــاری افــراد، فقــط 

بــا وجوهــات شــرعیـ  کــه طبــق دســتور شــرع، 

ــد  مــردم متدیــن  بــه مراجــع دینــی می پردازن

ـ اداره می شــود و طــاب نیــز در حوزه هــای 

علمیــه، ضمــن فراگیــری علــوم متــداول 

مؤلفه هــای  از  کــه  تهذیــب  بــه  حــوزوی 

برجســته شــخصیتی و ساختاری شــان اســت، 

اهمیــت ویــژه داده انــد، بــه گونــه ای که اســاتید 

در کنــار مباحــث آموزشــی، بــرای پــرورش 

اخاقــی شــاگردان تــاش می کنند و شــاگردان 

طــاب نیــز در حوزه هــای علمیــه، 
گیــری علــوم متــداول  ضمــن فرا
از  کــه  تهذیــب  بــه  حــوزوی 
مؤلفه هــای برجســته شــخصیتی 
و ساختاری شــان اســت، اهمیــت 
کــه  گونــه ای  بــه  داده انــد،  ویــژه 
اســاتید در کنار مباحث آموزشــی، 
گردان  بــرای پــرورش اخاقــی شــا
گردان نیــز بــا  تــاش می کننــد و شــا
تأثیرپذیــری از رفتارهــا وگفتارهای 
اســاتید خویــش بــه خودســازی 
ردای  و  می شــوند  عاقه منــد 
تهذیــب را بــه دوش می گیرنــد. 
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ــای  ــا وگفتاره ــری از رفتاره ــا تأثیرپذی ــز ب نی

اســاتید خویــش بــه خودســازی 

ردای  و  می شــوند  عاقه منــد 

تهذیــب را بــه دوش می گیرنــد. 

ــی  ــا گاه ــوع برنامه ه ــن ن ای

از اوقــات تبدیــل بــه یــک درس 

اخاقــی  وکاســیک  رســمی 

تبدیــل می شــود کــه بعضــی از 

مــدارس بــا یــک برنامــه مــدّون 

بــه آن می پردازنــد و زی طلبگــی 

را در دوران ابتدایــی تحصیــل 

آن چنــان بــرای طــاب ملکــه 

می کننــد، کــه بخشــی جــدا 

نشــده از هویــت طلبگــی و روحانیــت را بــدان 

می ســنجند، کــه برخــی ار اســاتید در ایــن بــاره 

ــازی  ــد و شخصیت س ــردی دارن ــات کارب نظری

طــاب علــوم دینــی را پایــه علم آمــوزی در 

حوزه هــای علمیــه می داننــد و می نویســند: 

»...نگویــد مــا علــی نمی شــویم. کســی 

نمی خواهــد شــما علــی شــوید، امــا اثــری 

ــون  ــید، چ ــته باش ــد داش ــباهتی از او بای و ش

دنبالــه صنفــی او هســتید و ادامــه جریانــی کــه 

ــر  ــرار داشــته اســت. اگ ــان ق ــز درآن جری او نی

 ــی ــه عل ــباهتی و کاری ب ــری و ش ــچ اث هی

و امــام جعفــر صــادق نداشــته باشــید و 

نخواهیــد ایــن شــباهت را در خــود ایجــاد 

کنیــد، راه بــاز اســت، آدمــی مــی رود وکاســب 

ــه شــود... و  ــه طلب ــدارد ک می شــود و داعــی ن

شــمای طلبــه هــم بایــد بــه اصــل خودســازی 

ــه  ــدازه ک ــر ان ــه ه ــی و ب ــد باش ــی معتق روح

ممکــن اســت باطــن خــود را بســازی تــا 

ــام  ــورت ن ــه ص ــه ک همین گون

شــهرت، عالمــی و آیۀ اللهــی، 

ــم  ــز عال ــن نی ــل و باط ــه عم ب

و نشــانه خــدا و یــادآور خــدا 
ــی.«9  باش

ــا چنیــن رویکــرد تأکیــدی  ب

مؤســس،  آیــت اهلل  زمــان  در 

خیلــی  قــم،  علمیــه  حــوزه 

ســریع جایــگاه علمــی خــود 

را پیــدا کــرد و کانــون توجــه 

علمــای بــزرگ، اهــل علــم و 

داخــل  بلنداندیــش  مــردان 

ــر  ــزون ب ــه اف ــت، ک ــرار گرف ــارج کشــور ق و خ

ــی از سراســر  هجــرت بســیاری از عالمــان دین

کشــور بــه قــم، بــر رونق افزایــی آن افزودنــد و 

ــاش حــاج شــیخ و همراهــان دل ســوز،  ــا ت ب

ــت. ــس گرف ــودش را بازپ ــی خ ــت علم مرکزی

ــد از  ــوزه، بع ــینه ج ــظ پیش ــن، حف بنابرای

ــاکردان  ــط ش ــس، توس ــت اهلل مؤس ــت آی رحل

آن مرحــوم ادامــه یافــت، کــه عنــوان مراجــع 

ثــاث بــرای بــار دوم، بعد از درگذشــت مؤســس 

حــوزه علمیــه قــم)9 بهمــن 1315ش.( شــهرت 

یافــت. در ایــن دوره عنــوان مراجــع ثــاث برای 

ســه تــن از مراجــع وقــت شــیعه در قــم بــه کار 

ــت  ــور مرجعی ــتر در ام ــه بیش ــد، ک ــه ش گرفت

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــظ ح ــرعی و حف ــنتی، ش س

ــد از:  ــارت بودن ــه عب ــد، ک ــکاری می کردن هم

ســیدمحمدتقی خوانســاری، ســید صدرالدیــن 

صــدر و ســیدمحمد حجــت کــوه کمــره ای، طــی 

و  عنایــت  بــا   خمینــی امــام 
سیاســی  گی هــای  ویژ شــناخت 
و میــدان داری آیــت اهلل مؤســس 
داشــتند، یــک جملــه ای بســیار 
دارد،  این بــاره  در  زیبــا  و  نــادر 
شــیخ  حــاج  مرحــوم  گــر  »ا کــه 
حاضــر  حــال  در  )عبدالکریــم( 
انجــام  را  کاری  بودنــد،  زنــده 
می دادنــد کــه مــن انجــام داده ام 
و تأســیس حــوزه علمیــه کمتــر از 
تأســیس جمهــوری اســامی در 

نبــود.« ایــران 
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هشت ســال یعنــی از)1315ش. ـ1323ش.( 

ــکاری مشــترک در سرپرســتی  ــر هم ــزون ب اف

حــوزه علمیــه قــم، هــر یــک، مقــام فتــوا نیــز 

ــا ورود  ــه ب ــوزه علمی ــتی ح ــتند. سرپرس داش

ــل  ــه وی منتق ــم ب ــه ق ــردی ب ــت اهلل بروج آی
ــد.10 ــری می طلب ــتار دیگ ــه نوش ــد، ک ش

د( منش سیاسی و اوضاع زمانه
امــام خمینــی بــا عنایــت و شــناخت 

ویژگی هــای سیاســی و میــدان داری آیــت اهلل 

مؤســس داشــتند، یــک جملــه ای بســیار نــادر 

و زیبــا در این بــاره دارد، کــه »اگــر مرحــوم 

حــاج شــیخ )عبدالکریــم( در حــال حاضــر 

زنــده بودنــد، کاری را انجــام می دادنــد کــه 

ــه  ــوزه علمی ــام داده ام و تأســیس ح ــن انج م

کمتــر از تأســیس جمهــوری اســامی در ایــران 
ــود.«11 نب

بازشناســی از نقــش حوزه هــا و روحانیــت، 

در حفــظ و اقتــدار اســام و تشــیع و هم چنیــن 

در ریشــه های ضــد دیکتاتــوری و انقاب هــای 

بــی فــروغ و شکســت خورده گذشــتگان چنیــن 

می فهمانــد، کــه رشــد اندیشــه سیاســی و 

ــه،  ــای علمی ــی حوزه ه ــات زمان درک مقتضی

در تحقــق و اهــداف انقاب هــا، اگــر چــه 

ــه جرئــت  ــوده، ب ــوم حــوزوی ب ــا عل ــراز ب هم ت

ــوده اســت،  ــر از آن نب ــی اســت کــه کمت گفتن

روحانیــت،  و  علمیــه  حوزه هــای  چراکــه 

سرنوشــت  در  مهمــی  تأثیرهــای  همــواره 

سیاســیـ  اجتماعــی مــردم ایــران داشــته اند. 

ایــن اثرگــذاری از چنــد ســده گذشــته به ویــژه 

از زمــان صفویــه و بــا مهاجــرت گــروه زیــادی 

ــاز و در  ــران آغ ــه ای ــزرگ شــیعه ب ــای ب از علم

برهه هایــی نظیــر انقــاب مشــروطه، تأســیس 

نهضــت ملی شــدن  و  قــم  علمیــه  حــوزه 

نفــت.... آن تأثیرگــذاری را می تــوان دیــد.

پنجاه ســال  حــدود  کــه  شــرایطی  در    

ــام  ــه اهتم ــم، ب ــه ق ــوزه علمی ــیس ح از تأس

ــت،  ــزدی می گذش ــری ی ــة اهلل حائ ــوم آی مرح

انقــاب اســامی ایــران اتفــاق افتــاد، بــه 

گونــه ای کــه نقــش حوزه هــای علمیــه و 

ــث  ــا مباح ــری، ب ــة اهلل حائ ــدگان آی تربیت ش

نظــری کــه داشــتند گام بــه گام بــه نــوع 

حکومــت داری می اندیشــدند و در چگونگــی 

بــزرگ علمــای  حفــظ و توســعه میــراث 

گذشــته و ایجــاد وحــدت و مرکزیــت نیرومنــد 

ــر رژیــم ستم شــاهی از برجســتگی های  در براب

ــه شــمار  ــه ب ــوزه علمی ــی ح ــی و تعّلم تعلیم

می آیــد، کــه از دوره کوتــاه بازســازی توانســتند 

بــا گرایش هــا و ســایق گوناگــون دژی محکــم 

در برابــر توطئه هــای حکومــت شــاهی باشــند 

ــا  ــان را ب ــی آن ــه های تفرقه افکن ــه نقش و هم

ــک  ــردم را در ی ــد و م ــر آب کنن ــن گری ب روش

ــا  ــم و ناعدالتــی رژیــم ب صــف واحــد ضــد ظل

ــازند... . ــراه س ــود هم خ

ــواهد  ــق ش ــری طب ــة اهلل حائ ــه آی ــا این ک ب

و بــرای حفــظ مصالــح اســام، شــیعه و 

حــوزه جدیدالتأســیس، خیلــی در سیاســت 

ــان  ــای رضاخ ــا کج خلقی ه ــرد و ب ــت نک دخال

ــبب  ــه س ــر ب ــد و در آخ ــار آم ــدودی کن ــا ح ت

همیــن نامایمــات و فشــارهای دولــت وقــت 
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بــه ایشــان و طــاب بــرای بعضــی از جریانــات 

ناخواســته، رحلــت نمودنــد... .

امــا اثرگــذاری ایشــان و نــوع نــگاه بــه 

روحانیــت  و  حــوزه  آینــده 

بــه  واقعیت ســنجی  و 

ظرفیت هــای بــاالی آشــکار و 

پنهــان موجــود در حوزه هــا و 

ــه  ــت ک ــزی اس ــت، چی روحانی

همــگان بــه ایــن موضــوع مقّرند 

ــوه نیروهــای  ــت بالق و موجودی

رســالت  فعــال،  و  خــاق 

را  توانایــی  ایــن  بهره منــدی 

گوناگــون  گروه هــای  بــرای 

ــار گذشــتگان و چــراغ  حفــظ آث

پــر فــروغ آینــده دو چنــدان می کنــد، بــا تأکیــد 

ــه این کــه »حوزه هــای علمیــه و روحانیــت«  ب

ــا  ــن عرصــه باشــند، ت بایســتی پیشــگامان ای

چــراغ راهــی بــرای آینــدگان بیفروزنــد. بــا 

دورگردانــی خواســته یــا ناخواســته از نگرانــی 

ــا  ــد و ی ــزوا خزیدن ــه ان ــه گوش ــه ب ــی ک برخ

ــد و  ــان دارن ــم و بی ــه دســتی در قل کســانی ک

ــازی  ــه را چالش س ــی جامع ــه نظریات ــا نکت ب

می کننــد و طبــق روشــن فکری بــه دســت 

گرفته انــد و بــا عجــز و انابــه ناکارآمــدی 

حکومــت دینــی و جدایــی »دیــن از سیاســت« 

را زمزمــه و ســرمی دهند و بــا شــبهاتی هدایــت 

ــا سیاســت و  ــت ب ــن روحانی ــه بی شــده فاصل

مــردم ایجــاد کننــد بایســتی پاســخ درخــور داد، 

کــه کم و بیــش در هــر زمانــی چنیــن جریاناتــی 

اســت و امــام خمینــی در این بــاره و حفــظ 

ترویــج  اســام نــاب و بــه نوعــی رســالت 

یــادآور  بــا هشــدار  را  روحانیــت متعهــد 

ــرب زده  ــر غ ــد نف ــال چن ــود: »... از جنج می ش

و سرســپرده نوکرهــای اســتعمار 

هــراس بــه خــود را ندهیــد. 

اســام را بــه مــردم معرفــی 

ــور  ــوان تص ــل ج ــا نس ــد ت کنی

ــه  ــا در گوش ــه آخونده ــد ک نکن

نجــف یــا قــم دارنــد احــکام 

حیــض و نفــاس می خواننــد 

وکار بــه سیاســت ندارنــد، و بایــد 

دیانــت از سیاســت جــدا باشــد. 

این کــه دیانــت بایــد از سیاســت 

جــدا باشــد و علمــای اســام در 

ــد،  ــت نکنن ــی دخال ــی و سیاس ــور اجتماع ام

اســتعمارگران گفتــه و شــایع کرده انــد. ایــن را 

بی دین هــا می گوینــد، مگــر زمــان پیغمبــر 

اکــرم، سیاســت از دیانــت جــدا بــود؟ مگــر در 

آن دوره، عــده ای روحانــی بودنــد و عــده دیگــر 

زمامــدار؟«12  و  سیاســت مدار 

  نتیجه
سیاســیان،  اندیشــوران،  همــه 

جامعه شناســان و... بــه ایــن باورنــد کــه 

ــود پــاک »حوزه هــا  نظــام اســامی ایــران مول

در  اســت.  اخیــر  صدســال  روحانیــت«  و 

ــر  ــده اگ ــب یادش ــادآوری مطال ــا ی ــاره، ب این ب

در  علمیــه  حوزه هــای  راهبــردی  مواضــع 

ــوق  ــی، حق ــت اجتماع ــت، عدال ــال حکوم قب

شــهروندی و... روشــن نشــود و میــراث فکــری، 

از نــگاه مرحــوم آیــت اهلل مؤســس 
حوزویــان   ،خمینــی امــام  و 
بایســتی بــا حفــظ اصالــت و نقــش 
ل مشــکات 

ّ
ذاتــی خویــش حــا

همــه  در  و  باشــند  جامعــه 
عرصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی،  تقریبــی،  سیاســی، 
و  نظریه پــرداز  و...  بین المللــی 
و  باشــند  هدایت گــر  میــدان دار 
معضــات جامعــه اســامی را بــا 

کننــد. تدابیــر ارائــه طریــق 



14
01

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
   

هم 
فد

و ه
هم 

زد
شان

ره 
شما

139
فرهنگــی و معرفتــی حوزه هــا و روحانیــت 

ــوان پشــتوانه مذهــب تشــیع،  ــه عن ــل ب اصی

حل وفصــل نشــود و در ســر لوحــه امــور 

حوزویــان قــرار نگیــرد، هــم مــردم و متعاقــب 

ــد دیــد،  ــی خواهن ــران بزرگ ــا خس آن حوزه ه

کــه قطع به یقیــن قابــل جبــران نمی باشــد. 

اگــر دیگربــار پیونــده میــان حــوزه و حکومــت 

ــی  ــواب برخ ــای ناص ــردد، زمزمه ه ــق نگ عمی

ــه حکومــت داری،  ــد حــوزه چــه ب کــه معتقدن

کــه امــروز بــه گــوش می رســد، زمینــه را 

ــن  ــی »دی ــوم جدای ــوای ش ــن ن ــرای پاگرفت ب

ــی خواهــد داشــت. همــان  از سیاســت«، در پ

افــکار غلطــی کــه ســالیان ســال در حوزه هــای 

علمیــه و روحانیــت را بــه انــزوا رنجــور کشــاند 

و مصلحــان اســامی را بــه مســلخ متحجــران 

و تنگ نظــران گرفتــار کردنــد.

در  روحانیــت  و  علمیــه  حوزه هــای 

مکتــب آیــت اهلل مؤســس یــک جریان ســاز 

و مغــز متفکــر و آینــده نظامــات اســامی 

ــتی در  ــا بایس ــظ اصالت ه ــا حف ــه ب ــد، ک بودن

حفــظ رســالت های خویــش پــای فشــاریم 

و نیازهــای اعتقــادی، فرهنگــی و معرفتــی 

حکومت هــا را تأمیــن کنیــم و چالش هــا 

و موانــع را بنمایانیــم، تــا شــاید وضعیــت 

فتــرت و بی تحرکــی کان حوزه هــا نباشــیم 

و طبــق  رهنمــون بــزرگان تشــیع گامــی مؤثــر 

در حکومت ســازی برداریــم. حکومتــی کــه 

همخوانــی بــا آموزه هــای حقیقــی اســام، 

ــه  معیارهــای اصیــل شــیعه و ریشــه در مدین

ــد.  ــته باش ــه داش فاضل

ــی  ــا زندگان ــه ب ــاس، ک ــه حس ــن بره در ای

ــذار،  ــان تأثیرگ ــی عالم ــه های سیاس و اندیش

ژرف اندیــش و آیند ه نگــر فاصلــه چندانــی 

پیشــینه  بــا  اعتقــاد  هــم  امــا  نداریــم، 

ــان در شــاخصه »حــوزه  تکلیفــی و تقریــری آن

و روحانیــت« را می تــوان میــدان دار نمــود؛ 

ــزوی و  ــان من ــی از روحانی ــاید، برخ ــه ش گرچ

ــه  ــرک، ک ــان بی تح ــد و کوتاه اندیش ــی تعه ب

گرفتــار انجمــاد فکــری هســتند، بــر آن باشــند 

کــه حــوزه را از سیاســت و حکومــت دور نگــه 

ــان  ــه ای می ــش، رابط ــدار خوی ــه پن ــد و ب دارن

ایــن دو نباشــد و سرنوشــت و عمل کــرد آینــده 

ایــن دو را از یک دیگــر جــدا بپندارنــد، ولــی نــه 

ــود.  ــد ب ــن خواه ــه چنی ــوده و ن ــن ب چنی

و  مؤســس  آیــت اهلل  مرحــوم  نــگاه  از 

امــام خمینــی، حوزویــان بایســتی بــا 

خویــش  ذاتــی  نقــش  و  اصالــت  حفــظ 

ــه  ــند و در هم ــه باش ــکات جامع ــّال مش ح

عرصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، 

و...  بین المللــی  اقتصــادی،  تقریبــی، 

ــند و  ــر باش ــدان دار هدایت گ ــرداز و می نظریه پ

معضــات جامعــه اســامی را بــا تدابیــر ارائــه 

ــا  ــهیدمطهری ب ــه ش ــب ک ــد. جال ــق کنن طری

یــک نظریــه جامع شناســی بــه تاش هــای 

حوزویــان و روحانیــت، پیشــینه فعالیت هــای 

آنــان را در مبــارزه بــا حکومــت طاغــوت  و عــدم 

ــی  ــدار و توانای ــت پای ــه حکوم ــی ب دست رس

اقــدام و حفــظ آن بــه نقــد می کشــد و بــه 

روحانیــت انقابــی می تــازد کــه: »انقــاب 

ایــران بــا پایمــردی روحانیــت شــیعه بــه ثمــر 
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رســید، امــا روحانیــت، از ثمــره آن بهره بــرداری 

می بینیــم.  امــروز  را  نتیجــه اش  و  نکــرد 

مشــروطیت ایــران را روحانیــت بــه ثمــر 

رســانید، امــا آن را ادامــه نــداد و بهــره وری نکــرد 

ــوری  ــک دیکتات ــه ی ــی نکشــید ک ــذا طول و له

خشــن روی کار آمــد و از مشــروطیت جــز نامــی 

باقــی نمانــد، بلکــه تدریجــًا در مــردم ســوءظن 

ــه وجــود آمــد کــه اساســًا رزیــم اســتبداد از  ب

مشــروطه بهتــر اســت... اکنــون ایــن نگــرش در 

مــردم هوشــمند بــه وجــود آمــده کــه آیــا بــاز 

هــم روحانیــت کار خــود را نیمه تمــام خواهــد 
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