
 دینی باورهای گرایی روحانیت در تضعیف نقش جناح

 *محمدکاظم کریمی

چکیده
های گونـاگونی در تقویـت و  هسـتند و عوامـل و زمینـهترین بخـ، محتـوایی دیـن  باورها مهم

های سیاسی  گرایی به معنی وابستگی به عالیق و تمایالت جنا، تضعیف آنها نق، دارند. جنا،
شـدن   هایی است که در نظام جمهـوری اسـالمی بـه دلیـل گـرای، بـه سیاسی کشور، از پدیده

نیون بـوده اسـت و بـه دلیـل نقـ، ویـژه روحـامضاعف جامعه، مبتالبه اغلب اقشار جامعه بـه
هـای اعتقـادی و اخالقـی جامعـه، تـأسیر بسـزایی در تغییـر و تضـعیف  الگویی آنان در گرای،

گرایی روحـانیون،  شناسـی جنـا، کند. نوشتار حاضر با هدف آسیب باورهای دینی افراد ایفا می
گـونگی اسرگـذاری کوشیده است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به میراث دینـی، چ

این پدیده و پیامدهای آن بر تضعیف باورهای دینی اعضای جامعـه را گوشـزد نمایـد. ارزیـابی 
کم بـه دلیـل داشـتن پیامـدهایی ماننـد کـاه،  گرایی روحانیت دست نهایی آن است که جنا،

ز  های رقیب، تنـ اعتماد به روحانیت، رواج تساهل و تسامح در امر دینداری، گرای، به اندیشه
تواند بر باورهـای دینـی اقشـار  متقابل، می طرد و پذیری تحمل کاه، های دینی و منزلت آموزه

 .گوناگون جامعه تأسیر منفی برجای گذارد

هاکلیدواژه
 .گرایی، دینداری، باورهای دینی روحانیت، سیاست، جنا،

                                                           
 mk.karimi@isca.ac.ir  پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 1389 سال اول، شماره اول، زمستان 
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مقدمه

اگونی بـوده، بـی، از همـه در های گونـ وقوع انقالب اسالمی ایران هرچند متأسر از عوامل و زمینه
هـای مـردم، آنـان را در  بخشی به توده مبانی فکری روحانیت شیعه ریشه داشته است که با آگاهی

های مردمـی و ایجـاد بسـترهای الزم بـرای  خلق این رویداد بزرگ راغب ساختند. تکیه بر حرکت
انقالب اسـالمی بـه  هایهای سیاسی از ویژگی حضور پررنگ قشرهای گوناگون مردم در فعالیت

رود. بـر همـین اسـاا، یکـی از پیامـدهای انقـالب اسـالمی،  رهبری روحانیت بـه شـمار مـی
ها و اهداف انقالب بوده است و روحانیـت  های سیاسی متأسر از آرمان ها و جنا، گیری گروه شکل

گـرای، بـه  ها و با توجیه کمک به تحقق آنها، در به دلیل احساا دلبستگی به این اهداف و آرمان
گیری آنهـا نیـز  های مرکـزی شـکل های سیاسی پیشگام بوده و گاه خود از هسته ها و جریان جنا،

 اند.بوده
های سیاسی برای روحانیون، اگرچه با رویکرد فـو  دارای  حضور و مشارکت در مرکز توجه جنا،

تـدریج بـه و بـههایی داشـته  ها بوده است، از زوایای متعدد دیگـر آسـیب ها و مزیت برخی قوت
تضعیف جایگاه دینی و مردمی این قشر منجر شـده اسـت. توجـه بـه ایـن موضـوع از آن جهـت 

ویـژه آنکـه دهی باورهای اعضای جامعـه دارد؛ بـه اهمیت دارد که این امر تأسیر بسزایی در جهت
، و گیری بین،، نگرش، گرای شان، بر فرایند شکل عمل و رفتار روحانیون به دلیل مرجعیت دینی

گذارد. بر همین مبنا، ایـن مطالعـه درصـدد  رفتارهای اعضای جامعه پیامدهای مهمی برجای می
گرایی روحانیت چگونه بر تضـعیف باورهـای دینـی اعضـای  پاسخ به این پرس، است که جنا،

 گذارد و چه پیامدهایی دارد؟  جامعه اسر می
حانیون بـا آگـاهی از مخـاطرات و پرداختن به این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که رو

ای مدیریت کننـد کـه بـه  های سیاسی را به گونه گرایی، حضور در مجامع و گروه پیامدهای جنا،
های سیاسی پرهیز نماینـد. از  ضابطه به فعالیت گرایی سیاسی گرفتار نشوند و از ورود بی دام جنا،

اجتماعی طالب حوزه علمیه نق، نگاهی دیگر، این بررسی در تقویت و ارتقای دان، سیاسی و 
گمـان بـه دلیـل ناپذیر است. بـی بسزایی دارد و آگاهی از نتایج آن برای این قشر ضرورتی اجتناب

هایی که به طـور طبیعـی بـر آن مترتـب اسـت، تـاکنون کمتـر  پیچیدگی نسبی موضوع و ظرافت
مین سبب، نـوآوری وجـه بررسی شده. و ادبیات علمی ُپرباری دربارۀ آن تولید نشده است و به ه
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 برجسته این نوشتار خواهد بود.
بندی این تالش علمی که از نوع مطالعات توصیفی است، سعی گردیـد بـا ارجـاع بـه  در صورت

ای به گردآوری اطالعـات مبـادرت گـردد و در پایـان بـه مـدد تفسـیر و  اسناد و به شیوه کتابخانه
فتن پاسخ مناسب بـه پرسـ، فـو ، مطالـب ایـن ها پردازش و تدوین شوند. برای یاتحلیل، داده

 نوشتار در قالب چهار محور تدوین گردیده است:

 . جایگاه و اهمیت کنشگری سیاسی روحانیان؛1
 گرایی سیاسی؛ . روحانیت و جنا،2
 های سیاسی؛ ها و گرای، بندی . پیامدهای ورود روحانیان به جنا،3
 ورهای دینی.گرایی روحانیت در تضعیف با . پیامدهای جنا،4

شناسی.مفهوم1

گرایی.جناح1ـ1

شـناا و دیگـران،  )حقدر لغت به معنای طیـف، دسـته، جریـان  «»به فتح او  معاد   جنا،
کـه بـا اهـداف و اسـت ی سیاسـ هـای گـروه ای از مجموعـهو در اصطال،  (539: ص 1ج  ،1386
 در ،قابـت و کسـب قـدرت سیاسـیمدت و یا بلندمدت به منظـور ر های مشترک در کوتاه دیدگاه
 شخصـیت و رسـمی ماهیـت دارای اینکـه بـدون آینـد، می هم گرد حزب یا حکومت یک داخل

از یک واحد یا جریان سیاسـی  سان، جنا، بخشی . بدین(38ص  :1382زاده،  جمـا ) باشند حقوقی
لـس یـا انتخابـات مجماننـد هـایی  است که لزوما مداومت ندارد و بنابر ضرورت و بـه مناسـبت

 .(38ص  )ر.ک: همان:شود  تشکیل میغیر آن ریاست جمهوری و 
 شوند: های زیر معرفی میها با ویژگی جنا، ،باحزابر خالف 

 ند؛در سراسر کشور نیست هدارای شعب .1
 دارند؛شخصیت حقوقی ن .2
 سـازند مشـکل دچـار را خـود شناسـایی و دهنـد تغییر را خود مواضع توانند می به مرور زمان .3

 .(38ص  )همان:
های یک جنا، سیاسی  در اینجا ابراز تمایل و گرای، به مواضع و دیدگاه« گرایی جنا،»مقصود از 

ها و  هـای سیاسـی و اجتمـاعی، از تصـمیمها و موضـوع که در مواجهه با پدیـدهای گونهاست؛ به
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نفـس حضـور   رورویکردهای آن بدون توجه بـه معیـار داوری دربـاره آنهـا تبعیـت گـردد؛ ازایـن
هـا و  های سیاسی و داشـتن موضـع سیاسـی، همچنـین عضـویت در گروه روحانیون در فعالیت

بنـدی بـه الزامـات دینـی، مصـدا   های سیاسی مشروط به رعایت جوانـب شـرعی و پای تشکل
 گردد. گرایی تلقی نمی جنا،

.باورهایدینی1ـ2

سـت: بخـ، او ، حـوزه ایمـان و بندی، دین به سه بخ، اصلی تقسـیم گردیـده ا در یک تقسیم
بخ،، خلق و بعث عالم، ضـرورت ارسـا  پیـامبران، وجـود  باورهاست. اعتقاد به وجود هستی

گیرند؛ بخ، دوم، حـوزه  عالم غیب، وجود عالم آخرت و مانند آن در دایره باورهای دینی قرار می
اخالقـی اسـت کـه هاست. این بخ، شامل بایدها و نبایدها و فضـایل و رذایـل  اخال  و ارزش

سـازند؛ بخـ،  چگونگی برقراری رابطه انسان با آنها و زمینه سـعادت و شـقاوت او را فـراهم می
گیری ارتباط بندگان با خالق و گـاه  سوم، شریعت یا مجموعه احکام و قوانینی است که برای شکل

هـا ملـزم شان، به عمـل طبـق آن به منظور زیست بهتر اعضای جامعه و سامان درست امور زندگی
بینی و مبـانی  حوزه باورها به دلیل ارتباط با جهـان  . از این میان،(177: ص 1395)کریمی، شوند  می

آیند. دارا بـودن  فکری، اهمیت اصلی و اساسی دارد و دو حوزه دیگر وابسته و متأسر از آن پدید می
ق آن بتوان بـه صـورت باورهای استوار و مستد  در جامعۀ امروز یک نیاز حداقلی است تا از طری

های فـرارو دفـاع کـرد. در ایـن  ها و چال،های ایمانی خود در برابر شبهه مستد  و منطقی از پایه
صورت، هر عاملی که قدرت و استحکام باورها را تهدید یا تضعیف کنـد، بـه اخـتال  کـارکردی 

 سازد. ر میدا دهی زیست دینی مطلوب خدشه انجامد و اسرگذاری آنها را در شکلآنها می

.رابطهدینوسیاست2

هدف اصلی ادیان الهی، هدایت جامعه بشری به سوی سعادت و کما  واقعی است و بـر همـین 
مبنا، دعوت پیامبران، بیان مـوازین اخالقـی و تشـریع احکـام و قـوانین صـورت پذیرفتـه اسـت. 

عـی را هـدف بعثـت باریافتن خلق به قرب الهی و رسیدن به سـعادت واق صدرالمتألهین شیرازی
طبق مبانی و شواهد عقلی و نقلی، هـدف نهـایی از ادیـان »گوید:  انبیای بزرگ الهی دانسته و می

یـافتن بـه سـعادت لقـای او و دادن مردم به مقام قرب الهـی و راهالهی و بعثت انبیای عظام، سو 
خداونـد و شـناخت باالآمدن از مرتبه پست دنیا به درجه کما  است و این امر تنهـا بـا شـناخت 



13 

 

 

 

 

 

ح
جنا

ش 
نق

دین
ی 

ها
ور

 با
ف

ضعی
ر ت

 د
ت

انی
ح

رو
ی 

رای
گ

ی
 

)شـیرازی، « های مقدا و روز آخرت میسـر اسـت صفات او و اعتقاد به مالئکه و پیامبران و کتاب
ها  . با وجود این، تحقق اهداف دین تنها با محدودشـدن در حیـات فـردی انسـان(497: ص1354

ال ، های حیات اجتماعی مانند سیاست، اجتمـاع، اخـ گردد؛ بلکه ورود دین به عرصه میسر نمی
یابـد. عرصـه سیاسـت و اداره امـور سیاسـی  قانون و دیگر عناصر حیات اجتماعی ضـرورت می

های مهّمی است که رابطه تنگاتنگی با امر دین در جوامع امروز دارد و نق،  جامعه یکی از عرصه
هـا و های مردمان در همـه زمـان گیری رفتارها و نگرش ای در اتخاذ رویکردها و شکل کننده تعیین
 ها دارد. مکان

( به عنـوان رقیـب اصـلی ادیـان الهـی در با وجود این، با تأسف امروزه سکوالریسم )
ترین آمـوزه  ساحت حیات سیاسی و اجتماعی بشر عرض اندام کرده است. این پدیده کـه بنیـادی

نهـاد و بـا شناسی، پا به عرصه وجـود  مدرنیته است، همسو با تحقق آرمان مدرنیته در ُبعد هستی
جهانی، بریدن  انسان از آسمان و جستجوی نیازش در این جهان را مطالبه رویکردی انسانی و این

های  امـروزه تـا عمـق الیـه ،شناسی تمدن جدید غرب سکوالریسم به عنوان بنیان هستیکند.  می
های گوناگون زیست اجتماعی انسان معاصـر را تحـت پنهان جامعه رسوخ کرده است و ساحت

تأسیر قرار داده است. در ساحت الهیات، سکوالریسم بر نداشتن ارتباط دین و دنیا و بریدن انسـان 
ارتبـاطی دیـن و نهادهـای دینـی از  از ماورا اصرار دارد؛ در ساحت سیاست، سکوالریسـم بـه بی

نمایـد؛  کند و از اینکه مشروعیت حکومت بر مبنای دین تعریف گردد، نهی می سیاست حکم می
ها و تأسـیس  گیری روابط انسـان های آن در شکل احت اجتماع نیز به قطع رابطه دین و آموزهدر س

 .(158ص   :1395)ر.ک: کریمی، ورزد  نهادهای اجتماعی اصرار می
مندی دربارۀ موضـوعات و مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی و حساسـیت در برابـر  سان دغدغه بدین

ویژه روحانیون امری ضروری است و اسالمی بهسرنوشت جامعه برای هر یک از اعضای جامعه 
گردد؛ بلکه حضور مـؤسر در مجـامع  گرایی تلقی نمی طبع عطف توجه بدین امر، مصدا  جنا،به

های سیاسی و نظارت بر عملکـرد سیاسـتمداران و  و محافل سیاسی، کسب آگاهی از عمل گروه
موضـع موافـق و مخـالف،  های شخصی یا اتخاذ عوامل اجرایی حکومت، بدون دخالت گرای،

 گردد. مصدا  احساا تکلیف و ادای دین به سرنوشت جامعه خوی، تلقی می

ورزیروحانیون.سیاست3

گری جامعه است کـه بـه تأسـی از انبیـا و اولیـای الهـی انجـام  ترین شأن روحانیون، هدایت مهم
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مـردم، سـهم بـه  پذیرد و عرصه قدرت و حکومت به دلیل ارتباط مستقیم بـا زیسـت روزمـره می
گری دارد. بر همین اساا، حضور و تأسیرگذاری روحانیت شیعه در عرصـه  سزایی در این هدایت

دارد. جانشـینی امـام در  ای به بلنـدای غیبـت امـام معصـومورزی، پیشینه سیاست و سیاست
ت مهـم ابالغ پیام دین به مردمان، در دورۀ نبود امکان برقراری ارتبـاط مسـتقیم بـا ایشـان، رسـال

اند و هر یک به شیوۀ خـاص  عالمان شیعه است که از صدو  تا خمینی برای انجام آن تالش کرده
 اند.  خود در تحقق آن سهمی داشته

زمین به عنوان کنشـگر سیاسـی  ورزی ایران با وجود این، حضور مؤسر روحانیون در حوزه سیاست
پایـانی قـرن سـیزدهم شمسـی  های در معنای مصطلح آن، به جنب، مشـروطیت ایـران در دهـه

گردد و حضـور عالمـانی همچـون سـیدعبدالله بهبهـانی، سـیدمحمد طباطبـایی، آخونـد  برمی
سازی  گیری و تصمیم الله نوری و مانند آن در مصدر تصمیم میرزای نایینی، شیخ فضل  خراسانی،

مسـجل  رخدادهای مربوط به نهضت مشروطیت ایران، همراهی عالمان شیعی را با این نهضـت
، (288: ص 4 خمینی، ج )امـامدادن روحانیت شیعه یـاد شـده  اما به دلیل آنچه که به فریب ساخت؛

های اسالمی آن چنان که مـورد انتظـار  جنب، مشروطیت از اهداف خود در تحقق احکام و آموزه
تـا بـرای تحقـق ساخت  نیافتن در دستیابی به اهداف، آنان را وادار میرو توفیقبود، باز ماند؛ ازاین

سان انقالب اسالمی ایران را باید تالشـی از  رسالت خوی، از هر نوع کوششی باز نایستند. بدین
 های انقالب مشروطیت قلمداد کرد. سوی عالمان شیعه به منظور جبران کاستی

ترین روحانی سیاسی در دوره معاصر در جهان اسالم به شـمار آورد کـه  خمینی را باید پیشرو امام
ر سیاسی را با نگاه ویژه نگریسته است. تمایز این نگاه از آن جهـت اسـت کـه وی بـا شـناخت ام

درست اقتضائات حوزه سیاست و با تیزبینی و دوراندیشـی خـاص خـوی، بـه ایـن عرصـه وارد 
تلقـی « فحـ،»بـودن در حـوزه علمیـه بـه منزلـه گردید و در روزگاری که به تعبیر ایشان سیاسی

، ورود به عرصه سیاست و ایفای نق، کنشگر سیاسـی (177: ص9، ج1386ینی، خم )امامگردید  می
 در کسوت روحانیت را وظیفه خود دانست. 

هـای مبتالبـه بودن در نگاه امام به معنی داشتن بیـن، سیاسـی دربـاره مسـائل و موضـوع سیاسی
ایشان بـه تقبـیح های قدرت برای اداره بهتر جامعه است. به این سبب، جامعه و آگاهی به معادله

انجامـد و پیشـینه آن را بـا  گزینـی روحـانیون از سیاسـت می هایی پرداخـت کـه بـه دوری تالش
خواست  ک آخوندی، اگر میی[  ه گاه ]بهکی یها ی از فح،یک»داند:  معیارهای عقلی سازگار نمی
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م یبـوده مـا آمـده کل یاست. اوا« اسییس»گفتند  ت، بخورد، میکه به درد مملکحرفی بزند  یک
ا  بـه کها اشـ مآب ن را بعض مقدایس بود ـ ایه محترم و در قم رئکی از علمای محترم ـ یکقم، 

ه اگـر کـرده بودنـد کـن طور، مغزها را تهی یشود! ا دا مییپ« روزنامه»گفتند منزل،  او داشتند می
. بـه (177: ص9 ، ج1386خمینی،  )امـام« شد می  ن اسباب َطْعَن،یی منزل، روزنامه بود، ایماّل  یک

اند، از نگـاه  بینانه از سیاست و قدرت داشـته اندازهایی که ارزیابی غیرواقع هر رو، برخالف چشم
امام تنز  سیاست به خدعه و نیرنگ، تنها با هدف کنارزدن رقیـب و بیزارسـاختن دینـداران بـرای 

ست در متن اسالم قـرار های آن در اداره جامعه اسالمی بود. از این نگاه، سیا  گیری از ظرفیت بهره
بخشیدن و به دارد و آن چیزی جز اداره صحیح امور کشور اسالمی و تحقق اهداف آن برای تعالی

 .(12-11: ص15 ، ج1386خمینی،  )ر.ک: امامرساندن جامعه و افراد آن نیست کما 

گراییسیاسی.روحانیتوجناح4

ورزی و عمـل  ها در عرصـه سیاسـت د و گروهترین بستر تبلور و تجّلی حضور افرا تردید اصلیبی
نهـاد اسـت. در کشـور مـا های سیاسی مـردم ها و تشکل سیاسی در عصر کنونی، احزاب، جنا،

اند و به طور معمو   یافته احزاب سیاسی های سیاسی در واقع شکل تقلیل ها و تشکل امروزه جنا،
گیرنـد. هـر سیاسی شکل مـیهای  گیری مانند احزاب با هدف کسب قدرت و دخالت در تصمیم

حزب یا جنا، سیاسی دارای ارکان و عناصری از جمله مؤسس، اساسنامه، ایدئولوژی و اعضـایی 
شـوند و از ایـدئولوژی  ها با پیشینه و هدف مشخص دور هم جمـع می هایی از انسان  است. گروه

زب یا جنـا، خواهی از قدرت، به تأسیس ح کنند و برای تحقق اهداف و سهم خاصی حمایت می
 ورزند. سیاسی مبادرت می

ریزی قبلـی و  های سیاسی بدون پیشینه و برنامه انگارانه است اگر تصور شود احزاب و تشکل ساده
گـام اند. از آنجا که هر حزب نیازمند مرامنامه یا اساسنامه است، در نخستین در خأل به وجود آمده

ج زمینه را بـرای عضـوگیری و مشـارکت اعضـا فـراهم تدریباید به تدوین و ارائه آن اقدام کند و به
ها، فشـار بـر قـدرت حـاکم و  های الزم برای تحمیل خواسته آورد. با شروع فعالیت حزبی، زمینه

 گردد. إعما  ایدئولوژی خود فراهم می
هـایی  ه جانبـه بـین افـراد و گروای چنـد سیاست ستیزه»نویسد:  می حکومتآستین رنی در کتاب 

کوشند با عمل خود دولت را وادارند تا آنها را یاری دهد یا مانع از آن شوند که دولـت  است که می
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، رقبــای سیاســی بــرای رســیدن بــه رنیی . بــه بــاور (47: ص1374)رنــی، « بــه آنهــا زیــان برســاند
کننـد و  کم از هشت تاکتیک برای اعما  فشار بر دولـت اسـتفاده می های خوی، دست خواست

ها ممکن است بی، از همـه پیـروزی  کنند چه ترکیبی از این تاکتیک یین میاین رقبا هستند که تع
، «گـذاری تحمیل عقیده بر دسـتگاه قانون»ها سطو، متعددی داشته و از  به بار آورد. این تاکتیک

، «تظـاهرات»تـا « دادخـواهی»و « تبلیغات همگـانی»، «فعالیت در چارچوب احزاب سیاسی»
 .(47)همان: صشود  را شامل می« خشونت»و « آمیز مسالمت نافرمانی»، «اعتصاب و تحریم»

های سیاسی که از ابتـدای انقـالب تـاکنون در  بندی وضعیت صفبا توجه به با لحاظ این نکته و 
ها از  بندی ایران رایج بوده است و نیز تعلق خاطری که فضالی حوزه علمیه در تعامل با این صـف

در کشـور از گذشـته تـاکنون در « چـ »و « راسـت»و طیف توان گفت د اند، می خود نشان داده
های سیاسـی  هـا و تشـکل اند. در طیـف راسـت، امـروزه گروه زمین فعا  بوده سپهر سیاسی ایران

ــا  ــرتبط ب ــو »م ــ ، گروه« گرایان اص ــف چ ــد و در طی ــرار دارن ــکل ق ــا و تش ــه  ه ــته ب های وابس
گرایان و  اصـلی کشـور، اصــو سـان دو جنــا، سیاسـی  گیرنـد. بدین جـای می« طلبان اصـال،»

هـا و طلبان هستند که تا حدود زیادی چارچوب و مواضع فکری و سیاسی آنها در موضوع اصال،
هـای  ها و گروه مسائل کشور مشخص و متمایز است. ذیـل هـر کـدام از ایـن دو جنـا،، تشـکل

بنـد؛ هرچنـد یا که اغلب در هنگامه انتخابات ظهور و بـروز میکنند میسیاسی متعددی فعالیت 
نیز هستند، ولی به دلیل نداشـتن شناسـنامه و « ها مستقل»هایی به نام  در کنار این دو جنا،، گروه

 چارچوب فکری مشخص، در عرصه سیاست ایران فاقد جایگاه و پایگاه هستند.
های انقـالب اسـالمی، رسـالت اصـلی خـوی، را  روحانیت نیز به دلیل احساا تعلق به آرمان

ای جـز حضـور مـؤسر در  ت از دستاوردهای آن دانسته و برای پاسداری از آنها چـارهحفظ و مراقب
هـای  ها و گروه ترین آنهـا تشـکل مجامع و محافل سیاسی نداشته است که به طور طبیعی اصـلی

توان تأسف خود را پنهان داشت که به رغم تبار  حوزوی  انقالب اسالمی و  سیاسی است؛ اما نمی
گیری انقـالب اسـالمی و تأسـیس نظـام جمهـوری اسـالمی،  ون در شـکلنق، پررنگ روحانی

های علمیه از نظر بازتعریف سازوکارهای الزم برای حضور طالب در عرصه سیاست دچار  حوزه
های به سـود یـا زیـان آن محسـوا های آن با وجود همه توجیه ها و آسیب اند و کاستی تأخر بوده

ای بـر  ورزی، عرصـه را بـه گونـه و مبادرت به سیاسـترو حضور در فضای سیاست است؛ ازاین
های سیاسی موجود ندارنـد؛.  ای جز قرارگرفتن در کنار جنا، روحانیت تنگ ساخته است که چاره
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های اجتماعی، سازوکار حضور در عرصه سیاست و  بدین سبب روحانیون نیز در کنار دیگر گروه
کنند و هر یک به فراخـور سـلیقه،  جو میهای سیاسی مطر، کشور جست قدرت را در قالب جنا،

طبـع در ایـن گردنـد و بـه های مطـر، می مندی سیاسی خود جذب یکی از جنا، گرای، و عالقه
ها، ایدئولوژی، راهبردها و مبانی فکری حاکم بر جنا، سیاسی، بـه  فرایند با توجه به اصو ، ارزش

گمـان طـرد جریـان ورزنـد. بـی می اتخاذ موضع در برابر جنا، رقیب و پافشاری بـر آن مبـادرت
رحمانه به اقتضای ابزارها و امکانات در اختیار، از امـوری اسـت کـه  رقیب، حمالت شدید و بی

کننـد و در ایـن چـارچوب  کـردن رقیـب اسـتفاده میخـارجهای سیاسـی بـرای از صـحنه جنا،
یرنـد و بـه رغـم گ ها و جنـا، خـوی، قـرار می روحانیون وفادار به هر جنا، نیز در متن خواست

ای  های حوزوی و یا حتی مبانی شرعی و عرفی و قـانونی، چـاره بودن آن با اصو  و سنتمخالف
 جز پیشگیری منافع جنا، سیاسی خوی، و ترجیح آن بر جنا، رقیب نخواهند داشت.    

گونه ابراز وجود سیاسی برای طـالب در شـرایط فعلـی تنهـا در قالـب با این توصیف، اگرچه هر
پذیر است، بـه دلیـل محـذورهایی کـه بـرای روحـانیون از نظـر  های موجود سیاسی امکان ا،جن

هـای سیاسـی و  شـان در شـعاع همـه گروه دادن  رسـالت دینیارتباط با همه اقشار مردم و انجـام
های سیاسی دورنمای رسالت آنان را تاریـک سـاخته و  اجتماعی وجود دارد، قرارگرفتن ذیل جنا،

 دارد. شان باز می یاز اهداف اصل

گراییروحانیت.پیامدهایجناح5

توان تصور کرد که به نوعی با سیاسـت  ها را نمی کدام از شئون فردی و اجتماعی انسان امروزه هیچ
پیوند دور یا نزدیک نداشته باشد. سایه سنگین قدرت و سیاست چنان جدی است که تمام شـئون 

ه تا دین و اخال  و تا ورزش و سـالمت را تحـت تـأسیر حیات اجتماعی از اقتصاد و فرهنگ گرفت
های تحقـق  های سیاسـی و شـیوه رو آگاهی بـه ماهیـت امـور و پدیـدهخود قرار داده است؛ ازاین

 ویژه در عصر کنونی اهمیت بسزایی دارد. های تأسیرگذاری آنها به فرایندهای سیاسی و سازوکار
های سیاسی تفـاوت وجـود  ورزی با شناسنامه جنا،  با وجود این، میان معرفت سیاسی و سیاست

های سیاسی و کسب شناخت دربـاره  دارد. معرفت و بین، سیاسی به معنی آگاهی از رابطه پدیده
ورزی به معنای مقصـود در اینجـا ایفـای نقـ، کنشـگری  فرایندهای سیاسی است؛ اما سیاست

اجرایـی کسـب قـدرت و دسترسـی بـه  سیاسی و انجام رفتار سیاسی به منظور تأسیر بر فرایندهای
منافع سیاسـی از طریـق حمایـت یـا مخالفـت بـا یـک جریـان سیاسـی اسـت. بـدیهی اسـت 
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نفسه امر ناپسندی نیست، مشروط به آن است که کنشـگران  ورزی در این معنا هرچند فی سیاست
نـد و از سیاسی از اقتضائات امور سیاسی آگاهی کـافی داشـته باشـند و از الزامـات آن پیـروی کن

 های دیگر بپرهیزند. ها و عرصه دخالت گرای، سیاسی خود به حوزه
گری و الگودهی قشرهای گونـاگون را  افزون بر این، روحانیت در جامعه امروز ایران نق، هدایت

ایفای صحیح این نق، مستلزم وفاداری بـه الزامـات آن اسـت کـه از جملـه آنهـا  به عهده دارد و 
ها و مسائل سیاسی و اجتمـاعی بـه منظـور جلـب ها در موضوع و داوری مراقبت در اظهارنظرها

تي ِما ِصنفانِ »فرموده اسـت:  اعتماد عمومی است. رسو  خدا تهي َصلَُ ت َصلُ ا إذا اُمَّ  و اُمَّ
تي، َََسَدت َََسدا إذا مـن  دو گـروه از امـت؛ااَُمراءُ  و الفُقَماءُ : قالَ  هُما؟ َما و اللّ  رسولَ  يا: قيلَ  اُمَّ

امـت مـن فاسـد  شوند و هر گاه فاسد شوند، امت من اصال، می ه هرگاه اصال، شوند،کهستند 
 :1ج )صـدو ،«مـانکحا دانشمندان و :فرمود ؟دامندکگروه دو آن  ها رسو  اللّ یگفته شد  شوند. می
هـای سیاسـی خـوی، بایـد  . بدین منظور، روحانیون در جریان حضور و ظهـور در فعالیت(37

ار و پیامدهای رفتارها و عملکرد خوی، در جامعه دینی باشند و عالمانه و منصفانه و بـر مراقب آس
های سیاسـی و اجتمـاعی مواجهـه نماینـد و از  های بنیـادی دیـن اسـالم بـا پدیـده محور ارزش

های سیاسی که اغلـب نـاظر بـه منـافع و مطـامع  ها و گروه های جنا، قرارگرفتن در مسیر خواسته
 انجامد، پرهیز کنند. به سلب اعتماد جامعه و نافرمانی از روحانیت می خاص آنهاست و

.پیامدهایاجتماعی5ـ1

قوام و دوام یک جامعه به وجود همبستگی، تعاون و تالش در جهت نظم اجتماعی از سوی همـه 
. روحانیت در مقام قشـر تأسیرگـذار جامعـه در بسـیج همگـانی (189: ص1369)کوزر، اعضاست 
هـای  نق، مؤسری ایفا کنـد. بـا وجـود ایـن، گـرای، بـه گروه تواند  و بقای جامعه میبرای حفظ 

گرفتن انحـراف آنهـا  های سیاسی به معنی احساا تعلق داشتن به آنها و نادیده اجتماعی و تشکل
گرفتن مصـالح  تدریج موجب نادیده از موازین و قواعد رفتاری جامعه و عدو  از منافع جمعی، به

سازد و جامعـه  گردد و به اصل وجود همبستگی و نظم اجتماعی خلل وارد می می عمومی جامعه
هـای سیاسـی موجـب  دارد. افزون بر این، گرای، بـه جنا، را از رسیدن به اهداف خوی، باز می

گردد و نشان کاه، آسـتانه  های ناسالم جناحی می افزای، اختالف نظرها در جامعه و نیز رقابت
ه در هر صورت به موقعیت اجتماعی روحانیون نزد دینداران آسـیب وارد تحمل روحانیون است ک

 خواهد ساخت.
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.پیامدهایسیاسی5ـ2

های سیاسی به عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی به طـور عمـوم در پـی  کسـب قـدرت و  جنا،
هـای سیاسـی خـوی،  گیری های سیاسـی بـر اسـاا ایـدئولوژی و جهت تأسیرگذاری بر تصمیم

گری روحـانیون بـرای جامعـه کـه  . حا  آنکه نقـ، هـدایت(107: ص1382ک: بشیریه، )ر.هستند 
کردن ایـن  متأسر از نق، انبیای الهی است، اعتبار و منزلت ویژه به آنـان بخشـیده اسـت و هزینـه

خواهی و وجود انگیـزه بـرای  رساندن یک گروه یا تشکل سیاسی، شائبه سهم قدرت اعتبار برای به
کند و این موضوع با رسالت واقعی طـالب  ا در ذهن اعضای جامعه تداعی میرسیدن به قدرت ر

ها سـبب غفلـت از مسـائل  گونه موضوع زدن به این ویژه آنکه دامن علوم دینی در تعارض است؛ به
الملـل، تحرکـات  مهم داخلی و خارجی مانند مشکالت اقتصادی، خـانواده، اعتیـاد، روابـط بین

 گردد. دشمن و مانند آن می
هـا و احـزاب سیاسـی بـر  ای اسـت کـه جنا، ها و امور سیاسی به گونه افزون بر این، فرایند پدیده

های خاص، دچار اقبا  و ادبار هستند و به دلیل اقتضائات امور سیاسـی بایـد بـه  اساا سازوکار
از کلی  طور بسا باعث گردد یـک حـزب یـا جنـا، بـه لوازم آن تمکین کنند. این اقبا  و ادبارها چه

اش را بـه  صحنه سیاست کنار گذاشته شود و یا زمان طوالنی بگذرد تا بتواند اعتبار و نفوذ گذشـته
دست آورد. بدیهی است وابستگی روحانیون به یک جنا، دارای این مخاطره اسـت کـه بـا کنـار 

گونـه تـالش  رفتن، از فضای قدرت، هرچند به صورت موقت، روحانیون وابسته به آن نیـز از هر
ها و امکانـات از طـرف جنـا، حـاکم از آنـان  ی به عنوان کنشگر دینی باز بمانند؛ زیرا فرصتحت

گـردد و ایـن امـر خـالف رسـالت  شود و امکان ارتباط با مخاطبان از ایشـان سـلب می گرفته می
های حیات اجتماعی و فرهنگی جامعـه حضـور داشـته  روحانیون است که باید همواره در صحنه

 ود را به همه مخاطبان برسانند. باشند و پیام خ
.پیامدهایفرهنگی5ـ3

: 1385)گیـدنز، بخ، فرهنـگ هـر جامعـه اسـت  ها و هنجارهای اجتمـاعی از ارکـان قـوام ارزش
ویژه روحانیون اسـت. از آنجـا کـه  و احترام و مراقبت از آنها وظیفه همه اعضای جامعه به (56ص

شوند، باید در رفتار و اعما  خوی، از  شناخته می روحانیون خود به نوعی متولیان فرهنگ جامعه
گرفتن  کند، بپرهیزند. وابستگی به یک جنـا، و نادیـده دار می اموری که فرهنگ عمومی را جریحه

های جنا، دیگر و یا فراتر از آن، طرد و تبلیغ غیرمنصفانه در حـق جنـا، رقیـب،  ها و ارزش قوت
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ویژه  هــا و هنجارهــا بــه هی بــه جایگــاه ارزشتــوج منــافی مصــالح فرهنــگ جامعــه و باعــث بی
 گردد. زدایی از جامعه می اخال 

یافتـه اسـت.  پویایی و تعالی هر جامعه در گرو زیست اعضای آن در سایه فرهنـگ غنـی و کما 
گیـرد کـه قـدرت تحمـل افـراد در برابـر  فرهنگ یک جامعه زمانی در مسیر کما  و ترقی قرار می

های مختلف باال رفته و برای یکدیگر احترام قائل شـوند. روحانیـت در  ها و سلیقه عقاید، گرای،
تواند بر عرصه فرهنگ عمومی و نخبگانی تأسیرگـذار باشـد  مقام قشر نخبۀ فرهنگی تنها زمانی می

گیری از یـک بخـ، بـه نفـع بخـ،  که برای همه اقشار پیام مناسب داشته باشد و از طرد و کناره
های مختلـف در جامعـه،  ستانه تحمل در پذیرش و همراهی با سلیقهدیگر پرهیز نماید. کاه، آ

ویژه در زمینـه امـور و مسـائل مـرتبط بـا  ها و جداافتادگی فرهنگی آنهـا بـه سبب طرد برخی گروه
ــت. بزرگ ــت اس ــربرآوردن  روحانی ــی و س ــدپارگی فرهنگ ــردی، چن ــین رویک ــیب چن ــرین آس ت

هـای  سـازی تالش بینی بـه روحانیـت و خنثی، قومی، جنسی، ایجاد بـد های گروهی فرهنگ پاره
هـای مختلـف  مجدانه آنهاست و این امر تالش روحانیت در زمینه انسجام، تعامل و پیوند بخ،

 رو خواهد ساخت.  جامعه را با ناکامی روبه
.پیامدهایاعتقادی5ـ4

لیـل اهمیـت و واسطۀ انتساب آنان به دین است و به د اعتبار و منزلت روحانیت بی، از هر چیز به
انـد، قرارگـرفتن در کـانون توجـه  اولویتی که اعضای جامعـه دینـی بـرای موضـوعات دینـی قائل

تـرین سـرمایه اجتمـاعی  مخاطبان برای روحانیون، مستلزم صیانت از این منزلت اسـت کـه مهم
 هـا و های سیاسی که اغلب در وابسـتگی بـه جریان شود. با وجود این، گرای، برای آنان تلقی می

هـای  شـود افـراد و گروه یابـد، از امـوری اسـت کـه سـبب می های سیاسی تبلـور پیـدا می جنا،
شدن به روحانیون از خود نشان ندهند. این امر از آن جهـت  اجتماعی رغبت چندانی برای نزدیک

های قومی و نژادی و غیـر  های فکری و مذهبی، گروه اهمیت دارد که جامعه دینی متشکل از نحله
هـا،  ها، گرای، ها و مسـائل جامعـه خـود دارای سـلیقه و هر کدام از آنها درباره موضـوعآن است 

های خـاص هسـتند و در چـارچوب آنهـا بـه تحلیـل و داوری دربـارۀ  ها و نگرش باورها، ارزش
 پردازند.  ها و امور می پدیده

ب یـا جنـا، های سیاسی به دلیل احساا وابستگی به حز واقعیت آن است که وابستگان به جنا،
های مختلف جامعه  های فکری و اعتقادی بخ، خوی،، گاه ممکن است به عدو  از چارچوب
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بند بـه ایـن مبـانی هسـتند، نخواهـد  رضایت دهند و بدیهی است این امر مطلوب کسانی که پای
های سیاسـی بـرای روحـانیون  گونه گرای، ترین پیامدهایی که این بود. بر این اساا، یکی از مهم

گیری این ذهنیت در جامعه است که منافع و مصالح حزبی و گروهی نزد روحـانیون،  د، شکلدار
گمـان ایـن امـر در  شـان دارد و بی اهمیت و اولویت بیشتری نسـبت بـه مبـانی فکـری و اعتقادی

های اعتقادی اعضای جامعه که به روحانیت به عنوان الگوهای دینی نظر دارنـد،  شدن پایه سست
 ذیری دارد.نق، انکارناپ

تضعیفباورهایدینیوگراییروحانیت.جناح6

پیامـدها « کالن»و « خرد»های سیاسی برای روحانیت در دو سطح  ها و جریان وابستگی به جنا،
پذیری روحانیون و طرد متقابل یکدیگر و  گریزی، کاه، تحمل و آساری دارد. در سطح خرد، حق

ی و در سطح کالن، کاه، اعتماد بـه روحانیـت، سـلب نیز رواج تساهل و تسامح در امر دیندار
گردد و هر کـدام از اینهـا در  های دینی را موجب می مرجعیت دینی روحانیت و تنز  جایگاه آموزه

تضعیف باورهای دینی اعضای جامعه نق، بسزایی دارند. چگونگی رابطه این سـطو، در قالـب 
 مد  زیر نمای، داده شده است:

 
 
 
 

         
 
 
 
 
.سطحخرد6ـ1

پذیریوطردمتقابل.کاهشتحمل6ـ1ـ1

شود افراد با ورود به قلمرو آنها، به دلیل تعلق  ها و احزاب سیاسی اغلب سبب می گرای، به جنا،

ـــــعیف  تض
ـــــای  باوره

 دینی

گرایی  جنـــا،
 روحانیت

 خرد

 کالن

پـــذیری و  کــاه، تحمل
 طرد متقابل

تســامح و تســاهل در امــر 
 دینداری

 گریزی حق 
 وحانیتکاه، اعتماد به ر

ســلب مرجعیــت دینــی 
 روحانیت

ــاه آموزه ــز  جایگ ــای  تن ه
 دینی
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های آنها، همه توان خود را برای تحقق مطلوب و حداکثری آنهـا  و تمایل شدید به اهداف و آرمان
هـای  هـا و جریان ها در تعارض و تضـاد بـا دیگـر جنا، و آرمان به کار گیرند؛ هرچند این اهداف

هـای  هـا و جریان سـازی برآمـده و جنا، سیاسی باشد. بدین سبب از همان آغاز در صدد غیریت
آورد  مـی ،یپـ معارضه تیدر نها بندی کنند. به بیان امام خمینی، جبهه دیگر را غیر  خود تلقی می

 خمینی، )ر.ک: امـام نـدک می انتخاب شعاری و واژه خود قابلم طرف طرد و حذف برای جنا، هر و
انـد؛ بلکـه  های سیاسـی مخـالف نبوده ها و گروه . البته ایشان با اصل وجود تشکل(287ص: 21 ج

باعـث کـه ای اسـت  بـه گونـه هـای مـؤمن بـه انقـالب تقابل و تعـارض جنـا،نگرانی ایشان از 
 .(278: ص21)همان، جسوءاستفاده دشمنان و مرفهان گردد 

ها و  شـود روحـانیون دیـدگاه ورود این طرز تلقی به فضـای طلبگـی و حـوزه علمیـه، باعـث می
هـایی های جنا، دیگر را برنتابیده و به طرد و انزوای آن رضایت دهند؛ هرچند که آنان طلبـه آرمان

، یکـی از جنس خود و دارای شئون حوزوی باشند؛. بنابراین اختالف و دودستگی میان روحانیون
گرایی آنان است. حا  آنکه روحانیت یک صف بیشتر نـدارد و ایـن صـف در  از پیامدهای جنا،

یافتن منافع گروهـی و جنـاحی بـر  خط مقدم تالش برای هدایت و سعادت جامعه است و برتری
هدف هدایت و سعادت جامعه، برای روحانیون خطر بزرگـی اسـت کـه خروجـی آن اخـتالف، 

 رد متقابل یکدیگر خواهد بود.دودستگی، دشمنی و ط
های دینی و مذهبی در ایـران و جهـان اسـالم نشـان از آن دارد کـه  ها و حرکت بررسی  پیشینه قیام

ریشه اصلی آسیب به ایمان مردم، وجود اختالف، دودسـتگی و طـرد متقابـل رهبـران و نخبگـان 
اشـغا  فلسـطین، جامعه توسط یکدیگر بوده است. سقوط اندلس، ناکامی جنب، مشـروطیت، 

 اند. های عینی این واقعیت سقوط دولت عثمانی، نافرجامی نهضت ملی نفت و غیر آن نمونه
در تحلیل نظری انقالب اسالمی، با استناد بـه دیـدگاه پژوهشـگران انقـالب، معتقـد جان فوران 

 . او در(566: ص1377)فـوران، است انقالب ایران حاصل ائتالف طبقـاتی و مردمـی بـوده اسـت 
 15و قیـام  1332شدن نفت در سـا   های پیشین مانند جریان ملی ها و انقالب مقایسه با نهضت

یکی از عوامل پیروزی، انسـجام و قـدرت بیشـتر ائـتالف »دارد:  ، ابراز می1342خرداد در سا  
 .(585)همان: ص« بود 1357مردمی در سا  

یثیت مؤمنان دانسته است و دینداران را قرآن کریم تفرقه و اختالف را باعث سستی ایمان و رفتن ح
ُعاا َّل َو  َرُس اَل ُ  َو  اللا  َ  َأطیُع اا َو »از قرارگرفتن در ورطه نزاع و اختالف نهـی کـرده اسـت:  ََ  َتن ز
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 نـاتوان هک دیزیبرنخ نزاع به گریدیک با و دینک اطاعت امبرشیپ و خدا ؛ ازريُحُكْم  َتْذَهَب  َو  َفَتْفَشُلاا
 عنـیی»در تفسیر این آیه آورده است:  طباطبایی عالمه. (46)انفا : « از بین برودتان  نیروی و دیشو

 اراده ضـعف دچـار را خـود جـهیدرنت و دیـنکن اخـتالف جـادیا خـود انیم در ،کشمک و نزاع با
 و لمـهک وحـدت اخـتالف، چون د؛یمده دست از را دشمن بر غلبه ای و دولت و عزت و دیمساز

 .(126ص: 9 ج )طباطبایی، «برد می نیب از را شما رویین و تکشو
امام راحل، وظیفه روحانیت حفظ اسالم است تا از این طریق بتواننـد مـردم را بـا خـود  به اعتقاد

گـردد. ایشـان تفرقـه و اخـتالف را از  پـذیر می همراه سازند و این امر تنها از طریق وحدت امکان
 از»فرمـود:  ودن روحـانیون دانسـته و میهای شیطان و حفظ اسالم را در گرو کنار هـم بـ دسیسه

. در جـای (57ص: 20 ، ج1386خمینی،  )امـام« باشـند هم با همه گذارد نمی هک است سیابل دیاکم
فرمایـد:  های سیاسی روحانیون را موجـب سوءاسـتفاده دشـمنان دانسـته و می دیگر، تقابل جنا،

چرا که همـه را فرزنـدان و  ؛ام دادهها همیشه تذکرات تلخ و شیرینی  من برای حفظ اعتدا  جنا،»
ولـی  ؛ام  گاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصو  فقه نبوده البته هیچ .دانم  عزیزان خود می

طلـب  های مؤمن به انقالبم که مبادا منتهـی بـه تقویـت جنـا، رفـاه نگران تقابل و تعارض جنا،
 .(278: ص21)همان، ج« درد و نق بزن گردد بی
رواجتساهلوتسامحدرامردینداری.6ـ1ـ2

ها وضـع گردیـده  هـای وجـودی انسـان ها و احکام اسالمی مطابق نیازها و ظرفیت هر چند آموزه
است و بنای بر ایجاد تکلیف اضافی یا به زحمت انداختن آنان بـرای پـذیرش دیـن نبـوده اسـت 

تدریج  حقیقت احکام شریعت، به نکردن به های دینی و تمکین سازی آموزه ، ولی ساده(286)بقـره: 
گـردد. اعضـای  های تسامح و تساهل به روی مکلفان در امر دینـداری می موجب بازشدن دریچه

داننـد و انتظـار دارنـد در همـه شـئون زنـدگی  جامعه روحانیون را الگـوی دینـداری خـوی، می
صنف از برخی اجتماعی خوی، در رعایت جوانب شرعی کوشا باشند. چنان که به هر دلیل این 

وظایف ذاتی خود نسبت به دین از خود سستی نشان دهند، جامعه نیز بـا تأسـی از آنـان در امـور 
 انگاری خواهند کرد.  دینی خوی، سهل

های سیاسی، با برخی محذورها و اقتضائات همراه است و اعضـا  متأسفانه امروزه ورود به جریان
شوند تا هرچند ناخواسته، از برخـی اصـو  و  ادار میبرای تمکین و تبعیت از این اقتضائات، گاه و

ها کـه  پوشـی پوشـی کننـد. ایـن چشم های دینی خود به نفع منافع حزبی و جنـاحی چشم ارزش
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ــرای موجه ــا تالش اغلــب ب ــاموجهی صــورت می ســازی آنه ــتالی  هــای ن ــرد، اگــر مــورد اب گی
در چنین شرایطی، زمانی کـه ورزان روحانی واقع شود، موجب بدبینی دینداران می گردد.  سیاست

اهـّم و »هایی ماننـد  گیری غیراصولی از قاعـده ویژه بهره های غیرمنطقی به روحانیون با ارائه توجیه
هـای  یا حفظ نظام و مانند آن درصدد توجیه اعما  و رفتارهای خود در وابسـتگی بـه جنا،« مهم

های  شستن از آموزه فراد به امکان دستسیاسی بر آیند، نتیجه این قبیل رفتارها درعمل فراخواندن ا
دینی و تسامح در دین خواهد بود. نیز هنگامی که اعضای جامعـه احسـاا کننـد روحانیـت بـه 

شـان ناسـازگار بـا  های دینی، رفتـار و عمل ترین مرجع و الگوی تبیین و معرفی آموزه عنوان اصلی
های دینـی  هایشان دربارۀ آموزه رای،ها و گ تدریج باورها، نگرش های دینی است، به حقیقت آموزه

دادن وظایف و تکـالیف شـرعی خـوی، جـدیت  به سستی گراییده و از جنبه عملی نیز در انجام
 دهند. کافی نشان نمی

.سطحکالن6ـ2

گریزی.حق6ـ2ـ1

گریزی اسـت کـه های سیاسی در جامعه، حق یکی از پیامدهای ناخواسته تمایل افراطی به جنا،
های  و قضـاوت  هـای جنـاحی معیار اعضای جامعه بـرای پـذیرش حـق، گرای، در این صورت

های دینی، معیـار داوری دربـارۀ امـور، حقیقـت و واقعیـت  شخصی است، حا  آنکه طبق آموزه
در پاسخ شخصـی کـه در جنـگ جمـل از  االمری است. به این سبب امیرمؤمنان علی نفس

ند طلحه، زبیر و عایشـه بـر باطـل اجتمـاع هایی مان ایشان پرسید چگونه ممکن است شخصیت
ِ  ِيياَ  ِإنَّ »کنند و راه باطل را بپیمایند، فرمود:  َجالِ  يُْعَرُف  َا  اللّ  الَْ ه َّ  اْعهِرفِ  وَ  الَْ ه ِّ  ِبآيَه ِ  بَلْ  ِبالرِّ

 شـود، حـق را شود؛ بلکه با معیار حق شناخته می ؛ دین خدا با معیار افراد شناخته نمیَأْهلَُ تَْعِرْف 
 .(296ص :2  ، ج1412)دیلمی، « بشناا تا اهل آن را بشناسی

های سیاسی و دیگر تعلقـات آنـان،  ها، افراد، گرای، آنچه در اسالم معیار شناخت است، نه گروه
ها قابل اعتنا و اعتبار  شوند و آن مقدار از تعلقات و دیدگاه بلکه همه امور با معیار حق سنجیده می

های سیاسی از طرف روحانیون  یابی گردد. بدین سبب گرای، به جنا،است که بر محور حق ارز
تدریج به جـای  گردد که اعضای جامعه به چون و چرا از آنها به این دغدغه منجر می و حمایت بی

جای داوری دربـارۀ آنهـا  های آنان بروند و به های افراد و گرای، تمکین از معیار حق، سراغ دیدگاه
جای حـق  بارۀ آنها قضـاوت کننـد و آنهـا را بـه بر اساا تعلقات خوی، دربر محور حق و واقع، 

 های سیاسی را بر محور آنها بسنجند. نشانده و پدیده



25 

 

 

 

 

 

ح
جنا

ش 
نق

دین
ی 

ها
ور

 با
ف

ضعی
ر ت

 د
ت

انی
ح

رو
ی 

رای
گ

ی
 

.کاهشاعتمادبهروحانیت6ـ2ـ2

گمـان ایـن  هـای آن بـه عهـده روحانیـت اسـت. بی مسئولیت تبیین، تحکیم و تبلیغ دیـن و آموزه
ه روحانیـت از پایگـاه اعتمـادی کـافی در میـان دینـداران پذیر است کـ رسالت تنها زمانی تحقق

های انتقا  و دریافت پیـام میـان آنـان و مخاطبـان دارای سـازوکار  برخوردار باشد و مسیر و زمینه
رو چنانکه به هر دلیلی این پایگاه اعتمادی آسیب ببیند، امکـان  شده باشد؛ ازاین مند و تعریف نظام

 رو خواهد شد. ذاری بر مخاطب با مشکل روبهگیری مناسب و تأسیرگ ارتباط
ها و مسائل زنـدگی،  های اسالمی از ورود غیرآگاهانه به موضوع متأسفانه به رغم منع جّدی آموزه

شود برخی از ورودهای روحانیون به حوزه سیاسـت بـه عنـوان یـک حـوزه دانشـی،  گاه دیده می
ورود غیرعالمانه به مسـائل تخصصـی در غیرهوشمندانه و بدون آگاهی از ابعاد و عمق آنهاست. 

نگاه اسالمی مذموم است و به این سبب خداوند در قرآن کریم خطـاب بـه رسـو  خـدا فرمـوده 
ْمَع  ِإنا  ِعْلم   ِب ِ  َلَك  َلْیَس  مز َتْقُف  َوَّل»است:   ؛ دنبـا َمْسُؤَّلا  َعْن ُ  كزَن  ُأولِئَك  ُكلُّ  اْلُفؤاَد  َو  اْلَبَصَر  َو  السا

« خواهنـد شـد بازخواسـت همـه د ، و چشـم گـوش، رایـز ر؛یمگ نداری علم دانب هکرا  زییچ
(. بر همین اساا، بزرگان دیـن دربـارۀ تجـارت و کسـب درآمـد از طریـق فعالیـت 36: )إسراء

اند؛  کردن و آگـاهی از ابعـاد و جزئیـات آن را ضـروری دانسـته اقتصادی، آگاهی از شیوه معاملـه
بَا: »فرموده است رو امام علی ازاین   الرِّ

َِ َََقِد اْرتََطَ    ٍُ ْق َِ آن که بدون آشنایی با ؛ َمِا اتََّجَر ِبَغيِْر 
اگـر ورود بـه  .(439 : ص1395)شریف رضی، « شود گرفتار ربادر ورطه  ،احکام به تجارت پردازد

عرصه تجارت که با ُبعد مادی حیات انسانی مرتبط است، به شناخت و آگاهی کامـل نیـاز دارد، 
 یابد، به آگاهی بیشتر نیاز دارد.  ها ارتباط می به میدان سیاست که با فکر و روان انسان ورود

هـایی، ضـروری اسـت فضـالی حـوزه علمیـه کـه از جایگـاه با وجود چنین تأکیدها و مالحظه
مرجعیت علمی در حوزه معارف اسالمی برخوردارند، بدون آگاهی کافی از فرایندهای سیاسی و 

هایی که به تخصص کافی نیازمندند، پرهیز نمایند. ایـن   سیاسی، از ورود به عرصه اقتضائات امور
ها  های سیاسی، نق، احزاب، تشکل گیری موضوع از آن جهت اهمیت دارد که چگونگی تصمیم

های سیاسـی، فراینـد خلـق و ایجـاد امـر سیاسـی،  گیری تصـمیم های سیاسی در شکل و جریان
کار مواجهه با امور سیاسی و موضـوعاتی از ایـن دسـت، جـز بـا اقتضائات، اصو  حاکم و سازو

پذیر نیسـت و  ها و کسب تجربه و تخصص برای مواجهه با آنها امکان آگاهی از ماهیت این پدیده
نظران این حرفه پذیرفته نیست. این امر  سازی در این زمینه، نزد کارشناسان و صاحب هرگونه ساده
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شـود کـه در منـابع و متـون  غیرمسئوالنه در یک موضوع تلقـی میاز مصادیق ورود غیرآگاهانه و 
ای، سلب اعتماد مخاطبان از روحانیون  دینی از آن نهی شده است. نخستین آسیب چنین مواجهه

گـردد و ایـن  در زمینه موضوعات و مباحث مهم دیگری است که رسالت اصـلی آنـان تلقـی می
 قناع کافی برای مخاطبان خوی، ایجاد کنند.انتظار وجود دارد که دربارۀ آنها بتوانند ا

.سلبمرجعیتدینیروحانیت6ـ2ـ3

ها و  های سیاسی از یک سو طرفداران و مخالفان فراوان دارند و از سوی دیگر واجد ضـعف جنا،
ها را نادیـده  ورزنـد و ضـعف ها تأکید می های متعدد هستند و همچنان که طرفداران بر قوت قوت

کننـد.  سازی ضعف ها تـالش می کردن و عیان ان به طور گسترده برای برجستهشمارند، مخالف می
بر این اساا، باید دانست طرفداری یـا مخالفـت روحانیـت بـا یـک جنـا، سیاسـی در حـالی 

های آن آگـاهی کامـل  ها و آسـیب ویژه مخالفان، از ضعف گیرد که اعضای جامعه به صورت می
کننـد کـه هـر دو بـرای  بر ناآگاهی یا داشتن منـافع حمـل میدارند و طرفداری روحانیون از آن را 

گمان کـاه، منزلـت روحانیـت  کند. بی روحانیون مذموم است و به موقعیت آنان آسیب وارد می
های  ویژه اندیشـه های رقیـب بـه دیدن مرجعیت دینی آنـان و گـرای، بـه اندیشـه به معنای آسیب

 عنوی است.شدن نیازهای روحی و م غیردینی برای برآورده
ها،  افزون بر این، روحانیت به عنوان مرجعیت دینی جامعه، حامل پیام دین برای همه اقشار، گروه

هـا  ها، گرای، بایست بدون در نظر گرفتن سلیقه های سیاسی است و این پیام می ها و تشکل جنا،
روه خـاص نگری و اختصاص آن به قشـر یـا گـ سو ها به گوش همگان برسد و از یک و طرز تلقی

ها، از حـامالن پیـام  شود دیگر گروه پرهیز شود. تمرکز پیام دین برای یک جریان خاص، سبب می
گمـان کمتـرین پیامـد  دین فاصله گرفته و با آنها احساا قرابـت و همسـویی نداشـته باشـند. بی

ل آنان بـه تدریج شناخت و تمای گرفتن دینداران از حامالن و مبلغان پیام دین آن است که  به فاصله
های رقیـب شـوند و پاسـخ  های  دین روند کاهشی یافته  و بـرای جبـران آن جـذب اندیشـه آموزه

 های خود را از آن طریق جستجو کنند.  پرس،
این در حالی است که قرآن کریم بارها مؤمنان را از دوسـتی و گـرای، بـه غیرمؤمنـان پرهیـز داده 

َهز يز»است:  ذيَن  َأيُّ ِخُذواتَ  َّل آَمُناا الا ي تا ُكْم  َو  َعُدوِّ ِة َو  ِإَلْیِهْم  ُتْلُقاَن  َأْوِلیزءَ  َعُدوا  ِبم ز َكَفُروا َقْد  ِبزْلَمَادا
 خـود دوسـتان را خودتـان دشـمن و مـن دشـمن دیا آورده مانیا هک سانیک ای ؛اْلَحقِّ  ِمَن  جزَءُكْم 

 فـرک اسـت آمـده شـما بـرای هکـ عت حقـییشـر بـه هکنیا با دینک می با آنان دوستی ایآ د،یریمگ
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ذيَن  َمَثُل ». نیز فرموده است: (1: )ممتحنه« ورزند می َخُذوا الا  اْلَعْنَكُب اِ   َكَمَثِل  َأْوِلیزءَ  اللا ِ  ُدوِن  ِمْن  اتا
َخَذْ    بـه را خـدا ریـغ هکـ سـانیک ؛ مثلَيْعَلُماَن  كزُناا َلْا  اْلَعْنَكُباِ   َلَبْیُت  اْلُبُیاِ   َأْوَهَن  ِإنا  َو  َبْیتزا  اتا
 خانـه هـا، خانه نیتر سست درستی به و بسازد بوتکعن هک است ای خانه همچون نندیبرگز دوستی

 .(41: بوتک)عن« بدانند اگر است بوتکعن

هایدینی.تنزلجایگاهومنزلتآموزه6ـ2ـ4

، روحانیون به عنوان نگهبانان دین و شریعت الهـی در موقعیـت عـدم حضـور امـام معصـوم
های دینی دارند و از این جهت، جامعه دینی با ارجاع بـه آنـان  تنی با احکام و آموزهپیوندی ناگسس

یابند. طرفداری از مواضـع یـک  از چیستی و چگونگی وظایف دینی و شرعی خوی، آگاهی می
ها و امتیازهای جنا، رقیـب،  توجهی به قوت جنا، سیاسی بدون مالحظه نقاط ضعف آن و نیز بی

 گردد. های دینی نزد دینداران می منزلت آموزه موجب تنز  جایگاه و
بردن به دامان سکوالریسـم  های شرع، موجب پناه مباالتی نسبت به احکام و آموزه اهمیتی و بی بی
کند، منزلتی نیز برای احکـام  گردد. سکوالریسم هرچند به طور مستقیم به نفی دین حکم نمی می

یـافتن منـافع گروهـی و  مبـاالتی، اولویت ل ایـن بیهای دینی قائل نیسـت. یکـی از دالیـ و آموزه
طور ناخواسـته از  های دینی نزد متولیان امر دین است که گاه هرچند بـه جناحی بر اصو  و ارزش

گمان در این مسـیر گـاه  افتد. بی سوی برخی مبلغان دینی یا کنشگران روحانیون سیاسی اتفا  می
ویژه طـالب جـوان از  گیرد و به شرعی به خود می عالیق و سالیق سیاسی و جناحی لعاب دینی و

 کنند. باب تکلیف شرعی، عالیق سیاسی خود را بر احکام شرعی تحمیل می
تقدم منافع گروهی و حزبی بر اصو  و مبانی ارزشی و دینی، به مرور این ذهنیت را برای طیفی از 

د کـه اساسـاد دیـن و اصـو  و کنـ اند، ایجاد می دچار کاستی  مخاطبان که به لحاظ مبانی معرفتی
خمینی بـا  های آن ابزاری برای تحمیل و تأمین مقاصد و اهداف حزبی بر جامعه است. امام ارزش

اگر در این نظـام »فرماید:  های تقدم منافع جناحی بر مصلحت دین و انقالب میاشاره با مخاطره
برآید و مصلحت جنـا، جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران  کسی یا گروهی خدای ناکرده بی

و خط خود را بر مصلحت انقالب مقدم بدارد، حتماد پی، از آنکه به رقیب یا رقبای خـود ضـربه 
 .(179: ص21، ج1386خمینی،  )امام« بزند، به اسالم و انقالب لطمه وارد کرده است

گیرینتیجه

ور در عرصـه هـای دیـن اسـالم و سیاسـت جامعـه، حضـ پیوند تنگاتنـگ میـان آموزهبا توجه به 
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 امـاماسـت ناپـذیر  هـای علمیـه امـری ضـروری و اجتنابکنشگری سیاسی برای طالب حـوزه
که کنشگری سیاسی او است ورز در جامعه اسالمی  ، نماد پیشروترین روحانی سیاستخمینی

 آسار و برکات فراوانی برای جامعه اسالمی به همراه داشته است.
هـای سیاسـی،  هـا و جنا، گرای، و تعلق سیاسی بـه گروه میان داشتن معرفت و بین، سیاسی، با

و هرچند اصل داشتن دان، سیاسی برای طالب امری ضـروری تلقـی وجود دارد تفاوت و تمایز 
های سیاسـی بـرای روحـانیون امـری ناپسـند  ها و جریان اما قرار گرفتن ذیل بیر  جنا، شود،می

های اعتقـادی اسـت و جامعـه دینـداران از آن که دارای پیامدهای گوناگون، از جمله پیامـداست 
 تلقی منفی دارند.

کاه، اعتماد را به دنبا  دارد و موجب گرایی روحانیون تضعیف باورهای دینی  جنا،بدون تردید 
گریزی،  های رقیب، رواج تساهل و تسامح در امـر دینـداری، حـق به روحانیت، گرای، به اندیشه

 .  شودمیپذیری و طرد متقابل  ینی و کاه، تحملهای د تنز  جایگاه و منزلت آموزه
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