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سرمشقی از والیت :
گفتمان یعنى یك مفهوم و یك معرفت که در برههاى از زمان در یك جامعه همهگيرر بشرود آن وقرت،
این مىشود گفتمان جامعه این ،با کارهاى جداجدای برنامهریزى نشده ،حاصر نوواهرد شردي ایرن کرار
احتياج دارد به برنامهریزى و کارِ فعال و مث دميدن پيوستهى در وسريههى اسرت کره مرىتوانرد مایرهى
حيات را به نقاط موتهفى که مورد نظر است ،برساند باید دائم با این دم دميرد ،ترا ایرن اشرتعال هميشره
باقى بماند این کار هيچ نباید متوقف بشود و لذا به برنامهریزى احتياج دارد اما این گفتمانسازى برراى
چيست؟ براى این است که اندیشهى دینى ،معرفت دینى در مواطبان ،در مردم ،رشد پيدا کند اندیشرهى
دینى که رشد پيدا کرد ،وقتى همراه بااحساس مسئوليت باشد و تعهد باشرد ،ممر بره وجرود مرىآورد و
همان چيزى مىشود که پيغمبران دنبال آن بودند فرهنر

صرحي  ،معرفرت صرحي گفتمران روحرانى

شيعى هم  ،یعنى امتقاد به حاکميت الهى و حاکميت شریعت الهى ،حال که انقالب اسالمى پيروز شرده
و در جامعه تطبيق پيدا کرده است  ،روحانيت هم با همان نقش مستق خودش در صحنه است
تحليل گفتمان حاكميت و شريعت در نهاد روحانيت

1عضو هیئت علمي دانشگاه بقیه اهلل االعظم ( علیه السالم )

گفتمان را نظامی معنایی میدانند که میتواند به شيوههای درك یك جامعه یا فرهن

از یرك واقعيرت

شك و ادراکی یكپارچه ببوشد برای ني به این تعریف تاکنون اندیشرمندان گونراگونی در مرصرههرای
فرهنگی و اجتمامی ،روندها و روالهای مرنظم و قانونمنردی را طراحری و در قالرش روششناسریهرای
متنومی به جامعة مهمی مرضه داشتهاند که نقطة اشرتراك تمرامی آنران در تعریرف گفتمران بره منروان
مجمومهای از گزارههای مشترك معنایی بوده که تدامی کننده ساختارهای نانوشتهای است که میتوانرد
رفتار و آداب خاص و مشترکی را در نزد افراد فراهم آورد و به منوان مثال گرد هم آمدن مردم پيرامرون
کتابهای مقدس و مم به آن در قالش گفتمان دینی را بر شمردهاند
برخی دیگر گفتمان را مجمومهای از گزارهها و مباراتی میدانند که با موضومات واحد سرروکار داشرته و
سبش نومی پيوند و یا حتی پیریزی نهاد و در کارکردی خاص میشوند به زمم این نگراه گفتمانهرا در
خاستگاههای خود پيشفرضها و گزارههایی را توليد میکنند که با بنياد و اهداف آنها سرازگاری داشرته
و هویت شوص را دنبال مینمایند
در ادامه و در تكام نظریه گفتمانی اندیشمندانی ظهرور کردنرد کره گفتمران را صررف نقر قول یرا
دستيابی به گزارههای منسجم کافی ندانسته بهكه گفتمان را تابعی از ظهور و توليد جریانی فعال و سريال
دانسته که میتواند گزارههایی را طرح نماید که به ترویج و باز توليد رفتار و کنشری نرو در جامعرة هردف
ختم شده و ميان خود و دیگر گزارهها نيز مرزی را بنا مینماید که پیریزی یك فرهن

و هویت مستق

و معنایی نهادین در آن گفتمان محسوب گردد
به موازات آن تحهي گفتمان نيز برخالف ظاهر شكهی و ابتدایی آن تحهيهی بر یافتهها نيست بهكه یك
روششناختی نظری است که برخوردار از مفروضات جامع هستی شناختی و معرفتی درباره نقش رفتار و
گفتار غالش و یا مورد تقاضا در ساخت ارتباطی و معنایی یك جامعه است که محقق در تحهي آن نيز
باید در ابتداء یك سری از مفروضات فهسفی حاکم بر آن گفتمان را نيز پذیرفته تا بتواند روایتهای
گوناگون مترتش بر گفتمان را نيز مورد تحهي قرار دهد

این مفروضات فهسفی که ممدتاً دارای ریشههای معرفتشناسانه میباشد در تعيين بوش کنشی گفتمان
و درك افراد از مينيتگرایی گفتمان تأثير گذاشته این ادراك نيز در قالش یك رفتار و یا گفتار همواره
مورد اقبال و پيروی از رفتار مرجع در جامعه شده و با تكيه بر آن میتوان واقعيتهای حاکم در جامعه را
بازنمایی و یا ساخت گفتمانی آن را مورد تأیيد و واکاوی قرارداد
در ادامه طراحان گفتمان غالش میتوانند این واقع سازی را به صورت یك کنش در جامعه معرفی و به
آن رویكرد ایدئولوژیك و چهرهای تاریوی و تمدنی بوشندي یعنی به تعبيری میتوان گفت که تحهي
گفتمان دارای کارکردی معناکاوانه است که به دنبال کشف و طرح پدیدهها و یا نظام مفهومی حاکم بر
یك ساخت اجتمامی و یا دینی است لذا میتواند در بررسی هر آنچه که دارای یك معنای کنش ساز
میباشد مورد استفاده قرار گيرد و جنبههای فرهنگی و اندیشگی آن کنش را مورد مطالعه قرار دهد و بر
اساس این مطالعه و واکاوی به فهم و نقدی مميق بر ساخت گفتمان دست یابد برخی از محققين نيز بر
ایناساس گفتمانها را دارای قابهيتی میدانند که میتواند به توليد دانش و شك گيری نهادهای اجتمامی
و فرهنگی منجر شده و کارکردهای ایدئولوژیك در هر نهاد اجتمامی را تفسير و چگونگی دستیابی به
قدرت و حفظ آن را ترسيم و تبيين کنند
از همين روست که برخی از متفكرین ،گفتمان را سازکاری برای تحهي پدیدههای مينری ،مهمروس و
واقعی تعریف کرده و هرگونه کنشگری و کنشسازی چند سویه یا متقاب را در قالشهای دیوانساالری
حكومتی یا دستگاههای اجرائی و دولتی را موضوع تحهي گفتمان دانسته و برخری دیگرر از اندیشرمندان
فرهنگی تحهي گفتمان را در مرصههای اندیشگی و افكار و باورهای دینی جرایز شرمرده و حررور ایرن
روش تحهي را در فراگردهای ذهنی ،ارزشها ،مقاید و دیگر ساختهای فرهنگری همچرون هنجارهرا و
اشتراكسازی فرهنگی و قومی مورد تأیيد قرارداده و حتی در ترکيبات ذهنی و مينی پدیدههرا نيرز آن را
جایز و قاب استفاده تحهيهی میداننرد لرذا تحهير گفتمران را میتروان بره روشری مناسرش در بررسری

کنشهای رفتاری که صبغه فرهنگی و اجتمامی را دارا مریباشرند مرورد اسرتفاده و تأکيرد قررارداد زیررا
میتواند به ممق معنایی و ژرف رفتارهرا و پدیردهها سرفر کررده و جروانبی از پدیردههرا را کره از دیگرر
رویكردهای روش پنهان میماند بر محققی روشن و برمال سازد
این نگاه به گفتمان را میتوان در مهوم انسانی دستاورد جدیدی دانست که امكان تجهيرز گفتمران را
به یك فرهن

و ایدة متكام و خطی فرراهم سراخته ترا بتوانرد در رونرد تراریوی ،و تحررك و توسرعه

اندیشگی خود هویتی معناساز و برجسته را تدامی کند نومی کثرتگرائی معنرایی در هویرت برسراخته از
گفتمان که میتواند در ساخت یك نظام رفتاری در حوزههای اجتمامی و فرهنگی به آن اميد بسرته و آن
را فعال نمود
از اینرو مقالنيت و تحول نهفته در سازوکارهای اجتمامی و فرهنگی ایجاب مینماید که در مصر سرهطه
فناوری و مهوم نوین به متن و گفتاری بيندیشيم که فراتر از نسبيتگرایی زائيده مقالنيت بشری حرکرت
کرده و با گسترده کردن حوزة معنایی انسان از نيازهای صرفاً مادی ،اندیشههای فرامادی را طرح کرده و
گفتمان قدرت و مسهط را که در مرصه جهان امروز در معرض رقابت و منازمات نرم و سوت قررار مری-
گيرد را به جامعة جهانی مرضه و امكان خهق فرای رضایت و امتماد را به آن فراهم و مشرارکت جمعری
را به دنبال آورد
هنوز نيز دغدغة محققان دینی در ني به این کارآمدی در گفتمان قدرت ،وجود نسبيتی اسرت کره در
فرهن

رفتاری و نوین اجتمامی جامعه امروز سعی دارد پدیدههای فطرری و نهرادینی همچرون اخرال ،

معنویت ،دین و مبادت را به مرصه پسانوگرایی کشانيده و حاشيههائی همچرون اومانيسرم را برجسرته از
اصالت در متن رفتاری جوامع امروز کند و دین و نهادهای آن را جدای از مرصرههائی هرم چرون آزادی،
صه  ،مدنيت ،مدالت ،پيشرفت ،رفاه ،مدیریت و امتدال طرح موضروع کنرد و هرگونره گفتمران ترکيبری
فیمابين معنویت یا مدالت و گزارههای رفتاری و ترکيبری را بره نرومی جهالرت مهمری و گفتمران آن را
حاشيهای و ناکارآمد بداند

و این دغدغه امروز با ظهور سياست دینی در کشورهای جهان تالش دارد تا تفسير و تحهي گفتمرانی
پسامدرن غربی و ليبراليته را از تأوی در مرصه متون دینی دور نگهدارد و در این ميان گسترش ادبيات و
نوشتارهائی با هویت سياسی و دینی با تكيه بر روش شناسیهای دینی و مطالعات مربوط به آن بوشری
از این دغدغه را برطرف نموده و سبش شده تا بتوان با غور در مطالعات دینی ،خاستگاه و زیرساختهرای
تفكر پسانوگرایی و سكوالریزم را به انتقاد و حاشيه رانده و موجش شود تا برا مرضره گفتمران حكمرانری
دین در مرصة اجتمامی ،رویكردها و نظریههای سياست دینی 2از محا ناکارآمردی در مرصره مردیریت
سياسی  -اجتمامی جوامع بدر آیند و در کنار و همراه آن بتوانند مرصههای معرفتی و قدسی خرود را نيرز
حفظ کرده و در برابر پيشفرضهای بدی در نظامهای سياسی نيز ممهكرد موفقی را تجربره کننرد کره
نمونة بارز آن گفتمان انقالب اسالمی به منوان یك هویت سياسی -برخاسرته از دیرن برا ارزش جهرانی
شده و فرهن

ساز -خود میباشد

این گفتمان که با ظهور خود ،خصومت گفتمان جدیرد و الئيرك را برانگيوتره و بعرد از مردتی آن را بره
حاشيه راند با ادامه همين توانمندی موجش شد تا روشری جدیرد برتحهير گفتمران را کره تراکنون از آن
مكتش پسانوگرایی و اندیشمندانی چون فوکو ،دریدا ،الکا و موف بود به سمت مكتش انقالب اسرالمی و
افرادی هم چون امام خمينی(رحمت اهلل مهيره ،،امرام خامنرهای (مدظهرهالعالی،ي مالمره شرهيد مرترری
مطهری ،مالمه مرحوم طباطبایی و مالمه مرحوم محمدتقی جعفری و شهيد بهشتی متمای شود
این گفتمان که روش چگونگی و شك گيری خود را گفتمان تشريع در صردر اسرالم ماریرت گرفرت بره
پيروزی انقالب اسالمی انجاميد و توانست نحوة مغهوب شدن گفتمان الئيك را نشان داده و چشماندازی
برای ورود به گفتمان قدرت از نگاه دین شود
 -2بُعد دیگر وحدت دین و سياست این است که حوزههای مهميه بایستی از سياست هرگز دور نمانند طالب بایرد آگراهی سياسری پيردا کننرد مبرادا
جریانهای سياسی روز ،بر ذهن طالب در حوزهی مهميه سبقت بگيرند طالب باید در فرای سياسی حرورداشته باشندي بهكه جهوتر از زمان باشند و فكر
سياسی روشن داشته باشندي کما اینكه مهمایی که فكر سياسی روشن داشتند ،مفيد بودند ( امام خامنهای(مدظهه العالی ،،حدیث والیت ،سازمان تبهيغرات
اسالمی،

گفتمان اسالم سياسی توانست با کاربرد زبان سياست از نگاه دین خود را از البالی روابرط و فرآینردهای
اجتمامی اسالم منهای سياست خارج ساخته و روابط و فرآیندهایی از قدرت را در پناه اص والیرت فقيره
رقم زند که صورتبندیهایی جدید را از قدرت در پناه دین و فطرت تكام جویانة انسانی معرفی میکند
ویژگیهای این گفتمان مبارت بودند از:
الف -مجمومهای از اصول و احكام دینی که در شبكهای از مفراهيم و کارکردهرای توحيردی ،رابطرة
انسان ،مسئوليت تكام و معاد را معنا بوشيده و جامعه را بستری برای مبودیت خداونرد واحرد و خردمت
خيرخواهانه به ابناء بشر و نفی ظهم و استكبار طراحی و بنيان میگذارد
ب -گسترش و تعميم احكام الهی در فرایندهای همهگير با قابهيرتهرای فهرم و اهرداف برهکارگيری
سياستهای آن در تمامی جوامع بشری
ج -آماده سازی شرایط اجتمامی گوناگون برای قرارگرفتن در درون متن ،فراینرد و پرذیرش گفتمران
دینی در سبك زندگی و رفتاری سياسی – فرهنگی آحاد جامعه
برای رسيدن و تحقق این ویژگیهرا ضررورت توجره بره سراختارهائی همچرون مرردمسراالری دینری و
کارکردهای نقش آفرین آن همچون فراهم سازی شرایط ممر بره فطررت انسرانی و کسرش معرفرت و
آگاهی از هویتی که انسانها بدانند هدف از خهقت آنها چه بوده و رهسپار چه دیاری بوده و ایرن سرفر و
مزیمت با چه توشه و کوله باری به ثواب و موفقيت نائ خواهد شد ،در واقع توليد همان گفتمرانی اسرت
که خداوند متعال در قرآن کریم برای تمامی انسانها آن را ترسيم و بعد از غيبرت مكررم امرام دوازدهرم
حررت حجت (مهيهالسالم ،،نهاد روحانيت را مفسر و تبيينکننده آن در تمامی زمانها و مكانها گمرارد
تا بتواند تفاسير متفاوت از اسالم را به صورت یكپارچه و غير متفاوت درآورده و همواره از نادرست خروانی
آن جهوگيری نمایند

نهاد روحانيت با آموزههای بنيادین خود از ائمه اطهار (مهيهم السالم ،،تفسير صحي  ،قرآنی ،پراجمراع،
مقالنی و منطبق با سيره و سنت رسولاهلل (صهیاهلل مهيه و آله و سهم ،و آل طاهرینش (مهيهم السرالم،
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را به منوان یك ک معنادار نگریسته و حقيقت نهفته در این گفتمان را برای همه بيان میدارد و با تكيره
بر همين معنا و متن زمينههای اجتمامی را به سمت فالح و رسرتگاری بررده و در هرر شررایطی احكرام
راستين اسالم را اصالت داده و مبنای مم قرار میدهند به گونهای که در هر شرایط بتوان رنر

خرالق

و اولوهيت آن را در گفتمان اسالم ناب محمدی(صهیاهلل مهيه و آله و سهم ،مشاهده و از آن تبعيت کرد
اما آنچه که در این ميانه مهم است صالحيت تحهي گران و بازشناسی گفتمان و گزارههای مربوط بره آن
است تا موجش ظهور قرائتهای گوناگون نشده و اذهان و معانی متفاوت از آن حاص نشده یا به بيراهره
نرود از اینرو باید رویكرد و روششناسی تحهي گفتمان را در این ميانه راهكراری بررای بررون رفرت از
بحرانسازی در معنا و متن دانست و تحهي گفتمان را شناخت رابطة صحي و منطقی فیمرابين گرزاره-
هایی دانست که با نگرش کهی به آن بتوان نتيجة این روابط را استحصال نمود
به تعبير دیگر بتوان اصول ،قوامد و کنشهای رفتاری و گفتاری را که سازة اصهی گفتمان را تشركي
میدهند در بازآرائی و تجسم مينی و ایدئولوژیكی فامالن این گفتمان یعنری نهراد روحانيرت و تنظريم و
روابط اجتمامی و سياسی با گفتمان اسالمی را در جامعه مشاهده کرد
براین اساس میتوان اهداف تحهي گفتمان را در نگاه اسالمی با رویكرد نهاد روحانيت تبعی دانست از :
 ارائه و نشان دادن روابط بين احكام الهی ،هدف خهقت و مسئوليت انسان در جامعه شفاف نمودن رسالت و هدف نهفته در احكام الهی و نقش انسانها در پياده سازی آن در حوزههاو الیههای گوناگون جامعه
3برای گسترش معارف اه بيت هيچ الزم نيست شما به این در و آن در بزنيدي هيچ نيازی ندارد به بداخالقی کردن و متعرض این و آن شدني همين اندازه کافی است
که معارف اه بيت را درست فرا بگيریم ،آن را به دیگران منتق کنيم این معارف توحيدی ،این معارف انسانشناسی ،این معارف فراگير نسبت به مسائ زنردگی بشرر،
خود جذاب است ،دلها را جذب می کند،آنها را دنبال راه ائمه به راه می اندازد اینها یك فرصت بزرگی است برای شما ( امام خامنه ای(مدظهه العالی ،،حردیث والیرت
،سازمان تبهيغات اسالمی،

 نمایش و بازنمائی حاالت گوناگون احكام در جوامع ،طبقات ،مه و اقوام متفاوت بر اساس ميزانو سط پذیرش ،تبعيت ،تمكين و سرپيچی
 مشوص سازی گفتمانهای ضدتوحيدی یا انحرافی و تبيين مرزهای جدائی و گسست از آن نشانهسازی و بهکارگيری روشی متقن در ادراك و فهم صحي و دقيق از گفتمان اسرالم نراب ونحوة استوراج آداب ،رفتار و ممهگرهای گوناگون در نحوة مطالعه و استنباط دقيق از آن
 بازشناسائی فرای مواصمه و چالشهای گفتمانی که رویكردهای مقابهه و دفع گفتمان رقيرش ومتواصم را رسم میکند
 محدود و منوط کردن نقش زمان و مكان در مفص بندی گفتمان اسالم سياسی در جهروگيری ازافراط و تفریط
از این رو نگارنده با تكيه بر اینكه کارکرد و ویژگیهائی که گفته شد دین مبين اسالم و گفتمان انقرالب
اسالمی را به روایت والیت فقيه در متن این کتاب محوریت داده و گفتمان حررت امام خامنرهای مزیرز
را در نظمبوشيدن به گفتار خویش و بهمنظومه درآوردن معنایی دیرن در قالرش نهراد روحانيرت را مرورد
مداقه قرار میدهد بر این اساس مفروض نگارنده آن است که محوریرت اسرالم در ایرن گفتمران دارای
نومی ارتباط کارکردی و ایجابی با نهاد روحانيت میباشد
در وجه ارتباط کارکردی این گفتمان با نهاد روحانيت میتوانيم واژگران ارزشری گفتمران امرام خامنرهای
(مدظههالعالی ،را در متن و گفتار گفتمرانی ایشران مبرارت دانسرت از کرارکرد نهراد روحانيرت در نجرات
مظهومان از شر ظالمان ،وحدتبوشی ،دفاع از محررومين و پابرهنرهها ،بيشرتر دفراع مقردس برپاسرازی
مدالت،ترویج فرهن

اه بيت ،توسعه و فرهن

انتظار و زمينهسای ظهور ،4دموت بره خيرر و ممر بره

احكام الهی ،تربيت و پيشگيری اجتمامی ،مرزبانی از دین ،برپاسازی سبك زندگی دینی ،احيرای تمردن
4از شاخصههای روحانيتِما ،برخورداری از تاریخ ممتد و مستمر در این زمينه است امروز هم اگر شما به فقه اه بيت مهيهمالصّاله و السالم مراجعه کنيد ،خواهيد دیرد
که مميقترین ،پر مغز ترین و پرفروغترین مجمومهی حقوقیِ فردی و اجتمامی،در مجمومهی فقه ماست یعنی در هريچ مجمومرهی حقوقی،برا ایرن ممرق و مایرهی
تحقيق ،به مسائ فردی و جمعی -نپرداخته است ( امام خامنه ای(مدظهه العالی ،،حدیث والیت ،سازمان تبهيغات اسالمی،

اسالمی ،تبهيغات فرهنگی و اجتمامی و رفع انتظارات دینی جامعه کره تمرامی آنهرا حرول واژة کرانونی
خدمت به اسالم گرد هم آمده اند
الگوی گفتاری متون مورد استناد هم که در تحهي این گفتمان بر الگوی کارشناسری ایرن نهراد مقردس
تكيه دارد با توجه به متن ادبيات موجود که ممدتاً سونرانیهای مهمی و خطابهها آغاز و سعی شده است
تا آکنده از مستندات روائی در موضوع نقش روحانيت در انتقال تعاليم اسالم و همراه برا لحنری قدسری و
تبشيری باشد
در نگاه تحهي متن و گفتار و ریوتشناسی آنچه که در این کتاب در قالش گفتمران مرورد بررسری قررار
میگيرد دارای وجهی ایجابی است و کمتر از متون دارای جمالت منفی و مرزبندیهای رفتاری اسرتفاده
شده است و در برخی موارد که اینگونه محورها در گفتار ولیفقيه و رهبری معظم انقرالب و یرا مترون و
خطابهها آمده است به واقع اشاره به تنزیهات و تبریات اخالقی دارد
سعی شده است تا صورتبندی گفتار و متون حاصهه ممدتاً داللت بر موضعگيرری در برابرر نهراد یرا
جناجی خاص قرار نگرفته و از کنایات جمالت منفی و استعارهها مبور کرده و سعی نمائيم به کارکردهای
اصي و ایجابی این نهاد توجه جدی شده و از موضعگيری سياسری یرا هرگونره امرالن مواضرع در براب
شرایط دوری کرده و بيشتر درصدد طرح مقوله خدمت و خيرخرواهی ایرن نهراد بره حكومرت اسرالمی و
مهزومات آن در چشمانداز و افق جدید پيش روی باشيم
کانونهای گفتمانی این نوشتار گویای یك ساختار هرمی و چند وجهی در نگاه به خطابههرا و مترون
موجود است یعنی سعی شده است که در هر موضوع به مثابة ارزش آن به تفصي سرون گفتره و بحرث
گردد و با این رویكرد کارکرد نهاد قدسی روحانيت را در خدمت به ارزشهرای دینری و سرازگاری هرچره
بيشتر روحانيت با نيازهای جدید حكومتی برجسته و بهکار گرفته شده و بهنظر میرسد آنچره در گفترار و
متون خواهد آمد استفاده از ظرفيتهای اسالم سياسی و فقاهتی در این راستاست

از سوئی دیگر ،این بررسیها و ریوت شناسی حاکم بر آن نشانگر وجود تمایزاتی در سطوح موتهرف
فیمابين نهاد مقدس روحانيت با دیگر الیههای مدیریت در نظام اجتمامی نيز می باشد که اهميت توجه
به مطالبات مرردم از کارکردهرای دیرن و اسرتفاده از مقروالت و مفراهيمی همچرون تربيرت اجتمرامی،
خدمتگزاری ،ساده زیستی ،ایثار ،روحية خيرخواهی ،خردورزی و مقالنيت ،قانونگرائی و  5را نشان مری-
دهد
چنين رویكردی در نظام گفتاری ولی فقيه بيانگر توجه تام به جایگاه اجتمامی ایرن نهراد در جامعره و
مبانی مؤثر فكری و فرهنگی آن در تفاوت با دیگر قرائتهای اجتمامی در جامعره اسرتي یعنری منظومرة
معنایی دین حول محور کارکرد روحانيت به تعریف اسرالم سياسری و فقراهتی و ضررورتهرای توجره و
توسعة آن در جامعه نظر دارد تبيين چرائی حرور روحانيت در حكومت اسالمی مقدمة ورود بره منظومرة
معنایی دین در گفتمان مورد بررسی است تبيينی که ریشه در مه شك گيری و وقوع انقالب اسالمی و
ضرورت توجه دین به حكومت در قرن معاصر را دارد
این قرائتی از ارزشهای اسالم سياسی است که در فرایند تراریوی خرود و در برابرر ظهرور منازمرات
گفتمانی دیگر از سياست و حكومت ،نظام حقيقی حاکم بر گفتمان این نوشتار را بره نمرایش مریگرذارد
توجه به قدسی و سياسی بودن معانی و مفاهيم این کتاب ،حقانيت نهاد روحانيت را مورد توجه قرارداده و
امكان معنیسازی حكومت اسالمی را از این دریچه و نگاه معرفی میکند
در این گفتمان نهاد روحانيت ،قابهيتی سرمایهای و قرائتساز اسرت کره همرواره در تفاسرير گونراگون
سياسی و جناحی مورد بحث قرار گرفته و برخی مواقع با تيغ تيز جه  ،ناخودآگاهی و مدم شناخت برخی
از قرائتهای سياسی سعی در چرخش گفتمانی قراردادن و قدسيتزدایی از آن را دارند
 -5دو مسئوليت روحانيتي انذار و تبشير است و بين شدن و مسئوليت یك رابطه مستقيم برقرار است هرچه شأن انسان باالتر ،مسئوليت او هم سنگين تر مسئوليتی که
برای جامعهی مهمی و دینی اسالم -که ما از آن به روحانيت تعبير میکنيم -قرار داده شده است ،ميناً مسئوليت انبياستي «ورثة االنبياء» این وراثرت فقرط وراثرت در
مهم انبيا یا در ارزشها و فرائ انبيا ،بدون اینكه وراثت شغ آنها و مسئوليت آنها و بار سنگين آنها را بردوش داشته باشند ،نيست چنين چيزی امكان نردارد شرأن،
مساوی است با مسئوليت ( امام خامنه ای(مدظهه العالی ،،حدیث والیت ،سازمان تبهيغات اسالمی،

گفتمان انقالب اسالمی در ایران ،همواره با تصویری از اخال در حكومت ،معنویت و دیرنگرایری در
برابر قدسيت زدایی نوین یا پسانوگرایی ،تمایز مسرهط و گفتمران رقرابتی خرود را برا پدرخوانرده آن کره
ليبراليسم غربی بوده است را مطرح ساخته و نشانهها و نقش روحانيت در این گفتمان باتوجه بره جایگراه
قدسی و اجتمامی خود ،همواره امكان بازسازی دوباره سامانههرای مسرتحكم و گفتمانهرای اجتهرادی و
حكمی جدید دین پایه را بر اساس اص توان تفسيری دین در ضررورتهای زمران و مكران قابر تحقرق
ساخته و برخالف دیگر بیقراریهای گفتمانی که در قرائتهای گونراگون سياسری دیرده میشرود نهراد
روحانيت هيچگاه کشمكشهای سياسی– اجتمامی ،تعارضهای ایدئولوژیك و تنراق هرای گفتمرانی و
صورتبندیهای متنوع و بیمعنا در خود جای نداده و از آن طرفی نبسته است
این متن نشان میدهد که نهاد روحانيت هيچگاه اسير چرخشهای متهون گفتمانی نشده و در تحرول
الگوهای خود همواره به گفتمان مسهط اسالم سياسی – فقاهتی وفادار مانده است و در مردیریت جامعره
ایرانی – اسالمی نيز مفاهيم کهيدی ممهكرد خود را از دل مرکزی انقالب اسرالمی کره گفتمرانی حرول
سعادت و بهروزی جامعه اسالمی با حفظ مشروميت و کارآمدی در حكومت اسالمی است ،استفاده مری-
برد و از همين روست که همواره این نهاد روحانيت توانسته است همرواره موازنرهای موفرق را فیمرابين
منظومة دین ،اقترائات سياسی – اجتمامی و جرذابيت افكرار ممرومی را برر حيرات انقرالب اسرالمی و
گفتمان سياسی برخاسته از آن فراهم ساخته و هيچگاه اسير اميال ناخودآگاه و سرکوب شدة سياسی دیگر
قرائتها و یا جریانها نشده و در توليد بازتداوم و مشروميت نظام سياسی نقش اول را ایفا کنند
این کتاب تالشی در بيان و کارکرد نهاد روحانيت در شرایط تثبيت گفتمانی اسالم سياسی فقاهتی بعد
از گذشت سی و شش سال از حيات انقالب اسالمی دارد انقالبی که با وقوع خود بار دیگر نهاد روحانيت
را به منوان دال کانونی اسالم سياسی و فقاهتی در قالش اص مترقی والیت فقيه در ایدئولوژی مرکرزی
نظام سياسی جای داد و بهواسطه ممهكرد خيرخواهانة آن در این مدت او را از موقعيتی مسهط و گفتمرانی
بالمنازمه برخوردار ساخت

سير تحوالت در حيات انقالب اسالمی و فرایندهای واقع بر آن نشان مریدهرد کره دیرن برار دیگرر
توانسته است به منوان یك اص تعيين کننده بر ساختارهای قدرت نقش آفرین شودي بره مبرارت دیگرر
مطالبات جهانی از ادیان توحيدی آن را در مرصه حيات جمعری بره منروان یرك ایردئولوژی سياسری –
اجتمامی که میتواند نيازهای فردی و اجتمامی انسانها را پاسخ داده و فهسفه وجودی قدرت را در نظرام
اجتمامی از استبداد ،فریش یا زیادهخواهی رهبران دور نگهدارد و تاریخ جدیدی را ور زده و نقش آفررین
شود ،به صحنه آورد
در این مرصه سكوالریسم سياسی که جایگاه حاشيهای دین را در سياست مطرح مینمود بره رقيبری
در آراء و نظریههای نظام سياسی بدل شده و خواهان هرچه کوتاهتر شدن دست دین و مروجان نفروذ آن
در حكومت و تأثير ممهی بر آن شد ،اما موفقيتهای جمهوری اسالمی ایران در جهان که با هدایت ولری
فقيه و با تكيه بر اسالم سياسی و فقاهتی شك گرفت امروز به منوان یك فرایند موفرق در مواجهره برا
سكوالریسم سياسی مطرح شده و روند سكوالر شدن جوامع را زیر سؤال میبرد به تعبيری دیگر الگروی
موفق نظام جمهوری اسالمی ایران موجش احيای جنبشهای دینی و پاسوی به تقاضاهای نظم سياسری
در جوامع بحران زده شد که هنوز حساسريتهرای دینری خرود را حفرظ کررده و از تمرایالت معنروی در
رفتارهای شك دهی اجتمامی خود بهره میگيرند
 نهاد روحانيت طی این سالها توانست نقش و جایگاه ارزشها و هنجارهای دینی را بووبی در نظاماجتمامی ،نظریه پردازی کرده و منازمات دامنهدار نوگرایی و معنویتگرایی را در ظررف اصرولگرایی
دینی قرار دهد
 نهاد روحانيت توانست تصویر انقالب اسالمی و مطالبات سياسی آن را بر واژگان دینی کره در نرزدممردم دارای وجاهت اجتمامی بود ،قرارداده و پاسخ مطالبات اجتمامی ،سياسری و اقتصرادی آنران را
امكانپذیر سازد بهگونهای که بسياری از اندیشمندان سياسی در مواجهه با گفتمان انقالب اسالمی،

جایگاه روحانيت در آن را ابطال کننده روند سكوالریزم و واژگان جدید در اسالم سياسی را مصداقی
بر نفی و طرح روند سكوالریزم در جوامع جدید تفسير کردند
 نهاد روحانيت با به صحنه آوردن مجدد اسالم سياسی و فقاهتی بار دیگر مرزهرای اسرتعمار کشريدةفیمابين دین و مطالبات سياسی – اجتمامی مردم را شكسته و خود به ایفای نقرش هردایتگرایانره
سياسی در صحنه پرداخت با این رویكرد ممالً دین را وارد فرهن

رفتاری و هویت سياسری مامره

نموده و تعامهی جدید را بين نهادهای دینی و مطالبات از قدرت فراهم و گفتمانی مقبول و مشروع را
معرفی نمود
 الگوی ممهی حكومت دینی و نمایش کارآمدی آن در جامعه از دیگر کارکردهای نهاد روحانيت برودکه آن را با موفقيت در صحنه جامعه ممهی ساخته و محقق نمود و در پاسخ به مطالبات خبرگری در
برابر توانمندیهای حكومتی و سياسی نهفته در رسالت دین ،همواره مطالعرات و پاسرخهرای جرامع
مهمی و مناسبی را مرضه نمود و به تعبيری دیگر نقشی متفاوت و کانونی از دیرن را در برابرر دیگرر
قرائتهای غيردینی از قدرت مرضه کرد و ممهكررد سرامانههرای ایردئولوژیك در نظرام سياسری را
تقویت کرد
 نهاد روحانيت توانست تا با ابتنای یك گفتمان مسهط و هویتساز ،تحهير هرای حراکم برر ذهنيرتجامعه را به سمت هویت اسالمی پيش برده و همواره امكان بازنمائی ارزشهای دینی را در مرصرة
فراخوانهای ممومی و سياسی به خوبی هدایت نماید فرراهم سرازی یرك جمرع متكثرر موحرد برا
ذهنيتهای یكسان و یكپارچه اجتمامی از جمهه کارکردهایی است که نهاد روحانيت در نظام ادراك
اجتمامی جامعه اسالمی مستقر ساخت و ارزشهای آن را بارور کرد
برهمين اساس این نوشتار به منوان نوشتار نوست و کانون محور تمرکز مباحث خود را بر گفتمران-
سازی روحانيت از این مفاهيم مستقر نموده تا با بهررهگيرری از روش تحهير گفتمران معرانی و ریورت

شناسی حاکم بر حوزه تبهيغی و ترویجی روحانيت را در این راستا با نگاهی درون متنری و درون گفتراری
مورد بررسی قرارداده و شبكههای رفتاری و فرهنگی مرتبط با آن را معرفی نماید
در این گفتمان که بر اساس قهه و فراز اصهی والیت فقيه و گفتار و مترون مرورد دسرترس بره مثابره
فام مم سياسی آغاز و مورد توجه قرار میگيرد ممهكرد روحانيت بره منروان سروژه مسرهطسراز ایرن
گفتمان ،نظام مفهومی ،نگارنده را در این نوشتار مشوص ساخته و بره مبرارتی فرهنر

انررمامی ایرن

گفتمان را تشكي میدهد
نظام مفهومی برگرفته از کارکرد و ماهيت درونی نهاد روحانيت ،صورتبندی گفتمانی نوشرتار و مرواد
الزم را برای کنشگری اسرالم سياسری رقرم زده و ایردئولوژی خردمت ،خيرخرواهی و خرادمی حكومرت
اسالمی را در این نهاد مشوص ساخته و حهقة ارتباطی این گفتمان را با مشروميت حكومت اسالمی رقم
میزند
به تعبيری دیگر ظهور این گفتمان ،سبكی نوین بر زندگی اسالمی است که در تعریف الگروی انسران
در طراز این مكتش ،نگاهی تكهيف محور به انسان داده و در ابترداء او را برا خودسرازی و تطهيرر درون از
نفا و شرك ناپيدای تنزیه کرده و سپس با ارجاع به مرجعيت شریعت دینی ،اسالم را به منروان مكتبری
واجد تمامی دستورالعم ها در حوزة زندگی اجتمامی تحت زمامت و رهبری ولی فقيه که منادی گفتمران
مق مهم و ایمان است به سمت یك حيات طيبه پيش میبرد
نهاد روحانيت با این قرائت و برجستهسازی حاکميت الهی و رهبرری ولری فقيره ،هشرت سرال دفراع
مقدس را به صفحاتی پرافتوار تبدی و کنش ایثار و شهادت و دفاع از ميهن و غيرت مهی را در ترکيبری
موفق در گفتمان مهی و دینی جای داد و وحدت و یگانگی اجتمامی و ائتالف دینی – ميهنی را در مقاب
دشمن خارجی با سربهندی به پيش برد و بعد از کسش پيروزی نيز توانسرت در مرصرة سرازندگی کشرور
ناسازوارههای اجتمامی را که تالش داشتند تا رابطة فقه ،قانون ،شریعت و حكمرانری را جردای از اسرالم
سياسی و فقاهتی تعریف کنند با حجيت و ادله بر آنها فایق آید

امروز که گفتمان امتدال و انقالبيگری جامعه اسالمی ما را درمینوردد همچون گذشته میتوان وجروه
ممهو از مقالنيت و کنشگری انقالبی را که با صفاتی همچون تعهد ،خودآگاهی ،قاطعيت و مم مؤمنانره
در سط مهی آن را مينی و بارور کرده و مهیرغم بروز تحوالت گوناگون تدریجی در مناسبات اجتمامی
و بروز تغييرات چندی در رفتارها و هنجارهای جامعه امروز که نمائی از تهاجم نررم و خراموش دشرمنان
انقالب اسالمی است ،توانسته است انگيزههای رفتاری و اجتمامی افراد جامعه خصوصاً نس جروان را در
قالش متعالیترین انگيزهها و ارزشها در خدمت جامعه قرار دهد و ایرن شررایط جردای از دشرواریهرای
هدایت و پایدارسازی آن جز در خهوص ممهی و تالش ایثارگرانه نهاد روحانيت نيست
گفتمانی که براین امتقاد است که اسالم برنامة زندگی است و اینطور نيست که توجهی بره زنردگی
مادی و روزمره مردم نداشته و مهيرغم بعری تصورات ناصحي در مورد اسالم را مطررود مری دانرد و از
معماگونگی در مسائ اسالمی که آن را اصالً قابر کشرف و اجررا ندانرد پرهيرز میکنرد در نگراه نهراد
روحانيت طبع احكام اسالمی با توليد سوتی و حرج برای جامعه از سروی رهبرران و کرارگزاران مورالف
استي همانگونه که خداوند متعال حرج را در دین برای شما قرار نداده است (سوره حج آیه ،77
و لذا گفتمان سازی دینی به معنای ارائره چرارچوب رفتراری و مينری در نهادینره کرردن و ممر بره
ارزشهای دینی در جامعه است به گونهای که بتوان آن را در کنشهای اجتمامی و بينش اجرائری آحراد
جامعه مالحظه کرده و راهكارهای گوناگونی را برای ساخت یك گفتمان دینی در جوامع امرروز از سروی
نهاد روحانيت بتوان دنبال نمود که مهمترین آنها مبارت است از :
الف ،تعریف و تعبيری واقعگرایانه از ارزشها و هنجارهای دینی که آحاد جامعره بتواننرد برا آن ارتبراطی
منطقی و یكپارچه برقرار سازند لذا نهاد روحانيت باید با رجوع بره مرتن قررآن و سرنت ،تعریفری دقيرق،
کاربردی و رفتاری مشروع و دقيق را از آن استوراج نمایند و در هر زمان و مكان مقالنيت مم بره آن
را تشری و آموزش دهند

ب ،جداسازی و پيررایش مفراهيم و ارزشهرای اسرالمی از التقراط و مفراهيم الحرادی و ترکيرش آن برا
اشتراکات مفهومی و ادراکی جامعه بهگونهای که بتوان در قالش گفتمانی سه و آسان ترکيرش دیانرت و
سياست را معنا و قاب تعقيش و تكمي نمود نهاد روحانيت با ترغيش و تبهيغ ارزشهای فرهنگی میتواند
سهولت در درك مفاهيمی همچون اسالم سياسی ،مردم ساالری دینی ،مسئوليت اجتمامی ،سبك زندگی
اسالمی و را فراهم ساخته و چهار ضهع بينش ،نگررش ،کرنش و مرنش آحراد جامعره را در هندسرهای
همراستا و همافزا نماید (حسنی،242 ،7377 ،

6

ج -حفاظت از گفتمان غالش و حفظ برتری آن نياز به درستی تصميمات ،برنامهریزی و اجررای راهبرردی
و دور نگهداری آن از انفعال و مقشماندگی دارد نهاد روحانيت با تكيه بر قوه اجتهاد و قوامدی همچرون
نفی سبي و آماده سازی ارکان جامعره اسرالمی در برابرر تهراجم گفتمانهرای رقيرش و پرتعرارض ایرن
مسئوليت را باید در بستر تجهيز فرهنگی ،بصيرت انقالبی در جامعه فعرال و پرتروان سراخته و همچرون
هميشه ایفا نماید تجهيز این نهاد به خودسازی ،ساده زیستی ،شرح صدر ،تقروا ،خيرخرواهی ،اخرالص و
توک میتواند یاریگر آنان در این مسئوليت خطير باشد
د ،ترویج و تبشير گفتمانی خصوصاً بر گفتمان والیت فقيه ،موجش پذیرش این الگوی رفتاری و گفتراری
به صورت غالش در جامعه شده و همواره روحية تبری اجتمامی و ترولی فرهنگری را در جامعره تقویرت و
نهادینه کرده و امكان بهرهگيری از ارکان این گفتمان را همواره تسهي و پرمشرارکت مریسرازد نهراد
روحانيت میتواند با ترغيش و تعهيم و تبهيغ ارکران حراکم برر گفتمران اسرالمی سرط پرذیرش فررای
اخالقی ،مدارا و محبت ،نفی ظهم و تجاوزگری 7را در نهاد یك گفتمران رایرج در جامعره توزیرع کررده و
احيای ارزشهای دینی را در پناه آن فراهم سازد

2

 .6برای مطالعه بیشتر ر-ک به حسیني ،محمد حسن(  ،)7711نوسازی جامعه از ديدگاه امام خمیني  ،محل نشر ،نشر عروج .
 .1ر-ک شیخ مفید ،االرشاد ،ص 92
 .8برای مطالعه بیشتر ر-ک به  ،شرحي بر وصیتنامه الهي سیاسي حضرت آيه اهلل العظمي امام خمیني ،انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،تهران

هر ،الزمة اغهبيت بوشيدن به هرگونه گفتمان در سط جامعه ،تالش نظام یافته نهاد روحانيت در ایجراد
اجمامی همگانی و فعاليتی همراستا و همگرا میباشد که در پناه آن همه نهادهای اجتمامی و کرارگزاران
صحنههای فرهنگی ،اقتصادی ،آموزشی و حتی سياسی به صورتی هماهن

و همافزاء در نهادینه کرردن

آن به تالشی همه جانبه دست یازند
امروز که جامعة اسالمی ایران فرهن

ایرانی خود را فرهن

اسرالم برگزیرده و آن را در تمرامی براور و

رفتار خود تعميق بوشيده است طراحی و براز توليرد و تقویرت رفتارهرای فرردی و اجتمرامی برر اسراس
فرهن

اسالم امری بس ضروری و الزم است (خودرو،713 ،7361 ،
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و ،ترکيش و تجهيز گفتمان با پدیدههرایی همچرون پایرداری ،دفراع ،پاسرداری از دسرتاوردهای انقرالب
اسالمی و غيرت میتوانرد موجبرات خودیراری گفتمانهرا را در برابرر هرگونره تهراجم رفتراری و هجروم
ناهنجاریهای اجتمامی حفاظت نماید این گونه سازوکارها به معنای دفاع از حریم گفتمان دینری اسرت
که از مهمترین واجبات اسالم است و نهاد روحانيت در دفاع از ارکان اسالم و حمایت از دسرتاوردهای آن
در مرصههای گوناگون فرهنگی و اجتمامی یا دفامی و نظرامی مریبایسرت بره تقویرت ایرن گفتمران و
پایدارسازی آن توجه خاص نماید (مطهری ،7351 ،ص ،702

70

ز ،ابتناء گفتمانهای دینی بر ارزشها و باورهای مقيدتی و ایدئولوژیك از دین است و مهمترین مؤلفره-
های کهيدی و ارزشی در گفتمان اسالمی ایمان بهمم و نيت خالص در اجرای آن در جامعه دینی اسرت
که بایست به منوان کهيد موفقيت هر رفتار مسئوالنه و خيرخواهانه در جامعه قرار گيرد
بسياری معتقدند که کار فهسفه سياسی در هر نظام تعيين سط و کارکردهای نهفته از ارزشهای گفتمانی
است زیرا این ارزشهای گفتمانی هستند که به اهداف معنا داده و مشوص کنندةروشها و مسائ نهادینرة
آن هستند به وسيهة همين ارزشهای گفتمانی است که فعاليتهای یك مجمومه یا مهرت مرورد سرنجش

 .2برای مطالعه بیشتر ر-ک به خودرو ،محسن و همكاران؛ ( ،)7762جامعه فرهنگ ،نشر آرون
 .70برای مطالعه بیشتر ر-ک به  ،مطهری ،مرتضي؛  ،7732خدمات متقابل اسالم وايران ،نشر صدرا ،تهران

قرار گرفته و حرکت و سمت و سوی آن مشوص و یا اهداف آن تعيين و روشها و مسائ ممر سياسری
از آن استنباط و حاص میشود (نيكزاد،65 ،7375 ،
و برخی بر این اساس که گفتمان سياسی موظف به انتقال ارزشهای قدرت در یك حاکميت میباشد نهاد
روحانيت را مأمور به انتقال این ارزش در جامعه و فراهمسازی و تعيين ضریش بكارگيری موفق بسرترها و
گامهایی میدانند که این انتقال را برای نس بعد نيز ترمين نماید باید توجره داشرت کره در قریرش بره
اتفا گفتمانهای رایج سياسی معيار ارزشمندی گفتمان ،جمع رفتار و گفترار مترابعين گفتمران و ممر و
نتایج برخاسته از آن است و ليكن در نظام گفتمانی اسالم بر اسراس نرص صرری قررآن کرریم ،نيرت و
انگيزة فرد است که مالك ارزش مم و رفتار اوست
در پایان این نوشتار نگارنده بوشی از درصد تجميعری ایرن گفتمران را کره دارای اهميرت و اولویرت
بيشتری میباشد به منوان مبنای بررسی گفتمانی مطرح و آن را در فصول اینده مورد کالبدشكافی بيشتر
قرار میدهد

جدول رتبه بندي طولي در فراواني تجميعي و تحليلي هر مبناء در جايگاه و ارزش روحانيت
رديف

مبناي عمل روحانيت

موضوع فراواني

حوزه تأكيد

درصد

رتبه درصد

فراواني

تجميعي هر مبنا

11/37

سوم

خيرخواهي عمومي

ششم

دفع استکبار
جذابيت تبليغي

1

مجاهدت و دستگيري از جامعه محروم و مستضعف

تالش و دلسوزي

2

حق جوئي و تظلم خواهي

ظلم ستيزي

9/17

7

ترويج و تبليغ احکام ديني

تبليغ ديني

11/71

دوم

4

نظارت بر امور كارگزاري مردم

نظارت بر امور

3/12

هفتم

تأمين حقوق مردم

1

اجتهاد پويا و فقهي و برپاسازي مديريت سياسي – ديني

سياست توأم با ديانت

4/71

هشتم

فقه پويا

1

ساده زيستي و الگوي اخالقي و نمونه براي جامعه

اخالق ديني

7/23

دهم

جامعه اخالقي

3

مسئوليت ديني و اصرار بر اجراي حدود و احکام

مسئوليت ديني

11/17

يکم

مشاركت جماعت در

1

تربيت و تعليم ديني و ارزشي جامعه

ارزشهاي اسالمي

17/21

چهارم

9

ترويج فرهنگ دفاع از اسالم و عمل انقالبي

فرهنگ انقالبي

7/34

نهم

دفاع مقدس

11

تقويت مشاركت و حضور مردم در مناسبتها و پايگاههاي ديني

مساجد و هيئات

9/43

پنجم

شور و مشاركت ديني

رفتارهاي ديني

آموزش و پرورش

