مؤلفه های حوزه انقالبی از دیدگاه امام خمینی
ظاهر حبيبي
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چکیده :
از دیدگاه حضرت امام خميني حوزه انقالبي دارای عناصر و مؤلفه های است که مي توان آنها را به گونه های
معرفتي و رفتاری تقسيم نمود ،مؤلفه های همچون ،آميختگي دیانت و سياست ،بصيرت ،حضور در عرصه ها و
حاکميت فقيه عناصر هستند که نگرش و بُعد معرفتي حوزه انقالبي را ترسيم مي نمایند ،ولي محورهای مانند؛
روحيه خدمت گزاری ،ظلم ستيزی ،تهذیب نفس ،استقالل و متانت و پویایي از مؤلفه های رفتاری حوزه انقالبي
به شما مي آیند.
واژه های کلیدی :حوزه  ،انقالبي ،مؤلفه  ،امام خميني  ،روحانيت
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 1كدتحصيلي 1154263:

1

مولفه های حوزه انقالبی از دیدگاه امام خمینی

)۱جدا ناپذیری سیاست از دیانت
ممکن است برخي تصور شان بر این باشند که ميان دین و سياست پيوند ذاتي نيست بلکه اتفاقي و تاریخي است
به ایشان اقبال کردند
و معتقدند که این پيوند به عنوان حادثه و واقعه اتفاق افتاد یعني مردم زمان رسولاهلل
تأسيس حکومت کرد؛ والّا در بطن و متن آموزههای دیني دعوت
و ایشان را امين خود قرار دادند و پيامبر
به تأسيس حکومت و دعوت به تلفيق دین و سياست نيست.
اما در اندیشه و باور امام خميني پيوند ميان اسالم و سياست ذاتي است که هيچگاه از هم جدا شدني نيست و
اسال م منهای سياست اسالم ناب نخواهد بود و همچنين سياست غير اسالمي نيز مطلوب و قابل قبول به شمار
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مقدمه:
بدون تردید نقش کليدی و ارزشمند حوزه های علميه در طول تاریخ اسالم آنچنان تاثير گذار بوده که به گواهي
تاریخ ،هرگاه حوزه های علميه تشيع موفق ،فعال و روبه کمال بوده  ،دست یافتن به اهداف بلند اسالم زودتر و
باکمترین نقص حاصل شده است و هرگاه منفعالنه عمل کرده و در مسير حرکت دچار انحراف و سستي و یا
فاصله گرفتن از اصول اسالمي شده  ،صدماتي را بدنبال داشته که تا سالها بلکه قرن ها ،جبران نشده است.
از سوی دیگر هر تحول وانقالبي که در جامعه اتفاق مي افتد بر اساس تفکر و اندیشه ی که شالوده آن را ترسيم
مي کند استوار است و از طرفي به خوبي مي دانيم که حوزهای علميه به عنوان مراکز علم وفرهنگ و پاالیشگاه
ایده ها و اندیشه ها به حساب مي آیند؛ از اینرو به نظر مي رسد بررسي رابطة حوزه و انقالب و یا حوزه انقالبي
حایز اهميت باشد.
با این بيان بررسي دیدگاه حضرت امام خميني که بر خواسته از متن حوزه و به عنوان یکي از استوانه های
حوزه علميه به شمار مي آید و هم چنين یک روحاني مبارز و انقالبي که رهبری انقالب اسالمي را به عهده
داشته است از اهميت خاصي بر خوردار باشد ،از اینرو نوشتار حاضر به بررسي مؤلفه های حوزه انقالبي از دید گاه
امام خميني مي پردازد.
مؤلفه های حوزه انقالبي
در یک نگاه کلي مؤلفه های حوزه انقالبي را از دیدگاه امام مي توان در دو بخش معرفتي و رفتاری تقسيم نمود،
در بخش معرفتي و تئوری ،آن حوزه و روحانيای که در نگاه معرفتي و شناختياش نسبت به دین و جامعه
اسالمي ،از این عناصر و مؤلفه های بينشي برخوردار باشد ،از منظر امام حوزه و یا روحاني انقالبي به حساب مي
آید و به عبارت دیگر حوزه ای که در بطن و متنش این نگاه معرفتي وجود داشته باشد حوزه انقالبي به شمار مي
آید.
این مختصر در این قسمت این نوشتار به بررسي عناصر این نگاه معرفتي مي پردازد.
مؤلفه های معرفتی حوزه انقالبی:

نمي آید؛ از اینرو ایشان در جایي مي فرماید« :دین اسالم یک دین سياسى است .یک دینى است که همه چيزش
2
سياست است ،حتى عبادتش».
در اندیشه امام اساس اسالم مبتني بر سياست الهي است و روزی نبوده که اسالم باشد و سياست در آن جلوه
نداشته باشد و پيامبر اسالم از آغاز وظيفه ای الهي خویش را با سياست شروع کرد و امامان بعد از ایشان نيز ادامه
دهنده سياست ایشان بوده اند بطور که ارائه تصویر صحيح از اسالم بدون بُعد سياسي آن امکان پذیر نيست ،از
اینرو در جای دیگر ایشان پيام آوران دین و سفيران الهي را سياست مداران مي داند که همواره در کنار دیانت به
سياست مي پرداختند و در حقيقت صراط مستقيم همان دیانت توام با سياست است« :سياستمداران اسالمى،
سياستمداران روحانى ،انبيا -عليهم السالم -شغلشان سياست است .دیانت؛ همان سياستى است که مردم را از
اینجا حرکت مىدهد و تمام چيزهایى که به صالح ملت است و به صالح مردم است آنها را از آن راه مىبرد که
صالح مردم است که همان صراط مستقيم است».
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با این بيان قرآن کتابي است که محتوای آن سياست مدون الهي و معصومين

مجریان آن سياست هستند،
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و رسول گرامي اسالم و امامان بعد از ایشان سياستمداران واقعي و گردانندگان سياست الهي هستند».
ایشان در جای دیگر مي افزاید« :چطور ميتوان اقدام رسول اکرم

4

برای تشکيل حکومت اسالمي در اولين

فرصت ممکن پس از هجرت و تالش اميرالمؤمنين

برای تصدی امر خالفت پس از رحلت آن حضرت را

دید و تصویر صحيحي از اسالم منهای سياست ارائه داد؟».
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باید توجه داشت که این دیدگاه امام با قطع نظر از شواهد تاریخي و دليل عقلي آن ،بر منابع نقلي معتبر و متقن
نيز استوار است چنانکه در زیارت نامه «جامعه کبيره» که از امام معصوم (امام هادی
عنوان شناسنامه امامان معصوم

) بدست ما رسيده و به

قلمداد مي شود؛ سياست را از شؤنات و ویژگي های ائمه(عليهمالسالم) بر

مي شمارد و آن بزرگواران را به عنوان سياستمداران مردم و اجتماع معرفي نموده مي فرماید« :آنها سياستمداران
بندگان خدا هستند».
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 - 22خميني  ،روح اهلل ،صحيفه امام  ،ج 1۰ص15
 - 3خميني  ،روح اهلل ،تفسير سوره حمد ص 24۷
 - 4جوادی آملي  ،عبداهلل ،ادب فنای مقربان  ،ج ، 1بر گرفته از صص. 252، 251
 - 5همان ص261

 - 6قمي  ،شيخ عباس،كليات مفاتيح الجنان ،زیارتنامه جامعه كبيره و دقت شود به عبارت«ساسة العباد».
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چنانچه آیت اهلل جوادی آملي که یکي از شاگردان امام است مي فرماید« :قرآن کریم تبيين کننده اصول سياست

همچنين امام رضا

در مسجد جامع مرو ،در حضور جمعيتي انبوه « ،آشنایي امام با سياست» را یک از شاخصه

های امامت دانسته چنين مي فرماید :امام باید آشنایي با اصول سياست  ،قائم به امر خدا ،خيرخواه بندگان او و
حافظ دینش باشد(.عالمٌ بالسياسة ،مفروض الطاعة قائمٌ بأمر اهلل عزوجلّ ،ناصحٌ لعباداهلل ،حافظٌ لدین اهلل).
در نهج البالغه نيز آمده که اميرالمؤمنين

7

در نامهای خطاب به معاویه فرمود:

«شما کجا و سياست و تدبير امور رعيت کجا؟ شما کجا و والیت پيداکردن بر سرنوشت امت کجا؟»
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 - ۷كليني  ،محمد ،كافي  ،ج 1ص 2۰2

 - 8نهج البالغه نامه (1۰متي كنتم یا معاویة ساسةَ الرعية ووالة أمراألُمّة)
 - 9صحيفه امام  ،ج 21ص2۷8
 - 1۰همان
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بنا بر این سياست نه تنها از دیانت جدایي ندارد بلکه به شکل عينيت و عدم قابل انفکاک تلقي مي گردد ،بدین
جهت این موضوع از جایگاه مهم و کليدی نيز بر خوردار است تا آنجا که دشمنان برای تضعيف این مهم به دنبال
القای تفکر جدایي دین از سياست و یا جاگزین کردن فرهنگ سکوالر(جدایي دین از سياست) پرداختند و تا
حدودی نيز موفق شده اند ،آنگاه حضرت امام به افشاگری این توطئه خطرناک پرداخته و آن را یکي از دام های
خطر ناک آنها توصيف نموده که برای تضعيف اسالم و نفوذ شان در کشور بکار گرفته مي شود ،امام از چنين
وضعيتي احساس خطر نموده و آن را به عنوان یکي از آسيب های حوزه بر شمرده چنين مي فرماید:
«استکبار وقتى که از نابودى مطلق روحانيت و حوزهها مأیوس شد[ ،از طرف آنها] راههاى نفوذ تقویت گردید.
اولين و مهمترین حرکت[آنها] ،القاى شعار جدایى دین از سياست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانيت
9
تا اندازهاى کارگر شده است».
از دیدگاه ایشان نه تنها ترویج جدایي دین از سياست یکي از آسيب های جدی حوزه به شمار مي آید بلکه نسبت
به حوزویان که در این دام خطر ناک دشمن گرفتار شده اند و قلمرو فعاليت روحاني را در معاشرت با مردم
خالصه مي کنند  ،تعبيرات سختي دارند و آنان را ناآگاهاني مي دانند که گرفتار تحمق شده اند و آنگاه از پيامد
های ناگوار چنين تفکری اینگونه مي گوید:
«وقتى شعار جدایى دین از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد
و قهراً فقيه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بيرون رود و در سياست [و] حکومت دخالت نماید ،حماقت
روحانى در معاشرت با مردم فضيلت شد.به زعم بعض افراد ،روحانيت زمانى قابل احترام و تکریم بود که حماقت
10
از سراپاى وجودش ببارد و الّا عالم سيّاس و روحانى کاردان و زیرک ،کاسهاى زیر نيم کاسه داشت».
شاگردان مکتب روح اهلل و تربيت یافتگان این روحاني انقالبي مانند آیت اهلل جوادی آملي نيز بر آميختگي دیانت
و سياست در مکتب اسالم با ور داشته و بر این اندیشه ای امام اینگونه تأکيد دارد« :شعار شوم «جدایي دین از
پرداخته جمود و جهل تسبيح به دستان عافيتطلب و
ٴ
ساخته نيرنگ سياسيون سياسيکارِ دغل باز و
ٴ
سياست»

روشنفکر نمایان غافل ،وابسته یا غيروابسته ،است وگر نه هيچ سياستمدار حکيمي ،سياست را از دین جدا
11
نميداند ،بلکه آن دو را کامالً به هم پيوسته و مرتبط ميشمرد».
بنابراین در اندیشه حضرت امام کسي ميتواند یک روحاني انقالبي و یا حوزهای ميتواند انقالبي باشد که در نگاه
معرفتي و بينشي خودش چنين تعریفي از اسالم داشته باشد که اسالم و دیانت عجين با سياست است و پيوند آن
ذاتي است .به تعبير دیگر ،دین وجه اجتماعي و سياسي دارد؛ نه این که سياست عارض بر دین و اتفاق تاریخي
اتفاق
و در برهه کوتاه چهارساله و اندی برای اميرالمؤمنين
باشد تا بگویيم در زماني برای رسولاهلل
افتاد! از اینرو امام در جای دیگر با قاطعيت و سوگند از آميخته بودن اسالم و سياست این گونه تعبير دارد« :واللَّه
اسالم تمامش سياست است .اسالم را بد معرّفى کردهاند .سياست مُدُن از اسالم سرچشمه مىگيرد .من از آن
آخوندها نيستم که در اینجا بنشينم و تسبيح دست بگيرم؛ من پاپ نيستم که فقط روزهاى یکشنبه مراسمى انجام
دهم و بقيه اوقات براى خودم سلطانى باشم و به امور دیگر کارى نداشته باشم .پایگاه استقالل اسالمى
12
اینجاست».

مولفه های حوزه انقالبی از دیدگاه امام خمینی

 - 11ادب فنای مقربان  ،ج ، 1ص. 26۰
 - 12همان ج 1ص2۷۰
 - 13همان ج 21ص 2۷9
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)۲حضور فعال در اجتماع
در اندیشه ای حضرت امام خميني حضور فعال و پویا در متن جامعه و دوری از رکود و گوشه گيری از مسایل
جامعه ،یکي دیگر از شاخصه های حوزه انقالبي در بُعد معرفتي آن به شمارمي آید و تفسير انزواطلبانه از دین و
دینداری  ،در بينش حوزه انقالبي جایگاه ندارد؛ مثالً در بحث انتظار و مهدویت ،از منظر انزواطلبانه نگاهکردن به
مهدویت یک بينش است و از منظر غيرانزوا طلبانه؛ همين مهدویت و انتظار ،پویایي و تحرک اجتماعي ایجاد
مي کند .این بينش و وجه معرفتي است که حوزه و روحاني انقالبي را از غير آن متمایز ساخته و هرگز این نگاه
انزواطلبانه را به دین و دینداری روا نمي دارد.
ایشان در یکي از بيانات شان تفکر انزوا طلبانه و گوشه گيری روحانيت را از عرصه های مهم جامعه ،از هویت
حقيقي حوزه بيگانه دانسته و افرادی که در حوزه دارای چنين اندیشه ای هستند را ،روحاني نما و مقدس نما مي
دانند که از وظي فه اصلي خویش جدا مانده اند که تنها نام روحانيت و تقدس را یدک مي کشند  ،ایشان چنين
تفکری را به عنوان یک مانع و مشکل در روند بالندگي حوزه انقالبي دانسته چنين مي فرماید:
« ..مقدسنماها از ميدان به در مىرفت؛ ترویج تفکر «شاه سایه خداست» و یا با گوشت و پوست نمىتوان در
مقابل توپ و تانک ایستاد و اینکه ما مکلف به جهاد و مبارزه نيستيم و یا جواب خون مقتولين را چه کسى
باطل است و...مشکالت
مىدهد و از همه شکنندهتر ،شعار گمراهکننده حکومت قبل از ظهور امام زمان
13
بزرگ و جانفرسایى بودند»..
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 - 14همان ج 21ص281
 - 15همان
 - 16همان ج  21ص 289
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از دیدگاه امام تفکر انزوا طلبي و عافيت خواهي شخصي در جامعه روحانيت نه تنها غفلت از وظيفه اصلي خویش،
بلکه یکي از آسيب های جدی حوزه علميه به حساب مي آید که خطرات آن دامنگير جامعه خواهد شد ،ایشان
صدمات که در طول تاریخ از این طرز تفکر بر اسالم وارد شده است را چشمگير دانسته چنين مي فرماید:
14
«آنقدر که اسالم از این مقدسين روحانى نما ضربه خورده است ،از هيچ قشر دیگر نخورده است»
حضرت امام در پایان «منشور روحانيت» طالب و روحانيون را به حضور در اجتماع برای ایفای وظيفه و فعاليت در
کارهای قضایي و اجرایي دعوت نموده و آن را یک امر مقدس و ارزشمند مي شمارد و کساني که از حضور در ميدان
های فعاليت سياسي – اجتماعي خود داری مي ورزند را در پيشگاه خداوند مسؤل و عاری از عذر موجه مي داند ،لذا
فرمودند:
«روحانيون و علما و طالب باید کارهاى قضایى و اجرایى را براى خود یک امر مقدس و یک ارزش الهى بدانند  ...و اگر
طلبه اى منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور مسلمين را خالى ببيند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط
به بهانة درس و بحث مسئوليت نپذیرد و یا دلش را فقط به هواى اجتهاد و درس خوش کند ،در پيشگاه خداوند بزرگ
15
یقيناً مؤاخذه مىشود و هرگز عذر او موجه نيست».
در اندیشه امام حضور یک حوزوی در عرصه های اجتماعي که بدان نياز احساس مي شود در اولویت است و حتي این
تقدم بر فعاليت های او در مسير تحصيل و تدریس و نيل به اجتهاد ضروری تر مي نماید تا آنجا که در صورت سهل
انگاری ،خود را در انتظار باز خواست سخت الهي ببيند و این نشانگر نهایت اهتمام ایشان به این موضوع به حساب مي
آید.
)۳آگاهی و بصیرت سیاسی
آگاهي و بصيرت به شرایط سياسي یکي دیگر از عناصر و مؤلفه های حوزه و روحاني انقالبي است که در کالم
امام دیده مي شود ،ایشان طالب و روحانيون حوزه را به آگاهي و دقت در شناخت خطر و کمين گاه ها توصيه
نموده و بصيرت را در انتخاب مسير و گذر گاه ها ضروری مي داند و در پيامي به روحانيون ،مراجع ،مدرسين ،طالب
و ائمه جمعه و جماعات چنين مي فرماید:
«..طالب و روحانيون عزیز ...هدف ،علم و آگاهى به نکتههاست که در انتخاب مسير با بصيرت حرکت کنند و خطرها و
16
گذرها و کمينگاهها را بهتر بشناسند».
ایشان بصيرت سياسي و آگاهي از مسائل جامعه و جهان را برای یک مرجع تقليد نيز ضروری دانسته و از مرجعيتي که
در کنار توان علمي در راستای استنباط مسایل شرعي ،به مسایل زمان و شرایط پيرامون خویش احاطه دارد؛ به عنوان
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 - 1۷همان
 - 18جوادی آملي ،عبداهلل ،بنيان مرصوص ،ص 23۰با اندک تغيير
 - 19صحيفه امام  ،ج ،11ص 464
 - 2۰همان ج 1۰ص221
 - 21همان ج 1۰ص 3۰8
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مجتهد جامع یاد مي کند و عليرغم آن ،ایشان بر این باور هستند که چنانچه مرجعي از چنين آگاهي وبينش سياسي
برخوردار نيست از صالحيت و مقبوليت الزم بر خور دار نخواهد بود لذا در این مورد اینگونه مي فرماید:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد .براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست که مرجع و
مجتهدش بگوید من در مسائل سياسى اظهار نظر نمىکنم .آشنایى به روش برخورد با حيلهها و تزویرهاى فرهنگ حاکم
17
بر جهان ...از ویژگيهاى یک مجتهد جامع است».
)4حاکميت فقيه در جامعه
باورمندی به ضرورت زعامت و حاکميت فقيه در رأس امور جامعه یکي دیگر از مؤلفه های حوزه انقالبي از دیدگاه
حضرت امام به شمار مي آید ،یعني جامعه اسالمي وانقالبي بدون حاکميت و والیت فقيه و رهبر انقالبي جامعه نا کار
آمد و فاقد ارکان اساسي قلمداد مي شود زیرا بر اساس دیدگاه دانشمندان هر انقالبي دارای ارکاني است که اهم آنها به
ترتيب عبارت اند از رهبر انقالبي،
18
پيروان انقالبي  ،ميدان و عرصه انقالب ،و از این ميان نقش کليدی را رهبری ایفا مي کند.
از اینرو حضرت امام حاکميت فقيه و والیت او را در جامعه ،بهترین اصل از اصولي مي داند که در قانون اساسي گنجانده
شده است  ،لذا چنين مي فرماید« :بهترین اصل در اصول قانون اساسى این اصل والیت فقيه است» 19و در جای دیگر
بر ضرورت این گونه تعبير دارد« :اگر چنانچه فقيه در کار نباشد ،والیت فقيه در کار نباشد ،طاغوت است .یا خدا،
20
یا طاغوت».
حضرت امام این موضوع را نيز روشن مي سازد که مبادا تصور شود والیت فقيه یک امر ساخته و پرداخته از
انقالب اسالمي است؛ بلکه این موضوع یک امر الهي و دارای سابقه ممتد از آغاز اسالم و دوران پيامبر اکرم که
شعاع آن تا اینجا پرتو افکني مي نماید و این نوع نگاه به اهميت این موضوع مي افزاید و نياز جامعه به رهبر
فقيه و انقالبي را شدت مي بخشد ،ایشان در جایي بيان داشته است «:قضيه والیت فقيه یک چيزى نيست که
مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد .والیت فقيه یک چيزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است[واین]
21
هست.
همان والیت رسول اللَّه
ایشان تفکر عدم نياز جامعه اسالمي را به والیت فقيه از القائات دشمنان اسالم و تبليغات سوء بد خواهان دانسته که
متاسفانه نه تنها عوام بلکه قشر تحصيل کرده اعم از حوزوی و دانشگاهي در دام آنان گرفتار شده و در فهم اسالم ناب
دچار انحراف شده اند ،ایشان مي فرماید:
«[...دشمنان] تبليغ کردند که اسالم دین جامعى نيست؛ دین زندگى نيست؛ براى جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ طرز
حکومت و قوانين حکومتى نياورده است...تبليغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است .اآلن گذشته از عامه مردم،
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 - 22خميني  ،روح اهلل ،والیت فقيه صص 1۰و 11
 - 23همان ص12۷
 - 24همان ص12۷
 25همان
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طبقه تحصيلکرده ،چه دانشگاهى و چه بسيارى از محصلين روحانى ،اسالم را درست نفهميدهاند و از آن تصور خطایى
22
دارند».
ایشان آن دسته از حوزویان را که راکد و غير فعال هستند و در گوشة خزیده به قيل و قال مي پردازند و در راستای
روشن گری جامعه بي تفاوتند و نظریات سياسي و جهان بيني اسالم را مطرح نمي کنند  ،کساني هستند که فاقد اندیشه
انقالبي بوده و خواسته و ناخواسته در ردیف همياران دشمنان اسالم قرار گرفته اند و در واقع بي مباالتي آنان به مقاصد
شوم دشمن کمک مي کند  ،لذا در بحث والیت فقيه تحت عنوان «نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسالم»
اینگونه مي فرماید« :آخوندهایى که اصلًا به فکر معرفى نظریات و نظامات و جهانبينى اسالم نيستند ،و عمده وقتشان را
صرف کارى مىکنند که آنها مىگویند و سایر کتابهاى [ «فصول»] اسالم را فراموش کردهاند...تقصير دارند؛ مگر
خارجيها تنها مقصرند؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى که دارند از چند صد سال پيش اساس را تهيه
کردهاند؛ و به واسطه اهمالى که در حوزههاى روحانيت شده موفق گشتهاند .کسانى در بين ما ،روحانيون ،بودهاند که
23
ندانسته به مقاصد آنها کمک کردهاند».
از اینرو امام خود در نهادینه کردن اندیشه ضرورت والیت فقيه در نظام اسالمي ،انقالبي را آغاز نموده و حوزویان را به
این حرکت فرا مي خواند ،ایشان در آغاز برای ایجاد و روی کار آمدن حکومت اسالمي که در رأس آن حاکم فقيه قرار
گيرد از وظایف حوزه و روحانيت دانسته و آنان را برای مبارزه با مخالفين و موانع آن فرا خوانده ودر بيان تحت عنوان
«برنامه های مبارزه براى تشکيل حکومت اسالمى» مي فرماید:
«ما موظفيم براى تشکيل حکومت اسالمى جدیت کنيم... .وظيفه ما این است که از حاال براى پایهریزى یک دولت حقه
اسالمى کوشش کنيم؛ تبليغ کنيم؛ تعليمات بدهيم؛ همفکر بسازیم؛ یک موج تبليغاتى و فکرى به وجود بياوریم؛ تا یک
جریان اجتماعى پدید آید ،و کم کم تودههاى آگاه وظيفهشناس و دیندار در نهضت اسالمى متشکل شده ،قيام کنند و
24
حکومت اسالمى تشکيل دهند».
ایشان در بيان دیگر حوزه های علميه را به وظيفه مهم فرا مي خواند تا مردم و جامعه را با این بينش و نگرش مهم
اسالمي آشنا سازد« :امروز حوزه قم ،حوزه مشهد ،و حوزههاى دیگر موظفند که اسالم را ارائه بدهند و این مکتب را
عرضه کنند .مردم اسالم را نمىشناسند .شما باید خودتان را ،اسالمتان را ،نمونههاى رهبرى و حکومت اسالمى را ،به
25
مردم دنيا معرفى کنيد».
از بيانات حضرت امام به خوبي استفاده مي شود که اگر چنانچه حوزه و روحاني که در بينش و اندیشه او ضرورت زعامت
فقيه در جامعه نهادینه نشده باشد ویا جایگاه روحانيت و عرصه فعاليت این قشر را در مساجد و پاسخگویي به مسایل
شرعي محدود کند ،دانسته و نادانسته در سلک همياران دشمن قرار گرفته و چنين حوزه و یا روحاني از ویژگي انقالبي
بودن بي بهره خواهد بود زیرا با چنين رویکردی نيازی به مبارزه و انقالب در مقابل استکبار احساس نخواهد شد.
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مؤلفه های عملي حوزه انقالبي
محورهای فوق شاخصههای اصلي بخش معرفتي حوزه انقالبي به شمار مي آیند .
هر تفکر و اندیشه ای زماني معنای کامل خود را پيدا مي کند که عرصه رفتار و عمل ظهور پيدا کند و از مرحله
تئوری بيرون آمده ،جامه عمل در بر گيرد و یا به عبارتي فقط در حالت کُمای نظریه پردازی باقي نماند ،بلکه
مبتني بر آن بينش رفتار و روش را در پيش گيرد.
از اینرو در بُعد رفتاری و عملکرد ها نيز برخي ویژگيها و مؤلفه های هستند که با آن معيار ها مي توان حوزه
انقالبي را از غير آن مورد شناسایي قرار داد:
)۱روحیه خدمت گذاری به مردم
یکي از عناصر حوزه و روحاني انقال بي از دیدگاه امام روحيه خدمت گذاری به مردم وجامعه است و از دیدگاه
ایشان گستره فعاليت ح وزه فقط در بستر فکر و اندیشه و توليد علم و تقوای فردی و معنویتگرایي فردی خالصه
نميشود؛ بلکه حوزه باید برای جامعه روحيه خدمت گزاری داشته باشد و حوزویان کمر همت عمل و خدمتگزاری
به مردم را محکم بسته و به ميدان عمل آیند و براساس وظيفه حوزوی خویش مسئؤوليت خویش را بر انجام
برسانند و حوزه ها نيز طالب خویش را با این رویکرد پرورش دهند.
ایشان در یکي از سخنراني هایش خطاب به روحانيون نموده و آنها را خدمتگزاران دلها و قلوب مردم دانسته مي
فرماید:
«روحانى ،خدمتگزار ارواح و قلوب مردم است ،شما روحانى هستيد ،روحانى باید خدمتگزار ارواح مردم باشد؛ قلوب
26
مردم را حفظ بکند .شماها مأمورید که قلبهاى مردم را حفظ بکنيد».
در این فر از از صحبت امام خدمت گزاری به ارواح و قلب های مردم اشاره شده است ،به نظر مي رسد که رضایت
دلهای مردم با شعار و گویش بدست نمي آیند بلکه با رفتار و عملکرد یک روحاني در عرصه عمل به دست مي
آیند ،لذا خود ایشان که یک روحاني مبارز و انقالبي و مجسمه علم و عمل بود در جمعي اینگونه فرمود« :ما همه
مکلّفيم که بر ضد این (شاه) قيام کنيم؛ قيام قلمي ،قيام قولي .هر وقت هم که شد ،قيام به سالح .هر وقت ،وقت
27
پيدا کردیم اوّل کسي که سالح را به دوشش بگيرد خود منم».
ایشان به این گونه روحيه عشق مي ورزید و دوست داشت بجای اینکه از ایشان با عنوان رهبر و امام یاد شود
خدمتگزار و خادم ملت گفته شود و در جایي با کمال افتخار فرمود:
28
«اگر به من بگویند خدمتگزار ،بهتر از این است که بگویند رهبر» .جالب این که در بينش حضرت امام خدمت
گذاری به مردم از باب لطف و منت گذاری نيست بلکه باالتر از آن از باب وظيفه و مأموریت الهي است که در
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)۲روحیه ظلمستیزی
مبارزه با ظلم و روحيه استکبار ستيزی یکي دیگر از شاخصه های حوزه انقالبي مي باشد به این معني که حوزه
ای مي تواند انقالبي باشد که دارای روحيه دستگيری از مظلومان و اهل مبارزه با ستمگران باشد.
از منظر حضرت امام حوزه ی که روحيه ظلم ستيزی دارد و همواره برای آرمان هایش استقامت دارد حوزه ای
است که افزون بر اینکه خود در تاریخ زنده خواهد ماند؛ احياگر جامعه و بشریت در راستای ارزشها و انسانيت
خواهد بود ،ایشان برای آن حوزهای که از چنين روحيه ای برخوردار نيست ابراز تأسف نموده و آنها را فاقد
تحرک و پویایي مي داند ،از اینرو در رابطه با حوزه علميه قم و نجف که دو روحيه ای متفاوت حاکم بود چنين
مي نویسد:

 - 29حدیث بيداری ص186
 - 3۰صحيفه امام  ،ج ،1۰ص4۷2
 - 31همان ،ج 6ص 49

10

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

صورت کوتاهي وغفلت پيشگاه خداوند مسئول خواهد بود از اینرو در ادامه مي فرماید« :رهبرى مطرح نيست،
29
خدمتگزارى مطرح است .اسالم ،ما را موظف کرده که خدمت بکنيم».
این روحيه آن چنان در وجود ایشان موج مي زند که حتي همان عنوان رهبری امت را به معنای خدمت گزاری به
ملت تفسير نموده است و به این روحيه تا آنجا وابسته است که خستگي و نقطه پایان برای آن نمي شناسد و تا
آخرین لحظه حيات بر آن مصمم است و بدین لحاظ در یکي از سخنراني های شان در جمع دانشآموزان قم و
تهران اعالم مي دارد:
30
«من آمدهام تا پيوند خدمتگزارى خودم را به شما عزیزان عرضه کنم که تا حيات دارم خدمتگزار همه هستم».
شکي نيست ارزش عمل انسان بر اساس نيات و اهداف استوار است و ابعاد رفتاری او نيز در ميدان عمل با
رویکرد نيل بر اهداف بروز و ظهور پيدا مي کند ،حضرت امام هدف از آمدن ایشان به کشور ایران و به دست
گرفتن رهبری جامعه را خدمت گزاری به مردم تفسير نموده مي فرماید:
«من از خداى تبارک و تعالى توفيق همه را مىخواهم .من از بيرون آمدهام که خدمتبه شما بکنم .من خادم شما
31
هستم ،من خادم ملت شما هستم .من آمدهام که بزرگوارى شما را حفظ کنم».
روحانيت شيعه امروز اگر از این جایگاه و منزلت اجتماعي برخوردارند و بين تودههای مردم جایگاه خوبي دارند و
مردم با نگاه امينان و دلسوزان جامعه به آنان نگریسته و مورد احترام قرار مي دهند ،ناشي از روحيه خدمت گذاری
شان بوده به قسم که روحانيت ملجأ و پناه مردم بوده است و بسياری از خيرات اجتماعي به دست روحانيت و
مرجعيت در بستر جامعه جریان پيدا ميکرده است وشخصيت مثل رهبر کبير انقالب و مرجع تقلييد شيعيان جهان
به خدمتگذاری مردم افتخار مي کند و این روحيه در سراسر زندگي پر افتخار شان موج مي زند .

«حوزه قم زنده کرد ایران را،حوزه قم خدمتى به اسالم کرده است که تا صدها سال دیگر این خدمت باقى است.
کم نشمرید آقایان این را .دعا کنيد به حوزه قم؛ و دعا کنيد ما هم این جور بشویم .صدها سال دیگر هم اسم
حوزه قم در تواریخ هست ،و ما مردهها را دفن کرده است( .اشاره به جو سکوت در حوزه نجف) حوزه علميه قم
زنده کرد اسالم را».

32

در جای دیگر مي افزاید:
«حوزه قم حوزه زنده است .کشته مىدهد ... ،طلبه قم کشته مىدهد و ایستاده است و لهذا زنده است .اصلًا در
اذهان مردم ،هر چى هست قم است؛ و من براى نجف متأسفم .من قمى هستم اما براى نجف متأسفم».

33

از دیدگاه رهبر کبير انقالب حوزهای علميه سنگر های هستند که سنگر بانان آن روحانيون و علماء اند که با
شجاعت و شهامت تمام از اسالم و ارزش های آن دفاع مي کنند و در مقابل دشمن سينه سپر نموده اند ،ایشان
در پيامي به علماء و روحانيون چنين خطاب مي کند« :اى محصلين علوم دینيه! اى فضال و روحانيون حوزههاى
مقدسه بخصوص حوزه مقدسه قم! از این اهانتها و آزارها نهراسيد .شما که امروز پاسداران اسالم و قرآنيد وظيفه
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ایشان حوزه و روحانيتي که روحيه ظلم ستزی را ندارد بلکه با ستمگران دست صلح و دوستي دراز کند در
حقيقت دست به خودکشي و انتحار زده است و این یک خطر مهم است لذا وقتي از طرف دولت عَلَم پشنهاد
مذاکره و سازش داده مي شود ،ایشان با قاطعيت تمام آن را رد نموده و در پاسخ چنين مي نگارد« :مادامى که
این دولت عَلم مصدر کار است ،داخل هيچ قسم مذاکره صلح و مصالحهاى نخواهيم شد؛ زیرا این دولت به
ترتيبى با اهل علم معامله کرده است ،که تماس سران حوزه علميه همراه او انتحار روحانيت است؛ و تا آنجا که
اختيار روحانيت با ماست ،تن به چنين صلح و اصالحىنخواهيم داد».

35

همچنين ایشان روحانيون که روحيه ظلم ستيزی ندارند و دامن تقدس مآبانه خودشان را از اوضاع جامعه و مبارزه
با ظلم و ستم برچيده و در گوشه خزیده اند و یا با دستگاه ظالم وابستگي دارند متحجرین روزگار و عناصر مضر
در راهبرد جامعه اسالمي وحوزه انقالبي مي دانند ،لذا مي فرماید « :روحانيون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا
هم کم نبودند و نيستند .در حوزههاى علميه هستند افرادى که عليه انقالب و اسالم ناب محمدى فعاليت دارند.

 - 32همان ج 3ص 338
 - 33همان  3ص394
 - 34همان ج 2ص452
 - 35همان ج 1ص192
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دارید این سنگر مهم را که آماج تير اجانب و عمال آنهاست ،حفظ نمایيد».

34

امروز عدهاى با ژست مآبى چنان تيشه به ریشه دین و انقالب و نظام مىزنند که گویى وظيفهاى غير از این
ندارند .خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزههاى علميه کم نيست».

36

حضرت امام حوزویان را که از مبارزه با ستم کاران ترسيده اند به قسم که قلمرو فعاليت و وظيفه دیني شان را در
مسأله گویي و دعا منحصر نموده و گوشه گيری از مسائل سياسي جامعه برگزیده اند ،فریب خوردگان بيگانه و
این تفکر را محصول تالش های آنها مي دانند و به عبارتي آنها عناصر مضر و انگل های جامعه هستند که
سستي و تنبلي را به مردم تزریق نموده و مانع رشد جامعه مي گردند از اینرو در بياني مي فرماید« :بعضى را
مىبينيم که در حوزهها نشسته به گوش یکدیگر مىخوانند که این کارها از ما ساخته نيست .چکار داریم به این
کارها؟ ما فقط باید دعا کنيم و مسأله بگویيم .این افکار آثار تلقينات بيگانگان است .نتيجه تبليغات سوء چند صد
ساله استعمارگران است که در اعماق قلوب حوزه نجف و قم و مشهد و دیگر حوزهها وارد شده ،و باعث افسردگى
و سستى و تنبلى گردیده و نمىگذارد رشدى داشته باشند».

37

در جای دیگر چنين افرادی را آخوند های درباری ناميده که لياقت لباس مقدس روحانيت و حوزه علميه را نداشته
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اجتماعى بازمىدارند ،اصالح شود؛ آخوندهاى دربارى که دین را به دنيا مىفروشند از این لباس خارج و از حوزهها
38

طرد و اخراج شوند».
بنا بر این از منظر حضرت امام بين حوزه و ظلم ستزی یک نوع پيوند ناگسستني بر قرار است به نحوی که حوزه
انقالبي را با این معيار باید شناخت و حوزویان که روحيه انقالبي ندارند و به بيان دیگر عافيت طلباني هستند که
دامن از مسائل سياسي جامعه بر چيده و متحجرانه به گوشه ای خزیده اند؛ افزون بر اینکه به وظایف دیني و
الهي شان عمل نکرده و مسئول پيشگاه خداوند هستند ،عناصر نا کار آمد بلکه مضر جامعه به حساب مي آیند که
انگل وار مانع رشد و اصالح جامعه مي شوند و سزاست که آنان از این لباس مقدس بيرون آیند.
)۳استقالل و خود سامانی
استقالل و خود ساماني حوزه یکي دیگر از مؤلفه های حوزه انقالبي به شمار مي آید ،زیرا در صورت وابستگي
حوزه ها به حکومت ها و یا بيگانگان ،خاصيت حق مداری و حق گویي را از دست خواهد داد و در طول تاریخ
این مزیت ممتاز حوزه های شيعي بوده است و این ویژگي از چنان اهميتي برخوردار است که مي توان آن را
«رمز بقاء» حوزهها دانست ،چنانکه حضرت امام در پيام تحت عنوان «عدم امکان زوال حوزه» مي فرماید:

 - 36همان ج  21ص2۷8
 - 3۷والیت فقيه ص138
 - 38همان ص13۷
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اند و باید اصالح گردند« :افکار جماعت مقدس نما که مردم را از داخل حوزههاى روحانيت ،از اسالم و اصالحات
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 - 39صحيفه امام ج  2ص411
 - 4۰همان ج 3ص 338
 - 41همان ج 16ص 46
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«مسئله زوال حوزه در کار نيست؛ حوزه سر جایش باقى خواهد بود .و صرف نظر از جنبههاى معنوى و الهى ،اصولًا از نظر
موازین طبيعى هم زوال حوزههاى علميه ممکن نيست؛ زیرا حوزهها مورد توجه تمام مسلمين بخصوص شيعه مىباشد و
39
پشتوانه آن ،ملتها هستند ،و آنچه ملتها پشتيبان آن باشند دولتها نمىتوانند با آن مبارزه کنند».
از مفهوم کالم امام به خوبي استفاده مي شود که اگر حوزه های علميه استقالل خود را از حکومت ها و بيگانگان
حفظ کند زوال آن غير ممکن خواهد بود ،ولي باید ملت ها را داشت زیرا هدف حوزهای علميه خدمت ،اصالح و
دلسوزی برای ملت و آحاد جامعه است و از اینرو یگانگي بين ملت و حوزه بر قرار است تنها موقعيت ها فرق مي
کند به این م عني که حوزویان دلسوزانه مسئوليت هدایت و اصالح جامعه و همچنين مبارزه با موانع را به عهده
دارند و ملتها مسئولند خود را در این مسير هدایت قرار دهند و اگر حوزه و روحانيت استقالل خود را از دست داد و
در خدمت حکومت ها قرار گرفت دیگر انتظار نباید داشت که روحيه انقالبي در آن حوزه زنده است تا ندای آزادی
از حلقوم حوزویانش بيرون آید؛ زیرا این حوزه دیگر به ماهيت خود باقي نمانده است.
بر تأیيد این فرمایش امام ،در طول تاریخ شاهدیم که حوزه های علميه شيعي نهادی واقعاٌ مردمي و برخاسته از
متن مردم و در خدمت مردم بوده است و چون از استقالل و عدم وابستگي ها بر خوردار بوده توانسته در مقابل
انواع و اقسام مشکالت و دشمني ها مقاومت کرده و استوار و برقرار ،به حيات خود استمرار بخشد و در انقالب
شکوهمند اسالمي ایران نيز همين حوزه با همين روحيه ای ظلم ستزی آغاز گر مبارزه با رژیم ستم شاهي بوده
و در تاریخ نقش آفرین باشد چنانچه حضرت امام در بياني به نقش مهم و حياتي حوزه انقالبي قم در انقالب
اسالمي اشاره نموده مي فرماید« :حوزه قم زنده کرد ایران را،حوزه قم خدمتى به اسالم کرده است که تا صدها
40
سال دیگر این خدمت باقى است».
از اینرو حضرت امام راحل نسبت به نحوه اداره حوزه های علميه شيعه؛ معتقد به همان روش سلف صالح یعني
خودساماني و استقالل مدیریتي بوده و به حفظ این عنصر مهم حوزه انقالبي اهتمام داشته است ،لذا ایشان در
پيامي که به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمي صادر کردند ،به نقش فعال روحانيت و حوزه در
انقالب اشاره نموده و به همين روحيه انقالبي حوزه و استقالل مدیریتي حوزه مي گوید« :یکي از امور مهمي که
مورد توجه بزرگان و علمای حوزه علميه قم بوده است ...ایجاد نظم و انظباط در حوزه هاست ...که به عهده همه
خصوصاٌ فضال و علما و مدرسين مي باشد و با همکاری جدّی همگان و با تأیيد مراجع معظم ميتواند جامه عمل
پوشد در این زمان که حوزههاى علميه و روحانيون معظّم در پيشبرد مقاصد اسالم و تحکيم جمهورى اسالمى
نقش بسيار مؤثرى دارند ،شک نيست که قدرتمندان و قدرت طلبان بيکار ننشستهاند ،بلکه در تالشند تا این
41
قدرت فعال را تضعيف کنند».
ایشان در وصيت نامه الهي سياسي خویش توجه به این مهم را توسط خود حوزویان ضروری دانسته و و بر
صيانت آن از از آسيب ها تأکيد مي کند « :وصيت این جانب آن است که در همه اعصار خصوصاً در عصر حاضر
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)۴تهذیب و خودسازی
تهذیب و معنویت یک دیگر عوامل مهم حوزه علميه کارا و انقالبي است ،حوزویان که از این مهم تهي و بي بهره باشند
نه تنها باعث پيشرفت و شکوفایي آن نخواهند شد بلکه [چنانچه از دیدگاه حضرت امام نيز بدان اشاره شد؛ ]45باید به
عنوان یک خطر جدی برای حوزه و جامعه تلقي گردند ،بدین جهت حضرت امام (ره) در مورد برنامههای تهذیبي
حوزههای علميه و طالب علوم دیني سفارشها و البته دغدغههای زیادی داشتند ،تا جایي که به صراحت فرمودند:
«برنامه هاى اخالقى و اصالحى ،کالس تربيت و تهذیب ،آموختن معارف الهيه ،که مقصد اصلى بعثت انبيا عليهم
السالم مى باشد ،باید در حوزه ها رایج و رسمى باشد .متأسفانه در مراکز علمى به این گونه مسائل الزم و ضرورى کمتر
46
توجه مى شود».
از منظر امام حوزه علميه ای که شاگردانش در بُعد تهذیب نفس و خود سازی و به عبارتي دیگر در ميدان جهاد
اکبر پيروز اند ،مي توانند در عرصه های جهاد و مب ارزه با دشمن بيروني موفق باشند و اگر خود در دام هواهای

 - 42خميني  ،روح اهلل ،وصيت نامه الهي سياسي ص53
 - 43خميني  ،روح اهلل ،جهاد اكبر ص61
- 44همان ص61
 - 45صحيفه امام ج  21ص ، 2۷8و والیت فقيه ص138
 - 46همان ص11
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که نقشهها و توطئهها سرعت و قوّت گرفته است ،قيام براى نظام دادن به حوزهها الزم و ضرورى است؛ که علما
و مدرسين و افاضل عظيم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقيق صحيح حوزهها را و خصوصاً حوزه علميه قم
42
و سایر حوزههاى بزرگ و با اهميت را در این مقطع از زمان از آسيب حفظ نمایند».
حضرت امام در جای دیگر نيز به نظم و سامان بخشي حوزهای علميه توسط خود حوزویان تأکيد نموده و هشدار
مي دهد که اجازه ندهيد تا دیگران از بيرون بياید در نظم و امورات حوزه دخالت کند لذا مي فرماید « :در
43
حوزههاى علميه نظم و انضباط برقرار سازید؛ نگذارید دیگران بيایند حوزهها را منظم کنند».
این نوع بيان ،از جدیت و نگاه ژرف امام نسبت به استقالل و خود ساماني حوزه حکایت دارد به این معني که
ایشان عالوه بر اینکه اهتمام روحانيون نسبت به نظم و انضباط حوزه را اشاره مي نماید ،صيانت و ایستادگي آنان
در مقابل نفوذ و دخالت دیگران را نيز تأکيد مي نماید.
حضرت امام که به این عنصرمهم حوزه انقالبي توجه ویژه دارد ،حوزویان را از امور همچون اختالف ،دنيا زدگي
و...که نسبت به حفظ استقالل روحانيت و حوزه های علميه آسيب وارد مي کند ،به شدت بر حذر داشته و بر
ایجاد نظم  ،کنار گذاشتن اختالف ها ،تهذیب نفس و ...دعوت مي نماید ،به عنوان نمونه در یک از بيانات شان
مي فرماید« :اگر شما منظم و مهذب شوید ،همه جهات شما تحت نظم و ترتيب باشد ،دیگران به شما طمع
44
نمىکنند؛ راه ندارند که در حوزههاى علميه و جامعه روحانيت نفوذ کنند».

نفساني و انگيزه های ناچيزی دنيوی گرفتار باشند حریف اهریمنان بيروني نخواهند شد و در نتيجه در ميدان
انقالب موفق نخواهند بود ،ایشان مي فرماید:
«عالم سوء ،عالم متوجه به دنيا ،عالمى که در فکر حفظ مسند و ریاست باشد ،نمىتواند با دشمنان اسالم مبارزه
47
نماید .قدم را الهى کنيد ،حبّ دنيا را از دل بيرون نمایيد ،آن وقت مىتوانيد مبارزه کنيد».
این بيان امام به خوبي روشن مي سازد که انسان ها بویژه روحانيت ،قبل از آنکه خودشان را برای مبارزه با
دشمنان بيروني آماده نما یند؛ بایستي از ميدان انقالب و مبارزه با دشمن دروني که همان شهوات و هواهای
نفساني مانند دنيا زدگي ،ریاست پرستي شهرت طلبي و ...است پيروز و فایق بيرون آمده باشند و اال از کساني که
روح شان اسيرند و برای نجات خودشان مانده اند ،انتظار روحيه آزاد انقالبي و نجات جامعه نمي رود  ،به قول
«شهيد عالمه بلخي» یکي از روحانيون انقالبي :
48
حرف آزادی از این رخش مُلَجَّم مَطَلَب
بگذر از شيخ گر از نفس به سر کرده لجام
حضرت امام که این انقالب عظيم را آغاز کرد و به پيروزی نایل آمد یکي از علل موفقيت ایشان تهذیب روحيه
آزاد و عدم تعلق ایشان به امور مادی و دنيوی بود ،آیت اهلل جوادی آملي در کتاب «بنيان مرصوص» که از
ویژگيهای حضرت امام مي گوید اینگونه مي نگارد:

مولفه های حوزه انقالبی از دیدگاه امام خمینی

این راه برای خود درآمدی تهيه کند ...هرگز از اقبال و ادبار طالب نه لذت ميبردند و نه احساس رنج ميکردند.
طالب شيفته محضر ایشان ،گذشته از مقام علمي ،جذب فوالد منشي ،استقالل ،آزادخواهي و روح سرشار و بلند
حکيمانه ایشان بودند».

49

حضرت امام افزون بر اینکه خود یک رهبر و روحاني انقالبي و مهذَّب بود؛ در تربيت شاگردان مهذَّب با روحيه
مستقل انقالبي نيز اهتمام مي ورزید و روحيه دنيا زدگي حوزویاني را که در بند مادیات و وابستگي های دنيوی
گرفتار بودند به شدت سر کوب مي نمود،آیت اهلل جوادی آمل ي که خود از شاگردان ایشان است در باره این نوع از
سيره ایشان چنين مي افزاید:
«سيره استاد عالي مقام ،حضرت امام خميني آن بود که شاگرد ،آزاد اندیش و مستقل باشد ،چرا که خود
آزادمنش و مستقل بود .ایشان روش افرادی را که ميکوشيدند انس با عوام و تحصيل درآمدهای دنيایي از راه

 - 4۷همان ص۷1
 - 48بلخي ،سيد اسماعيل  ،دیوان بلخي ،ج 1ص2۷
 - 49بنيان مرصوص ،صص  43و44
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«[...ایشان] هرگز به این فکر نبود که بهثروتمندان و زراندوزان دنيا نزدیک شود؛ یا آنها را از نزدیک بپذیرد و از

ارتباط با آنها را نوعي کمال و نبوغ بدانند ،به شدت محکوم ميکرد و در درسها عموماً و در موعظههای پایان
50
درس خصوصاً ،این روش را ميکوبيد».

مولفه های حوزه انقالبی از دیدگاه امام خمینی

عمل مي نماید ،زیرا بيان نوراني از حضرت امام علي (عليه السالم) در نهج البالغه آمده که پيشگامان جامعه باید اول از
خود شروع کنند تا بتوانند جامعه را هدایت و رهبری نمایند« :مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِي مِ
غَيْرِهِ وَ لْيَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ؛ 53هر کس خود را به پيشوایى مردم گمارد ،باید پيش از تعليم
دیگرى نخست به تعليم خود بپردازد و به جاى آن که به گفتار ،دیگرى را تربيت کند ،باید به رفتار ادب کننده او
باشد».
چنانچه اشاره شد که روحانيت برآمده از متن جامعه است ولي موقعيتش هدایت مردم و الگو قرار گرفتن برای
ملت است و این خيل مهم و حياتي است؛ زیرا در جامعه نقش الگویي و جایگاه محوری دارد که باید بيش از
دیگران و پيش از مردم در عرصه فعاليت و عمل به ميدان آید و به عبارت دیگر ،چرخة زندگي او بر اساس
دستورات الهي باید زود تر و دقيق تر بچرخد تا دیگران نيز پيرامون آن به گردش در آیند و روند زندگي شان
برابر آن محور و الگوی شایسته تنظيم نمایند.
- 5۰همان ص 43
 - 51همان ص12
 - 52همان ص21
 - 53حکمت ۷3

16

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

بنابر این یک از مؤلفه های حوزه انقالبي آن است که تربيت شدگانش از روحيه مبارزه با دشمن برخوردار باشند و
ق بل از مقابله با دشمن بيروني در انقالب با اهریمن دروني بکوشند و در بُعد معنویت و تهذیب نفس اهتمام داشته
باشند.
ایشان در بيان که وظایف طالب و روحانيون را تشریح مي کند وظيفه آنان را در تعليم و تحصيل منحصر نمي داند بلکه
در کنار فراگيری علم ودانش ،اهتمام به تهذیب را نيز تأکيد مي کند  ،ایشان در در دیدار که با طالب و روحانيون داشتند
فرمودند:
«شما که امروز در این حوزه ها تحصيل مىکنيد و مى خواهيد فردا رهبرى و هدایت جامعه را به عهده بگيرید ،خيال
نکنيد تنها وظيفه شما یادگرفتن مشتى اصطالحات مى باشد ،وظيفه هاى دیگرى نيز دارید .شما باید در این حوزه ها
خود را چنان بسازید و تربيت کنيد که وقتى به یک شهر یا ده رفتيد ،بتوانيد اهالى آنجا را هدایت کنيد و مهذب نمایيد .از
شما توقع است که وقتى از مرکز فقه رفتيد ،خود مهذب و ساخته شده باشيد» 51.در جای دیگر نيز افزودند« :وقتى وارد
حوزه مىشوید ،پيش از هر کار باید در صدد اصالح خود باشيد .و مادامى که در حوزه به سر مىبرید ،ضمن
52
تحصيل باید نفس خود را تهذیب کنيد».
البته این شاخصه و معيار بر اساس آموزه های عميق اسالمي به دست ما رسيده که حضرت امام به مقتضای آن دقيق

)5متانت و پویایي
در عرصه های علمي فهم مطالب و تفقه در دین یک اصل است ولي پویایي و تطبيق آن بر نياز های روز جامعه
یک امر الزم و ضروری دیگر است و این ضرورت در جامعه که محوریت با والیت فقيه است مضاعف دیده مي
شود از اینرو بایستي بنای اینگونه نظام که ولي فقيه و مجتهد جامع الشرایط در رأس امور آن قرار دارد مبتني بر
اصول محکم و پویا و کارآمد معماری شده باشد که هم از استحکام الزم بر خوردار باشد و هم با شرایط زمان
پيش رود تا نياز های جامعه بي پاسخ روی زمين نماند ،حضرت امام که خود طالیه دار این انقالب شکوهمند بود،
نظام مبتني بر والیت فقيه را بسيار محکم و کارآمد بنيان گزاری نمود ،چنانکه آیت اهلل جوادی آملي مي گوید:
«حضرت امام خميني نه تنها «مهندس اسالم» بود ،بلکه «معمار اسالم» نيز بود :ایشان نه تنها فهميد که
دین چه ميگوید ،بلکه کوشيد تا دین را از صفحه کتاب به درآورد و در صحنه جامعه اجرا کند .امام امت
معماری بود که بر اسلوب هندسه اسالم شناسي ،ساختمان عظيمي را پيافکني کرد و به پایان رساند و همه
دیوارها و سقفهای آن را چون «بنيان مرصوص» ساخت».

54
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 - 54بنيان مرصوص ،ص92
 - 55صحيفه امام ج 21ص289
 - 56همان ج 21ص1۷۷

17

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

در اندیشه حضرت امام افزون بر اینکه ضرورت تفقه و تعمق در بنيه های علمي مهم مي نماید ،بایستي در کنار
آن به اجتهاد و پویایي آن بر اساس مقتضيات زمان و مکان نيز نگریسته شود و ایشان بار ها در بيانات شان به
این دو عنصر مهم حوزه اشاره نموده است .در همين رابطه ،در منشور روحانيت که در اسفند سال  1367از سوی
آن بزرگوار صادر گردید ،آمده است« :در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزهها ،اینجانب معتقد به فقه سنتي و
اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نميدانم .اجتهاد به همان سبک صحيح است ولي بدان معنا نيست
55
که فقه اسالم پویا نيست ،زمان و مکان دو عنصر تعيينکننده در اجتهادند».
ایشان در کنار نظام و انقالب اسالمي حوزه ای را الزم مي داند که در عين متانت ،پاسخگوی نياز ها و پرسش
های جدید و به روز جامعه باشد ،یعني حوزه انقالبي حوزه ای است که جامع به علوم اسالمي  -با برجستگي
فقاهت -و اجتهاد به معنای پویایي و روز آمد آن توجه دارند که اگر این گونه شود آنگاه «حکومت و جامعه»
درست شناخته خواهد شد و براساس آن شناخت ،نظام اسالمي ميتواند هدف اساسي که «چگونگي پياده کردن
اصول محکم فقه در عمل فرد و جامعه است» محقق شود و آن وقت است که «فقه و اجتهاد» جنبه عيني و
عملي پيدا نموده و قدرت دفاع از خویش و پاسخگویي نياز ها را خواهد داشت .
لذا در نامه ا ی که به منشور برادری مشهور شده است در همين رابطه ميخوانيم« :در حکومت اسالمي هميشه
باید باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقالب و نظام همواره اقتضا ميکند که نظرات اجتهادی  -فقهي در زمينههای
56
مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيری از آن را ندارد».

در پایان اینکه برخي از شاخصه های دیگر نيز برای حوزه و روحاني انقالبي در کالم و بيانات حضرت امام دیده
مي شود که متفرع بر این اصول و برگشت به همين عناصر دارند.
نتیجه:
از دیدگاه حضرت امام حوزه انقالبي مبتني بر اصول و مؤلفه های است که در صورت فقدان یکي از آنها هویت
اصلي حوزه انقالبي قابل ترسيم نخواهد نخواهد بود.
در بُعد معرفتي حوزه انقالبي نخست تلفيق سياست و دیانت بسيار پر رنگ جلوه مي کند به قسم که ارائه تصویر
واقعي اسال م منهای سياست غير ممکن دیده مي شود ،البته این آميختگي اتفاقي و تاریخي نبوده بلکه از آغاز
این دو مقوله توأمان بوده است.
از دیدگاه امام نگاه مسئوليت پذیری و حضور فعال در اجتماع شاخصه دیگری از حوزه انقالبي است به قسم که
تفکر انزوا طلبي و گوشه گيری حاکم بر حوزه نه تنها از حيات الزم برخوردار نيست بلکه مانع جدی برای حيات
و رشد جامعه تلقي مي گردد.
در حوزه معرفتي ،بصيرت و آگاهي از خطرات و نيرنگ های پيچيده دشمن یکي دیگر از معيار های اصلي حوزه

مولفه های حوزه انقالبی از دیدگاه امام خمینی

این موضوع یک امر پدید آمده از انقالب اسالمي ایران نيست بلکه امتداد والیت رسولخدا و ائمه
معصومين

تلقي مي گردد.

براساس دیدگاه امام حوزه انقالبي در بُعد عملي نيز بایستي از مؤلفه های مهم و حياتي برخوردار باشد تا هویت
اصلي آن درست دیده شود.
نخست اینکه حوزویان انقالبي باید از روحيه خدمت گزاری به مردم برخوردار باشند و به این مهم از باب تکليف و
مسؤليت الهي نگریسته شود و هر گاه آنان خود را تافته جدا بافته از مردم پندارند ماهيت حوزه انقالبي را
مخدوش نموده اند.
روحيه ظلم ستزی و دستگيری از مظلومان یکي دیگر از عناصر مهم حوزه انقالبي به شمار مي آید و بر اساس
دیدگاه امام ،حوزه ای که چنين روحيه ای در آن زنده نباشد در واقع خود نيز از حيات الزم بر خوردار نبوده بلکه
خود دست به انتحار زده است.
ب رابر دیدگاه امام ماهيت چهره انقالبي حوزه ها مرهون عدم وابستگي آنها به حکومت ها و بيگانگان است و
هرگاه حوزها متکي به حکومت ها و یا دستخوش نفوذ بيگانگان شد به هویت اصلي حوزه انقالبي لطمه جبران
ناپذیری وارد ساخته وخود نيز محکوم به زوال خواهند بود.
تهذیب و خود سازی در کنار تحصيل و تعليم نيز در ترسيم سيمای واقعي حوزه انقالبي یک امر ضروری و مهم
به شمار مي آید که در صورت غفلت از این مهم  ،حضور حوزویان با روحيه انقالبي در عرصه مبارزه و تفوق آنان
بر دشمن بيروني کار سخت و دشواری خواهد بود.
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انقالبي به شما مي آید که نباید از آن غفلت ورزید.
باورمندی به زعامت وال یت فقيه یکي از ارکان مهم حوزه انقالبي به شمار مي آید که البته بر اساس دیدگاه امام،

از مؤلفه متانت و پویایي بر اساس مفهوم مخالف ،به این نتيجه مي رسيم که اگر حوزه های علميه از تعمق و
تفقه عاری باشند و یا برابر نياز های جامعه نتواند پاسخ الزم را ارائه نمایند از ماهيت حوزه انقالبي و کار آمد بر
خوردار نخواهد بود.
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