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  كيدهچ
 يهـادگاهیـه دکـاسـت  یاز موضـوعات مهمـ» اسـتیت به سیورود روحان«ز یو ن» یه و نظام اسالمیعلم ةحوز ۀرابط«

ن دو یـه قم درخصـوص ایعلم ةطالب حوز یابینگر از ارزواقع يریتصو ۀن مقاله ارائیخته است. هدف ایرا برانگ یگوناگون
(خـواهر  از طـالب ينفر 650 يآمار ۀن نمونینامه در بار پرسشو ابز »یشیمایپ«ق با روش ین تحقیموضوع مهم است. ا

ق یـونـد وثیل به پیان قایگودرصد پاسخ 96ش از یق، بیتحق يهاافتهیاساس  و برادر) سطح دو و باالتر اجرا شده است. بر
ت و یـحما« ت را نسـبتیـو روحان یدرصد نسبت نظام اسالم 80ش از یاند و بهیعلم يهاو حوزه یسرنوشت نظام اسالم

 یاسـیو س یت در مـتن تحـوالت اجتمـاعیـان با ضرورت حضور روحانیگودرصد پاسخ 1/97اند. ردهک یابیارز» حتینص
ب یب آسـموجـجامعـه را  یاسـیت در قبـال مسـائل سیروحان یتفاوتیدرصد ب 2/93اند. موافق بوده امالًکجامعه موافق و 

ن یانـد. همچنـمردم دانسـته يزیگرنیب دموجرا  یاسیه در مسائل سیدرصد ورود حوزه علم 6/18ن و تنها یدن به دیرس
در  همـه، يانـهیزم يهایژگیرغم تفاوت در ودهد طالب بهینشان م مزبور يرهایبا متغ يانهیزم يرهایمتغ ۀرابط یبررس
  اند.ردهکابراز  یسانیکدگاه ید یه با نظام اسالمیعلم يهاحوزه ۀاز رابط یابیارز ةنحو

  .استیس ،نیت، دیاسالم، روحان ،نظام ،حوزه ها:هکلیدواژ

Ma'rifat-i Syasi ___________________________________________ Vol.6. No.2, Fall & Winter 2014-15    

۹۰        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  مقدمه
عنوان یک نهاد اجتماعی برآمده از متن فرهنگ دینی جامعۀ اسالمی، در طـول حوزة علمیۀ تشیع به

حیات دیرپا و پرثمر خود، در تعامل پویا و اثربخش با اقشـار گونـاگون مـردم، همـواره افـزون بـر 
گشاي مشکالت و مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نی، گرهگویی به نیازها و مسائل دیپاسخ

و اقتصادي آنان نیز بوده است. در نتیجۀ این تعامل پویا و پشـتیبانی همـراه بـا اعتمـاد مـردم، نهـاد 
بـرد ویژه علما و بزرگان دین، همواره نقـش مهـم و تأثیرگـذاري در حـدوث و پیشروحانیت و به

اند. این نقش، در دوران معاصـر و در جریـان عۀ اسالمی ایفا کردهتحوالت سیاسی و اجتماعی جام
دادهایی همچون جنبش مشروطیت، نهضت تنباکو، مقابله با دخالت بیگانگـان و ماننـد آن وقوع رخ
ویژه برقـراري حکومـت تر شده و با پیروزي انقالب اسالمی به رهبري روحانیان مبارز و بهبرجسته

اي یافته است. متناسب با جایگاه رفیع روحانیت یه، تبلور و اهمیت فزایندهدینی با محوریت والیت فق
ویژه پس از پیروزي انقالب کنندة آن در تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعۀ کنونی (بهو نقش تعیین

رغم ابـراز برخـی تردیـدها در بـاب کارآمـدي و توانمنـدي اسالمی و برقراري حکومت دینی)، به
ن در ادارة حکومت و تدبیر زندگی اجتماعی، انتظارات از روحانیـت بـه نحـو روحانیت و حتی دی

هاي گونـاگون، دربـارة اي کـه رهبـران انقـالب در مناسـبتگونهگیري افزایش یافته است، بهچشم
سازوکار تعامل حوزة علمیه و نظام اسالمی، وظایف نظام اسالمی در قبال حوزة علمیه، سـازوکار حفـظ 

اند. روشن اسـت کـه برقـراري اي بیان کردهلمیه، و مانند آن سخنان صریح و روشنگرانهاستقالل حوزة ع
مناسبات مطلوب میان حوزة علمیه و نظام اسالمی، بیش و پـیش از همـه، در گـرو تلقـی روشـن بدنـۀ 

هاي علمیه از رابطـۀ حـوزه و نظـام اسـالمی و نیـز ارزیـابی همدالنـۀ آنـان از ضـرورت حضـور حوزه
ر عرصۀ سیاست است. در این میان، نحوة نگرش طـالب بـه روابـط حـوزة علمیـه و نظـام روحانیت د

اي اسالمی و نیز نوع رویکرد آنـان نسـبت بـه ورود روحانیـت بـه سـاحت سیاسـت، از اهمیـت ویـژه
عنوان بدنۀ اصلی حوزه، از رابطۀ نظـام اسـالمی و حـوزة علمیـه برخوردار است. اینکه ارزیابی طالب به

ن چه سازوکاري براي تعامل نظام اسالمی و حوزة علمیه قایلنـد؟ ایشـان چـه رویکـردي در چیست؟ آنا
تفـاوتی یـا احسـاس مسـئولیت قبال ورود حوزة علمیه و روحانیان به عرصه سیاست دارند؟ و تـأثیر بی

کننـد؟ سـؤاالت گریزي مردم چگونه ارزیـابی میداري یا دینروحانیت در باب مسائل سیاسی را در دین
تواند ضمن ترسیم تصویري روشن از واقعیـات گویی علمی و روشمند به آنها، میمهمی هستند که پاسخ

  .باره نیز یاري رساندنگرانه در اینریزي واقعگذاري و برنامهموجود مسئوالن را در سیاست



   ۹۱ وحانيت در عرصه سياستحوزه علميه؛ نظام اسالمي ضرورت و حضور ر

 موجـود يهـاپژوهش یروشمند به آنها، بررس یدهو ضرورت پاسخ مزبورت سؤاالت یاهما وجود ب
بـه  ییگـوطالب، درصدد پاسخ ینظرات واقع ۀو مطالع یدانیه با روش مکاست  یقاتینشانگر فقدان تحق

از موضـوع  يه بـه ابعـادکها و منابع وجود دارند پژوهش ین، برخین سؤاالت برآمده باشند. با وجود ایا
ت و نظـام یـرابطـه روحانتـاب کرد: کـاشـاره ها نـهمونن یتوان به ایه از جمله مکاند ن مقاله پرداختهیا

حـوزه تـاب ک، ینیدگاه امام خمیه از دیعلم يهات و حوزهیروحانتاب ک، ياز منظر امام و رهبر یاسالم
 ۀ، مقالـ»یت و دولـت اسـالمیـتعامل روحان« ۀ، مقال»يمقام معظم رهبر يرهنمودها ۀنییت در آیو روحان

از سـنخ  یها جملگـن پژوهشیا». استیس ۀبه عرص یباب ورود روحان امام در یشناسبه روش ینگاه«
سـت. یش نیمایحاصل از روش پ یدانیم يهابر داده یمبتن یکچیه يهاافتهیبوده و  ياسناد يهاپژوهش

 يهـاداده يده است تا با گـردآوریوشک، مزبورمنابع  ياز محتوا یمقتض يریگپژوهش حاضر ضمن بهره
 یـۀعلم ةروشن از نگرش طالب حوز يریها، تصودهدا يل آماریش و تحلیمایق روش پیاز از طریمورد ن

روشـن نـد. کم یترسـ یه با نظام اسـالمیعلم ةحوز ۀز رابطیو ن یاسیت به امور سیورود روحان دربارةقم 
ن یـا يهاافتهی، مزبورقم از موضوعات  یۀعلم ةطالب حوز یابیارز یچگونگ ۀبا توجه به مطالعکه است 
  حوزه در ارتباط با آنها آگاه سازد. ۀسبت به نوع قضاوت بدنوالن امر را نئتواند مسیمقاله م

  ل است:یبه سؤاالت ذ ییگون مقاله درصدد پاسخی، اه اختصارب
  ست؟یه چیعلم ةو حوز ینظام اسالم ۀقم از رابط یۀعلمة طالب حوز یابیارز .1
  ست؟یاست چیه به عرصه سیعلم ةت و حوزیقم از ورود روحان یۀعلم ةطالب حوز یابیارز .2

  يچارچوب مفهوم
بشـر بـه  يو معنـو يابعاد مـاد ۀهم يبرا »یاله يرهبر«و  »معاد«، »مبدأ«بر سه اصل  یتب اسالم مبتنکم

برنامه و دسـتورالعمل دارد. در  ،آن یت و جاودانگیخاتم يبه مقتضا يو در هر عصر ،تیجامع يمقتضا
غ نشـده یـگاه از انسـان درچیگر، هیو اصل دد ةونددهندیو پ یاله یموهبتعنوان ی بهاله يرهبر ،انین میا

ات یـاز لـوازم ح عنوان یکـیی، بهو نظام اسالم یاله يبخش رهبران تداومیجرعنوان به تیاست. روحان
  ).1392و متالئم هستند (معصومی،  رپاید ی، دو نهاد اسالمیاجتماع
ه کـوجـود دارد  یونگونـاگ يهـاافـتی، رهیت و دولت اسـالمیار تعامل نهاد روحانکباب سازو در

ن و جامعـه، اسـالم و یـن دیب ۀ، رابط»یدولت اسالم«و  »تیروحان«از مفهوم  یتوان برحسب نوع تلقیم
  رد:کم یالن تقسکرد یکت و جامعه را به چهار رویروحانو ت، یومت، اسالم و روحانکح
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سـبب به هکـدانسته و بر آن اسـت  آن خدمت در و اسالمی دولت تابع را تیرد نخست روحانیکرو
د از دولـت یـه بایـعلم يهـاروحانیت و حوزه جمله از ،همه ،دینی ۀوظیف حکم بودن دولت، به یاسالم
  .نندکاطاعت  یاسالم

و  یحـدود الهـ ياجـرا ي، دولـت را مجـرایت بر دولت اسالمیم دانستن روحانکرد دوم با حایکرو
عنوان بـه تیـه روحانکشود یگاه محقق مآن یدولت اسالم ،نیداند. بنابرایآن م يت را عامل اجرایروحان

  در رأس آن باشد. ینیرهبر د
ت و دولـت را یـت روحانیـحضـور و مأمور ۀاسـت، عرصـین و سیـانگاشتن دیکرد سوم با جدارو

  .داندیز میمتفاوت و متما
 يمنهـا یاسـالم ل بـه دولـتیـاسـت، قاین و سیـونـد دیرش پیرغم پـذرد چهارم بهیکسرانجام رو

 از یمتفـاوت یابیـارز مزبـور يردهـایکاز رو یکه هر کاست روشن ). 1390، یعصوم(م ت استیروحان
 دارند.» استیس ۀت به عرصیورود روحان«و » یه و نظام اسالمیعلم ةحوز ۀرابط«

رد واحـد و یکـز ضرورت اتخاذ رویق آنها و نیان تلفکموجود و عدم ام يردهایکت به تنوع رویبا عنا
اهللا تیـآو  ینـیامـام خمافـت یق، رهین تحقیا ین چارچوب مفهومی، در تدویعلم یمنسجم در بررس

 ۀرابطـ«بـاب  در يافت امـام و رهبـریق حاضر با ابتنا بر رهین، تحقیمبنا قرار گرفته است. بنابرا ياخامنه
از روش  يریـگ، بـر آن اسـت تـا بـا بهـره»اسـتیت به سیورود روحان«و » یه و نظام اسالمیعلم ةحوز

ن دو مقولـه مهـم، یـقم نسـبت بـه ا یۀعلم ةطالب حوز یابیارز ةروشمند نحو ییاساش، ضمن شنیمایپ
  د.ینما یز بررسین خصوص را نیدر ا يااهللا خامنهتیآو  ینیامام خم ۀشیزان تالئم نگرش آنان با اندیم

ز ا یان، فهرسـتیـدار بـا حوزویـدر دویژه بـه ،گونـاگون يهـایها و سخنرانامیدر پ يااهللا خامنهتیآ
ن یـن ایتـرمهـم ةرده اسـت. از زمـرکـان یل بیه را به تفصیعلم يهان موضوعات مرتبط با حوزهیترمهم

اشـاره » اسـتیت بـه سیـورود روحان«و » یه و نظام اسـالمیعلم ةمناسبات حوز«توان به یم ،موضوعات
 29خ یه در تـاریـعلم ةدار با طالب و اسـتادان حـوزیدر د ایشان یرد. در ادامه، با استناد به متن سخنرانک

سـؤاالت  یطراحـ بـرايمناسـب  یاز چـارچوب مفهـوم یو بخشـ ياوکـوا يدگاه رهبری، د1389مهر 
  نامه ارائه شده است.پرسش

نسبت روحانیت «در تبیین سازوکار تعامل حوزة علمیه و نظام اسالمی، معتقدند:  اياهللا خامنهآیت
است. حمایت در کنار نصیحت، دفاع  نصیحت هاى علمیه با نظام اسالمى، نسبت حمایت وو حوزه

  ).1389مهر  29اي، سخنرانی مورخ (حسینی خامنه» در کنار اصالح



   ۹۳ وحانيت در عرصه سياستحوزه علميه؛ نظام اسالمي ضرورت و حضور ر

ت رضـرو« ۀبـروز مغالطـ ينـه را بـراید زمیـنبا »اسـتقالل حـوزه«ه طرح بحث کته کن نیان ایبا ب ایشان
  :ندیفرمایند، مکجاد یا »ت از آنیو عدم حما یحوزه از نظام اسالم يریگفاصله

ها به معناى عدم دیگرى به وجود نیاید؛ استقالل حوزه ۀمغالط در اینجا هم مراقب باشید یک
عنوان استقالل و خواهند بهها می. بعضى.. حوزه از نظام تلقى نشود حمایت نظام از حوزه و

  .حوزه را با نظام قطع کنند ۀ، رابط»استقالل«به نام 
غیر از حمایت است، غیـر از  وابستگى« د:نداریاظهار م ،»استقالل«و  »یوابستگ«با مقابل قرار دادن ایشان 

  .(همان) »کند ها کمکهمکارى است. نظام به حوزه مدیون است؛ باید به حوزه
، ضـمن يز حـوزوکـمرا يهـانهیر هزیشت طالب از سایمع يهانهیهز يبا جداسازي ااهللا خامنهتیآ

  د:نداریومت اظهار مکشت طالب از حید بر ضرورت استقالل معکیتأ
مـردم  ۀوسیلباید به ،معمول و بسیار پرمعنا و پررمز و راز ،معیشت طالب به صورت سنت

 ۀهـا فقـط مسـئلحوزه ما مسائل... ا شان را بدهندمردم بیایند وجوهات شرعى .اداره شود
المـال مسـلمین و بیت ى وجود دارد که جز با کمـکیهاهزینه ،هامعیشت نیست. در حوزه

ها را موظفند ایـن هزینـه هاها تحقق پیدا کند. دولتها امکان ندارد آن هزینهکمک دولت
  .)(همان دخالتى هم نباید بکنند ؛بدهند

نیـز  »ورود روحانیـت بـه سیاسـت«موضوع ، »رابطۀ نظام اسالمی و حوزة علمیه«افزون بر موضوع 
به فراخـور و تناسـب دیـدگاه و  توجه محافل درون و برون حوزوي بوده و هر کدامحل همواره م

افـراد و  غیرحوزویـان،ند. هـم در میـان حوزویـان و هـم اهیید آن پرداختأبه رد یا ت ،منافع خویش
رغم وجـود نظـرات بـهکننـد. سیاست مخالفت مـی ۀجریاناتی هستند که با ورود روحانی به عرص

روحانیـان فضـاي ورود بـه  فضاي غالب در میان طالب ورسد امروزه موافق و مخالف، به نظر می
  ).1388(فالح،  عالم سیاست و تعامل با آن است

  رغم مخالفت اولیـه بـا حضـور روحانیـت در مناصـب اجرایـی، بـه صـراحت،به امام خمینی
  اظهار داشتند:

ام که روحانیون شغلشان یـک این کلمه را گفته... هایی که کردم، در مصاحبه ...من از اول 
رونـد مسائل اجرایی است و چنانچه اسالم پیروز بشود، روحـانیون مـی شغل باالتر از این

هاي خودشان. لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم، دیدیم کـه اگـر سراغ شغل
مریکا یـا شـوروي آروحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مسجدتان، این کشور به حلقوم 

 ).350-349ص، 16 ج، 1379، (موسوي خمینی رودمی
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بنابراین، امام راحل در مواضع بعدي، ضمن تأکید بر پیوند دین و سیاست، به صراحت، بـا تکلیـف 
هاي گوناگون سیاسی، آنها را با ایـن سـخنان، بـه ورود در ایـن دانستن حضور روحانیت در عرصه

  : خواندندعرصه فرامی
 یـکامر مقـدس و  یکد خو يرا برا ییو اجرا ییقضا يارهاکد یون و علما و طالب بایروحان

 يه بـراکاند، بله در حوزه ننشستهکل شوند یاز قایت و امتیخود شخص يبدانند و برا یارزش اله
انـد. ... شده یومت اسالمکح يارهاکرده و مشغول به کحوزه را رها  یراحت ،م خداکح ياجرا

م، هرگـز یریده بگیناد ت رایمردم از روحان ۀسابقیم و استقبال بینکما اگر امروز به نظام خدمت ن
  ).292ص ،1(همان، ج  م داشتین نخواهیط بهتر از ایفرصت و شرا

ه و نظـام یـعلم ةمناسـبات حـوز«بـاب  در يااهللا خامنـهتیـآدگاه یبا مبنا قرار دادن د ،ق حاضریدر تحق
 يهـاهیـ، گو»اسـتیس ۀت در عرصـیـحضـور روحان«خصوص  در ینیامام خمدگاه یز دیو ن» یاسالم

  شده است. یور بررسکمذ يهاهیطالب از گو یابیو ارز ی،نامه طراحپرسش

  قيروش تحق 
(خواهر و بـرادر)  شامل طالب يت آماریاجرا شده است. جمع »یشیمایپ«ق با استفاده از روش ین تحقیا

 ینـدگکت به پرایه با عناکنفر است  650 يآمار ۀه قم است. حجم نمونیعلم يهاسطح دو و باالتر حوزه
هـا)، كشـهرو حتـی  هیـمدارس علمو ، الزهراجامعۀه، یضی(ف يحوزو گوناگونز کدر مرا يت آماریجمع

) استفاده شده است. اطالعـات یدانیم ـ يا(طبقه یبکیتر يریگاز روش نمونه ي،آمار ۀانتخاب نمون يبرا
عتبـار سـنجش ا يشـده اسـت. بـرا يسـاخته گـردآورمحقـق ۀنامق با استفاده از پرسشیاز تحقیمورد ن
و  یابیـو هـم ارز یه هـم در طراحـکن معنا یبه ا ؛استفاده شده است» حتوااعتبار م«از روش نامه، پرسش

ز یـسـؤاالت ن ییایـسنجش پا ياستفاده شده است. براعدد ارشناسان متکنامه از محققان و اصالح پرسش
) نشـانگر درصـد 75آلفـا ( ۀبدست آمده از محاسج بهینتا ،استفاده شد. در مجموع »رونباخک يآلفا« فناز 

نامـه به دست آمده از پرسـش يهاز دادهیان نیگر است. در پایدیکها با هیگو يباال نسبتاً یدرون يهمساز
  ل شد.یپردازش و تحل» Spss«افرار با استفاده از نرم

  قيتحق يهاافتهي
  انيگوپاسخ يآمار يمايس .الف

. از اسـت ز زن بـودهیـدرصـد ن 1/30ان مرد و یگواسخدرصد پ 9/69ت یق، جنسیتحق يهاافتهیبراساس 
 انـد. درز مجـرد بـودهیـدرصـد ن 4/24درصـد) متأهـل و  6/75ان (یگوپاسخ بیشترث وضعیت تأهل، یح
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درصد در سطح سـه  29ان در سطح دو، یگودرصد پاسخ 60 قریب، يالت حوزویخصوص سطح تحص
الت یز سـطح تحصـیـدرصـد ن 4/5انـد، هل داشـتیدرصد در سطح چهار حوزه اشتغال بـه تحصـ 7/7و 

ز نشـان یان نیگوپاسخ يرحوزویالت غیاند. اطالعات مربوط به سطح تحصردهکخود را اعالم ن يحوزو
 يتـر هسـتند. نسـبت طـالب دارانییپلم و پـایـالت در حـد دیتحصـ يدرصد دارا 80ش از یدهد بیم

ز یـونت نکمحـل سـ کت تملـیدرصد اسـت. وضـع 6 قریبز ین يترکارشد و د یارشناسکالت یتحص
درصـد در منـازل  26، يادرصـد) در منـازل اجـاره 40ان (یگون نسبت پاسخیشتریه بکنشانگر آن است 

 و هیـمهد كشـهرماننـد ( يحوزو یز در منازل سازمانیدرصد ن 6/13ها و درصد در حجره 6/18، کیمل
سال ورود به حـوزه سـال  ۀانیت. مسال اس 29جامعۀ نمونه ن سن طالب یانگیمن هستند. کدارالعلم) سا

ز بعـد از یـدرصـد ن 50و  1379از سال جامعۀ آماري پیش درصد طالب  50ه کن معنا یبه ا ؛است 1379
ن بـرادران و خـواهران، یسال ورود به حـوزه در بـ کیکاند. البته در صورت تفه شدهیآن وارد حوزه علم

  ابد. ییر مییخواهران تغ يبرا 1384دران و برا يبرا 1377 يهابه سال 1379انه از سال یشاخص م

  يه با نظام اسالميعلم ةحوز ةطالب از رابط يابيارز .ب

ز حضـور یو ن یه با نظام اسالمیعلم ةحوز ۀان از رابطیگوپاسخ یابیارز ةنحو ۀبا توجه به سنجش جداگان
نظـام  ۀطـالب بـه رابطـ ردیکرو ةل نحویج حاصل از تحلیاست، در ادامه، ابتدا نتایس ۀت در عرصیروحان
ان بـه یـگونظـرات پاسـخ یشـود. سـپس بـا بررسـیمذکر ) 1( ه در جدول شمارهیعلم ةو حوز یاسالم

بـاب  دگاه طـالب دریـا دیـه آکـن سؤال پاسخ داده شود یشود به ای، تالش ميانهیزم يرهایمتغ کیکتف
  ر؟یا خیاست آنه يانهیزم يهایژگی، متأثر از ویه با نظام اسالمیعلم ةحوز ۀرابط

بـر جامعۀ نمونه درصد طالب  96ش از یه بکدهد ی) نشان م1جدول شماره ( یانیستون پا يهاافتهی
درصـد، نسـبت  80ش از یه به هم گره خورده و بـیعلم ةو حوز یه سرنوشت نظام اسالمکاند دهین عقیا

رغـم اعتقـاد راسـخ هانـد. البتـه بـردهکـ یابیـحت ارزیت و نصـیت را نسبت حمایو روحان ینظام اسالم
ل آن در مبحث بعـد یتفصی ـ و اجتماع یاسیس يهات در عرصهیان به ضرورت حضور روحانیگوپاسخ

ه کـ، بلیومـت افـراد روحـانکرا نـه ح یاسالم يومت جمهورکدرصد آنان ح 94ش از یبـ  خواهد آمد
جـادگر حـق و یدن را ابـو یگر، آنان صِرف روحـانیان دیاند. به بردهک یابیارز ینید يهاومت ارزشکح

  اند.ندانسته یومتکاحراز مناصب ح يت برایصالح
 يهـاو حـوزه یسرنوشت نظام اسالم ؟؟تندیگیدرهمنار اعتقاد به که طالب در کنیقابل توجه ا ۀتکن
ن یـدرصـد در پاسـخ بـه ا 1/31نه، تنهـا ین زمیاند. در اردهکد کیز تأیه، بر ضرورت استقالل حوزه نیعلم
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 امالًکـ يهـانـهیگز» نـدکه دخالـت یعلم ةدر امور حوز ،تواند در صورت لزومیم یاسیم سنظا«ه که یگو
ن اصـل یـبـر ا درصـد 73ن یانـد، و همچنـردهکدرصد) را انتخاب  4/19درصد) و موافق ( 7/11موافق (

مـردم و از  ۀلید به وسـیشت طالب بایه معکاند ومت صحه گذاردهکحوزه از ح یدر استقالل مال یاساس
 4/87ان (یـگواز پاسـخ ییان، نسـبت بـاالیـن میـن شود. البتـه در ایتأم یق پرداخت وجوهات شرعیطر

 یعمرانـ و ییربنـایه در امـور زیـعلم يهـابـه حـوزه یاسینظام س ياز سو یمال کمک يدرصد) با اعطا
  اند.موافق بوده

در  یبـا نظـام اسـالم هیعلم ةحوز ۀه قم از رابطیعلم ةطالب حوز یابیمربوط به ارز يهاافتهیل یتفص
  :ل آمده استیجدول ذ

  یه با نظام اسالمیعلم ةحوز ۀع نظرات طالب در خصوص رابطی): توز1جدول (
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 3/96 100 3/0 5/0 9/2 2/20 1/76 ه به هم گره خورده استیو حوزة علم یسرنوشت نظام اسالم

ومت افراد کاست؛ نه ح ینید يهاارزشومت ک، حیاسالم يومت جمهورکح
 2/94 100 5/1 4/1 9/2 6/17 6/76  یروحان

 4/87 100 2/2 1/3 4/7 5/30 9/56 ندکب یمال کمکه یعلم به حوزة یو عمران ییربناید در امور زیبا یاسینظام س

 2/80 100 1/3 6/2 2/14 4/34 8/45  حت استیت و نصیمانسبت ح یت با نظام اسالمینسبت روحان

ق پرداخت یلۀ مردم و از طریوسد بهیصورت سنت معمول باشت طالب بهیمع
 1/73 100 8/1 6/8 5/16 3/31 8/41  ن شودیتأم یوجوهات شرع

 1/31 100 7/3 1/34 1/31 4/19 7/11 ندکه دخالت یتواند در صورت لزوم در امور حوزة علمیم یاسینظام س

ن سـؤال یـ، طـرح ایاسـالم ه بـا نظـامیعلم يهاحوزه ۀطالب از رابط یابیارز ةنحو فیپس از توص
آنهـا از مناسـبات نظـام  یابیـارز ةان بـر نحـویـگوپاسـخ يانهیزم يهایژگیا تفاوت ویه آکت دارد یاهم

ت، سـن، یر جنسـیت تـأثج تحـین نتـایا ایگر، آیان دیر؟ به بیا خیرگذار است یه تأثیعلم ةو حوز یاسالم
مزبـور،  يهـایژگیرغم تفاوت طالب در وبهیا ند، کیر مییان تغیگوپاسخ یلیتحص یۀپاو ت تأهل، یوضع

 يه بـا نظـام اسـالم وجـود نـدارد؟ بـرایعلم ةحوز ۀآنان از رابط یابیارز یان چگونگیم يتفاوت معنادار
ز یآنـال يآمـار يهاش، با استفاده از آزمونق متناسب با سطح سنجیتحق يهاداده ،پاسخ به سؤاالت مزبور

  ل است:یج به دست آمده به شرح ذی. نتاشدل یتحلجدداً ون چندگانه میانس و رگرسیوار
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نشانگر فقدان رابطۀ معنادار آماري میان متغیرهاي وضعیت » استودنت T«نتایج آزمون آماري  .1
است. بر اساس نتایج مزبـور، طـالب » یرابطۀ حوزة علمیه با نظام اسالم«تأهل و جنسیت با متغیر 

مجرد و متأهل و نیز طالب دختر و پسر تلقی نسبتاً یکسانی از رابطۀ حوزة علمیه با نظـام اسـالمی 
) براینـد دیـدگاه همـۀ 1هاي جـدول شـماره (توان گفت: یافتهدارند. به دیگر سخن، با اطمینان می

هاي علمیه در نحوة نگاه آنها به رابطۀ حوزه طالب بوده و وضعیت تأهل و نیز جنسیت آنان تأثیري
  و نظام اسالمی ندارد.

  یه با نظام اسالمیعلم يهاحوزه ۀرابط یابیارز ةبراي متغیر نحو Tهاي آزمون ): ستاده2جدول (
  تیت تأهل و جنسیوضع يرهایو متغ

 سطح معناداري T مقدار آزمون يانهیزم يرهایمتغ

 26/0 - 137/1  ت تأهلیوضع

 82/0 - 229/0  تیجنس

دهنده نبـود رابطـۀ معنـادار آمـاري میـان متغیرهـاي ) نشـانFنتایج آنالیز واریانس (آزمـون . 2
وضعیت تملک محل سکونت و سطح تحصیالت حوزوي و غیرحوزوي طالب، با نحـوة ارزیـابی 

در نحـوة رغم تفـاوت گویان بـههاي علمیه با نظام اسالمی است. بنابراین، پاسخآنان از رابطۀ حوزه
اي، ملکـی، حجـره، سـازمانی حـوزوي) و نیـز تفـاوت در سـطوح تملک واحد مسـکونی (اجـاره

تحصیالت حوزوي (سطح دوم، سوم و چهـارم) و غیرحـوزوي (تحصـیالت عمـومی، کـاردانی و 
  هـاي علمیـه بـاکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتـري)، همـه در چگـونگی ارزیـابی رابطـۀ حوزه

  .ر دارندنظام اسالمی وحدت نظ
  یه با نظام اسالمیعلم يهاحوزه ۀرابط یابیارز ةبراي متغیر نحو Fهاي آزمون ): ستاده3جدول (

  ونتکمحل س کو نوع تمل یلیت تحصیوضع يرهایو متغ

 سطح معناداري F مقدار آزمون يانهیزم يرهایمتغ

 54/0 712/0 یونکواحد مس کتمل ةنحو

 09/0 159/2  يالت حوزویتحص

 92/0 165/0 يرحوزویغالت یتحص

ب یسـال ورود بـه حـوزه بـا ضـر يرهـایون چندگانه، متغیدست آمده از رگرسج بهینتابر اساس  .3
 ةبـا نحـو یمیمعنـادار و مسـتق ۀرابطـ 115/0 یونیب رگرسیان با ضریگوو سن پاسخ 081/0 یونیرگرس

 :تـوان گفـتیممزبور  يهاافتهیل یدر تحلدارند.  یه با نظام اسالمیعلم يهارابطه حوزهطالب از  یابیارز
ان و یـگوش سـن پاسـخیافـزادر صـورت  یه با نظام اسالمیعلم يهاحوزه ۀان از رابطیگوپاسخ یابیارز
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سال حضور طـالب یک ش هر یشود. با افزایتر مه، مثبتیش مدت زمان حضور آنان در حوزه علمیافزا
درصـد بـر  12و  10قریـب  ترتیـب ـبـه  ـ سال به سن طـالبیک ش هر یز افزایه و نیعلم ةدر حوز

  شود.یافزوده م یه با نظام اسالمیعلم يهاحوزه ۀمثبت آنان نسبت به رابط یابیارز
  انیگوسال ورود به حوزه و سن پاسخ يرهایمتغ ي): تحلیل رگرسیون چندگانه برا4جدول (

  یه با نظام اسالمیعلم يهاحوزه ۀاز رابط یابیارز ةنحویر با متغ

  نییب تعیضر  یب همبستگیضر  يسطح معنادار  یونیب رگرسیضرا  يانهیزم يارهیمتغ
  045/0  081/0  ورود به حوزه

122/0  015/0  
  005/0  115/0  سن

  استيه در عرصه سيت و حوزه علميطالب از حضور روحان يابيارز .ج

علمیـه، در گویان از رابطۀ نظـام اسـالمی و حـوزة پس از ارائۀ تصویري از چگونگی ارزیابی پاسخ
شـود. ادامه، ابتدا نحوة ارزیابی آنان از ورود روحانیت و حوزة علمیه بـه عرصـۀ سیاسـت بیـان می

اي دست آمده از دیدگاه طالب جامعۀ نمونه، بـه تفکیـک متغیرهـاي زمینـههاي کلی بهسپس پاسخ
گویان از ورود شود تا تأثیر یا عـدم تـأثیر ایـن متغیرهـا در نحـوة ارزیـابی پاسـخآنان بازتحلیل می

شود که آیـا جنسـیت، روحانیت به عرصۀ سیاست مشخص شود. در اینجا نیز این سؤال مطرح می
سن، مقطع تحصیلی، سال ورود به حوزة علمیه و مانند آن بر چگونگی نگـاه طـالب بـه موضـوع 

، »تفـاوتی در قبـال آنضرورت اهتمام روحانیت و حـوزة علمیـه بـه عرصـۀ سیاسـت و عـدم بی«
  ؟یرگذار است یا خیرتأث

گویان بـا ضـرورت درصد پاسخ 97دهد که بیش از ) نشان می5هاي ستون پایانی جدول (یافته
انـد. در حضور روحانیت در متن تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعـه موافـق و کـامالً موافـق بوده

جامعـه را تفاوتی روحانیـت و حـوزة علمیـه در قبـال مسـائل سیاسـی درصد آنان بی 2/93مقابل، 
درصد با این عبارت کـه ورود حـوزة علمیـه در  6/18اند. تنها موجب آسیب رسیدن به دین دانسته

اند. نکتـۀ قابـل توجـه شود، موافقت خود را اعالم کردهگریزي مردم میمسائل سیاسی موجب دین
گویان وجـود اخـتالف و نـزاع سیاسـی و جنـاحی در بــین درصـد پاسـخ 88دیگـر اینکـه قریـب 

داننـد و بنـابراین، بـر لـزوم پرهیـز از آن تأکیـد حانیت را موجب بدبینی مردم به روحانیـت میرو
باور محکم طالب سطوح گوناگون حوزه به پیونـد دیـن و سیاسـت و  ها نشانگرکنند. این یافتهمی

  .رسالت سیاسی و اجتماعی روحانیت در قبال جامعه است



   ۹۹ وحانيت در عرصه سياستحوزه علميه؛ نظام اسالمي ضرورت و حضور ر

حـوزة علمیـۀ قـم از ورود روحانیـت و حـوزة  هاي مربوط به ارزیابی طالبتفصیل یافته
  تفـاوت در بـاب مسـائل سیاسـی،علمیه قم به عرصه سیاست و یا ضرورت اتخـاذ موضـع بی

 ) آمده است:5در جدول شماره (
  استیس ۀت در عرصیع نظرات طالب در خصوص حضور روحانی): توز5جدول (
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 1/97 100 1/1 5/0 4/1 6/25 5/71 جامعه ضرورت دارد یاسیو س یت در متن تحوالت اجتماعیحضور روحان

 2/93 100 5/1 5/1 7/3 1/23 1/70 شودین میدن به دیرس بیجامعه باعث آس یاسیه در قبال مسائل سیحوزة علم یتفاوتیب

ت یمردم به روحان ینیت باعث بدبین روحانیدر ب یو جناح یاسیوجود اختالف و نزاع س
 7/87 100 1/1 6/2 6/8 2/26 5/61  شودیم

 6/18 100 9/0 6/43 8/36 9/8 7/9  شودیمردم م يزیگرنیباعث د یاسیه در مسائل سیعلم يهاورود حوزه

ن سـؤال هـاي علمیـه، ایـپس از توصیف نحوة ارزیابی طالب از نسبت نظام اسـالمی و حوزه
گویان بـر نحـوة ارزیـابی آنهـا از ورود اي پاسـخهـاي زمینـهشود که آیـا تفـاوت ویژگیمطرح می

روحانیت به عرصۀ سیاست تأثیرگذار است یا خیـر؟ بـه بیـان دیگـر، آیـا ایـن نتـایج تحـت تـأثیر 
در رغم تفاوت طالب کند، یا بهگویان تغییر میجنسیت، سن، وضعیت تأهل، و پایۀ تحصیلی پاسخ

هاي مزبور، تفاوت معناداري میان چگونگی ارزیابی آنان از ضرورت اهتمام حوزة علمیـه و ویژگی
هاي تحقیق متناسب بـا روحانیت به مقوله سیاست وجود ندارد؟ براي پاسخ به سؤاالت مزبور، داده

تحلیـل هاي آماري آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانـه مجـدداً سطح سنجش، با استفاده از آزمون
  دست آمده به شرح ذیل است:شد. نتایج به

نشـانگر فقـدان رابطـۀ معنـادار آمـاري میـان متغیرهـاي » اسـتودنت T«نتایج آزمون آمـاري  .1
بـر  اسـت.» ورود حوزة علمیه و روحانیت بـه عرصـۀ سیاسـت«وضعیت تأهل و جنسیت با متغیر 

پسر دیـدگاه یکسـانی در خصـوص نتایج مزبور، طالب مجرد و متأهل و نیز طالب دختر و اساس 
و نیـز آثـار حضـور یـا عـدم حضـور » حضور روحانیت و حوزة علمیه در عرصـۀ سیاسـت«اصل 

) 5هاي جـدول شـماره (تـوان گفـت: یافتـهروحانیت در این عرصه دارند. بنابراین، با اطمینـان می
وع نگـاه آنهـا بـه برایند دیدگاه تمام طالب بوده و وضعیت تأهل و نیز جنسیت آنان تـأثیري در نـ

  .هاي علمیه و روحانیت به عرصۀ سیاست نداردورود حوزه
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  تیت تأهل و جنسیوضع يرهایاست و متغیس ۀت به عرصیورود روحان یابیارز ةبراي متغیر نحو Tهاي آزمون ): ستاده6جدول (

 سطح معناداري T مقدار آزمون يانهیزم يرهایمتغ

 243/0 - 17/1  ت تأهلیوضع

 650/0 - 453/0  تیجنس

دهندة نبود رابطۀ معنادار آماري میان متغیرهـاي سـطح ) نشانFنتایج آنالیز واریانس (آزمون  .2
تحصیالت حوزوي و غیرحوزوي و نیز وضعیت تملک محل سکونت طـالب بـا ارزیـابی آنـان از 

گویان حضــور روحانیــت در عرصــۀ سیاســت اســت. بنــابراین، تفــاوت ســطوح تحصــیلی پاســخ
رحوزوي) و نیز تفاوت در نحوة تملک واحد مسکونی از سوي آنـان، هـیچ تـأثیري (حوزوي و غی

هاي علمیه و روحانیت در عرصۀ سیاسـت نـدارد و بر نحوة ارزیابی آنها از ضرورت حضور حوزه
هـاي تحصـیلی، همگـی دیـدگاه مشـترکی در قبـال لـزوم اهتمـام حـوزه و طالب فـارغ از تفاوت

  .روحانیت به امر سیاست دارند
  استیس ۀت به عرصیاز ورود روحان یابیارز ةبراي متغیر نحو Fهاي آزمون ): ستاده7جدول (

  ونتکمحل س کو نوع تمل یلیت تحصیوضع يرهایو متغ

 سطح معناداري F مقدار آزمون يانهیزم يرهایمتغ

 644/0 557/0 یونکواحد مس کتمل ةنحو

 321/0 168/1  يالت حوزویتحص

 951/0 116/0 يرحوزویالت غیتحص

فاقـد رابطـۀ دست آمده از رگرسیون چندگانه، متغیر سـال ورود بـه حـوزه نتایج بهبر اساس  .3
بـا ضـریب رگرسـیونی است. امـا متغیـر سـن » ورود روحانیت به عرصۀ سیاست«معنادار با متغیر 

حضـور  ارزیـابی طـالب از ةمعنـادار و مسـتقیمی بـا نحـو ۀرابط، 001/0و سطح معناداري  134/0
گویان از توان گفت: ارزیـابی پاسـخهاي مزبور میدر تحلیل یافتهدارد. حانیت در عرصۀ سیاست رو

بـر  شـود.تر میگویان مثبـتهاي علمیه به سیاست با افـزایش سـن پاسـخورود روحانیت و حوزه
درصـد بـر ارزیـابی  13) با افزایش هر یک سال به سن طالب، قریب 8یافته جدول شماره (اساس 
هاي علمیه و روحانیت به حضـور فعـال در عرصـۀ نان در خصوص ضرورت اهتمام حوزهمثبت آ

 :شودتفاوتی در این خصوص افزوده میسیاست و عدم بی
  استیس ۀت به عرصیورود روحان یابیارز ةان با متغیر نحویگوسال ورود به حوزه و سن پاسخ يرهایمتغ ي): تحلیل رگرسیون چندگانه برا8جدول (

  نییب تعیضر  یب همبستگیضر  يسطح معنادار  یونیب رگرسیضرا  يانهیزم يرهایمتغ
  548/0  024/0  ورود به حوزه

130/0  017/0  
  001/0  134/0  سن



   ۱۰۱ وحانيت در عرصه سياستحوزه علميه؛ نظام اسالمي ضرورت و حضور ر

  يريگجهينت
نگر از دست آمده از روش پیمایش، کوشید تصویري واقـعهاي میدانی بهمقالۀ حاضر با ابتنا بر داده

هاي علمیه با نظـام رابطۀ حوزه«میه، به دو مقولۀ مهم نحوة نگرش طالب سطوح گوناگون حوزة عل
را ترسـیم کنـد. نتـایج ایـن تحقیـق » ورود روحانیت و حوزة علمیه در عرصه سیاست«و » اسالمی

هاي علمیه با نظام اسالمی و نیز تأکید آنان بر ضـرورت نشانگر ارزیابی مثبت طالب از رابطۀ حوزه
  .عرصۀ سیاست استهاي علمیه به ورود روحانیت و حوزه

اي، نشـانگر هاي تحقیـق بـه تفکیـک متغیرهـاي زمینـهنکتۀ درخور اهتمام اینکه بررسـی یافتـه
وجود اجماع نسبتاً باال در میان حوزویان است؛ به این معنا که طالب سطوح دوم، سـوم و چهـارم 

وزوي اي (جنسیت، وضعیت تأهل، سـطح تحصـیالت حـهاي زمینهرغم تفاوت در ویژگیحوزه به
هـاي علمیـه بـا و دانشگاهی و نوع تملک محل سکونت) همگی در نحوة ارزیـابی از رابطـۀ حوزه

سـال ورود بـه «و » سـن طـالب«اند. در این میان، دو متغیر نظام اسالمی دیدگاه یکسانی ابراز کرده
می و گویان به چگـونگی مناسـبات نظـام اسـالتأثیر مستقیم و معناداري بر نگاه پاسخ» حوزة علمیه

تفـاوتی گویان از ضـرورت اهتمـام یـا بیحوزة علمیه داشته است. در بـاب نحـوة ارزیـابی پاسـخ
روحانیت در قبال امور سیاسی نیز همگرایی بـاالیی میـان نظـرات آنـان وجـود دارد و تفـاوت در 

یـن اي تأثیر خاصی بر دیدگاه آنان در این خصـوص نـدارد. البتـه تنهـا اسـتثنا در امتغیرهاي زمینه
است. با افزایش سن (و به تبع آن، افزایش دانش و تجربه) طـالب جامعـۀ » سن«زمینه، تأثیر متغیر 

تر آماري، ارزیابی آنان از ضرورت حضـور روحانیـت و حـوزة علمیـۀ در عرصـۀ سیاسـت مثبـت
هاي این تحقیق از سـخنان امـام راحـل و مقـام معظـم شود. بنابراین، با توجه به استخراج گویهمی

توان گفت: طالب حـوزة علیمـه قـم بـا اتخـاذ موضـع همدالنـه در هبري، در پایان با اطمینان میر
هـاي علمیـه هاي علمیه و نیز ضرورت حضور روحانیـت و حوزهقبال رابطۀ نظام اسالمی و حوزه

اي مهر تأیید بر مواضـع امـام راحـل و رهبـري نظـام در ایـن خصـوص گونهدر عرصۀ سیاست، به
  .انددگی خود را براي همراهی در این مسیر اعالم داشتهنهاده و آما
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  منابع
، تهـران، سـازمان حوزه و روحانیت در آیینه رهنمودهاي مقام معظم رهبـري، 1375دفتر مقام معظم رهبـري، 

  .تبلیغات اسالمی
ــا،  ــالح، محمدرض ــه روش«، 1388ف ــاهی ب ــتنگ ــۀ سیاس ــه عرص ــانی ب ــاب ورود روح ــام در ب ــی ام   ،»شناس

  .61، شزهپگاه حو
  ،هـاي علمیـه از دیـدگاه امـام خمینـیروحانیـت و حوزه،  ،1374مؤسسۀ تنظیم و نشر آثـار امـام خمینـی

  .، تهران، تبیانآثار موضوعی
، قـم، مرکـز مطالعـات و رابطۀ روحانیت و نظام اسـالمی از منظـر امـام و رهبـري، 1391زاده، علی، مجتبی

  .گویی به شبهاتپاسخ
  .64ـ 35، ص1، شیاسیمعرفت س، »یت و دولت اسالمیتعامل روحان« ،1390ی، ، علیمعصوم
  .یالمصطف ،، قمدرآمدي بر مناسبات روحانیت و دولت اسالمی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی ،1392ـــــ ، 

 .ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ ۀمؤسس ،، تهرانفه امامیصح ،1379، اهللاروحسید، ینیخمموسوي 

  


