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تفاوت اساسی هباسصات
سیاسی دس دايطگاه و
حىصههای علمیه

دو خصىصیت ههن
هباسصهی سیاسی
حىصههای علمیه

ً
 دايطگاه بهطىس طبیعی جایی است که هباسصات دس آو هعمىال پا هیگیشد .دس همهجای ديیا همیىجىس است؛ چىو دس دايطگاه یک هجمىعهی
ً
جىاو هستًذ ،با هسائل سوص آضًایًذ ،طبعا هحیط سوضًفکشی وآگاهی اص هسائل جهايی است؛ [لزا] هعتشض هیطىيذ و اعتشاض هیکًًذ.
ً
 هیگىیًذ که هثال حىصه و دايطگاه بًیايگزاس ایى هباسصات بىديذ؛ خیلی خب ،حشفی يیست؛ بله ،هباسصات دايطگاه ،هباسصاتی است که دس خىد
دايطگاه ّ
تحىالتی ایجاد هیکًذ ،حىادثی دس ضهشها بهىجىد هیآوسد...
ً
ً
 هًتها تفاوتص ایى است که ّاوال همهی دايطجىها دس هباسصات هعمىال ضشکت يمیکًًذ؛ یک گشوهی هستًذ [که هباسصه هیکًًذ]؛ آو گشوه هن
ّفعالیتهایی هیکًًذ ،هًتها هشگض ها يه دس دوسهی خىدهاو ،يه دس کطىس خىدهاو ،يه دس کطىسهای دیگش يذیذهاین که هباسصات دايطجىیی دس یک

جایی هًتهی بطىد به تغییش يظام و تغییش سژ ین و ّ
تحىل عمىهی و ايمالب و اص ایى حشفها؛ حذود دايطجىیی ایى است.
ّ
ّ
 علتص هن ایى است که دايطجى يفىر و اهتذاد اجتماعی يذاسد؛ حذا کثش تأثیشی که دايطجى داسد ،ایى است که دس خايىادهی خىدش یک فکشی سا
ً
ایجاد بکًذ یا یک چیضی سا هثال فشض کًیذ تشویج کًذ دس داخل خايىاده یا یک هحیطهای هحذود .ها لذسداو هباسصات دايطجىیاو هستین.
ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
 هباسصات حىصه ّاوال تمش یبا همهگیش بىد؛ یعًی دس حىصهی علمیه  -يمیخىاهین بگىیین تحمیما ایىجىس بىد  -تمشیبا همهی طالب یا اغلب طالب
ً
دسگیش هباسصه ضذيذ .ولتی دس هباسصات سوحايیت ،حىصهی لن واسد ضذ ،تمشیبا همه دسگیش ضذيذ؛ ایى یک خصىصیت.
 خصىصیت ّدوم ،اثشگزاسی حىصهی لن بىد .حىصهی لن هشکب است اص یک هجمىعهای که ایى هجمىعه دس جاهعه هیتىايذ اثش بگزاسد .یک جضء
ایى هجمىعه ،هشجعیت است؛  ...ایى هشجع تملیذ بىد که بهعًىاو حکن ضشعی و وظیفهی دیًی حشف او اهتذاد پیذا هیکشد دس بیى هشدم.
ّ
ّ
 دس کًاس ایى ،بخص طالبی وجىد داضت؛ اگش طالب يبىديذ ایى حشکت گستشش پیذا يمیکشد ...یک طلبه ولتیکه فشض کًیذ سفت دس یک
سوستا یا ضهش و آو فکش سا تبلیغ و تبییى کشد فشلص با یک دايطجى اص صهیى تا آسماو است؛ دايطجى يمیتىايذ ایى کاس سا بکًذ ّاها طلبه هیتىايذ.

 ضما ّ
تىجه داضته باضیذ که ایى ايمالب عظین ،ایى پذیذهی حیشتايگیض ،ایى حادثهای که ديیا سا تکاو داد هًتهی هیطىد به ایى حلمهی واسط،
یعًی به حىصهی لن .يسبت حىصهی لن با ايمالب ایى است.
 حاال حىصهی لن سا بخىاهًذ اص ايمالب تهی کًًذ [،ایى] چیض کىچکی است؟ ايگیضههایی وجىد داسد بشای ایى کاس ،حشف هى ایى است .اگش

ايمالبی هايذو حىصههای

بخىاهین يظام اسالهی ايمالبی بمايذ ،اسالهی بمايذ ،حىصهی لن بایذ ايمالبی بمايذ.
َ
 اگش حىصهی لن ايمالبی يمايذ ،حىصههای علمیه اگش ايمالبی يمايذيذ ،يظام دس خطش ايحشاف اص ايمالب لشاس خىاهذ گشفت.
 حىصهی لن پطتىايه ]ايمالب[ است .حشف هى ایى است که هیگىین حىصهی علمیهی لن بایستی بهعًىاو یک حىصهی ايمالبی و ههذ ايمالب،

علمیه ،عاهل ايمالبی
هايذو يظام

بهعًىاو آو کىسهی آتطفطايی که همیىطىس داسد ايشژی ايمالبی سا صادس هیکًذ اص خىدش ،حضىس و ظهىس داضته باضذ.




اسالم ياب،
عاهل هخالفتهای با
ايمالب اسالهی




تالشهایی داسد ايجام هیگیشد بشای ایًکه اص حىصهی علمیهی لن ايمالبصدایی کًًذ ،بایذ احساط خطش کًین .عشض هى با ضما يمایًذگاو عضیض
ّ
طالب و فضال ایى است :اگش دیذیذ ايمالبصدایی داسد ايجام هیگیشد بایذ احساط خطش کًیذ.
ً
هخالفت با ايمالب هن دوجىس است :یکولت صشیحا کسايی با ايمالب هخالفت هیکًًذ  -که ایى هن دس حىصه وجىد داسد – یکولت هست که
ً
حا با ايمالب هخالفت يمیطىد[ ،بلکه] با هبايی و هبادی اعتمادی ايمالب هخالفت هیطىد؛ سوی ایًها بایذ ّ
حساط بىد.
يه ،صشی
ّ
ّ
جمهىسی اسالهی ،يظام جهايی ظالمايه سا به چالص کطیذ؛ علت هخالفت با ها هن همیى است .و اال اگش چًايچه اسالم غیش سیاسی ،اسالهی
که کاسی به کاس ایىوآو يذاسد ،اگش یک چًیى اسالهی حا کن باضذ ،يه ،هیچ ّ
اهمیتی هن يمیذهًذ و هخالفتی هن يمیکًًذ.
ّ
ّ
اگش چًايچه دس کاسها و حشفهای ها ،دس جهتگیشیها و سویکشدهای تبلیغی ها هخالفت با آو هبايی وجىد داضته باضذ ضذیت با ايمالب و ضذیت
ّ
ّ
با يظام اسالهی و ضذیت با اسالم سیاسیای است که تحمك پیذا کشده.
اسالم سیاسی یعًی اسالهی که سیاست اداسهی جاهعه سا و هذیشیت جاهعه سا بشعهذه هیگیشد؛ یعًی اسالم هیطىد هذیش جاهعه .ایى باس ّاولی
ّ
است که ]اص صذس اسالم[ اتفاق افتاده است؛ ایى سا هیخىاهًذ يابىد کًًذ.

