
کــه هــدف اصلــی آن،  آسیب شناســی، بــه نوعــی از مطالعــات علمــی اطــاق می شــود 
تکمیــل و تأمیــن فرآیندهــای مناســب بــرای دفــع یــا رفــع آفــات و آســیب ها می باشــد. 
کالبــد جامعــه  کالبــد انســانی و  در علــوم اجتماعــی، بــا مشابهت  ســازی هایی میــان 
گرایــش مطالعــات بــه نــام »آسیب شناســی اجتماعــی«۱ جهــت مطالعــه عوامــل و  نیــز 
ریشــه های بی  نظمی هــا و بیماری هــای اجتماعــی پدیــد آمــده اســت. نگارنــده در نظــر 
کیــد بــر دیــدگاه امــام خمینــی و  دارد براســاس همیــن رویکــرد آسیب شناســانه و بــا تأ
ــیب های  ــی، آس ــوزه  انقاب ــان ح ــن آسیب شناس ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ای، ب ــة اهلل خامن آی
کــه  اساســی ایــن نهــاد دینــی را شناســایی و تبییــن نمایــد. مدعــای نوشــتار ایــن اســت 
ــر،  ــب و تحج ــی، تعص ــی دین ــوزه از آزاداندیش ــدن ح ــه دورش ــر ب ــه منج ک ــی را  چالش های
کارآمــدی، انســدادهای فکــری، فقــدان آینده نگــری و خدشــه در وفــاداری سیاســی  نا
انقابــی  حــوزه   سیاســی  تفکــر  آســیب های  مهم تریــن  عنــوان  بــه  می تــوان  می شــود، 

کــرد. تلقــی 

محسن مهاجرنیا
استادیار پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشه اسالمی

آسیب شناسی تفکر 
انقالبی گری در حوزه 
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مفهوم حوزه  انقابی
از  صحیــح  درک  منظــور  بــه 
بایــد آن  مفهــوم انقالبی بــودن، 
ــرد.  ک را از نظــر مبدعــش بررســی 
ایــن اســاس، جهــت تبییــن  بــر 
کالم مقام  معنــای دقیــق آن، بــه 
معظــم رهبــری رجــوع می شــود. 
کالم ایشــان، از  حــوزه  انقالبــی در 
کار رفتــه  ــه  ــون ب گ گونا حیثیــات 

اســت: 
گی هــای  ویژ بــه  تعریــف  الــف( 
بــه  انقالبی بــودن  احساســی: 
اوصــاف  از  برخــورداری  معنــای 
فــی  کــه  پرتحــرک  و  هیجانــی 
و  شــور  انــرژی،  دارای  نفســه 

اســت؛۲ احســاس 
بــه  انقالبی بــودن  فعاالنــه:  کنــش  بــه  تعریــف  ب( 
انقــالب  کنــش فعاالنــه در همــه  عرصه هــای  معنــای 
ــع  ــا متوق ــالب از آن ه ــا انق ــی هرکج ــت. یعن ــالمی اس اس

باشــند؛۳ داشــته  حضــور  بــود، 
ج( تعریــف براســاس پای بنــدی بــه انقــالب اســالمی: 
انقالبی بــودن یعنــی التــزام فکــری و عملــی بــه مبانــی، 
اصــول و آرمان هــای انقــالب اســالمی.۴ براســاس ایــن 
کــه در هــر دو ُبعــد نظــر  کســی اســت  تعریــف، انقالبــی 
کســی  گــر  و اقــدام، در میــدان انقــالب حضــور دارد و ا
از ایــن دو ُبعــد برخــوردار بــود، بــه آن »انقالبــی مثبــت« 
گــر تنهــا بــه لحــاظ فکــری و نظــری  گفتــه می شــود؛ امــا ا
التــزام داشــته باشــد و در عرصــه  عمــل ملتــزم نباشــد، 
بــا  بنابرایــن،  می شــد.۵   نامیــده  منفــی«  »انقالبــی 

لحــاظ ایــن مبنــا، انقالبی گــری امــری نســبی اســت؛
د( تعریــف براســاس رویکــرد جامــع اوصــاف و التزامــات 
فکــری، اعتقــــــــادی و عملــی: برایــن اســــــاس، حـــــــوزه  
خردمندانــه،  »عادالنــه،  از:  اســت  عبــارت  انقالبــی 
بــدون  و  قاطعانــه  منصفانــه،  دلســوزانه،  دقیــق، 

کــردن.«۶ عمــل  رودربایســتی 
کلــی، وجــه جامــع بیــن  هـــ( تعریــف مختــار: بــه طــور 
کــه حــوزه  انقالبــی در تــراز  تعاریــف بیان شــده آن اســت 

انقــالب اســالمی، حــوزه ای اســت 
اعتقــاد  از  برخــورداری  بــا  کــه 
مبانــی،  بــه  نســبت  گاهــی  آ و 
ارزش هــای  و  آرمان هــا  اصــول، 
عرصــه   در  اســالمی،  انقــالب 
بــا  شــرایط  تناســب  بــه  اقــدام 
بیشــترین شــور، انــرژی و روحیــه  
در  را  خویــش  التــزام  مقاومــت، 
جان فشــانی  و  دفــاع  تبییــن، 
داشــته  اســالمی  انقــالب  راه  در 

باشــد.

آسیب شناسی حوزه  علمیه
مقصـــــــــود از »آســــــیب شـــــناسی 
حــوزه   کــه  اســت  آن  حــوزه« 
علمیــه بــه مثابــه  یــک نهــاد دینــی و علمــی بــا پیکــره ای 
ــی  ــی و بیرون ــدد درون ــل متع ــوی عوام ــد، از ســــــ واحـــــــ
در معــرض آفــات، موانــع، تهدیــدات و مشــکالتی اســت 
کــه بــا هــدف سالم ســازی، ایــن عوامــل شناســایی و 
می شــود.  پیشــنهاد  آن هــا  رفــع  و  دفــع  زمینه  هــای 
و  معرفتــی  ســنخ  از  اســت  ممکــن  آســیب ها  ایــن 
اجتهــادی،  روش  در  کارآمــدی  نا ماننــد  روشــی، 
افراطــی  عقل گرایــی  خرافــه،  غلــو،  بدعــت،  تحریــف، 
آســیب های  اســت  ممکــن  و  باشــد؛  اخباری گــری۷  و 
عالمــان  بــه  کــه  باشــد  کارکــردی  یــا  و  روان شــناختی 
دینــی و حوزه هــای علمیــه برمی گــردد. بــر این اســاس، 
ویــژه ای  اهمیــت  از  آفــات،  و  آســیب ها  شــناخت 
برخــوردار اســت. لــذا بــر حوزه هــای علمیــه و عالمــان 
همــه   در  پویــا  اجتهــادی  بــا  کــه  اســت  فــرض  دینــی 
کالمــی، فقهــی و قرآنــی، اســالم  زمینه هــای فلســفی، 
را متناســب بــا نیازهــای بشــر امــروز ارائــه نمــوده و بــا 
شــبهات  و  ســؤال ها  اســتقبال  بــه  عالمانــه،  نگاهــی 

بشــتابند. جدیــد 
مهم تریــن  شناســایی  تحقیــق،  ایــن  رســالت 
بــه  دســتیابی  مانــع  کــه  اســت  سیاســی  آســیب های 
حــوزه  انقالبــی بــر مبنــای اســالم نــاب محمــدی؟ص؟ 
هــر  آسیب شناســی  کــه  اســت  طبیعــی  اســت. 

مــقــصــود از »آســیــب شــنــاســی 
ــــه حــــوزه   ک ــت  ــ ــوزه« آن اسـ ــ ــ حـ
علمیه به مثابه  یک نهاد دینی 
و علمی بــا پیکره ای واحـــد، از 
ســوی عــوامــل متعدد درونـــی و 
بیرونی در معرض آفات، موانع، 
است  مشکاتی  و  تــهــدیــدات 
کــه بــا هــدف ســالــم ســازی، این 
عوامل شناسایی و زمینه  های 
آن هــــا پیشنهاد  رفـــع  و  دفـــع 

می شود.
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بــه شناســایی  پدیــده، مســبوق 
از  قبــل  آن،  چیســتی  دقیــق 

اســت. آســیب  عارض شــدن 
 

انقابــی  حــوزه   شــاخصه های 
بــودن

خامنــه ای،  آیــة اهلل  منظــر  از 
معنــای  بــه  چــه  انقالبی بــودن، 
کنــش  بینــش و چــه در معنــای 
یــا التــزام، دارای شــاخصه هایی 

اســت: 
پای بنــــــدی  شاخصــــــــه    .۱
ارزش هـــــای  و  مبانــی  بــه 
انقــالب؛ و  اســالم  اساســی 

همــت  و  انقــالب  آرمـــــــــان های  هدف گیــری   .۲
بــه آن هــا؛ بــرای رســیدن  بلنــد 

کشور؛ ۳. شاخـــــــصه  پای بندی به استقالل 
۴. شــاخصه  حســــــاسیت در برابــر دشــمن و نقشــه  

دشــمن و عــدم تبعیــت از آن؛
۵. شاخصه  تقوای دینی و سیاسی؛۸

اســت  آن  نشــــــــــانگر  شاخصه هــــــا،  ایــن  مجموعــه  
و  ظاهــری  شــعارهای  بــه  تنهــا  انقالبی گــری،  کــه 
ِصــرف  و  مقطعــی  کنش هــای  وا و  کنــش  ظهــور 
شــعاری  موضوع گیــری  و  آرمانــی  جهت گیری هــای 
در مقابــل دشــمن نیســت؛ بلکــه اتصــاف بــه خصلــت 
التــزام  و  صحیــح  شــناخت  بــه  منــوط  انقالبی گــری، 
بــه بنیادهــای اعتقــادی و معرفتــی و  نظــری نســبت 
بینشــی و ارزشــی اســالم و انقــالب اســت و وفــاداری، 
تــا  می باشــد  آن هــا  بــه  عملــی  التــزام  و  پای بنــدی 
براســاس آن هــا، جهت گیــری غایــی و آرمانــی انقــالب 
ظرفیت هــا  همــه   از  اســتفاده  بــا  و  تنظیــم  اســالمی، 
در  متعالــی،  آرمان هــای  بــه  دســتیابی  فرصت هــا،  و 
گرفتــه شــود. حرکــت انقالبــی دقیــق، مســتحکم  نظــر 
آرمانــی«،  »غایــات  تــا  بینشــی«  »مبــدأ  از  مســتمر  و 
اســتقالل  بــه  »پای بنــدی«  از  برخــورداری  مســتلزم 
کشــور، »دشمن شناســی« صحیــح و »حساســیت« در 
مقابــل دشــمنان و »التــزام عملــی« بــه تقــوای دینــی و 

اســت.   سیاســی 

آسیب هـــــــای  گونه شــــــــــناسی 
سیاســی حــوزه

بــرای  کــه  مصادیقــی  و  مــوارد 
بیــــــــــان  »آسیــــــــب«  تحقــــــــــق 
می شــود، همــه در یــک ســطح 
از  برخــی  نیســتند.  رتبــه  و 
ــر  آســیب ها ممکــن اســت در براب
»انقالبی گــری« دارای تأثیــر زیــاد 
باشــد و برخــی از آن هــا بالعکــس 
جــــــــزئی داشــته  تأثیرگـــــــــذاری 
آســـــــــیب ها  از  برخــــی  باشـــــــد. 
داشــته  اندیشــگی  و  فکــری  ماهیــت  اســت  ممکــن 
باشــد و برخــی بــه حــوزه  عمــل مربــوط باشــد. برخــی 
از آســیب ها ممکــن اســت ســبب تضعیــف اهــداف و 
آرمان هــا باشــد و برخــی مبانــی اعتقــادی و فکــری را 
تخریــب نمایــد. از ایــن رو، تــالش شــد تــا بــا شناســایی 
عرصــه   پنــــــــج  در  نوشـــــــتار  مهــم،  آســیب های 
»آینده نگـــــــری«،  اندیشــه«،  »تولیــــــــد  اســــــــــاسی 
و  تعــارض  حــــــــل  »مکانیسم هـــــــای  »عقـــــــــالنیت«، 
تزاحــم« و »وفــاداری بــه نظــام سیاســی« متمرکــز شــود.

الف( آسیب های عدم تولید اندیشه
حــوزه  وظیفــه   محوری تریــن  کــه  اســت  آن  حقیقــت 
»تولیــد معرفــت دینــی« اســت و جایــگاه انقالبی بــودن 
در  حــوزه  مشــارکت  میــزان  بــا  وثیقــی  پیونــد  حــوزه، 
بــاور نگارنــده،  بــه  تولیــد علــم دینــی و انســانی دارد. 
عرصــه   در  »انقالبی گــری«  گــی  ویژ بــه  حــوزه  اتصــاف 
کــه حــوزه  دانــش و اندیشــه، زمانــی محقــق می شــود 
بتوانــد بــا فعال ســازی دســتگاه معرفتــی و اجتهــادی 
فرهنگــی،  زندگــی  عرصه هــای  همــه   در  خویــش، 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی حضــور فعــال داشــته 
باشــد و بــا رصــد نیازهــا و ضرورت هــا، دانــش، اندیشــه 
و نظریــه  متناســب آن را شناســایی و به هنــگام، تولیــد 
گــر حــوزه نتوانــد »دانش هــای«  نمایــد.۹ به طوری کــه ا
متناســب بــا نیازهــای جامعــه و ضرورت هــای »نظــام 
اســالمی« و آرمان هــا و ارزش هــای »انقــالب اســالمی« را 

ــر حـــوزه نتواند  گ کــه ا بــه طــوری 
ــنــاســب با  »دانـــــش هـــــای« مــت
نیازهای جامعه و ضرورت های 
»نــظــام اســامــی« و آرمــان هــا و 
ارزش هــای »انقاب اسامی« 
ــد، اســاســی تــریــن  ــن ک را تــولــیــد 
ــه  تــفــکــر »حـــــوزه  انــقــابــی«  ــای پ
ــی«، دچــار  ــامـ و »انـــقـــاب اسـ

تزلزل می شود. 
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کنــد، اساســی ترین پایــه  تفکــر »حــوزه  انقالبــی« و  تولیــد 
»انقــالب اســالمی«، دچــار تزلــزل می شــود. 

نظریه پــردازی  و  دانــش  تولیــد  ضــرورت  بنابرایــن، 
اقتضائــات،  بــه  )پاســخ  بیرونــی  ُبعــد  از دو  در حــوزه، 
تغییــرات و نیازهــای جامعــه  اســالمی( و درونــی )بهبــود 
کیفیــت نظــام آمــوزش، تبییــن، تبلیــغ و دفــاع عالمانــه 
از اســالم( مــورد توجــه اســت. بــا مــروری اجمالــی بــه 
کــرد  داوری  می تــوان  خوبــی  بــه  موجــود،  وضعیــت 
کــه شــکاف عمیقــی میــان عرضــه و تقاضــای دانــش 
کاســتی ها،  انســانی- اســالمی وجــود دارد. دالیــل ایــن 

برمی گــردد: ذیــل  آســیب های  بــه 
۱. فقدان نقشه  جامع علمی در حوزه؛

۲. ابهام در جایگاه تولیدی حوزه؛
۳. ضعــف شــدید در مهندســی علــم، مدیریــت پژوهــش 

و ســامان دهی پژوهشــگران؛
۴.گسســــــــت میــــان واقعیــــــات 
و نیازهــــــــــا بــا دســــــــتگاه تولیــد 

اندیشــه.
تــا  شــده  ســبب  آســیب ها  ایــن 
انقــالب  پابه پــای  نتوانــد  حــوزه 
نیازهــای  پاســخ گوی  اســالمی 
ــی  ــن رو، یک ــد. از ای ــی باش معرفت
از آســیب های جــدی در ضعــف 
اتصــاف بــه »انقالبی گــری« حــوزه، 
ضعــف یــا ناتوانــی در »تولیــد علــوم 
انســانی - اســالمی« متناســب بــا 
شــرایط نظــام اســالمی و انقــالب 

اســالمی اســت.
ب( فقـــــــــدان مکانیسم هــــــــای 

حــل تعارضـــــــــــات و تزاحمــات
و  تزاحــم  و  تعــارض  مســئله  
در  آن  بــا  مواجهــه  چگونگــی 
بــه  تحقــق،  و  تفکــر  مرحلــه 
کــه  اســت  مهــم  انــدازه ای 
تعارض هــا  نــوع  ایــن  می تــوان 
»عقالنیــت  تجّلــی  محــل  را 
تعــارض  دانســت.  اجتماعــی« 

یعنــی مضمــون نظریه هــای علمــی یــا مدلــول دو یــا چنــد 
دلیــل لفظــی قطعــی، بــا یک دیگــر تنافــی داشــته باشــند؛ 
بــه طــوری کــه مضمــون هریــک، نفــی مدلــول و مضمــون 
دیگــرى باشــد و عــرف در نــگاه اولیــه، جمــع میــان آن هــا 
را امکان  ناپذیــر بدانــد. بــرای نمونــه، دو نظــر در بــاب 
کــه یکــی از آن  سیاســی بودن حــوزه وارد شــده اســت 
دو می گویــد: »حــوزه بایــد سیاســی و انقالبــی باشــد« و 
دیگــــــــری می گـــــــــــوید: »حــوزه نبایــد بــه سیاســت آلــوده 
شــود«. مقصــود از تزاحــم، یعنــی ناســازگاری و تمانــع دو 

۱۰ عمــل«.  »مقــام  در  تکلیــف  دو  و  حکــم 
به طور کلـــــــی، یکــی از راه هــــــــــای خــروج از انســدادها و 
بن بســت ها و نشــان دادن روحیــــــه  انقالبی و حضور در 
صحنــه  زندگــی اجتمـــــــــاعی بــرای حوزه هـــــــــای علمیــه، 
قـــــــــدرت حــــــــــــل ایــن تعارضــات و تزاحــــــمات اســت.۱۱ 
مســئله  تعــارض و تزاحــم در همــه  عرصه هــای فکــری، 
حقوقــی،  و  فقهــی  اخالقــی، 
واقعیــات  و  حقایــق  مثابــه   بــه 
دارد.  وجــود  اجتماعــی  زندگــی 
جــدی  زمانــی  آن  اهمیــت 
کــه تعارضــات در قلمــرو  می شــود 
جامعــه و سیاســت و در پیونــد 
ایــن  در  باشــند.  حکومــت  بــا 
مــوارد، الزمــه  ترجیــح هــر طــرف، 
ســنگین  هزینه هــای  پرداخــت 
در ابعــاد ملــی و همگانــی اســت. 
امــروزه امثــال ایــن تزاحمــات در 
جامعه  اســالمی و نظام اســالمی، 
فــراروی حوزه هــای علمیــه قــرار 
آن  حــل  بــه  موظــف  کــه  دارد 
اســت و »شــاخصه  انقالبی گــری 
می شــــــــود  محســوب  حــــــوزه« 
تصمیم گیــری  در  ناتـــــــــوانی  و 
آســیب  به هنــگام،  و  انقالبــی 
بزرگــی بــرای حــوزه  انقالبــی اســت. 
امــروزه تصــور از حــوزه  انقالبــی آن 
اســت کــه بــا حضــور فعــال در همــه  
خارجــی  و  داخلــی  عرصه هــای 

 امـــروزه تصور از حــوزه  انقابی 
کـــه بـــا حــضــور فــعــال  آن اســـت 
در هــمــه  عــرصــه هــای داخــلــی 
بــا  مـــواجـــهـــه  در  خــــارجــــی  و 
ــه در قــلــمــرو  کـ تـــعـــارض هـــایـــی 
وظایف اوســت، با سکوت و یا 
کنار آن نگذرد،  انکار تعارض از 
بــا درک درســت واقعیت  بلکه 
ــــرای حل  ــعــارض هــا و تـــاش ب ت
آن هــــــــا، در صـــحـــنـــه بـــودن و 
کــردن« خــود را  »انقابی عمل 
نــشــان بــدهــد. تشخیص اهــم 
که  و مــهــم و تــرجــیــح احــکــامــی 
تقدم زمانی دارند، احاله دادن 
دنــبــال  و  مکلف  تشخیص  ــه  ب
ــت گــشــتــن،  ــ ــی ــ ــح ــ مــــنــــاط ارج
نیازمند اجتهادی پویا و کارآمد 

و انقابی است. 
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تعارض هایــی  بــا  مواجهــه  در 
ــا  کــه در قلمــرو وظایــف اوســت، ب
کنــار  ســکوت و یــا انــکار تعــارض از 
آن نگــذرد، بلکــه بــا درک درســت 
واقعیــت تعارض هــا و تــالش بــرای 
و  صحنه بــودن  در  آن هــا،  حــل 
کــردن« خــود را  »انقالبــی عمــل 
اهــم  تشــخیص  بدهــد.  نشــان 
کــه  احکامــی  ترجیــح  و  مهــم  و 
تقــدم زمانــی دارنــد، احالــه دادن 
دنبــال  و  مکلــف  تشــخیص  بــه 
منــاط ارجحیــت گشــتن، نیازمنــد 
کارآمد و انقالبی  اجتهادی پویا و 

اســت. 
و  تحــــــجر  دام  در  گرفتــاری  ج( 

تصلــب
کــه بــرای حــوزه   بــا توصیف هایــی 
نظــر  بــه  شــد،  اشــــــــاره  انقالبــی 
انقــــــــالبی بـــــــــودن،  می رســـــــــد 
تــراز منطقــی حــوزه  علمیــه اســت 
خصلــت  دو  آن،  طرفیــن  در  کــه 
و  تحجــر  تفریــط،  و  افــراط 
انفعــال قــرار می گیــرد. ایــن دو از 
مهم تریــن آســیب هایی هســتند 

تهدیــد می کننــد. تحجــر دینــی،  را  کــه حــوزه  علمیــه 
اندیشــه را بــه انســــــداد و انجمــاد و اندیشــــــــمند را بــه 
تصلــب، تعصــــــــب، تنگ نظــری، قشــری گری و روش 
اندیشـــــــیدن را بــه تعصــب می کشــاند و انفعــال عالمــان 
دینــی، تفکــر و متفکــر و روش او را بــه ســوی تظاهــر، 
بنابرایــن،  می بــرد.  بی هــــــــویتی  و  ازخودبیـــــــــــگانگی 
گــی در همــه  ابعــاد، حــوزه را دچــار آســیب  ایــن دو ویژ

. می کننــد
عقالنیــت حــوزه  انقالبــی، نافــی هرگونــه توقــف، تســلف 
یــک  بــر  تحجــر  و  غیرعقالنــی  پافشــاری  و  انفعــال  و 
عقیــده یــا رفتــار اســت. بســتن دریچــه  ذهــن و انســداد 
و  دیگــر  اندیشــه های  قبــال  در  رفتــار  انقبــاض  و  فکــر 
بی اعتنایــی بــه اندیشــمندان، مســیری »غیرانقالبــی« 

تلقــی می شــود بــه بــاور نگارنــده، 
می توانــد  زمانــی  علمیــه  حــوزه  
بــه  را  انقالبی بــودن  وصــف 
کــه مــرز خویــش را بــا  دســت آورد 
افــراط و  تحجــر، مقدس مآبــی، 
تفریــط و رفتارهــای غیرعقالنــی 

نمایــد.۱۲ مشــخص 
شــاخصه های تحجــر ســـــیاسی 
غیرانقــــــــــــالبی،  تحــــــــجر  بــرای 
ح ذیــل  گی هایــی بــه شـــــــــر ویژ

ــت: ــده اس ــان ش بی
۱. مقدس مآبی؛۱۳ 

و  ۲.انعـــــــــــــــطاف ناپـــــــــــــذیری 
 ۱۴ ســخت گیری؛

۳. خردستیزی و عقل گریزی؛۱۵
ک نقش اقتضائات  ۴. عــدم ادرا

عصری؛۱۶
۵. جزم اندیشی؛۱۷

۶. واپس گرایی؛۱۸
۷. شخصیت زدگی؛

۸. انتقادناپذیری؛۱۹
برابــر تحــول  ایســـــــتادگی در   .۹

انقالبــی.۲۰
در  آینــــده نگری  فقــــــــــدان  د( 

سیاســی فکــر  منظومــه   چارچــوب 
خردمندانــه،  اندیشــه ورزی  و  کارآمــد  سیاســی  تفکــر 
خ می دهــد و متناســب بــا زمــان بــه  همــواره در زمــان ر
ــی را  ــری و دوراندیش ــت آینده نگ ــی رود و ظرفی ــش م پی
گذشــته   در درون خویــش می پرورانــد. براســاس تجربــه  
حــوزه  علمیــه و وضعیــت موجــود آن، در مــورد آینــده 
هیــچ چشــم انداز قطعــی و یقینــی وجــود نــدارد و اصــواًل 
ــه   ــوزه  علمی ــت. ح ــت اس ــدم قطعی ــه ع ــن ب ــده، قری آین
امــروز بایــد بــا شناســایی روندهــای در حــال ظهــور و 
مســائل بالقــوه و شناســایی نتایــج احتمالــی حاصــل از 
گزینه هــای  وقــوع ایــن روندهــا، بــه تدویــن ســناریوها و 
اقــدام  آینــده  دربــاره  فرضیه هــای مختلــف  احتمالــی 
گزینــه ای بــرای  نمایــد. بــرای نیــل بــه ایــن مهــم، هیــچ 

مهم ترین  واپس گرایی:  آسیب 
آسیب حــوزه  علمیه در مقابل 
که  ــگـــری« آن اســــت  ــنـــده نـ »آیـ
براساس روش تکاملی و خطی 
تاریخی، همواره خود را بر مدار 
گذشته قرار دهد و  تجربه های 
تحول جهشی از آن را انحراف 
امـــام خمینی  ــدانــد.  ب از مسیر 
با تحول بنیادی در بسیاری از 
روش هــا و رویکردها، توانست 
ــود  ــه وج ــی را ب ــام ــاب اس ــق ان
پذیرش  تجربه   بــر  او  ــر  گ ا آورد. 
ــم بـــر وجـــود  ــال ــس ــاری و ت ــ ــب اجــ
»والیــت  کــنــار  در  شاهنشاهی 
فقیه« باقی می ماند و همانند 
نظریه  »دولت در دولت« شیخ 
که شش صد سال مبنای  مفید 
فــکــر ســیــاســی در تــشــیــع بـــود، 

هرگز موفق نمی شد.
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حــوزه  علمیــه جــز تمرکــز بــر »آینده پژوهــی« وجــود نــدارد 
و بایــد تمــام بخش هــای آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی 
و تعامــالت درونــی و بیرونــی خــود را بــر تــراز ایــن رویکــرد 
قــرار دهــد. ضــرورت آینده نگــری و برنامه ریــزی حــوزه 
جایــگاه  در  را  حــوزه  ناخواســته،  تحــوالت  قبــال  در 
آســیب  ســه  بــه  ادامــه  در  می دهــد.  قــرار  »انقالبــی« 

موجــود اشــاره می شــود:
علمیــه  حــوزه   آســیب  مهم تریــن  واپس گرایــی:   .۱
ــه براســاس روش  ک در مقابــل »آینده نگــری« آن اســت 
مــدار  بــر  را  خــود  همــواره  تاریخــی،  خطــی  و  تکاملــی 
از  جهشــی  تحــول  و  دهــد  قــرار  گذشــته  تجربه هــای 
آن را انحــراف از مســیر بدانــد. امام خمینــی بــا تحــول 
بنیــادی در بســیاری از روش هــا و رویکردهــا، توانســت 
تجربــه   بــر  او  گــر  ا آورد.  وجــود  بــه  را  اســالمی  انقــالب 
شاهنشــاهی  وجــود  بــر  تســالم  و  اجبــاری  پذیــرش 
هماننــد  و  می مانــد  باقــی  فقیــه«  »والیــت  کنــار  در 
ــش صد  ــه ش ک ــد  ــیخ مفی ــت« ش ــت در دول ــه  »دول نظری
هرگــز  بــود،  تشــیع  در  سیاســی  فکــر  مبنــای  ســال 
گــر امام خمینــی مبنــای »دولــت  موفــق نمی شــد. یــا ا
کرکــی  محقــق  اذنــی  عــادل  ســلطان  فقیــه  تلفیقــی« 
مفیــد  شــیخ  الگــوی  جایگزیــن  دویست ســال  کــه 

فقیــه  تلفیقــی«  »دولــت  و  شــد 
ســلطان مشــروط عالمــه نائینــی 
قطــع  طــور  بــه  می پذیرفــت،  را 
مکتــب  انقالبــی  شــوکت  امــروز 
دنــــــــــــیا  در  اهل البیـــــــــت؟مهع؟ 
زمانــی  امــا  نبــود.  طنین انــداز 
از  عبــور  و  آینــده  طراحــی  بــه 
ــدام  ــته اق گذش ــخ  ــای تل تجربه ه
کــه فرمــود: »اصــل نظــام  نمــود 
شاهنشــاهی از اول نظــام باطــل 

اســت.«۲۱ بــوده  غلطــی  و 
ــود  ــرایانه: وجــــــ ۲.منفعت گـــــ
کــه  ایــن تفکــر در حــوزه  علمیــه 
ســنت  می کننــد،  تصــور  برخــی 
ارزشــمند ســیره  ســلف صالــح را 
کــه  کــرد  نبایــد فــدای آینــده ای 

عــدم قطعیــت، خصیصــه  ذاتــی آن اســت. همیــن امــر 
ســبب شــده اســت تــا بــرای همان هــا، عــدم تدبیــر و 
دوراندیشــی و آینده نگــری توجیــه شــود و فرصت هــای 
کمیــت ایــن  گران بهــا را از دســت بدهنــد. متأســفانه حا
شــده  زیــادی  خســارت های  ســبب  حــوزه،  در  تفکــر 
دنیــای  تحــوالت  برابــر  در  کارآمــدی حــوزه  نا و  اســت 

متغّیــر امــروزی، متأثــر از ایــن اندیشــه اســت.
عــدم  کــه  اســت  روشــن  انفعالــی:  کنــش  وا  .۳
اشــراف بــه تحــوالت آینــده و فقــدان برنامه ریــزی بــرای 
آینده هــای محتمــل، حــوزه را در جایــگاه انفعالــی قــرار 

می دهــد.
هـــ( ناتوانــی در اتصــال حلقــه  وفــاداری بیــن نظــام 

اصالــی و نیابــی
یکــی از ابعــاد تفکــر انقالبــی حــوزه، وفــاداری نســبت بــه 
هویــت اعتقــادی، تعلــق بــه بنیادهــای معرفتــی، تعهــد 
برخاســته  ارزش هــای  بــه  التــزام  اصــول،  بــه  نســبت 
ســبب  حــوزه  در  علقه هایــی  چنیــن  اســت.  حــوزه  از 
کمیــت  بالندگــی، پویایــی و پایایــی آن شــده اســت. حا
تاریــخ،  علمیــه در طــول  بــر حــوزه   رویکــردی  چنیــن 
موجــب شــده اســت تــا مجموعــه ای بــه هــم پیوســته، 
درونــی  انســجام  بگیــرد.  شــکل  مکمــل  و  منســجم 
حــوزه، بــرای ایــن نهــاد شــرایطی 
تــا  اســت  آورده  وجــود  بــه  را 
نهادهــای  از  بســیاری  برخــالف 
وفــــــــاداری  نــــــوعی  مشــــــــــابه، 
بــه  خویــش  درون  در  نهــادی 
کــه نتیجــه  آن،  ســامان برســاند 
بــود.  اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
گی هــای برجســته  نهــادی در  ویژ

ح ذیــل اســت: حــوزه بــه شــر
۱. عنصــر معنویــت، اخــالص 
و قــرب الهــی، خمیرمایــه  هویــت 
و  اســت  حــــــــوزه  در  ســازمانی 
انگیــزه   دارای  حــوزوی  افــراد 
متعالــی  اهــــــداف  و  الــــــــــهی 

؛ هستـــــند
فاضــــــل  و  طلـــــــــــبه  هــر   .۲

وجــود  منفعت گرایانه:  آســیــب 
که  ایــن تفکر در حـــوزه  علمیه 
بــرخــی تــصــور مــی کــنــنــد، سنت 
ارزشــمــنــد ســیــره  ســلــف صالح 
که  کــرد  را نباید فــدای آیــنــده ای 
عــدم قطعیت، خصیصه  ذاتی 
ــر سبب  ــ ــت. هــمــیــن ام ــ آن اسـ
شــده اســت تــا بــرای همان ها، 
ــدیـــشـــی  عــــدم تــدبــیــر و دورانـ
ــنـــده نـــگـــری تــوجــیــه شــود  و آیـ
گــران بــهــا را از  و فــرصــت هــای 

دست بدهند. 
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و  بــوده  ســازگار  حــوزه  ســازمان  کلیــت  بــا  حــوزوی 
احســاس هویــت صنفــی و ســازمانی دارد و وفــاداری 
کاری و تــالش مضاعــف و زمینــه   صنفــی، ســبب فــدا

اســت؛ شــده  داخلــی  خالقیت هــای  بــروز 
۳. در حــوزه، افــراد متناســب بــا عالقــه، اســتعداد 
نتیجــه   کــه  می کننــد  خدمــت  خــود  مهارت هــای  و 
آن، نشــاط و تــالش خســتگی ناپذیری اســت. نشــاط 
از  حــوزه  اعضــای  تــا  اســت  شــده  ســبب  ســازمانی، 
غیبــت، تأخیــر و تــرک تعلــق خویــش بــه حــوزه پرهیــز 

کننــد؛
دارای  اجتماعــی،  شــئون  لحــاظ  بــه  فــرد  هــر   .۴
باالتریــن  از  یکــی  و  اســت  احترامــی  قابــل  شــخصیت 
را در  نفــس  بــه  اعتمــاد  کــه می توانــد حــس  عواملــی 
کــه انســان بــا انجــــــــام آن  کاری اســـــــــت  فــرد برانگیــزد، 
احســاس رضایــت، احتـــــــــرام و مفیدبــودن می کنــــــد؛

۵. شــوق پیشــرفت و ارتقای علمی و داشــتن غنای 
کار و ســازمان حــوزوی  معنــوی، تصویــر خوشــایندی از 
بــرای طلبــه بــه وجــود مــی آورد. نظــام حــوزه هــم بــه ایــن 

کمــک می کنــد؛ ذهنیــت 
۶. احســــــــاس هــــــــــــــم دلی، 
ــه   ــمراهی همـــــــ ــی و هـــــــ هم افقـــ
حوزویان، اعم از مراجع، اســاتید 
و طــالب، ســبب تقویــت انســجام 
درونی و حرکت پرشــتاب از وضع 
موجــود بــه ســمت وضــع مطلــوب 
اســت و همــگان تــالش می کننــد 
کیفــی حــوزه  کّمــی و  تــا بــه ارتقــای 

کننــد؛ کمــک 
و  درونــــــــــی  نـــــــــظارت   .۷
ــی  ــای فرهنگ ــز، فض غیرتحکم آمی
وجــود  بــه  حــوزه  در  معنــوی  و 
آورده است تا افراد و ساختارها با 
رضایــت کامــل بــه اصــالح خویــش 

کننــد؛ اقــدام 
بـــــــــاز  تصمیم گیری هــای   .۸
بــه  حوزویــان  بدنــه   رضایــت  و 
نظریــات بــزرگان حــوزه در امــور و 

سرنوشــت مشــترک حــوزوی، احســاس تعلــق و رضایــت 
را در حــوزه افزایــش داده اســت تــا همــه  روحانیــون، 

تغییــرات ســازمانی و نهــادی را بپذیرنــد.
کــه  این هــا برخــی از خصایــص نهــادی و ســازمانی اســت 
در عقالنیت نهادی حوزه  علمیه وجود دارد و حوزویان 
را نســبت به ســازمان خویش وفادار نگاه داشــته اســت. 
کله  مســتحکم حــوزه،  در جریــان انقــالب اســالمی، شــا
گرفــت و ســبب  پشــت ســر رهبــر انقــالب اســالمی قــرار 
گردیــد؛ امــا بــه تدریــج ایــن عقالنیــت دچــار  پیــروزی 
کــه امــروز در »نــوع  گونــه ای  آســیب شــده اســت، بــه 
ح ذیــل مشــاهده  وفــاداری« حــوزه، ابهاماتــی بــه شــر

می شــود.۲۲
وفــاداری بــه حـــــــــــوزه، مســتقل از وفــاداری بــه نظــام 
اجرایــی  سیســتم  در  کــه  کارآمدی هایــی  نا سیاســی 
نظــام در دســتیابی بــه اهــداف انقــالب اســالمی ظهــور 
کــرد، ســبب شــد تــا برخــی از حوزویــان بــه ایــن ســمت 
گرایــش پیــدا کننــد کــه حــوزه نبایــد سرنوشــت خــود را بــه 
گــره بزنــد و همیــن امــر ســبب شــده اســت تــا بــه  سیاســت 
اعتقــاد برخــی از بــزرگان حــوزوی، روحیــه  انقالبــی حــوزه 
کــه بــه بعضــی از  کم رنــگ شــود 

آن هــا اشــاره می شــود:
۱. وفــاداری بــه نظــام والیــت 
سیاسی معصوم؟ع؟، مســـــــتقل 
از وفـــــــــــاداری بــه نظــام نیابــی 
کــه  والیــت فقیــه: اختالف هایــی 
وجــود  فقهــی  دیدگاه هــای  در 
دارد، برخی از منظرهای حوزوی 
ــه  ک ــیده اند  ــجه رس ــن نتیـــ ــه ای ب
بــه  معطــوف  آن هــا  وفــاداری 
والیــت معصــوم اســت و از تعلــق 
و تعهــد و التــزام بــه نظــام نیابــی، 
بعضــًا دچــار ابهــام هســتند. ایــن 
امــر موجــب شــده اســت تــا هویــت 
انقالبــی ایــن دســته از حوزویــان 

گیــرد؛ مــورد ســؤال قــرار 
۲. وفــاداری بــه اصــل نظــام 
در  فقیــه:  ولــی  شــخص  بــه  یــا 

وفــاداری به ولی فقیه یا به نوع 
)ساختارهای  رژیــم  ساختار  و 
ــه(: فـــراز و فــرود  ــاالرانـ ــردم سـ مـ
ــکــردی  ــحــوالت ســیــاســی، روی ت
که  اســــت  آورده  وجــــود  بـــه  را 
دچــار  صاحب نظران  از  برخی 
دوگــانــگــی وفــــاداری شــده انــد. 
گاهی نسبت به  کــه  بــه طــوری 
شخص ولی فقیه اظهار ارادت 
دارنــد؛ اما نسبت به نهادهای 
یــا قضایی  و  تقنینی  ــی،  ــرای اج
ایــن سیستم، احــســاس تعلق 
جدی  منتقد  بلکه  و  نمی کنند 

آن هستند. 
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کــه  گرفتــه اســت  میــان حوزویــان ایــن نگــرش شــکل 
میــان وفــاداری بــه اصــل نظــام اســالمی بــا وفــاداری بــه 

کــم اســالمی تمایــز دیــده شــود؛ شــخص حا
۳. وفــاداری بــه ولــی فقیــه یــا بــه نــوع و ســاختار 
فــرود  و  فــراز  مردم ســاالرانه(:  )ســاختارهای  رژیــم 
تحــوالت سیاســی، رویکــردی را بــه وجــود آورده اســت 
کــه برخــی از صاحب نظــران دچــار دوگانگــی وفــاداری 
گاهــی نســبت بــه شــخص ولــی  کــه  شــده اند. بــه طــوری 
فقیــه اظهــار ارادت دارنــد؛ امــا نســبت بــه نهادهــای 
اجرایــی، تقنینــی و یــا قضایــی ایــن سیســتم، احســاس 
بلکــه منتقــد جــدی آن هســتند.  و  تعلــق نمی کننــد 
در مقابــل، جمعــی هــم تمایــل بــه دولــت )اصول گــرا، 
اصالح طلــب یــا معتــدل( هم ســوی بــا رویکــرد سیاســی 
خــود دارنــد، ولــی حمایــت قاطــع از اصــل نظــام یــا از 

ولــی فقیــه نشــان نمی دهنــد.

خاتمه 
نهــــــــاد  قدیمی تریــن  عنــــــــــوان  بــه  علــــــــــمیه  حــوزه  
علـــــــــمی و فرهنــــــــگی، بزرگ تـــــــرین پایــگاه مکتـــــــــب 
انقـــــــــــالبی گری  نقــش  اســت.  بــوده  اهل البیــت؟مهع؟ 
در تحــوالت معاصــر از مشــروطه تــا انقــالب اســالمی، 
کــرده  ترســیم  حــوزه  ایــن  بــرای  ویــژه ای  جایــگاه 
اســــــــالمی،  انقــالب  پیــروزی  بــا  اســت. پیونــد حــوزه 
ســـــــــــرنوشت مشــترکی بــرای ایــن دو بــه وجــود آورده 
آســیب های  و  چالش هــا  کــه  به گونــه ای  اســت. 
نوشــته  هــم  دیگــری  پــای  بــه  هرکــدام،  سیاســی 
یــک  علمیــه،  حــوزه   بــرای  نویــن  جایــگاه  می شــود. 
آورده  وجــود  بــه  انقالبــی«  »عقالنیــت  و  هویــت 
جدایــی  ســبب  آن،  در  آســیب  هرگونــه  کــه  اســت 
می شــود.  انقالبــی  روحیــه   و  اســالمی  نظــام  از  حــوزه 
اندیشــه   تولیــدی  و  اجتهــادی  دســتگاه  فعال بــودن 
ــی و تزاحمــات  سیاســی، توانایــی حــل تعارضــات درون
گســل ها  خارجــی، مدیریــت حــل بحران هــا و عبــور از 
گسســت ها، تحکیــم وفاداری هــا و التزامــات فکــری و  و 
اعتقــادی، آینده نگــری در چارچــوب منظومــه  فلســفه  
و  تعصــب  از  رهایــی  و  آزاداندیشــی  و  اســالم  سیاســی 
تحجــر و تصلــب و قشــری گری و واپس گرایــی و هماننــد 

کــه  گی هــای عقالنیــت حــوزه  انقالبــی اســت  این هــا، ویژ
ســبب پویایــی و پایایــی آن در عرصــه  حیــات سیاســی 
می گــردد و مــــــــــــهم ترین آسیب هــــــــــای حــوزه  انقالبــی 

اســت. شــده  یــاد  شــاخصه های  در  خدشــه  هــم 
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