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وجود مراج�ع فكري در ي�ك جامعه نش�ان دهنده 
نوع جهت گيري و رفتار قاب�ل پيش بيني آن جامعه 
يا گروه است؛ چراكه اعضاي يك گروه بنا بر نظريات 
جامعه شناس�ي مبتني بر »ميل« و »احساس« خود 
ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي يك گروه يا شخصيت 
مطرح در جامعه را مالك قرار مي دهن�د. اما مراجع 
فكري، در كنار برانگيختن ميل، احس�اس و انگيزه 
فرد، خرد و تفكر وي را تحري�ك مي كنند و تأمل او 
را برمي انگيزند تا وي به رفع عطش از پرس�ش هاي 
ذهني و تعمي�ق تأمالت خود بپردازد. متأس�فانه در 
شرايط فعلي، مراجع فكري قوي و جريان ساز كه ذهن 
ايرانيان را طي ساليان متمادي بر مبناي تفكر ديني 
شكل داده، در جامعه كمرنگ شده اند و جاي آنها را 
س�اير گروه هاي مرجع، يعني عده اي از هنرمندان، 
ورزش�كاران، بازيگران و برخي عناصر سياس�ي كه 
روزمرگي و س�طحي ب�ودن رفتار غالب آنهاس�ت، 
گرفته اند. گرچه حتي ي�ك هنرمند، گاهي مي تواند 
به عنوان يك مرجع فكري انديش�يدن به ايده آل ها 
را در اذهان تحريك نمايد - نظير آنچه درباره شهيد 
آويني قابل مشاهده اس�ت- اما اين اس�تثنائات را 
نمي ت�وان به هم�ه هنرمن�دان و سياس�يون تعميم 
داد و از آنان اساس�ًا انتظار چنين كاركردي داشت. 

     
البته روشنفكر، با هنرمند و ش��خصيت سياسي از نظر 
ارتباط مردمي ش��باهت دارد و بدون كسب مرجعيت و 
محبوبيت ميان مردم يا الاقل گروهي به عنوان پيروان 
فكري خود، امكان ش��يوع افكار خود را ن��دارد. همين 
مسئله تفاوت ميان روش��نفكر و فيلسوف را نيز پررنگ 
مي كند؛ چراكه كار ويژه فيلسوف تبيين هستي شناسانه 
از زندگي اس��ت و لزوماً ش��ارح نظرات خود براي عموم 
نيست، اما روشنفكر وظيفه بس��ط يك ايدئولوژي را در 

جامعه بر عهده دارد. 
در تاري��خ انق��اب اس��امي اگ��ر بخواهيم ب��ه دنبال 
ش��خصيت هايي بگرديم ك��ه در برهه هاي��ي مرجعيت 
فكري جوانان انقابي آن دوره را برعهده داش��ته اند؛ در 
صدر اين شخصيت ها بايد به رهبران جمهوري اسامي 
اشاره كرد؛ چراكه مبتني بر شاخصه واليت پذيري عناصر 
انقابي، جامع االبع��اد بودن و نيز وج��ود فره)كاريزما( 
در قول و رفتار امامين انقاب ام��ام خميني)ره( و امام 
خامنه اي)مدظله( بيش از هر ش��خصيت نقش هدايت 
فكري جوانان انقابي را به عهده داش��ته اند. اما در كنار 
اين بزرگان، شخصيت هاي ديگري نيز در طول چند دهه 
اخير قابل شناسايي هستند كه نظرات آنان حتماً در بروز 
و ظهور جهت گيري رفتار جوانان انقابي اثر گذاشته اند. 
در ادامه برخي از اين ش��خصيت ها مورد بررس��ي قرار 

گرفته اند. 
  شارحان مباني حكومت اسالمي

دهه 40 و 50 به واقع دوران نزاع ايدئولوژي ها در كشور 
است. گروه هاي چپ و ماركسيستي با قدرت هرچه تمام 
و توانمندي مباحثه با منطق ديالكتيك به جذب جوانان 
با روحيه انقابي مي پرداختند، از طرفي دنباله تفكرات 
سلفي گري شريعت سنگلجي يا پاك ديني احمدكسروي 
در محيط هاي علمي و دانشگاهي به تخريب اعتقادات 
جوانان مي پردازند. گروه هاي ملي ني��ز با ترويج عقايد 
ناسيوناليس��تي و رويكرد انتقادي به مذهب به ش��يوه 
ديگري سعي دارند بر ذهن جوانان اثر بگذارند. در كنار 
اينها جريان انقاب با تمركز بر نظامات اجتماعي اسام 
تاش مي كنند ذهنيت اوليه اي از يك سيستم اجتماعي 
همه جانبه از اسام در ذهن جوانان ايجاد نمايند. جز امام 
)ره( كه هدايت فكري اين نسل از روشنفكران اسامي را 
به عهده داشت،نام دو شخصيت اثرگذار ديگر در هدايت 

فكري جوانان دهه 40 و 50 به چشم مي خورد؛مطهري 
و شريعتي. 

شهيد مطهري با شيوه بيان خود و روزآمدي تفكر مركب 
حوزوي و دانشگاهي، توانس��ت گروه زيادي از جوانان و 

طاب انقابي را به ديدگاه انقاب جذب نمايد. 
عاوه بر س��خنراني هاي عمومي كه عمدت��اً با مركزيت 
حسينيه ارشاد برگزار مي شد،جلسات گفت وگو و پرسش 
و پاس��خ پيرامون عقايد اس��امي با گروه هاي مختلف 
متخصصان توس��ط ايش��ان برگزار مي ش��د كه ديدگاه 
مطهري را هرچه بيش��تر ب��ه فضاي جامع��ه نزديك تر 
مي كرد. كتاب توحيد شهيد مطهري يكي از همين نمونه 
پرسش و پاس��خ ها در خصوص اصل توحيد و اثبات آن 
است كه در جمع جامعه پزشكان و با پرسش و پاسخ هاي 

آنان جمع آوري شده است. 
ويژگي مه��م مطهري كه ب��ه مرجعي��ت وي در فضاي 
فكري كمك كرد؛تاش ويژه براي پاسخگويي شبهات 
ايدئولوژيك با س��عه صدر بود. نگاه به اغلب آثار اس��تاد 
شهيد نشان مي دهد ايشان در طرح هر موضوعي تاش 
كرده اند با نقد و بررس��ي نظر مكاتب مختلف فكري به 

تعالي نگاه اسام در آن موضوع اشاره كنند. 
جامعيت كام و آثار شهيد مطهري تنها منحصر به عصر 
خود نبود و تا امروز نيز تفكرات ايشان به عنوان يكي از 
مراجع فكري اساسي و تئوريسين انقاب اسامي قابل 
بهره ب��رداري اس��ت و از همين رو در اغلب دانش��گاه ها 

همچنان »مطهري خواني« رواج دارد. 
ام��ام)ره( براي توصي��ف آثار اس��تاد ش��هيد از عنوان 
»بااس��تثناء خوب« اس��تفاده كردن��د و رهبر معظم 

انقاب نيز در اي��ن خص��وص مي فرمايند:»كتاب هاي 
شهيد مطهري، قابل مردن و تمام ش��دن نيست. مبادا 
كس��ي خيال كند كه ما بعد از انقاب تا حاال كه مرتب 
كتاب هاي شهيد مطهري را طبع و نشر مي كنيم، تكراري 
است. نه، در سخن حق و در كام حكمت، تكرار نيست. 
هنوز جامعه و نسل جوان و جامعه  فرهنگي و علمي ما 
به دانستن همان مطالبي كه آن بزرگوار از زبان و قلمش 
فيضان كرد و در اختيار امت اسام گذاشت، محتاجند. 
هنوز جامعه ما به انديش��ه هاي ش��هيد مطهري محتاج 
است. ]...[. مبادا وسوسه خناسان و زمزمه  دشمنان كه با 
فكر شهيد مطهري مخالف بودند و به همين جهت هم او 
را از دست ما گرفتند موجب شود كتاب هاي آن بزرگوار 

از رواج بيفتد كه البته نخواهد افتاد.«
ايشان در جاي ديگري آثار ش��هيد مطهري را »مبناي 
فكري نظام جمهوري اسامي« معرفي مي كنند و »اگر 
ما بخواهيم اين نظ��ام در ذهن مردم عم��ق پيدا كند و 
حركات انقابي اين مردم همچنان ادامه يابد، بايد افكار 

استاد شهيد مطهري در ميان مردم رواج يابد.«
  شريعتي، معلم جريان ساز انقالبي

علي ش��ريعتي ديگر روش��نفكري اس��ت كه اثرگذاري 
غيرقابل انكاري ب��ر ذهنيت جوان انقاب��ي دهه 40 و 
50 گذاش��ت. گرايش عدالتخواهانه مطهري و شناخت 
جامعه شناسانه او و نطق هاي آتشين و جوان پسندش به 
زودي او را به يكي از هدايتگران و جريان سازان انقاب 

تبديل كرد. 
شريعتي كه در وهله نخست دانش آموخته جامعه شناسي 
فرانسه است در نگرش خود ضمن حمله شديد به مباني 
ليبرال، گرايش نسبي به سوسياليس��م دارد. وي براي 
تحليل تاريخ��ي خ��ود، از روش ه��اي كارل ماركس و 
ماكس وبر بهره مي گيرد و از عباراتي چون پروتستاتيسم 
اسامي براي توصيف جامعه ايده آل اسامي استفاده و 
بر همين مبن��ا نهضت اعتراضي عليه نس��خه هاي راكد 

اسام تجويز مي كند. 
ش��ريعتي كه قبل از اس��ام ش��ناس بودن ي��ك معلم 
جامعه شناسي است، هرچه پيش رفته و به عمق مطالعات 
اسامي خود مي افزايد رفته رفته نظراتش پخته تر شده 
و از اش��كاالت او در تحليل اصول اس��امي و گرايش به 
چپ كاسته مي شود. به عنوان مثال وي پس از مدتي، از 
مفهوم »جامعه« عبور مي كند و به سمت كلمه »امت« 
مي رود. ديدگاه هاي اوليه وي در تأييد جامعه شناس��ي 
سوسياليس��تي كمرنگ تر مي ش��ود و مسيري به سوي 
جامعه شناسي اسامي را مي پيمايد. از همين روست كه 
شهيد بهشتي عبارت »جست وجوگري در مسير شدن« 

را به وي نسبت مي دهد . 
در نگاه شريعتي، تشيع علوي در مقابل تشيع صفوي قرار 
دارد و ويژگي آن عدالتخواهي و جهاد اس��ت، نه اسام 
درباري و اس��ام مرفهين. نماد اين اس��ام نيز علي)ع( 

و ابوذر است. 
دكت��ر ش��ريعتي را نمي ت��وان مرجع فك��ري منفك از 
انقاب خميني دانس��ت، چه آنكه وي خ��ود از امام به 
عنوان »مرجع بزرگ عصر ما« ي��اد مي كند و در كتاب 
»خودس��ازي انقابي« درباره  ايش��ان صفاتي چون »... 
منشأ ظهور روح هاي انقابي و شخصيت هاي پارسا، آگاه 
و دليري كه به خاطر وفادار ماندن به ارزش هاي انساني 

و... « به كار مي برد. 
  جريان سازان فكري انقالب در دهه 60

انق��اب اس��امي پ��س از پي��روزي ب��ه زودي تهي از 
ايدئولوگ هاي انقابي خود ش��د و تروره��اي منافقين 
ذخيره هاي فكري نهضت اسامي را بسيار زودتر از تصور 

از جوانان انقابي گرفت. 
دكتر ش��ريعتي كه چند س��ال قبل از انق��اب به طرز 

مشكوك و نامعلومي و پس از تحمل يك دوره شكنجه و 
زندان هاي رژيم طاغوت از دنيا رفت. شهيد مطهري نيز 
توسط گروهك فرقان در كمتر از يك سال پس از انقاب 
به شهادت رس��يد. متفكراني چون بهشتي و رجايي نيز 
كه مي توانستند خأل ايدئولوژيك مطهري را پركنند در 
تابس��تان همان بهاري كه مطهري شهيد شد، به دست 

منافقين ترور شدند. 
از سوي ديگر كش��ور پس از مدتي تاطم و نزاع داخلي، 
درگير دف��اع از مرزهاي خود مقابل حمله عراق ش��د و 
بس��ياري از جوانان انقابي كه هدايت هاي فكري امام و 
شخصيت هاي جريان ساز انقابي اطراف ايشان به تفكر 

آنان جهت داده بود، در جبهه هاي نبرد حضور يافتند. 
در دوره دفاع مقدس هش��ت س��اله، عمده تمركز جوانان بر 
فرم��ان و هدايتگري امام ب��ود و حضور جوان��ان انقابي در 
عرصه جبهه ها فرصت را براي حضور منظم در جلسات فكري 
مي گرفت. امام در اين دوره مرجع اصلي فكري جوانان انقابي 
بود و ايشان ضمن هدايت كشور، وظيفه تبيين معارف انقابي 
و تشريح مباني نظام اسامي را نيز به خوبي به عهده گرفتند. 
ضمن اينكه جبهه  خود بزرگ ترين مكتب انسان سازي بود و 
چه بسا براي اصاح نگرش اعتقادي حضور چند هفته اي در 
جبهه نبرد عليه باطل كاري را مي كرد كه چند س��ال حضور 

پاي سخنراني يك مرجع فكري نمي توانست. 
البته در اين دوران هدايتگري فكري نسل جوان توسط 
آيت اهلل خامنه اي نيز در تريبون هاي نمازجمعه صورت 

مي گرفت. 
آيت اهلل خامنه اي به يقين يكي از مهم ترين شخصيت هاي 
منش��أ اثر مراجع فك��ري جوانان انقابي در س��ال هاي 

نخست انقاب اسامي است. 
ايشان پيش از انقاب نيز با برگزاري جلسات تفسير براي 
عموم مردم در مش��هد توانس��ت هدايت فكري جمعيت 
بس��ياري از جوانان حاضر پاي منبرهاي درس��ش را به 
دس��ت گيرد. آيت اهلل خامنه اي در جلسات تفسير خود، 
مهم ترين پايه هاي تفكر اس��ام و انديش��ه اسامي را از 
ميان آيات استخراج و ارائه مي كرد و بدين شكل به تعميق 
بنيان هاي انديشه مبارزه با حكومت طاغوت مي  پرداخت. 
اين جلسات براي جوانان مشهد به شدت جريان ساز بود و 
آنان را در سير فكري به اين نتيجه قهري  رساند كه براي 
استقرار اسام بايد با ساختار طاغوت مبارزه كرد. كتاب 
»طرح كلي انديشه اسامي« مستخرج از همين سلسله 
مباحث جريان سازي اس��ت كه ايشان پيش از انقاب در 

جلسات درس خود ارائه مي نمودند. 
آيت اهلل خامن��ه اي پ��س از انقاب ه��م در خطبه هاي 
نمازجمعه به عنوان مهم ترين تريبون اثرگذار آن زمان 
مهم ترين مواضع زيربنايي و راهبردي اسام را ارائه كرد 
و به اين وسيله، به تعميق انديشه ديني و بينش و بصيرت 
سياسي جامعه  پرداخت. سلسله مباحثي كه ايشان در 
نماز جمعه ط��رح مي كردند عناويني چ��ون آزادي در 
اسام و نظام اقتصادي در اسام را شامل مي شد كه در 

جريان سازي نسل جوان وقت تأثيرگذار بودند. 
دهه نخست انقاب نقطه اي بسترساز براي روشنفكراني 
بود كه پس از پايان جنگ و در دهه هاي بعد، رفته رفته 
خود را ب��ه هاديان فكري نس��ل جوان تبدي��ل كردند. 
شخصيت هايي مانند عبدالكريم سروش در همين دهه و 
به واسطه حضور در شوراي عالي انقاب فرهنگي مطرح 
ش��دند و تا مدتي نيز بر نس��ل جوان انقابي تأثيرگذار 
بودند تا آنجا كه كم كم زواياي فكري با مس��ير بينشي 
و ايدئولوژي��ك انقاب پيدا ك��رد و گروه��ي از جوانان 
انقابي سابق را نيز با خود در مسير جديد همراه ساخت. 
بررس��ي ش��خصيت هاي فكري دهه هاي بعد از انقاب 
خود موضوع مفصلي است كه در يادداشتي ديگر بدان 

پرداخته خواهد شد. 

بنيانگذاران زيرساخت تفكر جوان انقالبي
مراجع فكري جوانان ابتداي انقالب چه كساني بودند؟

محمدحسنصادقپور
تحلیل

دكتر ش�ريعتي را نمي توان مرجع فكري 
منف�ك از انق�الب خميني دانس�ت، چه 
آنكه وي خ�ود از امام به عن�وان »مرجع 
بزرگ عصر ما« ي�اد مي كن�د و در كتاب 
»خودس�ازي انقالب�ي« درب�اره  ايش�ان 
صفاتي چون »... منش�أ ظه�ور روح هاي 
انقالبي و ش�خصيت هاي پارس�ا، آگاه و 
دليري ك�ه ب�ه خاطر وف�ادار مان�دن به 
ارزش ه�اي انس�اني و... « ب�ه كار مي برد 

در تاريخ انقالب اس�المي اگ�ر بخواهيم  
دنب�ال ش�خصيت هايي بگردي�م كه در 
برهه هاي�ي مرجعي�ت فك�ري جوان�ان 
انقالب�ي آن دوره را برعه�ده داش�ته اند 
در ص�در اي�ن ش�خصيت ها باي�د ب�ه 
رهب�ران جمهوري اس�المي اش�اره كرد 

مجله علوم انساني زاويه در برنامه اخير خود با 
عنوان »حوزه علميه نظاره گر يا تصميم ساز« 
با حضور محسن مهاجرنيا و احمد رهدار به 

روي آنتن رفت. 
حجت االس��ام احمد ره��دار در اين برنامه 
با تش��ريح وضعيت فعلي ح��وزه گفت: يك 
وقت ما حوزه علمي��ه را بعد از انقاب با قبل 
از انقاب مقايس��ه مي كنيم، من فرمايشات 
آقاي دكتر را تأييد مي كنم. يك وقت حوزه 
علميه را در بعد از انقاب با مقدار كاري كه 
براي دي��ن و تقويت دين در خ��ارج از ايران 
صورت گرفته است. دوباره فرمايشات آقاي 
دكتر را تأييد مي كنم. يك وقت حوزه علميه 
و كارشان را در اين چهار دهه با ظرفيت هايي 
كه انقاب اس��امي در اختيارش قرار داده 
است مقايسه مي كنيم، اينجا ماحظه جدي 
دارم ك��ه آيا ح��وزه علميه به رس��الت هاي 

خودش توانسته است عمل كند يا خير؟ 
وي افزود: اگ��ر فقه در بدنه اجرايي كش��ور 
نباشد معني اش اين است كه الاقل دين در 
سطح برنامه در جامعه نتوانسته است خود را 
ارائه دهد يا اگر كمرنگ باشد كمرنگ است. 
وي بيان كرد: ما مزيت نسبي نظام اسامي و 
جمهوري اس��امي را مديريت فقهي تعريف 
كرديم. اي��ن مديري��ت فقه��ي االن خود را 
ناكارآمد دارد جل��وه مي دهد. واقع قضيه اين 
اس��ت از مهم ترين ظرفيت هاي��ي كه انقاب 
اس��امي در اختيار حوزه هاي علميه ما قرار 
داده اس��ت، ظرفيت همراهي مردم اس��ت. 
به ندرت كش��وري را در جهان مي توانيد پيدا 
كنيد ك��ه مردمش ت��ا اين ان��دازه هماهنگ 
با رهبرانش��ان و با ارزش ه��اي حاكم بر نظام 
سياسي شان باشند. مردم دير وقتي است كه 
ايمانشان را به كارآمدي حوزه از دست دادند. 
وي ادام��ه داد: بنده ش��هادت مي دهم اگر 
حوزه به همين رون��دي كه جلو مي رود جلو 
برود در آينده نه چندان دور، امكان ديالوگ 
و صحبت خود را با اليه متدين جامعه هم از 

دست مي دهد نه با اليه خاكستري. 
رهدار گفت: من اراده جدي در قم براي ورود 
به حل مسائل اجرايي نظام اسامي نديدم. 
حوزه علمي��ه قم يك ج��زوه 50 صفحه اي 
تاكنون به نام فقه توريسم توليد نكرده است. 
در حال حاضر دعواها و ش��ورش هاي مدني 
كه در كشور ما و گوش��ه و كنار هست بر سر 
آب و خيلي چيزهاي ديگر است. 50 صفحه 
چيزي به ن��ام فقه منابع طبيع��ي در داخل 
ق��م نداري��م. 50 صفحه چيزي ب��ه نام فقه 
شهرسازي نداريم. ما در قم چيزي به نام فقه 
فضاي مجازي نداريم. شما نيك مي دانيد در 
فضاي مجازي االن ازدواج، تجارت و معامله 
دارد صورت مي گيرد. تمام چيزهايي كه فقه 
ما مستقيماً متكلف در حل آنهاست در فضاي 
مجازي صورت مي گيرد. وقتي ما فقه فضاي 
مجازي، شهرس��ازي، بيمه، ب��ورس، منابع 
طبيعي و توريسم نداريم اين يعني حوزه با 
حوزه نظام اسامي بيگانه است. البته آنهايي 
كه داريم را ناديده نمي گيرم. ما در مقايسه 
با قبل از انقاب و در مقايسه با بيرون ايران 
خيلي  كارها كرديم، آنها جايشان محفوظ، 
اما ظرفيتي كه انقاب در اختيار ما قرار داده 
است خيلي بيش از اين حوزه انتظار مي رود 

كه آن را حوزه انجام نداده است. 

حجت االسام احمد رهدار در ادامه اين برنامه 
گفت: بايد ديد حوزه علميه رابطه اش با نظام 
اسامي چه بوده است؟ ما قرار است طبيب 
دوار باشيم قرار نيس��ت در قم بنشينيم كه 
اگر كسي از ما چيزي بپرسد ما جواب دهيم. 
اينكه فرض كنيد ما در مورد انرژي هسته اي 
درس خارج فقه هسته اي داريم ما نديديم، 
راجع به فقه هسته اي همايش داشتيم ولي 
درس خارج فقه هس��ته اي كجاست؟! اين 
نكته كه آقاي دكتر مي فرمايند مراجع بحث 
رباي بانكي را فرياد زدند و نظام توجهي نكرد 
يك س��ؤال ديگري اس��ت. مردم چرا توجه 
نكردند؟ اص��ل ادعاي من اين اس��ت مردم 
ديگر به حوزه اعتماد ندارند. مردم كه متدين 
هستند و از بانك ها دادش��ان درآمده است. 
همه ت��وده مردم به بانك ه��ا اعتراض دارند 
چون دارد اذيتش��ان مي كند. چ��را اتفاقي 

نيفتاده است و نمي افتد. 
رهدار گفت: مسئله اينجاست جايي كه فقه 
ورود كرده و كارآمدي خودش را اثبات كرده 
مردم بودند. برحس��ب تجربه اندك حقير، 
مقداري كه با نهادهاي نظام ارتباط گرفتم و 
گفتم مي خواهيم چنين كاري كنيم استقبال 
كردند. اگر من جايي طرح ضعيف ارائه كردم 
نتوانس��تم خودم را قوي ارائه كنم يا ممكن 
است در يك نهادي در آن بخش يك مسئول 
غير متعه��دي حضور دارد و س��نگ اندازي 
كرده است اساس��اً معني اش اين نيست كه 
نظام به حوزه هاي علميه پا نداده است. وقتي 
قرار باشد بخواهم نهادهاي نظام را نقد كنم 
در نسبتش��ان با حوزه هاي علميه، نقدهاي 
جدي دارم. در حال حاضر موضوع جلسه اين 
اس��ت كه حوزه علميه با نظام اجتماعي و با 

حكومت به چه مقدار ورود كرده است؟
وي ادام��ه داد: من معتق��دم گرفتار نوعي 
سكوالريسم حوزوي ش��ديم. سكوالريسم 
تش��كيكي اس��ت، يعني به ه��ر ميزاني كه 
حوزه در حل مس��ائل اجتم��اع و حكومت 
ناكارآمد ش��ود ي��ا از اس��اس ورود نكند به 
همان ميزان سكوالر است. من حتي معتقد 
به نوعي سكوالريس��م فقهي هستم. معني 
سكوالريسم فقهي اين است كه عرصه اي را 
كه پيش از اين فقه ، فقيهان و عالمان دين 
در آن عرصه مشكات را حل مي كردند، آن 
عرصه را در يك بستر تاريخي، كم كم فقه و 
فقاهت ما به ديس��يپلين هاي ديگر واگذار 
كردند. تمام مش��كاتي كه امروز مي روند 
پيش روانشناس��ان كه حل كنند روزي اين 
گونه مش��كات را مي آمدند ب��ا عالم دين 
طرح مي كردند. االن خود عال��م دين آنجا 
ورود نمي كند و روانشناسان آمدند. حقوق 
يك علم سكوالر اس��ت و به ذات متعلق به 
جوامعي اس��ت كه فقه ندارند. قانون اداره 
جامعه را فق��ه بايد بدهد نه حق��وق. به هر 
ميزاني كه علم حقوق دارد در كشور ما رشد 
مي كند فرآيند سكوالريزاسيون در كشور ما 
دارد تسهيل مي شود. يعني دستگاه فقاهت 
دارد خودش را تنگ و تنگ مي كند. منظور 
من از سكوالريسم فقهي اين است. منظور 
من از سكوالريس��م حوزوي اين اس��ت كه 
اساس��اً حوزه در خيلي از جاهايي كه حتي 
بدون همراهي نظ��ام، مي توانند ورود كنند 
و ورود نكرده است دليل بر سكوالر بودنش 
اس��ت. سكوالريس��م حوزوي ماهيتش با 
سكوالريس��م دانش��گاهي ف��رق مي كند و 
م��ن اص��رار دارم بگويم سكوالريس��م يك 
مقوله تشكيكي است. وقتي مي گوييم حوزه 
گرفتار نوعي سكوالريس��م شده است به ما 
حمله نش��ود زحماتي را كه حوزه كش��يده 
اس��ت ناديده مي گيريد. م��ن فرزند حوزه 
هستم و افتخار مي كنم فرزند حوزه هستم. 
از قضا معتقدم فقه و دستگاه فقاهت و حوزه 
مي توان��د حل كند، اي��ن ت��وان را دارد. در 
همين فقه موجود، ما ظرفيت حل بسياري 
از مس��ائل و مش��كات اجتم��اع را داريم. 
مشكل اينجاست كه ما در مهندسي علم در 
داخل حوزه،  در الگوي ارتباط حوزه با نظام 
اس��امي و در الگوي ارتباط حوزه با جامعه 
اس��امي ضعيف عمل كرديم، درحالي كه 
س��رمايه و تُراثي را كه براي حل معضات 

داريم ناكارآمد است. 

حجت االسالم رهدار در برنامه تلويزيونی زاويه:

فقهحوزهدچارسكوالريسمشدهاست

ديدگاه

من اراده ج�دي در قم براي ورود 
ب�ه ح�ل مس�ائل اجراي�ي نظام 
اس�المي نديدم. حوزه علميه قم 
يك جزوه ۵0 صفح�ه اي تاكنون 
به نام فقه توريس�م توليد نكرده 
اس�ت. در حال حاض�ر دعواها و 
ش�ورش هاي مدني كه در كشور 
ما و گوش�ه و كنار هس�ت بر سر 
آب و خيلي چيزهاي ديگر است. 
۵0 صفحه چيزي به نام فقه منابع 
طبيع�ي در داخ�ل ق�م نداري�م


