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بسم اهّلل الرحمن الرحیم

دیده بان...!!
مجالی است برای بهتر دیدن جهان؛
بستری است برای توصیف سوژه ها؛
رسالتی است ناظر به تبیین فهم ها؛
تالشی است در راه نقد اندیشه ها؛
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به  مصباح)ره(  آیت اهلل   
با  مبارزه  و  علمی  قدرت  دلیل 
افکار و عقائد انحرافی و زبانی گویا 
انواع  معرض  در  همواره  رسا،  و 
هجمه های رسانه ای و ژورنالیستی 
از سوی جریان های فکری أعم از 

چپ و راست بوده است. 
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 سرمقاله

به  الهي  ناب  علم  از  دفاع  راه  در  که  قلم هايي  هنوز جوهر 
کتابت درآورده، خشک نشده بود که از ميان همگان رفت. 
مردي که نه تنها قلم بلکه نفس و عرض و جانش در راه 
و  علمي  مناظره هاي  با  که  مردی  شد.  خرج  اسالم  اعتالء 
تا  نداد  اجازه  مارکسيست ها،  مقابل  در  جانانه اش  دفاع هاي 
انديشه اسالمی شود. مردی که  التقاطي وارد حوزه  عناصر 
بزرگترين  روزي  اسالم،  مکتب  براي  ديده بان  يک  مقام  در 
در  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  يعني  ديني  فريضة 
خطر ديده و دست به قلم شد و روز ديگر حفظ مرزهاي 
جغرافيايي را مهم دانسته و شاگردان خود را به دفاع از وطن 

و حرم فرستاد. 
اسالمی  انقالب  تحريف کنندگان  برابر  در  که  مردی 

رسوايشان  و  ايستاد  استوار  کوهی  همچون 
داعيه  وجودش  سراسر  که  مردی  ساخت. 

عدالت بود؛ ؛ اما هيچگاه خود را در زمره 
نداد.  قرار  مارکسيستی  عدالتخواهان 
دلپذيربودن  و  رفتار  مِتانت  که  مردی 
دل گرم  را  جهان  مستضعفين  بيانش، 
و  مستدل  عالمانه،  سخنان  مي کرد. 

و  طمأنينه  با  همراه  هدايت گرايانه اش، 
تواضع هميشگي  چنان بر دل هاي اهل دانش 

انديشمندان،  و  اساتيد  که  آنجا  تا  مي نشست 
فرصت سخنراني خود را در اختيار او قرار داده و به 

کالم حکيمانه اش گوش مي سپردند.
ديده بان  علم،  ديده بان  فوت  از  که  است  سال  يک  اکنون 
مصباح  محمدتقی  عالمه  يعنی  انسانيت  ديده بان  و  انقالب 
يزدی می گذرد و همچنان موافقين و مخالفين انديشه هايش 
با يکديگر می پردازند. جدالی  به جدال  در فضای مجازی، 
که يک طرف آن داعيه تبيين صحيح اين انديشه ها را دارد 
به  آنها  گره زدن  و  تحريف  با  تا  دارد  ديگر، سعی  و طرف 
برخی از مسائل انضمامی و سياسی، از ارزش شان در نگاه 

مخاطبين بکاهد. 
اين  در  خود،  هميشگی  رسالت  اساس  بر  انديشه  ديده بان 
عالم  اين  انديشه های  به سراغ  شماره همچون سال گذشته 
وارسته رفته و اقدام به بازنشر تقابل های انديشه ای موجود 

در مورد اين نظريات خواهد کرد.
با  مبارزه  و  علمي  قدرت  دليل  به  يزدی)ره(  عالمه مصباح 
افکار و عقائد انحرافي و همچنين دارابودن زباني گويا و رسا، 
همواره در معرض انواع هجمه هاي رسانه اي و ژورناليستي 
از سوي جريان ها و گفتمان هاي فکري أعم از چپ و راست 
بوده است. اين عمليات رواني و شناختي که از دهه ها قبل 

عليه شخصيت اين استاد فرزانه صورت گرفته، موجب شده 
تا تصويري ناصواب از ايشان برساخته شده و موجب کاهش 
توجه نخبگان و اهل انديشه به منظومه فکری ايشان و عدم 

استفاده از آن در تحقيقات علوم انسانی شود.
 انديشه هاي ناب قرآني و تفسيري ايشان، نوع نگاه خاص 
به معارف اسالمي، مباني فلسفي و معرفت شناسي، نظريات 
فلسفه  مثل  مختلف  موضوعات  از  بسياري  در  مبدعانه 
حاکي  همه  و...  مديريت  روانشناسي،  اخالق،  فلسفه  دين، 
آيت اهلل  است.  دوران  عالمه  اين  انديشه اي  ابعاد  گستره  از 
مصباح)ره( در سراسر زندگی خود، همواره در حال جهاد 
و مبارزه با انديشه هاي انحرافي و التقاطي بودند و تا آخرين 
بازخواني  بنابراين  برنداشتند؛  پيکار  اين  از  دست  لحظات 
انديشه هاي ايشان برای جبهه انقالب بسيار ضروري و الزم 

به نظر می رسد. 
با رصد فضاي مجازي، می توان اعتراف کرد که پنج محور 
يزدی)ره(  مصباح  عالمه  فکری  منظومه  در  انديشه ای  کلی 
و  نقد  مورد  نظريات،  و  مبانی  بقيه  از  بيشتر 
بررسی انديشمندان مخالف و موافق قرار 
زيادی  مناظرات  آنها  مورد  در  و  گرفته 
شکل گرفته است. اين پنج محور اگرچه 
که از مبانی کلی مکتب اسالمی بوده و 
ندارند،  وارسته  عالم  اين  به  اختصاصی 
ولی قرائت ايشان از آنها، نقد و نظرهای 
به  نياز  که  آورده  وجود  به  را  مختلفی 
بررسی بيشتر دارد. اين نقد و نظرها بعد 
مراتب  به  مصباح)ره(  عالمه  ارتحال  از 
پيدا  ادامه  همچنان  امروز  تا  و  تشديد شده 

کرده است. اين پنج محور عبارت اند از:
1. رابطه سکوالريسم و اسالم

2. اسالم، خشونت و دموکراسي 
3. سيري در انديشه واليت فقيه

4. تبيين علم ديني
5. تعدد قرائات و پلوراليسم



فصل اول

مصباح در آیینه تاریخ

 خالصه ای از زندگینامه و فعالیت های عالمه مصباح در طول تاریخ 



1.زندگینامه

الف( تولد و دوران كودكى

آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی)ره(، يازدهِم بهمن ماه هزار و 
سيصد و سيزده هجری شمسی، در د؛ امان پرمهر خانواده ای 
بسيار متدين و مذهبی در شهر يزد به دنيا آمد. زندگی پدر و 
مادر استاد در منزل ميراثِی مادريشان با سختی بسيار می گذشت. 
مادر با کمک خاله ها، در خانه جوراب می بافت تا پدر برای 
گذران زندگی، جوراب ها را در مغازه بفروشد. اين شغل بسيار 
کم درآمدی بود به طوری که پدر می بايست هر از چندی، مبلغی 

قرض می کرد تا به کارش ساماِن دوباره دهد. 
با وجود همه سختی ها، اين خانواده بسيار مذهبی 

خفقان  دوران  آن  در  )ع(  بيت  اهل  شيفته  و 
عزاداری  مراسم  کردن  برپا  که  رضاخانی، 
در  محرم  شب های  بود،  ممنوع  مطلقاً 
زيرزمين منزل، مجلس توسل و عزاداری 
برقرار می کردند و شب های جمعه، دعای 
جمعه  هر  صبح  و  حديث  ذکر  و  کميل 

طوری  به  می گشت  برگزار  ندبه  دعای  نيز 
که پدر، دعای ندبه را حفظ شده بود و آن  را 

از بر می خواند. همين عالقه و دلبستگی به دين و 
عالقه مندی به خاندان عصمت و طهارت )ع( سبب شد که 

اولين فرزند خانواده »محمدتقی« نام گيرد.
روزگار کودکی محمدتقی، در آغوش خانواده ای اينچنين پاکدل 
و باصفا، با اندوخته هايی ارزشمند از تربيت ناب دينی سپری 
دبستان  راهی  بيشتر  معرفت  و  دانش  کسب  برای  او  شد. 
در  همه ساله  که  بود  دانستن  مشتاق  چنان  تقی  محمد  شد. 
و  می شد  شناخته  مدرسه  ممتاز  شاگرد  پايانی،  امتحانات 
همين أمر، موجب محبوبيت او نزد مدير و معلمان مدرسه 
گشته بود. آنان وی را تشويق می کردند که با ادامه اين شيوه 
درس خواندن، از مخترعان و مکتشفان و دانشمندان برجسته 

ميهن باشد؛ اما محمدتقی آرزويی ديگر داشت. 
او تنها به تحصيل علوم دينی و کسب معارف الهی می انديشيد 
نوشت  انشای کالس چهارم  در  که  بود  اساس  بر همين  و 
انشا  اين  بخواند.  دينی  درس  و  برود  نجف  به  می خواهد 
آموزگار و هم شاگردی های محمدتقی را شگفت زده کرد. 
چه هم کالس ها که خود آرزو داشتند روزی خلبان، سرهنگ، 
وزير، وکيل يا... شوند، می ديدند شاگرد ممتاز مدرسه عجب 
پيشه ای برای آينده اش در نظر گرفته است! اين شگفتی در 
به  اقبالی  هيچ  جامعه  که  دورانی  نبود،  بی سبب  دوران  آن 
علوم دينی نداشت. از اين گذشته روحانی و عالم دينی به 
تبليغات رضاخانی،  دستگاه  و  می شد  نگريسته  تحقير  ديده 
بيشتِر مردم را به روحانيان بدبين ساخته بود. البته پيرمردها 
و پيرزن هايی بودند که به طور سنتی عاليقی مذهبی داشتند؛ 

اما برای نسل جوان آن روز، از اسالم جز نامی نمانده بود. 
افزون بر تربيت و آموزش های پدر و مادر، آنچه محمدتقی را 
به اين سوی می کشيد، جذبه معنوِی شيخ احمد آخوندی بود. 
شيخ احمد، روحانی دل سوخته و متعهِد ساکن نجف بود. او 
هر از چندی برای سرکشی به موقوفه ای که متولی آن بود، به 
يزد می آمد و ميهمان خانه آنان می شد. حاالت عرفانی و عبادی 
او بسيار زيبا و باشکوه بود. شيخ نيمه های شب بيدار می شد و 
وضو می ساخت. سپس فانوس کوچکی به دست می گرفت و به 
مسجد می رفت و بين الطلوعين به خانه باز می گشت. مشاهده 
اين حاالت، تأثيری عميق بر روحيه محمدتقی گذاشت، و اين 
تأثير آنگاه دو چندان شد که شيخ به او گفت: »بچه 
ای که به اين خوبی نماز می خواند و به اين 
خوبی درس می خواند، چه بجا و مناسب 
است که طلبه و عالم دينی بشود«. اينچنين 
بود که عشق به فراگيری علوم و معارف 

الهی در جان او زبانه کشيد.

ب( آغاز طلبگى

محمدتقِی نوجوان در سال 1325 هجری 
شمسی، دوره ابتدايی را به پايان برد و از 
همان ابتدای تابستان وارد حوزه علميه يزد شد. 
محمدتقی در يکی از حجره های مدرسه شفيعيهـ  واقع 
در ميدان خانـ  ساکن شد و در مدت چهار سال، تمام مقدمات 
و سطوح متوسطه را تا رسائل و مکاسب شيخ انصاری، با تحقيق 
و جديت فوق العاده ای به پايان برد. البته او اين پيشرفت ها و 
موفقيت ها را بيشتر مرهون عنايات و زحمات استادان خود، به 
خصوص مرحوم حاج شيخ محمدعلی نحوی می داند، چه آن 
مرحوم برای تعليم وی وقِت زيادی صرف می کرد و به صورت 
خصوصی درس می گفت و هرقدر که او آمادگی داشت، کوتاهی 

نمی کرد.
 استادانی که او در اين دوره از محضرشان بهره برد از اين قرارند: 
مرحوم حاج محمدعلی نحوی که در همان مدرسه شفيعيه حجره 
داشت. او ادبيات و بخش چشم گيری از سطوح را نزد مرحوم 
نحوی آموخت. مرحوم شيخ عبدالحسين عرب و عجم که استاد 
شرح نظام او بود، مرحوم آقا سيدعلی رضا مدرسی، شاگرد آقا 
ضيا عراقی، مقداری از شرح لمعه و رسائل را به او تعليم داد 
و باالخره حاج ميرزامحمد انواری، که قسمت هايی از قوانين 
االصول را در محضر ايشان فرا گرفت. محمدتقی، همچنين در 
کنار دروس رسمی حوزه، با انگيزه علم دوستی و حقيقت جويی، 
برخی علوم روز از قبيل فيزيک، شيمی، فيزيولوژی و تا حدودی 
زبان فرانسه را نزد روحانی فرهيخته ای به نام »محّققی رشتی« که 
بعدها از سوی مرحوم آيت اهلل العظمی بروجردی به آلمان اعزام 

شد،  آموخت.
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روزگار كودكى محمدتقى، در آغوش 
باصفا،  و  پاكدل  اینچنین  خانواده اى 
از تربیت  اندوخته هایى ارزشمند  با 

ناب دینى سپرى شد.



ج( هجرت به نجف

طلبه جوان، با ذوق و شوق فراوان گرم تحصيل بود که بار ديگر 
شيخ احمد آخوندی که اول بار انفاس قدسی اش او را دلباخته 
معارف قرآن و عترت)عليهم السالم( ساخته بود، به ميهمانی شان 
آمد. شيخ با مشاهده آن همه عالقه و پيشرفت، وی را تشويق 
کرد که برای ادامه و تکميل تحصيالت به نجف اشرف هجرت 
کند و خانواده را نيز ترغيب نمود تا برای حمايت از او به نجف 
مهاجرت کنند و مقيم آن ديار شوند. به اين ترتيب پدر و مادر 
که دلبسته فرزند بودند، تصميم گرفتند خانه و وسايل کارشان را 

بفروشند و به نجف هجرت کنند.
 قرار بود طلبه جوان با خيال آسوده به درس و تحقيق بپردازد و 
پدر و مادر کار بافندگی خود را در آنجا از سر گيرند؛ ؛ اما پس 
از شش ماه که به زحمت در آن جا ماندند، وضع کاری خانواده 
رونقی نگرفت و تالش های فراواِن پدر برای کسب درآمد کارگر 
نيفتاد و در نهايت مجبور شدند به ايران مراجعت کنند. به هر 
روی، تقدير نبود که محمدتقی در نجف بماند و تقريباً پس از 
يک سال تحصيلی، اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد سال بعد 
همراه خانواده به تهران عزيمت کرد و چون هنوز سر و س؛ امانی 
نداشتند و از طرفی پايان سال تحصيلی فرا رسيده بود، محمدتقی 

تابستان آن سال را در تهران و با خانواده سپری کرد.

د( هجرت به قم

خانواده از نجف بازگشتند و قرار شد برای مدتی در تهران بمانند 
؛ اما محمدتقی تصميم داشت برای تحصيل به قم عزيمت کند. 
يافتن حجره کار آسانی نبود. آن روزها دوـ  سه مدرسه کوچک 
در گوشه و کنار قم و دو مدرسه بزرگ فيضيه و حجتيه در 
دو  اين  در  اين که  احتمال  داشت.  وجود  مطهر  حرم  نزديکی 
مدرسه به کسی حجره بدهند، بيشتر بود؛ ؛ اما شرط ورود به 
مدرسه تازه ساز حجتيه آن بود که طلبه می بايست بيست سال 
تمام داشته باشد و محمدتقی هنوز 19 ساله بود. به اين ترتيب تنها 
مدرسه فيضيه باقی می ماند. يکی دو ماه به همين صورت گذشت 

و او موفق نشد حجره ای پيدا کند. 
اين گرفتاری ها عرصه را بر او تنگ کرده بود، تا اينکه سرانجام 
روزی متولی را در حياط مدرسه ديد و با ناراحتی به او گفت: 
»آقا! من دو ماه است اينجا سرگردانم و شما هم با اينکه حجره 
خالی داريد، مرتب وعده می دهيد و عمل نمی کنيد. شاهدش هم 
اين است شخصی که بعد از من آمده بود، به شما مراجعه کرد 
و به او حجره داديد و با اينکه من قبل از او آمده بودم، به من 
حجره نداديد!«. متولی مدرسه نيز در پاسخ، جواب تندی داد و 
کاماًل مأيوسش کرد. بر اثر نااميدی و احساس غربت، بغضش 
ترکيد و با گريه زمزمه کرد: »اگر به من حجره ندهيد، از شما 
به حضرت معصومه)ع( شکايت می کنم!« طلبه جوان با حالت 
گريان از او دور می شد که مشهدی ماشاءاهلّل، خادم مدرسه فيضيه، 

صدايش کرد و گفت: »ناراحت نباش، من به شما حجره می 
دهم!« مشهدی اين را گفت و از او دور شد. مدتی گذشت و 
او همچنان در انتظار آمدن مشهدی ماشاءاهلّل بود. باالخره خادم 

مدرسه با طلبه ديگری به نام سيدعلی محمد پيدا شد. 
او نيز جوانی يزدی بود و دنبال حجره می گشت. به اين ترتيب 
با هم به حجره مورد نظر رفتند. حجره که چه عرض شود، يک 
فضای باريکه ای بود که در واقع انباری زير پله های واقع در زاويه 
مدرسه به شمار می رفت و اسباب آب پاشی و جارو و از اين 
قبيل را آنجا نگه داری می کردند. ديوارها تا سقف نم داشت و ابداً 
آفتاب به آنجا نمی تابيد، و درِ آن هم شيشه نداشت. با اين حال 
هر دو آن قدر خوشحال شدند که گويی بهشت را به آنان داده اند. 
محمدتقی و سيدعلی محمد حجره را تميز و مرتب کردند و 
تصميم گرفتند در آن زندگی کنند. با وجود آنکه روزها بيشتر 
بيرون حجره به سر می بردند و شب ها نيز فقط برای چند ساعت 
استراحت به آنجا می آمدند، بعد از دهـ  دوازده روز هر دو، بر اثر 

رطوبت، دچار پادرد و کمردردی شديد شدند.
 مدتی با همين وضع گذشت تا اينکه روزی يکی از طلبه های 
يزدی نزد آنان آمد و گفت که رفيق هم حجره اش ازدواج کرده 
و به منزل منتقل شده است و به اين ترتيب از آن به بعد ايشان 
حجره دار شدند، حجره ای که به اصطالح آبرومند بود و می شد 
فيضيه  منوال در مدرسه  اين  به  اول  آن زندگی کرد. سال  در 
گذشت. محمدتقی روزانه در چهار درس شرکت می کرد: »درس 
خيارات مکاسب مرحوم آقامرتضی حائری« که صبح ها در منزل 
ايشان برقرار می شد، »جلد اول کفايه مرحوم آقاشيخ انصاری 
که توسط عبدالجواد جبل عاملی« اول طلوع آفتاب در مسجد 
عشقعلی برگزار می شد، و او با يکی از دوستانش پيش از طلوع 

آفتاب اين درس را مباحثه می کردند.

»جلد دوم کفايه نزد مرحوم آقا مرتضی حائری« که عصرها در 
منزل ايشان برگزار می شد و ديگری »درس منظومه مالهادی 
سبزواری« بود. آموختن، مطالعه و مباحثه اين دروس، تمام وقت 
او را پر می کرد، و در شبانه روز پنج تا شش ساعت برای استراحت 
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و ديگر امور باقی می ماند؛ اما وی با عالقه و شوقی وصف ناپذير 
مشکالت و کاستی ها را به جان می خريد و دل مشغولی عمده اش 
پرداختن به درس و بحث بود. با وجود همه اين دشواری ها شيخ 
محمدتقی در مدت يک سال باقی مانده، دروس سطح را به 
اتمام رساند و از سال بعد در دروس خارج فقه مرحوم آيت اهلل 
بروجردی)ره( و خارج اصول امام خمينی)ره( حضور يافت. از 
سوی ديگر، بيست سالش تمام شده بود و با احراز شرايط اقامت 
در مدرسه حجتيه در آنجا حجره گرفت. توفيق آشنايی با بزرگان 
و علمای وارسته ای همچون امام خمينی)ره(، عالمه طباطبايی)ره( 
و آيت اهلل بهجت)ره( چنان لذت بخش بود که تازه می فهميد 
هجرت از نجف به قم از تقديرات بسيار نيکوی خداوند در حق 

او بوده است.

2. اساتید، شاگردان و  مطالعات

آيت اهلل مصباح)ره( در زمينه های مختلف علوم اسالمی از قبيل 
فقه و اصول، تفسير و فلسفه و نيز رشته های دانشگاهِی علوم 
انسانی و زبان خارجی )انگليسی و فرانسه(، تحصيل، مطالعه و 
تحقيقات جامعی داشتند. اينک هريک از اين زمينه ها را بررسی 

می کنيم.

الف( فقه و اصول

بزرگی  اساتيد  محضر  از  فقه،  رشته  در  مصباح)ره(  آيت اهلل 
چون آيات عظام بروجردی)ره(، اراکی)ره(، امام خمينی)ره( و 
بهجت)ره( بهره بردند؛ به گونه ای که موفق به أخذ جايزه از 
سوی مرحوم آيت اهلل بروجردی)ره( شدند و در نهايت به درجه 

اجتهاد نايل آمدند. 
شيخ محمدتقی از همان سال اول ورود به قم با امام خمينی)ره( که 
از سال ها پيش استاد برجسته حوزه بود، آشنا شد و خدمت ايشان 

ارادت يافت. با اينکه هنوز کفايه و مکاسب می خواند، گاه گاهی 
برای کسب آمادگی در درس خارج ايشان شرکت می  جست و 
از سال دوم به بعد به طور مرتب در آن درس حاضر می شد. از 
ديگر تالش ها، حضور ايشان در درس آيت اهلل بهجت)ره( بود. 
از آنجا که آيت اهلل بهجت)ره( به آسانی کسی را نمی پذيرفت 
با عده ای از دوستان تصميم گرفتند برای تقويت بنيه فقهی شان 
از ايشان بخواهند به طور خصوصی برای آنان فقه بگويد و از 
اين طريق بتوانند از خصوصيات اخالقی ايشان نيز بهره گيرند. 
آيت اهلل بهجت)ره( پذيرفتند و درس فقه پرباری همراه با دقت 
نظرهای کم نظير و استقالل رأِی تحسين برانگيز، ارائه فرمودند. 

به گفته حجت االسالم محمود رجبی استاد تفسير حوزه علميه قم، 
جناب استاد مصباح)ره( حدود هشت سال به طور فعال در درس 
اولين  در  بروجردی)ره( شرکت کردند و  آيت اهلل  فقه مرحوم 
امتحان درس خارج که در زمان مرحوم آيت اهلل بروجردی)ره( 
برگزار شد و ممتحنان آن مرحوم آيت اهلل سلطانی و مرحوم 
حاج مقدس اصفهانی بودند، دانش پژوه ممتاز معرفی شدند. اين 
موفقيت ها به گونه ای بود که برخی اساتيد پيش بينی کردند اگر 
چهار سال ديگر، همين گونه به تحصيل ادامه دهد، مسلماً به مرتبه 
اجتهاد خواهد رسيد. چيزی نگذشت که اين پيش بينی تحقق 
يافت و ايشان در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد نايل آمد، ؛ 
اما با اين حال تا 8 سال در دروس فقه و اصول حضرت امام 
خمينی)ره( و تا 15 سال در درس فقه آيت اهلل بهجت )ره( و تا 2 

سال در درس آيت اهلل اراکی)ره( شرکت می کردند.

ب( تفسیر و حدیث 

آشنايی با مرحوم عالمه طباطبايی)ره( و درك مقامات و کماالت 
روحانی و عرفانی آن اعجوبه علم و فضيلت و تقوا، سبب شد که 
استاد مصباح)ره(، بيشتر اهتمام و مساعی خويش را صرف تعليم 
علوم قرآن و تفسير نمايد. ابتدا با شرکت در جلسات درس تفسير 
عالمه)ره( و سپس با استفاده از ارشادات و تعليمات خصوصی 
ايشان توانست تعمق و تفکر در قرآن کريم و نکته سنجی های زيبا 
در آيات نورانی آن را بياموزد و خود در اين باب صاحب نظر شود. 
او به قدری در اين وادی پيش رفت که عالمه)ره( برای استفاده 
از نکته ها و دقت نظرهايش، کار بازخوانی تفسيرالميزان قبل از 

چاپ و نشر را به او سپرد. 
البته استاد مصباح)ره( اين عنايت عالمه)ره( را حمل بر لطف 
و شاگردنوازی ايشان کرده، می گويد: »ايشان لطف می کردند، 
قبل از اينکه تفسيرشان را به چاپخانه بسپارند، به من می دادند و 
میگفتند: »تو هم نگاهی بکن« و من چون شائق فراگيری تفسير 
ايشان بودم، اين جزوات را می گرفتم و مرور می کردم و اگر 
چيزی به نظرم می رسيد، خدمت ايشان عرض می کردم. گاهی 
می فرمودند درست است و گاه نيز اشتباه مرا رفع می کردند. از 
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کمال لطفشان، يک بار پيشنهاد کرده بودم و ايشان جايی را تغيير 
داده، کم و زياد کرده بودند و بعد برای اينکه از من در جمع 
دوستان تفقدی کرده باشند، گفتند فالنی هم در تفسير ما شريک 

شده است...!« 
کتب  در  وسيعی  بسيار  تفسيری  مطالعات  مصباح)ره(  استاد 
مختلف تفسيری أعم از تفاسير علمای شيعه و اهل سنت داشته و 
نتايج اين مطالعات، در سلسله دروس تفسير موضوعی قرآن کريم 
نمايان گشته است. همچنين ذيل عنايات عالمه طباطبايی)ره( 
در باب معارف در احاديث، به تصحيح و تعليقه بر شش جلد 
»بحاراالنوار« و تصحيح کتاب »معانی االخبار« پرداختند که قوت 

حديثی ايشان هم در اين باب فوق العاده است1. 

ج( فلسفه

عالمه  حضرت  نزد  را  شفا  و  اسفار  مصباح)ره(  آيت اهلل 
آن  فلسفی  شيوه  کارگيری  به  با  و  گرفت  فرا  طباطبايی)ره( 

ابتکارات در اين  بزرگوار، خود به برخی نوآوری ها و 
امروز  که  مرتبه ای رسيد  به  و  پرداخت  زمينه 

يکی از برجسته ترين اساتيد فلسفه اسالمی 
او  می رود.  شمار  به  قم  علميه  حوزه  در 
همچون استادش معتقد است برای شناخت 
هرچه بهتر اسالم و معارف اسالمی و نيز 
کسب توانايی در پاسخگويی به شبهات و 
هجمه ها به معتقدات دينی، مطالعه و تحقيق 
فلسفی می بايد در رأس مطالعات حوزوی 
قرار گيرد، تا طالب ضمن آشنايی با متون 

اسالمی و فقهی، شيوه دفاع از عقايد دينی را 
نيز فرا گيرند. 

زمينه های مطالعات فلسفی آيت اهلل مصباح)ره( بسيار جامع و 
فراگير است. ايشان کتب فلسفی ابن سينا، بهمنيار، شيخ اشراق، 
فخر رازی، خواجه نصيرالدين طوسی، ابوالبرکات بغدادی، ميرد؛ 
اماد، صدرالمتألهين شيرازی و حاج مالهادی سبزواری و حواشی 
و شرح های اين کتاب ها را مطالعه و بررسی کرده اند و پس از 
تحقيقات فراوان، کتاب ارزشمند حاشيه بر نهاية الحکمه را )به 
زبان عربی( به رشته تحرير درآورده و حاصل نظريات ايشان نيز 
در کتاب پر ارج آموزش فلسفه، به زبان فارسی گرد آمده است. 
آيت اهلل مصباح)ره( عالوه بر تبحر در فلسفه اسالمی، از فلسفه 
غرب نيز اطالع کافی داشتند. اشاره ها و تطبيق های فراوان ايشان 
در زمينه مکاتب مختلف فلسفه غرب، گواه صدق اين مدعاست. 
از صاحب نظران  اکنون  که  فياضی  والمسلمين  حجت االسالم 
به نام فلسفه اسالمی به شمار می آيد، در جايی بيان داشتند: »آنچه 
برای ما بسيار آموزنده و سازنده بود، برخورد محققانه حضرت 

1. رك: غالمعلی حسينی کيا، درنگی در چگونگی بررسی اسناد احاديث در تعليقات 
آيت اهلل مصباح بر معانی االخبار و بحار االنوار، مجله معرفت، ش 14، ص 22-13.

استاد)ره( با مسائل فلسفی بود. در مسائل فلسفی، روح نقد و 
ارزيابی و آزادانديشِی کاملی بر ايشان حاکم بود، به طوری که 
ارزيابی  به دقت مورد  آن را  کامِل هر مسئله ای،  تبييِن  از  پس 
قرار می دادند؛ يعنی درصدد نقد آرای فالسفه برمی آمدند، و ما 
می ديديم آن روحيه اجتهادی که در حوزه بر فقه و اصول حاکم 
است، در شيوه فلسفِی جناب استاد مصباح)ره( به صورت بسيار 

قوی مشهود است. 
به اين معنا که يک فقيه صرفاً به تقرير نظر صاحب جواهر يا شيخ 
انصاری و ديگر فقهای عظام اکتفا نمی کند، بلکه بعد از تقرير 
درصدد نقد و ايراد برمی آيد. ايشان بی پرده و بدون مالحظه و 
البته با حفظ حرمت صاحبان آرا و افکار به نقد نظريات فالسفه 
عالمه  حضرت  حيات  زمان  در  می آورم  ياد  به  می پرداختند. 
طباطبايی)ره(، يک وقت ايشان می فرمودند: »اگر مردم عالمه 
طباطبايی)ره( و آقای بهجت)ره( را می شناختند، خاك کفش 
ايشان را سرمه چشم خود می کردند« ؛ اما با وجود چنين اعتقادی 
درباره شخصيِت عالمه طباطبايی)ره(، در مطالب علمی، 
با تفکر آزاد با مسائل برخورد  بسيار محققانه و 
می کردند و از برکات انفاس ايشان و از برکات 
شاگردی در محضر ايشان، اين روحيه در ما 
نيز پيدا شد که با مسائل فلسفی نيز مانند 
مسائل فقهی و اصولی، با اجتهاد برخورد 

کنيم. 
شيوه تدريس استاد)ره( سبب شد تا روحيه 
تعبد در برابر نظريات مختلف به طور کلی 
در ما از بين برود و ما امروز احساس می کنيم 
که حالت تعبد در مقابل افکار ابن سينا، مالصدرا و 
ديگران هرگز در ما نيست و اين از برکات درس های محققانه 
استاد مصباح)ره( است که ايشان در اين سال ها از آن روحيه نقد 
و تحليل و تحقيِق عالی شان در ما نيز دميدند. چنين روحيه ای، در 

سطحی که ايشان دارند، منحصر به فرد است.«
استاد فياضی همچنين در بيان ابتکارات و نوآوری های فلسفی 
استاد، می گويند: »ايشان در فلسفه، افکار بسيار بلندی دارند که با 
افکار حوزه فلسفی موجود، هم طراز نيست. حوزه فلسفِی امروز 
مثاًل مسئله وجود هيوال را هنوز هم امری صحيح و درست 
ارزيابی می کند، حال آنکه ايشان اين مسئله را با ايرادها و اشکاالت 
محققانه ای مردود شمردند و کنار گذاشتند. کنار گذاشتن اين 
مسئله، به معنای کنار نهادن تفکر و انديشه هيوال از فلسفه است. 
يکی ديگر از ابتکارات استاد در فلسفه برخورد ايشان با اين 
نظرِ مالصدراست که می گويد: »اِنَّ النَّفَس ِجسمانيُّة الُحدوِث و 
ُروحانيُة البقاءِ.« با اينکه اين مطلب، ايده ای نو در فلسفه  اسالمی 
به شمار می رود و امروزه حوزه های فلسفی، با تعظيم و تجليل 
بسيار از آن ياد می کنند، استاد مصباح)ره( اشکاالت متعددی از 
اين نظريه برآورده اند، و آن را کنار گذاشته اند. من سراغ ندارم قبل 
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آیت اهلل مصباح)ره( عالوه بر تبحر 
غرب  فلسفه  از  اسالمى،  فلسفه  در 

و  اشاره ها  داشتند.  كافى  اطالع  نیز 
زمینه  در  ایشان  فراوان  تطبیق هاى 
غرب، گواه  فلسفه  مختلف  مكاتب 

صدق این مدعاست. 



از استاد)ره( کسی در اين مسئله مناقشه و اشکال کرده باشد.«

د( اخالق و عرفان

عالمه  آقايان  همچون  اساتيدی  از  يزدی)ره(  مصباح  استاد 
طباطبايی)ره( و انصاری همدانی)ره( و بهجت)ره( در مقام اساتيد 
اخالق و عرفان خود نام می برد. آيت اهلل بهجت)ره( در زمينه 
استفاده ايشان از درس های اخالقی و عرفانی عالمه طباطبايی)ره( 
می گويد: »به گمان من، آيت اهلل مصباح)ره( بهره های معرفتی 
بسيار زيادی از عالمه طباطبايی)ره( بردند، زيرا ايشان با اشارات 
مرحوم عالمه به سير و سلوك و رياضت های شرعی مشغول 
بودند. به عالوه اينکه از نظر علمی هم کتاب های بزرگ اخالقی 
و عرفانی را چه در زمينه عرفان نظری و چه در زمينه عرفان 

عملی، خدمت عالمه طباطبايی)ره( آموختند.« 
که  نکته  اين  تذکر  با  مصباح،  علی  حجت االسالم 

و  فعاليت ها  درباره  اينکه  از  هميشه  استاد)ره( 
مطالعات اخالقی و عرفانی خود سخن بگويند 

زبان  از  را  کلمه  چند  اين  دارند،  اعراض 
اخالق،  موضوع  در  می کند:»  نقل  ايشان 
حدود سال های 32 و 33 مباحثه هفتگی در 
خدمت مرحوم عالمه طباطبايی)ره( داشتيم. 
ابتدا محور بحث ايشان، رسالة منسوب به 

عالمه بحرالعلوم بود و بعد از اتمام آن رساله، 
حضرت عالمه)ره( مجموعه ای از روايات اخالقی 

بحث  آنها  درباره  و  می کردند  انتخاب  را  عرفانی  و 
می فرمودند. حديث معراج از جمله آن روايات بود.«

عالمه  مرحوم  عمومی  سفارشات  مصباح)ره(،  آيت اهلل 
طباطبايی)ره( را در سلسله دروس اخالقی شان اين گونه يادآور 
می شوند: »مجموعه ای از سفارشات عمومی بود که ديگران نيز 
دارند، يعنی همان ترك محرمات و انجام واجبات، و قدم اول 
هم همين هاست و از سفارشات خاصی که می توانم بگويم مورد 
تأکيد ايشان بود و برای هرکسی که توجه پيدا کند مفيد است، يکی 
توسل به سيدالشهدا )ع( بود. يکی قرائت قرآن کريم و ديگری 
هم نماز اول وقت. يادم هست که از قول استادشان می فرمودند 
که من هرچه دارم از قرائت قرآن و توسل به سيدالشهدا )ع( 
است.« قبل از پيروزی انقالب هم، عده ای از بازاريان قم خدمت 
آيت اهلل بهجت)ره( آمده و از ايشان درخواست کرده بودند که 
تأييدشان يک درس  مورد  از روحانيون  نفر  يا يک  خودشان 
اخالق برگزار نمايند. آيت اهلل بهجت فرموده بودند که جناب 
آقای مصباح يزدی)ره( در اين زمينه مورد تأييد من است؛ برويد 
از ايشان بخواهيد و من هم از ايشان می خواهم که درس اخالق 
را بيان کنند. اين درس اخالق تا مدت ها در منزل مرحوم اسالمی 

در قم که بعداً به حسينيه يا مسجد تبديل شد، ادامه داشت.

ه( علوم جدید

استاد مصباح)ره( از همان سال ورود به حوزه علميه يزد به مطالعه 
و تحصيل دروس حوزوی اکتفا نکردند و از روی علم دوستی 
و حقيقت جويی، در کالس های فيزيک، شيمی و... همچنين تا 
حدودی زبان های خارجی فرانسوی و انگليسی که به همت 
بود،  نام »محّققی رشتی« تشکيل شده  به  روحانی دانشمندی 
شرکت جستند و با اين دروس آشنا شدند. پس از ورود به حوزه 
علميه قم، رواج افکار و تبليغات مارکسيستی سبب شد تا استاد 
به منظور پاسخ گويی به شبهات و دفاع از حريم انديشه دينی، 
آشنايی با فلسفه های غربی را در دستور کار خود قرار دهند. 
به اين ترتيب ايشان بايد برای يافتن زبانی مشترك در بحث 
و مناظره با تحصيل کردگان دانشگاهی، تئوری ها و اصطالحات 

خاِص علوم انسانِی دانشگاهی را فرا می گرفتند. 
شهيد  همت  و  مشورت  با  منظور  اين  به 
بهشتی)ره( که در آن زمان مدير دبيرستان 
دين و دانش قم بود، قرار شد کالسی در 
دبيرستان تشکيل شود تا عده ای از فضال 
در  کنند.  شرکت  آن  در  حوزه  طالب  و 
معلومات  نيز  و  خارجی  زبان  کالس ها 
رشته های  در  دانشگاهی  و  دبيرستانی 
متدولوژی،  علم،  فلسفه  شيمی،  فيزيک، 
رياضيات و جامعه شناسی تدريس می شد. 
شرکت کنندگان اين کالس ها نيز آقايان مصباح، 
مفتح، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، يزدی، احمدی 
و مرحوم حيدری نهاوندی بودند. شهيد بهشتی)ره( مسئوليت 
برنامه ريزی و برگزاری کالس ها و دعوت از اساتيد را به عهده 

داشتند. 
مرحوم  کالس های  در  شرکت  با  مصباح)ره(  استاد  همچنين 
محّققی رشتی در يزد، تا حدودی با زبان فرانسه و انگليسی آشنا 
شد. بعدها نيز در هر فرصت مناسبی به فراگيری زبان انگليسی 
ادامه می داد و بر اين اساس در کالس های دبيرستان دين و دانش 
در حد مطلوبی با زبان انگليسی آشنا شد. از آن پس نيز هرجا 

استاد اليقی می يافت به تکميل آنچه آموخته بود می پرداخت. 

و( شاگردان برجسته

پرورش  استاد،  پی گير  و  دلسوزانه  تدريس های  و  تعليم  ثمرة 
شاگردان ممتاز و طالب نمونه ای است که اميدهای آينده اسالم 
و نظام اسالمی به شمار می روند. انسجام فکری، قوت بيان و 
استدالل، آزادی رأی به همراه تخّلق به اخالق و آداب نيکوی 
اسالمی و حسن سليقه و تدبير، از مايه های ارزشمندی است که 
درس استاد برای زندگی حال و آينده اين شاگردان به ارمغان 
آورده است و جملگِی آنان سرمايه و بضاعت علمی و اخالقی 

خويش را مرهون زحمات و تالش های مشفقانه وی می دانند.
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سال  همان  از  مصباح)ره(  استاد 
ورود به حوزه علمیه یزد به مطالعه و 
تحصیل دروس حوزوى اكتفا نكردند 
و  شیمى  فیزیك،  كالس هاى  در  و 
همچنین زبان هاى خارجى فرانسوى 

و انگلیسى شركت جستند.
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زياد  بسيار  تربيت  بارز آيت اهلل مصباح)ره(  امتيازهای  از  يکی 
شاگردان بوده است. به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق 
تشکل ها و نهادهايی که حضرت استاد)ره( ايجاد کردند بيش 
از 100هزار دانشجو و طالب حوزه علميه به عنوان شاگردان 
آقای مصباح)ره( به شمار می آيند. در اين مقام، تنها به معرفی و 
ذکر نام شمار معدودی از تربيت يافتگاِن اين استاد گران مايه که 
هرکدام استادی سرآمد و متفکری صاحب نظر در علوم اسالمی به 
شمار می روند، می پردازيم: آقايان غالمرضا فياضی، سيد محمود 
نبويان، محمود رجبی، عبدالجواد ابراهيمی فر، مرتضی آقاتهرانی، 
رهنمايی،  سيداحمد  شاملی،  عباسعلی  طباطبايی،  محمدرضا 
محمد فنايی اشکوری، اکبر ميرسپاه، محمد جواد زارعان، سيد 
محمد غروی، محمد حسين بهجتی اردکانی، قاسم روانبخش، 
محمدناصر سقای بی ريا، حسين جاللی، ابوالحسن حقانی، احمد 
و علی ابوترابی، احمد حسين شريفی، محمود محمدی عراقی، 
علی و مجتبی مصباح، دکتر شمالی و بسياری ديگر از حجج 
اسالم و مروجان قرآن، که جملگی، حيات علمی و فرهنگی خود 

را مرهون درس های پربار و ثمربخش استاد می دانند.

3. فعالیت ها و تشکیالت  

الف( فعالیت های قبل از انقالب

یک: هسته اولیه جامعه مدرسین

در اواخر سال 1342، يازده نفر از اساتيد حوزه قم در کنار ارتباط 
با ساير مدرسين، فعاليت و شرکت در جلسات رسمی، اقدام 
به تشکيل يک گروه مخفی تحت پوشش اصالح حوزه کردند. 
اعضای اين »جمعيت يازده نفره« عبارت بودند از: »آقايان آذری 
تهرانی، سيد علی خامنه ای، سيد محمد  امينی، حائری  قمی، 
قدوسی،  رفسنجانی، شهيد  هاشمی  شيرازی،  ربانی  خامنه ای، 
مصباح يزدی، مشکينی و منتظری.« اين هيئت يازده  نفره، اولين 

هسته جامعه مدرسين حوزه علمية قم را تشکيل می دهند که آيت اهلل 
مصباح)ره( در اين باره می گويد: »ما سعی کرديم که بين گروه يازده 
نفره با هيأت های مؤتلفه ارتباط برقرار کنيم. اين بود که چند نفر از 
جمله مقام معظم رهبری، آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم دکتر 
باهنر و اينجانب زيرنظر مرحوم دکتر بهشتی با هيأت های مؤتلفه 
 ارتباط بر قرار کرده و جلسات هفتگی آن ها را اداره می کرديم.
به اصطالح تغذيه فکری اين هيأت ها به وسيله ما چهار نفر زير 

نظر مرحوم بهشتی)ره( انجام می گرفت.«

دو: تأسیس یا همکاری با نشریه بعثت و انتقام

ستمشاهی،  با  مبارزه  در  مصباح)ره(  استاد  اقدامات  جمله  از 
انتشار، همکاری با نشرياتی با نام »بعثت« و »انتقام« و نيز چاپ 
شب نامه شکايت به سازمان ملل و کميسيون حقوق بشر عليه 
رژيم خودکامه پهلوی است. استاد)ره( در يکی از مساجد خيابان 
ايرا ن شهر تهران، سلسله مباحثی را با عنوان »حکومت اسالمی« 
شروع کرد و در جلسات هيأت های مؤتلفه نيز شرکت می نمود. 
اين هيأت ها به توصيه امام خمينی)ره( به وجود آمد و افرادی 
را رهبری  آنها  بهشتی)ره(  استادمطهری)ره( و شهيد  همچون 

می کردند. 
و  می آمدند  شمار  به  امام)ره(  حضرت  نماينده  افراد،  اين 
فعاليت های سياسی به صالحديد آن ها انجام می شد.  پس از 
دستگيری امام خمينی)ره( گروهی از ياران امام، اقدام به چاپ و 
انتشار نشريه ای با نام »بعثت« کردند. استاد مصباح)ره( با نگارش 
مقاالت و تکثير اين نشريه، به مبارزه سياسی خود تداوم بخشيد. 
پس از مدتی، استاد نشريه »انتقام« را منتشر کرد. هدف اين نشريه، 
مبارزه با رژيم طاغوت و حمايت از روحانيون مبارز بود. تمامی 
امور اين نشريه چه تهيه مقاالت، چه چاپ و تکثير و پخش آن 

بر عهده استاد مصباح)ره( بود. 
چاپ اين نشريه در زيرزمين منزل پدر استاد مصباح)ره( در تهران 
انجام می شد و مدتی بعد به قم منتقل گشت. بيشتر مطالب اين 
نشريه، اخبار مبارزه و نيز تحليل های سياسی بود. اين نشريه، 
ايدئولوژی مبارزه اسالمی را از قرآن استخراج می کرد و به مردم 
در  استاد  نيست.  از سياست جدا  دين  که  می باوراند  مسلمان 
اين باره می فرمود: » از اين جهت، نشريه »انتقام« را تأسيس کرديم 
که هم مطالب آن، لحن شديدتری داشت و هم موضع گيری آن 
بسيار صريح بود. همه نويسندگان آن هم از کسانی بودند که 
رهبری حضرت امام)ره( را کاماًل پذيرفته بودند و فقط بعضی 
از افرادی که در نشريه »بعثت« شرکت داشتند، گردانندگان اين 
نشريه را می شناختند و برای سايرين مايه تعجب شده بود که 
اين ها چه کسانی هستند. توزيع اين نشريه بسيار سری بود و با 
شيوه های بسيار پيچيده ای چه در قم و چه در شهرستان ها، تهيه، 
چاپ و منتشر می گرديد. زحمت فراوانی کشيده می شد تا اينها 
به ساير مراکز استان ها و به دست شخصيت های معروف مبارز 



یخ
ار

ه ت
یین

ر آ
ح د

صبا
ی م

ل 
 او

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



14

برسد، مثاًل نسخه نشريه را در جعبه گز جاسازی می کردند و 
توسط پست می فرستادند.«

سه: تأسیس بخش آموزش مؤسسه در راه حق

مؤسسه در راه حق در 1348 شمسی در قم تأسيس شد. اين 
و  جوانان  به  آموزشی  و  فرهنگی  خدمات  انجام  با  مؤسسه، 
نوجوانان، به مقابله با تبليغات ضد اسالمی، به ويژه مارکسيستها، 
می پرداخت. به در خواست مسئوالن اين مؤسسه، بخش آموزش 
استاد مصباح)ره(  با مسؤوليت  راه حق در 1355  در  مؤسسه 
شروع به فعاليت کرد. اين بخش به تربيت پژوهشگران همت 
گماشت که بتوانند با افکار وارداتی شرق و غرب مقابله کنند. از 
اين رو آموزش علوم روز از ديدگاه اسالم با تدريس کتاب هايی 
چون »فلسفتنا«، »اقتصادنا«، »بدايه  الحکمه« و »نهايه الحکمه« شروع 
شد. استاد مصباح)ره( عالوه بر تدريس اين کتب، کتب مختلف 
ديگری هچون اصول فلسفه و روش رئاليسم عالمه طباطبايی و 

نيز موضوعاتی همچون تفسير را تدريس می کرد.

ب( فعالیت های بعد از انقالب

حضرت آيت اهلل مصباح)ره( می گويد: »اوائل انقالب بر حسب 
ضرورت، اکثر طلبه ها و اساتيد حوزه سراغ کار اجرايی رفتند، 
من يک نامه به امام نوشتم و گفتم که برای آينده حوزه احساس 
خطر می کنم، با اين جريان و روند، آينده حوزه به خطر می افتد 
و برای نسل بعدی چيزی نمی ماند.« تنها سنگری که خالی مانده 
بود، سنگر علم و تربيت شاگرد و پاسخ به شبهات بود، ايشان هم 
عموماً سراغ بحث های فکری و انديشه ای می رفتند )که همکاری 
در نشريه بعثت و انتقام در قبل از انقالب هم اين را تأييد می کند(.

یک: تداوم فعالیت در مؤسسه در راه حق و حمایت های 
حضرت امام

آيت اهلل مصباح)ره( می گويد: »پس از آنکه انقالب پيروز شد 
و دوران بحران فکری پشت سرگذاشته شد و آن هيجانات و 
ترورها فروکش کرد و اوضاع آرام گرفت، به فکر افتاديم که 
برنامه های مؤسسه را شروع کرده و توسعه بدهيم. سال دوم 
آقای  و  گيالنی  محمدی  آقای  اتفاق  به  بود؛  انقالب  پيروزی 
مشرف  امام)ره(  حضرت  خدمت  مؤسسه  مسئوالن  و  يزدی 
شديم و راجع به مسائل حوزه گزارشی خدمت ايشان عرض 
کرديم. حضرت امام)ره( فرمودند: »اينجا را توسعه بدهيد.« من 
برای اينکه توهمی نشده باشد که اصل رفتن مان خدمت ايشان به 
خاطر چنين درخواستی بوده، با کمال پررويی گفتم: »ما از هيچ 
مقامی تقاضای کمکی نداريم، ولی عرض می کنيم اين کار قابل 
توسعه است؛ اگر امکاناتی باشد، می شود اين کار را توسعه داد.« 
ايشان فرمودند: »اينجا را توسعه بدهيد، من تا زنده هستم، خودم 
بودجه  آن را می پردازم!« بعد يکی دو روز گذشت، آقای شيخ 
حسن صانعی آمدند منزل ما و گفتند حضرت امام)ره( فرمودند 

که آيا شما برای توسعه  اينجا اقدام کرديد؟ گفتم االن وسط سال 
است، معموالً اول سال تحصيلی شروع می کنند و االن تا اول 
سال بايد مقدمات و برنامه هايش را فراهم کنيم و ايشان گفتند 
نظر امام)ره( اين است که شما آالن شروع به کار کنيد. اين کاماًل 
برای ما غيرمنتظره بود و خوشحال شديم از تأييد امام)ره( و از 
همان وسط سال برای پذيرش جديد اقدام کرديم و ايشان از 
همان ابتدا بودجة آن را پرداخت نمودند. اين جريان ادامه داشت 
و ما هر سال کالس جديدی تأسيس می کرديم که قباًل ممکن بود 
هر چند سال يک بار بتوانيم کالس جديدی تأسيس کنيم. آنجا 

کم کم رواج پيدا کرد...«1

دو: تأسیس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع(

آيت اهلل مصباح)ره( با گسترش فعاليت های آموزشی و پژوهشی 
»مؤسسة در راه حق« بنياد فرهنگی باقرالعلوم)ع( را بنا نهاد. ايشان 
می فرمايند: »بخش آموزش مؤسسه در راه حق با توجهاتی که 
حضرت امام)ره( فرمودند توسعه پيدا کرد و ما بين 20 تا 300 
نفر از فضالی حوزه را تحت پوشش اين برنامه برديم، ولی از 
نظر کمی و کيفی برای ادامة تحصيل در رشته های خاص علوم 
انسانی نيازهای ديگری وجود داشت. کم کم اين اميد برای ما 
پيدا شد که برای ادامة تحصيل آنها در رشته های تخصصی هم 
برنامه ريزی کنيم با برخی افراد خير ارتباط گرفتيم و گفتيم که نياز 
به چنين متخصصانی کاماًل احساس می شود، به حوزه مراجعاتی 
می شود که نظر اسالم درباره ی اقتصاد، سياست، جامعه شناسی، 
مديريت، تعليم و تربيت و... چيست؟ يا چنين کتبی در اين رابطه 
نوشته شده تا در دانشگاه تدريس شود؟ می بايست برای تربيت 
چنين متخصصانی فعاليت هايی آغاز شود که بتوانند در اين جور 

مسائل نظر بدهند. 
برخی افراد خيّر قبول کردند تا حدی بودجة اينجا را تدريجاً قبول 
کنند. بعد خودشان رفتند يک مرکزی را به نام »بنياد فرهنگی 
باقرالعلوم« به ثبت رساندند و بنا شد فارغ التحصيالن مؤسسه 
برای رشته های تخصصی در آنجا شرکت کنند. به اين ترتيب، 
مؤسسة  جديدی به نام »مؤسسه ی باقرالعلوم«  متولد شد. ابتدا 
در بعضی رشته هايی که نزديک به علوم حوزوی بود مثل علوم 
قرآنی و فلسفه و بعد در رشته های اقتصاد و روانشناسی گروه های 
تخصصی ايجاد شد و کم  کم تا حدود ده رشته اعم از فلسفه، 
تاريخ، علوم  اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی،  قرآنی،  علوم 
سياسی، تعليم و تربيت، مديريت و کالم جديد گسترش پيدا 
کرد« مقام معظم رهبری درباره اين مؤسسه در سال ۶8 فرمودند: 
»مؤسسه ی شما، مثال و مصداق و نمونه ای از آن کاری است که 
بايد بشود. يعنی يقيناً مؤسسه ی باقرالعلوم)ع( که به اسم مطهر 
اين بزرگوار است و همچنين مؤسسه  »در راه حق« تا آنجايی 

1. متن پياده شده از نوار مصاحبه مرکز نشر آثار امام خمينی با آيت اهلل مصباح يزدی، 
نقل از گفتمان مصباح ص174.
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عصاره  و  شاه بیت  والیت  طرح 
آیت اهلل  جدی  فعالیت های 

این  می رود.  شمار  به  مصباح)ره( 
طرح ثمره ۶۰ سال کار علمی است و 
هیچ چیز هم به اندازه طرح والیت 

دانشجویی نتوانسته اثرگذار باشد.

که من دانستم و شناختم، جزء مراکز بسيار با برکت و مفيد و 
خوش عاقبت و تقليدکردنی و قابل قدردانی است.«1

سه: تأسیس مؤسسه  آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

فضای  که  آنجا  »از  می گويند:  دراين باره  مصباح)ره(  آيت اهلل 
آموزشی و تحقيقاتی ما در »بنياد باقرالعلوم)ع(« کم بود، به فکر 
افتاديم که يک ساختمان وسيعی که گنجايش اين کارها را داشته 
باشد و بتوان اهداف ما را در ميان مدت تأمين کند، تهيه کنيم. البته 
اين فکر را از زمان حضرت امام)ره( داشتيم، به ايشان)حضرت 
امام( پيشنهاد کرده بوديم، يک قطعه از زمين آستانه که پشت 
مدرسة معصوميه است را امر کنند که به ما واگذار شود تا برای 
اين کار ساختمانی ساخته شود. البته ايشان به توليت آستانه ی 
مقدسه  حضرت معصومه)ع( امر فرمودند و آنها هم  زمينی حدود 
هفت هزار متر را در اختيار ما قرار دادند. آن وقت شخصی 

پيشنهاد کرده بود که ساختمان آن را عهده دار شود؛ اما 
بعدها ترجيح داد پولی را که می خواهد بدهد، 

جای ديگری صرف کند. ما هم بودجه ای 
نداشتيم و اين زمين مدتی ماند. 

در زمان جنگ در اختيار بسيج و سپاه بود تا 
اينکه بعد از پايان جنگ به اين فکر افتاديم 
وفات  جريان  که  بدهيم  توسعه  را  اينجا 
حضرت امام)ره( پيش آمده و معوق ماند 
تا اينکه خدمت جانشين ايشان، مقام معظم 
رهبری رسيديم و جريان را خدمت ايشان 

عرض کرديم و ايشان هم خيلی استقبال کرده 
و فرمودند من مصّرم که کار انجام بگيرد.« سرانجام 

مؤسسه در سال 1374 شمسی افتتاح شد و هدف اساسی خود 
سمت  به  حرکت  و  انسانی  علوم  حيطه  در  نظريه پردازی  را 

اسالمی سازی علوم انسانی قرار داد.

چهار: تاسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 

پس از تشکيل ستاد انقالب فرهنگی در دانشگاه و لزوم بازنگری 
متون آموزشی، اعضای اين ستاد از مؤسسه در راه حق تقاضای 
کمک کردند. بنابراين استاد مصباح)ره( عهده دار طرحی برای 
اسالمی کردن دانشگاه ها شد که منجر به پيدايش دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه گرديد. براساس اين طرح، پنج رشته از علوم 
انسانی انتخاب شد تا مسائل آن از ديدگاه اسالم و ديگر اديان 
کتاب های  تأليف  اساس  تحقيقات،  اين  بررسی شود. حاصل 

درسی هر رشته، برای هرمقطع آموزشی می شد. 
بر اساس اين طرح، پيش بينی شده بود در مدت پانزده ماه با 
برگزاری يکصد و پنجاه همايش، برای رشته های اصلی ساير 

علوم، يک کتاب درسی تأليف گردد. 

1. حديث واليت ج3 ص 177تا181-نقل از گفتمان مصباح ص191.

اين همايش ها از تابستان سال ۶1 با حضور صد نفر از استادان 
دانشگاه شروع شد. در اين نشست ها موضوع هر جلسه مشخص 
می گرديد تا مقاالتی درباره آن تهيه شود. استاد مصباح)ره( در 
ضمن اين کار، تدريس يک دوره معارف اسالمی را شروع کردند 
که بالغ بر صد جلسه شد. وی شبانه روز، شانزده ساعت فعاليت 

می کرد تا انجام انقالب فرهنگی به گونه مطلوبی صورت گيرد.

پنج: راه اندازی طرح والیت

اولين دوره طرح واليت با دوره دوم رياست جمهوری آقای 
هاشمی رفسنجانی)سال 75( مصادف بود. در اين دوره بحث هايی 
در مورد توسعه صورت می گرفت و ادبيات مبانی سازندگی در 
حال شکل گيری بود. ؛ اما حرف و حديث هايی نسبت به اين 
مسائل وجود داشت و از طرفی هم آقای عبدالکريم سروش 
در اين دوران در فضای دانشگاه با يک تأخير 50 ساله، سواالتی 
را که غربی ها در خصوص مبانی داشتند و پاسخ آن ها نيز داده 
شده بود دوباره مطرح می کرد؛ با اين وجود رويکرد 
آيت اهلل مصباح)ره( اين بود که در راستای مقابله 
با اين مسائل بايد مبانی انديشه های اسالمی 

در دانشجويان تقويت شود. 
بين حوزه و دانشگاه  پيوند  در آن مقطع 
به طور کامل محقق نشده بود و دروس 
نمی شد.  ارائه  کافی  ميزان  به  نيز  معارف 
مبانی  دوره  مصباح  آيت اهلل  وجود  اين  با 
انديشه های اسالمی يا همان »طرح واليت« را با 
يک رويکرد فلسفی طراحی کرد و انصافاً اين طرح 
هم جاذبه و هم غنای علمی الزم را داشت؛ به گونه ای که 
رهبر معظم انقالب از آقای مصباح)ره( به عنوان مطهری زمان نام 
بردند. در واقع رهبر انقالب معتقد بودند آيت اهلل مصباح توانسته 
آيت اهلل  و  مطهری)ره(  شهيد  مثل  بزرگی  افراد  حضور  خأل 

طباطبائی)ره( را در اين فضا پر کند. 
بسيج  سازمان  أسبق  رئيس  قديانی  حسين  آقای  تعبير  به 
دانشجويی: »طرح واليت شاه بيت و عصاره فعاليت های جدی 
آيت اهلل مصباح)ره( به شمار می رود. بنده به ياد دارم در جلسه ای 
که به همراه سردار نقدی خدمت آقای مصباح رسيده بوديم، 
ايشان گفتند که طرح واليت ثمره ۶0 سال کار علمی من است و 
هيچ چيز هم به اندازه طرح واليت دانشجويی نتوانسته أثرگذار 

باشد.«

شش: راه اندازی مدرسه علمیه رشد 

تحول در حوزه علميه و تقويت بينش نظری و عملی طالب 
جوان يکی ديگر از دغدغه های آيت اهلل مصباح)ره( بود. ايشان 
معتقد بودند که طلبه بايد با جهان روز و ابزارهای مربوط به زمان 
آشنا شود و سعی شود در مواد درسی طلبه ها امثال ادبيات فارسی 
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و زبان انگليسی و ادبيات عربی روز و برنامه هايی مانند اخبار و... 
گنجانده شود. از همه اينها مهم تر، ايشان بنيان رشد اخالقی برای 
تعليم و تربيت در فضای حوزه علميه را يک ضرورت برای آينده 
تبليغی جهان اسالم می دانستند و بر همين اساس در سال 88 
مدرسه علميه »رشد« با محوريت مباحث و برنامه های اخالقی 

را تأسيس کردند.

ژورنالیسم  و  علم  مدیریت  مسأله  به  جدی  توجه  هفت: 
اندیشه 

  آيت اهلل مصباح يزدی، از معدود متفکران جهان اسالم بود که 
فرصت يافت در زمان حيات خود يک جريان علمی سازمان يافته 
گروه  شانزده  هم اکنون  کند.  پايه گذاری  اسالمی  علوم  در  را 
علمی در حوزه های فلسفه و اديان، کالم و فلسفه دين، اخالق 
اقتصاد،  معاصر،  تاريخ  قرآنی،  علوم  و  تفسير  علوم تربيتی،  و 
و  روان شناسی  جامعه شناسی،  حقوق،  مديريت،  علوم سياسی، 
دايره المعارف فقط در مؤسسه امام خمينی)ره( مشغول به فعاليت 
هستند و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

دانشجو جذب می کند. 
عالوه بر اين مطلب نکته حائز اهميت دقت نظر استاد مصباح)ره( 
در باب نشريات علمی و ژورناليست حوزه انديشه است. ايشان 
در همين مجموعه، 12 نشريه علمی- پژوهشی در موضوعات 
مختلفی چون معرفت کالمی، معرفت اديان، معرفت فرهنگی 
اجتماعی، معرفت فلسفی و معرفت سياسی، ۶ نشريه علمی ـ 
ترويجی، 1 نشريه تخصصی به زبان انگليسی و نيز 5 نشريه در 
حوزه ژورناليسم انديشه دارد. در حوزه ژورناليسم سياست نشريه 
پرتو، در حوزه ژورناليسم سبک زندگی نشريه خانه خوبان و در 
حوزه ژورناليسم اجتماعی نشريه ديدار آشنا و نيز نشريه فرهنگ 

پويا به عنوان ژورناليسم انديشه فعاليت می کند. 
اين تعداد نشريات و مجالت در حوزه تخصصی و ژورنال نشان 
از ژرف نگری مرحوم استاد)ره( در باب مديريت علم است. عالوه 
بر اينها انتشارات مؤسسه امام خمينی)ره(، از ناشران برتر حوزه 
دين پژوهی است که عالوه بر چاپ و نشر آثار آيت اهلل مصباح، 
بيش از هزار عنوان کتاب در موضوعات اقتصاد، مديريت، علوم 
سياسی، علوم قرآنی، جامعه شناسی، روان شناسی، تاريخ، فلسفه، 
کالم و عقايد، کودك و نوجوان، و... به چاپ رسانده است و 
بارها آثار منتشر شده از اين انتشارات به عنوان برترين کتاب 
سال، کتاب فصل حوزه و جشنواره های متعدد صاحب افتخار 

شده است.

هشت: احداث مرکز مشاوره روانشناسی مأوا 

مرکز مشاوره مأوا، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمينی)ره( از سال 1378 آغاز به کار کرد. اين مرکز با بهره- گيری 
از مشاوران حوزوی دارای تخصص کارشناسی ارشد و دکتری در 
رشته های روان¬شناسی و مشاوره، به ارائه  خدمات درمانی شامل 

درمان اختالالت، زوج درمانی، مشاوره ی تربيتی و درمانِی مسائل 
کودك و نوجوان، مشاوره ی پيش از ازدواج و نيز ارائه خدمات 
روان سنجی از قبيل تست هوش، سنجش وضعيت سالمت روان 
و ارزيابی ويژگی های شخصيتی می پردازد. همچنين اين مرکز 
تاکنون بيش از 120 محصول شامل کتاب، نشريه، تک نگاره، 
فلش کارت و لوح فشرده ی آموزشی با محتوای روان شناسی و 
رويکرد اسالمی تهيه نموده است. برگزاری کارگاه های آموزشی 

از ديگر فعاليت های اين مرکز می باشد.

نه: جمع بندی

اگر کل فعاليت تشکيالتی آيت اهلل مصباح)ره( در عرصه های 
مختلف را بخواهيم دسته بندی کنيم به نظر می رسد می توان 
و  نيرو  تربيت  به  عرصه  سه  در  ايشان  که  کرد  بيان  اين گونه 

کادرسازی پرداختند: 
زمينه های  در  نظريه پرداز  نيروهای  تربيت  نظری:  عرصه   )1
مختلف علوم انسانی و مدافعان مبانی دينی، جزء اولين کارهای 
تشکيالتی ايشان است که هستة اول شاگردان را تشکيل می دهند 
و به عنوان نمونه برای اين دسته می توان طالب تربيت شده در 
موسسة در راه حق، بنياد باقرالعلوم)ع(، مؤسسه امام خمينی)ره( و 

حوزه علميه رشد اشاره کرد.
2( عرصه گفتمانی: پس از تربيت نيروهای نظريه پرداز، نوبت به 
تربيت نيروهايی می رسد که بتوانند نظريات را در سطح جامعه 
بيان کنند و با تبديل کردن آن به مطالبه و گفتمان غالب در بين 
نخبگان و عموم مردم زمينة عملياتی شدن آن ها را فراهم کنند. 
برای اين دسته به تعداد زيادی از تربيت يافتگان موسسه امام 
خمينی)ره( می توان اشاره کرد که در قامت پژوهشگر و استاد 
حوزه و دانشگاه قد علم کردند و خأل استاد و پژوهشگر را پر 

کردند و سنگربانان ايدئولوژيک نظام بودند.
3( عرصه عملياتی: گام سومی که آيت اهلل مصباح)ره( با موفقيت 
برداشتند، پس از تربيت نيروهای نظريه پرداز و نيروهای گفتمانی، 
تربيت نيروهای عملياتی و ميدانی بود. در واقع اين طور می توان 
گفت نظرياتی که به گفتمان غالب جامعه تبديل شده بود آالن 
زمان عملياتی شدن آن ها رسيده بود و بايد در ميدان عمل خود را 
نشان می داد، شاگردانی که در مناصب مختلف اجرايی در کشور 
مشغول به کار هستند و همچنين تربيت يافتگان دوره های مختلف 

طرح واليت در اين دسته قرار می گيرند.



فصل دوم

اسالم  و سکوالریسم
نویسنده:  سید حسین حسینی

طلبه سطح چهار و ارشد فلسفه اسالمی
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1.چیستی سکوالریسم

يکی از موضوعات کالنی که محل نزاع و چالش عالمه مصباح 
با جريان روشنفکری بوده، مسأله »سکوالريسم«  يزدی)ره( 
مبانی خداشناسی معتقدند که حد  به  با توجه  ايشان  است. 
تشريعی«  »ربوبيت  در  وحدانيت  به  اعتقاد  توحيد،  نصاب 
خداوند متعال است. بدين معنا که تنها خدای تبارك و تعالی، 
هيچ  و  دارد  را  مخلوقاتش  امور  در  و تصرف  دخالت  حق 
زندگی  در  نهی و دخالت  و  امر  او حق  اذن  بدون  اراده ای 
»مالک«  است،  »خالق«  او  که  همانطور  ندارد.  را  مخلوقات 
و  تکوينی  مدبر«  و  »رب  است  »مالک«  چون  و  هست  نيز 

تشريعی اوست. 
نظر  را در  انسان هدف معقولی  آفرينش  خداوند حکيم در 
داشته و اراده کرده مخلوقش را به کمال متناسب با وجودش 
»ربوبيت  با  مراد  اين  غيرمختار  موجودات  در  برساند. 
تکوينی« حاصل شده و در مورد انسان های صاحب اختيار با 
امر و نهی که تجلی »ربوبيت تشريعی« است، غرض تأمين 
وجود  با  متناسب  کمال  به  رسيدن  برای  انسان  می گردد.1 
به سوی مقصد  برای سلوك  راه صحيح  نيازمند  حقيقيتش، 
نهايی است که خداوند با ارائه دين، نعمت هدايت را در حق او 
تمام کرده است.2 تنها نوع و سبک زندگی مبتنی بر ارزش های 
دينی می تواند حقيقتاً تأمين کننده سعادت حقيقی و کمال نهايی 
انسان باشد.3 بر اساس اين مبانی فارغ از گرايشات دينی برخی 
انسان ها بايد گفت انسان حقيقتاً نمی تواند در زندگی به عزلت 

1. مبانی خداشناسی؛ رك:محمد تقی مصباح يزدی، خداشناسی  در قرآن، انتشارت 
موسسه امام خمينی)ره(.

2. مبانی انسان شناسی؛ رك: محمد تقی مصباح يزدی، راه و راهنماشناسی، انتشارت 
موسسه امام خمينی)ره(.

3. مبانی ارزشی؛ رك: محمد تقی مصباح يزدی، دروس فلسفه اخالق.

دين از ساحت های مختلف زندگی تن دهد. 
باب  در  )جستارهايی  کتاب  در  سکوالريسم  تشريح  در 
لغت  در  »سکوالريسم  است:  آمده  مدرن(  دنيای  و  دين 
است  داشتن  دنيوی  تمايل  و  روح  يا  دنياگرايی  معنای  به 
فلسفه  از  نظامی  معنای  به  مدرنيته  به  مربوط  مباحث  در  و 
ايمان مذهبی و  اجتماعی يا سياسی است که همه گونه های 
معنای  پذيرش  با  و  می کند  رد  را  مذهبی  شخصيتهای  نيز 
لغوی کامال دنياگرا و دارای روح و تمايل دنيوی می شود. به 
اعتقاد هولياك در واقع سکوالريسم حرکتی است که قصد 
دارد زندگی، رفتار و سلوك انسان را بدون توجه به خدا و 
آخرت س؛ امان دهد. و از آنجا که دين مدعی تنظيم شناختها 
و رفتارهای انسان از راه ارتباط با خداوند و جهان آخرت 
است، در برابر سکوالريسم قرار می گيرد؛ بدين روی اين دو 
در طول تاريخ به ويژه از رنسانس به اين سو به صورت دو 
رقيب سرسخت ظاهر شدند و هميشه رشد سکوالريسم با 
افول دين و رشد دين با افول سکوالريسم همراه بوده است. 
همه  پرورش  و  آموزش  اخالق،  دولت،  سکوالريسم،  بنابر 
بايد از دين مستقل شوند و هيچ حوزه ای نبايد متأثر از دين 
و آموزه های دينی شود. در نتيجه سکوالريسم به معنای دقيق 

کلمه در برابر دينداری قرار دارد.
همه  از  دينی  آموزه های  و  دين  نفی  معنای  به  سکوالريسم 
عملی  و  نظری  معرفتهای  از  اعم  بشر  معرفتی  حوزه های 
است. بر اساس آن دين حق دخالت در تحليل ها و تفسيرها 
روان  مديريت،  اقتصاد،  ندارد.  را  انسان  تصميم های  نيز  و 
شناسی، سياست، فلسفه نمی توانند با توجه به نظريات دينی 
اين  تفسير  و  تحليل  منبع  تنها  بلکه  شوند  تحليل  و  تفسير 
علوم همين دنيای مادی است. بنابراين حصر سکوالريسم به 
معنای جدايی دين از سياست صحيح نيست بلکه اين مکتب 
در پی جداسازی دين در همه ابعاد علمی و عملی بشر است.
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سکوالریزاسیون  معناى 
حداکثرى این است که دین، هم 

در نسبت با نهادهاى اجتماعى، هم 
در رابطه با حوزه ى فرهنگى و هم از 
اجتماعى  فاعل  بر  تأثیرگذارى  نظر 
عقب نشینى  اجتماعى(  )کنشگر 

مى کند و تضعیف مى شود.

سکوالريزاسيون)عرفی کردن و نفی قدسيت( درموارد زير به 
کار می رود:

1.تبديل نهاد کليسايی و دارايی آن به ملکيت دنيوی و نيز 
استفاده دنيوی از آن.

و  دولت  به  دينی  و  کليسايی  حاکميت  يا  دولت  2.تبديل 
حاکميت غيردينی و غير روحانی.

3.قداست زدايی از امور مختلف مانند هنر و مطالعات و دادن 
سمت و سويی دنيوی و نامقدس به آنها.

4.استوار ساختن اخالقيات بر بنيانی سکوالر و محدودکردن 
آموزش و پرورش به موضوعات سکوالر.
5.تغيير مفاهيم کليسايی به مفاهيم دنيايی.

به اعتقاد برخی امروزه سکوالريزايسيون در سه قلمرو وارد 
شده است: سياسی، معرفتی و شخصی.«1

يکی از ثمرات مدرنيته سکوالريسم است. جريان روشنفکری 
برای مدرن ساختن هر جامعه ای، روند سکوالريزاسيون را امری 

اجتناب ناپذير می دانند. البته »سکوالر سازی« هر چند غايت 
مشترکی دارد و آن هم نفی دين و هر أمر مقدسی 

از ساحت های مختلف حيات انسانی است، 
لکن به خاطر تفاوت مبانی و رويکردها 
و اهداف مدنظرِ خرده جريان های متعدد، 
اقسام  به  نيز  آنها  نظر  مورد  سکوالريسم 
گاهی  لذا  می شود؛  تقسيم  گوناگونی 
ديده  آنها  بين  جدی  نظرهای  اختالف 

می شود. 
آنچه که در ادامه می آيد ديدگاه های مهم 

مورد  در  مختلف  طيف های  با  روشنفکران 
سکوالريسم است و نيز تقابل آنها با انديشه آيت اهلل 

ديدگاه های  نوشتاری  در  می گردد.  روشن  يزدی)ره(  مصباح 
مطرح در بين روشنفکران دهه چهارم انقالب اسالمی ايران در 
مورد تعامل اسالم و سکوالريسم نيز دسته بندی شده است که 

می توان به آن مراجعه کرد.2

2. نظرات در باب سکوالریسم

الف( سید جواد طباطبایی

معتقد  طباطبايی  دارد.  عجيبی  ديدگاه  طباطبايی  جواد  سيد 
است »سکوالريسم« خالف ماهيت دين مسيحيت است، چرا 
که مسيحيت را دين انحصاری آخرت مدار می داند ؛ اما اسالم 
را ماهيتًا سکوالر می شمارد. لذا می نويسد: »اليهات مسيحی 

1. نبويان سيد محمود، جستارهايی در باب دين و دنيای مدرن، انتشارات موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره چاپ دوم سال1393ش، ص150-145(.

2. شمسينی غياثوند حسن، سکوالريسم در گفتمان روشنفکران دهه چهارم انقالب 
اسالمی ايران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، سال10، 1392 

شماره34.

مکانی در بيرون ساحت قدسانی را به رسميت نمی شناخت 
و همين امر موجب شد که در سده های ميانه متأخر مسيحيت 
با تجديد نظری در مبانی فهم خود، نسبت ميان دين ودنيا، 

شرع و عرف و عقل و ايمان را مورد توجه قرار دهد. 
انديشه  با  جز  شده  خوانده  سکوالريزاسيون  آنچه  واقع  در 
نسبت دين ودنيا، شناسايی اصالت و استقالل دنيا و قلمرو 
ساحت  در  آنها  ميان  تعادل  ايجاد  و  دين  به  نسبت  عرف 
هم  دنيا  دين  مسيحيت  خالف  به  »اسالم  نيست.«3،  حيات 
انتفای  به  اسالم سالبه  برای سکوالريزاسيون  بود... کوشش 
موضوع است زيرا سکوالريزاسيون در درون اوست و اسالم 
نيازی به آن نداشته است. اسالم در همان آغاز سکوالر بود.«4
»سکوالريسم  طرح  به  مقاله ای  در  علوی تبار  عليرضا 
حداکثری« و »سکوالريسم حداقلی« می پردازد. »آنچه را در 
کشورهای غربی اتفاق افتاده، »سکوالريزاسيوِن )دين جدايی( 
حداکثری« می توان ناميد؛ هر چند اين دين جدايی حداکثری، 
و  شده  مخدوش  دينی«  نوين  »جنبش های  ظهور  با  امروز 
به همين  آينده وضعيت غرب  تا  نيست  مشخص 

صورت باقی بماند. 
سکوالريزاسيون  معنای  حال  هر  به 
در  هم  دين،  که  است  اين  حداکثری 
در  هم  اجتماعی،  نهادهای  با  نسبت 
از نظر  با حوزه ی فرهنگی و هم  رابطه 
)کنشگر  اجتماعی  فاعل  بر  تأثيرگذاری 
اجتماعی( عقب نشينی می کند و تضعيف 
سکوالريزاسيون  معتقدند  برخی  می شود. 
است  غربی  جوامع  مخصوص  حداکثری 
بر  کليسا  فراگير  و  قدرتمند  تسلط  به  واکنشی  و 
اين  عالوه،  به  است،  اجتماعی  زندگی  عرصه های  همه ی 
قدر رشد  آن  زمينه ی فکری  در  سکوالريزاسيون حداکثری 

کرده است که به تعبير نيچه »خدا مرده است«. 
دينی  دغدغه های  رفتن  ميان  از  دليل  به  غربی  جوامع  در 
به  جدايی  دين  دينی،  حساسيت های  و  باورها  تضعيف  و 
محتوم  سرنوشت  اين  ولی  است،  درآمده  صورت  اين 
همه ی جوامعی که مدرن می شوند، نيست؛ اما دين جدايی 
)سکوالريزاسيون( حداقلی به معنای »فرآيند تفکيک و تمايز 
از يکديگر و تحديد حدود و  ساحت های قدسی و عرفی 
تبيين مناسبات ميان آنها است.« دين جدايی حداقلی در سطح 
ايده ها، به رسميت شناختن عقل مدرن )عقل خودبنيادِ نقاد( 
و تبيين نسبت اين عقل و دستاوردهای آن با دين است و در 
سطح اجتماع نيز به معنای تفکيِک نهاد دين از نهاد قدرت 

سال  نو  طرح  تهران  ايران  انحطاط  نظريه  بر  ای  ديباچه  جواد  سيد  طباطبايی   .3
1381ص321.

4. سيد جواد طباطبايی در گفتگو با نشريه تالش، برگرفته از سايت تالش.
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و  اسالم  دين  ويژگی های  و  مقدمه  اين  به  توجه  با  است. 
جوامع اسالمی و پيامدهای اين فرآيند در کشورهای غربی، 
»ممکن«  نه  اسالمی  کشورهای  در  حداکثری«  »دين جدايی 

است و نه »مفيد«. 
بنابراين، معتقدم روشن فکران و سياست گذارانی که در پی 
نمی خواهند  و  هستند  اسالمی  جوامع  درون زای«  »نوسازی 
مدرن  الگوی  مطابق  مدرنيت  به  دستيابی  برای  آنها  تالش 
دنبال  را  حداقلی«  »دين جدايی  بايستی  باشد،  غربی  شدن 

نمايند.
برخی از مشخصات سکوالريسم حداقلی عبارتند از: 
1.تفکيک قائل شدن ميان دين و اشکال تاريخی آن  

2.پذيرش اعتبار مستقل برای انديشه ها و ايده های برآمده از 
عقالنيت مدرن.   

3. استقالل نهاد دين از نهاد قدرت و بالعکس.  
4.تفکيک »ملت« و »امت«  

5. حضور طبيعی دين در عرصه ی سياست؛ 
مؤمنانه  زندگی  خواهان  مردم  که  جامعه ای  در 

هستند و می خواهند زندگی فردی و جمعی 
دينی  ارزش های  و  احکام  با  را  خود 
متناسب کنند، طبيعی است که دينداری 
می گذارد؛  سياست  بر  انکارناپذير  اثری 
انتخاب های دينی فرد در مشی سياسی 
دينداران،  سياسِت  و  می گذارد  اثر  او 

آن  افراد  می گيرد.  دين  بوی  و  رنگ 
جامعه می توانند از طريق مردم ساالری، برای 

دينی ترکردن  و  حکومت  رفتارهای  دينی ترکردن 
قوانين حاکم بر جامعه تالش کنند. 

و  سياست  عرصه ی  از  را  دين  حداقلی،  سکوالريزاسيون 
در  دمکراتيک  حضور  امکان  بلکه  نمی کند،  بيرون  جامعه 
است  روشن  می کند.  فراهم  دين  برای  را  عمومی  عرصه ی 
که اين حضور دمکراتيک، با معنای حِق انحصاری حضور 
با رقابت ايدئولوژيک است. در اين  مغايرت دارد و همراه 
مدنی  نهادهای  مجرای  از  سياست،  در  دين  جامعه حضور 

است.«1

ب( عبدالکریم سروش

مورد  سکوالريسم  توضيح  در  سروش  عبدالکريم  دکتر 
تمييز  هم  از  را  سکوالريسم  متفاوت  نوع  چهار  خود  نظر 
دوم  معنای  زهد،  ترك  معنای  به  اول  می دهد.2سکوالريسم 
در  که  کاری  )همان  امور کشور  در  روحانيت  دخالت  نفی 

1. بازتاب انديشه 1383 شماره 2۶ مقاله  سکوالريسم و سکوالريزاسيون.
2. عبدالکريم سروش، روشنفکری دينی و چهار معنای سکوالريسم، روزنامه شرق 

.1383/۶/2

زندگی  امورات  در  کشيش ها  نفوذ  عليه  رنسانس  عصر 
مردم انجام شد(، معنای سوم سکوالريسم سياسی )جدايی 
از سياست  او دين  باور  به  نه سياست؛  از حکومت و  دين 
جداناشدنی است ولی ميتوان حکومت را از دين جدا کرد 
بدين معنا که عالم دينی بودن و زهد و پارسائی هيچ حق 
نکند( و  ايجاد  برای کسی  برای حکومت کردن  را  ويژه ای 

معنای چهارم سکوالريسم فلسفی يا علمی است. 
سروش، سکوالريسم سياسی را الگوی حکومت داری می داند. 
به عقيده وی حکومت دينی حکومتی است که حاکمان آن 
مشروعيت حکومت خود را از دين أخذ نکرده اند. حکومت 
و  بشر  حقوق  بر  مبتنی  که  است  حکومتی  سروش  ايده آل 
تحقق بخش آن و سيستم مديريت علمی باشد نه مديريت 
او  است.  ليبرال  اقتضای جامعه  بر  مبتنی  تفسير وی  فقهی. 
و  موضعی  دينی  هيچ  به  نسبت  چون  »ليبراليسم  می گويد: 
رأيی ندارد نسبت به اختيار هر دينی، آدمی را محّق و مختار 
به  نسبت  ويژه ای  تکليف  از  سخن  و  می شمارد 

دين ويژه ای نمی گويد.«3
سروش، اسالم را دينی سکوالر توصيف 
کرده و درباره نقش روحانيت در اسالم 
در  نمی تواند  کس  »هيچ  است:  گفته 
خدا  مردم  بين  روحانيت  نام  به  اسالم 
روحانی  اسم  به  کسی  و  باشد  واسطه 
عمل  شرط صحت  عنوان  به  نمی تواند 
»از  است:  معتقد  وی  باشد.«  انسان 
اسالم  در  روحانيت  کلمه  تاريخی،  نظر 
نزد  را  کسان  برترين  قرآن  و  نداشته  وجود 
خدا باتقواترين آنان ميداند نه آنکه هر کس روحانی تر، 

عالم تر و يا آگاه تر باشد يا به خدا  نزديکتر!«4

ج( سروش دباغ

فرزند او سروش دباغ سکوالريسم را به دو قسم »سکوالريسم 
سياسی« و »سکوالريسم فلسفی« تقسيم می کند و به تشريح 
جدا  معنای  به  را  سياسی  سکوالريسم  می پردازد.5 وی  آنها 
کردن حکومت از دين ميداند و نه جدا کردن دين از سياست. 
به گفته او اگر چه معنای سکوالريسم نفی دخالت روحانيت 
دين  دخالت  نفی  معنی  اين  ولی  می شود  تعريف  امور  در 
نيست.۶ نوع دوم سکوالريسم فلسفی که معادل با بی دينی و 
بی اعتقادی به ديانت است و نوعی ماترياليسم است. اين نوع 

3. عبدالکريم سروش، رهايی از يقين و يقين به رهايی، کيان شماره 48 سال 1377.
4. اسالم نيازی به صنف روحانی ندارد/ بی بی سی فارسی 1 اسفند 1388.

5. با رفراندوم اختيارات ولی فقيه حذف شود/ جرس -1 اسفند 1388.
۶. شصت سالگی عبدالکريم سروش؛ فيلسوف الهی دوران گذار/ بی بی سی فارسی.

حکومتی  سروش  ایده آل  حکومت 
است که مبتنی بر حقوق بشر و تحقق 
بخش آن و سیستم مدیریت علمی 

باشد نه مدیریت فقهی.  



م
س

الری
کو

 س
م و

سل
 ی ا

وم
ل د

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



21

سکوالريسم با انديشه دينی غيرقابل جمع است.1
سروش دباغ معتقد است: »برای اينکه دين جاِن سالم به در 
گيرد،  صورت  تحميل  به  نه  و  آزادانه  مؤمنان  ايمان  و  برد 
اما  است؛  پسنديده  امر  سياسی  سکوالريسم  من  نظر  به 
سکوالريسم فلسفی نه؛ چون با ديانت قابل جمع نيست. در 
يک نظام مبتنی بر سکوالريسم سياسی افرادی که به ديانت 
برخوردار  شهروندی  حقوق  از  ميتوانند  نيستند  معتقد  هم 
که  مواهبی  و  مزايا  همه  از  و  کنند  زندگی  آزادانه  و  باشند 
ديگران به حکم شهروندی برخوردار هستند بهره مند شوند.

د( مصطفی ملکیان

و  دارد  سکوالريسم  به  برون دينی  نگرش  ملکيان  مصطفی 
می کند.  مالحظه  برون دينی  درمسائل  را  آن  لوازم  و  تبعات 
مدرنيته  ناپذير  اجتناب  امور  از  سکوالريسم  او  ديدگاه  از 
به  ندارد.  با دين سازگاری  »اين ويژگی  او می گويد:  است. 
تعبير ديگر انسان مدرن اهل نقد است و اهل نسيه نيست. 
معنای اين سخن در مصديق اين است که اگر من بايد نماز 
بگزارم بايد از زندگی اين دنيا هم رب اثر اين کارها احساس 
آرامش، شادابی، اميد و رضايت باطنی معنايی بکنم. اگر همه 
عبادات را انجام بدهم ولی از زندگی معنا، رضايت، شادی 
و آرامش نيابم و به من بگويند اينها در آن جهان نصيب تو 
من  دنيای  اين  درد  به  اينها  که  می شود  معلوم  شد  خواهد 

نمی خورند.«2 
همو از سويی ديگر هيچ تضادی بين معنويت و سکوالريسم 
نمی بيند و در اين رويکرد از سکوالريسم معنوی دفاع می کند: 
»انسان معنوی در صدد اين است که با معنوی شدن، اموری 
را در همين جا تحليل کند. او االن طالب آرامش درون است. 
االن طالب شادی است، اينک طالب اميد و يافتن معنای برای 
زندگی است و اگر هم زندگی پس از مرگ وجود نمی داشت 
او اين جهان را از دست نداده است. در واقع وصف الحال 
معنوی او اين است: »امروز بهشت نقد من می سوزد، وعده 

فردای زاهد را چرا باور کنم.«
شده،  نقل  روشنفکران  از  دسته  اين  از  آنچه  به  توجه  با 
همسويی و اشتراك همه آنها در نفی دخالت دين در عرصه 
نقطه  لذا  است.  حکومت  و  سياست  خصوصًا  اجتماعی 
اشتراك همه ايشان، نفی »اسالم سياسی« و »حکومت دينی« 
است. البته سکوالريسم معرفتی و فلسفی نيز خطرات جدی 
خودش را دارد ولی از آنجا که سکوالريسم سياسی بازتاب 
آيت اهلل  گرفته،  قرار  بيشتری  توجه  مورد  و  داشته  زيادی 
مصباح يزدی)ره( نيز در همين قسم عنايت بيشتری داشتند.

ايشان در کتاب های خود که راجع به واليت فقيه و انديشه 

1. با رفراندوم اختيارات ولی فقيه حذف شود/ جرس 1 اسفند 1388.
2. مصطفی ملکيان سنت و سکوالريسم مجموعه مقاالت تهران صراط.

سياسی است به سکوالريسم پرداخته اند و در کتاب )پاسخ 
پيشينه  به  ابتدا  مفصل  صورت  به  پرسشگر(  جوانان  به 
سکوالريسم و انگيزه های مروجان آن در غرب و در نهايت 
به اثبات تقابل آن با اسالم پرداختند. در بعضی از سخنرانی ها 
نيز به اين تقابل اشاره نموده اند. در کتاب )پاسخ به جوانان 
است  نظامی  »سکوالريزم،  است:  آمده  اينگونه  پرسشگر( 
دولت،  از  دين  جدايی  جمله  از  مشخصه هايی  دارای  که 
طبق  قانونگذاری  ناسيوناليسم،  براساس  دولت  شکل گيری 
و  ذهنی گرايی  جای  به  عينی گرايی  بر  تأکيد  بشر،  خواست 
بنابراين،  است.  الهی  علوم  جای  به  تجربی  علوم  حاکميت 
سکوالريزم بر جدايی قلمرو دين از سياست تأکيد دارد. در 
تنها  آن  رسالت  و  قلمداد شده  فردی  امری  دين  نظام،  اين 
ايجاد رابطه ميان فرد و خداوند است، که در آن سياست هيچ 

دخالتی ندارد.«

3. پیشینه  سكوالریزم

آيت اهلل مصباح درباره پيشينه سکوالريسم بيان می کنند: »زادگاه 
سکوالريزم  گفت  می توان  و  است  زمين  مغرب  فکر،  اين 
بازتاب طبيعی حوادث پيش از »رنسانس« است. در دوران 
قدرت  صورت  به  عماًل  کاتوليک  کليسای  وسطی،  قرون 
کاتوليک  مذهب  اروپايی،  جامعه  در  و  درآمده  امپراتوری 
نمونه تمام عيار يک دين کامل بود؛ از اين رو نواقص مذهب 
را به حساب دين می گذاشتند. به سبب حاکميت کليسا، تنها 
در  بودند.  انجيل  تعاليم  مؤيّد  که  يافتند  نشر  اجازه  مسائلی 
اين عصر با هرگونه نوآوری مقابله می شد، زيرا، علم شجره 

ممنوعه تلقی شده و ميان علم و دين تعارض برقرار بود. 
باعث  انجيل تحريف شده،  برمبنای  ارزيابی نظريات علمی 
متن  برطبق  ديگر،  سوی  از  شد.  مسيحی  جوامع  انحطاط 
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قيصر  کليسا و  ميان  کار  تقسيم  نوعی  انجيل،  تحريف شده 
به  متعّلق  که  آنچه  انجيل،  گفته  براساس  زيرا  شد،  پذيرفته 
قيصر است، می بايست به قيصر، و آنچه متعّلق به خداست، 
می بايست به کليسا واگذار شود. از اين رو، برخی نويسندگان 
يافت  زمينه مساعد رشد سکوالريزم  گفته اند در مسيحيّت، 
می شود، يعنی يکی از عوامل مؤثر در شکل گيری سکوالريزم، 

نارسايی تعاليم انجيل ومسيحيّت بود. 
در  مؤثر  عوامل  ديگر  از  )رفورميسم(  دينی  اصالح  نهضت 
که  جريانی  يعنی  است؛  غرب  در  سکوالريزم  شکل گيری 
طّی آن بتدريج از نفوذ مذهب در شؤون زندگی کاسته شد. 
حرکت  اين  امان  پيشگ  از  م(   154۶- 1483( مارتين لوتر 
بود. وی با هدف اصالح دين و برقراری انضباط در کليسا، 
ديدگاه های جديدی درباره مسيحيّت ارائه کرد. جدايی دين 
از سياست، از جمله اصول مورد نظر وی بود. »لوتر« اظهار 
داشت پادشاهان قدرت خود را مستقيمًا از خدا می گيرند و 
وظيفه کليسا فقط پرداختن به امور معنوی و روحی است. 
نهضت اصالح دينی، باعث در هم شکستن حاکميّت کليسا 
اين  پيامدهای  از  گشت.  جديدی  سياسی  فلسفه  ظهور  و 
حرکت، درگيری فرقه های مذهبی بود که موجب سستی و 

زوال قداست دين و زمينه ساز سکوالريزم شد.«

4. انگیزه های ترویج سکوالریسم 

بر اساس انديشه آيت اهلل مصباح يزدی به طور کّلی، می توان 
انگيزه های ترويج سکوالريزم را در غرب به دو دسته تقسيم کرد:

الف( انگیزه های خیرخواهانه

انگيزه های خيرخواهانه، که از سوی برخی دينداران دنبال می شد. 
آنها می خواستند قداست دين را حفظ کنند و از طرفی دين را 
در تعارض با بعضی ارزش های پذيرفته شده در جامعه غربی 
می ديدند. بنابراين، برای حّل مشکل گفتند: اساساً حوزه دين از 
حوزه علوم و فلسفه جداست. تعارض در جايی فرض می شود که 
دو چيز در يک نقطه تالقی کنند، اّما اگر دو خط موازی باشند و در 

هيچ نقطه ای با هم تالقی نکنند، تعارضی پيش نمی آيد.
از اين جهت، برای آشتی دادن دين از يک طرف و علم و فلسفه 
و عقل از طرف ديگر، چنين گفتند که حوزه دين تنها سلسله ای 
از مسائل شخصی است که در ارتباط انسان با خدا است همچنين 
آنها درباره ارزش ها و بايد و نبايدها گفتند: هر بايد و نبايدی که 
در محدوده ارتباط انسان با خدا مطرح می شود، مربوط به دين 
است و علم با آن تعارضی ندارد، اّما اگر بايدها و نبايدها مربوط به 
زندگی اجتماعی انسان باشد، دين نبايد دخالت کند. به عنوان مثال، 
مجازاتهايی که در دين برای مجرمان در نظر گرفته شده است، قابل 
قبول نيست؛ چون مجازات با کرامت انسانی سازگار نيست. هر 

مجرمی بيمار است و بيمار را بايد مداوا کرد، نه مجازات.

ب( انگیزه های مغرضانه 

گاه انگيزه های مغرضانه ای بود که از سوی کسانی مطرح می شد 
که دين را سّد راه رسيدن به مطامع و منافع خود می ديدند. از 
جمله آنها گردانندگان حکومتها بودند که برای دستيابی هر چه 
بيشتر به منافع شخصی خود، نغمه جدايی دين از سياست را 
سرمی دادند. از سوی ديگر نيز، دانشمندانی که دين را در تعارض 
با يافته های علمی خود می پنداشتند، با آنها همنوا شدند و در 
نتيجه، انديشه سکوالريزم تقويت شد. نکته قابل توجه اين است 
که سکوالريزم در سير تاريخی خود در دنيای غرب، به دو 

درجه ضعيف و شديد تقسيم گشته است. 
به عبارت ديگر دو مرحله تاريخی را طی کرده، که در آن 
از شکل ضعيف به شکل شديد و افراطی تبديل شده است: 
مرحله اّول سکوالريزم مربوط به دوران »رفورميسم« و نهضت 
اصالح دينی است. در اين دوران، جريان »پروتستانيسم« به 
انگيزه اصالح دين به وجود آمد. سکوالريزم در اين شکل، 
نافی دين نيست، بلکه دين را منحصر در امور فردی نموده، 

آن را از مسائل اجتماعی دور می سازد. 
اّما در مرحله بعد، اين جريان به »رنسانس« که دوره دوری از 
دين است، منجر شد و انديشه سکوالريزم به شکل افراطی آن 
مطرح گشت. در اين مرحله، اين اعتقاد رواج يافت که بايد 
از ماورای طبيعت صرف نظر کرد و در زندگی زمينی متمرکز 
شد و به جای خدا، انسان را مطرح نمود. اساس رنسانس 
بر »اومانيسم« )انسان مداری( متمرکز است. محور همه چيز 
انسان است؛ از معرفت و شناخت گرفته تا ارزش ها، اخالق، 

سياست، حقوق و حکومت.
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قانونگذاری  حّق  »سكوالریزم«، 
واگذار  خدا  غیر  به  را  حاكمّیت  و 

می كند، اّما بینش توحیدی می گوید: 
مالكّیت و حاكمّیِت حقیقی و اصلی 
از آن خداست؛ و بدون اذن او هیچ 

انسانی حّق ندارد بر دیگری حكم 
براند.

5. اسالم و سكوالریزم

الف( تنافی سكوالریزم با اندیشه ربوبیت تشریعی الهی

غير خدا  به  را  و حاکميّت  قانونگذاری  حّق  »سکوالريزم«، 
و  مالکيّت  می گويد:  توحيدی  بينش  اّما  می کند،  واگذار 
حاکميِّت حقيقی و اصلی از آن خداست؛ و بدون اذن او هيچ 
انسانی حّق ندارد بر ديگری حکم براند. انديشه سکوالريزم 
مبتنی بر اختصاص دين به رابطه فردی انسان با خداست ولی 
وقتی ضرورت دين به عنوان مجموعه ای مشتمل بر قوانين 
شود،  اثبات  انسان  معنوی  و  ماّدی  سعادت  برای  اجتماعی 
گرايش سکوالريزم باطل می گردد. در اينجا، به بررسی اين 

مسأله از ديدگاه اسالم می پردازيم. 
بر اساس بينش توحيدی و اسالمی، قانون گذاران و مسئولين 
خدا  سوی  از  گونه ای  به   بايد  قانون،  مجريان  و  قضايی 

مأذون باشند، در غير اين صورت حّق تصّدی 
برای  اسالم  ندارند.  را  مذکور  امات  مق؛ 
چه  و  فردی  چه  انسانی،  شؤون  همه 
اجتماعی، قوانين و مقرراتی دارد و در 

بردارنده احکام حقوقی  نيز هست.
اگر کسی  که  دارد  تأکيد  مصباح  آيت اهلل 
برای خداوند ربوبيّت تشريعی قائل نباشد، 
فاقد است؛ زيرا  را  نخستين مرتبه اسالم 
بودن  مسلمان  برای  که  توحيد  نصاب 

ضرورت دارد، اعتقاد به توحيد در خالقيّت 
و ربوبيّت تکوينی و تشريعی است. ابليس با اين که 

خداوند را خالق و رّب تکوينی می دانست و به معاد هم اعتقاد 
داشت، از ديدگاه قرآن کافر است به دليل انکار ربوبيّت تشريعی 
الهی و سرپيچی از فرمان حق تعالی. در نظر مسلمانان هم ربوبيت 
تکوينی و هم ربوييت تشريعی منحصراً از آِن خداست. بنابر 
ربوبيت تشريعی الهی همه شؤون تدبير و اداره جامعه بايد به 

خدا انتساب يابد.
زمينه  در  »اسالم  می گردد:  روشن  بيان شد،  آنچه  به  توّجه  با 
مسائل اجتماعی  از کوچکترين آنها گرفته تا مسائل اجتماعی 
بين المللی  قانون دارد. بنابراين چگونه می تواند با سکوالريزم 
که مبتنی بر تفکيک دين از مسائل جّدی زندگی  چه سياسی و 
چه حقوقی، اجتماعی و خانوادگی  است سازگار باشد؟! يکی از 
داليل ترويج سکوالريزم در غرب اين بود که آنها می خواستند 
تعارضی بين خواسته های خدا و خواسته های مردم پديد نيايد. از 
اين روپنداشتند جای دين فقط کليساست، و دين حق دخالت در 

مسائل اجتماعی و حقوقی را ندارد. 
اّما در بينش اسالمی، باالترين ارزش اين است که انسان، تابع 
اراده خدا و بنده خالص او باشد و همه چيز را در اختيار او قرار 
دهد. پس بر اساس اين بينش مسلمان نمی تواند معتقد به آزادی 

مطلق در مسائل مهّم زندگی اش باشد.«
ايران  کنونی  نوشته ها و سخنرانی ها، شرايط  برخی  در  اخيراً، 
اسالمی به حکومت مسيحيّت در قرون وسطی تشبيه می شود 
و با در نظر گرفتن وجوهی چند برای اين شباهت چنين وانمود 
می گردد: همانگونه که حکومت بنام دين در جهان غرب پيامدهای 
ناهنجاری به دنبال داشت و عامل سرخوردگی و عقب افتادگی 
شد، در ايران امروز نيز چنين حالتی رخ نموده است و برای 
رهايی از آن، چاره ای جز پيمودن همان راهی که در آن س؛ امان 

صورت گرفت، وجود ندارد. 
آيت اهلل مصباح)ره( در اينباره می فرمايد: » نسخه ای که استکبار 
جهانی برای ما پيچيده است و از همان سال های نخستين بعد از 
پيروزی انقالب شروع به برنامه ريزی و اجرای آن نموده است، 
مخدوش جلوه دادن نظام اسالمی ما و يکسان انگاری آن با نظام 
کاتوليک(  کليسای  کليسا )خصوصاً  بوسيله  قرون وسطی که 
اداره می شد، می باشد. مطابق اين طرح اسالم بعنوان 
مانعی در برابر پيشرفت علم و دانش و صنعت و 
فنّ آوری معّرفی می گردد، همچنان که بعنوان 
ديدگاهی ناکارآمد و ناقص که نظام مبتنی 
بر آن توانايی حّل مشکالت جامعه و اداره 
آن را ندارد شناخته می شود و با برشمردن 
مؤلّفه هايی آن را دليل همسانی اين دو نظام  
يعنی نظام اسالمی و نظام حکومتی مسيحيّت  
قلمداد می کنند. تا از سويی تجارب مبارزاتی 
قرون وسطی با چنين نظامی را بهترين راه وانمود 
کنند و از سويی اّدعا کنند، آنچه برای آن نظام اتفاق افتاد، 

برای اين نظام هم خواهد افتاد.«

ب( پیشنهاد پروتستانتیسم برای جامعه ما

آيت اهلل مصباح)ره( درباره برمالسازی طرح برخی از روشنفکران 
می گويد: »واکنش جهان غرب برای مبارزه با آن نظام در گام اّول، 
نهضت اصالح دينی يا »پروتستانتيسم« بود، يعنی در بين خود 
کشيش ها و رجال دينی کسانی رفتار کليسای کاتوليک را تقبيح 
نموده و گفتند: اين شيوه، مسيحيّت واقعی نيست و ما بايد به 
مسيحيّت اصيل برگرديم و پيشنهاد کردند، بايد مذهب بگونه ای 
مطرح شود که در آن حکومت نباشد و به کار سياست نپردازد، 
و فقط وظيفه اش برقراری روابط بين خدا و فرد باشد و بدين 
ترتيب به مبارزه با روحانيت رسمی مسيحيّت پرداختند )اين در 
واقع آغاز فکر پروتستانتيسم است که مارتين لوتر ابتدا مطرح 
و بعد کالون و ديگران به صورت های مختلف دنبال کردند و 
فرقه های پروتستان بوجود آمد. به هرحال در نظام اسالمی ما نيز 
چنين القاء می شود که: خلط بين دين و سياست و قراردادن دين 
بعنوان اساس حکومت فرجامی نيک تر از آنچه برای کليسای 
کاتوليک واقع شد، نخواهد داشت و شکستی عظيم برای اسالم 
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به وجود خواهد آورد. 
پس همان بهتر که برای نجات دين حساب آن را از سياست جدا 
کنيم. از طرفی ورود در سياست قداست روحانيّت و متدينين را 
می شکند چراکه اوال: سياست دغل بازی های خاص خود را دارد، 
و ثانياً: با دخالت اين گروه چه بسا نابس؛ امانی ها و نارسائی هايی 
بوجود آيد که پيامدهای منفی آن دامنگيرشان شود و حرمت 
روحانيّت در جامعه را زايل گرداند، پس خوب تر آن که اينها 
فقط به رابطه با خدا و موعظه مردم بپردازند و کارهای سياسی را 

به اهلش واگذارند.«1

ج( حاشیه ای بودن دین، روح حاکم بر سکوالریسم

ايشان در يک سخنرانی با عنوان رابطه دين و فرهنگ راجع به 
سکوالريسم می فرمايند: »جامعه شناسان معموال دين را هم يک 
مقوله فرهنگی تلقی می کنند. ايشان با خود انديشيده اند که دين 
را در کدام مجموعه قرار دهيم؟  باالخره ايشان از همان باب 
که عرض کردم، اموری که در اين مجموعه ها جای نمی گيرند 
جمع می کنند و نام آن را مسائل فرهنگی می گذارند و دين را 
هم جزء حاشيه ای از مسائل فرهنگی مطرح می کنند! ...بسياری از 
دانشمندان بسيار مطرح در دنيا معتقدند که اصالً  دين برای حيات 
بشر لزومی ندارد و دين جزء آداب و رسومی است که يکی از 
مسائل فرهنگی است... ايشان معتقدند اصاًل دين هيچ ضرورتی 
برای زندگی انسان ندارد! چنين کسانی درباره اعتقادات و مبانی 

دينی يا شک دارند يا اساسا منکر آن هستند. 
در ميان قشرهای فرهنگی و فرهيخته ما هم افرادی هستند که در 
عمق دل آنها اين اعتقاد وجود دارد که اعتقادات راجع به ماورای  
محسوسات مانند خدا، فرشتگان و قيامت، شبيه شعر هستند و 
واقعيتی ندارند!... به هرحال، در ميان مجموعه چند ميلياردی 
انسان ها ميليون ها نفر چنين اعتقادی در عمق دل خويش دارند که 
دين مثل اشعار است و در ميان آن الفاظ قشنگی مانند فرشتگان 
و ... وجود دارد، وگرنه زندگی همين است که بايد خورد و 
خوابيد و اگر سخن از دين می شود تنها به اين علت است که 
مردم زندگی اجتماعی بهتری داشته باشند و از انجام تخلفات، بيم 

داشته باشند و مقررات را رعايت کنند.«

د( سکوالریسم تهدیدکننده آینده انقالب

آيت اهلل مصباح طی سخنرانی در ديدار با جمعی از فرماندهان 
نيروی انتظامی سراسر کشور در موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی)ره( بيان کردند: » اين کشور جمهوری اسالمی است 
و بر اساس قانون، مصوبات مجلس برای تاييد تطبيق با شرع و 
اسالم بايد به شورای نگهبان ارجاع داده شود، ولی در عمل به 

1. رك: مصباح يزدی محمد تقی، نظری گذرا به نظريه واليت فقيه انتشارت موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( و مصباح يزدی محمد تقی،پرسشها و پاسخها 

)ج1-5(،انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(.

نگاه اسالم نسبت به مباحث مختلف از جمله معامالت مالی 
توجه نمی شود.

درستی شکل  به  دينی  مباحث  در خصوص  نگاه ها  متأسفانه 
نگرفته است مثال با توجه به اين که واليت فقيه در قرآن و روايت 
ريشه دارد ولی هنوز برخی از افراد نسبت به جايگاه واليت فقيه 
غافل بوده و با تفکر سکوالريستی برای رسيدن به منافع خود 
تالش می کنند. قرآن کريم در داستان های برخی از پيامبران الهی 
به انسان ها هشدار داده است که دين را از معادالت زندگی خود 
حذف نکنند ولی برخی از سکوالرها، آموزه های دينی در امور 

مختلف مادی را حذف می کنند.« 
ايشان همچنين با تأکيد بر اينکه يکی از مهمترين مشکالت دنيای 
امروز، جدايی دين از حوزه زندگی اجتماعی)سکوالريسم( است، 
بيان داشت: »تفکر سکوالريسم، آينده انقالب و اسالم را در سطح 
جهان تهديد می کند،اگر نظام اسالمی در ايران به شکست برسد 

در جاهای ديگر به نتيجه نمی رسد!«2

2. خبرگزاری حوزه، 15 آذر 1395، کد خبر: 401238.



فصل سوم

 اسالم، خشونت و دموکراسی
نویسنده:  محمد مهدی کریم پور

طلبه سطح چهار و دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی
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از  يکی  عنوان  به  يزدی)ره(  مصباح  آيت اهلل  انديشه های 
در  معاصر،  سياسی  فقه  فيلسوفان  و  مجتهدان  برجسته ترين 
طول عمر با برکت ايشان مورد تهمت ها و هجمه های رسانه ای 
شديدی از سوی برخی جريانات فکری و سياسی قرار گرفته 
است. از مهم ترين اين هجمه ها، معرفی ايشان به عنوان »تئوريسين 
نافی حقوق شهروندان و آزادی های مدنی مردم  خشونت« و 
است. نقدی که برخواسته از عدم آگاهی دقيق با انديشه ها و سيره 
عملی ايشان است. اين اتهامات و نقدها حتی بعد از رحلت ايشان 
نيز ادامه داشته است: »مرحوم آيت اهلل مصباح يزدی)ره( در پاره ای 
از ديدگاه ها و نظرات خود ـ که حتما احتمال خطا در آنها راه 
داشته و نمی توانسته به عنوان معرفت و اسالم ناب قلمداد شود 
ـ آن چنان راسخ و صاحب حق می کرد که به خود اجازه می داد 
بعضا مخالفان خود را به جهل و کفر و فسق و خيانت و ارتداد 
و ...متهم کند و چهره ای خشن و مهاجم از خويش در طيفی از 

افکار عمومی و نخبگان ترسيم کند.«1
؛ اما واقعيت مواضع فرهنگی آيت اهلل مصباح)ره( در ورای 
اين هجمه های رسانه ای چه بود؟ و ايشان از چه انديشه ای 
و  »آزادی«  دوگانه  در  را  خود  ايشان  آيا  می کرد؟  دفاع 
»خشونت« قرار داده و مدافع خشونت بود يا از راه سومی 
در اين ميان سخن می گفت که با مبانی ليبراليستی و مبتنی 
بر غرب گرايی خيلی ها سر ناسازگاری داشته و اين موجب 

اتهام »راديکاليسم« به ايشان شده است؟ 

و  »تساهل  مردم،  حقوق  و  »آزادی«  مورد  در  انديشه ايشان 
توجه  مورد  همه  اين  که  چيست؟  »دموکراسی«  تسامح«، 
گرفته  قرار  فراوان  تقطيعات  با  همراه  غيرمنصفانه  نقادانه 
در  که  کردند  طرح  را  نادری  و  شاذ  نظر  ايشان  آيا  است؟ 
مبانی  ادامه همان  در  يا  نداشته است؟  انديشه شيعی سابقه 
انديشه ای امام خمينی)ره( قدم بر داشته اند؟ مجموعه انديشه 
آيت اهلل مصباح در زمينه تساهل و تسامح و آزادی و بحث 

1. يادداشت مهدی نصيری در پی رحلت آيت اهلل مصباح يزدی..

مهم جايگاه مردم و دموکراسی را در دو بخش طور خالصه 
می توان بازگو کرد:

1. دین اسالم و تساهل و تسامح 

مجموع ابحاث ايشان در اين بحث را به صورت اجمالی در 
سه بخش ارائه می کنيم:

الف( شناسایی هدف از تفسیرهای لیبرالیستی از آزادی و 
ضرورت مقابله با این تفسیرها

ترويج  از  گروه ها  اين  اهداف  به  زمينه،  اين  در  ايشان 
ارزشمندی آزادی به نحو مطلق و ضد ارزش بودن خشونت 
اين که، بخصوص طی چند سال  از  اشاره می کنند: »هدف 
به عنوان ضّد ارزش مطلق مطرح  اخير، مسأله خشونت را 
به  را  نرمش  و  مدارا  تساهل،  تسامح،  مقابل،  در  و  می کنند 
تبليغات  اين  چنان  و  می کنند  مطرح  مطلق  ارزش  عنوان 
مجاّلت  و  مطبوعات  رسانه ها،  در  حساب شده  و  گسترده 
از خواص فريب خوردند و  انجام می گيرد که حتّی برخی 
به دام توطئه های فرهنگی دشمن افتادند، چيزی جز گرفتن 
غيرت و تعّصب دينی از مردم مسلمان نيست، تا در موقع 

الزم به دفاع از اسالم و انقالب برنخيزند. 
شاهد آن، حوادثی بود که اخيراً ُرخ داد و هنوز حقايق زيادی 
فاش نگشته است که تدريجًا آشکار خواهد شد. اينجا بود 
که بنده، بر حسب تشخيص خودم، احساس کردم که خطر 
نظام  براندازی  و  نظامی  توطئه  مقدمه  که  عظيمی  فرهنگی 
است، ما را تهديد می کند و به صحنه آمدم و تصميم گرفتم 
نقشه های  و  گويم  پاسخ  دشمنان  القائات  و  شبهات  به  که 
و  سازم  هشيار  را  مردم  و  سازم  مال  بر  را  آنان  فرهنگی 
عافيت طلبان و کسانی را که در اثر تبليغات دشمن به خواب 
غفلت رفته اند، بيدار گردانم و الاقل با ايجاد ترديد و شک در 
باورها و انديشه های کاذبی که تحت تأثير تبليغات فرهنگی 
آنها را متوجه خطر عظيمی بکنم که  غرب کسب کرده اند، 
کيان فرهنگ و دين آنها را تهديد می کند و با ايراد شوك به 
آنان تحت  باعث گردم که کمتر  جامعه و طرح پرسشهايی 

تأثير آن تبليغات دشمنان قرار گيرند.«2
انقالب  از  ابزارهای فرهنگی که در دو دهه پس  »از جمله 
ـ بخصوص در دو، سه سال اخير ـ از آن استفاده می کنند، 
مفاهيمی از قبيل تساهل و تسامح و مداراست و آنها را به 
و  قاطعيّت  مقابل،  در  ارزش مطلق مطرح می کنند و  عنوان 

خشونت را مطلقًا محکوم می کنند. 
دليل اين رويکرد اين است که آنان دريافته اند که آنچه ضامن 
بخصوص  و  مردم  و عالقه  است عشق  اسالمی  نظام  بقای 
که  آنجا  تا  است؛  رهبری  و  اسالم  به  بسيجيان  و  جوانان 

2. نظريه سياسی اسالم، ج 2، ص 231.
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خون  قيمت  به  که  ـ  ارزش ها  اين  از  دفاع  برای  حاضرند 
خطر  به  را  خود  جان  ـ  آمده  دست  به  شهيد  هزار  صدها 
افکنند. آنان با تبليغات و استفاده از ابزارهای فرهنگی تالش 
می کنند که شجاعت، ايثار، شهامت و نيروی معنوی غيرت و 
تعّصب دينی را از مردم بگيرند. از اين رو، انواع خشونت های 
منفی و غير انسانی و ظالمانه ای را که در دنيا انجام گرفته 
است و نتايج شوم و دردناکی به بار آورده، به ُرخ مردم ما 
می کشند، تا به آنها چنين القاء کنند که خشونت چنين آثار بد 
و زشتی را دارد؛ پس خشونت مطلقًا محکوم و مذموم است. 
بر  مرگ  شعار  بزند،  حرف  تندی  به  کسی  اگر  حتّی  يعنی 
آمريکا سر دهد و يا اگر الزم شد در برابر آشوبگران بايستد 
و آنان را سر جای خود بنشاند، رفتارش خشونت است و 
محکوم و مذموم می باشد.«1 »تأسف و تأثر باالتر اين است 
که عده ای چنين مطالب و طرز تفکری را به نام دين ترويج 
می کنند و می گويند اصال اينها متن اسالم و صريح خود قرآن 

و روايات اسالمی است. 
إِْکَراَه فِی  اَل  قبيل:  از  به آيات و رواياتی  اين رابطه  آنان در 
يِن مِْن َحَرج، اَل تَُکْن َعبَْد َغيِْرَك  يِن، َما َجَعَل َعَليُْکْم فِی الدِّ الدِّ
ٌر لَْسَت َعَليْهِْم بُِمَصيِْطر  ُ ُحّراً، إِنََّما أَنَْت ُمَذکِّ َو َقْد َجَعَلَک اهللَّ
اميرالمؤمنين  اين کالم  را در  اينان »حريت«  استناد می کنند. 
ُ ُحرا، به  عليه السالم که: اَل تَُکْن َعبَْد َغيِْرَك َو َقْد َجَعَلَک اهللَّ
معنای همين آزادی ولنگاری و بی بندوباری و پای بند نبودن 

به ارزش ها تفسير می کنند.«2
قبال  در  مسلمان  که  است  اين  اسالمی  اصيل  »فرهنگ 
تضعيف ارزش ها و توهين به مقدسات دينی و رواج منکرات 
از  نهی  دارد  »وظيفه«  و  کند  معروف  به  امر  دارد  »تکليف« 
و  تساهل  فرهنگ  مرّوجان  ننشيند.  ساکت  و  نمايد  منکر 
تسامح می گويند اوال در عصر پست مدرنيسم ديگر سخن 
انسان  اصوال  ثانيًا  و  است،  غلط  گفتن  وظيفه  و  تکليف  از 
نبايد نسبت به مسايلی که پيرامون او رخ می دهد زياد سخت 

بگيرد، متعصبانه برخورد کند. 
رويه درست اين است که انسان کوتاه بيايد و با روحيه ای 
رفتاری  و  فکر  هر  و  کس  همه  و  چيز  همه  با  بزرگوارانه 
فکر  مثل شما  باالخره در يک جامعه همه که  روبرو شود. 
َمنِشی  و  روش  و  عقيده  خودش  برای  کس  هر  نمی کنند. 
دارد. اگر بخواهيم زندگی خوب و راحتی داشته باشيم بايد 
يکديگر را »تحّمل« کنيم و »تولرانس« داشته باشيم. اگر کسی 
نعوذ باهلل خواست به خدا و پيامبر هم فحش و ناسزا بگويد 
مهم نيست؛ او به پيامبر ناسزا می گويد، شما هم برای پيامبر 
صلوات بفرستيد! يک عده می خواهند کاباره و مراکز فساد و 

1. محمد تقی مصباح يزدی، نظريه سياسی اسالم، ج 1 ص 228.

2. محمد تقی مصباح يزدی، نظريه حقوقی اسالم،ج 1، ص 322.

فحشا داشته باشند، مهم نيست؛ شما هم برويد مسجد درست 
کنيد و جلسه دعای کميل و زيارت عاشورا ترتيب دهيد.«3

»عّده ای در پرتو نفی مطلق خشونت، هر حرکتی را که در دفاع 
از اسالم و ارزش های اسالمی انجام می گيرد، خشونت آميز 
و نامطلوب قلمداد می کنند و آن را محکوم می کنند. عّده ای 
اصل جهاد را زير سؤال بردند و آن را خشونت آميز معّرفی 
کردند و يکی از آنها در سخنرانی خود در دانشگاه تهران و 
در دهه عاشورا گفت: کشته شدن سيدالشهداء عليه السالم 
عکس العمل خشونتی بود که پيغمبر اکرم (صلی اهلل عليه وآله 
) در جنگ بدر انجام داد!  يعنی آن شخص، جهاد اسالمی و 
جنگ ها و غزوات پيامبر اکرم را محکوم می کند و می گويد 
وقتی پيامبر مشرکان را می کشد، فرزندان آنان نيز می آيند و 

فرزندان پيامبر را می کشند. 
اگر پيامبر آنها را نکشته بود، فرزندانشان فرزندان پيامبر را 
را  پيامبر  و  اسالم  و  تبرئه  را  يزيديان  او  بواقع،  نمی کشتند! 
محکوم می کند. آن وقت نه تنها کسی دم بر نمی آورد که آن 
سخن توهين به پيامبر اکرم و تحريف شخصيت امام حسين 
برخی  بلکه  است،  دين  انکار ضروريّات  و  کربال  و جريان 
در روزنامه های خود سخنرانی او را چاپ می کنند و با تيتر 
بزرگ از آن تبليغ می کنند! متأّسفانه، مسؤولين در برابر اين 

رسوايی ها حّساسيّتی نشان نمی دهند.«4

ب( معرفی دیدگاه اسالم در زمینه آزادی و خشونت و نقِد 
دیدگاه مطلق بودِن ارزشمندی آزادی

ايشان در اين زمينه، مواردی که در دين دستور به برخورد 
محترمانه و ضرورت شنيدن حرف گروه های مختلف شده 
بر  مبتنی  دستورهای  آن  در  که  مواردی  طرفی  از  و  است 
تعبير  به  را معرفی می کنند.  برخورد و خشونت شده است 
ديگر در دين اسالم بين عرصه ها و شرايط مختلف تفکيک 
و  احترام  به ضرورت  حکم  موارد  برخی  در  و  است  شده 
گفتگو شده و در برخی موارد حکم به برخورد و خشونت 
است: »اگر کسی قصد توطئه و ضربه زدن نداشت حتی اگر 
و  شبهه  اسالم  احکام  و  ضروريّات  و  دين  اصل  به  نسبت 
و  احترام  کمال  با  بايد  و  کند  مطرح  می تواند  دارد،  سؤال 
با  او به سخنانش گوش داد و  رعايت حيثيت و شخصيت 

استدالل و منطق به او پاسخ گفت. 
چرا که اسالم دين منطق و متّکی بر استدالل و برهان است 
و در هر شرايطی از مسلمانان و علماء می خواهد که با کمال 
متانت، بردباری، سعه صدر و با استفاده از منطق قوی و با 
پاسخ  سؤاالت  و  شبهات  به  الهی  و  عقلی  براهين  بر  تکيه 
گويند و حقانيّت اسالم را به اثبات برسانند. از اين رو، قرآن 

3. همان، ص 324.
4. نظريه سياسی اسالم، ج 2، ص 231.
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ميان  از  فردی  نبرد،  اگر در هنگامه  فرمان می دهد که حتّی 
آمد  مسلمانان  نزد  و  برافراشت  سفيد  پرچمی  دشمن  سپاه 
تا در حقانيّت اسالم تحقيق کند و پرسش خويش را مطرح 
سازد، بايد مسلمانان او را در حفاظت و اسکورت خويش 
قرار دهند که کسی به او صدمه نزند و با رأفت و مهربانی 
با ارائه دليل و حّجت و برهان،  سخنانش را گوش کنند و 
را  او  اسکورت  با  باز  آن  از  پس  بشناسانند؛  او  به  را  حق 
باز  به جای اول خويش هرچند در ميان سپاه دشمن باشد 

گردانند.1
پرسش  و  تحقيق  برای  که  کسی  اگر  حتّی  می فرمايد  قرآن 
آمده، اسالم را نپذيرفت و مسلمان نشد، باز با اسکورت او 
را به محل امن خود بازگردانيد و نبايد کسی متعرض او شود. 
اگر کسی از روی عناد و توطئه برای براندازی نظام اسالمی 
شبهه افکنی کند و در عقايد، اصول و ارزش هايی که مردم 
مسلمان سخت بدان پايبند هستند، تشکيک ايجاد کند، بايد با 
او برخورد شود و حساب او با کسی که سؤال و شبهه دارد و 
صادقانه می خواهد شبهه و سؤال خود را مطرح کند و پاسخ 
دريافت کند، متفاوت است. اسالم برای طرح سؤال و بحث 
علمی، گرچه در مورد ضروری ترين اصول و معارف اساسی 

اسالم باشد، جايگاه و ارزشی خاص قائل است. 
آن  مانع  و  نمی گيرد  را  سؤال کردن  جلوی  هيچ گاه  اسالم 
به  پاسخ  برای  که  نمی شود،  پرسش  مانع  تنها  نه  نمی شود. 
سؤال و رفع شبهه تا آن حد اهميت قايل شده که حتی اگر 
کسی از دشمنان اسالم در ميان معرکه جنگ و آتش و خون 
گفت، من در مورد حقانيت و حقيقت دين شما سؤال دارم، 
بتواند  او فراهم آوريد که  برای  اسالم دستور داده شرايطی 

بيايد و پاسخش را بگيرد.
 اما نکته ای که بايد در اين رابطه به آن توجه داشت اين است 
که »هر سخن جايی و هر نکته مقامی دارد«. سؤال و پرسش 
محترم است؛ ؛ اما بايد در چارچوب همان نظام ارزشی کلی 
اسالم قرار گيرد؛ يعنی نحوه و شرايط طرح سؤال به گونه ای 
نباشد که موجب ضرر به ديگران و بازداشتن آنان از کمال 
نهايی و انحراف از مسير کمال باشد. سؤال و شبهه علمِی 
در  مثال  که  اين  نه  در محل خودش طرح شود،  بايد  دينی 
جمع بچه های مدرسه يا هر جمع ديگری که با مبانی اسالم 
و بحث های فلسفی و کالمی آشنا نيستند طرح شبهه شود. 
اگر کسی سؤال دارد، سؤالش را در محافل علمی و در جمع 
نظير  علمی  مجامع  و  علميه  حوزه  در  مربوط،  متخصصان 
آن طرح کند و هيچ مشکلی هم ندارد. طرح سؤال، درست 

ِ ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُه ذلَِک  1. َو إِْن أََحٌد مَِن الُْمْشرِکِيَن اْستََجاَرَك َفأَِجْرُه َحتَّی يَْسَمَع َکاَلَم اهللَّ
بِأَنَُّهْم َقْوٌم الَ يَْعَلُموَن ] و اگر يکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا 
سخن خدا را بشنود )و در آن بينديشد(؛ سپس او را به محل امنش برسان، زيرا آنها 

گروهی ناآگاه اند.[

نظير ترتيب دادن مسابقه کشتی بين دو پهلوان است. مسابقه 
کشتی و زورآزمايی بدنی اشکال ندارد؛ اما به شرط اين که 
در شرايط مساوی باشد. اگر يک نوجوان سبک وزن را که 
تازه پا به عرصه کشتی گذاشته با پهلوان و قهرمان اول کشتی 
در سنگين وزن رودرروی هم قرار دهند نتيجه کشتی از قبل 
معلوم است! کشتی و مبارزه علمی و دست و پنجه نرم کردن 
در مباحث دينی نيز هيچ اشکالی ندارد، ؛ اما به شرط اين که 
با رعايت شرايط و ضوابط خاص خودش باشد؛ اگر اين گونه 
شد، نه تنها ضرر ندارد که زمينه رشد و استحکام مبانی و 
و  شرايط  کسی  اگر  اما  می کند؛  فراهم  نيز  را  دينی  معارف 
ضوابط را رعايت نکرد و پرسش را به گونه ای طرح نمود که 
موجب فساد عقيده و گمراهی ديگران می شود، بايد جلوی 
مضر  کاالی  هر  توزيع  جلوی  که  همان گونه  گرفت؛  را  او 

ديگری گرفته می شود. 
آيا در مسايل پزشکی به بهانه اين که آزادی است، می شود هر 
ميکروبی را در سطح کوچه و خيابان پخش کرد؟! در حالی 
که آوردن همين ميکروب در آزمايشگاه و نزد متخصصان، 
محذوری  و  مشکل  هيچ  آن  روی  تحقيق  و  مطالعه  برای 

ندارد. نه تنها مشکلی ندارد، که بسيار هم مفيد است.«2
اما در مورد مواردی که در اسالم دستور به مقابله و خشونت 
شده است که در موارد ضرورت است و اين موارد در فقه و 
انديشه اسالمی مشخص است و در حقيقت برای جلوگيری 
از خشونت های بعدی است، می توان به موارد زير اشاره کرد:
دوران  به  مخصوص  که  است  ابتدايی  جهاد  مورد  »يک 
در  بخواهيم  نداريم  موردی  ما  االن  و  است  معصومين 
اين  خود  خب،  کنيم.  مطرح  را  ابتدايی  جهاد  جامعه مان 
نصيحت  و  هدايت  و  ارشاد  با  بايد  اول  هم  ابتدايی  جهاد 
لشکرکشی  اول  ابتدايی  جهاد  در  که  نيست  اينجور  باشد. 
کنند و بگويند که يا مسلمان بشو يا تو را می کشيم؛ آن طور 
يا شعارهايشان مطرح  تواريخ شان  از  که غربی ها در بعضی 
می کنند. مورد دوم جنگ دفاعی و جهاد دفاعی است که اگر 
دشمنی به کشور اسالمی حمله کند، حمله فيزيکی به مرزهای 
جغرافيايی اسالم، و اموال و نفوس مسلمان ها به خطر بيفتد، 
جهاد  دسته جمعی  که  است  واجب  مسلمان ها  دفاع،  برای 
در  ارزش های خاصی  باز  اين جنگ ها،  در همه  البته  کنند. 
جنگ در قوانين اسالم مطرح شده است. مثاًل آب را مسموم 
نکنند، درخت ها را نبرند، مزارعشان را نسوزانند، به پيرمردها 
و پيرزن ها و کسانی که بی طرف هستند در جنگ لطمه نزنند 
و ويرانی به بار نياورند. اين ها ارزش های اخالقی است که از 
نظر اسالم مطرح شده ولی به هر حال جنگ، جنگ است. در 
جنگ نان و حلوا پخش نمی کنند، آدم کشتن است و شمشير 

2. نظريه حقوقی اسالم، ج 1، ص 352.
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و نيزه، يا امروز موشک و بمب و اين چيزها. قسم سوم نوع 
ديگری از جهاد هست که در اصطالح فقهی به آن »قتال اهل 
بغی« می گويند، يعنی، جنگی که جنگ داخلی است. وقتی 
يک حکومت حق اسالمی تشکيل می شود و کسانی سر به 
شورش بردارند، بايد با آن ها جنگيد و سرکوب کرد. فرض 
اين است که حکومت حقی وجود دارد که کسانی در داخل 
می خواهند اين حکومت را سرنگون کنند. نمونه اش هم جنگ 
جمل، جنگ صفين و جنگ نهروان است که اميرالمومنين در 

مقابل مارقين و ناکثين و قاسطين انجام دادند. 
موارد ديگری هست که جنگ رسمی نيست ولی نوعی دفاع 
مثال  دفاع شخصی. من  از شخص است،  دفاع  است. يکی 
زدم و گفتم که شب آدم در خانه اش خوابيده،  يک وقت بلند 
می شود می بيند يک کسی با کلت باالی سرش ايستاده است. 
بتواند  و  باشد  داشته  اگر خودش سالح  کند؟  کار  اين چه 
دفاع  اگر  بکشد.  را  ولو طرف  کند  مبارزه  بايد  کند،  مبارزه 
بکشد.  را  طرف  می تواند  نباشد،  ميسر  اين  به  جز  خودش 
پليس  به  دسترسی  نه  هست،  دادگاه  به  دسترسی  نه  اينجا 
تجويز  اسالم  هست.  ديگری  قانون  به  دسترسی  نه  هست، 

می کند که از خودت دفاع کن.«1
تجويز  مردم  ناحيه  از  مواردی که خشونت حتّی  »از جمله 
شده است، آنجاست که مردم احساس کنند که کيان اسالمی 
گرفته  شکل  اسالمی  نظام  عليه  توطئه ای  و  است  خطر  در 
است و دولت اسالمی به تنهايی قادر به دفاع از نظام اسالمی 
نيست. چون وقتی دولت اسالمی پی برد که توطئه ای عليه 
نظام شکل گرفته، وظيفه دارد که خود اقدام کند، حال اگر 
اقدام دولت کافی نبود، مردم موّظف اند که به کمک دولت 
معنای  کنند.  دفاع  نظام  و  اسالم  کيان  از  و  بشتابند  اسالمی 
سخن ما اين نيست که در همه جا بايد دست به خشونت 
زد. بنده تئوريسين خشونت نيستم، بلکه معتقدم که رحمت 
به هنگام ضرورت و اضطرار  تنها  و مهربانی اصل است و 
وقتی  که  است  اين  من  سخن  زد.  خشونت  به  دست  بايد 
دولت اسالمی وجود دارد، بايد بر طبق رأی دادگاه و مقامات 
دست  از  کار  اگر  اما  شود؛  عمل  اسالمی  دولت  ذی صالح 
دولت اسالمی خارج شد و برای حفظ اسالم و نظام راهی 

جز قيام خشونت آميز مردمی نبود، خشونت واجب است.«2
»دفاع از مقدسات دين در صورتی که تشکيل دادگاه ممکن 
مردم  از طرف  اعمال خشونت  ديگر جواز  موارد  از  نباشد 
است که قيد مهم اطاعت از حکومت در اين مورد خيلی مهم 
است. کسی  که  اهانت  به  مقدسات  اسالم  کرده، مهدورالدم  
محاکمه اش   هم   دادگاهی   هيچ   در  را  رشدی   سلمان   است. 

1. مصاحبه با روزنامه »کيهان« - 14 شهريور 1378.
2. نظريه سياسی اسالم، ج 2، ص 255.

نکردند. فتواست  و برای  کسی  که  ثابت  شد او عليه  مقدسات  
اسالمی  توهين  کرده، خونش  هدر است. 

هم   زمان   اين   علمای   فتوای   فقط   نيست.  بنده   فتوای   اين  
نيست. همة  فقهای  اسالم  از شيعه  و سنی، بر اين  فتوا اتفاق  
دارند. اختالف  بين  شيعه  و سنی  در اين  است  که  فقط  توهين  
نسبت   يا  دارد  را  مجازات   اين   اسالم،  پيغمبر  شخص   به  
ثابت  است؟  اين  حکم   اطهار هم   ائمه   و  مقدسات   به  ساير 
به   توهين   مثل   اطهار)ع(،  ائمه   به   توهين   که   می گويد  شيعه  
پيغمبر اکرم)ص( است  و آنها فقط  در مورد پيامبر اکرم)ص( 
می گويند پس  اين  فتوای  من  نيست. اتفاق  شيعه  و سنی  است. 
البته  اگر ولی  فقيه، نهی  کند و بگويد به  تشخيص  خودتان  
تشخيص   به   هرکس   نمی داند  مصلحت   يعنی   نکنيد،  عمل  
خودش  عمل  کند، از باب  اطاعت  ولی  فقيه، نبايد هر کسی  
به  تشخيص  خودش  عمل  کند؛ اما فتوای  کلی، همان  است. 
همين طور که  در ساير مسائل  هر کسی  بايد مصداق  تشخيص  
را هم   البته  خودش   و  بدهد  بايد تشخيص   اينجا هم   بدهد 
آماده  کند که  اگر نتوانست  فردا در دادگاه  ثابت  کند، گردنش  

را در حکومت  اسالمی  بجرم  قتل  می زنند. 
 اما وقتی  ولی  فقيه  می گويد که  بدون  حکم  دادگاه، اين  کار را 
نکنيد، اطاعت  ولی  فقيه، مقدم  بر آن  است. مثل  اينکه  در همه  
احکام، اطاعت  ولی  فقيه، حاکم  بر احکام  اوليه  است  يعنی  
تشخيص   طبق   کس   هر  نيست   جائز  ديگر  شرائط،  اين   در 
خودش  کسی  را مهدورالدم  دانست، مجازات  کند بلکه  بايد 
بدست  حکومت  اسالمی  انجام  شود.«3 با توجه به اين نکات 
است که تأکيد می کنيم آزادی به طور مطلق ممدوح نيست، 

چنان که خشونت هم به طور مطلق مذموم نيست.

2.طرح چند پرسش و پاسخ به آنها

الف( اصل در اسالم رحمت است یا غضب؟ 

»جواب اين است که خداوند هم دارای صفت رحمت است 
و هم دارای صفت غضب. هم »ارحم الّراحمين« است و هم 
»اشّد المعاقبين«؛ و از 114 سوره قرآن، 113 سوره با »بسم 
اهلّل الّرحمن الّرحيم«آغاز می گيرد که در آن دو عنوان از صفت 
رحمت خدا؛ يعنی، »رحمان« و »رحيم« آمده است. تنها يک 
سوره از قرآن با »بسم اهلل« آغاز نشده است اّما در سوره نمل 
دو بار عنوان »بسم اهلل« آمده است و عالوه بر طليعه سوره، 
در ميانه سوره نيز تکرار شده است؛ آنجا که ملکه سبا نامه 
الّرحيم«  الّرحمن  با »بسم اهلل  حضرت سليمان به خود را که 
آغاز شده است، بر قوم خود می خواند. به هر حال، در قرآن 
114 مرتبه عنوان »بسم اهلل الرحمن الّرحيم« تکرار شده که در 
آن دو صفت از رحمت الهی ذکر گرديده است؛ اما در کنار 

3. محمدتقی مصباح يزدی ، خشونت و تساهل،  کتاب نقد ،1379 شماره 14 و 15.
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معّرفی رحمت بی کران الهی، آياتی نيز ويژگی خشم و غضب 
خدا را معرفی می کنند؛ خدايی که ما به آن معتقديم فقط اهل 
خشم و غضب نيست. بلکه هم دارای رحمت است و هم 
او  بر غضب و خشم  او  بی ترديد رحمت  و  دارای غضب، 

برتری و چيرگی دارد.
البته رحمت خدا غضب او را نفی نمی کند، بلکه بر آن سبقت 
دارد و تا آنجا که حکمت و لطف و فضل الهی ايجاب کند، 
بود  بندگان مشمول رأفت و رحمت حضرت حق خواهند 
و خشم و غضب الهی ظاهر نمی گردد؛ مگر در هنگامی که 
ضرورت باشد خداوند عده ای را گرفتار خشم و غضب خود 
گرداند. از اين روست که می نگريم خداوند بر اقوامی چون 
قوم عاد، ثمود و لوطـ  که داستانشان در قران نيز آمده استـ  
غضب کرد و با فرود آوردن عذاب خويش بر آنها، نابودشان 
را  آنان  مکّرر  الهی  پيامبران  که  آن  با  آنان  که  چرا  ساخت. 
در  هدايت  مسير  که  اين  برای  و  کردند  هدايت  به  دعوت 
برابرشان آشکار و هويدا شود، معجزات و نشانه های الهی را 

نيز ارائه دادند.  
بنابراين، خدايی که در قرآن معرفی شده است، عبوس نيست، 
بلکه خدای رحمت و مهربانی است و تنها به هنگام ضرورت 
و جايی که حکمتش ايجاب کند، خشم و غضب خويش را 
بروز می دهد. پس در برابر اين سؤال که آيا اسالم مبتنی بر 
رحمت و مهربانی است و يا مبتنی بر سخت گيری و خشونت 
بنابراين  و  است  رحمت  اصل،  اسالم  در  می گوييم:  است؛ 
است که رحمت و رأفت حاکم گردد؛ اما در موارد خاّصی که 
قرآن نيز به آنها اشاره دارد، نبايد رحمت و رأفت نشان داد 
و آنجا بايد سخت گيری، شّدت عمل و خشونت نشان داد. 
خداوند نيز هم دارای صفت رحمت است و هم دارای خشم، 

غضب و انتقام.«1

دیگران  به  سلیقه  تحمیل  شریعت  از  تفسیر  این  آیا  ب( 
نیست؟ 

اصال مگر دين هم امری سليقه ای است و حد و حدود آن 
و تفسير آن با سليقه افراد مشخص می شود؟ سليقه مربوط 
به شيوه ها و روش هايی است که انسان ها در زندگی عادی 
خود دارند؛ مثل سليقه ای که افراد در انتخاب جنس و رنگ 
نبايد سليقه خود را بر ديگران  اينجا کسی  لباس دارند، در 
ارتباط  در  فقط  نظر  کند. شعار مطلق نکردن رأی و  تحميل 
با مسائل فرعی و ظنّی دين صحيح است. در آنجا نيز نظر 
کسانی پذيرفته است که با پشتوانه و اندوخته فراوان علمی 
با  و  فقهی  و  دينی  مسائل  در  اجتهاد  و  دين  با  آشنايی  و 
استنباط  به  قبول  قابل  متد  و  اجتهادی  اتخاذ روش صحيح 
بيان می کنند؛  می پردازند و فتوا و رأی خود را استخراج و 

1. نظريه سياسی اسالم، ج 2 ص 302.

اما در اعتقادات، اصول و قطعيّات اسالم نبايد انسان سليقه و 
نظر خود را اعمال کند. 

سال   1400 که  است  صحيح  چيزی  همان  تنها  اينجا  در 
پيش پيامبر و سپس ائمه اطهار، صلوات اهلل عليهم اجمعين، 
فرموده اند و همه علما و فقها نيز بر آن اتفاق داشته اند و در 
باب قطعيّات اسالم هر قرائتی جز قرائت پيامبر و ائمه اطهار 
باطل است، و به هيچ وجه پذيرفتنی نيست که کسی بگويد 

من قرائت جديدی از دين دارم.«2

ج( آیا این تفسیر از شریعت با آیه ال اکراه فی الدین سازگار 
است؟ 

» در مسئله ال اکراه فی الدين دو احتمـال فرض می کنيم: اول 
ايـن که دين اکراه بردار نيست چـون قـوام دين به اعتقـاد 
قلـبی است اعتقـاد به خـدا و قيـامت و رفتـاری متناسب 
با آنها و طبق دسـتور خـدا؛ تا کسـی اعتقاد نداشـته باشد، 
دين ندارد. اعتقاد هم با اکراه پيدا نمی شود؛ پس دين اصـاًل 
نبايـد به پـذيرش  اکراه بردار نيست دوم اين که کسـی را 
دين وادار کرد. حـال سـؤال می کنيم که آيـا ابتـدائا کسـی 
را نمی توان به دين وا داشت يا نه در هيچ شـرايطی ما در 
دين هيچ الزام و اکراهی نمی توانيم داشـته باشيم اگر بگوييد 
عنوان  به  نـدارد  موردی حق  درهيچ   هيچ کس  ابد،  تا  که 
دين کسـی را به کاری ملزم کنـد، پس مسـئله جهاد و قتال 
چيست. اين جزء دين است يـا نه همـان قرآنی که ال اکراه 
فی الـدين گفته است، اين را هم گفته است اين همان قرآنی 

است که می گويد: قانلوهم حتی ال تکون فتنه . 
اين  به  کرد،  استناد  می شود  قرآن  جمله  آن  به  طور  چه 
که  نيست  اين  فی الـدين  اکراه  ال  آيه  معنای  نمی شود؟ پس 
در دين هيچ نوع اکراهی نيست زيرا سراسـر قرآن شـهادت 
می دهد که الزام هايی هست يعنی در عمل می شود کسانی را 
وادار به انجام کاری کرده اگر انجام ندادنـد تعقيبش کننـد. 
با  آيا اين اکراه نيست  ايديهما.(  السارقه فاقطعوا  )السارق و 
بريدن دست کسـی که دزدی کرده است وادارش می کنيد که 
دزدی را ترك کند. اکراه يعنی با تهديد کسی را وادار کنند که 
از اراده خود دست بردارد؛ مثال، تهديـد کردن دزد و زناکار به 
بريـدن دست و صـد تازيانه اينها در دين هست با کسانی که 
گسـتاخ هسـتند و می گوينـد اينها ربطی به دين ندارد، بلکه 
چيزهايی عادی بوده که در آن زمان گفته شده است و دين 
بايد از در ديگری وارد  انسان با خداست  فقط همان رابطه 
بحث شد. به هر حال آن قرآنی که می گويد: ال اکراه فی الدين 
احکام الزامیـ  که به يـک معنـا توأم با اکراه استـ  هم دارد. 
اينها خود دليل است بر اين که، معنای اول مطلوب است نه 
معنای دوم به هر حال اگر با آيات قرآن نتوانيم اسـتناد کنيم 

2. همان، ص 303
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سـنت و روايات متواتر بسـياری در زمينه های مختلف داريم 
پس اين آيه داللتی بر معنی دوم ندارد و اگر توهم شود که 
قطعيه و سـيره  يا سـنت  و  ديگر  آيات  دارد،  داللتی  چنين 
پيغمبر)ص( و ائمه اطهار )عليهم االسالم(  اثبات می کند که 

احتمال اول مورد نظر است.«1
حال قضاوت را با خواننده محترم وا می نهيم که آيا تفاوت 
نهادن ميان آزادی تفکر و ارزش نهادن برای آن و نفی توطئه ها 
ترويج  و  خشونت  تئوری  آنها  تلقی کردن  ارزش  ضد  و 
انسان ها  برای کرامت  قائل شدن  احترام  يا  راديکاليسم است 

و ارزش تفکر آن ها؟
تفاوت است.  ما معتقديم ميان آزادی تفکر و آزادی عقيده 
اگر اعتقادی بر مبنای تفکر باشد،  عقيده ای داشته باشيم که 
ريشه آن تفکر است، اسالم چنين عقيده ای را می پذيرد، غير 
از اين عقيده را اساسا قبول ندارد. آزادی اين عقيده آزادی 
فکر است؛ اما عقايدی که بر مبناهای وراثتی و تقليدی و از 

روی جهالت، به خاطر فکرنکردن و تسليم شدن در 
پيدا شده  انسان  در  فکر  مقابل عوامل ضد 

است، اينها را هرگز اسالم به نام آزادی 
عقيده نمی پذيرد. قرآن اسم آن چيزی را 
که اروپايی می گويد بشر را بايد در آن 
آزاد گذاشت، زنجير می گذارد؛ می گويد 
شکر اين را بکنيد که خدا به وسيله اين 
پيغمبر اين بارهای گران يعنی خرافه ها را 
از دوش شما برداشت، اين زنجيرهايی 
پای خودتان  به دست و  را که خودتان 

بسته بوديد برداشت. 
آيا آزادی فکر- که می گوييم بشر فکرش بايد آزاد باشد- 

شامل عقيده به اين معنا می شود؟ مغالطه ای  که در دنيای امروز 
وجود دارد در همين جاست. 

از يک طرف می گويند فکر و عقل بشر بايد آزاد باشد، و از طرف 
ديگر می گويند عقيده هم بايد آزاد باشد؛ بت پرست هم بايد در 
عقيده خودش آزاد باشد، گاوپرست هم بايد در عقيده خودش 
آزاد باشد، اژدهاپرست هم بايد در عقيده خودش آزاد باشد؛ 
هرکسی هر چه را که می پرستد، هر چيزی را به عنوان عقيده 
برای خودش انتخاب کرده بايد آزاد باشد، و حال آن که اين گونه 
عقايد ضد آزادی فکر است. همين عقايد است که دست و پای 
فکر را می بندد. آن وقت می آيند تعريف می کنند که بله انگلستان 
يک کشور صد در صد آزاد است، تمام ملل در آنجا آزادی دارند، 
بت پرست بخواهد بت پرستی کند دولت به او آزادی می دهد، 
گاوپرست هم بخواهد گاوپرستی کند چون آنجا مرکز آزادی 
است به او آزادی می دهند، حتی وسيله برايش فراهم می کنند، 

1. دين و آزادی صص 2۶-24.

معابد و معبودهای آنها را محترم می شمارند و می گويند بله، بشر 
عقيده ای دارد بايد آزاد باشد! خود اعالميه حقوق بشر همين 
اشتباه را کرده است. اساس فکر را اين قرار داده است که حيثيت 
انسانی محترم است، بشر از آن جهت که بشر است محترم است 
)ما هم قبول داريم( و چون بشر محترم است، پس هرچه را 
خودش برای خودش انتخاب کرده، هر عقيده ای که خودش 

برای خودش انتخاب کرده محترم است!
زنجير  خودش  برای  خودش  بشر  است  ممکن  عجبا! 
انتخاب کند و به دست و پای خود ببندد، ما چون بشر را 
محترم می شماريم و او را در اين کار آزاد بگذاريم؟! الزمه 
محترم شمردن بشر چيست؟ آيا اين است که ما بشر را در راه 
يا اين است که به او بگوييم  ترقی و تکامل هدايت کنيم؟ 
تو  احترام دارد،  انسانی  انسان هستی و هر  تو بشر و  چون 
اختيار داری، هرچه را که خودت برای خودت بپسندی من 
هم برای تو می پسندم و برايش احترام قائلم ولو آن را قبول 
ندارم و می دانم که دروغ و خرافه است و هزار عوارض 
بد دارد؛ اما چون تو خودت برای خودت انتخاب 
کرده ای من آن را قبول دارم؟! آن چيزی که 
خودش برای خودش انتخاب کرده زنجير 
است. او برای دست و پای فکر خودش 
زنجير انتخاب کرده، تو چطور اين زنجير 
را محترم می شماری؟! اين محترم شمردن 
تو اين زنجير را، بی احترامی به استعداد 
فکر  که  اوست  انسانی  حيثيت  و  انسانی 
بيا اين زنجير را از دست و  کردن باشد. تو 

پايش باز کن تا فکرش آزاد باشد.

3. جایگاه رأی مردم در اسالم

در حکومت  مردم  نقش  باب  در  يزدی)ره(  مصباح  آيت اهلل 
شبهات  و  ادله  و  مبانی  خويش  مختلف  کتب  در  اسالمی، 
مربوط با آن را طرح کرده اند. اين بيانات موجی از تخريب ها و 
اته؛ امات را به ايشان وارد ساخته که ايشان در ادامه تئوريسين 
خشونت، هيچ نقشی برای مردم قائل نبوده و از اين منظر، 
مخالف امام خمينی )ره( مشی نموده اند. در ادامه مهم ترين 
محورهای فرمايش ايشان را مورد مالحظه قرار می دهيم تا به 
ديدگاه صحيح ايشان دست پيدا کنيم تا بی مايگی اين اتهامات 

نشان داده شود. بيانات ايشان را در دو محور ارائه می کنيم:

الف( نقش مردم در حکومت اسالمی

غيبت و زمان  در  اسالمی  مردم در حکومت  نقش  باب   در 
نظام واليت فقيه سه نظر وجود دارد:

1-نظری که معتقد است اصل تشريع حکومت و حاکميت فقيه 
از طرف خدا و امام زمان)عليه السالم( است؛ تعيين شخص و 

 از یك طرف مى گویند فكر و 
عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف 

دیگر مى گویند عقیده هم باید آزاد 
باشد؛ هر كسى هر چه را كه مى پرستد 
باید آزاد باشد، و حال آن كه این گونه 
عقاید ضد آزادى فكر است. همین 

عقاید است كه دست و پاى فكر 
را مى بندد.
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مصداق آن هم بايد به نوعی به امام زمان)عليه السالم( انتساب 
پيدا کند؛ اّما تحّقق عينی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و 

پذيرش مردم دارد.
2-نظری که معتقد است اصل مشروعيت حکومت و حاکميت 
فقيه در زمان غيبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان)عليه 
السالم( است ؛ اما تعيين شخص آن و همچنين تحّقق و استقرار 

حکومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است.
3-نظری که بصورت يک احتمال مطرح شده که بگوييم در 
زمان غيبت امام زمان)عليه السالم( حتی اصل مشروعيت فقيه و 

حکومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم است.
به اعتقاد آيت اهلل مصباح يزدی)ره( نظر صحيح از ميان سه رأی 
مطرح شده در اين زمينه، همان نظر اول است که معتقد است 
اصل تشريع حکومت و حاکميت فقيه از طرف خداوند و امام 
زمان)عليه السالم( است و همچنين تعيين شخص آن هم بايد به 
نوعی به امام معصوم و اجازه آن حضرت، انتساب پيدا کند؛ اّما 
تحّقق و استقرار حاکميت و حکومتش بستگی به قبول و پذيرش 

مردم دارد.  
دليل ايشان  بر اين مّدعا اين است که ما بر اساس بينش اسالمی 
معتقديم که عّلت ايجاد همه هستی و جهان و از جمله انسان ها، 
خداوند است. اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات 
پوشانده و به آنها هستی بخشيده است و هر آن چه که در آسمان ها 
و زمين است همه از آن خداوند است و او مالک حقيقی همه 
َمَواِت َو َما فِی ااْلَْرض( بر اساس  َما فِی السَّ  ِ آنهاست. )َفاِنَّ هلِلَّ
تفّکر اسالمی، همه انسان ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم 
نه ملک اعتباری و قراردادی که بر اساس جعل و اعتبار بوجود 
آمده باشد بلکه ملک حقيقی؛ يعنی حقيقتاً هيچ جزء از وجود ما 
از آن خودمان نيست و هستی ما تماماً از اوست و هيچ چيز حتی 
يک سّلول هم که متعّلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده 

باشيم نداريم. 
در  تّصرف  که  می کند  انسانی درك  از طرف ديگر، عقل هر 
ملک ديگران بدون اجازه آنان مجاز نيست و کاری ناپسند 
و نارواست و شاهدش هم اين است که اگر کسی در آن چه 
که متعّلق به ماست )مثل خانه و ماشين و کفش و لباس و...( 
و  ناراحت می شويم  کند  تّصرف  ما  و رضايت  اجازه  بدون 
فريادمان بلند می شود و معتقديم در حق ما ستم شده است. 
اين قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است که هر کسی 
است.  ناپسند  و  ناروا  ديگران  در ملک  تّصرف  که  می فهمد 
انسان ها  همه  جمله  از  و  عالم  همه  طرفی  از  اگر  بنابراين، 
ملک حقيقی خداوند هستند و تمام هستی و ذّرات وجود آنها 
متعّلق به خداوند است و از خود چيزی ندارند، و از طرف 
ديگر هم عقل تصديق می کند که تصرف در ملک ديگران 
انسانی  هيچ  بنابراين  است،  ظالمانه  و  ناپسند  و  ناروا  کاری 
حق تصرف، نه در خود و نه در ديگران را، بی اذن و اجازه 

خداوند ندارد. 
بديهی است که الزمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن 
اعدام و خالصه  ماليات گرفتن و کشتن و  و جريمه کردن و 
انواع تصرف ها و ايجاد محدوديت های مختلف در رفتارها و 
زندگی افراد و مردم جامعه است؛ بنابراين حاکم بايد برای اين 
تصرفات، از مالک حقيقی انسان ها که کسی غير از خداوند 
نيست اجازه داشته باشد وگرنه تمامی تصرفات او بر اساس 
حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس 
به  را  و حق  اجازه  اين  داريم خداوند  دست  در  که  ادلّه ای 
پيامبر اسالم و امامان معصوم بعد از ايشان داده است. )اَلنَّبِیُّ 
ُسوَل َو  َ َو اَِطيُعوا الرَّ اَْولَی بِالُْمْؤمِنِيَن مِْن اَنُْفِسهِم(، )اَِطيُعوا اهللَّ

اُولِی االَْمِر مِنُْکم(
فقيه، در زمان غيبت  اثبات واليت  ادله  بر اساس   همچنين 
چنين حّقی به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا 
و امام زمان)عليه السالم( برای حکومت نصب شده است. اّما 
دليلی در دست نداريم که اين حق به ديگران و از جمله، به 
آحاد مردم و افراد يک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. 
البته اين نصب، نصب عام است؛ يعنی فرد خاّصی را معيّن 
نکرده اند بلکه صفاتی بيان شده که در هر فردی يافت شود او 

برای اين کار صالحيت دارد. 
اّما چون روشن است که يک حکومت با چند حاکم مستقل 
سازگار نيست و در صورت وجود چند حاکم مستقل، ديگر 
»يک« حکومت نخواهيم داشت ناچار بايد يک نفر از ميان 
آنان انتخاب شود. اّما اين انتخاب در واقع نظير ديدن هالل 
مرجع  تعيين  نظير  و  می کند  ثابت  را  ماه  اول  که  است  ماه 
تقليد است. توضيح اين که: ما به عنوان مسلمان مکّلفيم که 
ماه رمضان را روزه بگيريم. اّما برای اين که بدانيم ماه رمضان 
شده يا نه، بايد رؤيت هالل کنيم و ببينيم آيا هالل شب اول 

ماه در آسمان ديده می شود. 
اگر هالل ماه رؤيت شد آن گاه کشف می کنيم که ماه رمضان 
شده و بايد روزه بگيريم. در اين جا اينگونه نيست که ما به 
ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعنی ماه رمضان را ماه رمضان 
کنيم بلکه در خارج يا هالل شب اول ماه واقعًا وجود دارد 
ماه  باشد  داشته  ماه وجود  اگر هالل  ندارد،  واقعًا وجود  يا 
در  ما  آنچه  نيست.  ماه رمضان  نباشد  اگر  و  رمضان هست 
اين ميان انجام می دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها کشف 
اين مسئله است که آيا هالل ماه وجود دارد يا نه؟ و يا در 
مسئله تقليد، ما معتقديم هر مسلمانی که خودش متخّصص 
بايد از کسی که  در استنباط و شناسايی احکام دين نيست 
چنين تخّصصی را دارد، که همان مجتهد است، تقليد کند. ما 
با تحقيق فقط می خواهيم کشف کنيم که آيا چنين صالحيتی 
در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين، کار ما »خلق و ايجاد« آن 

صالحيت نيست بلکه »کشف و شناسايی« آن است.
در مورد ولّی فقيه هم مسئله به همين ترتيب است. يعنی با 
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فقيه  السالم(  امام زمان)عليه  ناحيه خداوند و  از  نصب عام 
حق حاکميت پيدا کرده و مشروعيت دارد و ما فقط کارمان 
اين است که اين حق حاکميت را که واقعًا و در خارج و قبل 
از تحقيق ما وجود دارد کشف و شناسايی نماييم. با اين بيان 
معلوم می شود که تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبری 
از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان، 
حقيقت و ماهيتش چيزی غير از آن چه گفتيم، يعنی کشف و 
شناسايی فردی که واجد صالحيت و مشروعيت برای منصب 
واليت فقيه و رهبری است نخواهد بود. اين مسئله نظير کشف 
هم شخص  مورد  آن  در  که  است  تقليد  مرجع  شناسايی  و 
خاّصی برای تقليد معيّن نشده بلکه يک سری ويژگی های عام 
بيان شده و هر کس دارای چنين ويژگی هايی باشد مرجعيت 
او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان)عليه السالم( خواهد 

بود.
تا اين جا معلوم شد که تحّقق و استقرار حکومت و حاکميت 
به پذيرش جامعه و  امام معصوم تماماً  فقيه در زمان غيبت 
مسلمانان  و  مردم  اين  يعنی  دارد.  بستگی  مردمی  مقبوليت 
هستند که بايد زمينه تحّقق و استقرار اين حاکميت را فراهم 
کنند و تا مردم نخواهند نظام اسالمی محّقق نخواهد شد و 
فقيه در اصل تأسيس حکومت خود هيچ گاه متوّسل به زور و 
جبر نمی شود بلکه نظير همه پيامبران و امامان، تنها در صورتی 
به  نشان دهند دست  تمايل  به حکومت وی  مردم  که خود 
تشکيل حکومت خواهد زد. در اين مورد هم نظير همه احکام 
را  آن  اختيار خودشان  به  الهی، مردم می توانند  و دستورات 
بپذيرند واطاعت کنند و می توانند هم نافرمانی کرده سرپيچی 
نمايند. البته مردم در طول تاريخ ملزم و مکّلف بوده اند که به 
حاکميت الهی و حکومت پيامبران و امامان تن دهند و حق 
حاکميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته اند 

در پيشگاه خداوند گناه کار و معاقب خواهند بود.«1

ب( شبهات نقش مردم در مشروعیت

در ادامه برخی شبهات مهم در مورد نظر ايشان را طرح کرده 
و به پاسخ ايشان خواهيم پرداخت.

یک: آیا این نظریه، مخالف بیان امام خمینی )ره( است که 
»میزان رای ملت است«؟!

حضرت آيت اهلل مصباح يزدی)ره( در اين زمينه با بيان خاطره 
پيروزی  از  »پيش  پردازند:  می  سوال  اين  جواب  به  لطيفی 
انقالب، يک سال به مناسبت ماه مبارك رمضان در مسجد 
سيد اصفهان سخنرانی داشتم. شخصی همراه با چند نفر از 
به وزرات رسيدند،  بعدها در جمهوری اسالمی  کسانی که 
برای پاسخ به پرسش های خود وقت خواستند. او می گفت: 
پرسش های من را فقط بايد از قرآن پاسخ بدهی و آن ها را 
برای من اثبات کنی! به وی گفتم: پيش از اين که شما سؤال 

کنيد، من سؤالی را از قرآن مطرح می کنم. 

1. نگاهی گذرا به نظريه واليت فقيه، ص ۶9.

قرآن  از  بپرسی  که  را  آن چه  همه  دادی،  جواب  را  آن  اگر 
حالل  سگ  گوشت  اسالم  در  گفتم:  می کنم.  اثبات  برايت 
است يا حرام؟ گفت: اين که معلوم است، گوشت سگ حرام 
است. گفتم: از قرآن اثبات کن. ما آيه ای که گوشت سگ را 
حرام دانسته باشد،  نداريم! پس از اندکی تأمل گفت: اين را 
همه می  دانند. به او گفتم: همه می دانند معنا ندارد. قرار بر 
اين شد که شما از قرآن برای من اثبات کنيد. مگر نه اين که 
همه چيز را بايد از قرآن اثبات کرد؟! سپس به او گفتم: من 
با  اثبات می کنم که گوشت سگ حالل است. وی  از قرآن 
قرآن  در  گفتم  می کنيد؟  اثبات  راهی  از چه  پرسيد:  تعجب 
ًما َعَلی َطاِعٍم  إِلَیَّ ُمَحرَّ آمده است: ُقل الَّ أَِجُد فِی َما أُْوِحَی 
يَْطَعُمُه إاِلَّ أَن يَُکوَن َميْتًَة أَْو َدًما مَّْسُفوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر َفإِنَُّه 

؛  رِْجٌس أَْو فِْسًقا أُِهلَّ لَِغيِْر اهللِّ
حرام  را  چيز  چهار  از  بيش  می گويد:  صراحت  به  قرآن 
نمی شناسد. گوشت خوك، گوشت مردار، خون و چيزهايی 
هيچ جا  تنها  نه  پس،  باشد.  شده  ذبح  خدا  از  غير  برای  که 
نگفته است که گوشت سگ حرام است؛ بلکه گفته است غير 
از اين چهار مورد، چيزی حرام نيست: الَّ أَِجُد فِی َما أُْوِحَی 
اثبات  قرآن  از  من  بنابراين  يَْطَعُمُه.  َطاِعٍم  َعَلی  ًما  ُمَحرَّ إِلَیَّ 
گوشت  شما  آيا  حال  است.  حالل  سگ  گوشت  که  کردم 
سگ می خوريد؟! بعد به او گفتم: عزيز من! قرآن تفسيری 
پيغمبر  به عهده  تفسيرش  که  قرآن می فرمايد  دارد.  بيانی  و 
دارد.  ناسخ و منسوخی  است. قرآن، متشابهات، محکمات، 
هر کسی که نمی تواند همه چيز را از قرآن دريافت کند. در 
قرآن هم محکمات داريم و هم متشابهات. اين گونه نيست 
که هر کسی هر حرفی زد، بدون درنظر گرفتن جوانب ديگر 

به آن استناد کنيم. 
بايد ببينيم در کجا اين حرف را زده است. اين که امام می فرمود: 
ميزان رأی ملت است، يعنی حتی اگر برخالف قرآن باشد!؟ 
آيا امام چنين چيزی گفت؟! ما برای استنادهای خود، برای 
شناخت اسالم و وظايف مان منابعی داريم. محکمات قرآن، 
سنت و يا رواياتی که دليل متواتر دارد، برای شيعه و سنّی 
حجت است؛ اما گاهی جمع آيه ای با آيه ديگر ابهام هايی را 
به همراه دارد. اين جاست که بايد به متخصص مراجعه کرد. 
همه عالَم هم همين کار را می کنند. در دنيا مرسوم است که 
اگر ابهامی در قانون پديد آيد به مفسرش مراجعه می شود. در 
قانون پيش بينی شده است که هرجا ابهامی وجود دارد، کسی 
که نظرش معتبر است نظر دهد. قوانين عادی را بايد مجلس 
شورای اسالمی و قانون اساسی را بايد شورای نگهبان تفسير 
کند. قرآن می فرمايد »مِنُْه آيَاٌت مُّْحَکَماٌت ُهنَّ ام الِْکتَاِب َوأَُخُر 
مِنُْه  تََشابََه  َما  َفيَتَّبُِعوَن  َزيٌْغ  ُقُلوبِهِْم  فِی  الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ ُمتََشابَِهاٌت 
ابْتَِغاَء الْفِتْنَِة«؛ آن هايی که به دنبال فتنه می گردند، به متشابهات 

استناد می کنند. بايد از اهل خبره پرسيد.
ببينيم امام کجا فرمود ميزان رأی ملت است. آن جا که  بايد 
کسی بخواهد برای مردم تعيين وظيفه کند. شرکت مردم در 
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انتخابات و رأی اکثريت آن ها مورد تأييد امام است؛ اما کسانی 
نبايد بگويند بايد کسی را که ما می گوييم تعيين کنيد، اين جا 
ميزان رأی مردم است. حال آن که، ميزان رأی مردم است برای 
اين نيست که نماز بخوانيد يا نخوانيد، اسالم را بپذيريد يا 
نپذيريد. اين جا ميزان رأی مردم نيست؛ بلکه »َوَما َکاَن لُِمْؤمٍِن 
الِْخيََرُة  لَُهُم  يَُکوَن  أَن  أَْمًرا  َوَرُسولُُه   ُ اهللَّ َقَضی  إَِذا  ُمْؤمِنٍَة  َواَل 
أَْمِرِهْم« آن جا که خدا و پيغمبر چيزی را تعيين کردند،  مِْن 
هيچ کس حق دخالت ندارد. در عالم باالتر از شخص پيغمبر 
َل  تََقوَّ اسالم وجود ندارد. خداوند به ايشان می فرمايد: »َولَْو 
َعَليْنَا بَْعَض اْلََقاِويِل، َلََخْذنَا مِنُْه بِالْيَِميِن، ثُمَّ لََقَطْعنَا مِنُْه الَْوتِيَن« 
پيغمبر هم حق ندارد در کار خدا دخالت کند. اينک آيا ميزان 
رأی مردم است؛ يعنی می توان بر خالف پيغمبر عمل کرد؟! 
گفت  می توان  است،  معلوم  چارچوبش  که  آن جايی  در  بله 

اين جا ميزان رأی مردم است.«
شاهد مهم اين برداشت از فرمايشات امام، منظومه بيانات امام 
خمينی ره است. »در بحث مشروعيت اعمال واليت توسط 
را که همه شما خواندهايد و  اين جمله  دارد  ولی فقيه، جا 
در صحيفه نور هست را يادآور شوم که امام فرمودند: اگر 

رييس جمهور به نصب ولی فقيه نباشد، غيرمشروع است، 
اطاعت  است،  طاغوت  شد،  غيرمشروع  وقتی 

جمله  اين  معنای  است؛  طاغوت  اطاعت  او 
توجيهی  چه  کالم  اين  برای  چيست؟ 
مردم،  که  است  اين  فرض  کرد؟  ميتوان 
انتخابات  طريق  از  صحيحی  روش  با 
صحيح کسی را به عنوان رييس جمهور 
انتخاب کرده اند، در اين فرض است که 
می فرمايد: اگر ولی فقيه او را نصب نکند، 

اطاعت  وجوب  تنها  نه  و  است  طاغوت 
ندارد، که اطاعتش حرام است. 

واليت بايد از طرف خدا باشد: طاغوت وقتی از بين 
ميرود که به امر خدای تبارك و تعالی يک کسی نصب بشود؛ 
خداوند نيز واليت را به پيغمبر)ص( داده، پيغمبر از طرف 
معصومين  ائمه  فرموده،  نصب  را  معصومين)ع(  ائمه  خدا، 
با واليتی که از طرف خداوند داشتند فرمودند: فقد جعلته 
باهلل؛  الشرك  حد  علی  هو  و  علينا  کالرد  عليه  الرد  حاکمًا، 
را  رييس جمهوری  فرمودند،  امام  که  را  فرضی  اين  اکنون 
بايد  انتخابش کنند چرا  انتخاب صحيح،  از طريق  که مردم 
طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند اگر فاسق است، طاغوت است، 
بلکه فرمودند اگر ولی فقيه نصب نکند، طاغوت است؟ اين 
محکمات  از  يعنی  نيست؛  ديگری  توجيه  هيچ  قابل  کالم 
است و هرچه ديگر که خالف اين باشد، بايد در سايه اين 

کالم تفسير شود. 
حديثی را هم که خواندم، الرّد عليه کالرّد علينا و هو علی 
خلفای  با  مردم  مگر  که،  است  اين  برای  باهلل  الشرك  حّد 
بنی اميه و يا بنی عباس بيعت نکردند؟ آنها چه کم داشتند؟ 

زور  به  هم  بسياری  ولی  بود،  زور  به  بعضی هايشان  البته 
بود،  کافی  آنان  انتخاب مردم و رأی  اگر فقط صرف  نبود. 
حکومت های آنان بايد حکومت های صالحی بود. آيا ما بايد 
کنيم؟  شک  معصومين  رفتار  خطابودن  يا  صحيح بودن  در 
از مقامات توجه کنيم،  به بعضی  اگر  ما  متأسفانه در کشور 
کتاب هايشان را بخوانيم، سخنرانی هايشان را گوش کنيم، و 
مقاالتشان را نگاه کنيم، می بينيم که در همين سياق است. کسی 
که معتقد به شيعه هم هست می گويد مشروعيت حکومت به 
رأی مردم است، پس چون مردم به خلفا رأی دادند حکومت 
آنها معتبر است. بنابراين، شکی نيست که آنچه عنصر اصلی 

برای اعتبار واليت فقيه است، حکم خدا و پيغمبر است«.1
تالزمی  هيچ  مردم  رأی  که  است  آن  بر  امام  نظر  واقع  در 
حکم  تنفيذ  روز  در  خمينی  امام  ندارد.  مشروعيت  با 
رياست جمهوری شهيد رجايی به صراحت می گويد که رأی 
از  را  نه مشروعيت  و  می دهد  به کسی مشروعيت  نه  مردم 
کسی می گيرد: »چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولی 
امر باشد، اين جانب رأی ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به 
سمت رياست جمهوری اسالمی ايران منصوب نمودم و اگر 
خدای ناخواسته برخالف آن عمل نمايند، مشروعيت 

آن را خواهم گرفت«.2
نقش  و  جایگاه  نظریه،  این  آیا  دوم: 
جمهوریت و مردم را زیر سوال می برد؟
گمان  برخی  که  است  اين  »جواب 
مردم  به  نهادن  ارج  راه  تنها  که  کرده اند 
و تأمين حقوق و آزادی های واقعی آنان 
اين است که آنان را در »مشروعيت« و 
»حقانيت« حکومت اسالمی سهيم کنيم! 
درحالی که برای ارج نهادن به مردم الزم 
قرار  خداوند  جايگاه  در  را  آنان  نيست 
داده و منزلت ربوبيت به آنان عطا کرده و حق 
تشريع و تقنين و نهی و امر و منع و زجر را به آنان واگذار 
اعمال واليت حاکم،  سازيم. حقانيت يک حکومت و حق 
ربطی به مردم يا اکثريت آنان ندارد، نمی توان از مردم انتظار 
اساسًا  و  ذاتاً  خود  که  کنند  اعطا  کسی  به  را  چيزی  داشت 

فاقدآن هستند.
گزينش  نظام،  کارآمدی  مانند  مسائل حکومتی  ساير  در  اما 
مسؤوالن و نظارت مستمر بر کارهای آنان و مهم تر از همه 
اينها در اصل تحقق حکومت اسالمی مردم جايگاه منحصر 
در  مردم  همراهی  و  همدلی  ترديد،  بدون  دارند.  فردی  به 
بسيار  نقش  اکرم)ص(  پيامبر  حکومت  به  بخشيدن  عينيت 
اساسی داشت. در نظام جمهوری اسالمی نيز اوالً مردم در 
عينيت بخشيدن به واليت فقهای جامع الشرائط نقشی کليدی 

1. پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهلل مصباح يزدی، در نشست دفتر پژوهش های 
فرهنگی، مشهد مقدس، 1384/9/17.

2. صحيفه امام خمينی)ره(، ج 15، ص۶7.

و  مردم  دغدغه  که  کسانى   
توجه به مردم را دارند اگر اندکى 
تنها  که  دید  خواهند  بنگرند  نیک 
راه براى ارزش واقعى قائل شدن به 
واحکام  تعالیم  به  بازگشت  مردم، 
اسالمى و تالش در جهت تحّقق 

آن ها است.
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و بی بديل دارند، زيرا هر چند واليت فقيه جامع الشرائط از 
ناحيه خداوند و به واسطه نصب عام  از سوی امام معصوم 
است، ؛ اما تحقق و عينيت واليت او وابستگی به خواست 

و اراده مردم دارد.
در نظام اسالمی نه تنها »حق« نظارت بر عملکرد مسؤوالن 
و  اسالم  تعاليم  اساس  بر  بلکه  است  شده  واگذار  مردم  به 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بزرگ  فريضه  به  توجه  با 
همه مردم »مکلف اند« که با رعايت موازين، نظارت دائمی 
و مستمر بر عملکرد مسؤوالن داشته باشند و اجازه تخطی 
از موازين قانونی و شرعی را به آنان ندهند. امر به معروف 
و نهی از منکر درحقيقت نوعی واليت است که همه مردم 
به مردم  به يکديگر و مسؤوالن و کارگزاران نسبت  نسبت 
و مردم نسبت به کارگزاران دارا هستند. و روشن است که 
چنين واليت و نظارتی در هيچ يک از نظام های دموکراتيک 

وجود ندارد. 
افزون بر همه اينها کسانی که دغدغه مردم و توجه به مردم 
راه  تنها  که  ديد  خواهند  بنگرند  نيک  اندکی  اگر  دارند  را 
تعاليم  به  بازگشت  مردم،  به  قائل شدن  واقعی  ارزش  برای 
در  است.  آن ها  تحّقق  جهت  در  تالش  و  اسالمی  واحکام 
حکومت اسالمی و در سايه تعاليم اسالمی است که اگر به 
حقوق و اموال يک زن غير مسلمان هم تجاوز شود، رهبر 
آن جامعه می گويد اگر کسی از غصه دق کند، جا دارد. به 
راستی در کداميک از نظام هايی که مشروعيت خود را وابسته 
آيا  ديد؟  را می توان  اکثريت می دانند، چنين چيزی  به رأی 
به  وابسته  را  که مشروعيت خود  دموکراسی های غربی،  در 
از چنين جايگاهی  مردم  اکثريت می دانند،  خواست و رأی 

برخوردارند؟ چرا آنچه خودداريم از بيگانه تمنا کنيم ؟«1
سوم: این نظریه، مخالف اصل پنجاه وششم قانون اساسی 

در باب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است؟ 
اصل پنجاه وششم قانون اساسی می گويد: »حاکميت مطلق بر 
جهان و انسان از آن خداست  و هم او انسان را بر سرنوشت  
اجتماعی خويش حاکم ساخته  است . هيچ کس نمی تواند اين 
الهی را از انسان سلب  کند يا در خدمت  منافع فرد يا  حق 
گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی 
که در اصول بعد می آيد، اعمال می کند«. براساس اين قاعده، 
هرچه  حوزه ای،  هر  در  بگيرند  نتيجه  که  آن اند  بر  عده ای 
مردم بخواهند، بايد تحقق يابد و خواست مردم بايد تأمين 
شود؛ زيرا مقتضای »حاکميت انسان بر سرنوشت خويش«، 
اين  به  پاسخ  نيست. آيت اهلل مصباح)ره( در  اين  چيزی جز 
شبهه بيان می کند: »حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش، 
يک بعد خارجی و يک بعد داخلی دارد. از بعد خارجی و 
بين المللی، مقتضای اين اصل، آن است که هيچ ملت و دولتی 
تعيين  در  دخالت  و  ديگر  کشوری  مردم  بر  حاکميت  حق 

1. جمهوری اسالمی ومجلس خبرگان، احمدحسين شريفی کاظم قاضی زاده حکومت 
اسالمی 1385 شماره 40.

سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتی خود بايد دربارة سرنوشت 
خويش تصميم گيری کند. 

بنابراين، هيچ ابرقدرت و دولتی حق ندارد برای ملت ايران 
اصل  اين  مقتضای  داخلی،  بعد  از  همچنين  بگيرد.  تصميم 
پيش  از  کسی  ايران،  اسالمی  جامعة  داخل  در  که  است  آن 
خود، حق حکومت و حاکميت بر ديگری را ندارد؛ اما سؤال 
اين است: اگر خداوند متعال برای کسی حق حاکميت قرار 
دهد، چطور؟ آيا آن را نيز نفی می کنيم؟ آيا قانون اساسی ما 
می گويد که مردم حق دارند حتی حاکميت خدا را نفی کنند؟ 
آيا اسالميت اين نظام چنين تفسيری را برمی تابد؟ در اصل 
دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصريح شده است: 
»جمهوری اسالمی ، نظامی است بر پاية ايمان به : خدای يکتا 
)ال اله  اال اهلل( و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم 

تسليم دربرابر امر او...«. 
ندارند  مردم حق  که  نشان می دهد  را  اصل  اين  اين بخش، 
اسالمی  نظام  ما  که  بگويند  يا  کنند  نسخ  را  خدا  احکام 
اين  اسالمی  جمهوری  معنای  کنند  گمان  يا  نمی خواهيم 
نظام  اسالميت  از  می توانند  جمهوريت  براساس  که  است 
است  اين  بر  اسالمی  اساس جمهوری  بلکه  بردارند،  دست 
که حق تشريع و قانون گذاری مخصوص خدا باشد. بنابراين، 
ترديدی نيست که روح کلی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
اسالمی بودن،  ازاين رو  است.  اسالم  خداو  حاکميت  ايران، 

شاخصة جدايی  ناپذير و قطعی نظام ماست. 
اساسی  قانون  اصل چهارم  در  که  زمينه، همان گونه  اين  در 
بايد  قانون و قانون گذاری، تمام قوانين  بُعد  آمده است، در 
تشخيص  باشد.  اسالم  مقدس  شريعت  و  احکام  بر  منطبق 
فقهای  بر عهدة  اساسی  قانون  نيز طبق  قوانين  اسالمی بودن 
دوازده  نگهبان  شورای  اعضای  البته  است.  نگهبان  شورای 
اما  ؛  هستند؛  حقوق دان  شش  و  فقيه  شش  از  مرکب  نفر، 
دربارة انطباق يا عدم انطباق قوانين مصوب با قوانين اسالمی، 
فقط شش عضو فقيه اين شورا نظر می دهند. اگر ما از قانون 
اساسی حمايت می کنيم، به دليل همين اصل و ديگر اصول 
مشابه آن است که بر اجرای اسالم و احکام اسالمی تأکيد 
کرده¬اند و می گويند هرچه برخالف موازين اسالمی باشد، 

اعتباری ندارد.«
چهارم: وکالت فقیه یا والیت فقیه؟

»اَلنَّاُس  که  فقهی  قاعده  اين  اساس  بر  می شود  گفته  گاهی 
دارايی های خودشان سلطه  بر  اَْمَوالِهِم« مردم  َعَلی  ُمَسلَُّطوَن 
دارند مردم بر جان و مال خودشان مسّلط هستند و نسبت به 
آنها حق دارند و می توانند اين حق را به ديگری واگذار کنند 
و يا در مورد آن به ديگری وکالت بدهند. بر اين اساس در 
زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاکم تعيين کنند، و 
برگزاری انتخابات عمومی هم در واقع به همين معناست که 
مردم آن حّقی را که در تّصرف جان و مال خودشان دارند به 

ديگری واگذار می کنند. 
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آيت اهلل مصباح)ره( در پاسخ به اين مسأله می فرمايند: »سؤال 
ما اين است که چه کسی گفته است که نظر اسالم اين است 
و مردم چنين حّقی را دارند؟ بلکه بر عکس، همه مسلمان ها 
می خواهد  دلش  که  هرگونه  ندارد  حق  انسان  که  می دانند 
رفتار کند و در خودش تصرف نمايد؛ ما حق نداريم چشم 
خود را کور کنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع کنيم؛ 
حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد 
کنيم. در مورد اموال و دارايی های خودمان نيز حق هر گونه 
يا  اين ماشين  نداريم. مثال نمی توانيم بگوييم چون  تصرفی 
و  بزنم  آتش  را  آن  می خواهد  دلم  است  خودم  مال  خانه 
بسوزانم. چرا خودکشی در اسالم حرام است؟ اين بر اساس 
دلشان  که  طور  هر  ندارند  حق  انسان ها  که  مبناست  همان 

می خواهد در وجود خودشان تصرف کنند. 
از نظر تفّکر و بينش اسالمی، همان طور که پيش تر نيز گفتيم، 
ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتی همه هستی  همه 
حتی  تصرفی  هيچ گونه  حق  او  اجازه  بدون  باشد  او  از  ما 
نيز نداريم. پس ما که حتی حق تصرف در  در خودمان را 
خودمان را نيز نداريم چگونه می توانيم به ديگران اين حق 
را تفويض کنيم که بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور 
مربوط به آن دخالت و تصرف نمايند؟ ما چگونه می توانيم 
حق وضع و اجرای قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، 
که الزمه هر حکومتی است، به ديگران واگذار کنيم در حالی 
که اصوال صدور احکام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها 
در شريعت به اين معناست که ما برای تعيين قوانين مربوط 
به شخص خودمان هم بايد تابع مالک حقيقی خويش بوده و 

مطابق خواست و اراده او رفتار کنيم.
که  است  آن چيزی  می دهيم  نسبت  فقيه  به  که  واليتی  اين 
السالم(  )عليه  زمان  امام  و  کرده  تعيين  فقيه  برای  خداوند 
باشند.  داده  او واليت  به  مردم  اين که  نه  است  فرموده  بيان 
َواَنُْفِسهِْم" مردم  اَْمَوالِهِْم  َعَلی  ُمَسلَُّطوَن  "اَلنَّاُس  اگر بر اساس 
حق داشته باشند به هر کسی خودشان مايلند حق واليت و 
حاکميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال می کنيم که 
اگر روزی مردم اصال واليت و حکومت فقيه را نخواستند 
يک  يا  دکتر  يک  مثال  فقيه،  غير  فرد  يک  که  دادند  رأی  و 
مهندس، در رأس حکومت باشد آيا حکومت او از نظر خدا 
و رسول مشروع است؟ اگر حقيقتًا رأی مردم مشروعيت آور 
است فرض می کنيم مردم به حکومت يزيد و هارون الرشيد و 
رضاخان پهلوی و امثال آنان رأی بدهند، آيا در اين صورت 
حکومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق می شود؟ 
ما از کسانی که معتقدند رأی مردم مشروعيت آور است سؤال 
می کنيم اگر مردم فردا رأی بدهند که ما قانون اساسی فعلی را 
که با محوريت واليت فقيه تدوين شده نمی خواهيم موضع 
همين  اسالم  نظر  گفت  خواهيد  آيا  بود؟  خواهد  چه  شما 
نفهميده  امام،  خط  از  پيروی  اّدعای  با  که  آنان  آيا  است؟ 
اين سخن  از  عناد  و  عمد  روی  از  احيانًا  يا  و  نسنجيده  و 

که  می کنند  استفاده  سوء  سره(  خمينی)قدس  امام  حضرت 
»ميزان رأی مّلت است« معتقدند که اگر مردم رأی دادند ما 
نظام واليت فقيه را نمی خواهيم و اصل واليت فقيه را در 
قانون اساسی قبول نداريم، بايد بگوييم ميزان رأی مّلت است 
و نظر اسالم همان است که مردم رأی داده اند؟ يا آن چه که 
از سراسر فرمايشات حضرت امام استنباط می شود اين است 
که واليت فقيه يک اصل خدشه ناپذير است و به همين دليل 
هم هست که به عنوان »اصل غير قابل تغيير« ياد شده است.«

نقش  نشان دهنده  اسالم،  زمان صدر  در  بیعت  آیا  پنجم: 
مردم در مشروعیت نیست؟

برخی خواسته اند با تمّسک به مسئله بيعت که در صدر اسالم 
کنند  نتيجه گيری  چنين  است  بوده  متداول  و  معمول  بسيار 
انتخاب مردم ناشی  که مشروعيت حاکم اسالمی از رأی و 
از  می شود و مثال می گويند رسول خدا)ص( در غدير خم 
مردم خواست تا با حضرت علی)عليه السالم( بيعت کنند؛ 
اگر مشروعيت يافتن حکومت حضرت علی)ع( واقعًا هيچ 
ارتباطی به رأی مردم نداشت پس اصرار پيامبر بر بيعت مردم 

با آن حضرت برای چه بود؟ 
»با  می فرمايد:  افراد  شبهه  اين  به  پاسخ  در  مصباح  آيت اهلل 
تاريخ  در  بيعت  جايگاه  مورد  در  تدبر  و  تحقيق  اندکی 
صدر اسالم و اعراب آن زمان و همچنين فرمايشات پيامبر 
ُسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَيَْک  اکرم)ص( و نيز آيه شريفه )يا أَيَُّها الرَّ
مِْن َربَِّک...( که در روز غدير خم نازل شده بخوبی روشن 
بيعت  شخص  که  بوده  عهدی  واقع  در  بيعت  که  می گردد 
کننده برای اطاعت و فرمان برداری از شخص  بيعت شونده 
با او می بسته است؛ يعنی اعالم آمادگی شخص بيعت کننده برای 
همکاری و همراهی با يک فرمانده يا حاکم بوده است. و اين 
مسئله غير از مشروعيت بخشی و دادن حق حاکميت به يک فرد 
است. حقيقت امر در بيعت، سپردن التزام به اطاعت از حاکم 

مشروع  است نه آن که مشروعيت نيز با بيعت ايجاد گردد.
بنابراين خالصه و نتيجه مجموع آن چه در اين قسمت گفتيم اين 
است که بر اساس مبنای صحيح اسالمی، مشروعيت ولی فقيه 
به نصب عام از طرف امام معصوم)عليه السالم( است و مردم در 
تحّقق و استقرار و عينيّت بخشيدن به حکومت و حاکميت فقيه، 
نقش صد در صد دارند. و اين دقيقاً شبيه آن چيزی است که در 
مورد مشروعيت حکومت پيامبر و امامان معصوم )عليهم السالم( 

و نقش مردم در حکومت آنان بيان کرديم.



یه
فق

ت 
الی

ه و
ری

ظ
ر ن

ی د
�ی
 س

م ی
ار

چه
ل 

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



37

فصل چهارم

سیری در نظریه والیت فقیه
نویسنده:  سید محمد مهدی شرف الدین

طلبه سطح چهار و دانشجوی دکتری رشته فلسفه علوم اجتماعی
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به حق می توان نظريه واليت فقيه را محوری ترين و مهم ترين 
پايه و اساس نظام سياسی اسالم در عصر غيبت امام زمان)عج( 
عماًل  بيستم،  قرن  سالهای  آخرين  در  که  نظريه ای  دانست. 
کارايی و صالحيت دخالت دين را در امور جامعه بر همگان 
ايران، حضرت  بنيانگذار جمهوری اسالمی  روشن ساخت و 
امام خمينی)ره( با تکيه بر همين نظريه توانستند عليرغم ميل 
همه قدرت های استعمارگر دنيا، نظام حکومت اسالمی را ايجاد 
کرده و به خوبی آنرا اداره کنند. عالمه مصباح يزدی)ره( يکی 
از مهمترين انديشمندانی هستند که از اين نظريه دفاع کرده و 
با جديت تمام در َصدد پی ريزی مبانی عقلی و نقلی برای آن 
برآمدند. دو کتاب »حکيمانه ترين حکومت« و »نظری گذرا درباره 

واليت فقيه« از جمله کتاب هايی هستند که ايشان در 
آنها، به ارائه نظرات خود در باب واليت فقيه 

پرداخته اند. در اينجا ابتدا خالصه ای از نظرات 
طرح  فقيه  واليت  مقوله  مورد  در  ايشان 
بررسی شبهات  به  آن  از  و پس  می شود 
و انديشه های متقابل با آن خواهيم رفت. 
آيت اهلل مصباح)ره( بحث از واليت فقيه را 

در چند بخش کلی مرتب می کند:

1. اصل نظریه والیت فقیه

به طور خالصه می توان گفت که »نظريه واليت فقيه« در 
واقع مدلی از نحوه حکومت داری و اداره جامعه انسانی است. در 
اين مدل، در شرايط عدم حضور فرستاده خداوند)پيامبر يا امام 
معصوم( به ناچار و از باب سلسله مراتب تشکيکی موجود در 
بين انسان ها، اداره جامعه بايد به شخصی سپرده شود که بيشترين 

قرابت نظری و عملی را به فرستادگان الهی دارد. 
به بيان ساده تر در زمان غيبت امام، کسی بايد زعامت امور را در 
دست بگيرد که هم از لحاظ نظری عالم به علوم دينی و منويات 
امامان باشد و هم از لحاظ عملی بتواند بهترين و نزديک ترين 
تصميم را به تصميم امام معصوم أخذ نمايد. اين شخص کسی 
جز فقيه نمی تواند باشد، چرا که هم عالم به علوم دينی است و 
هم با استفاده از همين علم می تواند، جامعه را به سعادت برساند. 
اين خالصه نظريه واليت فقيه است؛ اما برای اثبات آن به بيان 

مقدمات مختلفی نياز است.

الف(  مفاهیم

عبارت واليت فقيه از دو واژه واليت و فقيه تشکيل شده است:
*واليت: اين واژه در اصل لغت به معنای آمدن چيزی بعد 
از چيزی ديگر است بدون آنکه بينشان مانعی فاصله اندازد.
و  محبت  سرپرسيتی،  إمارت،  ياری،  و  نصرت  )نزديکی، 

دوستی(. در اصطالح واليت کاربردهای گوناگونی دارد:
امور  و  موجودات  در  تصرف  قدرت  تکوينی:  1(واليت 

تکوينی)محل بحث ما در بحث واليت فقيه، واليت تکوينی 
نيست.(

از  مراد  گاهی  امور؛  در  تصرف  اذن  تشريعی:  2(واليت 
واليت، حق امر و نهی کردن و فرمان و دستور دادن است. 
اين نوع واليت، متضمن حق تصرف در جان، مال و آبروی 
در  يعنی سخن  است؛  قسم  همين  بحث  محل  است.  افراد 
الهی  قوانين  فقيه می تواند چارچوب  آيا  آن است که  اينجا 
آبروی  و  مال  جان،  در  متعال،  خداوند  اذن  راستای  در  و 

انسان ها تصرف نمايد يا خير؟
دقت  با  همراه  عميق  فهم  معنای  به  لغت  در  فقيه  *فقيه: 
گفته  کسی  به  »فقيه«  نيز  اصطالح  در  است.  تأمل  و 
می شود که در استنباط احکام شرعی از منابع 
معتبر اسالمی، از قدرت کافی برخوردار 
باشد و ملکة فقاهت در او تحقق يافته 

باشد.
ج( واليت فقيه: با توجه به معنای واليت 
و فقيه، مراد از واليت فقيه آن است که 
متصدی و زعيم جامعة اسالمی که حق 
که  است  اوست، کسی  برای  حکم رانی 
قدرت استنباط احکام الهی را بر اساس 

منابع معتبر داراست.

ب( ویژگی های ولی فقیه

بايد  بنشيند  فقيه  ولی  جايگاه  در  خواهد  می  که  کسی 
ويژگی های زير را دارا باشد:

یک: علم به آموزه ها و احکام الهی)فقاهت(

و  اسالمی  حاکم  سوی  از  صادره  احکام  تمام  حقيقت  در 
اين  و  باشد  شرع  احکام  چارچوب  در  بايد  تصميماتش، 
امر حاصل نمی شود مگر با قدرت اجتهاد و فقاهت حاکم. 
قرار می گيرد،  بنابراين کسی که در رأس حکومت اسالمی 
استنباط  قدرت  و  باشد  مسلط  دينی  منابع  به  است  الزم 
احکام الهی از آنها را داشته باشد. از چنين کسی به »فقيه« يا 
»مجتهد« تعبير می شود؛ يعنی اسالم شناسی که در همة اصول 
و فروع دين، مجتهد است و قدرت درك ابعاد سياسی اسالم 
را نيز دارد. البته الزمة چنين مقامی اين نيست که آن شخص، 
باشد؛  تقليد  مرجع  اصطالح  به  و  باشد  داشته  نيز  مقلدانی 
چراکه آنچه در ادارة حکومت اسالمی ضرورت دارد، علم به 

قوانين الهی از طريق استنباط در منابع است.

دو: برخورداری از کفایت، کاردانی و تدبیر

کسی که در رأس حکومت اسالمی است الزم است عالوه بر 
قدرت استنباط احکام الهی، توانايی و مهارت الزم برای ادارة 
کشور را داشته باشد تا بتواند مصالح را به شکل مطلوب تر و 

نظریه والیت فقیه محوری ترین 
نظام  اساس  و  پایه  مهم ترین  و 
امام  غیبت  در عصر  اسالم  سیاسی 
زمان)عج( است که در آخرین سالهای 
قرن بیستم، عمالً کارایی و صالحیت 
بر  جامعه  امور  در  را  دین  دخالت 

همگان روشن ساخت.
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فراگيرتر تأمين کند. زمان شناسی، دشمن شناسی، دورانديشی، 
در  قاطعيت  و  شجاعت  کياست،  و  زيرکی  تيزهوشی، 

تصميم گيری از عناصر مهم در ادارة کشور است.

سه: برخورداری از صالحیت اخالقی، تقوا و عدالت

مجری قوانين در دولت اسالمی و همة کارگزاران و مديران 
و  صالحيت  از  قوانين،  به  آشنايی  بر  عالوه  بايد  جامعه 
و  ِسَمت  از  تا  باشند  برخوردار  نيز  اخالقی  شايستگی های 
و  نکنند  سوءاستفاده  گرفته،  قرار  اختياران  در  که  امکاناتی 
آنها را در جهت انجام مسئوليتی که به عهده گرفته اند به کار 
گيرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی 
آنها از محدودة وظايفشان نگردد. پس مجری قانون بايد از 
صالحيت اخالقی و از مرتبه ای از تقوا و عدالت برخوردار 
و  منافع شخصی  و  و هوس   هوا  مقابل  در  بتواند  که  باشد 

گروهی مقاومت کند و حق را بر آنها مقدم دارد.

ج( پیش فرض های نظریه والیت فقیه

نظريه واليت فقيه دارای پيش فرض های مختلفی است که عبارتند 
از:

یک: ضرورت حکومت 

از مهمترين اصولی که تمام عقول انسانی نسبت به آن اذعان 
ساماندهی  منظور  به  حکومت  تشکيل  ضرورت  کنند،  می 
از  فرض  پيش  اين  است.  جامعه  سياسی  و  اجتماعی  امور 
جمله مسائلی است که کسی با آن مخالفت نورزيده و نياز 

به بحث جدی ندارد.

براى  خاص  گروه  یا  فرد  یک  ذاتى  مشروعیت  عدم  دو: 
حکومت

سوال مهم اين است که آيا فرد يا گروهی ذاتا و به خودی 
به  نسبت  حکومت  مشروعيت  يا  دارند.  مشروعيت  خود 
هيچ کس ذاتی نيست بلکه امری است عرضی و از ناحيه کس 
ديگری بايد به آنها اعطا شود؟ در پاسخ به اين سؤال برخی 
پنداشته اند  چنين  سياسی  فلسفه  مکتب های  و  فيلسوفان  از 
برتری  و  بيشتر  بدنی  و  فيزيکی  قدرت  کسی  اگر  مثال  که 
نظريه  مبانی  اما  گيرد؛  دست  به  را  حکومت  می تواند  دارد 
نظريه  اين  است.  گرايش  اين  مخالف  فقيه  واليت  سياسی 
بر اين پيش فرض مبتنی است که حّق حاکميت، ذاتی هيچ 
فردی از افراد انسان نيست و خودبخود برای هيچ کس تعيّن 
شود  منتقل  او  به  مادر  و  پدر  از  که  نيست  ميراثی  ندارد. 
بلکه مشروعيت حاکم و حکومت بايد از جای ديگر و منبع 

ديگری.

سه: خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت

اين اصل که يکی از مبانی مهّم نظريه واليت فقيه و فلسفه 
دارند و  توافق  آن  بر  سياسی اسالم است و همه مسلمانان 
شايد بسياری از اصحاب شرايع آسمانی ديگر غير از اسالم 
هم آن را قبول داشته باشند، اين است که حّق حاکميت و 
حکومت و امر و نهی کردن اصالتا از آن خدای متعال است. 
البته بايد توّجه داشت که حکومت کردن به معنای خاّصش و 
اين که کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقيما 
رتق و فتق نمايد اختصاص به افراد انسان دارد و به اين معنا 
بر خداوند متعال صدق نمی کند. اّما به معنای وسيع تری که 
حّق حاکميت ذاتی و تعيين حاکم را شامل شود مخصوص 
فلسفه  که  است  اصل  اين  پذيرفتن  با  است.  متعال  خداوند 
جدا  زمينه  اين  در  موجود  مکاتب  ساير  از  اسالم  سياسی 
و  حکومت  نظريات  ساير  با  فقيه  واليت  نظريه  و  می شود 

سياست تفاوت اساسی پيدا می کند.

چهار: عدم جدایى دین از سیاست 

 جدايی دين از سياست )سکوالريزم( بدين معناست که حوزه 
و قلمرو هريک از دين و سياست با يکديگر متفاوت است 
و »هيچ کدام از آنها نبايد در امور مربوط به قلمرو ديگری 
دخالت کند« و يا به تعبير ديگر »هيچ يک از دين و سياست 
از  درواقع  نمی کند«. سکوالريزم  دخالت  ديگری  قلمرو  در 
اروپای قرون وسطی شروع می شود و بايد ريشه های آن را 
در اين عصر و در دوران تسّلط کليسا بر همه شئون اروپا 
اين  رنسانس  دوران  در  کرد.  قاّره جست وجو  اين  مردم  و 
وضعيت تغيير کرده و تمام مصيبت ها و محروميت ها و عقب 
کليسا  بر سر  اين چند صد سال  ّطی  اروپا در  افتادگی های 
ملکوت« جای  آسمان،  زمان شعار »خدا،  اين  در  آوار شد. 
خود را به سه محور ديگر يعنی »انسان، زمين، زندگی« داد و 

حساب دين از مسايل جّدی زندگی جدا شد. 
دنيايی،  و  اين جهانی  يعنی  بنام سکوالريسم،  گرايش  اين   
معروف شد و براساس چنين تفّکری بود که گفته شد اگر 
است خودش  معتقد  آن  به  کسی  و  دينی هست  و  خدايی 
که  است  اين  دارد  واقعيت  آن چه  خود؛  خدای  و  می داند 
انسان بايد کار کند و پول دربياورد و زندگی و تفريح کند 
و  کند و مجرمين  قانون وضع  و  بدهد  و حکومت تشکيل 
تبهکاران را مجازات و زندانی کند و جنگ و صلح داشته 
در  که  نظری  برخالف  ندارد.  دين  به  ربطی  اين ها  و  باشد 
غرب معاصر مطرح است، در انديشه اسالمی هيچگاه جدايی 
دين از حوزه های مختلف اجتماعی مطرح نبوده لذا هم ائمه 
و هم علمای دينی مسلمان همواره در طول تاريخی يکی از 
فعال ترين افراد جامعه خود قلمداد شده و در امور مختلف 
امور  آنها  که  چرا  می کردند  نظر  اظهار  سياسی  و  اجتماعی 
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امری جدای  نه  از شئون دين می دانستند  را يکی  اجتماعی 
از آن.

2. ادله اثبات والیت فقیه 

دارد:  وجود  راه  چهار  شرعی،  حکم  يک  به  رسيدن  برای 
عقل)عقل  فقها(،  اجماع)اتفاق  روايت)سنت(،  قرآن)کتاب(، 
اين راه ها  از  قطعی(. جهت دست يابی به حکم شرعی، يکی 
کفايت می کند؛ اما عالمه مصباح برای اثبات واليت فقيه از هر 

چهار نوع دليل استفاده می کند.

الف( عقل

عالمه مصباح)ره( 3 استدالل عقلی را در جهت اثبات واليت فقيه 
به کار می گيرند:

یک: استدالل بر اساس اصل تنزل تدریجی

اين استدالل که هم در سخنان شيخ مفيد به چشم می خورد و هم 
در فرمايشات امام خمينی)ره( وجود دارد، به اين شکل است که:
الف( فلسفه تشکيل حکومت اسالمی، تأمين مصالح مسلمين از 

طريق اجرای احکام الهی است.
باالترين  که  حکومت،  نوع  مطلوب ترين  و  عالی ترين  ب( 
سطح مصالح مسلمين را تأمين می کند، حکومتی است که امام 
معصوم)ع( در رأس آن باشد و کلية کارگزاران حکومتی نيز از 

عصمت برخوردار باشند.
ج( اگر تأمين يک مصلحت الزم و ضروری در حد مطلوب 
حد  به  مرتبه  نزديک ترين  بايد  نباشد،  ميسر  آن  ايدئال  و 
نداشته  وجود  باال  فرض  امکان  اگر  کرد.  تأمين  را  مطلوب 
باشد، عقل حکم می کند که بايد به مرتبة پايين تر آن، يعنی 
غير  کارگزاران  از  برخوردای  و  رأس  در  معصوم  شخص 

معصومی که از ديگران باالتر باشند.
د( در زمانی همچون عصر غيبت که از يک سو الزم است 
حکومتی تشکيل گردد و از سوی ديگر، دسترسی به حاکم 
کسی  که  می کند  حکم  عقل  نيز  ندارد،  وجود  )ع(  معصوم 
ادارة  برای  الزم  شرائط  نظر  از  که  بنشيند  معصوم  جای 
الهی( نزديک ترين فرد به  حکومت)از جمله علم به قوانين 
معصوم باشد تا از اين طريق، تحصيل مصلحت به آن اندازه 

که ممکن است در همين قالب محقق شود.
او  حکومت  و  معصوم  به  عمل،  در  که  زمانی  ه(بنابراين 
و  مطلوب  حد  در  مصلحت  اين  تأمين  و  نداريم  دسترسی 
ايدئال ميسر نيست، حکم عقل اين است که به بهانة دسترسی 
نداشتن به مصلحت ايدئال و مطلوب حکومت، نه می توان از 
اصل مصلحت وجود حکومت، به طور کلی صرف نظر کرد 
و نه می توان همه حکومت ها را با وجود مراتب مختلف آنها 
يکسان دانست و به جواز هر يک از آنها به طور مساوی رأی 
حکومت  به  حکومت  نزديک ترين  دنبال  به  بايد  بلکه  داد؛ 

باشيم.  ايدئال  به مصلحت  نزديک ترين مصلحت  معصوم و 
پس بايد به کسی مراجعه کرد که در شرايط الزم برای ادارة 
نيز  و  تقوا،  و  عدالت  الهی،  قوانين  به  علم  يعنی  حکومت 
کفايت و تدبير، سرآمد ديگران و نزديک ترين فرد به معصوم 

باشد.1

دو: استدالل بر اساس جامعیت و جاودانگی احکام اسالمی

اين استدالل که بيشتر در آثار آيت اهلل جوادی آملی بر آن تاکيد 
شده، به اين شکل است که:

نيز  اجتماعی  احکام  شامل  داشته،  جامعيت  اسالم  احکام 
ائمة  و  پيامبر)ص(  حضور  عصر  در  خداوند  می شود؛ 
معصومين)ع(، اجرای احکام اجتماعی و حکومت را به آنها 
دو  معصوم،  به  دسترسی نداشتن  صورت  در  است؛  سپرده 

صورت متصور است:
دست  اجتماعی خويش  احکام  اجرای  از  خداوند  يا  الف( 

می کشد؛
ب( يا همچنان بر اجرای اين احکام تأکيد دارد؛

و جاويدان  دين خاتم  اسالم  است، چون  باطل  اول  فرض 
است و احکام ثابت آن چه فردی، چه اجتماعی، هميشگی 
احکام  که  نيست؛ حال  تعطيل بردار  زمانی  هيچ  در  و  است 

الهی در عصر غيبت بايد اجرا گردد، خدا اجرای آن را:
الف( يا به شخص اصلح می سپارد؛

ب( يا به شخص غير اصلح؛
خالف  و  غرض  نقض  اوال  چون  است؛  باطل  دوم  فرض 
حکمت خداوند است که با وجود اصلح، اجرای احکام الهی 
را به دست کسی بسپارد که همچون او نمی تواند انسان ها را 
به سمت سعادت و کمال سوق دهد؛ ثانيا انتخاب گزينه ای 
است که عقاًل مرجوح است و در نتيجه به حکم عقل، کار 
ناشايسته  ای است. بنابراين در عصر غيبت، بايد کسی عهده دار 
امور مسلمين و اجرای احکام الهی گردد که در اين زمينه، 
که  است  کسی  اصلح،  و  می باشد  اصلح  ديگران،  به  نسبت 
نسبت به شرائط الزم برای ادارة حکومت اسالمی، يعنی علم 
و آگاهی به قوانين اسالم، تقوا و عدالت وقدرت تدبير و ادارة 

جامعه، سرآمد ديگران باشد.2

سه: استدالل بر اساس قدر متیّقن مأذون در تصرّف

اين استدالل که از سوی فقهائی همچون آيت اهلل بروجردی نيز 
بيان شده به اين شرح است که: »ترديدی نيست که ائمه)ع( 
امر شيعه را در عصر غيبت به حال خود رها نکرده اند؛ قطع 

1. رك: محمد تقی مصباح يزدی، حکيمانه ترين حکومت؛ کاوشی در نظرية واليت 
فقيه، ص 195-190.

2. ر.ك: عبداهلل جوادی آملی، واليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت، ص 1۶7-1۶8؛ 
محمد تقی مصباح يزدی، حکيمانه ترين حکومت؛ کاوشی در نظريه واليت فقيه، ص 

.198-19
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و  برای حل  را  شيعه  فقهای  ايشان  که  دارد  وجود  يقين  و 
فصل برخی مسائل مبتالبه جامعه، همچون قضاوت و اجرای 
و  فرموده اند  منصوب  غيبت  در عصر  الهی،  احکام وحدود 
چنين  فقيه  غير  به  که  دارد  وجود  نظر  اتفاق  فقها  ميان  در 
حکومت،  تشکيل  ضرورت  است.  نشده  داده  تصرفی  اذن 
به  هم  غيبت  در عصر  نبوده،  به عصر حضور  منحصر  تنها 
ضرورت خود باقی است؛ چرا که تمام آنچه که علت برای 
تشکيل حکومت در آن زمان بوده، هم اکنون نيز باقی است. 
ادارة جامعه و حکومت،  حال اگر در امور ديگر مربوط به 
امور  آن  عهده دار  می توانند  فقهاء  آيا  که  شد  ايجاد  ترديد 
از طرف  منصوب  امور،  برخی  در  قطعًا  می دانيم  که  گردند 
اهل بيت هستند؛ و يا اينکه غير فقها می توانند عهده دار آن 
مشخص[،  امور  برخی  ]در  قطعًا  می دانيم  که  گردند  امور 
اين صورت، چون  در  نيستند؛  بيت  اهل  از طرف  منصوب 
يقين وجود دارد که به غير فقيه، اذن تصرف در برخی امور 
عمومی مربوط به جامعه داده نشده است، بنابراين حق اعمال 
واليت و حکومت نيز نخواهد داشت.چون امر داير مدار بين 
نصب نکردن و نصب فقيه عادل است،]چون هيچ کسی قائل 
به نصب غيرفقيه از سوی ائمه نشده است[ اگر فرض نصب 

نکردن باطل گرديد، می توان به نصب فقيه يقين پيدا کرد.«1

ب( کتاب و سنت

عالمه مصباح به دو مورد از مهمترين اين آيات اشاره می کنند:
1. آيه اولی االمر: »أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و اُولی المر 
منکم« مهمترين نکته ای که در مورد اين آيه وجود دارد اين 
است که اطاعت از اولی االمر در امتداد و در طول اطاعت از 

خدا و رسولش معرفی شده است.
2. آيه حضرت لوط: »و قال لهم نبيّهم إّن اهلل قد بعث لکم 

1. حسين الطباطبايی، البدر الظاهر فی صالة الجمعة و المسافر، ص5۶)ص72(.

أحّق  نحن  و  علينا  الُملک  له  يکون  أنّی  قالوا  ملکًا  طالوت 
زاده  و  اصطفاه  اهلل  إّن  قال  المال  من  سعة  يُؤَت  لم  و  منه 
بسطًة فی العلم و الجسم واهلل يؤتی ُملَکه من يشاء واهلل واسع 
عليٌم«)بقره 247(. طبق اين آيه نيز واليت پيامبران و ائمه با 
اذن و اراده خدا صورت گرفته لذا در طول واليت الهی قرار 
دارد همانطور که می توان واليت هايی نيز در طول اينها در 

نظر گرفت.

یک: روایت »اللهم ارحم خلفائی« از پیامبر اکرم )ص(

حضرت سه بار فرمود: خداوندا! جانشينان مرا مورد رحمت 
خود قرار ده. سؤال شد: جانشينان شما چه کسانی هستند؟ 
فرمود: کسانی که بعد از من خواهند آمد و راوی حديث و 
سنت من هستند و بعد از من حديث و سنت مرا به مردم 
می آموزند. مراد از جانشينی فقها از پيامبر)ص( هم اين است 
که وظايف و شئونی که در نشر احکام الهی و اجرای آنها در 
قالب تشکيل حکومت اسالمی و تدبير امور جامعة اسالمی 
بر عهدة پيامبر بود، بر عهدة فقها نيز خواهد آمد. اين حديث 
کسانی  من  جانشينان  گفته  و  کرده  معنا  را  خليفه  خودش 
به  را  آنها  احاديث  و سنت من هستند و  هستند که راوی 
مردم می آموزانند. به همين خاطر، اينکه شامل اجرای احکام 
اين  صرف  به  و  است  ديگری  دليل  به  نيازمند  شود،  الهی 

حديث اثبات نمی شود.

دو: فرمایش امیرالمؤمنین)ع( بعد از پذیرش حکومت

و  نبود  بيعت کنندگان  فراوان  حضور  »اگر  فرمود:  حضرت 
از  خداوند  اگر  و  نمی کردند  تمام  من  بر  را  حجت  ياران 
علماء، عهد و پيمان نگرفته بود که برای شکم بارگی ستمگران 
و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر 
کوهان آن انداخته، رهايش می ساختم.« اين عبارت صراحت 
به  برای  تالش  باالتر  اين  از  و  حکومت  پذيرش  که  دارد 
دست آوردن آن از سوی حضرت علی)ع(، به عنوان يکی از 
علمای دين، با هدف مقابله با ظلم و جلوگيری از تعّدی و 
تجاوزگری ستم کاران بوده است. پس از جمله وظايف علماء 
اين است که با در دست گرفتن حکومت، در جهت تحقق 

عدالت و مقابله با ظلم، تالش نمايند.

سه: مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق)ع(

از امام صادق)ع( درباره دو نفر از شيعيان که در مورد قرض 
يا ميراث، اختالفی داشتند و برای حل و فصل آن به سلطان 
حضرت  طرف  از  منصوب  که  کردند  مراجعه  قاضی ای  و 
نبودند. سؤال کرد: آيا اين کار آنان روا بوده است؟ حضرت 
فرمود: »هر کس در مورد حق يا باطلی به ايشان مراجعه کند، 
در حقيقت به طاغوت مراجعه کرده است؛ و هر چه را که 
به طور حرام می گيرد؛ گر  آنها بگيرد، در حقيقت  به حکم 
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چه آنچه دريافت می کند، حق ثابت او باشد؛ زيرا که آن را 
به حکم و با رأی طاغوت گرفته که خدا دستور داده به آن 
کافر شود؛ پرسيد پس شيعيان در اين امور چه کنند؟ حضرت 
فرمود: بايد نگاه کنند ببينند از شما چه کسی راوی حديث و 
صاحب نظر در حالل و حرام ما و عارف به احکام ماست. 
را  او  زيرا من  بپذيرند،  َحَکم  به عنوان  را  بايد چنين کسی 
حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه به حکم ما حکم کند و 
از او پذيرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را 
رد کرده است و کسی که ما را رد کرده است خدا را رد کرده 
اثبات  به خداست.1 دو شيوه  در حد شرك  و چنين چيزی 

واليت فقيه با اين روايت عبارتند از:
»فإنی قد  با عبارت  اما حضرت  ؛  بود،  الف( مسأله قضايی 
جعلته عليکم حاکمًا« از اين مسأله جزئی، شيعيان را به يک 
مطلب کلی)نه تنها قضاوت بلکه ادارة جامعه( رهنمون شوند. 
آيت اهلل بروجردی در مورد اين فراز از روايت فرموده اند که 
از  که  اجتماعی  امور  تمام  که  است  کسی  »حاکمًا«  از  مراد 
وظايف افراد نيست؛ اما شارع راضی به ترکشان نيست، به 
است. پس  قضاوت  آنها  از  يکی  که  می شود  واگذار  ايشان 
مراد از »حاکمًا« تنها قضاوت نيست. واژه های حکم، حاکم و 
حکومت، به ويژه در تعبيرات اسالمی، ظهور در واليت عامه 

و رهبری تمام شئون جامعه اسالمی دارد.2
ب( امام که از مراجعة به قضات غير منصوب در اين مسألة 
جزئی، تا اين حد برآشفته می گردند، آيا می پذيرند که امور 
و عرض  مال  جان،  بر  حاکم  تسلط  الزمه اش  که  حکومت 
مسلمين است، به حال خود رها شود و به دست طاغوت، 
يعنی کسی که منصوب از طرف ايشان است، بيفتد؟ وقتی 
امر جزئی قضايی،  آن  نيست شيعيان در  امام)ع( راضی  که 
اولی  طريق  به  است،  حکومت  کار  از  کوچکی  بخش  که 
جان،  که  حکمت  مهم  امر  به  شيعيان  که  پذيرفت  نخواهد 
مال و عرض مسلمين در اختيار حاکم قرار می گيرد، بی توجه 
باشند و اجازه دهند فردی بر آنان حکومت کند که مأذون از 

طرف ايشان نباشد.

چهار: توقیع شریف از حضرت حجت)عج(

برخی اين روايت را محکم ترين بر نصب فقها و حتی دال 
نيز بيشتر  بر واليت مطلقة فقيه دانسته ند. لذا عالمه مصباح 
غيبت  دوران  در  می کنند.  تمرکز  روايت  اين  روی  بقيه،  از 
از  يکی  العمری،  عثمان  بن  محمد  طريق  از  نامه ای  صغرا، 
رسيد  حضرت  آن  به  حجت)عج(  حضرت  خاصه  نواب 
در  بود. حضرت  شده  مطرح  سؤاالتی  ايشان  از  آن  در  که 
اين عبارت را مکتوب  توقيع)نامه(، ضمن پاسخ به سؤالت 

1. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشيعه، ج 18 ص ح53.
2. وسائل الشيعه، ج18 ص98 ح1.

فرمودند: »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی ُرواة حديثنا، 
و  در حوادث  عليهم؛  اهلل  أنا حجة  و  عليکم،  فإنّهم حجتی 
به راويان حديث ما رجوع کنيد؛ زيرا  پيشامدهای پيش رو، 
آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشانم«. مراد 
از راويان حديث در اينجا فقها هستند، نه کسانی که صرفًا 
چند حديث را حفظ کرده، برای ديگران نقل می کنند، چرا 
که معقول نيست افرادی به صرف حفظ و نقل چند حديث، 
حجت از ناحية آن حضرت بر روی زمين گردند، به همان 
به  متعال،  خداوند  ناحية  از  حجت  حضرت،  آن  که  شکل 
سبب شأن و جايگاه رفيعش بر کل جهانيان گرديد؛ »حوادث 
واقعه« نيز فقط احکام شرعی و فتواها نيست که فقها صادر 
اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه  که  می کنند؛ چرا 
رايج آن  نبوده است؛ چون شيوة  آن  به ذکر  نيازی  است و 
زمان نيز همين بوده است و مردم برای متوجه شدن حکم 
شرع، به فقها رجوع می کردند. پس مراد از »حوادث واقعه« 
برای  که  است  گرفتاری هايی  و  اجتماعی  پيشامدهای  کلية 

مردم و مسلمين روی می داده است.3

ج( اجماع 

و  دينی  امور  زمامداری  و  سرپرستی  معنای  به  فقيه  واليت 
دنيايی مسلمين توسط فقيه به نيابت از معصوم )عليه السالم( 
از  محروم اند،  معصوم)ع(  به  دسترسی  از  مردم  که  زمانی 
دارد.  لحاظ علمی، ريشه در دوران حاکميت معصومان)ع( 
امر حضرت  به  مصر  به  اشتر  مالک  همچون  فقيهی  ارسال 
علی )عليه السالم( و اعطای اختيارات فراوان در عرصه های 
تحقق  از  نمونه ای  او،  به  سياسی-اجتماعی  امور  و  عمومی 
عملی واليت فقيه به حساب می آيد. ؛ اما آنچه در اينجا محل 
بحث است، پيشينة واليت فقيه در عصر غيبت و در فرض 

عدم دسترسی به امام معصوم )ع( است. 

یک: اجماع فالسفه مسلمان در بحث والیت فقیه

از نظر فارابی، رياست در مدينة فاضله، در درجة اول، متعلق 
به رئيس اول يعنی همان نبی است که به او وحی نيز می شود 
و چين شخصی، در اوصاف و ويژگی های حميده، از ديگران 
اين ويژگی ها حضور  با  که کسی  است. در صورتی  افضل 
اداره  شريعت  قوانين  اساس  بر  جامعه  اينکه  برای  نداشت، 
ثانی ضرورت  ثانی رفت. رئيس  به سراغ رئيس  بايد  شود، 
دارد، حکيم باشد، عالم به شرايع و سنن و روش هايی باشد 
که رؤسای اول مدينه آن را بنا نهاده اند و بر آنها تحفظ داشته 
باشد.4 فارابی در جای ديگر تصريح می کند در نبود رئيس 
و  آن صفات  تمام  در  که  گردد  او  بايد کسی جانشين  اول 

3. البدر الظاهر فی صالة الجمعة والمسافر ص57-5۶.
4. محمد حسن نجفی، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، ج21 ص 395.
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ويژگی ها، نظير او باشد و ادامه دهندة راه رئيس اول باشد. 
دليل  به  اول]نبّی-امام[  رئيس  جانشين  فرد  فارابی،  نظر  از 
آنکه بايد برخی احکام قديم را تغيير دهد و احکام جديدی 
جای آن بنشاند، نياز به قوة استنباط حکم يا همان تفّقه دارد 
تا بتواند بر اساس نصوص و تصريحات رئيس اول، احکام 
مربوط به زمان و مکان خود را در چارچوب احکام صادره 
فقيه  همان  کسی  چنين  نمايد،  صادر  اول  رئيس  سوی  از 

است.1
مسمين  رياست  و  می تواند خالفت  کسی  سينا  ابن  نظر  به 
را بر عهده گيرد که از سوی اهل خبره و نظر، احراز شود وی 
عالوه بر شرائطی همچون برخورداری از استقالل سياسی، عقل 
اصيل، شجاعت، پاکدامنی، تدبير نيکو، در علم به احکام شريعت 
نيز از همگان برتر است. در اين صورت، تبعيت از چنين شخصی 
بر همگان الزم است و هر کس سر به مخالفت نهاد بر تمام اهل 

بلد الزم است با چنين شخص طغيان گری قتال نمايند.2
 از نظر مالصدرا نيز، همان گونه که َمَلک واسطه ميان 

خدا و پيغمبر، و پيغمبر هم واسطه ميان َمَلک 
و اولياء يعنی ائمه معصومين)ع( است، ائمه 
اطهار)ع( نيز واسطه ميان نبی و علما هستند 
و علما نيز واسطه ميان اهل بيت)ع( و ساير 
انسان ها هستند.3 بعد از نبّی)ص(، اهل بيت 
پيامبر عظيم  )ع( از اختيارات و شئونات 
الشأن برخوردار می گردند و پس از ايشان، 
علمای اهل معرفت، يکی بعد از ديگری تا 
روز قيامت، اين امور را عهده دار می شوند.4

دو: اجماع فقها در بحث والیت فقیه

هرچند شيعه و اهل سنت، در بحث مشروعيت حاکم، از جهت 
مبانی، دارای اختالف نظرهای جدی هستند، ليکن در مشروط 
بودن حاکميت سياسی به فقاهت و اجتهاد به دليل بداهت آن، 
اشتراك نظر دارند. جای ترديد نيست که در کالم فقهای شيعه، 
اصل واليت فقيه، به عنوان يکی از أصول مسّلم، پذيرفته شده 
است و کسی از فقها را نمی توان يافت که در اين زمينه تشکيک 

نموده باشد. 
به بيان ديگر هرچند در خصوص ميزان اختيارات فقيه در بين 
فقها اختالف نظر وجود دارد ؛ اما در مورد نفس واليت اجتماعی 
و سياسی فقها در جامعه همه اتفاق نظر دارند. کسی که با کلمات 
فقها آشنا است می داند که مسألة »واليت فقيه« جزو مسائل روشن 
و واضح در فقه شيعه است. شيخ مفيد، شيخ طوسی، ابن ادريس 

1. فارابی، الملة و نصوص اخری ص 50.
2. ابن سينا، االلهيات من کتاب الشفاء ص 502.

3. صدرالدين شيرازی، المبدأ و المعاد فی الحکمة المتعاليه، ج2ص817.
4. شواهد الربوبية شاهد پنجم، اشراق نهم، ص 37۶.

حلی، عالمه حلی، شهيد اول، محقق کرکی، محقق اردبيلی، مال 
احمد نراقی، محمدحسن نجفی صاحب الجواهر، شيخ مرتضی 
انصاری، مرحوم نائينی و آخوند خراسانی از جمله فقيهانی هستند 

که در کتب خود به مسأله واليت فقيه تأکيد کردند.

3. نحوه انتخاب ولی فقیه 

اصل اولی در فقه اسالمی، واليت نداشتن کسی بر کس ديگر 
است، مگر آنکه با دليل يقينی، واليت شخصی اثبات گردد. در 
اينجا آنچه يقينی است واليت يک فرد است و دربارة واليت 
مجموعه ای از افراد، شّک وجود دارد. بنابراين بايد به همان قدر 
يقينی که واليت يک فرد است اکتفا کرد. عالوه بر اين، اين 
احتمال وجود دارد که يکی از فقهای شورای يادشده اصلح از 
سايرين باشد. در اين صورت، از آنجا که مالك مشروعيت نظر 
شورای رهبری اکثريت خواهد بود، اگر نظر آن شخص أصلح، 
در اقليت قرار گرفت لزوماً بايد کنار گذشته شود. آيا می توان 
پذيرفت که نظر افراد غير اصلح بر أصلح مقدم شود؟! منطق 
عقل و شرع می گويد بايد سراغ اصلح برويم. حال 
که واليت فردی است نه شورايی، چگونه و 
افراد  ميان  از  می توان  کاری  و  ساز  چه  با 
جامعة  رهبری  شرايط  حائز  که  متعددی 
اسالمی هستند، يک نفر را به عنوان ولی 

فقيه تعيين کرد؟ 

نظریات در نحوه تعیین »ولی فقیه«

در اين باره دو نظريه کلی وجود دارد:

الف( نظریه انتصاب

بر اساس اين ديدگاه، در عصر غيبت، فقيهی که واجد شرايط 
علمی و عملی است، از طريق نصب عام، وظيفة إعمال واليت 
را بر عهده دارد؛ در عصر غيبت نيز همچون عصر حضور امام 
معصوم)ع(، تنها منشأ مشروعيت حاکميت فقها، مأذون بودن آنان 
از سوی خداوند است و مردم در تحقق و فعليت يافتن حکومت 
و حاکم مشروع نقش دارند. فقيهی که در شرايط الزم برای إعمال 
واليت، از ديگران اصلح باشد، حق اعمال واليت دارد. اين وظيفة 
مردم است که از هر طريق ممکن، آن فرد اصلح را کشف کنند. 
در اين صورت، ديگر صحبت از انتخاب نيست تا کسی بگويد 
من بر اساس حق انتخاب خود، به فرد غير اصلح رأی می دهم. در 
اينجا ]تنها[ حکومت آن فرد اصلح اعتبار دارد. تذکر اين نکته نيز 
جا دارد که تشخيص فرد اصلح از ميان فقهای موجود، از عهدة 
عامة مردم بر نمی آيد. لذا در چنين مواردی، عقاليی ترين شيوه 
اين است که برای تشخيص و کشف آن فرد اصلح، به اهل خبره 
و کارشناسان فن اعتماد شود. در واقع کشف فرد اصلح توسط 
اهل خبره، به اين معنا نيست که آنان به او واليت می بخشند، بلکه 

در حقيقت زمينة إعمال واليت او را فراهم می سازند. 

هرچند شیعه و اهل سنت، در بحث 
مبانی،  جهت  از  حاکم،  مشروعیت 

دارای اختالف نظرهای جدی هستند، 
حاکمیت  بودن  مشروط  در  لیکن 
سیاسی به فقاهت و اجتهاد به دلیل 

بداهت آن، اشتراک نظر دارند.
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در فقه شيعه از آغاز عصر غيبت، هيچ فقيه نامداری، اذن تصرف 
فقيه در امور جامعه را مقيد به نظر ديگران نکرده و ايشان اتفاق 
نظر داشته اند که مشروعيت إعمال واليت توسط فقيه، از ناحية 
باال يعنی خداوند بوده است نه از پايين و از ناحية مردم. نظريه 
انتصاب مورد قبول عالمه مصباح و بسياری از فقهای معاصر 

است.

ب( نظریه انتخاب
مطابق اين نظريه1، در عصر غيبت]بر خالف عصر حضور[ هم 
اذن خداوند و ائمة اطهار)ع( مشروعيت بخش واليت فقهاست 
و هم انتخاب و پذيرش مردم در آن دخيل است. بر اساس اين 
ديدگاه، واليت از دو طريق جعل می شود: يکی نصب خداوند 
و ديگری انتخاب مستقيم يا غير مستقيم مردم. طريق دوم هم دو 
شرط دارد: 1( طريق اول يعنی نصب الهی امکان نداشته باشد. 2( 
مردم کسی را به عنوان ولّی خود برگزينند که شرايط تعيين شده 
از سوی شرع مقدس اسالم را)نظير فقاهت، عدالت و کفايت( 
داشته باشد. قائل اين ديدگاه، بر اين اعتقاد است که طريق اول 
يعنی نصب در عصر غيبت امکان وقوعی ندارد، به ناچار بايد به 
طريق دوم تن داد که همان انتخاب مردم است. به زعم قائل اين 
ديدگاه، نسبت به عصر غيبت نصب خاصی وجود ندارد و برای 
نصب عام هم پنج راه متصور است که در تمام آن راه ها إشکاالتی 
وجود دارد؛ لذا چاره ای جز واگذار کردن  اين امر به انتخاب مردم 

نيست. اين پنج راه عبارتند از:
الف( نصب عام تمام فقهای هر عصر و واليت داشتن فعلی 
تک تک فقها به صورت مستقل: اين فرض باطل است چرا که 
هدف از تشکيل حکومت برقراری نظم، وحدت و انسجام به 
منظور اجرای احکام الهی در جامعة اسالمی است، و واليت و 
زعامت استقاللی تک تک فقها مخّل چنين هدفی است؛ لذا چنين 

نصبی از سوی شارع حکيم، قبيح است.

الفقيه و فقه الدولة االسالمية، ج1  1. ر.ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی والية 
ص417-405.

ب( نصب تمام فقها؛ اما مجازبودن إعمال واليت توسط تنها 
يکی از آنها: اين صورت هم باطل است؛ زيرا اوالً آن شخصی که 
مجاز به اعمال واليت است، با چه مالکی مشخص می گردد؟ اگر 
بگوييد توسط مردم انتخاب گردد، پس پذيرفتيد که انشاء واليت 

با انتخاب مردم است. 
ثانياً در صورت اعمال واليت يک فقيه انشاء واليت توسط ساير 

فقهاء، کاری لغو خواهد بود و خداوند منزه از چنين امری است.
ج( نصب يک فقيه به صورت غير معين و تالش برای کشف آن 
مصداق از سوی ديگران: اين راه نيز پذيرفته نيست؛ چرا که راهی 
برای ياتن آن شخص جز از طريق انتخاب مردم وجود ندارد و 

لذا چنين نصبی لغو و بی ثمر خواهد بود.
د( نصب تمام فقها و إعمال واليت از سوی تمام آنها مشروط به 
اينکه عملکرد هر يک از آنها مطابق نظر تمام فقهاء باشد: اين راه 
نيز قابل تحقق نيست؛ چرا که چنين توافقی عادتاً غير ممکن است 

و عقالء نيز چنين روشی را بر نمی تابند.
ه( نصب مجموعة فقها و إعمال واليت مشترکاً؛ بدين معنا که 
تمام فقها در يک عصر به منزلة يک امام باشند و به صورت 
مشترك، اعمال واليت کنند: اين روش نيز غير ممکن بوده و بر 

خالف سيرة عقالست.
آقای  نهايت  در  فرض،  پنج  اين  در  اشکاالت  دليل وجود  به 
ايشان  برويم.  انتخاب  سمت  به  ناچاريم  می گويند  منتظری 
می گويد همانطور که در واليت فقيه شرطی به نام »فقاهت« و 
شرطی به نام »عدالت« و شرطی به نام »کفايت« داريم، شرط 

ديگری هم داريم و آن »مقبوليت« است. 

4. شبهات 

بعد از اثبات نظريه »واليت فقيه« از سوی عالمه مصباح، ايشان 
به سراغ تقابل با شبهات در اين زمينه و نقد ديدگاه های مختلف 
در اين زمينه می پردازند. نکته مهمی که ايشان در بحث شبهات 
به آن توجه می کنند، تفکيک شبهات مختلف از يکديگر و پاسخ 
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دادن متناسب با همان نوع از شبهات است. به طور کلی می توان 
شبهات وارده بر نظريه واليت فقيه را به 3 دسته کلی تقسيم کرد:

الف( شبهات فلسفی

یک: جدایی دین از سیاست 

يکی از مسائل فلسفی و نظری که يادگار دهه های اخير علم 
است، تفکيک حوزه های مختلف معارف بشری از يکديگر 
است. برای مثال از اواخر قرن 20 به بعد شعار جدايی دين از امور 
اجتماعی مثل سياست، توانست تمام مجامع علمی جهان را به 
خود مشغول سازد. مبنای اينگونه تفکيک ها نيز 2 موضوع اساسی 
است: اولين مساله شهرت بيش از حد مسائل زبانی و ادبياتی 
است. يکی از داليل جدايی علوم در نوع زبان مورد استفاده آنها 
نهفته است. بسياری با اين استدالل که زبان دين زبان موعظه و 
نصحيت است، بر اين شدند که پس نمی توان آن را در مسائل 

مختلفی مثل حکمرانی دخالت داد. 
دومين مساله نيز تفکيک روش های مختلف و انحصار تلقی علم 
بر روش تجربی است. در فلسفه باستان تمام روش ها در عرض 
يکديگر انسان را به حقيقت می رساندند؛ اما در عصر مدرن، 
روش های غير تجربی که در دين و امور متافيزيکی کارايی دارند، 
از دايره علم خارج شده و لذا نمی توان آنها را برای استفاده در 

امور اجتماعی استفاده کرد.
عالمه مصباح)ره( در اين ميان در مقابل اين دو مبنا، سعی می کند 
تا با چينش مبانی فلسفی خود ابتدا اين را اثبات کند که هدف 
دين صرفاً زندگی فردی يا سعادت اخروی نيست لذا نمی توان 
تمام معارف آن را از نوع موعظه دانست. مضاف بر اينکه روش 
تجربی کمترين اعتبار معرفت شناختی را دارد لذا نمی تواند دين 
را از حوزه های مختلف علمی خارج سازد. در اينجا به برخی از 
شبهات وارد شده در مورد موضوع جدايی دين از سياست اشاره 

می کنيم:
1. به فرض اگر گفته شود که دين، يک امر کلی است، ولی 
سياست و حکومت، اموری جزئی هستند، پس ربطی به هم 

ندارند، در اين استدالل، سه ادعا مطرح شدهاست:
الف(دين، تنها مسأله ای کلی است.

ب(سياست صرفا مسائل جزئی است.
ج(کليات با جزئيات ارتباطی ندارند.

در اين اشکال، سه مغالطه وجود دارد. نه دين، تنها کليات است 
)و چه بسا وارد در جزئيات شده است( و نه سياست، صرفا 
جزئيات است، )بلکه سياست نيز گاهی براساس مبانی بسيار کلی 
بنا شده و نمی توان آن را از ريشه ها و بنيادهای نظری اش جدا 

کرد( و نه کليات و جزئيات با هم بی ارتباطند.
 2. دين، ثابت است و سياست، متغير؛ بنابراين، دين و سياست،

با هم بی ارتباطند. در اين مورد نيز بايد بدانيم که نه دين، همه 

چيزش ثابت است، بلکه احکام متغير نيز دارد و نه سياست، 
همه اش متغير است، بلکه بسياری از مبانی نظری سياست، ثابت 

است و نه اين که ثابتات و متغيرات با يکديگر بی ارتباطند.
3. دين برای سعادت فردی آمده و ارتباطی با حکومت ندارد؛ اين 
جا نيز بايد ابتدا روشن شود که از ديدگاه کالمی دينی، »سعادت« 
يعنی چه؟ سعادت از ديدگاه الئيک، يک تعريف دارد و از ديدگاه 
اسالمی، تعريفی ديگر. همين طور کارکردی که در ديدگاه ليبرال 
برای دين قائلند با کارکردی که ما از قرآن و سنت برای دين، 
استنباط می کنيم، يکی نيست. در مقوله »ارتباط« نيز چنين است، 
يعنی در مفهوم ارتباط فرد با جامعه، و ارتباط سعادت فردی و 
سعادت اجتماعی نيز اختالف داريم. چه بسا در خود اين »ارتباط« 

خدشه شده است که اين بخصوص پاسخ عقلی دارد.
اين سؤال، در درجه  دنيا،  برای  نه  آمده  برای آخرت  4. دين 
اول، موضوع بحثی کالمی است. بايد ديد تعريف دنيا و تعريف 
آخرت در تفکر اسالمی چيست؟ آيا می شود ميان اينها تفکيک 
قايل شد؟ در تفکر اسالمی می گوييم که آخرت، باطن دنياست 
و دنيا، مزرعه آخرت است. حال آيا می شود اسالم را پذيرفت 
و بين دنيا و آخرت تفکيک قائل بود و خط قرمز بر تعريفی که 

اسالم از دنيا و آخرت و ارتباط اين دو با يکديگر دارد، کشيد؟!
5. دين برای »اخالق« آمده و حکومت ربطی به اخالق ندارد؛ 
بايد پرسيد که چه تعريفی از اخالق و انسان دارد و اصاًل فضيلت 
و رذيلت اخالقی در انسان ها چگونه به وجود می آيد و چگونه 

تضعيف و تقويت می شود؟
۶. دين برای تربيت آمده و تربيت، ارتباطی با حکومت ندارد. در 
اين باره نيز بايد قباًل با اينها وارد اين بحث شد که »تربيت«، چه 
مقوله ای است و آيا می شود جامعه ای را بدون داشتن اهرمهای 
قدرت در آن جامعه تربيت کرد؟ آيا می توان گفت رسانه های 
موزه ها،  تحقيقات  دانشگاهها،  جامعه،  يک  فرهنگی 
دستگاه  برنامه ريزی ها،  اقتصادی،  سيستمهای  وزارتخانه ها، 
حقوقی و قضايی آن هيچ ربطی به دين نداشته باشند و تابع 
تربيت  را  بتوان جامعه  اين حال،  با  و  نباشند  دينی  دکترين 
کرد؟ در واقع آيا يک فرد و حتی يک کودك را می توان بدون 
دخالت در نحوه معيشت و ارتباطات و حقوق و مناسباتش 

تربيت کرد؟
بعد از بيان اين نمونه ها بايد دانست که يکی از مهمترين طرفداران 
اين منظر،  از  از سياست)سکوالريسم( که  نظريه جدايی دين 
نقدهايی را به نظريه »واليت فقيه« مطرح می کند، مهندس بازرگان 
است. ايشان دو سال پيش از فوت، طی يک سخنرانی در انجمن 
اسالمی مهندسين تهران مسائلی را مطرح نمود که در مقاله ای با 
عنوان »آخرت و خدا هدف بعثت انبياء« منتشر شد. در اين مقاله 
ايشان اشکاالتی را بر واليت فقيه و حکومت اسالمی وارد کرد که 
در آثار قبلی خودشان می توان جواب همه آن اشکاالت را يافت. 
روح کلی مقاله اين است که دين فقط برای طرح مسأله خدا و 
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آخرت آمده و هيچ اّدعای ديگری از جمله در باب حکومت 
ندارد که ادله ای نيز در اين راستا آورده اند. آقای بازرگان چند دليل 

برای ادعای خود ذکر می کنند:
* فردی بودن حوزه های مختلف دین و عدم ورود به حوزه های 

اجتماعی
قباًل شرعيات اصول و فروع دين را با تذکر اين که اگر کسی اين 
اصول را نداند و به فروع دين عمل نکند، مسلمان نيست، يادمان 
می دادند. از اين پس، ظاهرا نه مسلمانی در گرو اعتقاد به اصول و 
عمل به فروع دين خواهد بود و نه ثبات و قطعيت احکام اسالم 
به قوت خود باقی است و اين که عمل به دين، زندگی را قرين 

سالمت خواهد کرد، جزء عقايد سنتی و کهنه درآمده است. 
ما گمان می کرديم اسالم، حاوی بهترين دستورهای اخالقی و 
اجتماعی و حکومتی است و برای اصالح ما و رواج عدالت 
و سعادت در جامعه آمده، )اّما معلوم شد اين( نظريه ای خام 
و کودکانه و ايدئولوژی زده بوده است، با پيدايش افکار مترقی 

ناسيوناليسم، سوسياليسم، کمونيسم در غرب، روشنفکران 
مسلمان نيز به فکر ايدئولوژی و جهان بينی اسالمی 

افتادند. 
ايشان در واقع مّدعی می شود که در بنيادهای 
اجتماعيّات،  نام  به  اسالمی چيزی  نظری 
حقوق سياسی و اجتماعی، تنظيم مناسبات 
بشری و تشکيل حکومت وجود ندارد و 
اين ديدگاه به سبب پيدايش مشکالت  جهان 

 اسالم و تحت تأثير ديدگاه هايی مانند کمونيسم 
و سوسياليسم در جهان پديد آمد و ما برای اين 

که از قافله آنها عقب نمانيم، مجبور شديم ادعا کنيم 
که اسالم نيز به حکومت و اجتماع و حقوق اجتماعی و عدالت 
پرداخته است. براساس اين تحليل، پيش از پيدايش ناسيوناليسم 
و سوسياليسم و کمونيسم، که ايشان از آنها به عنوان افکار مترقی 
ياد می کند، اسالم، فاقد هستی شناسی و جهان بينی و معارفی 

درباره انسان و جهان بوده است. 
در نقد ادعاهای آقای بازرگان بايد گفت:

پذيرفت که در هر  نگاه جامعه شناسی معرفت می توان  از   .1
دورانی، متفکران اسالمی به دليل رواج شبهاتی خاص، به سوی 
خاّصی، بيشتر توّجه کرده و به برجسته سازی آن بخش از معارف 
دين که بيشتر مورد سؤال و شبهه بوده، پرداخته اند. از اين رو، در 
دوران ظهور مارکسيسم، علمای اسالمی بيشتر به اقتصاد اسالمی 
اجتماعی  دترمينيزم های  بررسی  يا  اسالم  در  تاريخ  فلسفه  و 
پرداخته اند و در دوران شيوع ليبراليسم، به ابعاد ديگری از اسالم 
)از قبيل عقالنيت و معرفت، شناخت، فلسفه سياسی و...( عطف 
توّجه بيشتری کرده اند؛ اّما روشن است که جامعه شناسی معرفت 
غير از خود معرفت است و اين مسأله دليل بر اين نيست که قبل 
از آن، دين اسالم در اين حوزه ها حرفی نداشته بلکه مسلمانان به 

آن حرف ها توجه نمی کردند.
2. ايشان به اسالم به عنوان ابزاری برای پيشبرد اهداف اجتماعی 
ابتدا چون مبارزه، مد روز بود و به گمان فايده  نگاه می کند؛ 
داشتن، اسالم را سياسی معرفی کردن و بعثت را با ايدئولوژی 
گره زدن و سپس باز هم براساس فايده گرايی، دين را جدا از 
سياست و حکومت دانستن. در اين نگاه، دين مستقاًل هدف را 
روشن نمی کند و تأمين احکام دين و رسيدن به عقايد دينی و 
تخلق به اخالق دينی هدف نيست، بلکه ابزاری است برای تأمين 
منافع مادی و اجتماعی؛ بدين سان ممکن است در يک دوره 
استفاده از آن به نظر درست آيد، که از آن استفاده می شود. حال 
که دانش بشری به سطح بااليی رسيده، استفاده از دين، درست 

نيست؛ پس آن را بايد کنار نهاد.
* نقد دنیاگرایی و سوء استفاده از دین در حکومت

اشکال ديگری که آقای بازرگان به حکومت اسالمی وارد می کند، 
اين است که تشکيل حکومت و رفتن به سوی سياست، نوعی 
دنياگرايی است و کسانی که از حکومت اسالمی 
دنيا  برای  را  سخن می گويند، در واقع دين 

می خواهند.
در نقد سخنان آقای بازرگان بايد گفت:

آقای  »نکته مهمی که در البالی عبارات 
آنچه  که  است  آن  هويداست،  بازرگان 
از آن عدول کرده،  اواخر عمر  ايشان در 
طرز فکر قبلی خودش می باشد )يعنی نگاه 
عبارت  به  دين(.  به  اجتماعی  سودطلبانه 
ديگر، نه ديدگاه سياسی ـ حکومتی امثال 
ايشان به دين در دهه های قبل، ديدگاهی دقيقا 
دينی بوده و نه ديدگاه »انحصار دين در آخرت و خدا« در 
سالهای اخير، ديدگاهی براستی معنوی و دينی است. در واقع 
دو نوع عدم تعادل در اين تفکر رخ داده که اولی تحت تأثير 
مارکسيسم و ناسيوناليسم )که پيشتر مد روز بوده( و دومی تحت 
تأثير بينشهای ليبرال )که اينک مد روز است( واقع شده است. 
حال آن که در معارف دينی ما، نه سياسی بودن دين به معنای 
»دين فدای دنيا« و »دين در خدمت دنيا و دنياطلبان« بوده و نه 
»معنوی و اخروی بودن دين« به معنای بی توجهی به زندگی 
اجتماعی و سرنوشت انسان ها و بی اعتنايی به حقوق و وظايف 
سياسی و اقتصادی و تربيتی آنهاست. دعوت به آخرت، مترادف 
با رهبانيت نيست و سياسی بودن دين نيز معطوف به دنيای چربتر 
)به هر قيمت( و دنيوی کردن دين مردم نيست. دينی کردن دنيا 
با دنيايی کردن دين تفاوت جوهری دارد و ما بايد متوجه اين 

تفاوت باشيم.«

اشکال دیگری که آقای بازرگان 
می کند،  وارد  اسالمی  به حکومت 
این است که تشکیل حکومت و رفتن 
دنیاگرایی  نوعی  سیاست،  سوی  به 
است و کسانی که از حکومت اسالمی 
سخن می گویند، در واقع دین را برای 

دنیا می خواهند.
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دو: صالحیت مردم برای انتخاب

همانطور که در بخش نحوه انتخاب ولی فقيه بيان شد، آقای 
منتظری به دنبال اثبات صالحيت مردم برای انتخاب ولی فقيه 
است و در اين راه از دو دليل عمده استفاده می کند؛ اما عالمه 
مصباح)ره( با پذيرش ديدگاه انتصابی، به نقد ديدگاه های آقای 
ايشان بحث های زيادی را در مورد مدل  منتظری می پردازد. 
دموکراسی غربی و نقش مردم در انتخاب مسئولين نظام مطرح 

کرده و در نهايت نسبت به اين مساله نقد جدی وارد می کنند. 
به نظر ايشان وقتی ما اوالً در مسائل انسان شناسی اثبات کرديم 
که انسان دارای ضعف در علم بوده و نمی توان تمام مصالح خود 
را درك کند و ثانياً در مباحث سياسی بيان کرديم که رهبر يک 
جامعه بايد کسی باشد که بتواند تمام مصالح مورد نياز جامعه را 
محقق سازد، پس به هيچ عنوان نمی توانيم نقشی برای انتخاب 
مردم در مشروعيت بخشی به حاکم قائل شويم هر چند که 
همراهی آنها با حاکم می تواند سير فعاليت او را تسريع بخشد. 
بعد از بيان اين مبانی، عالمه مصباح)ره( بيان می کنند که ديدگاه 
انتخاب گرايی آقای منتظری در دو مدعای اصلی خود، يعنی عدم 
امکان نصب فقها در عصر غيبت و امکان جعل واليت به وسيلة 

انتخاب مردم، مبتال به اشکال است.
الف( مدعای اول: عدم امکان جعل نصب فقها در عصر غيبت: 
اين ديدگاه بين نصب خاص و عام خلط کرده است، آنچه امکان 
نصب ندارد، نصب خاص است، ؛ اما نصب عام امکان وقوعی 
دارد و توسط اهل بيت)ع( واقع شده است و إعمالش وجوب 

کفايی دارد.
ب( مدعای دوم: امکان جعل واليت به وسيلة مردم: اين مدعا 
هم دچار اشکال و غير ممکن است و تالی فاسدهای فراوانی دارد. 

از جمله:
1( انشاء واليت از شئون الهی است که جز برای فقها و مؤمنين 
عادل در صورت نبود فقها، جعل شده است. انشاء نه از شئون 

مردم است و نه خدا آن را به آنها واگذار کرده است.
2( انتخابی بودن، مستلزم محدود شدن واليت فقيه به حدود زمان 
و مکان است؛ يعنی فقيه، برای کسانی حکمش اعتبار خواهد 
داشت که او را انتخاب کرده اند؛ حال آنکه چنين پيامدهايی مورد 
پذيرش  شريعت الهی و حتی قائل همين ديدگاه نيست؛ چرا که 
واليت فقيه محدود به زمان مشخصی نبوده و نيز از جهت مکانی، 
واليت او حتی در حق کسانی که در خارج از مرزها هستند نافذ 

است؛
3( الزمة اين ديدگاه آن است که فقيه از زمانی واليت داشته 
باشد که مردم او را انتخاب نمايند، در اين صورت الزم می آيد 
که اجرای بخش وسيعی از احکام اسالم تا زمان انتخاب مردم، 
تعطيل شود؛ قاطبة فقهای شيعه از همان صدر اسالم تا کنون، 
بسياری از تصرفات همچون تصرف در خمس، زکات، انفال و 

وجوهات شرعيه، قضاوت، اجرای حدود الهی و ...را در محدودة 
اختيارات خود انجام داده اند و هيچ گاه إعمال واليت خود را 
مشروط به انتخاب مردم نکرده، به همان ميزانی که دستشان باز 

بود، در امور مسلمين ورود پيدا می کردند.

ب( شبهات دینی

یک: تشکیک در معنای والیت

آقای دکتر حائری در کتابی با عنوان حکمت و حکومت، که در 
لندن منتشر شد، چند اشکال صريح راجع به واليت فقيه مطرح 

می کند:
* والیت در اسالم به معنای حکومت نیست!

به نظر ايشان واليت فقيه اساسا به معنای حکومت نيست. واليت 
به معنای حکومت اسالمی بدون غايت است و ماّل احمد نراقی و 
همه فقهايی که از اول تا عصر حاضر از حکومت اسالمی سخن 
گفته اند، مغالطه لفظی کرده اند. آنان متوجه قضاوت ميان شيری 
که آدم آن را می نوشد و شيری که آدم را می درد، نشدند. يعنی 
علمای اسالم يک کلمه »واليت« را در روايات ديده اند و تصور 

نموده اند آن واليت به معنای حکومت است. 
آقای دکتر حائری تا جايی پيش می رود که حتی تعبير کلمه 
»ولی« را در خطبه غدير که پيامبر اکرم درباره اميرالمؤمنين به کار 
برده اند، به معنای محبت و دوست داشتن می گيرد؛ يعنی يکی از 
ضروريات شيعه را منکر می شود؛ زيرا چنانچه »ولی« را از تشيع 
بگيرند، در آن صورت شيعه در مسائل حکومتی صدر اسالم با 
اهل سنت سخنی برای گفتن ندارد. مجمل صحبت ايشان اين 
است که واليت فقيه به معنای حکومت است )حکومتی که تابع 
شريعت اسالم می باشد(، احتياج به حکومت نيز عالمت سفيه 

بودن است و ما چون عاقليم، نياز به ولّی نداريم. 
دليل ديگر ايشان اين است که کلمه حکم و حکومت به معنای 
قضاء و داوری در دعاوی و فصل خصومات، در روايات به کار 
رفته و به معنای مصطلِح »حکومت سياسی« نيست. در متون 
شيعی چيزی که اثبات زعامت سياسی در عصر غيبت برای فقيه 

عادل کند و دليل شرعی به نفع حکومت اسالمی باشد، نداريم.
آيت اهلل مصباح يزدی در نقد سخنان آقای حائری می گويد:

»اجماالً پاسخ ايشان اين است که به غير از معنايی که استنباط 
نموده اند، معنای ديگری نيز برای واليت در روايات به کار رفته 
است. آقای دکتر حائری حاضر می شود يکی از محکمات و 
زيربناهای تفکر شيعی را خدشه دار سازد و واليت را به محبت 
معنی کند نه حکومت، تا ثابت کند که واليت فقيه نيز به معنای 

حکومت نيست. 
بايد از ايشان پرسيد مگر مردم جوامع غيردينی که برای خودشان 
حکومت دارند، سفيه و مجنون و محجورند و مگر فقط ديوانگان 
و صغار نياز به حکومت دارند و عقال از حکومت و قانون بی نياز 
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هستند. کافی است تنها يک مرور سطحی در آيات و روايات و 
در سيره اهل بيت انجام شود. صدها روايت داريم که در آنها 
والی، واليت، متولّی، و ولّی به معنای حاکم و رئيس و زعيم 

سياسی و... به کار رفته است. 
حال ما فرض می کنيم هر جا تعبير »حکم« در رواياتی مانند مقبوله 
عمربن حنظله و ساير ادله آمده، تنها به معنای قاضی و َحَکم 
استـ  که البته چنين  چيزی نيست؛ زيرا اوالً، ما تنها دنبال لفظ 
حاکم نيستيم و با صدها تعبير ديگر و از دهها طريق ديگر مسأله 
ضرورت حکومت عاقِل تابع ضوابط اثبات شده است. ثانيا، کلمه 
حاکم فقط به معنای قاضی نيامده و در معانی مختلفی به کار 
رفته است. همچنين در روايات ما آمده که در عصر غيبت امامان 
معصوم عليهم السالم فرمودند: ای شيعيان ببينيد چه کسانی از شما 
آگاهتر، فقيه تر، با تقواتر، و به فکر حقوق مردم هستند، »انی َجَعْلتُُه 
حاکما عليکم« ما او را حاکم بر شما قرار داديم، منظور قاضی 

است و مسايل حکومتی نيست.
 اگر اين فرض محال را نيز در نظر بگيريم، بايد به اين آقايان 
يادآور شويم که مسأله قضا و داوری، برجسته ترين مظهر حکومت 
است؛ يعنی اگر می خواهيد ببينيد حکومت در يک جامعه در 
دست کيست، بايد ببينيد مسند قضا از آِن کيست. می گويند منظور 
روايات حکومت اسالمی نيست، بلکه مراد اين است که تنها 
قوه قضائيه در دست فقها باشد. می پرسيم شما به هر کجای دنيا 
که برويد و بگوييد ما از شما حکومت نمی خواهيم، اّما فقط 
قوه قضائيه را به ما بدهيد، چه خواهند گفت؟ آيا جداکردن قوه 
قضائيه از بقيه حکومت، در واقع به معنای مثله کردن حکومت 
نيست؟ قوه قضائيه که تنها در مسائل شخصی دخالت نمی کند، 
بلکه در درجه اول عهده دار اجرای حقوقی عدالت اجتماعی در 

جامعه و مسؤول نقد حکومت است.
افزون بر اين، آيا شريعت اسالم تنها در مباحث قضايی سخن 
گفته، يا اين که در خارج از حريم مباحث قضايی نيز حرفی 
زده است؟ رجوع به متون اسالمی آشکار می سازد که احکام 
شريعت اسالمی منحصر در احکام قضايی نيست، بلکه در باب 
مناسبات اقتصادی، حقوقی، تربيتی و سياسی نيز احکام فراوانی 
وجود دارد. حال سؤال ديگر اين است که آيا احکام ياد شده بايد 
اجرا شوند يا نه؟ آيا چون امام معصوم غايب است، بايد آن دسته 

از احکام تعطيل شود؟ مسلما پاسخ منفی است.
بنابراين، احکام مزبور چگونه و به دست چه کسی بايد اجرا 
شود؟  به اين سؤال هر پاسخی که داده شود، به حکومت اسالمی 
بازمی گردد؛ گرچه نام آن را واليت فقيه نگذارند. حال قانونی 
که بايد در جامعه اجرا شود، بايد چه قانونی باشد؟ مسلمان 
می گويد قوانين اسالمی و الئيک می گويد قوانين الئيک. اگر قرار 
شد زندگی اجتماعی بدون قانون نشود و اجرای قانون بدون 
حکومت ميسر نباشد و قانون اسالمی باشد، که يک مسلمان عاقل 
اينها را می پذيرد، نتيجه منطقی که بالفاصله به دست می آيد اين 

است که آن حکومتی که اجرای اين قانون را به عهده می گيرد 
خود بايد پايبند به اين قانون باشد، قانون اسالمی موردنظر را 
بشناسد، و در اين ميان، شناخت اجتهادی بهتر است، و در اجرای 
آن قانون به عدالت رفتار کند. معنای واليت مجتهد عادل همين 

است و چيز ديگری نيست.«
* عدم جمع والیت و جمهوریت

به نظر ايشان جمهوری اسالمی که جمع اسالميت با جمهوريت 
است يک تناقض عقلی و يک معمای الينحل و نامعقولی بيش 
نيست؛ معمايی که عقل بشريت هرگز از عهده حل آن برنخواهد 
آمد. ايشان می گويد اسالميت با جمهوريت منافات دارد؛ زيرا 
اسالميت و واليت يعنی احکام و ضوابط خاصی بايد اجرا شود و 
همه بايد مطيع باشند و هيچ شخص يا نهادی را نشايد که تعدی 
کند. اين، تعريف ايشان از اسالميت است که به گفته خودشان با 
جمهوريت منافات دارد. پس جمهوری آن نظامی است که اين 
شرايط را ندارد؛ يعنی همه نبايد مطيع آن باشند و اشخاص و 

نهادها می توانند تعدی کنند. 
در نقد اين دليل آقای حائری نيز آيت اهلل مصباح می فرمايد:

»از ايشان می پرسيم اين تعريف از جمهوری و جمهوريت، در 
کدام قاموس علوم سياسی در دنيا از يونان باستان تا امروز وجود 
دارد؟ اين تعريف جمهوريت نيست؛ اين تعريف هرج و مرج 
قانونمندی و سلسله  براساس  نهاد حاکميّت  اصل،  در  است. 
مراتب مديريتی چيده شده است. حتی در فلسفه سياسی غرب 
که توماس هابز و ماکياولی بنيانگذاران اين تفکر هستند، همه 
می گويند دولت مدرن، دولت مطلقه است. مسأله اطاعت پذيری 
و قانونمداری و شهروندی به عنوان اصل ثابت جامعه مدنی 
جمهوری  در  وقتی  موضوع  همين  حال  است.  مطرح  ليبرال 
اسالمی می آيد، خالف می شود و به زعم آقايان با جمهوريت 
منافات می يابد. آيا در نظام جمهوری قانونمندی و سلسله مراتب 
مديريتی و التزام به آن مطرح نيست؟ فرق جمهوری اسالمی 
و حکومت الئيک در اين تبعيت از نهادهای حاکميّت نيست، 
بلکه فرق در محتوای قوانين آن می باشد، و گرنه معنای حاکميّت 

همين است که آقايان با آن مخالفت می کنند.«

دو: روایات منع از حکومت

فقيه  واليت  عليه  بسياری  داليل  سروش  عبدالکريم  آقای 
ياد می کند. زيربنای اصلی ادله ايشان بر بحث قبض و بسط 
شريعت استوار است که آن هم برگرفته از تلفيقی از ديدگاه های 
هرمنوتيکی امثال شالير ماخر و... در غرب و نظريات بازی های 
زبانی ويتگنشتاين و... و بحث هايی است که برخی متکلمان 
مسيحی در غرب مطرح کرده اند. کّل قبض و بسط، فتوکپی و 
ترجمه بدون رفرنس از اين گونه ايده هاست که قبل از ايران، در 

مصر و شبه جزيره هند، ترجمه و وارد جهان اسالم شده بود.
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* تک معنایی نبودن مفاد دین
از جمله چيزهايی که ايشان در همان قبض و بسط نتيجه گيری 
کرد و از مبانی ادله ايشان عليه حکومت اسالمی می باشد، اين 
است که از نظر اين جريان، اصوالً مفاد دين، متعيّن و معلوم و 
قابل تشخيص و مرزگذاری نيست. دقيقا مرز معارف و احکام 
دين کجاست، معلوم نمی شود. هيچ کس نمی تواند محکم و با 
اطمينان بگويد که چه چيزی، اسالمی است و چه چيزی، اسالمی 
نيست؛ زيرا برداشتها شخصی و نسبی است و ما هيچ معياری 
نداريم برای اين که داوری کنيم که برداشت چه کسی از اسالم، 

درست است و برداشت چه کسی نادرست؟ 
بنابراين منطقا هر نسبتی را می شود به قرآن و روايات داد و باب 
تفسير به رأی باز است. مثاًل بنده براساس ديدگاه خودم به اين 
نتيجه می رسم که دين ربطی به حکومت ندارد، آن گاه وارد 
قرآن و روايات می شوم. آقای سروش در پاسخ به اين سؤال که 
دين چيست؟ همان ديدگاه متکّلمان مسيحی کالونی و لوتری را 
مطرح می کند. همان ديدگاه آقای جان هيک که در باب پلوراليسم 
دينی آمده است. خالصه اين ديدگاه اين است که در دين، نوع 
عقايد، اهميّت ندارد. احکام عملی ـ واجب و حرام فقهی ـ نيز 
مهم نمی باشند و اينها اصاًل جزء گوهر دين نيستند. بنابراين، دين 
يعنی تجربه شخصی و باطنی و حالتی که به انسان دست می دهد. 
بدين سان هم عرفان و هم دين، يعنی يک تجربه روانیـ  شخصی، 
بدون التزام به احکام عملی و عقايد کالمی خاص. از اين روست 
که ايشان در مقاله »صراطهای مستقيم« خويش می گويد همه اديان 

عالم مساويند و همه صراط مستقيم هستند.
اين  سروش  آقای  سخنان  نقد  در  مصباح)ره(  آيت اهلل  سخن 
چنين است: »با اين ديدگاه هرمنوتيکی عمال حتی خود وحی 
نيز اعتباری نخواهد داشت چرا از زاويه ديد پيامبر نقل شده لذا 
به طور کلی دين زير سوال می رود و اين ربطی به حکومت 
و سياست ندارد. اگر کسی دين را يک تجربه شخصی روانی 
تعريف کرد، معلوم است که از اين دين هيچ وقت حکومت 
و سياست و واليت فقيه بيرون نمی آيد. اينها به نام عرفان، فقه 
و شريعت و معارف و عقايد را حذف می کنند، ولی بعد معلوم 
می شود که عرفان را نيز قبول ندارند؛ زيرا تجربه روانی که در 
الهيات غرب آمده نوعی معرفت و آگاهی نيست، بلکه يک حادثه 
است. حال آن که عرفان اسالمی، نوعی شهود و معرفت است. 
عرفان در الهيات ليبرال، پروتستان و کالم مسيحی غير از عرفان 

در اسالم و متون اسالمی است.«
* عدم تقسیم حکومت به دینی و غیر دینی

ايشان می گويد حکومت و سياست که دينی و غيردينی ندارد. 
حکومت تنها مربوط به دنيای مردم است و در هر جای دنيا و با 

هر مرام و مسلکی تفاوت نمی کند.
سخن آيت اهلل مصباح)ره( در نقد سخنان آقای سروش اين چنين 
است: »ما اين را قبول داريم که چه دين بگويد و چه نگويد، عدل 

و ظلم واقعا وجود دارد، حسن و قبح نيز همين طور. البته حسن 
و قبح عقلی و ذاتی را با يکديگر نبايد اشتباه کرد. تا اين جا را ما 
می پذيريم. اّما سؤال اين است که آيا برای دانستن اينها به شريعت 
نياز نداريم؟ اگر در تشخيص ارزش ها راهنمايی الزم نيست و 
همه انسان ها خود، آنها را تشخيص می دهند، اين همه بحث و 
مجادله بر سر تشخيص و مصاديق ارزش و ضدارزش در جهان 

برای چيست؟ 
ارزش ها قابل تقسيم به دينی و غيردينی هستند، به اين معنی 
که دين مصاديقی را ارزش معرفی می کند و مصاديق ديگری را 
ضدارزش. البته بدان معنی نيست که چون دين گفته فالن امر 
ارزش است ارزش شده، بلکه منظور اين است که ما بدون کمک 
وحی نمی توانيم همه مصاديق ارزش و ضدارزش را بفهميم و 
بشناسيم. نياز به نبوت نيز برای همين بوده است و گرنه چه نيازی 
به ارسال رسل و فرستادن دين بوده است؟ اصاًل امر حکومت هم 

به کنار، فرق دين و کفر چيست؟
حال اگر کسی قبول کرد که ارزش های اسالمی واقعا موجوديتی 
دارند، سؤال اين است که آيا روش با ارزش ارتباطی دارد يا نه؟ 
آيا با هر روشی می شود به ارزش خاصی رسيد؟ آيا خود روش ها 
به ارزشی و غيرارزشی تقسيم نمی شوند؟ حقيقت اين است که 
ارزش ها و روشها در تفکر دينی گامهايی واقعی به سوی کماالت 
واقعی و مطلق تلقی می شوند. در تفکر اسالمی، همه ارزش ها در 
سايه يک ارزش مطلق، ارزش می شوند. آن ارزش مطلق همان 
تقرب به خداست که تنها تکامل واقعی و حقيقی در عالم انسانی 
است. روش تحقق اين ارزش ها و نيل به آن، همانا عبوديت 

است. 
روش های مشروع نيز روش های وصول به ارزش ها و تحقق 
اهداف ارزشی، چه به طور مستقيم چه با واسطه، همگی فروع يا 

مقدمات عبوديت اند. 
ارزش های اسالمی را در متن اصول عقايد و اخالقيات اسالم 
و روشهای اسالمی برای نيل به اين ارزش ها را در فقه اسالمی، 
قبيل عدالت، علم، نظم،  از  می توان سراغ گرفت. ارزش هايی 
برادری، محبت، حق شناسی، ايثار و .. همگی از آن رو ارزشی اند 
که راه کمال انسان ها را هموار می کنند و ظلم و جهل و فقر و 
فالکت و فساد و فحشا و رشوه و ساير محّرمات و گناهان ضد 
ارزشند؛ زيرا راه کمال و عبوديت را سّد می کنند. احکام فقهی، 
روشهای وصول به کماالت را نشان می دهند و کانالهای عبوديت 
و استکمال را بيان می کنند. جهاد و زکات و نماز و امر به معروف 
و نهی از منکر و ... روش هايی برای تحقق ارزش ها هستند و 
لذا ارزشی اند. قمار، زنا، ميخوارگی، سرقت، غصب، استثمار، 
دروغ و...، مانع تحقق ارزش ها و کمال آدمی از نظر فردی و 
جمعی هستند، از اين رو، ضدارزش و حرامند. بنابراين ارزش و 
ضدارزش به معنای عام کلمه، در سه سطح، قابل بررسی است: 

عقايد، اخالق و رفتار.«
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* عدم تساوی دین و فقه 
اشکال ديگر آقای سروش از اين قرار است: فقه يک علم سرتاپا 
دنيوی است و در خور دنياست از اين رو نمی توان دين را صرفا 
محدود به فقه دانست. آنانی که طرفدار واليت فقيه هستند، 
در واقع ادعا می کنند که اسالم فقط فقه است لذا به گفته آقای 

سروش اسالم فقاهتی بی فايده است.
اين  سروش  آقای  سخنان  نقد  در  مصباح)ره(  آيت اهلل  سخن 
بر  عالوه  که  اسالمی  يعنی  فقاهتی  اسالم  »اوال  است:  چنين 
رعايت اخالق، راهبردهای عملی نيز دارد؛ يعنی روش عملی 
تحقق ارزش ها را گفته است. معنای اسالم فقاهتی اين نيست که 
اسالم فقط فقه است. ثانيا کدام يک از نظريه پردازان اسالمی و 
فقهای شيعه حکومت اسالمی را حکومتی يافته اند که بی توّجه 
به مسائل عقلی و اعتقادی و اخالق اسالمی جامعه و نيز حقوق 

شرعی مردم، تنها در پی اعمال مقررات و احکام فرعی به 
هر ترتيب و هر قيمتی می باشد. ثالثا واليت فقيه 

در هيچ نظريه فقهی بدين معنی نبوده که همه 
مشکالت اجتماع و حکومت، از سنخ امور 

حقوقی فرض شده است. 
بسياری از جوانب حکومت، البته حقوقی 
در جامعه  را  اّما جوانب حقوقی  نيست؛ 
اسالمی، براساس حقوق اسالمی بايد حل 

کرد نه حقوق بشر غربی، و مناسبات اجتماعی 
نه  کرد،  تنظيم  بايد  اسالمی  فقه  حريم  در  را 

دستگاه های حقوقی ليبرال! از طرف ديگر، فقه اسالمی 
صرفا حقوق به معنای اخّص )حقوق جزايی( نيز نيست، بلکه 

تنظيمات رفتاری براساس احکام خدا و رسول صلی اهلل عليه و آله ، 
بنا به فرض، در راستای اخالق اسالمی و مبتنی بر عقايد اسالمی 
تشريع شده اند و در اين صورت بر کدام بخش از حيات بشری 
می توان انگشت نهاد که بی ربط با حق و حقوق و وظيفه باشد؟!

اينکه آقای سروش متأسف است از اينکه در باب حکومت، 
بيشتر فقهاء سخن گفته اند و فيلسوفان مسلمان اغلب به امور عامه 
و مابعدالطبيعه ـ و نه سياست مدن ـ اکتفا کرده اند. اين تأسف 
بجاست اگر مراد از آن عدم کفايت مذاکرات کالمی و عقلی در 
باب فلسفه سياست و حقوق در جهان اسالم و محافل علمی 
و دينی ما باشد و قابل انکار نيست؛ اّما چرا بايد بحث فقهی از 
بحث فلسفی بيشتر باشد؟! پاسخ واضح است؛ زيرا گذشته از 
مبادی عام و عقلی در مقوله حکومت و مدنيت، کليه متفکران 
مسلمان در پيشفرض های مهمی مربوط به اين مقوله در سايه 
نبوت پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله به نحوی منطقی به اجماع 
می رسند و چه نيازی به تجديد مطلع در اين باب می تواند باشد 

تا همواره گفت وگو از صفر و از ابتدا شروع شود؟!«
* متناقض بودن عبارت حکومت دینی

حکومت يعنی الزام، قانون، زندان، برخورد خشن، جريمه و غيره، 

اّما دين يک چيز لطيف است. دين يعنی حّب، محبت قلبی و 
الاکراه فی الدين، اّما حکومت همه اش اکراه و الزام و قانون و 
خشونت و برخورد است و اساسا حکومت با دين قابل جمع 

نيست. پس حکومت دينی امری است پارادوکسيکال! 
در نقد اين سخنان نيز آيت اهلل مصباح می فرمايد:» اوالً، معنای 
»الاکراه فی الدين« آن چيزی نيست که ايشان استنباط کرده اند. »ال 
اکراه فی الدين« در مورد پذيرش اصل دين است. تکليف پيامبران 
ابالغ حق و باطل به مردم و برخورد با آنانی است که خالف 
قوانين شريعت عمل می کنند اّما ديگر آنها مسؤول اين نيستند که 
مردم حتما در دل نيز ايمان بياورند. البته اگر قوانين حکومتی و 
اجتماعی را نقض کنند بايد با آنها برخورد شود و در جای جای 
قرآن بر اين امر تأکيد شده و اين فقط مخصوص حکومت های 

دينی نيست، در حکومت های الئيک نيز همين طور است.
قانون يعنی آنچه اجبارا و از سر کراهت نيز  اصوالً 
بايد اطاعت شود. اگر حاکميّت وضع قانون 
نباشد،  الزم الّرعايه  قوانينش  يا  نکند 
حکومت نيست. چگونه است که قوانين 
الئيک با حقوق بشر و با آزادی عقيده و 
ايمان سازگار دانسته می شود، اّما نوبت به 
قوانين اسالم که می رسد، نقض ايمان آزاد 
بدين سان، چنانچه  است؟!  اکراه  نوعی  و 
تکليف الهی به معنای اکراه در دين نباشد، 
نظريه واليت فقيه نيز مستلزم اکراه در دين 
نخواهد بود. بُعد اجتماعی و حکومتی ربطی به 

مسأله ايمان قلبی ندارد. 
منطقه دل اصوالً زوربردار نيست. مسلم است که کسی با اکراه 
و اجبار نمی تواند مؤمنی را کافر و يا کافری را مؤمن گرداند؛ اّما 
بحث حکومت بحث ايمان قلبی نيست، بحث سازماندهی جامعه 
است. ثانيا، ايمان آزادی که آقای سروش از آن دم می زند، يعنی 
چه؟ ايمان به چه؟ و آزاد از چه؟ آيا حتی آزاد از عواقب منطقی 
خود ايمان است؟! آيا ايمان آزاد، مدلوالت و ملزوماتی ندارد؟! 
آيا مؤمن می تواند به لوازم عملی ايمان خود بی مباالت باشد؟! 
ايمان آوردن تکوينا آزاد است، اّما اساسا ايمان به سلسله ای از 
اصول و فروع، به معنای سلب آزادی های بدوی ماقبل ايمان از 

خويشتن است؛ الزامی است که مستند به اختيار است. 
فقه، چيزی جز مقررات دينی نيست. منطقی نيست که کسی 
بايد آزاد باشد،  ايمان  اّما چون  مدعی شود اسالم را پذيرفته، 
مقررات اسالم را نمی پذيرد! اين تناقض ديگری است؛ زيرا همين 
که فرد يا جامعه ای به چيزی ايمان آزاد آورد، در واقع ملتزم به 
لوازم آن نيز شده است و اين جا پای يک ضرورت منطقی و نه 
اجباری قهرآميز در ميان است. يک انسان منطقی که مشاعرش 
کار می کند، با پذيرش اصول عقايد اسالم، منطقا فروع اخالقی و 
فقهی را که بر اين اصول متفرع می شود نيز آزادانه پذيرفته است، 

تکلیف و حق دو روی یک سکه اند. 
تکلیف بنده در برابر شما می شود حق 
شما به گردن بنده. اصالً تکلیف بدون 
حق و حق بدون تکلیف وجود ندارد و 
امکان تحقق برای آن متصور نیست.
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و مگر تسليم و ايمان، مفهومی جز اين دارد؟! در غير اين صورت 
بايد ايمان آزاد آقای سروش را همان ترديد بلکه تکذيب دانست؛ 

زيرا ايمان نمی تواند تنها لقلقه زبان و يک اقرار لفظی باشد.«
* تنافی حق و تکلیف 

تکليف سخن گفته  از  دائم  دينی،  تفکر  در  سروش می گويد 
می شود، در حالی که در تفکر مدرن و حکومتداری، دائم سخن از 
حق است.در پاسخ به اين نگاه ايشان، آيت اهلل مصباح می فرمايد: 
» اوال تکليف و حق دو روی يک سکه اند. تکليف بنده در برابر 
شما می شود حق شما به گردن بنده. اصاًل تکليف بدون حق و 
حق بدون تکليف وجود ندارد و امکان تحقق برای آن متصور 
نيست. اگر ولّی فقيه به عنوان حاکم حقوق و اختياراتی دارد، قطعا 
به همان اندازه مسؤوليت و تکليف دارد و بايد در دنيا و آخرت 
پاسخگو باشد. قدرت بدون مسؤوليت و مسؤوليت بدون قدرت، 
معنی ندارد. ثانيا زبان دين تنها زبان تکليف نيست، چنان که زبان 
دين، تنها زبان حق نيز نيست. زبان دين زبان حق و تکليف با 
هم است. آری، زبان سکوالر، تنها زبان حقوق بشر است، تا بشر 
هر کار دلش خواست انجام دهد و در آن جا مسؤوليت مطرح 

نيست.«

ج( شبهات تاریخی و اجتماعی

آقای محسن کديور يکی از کسانی است که با جديت تمام به 
دنبال نقد نظريه واليت فقيه است. ايشان به طور معمول از دو 
روش برای نقد اين نظريه استفاده می کند که هر دو در واقع با 
استناد به امور تاريخی و اجتماعی به دنبال ابطال نظريه واليت 
فقيه هستند. )در حالی که ابطال اين نظريه نياز به داليل فلسفی يا 
فقهی دارد( در اينجا خالصه ای از دو استدالل آقای کديور بيان 

خواهد شد:

یک: پیشینه تاریخی نداشتن نظریه والیت فقیه 

مهمترين استداللی که آقای کديور از آن بهره می برد، اين است که 
نظريه واليت فقيه در بين فقهای متقدم شيعه سابقه نداشته و يکی 

از ابداعات امام خمينی)ره( است.
آيت اهلل مصباح يزدی)ره( در نقد اين ديدگاه می فرمايند: » اولين مساله 
اينکه ايشان در سايت خود برخی از فقهای متقدم شيعه را معرفی 
کرده و معتقد است که اين افراد مخالف نظريه واليت فقيه بوده اند. 
برای مثال به نظر ايشان آيت اهلل مهدی شمس الدين، نظريه واليت 
مردم بر خودشان را برتر از واليت فقيه می دانستند. ذکر اسامی و 
نظرات فقهای متقدم در اين باره دو نتيجه را در ضمن خود دارد: 
اول اينکه پس نظريه واليت فقيه در زمان اين فقها نيز وجود داشته 
که آنها با آن مخالف کرده اند. دوم اينکه از خالل نظر آنها اينگونه 
برمی آيد که آنها نه در اصل واليت فقيه بلکه در محدوده اختيارات 
ولی فقيه اختالف نظر داشتند. دومين مساله نيز اينکه برخالف نظر 
آقای کديور مساله واليت فقيه يکی از مسائل اجماعی بين فقها و 

حتی فالسفه مسلمان بوده است. در بخش ادله اثبات واليت فقيه 
به تفصيل نظرات فقهای بزرگ شيعه و سنی در اين باره بيان شده و 

اجماع محصل از اقوال آنها حاصل شده است.«

دوم: ابتذال فقها در سیاست 

دومين استداللی که آقای کديور به آن متوسل می شود، حتمی بودن 
به ابتذال کشيده شدن فقها در بطن سياست است. به نظر ايشان 
از آنجايی که سياست عرصه دروغگويی، نيرنگ و فساد است، 
ورود فقها به اين عرصه نتيجه ای جز به ابتذال کشيده شدن خود 

آنها ندارد.
چنين  ايشان  استدالل  وجه  اين  به  مصباح)ره(  آيت اهلل  نقد 
از سياست همان سياست مدرنی  ايشان  منظور  »اوال  است: 
است  استوار  هابزی  انسان شناختی  مبنای  بر  که  است 
در  اما  کرد؛  اداره  را  آن  می توان  حيله  و  نيرنگ  با  فقط  و 
مدل سياست ورزی اسالمی و دين، حاکم به دنبال سعادت 
عشق  او  به  بابت  اين  از  نيز  شهروندان  و  است  شهروندان 
اين  ثانيا حتی برفرض قبول  می ورزند و همکاری می کنند. 
اين  شايد  نيست،  سالمی  عرصه  سياست  عرصه  که  مسأله 
نتيجه گرفته شود که اين فساد بخاطر عدم حضور فقها در آن 
عرصه بوده و لذا فقها بايد به آن ورود کرده و اين عرصه را 

نيز به سمت هدايت بشر سوق دهند.«
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مدیری  برجسته،  متفکری  ایشان 
شایسته، دارای زبان گویائی در اظهار 
استقامتی در صراط  با  پای  و  حق 
مستقیم بودند. خدمات ایشان در 
تولید اندیشه  دینی و نگارش کتب 
راه گشا، و در تربیت شاگردان ممتاز 
انقالبی در  اثرگذار، و در حضور  و 
احساس  که  میدان هائی  همه ی 
نیاز به حضور ایشان می شد، حقًا و 
انصافًا کم نظیر است. )پیام تسلیت 
مقام معظم رهبری در وفات عالمه 

مصباح یزدی(
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فصل پنجم

تبیین علم دینی
نویسنده:  رسول لطفی

طلبه سطح چهار و ارشد رشته سیاست گذاری فرهنگی
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1.مدافعان و مخالفان علم دینی

ايده »علم دينی« يا اسالمی سازی معرفت، ايده نوظهوری نيست 
و از ديرباز دغدغه های جدی انديشمندان مسلمان بوده است. 
مسأله علم دينی از آنرو اهميت دارد که برای طرح ريزی در حوزه 
نرم افزاری تمدن اسالمی از لوازم اصلی و اساسی است. علم 
دينی محصول اسالم شناسی و علم شناسی دقيق است. مدافعان 
علم دينی به طور دقيق هويت علم را شناختند و اسالم را خوب 
فهم کردند. آنها در راستای اقامه دين به دنبال تحقق دين در تمام 
ارکان فردی و اجتماعی می باشند. آنها به درستی فهميدند که 
علم، مبتنی بر يکسری جهان بينی و وابسته به نظام ارزشی است 
و علم جديد را حامل جهان بينی و نظام ارزشی مادی و ليبرالی 
می دانند. معتقدند با تکيه بر جهان بينی و نظام اررزشی االهی و 
اسالمی، می توان علم جديدی ايجاد کرد، که حق بين تر واقع بين تر 
باشد و ابعاد بهتر و بيشتر و دقيق تری از پديده های مورد مطالعه 

را نشان دهد. 
اين مسأله به شدت مورد مخالفت روشنفکران غرب گرا و برخی 
گفتمان های فکری بوده است. از جمله سردمداران مخالف با 
علم دينی، عبدالکريم سروش است. او در جلسه 14 مجموعه 
بيان  داشتند  ديندارانه  سلوك  عنوان  تحت  که  سخنرانی هايی 
می کنند: »در کشور ما به دليل وقوع انقالب اسالمی و هوس 
ناصواب اسالمی کردن همه چيز يعنی گستردن سايه دين بر سر 
همه چيز که من نام آنرا ماکسيمانيسم دينی ناميده ام، حاکمان ما بر 

آن شده اند که اين سايه را بر سر علوم نيز بياندازند. 
اين هوس باطل و يک خيال باطل و رويای تحقق نا پذير است.« 
تصور ايشان اين است که »ايده علوم انسانی اسالمی« و »ايده 
اسالمی سازی علم« محصول وقوع انقالب بوده است و هوسی 
از سوی حاکمان اين انقالب است. در حالی که اين ايده اساسًا 
ربطی به انقالب اسالمی ندارد، بلکه انقالب محصول و معلول 
اين ايده است. البته پس از انقالب اسالمی، هم نياز بيشتری به 
اين ايده احساس شد و همچنين مدافعان جدی تری پيدا کرد. 
اساساً اين ايده اختصاص به کشور ما ندارد، در کشورهايی مانند 
هند، پاکستان، مالزی، مصر و حتی فلسطين اشغالی اين حرکت 

شروع شده است. 
سخنان مدافعان ايده علم دينی اين است که اين علوم انسانی 
غربی حتی در کانون توليد هم، در حل مسائل و بحران های 
و  علم  رابطه  کتاب  در  نبوده اند.  موفق  انسانی  و  اجتماعی 
بر  امروزه  ما، روشی که  اعتقاد  به   « آمده است:  دين چنين 
به کشورهای  بيش  فضای علمی غرب غالب است و کم يا 
دارد،  درستی  عناصر  است، هرچند  کرده  ديگر هم سرايت 
است.  نادرست  و  ناقص  روشی  المجموع  حيث  من  ولی 
علوم  اين  سيطرة  دليل  به  غربی  علوم  نادرستی  بر  ما  تکيه 
بر فضای علمی و دانشگاهی ما از يک سو، و ريشه دواندن 

آنها در تاروپود جامعه و ساختار اداری و سياسی کشور از 
سوی ديگر است که حيات اجتماعی ما را به شدت تحت 
تأثير قرار داده است، به ويژه در علوم انسانی که به يک معنا، 
نرم افزار مديريت کشور و تصميم گيری های خرد و کالن در 
ساحت های مختلف اجتماعی به حساب می آيد. ما در مقابل، 
و  آسيب ها  آن  بتواند جلوی  که  می کنيم  پيشنهاد  را  روشی 

آفت ها را بگيرد و از نواقص آن به دور باشد. 
تربيت  گونه ای  به  را  مسلمان  دانشمند  اسالمی  آموزه های 
سالم  و  دور  کژی ها  و  کاستی ها  اين  از  بتواند  که  می کند 
بماند، و از اين جهت، اسم اين روش و علم برآمده از آن را 
درباره  آيت اهلل مصباح)ره( همچنين  »اسالمی« می گذاريم.«1 
اهميت پرداختن به علم دينی می فرمايند: » بخش ديگر ]علوم 
انسانی[ ، علومی است که سطح خاص تری دارد و بيشتر با 
نخبگان ارتباط پيدا می کند؛ با کسانی که در نهادهای مختلف 
تصميم سازی ها  و  تصميم گيری ها  در  شبه دولتی  و  دولتی 

فعاليت می کنند. 
استفاده  انسانی  علوم  گزاره های  سلسله  يک  از  افراد  اين 
می کنند که اگر خدای ناکرده انحرافی در آن ها پيدا شود، ابتدا 
زيانش متوجه گروه خاصی می شود؛ ولی نهايتًا با واسطه به 
ساير مردم هم سرايت می کند؛ مثل مسايل اقتصادی، حقوقی، 
اقتصاد  کلمه  واقعی  معنای  به  ما  اقتصاد  اگر   . و...  سياسی 
اسالمی نباشد و کسانی بر اساس همان تئوری ها ی اقتصادی 
غربی که در دنيا معروف است، تصميم گيری کنند، اختالالتی 
واسطه،  با  طبعًا  و  شد  خواهد  پيدا  مربوط  دستگاه های  در 

نقايص آن به عموم مردم هم سرايت می کند. 
مثال اگر در بعضی از برنامه های اقتصادی بر اساس اقتصاد 
احتمال  اين  ليبرال تصميم گيری شود  اقتصاد  و  رايج جهان 
وجود دارد که بعضی از قوانين ما با مسايل ربوی آلوده شود. 
اين اشکال، اول متوجه نخبگانی است که در قوه ی مقننه يا 
يا وزرات ها ی مربوط ديگر در  اقتصاد  در دولت و وزرات 
همه  به  آن  فساد  حال  هر  به  ولی  مؤثرند؛  تصميم گيری ها 
جامعه سرايت می کند. اين هم بخشی از علوم انسانی است 
که مستقيمًا با همه ی مردم سروکار ندارد؛ ولی با واسطه ی 
نخبگان، تصميم گيران، برنامه سازان و تصميم سازان به مردم 

هم می رسد.«2
 آيت اهلل مصباح يزدی )ره( از بزرگترين و نخستين انديشمند 
اسالمی است که ساليان متمادی دغدغه بحث علم و دين را 
داشته است. يکی از امتيازات ويژه آيت اهلل مصباح اين است 
که افزون بر اينکه در علوم مختلف اسالمی صاحب نظرند، با 
عمده ترين رشته های علوم انسانی نيز آشنايی عميقی دارند و 

1. محمدتقی مصباح يزدی، رابطة علم و دين، ص33.
2. مصاحبه با آيت اهلل مصباح، علم دينی و اسالمی سازی علوم انسانی از ديدگاه عالمه 

مصباح يزدی، ماهنامه معارف، شماره 8۶.
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استاد مصباح)ره( را در اين حوزه به تفصيل بازبينی و بررسی 
کرده است. عالوه بر آن، چند مقاله نيز عهده دار تفصيل اين 

ديدگاه شده اند.  

2. علم و دین از منظر آیت اهّلل مصباح

آيت اهلل مصباح)ره( در تحليل مسأله »علم دينی« همچون بسياری 
ديگر از موضوعات، از تحليل واژگان به کار رفته در اين ترکيب 
و سپس تحليل اصطالح ترکيبی علم دينی شروع می کند و بدين 
ترتيب با شفاف سازی واژگان و اصطالحات، سعی می کند هم 
بسياری از نقدها به »علم دينی« را پاسخ دهند، هم بسياری از 
ديدگاه های موجود در اين رابطه را تحليل و بررسی نمايند و 
هم ديدگاه مورد نظر خود را به صورت شفاف و مشخص و 
در چارچوبی تعريف شده عرضه نمايند.3 قضاوتی کلی دربارة 
رابطه علم و دين، قضاوتی خام و غيرعلمی است، بلکه بايد از 
يک سو، معانی مختلف علم از يکديگر تفکيک گردد، و از سوی 
ديگر،  تعاريف مختلف دين و اجزاء گوناگون آن به طور مجزا در 
نظر گرفته شده، رابطة  هر يک از گزينه های ممکن با يکديگر 

سنجيده شود.
ايشان معتقدند اگر علم را به عنوان مجموعه 
مسائلی که محوری واحد آنها را به يکديگر 
کنيم، سؤالی که در  تعريف  مرتبط کرده، 
آيا هر  اينجا مطرح می شود آن است که 
رشتة علمی، از آن جهت که مجموعه ای 
از سؤال هاست، علم ناميده می شود، يا تنها 
مجموعة جواب های صحيح به آن مسائل 
»علم« اند؟ اگر گزينه نخست را انتخاب کنيم 
و مجموعه ای از مسائل را علم بدانيم، اسکلت يک 
علم را همين مسأله هاـ  از آن جهت که مسأله اندـ  تشکيل 
می دهند، بنابراين هر تالشی برای حل يک مسأله ـ خواه اين 
تالش موفق باشد يا ناموفق ـ  کوششی عالمانه در راه يافتن پاسخ 

يک سؤال است. 
بر اساس اين اصطالح، همه اين نظريات علمی اند،  زيرا در علم 
بودن، کشف واقع شرط نيست، بلکه هدف علم آن است که 
تئوری هايی مطرح و پردازش شود و فرمول هايی به دست آيد 
که بتوان از آنها در زندگی استفاده کرد؛ اما اگر گزينه دوم را 
بپذيريم، يعنی علم را  فقط پاسخ صحيح مسائل را علم بدانيم، 
در اين صورت، جواب ها و راه حل هايی که مطابق با واقع نباشند، 
يا بعدها کشف شود که کليّت نداشته يا غلط بوده اند، اصال علم 
به حساب نمی آيند،  بلکه به عنوان شبه ـ  علم، علم نما، يا اوهام 

طبقه بندی می شوند.4
دينی  علم  ترکيب  در  علم  از  مصباح)ره(  آيت اهلل  که  تعريفی 
استفاده برمی گزينند و بر اساس آن به تحليل مسأله می پردازند 

3. احمدحسين شريفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص4۶، چاپ دوم، 1393.
4. محمدتقی مصباح يزدی، رابطة علم و دين، ص75-74.

در بسياری از آنها صاحب تأليف و نظريه هم هستند. تاکنون 
اخالق،  علوم سياسی،  همچون  دانش هايی  در  فراوانی  آثار 
جامعه شناسی  اقتصاد،  مديريت،  تربيت،  و  تعليم  و  حقوق 
از  اينها  کنار  منتشر شده است. در  ايشان  از  و روان شناسی 
و  ايران  در  علمی  مجامع  و  دانشگاهی  فضاهای  با  نزديک 
به تعبير حجت االسالم  غرب و جهان اسالم آشنايی دارند. 
دهه  از  مصباح)ره(  آيت اهلل  مشخص  صورت  به  شريفی، 
پنجاه در زمينه رابطه دين و علوم انسانی به صورت نظری و 

عملی اقد؛ اماتی را انجام داده است.1
در نيمه دوم دهه پنجاه، با پذيرش مسئوليت بخش آموزش 
مؤسسه در راه حق، برای نخستين بار تالش کرد برخی از طالب 
جوان را به کمک يک برنامه آموزشی مدون، با علوم انسانی و 
علوم رايج دانشگاهی آشنا سازد. وی سپس در دهة شصت )در 
سال 13۶۶( مرکزی تخصصی در اين زمينه با عنوان »بنياد فرهنگی 
آموزشی  فارغ التحصيالن دوره های  تأسيس کرد و  باقرالعلوم« 

تخصصی تری  گروه های  در  را  حق  راه  در  مؤسسه 
مثل روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم 

سياسی، علوم تربيتی، مديريت، تاريخ، کالم 
و دين شناسی به کار گرفت. 

دو  آن  ادغام  با  سال 1374ش  در  سپس 
بخش، يکی از بزرگترين مراکز آموزشی 
با  قم  علميه  حوزه  در  را  پژوهشی  و 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  نام 
خمينی)ره( تأسيس کرد؛ که تاکنون در سه 
مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، 

چند هزار فارغ التحصيل در رشته های مختلف 
علوم انسانی داشته است. اسالمی سازی علوم انسانی، 

پس از پيروزی انقالب اسالمی در ايران و قرار گرفتن اسالم و 
آموزه های اسالمی در جايگاهی در کشور ما و به تبع در بسياری 

از کشورهای اسالمی، از اهميت بيشتری برخوردار شد. 
رهبران انقالب، از نخستين روزهای پيروزی انقالب اسالمی 
در  منظور  همين  به  داشته اند.  را  دغدغه  اين  همواره  تاکنون 
نخستين گام، ستاد انقالب فرهنگی ايجاد شد که بعدها به شورای 
عالی انقالب فرهنگی تغيير يافت و تقريبا همزمان دفتر همکاری 
حوزه و دانشگاه با مسئوليت آيت اهلل مصباح يزدی)ره( راه اندازی 
گرديد. اين مرکز در گام اول، با حضور يکصد نفر از اساتيد 
دانشگاه و عده ای از عالمان حوزوی، تالش شد ديدگاه های رايج 
غربی در پنج حوزه با توجه به ديدگاه های اسالم، پااليش و زمينه 

شروع به کار دانشگاه ها فراهم شود.2
رابطة علم و دين عنوان کتابی است که نظريات و ديدگاه های 

1. احمدحسين شريفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص4۶، چاپ دوم، 1393.
2. ر.ك اسالمی، محمدتقی، زندگی نامه حضرت آيت اهلل محمدتقی مصباح يزدی، 

ص 254-250.

  علم مجموعه قضایایی است 
که از موضوع و محمولی تشکیل 

نفی  یا  اثبات  برای  پاسخی  شده، 
می طلبند. هر تالشی در این راه، تالشی 
از سنخ آن علم به شمار می رود که به 
تناسب علم مربوط نام های مختلفی 

بر آن می نهند.



ن �
 دی

م
عل

 
ن ی

�
تبی

م ی 
ج

 پن
ل

ص
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



56

اين است که: » )علم( برحسب تعريف مورد قبول، مجموعه 
قضايايی است که از موضوع و محمولی تشکيل شده، پاسخی 
برای اثبات يا نفی می طلبند. هر تالشی در اين راه، تالشی از 
سنخ آن علم به شمار می رود که به تناسب علم مربوط نام های 
مختلفی بر آن می نهند؛ فقاهت )در فقه(، تفلسف )در فلسفه(، و 

پژوهش علمی )در علوم تجربی(.
از واقعيات  اوالً، تک گزاره هايی که حاکی  اين تعريف،  بنابر   
نفس االمری يا مبيّن روابط ارزشی باشند علم تلقی نمی شوند؛ 
ثانياً رشته های علمی که مشتمل بر گزاره های ارزشی و دستوری 
باشند در دايرة علوم جای می گيرند؛ ثالثاً روش علم منحصر در 
تجربه حسی نخواهد بود، بلکه مجموعة شناخت هايی که حول 
يک محور باشند مصداقی از علم به حساب می آيند، خواه با 
روش عقلی حاصل شوند، يا با روش های نقلی، شهودی، يا 

تجربی(.«1
در اينکه منظور از دين چيست، بيش از »علم« اختالف و تعدد 

از منظر آيت اهلل مصباح دقيق ترين  ديدگاه وجود دارد. 
دين، تعريف آن بر اساس هدف و غايت است. 

به اين صورت که دين عبارت است از: »نظامی 
ناحية  از  که  رفتاری  و  ارزشی  اعتقادی، 
بشر  رستگاری  و  هدايت  برای  خداوند 
بيان شده است.« بنابراين، دين به دو شرط 
از فردی و  اعم  انسان،  امور زندگی  همه 
اجتماعی، مادی و معنوی، دنيوی و اخروی 

را در بر می گيرد: شرط اول آنکه نقش آنها 
در سعادت ابدی انسان لحاظ شود و شرط دوم 

اينکه در چارچوب اختيار و اراده انسان باشند؛ زيرا 
امور غير اختياری به خودی خود، نقشی در سعادت يا شقاوت 

آدمی ندارند.2 
بر اساس تعريف پذيرفته شده از دين، دانسته می شود که دين 
اصالتا تعهدی نسبت به تبيين حقائق خارجی و عينی ندارد؛ دين 
صرفا موظف است آن دسته از حقائقی که اوالً، آگاهی از آنها 
شرط سعادت است و ثانياً، هيچ راه ديگری برای فهم و درك 
آنها نيست، برای بشر بيان کند. بر اين اساس، متعهد است حقايق 
مربوط به تفاصيل و جزئيات مبدأ و معاد و نبوت و ساير اصول 
اعتقادی را بيان کند. در کتاب رابطه علم و دين آمده آيت اهلل 
مصباح)ره( تعريف مختار خود را اينگونه توضيح می دهد: » 
»دين« نيز در تعريف منتخب ما، اسالم ناب است که هدف اصلی 
آن نشان دادن راه سعادت به انسان هاست. به همين دليل، همة 
تعاليم نظری و عملی که به اين هدف معطوف باشد جزء دين 
است، و محدود به آموزه هايی نيست که از منبع يا روش خاصی 

1. همان، ص 123-122.
2. احمدحسين شريفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص254، چاپ دوم، 1393.

به دست آمده باشند. منبع اين آموزه ها به تناسب مسأله مورد 
بحث می تواند خودِ واقعيت، عقل، وحی، يا طبيعت محسوس 

باشد. 
دست يابی به تعاليم دين اسالم دربارة موضوعات مختلف نيز به 
تناسب موضوع ممکن است با روش شهودی )علم حضوری(، 
ديگر  جايی  در  ايشان  گردد.«3  ميسر  تجربی  يا  نقلی،  عقلی، 
فرمودند: » با توجه به تعاريف علم )کشف حقيقت( و دين 
)برنامه جامع فردی و اجتماعی، دنيوی و اخروی( ترکيب علم 
دينی شکل می گيرد. در تعريف صحيح علم دينی بايد شأن ذاتی 
دين و هدف اصلی آن حفظ شود که همانا بيان حقايقی است 
که دسترسی به آن ها از راه های متعارف و عمومی فهم امکان پذير 

نيست.«4
مورد  دينی  متون  در  چارچوب  اين  از  خارج  »آنچه  بنابراين 
اشاره قرار گيرد، اموری جنبی است که نه بيان آنها به کمال دين 
می افزايد، و نه عدم بيان آنها نقصی برای دين به شمار می آيد.«5 »به 
عبارت ديگر، بيان ارزش رفتارهای انسان از جهت 
تأثيرگذاری آنها بر سعادت يا شقاوت انسان 
در حيطة وظايف دين قرار می گيرد، و نه 
همة حيثيات و مسائل مربوط به انسان يا 

حتی افعال انسانی.«۶ 
به حقايق  بيان واقعيات مربوط  اين رو  از 
فيزيکی و شيميايی، پديده های زمين شناختی 
و کيهانی،  ساختمان بدن انسان،  بيماری و 
سالمت جسمانی، آسيب های روانی و راه 
درمان آنها، و هزاران مسئلة  ديگر مانند آنها از 
وظايف دين به شمار نمی روند. لذا حضور دين در 
همه عرصه های زندگی انسان به معنای آن نيست که همه مسائل 
بشری از لحاظ کيفيت وقوع خارجی در دين آمده است، بلکه 
به معنای اين است که دين ارزش گذاری همه رفتارهای بشری و 
بيان رابطه آنها با سعادت يا شقاوت ابدی را عهده دار است. به 
اين صورت که کليات اين امور در دين آمده است و تطبيق اين 
قواعد کلی بر امور جزئی بايد بر اساس روش اجتهادی صورت 

بگيرد.7 
»به ديگر سخن، وظيفة اصلی دين اين نيست که روابط ميان 
پديده ها را تبيين کند، بلکه رسالت دين بيان رابطة پديده ها با 
روح انسان و نقش آنها در تأمين مصلحت  ابدی انسان است. 

3. محمدتقی مصباح يزدی، رابطة علم و دين، ص204.
4. مصاحبه با آيت اهلل مصباح، علم دينی و اسالمی سازی علوم انسانی از ديدگاه عالمه 

مصباح يزدی، ماهنامه معارف، شماره 8۶.
5. محمدتقی مصباح يزدی، »سلسله گفت و شنودهايی در مورد مباحث بنيادی علوم 

انسانی، فصلنامه مصباح، س 2، ش 8 )زمستان 1372(، ص 18ـ19.
۶. محمدتقی مصباح يزدی، نظريه سياسی اسالم، ج 1: ۶2.

7. احمدحسين شريفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص25۶، چاپ دوم، 1393.

نظریه علم دینی آیت اهلل مصباح)ره( 
استوار است که هویت  این مبنا  بر 
علم و ساختار و چارچوب اصلی علم 
را مبانی علم تشکیل می دهد. اگر این 
مبانی اسالمی باشد، علم نیز اسالمی 

خواهد بود.
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وظيفة کشف خواص فيزيکی و شيميايی مواد و تبيين ميزان و 
نوع عناصری که برای تشکيل مواد مختلف الزم اند بر عهدة علم 
است، ولی بيان نحوة استفاده از اشيا برای تأمين سعادت واقعی 
انسان از عهدة علم خارج است، و اين وظيفة سترگ بر دوش 

دين نهاده شده است.«1

3. نقش دین در نظریه علم دینی آیت اهّلل مصباح

نظريه علم دينی آيت اهلل مصباح)ره( بر اين مبنا استوار است که 
هويت علم و ساختار و چارچوب اصلی علم را مبانی علم تشکيل 
می دهد. اگر اين مبانی اسالمی باشد، علم نيز اسالمی خواهد بود. 
علم اسالمی مبتنی بر مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، االهياتی 
و دين شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بايد ايجاد شود. البته 
ايشان مسائل و مقاصد نيز دخيل می دانند ؛ اما نقش آفرينی مبانی 
در علوم را پررنگ می دانند. علم انسانی اسالمی علمی است که 
مبانی آن نيز اسالمی باشد ؛ اما اينکه فقط با اسالمی بودن مبانی 

انتظار داشته باشيم، علم اسالمی باشد صحيح نيست. 
در مقاله ای تحت عنوان »مديريت اسالمی« که اوائل دهه هفتاد 
مبانی  ارائه  با  :»دين  معرفت  مجله  شماره 17  در  بود،  مطرح 
تصديقی و اصول موضوعه خاص که متناسب با جهان بينی االهی 
است، دين از اين طريق در نظريه های علوم أثر می گذارد. مثال 
دانشمندی که معقتد به خدا و تدبير حکيمانه اوست و اعتقاد به 
جهان غيب و ماوراء طبيعت و روح مجرد و حيات ابدی دارد، 
نظريه های ماترياليستی را نمی پذيرد و بديل آن نظريه های موافق 

با جهان بينی االهی و انسان شناسی دينی را برمی گزيند.«2
يکی از نقاط قوت موجود در نظرية علم دينی اسـتاد مصـباح)ره( 
کـه جـان کـالم نظرية ايشان بوده و کاربرد نظرية علم دينی را در 
علوم انسانی معنـادار سـاخته اسـت، توجه به ساحتهای گوناگون 
علم و ارتباط آن بـا ديـن اسـت. از نظـر ايشـان، علـوم انسانی 
 )Normative( و توصيه )Descriptive( دارای دو مقام توصيف
است. منظور از مقام توصـيف، سـاحتی از علم است که تنها 
عوامل  و  آن  آمدن  پديد  و چگونگی  پديده  يک  توصيف  به 
تأثيرگـذار در پيدايش و تحول آن می پردازند. اين مقام اشـارهای 
بـه مسـائل ارزشـی نـدارد و بـه خودی خود توصيه ای در زمينة 

انجام يا ترك کاری نخواهـد داشـت. 
آقای مصباح)ره( معتقد است دين علی االصول در ابعاد توصيفی 
علوم انسانی دخالتی نمی کند، ؛ اما همين که اين علوم پا به عرصه 
توصيه و بيان دستورالعمل و هنجار می گذارند، ممکن است با 
هنجارها و ارزش های دينی تصادم پيدا کنند. دين در اين عرصه 
می تواند ياور علم باشد. البته با استفاده از مجموع سخنان ايشان 
به دست می آيد که منظور ايشان اين نيست که دين به هيچ وجه 

1. محمدتقی مصباح يزدی، نظرية سياسی اسالم؛ ج 1، ص ۶0-59.
2. محمدتقی مصباح يزدی، مديريت اسالمی، مجله معرفت شماره 17.

در بعد توصيفی علوم نقشی ندارد بلکه منظور ايشان آن است که 
نبايد از متون دينی و رسالت دين انتظار داشت که مستقيماً قواعد 

و قوانين ناظر به توصيف پديده ها را در اختيار ما قرار بدهد.3
بنابراين طبق نظر آيت اهلل مصباح)ره( :» در علوم انسانی تا جايی 
که سخن از تشريح ماهيت يک پديدة انسانی يا اجتماعی و تبيين 
رابطة آن با ديگر پديده هاست، با علم محض سروکار داريم. اين 
علوم که صرفاً به توصيف واقعيات انسانی و اجتماعی می پردازند 
ميان دين داران و بی دينان،  مسلمانان و غيرمسلمانان مشترك اند. 
ولی به محض آن که پا را از توصيف فراتر گذاشته، به قلمرو 
ارزش گذاری، هنجاريابی، و توصية دستورالعمل های اقتصادی، 
حقوقی، تربيتی، و مانند آنها وارد شويم، به مرزهای مشترك با 
دين پا گذاشته ايم. به عنوان نمونه، در مباحث اقتصادی، مطالعه 
و تبيين مکانيسم های علمی حاکم بر بازار جزئی از علم اقتصاد 
است که دينی و غيردينی ندارد. ولی هنگامی که بحث از کميت 
و کيفيت توليد، نوع کاال، هدف از توليد، قيمت گذاری، رقابت، 
فروش،  و مانند آنها به ميان می آيد، ارزش هايی در تعيين اين 
مسائل دخالت دارند که با هدف دين تداخل پيدا می کنند. از 
اين رو، اعتقادات، اخالقيات، و احکام عملی دين می توانند اصول 
موضوعه، پاسخ ها، و دستورالعمل های اقتصادی را تحت تأثير 

قرار دهند.«4

بر اين اساس، اقتصاد دينی )اسالمی( علمی است که مبانی عقيدتی 
و ارزشی دين را در سطوح مختلف اين علم مد نظر قرار می دهد 
و با آن مطابقت دارد، يا دست کم با آنها تنافی ندارد. ضرورت 
اين مطابقت و عدم تنافی يک الزام تعبدی صرف نيست،  بلکه 
خود بر اصولی مبتنی است که در جای خود با برهان عقلی به 
اثبات رسيده است،  و به همين دليل مورد قبول و تأکيد ماست. 

3. احمدحسين شريفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص259، چاپ دوم، 1393.
4. محمدتقی مصباح يزدی، پيش نيازهای مديريت اسالمی، ص 28۶.
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در مقابل، نظرياتی علمی که يا بر مبانی ضددينی مانند ماترياليسم، 
انکار مجردات، و انکار روح مستقل از بدن مبتنی اند، يا روش ها 
و رفتارهايی را پيشنهاد می کنند که با باورها يا ارزش های دينی 
ناسازگار يا در تضادند، مصاديق علم غيردينی يا ضددينی به شمار 

می آيند.
»علومی که در مبانی، ارزش ها يا روش هايشان با يکی از مؤلفه های 
باشند،  مشترك  مرز  دارای  احکام(  و  ارزش ها،  )باورها،   دين 
می توانند دينی يا غيردينی باشند. اين گونه علوم، درصورتی دينی 
خواهند بود که در آنها نظرياتی را مبنا قرار دهيم که مورد تأييد 
دين باشند،  يا دست کم دين آنها را نفی نکند؛  خواه اين نظريات را 
ديگران مطرح کرده باشند، يا خود بر اساس مبانی دينی نظريه ای 
را ابداع کرده، به عنوان احتمال مطرح  کنيم و با داليل منطقی و 
روش معتبر آن را اثبات و نظريات رقيب را نقد نماييم. بنابراين،  
چنين نيست که با داشتن منابع وحيانی اسالم، از همة علوم بی نياز 
باشيم، چرا که حتی در مسائل عملی و ارزشی نيز دست کم برای 
شناخت موضوعات، به علوم مختلفی نياز داريم. ازسوی ديگر، 
چنان نيست که با شناختن و فراگرفتن علوم، از دين بی نياز شويم، 
چرا که شناخت موضوعات بدون تعيين حکم عملی آنها از سوی 

دين، تضمينی برای راه يافتن به سعادت حقيقی ندارد.«1
در ترکيب وصفِی علم دينی، »دينی« صفتی برای علم است. آيا 
اين وصف توضيحی است يا احترازی؟ اگر قيد »دينی« توضيحی 
باشد، به اين معناست که هر علمی دينی است، ولی تلقی عمومی 
از اين ترکيب آن است که اين قيد احترازی است و حاکی از آن 
است که علم، در يک حالت و بر اساس يک سلسله مالك ها 
دينی است و در حالتی ديگر، غيردينی، الزمة نقش احترازی برای 
وصف »دينی« در ترکيب علم دينی اين است که در سايه اين 
نسبت، وصفی برای علم حاصل شده است که اگر اين قيد را 

نمی آورديم، آن وصف را نمی داشت.«
اسالمی کردن علومی که موضوعات، مسائل و  بنابراين اساساً 
اهداف آنها هيچ تصادم و ارتباطی با دين ندارد، معنا محصلی 
ندارد. علوم دينی به علم علومی گفته می شود که اوالً مبانی، 
از  با يکی  يا اهداف شان  ارزش ها، موضوعات، مسائل، روش 
مؤلفه های سه گانه اصلی دين يعنی باورها، ارزش ها و احکام 
دارای مرز مشترك باشند و ثانياً در آنها نظرياتی را مبنا قرار بدهيم 
که مورد تأييد دين باشند، يا دست کم دين آنها را نفی نکند.2 
بر همين اساس زمانی که به قلمرو ارزش گذاری، هنجاريابی و 
توصيه های اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی، مديريتی، تربيتی، 
حقوقی و امثال آنها وارد می شويم به مرزهای مشترك با دين 
پا گذاشته ايم و اينجا جايی است که با علوم انسانی غربی يا غير 

اسالمی متفاوت می شود. 

1. محمدتقی مصباح يزدی، »سلسله گفت و شنودهايی در مورد مباحث بنيادی علوم 
انسانی«، فصلنامه مصباح، س 2، ش 8 )زمستان 1372(، ص 19ـ20.

2. احمدحسين شريفی، مبانی علوم انسانی اسالمی، ص207-208، چاپ دوم، 1393.

استاد مصباح)ره( معيار دينی بودن علم را اوال در امکان توصيف 
ارزشی علم شمرده، ثانياً همراهی و همسويی علم با دين را مالك 
دينی خواندن علم می داند. در اين تصوير، علم ماهيتی سه وجهی 
می يابد؛ علم البه شرط و بی طرفی که فاقد ارزش گذاری دينی 
است، علم موافق و مالئم دين که »علم دينی« ناميده می شود و 
علم مخالف دين که همان علم سکوالر است. در تصوير استاد از 
علم، پس از استعدادسنجی علم، همسويی منابع، مبانی، روش ، 
مسائل، اهداف و نتايج علم با دين، معيار دينی شدن علم دانسته 
شده است. به نظر می رسد در اين مرحله تمام معيارهای ذکر 
شده به يک ميزان موضوعيت دارند و هيچ يک ترجيحی نخواهد 

داشت.3
مخلص کالم از ديدگاه آيت اهلل مصباح، علْم کشف واقع است و 
دين الهی حق منحصراً دين اسالم است که راه سعادت و شقاوت 
انسان ها را در حوزه باورها و ارزش ها مشخص می کند. بنابراين، 
علِم دينی علمی است که در حوزه های مرتبط با سعادت و 
شقاوت انسان و باورها و ارزش ها از منابع صحيح دينی و با 
استفاده از روش شناسی صحيح  )روش فقاهتی( بدان رسيده 
باشيم و نتيجه نيز يقينی باشد. در متون دينی، مسائل مختلفی 

مطرح شده است که ناظر به علوم طبيعی، پزشکی و ... است. 
علم  است،  سعادت  سمت  به  هدايتگری  دين  شأن  ازآنجاکه 
دينی بايد همسو با اين شأن تعريف شود. بنابراين، هر گزاره ای 
که با روش های معتبر اثبات شود علم دينی نخواهد بود، زيرا 
دين وظيفه ای در قبال کشف روابط عّلی ميان پديده ها ندارد. 
آنچه برای دين ضرورت دارد شناخت و بيان تأثير پديده ها در 
سعادت و شقاوت انسان است. اين امر در بسياری موارد با عمل 
اختياری انسان در ارتباط است. در ميان علوم، موضوع علوم 
انسانی بررسی کنش های ارادی و آگاهانه انسانی، و احکام و 
آثار و پيامدهای آن است، مانند علم اخالق يا حقوق. بنابراين و 
با توجه به جايگاه بی بديل علوم انسانی در ساخت تفکر بشری 
و سبک زندگی انسان ها، از ديدگاه استاد، اسالمی کردن علوم در 

گستره علوم انسانی اسالمی محقق می شود.4
آيت اهلل مصباح می فرمايد:» ما می گوييم يک اختالف مبنايی در 
متدلوژی علوم انسانی داريم. و آن اختالف اين است که اگر 
مطلبی را براساس تعبد بر وحی، مستند و اثبات کرديم، اين 
هم علم است؛ علم به معنای اعتقاد يقينی کاشف از واقع. علم 
اسالمی دايره ادله اش وسيع تر و متدلوژی آن گسترده تر است. 
بايد توجه داشته باشيم اگر از عرف جهانی اصطالح علم خارج 
شديم و پوزيتويست ها ديگر اين را علم ندانستند، اين گناه و ذنب 

3. جعفر سالمی، مصطفی جعفرطياری، چيستی علم سکوالر و علم دينی و معيارهای 
آن در ديدگاه استاد مصباح و آيتاهلل جوادی آملی، پژوهشنامه اماميه، سال پنجم، شماره 

نهم، بهار و تابستان1398، ص 45-27.
4. عسکری سليمانی اميری و آسيه گنج خانی،  بررسی چيستی علوم انسانی اسالمی از 

ديدگاه آيت اهلل مصباح يزدی، آيين حکمت سال نهم پاييز 139۶ شماره 33.
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يک تصور اجمالی داشته باشيم. 
هنر بزرگ شهيد مطهری اين بود که وقتی می خواست افکار 
ديگران را نقد کند، نظريه های آن ها را بهتر از خودشان تبيين 
می کرد. بارها از مارکسيست ها شنيده شد که ايشان نظريه های 
مارکسيستی را از خود ما بهتر تبيين می کند و آن وقت به حق هم 
نقد می کرد.3 اين که می بينيد در بسياری از زمينه های علوم انسانی 
عقب هستيم، به خاطر اين است که در اين زمينه ها برنامه ريزی 
نشده است. علوم طبيعی و تجربی چون نتايج دنيوی داشته، 
انگيزه زياد بوده است. کار بنيادی در اين جاها چون منافع مادی 

زيادی ندارد، بايد با انگيزه های الهی انجام گيرد. 
البته اين کار، کار يک نفر يا دو نفر نيست، به يک مجموعه انسانی 
مناسب نياز دارد. به مجموعه ای از انسان هايی نياز است که دو 
خصلت داشته باشند: اوالً باورشان باشد که اينها بايد تغيير کند. 
ثانياً هّمت اين کار را نيز داشته باشند. متأسفانه نه آن باور وجود 

دارد و نه آن هّمت. 

از  انسانی  علوم  اسالمی سازی  اساسی  راهکارهای   .6
منظر آیت اهّلل مصباح)ره( 

طبق نظر ايشان دو گام اساسی برای اسالمی سازی علوم انسانی 
وجود دارد:4

الف( نقد علوم انسانی رایج

يکی از اولين گام ها برای اسالمی سازی علوم، تبيين و نقد علوم 
رايج، تشخيص سره از ناسره درميان نظريات مطرح، و اثبات 
نظرياتی استوار بر اساس مبانی صحيح است. نقدها همه در يک 
سطح نيستند، بلکه برخی روبنايی و برخی زيربنايی اند. برای 
توليد علم دينی و اثبات نظريات صحيح، از هيچ يک از دو نوع 

نقد مذکور بی نياز نيستيم.
آن  موجود  علوم  با  برخورد  شکل  روبنايی ترين  و  ساده ترين 
است که نتايج تحقيقات آنها با همان متد تجربی خودشان، و 
براساس اصول موضوعه ای که در آنها پذيرش عام يافته اند، مورد 
بررسی نقادانه قرار گيرند تا روشن شود آيا به اصول و روش های 
خود پای بند بوده اند يا خير. اين اولين گام برای خروج از تقليد 
کورکورانه بوده، روندی جاری در همة علوم است که محققان 
در هر زمينه سعی می کنند تا نقاط ضعف تحقيقات، نظريات، و 
مکاتب حوزة تخصصی خود را بيابند و با اصالح آنها، علم را 

گامی به پيش برانند.
رويکرد حقيقت جويانه به علوم ايجاب می کند که در مرحله اول، 
حوزه معرفت شناسی تقويت شود. به اين منظور، بايد راه های 
صحيح کشف واقعيت ـ که چه بسا اعتبار برخی از آنها خيلی 

3. مصباح يزدی، محمد تقی، بازخوانی سخنان آيت اهلل مصباح يزدی در مورد پااليش 
علوم انسانی، خبرگزاری فارس، حوزه آئين و انديشه، شماره 890۶0۶0۶94.

4. خالصه ای از ص 237 تا 253 کتاب رابطه علم و دين.

اليغفری نيست دست کم ارزش داخلی دارد و ارزشش بيشتر از 
مباحثی است که از راه حس اثبا ت می شود. اگر ما بتوانيم سيطره 
فرهنگی مان را در اين بخش گسترش بدهيم و هويت علمی 

خودمان را بيشتر اثبات کنيم، دنيا هم خواهد پذيرفت.«1

4. تفاوت بومی سازی علوم با اسالمی سازی 

تعويض  علوم، صرف  اسالمی کردن  و  بومی سازی  از  منظور 
اصطالحات نيست، بلکه تغيير جهان بينی ها و استفاده از منبع 
انسانی  نام علوم  وحی در توليد علم است. گزاره هايی که به 
شناخته می شود و در اطرافش کتاب ها نوشته شده، خاستگاهش 
مغرب زمين است و خواه ناخواه تأثير فرهنگ و ادبيات غرب 
در آن ها تعبيه شده است. اصطالحاتش با همان اصطالحاتی که 
موافق فرهنگ غربی است شکل گرفته است و سردمداران و 
صاحبان نظريه های معروف آن، عمدتاً اهل مغرب زمين هستند. 
کتاب های دانشگاهی ما نيز با اندکی تغيير، ترجمه ای است از 
کتاب هايی که در اروپا و آمريکا نوشته شده است. يک يا چند 
مثال اروپايی را برداشته اند، مثال ايرانی گذاشته اند و به اصطالح 
بومی سازی شده است. به نظر ما، تا آن جا که مربوط به اصطالحات 
و ادبيات باشد، مشکلی ايجاد نمی شود؛ ولی بحث های ديگری 
هست که برمی گردد به بينش ها و جهان بينی ها، به يک نظريات 
دارد  با فرهنگ غرب سازگاری  مبانی عمدتاً  زيربنايی که در 
و بر آن اساس پايه ريزی شده است. مسأله اينجاست که يک 

اصطالحی بار فرهنگی دارد.2

5. موانع تحقق فرایند بومی سازی در علوم انسانی

مشکل جدی ما تا به حال، خودباختگی بود. فکر می کرديم نهايت 
علومی که ما به دانشگاه می توانيم بياموزيم، ترجمه مطالبی است 
که دانشمندان غربی در اختيار ما قرار داده اند. جوانان ما را اين طور 
تربيت کرده بودند که خودتان در اين زمينه ها چيزی نداريد. اگر 
چيزی ياد بگيريد، همين هاست که ما به شما می دهيم. همان طور 
که در زمينه صنعت و تکنولوژی القا شده بود. اين روزها آن چه 
برای ما مهم است اين است که با توجه به اين که در يک شرايط 
اجتماعی و سياسی بسيار استثنايی در طول تاريخ قرار گرفته ايم، 
روح خودباوری و اعتماد به نفس که در جوانان بيدار شده را 
تقويت کنيم تا در حرکتی که آغاز شده، قدم های بلندی بردارند. 
امروز اين امکانات فراهم شده که بتوان در يک فضايی احساس 
استقالل فکری کرد. جرئت نقد افکار ديگران را پيدا کرد، البته 
نقد بعد از فهم صحيح. آن وقتی واقعاً نقد ما پذيرفته و قابل قبول 
است که حرف طرف مقابل را درست درك کرده باشيم، نه اين که 

1. مصاحبه با آيت اهلل مصباح، علم دينی و اسالمی سازی علوم انسانی از ديدگاه عالمه 
مصباح يزدی، ماهنامه معارف، شماره 8۶.

2. مصباح يزدی،محمد تقی، بازخوانی سخنان آيت اهلل مصباح يزدی در مورد پااليش 
علوم انسانی، خبرگزاری فارس، حوزه آئين و انديشه، شماره 890۶0۶0۶94..
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بيش از ادراکات حسی باشدـ شناسايی، اثبات، و ارزش يابی شوند. 
تنها پس از معرفت شناسی است که نوبت به حوزه متافيزيک و 
هستی شناسی می رسد که اصولی عقلی ـ مانند اصل عليت و 
مسائل مربوط به آن ـ را بررسی و اثبات می کند که مورد نياز 

علوم اند و در فلسفه اثبات می شوند.
برای توليد علوم بر اساس مبانی استوار و متين عقلی به چنين 
طرح جامع و گسترده ای نياز است، و پذيرفتن چنين طرحی 
با آموزه های اسالمی کاماًل موافق است. در آموزه های اسالمی 
اثبات می شود که راه های کسب معرفت منحصر به حس و تجربه 
نيست، بلکه از همه راه هايی که انسان ها در اختيار دارند می توان به 
معرفت دست يافت؛ راه هايی مانند عقل، شهود عرفانی انسان های 
برجسته تر، و معارف وحيانی که انسان های ممتازی به نام انبيا 
می توانند مستقيماً از خدای متعال تلقی کنند. همچنين در جای 
خودش اثبات می کنيم که اعتبار راه های غيرحسی نه تنها کم تر از 
روش حسی و تجربی نيست، بلکه اعتبار ادراکات بسياری از آنها 

از ادراکات حسی ـ که منشأ علوم تجربی اندـ بيشتر می باشد.

ب( تبیین و اثبات مبانی علوم

گام بعدی در توليد علم دينی يا اسالمی سازی علوم آن است که 
اصول موضوعة آنها را بر اساسی استوار بنا کنيم. اصول موضوعة 
مشترك ميان همة علوم را می توان به چند دسته کلی تقسيم نمود: 
مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، 
و  نيست  عقلی  تقسيم حصر  اين  البته  دين شناختی.  مبانی  و 
می توان به تناسب موضوعات و اهداف مختلف، مبانی ديگری 
نيز به اين فهرست افزود. بنابراين، اولين گام برای توليد علم دينی، 
و اسالمی کردن علوم، اين است که مبانی علوم را با داليل متقن 
اثبات کنيم. ادعای ما اين است که می توانيم با داليل عقلی يقينی، 
منظومه ای از علوم و معارف را ارائه بدهيم که منطقی ترين بحث ها 
در آن مطرح شده و به اثبات رسيده باشند، و با مبانی فکر اسالمی 
هم خوانی داشته باشند. از اين رو می توان آن را علم اسالمی يا علم 

دينی ناميد، زيرا اين حقايق همان چيزی است که اسالم ـ و به 
فرمايش مقام معظم رهبری، »قرآن«ـ می گويد. اين منظومة فکری 
از اساسی ترين نقطه در فکر بشر که معرفت شناسی است، شروع 
شده، به دنبال آن هستی شناسی، انسان شناسی، و ديگر علوم و 
معارف می آيند. تا معرفت شناسی صحيحی نداشته باشيم، نوبت 
به حل مسائل هستی شناختی نمی رسد، و بدون داشتن فهمی 
صحيح از مسائل کلی هستی )فلسفه(، شناخت درستی از پديده ها 
ـ اعم از پديده های طبيعی و انسانی ـ نخواهيم داشت، و بدون 
شناخت کامل پديده ها، درك روابط عّلی و معلولی )و ديگر انواع 

رابطه( ميان آنها ميسر نمی شود.
در علوم انسانی هم وضع به همين منوال است. در آنجا هم منطقًا 
بايد از نقطه ای شروع کرد که ريشه ای ترين مسائل حل شوند، و 
بر اساس آنها بايد با طی مراحل منطقی، گام به گام پيش رفت تا به 
شناخت حقيقت انسان رسيد. علم دينی درصورتی معنايی معقول 
خواهد داشت که دين حاکی از حقايقی باشد که از سوی خداوند 
عليم و حکيم نازل شده است. ايمان به حقايقی چون خداوند، 
وحی، و حيات اخروی، رابطة ميان زندگی دنيا و آخرت را چون 
پيوستاری ترسيم می کند که اعمال اختياری انسان در اين جهان 
نقشی اساسی را در تکامل و يا انحطاط نهايی او ايفا می کنند، 
رفتارهای او می توانند در سعادت يا شقاوت ابديش تأثيرگذار 
باشند، و دين برای هدايت بشر به قدم گذاشتن در راهی است که 

به سعادت منتهی می شود. 
در اين صورت است که همة افعال انسان رنگ ارزشی به خود 
می گيرد، و دين حق دارد دربارة آنها قضاوت کند. کوتاه سخن 
آن که دين ورای نتايج دنيوی رفتارها، به حيثيتی از رفتارها 
نظر دارد که موجب سعادت يا شقاوت می شود. »برای فهم 
فهم  منابع و چگونگی  انتخاب  در  بايد  دين،  نظر  و کشف 
اگر  که  به گونه ای  داد،  به خرج  بسيار  وسواس  و  دقت  آنها 
استناد  روايتی  به  احتمال،  يک  عنوان  به  حتی  است،  قرار 
باشد.  استناد  قابل  فقهی  نظر  از  و  معتبر  روايتی  بايد  شود، 
بی دقتی و سهل انگاری در سند يا داللت آنچه به دين نسبت 
بزرگ شده،  تفاهم هايی  داده می شود می تواند موجب سوء 

انحراف هايی در انديشه و عمل را به بار آورد.«1

1. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مجموعه مقاالت حقوق، مقاله 9، ص 9.
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فصل ششم

تعدد قرائات و پلورالیسم
نویسنده:  حامد اسماعیلی مهر

طلبه سطح چهار و دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی
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1.تعریف پلورالیسم

»از جمله مباحثی معرفتی که در سال های پس از دوم خرداد به صورت 
جدی حتی در نشريات غيرعلمی و روزنامه های ژورناليست سياسی 
مطرح می شد، بحث پولوراليسم دينی يا قرائت های مختلف از دين 
بود. برخی حقيقت واحد را نفی می کردند و برخی از قرائت های 
متعدد از حقيقت واحد سخن می گفتند و عده ای به همزيستی اديان 
و مذاهب مختلف در کنار يکديگر می پرداختند. عده ای به »تعدد آرا 
و فتاوای علما« استناد می جستند و همگی آيت اهلل مصباح را مخالف 
ديدگاه های خود می پنداشتند و برای اثبات ادعای خود به تيتر برخی 
از روزنامه ها که از ميان سخنان علمی و مفصل ايشان انتخاب می شد، 

استناد می جستند.«1
برای نمونه می توان به اين سخن عمادالدين باقی اشاره کرد:» 
مصباح يزدی تنها يک قرائت را از دين می پذيرد و قرائت های 
ديگر را ناسخ قالب عمومی می داند؛ پس برای دفاع از قرائت 
خويش مجبور است که با قرائت های ديگر مبارزه کند.سخنان 
ايشان قرائت خاصی از دين را در معرض همگان وامی گذارد و با 
توجه به قرائت غالب بين علما که مصباح يزدی می خواهد با اين 
آرا مبارزه کند و همين که وی می کوشد رأی خود را بر ديگر آرا 

چيره سازد، سبب خودکشی وی می شود«2
»بحثی که از دکتر سروش)با کتاب صراط های مستقيم و قبض و 
بسط تئوريک شريعت( تا آقای مجتهد شبستری گرفته تا حتی 
رئيس جمهور وقت)آقای خاتمی(  به آن پرداختند و رسانه ها 
هم بيش از پيش به آن دامن می زدند. رئيس جمهور وقت حتی 

اختالف علما را محصول قرائت های مختلف از دين دانست.«3
به  که  است  از شخصيت هايی  يکی  عبدالکريم سروش  دکتر 
ترويج نظريه پلوراليسم دينی در ايران پرداخت، با اين وجود 
بارها از پذيرش دعوت آيت اهلل مصباح برای مناظره، سرباز زد 
و حتی از پذيرش دعوت شخصيت های ديگر نيز اجتناب کرد. 
بسيج دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف، بيان کرد: »تا کنون 
از آقای  بار  از آقای کديور، 12  بار  گروه های دانشجويی، 17 
محمد مجتهد شبستری و 21 بار از آقای سروش برای مناظره 
با شخصيت های علمی دعوت کرده اند که اين آقايان هر بار به 

بهانه  ای امتناع ورزيده اند.«4
بحث تعدد قرائت ها يک بحث علمی است که بيشتر بايد در 
مباحث معرفت شناختی از آن بحث کرد و به آن پرداخت، ؛ اما به 
داليل مختلف در آن زمان نُقل مباحث ژورناليسم انديشه بود و 
از استاد دانشگاه تا راننده تاکسی هم از آن دم می زدند. البته بحث 
تعدد قرائت ها با وجود اينکه با پلوراليسم مبانی مشترکی دارد و 

1. گفتمان مصباح ص501.
2. عمادالدين باقی، روزنامه ی آريا، 19 بهمن 1378-نقل گفتمان مصباح ص50۶.

3. روزنامه ی همشهری، 23 تير 1378-نقل گفتمان مصباح ص509-508.
4. روزنامه رسالت، 21 دی 1379-نقل از گفتمان مصباح ص 535-533.

حرف ها هم تا حدودی به هم شبيه اند؛ اما دو نظريه اند و تعدد 
قرائت ها، در زمينه فهم ها و معرفت های مختلف از دين واحد 
مطرح است و پلوراليسم در زمينة اختالف های اديان گوناگون؛ 
قصد ما اين است که از مبانی مشترك اين دو نظريه بحث کنيم 
و تا حدودی به ابعاد مشترك آن دو نظر داريم؛ شايد هم بتوان 
يک وجه جامعی و يک تعريف واحدی از پلوراليسم ارائه داد 
که نظريه تعدد قرائت ها را هم در بگيرد. آن مفهوم جامعی که 
می توان در نظر گرفت اين است که پلوراليسيم اساساً به معنای 
پذيرش کثرت است؛ پلوراليسم سياسی يعنی به رسميت شناختن 
احزاب گوناگون و پرهيز از تک حزبی و پلوراليسم فرهنگی يعنی 
پذيرفتن فرهنگ های گوناگون. بر اين اساس می توان در يک 
مفهوم مشترك گفت پلوراليسم دينی يعنی پذيرش کثرت در 
حيطه دين و به رسميت شناختن همه اديان يا فهم های متعدد از 
يک دين؛ به تعبيری ديگر، پلوراليسم يعنی پذيرش کثرت؛ اگر 
اين کثرت در حيطه يک دين خاص و فهم های متعدد از دين 
خاص باشد، عموماً از آن به »تعدد قرائت ها« تعبير می کنند. ؛ اما 
پلوراليسم به پذيرش فهم های کثير و متعدد از دين خاص يعنی 
همان تعدد قرائت ها منحصر نيست بلکه »به رسميت شناختن 

اديان گوناگون و حق دانستن همه اديان« را هم شامل می شود.
بنابراين پلوراليسم دينی و پذيرش کثرت در دين، دو قسم است:
1. پذيرش کثرت در يک دين خاص: يعنی اينکه فهم های متعدد 
از يک دين خاص همه معتبرند که عموماً از آن به نظريه »تعدد 

قرائت ها« ياد می شود.
2. پذيرش و به رسميت شناختن اديان گوناگون: که عموماً از 
آن به »پلوراليسم« تعبير می شود که بر طبق آن معنای مشترك 

می توانيم آن را پلوراليسم به معنای خاص بناميم.
- در زمينه قسم دوم ما با سه سؤال عمده مواجه هستيم: آيا دين 
حق واحد است يا متعدد؟ اگر دين حق واحد است، وضعيت 
نجات و رستگاری پيروان بقيه اديان چيست؟ آيا معنای انحصار 
حقانيت به دين واحد، اين است که پيروان ديگر اديان اهل نجات 
نيستند؟ و سؤال آخر اينکه نحوة رفتار و تعامل با پيروان ديگر اديان 

چگونه بايد باشد؟ بر اساس اين پلوراليسم سه قسم خواهد بود:
1( پلوراليسم در حقانيت: يعنی اعتقاد به اعتبار و حقانيت اديان 

گوناگون)هرچند متعارض و متضاد باشند(
نجات يافتگی و رستگاری  به  اعتقاد  نجات:  در  پلوراليسم   )2

پيروان اديان گوناگون؛
3( پلوراليسم رفتاری: اعتقاد به لزوم رفتار مسالمت آميز با پيروان 

اديان گوناگون؛
ما ابتدا از پيشينه و زمينه پلوراليسم دينی در غرب و ايران بحث 
می کنيم، بعد به لوازم ناپذيرفتنی اين دو نظريه می پردازيم و سپس 
به رابطه تعدد قرائات با اختالف فتاوا اشاره  می کنيم و در انتها از 

اقسام پلوراليسم به معنای خاص بحث می کنيم. 
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2. پیشینه پلورالیسم دینی و تعدد قرائت ها 

زادگاه  و بستر طرح مسأله تعدد قرائات مغرب زمين است.  
ناسازگاری مفاد کتاب مقدس با اکتشافات علمی و اختالفات 
از  کاتوليک ها  با  پروتستان ها  خونين  جنگ های  و  مذهبی 
زمينه های پلوراليسم است. مصلحان جامعه برای از ميان برداشتن 
درگيری های مذهبی، به تئوری سازی روی آوردند و پلوراليسم 
دينی و پذيرفتن قرائت های متعدد را مطرح کردند و گفتند همه 
دين ها درست است و بر اين اساس نه کاتوليک ها بر خطا هستند 
و نه پروتستان ها بدعت گذارند و نه اديان ديگر باطلند؛ زيرا متون 
مقدس بيش از يک معنا دارند و اين معانی نيز در عرض يکديگر 

هستند و هيچ يک بر ديگری ترجيح ندارد. 
يعنی دو عامل در پلوراليسم و تعدد قرائت ها تأثيرگذار بود يکی 
عامل فکری)يعنی به هدف سازگار کردن مفاد کتاب مقدس با 
داده های علوم تجربی( و ديگری عامل سياسی-اجتماعی)به هدف 
خاتمه دادن به جنگ های مذهبی( که البته هيچ يک از دو زمينه در 
ايران وجود ندارد.  سؤال اين است که وقتی در ايران هيچ يک از اين 
دو زمينه نبود، پس عامل طرح پلوراليسم و تعدد قرائت ها در ايران 

چه بود؟ چه چيزی باعث شد که اين مسأله در ايران طرح شود؟
از ديدگاه آيت اهلل مصباح ظن قوی درباره طرح پلوراليسم در ايران، 
انگيزه سياسی است. استعمارگران و کسانی که در پی جهانی سازی 
فرهنگ غربی هستند به ايادی خود در کشورهای مختلف سفارش 
کرده اند تا زمينه  فرهنگی اين امر را فراهم آورند يکی از آن زمينه ها 
اين است که مردم را برای پذيرفتن افکار و آرای متضاد آماده کند؛ 
زيرا تا زمانی که ديگران، مثالً مسلمانان بر حقانيت عقيده خود اصرار 
داشته باشند زمينه جهانی شدن فرهنگ آمريکايی فراهم نخواهد شد. 
البته از نظر ايشان در برخی از موارد ضعف نفس و غربزگی باعث 
شده تا برخی به تعدد قرائت ها روی آورند، و برخی ديگر نيز انگيزه 
خيرخواهانه دارند پو می خواهند مردم به ويژه جوانان را به دين 
جذب کنند. آنان به اين منظور به طرح تعدد قرائات متون می پردازند 

تا متون دينی با نظريات رايج علمی منافاتی پيدا نکند.1

3. لوازم و تبعات پلورالیسم و تعدد قرائت ها

برای  بتوان گفت مهم ترين شبهه  آيت اهلل مصباح شايد  نظر  از 
دين زدايی و دورکردن مردم از هدايت الهی و تعاليم انبيا عليهم السالم 
همين شبهه تعدد قرائات باشد که بر اساس آن  حتی اگر دو قرائت 
ضد يکديگر باشند باز هم هر دو قابل پذيرش است. آنها معتقدند که 
قواعد ادبی و واژه شناسی و اصول محاوره عقاليی هيچ يک در فهم 
متون دينی معتبر نيست و آنچه مالك است ذهنيت مخاطب است؛ 
لذا هيچ ابايی ندارند که برای يک آيه يا روايت، معنايی را بر خالف 
قواعد ادبيات عربی و فهم عرفی بيان کنند. از اين باالتر آنان برای 
کل اسالم صرف نظر از آيات و روايات و ادلة عقلی، قرائت جديدی 

1. مصباح يزدی، تعدد قرائت ها ص14.

مطرح می کنند و برداشت مسلمانان را از صدر اسالم تا کنون »قرائت 
سنتی« می نامند. و بلکه فراتر از اين گفته اند مسأله اين است که در 
حال حاضر واقعاً اثبات قطعی حقانيت يا بطالن يک دين غيرممکن 
شده است و هيچ راهی نيست که بگوييم اسالم حق است يا باطل! 
از اين رو بين اسالم يا ديگر اديان و مذهب فرقی نيست. بحث 
پلوراليسم و تعدد قرائت ها بنابر اينکه آن ها را متفاوت معنا کنيم، 
حداقل از دو مبنای مشترك برخوردارند يکی هرمنوتيک فلسفی و 
ديگری نمادين بودن زبان دين، که جايگاه اصلی بحث از اين دو 
مبنا، مباحث معرفت شناختی است، ؛ اما می توان گفت اين نظريه با 

صرف نظر از مبانی آن، لوازمی دارد که قابل پذيرش نيستند:

الف( بی معنابودن هدایت گری دین

دين برای هدايت بشر است و می خواهد هدف و سعادت و 
راه رسيدن به سعادت را به بشر بنماياند و اگر فهم های مختلف 
و قرائت های گوناگون از دين معتبر باشد، هدايت گری دين، 
معنا نخواهد داشت. و معنا ندارد که فهم های متعارض منجر 
به سعادت شوند. مانند آن است که خدا به جای فرستادن کتاب 
هدايت و مراقبت و صيانت از تحريف آن، صفحاتی خالی را در 
اختيار بندگان قرار دهد و از ايشان بخواهد هر يک، به دلخواه 

خويش، راه هدايت را در آن بنگارد.

ب( لغو بودن بعثت انبیاء

پيامبران  فرستادن  باشند،  معتبر  قرائت ها  و  فهم ها  همة  اگر   
و کتاب های آسمانی، کاری لغو و بيهوده خواهند بود؛  چراکه 
فرستادن انبياء و تالش های طاقت فرسای ايشان برای ابالغ پيام 
الهی لغو خواهد بود. و بر اساس معتبربودن همه فهم ها و عدم 
امکان تحقق فهم واحد، هيچ گاه پيامبران نمی توانند پيام الهی را به 
بشر انتقال دهند و مقصود انبياء به هيچ وجه حاصل نخواهد شد.
آيت اهلل مصباح در اينباره می فرمايند: »اگر ما قايل به قرائت  های 
متعدد از دين باشيم، نتيجه آن خواهد شد که بودن و نبودن دين 
تفاوتی نخواهد داشت. دينی که معانی متضادی را برتابد و قابل 
تفسيرهای گوناگون باشد و هرکسی بتواند خواسته خود را بر آن 

تحميل کند، بود و نبودش مساوی است.«2

ج( بی معنابودن مقررات دینی

قانون و مقررات زمانی مفيد خواهد بود که فهم پذير باشند؛ اما 
وجود مقرراتی که فهم آنها ناممکن است و هر تفسيری از آنها 

معتبر باشد، با نبودِ آنها هيچ تفاوتی ندارد.

د( بی معناشدن اطاعت و عصیان

معنای اطاعت از يک دين، لبيک گفتن به پيام خداوند و معنای 
عصيان نافرمانی از دستورهای الهی است. اگر قرار باشد متون 
دينی به خودی خود پيامی در بر نداشته باشند،  و هر کسی بر 

2. همان، ص8۶.
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کسی که در زمينه  ای اظهار نظر می  کند بايد روش  شناسی آن علم 
را بداند و به مسايل آن کامال آگاه باشد. مگر به هرکسی اجازه 
می  دهند که طبابت کند؟ روشن است که بايد در رشته پزشکی 
درس خوانده و گواهی از دانشگاه محل تحصيل خود داشته 
باشد. اين بدان سبب است تا مدعيان دروغين بازشناخته شوند و 
جان مردم محفوظ بماند. دين نيز نياز به کارشناس و متخصص 
دارد. متخصص در شناخت احکام اسالم »مجتهد« ناميده می شود، 
همچنان که »پزشک«، متخصص در شناخت بيماری  ها و نحوه 

معالجه بيماران با داروهای ويژه آن است. 
همان  گونه که همه عقال در مسايلی که به اظهار نظر متخصص نياز 
دارد فقط به متخصص و کارشناس مراجعه می  کنند، در معرفت 
دين نيز بايد به دين  شناس مراجعه کرد. مجتهد دين شناس کسی 
است که ساليان متمادی با شيوه تحقيق و پژوهش در اين علم کار 
کرده و توانايی بااليی برای استنباط و فهم احکام و معارف دينی 
کسب کرده  است. با اين وجود آيا در مسايل دينی مراجعه به کسی 
که الفبای پژوهش در اين علم را هم نمی  داند عاقالنه است؟! آيا 
به دليل اين  که قرآن »بَياٌن لِلنّاس« است می  توان به کسی مراجعه 
کرد که حتی نمی تواند ترجمه درستی از آيه و حديثی ارايه دهد؟! 
هيچ عاقلی اجازه نمی دهد در مسايل و مطالبی که نياز به اظهار 
نظر کارشناس و متخصص دارد و در ميان صاحب  نظران مورد 

اختالف است، غير متخصص اظهارنظر کند.«1
بنابراين به تعبير آيت اهلل مصباح » آنچه که گفته  اند »اختالف نظر 
فقيهان در مسايل فقهی همان اختالف قرائت  ها است و بدان معنا 
است که در همه امور دينی می  توان نظری بر خالف آنچه تا کنون 
گفته شده ابراز کرد«، سخنی کامال بی اساس و نادرست است. 
اختالف نظر فقيهان فقط در مسايل ظنی و مشکوك است نه در 
يقينيات و ضروريات. به عالوه، نظر غير متخصص در اين حوزه، 

فاقد اعتبار است.«2

5. اقسام پلورالیسم 

گفتيم که در زمينه اديان گوناگون ما با سه سؤال مختلف مواجه 
هستيم: يکی اينکه آيا دين حق واحد است يا متعدد؟ دوم اينکه 
اگر دين حق منحصر به يک دين است آيا نجات و رستگاری هم 
منحصر به يک دين است و پيروان بقيه اديان اهل نجات نخواهند 
بود؟ و سوم اينکه رپيروان اديان گوناگون چگونه با هم رفتار 
کنند؟ آيا تنها راه همزيستی مسالمت آميز اديان گوناگون، حق بودن 
همه اديان است؟ ما ابتدا از سؤال سوم و پلوراليسم رفتاری از نظر 

آيت اهلل مصباح بحث می کنيم:

الف(  پلورالیسم رفتاری

مقصود از پلوراليسم رفتاری، آن است که با پيروان اديان گوناگون 

1. همان، ص 72 و 73.
2. همان، ص 74.

اساس پيش فرض ها و ذهنيت خود آنها را تفسير کند و همه آن 
تفاسير معتبر باشد، هر گناهکاری می تواند رفتار خويش را به 

متون دينی مستند کند و معتبر بداند.

 4. رابطه تعدد قرائت ها با اختالف فتوا

يکی از شواهدی که عمدتاً برای تأييد نظريه تعدد قرائت ها به آن 
تمسک می شود، وجود فتاوای گوناگون و حجيت آنها است. آنها 
می گويند همين که شما فتواهای گوناگون را می پذيريد و عمل به 
هر کدام را کافی می دانيد، به معنای پذيرش فهم های گوناگون و 
قرائت های گوناگون است. سؤال اين است که آيا بين تعدد قرائت ها 
و حجيت فتاوای گوناگون چه نسبتی بر قرار است؟ آيا حجيت 

فتاوای مختلف مستلزم پذيرش نظريه تعدد قرائت ها است؟
از نظر آيت اهلل مصباح علی رغم اينکه در محدودة خيلی کوچکی، 
فتاوای  تا حدودی  وادی  اين  در  و  روبرو هستيم  ظنيات  با  ما 
گوناگون وجود دارد، ؛ اما بين حجيت فتاوای گوناگون با معتبر بودن 
قرائت های مختلف از دين تفاوت های زيادی وجود دارد، از جمله:

1.اختالف فتاوا اختصاص به مسائل جزئی ظنی و غير يقينی دارد 
و ما در اسالم هزاران مسائل قطعی حتی در حوزه جزئيات داريم. 
مثاًل تعداد مسائلی که فقهای ما در مورد نماز صبح ذکر کرده اند 
حدود دوهزار مسأله است، ولی تنها در 50 عدد از آنها اختالف 
وجود دارد، بقيه مورد اتفاق اند. بنابراين تکثر و اختالف نظر در 
بخشی از مطالب دينی که دليل يقينی ندارد، قابل پذيرش است. 
در حالی که نظريه تعدد قرائت ها خود را منحصر به اين بخش 
خيلی نادر نمی داند حتی در کلی ترين اصول عقيدتی، قرائت های 

گوناگون را معتبر می داند.
فتوا  آن  صاحب  که  است  پذيرفتنی  صورتی  در  فتوا  2.يک 
متخصص باشد و به صورت روشمند به آن فتوا رسيده باشد، 
در حالی که قائلين به نظريه تعدد قرائت ها هيچ شرطی را برای 
صاحب قرائت متفاوت و نحوه رسيدن به آن قرائت قائل نيستند. 
»در مواردی که دليلی قطعی و روشن برای مسايل دينی وجود 
ندارد، بايد بر اساس داليل ظنی موجود تالش  هايی در جهت 
فهم آنها صورت گيرد؛ اما آيا همه می  توانند در اين وادی گام 
نهند و به عنوان قرائت خود از دين، فتوا صادر کنند؟! يا آن  که 
بررسی ادله احکام و مسايل دينی نيز مانند ديگر حوزه  های علوم 
و معارف، نياز به دانش و روشی خاص دارد؟ آيا به دليل اختالف 
فتاوای مراجع تقليد و عالمان دين، ديگرانی که مجتهد نيستند و 
توان بررسی ادله احکام را ندارند، می  توانند به ميدان استنباط و 
اجتهاد و فتوا وارد شوند؟! واضح است که در اين حوزه معرفتی 
همانند موارد ديگر، فقط صاحب  نظران و متخصصان حق اظهار 
نظر دارند و ديدگاه غيرمتخصصان اعتباری نخواهدداشت. آيا اگر 
دو يا چند پزشک در تشخيص يک بيماری و نحوه درمان آن 
اختالف نظر داشتند، افراد ديگری که پزشک نيستند نيز می  توانند 

نسخه  ای ديگر بدهند؟!
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با نرمی رفتار کنيم و از جنگ و نزاع مذهبی با ايشان بپرهيزيم؛ 
يعنی مدارا و همزيستی مسالمت آميز برای جلوگيری از جنگ ها و 
تخاصمات است. به عبارت ديگر کثرت ها به عنوان واقعيت های 
اجتماعی پذيرفته شوند و مصلحت جامعه، اين نيست که به 
جان هم بيافتند، بلکه بايد همزيستی داشته باشند. آيت اهلل مصباح 
می گويد» اين مفهوم از پلوراليسم، از نظر ما کاماًل مورد قبول و 
مورد تأييد است. ما اين پلوراليسم را در بين دو فرقه از يک مذهب، 

بين دو مذهب از يک دين و بين دو دين الهی پذيرفته ايم.«1
اين ديدگاه از نظر اسالم در شرايطی خاص پذيرفته است.»الينهاکم 
اهلل عن الذين لم يقاتلوکم فی الدين و لم يُخرجوکم من ديارکم 
أن تَبَّروهم و تُقسطوا اليهم ان اهلل يحّب المقسطين«)ممتحنه/8( 
»خداوند شما را نهی نمی کند که با کسانی که با شما در مذهب 
جنگ نمی کنند، و شما را از وطنتان اخراج نمی کنند،  به عدالت 
و نيکی رفتار کنيد؛ زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد.« امام 
علی )عليه السالم( به مالک اشتر می فرمايد: »حتی کسانی که دين 
و مذهبی ديگر دارند در انسانيت مانند تو هستند از اين رو با نها 

خوش رفتار و مهربان باش«2
همچنين فرموده است »هرکس اهل کتابی را که در جامعة اسالمی 
و تحت حمايت حکومت زندگی می کند، را بيازارد،، مرا آزرده 
است.«3 بنابراين اقليت های مذهبی چنانچه با حکومت اسالمی 
معاهده ای داشته و تا زمانی که به حقوق مسلمين تجاوز نکنند، 
می توانند در کشورهای اسالمی آزادانه زندگی کنند و مسلمانان 
موظفند با نيکی با آنها رفتار کنند. اين اصل در رفتار مسلمانان در 
طول تاريخ نيز مشاهده شده و مورخان غربی نيز حاکمان اسالمی 

را پيشتازان وضع قوانين منصفانه با پيروان اديان ديگر می دانند.4
با  مسالمت آميز  همزيستی  اسالم  »در  مصباح،  آيت اهلل  نظر  از 
الهی)نه مشرك( پذيرفته شده است. حتی ممکن است  اديان 
تحت شرايطی، جامعه ی اسالمی با يک »جامعه  مشرك« هم قرارداد 
همزستی امضا کند و مادامی که طرف، تخلف نکرده باشد، به آن 
عمل کند و اين مسأله در احکام روابط بين الملل اسالم مذکور است؛ 
کما اينکه در صدر اسالم ميان مشرکان و مسلمانان چنين قراردادی 
وجود داشت، لکن آنها به قرارداد خيانت کردند. اسالم می گويد: 
مادامی که آنها پايبندند، شما قراردادتان را به هم نزنيد. پس همزيستی 

با اديان الهی و حتی با مشرکين در فقه اسالم وجود دارد.«5
در عبارتی ايشان از اين نوع پلوراليسم به پلوراليسم عملی تعبير 
می کنند و می فرمايند: » پلوراليسم و کثرت گرايی يک بُعد عملی 
دارد که از اين جهت اسالم داعيه دار نرمش و مدارا و همزيستی 
مسالمت آميز با پيروان اديان و مذاهب مختلف است. اگر نگوييم 

1. هفته نامه ی پرتو سخن، 2 آبان 1380 ص4-نقل از گفتمان مصباح ص518.
2. نهج البالغه تحقيق صبحی صالح نامة 53.

3. ابن ابی الحديد، شرح نهج البالغه ج17 ص 147.
4. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 4 ص 432.

5. هفته نامه ی پرتو سخن، 2 آبان 1380، ص4-نقل از گفتمان مصباح ص 518.

مبتکر و پيشقدم در اين زمينه اسالم است، الاقل اسالم موافق با 
رعايت حقوق اقليت های مختلف دينی و مذهبی است و در اين 
جهت توجه به سخن بلند و معروف موال علی عليه السالم کفايت 
می کند که وقتی شنيدند اصحاب معاويه خلخال از پای يک دختر 
يهودی کشيده اند، فرمود: اگر شخص مسلمان از غصه اين امر 
بميرد، جا دارد.«۶ ؛ اما پلوراليسم رفتاری با پلوراليسم در حقانيت 
تالزمی ندارد. يعنی رفتار مسالمت آميز با پيروان اديان ديگر به 

معنای به رسميت شناختن و حق بودن دين ايشان نيست.

ب(  پلورالیسم در نجات

سؤال ديگر اين است که آيا نجات و رستگاری منحصر به يک 
دين است؟ آيا اگر ما دين حق را در يک دين منحصر کنيم، آيا 
الزمه اش اين است که نجات و رستگاری هم در همان دين 
پلوراليسم  خاستگاه های  اساسی ترين  از  يکی  باشد؟!  منحصر 
حل مسألة نجات و رستگاری در مسيحيت بود، که بر طبق 
آموزه های آنان تنها راه نجات و سعادت، از دين مسيح می گذرد، 
که با سؤاالتی مواجه شد، يکی اينکه پس تکليف کودکانی که 
غسل تعميد نداده می ميرند، چيست؟ همچنين وضعيت پيامبران 
قبل از حضرت مسيح که مسيحی نبودند چه می شود؟ يکی 
از راهکارهايی که در غرب برای خروج از اين بن بست طرح 
پلوراليسم در حقانيت بود که بر طبق آن بين نجات و حقانيت 
تالزم دو طرفه است. طبق اين ديدگاه، همه اديان حق  و معتبرند 
در نتيجه پيروان آنها هم اهل سعادت و نجات خواهند بود.)البته 

جان هيک شيطان پرستی و اديان خودمحور را استثنا می کرد( 
در بررسی اين ديدگاه بايد گفت: نجات و رستگاری مستلزم 
حقانيت نيست هرچند حقانيت مستلزم رستگاری است ؛ اما 
رستگاری متوقف بر حقانيت نيست. يعنی گرچه پيروان دين 
حق شايستة ورود به بهشت اند ؛ اما اين به معنای اين نيست 
که نجات يافتگان منحصراً  پيروان دين حق اند. قرآن با آن که 
حقانيت را منحصر در اسالم می داند، پيروان اديان ديگر را نيز 
تحت شرايطی اهل نجات می شمارد. به همين خاطر از نگاه اسالم 

۶. ر.ك: محمدتقی مصباح يزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج4 ص255.
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دايرة رستگاری و نجات، از دايرة حقانيت وسيع تر است.
آيت اهلل مصباح در اين باره می فرمايند: »ما در واقع سه گروه افراد 
داريم: 1ـ کسانی که حق را شناخته اند ؛ اما به دليل لجاجت و 
تعصب و دشمنی و عوامل ديگر زير بار آن نمی روند؛ 2ـ کسانی 
که حق را نمی شناسند؛ اما همه گونه امکانات برای کشف آن در 
اختيارشان هست؛ 3ـ کسانی که حق را نمی شناسند و امکان نيل 
به آن را هم نداشته و ندارند. از نظر معارف اسالمی آن چه مسّلم 
است گروه اول اهل عذاب و مخّلد در آتشند. جاهل مقّصر نيز 
به اندازه تقصيری که کرده عذاب می شود؛ اما ممکن است مخّلد 
در آتش و عذاب نباشد. با جاهل قاصر، که مستضعف فکری 
هم از جمله افراد آن به شمار می رود، نيز در روز قيامت معامله 
خاصی می شود که در بعضی روايات آمده و به هر حال اين گونه 
نيست که مستقيماً و بدون هيچ گونه مقدمه ای او را به جهنّم ببرند. 
بنابراين، بين اين عقيده که »تنها يک دين حق در جهان وجود 
دارد« و »جهنمی شدن اکثريت قريب به اتفاق مردم کره زمين« 

هيچ تالزمی وجود ندارد.«1

ج( پلورالیسم نظری یا پلورالیسم در حقانیت

آيا دين حق، واحد است يا متعدد؟ به تعبير آيت اهلل مصباح »سخن 
بر سر اين است که در برخورد با پديده کثرت در ميان اديان و 
مذاهب، آيا می توان همه را بر حق دانست؟ آيا می توان گفت 
اسالم حّق است، مسيحيت هم حّق است؟ برای پاسخ به اين 
سؤال نگاهی به محتوای اسالم و مسيحيت می اندازيم تا ببينيم که 
می توان به حقانيت هر دو اعتراف کرد يا پذيرفتن حقانيت يکی 

مستلزم انکار ديگری است؟«2
آنچه عموماً تحت عنوان پلوراليسم دينی قرار می گيرد، اين قسم 
از پلوراليسم است که بر طبق آن همه اديان در عرض هم معتبر و 
حق اند هرچند با هم ناسازگار و متعارض باشند؛ آيت اهلل مصباح 
در اينباره می فرمايند: »پلوراليسم تنها ناظر به پلوراليسم عملی 
نيست و معتقدان به اين نظريه معموالً آن را به پلوراليسم نظری 
نيز توسعه داده و می  گويند نه تنها در عمل با هم نمی جنگيم و 
نزاعی نداريم بلکه اصال به لحاظ نظری، همه اديان می توانند 
صحيح باشند و هر کس به هر کدام از آنها معتقد باشد و به 
دستورات آن عمل کند، به سعادت و رستگاری نائل خواهد شد 
و اعتقاد و عملش پذيرفته خواهد بود. البته در اين که چگونه 
می شود همه اديان، علی رغم تناقضات و تضادهايی که دارند، 

صحيح و بر حق باشند، تفسيرهای مختلفی شده ]است.[«3

6. تفسیرها و مبانی پلورالیسم نظری

طبق برخی از تفسيرها حقيقت متعدد است و طبق برخی ديگر، 

1. محمدتقی مصباح يزدی، کاوش ها و چالش ها ج1 ص۶8-۶7.
2. پرسش ها و پاسخ ها ج4 ص255.

3. کاوش ها و چالش ها ج1 ص 115.

حقيقت واحد؛ اما راه های رسيدن به آن متعدد است و طبق برخی 
ديگر حقيقت واحد به طور کامل به فراچنگ هيچ دينی نمی آيد 
بلکه هر دينی بخشی يا چهر ای از آن حقيقت را می بيند. که مثال 

منشور برای توضيح اين تفسيرها مثال خوبی است. 
پلوراليسم نظری، از مبانی ای برخوردار است که اين مبانی در اليه 
زيرين خود، ريشه در نسبيت معرفت شناختی دارد و نظريه تعدد 
قرائت ها هم با پلوراليسم نظری با کمی تفاوت در تبيين، در اين 
مبانی مشترك است. کدام مبانی فلسفی و مبانی معرفت شناسانه 
منطقاً می تواند به پلوراليسم منجر شود؟ کسانی هستند که ابتدا از 
مبانی فکری و فلسفی خاصی شروع می کنند و بعد بر اساس آن 
مبانی به پلوراليسم می رسند، نه آن که اول دلشان خواسته باشد 
و عقل به دنبال دل حرکت کرده باشد. در اين جا می خواهيم 
ببينيم کدام مبانی فلسفی هست که اگر فرد از آنها شروع کند به 

پلوراليسم می رسد؟
در مسأله شناخت واقعيت و کشف حقيقت، اگر کسی معتقد 
شود که عقل می تواند به حقيقت دست پيدا کند، طبيعتاً وجود 
حقايق متعدده در مسأله واحد را نخواهد پذيرفت. چنين کسی به 
طور فطری حقيقت را يک چيز می داند و به دنبال آن است که اين 
حقيقت واحد را از طريق دليل و برهان کشف کند. اگر يک مسأله 
رياضی يا فيزيک به او بدهند، معتقد است که يک جواب صحيح 
بيشتر ندارد و اگر به پاسخی دست پيدا کند، می داند که اين پاسخ 
يا غلط است و يا درست و نمی شود پاسخ های صحيح متعدد 
وجود داشته باشد. ؛ اما اگر کسی در مسأله شناخت حقيقت 
معتقد باشد که انسان راهی به واقعيت ندارد و از هر ابزاری، 
چه عقل و چه تجربه، برای کشف واقعيت استفاده کند حداکثر 
اين است که به حقيقت نزديک تر می شود، ؛ اما هيچ گاه به خود 
واقعيت دست نمی يابد، اين جاست که راه برای انواع نظريه های 

نسبی گرايانه، شک گرايانه و پلوراليستی باز می شود. 
امروز افراد زيادی در سراسر دنيا طرفدار اين نظريه هستند که 
حقيقت، فراتر از عقل و علم و شناخت انسان است و انسان هر 
چه هم تالش کند تنها به نمودهايی از واقعيت دست می يابد 
و تنها برخی از وجوه و ابعاد حقيقت برای او کشف می شود. 
مکاتب مختلفی همچون مکتب کانتی، نئوکانتی، شک گرايی و 
نسبی گرايی، در اين جهت مشترکند که می گويند: »ما هيچ گاه 

نمی توانيم واقعيت را آن گونه که هست درك کنيم«.
بر اساس چنين مبنای فلسفی، صدق و کذب گزاره ها نسبی 
نشان  را  واقعيت  از  تنها درصدی  يعنی هر گزاره ای  می شود؛ 
می دهد و نسبتی از حقيقت را در بر دارد و گزاره ای که حقيقت را 
صد در صد بنماياند، وجود ندارد. همه گزاره های علمی، از چنين 
ويژگی ای برخوردارند و اصال ماهيت علم چيزی غير از اين 
نيست. نبايد تصور کرد که علم آمده که بگويد: »اين است و جز 
اين نيست« خير، علم نه چنين ادعايی دارد و نه هرگز می تواند 
اين گونه باشد. در نظريه علمی، سخن از تأييد و ابطال است و نه 
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از کشف يا عدم کشف واقعيت. حداکثر ادعای يک نظريه علمی 
اين است که تا مادامی که نقضی بر من وارد نشده، من مورد 
تأييد هستم و هرگاه که نقضی بر من وارد شد ابطال می شوم 
و نظريه ديگری جايگزين من می شود و اين سير همچنان ادامه 
می يابد و نظريه های علمی، يکی پس از ديگری تکميل می شوند 
و نظريه ای که هيچ تغيير نکند و برای هميشه ثابت باشد، در علم 

وجود ندارد.
کسانی که در بحث معرفت شناسی و ارزش شناخت، از چنين 
تفکری جانب داری می کنند، از منطق و فلسفه و به اصطالح 
بحث های متافيزيکی، به گونه ای تحقيرآميز ياد می کنند و آنها 
را غير علمی و فاقد هرگونه اعتباری می دانند و وقتی چنين 
مباحثی مطرح می شود با حالتی خاص و لحنی معنادار می گويند: 
»بگذريم، اينها که فلسفه است«. اينان می گويند ما فقط برای علم 
ارزش قائليم و معنای علم هم اين نيست که واقعيت را صدر در 
صد کشف کند، بلکه هر نظريه ای يک وجه از وجوه واقعيت، 
و نه تمام آن را، نشان می دهد. قانون جاذبه نيوتن يک وجه از 
واقعيت را برای ما کشف می کند و قانون نسبيت انيشتين هم 
وجه ديگری را، و هيچ کدام تمامی واقعيت را برای ما کشف 
نمی کند و چون چنين است، پس هم اين درست است و هم آن. 
بدين ترتيب است که به نوعی کثرت گرايی در معرفت شناسی 
می رسيم که خود در واقع، نوعی نسبيت گرايی يا شکاکيت است. 
البته برخی از افراد مايل نيستند که اين نظريه را به شکاکيت 
برگردانيم و می گويند الزمه اين نظريه، نسبيت گرايی هست؛ اما 
سر از شک گرايی در نمی آورد. به هر حال مهم نيست که اسم 
آن را نسبيت گرايی يا شک گرايی بگذاريم، باالخره حرف اين 
نظريه اين است که واقعيت به دست ما نمی رسد و علم هيچ گاه 
نمی تواند اعتقاد يقينی )به معنای کشف صد در صد( به ما بدهد.

7. توضیح پلورالیسیم با استفاده از مثال منشور

همان طور که گفتيم اين نظريه می تواند مبنای انديشه پلوراليسيم 
قرار گيرد، چون بر اساس اين تفسير از علم، هر نظريه علمی در 
حکم يک رويه و يک زاويه از منشور است که قسمتی از واقعيت 
را بازمی نماياند و هر کس بسته به زاويه ای که نگاه می کند همان 
بخش از واقعيت را می بيند. تمام واقعيت در ديد هيچ کس نيست 
و پخش در سطوح مختلف منشور است. اگر پلوراليسم را اين 
گونه تفسير کنيم آن گاه می توانيم بگوييم حقيقت يکی است، البته 
حقيقت واحدی که برای هر کس به گونه ای جلوگر می شود؛ 
يعنی حقيقت واحد در واقع همان کل منشور است که دارای 
سطوح و وجوه مختلفی است و هر نظريه علمی به منزله يکی 
از سطوح اين منشور است و نتيجه نهايی همين می شود که هيچ 

يک تمام حقيقت را در بر ندارد.
اگر همين مثال و تشبيه منشور را در نظر بگيريم و بخواهيم در 
مورد پلوراليسم و تفسيرهای مختلف آن واضح تر صحبت کنيم، 

يک تفسير اين است که بگوييم حقيقت واحد است؛ اما راه های 
رسيدن به آن متفاوت است، همانند منشور که يکی شيیء بيشتر 
نيست ولی چون هرکس از يک زاويه به اين منشور می نگرد 
ممکن است تصوير واقعيت در نگاه او متفاوت از آنچه ديگران 
می بينند جلوه گر شود، چون رويه های مختلف منشور ممکن 
است رنگ های مختلف و خواص مختلفی داشته باشند. منشوری 
را در نظر بگيريد که يک رويه آن از آينه محدب و يک رويه آن 
از آينه مقّعر و يک رويه آن از جنس آينه صاف درست شده باشد. 
اگر سه نفر و هر کدام از يک زاويه، تصوير شيیء واحدی را 
در اين منشور ببينند قطعاً سه تصوير متفاوت خواهند داشت، 
در حالی که ما به عنوان ناظر خارجی می دانيم که در حقيقت 
همه آنها تصوير يک شيیء واحد را می بينند که به علت اختالف 
زاويه ديد و محل ايستادن آنها، خودشان گمان می کنند سه شیء 
متفاوت را نظاره می کنند. به هر حال، اين همان تفسير پلوراليسم 
واحد  حقيقت  يک  می گويد  که  است  مستقيم  به صراط های 
بيشتر نداريم که راه های مختلفی برای رسيدن به آن حقيقت 
واحد وجود دارد. مطلوب و معبود همه دين داران، و بلکه همه 
ابنای بشر، يک چيز بيشتر نيست و همگی در طلب آن حقيقت 
واحدند، منتها يکی از راه مسيحيت می رود، يکی از راه اسالم، 
يکی از راه يهوديت و سرانجامِ همه اين راه ها به مقصد واحدی 

ختم می گردد.
تفسير ديگر از پلوراليسم اين است که بگوييم نه، حقيقت واحد 
نيست، بلکه به تعداد رويه های منشور، متعدد است. هر کس از 
هر زاويه ای که نگاه می کند، حقيقت برای او همان است. اختالف 
رنگ و خواص رويه های مختلف منشور باعث می شود که يکی 
حقيقت را سبز و محدب و ديگری آبی و مقّعر و سومی زرد 
و صاف ببيند و حقيقت هم چيزی جز اين تصويرها نيست و 
تصويرها هم که بالبداهه مختلفند، پس حقيقت نيز به تبع آنها 
مختلف می شود. روشن است که اين تفسير از پلوراليسم با تفسير 

آن به صراط های مستقيم به سوی حقيقت واحد، تفاوت دارد.
تفسير سوم از پلوراليسم هم اين است که حقيقت يا باطل بودن 
هر يک از گزاره های يک دين يا يک علم را به طور جداگانه در 
نظر نگيريم، بلکه درباره مجموع گزاره های آن به صورت يک 
جا قضاوت کنيم؛ مثاًل وقتی سئوال می کنيم مذهب شيعه حق 
است يا باطل، مجموعه اعتقادات شيعه با هم مورد نظر باشد. 
بر اساس اين تفسير از پلوراليسم نمی توانيم به حق يا باطل بودن 
هيچ دينی حکم کنيم، زيرا تمامی اديان، هم مشتمل بر گزاره های 
درست و هم مشتمل بر گزاره های خطا و باطل هستند. به عبارت 
ديگر، همه اديان هم حقند و هم باطل، حق هستند به اعتبار 
برخی از محتوای آن و باطلند به اعتبار برخی ديگر از محتوای 
آن. پس چون هر مذهبی، مجموعه ای از اعتقادات و افکار و 
احکام و ارزش های راست و دروغ و حق و باطل است، بنابراين 
همه اديان از ارزش مساوی برخوردارند و هر کدام را که بگيريم 
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تفاوتی نمی کند.

8. نظریه وحدت حقیقت در حوزه معرفت دینی

در مقابل تفکر پلوراليسم دينی با تفسيرهای مختلف آن گرايش 
ديگر اين است که بگوييم مجموعه ای از گزاره های دينی وجود 
دارند که همگی درست و حقيقتند و اعتقاد به گزاره های مخالف 
آنها، باطل محض است. اين نظريه معتقد است که حقيقت واحد 
است و نسبت به اين شخص و آن شخص، اين جامعه و آن 
جامعه، اين زمان و آن زمان هيچ تفاوتی نمی کند. بر اساس اين 
گرايش، ما می توانيم مجموعه ای از اعتقادات و ارزش ها و احکام 
داشته باشيم. که تمامی آنها حقيقت دارند و ساير مجموعه ها غير 
از اين مجموعه، يا به طور کلی باطلند و يا هر يک از آنها آميزه ای 
از گزاره های حق و باطل با هم هستند. آن چه در ذهن ما شيعيان 

وجود دارد همين نظريه است. 
شما اگر به مردم کوچه و بازار مراجعه کنيد، می بينيد اعتقاد آنها 
اين است که تنها عقيده بر حق و صحيح، عقيده شيعه و معارفی 
است که از اهلبيت عصمت و طهارت و چهارده معصوم عليهم 
السالم سرچشمه گرفته است و بقيه اديان و مذاهب يا به کّلی 
باطلند يا به هر اندازه ای که با اعتقادات شيعه اختالف دارند، 
همان قسمت از تعاليم آنها باطل است. اين چيزی است که در 
ارتکاز ذهنی همه من و شما وجود دارد و تا قبل از اين که تفکر 
پلوراليسم مطرح گردد، کسی از حقانيت دين و مذهب، تصويری 

غير از اين نداشت.1

9. نقد و بررسی پلورالیسم 

از نظر آيت اهلل مصباح عالوه بر نقد مبانی پلوراليسم، قائلند که 
توحيد اسالم با تثليث مسيحيت قابل جمع نيست که کسی بتواند 
قائل به حقانيت هر دو باشد و می گويند: »آيا عقل هيچ انسانی  چه 
رسد به انسان مسلمان  می پذيرد که توحيد و تثليث هر دو صحيح 
و حقّ اند. يکی می گويد تا موّحد نشوی و خدای يگانه را نپذيری 
وارد جرگه مسلمانان نمی شوی و شرط اوليه برای ورود به اسالم 
و حقانيت، توحيد است؛ و ديگری می گويد تا تثليث را نپذيری 
مسيحی نمی شوی و نجات پيدا نمی کنی و به سعادت نمی رسی. 
بين اين دو سخن، فاصله بسيار است. کما اينکه اگر اين دو دين 
را با بودائيت که می گويد نه خدايی وجود داشته و نه وجود 
خواهد داشت، مقايسه کنيم هيچگاه اين ها با هم جمع نمی شوند. 
»خدا وجود دارد« با »خدا وجود ندارد« متناقض هستند، همانگونه 
»خدا سه تا است« با »خدا وجود ندارد«، متناقض هستند. جمع 
بين اينها به شوخی و افسانه نزديک تر است تا به مطلبی جّدی 
و واقعی.«2 خالصه اينکه »معارف دينی، چه در بخش عقايد و 
چه در بخش احکام و مسائل اخالقی و ارزشی، تابع واقعيت ها 

1. ر.ك: کاوش ها و چالش ها ج1 ص95-91.
2. پرسش ها و پاسخ ها ج4 ص2۶0.

است و در همه اين زمينه ها حقيقت يک چيز بيشتر نيست و دين 
حق، يکی است و تعدد و تکثربردار نيست. آن چه هم در بخش 
احکام و ارزش ها احياناً ديده می شود که حکم آن تغيير می کند و 
مثاًل راست گفتن، گاهی خوب و گاهی بد تلقی می شود، دليلش 
آن است که ما موضوع را با تمام قيودش در نظر نگرفته و بيان 
نکرده ايم وگرنه، راست گفتن را اگر با حدود و قيود خاصی در 
نظر بگيريم، هميشه خوب يا هميشه بد خواهد بود و هيچ گاه 

تغيير نخواهد کرد.3
»ديِن منطقی و معقول اسالم هميشه از مخالفين دعوت به بحث و 
گفتگو کرده و می گويد ما اهل مباحثه و مناظره هستيم، اگر شما ما 
را قانع کرديد و حقانيّت و صحت راه خود را اثبات کرديد ما از 
سخن خود دست برمی داريم و به شما می پيونديم و اگر ما ثابت 
کرديم که برحّقيم، شما هم بياييد و به ما ملحق شويد. حتّی باالتر 
از اين، می گويد اگر هم تسليم منطق و حق نمی شويد، بياييد 
طبق عهد و قرارداد با هم زندگی کنيم و خون يکديگر را نريزيم، 

حرف ما را هم نمی خواهيد، نپذيريد.
 نهايتاً اگر کسی حرف منطقی و حق را نپذيرفت و حاضر به 
صلح و معاهده و همزيستی نشد، هر ناظر منصفی تصديق می کند 
که چاره ای جز برخورد نمی ماند. در تنازع و درگيری کافی نيست 
که يک طرف نزاع و تعّرص نکند، بلکه بايد طرفين جلوی تجاوز 
و تعّدی خود را بگيرند تا رفع خصومت و جنگ شود. پس راه 
صحيح اين نيست که بگوييم همه برحّقند، بلکه می توان فقط 
خود را حق دانست و در واقع هم فقط يک گروه بر حق باشد؛ 

اما هيچگاه با ديگران خصومت و جنگ نورزيد.«4
بنابراين اين قسم از پلوراليسم به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و 
از نظر اسالم مردود است، البته مبانی آن بايد جداگانه مورد بحث 

و بررسی قرار گيرد که از حوصله اين بحث خارج است.5

3. کاوش ها و چالش ها ج1 ص108-107.
4. پرسش ها و پاسخ ها ج4 ص2۶4.

5. ر.ك: پرسش ها و پاسخ ها ج 4 از آيت اهلل مصباح و معرفت شناسی از مجتبی مصباح 
و عبداهلل محمدی و هرمنوتيک از آقای الهی راد.



فصل هفتم

 گزارش رصد
مجموعه ای از یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها درباره عالمه مصباح یزدی
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علی اکبر رشاد
يکی از بحث های بسيار مهم و بنيادی و مؤثر در حوزه علوم 
اجتماعی، چيستی و هستی جامعه است. اين مسئله در حوزه های 
دانشی گوناگونی نقش تعيين  کننده دارد. امروز که دغدغه تحول 
فقه و همچنين دغدغه تأسيس فقه نظام ساز، فقه حکومت، فقه 
سياست، فقه فرهنگ، فقه تمدن و ديگر شاخه ها را داريم، جز به 
حل اين مسئله نمی تواند به فرجام مطلوبی پيوند بخورد. تا در 
مورد ماهيت جامعه، مبنای متقنی را اتخاذ نکنيم و در خصوص 
هستی جامعه سخن روشنی نداشته باشيم و مبنای ما متقن نباشد 
تأسيس اين رشته های فقهی ميسر نيست؛ چنان که در بسياری از 

علوم نيز علومی متوقف بر حل اين مسئله هستند.
عالمه مصباح، فراتر از يک فيلسوف است. او يک حکيم بود 
و يک زاويه از زوايای متکثر او با فيلسوف  دانستنش معرفی 

می شود. او مبادی بنيادينی در فلسفه علوم اجتماعی بر مبادی 
حکمت دينی تأسيس کرد و ترکيب فيلسوف علوم اجتماعی 
برای او مناسب تر است و شأن او اين است که او را حکيم بدانيم. 
فيلسوف می تواند در فکر، فلسفه ورزی کند؛ اما در عمل فيلسوف 
نباشد ؛ اما عالمه مصباح حکيم بود؛ يعنی فکر، فعل، علم و عمل 
او حکيمانه بود. از سراسر وجودش حکمت می باريد. عنصر 
جوهری در حکمت نيز تواضع است و او مجسمه تواضع بود. 
بارها تصاويری را ديده ايم که وقتی با هم قطاران خود مواجه 
می شود دست آنها را می بوسد؛ در حالی که او هم هم رديف آن 
بزرگان بود ؛ اما به رغم اين توازن و هم ِگنی و هم گونی، وقتی که 
به بزرگی از بزرگان هم رديف خود می رسيد به اصرار دست آنها 

را می بوسيد و اين صحنه ها بسيار فوق العاده است.
نکته ديگر اينکه، يک زمانی بحثی را در اصول مطرح کردم که 

علی اکبر رشاد، حسین خسروپناه، حمید پارسانیا و حسین بستان  
 رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  استاد فلسفه و عرفان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استادیار

    مطالعات فرهنگ و ارتباطات

نشست

عالمه مصباح یزدی؛ فیلسوف
 علوم اجتماعی اسالمی 
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نشست

عالمه مصباح یزدی؛ فیلسوف
 علوم اجتماعی اسالمی 

ذيل تقسيم واجب بود. حدود دو سال تحت عنوان تقسيم حکم 
مطلب را بحث کرديم؛ چون اقسامی که در اصول فعلی می گويند 
نيز تنها اصول واجب نيست؛ در نتيجه تقسيم حکم است و يکی 
از اينها، تقسيم حکم به فردی و اجتماعی است که اگر بخواهيم 
حکم اجتماعی داشته باشيم، بايد مسئله چيستی و هستی جامعه 
را حل کرده باشيم. بحثی را مطرح کردم که شش فرض و وجه 
را در مورد ماهيت جامعه تبيين کرديم که هستی جامعه را از اين 
فروض می توان کشف کرد؛ يعنی سؤاالتی را طرح کرديم که يک 

سؤالش اين است که هستی و چيستی جامعه چيست؟
پيش از اينکه ببينيم حکم اجتماعی داريم و حکم می تواند با 
خطاب به جامعه باشد يا هميشه فرد مخاطب است يا خير، 
بايد تکليف جامعه را روشن کرده باشيم که يک مبدأ اساسی 
است. اصاًل پرسش اين است که هويت جمعی در عرض فرد 
می تواند اصيل باشد يا خير؟ عالمه شهيد مطهری به اين حيث 
متمايل هستند و عالمه مصباح به مقابل اين اصل تمايل دارند. 
پرسش ديگر اين است که اگر جامعه اصيل است، حال افراد چه 

می شوند؟ چه اينکه بايد تکليف فرد هم روشن شود.
همچنين مرد و زن، حسب نظر قرآن گويی جوهراً به صورت 
خانواده آفريده شده اند و خانواده اصالت دارد و در قرآن نيز به 
اين نکته اشاره شده است؛ يعنی نسبت بين زن و مرد ريشه در 
خلقت دارد و اعتباری محض نيست. ؛ اما در اين زمينه انگاره های 
مختلفی را می شود مطرح کرد؛ از جمله در پاسخ به اين پرسش 
که حقيقت جامعه چيست و ترکيب آن چطور است؟ شش فرض 
را در اين زمينه مطرح کرده ايم؛ يکی اينکه اعتباری محض است 
و چيزی به نام جامعه نداريم و همه، افراد هستند. چون وحدت 
نيست، پس جامعه ای هم در خارج نداريم؛ چراکه وقتی وحدت 

نبود، وجود هم نخواهد بود.
دومين فرض اينکه، انتزاعی باشد؛ يعنی منشأ انتزاعی داشته باشد 
و جامعه پای در يک منشأ حقيقی داشته باشد و يک نسبتی 
وجود دارد و نمی شود گفت اعتبارِی محض است؛ چون هريک 
جايگاهی دارند. سوم اينکه، انضمامی باشد که دو نوع است؛ يکی 
اينکه بگوييم ترکيب انضمامی است، ؛ اما اينطور است که افراد در 
جامعه ُمنضم هستند. ديگری که وجه چهارم باشد اينکه بگوييم 
ترکيب انضمامی، برعکس وجه سوم باشد؛ يعنی به جای اينکه 
بگوييم فرد در جمع فانی می شود، جامعه تجلی افراد است. پنجم 
اينکه، می گوييم هم واقعی و هم نسبی فرض شود. چرا واقعی؟ 
چون در مقابل فرض نخست که اعتباری محض بود و فرض 
دوم که انتزاعی بود است قرار می گيرد و واقعی می شود. ؛ اما چرا 
نسبی؟ چون مقابل بقيه وجوه و انگاره های شش گانه است. چون 
در آن انگاره ها به يکباره می گوييم جامعه يک حقيقت محض 
و خارجی است و يک حقيقت مستقل دارد و افراد اصاًل محو 
هستند؛ يعنی هم برای فرد اصالت قائل می شويم و هم برای 
اجتماع. فرد برای خودش يک هويتی دارد و جامعه هم به همين 

صورت؛ اما ضمن اينکه استقالل دارند و واقعی هستند، اين حيث 
نسبی است و سبب می شود در عين اينکه قبول داريم استقالل 
دارند ؛ اما اصالت مقابل را انکار نمی کنند و فرد و جامعه اصالت 

يکديگر را انکار نمی کنند.
همچنين با دو دسته عوامل شخصيت فرد و جامعه شکل می گيرد؛ 
يعنی مقول به تشکيک شدن هويت و فرد را توجيه می کند؛ چون 
عوامل متکثر و متنوع هستند؛ در نتيجه جوامع يکسان نيستند و 
انواع افراد و جوامع پديد می آيد. اشخاص و جامعه در يکديگر 
تأثير می گذارند و اين شاکله همان چيزی است که هويت فرد 
و جامعه را می سازد. افراد همان حالت فطرت و درونی جامعه 
هستند و ديگر جوامع که مؤثر هستند نيز عوامل آفاقی محسوب 
می شوند؛ پس در جامعه نيز عوامل آفاقی و انفسی را ترسيم 
می کنيم کمااينکه در مورد فرد نيز اين چنين است. هر جامعه ای 
شاکله شواکل مختلف است و هيچ جامعه ای با جامعه ديگر قابل 
قياس نيست. هر فردی هم عنصری از يک جامعه است و تأثير 
خود را می گذارد؛ اما نقش افراد متفاوت است. وجه ششم هم 
اينکه ترکيب حقيقی و خارجی باشد و گاهی می گوييم جامعه 
چنين چيزی است. در اين صورت ديگر فردی باقی نمی ماند و 
فقط جامعه است. البته آنچه مورد تأييد ماست وجه پنجم است.

عبدالحسین خسروپناه
تمام نظريه های علوم اجتماعی، مبتنی بر اين سؤال هستند که 
هستی انسان و جامعه چيست و هستی شناسی انسان و جامعه 
هم مبتنی بر مسائل هستی شناختی و معرفت شناختی است. سؤال 
از خود هستی و معرفت است. در باب اينکه آيا هستی شناسی 
که  بود  معتقد  مصباح  استاد  شناسی،  معرفت  يا  است  مقدم 
معرفت شناسی مقدم است و اين مباحث مانند عليت و ... در 
مباحث  انسان و جامعه مؤثر است. پس  تبيين هستی شناسی 
معرفت شناسی بر هستی شناسی انسان و جامعه مؤثر است و 
هستی شناسی انسان و جامعه نيز بر نظريه های علوم اجتماعی 

مؤثر است.
از اين رو استاد مصباح بحث مفصلی در مورد انسان شناسی و 
معرفت شناسی دارند. هرچند هر دو جريان فلسفه تحليلی و 
قاره ای در غرب، متافيزيک را کنار گذاشتند ؛ اما فلسفه تحليلی 
در اين دو يا سه دهه دوباره به متافيزيک بازگشت پيدا کرده 
است؛  يافته  جريان  ذات گرايی  و  عليت  بحث های  و  است 
يعنی وقتی فالسفه تحليلی وارد مباحث فلسفه علوم اجتماعی 
می شوند، متوقف بر بحث های متافيزيک است. امروز فلسفه 
تحليلی دغدغه هايی جدی در مباحث متافيزيک دارد که منتقد 
نسبی گرايی است و قائل به رئاليزم اند و پيوند با علوم اجتماعی 

پيدا کرده است.
کاری که استاد مصباح در علوم اجتماعی کرد، اين بود که اين 
قرآن  ديدگاه  از  تاريخ  و  جامعه  مباحث  بر  مبتنی  را  مباحث 
مطرح کرد که مبتنی بر هستی شناسی و معرفت شناسی است که 
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در آموزش فلسفه يا شروحی که بر اسفار داشتند اين را مطرح 
کردند؛ لذا بسته معرفتی به هم مرتبط است.

حمید پارسانیا
تفاوت علوم به موضوعات است و محور، موضوع است. وقتی 
که پرسش می شود در انديشه آيت اهلل مصباح چه نسبتی بين 
فلسفه و علوم اجتماعی است، مراد فلسفه به معنای خاص؛ يعنی 
متافيزيک است. علوم اجتماعی يا فلسفه اجتماعی نيز به انسان 
در حوزه ارتباطات اجتماعی اش می پردازد. رابطه فلسفه به معنای 
خاص با علوم اجتماعی از سنخ رابطه علوم باهم است و دو علم 
باهم ارتباط دارند. شايد اين مطالبی که بيان می کنم خيلی روان 
باشد ؛ اما وقتی مقايسه می کنيم، می بينيم مهم است. رياضيات و 
علوم طبيعی و علم اخالق هم با علوم اجتماعی نسبت دارد؛ اما 
فلسفه هم با همه اين علوم نسبت دارد که نسبت علم کلی با علوم 
جزئی است. اصل اينکه واقعيتی هست و قابل شناخت است و 
اصل اينکه علم به واقع هست و علم، ذات و هويتی دارد همه 

اموری است که سرنوشت همه علوم را دگرگون می کند.
علم فقط يک ابزار نيست، بلکه نور است و روشنگری می کند. 
همچنين يک اصل فلسفی است و اصل اينکه علم روشنگری 
است، سطوح مختلفی دارد و منابعی مانند عقل و ... دارد نيز 
مباحث فلسفی است و اين مباحث در سرنوشت علوم دخيل 
است. البته فلسفه در برخی از مسائل خود از علوم جزئی هم 
می تواند کمک بگيرد ؛ اما اين کمک  گرفتن نسبت به مباحث 

بنيادين فلسفه نيست.
وقتی گفته می شود آيت اهلل مصباح متافيزيسين است بايد توجه 
داشت که علوم مدرن از کانت به بعد اصال متافيزيک ندارد و 
فلسفه يک امر ذهنی است. البته کانت توجه داشت که علوم 
تجربی نيازمند فلسفه هستند ؛ اما در نگاه او فلسفه، نور نيست 
و صرفاً صورتی بر عالم می اندازد و اصاًل خيلی مسئله با آنچه 
پاسدار  ايشان  يعنی  می کند؛  فرق  می گويند  مصباح  آيت اهلل 
متافيزيک است؛ لذا رابطه فلسفه با ساير علوم در ديدگاه آيت اهلل 
مصباح رابطه علم با علم است؛ به اين معنا که يک نور با نور 
ديگری رابطه دارد ؛ اما در ديدگاه های ديگر، رابطه يک غيرعلم 

با علم مطرح است.
تعريفی که آيت اهلل مصباح از رابطه فلسفه با علم دارند، رابطه علم 
با علم است و آنجا هم منطق خود را به حسب موضوع خود 
دارد و حتی تعريف ايشان همانطور که در فلسفه و هويت فلسفه 
به عنوان يک علم مهم است، در علوم اجتماعی نيز مهم است. 
بايد توجه کرد که تعريف علوم اجتماعی، تعريفی مدرن است. 
وقتی علمی را در تعريف مدرن می بينيد اينطور است که علم 
بايد دانش تجربی باشد، پس گزاره های تجويزی مانند حقوق، 
ديگر علم نيست و مباحثی مانند علوم اجتماعی نبايد بحث  ای 
تجويزی داشته باشند. در اين ديدگاه، فلسفه هم علوم انسانی 
است و محدود می شود و رابطه فلسفه با علوم رابطه ساينس و 

انسانيات و فرهنگ خواهد بود.
با اين بيان، وقتی گفته می شود رابطه فلسفه با علوم اجتماعی 
چيست، تفاوت ديدگاه آيت اهلل مصباح با ديگران روشن می شود. 
تفاوت ايشان با ديگران يک تفاوت بنيادين است و علوم و فلسفه 
را به معنای مدرن نمی دانند و رابطه اينها را نيز رابطه علم با علم 
می دانند. نکته ديگر در باب نسبت بين علوم اجتماعی اسالمی با 
ايدئولوژی است که برخی ها مطرح می کنند. پاسخ اين مسئله و 
طرح اشکال، با آن بحث ابتدايی که مطرح شد ارتباط وثيقی دارد؛ 
يعنی نسبت فلسفه با علوم اجتماعی بايد روشن شود که چيست. 
سه ديدگاه در اين زمينه داريم که يکی ديدگاه آيت اهلل مصباح 
است که بر اين اساس می شود اسالمی شدن علوم را بررسی کرد 

که جنبه ايدئولوژيک دارد يا خير.
علوم  و  ساينس  اينکه  می کند  اشکال  عمدتاً  که  ديدگاه  يک 
اجتماعی را کال يک دانش تجربی و آزمون پذير می داند. وقتی 
می گوييم دانش و ارزش، در زمينه تفکر اسالمی به سراغ بايد و 
نبايد می رويم. اينها وقتی می گويند دانش و ارزش، دانش می شود 
چيزی که اثبات و ابطال دارد و هرچه اثبات و ابطال تجربی ندارد 
ضدارزش است. پوزيتيويست ها، چون ساينس را حوزه معرفتی 
مستقل می دانستند، می گفتند: کاماًل مستقل از حوزه ارزش ها و 
متافيزيک است و هر مسئله ای غير از ساينس دخالت دهيد، علم 
با مشاهده، فرضيه، آزمون و ... پيش می رود و ربطی با دانش های 
ديگر ندارد. بر اين اساس وقتی می گوييد اسالم، اين می شود 

ايدئولوژيک کردن و ارزشی کردن و ... .
يک ديدگاه ديگری هم داريم که می گويد: علم همين دانش 
تجربی است و با همين تعريف کانتی مواجه می شود ؛ اما دقت 
دارد که اين دانش حسی، فارغ از يکسری معرفت های ديگر که 
در درون هويتش دخيل هست، نيست ؛ اما آنها را علم نمی داند 
بلکه آن را يک امر ذهنی يا بين االذهانی می داند و در اين ديدگاه، 
چه بخواهيد چه نخواهيد، از يک مجموعه گزاره هايی در علم 
خودتان استفاده کرديد که آزمون پذير نيستند ؛ اما علم آزمون پذير 
روی اين گزاره ها نشسته است. اگر بر اين اساس باشد، علم 
هويت فرهنگی پيدا می کند و منطقه ای می شود و فرهنگ اسالمی 

نيز علم اسالمی خواهد داشت.
در ديدگاه آيت اهلل مصباح، اين دو نظر مطرح نيست و مسئله 
به نحو ديگری است؛ يعنی متافيزيک يک علم است و علوم 
جزئی از آن استفاده می کند. متافيزيک می تواند جغرافيای هستی 
را به نحوی تصوير کند که با يک رويکرد اسالمی سازگار باشد؛ 
چون اسالم مجموعه ای از عقايد و رفتارها است. اگر متافيزيک 
با يک هستی شناسی دينی موافق بود، فلسفه الهی است. وقتی 
فلسفه خصلت اسالمی پيدا کند، ابتدا خود موحد می شود و بعد 
ديگر علوم موحد می شوند. ديدگاه آيت اهلل مصباح اين است که 
وقتی فلسفه دينی می شود، علوم هم دينی می شوند و بقيه علم 
هم اگر می توانند ارتباط هايی باهم داشته باشند، اگر شکل دينی 
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داشته باشد در تعامل با علوم اجتماعی می توانند مؤثر باشند. پس 
علوم اجتماعی اسالمی در يک منطق علمی شکل اسالمی پيدا 
می کند و اگر اسم متافيزيک را ارزش بگذاريد که در اين صورت 
بحث ايدئولوژی مطرح شود، مورد قبول آيت اهلل مصباح نيست 
و متافيزيک را علم می داند و اعتماد به يک مافيزيک اسالمی را 

اعتماد به يک علم ميداند.
حسین بستان

يکی از مباحثی که می توان مطرح کرد، فلسفه های مضاف است 
که ببينيم نسبت فلسفه های مضاف با علوم اجتماعی چيست. 
بلکه  نمی پردازم  ديدگاه مرحوم عالمه مصباح  به  اينکه  ديگر 
می خواهم تفکر ايشان را بررسی کنم و برداشت خودم را به 
عنوان يک ناظر بيرونی مطرح کنم. ريشه های بحث تفکيک علم 
از ارزش به بحث های کانت و هيوم برمی گردد که واقعيت ها را از 
ارزش ها تفکيک کردند و بعد به وبر رسيد که آمدند و عرصه های 
اين ها را منحصر کردند و پوزيتيويسم از اين درآمد و تأکيد کردند 
که علوم اجتماعی، توصيفی هستند و می خواهند واقعيت موجود 
جامعه را تبيين کنند که يک مرز مشخصی با بحث های هنجاری 
دارد. اين بحث کاماًل بر مباحث علوم اجتماعی سايه انداخت و 
بحث های علمی که فارغ از ارزش است را مطرح کردند و به اين 

سمت رفتند. وبر نيز اين دو را تفکيک کرد.
اينجا يک معضلی پيش آمد؛ يعنی يک بحرانی که به نظر می رسد 
تا امروز هم علوم اجتماعی نتوانسته خودش را از اين مسئله 
خالص کند. اينکه يک الگويی از اين علوم اجتماعی معرفی 
می شود که هدف آن توصيف واقعيت است و به محض اينکه 
می خواهيم يک موضع ارزشی را اتخاذ کنيم می گويند داريد از 
دايره علم خارج می شويد و با اين برچسب که علم، ايدئولوژيک 
می شود، موضع می گيرند. کاری به حرف های سطحی ندارم، بلکه 
امثال وبر که مغز متفکر اين بحث بوده اند، اين دغدغه را داشته اند 
که چطور اينها را باهم مرتبط کنيم و در نهايت به اين رسيد 
که اين علوم اصاًل نمی توانند وارد عرصه ارزش گذاری شوند و 
مشکل را حل کنند؛ چون در مقام عمل نمی توانيم صرفاً با فهم 
واقعيت عمل کنيم و حتماً بايد يک جنبه تجويزی هم حاکم 
باشد. پس اين امر »ال بَُد منه« است. وبر می گويد: علم نمی تواند 
مشکل را حل کند و نياز را برطرف کند. آخرش می گويد: يا بايد 
به وجدان جمعی رجوع کنيم و ببينيم اين وجدان چه می گويد يا 

ببينيم توافق مردم چيست. يا اينکه به ايمان رجوع کنيم.
اين معضل باقی مانده و اکنون هم آثار آن را می بينيم. نقص بزرگ 
علوم اجتماعی ما اين است که روی زمين محکمی به لحاظ 
ارزشی نايستاده؛ يعنی جامعه شناسان و ... به لحاظ ارزشی به 
دليل همين شبهات و مفروضاتی که گفته می شود اينها نبايد باهم 
خلط شوند اين سنگر را خالی کردند و حرف محکمی ندارند. 
به همين دليل اختالف نظر وجود دارد؛ چون جنبه ارزشی قضيه 

محکم نشده است.

افرادی مانند عالمه مصباح در اين زمينه جايگاهشان اين است 
که اين خأل را در علوم اجتماعی پُر کنند که در هر مسئله ای که 
می خواهيم ورود کنيم مدل مطلوب خود را حل کنيم؛ مثاًل در 
حوزه خانواده، ابتدا بايد الگوی مطلوب خانواده را داشته باشم 
و بعد در مورد داليل طالق بحث کنيم؛ بنابراين بايد مدل های 
مطلوب را ترسيم کنيم و اين کار تعدادی از افراد است که يک 
جنبه هم ندارند، بلکه بايد ذوجوانب باشند که يک جنبه اش 
فلسفه اجتماعی است و بايد فيلسوف اجتماعی باشند. فلسفه 
اجتماعی در غرب هم بوده است ؛ اما يک جنبه ديگر که آنها 
نداشتند و ما داريم، فقه اجتماعی است. اين يک مثلثی است که 
بين فلسفه اجتماعی، فقه اجتماعی و جامعه شناسی الزم است تا 

بتوانيم تحليل های قابل اتکايی را ارائه کنيم.
عدم دخالت ارزش با تعهد ارزشی داشتن متفاوت است

و  تبيين  در  اينکه  يکی  داريم؛  مقام  دو  ما  اينکه،  ديگر  نکته 
توصيف مان بی طرفی را رعايت کنيم؛ يعنی ارزش ها در تبيين 
ما دخالت نکند و واقع را آنگونه که هست تبيين کنيم. اصل اين 
حرف، منطقی است؛ اما جنبه ديگرش اين است که بايد تعهد 
ارزشی داشته باشيم و اينها نبايد خلط شوند؛ يعنی از طرفی متعهد 
به يکسری اصول ارزشی هستيم، ولی از طرف ديگر در توصيف 
خود، جانب داری ارزشی نمی کنيم. با تفکيک اين دو مقام به نظر 
می رسد اين شبهه و اين اشکال که می گويند کسانی که از علم 
دينی دفاع می کنند می خواهند يک علم ايدئولوژيک توليد کنند 
حل می شود و اين شبهه به خاطر عدم توجه به آن تفکيک است.
مرحوم عالمه مصباح نيز تصريح دارند که در جنبه های توصيفی 
علوم، براساس تجربه ورود می کنيم و اين مسئله را نفی نمی کنند 
و اين علوم توصيفی قائم به تجربه هستند؛ بنابراين مفروض 
ايشان اين نيست که اگر می گوييم ارزش های دينی وارد علوم 
انسانی شود، پس ارزش ها می خواهند در توصيف های ما دخالت 

کنند و به اين ملتزم هستند.
در واقع آنچه که مهم است تعهد ارزشی است که ما براساس 
يکسری ارزش ها که به آن باور داريم، توجه کنيم و جايی که 
به مقام توصيه و تجويز می رسد بايد ارزش های ما حاکم شود 
و اين تفکيک منطقی ايشان است و معنايش ايدئولوژيک شدن 
علم نيست. اينکه قائل به ارزش ها باشيم، مورد قبول وبر هم بوده 
است که پايه گذار ارزش و دانش است. از اين رو، اسالمی سازی 
علوم انسانی به ايدئولوژيک شدن نمی انجامد. ديگر اينکه آنها که 
اين اشکال را دارند، آيا اصاًل امکان دارد که بگوييم حرفشان 
نيز  ايدئولوژی  نفی  می رسد  نظر  به  است؟  غيرايدئولوژيک 
خودش يک نوع ايدئولوژی است و کسانی که اشکال می کنند 

هم خود دارای يک ايدئولوژی هستند.
علوم  فیلسوف  یزدی،  مصباح  »عالمه  نشست  متن:  منبع 
اجتماعی اسالمی« در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 3 

آذرماه 1400، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.
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عبداهلل محمدی
در دو سه دهه اخير جهان اسالم با پديده تفکر غربی و تجدد 
همراه  به  متعددی  واکنش های  اسالم  جهان  در  و  شد  روبرو 
داشت؛ برخی از علما آن را ناديده گرفتند و برخی مواجهه سلبی 
و برخی مواجهه سلب مطلق و برخی پذيرش و شيفتگی نسبت 
به آن داشتند ولی عالمه مصباح يزدی نه بغض نسبت به آراء 

غرب داشت و نه حب و شيفتگی.
در اصول علمی، نخستين ويژگی روش آيت اهلل مصباح يزدی 
اين بود که ايشان عمدتا بر مسائل اصلی در فلسفه غرب تاکيد 
داشت و از مباحث فرعی پرهيز می کردند. عالمه به تک تک آراء 
غربی نپرداختند و مسائل بنيادين آنها را بررسی کردند و سراغ 
مبانی فکری رفتند و در بين مبانی فکری، مبانی ارزش شناختی، 
سهم  و  کردند  جدا  را  معرفت شناختی  و  هستی شناختی 

معرفت شناسی از همه بيشتر بود.
ويژگی خاصی که حاکی از فراست وی بود اين است که نظراتی 
را که به نوعی گلوگاه دانش شناخته می شد مورد توجه قرار دادند، 
با وجود ده ها نظريه غربی در زمينه معرفت شناسی به موضوعاتی 
چون؛ شکاکيت و عينيت علوم انسانی، ارزش شناخت، نفس 

االمر، معقول ثانی، پاسخ به شبهه شيطان دکارتی و ... پرداختند.
ويژگی ديگر مرحوم مصباح اين بود که نگاه نظام واره به علوم 
انسانی داشتند و سراغ تک نگاه ها نمی رفتند؛ به عنوان نمونه در 
ديدگاه مشروعيت سياسی مبتنی بر خواست مردم، ايشان مسئله 
به ارزش های  آيات و روايات تحليل نکرده و  از  را مستقيما 
اخالقی برگرداندند و از اين مسير به اثبات نظر خود پرداختند؛ 
در بحث سعادت هم اين مسئله را با واقع نمايی اخالقی و آن 
را با مباحث معرفت شناسی تحليل کردند. ويژگی ديگر مرحوم 
مصباح اين است که قبل از ورود به بحث، با مفهوم شناسی دقيق 
از اصطالحات، محل نزاع را تقرير می کردند. مفهوم اصالت و 
اعتباريت را با مفهوم شناسی تحليل کردند و دين و تساهل و 

تسامح در علوم اجتماعی و ... را با همين روش بحث کردند.
ويژگی مهم ايشان آزادانديشی و انصاف علمی ايشان بود؛ نه 
شيفته محض غرب بودند و نه بدبين نابجا؛ با اينکه نسبت به 
نظ؛ امات غربی منتقد بودند ولی حرف فالسفه غربی را جدی 
می گرفتند و در مباحث علمی و فلسفی همان حساسيتی را که 
به فالسفه غربی  نسبت  داشتند،  به عالمه و مالصدرا  نسبت 
هم داشتند. نفس االمر را ناظر به اشکاالت راسل بيان کردند 

عبداهّلل محمدی، احمدرضا تحیری و رمضان علی تبار 
 استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، دکتری قرآن و علم جامعه المصطفی و دانشیار گروه منطق فهم دین 

پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

نشست

فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسالمی از
منظر عالمه مصباح یزدی 
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جامعه اخذ می شوند و دسته دوم علومی که متعلق آنها بايدها و 
نبايدهاست.

تقريبا عموم جامعه شناسان و روان شناسان و فالسفه ذهن معتقدند 
که معارف تعين اجتماعی دارند ولی عالمه مصباح معتقد است که 
علوم اعتباری دو دسته است، دسته اول مانند ارزش های اخالقی 
و حقوقی تابع سليقه و قرارداد اجتماعی نيستند و حاکی از عليت 
و معلوليت هستند و شيوه تلقی آن شيوه تعلم حقايق نفس االمری 
است و يا متعلم خودش در بستر جامعه آن را می يابد. دسته دوم 
مانند خط و زبان ريشه در حقايق نفس االمری ندارند و صرفا 
جنبه ابزاری دارند و کارکرد آنها تنظيم حيات جمعی است؛ اين 
دسته در تکامل شخصيت تأثيری ندارند و صرفاً تقليدی هستند. 
عالمه مصباح معتقد است که علوم و معارف نفس االمری و 
اعتباريات به لحاظ شکل و محتوا تحت تأثير عوامل اجتماعی 
هستند. البته مصاديقی که ايشان در زمره اعتباريات دسته دوم 

برشمرده اند جای تأمل دارد و چه بسا قابل نقد است.
رمضان علی تبار

عالمه مصباح در حوزه تحول علم به ويژه علوم انسانی دغدغه 
زيادی داشتند و در مقام عمل و نظر تحوالتی را ايجاد کردند. 
به لحاظ نظری در مبانی علوم انسانی ايشان غير از اينکه مطالبی 
نوشتند، در مباحث آموزشی و تربيت طلبه و محقق هم از مسير 
مبانی شروع کردند و يکی از کارهايشان تحول در روش شناسی 

علوم انسانی است.
ساير مبانی مانند هستی شناسی تاثير مستقيمی در روش ندارد. 
مبانی زيرساخت های نظری است که در علم تأثير دارند. البته 
برخی مبانی بعيده و برخی مشترك و قريب هستند. سکوالر 
بودن و طبيعت گرايی در شناخت از جمله مشترکات روش شناسی 
نحله های مختلف غربی در علوم است ولی منظومه فکری عالمه 
مصباح، در مکتب نوصدرايی است. واقع گرايی گزاره های علوم 
انسانی و مبناگروی به مثابه داوری در علوم انسانی از جمله مبانی 
ايشان است؛ واقع گرايی قابليت انطباق گزاره ها با واقع است. لذا 
ابتدا بايد واقع را روشن کنيم؛ در منظومه فکری عالمه مصباح 
واقع، منحصر در واقع دينی نيست و ما چند دسته نفس االمر از 
جمله تکوينی، ذهنی، مادی، فر؛ امادی، ماهوی و غيرماهوی داريم.
واقع گرايی  بر  مبتنی  انسانی  علوم  در  قضايا  واقع نمايی 
هستی شناختی و معرفت شناختی خاص هستند. نتيجه واقع گرايی 
در علوم انسانی اين است که وقتی ما در ساحت انسان انواع 
واقع را در نظر گرفتيم، به لحاظ شناخت، سطوح مختلف برای 
با  انسان ايجاد می شود و به لحاظ روش شناسی هم  شناخت 
روش های واقعی به نفس االمر می رسيم و تفکر منابع معرفتی 

را شاهديم. 
منبع متن: نشست »فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسالمی از 
منظر عالمه مصباح یزدی« در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، 30 آبان 1400، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.

و تشخيص داده بودند شبهات غربيها درباره صدق بديهيات 
با نظريات علمای گذشته قابل پاسخ نيست. همچنين ديدگاه 

ارسطو در معيار فضيلت را نقد کردند.
 ويژگی ديگر ايشان در مواجهه با فالسفه غربی اين بود که وقتی 
ديدگاهشان را توصيف می کردند با همراهی حداکثری بود و آنها 
را نقص تحليل نمی کردند؛ قويترين تقرير را انتخاب و آن را نقد 
می کردند و گاهی جوابی به نفع فيلسوف غربی توليد کرده و 
بعد دوباره پاسخ می دادند. ويژگی ديگر ايشان اين بود که مسائل 
نظريات غربی را به صورت يک کل منسجم در سراسر تاريخ 
می ديدند؛ برخی تصور می کنند پوزيتويسيت صرفاً محصول 
متأخر است ولی ايشان در مواجهه موسی)ع( با بنی اسرائيل 
جست وجو کردند و معتقد بودند در حکومت امام مهدی هم 

اين مسئله تکرار می شود.
توجه همزمان به ابعاد عملی و علمی از ديگر ويژگی های ايشان 
بود؛ ايشان امتداد عملی ديدگاه های غربی را در مسائل اجتماعی 
نشان می دادند. مباحث علوم انسانی را دور از اصطالحات مغلق 
و برای عموم با زبان ساده بيان و حتی نقد مکاتب غربی و 

پلوراليزم و .. را در جلسات محرم مطرح می کردند.    
ايشان بين انگيزه ها و انگيخته ها تمايز قائل می شدند، در اصول 
با  مؤدبانه حتی  و  نرم  بيان  تعصب،  از  پرهيز  ايشان  اخالقی 
مخالفانی مانند الك و کانت داشتند و متواضع بودند و نکته 
جالب اينکه از سرزنش ديگران نهراسيدند و در فضای سياسی 
دشواری که عليه ايشان درست شده بود نظريات اومانيستی 

وتساهل و تسامح و حقوق بشر را نقد کردند.
احمدرضا تحیری

و  وجودشناختی  يعنی  رويکرد  دو  معرفت شناسی  حوزه  در 
غايت شناختی  داريم. در رويکرد غايت شناحتی، استقالل عقل 
انکار می شود و عقل بخشی از وجود انسان است که در تعامل 
مباحث  در  اسالمی  فالسفه  روش  می يابد.  تحقق  محيط  با 
معرفت شناسی عمدتاً هستی شناسی است ولی عالمه مصباح از 
معدود فالسفه ای است که در کنار رويکرد هستی شناختی به 

غايت شناحتی هم توجه کردند.
عالمه مصباح معرفت را در همه انواع، مجرد و غيرمادی می داند. 
لذا تبدل ماهوی را در معرفت نمی پذيرد ولی تبدل در موضوع 
را قبول دارند. ايشان معتقد بودند که عوامل تعين بخش معرفت، 
وراثت، سن، محيط اجتماعی، فطرت، عوامل غيبی و اراده و 
اختيار و عوامل محيطی است؛ او فطرت را دارای بيشترين تأثير 
می داند و معتقد است که بقيه عوامل صرفاً در تعين ادراکات 
شخصی نقش دارند. در بحث درجه تعين اين مسئله مورد توجه 
هست که ميزان تعين اجتماعی معرفتها چقدر است؟ ايشان 
اجماالً پذيرفته که آرا و نظرات افراد تابع شرايط محيط و ماخوذ 
از جو اجتماعی است ولی در مقام تفصيل، معارف را به دو 
دسته تقسيم کرده است؛ دسته ای که هست و نيست هاست و از 



د 
رص

ش 
زار

 ی گ
م

ج
 پن

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



76

مهدی ابوطالبی و سید صادق حقیقت 
 | عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید  

مناظره

اندیشه های سیاسی عالمه مصباح یزدی

و به يک جايی ختم می شود. يک سيستمی را طراحی کرده اند 
که کليه زير مجموعه های آن با کل سيستم مرتبط است. نکته 
اول اين است که مبانی انديشه سياسی آيت اهلل مصباح يزدی با 
سکوالريسم تفاوت و ضديت دارد. اگر درباره ی نسبت سياست 
و دين صحبت کنيم آيت اهلل مصباح يزدی معتقد است که در 

در ابتدای اين برنامه سيد صادق حقيقت، درباره ی مبانی انديشه 
سياسی آيت اهلل مصباح يزدی بيان کرد: »آيت اهلل مصباح يزدی 
از شخصيت های برجسته نظام جمهوری اسالمی هستند و در 
حوزه انديشه و عمل سياسی قابل توجه اند. به اعتقاد بنده انديشه 
سياسی ايشان نظام مند است يعنی از يک جايی شروع می شود 
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دين گزاره هايی وجود دارد که تکليف نظام سياسی را مشخص 
کرده است. نکته دوم اين است که جامعه اسالمی به سمت غايتی 
حرکت می کند و آن غايت سعادت است. انديشه های کالسيک 
مثل يونان غايت مند هستند و انديشه مدرن غايت مند نيست و 
يا غايت را رفاه، امنيت و در نظر می گيرد. انديشه آيت اهلل مصباح 
يزدی در دسته انديشه های کالسيک است. نکته سوم و انتقادی 
اين است که ايشان معتقدند در شکل دادن به نظام سياسی نبايد از 

دست آورده ای متجددانه و مدرن استفاده کنيم.«
حقيقت در ادامه نقل قولی از ايشان در کتاب »پاسخ استاد به 
جوانان پرسشگر« آورد: »وقتی فعاليت هايی که در نظام حکومتی 
تباين  باهم  نوعی  به  و  هستند  تنوع  دارای  می گيرند  صورت 
و اختالف دارند ضرورت دارد که هر بخشی از متصديان و 
کارگزاران جهت خاص و رويه خاصی از هرم قدرت قرار گيرند. 
بنده کشوری را سراغ ندارم که عماًل قوای سه گانه آن از يکديگر 
مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثير هم نباشند. از جنبه نظری و 
تئوريک تفکيک کامل وظايف قوه مقننه از قوه مجريه کاری 
درست و منطقی نيست. چون ممکن است ميان قوا تزاحم رخ 

بدهند نيازمند يک هماهنگ کننده مقتدر در باالی هرم 
هست و بنابراين تفکيک قوا ميسر نيست.« 

بنابراين ايشان تفکيک قوا را امری مدرن 
می دانند و قبول ندارند.

حقيقت افزود: »در دوران مدرن عقل نوع 
بشر به اين نتيجه رسيده است که سيستم 
قبل پاسخگو نيست و بايد قدرت به سه 
بخش تقسيم بشود که سه قوه هستند. اين 
قوا بايد به شکلی باشند که هيچ کدام بر 
ديگری تفوق نداشته باشند تا دموکراسی 

يزدی  مصباح  آيت اهلل  بيفتد.  اتفاق  واقعی 
می فرمايند که قدرت به شکل هرمی است و يک کسی بايد 

در رأس هرم باشد. اين امر در انديشه سياسی کالسيک ممکن 
است ولی در انديشه سياسی مدرن اسالمی ممکن نيست. ما بعد 
از مشروطه دو خط فکری داريم. خط اول را مرحوم ميرزای 
نائينی شروع کرد که به آن نو انديشی دينی می گوئيم. مبانی دينی 
حفظ شده و پديده های مدرن مثل پارلمان و آزادی را پذيرفته 
و تلفيق می کند. خط دوم که آيت اهلل مصباح يزدی دنبال می کند 
خطی است که نقد تجدد است و پديده های مدرن مانند مجلس 
و تفکيک قوا را رد می کند. برای مثال ايشان می گويند الزم نيست 
مجلس شورای اسالمی به اين شکل و با رأی مردم باشد. حاکم 
اسالمی اگر لجنه هايی در حوزه های مختلف سياست، فرهنگ 
و اقتصاد تشکيل بدهد و آن ها به حاکم مشورت بدهند کفايت 
می کند. به عبارتی مدل حکومت ايشان حکومت اسالمی است و 
نه جمهوری اسالمی. جمهوری که امام خمينی )ره( فرموده بودند 
به همان معنايی که در دنيا مصطلح است در جمهوری اسالمی 

محقق شده و با انديشه حکومت اسالمی ايشان همخوانی ندارد.«
مهدی ابوطالبی ضمن مخالفت با ديدگاه صادق حقيقت گفت: 
»اينطور نيست که آيت اهلل مصباح يزدی بگويند با ما هر انديشه ای 
چون مدرن و غربی است مخالفيم. نکته ای که دکتر حقيقت 
خواندند در اين است که ايشان می گويند چون ممکن نيست 
که تزاحم پيش نيايد، پس نياز داريم يک هماهنگ کننده داشته 
باشيم و نگفتند چون غربی است با آن مخالفيم. نکته بعدی آن 
که من نديده ام آيت اهلل مصباح يزدی بين حکومت اسالمی و 
جمهوری اسالمی تفکيک قائل شوند و بگويند حکومت اسالمی 
را قبول داريم. در آن مدل مجلس هم منافاتی با انتخاب مردم 
ندارد بلکه نحوه ی انتخاب متفاوت است. در رابطه تفکيک قوا 
ايشان مطلق رد نمی کنند. ايشان در کتاب حقوق و سياست در 
قرآن در اين رابطه بحث می کنند. ادله هر دو طرف و مزايا و 
معايب آن ها را می گويند. بعد توضيح می دهند که اگر تفکيک 
قوا برای جلوگيری از سوءاستفاده از قدرت است در اسالم ما 
می گوئيم حاکم بايد عادل و با تقوا باشد پس سو استفاده از 
قدرت معنا ندارد. اگر تفکيک قوا برای تقسيم کار است، تجزيه 
قدرت و تقسيم کارها اشکالی ندارد. به هر حال بايد نهادی 

باشد که تزاحم ها را حل کند.«
نکردم  »بنده عرض  پاسخ گفت:  حقيقت در 
که آيت اهلل مصباح يزدی می فرمايند هرآنچه 
مدرن است ما با آن مخالفيم من فقط بحث 
انديشه  در  کردم.  عرض  را  قوا  تفکيک 
ايشان فقط مساله وجود نهادی که تزاحم 
ها را حل کند و در رأس باشد نيست. ايشان 
از هرم قدرت صحبت می کنند. افالطون هم 
هرم قدرت دارد که فيلسوف شاه در رأس است. 
شما می گوئيد در انديشه ايشان امکان سوءاستفاده از 
قدرت وجود ندارد؛ اما قدرت فسادآور است و نياز به مهار وجود 

دارد و اين جز ابتدائيات علم سياست است. «
امکان  طورکلی  به  نمی گويند  »ايشان  کرد:  بيان  ابوطالبی 
سوءاستفاده از قدرت وجود ندارد بلکه می فرمايند در حکومت 
اسالمی وقتی حاکم معصوم يا عادل است سوءاستفاده نيست. در 
حکومت معصوم که سوءاستفاده نيست. در حکومت عادل در 
ساختاری که می چينند نحوه ی تعيين حاکم، عادل بودن شرط 
است. با رأی و نظر مردم با شرايطی خاص، نخبگانی می آيند 
بر اساس فقاهت و عدالت و کفايت مديريتی حاکم را انتخاب 
می کنند و همين جمع هرگاه تشخيص داد که اين فرد فسادی 
انجام داد و عدالتش از بين رفت اعالم می کند که اصلح نيست و 
عزل می شود. بنابراين امکان سوءاستفاده از قدرت با اين روش 

حل می شود. «
ابوطالبی ادامه داد: »در بحث آن دو خط بعد از مشروطه بايد 
بگويم که مفاهيمی مثل آزادی و پارلمان و را آيت اهلل مصباح 

ایشان نمی گویند به طورکلی امکان 
ندارد  وجود  قدرت  از  سوءاستفاده 
بلکه می فرمایند در حکومت اسالمی 
است  عادل  یا  وقتی حاکم معصوم 

سوءاستفاده نیست.
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يزدی و بقيه قبول داشته اند؛ اما نه به مفهوم غربی آن. آخوند 
خراسانی که شما می گوييد جز خط اول است از نجف اشرف 
نامه می فرستند و می گويند امثال سيد حسن تقی زاده را اخراج 
کنيد چون به دنبال عشاق آزادی پاريس هستند فرق چندانی با 
ديدگاه شيخ فضل اهلل نوری ندارد. شيخ فضل اهلل نوری می گويد 
آزادی و مساواتی که شرع می گويد نه آنچه پارلمان و آزادی 
غربی می گويد. اين بحث ها در انديشه حضرت امام خمينی )ره( 
هم بود که برخی می گفتند مدرن است برخی می گفتند ضد مدرن 
است. ما در بحث آزادی ادبيات خودمان را داريم در شورا و 
مشورت و پارلمان هم همينطور بنابراين لزوماً با ساير انديشه 
تطبيق ندارد. اتفاقاً به نظر من در مدلی که آيت اهلل مصباح يزدی 
می گويند از ظرفيت و نظر مردم خيلی بهتر از مدل غربی استفاده 

می شود. «
درباره  انتصابی بودن يا انتخابی بودن واليت فقيه و نظر آيت اهلل 
مصباح يزدی، حقيقت بيان کرد: قرائت های متفاوتی از اين امر 
وجود دارد. قرائت مسلط که ديدگاه امام خمينی )ره( هم هست 
نظريه نصب است. نظريه نصب اين است که خداوند کسی که 
فقيه و مجتهد باشد نه کسی که مرجع و اعلم باشد را برای واليت 
نصب کرده است. جدا کردن مقبوليت و مشروعيت غلط است.

 وی افزود: مسلم است که هر کسی که مجتهد است 
نمی تواند حکومت تشکيل دهد برای حل اين 

مساله پاسخ اين است که کسی که برای اولين 
بقيه  بر  داد  تشکيل  اسالمی  حکومت  بار 
واجب است که از آن تبعيت کنند. ميان 
امام خمينی )ره( و آيت اهلل مصباح يزدی 
در مبنای مشروعيت حکومت اسالمی که 

نظريه نصب است تفاوتی وجود ندارد؛ اما 
من در کتاب حوزه قدرت در انديشه سياسی 

شيعه گفته ام که از يک نظر تفاوت وجود دارد.  امام 
خمينی گفته اند فقيه منصوب است؛ اما به شرطی که مردم 

او را بخواهند. خود نصب الهی مشروط به خواست مردم است 
يعنی اگر مردم نخواهند خداوند هم نصب نکرده است. روايتی 
که خطاب پيامبر اکرم )ص( به امام علی )ع( است می گويند لََک 
َضا  تِی مِْن بَْعِدی، َفإِْن َولَّْوَك فِی َعافِيَةٍ َو اِْجتََمُعوا َعَليَْک بِالرِّ واِلَُء أُمَّ
َفُقْم بِأَْمرِِهْم، َو إِِن اِْختََلُفوا َعَليَْک َفَدْعُهْم. يعنی اگر مردم خواستند 
وگرنه رها کن. از اين منظر نتيجه نظريه نصب و انتخاب يکی 
است. آيت اهلل مصباح يزدی نظر ديگری دارند. در کتاب گفتمان 
آيت اهلل مصباح يزدی نوشته رضا صنعتی آمده است برای حفظ 
حکومت کميت مالك نيست. مالك آن است که عده ای امام )ع( 
يا ولی فقيه را حمايت کنند که بتوانند حکومت را حفظ کنند. 
گاهی با 90 درصد و گاهی با 50 يا 40 درصد. او مأمور است 
که حکومت اسالمی را حفظ کند تا مادامی که کسانی باشند که 
با حمايت آن ها بتواند حکومت اسالمی را حفظ کند وظيفه اش 

اين است که حفظ کند و مالك. کميت نيست. از ايشان می پرسند 
نظر مردم چه جايگاهی دارد و می گويند همان گونه که عنوان شد 

عقل مردم از ورود به اين مساله قاصر است.
وی ادامه داد: کجای فقه همچنين نظری وجود دارد؟ جمهوری 
روی شانه های مردم است و خواست آنها اهميت دارد. نظر امام 
خمينی )ره( هم همين است که نظر و خواست مردم تأثير گذار 
است و نقش دارد. امام خمينی )ره( در رأی گيری نوع حکومت 
بعد از انقالب فرمودند مالك نظر مردم است حتی اگر حکومت 

کمونيستی بخواهند. «
ابوطالبی در اين باره بيان کرد: »اتفاقا در روايتی که شما گفتيد 
اعمال واليت با نظر مردم است. در نصب نقش مردم ديده نشده 
است. حق حاکميت و مشروعيت به امام يا فقيه داده است پس 
منصوب است؛ اما اين حق اگر بخواهد به فعليت برسد نيازمند 
همراهی مردم است. امام خمينی )ره( هم می گويند تولی حکومت 
نيازمند حضور و نظر مردم است. مثالی بزنم يک پزشک وقتی 
پروانه پزشکی می گيرد حق طبابت دارد ؛ اما تا مردم به او مراجعه 
نکنند امکان طبابت ندارد. من يک ماشينی دارم و حق استفاده از 
آن را دارم ؛ اما دزدی آن را می برد من نمی توانم به هر طريقی 
حق خود را بگيرم. همانطور که واليت و حکومت حق امام 
علی )ع( بود ؛ اما غصب شد ولو با نظر مردم و 
ايشان نمی توانستند به هر طريقی و با زور 
حق خود را استيفاء کنند. هم امام خمينی 
)ره( هم آيت اهلل مصباح يزدی می فرمايند 
که فقيه اگر مقبوليت مردم را نداشتند حق 
استفاده از زور برای تشکيل حکومت را 

ندارد.«
که  پزشکی  مثال  »در  داد:  پاسخ  حقيقت 
زديد فرض کنيد که در يک روستا مردم 
نياز به پزشک دارند، نظام پزشکی کسی را 
اگر  می گويد  و  نمی خواهند  مردم  که  می فرستد 
نخواستند در خانه بنشين و تو همچنان پزشک اين روستايی؟ نه 

يک فرد ديگر را به جای آن فرد می فرستد.«
ابوطالبی گفت: »درست است ؛ اما به شرطی که دو فرد صالح 
وجود داشته باشد. « حقيقت بيان کرد: »طبق نظريه نصب همه 
فقها منصوبند و صالحيت دارند و مساله فقيه اعلم نيست. « 
ابوطالبی بيان کرد: »ولی اصلح است. همه آن ها مجتهد هستند 
ولی با 3 شرط علم و تقوا و کفايت سياسی باالتر اصلح وجود 

دارد. «
نفر نيست و تمام فقه ها  حقيقت پاسخ داد: »منحصر به يک 
اين  طبق  ولی  بله  باشد  متعين  اصلح  اگر  هستند.  منصوب 
نظريه، اصلح بودن مطرح نيست. ابوطالبی گفت: »امام علی )ع( 
می فرمايند که إِنَّ أََحقَّ النَّاِس بَِهَذا اْلَْمرِ أَقَْواُهْم َعَليْهِ َو أَْعَلُمُهْم 

»ِ بِأَْمرِ اهللَّ

مالک برای ما اندیشه سیاسی 
اندیشه  مالک  و  است  اسالمی 
غرب زدگان بعد از مشروطه نیستند. 
متفکرانی مانند مرحوم آخوند خراسانی 
و میرزای نائینی پدیده های مدرن را به 
ما هو مدرن، پذیرفته اند و توجیه 

فقهی کرده اند. 
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حقيقت پاسخ داد: »اتفاقا اين روايتی است که آيت اهلل منتظری 
در نظريه انتخاب به آن استناد می کنند. در نظريه انتخاب يک 
نفر واليت دارد که اعلم است ؛ اما در نظريه نصب همه فقها 
واليت دارند. « ابوطالبی بيان کرد: »آقای منتظری می گويند چون 

نمی توانيم اعلم را تشخيص بدهيم به سراغ مردم می رويم. «
ابوطالبی ادامه داد: »مشروعيت حاکم با نصب است. دکتر حقيقت 
می گويند نصب منوط به رأی مردم است و ما همچنين قيدی را 
نداريم. اعمال حاکميت با رأی مردم است و نمی تواند از زور 
استفاده کند. آنجايی که آيت اهلل مصباح يزدی می گويند عقل مردم 
قاصر است درست است. آنجايی که مردم می خواهند فقيه را 
از غير فقيه تشخيص بدهند، آنجايی که می خواهند اصلح را از 
غير اصلح در فقه ها عقلشان قاصر است. در بحث های ديگر هم 
آيت اهلل مصباح يزدی تاکيد دارند که نخبگانی باشد چون همه در 
همه جا نمی توانند نظر بدهند. در بحث آن 40 درصد از حاميان 
حاکم نکته اين جاست که اگر عموم مخالفت کنند حاکم حق 
استفاده از زور را ندارد؛ اما اگر حتی 20 درصد مردم طرفدار 
حاکم هستند و بقيه ساکت اند يا مخالفت عملی ندارد حاکم بايد 
ادامه بدهد و حکومت را حفظ کند. در همه جای دنيا همين است 
50 درصد مردم رأی می دهند و 50 درصد ديگر ساکت هستند. 
مثاًل تنها 20 درصد مردم با يک نفر موافق هستند. اگر 70، 80 
درصد مردم مخالفت کردند و الزمه حفظ حکومت اعمال زور 

بود حاکم نبايد به حکومت ادامه بدهد.  
حقيقت پاسخ داد: »اين فرض هايی که آقای ابوطالبی می گويند 
ذهنی است و در عالم واقع وجود ندارد. امکان ندارد 20 درصد 
موافق باشند و بقيه نظری نداشته باشند. در نظر آيت اهلل مصباح 
هم نيامده که بقيه ساکت باشند. اين قيد وجود ندارد. از ايشان 
سوال می شود که ولی فقيه از سوی ساير فقه ها نقد شدنی است؟ 
ايشان می فرمايند خير ساير فقه ها حق دخالت در حکومت را 
ندارند و از اين لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند. چرا حق انتقاد 
ندارد؟ بالندگی جامعه اسالمی به اين است که آزادی نقد کردن 
وجود داشته باشد. فرض ما اين است که عدالت و تقوا وجود 
دارد ولی مگر می شود دستگاه حکومت نداشته باشيم؟ امام علی 
)ع( که معصوم بودند حاکمی را می گمارند که او مشکل پيدا 
می کند. بنابراين بحث بر اين نيست که يک نفر عادل است و تقوا 
دارد. شما حتی اگر قدرت را هرمی هم تصور کنيد امکان فساد در 
اليه های پايين وجود دارد بنابراين قدرت همواره بايد نقد شود. 

حکومت در يک نفر که متبلور نمی شود يک مجموعه است.«
ابوطالبی بيان کرد: »آيت اهلل مصباح يزدی با نقد مخالف نيستند. 
آنجايی که مخالف نظر ديگر فقها هستند يعنی فقها حکمی 
مخالف حکم ولی فقيه بدهند. ايشان در کتاب حکيمانه ترين 
حکومت می گويند يکی از حقوق مردم در حاکميت اسالمی نقد 
حاکمان است و فقيه هم مثل مردم است. نخبگان فقها اعلم خود 
را انتخاب می کنند برای حکومت و به وقتش بايد فرد ديگری را 

معرفی کند. هر فردی که صاحب تشخيص باشد.«
حقيقت گفت: »نه تنها فقها بلکه هر کسی حق نقد دارد و نقدش 

محترم است.«
ابوطالبی پاسخ داد: »بله محترم است ؛ اما نمی توانيم نقد هر کسی 
را مالك ناقص دانستن حاکم قرار دهيم و چون 4 نفر نقد کرده 
اند پس ساقط هستی. مردم حق نظارت و نقد دارند. ؛ اما بحث 
در اين است که در نظام غربی اگر عموم مردم نخواستند حکومت 
مشروعيت ندارد ؛ اما در حکومت اسالمی مشروعيت از جانب 
خداست. نقد حاکم هم آن جاست که بگويند رفتارش يا فقيهانه 
نبود يا عادالنه نبود يا خارج از کفايت مديريتی بود که عموم مردم 

نمی توانند همچنين نظری بدهند. «
حقيقت بيان کرد: »سياست قديم بحث می کند چه کسی بايد 
بايد  چگونه  که  می کند  بحث  جديد  سياست  کند.  حکومت 
حکومت کرد. بنابراين بحث کنترل و مهار قدرت و بحث تفکيک 
قوا به وجود می آيد. انديشه سياسی آيت اهلل مصباح يزدی در 
گروه انديشه های کالسيک قرار می گيرد و ايشان به اين سوال 
پاسخ می دهند که چه کسی بايد حکومت کند. وقتی وارد مباحث 
تخصصی سياست می شوند بحث را جای ديگری می برند. مثاًل 
در بحث تفکيک قوا که مساله اين است که سه قوه در عرض هم 
وجود داشته باشند ؛ اما ايشان چون تفکر هرمی دارند می گويند 
در نهايت بايد يک نفری وجود داشته باشد که نظر آخر را بدهد. 
 ابوطالبی پاسخ داد: »هيچ يک از فقها بحث تفکيک قوای سه گانه 
را به اين شکل مدرن را قبول ندارند و در قانون اساسی هم 
داريم که اختالفات قوای سه گانه را رهبری حل می کند. اين 
نظر اختصاص به آيت اهلل مصباح يزدی ندارد همه فقها اينطور 
فکر می کنند. در انديشه های آيت اهلل مصباح يزدی و حضرت امام 
)ره( هم چه کسی بايد حکومت کند و هم چگونه بايد حکومت 
کند وجود دارد و لذا می گويند کسی که حکومت می کند بايد 
همراهی مردم را داشته باشد بايد حکومتش عادالنه باشد و مبتنی 

بر احکام شرع باشد.«
سيد صادق حقيقت در انتها افزود: »مالك برای ما انديشه سياسی 
مشروطه  از  بعد  زدگان  انديشه غرب  مالك  و  است  اسالمی 
نيستند. متفکرانی مانند مرحوم آخوند خراسانی و ميرزای نائينی 
پديده های مدرن را به ما هو مدرن، پذيرفته اند و توجيه فقهی 
کرده اند. گفته اند که مشروطه واجب فقهی و شرعی است. در 
مقابل اين ديدگاه، نظر شيخ فضل اهلل نوری است که به آزادی، 

کلمه خبيثه آزادی می گويد«.
منبع متن: پنجمین قسمت از فصل جدید برنامه  تلویزیونی 
»مصیر«، 8 دی ماه 1399، پیاده شده در سایت مرکز آموزش های 

آزاد موسسه امام خمینی.
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در پیام تسلیتی که برای رحلت آیت اهلل مصباح یزدی صادر 
کردید اشاره داشتید: فقدان این شخصیت علمی و فکری 
عمیق و دقیق و خلیق و جامع، بصیر و شجاع، خأل عظیمی 

را در حوزه های علمیه و عرصه تفکر پدید آورد که هرگز 
جبران نخواهد گشت. لطفاً در مورد ابعاد علمی و شخصیتی 
استاد توضیح دهید و بفرمائید این شخصیت جامع محصول 

علی اکبر رشاد   
 |  رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

مصاحبه

 مفسر قرآن و مسلط به معارف زمانه
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چه تالش هایی است؟
شخصيت و شکل گيری شخصيت، مانند شکل گيری معرفت 
است. مانند آفرينش يک اثر هنری است. همانطور که معرفت 
برآيند يک فرآيند است و يک سيری طی می شود تا به تکفل 
معرفت در ذهن يک انسان منتهی شود؛ همان طور که يک اثر 
هنری حاصل يک دوره طوالنی و يک فرايند مفصلی است که 
بسا در ذهن هنرمند از سال ها پيش صورت بسته باشد و آرام 
آرام پخته و سخته شود تا بر روی بوم يا تابلو بنشيند. شخصيت 
هم اين گونه است. شخصيت ناگهان ظهور نمی کند، شخصيت 
برآيندی است که يک فرايند طوالنی را طی کرده تا صورت بسته 

است.
و  مفسر  بزرگ،  فيلسوف  متکلم  بزرگوار،  عالمه  شخصيت 
پرداز،  بديع  بديِل  بی  متفکر  و  انديشمند  و  قرآن پژوه سترگ 
آيت اهلل حاج شيخ محمدتقی مصباح يزدی هم چنين است. ما 
و نسل ما طی اين دهه های اخير با آن مرد آشنا شد ولی مصباح 
نهالی بود که روزی در خاك قدسی قم در باغ و بوستان حوزه 

او را نواخت و آب های  باغبان ها  رشد يافت، دست 
زالل در پای اين نهال فروريخت. باليد، تناور 

شد، درختی بارور و سايه گستر گشت که 
ميليون ها انسان زير سايه معنويت او و در 
هاله شخصيت او رشد کردند، راه يافتند و 
آنها نيز در حد خود با بهره گيری از اين 

شخصيت عظيم باليدند.
آيت اهلل مصباح از لحاظ شخصيت علمی 
يک شخصيت جامعی بود و بايد تأسف 
ايشان به  ارتحال  از  امروز پس  خورد که 

صيغه ماضی راجع به او سخن ميگوييم. ايشان 
هنوز هستند، با آثارشان زنده هستند، با افکارشان زنده 

هستند، با محبوبيتی که در قلب های مؤمنين داشته و دارند، به 
زندگی خود ادامه می دهند.

ايشان به لحاظ علمی شخصيت جامعی بود. او هم متکلم بود و 
هم فيلسوف، هم فقيه بود و هم مفسر، هم قرآن پژوه بود و هم 
تسلط فوق العاده ای به علوم انسانی داشت. هم معارف سنتی و 
به اصطالح کالسيک خودمان را داشت و بر آن مسلط بود و هم 
به معارف زمانه و آرا و افکار عصری تسلط فوق العاده داشت. 
در ميان فقها و حکمای معاصر کمتر کسی را مانند عالمه مصباح 
يزدی می شناسيم که اين مقدار بر آرا و افکار نو و ديدگاه ها و 
نظريه های جديدی که از اين سو و آن سوی عالم به ايران فرا 

می رسيد آگاهی و آشنايی داشته باشد.
شما در مورد عالمه مصباح یزدی گفته اید: ایشان طی عمر 
تربیتی، علمی و  و  معنوی  منشأ خدمات  پربرکت خویش 
فکری، انقالبی و سیاسی بی بدیل و ارزنده ی بسیاری بود؛ 
تألیف افزون بر یکصد جلد آثار فاخر در فلسفه، کالم، تفسیر، 

قرآن پژوهی، اخالق، علوم انسانی اسالمی، اندیشه ی سیاسی؛ 
تربیت هزاران فاضل برجسته و صالح؛ تأسیس و هدایت مرکز 
علمی بزرگ و تأثیرگذار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی )ره(، نمونه ای از خدمات ارزشمند و حسنات ماندگار 
آن بزرگوار است. در مورد جایگاه ایشان به عنوان متکلم و 

فیلسوف، بیشتر توضیح می دهید؟
آيت اهلل مصباح از نظر شناخت مکاتب بسيار بر آرا مسلط بود. 
کالم او کالم معاصر بود. با اينکه او فيلسوف بود ولی در متکلم 
بودنش يک متکلم تمام عيار بود ولی نه متکلم سنتی و متکلمی 
که صرفاً يک سلسله آرايی که از پيشينيان بازمانده باشد را در 
سينه داشته باشد، بلکه او در کالم نوآوری می کرد، مسائل نو 
را طرح می نمود و پاسخ می گفت و به همين جهت اگر مکتب 
کالمی ايشان، به لحاظ مبانی، موضوعات، مسائل، منطق، روش 
و ادله ای که ايشان در بعضی مسائل اقامه می کرد که اختصاص 
به خود ايشان داشت صورت بندی شود و مجموع اينها تدوين 

گردد، کالم جديدی شکل خواهد گرفت.
هيچ نکته ای و هيچ فقره ای و هيچ مطلب درخور بحثی در 
نهاية الحکمة نبوده است که عالمه مصباح يزدی 
بر آن تعليقه نزده باشد. و کمتر تعليقه ای ذيل 
کلمات مرحوم عالمه طباطبايی خورده که 
جنبه انتقادی نداشته باشد. يعنی تعليقه نهاية 
الحکمه در حقيقت نوعی نقادی، مطالعه 
نهاية  انتقادی  شرح  و  ارزيابی  انتقادی، 
الحکمة است. اين در حالی است که او با 
نهايت احترام و عالقه ای که به استاد خود 
عالمه طباطبايی قائل بوده، در زمان حيات ايشان 
اين تعليقه نگاری را آغاز می کند و در يک نقطه ای 
حدود اواسط نهاية الحکمة می آورد که: »در حالی اين قسمت 
را می نويسم که استادم عالمه طباطبايی به ملکوت اعلی پيوسته 

است.«
در مورد فعالیت ها و اندیشه های سیاسی ایشان هم توضیح 

می دهید؟
او مجتهد سياستمدار بود و در سياست مجتهد و مستقل بود. 
جهت ديگری که می توان به اين موضوع افزود اين است که او 
هرگز سياست را چنان پيشه نديد و او سياست را چنان انديشه 
ندانست و هرگز سمت سياسی  او سياست را شغل  می ديد. 
نپذيرفت و هرگز وارد عرصه هايی که منتهی به دست يافتن به 
سمت های سياسی بود، نشد. زيرا شأن ايشان فراتر از اين بود. 
او سياست را به مثابه مسئوليت، آن هم مسئوليت شرعی تلقی 

می کرد.
منبع متن: مصاحبه با خبرگزاری مهر، 22 مهرماه 1400.

شغل  را  سیاست  او 
ندانست و هرگز سمت سیاسی 

نپذیرفت و هرگز وارد عرصه هایی که 
منتهی به دست یافتن به سمت های 
ایشان  شأن  زیرا  نشد.  بود،  سیاسی 
فراتر از این بود. او سیاست را به مثابه 

مسئولیت، آن هم مسئولیت شرعی 
تلقی می کرد.
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در اندیشه مرحوم آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، چه نوع 
فهم و قرائتی از دین و دینداری وجود داشت و رویکرد ایشان 

به این مسئله چگونه بود؟  
نگاه آيت اهلل مصباح يزدی به دين، نگاه همه فقها و علمای شيعه 
و سنی از عصر رسول  اکرم)ص( تاکنون بوده و آن هم اينکه دين 
فقط به رابطه انسان با خدا نمی پردازد، بلکه رابطه انسان با خدا، 
رابطه انسان با خود، رابطه انسان با انسان های ديگر و جامعه را 
نيز شامل می شود. تفاوتی که بين نظر ايشان با برخی علمای زمان 
خودشان بود اين نيست که مثاًل علمای زمان سکوالر بودند، ولی 
آيت اهلل مصباح يزدی قائل به پيوند دين و سياست و جامعه بود. 
بلکه تفاوت نگاه ايشان با برخی از علمای زمان خودشان اين بود 
که ايشان حساسيت زيادی در تقابل با شبهات داشت، يعنی وقتی 
شبهه ای مطرح و يا از سکوالريسم دفاع می شد، به آن جواب 
می داد و با استدالل و منطق آن را نقد می کرد. اين روحيه دفاعی و 
پاسخگويی، تفاوت ايشان با برخی از علمای عصر خودشان بود. 
البته علمای ديگری هم هستند که به شبهات پاسخ داده و می دهند 

که نمونه آن آيت اهلل سبحانی، آيت اهلل مکارم شيرازی، آيت اهلل 
جوادی آملی و يا در عرصه پاسخگويی به شبهات وهابيت، 
آيت اهلل صافی گلپايگانی و... است، در واقع اين طور نيست که 
علمای ديگر نقش دفاعی و پاسخگويی به شبهات نداشته باشند.  
اما آيت اهلل مصباح يزدی در حوزه پاسخگويی به شبهات کالم 
جديد، نقش جدی تری داشت و در واقع در راه معرفی اسالم 

جامع  نگر را که امام)ره( به دنيای غرب معرفی کردند، ادامه داد.
در مقوله رابطه دین و سیاست، ایشان نظریه های خودشان را 
براساس چه مبانی و استدالل هایی بیان می کرد و چه الز؛ اماتی 

برای آن قائل بود؟
در اين زمينه مبناهای متعددی داشت؛ اول اينکه دين حضور 
جدی در عرصه سياست دارد. دوم اينکه احکام کلی سياست، 
از دين به دست می آيد و اين احکام تا روز قيامت زنده هستند و 
کسی حق ندارد اين احکام را تعطيل کند. مبنای سوم هم اين بود 
که بخشی از اين احکام، احکام تکليفی و بخشی از آن وضعی 
هستند، احکام وضعی مربوط به حقوق انسان ها است که مواردی 

 عبدالحسین خسروپناه     
 |  مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

مصاحبه

 مشروعیت و مقبولیت والیت



د 
رص

ش 
زار

 ی گ
م

ج
 پن

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



83

مثل حق آزادی، حق حيات، حق مشارکت و... را شامل می شود. 
ايشان وقتی از اسالم سياسی يا سياست اسالمی سخن می گويد، 
معتقد است حاکميت بايد در حد امکان تمام احکام را از جمله 
حقوق مردم که همان آزادی های مشروع است، پياده کند. لذا اينکه 
به آيت اهلل مصباح يزدی نسبت می دهند که ايشان هيچ شأنی برای 
مردم در حکومت قائل نيست، نسبت ناروا و دروغ است. چنين 
کسانی شاهدی که برای مدعای خود ارائه می کنند، می گويند 
آيت اهلل مصباح يزدی گفته در بحث واليت فقيه و نصب واليت 
فقيه، مردم نقشی ندارند. در صورتی که همه فقها گفته اند مردم 
در اين زمينه نقشی ندارند، مثاًل وقتی گفته می شود، واليت پدر 
بر فرزند، واليت پدر منصوب از سوی فرزندان نيست که هر 
فقط خواستند بگويند واليت پدر را قبول نداريم و يا واليت 
را به پدر داده ايم، نه اين طور نيست، زيرا اين واليت را خداوند 
به پدر داده است و يا واليتی که خداوند به پيامبر)ص( داده اند، 
اين طور نيست که مردم مدينه جمع شوند و بگويند يا رسول اهلل 
ما واليت را از شما گرفتيم و يا اينکه بگويند امام علی)ع( واليت 
ندارند، نه اصاًل اين طور نيست، بلکه اين واليت را خداوند داده 
است، واليت فقيه هم از جانب خداست، ؛ اما نکته مهمی در اين 
زمينه وجود دارد و آن هم اينکه اين واليت وقتی بخواهد تحقق 
خارجی و عينی پيدا کند، حتماً مردم بايد آن را بخواهند و در آن 
مشارکت داشته باشند، چون به زور نمی توان اعمال واليت کرد، 
کما اينکه در زمان امام علی)ع( با هر نوع زور و نقشه ای که شد، 
اجرا و اعمال اين واليت را از ايشان گرفتند، بعد مردم آمدند به 

سراغ امام علی)ع( و ايشان هم واليت را اعمال کردند.
بنابراين نصب واليت با اعمال واليت متفاوت است، يعنی نصب 
واليت الهی و اعمال واليت حتماً بايد با مشارکت و خواسته و 
پيگيری مردم باشد. امام خمينی)ره( قيام خود را از سال 42 شروع 

کردند، ؛ اما در سال 57 حاکميت واليت فقيه را اعمال کردند.
یعنی آنجایی که بحث مقبولیت مطرح می شود باید آرا و نظر 
مردم را لحاظ کرد، و آنجا که بحث مشروعیت مطرح می شود 

باید آن را از این مقوله جدا کرد؟
آن  مقبوليت  و  الهی  فلسفی واليت،  و  فقهی  مشروعيت  بله، 
مردمی است. امام)ره( در کتاب واليت  فقيه نيز همين نظر را 
با  يزدی  مصباح  آيت اهلل  مرحوم  نظريه  اصاًل  کرده اند.  مطرح 
نظريه امام)ره( تفاوتی ندارد. ؛ اما کسانی که ادعا می کنند طرفدار 
امام هستند و امام را قبول دارند، به آيت اهلل مصباح يزدی حمله 
می کنند، اگر اين طور هست بايد اين حمالت را به امام)ره( هم 
داشته باشند. بنابراين معلوم می شود اين ها چون نظريه انتصاب 
واليت الهی برای فقيه را قبول ندارند، می خواهند تالفی آن را بر 

آقای مصباح پياده کنند.
مرحوم آيت اهلل مصباح يزدی خيلی صريح به نقد جريان های 
انحرافی می پرداخت، به همين دليل برخی عصبانی می شدند 
و ايشان را به تئوری پرداز خشونت متهم می کردند و يا اينکه 

می گفتند ايشان مردم ساالری را قبول ندارد و قبل از انقالب، 
از اين  اينکه عضو انجمن حجتيه است و  يا  نبوده  و  انقالبی 
حرکت ها و حرف های ناجوانمردانه که متأسفانه از سوی عده ای 
بی تقوا مشاهده می کنيم. ؛ اما کسانی که مرد ميدان هستند بايد 
منصفانه بحث و نقد کنند؛ در نقد ديگران بايد انصاف، عدالت و 

مردانگی لحاظ شود.
یعنی شما معتقدید منتقدان ایشان به فهم درستی از آرای ایشان 

نرسیده  بودند؟
بله. چون پيش فرض اين ها از اول اين بوده که آيت اهلل مصباح 
يزدی اشتباه می کنند، به همين دليل شروع به نقدهای مغالطه گونه 
عليه ايشان کردند. در حالی که ابتدا بايد حرف را شنيد و منصفانه 
آن را نقد کرد. اخالق مرحوم آيت اهلل مصباح يزدی هم اين بود، 
يعنی وقتی می خواستند شبهه ای را نقد کند، آن شبهه را آنقدر 
می پروراند و بعد آن را مطرح می  کرد که برخی خيال می کردند 
انگار آيت اهلل مصباح آن شبهه را قبول کرده اند، ؛ اما بعد ايشان آن 

شبهه را با استدالل نقد می کرد.
آیت اهلل مصباح یزدی به عنوان فقیه، متکلم و فیلسوف شهرت 
داشتند، به نظر شما کدام یک از این وجوه در شخصیت ایشان 

برجسته تر بود؟
به نظر من عرفان توحيدی ايشان نسبت به ساير وجوه و ابعاد 
شخصيتی ايشان برجسته تر است. ايشان سال ها شاگرد امام)ره(، 
عالمه طباطبايی و 15 سال نيز شاگرد فقهی و اخالقی آيت اهلل 
بهجت بود و آن نگاه توحيدی و عرفانی که به آدم و عالم داشت 
را از ايشان به ارث برده بود. در روحيه دفاعی نيز بيشتر از شهيد 
مطهری تأثير پذيرفته بود، چون ارتباط خوبی با شهيد مطهری 
داشت. از ابعاد عرفان توحيدی ايشان کمتر گفته می شود، خود 
ايشان نيز انسانی نبودند که بخواهند برای خودشان کرامت هايی 
قائل شوند و حتی اجازه نمی داد کسی کرامت هايی از او نقل کند. 
در واقع در مسائل عرفانی کتوم بود، در حالی که انصافاً اهل تهجد 

بود و مراقبت های ويژه ای نسبت به مسائل سلوکی داشت.
ایشان در زمینه فلسفه از کدام شخصیت ها و مکاتب فلسفی 
تأثیر پذیرفته بود و اینکه گفتید نقدهایی به عالمه داشته اند، این 

نقدها در چه زمینه هایی بوده است؟
طرفدار حکمت متعاليه و تأثيرپذيرفته از عالمه طباطبايی بود. 
البته نقدهايی به عالمه داشت که بحث آن مفصل است و بايد در 
فرصت ديگری به آن پرداخته شود، به عنوان مثال همانند طرفدار 
حکمت متعاليه، قائل به اصالت وجود و اعتباريت ماهيت بود، ؛ 
اما در برخی مواقع نشان می دادند برخی از مطالبی که در فلسفه 
آمده است، مبتنی بر اصالت ماهيت است و بايد اين ها را اصالح 

کرد. 
 ،1399 15دی ماه  ایکنا،  باخبرگزاری  مصاحبه  متن:   منبع 

پیاده شده در سایت شورای عالی انقالب فرهنگی.
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تجدد  و  کج روی  را  انقالب  تنگناهای  ريشه  مصباح،  عالمه 
اختالل در  مقام معظم رهبری،  تعبير  به  کارگزاران سياسی و 
که  بود  معتقد  ايشان  می دانستند.  مسئوالن  محاسباتی  دستگاه 

حضور امام مانع عرض اندام نيروهای سياسی غير اصيل شد. ؛ 
اما بعد از وفات امام، برخی تصور کردند می توانند نقش بيشتری 
ايفا کنند و همين باعث ايجاد مشکالت بيشتر در کشور شد، 

مهدی جمشیدی
 | عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی

سخنرانی

انقالب اسالمی از دیدگاه عالمه مصباح یزدی
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مهدی جمشیدی
 | عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی

گرچه مقام معظم رهبری توانست خيلی زود مسير امام را تداوم 
ببخشند. يکی از برنامه های دشمن برای تضعيف انقالب، نفوذ 
افراد زاويه دار با انقالب در مسئوليت هاست، کسانی که چهره های 
ظاهراً مقدس و جبهه رفته، ؛ اما مواضعی کاماًل مخالف با انقالب 
دارند؛ يعنی انقالب شده، ولی کارگزاران در بخش هايی همان 
روحيه قبل انقالب را دارند. ايشان معتقد بود از االن بايد به 
فکر تربيت نيروهای معتقد به انقالب از همين امروز باشيم، اگر 
بخواهيم تا 50  سال آينده نيروهای اسالمی و مؤمن بر کشور 
حکومت کنند، موظفيم ذخاير مديريتی تربيت کنيم تا استحاله 
درون ساختاری رخ ندهد. وی معتقد به نظريه اصالت فرهنگی 
که  بودند  معتقد  و  بود  اسالمی  سياست  ساخت  ايجاد  برای 
شناخت اجمالی از اصول و اهداف انقالب را بايد به شناخت 
تفصيلی برای مردم تبيين کنيم، زيرا در پيدايش انقالب سهم 
احساسات و عواطف ضميمه بود، ولی برای ادامه راه تکيه اصلی 

بايد بر شناخت و بصيرت به جای احساسات و عواطف باشد.
جمشيدی گفت: از منظر عالمه مصباح، انقالبی که سلبريتی ها 
در آن محور باشند و در مردم اثر بگذارند، طبيعتاً انتخاب هايشان 
توجيه منطقی نخواهد داشت و حکما و فالسفه در اين جامعه يا 
ناشناخته و يا بدشناخته هستند و جامعه دچار اعوجاج می شود. 
ايشان می گويد اختالف سليقه نبايد سبب شود تا برخی را بيگانه 
بدانيم و آنها را طرد کنيم؛ از اين سخن برخالف اته؛ اماتی که زده 
شد نه بوی انحصارگرايی و نه بوی خشونت می دهد. کسانی که 
ميان اين متفکر و بدنه اجتماعی مانع شدند و از او چهره بد و 
افراطی درست کردند، خير نخواهند ديد. ايشان چقدر چشم انداز  
و سرنخ های مهمی به مردم دادند و سخنان ذی قيمت با غلظت 
حکمی باال ارائه کردند، لذا سياسيات و اجتماعيات ايشان نبايد 

به حاشيه برود.
عالمه مصباح، همچون چشمه ای جوشان، از بستِر خشکيده 
و ترك خوردة جامعه سربرآورد و در دوره ای که يک »منازعة 
فکری و سياسِی بسيار تعيين کننده« شکل گرفته بود، نقشی 
می توانست  درحالی که  کرد،  ايفا  »تاريخی«  و  »بی نظير« 
»جرياِن  با  و  کند  اختيار  سکوت  ديگر،  بسياری  هماننِد 
سکوالريسِم دولتی و روشنفکری«، دست به گريبان نشود. در 
آن زمان، جواناِن نسِل سّومی از قبيِل من که با »پرسش های 
بوديم،  روبرو  بنيان برافکن«  »چالش های  و  ساختارشکنانه« 
سخت به دنباِل يک »پناه گاهِ فکری« می گشتيم تا »پاسخ های 
متقن و مستحکم« بيابيم و بتوانيم در مواجهه ها و تقابل های 
خويش، »مجهز« و »مسلح« باشيم. نبايد انکار کرد که کسانی 
ترجيح  را  عزلت  و  عافيت  و  کردند  تالش  زمينه،  اين  در 
نه  مصباح،  عالمه  هماننِد  هيچ کس  دراين ميان،  اّما  ندادند، 
و  »برهانی«  ايشان،  در سطِح  نه  و  بود  »پُرتوليد«  و  »پُرکار« 
»بين االذهانی« سخن می گفت. اکنون که به گذشته می نگرم، 
و  معرفتی ام  اندوخته های  و  داشته ها  که  درمی يابم  به راستی 
همه  دارم،  بهره  انقالبی  هويِّت  و  حقيقت  از  که  اندازه  هر 

به واسطة تکيه بر ايشان بوده است. 
از جمله مسأله هايی که عالمه مصباح به آن پرداخت و از آن، 
»اختالِل در حرکِت تکاملِی  گره گشايی کرد، توضيِح وجودِ 
انقالب« بود. ما در آن دوره، به روشنی احساس می کرديم که 
روبرو  نشيب هايی  و  فرازها  با  انقالب«،  تکاملِی  »شدن های 
پاره ای »بحران ها« و »دشواری ها«،  با  اين حرکت،  هست و 
روبروست، اّما نمی توانستيم صورت بندِی مشّخصی از مسأله 
ارائه کنيم، چه رسد به اين که از عهدة حِل آن برآييم. در اينجا 
بود که کتاِب »کاوش ها و چالش ها« در ساِل هفتادونه منتشر شد و 
ايشان در دو درس گفتارِ نخسِت آن، به توضيح و تبييِن اين مسأله، 
هّمت گمارده بود. اين متن، در عيِن آن که ساده و عامه فهم بود، 
اّما بطوِن ِحکمِی پنهانی داشت که جز بر اهِل نظر و تعّمق، آشکار 
نمی گشت. به هرحال، ايشان توانسته بود نشان دهد اين که رونِد 
حرکِت قدسی و معنوِی انقالب، گرفتارِ برخِی اختالل هاست، به 

چه سبب است. 
عالمه مصباح در اين اثر، از چشم اندازِ تحليِل »ُخرد« و »عامليّتی« 
به مسألة اختالل نگريسته و استدالل کرده بود که ازيک سو، در 
همان سال های نخسِت پيروزِی انقالب، قّله های تفّکرِ انقالبی 
دارا  را  انقالبی گری  مراتِب  عالی ترين  که  شخصيّت هايی  و 
بودند، به »شهادت« رسيدند و انقالب از اين نظر، گرفتارِ »فقر« 
گرديد. در اين عرصه بود که نزديک ترين و مؤثّرترين »حلقة 
شاگرداِن انقالبِی امام خمينی«، يکی پس از ديگری، از صحنه 
حذف شدند و به اين ترتيب، تدبيرِ انقالب در اختيارِ نيروهايی 
قرار گرفت که بيشترِ آنها، با »اصالت های ايدئولوژِی انقالبی«، 
بيگانه بودند يا آنچنان تعّلق و حّساسيّتی نسبت به آن نداشتند. 
در نتيجه، انقالب در اثرِ سياست هايی که در سال های بعد از 
طريِق هم اينان به اجرا درآمد، با چالش ها و تنگناهايی روبرو 
گرديد. به عبارت ديگر، استدالِل عالمه مصباح اين بود که انقالب 
به دليِل »حذف شدِن چهره های عمده و کانونی« اش، دچارِ »فقِر 
عامليّت های متعّهِد تاريخ ساز« شد و اين »کمبود« و »نقص«، 
حرکِت تکاملِی »جهش وار« و »شتاباِن« انقالب را با اختالل مواجه 
کرد. پس »اختالل های ساختاری«، »خاستگاهِ عامليّتی« دارند و 
انقالب از اين ناحيه بوده که گزندها و آسيب های جّدی ديده 
است. اين اختالل که ديروز احساس می شد، امروز نيز وجود 
دارد و همچنان، يک »مسألة راهبردی« است. شايد بتوان گفت 
اشارة آيت اهلل خامنه ای به اين که بايد برای »استقرارِ دولِت جواِن 
حزب اللهی« زمينه سازی کرد، راهکاری است که ايشان در آستانة 

گامِ دّومِ انقالب، برای چنين اختاللی در نظر گرفته است.
منبع متن:  همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع 
پیاده شده درخبرگزاری  انسانی، 22 دی ماه 1399،  عالی علوم 

ایکنا.
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يا حکمت سياسی  بنده مکتب سياسی عالمه مصباح  بحث 
ايشان است. بحث را از اين زاويه آغاز می کنم که ايشان بحث 
حکمت عملی را تابع حکمت نظری می داند و همانطور که 
ايدئولوژی تابعی از جهان بينی است، حکمت عملی نيز تابع 
حکمت نظری است و در اين راستا، معتقد است که بين عين 
و ذهن رابطه دوسويه برقرار است. لذا وقتی وارد بحث اين 
عرصه  در  جبرگرايی  می گويد  می شود،  ذهن  و  عين  رابطه 
اجتماعی قابل قبول نيست و جبر تاريخی را نيز نمی پذيرند 
و وقتی وارد بحث می شود، مسائل را دو بخش می کند؛ يکی 
اينجا بحث  انسانی و يک بخش هم حکومت که در  علوم 
ابعاد بحث  را مطرح می کنم. در حوزه حکومت،  حکومت 
را در دو حيطه محتوا و بخش های صوری حکومت مطرح 

است  معتقد  محتوايی حکومت،  بخش  با  رابطه  در  می کند. 
همانطور که در عرصه حکمت علمی معتقد بوديم حکمت 
مبنای  نيز  حکومت   در  است،  نظری  حکمت  تابع  عملی 

نظری مهم است.
می شود،  بحث  وارد  وقتی  هستی شناختی،  حيطه  در  ايشان 
مشخص است که تفکرات نوصدرايی دارد و ايشان پيرو اصالت 
وجود است و برای ممکنات فقر ذاتی و برای انسان نيز فقر 
وجودی قائل است و نگاه عين الربطی که عدم استقالل وجودی 
انسان است را برجسته می کند. همچنين غنای واجب الوجود 
می داند.  مطلق  مستقل  را  و خداوند  می کند  مطرح  را  بالذات 
براساس تفکر صدرايی، بحث را دنبال می کند و وقتی در حوزه 

 مهدی امیدی
 |  عضوهیات علمی موسسه امام خمینی

سخنرانی

مکتب سیاسی عالمه مصباح یزدی
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توحيد وارد می شود، در حوزه مالکيت، الوهيت، حاکميت و 
واليت بحث های بسيار مفصلی را عرضه می کند که متأثر از 
مباحث حکمت متعاليه صدرايی است. در حوزه معرفت شناسی 
می گويد دو قسمت وجود دارد؛ حضوی و حصولی و می گويد 
در ادراکات حصولی، جنس ربط برای معرفت الزم است، ؛ اما 
شرط کافی نيست و وقتی عقل وارد مباحث خود می شود، کاماًل 

مستقل است و نيازی به حس ندارد.
نکته ديگر اينکه مالك صدق و کذب تطابق با واقع است. در 
حوزه انسان شناسی نيز می گويد انسان دوساحتی است و روح 
انسان تکامل پذير است و نظر مالصدرا را قبول دارد که يا به 
سمت صعود می رود يا سقوط. ايشان می گويد غرض آفرينش 
اين است که خالفت الهی انسان محقق شود. نکته ديگر اينکه 
انسان را موجودی مختار می داند که برای انتخاب خود مسئوليت 
دارد و آزادی هايی برای انسان در نظر گرفته می شود که در هيچ 
جامعه ای مطلق نيست و در هر جامعه ای اين محدوديت ها برای 
انسان ايجاد می شود و محدوده انسان نيز مصالح مادی نيست. 
چون انسان ها بايد به رشد معنوی دست يابند و هدف از رشد 
آزادی  برای  محدوديت هايی  طبعاً  است،  همين  نيز  اجتماعی 

انسان ها بار می شود.
ايشان می گويد اراده انسان در افعال ارادی، جزء اخير علت تامه 
است و اگر همه علل را جمع کنيد که تاريخ و ... روی انسان 
اثر می گذارند، درست است، ؛ اما تعيين کننده نهايی، اراده انسان 
است و اينطور نيست که اراده، مقهور اين عوامل بيرونی يا عوامل 
روانی انسان باشد. ديگر اينکه ايشان می گويد هدف نهايی انسان 
اين است که نهاد عين الربطی خود را دريابد که عبوديت حق تعالی 
است. ايشان در دنيا و آخرت معتقد است که در دنيا چيزی که 
مربوط به آخرت نباشد، نداريم و هر فعلی از افعال، متوجه کمال 
يا نقص انسان است و شريعت اين را برای ما ترسيم می کند که 
اين افعال در راستای کمال يا شقاوت است. اين نگاه ايشان است 
که افعال انسان رنگی در مورد آخرت دارد و منجر به سقوط يا 
صعود او می شود. استاد مصباح می گويد در تزاحم در امور مادی 
و معنوی، معنويات تقدم دارد و اينطور نيست که وسيله، هدف 
را توجيه کند، بلکه وسيله فدای هدف می شود. در مورد مسئله 
نظريه سياسی اسالم نيز ايشان می گويد نظريه سياسی اسالم، 

تأسيسی است و بر بنای عقال و تابع آراء آنها نيست.
ايشان می گويد بين اسالم و تئوکراسی و اسالم و دموکراسی 
به صورت  را  بحث  اين  اينکه  برای  دارد.  تفاوت هايی وجود 
ضابطه مند طرح کند، می گويد در مورد فرد و جامعه، فرد اصالت 
دارد و جامعه يک مفهوم انتزاعی است که از روابط، اين مفهوم 
انتزاع می شود و از اين حيث برای جامعه، اصالت خاص قائل 
نيست. معتقدند که اصال زيست اجتماعی مطلوبيتش نسبی و 
ابزاری است و خودش اصالت ندارد و اصالت با رشد معنوی 
انسان است و قرب به حق تعالی مالك و معيار است. می گويند 

اگر تعامالت اجتماعی سامان يابد، بايد آزادی های انسان مد نظر 
باشد که کنترل شود. ما نيازمند قانون هستيم و قانون نيز نيازمند 
ضمانتی است که حکومت است، ؛ اما با توجه به پيچيده بودن 
وجود انسان، او قادر نيست خودش قانون خودش را وضع کند، 
لذا قانون گذار، خدا است و می گويد در همين عرصه با توجه 
به آن مراتب توحيدی که در خالقيت، ربوبيت و الوهيت قائل 
هستيم، حاکميت بالذات از آن خدا است و در عرصه حکومت 

نيز خداوند حاکم را معرفی می کند.
لذا قانون گذار خدا است و معرف حکومت نيز خدا است. خدا 
به  يا  انتخاب می کند  اداره اجتماع  افرادی را برای  يا مستقيماً 
صورت غيرمستقيم نصب می کند که نصب عام است و فقها 
شامل اين نوع نصب هستند و می گويد هر فقيهی شامل اين 
حکم نمی شود، بلکه شرايط خاص و ويژه ای نياز دارد تا فقيهی 
عهده دار امر حکومت باشد. در اين راستا، مسئله فقاهت، عدالت، 
تقوا، کارآمدی و کفايت را مطرح می کنند که اگر کسی اينها را 

داشت، برای اداره جامعه مناسب است.
در رده های بعدی حکومت وقتی بحث می کنند، يک رويکرد به 
خود دين دارند و می گويند، آيا دين در مورد قوای مختلف مانند 
قوه مجريه، مققنه و يا قضائيه نظری دارد يا خير. سپس برخی از 
آيات را شاهد می آورد که ترسيم کننده اين قوا هستند. برای نمونه 
در آيه »َو ما کاَن لُِمْؤمٍِن َو ال ُمْؤمِنَةٍ إِذا َقَضی اهلَلُّ َو َرُسولُُه أَْمراً أَْن 
يَُکوَن لَُهُم الِْخيََرُة مِْن أَْمرِِهْم«، امر را منتسب به قانون می کنند که 
اين قانون الهی است. در رابطه با قوه مجريه بحث اولی االمر را 
مطرح می کنند که اين اطاعت مطلق که مردم بايد از خدا و رسول 
اطاعت داشته باشند، در مقام اجرا است و از سوی ديگر، پيامبر 
شأن ديگری را دارد که شأن قوه قضائيه است و آن اينکه در 
ُموَك فِيَما  قرآن است که فرمود: »َفاَل َوَربَِّک اَل يُْؤمِنُوَن َحتَّی يَُحِکّ
ُِّموا  ا َقَضيَْت َويَُسل َشَجَر بَيْنَُهْم ثَُمّ اَل يَِجُدوا فِی أَنُْفِسهِْم َحَرًجا مَِمّ
تَْسلِيًما.« ايشان می گويند مردم نمی توانند به حکومت اعطای حق 
کنند و يک فرد، حقی که متعلق به خودش است را به ديگری 
واگذار نمی کند و برای مثال وقتی نمی توانم خودم را از خودم 
سلب کنم، چطور می توانم آن را در اختيار حکومت قرار دهم؟ 
اين کار مردم نيست و اين حق را ندارند که به حاکم بدهند و 
در عرصه های ديگر نيز بايد در حيطه قلمرو خود حق را اعطا 
کنند. ايشان در مردم ساالری دينی معتقد است که از نظر حکمت 
سياسی، به اين صورت می شود که مردم ساالری جنس قضيه و 
اسالمی بُعد فصل قضيه است و هر چيزی که به عنوان فصل مميز 
مطرح است، طبعاً همان اصالت دارد و در مردم ساالری دينی، 
دين اصالت دارد و مردم نيز چون اسالم را انتخاب کرده اند، اين 

نوع مردم ساالری می تواند محقق شود.
منبع متن:  همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی 

علوم انسانی، 22 دی ماه 1399، پیاده شده درخبرگزاری ایکنا.
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سال 13۶1 بود که به قم رفتم و در دفتر همکاری های حوزه 
و دانشگاه با آيت اهلل مصباح ديدار داشتم و آن زمان روانشناس 
جوانی بودم و تازه ارشد خودم را گرفته بودم. فضای روانشناسی 
قبل از انقالب را ديده بودم و جزو دانشجويان مذهبی بودم و 
دوست داشتم حال که انقالب شده، روانشناسی ما نيز اسالمی 
شود. متوجه شدم اين دفتر تشکيل شده و ايشان در اين زمينه 
کار می کنند. خدمت ايشان عرض کردم به عنوان يک دانشجوی 

روانشناسی به روانشناسی اسالمی عالقه دارم.
به من فرمودند جلسات متعددی را با اساتيد دارند تا مکتب های 
روانشناسی را نقد کنند و بنيانی را برای ايجاد روانشناسی اسالمی 

فراهم کنند. رويکرد ايشان، منحصر به فرد و آزادانديشانه است. 
شبيه همان رويکرد شهيد مطهری که در دانشگاه تهران داشتند و 
وقتی می خواستند مارکسيسم را نقد کنند، از اساتيد آنها دعوت 
می کردند و سپس ايشان وارد بحث می شدند که اين بهترين 
می گفتند  هم  ايشان  است.  آزادانديشی  مصداق  و  نقد  روش 
استادان برجسته بيايند و هرکدام مکتبی را انتخاب کنند تا مطرح 
شود و ايشان نقد می کردند و مکتب های روانشناسی منتشر شد.

در سال 1372 اولين همايش اسالم و روانشناسی برگزار شد 
و ايشان در مورد انسان کامل در اسالم سخنرانی کردند. آنجا 
شنونده بودم و تحت تاثير سخنان ايشان قرار گرفتم و فهميدم که 

مهرداد کالنتری  
 |  عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

سخنرانی

 اندیشه های استاد مصباح در زمینه
روانشناسی
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انسان کامل در اسالم، با مکاتب روانشناسی، هم وجوه اشتراك 
با انصاف و آزادانديشی به همه  اما  افتراق؛  دارد و هم وجوه 
اين موارد توجه می شد. انسان کامل در اسالم، فراتر از انسان 
کامل در مکاتب روانشناسی است و با خود می گفتم، روانشناسی 
اسالمی می تواند در سطحی باالتر از مکاتب روانشناسی باشد. 
يکی از ايرادها اين است که می گويند روانشناسی اسالمی نبايد 
باشد، ؛ اما ما معتقديم روانشناسی اسالمی وقتی محقق شود، 
حداقل در برخی از موارد می تواند کاراتر و کارآمدتر از مکاتب 
فعلی روانشناسی باشد. البته ايشان به نقاط قوت نيز توجه داشتند، 
نه اينکه فقط نگاه منفی به مکاتب غربی داشته باشند، بلکه استدالل 

عقالنی می کردند.
بعدها فهميدم ايشان تعداد زيادی از طالب را به خارج فرستادند 
تا افراد مسلط به علوم انسانی با روانشناسی معاصر نيز آشنا شوند. 
اين مِتُد بسيار دقيق و حساب شده بود و اگر امروز می گوييم 
روانشناسی در حوزه بسيار پيشرفت کرده و با دهه های قبل، قابل 
مقايسه نيست، نتيجه زحمات ايشان است و ايشان به اين رسيدند 
که طالب را در دانشگاه های معتبر خارجی به تحصيل بفرستند 

تا دکتری روانشناسی بگيرند و بتوانند يک پيوند 
اصولی ايجاد کنند که بسيار ارزشمند است.
نظر استاد مصباح اين بود که کار اساسی 
انجام شود و بنيان های فلسفی مکتب های 
روانشناسی تحليل شوند و بفهميم پشت 
هر مکتب روانشناسی يک ديدگاه فلسفی 
خاصی نهفته است و تا اينها را استخراج 
نکنيم و در کنار فلسفه اسالمی قرار ندهيم، 
نمی توانيم به روانشناسی اسالمی برسيم. بنا 

بر اين بود که بايد ديد کدام مکتب ها با اسالم 
تعارض دارند. مکتب رفتارگرايی به بهانه علمی 

بودن، تصويری پوزيتيويستی از انسان ارائه می دهد و می گويد 
موضوع رفتار، قابل مشاهده و اندازه گيری است و ال غير و البته 
به ويليام جيمز نيز توجه می شد که تصويری مثبت از دين و 

روانشنانسی ارائه می دهد و يونگ نيز چنين نظری دارد.
از سال 1392 همکاری خود را با کنگره بين المللی علوم انسانی 
اسالمی آغاز کردم و به نظرم رسيد اين منسجم ترين کاری است 
که در زمينه روانشناسی اسالمی و بر اساس رهنمودهای آيت اهلل 
قالب مقاالت علمی، پروژه های  انجام شده است. در  مصباح 
علمی و کرسی های نظريه پردازی اين اقدام صورت می گرفت. 
اگر کنگره را از ابتدا تا انتها که سال گذشته برگزار شد بررسی 
کنيم، اين تفاوت های اساسی روشن است که روانشناسی اسالمی 
در مراکز حوزوی پيشرفت عجيبی داشته و در سه بُعد نظری، 

پژوهشی و کاربردی پيش می رود.
برخی از نکات در زمينه رابطه دين و روان است و اگر اينها رابطه 
تنگاتنگ دارند، بايد ديد کدام دين مراد است. تحقيقات متعدد 

نشان داد که اعتقاد به مبدا و معاد، تأثيرات مهمی در حاالت روانی 
انسان دارد. منظور برخی از روانشناسان از دين، همان بود که از 
مسيحيت مطرح بود که در طول هفته، آزاد باشيد و فقط روزهای 
يکشنبه در کليسا حاضر شويد. يونگ با صراحت اعالم کرد که 
چنين دينی در غرب بسيار ضعيف است و پاسخگوی انسان 
معاصر به دين و معنويت نيست. او به عنوان يک روانشناس 
منصف، برای کشف دين به جوامع مختلف سفر می کند. بسيار 
جالب است که يونگ در سال های آخر عمرش روی سر درِ 
منزلش نوشته بود »خدا حاضر است، چه بخواهيم و يا نخواهيم«، 
و در آن سال های پايانی، بی بی سی از ايشان می پرسد، به خدا 
اعتقاد داريد؟ می گويد وظيفه من اثبات خدا نيست؛ اما خدا را 
با وجود خودم حس می کنم و خدا در زندگی من حضور دارد.

مسئله ديگر، بحث اسالم و روانشناسی است که روی اين زمينه 
عنوان  به  اسالم  از دين  منظور  که  زيادی شود  بايد دقت  نيز 
آخرين دين الهی مشخص شود و از طرف ديگر، روانشناسی 
با  علم يکدستی نيست و برخی از مکتب ها مانند روانکاوی 

رفتارگرايی کاماًل تفاوت دارند.
روانکاوی رويکردی ذهنی دارد و به عين توجه ندارد 
و در مقابل، رفتارگرايی قرار می گيرد و می گويند 
تا جايی می توانيد عينی باشيد، ؛ اما حقيقت 
که  آنطور  ذهنی،  امور  دارد.  قرار  کجا  در 
آنطور  عينی  امور  يا  می گويند  روانکاوان 
صحيح  کدام  می گويند؟  رفارگرايان  که 
است؟ سپس رويکرد شناختی – رفتاری،  
هر دو را ترکيب می کند. حاال رابطه اسالم 
و روانشناسی به تعريف اين رابطه معطوف 
می شود. يونگ و آدلر و ... ديدگاهی موافق با دين 
دارند و الزم است تاکيد شود که گرايش به معنويت 
در روانشناسی معاصر جدی است و فقط منحصر به کشور ما 
نيست، بلکه در کشورهای غربی، يک نوع بازگشت به معنويت 
را دارند. موضوع انسان در قرن بيستم به عنوان موجودی زيستی، 
روانی و اجتماعی بود، ؛ اما در قرن بيست ويک می گويند بعد 
معنوی اضافه شده و انسان فقط چنين موجود مادی نيست، 
بلکه موجودی زيستی، روانی، اجتماعی و معنوی است. لذا بايد 
دقت شود که در مورد مسائل روانشناسی در اسالم به جنبه های 
نظری توجه کنيم و بايد مبانی نظری را تبيين و تدوين کنيم. 
عالمه مصباح در اين زمينه، به جنبه های پژوهشی نيز توجه کرد 
و بايد بگويم روانشناسی اسالمی در مراکز حوزوی در سايه 

رهنمودهای آيت اهلل مصباح در حال پيشرفت است.
منبع متن:  همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع 
پیاده شده درخبرگزاری  انسانی، 22 دی ماه 1399،  عالی علوم 

ایکنا.

فرد  به  منحصر  ایشان،  رویکرد 
وقتی  و  است.  آزاداندیشانه  و 

می خواستند مارکسیسم را نقد کنند، 
و  می کردند  دعوت  آنها  اساتید  از 
سپس ایشان وارد بحث می شدند که 

مصداق  و  نقد  روش  بهترین  این 
آزاداندیشی است.
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آيت اهلل مصباح پس از موسسه در راه حق، موسسه باقرالعلوم)ع( 
را ايجاد کردند. در آنجا رشته های مختلف علوم انسانی به جز 
مديريت وجود داشت. يکی از تجاری که کمک می کردند نيز 
آقای سيدمرتضی هاشمی بود که ايشان از عراقی های ايرانی االصل 
را  بود و همه تالش خود  انقالب عالقه مند  بود و در حوزه 
مصروف می کرد. آيت اهلل مصباح می گفت بعد از انقالب مدير 
کم داريم و به همين دليل در منزلشان جلسه ای گرفتند و در آنجا 

با ايشان صحبتی را در مورد اهميت مديريت عرض کردم و گفتم 
مطالعاتی که در سطح سازمان ها اجرا می شود، در سطح کالن نيز 
استفاده می کنند، از جمله اين پژوهش را توضيح دادم که آمده اند 
و تعارضاتی که بين اتحاديه های کارگری و مديريت ها وجود 
داشته را بررسی کرده و يک مدل ارائه داده اند که در تعارض، 

افراد چه برخوردی دارند.
در جنگ تحميلی با همين مدل با ما برخورد می کنند. چون وقتی 

علی رضائیان 
 |   عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

سخنرانی

مدرسه مدیریتی آیت اهّلل مصباح یزدی 
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دو گروه خود را حق و ديگری را باطل می دانند، جنگ قدرت 
ايجاد می شود. همه دنيا کمک عراق بودند و برخی کشورها نيز 
چون منافعشان با ما گره خورده بود، از ما حمايت هايی می کردند، 
برای اينکه اينها بتوانند اين جنگ قدرت را به نفع خود تمام کنند، 
تبليغات کردند که جنگ بد است و ... . ليبرال ها نيز از اين شعارها 
می د ادند و می خواستند نگرش را تغيير دهند، چون اگر دو گروه 
بگويند تعارض هست، توافق هم می شود کرد؛ اما امام اين را 
قبول نکرد. سپس آمدند و گفتند هزينه دستيابی به اهداف را باال 
می بريم و آمدند و موشک باران شهرها شروع شد و ارزش هايی 
که برای آن انقالب شده بود، خدشه دار می شد. چون زن و مرد 
و ... به پناهگاه می رفتند و ما را به جايی رساندند که جز قبول 

قطعنامه راه ديگری وجود نداشت.
اين را برای استاد توضيح دادم که اينها اين مدل را بر اساس 
مطالعات سازمانی استفاده کرده اند و دانش مديريت اينطور نيست 
که بگوييم فقط برای سازمان است، بلکه در سطح جامعه نيز 
کاربرد دارد. استاد در آن جلسه گفتند که هدف ما اين است که 
در رشته های مختلف علوم انسانی، طالبی را تربيت کنيم که اينها، 
هم با دانش روز آشنا باشند و هم با مسائل اسالمی که سپس 
پژوهشگر آن حوزه خاص شوند. برای تحول در علوم انسانی 
ديد وسيعی داشتند و در مديريت نيز در سال هفتاد، دانشجو 
گرفتند و از همان زمان هم مسئوليت گروه مديريت را به بنده 

سپردند.
برای  کار  اين  دانشجو می گيريم،  اينکه  فرمودند ضمن  ايشان 
کوتاه مدت است و برای بلند مدت نيز الزم است برنامه داشته 
باشيم و نظريات مديريتی را که بار ارزشی بيشتری هم دارد، 
مورد توجه قرار دهيم و بعد پيش فرض های آن را بررسی کنيم 
و ببينيم اگر با ارزش های ما اختالفی دارد، آنها را اصالح کنيم. 
چون مديريت، عمل است و نمی توان کار را تعطيل کرد و گفت 
می خواهيم مطالعه کنيم. يک فرد مسلمان نيز نبايد کاری خالف 
ارزش های اسالمی انجام دهد. يکسری طالب را انتخاب کردند 
و گفتند اينها در جلسات مشترك با اساتيد دانشگاه باشند تا 
مباحث را مطرح کنيم و به اين طريق پيش برويم تا پااليشی 
انجام شود. آن زمان در دانشگاه تهران رئيس دانشکده مديريت 
بودم و از دانشگاه های ديگر و حوزه نيز در آن جلسات می آمدند. 
اينها آمدند و من مباحث رفتار را ارائه می دادم و بحث می شد و 
پس از اينکه بحث ها انجام می شد، استاد می آمدند و جمع بندی 

می کردند.
تيم هايی داشتيم که نظريه های مديريتی را از منابع اصلی استخراج 
کنند و در آن جلسات بتوانيم اينها را ارزيابی کنيم و اين برنامه 
يک سال و نيم ادامه داشت. بعد از آن، چون موسسه باقرالعلوم)ع( 
به موسسه امام خمينی تبديل شد، تصميم گرفتند يک عده از 
طالب را برای ادامه تحصيل به خارج از کشور بفرستند. همه 
اين دانشجويان که در اين يک سال و نيم با آنها کار کرده بوديم، 

اعزام شدند. پس اين کار در اينجا متوقف شد و ما سعی کرديم 
ادامه دهيم، ؛ اما در آن يک سال و نيم، جمع بندی هايی را آيت اهلل 
مصباح داشتند و همايشی نيز در مشهد داشتيم و در نهايت ثمره 
اين تالش ها همين کتابی شد که پيش نيازهای مديريت اسالمی 

را مطرح می کرد.
سپس اقدام به جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی و ارشد در 
موسسه کرديم و در سطح دکتری هم دانشجو گرفتيم و تا اآلن 
حدود دويست دانشجوی فارغ التحصيل داريم و بيست و پنج 
نفر در مقطع دکتری فارغ التحصيل شده اند و ديگران نيز در سطح 
ارشد هستند. اينها کتاب ها و آثاری دارند و تحقيقات آنها با بحث 
ارزشی انجام می شد و ما بيشتر می خواستيم بتوانيم انطباق اين 
مباحث را با ارزش های اسالمی نشان دهيم و پايان نامه ها نيز در 
اين راستا تعريف می شد و اآلن کم کم آثار آن تالش ها خودش را 
نشان می دهد. مثاًل يکی از دانشجويان همان موسسه، آقای منطقی 
هستند که کتابی در حوزه رفتار می نويسند که بسيار کار خوبی 

است و با نگاه ارزشی و کاربردی کار را پيش می برند.
آيت اهلل مصباح نيز هميشه متواضعانه در آن جلسات شرکت 
می کردند و بحث ها را پيش می بردند و اميدواريم در آينده نيز 
هرچه بيشتر آثاری را در اين زمينه ببينيم. البته به اين حد در 
مديريت اسالمی اکتفا نکرديم، چون بنده هم رئيس دانشکده 
مديريت دانشگاه تهران بودم و در دانشگاه تربيت مدرس نيز بودم 
و درسی تحت عنوان مبانی فلسفه مديريت از منظر ارزش های 
و  از حوزه  می خواستيم  و  گذاشيم  دکتری  مقطع  در  اسالمی 
دانشگاه، استاد داشته باشيم. البته از عالمه جعفری هم درخواست 
کرديم که ايشان فرمودند در مورد حقوق اسالمی کار می کنم و 
در مورد مديريت آشنايی ندارم که پس از آن با افراد ديگری آشنا 
شديم. اين درس در سطح دکتری بود و استاد هم می خواستيم و 
از آقای نقی پورفر درخواست کرديم و تدبر در قرآن را توضيح 

می دادند.
ايشان آن زمان خيلی جوان بودند و پذيرش يک طلبه جوان 
سخت بود و من و دکتر زنديه نيز از ابتدا تا انتهای کالس را 
می نشستيم. روشی که ايشان داشت، اين بود که تدبر در قرآن را 
مطرح می کرد که اگر مديران با صرف و نحو و ... ، آشنا باشند و 
روزی دو صفحه از قرآن بخوانند، با رعايت شرايط تدبر می توانند 
استنباط هايی برای خود داشته باشند، چون مدير گاهی نمی تواند 
مشکل خود را به هرکسی بگويد و قرآن منبع خوبی در اين زمينه 
بود که مديران به قدری ابن المشغله هستند که نمی توانند اين کار 
را انجام دهند. همچنين جلساتی نيز در حاشيه داشتيم که به عنوان 

فوق برنامه دانشجويان دکتری برگزار می شد.
منبع متن:  مراسم نکوداشت منزلت علمی و عملی آیت اهلل 
اسالمی  انسانی  علوم  پژوهش های  مرکز  در  یزدی  مصباح 

صدرا، 24 دی ماه 1399.
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چند ويژگی کلی اين عالم بزرگوار را مطرح می کنم و سپس 
بحث کوچکی در مورد انديشه های قرآنی استاد ارائه خواهم 
مصباح  آيت اهلل  انديشه های  برجسته  ويژگی های  از  يکی  داد. 
يزدی همان انسجام و نظام مندی فکر ايشان است. بزرگان حوزه 
علوم اسالمی، در طول 1400 سال قبل، بسيار بوده اند که همه 
نيز در جای خود خدمت کرده اند، ولی اين نظم و انسجام و 
نظام مندی که انسان در فکر ايشان و در بيانات ايشان می بيند، 
يکی از ويژگی های برجسته آن استاد گرانقدر است. در آثاری که 
از ايشان منتشر شده، اين مسئله به وضوح ديده می شود. دومين 
ويژگی، قرآن محوری است. استاد مصباح يزدی يک اشراف ويژه 
روی فلسفه های جديد و فلسفه های غرب و مباحث گوناگون 
در حوزه فلسفه اخالق داشتند؛ اما هميشه و در همه آثار خود 
محوريت قرآن حفظ شده است و اين اصالت و نورانيت قرآن 

و سپس روايات پيامبر  گرامی)ص( و اهل بيت)ع( عصمت و 
طهارت در انديشه های ايشان نمود دارد.

نمونه اين رويه را در آثار مالصدرا به وفور می بينيم و تعجب 
می کنيم که يک فيلسوف با آن اشراف و نوآوری، در همه آثارش 
حضور پُررنگ آيات قرآن به چشم می خورد و گويی قرآن در 
تمام سلول های وجودی مالصدرا حضور دارد. اين را انسان در 
آثار استاد گرانقدر عالمه مصباح نيز مشاهده می کند که هيچ وقت 
از آن حقيقت اصلی و از کالم خداوند فاصله نمی گيرد. همانطور 
که در آثار شهيد مطهری و امام خمينی نيز به همين صورت. 
است. اين يک نقطه ارزشمند است که جای تأمل و دقت بسيار 
دارد. وقتی که قرآن در انديشه انسان پُررنگ می شود، اين انديشه 
ماندگار خواهد شد، چون قرآن، ماندگار است. پس اين انديشه 
که مزين و منور به نور قرآن است نيز ماندگار خواهد شد. سومين 

ابراهیم کالنتری 
|  عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سخنرانی

 اندیشه های قرآنی عالمه مصباح یزدی
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ويژگی که اين نيز برای ما خيلی بايد مغتنم باشد، نيازمحوری 
کارهای ايشان است. شايد در عصر ما کم باشند عالمانی که 
انقالب  ما در عصر  باشند.  قرار گرفته  اين همه مورد هجمه 
اسالمی مانند شهيد آيت اهلل بهشتی و يا مانند مقام معظم رهبری 
را داشته ايم که دائما از سراسر دنيا مورد هجمه بوده اند و يکی از 
افراد شاخص در اين حوزه آيت اهلل مصباح يزدی است که حقيقتًا 
و به وفور و به شدت و با انواع و انحاء مختلف، مورد هجمه قرار 
گرفتند. اين هجمه ها ممکن است انسان را متوقف کند و يا مسير 
را تغيير دهد؛ اما هيچ وقت در مسير ايشان وقفه يا تغيير را نديديم.
ايشان در تأسيس موسسه در راه حق، نياز محوری را می بيند که 
در آن عصر ظلمانی که دوران پيش از انقالب است، اين موسسه 
راه اندازی می شود که در آن زمان، حتی يک جزوه کوچک از 
مبانی اسالم و قرآن در دست عالقه مندان پيدا نمی شد و تصور 
کنيد که يک موسسه ای شکل گرفت که به صورت مستمر و 
بدون هزينه، هر ماه يک کتابچه را درِ خانه افراد پست می کرد تا 
استفاده کنند، آن هم کتابچه ای که به لحاظ نگارش دقيق، شيوا، 
سبک و خيلی ساده و گويا بود که برای نوجوانان و جوانان ارسال 
می شد. سپس موسسه باقرالعلوم)ع( را راه اندازی کردند و بعد از 
آن هم موسسه آموزشی و  پژوهشی امام خمينی را تأسيس کردند 
که يکی از سنت ها يا يکی از باقيات الصالحات بزرگی است که از 
همت اين استاد بزرگ و آن هم براساس نيازمحوری تأسيس شد.
در حوزه انديشه های اسالمی، اين کار در کشور ما منحصر به 
فرد است. يعنی با قطع و يقين بايد بگويم اين کار يگانه است 
و بعد، از آن موسسه کارهای منحصر به فرد ديگری بيرون آمده 
است. يک روز در ابتدای دهه هفتاد که هجمه های فکری به مبانی 
انقالب اسالمی شروع شده بود که کتاب خوبی در دسترس نبود 
و بايد به سختی کتابی پيدا می کرديم، ؛ اما اآلن از برکت اين 
موسسه، هزاران کتاب ارزشمند توليد شده و در دسترس همه 
قرار گرفته است. يا طرح واليت، ويژه دانشجويان نيز نقطه عطف 
تاريخی در حوزه انديشه ورزی و پرورش انسان های ارزشمند 
است. اين نيازمحوری و نيازسنجی، يک نقطه عطفی از آيت اهلل 
مصباح است و بايد اين را با صدای بلند بگوييم که آيت اهلل 
انديشمندان  حيات  تاريخ  در  عطفی  نقطه  يک  مصباح، خود 

اسالمی بودند.
نکته چهارم که در آثار بيانی ايشان بسيار ملموس است، حالوت 
بيانی ايشان است. من نيز توفيق داشتم و در برخی از کالس های 
ايشان شرکت کردم و اين را از نزديک ديده ام و وقتی انسان پای 
درس ايشان می نشست، سبک و دقت بيان ايشان را می ديد و به 
کارگيری مثال های به موقع، شفاف و استنتاج دقيق از مباحث به 
گونه ای بود که انسان از ابتدا تا انتها با همه وجود از بيانات ايشان 
بهره مند می شد که اين نيز کمتر در ميان انديشمندان بزرگ وجود 
دارد. آنها که دارای انديشه های بزرگ هستند، در بيان انديشه های 
خود مشکل دارند، ؛ اما ايشان اينطور نبود و وقتی شروع به سخن 

می کردند، حالوتی که داشتند بسيار ارزشمند بود و آثاری که 
وجود دارد، قابل استفاده است.

آثار  با  هرکسی  است.  ابتکار  و  خالقيت  بحث  ديگر،  نکته 
انديشمندان مسلمان مواجه باشد، در آثار استاد اين نکته را می بيند. 
يک آيه را يکصد بار به کار برده ايم و نوشته ايم و ... ، ؛ اما همين 
آيه وقتی در بيان آيت اهلل مصباح می آيد، چيز جديدی می شود و 
در دوران معاصر، چند نفر اين ويژگی را داشته اند که يکی از آنها 
رهبر انقالب است و از طرف ما نسبت به ايشان ظلم است که 
هيچ وقت اين ويژگی ها را معرفی نکرده ايم. انديشه های قرآنی 
ايشان، ده ها جلد کتاب می شود؛ يعنی فقط معارف نظری ايشان 
در باب قرآن، 10 کتاب است که هر کدام، عرصه های مختلفی 
دارند که برخی از آنها هم منتشر نشده است. غير از اينکه نظريه 
سياسی اسالم که دو جلد است نيز تفسير قرآن محسوب می شود 
و انديشه های قرآنی استاد مصباح در حوزه مسائل سياسی و 

حکومت است.
کتاب تهاجم فرهنگی يا بسياری از کتب ايشان نيز ريشه در قرآن 
دارد. در مورد ابتکار عمل ايشان بايد بگويم، در حوزه تفسير 
موضوعی قرآن شيوه های مختلفی وجود دارد. يک شيوه اين 
است که ما معارف قرآن را به سه بخش تقسيم کنيم؛ عقايد، 
اخالق و احکام که به نظر بنده، يک طرح ارتکازی است که 
از هزار سال قبل تا امروز بوده است و يک چيز خيلی راحت 
و دم دست و زودفهم است و کسانی مانند عالمه طباطبايی در 
همان ابتدای تفسير الميزان اين بحث را مطرح می کنند که ما سه 
حوزه کاری داريم که عبارت از عقايد، اخالق و احکام است و 
قرآن بايد براساس اين سه محور تفسير شود. ديگر مفسران نيز 
به همين صورت يک طرح ديگری دارند که بر اساس نيازهای 

انسان به تفسير قرآن می پردازد.
به ويژه  ايراد می گيرد و  عالمه مصباح يزدی بر هر دو طرح 
طرحی که انسان را محور قرار می دهد. به دليل اينکه اين يک 
با تفکر غربی، خود را  نوع اومانيسم است و به نوعی داريم 
پيوند می زنيم که زيرساخت ليبراليزم غرب نيز از اينجا شروع 
می شود که به جای محوريت خدا، انسان را محور قرار داده اند 
که می شود ريشه انحرافات ديگر که استاد در جاهای ديگر اين 
را بحث کرده اند. نظر ايشان روی اهلل باوری متمرکز است. ما دائما 
می خواهيم جبر و اختيار را در کالم يا فلسفه حل کنيم، ؛ اما ايشان 
براساس آيات قرآن جبر و اختيار را تبيين می کند. رابطه خدا با 
عالم خلق و يا به تعبير استاد افعال خداوند در جهان ماده نيز يک 
پارادوکس سنگينی را ايجاد می کند که از قديم اين بحث مطرح 
بوده است و ايشان در جلد اول مبانی نظری قرآن، اين بحث را 

براساس آيات قرآن طرح کرده اند.
منبع متن:  مصاحبه انصاف نیوز با آقای سروش در تاریخ 9 

مهرماه 1400.
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انسان  که  معتقدند  العطاس  هم  و  يزدی  مصباح  آيت  اهلل  هم 
موجودی دوبعدی و دوساحتی متشکل از جسم و روح است 
و هم آنچه هويت اصلی انسان را تشکيل می دهد روح اوست. 
همچنين مشابهت ديگر ديدگاه اين دو متفکر در اقدام سازمانی و 
تشکيالتی برای توليد علوم انسانی اسالمی است. خيلی از افرادی 
که وارد اين عرصه شدند، ورودشان فردی بوده است و نيز در حد 
نظريه پردازی و ارائه مباحث نظری است ولی برخی انديشمندان 
از جمله اسماعيل راجا فاروقس يا سيدمنيرالدين حسينی عالوه 
بر آرای فردی، کارهای تشکيالتی و سازمانی هم کرده اند و از 
مشابهات آيت اهلل مصباح  يزدی و العطاس هم همين مورد است.
يکی از کارهای مهم العطاس، تأسيس مؤسسه بين المللی انديشه 
و تمدن اسالمی يا ايستاك است که در سال 1991 آن را تأسيس 

کرد و دوره های اسالمی ويژه ای را راه اندازی و دانشجويانی را 
از کشورهای مختلف جذب کرد و آيت اهلل مصباح هم ابتدا با 
تأسيس بنياد باقرالعلوم و بعد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمينی)ره( در سال 1374 در اين مسير گام برداشت و همان 

کاری را که العطاس در مالزی کرد، ايشان در ايران انجام داد.
ويژگی مشترك ديگر اين است که هر دو انديشمند معتقدند که 
ما برای توليد علوم انسانی اسالمی، نيازمند کسانی هستيم که 
عالوه بر تسلط علوم انسانی رايج، در علوم اسالمی هم تبحر 
داشته باشند و تحصيل کرده باشند؛ العطاس معتقد است که از 
منظر اسالمی، علم را بايد به دو دسته فرض عين و فرض کفايت 
تقسيم کنيم؛ علوم فرض عين، علومی هستند که آموختن آن بر 
هر مسلمانی و هر کسی که می خواهد در توليد علوم انسانی 

محمدمهدی نادری  
 |  استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

سخنرانی

بررسی آرای آیت اهّلل مصباح یزدی و
پروفسور العطاس 



د 
رص

ش 
زار

 ی گ
م

ج
 پن

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



95

اسالمی نقش داشته باشد واجب است. وی اين علوم را شامل 
قرآن و سنت و سيره پيامبر اسالم)ص( و همچنين حديث و 

کالم می داند.
آيت اهلل مصباح به صراحت مطالب را مکتوب نکرده است، ولی 
در عمل اين رويه را داشت و شاهد آن شرايط ورود افراد به 
مؤسسه آموزشی امام خمينی و سرفصلها و محتواهايی است 
طالب  فقط  مؤسسه،  آئين نامه  براساس  می شود.  تدريس  که 
علوم دينی می توانند وارد آن شوند، يعنی بسياری از علومی 
را که العطاس برشمرده است در حوزه می خوانند و بعد وارد 
اين مؤسسه می شوند و در مؤسسه هم در مقاطع مختلف در 
رشته های علوم انسانی به تحصيل می پردازند. کسانی در مؤسسه 
تحصيل می کنند که از دو بال برخوردارند؛ يکی بال علوم اسالمی 
و ديگری علوم انسانی و با تسلط بر اين دو درصدد توليد علوم 

انسانی اسالمی هستند.
اولين تفاوت در تعريف علم و علم دينی است؛ العطاس و آيت اهلل 
مصباح تعريف مختلفی از علم و دين دارند و عالمه مصباح به 
صورت مفصل وارد اين بحث شده و نظر مختار خود را بيان 
کرده است، ولی در آثار العطاس چنين چيزی نيست. العطاس در 
تعريف علم گفته است که علم عبارت از شناخت موقعيت های 
واقعی اشياء در نظم آفرينش است، به گونه ای که به شناخت 
جايگاه واقعی خدا در نظم هستی بينجامد و مراد او از جايگاه 

اشياء و پديده ها همان است که قرآن ترسيم کرده است.
العطاس بين مفهوم علم و مفهوم عدالت رابطه و مالزمه برقرار 
کرده و آورده که چون عدالت قرار دادن هر چيزی در جای خود 
است، عدالت و دادگری در مورد شناخت هم بايد رعايت شود 
و معرفت بايد در سر جای خود باشد و چون او علم را با اين 
مالحظات تعريف کرده است، در مورد صدق و کذب گزاره ها 
هم ديدگاه متفاوتی دارد. در نتيجه چون فراورده های علوم رايج 
با فرض مطابقت با واقع در بستر الهی شکل نگرفته، از جايگاه 
درست و شايسته ای به آنها توجه نشده است. بنابراين علم و 
معرفت صادق نيستند؛ ولی عالمه مصباح ضمن ذکر مهمترين 
تعاريف، تعريف مختار خود از علم را اين طور بيان کرده است: 
علم عبارت از مجموعه مسائل تشکيل شده از موضوع و محمول 
و  واحدند  موضوع  يک  زيرمجموعه  آن  موضوعات  و  است 

پاسخی را برای اثبات و نفی می طلبد.
در آثار العطاس تعريف خاصی از اسالم و دين ارائه نشده است، 
به جز اينکه ايشان اسالم را جامع و دربرگيرنده همه ابعاد زندگی 
انسان می دانند، ولی آيت اهلل مصباح در تعريف دين آورده است 
که دين مجموعه باورها و ارزش ها و احکام است که راه رسيدن 
به سعادت ابدی را به انسان نشان می دهد؛ اين دو متفکر در 

تعريف علوم انسانی اسالمی هم تفاوت نظر دارند.
البته العطاس تعريف معينی را از علم دينی ارائه نکرده ولی عالمه 
مصباح در تعريف آن آورده است که علم اسالمی علمی است که 

افزون بر داشتن مسائل مشترك با اسالم، مبانی، اهداف و منابع آن 
هم با اسالم مشترك باشد. لذا علمی مانند رياضيات چون مسئله 
مشترکی با دين ندارد از علم دينی خارج است. البته ممکن است 
بخشی از يک علم اسالمی و بخش ديگر آن اسالمی نباشد. از 
ديدگاه او، علومی مانند مديريت رابط ميان جهان بينی اسالمی و 

نظام ارزشی اسالم با علوم انسانی است.
تفاوت ديگر اين دو متفکر معيار صدق و کذب و اعتبار گزاره هاست؛ 
معيار  مباحث معرفت شناسی،  کليدی در  از پرسش های  يکی 
صدق و کذب گزاره هاست. از نظر العطاس، هماهنگی با نظام 
قرآنی و وحيانی تأثير مستقيمی در صدق و کذب يک گزاره 
معرفتی دارد و نيل به علوم انسانی اسالمی از اين مسير محقق 
می شود. او معتقد است که در علوم انسانی اسالمی، اعتبار تطابق 
با قرآن کريم معيار است، يعنی اگر معرفتی حاصل شد، سنجش 
صدق و کذب آن در پی تطابق با قرآن ممکن می شود. او وحی 

را منبع اصلی علم و معرفت می داند.
اگر جمله ای امر واقعی باشد، صرف واقعيت آن را به حقيقت 
تبديل نمی کند. حقيقت صرفاً انطباق با امور واقعی نيست، زيرا 
ممکن است آن را انسان ها ايجاد کرده باشند، ولی عالمه معيار 
صدق و کذب بودن قضايا را مطابقت با واقع می داند و اگر با 
واقع مطابقت نداشته باشد، کذب است. البته مراد ايشان از تطابق 
با واقع، تطابق با محسوسات نيست. يکی از اختالفات ديگر، 
جايگاه ابزار و منبع شناخت است که العطاس شهود را باالترين 
ابزار معرفت می داند، آن هم شهودی که در عرفان و تصوف 
مطرح است، ولی آيت اهلل مصباح شهود را يکی از راه های رسيدن 
به حقيقت می داند و قائل به روش های عقلی، تجربی و وحيانی 

و ... هم هست.
تمايز ديگر در بحث هستی شناسی و تأثير آن در علوم انسانی 
اسالمی است؛ العطاس بحث را از وجودشناسی شروع کرده که 
به شدت متأثر از قرآن است و هستی شناسی او هم قرآنی است 
نه عقالنی، در حالی که هستی شناسی آيت اهلل مصباح مبتنی بر 
عقالنيت است. تمايز ديگر اين دو بزرگوار هم رابطه زبان و 
اسالمی کردن علوم انسانی است، زيرا العطاس تأکيد می کند که 
اگر بخواهيم علوم انسانی اسالمی داشته باشيم، اول بايد زبان 
را اسالمی کنيم ولی عالمه مصباح قائل به اين مطلب نيستند. 
همچنين العطاس دستيابی به دانش را منوط به تفسير و تأويل 
کرده است، در حالی که آيت اهلل مصباح اينطور نيست. ديدگاه 

العطاس در بحث علم دينی شبيه آيت اهلل جوادی آملی  است.
منبع متن:  نشست علمی »مقایسه دیدگاه های آیت اهلل مصباح 
یزدی و پروفسور محمد نقیب العطاس در زمینه علوم انسانی 
اسالمی«، 19مهرماه 1400، پیاده شده توسط خبرگزاری ایکنا.
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ا از نکاتی که در مورد آيت اهلل مصباح بايد مورد تمرکز قرار گيرد، 
اين است که ايشان در تبيين مفاهيم فلسفی، فوق العاده بود و 
محل نزاع را به خوبی تقرير می کرد. در حل برخی از ابه؛ امات 

معنايی و اشتراکات لفظی که در ميان بود نيز فوق العاده مهارت 
داشت و جز آيت اهلل جوادی آملی و شهيد مطهری، استاد ديگری 
را نمی شناسم که در حوزه فلسفه، چنين توانايی داشته باشد. اين 

ی     سید محسن م�ی
 |  رئیس دف�ت تهران جامعه المصطفی العالمیه

سخنرانی

 فلسفه اخالق از دیدگاه عالمه مصباح یزدی
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روحيه، يادآور جايگاه آيت اهلل خويی در فقه و اصول است که 
نوع تبيين ايشان نيز کم نظير بود. اين خيلی در مباحث فلسفی 
مهم است و به خاطر دارم زمانی که فلسفه را شروع کرده بودم، 
بسياری از ابه؛ امات وجود داشت که به رغم بحث با استاد به 
جايی نمی رسيد؛ اما مراجعه به استاد مطهری، آيت اهلل مصباح و 
آيت اهلل جوادی آملی به کلی چارچوب بحث را متفاوت می کرد.

نکته ديگر، به خصوص در مورد عالقه نهايی ايشان، ايجاد کالم 
مطلوبی است که دارند و فوق العاده مطالب را به صورت رسا برای 
مخاطب به جا گذاشته که يادآور ابن سينا در اشارات و تنبيهات 
است که متن فوق العاده روان؛ اما از حيث معنايی بی اشکال را دارد 

و ايجاز در عين وفای به مقصود، بسيار مهم است.
مانند  فلسفه  استوانه های  نقد  در  ايشان  شجاعت  ديگر،  نکته 
ابن عربی است که به راحتی با امثال او و مالصدرا وارد بحث 
می شود و به چالش می کشد و نکات بديع را مطرح می کند. 
همچنين فارغ از اينکه اساتيد ايشان قبول کنند يا خير، مطلب، 
مطلب قوی بوده و جای چالش وجود داشته است و اين را به 
خيلی ها آموزش دادند که نبايد در مقابل عظمت ها تسليم شد. 
نکته چهارمی که در ايشان سراغ دارم، تواضع علمی ايشان است. 
از حيث سنی، هم سن شهيد آيت اهلل صدر بودند؛ اما می دانيم 
که از حيث فلسفی، خيلی بر شهيد صدر برتری داشتند. شهيد 
صدر نبوغ جدی داشت و از اين حيث مزيت داشت، ؛ اما کتاب 
»فلسفتنا« که ايشان نوشته بود از سوی آيت اهلل مصباح تدريس 
شد و آن زمان، اوج نظريه پردازی فلسفی ايشان بود که وارد 
بحث می شود و کتاب »فلسفتنا« را تدريس می کند. به قدری 
نسبت به شهيد صدر با تواضع صحبت می کند که اگر کسی 
نداند، تصور می کند يک مقرر معمولی دارد متن استاد بزرگی را 

تدريس می کند.
عين اين قضيه در گفت و گوهای ايشان نيز بود و در سفری که 
ايشان به اندونزی داشتند که بنده نيز در آنجا بودم، خدمت ايشان 
بوديم و مطرح کرديم وقتی در ايران اين مطالب از روی تواضع 
گفته شود، حمل بر تواضع هم خواهد شد، ؛ اما در اينجا اگر 
کسی بگويد نمی دانم، يعنی نمی داند و گفتيم در گفتار اين عبارت 
ابراز نشود. به خاطرم هست که در دانشگاه ملی اندوزی بحثی 
را شروع کردند و در دومين فراز بحث، همان حرف بود که 
تواضع خود را ابراز کردند، ؛ اما به لطف خداوند بحث مهمی 
را در مورد نقد پوزيتيويسسم مطرح کردند که اساتيد نيز بسيار 
عالقه مند شدند و برخی ها ابراز کردند که تاکنون چنين نقدهايی 
را نسبت به فلسفه غرب نديده بوديم و در آن زمان ايام سونامی 
هم بود و مسيحيت نيز فعال بود و بحث هايی در مورد شرور 
مطرح بود. همچنين يک جلسه نيز در کالج ما داشتند و پيشنهاد 
شد بحث شرور را مطرح کنند که بحثی موجز، ؛ اما عميق را 
در مورد حکمت الهی و رابطه آن با شرور مطرح کردند. در 
نشست ديگری که ايشان حضور داشتند، يکی از سادات در 

مجلس حاضر بود و استاد مصباح به راحتی خم شدند و سعی 
کردند دست آن آقا را که ببوسند و البته که آن آقا نيز متوجه شد 

و مانع شد.
در مباحث فلسفه اخالق چند سوال و مطلب داريم؛ يکی از 
سواالت در مورد مفاهيمی است که در فلسفه اخالق مطرح 
می شود. مفاهيمی مانند بايد و نبايد و يا بحث های ملکيت و 
اين مفاهيم بسيار چالش برانگيز است و اين بحث مطرح می شود 
و دامنه آن به اين سوال کشيده می شود که ما اين مفاهيم از 
اين دست را چطور می بينيم؟ آيا ريشه در واقعيت دارد يا خير؟ 

چطور می توان از هست ها، بايدها را توليد کرد و بيرون کشيد.
برخی ها منکر نسبت اخذ بايدها از هست ها شده اند و می گويند 
الزام است. در اين بحث، مسائل  هست، هست است و بايد 
مختلفی طرح شده و استاد جوادی و سبحانی در ميان متفکران 
داخلی ما، بحث ها را جلو برده اند، ؛ اما ديدگاه بديعی که آيت اهلل 
مصباح مطرح کرده اند، اين است که ايشان سعی می کنند اين 
مفاهيم اعتباری اخالقی را به مفاهيم فلسفی نفس االمری برگردانند. 
در معقوالت فلسفی، يا مفاهيم ماهوی و يا معقوالت اولی است؛ 
مانند سفيدی و سياهی و يا معقوالت ثانيه فلسفی مانند وجوب 
امکان وحدت و کثرت است که در امور عامه مطرح می شود که 
بحث عليت در آنجا جزو مفاهيم معقوالت ثانيه فلسفی می شود 
و مثاًل اگر دارويی بيماری را درمان می کند، از اين تأثيرگذاری 

خارجی، عليت و معلوليت را اخذ می کنيم.
سومين مفهوم نيز معقوالت ثانيه منطقی هستند؛ مانند نوعيت و 
جنسيت که موطن اينها ذهن است، ؛ اما مفاهيم اخالقی، اعتباری 
هستند. اعتباری نيز نه به معنای اينکه در مقابل اصالت وجود 
باشد، بلکه ايشان تفهيم خوبی بين مفاهيم اعتباری دارند و مراد 
خود را به خوبی روشن می کنند و می گويند مفاهيم حقوقی و 
اخالقی که مفاهيم ارزشی است، کاری می کنيم که بازگشت به 
معقوالت ثانيه فلسفی پيدا کند و اينطور نيست که اينها روی هوا 
باشند و اين سبب می شود بايدها و نبايدهای اخالقی که مربوط 
به حقوق اساسی بشری می شود را دارای منشأ خارجی کنند و 
از اعتبار محض بيرون بکشند. اين کار را در آثار عالمه طباطبايی 
هم نديديم، همچنان که در آثار ديگران نيز نديديم و آنها نيز 
نظرياتشان يک مزيت هايی دارد و می شود مقايسه کرد، ؛ اما اين 
ويژگی استاد است که چنين کاری کردند و ربط بين هست و بايد 
را روشن می کنند. بنابراين، رابطه منطقی بين هست و بايد، حل 
می شود. من هستم، آن هدف نيز که قرار است به آن برسم در 
نظر می گيرم و در نسبت به رسيدن به آن هدف، الز؛ اماتی هست 

که بايدهای اساسی اخالقی است.
منبع متن: همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع 
عالی علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری 

ایکنا.
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و  بود  اخالق  مقوله  مصباح،  آيت اهلل  مهم  پروژه های  از  يکی 
تالش های گسترده ای نيز انجام دادند. فعاليت های ايشان در حوزه 
اخالق از جمله نوآوری ها در فلسفه اخالق، شکل دهی به دانش 
فلسفه اخالق در ايران، اخالق در قرآن، اسالمی سازی اخالق، 
نجات اخالق اسالمی و قرآنی و روايی از چنبره مبانی نظری 
و انسان شناسی ارسطويی و عرضه اخالق اسالمی با تکيه بر 
بنيان های معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی اسالمی 

از ابتکارات ايشان است.

ايشان تدوين مکتب اخالقی اسالم را داشتند که چهار سال روی 
آن کار کردند و در گام اول، 15 جلد، از سال 1397 شروع به 
تدوين شد که خيلی اميد داشتيم با حضور ايشان جلو برويم که 
خدا اين توفيق را از  ما گرفت. سال آينده می توانيم اين اثر را که 
15 جلد تحت عنوان مکتب اخالقی اسالم و کاری بسيار جدی 
بود، منتشر کنيم. در اين جلسه، بنده شاخصه ها و ويژگی های 
نظريه اخالقی ايشان را تبيين می کنم. يکی از آنها گستره علم 
اخالق است. از نگاه اخالق پژوهان پيشين، اخالق ناظر به ملکات 

یفی  ن �ش احمدحس�ی
 | �پرست موسسه پژوه�ش حکمت و فلسفه ایران

سخنرانی

اخالق از منظر عالمه مصباح یزدی
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و صفات راسخ در نفس است و گستره علم اخالق مربوط به 
صفات و ملکات درونی است؛ اما ايشان دايره اخالق را توسعه 
داد و افزون بر صفات نفسانی، افعال اختياری را نيز زيرمجموعه 
اخالقيات آورد و اين شايد اولين بار بود که چنين نگاه وسيعی 
مطرح شد. اين نگاه، مسائل جديدی را پديد آورد، مانند رابطه 
فقه و اخالق که قباًل در نگاه قدما اين مسئله معنا نداشت و تمايز 
اينها معلوم بود. اخالق و حقوق براساس مدل فکری ايشان پديد 

آمد و ده ها پايان نامه نيز پيرو طرح اين مسئله نوشته شده است.
در  عظيم  تحول  يک  موجب  نگاه  اين  اينکه،  ديگر  نکته 
پژوهش های اخالقی در چهار دهه اخير شد و دايره اخالق بسيار 
وسيع و گسترده شد. همچنين حوزه اخالق حرفه ای، سازمانی 
و کاربردی وسيع شد و در روزهای پايانی عمرشان نيز اخالق 
نفسانی  ملکات  بحث  اين  شد.  مطرح  تراريخته  محصوالت 
نيست، بلکه بر اساس مدل فکری ايشان اينها معقول می شد و 

بايد آن را بر اساس بنيان های فکر اسالمی تبيين می کرد.
نکته ديگر در حوزه فکر و نظريه فکری ايشان، 

گستره رذائل و فضائل اخالقی است. با توجه 
به نگاه استاد به اين حيطه و با توجه به 
نگاهی که به ساحت های وجودی انسان 
بينش، گرايش  دارد، ساحت های سه گانه 
و کنش را مطرح می کند. در کتاب فلسفه 
مانور  آن  اسالم روی  تربيت در  تعليم و 
داده اند و با در نظر گرفتن ارزش های مثبت 
و منفی، می توان گفت از نگاه ايشان گستره 

فضائل و رذائل اخالقی يک گستره عظيم و 
وسيعی می شود که همه حوزه های زيست انسانی 

را شامل می شود و يک قالب و ساختار بی سابقه ای برای اخالق 
اسالمی عرضه شده است که در تراث اخالقی ما اين را نمی بينيد. 
رابطه فرد با خود، خدا، جامعه و محيط زيست، سه ساحت 
کنش، بينش و گرايش و دو حوزه فضيلت و رذيلت مطرح است. 
يعنی فضائل بينشی، ناظر به ارتباط با خدا، رذائل بينشی ناظر با 
ارتباط با خدا، و فضائل و رذائل کنشی و گرايشی ناظر به ارتباط 
با خداوند مطرح است که اين رويه در مورد ارتباط های ديگر 
نيز وجود دارد. اخالق بينش، گرايش و کنش در همه سطوح در 

انديشه ايشان وجود دارد.
نکته ديگر، واقع گرايی اخالقی در تفکر ايشان است. نظام اخالقی 
اسالم، در تفکر ايشان واقع گرا است و گزاره های اخالقی را از 
سنخ گزاره های رياضی و فلسفی می داند و مبتنی بر واقعيت های 
عينی تلقی می کند. همچنين تفاوت گزاره های اخالقی با ساير 
گزاره ها در قيود خاصی است که به حکم اخالقی زده می شود و 
جمالت و ارزش های اخالقی در تفکر آيت اهلل مصباح، قابليت 
اتصاف به صدق و کذب را دارند. ارزش های اخالقی، بيانگر 
رابطه علی و معلولی ميان صفت و فعل اختياری از يک طرف 

و کمال مطلوب در تفکر ايشان وجود دارد. ديگر ويژگی مکتب 
اخالقی ايشان، استنتاج اخالقی و معقوليت آن است. برخالف 
سنخ  از  را  اخالقی  گزاره های  که  مسلمان  فالسفه  از  پاره ای 
قضايای مشهور می دانند و برای برهان، جايی قائل نيستند و 
برخالف برخی از انديشمندان معاصر مانند عالمه طباطبايی که 
گزاره های اخالقی را اعتباريات می دانند، ايشان معتقد است رابطه 
توليدی ميان اخالقيات و واقعيات وجود دارد و می تواند مقدمه 
و يا نتيجه برهان باشد و لذا از سنخ قضايای برهانی هستند و 
چون واقع نما محسوب می شوند، می توانيم آنها را از واقعيت های 
خارجی استخراج کنيم و در حقيقت، رابطه توليدی ميان واقعيت 

و ارزش قرار دارد.
ويژگی ديگر، غايت گرايی آخرت محور است. اخالق اسالمی از 
نگاه ايشان، اخالقی است که نگاه اصلی آن به ابديت انسان و 
زندگی جاودانه او است؛ يعنی انسان را به عنوان موجودی می بيند 
که وابسته به مبدأ و خداوند است و هيچ استقاللی از خود ندارد 
و از طرفی حياتی جاودانه دارد و به اعتقاد ايشان، اسالم 
متناسب با نگاهی که دارد، برای انسان سعادت 
جاودانه مطرح کرده است. اخالق اجتماعی 
و  است  آخرت محور  غايت گرايی  ايشان، 
را  ارزش خود  نيز  اخالق محيط زيست 
در غايت گرايی آخرت محور نشان می دهد. 
در نظام اخالقی اسالم، رابطه انسان با مبدأ 
و معاد، مورد توجه است و به همين دليل، 
نهايی،  مطلوب  و  سعادت  و  فالح  مصداق 
در  اسالمی  اخالق  و  است  اخروی  سعادت 

تک تک ملکات، اين جهت و مسير را جلو می برد.
ششمين ويژگی، نظريه اخالقی ايشان با عنوان وحدت ارزش 
ذاتی است. ايشان يک ارزش ذاتی و غايی را قبول دارد و آن 
هم قرب الهی است و بقيه مسائل، اعم از صفات اکتسابی و 
يا افعال اختياری ارزششان غيری و ابزاری است و بر اساس 
نسبتی که با قرب الهی دارند، تعيين می شوند و بر اساس اخالق 
ارسطويی يا مسيحی نيست و ايشان يک نوع وحدت گرايی غايی 
را قائل است و نه کثرت گرايی در غايت را و ديگر ويژگی مکتب 
اخالقی ايشان، ايمان به عنوان حد نصاب ارزش است. ايشان 
حد نصاب ارزش را که ترسيم می کند، می گويد حد نصاب ايمان 
است و اگر فردی بهترين شجاعت را منهای ايمان به خدا و روز 
قيامت داشته باشد، از نظر اخالق اسالمی، حسن اخالقی ندارد. 
البته که حسن فعلی دارد؛ اما حسن اخالقی ندارد که اعم از حسن 

فعلی و فاعلی است.
منبع متن: همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع 
عالی علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری 

ایکنا.

ایشان،  نگاه  از  اسالمی  اخالق   
آن  اصلی  نگاه  که  است  اخالقی 

جاودانه  زندگی  و  انسان  ابدیت  به 
عنوان  به  را  انسان  یعنی  است؛  او 
موجودی می بیند که وابسته به مبدأ 

و خداوند است و هیچ استقاللی از 
خود ندارد .
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شاگردان، اصحاب و تربيت شدگان فکری امام خمينی)ره( و 
عالمه طباطبايی از نظر اخالقی، انسان های اصيل و ريشه داری 
هستند و آيت اهلل مصباح يزدی)ره( نيز از نظر اخالقی انسانی 
وارسته بود، امروز نگران هستيم که انسان های مجتهد واقعی 
و اهل فکر و تأمل که از خودسازی برخوردار بودند و سال ها 
امر اخالق را جدی گرفتند و خداترس بودند، بروند و جای 
آن ها را انسان هايی پُر کنند که نه اصالت علمی و نه اصالت 
اخالقی دارند و وقتی وارد صحنه قدرت شوند به صورت 
يک بازيگر عمل کنند و نقش آفرينی داشته باشند. آيت اهلل 
مصباح يزدی)ره( عمر خويش را در تحقيق و تدريس صرف 
و  منابع  تدريس  و  شاگردان  تربيت  در  بزرگی  حق  و  کرد 
متون مختلف عقلی و قرآنی داشت که برای ايشان از درگاه 

خداوند طلب رحمت و مغرفت و علو درجات دارم.
به حدود 50 سال  يزدی)ره(  مصباح  با عالمه  بنده  آشنايی 
قبل و پيش از اين که حتی طلبه شوم برمی گردد. در دوران 
و  کردم  می  زندگی  تهران  در  پدری  منزل  در  که  نوجوانی 
منطقه   در  يزدی  گيوه چی  خانواده  با  رفتم،  می  مدرسه  به 
اين خانواده هم درس  با فرزندان  نارمک تهران آشنا شدم، 
و هم کالس بودم و بعدها متوجه شدم آقای گيوه چی پدر 
عالمه مصباح يزدی بودند. همچنين در آن ايام با برادر عالمه 
مصباح که در يک خانه با پدر زندگی می کرد، ارتباط داشتم، 
به واقع خانواده آيت اهلل مصباح متدين، اصيل و مقيد بودند. 
بعد از اينکه به حوزه آمدم اين آشنايی و شناخت از شخص 
عالمه مصباح يزدی بيشتر شد و در مراحلی هم از برخی از 

محمد سروش محالتی   
 |  فقیه و پژوهشگر حوزه دین و فلسفه

سخنرانی

امتیازات فکری آیت اهّلل مصباح یزدی
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مباحث علمی ايشان استفاده کردم مانند بحث نهايه الحکمه و 
برهان شفا که ايشان در حدود سال 59 تدريس می فرمودند.

فعاليت های آيت اهلل مصباح يزدی)ره( در دو بخش  عمر و 
علمی  فعاليت های  اول  بخش  که  شد  صرف  تفکيک  قابِل 
ايشان  سياسی  موضع گيری های  و  فعاليت ها  دوم  بخش  و 
از  اطالع  نکاتی که  از  برخی  اول  به بخش  نسبت  بود. من 
بخش  وارد  و  می شوم  متذکر  را  است  سودمند  و  مفيد  آن 
دوم نمی شود. فعاليت های علمی و تحقيقی مرحوم مصباح 
يزدی)ره( عمدتًا در دو حوزه فلسفه و علوم قرآنی است و 
و  طباطبايی)ره(  عالمه  تاثير  تحت  بخش  دو  هر  در  ايشان 
عالمه  شاگردان  ميان  در  ولی  هستند،  عالمه  علمی  مشرب 
طباطبايی)ره( که در تفسير و فلسفه رشد و بالندگی داشتند، 
مرحوم آيت اهلل مصباح يزدی دارای امتيازاتی است که چند 
امتياز را در مواجهه با اين شخصيت علمی بايد مدنظر داشت. 
انسجام  يک  از  مصباح  آقای  که  است  اين  اول  مهم  امتياز 
در  داشت.  سيستماتيک  تفکر  يک  و  بود  برخوردار  فکری 
فکر و ذهن او مسائل و نظريات مختلف آميختگی نداشت و 
مشوش نبود و به همين دليل در مباحثی که در زمينه نظريه 
حقوقی، سياسی و اخالقی اسالم مطرح می کرد، می توانست 
را  ادله  و  طرح  را  مبانی  و  اصول  بيان،  را  روشنی  نظرات 
مطرح و نتايج آن را بيان کند. همين تفکر منظم، منسجم و 
فکر سيستمی موجب می شد، مباحث فلسفی را نيز با همين 
بعد  سال های  در  که  هم  قرآن  معارف  و  کند  مطرح  امتياز 
دانشگاه  اساتيد  از  عده ای  برای  اسالمی  انقالب  پيروزی  از 
مطرح می کردند از يک انسجام فکری برخوردار و منظومه ای 
به هم پيوسته باشد که انسان بين اجزای مختلف تفکر ايشان 
می بيند؛ اين نوع از انسجام در تفکرات رايج حوزوی کمتر 

ديده می شود و اين امتياز مهمی برای ايشان بود.
ايشان  شخصيت  و  علمی  فعاليت های  در  که  دومی  امتياز 
و  دقت نظر  از  مصباح)ره(  آيت اهلل  که  بود  اين  می ديدم، 
نکته سنجی بسيار بااليی برخوردار بود. فراوان هستند افرادی 
که در حوزه، فلسفه خوانده اند و فلسفه تدريس می کنند؛ اما 
بسياری از آن ها معلمان و مدرسان خوبی هستند و کتب را 
به خوبی تبيين می کنند؛ اما از قدرت نقادی برخوردار نيستند 
در حالی که آيت اهلل مصباح)ره( فردی دقيق النظر و برخوردار 
از قدرت نقادی بود. حاشيه ای که ايشان در هنگام تدريس 
درگذشت  با  شد  مقارن  اتفاقًا  و  کردند  تاليف  نهايه الحکمه 
ايشان  فلسفی  نقادی های  از  نمونه ای  طباطبايی)ره(،  عالمه 
است. ايشان در فلسفه برخالف بسياری از اقران خود، اهل 
تقليد نبود و علوم عقلی را صرفًا تقرير و بازگو نمی کرد؛ اين 
هم يک امتياز است که در همه کسی يافت نمی شود. ؛ اما 
نکته سوم اين بود که ايشان حساسيت بسيار بااليی نسبت به 
ورود عناصر فرهنگی بيگانه به حوزه انديشه اسالمی داشت 

و سعی و تالش وافری می کرد برای اينکه انديشه اسالمی از 
همان سرچشمه های اصلی خود گرفته شود نه از شاخه هايی 
و  اختالف  موجب  و  شده  افزوده  جريان  اين  به  بعدها  که 
التقاط شده است. به نظرم نفس اين حساسيت برای يک عالم 
تفکر  اصالت  که  است  مبارکی  بسيار  امر  متفکر،  و  اسالمی 
اسالمی بايد حفظ شود و يک عالم و محقق مراقبت کند که 
انديشه های بيگانه چگونه وارد اين متن می شود و آرام آرام 

نوعی از تأثيرپذيری را در متن ايجاد می کند.
خصوصيت چهارم اينکه نوعی از اعتدال در مباحث عقلی، 
استداللی و کالمی در نظرات و مباحث ايشان ديده می شد؛ 
با  ولو  را  خاص  معنای  به  کالمی  مباحث  مصباح  عالمه 
مشرب فلسفی، دنبال می کردند. افراط گراهايی که در مباحث 
کالمی در زمان ما شايع و رايج است، کمتر در آثار ايشان 
ديده می شد يا اصاًل ديده نمی شود. در بحث امامت، شفاعت، 
تند،  نظرات  و  آراء  خودمان  زمان  در  ما  وحی،  و  نبوت 
افراطی و غير مدلل فراوان می بينيم در حالی که آثار آيت اهلل 
مصباح)ره( به تصديق اهل نظر آثاری مستحکم، متين و قابل 
استفاده است. در آثار معاصران در مباحث اعتقادی و کالمی 
مباحث ذوقی همچون استناد به اشعار و کلمات عرفا فراوان 
است و بسيار به رويا و خواب استناد می شود در حالی که 
عالمه مصباح در متون اعتقادی، کالمی و استداللی اصاًل از 

اين شيوه استفاده نمی کردند.
ايشان در اين مسائل صرفًا اتکا به استدالل و برهان دارند، 
از آن است  نقلی می کنند پس  استناد به شواهد  حتی وقتی 
که مقتضای برهان را تبيين کرده باشند البته استناد ايشان به 
روايات در مباحث اعتقادی بسيار محتاطانه است و بر خالف 
روشی که هم اينک رايج است که در هر مسأله اعتقادی و 
دقيقی  بررسی  اينکه  بدون  استناد می شود  روايتی  به  فکری 
ايشان  آثار  در  مطلقًا  باشد،  گرفته  صورت  روايت  درباره 
و  روش  استدالل،  ندارد.  وجود  شيوه هايی  و  روش  چنين 
شيوه ايشان در مسائل اعتقادی بسيار محکم و استوار است 
از  بخشی  و  داشتند  زيادی  انس  روايات  با  ايشان  اينکه  با 
تصحيح  ايشان  را  مجلسی  عالمه  مرحوم  بحار االنوار  کتاب 
کردند، ولی در عين حال حد هر يک از اين علوم را رعايت 
می کردند. به خاطر دارم در همان دهه اول که ايشان بحث 
واليت فقيه را دنبال می کردند، آنجا هم متذکر شدند که اگر 
کنيم،  اثبات  روايات  براساس  را  بحث واليت فقيه  بخواهيم 
حتی بر اساس رواياتی که از نظر سند و داللت تام و تمام 
باشد و مناقشه ای در آن نتوان داشت، اثبات مطلب با دشواری 
مواجه خواهد بود. به هر حال روش ايشان مبتنی بر عقل در 
مباحث اعتقادی بود و افراط در نقليات نداشتند و ذوقيات را 
در امور اعتقادی وارد نمی کردند و به وجوه غير معتبر استناد 
نمی کردند. به نظر بنده اين ها موارد امتيازات مهمی است که 
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در اين شخصيت علمی وجود داشت. ما امروز اين عالم و 
با  ايشان  اميدوارم خأل  از دست داديم و  متفکر برجسته را 
کسانی  و  پر شود  اين دست  از  ديگری  متفکران  و  عالمان 
علمی  مسير  اين  برخوردار هستند  امتيازات  اين گونه  از  که 

را طی کنند.
آيت اهلل مصباح يزدی)ره( از نظر اخالقی انسانی وارسته بود؛ 
ما در سال های اخير يکی پس از ديگری اصحاب و شاگردان 
امام خمينی)ره( را از دست داده و می دهيم و تقريبًا اين نسل 
از شاگردان امام رو به اتمام و انقراض هستند. شاگردان امام 
و عالمه طباطبايی)ره( مشارب مختلف فکری و گرايش های 
مختلف سياسی داشتند، برخی از آنان در امور سياسی وارد 
بودند و برخی اصاًل فعاليت سياسی نداشتند و آنهايی هم که 
فعاليت سياسی داشتند، گرايش هايشان متفاوت بود، ولی با 
صرف نظر از اين تفاوت ها که البته نقصی هم نيست، آنچه 
اهميت دارد اين است که يک نوعی از اصالت در ميان اين 
شاگردان و اصحاب و تربيت شدگان فکری امام وجود دارد 

ريشه داری  و  اصيل  انسان های  اخالقی،  نظر  از  که 
در  را  تأثيری  چنين  امام  تربيت  يعنی  هستند 

که  امروز  است.  داشته  آن ها  از  بسياری 
يافتنگان  تربيت  دادن  دست  از  حال  در 
بايد  هستيم،  خمينی)ره(  امام  اخالقی 
به خودمان برگرديم و ببينيم چرا حوزه 
در حالی که در حال از دست دادن اين 
سرمايه هاست، جايگزين اين سرمايه های 

اصيل، افرادی از اين جنس نيستند.
عضو  سال   30 از  بيش  مومن)ره(  آيت اهلل 

در  فکری  استقالل  از  او  بودند،  نگهبان  شورای 
حوزه برخوردار بود. او به چرب و شيرين دنيا و لذت های 
سال   40 زندگی  همان  او  زندگی  بود،  نشده  آلوده  دنيوی 
قبل بود. با اينکه در شورای نگهبان ارتباطات قوی داشت، 
برای  امکاناتی  و  موقعيتی  اينکه  برای  منصب  اين  از  اما  ؛ 
خود فراهم کند، استفاده نکرد. آيت اهلل مومن با ارتباطاتی که 
داشت می توانست بودجه ای را تدارك ببيند و آن را به حوزه 
بياورد و دفتری راه بيندازد، اصحابی اطراف او جمع شوند، 
تقسيم  عده ای  بين  را  پول  اين  و  کند  تأسيس  موسسه ای 
اهل  مومن  آيت اهلل  اما  ؛  بسازد،  پايگاهی  برای خود  و  کند 
اين حرف ها نبود. چند سال قبل وقتی ايشان از دنيا رفت، 
من يادداشتی نوشتم و آرزويی را مطرح کردم که ای کاش 
کسی که به جای آيت اهلل مومن يا آيت اهلل مومن ها در نظام 
امتيازات  اين  کنند،  پر  را  اين خألها  می خواهند  و  می آيند 
که  باشند  اين  فکر  به  اول  روز  از  اينکه  نه  باشند  داشته  را 
برای خودشان موقعيت و جايگاهی درست کنند. بنده به نوبه 
اين نسل، ارزش های  با درگذشت و فقدان  اينکه  از  خودم 

اصيل حوزوی و انقالبی و ارزش های اصيلی که امام)ره( و 
عالمه طباطبايی)ره( و بزرگان ديگر داشتند و منتقل کردند 
تضعيف  و  مخدوش  کردند،  تربيت  حوزه  در  شاگردانی  و 
شود و کسانی بيايند که اساسًا از اين جنس و سنخ نباشند. 
اصالت های علمی و اصالت های اخالقی نداشته باشند و تنها 
به مقصد  تا  کنند  ترويج  را  آنها  برخی گرايش های سياسی 
سياسی خودشان برسند، به شدت نگران هستم و آينده را از 

اين جهت روشن نمی بينم. 
 30 دهه  در  مصباح  عالمه  چون  بزرگواری  شخصيت های 
و 40 با علما و اساتيد بزرگی همچون امام خمينی)ره( در 
ارتباط بودند و همين دليل چنين تحول روحی در آنها ايجاد 
از  برخی  بود، همان تحولی که شهيد مطهری)ره( در  شده 
که  می کند  نقل  امام)ره(  اخالقی  جلسات  از  خودش  آثار 
اين  متأسفانه  امروز  می کردند.  دگرگون  را  انسان ها  چگونه 
شخصيت های معنوی و اخالقی و خداترس را يکی پس از 
ديگری از دست می دهيم، ما نگران اين نيستيم که برخی از 
نسبت  و  نمی پسنديديم  را  آنان  انديشه های  و  آراء 
و  فکری  اختالف  اين  داشتيم،  نقد  آنها  به 
نظر در حوزه اجتهاد و استنباط يک نقطه 
که  هستيم  آن  از  نگران  ما  است،  قوت 
اهل  و  واقعی  مجتهدان  که  انسان هايی 
فکر و تأمل هستند و از سوی ديگر از 
خودسازی برخوردار بودند و سالها امر 
اخالق را در زندگی خود جدی گرفتند 
و خداترس بودند، بروند و احيانًا جای 
آن  نه  که  کنند  پُر  انسان هايی  را  آنها 
اخالقی  اصالت  آن  نه  و  علمی  اصالت 
دارند و وقتی وارد صحنه قدرت می شوند به 
صورت يک بازيگر عمل کنند و نقش آفرينی داشته باشند. 
متفکر  و  عالم  يک  ايشان  نبود،  بازيگر  مصباح)ره(  آيت اهلل 
بود و البته همانند هر عالمی و متفکری آراء و نظراتش قابل 
بررسی و نقد است. بنده هم در سال های گذشته به تناسب 
مسائل مختلفی در اين زمينه نکاتی را مطرح کرده ام، به هر 
حال ايشان به لحاظ مشرب فلسفی در سنت فلسفی عالمه 
قرآنی هم همان سبک و  لحاظ مشرب  به  بود و  طباطبايی 
اجتماعی،  تفکر  سبک  لحاظ  به  اما  می داد؛  ادامه  را  روش 
تفکراتش متفاوت بود و بايد در اين باره بحث های جداگانه 
ای صورت گيرد. اميد است همه ما بتوانيم مسير صحيح و 
اصلی علم و اخالق را با تمام قوت بپماييم و حوزه ما در 

آينده هر چه غنی تر و بهتر پيش برود.
تلگرامی  کانال  در  بارگزاری شده  سخنرانی  متن:  منبع 
شخصی آقای محالتی، 16 دی ماه 1399، پیاده شده توسط 

هیات تحریریه نشریه دیده بان.

که  نیستیم  این  نگران  ما 
آنان  اندیشه های  آراء و  از  برخی 
آنها  به  نسبت  و  نمی پسندیدیم  را 
و  فکری  اختالف  این  داشتیم،  نقد 
استنباط  و  اجتهاد  حوزه  در  نظر 

یک نقطه قوت است.
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مرحوم آيت اهلل مصباح از معدود چهره های فاضل و انديشه ورز 
در حوزه علميه هستند که از يک استقالل رأی و يک استحکام 
و ثبات در ديدگاه های خود برخوردار بودهاست. ايشان آن فکر 
و انديشه های خود را در اين فراز و نشيب ها به هيچ وجه تغيير 
نداده اند و اين موضوع از خصيصه ای در ايشان نشأت می گيرد 
که به هيچ وجه پيروی محض از هيچ کسی نداشتند. يعنی حتی 
از استاد بزرگوار خود مرحوم عالمه طباطبايی هم ايشان به صرف 
اينکه استادشان هستند لزوماً پيروی نمی کنند و آن تعليقات ايشان 
بر کتاب نهايه الحکمه اين موضوع را به خوبی نشان می دهد 
که ايشان در آن کتاب در خيلی از مباحث فلسفی سواالت و 
نقدهايی نسبت به نظر استاد عالمه طباطبايی دارند. البته با تواضع 
اين بحث ها را مطرح می کنند و اين خودش يک ويژگی مهم 
می باشد و اصالت انديشيدن و استدالل در مباحثی که ايشان به 

آن رسيده اند خيلی برجسته است.

نکته دوم توجه ايشان به نيازهای عينی جامعه است که قبل از 
انقالب اين توجه و پرداختن به پرسش های نسل نو و تالش 
برای تأمين خوراك فکری مخاطبان به خصوص جوانان در مشی 
ايشان مشهود است. ايشان قبل از انقالب مؤسسه در راه حق را 
با همکاری چند تن ديگر از فضالی آن زمان حوزه علميه راه 
اندازی کردند که به نوبه خودش بسيار مؤثر بوده و بعد از پيروزی 
انقالب هم در مواجهه با ديدگاه های اساتيد مسلمان دانشگاهی 
ايشان حضور بسيار فعالی داشتند و به خصوص در دوره انقالب 
فرهنگی و تالشی که انجام شد برای اينکه بتوانند برنامه درسی 
و مشی محتوايی دانشگاه های ما به مبانی دينی و هويت فرهنگی 
خودمان نزديک تر شود نقش آقای مصباح خيلی برجسته بود و 
شايد از همان موقع تأسيس يک مؤسسه که بتواند اين کار را به 
خوبی انجام دهد در ذهن ايشان شکل گرفت تا اينکه در اوايل 
دهه هفتاد با حمايت رهبر معظم انقالب ايشان مؤسسه پژوهشی 

عیل ذوعلم 
 |   عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

سخنرانی

آیت اهّلل مصباح و نگاه اصیل به انقالب اسالمی
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و آموزشی امام خمينی را پايه گذاری کردند که نقش بسيار زيادی 
در تربيت يک نسل جديد حوزوی آشنا با مباحث جديد و متبحر 

در مباحث نازل به نيازهای امروز ما داشت.
ايشان از آن قالب بندی های سنتی به يک نوآوری و نوانديشی 
در اين زمينه ها پرداختند و نقش مهمی در عرصه دينی داشتند و 
همچنين نگاه جهانی به عرصه های علمی که هم در برنامه ريزی 
خود مؤسسه ايشان نيز مشهود است. اين برنامه ريزی ها عبارت 
بود از اعزام طلبه به بعضی از دانشگاه های خارج از کشور که 
اين طالب بتوانند آنجا در فضای فکری غرب انديشه های جديد 
غرب را بشناسند و بتوانند يک مواجهه علمی و عميق نه فقط 
يک نگاه ترجمه ای و از راه دور با اين انديشه ها داشته باشند و 
خود ايشان هم سفرهای علمی متعددی داشتند که در آن سفرها 
در مواجهه فکری با صاحبان انديشه در دانشگاه های بزرگ جهان 

حضور فعال داشتند و اثرگذار هم بودند.
در يک جمع بندی بايد گفت که ايشان سه نوع اثر پايدار از 
خودشان به جای گذاشته اند. يک اثر که مستقيماً محصول ذهن 
و انديشه و تفکر ايشان بوده و آن هم انديشه ها و آثار کتبی 
ايشان است که بعضاً اثر قلمی ايشان و پياده شده از سخنرانی های 
ايشان نسبت به مباحث و شبهات حوزه ها و واليت فقيه تا فلسفه 
اخالق بوده که اين بحث هم به عنوان نمونه کتاب فلسفه اخالق 
ايشان از معدود آثاری است که درباره فلسفه اخالق است و در 
دهه شصت منتشر گرديده و بسيار مؤثر بوده است. دو جلد 
کتاب آموزش فلسفه از ايشان به جای مانده که به سبک آموزشی 
نگارش شده و ده ها سال است اين کتاب يک متن آموزشی در 
عرصه فلسفه اسالمی، به خصوص برای دانشجويان و کسانی 
که در فضای حوزوی نيستند، است. مباحث اعتقادی و معارف 
قرآنی ايشان که يک درك عميق قرآنی به معارف و منابع وحيانی 
قرآن کريم است و بعد در فلسفه نيز مثل بحث فلسفه های مضاف 
هم ايشان آثار متعددی در بحث فلسفه سياست، فلسفه تربيت، 
فلسفه حقوق و از اين قبيل دارند که بخش اولين آثار ايشان در 
قالب کتاب و محصول علمی را تشکيل می دهند. دومين سرفصل 
از آثار ايشان مؤسسه ای است که با نام مؤسسه آموزشی پژوهشی 
امام خمينی بنا نهادند و بعد مؤسسه های اقماری در امتداد اين 
مؤسسه در بعضی از استان ها و خارج از اين مجموعه، با استفاده 
از سبک و سياق ايشان در اين مؤسسه تأسيس شدند که اين 
هم اثر بسيار مهمی است که يک مؤسسه و تشکيالتی علمی و 
فکری که در عرصه نيازهای روز و مباحث روز ورود پيدا می کند 
را ايشان پايه گذاری کردند. از ديگر آثار ايشان شاگردان عالمه 
مصباح يعنی خيل هزاران شاگرد ايشان هستند که در ساحت های 
مختلف از فکر ايشان استفاده کردند و روش و رويکرد ايشان 
را برای خودشان يک الگو قرار داده اند، يعنی يک سبک فکری 
و يک سبک انديشه ای کاماًل عمل گرا و بسيار مهم و برخوردار 
از سلوك اخالقی و حضور اجتماعی. شاگردان ايشان در اين 

بستر و در اين سه نوع آثار بازمانده از ايشان به عالوه فرزندان 
عالم و فاضل ايشان که آنها هم به هر حال در نسل و نسل های 
آينده آيت اهلل مصباح انشااهلل اين تفکر و تأثير گذاری را استمرار 

خواهند داد.
منظومه تفکری آيت اهلل مصباح در واقع فرآوری شده و امتداد يافته 
چارچوب فکری دو استاد بزرگوار ايشان يعنی عالمه طباطبايی 
و امام خمينی است. تلقی بنده اين است که دو بحر بسيار عميق 
و بسيار جوشان و خروشان که اين دو بحر يکی عالمه طباطبايی 
و ديگری امام خمينی است در نظام فکری عالمه مؤثر بوده اند. 
مرحوم آيت اهلل مصباح در واقع برآيندی از اين دو بحر را گرفتند 
و نظام وارده فکری ايشان با توجه به نيازها و ضرورت های زمان 
ساخته و پرداخته شد و در حقيقت اين نظام فکری بازآرايی همان 
انديشه ها است. اين نظام فکری، نگاه توحيدی عميق به عالم و 
آدم و تنفس و تفکر و فرآوری فکری در نظام دانايی وحيانی و 
توحيدی است و نکته دوم يک نگاه جامع به اسالم، که هم در 
عرصه عينی و هم در عرصه علمی و علوم اسالمی و انسانی 
ديدگاه دارد و می تواند نظام تربيتی، نظام اقتصادی، نظام سياسی، 
نظام فکری، نظام حقوقی و ساير نظ؛ امات فکری و انديشه ای 
را ارائه دهد و در عرصه عينی هم اسالم يک نظام حاکميتی 
کارآمد و راهگشا و پيش برنده جامعه به سوی کمال و سعادت را 
می تواند پايه گذاری کند و تلقی ايشان از انقالب اسالمی در همين 
عرصه تحليل عملی شد. البته در منظومه فکری مرحوم آيت اهلل 
مصباح يک نکته مهمی وجود دارد که نگاه ايشان به انديشه غربی 
يک نگاه کاماًل علمی و منصفانه است. يعنی ضمن اينکه به شدت 
معتقد هستند که ما می توانيم علوم انسانی اسالمی و قرآنی داشته 
باشيم و با استفاده از مبانی و منابع خودمان به بازسازی و بازتوليد 
آن بپردازيم، در عين حال استفاده از فرآورده های فکری و علمی 
غرب را نه تنها مجاز می دانستند بلکه مفيد و الزم هم می شمردند. 
دانش  و  اقتصاد  دانش  دستاوردهای  از  استفاده  ايشان صريحاً 
حقوق در نظ؛ امات اجتماعی را تجويز می کنند و در آن مباحثی 
که درباره رابطه علم و دين دارند صريحاً هم توصيه می کنند که 
حتماً بايد آنها را مد نظر قرار داد و نقد و پااليش نمود و حتی 
می توان از آن استفاده کرد ولی نه به صورت تقليدی و نه با آن 
نگاهی که غرب به اين مقوالت دارد و در عين حال بايد تالش 
کنيم که علوم انسانی اسالمی را هم توليد نموده و تعميق نمائيم 
و آن را کارآمد و قابل پياده سازی در صحنه عمل سازيم. بنابراين 
نگاه ايشان در مواجهه با دانش و علوم غرب، نگاه بسيار واقع 
بينانه ای است، بدون آنکه از نگاه آرمانگرايانه خويش عدول کرده 
باشند. بعضی از بزرگان ما نگاهشان به دانش ها و علوم اجتماعی 
و علوم انسانی غربی کاماًل نگاهی منفی است ولی ايشان صريحًا 
در مباحث مطرح می کنند که ما می توانيم و بايد از اين تجربه ها و 
علوم استفاده کنيم، ولی اينکه چگونه استفاده کنيم بسيار ظريف 
است. يعنی به هيچ وجه استفاده از اين علوم را با حفظ مبانی 
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فکری خودشان تجويز نمی کنند بلکه اين تجربه های فکری و 
عقالنی بشر را برای کمک به دستيابی بهتر دانش در جهت توليد 
علوم اسالمی انسانی و تحول در علوم انسانی رايج و در حل 
مشکالت و مسائل کنونی جامعه يعنی در مباحث اقتصادی، 
فرهنگی و ساير موارد جامعه مفيد می دانند که اين هم نکته مهمی 

در انديشه مرحوم استاد مصباح است.
آيت اهلل مصباح يک متفکر انديشه ورز بود که هيچگاه استقالل 
و استحکام فکری خود را از دست نداد. ممکن است بعضی از 
شاگردان ايشان حتی نسبت به بعضی از ديدگاه های ايشان نقد 
علمی داشته باشند کما اينکه درباره همين بزرگان ما اينگونه بوده 
است. يعنی آن بستر انديشه ورزی پويا و اجتهادی در حوزه های 
علميه اين مجال را فراهم می کند که حتی شاگردان يک استاد هم 
نسبت به ديدگاه های علمی يا فکری استاد خويش، نقد داشته 
باشند. ولی به هر حال ايشان اين استقالل فکری را داشتند و با 
اينکه يکی از همفکران و همراهان مرحوم شهيد بهشتی بودند و 
به ايشان بسيار احترام می گذاشتند و حتی در همين اواخر هم در 
جلسه ای ايشان يک تمجيد بسيار عميق و جدی و مخلصانه از 
شهيد بهشتی داشتند، ولی به هر حال در سال های قبل از انقالب 
درباره بعضی از مسائل ديدگاهی متفاوت از ايشان را داشتند و 

مرحوم شهيد بهشتی نيز ديدگاه خود را داشتند.
نکته مهم و آموزنده آن اين است که چگونه دو شخصيت همراه 
و همفکر و هم کار می توانند در يک موضوعی اختالف نظر 
جدی داشته باشند و اين اختالف نظر در عين حال به آن ارتباط 
صميمانه و برادرانه ی ايشان لطمه ای وارد نکند و تا همين اواخر 
هم هرگز شهيد بهشتی استاد مصباح را رد نکردند و ايشان را يک 
شخصيت فکری مفيد و ثمربخش می دانستند و استاد مصباح هم 
هيچگاه آن عظمت و شخصيت شهيد بهشتی را نقد و رد ننمودند 
و بلکه مرحوم استاد مصباح در جلسه ای که د؛ اماد استاد بهشتی 
هم حضور داشتند نزديک به ده دقيقه از شخصيت، ديدگاه، نگاه 
و افق بلند علمی، مديريت، تدبير و آينده نگری شهيد بهشتی 
سخن گفتند و تمجيد بسيار عميقی از ايشان نمودند، که برای 
حضار خيلی شگفت آور بود. اين نکته را قرار است از اين مطلب 
نتيجه بگيريم که ديدگاه فلسفی ايشان از عالمه طباطبايی بوده و 
بعضی اختالفات فلسفی با ايشان داشتند و در کتاب تعزيرات 
بر نهايه الحکمه اين انتقادها را آوردند. اين بحث ها را از ايشان 
شنيده ايم و روی آن تأمل داشته ايم. البته در آنجا ممکن است 
شاگردان ايشان بعضاً نقد ايشان بر استاد خود را نپذيرند و يا 
مالحظه ای نسبت به آن داشته باشند ولی اين فضای آزاد انديشی 
علمی در واقع اينطور فراهم بود و هست که استاد مصباح اين 
نقدها را مطرح می کردند. به مبانی مردم ساالری دينی هم ايشان 
ديدگاه هايی دارند که با ديدگاه های بعضی از بزرگان مخالفت 
دارد و ممکن است تفاوت هايی داشته باشد که به هر حال اگر 
چه بعضی ها سعی می کنند اين تفاوت ها را حل نمايند و قائل به 

اين نباشند که اين تفاوت ها وجود دارد، ولی انصاف اين است 
که اگر تفاوتی وجود دارد، شنيده شود و به آن رسيدگی شود 
و به هيچ وجه نبايد ديدگاه يک متفکر را به خاطر اينکه ممکن 
است ما قبول نداشته باشيم يا به آن نقد داشته باشيم، نبينيم. در 
هر مسئله ای بايد سعی کرد ديدگاه آن متفکر را ديد، ارائه داد و 
بعد از آن اگر نقدی بر آن نظريه داريم عرض کنيم و بعد هم نگاه 
تطبيقی و مقايسه ای در اين زمينه کاماًل می تواند ما را راهنمايی 

خواهد کند.
در مباحث اجتماعی هم ايشان با بعضی از همکاران قديمی خود 
کاماًل موضع گيری نمودند. به هر حال ايشان نگاهی اصيل و 
انقالبی به انقالب اسالمی داشتند و نگاهشان به دولت و حاکميت 
جمهوری اسالمی کاماًل انقالبی بود. عالوه بر اين ايشان نگاه های 
به  نسبت  وادادگی  بروکراسی غربی و  از  تقليدی  غرب گرا و 
سياست های استعماری آمريکا را هيچ وقت نمی پذيرفتند و نقد 
کرده و نسبت به رجال سياسی گذشته  ما هم نقد جدی داشتند. 
نقد ايشان نسبت به دولت هم کاماًل مبنايی بود و با آن نگاه 
غرب گرايانه مخالفت داشت و گاهی هم نگاه، نگاه نقد عملکرد و 
سياست ها بود و هست و در ديدگاه ايشان وجود دارد. نگاه نقادانه 
ايشان به سياست ها و تدابير و نوع مديريت در نظام جمهوری 
اسالمی ضمن اعتقاد و باور ايشان به بنيان های نظام و به خصوص 
شخص رهبر معظم انقالب، نيز وجود داشت و اين هم باز برای 
ما يک درس خواهد بود و نشان می دهد که اگر شخصی از کليت 
نظام جمهوری اسالمی دفاع می کند، لزوماً به اين معنا نيست که 
همه سياست ها، عملکردها و برنامه های دولت ها را قبول داشته 
باشد. ايشان در عرصه عملکردها، شديدترين نقدها با لحن بسيار 
شديد و جدی را داشتند و شجاعانه و منطقی، البته محترمانه اين 
نقدها را بيان نمودند و به هيچ وجه در نقدها از دايره احترام و 
اخالق خارج نشدند و گاهی هم می گفتند که ممکن است مطالبی 
باشد که ما ندانيم، و در عين حال همواره دفاعی جدی و صد 
در صدی از اصل نظام داشتند و به همين جهت هم مشی ايشان 
همواره مورد حمله و هجوم ضد انقالب می شد. وی ادامه داد: در 
جريان فتنه 88 از طريق شبکه های بيگانه تبليغات منفی گسترده ای 
عليه ايشان شد که مردم در جريان انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری به عالمه مصباح رأی ندهند و اين بيگانگان برای عدم 
رای آوری عالمه مصباح سريعاً وارد ميدان شدند، چون سياست 
ايشان سياستی برای افشاگری دشمنان نظام بود و اين هم يک 
درس است که بايد کاماًل به عمود خيمه نظام اعتماد داشته باشيم 
و از آن تبعيت کنيم، حتی با قرارگيری سياست های نظام در 

جايگاه نقد؛ که مرحوم عالمه مصباح اينگونه بودند.
به نظر می رسد که مرحوم آيت اهلل مصباح در يک مسير سلوك 
و  عقالنی  جنبه های  از  فراتر  که  داشتند  قرار  توحيدی  عميق 
علمی و نه اسالم فردی و اسالم گريز از جامعه بوده اند. در نگاه 
اسالم اجتماعی غايت مهمترين رکن اعتقاد توحيدی ماست و 
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مرحوم عالمه مصباح اين را يک بستر برای سلوك خودشان 
تلقی می کردند. نگاه ايشان به رهبر معظم انقالب، صرفاً يک 
نگاه سياسی يا يک نگاه فقهی به عنوان مرجع تقليد نبود، بلکه 
يک نگاه واليی بود. آنچه را که نايب امام زمان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشريف( در دوره غيبت ايجاد می کند، در حداکثر يک 
انسان غير معصوم و در يک جامعيتی که با بهره برداری از تعبد 
و توجه و تضرع به درگاه خداوند متعال و ائمه اهل بيت برای 
يک فرد حاصل می شود را، در حضرت آقا می ديدند. يعنی ايشان 
می ديدند که رهبر معظم انقالب از چه خودساختگی اخالقی و 
چه تواضع عميِق واقعی و از چه مسير نورانی و از چه انسی با 
خدای متعال و از چه نگرش توحيدی نابی برخوردار هستند و 
آن توکل و اقتدار و شجاعت و صراحت در مواجهه با مسائل و 
تأثير نپذيرفتن از جو سازی ها، فضاسازی ها و فشارها در مسير 
حقی که بايد طی بکنند، چگونه در حضرت آقا تبلور پيدا کرده 
است. بنابراين آن عالقه و ارادت، ناشی از يک حقيقت و معرفتی 
بود که مرحوم آيت اهلل مصباح به آن رسيده بودند. اين نشان 
می دهد که واليتمداری هرگز از سر جهالت و تقليد نيست بلکه 
واليت مداری يک عنصر حکايت گر رشد و تعالی يک انسان 
است که واليت مدار می شود و نشان می دهد که واليت فقيه از 
نوع واليت بر ايتام و محجورين نيست؛ بلکه از نوع پيشوايی در 
يک مسير متعالی است که )ولی( زمينه را برای بقيه فراهم می کند 
تا آنها هم به اين نقطه اوج نزديک شوند. بنابراين اين مسئله 
جای موشکافی بيشتری در بحث های مفصل تری دارد که نگاه 
مرحوم عالمه مصباح به نظام جمهوری اسالمی به هيچ وجه از 
جنس يک نگاه سياسی، فقهی و يا يک نگاه صرفاً اجتماعی و 
مسئله انديشانه نبوده است، بلکه يک نگاه کاماًل عميق حکمی، 
توحيدی، الهی و معنوی بوده که مسير انسان کامل به معنی جامع 
در بستر اسالم ناب محمدی در دوران غيبت امام زمان )عجل اهلل 

تعالی فرجه الشريف( جز از اين مسير نيست.
از  قبل  مبارز در دوره  از فضالی  مرحوم عالمه مصباح يکی 
انقالب بودند و يک کارهای تشکيالتی سری هم داشتند که به 
اسم ايشان بود و در اسناد ساواك نام ايشان در بستر فعاليت های 
بزرگانی مثل شهيد بهشتی، آيت اهلل خامنه ای، مرحوم آقای هاشمی 
رفسنجانی وجو داشت و اين افراد در واقع در اين بستر کاماًل 
حضور داشتند و البته با برخی از اين آقايان از قبل از انقالب هم 
اختالف نظرهايی داشتند. آقای مصباح بنابراين يکی از همکاران 
جدی و نزديک شهيد بهشتی بودند و در يک کتابی که چندين 
سال قبل به اسم مصباح دوستان منتشر شد، که برگرفته شده از 
نامه شهيد بهشتی به يکی از دوستانشان در خارج از کشور است، 
نکاتی را مطرح می کنند و از ياران خودشان در داخل کشور 
نام می برند و آقای مصباح را به عنوان مصباح دوستان مطرح 
می نمايند. ضد انقالب و رژيم ستم شاهی هم می دانستند که آقای 
مصباح يک انسان عميق و کاماًل مستحکم در مسير خود است. 

ايشان هيچ گاه از اين مسير برنگشتند. البته ممکن است شيوه 
ايشان در بحث های مبارزاتی، با بعضی از بزرگان متفاوت بوده 
کما اينکه در مورد استاد مطهری هم همين بحث مطرح است و 
شايعه است که ايشان اصاًل انقالبی نبودند، ولی در واقعيت اين 
طور نيست، بلکه تاريخ کاماًل حضور اين افراد در صحنه انقالب 
را از اوايل دهه 40 و در جريان 15 خرداد نشان می دهد. حتی در 
دوره تبعيد حضرت امام هم ايشان و چند تن ديگر سعی کردند 
تا آن راه نورانی امام را زنده و جاری نگه دارند و البته به گونه ای 
بايد حرکت می کردند که کمترين آسيب متحمل اين مسير شود 
و عليرغم همه اين ها، دستگيری ها و مزاحمت های فراوانی نيز 
در چندين مقطع از سوی ساواك برای مرحوم مصباح ايجاد شد 
که همه اين موارد جزئی از زندگی نامه ايشان بوده و قابل مطالعه 

است.
به نظر می رسد واقعاً مجاهدت عالمه مصباح در عرصه انديشه 
و تفکر انقالب اسالمی، قابل مقايسه با مجاهدت های مرحوم 
شهيد بزرگوار حاج قاسم سليمانی در عرصه جهاد ميدانی و 
جبهه مقاومت است و تقارن وفات آيت اهلل مصباح با سالگرد 
شهادت شهيد سليمانی نيز به نظر بی حکمت نيست و نکته ای 
در آن وجود دارد. ارادت و محبت متقابل اين دو بزرگوار و 
تعابير عالمه مصباح راجع به شهيد سليمانی در همان روزهای 
اول شهادت ايشان نيز نکته ی قابل توجه و تأمل است که تفکر 
ناب انديشه انقالب اسالمی می تواند شهيد سليمانی ها را تربيت 
کند و دوستان جوان و انقالبی ما بايد به اين نکته توجه داشته 
باشند که بدون معرفت دينی هرگز نمی شود به جايگاهی رسيد 
که شهيد سليمانی و شهدای ما رسيدند. متأسفانه در اين دهه اخير 
به نظر بنده بعضی از شاگردان عالمه مصباح يزدی مقام ايشان را 
به اندازه ای تنزل دادند، که اين گاليه را از بعضی شاگردان ايشان 
می توان داشت. عرض بنده اين است که عالمه مصباح را بايد 
فراتر از اين بحث های جناح بندی ديد و ايشان هم به اعتقاد بنده 
يک انقالبی بود، اگرچه بعضاً در همين بحث های جناحی هم 
نسبت به بعضی از شرايط و اقتضائات، بخشی از شاگردان ايشان 
شايد آن جايگاه را در حد خود رعايت نمی کردند. و نکته آخر 
هم اينکه ايشان در بين چهره های انقالبی هيچ گاه دچار محافظه 
کاری، التقاط و تنزه طلبی نشد. بعضی از افراد در اين چهل سال 
از انقالب در انديشه ها و در مسير عملی خود دچار التقاط شدند 
که مرحوم مصباح اين گونه نبود و ناب بودن خود را در زمان 
حيات حفظ نمود. بعضی از چهره ها محافظه کار شدند که ايشان 
هيچگاه دچار محافظه کاری نشد و به تعبير رهبری معظم انقالب 

ايشان يک حکيم انقالبی باقی ماند.
 ،1399 17دی ماه  مهر،  خبرگزاری  با  مصاحبه  متن:  منبع 

پیاده شده توسط خبرگزاری مهر.
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عزيز  سه  سوگ  در  و  مواجهيم  رويداد  سه  با  ايام  اين  در 
ايام  است،  سليمانی  سردار  شهادت  سالگرد  سرمی بريم؛  به 
مصباح  عالمه  ارتحال  و  است  فخری زاده  شهادت  اربعين 
يزدی)ره( است. هر سه حادثه عظيم است و تحملش دشوار. 
اين سه بزرگوار سه ضلع نظام اسالمی به شمار می رفتند و 
سه رکن جامعه ما بودند. آيت اهلل مصباح يزدی نظريه پرداز و 
انديشمند و پشتوانه فکری نظام بودند، شهيد سليمانی مدافع 
فخری زاده  شهيد  و  بودند  دشمنان  برابر  در  کشور  و  نظام 

فناوری خدمت  و  علم  در سنگر  و  بودند  دانشمند  و  عالم 
می کردند. در واقع اين سه سنگر، سه ضلع مثلث موجوديت 
و پيشرفت کشورند: انديشه، علم و فناوری و امنيت و دفاع. 
ديگری  بدون  يک  هر  و  هستند  يکديگر  مکمل  سه  اين 
ناکارآمد است. انديشه نظام و انقالب، اساس و مبنای فکر 
و جهان بينی و راه و رسم زندگی ما را ترسيم می کند؛ علم و 
فناوری ابزار و امکانات پيشرفت را در اختيار ما قرار می دهد 
و دفاع از کشور امنيت ما را تأمين می کند. برای هر جامعه ای 

محمد فنایی اشکوری 
 |  عضو هیات علمیه موسسه امام خمینی

سخنرانی

 آشنایی با ابعاد مختلف شخصیتی
عالمه مصباح یزدی
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اين سه رکن اساسی است و برای ايجاد هر تمدنی وجود اين 
بنابراين  آنها ضروری است.  سه رکن و پيشرفت و پويايی 
اين سه بزرگوار سه ضلع مثلث پيشرفت انقالب ما و ارکان 

سه گانه ای بودند که سقف نظام بر آن استوار است.
عرض بنده در محور آيت اهلل مصباح يزدی است و موضوع 
بحث ما حول شخصيت اين استاد گرانقدر است. شخصيت 
يکی  آن  برجسته  وجه  دو  که  دارد  مختلفی  ابعاد  ايشان 
وجه فکری و علمی است و ديگر وجه اخالقی و معنوی 
درباره  می پردازم.  اول  وجه  به  جلسه  اين  در  بنده  ايشان. 
اين  از  و  شنيديد  مطالبی  بزرگ  استاد  آن  علمی  شخصيت 
پس مطالب ديگری خواهيد شنيد. بنده اندکی درباره وجه 
اين وجه  می کنم.  بزرگ صحبت  عالم  اين  علمی  و  فکری 
است.  ايشان  شخصيت  ديگر  وجوه  از  ناشناخته تر  معموالً 
بزرگان ما يا در گمنامی به سر می برند يا اگر شناخته شدند 

تبليغات حول  انواع  فعال هستند،  اجتماع  ميدان  در  و 
آنها شکل می گيرد و دشمنی ها برجسته می شود 

نوعی  دوستانشان  جمع  در  است  ممکن  يا 
رابطه مريدی و مرادی برقرار باشد و آن 
وجه فکری و  علمی کمتر محل توجه 
قرار گيرد. بنده در اين فرصت محدود، 
هرچند  می پردازم،  جنبه  اين  به  قدری 
هم  وجه  اين  در  يزدی  مصباح  آيت اهلل 

آثار  کثرت  دليل  به  هم  نيستند؛  ناشناخته 
بودند  بيان و خطابه  اهل  اينکه  و هم  علمی 

ايشان را تا حدی  انديشه های  و هم شاگردانشان 
تبيين کردند، ؛ اما با اين حال شخصيت علمی ايشان برای 
اکثريت مردم و اهل مطالعه و دانش ناشناخته است. بررسی 
طريق  اين  رهروان  برای  بزرگان  اين  فکری  و  علمی  سيره 
درس آموز است و اينها می توانند سرمشق و الگوی کسانی 

باشند که درصدد هستند راهشان را ادامه دهند.
خوب  طلبه  يک  عنوان  به  مصباح  که  است  اين  اول  نکته 
با  را  خودش  حوزوی  تحصيالت  و  بود  خوانده  درس 
و  رشته ها  در  تحصيالت  اين  بود.  کرده  سپری  موفقيت 
فلسفه،  حوزه  سه  در  به خصوص  بود،  مختلف  حوزه های 
موفق  درخشانی  صورت  به  رشته  سه  هر  در  فقه.  و  کالم 
بودند. هم استعداد سرشاری داشتند و هم تالش و کوشش و 
جديت قابل توجهی داشتند و هم اينکه توفيق الهی رفيقشان 
بود و اسباب و زمينه های رشد علمی ايشان فراهم شده بود؛ 
مثل  بزرگ  استادان  داشتن  و  مناسب  فضای  در  بودن  مثل 
عالمه طباطبايی، آيت اهلل بهجت و امام خمينی. اين امر باعث 
شد ايشان به عنوان يک عالم به يک جامعيت علمی دست 
پيدا کند؛ هم در فلسفه، هم در معارف اعتقادی دين و هم 
در حوزه اخالق و فقه. در همه اين حوزه ها ايشان مجتهد 

و صاحب نظر بود. تفقه دين را به معنای درست کلمه و نه 
فقط به معنای فقاهت به معنای خاص خودش دارا بودند.

به  پايبندی  علمی،  سلوك  در  ايشان  اساسی  ويژگی های  از 
عقالنيت بود. مطالعه آثار ايشان، نشستن در پای درس ايشان 
اين نکته را به خوبی نشان می داد که آيت اهلل مصباح ادعايی را 
نمی پذيرفت، مگر آنکه دليل معتبری داشته باشد و اين يعنی 
عقالنيت. ايشان اهل تقليد و اهل دنباله روی نبود و از عقل 
خودش حداکثر استفاده را می کرد. بنابراين بزرگترين مشغله 
ايشان تفکر بود و در کنار تحصيل به تفکر می پرداخت. در 
هر بحثی وارد می شدند، بحث ارائه شده حاصل انديشه خود 
ارکان آن بحث فکر  بود در جزء جزء  بود و معلوم  ايشان 
کردند، نه اينکه صرفًا از کتابی برگرفته باشند يا از استادی 
نبود و اهل  تقليد  به هيچ عنوان اهل  ايشان  باشند.  آموخته 
تفکر و خردورزی بود. اصالت و استقالل در فکر داشت. 
مباحث  در  خصوصًا  خودش،  انديشه  در 
فلسفی و کالمی تحت تأثير کسی نبود. از 
استادان خودش بسيار آموخته بود؛ اما تا 
موضوعی برايش حل نمی شد، موضعی 
رايج  نظر  جو،  تأثير  تحت  نمی گرفت. 
و غالب و شخصيت ها قرار نمی گرفت 
متفکری  و  داشت  فکر  در  استقالل  و 
اصيل بود. در تفکرش احساسات جايی 

نداشت.
اين امر در آثارشان قابل مشاهده بود که با 
عقالنيت قدم برمی داشت. بر همين اساس ايشان 
عقالنيت،  به  پايبندی  تفکر،  الزمه  بودند.  نقد  اهل  و  نقاد 
تحت تأثير ديگران نبودن و احساسات را راه ندادن و نقاد 
بودن انديشه است. ايشان در هر بحثی وارد می شدند، آرای 
آرا  اين  می شد  ديده  بسيار  و  می کردند  بررسی  را  مختلف 
را نقد می کردند. رويکردشان نقادانه بود. اين اختصاص به 
حوزه يا محدوده خاصی نداشت. هم اساتيد خودشان را به 
لحاظ نظری نقد می کردند و هم ديگران را. ايشان با اينکه 
تفکر  مقام  در  اما  می ورزيدند؛  ارادت  طباطبايی  عالمه  به 
فلسفه  در  عالمه  انديشه های  نقد  از  و  بودند  مستقل  کاماًل 
اين  نوشتند،  نهايه  درباره  ايشان  که  کتابی  نداشتند.  ابايی 
امر را اثبات می کند. بسياری از آرای فلسفی استاد محبوب 
با  مواجهه  در  است.  کرده  نقد  منطقی  دقت  با  را  خودشان 
فيلسوفان غربی هم همين رويکرد را داشتند و انديشه های 

آنها را نقد می کردند.
منبع متن: همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع 
عالی علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری 

ایکنا.

ایشان در هر بحثی وارد می شدند، 
آرای مختلف را بررسی می کردند و 
نقد  را  آرا  این  می شد  دیده  بسیار 
می کردند. رویکردشان نقادانه بود. 
این اختصاص به حوزه یا محدوده 

خاصی نداشت. 
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انزوا  از  عقلی  علوم  و  فلسفه  خارج ساختن  نخست،  بحث 
است. مرحوم آيت اهلل مصباح يکی از شاگردان مبرز مرحوم 
عالمه طباطبايی)ره( محسوب می شدند و خودشان هم بعد از 
عالمه طباطبايی، يکی از فيلسوفان معاصر ايران بودند. کرسی 
درس فلسفه ايشان در اين سال ها همواره يکی از مهم ترين و 
جذاب ترين کرسی های فلسفی به شمار می رفت و صدها نفر 
اعم از طلبه و غيرطلبه، به صورت حضوری يا غيرحضوری 
شرح  از  می بردند.  بهره  مصباح  عالمه  فلسفی  مباحث  از 
الهيات و برهان شفا تا شرح اسفار، از شرح نهايةالحکمه تا 
ساير دروس فلسفی استاد که از جهت دقت و ُعمق، جزو 
برجسته ترين دروس فلسفی حوزه محسوب می شد. به نظر 
می رسد، يکی از خدمات بزرگ استاد مصباح اين بود که اوالً 
فلسفه را در حوزه های علميه از حاشيه و انزوا خارج کرد و 
به رغم کارشکنی های مخالفين فلسفه، وارد متن حوزه نمود. 
کرسی های  راه اندازی  مانند  مساعد،  بسترهای  ايجاد  با  ثانيًا 
آموزش فلسفه يا تأليف کتاب های ارزشمندی مانند کتاب 2 
جلدی آموزش فلسفه، راه را برای يادگيری فلسفه در حوزه 
از مراحل مقدماتی تا مراحل عالی هموار کرد. ضمن آنکه 

آيت اهلل  سوی  از  اسالمی  فلسفه  آموزش  گسترش  و  رونق 
مصباح تنها در دايره حوزه های علميه محدود نشد و خيلی 
سريع به دانشگاه ها و محيط های دانشگاهی نيز سرايت کرد. 
البته واقعيت اين است که استاد مصباح به رغم دفاع از فلسفه 
و به جريان انداختن آن در حوزه و دانشگاه، راه نقد فلسفه 
با تأکيد بر نقدپذير بودن متون فلسفه اسالمی،  را نبست و 
فرصت هايی را برای اصالح و تکميل مباحث فلسفی اسالمی 

فراهم نمود.
از  يکی  است.  غربی  فلسفه های  با  پرقدرت  مواجهه  دوم، 
عالمه  فلسفی  تأليفات  و  دروس  منحصربه فرد  ويژگی های 
مکاتب  روياروی  را  اسالمی  فلسفه  که  بود  اين  مصباح 
که  است  روشن  داد.  قرار  غرب  و سکوالر  الحادی  فکرِی 
دو سده اخير را بايد عصر اوج گيری ايسم های مدرن دانست 
که مناقشات فکری فراوانی را در دنيا ايجاد کرد. بخشی از 
انديشه  از  فراتر  که  بود  اسالمی  تفکر  متوجه  مناقشات  اين 
مسيحی و از پايگاه عقالنيت اسالمی حرف های مهمی برای 
عالمه   مرحوم  استادشان  راه  مصباح  آيت اهلل  داشت.  گفتن 

رضا غالمی
 |  پژوهشگر و مدرس در عرصه فلسفۀ سیاسی و مطالعات فرهنگی

سخنرانی

خدمات علمی آیت اهّلل مصباح یزدی
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طباطبايی را ادامه دادند و برخالف کسانی که فلسفه را برای 
فلسفه می خواستند يا راه مواجهه فلسفه اسالمی با فلسفه های 
فلسفه  آوردن  ميدان  به  با  نمی دانستند،  را  غربی  معاصر 
با چالش  را  فلسفه های غربی  از  اسالمی، بخش های مهمی 
روبرو ساخت. کتاب های نقدی فشرده بر اصول مارکسيسم، 
ايدئولوژی تطبيقی، بخشی از کتاب 2 جلدی آموزش فلسفه، 
دين و آزادی، رابطه علم و دين، معرفت شناسی انتقادی، نقد 
فلسفه  دروس  مهم تر  همه  از  و  اخالقی  مکاتب  بررسی  و 
اخالق، آثاری به شمار می روند که بيش از ساير آثار استاد 
در مقام به چالش کشيدن مکاتب فکری الحادی و سکوالر 
هستند، هرچند در ساير آثار ايشان مانند جامعه و تاريخ از 

ديدگاه قرآن نيز همين خط به وضوح مشاهده می شود.
سومين مسئله؛ باز کردن راه های دشوار است. در اينکه ميان 
آراء و افکار فلسفی عالمه مصباح، نوآوری هايی وجود دارد 

رساله ها  بعضی  در  نوآوری ها  اين  نيست.  شکی 
شده  تبيين  استاد  شاگردان  علمی  مقاالت  و 

است. مثاًل رويکردشان به خلوص فلسفه، 
همچنين  تاريخ؛  و  جامعه  بحث های  يا 
فلسفه  در  مصباح  آيت اهلل  مباحث 
که  است  نوآوری هايی  حاوی  سياسی، 
قباًل از سوی شاگردان استاد مورد بحث 
بررسی  نيازمند  هم  هنوز  و  قرارگرفته 

از خدمات  ديگر  يکی  اما  ؛  است.  تأمل  و 
به  ورود  مصباح،  عالمه  منحصربفرد  و  بزرگ 

و خم  پيچ  پر  گلوگاه های  که جزو  بود  عرصه هايی 
اين  در  موفق  حضور  و  می شود  محسوب  فلسفی  مباحث 
می طلبيد.  را  مصباح  آيت اهلل  همچون  پهلوانی  ساحت ها، 
حقيقتًا  که  مصباح  عالمه  اخالق  فلسفه  دروس  مثال،  برای 
آيت اهلل  فلسفی  دروس  ميان  در  درخشان  نگينی  همچون 
مصباح می درخشد، نمونه ای بارز از مواجهه پهلوانانه عالمه 
مصباح با مباحث فلسفی محسوب می شود. اکثر کسانی که 
اخالق  فلسفه  مباحث  که  دارند  اذعان  هستند،  ظريف بين 
عالمه مصباح، جدای از اتقان و استحکام، باب های تازه ای را 
در ساحت فلسفه اخالق گشوده است و می تواند تا سال های 
متمادی، زمينه نظريه پردازی های انديشمندان مسلمان در اين 

عرصه را فراهم کند.
با  است.  انقالب  معارف  تئوريزه سازی  نکته،  چهارمين 
پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی، الزم بود تفکرات انقالبِی 
منبعث از اسالمِ ناب ابتدا تئوريزه شده و ضمن ارائه آن به 
اتمسفر فکری جديد و  ايجاد يک  زبان معاصر و همچنين 
قوی، اين تفکرات بتوانند با حل مسائل و ابه؛ امات موجود 
دفاع  رقيب  تفکرات  هجمه  برابر  در  خود  از  پيش رو،  و 

کنند. به نظر می رسد مرحوم آيت اهلل مصباح در اين عرصه 
شخص  نه تنها  ايشان  بود.  پيشتاز  عرصه ها  ساير  مانند  نيز 
کردند،  اسالمی  انقالب  وقف  ميدان  اين  در  را  خودشان 
نيز  و  ظرفيت ها  رساندن  فعليت  به  و  تشکل سازی  با  بلکه 
ايجاد ظرفيت های تازه، از هيچ کوششی برای تئوريزه  کردن 
نيازهای  به  پاسخگويی  و همچنين  اسالمی  انقالب  معارف 

فکری- دينی نظام جمهوری اسالمی کوتاهی نکردند.
اين در حالی بود که برخی از علمای تراز اول حوزه با وجود 
دِين بزرگی که انقالب اسالمی بر گردن آنها داشت، نه تنها 
حاضر به مجاهدت در راه تقويت بُنيه فکری انقالب اسالمی 
انقالب حفظ  با  را  فاصله خود  دادند  ترجيح  بلکه  نشدند، 
لکه دار  را  آنها  دامن  اشکاالت  برخی  وجود  مبادا،  تا  کنند 
کند. با آنکه می توان گفت به نوعی همه آثار استاد مستقيم و 
يا غيرمستقيم در سطح مبانی و يا در ساير سطوح، از چنين 
جايگاهی- يعنی تئوريزه سازی معارف انقالب 
مثال  باب  از  اسالمی- برخوردارند، لکن 
می توان به کتاب های انقالب اسالمی و 
جهشی  اسالمی،  انقالب  آن،  ريشه های 
پاسخ های  تاريخ،  سياسی  تحوالت  در 
و  حقوق  پرسشگر،  جوانان  به  استاد 
پيکر  از  نيمی  زن  قرآن،  در  سياست 
نظريه  اسالم،  حقوقی  نظريه  اجتماع، 
حقوق  به  گذرا  نگاهی  اسالم،  سياسی 

بشر از ديدگاه اسالم اشاره کرد.
پنجمين نکته، مقابله با انحراف و التقاط است. 
يکی ديگر از خدمات بزرگ عالمه مصباح، شناخت عميق 
علم  ميدان  در  فکری  التقاط های  و  انحرافات  زودهنگام  و 
اين  با  تعارف  بدون  و  شجاعانه  مقابله  سپس  و  عمل  و 
انحرافات و التقاط ها بود. گذشته از کوشش های جدی استاد 
مصباح در مواجهه با قرائت های التقاطی از اسالم مانند اسالم 
تداوم  که  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پيش  در  مارکسيستی 
سيستم  به  را  جبران ناپذيری  خسارت های  می توانست  آن 
وارد  ايران  مسلمان  مردم  انقالبی  جنبش  به  نيز  و  اعتقادی 
اسالمی،  انقالب  نخست  پرتالطِم  دهه  در  چه  ايشان  کند، 
و چه تا روزهای پايانی عمر شريفشان، ديده بان تيزبين دو 
ساحت فکر و عمل بودند و هر کجا که الزم بود، شجاعانه 

با انحرافات و التقاط های فکری مقابله کردند.
در دهه هفتاد، از تزريق نسبی گرايی معرفتی به تفکر اسالمی 
تا ترويج پروتستانتيسم اسالمی، از تحميل رفرميسم مسيحی 
به اسالم تا پيوند زدن جامعه مدنی سکوالر به جامعه اسالمی، 
موضوعاتی بود که استاد مصباح در برابر آنها سکوت نکرد و 
با ورود قاطع به صحنه، نقش موثری در نقد عالمانه اين نوع 
تفکرات و به انزوا کشاندن آنها بر عهده گرفت. همچنين در 

مصباح  آیت اهلل 
شخصیت های  معدود  از 

دقیق  ارائه  با  که  بودند  فکری ای 
ابعاد و اضالع گوناگون این نظریه 
چه از پایگاه کالم اسالمی و چه از 
پاسخگویی  و همچنین  فقه  پایگاه 
و  شبهات  به  مستدل  و  دقیق 
آن  از  شده،  طرح  پرسش های 

دفاع کردند. 



د 
رص

ش 
زار

 ی گ
م

ج
 پن

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 13

99
ی 

/ د
19 

اره
شم



111

دهه 80 و 90، از يک طرف فتنه 88 و هجمه به اصل نظام 
جمهوری اسالمی، بعد از آن، تولد افکار نوفرقانی و پس از 
انقالب اسالمی، سپس  از  ليبرال مآبانه  احياء قرائت های  آن، 
طراحی خلع سالح انقالب و هضم در غرب، برنامه هايی بود 
که استاد مصباح در برابر آنها با قوت و شجاعت ايستاد و 

هزينه های سنگين اين ايستادگی را نيز پرداخت کرد.
از بين آثار عالمه مصباح در اين زمينه می توان به کتاب های 
پاسداری از سنگرهای ايدئولوژيک، معرفت شناسی انتقادی، 
اصالحات،  نکته ها،  و  ناگفته ها  آزادی،  کتاب  دين،  قلمرو 
ريشه ها و تيشه ها، تهاجم فرهنگی، جان ها فدای دين، جوانان 
انديشه های  درباره  روشنگر  گفتمان  فکری،  مشکالت  و 
بنيادين، نقش تقليد در زندگی، توفان فتنه و کشتی بصيرت 

و عبرت های خرداد اشاره کرد.
است.  اسالمی  انسانِی  علوم  جريان  تقويت  نکته،  ششمين 
اسالمی  مديريت جامعه  مغزافزار  و  محتوا  که  است  طبيعی 
نمی تواند سکوالر باشد و با پيروزی انقالب و تشکيل نظام 
ساری  و  جاری  برای  مردم  اشتياق  و  اسالمی  جمهوری 
شدن احکام و ارزش های الهی در حيات فردی و اجتماعی، 
می بايست يک دانش انسانی و اجتماعی تازه جايگزين علم 
تفکر  هرچند  شود.  سکوالر  و  غربی  اجتماعی  و  انسانِی 
ذهن  انقالب  پيروزی  از  پيش  از  دينی  علم  شکل گيری 
شماری از انديشمندان اسالمی اعم از شيعه و سنی را درگير 
کرده بود و بعد از انقالب اسالمی نيز اين تفکر در محيط های 
علمی همچنان حيات مختصری داشت، لکن مرحوم آيت اهلل 
عرصه  اين  در  اسالمی  انديشمندان  فعال ترين  جزو  مصباح 
شناخته می شوند که توانستند اين تفکر را در ابعاد وسيعی به 
منصه ظهور برسانند. ايشان نه تنها خودشان در اين عرصه آثار 
علمی متعددی ارائه دادند، بلکه با ايجاد ظرفيت های جديد و 
پرقدرت، يعنی موسسه در راه حق، موسسه باقرالعلوم)ع( و 
سپس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره( و هدايت 
مستقيم آنها، گام های مهمی را برداشتند. چه در زمينه پژوهش 
و تأليف ده ها اثر ارزشمند در رشته های گوناگون علوم انسانِی 
آنکه مرحوم  اسالمی و چه در زمينه تربيت مدرس. ضمن 
استاد همواره حامی مجموعه های مبتکری بودند که در اين 
ساحت فعاليت می کردند. از آثار شخص آيت اهلل مصباح در 
و  علم  رابطه  کتاب  به  می توان  اجتماعی  انسانی  علوم  باب 
دين، حقوق و سياست در قرآن، نظريه حقوقی اسالم، نظريه 
سياسی اسالم و پيش نيازهای مديريت اسالمی اشاره کرد. 
تعليم  و  روان شناسی  عرصه  در  استاد  ديدگاه های  همچنين 
و تربيت که به صورت پراکنده در آثار گوناگون استاد قابل 
مشاهد است و در کتابی با عنوان »ديدگاه های روان شناختی 
آيت اهلل  مصباح يزدی« از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی 
علم  در حوزه  همچنين  است.  منتشر شده  امام خمينی)ره( 

دينی، بررسی نظريه آيت اهلل مصباح يزدی در قلمرو ماهيت 
علم دينی را می توان در شماره 7۶ فصلنامه کتاب نقد دنبال 

کرد.
هفتمين نکته، دفاع تمام قد از نظريه واليت فقيه است. يکی 
ديگر از خدمات علمی آيت اهلل مصباح، دفاع قوی و موثر از 
نظريه واليت فقيه بود. روشن است که نظريه واليت فقيه به 
ويژه از دوران غيبت کبری به بعد مورد بحث و بررسی شمار 
کثيری از متکلمين و فقهای بزرگ شيعه قرار گرفته است، 
پنجره  بازکردن  ضمن  خمينی)ره(  امام  ميان،  اين  در  لکن 
جديدی به روی جامعه اسالمی، نظريه واليت فقيه را برای 
ظهور و بروز همه جانبه در عصر انقالب اسالمی بازتعريف 
انقالب  دشمنان  گذشته،  سال  يک  و  چهل  طول  در  کرد. 
واليت  نظريه  فوق العاده  اهميت  تدريجی  درك  با  اسالمی 
فقيه و نقش آن در حفظ و تداوم جريان انقالب اسالمی، از 
هيچ تالشی برای هجمه فکری به اين نظريه دريغ نکردند و 
با کمک عناصر خود، اعم از حوزوی و دانشگاهی، هزاران 
مرحوم  بين،  اين  در  کردند.  توليد  آن  عليه  مطلب  صفحه 
آيت اهلل مصباح از معدود شخصيت های فکری ای بودند که 
با همه وجود و تمام قد وارد صحنه شدند و با ارائه دقيق و 
عالمانه ابعاد و اضالع گوناگون اين نظريه چه از پايگاه کالم 
دقيق  پاسخگويی  همچنين  و  فقه  پايگاه  از  چه  و  اسالمی 
دفاع  آن  از  پرسش های طرح شده،  و  به شبهات  و مستدل 
کردند. برخی از آثار خود عالمه مصباح در اين زمينه عبارتند 
از: حکيمانه ترين حکومت )کاوشی در نظريه واليت فقيه(، 
سلسله مباحث اسالم، سياست و حکومت، پاسخ  های استاد 

به جوانان پرسشگر و پرسش ها و پاسخ ها.
انقالبی  جوانان  فکری  بنيه  تقويت  مسئله  مورد،  هشتمين 
انقالب  تازه  مراحل  ظهور  به  عنايت  با  يکسو  از  است. 
اسالمی و از ديگر سو با مالحظه هجمه ها و شبهه افکنی های 
بُنيه فکری  سنگين جريان معارض انقالب اسالمی، تقويت 
جوانان انقالبی که قوه محرکه نظام اسالمی هستند، همواره 
يک ضرورت اجتناب ناپذير محسوب می شود. در اين زمينه 
نيز مرحوم آيت اهلل مصباح با درك به موقع ضرورت تقويت 
ظرفيت  از  مهمی  بخش  اختصاص  سپس  و  جوانان  فکری 
پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  همچنين  و  خودشان  شخص 
انقالب  به  ماندگاری  و  بزرگ  خدمت  خمينی)ره(،  امام 
اسالمی کردند. در واقع، ابداع طرح واليت از سوی عالمه 
مصباح و اجرای دقيق آن با حضور هزاران تن از دانشجويان 
کشور، کار عظيمی بود که تا سال پايانی عمر شريف آيت اهلل 
مصباح ادامه داشت. من خود شاهد بودم که تحت هدايت 
مستقيم استاد مصباح و با وسواس فراوان، سلسله کتاب های 
طرح واليت تأليف شده بود و اساتيد با نظر شخص عالمه 
مدت  به  و  می شد  انتخاب  حوزه  توانای  مدرسان  بين  از 
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دانشجويی  بسيج  با کمک  اين طرح  تابستان ها  در  روز   40
اجرا می شد. حتی در سال های نخست اجرای طرح شخص 
واليت  طرح  در  متواضعانه  خودشان  نيز  مصباح  آيت اهلل 
پاسخگوی  صميمانه  و  می کردند  تدريس  دانشجويان  برای 
پرسش های آنها بودند. در موفقيت طرح واليت، همين بس 
که اوالً در اين سال ها از تعداد متقاضيان شرکت در اين طرح 
کم نشده است؛ ثانيًا، عموم فارغ التحصيالن طرح واليت از 
انقالبی محسوب  جهت فکری، جزو مستحکم ترين عناصر 

می شوند.
نهمين نکته، تالش موثر در جهت وحدت حوزه و دانشگاه 
جهت  در  مصباح  آيت اهلل  مرحوم  که  گام هايی  است. 
حوزه  ميان  تشريفاتی  نه  و  حقيقی  وحدت  شکل گيری 
تالش هايی  چه  بود.  کم  نظير  حقيقتًا  برداشتند،  دانشگاه  و 
اسالم  از  معقول  و  جانبه  همه  تصوير  ارائه  برای  استاد  که 
بر  علوم  ابتنای  برای  که  روشنگری هايی  چه  و  دادند  ارائه 
جهان بينی الهی انجام دادند. اگر دقت کنيم، همواره بخش 
اساتيد  مصباح  عالمه  علمی  مباحث  مخاطبان  از  مهمی 
استاد  فکری  خط  تداوم  و  بودند  دانشگاه ها  دانشجويان  و 
و  علوم  در  دانشگاه ها-  در  علمی  حرکت های  در  مصباح 
رشته های گوناگون- پنهان نبود. ايشان به جای آنکه تنها به 
شعار وحدت حوزه و دانشگاه اکتفا کنند، در عمل ميدان دار 
وحدت حوزه و دانشگاه شدند و در طول دهه های اخير با 
زمينه های  ايجاد  و  دانشگاهيان  با  وسيع  ارتباطات  برقراری 
مساعد برای ارتباط علمی ميان آنها و طيف های متنوعی از 

نخبگان حوزه، گام های موثری در اين ميدان برداشتند. 
دهمين نکته، پرورش نيروهای علمی توانمند و اثرگذار است. 
پرورش  مصباح،  آيت اهلل  مرحوم  بزرگ  خدمات  ديگر  از 
تربيت صدها  و همچنين  از سوی خودشان  زبده  شاگردان 
تن استاد و محقق توانا از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی 
استاد  شاگردان  يک طرف  از  امروز  است.  امام خمينی)ره( 
و  برجسته  انديشمندان  و  صاحب نظران  جزو  خود  مصباح 
صاحب کرسِی حوزه و دانشگاه هستند که ان شاءاهلل راه استاد 
بزرگوارشان را با قوت ادامه می دهند و از طرف ديگر، بايد 
يکی  که  خمينی)ره(  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  از 
حوزه  در  پژوهشی  و  آموزشی  موسسات  برجسته ترين  از 

محسوب می شود، سخن به ميان آورد.
عالمه  مرحوم  از  ارزشمند  يادگاری  امروز  که  موسسه  اين 
مصباح است، با ايجاد يک مدل و سيستم تازه برای آموزِش 
سطوح عالی حوزه، و ترکيب آن با دروس دانشگاهی- لکن 
مبتنی بر علوم انسانِی اسالمی-، جريان تازه و موفقی را برای 
تربيت نيروی علمی مورد نياز انقالب اسالمی در حوزه به 
وجود آورده است. تا اين تاريخ، نه تنها اين موسسه زنجيره 
گرانقدری از آثار علمی مهم را به مخاطبانش ارائه داده است، 

بلکه تعداد کثيری نيروی علمِی قوی از آن خارج شده اند که 
نظر  از  هستند.  خدمت  مشغول  مهم  نقطه  يک  در  هرکدام 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  علمی  به جز وجوه  من، 
خمينی )ره(، يکی از مهم ترين ويژگی های اين موسسه تقديم 
نيروهايی به جامعه اسالمی است که هم اغلب آنها مهذب 

هستند و هم انقالبی.
پس  است.  حوزه  در  تحول  برای  تالش  مسئله،  يازدهمين 
مسئوليت  بار  اسالمی،  نظام  تأسيس  و  انقالب  پيروزی  از 
تحول  آن  الزمه  که  شد  منتقل  حوزه  دوش  به  سنگينی 
اساسی در حوزه بود. حوزه به داليل تاريخی با آسيب های 
متعددی روبرو بود و مهم تر از هر چيز، آمادگی الزم را برای 
پاسخگويی سريع به نيازهای نوپديد که روز به روز بر حجم 
آن افزوده می شد نداشت. در چنين شرايطی، آيت اهلل مصباح 
با فکری  جزو معدود شخصيت های برجسته حوزه بود که 
باز، انقالبی و آينده نگرانه در جهت تحول در حوزه گام های 
عملی برداشت و افکار او در مراجع تصميم گيری حوزه نافذ 
بود. هرچند آيت اهلل مصباح با موانع زيادی برای پياده سازی 
؛  بودند،  روبه رو  حوزه  متن  در  خود  مبتکرانه  طرح های 
پژوهشِی  و  آموزشی  تحوالت  از  خيلی  در  ايشان  نقش  اما 
حوزه ها در عصر انقالب اسالمی را نمی توان ناديده گرفت. 
از اقد؛ امات موثر آيت اهلل مصباح در جهت تحول گام به گام 
بازطراحی  در  نقش آفرينی  به  می توان  علميه  حوزه های  در 
مديريت مدرسه علميه حقانی، نقش آفرينی در راه اندازی دفتر 
همکاری حوزه و دانشگاه، طراحی و تأسيس موسسه در راه 
حق و بنياد فرهنگی باقرالعلوم)ع( و در نهايت، مهندسی يک 
مدل آموزشی و پژوهشی جديد و کارآمد در قالب موسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( اشاره داشت.
دوازدهمين نکته، تأليفات موثر و پرشمار است. هرچند من 
استاد  آثار  يا  فلسفی  آثار  اهميت  از  در بحث خودم عمدتًا 
در عرصه اسالم سياسی و انقالب اسالمی صحبت به ميان 
آوردم ؛ اما مرحوم عالمه مصباح يزدی آثار علمی متنوعی 
در رشته های گوناگون علوم اسالمی دارند. از مباحث کالمی 
مباحث  تا  قرآنی  مباحث  از  فلسفی،  مباحث  تا  اعتقادی  و 
حقوقی، از مباحث اخالقی تا مباحث تاريخی و ساير مباحث 
علمی و معارفی که شمار آثار علمی ايشان را به بيش از 170 
آثار  از  بخشی  آنکه  وجود  با  است.  رسانده  گرانسنگ  اثر 
آيت اهلل مصباح از دروس شفاهی استاد تشکيل شده است ؛ 
اما نظم و انسجام فکری مثال زدنی استاد و نيز ادبيات علمی 
متقن ايشان، متن دروس شفاهی آيت اهلل مصباح را نيز مانند 
تأليفات ايشان به مجموعه ای از کتاب های جذاب و مرجع 

تبديل کرده است.
منبع متن: بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی 
علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.
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تاريخ به ما آموخته است که هر فردی که بيشتر مورد هجوم بوده 
است، بيشتر در جامعه اثرگذاری داشته است؛ مثالً به عالمه مجلسی 
تاخت و تاز زيادی در زمان خودش شده و عمدتاً کليدواژه مخالفان 
هم اتهام تعصب و افراطی گری است. افرادی که افکارشان تداوم و 
موج دارد و يک جريان هستند، مؤثرترند، هرقدر به دهه چهارم و 
پنجم انقالب نزديک شديم، حمالت بيشتری به عالمه مصباح شد، 
زيرا مباحث سياسی ايشان بيشتر به سمت مسائل فکری و علمی 
رفت و بر مبنای فلسفه اسالمی شکل گرفت. امروز قم يک شهر 
تمدنی و پايگاه علمی و مقدس است و عالمه مصباح در چنين 
کانونی حرکت تمدنی و جريان فکری خود را پيش بردند؛ يعنی از 
يک شخصيت فردی به يک جريان تبديل شدند. ايشان شروع به 
نهادسازی هم کردند و به نظر بنده، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمينی ريشه حمالتی است که به ايشان شده زيرا تفکر او به يک 
نهاد تبديل شده است. اگر اجزای تمدن را عقالنيت، اخالق و ابزار 
بدانيم، او و مؤسسه ايشان واجد اين سه وجه است؛ کسانی که وارد 
اين مؤسسه می شوند يک دوره فلسفه می خوانند، لذا بعد عقالنی 
آنها رشد زيادی دارد و به نظر بنده در تربيت دانش پژوه از دانشگاه 

امام صادق)ع( و مفيد هم موفق تر بوده است.

از جمله ويژگی های ديگر يک تمدن، تحول در علوم انسانی است؛ 
مرحوم مصباح شديداً به اين مسئله معتقد بود و در اين راه کار کرد 
و پرچمدار اين مسير بود. بنده به ايشان پيشنهاد تاسيس گروه های 
پژوهشی را در کنار آموزشی دادم و گفتم می توانيم در طول 5 سال 
اين کار به سرانجام برسد و ايشان خيلی تشويق کردند و بعد از 5 
سال چندين گروه پژوهشی فعال و در کنار آن هم گروه های ديگری 
ايجاد شد. آيت اهلل مصباح)ره( شخصيت نوين تمدن اسالمی است. 
وی شبهات علمی، سياسی و تحوالت اجتماعی دهه 4 و 5 انقالب 
را به خوبی درك کردند، لذا فهم جديد ايشان از علوم انسانی در کنار 
معارف اسالمی، کاری تمدنی برای انقالب بوده و با طرح واليت 
هم گام مهم ديگری در مسير تمدن برداشتند. خيلی ها هستند که 
ادبياتشان اعتدالی است، ؛ اما کامالً فکر افراطی دارند؛ آقای مصباح با 
اين همه کار علمی و تأسيس مؤسسه چطور می تواند افراطی باشد؟ 
برخی اعتدال را با التقاط خلط کرده و اتفاقا خيلی از افرادی که وی 

را متهم به افراط کردند خودشان التقاطی و افراطی بودند.
 منبع متن: بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی 

علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.

مویس نجفی  
گ

 |   عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسا�ن و مطالعات فرهن�

سخنرانی

اندیشه های تمدنی آیت اهّلل مصباح یزدی
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نظريه علم دينی عالمه مانند بسياری از موضوعات ديگر نوعی 
ابهام و اجمال دارد، لذا مؤسسه بايد نظريات ايشان را در تمامی 
حوزه ها در زمان حضور ايشان تنقيح می کردند که در برخی موارد 

انجام شد، ؛ اما الزم است به صورت دقيق تر اين کار انجام شود. 
ايشان خيلی مظلوم واقع شد، زيرا متفکری بودند که مقام معظم 
رهبری خيلی بر تکيه به ايشان تأکيد داشتند، بنده در ديداری که 

عطالّله رفیعی آتا�ن
 |   دبیر مجمع عالی علوم انسانی اسالمی

سخنرانی

علم دینی از منظر عالمه مصباح یزدی
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با ايشان داشتم، همين پيشنهاد تنقيح نظرياتشان را مطرح کردم و 
اکنون هم اين پيشنهاد را دارم؛ ايشان کار خودشان را به درستی 
انجام دادند، ؛ اما فرآوری مرحله دومی هم بايد انجام می شد که 

متأسفانه نشد و مخالفين هم از اين خأل بهره بردند.
برخی در علم دينی می گويند، علم وقتی علم است که دينی باشد 

و اگر دينی نيست، علم نيست. برخی هم مانند 
آيت اهلل جوادی آملی موضوعات همه علوم را 

داخل در قول و فعل خدا می داند، بنابراين  
معتقد است همه علوم، دينی است.

 برخی ديگر مانند شهيد صدر معتقد است 
نداريم، چون  اسالمی  اقتصاد  علم  ما  که 
انسان عامل به مذهب اقتصادی اسالم را 
نداريم. اين رويکرد در تالش است علم 
دينی را به دينی بودن نظريه پرداز برگرداند، 

يعنی اگر نظريه پرداز دينی باشد، محصول 
علمی او دينی است. از جمله افراد دوره معاصر 

و  ارزش ها  و  دارد  قرار  اين طيف  در  که  است  آقای گلشنی 
جهان بينی را در علم مؤثر می داند.

رويکرد ديگر در علم دينی آن است که اگر علم در راستای 
تأمين غايات دين باشد، دينی است؛ من شهيد مطهری و عالمه 
مصباح را در اين دست قرار می دهم، ايشان معتقد بود که دين 
طريق تحقق سعادت برای انسان است، بنابراين هر عاملی که 
به تحقق سعادت کمک کند، دينی است؛ در آثار ايشان هم اين 

وجه، غالب است.
 ادبيات ايشان اين طور است که هر اندازه محتوای علم از قابليت 
دين خارج  نفوذ  از دست و حوزه  دادن خارج شود،  توصيه 
شده است. آقازاده ايشان هم در تبيين نظر عالمه تأکيد دارند که 
ارزش های اخالقی نقش ممتازی در دينی کردن علم دارند؛ شهيد 
مطهری هم در اين تفکر قرار دارند، با اين تفاوت که غايت را 

ناظر به تأمين نيازهای اجتماعی می دانند.
 مؤسسه امام خمينی نوعی تبلور و تجسد نگاه آيت اهلل مصباح به 
مناسبات علم و دين است؛ احساس بنده با تقريری که از علوم 
انسانی دارند، اين است که روان شناسی و جامعه شناسی را در 
اولويت و محور علم دينی می دانستند و اين موضوع در مؤسسه 
هم مورد تأکيد بود که به نظر بنده تشخيص درست و راهگشايی 
است، زيرا تحوالت مابقی علوم مانند اقتصاد و سياست و ... 

محصول مداخله روان  شناسی و جامعه شناسی است. 
ايشان معتقد و در تالش بود تا انسان درستی را بر اساس مبانی 
دينی تربيت کند تا پژوهشگر مؤسسه بتواند در اتمسفر ارزش های 
دينی به علوم ديگر جهت بدهد، فلسفه وی در پرداختن به اين 
قلمروها، اخالقی است و دنبال تبيين مديريت و سياست اخالقی 
است. لذا فضای ايشان توليد نظريات اخالق مدار در علوم است. 
نظام فکری ايشان نيازمند تقرير بيشتر است و برخی مبانی بايد 

با نظريات وی تطبيق داده و تبيين شود، ايشان در ميان فالسفه، 
رويکرد ابن سينايی داشت و به فيلسوف سينوی معروف بودند 

که در اين فلسفه، تکثر، وزن زيادی پيدا می کند. 
البته جای تحقيق در اين رويکرد وجود دارد. دستگاه فلسفی 
ديداری  رحيم پور  آقای  اواخر  اين  بود،  نوآوری  دارای  ايشان 
چه  به  بايد  ما  بود  پرسيده  و  داشت  مصباح  آقای  با 
موضوعاتی فکر کنيم؟ عالمه فرموده بود به اينکه 
يا  دارد  افراد  از  متفاوت  وجودی  جامعه  آيا 
خير؟ همچنين رابطه توحيد افعالی با آزادی 
و اختيار انسان و قدرت حکومت و دولت، 

زيرا موضوعات بنيادی تعيين کننده است.
استاد  ايشان جای  فرمودند  اينکه رهبری 
کردند،  پر  را  طباطبايی  عالمه  و  مطهری 
تعارف نبود، زيرا افراد ديگری هم بودند، ولی 
رهبری با دقتی که داشتند، اين تعبير را به ايشان 
منحصر کردند. در صحنه سياسی هم انتظار اين بود که 
وی فردی فرايندگرا ديده شود، ولی عمدتاً ايشان را آرمان گرا 
ديديم و وزن غايات در ذهنشان بزرگ بود و تالش کردند از 
منظر ارزش های اسالمی بتوانند جريانات اجتماعی و سياسی را 

جهت دهی کنند. 
حضور سياسی و اجتماعی ايشان بی نظير بود، ما به زور بايد 
بگرديم تا کنش اجتماعی سياسی عالمه را در عرصه انقالب 
بيابيم، ؛ اما حضور ايشان مشهود و مشهور بود. به نظر نمی آيد 
چنين هويت و شخصيت علمی به سادگی در جامعه تربيت يافته 
و پرورش داده شود، زيرا رويکرد تخصصی علوم چنين نظام 

تعليم و تربيتی را محدود می کند.
 منبع متن: بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی 

علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.

جای  ایشان  فرمودند  رهبری  اینکه 
استاد مطهری و عالمه طباطبایی را پر 
کردند، تعارف نبود، زیرا افراد دیگری 
بودند، ولی رهبری با دقتی که داشتند، 

این تعبیر را به ایشان منحصر کردند.
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بحثی که بنده ارائه می دهم، بحث استاد عالمه مصباح يزدی و 
فلسفه غرب است و می خواستيم ببينيم ايشان در فلسفه غرب چه 
نظری دارند. شايد قريب به 45 سال است که با استاد آشنايی دارم 
و از اولين ديداری که با ايشان داشتم، 45 سال می گذرد. در اين 
مدت سعی کرده ايم که از خرمن علم و دانش ايشان بهره ببريم و 
از آثار و برکات علمی ايشان بهره مند شويم. ايشان يک فيلسوف 
دقيق النظر، نظريه پرداز در حوزه فلسفه و يک فيلسوف الهی است 
که نسبت به عالم و انسان و ... موضع دارند. چنين فيلسوفی 
فلسفه های ديگر را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و با برخی 
از فلسفه ها همراهی و با برخی ديگر به مخالفت می پردازد. اين 
طبيعی است و هر فيلسوفی به گونه ای است که وقتی نظريه ای را 
مطرح می کند، با نظرياتی که از سوی ديگر فالسفه مطرح شده، به 

مخالفت برخيزد و آنها را قبول نکند. در تاريخ فلسفه می بينيد که 
ارسطو و فالسفه يونان باستان که در مورد اصل عالم و مادةالمواد 
آن نظر  دادند، نظرات مختلفی را طرح کردند و برخی گفتند 
اصل عالم از آب، هوا يا آتش است و از سوی سقراط حکيم اين 
ديدگاه نقد شد. ارسطو نظريه اساسی افالطون را که نظريه ُمثُل 
باشد، انکار می کند؛ اما هر دو، فيلسوف هستند، پس اگر در باب 
ديدگاه استاد بحث می کنيم و مخالفت هايشان را با برخی نظرات 
مطرح می کنيم، نه اينکه ايشان مخالف برخی از نظريات باشند، آن 

هم به اين صورت که کاًل فلسفه را قبول نداشته باشند.
در دوران جديد می بينيد که دکارت، فيلسوف بزرگی است که 
ديدگاهی را مطرح می کند که فالسفه بريتانيايی با آن مخالفت 
می کنند. سپس کانت با هيوم تا اندازه ای موافقت دارد و بعد 

محمد محمدرضا�ی
 |   عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سخنرانی

 فلسفه غرب از دیدگاه آیت اهّلل مصباح یزدی
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مخالفت می کند و اين يک سنت رايجی در ميان فيلسوفان است. 
استاد، تعقل فلسفی را همراه انسان می دانند. ايشان معتقد است 
که قديمی ترين افکار فلسفی که مربوط به شناخت هستی و آغاز 
و انجام آن باشد، در ميان افکار مذهبی شرقی بايد جست و جو 
شود و سپس در يونان اين مسائل مطرح شده است و کهن ترين 
مجموعه های فلسفی مربوط به حکمای يونان است که در شش 
قرن قبل از ميالد موجود است که برای شناخت هستی تالش 
می کردند. در قرن پنج قبل از ميالد نيز انديشمندانی به نام سوفيت 
داشتيم که حکيم و دانشور ناميده می شدند و حقايق ثابت را 
باور نداشتند. همچنين در يونان فالسفه ای بودند که به حس 
و يافته های عقلی اعتماد نداشتند و حتی يکی از آنها می گفت 
انسان معيار همه چيز است و گرگياس می گفت همه چيز قابل 
شناخت و قابل انتقال به ديگری نيست. نظر استاد اين است که 
انديشه های فلسفی نظم و ترتيب خاصی ندارد و هر متفکری که 
احساس وظيفه می کرده، از ديدگاه خاصی اين سواالت را مورد 

بحث قرار می داده است.
در مقابل سوفيست ها، فيسلوفی به نام سقراط قيام می کند و خود 
را فيلوسوفوس، يعنی دوستدار علم و حکمت می داند و طعنه ای 
به سوفيست ها می زند. پس از او افالطون و ارسطو ظهور پيدا 
می کنند و در زمان های بعد، اين رويه افول پيدا می کند و تفکر 
فلسفی به رم منتقل می شود. ايشان معتقد است که با ظهور اسالم 
و تشويق اسالم به فراگيری علم و دانش، مواريث فلسفی يونيان به 
عربی ترجمه شد و با توجه به اين تشويق ها، توانستند در بسياری 
از علوم سرآمد شوند و حتی فالسفه بعد در جهان غرب، از سوی 
فالسفه اسالمی با فالسفه يونان آشنا می شوند. با ظهور مسيحيت، 
فالسفه بزرگی ظهور و بروز پيدا می کنند و با توجه به ترجمه 
آثار فالسفه اسالمی، توماس آکوئيناس، فيلسوف بزرگ مسيحی 
مطرح می شود که خود را مرهون تفکر ارسطو می داند و می گويد 
از ابن سينا مسائل زيادی را فراگرفته ام و يک نوع تفکر ارسطويی 
را پيشه خود کرده است. اين فيلسوف مطرح می شود و سعی 
می کند ارسطو را غسل تعميد دهد و روايتی ارسطويی از مسيحيت 
ارائه دهد. اين تفکرات در قرون وسطی تداوم يافت، ؛ اما در قرن 
شانزدهم يک رنسانس فکری و تحول در اروپا رخ داد و با توجه 
به برخورد نادرست کليسا با انديشمندان، يک نوع بدبينی نسبت 
به دين به وجود آمد. دکارت سعی کرد فلسفه ای ارائه دهد که 
شکاکيت نتواند آن را متزلزل کند و در همه چيز شک کرد و گفت 
در اين که شک می کنم، ديگر شک نمی کنم و فلسفه خود را بر آن 

بنا نهاد و وجود خود، خدا و جهان خارج را اثبات کرد.
پيروانی در حوزه دکارتی داريم که ويژگی آنها اين است که با 
تحليل يک ايده به ايده ديگر منتقل می شوند و قائل به مفاهيم 
فکری بودند و می گفتند يکسری اصول در نهاد ما وجود دارد و 
اينطور نيست که صفحه لوح و ذهن ما سفيد باشد. در مقابل، 
جريان اصالت حس بود که در بريتانيا به وجود آمد و ظهور 

يافت که از طريق جان الك و هيوم به اوج خود رسيد. هرچند 
که سرچشمه های آن در گذشته بوده است. تجربه گراها قائل به 
اصالت حس هستند و بر اين اساس با اصل عليت مخالفت شد 
و الزمه تجربه گرايی شکاکيت است. پس از آن، کانت را داريم 
که تالش کرد وفاقی بين تفکرهای پيش گفته ايجاد کند. يکی از 
دغدغه های وی مبانی علوم تجربی، اخالق و خدا بود. ما بعد از 
فلسفه کانت، ايده آليسم آلمانی را می بينيم که از دل تفکر کانتی 
بيرون آمد و گفتند الزمه منطقی تفکر کانت، ايده آليسم است و 

می گفتند هر موجودی معقول و هر معقولی موجود است. 
؛ اما استاد معتقد است که ما بايد در حوزه فلسفه و تعامل با فلسفه 
غرب، افراط و تفريط نداشته باشيم و اينطور نيست که هرچه 
آنها گفتند قبول يا رد کنيم و بايد روحيه نقادانه داشته باشيم و 
ديدگاه های آنها را بررسی کنيم و از هر نوع پيش داوری بپرهيزيم. 
يعنی اينطور نباشد که همه افکار غربی ها را باطل بدانيم و بايد 
تمام مکاتب فلسفی را به دقت مورد مطالعه قرار دهيم. ايشان 
مطلبی از شهيد مطهری نقل می کنند و معتقدند که شهيد مطهری 
طوری مطالب را تحليل می کردند که مارکسيست ها می گفتند 
حرف های ما را از خود ما بهتر تحليل می کند. لذا اگر هم نقدی 
می کنيم، بايد عالمانه و محققانه باشد. اگر هم نقدی داريم، بايد 
مودبانه و با سعه صدر باشد و نبايد گفت چون از غرب آمده، 
بايد اين ها را کنار گذاشت. ايشان معتقد بود، اگر چنين باشد در 
اين صورت طب و رياضيات و ... نيز از جای ديگری آمده و بايد 
اينها را نيز قبول نکنيم، لذا استاد مصباح، ديدگاه افراطی و تفريطی 

نسبت به غربی ها نداشته اند.
ايشان معتقد است فلسفه غرب در موقعيت متزلزل قرار دارد و 
مخصوصاً در تفکرات فلسفی پس از کانت، جريان های الحادی 
غالب است و چون ايشان يک فيلسوف الهی هستند، از اين رو 
با فلسفه های ملحدانه و تجربه گرايانه مخالفت می کند و ديدگاه 
خاص خود را دارد، ؛ اما آن روحيه نقادانه و روحيه عالمانه ای که 
استاد دارد، اينطور است که سعی دارند دقيق مطالب را فرابگيرند 
و معتقدند در 70 سال قبل، وقتی ماترياليسم وارد تفکر اسالمی 
شد و فقها ديدند نيازمند تحليل علمی هستيم، آنها عالقه مند 
شدند در برابر کسانی که به اصل توحيد و معاد باور ندارند، اصل 
توحيد را برای آنها ثابت کنند و بعد به آيات و روايات بپردازند. 
بحث ديگر ايشان اين است که در حوزه اسالم، فلسفه، نظم و 
انضباط بيشتری دارد و آنقدر آشوب فکری بر آن حاکم نيست 
و علت اين است که از منطق قوی برخوردار است و در حوزه 
اسالم، سه نحله فلسفی داريم که عبارت از مشائی، اشراقی و 
حکمت متعاليه است که همه در مبانی دينی با هم همراه هستند. 
در اسالم همه فلسفه ها در خدمت دين بودند، ؛ اما در غرب يک 

نوع آشوب فکری را قائل بودند.
منبع متن: بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی 
علوم انسانی، 22دی ماه 1399، پیاده شده در خبرگزاری ایکنا.
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استاد مصباح يزدی)ره(، به حق از معدود استوانه های سترگ حوزه 
معارف اسالمی در دوره معاصراست که برغم اقتضائات معمول 
رشته ها و گرايش های تخصصی خود )فلسفه، کالم، عرفان، فقه، 
تفسير، اخالق( و مشرب و مرام غالب فرهيختگان حوزوی، 
بيشترين اهتمام را به انديشه ورزی، نظام سازی، شاگردپروری، 
جريان سازی و گفتمان سازی  در حوزه های مختلف فرهنگی 
اجتماعی همسو با نيازها و ضرورت های ناشی از انقالب اسالمی 
مبذول داشته است. استاد اگرچه خود به دستاوردهای اين سلوك 
علمی و عملی چندان راضی به نظر نمی رسيد و افق های بسيار 
دوردستی را در کانون توجه داشت، ؛ اما منصفانه بايد گفت که 
ثمرات به ظهور رسيده چند دهه مجاهدت خستگی ناپذير برغم 
همه محدوديت ها و کاستی ها، بسيار شايان توجه و در خور 
تحسين است. شمه ای از اقد؛ امات استاد در تحقق اهداف فوق 

در ضمن گزاره های ذيل انعکاس يافته است:
1( طرح مباحث فرهنگی اجتماعی نوپديد در ضمن کالس های 

معارف قرآن)در موسسه درراه حق(؛
2( نقد درون گفتمانی انديشه های اجتماعی متفکرانی همچون 

عالمه طباطبايی)ره( وشهيد مطهری )ره(؛
در  جامعه شناختی  انديشه های  برخی  برون گفتمانی  نقد   )3  
مناظرات علمی با برخی اساتيد جامعه شناسی در دفتر همکاری 

حوزه و دانشگاه در مراحل آغازين تشکيل)دهه ۶0(؛
4( راه اندازی رشته های متعدد علوم اجتماعی)جامعه شناسی، 
علوم سياسی، تاريخ، مديريت، اقتصاد، تعليم و تربيت، حقوق( 

در بنياد فرهنگی باقرالعلوم)ع( و موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی )ره(؛

 5( طرح مواضع اجتماعی اسالم در تريبون های عمومی مثل 
سخنرانی های قبل از خطبه های نمازجمعه تهران و صدها جلسه 

و محفل ديگر؛
۶( کنشگری اجتماعی فعال بويژه در نقد قاطع جريانات فکری 
فرهنگی انحرافی و مواضع ناهمسو با اصول بنيادين اسالم و 

انقالب اسالمی؛
 7( تعامل وثيق با نيروهای بسيجی فعال و موثر در رده ها و 

عرصه های مختلف؛
 8( تأليف آثاری گران سنگ در حوزه های فرهنگی ـ اجتماعی 

)که در جای خود بايد به معرفی آنها پرداخت(؛
علوم  متعدد  رشته های  در  انسانی  نيروی  صدها  9(تربيت   

اجتماعی، در مقاطع مختلف تحصيلی؛
 10( بسترسازی جهت اسالمی سازی اين علوم يا نقد مبانی آنها 

برپايه جهان بينی و حکمت اسالمی؛
و  مقاالت  پايان نامه ها،  کتاب ها،  مستمر  نشر  و  توليد   )11
يافتگان  تربيت  به همت  اين حوزه ها  در  متعدد  پژوهش های 

مکتب ايشان )اساتيد و دانش پژوهان موسسه امام خمينی ره(؛
 12( عضويت چند ساله در شورای عالی انقالب فرهنگی.

 اميد آنکه فرزندان معنوی و ميراث داران آن استاد بزرگ، اين 
تکاپوی تعالی جويانه و کمال خواهانه را تا حصول کامل منويات 

معظم له استمرار بخشند.
منبع متن: کانال آقای شرف الدین در ایتا، 25 دی ماه 1399.

سید حسین شرف الدین  
 |  عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

یادداشت

خدمات فرهنگی عالمه مصباح یزدی
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اّول سال تحصيلی حوزه و آغاز طلبگی ما بود. همه  استادها 
برای آشنايی با طلبه ها در جلسه  نخست اسم و فاميل شان را 
می پرسيدند و با يک لبخند می گفتند بفرماييد بنشينيد. در اين 
ميان، يک نفر بود که تا خودش را معرفی می کرد، استادها جوری 
ديگر نگاهش می کردند و با احترام می پرسيدند: »با حاج آقا نسبتی 
داريد؟« و او پاسخ می داد: » بله، پدرم هستند.« کنجکاو شدم که 
اين »حاج آقا«يی که پدر هم کالسی ماست کيست و چرا اين همه 
مورد احترام است. راستش را بخواهيد تا قبل از آن که وارد حوزه  
علميّه شوم اسم آيت اهلل مصباح يزدی)ره( را هم نشنيده بودم. آن 
روزها ايشان شخصيّتی سياسی نبودند و به طور طبيعی تلويزيون 

هم کم تر اسم شان را می آورد.
کم کم با مجتبی رفيق شدم. بسيار باهوش، افتاده حال، درس خوان، 
و اهل مراعات بود. دوستی ما قدری عميق شد. يک بار که مجتبی 
به جبهه آمده بود، به همراه برخی ديگر از دوستان و هم رزمان شان 
به منزل پدری ما در دزفول ـ صفی آباد ـ هم آمدند. سال 13۶7 
من و مجتبی با يک دوست ديگر در مؤسسه ی در راه حق ثبت نام 
و در مصاحبه ی علمی شرکت کرديم. رئيس آن مؤسسه  شخص 
امتياز  بدون  و  ما  پسرشان عين  بود، ولی  آيت اهلل مصباح)ره( 
خاّصی ثبت نام کردند و مصاحبه شدند. آن سال، بنا به داليلی، 
من نتوانستم در دوره های مؤسسه ی در راه حق شرکت کنم ولی 
رابطه ی من و مجتبی تا مدتی دورادور ادامه داشت. آن سال ها 

رفاقت ما سبب شده بود بيش تر در باره ی پدرشان پرس وجو کنم. 
حرف های ضد و نقيض زيادی می شنيدم. گاهی ستايش و گاهی 
نقد. اّما اقتدارِ علمی و شخصيّت کاريزماتيک ايشان را موافقان و 
مخالفانشان باور داشتند و می ستودند. چند باری که توفيق، رفيقم 
بود و با ايشان ديدار می کردم، َجذبه های اخالقی و خوش روئی 
همراه با صالبت ايشان را نيز از نزديک ديده بودم. بی شک اين 
همه شاگردانی که وفادارانه انديشه های استاد خود را تبليغ و 
ترويج می کنند، از همين ويژگی ها اثر پذيرفته اند. شايد خيلی از ما 
نتوانيم با برخی از واکنش های سياسی و اجتماعی، آيت اهلل مصباح 
يزدی)ره( کنار بياييم؛ ولی هرگز نمی توانيم صداقت و صراحت 
او را در موضع گيری هايش انکار کنيم. او هيچ وقت با مجامله، 
الپوشانی، يکی به نعل و يکی به ميخ زدن، و التقاط ميانه ای 
نداشت. او هيچ وقت ميانه گير نبود. هرگز نخواست به ذوق و 
ذائقه ی مردم سخن بگويد. هيچ آشتی و صلحی را بر تحقق آن چه 
درست می پنداشت مقدم نمی دانست. رحلت تأسف بار اين استاد 
برجسته را به همه ی شاگردان، عالقه مندان، و البته دوست قديم ام 
دکتر مجتبی مصباح يزدی و ساير اعضای بيت آن بزرگوار تسليت 

می گويم. خدايش رحمت کند.
منبع متن:کانال شخصی تلگرامی آقای صادق نیا، 14 دی ماه 
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مهراب صادق نیا  
 |  عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

یادداشت

 آیت اهّلل مصباح و میانه گرایی
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 آيت اهلل محمد تقی مصباح يزدی)ره( را بايد هم به لحاظ عمق 
و وسعت انديشه و هم به جهت خدمات علمی به حوزه ها و 
جامعه در زمره عالمان دينی برجسته معاصر دانست. آن مرحوم 

از حيث رعايت زّی روحانيت و تواضع رفتاری و مهربانی در 
تعامالت شخصی نيز زبانزد بود ؛ اما غفلت از يک نکته يعنی 
امکان خطای عالمان و مجتهدان و صاحب نظران دينی در عصر 

ی مهدی نص�ی
 |   مدیر سابق روزنامه کیهان

یادداشت

نقد جامعه نخبگانی به آیت اهّلل مصباح یزدی
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غيبت به دليل عدم امکان دسترسی به معلم و مفسر معصومِ قران 
و سنت، ايشان را نسبت به پاره ای از ديدگاهها و نظرات خود 
ـ که حتما احتمال خطا در آنها راه داشته و نمی توانسته به عنوان 
معرفت و اسالم ناب قلمداد شودـ  آن چنان راسخ و صاحب حق 
می کرد که به خود اجازه می داد بعضا مخالفان خود را به جهل و 
کفر و فسق و خيانت و ارتداد و... متهم کند و چهره ای خشن و 
مهاجم از خويش در طيفی از افکار عمومی و نخبگان ترسيم کند.  
اساسا وقتی در کالم و فقه تشيع از آزاد بودن و بلکه ضرورت 
اجتهاد در عصر غيبت سخن گفته می شود مفهومی جز اين ندارد 
که عالمان و متفکران دينی أعم از متکلمان و اصوليان و فقيهان و 
محدثان و مؤرخان و... می توانند از منابع دين يعنی کتاب و سنت 
و عقل، فهم و تحليلـ  البته روشمند و نه بی ضابطهـ  ويژه خود 
را داشته باشند و بلکه در صورت احراز مقام اجتهاد مجاز نيستند 

به آرای ديگران بدون تحقيق و از سر تقليد عمل کنند.
 و اين بدان معناست که ما گريزی از به رسميت 

روشمند  قرائت های  و  اجتهادات  شناختن 
گوناگون دينی نداريم و مجاز به تکفير و 
تخطئه شخصيتی و نسبت دادن انحراف و 
بددينی به  صاحب نظران نيستيم مگر آن که 
ثابت شود اوالً اجتهاد آنها غير روشمند و 
ثانياً انگيزه شان تخريب دين در جامعه و 

مثال اغراضی دنيايی و... باشد. 
البته اين گونه اختالف قرائت ها و فهم های 
از  فراتر  در  اغلب  متضاد،  و  گوناگون 

مسلّمات و اجماعيات و قطعيات دينی و عقلی 
رخ می دهد و عالمان و صاحب نظران شيعه بر سر بسياری 

از مسائل دينی و مذهبی اتفاق نظر دارند ؛ اما با اين حال اگر عالم 
و صاحب نظری در مسلمات دينی و مذهبی نيز دچار شبهه و 
بدفهمی شود و سوء نيت و علم و عمد او ثابت نشود، در اينجا 
نيز الز؛ اماً کفر و ارتدادی رخ نداده و به دليل عدم دسترسی به 
فصل الخطاب معصوم و حجت های بالغه الهی، اين فرد يا افراد در 
زمره قاصران و مستضعفان فکری و عقيدتی قرار می گيرند و به 
تصريح قرآن مورد عقاب و عذاب الهی نخواهند بود و به تبع آن 
سزاوار توهين و تکفير و هتک حيثيت و محروم شدن از حقوق 

انسانی و شهروندی و ... نمی باشند.
 البته واضح است رسالت و وظيفه عالمان و نيز حکمرانی دينی 
در چنين مواردی روشنگری، پاسخ به شبهه، تبيين لغزش، خطا، 

گفتگو و دفاع از حقايق مسلم و روشن است. 
با اين مقدمه روشن می شود که فقيد سعيد آيت اهلل مصباح)ره( در 
بسياری از نقدهای تندشان همراه با نسبت هايی چون کفر و فسق 
و انحراف در قبل و پس از انقالب به برخی از صاحب نظران و 
انديشمندان و جريان ها محق نبوده و حداقل به خطای روشی 
مبتال بوده اند هر چند که اين نقدها به لحاظ محتوايی هم وارد 

بوده باشد. از روشن ترين ادله برای اثبات آنچه گفته آمد اين 
است که آيت اهلل مصباح در زمره فيلسوفان مسلمان بودند، در 
حالی که طيفی از عالمان شيعه يعنی متکلمان با فلسفه اسالمی 
و صدرايی مرزبندی داشته و آن را بر خالف مبانی قرآن وسنت 

و عقل می دانند. 
حال اگر قرار باشد نوع برخورد آن مرحوم با مخالفان فکری 
خود صحيح باشد، بايد به متکلمان شيعه حق داد که او را در 
زمره منحرفان و بد دينان و مخالفان اسالم قلمداد کنند در حالی 
که خوشبختانه چنين برخوردی در حوزه های علميه تشيع بين 
متکلمان و فيلسوفان و نيز بين فقهای با مبانی فقهی گوناگون 
صورت نمی گيرد و با دوستی و رفاقت تنها به نقد آرا و گفته ها 

پرداخته می شود و نه نقد اشخاص و انگيزه ها. 
به  و  غيبت  به شرايط عصر  توجه  و  التفات  در هر صورت، 
رسميت شناختن اجتهادات و قرائت های روشمند گوناگون و 
پرهيز از ادعا و نمايندگی اسالم ناب از سوی هر عالم 
دينی )چه آن که نابيت فکری و اعتقادی در اختيار 
بخش  پايان  می تواند  بس(  و  است  معصوم 
بسياری از نزاع های زيانبار عقيدتی و سياسی 
برای تضارب  آزاد  فراهم کننده فضای  و 

آراء و انديشه ها باشد.
 البته پرواضح است که اين امر به معنای 
پلوراليسم مدرن که اساساً قائل به حقيقت 
مطلق و ثابت نيست و همه آراء و ديدگاه ها 
را حق و يا بخشی از حق می داند نمی باشد، بلکه 
منبعث از آموزه های کالمی و اصولی شيعه و در زمره 
بديهيات آن است که تا حدودی در فضای احساسی و هيجانی 
پس از انقالب مغفول واقع شده است. برای آيت اهلل مصباح)ره( 
و همه عالمان نيک انديش و نيک کردار از خداوند طلب َروح و 

رحمت و رضوان الهی دارم. غفر اهلل لنا و له.
 منبع متن: کانال شخصی تلگرامی آقای نصیری، 13 دی ماه 
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در  مصباح)ره(  آیت اهلل   
بسیاری از نقدهای تندشان همراه 

و  فسق  و  چون کفر  نسبت هایی  با 
به  انقالب  از  پس  و  قبل  در  انحراف 
برخی از صاحب نظران و اندیشمندان 
و جریان ها محق نبوده و حداقل به 

خطای روشی مبتال بوده اند.
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بسيار دشوار است سخن گفتن در مورد شخصيتی که عمق 
ابعاد مختلف حياتش مانع از توصيفش می گردد. حضرت استاد 
مصباح را می توان عصارة فکری سه استاد برجسته و بی نظيرش 

يعنی امام خمينی ره، عالمه طباطبائی ره و آيت اهلل بهجت ره 
جامعيت  علمی اش،  دقت های  و  فکری  جامعيت  دانست. 
اجتماعی و بصيرت سياسی اش، و جامعيت اخالقی و اخالص 

صفدر الهی راد 
 |   عضو هیات علمی موسسه امام خمی�ن

یادداشت

 حکیم در میدان
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عميقش حاکی از حضور آن سه روح بزرگ در ايشان است. چه 
زيبا علمدار انقالب، عمار خويش را توصيف کرده است: »بنده 
هم به سهم خودم قدر آقای مصباح  می دانم. اين سه جهت در 
ايشان جمع است؛ هم علم، هم بصيرت به معنای حقيقی کلمه و 
هم صفا. اين سه تا با هم در وجود ايشان خيلی ارزشمند است«. 

)آبان 1389(
عالمه مصباح، حکيمی است که با نگاهی عميق، انديشه های 
نظری  اسالم ناب را به ميدان عمل و اجتماع امتداد داده و عرش 
علم را به فرش سياست گره زده است. از اين رو، ايشان را 
می توان جزو شخصيت های کم نظيری دانست که نه علم را برای 
علم آموخته و گسترش داده است؛ از اين رو، تالش می کند تا 
انديشه های نظری را برای تحول عملی بکار گيرد؛ اين تحول 
از علوم انسانی تا سلوك اجتماعی- سياسی را شامل می شود. 
و نه سياست را گسسته از فکر و نظر دنبال کرده است. از اين 
رو، همواره نظريه های سياسی- اجتماعی خويش را به جنبه های 

نظری دين مرتبط می کند.
آن  از  مانع  بزرگ،  مصباح  عميق  اخالص 

نفع  به  را  سياست  ميدان  تا  می شد 
خودی ها  فشارهای  و  تشويق های 
مسير  تغيير  غيرخودی ها  حمالت  و 
را در حضور  الهی  دهد. وقتی رضايت 
ديگر  می بينند،  سياسی  تمام عيار 
شأن  حفظ  برای  ديگران  خيرخواهی 
نيست.  اثرگذار  علمی اش  جايگاه  و 
اينکه  و  توحيد  حقيقت  به  ايشان 

به  نسبت  فقر  و  نياز  عين  همه  ماسوی اهلل 
خدای متعال اند، باور دارد. از اين رو، در سلوك 

و  خويش  برای  استقاللی  شأن  هيچ  سياسی-اجتماعی اش 
ساير ماسوی اهلل قائل نيست.

ايشان  مثل  نمی توانند  که  ديگرانی  برای  است  سخت  چه 
بيانديشند و چه سخت است برای ايشان که ديگران نمی توانند 
همانند او بفهمند. ديگران در اين آزمون سخت، سطحی نگری 
را برگزيدند و با ذبح حکمت عميق، عافيت طلبی خويش را 
هرگز  ديگران،  نفهميدن  خوب  سختی  اما  ؛  کردند.  اختيار 
عده ای،  هنوز  است.  نکرده  را ُسست  بزرگ  مصباح  زانوی 
تکيلف گرايی ايشان را بر انتزاعی و غير واقعی بودن فلسفه 
و ناظر به نتيجه نبودن اين نگاه! حمل می کنند. ولی ايشان با 
چه زبانی بايد بگويند نتيجة برآمده از تکليف غير از نتيجة 
برآمده از نگرش های عمل گرايی سکوالر است! هر نتيجه ای 
که  فهميد  می توان  اينجا  از  ندارد.  مطلوبيت  روشی  هر  با 
خيلی از ما اين کالم مهم امام ره که »ما مکّلف به وظيفه¬ايم 
نه نتيجه« را تنها شعار خويش قرار داديم و اساسًا فهم عميقی 

از اين سخن نداريم.

نگاه نظام مند و بنيادين حضرت عالمه حکيم به تفکر اسالمی و 
لوازم اجتماعی آن، از ويژگی های خاص ايشان است. معظم له 
پس از حدود 50 سال تالش علمی و تأمالت اساسی، منظومه 
فکری مستحکمی را با محوريت تفکرات بنيادين ارائه کرده اند 
که هم برای اساتيد و محققان و هم برای دانشجويان و طالب 
منشأ تحوالت فکری، اخالقی و بصيرتی شده است. در طول 
بصورت  را  اسالم  مسائل  که  منظومه ای  چنين  اسالم،  تاريخ 
زنجيره وار و منسجم ارائه کرده باشد، نخستين بار توسط ايشان 
بنيان گذاری گرديد. چنانکه مقام معظم رهبری در اين باره فرموده 
اند: »يکی از خصوصيات آقای مصباح پرداختن به کارهای بنيادی 
است«. )شهريور 1375( بنيان گذاری دوره های طرح واليت 
)آموزش مبانی انديشه اسالمی( و هدايت علمی و صيانت از 
جهت گيری های اين دوره در بيش از ُربع قرن از آثار چنين نگاه 
نظام مند و بنيادينی به اسالم ناب است. اهميت دوره های فوق 
برای عالمه آنقدر باالست که بارها به صراحت فرموده اند: »من 
در کل عمر 70 سال طلبگی، هيچ کاری بابرکت تر از طرح واليت 

سراغ ندارم«.
کادرسازی فکری و تربيتی در سطوح مختلف 
علوم  محققان  و  »اساتيد  »نظريه پردازان«، 
انسانی«، و »دانشجويان و طالب و فعاالن 
حضرت  ويژگی های  ديگر  از  فرهنگی« 
ايشان  علمی  فضل  است.  مصباح  استاد 
هرگز در خودشان متوقف نشده است، بلکه 
به  در طول حيات علمی خويش، همواره 
تربيت نيروهايی پرداخته اند که در عرصه های 
مختلف، به ويژه عرصه های فرهنگی، اثرگذارند. 
نکتة قابل توجه اينکه عالمه مصباح هرگز اين تشکيالت 
و  اهداف جريان های سياسی همسو  تحقق  راه  در  را  عظيم 
غيرهمسو  هزينه نکرده اند؛ بلکه رسالت مهم خويش را ارتقای 
ظرفيت نظام برای تحقق منويات مقام معظم رهبری، از طريق 

کادرسازی با رويکرد تشکيالت فکری دانسته اند.
منبع متن: خبرگزاری  مهر، 13 دی ماه 1399.

کادرسازی فکری و تربیتی در سطوح 
و  »اساتید  »نظریه پردازان«،  مختلف 

محققان علوم انسانی«، و »دانشجویان 
از دیگر  و طالب و فعاالن فرهنگی« 
مصباح  استاد  حضرت  ویژگی های 

است.
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در  و  داشت  منظمی  فلسفی  ذهن  يزدی)ره(،  مصباح  مرحوم 
تقرير مباحث فلسفه اسالمی، توانمند بود. روزگاری که ايران،  
فلسفه اخالق تدريس می کردم، کتاب » فلسفه اخالق« ايشان را 
نيز خواندم و آنرا نيکو يافتم و به دانشجويانم معرفی کردم؛ هر 
چند بعداً از جناب مصطفی ملکيان شنيدم که که عموم مباحث 
فلسفی اخالِق غرب در آن اثر، محصول زحماِت ايشان است، نه 
جناب مصباح يزدی! هر چقدر مصباح يزدی)ره( در حوزه فلسفه 
اسالمی مفيد و توانمند بود؛ در حوزه ديانت و سياست و اجتماع، 
متأسفانه کارنامه دل آزار و نا تراشيده و ناموجهی داشت. روزگاری، 
در دهه هفتاد شمسی، به حق »تئوريسين خشونت« نام گرفت. 
هم افرادی که قتل های محفلی در شهر کرمان را مرتکب شدند، 
در دادگاه صراحتاً گفتند در انجام اين اعمال، تحت تأثير سخنان 
مصباح يزدی)ره( بوديم؛ هم ايشان صراحتاً در سالگرد کشته 
شدن نواب صفوی در شهر قم، از نبود غيرت نوابی دربرخورد با 
دگرانديشان دينی گله کرد و تلويحاً مخاطبان را به سرکوب اين 
جماعِت دگر انديش دعوت کرد؛ هم در کتاب » گفتمان مصباح«، 
صراحتاً جوانان انقالبی را تشويق می کند که اگر مسئوالن در 
امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کردند؛ خود وارد ميدان 
شويد و به وظايف خود عمل کنيد. کسی اينگونه آشکارا دعوت 
به خودسری و بی اعتنايِی به قانون و اعمال خشونت می کرد و 
به سبب مستظهر بودِن به هسته قدرت، به جايی هم پاسخگو 
نبود. همچنين، در عموم مواضع سياسی مصباح يزدی، افزون بر 
مغايرت با منافع ملی، بی توجهی به حقوق بنيادين شهروندان و 
انسان های پيرامونی موج می زد؛ که ايشان برای اجرای اجباری 
احکام شريعت؛ تمسک جستن به خيلی از امور را روا می دانست 

و پروای شهودهای اخالقی عرفِی عموم خاليق را نداشت.

 امروز می انديشيدم که چه خوب است وقتی از اين سرای خاکی 
رخت بر می بنديم و روی در نقاب خاك می کشيم، نامی نيک 
از خود بر جای  گذاريم. طی سه ـ چهار ماه اخير، چهار نفر از 
مشاهير روی در نقاب خاك کشيدند: محمدرضا شجريان، محمد 
ملکی، شيخ محمد يزدی و شيخ محمد تقی مصباح يزدی. هم 
شجريان، » آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست«، نامی 
نيک از خود برجای گذاشت و هم محمد ملکی؛ که رنج خود 
و راحت ياران طلبيدند و به سمت بی سو پرواز کردند و »پشت 

حوصله نورها« به آرامی دراز کشيدند. 
اميدوارم، در روزگاری نه چندان دور، نگرش و مشی و مرامِ 
مالل انگيز و دل آزار محمد يزدی و محمد تقی مصباح يزدی از 
ميان ما رخت بربندد و کمتر شاهد آزار و اذيت منتقدان و صدور 
احکام قضايِی طوالنی مدت برای دانشجويان و روزنامه نگاران و 
فعاالن مدنی و کارگران باشيم؛ کمتر تخفيِف مراجع و روحانيون 
مستقل و محترمی چون مرحوم منتظری، سيد موسی شبيری و 
سيد کمال حيدری را ببينيم؛ کمتر از تريبون نماز جمعه، خط و 
نشان کشيدن برای عمرو و زيد و تهديد پر عتاب آنها را بشنويم؛ 
کمتر دعوت به قانون شکنی در پوشش »امر به معروف و نهی از 
منکر« و اصرار بر اجرای احکام شريعت و فرو نهادِن شهودهای 
اخالقِی عرفی طنين انداز شود ؛ کمتر شاهد نقض آشکار حقوق 
بنيادين شهروندان، اعّم از زنان و کارگران و روزنامه نگاران و ... 
باشيم؛ کمتر شهودهای اخالقی عمومِ خاليق و آموزه های نيکو و 
رهگشايی چون »انّی بعثت التّمم مکارم االخالق« به محاق رانده 

شوند و  پيش پای فقه سياسی، ذبح شوند ....!
منبع متن: کانال تلگرامی آقای دباغ، 12 دی ماه 1399.

�وش دباغ
 |   پژوهشگر حوزه دین و فلسفه

یادداشت

 حاصل عمر مصباح یزدی
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حسن رحیم پور ازغدی
گ

 |   عضو شورای عایل انقالب فرهن�

یادداشت

 نقش مصباح و سلیمانی در تمدن سازی

در باب سليمانی، آيت اهلل عرفان عملی در جهاد کبير تا جهاد 
اکبر و از شاهکار برادران گمنامش در سپاه قدس، شهيدان دفاع 
از مستضعفين جهان و رهايی ملت های دربند، با ده ها سليمانی 
بی نام که اسماعيل قاآنی، شهيد ديروز و فردا، يک تن از آنان  
است. همچنان بايد گفت و خواهيم گفت، چه تازه اول عشق 
است و قافله شهر آشوبان کربال تا همه جا در پنج قاره جهان 
 خواهد رفت و غافالن و بخواب رفتگان را فرمان برپا خواهد داد.
 ديديد ملت ها و نسل ها درسراسر عالم با پيکر سوخته و دست 
بريده اش چه کردند؟ جوانان عالم، باز تشنه الگوی معاصر بودند 
و يافتند )الگوهای بيشتری در راه اند و تا سال بعد، خداکريم 
است!(، انقالبيون مسلمان، »چه گوارا« صد پله الهام بخش تر خود 
را و حکومت ها، تهديد اصلی بقای خود را و دولتمردان مان راز 

محبوب نبودن خود را يک جا يافتند. جهان نيز اسالم »ترور و 
با اسالم »جهاد و شهادت« شناخت و  خشونت« را در تقابل 
تفکيک طال و مطال، ممکن شد. هزار سليمانی بايد خاکستر 
شوند تا مکتب سليمانی، هربار دوباره ققنوس وار برخيزد، مکتبی 
که سليمانی را ساخت، باز هم خواهد ساخت، و مکتبی نبود 
که سليمانی ساخته باشد. ترامپ و پمپئو درآينده، بی حفاظ تر و 
در تيررس »رزمندگان بدون مرز« خواهند بود و چون سلمان 
رشدی، ديگر خواب راحت نخواهند داشت ؛ اما ضربه اصلی، 
برباد رفتن هفت هزار ميليارد دالر سرمايه گذاری آمريکا و چند 
هزار جنازه سرباز آمريکايی است که مخفيانه و بدون تشييع، دفن 
شدند در کنار بزرگترين تشييع پيکر در سراسر جهان و شکست 
اشغالگران غربی در عراق و سوريه و يمن و غزه و افغانستان و... 

جای مهر انگشتر سليمانی بر پيشانی تاريخ.
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2. ؛ اما رحلت آيت اهلل مصباح)ره(، اتفاق مهمی در حوزه معرفت 
است و گرچه مردان معرفت، »بی زمان« و بيشتر مسئله آينده ما 
هستند تا گذشته ؛ اما بر ماست تا داغ او تازه است، به آورده های 
ذهن خالق آن نظريه پرداز بزرگ، اداء احترام کنيم. ماليی اهل 
معنا و فرهنگ ساز در معرکه های فلسفی و علوم انسانی، بی پروا 
سنج،  نکته  رائج،  چرتکه اندازی های  بدون  علمی  مواضع  در 
فريب ناپذير و متخصص در آسان کردن سخت ترين معقوالت 
و جراح غده های بدخيم و پيچيده در تحريف دين که شايد 
اگر فداکاری و پايمردی او نبود، موج يک انحراف خطير در 
فکر دينی و حاکميت سياسی به ويژه در دهه هفتاد با پوشش 
تقلبی »نوانديشی دينی« و با القاء سکوالريزم در لباس »عرفان« و 
تزريق »ليبرال دمکراسی« در پرده »جامعه مدنی«، در کار تخريب 
مبانی انقالب خمينی)ره(، حتی بدست معممين درس نخوانده ای 
که به تدريج از گرداب فروپاشيده چپ، به مرداب تعفن راست 
ليبرال در غلتيدند، به  ثمر می نشست. آن مقاومت ها بود که کينه ها 
برانگيخت ؛ اما هنر »فريب نخوردن« و »دقيق بودن« را به جامعه 
علمی و سياسی کشور آموخت و بساط شعبده با دين را برهم زد، 
دين سازان را رسوا ساخت تا پس ازسال ها عوام فريبی با افاضات 
پوششی و عناوين انحرافی در باب »نسبيت معرفت دينی« و 
»دين منهای معرفت و شريعت و عدالت«، آنان را بی لباس و 
بدون گريم و چهره پردازی، انگشت نما کرد. پس معلوم باشد چرا 
بی بی سی و صدای آمريکا بر پيکر او، جشن گرفته و نقل و نبات 
می پاشند! بپاشند، ؛ اما کار از کار گذشت و با عينکی از جنس 
منطق که مصباح)ره( بر چشم نخبگان نهاد، کار ايشان بشد. آن 
افشای معرفتی اگر نبود، دين ستيزان مخفی شده در پس نقاب 
»نوانديشی دينی«، تن به خود افشايی نمی دادند که پس ازسال ها 
رنگ و نيرنگ، خود به صراحت، به همان چه مصباح می گفت 
اعتراف کرده، و انکار کلمه اهلل، و تحريف وحی و نفی عصمت 
و رد خطاناپذيری رسول )ص( و طرد واليت خدا و اوليائش، 
و باقی فاضالب فروخورده دهه هفتاد را عاقبت در دهه نود، باال 
آوردند و قرآن کريم را نيز ساخته محمد )ص( و ديوان شعر او 
خواندند. پس از دو دهه نبرد مظلومانه دوباره بايد به هزاران برگ 

تفکر نوبرانه اين مرد، نگاهی خيره تر داشت.
3. آقای مصباح)ره( را شايد پنج، شش نوبت، بيشتر زيارت نکرده 
باشم و عمده شناخت بنده ازمسير کتاب ها بلکه کتابخانه نظريات 
او در ده ها موضوع تخصصی بود. و هربار برخالف چهره ای 
که از او ساختند، ايشان را منصف و نقدپذير يافتم، خاصه، يک 
مالقات که تم؛ اماً، صرف نقد طلبگی بر برخی فرمايشات ايشان 
کردم و هر چه کردم، ذره ای امتناع و خودبرتربينی که بيماری 
اخالقی برخی علمای حوزه و دانشگاه است، در آن مرد اخالقی 
و متواضع، نيافته و مثقالی بی انصافی و بی توجهی در آن متفکر 
بی تفاوتی و  از  بری  نديدم. مجتهد در »اصول دين« و  صبور 
بی حسی در دفاع از حق بود، در دورانی که بسياری فاضالن 

فضل فروش، فاقد درك تحليلی از اصول و محروم از مهارت 
خودسازی و جسارت خودسوزی، و بيشتر گرفتار اظهار خودند 
تا درد دين. مصباح از پيشتازان تحول در حوزه و از خط شکنان 
خورده  زخم  و  نوانديشی  و  نوآوری  مشعل داران  و  تحجر 
اصالح طلبی خويش در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه نيز بود. 
4. پس از سلطنت رضا پهلوی و سپس شهريور سال 20 و اشغال 
مادی و معنوی ايران که چيزی از ايران نماند و از هر جهت دچار 
فروپاشی شد، هسته های مقاومت فکر دينی در کشور به تدريج 
فعال و در برابر ايدئولوژی اسالم ستيز رژيم شاه، کمونيست ها، 
بهاييت، کسروی گری و... خط دفاعی تشکيل دادند. از جمله، 
حلقه ای که در قم، برگرد امام و آقای طباطبايی شکل گرفت، از 
کارآمدترين هسته های مقاومت علمی و عملی بود که تا امروز 
برکاتش پيداست. ده ها متفکر بزرگ و صدها روحانی مبارز، در 
»معرکه معرفت« و در »جبهه سياست«، براستی سرنوشت ايران، 
تشيع و جهان اسالم را ظرف چند دهه تغييرات اساسی دادند. 
شاگردان مشترك حلقه طباطبايی و مکتب امام، »عقالنيت دينی« 
را تکثير و به روز کرد و اين جنبش در تفکر دينی، معادله قوا را 
تغيير داد؛ مطهری و جوادی آملی و مصباح يزدی و حسن زاده و 
ده ها تن ديگر، به رغم فراز و فرودها و تفاوت ها، هريک، جهانی 
بنشسته درگوشه ای بودند و تاريخ تفکرمعاصر رابه پيش راندند. 
کارکرد تئوريک شهيد مطهری)ره( در دهه سی تا شصت در برابر 
التقاط چپ، و کارکرد سياسی شهيد بهشتی در برابر ليبراليسم 
مذهبی در ساختار حکومت پساانقالب، هرچه بود، آقای مصباح 
از دهه 40 در کنار آنان و از دهه ۶0 تا آستانه 1400، بار شهيدان 
را بردوش کشيد و تداوم همان کارکرد علمی و طبعا هدف 
همان بمباران ها بود که آنان را نيز تا بودند، يک روز بی نصيب 
نگذارد. اهميت کار مصباح و نقطه زنی او در فلسفه های مضاف 
و علوم انسانی را همه می توانستند از شدت کينه ورزی ها حدس 
بزنند حتی اگر آشنا به ده ها نظريات جديدی نباشند که در ذهن 
خالقش در فلسفه، کالم، عرفان نظری، اصول فقه، معرفت شناسی، 
به  فلسفه علم  و  فلسفه سياسی  فلسفه اخالق،  و  فلسفه حقوق 
ويژه علوم اجتماعی و نوآوری های متديک در تفسير قرآن و 
طبقه بندی سنت به تناسب آخرين پرسش های جهانی شکفت 
و روئيد و پاسخ گفت و گفت و سوخت و سوخت. شايد در 
جهاتی، غرب شناس ترين ميان شاگردان عالمه طباطبايی)ره( 
بود. نمونه بن بست شکنی هايش در فلسفه های مضاف و علوم 
انسانی، شنيدنی است و شايد در آينده بدان بپردازم ؛ اما نقدا به 
مخالفانش پيشنهاد می کنم حال که خيالشان از رفتن او راحت و 
شايد کينه ها کمی آرام گرفته باشد، آثار و نظريات او را پس از 
همه افترائاتی که به او بستند، بخوانند و فلسفه موضع گيری های 
او را دريابند گرچه همچنان منتقد شيوه يا سليقه ايشان به ويژه در 

سياست ورزی باشند.
منبع متن: سایت نسیم آنالین، 17 دی ماه 1399.
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احمد زیدآبادی
 |   روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه دین

یادداشت

 مصباح یزدی چه گفت و چه کرد؟

فرو  خاك  نقاب  در  چهره  يزدی  مصباح  تقی  محمد  شيخ 
حال  عين  در  و  برانگيزترين  مناقشه  می توان  را  او  کشيد. 
صريح ترين متکلِم معاصر حوزة علمية قم دانست. حرف او 
؛ اما دقيقًا چه بود و چه کرد؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند 
است.  خمينی)ره(  آيت اهلل  سياسی  نظرية  به  کوتاه  اشاره ای 
هنگام  که  می کرد  نقل  سحابی  عزت اهلل  مهندس  زنده ياد 
اقامت آيت اهلل خمينی در پاريس، هر که از ضرورت ايجاد 
در  شاهنشاهی  نظام  سقوط  از  پس  اسالمی«  »حکومت 

نگوييد  که  می داد  تذکر  فوراً  آيت اهلل  می گفت،  ايران سخن 
که  چرا  اسالمی«  »جمهوری  بگوييد  اسالمی«  »حکومت 
»حکومت اسالمی« دارای ويژگی هايی است که جامعة ايران 
تاب تحمل آن را ندارد. مهندس سحابی خود نيز اين تذکر 

را از آيت اهلل گرفته بود!
آيت اهلل خمينی)ره( دربارة اين نظرش به طور علنی توضيح 
روشن و مبسوطی نداده است؛ اما منظور او  قابل درك است. 
از نگاه آيت اهلل  خمينی)ره(، فقيه جامع الشرايط در دوران غيبِت 
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امام دوازدهم شيعيان، جانشين و دارای تمام اختيارات سياسی 
و دينی اوست. اين اختيارات که از آن به »واليت« ياد می کند، 
در حد همان اختيارات پيامبر اسالم)ص( است و جای چون و 
چرا هم ندارد. به عبارت روشن تر، واليت فقيهِ مورد نظر آيت اهلل 
خمينی)ره( همان واليت پيامبر)ص( و امامان دوازده گانة شيعی 
است که مشروعيت خود را از خدا گرفته و مردم مسلمان هم 
مؤظف به اطاعت از او هستند. از اين نگاه، فقيهِ حاکم جانشين 
معصوم و »مفترض االطاعه« است يعنی بر عموم مسلمانان واجب 
است که از دستورات سياسی و دينی او در جهت اجرای مو به 
موی احکام شرع و استحکام قدرت حکومتش بی قيد  شرط 
اطاعت کنند و گرنه به عنوان باغی يا طاغی مجازات خواهند شد.
»حکومت  استقرار  که  بود  دريافته  اما  ؛  خمينی)ره(  آيت اهلل 
اسالمی« مورد نظر او در دنيای امروز و بخصوص در جامعه ای 
مانند ايران، امکان پذير نيست، و بنابراين، صورت تعديل يافتة آن 
را تحِت عنوان »جمهوری اسالمی« مطرح کرد تا هم رأی و نظر 
عموم به صورتی هدايت شده، به صورت مبنای »مقبوليت« نظام 
به رسميت شناخته شود و هم اجرای تمام و کمال احکام شرع 
با سطحی از انعطاف و نوآوری و حتی عدول از اجرای پاره ای 
مجازات های شرعی عملی گردد. نظرية آيت اهلل خمينی)ره( به 
بنياد دوگانه اش، حتی در زمان حياتش سبب دو تفسير  دليل 
متفاوت در بين پيروان او شد و نيروهای وفادار به او به دو دستة 
چپ و راست تقسيم شدند. تا زمانی که آيت اهلل زنده بود، خود 
عمدتاً به نفع جناح چپ ؛ اما  به صورتی کم و بيش متوازن، 
اختالف های سياسی بين دو طرف را فيصله می داد. پس از فوت 
آيت اهلل ؛ اما اختالف بين دو جناح باال گرفت و با پيروزی سيد 
محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد سال 7۶، منازعة دو جناح 
در قالب اصالح طلب و محافظه کارجلوة تازه ای به خود گرفت و 

صف آرايی سياسی بی سابقه ای را رقم زد.
آيت اهلل خمينی)ره(  ميراث  از  بر بخشی  تکيه  با  اصالح طلبان 
دينی  روشنفکران  فکری  دستاوردهای  مبنای  بر  ويژه  به  و 
اصالح  صدد  در  سروش،  عبدالکريم  دکتر  علی الخصوص 
مانند  مباحثی  و  برآمدند  اسالمی  جمهوری  در  حکمرانی 
دينی و  مدارای  تسامح و  تساهل و  بشر،  دموکراسی، حقوق 
ضرورت همزيستی با جهان غرب را وارد ادبيات سياسی خود 
قرار گرفت و  مردم  استقبال عموم  مورد  مباحث  اين  کردند. 
موجب نگرانی شديد جناح محافظه کار شد. محافظه کاران که 
به دليل فقر تئوريک يارای بحث آزاد با اصالح طلبان را در خود 
نديدند به ناچار به شيخ محمد تقی مصباح يزدی)ره( که از 
ورزيدگی کالمی باالتری در بين هم گنان خود برخوردار بود، 
نظرية آيت اهلل  بين  بر تضاد  لحاظ نظری  به  تا  متوسل شدند 
خمينی)ره( و برنامة اصالح طلبان تأکيد کند و با اعالم بطالن راه 
و روش اصالحی آنان از نقطه نظرِ دينی، وفاداری قشر مذهبی 
جامعة ايران به جناح محافظه کار را استمرار بخشد. بدين ترتيب، 
مصباح يزدی)ره( که در دوران حيات آيت اهلل خمينی)ره( به دور 

از دايرة اصلی قدرت و تا اندازه ای در انزوا به سر می برد، وارد 
ميدان سياست شد و با سخنرانی  ای مستمر خود در نماز جمعة 

تهران، به ستيزی آشکار با مبانی فکر اصالح طلبی برخاست.
جوهر اصلی و جان کالم مصباح)ره( در واقع اين بود که نظرية 
تمام  با  اسالمی«  »حکومت  همان  خمينی)ره(  آيت اهلل  واقعی 
مختصات آن بوده و آيت اهلل صرفاً بنا به اقتضائات روز و از روی 
مصلحت بحث جمهوری و رأی مردم را پيش کشيده است. 
او با صراحت، بحث مفترض االطاعه بودن ولی فقيه، ضرورت 
مردود  فقهی و  در رسائل  مندرج  احکام جزايی  تمام  اجرای 
بودن عموم دستاوردهای فکری وسياسی عصر مدرن را از لوازم 
دينداری به طور عموم و وفاداری به نظرية آيت الهب خمينی 
اين فکر و  با  برشمرد و هرگونه مخالفت  به طور خصوص 
انديشة خود را حرکتی الحادی و کفرآميز و مقابلة خشونت آميز 
با آن را در صورت ضرورت، مباح و مشروع دانست. مصباح 
برای تئوريزه کردن نفی اصالح طلبی پا را از اين حدود نيز فراتر 
گذاشت و در حرکتی واکنشی، همة آنچه را که اصالح طلبان 
حتی در »منطقٌه الفراغ« نزاع های سياسی و به عنوان ضرورتی 
برای هر نوع زمام داری مطرح می کردند، مردود دانست و به 

عنوان امری ضد دينی مطرح کرد.
 مصباح)ره( از اين طريق کمک شايانی به محافظه کاران برای
 عقيم کردن حرکت اصالح طلبی از هر راه ممکن کرد، ؛ اما 
هرگونه  عماًل  که  گذاشت  جا  به  آنان  برای  ميراثی  ناخواسته 
انعطاف فکری و سياسی برای اين جناح را بی نهايت پرهزينه و 
شايد حتی ناممکن کرده است. برداشت مصباح از ديانت اسالم، 
برداشتی کاماًل ايستا بود چنانکه گويی مجموعة احکام و معارف  
اسالمی در نقطة نخست خودش منجمد شده است و نه فقط 
نيازی به تطبيق با مقتضيات روز ندارد بلکه تنها در يک قالب، 
آن هم قالب فقهی و کالمی مورد نظر او قابل فهم و تشخيص 
است! از اين رو، او به شيوة برخی اهل ظاهر، هر نوع نوآوری و 
به روزسازی فکر دينی را در شمار »بدعت« طبقه بندی می کرد و 
هيچ نوع تنوع و تکثر در فکر دينی را جايز نمی شمرد.  اين نگاه 
جامد و قالبی، امروزه امکان هرگونه تحرك و نوآوری فکری و 
انعطاف و نرمش سياسی و استراتژيک را از جناح محافظه کار يا 
به اصطالح امروز اصول گرا، سلب کرده و در واقع آنان را گرفتار 
کرده است. آيت اهلل خمينی هر نظری که داشت ؛ اما به فراست 
دريافته بود که حفظ و تداوم قدرت، مستلزم انعطاف و حتی 
عدول در مواقع بحرانی و ضروری است. مصباح ؛ اما اين ويژگی 
انجماد و  ناديده گرفت و نوعی تصلب و  آيت اهلل خمينی را 
انعطاف ناپذيری هميشگی را به او نسبت داد. مواجهة اصولگرايان 
با عواقب اين طرزفکر که حاميانشان به آن خو گرفته اند، آنها را 
روزی متقاعد خواهد کرد که مصباح يزدی گرچه آنها را در زمين 
زدن رقيِب اصالح طلب ياری رسانده ؛ اما نيزه را به اندازه ای فرو 

برده که بدن فرد پشتی را هم دريده است!
منبع متن: کانال شخصی تلگرامی آقای زیدآبادی، 12 دی ماه 1399.
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