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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 ایشان و عدم
استفاده از آن در تحقیقات علوم انسانی شود.
سرمقاله
انديشههاي ناب قرآني و تفسيري ايشان ،نوع نگاه خاص
هنوز جوهر قلمهايي که در راه دفاع از علم ناب الهي به
به معارف اسالمي ،مباني فلسفي و معرفتشناسي ،نظريات
کتابت درآورده ،خشک نشده بود که از ميان همگان رفت.
مبدعانه در بسياري از موضوعات مختلف مثل فلسفه
مردي که نه تنها قلم بلکه نفس و عرض و جانش در راه
دين ،فلسفه اخالق ،روانشناسي ،مديريت و ...همه حاکي
اعتالء اسالم خرج شد .مردی که با مناظرههاي علمي و
از گستره ابعاد انديشهاي اين عالمه دوران است .آيتاهلل
دفاعهاي جانانهاش در مقابل مارکسيستها ،اجازه نداد تا
مصباح(ره) در سراسر زندگی خود ،همواره در حال جهاد
عناصر التقاطي وارد حوزه انديشه اسالمی شود .مردی که
و مبارزه با انديشههاي انحرافي و التقاطي بودند و تا آخرين
در مقام يک ديدهبان براي مکتب اسالم ،روزي بزرگترين
لحظات دست از اين پيکار برنداشتند؛ بنابراين بازخواني
فريضة ديني يعني امر به معروف و نهي از منکر را در
انديشههاي ايشان برای جبهه انقالب بسيار ضروري و الزم
خطر ديده و دست به قلم شد و روز ديگر حفظ مرزهاي
به نظر میرسد.
جغرافيايي را مهم دانسته و شاگردان خود را به دفاع از وطن
با رصد فضاي مجازي ،میتوان اعتراف کرد که پنج محور
و حرم فرستاد.
کلی اندیشهای در منظومه فکری عالمه مصباح یزدی(ره)
مردی که در برابر تحریفکنندگان انقالب اسالمی
بیشتر از بقیه مبانی و نظریات ،مورد نقد و
همچون کوهی استوار ایستاد و رسوایشان
بررسی اندیشمندان مخالف و موافق قرار
ساخت .مردی که سراسر وجودش داعیه
گرفته و در مورد آنها مناظرات زیادی
آیتاهلل مصباح(ره) به
عدالت بود؛ ؛ اما هیچگاه خود را در زمره
شکل گرفته است .این پنج محور اگرچه
دلیل قدرت علمی و مبارزه با
عدالتخواهان مارکسیستی قرار نداد.
که از مبانی کلی مکتب اسالمی بوده و
افکار و عقائد انحرافی و زبانی گویا
مردی که مِتانت رفتار و دلپذيربودن
اختصاصی به این عالم وارسته ندارند،
و رسا ،همواره در معرض انواع
بيانش ،مستضعفين جهان را دلگرم
ولی قرائت ایشان از آنها ،نقد و نظرهای
هجمههای رسانهای و ژورنالیستی
ميکرد .سخنان عالمانه ،مستدل و
مختلفی را به وجود آورده که نیاز به
از سوی جریانهای فکری أعم از
هدايتگرايانهاش ،همراه با طمأنينه و
بررسی بیشتر دارد .این نقد و نظرها بعد
چپ و راست بوده است.
ي چنان بر دلهاي اهل دانش
تواضع هميشگ 
از ارتحال عالمه مصباح(ره) به مراتب
مينشست تا آنجا که اساتيد و انديشمندان،
تشدید شده و تا امروز همچنان ادامه پیدا
فرصت سخنراني خود را در اختيار او قرار داده و به
کرده است .اين پنج محور عبارت اند از:
کالم حکيمانهاش گوش ميسپردند.
 .1رابطه سکوالريسم و اسالم
اکنون یک سال است که از فوت دیدهبان علم ،دیدهبان
 .2اسالم ،خشونت و دموکراسي
انقالب و دیدهبان انسانیت یعنی عالمه محمدتقی مصباح
 .3سيري در انديشه واليت فقيه
یزدی میگذرد و همچنان موافقین و مخالفین اندیشههایش
 .4تبيين علم ديني
در فضای مجازی ،به جدال با یکدیگر میپردازند .جدالی
 .5تعدد قرائات و پلورالیسم
که یک طرف آن داعیه تبیین صحیح این اندیشهها را دارد
و طرف دیگر ،سعی دارد تا با تحریف و گرهزدن آنها به
برخی از مسائل انضمامی و سیاسی ،از ارزششان در نگاه
مخاطبین بکاهد.
دیدهبان اندیشه بر اساس رسالت همیشگی خود ،در این
شماره همچون سال گذشته به سراغ اندیشههای این عالم
وارسته رفته و اقدام به بازنشر تقابلهای اندیشهای موجود
در مورد این نظریات خواهد کرد.
عالمه مصباح یزدی(ره) به دليل قدرت علمي و مبارزه با
افکار و عقائد انحرافي و همچنین دارابودن زباني گويا و رسا،
همواره در معرض انواع هجمههاي رسانهاي و ژورناليستي
از سوي جريانها و گفتمانهاي فکري أعم از چپ و راست
بوده است .اين عمليات رواني و شناختي که از دههها قبل

فصل اول

مصباح درآیینه تاریخ
خالصهای اززندگینامه و فعالیتهای عالمه مصباح درطول تاریخ

خیرات هنییآ رد حابصم | لوا لصف
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.1زندگینامه
اما براى نسل جوان آن روز ،از اسالم جز نامى نمانده بود.
افزون بر تربیت و آموزشهاى پدر و مادر ،آنچه محمدتقى را
الف) تولد و دوران كودكى
ِ
معنوى شیخ احمد آخوندى بود.
به این سوى مىكشید ،جذبه
آیتاهلل محمدتقى مصباح یزدى(ره) ،یازده ِم بهمن ماه هزار و
شیخ احمد ،روحانى دل سوخته و متعه ِد ساكن نجف بود .او
سیصد و سیزده هجری شمسی ،در د؛ امان پرمهر خانوادهاى
هر از چندى براى سركشى به موقوفهاى كه متولى آن بود ،به
بسیار متدین و مذهبى در شهر یزد به دنیا آمد .زندگى پدر و
یزد مىآمد و میهمان خانه آنان مىشد .حاالت عرفانى و عبادى
مادر استاد در منزل میراثىِ مادریشان با سختى بسیار مىگذشت.
او بسیار زیبا و باشكوه بود .شیخ نیمههاى شب بیدار مىشد و
مادر با كمك خالهها ،در خانه جوراب مىبافت تا پدر براى
وضو مىساخت .سپس فانوس كوچكى به دست مىگرفت و به
گذران زندگى ،جورابها را در مغازه بفروشد .این شغل بسیار
مسجد مىرفت و بین الطلوعین به خانه باز مىگشت .مشاهده
كم درآمدى بود به طورى كه پدر مىبایست هر از چندى ،مبلغى
این حاالت ،تأثیرى عمیق بر روحیه محمدتقى گذاشت ،و این
قرض مىكرد تا به كارش ساما ِن دوباره دهد.
تأثیر آنگاه دو چندان شد كه شیخ به او گفت« :بچه
با وجود همه سختىها ،این خانواده بسیار مذهبى
اى كه به این خوبى نماز مىخواند و به این
و شیفته اهل بیت (ع) در آن دوران خفقان
خوبى درس مىخواند ،چه بجا و مناسب
رضاخانى ،كه برپا كردن مراسم عزادارى
است كه طلبه و عالم دینى بشود» .اینچنین
مطلق ًا ممنوع بود ،شبهاى محرم در
بود كه عشق به فراگیرى علوم و معارف
روزگاركودكى محمدتقى ،در آغوش
زیرزمین منزل ،مجلس توسل و عزادارى
خانوادهاى اینچنین پاكدل و باصفا،
الهى در جان او زبانه كشید.
برقرار مىكردند و شبهاى جمعه ،دعاى
با اندوختههایى ارزشمند از تربیت
ب) آغازطلبگى
كمیل و ذكر حدیث و صبح هر جمعه
ناب دینى سپرى شد.
محمدتقىِ
نوجوان در سال  1325هجری
نیز دعاى ندبه برگزار مىگشت به طورى
شمسی ،دوره ابتدایى را به پایان برد و از
كه پدر ،دعاى ندبه را حفظ شده بود و آنرا
همان ابتداى تابستان وارد حوزه علمیه یزد شد.
از بر مىخواند .همین عالقه و دلبستگى به دین و
محمدتقى در یكى از حجرههاى مدرسه شفیعیه ـ واقع
عالقهمندى به خاندان عصمت و طهارت (ع) سبب شد كه
در میدان خان ـ ساكن شد و در مدت چهار سال ،تمام مقدمات
اولین فرزند خانواده «محمدتقى» نام گیرد.
و سطوح متوسطه را تا رسائل و مكاسب شیخ انصاری ،با تحقیق
روزگار كودكى محمدتقى ،در آغوش خانوادهاى اینچنین پاكدل
و جدیت فوق العادهاى به پایان برد .البته او این پیشرفتها و
و باصفا ،با اندوختههایى ارزشمند از تربیت ناب دینى سپرى
موفقیتها را بیشتر مرهون عنایات و زحمات استادان خود ،به
شد .او براى كسب دانش و معرفت بیشتر راهى دبستان
خصوص مرحوم حاج شیخ محمدعلى نحوى مىداند ،چه آن
شد .محمد تقى چنان مشتاق دانستن بود كه همهساله در
ِ
مرحوم براى تعلیم وى وقت زیادى صرف مىكرد و به صورت
امتحانات پایانى ،شاگرد ممتاز مدرسه شناخته مىشد و
خصوصى درس مىگفت و هرقدر كه او آمادگى داشت ،كوتاهى
همین أمر ،موجب محبوبیت او نزد مدیر و معلمان مدرسه
گشته بود .آنان وى را تشویق مىكردند كه با ادامه این شیوه
نمىكرد.
درس خواندن ،از مخترعان و مكتشفان و دانشمندان برجسته
استادانی كه او در این دوره از محضرشان بهره برد از این قرارند:
میهن باشد؛ اما محمدتقى آرزویى دیگر داشت.
مرحوم حاج محمدعلى نحوى كه در همان مدرسه شفیعیه حجره
او تنها به تحصیل علوم دینى و كسب معارف الهى مىاندیشید
داشت .او ادبیات و بخش چشمگیرى از سطوح را نزد مرحوم
و بر همین اساس بود كه در انشاى كالس چهارم نوشت
نحوى آموخت .مرحوم شیخ عبدالحسین عرب و عجم كه استاد
مىخواهد به نجف برود و درس دینى بخواند .این انشا
شرح نظام او بود ،مرحوم آقا سیدعلى رضا مدرسى ،شاگرد آقا
آموزگار و هم شاگردىهاى محمدتقى را شگفت زده كرد.
ضیا عراقى ،مقدارى از شرح لمعه و رسائل را به او تعلیم داد
چه همكالسها كه خود آرزو داشتند روزى خلبان ،سرهنگ،
و باالخره حاج میرزامحمد انوارى ،كه قسمتهایى از قوانین
وزیر ،وكیل یا ...شوند ،مىدیدند شاگرد ممتاز مدرسه عجب
االصول را در محضر ایشان فرا گرفت .محمدتقى ،همچنین در
پیشهاى براى آیندهاش در نظر گرفته است! این شگفتى در
كنار دروس رسمى حوزه ،با انگیزه علم دوستى و حقیقت جویى،
آن دوران بىسبب نبود ،دورانى كه جامعه هیچ اقبالى به
برخى علوم روز از قبیل فیزیك ،شیمى ،فیزیولوژى و تا حدودی
علوم دینى نداشت .از این گذشته روحانى و عالم دینى به
زبان فرانسه را نزد روحانى فرهیختهاى به نام «مح ّققى رشتى» كه
دیده تحقیر نگریسته مىشد و دستگاه تبلیغات رضاخانى،
بعدها از سوى مرحوم آیتاهلل العظمى بروجردى به آلمان اعزام
بیشت ِر مردم را به روحانیان بدبین ساخته بود .البته پیرمردها
شد،آموخت.
و پیرزنهایى بودند كه به طور سنتى عالیقى مذهبى داشتند؛

ج) هجرت به نجف

طلبه جوان ،با ذوق و شوق فراوان گرم تحصیل بود كه بار دیگر
شیخ احمد آخوندى كه اول بار انفاس قدسىاش او را دلباخته
معارف قرآن و عترت(علیهم السالم) ساخته بود ،به میهمانىشان
آمد .شیخ با مشاهده آن همه عالقه و پیشرفت ،وى را تشویق
كرد كه براى ادامه و تكمیل تحصیالت به نجف اشرف هجرت
كند و خانواده را نیز ترغیب نمود تا براى حمایت از او به نجف
مهاجرت كنند و مقیم آن دیار شوند .به این ترتیب پدر و مادر
كه دلبسته فرزند بودند ،تصمیم گرفتند خانه و وسایل كارشان را
بفروشند و به نجف هجرت كنند.
قرار بود طلبه جوان با خیال آسوده به درس و تحقیق بپردازد و
پدر و مادر كار بافندگى خود را در آنجا از سر گیرند؛ ؛ اما پس
از شش ماه كه به زحمت در آنجا ماندند ،وضع كارى خانواده
رونقى نگرفت و تالشهاى فراوا ِن پدر براى كسب درآمد كارگر
نیفتاد و در نهایت مجبور شدند به ایران مراجعت كنند .به هر
روى ،تقدیر نبود كه محمدتقى در نجف بماند و تقریب ًا پس از
یك سال تحصیلى ،اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد سال بعد
همراه خانواده به تهران عزیمت كرد و چون هنوز سر و س؛ امانى
نداشتند و از طرفى پایان سال تحصیلى فرا رسیده بود ،محمدتقى
تابستان آن سال را در تهران و با خانواده سپرى كرد.
د) هجرت به قم
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«جلد دوم كفایه نزد مرحوم آقا مرتضى حائرى» كه عصرها در
منزل ایشان برگزار مىشد و دیگرى «درس منظومه مالهادی
سبزواری» بود .آموختن ،مطالعه و مباحثه این دروس ،تمام وقت
او را پر مىكرد ،و در شبانه روز پنج تا شش ساعت براى استراحت



خانواده از نجف بازگشتند و قرار شد براى مدتى در تهران بمانند
؛ اما محمدتقى تصمیم داشت براى تحصیل به قم عزیمت كند.
یافتن حجره كار آسانى نبود .آن روزها دو ـ سه مدرسه كوچك
در گوشه و كنار قم و دو مدرسه بزرگ فیضیه و حجتیه در
نزدیكى حرم مطهر وجود داشت .احتمال اینكه در این دو
مدرسه به كسى حجره بدهند ،بیشتر بود؛ ؛ اما شرط ورود به
مدرسه تازهساز حجتیه آن بود كه طلبه مىبایست بیست سال
تمام داشته باشد و محمدتقى هنوز  19ساله بود .به این ترتیب تنها
مدرسه فیضیه باقى مىماند .یكى دو ماه به همین صورت گذشت
و او موفق نشد حجرهاى پیدا كند.
این گرفتارىها عرصه را بر او تنگ كرده بود ،تا اینكه سرانجام
روزى متولى را در حیاط مدرسه دید و با ناراحتى به او گفت:
«آقا! من دو ماه است اینجا سرگردانم و شما هم با اینكه حجره
خالى دارید ،مرتب وعده مىدهید و عمل نمىكنید .شاهدش هم
این است شخصى كه بعد از من آمده بود ،به شما مراجعه كرد
و به او حجره دادید و با اینكه من قبل از او آمده بودم ،به من
حجره ندادید!» .متولى مدرسه نیز در پاسخ ،جواب تندى داد و
كام ً
ال مأیوسش كرد .بر اثر ناامیدى و احساس غربت ،بغضش
تركید و با گریه زمزمه كرد« :اگر به من حجره ندهید ،از شما
به حضرت معصومه(ع) شكایت مى كنم!» طلبه جوان با حالت
ّ
ماشاءالل ،خادم مدرسه فیضیه،
گریان از او دور مىشد كه مشهدى

صدایش كرد و گفت« :ناراحت نباش ،من به شما حجره مى
دهم!» مشهدى این را گفت و از او دور شد .مدتى گذشت و
ّ
ماشاءالل بود .باالخره خادم
او همچنان در انتظار آمدن مشهدى
مدرسه با طلبه دیگرى به نام سیدعلى محمد پیدا شد.
او نیز جوانى یزدى بود و دنبال حجره مىگشت .به این ترتیب
با هم به حجره مورد نظر رفتند .حجره كه چه عرض شود ،یك
فضاى باریكهاى بود كه در واقع انبارى زیر پلههاى واقع در زاویه
مدرسه به شمار مىرفت و اسباب آبپاشى و جارو و از این
قبیل را آنجا نگهدارى مىكردند .دیوارها تا سقف نم داشت و ابدا ً
آفتاب به آنجا نمىتابید ،و درِ آن هم شیشه نداشت .با این حال
هر دو آن قدر خوشحال شدند كه گویى بهشت را به آنان دادهاند.
محمدتقى و سیدعلى محمد حجره را تمیز و مرتب كردند و
تصمیم گرفتند در آن زندگى كنند .با وجود آنكه روزها بیشتر
بیرون حجره به سر مىبردند و شبها نیز فقط براى چند ساعت
استراحت به آنجا مىآمدند ،بعد از ده ـ دوازده روز هر دو ،بر اثر
رطوبت ،دچار پادرد و كمردردى شدید شدند.
مدتى با همین وضع گذشت تا اینكه روزى یكى از طلبههاى
یزدى نزد آنان آمد و گفت كه رفیق هم حجرهاش ازدواج كرده
و به منزل منتقل شده است و به این ترتیب از آن به بعد ایشان
حجرهدار شدند ،حجرهاى كه به اصطالح آبرومند بود و مىشد
در آن زندگى كرد .سال اول به این منوال در مدرسه فیضیه
گذشت .محمدتقى روزانه در چهار درس شركت مىكرد« :درس
خیارات مكاسب مرحوم آقامرتضى حائرى» كه صبحها در منزل
ایشان برقرار مىشد« ،جلد اول كفایه مرحوم آقاشیخ انصاری
که توسط عبدالجواد جبل عاملى» اول طلوع آفتاب در مسجد
عشقعلى برگزار مىشد ،و او با یكى از دوستانش پیش از طلوع
آفتاب این درس را مباحثه مىكردند.
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و دیگر امور باقى مىماند؛ اما وى با عالقه و شوقى وصفناپذیر
مشكالت و كاستىها را به جان مىخرید و دلمشغولى عمدهاش
پرداختن به درس و بحث بود .با وجود همه این دشوارىها شیخ
محمدتقى در مدت یك سال باقى مانده ،دروس سطح را به
اتمام رساند و از سال بعد در دروس خارج فقه مرحوم آیتاهلل
بروجردى(ره) و خارج اصول امام خمینى(ره) حضور یافت .از
سوى دیگر ،بیست سالش تمام شده بود و با احراز شرایط اقامت
در مدرسه حجتیه در آنجا حجره گرفت .توفیق آشنایى با بزرگان
و علماى وارستهاى همچون امام خمینى(ره) ،عالمه طباطبایى(ره)
و آیتاهلل بهجت(ره) چنان لذت بخش بود كه تازه مىفهمید
هجرت از نجف به قم از تقدیرات بسیار نیكوى خداوند در حق
او بوده است.

ارادت یافت .با اینكه هنوز كفایه و مكاسب مىخواند ،گاهگاهى
براى كسب آمادگى در درس خارج ایشان شركت مىجست و
از سال دوم به بعد به طور مرتب در آن درس حاضر مىشد .از
دیگر تالشها ،حضور ایشان در درس آیتاهلل بهجت(ره) بود.
از آنجا كه آیتاهلل بهجت(ره) به آسانى كسى را نمىپذیرفت
با عدهاى از دوستان تصمیم گرفتند براى تقویت بنیه فقهىشان
از ایشان بخواهند به طور خصوصى براى آنان فقه بگوید و از
این طریق بتوانند از خصوصیات اخالقى ایشان نیز بهره گیرند.
آیتاهلل بهجت(ره) پذیرفتند و درس فقه پربارى همراه با دقت
نظرهاى كمنظیر و استقالل ِ
رأى تحسین برانگیز ،ارائه فرمودند.
به گفته حجتاالسالم محمود رجبى استاد تفسیر حوزه علمیه قم،
جناب استاد مصباح(ره) حدود هشت سال به طور فعال در درس
فقه مرحوم آیتاهلل بروجردى(ره) شركت كردند و در اولین
امتحان درس خارج كه در زمان مرحوم آیتاهلل بروجردى(ره)
برگزار شد و ممتحنان آن مرحوم آیتاهلل سلطانى و مرحوم
حاج مقدس اصفهانى بودند ،دانشپژوه ممتاز معرفى شدند .این
موفقیتها به گونهای بود که برخى اساتید پیشبینى كردند اگر
چهار سال دیگر ،همینگونه به تحصیل ادامه دهد ،مسلم ًا به مرتبه
اجتهاد خواهد رسید .چیزى نگذشت كه این پیشبینى تحقق
یافت و ایشان در سن  27سالگى به درجه اجتهاد نایل آمد ،؛
اما با این حال تا  8سال در دروس فقه و اصول حضرت امام
خمینى(ره) و تا  15سال در درس فقه آیتاهلل بهجت (ره) و تا 2
سال در درس آیتاهلل اراكى(ره) شركت مىكردند.
ب) تفسیرو حدیث

 .2اساتید ،شاگردان و مطالعات
آیتاهلل مصباح(ره) در زمینههاى مختلف علوم اسالمى از قبیل
فقه و اصول ،تفسیر و فلسفه و نیز رشتههاى دانشگاهىِ علوم
انسانى و زبان خارجى (انگلیسى و فرانسه) ،تحصیل ،مطالعه و
تحقیقات جامعى داشتند .اینك هریك از این زمینهها را بررسی
میکنیم.
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الف) فقه و اصول

آیتاهلل مصباح(ره) در رشته فقه ،از محضر اساتید بزرگى
چون آیات عظام بروجردى(ره) ،اراكى(ره) ،امام خمینى(ره) و
بهجت(ره) بهره بردند؛ به گونهاى كه موفق به أخذ جایزه از
سوى مرحوم آیتاهلل بروجردى(ره) شدند و در نهایت به درجه
اجتهاد نایل آمدند.
شیخ محمدتقى از همان سال اول ورود به قم با امام خمینى(ره) كه
از سالها پیش استاد برجسته حوزه بود ،آشنا شد و خدمت ایشان

آشنایى با مرحوم عالمه طباطبایى(ره) و درك مقامات و كماالت
روحانى و عرفانى آن اعجوبه علم و فضیلت و تقوا ،سبب شد كه
استاد مصباح(ره) ،بیشتر اهتمام و مساعىخویش را صرف تعلیم
علوم قرآن و تفسیر نماید .ابتدا با شركت در جلسات درس تفسیر
عالمه(ره) و سپس با استفاده از ارشادات و تعلیمات خصوصى
ایشان توانست تعمق و تفكر در قرآن كریم و نكتهسنجىهاى زیبا
در آیات نورانى آنرا بیاموزد و خود در این باب صاحبنظر شود.
او به قدرى در این وادى پیش رفت كه عالمه(ره) براى استفاده
از نكتهها و دقت نظرهایش ،كار بازخوانى تفسیرالمیزان قبل از
چاپ و نشر را به او سپرد.
البته استاد مصباح(ره) این عنایت عالمه(ره) را حمل بر لطف
و شاگردنوازى ایشان كرده ،مى گوید« :ایشان لطف مى كردند،
قبل از اینكه تفسیرشان را به چاپخانه بسپارند ،به من مىدادند و
مىگفتند« :تو هم نگاهى بكن» و من چون شائق فراگیرى تفسیر
ایشان بودم ،این جزوات را مىگرفتم و مرور مىكردم و اگر
چیزى به نظرم مىرسید ،خدمت ایشان عرض مىكردم .گاهى
مىفرمودند درست است و گاه نیز اشتباه مرا رفع مىكردند .از
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استاد(ره) با مسائل فلسفى بود .در مسائل فلسفى ،روح نقد و
كمال لطفشان ،یك بار پیشنهاد كرده بودم و ایشان جایى را تغییر
ارزیابى و آزاداندیشىِ كاملى بر ایشان حاكم بود ،به طورى كه
داده ،كم و زیاد كرده بودند و بعد براى اینكه از من در جمع
پس از تبیینِ كاملِ هر مسئلهاى ،آنرا به دقت مورد ارزیابى
دوستان تفقدى كرده باشند ،گفتند فالنى هم در تفسیر ما شریك
قرار مىدادند؛ یعنى درصدد نقد آراى فالسفه برمىآمدند ،و ما
شده است»!...
مىدیدیم آن روحیه اجتهادى كه در حوزه بر فقه و اصول حاكم
استاد مصباح(ره) مطالعات تفسیرى بسیار وسیعى در كتب
است ،در شیوه فلسفىِ جناب استاد مصباح(ره) به صورت بسیار
مختلف تفسیرى أعم از تفاسیر علماى شیعه و اهل سنت داشته و
قوى مشهود است.
نتایج این مطالعات ،در سلسله دروس تفسیر موضوعى قرآن كریم
به این معنا كه یك فقیه صرف ًا به تقریر نظر صاحب جواهر یا شیخ
نمایان گشته است .همچنین ذیل عنایات عالمه طباطبایی(ره)
انصارى و دیگر فقهاى عظام اكتفا نمىكند ،بلكه بعد از تقریر
در باب معارف در احادیث ،به تصحیح و تعلیقه بر شش جلد
درصدد نقد و ایراد برمىآید .ایشان بىپرده و بدون مالحظه و
«بحاراالنوار» و تصحیح کتاب «معانیاالخبار» پرداختند که قوت
البته با حفظ حرمت صاحبان آرا و افكار به نقد نظریات فالسفه
حدیثی ایشان هم در این باب فوقالعاده است.1
مىپرداختند .به یاد مىآورم در زمان حیات حضرت عالمه
ج) فلسفه
طباطبایى(ره) ،یك وقت ایشان مىفرمودند« :اگر مردم عالمه
آیتاهلل مصباح(ره) اسفار و شفا را نزد حضرت عالمه
طباطبایى(ره) و آقاى بهجت(ره) را مىشناختند ،خاك كفش
طباطبایی(ره) فرا گرفت و با به كارگیرى شیوه فلسفى آن
ایشان را سرمه چشم خود مىكردند» ؛ اما با وجود چنین اعتقادى
بزرگوار ،خود به برخى نوآورىها و ابتكارات در این
ِ
شخصیت عالمه طباطبایى(ره) ،در مطالب علمى،
درباره
زمینه پرداخت و به مرتبهاى رسید كه امروز
بسیار محققانه و با تفكر آزاد با مسائل برخورد
یكى از برجستهترین اساتید فلسفه اسالمى
مىكردند و از بركات انفاس ایشان و از بركات
در حوزه علمیه قم به شمار مىرود .او
شاگردى در محضر ایشان ،این روحیه در ما
آیتاهلل مصباح(ره) عالوه بر تبحر
همچون استادش معتقد است براى شناخت
در فلسفه اسالمى ،از فلسفه غرب
نیز پیدا شد كه با مسائل فلسفى نیز مانند
هرچه بهتر اسالم و معارف اسالمى و نیز
نیز اطالع كافى داشتند .اشارهها و
مسائل فقهى و اصولى ،با اجتهاد برخورد
كسب توانایى در پاسخگویى به شبهات و
تطبیقهاى فراوان ایشان در زمینه
كنیم.
مكاتب مختلف فلسفه غرب ،گواه
هجمهها به معتقدات دینى ،مطالعه و تحقیق
شیوه تدریس استاد(ره) سبب شد تا روحیه
صدق این مدعاست.
فلسفى مىباید در رأس مطالعات حوزوى
تعبد در برابر نظریات مختلف به طور كلى
قرار گیرد ،تا طالب ضمن آشنایی با متون
در ما از بین برود و ما امروز احساس مىكنیم
اسالمى و فقهى ،شیوه دفاع از عقاید دینى را
كه حالت تعبد در مقابل افكار ابنسینا ،مالصدرا و
نیز فرا گیرند.
دیگران هرگز در ما نیست و این از بركات درسهاى محققانه
زمینههاى مطالعات فلسفى آیتاهلل مصباح(ره) بسیار جامع و
استاد مصباح(ره) است كه ایشان در این سالها از آن روحیه نقد
فراگیر است .ایشان كتب فلسفى ابنسینا ،بهمنیار ،شیخ اشراق،
ِ
تحقیق عالىشان در ما نیز دمیدند .چنین روحیهاى ،در
و تحلیل و
فخر رازى ،خواجه نصیرالدین طوسى ،ابوالبركات بغدادى ،میرد؛
سطحى كه ایشان دارند ،منحصر به فرد است».
اماد ،صدرالمتألهین شیرازى و حاج مالهادى سبزوارى و حواشى
استاد فیاضى همچنین در بیان ابتكارات و نوآورىهاى فلسفى
و شرحهاى این كتابها را مطالعه و بررسى كردهاند و پس از
استاد ،مىگویند« :ایشان در فلسفه ،افكار بسیار بلندى دارند كه با
تحقیقات فراوان ،كتاب ارزشمند حاشیه بر نهایة الحكمه را (به
افكار حوزه فلسفى موجود ،همطراز نیست .حوزه فلسفىِ امروز
زبان عربى) به رشته تحریر درآورده و حاصل نظریات ایشان نیز
مث ً
ال مسئله وجود هیوال را هنوز هم امرى صحیح و درست
در كتاب پر ارج آموزش فلسفه ،به زبان فارسى گرد آمده است.
ارزیابى مىكند ،حال آنكه ایشان این مسئله را با ایرادها و اشكاالت
آیتاهلل مصباح(ره) عالوه بر تبحر در فلسفه اسالمى ،از فلسفه
محققانهاى مردود شمردند و كنار گذاشتند .كنار گذاشتن این
غرب نیز اطالع كافى داشتند .اشارهها و تطبیقهاى فراوان ایشان
مسئله ،به معناى كنار نهادن تفكر و اندیشه هیوال از فلسفه است.
در زمینه مكاتب مختلف فلسفه غرب ،گواه صدق این مدعاست.
یكى دیگر از ابتكارات استاد در فلسفه برخورد ایشان با این
حجتاالسالم والمسلمین فیاضى كه اكنون از صاحبنظران
الح ِ
دوث و
َّفس ِجسمانیّ ُة ُ
نظ ِر مالصدراست كه مى گوید« :ا ِ َّن الن َ
بهنام فلسفه اسالمى به شمار مىآید ،در جایی بیان داشتند« :آنچه
ُروحانی ُة البقاءِ ».با اینكه این مطلب ،ایدهاى نو در فلسف ه اسالمى
براى ما بسیار آموزنده و سازنده بود ،برخورد محققانه حضرت
به شمار مىرود و امروزه حوزههاى فلسفى ،با تعظیم و تجلیل
بسیار از آن یاد مىكنند ،استاد مصباح(ره) اشكاالت متعددى از
 .1رک :غالمعلی حسینی کیا ،درنگی در چگونگی بررسی اسناد احادیث در تعلیقات
این نظریه برآوردهاند ،و آنرا كنار گذاشتهاند .من سراغ ندارم قبل
آیتاهلل مصباح بر معانی االخبار و بحار االنوار ،مجله معرفت ،ش  ،14ص .22-13

11

از استاد(ره) كسى در این مسئله مناقشه و اشكال كرده باشد».

خیرات هنییآ رد حابصم | لوا لصف

شماره  /19دی  | 1399دیدهبان اندیشه



12

ه) علوم جدید

استاد مصباح(ره) از همان سال ورود به حوزه علمیه یزد به مطالعه
د) اخالق و عرفان
و تحصیل دروس حوزوى اكتفا نكردند و از روى علمدوستى
استاد مصباح یزدى(ره) از اساتیدى همچون آقایان عالمه
و حقیقتجویى ،در كالسهاى فیزیك ،شیمى و ...همچنین تا
طباطبایى(ره) و انصارى همدانى(ره) و بهجت(ره) در مقام اساتید
حدودی زبانهاى خارجى فرانسوى و انگلیسى كه به همت
اخالق و عرفان خود نام مىبرد .آیتاهلل بهجت(ره) در زمینه
روحانى دانشمندى به نام «مح ّققى رشتى» تشكیل شده بود،
استفاده ایشان از درسهاى اخالقى و عرفانى عالمه طباطبایى(ره)
شركت جستند و با این دروس آشنا شدند .پس از ورود به حوزه
مىگوید« :به گمان من ،آیتاهلل مصباح(ره) بهرههاى معرفتى
علمیه قم ،رواج افكار و تبلیغات ماركسیستى سبب شد تا استاد
بسیار زیادى از عالمه طباطبایى(ره) بردند ،زیرا ایشان با اشارات
به منظور پاسخگویى به شبهات و دفاع از حریم اندیشه دینى،
مرحوم عالمه به سیر و سلوك و ریاضتهاى شرعى مشغول
آشنایى با فلسفههاى غربى را در دستور كار خود قرار دهند.
بودند .به عالوه اینكه از نظر علمى هم كتابهاى بزرگ اخالقى
به این ترتیب ایشان باید براى یافتن زبانى مشترك در بحث
و عرفانى را چه در زمینه عرفان نظرى و چه در زمینه عرفان
و مناظره با تحصیلكردگان دانشگاهى ،تئورىها و اصطالحات
عملى ،خدمت عالمه طباطبایى(ره) آموختند».
ِ
خاص علوم انسانىِ دانشگاهى را فرا مىگرفتند.
حجتاالسالم على مصباح ،با تذكر این نكته كه
به این منظور با مشورت و همت شهید
استاد(ره) همیشه از اینكه درباره فعالیتها و
بهشتی(ره) كه در آن زمان مدیر دبیرستان
مطالعات اخالقى و عرفانى خود سخن بگویند
دین و دانش قم بود ،قرار شد كالسى در
استاد مصباح(ره) از همان سال
اعراض دارند ،این چند كلمه را از زبان
دبیرستان تشكیل شود تا عدهاى از فضال
ورود به حوزه علمیه یزد به مطالعه و
ایشان نقل مىکند «:در موضوع اخالق،
و طالب حوزه در آن شركت كنند .در
تحصیل دروس حوزوى اكتفا نكردند
حدود سالهاى  32و  33مباحثه هفتگى در
و در كالسهاى فیزیك ،شیمى و
كالسها زبان خارجى و نیز معلومات
خدمت مرحوم عالمه طباطبایى(ره) داشتیم.
همچنین زبانهاى خارجى فرانسوى
دبیرستانى و دانشگاهى در رشتههاى
ابتدا محور بحث ایشان ،رسالة منسوب به
و انگلیسى شركت جستند.
فیزیك ،شیمى ،فلسفه علم ،متدولوژى،
عالمه بحرالعلوم بود و بعد از اتمام آن رساله،
ریاضیات و جامعهشناسى تدریس مىشد.
حضرت عالمه(ره) مجموعهاى از روایات اخالقى
شركت كنندگان این كالسها نیز آقایان مصباح،
و عرفانى را انتخاب مىكردند و درباره آنها بحث
مفتح ،مكارم شیرازى ،جعفر سبحانى ،یزدى ،احمدى
مىفرمودند .حدیث معراج از جمله آن روایات بود».
و مرحوم حیدرى نهاوندى بودند .شهید بهشتى(ره) مسئولیت
آیتاهلل مصباح(ره) ،سفارشات عمومى مرحوم عالمه
برنامهریزى و برگزارى كالسها و دعوت از اساتید را به عهده
طباطبایى(ره) را در سلسله دروس اخالقىشان اینگونه یادآور
داشتند.
مىشوند« :مجموعهاى از سفارشات عمومى بود كه دیگران نیز
همچنین استاد مصباح(ره) با شركت در كالسهاى مرحوم
دارند ،یعنى همان ترك محرمات و انجام واجبات ،و قدم اول
مح ّققى رشتى در یزد ،تا حدودى با زبان فرانسه و انگلیسى آشنا
هم همینهاست و از سفارشات خاصى كه مىتوانم بگویم مورد
شد .بعدها نیز در هر فرصت مناسبى به فراگیرى زبان انگلیسى
تأكید ایشان بود و براى هركسى كه توجه پیدا كند مفید است ،یكى
ادامه مىداد و بر این اساس در كالسهاى دبیرستان دین و دانش
توسل به سیدالشهدا (ع) بود .یكى قرائت قرآن کریم و دیگری
در حد مطلوبى با زبان انگلیسى آشنا شد .از آن پس نیز هرجا
هم نماز اول وقت .یادم هست كه از قول استادشان مىفرمودند
استاد الیقى مىیافت به تكمیل آنچه آموخته بود مىپرداخت.
كه من هرچه دارم از قرائت قرآن و توسل به سیدالشهدا (ع)
و) شاگردان برجسته
است ».قبل از پیروزى انقالب هم ،عدهاى از بازاریان قم خدمت
آیتاهلل بهجت(ره) آمده و از ایشان درخواست كرده بودند كه
ثمرة تعلیم و تدریسهاى دلسوزانه و پىگیر استاد ،پرورش
خودشان یا یك نفر از روحانیون مورد تأییدشان یك درس
شاگردان ممتاز و طالب نمونهاى است كه امیدهاى آینده اسالم
اخالق برگزار نمایند .آیتاهلل بهجت فرموده بودند كه جناب
و نظام اسالمى به شمار مىروند .انسجام فكرى ،قوت بیان و
آقاى مصباح یزدى(ره) در این زمینه مورد تأیید من است؛ بروید
استدالل ،آزادى رأى به همراه تخ ّلق به اخالق و آداب نیكوى
از ایشان بخواهید و من هم از ایشان مىخواهم كه درس اخالق
اسالمى و حسن سلیقه و تدبیر ،از مایههاى ارزشمندى است كه
را بیان كنند .این درس اخالق تا مدتها در منزل مرحوم اسالمى
درس استاد براى زندگى حال و آینده این شاگردان به ارمغان
در قم كه بعدا ً به حسینیه یا مسجد تبدیل شد ،ادامه داشت.
آورده است و جملگىِ آنان سرمایه و بضاعت علمی و اخالقى
خویش را مرهون زحمات و تالشهاى مشفقانه وى مىدانند.

یکی از امتیازهای بارز آیتاهلل مصباح(ره) تربیت بسیار زیاد
شاگردان بوده است .به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق
تشکلها و نهادهایی که حضرت استاد(ره) ایجاد کردند بیش
از 100هزار دانشجو و طالب حوزه علمیه به عنوان شاگردان
آقای مصباح(ره) به شمار میآیند .در این مقام ،تنها به معرفى و
ذكر نام شمار معدودى از تربیتیافتگا ِن این استاد گرانمایه كه
هركدام استادى سرآمد و متفكرى صاحبنظر در علوم اسالمى به
شمار مىروند ،مىپردازیم :آقایان غالمرضا فیاضی ،سید محمود
نبویان ،محمود رجبی ،عبدالجواد ابراهیمیفر ،مرتضی آقاتهرانی،
محمدرضا طباطبایى ،عباسعلى شاملى ،سیداحمد رهنمایى،
محمد فنایىاشکورى ،اکبر میرسپاه ،محمد جواد زارعان ،سید
محمد غروى ،محمد حسین بهجتی اردکانی ،قاسم روانبخش،
محمدناصر سقایبیریا ،حسین جاللی ،ابوالحسن حقانی ،احمد
و علی ابوترابی ،احمد حسین شریفی ،محمود محمدى عراقى،
علی و مجتبی مصباح ،دكتر شمالى و بسیارى دیگر از حجج
اسالم و مروجان قرآن ،كه جملگى ،حیات علمى و فرهنگى خود
را مرهون درسهاى پربار و ثمربخش استاد مىدانند.

 .3فعالیتها و تشکیالت
الف) فعالیتهای قبل ازانقالب
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از جمله اقدامات استاد مصباح(ره) در مبارزه با ستمشاهی،
انتشار ،همکاری با نشریاتی با نام «بعثت» و «انتقام» و نیز چاپ
شبنامه شکایت به سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر علیه
رژیم خودکامه پهلوی است .استاد(ره) در یکی از مساجد خیابان
ایرانشهر تهران ،سلسله مباحثی را با عنوان «حکومت اسالمی»
شروع کرد و در جلسات هیأتهای مؤتلفه نیز شرکت مینمود.
این هیأتها به توصیه امام خمینی(ره) به وجود آمد و افرادی
همچون استادمطهری(ره) و شهید بهشتی(ره) آنها را رهبری
میکردند.
این افراد ،نماینده حضرت امام(ره) به شمار میآمدند و
فعالیتهای سیاسی به صالحدید آنها انجام میشد .پس از
دستگیری امام خمینی(ره) گروهی از یاران امام ،اقدام به چاپ و
انتشار نشریهای با نام «بعثت» کردند .استاد مصباح(ره) با نگارش
مقاالت و تکثیر این نشریه ،به مبارزه سیاسی خود تداوم بخشید.
پس از مدتی ،استاد نشریه «انتقام» را منتشر کرد .هدف این نشریه،
مبارزه با رژیم طاغوت و حمایت از روحانیون مبارز بود .تمامی
امور این نشریه چه تهیه مقاالت ،چه چاپ و تکثیر و پخش آن
بر عهده استاد مصباح(ره) بود.
چاپ این نشریه در زیرزمین منزل پدر استاد مصباح(ره) در تهران
انجام میشد و مدتی بعد به قم منتقل گشت .بیشتر مطالب این
نشریه ،اخبار مبارزه و نیز تحلیلهای سیاسی بود .این نشریه،
ایدئولوژی مبارزه اسالمی را از قرآن استخراج میکرد و به مردم
مسلمان میباوراند که دین از سیاست جدا نیست .استاد در
اینباره میفرمود « :از این جهت ،نشریه «انتقام» را تأسیس کردیم
که هم مطالب آن ،لحن شدیدتری داشت و هم موضعگیری آن
بسیار صریح بود .همه نویسندگان آن هم از کسانی بودند که
رهبری حضرت امام(ره) را کام ً
ال پذیرفته بودند و فقط بعضی
از افرادی که در نشریه «بعثت» شرکت داشتند ،گردانندگان این
نشریه را میشناختند و برای سایرین مایه تعجب شده بود که
اینها چه کسانی هستند .توزیع این نشریه بسیار سری بود و با
شیوههای بسیار پیچیدهای چه در قم و چه در شهرستانها ،تهیه،
چاپ و منتشر میگردید .زحمت فراوانی کشیده میشد تا اینها
به سایر مراکز استانها و به دست شخصیتهای معروف مبارز



در اواخر سال  ،1342یازده نفر از اساتید حوزه قم در کنار ارتباط
با سایر مدرسین ،فعالیت و شرکت در جلسات رسمی ،اقدام
به تشکیل یک گروه مخفی تحت پوشش اصالح حوزه کردند.
اعضای این «جمعیت یازده نفره» عبارت بودند از« :آقایان آذری
قمی ،امینی ،حائری تهرانی ،سید علی خامنهای ،سید محمد
خامنهای ،ربانی شیرازی ،هاشمی رفسنجانی ،شهید قدوسی،
مصباح یزدی ،مشکینی و منتظری ».این هیئت یازدهنفره ،اولین

دو :تأسیس یا همکاری با نشریه بعثت و انتقام
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یک :هسته اولیه جامعه مدرسین

هسته جامعه مدرسین حوزه علمیة قم را تشکیل میدهند که آیتاهلل
مصباح(ره) در اینباره میگوید« :ما سعی کردیم که بین گروه یازده
نفره با هیأتهای مؤتلفه ارتباط برقرار کنیم .این بود که چند نفر از
جمله مقام معظم رهبری ،آقای هاشمی رفسنجانی ،مرحوم دکتر
باهنر و اینجانب زیرنظر مرحوم دکتر بهشتی با هیأتهای مؤتلفه
ارتباط بر قرار کرده و جلسات هفتگی آنها را اداره میکردیم.
به اصطالح تغذیه فکری این هیأتها به وسیله ما چهار نفر زیر
نظر مرحوم بهشتی(ره) انجام میگرفت».

13

برسد ،مث ً
ال نسخه نشریه را در جعبه گز جاسازی میکردند و
توسط پست میفرستادند».
سه :تأسیس بخش آموزش مؤسسه درراه حق

مؤسسه در راه حق در  1348شمسی در قم تأسیس شد .این
مؤسسه ،با انجام خدمات فرهنگی و آموزشی به جوانان و
نوجوانان ،به مقابله با تبلیغات ضد اسالمی ،به ویژه ماركسیستها،
میپرداخت .به در خواست مسئوالن این مؤسسه ،بخش آموزش
مؤسسه در راه حق در  1355با مسؤولیت استاد مصباح(ره)
شروع به فعالیت كرد .این بخش به تربیت پژوهشگران همت
گماشت كه بتوانند با افكار وارداتی شرق و غرب مقابله كنند .از
اینرو آموزش علوم روز از دیدگاه اسالم با تدریس كتابهایی
چون «فلسفتنا»« ،اقتصادنا»« ،بدایهالحكمه» و «نهایهالحكمه» شروع
شد .استاد مصباح(ره) عالوه بر تدریس این كتب ،کتب مختلف
دیگری هچون اصول فلسفه و روش رئالیسم عالمه طباطبایی و
نیز موضوعاتی همچون تفسیر را تدریس میکرد.
ب) فعالیتهای بعد ازانقالب

حضرت آیتاهلل مصباح(ره) میگوید« :اوائل انقالب بر حسب
ضرورت ،اکثر طلبهها و اساتید حوزه سراغ کار اجرایی رفتند،
من یک نامه به امام نوشتم و گفتم که برای آینده حوزه احساس
خطر میکنم ،با این جریان و روند ،آینده حوزه به خطر میافتد
و برای نسل بعدی چیزی نمیماند ».تنها سنگری که خالی مانده
بود ،سنگر علم و تربیت شاگرد و پاسخ به شبهات بود ،ایشان هم
عموم ًا سراغ بحثهای فکری و اندیشهای میرفتند (که همکاری
در نشریه بعثت و انتقام در قبل از انقالب هم این را تأیید میکند).
یک :تداوم فعالیت در مؤسسه در راه حق و حمایتهای
حضرت امام

خیرات هنییآ رد حابصم | لوا لصف
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آیتاهلل مصباح(ره) میگوید« :پس از آنکه انقالب پیروز شد
و دوران بحران فکری پشت سرگذاشته شد و آن هیجانات و
ترورها فروکش کرد و اوضاع آرام گرفت ،به فکر افتادیم که
برنامههای مؤسسه را شروع کرده و توسعه بدهیم .سال دوم
پیروزی انقالب بود؛ به اتفاق آقای محمدی گیالنی و آقای
یزدی و مسئوالن مؤسسه خدمت حضرت امام(ره) مشرف
شدیم و راجع به مسائل حوزه گزارشی خدمت ایشان عرض
کردیم .حضرت امام(ره) فرمودند« :اینجا را توسعه بدهید ».من
برای اینکه توهمی نشده باشد که اصل رفتنمان خدمت ایشان به
خاطر چنین درخواستی بوده ،با کمال پررویی گفتم« :ما از هیچ
مقامی تقاضای کمکی نداریم ،ولی عرض میکنیم این کار قابل
توسعه است؛ اگر امکاناتی باشد ،میشود این کار را توسعه داد».
ایشان فرمودند« :اینجا را توسعه بدهید ،من تا زنده هستم ،خودم
بودج ه آن را میپردازم!» بعد یکی دو روز گذشت ،آقای شیخ
حسن صانعی آمدند منزل ما و گفتند حضرت امام(ره) فرمودند

که آیا شما برای توسع ه اینجا اقدام کردید؟ گفتم االن وسط سال
است ،معموالً اول سال تحصیلی شروع میکنند و االن تا اول
سال باید مقدمات و برنامههایش را فراهم کنیم و ایشان گفتند
نظر امام(ره) این است که شما آالن شروع به کار کنید .این کام ً
ال
برای ما غیرمنتظره بود و خوشحال شدیم از تأیید امام(ره) و از
همان وسط سال برای پذیرش جدید اقدام کردیم و ایشان از
همان ابتدا بودجة آن را پرداخت نمودند .این جریان ادامه داشت
و ما هر سال کالس جدیدی تأسیس میکردیم که قب ً
ال ممکن بود
هر چند سال یکبار بتوانیم کالس جدیدی تأسیس کنیم .آنجا
1
کم کم رواج پیدا کرد»...
دو :تأسیس بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع)

آیتاهلل مصباح(ره) با گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
«مؤسسة در راه حق» بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) را بنا نهاد .ایشان
میفرمایند« :بخش آموزش مؤسسه در راه حق با توجهاتی که
حضرت امام(ره) فرمودند توسعه پیدا کرد و ما بین  ۲۰تا ۳۰۰
نفر از فضالی حوزه را تحت پوشش این برنامه بردیم ،ولی از
نظر کمی و کیفی برای ادامة تحصیل در رشتههای خاص علوم
انسانی نیازهای دیگری وجود داشت .کمکم این امید برای ما
پیدا شد که برای ادامة تحصیل آنها در رشتههای تخصصی هم
برنامهریزی کنیم با برخی افراد خیر ارتباط گرفتیم و گفتیم که نیاز
به چنین متخصصانی کام ً
ال احساس میشود ،به حوزه مراجعاتی
میشود که نظر اسالم دربارهی اقتصاد ،سیاست ،جامعهشناسی،
مدیریت ،تعلیم و تربیت و ...چیست؟ یا چنین کتبی در این رابطه
نوشته شده تا در دانشگاه تدریس شود؟ میبایست برای تربیت
چنین متخصصانی فعالیتهایی آغاز شود که بتوانند در این جور
مسائل نظر بدهند.
ً
برخی افراد خیّر قبول کردند تا حدی بودجة اینجا را تدریجا قبول
کنند .بعد خودشان رفتند یک مرکزی را به نام «بنیاد فرهنگی
باقرالعلوم» به ثبت رساندند و بنا شد فارغالتحصیالن مؤسسه
برای رشتههای تخصصی در آنجا شرکت کنند .به این ترتیب،
مؤسسةجدیدی به نام «مؤسسهی باقرالعلوم»متولد شد .ابتدا
در بعضی رشتههایی که نزدیک به علوم حوزوی بود مثل علوم
قرآنی و فلسفه و بعد در رشتههای اقتصاد و روانشناسی گروههای
تخصصی ایجاد شد و کمکم تا حدود ده رشته اعم از فلسفه،
علوم قرآنی ،اقتصاد ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،تاریخ ،علوم
سیاسی ،تعلیم و تربیت ،مدیریت و کالم جدید گسترش پیدا
کرد» مقام معظم رهبری درباره این مؤسسه در سال  ۶۸فرمودند:
«مؤسسهی شما ،مثال و مصداق و نمونهای از آن کاری است که
باید بشود .یعنی یقین ًا مؤسسهی باقرالعلوم(ع) که به اسم مطهر
این بزرگوار است و همچنین مؤسس ه «در راه حق» تا آنجایی
 .1متن پیاده شده از نوار مصاحبه مرکز نشر آثار امام خمینی با آیتاهلل مصباح یزدی،
نقل از گفتمان مصباح ص.۱۷۴

که من دانستم و شناختم ،جزء مراکز بسیار با برکت و مفید و
1
خوشعاقبت و تقلیدکردنی و قابل قدردانی است».
سه :تأسیس مؤسس ه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

این همایشها از تابستان سال  61با حضور صد نفر از استادان
دانشگاه شروع شد .در این نشستها موضوع هر جلسه مشخص
میگردید تا مقاالتی درباره آن تهیه شود .استاد مصباح(ره) در
ضمن این کار ،تدریس یک دوره معارف اسالمی را شروع کردند
که بالغ بر صد جلسه شد .وی شبانه روز ،شانزده ساعت فعالیت
میکرد تا انجام انقالب فرهنگی بهگونه مطلوبی صورت گیرد.

خیرات هنییآ رد حابصم | لوا لصف
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آیتاهلل مصباح(ره) دراینباره میگویند« :از آنجا که فضای
آموزشی و تحقیقاتی ما در «بنیاد باقرالعلوم(ع)» کم بود ،به فکر
افتادیم که یک ساختمان وسیعی که گنجایش این کارها را داشته
پنج :راهاندازی طرح والیت
باشد و بتوان اهداف ما را در میانمدت تأمین کند ،تهیه کنیم .البته
اولین دوره طرح والیت با دوره دوم ریاست جمهوری آقای
این فکر را از زمان حضرت امام(ره) داشتیم ،به ایشان(حضرت
هاشمی رفسنجانی(سال  )۷۵مصادف بود .در این دوره بحثهایی
امام) پیشنهاد کرده بودیم ،یک قطعه از زمین آستانه که پشت
در مورد توسعه صورت میگرفت و ادبیات مبانی سازندگی در
مدرسة معصومیه است را امر کنند که به ما واگذار شود تا برای
حال شکلگیری بود .؛ اما حرف و حدیثهایی نسبت به این
این کار ساختمانی ساخته شود .البته ایشان به تولیت آستانهی
مسائل وجود داشت و از طرفی هم آقای عبدالکریم سروش
مقدس ه حضرت معصومه(ع) امر فرمودند و آنها ه م زمینی حدود
در این دوران در فضای دانشگاه با یک تأخیر  ۵۰ساله ،سواالتی
هفت هزار متر را در اختیار ما قرار دادند .آن وقت شخصی
را که غربیها در خصوص مبانی داشتند و پاسخ آنها نیز داده
پیشنهاد کرده بود که ساختمان آن را عهدهدار شود؛ اما
شده بود دوباره مطرح میکرد؛ با این وجود رویکرد
بعدها ترجیح داد پولی را که میخواهد بدهد،
آیتاهلل مصباح(ره) این بود که در راستای مقابله
جای دیگری صرف کند .ما هم بودجهای
با این مسائل باید مبانی اندیشههای اسالمی
نداشتیم و این زمین مدتی ماند.
طرح والیت شاهبیت و عصاره
در دانشجویان تقویت شود.
در زمان جنگ در اختیار بسیج و سپاه بود تا
آیتاهلل
جدی
فعالیتهای
در آن مقطع پیوند بین حوزه و دانشگاه
اینکه بعد از پایان جنگ به این فکر افتادیم
مصباح(ره) به شمار میرود .این
به طور کامل محقق نشده بود و دروس
اینجا را توسعه بدهیم که جریان وفات
طرح ثمره  ۶۰سال کار علمی است و
هیچ چیز هم به اندازه طرح والیت
معارف نیز به میزان کافی ارائه نمیشد.
حضرت امام(ره) پیش آمده و معوق ماند
دانشجویی نتوانسته اثرگذارباشد.
با این وجود آیتاهلل مصباح دوره مبانی
تا اینکه خدمت جانشین ایشان ،مقام معظم
اندیشههای اسالمی یا همان «طرح والیت» را با
رهبری رسیدیم و جریان را خدمت ایشان
یک رویکرد فلسفی طراحی کرد و انصاف ًا این طرح
عرض کردیم و ایشان هم خیلی استقبال کرده
هم جاذبه و هم غنای علمی الزم را داشت؛ به گونهای که
مصرم که کار انجام بگیرد ».سرانجام
و فرمودند من
ّ
رهبر معظم انقالب از آقای مصباح(ره) به عنوان مطهری زمان نام
مؤسسه در سال  1374شمسی افتتاح شد و هدف اساسی خود
بردند .در واقع رهبر انقالب معتقد بودند آیتاهلل مصباح توانسته
را نظریهپردازی در حیطه علوم انسانی و حرکت به سمت
خأل حضور افراد بزرگی مثل شهید مطهری(ره) و آیتاهلل
اسالمیسازی علوم انسانی قرار داد.
طباطبائی(ره) را در این فضا پر کند.
چهار :تاسیس دفترهمکاری حوزه و دانشگاه
به تعبیر آقای حسین قدیانی رئیس أسبق سازمان بسیج
پس از تشکیل ستاد انقالب فرهنگی در دانشگاه و لزوم بازنگری
دانشجویی« :طرح والیت شاهبیت و عصاره فعالیتهای جدی
متون آموزشی ،اعضای این ستاد از مؤسسه در راه حق تقاضای
آیتاهلل مصباح(ره) به شمار میرود .بنده به یاد دارم در جلسهای
کمک کردند .بنابراین استاد مصباح(ره) عهدهدار طرحی برای
که به همراه سردار نقدی خدمت آقای مصباح رسیده بودیم،
اسالمیکردن دانشگاهها شد که منجر به پیدایش دفتر همکاری
ایشان گفتند که طرح والیت ثمره  ۶۰سال کار علمی من است و
حوزه و دانشگاه گردید .براساس این طرح ،پنج رشته از علوم
هیچ چیز هم به اندازه طرح والیت دانشجویی نتوانسته أثرگذار
انسانی انتخاب شد تا مسائل آن از دیدگاه اسالم و دیگر ادیان
باشد».
بررسی شود .حاصل این تحقیقات ،اساس تألیف کتابهای
شش :راهاندازی مدرسه علمیه رشد
درسی هر رشته ،برای هرمقطع آموزشی میشد.
تحول در حوزه علمیه و تقویت بینش نظری و عملی طالب
بر اساس این طرح ،پیشبینی شده بود در مدت پانزده ماه با
جوان یکی دیگر از دغدغههای آیتاهلل مصباح(ره) بود .ایشان
برگزاری یکصد و پنجاه همایش ،برای رشتههای اصلی سایر
معتقد بودند که طلبه باید با جهان روز و ابزارهای مربوط به زمان
علوم ،یک کتاب درسی تألیف گردد.
آشنا شود و سعی شود در مواد درسی طلبهها امثال ادبیات فارسی
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و زبان انگلیسی و ادبیات عربی روز و برنامههایی مانند اخبار و...
گنجانده شود .از همه اینها مهمتر ،ایشان بنیان رشد اخالقی برای
تعلیم و تربیت در فضای حوزه علمیه را یک ضرورت برای آینده
تبلیغی جهان اسالم میدانستند و بر همین اساس در سال 88
مدرسه علمیه «رشد» با محوریت مباحث و برنامههای اخالقی
را تأسیس کردند.

درمان اختالالت ،زوجدرمانی ،مشاورهی تربیتی و درمانیِ مسائل
کودک و نوجوان ،مشاورهی پیش از ازدواج و نیز ارائه خدمات
روانسنجی از قبیل تست هوش ،سنجش وضعیت سالمت روان
و ارزیابی ویژگیهای شخصیتی میپردازد .همچنین این مرکز
تاکنون بیش از  120محصول شامل کتاب ،نشریه ،تک نگاره،
فلش کارت و لوح فشردهی آموزشی با محتوای روانشناسی و
رویکرد اسالمی تهیه نموده است .برگزاری کارگاههای آموزشی
از دیگر فعالیتهای این مرکز میباشد.

آیتاهلل مصباح یزدی ،از معدود متفکران جهان اسالم بود که
فرصت یافت در زمان حیات خود یک جریان علمی سازمانیافته
را در علوم اسالمی پایهگذاری کند .هماکنون شانزده گروه
علمی در حوزههای فلسفه و ادیان ،کالم و فلسفه دین ،اخالق
و علومتربیتی ،تفسیر و علوم قرآنی ،تاریخ معاصر ،اقتصاد،
علومسیاسی ،مدیریت ،حقوق ،جامعهشناسی ،روانشناسی و
دایرهالمعارف فقط در مؤسسه امام خمینی(ره) مشغول به فعالیت
هستند و در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
دانشجو جذب میکند.
عالوه بر این مطلب نکته حائز اهمیت دقتنظر استاد مصباح(ره)
در باب نشریات علمی و ژورنالیست حوزه اندیشه است .ایشان
در همین مجموعه 12 ،نشریه علمی -پژوهشی در موضوعات
مختلفی چون معرفت کالمی ،معرفت ادیان ،معرفت فرهنگی
اجتماعی ،معرفت فلسفی و معرفت سیاسی ۶ ،نشریه علمی ـ
ترویجی ۱ ،نشریه تخصصی به زبان انگلیسی و نیز  ۵نشریه در
حوزه ژورنالیسم اندیشه دارد .در حوزه ژورنالیسم سیاست نشریه
پرتو ،در حوزه ژورنالیسم سبکزندگی نشریه خانه خوبان و در
حوزه ژورنالیسم اجتماعی نشریه دیدار آشنا و نیز نشریه فرهنگ
پویا به عنوان ژورنالیسم اندیشه فعالیت میکند.
این تعداد نشریات و مجالت در حوزه تخصصی و ژورنال نشان
از ژرفنگری مرحوم استاد(ره) در باب مدیریت علم است .عالوه
بر اینها انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) ،از ناشران برتر حوزه
دینپژوهی است که عالوه بر چاپ و نشر آثار آیتاهلل مصباح،
بیش از هزار عنوان کتاب در موضوعات اقتصاد ،مدیریت ،علوم
سیاسی ،علومقرآنی ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،تاریخ ،فلسفه،
کالم و عقاید ،کودک و نوجوان ،و ...به چاپ رسانده است و
بارها آثار منتشر شده از این انتشارات به عنوان برترین کتاب
سال ،کتاب فصل حوزه و جشنوارههای متعدد صاحب افتخار
شده است.

نه :جمعبندی

هفت :توجه جدی به مسأله مدیریت علم و ژورنالیسم
اندیشه

خیرات هنییآ رد حابصم | لوا لصف
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هشت :احداث مرکزمشاوره روانشناسی مأوا

مرکز مشاوره مأوا ،وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) از سال  1378آغاز به کار کرد .این مرکز با بهره-گیری
از مشاوران حوزوی دارای تخصص کارشناسی ارشد و دکتری در
رشتههای روان¬شناسی و مشاوره ،به ارائ ه خدمات درمانی شامل

اگر کل فعالیت تشکیالتی آیتاهلل مصباح(ره) در عرصههای
مختلف را بخواهیم دسته بندی کنیم به نظر میرسد میتوان
اینگونه بیان کرد که ایشان در سه عرصه به تربیت نیرو و
کادرسازی پرداختند:
 )1عرصه نظری :تربیت نیروهای نظریهپرداز در زمینههای
مختلف علوم انسانی و مدافعان مبانی دینی ،جزء اولین کارهای
تشکیالتی ایشان است که هستة اول شاگردان را تشکیل میدهند
و به عنوان نمونه برای این دسته میتوان طالب تربیت شده در
موسسة در راه حق ،بنیاد باقرالعلوم(ع) ،مؤسسه امامخمینی(ره) و
حوزه علمیه رشد اشاره کرد.
 )2عرصه گفتمانی :پس از تربیت نیروهای نظریهپرداز ،نوبت به
تربیت نیروهایی میرسد که بتوانند نظریات را در سطح جامعه
بیان کنند و با تبدیل کردن آن به مطالبه و گفتمان غالب در بین
نخبگان و عموم مردم زمینة عملیاتی شدن آنها را فراهم کنند.
برای این دسته به تعداد زیادی از تربیتیافتگان موسسه امام
خمینی(ره) میتوان اشاره کرد که در قامت پژوهشگر و استاد
حوزه و دانشگاه قد علم کردند و خأل استاد و پژوهشگر را پر
کردند و سنگربانان ایدئولوژیک نظام بودند.
 )3عرصه عملیاتی :گام سومی که آیتاهلل مصباح(ره) با موفقیت
برداشتند ،پس از تربیت نیروهای نظریهپرداز و نیروهای گفتمانی،
تربیت نیروهای عملیاتی و میدانی بود .در واقع اینطور میتوان
گفت نظریاتی که به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده بود آالن
زمان عملیاتیشدن آنها رسیده بود و باید در میدان عمل خود را
نشان میداد ،شاگردانی که در مناصب مختلف اجرایی در کشور
مشغول به کار هستند و همچنین تربیتیافتگان دورههای مختلف
طرح والیت در این دسته قرار میگیرند.

فصل دوم

اسالم و سکوالریسم
نویسنده :سید حسین حسینی

طلبه سطح چهارو ارشد فلسفه اسالمی

.1چیستیسکوالریسم

یرالوکس و مالسا | مود لصف
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یکی از موضوعات کالنی که محل نزاع و چالش عالمه مصباح
یزدی(ره) با جریان روشنفکری بوده ،مسأله «سکوالریسم»
است .ایشان با توجه به مبانی خداشناسی معتقدند که حد
نصاب توحید ،اعتقاد به وحدانیت در «ربوبیت تشریعی»
خداوند متعال است .بدین معنا که تنها خدای تبارک و تعالی،
حق دخالت و تصرف در امور مخلوقاتش را دارد و هیچ
ارادهای بدون اذن او حق امر و نهی و دخالت در زندگی
مخلوقات را ندارد .همانطور که او «خالق» است« ،مالک»
نیز هست و چون «مالک» است «رب و مدبر» تکوینی و
تشریعی اوست.
خداوند حکیم در آفرینش انسان هدف معقولی را در نظر
داشته و اراده کرده مخلوقش را به کمال متناسب با وجودش
برساند .در موجودات غیرمختار این مراد با «ربوبیت
تکوینی» حاصل شده و در مورد انسانهای صاحب اختیار با
امر و نهی که تجلی «ربوبیت تشریعی» است ،غرض تأمین
میگردد 1.انسان برای رسیدن به کمال متناسب با وجود
حقیقیتش ،نیازمند راه صحیح برای سلوک به سوی مقصد
نهایی است که خداوند با ارائه دین ،نعمت هدایت را در حق او
تمام کرده است 2.تنها نوع و سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای
دینی میتواند حقیقت ًا تأمینکننده سعادت حقیقی و کمال نهایی
انسان باشد 3.بر اساس این مبانی فارغ از گرایشات دینی برخی
انسانها باید گفت انسان حقیقت ًا نمیتواند در زندگی به عزلت
 .1مبانی خداشناسی؛ رک:محمد تقی مصباح یزدی ،خداشناسی در قرآن ،انتشارت
موسسه امام خمینی(ره).
 .2مبانی انسان شناسی؛ رک :محمد تقی مصباح یزدی ،راه و راهنماشناسی ،انتشارت
موسسه امام خمینی(ره).
 .3مبانی ارزشی؛ رک :محمد تقی مصباح یزدی ،دروس فلسفه اخالق.

دین از ساحتهای مختلف زندگی تن دهد.
در تشریح سکوالریسم در کتاب (جستارهایی در باب
دین و دنیای مدرن) آمده است« :سکوالریسم در لغت
به معنای دنیاگرایی یا روح و تمایل دنیوی داشتن است
و در مباحث مربوط به مدرنیته به معنای نظامی از فلسفه
اجتماعی یا سیاسی است که همهگونههای ایمان مذهبی و
نیز شخصیتهای مذهبی را رد میکند و با پذیرش معنای
لغوی کامال دنیاگرا و دارای روح و تمایل دنیوی میشود .به
اعتقاد هولیاک در واقع سکوالریسم حرکتی است که قصد
دارد زندگی ،رفتار و سلوک انسان را بدون توجه به خدا و
آخرت س؛ امان دهد .و از آنجا که دین مدعی تنظیم شناختها
و رفتارهای انسان از راه ارتباط با خداوند و جهان آخرت
است ،در برابر سکوالریسم قرار میگیرد؛ بدین روی این دو
در طول تاریخ به ویژه از رنسانس به این سو به صورت دو
رقیب سرسخت ظاهر شدند و همیشه رشد سکوالریسم با
افول دین و رشد دین با افول سکوالریسم همراه بوده است.
بنابر سکوالریسم ،دولت ،اخالق ،آموزش و پرورش همه
باید از دین مستقل شوند و هیچ حوزهای نباید متأثر از دین
و آموزههای دینی شود .در نتیجه سکوالریسم به معنای دقیق
کلمه در برابر دینداری قرار دارد.
سکوالریسم به معنای نفی دین و آموزههای دینی از همه
حوزههای معرفتی بشر اعم از معرفتهای نظری و عملی
است .بر اساس آن دین حق دخالت در تحلیلها و تفسیرها
و نیز تصمیمهای انسان را ندارد .اقتصاد ،مدیریت ،روان
شناسی ،سیاست ،فلسفه نمیتوانند با توجه به نظریات دینی
تفسیر و تحلیل شوند بلکه تنها منبع تحلیل و تفسیر این
علوم همین دنیای مادی است .بنابراین حصر سکوالریسم به
معنای جدایی دین از سیاست صحیح نیست بلکه این مکتب
در پی جداسازی دین در همه ابعاد علمی و عملی بشر است.

 .4سید جواد طباطبایی در گفتگو با نشریه تالش ،برگرفته از سایت تالش.

یرالوکس و مالسا | مود لصف

 .2شمسینی غیاثوند حسن ،سکوالریسم در گفتمان روشنفکران دهه چهارم انقالب
اسالمی ایران ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال1392 ،10
شماره.34

 .3طباطبایی سید جواد دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران تهران طرح نو سال
1381ص.321



 .1نبویان سید محمود ،جستارهایی در باب دین و دنیای مدرن ،انتشارات موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره چاپ دوم سال1393ش ،ص.)150-145
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مکانی در بیرون ساحت قدسانی را به رسمیت نمیشناخت
سکوالریزاسیون(عرفیکردن و نفی قدسیت) درموارد زیر به
و همین امر موجب شد که در سدههای میانه متأخر مسیحیت
کار میرود:
با تجدید نظری در مبانی فهم خود ،نسبت میان دین ودنیا،
.1تبدیل نهاد کلیسایی و دارایی آن به ملکیت دنیوی و نیز
شرع و عرف و عقل و ایمان را مورد توجه قرار دهد.
استفاده دنیوی از آن.
در واقع آنچه سکوالریزاسیون خوانده شده جز با اندیشه
.2تبدیل دولت یا حاکمیت کلیسایی و دینی به دولت و
نسبت دین ودنیا ،شناسایی اصالت و استقالل دنیا و قلمرو
حاکمیت غیردینی و غیر روحانی.
عرف نسبت به دین و ایجاد تعادل میان آنها در ساحت
.3قداستزدایی از امور مختلف مانند هنر و مطالعات و دادن
3
حیات نیست« ، ».اسالم به خالف مسیحیت دین دنیا هم
سمت و سویی دنیوی و نامقدس به آنها.
بود ...کوشش برای سکوالریزاسیون اسالم سالبه به انتفای
.4استوار ساختن اخالقیات بر بنیانی سکوالر و محدودکردن
موضوع است زیرا سکوالریزاسیون در درون اوست و اسالم
آموزش و پرورش به موضوعات سکوالر.
4
نیازی به آن نداشته است .اسالم در همان آغاز سکوالر بود».
.5تغییر مفاهیم کلیسایی به مفاهیم دنیایی.
علیرضا علویتبار در مقالهای به طرح «سکوالریسم
به اعتقاد برخی امروزه سکوالریزایسیون در سه قلمرو وارد
1
حداکثری» و «سکوالریسم حداقلی» میپردازد« .آنچه را در
شده است :سیاسی ،معرفتی و شخصی».
کشورهاى غربى اتفاق افتاده« ،سکوالریزاسیو ِن (دینجدایى)
یکی از ثمرات مدرنیته سکوالریسم است .جریان روشنفکری
حداکثرى» مىتوان نامید؛ هر چند این دینجدایى حداکثرى،
برای مدرن ساختن هر جامعهای ،روند سکوالریزاسیون را امری
امروز با ظهور «جنبشهاى نوین دینى» مخدوش شده و
اجتناب ناپذیر میدانند .البته «سکوالرسازی» هر چند غایت
مشخص نیست تا آینده وضعیت غرب به همین
مشترکی دارد و آن هم نفی دین و هر أمر مقدسی
صورت باقى بماند.
از ساحتهای مختلف حیات انسانی است،
سکوالریزاسیون
معناى
به هر حال معناى سکوالریزاسیون
لکن به خاطر تفاوت مبانی و رویکردها
هم
دین،
که
است
این
حداکثرى
حداکثرى این است که دین ،هم در
و اهداف مدنظ ِر خرده جریانهای متعدد،
در نسبت با نهادهاى اجتماعى ،هم
نسبت با نهادهاى اجتماعى ،هم در
سکوالریسم مورد نظر آنها نیز به اقسام
در رابطه با حوزهى فرهنگى و هم از
رابطه با حوزهى فرهنگى و هم از نظر
گوناگونی تقسیم میشود؛ لذا گاهی
نظر تأثیرگذارى بر فاعل اجتماعى
تأثیرگذارى بر فاعل اجتماعى (کنشگر
اختالف نظرهای جدی بین آنها دیده
(کنشگر اجتماعى) عقبنشینى
مىکند و تضعیف مىشود.
اجتماعى) عقبنشینى مىکند و تضعیف
میشود.
مىشود .برخى معتقدند سکوالریزاسیون
آنچه که در ادامه میآید دیدگاههای مهم
حداکثرى مخصوص جوامع غربى است
روشنفکران با طیفهای مختلف در مورد
و واکنشى به تسلط قدرتمند و فراگیر کلیسا بر
سکوالریسم است و نیز تقابل آنها با اندیشه آیتاهلل
همهى عرصههاى زندگى اجتماعى است ،به عالوه ،این
مصباح یزدی(ره) روشن میگردد .در نوشتاری دیدگاههای
سکوالریزاسیون حداکثرى در زمینهى فکرى آن قدر رشد
مطرح در بین روشنفکران دهه چهارم انقالب اسالمی ایران در
کرده است که به تعبیر نیچه «خدا مرده است».
مورد تعامل اسالم و سکوالریسم نیز دستهبندی شده است که
2
در جوامع غربى به دلیل از میان رفتن دغدغههاى دینى
میتوان به آن مراجعه کرد.
و تضعیف باورها و حساسیتهاى دینى ،دین جدایى به
 .2نظرات درباب سکوالریسم
این صورت درآمده است ،ولى این سرنوشت محتوم
الف) سید جواد طباطبایی
همهى جوامعى که مدرن مىشوند ،نیست؛ اما دین جدایى
(سکوالریزاسیون) حداقلى به معناى «فرآیند تفکیک و تمایز
سید جواد طباطبایی دیدگاه عجیبی دارد .طباطبایی معتقد
ساحتهاى قدسى و عرفى از یکدیگر و تحدید حدود و
است «سکوالریسم» خالف ماهیت دین مسیحیت است ،چرا
تبیین مناسبات میان آنها است ».دینجدایى حداقلى در سطح
که مسیحیت را دین انحصاری آخرتمدار میداند ؛ اما اسالم
ایدهها ،به رسمیتشناختن عقل مدرن (عقل خودبنیادِ نقاد)
را ماهیت ًا سکوالر میشمارد .لذا مینویسد« :الیهات مسیحی
و تبیین نسبت این عقل و دستاوردهاى آن با دین است و در
ِ
تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت
سطح اجتماع نیز به معناى
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است .با توجه به این مقدمه و ویژگىهاى دین اسالم و
عصر رنسانس علیه نفوذ کشیشها در امورات زندگی
جوامع اسالمى و پیامدهاى این فرآیند در کشورهاى غربى،
مردم انجام شد) ،معنای سوم سکوالریسم سیاسی (جدایی
«دینجدایى حداکثرى» در کشورهاى اسالمى نه «ممکن»
دین از حکومت و نه سیاست؛ به باور او دین از سیاست
است و نه «مفید».
جداناشدنی است ولی میتوان حکومت را از دین جدا کرد
بنابراین ،معتقدم روشنفکران و سیاستگذارانى که در پى
بدین معنا که عالم دینی بودن و زهد و پارسائی هیچ حق
«نوسازى درونزاى» جوامع اسالمى هستند و نمىخواهند
ویژهای را برای حکومت کردن برای کسی ایجاد نکند) و
تالش آنها براى دستیابى به مدرنیت مطابق الگوى مدرن
معنای چهارم سکوالریسم فلسفی یا علمی است.
شدن غربى باشد ،بایستى «دینجدایى حداقلى» را دنبال
سروش ،سکوالریسم سیاسی را الگوی حکومتداری میداند.
نمایند.
به عقیده وی حکومت دینی حکومتی است که حاکمان آن
برخی از مشخصات سکوالریسم حداقلی عبارتند از:
مشروعیت حکومت خود را از دین أخذ نکردهاند .حکومت
.1تفکیک قائل شدن میان دین و اشکال تاریخى آن
ایدهآل سروش حکومتی است که مبتنی بر حقوق بشر و
.2پذیرش اعتبار مستقل براى اندیشهها و ایدههاى برآمده از
تحقق بخش آن و سیستم مدیریت علمی باشد نه مدیریت
عقالنیت مدرن.
فقهی .تفسیر وی مبتنی بر اقتضای جامعه لیبرال است .او
 .3استقالل نهاد دین از نهاد قدرت و بالعکس.
میگوید« :لیبرالیسم چون نسبت به هیچ دینی موضعی و
.4تفکیک «ملت» و «امت»
رأیی ندارد نسبت به اختیار هر دینی ،آدمی را محقّ و مختار
 .5حضور طبیعى دین در عرصهى سیاست؛
میشمارد و سخن از تکلیف ویژهای نسبت به
3
در جامعهاى که مردم خواهان زندگى مؤمنانه
دین ویژهای نمیگوید».
هستند و مىخواهند زندگى فردى و جمعى
سروش ،اسالم را دینی سکوالر توصیف
خود را با احکام و ارزشهاى دینى
کرده و درباره نقش روحانیت در اسالم
متناسب کنند ،طبیعى است که دیندارى
گفته است« :هیچ کس نمیتواند در
حکومت ایدهآل سروش حکومتی
اثرى انکارناپذیر بر سیاست مىگذارد؛
اسالم به نام روحانیت بین مردم خدا
است که مبتنی بر حقوق بشر و تحقق
انتخابهاى دینى فرد در مشى سیاسى
واسطه باشد و کسی به اسم روحانی
بخش آن و سیستم مدیریت علمی
باشد نه مدیریت فقهی.
ِ
سیاست دینداران،
او اثر مىگذارد و
نمیتواند به عنوان شرط صحت عمل
رنگ و بوى دین مىگیرد .افراد آن
انسان باشد ».وی معتقد است« :از
جامعه مىتوانند از طریق مردمساالرى ،براى
نظر تاریخی ،کلمه روحانیت در اسالم
دینىترکردن رفتارهاى حکومت و دینىترکردن
وجود نداشته و قرآن برترین کسان را نزد
قوانین حاکم بر جامعه تالش کنند.
خدا باتقواترین آنان میداند نه آنکه هر کس روحانیتر،
4
سکوالریزاسیون حداقلى ،دین را از عرصهى سیاست و
عالمتر و یا آگاهتر باشد یا به خدا نزدیکتر!»
جامعه بیرون نمىکند ،بلکه امکان حضور دمکراتیک در
ج) سروش دباغ
عرصهى عمومى را براى دین فراهم مىکند .روشن است
فرزند او سروش دباغ سکوالریسم را به دو قسم «سکوالریسم
که این حضور دمکراتیک ،با معناى ِ
حق انحصارى حضور
سیاسی» و «سکوالریسم فلسفی» تقسیم میکند و به تشریح
مغایرت دارد و همراه با رقابت ایدئولوژیک است .در این
آنها میپردازد 5.وی سکوالریسم سیاسی را به معنای جدا
جامعه حضور دین در سیاست ،از مجراى نهادهاى مدنى
کردن حکومت از دین میداند و نه جدا کردن دین از سیاست.
1
است».
به گفته او اگر چه معنای سکوالریسم نفی دخالت روحانیت
ب) عبدالکریم سروش
در امور تعریف میشود ولی این معنی نفی دخالت دین
دکتر عبدالکریم سروش در توضیح سکوالریسم مورد
نیست 6.نوع دوم سکوالریسم فلسفی که معادل با بیدینی و
نظر خود چهار نوع متفاوت سکوالریسم را از هم تمییز
بیاعتقادی به دیانت است و نوعی ماتریالیسم است .این نوع
میدهد2.سکوالریسم اول به معنای ترک زهد ،معنای دوم
نفی دخالت روحانیت در امور کشور (همان کاری که در
 .3عبدالکریم سروش ،رهایی از یقین و یقین به رهایی ،کیان شماره  48سال .1377
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سکوالریسم با اندیشه دینی غیرقابل جمع است.
سروش دباغ معتقد است« :برای اینکه دین جا ِن سالم به در
برد و ایمان مؤمنان آزادانه و نه به تحمیل صورت گیرد،
به نظر من سکوالریسم سیاسی امر پسندیده است؛ اما
سکوالریسم فلسفی نه؛ چون با دیانت قابل جمع نیست .در
یک نظام مبتنی بر سکوالریسم سیاسی افرادی که به دیانت
هم معتقد نیستند میتوانند از حقوق شهروندی برخوردار
باشند و آزادانه زندگی کنند و از همه مزایا و مواهبی که
دیگران به حکم شهروندی برخوردار هستند بهره مند شوند.
1

د) مصطفی ملکیان
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 .2مصطفی ملکیان سنت و سکوالریسم مجموعه مقاالت تهران صراط.

آیتاهلل مصباح درباره پیشینه سکوالریسم بیان میکنند« :زادگاه
این فكر ،مغرب زمین است و میتوان گفت سكوالریزم
بازتاب طبیعی حوادث پیش از «رنسانس» است .در دوران
قرون وسطی ،كلیسای كاتولیك عم ً
ال به صورت قدرت
امپراتوری درآمده و در جامعه اروپایی ،مذهب كاتولیك
نمونه تمام عیار یك دین كامل بود؛ از اینرو نواقص مذهب
را به حساب دین میگذاشتند .به سبب حاكمیت كلیسا ،تنها
مسائلی اجازه نشر یافتند كه مؤیّد تعالیم انجیل بودند .در
این عصر با هرگونه نوآوری مقابله میشد ،زیرا ،علم شجره
ممنوعه تلقی شده و میان علم و دین تعارض برقرار بود.
ارزیابی نظریات علمی برمبنای انجیل تحریف شده ،باعث
انحطاط جوامع مسیحی شد .از سوی دیگر ،برطبق متن
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مصطفی ملکیان نگرش بروندینی به سکوالریسم دارد و
تبعات و لوازم آن را درمسائل بروندینی مالحظه میکند.
از دیدگاه او سکوالریسم از امور اجتناب ناپذیر مدرنیته
است .او میگوید« :این ویژگی با دین سازگاری ندارد .به
تعبیر دیگر انسان مدرن اهل نقد است و اهل نسیه نیست.
معنای این سخن در مصدیق این است که اگر من باید نماز
بگزارم باید از زندگی این دنیا هم رب اثر این کارها احساس
آرامش ،شادابی ،امید و رضایت باطنی معنایی بکنم .اگر همه
عبادات را انجام بدهم ولی از زندگی معنا ،رضایت ،شادی
و آرامش نیابم و به من بگویند اینها در آن جهان نصیب تو
خواهد شد معلوم میشود که اینها به درد این دنیای من
2
نمیخورند».
همو از سویی دیگر هیچ تضادی بین معنویت و سکوالریسم
نمیبیند و در این رویکرد از سکوالریسم معنوی دفاع میکند:
«انسان معنوی در صدد این است که با معنوی شدن ،اموری
را در همین جا تحلیل کند .او االن طالب آرامش درون است.
االن طالب شادی است ،اینک طالب امید و یافتن معنای برای
زندگی است و اگر هم زندگی پس از مرگ وجود نمیداشت
او این جهان را از دست نداده است .در واقع وصفالحال
معنوی او این است« :امروز بهشت نقد من میسوزد ،وعده
فردای زاهد را چرا باور کنم».
با توجه به آنچه از این دسته از روشنفکران نقل شده،
همسویی و اشتراک همه آنها در نفی دخالت دین در عرصه
اجتماعی خصوص ًا سیاست و حکومت است .لذا نقطه
اشتراک همه ایشان ،نفی «اسالم سیاسی» و «حکومت دینی»
است .البته سکوالریسم معرفتی و فلسفی نیز خطرات جدی
خودش را دارد ولی از آنجا که سکوالریسم سیاسی بازتاب
زیادی داشته و مورد توجه بیشتری قرار گرفته ،آیتاهلل
مصباح یزدی(ره) نیز در همین قسم عنایت بیشتری داشتند.
ایشان در کتابهای خود که راجع به والیت فقیه و اندیشه

سیاسی است به سکوالریسم پرداختهاند و در کتاب (پاسخ
به جوانان پرسشگر) به صورت مفصل ابتدا به پیشینه
سکوالریسم و انگیزههای مروجان آن در غرب و در نهایت
به اثبات تقابل آن با اسالم پرداختند .در بعضی از سخنرانیها
نیز به این تقابل اشاره نمودهاند .در کتاب (پاسخ به جوانان
پرسشگر) اینگونه آمده است« :سكوالریزم ،نظامی است
كه دارای مشخصههایی از جمله جدایی دین از دولت،
شكلگیری دولت براساس ناسیونالیسم ،قانونگذاری طبق
خواست بشر ،تأكید بر عینیگرایی به جای ذهنیگرایی و
حاكمیت علوم تجربی به جای علوم الهی است .بنابراین،
سكوالریزم بر جدایی قلمرو دین از سیاست تأكید دارد .در
این نظام ،دین امری فردی قلمداد شده و رسالت آن تنها
ایجاد رابطه میان فرد و خداوند است ،كه در آن سیاست هیچ
دخالتی ندارد».

21

تحریف شده انجیل ،نوعی تقسیم كار میان كلیسا و قیصر
پذیرفته شد ،زیرا براساس گفته انجیل ،آنچه كه متع ّلق به
قیصر است ،میبایست به قیصر ،و آنچه متع ّلق به خداست،

میبایست به كلیسا واگذار شود .از اینرو ،برخی نویسندگان
گفتهاند در مسیحیّت ،زمینه مساعد رشد سكوالریزم یافت
میشود ،یعنی یكی از عوامل مؤثر در شكلگیری سكوالریزم،
نارسایی تعالیم انجیل ومسیحیّت بود.
نهضت اصالح دینی (رفورمیسم) از دیگر عوامل مؤثر در
شكلگیری سكوالریزم در غرب است؛ یعنی جریانی كه
طی آن بتدریج از نفوذ مذهب در شؤون زندگی كاسته شد.
ّ
مارتینلوتر ( 1546-1483م) از پیشگ امان این حركت
بود .وی با هدف اصالح دین و برقراری انضباط در كلیسا،
دیدگاههای جدیدی درباره مسیحیّت ارائه كرد .جدایی دین
از سیاست ،از جمله اصول مورد نظر وی بود« .لوتر» اظهار
داشت پادشاهان قدرت خود را مستقیم ًا از خدا میگیرند و
وظیفه كلیسا فقط پرداختن به امور معنوی و روحی است.
نهضت اصالح دینی ،باعث در هم شكستن حاكمیّت كلیسا
و ظهور فلسفه سیاسی جدیدی گشت .از پیامدهای این
حركت ،درگیری فرقههای مذهبی بود كه موجب سستی و
زوال قداست دین و زمینهساز سكوالریزم شد».
 .4انگیزههای ترویج سکوالریسم
بر اساس اندیشه آیتاهلل مصباح یزدی به طور ك ّلی ،میتوان
انگیزههای ترویج سكوالریزم را در غرب به دو دسته تقسیم كرد:
الف) انگیزههای خیرخواهانه
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انگیزههای خیرخواهانه ،كه از سوی برخی دینداران دنبال میشد.
آنها میخواستند قداست دین را حفظ كنند و از طرفی دین را
در تعارض با بعضی ارزشهای پذیرفته شده در جامعه غربی
میدیدند .بنابراین ،برای ّ
حل مشكل گفتند :اساس ًا حوزه دین از
حوزه علوم و فلسفه جداست .تعارض در جایی فرض میشود كه
دو چیز در یك نقطه تالقی كنند ،ا ّما اگر دو خط موازی باشند و در
هیچ نقطهای با هم تالقی نكنند ،تعارضی پیش نمیآید.
از این جهت ،برای آشتی دادن دین از یك طرف و علم و فلسفه
و عقل از طرف دیگر ،چنین گفتند كه حوزه دین تنها سلسلهای
از مسائل شخصی است كه در ارتباط انسان با خدا است همچنین
آنها درباره ارزشها و باید و نبایدها گفتند :هر باید و نبایدی كه
در محدوده ارتباط انسان با خدا مطرح میشود ،مربوط به دین
است و علم با آن تعارضی ندارد ،ا ّما اگر بایدها و نبایدها مربوط به
زندگی اجتماعی انسان باشد ،دین نباید دخالت كند .به عنوان مثال،
مجازاتهایی كه در دین برای مجرمان در نظر گرفته شده است ،قابل
قبول نیست؛ چون مجازات با كرامت انسانی سازگار نیست .هر
مجرمی بیمار است و بیمار را باید مداوا كرد ،نه مجازات.

ب) انگیزههای مغرضانه

گاه انگیزههای مغرضانهای بود كه از سوی كسانی مطرح میشد
كه دین را سدّ راه رسیدن به مطامع و منافع خود میدیدند .از
جمله آنها گردانندگان حكومتها بودند كه برای دستیابی هر چه
بیشتر به منافع شخصی خود ،نغمه جدایی دین از سیاست را
سرمیدادند .از سوی دیگر نیز ،دانشمندانی كه دین را در تعارض
با یافتههای علمی خود میپنداشتند ،با آنها همنوا شدند و در
نتیجه ،اندیشه سكوالریزم تقویت شد .نكته قابل توجه این است
كه سكوالریزم در سیر تاریخی خود در دنیای غرب ،به دو
درجه ضعیف و شدید تقسیم گشته است.
به عبارت دیگر دو مرحله تاریخی را طی كرده ،كه در آن
از شكل ضعیف به شكل شدید و افراطی تبدیل شده است:
مرحله ا ّول سكوالریزم مربوط به دوران «رفورمیسم» و نهضت
اصالح دینی است .در این دوران ،جریان «پروتستانیسم» به
انگیزه اصالح دین به وجود آمد .سكوالریزم در این شكل،
نافی دین نیست ،بلكه دین را منحصر در امور فردی نموده،
آن را از مسائل اجتماعی دور میسازد.
ا ّما در مرحله بعد ،این جریان به «رنسانس» كه دوره دوری از
دین است ،منجر شد و اندیشه سكوالریزم به شكل افراطی آن
مطرح گشت .در این مرحله ،این اعتقاد رواج یافت كه باید
از ماورای طبیعت صرف نظر كرد و در زندگی زمینی متمركز
شد و به جای خدا ،انسان را مطرح نمود .اساس رنسانس
بر «اومانیسم» (انسانمداری) متمركز است .محور همه چیز
انسان است؛ از معرفت و شناخت گرفته تا ارزشها ،اخالق،
سیاست ،حقوق و حكومت.
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 .5اسالم و سكوالریزم
مهم زندگیاش باشد».
مطلق در مسائل ّ
اخیراً ،در برخی نوشتهها و سخنرانیها ،شرایط كنونی ایران
الف) تنافی سكوالریزم با اندیشه ربوبیت تشریعی الهی
اسالمی به حكومت مسیحیّت در قرون وسطی تشبیه میشود
«سكوالریزم» ،حقّ قانونگذاری و حاكمیّت را به غیر خدا
و با در نظر گرفتن وجوهی چند برای این شباهت چنین وانمود
واگذار میكند ،ا ّما بینش توحیدی میگوید :مالكیّت و
میگردد :همانگونه كه حكومت بنام دین در جهان غرب پیامدهای
حاكمیّ ِ
ت حقیقی و اصلی از آن خداست؛ و بدون اذن او هیچ
ناهنجاری به دنبال داشت و عامل سرخوردگی و عقبافتادگی
انسانی حقّ ندارد بر دیگری حكم براند .اندیشه سكوالریزم
شد ،در ایران امروز نیز چنین حالتی رخ نموده است و برای
مبتنی بر اختصاص دین به رابطه فردی انسان با خداست ولی
رهایی از آن ،چارهای جز پیمودن همان راهی كه در آن س؛ امان
وقتی ضرورت دین به عنوان مجموعهای مشتمل بر قوانین
صورت گرفت ،وجود ندارد.
اجتماعی برای سعادت ما ّدی و معنوی انسان اثبات شود،
آیتاهلل مصباح(ره) در اینباره میفرماید « :نسخهای كه استكبار
گرایش سكوالریزم باطل می گردد .در اینجا ،به بررسی این
جهانی برای ما پیچیده است و از همان سالهای نخستین بعد از
مسأله از دیدگاه اسالم می پردازیم.
پیروزی انقالب شروع به برنامهریزی و اجرای آن نموده است،
بر اساس بینش توحیدی و اسالمی ،قانونگذاران و مسئولین
مخدوش جلوهدادن نظام اسالمی ما و یكسانانگاری آن با نظام
قضایی و مجریان قانون ،باید ب ه گونهای از سوی خدا
قرون وسطی كه بوسیله كلیسا (خصوص ًا كلیسای كاتولیك)
مأذون باشند ،در غیر این صورت حقّ تصدّ ی
اداره میشد ،میباشد .مطابق این طرح اسالم بعنوان
مق؛ امات مذكور را ندارند .اسالم برای
مانعی در برابر پیشرفت علم و دانش و صنعت و
همه شؤون انسانی ،چه فردی و چه
معرفی میگردد ،همچنان كه بعنوان
ّ
فنآوری ّ
ّ
«سكوالریزم» ،حق قانونگذاری
اجتماعی ،قوانین و مقرراتی دارد و در
دیدگاهی ناكارآمد و ناقص كه نظام مبتنی
و حاكم ّیت را به غیر خدا واگذار
ی نیز هست.
بردارنده احكام حقوق 
بر آن توانایی ّ
حل مشكالت جامعه و اداره
میكند ،امّ ا بینش توحیدی میگوید:
آیتاهلل مصباح تأکید دارد که اگر كسی
آن را ندارد شناخته میشود و با برشمردن
مالك ّیت و حاكم ّی ِ
ت حقیقی و اصلی
برای خداوند ربوبیّت تشریعی قائل نباشد،
مؤلّفههایی آن را دلیل همسانی این دو نظام
از آن خداست؛ و بدون اذن او هیچ
انسانی ّ
حق ندارد بر دیگری حكم
نخستین مرتبه اسالم را فاقد است؛ زیرا
یعنی نظام اسالمی و نظام حكومتی مسیحیّت
براند.
نصاب توحید كه برای مسلمان بودن
قلمداد میكنند .تا از سویی تجارب مبارزاتی
ضرورت دارد ،اعتقاد به توحید در خالقیّت
قرون وسطی با چنین نظامی را بهترین راه وانمود
و ربوبیّت تكوینی و تشریعی است .ابلیس با این كه
كنند و از سویی ا ّدعا كنند ،آنچه برای آن نظام اتفاق افتاد،
رب تكوینی میدانست و به معاد هم اعتقاد
خداوند را خالق و ّ
برای این نظام هم خواهد افتاد».
داشت ،از دیدگاه قرآن كافر است به دلیل انكار ربوبیّت تشریعی
ب) پیشنهاد پروتستانتیسم برای جامعه ما
الهی و سرپیچی از فرمان حق تعالی .در نظر مسلمانان هم ربوبیت
آیتاهلل مصباح(ره) درباره برمالسازی طرح برخی از روشنفکران
تكوینی و هم ربوییت تشریعی منحصرا ً از آ ِن خداست .بنابر
میگوید« :واكنش جهان غرب برای مبارزه با آن نظام در گام ا ّول،
ربوبیت تشریعی الهی همه شؤون تدبیر و اداره جامعه باید به
نهضت اصالح دینی یا «پروتستانتیسم» بود ،یعنی در بین خود
خدا انتساب یابد.
كشیشها و رجال دینی كسانی رفتار كلیسای كاتولیك را تقبیح
توجه به آنچه بیان شد ،روشن میگردد« :اسالم در زمینه
با ّ
نموده و گفتند :این شیوه ،مسیحیّت واقعی نیست و ما باید به
ی از كوچكترین آنها گرفته تا مسائل اجتماعی
مسائل اجتماع 
مسیحیّت اصیل برگردیم و پیشنهاد كردند ،باید مذهب بگونهای
ی قانون دارد .بنابراین چگونه میتواند با سكوالریزم
بین الملل 
مطرح شود كه در آن حكومت نباشد و به كار سیاست نپردازد،
ی چه سیاسی و
كه مبتنی بر تفكیك دین از مسائل جدّی زندگ 
و فقط وظیفهاش برقراری روابط بین خدا و فرد باشد و بدین
ی است سازگار باشد؟! یكی از
چه حقوقی ،اجتماعی و خانوادگ 
ترتیب به مبارزه با روحانیت رسمی مسیحیّت پرداختند (این در
دالیل ترویج سكوالریزم در غرب این بود كه آنها میخواستند
واقع آغاز فكر پروتستانتیسم است كه مارتین لوتر ابتدا مطرح
تعارضی بین خواستههای خدا و خواستههای مردم پدید نیاید .از
و بعد كالون و دیگران به صورتهای مختلف دنبال كردند و
این روپنداشتند جای دین فقط كلیساست ،و دین حق دخالت در
فرقههای پروتستان بوجود آمد .به هرحال در نظام اسالمی ما نیز
مسائل اجتماعی و حقوقی را ندارد.
چنین القاء میشود كه :خلط بین دین و سیاست و قراردادن دین
ا ّما در بینش اسالمی ،باالترین ارزش این است كه انسان ،تابع
بعنوان اساس حكومت فرجامی نیكتر از آنچه برای كلیسای
اراده خدا و بنده خالص او باشد و همه چیز را در اختیار او قرار
كاتولیك واقع شد ،نخواهد داشت و شكستی عظیم برای اسالم
دهد .پس بر اساس این بینش مسلمان نمیتواند معتقد به آزادی

23

به وجود خواهد آورد.
پس همان بهتر كه برای نجات دین حساب آن را از سیاست جدا
كنیم .از طرفی ورود در سیاست قداست روحانیّت و متدینین را
میشكند چراكه اوال :سیاست دغلبازیهای خاص خود را دارد،
و ثانی ًا :با دخالت این گروه چه بسا نابس؛ امانیها و نارسائیهایی
بوجود آید كه پیامدهای منفی آن دامنگیرشان شود و حرمت
روحانیّت در جامعه را زایل گرداند ،پس خوبتر آن كه اینها
فقط به رابطه با خدا و موعظه مردم بپردازند و كارهای سیاسی را
1
به اهلش واگذارند».
ج) حاشیهایبودن دین ،روح حاکم برسکوالریسم

ایشان در یک سخنرانی با عنوان رابطه دین و فرهنگ راجع به
سکوالریسم میفرمایند« :جامعهشناسان معموال دین را هم یک
مقوله فرهنگی تلقی میکنند .ایشان با خود اندیشیدهاند که دین
را در کدام مجموعه قرار دهیم؟ باالخره ایشان از همان باب
که عرض کردم ،اموری که در این مجموعهها جای نمیگیرند
جمع میکنند و نام آن را مسائل فرهنگی میگذارند و دین را
هم جزء حاشیهای از مسائل فرهنگی مطرح میکنند! ...بسیاری از
ال دین برای حیات
دانشمندان بسیار مطرح در دنیا معتقدند که اص ً
بشر لزومی ندارد و دین جزء آداب و رسومی است که یکی از
مسائل فرهنگی است ...ایشان معتقدند اص ً
ال دین هیچ ضرورتی
برای زندگی انسان ندارد! چنین کسانی درباره اعتقادات و مبانی
دینی یا شک دارند یا اساسا منکر آن هستند.
در میان قشرهای فرهنگی و فرهیخته ما هم افرادی هستند که در
عمق دل آنها این اعتقاد وجود دارد که اعتقادات راجع به ماورای
محسوسات مانند خدا ،فرشتگان و قیامت ،شبیه شعر هستند و
واقعیتی ندارند! ...به هرحال ،در میان مجموعه چند میلیاردی
انسانها میلیونها نفر چنین اعتقادی در عمق دل خویش دارند که
دین مثل اشعار است و در میان آن الفاظ قشنگی مانند فرشتگان
و  ...وجود دارد ،وگرنه زندگی همین است که باید خورد و
خوابید و اگر سخن از دین میشود تنها به این علت است که
مردم زندگی اجتماعی بهتری داشته باشند و از انجام تخلفات ،بیم
داشته باشند و مقررات را رعایت کنند».

نگاه اسالم نسبت به مباحث مختلف از جمله معامالت مالی
توجه نمیشود.
متأسفانه نگاهها در خصوص مباحث دینی به درستی شکل
نگرفته است مثال با توجه به این که والیت فقیه در قرآن و روایت
ریشه دارد ولی هنوز برخی از افراد نسبت به جایگاه والیت فقیه
غافل بوده و با تفکر سکوالریستی برای رسیدن به منافع خود
تالش میکنند .قرآن کریم در داستانهای برخی از پیامبران الهی
به انسانها هشدار داده است که دین را از معادالت زندگی خود
حذف نکنند ولی برخی از سکوالرها ،آموزههای دینی در امور
مختلف مادی را حذف میکنند».
ایشان همچنین با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مشکالت دنیای
امروز ،جدایی دین از حوزه زندگی اجتماعی(سکوالریسم) است،
بیان داشت« :تفکر سکوالریسم ،آینده انقالب و اسالم را در سطح
جهان تهدید میکند،اگر نظام اسالمی در ایران به شکست برسد
2
در جاهای دیگر به نتیجه نمیرسد!»

د) سکوالریسم تهدیدکننده آینده انقالب
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آیتاهلل مصباح طی سخنرانی در دیدار با جمعی از فرماندهان
نیروی انتظامی سراسر کشور در موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) بیان کردند « :این کشور جمهوری اسالمی است
و بر اساس قانون ،مصوبات مجلس برای تایید تطبیق با شرع و
اسالم باید به شورای نگهبان ارجاع داده شود ،ولی در عمل به
 .1رک :مصباح یزدی محمد تقی ،نظری گذرا به نظریه والیت فقیه انتشارت موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مصباح یزدی محمد تقی،پرسشها و پاسخها
(ج،)5-1انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

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

فصل سوم

اسالم ،خشونت و دموکراسی
نویسنده :محمد مهدیکریمپور

طلبه سطح چهارو دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی

اندیشههای آیتاهلل مصباح یزدی(ره) به عنوان یکی از
برجستهترین مجتهدان و فیلسوفان فقه سیاسی معاصر ،در
طول عمر با برکت ایشان مورد تهمتها و هجمههای رسانهای
شدیدی از سوی برخی جریانات فکری و سیاسی قرار گرفته
است .از مهمترین این هجمهها ،معرفی ایشان به عنوان «تئوریسین
خشونت» و نافی حقوق شهروندان و آزادیهای مدنی مردم
است .نقدی که برخواسته از عدمآگاهی دقیق با اندیشهها و سیره
عملی ایشان است .این اتهامات و نقدها حتی بعد از رحلت ایشان
نیز ادامه داشته است« :مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی(ره) در پارهای
از دیدگاهها و نظرات خود ـ که حتما احتمال خطا در آنها راه
داشته و نمیتوانسته به عنوان معرفت و اسالم ناب قلمداد شود
ـ آنچنان راسخ و صاحب حق میکرد که به خود اجازه می داد
بعضا مخالفان خود را به جهل و کفر و فسق و خیانت و ارتداد
و ...متهم کند و چهرهای خشن و مهاجم از خویش در طیفی از
1
افکار عمومی و نخبگان ترسیم کند».
؛ اما واقعیت مواضع فرهنگی آیتاهلل مصباح(ره) در ورای
این هجمههای رسانهای چه بود؟ و ایشان از چه اندیشهای
دفاع میکرد؟ آیا ایشان خود را در دوگانه «آزادی» و
«خشونت» قرار داده و مدافع خشونت بود یا از راه سومی
در این میان سخن میگفت که با مبانی لیبرالیستی و مبتنی
بر غربگرایی خیلیها سر ناسازگاری داشته و این موجب
اتهام «رادیکالیسم» به ایشان شده است؟
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اندیشهایشان در مورد «آزادی» و حقوق مردم« ،تساهل و
تسامح»« ،دموکراسی» چیست؟ که این همه مورد توجه
نقادانه غیرمنصفانه همراه با تقطیعات فراوان قرار گرفته
است؟ آیا ایشان نظر شاذ و نادری را طرح کردند که در
اندیشه شیعی سابقه نداشته است؟ یا در ادامه همان مبانی
اندیشهای امام خمینی(ره) قدم بر داشتهاند؟ مجموعه اندیشه
آیتاهلل مصباح در زمینه تساهل و تسامح و آزادی و بحث
 .1یادداشت مهدی نصیری در پی رحلت آیتاهلل مصباح یزدی..

مهم جایگاه مردم و دموکراسی را در دو بخش طور خالصه
میتوان بازگو کرد:
 .1دین اسالم و تساهل و تسامح
مجموع ابحاث ایشان در این بحث را به صورت اجمالی در
سه بخش ارائه میکنیم:
الف) شناسایی هدف از تفسیرهای لیبرالیستی از آزادی و
ضرورت مقابله با این تفسیرها

ایشان در این زمینه ،به اهداف این گروهها از ترویج
ارزشمندی آزادی به نحو مطلق و ضد ارزش بودن خشونت
اشاره میکنند« :هدف از این كه ،بخصوص طى چند سال
اخیر ،مسأله خشونت را به عنوان ضدّ ارزش مطلق مطرح
مىكنند و در مقابل ،تسامح ،تساهل ،مدارا و نرمش را به
عنوان ارزش مطلق مطرح مىكنند و چنان این تبلیغات
گسترده و حسابشده در رسانهها ،مطبوعات و مج ّ
الت
انجام مىگیرد كه حتّى برخى از خواص فریب خوردند و
به دام توطئههاى فرهنگى دشمن افتادند ،چیزى جز گرفتن
تعصب دینى از مردم مسلمان نیست ،تا در موقع
غیرت و ّ
الزم به دفاع از اسالم و انقالب برنخیزند.
شاهد آن ،حوادثى بود كه اخیرا ً ُرخ داد و هنوز حقایق زیادى
فاش نگشته است كه تدریج ًا آشكار خواهد شد .اینجا بود
كه بنده ،بر حسب تشخیص خودم ،احساس كردم كه خطر
فرهنگى عظیمى كه مقدمه توطئه نظامى و براندازى نظام
است ،ما را تهدید مىكند و به صحنه آمدم و تصمیم گرفتم
كه به شبهات و القائات دشمنان پاسخ گویم و نقشههاى
فرهنگى آنان را بر مال سازم و مردم را هشیار سازم و
عافیتطلبان و كسانى را كه در اثر تبلیغات دشمن به خواب
غفلت رفتهاند ،بیدار گردانم و الاقل با ایجاد تردید و شك در
باورها و اندیشههاى كاذبى كه تحت تأثیر تبلیغات فرهنگى
غرب كسب كردهاند ،آنها را متوجه خطر عظیمى بكنم كه
كیان فرهنگ و دین آنها را تهدید مىكند و با ایراد شوك به
جامعه و طرح پرسشهایى باعث گردم كه كمتر آنان تحت
2
تأثیر آن تبلیغات دشمنان قرار گیرند».
«از جمله ابزارهاى فرهنگى كه در دو دهه پس از انقالب
ـ بخصوص در دو ،سه سال اخیر ـ از آن استفاده مىكنند،
مفاهیمى از قبیل تساهل و تسامح و مداراست و آنها را به
عنوان ارزش مطلق مطرح مىكنند و در مقابل ،قاطعیّت و
خشونت را مطلق ًا محكوم مىكنند.
دلیل این رویكرد این است كه آنان دریافتهاند كه آنچه ضامن
بقاى نظام اسالمى است عشق و عالقه مردم و بخصوص
جوانان و بسیجیان به اسالم و رهبرى است؛ تا آنجا كه
 .2نظریه سیاسی اسالم ،ج  ،2ص .231

 .3همان ،ص .324

 .4نظریه سیاسی اسالم ،ج  ،2ص .231
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ایشان در این زمینه ،مواردی که در دین دستور به برخورد
محترمانه و ضرورت شنیدن حرف گروههای مختلف شده
است و از طرفی مواردی که در آن دستورهای مبتنی بر
برخورد و خشونت شده است را معرفی میکنند .به تعبیر
دیگر در دین اسالم بین عرصهها و شرایط مختلف تفکیک
شده است و در برخی موارد حکم به ضرورت احترام و
گفتگو شده و در برخی موارد حکم به برخورد و خشونت
است« :اگر كسى قصد توطئه و ضربهزدن نداشت حتى اگر
نسبت به اصل دین و ضروریّات و احكام اسالم شبهه و
سؤال دارد ،مىتواند مطرح كند و باید با كمال احترام و
رعایت حیثیت و شخصیت او به سخنانش گوش داد و با
استدالل و منطق به او پاسخ گفت.
چرا كه اسالم دین منطق و متّكى بر استدالل و برهان است
و در هر شرایطى از مسلمانان و علماء مىخواهد كه با كمال
متانت ،بردبارى ،سعه صدر و با استفاده از منطق قوى و با
تكیه بر براهین عقلى و الهى به شبهات و سؤاالت پاسخ
گویند و حقانیّت اسالم را به اثبات برسانند .از این رو ،قرآن



 .1محمد تقی مصباح یزدی ،نظریه سیاسی اسالم ،ج  1ص .228

ب) معرفی دیدگاه اسالم در زمینه آزادی و خشونت و ِ
نقد
بودن ارزشمندی آزادی
دیدگاه مطلق
ِ
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حاضرند براى دفاع از این ارزشها ـ كه به قیمت خون
صدها هزار شهید به دست آمده ـ جان خود را به خطر
افكنند .آنان با تبلیغات و استفاده از ابزارهاى فرهنگى تالش
مىكنند كه شجاعت ،ایثار ،شهامت و نیروى معنوى غیرت و
تعصب دینى را از مردم بگیرند .از این رو ،انواع خشونتهاى
ّ
منفى و غیر انسانى و ظالمانهاى را كه در دنیا انجام گرفته
است و نتایج شوم و دردناكى به بار آورده ،به ُرخ مردم ما
مىكشند ،تا به آنها چنین القاء كنند كه خشونت چنین آثار بد
و زشتى را دارد؛ پس خشونت مطلق ًا محكوم و مذموم است.
یعنى حتّى اگر كسى به تندى حرف بزند ،شعار مرگ بر
آمریكا سر دهد و یا اگر الزم شد در برابر آشوبگران بایستد
و آنان را سر جاى خود بنشاند ،رفتارش خشونت است و
محكوم و مذموم مىباشد« 1».تأسف و تأثر باالتر این است
كه عدهاى چنین مطالب و طرز تفكرى را به نام دین ترویج
مىكنند و مىگویند اصال اینها متن اسالم و صریح خود قرآن
و روایات اسالمى است.
آنان در این رابطه به آیات و روایاتى از قبیلَ :ال إ ِ ْك َرا َه فِى
الدینِ م ِ ْن َح َرجَ ،ال ت َُك ْن َعبْدَ َغیْر َ
الدینِ َ ،ما َج َع َل َع َلیْ ُك ْم فِى ِّ
ِّ
ِك
َ
ك َّ
َو َقدْ َج َع َل َ
ت َع َلیْهِ ْم ب ِ ُم َصیْ ِطر
اللُ ُح ّراً ،إِنَّ َما أن َْت ُم َذ ِّك ٌر ل َ ْس َ
استناد مىكنند .اینان «حریت» را در این كالم امیرالمؤمنین
ك َّ
ِك َو َقدْ َج َع َل َ
علیه السالم كهَ :ال ت َُك ْن َعبْدَ َغیْر َ
اللُ ُحرا ،به
معناى همین آزادى ولنگارى و بىبندوبارى و پاىبند نبودن
2
به ارزشها تفسیر مىكنند».
«فرهنگ اصیل اسالمى این است كه مسلمان در قبال
تضعیف ارزشها و توهین به مقدسات دینى و رواج منكرات
«تكلیف» دارد امر به معروف كند و «وظیفه» دارد نهى از
منكر نماید و ساكت ننشیند .مر ّوجان فرهنگ تساهل و
تسامح مىگویند اوال در عصر پست مدرنیسم دیگر سخن
از تكلیف و وظیفه گفتن غلط است ،و ثانی ًا اصوال انسان
نباید نسبت به مسایلى كه پیرامون او رخ مىدهد زیاد سخت
بگیرد ،متعصبانه برخورد كند.
رویه درست این است كه انسان كوتاه بیاید و با روحیهاى
بزرگوارانه با همه چیز و همه كس و هر فكر و رفتارى
روبرو شود .باالخره در یك جامعه همه كه مثل شما فكر
نمىكنند .هر كس براى خودش عقیده و روش و َمنِشى
دارد .اگر بخواهیم زندگى خوب و راحتى داشته باشیم باید
یكدیگر را «تح ّمل» كنیم و «تولرانس» داشته باشیم .اگر كسى
نعوذ باهلل خواست به خدا و پیامبر هم فحش و ناسزا بگوید
مهم نیست؛ او به پیامبر ناسزا مىگوید ،شما هم براى پیامبر
صلوات بفرستید! یك عده مىخواهند كاباره و مراكز فساد و

فحشا داشته باشند ،مهم نیست؛ شما هم بروید مسجد درست
3
كنید و جلسه دعاى كمیل و زیارت عاشورا ترتیب دهید».
«عدّ هاى در پرتو نفى مطلق خشونت ،هر حركتى را كه در دفاع
از اسالم و ارزشهاى اسالمى انجام مىگیرد ،خشونتآمیز
و نامطلوب قلمداد مىكنند و آن را محكوم مىكنند .عدّ هاى
معرفى
اصل جهاد را زیر سؤال بردند و آن را خشونتآمیز ّ
كردند و یكى از آنها در سخنرانى خود در دانشگاه تهران و
در دهه عاشورا گفت :كشته شدن سیدالشهداء علیه السالم
عكسالعمل خشونتى بود كه پیغمبر اكرم )صلى اهلل علیه وآله
( در جنگ بدر انجام داد! یعنى آن شخص ،جهاد اسالمى و
جنگها و غزوات پیامبر اكرم را محكوم مىكند و مىگوید
وقتى پیامبر مشركان را مىكشد ،فرزندان آنان نیز مىآیند و
فرزندان پیامبر را مىكشند.
اگر پیامبر آنها را نكشته بود ،فرزندانشان فرزندان پیامبر را
نمىكشتند! بواقع ،او یزیدیان را تبرئه و اسالم و پیامبر را
محكوم مىكند .آن وقت نه تنها كسى دم بر نمىآورد كه آن
سخن توهین به پیامبر اكرم و تحریف شخصیت امام حسین
و جریان كربال و انكار ضروریّات دین است ،بلكه برخى
در روزنامههاى خود سخنرانى او را چاپ مىكنند و با تیتر
متأسفانه ،مسؤولین در برابر این
بزرگ از آن تبلیغ مىكنند! ّ
4
حساسیّتى نشان نمىدهند».
رسوایىها ّ
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فرمان مىدهد كه حتّى اگر در هنگامه نبرد ،فردى از میان
سپاه دشمن پرچمى سفید برافراشت و نزد مسلمانان آمد
تا در حقانیّت اسالم تحقیق كند و پرسش خویش را مطرح
سازد ،باید مسلمانان او را در حفاظت و اسكورت خویش
قرار دهند كه كسى به او صدمه نزند و با رأفت و مهربانى
حجت و برهان،
سخنانش را گوش كنند و با ارائه دلیل و ّ
حق را به او بشناسانند؛ پس از آن باز با اسكورت او را
به جاى اول خویش هرچند در میان سپاه دشمن باشد باز
1
گردانند.
قرآن مىفرماید حتّى اگر كسى كه براى تحقیق و پرسش
آمده ،اسالم را نپذیرفت و مسلمان نشد ،باز با اسكورت او
را به محل امن خود بازگردانید و نباید كسى متعرض او شود.
اگر كسى از روى عناد و توطئه براى براندازى نظام اسالمى
شبههافكنى كند و در عقاید ،اصول و ارزشهایى كه مردم
مسلمان سخت بدان پایبند هستند ،تشكیك ایجاد كند ،باید با
او برخورد شود و حساب او با كسى كه سؤال و شبهه دارد و
صادقانه مىخواهد شبهه و سؤال خود را مطرح كند و پاسخ
دریافت كند ،متفاوت است .اسالم براى طرح سؤال و بحث
علمى ،گرچه در مورد ضرورىترین اصول و معارف اساسى
اسالم باشد ،جایگاه و ارزشى خاص قائل است.
اسالم هیچگاه جلوى سؤالكردن را نمىگیرد و مانع آن
نمىشود .نه تنها مانع پرسش نمىشود ،كه براى پاسخ به
سؤال و رفع شبهه تا آن حد اهمیت قایل شده كه حتى اگر
كسى از دشمنان اسالم در میان معركه جنگ و آتش و خون
گفت ،من در مورد حقانیت و حقیقت دین شما سؤال دارم،
اسالم دستور داده شرایطى براى او فراهم آورید كه بتواند
بیاید و پاسخش را بگیرد.
اما نكتهاى كه باید در این رابطه به آن توجه داشت این است
كه «هر سخن جایى و هر نكته مقامى دارد» .سؤال و پرسش
محترم است؛ ؛ اما باید در چارچوب همان نظام ارزشى كلى
اسالم قرار گیرد؛ یعنى نحوه و شرایط طرح سؤال به گونهاى
نباشد كه موجب ضرر به دیگران و بازداشتن آنان از كمال
نهایى و انحراف از مسیر كمال باشد .سؤال و شبهه علمىِ
دینى باید در محل خودش طرح شود ،نه این كه مثال در
جمع بچههاى مدرسه یا هر جمع دیگرى كه با مبانى اسالم
و بحثهاى فلسفى و كالمى آشنا نیستند طرح شبهه شود.
اگر كسى سؤال دارد ،سؤالش را در محافل علمى و در جمع
متخصصان مربوط ،در حوزه علمیه و مجامع علمى نظیر
آن طرح كند و هیچ مشكلى هم ندارد .طرح سؤال ،درست
ال َم َّ
الل ِ ث ُ َّم أَبْل ِ ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه ذل ِ َ
است ََجا َر َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى یَ ْس َم َع َك َ
ك
َ .1و إ ِنْ أَ َحدٌ م ِ َن ال ْ ُمشْ ِركِ َ
ین ْ
ب ِ َأنَّ ُه ْم َق ْو ٌم َال یَ ْع َل ُمونَ [ و اگر یكى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد ،به او پناه ده تا
سخن خدا را بشنود (و در آن بیندیشد)؛ سپس او را به محل امنش برسان ،زیرا آنها
گروهى ناآگاهاند].

نظیر ترتیب دادن مسابقه كشتى بین دو پهلوان است .مسابقه
كشتى و زورآزمایى بدنى اشكال ندارد؛ اما به شرط این كه
در شرایط مساوى باشد .اگر یك نوجوان سبك وزن را كه
تازه پا به عرصه كشتى گذاشته با پهلوان و قهرمان اول كشتى
در سنگین وزن رودرروى هم قرار دهند نتیجه كشتى از قبل
معلوم است! كشتى و مبارزه علمى و دست و پنجه نرم كردن
در مباحث دینى نیز هیچ اشكالى ندارد ،؛ اما به شرط این كه
با رعایت شرایط و ضوابط خاص خودش باشد؛ اگر اینگونه
شد ،نه تنها ضرر ندارد كه زمینه رشد و استحكام مبانى و
معارف دینى را نیز فراهم مىكند؛ اما اگر كسى شرایط و
ضوابط را رعایت نكرد و پرسش را بهگونهاى طرح نمود كه
موجب فساد عقیده و گمراهى دیگران مىشود ،باید جلوى
او را گرفت؛ همانگونه كه جلوى توزیع هر كاالى مضر
دیگرى گرفته مىشود.
آیا در مسایل پزشكى به بهانه اینكه آزادى است ،مىشود هر
میكروبى را در سطح كوچه و خیابان پخش كرد؟! در حالى
كه آوردن همین میكروب در آزمایشگاه و نزد متخصصان،
براى مطالعه و تحقیق روى آن هیچ مشكل و محذورى
2
ندارد .نه تنها مشكلى ندارد ،كه بسیار هم مفید است».
اما در مورد مواردی که در اسالم دستور به مقابله و خشونت
شده است که در موارد ضرورت است و این موارد در فقه و
اندیشه اسالمی مشخص است و در حقیقت برای جلوگیری
از خشونتهای بعدی است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«یک مورد جهاد ابتدایی است که مخصوص به دوران
معصومین است و االن ما موردی نداریم بخواهیم در
جامعهمان جهاد ابتدایی را مطرح کنیم .خب ،خود این
جهاد ابتدایی هم اول باید با ارشاد و هدایت و نصیحت
باشد .اینجور نیست که در جهاد ابتدایی اول لشکرکشی
کنند و بگویند که یا مسلمان بشو یا تو را میکشیم؛ آنطور
که غربیها در بعضی از تواریخشان یا شعارهایشان مطرح
میکنند .مورد دوم جنگ دفاعی و جهاد دفاعی است که اگر
دشمنی به کشور اسالمی حمله کند ،حمله فیزیکی به مرزهای
جغرافیایی اسالم ،و اموال و نفوس مسلمانها به خطر بیفتد،
برای دفاع ،مسلمانها واجب است که دستهجمعی جهاد
کنند .البته در همه این جنگها ،باز ارزشهای خاصی در
جنگ در قوانین اسالم مطرح شده است .مث ً
ال آب را مسموم
نکنند ،درختها را نبرند ،مزارعشان را نسوزانند ،به پیرمردها
و پیرزنها و کسانی که بیطرف هستند در جنگ لطمه نزنند
و ویرانی به بار نیاورند .اینها ارزشهای اخالقی است که از
نظر اسالم مطرح شده ولی به هر حال جنگ ،جنگ است .در
جنگ نان و حلوا پخش نمیکنند ،آدم کشتن است و شمشیر
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«جواب این است که خداوند هم داراى صفت رحمت است
الراحمین» است و هم
و هم داراى صفت غضب .هم «ارحم ّ
«اشدّ المعاقبین»؛ و از  114سوره قرآن 113 ،سوره با «بسم
ّ
الرحیم»آغاز مىگیرد كه در آن دو عنوان از صفت
الرحمن ّ
الل ّ
رحمت خدا؛ یعنى« ،رحمان» و «رحیم» آمده است .تنها یك
سوره از قرآن با «بسم اهلل» آغاز نشده است ا ّما در سوره نمل
دو بار عنوان «بسم اهلل» آمده است و عالوه بر طلیعه سوره،
در میانه سوره نیز تكرار شده است؛ آنجا كه ملكه سبا نامه
الرحیم»
الرحمن ّ
حضرت سلیمان به خود را كه با «بسماهلل ّ
آغاز شده است ،بر قوم خود مىخواند .به هر حال ،در قرآن
الرحیم» تكرار شده كه در
 114مرتبه عنوان «بسم اهلل الرحمن ّ
آن دو صفت از رحمت الهى ذكر گردیده است؛ اما در كنار
 .3محمدتقى مصباح یزدى  ،خشونت و تساهل ،کتاب نقد  1379،شماره  14و .15
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الف) اصل در اسالم رحمت است یا غضب؟
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و نیزه ،یا امروز موشک و بمب و این چیزها .قسم سوم نوع
دیگری از جهاد هست که در اصطالح فقهی به آن «قتال اهل
بغی» میگویند ،یعنی ،جنگی که جنگ داخلی است .وقتی
یک حکومت حق اسالمی تشکیل میشود و کسانی سر به
شورش بردارند ،باید با آنها جنگید و سرکوب کرد .فرض
این است که حکومت حقی وجود دارد که کسانی در داخل
میخواهند این حکومت را سرنگون کنند .نمونهاش هم جنگ
جمل ،جنگ صفین و جنگ نهروان است که امیرالمومنین در
مقابل مارقین و ناکثین و قاسطین انجام دادند.
موارد دیگری هست که جنگ رسمی نیست ولی نوعی دفاع
است .یکی دفاع از شخص است ،دفاع شخصی .من مثال
زدم و گفتم که شب آدم در خانهاش خوابیده ،یک وقت بلند
میشود میبیند یک کسی با کلت باالی سرش ایستاده است.
این چه کار کند؟ اگر خودش سالح داشته باشد و بتواند
مبارزه کند ،باید مبارزه کند ولو طرف را بکشد .اگر دفاع
خودش جز به این میسر نباشد ،میتواند طرف را بکشد.
اینجا نه دسترسی به دادگاه هست ،نه دسترسی به پلیس
هست ،نه دسترسی به قانون دیگری هست .اسالم تجویز
1
میکند که از خودت دفاع کن».
«از جمله مواردى كه خشونت حتّى از ناحیه مردم تجویز
شده است ،آنجاست كه مردم احساس كنند كه كیان اسالمى
در خطر است و توطئهاى علیه نظام اسالمى شكل گرفته
است و دولت اسالمى به تنهایى قادر به دفاع از نظام اسالمى
نیست .چون وقتى دولت اسالمى پى برد كه توطئهاى علیه
نظام شكل گرفته ،وظیفه دارد كه خود اقدام كند ،حال اگر
اقدام دولت كافى نبود ،مردم مو ّظفاند كه به كمك دولت
اسالمى بشتابند و از كیان اسالم و نظام دفاع كنند .معناى
سخن ما این نیست كه در همه جا باید دست به خشونت
زد .بنده تئوریسین خشونت نیستم ،بلكه معتقدم كه رحمت
و مهربانى اصل است و تنها به هنگام ضرورت و اضطرار
باید دست به خشونت زد .سخن من این است كه وقتى
دولت اسالمى وجود دارد ،باید بر طبق رأى دادگاه و مقامات
ذىصالح دولت اسالمى عمل شود؛ اما اگر كار از دست
دولت اسالمى خارج شد و براى حفظ اسالم و نظام راهى
2
جز قیام خشونتآمیز مردمى نبود ،خشونت واجب است».
«دفاع از مقدسات دین در صورتی که تشکیل دادگاه ممکن
نباشد از موارد دیگر جواز اعمال خشونت از طرف مردم
است که قید مهم اطاعت از حکومت در این مورد خیلی مهم
ت ب ه مقدسات اسال م کرده ،مهدورالدم
است .کسی ک ه اهان 
است .سلمان رشدی را در هیچ دادگاهی ه م محاکمهاش

ت شد او علی ه مقدسات
نکردند .فتواست و برای کسی که ثاب 
ن کرده ،خونش هدر است.
اسالمی توهی 
ی این زما ن هم
ی بند ه نیست .فقط فتوای علما 
این فتوا 
نیست .هم ة فقهای اسالم از شیعه و سنی ،بر این فتوا اتفاق
ن است ک ه فقط توهین
ی در ای 
ف بین شیع ه و سن 
دارند .اختال 
ن مجازات را دارد یا نسبت
به شخص پیغمبر اسالم ،ای 
ن حک م ثابت است؟
ت و ائمه اطهار هم ای 
به سایر مقدسا 
ن به
ن به ائم ه اطهار(ع) ،مثل توهی 
شیع ه میگوید که توهی 
ت و آنها فقط در مورد پیامبر اکرم(ص)
پیغمبر اکرم(ص) اس 
ق شیعه و سنی است.
ن نیست .اتفا 
ن فتوای م 
میگویند پس ای 
ی فقیه ،نهی کند و بگوید ب ه تشخیص خودتان
البته اگر ول 
س به تشخیص
ت نمیداند هرک 
ی مصلح 
ل نکنید ،یعن 
عم 
ی فقیه ،نباید هر کسی
ب اطاعت ول 
ش عمل کند ،از با 
خود 
ب ه تشخیص خودش عمل کند؛ اما فتوای کلی ،هما ن است.
ق تشخیص
ی باید مصدا 
همینطور که در سایر مسائل هر کس 
ش را هم
ص بدهد و البت ه خود 
بدهد اینجا هم باید تشخی 
ت کند ،گردنش
ت فردا در دادگا ه ثاب 
آماده کند که اگر نتوانس 
ی بجرم قتل میزنند.
را در حکومت اسالم 
اما وقتی ولی فقیه میگوید ک ه بدون حک م دادگاه ،این کار را
ت ولی فقیه ،مقدم بر آن است .مثل اینکه در همه
نکنید ،اطاع 
ت ولی فقیه ،حاک م بر احکا م اولی ه است یعنی
احکام ،اطاع 
ت هر کس طبق تشخیص
ن شرائط ،دیگر جائز نیس 
در ای 
ت کند بلک ه باید
ی را مهدورالدم دانست ،مجازا 
خودش کس 
3
بدست حکومت اسالمی انجا م شود ».با توجه به این نکات
است که تأکید میکنیم آزادی به طور مطلق ممدوح نیست،
چنان که خشونت هم به طور مطلق مذموم نیست.

29

معرفى رحمت بىكران الهى ،آیاتى نیز ویژگى خشم و غضب
ّ
خدا را معرفى مىكنند؛ خدایى كه ما به آن معتقدیم فقط اهل
خشم و غضب نیست .بلكه هم داراى رحمت است و هم
داراى غضب ،و بىتردید رحمت او بر غضب و خشم او
برترى و چیرگى دارد.
البته رحمت خدا غضب او را نفى نمىكند ،بلكه بر آن سبقت
دارد و تا آنجا كه حكمت و لطف و فضل الهى ایجاب كند،
بندگان مشمول رأفت و رحمت حضرت حق خواهند بود
و خشم و غضب الهى ظاهر نمىگردد؛ مگر در هنگامى كه
ضرورت باشد خداوند عدهاى را گرفتار خشم و غضب خود
گرداند .از این روست كه مىنگریم خداوند بر اقوامى چون
قوم عاد ،ثمود و لوط ـ كه داستانشان در قران نیز آمده است ـ
غضب كرد و با فرود آوردن عذاب خویش بر آنها ،نابودشان
مكرر آنان را
ساخت .چرا كه آنان با آن كه پیامبران الهى ّ
دعوت به هدایت كردند و براى این كه مسیر هدایت در
برابرشان آشكار و هویدا شود ،معجزات و نشانههاى الهى را
نیز ارائه دادند.
بنابراین ،خدایى كه در قرآن معرفى شده است ،عبوس نیست،
بلكه خداى رحمت و مهربانى است و تنها به هنگام ضرورت
و جایى كه حكمتش ایجاب كند ،خشم و غضب خویش را
بروز مىدهد .پس در برابر این سؤال كه آیا اسالم مبتنى بر
رحمت و مهربانى است و یا مبتنى بر سختگیرى و خشونت
است؛ مىگوییم :در اسالم اصل ،رحمت است و بنابراین
خاصى كه
است كه رحمت و رأفت حاكم گردد؛ اما در موارد ّ
قرآن نیز به آنها اشاره دارد ،نباید رحمت و رأفت نشان داد
و آنجا باید سختگیرى ،شدّ ت عمل و خشونت نشان داد.
خداوند نیز هم داراى صفت رحمت است و هم داراى خشم،
1
غضب و انتقام».
ب) آیا این تفسیر از شریعت تحمیل سلیقه به دیگران
نیست؟
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اصال مگر دین هم امرى سلیقهاى است و حد و حدود آن
و تفسیر آن با سلیقه افراد مشخص مىشود؟ سلیقه مربوط
به شیوهها و روشهایى است كه انسانها در زندگى عادى
خود دارند؛ مثل سلیقهاى كه افراد در انتخاب جنس و رنگ
لباس دارند ،در اینجا كسى نباید سلیقه خود را بر دیگران
تحمیل كند .شعار مطلقنكردن رأى و نظر فقط در ارتباط
با مسائل فرعى و ظنّى دین صحیح است .در آنجا نیز نظر
كسانى پذیرفته است كه با پشتوانه و اندوخته فراوان علمى
و آشنایى با دین و اجتهاد در مسائل دینى و فقهى و با
اتخاذ روش صحیح اجتهادى و متد قابل قبول به استنباط
مىپردازند و فتوا و رأى خود را استخراج و بیان مىكنند؛
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اما در اعتقادات ،اصول و قطعیّات اسالم نباید انسان سلیقه و
نظر خود را اعمال كند.
در اینجا تنها همان چیزى صحیح است كه  1400سال
پیش پیامبر و سپس ائمه اطهار ،صلوات اهلل علیهم اجمعین،
فرمودهاند و همه علما و فقها نیز بر آن اتفاق داشتهاند و در
باب قطعیّات اسالم هر قرائتى جز قرائت پیامبر و ائمه اطهار
باطل است ،و به هیچوجه پذیرفتنى نیست كه كسى بگوید
2
من قرائت جدیدى از دین دارم».
ج) آیا این تفسیر از شریعت با آیه ال اکراه فیالدین سازگار
است؟

« در مسئله ال اکراه فیالدین دو احتمـال فرض میکنیم :اول
ایـن که دین اکراه بردار نیست چـون قـوام دین به اعتقـاد
قلـبی است اعتقـاد به خـدا و قیـامت و رفتـاری متناسب
با آنها و طبق دسـتور خـدا؛ تا کسـی اعتقاد نداشـته باشد،
دین ندارد .اعتقاد هم با اکراه پیدا نمیشود؛ پس دین اصـ ً
ال
اکراه بردار نیست دوم این که کسـی را نبایـد به پـذیرش
دین وادار کرد .حـال سـؤال میکنیم که آیـا ابتـدائا کسـی
را نمیتوان به دین وا داشت یا نه در هیچ شـرایطی ما در
دین هیچ الزام و اکراهی نمیتوانیم داشـته باشیم اگر بگویید
که تا ابد ،هیچ کس درهیچ موردی حق نـدارد به عنوان
دین کسـی را به کاری ملزم کنـد ،پس مسـئله جهاد و قتال
چیست .این جزء دین است یـا نه همـان قرآنی که ال اکراه
فیالـدین گفته است ،این را هم گفته است این همان قرآنی
است که میگوید :قانلوهم حتی ال تکون فتنه .
چه طور به آن جمله قرآن میشود استناد کرد ،به این
نمیشود؟ پس معنای آیه ال اکراه فیالـدین این نیست که
در دین هیچ نوع اکراهی نیست زیرا سراسـر قرآن شـهادت
میدهد که الزامهایی هست یعنی در عمل میشود کسانی را
وادار به انجام کاری کرده اگر انجام ندادنـد تعقیبش کننـد.
(السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ).آیا این اکراه نیست با
بریدن دست کسـی که دزدی کرده است وادارش میکنید که
دزدی را ترك کند .اکراه یعنی با تهدید کسی را وادار کنند که
از اراده خود دست بردارد؛ مثال ،تهدیـد کردن دزد و زناکار به
بریـدن دست و صـد تازیانه اینها در دین هست با کسانی که
گسـتاخ هسـتند و میگوینـد اینها ربطی به دین ندارد ،بلکه
چیزهایی عادی بوده که در آن زمان گفته شده است و دین
فقط همان رابطه انسان با خداست باید از در دیگری وارد
بحث شد .به هر حال آن قرآنی که میگوید :ال اکراه فیالدین
احکام الزامی ـ که به یـک معنـا توأم با اکراه است ـ هم دارد.
اینها خود دلیل است بر این که ،معنای اول مطلوب است نه
معنای دوم به هر حال اگر با آیات قرآن نتوانیم اسـتناد کنیم
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سـنت و روایات متواتر بسـیاری در زمینههای مختلف داریم
معابد و معبودهاى آنها را محترم مىشمارند و مىگویند بله ،بشر
پس این آیه داللتی بر معنی دوم ندارد و اگر توهم شود که
عقیدهاى دارد باید آزاد باشد! خود اعالمیه حقوق بشر همین
چنین داللتی دارد ،آیات دیگر و یا سـنت قطعیه و سـیره
اشتباه را كرده است .اساس فكر را این قرار داده است كه حیثیت
پیغمبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم االسالم) اثبات میکند که
انسانى محترم است ،بشر از آن جهت كه بشر است محترم است
1
احتمال اول مورد نظر است».
(ما هم قبول داریم) و چون بشر محترم است ،پس هرچه را
خودش براى خودش انتخاب كرده ،هر عقیدهاى كه خودش
حال قضاوت را با خواننده محترم وا مینهیم که آیا تفاوت
براى خودش انتخاب كرده محترم است!
نهادن میان آزادی تفکر و ارزشنهادن برای آن و نفی توطئهها
عجبا! ممكن است بشر خودش براى خودش زنجیر
و ضد ارزش تلقیکردن آنها تئوری خشونت و ترویج
انتخاب كند و به دست و پاى خود ببندد ،ما چون بشر را
رادیکالیسم است یا احترام قائلشدن برای کرامت انسانها
محترم مىشماریم و او را در این كار آزاد بگذاریم؟! الزمه
و ارزش تفکر آنها؟
محترمشمردن بشر چیست؟ آیا این است كه ما بشر را در راه
ما معتقدیم میان آزادى تفكر و آزادى عقیده تفاوت است.
ترقى و تكامل هدایت كنیم؟ یا این است كه به او بگوییم
اگر اعتقادى بر مبناى تفكر باشد ،عقیدهاى داشته باشیم كه
چون تو بشر و انسان هستى و هر انسانى احترام دارد ،تو
ریشه آن تفكر است ،اسالم چنین عقیدهاى را مىپذیرد ،غیر
اختیار دارى ،هرچه را كه خودت براى خودت بپسندى من
از این عقیده را اساسا قبول ندارد .آزادى این عقیده آزادى
هم براى تو مىپسندم و برایش احترام قائلم ولو آن را قبول
فكر است؛ اما عقایدى كه بر مبناهاى وراثتى و تقلیدى و از
ندارم و مىدانم كه دروغ و خرافه است و هزار عوارض
روى جهالت ،به خاطر فكرنكردن و تسلیمشدن در
بد دارد؛ اما چون تو خودت براى خودت انتخاب
مقابل عوامل ضد فكر در انسان پیدا شده
كردهاى من آن را قبول دارم؟! آن چیزى كه
است ،اینها را هرگز اسالم به نام آزادى
از یك طرف مىگویند فكر و
خودش براى خودش انتخاب كرده زنجیر
عقیده نمىپذیرد .قرآن اسم آن چیزى را
عقل بشر باید آزاد باشد ،و از طرف
است .او براى دست و پاى فكر خودش
كه اروپایى مىگوید بشر را باید در آن
دیگر مىگویند عقیده هم باید آزاد
زنجیر انتخاب كرده ،تو چطور این زنجیر
باشد؛ هركسى هر چه را كه مىپرستد
آزاد گذاشت ،زنجیر مىگذارد؛ مىگوید
باید آزاد باشد ،و حال آن كه این گونه
را محترم مىشمارى؟! این محترمشمردن
شكر این را بكنید كه خدا به وسیله این
همین
است.
فكر
ادى
ز
آ
ضد
عقاید
تو این زنجیر را ،بىاحترامى به استعداد
پیغمبر این بارهاى گران یعنى خرافهها را
عقاید است كه دست و پاى فكر
انسانى و حیثیت انسانى اوست كه فكر
از دوش شما برداشت ،این زنجیرهایى
را مىبندد.
كردن باشد .تو بیا این زنجیر را از دست و
را كه خودتان به دست و پاى خودتان
پایش باز كن تا فكرش آزاد باشد.
بسته بودید برداشت.

در باب نقش مردم در حكومت اسالمى در زمان غیبت و
نظام والیت فقیه سه نظر وجود دارد:
-1نظرى كه معتقد است اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه
از طرف خدا و امام زمان(علیه السالم) است؛ تعیین شخص و
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آیتاهلل مصباح یزدی(ره) در باب نقش مردم در حکومت
اسالمی ،در کتب مختلف خویش مبانی و ادله و شبهات
مربوط با آن را طرح کردهاند .این بیانات موجی از تخریبها و
اته؛ امات را به ایشان وارد ساخته که ایشان در ادامه تئوریسین
خشونت ،هیچ نقشی برای مردم قائل نبوده و از این منظر،
مخالف امام خمینی (ره) مشی نمودهاند .در ادامه مهمترین
محورهای فرمایش ایشان را مورد مالحظه قرار میدهیم تا به
دیدگاه صحیح ایشان دست پیدا کنیم تا بیمایگی این اتهامات
نشان داده شود .بیانات ایشان را در دو محور ارائه میکنیم:



آیا آزادى فكر -كه مىگوییم بشر فكرش باید آزاد باشد-
شامل عقیده به این معنا مىشود؟ مغالطهاى كه در دنیاى امروز
وجود دارد در همین جاست.
از یك طرف مىگویند فكر و عقل بشر باید آزاد باشد ،و از طرف
دیگر مىگویند عقیده هم باید آزاد باشد؛ بتپرست هم باید در
عقیده خودش آزاد باشد ،گاوپرست هم باید در عقیده خودش
آزاد باشد ،اژدهاپرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد؛
هركسى هر چه را كه مىپرستد ،هر چیزى را به عنوان عقیده
براى خودش انتخاب كرده باید آزاد باشد ،و حال آن كه اینگونه
عقاید ضد آزادى فكر است .همین عقاید است كه دست و پاى
فكر را مىبندد .آنوقت مىآیند تعریف مىكنند كه بله انگلستان
یك كشور صد در صد آزاد است ،تمام ملل در آنجا آزادى دارند،
بتپرست بخواهد بتپرستى كند دولت به او آزادى مىدهد،
گاوپرست هم بخواهد گاوپرستى كند چون آنجا مركز آزادى
است به او آزادى مىدهند ،حتى وسیله برایش فراهم مىكنند،

 .3جایگاه رأی مردم در اسالم
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مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السالم) انتساب
پیدا كند؛ ا ّما تح ّقق عینى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و
پذیرش مردم دارد.
-2نظرى كه معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاكمیت
فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان(علیه
السالم) است ؛ اما تعیین شخص آن و همچنین تح ّقق و استقرار
حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
-3نظرى كه بصورت یك احتمال مطرح شده كه بگوییم در
زمان غیبت امام زمان(علیه السالم) حتى اصل مشروعیت فقیه و
حكومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است.
به اعتقاد آیتاهلل مصباح یزدی(ره) نظر صحیح از میان سه رأى
مطرح شده در این زمینه ،همان نظر اول است كه معتقد است
اصل تشریع حكومت و حاكمیت فقیه از طرف خداوند و امام
زمان(علیه السالم) است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به
نوعى به امام معصوم و اجازه آن حضرت ،انتساب پیدا كند؛ ا ّما
تح ّقق و استقرار حاكمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش
مردم دارد.
دلیل ایشان بر این مدّعا این است كه ما بر اساس بینش اسالمى
معتقدیم كه ع ّلت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسانها،
خداوند است .اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات
پوشانده و به آنها هستى بخشیده است و هر آنچه كه در آسمانها
و زمین است همه از آن خداوند است و او مالك حقیقى همه
ات َو َما فِى ْ َ
الس َم َو ِ
ال ْرض) بر اساس
آنهاستَ ( .فا ِ َّن ِ َّل ِ َما فِى َّ
ّ
تفكر اسالمى ،همه انسانها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم
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نه ملك اعتبارى و قراردادى كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود
آمده باشد بلكه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقت ًا هیچ جزء از وجود ما
از آن خودمان نیست و هستى ما تمام ًا از اوست و هیچ چیز حتى
یك س ّلول هم كه متع ّلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده
باشیم نداریم.
تصرف در
از طرف دیگر ،عقل هر انسانى درك مىكند كه ّ
ملك دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و كارى ناپسند
و نارواست و شاهدش هم این است كه اگر كسى در آنچه
كه متع ّلق به ماست (مثل خانه و ماشین و كفش و لباس و)...
تصرف كند ناراحت مىشویم و
بدون اجازه و رضایت ما ّ
فریادمان بلند مىشود و معتقدیم در حق ما ستم شده است.
این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلى است كه هر كسى
تصرف در ملك دیگران ناروا و ناپسند است.
مىفهمد كه ّ
بنابراین ،اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسانها
ملك حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذ ّرات وجود آنها
متع ّلق به خداوند است و از خود چیزى ندارند ،و از طرف
دیگر هم عقل تصدیق مىكند كه تصرف در ملك دیگران
كارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است ،بنابراین هیچ انسانى
حق تصرف ،نه در خود و نه در دیگران را ،بىاذن و اجازه

خداوند ندارد.
بدیهى است كه الزمه حكومت ،گرفتن و بستن و زندانكردن
و جریمهكردن و مالیاتگرفتن و كشتن و اعدام و خالصه
انواع تصرفها و ایجاد محدودیتهاى مختلف در رفتارها و
زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابراین حاكم باید براى این
تصرفات ،از مالك حقیقى انسانها كه كسى غیر از خداوند
نیست اجازه داشته باشد وگرنه تمامى تصرفات او بر اساس
حكم عقل ،ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود .بر اساس
ادلّهاى كه در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به
پیامبر اسالم و امامان معصوم بعد از ایشان داده است( .اَلنَّب ِ ُّى
ین م ِ ْن اَن ْ ُف ِسهِم)( ،ا َ ِطی ُعوا َّ
الر ُس َ
ول َو
ا َ ْولَى بِال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
اللَ َو ا َ ِطی ُعوا َّ
ا ُولِى ا َال ْم ِر مِن ُْكم)
همچنین بر اساس ادله اثبات والیت فقیه ،در زمان غیبت
چنین ح ّقى به فقیه جامعالشرایط داده شده و از جانب خدا
و امام زمان(علیه السالم) براى حكومت نصب شده است .ا ّما
دلیلى در دست نداریم كه این حق به دیگران و از جمله ،به
آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد.
خاصى را معیّن
البته این نصب ،نصب عام است؛ یعنى فرد
ّ
نكردهاند بلكه صفاتى بیان شده كه در هر فردى یافت شود او
براى این كار صالحیت دارد.
ا ّما چون روشن است كه یك حكومت با چند حاكم مستقل
سازگار نیست و در صورت وجود چند حاكم مستقل ،دیگر
«یك» حكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر از میان
آنان انتخاب شود .ا ّما این انتخاب در واقع نظیر دیدن هالل
ماه است كه اول ماه را ثابت مىكند و نظیر تعیین مرجع
تقلید است .توضیح اینكه :ما به عنوان مسلمان مك ّلفیم كه
ماه رمضان را روزه بگیریم .ا ّما براى اینكه بدانیم ماه رمضان
شده یا نه ،باید رؤیت هالل كنیم و ببینیم آیا هالل شب اول
ماه در آسمان دیده مىشود.
اگر هالل ماه رؤیت شد آن گاه كشف مىكنیم كه ماه رمضان
شده و باید روزه بگیریم .در اینجا اینگونه نیست كه ما به
ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان
كنیم بلكه در خارج یا هالل شب اول ماه واقع ًا وجود دارد
یا واقع ًا وجود ندارد ،اگر هالل ماه وجود داشته باشد ماه
رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست .آنچه ما در
این میان انجام مىدهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف
این مسئله است كه آیا هالل ماه وجود دارد یا نه؟ و یا در
متخصص
مسئله تقلید ،ما معتقدیم هر مسلمانى كه خودش
ّ
در استنباط و شناسایى احكام دین نیست باید از كسى كه
تخصصى را دارد ،كه همان مجتهد است ،تقلید كند .ما
چنین ّ
با تحقیق فقط مىخواهیم كشف كنیم كه آیا چنین صالحیتى
در او وجود دارد یا ندارد .بنابراین ،كار ما «خلق و ایجاد» آن
صالحیت نیست بلكه «كشف و شناسایى» آن است.
ولى فقیه هم مسئله به همین ترتیب است .یعنى با
در مورد ّ

نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان(علیه السالم) فقیه
حق حاكمیت پیدا كرده و مشروعیت دارد و ما فقط كارمان
این است كه این حق حاكمیت را كه واقع ًا و در خارج و قبل
از تحقیق ما وجود دارد كشف و شناسایى نماییم .با این بیان
معلوم مىشود كه تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى
از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان،
حقیقت و ماهیتش چیزى غیر از آنچه گفتیم ،یعنى كشف و
شناسایى فردى كه واجد صالحیت و مشروعیت براى منصب
والیت فقیه و رهبرى است نخواهد بود .این مسئله نظیر كشف
و شناسایى مرجع تقلید است كه در آن مورد هم شخص
خاصى براى تقلید معیّن نشده بلكه یك سرى ویژگىهاى عام
ّ
بیان شده و هر كس داراى چنین ویژگىهایى باشد مرجعیت
او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(علیهالسالم) خواهد
بود.
ّ
تا اینجا معلوم شد که تحقق و استقرار حكومت و حاكمیت
فقیه در زمان غیبت امام معصوم تمام ًا به پذیرش جامعه و
مقبولیت مردمى بستگى دارد .یعنى این مردم و مسلمانان
هستند كه باید زمینه تح ّقق و استقرار این حاكمیت را فراهم
كنند و تا مردم نخواهند نظام اسالمى مح ّقق نخواهد شد و
متوسل به زور و
فقیه در اصل تأسیس حكومت خود هیچگاه
ّ
جبر نمىشود بلكه نظیر همه پیامبران و امامان ،تنها در صورتى
كه خود مردم به حكومت وى تمایل نشان دهند دست به
تشكیل حكومت خواهد زد .در این مورد هم نظیر همه احكام
و دستورات الهى ،مردم مىتوانند به اختیار خودشان آن را
بپذیرند واطاعت كنند و مىتوانند هم نافرمانى كرده سرپیچى
نمایند .البته مردم در طول تاریخ ملزم و مك ّلف بودهاند كه به
حاكمیت الهى و حكومت پیامبران و امامان تن دهند و حق
حاكمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفتهاند
1
در پیشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود».
ب) شبهات نقش مردم درمشروعیت
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در ادامه برخی شبهات مهم در مورد نظر ایشان را طرح کرده
و به پاسخ ایشان خواهیم پرداخت.
یک :آیا این نظریه ،مخالف بیان امام خمینی (ره) است که
«میزان رای ملت است»؟!
حضرت آیتاهلل مصباح یزدی(ره) در این زمینه با بیان خاطره
لطیفی به جواب این سوال می پردازند« :پیش از پیروزی
انقالب ،یک سال به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد
سید اصفهان سخنرانی داشتم .شخصی همراه با چند نفر از
کسانی که بعدها در جمهوری اسالمی به وزرات رسیدند،
برای پاسخ به پرسشهای خود وقت خواستند .او میگفت:
پرسشهای من را فقط باید از قرآن پاسخ بدهی و آنها را
برای من اثبات کنی! به وی گفتم :پیش از اینکه شما سؤال
کنید ،من سؤالی را از قرآن مطرح میکنم.

اگر آن را جواب دادی ،همه آنچه را که بپرسی از قرآن
برایت اثبات میکنم .گفتم :در اسالم گوشت سگ حالل
است یا حرام؟ گفت :اینکه معلوم است ،گوشت سگ حرام
است .گفتم :از قرآن اثبات کن .ما آیهای که گوشت سگ را
حرام دانسته باشد ،نداریم! پس از اندکی تأمل گفت :این را
همه میدانند .به او گفتم :همه میدانند معنا ندارد .قرار بر
این شد که شما از قرآن برای من اثبات کنید .مگر نه اینکه
همه چیز را باید از قرآن اثبات کرد؟! سپس به او گفتم :من
از قرآن اثبات میکنم که گوشت سگ حالل است .وی با
تعجب پرسید :از چه راهی اثبات میکنید؟ گفتم در قرآن
آمده استُ :قل َّال أَ ِجدُ فِی َما أُ ْو ِح َی إِل َ َّی ُم َح َّر ًما َع َلى َطا ِع ٍم
وحا أَ ْو ل َ ْح َم ِخنزِی ٍر َفإِنَّ ُه
یَ ْط َع ُم ُه إ ِ َّال أَن یَ ُكونَ َمیْتَ ًة أَ ْو َد ًما َّم ْس ُف ً
س أَ ْو ف ِ ْس ًقا أُ ِه َّل لِغَیْ ِر اللّ ؛
رِ ْج ٌ
قرآن به صراحت میگوید :بیش از چهار چیز را حرام
نمیشناسد .گوشت خوک ،گوشت مردار ،خون و چیزهایی
که برای غیر از خدا ذبح شده باشد .پس ،نه تنها هیچجا
نگفته است که گوشت سگ حرام است؛ بلکه گفته است غیر
از این چهار مورد ،چیزی حرام نیستَّ :ال أَ ِجدُ فِی َما أُ ْو ِح َی
إِل َ َّی ُم َح َّر ًما َع َلى َطا ِع ٍم یَ ْط َع ُم ُه .بنابراین من از قرآن اثبات
کردم که گوشت سگ حالل است .حال آیا شما گوشت
سگ میخورید؟! بعد به او گفتم :عزیز من! قرآن تفسیری
و بیانی دارد .قرآن میفرماید که تفسیرش به عهده پیغمبر
است .قرآن ،متشابهات ،محکمات ،ناسخ و منسوخی دارد.
هر کسی که نمیتواند همه چیز را از قرآن دریافت کند .در
قرآن هم محکمات داریم و هم متشابهات .اینگونه نیست
که هر کسی هر حرفی زد ،بدون درنظر گرفتن جوانب دیگر
به آن استناد کنیم.
باید ببینیم در کجا این حرف را زده است .اینکه امام میفرمود:
میزان رأی ملت است ،یعنی حتی اگر برخالف قرآن باشد!؟
آیا امام چنین چیزی گفت؟! ما برای استنادهای خود ،برای
شناخت اسالم و وظایفمان منابعی داریم .محکمات قرآن،
سنت و یا روایاتی که دلیل متواتر دارد ،برای شیعه و سنّی
حجت است؛ اما گاهی جمع آیهای با آیه دیگر ابهامهایی را
به همراه دارد .اینجاست که باید به متخصص مراجعه کرد.
همه عالَم هم همین کار را میکنند .در دنیا مرسوم است که
اگر ابهامی در قانون پدید آید به مفسرش مراجعه میشود .در
قانون پیشبینی شده است که هرجا ابهامی وجود دارد ،کسی
که نظرش معتبر است نظر دهد .قوانین عادی را باید مجلس
شورای اسالمی و قانون اساسی را باید شورای نگهبان تفسیر
ات ُه َّنام ال ْ ِكتَ ِ
اب َوأُخَ ُر
ات ُّم ْح َك َم ٌ
کند .قرآن میفرماید «مِنْ ُه آیَ ٌ
ین فِی ُق ُلوبِهِ ْم َزیْغٌ َفیَ َّتب ِ ُعونَ َما ت ََشاب َ َه مِنْ ُه
ُمتَ َشاب ِ َه ٌ
ات َف َأ َّما الَّ ِذ َ
ِ
ابْتِغَا َء الْفِتْنَة»؛ آنهایی که به دنبال فتنه میگردند ،به متشابهات
استناد میکنند .باید از اهل خبره پرسید.
باید ببینیم امام کجا فرمود میزان رأی ملت است .آنجا که
کسی بخواهد برای مردم تعیین وظیفه کند .شرکت مردم در
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البته بعضیهایشان به زور بود ،ولی بسیاری هم به زور
انتخابات و رأی اکثریت آنها مورد تأیید امام است؛ اما کسانی
نبود .اگر فقط صرف انتخاب مردم و رأی آنان کافی بود،
نباید بگویند باید کسی را که ما میگوییم تعیین کنید ،اینجا
حکومتهای آنان باید حکومتهای صالحی بود .آیا ما باید
میزان رأی مردم است .حال آنکه ،میزان رأی مردم است برای
در صحیحبودن یا خطابودن رفتار معصومین شک کنیم؟
این نیست که نماز بخوانید یا نخوانید ،اسالم را بپذیرید یا
نپذیرید .اینجا میزان رأی مردم نیست؛ بلکه « َو َما َكانَ ل ِ ُمؤْ مِنٍ
متأسفانه در کشور ما اگر به بعضی از مقامات توجه کنیم،
َو َل ُمؤْ مِنَ ٍة إ ِ َذا َق َضى َّ
کتابهایشان را بخوانیم ،سخنرانیهایشان را گوش کنیم ،و
اللُ َو َر ُسول ُ ُه أَ ْم ًرا أَن یَ ُكونَ ل َ ُه ُم ال ْ ِخیَ َر ُة
مقاالتشان را نگاه کنیم ،میبینیم که در همین سیاق است .کسی
م ِ ْن أَ ْم ِر ِه ْم» آنجا که خدا و پیغمبر چیزی را تعیین کردند،
که معتقد به شیعه هم هست میگوید مشروعیت حکومت به
هیچکس حق دخالت ندارد .در عالم باالتر از شخص پیغمبر
رأی مردم است ،پس چون مردم به خلفا رأی دادند حکومت
اسالم وجود ندارد .خداوند به ایشان میفرمایدَ « :ول َ ْو تَ َق َّو َل
ض َْ
َع َلیْنَا ب َ ْع َ
آنها معتبر است .بنابراین ،شکی نیست که آنچه عنصر اصلی
ین»
ال َقا ِویلَِ َ ،لخَ ْذن َا مِنْ ُه بِالْیَ ِمینِ  ،ث ُ َّم ل َ َق َط ْعنَا مِنْ ُه ال ْ َوت ِ َ
1
برای اعتبار والیت فقیه است ،حکم خدا و پیغمبر است».
پیغمبر هم حق ندارد در کار خدا دخالت کند .اینک آیا میزان
در واقع نظر امام بر آن است که رأی مردم هیچ تالزمی
رأی مردم است؛ یعنی میتوان بر خالف پیغمبر عمل کرد؟!
با مشروعیت ندارد .امام خمینی در روز تنفیذ حکم
بله در آنجایی که چارچوبش معلوم است ،میتوان گفت
ریاستجمهوری شهید رجایی به صراحت میگوید که رأی
اینجا میزان رأی مردم است».
مردم نه به کسی مشروعیت میدهد و نه مشروعیت را از
شاهد مهم این برداشت از فرمایشات امام ،منظومه بیانات امام
کسی میگیرد« :چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى
خمینی ره است« .در بحث مشروعیت اعمال والیت توسط
امر باشد ،این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به
ولیفقیه ،جا دارد این جمله را که همه شما خواندهاید و
سمت ریاست جمهورى اسالمى ایران منصوب نمودم و اگر
در صحیفه نور هست را یادآور شوم که امام فرمودند :اگر
خداى ناخواسته برخالف آن عمل نمایند ،مشروعیت
رییسجمهور به نصب ولیفقیه نباشد ،غیرمشروع است،
2
آن را خواهم گرفت».
وقتی غیرمشروع شد ،طاغوت است ،اطاعت
دوم :آیا این نظریه ،جایگاه و نقش
او اطاعت طاغوت است؛ معنای این جمله
جمهوریت و مردم را زیر سوال میبرد؟
چیست؟ برای این کالم چه توجیهی
کسانى که دغدغه مردم و
«جواب این است که برخى گمان
میتوان کرد؟ فرض این است که مردم،
توجه به مردم را دارند اگر اندکى
کردهاند که تنها راه ارج نهادن به مردم
با روش صحیحی از طریق انتخابات
نیک بنگرند خواهند دید که تنها
و تأمین حقوق و آزادىهاى واقعى آنان
صحیح کسی را به عنوان رییسجمهور
راه براى ارزش واقعى قائل شدن به
این است که آنان را در «مشروعیت» و
انتخاب کردهاند ،در این فرض است که
مردم ،بازگشت به تعالیم واحکام
ّ
«حقانیت» حکومت اسالمى سهیم کنیم!
میفرماید :اگر ولی فقیه او را نصب نکند،
اسالمى و تالش در جهت تحقق
درحالى که براى ارج نهادن به مردم الزم
طاغوت است و نه تنها وجوب اطاعت
آنها است.
نیست آنان را در جایگاه خداوند قرار
ندارد ،که اطاعتش حرام است.
داده و منزلت ربوبیت به آنان عطا کرده و حق
والیت باید از طرف خدا باشد :طاغوت وقتی از بین
تشریع و تقنین و نهى و امر و منع و زجر را به آنان واگذار
میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود؛
سازیم .حقانیت یک حکومت و حق اعمال والیت حاکم،
خداوند نیز والیت را به پیغمبر(ص) داده ،پیغمبر از طرف
ربطى به مردم یا اکثریت آنان ندارد ،نمىتوان از مردم انتظار
خدا ،ائمه معصومین(ع) را نصب فرموده ،ائمه معصومین
داشت چیزى را به کسى اعطا کنند که خود ذات ًا و اساساً
با والیتی که از طرف خداوند داشتند فرمودند :فقد جعلته
فاقدآن هستند.
حاکم ًا ،الرد علیه کالرد علینا و هو علی حد الشرک باهلل؛
اما در سایر مسائل حکومتى مانند کارآمدى نظام ،گزینش
اکنون این فرضی را که امام فرمودند ،رییسجمهوری را
مسؤوالن و نظارت مستمر بر کارهاى آنان و مهمتر از همه
که مردم از طریق انتخاب صحیح ،انتخابش کنند چرا باید
اینها در اصل تحقق حکومت اسالمى مردم جایگاه منحصر
طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند اگر فاسق است ،طاغوت است،
به فردى دارند .بدون تردید ،همدلى و همراهى مردم در
بلکه فرمودند اگر ولیفقیه نصب نکند ،طاغوت است؟ این
عینیت بخشیدن به حکومت پیامبر اکرم(ص) نقش بسیار
کالم قابل هیچ توجیه دیگری نیست؛ یعنی از محکمات
ً
اساسى داشت .در نظام جمهورى اسالمى نیز اوال مردم در
است و هرچه دیگر که خالف این باشد ،باید در سایه این
عینیت بخشیدن به والیت فقهاى جامعالشرائط نقشى کلیدى
کالم تفسیر شود.
حدیثی را هم که خواندم ،الر ّد علیه کالر ّد علینا و هو علی
حدّ الشرک باهلل برای این است که ،مگر مردم با خلفای
 .1پایگاه اطالعرسانی آثار حضرت آیتاهلل مصباح یزدی ،در نشست دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،مشهد مقدس.1384/9/17 ،
بنیامیه و یا بنیعباس بیعت نکردند؟ آنها چه کم داشتند؟
 .2صحیفه امام خمینی(ره) ،ج ،15ص.67
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و بىبدیل دارند ،زیرا هر چند والیت فقیه جامعالشرائط از
ناحیه خداوند و به واسطه نصب عام از سوى امام معصوم
است ،؛ اما تحقق و عینیت والیت او وابستگى به خواست
و اراده مردم دارد.
در نظام اسالمى نه تنها «حق» نظارت بر عملکرد مسؤوالن
به مردم واگذار شده است بلکه بر اساس تعالیم اسالم و
با توجه به فریضه بزرگ امر به معروف و نهى از منکر
همه مردم «مکلفاند» که با رعایت موازین ،نظارت دائمى
و مستمر بر عملکرد مسؤوالن داشته باشند و اجازه تخطى
از موازین قانونى و شرعى را به آنان ندهند .امر به معروف
و نهى از منکر درحقیقت نوعى والیت است که همه مردم
نسبت به یکدیگر و مسؤوالن و کارگزاران نسبت به مردم
و مردم نسبت به کارگزاران دارا هستند .و روشن است که
چنین والیت و نظارتى در هیچ یک از نظام هاى دموکراتیک
وجود ندارد.
افزون بر همه اینها کسانى که دغدغه مردم و توجه به مردم
را دارند اگر اندکى نیک بنگرند خواهند دید که تنها راه
براى ارزش واقعى قائلشدن به مردم ،بازگشت به تعالیم
واحکام اسالمى و تالش در جهت تح ّقق آنها است .در
حکومت اسالمى و در سایه تعالیم اسالمى است که اگر به
حقوق و اموال یک زن غیر مسلمان هم تجاوز شود ،رهبر
آن جامعه میگوید اگر کسى از غصه دق کند ،جا دارد .به
راستى در کدامیک از نظامهایى که مشروعیت خود را وابسته
به رأی اکثریت مىدانند ،چنین چیزى را مىتوان دید؟ آیا
در دموکراسىهاى غربى ،که مشروعیت خود را وابسته به
خواست و رأى اکثریت مىدانند ،مردم از چنین جایگاهى
1
برخوردارند؟ چرا آنچه خودداریم از بیگانه تمنا کنیم ؟»
سوم :این نظریه ،مخالف اصل پنجاه وششم قانون اساسی
در باب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است؟
اصل پنجاهوششم قانون اساسی میگوید« :حاکمیت مطلق بر
ت و هماو انسان را بر سرنوشت
جهان و انسان از آن خداس 
اجتماعی خویش حاکم ساخت ه است .هیچکس نمیتواند این
ب کند یا در خدمت منافع فرد یا
حق الهی را از انسان سل 
گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی
که در اصول بعد میآید ،اعمال میکند» .براساس این قاعده،
عدهای بر آناند که نتیجه بگیرند در هر حوزهای ،هرچه
مردم بخواهند ،باید تحقق یابد و خواست مردم باید تأمین
شود؛ زیرا مقتضای «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش»،
چیزی جز این نیست .آیتاهلل مصباح(ره) در پاسخ به این
شبهه بیان میکند« :حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش،
یک بعد خارجی و یک بعد داخلی دارد .از بعد خارجی و
بینالمللی ،مقتضای این اصل ،آن است که هیچ ملت و دولتی
حق حاکمیت بر مردم کشوری دیگر و دخالت در تعیین

سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتی خود باید دربارة سرنوشت
خویش تصمیمگیری کند.
بنابراین ،هیچ ابرقدرت و دولتی حق ندارد برای ملت ایران
تصمیم بگیرد .همچنین از بعد داخلی ،مقتضای این اصل
آن است که در داخل جامعة اسالمی ایران ،کسی از پیش
خود ،حق حکومت و حاکمیت بر دیگری را ندارد؛ اما سؤال
این است :اگر خداوند متعال برای کسی حق حاکمیت قرار
دهد ،چطور؟ آیا آن را نیز نفی میکنیم؟ آیا قانون اساسی ما
میگوید که مردم حق دارند حتی حاکمیت خدا را نفی کنند؟
آیا اسالمیت این نظام چنین تفسیری را برمیتابد؟ در اصل
دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده است:
«جمهوری اسالمی ،نظامی است بر پایة ایمان به :خدای یکتا
(ال اله اال اهلل) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم
تسلیم دربرابر امر او.»...
این بخش ،این اصل را نشان میدهد که مردم حق ندارند
احکام خدا را نسخ کنند یا بگویند که ما نظام اسالمی
نمیخواهیم یا گمان کنند معنای جمهوری اسالمی این
است که براساس جمهوریت میتوانند از اسالمیت نظام
دست بردارند ،بلکه اساس جمهوری اسالمی بر این است
که حق تشریع و قانونگذاری مخصوص خدا باشد .بنابراین،
تردیدی نیست که روح کلی قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،حاکمیت خداو اسالم است .ازاینرو اسالمیبودن،
شاخصة جداییناپذیر و قطعی نظام ماست.
در این زمینه ،همانگونه که در اصل چهارم قانون اساسی
آمده است ،در بُعد قانون و قانونگذاری ،تمام قوانین باید
منطبق بر احکام و شریعت مقدس اسالم باشد .تشخیص
اسالمیبودن قوانین نیز طبق قانون اساسی بر عهدة فقهای
شورای نگهبان است .البته اعضای شورای نگهبان دوازده
نفر ،مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان هستند؛ ؛ اما
دربارة انطباق یا عدم انطباق قوانین مصوب با قوانین اسالمی،
فقط شش عضو فقیه این شورا نظر میدهند .اگر ما از قانون
اساسی حمایت میکنیم ،بهدلیل همین اصل و دیگر اصول
مشابه آن است که بر اجرای اسالم و احکام اسالمی تأکید
کرده¬اند و میگویند هرچه برخالف موازین اسالمی باشد،
اعتباری ندارد».
چهارم :وکالت فقیه یا والیت فقیه؟
َ
َّاس
گاهى گفته مىشود بر اساس این قاعده فقهى كه «الن ُ
ُم َس َّل ُطونَ َع َلى ا َ ْم َوالِهِم» مردم بر دارایىهاى خودشان سلطه
دارند مردم بر جان و مال خودشان مس ّلط هستند و نسبت به
آنها حق دارند و مىتوانند این حق را به دیگرى واگذار كنند
و یا در مورد آن به دیگرى وكالت بدهند .بر این اساس در
زمان غیبت ،مردم خودشان باید بروند و حاكم تعیین كنند ،و
برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست كه
تصرف جان و مال خودشان دارند به
مردم آن ح ّقى را كه در ّ
دیگرى واگذار مىكنند.
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آیتاهلل مصباح(ره) در پاسخ به این مسأله میفرمایند« :سؤال
ما این است كه چه كسى گفته است كه نظر اسالم این است
و مردم چنین ح ّقى را دارند؟ بلكه بر عكس ،همه مسلمانها
مىدانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مىخواهد
رفتار كند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم
خود را كور كنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع كنیم؛
حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد
كنیم .در مورد اموال و دارایىهاى خودمان نیز حق هر گونه
تصرفى نداریم .مثال نمىتوانیم بگوییم چون این ماشین یا
خانه مال خودم است دلم مىخواهد آن را آتش بزنم و
بسوزانم .چرا خودكشى در اسالم حرام است؟ این بر اساس
همان مبناست كه انسانها حق ندارند هر طور كه دلشان
مىخواهد در وجود خودشان تصرف كنند.
از نظر ّ
تفكر و بینش اسالمى ،همان طور كه پیشتر نیز گفتیم،
همه ما عبد و مملوك خداوند هستیم و وقتى همه هستى
ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچگونه تصرفى حتى
در خودمان را نیز نداریم .پس ما كه حتى حق تصرف در
خودمان را نیز نداریم چگونه مىتوانیم به دیگران این حق
را تفویض كنیم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور
مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟ ما چگونه مىتوانیم
حق وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را،
كه الزمه هر حكومتى است ،به دیگران واگذار كنیم در حالى
كه اصوال صدور احكام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها
در شریعت به این معناست كه ما براى تعیین قوانین مربوط
به شخص خودمان هم باید تابع مالك حقیقى خویش بوده و
مطابق خواست و اراده او رفتار كنیم.
این والیتى كه به فقیه نسبت مىدهیم آن چیزى است كه
خداوند براى فقیه تعیین كرده و امام زمان (علیه السالم)
بیان فرموده است نه اینكه مردم به او والیت داده باشند.
َّاس ُم َس َّل ُطونَ َع َلى ا َ ْم َوالِهِ ْم َواَن ْ ُف ِسهِ ْم" مردم
اگر بر اساس "اَلن ُ
حق داشته باشند به هر كسى خودشان مایلند حق والیت و
حاكمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مىكنیم كه
اگر روزى مردم اصال والیت و حكومت فقیه را نخواستند
و رأى دادند كه یك فرد غیر فقیه ،مثال یك دكتر یا یك
مهندس ،در رأس حكومت باشد آیا حكومت او از نظر خدا
و رسول مشروع است؟ اگر حقیقت ًا رأى مردم مشروعیتآور
است فرض مىكنیم مردم به حكومت یزید و هارونالرشید و
رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند ،آیا در این صورت
حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مىشود؟
ما از كسانى كه معتقدند رأى مردم مشروعیتآور است سؤال
مىكنیم اگر مردم فردا رأى بدهند كه ما قانون اساسى فعلى را
كه با محوریت والیت فقیه تدوین شده نمىخواهیم موضع
شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسالم همین
است؟ آیا آنان كه با ا ّدعاى پیروى از خط امام ،نفهمیده
و نسنجیده و یا احیان ًا از روى عمد و عناد از این سخن

حضرت امام خمینى(قدس سره) سوء استفاده مىكنند كه
«میزان رأى م ّلت است» معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما
نظام والیت فقیه را نمىخواهیم و اصل والیت فقیه را در
قانون اساسى قبول نداریم ،باید بگوییم میزان رأى م ّلت است
و نظر اسالم همان است كه مردم رأى دادهاند؟ یا آنچه كه
از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط مىشود این است
كه والیت فقیه یك اصل خدشهناپذیر است و به همین دلیل
هم هست كه به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است».
پنجم :آیا بیعت در زمان صدر اسالم ،نشاندهنده نقش
مردم در مشروعیت نیست؟
تمسك به مسئله بیعت كه در صدر اسالم
برخى خواستهاند با ّ
بسیار معمول و متداول بوده است چنین نتیجهگیرى كنند
كه مشروعیت حاكم اسالمى از رأى و انتخاب مردم ناشى
مىشود و مثال مىگویند رسول خدا(ص) در غدیر خم از
مردم خواست تا با حضرت على(علیه السالم) بیعت كنند؛
اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على(ع) واقع ًا هیچ
ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم
با آن حضرت براى چه بود؟
آیتاهلل مصباح در پاسخ به این شبهه افراد میفرماید« :با
اندكى تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ
صدر اسالم و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر
َ
ول ب َ ِّلغْ ما أُنْز َِل إِلَیْ َ
الر ُس ُ
ك
اكرم(ص) و نیز آیه شریفه (یا أیُّ َها َّ
م ِ ْن َربِّ َ
ك )...كه در روز غدیر خم نازل شده بخوبى روشن
مىگردد كه بیعت در واقع عهدى بوده كه شخص بیعت
كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بیعتشونده
با او مىبسته است؛ یعنى اعالم آمادگى شخص بیعتكننده براى
همكارى و همراهى با یك فرمانده یا حاكم بوده است .و این
مسئله غیر از مشروعیتبخشى و دادن حق حاكمیت به یك فرد
است .حقیقت امر در بیعت ،سپردن التزام به اطاعت از حاكم
مشروع است نه آن كه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.
بنابراین خالصه و نتیجه مجموع آنچه در این قسمت گفتیم این
است كه بر اساس مبناى صحیح اسالمى ،مشروعیت ولى فقیه
به نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السالم) است و مردم در
تح ّقق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حكومت و حاكمیت فقیه،
نقش صد در صد دارند .و این دقیق ًا شبیه آن چیزى است كه در
مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم (علیهم السالم)
و نقش مردم در حكومت آنان بیان كردیم.

فصل چهارم

سیری درنظریه والیت فقیه
نویسنده :سید محمد مهدی شرفالدین

طلبه سطح چهارو دانشجوی دکتری رشته فلسفه علوم اجتماعی
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به حق میتوان نظریه والیت فقیه را محوریترین و مهمترین
تکوینی(محل بحث ما در بحث والیت فقیه ،والیت تکوینی
پایه و اساس نظام سیاسی اسالم در عصر غیبت امام زمان(عج)
نیست).
دانست .نظریهای که در آخرین سالهای قرن بیستم ،عم ً
ال
)۲والیت تشریعی :اذن تصرف در امور؛ گاهی مراد از
کارایی و صالحیت دخالت دین را در امور جامعه بر همگان
والیت ،حق امر و نهی کردن و فرمان و دستور دادن است.
روشن ساخت و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،حضرت
این نوع والیت ،متضمن حق تصرف در جان ،مال و آبروی
امام خمینی(ره) با تکیه بر همین نظریه توانستند علیرغم میل
افراد است .محل بحث همین قسم است؛ یعنی سخن در
همه قدرتهای استعمارگر دنیا ،نظام حکومت اسالمی را ایجاد
اینجا آن است که آیا فقیه میتواند چارچوب قوانین الهی
کرده و به خوبی آنرا اداره کنند .عالمه مصباح یزدی(ره) یکی
و در راستای اذن خداوند متعال ،در جان ،مال و آبروی
از مهمترین اندیشمندانی هستند که از این نظریه دفاع کرده و
انسانها تصرف نماید یا خیر؟
با جدیت تمام در َصدد پی ریزی مبانی عقلی و نقلی برای آن
*فقیه :فقیه در لغت به معنای فهم عمیق همراه با دقت
برآمدند .دو کتاب «حکیمانهترین حکومت» و «نظری گذرا درباره
و تأمل است .در اصطالح نیز «فقیه» به کسی گفته
والیت فقیه» از جمله کتابهایی هستند که ایشان در
میشود که در استنباط احکام شرعی از منابع
آنها ،به ارائه نظرات خود در باب والیت فقیه
معتبر اسالمی ،از قدرت کافی برخوردار
نظریه والیت فقیه محوریترین
پرداختهاند .در اینجا ابتدا خالصهای از نظرات
باشد و ملکة فقاهت در او تحقق یافته
نظام
اساس
و
پایه
ترین
م
مه
و
ایشان در مورد مقوله والیت فقیه طرح
باشد.
سیاسی اسالم در عصر غیبت امام
میشود و پس از آن به بررسی شبهات
ج) والیت فقیه :با توجه به معنای والیت
زمان(عج) است که در آخرین سالهای
و اندیشههای متقابل با آن خواهیم رفت.
و فقیه ،مراد از والیت فقیه آن است که
ً
عمال کارایی و صالحیت
قرن بیستم،
آیتاهلل مصباح(ره) بحث از والیت فقیه را
متصدی و زعیم جامعة اسالمی که حق
دخالت دین را در امور جامعه بر
همگان روشن ساخت.
در چند بخش کلی مرتب میکند:
حکمرانی برای اوست ،کسی است که
قدرت استنباط احکام الهی را بر اساس
 .1اصل نظریه والیت فقیه
منابع معتبر داراست.
به طور خالصه میتوان گفت که «نظریه والیت فقیه» در
ب) ویژگیهای ولی فقیه
واقع مدلی از نحوه حکومتداری و اداره جامعه انسانی است .در
کسی که می خواهد در جایگاه ولی فقیه بنشیند باید
این مدل ،در شرایط عدم حضور فرستاده خداوند(پیامبر یا امام
ویژگیهای زیر را دارا باشد:
معصوم) به ناچار و از باب سلسله مراتب تشکیکی موجود در
بین انسانها ،اداره جامعه باید به شخصی سپرده شود که بیشترین
یک :علم به آموزهها و احکام الهی(فقاهت)
قرابت نظری و عملی را به فرستادگان الهی دارد.
در حقیقت تمام احکام صادره از سوی حاکم اسالمی و
به بیان سادهتر در زمان غیبت امام ،کسی باید زعامت امور را در
تصمیماتش ،باید در چارچوب احکام شرع باشد و این
دست بگیرد که هم از لحاظ نظری عالم به علوم دینی و منویات
امر حاصل نمیشود مگر با قدرت اجتهاد و فقاهت حاکم.
امامان باشد و هم از لحاظ عملی بتواند بهترین و نزدیکترین
بنابراین کسی که در رأس حکومت اسالمی قرار میگیرد،
تصمیم را به تصمیم امام معصوم أخذ نماید .این شخص کسی
الزم است به منابع دینی مسلط باشد و قدرت استنباط
جز فقیه نمیتواند باشد ،چرا که هم عالم به علوم دینی است و
احکام الهی از آنها را داشته باشد .از چنین کسی به «فقیه» یا
هم با استفاده از همین علم میتواند ،جامعه را به سعادت برساند.
«مجتهد» تعبیر میشود؛ یعنی اسالمشناسی که در همة اصول
این خالصه نظریه والیت فقیه است؛ اما برای اثبات آن به بیان
و فروع دین ،مجتهد است و قدرت درک ابعاد سیاسی اسالم
مقدمات مختلفی نیاز است.
را نیز دارد .البته الزمة چنین مقامی این نیست که آن شخص،
الف) مفاهیم
مقلدانی نیز داشته باشد و به اصطالح مرجع تقلید باشد؛
چراکه آنچه در ادارة حکومت اسالمی ضرورت دارد ،علم به
عبارت والیت فقیه از دو واژه والیت و فقیه تشکیل شده است:
قوانین الهی از طریق استنباط در منابع است.
*والیت :این واژه در اصل لغت به معنای آمدن چیزی بعد
از چیزی دیگر است بدون آنکه بینشان مانعی فاصله اندازد.
(نزدیکی ،نصرت و یاری ،إمارت ،سرپرسیتی ،محبت و
دوستی) .در اصطالح والیت کاربردهای گوناگونی دارد:
)۱والیت تکوینی :قدرت تصرف در موجودات و امور

دو :برخورداری ازکفایت،کاردانی و تدبیر

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

فراگیرتر تأمین کند .زمانشناسی ،دشمنشناسی ،دوراندیشی،
تیزهوشی ،زیرکی و کیاست ،شجاعت و قاطعیت در
تصمیمگیری از عناصر مهم در ادارة کشور است.
سه :برخورداری ازصالحیت اخالقی ،تقوا و عدالت

مجری قوانین در دولت اسالمی و همة کارگزاران و مدیران
جامعه باید عالوه بر آشنایی به قوانین ،از صالحیت و
شایستگیهای اخالقی نیز برخوردار باشند تا از ِس َمت و
امکاناتی که در اختیاران قرار گرفته ،سوءاستفاده نکنند و
آنها را در جهت انجام مسئولیتی که به عهده گرفتهاند به کار
گیرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی
آنها از محدودة وظایفشان نگردد .پس مجری قانون باید از
صالحیت اخالقی و از مرتبهای از تقوا و عدالت برخوردار
باشد که بتواند در مقابل هوا و هوس و منافع شخصی و
گروهی مقاومت کند و حق را بر آنها مقدم دارد.
ج) پیشفرضهای نظریه والیت فقیه

نظریه والیت فقیه دارای پیشفرضهای مختلفی است که عبارتند
از:
ت
یک :ضرورت حکوم 

از مهمترین اصولی که تمام عقول انسانی نسبت به آن اذعان
می کنند ،ضرورت تشکیل حکومت به منظور ساماندهی
امور اجتماعی و سیاسی جامعه است .این پیش فرض از
جمله مسائلی است که کسی با آن مخالفت نورزیده و نیاز
به بحث جدی ندارد.
دو :عدم مشروعیت ذاتى یک فرد یا گروه خاص براى
حکومت

مهم نظریه والیت فقیه و فلسفه
این اصل که یکى از مبانى ّ
سیاسى اسالم است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و
شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى دیگر غیر از اسالم
هم آن را قبول داشته باشند ،این است که حقّ حاکمیت و
حکومت و امر و نهى کردن اصالتا از آن خداى متعال است.
خاصش و
توجه داشت که حکومت کردن به معناى ّ
البته باید ّ
اینکه کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیما
رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا
بر خداوند متعال صدق نمىکند .ا ّما به معناى وسیعترى که
حقّ حاکمیت ذاتى و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص
خداوند متعال است .با پذیرفتن این اصل است که فلسفه
سیاسى اسالم از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا
مىشود و نظریه والیت فقیه با سایر نظریات حکومت و
سیاست تفاوت اساسى پیدا مىکند.
ت
چهار :عدم جدایى دین ازسیاس 
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جدایى دین از سیاست (سکوالریزم) بدین معناست که حوزه
و قلمرو هریک از دین و سیاست با یکدیگر متفاوت است
و «هیچ کدام از آنها نباید در امور مربوط به قلمرو دیگرى
دخالت کند» و یا به تعبیر دیگر «هیچیک از دین و سیاست
در قلمرو دیگرى دخالت نمىکند» .سکوالریزم درواقع از
اروپاى قرون وسطى شروع مىشود و باید ریشههاى آن را
در این عصر و در دوران تس ّلط کلیسا بر همه شئون اروپا
و مردم این قا ّره جستوجو کرد .در دوران رنسانس این
وضعیت تغییر کرده و تمام مصیبتها و محرومیتها و عقب
افتادگىهاى اروپا در ّطى این چند صد سال بر سر کلیسا
آوار شد .در این زمان شعار «خدا ،آسمان ،ملکوت» جاى
خود را به سه محور دیگر یعنى «انسان ،زمین ،زندگى» داد و
حساب دین از مسایل جدّ ى زندگى جدا شد.
این گرایش بنام سکوالریسم ،یعنى این جهانى و دنیایى،
معروف شد و براساس چنین ّ
تفکرى بود که گفته شد اگر
خدایى و دینى هست و کسى به آن معتقد است خودش
مىداند و خداى خود؛ آنچه واقعیت دارد این است که
انسان باید کار کند و پول دربیاورد و زندگى و تفریح کند
و حکومت تشکیل بدهد و قانون وضع کند و مجرمین و
تبهکاران را مجازات و زندانى کند و جنگ و صلح داشته
باشد و اینها ربطى به دین ندارد .برخالف نظری که در
غرب معاصر مطرح است ،در اندیشه اسالمی هیچگاه جدایی
دین از حوزه های مختلف اجتماعی مطرح نبوده لذا هم ائمه
و هم علمای دینی مسلمان همواره در طول تاریخی یکی از
فعال ترین افراد جامعه خود قلمداد شده و در امور مختلف
اجتماعی و سیاسی اظهار نظر میکردند چرا که آنها امور
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سوال مهم این است که آیا فرد یا گروهى ذاتا و به خودى
خود مشروعیت دارند .یا مشروعیت حکومت نسبت به
هیچکس ذاتى نیست بلکه امرى است عرضى و از ناحیه کس
دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در پاسخ به این سؤال برخى
از فیلسوفان و مکتبهاى فلسفه سیاسى چنین پنداشتهاند
که مثال اگر کسى قدرت فیزیکى و بدنى بیشتر و برترى
دارد میتواند حکومت را به دست گیرد؛ اما مبانى نظریه
سیاسى والیت فقیه مخالف این گرایش است .این نظریه
بر این پیشفرض مبتنى است که حقّ حاکمیت ،ذاتى هیچ
فردى از افراد انسان نیست و خودبخود براى هیچ کس تعیّن
ندارد .میراثى نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود
بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جاى دیگر و منبع
دیگرى.

سه :خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت
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اجتماعی را یکی از شئون دین میدانستند نه امری جدای
از آن.
 .2ادله اثبات والیت فقیه
برای رسیدن به یک حکم شرعی ،چهار راه وجود دارد:
قرآن(کتاب) ،روایت(سنت) ،اجماع(اتفاق فقها) ،عقل(عقل
قطعی) .جهت دستیابی به حکم شرعی ،یکی از این راهها
کفایت میکند؛ اما عالمه مصباح برای اثبات والیت فقیه از هر
چهار نوع دلیل استفاده میکند.
الف) عقل

عالمه مصباح(ره)  ۳استدالل عقلی را در جهت اثبات والیت فقیه
به کار میگیرند:
یک :استدالل براساس اصل تنزل تدریجی
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این استدالل که هم در سخنان شیخ مفید به چشم میخورد و هم
در فرمایشات امام خمینی(ره) وجود دارد ،به این شکل است که:
الف) فلسفه تشکیل حکومت اسالمی ،تأمین مصالح مسلمین از
طریق اجرای احکام الهی است.
ب) عالیترین و مطلوبترین نوع حکومت ،که باالترین
سطح مصالح مسلمین را تأمین میکند ،حکومتی است که امام
معصوم(ع) در رأس آن باشد و کلیة کارگزاران حکومتی نیز از
عصمت برخوردار باشند.
ج) اگر تأمین یک مصلحت الزم و ضروری در حد مطلوب
و ایدئال آن میسر نباشد ،باید نزدیکترین مرتبه به حد
مطلوب را تأمین کرد .اگر امکان فرض باال وجود نداشته
باشد ،عقل حکم میکند که باید به مرتبة پایینتر آن ،یعنی
شخص معصوم در رأس و برخوردای از کارگزاران غیر
معصومی که از دیگران باالتر باشند.
د) در زمانی همچون عصر غیبت که از یک سو الزم است
حکومتی تشکیل گردد و از سوی دیگر ،دسترسی به حاکم
معصوم (ع) وجود ندارد ،نیز عقل حکم میکند که کسی
جای معصوم بنشیند که از نظر شرائط الزم برای ادارة
حکومت(از جمله علم به قوانین الهی) نزدیکترین فرد به
معصوم باشد تا از این طریق ،تحصیل مصلحت به آن اندازه
که ممکن است در همین قالب محقق شود.
ه)بنابراین زمانی که در عمل ،به معصوم و حکومت او
دسترسی نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب و
ایدئال میسر نیست ،حکم عقل این است که به بهانة دسترسی
نداشتن به مصلحت ایدئال و مطلوب حکومت ،نه میتوان از
اصل مصلحت وجود حکومت ،به طور کلی صرفنظر کرد
و نه میتوان همه حکومتها را با وجود مراتب مختلف آنها
یکسان دانست و به جواز هر یک از آنها به طور مساوی رأی
داد؛ بلکه باید به دنبال نزدیکترین حکومت به حکومت

معصوم و نزدیکترین مصلحت به مصلحت ایدئال باشیم.
پس باید به کسی مراجعه کرد که در شرایط الزم برای ادارة
حکومت یعنی علم به قوانین الهی ،عدالت و تقوا ،و نیز
کفایت و تدبیر ،سرآمد دیگران و نزدیکترین فرد به معصوم
1
باشد.
دو :استدالل براساس جامعیت و جاودانگی احکام اسالمی

این استدالل که بیشتر در آثار آیتاهلل جوادی آملی بر آن تاکید
شده ،به این شکل است که:
احکام اسالم جامعیت داشته ،شامل احکام اجتماعی نیز
میشود؛ خداوند در عصر حضور پیامبر(ص) و ائمة
معصومین(ع) ،اجرای احکام اجتماعی و حکومت را به آنها
سپرده است؛ در صورت دسترسینداشتن به معصوم ،دو
صورت متصور است:
الف) یا خداوند از اجرای احکام اجتماعی خویش دست
میکشد؛
ب) یا همچنان بر اجرای این احکام تأکید دارد؛
فرض اول باطل است ،چون اسالم دین خاتم و جاویدان
است و احکام ثابت آن چه فردی ،چه اجتماعی ،همیشگی
است و در هیچ زمانی تعطیلبردار نیست؛ حال که احکام
الهی در عصر غیبت باید اجرا گردد ،خدا اجرای آن را:
الف) یا به شخص اصلح میسپارد؛
ب) یا به شخص غیر اصلح؛
فرض دوم باطل است؛ چون اوال نقض غرض و خالف
حکمت خداوند است که با وجود اصلح ،اجرای احکام الهی
را به دست کسی بسپارد که همچون او نمیتواند انسانها را
به سمت سعادت و کمال سوق دهد؛ ثانیا انتخاب گزینهای
است که عق ً
ال مرجوح است و در نتیجه به حکم عقل ،کار
ناشایستهای است .بنابراین در عصر غیبت ،باید کسی عهدهدار
امور مسلمین و اجرای احکام الهی گردد که در این زمینه،
نسبت به دیگران ،اصلح میباشد و اصلح ،کسی است که
نسبت به شرائط الزم برای ادارة حکومت اسالمی ،یعنی علم
و آگاهی به قوانین اسالم ،تقوا و عدالت وقدرت تدبیر و ادارة
2
جامعه ،سرآمد دیگران باشد.
سه :استدالل براساس قدر ّ
تصرف
متیقن مأذون در ّ

این استدالل که از سوی فقهائی همچون آیتاهلل بروجردی نیز
بیان شده به این شرح است که« :تردیدی نیست که ائمه(ع)
امر شیعه را در عصر غیبت به حال خود رها نکردهاند؛ قطع
 .1رک :محمد تقی مصباح یزدی ،حکیمانهترین حکومت؛ کاوشی در نظریة والیت
فقیه ،ص .۱۹۵-۱۹۰

 .2ر.ک :عبداهلل جوادی آملی ،والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت ،ص ۱۶۸-۱۶۷؛
محمد تقی مصباح یزدی ،حکیمانهترین حکومت؛ کاوشی در نظریه والیت فقیه ،ص
.۱۹۸-۱۹

و یقین وجود دارد که ایشان فقهای شیعه را برای حل و
فصل برخی مسائل مبتالبه جامعه ،همچون قضاوت و اجرای
احکام وحدود الهی ،در عصر غیبت منصوب فرمودهاند و
در میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که به غیر فقیه چنین
اذن تصرفی داده نشده است .ضرورت تشکیل حکومت،
تنها منحصر به عصر حضور نبوده ،در عصر غیبت هم به
ضرورت خود باقی است؛ چرا که تمام آنچه که علت برای
تشکیل حکومت در آن زمان بوده ،هم اکنون نیز باقی است.
حال اگر در امور دیگر مربوط به ادارة جامعه و حکومت،
تردید ایجاد شد که آیا فقهاء میتوانند عهدهدار آن امور
گردند که میدانیم قطع ًا در برخی امور ،منصوب از طرف
اهل بیت هستند؛ و یا اینکه غیر فقها میتوانند عهدهدار آن
امور گردند که میدانیم قطع ًا [در برخی امور مشخص]،
منصوب از طرف اهل بیت نیستند؛ در این صورت ،چون
یقین وجود دارد که به غیر فقیه ،اذن تصرف در برخی امور
عمومی مربوط به جامعه داده نشده است ،بنابراین حق اعمال
والیت و حکومت نیز نخواهد داشت.چون امر دایر مدار بین
نصب نکردن و نصب فقیه عادل است[،چون هیچ کسی قائل
به نصب غیرفقیه از سوی ائمه نشده است] اگر فرض نصب
1
نکردن باطل گردید ،میتوان به نصب فقیه یقین پیدا کرد».

الملک علینا و نحن أحقّ
طالوت ملک ًا قالوا أن ّی یکون له ُ
ؤت سعة من المال قال إنّ اهلل اصطفاه و زاده
منه و لم یُ َ
بسط ًة فی العلم و الجسم واهلل یؤتی ُم َ
لکه من یشاء واهلل واسع
علیم»(بقره  .)۲۴۷طبق این آیه نیز والیت پیامبران و ائمه با
ٌ
اذن و اراده خدا صورت گرفته لذا در طول والیت الهی قرار
دارد همانطور که میتوان والیتهایی نیز در طول اینها در
نظر گرفت.
یک :روایت «اللهم ارحم خلفائی» ازپیامبراکرم (ص)

حضرت سه بار فرمود :خداوندا! جانشینان مرا مورد رحمت
خود قرار ده .سؤال شد :جانشینان شما چه کسانی هستند؟
فرمود :کسانی که بعد از من خواهند آمد و راوی حدیث و
سنت من هستند و بعد از من حدیث و سنت مرا به مردم
میآموزند .مراد از جانشینی فقها از پیامبر(ص) هم این است
که وظایف و شئونی که در نشر احکام الهی و اجرای آنها در
قالب تشکیل حکومت اسالمی و تدبیر امور جامعة اسالمی
بر عهدة پیامبر بود ،بر عهدة فقها نیز خواهد آمد .این حدیث
خودش خلیفه را معنا کرده و گفته جانشینان من کسانی
هستند که راوی احادیث و سنت من هستند و آنها را به
مردم میآموزانند .به همین خاطر ،اینکه شامل اجرای احکام
الهی شود ،نیازمند به دلیل دیگری است و به صرف این
حدیث اثبات نمیشود.
دو :فرمایش امیرالمؤمنین(ع) بعد ازپذیرش حکومت

یقف تیالو هیرظن رد یریس | مراهچ لصف

 .1حسین الطباطبایی ،البدر الظاهر فی صالة الجمعة و المسافر ،ص(۵۶ص.)۷۲

از امام صادق(ع) درباره دو نفر از شیعیان که در مورد قرض
یا میراث ،اختالفی داشتند و برای حل و فصل آن به سلطان
و قاضیای مراجعه کردند که منصوب از طرف حضرت
نبودند .سؤال کرد :آیا این کار آنان روا بوده است؟ حضرت
فرمود« :هر کس در مورد حق یا باطلی به ایشان مراجعه کند،
در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است؛ و هر چه را که
به حکم آنها بگیرد ،در حقیقت به طور حرام میگیرد؛ گر



عالمه مصباح به دو مورد از مهمترین این آیات اشاره میکنند:
 .۱آیه اولی االمر« :أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و اُولی األمر
منکم» مهمترین نکته ای که در مورد این آیه وجود دارد این
است که اطاعت از اولی االمر در امتداد و در طول اطاعت از
خدا و رسولش معرفی شده است.
 .۲آیه حضرت لوط« :و قال لهم نبیّهم إنّ اهلل قد بعث لکم

سه :مقبوله عمربن حنظله ازامام صادق(ع)
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ب) کتاب و سنت

حضرت فرمود« :اگر حضور فراوان بیعتکنندگان نبود و
یاران حجت را بر من تمام نمیکردند و اگر خداوند از
علماء ،عهد و پیمان نگرفته بود که برای شکمبارگی ستمگران
و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند ،مهار شتر خالفت را بر
کوهان آن انداخته ،رهایش میساختم ».این عبارت صراحت
دارد که پذیرش حکومت و از این باالتر تالش برای به
دست آوردن آن از سوی حضرت علی(ع) ،به عنوان یکی از
علمای دین ،با هدف مقابله با ظلم و جلوگیری از تعدّ ی و
تجاوزگری ستمکاران بوده است .پس از جمله وظایف علماء
این است که با در دست گرفتن حکومت ،در جهت تحقق
عدالت و مقابله با ظلم ،تالش نمایند.
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چه آنچه دریافت میکند ،حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را
به حکم و با رأی طاغوت گرفته که خدا دستور داده به آن
کافر شود؛ پرسید پس شیعیان در این امور چه کنند؟ حضرت
فرمود :باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی راوی حدیث و
صاحب نظر در حالل و حرام ما و عارف به احکام ماست.
باید چنین کسی را به عنوان َح َکم بپذیرند ،زیرا من او را
حاکم بر شما قرار دادم .پس هر گاه به حکم ما حکم کند و
از او پذیرفته نشود ،حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را
رد کرده است و کسی که ما را رد کرده است خدا را رد کرده
و چنین چیزی در حد شرک به خداست 1.دو شیوه اثبات
والیت فقیه با این روایت عبارتند از:
الف) مسأله قضایی بود ،؛ اما حضرت با عبارت «فإنی قد
جعلته علیکم حاکم ًا» از این مسأله جزئی ،شیعیان را به یک
مطلب کلی(نه تنها قضاوت بلکه ادارة جامعه) رهنمون شوند.
آیتاهلل بروجردی در مورد این فراز از روایت فرمودهاند که
مراد از «حاکم ًا» کسی است که تمام امور اجتماعی که از
وظایف افراد نیست؛ اما شارع راضی به ترکشان نیست ،به
ایشان واگذار میشود که یکی از آنها قضاوت است .پس
مراد از «حاکم ًا» تنها قضاوت نیست .واژههای حکم ،حاکم و
حکومت ،به ویژه در تعبیرات اسالمی ،ظهور در والیت عامه
2
و رهبری تمام شئون جامعه اسالمی دارد.
ب) امام که از مراجعة به قضات غیر منصوب در این مسألة
جزئی ،تا این حد برآشفته میگردند ،آیا میپذیرند که امور
حکومت که الزمهاش تسلط حاکم بر جان ،مال و عرض
مسلمین است ،به حال خود رها شود و به دست طاغوت،
یعنی کسی که منصوب از طرف ایشان است ،بیفتد؟ وقتی
که امام(ع) راضی نیست شیعیان در آن امر جزئی قضایی،
که بخش کوچکی از کار حکومت است ،به طریق اولی
نخواهد پذیرفت که شیعیان به امر مهم حکمت که جان،
مال و عرض مسلمین در اختیار حاکم قرار میگیرد ،بیتوجه
باشند و اجازه دهند فردی بر آنان حکومت کند که مأذون از
طرف ایشان نباشد.
چهار :توقیع شریف ازحضرت حجت(عج)
یقف تیالو هیرظن رد یریس | مراهچ لصف
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برخی این روایت را محکمترین بر نصب فقها و حتی دال
بر والیت مطلقة فقیه دانستهند .لذا عالمه مصباح نیز بیشتر
از بقیه ،روی این روایت تمرکز میکنند .در دوران غیبت
صغرا ،نامهای از طریق محمد بن عثمان العمری ،یکی از
نواب خاصه حضرت حجت(عج) به آن حضرت رسید
که در آن از ایشان سؤاالتی مطرح شده بود .حضرت در
توقیع(نامه) ،ضمن پاسخ به سؤالت این عبارت را مکتوب
 .1محمد بن حسن الحر العاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ۱۸ص ح.۵۳
 .2وسائل الشیعه ،ج ۱۸ص ۹۸ح.۱

فرمودند« :أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی ُرواة حدیثنا،
فإن ّهم حجتی علیکم ،و أنا حجة اهلل علیهم؛ در حوادث و
پیشامدهای پیشرو ،به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا
آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم» .مراد
از راویان حدیث در اینجا فقها هستند ،نه کسانی که صرف ًا
چند حدیث را حفظ کرده ،برای دیگران نقل میکنند ،چرا
که معقول نیست افرادی به صرف حفظ و نقل چند حدیث،
حجت از ناحیة آن حضرت بر روی زمین گردند ،به همان
شکل که آن حضرت ،حجت از ناحیة خداوند متعال ،به
سبب شأن و جایگاه رفیعش بر کل جهانیان گردید؛ «حوادث
واقعه» نیز فقط احکام شرعی و فتواها نیست که فقها صادر
میکنند؛ چرا که این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه
است و نیازی به ذکر آن نبوده است؛ چون شیوة رایج آن
زمان نیز همین بوده است و مردم برای متوجه شدن حکم
شرع ،به فقها رجوع میکردند .پس مراد از «حوادث واقعه»
کلیة پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی است که برای
3
مردم و مسلمین روی میداده است.
ج) اجماع

والیت فقیه به معنای سرپرستی و زمامداری امور دینی و
دنیایی مسلمین توسط فقیه به نیابت از معصوم (علیهالسالم)
زمانی که مردم از دسترسی به معصوم(ع) محروماند ،از
لحاظ علمی ،ریشه در دوران حاکمیت معصومان(ع) دارد.
ارسال فقیهی همچون مالک اشتر به مصر به امر حضرت
علی (علیهالسالم) و اعطای اختیارات فراوان در عرصههای
عمومی و امور سیاسی-اجتماعی به او ،نمونهای از تحقق
عملی والیت فقیه به حساب میآید .؛ اما آنچه در اینجا محل
بحث است ،پیشینة والیت فقیه در عصر غیبت و در فرض
عدم دسترسی به امام معصوم (ع) است.
یک :اجماع فالسفه مسلمان دربحث والیت فقیه

از نظر فارابی ،ریاست در مدینة فاضله ،در درجة اول ،متعلق
به رئیس اول یعنی همان نبی است که به او وحی نیز میشود
و چین شخصی ،در اوصاف و ویژگیهای حمیده ،از دیگران
افضل است .در صورتی که کسی با این ویژگیها حضور
نداشت ،برای اینکه جامعه بر اساس قوانین شریعت اداره
شود ،باید به سراغ رئیس ثانی رفت .رئیس ثانی ضرورت
دارد ،حکیم باشد ،عالم به شرایع و سنن و روشهایی باشد
که رؤسای اول مدینه آن را بنا نهادهاند و بر آنها تحفظ داشته
باشد 4.فارابی در جای دیگر تصریح میکند در نبود رئیس
اول باید کسی جانشین او گردد که در تمام آن صفات و
 .3البدر الظاهر فی صالة الجمعة والمسافر ص.۵۷-۵۶

 .4محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،ج ۲۱ص .۳۹۵

ویژگیها ،نظیر او باشد و ادامه دهندة راه رئیس اول باشد.
اول[نبی-امام] به دلیل
از نظر فارابی ،فرد جانشین رئیس
ّ
آنکه باید برخی احکام قدیم را تغییر دهد و احکام جدیدی
جای آن بنشاند ،نیاز به قوة استنباط حکم یا همان تف ّقه دارد
تا بتواند بر اساس نصوص و تصریحات رئیس اول ،احکام
 .3نحوه انتخاب ولی فقیه
مربوط به زمان و مکان خود را در چارچوب احکام صادره
اصل اولی در فقه اسالمی ،والیتنداشتن کسی بر کس دیگر
از سوی رئیس اول صادر نماید ،چنین کسی همان فقیه
است ،مگر آنکه با دلیل یقینی ،والیت شخصی اثبات گردد .در
1
است.
اینجا آنچه یقینی است والیت یک فرد است و دربارة والیت
به نظر ابن سینا کسی میتواند خالفت و ریاست مسمین
مجموعهای از افرادّ ،
شک وجود دارد .بنابراین باید به همان قدر
را بر عهده گیرد که از سوی اهل خبره و نظر ،احراز شود وی
یقینی که والیت یک فرد است اکتفا کرد .عالوه بر این ،این
عالوه بر شرائطی همچون برخورداری از استقالل سیاسی ،عقل
احتمال وجود دارد که یکی از فقهای شورای یادشده اصلح از
اصیل ،شجاعت ،پاکدامنی ،تدبیر نیکو ،در علم به احکام شریعت
سایرین باشد .در این صورت ،از آنجا که مالک مشروعیت نظر
نیز از همگان برتر است .در این صورت ،تبعیت از چنین شخصی
شورای رهبری اکثریت خواهد بود ،اگر نظر آن شخص أصلح،
بر همگان الزم است و هر کس سر به مخالفت نهاد بر تمام اهل
در اقلیت قرار گرفت لزوم ًا باید کنار گذشته شود .آیا میتوان
2
بلد الزم است با چنین شخص طغیانگری قتال نمایند.
پذیرفت که نظر افراد غیر اصلح بر أصلح مقدم شود؟! منطق
از نظر مالصدرا نیز ،همانگونه که َم َلک واسطه میان
عقل و شرع میگوید باید سراغ اصلح برویم .حال
خدا و پیغمبر ،و پیغمبر هم واسطه میان َم َلک
كه والیت فردی است نه شورایی ،چگونه و
و اولیاء یعنی ائمه معصومین(ع) است ،ائمه
با چه ساز و کاری میتوان از میان افراد
اطهار(ع) نیز واسطه میان نبی و علما هستند
هرچند شیعه و اهل سنت ،دربحث
متعددی که حائز شرایط رهبری جامعة
مشروعیت حاکم ،از جهت مبانی،
و علما نیز واسطه میان اهل بیت(ع) و سایر
اسالمی هستند ،یک نفر را به عنوان ولی
دارای اختالف نظرهای جدی هستند،
3
نبی(ص) ،اهل بیت
انسانها هستند .بعد از ّ
حاکمیت
بودن
مشروط
در
لیکن
فقیه تعیین کرد؟
(ع) از اختیارات و شئونات پیامبر عظیم
سیاسی به فقاهت و اجتهاد به دلیل
نظریات درنحوه تعیین «ولی فقیه»
الشأن برخوردار میگردند و پس از ایشان،
بداهت آن ،اشتراک نظر دارند.
علمای اهل معرفت ،یکی بعد از دیگری تا
در این باره دو نظریه کلی وجود دارد:
4
روز قیامت ،این امور را عهدهدار میشوند.
حلی ،عالمه حلی ،شهید اول ،محقق کرکی ،محقق اردبیلی ،مال
احمد نراقی ،محمدحسن نجفی صاحب الجواهر ،شیخ مرتضی
انصاری ،مرحوم نائینی و آخوند خراسانی از جمله فقیهانی هستند
که در کتب خود به مسأله والیت فقیه تأکید کردند.

دو :اجماع فقها دربحث والیت فقیه

 .4شواهد الربوبیة شاهد پنجم ،اشراق نهم ،ص .۳۷۶
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 .1فارابی ،الملة و نصوص اخری ص .۵۰

بر اساس این دیدگاه ،در عصر غیبت ،فقیهی که واجد شرایط
علمی و عملی است ،از طریق نصب عام ،وظیفة إعمال والیت
را بر عهده دارد؛ در عصر غیبت نیز همچون عصر حضور امام
معصوم(ع) ،تنها منشأ مشروعیت حاکمیت فقها ،مأذون بودن آنان
از سوی خداوند است و مردم در تحقق و فعلیت یافتن حکومت
و حاکم مشروع نقش دارند .فقیهی که در شرایط الزم برای إعمال
والیت ،از دیگران اصلح باشد ،حق اعمال والیت دارد .این وظیفة
مردم است که از هر طریق ممکن ،آن فرد اصلح را کشف کنند.
در این صورت ،دیگر صحبت از انتخاب نیست تا کسی بگوید
من بر اساس حق انتخاب خود ،به فرد غیر اصلح رأی میدهم .در
اینجا [تنها] حکومت آن فرد اصلح اعتبار دارد .تذکر این نکته نیز
جا دارد که تشخیص فرد اصلح از میان فقهای موجود ،از عهدة
عامة مردم بر نمیآید .لذا در چنین مواردی ،عقالییترین شیوه
این است که برای تشخیص و کشف آن فرد اصلح ،به اهل خبره
و کارشناسان فن اعتماد شود .در واقع کشف فرد اصلح توسط
اهل خبره ،به این معنا نیست که آنان به او والیت میبخشند ،بلکه
در حقیقت زمینة إعمال والیت او را فراهم میسازند.
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هرچند شیعه و اهل سنت ،در بحث مشروعیت حاکم ،از جهت
مبانی ،دارای اختالف نظرهای جدی هستند ،لیکن در مشروط
بودن حاکمیت سیاسی به فقاهت و اجتهاد به دلیل بداهت آن،
اشتراک نظر دارند .جای تردید نیست که در کالم فقهای شیعه،
اصل والیت فقیه ،به عنوان یکی از أصول مس ّلم ،پذیرفته شده
است و کسی از فقها را نمیتوان یافت که در این زمینه تشکیک
نموده باشد.
به بیان دیگر هرچند در خصوص میزان اختیارات فقیه در بین
فقها اختالف نظر وجود دارد ؛ اما در مورد نفس والیت اجتماعی
و سیاسی فقها در جامعه همه اتفاق نظر دارند .کسی که با کلمات
فقها آشنا است میداند که مسألة «والیت فقیه» جزو مسائل روشن
و واضح در فقه شیعه است .شیخ مفید ،شیخ طوسی ،ابن ادریس

الف) نظریه انتصاب
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در فقه شیعه از آغاز عصر غیبت ،هیچ فقیه نامداری ،اذن تصرف
فقیه در امور جامعه را مقید به نظر دیگران نکرده و ایشان اتفاق
نظر داشتهاند که مشروعیت إعمال والیت توسط فقیه ،از ناحیة
باال یعنی خداوند بوده است نه از پایین و از ناحیة مردم .نظریه
انتصاب مورد قبول عالمه مصباح و بسیاری از فقهای معاصر
است.

ب) نصب تمام فقها؛ اما مجازبودن إعمال والیت توسط تنها
یکی از آنها :این صورت هم باطل است؛ زیرا اوالً آن شخصی که
مجاز به اعمال والیت است ،با چه مالکی مشخص میگردد؟ اگر
بگویید توسط مردم انتخاب گردد ،پس پذیرفتید که انشاء والیت
با انتخاب مردم است.
ثانی ًا در صورت اعمال والیت یک فقیه انشاء والیت توسط سایر

ب) نظریه انتخاب
مطابق این نظریه ،1در عصر غیبت[بر خالف عصر حضور] هم
اذن خداوند و ائمة اطهار(ع) مشروعیتبخش والیت فقهاست
و هم انتخاب و پذیرش مردم در آن دخیل است .بر اساس این
دیدگاه ،والیت از دو طریق جعل میشود :یکی نصب خداوند
و دیگری انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم .طریق دوم هم دو
شرط دارد )۱ :طریق اول یعنی نصب الهی امکان نداشته باشد)۲ .
ولی خود برگزینند که شرایط تعیین شده
مردم کسی را به عنوان ّ
از سوی شرع مقدس اسالم را(نظیر فقاهت ،عدالت و کفایت)
داشته باشد .قائل این دیدگاه ،بر این اعتقاد است که طریق اول
یعنی نصب در عصر غیبت امکان وقوعی ندارد ،به ناچار باید به
طریق دوم تن داد که همان انتخاب مردم است .به زعم قائل این
دیدگاه ،نسبت به عصر غیبت نصب خاصی وجود ندارد و برای
نصب عام هم پنج راه متصور است که در تمام آن راهها إشکاالتی
وجود دارد؛ لذا چارهای جز واگذار کردن این امر به انتخاب مردم
نیست .این پنج راه عبارتند از:
الف) نصب عام تمام فقهای هر عصر و والیت داشتن فعلی
تکتک فقها به صورت مستقل :این فرض باطل است چرا که
هدف از تشکیل حکومت برقراری نظم ،وحدت و انسجام به
منظور اجرای احکام الهی در جامعة اسالمی است ،و والیت و
زعامت استقاللی تک تک فقها ّ
مخل چنین هدفی است؛ لذا چنین
نصبی از سوی شارع حکیم ،قبیح است.

فقهاء ،کاری لغو خواهد بود و خداوند منزه از چنین امری است.
ج) نصب یک فقیه به صورت غیر معین و تالش برای کشف آن
مصداق از سوی دیگران :این راه نیز پذیرفته نیست؛ چرا که راهی
برای یاتن آن شخص جز از طریق انتخاب مردم وجود ندارد و
لذا چنین نصبی لغو و بیثمر خواهد بود.
د) نصب تمام فقها و إعمال والیت از سوی تمام آنها مشروط به
اینکه عملکرد هر یک از آنها مطابق نظر تمام فقهاء باشد :این راه
نیز قابل تحقق نیست؛ چرا که چنین توافقی عادت ًا غیر ممکن است
و عقالء نیز چنین روشی را بر نمیتابند.
ه) نصب مجموعة فقها و إعمال والیت مشترک ًا؛ بدین معنا که
تمام فقها در یک عصر به منزلة یک امام باشند و به صورت
مشترک ،اعمال والیت کنند :این روش نیز غیر ممکن بوده و بر
خالف سیرة عقالست.
به دلیل وجود اشکاالت در این پنج فرض ،در نهایت آقای
منتظری میگویند ناچاریم به سمت انتخاب برویم .ایشان
میگوید همانطور که در والیت فقیه شرطی به نام «فقاهت» و
شرطی به نام «عدالت» و شرطی به نام «کفایت» داریم ،شرط
دیگری هم داریم و آن «مقبولیت» است.

 .1ر.ک :حسینعلی منتظری ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة ،ج۱
ص.۴۱۷-۴۰۵

 .4شبهات
بعد از اثبات نظریه «والیت فقیه» از سوی عالمه مصباح ،ایشان
به سراغ تقابل با شبهات در این زمینه و نقد دیدگاههای مختلف
در این زمینه میپردازند .نکته مهمی که ایشان در بحث شبهات
به آن توجه میکنند ،تفکیک شبهات مختلف از یکدیگر و پاسخ

دادن متناسب با همان نوع از شبهات است .به طور کلی میتوان
شبهات وارده بر نظریه والیت فقیه را به  ۳دسته کلی تقسیم کرد:
الف) شبهات فلسفی
یک :جدایی دین ازسیاست
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یکی از مسائل فلسفی و نظری که یادگار دهه های اخیر علم
است ،تفکیک حوزه های مختلف معارف بشری از یکدیگر
است .برای مثال از اواخر قرن  ۲۰به بعد شعار جدایی دین از امور
اجتماعی مثل سیاست ،توانست تمام مجامع علمی جهان را به
خود مشغول سازد .مبنای اینگونه تفکیکها نیز  ۲موضوع اساسی
است :اولین مساله شهرت بیش از حد مسائل زبانی و ادبیاتی
است .یکی از دالیل جدایی علوم در نوع زبان مورد استفاده آنها
نهفته است .بسیاری با این استدالل که زبان دین زبان موعظه و
نصحیت است ،بر این شدند که پس نمیتوان آن را در مسائل
مختلفی مثل حکمرانی دخالت داد.
دومین مساله نیز تفکیک روشهای مختلف و انحصار تلقی علم
بر روش تجربی است .در فلسفه باستان تمام روش ها در عرض
یکدیگر انسان را به حقیقت میرساندند؛ اما در عصر مدرن،
روشهای غیر تجربی که در دین و امور متافیزیکی کارایی دارند،
از دایره علم خارج شده و لذا نمیتوان آنها را برای استفاده در
امور اجتماعی استفاده کرد.
عالمه مصباح(ره) در این میان در مقابل این دو مبنا ،سعی میکند
تا با چینش مبانی فلسفی خود ابتدا این را اثبات کند که هدف
دین صرف ًا زندگی فردی یا سعادت اخروی نیست لذا نمیتوان
تمام معارف آن را از نوع موعظه دانست .مضاف بر اینکه روش
تجربی کمترین اعتبار معرفت شناختی را دارد لذا نمیتواند دین
را از حوزههای مختلف علمی خارج سازد .در اینجا به برخی از
شبهات وارد شده در مورد موضوع جدایی دین از سیاست اشاره
میکنیم:
 .۱به فرض اگر گفته شود که دین ،یک امر کلی است ،ولی
سیاست و حکومت ،اموری جزئی هستند ،پس ربطی به هم
ندارند ،در این استدالل ،سه ادعا مطرح شدهاست:
الف)دین ،تنها مسألهای کلی است.
ب)سیاست صرفا مسائل جزئی است.
ج)کلیات با جزئیات ارتباطی ندارند.
در این اشکال ،سه مغالطه وجود دارد .نه دین ،تنها کلیات است
(و چه بسا وارد در جزئیات شده است) و نه سیاست ،صرفا
جزئیات است( ،بلکه سیاست نیز گاهی براساس مبانی بسیار کلی
بنا شده و نمیتوان آن را از ریشهها و بنیادهای نظریاش جدا
کرد) و نه کلیات و جزئیات با هم بیارتباطند.
 .۲دین ،ثابت است و سیاست ،متغیر؛ بنابراین ،دین و سیاست،
با هم بیارتباطند .در این مورد نیز باید بدانیم که نه دین ،همه

چیزش ثابت است ،بلکه احکام متغیر نیز دارد و نه سیاست،
همهاش متغیر است ،بلکه بسیاری از مبانی نظری سیاست ،ثابت
است و نه این که ثابتات و متغیرات با یکدیگر بیارتباطند.
 .۳دین برای سعادت فردی آمده و ارتباطی با حکومت ندارد؛ این
جا نیز باید ابتدا روشن شود که از دیدگاه کالمی دینی« ،سعادت»
یعنی چه؟ سعادت از دیدگاه الئیک ،یک تعریف دارد و از دیدگاه
اسالمی ،تعریفی دیگر .همینطور کارکردی که در دیدگاه لیبرال
برای دین قائلند با کارکردی که ما از قرآن و سنت برای دین،
استنباط میکنیم ،یکی نیست .در مقوله «ارتباط» نیز چنین است،
یعنی در مفهوم ارتباط فرد با جامعه ،و ارتباط سعادت فردی و
سعادت اجتماعی نیز اختالف داریم .چه بسا در خود این «ارتباط»
خدشه شده است که این بخصوص پاسخ عقلی دارد.
 .۴دین برای آخرت آمده نه برای دنیا ،این سؤال ،در درجه
اول ،موضوع بحثی کالمی است .باید دید تعریف دنیا و تعریف
آخرت در تفکر اسالمی چیست؟ آیا میشود میان اینها تفکیک
قایل شد؟ در تفکر اسالمی میگوییم که آخرت ،باطن دنیاست
و دنیا ،مزرعه آخرت است .حال آیا میشود اسالم را پذیرفت
و بین دنیا و آخرت تفکیک قائل بود و خط قرمز بر تعریفی که
اسالم از دنیا و آخرت و ارتباط این دو با یکدیگر دارد ،کشید؟!
 .۵دین برای «اخالق» آمده و حکومت ربطی به اخالق ندارد؛
باید پرسید که چه تعریفی از اخالق و انسان دارد و اص ً
ال فضیلت
و رذیلت اخالقی در انسانها چگونه به وجود میآید و چگونه
تضعیف و تقویت میشود؟
 .۶دین برای تربیت آمده و تربیت ،ارتباطی با حکومت ندارد .در
اینباره نیز باید قب ً
ال با اینها وارد این بحث شد که «تربیت» ،چه
مقولهای است و آیا میشود جامعهای را بدون داشتن اهرمهای
قدرت در آن جامعه تربیت کرد؟ آیا میتوان گفت رسانههای
فرهنگی یک جامعه ،دانشگاهها ،تحقیقات موزهها،
وزارتخانهها ،سیستمهای اقتصادی ،برنامهریزیها ،دستگاه
حقوقی و قضایی آن هیچ ربطی به دین نداشته باشند و تابع
دکترین دینی نباشند و با این حال ،بتوان جامعه را تربیت
کرد؟ در واقع آیا یک فرد و حتی یک کودک را میتوان بدون
دخالت در نحوه معیشت و ارتباطات و حقوق و مناسباتش
تربیت کرد؟
بعد از بیان این نمونهها باید دانست که یکی از مهمترین طرفداران
نظریه جدایی دین از سیاست(سکوالریسم) که از این منظر،
نقدهایی را به نظریه «والیت فقیه» مطرح میکند ،مهندس بازرگان
است .ایشان دو سال پیش از فوت ،طی یک سخنرانی در انجمن
اسالمی مهندسین تهران مسائلی را مطرح نمود که در مقالهای با
عنوان «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» منتشر شد .در این مقاله
ایشان اشکاالتی را بر والیت فقیه و حکومت اسالمی وارد کرد که
در آثار قبلی خودشان میتوان جواب همه آن اشکاالت را یافت.
روح کلی مقاله این است که دین فقط برای طرح مسأله خدا و
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آخرت آمده و هیچ ا ّدعای دیگری از جمله در باب حکومت
آن حرفها توجه نمی کردند.
ندارد که ادلهای نیز در این راستا آوردهاند .آقای بازرگان چند دلیل
 .۲ایشان به اسالم به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف اجتماعی
برای ادعای خود ذکر میکنند:
نگاه میکند؛ ابتدا چون مبارزه ،مد روز بود و به گمان فایده
* فردیبودن حوزههای مختلف دین و عدم ورود به حوزههای
داشتن ،اسالم را سیاسی معرفی کردن و بعثت را با ایدئولوژی
اجتماعی
گره زدن و سپس باز هم براساس فایدهگرایی ،دین را جدا از
قب ً
سیاست و حکومت دانستن .در این نگاه ،دین مستق ً
ال شرعیات اصول و فروع دین را با تذکر این که اگر کسی این
ال هدف را
اصول را نداند و به فروع دین عمل نکند ،مسلمان نیست ،یادمان
روشن نمیکند و تأمین احکام دین و رسیدن به عقاید دینی و
میدادند .از این پس ،ظاهرا نه مسلمانی در گرو اعتقاد به اصول و
تخلق به اخالق دینی هدف نیست ،بلکه ابزاری است برای تأمین
عمل به فروع دین خواهد بود و نه ثبات و قطعیت احکام اسالم
منافع مادی و اجتماعی؛ بدینسان ممکن است در یک دوره
به قوت خود باقی است و این که عمل به دین ،زندگی را قرین
استفاده از آن به نظر درست آید ،که از آن استفاده میشود .حال
سالمت خواهد کرد ،جزء عقاید سنتی و کهنه درآمده است.
که دانش بشری به سطح باالیی رسیده ،استفاده از دین ،درست
ما گمان میکردیم اسالم ،حاوی بهترین دستورهای اخالقی و
نیست؛ پس آن را باید کنار نهاد.
اجتماعی و حکومتی است و برای اصالح ما و رواج عدالت
* نقد دنیاگرایی و سوء استفاده از دین در حکومت
و سعادت در جامعه آمده( ،ا ّما معلوم شد این) نظریهای خام
اشکال دیگری که آقای بازرگان به حکومت اسالمی وارد میکند،
و کودکانه و ایدئولوژی زده بوده است ،با پیدایش افکار مترقی
این است که تشکیل حکومت و رفتن به سوی سیاست ،نوعی
ناسیونالیسم ،سوسیالیسم ،کمونیسم در غرب ،روشنفکران
دنیاگرایی است و کسانی که از حکومت اسالمی
مسلمان نیز به فکر ایدئولوژی و جهانبینی اسالمی
سخن میگویند ،در واقع دین را برای دنیا
افتادند.
میخواهند.
اشکال دیگری که آقای بازرگان
ایشان در واقع مدّعی میشود که در بنیادهای
در نقد سخنان آقای بازرگان باید گفت:
به حکومت اسالمی وارد میکند،
نظری اسالمی چیزی به نام اجتماعیّات،
«نکته مهمی که در البالی عبارات آقای
این استکه تشکیل حکومت و رفتن
به سوی سیاست ،نوعی دنیاگرایی
حقوق سیاسی و اجتماعی ،تنظیم مناسبات
بازرگان هویداست ،آن است که آنچه
اسالمی
حکومت
از
که
کسانی
و
است
بشری و تشکیل حکومت وجود ندارد و
ایشان در اواخر عمر از آن عدول کرده،
سخن میگویند ،درواقع دین را برای
ت جهان
این دیدگاه به سبب پیدایش مشکال 
طرز فکر قبلی خودش میباشد (یعنی نگاه
دنیا میخواهند.
اسالمو تحتتأثیر دیدگاههایی مانند کمونیسم
سودطلبانه اجتماعی به دین) .به عبارت
و سوسیالیسم در جهان پدید آمد و ما برای این
دیگر ،نه دیدگاه سیاسی ـ حکومتی امثال
که از قافله آنها عقب نمانیم ،مجبور شدیم ادعا کنیم
ایشان به دین در دهههای قبل ،دیدگاهی دقیقا
که اسالم نیز به حکومت و اجتماع و حقوق اجتماعی و عدالت
دینی بوده و نه دیدگاه «انحصار دین در آخرت و خدا» در
پرداخته است .براساس این تحلیل ،پیش از پیدایش ناسیونالیسم
سالهای اخیر ،دیدگاهی براستی معنوی و دینی است .در واقع
و سوسیالیسم و کمونیسم ،که ایشان از آنها به عنوان افکار مترقی
دو نوع عدم تعادل در این تفکر رخ داده که اولی تحت تأثیر
یاد میکند ،اسالم ،فاقد هستیشناسی و جهانبینی و معارفی
مارکسیسم و ناسیونالیسم (که پیشتر مد روز بوده) و دومی تحت
درباره انسان و جهان بوده است.
تأثیر بینشهای لیبرال (که اینک مد روز است) واقع شده است.
در نقد ادعاهای آقای بازرگان باید گفت:
حال آن که در معارف دینی ما ،نه سیاسیبودن دین به معنای
 .۱از نگاه جامعهشناسی معرفت میتوان پذیرفت که در هر
«دین فدای دنیا» و «دین در خدمت دنیا و دنیاطلبان» بوده و نه
دورانی ،متفکران اسالمی به دلیل رواج شبهاتی خاص ،به سوی
«معنوی و اخروی بودن دین» به معنای بیتوجهی به زندگی
توجه کرده و به برجستهسازی آن بخش از معارف
اجتماعی و سرنوشت انسانها و بیاعتنایی به حقوق و وظایف
خاصی ،بیشتر ّ
ّ
دین که بیشتر مورد سؤال و شبهه بوده ،پرداختهاند .از اینرو ،در
سیاسی و اقتصادی و تربیتی آنهاست .دعوت به آخرت ،مترادف
دوران ظهور مارکسیسم ،علمای اسالمی بیشتر به اقتصاد اسالمی
با رهبانیت نیست و سیاسیبودن دین نیز معطوف به دنیای چربتر
و فلسفه تاریخ در اسالم یا بررسی دترمینیزمهای اجتماعی
(به هر قیمت) و دنیوی کردن دین مردم نیست .دینی کردن دنیا
پرداختهاند و در دوران شیوع لیبرالیسم ،به ابعاد دیگری از اسالم
با دنیایی کردن دین تفاوت جوهری دارد و ما باید متوجه این
(از قبیل عقالنیت و معرفت ،شناخت ،فلسفه سیاسی و )...عطف
تفاوت باشیم».
توجه بیشتری کردهاند؛ ا ّما روشن است که جامعهشناسی معرفت
ّ
غیر از خود معرفت است و این مسأله دلیل بر این نیست که قبل
از آن ،دین اسالم در این حوزهها حرفی نداشته بلکه مسلمانان به

دو :صالحیت مردم برای انتخاب

ب) شبهات دینی
یک :تشکیک درمعنای والیت
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آقای دکتر حائری در کتابی با عنوان حکمت و حکومت ،که در
لندن منتشر شد ،چند اشکال صریح راجع به والیت فقیه مطرح
میکند:
* والیت در اسالم به معنای حکومت نیست!
به نظر ایشان والیت فقیه اساسا به معنای حکومت نیست .والیت
به معنای حکومت اسالمی بدون غایت است و م ّ
ال احمد نراقی و
همه فقهایی که از اول تا عصر حاضر از حکومت اسالمی سخن
گفتهاند ،مغالطه لفظی کردهاند .آنان متوجه قضاوت میان شیری
که آدم آن را مینوشد و شیری که آدم را میدرد ،نشدند .یعنی
علمای اسالم یک کلمه «والیت» را در روایات دیدهاند و تصور
نمودهاند آن والیت به معنای حکومت است.
آقای دکتر حائری تا جایی پیش میرود که حتی تعبیر کلمه
«ولی» را در خطبه غدیر که پیامبر اکرم درباره امیرالمؤمنین به کار
بردهاند ،به معنای محبت و دوستداشتن میگیرد؛ یعنی یکی از
ضروریات شیعه را منکر میشود؛ زیرا چنانچه «ولی» را از تشیع
بگیرند ،در آن صورت شیعه در مسائل حکومتی صدر اسالم با
اهل سنت سخنی برای گفتن ندارد .مجمل صحبت ایشان این
است که والیت فقیه به معنای حکومت است (حکومتی که تابع
شریعت اسالم میباشد) ،احتیاج به حکومت نیز عالمت سفیه
ولی نداریم.
بودن است و ما چون عاقلیم ،نیاز به ّ
دلیل دیگر ایشان این است که کلمه حکم و حکومت به معنای
قضاء و داوری در دعاوی و فصل خصومات ،در روایات به کار
مصطلح «حکومت سیاسی» نیست .در متون
رفته و به معنای
ِ
شیعی چیزی که اثبات زعامت سیاسی در عصر غیبت برای فقیه
عادل کند و دلیل شرعی به نفع حکومت اسالمی باشد ،نداریم.
آیتاهلل مصباح یزدی در نقد سخنان آقای حائری میگوید:
«اجماالً پاسخ ایشان این است که به غیر از معنایی که استنباط
نمودهاند ،معنای دیگری نیز برای والیت در روایات به کار رفته
است .آقای دکتر حائری حاضر میشود یکی از محکمات و
زیربناهای تفکر شیعی را خدشهدار سازد و والیت را به محبت
معنی کند نه حکومت ،تا ثابت کند که والیت فقیه نیز به معنای
حکومت نیست.
باید از ایشان پرسید مگر مردم جوامع غیردینی که برای خودشان
حکومت دارند ،سفیه و مجنون و محجورند و مگر فقط دیوانگان
و صغار نیاز به حکومت دارند و عقال از حکومت و قانون بینیاز



همانطور که در بخش نحوه انتخاب ولی فقیه بیان شد ،آقای
منتظری به دنبال اثبات صالحیت مردم برای انتخاب ولی فقیه
است و در این راه از دو دلیل عمده استفاده میکند؛ اما عالمه
مصباح(ره) با پذیرش دیدگاه انتصابی ،به نقد دیدگاههای آقای
منتظری میپردازد .ایشان بحث های زیادی را در مورد مدل
دموکراسی غربی و نقش مردم در انتخاب مسئولین نظام مطرح
کرده و در نهایت نسبت به این مساله نقد جدی وارد میکنند.
به نظر ایشان وقتی ما اوالً در مسائل انسانشناسی اثبات کردیم
که انسان دارای ضعف در علم بوده و نمیتوان تمام مصالح خود
را درک کند و ثانی ًا در مباحث سیاسی بیان کردیم که رهبر یک
جامعه باید کسی باشد که بتواند تمام مصالح مورد نیاز جامعه را
محقق سازد ،پس به هیچ عنوان نمیتوانیم نقشی برای انتخاب
مردم در مشروعیت بخشی به حاکم قائل شویم هر چند که
همراهی آنها با حاکم میتواند سیر فعالیت او را تسریع بخشد.
بعد از بیان این مبانی ،عالمه مصباح(ره) بیان میکنند که دیدگاه
انتخابگرایی آقای منتظری در دو مدعای اصلی خود ،یعنی عدم
امکان نصب فقها در عصر غیبت و امکان جعل والیت به وسیلة
انتخاب مردم ،مبتال به اشکال است.
الف) مدعای اول :عدم امکان جعل نصب فقها در عصر غیبت:
این دیدگاه بین نصب خاص و عام خلط کرده است ،آنچه امکان
نصب ندارد ،نصب خاص است ،؛ اما نصب عام امکان وقوعی
دارد و توسط اهل بیت(ع) واقع شده است و إعمالش وجوب
کفایی دارد.
ب) مدعای دوم :امکان جعل والیت به وسیلة مردم :این مدعا
هم دچار اشکال و غیر ممکن است و تالیفاسدهای فراوانی دارد.
از جمله:
 )۱انشاء والیت از شئون الهی است که جز برای فقها و مؤمنین
عادل در صورت نبود فقها ،جعل شده است .انشاء نه از شئون
مردم است و نه خدا آن را به آنها واگذار کرده است.
 )۲انتخابی بودن ،مستلزم محدود شدن والیت فقیه به حدود زمان
و مکان است؛ یعنی فقیه ،برای کسانی حکمش اعتبار خواهد
داشت که او را انتخاب کرده اند؛ حال آنکه چنین پیامدهایی مورد
پذیرش شریعت الهی و حتی قائل همین دیدگاه نیست؛ چرا که
والیت فقیه محدود به زمان مشخصی نبوده و نیز از جهت مکانی،
والیت او حتی در حق کسانی که در خارج از مرزها هستند نافذ
است؛
 )۳الزمة این دیدگاه آن است که فقیه از زمانی والیت داشته
باشد که مردم او را انتخاب نمایند ،در این صورت الزم میآید
که اجرای بخش وسیعی از احکام اسالم تا زمان انتخاب مردم،
تعطیل شود؛ قاطبة فقهای شیعه از همان صدر اسالم تا کنون،
بسیاری از تصرفات همچون تصرف در خمس ،زکات ،انفال و

وجوهات شرعیه ،قضاوت ،اجرای حدود الهی و ...را در محدودة
اختیارات خود انجام دادهاند و هیچگاه إعمال والیت خود را
مشروط به انتخاب مردم نکرده ،به همان میزانی که دستشان باز
بود ،در امور مسلمین ورود پیدا میکردند.
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هستند .کافی است تنها یک مرور سطحی در آیات و روایات و
در سیره اهل بیت انجام شود .صدها روایت داریم که در آنها
ولی به معنای حاکم و رئیس و زعیم
والی ،والیت ،متولّی ،و ّ
سیاسی و ...به کار رفته است.
حال ما فرض میکنیم هر جا تعبیر «حکم» در روایاتی مانند مقبوله
عمربن حنظله و سایر ادله آمده ،تنها به معنای قاضی و َح َکم
است ـ که البته چنین چیزی نیست؛ زیرا اوالً ،ما تنها دنبال لفظ
حاکم نیستیم و با صدها تعبیر دیگر و از دهها طریق دیگر مسأله
ضرورت حکومت عاقلِ تابع ضوابط اثبات شده است .ثانیا ،کلمه
حاکم فقط به معنای قاضی نیامده و در معانی مختلفی به کار
رفته است .همچنین در روایات ما آمده که در عصر غیبت امامان
معصوم علیهمالسالم فرمودند :ای شیعیان ببینید چه کسانی از شما
آگاهتر ،فقیهتر ،با تقواتر ،و به فکر حقوق مردم هستند« ،انی َج َع ْلتُ ُه
حاکما علیکم» ما او را حاکم بر شما قرار دادیم ،منظور قاضی
است و مسایل حکومتی نیست.
اگر این فرض محال را نیز در نظر بگیریم ،باید به این آقایان
یادآور شویم که مسأله قضا و داوری ،برجستهترین مظهر حکومت
است؛ یعنی اگر میخواهید ببینید حکومت در یک جامعه در
دست کیست ،باید ببینید مسند قضا از آ ِن کیست .میگویند منظور
روایات حکومت اسالمی نیست ،بلکه مراد این است که تنها
قوه قضائیه در دست فقها باشد .میپرسیم شما به هر کجای دنیا
که بروید و بگویید ما از شما حکومت نمیخواهیم ،ا ّما فقط
قوه قضائیه را به ما بدهید ،چه خواهند گفت؟ آیا جداکردن قوه
قضائیه از بقیه حکومت ،در واقع به معنای مثله کردن حکومت
نیست؟ قوه قضائیه که تنها در مسائل شخصی دخالت نمیکند،
بلکه در درجه اول عهدهدار اجرای حقوقی عدالت اجتماعی در
جامعه و مسؤول نقد حکومت است.
افزون بر این ،آیا شریعت اسالم تنها در مباحث قضایی سخن
گفته ،یا این که در خارج از حریم مباحث قضایی نیز حرفی
زده است؟ رجوع به متون اسالمی آشکار میسازد که احکام
شریعت اسالمی منحصر در احکام قضایی نیست ،بلکه در باب
مناسبات اقتصادی ،حقوقی ،تربیتی و سیاسی نیز احکام فراوانی
وجود دارد .حال سؤال دیگر این است که آیا احکام یاد شده باید
اجرا شوند یا نه؟ آیا چون امام معصوم غایب است ،باید آن دسته
از احکام تعطیل شود؟ مسلما پاسخ منفی است.
بنابراین ،احکام مزبور چگونه و به دست چه کسی باید اجرا
شود؟ به این سؤال هر پاسخی که داده شود ،به حکومت اسالمی
بازمیگردد؛ گرچه نام آن را والیت فقیه نگذارند .حال قانونی
که باید در جامعه اجرا شود ،باید چه قانونی باشد؟ مسلمان
میگوید قوانین اسالمی و الئیک میگوید قوانین الئیک .اگر قرار
شد زندگی اجتماعی بدون قانون نشود و اجرای قانون بدون
حکومت میسر نباشد و قانون اسالمی باشد ،که یک مسلمان عاقل
اینها را میپذیرد ،نتیجه منطقی که بالفاصله به دست میآید این

است که آن حکومتی که اجرای این قانون را به عهده میگیرد
خود باید پایبند به این قانون باشد ،قانون اسالمی موردنظر را
بشناسد ،و در این میان ،شناخت اجتهادی بهتر است ،و در اجرای
آن قانون به عدالت رفتار کند .معنای والیت مجتهد عادل همین
است و چیز دیگری نیست».
* عدم جمع والیت و جمهوریت
به نظر ایشان جمهوری اسالمی که جمع اسالمیت با جمهوریت
است یک تناقض عقلی و یک معمای الینحل و نامعقولی بیش
نیست؛ معمایی که عقل بشریت هرگز از عهده حل آن برنخواهد
آمد .ایشان میگوید اسالمیت با جمهوریت منافات دارد؛ زیرا
اسالمیت و والیت یعنی احکام و ضوابط خاصی باید اجرا شود و
همه باید مطیع باشند و هیچ شخص یا نهادی را نشاید که تعدی
کند .این ،تعریف ایشان از اسالمیت است که به گفته خودشان با
جمهوریت منافات دارد .پس جمهوری آن نظامی است که این
شرایط را ندارد؛ یعنی همه نباید مطیع آن باشند و اشخاص و
نهادها میتوانند تعدی کنند.
در نقد این دلیل آقای حائری نیز آیتاهلل مصباح میفرماید:
«از ایشان میپرسیم این تعریف از جمهوری و جمهوریت ،در
کدام قاموس علوم سیاسی در دنیا از یونان باستان تا امروز وجود
دارد؟ این تعریف جمهوریت نیست؛ این تعریف هرج و مرج
است .در اصل ،نهاد حاکمیّت براساس قانونمندی و سلسله
مراتب مدیریتی چیده شده است .حتی در فلسفه سیاسی غرب
که توماس هابز و ماکیاولی بنیانگذاران این تفکر هستند ،همه
میگویند دولت مدرن ،دولت مطلقه است .مسأله اطاعتپذیری
و قانونمداری و شهروندی به عنوان اصل ثابت جامعه مدنی
لیبرال مطرح است .حال همین موضوع وقتی در جمهوری
اسالمی میآید ،خالف میشود و به زعم آقایان با جمهوریت
منافات مییابد .آیا در نظام جمهوری قانونمندی و سلسله مراتب
مدیریتی و التزام به آن مطرح نیست؟ فرق جمهوری اسالمی
و حکومت الئیک در این تبعیت از نهادهای حاکمیّت نیست،
بلکه فرق در محتوای قوانین آن میباشد ،و گرنه معنای حاکمیّت
همین است که آقایان با آن مخالفت میکنند».
دو :روایات منع از حکومت

آقای عبدالکریم سروش دالیل بسیاری علیه والیت فقیه
یاد میکند .زیربنای اصلی ادله ایشان بر بحث قبض و بسط
شریعت استوار است که آن هم برگرفته از تلفیقی از دیدگاههای
هرمنوتیکی امثال شالیر ماخر و ...در غرب و نظریات بازیهای
زبانی ویتگنشتاین و ...و بحثهایی است که برخی متکلمان
مسیحی در غرب مطرح کردهاندّ .
کل قبض و بسط ،فتوکپی و
ترجمه بدون رفرنس از این گونه ایدههاست که قبل از ایران ،در
مصر و شبه جزیره هند ،ترجمه و وارد جهان اسالم شده بود.
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* تکمعنایینبودن مفاد دین
از جمله چیزهایی که ایشان در همان قبض و بسط نتیجهگیری
کرد و از مبانی ادله ایشان علیه حکومت اسالمی میباشد ،این
است که از نظر این جریان ،اصوالً مفاد دین ،متعیّن و معلوم و
قابل تشخیص و مرزگذاری نیست .دقیقا مرز معارف و احکام
دین کجاست ،معلوم نمیشود .هیچکس نمیتواند محکم و با
اطمینان بگوید که چه چیزی ،اسالمی است و چه چیزی ،اسالمی
نیست؛ زیرا برداشتها شخصی و نسبی است و ما هیچ معیاری
نداریم برای این که داوری کنیم که برداشت چه کسی از اسالم،
درست است و برداشت چه کسی نادرست؟
بنابراین منطقا هر نسبتی را میشود به قرآن و روایات داد و باب
تفسیر به رأی باز است .مث ً
ال بنده براساس دیدگاه خودم به این
نتیجه میرسم که دین ربطی به حکومت ندارد ،آن گاه وارد
قرآن و روایات میشوم .آقای سروش در پاسخ به این سؤال که
دین چیست؟ همان دیدگاه متک ّلمان مسیحی کالونی و لوتری را
مطرح میکند .همان دیدگاه آقای جانهیک که در باب پلورالیسم
دینی آمده است .خالصه این دیدگاه این است که در دین ،نوع
عقاید ،اهمیّت ندارد .احکام عملی ـ واجب و حرام فقهی ـ نیز
مهم نمیباشند و اینها اص ً
ال جزء گوهر دین نیستند .بنابراین ،دین
یعنی تجربه شخصی و باطنی و حالتی که به انسان دست میدهد.
بدینسان هم عرفان و هم دین ،یعنی یک تجربه روانی ـ شخصی،
بدون التزام به احکام عملی و عقاید کالمی خاص .از اینروست
که ایشان در مقاله «صراطهای مستقیم» خویش میگوید همه ادیان
عالم مساویند و همه صراط مستقیم هستند.
سخن آیتاهلل مصباح(ره) در نقد سخنان آقای سروش این
چنین است« :با این دیدگاه هرمنوتیکی عمال حتی خود وحی
نیز اعتباری نخواهد داشت چرا از زاویه دید پیامبر نقل شده لذا
به طور کلی دین زیر سوال می رود و این ربطی به حکومت
و سیاست ندارد .اگر کسی دین را یک تجربه شخصی روانی
تعریف کرد ،معلوم است که از این دین هیچ وقت حکومت
و سیاست و والیت فقیه بیرون نمیآید .اینها به نام عرفان ،فقه
و شریعت و معارف و عقاید را حذف میکنند ،ولی بعد معلوم
میشود که عرفان را نیز قبول ندارند؛ زیرا تجربه روانی که در
الهیات غرب آمده نوعی معرفت و آگاهی نیست ،بلکه یک حادثه
است .حال آن که عرفان اسالمی ،نوعی شهود و معرفت است.
عرفان در الهیات لیبرال ،پروتستان و کالم مسیحی غیر از عرفان
در اسالم و متون اسالمی است».
* عدم تقسیم حکومت به دینی و غیر دینی
ایشان میگوید حکومت و سیاست که دینی و غیردینی ندارد.
حکومت تنها مربوط به دنیای مردم است و در هر جای دنیا و با
هر مرام و مسلکی تفاوت نمیکند.
سخن آیتاهلل مصباح(ره) در نقد سخنان آقای سروش این چنین
است« :ما این را قبول داریم که چه دین بگوید و چه نگوید ،عدل

و ظلم واقعا وجود دارد ،حسن و قبح نیز همینطور .البته حسن
و قبح عقلی و ذاتی را با یکدیگر نباید اشتباه کرد .تا این جا را ما
میپذیریم .ا ّما سؤال این است که آیا برای دانستن اینها به شریعت
نیاز نداریم؟ اگر در تشخیص ارزشها راهنمایی الزم نیست و
همه انسانها خود ،آنها را تشخیص میدهند ،این همه بحث و
مجادله بر سر تشخیص و مصادیق ارزش و ضدارزش در جهان
برای چیست؟
ارزشها قابل تقسیم به دینی و غیردینی هستند ،به این معنی
که دین مصادیقی را ارزش معرفی میکند و مصادیق دیگری را
ضدارزش .البته بدان معنی نیست که چون دین گفته فالن امر
ارزش است ارزش شده ،بلکه منظور این است که ما بدون کمک
وحی نمیتوانیم همه مصادیق ارزش و ضدارزش را بفهمیم و
بشناسیم .نیاز به نبوت نیز برای همین بوده است و گرنه چه نیازی
به ارسال رسل و فرستادن دین بوده است؟ اص ً
ال امر حکومت هم
به کنار ،فرق دین و کفر چیست؟
حال اگر کسی قبول کرد که ارزشهای اسالمی واقعا موجودیتی
دارند ،سؤال این است که آیا روش با ارزش ارتباطی دارد یا نه؟
آیا با هر روشی میشود به ارزش خاصی رسید؟ آیا خود روشها
به ارزشی و غیرارزشی تقسیم نمیشوند؟ حقیقت این است که
ارزشها و روشها در تفکر دینی گامهایی واقعی به سوی کماالت
واقعی و مطلق تلقی میشوند .در تفکر اسالمی ،همه ارزشها در
سایه یک ارزش مطلق ،ارزش میشوند .آن ارزش مطلق همان
تقرب به خداست که تنها تکامل واقعی و حقیقی در عالم انسانی
است .روش تحقق این ارزشها و نیل به آن ،همانا عبودیت
است.
روشهای مشروع نیز روشهای وصول به ارزشها و تحقق
اهداف ارزشی ،چه به طور مستقیم چه با واسطه ،همگی فروع یا
مقدماتعبودیتاند.
ارزشهای اسالمی را در متن اصول عقاید و اخالقیات اسالم
و روشهای اسالمی برای نیل به این ارزشها را در فقه اسالمی،
میتوان سراغ گرفت .ارزشهایی از قبیل عدالت ،علم ،نظم،
برادری ،محبت ،حقشناسی ،ایثار و  ..همگی از آنرو ارزشیاند
که راه کمال انسانها را هموار میکنند و ظلم و جهل و فقر و
محرمات و گناهان ضد
فالکت و فساد و فحشا و رشوه و سایر ّ
ارزشند؛ زیرا راه کمال و عبودیت را سدّ میکنند .احکام فقهی،
روشهای وصول به کماالت را نشان میدهند و کانالهای عبودیت
و استکمال را بیان میکنند .جهاد و زکات و نماز و امر به معروف
و نهی از منکر و  ...روشهایی برای تحقق ارزشها هستند و
لذا ارزشیاند .قمار ،زنا ،میخوارگی ،سرقت ،غصب ،استثمار،
دروغ و ،...مانع تحقق ارزشها و کمال آدمی از نظر فردی و
جمعی هستند ،از اینرو ،ضدارزش و حرامند .بنابراین ارزش و
ضدارزش به معنای عام کلمه ،در سه سطح ،قابل بررسی است:
عقاید ،اخالق و رفتار».
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حب ،محبت قلبی و
* عدم تساوی دین و فقه
ا ّما دین یک چیز لطیف است .دین یعنی ّ
الاکراه فی الدین ،ا ّما حکومت همهاش اکراه و الزام و قانون و
اشکال دیگر آقای سروش از این قرار است :فقه یک علم سرتاپا
خشونت و برخورد است و اساسا حکومت با دین قابل جمع
دنیوی است و در خور دنیاست از این رو نمیتوان دین را صرفا
نیست .پس حکومت دینی امری است پارادوکسیکال!
محدود به فقه دانست .آنانی که طرفدار والیت فقیه هستند،
ً
در نقد این سخنان نیز آیتاهلل مصباح میفرماید «:اوال ،معنای
در واقع ادعا میکنند که اسالم فقط فقه است لذا به گفته آقای
«الاکراه فی الدین» آن چیزی نیست که ایشان استنباط کردهاند« .ال
سروش اسالم فقاهتی بی فایده است.
اکراه فی الدین» در مورد پذیرش اصل دین است .تکلیف پیامبران
سخن آیتاهلل مصباح(ره) در نقد سخنان آقای سروش این
ابالغ حق و باطل به مردم و برخورد با آنانی است که خالف
چنین است« :اوال اسالم فقاهتی یعنی اسالمی که عالوه بر
قوانین شریعت عمل میکنند ا ّما دیگر آنها مسؤول این نیستند که
رعایت اخالق ،راهبردهای عملی نیز دارد؛ یعنی روش عملی
مردم حتما در دل نیز ایمان بیاورند .البته اگر قوانین حکومتی و
تحقق ارزشها را گفته است .معنای اسالم فقاهتی این نیست که
اجتماعی را نقض کنند باید با آنها برخورد شود و در جایجای
اسالم فقط فقه است .ثانیا کدام یک از نظریهپردازان اسالمی و
قرآن بر این امر تأکید شده و این فقط مخصوص حکومتهای
توجه
فقهای شیعه حکومت اسالمی را حکومتی یافتهاند که بی ّ
دینی نیست ،در حکومتهای الئیک نیز همینطور است.
به مسائل عقلی و اعتقادی و اخالق اسالمی جامعه و نیز حقوق
ً
اصوال قانون یعنی آنچه اجبارا و از سر کراهت نیز
شرعی مردم ،تنها در پی اعمال مقررات و احکام فرعی به
باید اطاعت شود .اگر حاکمیّت وضع قانون
هر ترتیب و هر قیمتی میباشد .ثالثا والیت فقیه
الرعایه نباشد،
در هیچ نظریه فقهی بدین معنی نبوده که همه
نکند یا قوانینش الزم ّ
حکومت نیست .چگونه است که قوانین
مشکالت اجتماع و حکومت ،از سنخ امور
تکلیف و حق دو روی یک سکهاند.
الئیک با حقوق بشر و با آزادی عقیده و
حقوقی فرض شده است.
تکلیف بنده در برابر شما میشود حق
ً
ایمان سازگار دانسته میشود ،ا ّما نوبت به
بسیاری از جوانب حکومت ،البته حقوقی
اصال تکلیف بدون
شما به گردن بنده.
حق و حق بدون تکلیف وجود ندارد و
قوانین اسالم که میرسد ،نقض ایمان آزاد
نیست؛ ا ّما جوانب حقوقی را در جامعه
نیست.
متصور
آن
ای
ر
ب
تحقق
امکان
و نوعی اکراه است؟! بدینسان ،چنانچه
اسالمی ،براساس حقوق اسالمی باید حل
تکلیف الهی به معنای اکراه در دین نباشد،
کرد نه حقوق بشر غربی ،و مناسبات اجتماعی
نظریه والیت فقیه نیز مستلزم اکراه در دین
را در حریم فقه اسالمی باید تنظیم کرد ،نه
نخواهد بود .بُعد اجتماعی و حکومتی ربطی به
دستگاههای حقوقی لیبرال! از طرف دیگر ،فقه اسالمی
مسأله ایمان قلبی ندارد.
اخص (حقوق جزایی) نیز نیست ،بلکه
صرفا حقوق به معنای
ّ
ً
منطقه دل اصوال زوربردار نیست .مسلم است که کسی با اکراه
تنظیمات رفتاری براساس احکام خدا و رسول صلیاهللعلی هوآله ،
و اجبار نمیتواند مؤمنی را کافر و یا کافری را مؤمن گرداند؛ ا ّما
بنا به فرض ،در راستای اخالق اسالمی و مبتنی بر عقاید اسالمی
بحث حکومت بحث ایمان قلبی نیست ،بحث سازماندهی جامعه
تشریع شدهاند و در این صورت بر کدام بخش از حیات بشری
است .ثانیا ،ایمان آزادی که آقای سروش از آن دم میزند ،یعنی
میتوان انگشت نهاد که بیربط با حق و حقوق و وظیفه باشد؟!
چه؟ ایمان به چه؟ و آزاد از چه؟ آیا حتی آزاد از عواقب منطقی
اینکه آقای سروش متأسف است از اینکه در باب حکومت،
خود ایمان است؟! آیا ایمان آزاد ،مدلوالت و ملزوماتی ندارد؟!
بیشتر فقهاء سخن گفتهاند و فیلسوفان مسلمان اغلب به امور عامه
آیا مؤمن میتواند به لوازم عملی ایمان خود بیمباالت باشد؟!
و مابعدالطبیعه ـ و نه سیاست مدن ـ اکتفا کردهاند .این تأسف
ایمانآوردن تکوینا آزاد است ،ا ّما اساسا ایمان به سلسلهای از
بجاست اگر مراد از آن عدم کفایت مذاکرات کالمی و عقلی در
اصول و فروع ،به معنای سلب آزادیهای بدوی ماقبل ایمان از
باب فلسفه سیاست و حقوق در جهان اسالم و محافل علمی
خویشتن است؛ الزامی است که مستند به اختیار است.
و دینی ما باشد و قابل انکار نیست؛ ا ّما چرا باید بحث فقهی از
فقه ،چیزی جز مقررات دینی نیست .منطقی نیست که کسی
بحث فلسفی بیشتر باشد؟! پاسخ واضح است؛ زیرا گذشته از
مدعی شود اسالم را پذیرفته ،ا ّما چون ایمان باید آزاد باشد،
مبادی عام و عقلی در مقوله حکومت و مدنیت ،کلیه متفکران
مقررات اسالم را نمیپذیرد! این تناقض دیگری است؛ زیرا همین
مسلمان در پیشفرضهای مهمی مربوط به این مقوله در سایه
که فرد یا جامعهای به چیزی ایمان آزاد آورد ،در واقع ملتزم به
نبوت پیامبر اکرم صلیاهللعلی هوآله به نحوی منطقی به اجماع
لوازم آن نیز شده است و این جا پای یک ضرورت منطقی و نه
میرسند و چه نیازی به تجدید مطلع در این باب میتواند باشد
اجباری قهرآمیز در میان است .یک انسان منطقی که مشاعرش
تا همواره گفتوگو از صفر و از ابتدا شروع شود؟!»
کار میکند ،با پذیرش اصول عقاید اسالم ،منطقا فروع اخالقی و
* متناقضبودن عبارت حکومت دینی
فقهی را که بر این اصول متفرع میشود نیز آزادانه پذیرفته است،
حکومت یعنی الزام ،قانون ،زندان ،برخورد خشن ،جریمه و غیره،

و مگر تسلیم و ایمان ،مفهومی جز این دارد؟! در غیر این صورت
باید ایمان آزاد آقای سروش را همان تردید بلکه تکذیب دانست؛
زیرا ایمان نمیتواند تنها لقلقه زبان و یک اقرار لفظی باشد».
* تنافی حق و تکلیف
سروش میگوید در تفکر دینی ،دائم از تکلیف سخن گفته
میشود ،در حالی که در تفکر مدرن و حکومتداری ،دائم سخن از
حق است.در پاسخ به این نگاه ایشان ،آیتاهلل مصباح میفرماید:
« اوال تکلیف و حق دو روی یک سکهاند .تکلیف بنده در برابر
شما میشود حق شما به گردن بنده .اص ً
ال تکلیف بدون حق و
حق بدون تکلیف وجود ندارد و امکان تحقق برای آن متصور
ولی فقیه به عنوان حاکم حقوق و اختیاراتی دارد ،قطعا
نیست .اگر ّ
به همان اندازه مسؤولیت و تکلیف دارد و باید در دنیا و آخرت
پاسخگو باشد .قدرت بدون مسؤولیت و مسؤولیت بدون قدرت،
معنی ندارد .ثانیا زبان دین تنها زبان تکلیف نیست ،چنان که زبان
دین ،تنها زبان حق نیز نیست .زبان دین زبان حق و تکلیف با
هم است .آری ،زبان سکوالر ،تنها زبان حقوق بشر است ،تا بشر
هر کار دلش خواست انجام دهد و در آن جا مسؤولیت مطرح
نیست».
ج) شبهات تاریخی و اجتماعی

آقای محسن کدیور یکی از کسانی است که با جدیت تمام به
دنبال نقد نظریه والیت فقیه است .ایشان به طور معمول از دو
روش برای نقد این نظریه استفاده میکند که هر دو در واقع با
استناد به امور تاریخی و اجتماعی به دنبال ابطال نظریه والیت
فقیه هستند( .در حالی که ابطال این نظریه نیاز به دالیل فلسفی یا
فقهی دارد) در اینجا خالصهای از دو استدالل آقای کدیور بیان
خواهد شد:

حتی فالسفه مسلمان بوده است .در بخش ادله اثبات والیت فقیه
به تفصیل نظرات فقهای بزرگ شیعه و سنی در این باره بیان شده و
اجماع محصل از اقوال آنها حاصل شده است».
دوم :ابتذال فقها درسیاست

دومین استداللی که آقای کدیور به آن متوسل میشود ،حتمیبودن
به ابتذال کشیدهشدن فقها در بطن سیاست است .به نظر ایشان
از آنجایی که سیاست عرصه دروغگویی ،نیرنگ و فساد است،
ورود فقها به این عرصه نتیجه ای جز به ابتذال کشیده شدن خود
آنها ندارد.
نقد آیتاهلل مصباح(ره) به این وجه استدالل ایشان چنین
است« :اوال منظور ایشان از سیاست همان سیاست مدرنی
است که بر مبنای انسانشناختی هابزی استوار است
و فقط با نیرنگ و حیله میتوان آن را اداره کرد؛ اما در
مدل سیاستورزی اسالمی و دین ،حاکم به دنبال سعادت
شهروندان است و شهروندان نیز از این بابت به او عشق
میورزند و همکاری میکنند .ثانیا حتی برفرض قبول این
مسأله که عرصه سیاست عرصه سالمی نیست ،شاید این
نتیجه گرفته شود که این فساد بخاطر عدم حضور فقها در آن
عرصه بوده و لذا فقها باید به آن ورود کرده و این عرصه را
نیز به سمت هدایت بشر سوق دهند».

یک :پیشینه تاریخینداشتن نظریه والیت فقیه

یقف تیالو هیرظن رد یریس | مراهچ لصف
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مهمترین استداللی که آقای کدیور از آن بهره میبرد ،این است که
نظریه والیت فقیه در بین فقهای متقدم شیعه سابقه نداشته و یکی
از ابداعات امام خمینی(ره) است.
آیتاهلل مصباح یزدی(ره) در نقد این دیدگاه میفرمایند « :اولین مساله
اینکه ایشان در سایت خود برخی از فقهای متقدم شیعه را معرفی
کرده و معتقد است که این افراد مخالف نظریه والیت فقیه بوده اند.
برای مثال به نظر ایشان آیتاهلل مهدی شمس الدین ،نظریه والیت
مردم بر خودشان را برتر از والیت فقیه می دانستند .ذکر اسامی و
نظرات فقهای متقدم در این باره دو نتیجه را در ضمن خود دارد:
اول اینکه پس نظریه والیت فقیه در زمان این فقها نیز وجود داشته
که آنها با آن مخالف کرده اند .دوم اینکه از خالل نظر آنها اینگونه
برمی آید که آنها نه در اصل والیت فقیه بلکه در محدوده اختیارات
ولی فقیه اختالف نظر داشتند .دومین مساله نیز اینکه برخالف نظر
آقای کدیور مساله والیت فقیه یکی از مسائل اجماعی بین فقها و

51

ایشان متفکری برجسته ،مدیری
شایسته ،دارای زبانگویائی دراظهار
حق و پای با استقامتی در صراط
مستقیم بودند .خدمات ایشان در
تولید اندیش ه دینی و نگارش کتب
راهگشا ،و درتربیت شاگردان ممتاز
و اثرگذار ،و در حضور انقالبی در
همهی میدانهائی که احساس
نیاز به حضور ایشان میشدً ،
حقا و
ً
انصافاکمنظیراست( .پیام تسلیت
مقام معظم رهبری در وفات عالمه
مصباح یزدی)

یقف تیالو هیرظن رد یریس | مراهچ لصف
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فصل پنجم

تبیینعلمدینی
نویسنده :رسول لطفی

طلبه سطح چهارو ارشد رشته سیاستگذاری فرهنگی
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.1مدافعان و مخالفان علم دینی
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ایده «علم دینی» یا اسالمیسازی معرفت ،ایده نوظهوری نیست
و از دیرباز دغدغههای جدی اندیشمندان مسلمان بوده است.
مسأله علم دینی از آنرو اهمیت دارد که برای طرحریزی در حوزه
نرمافزاری تمدن اسالمی از لوازم اصلی و اساسی است .علم
دینی محصول اسالمشناسی و علمشناسی دقیق است .مدافعان
علم دینی به طور دقیق هویت علم را شناختند و اسالم را خوب
فهم کردند .آنها در راستای اقامه دین به دنبال تحقق دین در تمام
ارکان فردی و اجتماعی میباشند .آنها به درستی فهمیدند که
علم ،مبتنی بر یکسری جهانبینی و وابسته به نظام ارزشی است
و علم جدید را حامل جهانبینی و نظام ارزشی مادی و لیبرالی
میدانند .معتقدند با تکیه بر جهانبینی و نظام اررزشی االهی و
اسالمی ،میتوان علم جدیدی ایجاد کرد ،که حقبینتر واقعبینتر
باشد و ابعاد بهتر و بیشتر و دقیقتری از پدیدههای مورد مطالعه
را نشان دهد.
این مسأله به شدت مورد مخالفت روشنفکران غربگرا و برخی
گفتمانهای فکری بوده است .از جمله سردمداران مخالف با
علم دینی ،عبدالکریم سروش است .او در جلسه  14مجموعه
سخنرانیهایی که تحت عنوان سلوک دیندارانه داشتند بیان
میکنند« :در کشور ما به دلیل وقوع انقالب اسالمی و هوس
ناصواب اسالمی کردن همه چیز یعنی گستردن سایه دین بر سر
همه چیز که من نام آنرا ماکسیمانیسم دینی نامیدهام ،حاکمان ما بر
آن شدهاند که این سایه را بر سر علوم نیز بیاندازند.
این هوس باطل و یک خیال باطل و رویای تحقق ناپذیر است».
تصور ایشان این است که «ایده علوم انسانی اسالمی» و «ایده
اسالمیسازی علم» محصول وقوع انقالب بوده است و هوسی
از سوی حاکمان این انقالب است .در حالی که این ایده اساس ًا
ربطی به انقالب اسالمی ندارد ،بلکه انقالب محصول و معلول
این ایده است .البته پس از انقالب اسالمی ،هم نیاز بیشتری به
این ایده احساس شد و همچنین مدافعان جدیتری پیدا کرد.
اساس ًا این ایده اختصاص به کشور ما ندارد ،در کشورهایی مانند
هند ،پاکستان ،مالزی ،مصر و حتی فلسطین اشغالی این حرکت
شروع شده است.
سخنان مدافعان ایده علم دینی این است که این علوم انسانی
غربی حتی در کانون تولید هم ،در حل مسائل و بحرانهای
اجتماعی و انسانی موفق نبودهاند .در کتاب رابطه علم و
دین چنین آمده است « :به اعتقاد ما ،روشی که امروزه بر
فضای علمی غرب غالب است و کمیا بیش به کشورهای
دیگر هم سرایت کرده است ،هرچند عناصر درستی دارد،
ولی من حیث المجموع روشی ناقص و نادرست است.
تکیه ما بر نادرستی علوم غربی به دلیل سیطرة این علوم
بر فضای علمی و دانشگاهی ما از یک سو ،و ریشهدواندن

آنها در تاروپود جامعه و ساختار اداری و سیاسی کشور از
سوی دیگر است که حیات اجتماعی ما را به شدت تحت
تأثیر قرار داده است ،بهویژه در علوم انسانی که به یک معنا،
نرمافزار مدیریت کشور و تصمیمگیریهای خرد و کالن در
ساحتهای مختلف اجتماعی به حساب میآید .ما در مقابل،
روشی را پیشنهاد میکنیم که بتواند جلوی آن آسیبها و
آفتها را بگیرد و از نواقص آن به دور باشد.
آموزههای اسالمی دانشمند مسلمان را به گونهای تربیت
میکند که بتواند از این کاستیها و کژیها دور و سالم
بماند ،و از این جهت ،اسم این روش و علم برآمده از آن را
«اسالمی» میگذاریم 1».آیتاهلل مصباح(ره) همچنین درباره
اهمیت پرداختن به علم دینی میفرمایند « :بخش دیگر [علوم
انسانی]  ،علومی است که سطح خاصتری دارد و بیشتر با
نخبگان ارتباط پیدا میکند؛ با کسانی که در نهادهای مختلف
دولتی و شبهدولتی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها
فعالیت میکنند.
این افراد از یک سلسله گزارههای علوم انسانی استفاده
میکنند که اگر خدای ناکرده انحرافی در آنها پیدا شود ،ابتدا
زیانش متوجه گروه خاصی میشود؛ ولی نهایت ًا با واسطه به
سایر مردم هم سرایت میکند؛ مثل مسایل اقتصادی ،حقوقی،
سیاسی و . ...اگر اقتصاد ما به معنای واقعی کلمه اقتصاد
اسالمی نباشد و کسانی بر اساس همان تئوریهای اقتصادی
غربی که در دنیا معروف است ،تصمیمگیری کنند ،اختالالتی
در دستگاههای مربوط پیدا خواهد شد و طبع ًا با واسطه،
نقایص آن به عموم مردم هم سرایت میکند.
مثال اگر در بعضی از برنامههای اقتصادی بر اساس اقتصاد
رایج جهان و اقتصاد لیبرال تصمیمگیری شود این احتمال
وجود دارد که بعضی از قوانین ما با مسایل ربوی آلوده شود.
این اشکال ،اول متوجه نخبگانی است که در قوهی مقننه یا
در دولت و وزرات اقتصاد یا وزراتهای مربوط دیگر در
تصمیمگیریها مؤثرند؛ ولی به هر حال فساد آن به همه
جامعه سرایت میکند .این هم بخشی از علوم انسانی است
که مستقیم ًا با همهی مردم سروکار ندارد؛ ولی با واسطهی
نخبگان ،تصمیمگیران ،برنامهسازان و تصمیمسازان به مردم
2
هم میرسد».
آیتاهلل مصباح یزدی (ره) از بزرگترین و نخستین اندیشمند
اسالمی است که سالیان متمادی دغدغه بحث علم و دین را
داشته است .یکی از امتیازات ویژه آیتاهلل مصباح این است
که افزون بر اینکه در علوم مختلف اسالمی صاحبنظرند ،با
عمدهترین رشتههای علوم انسانی نیز آشنایی عمیقی دارند و
 .1محمدتقی مصباحیزدی ،رابطة علم و دین ،ص.33

 .2مصاحبه با آیتاهلل مصباح ،علم دینی و اسالمی سازی علوم انسانی از دیدگاه عالمه
مصباح یزدی ،ماهنامه معارف ،شماره .86

استاد مصباح(ره) را در این حوزه به تفصیل بازبینی و بررسی
کرده است .عالوه بر آن ،چند مقاله نیز عهدهدار تفصیل این
دیدگاه شدهاند.


����������
���������������

 .4محمدتقی مصباحیزدی ،رابطة علم و دین ،ص.75-74

شماره  /19دی  | 1399دیدهبان اندیشه

 .1احمدحسین شریفی ،مبانی علوم انسانی اسالمی ،ص ،46چاپ دوم.1393 ،

 .2ر.ک اسالمی ،محمدتقی ،زندگینامه حضرت آیتاهلل محمدتقی مصباح یزدی،
ص .254-250

 .3احمدحسین شریفی ،مبانی علوم انسانی اسالمی ،ص ،46چاپ دوم.1393 ،



در بسیاری از آنها صاحب تألیف و نظریه هم هستند .تاکنون
آثار فراوانی در دانشهایی همچون علومسیاسی ،اخالق،
حقوق و تعلیم و تربیت ،مدیریت ،اقتصاد ،جامعهشناسی
و روانشناسی از ایشان منتشر شده است .در کنار اینها از
 .2علم و دین از منظر آیتاهّلل مصباح
نزدیک با فضاهای دانشگاهی و مجامع علمی در ایران و
آیتاهلل مصباح(ره) در تحلیل مسأله «علم دینی» همچون بسیاری
غرب و جهان اسالم آشنایی دارند .به تعبیر حجتاالسالم
دیگر از موضوعات ،از تحلیل واژگان به کار رفته در این ترکیب
شریفی ،به صورت مشخص آیتاهلل مصباح(ره) از دهه
و سپس تحلیل اصطالح ترکیبی علم دینی شروع میکند و بدین
پنجاه در زمینه رابطه دین و علوم انسانی به صورت نظری و
ترتیب با شفاف سازی واژگان و اصطالحات ،سعی میکند هم
1
عملی اقد؛ اماتی را انجام داده است.
بسیاری از نقدها به «علم دینی» را پاسخ دهند ،هم بسیاری از
در نیمه دوم دهه پنجاه ،با پذیرش مسئولیت بخش آموزش
دیدگاههای موجود در این رابطه را تحلیل و بررسی نمایند و
مؤسسه در راه حق ،برای نخستین بار تالش کرد برخی از طالب
هم دیدگاه مورد نظر خود را به صورت شفاف و مشخص و
جوان را به کمک یک برنامه آموزشی مدون ،با علوم انسانی و
در چارچوبی تعریف شده عرضه نمایند 3.قضاوتی کلی دربارة
علوم رایج دانشگاهی آشنا سازد .وی سپس در دهة شصت (در
رابطه علم و دین ،قضاوتی خام و غیرعلمی است ،بلکه باید از
سال  )1366مرکزی تخصصی در این زمینه با عنوان «بنیاد فرهنگی
یک سو ،معانی مختلف علم از یکدیگر تفکیک گردد ،و از سوی
باقرالعلوم» تأسیس کرد و فارغالتحصیالن دورههای آموزشی
دیگر ،تعاریف مختلف دین و اجزاء گوناگون آن بهطور مجزا در
نظر گرفته شده ،رابط ة هر یک از گزینههای ممکن با یکدیگر
مؤسسه در راه حق را در گروههای تخصصیتری
سنجیده شود.
مثل روانشناسی ،جامعهشناسی ،اقتصاد ،علوم
ایشان معتقدند اگر علم را به عنوان مجموعه
سیاسی ،علوم تربیتی ،مدیریت ،تاریخ ،کالم
علم مجموعه قضایایی است
مسائلی که محوری واحد آنها را به یکدیگر
و دینشناسی به کار گرفت.
که از موضوع و محمولی تشکیل
مرتبط کرده ،تعریف کنیم ،سؤالی که در
سپس در سال 1374ش با ادغام آن دو
شده ،پاسخی برای اثبات یا نفی
اینجا مطرح میشود آن است که آیا هر
بخش ،یکی از بزرگترین مراکز آموزشی
میطلبند .هرتالشی دراین راه ،تالشی
رشتة علمی ،از آن جهت که مجموعهای
از سنخ آن علم به شمار میرود که به
و پژوهشی را در حوزه علمیه قم با
از سؤالهاست ،علم نامیده میشود ،یا تنها
تناسب علم مربوط نام های مختلفی
نام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
بر آن مینهند.
مجموعة جوابهای صحیح به آن مسائل
خمینی(ره) تأسیس کرد؛ که تاکنون در سه
«علم»اند؟ اگر گزینه نخست را انتخاب کنیم
مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا،
و مجموعهای از مسائل را علم بدانیم ،اسکلت یک
چند هزار فارغ التحصیل در رشتههای مختلف
علم را همین مسألهها ـ از آن جهت که مسألهاند ـ تشکیل
علوم انسانی داشته است .اسالمیسازی علوم انسانی،
میدهند ،بنابراین هر تالشی برای حل یک مسأله ـ خواه این
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و قرار گرفتن اسالم و
ق ـ کوششی عالمانه در راه یافتن پاسخ
تالش موفق باشد یا ناموف 
آموزههای اسالمی در جایگاهی در کشور ما و به تبع در بسیاری
یک سؤال است.
از کشورهای اسالمی ،از اهمیت بیشتری برخوردار شد.
بر اساس این اصطالح ،همه این نظریات علمیاند ،زیرا در علم
رهبران انقالب ،از نخستین روزهای پیروزی انقالب اسالمی
بودن ،کشف واقع شرط نیست ،بلکه هدف علم آن است که
تاکنون همواره این دغدغه را داشتهاند .به همین منظور در
تئوریهایی مطرح و پردازش شود و فرمولهایی به دست آید
نخستین گام ،ستاد انقالب فرهنگی ایجاد شد که بعدها به شورای
که بتوان از آنها در زندگی استفاده کرد؛ اما اگر گزینه دوم را
عالی انقالب فرهنگی تغییر یافت و تقریبا همزمان دفتر همکاری
بپذیریم ،یعنی علم را فقط پاسخ صحیح مسائل را علم بدانیم،
حوزه و دانشگاه با مسئولیت آیتاهلل مصباح یزدی(ره) راهاندازی
در این صورت ،جوابها و راهحلهایی که مطابق با واقع نباشند،
گردید .این مرکز در گام اول ،با حضور یکصد نفر از اساتید
یا بعدها کشف شود که کلیّت نداشته یا غلط بودهاند ،اصال علم
دانشگاه و عدهای از عالمان حوزوی ،تالش شد دیدگاههای رایج
بهحساب نمیآیند ،بلکه به عنوان شبهـعلم ،علمنما ،یا اوهام
غربی در پنج حوزه با توجه به دیدگاههای اسالم ،پاالیش و زمینه
4
طبقهبندیمیشوند.
2
شروع به کار دانشگاهها فراهم شود.
تعریفی که آیتاهلل مصباح(ره) از علم در ترکیب علم دینی
رابطة علم و دین عنوان کتابی است که نظریات و دیدگاههای
استفاده برمیگزینند و بر اساس آن به تحلیل مسأله میپردازند
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به دست آمده باشند .منبع این آموزهها به تناسب مسأله مورد
این است که( « :علم) برحسب تعریف مورد قبول ،مجموعه
ِ
بحث میتواند خود واقعیت ،عقل ،وحی ،یا طبیعت محسوس
قضایایی است که از موضوع و محمولی تشکیل شده ،پاسخی
باشد.
برای اثبات یا نفی میطلبند .هر تالشی در این راه ،تالشی از
دستیابی به تعالیم دین اسالم دربارة موضوعات مختلف نیز به
سنخ آن علم به شمار میرود که به تناسب علم مربوط نام های
تناسب موضوع ممکن است با روش شهودی (علم حضوری)،
مختلفی بر آن مینهند؛ فقاهت (در فقه) ،تفلسف (در فلسفه) ،و
3
عقلی ،نقلی ،یا تجربی میسر گردد ».ایشان در جایی دیگر
پژوهش علمی (در علوم تجربی).
فرمودند « :با توجه به تعاریف علم (کشف حقیقت) و دین
بنابر این تعریف ،اوالً ،تکگزارههایی که حاکی از واقعیات
(برنامه جامع فردی و اجتماعی ،دنیوی و اخروی) ترکیب علم
نفساالمری یا مبیّن روابط ارزشی باشند علم تلقی نمیشوند؛
دینی شکل میگیرد .در تعریف صحیح علم دینی باید شأن ذاتی
ثانی ًا رشتههای علمی که مشتمل بر گزارههای ارزشی و دستوری
دین و هدف اصلی آن حفظ شود که همانا بیان حقایقی است
باشند در دایرة علوم جای میگیرند؛ ثالث ًا روش علم منحصر در
که دسترسی به آنها از راههای متعارف و عمومی فهم امکانپذیر
تجربه حسی نخواهد بود ،بلکه مجموعة شناختهایی که حول
4
نیست».
یک محور باشند مصداقی از علم به حساب میآیند ،خواه با
بنابراین «آنچه خارج از این چارچوب در متون دینی مورد
روش عقلی حاصل شوند ،یا با روشهای نقلی ،شهودی ،یا
1
اشاره قرار گیرد ،اموری جنبی است که نه بیان آنها به کمال دین
تجربی)».
5
میافزاید ،و نه عدم بیان آنها نقصی برای دین بهشمار میآید« ».به
در اینکه منظور از دین چیست ،بیش از «علم» اختالف و تعدد
عبارت دیگر ،بیان ارزش رفتارهای انسان از جهت
دیدگاه وجود دارد .از منظر آیتاهلل مصباح دقیقترین
تأثیرگذاری آنها بر سعادت یا شقاوت انسان
دین ،تعریف آن بر اساس هدف و غایت است.
در حیطة وظایف دین قرار میگیرد ،و نه
به این صورت که دین عبارت است از« :نظامی
همة حیثیات و مسائل مربوط به انسان یا
اعتقادی ،ارزشی و رفتاری که از ناحیة
نظریه علم دینی آیتاهلل مصباح(ره)
6
حتی افعال انسانی».
خداوند برای هدایت و رستگاری بشر
بر این مبنا استوار است که هویت
علم و ساختار و چارچوب اصلی علم
از اینرو بیان واقعیات مربوط به حقایق
بیان شده است ».بنابراین ،دین به دو شرط
این
اگر
دهد.
ی
م
تشکیل
علم
مبانی
ا
ر
فیزیکیوشیمیایی،پدیدههایزمینشناختی
همه امور زندگی انسان ،اعم از فردی و
مبانی اسالمی باشد ،علم نیزاسالمی
و کیهانی ،ساختمان بدن انسان ،بیماری و
اجتماعی ،مادی و معنوی ،دنیوی و اخروی
خواهد بود.
سالمت جسمانی ،آسیبهای روانی و راه
را در بر میگیرد :شرط اول آنکه نقش آنها
درمان آنها ،و هزاران مسئل ة دیگر مانند آنها از
در سعادت ابدی انسان لحاظ شود و شرط دوم
وظایف دین بهشمار نمیروند .لذا حضور دین در
اینکه در چارچوب اختیار و اراده انسان باشند؛ زیرا
همه عرصههای زندگی انسان به معنای آن نیست که همه مسائل
امور غیر اختیاری به خودی خود ،نقشی در سعادت یا شقاوت
2
بشری از لحاظ کیفیت وقوع خارجی در دین آمده است ،بلکه
آدمی ندارند.
به معنای این است که دین ارزشگذاری همه رفتارهای بشری و
بر اساس تعریف پذیرفته شده از دین ،دانسته میشود که دین
بیان رابطه آنها با سعادت یا شقاوت ابدی را عهده دار است .به
اصالتا تعهدی نسبت به تبیین حقائق خارجی و عینی ندارد؛ دین
این صورت که کلیات این امور در دین آمده است و تطبیق این
صرفا موظف است آن دسته از حقائقی که اوالً ،آگاهی از آنها
قواعد کلی بر امور جزئی باید بر اساس روش اجتهادی صورت
شرط سعادت است و ثانی ًا ،هیچ راه دیگری برای فهم و درک
7
بگیرد.
آنها نیست ،برای بشر بیان کند .بر این اساس ،متعهد است حقایق
«به دیگر سخن ،وظیفة اصلی دین این نیست که روابط میان
مربوط به تفاصیل و جزئیات مبدأ و معاد و نبوت و سایر اصول
پدیدهها را تبیین کند ،بلكه رسالت دین بیان رابطة پدیدهها با
اعتقادی را بیان کند .در کتاب رابطه علم و دین آمده آیتاهلل
ت ابدی انسان است.
روح انسان و نقش آنها در تأمین مصلح 
مصباح(ره) تعریف مختار خود را اینگونه توضیح میدهد« :
«دین» نیز در تعریف منتخب ما ،اسالم ناب است که هدف اصلی
آن نشاندادن راه سعادت به انسانهاست .به همین دلیل ،همة
 .3محمدتقی مصباحیزدی ،رابطة علم و دین ،ص.204
تعالیم نظری و عملی که به این هدف معطوف باشد جزء دین
 .4مصاحبه با آیتاهلل مصباح ،علم دینی و اسالمی سازی علوم انسانی از دیدگاه عالمه
است ،و محدود به آموزههایی نیست که از منبع یا روش خاصی
مصباح یزدی ،ماهنامه معارف ،شماره .86
 .1همان ،ص .123-122

 .2احمدحسین شریفی ،مبانی علوم انسانی اسالمی ،ص ،254چاپ دوم.1393 ،

 .5محمدتقی مصباح یزدی« ،سلسله گفت و شنودهایی در مورد مباحث بنیادی علوم
انسانی ،فصلنامه مصباح ،س  ،2ش ( 8زمستان  ،)1372ص 18ـ.19

 .6محمدتقی مصباح یزدی ،نظریه سیاسی اسالم ،ج .62 :1

 .7احمدحسین شریفی ،مبانی علوم انسانی اسالمی ،ص ،256چاپ دوم.1393 ،

وظیفة کشف خواص فیزیكی و شیمیایی مواد و تبیین میزان و
نوع عناصری كه برای تشكیل مواد مختلف الزماند بر عهدة علم
است ،ولی بیان نحوة استفاده از اشیا برای تأمین سعادت واقعی
انسان از عهدة علم خارج است ،و این وظیفة سترگ بر دوش
1
دین نهاده شده است».
 .3نقش دین درنظریه علم دینی آیتاهّلل مصباح
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بر این اساس ،اقتصاد دینی (اسالمی) علمی است که مبانی عقیدتی
و ارزشی دین را در سطوح مختلف این علم مد نظر قرار میدهد
و با آن مطابقت دارد ،یا دستکم با آنها تنافی ندارد .ضرورت
این مطابقت و عدم تنافی یک الزام تعبدی صرف نیست ،بلکه
خود بر اصولی مبتنی است که در جای خود با برهان عقلی به
اثبات رسیده است ،و به همین دلیل مورد قبول و تأکید ماست.



 .1محمدتقی مصباح یزدی ،نظریة سیاسی اسالم؛ ج  ،1ص .60-59

 .2محمدتقی مصباح یزدی ،مدیریت اسالمی ،مجله معرفت شماره .17

 .3احمدحسین شریفی ،مبانی علوم انسانی اسالمی ،ص ،259چاپ دوم.1393 ،
 .4محمدتقی مصباح یزدی ،پیشنیازهای مدیریت اسالمی ،ص .286
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نظریه علم دینی آیتاهلل مصباح(ره) بر این مبنا استوار است که
هویت علم و ساختار و چارچوب اصلی علم را مبانی علم تشکیل
میدهد .اگر این مبانی اسالمی باشد ،علم نیز اسالمی خواهد بود.
علم اسالمی مبتنی بر مبانی هستیشناسی ،معرفتشناسی ،االهیاتی
و دین شناسی ،انسانشناسی و ارزششناسی باید ایجاد شود .البته
ایشان مسائل و مقاصد نیز دخیل میدانند ؛ اما نقشآفرینی مبانی
در علوم را پررنگ میدانند .علم انسانی اسالمی علمی است که
مبانی آن نیز اسالمی باشد ؛ اما اینکه فقط با اسالمی بودن مبانی
انتظار داشته باشیم ،علم اسالمی باشد صحیح نیست.
در مقالهای تحت عنوان «مدیریت اسالمی» که اوائل دهه هفتاد
مطرح بود ،در شماره  17مجله معرفت «:دین با ارائه مبانی
تصدیقی و اصول موضوعه خاص که متناسب با جهانبینی االهی
است ،دین از این طریق در نظریههای علوم أثر میگذارد .مثال
دانشمندی که معقتد به خدا و تدبیر حکیمانه اوست و اعتقاد به
جهان غیب و ماوراء طبیعت و روح مجرد و حیات ابدی دارد،
نظریههای ماتریالیستی را نمیپذیرد و بدیل آن نظریههای موافق
2
با جهانبینی االهی و انسانشناسی دینی را برمیگزیند».
یکی از نقاط قوت موجود در نظریة علم دینی اسـتاد مصـباح(ره)
کـه جـان کـالم نظریة ایشان بوده و کاربرد نظریة علم دینی را در
علوم انسانی معنـادار سـاخته اسـت ،توجه به ساحتهای گوناگون
علم و ارتباط آن بـا دیـن اسـت .از نظـر ایشـان ،علـوم انسانی
دارای دو مقام توصیف ( )Descriptiveو توصیه ()Normative
است .منظور از مقام توصـیف ،سـاحتی از علم است که تنها
به توصیف یک پدیده و چگونگی پدید آمدن آن و عوامل
تأثیرگـذار در پیدایش و تحول آن میپردازند .این مقام اشـارهای
بـه مسـائل ارزشـی نـدارد و بـه خودی خود توصیهای در زمینة
انجام یا ترک کاری نخواهـد داشـت.
آقای مصباح(ره) معتقد است دین علی االصول در ابعاد توصیفی
علوم انسانی دخالتی نمیکند ،؛ اما همین که این علوم پا به عرصه
توصیه و بیان دستورالعمل و هنجار میگذارند ،ممکن است با
هنجارها و ارزشهای دینی تصادم پیدا کنند .دین در این عرصه
میتواند یاور علم باشد .البته با استفاده از مجموع سخنان ایشان
به دست میآید که منظور ایشان این نیست که دین به هیچ وجه

در بعد توصیفی علوم نقشی ندارد بلکه منظور ایشان آن است که
نباید از متون دینی و رسالت دین انتظار داشت که مستقیم ًا قواعد
3
و قوانین ناظر به توصیف پدیدهها را در اختیار ما قرار بدهد.
بنابراین طبق نظر آیتاهلل مصباح(ره)  «:در علوم انسانی تا جایی
که سخن از تشریح ماهیت یک پدیدة انسانی یا اجتماعی و تبیین
رابطة آن با دیگر پدیدههاست ،با علم محض سروکار داریم .این
علوم که صرف ًا به توصیف واقعیات انسانی و اجتماعی میپردازند
میان دینداران و بیدینان ،مسلمانان و غیرمسلمانان مشترکاند.
ولی به محض آن که پا را از توصیف فراتر گذاشته ،به قلمرو
ارزشگذاری ،هنجاریابی ،و توصیة دستورالعملهای اقتصادی،
حقوقی ،تربیتی ،و مانند آنها وارد شویم ،به مرزهای مشترک با
دین پا گذاشتهایم .به عنوان نمونه ،در مباحث اقتصادی ،مطالعه
و تبیین مكانیسمهای علمی حاكم بر بازار جزئی از علم اقتصاد
است که دینی و غیردینی ندارد .ولی هنگامی که بحث از كمیت
و كیفیت تولید ،نوع كاال ،هدف از تولید ،قیمتگذاری ،رقابت،
فروش ،و مانند آنها به میان میآید ،ارزشهایی در تعیین این
مسائل دخالت دارند که با هدف دین تداخل پیدا میکنند .از
اینرو ،اعتقادات ،اخالقیات ،و احکام عملی دین میتوانند اصول
موضوعه ،پاسخها ،و دستورالعملهای اقتصادی را تحت تأثیر
4
قرار دهند».
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در مقابل ،نظریاتی علمی که یا بر مبانی ضددینی مانند ماتریالیسم،
انکار مجردات ،و انکار روح مستقل از بدن مبتنیاند ،یا روشها
و رفتارهایی را پیشنهاد میکنند که با باورها یا ارزشهای دینی
ناسازگار یا در تضادند ،مصادیق علم غیردینی یا ضددینی به شمار
میآیند.
«علومی که در مبانی ،ارزشها یا روشهایشان با یکی از مؤلفههای
دین (باورها ،ارزشها ،و احکام) دارای مرز مشترک باشند،
میتوانند دینی یا غیردینی باشند .اینگونه علوم ،درصورتی دینی
خواهند بود که در آنها نظریاتی را مبنا قرار دهیم که مورد تأیید
دین باشند ،یا دستکم دین آنها را نفی نکند؛ خواه این نظریات را
دیگران مطرح کردهباشند ،یا خود بر اساس مبانی دینی نظریهای
را ابداع کرده ،به عنوان احتمال مطرحکنیم و با دالیل منطقی و
روش معتبر آن را اثبات و نظریات رقیب را نقد نماییم .بنابراین،
چنین نیست كه با داشتن منابع وحیانی اسالم ،از همة علوم بینیاز
باشیم ،چرا که حتی در مسائل عملی و ارزشی نیز دستکم برای
شناخت موضوعات ،به علوم مختلفی نیاز داریم .ازسوی دیگر،
چنان نیست كه با شناختن و فراگرفتن علوم ،از دین بینیاز شویم،
چرا كه شناخت موضوعات بدون تعیین حكم عملی آنها از سوی
1
دین ،تضمینی برای راه یافتن به سعادت حقیقی ندارد».
در ترکیب وصفیِ علم دینی« ،دینی» صفتی برای علم است .آیا
این وصف توضیحی است یا احترازی؟ اگر قید «دینی» توضیحی
باشد ،به این معناست که هر علمی دینی است ،ولی تلقی عمومی
از این ترکیب آن است که این قید احترازی است و حاکی از آن
است که علم ،در یک حالت و بر اساس یک سلسله مالکها
دینی است و در حالتی دیگر ،غیردینی ،الزمة نقش احترازی برای
وصف «دینى» در ترکیب علم دینی این است که در سایه این
نسبت ،وصفی برای علم حاصل شده است که اگر این قید را
نمیآوردیم ،آن وصف را نمیداشت».
بنابراین اساس ًا اسالمیکردن علومی که موضوعات ،مسائل و
اهداف آنها هیچ تصادم و ارتباطی با دین ندارد ،معنا محصلی
ندارد .علوم دینی به علم علومی گفته میشود که اوالً مبانی،
ارزشها ،موضوعات ،مسائل ،روش یا اهدافشان با یکی از
مؤلفههای سه گانه اصلی دین یعنی باورها ،ارزشها و احکام
دارای مرز مشترک باشند و ثانی ًا در آنها نظریاتی را مبنا قرار بدهیم
2
که مورد تأیید دین باشند ،یا دست کم دین آنها را نفی نکند.
بر همین اساس زمانی که به قلمرو ارزشگذاری ،هنجاریابی و
توصیههای اجتماعی ،روانشناختی ،اقتصادی ،مدیریتی ،تربیتی،
حقوقی و امثال آنها وارد میشویم به مرزهای مشترک با دین
پا گذاشتهایم و اینجا جایی است که با علوم انسانی غربی یا غیر
اسالمی متفاوت میشود.
 .1محمدتقی مصباح یزدی« ،سلسله گفت و شنودهایی در مورد مباحث بنیادی علوم
انسانی» ،فصلنامه مصباح ،س  ،2ش ( 8زمستان  ،)1372ص 19ـ.20
 .2احمدحسین شریفی ،مبانی علوم انسانی اسالمی ،ص ،208-207چاپ دوم.1393 ،

استاد مصباح(ره) معیار دینیبودن علم را اوال در امکان توصیف
ارزشی علم شمرده ،ثانی ًا همراهی و همسویی علم با دین را مالک
دینی خواندن علم میداند .در این تصویر ،علم ماهیتی سه وجهی
مییابد؛ علم البهشرط و بی طرفی که فاقد ارزشگذاری دینی
است ،علم موافق و مالئم دین که «علم دینی» نامیده میشود و
علم مخالف دین که همان علم سکوالر است .در تصویر استاد از
علم ،پس از استعدادسنجی علم ،همسویی منابع ،مبانی ،روش ،
مسائل ،اهداف و نتایج علم با دین ،معیار دینی شدن علم دانسته
شده است .به نظر میرسد در این مرحله تمام معیارهای ذکر
شده به یک میزان موضوعیت دارند و هیچ یک ترجیحی نخواهد
3
داشت.
علم کشف واقع است و
مخلص کالم از دیدگاه آیتاهلل مصباحْ ،
دین الهی حق منحصرا ً دین اسالم است که راه سعادت و شقاوت
انسان ها را در حوزه باورها و ارزش ها مشخص میکند .بنابراین،
عل ِم دینی علمی است که در حوزه های مرتبط با سعادت و
شقاوت انسان و باورها و ارزشها از منابع صحیح دینی و با
استفاده از روششناسی صحیح (روش فقاهتی) بدان رسیده
باشیم و نتیجه نیز یقینی باشد .در متون دینی ،مسائل مختلفی
مطرح شده است که ناظر به علوم طبیعی ،پزشکی و  ...است.
ازآنجاکه شأن دین هدایتگری به سمت سعادت است ،علم
دینی باید همسو با این شأن تعریف شود .بنابراین ،هر گزارهای
که با روشهای معتبر اثبات شود علم دینی نخواهد بود ،زیرا
دین وظیفهای در قبال کشف روابط ع ّلی میان پدیدهها ندارد.
آنچه برای دین ضرورت دارد شناخت و بیان تأثیر پدیدهها در
سعادت و شقاوت انسان است .این امر در بسیاری موارد با عمل
اختیاری انسان در ارتباط است .در میان علوم ،موضوع علوم
انسانی بررسی کنشهای ارادی و آگاهانه انسانی ،و احکام و
آثار و پیامدهای آن است ،مانند علم اخالق یا حقوق .بنابراین و
با توجه به جایگاه بی بدیل علوم انسانی در ساخت تفکر بشری
و سبک زندگی انسانها ،از دیدگاه استاد ،اسالمیکردن علوم در
4
گستره علوم انسانی اسالمی محقق میشود.
آیتاهلل مصباح میفرماید «:ما میگوییم یك اختالف مبنایی در
متدلوژی علوم انسانی داریم .و آن اختالف این است كه اگر
مطلبی را براساس تعبد بر وحی ،مستند و اثبات كردیم ،این
هم علم است؛ علم به معنای اعتقاد یقینی كاشف از واقع .علم
اسالمی دایره ادلهاش وسیعتر و متدلوژی آن گستردهتر است.
باید توجه داشته باشیم اگر از عرف جهانی اصطالح علم خارج
شدیم و پوزیتویستها دیگر این را علم ندانستند ،این گناه و ذنب
 .3جعفر سالمی ،مصطفی جعفرطیاری ،چیستی علم سکوالر و علم دینی و معیارهای
آن در دیدگاه استاد مصباح و آیتاهلل جوادی آملی ،پژوهشنامه امامیه ،سال پنجم ،شماره
نهم ،بهار و تابستان ،1398ص .45-27

 .4عسکری سلیمانی امیری و آسیه گنج خانی ،بررسی چیستی علوم انسانی اسالمی از
دیدگاه آیتاهلل مصباح یزدی ،آیین حکمت سال نهم پاییز  1396شماره .33

الیغفری نیست دست کم ارزش داخلی دارد و ارزشش بیشتر از
مباحثی است كه از راه حس اثبات میشود .اگر ما بتوانیم سیطره
فرهنگیمان را در این بخش گسترش بدهیم و هویت علمی
1
خودمان را بیشتر اثبات كنیم ،دنیا هم خواهد پذیرفت».
 .4تفاوت بومیسازی علوم با اسالمیسازی
منظور از بومیسازی و اسالمی كردن علوم ،صرف تعویض
اصطالحات نیست ،بلكه تغییر جهانبینیها و استفاده از منبع
وحی در تولید علم است .گزارههایی كه به نام علوم انسانی
شناخته میشود و در اطرافش كتابها نوشته شده ،خاستگاهش
مغرب زمین است و خواه ناخواه تأثیر فرهنگ و ادبیات غرب
در آنها تعبیه شده است .اصطالحاتش با همان اصطالحاتی كه
موافق فرهنگ غربی است شكل گرفته است و سردمداران و
صاحبان نظریههای معروف آن ،عمدت ًا اهل مغرب زمین هستند.
كتابهای دانشگاهی ما نیز با اندكی تغییر ،ترجمهای است از
كتابهایی كه در اروپا و آمریكا نوشته شده است .یك یا چند
مثال اروپایی را برداشتهاند ،مثال ایرانی گذاشتهاند و به اصطالح
بومیسازی شده است .به نظر ما ،تا آنجا كه مربوط به اصطالحات
و ادبیات باشد ،مشكلی ایجاد نمیشود؛ ولی بحثهای دیگری
هست كه برمیگردد به بینشها و جهانبینیها ،به یك نظریات
زیربنایی كه در مبانی عمدت ًا با فرهنگ غرب سازگاری دارد
و بر آن اساس پایهریزی شده است .مسأله اینجاست كه یك
2
اصطالحی بار فرهنگی دارد.
 .5موانع تحقق فرایند بومیسازی درعلوم انسانی

الف) نقد علوم انسانی رایج

یکی از اولین گامها برای اسالمیسازی علوم ،تبیین و نقد علوم
رایج ،تشخیص سره از ناسره درمیان نظریات مطرح ،و اثبات
نظریاتی استوار بر اساس مبانی صحیح است .نقدها همه در یک
سطح نیستند ،بلکه برخی روبنایی و برخی زیربناییاند .برای
تولید علم دینی و اثبات نظریات صحیح ،از هیچیک از دو نوع
نقد مذکور بینیاز نیستیم.
سادهترین و روبناییترین شکل برخورد با علوم موجود آن
است که نتایج تحقیقات آنها با همان متد تجربی خودشان ،و
براساس اصول موضوعهای که در آنها پذیرش عام یافتهاند ،مورد
بررسی نقادانه قرار گیرند تا روشن شود آیا به اصول و روشهای
خود پایبند بودهاند یا خیر .این اولین گام برای خروج از تقلید
کورکورانه بوده ،روندی جاری در همة علوم است که محققان
در هر زمینه سعی میکنند تا نقاط ضعف تحقیقات ،نظریات ،و
مکاتب حوزة تخصصی خود را بیابند و با اصالح آنها ،علم را
گامی به پیش برانند.
رویکرد حقیقتجویانه به علوم ایجاب میکند که در مرحله اول،
حوزه معرفتشناسی تقویت شود .به این منظور ،باید راههای
صحیح کشف واقعیت ـ که چه بسا اعتبار برخی از آنها خیلی
 .3مصباح یزدی ،محمد تقی ،بازخوانی سخنان آیتاهلل مصباح یزدی در مورد پاالیش
علوم انسانی ،خبرگزاری فارس ،حوزه آئین و اندیشه ،شماره .8906060694
 .4خالصهای از ص  237تا  253کتاب رابطه علم و دین.
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 .2مصباح یزدی،محمد تقی ،بازخوانی سخنان آیتاهلل مصباح یزدی در مورد پاالیش
علوم انسانی ،خبرگزاری فارس ،حوزه آئین و اندیشه ،شماره ..8906060694

طبق نظر ایشان دو گام اساسی برای اسالمیسازی علوم انسانی
4
وجود دارد:



 .1مصاحبه با آیتاهلل مصباح ،علم دینی و اسالمی سازی علوم انسانی از دیدگاه عالمه
مصباح یزدی ،ماهنامه معارف ،شماره .86

 .6راهکارهای اساسی اسالمیسازی علوم انسانی از
منظرآیتاهّلل مصباح(ره)
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مشكل جدی ما تا به حال ،خودباختگی بود .فكر میكردیم نهایت
علومی كه ما به دانشگاه میتوانیم بیاموزیم ،ترجمه مطالبی است
كه دانشمندان غربی در اختیار ما قرار دادهاند .جوانان ما را اینطور
تربیت کرده بودند كه خودتان در این زمینهها چیزی ندارید .اگر
چیزی یاد بگیرید ،همینهاست كه ما به شما میدهیم .همانطور
كه در زمینه صنعت و تكنولوژی القا شده بود .این روزها آنچه
برای ما مهم است این است که با توجه به این كه در یك شرایط
اجتماعی و سیاسی بسیار استثنایی در طول تاریخ قرار گرفتهایم،
روح خودباوری و اعتماد به نفس كه در جوانان بیدار شده را
تقویت کنیم تا در حركتی كه آغاز شده ،قدمهای بلندی بردارند.
امروز این امكانات فراهم شده كه بتوان در یك فضایی احساس
استقالل فكری كرد .جرئت نقد افكار دیگران را پیدا كرد ،البته
نقد بعد از فهم صحیح .آن وقتی واقع ًا نقد ما پذیرفته و قابل قبول
است كه حرف طرف مقابل را درست درك كرده باشیم ،نه اینكه

یك تصور اجمالی داشته باشیم.
هنر بزرگ شهید مطهری این بود كه وقتی میخواست افكار
دیگران را نقد كند ،نظریههای آنها را بهتر از خودشان تبیین
میكرد .بارها از ماركسیستها شنیده شد كه ایشان نظریههای
ماركسیستی را از خود ما بهتر تبیین میكند و آن وقت به حق هم
نقد میكرد 3.این كه میبینید در بسیاری از زمینههای علوم انسانی
عقب هستیم ،به خاطر این است كه در این زمینهها برنامهریزی
نشده است .علوم طبیعی و تجربی چون نتایج دنیوی داشته،
انگیزه زیاد بوده است .كار بنیادی در این جاها چون منافع مادی
زیادی ندارد ،باید با انگیزههای الهی انجام گیرد.
البته این کار ،کار یک نفر یا دو نفر نیست ،به یک مجموعه انسانی
مناسب نیاز دارد .به مجموعهای از انسانهایی نیاز است که دو
خصلت داشته باشند :اوالً باورشان باشد که اینها باید تغییر کند.
ثانی ًا ه ّمت این کار را نیز داشته باشند .متأسفانه نه آن باور وجود
دارد و نه آن ه ّمت.
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بیش از ادراکات حسی باشدـ شناسایی ،اثبات ،و ارزشیابی شوند.
تنها پس از معرفتشناسی است که نوبت به حوزه متافیزیک و
هستیشناسی میرسد که اصولی عقلی ـ مانند اصل علیت و
مسائل مربوط به آن ـ را بررسی و اثبات میکند که مورد نیاز
علوماند و در فلسفه اثبات میشوند.
برای تولید علوم بر اساس مبانی استوار و متین عقلی به چنین
طرح جامع و گستردهای نیاز است ،و پذیرفتن چنین طرحی
با آموزههای اسالمی کام ً
ال موافق است .در آموزههای اسالمی
اثبات میشود که راههای کسب معرفت منحصر به حس و تجربه
نیست ،بلکه از همه راههایی که انسانها در اختیار دارند میتوان به
معرفت دست یافت؛ راههایی مانند عقل ،شهود عرفانی انسانهای
برجستهتر ،و معارف وحیانی که انسانهای ممتازی به نام انبیا
میتوانند مستقیم ًا از خدای متعال تلقی کنند .همچنین در جای
خودش اثبات میکنیم که اعتبار راههای غیرحسی نهتنها کمتر از
روش حسی و تجربی نیست ،بلکه اعتبار ادراکات بسیاری از آنها
از ادراکات حسی ـکه منشأ علوم تجربیاندـ بیشتر میباشد.

ب) تبیین و اثبات مبانی علوم
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گام بعدی در تولید علم دینی یا اسالمیسازی علوم آن است که
اصول موضوعة آنها را بر اساسی استوار بنا کنیم .اصول موضوعة
مشترک میان همة علوم را میتوان به چند دسته کلی تقسیم نمود:
مبانی معرفتشناختی ،مبانی هستیشناختی ،مبانی انسانشناختی،
و مبانی دینشناختی .البته این تقسیم حصر عقلی نیست و
میتوان به تناسب موضوعات و اهداف مختلف ،مبانی دیگری
نیز به این فهرست افزود .بنابراین ،اولین گام برای تولید علم دینی،
و اسالمیکردن علوم ،این است که مبانی علوم را با دالیل متقن
اثبات کنیم .ادعای ما این است که میتوانیم با دالیل عقلی یقینی،
منظومهای از علوم و معارف را ارائه بدهیم که منطقیترین بحثها
در آن مطرح شده و به اثبات رسیده باشند ،و با مبانی فکر اسالمی
همخوانی داشته باشند .از اینرو میتوان آن را علم اسالمی یا علم

دینی نامید ،زیرا این حقایق همان چیزی است که اسالم ـ و به
فرمایش مقام معظم رهبری« ،قرآن»ـ میگوید .این منظومة فکری
از اساسیترین نقطه در فکر بشر که معرفتشناسی است ،شروع
شده ،به دنبال آن هستیشناسی ،انسانشناسی ،و دیگر علوم و
معارف میآیند .تا معرفتشناسی صحیحی نداشته باشیم ،نوبت
به حل مسائل هستیشناختی نمیرسد ،و بدون داشتن فهمی
صحیح از مسائل کلی هستی (فلسفه) ،شناخت درستی از پدیدهها
ـ اعم از پدیدههای طبیعی و انسانی ـ نخواهیم داشت ،و بدون
شناخت کامل پدیدهها ،درک روابط ع ّلی و معلولی (و دیگر انواع
رابطه) میان آنها میسر نمیشود.
در علوم انسانی هم وضع به همین منوال است .در آنجا هم منطق ًا
باید از نقطهای شروع کرد که ریشهایترین مسائل حل شوند ،و
بر اساس آنها باید با طی مراحل منطقی ،گامبهگام پیش رفت تا به
شناخت حقیقت انسان رسید .علم دینی درصورتی معنایی معقول
خواهد داشت که دین حاکی از حقایقی باشد که از سوی خداوند
علیم و حکیم نازل شده است .ایمان به حقایقی چون خداوند،
وحی ،و حیات اخروی ،رابطة میان زندگی دنیا و آخرت را چون
پیوستاری ترسیم میکند كه اعمال اختیاری انسان در این جهان
نقشی اساسی را در تكامل و یا انحطاط نهایی او ایفا میکنند،
رفتارهای او میتوانند در سعادت یا شقاوت ابدیش تأثیرگذار
باشند ،و دین برای هدایت بشر به قدمگذاشتن در راهی است که
به سعادت منتهی میشود.
در اینصورت است که همة افعال انسان رنگ ارزشی به خود
میگیرد ،و دین حق دارد دربارة آنها قضاوت كند .كوتاه سخن
آنكه دین ورای نتایج دنیوی رفتارها ،به حیثیتی از رفتارها
نظر دارد كه موجب سعادت یا شقاوت میشود« .برای فهم
و کشف نظر دین ،باید در انتخاب منابع و چگونگی فهم
آنها دقت و وسواس بسیار بهخرج داد ،بهگونهای که اگر
قرار است ،حتی به عنوان یك احتمال ،به روایتی استناد
شود ،باید روایتی معتبر و از نظر فقهی قابل استناد باشد.
بیدقتی و سهلانگاری در سند یا داللت آنچه به دین نسبت
داده میشود میتواند موجب سوء تفاهمهایی بزرگ شده،
1
انحرافهایی در اندیشه و عمل را بهبار آورد».

 .1دفتر همكاری حوزه و دانشگاه ،مجموعه مقاالت حقوق ،مقاله  ،9ص .9

فصل ششم

تعددقرائاتوپلورالیسم
نویسنده :حامد اسماعیلیمهر

طلبه سطح چهارو دانشجوی دکتری رشته فلسفه اسالمی
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«ازجملهمباحثیمعرفتیکهدرسالهایپسازدومخردادبهصورت
جدیحتیدرنشریاتغیرعلمیوروزنامههایژورنالیستسیاسی
مطرح میشد ،بحث پولورالیسم دینی یا قرائتهای مختلف از دین
بود .برخی حقیقت واحد را نفی میکردند و برخی از قرائتهای
متعدد از حقیقت واحد سخن میگفتند و عدهای به همزیستی ادیان
و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر میپرداختند .عدهای به «تعدد آرا
و فتاوای علما» استناد میجستند و همگی آیتاهلل مصباح را مخالف
دیدگاههای خود میپنداشتند و برای اثبات ادعای خود به تیتر برخی
از روزنامهها که از میان سخنان علمی و مفصل ایشان انتخاب میشد،
1
استنادمیجستند».
برای نمونه میتوان به این سخن عمادالدین باقی اشاره کرد«:
مصباح یزدی تنها یک قرائت را از دین میپذیرد و قرائتهای
دیگر را ناسخ قالب عمومی میداند؛ پس برای دفاع از قرائت
خویش مجبور است که با قرائتهای دیگر مبارزه کند.سخنان
ایشان قرائت خاصی از دین را در معرض همگان وامیگذارد و با
توجه به قرائت غالب بین علما که مصباح یزدی میخواهد با این
آرا مبارزه کند و همین که وی میکوشد رأی خود را بر دیگر آرا
2
چیره سازد ،سبب خودکشی وی میشود»
«بحثی که از دکتر سروش(با کتاب صراطهای مستقیم و قبض و
بسط تئوریک شریعت) تا آقای مجتهد شبستری گرفته تا حتی
رئیس جمهور وقت(آقای خاتمی) به آن پرداختند و رسانهها
هم بیش از پیش به آن دامن میزدند .رئیس جمهور وقت حتی
3
اختالف علما را محصول قرائتهای مختلف از دین دانست».
دکتر عبدالکریم سروش یکی از شخصیتهایی است که به
ترویج نظریه پلورالیسم دینی در ایران پرداخت ،با این وجود
بارها از پذیرش دعوت آیتاهلل مصباح برای مناظره ،سرباز زد
و حتی از پذیرش دعوت شخصیتهای دیگر نیز اجتناب کرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ،بیان کرد« :تا کنون
گروههای دانشجویی ۱۷ ،بار از آقای کدیور ۱۲ ،بار از آقای
محمد مجتهد شبستری و  ۲۱بار از آقای سروش برای مناظره
با شخصیتهای علمی دعوت کردهاند که این آقایان هر بار به
4
بهانهای امتناع ورزیدهاند».
بحث تعدد قرائتها یک بحث علمی است که بیشتر باید در
مباحث معرفتشناختی از آن بحث کرد و به آن پرداخت ،؛ اما به
دالیل مختلف در آن زمان نُقل مباحث ژورنالیسم اندیشه بود و
از استاد دانشگاه تا راننده تاکسی هم از آن دم میزدند .البته بحث
تعدد قرائتها با وجود اینکه با پلورالیسم مبانی مشترکی دارد و
 .1گفتمان مصباح ص.۵۰۱

 .2عمادالدین باقی ،روزنامهی آریا ۱۹ ،بهمن -۱۳۷۸نقل گفتمان مصباح ص.۵۰۶
 .3روزنامهی همشهری ۲۳ ،تیر -۱۳۷۸نقل گفتمان مصباح ص.۵۰۹-۵۰۸
 .4روزنامه رسالت ۲۱ ،دی -۱۳۷۹نقل از گفتمان مصباح ص .۵۳۵-۵۳۳

حرفها هم تا حدودی به هم شبیهاند؛ اما دو نظریهاند و تعدد
قرائتها ،در زمینه فهمها و معرفتهای مختلف از دین واحد
مطرح است و پلورالیسم در زمینة اختالفهای ادیان گوناگون؛
قصد ما این است که از مبانی مشترک این دو نظریه بحث کنیم
و تا حدودی به ابعاد مشترک آن دو نظر داریم؛ شاید هم بتوان
یک وجه جامعی و یک تعریف واحدی از پلورالیسم ارائه داد
که نظریه تعدد قرائتها را هم در بگیرد .آن مفهوم جامعی که
میتوان در نظر گرفت این است که پلورالیسیم اساس ًا به معنای
پذیرش کثرت است؛ پلورالیسم سیاسی یعنی به رسمیت شناختن
احزاب گوناگون و پرهیز از تکحزبی و پلورالیسم فرهنگی یعنی
پذیرفتن فرهنگهای گوناگون .بر این اساس میتوان در یک
مفهوم مشترک گفت پلورالیسم دینی یعنی پذیرش کثرت در
حیطه دین و به رسمیت شناختن همه ادیان یا فهمهای متعدد از
یک دین؛ به تعبیری دیگر ،پلورالیسم یعنی پذیرش کثرت؛ اگر
این کثرت در حیطه یک دین خاص و فهمهای متعدد از دین
خاص باشد ،عموم ًا از آن به «تعدد قرائتها» تعبیر میکنند .؛ اما
پلورالیسم به پذیرش فهمهای کثیر و متعدد از دین خاص یعنی
همان تعدد قرائتها منحصر نیست بلکه «به رسمیت شناختن
ادیان گوناگون و حق دانستن همه ادیان» را هم شامل میشود.
بنابراین پلورالیسم دینی و پذیرش کثرت در دین ،دو قسم است:
 .۱پذیرش کثرت در یک دین خاص :یعنی اینکه فهمهای متعدد
از یک دین خاص همه معتبرند که عموم ًا از آن به نظریه «تعدد
قرائتها» یاد میشود.
 .۲پذیرش و به رسمیتشناختن ادیان گوناگون :که عموم ًا از
آن به «پلورالیسم» تعبیر میشود که بر طبق آن معنای مشترک
میتوانیم آن را پلورالیسم به معنای خاص بنامیم.
 در زمینه قسم دوم ما با سه سؤال عمده مواجه هستیم :آیا دینحق واحد است یا متعدد؟ اگر دین حق واحد است ،وضعیت
نجات و رستگاری پیروان بقیه ادیان چیست؟ آیا معنای انحصار
حقانیت به دین واحد ،این است که پیروان دیگر ادیان اهل نجات
نیستند؟ و سؤال آخر اینکه نحوة رفتار و تعامل با پیروان دیگر ادیان
چگونه باید باشد؟ بر اساس این پلورالیسم سه قسم خواهد بود:
 )۱پلورالیسم در حقانیت :یعنی اعتقاد به اعتبار و حقانیت ادیان
گوناگون(هرچند متعارض و متضاد باشند)
 )۲پلورالیسم در نجات :اعتقاد به نجاتیافتگی و رستگاری
پیروان ادیان گوناگون؛
 )۳پلورالیسم رفتاری :اعتقاد به لزوم رفتار مسالمتآمیز با پیروان
ادیان گوناگون؛
ما ابتدا از پیشینه و زمینه پلورالیسم دینی در غرب و ایران بحث
میکنیم ،بعد به لوازم ناپذیرفتنی این دو نظریه میپردازیم و سپس
به رابطه تعدد قرائات با اختالف فتاوا اشاره میکنیم و در انتها از
اقسام پلورالیسم به معنای خاص بحث میکنیم.

 .2پیشینه پلورالیسم دینی و تعدد قرائتها
زادگاه و بستر طرح مسأله تعدد قرائات مغرب زمین است.
ناسازگاری مفاد کتاب مقدس با اکتشافات علمی و اختالفات
مذهبی و جنگهای خونین پروتستانها با کاتولیکها از
زمینههای پلورالیسم است .مصلحان جامعه برای از میان برداشتن
درگیریهای مذهبی ،به تئوریسازی روی آوردند و پلورالیسم
دینی و پذیرفتن قرائتهای متعدد را مطرح کردند و گفتند همه
دینها درست است و بر این اساس نه کاتولیکها بر خطا هستند
و نه پروتستانها بدعتگذارند و نه ادیان دیگر باطلند؛ زیرا متون
مقدس بیش از یک معنا دارند و این معانی نیز در عرض یکدیگر
هستند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.
یعنی دو عامل در پلورالیسم و تعدد قرائتها تأثیرگذار بود یکی
عامل فکری(یعنی به هدف سازگار کردن مفاد کتاب مقدس با
دادههای علوم تجربی) و دیگری عامل سیاسی-اجتماعی(به هدف
خاتمه دادن به جنگهای مذهبی) که البته هیچ یک از دو زمینه در
ایران وجود ندارد .سؤال این است که وقتی در ایران هیچ یک از این
دو زمینه نبود ،پس عامل طرح پلورالیسم و تعدد قرائتها در ایران
چه بود؟ چه چیزی باعث شد که این مسأله در ایران طرح شود؟
از دیدگاه آیتاهلل مصباح ظن قوی درباره طرح پلورالیسم در ایران،
انگیزه سیاسی است .استعمارگران و کسانی که در پی جهانیسازی
فرهنگ غربی هستند به ایادی خود در کشورهای مختلف سفارش
کردهاند تا زمینه فرهنگی این امر را فراهم آورند یکی از آن زمینهها
این است که مردم را برای پذیرفتن افکار و آرای متضاد آماده کند؛
زیرا تا زمانی که دیگران ،مث ً
ال مسلمانان بر حقانیت عقیده خود اصرار
داشتهباشندزمینه جهانیشدنفرهنگآمریکاییفراهمنخواهد شد.
البته از نظر ایشان در برخی از موارد ضعف نفس و غربزگی باعث
شده تا برخی به تعدد قرائتها روی آورند ،و برخی دیگر نیز انگیزه
خیرخواهانه دارند پو میخواهند مردم به ویژه جوانان را به دین
جذب کنند .آنان به این منظور به طرح تعدد قرائات متون میپردازند
1
تا متون دینی با نظریات رایج علمی منافاتی پیدا نکند.
 .3لوازم و تبعات پلورالیسم و تعدد قرائتها

دین برای هدایت بشر است و میخواهد هدف و سعادت و
راه رسیدن به سعادت را به بشر بنمایاند و اگر فهمهای مختلف
و قرائتهای گوناگون از دین معتبر باشد ،هدایتگری دین،
معنا نخواهد داشت .و معنا ندارد که فهمهای متعارض منجر
به سعادت شوند .مانند آن است که خدا به جای فرستادن کتاب
هدایت و مراقبت و صیانت از تحریف آن ،صفحاتی خالی را در
اختیار بندگان قرار دهد و از ایشان بخواهد هر یک ،به دلخواه
خویش ،راه هدایت را در آن بنگارد.
ب) لغو بودن بعثت انبیاء

اگر همة فهمها و قرائتها معتبر باشند ،فرستادن پیامبران
و کتابهای آسمانی ،کاری لغو و بیهوده خواهند بود؛ چراکه
فرستادن انبیاء و تالش های طاقت فرسای ایشان برای ابالغ پیام
الهی لغو خواهد بود .و بر اساس معتبربودن همه فهمها و عدم
امکان تحقق فهم واحد ،هیچگاه پیامبران نمیتوانند پیام الهی را به
بشر انتقال دهند و مقصود انبیاء به هیچ وجه حاصل نخواهد شد.
آیتاهلل مصباح در اینباره میفرمایند« :اگر ما قایل به قرائتهای
متعدد از دین باشیم ،نتیجه آن خواهد شد كه بودن و نبودن دین
تفاوتی نخواهد داشت .دینی كه معانی متضادی را برتابد و قابل
تفسیرهای گوناگون باشد و هركسی بتواند خواسته خود را بر آن
2
تحمیل كند ،بود و نبودش مساوی است».
ج) بیمعنابودن مقررات دینی

د) بیمعناشدن اطاعت و عصیان

معنای اطاعت از یک دین ،لبیک گفتن به پیام خداوند و معنای
عصیان نافرمانی از دستورهای الهی است .اگر قرار باشد متون
دینی به خودی خود پیامی در بر نداشته باشند ،و هر کسی بر
 .2همان ،ص.۸۶
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قانون و مقررات زمانی مفید خواهد بود که فهم پذیر باشند؛ اما
وجود مقرراتی که فهم آنها ناممکن است و هر تفسیری از آنها
معتبر باشد ،با نبودِ آنها هیچ تفاوتی ندارد.
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الف) بیمعنابودن هدایتگری دین



از نظر آیتاهلل مصباح شاید بتوان گفت مهمترین شبهه برای
دینزدایی و دورکردن مردم از هدایت الهی و تعالیم انبیا علیهمالسالم
همین شبهه تعدد قرائات باشد که بر اساس آن حتی اگر دو قرائت
ضد یکدیگر باشند باز هم هر دو قابل پذیرش است .آنها معتقدند که
قواعد ادبی و واژهشناسی و اصول محاوره عقالیی هیچ یک در فهم
متون دینی معتبر نیست و آنچه مالک است ذهنیت مخاطب است؛
لذا هیچ ابایی ندارند که برای یک آیه یا روایت ،معنایی را بر خالف
قواعد ادبیات عربی و فهم عرفی بیان کنند .از این باالتر آنان برای
کل اسالم صرفنظر از آیات و روایات و ادلة عقلی ،قرائت جدیدی

مطرح میکنند و برداشت مسلمانان را از صدر اسالم تا کنون «قرائت
سنتی» مینامند .و بلکه فراتر از این گفتهاند مسأله این است که در
حال حاضر واقع ًا اثبات قطعی حقانیت یا بطالن یک دین غیرممکن
شده است و هیچ راهی نیست که بگوییم اسالم حق است یا باطل!
از این رو بین اسالم یا دیگر ادیان و مذهب فرقی نیست .بحث
پلورالیسم و تعدد قرائتها بنابر اینکه آنها را متفاوت معنا کنیم،
حداقل از دو مبنای مشترک برخوردارند یکی هرمنوتیک فلسفی و
دیگری نمادین بودن زبان دین ،که جایگاه اصلی بحث از این دو
مبنا ،مباحث معرفتشناختی است ،؛ اما میتوان گفت این نظریه با
صرفنظر از مبانی آن ،لوازمی دارد که قابل پذیرش نیستند:
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اساس پیشفرضها و ذهنیت خود آنها را تفسیر کند و همه آن
تفاسیر معتبر باشد ،هر گناهکاری میتواند رفتار خویش را به
متون دینی مستند کند و معتبر بداند.
 .4رابطه تعدد قرائتها با اختالف فتوا
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یکی از شواهدی که عمدت ًا برای تأیید نظریه تعدد قرائتها به آن
تمسک میشود ،وجود فتاوای گوناگون و حجیت آنها است .آنها
میگویند همینکه شما فتواهای گوناگون را میپذیرید و عمل به
هر کدام را کافی میدانید ،به معنای پذیرش فهمهای گوناگون و
قرائتهای گوناگون است .سؤال این است که آیا بین تعدد قرائتها
و حجیت فتاوای گوناگون چه نسبتی بر قرار است؟ آیا حجیت
فتاوای مختلف مستلزم پذیرش نظریه تعدد قرائتها است؟
از نظر آیتاهلل مصباح علیرغم اینکه در محدودة خیلی کوچکی،
ما با ظنیات روبرو هستیم و در این وادی تا حدودی فتاوای
گوناگون وجود دارد ،؛ اما بین حجیت فتاوای گوناگون با معتبر بودن
قرائتهای مختلف از دین تفاوتهای زیادی وجود دارد ،از جمله:
.1اختالف فتاوا اختصاص به مسائل جزئی ظنی و غیر یقینی دارد
و ما در اسالم هزاران مسائل قطعی حتی در حوزه جزئیات داریم.
مث ً
ال تعداد مسائلی که فقهای ما در مورد نماز صبح ذکر کردهاند
حدود دوهزار مسأله است ،ولی تنها در  ۵۰عدد از آنها اختالف
وجود دارد ،بقیه مورد اتفاقاند .بنابراین تکثر و اختالف نظر در
بخشی از مطالب دینی که دلیل یقینی ندارد ،قابل پذیرش است.
در حالی که نظریه تعدد قرائتها خود را منحصر به این بخش
خیلی نادر نمیداند حتی در کلیترین اصول عقیدتی ،قرائتهای
گوناگون را معتبر میداند.
.2یک فتوا در صورتی پذیرفتنی است که صاحب آن فتوا
متخصص باشد و به صورت روشمند به آن فتوا رسیده باشد،
در حالی که قائلین به نظریه تعدد قرائتها هیچ شرطی را برای
صاحب قرائت متفاوت و نحوه رسیدن به آن قرائت قائل نیستند.
«در مواردی كه دلیلی قطعی و روشن برای مسایل دینی وجود
ندارد ،باید بر اساس دالیل ظنی موجود تالشهایی در جهت
فهم آنها صورت گیرد؛ اما آیا همه میتوانند در این وادی گام
نهند و به عنوان قرائت خود از دین ،فتوا صادر كنند؟! یا آنكه
بررسی ادله احكام و مسایل دینی نیز مانند دیگر حوزههای علوم
و معارف ،نیاز به دانش و روشی خاص دارد؟ آیا به دلیل اختالف
فتاوای مراجع تقلید و عالمان دین ،دیگرانی كه مجتهد نیستند و
توان بررسی ادله احكام را ندارند ،میتوانند به میدان استنباط و
اجتهاد و فتوا وارد شوند؟! واضح است كه در این حوزه معرفتی
همانند موارد دیگر ،فقط صاحبنظران و متخصصان حق اظهار
نظر دارند و دیدگاه غیرمتخصصان اعتباری نخواهدداشت .آیا اگر
دو یا چند پزشك در تشخیص یك بیماری و نحوه درمان آن
اختالف نظر داشتند ،افراد دیگری كه پزشك نیستند نیز میتوانند
نسخهای دیگر بدهند؟!

كسی كه در زمینهای اظهار نظر میكند باید روششناسی آن علم
را بداند و به مسایل آن كامال آگاه باشد .مگر به هركسی اجازه
میدهند كه طبابت كند؟ روشن است كه باید در رشته پزشكی
درس خوانده و گواهی از دانشگاه محل تحصیل خود داشته
باشد .این بدان سبب است تا مدعیان دروغین بازشناخته شوند و
جان مردم محفوظ بماند .دین نیز نیاز به كارشناس و متخصص
دارد .متخصص در شناخت احكام اسالم «مجتهد» نامیده میشود،
همچنان كه «پزشك» ،متخصص در شناخت بیماریها و نحوه
معالجه بیماران با داروهای ویژه آن است.
همانگونه كه همه عقال در مسایلی كه به اظهار نظر متخصص نیاز
دارد فقط به متخصص و كارشناس مراجعه میكنند ،در معرفت
دین نیز باید به دینشناس مراجعه كرد .مجتهد دینشناس كسی
است كه سالیان متمادی با شیوه تحقیق و پژوهش در این علم كار
كرده و توانایی باالیی برای استنباط و فهم احكام و معارف دینی
كسب كردهاست .با این وجود آیا در مسایل دینی مراجعه به كسی
كه الفبای پژوهش در این علم را هم نمیداند عاقالنه است؟! آیا
به دلیل اینكه قرآن «بَیانٌ لِلنّاس» است میتوان به كسی مراجعه
كرد كه حتی نمیتواند ترجمه درستی از آیه و حدیثی ارایه دهد؟!
هیچ عاقلی اجازه نمیدهد در مسایل و مطالبی كه نیاز به اظهار
نظر كارشناس و متخصص دارد و در میان صاحبنظران مورد
1
اختالف است ،غیر متخصص اظهارنظر كند».
بنابراین به تعبیر آیتاهلل مصباح « آنچه كه گفتهاند «اختالف نظر
فقیهان در مسایل فقهی همان اختالف قرائتها است و بدان معنا
است كه در همه امور دینی میتوان نظری بر خالف آنچه تا كنون
گفته شده ابراز كرد» ،سخنی كامال بیاساس و نادرست است.
اختالف نظر فقیهان فقط در مسایل ظنی و مشكوك است نه در
یقینیات و ضروریات .به عالوه ،نظر غیر متخصص در این حوزه،
2
فاقد اعتبار است».
 .5اقسام پلورالیسم
گفتیم که در زمینه ادیان گوناگون ما با سه سؤال مختلف مواجه
هستیم :یکی اینکه آیا دین حق واحد است یا متعدد؟ دوم اینکه
اگر دین حق منحصر به یک دین است آیا نجات و رستگاری هم
منحصر به یک دین است و پیروان بقیه ادیان اهل نجات نخواهند
بود؟ و سوم اینکه رپیروان ادیان گوناگون چگونه با هم رفتار
کنند؟ آیا تنها راه همزیستی مسالمتآمیز ادیان گوناگون ،حقبودن
همه ادیان است؟ ما ابتدا از سؤال سوم و پلورالیسم رفتاری از نظر
آیتاهلل مصباح بحث میکنیم:
الف) پلورالیسم رفتاری

مقصود از پلورالیسم رفتاری ،آن است که با پیروان ادیان گوناگون
 .1همان ،ص  72و .73
 .2همان ،ص .74

 .3ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ج ۱۷ص .۱۴۷
 .4ویل دورانت ،تاریخ تمدن ،ج  ۴ص .۴۳۲

 .5هفتهنامهی پرتو سخن ۲ ،آبان  ،۱۳۸۰ص-۴نقل از گفتمان مصباح ص .۵۱۸

 .6ر.ک :محمدتقی مصباح یزدی ،پرسشها و پاسخها ،ج ۴ص.۲۵۵



 .2نهج البالغه تحقیق صبحی صالح نامة .۵۳

سؤال دیگر این است که آیا نجات و رستگاری منحصر به یک
دین است؟ آیا اگر ما دین حق را در یک دین منحصر کنیم ،آیا
الزمهاش این است که نجات و رستگاری هم در همان دین
منحصر باشد؟! یکی از اساسیترین خاستگاههای پلورالیسم
حل مسألة نجات و رستگاری در مسیحیت بود ،که بر طبق
آموزههای آنان تنها راه نجات و سعادت ،از دین مسیح میگذرد،
که با سؤاالتی مواجه شد ،یکی اینکه پس تکلیف کودکانی که
غسل تعمید نداده میمیرند ،چیست؟ همچنین وضعیت پیامبران
قبل از حضرت مسیح که مسیحی نبودند چه میشود؟ یکی
از راهکارهایی که در غرب برای خروج از این بنبست طرح
پلورالیسم در حقانیت بود که بر طبق آن بین نجات و حقانیت
ق و معتبرند
تالزم دو طرفه است .طبق این دیدگاه ،همه ادیان ح 
در نتیجه پیروان آنها هم اهل سعادت و نجات خواهند بود(.البته
جانهیک شیطانپرستی و ادیان خودمحور را استثنا میکرد)
در بررسی این دیدگاه باید گفت :نجات و رستگاری مستلزم
حقانیت نیست هرچند حقانیت مستلزم رستگاری است ؛ اما
رستگاری متوقف بر حقانیت نیست .یعنی گرچه پیروان دین
حق شایستة ورود به بهشتاند ؛ اما این به معنای این نیست
که نجات یافتگان منحصرا ً پیروان دین حقاند .قرآن با آن که
حقانیت را منحصر در اسالم میداند ،پیروان ادیان دیگر را نیز
تحت شرایطی اهل نجات میشمارد .به همینخاطر از نگاه اسالم
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با نرمی رفتار کنیم و از جنگ و نزاع مذهبی با ایشان بپرهیزیم؛
یعنی مدارا و همزیستی مسالمتآمیز برای جلوگیری از جنگها و
تخاصمات است .به عبارت دیگر کثرتها به عنوان واقعیتهای
اجتماعی پذیرفته شوند و مصلحت جامعه ،این نیست که به
جان هم بیافتند ،بلکه باید همزیستی داشته باشند .آیتاهلل مصباح
میگوید« این مفهوم از پلورالیسم ،از نظر ما کام ً
ال مورد قبول و
مورد تأیید است .ما این پلورالیسم را در بین دو فرقه از یک مذهب،
1
بین دو مذهب از یک دین و بین دو دین الهی پذیرفتهایم».
این دیدگاه از نظر اسالم در شرایطی خاص پذیرفته است«.الینهاکم
اهلل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یُخرجوکم من دیارکم
یحب المقسطین»(ممتحنه)۸/
أن تَبَ ّروهم و تُقسطوا الیهم ان اهلل
ّ
«خداوند شما را نهی نمیکند که با کسانی که با شما در مذهب
جنگ نمی کنند ،و شما را از وطنتان اخراج نمی کنند ،به عدالت
و نیکی رفتار کنید؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد ».امام
علی (علیه السالم) به مالک اشتر می فرماید« :حتی کسانی که دین
و مذهبی دیگر دارند در انسانیت مانند تو هستند از این رو با نها
2
خوش رفتار و مهربان باش»
همچنین فرموده است «هرکس اهل کتابی را که در جامعة اسالمی
و تحت حمایت حکومت زندگی میکند ،را بیازارد ،،مرا آزرده
است 3».بنابراین اقلیتهای مذهبی چنانچه با حکومت اسالمی
معاهدهای داشته و تا زمانی که به حقوق مسلمین تجاوز نکنند،
میتوانند در کشورهای اسالمی آزادانه زندگی کنند و مسلمانان
موظفند با نیکی با آنها رفتار کنند .این اصل در رفتار مسلمانان در
طول تاریخ نیز مشاهده شده و مورخان غربی نیز حاکمان اسالمی
4
را پیشتازان وضع قوانین منصفانه با پیروان ادیان دیگر می دانند.
از نظر آیتاهلل مصباح« ،در اسالم همزیستی مسالمتآمیز با
ادیان الهی(نه مشرک) پذیرفته شده است .حتی ممکن است
تحت شرایطی ،جامعهی اسالمی با یک «جامع ه مشرک» هم قرارداد
همزستی امضا کند و مادامی که طرف ،تخلف نکرده باشد ،به آن
عمل کند و این مسأله در احکام روابط بین الملل اسالم مذکور است؛
کما اینکه در صدر اسالم میان مشرکان و مسلمانان چنین قراردادی
وجود داشت ،لکن آنها به قرارداد خیانت کردند .اسالم میگوید:
مادامی که آنها پایبندند ،شما قراردادتان را به هم نزنید .پس همزیستی
5
با ادیان الهی و حتی با مشرکین در فقه اسالم وجود دارد».
در عبارتی ایشان از این نوع پلورالیسم به پلورالیسم عملی تعبیر
میکنند و میفرمایند « :پلورالیسم و كثرتگرایی یك بُعد عملی
دارد كه از این جهت اسالم داعیهدار نرمش و مدارا و همزیستی
مسالمتآمیز با پیروان ادیان و مذاهب مختلف است .اگر نگوییم

مبتكر و پیشقدم در این زمینه اسالم است ،الاقل اسالم موافق با
رعایت حقوق اقلیتهای مختلف دینی و مذهبی است و در این
جهت توجه به سخن بلند و معروف موال علی علیهالسالم كفایت
میكند كه وقتی شنیدند اصحاب معاویه خلخال از پای یك دختر
یهودی كشیدهاند ،فرمود :اگر شخص مسلمان از غصه این امر
بمیرد ،جا دارد 6».؛ اما پلورالیسم رفتاری با پلورالیسم در حقانیت
تالزمی ندارد .یعنی رفتار مسالمتآمیز با پیروان ادیان دیگر به
معنای به رسمیتشناختن و حقبودن دین ایشان نیست.
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دایرة رستگاری و نجات ،از دایرة حقانیت وسیع تر است.
آیتاهلل مصباح در اینباره میفرمایند« :ما در واقع سه گروه افراد
داریم1 :ـ كسانی كه حق را شناختهاند ؛ اما به دلیل لجاجت و
تعصب و دشمنی و عوامل دیگر زیر بار آن نمیروند؛ 2ـ كسانی
كه حق را نمیشناسند؛ اما همهگونه امكانات برای كشف آن در
اختیارشان هست؛ 3ـ كسانی كه حق را نمیشناسند و امكان نیل
به آن را هم نداشته و ندارند .از نظر معارف اسالمی آن چه مس ّلم
مقصر نیز
است گروه اول اهل عذاب و مخ ّلد در آتشند .جاهل ّ
به اندازه تقصیری كه كرده عذاب میشود؛ اما ممكن است مخ ّلد
در آتش و عذاب نباشد .با جاهل قاصر ،كه مستضعف فكری
هم از جمله افراد آن به شمار میرود ،نیز در روز قیامت معامله
خاصی میشود كه در بعضی روایات آمده و به هر حال این گونه
نیست كه مستقیم ًا و بدون هیچگونه مقدمهای او را به جهنّم ببرند.
بنابراین ،بین این عقیده كه «تنها یك دین حق در جهان وجود
دارد» و «جهنمی شدن اكثریت قریب به اتفاق مردم كره زمین»
1
هیچ تالزمی وجود ندارد».
ج) پلورالیسم نظری یا پلورالیسم درحقانیت
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آیا دین حق ،واحد است یا متعدد؟ به تعبیر آیتاهلل مصباح «سخن
بر سر این است كه در برخورد با پدیده كثرت در میان ادیان و
مذاهب ،آیا میتوان همه را بر حق دانست؟ آیا میتوان گفت
اسالم حقّ است ،مسیحیت هم حقّ است؟ برای پاسخ به این
سؤال نگاهی به محتوای اسالم و مسیحیت میاندازیم تا ببینیم كه
میتوان به حقانیت هر دو اعتراف كرد یا پذیرفتن حقانیت یكی
2
مستلزم انكار دیگری است؟»
آنچه عموم ًا تحت عنوان پلورالیسم دینی قرار میگیرد ،این قسم
از پلورالیسم است که بر طبق آن همه ادیان در عرض هم معتبر و
حقاند هرچند با هم ناسازگار و متعارض باشند؛ آیتاهلل مصباح
در اینباره میفرمایند« :پلورالیسم تنها ناظر به پلورالیسم عملی
نیست و معتقدان به این نظریه معموالً آن را به پلورالیسم نظری
نیز توسعه داده و میگویند نه تنها در عمل با هم نمیجنگیم و
نزاعی نداریم بلكه اصال به لحاظ نظری ،همه ادیان میتوانند
صحیح باشند و هر كس به هر كدام از آنها معتقد باشد و به
دستورات آن عمل كند ،به سعادت و رستگاری نائل خواهد شد
و اعتقاد و عملش پذیرفته خواهد بود .البته در این كه چگونه
میشود همه ادیان ،علی رغم تناقضات و تضادهایی كه دارند،
صحیح و بر حق باشند ،تفسیرهای مختلفی شده [است»].

3

 .6تفسیرها و مبانی پلورالیسم نظری
طبق برخی از تفسیرها حقیقت متعدد است و طبق برخی دیگر،
 .1محمدتقی مصباح یزدی ،کاوشها و چالشها ج ۱ص.۶۸-۶۷
 .2پرسشها و پاسخها ج ۴ص.۲۵۵

 .3کاوشها و چالشها ج ۱ص .۱۱۵

حقیقت واحد؛ اما راههای رسیدن به آن متعدد است و طبق برخی
دیگر حقیقت واحد به طور کامل به فراچنگ هیچ دینی نمیآید
بلکه هر دینی بخشی یا چهرای از آن حقیقت را میبیند .که مثال
منشور برای توضیح این تفسیرها مثال خوبی است.
پلورالیسم نظری ،از مبانیای برخوردار است که این مبانی در الیه
زیرین خود ،ریشه در نسبیت معرفتشناختی دارد و نظریه تعدد
قرائتها هم با پلورالیسم نظری با کمی تفاوت در تبیین ،در این
مبانی مشترک است .كدام مبانی فلسفی و مبانی معرفت شناسانه
منطق ًا میتواند به پلورالیسم منجر شود؟ كسانی هستند كه ابتدا از
مبانی فكری و فلسفی خاصی شروع میكنند و بعد بر اساس آن
مبانی به پلورالیسم میرسند ،نه آن كه اول دلشان خواسته باشد
و عقل به دنبال دل حركت كرده باشد .در این جا میخواهیم
ببینیم كدام مبانی فلسفی هست كه اگر فرد از آنها شروع كند به
پلورالیسممیرسد؟
در مسأله شناخت واقعیت و كشف حقیقت ،اگر كسی معتقد
شود كه عقل میتواند به حقیقت دست پیدا كند ،طبیعت ًا وجود
حقایق متعدده در مسأله واحد را نخواهد پذیرفت .چنین كسی به
طور فطری حقیقت را یك چیز میداند و به دنبال آن است كه این
حقیقت واحد را از طریق دلیل و برهان كشف كند .اگر یك مسأله
ریاضی یا فیزیك به او بدهند ،معتقد است كه یك جواب صحیح
بیشتر ندارد و اگر به پاسخی دست پیدا كند ،میداند كه این پاسخ
یا غلط است و یا درست و نمیشود پاسخهای صحیح متعدد
وجود داشته باشد .؛ اما اگر كسی در مسأله شناخت حقیقت
معتقد باشد كه انسان راهی به واقعیت ندارد و از هر ابزاری،
چه عقل و چه تجربه ،برای كشف واقعیت استفاده كند حداكثر
این است كه به حقیقت نزدیك تر میشود ،؛ اما هیچگاه به خود
واقعیت دست نمییابد ،این جاست كه راه برای انواع نظریههای
نسبیگرایانه ،شك گرایانه و پلورالیستی باز میشود.
امروز افراد زیادی در سراسر دنیا طرفدار این نظریه هستند كه
حقیقت ،فراتر از عقل و علم و شناخت انسان است و انسان هر
چه هم تالش كند تنها به نمودهایی از واقعیت دست مییابد
و تنها برخی از وجوه و ابعاد حقیقت برای او كشف میشود.
مكاتب مختلفی همچون مكتب كانتی ،نئوكانتی ،شكگرایی و
نسبی گرایی ،در این جهت مشتركند كه میگویند« :ما هیچگاه
نمیتوانیم واقعیت را آن گونه كه هست درك كنیم».
بر اساس چنین مبنای فلسفی ،صدق و كذب گزاره ها نسبی
میشود؛ یعنی هر گزارهای تنها درصدی از واقعیت را نشان
میدهد و نسبتی از حقیقت را در بر دارد و گزارهای كه حقیقت را
صد در صد بنمایاند ،وجود ندارد .همه گزارههای علمی ،از چنین
ویژگیای برخوردارند و اصال ماهیت علم چیزی غیر از این
نیست .نباید تصور كرد كه علم آمده كه بگوید« :این است و جز
این نیست» خیر ،علم نه چنین ادعایی دارد و نه هرگز میتواند
این گونه باشد .در نظریه علمی ،سخن از تأیید و ابطال است و نه

از كشف یا عدم كشف واقعیت .حداكثر ادعای یك نظریه علمی
این است كه تا مادامی كه نقضی بر من وارد نشده ،من مورد
تأیید هستم و هرگاه كه نقضی بر من وارد شد ابطال میشوم
و نظریه دیگری جایگزین من میشود و این سیر همچنان ادامه
مییابد و نظریههای علمی ،یكی پس از دیگری تكمیل میشوند
و نظریهای كه هیچ تغییر نكند و برای همیشه ثابت باشد ،در علم
وجود ندارد.
كسانی كه در بحث معرفتشناسی و ارزش شناخت ،از چنین
تفكری جانبداری میكنند ،از منطق و فلسفه و به اصطالح
بحثهای متافیزیكی ،به گونهای تحقیرآمیز یاد میكنند و آنها
را غیر علمی و فاقد هرگونه اعتباری میدانند و وقتی چنین
مباحثی مطرح میشود با حالتی خاص و لحنی معنادار میگویند:
«بگذریم ،اینها كه فلسفه است» .اینان میگویند ما فقط برای علم
ارزش قائلیم و معنای علم هم این نیست كه واقعیت را صدر در
صد كشف كند ،بلكه هر نظریهای یك وجه از وجوه واقعیت،
و نه تمام آن را ،نشان میدهد .قانون جاذبه نیوتن یك وجه از
واقعیت را برای ما كشف میكند و قانون نسبیت انیشتین هم
وجه دیگری را ،و هیچ كدام تمامی واقعیت را برای ما كشف
نمیكند و چون چنین است ،پس هم این درست است و هم آن.
بدین ترتیب است كه به نوعی كثرتگرایی در معرفتشناسی
میرسیم كه خود در واقع ،نوعی نسبیتگرایی یا شكاكیت است.
البته برخی از افراد مایل نیستند كه این نظریه را به شكاكیت
برگردانیم و میگویند الزمه این نظریه ،نسبیتگرایی هست؛ اما
سر از شكگرایی در نمیآورد .به هر حال مهم نیست كه اسم
آن را نسبیتگرایی یا شكگرایی بگذاریم ،باالخره حرف این
نظریه این است كه واقعیت به دست ما نمیرسد و علم هیچگاه
نمیتواند اعتقاد یقینی (به معنای كشف صد در صد) به ما بدهد.
 .7توضیح پلورالیسیم با استفاده ازمثال منشور
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همان طور كه گفتیم این نظریه میتواند مبنای اندیشه پلورالیسیم
قرار گیرد ،چون بر اساس این تفسیر از علم ،هر نظریه علمی در
حكم یك رویه و یك زاویه از منشور است كه قسمتی از واقعیت
را بازمی نمایاند و هر كس بسته به زاویهای كه نگاه میكند همان
بخش از واقعیت را میبیند .تمام واقعیت در دید هیچ كس نیست
و پخش در سطوح مختلف منشور است .اگر پلورالیسم را این
گونه تفسیر كنیم آن گاه میتوانیم بگوییم حقیقت یكی است ،البته
حقیقت واحدی كه برای هر كس به گونهای جلوگر میشود؛
یعنی حقیقت واحد در واقع همان كل منشور است كه دارای
سطوح و وجوه مختلفی است و هر نظریه علمی به منزله یكی
از سطوح این منشور است و نتیجه نهایی همین میشود كه هیچ
یك تمام حقیقت را در بر ندارد.
اگر همین مثال و تشبیه منشور را در نظر بگیریم و بخواهیم در
مورد پلورالیسم و تفسیرهای مختلف آن واضحتر صحبت كنیم،

یك تفسیر این است كه بگوییم حقیقت واحد است؛ اما راههای
رسیدن به آن متفاوت است ،همانند منشور كه یكی شییء بیشتر
نیست ولی چون هركس از یك زاویه به این منشور مینگرد
ممكن است تصویر واقعیت در نگاه او متفاوت از آنچه دیگران
میبینند جلوهگر شود ،چون رویههای مختلف منشور ممكن
است رنگهای مختلف و خواص مختلفی داشته باشند .منشوری
را در نظر بگیرید كه یك رویه آن از آینه محدب و یك رویه آن
از آینه مق ّعر و یك رویه آن از جنس آینه صاف درست شده باشد.
اگر سه نفر و هر كدام از یك زاویه ،تصویر شییء واحدی را
در این منشور ببینند قطع ًا سه تصویر متفاوت خواهند داشت،
در حالی كه ما به عنوان ناظر خارجی میدانیم كه در حقیقت
همه آنها تصویر یك شییء واحد را میبینند كه به علت اختالف
زاویه دید و محل ایستادن آنها ،خودشان گمان میكنند سه شیء
متفاوت را نظاره میكنند .به هر حال ،این همان تفسیر پلورالیسم
به صراطهای مستقیم است كه میگوید یك حقیقت واحد
بیشتر نداریم كه راه های مختلفی برای رسیدن به آن حقیقت
واحد وجود دارد .مطلوب و معبود همه دین داران ،و بلكه همه
ابنای بشر ،یك چیز بیشتر نیست و همگی در طلب آن حقیقت
واحدند ،منتها یكی از راه مسیحیت میرود ،یكی از راه اسالم،
یكی از راه یهودیت و سرانجامِ همه این راهها به مقصد واحدی
ختم میگردد.
تفسیر دیگر از پلورالیسم این است كه بگوییم نه ،حقیقت واحد
نیست ،بلكه به تعداد رویههای منشور ،متعدد است .هر كس از
هر زاویهای كه نگاه میكند ،حقیقت برای او همان است .اختالف
رنگ و خواص رویه های مختلف منشور باعث میشود كه یكی
حقیقت را سبز و محدب و دیگری آبی و مق ّعر و سومی زرد
و صاف ببیند و حقیقت هم چیزی جز این تصویرها نیست و
تصویرها هم كه بالبداهه مختلفند ،پس حقیقت نیز به تبع آنها
مختلف میشود .روشن است كه این تفسیر از پلورالیسم با تفسیر
آن به صراطهای مستقیم به سوی حقیقت واحد ،تفاوت دارد.
تفسیر سوم از پلورالیسم هم این است كه حقیقت یا باطلبودن
هر یك از گزارههای یك دین یا یك علم را به طور جداگانه در
نظر نگیریم ،بلكه درباره مجموع گزارههای آن به صورت یك
جا قضاوت كنیم؛ مث ً
ال وقتی سئوال میكنیم مذهب شیعه حق
است یا باطل ،مجموعه اعتقادات شیعه با هم مورد نظر باشد.
بر اساس این تفسیر از پلورالیسم نمیتوانیم به حق یا باطلبودن
هیچ دینی حكم كنیم ،زیرا تمامی ادیان ،هم مشتمل بر گزارههای
درست و هم مشتمل بر گزارههای خطا و باطل هستند .به عبارت
دیگر ،همه ادیان هم حقند و هم باطل ،حق هستند به اعتبار
برخی از محتوای آن و باطلند به اعتبار برخی دیگر از محتوای
آن .پس چون هر مذهبی ،مجموعهای از اعتقادات و افكار و
احكام و ارزش های راست و دروغ و حق و باطل است ،بنابراین
همه ادیان از ارزش مساوی برخوردارند و هر كدام را كه بگیریم
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تفاوتینمیكند.
 .8نظریه وحدت حقیقت درحوزه معرفت دینی
در مقابل تفكر پلورالیسم دینی با تفسیرهای مختلف آن گرایش
دیگر این است كه بگوییم مجموعهای از گزاره های دینی وجود
دارند كه همگی درست و حقیقتند و اعتقاد به گزاره های مخالف
آنها ،باطل محض است .این نظریه معتقد است كه حقیقت واحد
است و نسبت به این شخص و آن شخص ،این جامعه و آن
جامعه ،این زمان و آن زمان هیچ تفاوتی نمیكند .بر اساس این
گرایش ،ما میتوانیم مجموعهای از اعتقادات و ارزشها و احكام
داشته باشیم .كه تمامی آنها حقیقت دارند و سایر مجموعهها غیر
از این مجموعه ،یا به طور كلی باطلند و یا هر یك از آنها آمیزهای
از گزاره های حق و باطل با هم هستند .آن چه در ذهن ما شیعیان
وجود دارد همین نظریه است.
شما اگر به مردم كوچه و بازار مراجعه كنید ،میبینید اعتقاد آنها
این است كه تنها عقیده بر حق و صحیح ،عقیده شیعه و معارفی
است كه از اهلبیت عصمت و طهارت و چهارده معصوم علیهم
السالم سرچشمه گرفته است و بقیه ادیان و مذاهب یا به ك ّلی
باطلند یا به هر اندازهای كه با اعتقادات شیعه اختالف دارند،
همان قسمت از تعالیم آنها باطل است .این چیزی است كه در
ارتكاز ذهنی همه من و شما وجود دارد و تا قبل از این كه تفكر
پلورالیسم مطرح گردد ،كسی از حقانیت دین و مذهب ،تصویری
1
غیر از این نداشت.
 .9نقد و بررسی پلورالیسم
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از نظر آیتاهلل مصباح عالوه بر نقد مبانی پلورالیسم ،قائلند که
توحید اسالم با تثلیث مسیحیت قابل جمع نیست که کسی بتواند
ی چه
قائل به حقانیت هر دو باشد و میگویند« :آیا عقل هیچ انسان 
رسد به انسان مسلما ن میپذیرد كه توحید و تثلیث هر دو صحیح
موحد نشوی و خدای یگانه را نپذیری
و حقّاند .یكی میگوید تا ّ
وارد جرگه مسلمانان نمیشوی و شرط اولیه برای ورود به اسالم
و حقانیت ،توحید است؛ و دیگری میگوید تا تثلیث را نپذیری
مسیحی نمیشوی و نجات پیدا نمیكنی و به سعادت نمیرسی.
بین این دو سخن ،فاصله بسیار است .كما اینكه اگر این دو دین
را با بودائیت كه میگوید نه خدایی وجود داشته و نه وجود
خواهد داشت ،مقایسه كنیم هیچگاه اینها با هم جمع نمیشوند.
«خدا وجود دارد» با «خدا وجود ندارد» متناقض هستند ،همانگونه
«خدا سه تا است» با «خدا وجود ندارد» ،متناقض هستند .جمع
بین اینها به شوخی و افسانه نزدیكتر است تا به مطلبی جدّی
و واقعی 2».خالصه اینکه «معارف دینی ،چه در بخش عقاید و
چه در بخش احكام و مسائل اخالقی و ارزشی ،تابع واقعیت ها
 .1ر.ک :کاوشها و چالشها ج ۱ص.۹۵-۹۱
 .2پرسشها و پاسخها ج 4ص.۲۶0

است و در همه این زمینهها حقیقت یك چیز بیشتر نیست و دین
حق ،یكی است و تعدد و تكثربردار نیست .آن چه هم در بخش
احكام و ارزش ها احیان ًا دیده میشود كه حكم آن تغییر میكند و
مث ً
ال راست گفتن ،گاهی خوب و گاهی بد تلقی میشود ،دلیلش
آن است كه ما موضوع را با تمام قیودش در نظر نگرفته و بیان
نكرده ایم وگرنه ،راستگفتن را اگر با حدود و قیود خاصی در
نظر بگیریم ،همیشه خوب یا همیشه بد خواهد بود و هیچگاه
3
تغییر نخواهد كرد.
«دینِ منطقی و معقول اسالم همیشه از مخالفین دعوت به بحث و
گفتگو كرده و میگوید ما اهل مباحثه و مناظره هستیم ،اگر شما ما
را قانع كردید و حقانیّت و صحت راه خود را اثبات كردید ما از
سخن خود دست برمیداریم و به شما میپیوندیم و اگر ما ثابت
كردیم كه برح ّقیم ،شما هم بیایید و به ما ملحق شوید .حتّی باالتر
از این ،میگوید اگر هم تسلیم منطق و حق نمیشوید ،بیایید
طبق عهد و قرارداد با هم زندگی كنیم و خون یكدیگر را نریزیم،
حرف ما را هم نمیخواهید ،نپذیرید.
نهایت ًا اگر كسی حرف منطقی و حق را نپذیرفت و حاضر به
صلح و معاهده و همزیستی نشد ،هر ناظر منصفی تصدیق میكند
كه چارهای جز برخورد نمیماند .در تنازع و درگیری كافی نیست
تعرص نكند ،بلكه باید طرفین جلوی تجاوز
كه یك طرف نزاع و ّ
و تعدّی خود را بگیرند تا رفع خصومت و جنگ شود .پس راه
صحیح این نیست كه بگوییم همه برح ّقند ،بلكه میتوان فقط
خود را حق دانست و در واقع هم فقط یك گروه بر حق باشد؛
4
اما هیچگاه با دیگران خصومت و جنگ نورزید».
بنابراین این قسم از پلورالیسم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و
از نظر اسالم مردود است ،البته مبانی آن باید جداگانه مورد بحث
5
و بررسی قرار گیرد که از حوصله این بحث خارج است.

 .3کاوشها و چالشها ج ۱ص.۱۰۸-۱۰۷
 .4پرسشها و پاسخها ج ۴ص.۲۶۴

 .5ر.ک :پرسشها و پاسخها ج  ۴از آیتاهلل مصباح و معرفتشناسی از مجتبی مصباح
و عبداهلل محمدی و هرمنوتیک از آقای الهی راد.

فصل هفتم

گزارش رصد
مجموعه ای ازیادداشتها ،سخنرانیها و مصاحبهها درباره عالمه مصباح یزدی

 نشست

عالمهمصباحیزدی؛فیلسوف
علوم اجتماعی اسالمی

علی اکبررشاد ،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
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علی اکبر رشاد
یکی از بحثهای بسیار مهم و بنیادی و مؤثر در حوزه علوم
اجتماعی ،چیستی و هستی جامعه است .این مسئله در حوزههای
ن کننده دارد .امروز که دغدغه تحول
دانشی گوناگونی نقش تعیی 
فقه و همچنین دغدغه تأسیس فقه نظامساز ،فقه حکومت ،فقه
سیاست ،فقه فرهنگ ،فقه تمدن و دیگر شاخهها را داریم ،جز به
حل این مسئله نمیتواند به فرجام مطلوبی پیوند بخورد .تا در
مورد ماهیت جامعه ،مبنای متقنی را اتخاذ نکنیم و در خصوص
هستی جامعه سخن روشنی نداشته باشیم و مبنای ما متقن نباشد
تأسیس این رشتههای فقهی میسر نیست؛ چنانکه در بسیاری از
علوم نیز علومی متوقف بر حل این مسئله هستند.
عالمه مصباح ،فراتر از یک فیلسوف است .او یک حکیم بود
ف دانستنش معرفی
و یک زاویه از زوایای متکثر او با فیلسو 

میشود .او مبادی بنیادینی در فلسفه علوم اجتماعی بر مبادی
حکمت دینی تأسیس کرد و ترکیب فیلسوف علوم اجتماعی
برای او مناسبتر است و شأن او این است که او را حکیم بدانیم.
فیلسوف میتواند در فکر ،فلسفهورزی کند؛ اما در عمل فیلسوف
نباشد ؛ اما عالمه مصباح حکیم بود؛ یعنی فکر ،فعل ،علم و عمل
او حکیمانه بود .از سراسر وجودش حکمت میبارید .عنصر
جوهری در حکمت نیز تواضع است و او مجسمه تواضع بود.
بارها تصاویری را دیدهایم که وقتی با همقطاران خود مواجه
میشود دست آنها را میبوسد؛ در حالی که او هم همردیف آن
بزرگان بود ؛ اما به رغم این توازن و ه م ِگنی و همگونی ،وقتی که
به بزرگی از بزرگان همردیف خود میرسید به اصرار دست آنها
را میبوسید و این صحنهها بسیار فوقالعاده است.
نکته دیگر اینکه ،یک زمانی بحثی را در اصول مطرح کردم که
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ذیل تقسیم واجب بود .حدود دو سال تحت عنوان تقسیم حکم
مطلب را بحث کردیم؛ چون اقسامی که در اصول فعلی میگویند
نیز تنها اصول واجب نیست؛ در نتیجه تقسیم حکم است و یکی
از اینها ،تقسیم حکم به فردی و اجتماعی است که اگر بخواهیم
حکم اجتماعی داشته باشیم ،باید مسئله چیستی و هستی جامعه
را حل کرده باشیم .بحثی را مطرح کردم که شش فرض و وجه
را در مورد ماهیت جامعه تبیین کردیم که هستی جامعه را از این
فروض میتوان کشف کرد؛ یعنی سؤاالتی را طرح کردیم که یک
سؤالش این است که هستی و چیستی جامعه چیست؟
پیش از اینکه ببینیم حکم اجتماعی داریم و حکم میتواند با
خطاب به جامعه باشد یا همیشه فرد مخاطب است یا خیر،
باید تکلیف جامعه را روشن کرده باشیم که یک مبدأ اساسی
است .اص ً
ال پرسش این است که هویت جمعی در عرض فرد
میتواند اصیل باشد یا خیر؟ عالمه شهید مطهری به این حیث
متمایل هستند و عالمه مصباح به مقابل این اصل تمایل دارند.
پرسش دیگر این است که اگر جامعه اصیل است ،حال افراد چه
میشوند؟ چه اینکه باید تکلیف فرد هم روشن شود.
همچنین مرد و زن ،حسب نظر قرآن گویی جوهرا ً به صورت
خانواده آفریده شدهاند و خانواده اصالت دارد و در قرآن نیز به
این نکته اشاره شده است؛ یعنی نسبت بین زن و مرد ریشه در
خلقت دارد و اعتباری محض نیست .؛ اما در این زمینه انگارههای
مختلفی را میشود مطرح کرد؛ از جمله در پاسخ به این پرسش
که حقیقت جامعه چیست و ترکیب آن چطور است؟ شش فرض
را در این زمینه مطرح کردهایم؛ یکی اینکه اعتباری محض است
و چیزی به نام جامعه نداریم و همه ،افراد هستند .چون وحدت
نیست ،پس جامعهای هم در خارج نداریم؛ چراکه وقتی وحدت
نبود ،وجود هم نخواهد بود.
دومین فرض اینکه ،انتزاعی باشد؛ یعنی منشأ انتزاعی داشته باشد
و جامعه پای در یک منشأ حقیقی داشته باشد و یک نسبتی
ِ
اعتباری محض است؛ چون هریک
وجود دارد و نمیشود گفت
جایگاهی دارند .سوم اینکه ،انضمامی باشد که دو نوع است؛ یکی
اینکه بگوییم ترکیب انضمامی است ،؛ اما اینطور است که افراد در
جامعه ُمنضم هستند .دیگری که وجه چهارم باشد اینکه بگوییم
ترکیب انضمامی ،برعکس وجه سوم باشد؛ یعنی به جای اینکه
بگوییم فرد در جمع فانی میشود ،جامعه تجلی افراد است .پنجم
اینکه ،میگوییم 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 میگیرد و واقعی میشود .؛ اما چرا
نسبی؟ چون مقابل بقیه وجوه و انگارههای ششگانه است .چون
در آن انگارهها به یکباره میگوییم جامعه یک حقیقت محض
و خارجی است و یک حقیقت مستقل دارد و افراد اص ً
ال محو
هستند؛ یعنی هم برای فرد اصالت قائل میشویم و هم برای
اجتماع .فرد برای خودش یک هویتی دارد و جامعه هم به همین

صورت؛ اما ضمن اینکه استقالل دارند و واقعی هستند ،این حیث
نسبی است و سبب میشود در عین اینکه قبول داریم استقالل
دارند ؛ اما اصالت مقابل را انکار نمیکنند و فرد و جامعه اصالت
یکدیگر را انکار نمیکنند.
همچنین با دو دسته عوامل شخصیت فرد و جامعه شکل میگیرد؛
یعنی مقول به تشکیکشدن هویت و فرد را توجیه میکند؛ چون
عوامل متکثر و متنوع هستند؛ در نتیجه جوامع یکسان نیستند و
انواع افراد و جوامع پدید میآید .اشخاص و جامعه در یکدیگر
تأثیر میگذارند و این شاکله همان چیزی است که هویت فرد
و جامعه را میسازد .افراد همان حالت فطرت و درونی جامعه
هستند و دیگر جوامع که مؤثر هستند نیز عوامل آفاقی محسوب
میشوند؛ پس در جامعه نیز عوامل آفاقی و انفسی را ترسیم
میکنیم کمااینکه در مورد فرد نیز این چنین است .هر جامعهای
شاکله شواکل مختلف است و هیچ جامعهای با جامعه دیگر قابل
قیاس نیست .هر فردی هم عنصری از یک جامعه است و تأثیر
خود را میگذارد؛ اما نقش افراد متفاوت است .وجه ششم هم
اینکه ترکیب حقیقی و خارجی باشد و گاهی میگوییم جامعه
چنین چیزی است .در این صورت دیگر فردی باقی نمیماند و
فقط جامعه است .البته آنچه مورد تأیید ماست وجه پنجم است.
عبدالحسینخسروپناه
تمام نظریههای علوم اجتماعی ،مبتنی بر این سؤال هستند که
هستی انسان و جامعه چیست و هستیشناسی انسان و جامعه
هم مبتنی بر مسائل هستیشناختی و معرفتشناختی است .سؤال
از خود هستی و معرفت است .در باب اینکه آیا هستیشناسی
مقدم است یا معرفت شناسی ،استاد مصباح معتقد بود که
معرفتشناسی مقدم است و این مباحث مانند علیت و  ...در
تبیین هستیشناسی انسان و جامعه مؤثر است .پس مباحث
معرفتشناسی بر هستیشناسی انسان و جامعه مؤثر است و
هستیشناسی انسان و جامعه نیز بر نظریههای علوم اجتماعی
مؤثر است.
از اینرو استاد مصباح بحث مفصلی در مورد انسانشناسی و
معرفتشناسی دارند .هرچند هر دو جریان فلسفه تحلیلی و
قارهای در غرب ،متافیزیک را کنار گذاشتند ؛ اما فلسفه تحلیلی
در این دو یا سه دهه دوباره به متافیزیک بازگشت پیدا کرده
است و بحثهای علیت و ذاتگرایی جریان یافته است؛
یعنی وقتی فالسفه تحلیلی وارد مباحث فلسفه علوم اجتماعی
میشوند ،متوقف بر بحثهای متافیزیک است .امروز فلسفه
تحلیلی دغدغههایی جدی در مباحث متافیزیک دارد که منتقد
نسبیگرایی است و قائل به رئالیزماند و پیوند با علوم اجتماعی
پیدا کرده است.
کاری که استاد مصباح در علوم اجتماعی کرد ،این بود که این
مباحث را مبتنی بر مباحث جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن
مطرح کرد که مبتنی بر هستیشناسی و معرفتشناسی است که
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در آموزش فلسفه یا شروحی که بر اسفار داشتند این را مطرح
کردند؛ لذا بسته معرفتی بههم مرتبط است.
حمید پارسانیا
تفاوت علوم به موضوعات است و محور ،موضوع است .وقتی
که پرسش میشود در اندیشه آیتاهلل مصباح چه نسبتی بین
فلسفه و علوم اجتماعی است ،مراد فلسفه به معنای خاص؛ یعنی
متافیزیک است .علوم اجتماعی یا فلسفه اجتماعی نیز به انسان
در حوزه ارتباطات اجتماعیاش میپردازد .رابطه فلسفه به معنای
خاص با علوم اجتماعی از سنخ رابطه علوم باهم است و دو علم
باهم ارتباط دارند .شاید این مطالبی که بیان میکنم خیلی روان
باشد ؛ اما وقتی مقایسه میکنیم ،میبینیم مهم است .ریاضیات و
علوم طبیعی و علم اخالق هم با علوم اجتماعی نسبت دارد؛ اما
فلسفه هم با همه این علوم نسبت دارد که نسبت علم کلی با علوم
جزئی است .اصل اینکه واقعیتی هست و قابل شناخت است و
اصل اینکه علم به واقع هست و علم ،ذات و هویتی دارد همه
اموری است که سرنوشت همه علوم را دگرگون میکند.
علم فقط یک ابزار نیست ،بلکه نور است و روشنگری میکند.
همچنین یک اصل فلسفی است و اصل اینکه علم روشنگری
است ،سطوح مختلفی دارد و منابعی مانند عقل و  ...دارد نیز
مباحث فلسفی است و این مباحث در سرنوشت علوم دخیل
است .البته فلسفه در برخی از مسائل خود از علوم جزئی هم
ک گرفتن نسبت به مباحث
میتواند کمک بگیرد ؛ اما این کم 
بنیادین فلسفه نیست.
وقتی گفته میشود آیتاهلل مصباح متافیزیسین است باید توجه
داشت که علوم مدرن از کانت به بعد اصال متافیزیک ندارد و
فلسفه یک امر ذهنی است .البته کانت توجه داشت که علوم
تجربی نیازمند فلسفه هستند ؛ اما در نگاه او فلسفه ،نور نیست
و صرف ًا صورتی بر عالم میاندازد و اص ً
ال خیلی مسئله با آنچه
آیتاهلل مصباح میگویند فرق میکند؛ یعنی ایشان پاسدار
متافیزیک است؛ لذا رابطه فلسفه با سایر علوم در دیدگاه آیتاهلل
مصباح رابطه علم با علم است؛ به این معنا که یک نور با نور
دیگری رابطه دارد ؛ اما در دیدگاههای دیگر ،رابطه یک غیرعلم
با علم مطرح است.
تعریفی که آیتاهلل 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 تعریف ایشان همانطور که در فلسفه و هویت فلسفه
به عنوان یک علم مهم است ،در علوم اجتماعی نیز مهم است.
باید توجه کرد که تعریف علوم اجتماعی ،تعریفی مدرن است.
وقتی علمی را در تعریف مدرن میبینید اینطور است که علم
باید دانش تجربی باشد ،پس گزارههای تجویزی مانند حقوق،
دیگر علم نیست و مباحثی مانند علوم اجتماعی نباید بحثای
تجویزی داشته باشند .در این دیدگاه ،فلسفه هم علوم انسانی
است و محدود میشود و رابطه فلسفه با علوم رابطه ساینس و

انسانیات و فرهنگ خواهد بود.
با این بیان ،وقتی گفته میشود رابطه فلسفه با علوم اجتماعی
چیست ،تفاوت دیدگاه آیتاهلل مصباح با دیگران روشن میشود.
تفاوت ایشان با دیگران یک تفاوت بنیادین است و علوم و فلسفه
را به معنای مدرن نمیدانند و رابطه اینها را نیز رابطه علم با علم
میدانند .نکته دیگر در باب نسبت بین علوم اجتماعی اسالمی با
ایدئولوژی است که برخیها مطرح میکنند .پاسخ این مسئله و
طرح اشکال ،با آن بحث ابتدایی که مطرح شد ارتباط وثیقی دارد؛
یعنی نسبت فلسفه با علوم اجتماعی باید روشن شود که چیست.
سه دیدگاه در این زمینه داریم که یکی دیدگاه آیتاهلل مصباح
است که بر این اساس میشود اسالمی شدن علوم را بررسی کرد
که جنبه ایدئولوژیک دارد یا خیر.
یک دیدگاه که عمدت ًا اشکال میکند اینکه ساینس و علوم
اجتماعی را کال یک دانش تجربی و آزمونپذیر میداند .وقتی
میگوییم دانش و ارزش ،در زمینه تفکر اسالمی به سراغ باید و
نباید میرویم .اینها وقتی میگویند دانش و ارزش ،دانش میشود
چیزی که اثبات و ابطال دارد و هرچه اثبات و ابطال تجربی ندارد
ضدارزش است .پوزیتیویستها ،چون ساینس را حوزه معرفتی
مستقل میدانستند ،میگفتند :کام ً
ال مستقل از حوزه ارزشها و
متافیزیک است و هر مسئلهای غیر از ساینس دخالت دهید ،علم
با مشاهده ،فرضیه ،آزمون و  ...پیش میرود و ربطی با دانشهای
دیگر ندارد .بر این اساس وقتی میگویید اسالم ،این میشود
ایدئولوژیک کردن و ارزشی کردن و . ...
یک دیدگاه دیگری هم داریم که میگوید :علم همین دانش
تجربی است و با همین تعریف کانتی مواجه میشود ؛ اما دقت
دارد که این دانش حسی ،فارغ از یکسری معرفتهای دیگر که
در درون هویتش دخیل هست ،نیست ؛ اما آنها را علم نمیداند
بلکه آن را یک امر ذهنی یا بیناالذهانی میداند و در این دیدگاه،
چه بخواهید چه نخواهید ،از یک مجموعه گزارههایی در علم
خودتان استفاده کردید که آزمونپذیر نیستند ؛ اما علم آزمونپذیر
روی این گزارهها نشسته است .اگر بر این اساس باشد ،علم
هویت فرهنگی پیدا میکند و منطقهای میشود و فرهنگ اسالمی
نیز علم اسالمی خواهد داشت.
در دیدگاه آیتاهلل مصباح ،این دو نظر مطرح نیست و مسئله
به نحو دیگری است؛ یعنی متافیزیک یک علم است و علوم
جزئی از آن استفاده میکند .متافیزیک میتواند جغرافیای هستی
را به نحوی تصویر کند که با یک رویکرد اسالمی سازگار باشد؛
چون اسالم مجموعهای از عقاید و رفتارها است .اگر متافیزیک
با یک هستیشناسی دینی موافق بود ،فلسفه الهی است .وقتی
فلسفه خصلت اسالمی پیدا کند ،ابتدا خود موحد میشود و بعد
دیگر علوم موحد میشوند .دیدگاه آیتاهلل مصباح این است که
وقتی فلسفه دینی میشود ،علوم هم دینی میشوند و بقیه علم
هم اگر میتوانند ارتباطهایی باهم داشته باشند ،اگر شکل دینی
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داشته باشد در تعامل با علوم اجتماعی میتوانند مؤثر باشند .پس
علوم اجتماعی اسالمی در یک منطق علمی شکل اسالمی پیدا
میکند و اگر اسم متافیزیک را ارزش بگذارید که در این صورت
بحث ایدئولوژی مطرح شود ،مورد قبول آیتاهلل مصباح نیست
و متافیزیک را علم میداند و اعتماد به یک مافیزیک اسالمی را
اعتماد به یک علم میداند.
حسین بستان
یکی از مباحثی که میتوان مطرح کرد ،فلسفههای مضاف است
که ببینیم نسبت فلسفههای مضاف با علوم اجتماعی چیست.
دیگر اینکه به دیدگاه مرحوم عالمه مصباح نمیپردازم بلکه
میخواهم تفکر ایشان را بررسی کنم و برداشت خودم را به
عنوان یک ناظر بیرونی مطرح کنم .ریشههای بحث تفکیک علم
از ارزش به بحثهای کانت و هیوم برمیگردد که واقعیتها را از
ارزشها تفکیک کردند و بعد به وبر رسید که آمدند و عرصههای
اینها را منحصر کردند و پوزیتیویسم از این درآمد و تأکید کردند
که علوم اجتماعی ،توصیفی هستند و میخواهند واقعیت موجود
جامعه را تبیین کنند که یک مرز مشخصی با بحثهای هنجاری
دارد .این بحث کام ً
ال بر مباحث علوم اجتماعی سایه انداخت و
بحثهای علمی که فارغ از ارزش است را مطرح کردند و به این
سمت رفتند .وبر نیز این دو را تفکیک کرد.
اینجا یک معضلی پیش آمد؛ یعنی یک بحرانی که به نظر میرسد
تا امروز هم علوم اجتماعی نتوانسته خودش را از این مسئله
خالص کند .اینکه یک الگویی از این علوم اجتماعی معرفی
میشود که هدف آن توصیف واقعیت است و به محض اینکه
میخواهیم یک موضع ارزشی را اتخاذ کنیم میگویند دارید از
دایره علم خارج میشوید و با این برچسب که علم ،ایدئولوژیک
میشود ،موضع میگیرند .کاری به حرفهای سطحی ندارم ،بلکه
امثال وبر که مغز متفکر این بحث بودهاند ،این دغدغه را داشتهاند
که چطور اینها را باهم مرتبط کنیم و در نهایت به این رسید
که این علوم اص ً
ال نمیتوانند وارد عرصه ارزشگذاری شوند و
مشکل را حل کنند؛ چون در مقام عمل نمیتوانیم صرف ًا با فهم
واقعیت عمل کنیم و حتم ًا باید یک جنبه تجویزی هم حاکم
باشد .پس این امر «ال بُدَ منه» است .وبر میگوید :علم نمیتواند
مشکل را حل کند و نیاز را برطرف کند .آخرش میگوید :یا باید
به وجدان جمعی رجوع کنیم و ببینیم این وجدان چه میگوید یا
ببینیم توافق مردم چیست .یا اینکه به ایمان رجوع کنیم.
این معضل باقیمانده و اکنون هم آثار آن را میبینیم .نقص بزرگ
علوم اجتماعی ما این است که روی زمین محکمی به لحاظ
ارزشی نایستاده؛ یعنی جامعهشناسان و  ...به لحاظ ارزشی به
دلیل همین شبهات و مفروضاتی که گفته میشود اینها نباید باهم
خلط شوند این سنگر را خالی کردند و حرف محکمی ندارند.
به همین دلیل اختالف نظر وجود دارد؛ چون جنبه ارزشی قضیه
محکم نشده است.

افرادی مانند عالمه مصباح در این زمینه جایگاهشان این است
که این خأل را در علوم اجتماعی پُر کنند که در هر مسئلهای که
میخواهیم ورود کنیم مدل مطلوب خود را حل کنیم؛ مث ً
ال در
حوزه خانواده ،ابتدا باید الگوی مطلوب خانواده را داشته باشم
و بعد در مورد دالیل طالق بحث کنیم؛ بنابراین باید مدلهای
مطلوب را ترسیم کنیم و این کار تعدادی از افراد است که یک
جنبه هم ندارند ،بلکه باید ذوجوانب باشند که یک جنبهاش
فلسفه اجتماعی است و باید فیلسوف اجتماعی باشند .فلسفه
اجتماعی در غرب هم بوده است ؛ اما یک جنبه دیگر که آنها
نداشتند و ما داریم ،فقه اجتماعی است .این یک مثلثی است که
بین فلسفه اجتماعی ،فقه اجتماعی و جامعهشناسی الزم است تا
بتوانیم تحلیلهای قابل اتکایی را ارائه کنیم.
عدم دخالت ارزش با تعهد ارزشی داشتن متفاوت است
نکته دیگر اینکه ،ما دو مقام داریم؛ یکی اینکه در تبیین و
توصیفمان بیطرفی را رعایت کنیم؛ یعنی ارزشها در تبیین
ما دخالت نکند و واقع را آنگونه که هست تبیین کنیم .اصل این
حرف ،منطقی است؛ اما جنبه دیگرش این است که باید تعهد
ارزشی داشته باشیم و اینها نباید خلط شوند؛ یعنی از طرفی متعهد
به یکسری اصول ارزشی هستیم ،ولی از طرف دیگر در توصیف
خود ،جانبداری ارزشی نمیکنیم .با تفکیک این دو مقام به نظر
میرسد این شبهه و این اشکال که میگویند کسانی که از علم
دینی دفاع میکنند میخواهند یک علم ایدئولوژیک تولید کنند
حل میشود و این شبهه به خاطر عدم توجه به آن تفکیک است.
مرحوم عالمه مصباح نیز تصریح دارند که در جنبههای توصیفی
علوم ،براساس تجربه ورود میکنیم و این مسئله را نفی نمیکنند
و این علوم توصیفی قائم به تجربه هستند؛ بنابراین مفروض
ایشان این نیست که اگر میگوییم ارزشهای دینی وارد علوم
انسانی شود ،پس ارزشها میخواهند در توصیفهای ما دخالت
کنند و به این ملتزم هستند.
در واقع آنچه که مهم است تعهد ارزشی است که ما براساس
یکسری ارزشها که به آن باور داریم ،توجه کنیم و جایی که
به مقام توصیه و تجویز میرسد باید ارزشهای ما حاکم شود
و این تفکیک منطقی ایشان است و معنایش ایدئولوژیک شدن
علم نیست .اینکه قائل به ارزشها باشیم ،مورد قبول وبر هم بوده
است که پایهگذار ارزش و دانش است .از اینرو ،اسالمیسازی
علوم انسانی به ایدئولوژیکشدن نمیانجامد .دیگر اینکه آنها که
این اشکال را دارند ،آیا اص ً
ال امکان دارد که بگوییم حرفشان
غیرایدئولوژیک است؟ به نظر میرسد نفی ایدئولوژی نیز
خودش یک نوع ایدئولوژی است و کسانی که اشکال میکنند
هم خود دارای یک ایدئولوژی هستند.
منبع متن :نشست «عالمه مصباح یزدی ،فیلسوف علوم
اجتماعی اسالمی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی3 ،
آذرماه  ،1400پیادهشده در خبرگزاری ایکنا.
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نشست

فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسالمی از
منظرعالمه مصباح یزدی

عبداهلل محمدی ،احمدرضا تحیری و رمضان علیتبار

استادیارمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ،دکتری قرآن و علم جامعه المصطفی و دانشیار گروه منطق فهم دین
پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
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عبداهلل محمدی
در دو سه دهه اخیر جهان اسالم با پدیده تفکر غربی و تجدد
روبرو شد و در جهان اسالم واکنشهای متعددی به همراه
داشت؛ برخی از علما آن را نادیده گرفتند و برخی مواجهه سلبی
و برخی مواجهه سلب مطلق و برخی پذیرش و شیفتگی نسبت
به آن داشتند ولی عالمه مصباح یزدی نه بغض نسبت به آراء
غرب داشت و نه حب و شیفتگی.
در اصول علمی ،نخستین ویژگی روش آیتاهلل مصباح یزدی
این بود که ایشان عمدتا بر مسائل اصلی در فلسفه غرب تاکید
داشت و از مباحث فرعی پرهیز میکردند .عالمه به تک تک آراء
غربی نپرداختند و مسائل بنیادین آنها را بررسی کردند و سراغ
مبانی فکری رفتند و در بین مبانی فکری ،مبانی ارزششناختی،
هستیشناختی و معرفتشناختی را جدا کردند و سهم
معرفتشناسی از همه بیشتر بود.
ویژگی خاصی که حاکی از فراست وی بود این است که نظراتی
را که به نوعی گلوگاه دانش شناخته میشد مورد توجه قرار دادند،
با وجود دهها نظریه غربی در زمینه معرفتشناسی به موضوعاتی
چون؛ شکاکیت و عینیت علوم انسانی ،ارزش شناخت ،نفس

االمر ،معقول ثانی ،پاسخ به شبهه شیطان دکارتی و  ...پرداختند.
ویژگی دیگر مرحوم مصباح این بود که نگاه نظامواره به علوم
انسانی داشتند و سراغ تک نگاهها نمیرفتند؛ به عنوان نمونه در
دیدگاه مشروعیت سیاسی مبتنی بر خواست مردم ،ایشان مسئله
را مستقیما از آیات و روایات تحلیل نکرده و به ارزشهای
اخالقی برگرداندند و از این مسیر به اثبات نظر خود پرداختند؛
در بحث سعادت هم این مسئله را با واقعنمایی اخالقی و آن
را با مباحث معرفتشناسی تحلیل کردند .ویژگی دیگر مرحوم
مصباح این است که قبل از ورود به بحث ،با مفهومشناسی دقیق
از اصطالحات ،محل نزاع را تقریر میکردند .مفهوم اصالت و
اعتباریت را با مفهومشناسی تحلیل کردند و دین و تساهل و
تسامح در علوم اجتماعی و  ...را با همین روش بحث کردند.
ویژگی مهم ایشان آزاداندیشی و انصاف علمی ایشان بود؛ نه
شیفته محض غرب بودند و نه بدبین نابجا؛ با اینکه نسبت به
نظ؛ امات غربی منتقد بودند ولی حرف فالسفه غربی را جدی
میگرفتند و در مباحث علمی و فلسفی همان حساسیتی را که
نسبت به عالمه و مالصدرا داشتند ،نسبت به فالسفه غربی
هم داشتند .نفس االمر را ناظر به اشکاالت راسل بیان کردند
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و تشخیص داده بودند شبهات غربیها درباره صدق بدیهیات
با نظریات علمای گذشته قابل پاسخ نیست .همچنین دیدگاه
ارسطو در معیار فضیلت را نقد کردند.
ویژگی دیگر ایشان در مواجهه با فالسفه غربی این بود که وقتی
دیدگاهشان را توصیف میکردند با همراهی حداکثری بود و آنها
را نقص تحلیل نمیکردند؛ قویترین تقریر را انتخاب و آن را نقد
میکردند و گاهی جوابی به نفع فیلسوف غربی تولید کرده و
بعد دوباره پاسخ میدادند .ویژگی دیگر ایشان این بود که مسائل
نظریات غربی را به صورت یک کل منسجم در سراسر تاریخ
میدیدند؛ برخی تصور میکنند پوزیتویسیت صرف ًا محصول
متأخر است ولی ایشان در مواجهه موسی(ع) با بنی اسرائیل
جستوجو کردند و معتقد بودند در حکومت امام مهدی هم
این مسئله تکرار میشود.
توجه همزمان به ابعاد عملی و علمی از دیگر ویژگیهای ایشان
بود؛ ایشان امتداد عملی دیدگاههای غربی را در مسائل اجتماعی
نشان میدادند .مباحث علوم انسانی را دور از اصطالحات مغلق
و برای عموم با زبان ساده بیان و حتی نقد مکاتب غربی و
پلورالیزم و  ..را در جلسات محرم مطرح میکردند.
ایشان بین انگیزهها و انگیختهها تمایز قائل میشدند ،در اصول
اخالقی ایشان پرهیز از تعصب ،بیان نرم و مؤدبانه حتی با
مخالفانی مانند الک و کانت داشتند و متواضع بودند و نکته
جالب اینکه از سرزنش دیگران نهراسیدند و در فضای سیاسی
دشواری که علیه ایشان درست شده بود نظریات اومانیستی
وتساهل و تسامح و حقوق بشر را نقد کردند.
احمدرضا تحیری
در حوزه معرفتشناسی دو رویکرد یعنی وجودشناختی و
غایتشناختی داریم .در رویکرد غایتشناحتی ،استقالل عقل
انکار میشود و عقل بخشی از وجود انسان است که در تعامل
با محیط تحقق مییابد .روش فالسفه اسالمی در مباحث
معرفتشناسی عمدت ًا هستیشناسی است ولی عالمه مصباح از
معدود فالسفهای است که در کنار رویکرد هستیشناختی به
غایتشناحتی هم توجه کردند.
عالمه مصباح معرفت را در همه انواع ،مجرد و غیرمادی میداند.
لذا تبدل ماهوی را در معرفت نمیپذیرد ولی تبدل در موضوع
را قبول دارند .ایشان معتقد بودند که عوامل تعینبخش معرفت،
وراثت ،سن ،محیط اجتماعی ،فطرت ،عوامل غیبی و اراده و
اختیار و عوامل محیطی است؛ او فطرت را دارای بیشترین تأثیر
میداند و معتقد است که بقیه عوامل صرف ًا در تعین ادراکات
شخصی نقش دارند .در بحث درجه تعین این مسئله مورد توجه
هست که میزان تعین اجتماعی معرفتها چقدر است؟ ایشان
اجماالً پذیرفته که آرا و نظرات افراد تابع شرایط محیط و ماخوذ
از جو اجتماعی است ولی در مقام تفصیل ،معارف را به دو
دسته تقسیم کرده است؛ دستهای که هست و نیستهاست و از

جامعه اخذ میشوند و دسته دوم علومی که متعلق آنها بایدها و
نبایدهاست.
تقریبا عموم جامعهشناسان و روانشناسان و فالسفه ذهن معتقدند
که معارف تعین اجتماعی دارند ولی عالمه مصباح معتقد است که
علوم اعتباری دو دسته است ،دسته اول مانند ارزشهای اخالقی
و حقوقی تابع سلیقه و قرارداد اجتماعی نیستند و حاکی از علیت
و معلولیت هستند و شیوه تلقی آن شیوه تعلم حقایق نفس االمری
است و یا متعلم خودش در بستر جامعه آن را مییابد .دسته دوم
مانند خط و زبان ریشه در حقایق نفس االمری ندارند و صرفا
جنبه ابزاری دارند و کارکرد آنها تنظیم حیات جمعی است؛ این
دسته در تکامل شخصیت تأثیری ندارند و صرف ًا تقلیدی هستند.
عالمه مصباح معتقد است که علوم و معارف نفس االمری و
اعتباریات به لحاظ شکل و محتوا تحت تأثیر عوامل اجتماعی
هستند .البته مصادیقی که ایشان در زمره اعتباریات دسته دوم
برشمردهاند جای تأمل دارد و چهبسا قابل نقد است.
رمضان علیتبار
عالمه مصباح در حوزه تحول علم به ویژه علوم انسانی دغدغه
زیادی داشتند و در مقام عمل و نظر تحوالتی را ایجاد کردند.
به لحاظ نظری در مبانی علوم انسانی ایشان غیر از اینکه مطالبی
نوشتند ،در مباحث آموزشی و تربیت طلبه و محقق هم از مسیر
مبانی شروع کردند و یکی از کارهایشان تحول در روششناسی
علوم انسانی است.
سایر مبانی مانند هستیشناسی تاثیر مستقیمی در روش ندارد.
مبانی زیرساختهای نظری است که در علم تأثیر دارند .البته
برخی مبانی بعیده و برخی مشترک و قریب هستند .سکوالر
بودن و طبیعتگرایی در شناخت از جمله مشترکات روششناسی
نحلههای مختلف غربی در علوم است ولی منظومه فکری عالمه
مصباح ،در مکتب نوصدرایی است .واقعگرایی گزارههای علوم
انسانی و مبناگروی به مثابه داوری در علوم انسانی از جمله مبانی
ایشان است؛ واقعگرایی قابلیت انطباق گزارهها با واقع است .لذا
ابتدا باید واقع را روشن کنیم؛ در منظومه فکری عالمه مصباح
واقع ،منحصر در واقع دینی نیست و ما چند دسته نفس االمر از
جمله تکوینی ،ذهنی ،مادی ،فر؛ امادی ،ماهوی و غیرماهوی داریم.
واقعنمایی قضایا در علوم انسانی مبتنی بر واقعگرایی
هستیشناختی و معرفتشناختی خاص هستند .نتیجه واقعگرایی
در علوم انسانی این است که وقتی ما در ساحت انسان انواع
واقع را در نظر گرفتیم ،به لحاظ شناخت ،سطوح مختلف برای
شناخت انسان ایجاد میشود و به لحاظ روششناسی هم با
روشهای واقعی به نفساالمر میرسیم و تفکر منابع معرفتی
را شاهدیم.
منبع متن :نشست «فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسالمی از
منظر عالمه مصباح یزدی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی 30 ،آبان  ،1400پیادهشده در خبرگزاری ایکنا.
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مهدی ابوطالبی و سید صادق حقیقت
| عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
در ابتدای این برنامه سید صادق حقیقت ،دربارهی مبانی اندیشه
سیاسی آیتاهلل مصباح یزدی بیان کرد« :آیتاهلل مصباح یزدی
از شخصیتهای برجسته نظام جمهوری اسالمی هستند و در
حوزه اندیشه و عمل سیاسی قابل توجهاند .به اعتقاد بنده اندیشه
سیاسی ایشان نظام مند است یعنی از یک جایی شروع میشود

و به یک جایی ختم میشود .یک سیستمی را طراحی کرده اند
که کلیه زیر مجموعههای آن با کل سیستم مرتبط است .نکته
اول این است که مبانی اندیشه سیاسی آیتاهلل مصباح یزدی با
سکوالریسم تفاوت و ضدیت دارد .اگر درباره ی نسبت سیاست
و دین صحبت کنیم آیتاهلل مصباح یزدی معتقد است که در
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محقق شده و با اندیشه حکومت اسالمی ایشان همخوانی ندارد».
دین گزارههایی وجود دارد که تکلیف نظام سیاسی را مشخص
مهدی ابوطالبی ضمن مخالفت با دیدگاه صادق حقیقت گفت:
کرده است .نکته دوم این است که جامعه اسالمی به سمت غایتی
«اینطور نیست که آیتاهلل مصباح یزدی بگویند با ما هر اندیشهای
حرکت میکند و آن غایت سعادت است .اندیشههای کالسیک
چون مدرن و غربی است مخالفیم .نکتهای که دکتر حقیقت
مثل یونان غایت مند هستند و اندیشه مدرن غایت مند نیست و
خواندند در این است که ایشان میگویند چون ممکن نیست
یا غایت را رفاه ،امنیت و در نظر میگیرد .اندیشه آیتاهلل مصباح
که تزاحم پیش نیاید ،پس نیاز داریم یک هماهنگ کننده داشته
یزدی در دسته اندیشههای کالسیک است .نکته سوم و انتقادی
باشیم و نگفتند چون غربی است با آن مخالفیم .نکته بعدی آن
این است که ایشان معتقدند در شکلدادن به نظام سیاسی نباید از
که من ندیده ام آیتاهلل مصباح یزدی بین حکومت اسالمی و
دست آوردهای متجددانه و مدرن استفاده کنیم».
جمهوری اسالمی تفکیک قائل شوند و بگویند حکومت اسالمی
حقیقت در ادامه نقل قولی از ایشان در کتاب «پاسخ استاد به
را قبول داریم .در آن مدل مجلس هم منافاتی با انتخاب مردم
جوانان پرسشگر» آورد« :وقتی فعالیتهایی که در نظام حکومتی
ندارد بلکه نحوهی انتخاب متفاوت است .در رابطه تفکیک قوا
صورت میگیرند دارای تنوع هستند و به نوعی باهم تباین
ایشان مطلق رد نمیکنند .ایشان در کتاب حقوق و سیاست در
و اختالف دارند ضرورت دارد که هر بخشی از متصدیان و
قرآن در این رابطه بحث میکنند .ادله هر دو طرف و مزایا و
کارگزاران جهت خاص و رویه خاصی از هرم قدرت قرار گیرند.
بنده کشوری را سراغ ندارم که عم ً
معایب آنها را میگویند .بعد توضیح میدهند که اگر تفکیک
ال قوای سه گانه آن از یکدیگر
قوا برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است در اسالم ما
مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثیر هم نباشند .از جنبه نظری و
میگوئیم حاکم باید عادل و با تقوا باشد پس سو استفاده از
تئوریک تفکیک کامل وظایف قوه مقننه از قوه مجریه کاری
قدرت معنا ندارد .اگر تفکیک قوا برای تقسیم کار است ،تجزیه
درست و منطقی نیست .چون ممکن است میان قوا تزاحم رخ
قدرت و تقسیم کارها اشکالی ندارد .به هر حال باید نهادی
بدهند نیازمند یک هماهنگ کننده مقتدر در باالی هرم
باشد که تزاحم ها را حل کند».
هست و بنابراین تفکیک قوا میسر نیست».
حقیقت در پاسخ گفت« :بنده عرض نکردم
بنابراین ایشان تفکیک قوا را امری مدرن
که آیتاهلل مصباح یزدی میفرمایند هرآنچه
میدانند و قبول ندارند.
ایشان نمیگویند به طورکلی امکان
مدرن است ما با آن مخالفیم من فقط بحث
حقیقت افزود« :در دوران مدرن عقل نوع
سوءاستفاده از قدرت وجود ندارد
تفکیک قوا را عرض کردم .در اندیشه
بشر به این نتیجه رسیده است که سیستم
بلکه میفرمایند در حکومت اسالمی
ایشان فقط مساله وجود نهادی که تزاحم
قبل پاسخگو نیست و باید قدرت به سه
وقتی حاکم معصوم یا عادل است
سوءاستفادهنیست.
ها را حل کند و در رأس باشد نیست .ایشان
بخش تقسیم بشود که سه قوه هستند .این
از هرم قدرت صحبت میکنند .افالطون هم
قوا باید به شکلی باشند که هیچ کدام بر
هرم قدرت دارد که فیلسوف شاه در رأس است.
دیگری تفوق نداشته باشند تا دموکراسی
شما میگوئید در اندیشه ایشان امکان سوءاستفاده از
واقعی اتفاق بیفتد .آیتاهلل مصباح یزدی
قدرت وجود ندارد؛ اما قدرت فسادآور است و نیاز به مهار وجود
میفرمایند که قدرت به شکل هرمی است و یک کسی باید
دارد و این جز ابتدائیات علم سیاست است» .
در رأس هرم باشد .این امر در اندیشه سیاسی کالسیک ممکن
ابوطالبی بیان کرد« :ایشان نمیگویند به طورکلی امکان
است ولی در اندیشه سیاسی مدرن اسالمی ممکن نیست .ما بعد
سوءاستفاده از قدرت وجود ندارد بلکه میفرمایند در حکومت
از مشروطه دو خط فکری داریم .خط اول را مرحوم میرزای
اسالمی وقتی حاکم معصوم یا عادل است سوءاستفاده نیست .در
نائینی شروع کرد که به آن نو اندیشی دینی میگوئیم .مبانی دینی
حکومت معصوم که سوءاستفاده نیست .در حکومت عادل در
حفظ شده و پدیدههای مدرن مثل پارلمان و آزادی را پذیرفته
ساختاری که میچینند نحوهی تعیین حاکم ،عادل بودن شرط
و تلفیق میکند .خط دوم که آیتاهلل مصباح یزدی دنبال میکند
است .با رأی و نظر مردم با شرایطی خاص ،نخبگانی می آیند
خطی است که نقد تجدد است و پدیدههای مدرن مانند مجلس
بر اساس فقاهت و عدالت و کفایت مدیریتی حاکم را انتخاب
و تفکیک قوا را رد میکند .برای مثال ایشان میگویند الزم نیست
میکنند و همین جمع هرگاه تشخیص داد که این فرد فسادی
مجلس شورای اسالمی به این شکل و با رأی مردم باشد .حاکم
انجام داد و عدالتش از بین رفت اعالم میکند که اصلح نیست و
اسالمی اگر لجنه هایی در حوزههای مختلف سیاست ،فرهنگ
عزل میشود .بنابراین امکان سوءاستفاده از قدرت با این روش
و اقتصاد تشکیل بدهد و آنها به حاکم مشورت بدهند کفایت
حل میشود» .
میکند .به عبارتی مدل حکومت ایشان حکومت اسالمی است و
ابوطالبی ادامه داد« :در بحث آن دو خط بعد از مشروطه باید
نه جمهوری اسالمی .جمهوری که امام خمینی (ره) فرموده بودند
بگویم که مفاهیمی مثل آزادی و پارلمان و را آیتاهلل مصباح
به همان معنایی که در دنیا مصطلح است در جمهوری اسالمی
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این است که حفظ کند و مالک .کمیت نیست .از ایشان میپرسند
یزدی و بقیه قبول داشته اند؛ اما نه به مفهوم غربی آن .آخوند
نظر مردم چه جایگاهی دارد و میگویند همان گونه که عنوان شد
خراسانی که شما میگویید جز خط اول است از نجف اشرف
عقل مردم از ورود به این مساله قاصر است.
نامه میفرستند و میگویند امثال سید حسن تقی زاده را اخراج
وی ادامه داد :کجای فقه همچنین نظری وجود دارد؟ جمهوری
کنید چون به دنبال عشاق آزادی پاریس هستند فرق چندانی با
روی شانههای مردم است و خواست آنها اهمیت دارد .نظر امام
دیدگاه شیخ فضل اهلل نوری ندارد .شیخ فضل اهلل نوری میگوید
خمینی (ره) هم همین است که نظر و خواست مردم تأثیر گذار
آزادی و مساواتی که شرع میگوید نه آنچه پارلمان و آزادی
است و نقش دارد .امام خمینی (ره) در رأی گیری نوع حکومت
غربی میگوید .این بحثها در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)
بعد از انقالب فرمودند مالک نظر مردم است حتی اگر حکومت
هم بود که برخی میگفتند مدرن است برخی میگفتند ضد مدرن
کمونیستی بخواهند» .
است .ما در بحث آزادی ادبیات خودمان را داریم در شورا و
ابوطالبی در اینباره بیان کرد« :اتفاقا در روایتی که شما گفتید
مشورت و پارلمان هم همینطور بنابراین لزوم ًا با سایر اندیشه
اعمال والیت با نظر مردم است .در نصب نقش مردم دیده نشده
تطبیق ندارد .اتفاق ًا به نظر من در مدلی که آیتاهلل مصباح یزدی
است .حق حاکمیت و مشروعیت به امام یا فقیه داده است پس
میگویند از ظرفیت و نظر مردم خیلی بهتر از مدل غربی استفاده
منصوب است؛ اما این حق اگر بخواهد به فعلیت برسد نیازمند
میشود» .
همراهی مردم است .امام خمینی (ره) هم میگویند تولی حکومت
درباره انتصابیبودن یا انتخابیبودن والیت فقیه و نظر آیتاهلل
نیازمند حضور و نظر مردم است .مثالی بزنم یک پزشک وقتی
مصباح یزدی ،حقیقت بیان کرد :قرائتهای متفاوتی از این امر
پروانه پزشکی میگیرد حق طبابت دارد ؛ اما تا مردم به او مراجعه
وجود دارد .قرائت مسلط که دیدگاه امام خمینی (ره) هم هست
نکنند امکان طبابت ندارد .من یک ماشینی دارم و حق استفاده از
نظریه نصب است .نظریه نصب این است که خداوند کسی که
آن را دارم ؛ اما دزدی آن را میبرد من نمیتوانم به هر طریقی
فقیه و مجتهد باشد نه کسی که مرجع و اعلم باشد را برای والیت
حق خود را بگیرم .همانطور که والیت و حکومت حق امام
نصب کرده است .جدا کردن مقبولیت و مشروعیت غلط است.
علی (ع) بود ؛ اما غصب شد ولو با نظر مردم و
وی افزود :مسلم است که هر کسی که مجتهد است
ایشان نمیتوانستند به هر طریقی و با زور
نمیتواند حکومت تشکیل دهد برای حل این
حق خود را استیفاء کنند .هم امام خمینی
مساله پاسخ این است که کسی که برای اولین
مالک برای ما اندیشه سیاسی
اسالمی است و مالک اندیشه
(ره) هم آیتاهلل مصباح یزدی میفرمایند
بار حکومت اسالمی تشکیل داد بر بقیه
نیستند.
مشروطه
از
بعد
زدگان
غرب
که فقیه اگر مقبولیت مردم را نداشتند حق
واجب است که از آن تبعیت کنند .میان
متفکرانی مانند مرحوم آخوند خراسانی
استفاده از زور برای تشکیل حکومت را
امام خمینی (ره) و آیتاهلل مصباح یزدی
و میرزای نائینی پدیدههای مدرن را به
ندارد».
در مبنای مشروعیت حکومت اسالمی که
ما هو مدرن ،پذیرفته اند و توجیه
حقیقت پاسخ داد« :در مثال پزشکی که
نظریه نصب است تفاوتی وجود ندارد؛ اما
فقهی کرده اند.
زدید فرض کنید که در یک روستا مردم
من در کتاب حوزه قدرت در اندیشه سیاسی
نیاز به پزشک دارند ،نظام پزشکی کسی را
شیعه گفتهام که از یک نظر تفاوت وجود دارد .امام
میفرستد که مردم نمیخواهند و میگوید اگر
خمینی گفته اند فقیه منصوب است؛ اما به شرطی که مردم
نخواستند در خانه بنشین و تو همچنان پزشک این روستایی؟ نه
او را بخواهند .خود نصب الهی مشروط به خواست مردم است
یک فرد دیگر را به جای آن فرد میفرستد».
یعنی اگر مردم نخواهند خداوند هم نصب نکرده است .روایتی
که خطاب پیامبر اکرم (ص) به امام علی (ع) است میگویند ل َ َ
ابوطالبی گفت« :درست است ؛ اما به شرطی که دو فرد صالح
ک
ِو َال ُء أُ َّمتِی م ِ ْن ب َ ْع ِدیَ ،فإ ِنْ َولَّ ْو َک فِی َعافِیَ ٍة َو ا ِ ْجتَ َم ُعوا َع َلیْ َ
وجود داشته باشد » .حقیقت بیان کرد« :طبق نظریه نصب همه
الرضَ ا
ک ب ِ ِّ
َف ُق ْم ب ِ َأ ْم ِر ِه ْمَ ،و إ ِ ِن اِخْ تَ َل ُفوا َع َلیْ َ
فقها منصوبند و صالحیت دارند و مساله فقیه اعلم نیست» .
ک َفدَ ْع ُه ْم .یعنی اگر مردم خواستند
ابوطالبی بیان کرد« :ولی اصلح است .همه آنها مجتهد هستند
وگرنه رها کن .از این منظر نتیجه نظریه نصب و انتخاب یکی
ولی با  ۳شرط علم و تقوا و کفایت سیاسی باالتر اصلح وجود
است .آیتاهلل مصباح یزدی نظر دیگری دارند .در کتاب گفتمان
دارد» .
آیتاهلل مصباح یزدی نوشته رضا صنعتی آمده است برای حفظ
حقیقت پاسخ داد« :منحصر به یک نفر نیست و تمام فقهها
حکومت کمیت مالک نیست .مالک آن است که عدهای امام (ع)
منصوب هستند .اگر اصلح متعین باشد بله ولی طبق این
یا ولی فقیه را حمایت کنند که بتوانند حکومت را حفظ کنند.
نظریه ،اصلح بودن مطرح نیست .ابوطالبی گفت« :امام علی (ع)
گاهی با  ۹۰درصد و گاهی با  ۵۰یا  ۴۰درصد .او مأمور است
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
میفرمایند که إ ِ َّن أ َحقَّ الن ِ
َّاس ب ِ َه َذا ال ْم ِر أقْ َوا ُه ْم َع َلیْه َو أ ْع َل ُم ُه ْم
که حکومت اسالمی را حفظ کند تا مادامی که کسانی باشند که
َ
بِأ ْم ِر َّ
اللِ»
با حمایت آنها بتواند حکومت اسالمی را حفظ کند وظیفه اش
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حقیقت پاسخ داد« :اتفاقا این روایتی است که آیتاهلل منتظری
در نظریه انتخاب به آن استناد میکنند .در نظریه انتخاب یک
نفر والیت دارد که اعلم است ؛ اما در نظریه نصب همه فقها
والیت دارند » .ابوطالبی بیان کرد« :آقای منتظری میگویند چون
نمیتوانیم اعلم را تشخیص بدهیم به سراغ مردم میرویم» .
ابوطالبی ادامه داد« :مشروعیت حاکم با نصب است .دکتر حقیقت
میگویند نصب منوط به رأی مردم است و ما همچنین قیدی را
نداریم .اعمال حاکمیت با رأی مردم است و نمیتواند از زور
استفاده کند .آنجایی که آیتاهلل مصباح یزدی میگویند عقل مردم
قاصر است درست است .آنجایی که مردم میخواهند فقیه را
از غیر فقیه تشخیص بدهند ،آنجایی که میخواهند اصلح را از
غیر اصلح در فقهها عقلشان قاصر است .در بحثهای دیگر هم
آیتاهلل مصباح یزدی تاکید دارند که نخبگانی باشد چون همه در
همه جا نمیتوانند نظر بدهند .در بحث آن  ۴۰درصد از حامیان
حاکم نکته اینجاست که اگر عموم مخالفت کنند حاکم حق
استفاده از زور را ندارد؛ اما اگر حتی  ۲۰درصد مردم طرفدار
حاکم هستند و بقیه ساکت اند یا مخالفت عملی ندارد حاکم باید
ادامه بدهد و حکومت را حفظ کند .در همه جای دنیا همین است
 ۵۰درصد مردم رأی میدهند و  ۵۰درصد دیگر ساکت هستند.
مث ً
ال تنها  ۲۰درصد مردم با یک نفر موافق هستند .اگر ۸۰ ،۷۰
درصد مردم مخالفت کردند و الزمه حفظ حکومت اعمال زور
بود حاکم نباید به حکومت ادامه بدهد.
حقیقت پاسخ داد« :این فرضهایی که آقای ابوطالبی میگویند
ذهنی است و در عالم واقع وجود ندارد .امکان ندارد  ۲۰درصد
موافق باشند و بقیه نظری نداشته باشند .در نظر آیتاهلل مصباح
هم نیامده که بقیه ساکت باشند .این قید وجود ندارد .از ایشان
سوال میشود که ولی فقیه از سوی سایر فقهها نقد شدنی است؟
ایشان میفرمایند خیر سایر فقهها حق دخالت در حکومت را
ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند .چرا حق انتقاد
ندارد؟ بالندگی جامعه اسالمی به این است که آزادی نقد کردن
وجود داشته باشد .فرض ما این است که عدالت و تقوا وجود
دارد ولی مگر میشود دستگاه حکومت نداشته باشیم؟ امام علی
(ع) که معصوم بودند حاکمی را میگمارند که او مشکل پیدا
میکند .بنابراین بحث بر این نیست که یک نفر عادل است و تقوا
دارد .شما حتی اگر قدرت را هرمی هم تصور کنید امکان فساد در
الیههای پایین وجود دارد بنابراین قدرت همواره باید نقد شود.
حکومت در یک نفر که متبلور نمیشود یک مجموعه است».
ابوطالبی بیان کرد« :آیتاهلل مصباح یزدی با نقد مخالف نیستند.
آنجایی که مخالف نظر دیگر فقها هستند یعنی فقها حکمی
مخالف حکم ولی فقیه بدهند .ایشان در کتاب حکیمانه ترین
حکومت میگویند یکی از حقوق مردم در حاکمیت اسالمی نقد
حاکمان است و فقیه هم مثل مردم است .نخبگان فقها اعلم خود
را انتخاب میکنند برای حکومت و به وقتش باید فرد دیگری را

معرفی کند .هر فردی که صاحب تشخیص باشد».
حقیقت گفت« :نه تنها فقها بلکه هر کسی حق نقد دارد و نقدش
محترم است».
ابوطالبی پاسخ داد« :بله محترم است ؛ اما نمیتوانیم نقد هر کسی
را مالک ناقص دانستن حاکم قرار دهیم و چون  ۴نفر نقد کرده
اند پس ساقط هستی .مردم حق نظارت و نقد دارند .؛ اما بحث
در این است که در نظام غربی اگر عموم مردم نخواستند حکومت
مشروعیت ندارد ؛ اما در حکومت اسالمی مشروعیت از جانب
خداست .نقد حاکم هم آنجاست که بگویند رفتارش یا فقیهانه
نبود یا عادالنه نبود یا خارج از کفایت مدیریتی بود که عموم مردم
نمیتوانند همچنین نظری بدهند» .
حقیقت بیان کرد« :سیاست قدیم بحث میکند چه کسی باید
حکومت کند .سیاست جدید بحث میکند که چگونه باید
حکومت کرد .بنابراین بحث کنترل و مهار قدرت و بحث تفکیک
قوا به وجود میآید .اندیشه سیاسی آیتاهلل مصباح یزدی در
گروه اندیشههای کالسیک قرار میگیرد و ایشان به این سوال
پاسخ میدهند که چه کسی باید حکومت کند .وقتی وارد مباحث
تخصصی سیاست میشوند بحث را جای دیگری میبرند .مث ً
ال
در بحث تفکیک قوا که مساله این است که سه قوه در عرض هم
وجود داشته باشند ؛ اما ایشان چون تفکر هرمی دارند میگویند
در نهایت باید یک نفری وجود داشته باشد که نظر آخر را بدهد.
ابوطالبی پاسخ داد« :هیچ یک از فقها بحث تفکیک قوای سهگانه
را به این شکل مدرن را قبول ندارند و در قانون اساسی هم
داریم که اختالفات قوای سه گانه را رهبری حل میکند .این
نظر اختصاص به آیتاهلل مصباح یزدی ندارد همه فقها اینطور
فکر میکنند .در اندیشههای آیتاهلل مصباح یزدی و حضرت امام
(ره) هم چه کسی باید حکومت کند و هم چگونه باید حکومت
کند وجود دارد و لذا میگویند کسی که حکومت میکند باید
همراهی مردم را داشته باشد باید حکومتش عادالنه باشد و مبتنی
بر احکام شرع باشد».
سید صادق حقیقت در انتها افزود« :مالک برای ما اندیشه سیاسی
اسالمی است و مالک اندیشه غرب زدگان بعد از مشروطه
نیستند .متفکرانی مانند مرحوم آخوند خراسانی و میرزای نائینی
پدیدههای مدرن را به ما هو مدرن ،پذیرفته اند و توجیه فقهی
کرده اند .گفته اند که مشروطه واجب فقهی و شرعی است .در
مقابل این دیدگاه ،نظر شیخ فضلاهلل نوری است که به آزادی،
کلمه خبیثه آزادی میگوید».
منبع متن :پنجمین قسمت از فصل جدید برنام ه تلویزیونی
«مصیر» 8 ،دیماه  ،1399پیاده شده در سایت مرکز آموزشهای
آزاد موسسه امام خمینی.
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علی اکبر رشاد
| رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
در پیام تسلیتی که برای رحلت آیتاهلل 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 حوزههای علمیه و عرصه تفکر پدید آورد که هرگز
جبران نخواهد گشت .لطف ًا در مورد ابعاد علمی و شخصیتی
استاد توضیح دهید و بفرمائید این شخصیت جامع محصول
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قرآنپژوهی ،اخالق ،علوم انسانی اسالمی ،اندیشهی سیاسی؛
چه تالشهایی است؟
تربیت هزاران فاضل برجسته و صالح؛ تأسیس و هدایت مرکز
شخصیت و شکلگیری شخصیت ،مانند شکلگیری معرفت
علمی بزرگ و تأثیرگذار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
است .مانند آفرینش یک اثر هنری است .همانطور که معرفت
خمینی (ره) ،نمونهای از خدمات ارزشمند و حسنات ماندگار
برآیند یک فرآیند است و یک سیری طی میشود تا به تکفل
آن بزرگوار است .در مورد جایگاه ایشان به عنوان متکلم و
معرفت در ذهن یک انسان منتهی شود؛ همان طور که یک اثر
فیلسوف ،بیشتر توضیح میدهید؟
هنری حاصل یک دوره طوالنی و یک فرایند مفصلی است که
آیتاهلل مصباح از نظر شناخت مکاتب بسیار بر آرا مسلط بود.
بسا در ذهن هنرمند از سالها پیش صورت بسته باشد و آرام
کالم او کالم معاصر بود .با اینکه او فیلسوف بود ولی در متکلم
آرام پخته و سخته شود تا بر روی بوم یا تابلو بنشیند .شخصیت
بودنش یک متکلم تمام عیار بود ولی نه متکلم سنتی و متکلمی
هم این گونه است .شخصیت ناگهان ظهور نمیکند ،شخصیت
که صرف ًا یک سلسله آرایی که از پیشینیان بازمانده باشد را در
برآیندی است که یک فرایند طوالنی را طی کرده تا صورت بسته
سینه داشته باشد ،بلکه او در کالم نوآوری میکرد ،مسائل نو
است.
را طرح مینمود و پاسخ میگفت و به همین جهت اگر مکتب
شخصیت عالمه بزرگوار ،متکلم فیلسوف بزرگ ،مفسر و
کالمی ایشان ،به لحاظ مبانی ،موضوعات ،مسائل ،منطق ،روش
قرآنپژوه سترگ و اندیشمند و متفکر بی بدیلِ بدیع پرداز،
و ادلهای که ایشان در بعضی مسائل اقامه میکرد که اختصاص
آیتاهلل حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی هم چنین است .ما
به خود ایشان داشت صورتبندی شود و مجموع اینها تدوین
و نسل ما طی این دهههای اخیر با آن مرد آشنا شد ولی مصباح
گردد ،کالم جدیدی شکل خواهد گرفت.
نهالی بود که روزی در خاک قدسی قم در باغ و بوستان حوزه
هیچ نکتهای و هیچ فقرهای و هیچ مطلب درخور بحثی در
رشد یافت ،دست باغبانها او را نواخت و آبهای
نهایة الحکمة نبوده است که عالمه مصباح یزدی
زالل در پای این نهال فروریخت .بالید ،تناور
بر آن تعلیقه نزده باشد .و کمتر تعلیقهای ذیل
شد ،درختی بارور و سایهگستر گشت که
او سیاست را شغل
ندانست و هرگز سمت سیاسی
کلمات مرحوم عالمه طباطبایی خورده که
میلیونها انسان زیر سایه معنویت او و در
که
هایی
ه
عرص
وارد
هرگز
و
نپذیرفت
جنبه انتقادی نداشته باشد .یعنی تعلیقه نهایة
هاله شخصیت او رشد کردند ،راه یافتند و
منتهی به دست یافتن به سمتهای
الحکمه در حقیقت نوعی نقادی ،مطالعه
آنها نیز در حد خود با بهرهگیری از این
سیاسی بود ،نشد .زیرا شأن ایشان
انتقادی ،ارزیابی و شرح انتقادی نهایة
شخصیت عظیم بالیدند.
فراتر از این بود .او سیاست را به مثابه
الحکمة است .این در حالی است که او با
آیتاهلل مصباح از لحاظ شخصیت علمی
مسئولیت ،آنهم مسئولیت شرعی
کرد.
ی
م
تلقی
نهایت احترام و عالقهای که به استاد خود
یک شخصیت جامعی بود و باید تأسف
عالمه طباطبایی قائل بوده ،در زمان حیات ایشان
خورد که امروز پس از ارتحال ایشان به
این تعلیقه نگاری را آغاز میکند و در یک نقطهای
صیغه ماضی راجع به او سخن میگوییم .ایشان
حدود اواسط نهایة الحکمة میآورد که« :در حالی این قسمت
هنوز هستند ،با آثارشان زنده هستند ،با افکارشان زنده
را مینویسم که استادم عالمه طباطبایی به ملکوت اعلی پیوسته
هستند ،با محبوبیتی که در قلبهای مؤمنین داشته و دارند ،به
است».
زندگی خود ادامه میدهند.
در مورد فعالیتها و اندیشههای سیاسی ایشان هم توضیح
ایشان به لحاظ علمی شخصیت جامعی بود .او هم متکلم بود و
میدهید؟
هم فیلسوف ،هم فقیه بود و هم مفسر ،هم قرآن پژوه بود و هم
او مجتهد سیاستمدار بود و در سیاست مجتهد و مستقل بود.
تسلط فوق العادهای به علوم انسانی داشت .هم معارف سنتی و
جهت دیگری که میتوان به این موضوع افزود این است که او
به اصطالح کالسیک خودمان را داشت و بر آن مسلط بود و هم
هرگز سیاست را چنان پیشه ندید و او سیاست را چنان اندیشه
به معارف زمانه و آرا و افکار عصری تسلط فوقالعاده داشت.
میدید .او سیاست را شغل ندانست و هرگز سمت سیاسی
در میان فقها و حکمای معاصر کمتر کسی را مانند عالمه مصباح
نپذیرفت و هرگز وارد عرصههایی که منتهی به دستیافتن به
یزدی میشناسیم که این مقدار بر آرا و افکار نو و دیدگاهها و
سمتهای سیاسی بود ،نشد .زیرا شأن ایشان فراتر از این بود.
نظریههای جدیدی که از این سو و آن سوی عالم به ایران فرا
او سیاست را به مثابه مسئولیت ،آنهم مسئولیت شرعی تلقی
میرسید آگاهی و آشنایی داشته باشد.
میکرد.
شما در مورد عالمه مصباح یزدی گفتهاید :ایشان طی عمر
منبع متن :مصاحبه با خبرگزاری مهر 22 ،مهرماه .1400
پربرکت خویش منشأ خدمات معنوی و تربیتی ،علمی و
فکری ،انقالبی و سیاسی بیبدیل و ارزندهی بسیاری بود؛
تألیف افزون بر یکصد جلد آثار فاخر در فلسفه ،کالم ،تفسیر،
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در اندیشه مرحوم آیتاهلل محمدتقی مصباح یزدی ،چه نوع
فهم و قرائتی از دین و دینداری وجود داشت و رویکرد ایشان
به این مسئله چگونه بود؟
نگاه آیتاهلل مصباح یزدی به دین ،نگاه همه فقها و علمای شیعه
و سنی از عصر رسو ل اکرم(ص) تاکنون بوده و آن هم اینکه دین
فقط به رابطه انسان با خدا نمیپردازد ،بلکه رابطه انسان با خدا،
رابطه انسان با خود ،رابطه انسان با انسانهای دیگر و جامعه را
نیز شامل میشود .تفاوتی که بین نظر ایشان با برخی علمای زمان
خودشان بود این نیست که مث ً
ال علمای زمان سکوالر بودند ،ولی
آیتاهلل مصباح یزدی قائل به پیوند دین و سیاست و جامعه بود.
بلکه تفاوت نگاه ایشان با برخی از علمای زمان خودشان این بود
که ایشان حساسیت زیادی در تقابل با شبهات داشت ،یعنی وقتی
شبههای مطرح و یا از سکوالریسم دفاع میشد ،به آن جواب
میداد و با استدالل و منطق آن را نقد میکرد .این روحیه دفاعی و
پاسخگویی ،تفاوت ایشان با برخی از علمای عصر خودشان بود.
البته علمای دیگری هم هستند که به شبهات پاسخ داده و میدهند

که نمونه آن آیتاهلل سبحانی ،آیتاهلل مکارم شیرازی ،آیتاهلل
جوادی آملی و یا در عرصه پاسخگویی به شبهات وهابیت،
آیتاهلل صافی گلپایگانی و ...است ،در واقع اینطور نیست که
علمای دیگر نقش دفاعی و پاسخگویی به شبهات نداشته باشند.
اما آیتاهلل مصباح یزدی در حوزه پاسخگویی به شبهات کالم
جدید ،نقش جدیتری داشت و در واقع در راه معرفی اسالم
جامعنگر را که امام(ره) به دنیای غرب معرفی کردند ،ادامه داد.
در مقوله رابطه دین و سیاست ،ایشان نظریههای خودشان را
براساس چه مبانی و استداللهایی بیان میکرد و چه الز؛ اماتی
برای آن قائل بود؟
در این زمینه مبناهای متعددی داشت؛ اول اینکه دین حضور
جدی در عرصه سیاست دارد .دوم اینکه احکام کلی سیاست،
از دین به دست میآید و این احکام تا روز قیامت زنده هستند و
کسی حق ندارد این احکام را تعطیل کند .مبنای سوم هم این بود
که بخشی از این احکام ،احکام تکلیفی و بخشی از آن وضعی
هستند ،احکام وضعی مربوط به حقوق انسانها است که مواردی
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مثل حق آزادی ،حق حیات ،حق مشارکت و ...را شامل میشود.
ایشان وقتی از اسالم سیاسی یا سیاست اسالمی سخن میگوید،
معتقد است حاکمیت باید در حد امکان تمام احکام را از جمله
حقوق مردم که همان آزادیهای مشروع است ،پیاده کند .لذا اینکه
به آیتاهلل مصباح یزدی نسبت میدهند که ایشان هیچ شأنی برای
مردم در حکومت قائل نیست ،نسبت ناروا و دروغ است .چنین
کسانی شاهدی که برای مدعای خود ارائه میکنند ،میگویند
آیتاهلل مصباح یزدی گفته در بحث والیت فقیه و نصب والیت
فقیه ،مردم نقشی ندارند .در صورتی که همه فقها گفتهاند مردم
در این زمینه نقشی ندارند ،مث ً
ال وقتی گفته میشود ،والیت پدر
بر فرزند ،والیت پدر منصوب از سوی فرزندان نیست که هر
فقط خواستند بگویند والیت پدر را قبول نداریم و یا والیت
را به پدر دادهایم ،نه اینطور نیست ،زیرا این والیت را خداوند
به پدر داده است و یا والیتی که خداوند به پیامبر(ص) دادهاند،
اینطور نیست که مردم مدینه جمع شوند و بگویند یا رسولاهلل
ما والیت را از شما گرفتیم و یا اینکه بگویند امام علی(ع) والیت
ندارند ،نه اص ً
ال اینطور نیست ،بلکه این والیت را خداوند داده
است ،والیت فقیه هم از جانب خداست ،؛ اما نکته مهمی در این
زمینه وجود دارد و آن هم اینکه این والیت وقتی بخواهد تحقق
خارجی و عینی پیدا کند ،حتم ًا مردم باید آن را بخواهند و در آن
مشارکت داشته باشند ،چون به زور نمیتوان اعمال والیت کرد،
کما اینکه در زمان امام علی(ع) با هر نوع زور و نقشهای که شد،
اجرا و اعمال این والیت را از ایشان گرفتند ،بعد مردم آمدند به
سراغ امام علی(ع) و ایشان هم والیت را اعمال کردند.
بنابراین نصب والیت با اعمال والیت متفاوت است ،یعنی نصب
والیت الهی و اعمال والیت حتم ًا باید با مشارکت و خواسته و
پیگیری مردم باشد .امام خمینی(ره) قیام خود را از سال  ۴۲شروع
کردند ،؛ اما در سال  ۵۷حاکمیت والیت فقیه را اعمال کردند.
یعنی آنجایی که بحث مقبولیت مطرح میشود باید آرا و نظر
مردم را لحاظ کرد ،و آنجا که بحث مشروعیت مطرح میشود
باید آن را از این مقوله جدا کرد؟
بله ،مشروعیت فقهی و فلسفی والیت ،الهی و مقبولیت آن
ت فقیه نیز همین نظر را
مردمی است .امام(ره) در کتاب والی 
مطرح کردهاند .اص ً
ال نظریه مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی با
نظریه امام(ره) تفاوتی ندارد .؛ اما کسانی که ادعا میکنند طرفدار
امام هستند و امام را قبول دارند ،به آیتاهلل مصباح یزدی حمله
میکنند ،اگر اینطور هست باید این حمالت را به امام(ره) هم
داشته باشند .بنابراین معلوم میشود اینها چون نظریه انتصاب
والیت الهی برای فقیه را قبول ندارند ،میخواهند تالفی آن را بر
آقای مصباح پیاده کنند.
مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی خیلی صریح به نقد جریانهای
انحرافی میپرداخت ،به همین دلیل برخی عصبانی میشدند
و ایشان را به تئوریپرداز خشونت متهم میکردند و یا اینکه

میگفتند ایشان مردمساالری را قبول ندارد و قبل از انقالب،
انقالبی نبوده و یا اینکه عضو انجمن حجتیه است و از این
حرکتها و حرفهای ناجوانمردانه که متأسفانه از سوی عدهای
بیتقوا مشاهده میکنیم .؛ اما کسانی که مرد میدان هستند باید
منصفانه بحث و نقد کنند؛ در نقد دیگران باید انصاف ،عدالت و
مردانگی لحاظ شود.
یعنی شما معتقدید منتقدان ایشان به فهم درستی از آرای ایشان
نرسیدهبودند؟
بله .چون پیشفرض اینها از اول این بوده که آیتاهلل مصباح
یزدی اشتباه میکنند ،به همین دلیل شروع به نقدهای مغالطهگونه
علیه ایشان کردند .در حالی که ابتدا باید حرف را شنید و منصفانه
آن را نقد کرد .اخالق مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی هم این بود،
یعنی وقتی میخواستند شبههای را نقد کند ،آن شبهه را آنقدر
یکرد که برخی خیال میکردند
میپروراند و بعد آن را مطرح م 
انگار آیتاهلل مصباح آن شبهه را قبول کردهاند ،؛ اما بعد ایشان آن
شبهه را با استدالل نقد میکرد.
آیتاهلل مصباح یزدی به عنوان فقیه ،متکلم و فیلسوف شهرت
داشتند ،به نظر شما کدام یک از این وجوه در شخصیت ایشان
برجستهتر بود؟
به نظر من عرفان توحیدی ایشان نسبت به سایر وجوه و ابعاد
شخصیتی ایشان برجستهتر است .ایشان سالها شاگرد امام(ره)،
عالمه طباطبایی و  ۱۵سال نیز شاگرد فقهی و اخالقی آیتاهلل
بهجت بود و آن نگاه توحیدی و عرفانی که به آدم و عالم داشت
را از ایشان به ارث برده بود .در روحیه دفاعی نیز بیشتر از شهید
مطهری تأثیر پذیرفته بود ،چون ارتباط خوبی با شهید مطهری
داشت .از ابعاد عرفان توحیدی ایشان کمتر گفته میشود ،خود
ایشان نیز انسانی نبودند که بخواهند برای خودشان کرامتهایی
قائل شوند و حتی اجازه نمیداد کسی کرامتهایی از او نقل کند.
در واقع در مسائل عرفانی کتوم بود ،در حالی که انصاف ًا اهل تهجد
بود و مراقبتهای ویژهای نسبت به مسائل سلوکی داشت.
ایشان در زمینه فلسفه از کدام شخصیتها و مکاتب فلسفی
تأثیر پذیرفته بود و اینکه گفتید نقدهایی به عالمه داشتهاند ،این
نقدها در چه زمینههایی بوده است؟
طرفدار حکمت متعالیه و تأثیرپذیرفته از عالمه طباطبایی بود.
البته نقدهایی به عالمه داشت که بحث آن مفصل است و باید در
فرصت دیگری به آن پرداخته شود ،به عنوان مثال همانند طرفدار
حکمت متعالیه ،قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود ،؛
اما در برخی مواقع نشان میدادند برخی از مطالبی که در فلسفه
آمده است ،مبتنی بر اصالت ماهیت است و باید اینها را اصالح
کرد.
منبع متن :مصاحبه باخبرگزاری ایکنا15 ،دیماه ،1399
پیادهشده در سایت شورای عالی انقالب فرهنگی.
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مهدیجمشیدی

| عضو هیأت علمی گروه فرهنگپژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی
عالمه مصباح ،ریشه تنگناهای انقالب را کجروی و تجدد
کارگزاران سیاسی و به تعبیر مقام معظم رهبری ،اختالل در
دستگاه محاسباتی مسئوالن میدانستند .ایشان معتقد بود که

حضور امام مانع عرض اندام نیروهای سیاسی غیر اصیل شد .؛
اما بعد از وفات امام ،برخی تصور کردند میتوانند نقش بیشتری
ایفا کنند و همین باعث ایجاد مشکالت بیشتر در کشور شد،
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انقالب از این ناحیه بوده که گزندها و آسیبهای جدّی دیده
است .این اختالل که دیروز احساس میشد ،امروز نیز وجود
دارد و همچنان ،یک «مسألۀ راهبردی» است .شاید بتوان گفت
ِ
اشارۀ آیتاهلل خامنهای به اینکه باید برای «استقرارِ
دولت جوا ِن
حزباللهی» زمینهسازی کرد ،راهکاری است که ایشان در آستانۀ
گامِ د ّومِ انقالب ،برای چنین اختاللی در نظر گرفته است.
منبع متن :همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع



گرچه مقام معظم رهبری توانست خیلی زود مسیر امام را تداوم
ببخشند .یکی از برنامههای دشمن برای تضعیف انقالب ،نفوذ
افراد زاویهدار با انقالب در مسئولیتهاست ،کسانی که چهرههای
ظاهرا ً مقدس و جبهه رفته ،؛ اما مواضعی کام ً
ال مخالف با انقالب
دارند؛ یعنی انقالب شده ،ولی کارگزاران در بخشهایی همان
روحیه قبل انقالب را دارند .ایشان معتقد بود از االن باید به
فکر تربیت نیروهای معتقد به انقالب از همین امروز باشیم ،اگر
بخواهیم تا  ۵۰سال آینده نیروهای اسالمی و مؤمن بر کشور
حکومت کنند ،موظفیم ذخایر مدیریتی تربیت کنیم تا استحاله
درونساختاری رخ ندهد .وی معتقد به نظریه اصالت فرهنگی
برای ایجاد ساخت سیاست اسالمی بود و معتقد بودند که
شناخت اجمالی از اصول و اهداف انقالب را باید به شناخت
تفصیلی برای مردم تبیین کنیم ،زیرا در پیدایش انقالب سهم
احساسات و عواطف ضمیمه بود ،ولی برای ادامه راه تکیه اصلی
باید بر شناخت و بصیرت به جای احساسات و عواطف باشد.
جمشیدی گفت :از منظر عالمه مصباح ،انقالبی که سلبریتیها
در آن محور باشند و در مردم اثر بگذارند ،طبیعت ًا انتخابهایشان
توجیه منطقی نخواهد داشت و حکما و فالسفه در این جامعه یا
ناشناخته و یا بدشناخته هستند و جامعه دچار اعوجاج میشود.
ایشان میگوید اختالف سلیقه نباید سبب شود تا برخی را بیگانه
بدانیم و آنها را طرد کنیم؛ از این سخن برخالف اته؛ اماتی که زده
شد نه بوی انحصارگرایی و نه بوی خشونت میدهد .کسانی که
میان این متفکر و بدنه اجتماعی مانع شدند و از او چهره بد و
افراطی درست کردند ،خیر نخواهند دید .ایشان چقدر چشمانداز
و سرنخهای مهمی به مردم دادند و سخنان ذی قیمت با غلظت
حکمی باال ارائه کردند ،لذا سیاسیات و اجتماعیات ایشان نباید
به حاشیه برود.
عالمه مصباح ،همچون چشمهای جوشان ،از بست ِر خشکیده
و ترکخوردۀ جامعه سربرآورد و در دورهای که یک «منازعۀ
فکری و سیاسیِ بسیار تعیینکننده» شکل گرفته بود ،نقشی
«بینظیر» و «تاریخی» ایفا کرد ،درحالیکه میتوانست
همانن ِد بسیاری دیگر ،سکوت اختیار کند و با «جریا ِن
سکوالریس ِم دولتی و روشنفکری» ،دستبهگریبان نشود .در
آن زمان ،جوانا ِن نسلِ س ّومی از قبیلِ من که با «پرسشهای
ساختارشکنانه» و «چالشهای بنیانبرافکن» روبرو بودیم،
سخت بهدنبا ِل یک «پناهگاه ِ فکری» میگشتیم تا «پاسخهای
متقن و مستحکم» بیابیم و بتوانیم در مواجههها و تقابلهای
خویش« ،مجهز» و «مسلح» باشیم .نباید انکار کرد که کسانی
در این زمینه ،تالش کردند و عافیت و عزلت را ترجیح
ندادند ،ا ّما دراینمیان ،هیچکس همانن ِد عالمه مصباح ،نه
سطح ایشان« ،برهانی» و
«پُرکار» و «پُرتولید» بود و نه در
ِ
«بیناالذهانی» سخن میگفت .اکنون که به گذشته مینگرم،
بهراستی درمییابم که داشتهها و اندوختههای معرفتیام و
هر اندازه که از حقیقت و هویّ ِ
ت انقالبی بهره دارم ،همه

بهواسطۀ تکیه بر ایشان بوده است.
از جمله مسألههایی که عالمه مصباح به آن پرداخت و از آن،
ِ
حرکت تکاملیِ
توضیح وجودِ «اختال ِل در
گرهگشایی کرد،
ِ
انقالب» بود .ما در آن دوره ،بهروشنی احساس میکردیم که
«شدنهای تکاملیِ انقالب» ،با فرازها و نشیبهایی روبرو
هست و این حرکت ،با پارهای «بحرانها» و «دشواریها»،
روبروست ،ا ّما نمیتوانستیم صورت ِ
بندی مشخّ صی از مسأله
ارائه کنیم ،چه رسد به اینکه از عهدۀ حلِ آن برآییم .در اینجا
بود که ِ
کتاب «کاوشها و چالشها» در سا ِل هفتادونه منتشر شد و
ِ
ایشان در دو درسگفتارِ نخست آن ،به توضیح و تبیینِ این مسأله،
ه ّمت گمارده بود .این متن ،در عینِ آنکه ساده و عامهفهم بود،
ا ّما بطو ِن ِحکمیِ پنهانی داشت که جز بر اهلِ نظر و تع ّمق ،آشکار
نمیگشت .بههرحال ،ایشان توانسته بود نشان دهد اینکه رون ِد
ِ
ِ
معنوی انقالب ،گرفتارِ برخیِ اختاللهاست ،به
حرکت قدسی و
چه سبب است.
عالمه مصباح در این اثر ،از چشماندازِ تحلیلِ «خُ رد» و «عاملیّتی»
به مسألۀ اختالل نگریسته و استدالل کرده بود که ازیکسو ،در
پیروزی انقالب ،ق ّلههای ّ
ِ
ِ
تفک ِر انقالبی
نخست
همان سالهای
ِ
مراتب انقالبیگری را دارا
و شخصیّتهایی که عالیترین
بودند ،به «شهادت» رسیدند و انقالب از این نظر ،گرفتارِ «فقر»
گردید .در این عرصه بود که نزدیکترین و مؤثّرترین «حلقۀ
شاگردا ِن انقالبیِ امام خمینی» ،یکی پس از دیگری ،از صحنه
حذف شدند و بهاینترتیب ،تدبی ِر انقالب در اختیارِ نیروهایی
ِ
ایدئولوژی انقالبی»،
قرار گرفت که بیشت ِر آنها ،با «اصالتهای
حساسیّتی نسبت به آن نداشتند.
بیگانه بودند یا آنچنان تع ّلق و ّ
در نتیجه ،انقالب در اث ِر سیاستهایی که در سالهای بعد از
ِ
طریق هماینان به اجرا درآمد ،با چالشها و تنگناهایی روبرو
گردید .بهعبارتدیگر ،استدال ِل عالمه مصباح این بود که انقالب
بهدلیلِ «حذفشد ِن چهرههای عمده و کانونی»اش ،دچارِ «فق ِر
عاملیّتهای متع ّه ِد تاریخساز» شد و این «کمبود» و «نقص»،
ِ
حرکت تکاملیِ «جهشوار» و «شتابا ِن» انقالب را با اختالل مواجه
کرد .پس «اختاللهای ساختاری»« ،خاستگاه ِ عاملیّتی» دارند و
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بحث بنده مکتب سیاسی عالمه مصباح یا حکمت سیاسی
ایشان است .بحث را از این زاویه آغاز میکنم که ایشان بحث
حکمت عملی را تابع حکمت نظری میداند و همانطور که
ایدئولوژی تابعی از جهانبینی است ،حکمت عملی نیز تابع
حکمت نظری است و در این راستا ،معتقد است که بین عین
و ذهن رابطه دوسویه برقرار است .لذا وقتی وارد بحث این
رابطه عین و ذهن میشود ،میگوید جبرگرایی در عرصه
اجتماعی قابل قبول نیست و جبر تاریخی را نیز نمیپذیرند
و وقتی وارد بحث میشود ،مسائل را دو بخش میکند؛ یکی
علوم انسانی و یک بخش هم حکومت که در اینجا بحث
حکومت را مطرح میکنم .در حوزه حکومت ،ابعاد بحث
را در دو حیطه محتوا و بخشهای صوری حکومت مطرح

میکند .در رابطه با بخش محتوایی حکومت ،معتقد است
همانطور که در عرصه حکمت علمی معتقد بودیم حکمت
عملی تابع حکمت نظری است ،در حکومت نیز مبنای
نظری مهم است.
ایشان در حیطه هستیشناختی ،وقتی وارد بحث میشود،
مشخص است که تفکرات نوصدرایی دارد و ایشان پیرو اصالت
وجود است و برای ممکنات فقر ذاتی و برای انسان نیز فقر
وجودی قائل است و نگاه عینالربطی که عدم استقالل وجودی
انسان است را برجسته میکند .همچنین غنای واجبالوجود
بالذات را مطرح میکند و خداوند را مستقل مطلق میداند.
براساس تفکر صدرایی ،بحث را دنبال میکند و وقتی در حوزه
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توحید وارد میشود ،در حوزه مالکیت ،الوهیت ،حاکمیت و
والیت بحثهای بسیار مفصلی را عرضه میکند که متأثر از
مباحث حکمت متعالیه صدرایی است .در حوزه معرفتشناسی
میگوید دو قسمت وجود دارد؛ حضوی و حصولی و میگوید
در ادراکات حصولی ،جنس ربط برای معرفت الزم است ،؛ اما
شرط کافی نیست و وقتی عقل وارد مباحث خود میشود ،کام ً
ال
مستقل است و نیازی به حس ندارد.
نکته دیگر اینکه مالک صدق و کذب تطابق با واقع است .در
حوزه انسانشناسی نیز میگوید انسان دوساحتی است و روح
انسان تکاملپذیر است و نظر مالصدرا را قبول دارد که یا به
سمت صعود میرود یا سقوط .ایشان میگوید غرض آفرینش
این است که خالفت الهی انسان محقق شود .نکته دیگر اینکه
انسان را موجودی مختار میداند که برای انتخاب خود مسئولیت
دارد و آزادیهایی برای انسان در نظر گرفته میشود که در هیچ
جامعهای مطلق نیست و در هر جامعهای این محدودیتها برای
انسان ایجاد میشود و محدوده انسان نیز مصالح مادی نیست.
چون انسانها باید به رشد معنوی دست یابند و هدف از رشد
اجتماعی نیز همین است ،طبع ًا محدودیتهایی برای آزادی
انسانها بار میشود.
ایشان میگوید اراده انسان در افعال ارادی ،جزء اخیر علت تامه
است و اگر همه علل را جمع کنید که تاریخ و  ...روی انسان
اثر میگذارند ،درست است ،؛ اما تعیینکننده نهایی ،اراده انسان
است و اینطور نیست که اراده ،مقهور این عوامل بیرونی یا عوامل
روانی انسان باشد .دیگر اینکه ایشان میگوید هدف نهایی انسان
این است که نهاد عینالربطی خود را دریابد که عبودیت حقتعالی
است .ایشان در دنیا و آخرت معتقد است که در دنیا چیزی که
مربوط به آخرت نباشد ،نداریم و هر فعلی از افعال ،متوجه کمال
یا نقص انسان است و شریعت این را برای ما ترسیم میکند که
این افعال در راستای کمال یا شقاوت است .این نگاه ایشان است
که افعال انسان رنگی در مورد آخرت دارد و منجر به سقوط یا
صعود او میشود .استاد مصباح میگوید در تزاحم در امور مادی
و معنوی ،معنویات تقدم دارد و اینطور نیست که وسیله ،هدف
را توجیه کند ،بلکه وسیله فدای هدف میشود .در مورد مسئله
نظریه سیاسی اسالم نیز ایشان میگوید نظریه سیاسی اسالم،
تأسیسی است و بر بنای عقال و تابع آراء آنها نیست.
ایشان میگوید بین اسالم و تئوکراسی و اسالم و دموکراسی
تفاوتهایی وجود دارد .برای اینکه این بحث را به صورت
ضابطهمند طرح کند ،میگوید در مورد فرد و جامعه ،فرد اصالت
دارد و جامعه یک مفهوم انتزاعی است که از روابط ،این مفهوم
انتزاع میشود و از این حیث برای جامعه ،اصالت خاص قائل
نیست .معتقدند که اصال زیست اجتماعی مطلوبیتش نسبی و
ابزاری است و خودش اصالت ندارد و اصالت با رشد معنوی
انسان است و قرب به حقتعالی مالک و معیار است .میگویند

اگر تعامالت اجتماعی سامان یابد ،باید آزادیهای انسان مد نظر
باشد که کنترل شود .ما نیازمند قانون هستیم و قانون نیز نیازمند
ضمانتی است که حکومت است ،؛ اما با توجه به پیچیده بودن
وجود انسان ،او قادر نیست خودش قانون خودش را وضع کند،
لذا قانونگذار ،خدا است و میگوید در همین عرصه با توجه
به آن مراتب توحیدی که در خالقیت ،ربوبیت و الوهیت قائل
هستیم ،حاکمیت بالذات از آن خدا است و در عرصه حکومت
نیز خداوند حاکم را معرفی میکند.
لذا قانونگذار خدا است و معرف حکومت نیز خدا است .خدا
یا مستقیم ًا افرادی را برای اداره اجتماع انتخاب میکند یا به
صورت غیرمستقیم نصب میکند که نصب عام است و فقها
شامل این نوع نصب هستند و میگوید هر فقیهی شامل این
حکم نمیشود ،بلکه شرایط خاص و ویژهای نیاز دارد تا فقیهی
عهدهدار امر حکومت باشد .در این راستا ،مسئله فقاهت ،عدالت،
تقوا ،کارآمدی و کفایت را مطرح میکنند که اگر کسی اینها را
داشت ،برای اداره جامعه مناسب است.
در ردههای بعدی حکومت وقتی بحث میکنند ،یک رویکرد به
خود دین دارند و میگویند ،آیا دین در مورد قوای مختلف مانند
قوه مجریه ،مققنه و یا قضائیه نظری دارد یا خیر .سپس برخی از
آیات را شاهد میآورد که ترسیمکننده این قوا هستند .برای نمونه
در آیه « َو ما کانَ ل ِ ُمؤْ مِنٍ َو ال ُمؤْ مِنَ ٍة إِذا َق َضی َّ
الل َو َر ُسول ُ ُه أَ ْمرا ً أَنْ
یَ ُکونَ ل َ ُه ُم ال ْ ِخیَ َر ُة م ِ ْن أَ ْم ِر ِه ْم» ،امر را منتسب به قانون میکنند که
این قانون الهی است .در رابطه با قوه مجریه بحث اولیاالمر را
مطرح میکنند که این اطاعت مطلق که مردم باید از خدا و رسول
اطاعت داشته باشند ،در مقام اجرا است و از سوی دیگر ،پیامبر
شأن دیگری را دارد که شأن قوه قضائیه است و آن اینکه در
قرآن است که فرمودَ « :ف َل َو َرب ّ ِ َ
ك َل یُؤْ مِنُونَ َحتَّى یُ َح ّ ِك ُم َ
وك فِی َما
ت َویُ َس ّل ِ ُموا
َش َج َر بَیْنَ ُه ْم ث ُ َّم َل یَ ِجدُ وا فِی أَن ْ ُف ِسهِ ْم َح َر ًجا م ِ َّما َق َضیْ َ
ت َْسلِی ًما ».ایشان میگویند مردم نمیتوانند به حکومت اعطای حق
کنند و یک فرد ،حقی که متعلق به خودش است را به دیگری
واگذار نمیکند و برای مثال وقتی نمیتوانم خودم را از خودم
سلب کنم ،چطور میتوانم آن را در اختیار حکومت قرار دهم؟
این کار مردم نیست و این حق را ندارند که به حاکم بدهند و
در عرصههای دیگر نیز باید در حیطه قلمرو خود حق را اعطا
کنند .ایشان در مردمساالری دینی معتقد است که از نظر حکمت
سیاسی ،به این صورت میشود که مردمساالری جنس قضیه و
اسالمی بُعد فصل قضیه است و هر چیزی که به عنوان فصل ممیز
مطرح است ،طبع ًا همان اصالت دارد و در مردمساالری دینی،
دین اصالت دارد و مردم نیز چون اسالم را انتخاب کردهاند ،این
نوع مردمساالری میتواند محقق شود.
منبع متن :همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی
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سال  ۱۳۶۱بود که به قم رفتم و در دفتر همکاریهای حوزه
و دانشگاه با آیتاهلل مصباح دیدار داشتم و آن زمان روانشناس
جوانی بودم و تازه ارشد خودم را گرفته بودم .فضای روانشناسی
قبل از انقالب را دیده بودم و جزو دانشجویان مذهبی بودم و
دوست داشتم حال که انقالب شده ،روانشناسی ما نیز اسالمی
شود .متوجه شدم این دفتر تشکیل شده و ایشان در این زمینه
کار میکنند .خدمت ایشان عرض کردم به عنوان یک دانشجوی
روانشناسی به روانشناسی اسالمی عالقه دارم.
به من فرمودند جلسات متعددی را با اساتید دارند تا مکتبهای
روانشناسی را نقد کنند و بنیانی را برای ایجاد روانشناسی اسالمی

فراهم کنند .رویکرد ایشان ،منحصر به فرد و آزاداندیشانه است.
شبیه همان رویکرد شهید مطهری که در دانشگاه تهران داشتند و
وقتی میخواستند مارکسیسم را نقد کنند ،از اساتید آنها دعوت
میکردند و سپس ایشان وارد بحث میشدند که این بهترین
روش نقد و مصداق آزاداندیشی است .ایشان هم میگفتند
استادان برجسته بیایند و هرکدام مکتبی را انتخاب کنند تا مطرح
شود و ایشان نقد میکردند و مکتبهای روانشناسی منتشر شد.
در سال  ۱۳۷۲اولین همایش اسالم و روانشناسی برگزار شد
و ایشان در مورد انسان کامل در اسالم سخنرانی کردند .آنجا
شنونده بودم و تحت تاثیر سخنان ایشان قرار گرفتم و فهمیدم که
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نشان داد که اعتقاد به مبدا و معاد ،تأثیرات مهمی در حاالت روانی
انسان کامل در اسالم ،با مکاتب روانشناسی ،هم وجوه اشتراک
انسان دارد .منظور برخی از روانشناسان از دین ،همان بود که از
دارد و هم وجوه افتراق؛ اما با انصاف و آزاداندیشی به همه
مسیحیت مطرح بود که در طول هفته ،آزاد باشید و فقط روزهای
این موارد توجه میشد .انسان کامل در اسالم ،فراتر از انسان
یکشنبه در کلیسا حاضر شوید .یونگ با صراحت اعالم کرد که
کامل در مکاتب روانشناسی است و با خود میگفتم ،روانشناسی
چنین دینی در غرب بسیار ضعیف است و پاسخگوی انسان
اسالمی میتواند در سطحی باالتر از مکاتب روانشناسی باشد.
معاصر به دین و معنویت نیست .او به عنوان یک روانشناس
یکی از ایرادها این است که میگویند روانشناسی اسالمی نباید
منصف ،برای کشف دین به جوامع مختلف سفر میکند .بسیار
باشد ،؛ اما ما معتقدیم روانشناسی اسالمی وقتی محقق شود،
جالب است که یونگ در سالهای آخر عمرش روی سر درِ
حداقل در برخی از موارد میتواند کاراتر و کارآمدتر از مکاتب
منزلش نوشته بود «خدا حاضر است ،چه بخواهیم و یا نخواهیم»،
فعلی روانشناسی باشد .البته ایشان به نقاط قوت نیز توجه داشتند،
و در آن سالهای پایانی ،بیبیسی از ایشان میپرسد ،به خدا
نهاینکه فقط نگاه منفی به مکاتب غربی داشته باشند ،بلکه استدالل
اعتقاد دارید؟ میگوید وظیفه من اثبات خدا نیست؛ اما خدا را
عقالنی میکردند.
با وجود خودم حس میکنم و خدا در زندگی من حضور دارد.
بعدها فهمیدم ایشان تعداد زیادی از طالب را به خارج فرستادند
مسئله دیگر ،بحث اسالم و روانشناسی است که روی این زمینه
تا افراد مسلط به علوم انسانی با روانشناسی معاصر نیز آشنا شوند.
نیز باید دقت زیادی شود که منظور از دین اسالم به عنوان
این مِتُد بسیار دقیق و حسابشده بود و اگر امروز میگوییم
آخرین دین الهی مشخص شود و از طرف دیگر ،روانشناسی
روانشناسی در حوزه بسیار پیشرفت کرده و با دهههای قبل ،قابل
علم یکدستی نیست و برخی از مکتبها مانند روانکاوی با
مقایسه نیست ،نتیجه زحمات ایشان است و ایشان به این رسیدند
رفتارگرایی کام ً
ال تفاوت دارند.
که طالب را در دانشگاههای معتبر خارجی به تحصیل بفرستند
روانکاوی رویکردی ذهنی دارد و به عین توجه ندارد
تا دکتری روانشناسی بگیرند و بتوانند یک پیوند
و در مقابل ،رفتارگرایی قرار میگیرد و میگویند
اصولی ایجاد کنند که بسیار ارزشمند است.
تا جایی میتوانید عینی باشید ،؛ اما حقیقت
نظر استاد مصباح این بود که کار اساسی
رویکرد ایشان ،منحصر به فرد
در کجا قرار دارد .امور ذهنی ،آنطور که
انجام شود و بنیانهای فلسفی مکتبهای
و آزاداندیشانه است .و وقتی
روانکاوان میگویند یا امور عینی آنطور
روانشناسی تحلیل شوند و بفهمیم پشت
میخواستند مارکسیسم را نقد کنند،
که رفارگرایان میگویند؟ کدام صحیح
هر مکتب روانشناسی یک دیدگاه فلسفی
از اساتید آنها دعوت میکردند و
سپس ایشان وارد بحث میشدند که
است؟ سپس رویکرد شناختی – رفتاری،
خاصی نهفته است و تا اینها را استخراج
این بهترین روش نقد و مصداق
هر دو را ترکیب میکند .حاال رابطه اسالم
نکنیم و در کنار فلسفه اسالمی قرار ندهیم،
آزاداندیشی است.
و روانشناسی به تعریف این رابطه معطوف
نمیتوانیم به روانشناسی اسالمی برسیم .بنا
میشود .یونگ و آدلر و  ...دیدگاهی موافق با دین
بر این بود که باید دید کدام مکتبها با اسالم
دارند و الزم است تاکید شود که گرایش به معنویت
تعارض دارند .مکتب رفتارگرایی به بهانه علمی
در روانشناسی معاصر جدی است و فقط منحصر به کشور ما
بودن ،تصویری پوزیتیویستی از انسان ارائه میدهد و میگوید
نیست ،بلکه در کشورهای غربی ،یک نوع بازگشت به معنویت
موضوع رفتار ،قابل مشاهده و اندازهگیری است و ال غیر و البته
را دارند .موضوع انسان در قرن بیستم به عنوان موجودی زیستی،
به ویلیام جیمز نیز توجه میشد که تصویری مثبت از دین و
روانی و اجتماعی بود ،؛ اما در قرن بیستویک میگویند بعد
روانشنانسی ارائه میدهد و یونگ نیز چنین نظری دارد.
معنوی اضافه شده و انسان فقط چنین موجود مادی نیست،
از سال  ۱۳۹۲همکاری خود را با کنگره بینالمللی علوم انسانی
بلکه موجودی زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است .لذا باید
اسالمی آغاز کردم و به نظرم رسید این منسجمترین کاری است
دقت شود که در مورد مسائل روانشناسی در اسالم به جنبههای
که در زمینه روانشناسی اسالمی و بر اساس رهنمودهای آیتاهلل
نظری توجه کنیم و باید مبانی نظری را تبیین و تدوین کنیم.
مصباح انجام شده است .در قالب مقاالت علمی ،پروژههای
عالمه مصباح در این زمینه ،به جنبههای پژوهشی نیز توجه کرد
علمی و کرسیهای نظریهپردازی این اقدام صورت میگرفت.
و باید بگویم روانشناسی اسالمی در مراکز حوزوی در سایه
اگر کنگره را از ابتدا تا انتها که سال گذشته برگزار شد بررسی
رهنمودهای آیتاهلل مصباح در حال پیشرفت است.
کنیم ،این تفاوتهای اساسی روشن است که روانشناسی اسالمی
منبع متن :همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع
در مراکز حوزوی پیشرفت عجیبی داشته و در سه بُعد نظری،
عالی علوم انسانی 22 ،دیماه  ،1399پیادهشده درخبرگزاری
پژوهشی و کاربردی پیش میرود.
ایکنا.
برخی از نکات در زمینه رابطه دین و روان است و اگر اینها رابطه
تنگاتنگ دارند ،باید دید کدام دین مراد است .تحقیقات متعدد
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علی رضائیان
| عضو هیات علمی موسسه امام خمینی
آیتاهلل مصباح پس از موسسه در راه حق ،موسسه باقرالعلوم(ع)
را ایجاد کردند .در آنجا رشتههای مختلف علوم انسانی به جز
مدیریت وجود داشت .یکی از تجاری که کمک میکردند نیز
آقای سیدمرتضی هاشمی بود که ایشان از عراقیهای ایرانیاالصل
بود و در حوزه انقالب عالقهمند بود و همه تالش خود را
مصروف میکرد .آیتاهلل مصباح میگفت بعد از انقالب مدیر
کم داریم و به همین دلیل در منزلشان جلسهای گرفتند و در آنجا

با ایشان صحبتی را در مورد اهمیت مدیریت عرض کردم و گفتم
مطالعاتی که در سطح سازمانها اجرا میشود ،در سطح کالن نیز
استفاده میکنند ،از جمله این پژوهش را توضیح دادم که آمدهاند
و تعارضاتی که بین اتحادیههای کارگری و مدیریتها وجود
داشته را بررسی کرده و یک مدل ارائه دادهاند که در تعارض،
افراد چه برخوردی دارند.
در جنگ تحمیلی با همین مدل با ما برخورد میکنند .چون وقتی
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دو گروه خود را حق و دیگری را باطل میدانند ،جنگ قدرت
ایجاد میشود .همه دنیا کمک عراق بودند و برخی کشورها نیز
چون منافعشان با ما گره خورده بود ،از ما حمایتهایی میکردند،
برای اینکه اینها بتوانند این جنگ قدرت را به نفع خود تمام کنند،
تبلیغات کردند که جنگ بد است و  . ...لیبرالها نیز از این شعارها
یدادند و میخواستند نگرش را تغییر دهند ،چون اگر دو گروه
م
بگویند تعارض هست ،توافق هم میشود کرد؛ اما امام این را
قبول نکرد .سپس آمدند و گفتند هزینه دستیابی به اهداف را باال
میبریم و آمدند و موشک باران شهرها شروع شد و ارزشهایی
که برای آن انقالب شده بود ،خدشهدار میشد .چون زن و مرد
و  ...به پناهگاه میرفتند و ما را به جایی رساندند که جز قبول
قطعنامه راه دیگری وجود نداشت.
این را برای استاد توضیح دادم که اینها این مدل را بر اساس
مطالعات سازمانی استفاده کردهاند و دانش مدیریت اینطور نیست
که بگوییم فقط برای سازمان است ،بلکه در سطح جامعه نیز
کاربرد دارد .استاد در آن جلسه گفتند که هدف ما این است که
در رشتههای مختلف علوم انسانی ،طالبی را تربیت کنیم که اینها،
هم با دانش روز آشنا باشند و هم با مسائل اسالمی که سپس
پژوهشگر آن حوزه خاص شوند .برای تحول در علوم انسانی
دید وسیعی داشتند و در مدیریت نیز در سال هفتاد ،دانشجو
گرفتند و از همان زمان هم مسئولیت گروه مدیریت را به بنده
سپردند.
ایشان فرمودند ضمن اینکه دانشجو میگیریم ،این کار برای
کوتاهمدت است و برای بلندمدت نیز الزم است برنامه داشته
باشیم و نظریات مدیریتی را که بار ارزشی بیشتری هم دارد،
مورد توجه قرار دهیم و بعد پیشفرضهای آن را بررسی کنیم
و ببینیم اگر با ارزشهای ما اختالفی دارد ،آنها را اصالح کنیم.
چون مدیریت ،عمل است و نمیتوان کار را تعطیل کرد و گفت
میخواهیم مطالعه کنیم .یک فرد مسلمان نیز نباید کاری خالف
ارزشهای اسالمی انجام دهد .یکسری طالب را انتخاب کردند
و گفتند اینها در جلسات مشترک با اساتید دانشگاه باشند تا
مباحث را مطرح کنیم و به این طریق پیش برویم تا پاالیشی
انجام شود .آن زمان در دانشگاه تهران رئیس دانشکده مدیریت
بودم و از دانشگاههای دیگر و حوزه نیز در آن جلسات میآمدند.
اینها آمدند و من مباحث رفتار را ارائه میدادم و بحث میشد و
پس از اینکه بحثها انجام میشد ،استاد میآمدند و جمعبندی
میکردند.
تیمهایی داشتیم که نظریههای مدیریتی را از منابع اصلی استخراج
کنند و در آن جلسات بتوانیم اینها را ارزیابی کنیم و این برنامه
یک سال و نیم ادامه داشت .بعد از آن ،چون موسسه باقرالعلوم(ع)
به موسسه امام خمینی تبدیل شد ،تصمیم گرفتند یک عده از
طالب را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بفرستند .همه
این دانشجویان که در این یک سال و نیم با آنها کار کرده بودیم،

اعزام شدند .پس این کار در اینجا متوقف شد و ما سعی کردیم
ادامه دهیم ،؛ اما در آن یک سال و نیم ،جمعبندیهایی را آیتاهلل
مصباح داشتند و همایشی نیز در مشهد داشتیم و در نهایت ثمره
این تالشها همین کتابی شد که پیشنیازهای مدیریت اسالمی
را مطرح میکرد.
سپس اقدام به جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی و ارشد در
موسسه کردیم و در سطح دکتری هم دانشجو گرفتیم و تا اآلن
حدود دویست دانشجوی فارغالتحصیل داریم و بیست و پنج
نفر در مقطع دکتری فارغالتحصیل شدهاند و دیگران نیز در سطح
ارشد هستند .اینها کتابها و آثاری دارند و تحقیقات آنها با بحث
ارزشی انجام میشد و ما بیشتر میخواستیم بتوانیم انطباق این
مباحث را با ارزشهای اسالمی نشان دهیم و پایاننامهها نیز در
این راستا تعریف میشد و اآلن کمکم آثار آن تالشها خودش را
نشان میدهد .مث ً
ال یکی از دانشجویان همان موسسه ،آقای منطقی
هستند که کتابی در حوزه رفتار مینویسند که بسیار کار خوبی
است و با نگاه ارزشی و کاربردی کار را پیش میبرند.
آیتاهلل مصباح نیز همیشه متواضعانه در آن جلسات شرکت
میکردند و بحثها را پیش میبردند و امیدواریم در آینده نیز
هرچه بیشتر آثاری را در این زمینه ببینیم .البته به این حد در
مدیریت اسالمی اکتفا نکردیم ،چون بنده هم رئیس دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران بودم و در دانشگاه تربیت مدرس نیز بودم
و درسی تحت عنوان مبانی فلسفه مدیریت از منظر ارزشهای
اسالمی در مقطع دکتری گذاشیم و میخواستیم از حوزه و
دانشگاه ،استاد داشته باشیم .البته از عالمه جعفری هم درخواست
کردیم که ایشان فرمودند در مورد حقوق اسالمی کار میکنم و
در مورد مدیریت آشنایی ندارم که پس از آن با افراد دیگری آشنا
شدیم .این درس در سطح دکتری بود و استاد هم میخواستیم و
از آقای نقیپورفر درخواست کردیم و تدبر در قرآن را توضیح
میدادند.
ایشان آن زمان خیلی جوان بودند و پذیرش یک طلبه جوان
سخت بود و من و دکتر زندیه نیز از ابتدا تا انتهای کالس را
مینشستیم .روشی که ایشان داشت ،این بود که تدبر در قرآن را
مطرح میکرد که اگر مدیران با صرف و نحو و  ، ...آشنا باشند و
روزی دو صفحه از قرآن بخوانند ،با رعایت شرایط تدبر میتوانند
استنباطهایی برای خود داشته باشند ،چون مدیر گاهی نمیتواند
مشکل خود را به هرکسی بگوید و قرآن منبع خوبی در این زمینه
بود که مدیران بهقدری ابنالمشغله هستند که نمیتوانند این کار
را انجام دهند .همچنین جلساتی نیز در حاشیه داشتیم که به عنوان
فوق برنامه دانشجویان دکتری برگزار میشد.
منبع متن :مراسم نکوداشت منزلت علمی و عملی آیتاهلل
مصباح یزدی در مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسالمی
صدرا 24 ،دیماه .1399
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چند ویژگی کلی این عالم بزرگوار را مطرح میکنم و سپس
بحث کوچکی در مورد اندیشههای قرآنی استاد ارائه خواهم
داد .یکی از ویژگیهای برجسته اندیشههای آیتاهلل مصباح
یزدی همان انسجام و نظاممندی فکر ایشان است .بزرگان حوزه
علوم اسالمی ،در طول  ۱۴۰۰سال قبل ،بسیار بودهاند که همه
نیز در جای خود خدمت کردهاند ،ولی این نظم و انسجام و
نظاممندی که انسان در فکر ایشان و در بیانات ایشان میبیند،
یکی از ویژگیهای برجسته آن استاد گرانقدر است .در آثاری که
از ایشان منتشر شده ،این مسئله به وضوح دیده میشود .دومین
ویژگی ،قرآنمحوری است .استاد مصباح یزدی یک اشراف ویژه
روی فلسفههای جدید و فلسفههای غرب و مباحث گوناگون
در حوزه فلسفه اخالق داشتند؛ اما همیشه و در همه آثار خود
محوریت قرآن حفظ شده است و این اصالت و نورانیت قرآن

و سپس روایات پیامبر گرامی(ص) و اهل بیت(ع) عصمت و
طهارت در اندیشههای ایشان نمود دارد.
نمونه این رویه را در آثار مالصدرا به وفور میبینیم و تعجب
میکنیم که یک فیلسوف با آن اشراف و نوآوری ،در همه آثارش
حضور پُررنگ آیات قرآن به چشم میخورد و گویی قرآن در
تمام سلولهای وجودی مالصدرا حضور دارد .این را انسان در
آثار استاد گرانقدر عالمه مصباح نیز مشاهده میکند که هیچوقت
از آن حقیقت اصلی و از کالم خداوند فاصله نمیگیرد .همانطور
که در آثار شهید مطهری و امام خمینی نیز به همین صورت.
است .این یک نقطه ارزشمند است که جای تأمل و دقت بسیار
دارد .وقتی که قرآن در اندیشه انسان پُررنگ میشود ،این اندیشه
ماندگار خواهد شد ،چون قرآن ،ماندگار است .پس این اندیشه
که مزین و منور به نور قرآن است نیز ماندگار خواهد شد .سومین
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ویژگی که این نیز برای ما خیلی باید مغتنم باشد ،نیازمحوری
کارهای ایشان است .شاید در عصر ما کم باشند عالمانی که
این همه مورد هجمه قرار گرفته باشند .ما در عصر انقالب
اسالمی مانند شهید آیتاهلل بهشتی و یا مانند مقام معظم رهبری
را داشتهایم که دائما از سراسر دنیا مورد هجمه بودهاند و یکی از
افراد شاخص در این حوزه آیتاهلل مصباح یزدی است که حقیقت ًا
و به وفور و به شدت و با انواع و انحاء مختلف ،مورد هجمه قرار
گرفتند .این هجمهها ممکن است انسان را متوقف کند و یا مسیر
را تغییر دهد؛ اما هیچوقت در مسیر ایشان وقفه یا تغییر را ندیدیم.
ایشان در تأسیس موسسه در راه حق ،نیاز محوری را میبیند که
در آن عصر ظلمانی که دوران پیش از انقالب است ،این موسسه
راهاندازی میشود که در آن زمان ،حتی یک جزوه کوچک از
مبانی اسالم و قرآن در دست عالقهمندان پیدا نمیشد و تصور
کنید که یک موسسهای شکل گرفت که به صورت مستمر و
بدون هزینه ،هر ماه یک کتابچه را درِ خانه افراد پست میکرد تا
استفاده کنند ،آن هم کتابچهای که به لحاظ نگارش دقیق ،شیوا،
سبک و خیلی ساده و گویا بود که برای نوجوانان و جوانان ارسال
میشد .سپس موسسه باقرالعلوم(ع) را راهاندازی کردند و بعد از
آن هم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی را تأسیس کردند
که یکی از سنتها یا یکی از باقیاتالصالحات بزرگی است که از
همت این استاد بزرگ و آن هم براساس نیازمحوری تأسیس شد.
در حوزه اندیشههای اسالمی ،این کار در کشور ما منحصر به
فرد است .یعنی با قطع و یقین باید بگویم این کار یگانه است
و بعد ،از آن موسسه کارهای منحصر به فرد دیگری بیرون آمده
است .یک روز در ابتدای دهه هفتاد که هجمههای فکری به مبانی
انقالب اسالمی شروع شده بود که کتاب خوبی در دسترس نبود
و باید به سختی کتابی پیدا میکردیم ،؛ اما اآلن از برکت این
موسسه ،هزاران کتاب ارزشمند تولید شده و در دسترس همه
قرار گرفته است .یا طرح والیت ،ویژه دانشجویان نیز نقطه عطف
تاریخی در حوزه اندیشهورزی و پرورش انسانهای ارزشمند
است .این نیازمحوری و نیازسنجی ،یک نقطه عطفی از آیتاهلل
مصباح است و باید این را با صدای بلند بگوییم که آیتاهلل
مصباح ،خود یک نقطه عطفی در تاریخ حیات اندیشمندان
اسالمی بودند.
نکته چهارم که در آثار بیانی ایشان بسیار ملموس است ،حالوت
بیانی ایشان است .من نیز توفیق داشتم و در برخی از کالسهای
ایشان شرکت کردم و این را از نزدیک دیدهام و وقتی انسان پای
درس ایشان مینشست ،سبک و دقت بیان ایشان را میدید و به
کارگیری مثالهای به موقع ،شفاف و استنتاج دقیق از مباحث به
گونهای بود که انسان از ابتدا تا انتها با همه وجود از بیانات ایشان
بهرهمند میشد که این نیز کمتر در میان اندیشمندان بزرگ وجود
دارد .آنها که دارای اندیشههای بزرگ هستند ،در بیان اندیشههای
خود مشکل دارند ،؛ اما ایشان اینطور نبود و وقتی شروع به سخن

میکردند ،حالوتی که داشتند بسیار ارزشمند بود و آثاری که
وجود دارد ،قابل استفاده است.
نکته دیگر ،بحث خالقیت و ابتکار است .هرکسی با آثار
اندیشمندان مسلمان مواجه باشد ،در آثار استاد این نکته را میبیند.
یک آیه را یکصد بار به کار بردهایم و نوشتهایم و  ، ...؛ اما همین
آیه وقتی در بیان آیتاهلل مصباح میآید ،چیز جدیدی میشود و
در دوران معاصر ،چند نفر این ویژگی را داشتهاند که یکی از آنها
رهبر انقالب است و از طرف ما نسبت به ایشان ظلم است که
هیچ وقت این ویژگیها را معرفی نکردهایم .اندیشههای قرآنی
ایشان ،دهها جلد کتاب میشود؛ یعنی فقط معارف نظری ایشان
در باب قرآن ۱۰ ،کتاب است که هر کدام ،عرصههای مختلفی
دارند که برخی از آنها هم منتشر نشده است .غیر از اینکه نظریه
سیاسی اسالم که دو جلد است نیز تفسیر قرآن محسوب میشود
و اندیشههای قرآنی استاد مصباح در حوزه مسائل سیاسی و
حکومت است.
کتاب تهاجم فرهنگی یا بسیاری از کتب ایشان نیز ریشه در قرآن
دارد .در مورد ابتکار عمل ایشان باید بگویم ،در حوزه تفسیر
موضوعی قرآن شیوههای مختلفی وجود دارد .یک شیوه این
است که ما معارف قرآن را به سه بخش تقسیم کنیم؛ عقاید،
اخالق و احکام که به نظر بنده ،یک طرح ارتکازی است که
از هزار سال قبل تا امروز بوده است و یک چیز خیلی راحت
و دمدست و زودفهم است و کسانی مانند عالمه طباطبایی در
همان ابتدای تفسیر المیزان این بحث را مطرح میکنند که ما سه
حوزه کاری داریم که عبارت از عقاید ،اخالق و احکام است و
قرآن باید براساس این سه محور تفسیر شود .دیگر مفسران نیز
به همین صورت یک طرح دیگری دارند که بر اساس نیازهای
انسان به تفسیر قرآن میپردازد.
عالمه مصباح یزدی بر هر دو طرح ایراد میگیرد و به ویژه
طرحی که انسان را محور قرار میدهد .به دلیل اینکه این یک
نوع اومانیسم است و به نوعی داریم با تفکر غربی ،خود را
پیوند میزنیم که زیرساخت لیبرالیزم غرب نیز از اینجا شروع
میشود که به جای محوریت خدا ،انسان را محور قرار دادهاند
که میشود ریشه انحرافات دیگر که استاد در جاهای دیگر این
را بحث کردهاند .نظر ایشان روی اهللباوری متمرکز است .ما دائما
میخواهیم جبر و اختیار را در کالم یا فلسفه حل کنیم ،؛ اما ایشان
براساس آیات قرآن جبر و اختیار را تبیین میکند .رابطه خدا با
عالم خلق و یا به تعبیر استاد افعال خداوند در جهان ماده نیز یک
پارادوکس سنگینی را ایجاد میکند که از قدیم این بحث مطرح
بوده است و ایشان در جلد اول مبانی نظری قرآن ،این بحث را
براساس آیات قرآن طرح کردهاند.
منبع متن :مصاحبه انصافنیوز با آقای سروش در تاریخ 9
مهرماه .1400
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هم آیتاهلل مصباح یزدی و هم العطاس معتقدند که انسان
موجودی دوبعدی و دوساحتی متشکل از جسم و روح است
و هم آنچه هویت اصلی انسان را تشکیل میدهد روح اوست.
همچنین مشابهت دیگر دیدگاه این دو متفکر در اقدام سازمانی و
تشکیالتی برای تولید علوم انسانی اسالمی است .خیلی از افرادی
که وارد این عرصه شدند ،ورودشان فردی بوده است و نیز در حد
نظریهپردازی و ارائه مباحث نظری است ولی برخی اندیشمندان
از جمله اسماعیل راجا فاروقس یا سیدمنیرالدین حسینی عالوه
بر آرای فردی ،کارهای تشکیالتی و سازمانی هم کردهاند و از
مشابهات آیتاهلل مصباح یزدی و العطاس هم همین مورد است.
یکی از کارهای مهم العطاس ،تأسیس مؤسسه بینالمللی اندیشه
و تمدن اسالمی یا ایستاک است که در سال  ۱۹۹۱آن را تأسیس

کرد و دورههای اسالمی ویژهای را راهاندازی و دانشجویانی را
از کشورهای مختلف جذب کرد و آیتاهلل مصباح هم ابتدا با
تأسیس بنیاد باقرالعلوم و بعد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) در سال  ۱۳۷۴در این مسیر گام برداشت و همان
کاری را که العطاس در مالزی کرد ،ایشان در ایران انجام داد.
ویژگی مشترک دیگر این است که هر دو اندیشمند معتقدند که
ما برای تولید علوم انسانی اسالمی ،نیازمند کسانی هستیم که
عالوه بر تسلط علوم انسانی رایج ،در علوم اسالمی هم تبحر
داشته باشند و تحصیلکرده باشند؛ العطاس معتقد است که از
منظر اسالمی ،علم را باید به دو دسته فرض عین و فرض کفایت
تقسیم کنیم؛ علوم فرض عین ،علومی هستند که آموختن آن بر
هر مسلمانی و هر کسی که میخواهد در تولید علوم انسانی
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اسالمی نقش داشته باشد واجب است .وی این علوم را شامل
قرآن و سنت و سیره پیامبر اسالم(ص) و همچنین حدیث و
کالم میداند.
آیتاهلل مصباح به صراحت مطالب را مکتوب نکرده است ،ولی
در عمل این رویه را داشت و شاهد آن شرایط ورود افراد به
مؤسسه آموزشی امام خمینی و سرفصلها و محتواهایی است
که تدریس میشود .براساس آئیننامه مؤسسه ،فقط طالب
علوم دینی میتوانند وارد آن شوند ،یعنی بسیاری از علومی
را که العطاس برشمرده است در حوزه میخوانند و بعد وارد
این مؤسسه میشوند و در مؤسسه هم در مقاطع مختلف در
رشتههای علوم انسانی به تحصیل میپردازند .کسانی در مؤسسه
تحصیل میکنند که از دو بال برخوردارند؛ یکی بال علوم اسالمی
و دیگری علوم انسانی و با تسلط بر این دو درصدد تولید علوم
انسانی اسالمی هستند.
اولین تفاوت در تعریف علم و علم دینی است؛ العطاس و آیتاهلل
مصباح تعریف مختلفی از علم و دین دارند و عالمه مصباح به
صورت مفصل وارد این بحث شده و نظر مختار خود را بیان
کرده است ،ولی در آثار العطاس چنین چیزی نیست .العطاس در
تعریف علم گفته است که علم عبارت از شناخت موقعیتهای
واقعی اشیاء در نظم آفرینش است ،به گونهای که به شناخت
جایگاه واقعی خدا در نظم هستی بینجامد و مراد او از جایگاه
اشیاء و پدیدهها همان است که قرآن ترسیم کرده است.
العطاس بین مفهوم علم و مفهوم عدالت رابطه و مالزمه برقرار
کرده و آورده که چون عدالت قرار دادن هر چیزی در جای خود
است ،عدالت و دادگری در مورد شناخت هم باید رعایت شود
و معرفت باید در سر جای خود باشد و چون او علم را با این
مالحظات تعریف کرده است ،در مورد صدق و کذب گزارهها
هم دیدگاه متفاوتی دارد .در نتیجه چون فراوردههای علوم رایج
با فرض مطابقت با واقع در بستر الهی شکل نگرفته ،از جایگاه
درست و شایستهای به آنها توجه نشده است .بنابراین علم و
معرفت صادق نیستند؛ ولی عالمه مصباح ضمن ذکر مهمترین
تعاریف ،تعریف مختار خود از علم را این طور بیان کرده است:
علم عبارت از مجموعه مسائل تشکیلشده از موضوع و محمول
است و موضوعات آن زیرمجموعه یک موضوع واحدند و
پاسخی را برای اثبات و نفی میطلبد.
در آثار العطاس تعریف خاصی از اسالم و دین ارائه نشده است،
به جز اینکه ایشان اسالم را جامع و دربرگیرنده همه ابعاد زندگی
انسان میدانند ،ولی آیتاهلل مصباح در تعریف دین آورده است
که دین مجموعه باورها و ارزشها و احکام است که راه رسیدن
به سعادت ابدی را به انسان نشان میدهد؛ این دو متفکر در
تعریف علوم انسانی اسالمی هم تفاوت نظر دارند.
البته العطاس تعریف معینی را از علم دینی ارائه نکرده ولی عالمه
مصباح در تعریف آن آورده است که علم اسالمی علمی است که

افزون بر داشتن مسائل مشترک با اسالم ،مبانی ،اهداف و منابع آن
هم با اسالم مشترک باشد .لذا علمی مانند ریاضیات چون مسئله
مشترکی با دین ندارد از علم دینی خارج است .البته ممکن است
بخشی از یک علم اسالمی و بخش دیگر آن اسالمی نباشد .از
دیدگاه او ،علومی مانند مدیریت رابط میان جهانبینی اسالمی و
نظام ارزشی اسالم با علوم انسانی است.
تفاوتدیگرایندومتفکرمعیارصدقوکذبواعتبارگزارههاست؛
یکی از پرسشهای کلیدی در مباحث معرفتشناسی ،معیار
صدق و کذب گزارههاست .از نظر العطاس ،هماهنگی با نظام
قرآنی و وحیانی تأثیر مستقیمی در صدق و کذب یک گزاره
معرفتی دارد و نیل به علوم انسانی اسالمی از این مسیر محقق
میشود .او معتقد است که در علوم انسانی اسالمی ،اعتبار تطابق
با قرآن کریم معیار است ،یعنی اگر معرفتی حاصل شد ،سنجش
صدق و کذب آن در پی تطابق با قرآن ممکن میشود .او وحی
را منبع اصلی علم و معرفت میداند.
اگر جملهای امر واقعی باشد ،صرف واقعیت آن را به حقیقت
تبدیل نمیکند .حقیقت صرف ًا انطباق با امور واقعی نیست ،زیرا
ممکن است آن را انسانها ایجاد کرده باشند ،ولی عالمه معیار
صدق و کذب بودن قضایا را مطابقت با واقع میداند و اگر با
واقع مطابقت نداشته باشد ،کذب است .البته مراد ایشان از تطابق
با واقع ،تطابق با محسوسات نیست .یکی از اختالفات دیگر،
جایگاه ابزار و منبع شناخت است که العطاس شهود را باالترین
ابزار معرفت میداند ،آن هم شهودی که در عرفان و تصوف
مطرح است ،ولی آیتاهلل مصباح شهود را یکی از راههای رسیدن
به حقیقت میداند و قائل به روشهای عقلی ،تجربی و وحیانی
و  ...هم هست.
تمایز دیگر در بحث هستیشناسی و تأثیر آن در علوم انسانی
اسالمی است؛ العطاس بحث را از وجودشناسی شروع کرده که
به شدت متأثر از قرآن است و هستیشناسی او هم قرآنی است
نه عقالنی ،در حالی که هستیشناسی آیتاهلل مصباح مبتنی بر
عقالنیت است .تمایز دیگر این دو بزرگوار هم رابطه زبان و
اسالمی کردن علوم انسانی است ،زیرا العطاس تأکید میکند که
اگر بخواهیم علوم انسانی اسالمی داشته باشیم ،اول باید زبان
را اسالمی کنیم ولی عالمه مصباح قائل به این مطلب نیستند.
همچنین العطاس دستیابی به دانش را منوط به تفسیر و تأویل
کرده است ،در حالی که آیتاهلل مصباح اینطور نیست .دیدگاه
العطاس در بحث علم دینی شبیه آیتاهلل جوادی آملی است.
منبع متن :نشست علمی «مقایسه دیدگاههای آیتاهلل مصباح
یزدی و پروفسور محمد نقیب العطاس در زمینه علوم انسانی
اسالمی»19 ،مهرماه  ،1400پیادهشده توسط خبرگزاری ایکنا.
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ا از نکاتی که در مورد آیتاهلل مصباح باید مورد تمرکز قرار گیرد،
این است که ایشان در تبیین مفاهیم فلسفی ،فوقالعاده بود و
محل نزاع را به خوبی تقریر میکرد .در حل برخی از ابه؛ امات

معنایی و اشتراکات لفظی که در میان بود نیز فوقالعاده مهارت
داشت و جز آیتاهلل جوادیآملی و شهید مطهری ،استاد دیگری
را نمیشناسم که در حوزه فلسفه ،چنین توانایی داشته باشد .این
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روحیه ،یادآور جایگاه آیتاهلل خویی در فقه و اصول است که
نوع تبیین ایشان نیز کمنظیر بود .این خیلی در مباحث فلسفی
مهم است و به خاطر دارم زمانی که فلسفه را شروع کرده بودم،
بسیاری از ابه؛ امات وجود داشت که به رغم بحث با استاد به
جایی نمیرسید؛ اما مراجعه به استاد مطهری ،آیتاهلل مصباح و
آیتاهلل جوادیآملی به کلی چارچوب بحث را متفاوت میکرد.
نکته دیگر ،به خصوص در مورد عالقه نهایی ایشان ،ایجاد کالم
مطلوبی است که دارند و فوقالعاده مطالب را به صورت رسا برای
مخاطب بهجا گذاشته که یادآور ابنسینا در اشارات و تنبیهات
است که متن فوقالعاده روان؛ اما از حیث معنایی بیاشکال را دارد
و ایجاز در عین وفای به مقصود ،بسیار مهم است.
نکته دیگر ،شجاعت ایشان در نقد استوانههای فلسفه مانند
ابنعربی است که به راحتی با امثال او و مالصدرا وارد بحث
میشود و به چالش میکشد و نکات بدیع را مطرح میکند.
همچنین فارغ از اینکه اساتید ایشان قبول کنند یا خیر ،مطلب،
مطلب قوی بوده و جای چالش وجود داشته است و این را به
خیلیها آموزش دادند که نباید در مقابل عظمتها تسلیم شد.
نکته چهارمی که در ایشان سراغ دارم ،تواضع علمی ایشان است.
از حیث سنی ،همسن شهید آیتاهلل صدر بودند؛ اما میدانیم
که از حیث فلسفی ،خیلی بر شهید صدر برتری داشتند .شهید
صدر نبوغ جدی داشت و از این حیث مزیت داشت ،؛ اما کتاب
«فلسفتنا» که ایشان نوشته بود از سوی آیتاهلل مصباح تدریس
شد و آن زمان ،اوج نظریهپردازی فلسفی ایشان بود که وارد
بحث میشود و کتاب «فلسفتنا» را تدریس میکند .به قدری
نسبت به شهید صدر با تواضع صحبت میکند که اگر کسی
نداند ،تصور میکند یک مقرر معمولی دارد متن استاد بزرگی را
تدریس میکند.
توگوهای ایشان نیز بود و در سفری که
عین این قضیه در گف 
ایشان به اندونزی داشتند که بنده نیز در آنجا بودم ،خدمت ایشان
بودیم و مطرح کردیم وقتی در ایران این مطالب از روی تواضع
گفته شود ،حمل بر تواضع هم خواهد شد ،؛ اما در اینجا اگر
کسی بگوید نمیدانم ،یعنی نمیداند و گفتیم در گفتار این عبارت
ابراز نشود .به خاطرم هست که در دانشگاه ملی اندوزی بحثی
را شروع کردند و در دومین فراز بحث ،همان حرف بود که
تواضع خود را ابراز کردند ،؛ اما به لطف خداوند بحث مهمی
را در مورد نقد پوزیتیویسسم مطرح کردند که اساتید نیز بسیار
عالقهمند شدند و برخیها ابراز کردند که تاکنون چنین نقدهایی
را نسبت به فلسفه غرب ندیده بودیم و در آن زمان ایام سونامی
هم بود و مسیحیت نیز فعال بود و بحثهایی در مورد شرور
مطرح بود .همچنین یک جلسه نیز در کالج ما داشتند و پیشنهاد
شد بحث شرور را مطرح کنند که بحثی موجز ،؛ اما عمیق را
در مورد حکمت الهی و رابطه آن با شرور مطرح کردند .در
نشست دیگری که ایشان حضور داشتند ،یکی 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 نیز متوجه شد
و مانع شد.
در مباحث فلسفه اخالق چند سوال و مطلب داریم؛ یکی از
سواالت در مورد مفاهیمی است که در فلسفه اخالق مطرح
میشود .مفاهیمی مانند باید و نباید و یا بحثهای ملکیت و
این مفاهیم بسیار چالشبرانگیز است و این بحث مطرح میشود
و دامنه آن به این سوال کشیده میشود که ما این مفاهیم از
این دست را چطور میبینیم؟ آیا ریشه در واقعیت دارد یا خیر؟
چطور میتوان از هستها ،بایدها را تولید کرد و بیرون کشید.
برخیها منکر نسبت اخذ بایدها از هستها شدهاند و میگویند
هست ،هست است و باید الزام است .در این بحث ،مسائل
مختلفی طرح شده و استاد جوادی و سبحانی در میان متفکران
داخلی ما ،بحثها را جلو بردهاند ،؛ اما دیدگاه بدیعی که آیتاهلل
مصباح مطرح کردهاند ،این است که ایشان سعی میکنند این
مفاهیم اعتباری اخالقی را به مفاهیم فلسفی نفساالمری برگردانند.
در معقوالت فلسفی ،یا مفاهیم ماهوی و یا معقوالت اولی است؛
مانند سفیدی و سیاهی و یا معقوالت ثانیه فلسفی مانند وجوب
امکان وحدت و کثرت است که در امور عامه مطرح میشود که
بحث علیت در آنجا جزو مفاهیم معقوالت ثانیه فلسفی میشود
و مث ً
ال اگر دارویی بیماری را درمان میکند ،از این تأثیرگذاری
خارجی ،علیت و معلولیت را اخذ میکنیم.
سومین مفهوم نیز معقوالت ثانیه منطقی هستند؛ مانند نوعیت و
جنسیت که موطن اینها ذهن است ،؛ اما مفاهیم اخالقی ،اعتباری
هستند .اعتباری نیز نه به معنای اینکه در مقابل اصالت وجود
باشد ،بلکه ایشان تفهیم خوبی بین مفاهیم اعتباری دارند و مراد
خود را به خوبی روشن میکنند و میگویند مفاهیم حقوقی و
اخالقی که مفاهیم ارزشی است ،کاری میکنیم که بازگشت به
معقوالت ثانیه فلسفی پیدا کند و اینطور نیست که اینها روی هوا
باشند و این سبب میشود بایدها و نبایدهای اخالقی که مربوط
به حقوق اساسی بشری میشود را دارای منشأ خارجی کنند و
از اعتبار محض بیرون بکشند .این کار را در آثار عالمه طباطبایی
هم ندیدیم ،همچنان که در آثار دیگران نیز ندیدیم و آنها نیز
نظریاتشان یک مزیتهایی دارد و میشود مقایسه کرد ،؛ اما این
ویژگی استاد است که چنین کاری کردند و ربط بین هست و باید
را روشن میکنند .بنابراین ،رابطه منطقی بین هست و باید ،حل
میشود .من هستم ،آن هدف نیز که قرار است به آن برسم در
نظر میگیرم و در نسبت به رسیدن به آن هدف ،الز؛ اماتی هست
که بایدهای اساسی اخالقی است.
منبع متن :همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع
عالی علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری
ایکنا.
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یکی از پروژههای مهم آیتاهلل مصباح ،مقوله اخالق بود و
تالشهای گستردهای نیز انجام دادند .فعالیتهای ایشان در حوزه
اخالق از جمله نوآوریها در فلسفه اخالق ،شکلدهی به دانش
فلسفه اخالق در ایران ،اخالق در قرآن ،اسالمیسازی اخالق،
نجات اخالق اسالمی و قرآنی و روایی از چنبره مبانی نظری
و انسانشناسی ارسطویی و عرضه اخالق اسالمی با تکیه بر
بنیانهای معرفتشناسی ،انسانشناسی و هستیشناسی اسالمی
از ابتکارات ایشان است.

ایشان تدوین مکتب اخالقی اسالم را داشتند که چهار سال روی
آن کار کردند و در گام اول ۱۵ ،جلد ،از سال  ۱۳۹۷شروع به
تدوین شد که خیلی امید داشتیم با حضور ایشان جلو برویم که
خدا این توفیق را از ما گرفت .سال آینده میتوانیم این اثر را که
 ۱۵جلد تحت عنوان مکتب اخالقی اسالم و کاری بسیار جدی
بود ،منتشر کنیم .در این جلسه ،بنده شاخصهها و ویژگیهای
نظریه اخالقی ایشان را تبیین میکنم .یکی از آنها گستره علم
اخالق است .از نگاه اخالقپژوهان پیشین ،اخالق ناظر به ملکات
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و کمال مطلوب در تفکر ایشان وجود دارد .دیگر ویژگی مکتب
و صفات راسخ در نفس است و گستره علم اخالق مربوط به
اخالقی ایشان ،استنتاج اخالقی و معقولیت آن است .برخالف
صفات و ملکات درونی است؛ اما ایشان دایره اخالق را توسعه
پارهای از فالسفه مسلمان که گزارههای اخالقی را از سنخ
داد و افزون بر صفات نفسانی ،افعال اختیاری را نیز زیرمجموعه
قضایای مشهور میدانند و برای برهان ،جایی قائل نیستند و
اخالقیات آورد و این شاید اولین بار بود که چنین نگاه وسیعی
برخالف برخی از اندیشمندان معاصر مانند عالمه طباطبایی که
مطرح شد .این نگاه ،مسائل جدیدی را پدید آورد ،مانند رابطه
فقه و اخالق که قب ً
گزارههای اخالقی را اعتباریات میدانند ،ایشان معتقد است رابطه
ال در نگاه قدما این مسئله معنا نداشت و تمایز
تولیدی میان اخالقیات و واقعیات وجود دارد و میتواند مقدمه
اینها معلوم بود .اخالق و حقوق براساس مدل فکری ایشان پدید
و یا نتیجه برهان باشد و لذا از سنخ قضایای برهانی هستند و
آمد و دهها پایاننامه نیز پیرو طرح این مسئله نوشته شده است.
چون واقعنما محسوب میشوند ،میتوانیم آنها را از واقعیتهای
نکته دیگر اینکه ،این نگاه موجب یک تحول عظیم در
خارجی استخراج کنیم و در حقیقت ،رابطه تولیدی میان واقعیت
پژوهشهای اخالقی در چهار دهه اخیر شد و دایره اخالق بسیار
و ارزش قرار دارد.
وسیع و گسترده شد .همچنین حوزه اخالق حرفهای ،سازمانی
ویژگی دیگر ،غایتگرایی آخرتمحور است .اخالق اسالمی از
و کاربردی وسیع شد و در روزهای پایانی عمرشان نیز اخالق
نگاه ایشان ،اخالقی است که نگاه اصلی آن به ابدیت انسان و
محصوالت تراریخته مطرح شد .این بحث ملکات نفسانی
زندگی جاودانه او است؛ یعنی انسان را به عنوان موجودی میبیند
نیست ،بلکه بر اساس مدل فکری ایشان اینها معقول میشد و
که وابسته به مبدأ و خداوند است و هیچ استقاللی از خود ندارد
باید آن را بر اساس بنیانهای فکر اسالمی تبیین میکرد.
و از طرفی حیاتی جاودانه دارد و به اعتقاد ایشان ،اسالم
نکته دیگر در حوزه فکر و نظریه فکری ایشان،
متناسب با نگاهی که دارد ،برای انسان سعادت
گستره رذائل و فضائل اخالقی است .با توجه
جاودانه مطرح کرده است .اخالق اجتماعی
به نگاه استاد به این حیطه و با توجه به
اخالق اسالمی از نگاه ایشان،
ایشان ،غایتگرایی آخرتمحور است و
نگاهی که به ساحتهای وجودی انسان
اخالقی است که نگاه اصلی آن
اخالق محیط زیست نیز ارزش خود را
دارد ،ساحتهای سهگانه بینش ،گرایش
به ابدیت انسان و زندگی جاودانه
او است؛ یعنی انسان را به عنوان
در غایتگرایی آخرتمحور نشان میدهد.
و کنش را مطرح میکند .در کتاب فلسفه
مبدأ
به
وابسته
که
بیند
ی
م
موجودی
در نظام اخالقی اسالم ،رابطه انسان با مبدأ
تعلیم و تربیت در اسالم روی آن مانور
و خداوند است و هیچ استقاللی از
و معاد ،مورد توجه است و به همین دلیل،
دادهاند و با در نظر گرفتن ارزشهای مثبت
خود ندارد .
مصداق فالح و سعادت و مطلوب نهایی،
و منفی ،میتوان گفت از نگاه ایشان گستره
سعادت اخروی است و اخالق اسالمی در
فضائل و رذائل اخالقی یک گستره عظیم و
تکتک ملکات ،این جهت و مسیر را جلو میبرد.
وسیعی میشود که همه حوزههای زیست انسانی
ششمین ویژگی ،نظریه اخالقی ایشان با عنوان وحدت ارزش
را شامل میشود و یک قالب و ساختار بیسابقهای برای اخالق
ذاتی است .ایشان یک ارزش ذاتی و غایی را قبول دارد و آن
اسالمی عرضه شده است که در تراث اخالقی ما این را نمیبینید.
هم قرب الهی است و بقیه مسائل ،اعم از صفات اکتسابی و
رابطه فرد با خود ،خدا ،جامعه و محیط زیست ،سه ساحت
یا افعال اختیاری ارزششان غیری و ابزاری است و بر اساس
کنش ،بینش و گرایش و دو حوزه فضیلت و رذیلت مطرح است.
نسبتی که با قرب الهی دارند ،تعیین میشوند و بر اساس اخالق
یعنی فضائل بینشی ،ناظر به ارتباط با خدا ،رذائل بینشی ناظر با
ارسطویی یا مسیحی نیست و ایشان یک نوع وحدتگرایی غایی
ارتباط با خدا ،و فضائل و رذائل کنشی و گرایشی ناظر به ارتباط
را قائل است و نه کثرتگرایی در غایت را و دیگر ویژگی مکتب
با خداوند مطرح است که این رویه در مورد ارتباطهای دیگر
اخالقی ایشان ،ایمان به عنوان حد نصاب ارزش است .ایشان
نیز وجود دارد .اخالق بینش ،گرایش و کنش در همه سطوح در
حد نصاب ارزش را که ترسیم میکند ،میگوید حد نصاب ایمان
اندیشه ایشان وجود دارد.
است و اگر فردی بهترین شجاعت را منهای ایمان به خدا و روز
نکته دیگر ،واقعگرایی اخالقی در تفکر ایشان است .نظام اخالقی
قیامت داشته باشد ،از نظر اخالق اسالمی ،حسن اخالقی ندارد.
اسالم ،در تفکر ایشان واقعگرا است و گزارههای اخالقی را از
البته که حسن فعلی دارد؛ اما حسن اخالقی ندارد که اعم از حسن
سنخ گزارههای ریاضی و فلسفی میداند و مبتنی بر واقعیتهای
فعلی و فاعلی است.
عینی تلقی میکند .همچنین تفاوت گزارههای اخالقی با سایر
منبع متن :همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع
گزارهها در قیود خاصی است که به حکم اخالقی زده میشود و
عالی علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری
جمالت و ارزشهای اخالقی در تفکر آیتاهلل مصباح ،قابلیت
ایکنا.
اتصاف به صدق و کذب را دارند .ارزشهای اخالقی ،بیانگر
رابطه علی و معلولی میان صفت و فعل اختیاری از یک طرف
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شاگردان ،اصحاب و تربیتشدگان فکری امام خمینی(ره) و
عالمه طباطبایی از نظر اخالقی ،انسانهای اصیل و ریشهداری
هستند و آیتاهلل مصباح یزدی(ره) نیز از نظر اخالقی انسانی
وارسته بود ،امروز نگران هستیم که انسانهای مجتهد واقعی
و اهلفکر و تأمل که از خودسازی برخوردار بودند و سالها
امر اخالق را جدی گرفتند و خداترس بودند ،بروند و جای
آنها را انسانهایی پُر کنند که نه اصالت علمی و نه اصالت
اخالقی دارند و وقتی وارد صحنه قدرت شوند به صورت
یک بازیگر عمل کنند و نقش آفرینی داشته باشند .آیتاهلل
مصباح یزدی(ره) عمر خویش را در تحقیق و تدریس صرف
کرد و حق بزرگی در تربیت شاگردان و تدریس منابع و
متون مختلف عقلی و قرآنی داشت که برای ایشان از درگاه

خداوند طلب رحمت و مغرفت و علو درجات دارم.
آشنایی بنده با عالمه مصباح یزدی(ره) به حدود  ۵۰سال
قبل و پیش از این که حتی طلبه شوم برمی گردد .در دوران
نوجوانی که در منزل پدری در تهران زندگی می کردم و
به مدرسه می رفتم ،با خانواده گیوه چی یزدی در منطقه
نارمک تهران آشنا شدم ،با فرزندان این خانواده هم درس
و هم کالس بودم و بعدها متوجه شدم آقای گیوهچی پدر
عالمه مصباح یزدی بودند .همچنین در آن ایام با برادر عالمه
مصباح که در یک خانه با پدر زندگی می کرد ،ارتباط داشتم،
به واقع خانواده آیتاهلل مصباح متدین ،اصیل و مقید بودند.
بعد از اینکه به حوزه آمدم این آشنایی و شناخت از شخص
عالمه مصباح یزدی بیشتر شد و در مراحلی هم از برخی از
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مباحث علمی ایشان استفاده کردم مانند بحث نهایهالحکمه و
برهان شفا که ایشان در حدود سال  ۵۹تدریس میفرمودند.
عمر و فعالیتهای آیتاهلل مصباح یزدی(ره) در دو بخش
قابلِ تفکیک صرف شد که بخش اول فعالیتهای علمی
و بخش دوم فعالیتها و موضعگیریهای سیاسی ایشان
بود .من نسبت به بخش اول برخی از نکاتی که اطالع از
آن مفید و سودمند است را متذکر میشوم و وارد بخش
دوم نمیشود .فعالیتهای علمی و تحقیقی مرحوم مصباح
یزدی(ره) عمدت ًا در دو حوزه فلسفه و علوم قرآنی است و
ایشان در هر دو بخش تحت تاثیر عالمه طباطبایی(ره) و
مشرب علمی عالمه هستند ،ولی در میان شاگردان عالمه
طباطبایی(ره) که در تفسیر و فلسفه رشد و بالندگی داشتند،
مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی دارای امتیازاتی است که چند
امتیاز را در مواجهه با این شخصیت علمی باید مدنظر داشت.
امتیاز مهم اول این است که آقای مصباح از یک انسجام
فکری برخوردار بود و یک تفکر سیستماتیک داشت .در
فکر و ذهن او مسائل و نظریات مختلف آمیختگی نداشت و
مشوش نبود و به همین دلیل در مباحثی که در زمینه نظریه
حقوقی ،سیاسی و اخالقی اسالم مطرح میکرد ،میتوانست
نظرات روشنی را بیان ،اصول و مبانی را طرح و ادله را
مطرح و نتایج آن را بیان کند .همین تفکر منظم ،منسجم و
فکر سیستمی موجب میشد ،مباحث فلسفی را نیز با همین
امتیاز مطرح کند و معارف قرآن هم که در سالهای بعد
از پیروزی انقالب اسالمی برای عدهای از اساتید دانشگاه
مطرح میکردند از یک انسجام فکری برخوردار و منظومهای
به هم پیوسته باشد که انسان بین اجزای مختلف تفکر ایشان
میبیند؛ این نوع از انسجام در تفکرات رایج حوزوی کمتر
دیده میشود و این امتیاز مهمی برای ایشان بود.
امتیاز دومی که در فعالیتهای علمی و شخصیت ایشان
میدیدم ،این بود که آیتاهلل مصباح(ره) از دقتنظر و
نکتهسنجی بسیار باالیی برخوردار بود .فراوان هستند افرادی
که در حوزه ،فلسفه خواندهاند و فلسفه تدریس میکنند؛ اما
بسیاری از آنها معلمان و مدرسان خوبی هستند و کتب را
به خوبی تبیین میکنند؛ اما از قدرت نقادی برخوردار نیستند
در حالی که آیتاهلل مصباح(ره) فردی دقیقالنظر و برخوردار
از قدرت نقادی بود .حاشیهای که ایشان در هنگام تدریس
نهایهالحکمه تالیف کردند و اتفاق ًا مقارن شد با درگذشت
عالمه طباطبایی(ره) ،نمونهای از نقادیهای فلسفی ایشان
است .ایشان در فلسفه برخالف بسیاری از اقران خود ،اهل
تقلید نبود و علوم عقلی را صرف ًا تقریر و بازگو نمیکرد؛ این
هم یک امتیاز است که در همه کسی یافت نمیشود .؛ اما
نکته سوم این بود که ایشان حساسیت بسیار باالیی نسبت به
ورود عناصر فرهنگی بیگانه به حوزه اندیشه اسالمی داشت

و سعی و تالش وافری میکرد برای اینکه اندیشه اسالمی از
همان سرچشمههای اصلی خود گرفته شود نه از شاخههایی
که بعدها به این جریان افزوده شده و موجب اختالف و
التقاط شده است .به نظرم نفس این حساسیت برای یک عالم
اسالمی و متفکر ،امر بسیار مبارکی است که اصالت تفکر
اسالمی باید حفظ شود و یک عالم و محقق مراقبت کند که
اندیشههای بیگانه چگونه وارد این متن میشود و آرام آرام
نوعی از تأثیرپذیری را در متن ایجاد میکند.
خصوصیت چهارم اینکه نوعی از اعتدال در مباحث عقلی،
استداللی و کالمی در نظرات و مباحث ایشان دیده میشد؛
عالمه مصباح مباحث کالمی به معنای خاص را ولو با
مشرب فلسفی ،دنبال میکردند .افراطگراهایی که در مباحث
کالمی در زمان ما شایع و رایج است ،کمتر در آثار ایشان
دیده میشد یا اص ً
ال دیده نمیشود .در بحث امامت ،شفاعت،
نبوت و وحی ،ما در زمان خودمان آراء و نظرات تند،
افراطی و غیر مدلل فراوان می بینیم در حالی که آثار آیتاهلل
مصباح(ره) به تصدیق اهل نظر آثاری مستحکم ،متین و قابل
استفاده است .در آثار معاصران در مباحث اعتقادی و کالمی
مباحث ذوقی همچون استناد به اشعار و کلمات عرفا فراوان
است و بسیار به رویا و خواب استناد میشود در حالی که
عالمه مصباح در متون اعتقادی ،کالمی و استداللی اص ً
ال از
این شیوه استفاده نمیکردند.
ایشان در این مسائل صرف ًا اتکا به استدالل و برهان دارند،
حتی وقتی استناد به شواهد نقلی میکنند پس از آن است
که مقتضای برهان را تبیین کرده باشند البته استناد ایشان به
روایات در مباحث اعتقادی بسیار محتاطانه است و بر خالف
روشی که هم اینک رایج است که در هر مسأله اعتقادی و
فکری به روایتی استناد میشود بدون اینکه بررسی دقیقی
درباره روایت صورت گرفته باشد ،مطلق ًا در آثار ایشان
چنین روش و شیوههایی وجود ندارد .استدالل ،روش و
شیوه ایشان در مسائل اعتقادی بسیار محکم و استوار است
با اینکه ایشان با روایات انس زیادی داشتند و بخشی از
کتاب بحاراالنوار مرحوم عالمه مجلسی را ایشان تصحیح
کردند ،ولی در عین حال حد هر یک از این علوم را رعایت
میکردند .به خاطر دارم در همان دهه اول که ایشان بحث
والیتفقیه را دنبال میکردند ،آنجا هم متذکر شدند که اگر
بخواهیم بحث والیتفقیه را براساس روایات اثبات کنیم،
حتی بر اساس روایاتی که از نظر سند و داللت تام و تمام
باشد و مناقشهای در آن نتوان داشت ،اثبات مطلب با دشواری
مواجه خواهد بود .به هر حال روش ایشان مبتنی بر عقل در
مباحث اعتقادی بود و افراط در نقلیات نداشتند و ذوقیات را
در امور اعتقادی وارد نمیکردند و به وجوه غیر معتبر استناد
نمیکردند .به نظر بنده اینها موارد امتیازات مهمی است که
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اصیل حوزوی و انقالبی و ارزشهای اصیلی که امام(ره) و
در این شخصیت علمی وجود داشت .ما امروز این عالم و
عالمه طباطبایی(ره) و بزرگان دیگر داشتند و منتقل کردند
متفکر برجسته را از دست دادیم و امیدوارم خأل ایشان با
و شاگردانی در حوزه تربیت کردند ،مخدوش و تضعیف
عالمان و متفکران دیگری از این دست پر شود و کسانی
شود و کسانی بیایند که اساس ًا از این جنس و سنخ نباشند.
که از اینگونه امتیازات برخوردار هستند این مسیر علمی
اصالتهای علمی و اصالتهای اخالقی نداشته باشند و تنها
را طی کنند.
برخی گرایشهای سیاسی آنها را ترویج کنند تا به مقصد
آیتاهلل مصباح یزدی(ره) از نظر اخالقی انسانی وارسته بود؛
سیاسی خودشان برسند ،به شدت نگران هستم و آینده را از
ما در سالهای اخیر یکی پس از دیگری اصحاب و شاگردان
این جهت روشن نمیبینم.
امام خمینی(ره) را از دست داده و میدهیم و تقریب ًا این نسل
شخصیتهای بزرگواری چون عالمه مصباح در دهه ۳۰
از شاگردان امام رو به اتمام و انقراض هستند .شاگردان امام
و  ۴۰با علما و اساتید بزرگی همچون امام خمینی(ره) در
و عالمه طباطبایی(ره) مشارب مختلف فکری و گرایشهای
ارتباط بودند و همین دلیل چنین تحول روحی در آنها ایجاد
مختلف سیاسی داشتند ،برخی از آنان در امور سیاسی وارد
بودند و برخی اص ً
شده بود ،همان تحولی که شهید مطهری(ره) در برخی از
ال فعالیت سیاسی نداشتند و آنهایی هم که
آثار خودش از جلسات اخالقی امام(ره) نقل میکند که
فعالیت سیاسی داشتند ،گرایشهایشان متفاوت بود ،ولی با
چگونه انسانها را دگرگون میکردند .امروز متأسفانه این
صرفنظر از این تفاوتها که البته نقصی هم نیست ،آنچه
شخصیتهای معنوی و اخالقی و خداترس را یکی پس از
اهمیت دارد این است که یک نوعی از اصالت در میان این
دیگری از دست میدهیم ،ما نگران این نیستیم که برخی از
شاگردان و اصحاب و تربیتشدگان فکری امام وجود دارد
آراء و اندیشههای آنان را نمیپسندیدیم و نسبت
که از نظر اخالقی ،انسانهای اصیل و ریشهداری
به آنها نقد داشتیم ،این اختالف فکری و
هستند یعنی تربیت امام چنین تأثیری را در
نظر در حوزه اجتهاد و استنباط یک نقطه
بسیاری از آنها داشته است .امروز که
قوت است ،ما نگران از آن هستیم که
ما نگران این نیستیم که
در حال از دست دادن تربیت یافتنگان
انسانهایی که مجتهدان واقعی و اهل
برخی از آراء و اندیشههای آنان
اخالقی امام خمینی(ره) هستیم ،باید
فکر و تأمل هستند و از سوی دیگر از
را نمیپسندیدیم و نسبت به آنها
به خودمان برگردیم و ببینیم چرا حوزه
خودسازی برخوردار بودند و سالها امر
نقد داشتیم ،این اختالف فکری و
در حالی که در حال از دست دادن این
اخالق را در زندگی خود جدی گرفتند
نظر در حوزه اجتهاد و استنباط
سرمایههاست ،جایگزین این سرمایههای
و خداترس بودند ،بروند و احیان ًا جای
یک نقطه قوت است.
اصیل ،افرادی از این جنس نیستند.
آنها را انسانهایی پُر کنند که نه آن
آیتاهلل مومن(ره) بیش از  ۳۰سال عضو
اصالت علمی و نه آن اصالت اخالقی
شورای نگهبان بودند ،او از استقالل فکری در
دارند و وقتی وارد صحنه قدرت میشوند به
صورت یک بازیگر عمل کنند و نقش آفرینی داشته باشند.
حوزه برخوردار بود .او به چرب و شیرین دنیا و لذت های
آیتاهلل مصباح(ره) بازیگر نبود ،ایشان یک عالم و متفکر
دنیوی آلوده نشده بود ،زندگی او همان زندگی  ۴۰سال
بود و البته همانند هر عالمی و متفکری آراء و نظراتش قابل
قبل بود .با اینکه در شورای نگهبان ارتباطات قوی داشت،
بررسی و نقد است .بنده هم در سالهای گذشته به تناسب
؛ اما از این منصب برای اینکه موقعیتی و امکاناتی برای
مسائل مختلفی در این زمینه نکاتی را مطرح کردهام ،به هر
خود فراهم کند ،استفاده نکرد .آیتاهلل مومن با ارتباطاتی که
حال ایشان به لحاظ مشرب فلسفی در سنت فلسفی عالمه
داشت میتوانست بودجهای را تدارک ببیند و آن را به حوزه
طباطبایی بود و به لحاظ مشرب قرآنی هم همان سبک و
بیاورد و دفتری راه بیندازد ،اصحابی اطراف او جمع شوند،
روش را ادامه میداد؛ اما به لحاظ سبک تفکر اجتماعی،
موسسهای تأسیس کند و این پول را بین عدهای تقسیم
تفکراتش متفاوت بود و باید در این باره بحث های جداگانه
کند و برای خود پایگاهی بسازد ،؛ اما آیتاهلل مومن اهل
ای صورت گیرد .امید است همه ما بتوانیم مسیر صحیح و
این حرفها نبود .چند سال قبل وقتی ایشان از دنیا رفت،
اصلی علم و اخالق را با تمام قوت بپماییم و حوزه ما در
من یادداشتی نوشتم و آرزویی را مطرح کردم که ای کاش
آینده هر چه غنی تر و بهتر پیش برود.
کسی که به جای آیتاهلل مومن یا آیتاهلل مومن ها در نظام
منبع متن :سخنرانی بارگزاریشده در کانال تلگرامی
میآیند و میخواهند این خألها را پر کنند ،این امتیازات
شخصی آقای محالتی 16 ،دیماه  ،1399پیادهشده توسط
را داشته باشند نه اینکه از روز اول به فکر این باشند که
هیات تحریریه نشریه دیدهبان.
برای خودشان موقعیت و جایگاهی درست کنند .بنده به نوبه
خودم از اینکه با درگذشت و فقدان این نسل ،ارزشهای

 سخنرانی

آیتاهّلل مصباح و نگاه اصیل به انقالب اسالمی

عیل ذوعلم
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مرحوم آیتاهلل مصباح از معدود چهرههای فاضل و اندیشهورز
در حوزه علمیه هستند که از یک استقالل رأی و یک استحکام
و ثبات در دیدگاههای خود برخوردار بودهاست .ایشان آن فکر
و اندیشههای خود را در این فراز و نشیبها به هیچ وجه تغییر
ندادهاند و این موضوع از خصیصهای در ایشان نشأت میگیرد
که به هیچ وجه پیروی محض از هیچ کسی نداشتند .یعنی حتی
از استاد بزرگوار خود مرحوم عالمه طباطبایی هم ایشان به صرف
اینکه استادشان هستند لزوم ًا پیروی نمیکنند و آن تعلیقات ایشان
بر کتاب نهایه الحکمه این موضوع را به خوبی نشان میدهد
که ایشان در آن کتاب در خیلی از مباحث فلسفی سواالت و
نقدهایی نسبت به نظر استاد عالمه طباطبایی دارند .البته با تواضع
این بحثها را مطرح میکنند و این خودش یک ویژگی مهم
میباشد و اصالت اندیشیدن و استدالل در مباحثی که ایشان به
آن رسیدهاند خیلی برجسته است.

نکته دوم توجه ایشان به نیازهای عینی جامعه است که قبل از
انقالب این توجه و پرداختن به پرسشهای نسل نو و تالش
برای تأمین خوراک فکری مخاطبان به خصوص جوانان در مشی
ایشان مشهود است .ایشان قبل از انقالب مؤسسه در راه حق را
با همکاری چند تن دیگر از فضالی آن زمان حوزه علمیه راه
اندازی کردند که به نوبه خودش بسیار مؤثر بوده و بعد از پیروزی
انقالب هم در مواجهه با دیدگاههای اساتید مسلمان دانشگاهی
ایشان حضور بسیار فعالی داشتند و به خصوص در دوره انقالب
فرهنگی و تالشی که انجام شد برای اینکه بتوانند برنامه درسی
و مشی محتوایی دانشگاههای ما به مبانی دینی و هویت فرهنگی
خودمان نزدیکتر شود نقش آقای مصباح خیلی برجسته بود و
شاید از همان موقع تأسیس یک مؤسسه که بتواند این کار را به
خوبی انجام دهد در ذهن ایشان شکل گرفت تا اینکه در اوایل
دهه هفتاد با حمایت رهبر معظم انقالب ایشان مؤسسه پژوهشی
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و آموزشی امام خمینی را پایهگذاری کردند که نقش بسیار زیادی
در تربیت یک نسل جدید حوزوی آشنا با مباحث جدید و متبحر
در مباحث نازل به نیازهای امروز ما داشت.
ایشان از آن قالببندیهای سنتی به یک نوآوری و نواندیشی
در این زمینهها پرداختند و نقش مهمی در عرصه دینی داشتند و
همچنین نگاه جهانی به عرصههای علمی که هم در برنامه ریزی
خود مؤسسه ایشان نیز مشهود است .این برنامهریزیها عبارت
بود از اعزام طلبه به بعضی از دانشگاههای خارج از کشور که
این طالب بتوانند آنجا در فضای فکری غرب اندیشههای جدید
غرب را بشناسند و بتوانند یک مواجهه علمی و عمیق نه فقط
یک نگاه ترجمهای و از راه دور با این اندیشهها داشته باشند و
خود ایشان هم سفرهای علمی متعددی داشتند که در آن سفرها
در مواجهه فکری با صاحبان اندیشه در دانشگاههای بزرگ جهان
حضور فعال داشتند و اثرگذار هم بودند.
در یک جمع بندی باید گفت که ایشان سه نوع اثر پایدار از
خودشان به جای گذاشتهاند .یک اثر که مستقیم ًا محصول ذهن
و اندیشه و تفکر ایشان بوده و آن هم اندیشهها و آثار کتبی
ایشان است که بعض ًا اثر قلمی ایشان و پیاده شده از سخنرانیهای
ایشان نسبت به مباحث و شبهات حوزهها و والیت فقیه تا فلسفه
اخالق بوده که این بحث هم به عنوان نمونه کتاب فلسفه اخالق
ایشان از معدود آثاری است که درباره فلسفه اخالق است و در
دهه شصت منتشر گردیده و بسیار مؤثر بوده است .دو جلد
کتاب آموزش فلسفه از ایشان به جای مانده که به سبک آموزشی
نگارش شده و دهها سال است این کتاب یک متن آموزشی در
عرصه فلسفه اسالمی ،به خصوص برای دانشجویان و کسانی
که در فضای حوزوی نیستند ،است .مباحث اعتقادی و معارف
قرآنی ایشان که یک درک عمیق قرآنی به معارف و منابع وحیانی
قرآن کریم است و بعد در فلسفه نیز مثل بحث فلسفههای مضاف
هم ایشان آثار متعددی در بحث فلسفه سیاست ،فلسفه تربیت،
فلسفه حقوق و از این قبیل دارند که بخش اولین آثار ایشان در
قالب کتاب و محصول علمی را تشکیل میدهند .دومین سرفصل
از آثار ایشان مؤسسهای است که با نام مؤسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی بنا نهادند و بعد مؤسسههای اقماری در امتداد این
مؤسسه در بعضی از استانها و خارج از این مجموعه ،با استفاده
از سبک و سیاق ایشان در این مؤسسه تأسیس شدند که این
هم اثر بسیار مهمی است که یک مؤسسه و تشکیالتی علمی و
فکری که در عرصه نیازهای روز و مباحث روز ورود پیدا میکند
را ایشان پایهگذاری کردند .از دیگر آثار ایشان شاگردان عالمه
مصباح یعنی خیل هزاران شاگرد ایشان هستند که در ساحتهای
مختلف از فکر ایشان استفاده کردند و روش و رویکرد ایشان
را برای خودشان یک الگو قرار دادهاند ،یعنی یک سبک فکری
و یک سبک اندیشهای کام ً
ال عملگرا و بسیار مهم و برخوردار
از سلوک اخالقی و حضور اجتماعی .شاگردان ایشان در این

بستر و در این سه نوع آثار بازمانده از ایشان به عالوه فرزندان
عالم و فاضل ایشان که آنها هم به هر حال در نسل و نسلهای
آینده آیتاهلل مصباح انشااهلل این تفکر و تأثیر گذاری را استمرار
خواهند داد.
منظومه تفکری آیتاهلل مصباح در واقع فرآوری شده و امتداد یافته
چارچوب فکری دو استاد بزرگوار ایشان یعنی عالمه طباطبایی
و امام خمینی است .تلقی بنده این است که دو بحر بسیار عمیق
و بسیار جوشان و خروشان که این دو بحر یکی عالمه طباطبایی
و دیگری امام خمینی است در نظام فکری عالمه مؤثر بودهاند.
مرحوم آیتاهلل مصباح در واقع برآیندی از این دو بحر را گرفتند
و نظام وارده فکری ایشان با توجه به نیازها و ضرورتهای زمان
ساخته و پرداخته شد و در حقیقت این نظام فکری بازآرایی همان
اندیشهها است .این نظام فکری ،نگاه توحیدی عمیق به عالم و
آدم و تنفس و تفکر و فرآوری فکری در نظام دانایی وحیانی و
توحیدی است و نکته دوم یک نگاه جامع به اسالم ،که هم در
عرصه عینی و هم در عرصه علمی و علوم اسالمی و انسانی
دیدگاه دارد و میتواند نظام تربیتی ،نظام اقتصادی ،نظام سیاسی،
نظام فکری ،نظام حقوقی و سایر نظ؛ امات فکری و اندیشهای
را ارائه دهد و در عرصه عینی هم اسالم یک نظام حاکمیتی
کارآمد و راهگشا و پیشبرنده جامعه به سوی کمال و سعادت را
میتواند پایهگذاری کند و تلقی ایشان از انقالب اسالمی در همین
عرصه تحلیل عملی شد .البته در منظومه فکری مرحوم آیتاهلل
مصباح یک نکته مهمی وجود دارد که نگاه ایشان به اندیشه غربی
یک نگاه کام ً
ال علمی و منصفانه است .یعنی ضمن اینکه به شدت
معتقد هستند که ما میتوانیم علوم انسانی اسالمی و قرآنی داشته
باشیم و با استفاده از مبانی و منابع خودمان به بازسازی و بازتولید
آن بپردازیم ،در عین حال استفاده از فرآوردههای فکری و علمی
غرب را نهتنها مجاز میدانستند بلکه مفید و الزم هم میشمردند.
ایشان صریح ًا استفاده از دستاوردهای دانش اقتصاد و دانش
حقوق در نظ؛ امات اجتماعی را تجویز میکنند و در آن مباحثی
که درباره رابطه علم و دین دارند صریح ًا هم توصیه میکنند که
حتم ًا باید آنها را مد نظر قرار داد و نقد و پاالیش نمود و حتی
میتوان از آن استفاده کرد ولی نه به صورت تقلیدی و نه با آن
نگاهی که غرب به این مقوالت دارد و در عین حال باید تالش
کنیم که علوم انسانی اسالمی را هم تولید نموده و تعمیق نمائیم
و آن را کارآمد و قابل پیاده سازی در صحنه عمل سازیم .بنابراین
نگاه ایشان در مواجهه با دانش و علوم غرب ،نگاه بسیار واقع
بینانهای است ،بدون آنکه از نگاه آرمانگرایانه خویش عدول کرده
باشند .بعضی از بزرگان ما نگاهشان به دانشها و علوم اجتماعی
و علوم انسانی غربی کام ً
ال نگاهی منفی است ولی ایشان صریح ًا
در مباحث مطرح میکنند که ما میتوانیم و باید از این تجربهها و
علوم استفاده کنیم ،ولی اینکه چگونه استفاده کنیم بسیار ظریف
است .یعنی به هیچ وجه استفاده از این علوم را با حفظ مبانی
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فکری خودشان تجویز نمیکنند بلکه این تجربههای فکری و
عقالنی بشر را برای کمک به دستیابی بهتر دانش در جهت تولید
علوم اسالمی انسانی و تحول در علوم انسانی رایج و در حل
مشکالت و مسائل کنونی جامعه یعنی در مباحث اقتصادی،
فرهنگی و سایر موارد جامعه مفید میدانند که این هم نکته مهمی
در اندیشه مرحوم استاد مصباح است.
آیتاهلل مصباح یک متفکر اندیشهورز بود که هیچگاه استقالل
و استحکام فکری خود را از دست نداد .ممکن است بعضی از
شاگردان ایشان حتی نسبت به بعضی از دیدگاههای ایشان نقد
علمی داشته باشند کما اینکه درباره همین بزرگان ما اینگونه بوده
است .یعنی آن بستر اندیشهورزی پویا و اجتهادی در حوزههای
علمیه این مجال را فراهم میکند که حتی شاگردان یک استاد هم
نسبت به دیدگاههای علمی یا فکری استاد خویش ،نقد داشته
باشند .ولی به هر حال ایشان این استقالل فکری را داشتند و با
اینکه یکی از همفکران و همراهان مرحوم شهید بهشتی بودند و
به ایشان بسیار احترام میگذاشتند و حتی در همین اواخر هم در
جلسهای ایشان یک تمجید بسیار عمیق و جدی و مخلصانه از
شهید بهشتی داشتند ،ولی به هر حال در سالهای قبل از انقالب
درباره بعضی از مسائل دیدگاهی متفاوت از ایشان را داشتند و
مرحوم شهید بهشتی نیز دیدگاه خود را داشتند.
نکته مهم و آموزنده آن این است که چگونه دو شخصیت همراه
و همفکر و هم کار میتوانند در یک موضوعی اختالف نظر
جدی داشته باشند و این اختالف نظر در عین حال به آن ارتباط
صمیمانه و برادرانهی ایشان لطمهای وارد نکند و تا همین اواخر
هم هرگز شهید بهشتی استاد مصباح را رد نکردند و ایشان را یک
شخصیت فکری مفید و ثمربخش میدانستند و استاد مصباح هم
هیچگاه آن عظمت و شخصیت شهید بهشتی را نقد و رد ننمودند
و بلکه مرحوم استاد مصباح در جلسهای که د؛ اماد استاد بهشتی
هم حضور داشتند نزدیک به ده دقیقه از شخصیت ،دیدگاه ،نگاه
و افق بلند علمی ،مدیریت ،تدبیر و آینده نگری شهید بهشتی
سخن گفتند و تمجید بسیار عمیقی از ایشان نمودند ،که برای
حضار خیلی شگفت آور بود .این نکته را قرار است از این مطلب
نتیجه بگیریم که دیدگاه فلسفی ایشان از عالمه طباطبایی بوده و
بعضی اختالفات فلسفی با ایشان داشتند و در کتاب تعزیرات
بر نهایه الحکمه این انتقادها را آوردند .این بحثها را از ایشان
شنیدهایم و روی آن تأمل داشتهایم .البته در آنجا ممکن است
شاگردان ایشان بعض ًا نقد ایشان بر استاد خود را نپذیرند و یا
مالحظهای نسبت به آن داشته باشند ولی این فضای آزاد اندیشی
علمی در واقع اینطور فراهم بود و هست که استاد مصباح این
نقدها را مطرح میکردند .به مبانی مردم ساالری دینی هم ایشان
دیدگاههایی دارند که با دیدگاههای بعضی از بزرگان مخالفت
دارد و ممکن است تفاوتهایی داشته باشد که به هر حال اگر
چه بعضیها سعی میکنند این تفاوتها را حل نمایند و قائل به

این نباشند که این تفاوتها وجود دارد ،ولی انصاف این است
که اگر تفاوتی وجود دارد ،شنیده شود و به آن رسیدگی شود
و به هیچ وجه نباید دیدگاه یک متفکر را به خاطر اینکه ممکن
است ما قبول نداشته باشیم یا به آن نقد داشته باشیم ،نبینیم .در
هر مسئلهای باید سعی کرد دیدگاه آن متفکر را دید ،ارائه داد و
بعد از آن اگر نقدی بر آن نظریه داریم عرض کنیم و بعد هم نگاه
تطبیقی و مقایسهای در این زمینه کام ً
ال میتواند ما را راهنمایی
خواهد کند.
در مباحث اجتماعی هم ایشان با بعضی از همکاران قدیمی خود
کام ً
ال موضعگیری نمودند .به هر حال ایشان نگاهی اصیل و
انقالبی به انقالب اسالمی داشتند و نگاهشان به دولت و حاکمیت
جمهوری اسالمی کام ً
ال انقالبی بود .عالوه بر این ایشان نگاههای
غربگرا و تقلیدی از بروکراسی غربی و وادادگی نسبت به
سیاستهای استعماری آمریکا را هیچ وقت نمیپذیرفتند و نقد
کرده و نسبت به رجال سیاسی گذشت ه ما هم نقد جدی داشتند.
نقد ایشان نسبت به دولت هم کام ً
ال مبنایی بود و با آن نگاه
غربگرایانه مخالفت داشت و گاهی هم نگاه ،نگاه نقد عملکرد و
سیاستها بود و هست و در دیدگاه ایشان وجود دارد .نگاه نقادانه
ایشان به سیاستها و تدابیر و نوع مدیریت در نظام جمهوری
اسالمی ضمن اعتقاد و باور ایشان به بنیانهای نظام و به خصوص
شخص رهبر معظم انقالب ،نیز وجود داشت و این هم باز برای
ما یک درس خواهد بود و نشان میدهد که اگر شخصی از کلیت
نظام جمهوری اسالمی دفاع میکند ،لزوم ًا به این معنا نیست که
همه سیاستها ،عملکردها و برنامههای دولتها را قبول داشته
باشد .ایشان در عرصه عملکردها ،شدیدترین نقدها با لحن بسیار
شدید و جدی را داشتند و شجاعانه و منطقی ،البته محترمانه این
نقدها را بیان نمودند و به هیچ وجه در نقدها از دایره احترام و
اخالق خارج نشدند و گاهی هم میگفتند که ممکن است مطالبی
باشد که ما ندانیم ،و در عین حال همواره دفاعی جدی و صد
در صدی از اصل نظام داشتند و به همین جهت هم مشی ایشان
همواره مورد حمله و هجوم ضد انقالب میشد .وی ادامه داد :در
جریان فتنه  ۸۸از طریق شبکههای بیگانه تبلیغات منفی گستردهای
علیه ایشان شد که مردم در جریان انتخابات مجلس خبرگان
رهبری به عالمه مصباح رأی ندهند و این بیگانگان برای عدم
رایآوری عالمه مصباح سریع ًا وارد میدان شدند ،چون سیاست
ایشان سیاستی برای افشاگری دشمنان نظام بود و این هم یک
درس است که باید کام ً
ال به عمود خیمه نظام اعتماد داشته باشیم
و از آن تبعیت کنیم ،حتی با قرارگیری سیاستهای نظام در
جایگاه نقد؛ که مرحوم عالمه مصباح اینگونه بودند.
به نظر میرسد که مرحوم آیتاهلل مصباح در یک مسیر سلوک
عمیق توحیدی قرار داشتند که فراتر از جنبههای عقالنی و
علمی و نه اسالم فردی و اسالم گریز از جامعه بودهاند .در نگاه
اسالم اجتماعی غایت مهمترین رکن اعتقاد توحیدی ماست و
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مرحوم عالمه مصباح این را یک بستر برای سلوک خودشان
تلقی میکردند .نگاه ایشان به رهبر معظم انقالب ،صرف ًا یک
نگاه سیاسی یا یک نگاه فقهی به عنوان مرجع تقلید نبود ،بلکه
یک نگاه والیی بود .آنچه را که نایب امام زمان (عجل اهلل تعالی
فرجه الشریف) در دوره غیبت ایجاد میکند ،در حداکثر یک
انسان غیر معصوم و در یک جامعیتی که با بهرهبرداری از تعبد
و توجه و تضرع به درگاه خداوند متعال و ائمه اهل بیت برای
یک فرد حاصل میشود را ،در حضرت آقا میدیدند .یعنی ایشان
میدیدند که رهبر معظم انقالب از چه خودساختگی اخالقی و
ِ
عمیق واقعی و از چه مسیر نورانی و از چه انسی با
چه تواضع
خدای متعال و از چه نگرش توحیدی نابی برخوردار هستند و
آن توکل و اقتدار و شجاعت و صراحت در مواجهه با مسائل و
تأثیر نپذیرفتن از جو سازیها ،فضاسازیها و فشارها در مسیر
حقی که باید طی بکنند ،چگونه در حضرت آقا تبلور پیدا کرده
است .بنابراین آن عالقه و ارادت ،ناشی از یک حقیقت و معرفتی
بود که مرحوم آیتاهلل مصباح به آن رسیده بودند .این نشان
میدهد که والیتمداری هرگز از سر جهالت و تقلید نیست بلکه
والیتمداری یک عنصر حکایتگر رشد و تعالی یک انسان
است که والیت مدار میشود و نشان میدهد که والیت فقیه از
نوع والیت بر ایتام و محجورین نیست؛ بلکه از نوع پیشوایی در
یک مسیر متعالی است که (ولی) زمینه را برای بقیه فراهم میکند
تا آنها هم به این نقطه اوج نزدیک شوند .بنابراین این مسئله
جای موشکافی بیشتری در بحثهای مفصل تری دارد که نگاه
مرحوم عالمه مصباح به نظام جمهوری اسالمی به هیچ وجه از
جنس یک نگاه سیاسی ،فقهی و یا یک نگاه صرف ًا اجتماعی و
مسئله اندیشانه نبوده است ،بلکه یک نگاه کام ً
ال عمیق حکمی،
توحیدی ،الهی و معنوی بوده که مسیر انسان کامل به معنی جامع
در بستر اسالم ناب محمدی در دوران غیبت امام زمان (عجل اهلل
تعالی فرجه الشریف) جز از این مسیر نیست.
مرحوم عالمه مصباح یکی از فضالی مبارز در دوره قبل از
انقالب بودند و یک کارهای تشکیالتی سری هم داشتند که به
اسم ایشان بود و در اسناد ساواک نام ایشان در بستر فعالیتهای
بزرگانی مثل شهید بهشتی ،آیتاهلل خامنهای ،مرحوم آقای هاشمی
رفسنجانی وجو داشت و این افراد در واقع در این بستر کام ً
ال
حضور داشتند و البته با برخی از این آقایان از قبل از انقالب هم
اختالف نظرهایی داشتند .آقای مصباح بنابراین یکی از همکاران
جدی و نزدیک شهید بهشتی بودند و در یک کتابی که چندین
سال قبل به اسم مصباح دوستان منتشر شد ،که برگرفته شده از
نامه شهید بهشتی به یکی از دوستانشان در خارج از کشور است،
نکاتی را مطرح میکنند و از یاران خودشان در داخل کشور
نام میبرند و آقای مصباح را به عنوان مصباح دوستان مطرح
مینمایند .ضد انقالب و رژیم ستمشاهی هم میدانستند که آقای
مصباح یک انسان عمیق و کام ً
ال مستحکم در مسیر خود است.

ایشان هیچگاه از این مسیر برنگشتند .البته ممکن است شیوه
ایشان در بحثهای مبارزاتی ،با بعضی از بزرگان متفاوت بوده
کما اینکه در مورد استاد مطهری هم همین بحث مطرح است و
شایعه است که ایشان اص ً
ال انقالبی نبودند ،ولی در واقعیت این
طور نیست ،بلکه تاریخ کام ً
ال حضور این افراد در صحنه انقالب
را از اوایل دهه  ۴۰و در جریان  ۱۵خرداد نشان میدهد .حتی در
دوره تبعید حضرت امام هم ایشان و چند تن دیگر سعی کردند
تا آن راه نورانی امام را زنده و جاری نگه دارند و البته به گونهای
باید حرکت میکردند که کمترین آسیب متحمل این مسیر شود
و علیرغم همه اینها ،دستگیریها و مزاحمتهای فراوانی نیز
در چندین مقطع از سوی ساواک برای مرحوم مصباح ایجاد شد
که همه این موارد جزئی از زندگینامه ایشان بوده و قابل مطالعه
است.
به نظر میرسد واقع ًا مجاهدت عالمه مصباح در عرصه اندیشه
و تفکر انقالب اسالمی ،قابل مقایسه با مجاهدتهای مرحوم
شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در عرصه جهاد میدانی و
جبهه مقاومت است و تقارن وفات آیتاهلل مصباح با سالگرد
شهادت شهید سلیمانی نیز به نظر بی حکمت نیست و نکتهای
در آن وجود دارد .ارادت و محبت متقابل این دو بزرگوار و
تعابیر عالمه مصباح راجع به شهید سلیمانی در همان روزهای
اول شهادت ایشان نیز نکتهی قابل توجه و تأمل است که تفکر
ناب اندیشه انقالب اسالمی میتواند شهید سلیمانیها را تربیت
کند و دوستان جوان و انقالبی ما باید به این نکته توجه داشته
باشند که بدون معرفت دینی هرگز نمیشود به جایگاهی رسید
که شهید سلیمانی و شهدای ما رسیدند .متأسفانه در این دهه اخیر
به نظر بنده بعضی از شاگردان عالمه مصباح یزدی مقام ایشان را
به اندازهای تنزل دادند ،که این گالیه را از بعضی شاگردان ایشان
میتوان داشت .عرض بنده این است که عالمه مصباح را باید
فراتر از این بحثهای جناح بندی دید و ایشان هم به اعتقاد بنده
یک انقالبی بود ،اگرچه بعض ًا در همین بحثهای جناحی هم
نسبت به بعضی از شرایط و اقتضائات ،بخشی از شاگردان ایشان
شاید آن جایگاه را در حد خود رعایت نمیکردند .و نکته آخر
هم اینکه ایشان در بین چهرههای انقالبی هیچگاه دچار محافظه
کاری ،التقاط و تنزه طلبی نشد .بعضی از افراد در این چهل سال
از انقالب در اندیشهها و در مسیر عملی خود دچار التقاط شدند
که مرحوم مصباح اینگونه نبود و ناببودن خود را در زمان
حیات حفظ نمود .بعضی از چهرهها محافظه کار شدند که ایشان
هیچگاه دچار محافظه کاری نشد و به تعبیر رهبری معظم انقالب
ایشان یک حکیم انقالبی باقی ماند.
منبع متن :مصاحبه با خبرگزاری مهر17 ،دیماه ،1399
پیادهشده توسط خبرگزاری مهر.

 سخنرانی

آشناییباابعادمختلفشخصیتی
عالمهمصباحیزدی

 دصر شرازگ | مجنپ لصف


در این ایام با سه رویداد مواجهیم و در سوگ سه عزیز
به سرمیبریم؛ سالگرد شهادت سردار سلیمانی است ،ایام
اربعین شهادت فخریزاده است و ارتحال عالمه مصباح
یزدی(ره) است .هر سه حادثه عظیم است و تحملش دشوار.
این سه بزرگوار سه ضلع نظام اسالمی به شمار میرفتند و
سه رکن جامعه ما بودند .آیتاهلل مصباح یزدی نظریهپرداز و
اندیشمند و پشتوانه فکری نظام بودند ،شهید سلیمانی مدافع
نظام و کشور در برابر دشمنان بودند و شهید فخریزاده

عالم و دانشمند بودند و در سنگر علم و فناوری خدمت
میکردند .در واقع این سه سنگر ،سه ضلع مثلث موجودیت
و پیشرفت کشورند :اندیشه ،علم و فناوری و امنیت و دفاع.
این سه مکمل یکدیگر هستند و هر یک بدون دیگری
ناکارآمد است .اندیشه نظام و انقالب ،اساس و مبنای فکر
و جهانبینی و راه و رسم زندگی ما را ترسیم میکند؛ علم و
فناوری ابزار و امکانات پیشرفت را در اختیار ما قرار میدهد
و دفاع از کشور امنیت ما را تأمین میکند .برای هر جامعهای
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این سه رکن اساسی است و برای ایجاد هر تمدنی وجود این
و صاحب نظر بود .تفقه دین را به معنای درست کلمه و نه
سه رکن و پیشرفت و پویایی آنها ضروری است .بنابراین
فقط به معنای فقاهت به معنای خاص خودش دارا بودند.
این سه بزرگوار سه ضلع مثلث پیشرفت انقالب ما و ارکان
از ویژگیهای اساسی ایشان در سلوک علمی ،پایبندی به
سه گانهای بودند که سقف نظام بر آن استوار است.
عقالنیت بود .مطالعه آثار ایشان ،نشستن در پای درس ایشان
عرض بنده در محور آیتاهلل مصباح یزدی است و موضوع
این نکته را به خوبی نشان میداد که آیتاهلل مصباح ادعایی را
بحث ما حول شخصیت این استاد گرانقدر است .شخصیت
نمیپذیرفت ،مگر آنکه دلیل معتبری داشته باشد و این یعنی
ایشان ابعاد مختلفی دارد که دو وجه برجسته آن یکی
عقالنیت .ایشان اهل تقلید و اهل دنبالهروی نبود و از عقل
وجه فکری و علمی است و دیگر وجه اخالقی و معنوی
خودش حداکثر استفاده را میکرد .بنابراین بزرگترین مشغله
ایشان .بنده در این جلسه به وجه اول میپردازم .درباره
ایشان تفکر بود و در کنار تحصیل به تفکر میپرداخت .در
شخصیت علمی آن استاد بزرگ مطالبی شنیدید و از این
هر بحثی وارد میشدند ،بحث ارائه شده حاصل اندیشه خود
پس مطالب دیگری خواهید شنید .بنده اندکی درباره وجه
ایشان بود و معلوم بود در جزء جزء ارکان آن بحث فکر
فکری و علمی این عالم بزرگ صحبت میکنم .این وجه
کردند ،نه اینکه صرف ًا از کتابی برگرفته باشند یا از استادی
معموالً ناشناختهتر از وجوه دیگر شخصیت ایشان است.
آموخته باشند .ایشان به هیچ عنوان اهل تقلید نبود و اهل
بزرگان ما یا در گمنامی به سر میبرند یا اگر شناخته شدند
تفکر و خردورزی بود .اصالت و استقالل در فکر داشت.
و در میدان اجتماع فعال هستند ،انواع تبلیغات حول
در اندیشه خودش ،خصوص ًا در مباحث
آنها شکل میگیرد و دشمنیها برجسته میشود
فلسفی و کالمی تحت تأثیر کسی نبود .از
یا ممکن است در جمع دوستانشان نوعی
استادان خودش بسیار آموخته بود؛ اما تا
رابطه مریدی و مرادی برقرار باشد و آن
ایشان در هر بحثی وارد میشدند،
موضوعی برایش حل نمیشد ،موضعی
وجه فکری و علمی کمتر محل توجه
آرای مختلف را بررسی میکردند و
نمیگرفت .تحت تأثیر جو ،نظر رایج
قرار گیرد .بنده در این فرصت محدود،
بسیار دیده میشد این آرا را نقد
و غالب و شخصیتها قرار نمیگرفت
میکردند .رویکردشان نقادانه بود.
قدری به این جنبه میپردازم ،هرچند
و استقالل در فکر داشت و متفکری
این اختصاص به حوزه یا محدوده
آیتاهلل مصباح یزدی در این وجه هم
اصیل بود .در تفکرش احساسات جایی
خاصی نداشت.
ناشناخته نیستند؛ هم به دلیل کثرت آثار
نداشت.
علمی و هم اینکه اهل بیان و خطابه بودند
این امر در آثارشان قابل مشاهده بود که با
و هم شاگردانشان اندیشههای ایشان را تا حدی
عقالنیت قدم برمیداشت .بر همین اساس ایشان
تبیین کردند ،؛ اما با این حال شخصیت علمی ایشان برای
نقاد و اهل نقد بودند .الزمه تفکر ،پایبندی به عقالنیت،
اکثریت مردم و اهل مطالعه و دانش ناشناخته است .بررسی
تحت تأثیر دیگران نبودن و احساسات را راه ندادن و نقاد
سیره علمی و فکری این بزرگان برای رهروان این طریق
بودن اندیشه است .ایشان در هر بحثی وارد میشدند ،آرای
درسآموز است و اینها میتوانند سرمشق و الگوی کسانی
مختلف را بررسی میکردند و بسیار دیده میشد این آرا
باشند که درصدد هستند راهشان را ادامه دهند.
را نقد میکردند .رویکردشان نقادانه بود .این اختصاص به
نکته اول این است که مصباح به عنوان یک طلبه خوب
حوزه یا محدوده خاصی نداشت .هم اساتید خودشان را به
درس خوانده بود و تحصیالت حوزوی خودش را با
لحاظ نظری نقد میکردند و هم دیگران را .ایشان با اینکه
موفقیت سپری کرده بود .این تحصیالت در رشتهها و
به عالمه طباطبایی ارادت میورزیدند؛ اما در مقام تفکر
حوزههای مختلف بود ،به خصوص در سه حوزه فلسفه،
کام ً
ال مستقل بودند و از نقد اندیشههای عالمه در فلسفه
کالم و فقه .در هر سه رشته به صورت درخشانی موفق
ابایی نداشتند .کتابی که ایشان درباره نهایه نوشتند ،این
بودند .هم استعداد سرشاری داشتند و هم تالش و کوشش و
امر را اثبات میکند .بسیاری از آرای فلسفی استاد محبوب
جدیت قابل توجهی داشتند و هم اینکه توفیق الهی رفیقشان
خودشان را با دقت منطقی نقد کرده است .در مواجهه با
بود و اسباب و زمینههای رشد علمی ایشان فراهم شده بود؛
فیلسوفان غربی هم همین رویکرد را داشتند و اندیشههای
مثل بودن در فضای مناسب و داشتن استادان بزرگ مثل
آنها را نقد میکردند.
عالمه طباطبایی ،آیتاهلل بهجت و امام خمینی .این امر باعث
منبع متن :همایش بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع
شد ایشان به عنوان یک عالم به یک جامعیت علمی دست
عالی علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری
پیدا کند؛ هم در فلسفه ،هم در معارف اعتقادی دین و هم
ایکنا.
در حوزه اخالق و فقه .در همه این حوزهها ایشان مجتهد
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بحث نخست ،خارجساختن فلسفه و علوم عقلی از انزوا
است .مرحوم آیتاهلل مصباح یکی از شاگردان مبرز مرحوم
عالمه طباطبایی(ره) محسوب میشدند و خودشان هم بعد از
عالمه طباطبایی ،یکی از فیلسوفان معاصر ایران بودند .کرسی
درس فلسفه ایشان در این سالها همواره یکی از مهمترین و
جذابترین کرسیهای فلسفی به شمار میرفت و صدها نفر
اعم از طلبه و غیرطلبه ،به صورت حضوری یا غیرحضوری
از مباحث فلسفی عالمه مصباح بهره میبردند .از شرح
الهیات و برهان شفا تا شرح اسفار ،از شرح نهایةالحکمه تا
سایر دروس فلسفی استاد که از جهت دقت و ُعمق ،جزو
برجستهترین دروس فلسفی حوزه محسوب میشد .به نظر
میرسد ،یکی از خدمات بزرگ استاد مصباح این بود که اوالً
فلسفه را در حوزههای علمیه از حاشیه و انزوا خارج کرد و
به رغم کارشکنیهای مخالفین فلسفه ،وارد متن حوزه نمود.
ثانی ًا با ایجاد بسترهای مساعد ،مانند راهاندازی کرسیهای
آموزش فلسفه یا تألیف کتابهای ارزشمندی مانند کتاب ۲
جلدی آموزش فلسفه ،راه را برای یادگیری فلسفه در حوزه
از مراحل مقدماتی تا مراحل عالی هموار کرد .ضمن آنکه

رونق و گسترش آموزش فلسفه اسالمی از سوی آیتاهلل
مصباح تنها در دایره حوزههای علمیه محدود نشد و خیلی
سریع به دانشگاهها و محیطهای دانشگاهی نیز سرایت کرد.
البته واقعیت این است که استاد مصباح به رغم دفاع از فلسفه
و به جریانانداختن آن در حوزه و دانشگاه ،راه نقد فلسفه
را نبست و با تأکید بر نقدپذیر بودن متون فلسفه اسالمی،
فرصتهایی را برای اصالح و تکمیل مباحث فلسفی اسالمی
فراهم نمود.
دوم ،مواجهه پرقدرت با فلسفههای غربی است .یکی از
ویژگیهای منحصربهفرد دروس و تألیفات فلسفی عالمه
مصباح این بود که فلسفه اسالمی را رویاروی مکاتب
ِ
فکری الحادی و سکوالر غرب قرار داد .روشن است که
دو سده اخیر را باید عصر اوجگیری ایسمهای مدرن دانست
که مناقشات فکری فراوانی را در دنیا ایجاد کرد .بخشی از
این مناقشات متوجه تفکر اسالمی بود که فراتر از اندیشه
مسیحی و از پایگاه عقالنیت اسالمی حرفهای مهمی برای
گفتن داشت .آیتاهلل مصباح راه استادشان مرحوم عالمه
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کنند .به نظر میرسد مرحوم آیتاهلل مصباح در این عرصه
طباطبایی را ادامه دادند و برخالف کسانی که فلسفه را برای
نیز مانند سایر عرصهها پیشتاز بود .ایشان نهتنها شخص
فلسفه میخواستند یا راه مواجهه فلسفه اسالمی با فلسفههای
خودشان را در این میدان وقف انقالب اسالمی کردند،
معاصر غربی را نمیدانستند ،با به میدان آوردن فلسفه
بلکه با تشکلسازی و به فعلیت رساندن ظرفیتها و نیز
اسالمی ،بخشهای مهمی از فلسفههای غربی را با چالش
ایجاد ظرفیتهای تازه ،از هیچ کوششی برای تئوریز ه کردن
روبرو ساخت .کتابهای نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم،
معارف انقالب اسالمی و همچنین پاسخگویی به نیازهای
ایدئولوژی تطبیقی ،بخشی از کتاب  ۲جلدی آموزش فلسفه،
فکری -دینی نظام جمهوری اسالمی کوتاهی نکردند.
دین و آزادی ،رابطه علم و دین ،معرفتشناسی انتقادی ،نقد
این در حالی بود که برخی از علمای تراز اول حوزه با وجود
و بررسی مکاتب اخالقی و از همه مهمتر دروس فلسفه
دِین بزرگی که انقالب اسالمی بر گردن آنها داشت ،نهتنها
اخالق ،آثاری به شمار میروند که بیش از سایر آثار استاد
حاضر به مجاهدت در راه تقویت بُنیه فکری انقالب اسالمی
در مقام به چالش کشیدن مکاتب فکری الحادی و سکوالر
نشدند ،بلکه ترجیح دادند فاصله خود را با انقالب حفظ
هستند ،هرچند در سایر آثار ایشان مانند جامعه و تاریخ از
کنند تا مبادا ،وجود برخی اشکاالت دامن آنها را لکهدار
دیدگاه قرآن نیز همین خط به وضوح مشاهده میشود.
کند .با آنکه میتوان گفت به نوعی همه آثار استاد مستقیم و
سومین مسئله؛ باز کردن راههای دشوار است .در اینکه میان
یا غیرمستقیم در سطح مبانی و یا در سایر سطوح ،از چنین
آراء و افکار فلسفی عالمه مصباح ،نوآوریهایی وجود دارد
جایگاهی -یعنی تئوریزهسازی معارف انقالب
شکی نیست .این نوآوریها در بعضی رسالهها
اسالمی -برخوردارند ،لکن از باب مثال
و مقاالت علمی شاگردان استاد تبیین شده
مصباح
آیتاهلل
است .مث ً
میتوان به کتابهای انقالب اسالمی و
ال رویکردشان به خلوص فلسفه،
از معدود شخصیتهای
ریشههای آن ،انقالب اسالمی ،جهشی
یا بحثهای جامعه و تاریخ؛ همچنین
فکریای بودند که با ارائه دقیق
ابعاد و اضالع گوناگون این نظریه
در تحوالت سیاسی تاریخ ،پاسخهای
مباحث آیتاهلل مصباح در فلسفه
از
چه
و
اسالمی
کالم
پایگاه
از
چه
استاد به جوانان پرسشگر ،حقوق و
سیاسی ،حاوی نوآوریهایی است که
پایگاه فقه و همچنین پاسخگویی
قب ً
سیاست در قرآن ،زن نیمی از پیکر
ال از سوی شاگردان استاد مورد بحث
دقیق و مستدل به شبهات و
اجتماع ،نظریه حقوقی اسالم ،نظریه
قرارگرفته و هنوز هم نیازمند بررسی
پرسشهای طرح شده ،از آن
دفاع کردند.
سیاسی اسالم ،نگاهی گذرا به حقوق
و تأمل است .؛ اما یکی دیگر از خدمات
بشر از دیدگاه اسالم اشاره کرد.
بزرگ و منحصربفرد عالمه مصباح ،ورود به
پنجمین نکته ،مقابله با انحراف و التقاط است.
عرصههایی بود که جزو گلوگاههای پر پیچ و خم
یکی دیگر از خدمات بزرگ عالمه مصباح ،شناخت عمیق
مباحث فلسفی محسوب میشود و حضور موفق در این
و زودهنگام انحرافات و التقاطهای فکری در میدان علم
ساحتها ،پهلوانی همچون آیتاهلل مصباح را میطلبید.
و عمل و سپس مقابله شجاعانه و بدون تعارف با این
برای مثال ،دروس فلسفه اخالق عالمه مصباح که حقیقت ًا
انحرافات و التقاطها بود .گذشته از کوششهای جدی استاد
همچون نگینی درخشان در میان دروس فلسفی آیتاهلل
مصباح در مواجهه با قرائتهای التقاطی از اسالم مانند اسالم
مصباح میدرخشد ،نمونهای بارز از مواجهه پهلوانانه عالمه
مارکسیستی در پیش از پیروزی انقالب اسالمی که تداوم
مصباح با مباحث فلسفی محسوب میشود .اکثر کسانی که
آن میتوانست خسارتهای جبرانناپذیری را به سیستم
ظریفبین هستند ،اذعان دارند که مباحث فلسفه اخالق
اعتقادی و نیز به جنبش انقالبی مردم مسلمان ایران وارد
عالمه مصباح ،جدای از اتقان و استحکام ،بابهای تازهای را
کند ،ایشان چه در دهه پرتالط ِم نخست انقالب اسالمی،
در ساحت فلسفه اخالق گشوده است و میتواند تا سالهای
و چه تا روزهای پایانی عمر شریفشان ،دیدهبان تیزبین دو
متمادی ،زمینه نظریهپردازیهای اندیشمندان مسلمان در این
ساحت فکر و عمل بودند و هر کجا که الزم بود ،شجاعانه
عرصه را فراهم کند.
با انحرافات و التقاطهای فکری مقابله کردند.
چهارمین نکته ،تئوریزهسازی معارف انقالب است .با
در دهه هفتاد ،از تزریق نسبیگرایی معرفتی به تفکر اسالمی
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،الزم بود تفکرات انقالبیِ
تا ترویج پروتستانتیسم اسالمی ،از تحمیل رفرمیسم مسیحی
منبعث از اسالمِ ناب ابتدا تئوریزه شده و ضمن ارائه آن به
به اسالم تا پیوند زدن جامعه مدنی سکوالر به جامعه اسالمی،
زبان معاصر و همچنین ایجاد یک اتمسفر فکری جدید و
موضوعاتی بود که استاد مصباح در برابر آنها سکوت نکرد و
قوی ،این تفکرات بتوانند با حل مسائل و ابه؛ امات موجود
با ورود قاطع به صحنه ،نقش موثری در نقد عالمانه این نوع
و پیشرو ،از خود در برابر هجمه تفکرات رقیب دفاع
تفکرات و به انزوا کشاندن آنها بر عهده گرفت .همچنین در
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دهه  ۸۰و  ،۹۰از یک طرف فتنه  ۸۸و هجمه به اصل نظام
جمهوری اسالمی ،بعد از آن ،تولد افکار نوفرقانی و پس از
آن ،احیاء قرائتهای لیبرالمآبانه از انقالب اسالمی ،سپس
طراحی خلع سالح انقالب و هضم در غرب ،برنامههایی بود
که استاد مصباح در برابر آنها با قوت و شجاعت ایستاد و
هزینههای سنگین این ایستادگی را نیز پرداخت کرد.
از بین آثار عالمه مصباح در این زمینه میتوان به کتابهای
پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک ،معرفتشناسی انتقادی،
قلمرو دین ،کتاب آزادی ،ناگفتهها و نکتهها ،اصالحات،
ریشهها و تیشهها ،تهاجم فرهنگی ،جانها فدای دین ،جوانان
و مشکالت فکری ،گفتمان روشنگر درباره اندیشههای
بنیادین ،نقش تقلید در زندگی ،توفان فتنه و کشتی بصیرت
و عبرتهای خرداد اشاره کرد.
ششمین نکته ،تقویت جریان علوم انسانیِ اسالمی است.
طبیعی است که محتوا و مغزافزار مدیریت جامعه اسالمی
نمیتواند سکوالر باشد و با پیروزی انقالب و تشکیل نظام
جمهوری اسالمی و اشتیاق مردم برای جاری و ساری
شدن احکام و ارزشهای الهی در حیات فردی و اجتماعی،
میبایست یک دانش انسانی و اجتماعی تازه جایگزین علم
انسانیِ و اجتماعی غربی و سکوالر شود .هرچند تفکر
شکلگیری علم دینی از پیش از پیروزی انقالب ذهن
شماری از اندیشمندان اسالمی اعم از شیعه و سنی را درگیر
کرده بود و بعد از انقالب اسالمی نیز این تفکر در محیطهای
علمی همچنان حیات مختصری داشت ،لکن مرحوم آیتاهلل
مصباح جزو فعالترین اندیشمندان اسالمی در این عرصه
شناخته میشوند که توانستند این تفکر را در ابعاد وسیعی به
منصه ظهور برسانند .ایشان نهتنها خودشان در این عرصه آثار
علمی متعددی ارائه دادند ،بلکه با ایجاد ظرفیتهای جدید و
پرقدرت ،یعنی موسسه در راه حق ،موسسه باقرالعلوم(ع) و
سپس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و هدایت
مستقیم آنها ،گامهای مهمی را برداشتند .چه در زمینه پژوهش
و تألیف دهها اثر ارزشمند در رشتههای گوناگون علوم انسانیِ
اسالمی و چه در زمینه تربیت مدرس .ضمن آنکه مرحوم
استاد همواره حامی مجموعههای مبتکری بودند که در این
ساحت فعالیت میکردند .از آثار شخص آیتاهلل مصباح در
باب علوم انسانی اجتماعی میتوان به کتاب رابطه علم و
دین ،حقوق و سیاست در قرآن ،نظریه حقوقی اسالم ،نظریه
سیاسی اسالم و پیش نیازهای مدیریت اسالمی اشاره کرد.
همچنین دیدگاههای استاد در عرصه روانشناسی و تعلیم
و تربیت که به صورت پراکنده در آثار گوناگون استاد قابل
مشاهد است و در کتابی با عنوان «دیدگاههای روانشناختی
آیتاهللمصباح یزدی» از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) منتشر شده است .همچنین در حوزه علم

دینی ،بررسی نظریه آیتاهلل مصباح یزدی در قلمرو ماهیت
علم دینی را میتوان در شماره  ۷۶فصلنامه کتاب نقد دنبال
کرد.
هفتمین نکته ،دفاع تمام قد از نظریه والیت فقیه است .یکی
دیگر از خدمات علمی آیتاهلل مصباح ،دفاع قوی و موثر از
نظریه والیت فقیه بود .روشن است که نظریه والیت فقیه به
ویژه از دوران غیبت کبری به بعد مورد بحث و بررسی شمار
کثیری از متکلمین و فقهای بزرگ شیعه قرار گرفته است،
لکن در این میان ،امام خمینی(ره) ضمن بازکردن پنجره
جدیدی به روی جامعه اسالمی ،نظریه والیت فقیه را برای
ظهور و بروز همه جانبه در عصر انقالب اسالمی بازتعریف
کرد .در طول چهل و یک سال گذشته ،دشمنان انقالب
اسالمی با درک تدریجی اهمیت فوقالعاده نظریه والیت
فقیه و نقش آن در حفظ و تداوم جریان انقالب اسالمی ،از
هیچ تالشی برای هجمه فکری به این نظریه دریغ نکردند و
با کمک عناصر خود ،اعم از حوزوی و دانشگاهی ،هزاران
صفحه مطلب علیه آن تولید کردند .در این بین ،مرحوم
آیتاهلل مصباح از معدود شخصیتهای فکریای بودند که
با همه وجود و تمام قد وارد صحنه شدند و با ارائه دقیق و
عالمانه ابعاد و اضالع گوناگون این نظریه چه از پایگاه کالم
اسالمی و چه از پایگاه فقه و همچنین پاسخگویی دقیق
و مستدل به شبهات و پرسشهای طرح شده ،از آن دفاع
کردند .برخی از آثار خود عالمه مصباح در این زمینه عبارتند
از :حکیمانهترین حکومت (کاوشی در نظریه والیت فقیه)،
سلسله مباحث اسالم ،سیاست و حکومت ،پاسخهای استاد
به جوانان پرسشگر و پرسشها و پاسخها.
هشتمین مورد ،مسئله تقویت بنیه فکری جوانان انقالبی
است .از یکسو با عنایت به ظهور مراحل تازه انقالب
اسالمی و از دیگر سو با مالحظه هجمهها و شبههافکنیهای
سنگین جریان معارض انقالب اسالمی ،تقویت بُنیه فکری
جوانان انقالبی که قوه محرکه نظام اسالمی هستند ،همواره
یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب میشود .در این زمینه
نیز مرحوم آیتاهلل مصباح با درک به موقع ضرورت تقویت
فکری جوانان و سپس اختصاص بخش مهمی از ظرفیت
شخص خودشان و همچنین موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) ،خدمت بزرگ و ماندگاری به انقالب
اسالمی کردند .در واقع ،ابداع طرح والیت از سوی عالمه
مصباح و اجرای دقیق آن با حضور هزاران تن از دانشجویان
کشور ،کار عظیمی بود که تا سال پایانی عمر شریف آیتاهلل
مصباح ادامه داشت .من خود شاهد بودم که تحت هدایت
مستقیم استاد مصباح و با وسواس فراوان ،سلسله کتابهای
طرح والیت تألیف شده بود و اساتید با نظر شخص عالمه
از بین مدرسان توانای حوزه انتخاب میشد و به مدت
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 ۴۰روز در تابستانها این طرح با کمک بسیج دانشجویی
اجرا میشد .حتی در سالهای نخست اجرای طرح شخص
آیتاهلل مصباح نیز خودشان متواضعانه در طرح والیت
برای دانشجویان تدریس میکردند و صمیمانه پاسخگوی
پرسشهای آنها بودند .در موفقیت طرح والیت ،همین بس
که اوالً در این سالها از تعداد متقاضیان شرکت در این طرح
کم نشده است؛ ثانی ًا ،عموم فارغالتحصیالن طرح والیت از
جهت فکری ،جزو مستحکمترین عناصر انقالبی محسوب
میشوند.
نهمین نکته ،تالش موثر در جهت وحدت حوزه و دانشگاه
است .گامهایی که مرحوم آیتاهلل مصباح در جهت
شکلگیری وحدت حقیقی و نه تشریفاتی میان حوزه
و دانشگاه برداشتند ،حقیقت ًا کمنظیر بود .چه تالشهایی
که استاد برای ارائه تصویر همه جانبه و معقول از اسالم
ارائه دادند و چه روشنگریهایی که برای ابتنای علوم بر
جهان بینی الهی انجام دادند .اگر دقت کنیم ،همواره بخش
مهمی از مخاطبان مباحث علمی عالمه مصباح اساتید
و دانشجویان دانشگاهها بودند و تداوم خط فکری استاد
مصباح در حرکتهای علمی در دانشگاهها -در علوم و
رشتههای گوناگون -پنهان نبود .ایشان به جای آنکه تنها به
شعار وحدت حوزه و دانشگاه اکتفا کنند ،در عمل میداندار
وحدت حوزه و دانشگاه شدند و در طول دهههای اخیر با
برقراری ارتباطات وسیع با دانشگاهیان و ایجاد زمینههای
مساعد برای ارتباط علمی میان آنها و طیفهای متنوعی از
نخبگان حوزه ،گامهای موثری در این میدان برداشتند.
دهمین نکته ،پرورش نیروهای علمیتوانمند و اثرگذار است.
از دیگر خدمات بزرگ مرحوم آیتاهلل مصباح ،پرورش
شاگردان زبده از سوی خودشان و همچنین تربیت صدها
تن استاد و محقق توانا از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره) است .امروز از یک طرف شاگردان استاد
مصباح خود جزو صاحبنظران و اندیشمندان برجسته و
صاحب کرسیِ حوزه و دانشگاه هستند که انشاءاهلل راه استاد
بزرگوارشان را با قوت ادامه میدهند و از طرف دیگر ،باید
از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که یکی
از برجستهترین موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه
محسوب میشود ،سخن به میان آورد.
این موسسه که امروز یادگاری ارزشمند از مرحوم عالمه
ِ
آموزش
مصباح است ،با ایجاد یک مدل و سیستم تازه برای
سطوح عالی حوزه ،و ترکیب آن با دروس دانشگاهی -لکن
مبتنی بر علوم انسانیِ اسالمی ،-جریان تازه و موفقی را برای
تربیت نیروی علمی مورد نیاز انقالب اسالمی در حوزه به
وجود آورده است .تا این تاریخ ،نهتنها این موسسه زنجیره
گرانقدری از آثار علمی مهم را به مخاطبانش ارائه داده است،

بلکه تعداد کثیری نیروی علمیِ قوی از آن خارج شدهاند که
هرکدام در یک نقطه مهم مشغول خدمت هستند .از نظر
من ،به جز وجوه علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) ،یکی از مهمترین ویژگیهای این موسسه تقدیم
نیروهایی به جامعه اسالمی است که هم اغلب آنها مهذب
هستند و هم انقالبی.
یازدهمین مسئله ،تالش برای تحول در حوزه است .پس
از پیروزی انقالب و تأسیس نظام اسالمی ،بار مسئولیت
سنگینی به دوش حوزه منتقل شد که الزمه آن تحول
اساسی در حوزه بود .حوزه به دالیل تاریخی با آسیبهای
متعددی روبرو بود و مهمتر از هر چیز ،آمادگی الزم را برای
پاسخگویی سریع به نیازهای نوپدید که روز به روز بر حجم
آن افزوده میشد نداشت .در چنین شرایطی ،آیتاهلل مصباح
جزو معدود شخصیتهای برجسته حوزه بود که با فکری
باز ،انقالبی و آیندهنگرانه در جهت تحول در حوزه گامهای
عملی برداشت و افکار او در مراجع تصمیمگیری حوزه نافذ
بود .هرچند آیتاهلل مصباح با موانع زیادی برای پیادهسازی
طرحهای مبتکرانه خود در متن حوزه روبهرو بودند ،؛
اما نقش ایشان در خیلی از تحوالت آموزشی و پژوهشیِ
حوزهها در عصر انقالب اسالمی را نمیتوان نادیده گرفت.
از اقد؛ امات موثر آیتاهلل مصباح در جهت تحول گام به گام
در حوزههای علمیه میتوان به نقشآفرینی در بازطراحی
مدیریت مدرسه علمیه حقانی ،نقشآفرینی در راهاندازی دفتر
همکاری حوزه و دانشگاه ،طراحی و تأسیس موسسه در راه
حق و بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) و در نهایت ،مهندسی یک
مدل آموزشی و پژوهشی جدید و کارآمد در قالب موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اشاره داشت.
دوازدهمین نکته ،تألیفات موثر و پرشمار است .هرچند من
در بحث خودم عمدت ًا از اهمیت آثار فلسفی یا آثار استاد
در عرصه اسالم سیاسی و انقالب اسالمی صحبت به میان
آوردم ؛ اما مرحوم عالمه مصباح یزدی آثار علمی متنوعی
در رشتههای گوناگون علوم اسالمی دارند .از مباحث کالمی
و اعتقادی تا مباحث فلسفی ،از مباحث قرآنی تا مباحث
حقوقی ،از مباحث اخالقی تا مباحث تاریخی و سایر مباحث
علمی و معارفی که شمار آثار علمی ایشان را به بیش از ۱۷۰
اثر گرانسنگ رسانده است .با وجود آنکه بخشی از آثار
آیتاهلل مصباح از دروس شفاهی استاد تشکیل شده است ؛
اما نظم و انسجام فکری مثالزدنی استاد و نیز ادبیات علمی
متقن ایشان ،متن دروس شفاهی آیتاهلل مصباح را نیز مانند
تألیفات ایشان به مجموعهای از کتابهای جذاب و مرجع
تبدیل کرده است.
منبع متن :بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی
علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری ایکنا.
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تاریخ به ما آموخته است که هر فردی که بیشتر مورد هجوم بوده
است ،بیشتر در جامعه اثرگذاری داشته است؛ مث ً
ال به عالمه مجلسی
تاخت و تاز زیادی در زمان خودش شده و عمدت ًا کلیدواژه مخالفان
هم اتهام تعصب و افراطیگری است .افرادی که افکارشان تداوم و
موج دارد و یک جریان هستند ،مؤثرترند ،هرقدر به دهه چهارم و
پنجم انقالب نزدیک شدیم ،حمالت بیشتری به عالمه مصباح شد،
زیرا مباحث سیاسی ایشان بیشتر به سمت مسائل فکری و علمی
رفت و بر مبنای فلسفه اسالمی شکل گرفت .امروز قم یک شهر
تمدنی و پایگاه علمی و مقدس است و عالمه مصباح در چنین
کانونی حرکت تمدنی و جریان فکری خود را پیش بردند؛ یعنی از
یک شخصیت فردی به یک جریان تبدیل شدند .ایشان شروع به
نهادسازی هم کردند و به نظر بنده ،مؤسسه آموزشی پژوهشی امام
خمینی ریشه حمالتی است که به ایشان شده زیرا تفکر او به یک
نهاد تبدیل شده است .اگر اجزای تمدن را عقالنیت ،اخالق و ابزار
بدانیم ،او و مؤسسه ایشان واجد این سه وجه است؛ کسانی که وارد
این مؤسسه میشوند یک دوره فلسفه میخوانند ،لذا بعد عقالنی
آنها رشد زیادی دارد و به نظر بنده در تربیت دانشپژوه از دانشگاه
امام صادق(ع) و مفید هم موفقتر بوده است.

از جمله ویژگیهای دیگر یک تمدن ،تحول در علوم انسانی است؛
مرحوم مصباح شدیدا ً به این مسئله معتقد بود و در این راه کار کرد
و پرچمدار این مسیر بود .بنده به ایشان پیشنهاد تاسیس گروههای
پژوهشی را در کنار آموزشی دادم و گفتم میتوانیم در طول  ۵سال
این کار به سرانجام برسد و ایشان خیلی تشویق کردند و بعد از ۵
سال چندین گروه پژوهشی فعال و در کنار آن هم گروههای دیگری
ایجاد شد .آیتاهلل مصباح(ره) شخصیت نوین تمدن اسالمی است.
وی شبهات علمی ،سیاسی و تحوالت اجتماعی دهه  ۴و  ۵انقالب
را به خوبی درک کردند ،لذا فهم جدید ایشان از علوم انسانی در کنار
معارف اسالمی ،کاری تمدنی برای انقالب بوده و با طرح والیت
هم گام مهم دیگری در مسیر تمدن برداشتند .خیلیها هستند که
ادبیاتشان اعتدالی است ،؛ اما کام ً
ال فکر افراطی دارند؛ آقای مصباح با
این همه کار علمی و تأسیس مؤسسه چطور میتواند افراطی باشد؟
برخی اعتدال را با التقاط خلط کرده و اتفاقا خیلی از افرادی که وی
را متهم به افراط کردند خودشان التقاطی و افراطی بودند.
منبع متن :بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی
علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری ایکنا.
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عطال ّلهرفیعی ن
آتا�

| دبیرمجمع عالی علوم انسانی اسالمی
نظریه علم دینی عالمه مانند بسیاری از موضوعات دیگر نوعی
ابهام و اجمال دارد ،لذا مؤسسه باید نظریات ایشان را در تمامی
حوزهها در زمان حضور ایشان تنقیح میکردند که در برخی موارد

انجام شد ،؛ اما الزم است به صورت دقیقتر این کار انجام شود.
ایشان خیلی مظلوم واقع شد ،زیرا متفکری بودند که مقام معظم
رهبری خیلی بر تکیه به ایشان تأکید داشتند ،بنده در دیداری که
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با نظریات وی تطبیق داده و تبیین شود ،ایشان در میان فالسفه،
با ایشان داشتم ،همین پیشنهاد تنقیح نظریاتشان را مطرح کردم و
رویکرد ابن سینایی داشت و به فیلسوف سینوی معروف بودند
اکنون هم این پیشنهاد را دارم؛ ایشان کار خودشان را به درستی
که در این فلسفه ،تکثر ،وزن زیادی پیدا میکند.
انجام دادند ،؛ اما فرآوری مرحله دومی هم باید انجام میشد که
البته جای تحقیق در این رویکرد وجود دارد .دستگاه فلسفی
متأسفانه نشد و مخالفین هم از این خأل بهره بردند.
ایشان دارای نوآوری بود ،این اواخر آقای رحیمپور دیداری
برخی در علم دینی میگویند ،علم وقتی علم است که دینی باشد
با آقای مصباح داشت و پرسیده بود ما باید به چه
و اگر دینی نیست ،علم نیست .برخی هم مانند
موضوعاتی فکر کنیم؟ عالمه فرموده بود به اینکه
آیتاهلل جوادی آملی موضوعات همه علوم را
آیا جامعه وجودی متفاوت از افراد دارد یا
داخل در قول و فعل خدا میداند ،بنابراین
خیر؟ همچنین رابطه توحید افعالی با آزادی
معتقد است همه علوم ،دینی است.
اینکه رهبری فرمودند ایشان جای
و اختیار انسان و قدرت حکومت و دولت،
برخی دیگر مانند شهید صدر معتقد است
استاد مطهری و عالمه طباطبایی را پر
کردند ،تعارف نبود ،زیرا افراد دیگری
زیرا موضوعات بنیادی تعیینکننده است.
که ما علم اقتصاد اسالمی نداریم ،چون
بودند ،ولی رهبری با دقتی که داشتند،
اینکه رهبری فرمودند ایشان جای استاد
انسان عامل به مذهب اقتصادی اسالم را
این تعبیررا به ایشان منحصرکردند.
مطهری و عالمه طباطبایی را پر کردند،
نداریم .این رویکرد در تالش است علم
تعارف نبود ،زیرا افراد دیگری هم بودند ،ولی
دینی را به دینی بودن نظریهپرداز برگرداند،
رهبری با دقتی که داشتند ،این تعبیر را به ایشان
یعنی اگر نظریهپرداز دینی باشد ،محصول
منحصر کردند .در صحنه سیاسی هم انتظار این بود که
علمی او دینی است .از جمله افراد دوره معاصر
وی فردی فرایندگرا دیده شود ،ولی عمدت ًا ایشان را آرمانگرا
آقای گلشنی است که در این طیف قرار دارد و ارزشها و
دیدیم و وزن غایات در ذهنشان بزرگ بود و تالش کردند از
جهانبینی را در علم مؤثر میداند.
منظر ارزشهای اسالمی بتوانند جریانات اجتماعی و سیاسی را
رویکرد دیگر در علم دینی آن است که اگر علم در راستای
جهتدهی کنند.
تأمین غایات دین باشد ،دینی است؛ من شهید مطهری و عالمه
حضور سیاسی و اجتماعی ایشان بینظیر بود ،ما به زور باید
مصباح را در این دست قرار میدهم ،ایشان معتقد بود که دین
بگردیم تا کنش اجتماعی سیاسی عالمه را در عرصه انقالب
طریق تحقق سعادت برای انسان است ،بنابراین هر عاملی که
بیابیم ،؛ اما حضور ایشان مشهود و مشهور بود .به نظر نمیآید
به تحقق سعادت کمک کند ،دینی است؛ در آثار ایشان هم این
چنین هویت و شخصیت علمی به سادگی در جامعه تربیت یافته
وجه ،غالب است.
و پرورش داده شود ،زیرا رویکرد تخصصی علوم چنین نظام
ادبیات ایشان این طور است که هر اندازه محتوای علم از قابلیت
تعلیم و تربیتی را محدود میکند.
توصیه دادن خارج شود ،از دست و حوزه نفوذ دین خارج
منبع متن :بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی
شده است .آقازاده ایشان هم در تبیین نظر عالمه تأکید دارند که
علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری ایکنا.
ارزشهای اخالقی نقش ممتازی در دینی کردن علم دارند؛ شهید
مطهری هم در این تفکر قرار دارند ،با این تفاوت که غایت را
ناظر به تأمین نیازهای اجتماعی میدانند.
مؤسسه امام خمینی نوعی تبلور و تجسد نگاه آیتاهلل مصباح به
مناسبات علم و دین است؛ احساس بنده با تقریری که از علوم
انسانی دارند ،این است که روانشناسی و جامعهشناسی را در
اولویت و محور علم دینی میدانستند و این موضوع در مؤسسه
هم مورد تأکید بود که به نظر بنده تشخیص درست و راهگشایی
است ،زیرا تحوالت مابقی علوم مانند اقتصاد و سیاست و ...
محصول مداخله روا نشناسی و جامعهشناسی است.
ایشان معتقد و در تالش بود تا انسان درستی را بر اساس مبانی
دینی تربیت کند تا پژوهشگر مؤسسه بتواند در اتمسفر ارزشهای
دینی به علوم دیگر جهت بدهد ،فلسفه وی در پرداختن به این
قلمروها ،اخالقی است و دنبال تبیین مدیریت و سیاست اخالقی
است .لذا فضای ایشان تولید نظریات اخالقمدار در علوم است.
نظام فکری ایشان نیازمند تقریر بیشتر است و برخی مبانی باید
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بحثی که بنده ارائه میدهم ،بحث استاد عالمه مصباح یزدی و
فلسفه غرب است و میخواستیم ببینیم ایشان در فلسفه غرب چه
نظری دارند .شاید قریب به  ۴۵سال است که با استاد آشنایی دارم
و از اولین دیداری که با ایشان داشتم ۴۵ ،سال میگذرد .در این
مدت سعی کردهایم که از خرمن علم و دانش ایشان بهره ببریم و
از آثار و برکات علمی ایشان بهرهمند شویم .ایشان یک فیلسوف
دقیقالنظر ،نظریهپرداز در حوزه فلسفه و یک فیلسوف الهی است
که نسبت به عالم و انسان و  ...موضع دارند .چنین فیلسوفی
فلسفههای دیگر را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و با برخی
از فلسفهها همراهی و با برخی دیگر به مخالفت میپردازد .این
طبیعی است و هر فیلسوفی به گونهای است که وقتی نظریهای را
مطرح میکند ،با نظریاتی که از سوی دیگر فالسفه مطرح شده ،به

مخالفت برخیزد و آنها را قبول نکند .در تاریخ فلسفه میبینید که
ارسطو و فالسفه یونان باستان که در مورد اصل عالم و مادةالمواد
آن نظر دادند ،نظرات مختلفی را طرح کردند و برخی گفتند
اصل عالم از آب ،هوا یا آتش است و از سوی سقراط حکیم این
دیدگاه نقد شد .ارسطو نظریه اساسی افالطون را که نظریه ُمثُل
باشد ،انکار میکند؛ اما هر دو ،فیلسوف هستند ،پس اگر در باب
دیدگاه استاد بحث میکنیم و مخالفتهایشان را با برخی نظرات
مطرح میکنیم ،نهاینکه ایشان مخالف برخی از نظریات باشند ،آن
هم به این صورت که ک ً
ال فلسفه را قبول نداشته باشند.
در دوران جدید میبینید که دکارت ،فیلسوف بزرگی است که
دیدگاهی را مطرح میکند که فالسفه بریتانیایی با آن مخالفت
میکنند .سپس کانت با هیوم تا اندازهای موافقت دارد و بعد
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مخالفت میکند و این یک سنت رایجی در میان فیلسوفان است.
استاد ،تعقل فلسفی را همراه انسان میدانند .ایشان معتقد است
که قدیمیترین افکار فلسفی که مربوط به شناخت هستی و آغاز
توجو
و انجام آن باشد ،در میان افکار مذهبی شرقی باید جس 
شود و سپس در یونان این مسائل مطرح شده است و کهنترین
مجموعههای فلسفی مربوط به حکمای یونان است که در شش
قرن قبل از میالد موجود است که برای شناخت هستی تالش
میکردند .در قرن پنج قبل از میالد نیز اندیشمندانی به نام سوفیت
داشتیم که حکیم و دانشور نامیده میشدند و حقایق ثابت را
باور نداشتند .همچنین در یونان فالسفهای بودند که به حس
و یافتههای عقلی اعتماد نداشتند و حتی یکی از آنها میگفت
انسان معیار همهچیز است و گرگیاس میگفت همه چیز قابل
شناخت و قابل انتقال به دیگری نیست .نظر استاد این است که
اندیشههای فلسفی نظم و ترتیب خاصی ندارد و هر متفکری که
احساس وظیفه میکرده ،از دیدگاه خاصی این سواالت را مورد
بحث قرار میداده است.
در مقابل سوفیستها ،فیسلوفی به نام سقراط قیام میکند و خود
را فیلوسوفوس ،یعنی دوستدار علم و حکمت میداند و طعنهای
به سوفیستها میزند .پس از او افالطون و ارسطو ظهور پیدا
میکنند و در زمانهای بعد ،این رویه افول پیدا میکند و تفکر
فلسفی به رم منتقل میشود .ایشان معتقد است که با ظهور اسالم
و تشویق اسالم به فراگیری علم و دانش ،مواریث فلسفی یونیان به
عربی ترجمه شد و با توجه به این تشویقها ،توانستند در بسیاری
از علوم سرآمد شوند و حتی فالسفه بعد در جهان غرب ،از سوی
فالسفه اسالمی با فالسفه یونان آشنا میشوند .با ظهور مسیحیت،
فالسفه بزرگی ظهور و بروز پیدا میکنند و با توجه به ترجمه
آثار فالسفه اسالمی ،توماس آکوئیناس ،فیلسوف بزرگ مسیحی
مطرح میشود که خود را مرهون تفکر ارسطو میداند و میگوید
از ابنسینا مسائل زیادی را فراگرفتهام و یک نوع تفکر ارسطویی
را پیشه خود کرده است .این فیلسوف مطرح میشود و سعی
میکند ارسطو را غسل تعمید دهد و روایتی ارسطویی از مسیحیت
ارائه دهد .این تفکرات در قرون وسطی تداوم یافت ،؛ اما در قرن
شانزدهم یک رنسانس فکری و تحول در اروپا رخ داد و با توجه
به برخورد نادرست کلیسا با اندیشمندان ،یک نوع بدبینی نسبت
به دین به وجود آمد .دکارت سعی کرد فلسفهای ارائه دهد که
شکاکیت نتواند آن را متزلزل کند و در همه چیز شک کرد و گفت
در این که شک میکنم ،دیگر شک نمیکنم و فلسفه خود را بر آن
بنا نهاد و وجود خود ،خدا و جهان خارج را اثبات کرد.
پیروانی در حوزه دکارتی داریم که ویژگی آنها این است که با
تحلیل یک ایده به ایده دیگر منتقل میشوند و قائل به مفاهیم
فکری بودند و میگفتند یکسری اصول در نهاد ما وجود دارد و
اینطور نیست که صفحه لوح و ذهن ما سفید باشد .در مقابل،
جریان اصالت حس بود که در بریتانیا به وجود آمد و ظهور

یافت که از طریق جان الک و هیوم به اوج خود رسید .هرچند
که سرچشمههای آن در گذشته بوده است .تجربهگراها قائل به
اصالت حس هستند و بر این اساس با اصل علیت مخالفت شد
و الزمه تجربهگرایی شکاکیت است .پس از آن ،کانت را داریم
که تالش کرد وفاقی بین تفکرهای پیشگفته ایجاد کند .یکی از
دغدغههای وی مبانی علوم تجربی ،اخالق و خدا بود .ما بعد از
فلسفه کانت ،ایدهآلیسم آلمانی را میبینیم که از دل تفکر کانتی
بیرون آمد و گفتند الزمه منطقی تفکر کانت ،ایدهآلیسم است و
میگفتند هر موجودی معقول و هر معقولی موجود است.
؛ اما استاد معتقد است که ما باید در حوزه فلسفه و تعامل با فلسفه
غرب ،افراط و تفریط نداشته باشیم و اینطور نیست که هرچه
آنها گفتند قبول یا رد کنیم و باید روحیه نقادانه داشته باشیم و
دیدگاههای آنها را بررسی کنیم و از هر نوع پیشداوری بپرهیزیم.
یعنی اینطور نباشد که همه افکار غربیها را باطل بدانیم و باید
تمام مکاتب فلسفی را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم .ایشان
مطلبی از شهید مطهری نقل میکنند و معتقدند که شهید مطهری
طوری مطالب را تحلیل میکردند که مارکسیستها میگفتند
حرفهای ما را از خود ما بهتر تحلیل میکند .لذا اگر هم نقدی
میکنیم ،باید عالمانه و محققانه باشد .اگر هم نقدی داریم ،باید
مودبانه و با سعه صدر باشد و نباید گفت چون از غرب آمده،
باید اینها را کنار گذاشت .ایشان معتقد بود ،اگر چنین باشد در
این صورت طب و ریاضیات و  ...نیز از جای دیگری آمده و باید
اینها را نیز قبول نکنیم ،لذا استاد مصباح ،دیدگاه افراطی و تفریطی
نسبت به غربیها نداشتهاند.
ایشان معتقد است فلسفه غرب در موقعیت متزلزل قرار دارد و
مخصوص ًا در تفکرات فلسفی پس از کانت ،جریانهای الحادی
غالب است و چون ایشان یک فیلسوف الهی هستند ،از اینرو
با فلسفههای ملحدانه و تجربهگرایانه مخالفت میکند و دیدگاه
خاص خود را دارد ،؛ اما آن روحیه نقادانه و روحیه عالمانهای که
استاد دارد ،اینطور است که سعی دارند دقیق مطالب را فرابگیرند
و معتقدند در  ۷۰سال قبل ،وقتی ماتریالیسم وارد تفکر اسالمی
شد و فقها دیدند نیازمند تحلیل علمی هستیم ،آنها عالقهمند
شدند در برابر کسانی که به اصل توحید و معاد باور ندارند ،اصل
توحید را برای آنها ثابت کنند و بعد به آیات و روایات بپردازند.
بحث دیگر ایشان این است که در حوزه اسالم ،فلسفه ،نظم و
انضباط بیشتری دارد و آنقدر آشوب فکری بر آن حاکم نیست
و علت این است که از منطق قوی برخوردار است و در حوزه
اسالم ،سه نحله فلسفی داریم که عبارت از مشائی ،اشراقی و
حکمت متعالیه است که همه در مبانی دینی با هم همراه هستند.
در اسالم همه فلسفهها در خدمت دین بودند ،؛ اما در غرب یک
نوع آشوب فکری را قائل بودند.
منبع متن :بزرگداشت عالمه مصباح از سوی مجمع عالی
علوم انسانی22 ،دیماه  ،1399پیادهشده در خبرگزاری ایکنا.
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استاد مصباح یزدی(ره) ،به حق از معدود استوانههای سترگ حوزه
معارف اسالمی در دوره معاصراست که برغم اقتضائات معمول
رشتهها و گرایشهای تخصصی خود (فلسفه ،کالم ،عرفان ،فقه،
تفسیر ،اخالق) و مشرب و مرام غالب فرهیختگان حوزوی،
بیشترین اهتمام را به اندیشهورزی ،نظامسازی ،شاگردپروری،
جریانسازی و گفتمانسازی در حوزههای مختلف فرهنگی
اجتماعی همسو با نیازها و ضرورتهای ناشی از انقالب اسالمی
مبذول داشته است .استاد اگرچه خود به دستاوردهای این سلوک
علمی و عملی چندان راضی به نظر نمیرسید و افقهای بسیار
دوردستی را در کانون توجه داشت ،؛ اما منصفانه باید گفت که
ثمرات به ظهور رسیده چند دهه مجاهدت خستگی ناپذیر برغم
همه محدودیتها و کاستیها ،بسیار شایان توجه و در خور
تحسین است .شمهای از اقد؛ امات استاد در تحقق اهداف فوق
در ضمن گزارههای ذیل انعکاس یافته است:
 )۱طرح مباحث فرهنگی اجتماعی نوپدید در ضمن کالسهای
معارف قرآن(در موسسه درراه حق)؛
 )۲نقد درونگفتمانی اندیشههای اجتماعی متفکرانی همچون
عالمه طباطبایی(ره) وشهید مطهری (ره)؛
 )۳نقد برونگفتمانی برخی اندیشههای جامعهشناختی در
مناظرات علمی با برخی اساتید جامعه شناسی در دفتر همکاری
حوزه و دانشگاه در مراحل آغازین تشکیل(دهه )۶۰؛
 )۴راه اندازی رشتههای متعدد علوم اجتماعی(جامعه شناسی،
علوم سیاسی ،تاریخ ،مدیریت ،اقتصاد ،تعلیم و تربیت ،حقوق)

در بنیاد فرهنگی باقرالعلوم(ع) و موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره)؛
 )۵طرح مواضع اجتماعی اسالم در تریبونهای عمومی مثل
سخنرانیهای قبل از خطبههای نمازجمعه تهران و صدها جلسه
و محفل دیگر؛
 )۶کنشگریاجتماعی فعال بویژه در نقد قاطع جریانات فکری
فرهنگی انحرافی و مواضع ناهمسو با اصول بنیادین اسالم و
انقالب اسالمی؛
 )۷تعامل وثیق با نیروهای بسیجی فعال و موثر در ردهها و
عرصههایمختلف؛
 )۸تألیف آثاری گرانسنگ در حوزههای فرهنگی ـ اجتماعی
(که در جای خود باید به معرفی آنها پرداخت)؛
)۹تربیت صدها نیروی انسانی در رشتههای متعدد علوم
اجتماعی ،در مقاطع مختلف تحصیلی؛
 )۱۰بسترسازی جهت اسالمیسازی این علوم یا نقد مبانی آنها
برپایه جهان بینی و حکمت اسالمی؛
 )۱۱تولید و نشر مستمر کتابها ،پایاننامهها ،مقاالت و
پژوهشهای متعدد در این حوزهها به همت تربیت یافتگان
مکتب ایشان (اساتید و دانش پژوهان موسسه امام خمینی ره)؛
 )۱۲عضویت چند ساله در شورای عالی انقالب فرهنگی.
امید آنکه فرزندان معنوی و میراث داران آن استاد بزرگ ،این
تکاپوی تعالی جویانه و کمال خواهانه را تا حصول کامل منویات
معظم له استمرار بخشند.
منبع متن :کانال آقای شرف الدین در ایتا 25 ،دیماه .1399
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ا ّول سال تحصیلی حوزه و آغاز طلبگی ما بود .هم ه استادها
برای آشنایی با طلبهها در جلس ه نخست اسم و فامیلشان را
میپرسیدند و با یک لبخند میگفتند بفرمایید بنشینید .در این
میان ،یک نفر بود که تا خودش را معرفی میکرد ،استادها جوری
دیگر نگاهش میکردند و با احترام میپرسیدند« :با حاجآقا نسبتی
دارید؟» و او پاسخ میداد « :بله ،پدرم هستند ».کنجکاو شدم که
این «حاجآقا»یی که پدر همکالسی ماست کیست و چرا این همه
مورد احترام است .راستش را بخواهید تا قبل از آنکه وارد حوزه
علمیّه شوم اسم آیتاهلل مصباح یزدی(ره) را هم نشنیده بودم .آن
روزها ایشان شخصیّتی سیاسی نبودند و به طور طبیعی تلویزیون
هم کمتر اسمشان را میآورد.
کم کم با مجتبی رفیق شدم .بسیار باهوش ،افتادهحال ،درسخوان،
و اهل مراعات بود .دوستی ما قدری عمیق شد .یک بار که مجتبی
به جبهه آمده بود ،به همراه برخی دیگر از دوستان و همرزمانشان
به منزل پدری ما در دزفول ـ صفیآباد ـ هم آمدند .سال ۱۳۶۷
من و مجتبی با یک دوست دیگر در مؤسسهی در راه حق ثبتنام
و در مصاحبهی علمی شرکت کردیم .رئیس آن مؤسس ه شخص
آیتاهلل مصباح(ره) بود ،ولی پسرشان عین ما و بدون امتیاز
خاصی ثبت نام کردند و مصاحبه شدند .آن سال ،بنا به دالیلی،
ّ
من نتوانستم در دورههای مؤسسهی در راه حق شرکت کنم ولی
رابطهی من و مجتبی تا مدتی دورادور ادامه داشت .آن سالها

رفاقت ما سبب شده بود بیشتر در بارهی پدرشان پرسوجو کنم.
حرفهای ضد و نقیض زیادی میشنیدم .گاهی ستایش و گاهی
نقد .ا ّما اقتدارِ علمی و شخصیّت کاریزماتیک ایشان را موافقان و
مخالفانشان باور داشتند و میستودند .چند باری که توفیق ،رفیقم
بود و با ایشان دیدار میکردمَ ،جذبههای اخالقی و خوشروئی
همراه با صالبت ایشان را نیز از نزدیک دیده بودم .بیشک این
همه شاگردانی که وفادارانه اندیشههای استاد خود را تبلیغ و
ترویج میکنند ،از همین ویژگیها اثر پذیرفتهاند .شاید خیلی از ما
نتوانیم با برخی از واکنشهای سیاسی و اجتماعی ،آیتاهلل مصباح
یزدی(ره) کنار بیاییم؛ ولی هرگز نمیتوانیم صداقت و صراحت
او را در موضعگیریهایش انکار کنیم .او هیچ وقت با مجامله،
الپوشانی ،یکی به نعل و یکی به میخ زدن ،و التقاط میانهای
نداشت .او هیچ وقت میانهگیر نبود .هرگز نخواست به ذوق و
ذائقهی مردم سخن بگوید .هیچ آشتی و صلحی را بر تحقق آنچه
درست میپنداشت مقدم نمیدانست .رحلت تأسفبار این استاد
برجسته را به همهی شاگردان ،عالقهمندان ،و البته دوست قدیمام
دکتر مجتبی مصباح یزدی و سایر اعضای بیت آن بزرگوار تسلیت
میگویم .خدایش رحمت کند.
منبع متن:کانال شخصی تلگرامی آقای صادقنیا 14 ،دیماه
.1399
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نص�ی
مهدی ی

| مدیر سابق روزنامه کیهان

آیتاهلل محمد تقی مصباح یزدی(ره) را باید هم به لحاظ عمق
و وسعت اندیشه و هم به جهت خدمات علمی به حوزهها و
جامعه در زمره عالمان دینی برجسته معاصر دانست .آن مرحوم

زی روحانیت و تواضع رفتاری و مهربانی در
از حیث رعایت ّ
تعامالت شخصی نیز زبانزد بود ؛ اما غفلت از یک نکته یعنی
امکان خطای عالمان و مجتهدان و صاحب نظران دینی در عصر
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بوده باشد .از روشنترین ادله برای اثبات آنچه گفته آمد این
غیبت به دلیل عدم امکان دسترسی به معلم و مفسر معصومِ قران
است که آیتاهلل مصباح در زمره فیلسوفان مسلمان بودند ،در
و سنت ،ایشان را نسبت به پاره ای از دیدگاهها و نظرات خود
حالی که طیفی از عالمان شیعه یعنی متکلمان با فلسفه اسالمی
ـ که حتما احتمال خطا در آنها راه داشته و نمیتوانسته به عنوان
و صدرایی مرزبندی داشته و آن را بر خالف مبانی قرآن وسنت
معرفت و اسالم ناب قلمداد شود ـ آن چنان راسخ و صاحب حق
و عقل میدانند.
می کرد که به خود اجازه می داد بعضا مخالفان خود را به جهل و
حال اگر قرار باشد نوع برخورد آن مرحوم با مخالفان فکری
کفر و فسق و خیانت و ارتداد و ...متهم کند و چهرهای خشن و
خود صحیح باشد ،باید به متکلمان شیعه حق داد که او را در
مهاجم از خویش در طیفی از افکار عمومی و نخبگان ترسیم کند.
زمره منحرفان و بد دینان و مخالفان اسالم قلمداد کنند در حالی
اساسا وقتی در کالم و فقه تشیع از آزاد بودن و بلکه ضرورت
که خوشبختانه چنین برخوردی در حوزههای علمیه تشیع بین
اجتهاد در عصر غیبت سخن گفته میشود مفهومی جز این ندارد
متکلمان و فیلسوفان و نیز بین فقهای با مبانی فقهی گوناگون
که عالمان و متفکران دینی أعم از متکلمان و اصولیان و فقیهان و
صورت نمیگیرد و با دوستی و رفاقت تنها به نقد آرا و گفتهها
محدثان و مؤرخان و ...میتوانند از منابع دین یعنی کتاب و سنت
پرداخته میشود و نه نقد اشخاص و انگیزهها.
و عقل ،فهم و تحلیل ـ البته روشمند و نه بی ضابطه ـ ویژه خود
در هر صورت ،التفات و توجه به شرایط عصر غیبت و به
را داشته باشند و بلکه در صورت احراز مقام اجتهاد مجاز نیستند
رسمیت شناختن اجتهادات و قرائتهای روشمند گوناگون و
به آرای دیگران بدون تحقیق و از سر تقلید عمل کنند.
پرهیز از ادعا و نمایندگی اسالم ناب از سوی هر عالم
و این بدان معناست که ما گریزی از به رسمیت
دینی (چه آن که نابیت فکری و اعتقادی در اختیار
شناختن اجتهادات و قرائتهای روشمند
معصوم است و بس) میتواند پایان بخش
گوناگون دینی نداریم و مجاز به تکفیر و
آیتاهلل مصباح(ره) در
بسیاری از نزاعهای زیانبار عقیدتی و سیاسی
تخطئه شخصیتی و نسبت دادن انحراف و
بسیاری از نقدهای تندشان همراه
و فراهم کننده فضای آزاد برای تضارب
بددینی به صاحبنظران نیستیم مگر آن که
با نسبتهایی چون کفر و فسق و
انحراف در قبل و پس از انقالب به
آراء و اندیشهها باشد.
ثابت شود اوالً اجتهاد آنها غیر روشمند و
اندیشمندان
و
ان
ر
نظ
ب
صاح
از
برخی
البته پرواضح است که این امر به معنای
ثانی ًا انگیزه شان تخریب دین در جامعه و
و جریانها محق نبوده و حداقل به
پلورالیسم مدرن که اساس ًا قائل به حقیقت
مثال اغراضی دنیایی و ...باشد.
خطای روشی مبتال بودهاند.
مطلق و ثابت نیست و همه آراء و دیدگاهها
البته اینگونه اختالف قرائتها و فهمهای
را حق و یا بخشی از حق میداند نمیباشد ،بلکه
گوناگون و متضاد ،اغلب در فراتر از
منبعث از آموزههای کالمی و اصولی شیعه و در زمره
مسل ّمات و اجماعیات و قطعیات دینی و عقلی
بدیهیات آن است که تا حدودی در فضای احساسی و هیجانی
رخ می دهد و عالمان و صاحب نظران شیعه بر سر بسیاری
پس از انقالب مغفول واقع شده است .برای آیتاهلل مصباح(ره)
از مسائل دینی و مذهبی اتفاق نظر دارند ؛ اما با این حال اگر عالم
و همه عالمان نیک اندیش و نیککردار از خداوند طلب َروح و
و صاحبنظری در مسلمات دینی و مذهبی نیز دچار شبهه و
رحمت و رضوان الهی دارم .غفر اهلل لنا و له.
بدفهمی شود و سوء نیت و علم و عمد او ثابت نشود ،در اینجا
منبع متن :کانال شخصی تلگرامی آقای نصیری 13 ،دیماه
نیز الز؛ ام ًا کفر و ارتدادی رخ نداده و به دلیل عدمدسترسی به
.1399
فصلالخطاب معصوم و حجتهای بالغه الهی ،این فرد یا افراد در
زمره قاصران و مستضعفان فکری و عقیدتی قرار میگیرند و به
تصریح قرآن مورد عقاب و عذاب الهی نخواهند بود و به تبع آن
سزاوار توهین و تکفیر و هتک حیثیت و محروم شدن از حقوق
انسانی و شهروندی و  ...نمی باشند.
البته واضح است رسالت و وظیفه عالمان و نیز حکمرانی دینی
در چنین مواردی روشنگری ،پاسخ به شبهه ،تبیین لغزش ،خطا،
گفتگو و دفاع از حقایق مسلم و روشن است.
با این مقدمه روشن میشود که فقید سعید آیتاهلل مصباح(ره) در
بسیاری از نقدهای تندشان همراه با نسبتهایی چون کفر و فسق
و انحراف در قبل و پس از انقالب به برخی از صاحبنظران و
اندیشمندان و جریانها محق نبوده و حداقل به خطای روشی
مبتال بودهاند هر چند که این نقدها به لحاظ محتوایی هم وارد
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صفدر الهیراد

| عضو هیات علمی موسسه امام ن
خمی�

بسیار دشوار است سخن گفتن در مورد شخصیتی که عمق
ابعاد مختلف حیاتش مانع از توصیفش می گردد .حضرت استاد
مصباح را میتوان عصارة فکری سه استاد برجسته و بینظیرش

یعنی امام خمینی ره ،عالمه طباطبائی ره و آیتاهلل بهجت ره
دانست .جامعیت فکری و دقتهای علمیاش ،جامعیت
اجتماعی و بصیرت سیاسیاش ،و جامعیت اخالقی و اخالص
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نگاه نظاممند و بنیادین حضرت عالمه حکیم به تفکر اسالمی و
عمیقش حاکی از حضور آن سه روح بزرگ در ایشان است .چه
لوازم اجتماعی آن ،از ویژگیهای خاص ایشان است .معظم له
زیبا علمدار انقالب ،عمار خویش را توصیف کرده است« :بنده
پس از حدود  50سال تالش علمی و تأمالت اساسی ،منظومه
هم به سهم خودم قدر آقای مصباح میدانم .این سه جهت در
فکری مستحکمی را با محوریت تفکرات بنیادین ارائه کرده اند
ایشان جمع است؛ هم علم ،هم بصیرت به معنای حقیقی کلمه و
که هم برای اساتید و محققان و هم برای دانشجویان و طالب
هم صفا .این سه تا با هم در وجود ایشان خیلی ارزشمند است».
منشأ تحوالت فکری ،اخالقی و بصیرتی شده است .در طول
(آبان )1389
تاریخ اسالم ،چنین منظومهای که مسائل اسالم را بصورت
عالمه مصباح ،حکیمی است که با نگاهی عمیق ،اندیشههای
زنجیرهوار و منسجم ارائه کرده باشد ،نخستین بار توسط ایشان
نظری اسالم ناب را به میدان عمل و اجتماع امتداد داده و عرش
بنیانگذاری گردید .چنانکه مقام معظم رهبری در این باره فرموده
علم را به فرش سیاست گره زده است .از این رو ،ایشان را
اند« :یکی از خصوصیات آقای مصباح پرداختن به کارهای بنیادی
میتوان جزو شخصیتهای کمنظیری دانست که نه علم را برای
است»( .شهریور  )1375بنیان گذاری دوره های طرح والیت
علم آموخته و گسترش داده است؛ از این رو ،تالش میکند تا
(آموزش مبانی اندیشه اسالمی) و هدایت علمی و صیانت از
اندیشههای نظری را برای تحول عملی بکار گیرد؛ این تحول
جهتگیریهای این دوره در بیش از ُربع قرن از آثار چنین نگاه
از علوم انسانی تا سلوک اجتماعی -سیاسی را شامل میشود.
نظاممند و بنیادینی به اسالم ناب است .اهمیت دوره های فوق
و نه سیاست را گسسته از فکر و نظر دنبال کرده است .از این
برای عالمه آنقدر باالست که بارها به صراحت فرمودهاند« :من
رو ،همواره نظریههای سیاسی -اجتماعی خویش را به جنبههای
در کل عمر  70سال طلبگی ،هیچ کاری بابرکتتر از طرح والیت
نظری دین مرتبط میکند.
سراغ ندارم».
اخالص عمیق مصباح بزرگ ،مانع از آن
کادرسازی فکری و تربیتی در سطوح مختلف
میشد تا میدان سیاست را به نفع
«نظریهپردازان»« ،اساتید و محققان علوم
تشویقهای و فشارهای خودیها
سطوح
در
تربیتی
و
فکری
کادرسازی
انسانی» ،و «دانشجویان و طالب و فعاالن
و حمالت غیرخودیها تغییر مسیر
مختلف «نظریهپردازان»« ،اساتید و
فرهنگی» از دیگر ویژگیهای حضرت
دهد .وقتی رضایت الهی را در حضور
محققان علوم انسانی» ،و «دانشجویان
استاد مصباح است .فضل علمی ایشان
تمامعیار سیاسی میبینند ،دیگر
و طالب و فعاالن فرهنگی» از دیگر
هرگز در خودشان متوقف نشده است ،بلکه
خیرخواهی دیگران برای حفظ شأن
ویژگیهای حضرت استاد مصباح
است.
در طول حیات علمی خویش ،همواره به
و جایگاه علمیاش اثرگذار نیست.
تربیت نیروهایی پرداخته اند که در عرصههای
ایشان به حقیقت توحید و اینکه
مختلف ،به ویژه عرصههای فرهنگی ،اثرگذارند.
ماسویاهلل همه عین نیاز و فقر نسبت به
نکتۀ قابل توجه اینکه عالمه مصباح هرگز این تشکیالت
خدای متعالاند ،باور دارد .از این رو ،در سلوک
عظیم را در راه تحقق اهداف جریان های سیاسی همسو و
سیاسی-اجتماعیاش هیچ شأن استقاللی برای خویش و
غیرهمسو هزینه نکردهاند؛ بلکه رسالت مهم خویش را ارتقای
سایر ماسویاهلل قائل نیست.
ظرفیت نظام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری ،از طریق
چه سخت است برای دیگرانی که نمیتوانند مثل ایشان
کادرسازی با رویکرد تشکیالت فکری دانستهاند.
بیاندیشند و چه سخت است برای ایشان که دیگران نمیتوانند
منبع متن :خبرگزاری مهر 13 ،دیماه .1399
همانند او بفهمند .دیگران در این آزمون سخت ،سطحینگری
را برگزیدند و با ذبح حکمت عمیق ،عافیتطلبی خویش را
اختیار کردند .؛ اما سختی خوب نفهمیدن دیگران ،هرگز
زانوی مصباح بزرگ را ُسست نکرده است .هنوز عدهای،
تکیلفگرایی ایشان را بر انتزاعی و غیر واقعی بودن فلسفه
و ناظر به نتیجه نبودن این نگاه! حمل میکنند .ولی ایشان با
چه زبانی باید بگویند نتیجة برآمده از تکلیف غیر از نتیجة
برآمده از نگرشهای عملگرایی سکوالر است! هر نتیجهای
با هر روشی مطلوبیت ندارد .از اینجا میتوان فهمید که
خیلی از ما این کالم مهم امام ره که «ما مک ّلف به وظیفه¬ایم
نه نتیجه» را تنها شعار خویش قرار دادیم و اساس ًا فهم عمیقی
از این سخن نداریم.
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مرحوم مصباح یزدی(ره) ،ذهن فلسفی منظمی داشت و در
تقریر مباحث فلسفه اسالمی ،توانمند بود .روزگاری که ایران،
فلسفه اخالق تدریس می کردم ،کتاب « فلسفه اخالق» ایشان را
نیز خواندم و آنرا نیکو یافتم و به دانشجویانم معرفی کردم؛ هر
چند بعدا ً از جناب مصطفی ملکیان شنیدم که که عموم مباحث
ِ
ِ
زحمات ایشان است ،نه
اخالق غرب در آن اثر ،محصول
فلسفی
جناب مصباح یزدی! هر چقدر مصباح یزدی(ره) در حوزه فلسفه
اسالمی مفید و توانمند بود؛ در حوزه دیانت و سیاست و اجتماع،
متأسفانه کارنامه دلآزار و ناتراشیده و ناموجهی داشت .روزگاری،
در دهه هفتاد شمسی ،به حق «تئوریسین خشونت» نام گرفت.
هم افرادی که قتلهای محفلی در شهر کرمان را مرتکب شدند،
در دادگاه صراحت ًا گفتند در انجام این اعمال ،تحت تأثیر سخنان
مصباح یزدی(ره) بودیم؛ هم ایشان صراحت ًا در سالگرد کشته
شدن نواب صفوی در شهر قم ،از نبود غیرت نوابی دربرخورد با
دگراندیشان دینی گله کرد و تلویح ًا مخاطبان را به سرکوب این
ِ
جماعت دگر اندیش دعوت کرد؛ هم در کتاب « گفتمان مصباح»،
صراحت ًا جوانان انقالبی را تشویق میکند که اگر مسئوالن در

امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کردند؛ خود وارد میدان
شوید و به وظایف خود عمل کنید .کسی اینگونه آشکارا دعوت
به خودسری و بی اعتناییِ به قانون و اعمال خشونت میکرد و
به سبب مستظهر بود ِن به هسته قدرت ،به جایی هم پاسخگو
نبود .همچنین ،در عموم مواضع سیاسی مصباح یزدی ،افزون بر
مغایرت با منافع ملی ،بی توجهی به حقوق بنیادین شهروندان و
انسانهای پیرامونی موج میزد؛ که ایشان برای اجرای اجباری
احکام شریعت؛ تمسک جستن به خیلی از امور را روا میدانست
و پروای شهودهای اخالقی عرفیِ عموم خالیق را نداشت.

امروز می اندیشیدم که چه خوب است وقتی از این سرای خاکی
رخت بر میبندیم و روی در نقاب خاک میکشیم ،نامی نیک
از خود بر جای گذاریم .طی سه ـ چهار ماه اخیر ،چهار نفر از
مشاهیر روی در نقاب خاک کشیدند :محمدرضا شجریان ،محمد
ملکی ،شیخ محمد یزدی و شیخ محمد تقی مصباح یزدی .هم
شجریان « ،آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست» ،نامی
نیک از خود برجای گذاشت و هم محمد ملکی؛ که رنج خود
و راحت یاران طلبیدند و به سمت بی سو پرواز کردند و «پشت
حوصله نورها» به آرامی دراز کشیدند.
امیدوارم ،در روزگاری نه چندان دور ،نگرش و مشی و مرامِ
مالل انگیز و دل آزار محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از
میان ما رخت بربندد و کمتر شاهد آزار و اذیت منتقدان و صدور
احکام قضاییِ طوالنی مدت برای دانشجویان و روزنامه نگاران و
ِ
تخفیف مراجع و روحانیون
فعاالن مدنی و کارگران باشیم؛ کمتر
مستقل و محترمی چون مرحوم منتظری ،سید موسی شبیری و
سید کمال حیدری را ببینیم؛ کمتر از تریبون نماز جمعه ،خط و
نشان کشیدن برای عمرو و زید و تهدید پر عتاب آنها را بشنویم؛
کمتر دعوت به قانون شکنی در پوشش «امر به معروف و نهی از
منکر» و اصرار بر اجرای احکام شریعت و فرو نهاد ِن شهودهای
اخالقیِ عرفی طنین انداز شود ؛ کمتر شاهد نقض آشکار حقوق
اعم از زنان و کارگران و روزنامه نگاران و ...
بنیادین شهروندانّ ،
باشیم؛ کمتر شهودهای اخالقی عمومِ خالیق و آموزههای نیکو و
رهگشایی چون «ان ّی بعثت الت ّمم مکارم االخالق» به محاق رانده
شوند و پیش پای فقه سیاسی ،ذبح شوند !....
منبع متن :کانال تلگرامی آقای دباغ 12 ،دیماه .1399
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در باب سلیمانی ،آیتاهلل عرفان عملی در جهاد کبیر تا جهاد
اکبر و از شاهکار برادران گمنامش در سپاه قدس ،شهیدان دفاع
از مستضعفین جهان و رهایی ملتهای دربند ،با دهها سلیمانی
بینام که اسماعیل قاآنی ،شهید دیروز و فردا ،یک تن از آنان
است .همچنان باید گفت و خواهیم 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.
دیدید ملتها و نسلها درسراسر عالم با پیکر سوخته و دست
بریدهاش چه کردند؟ جوانان عالم ،باز تشنه الگوی معاصر بودند
و یافتند (الگوهای بیشتری در راهاند و تا سال بعد ،خداکریم
است!) ،انقالبیون مسلمان« ،چهگوارا» صد پله الهام بخشتر خود
را و حکومتها ،تهدید اصلی بقای خود را و دولتمردانمان راز

محبوب نبودن خود را یکجا یافتند .جهان نیز اسالم «ترور و
خشونت» را در تقابل با اسالم «جهاد و شهادت» شناخت و
تفکیک طال و مطال ،ممکن شد .هزار سلیمانی باید خاکستر
شوند تا مکتب سلیمانی ،هربار دوباره ققنوسوار برخیزد ،مکتبی
که سلیمانی را ساخت ،باز هم خواهد ساخت ،و مکتبی نبود
که سلیمانی ساخته باشد .ترامپ و پمپئو درآینده ،بیحفاظتر و
در تیررس «رزمندگان بدون مرز» خواهند بود و چون سلمان
رشدی ،دیگر خواب راحت نخواهند داشت ؛ اما ضربه اصلی،
برباد رفتن هفتهزار میلیارد دالر سرمایهگذاری آمریکا و چند
هزار جنازه سرباز آمریکایی است که مخفیانه و بدون تشییع ،دفن
شدند در کنار بزرگترین تشییع پیکر در سراسر جهان و شکست
اشغالگران غربی در عراق و سوریه و یمن و غزه و افغانستان و...
جای مهر انگشتر سلیمانی بر پیشانی تاریخ.
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 .2؛ اما رحلت آیتاهلل مصباح(ره) ،اتفاق مهمی در حوزه معرفت
است و گرچه مردان معرفت« ،بی زمان» و بیشتر مسئله آینده ما
هستند تا گذشته ؛ اما بر ماست تا داغ او تازه است ،به آوردههای
ذهن خالق آن نظریهپرداز بزرگ ،اداء احترام کنیم .مالیی اهل
معنا و فرهنگساز در معرکههای فلسفی و علوم انسانی ،بیپروا
در مواضع علمی بدون چرتکهاندازیهای رائج ،نکته سنج،
فریبناپذیر و متخصص در آسان کردن سختترین معقوالت
و جراح غدههای بدخیم و پیچیده در تحریف دین که شاید
اگر فداکاری و پایمردی او نبود ،موج یک انحراف خطیر در
فکر دینی و حاکمیت سیاسی بهویژه در دهه هفتاد با پوشش
تقلبی «نواندیشی دینی» و با القاء سکوالریزم در لباس «عرفان» و
تزریق «لیبرال دمکراسی» در پرده «جامعه مدنی» ،در کار تخریب
مبانی انقالب خمینی(ره) ،حتی بدست معممین درس نخواندهای
که بهتدریج از گرداب فروپاشیده چپ ،به مرداب تعفن راست
لیبرال در غلتیدند ،ب ه ثمر مینشست .آن مقاومتها بود که کینهها
برانگیخت ؛ اما هنر «فریب نخوردن» و «دقیق بودن» را به جامعه
علمی و سیاسی کشور آموخت و بساط شعبده با دین را برهم زد،
دینسازان را رسوا ساخت تا پس ازسالها عوامفریبی با افاضات
پوششی و عناوین انحرافی در باب «نسبیت معرفت دینی» و
«دین منهای معرفت و شریعت و عدالت» ،آنان را بیلباس و
بدون گریم و چهرهپردازی ،انگشتنما کرد .پس معلوم باشد چرا
بیبیسی و صدای آمریکا بر پیکر او ،جشن گرفته و نقل و نبات
میپاشند! بپاشند ،؛ اما کار از کار گذشت و با عینکی از جنس
منطق که مصباح(ره) بر چشم نخبگان نهاد ،کار ایشان بشد .آن
افشای معرفتی اگر نبود ،دینستیزان مخفی شده در پس نقاب
«نواندیشی دینی» ،تن به خود افشایی نمیدادند که پس ازسالها
رنگ و نیرنگ ،خود بهصراحت ،به همان چه مصباح میگفت
اعتراف کرده ،و انکار کلمه اهلل ،و تحریف وحی و نفی عصمت
و رد خطاناپذیری رسول (ص) و طرد والیت خدا و اولیائش،
و باقی فاضالب فروخورده دهه هفتاد را عاقبت در دهه نود ،باال
آوردند و قرآن کریم را نیز ساخته محمد (ص) و دیوان شعر او
خواندند .پس از دو دهه نبرد مظلومانه دوباره باید به هزاران برگ
تفکر نوبرانه این مرد ،نگاهی خیرهتر داشت.
 .۳آقای مصباح(ره) را شاید پنج ،شش نوبت ،بیشتر زیارت نکرده
باشم و عمده شناخت بنده ازمسیر کتابها بلکه کتابخانه نظریات
او در دهها موضوع تخصصی بود .و هربار برخالف چهرهای
که از او ساختند ،ایشان را منصف و نقدپذیر یافتم ،خاصه ،یک
مالقات که تم؛ ام ًا ،صرف نقد طلبگی بر برخی فرمایشات ایشان
کردم و هر چه کردم ،ذرهای امتناع و خودبرتربینی که بیماری
اخالقی برخی علمای حوزه و دانشگاه است ،در آن مرد اخالقی
و متواضع ،نیافته و مثقالی بیانصافی و بیتوجهی در آن متفکر
صبور ندیدم .مجتهد در «اصول دین» و بری از بیتفاوتی و
بیحسی در دفاع از حق بود ،در دورانی که بسیاری فاضالن

فضل فروش ،فاقد درک تحلیلی از اصول و محروم از مهارت
خودسازی و جسارت خودسوزی ،و بیشتر گرفتار اظهار خودند
تا درد دین .مصباح از پیشتازان تحول در حوزه و از خطشکنان
تحجر و مشعلداران نوآوری و نواندیشی و زخم خورده
اصالحطلبی خویش در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه نیز بود.
 .۴پس از سلطنت رضا پهلوی و سپس شهریور سال  ۲۰و اشغال
مادی و معنوی ایران که چیزی از ایران نماند و از هر جهت دچار
فروپاشی شد ،هستههای مقاومت فکر دینی در کشور بهتدریج
فعال و در برابر ایدئولوژی اسالمستیز رژیم شاه ،کمونیستها،
بهاییت ،کسرویگری و ...خط دفاعی تشکیل دادند .از جمله،
حلقهای که در قم ،برگرد امام و آقای طباطبایی شکل گرفت ،از
کارآمدترین هستههای مقاومت علمی و عملی بود که تا امروز
برکاتش پیداست .دهها متفکر بزرگ و صدها روحانی مبارز ،در
«معرکه معرفت» و در «جبهه سیاست» ،براستی سرنوشت ایران،
تشیع و جهان اسالم را ظرف چند دهه تغییرات اساسی دادند.
شاگردان مشترک حلقه طباطبایی و مکتب امام« ،عقالنیت دینی»
را تکثیر و به روز کرد و این جنبش در تفکر دینی ،معادله قوا را
تغییر داد؛ مطهری و جوادی آملی و مصباح یزدی و حسن زاده و
دهها تن دیگر ،به رغم فراز و فرودها و تفاوتها ،هریک ،جهانی
بنشسته درگوشهای بودند و تاریخ تفکرمعاصر رابه پیش راندند.
کارکرد تئوریک شهید مطهری(ره) در دهه سی تا شصت در برابر
التقاط چپ ،و کارکرد سیاسی شهید بهشتی در برابر لیبرالیسم
مذهبی در ساختار حکومت پساانقالب ،هرچه بود ،آقای مصباح
از دهه  ۴۰در کنار آنان و از دهه  ۶۰تا آستانه  ،۱۴۰۰بار شهیدان
را بردوش کشید و تداوم همان کارکرد علمی و طبعا هدف
همان بمبارانها بود که آنان را نیز تا بودند ،یک روز بینصیب
نگذارد .اهمیت کار مصباح و نقطه زنی او در فلسفههای مضاف
و علوم انسانی را همه میتوانستند از شدت کینهورزیها حدس
بزنند حتی اگر آشنا به دهها نظریات جدیدی نباشند که در ذهن
خالقش در فلسفه ،کالم ،عرفان نظری ،اصولفقه ،معرفتشناسی،
فلسفهحقوق و فلسفهاخالق ،فلسفهسیاسی و فلسفهعلم به
ویژه علوم اجتماعی و نوآوریهای متدیک در تفسیر قرآن و
طبقهبندی سنت به تناسب آخرین پرسشهای جهانی شکفت
و روئید و پاسخ گفت و گفت و سوخت و سوخت .شاید در
جهاتی ،غرب شناسترین میان شاگردان عالمه طباطبایی(ره)
بود .نمونه بنبست شکنیهایش در فلسفههای مضاف و علوم
انسانی ،شنیدنی است و شاید در آینده بدان بپردازم ؛ اما نقدا به
مخالفانش پیشنهاد میکنم حال که خیالشان از رفتن او راحت و
شاید کینهها کمی آرام گرفته باشد ،آثار و نظریات او را پس از
همه افترائاتی که به او بستند ،بخوانند و فلسفه موضعگیریهای
او را دریابند گرچه همچنان منتقد شیوه یا سلیقه ایشان بهویژه در
سیاستورزی باشند.
منبع متن :سایت نسیم آنالین 17 ،دیماه .1399

 یادداشت

مصباح یزدی چهگفت و چهکرد؟

احمدزیدآبادی

 دصر شرازگ | مجنپ لصف


شیخ محمد تقی مصباح یزدی چهره در نقاب خاک فرو
کشید .او را میتوان مناقشه برانگیزترین و در عین حال
صریحترین متکل ِم معاصر حوزۀ علمیۀ قم دانست .حرف او
؛ اما دقیق ًا چه بود و چه کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند
اشارهای کوتاه به نظریۀ سیاسی آیتاهلل خمینی(ره) است.
زندهیاد مهندس عزتاهلل سحابی نقل میکرد که هنگام
اقامت آیتاهلل خمینی در پاریس ،هر که از ضرورت ایجاد
«حکومت اسالمی» پس از سقوط نظام شاهنشاهی در

ایران سخن میگفت ،آیتاهلل فورا ً تذکر میداد که نگویید
«حکومت اسالمی» بگویید «جمهوری اسالمی» چرا که
«حکومت اسالمی» دارای ویژگیهایی است که جامعۀ ایران
تاب تحمل آن را ندارد .مهندس سحابی خود نیز این تذکر
را از آیتاهلل گرفته بود!
آیتاهلل خمینی(ره) دربارۀ این نظرش به طور علنی توضیح
روشن و مبسوطی نداده است؛ اما منظور او قابل درک است.
ِ
غیبت
از نگاه آیتاهلل خمینی(ره) ،فقیه جامعالشرایط در دوران
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امام دوازدهم شیعیان ،جانشین و دارای تمام اختیارات سیاسی
و دینی اوست .این اختیارات که از آن به «والیت» یاد میکند،
در حد همان اختیارات پیامبر اسالم(ص) است و جای چون و
چرا هم ندارد .به عبارت روشنتر ،والیت فقی ِه مورد نظر آیتاهلل
خمینی(ره) همان والیت پیامبر(ص) و امامان دوازدهگانۀ شیعی
است که مشروعیت خود را از خدا گرفته و مردم مسلمان هم
مؤظف به اطاعت از او هستند .از این نگاه ،فقی ِه حاکم جانشین
معصوم و «مفترضاالطاعه» است یعنی بر عموم مسلمانان واجب
است که از دستورات سیاسی و دینی او در جهت اجرای مو به
موی احکام شرع و استحکام قدرت حکومتش بیقید شرط
اطاعت کنند و گرنه به عنوان باغی یا طاغی مجازات خواهند شد.
آیتاهلل خمینی(ره) ؛ اما دریافته بود که استقرار «حکومت
اسالمی» مورد نظر او در دنیای امروز و بخصوص در جامعهای
مانند ایران ،امکانپذیر نیست ،و بنابراین ،صورت تعدیل یافتۀ آن
ِ
تحت عنوان «جمهوری اسالمی» مطرح کرد تا هم رأی و نظر
را
عموم به صورتی هدایت شده ،به صورت مبنای «مقبولیت» نظام
به رسمیت شناخته شود و هم اجرای تمام و کمال احکام شرع
با سطحی از انعطاف و نوآوری و حتی عدول از اجرای پارهای
مجازاتهای شرعی عملی گردد .نظریۀ آیتاهلل خمینی(ره) به
دلیل بنیاد دوگانهاش ،حتی در زمان حیاتش سبب دو تفسیر
متفاوت در بین پیروان او شد و نیروهای وفادار به او به دو دستۀ
چپ و راست تقسیم شدند .تا زمانی که آیتاهلل زنده بود ،خود
عمدت ًا به نفع جناح چپ ؛ اما به صورتی کم و بیش متوازن،
اختالفهای سیاسی بین دو طرف را فیصله میداد .پس از فوت
آیتاهلل ؛ اما اختالف بین دو جناح باال گرفت و با پیروزی سید
محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد سال  ،76منازعۀ دو جناح
در قالب اصالحطلب و محافظهکارجلوۀ تازهای به خود گرفت و
صفآرایی سیاسی بی سابقهای را رقم زد.
اصالحطلبان با تکیه بر بخشی از میراث آیتاهلل خمینی(ره)
و به ویژه بر مبنای دستاوردهای فکری روشنفکران دینی
علیالخصوص دکتر عبدالکریم سروش ،در صدد اصالح
حکمرانی در جمهوری اسالمی برآمدند و مباحثی مانند
دموکراسی ،حقوق بشر ،تساهل و تسامح و مدارای دینی و
ضرورت همزیستی با جهان غرب را وارد ادبیات سیاسی خود
کردند .این مباحث مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت و
موجب نگرانی شدید جناح محافظهکار شد .محافظهکاران که
به دلیل فقر تئوریک یارای بحث آزاد با اصالحطلبان را در خود
ندیدند به ناچار به شیخ محمد تقی مصباح یزدی(ره) که از
ورزیدگی کالمی باالتری در بین همگنان خود برخوردار بود،
متوسل شدند تا به لحاظ نظری بر تضاد بین نظریۀ آیتاهلل
خمینی(ره) و برنامۀ اصالحطلبان تأکید کند و با اعالم بطالن راه
و روش اصالحی آنان از نقطهنظ ِر دینی ،وفاداری قشر مذهبی
جامعۀ ایران به جناح محافظهکار را استمرار بخشد .بدین ترتیب،
مصباح یزدی(ره) که در دوران حیات آیتاهلل خمینی(ره) به دور

از دایرۀ اصلی قدرت و تا اندازهای در انزوا به سر میبرد ،وارد
میدان سیاست شد و با سخنرانیای مستمر خود در نماز جمعۀ
تهران ،به ستیزی آشکار با مبانی فکر اصالحطلبی برخاست.
جوهر اصلی و جان کالم مصباح(ره) در واقع این بود که نظریۀ
واقعی آیتاهلل خمینی(ره) همان «حکومت اسالمی» با تمام
مختصات آن بوده و آیتاهلل صرف ًا بنا به اقتضائات روز و از روی
مصلحت بحث جمهوری و رأی مردم را پیش کشیده است.
او با صراحت ،بحث مفترضاالطاعه بودن ولی فقیه ،ضرورت
اجرای تمام احکام جزایی مندرج در رسائل فقهی و مردود
بودن عموم دستاوردهای فکری وسیاسی عصر مدرن را از لوازم
دینداری به طور عموم و وفاداری به نظریۀ آیتالهب خمینی
به طور خصوص برشمرد و هرگونه مخالفت با این فکر و
اندیشۀ خود را حرکتی الحادی و کفرآمیز و مقابلۀ خشونتآمیز
با آنرا در صورت ضرورت ،مباح و مشروع دانست .مصباح
برای تئوریزهکردن نفی اصالحطلبی پا را از این حدود نیز فراتر
گذاشت و در حرکتی واکنشی ،همۀ آنچه را که اصالحطلبان
حتی در «منطق ٌه الفراغ» نزاعهای سیاسی و به عنوان ضرورتی
برای هر نوع زمامداری مطرح میکردند ،مردود دانست و به
عنوان امری ضد دینی مطرح کرد.
مصباح(ره) از این طریق کمک شایانی به محافظهکاران برای
عقیم کردن حرکت اصالحطلبی از هر راه ممکن کرد ،؛ اما
ناخواسته میراثی برای آنان به جا گذاشت که عم ً
ال هرگونه
انعطاف فکری و سیاسی برای این جناح را بینهایت پرهزینه و
شاید حتی ناممکن کرده است .برداشت مصباح از دیانت اسالم،
برداشتی کام ً
ال ایستا بود چنانکه گویی مجموعۀ احکام و معارف
اسالمی در نقطۀ نخست خودش منجمد شده است و نه فقط
نیازی به تطبیق با مقتضیات روز ندارد بلکه تنها در یک قالب،
آن هم قالب فقهی و کالمی مورد نظر او قابل فهم و تشخیص
است! از این رو ،او به شیوۀ برخی اهل ظاهر ،هر نوع نوآوری و
به روزسازی فکر دینی را در شمار «بدعت» طبقهبندی میکرد و
هیچ نوع تنوع و تکثر در فکر دینی را جایز نمیشمرد .این نگاه
جامد و قالبی ،امروزه امکان هرگونه تحرک و نوآوری فکری و
انعطاف و نرمش سیاسی و استراتژیک را از جناح محافظهکار یا
به اصطالح امروز اصولگرا ،سلب کرده و در واقع آنان را گرفتار
کرده است .آیتاهلل خمینی هر نظری که داشت ؛ اما به فراست
دریافته بود که حفظ و تداوم قدرت ،مستلزم انعطاف و حتی
عدول در مواقع بحرانی و ضروری است .مصباح ؛ اما این ویژگی
آیتاهلل خمینی را نادیده گرفت و نوعی تصلب و انجماد و
انعطافناپذیری همیشگی را به او نسبت داد .مواجهۀ اصولگرایان
با عواقب این طرزفکر که حامیانشان به آن خو گرفتهاند ،آنها را
روزی متقاعد خواهد کرد که مصباح یزدی گرچه آنها را در زمین
ِ
رقیب اصالحطلب یاری رسانده ؛ اما نیزه را به اندازهای فرو
زدن
برده که بدن فرد پشتی را هم دریده است!
منبعمتن:کانالشخصیتلگرامیآقایزیدآبادی 12،دیماه.1399

آیتاهّلل مصباح(ره) به دلیل قدرت علمی و مبارزه با افکار و عقائد انحرافی و زبانی گویا و رسا،
همواره درمعرض انواع هجمههای رسانهای و ژورنالیستی ازسوی جریانها وگفتمانهای فکری أعم
از چپ و راست بوده است.
این عملیات روانی و شناختی که از دههها قبل علیه شخصیت این استاد فرزانه صورت گرفته ،موجب
شده تا تصویری ناصواب ازایشان برساخته شود و همین أمرموجب شود تا نخبگان و اهل اندیشهکمتر
به «مصباح معرفت» توجه داشته باشند و ازاندیشههای ناب این بزرگواربه درستی و ازروی تحقیق مطلع
باشند .اندیشههای ناب قرآنی و تفسیری ایشان ،نوع نگاه خاص به معارف اسالمی ،مبانی فلسفی و
معرفتشناسی،نظریاتمبدعانهدربسیاریازموضوعاتمختلفمثلفلسفهدین،فلسفهاخالق،
روانشناسی ،مدیریت و ...همه حاکی از گستره ابعاد اندیشهای ایشان است.
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