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مقدمه
مروري بر فعاليتهاي فرهنگي و سياسي آيتاهلل مصباح
آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي (9911ـ9999ش) ،در يزد در خانوادهاي مذهبي متولـد دـد
وي در سيزده سالگي تحصيالت ديني را در محل تولد آغاز کرد سال  9991به حـوز نفـ
رفت و پس از اقامتي چند ماهه به ايران بازگشت و اواسط سـال  9999وارد حـوزه قـش دـد
ايشان ساليان متمادي (از سال  9991تا اواسط دهـه پنفـاه) در فقـه و ا ـول نـزد آيـتاهلل
بروجردي ،امام خميني و آيتاهلل بهفـت ،و در تسيـير و ففيـسه نـزد المـه اباابـايي بـه
تحصيل و تفمذ پرداخت؛ و البته از دروس و مباحث اخالقي المه اباابايي ،آيتاهلل بهفت
و آيتاهلل انصاري همداني نيز بهرهمند گرديد
مهشترين فعاليتهاي اجتما ي (فرهنگي و سياسي) وي را در اول زندگي ،دـايد بتـوان
در سه محور کفي بيان کرد:
 .1تبيين تعاليم اسالمي براي انسان عصر جديد و حکمراني ديني

آيتاهلل مصباح که در اواخر دهة سي و آغاز دهة چهل ،برخي منابع حديثي مهش (دـ جفـد
از «بحاراالنوار» و کتاب «معاني االخبار») و نيز برخي آثـار فقهـي مربـوه بـه امـام خمينـي
(«کتاب الطهارة») را تصحيح و تحقيق نموده بود ،در سالهاي بعد ،در کنار مبارزات سياسـي
و پژوه گروهي در موضوع «واليت» و حکومت اسـالمي ،بشـ قابـلتـوجهي از وقـت
خوي را به تحقيق و تدريس در زمينه تسيير و ففيسه ،و تربيت االب براي نهضت و نظـام
آتي اسالمي اختصاص داد
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از نظر ايشان« ،نهضتي که ميباييت انفام بگيرد ،اساسا يـ

حرکـت فرهنگـي بـود

هدف و انگيزه ا في اين بود که اسالم تحقق پيدا کند و احکام اسالم اجرا دود» ابعـا نيـاز
«به نيروهاي فرهنگي کارآمدي» بود «که بتوانند در اين جهت کار کننـد و اگـر نهضـت بـه
نتيفه رسيد و انقالبي حا ل دد» ،در جهت پيادهکردن اهداف اسالمي ازآنها استساده دـود؛
در غير اين ورت ،ممکـن اسـت برخـي منحرفـان «از نيـروي روحانيـت اسـتساده کننـد و
دود و کاري انفام دود ،رژيش هش ساقط دود ،ولي بعد خـود

احياسات مذهبي مردم تحري

آنها ميدان دار دوند؛ چيزي دبيه آنچه که در مشروايت گذدته بـود و تفربـة تفشـي بـراي
روحانيت بود» در همين راستا ،حدود  91سال در مدرسة حقاني بـا دـهيد قدوسـي و دـهيد
بهشتي همکاري نمود و در کنار تدريس ففيسه و تسيير ،حدود پـن سـال بـه نـوان يکـي
ازا ضاي هيأت مديره مدرسه فعاليت کرد (خاارات آيتاهلل مصـباح يـزدي در سـال ،9939
جفيه هستش)
در اوايـل دهـة پنفـاه ،بـدنبال ردـد گــراي

برخـي جوانـان بـه افکـار مارکيييــتي و

ماتريالييتي و وجود خأل در اين زمينـه ،آيـتاهلل مصـباح (ضـمن ادامـه فعاليـت در مدرسـه
حقاني) ،به منظور تأمين نيروهاي فکري و فمي براي مقابفه با ايـن افکـار و بـه اـور کفـي
دفاع از قايد اسالمي در برابر انديشههاي انحرافي ،و تعفيش مباني انديشـه اسـالمي ،بشـ
آموزش مؤسيه در راه حق را تأسـيس کـرد اولـين دور آموزدـي در سـال  9951از ميـان
االب درس خارج آغاز گرديد بيشترين درسهـا از سـوي آيـتاهلل مصـباح اراهـه مـيدـد
درسهاي ايشـان در موضـو ات ففيـسي ،تسيـير و اخالقـي بـود دروس متعـددي نيـز در
موضو ات ديگر از جمفه زبان انگفييي ،دان هاي جديد و به ورت خاص ردتههاي فـوم
انياني در دستور کار قرار گرفت
در حالي که آيتاهلل مصباح از اواسط سال  9951همکاري و تـدريس خـود را در مدرسـه
حقاني ،بدليل نسوذ انديشههاي التقااي مارکيييتي (بويژه افکار دکتر دريعتي) متوق نموده
بود ،اداره و تدريس در بش

آموزش موسيه در راه حق تا اواخر سال  9953ادامـه يافـت بـا

پيروزي انقالب اسالمي ،درايط ويژهاي در کشور پديد آمد که آيتاهلل مصـباح و دـاگردان
در مؤسيه در راه حق ،براي مقابفه با تبفيغات ضداسالمي منافقين و گروههاي چـ درسهـا
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را تعطيل کردند و به دفاع از تعاليش اسالمي و پاسخ به دبهات مارکيييتي اقدام نمـوده ،بـه
سهش خوي

در دکلگيري نظام اسالمي و جفـوگيري از انحـراف در انقـالب ايسـاي نقـ

کردند مدتي بعد ،با فروک

کردن نيبي فعاليتهاي مارکيييتي ،مفددا فعاليتهاي بشـ

آموزش مؤسيه در راه حق از سر گرفته دد و با نايت ويژه امام خمينـي و تـأمين بودجـه از
سوي ايشان توسعه پيدا کرد
آيتاهلل مصباح از همان اوايل ورود به حـوزه (درنوجـواني) ،پـيگيـر تحصـيل در زمينـه
«دان هاي جديد» بود و از موقعيتهاي بوجود آمده ،براي افزاي

آگاهيهاي خود اسـتساده

ميکرد مدتي پس از آن که براي ادامه تحصيالت حوزوي به حوز قـش وارد دـد و در آنفـا
اقامت گزيد ،تحصيالت جديد را نيز به ورت جديتري و همرا با برنامهريزي به مدت چنـد
سال ،تحت مديريت دهيد بهشتي در دبيرستان دين و دان
فر تهاي گوناگون براي ارتقا و افزاي

دنبال نمـود پـس از آن نيـز ،از

دانـ هـاي جديـد («زبـان انگفييـي ،رياضـيات،

فيزي  ،ديمي ،فيزيولوژي ،بيولـوژي ،جامعـهدناسـي ،رواندناسـي و سـاير فـومي کـه در
دانشگاهها مطرح بود») بهره ميگرفت و تالش وافري در اين زمينه دادت؛ بـه گونـهاي کـه
«گاه در گرماي ماههاي تير و مرداد از قش به تهران مـيرفـت» تـا «دريـ
درکت» نمايد ايشان انگيزه خوي
ميأله بيان ميکند که« :ي

جفيـه رياضـي

از اين تحصـيالت را ،در کنـار « القـه دشصـي» ،ايـن

روحاني [اگر] بشواهد مؤثر بادد ،الزم است با اين فوم آدـنا

گردد» (ذوالشهادتين امام ،ص41؛ گستمان مصباح ،ص54ـ)55
آدنايي و يادگيري دان هاي جديد و فوم غيرحوزوي ،با ـث دـد ايشـان بتواننـد «بـا
دانشگاهيان تساهش دادته»بادند و «حرف يکديگر را درک» کنند و «پاسـخهـايي کـه» داده
ميدد« ،چون با ا طالحات خوددان آميشته بود ،براي آنها بيشتر قابل هضش بود» آيـتاهلل
مصباح با اين اندوختههاي فمي ،از ي

سو توانيت تدريسهاي ففيسي و بـويژه تسيـيري

خود را جهت داده ،تاحدودي مباحث ارحدده را ناظر به مياهل جديد قـرار دهـد ،و از سـوي
ديگر بش

آموزش مؤسيه در راه حق را ايفـاد کـرده ،از اسـاتيد متعهـد دانشـگاهي بـراي

آموزش دان هاي جديد به االب بهره برد
اما دايد اوج ارتباه آيتاهلل مصباح با دانشگاهيان و درگيري ذهنـي و کـاري بـا مباحـث
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فوم انياني ،در خالل سالهاي 9919ـ  9911رخ داد:
در جريان مياهل مربوه به انقالب فرهنگي ،در سال  ،9919بدنبال فرماي

امام خميني

مبني بر لزوم استساده «ستاد انقالب فرهنگي» از حوزههاي فميه در جهـت اسـالميسـازي
دانشگاهها ،گروهي از ا ضاي ستاد نزد آيتاهلل مصباح در بش

آموزش موسيه در راه حـق

آمدند ايشان برنامه پيشنهادي خود را در قالب ارحي اراهه دادند که مـورد تأييـد سـتاد قـرار
گرفت مرحفة اول ارح که نيبتا با موفقيت در مدت  95ماه (از تير 9919تـا دـهريور)9911
انفام دد ،دامل دو قيمت بود 9 :اراهة مباحث معارف اسالمي از سوي آيـتاهلل مصـباح؛ 1
تحقيق و مباحثه زيرنظر آيتاهلل مصباح براي نگـارش  5کتـاب محـوري در  5ردـته فـوم
انياني :حقوق و فوم سياسي ،رواندناسي ،فوم تربيتي ،اقتصاد و جامعـهدناسـي بـهرغـش
مشکالت پي آمده در روند اجراي اين ارح ،اما در نهايت مرحفة اول اـرح انفـام دـد و 5
کتاب (هرچند برخي با تأخير) نودته دد اين اولين گام در اسالميسازي فوم انياني بود که
در جريان آن «دفتر همکاري حوزه و دانشگاه» تأسيس دد
آيتاهلل مصباح به جهت بروز مشکالتي که بششي از آن ريشه در دم همراهي مناسـب
ستاد انقالب فرهنگي (بدليل نسوذ و مانعترادي برخي افراد) دادت ،همکـاريهـاي فشـرده و
گيترده خوي

را با ستاد براي انفام مراحل بعدي ارح پيشنهادي ادامه نداد؛ بـا ايـن حـال،

آدنا نمودن االب بـا فـوم انيـاني جديـد و اسـالميسـازي ايـن فـوم بـا ايفـاد «بنيـاد
باقرالعفوم »و راهاندازي ردتههاي تشصصي فوم انياني در آن ـ بـراي االبـي کـه دور
مومي موسيه در راه حق را گذرانده بودندـ دتاب گرفت در اواسط دهـة هستـاد ،بـا ادغـام
دور مومي (موسيه در راه حق) و ردتههاي تشصصي (بنياد باقرالعفوم) ،مرکز بييار مهـش و
بزرگ« مؤسيه آموزدي و پژوهشي امام خميني »با نايت ويژ آيـتاهلل خامنـهاي دـکل
گرفت که تحول مهمي در ردد فوم انياني در حوزههاي فميه به دمار ميرود اين مرکـز
در مدت حدود  15سال ـ در حالي که فعاليت ا في آيتاهلل مصباح اداره آن بـود ـ توانيـت
نق

مهمي در آدنا نمودن االب و روحانيان با دان هاي جديد و به ورت خاص مباحـث

فوم انياني دادته بادد ،و به سهش خود در اسالميسازي اين فوم ،قدمهاي مهش و مـؤثري
را بردارد
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همزمان با تأسيس مؤسيه آموزدي و پژوهشي امام خميني ،دکلگيري دورههاي اـرح
واليت در اواسط دهه هستاد و اهتمام ويژه بـه آن در اـول حـدود ربـع قـرن پـس از آن ،از
اقدامات بييار مهش آيتاهلل مصباح در راستاي آموزش و تقويت مباني انديشه اسـالمي بـراي
انيان صر مدرن بويژه نيل جوان ايراني و باالخص دانشفويان بود اهميـت ايـن دورههـا
براي آيتاهلل مصباح به ميزاني بود که بارها به راحت گستند« :مـن در کـل مـر افبگـي،
هيچکاري با برکتتر از ارح واليت سراغ ندارم»
چنانکه اداره دد آيتاهلل مصباح ،در کنار اداره مراکز ،خود به تحقيـق ،تـدريس و اراهـة
سشنراني بويژه در موضو ات ففيسه ،تسيير ،اخالق و فوم انياني جديد پرداخت که حا ـل
آنها انتشار دهها اثر است از مهشترين اين آثار ميتـوان بـه دور معـارف قـرآن کـه تسيـير
موضو ي قرآن با توجه به مباحـث جديـد اسـت ،آمـوزش ففيـسه ،آمـوزش قايـد ،تعفيقـه
برنهايةالحکمه ،خوددناسي براي خودسازي ،دروس ففيسه اخالق ،نظريـه سياسـي اسـالم و
نظريه حقوقي اسالم اداره کرد
از آنفا که «فيفيوف» و «مسير» بودن ،برجيتگي بيشـتري در انديشـه و آثـار آيـتاهلل
مصباح دارد؛ بويژه آن که برخي نوييـندگان دربـاره روش ديـندناسـي ايشـان ،ابهامـات و
دبهاتي را مطرح نموده ،و به نو ي روش ايشان را تحميل ففيسه بر معارف دين دانيـتهانـد،
ذکر چند نکته درباره روش ديندناسي وي اهميت دارد:
 .1آيتاهلل مصباح ،ي

فيفيوف و متکفش بود؛ اما روش تسييرياش «گـراي

ففيـسي»

نبود ميان «فيفيوفبودن» و «تسيير ففيسي» مالزمـهاي نييـت ايـنکـه تسيـير ففيـسي
درست است يا نه ،ميألهاي است که بايد در بررسـي مکاتـب و روشهـاي تسيـيري بـه آن
پرداخته دود؛ اما چنين نييت که هر کس فيفيوف است ،به روش تسيير ففيـسي بـاور دارد
روش تسييري آيتاهلل مصباح« ،روش اجتهادي فقـاهتي» بـود؛ يعنـي هماننـد سـاير فقهـا
معتقد بود :تسيير قرآن ،بايد بر اساس همه قوا د و قراهن قالهي معتبر انفام دود؛
 .2آيتاهلل مصباح معتقد بود بششي از انديشههاي زيربنايي و ا تقادي اسـالم ،دربـارهي
هيتي ،و به روش برهاني است و در نتيفـه ،مـاهيتي ففيـسي دارد اکثـر المـان اسـالمي،
همين بردادت را از مکتب اسالم دارند؛ اگرچه ممکن است نام آن را ففيسي نگذارند اينکـه:
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«خدا هيت ،چون امام ادق گسته!» ،رودي نييت که فماي اسالم در پي

گرفته بادـند

قريب بـه اتسـاق فمـاي اسـالمي معتقدنـد :باورهـاي دينـي در منـابع وحيـاني ،همـراه بـا
استداللهاي قفي بيان ددهاند؛ اگر چه الزم نييت براي همـه ،بـا اسـتداللهـاي پيچيـده
ففيسي بادد؛
 .3آيتاهلل مصباح گاه از برخي آموزههاي وحياني ،ي

تحفيل قالني به دسـت مـيآورد

که آن را به نوان مقتضاي قالنـي آمـوزههـاي وحيـاني مـيدانيـت؛ در واقـع ايشـان ،از
آموزههاي وحياني به سمت تحفيلهاي قفي ميرفت نـه از تحفيـلهـاي قفـي بـه سـمت
آموزههاي وحياني؛ البته اين کار نيز در چارچوب روش اجتهـادي فقـاهتي بـود کـه در کتـب
روش و قوا د تسيير بدان تصريح دده است اين خصو يت ،تسيـير او را از ديـن ،تسيـيري
قابل اراهه به مفامع فمي ،و قابل رضه در کنار مکاتب ديگر ،در سـطح جهـاني مـيکـرد؛
هشچنين به مکتب اسالم ،قابفيت دفاع ميداد؛ يعني متدينان ميتوانيتند در مقابل کيانيکه
منبع بودن دين را قبول ندارند ،از اين آموزهها بهاور قفيتحفيفي دفاع کنند و به کياني کـه
حتي ددمن دين و اهلبيتاند ،درستي آموزههاي ديني را بقبوالنند ايـن خصو ـيت همـان
خصو يتي است که مورد قبول قريب به اتساق متکفمان اسالم است و در روايات نيز دـواهد
متعددي بر ارزدمندبودن اين خصو يت ميتوان يافت؛
 .4مرحوم آيتاهلل مصباح در کنار تسييرِ هـر کـدام از آمـوزههـاي دينـي ،نظريـه برخـي
انديشمندان را نيز بيان ،و قالً نقد ميکرد ،تا برتري نظريه قرآن بر سـاير نظريـات را نشـان
دهد در سرتاسر دورههاي معارف قرآن ايشـان ،بـه مناسـبتت تسيـير آيـات قـرآن ،نظريـات
معارض نقل و نقد ،و گاه نظريههاي بديفي حتي با مـالکهـايي کـه اـرف مقابـل نيـز بـه
رجحان آن متعقد است ،بيان دده است ايـن دـيوهاي اسـت کـهآيـتاهلل مصـباح در کتـب
تسييرياش در پي

گرفته بود؛ اما ربطي به فرايند تسييرياش ندادت؛ بفکه پـس از فراينـد

تسييرياش که به ديوهي فقاهتي انفام ميدـد ،محصـول آنرا بـه دـيوههـاي مقبـول در
مفامع فمي ،راستيآزماهي ميکرد و برتري آنرا با همان روشهاي مقبول کاردناسان فـن،
اثبات مينمود؛
 .5آيتاهلل مصباح ،معتقد به مباني دراهي بود؛ اما گـزارههـاي وحيـاني را بـر پايـه ايـن
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آموزههاي ففيسي تسيير نميکرد اينکه کيي تصور کند چون آقاي مصـباح ،ـدراهي بـود
پس خدادناسي در قرآن

(معارف قرآن؛ خدادناسي) را هش با همان مباني نودته ،احتمـاال از

بيااال ي نيبت به کتب تسييري ايشان است هشچنين ايشان هرگز آموزههاي ففيسياش
را به منابع وحياني نيبت نميداد؛ نيز آموزههاي دراهي را در فضاي مومي جامعـه مطـرح
نميکرد آيتاهلل مصباح ،هنگامي که مـيخواسـت باورهـاي دينـي را بيـان کنـد ،همـان را
ميگست که نزد مشهور المان ديني ،باوري ديني به دمار ميآمـد؛ از ايـنرو بـا ايـنکـه در
کتاب «آموزش ففيسه» ،مباني دراهي را به تسصيل بيان نموده و در برخـي مـوارد نيـز نقـد
کرده ،اما در کتاب «آموزش قايد» ،اثبات آموزههاي ديني را بـر آن مبـاني متوقـ نکـرده
است؛ بفکه بر پايه مطالبي که فهش آنها توقسي بر مباني دراهي ندارد ،به اثبات آمـوزههـاي
ديني پرداخته است
کوتاه سشن اينکه آيتاهلل مصباح ي

فيفيوف بـود؛ امـا روش تسيـيرياش ،اجتهـادي

فقاهتي ،و معتقد به دفاع قالني از ا تقادات ديني بود از تحفيلهـاي قالنـي وحـي بهـره
ميبرد و در کنار تسيير گزارههاي وحياني ،به بيان نظريههاي انديشـمندان ،و برتـري نظريـه
قرآن بر نظريه آنان نيز همت ميگمادت معتقد به مباني دراهي بود ،اما در تسيـير آيـات و
روايات ،از ظهور رفي تشطي نميکرد؛ هشچنانکه آن مباني را به نوان آموزههاي وحيـاني
دين اراهه نميکرد؛ اينخصو يات

نزد همه کياني که با کتـب تسيـيري ايشـان آدـنايند،

مشهور است (جهت تسصيل بحث ،ر ک :مقاله اول از مفمو ه حاضر با نوان «رودـنسکران
آزاد در جامعه آباد»)
 .2مرزباني دين و تقابل با انحرافها و بدعتها

يکي از دئوون و وظاي مهش المان ديني ،مرزباني دين و مقابفه با انحرافها و تسييرهـاي
نادرست از دين است دأن الش اسالمي ،رفا کاردناسي و استشراج معارف ديـن و بيـان و
تبيين آنها براي مردم نييت؛ بفکه رودنگري و مقابفه با بد تهاي ديني نيز از وظاي ا في
آنهاست« :إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي ،فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ ،فَمَنْ لَمم ََْْعَم ،ْ،فَعَلَيمهِ لَعَُملُ اللمهِ»
(کافي ،نشر دارالحديث ،ج ،9ص)995
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بر اين اساس ،آيتاهلل مصباح در کنار فعاليتهاي فمـي و اسـتشراج معـارف اسـالمي و
تبيين آنها به زبان روز ،بششي از فعاليتهاي  ،مبارزه با انحرافها و بد تهـاي دينـي بـود
ايشان با دو جريان مده انحرافي در ايران به تقابل برخاست که يکي تسيير سوسيالييـتي و
مارکيييتي از تعاليش اسالم اراهه ميکرد (در دهـة پنفـاه و اوايـل دهـة دصـت) و ديگـري
ديدگاههاي ليبرالييش را بر متون اسالمي تحميل مينمود (از دهة هستاد به بعد)
آيتاهلل مصـباح در خـاارات خـوي

ـ ضـمن آن کـه تصـريح مـيکنـد «نيـبت بـه

انحرافهاي فکري خيفي حياس بود» و برخي اقدامات رودنگرانه وي در جهـت مقابفـه بـا
انحرافها« ،سفيقة خاص» تفقي ميددـ درباره ديدگاه و اقدامات

(در دهة پنفـاه) در قبـال

جريان التقااي مارکيييتيـ اسالمي که از مهشترين افراد آن دکتر دريعتي بود ،به تسصـيل
سشن گسته است بدليل اهميت ،بش هايي از آن ذکر ميدود:
[در آن زمان] نيبت به مياهل مذهبي ي

گراي هاي التقااي پديد آمد بنده نيـبت بـه

انحرافهاي قيدتي خيفي حياس بودم در بين دشصيتهاي کشور ،تنها دهيد مطهـري
نيبت به اين ميأله حياسيت دادت بقيه حياسيت چنداني ندادتند يا مـيگستنـد بعـد از
پيروزي انقالب اين کارها درست خواهد دد حاال وقت

نييت و يا اين که ا ـال احيـاس

خطري از اين ناحيه نميکردند متأسسانه گراي هايي بين افراد برجيتة آن موقـع هـش پيـدا
دده بود که بييار نگرانکننده بود کياني که گاهي تعبيراتي ميکردنـد کـه دوسـت نـدارم
حتي آنها در تاريخ ضبط دود کياني بودند از افراد انقالبي و القهمند به اسالم و روحانيت
و امام که ريحا ميگستند ما بايد اقتصاد سوسيالييتي را در ايران پياده کنيش؛ تنها راه ا الح
کشور اين است که اقتصاد ايران سوسيالييتي بشود؛ يا کيان ديگـري بودنـد کـه ـريحاً
ميگستند مارکيييتها ي

بششي از اسالم را گرفتهاند و ما [ميفمانان] هـش يـ

بشـ

ديگرش را ،حقيقت اسالم دو چيز است ،يکي ا تقاد به خدا و معنويات و يکـي هـش ـدالت
اجتما ي که دالت اجتما ياش را مارکيييتها گرفتند و ا تقاد به خداي

را مـا؛ اگـر مـا

مارکيييت را توأم با ا تقاد به خدا کنيش ،ميدود اسالم ريحاً ميگستند و دشصيتهـاي
گمنامي هش نبودند همچنين گرايشاتي در ادشاص معروف حوزه وجود دادت ،چه رسد بـه
افبههاي مبتدي و جوان که دعارهاي پرزرق و برق مارکيييت در آن زمان اينها را تحـت
تأثير قرار ميداد مششصا آنچه به اين افکار جهت ميداد در آن زمان ،افکار دکتر دـريعتي
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بردادتي از اين جريانات دادتش و ي
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پي بينيهايي ميکـردم کـه ديگـران

تأييد نميکردند حاال نميدانش ،متأسسانه يا غيرمتأسسانه ،جريانات بعدي آن پي بينيها ما را
تأييد کرد به هر حال ،از آن زماني که اين انحرافات فکري در جوانها پديد آمـد ،مـن خيفـي
نگران ددم نيبت به آينده روحانيت و آينـده نهضـت و آن خـوف کـه مبـادا بـاز [هماننـد
مشرواه] اگر انقالب پيروز دود ،به دست افراد منحرف بيستد به ـورت ديگـري در ذهـنش
تقويت دد و تصميش گرفتش با همان نيروي محدود دشصي که خودم دارم در حدي که برايش
ممکن است اين مياهل را مطرح کنش ابعا از همان زمان هش مشالست دروع ميدد ،حتي
از دوستان ،گاهي ميآمدند نصيحت ميکردند که اين کار را نکن ،ايفاد اخـتالف مـيکنـد
آنهايي که مثال خيفي با استدالل بحث ميکردند و کياني که از راه ديگر ،آنها منطقشان اين
بود که اينها خطر دارد براي تو اينها آدمهاي جدي هيـتند حاضـر هيـتند تـو را بدکشـند و
حيح نييت که جان خودت را به خطر بيندازي؛ مثال «ال تفقـوا بأيـديکش الـي التهفکـه»
گاهي حتي بعضي از آنها ما را تشويق ميکردند به همکاري با جناحهاي چ و منطقشان
اين بود که نظري که ما در ايران داريش ،جدا از ساير مبارزات ضداستعماري بينالمففي نييت
و ما بايد با همة کياني که در الش فيه استعمار ميجنگند ،هماهنگ و همکار باديش و چون
مد اينها چپي و مفحد هيتند ،ما اآلن نبايد روي اين مياهل مذهبي تکيه کنيش به همين
دليل با [دکتر] دريعتي هش نبايد مشالست کرد چون اآلن در جبهة ضداستعمار اسـت اينهـا
بحثهايي بود که مطرح ميکردند و ما را نصيحت ميکردند [اما] هيچکدام از اينهـا بـراي
من حفت نميدد من ي

وظيسة دشصي براي خودم تششيص دادم که حتي به قيمت

جان خودم ،اين مياهل را مطرح کنش و هشدار بدهش که چنين خطرهـايي وجـود دارد حتـي
گاهگاهي خطرهايي هش پي
جاني کش و بي  ،پي

ميآمد توهين و اينها که الي ما دا اهلل بـود حتـي خطرهـاي

آمد ولي هيچترديدي در من پيدا نشد (خاارات آيتاهلل مصباح يـزدي

در ســال  ،9939جفيــه هســتش؛ گستمــان مصــباح ،ص944ــ 943و 118؛ ذوالشــهادتين امــام،
ص999ـ)998

چنين رويکردي در دهه هستاد بويژه نيمه دوم آن و نيز نيمه اول دهه هشـتاد نيـز تکـرار
دد؛ با اين تساوت که در اين دوره ،رويارويي فکري آيتاهلل مصباح با جريان التقااي ليبرال ـ
اسالمي بود ايشان در تقابل با اين جريان ـ که از افراد داخص آن ،آقايان سـروش ،مفتهـد
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دبيتري و خاتمي بودند ـ اقدام به رودنگري از اريق ايراد سشنرانيهاي متعـدد در دـهرها
و مفامع گوناگون کردند مهشترين اين رودنگريها ،سشنرانيهاي پي از خطبههـاي نمـاز
جمعه تهران بود که بش

قابل توجهي از آنها بعدها تحت ناوين «نظريه سياسـي اسـالم»

و «نظريه حقوقي اسالم» منتشر دد ايشان در بيان هدف خوي

از اين سفيفه سشنرانيها،

چنين گست:
سرازير ددن سيل انديشههاي الحادي و انحرافي فرهنگتغرب به حوز باورهـا و ا تقـادات
اسالمي و تالش همه جانبه و پرحفش و حيابدده دستپروردگان غرب و دگرانديشـان در
ايفاد تشکي

و ترديد در مباني ا تقادي و ديني ريشهدار در جوامع اسالمي و مواجه ساختن

فرهنگ ناب و ا يل اسالمي با چال هاي فرهنگي و سياسي ،اين ضرورت را ايفاد ميکند
که انديشهورزان و مرزبانان فداکار و آگاه فرهنگ غني اسالم ،با احياس ميئوليت ،مباحـث
حياتي و کاربردي از جمفه نظريه سياسي اسالم را ـ که فيالقا ده در قالب تشصصي و فني
و آکادمي

در حوزه و دانشگاه ارح ميدود ـ با بياني ساده و روان در اختيار جامعه اسالمي

قرار دهند اکنون ،جامعه ما براي اين که بتواند در برابر تهاجش فرهنگيِ ددمنان مقاومت کند
و ميراث گرانينگ فرهنگ ديرپاي اسالم را پاس دارد و به سالمت در اختيار نيل آينده قرار
دهد ،نيازمند دناخت اهداف اسالم و انقالب است براي رسيدن به اين هدف ،بايـد مباحـث
ميق و فمي را در سطحي روان و با زباني که براي اکثريت مردم قابل هضش و درک بادد،
ارح کرد (گستمان مصباح ،ص )911

سشنرانيها و مباحث ارح دده از سوي آيتاهلل مصباح ،به رغش آن که تأثيرات مثبت زيادي
در ميان مردم بر جاي گذادت ،اما مشالسين نيز بهترينراه مقابفه با ايشان را تشريـب دشصـيت و
اراهة چهرهاي «خشن و مهاجش» از وي در «افکار مومي و نشبگان» تششيص داده ،به مفيات
رسانهاي و رواني بر فيه ايشان اقدام کرده ،وي را «تئورييين خشونت» نام نهادند
آيتاهلل مصباح ،به ورت کفي درباره روش برخورد با لغزشهاي فکـري و انحـرافهـا و
بد تها در جامعه ـ که ضمنا موضوع خشونت را هش ارح کردهاند ـ چنين ميگويد:
بعضي از مياهل جنبه انتزا ي دارد و داراي مساهيش و الساظ کشدار و نامششص است؛ از جمفه
مسهوم آزادي ،دموکراسي ،پفورالييش ،سکوالرييش يا ساير مساهيش ففيسي از آنجـا کـه ايـن
قبيل مساهيش ،انتزا ي بوده و داراي مصداق يني مششص و مفموسي نييتند ،لذا در تعريـ
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و بهرهگيري از اين واژهها ،لغزشهايي به وجود ميآيد در اين موارد ،در حالت ابيعي ـ يعني
در درايطي که حياسيت خا ي وجود ندارد و کيي قصـد سـويي از ايـن مسـاهيش و السـاظ
ندادته بادد ـ بالطبع ميدود به آرامي و با ديوههاي رواندناسانه بـه گستگـو بنشـينيش؛ امـا
گاهي مواردي پي

ميآيد که کياني از اين واژههاي خوب و از اين دـرايط ابيعـي ،سـو

استساده ميکنند در اين مواقع ،همه کس متوجه نميدود که چه دست خاهنانهاي پشت اين
واژههاي زيبا وجود دارد [در اين موارد بايد افشاگري نمود] اگر کيي آت

يا سيالبي را از

دور ديد بايد در همان نيمه دب فرياد بزند؛ هر چند ميداند کـه مـردم خواهنـد گسـت چـرا
نيمهدب داد و فرياد ميکني؟ با اين که ميداند که به او ناسزا خواهند گست و ممکـن اسـت
حتي به او تهمت هش بزنند ،اما وظيسه دارد براي نفات جان مردم و جفوگيري از ويراندـدن
خانهها ،مردم را هودياز سازد بنابراين در درايط ادي که دست خاهنانهاي پشت پرده نبادد،
ما بايد سعي کنيش ادتباهات ديگران را ا الح کنيش و با آرام

پاسخ دهيش؛ اما اگر کيـي از

الساظ سو استساده کند ،بايد سو نيت و مغالطه او را برمال ساخت تا موجب گمراهـي نشـود؛
مثل اين که بشواهد خشونت را به اور مطفق ،پديدهاي زدت و غيرانياني جفـوه دهـد؛ بـه
اوري که ديگر کيي جرأت ا تراض و حرفزدن ندادته بادد و بعد هش بگويد از آنفـا کـه
دست بريدن خشونت است ،پس اين قانون اسالم محکوم است؛ به همـان دليفـي کـه هـر
خشونتي محکوم است (گستمان مصباح ،ص 919ـ)911
 .3فعاليتهاي سياسي با دغدغههاي فرهنگي

فعاليتهاي سياسي گيترده آيتاهلل مصباح (اي سالهاي 9941ـ )9945ضد رژيـش پهفـوي
در منابع متعدد ثبت دده است ايشان به جهت اقـدامات مبـارزاتي خـود ،در نيمـه اول سـال
 9945تحت تعقيب قرار گرفت و حدود  1ماه زندگي مشسيانه اختيار نمود در نيمـه اول سـال
 9943نيز در دو مرحفه توسط ساواک احضار و مورد بازجويي واقع دد
با اين حال ،آيتاهلل مصباح همانند دهيد مطهري ،دهيد بهشتي و دهيد باهنر ،بـه رغـش
همراهي و فعاليت در مبارزات سياسي ،اولويت برنامههاي خود را به فعاليتهـاي فرهنگـي و
گستماني ،تربيت نيروهاي فکري و کادرسازي ـکه بـه ـورت غيـرميـتقيش ،تـأثير ميقـي
ميتوانيت در مبارزات سياسي و نيز نظام اسالمي جايگزين برجاي گذارد ـ اختصاص دادند
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در واقع ،سياستگرايي و اتشاذ مواضع سياسـي از سـوي آيـتاهلل مصـباح ،بـا رويکـرد و
دغدغههاي فرهنگي و ديني ورت ميگرفت و سياست ،براي وي موضـو يت ندادـت بـر
همين اساس بود که ايشان در گستوگويي که در اوايل دهة پنفاه با برخـي روحانيـان مبـارز
دادتند ،و در مقابـل پيشـنهاد همراهـي و مشـارکت بـراي تشـکيل «جبهـه مشـترک ضـد
امپريالييش» ،پاسخ مـيدهـد :اگـر معنـاي تشـکيل «جبهـه ضـد امپريالييـش»همکـاري بـا
مارکيييتها و التقاايها بادد ،بنده حاضر نييتش؛ ولي اگر جبهه اسالمي بادد ،حاضرم؛ هر
چه در قالب اسالم بادد ،آمادگي دارم (گستمان مصباح ،ص914ـ)915
همچنين بر مبناي اين رويکرد ،آيتاهلل مصباح ،بعد از پيروزي انقالب اسـالمي ،هـدهدار
ميئوليتهاي سياسي و اجرايي نشد؛ چرا که از ي

سو مياهل فرهنگي نـزد ايشـان اهميـت

بيشتري دادت ،و از سوي ديگر ميئوليتهاي سياسـي و دولتـي (بـرخالف امـور فرهنگـي و
حوزوي) ،متوليان خوبي پيدا کرده بودند بر اين اساس ،آيـتاهلل مصـباح ،تصـميش گرفـت در
حوزه فميه قش به فعاليتهاي فرهنگي و آموزدي ادامه دهد و بتوانـد در بشـ

فکـري بـه

انقالب خدمت نمايد
افزاي

چششگير فعاليتها و سشنرانيهاي سياسـي ايشـان در دور پـس از دوم خـرداد

سال  9931نيز بر اساس دغدغههاي فرهنگي ورت گرفت؛ زيرا پـس از ايـن تـاريخ ،و بـا
حاکميت جريان موسوم به ا الحات ،فضايي دکل گرفت که جريان و گروههاي سـکوالر و
التقااي ،با حمايت هاي برخي از ارکان دولت همچـون وزارت فرهنـگ و اردـاد اسـالمي از
اريق کتابها ،فيفشها و مطبو ات متعدد به تضعي دين و ارزشهاي انقالب اسـالمي روي
آوردند اين ميأله واکن
ميان ،نق

مراجع ،فما و دشصيتهاي حوزوي را به دنبـال دادـت در ايـن

آيتاهلل مصباح ،ويژه بود ايشان تالش ميکرد تا با سشنان و استداللهاي خـود

به ويژه در سشنرانيهاي پي

از خطبههاي نماز جمعه تهران که هر دو هسته ي بار برگـزار

ميدد ،به مباني فکري آنها با زباني همهفهش ،پاسخ گويد چنانکه ذکر دد ،سـشنرانيهـاي
ايشان ،بعضا تبديل به مباحثي چال برانگيز ميان حاميان و مشالسان ايشان ميدـد و در ايـن
زمينه ،در دور مورد بحث ،اتهامات زيادي به ايشان وارد گرديد
نق

آيتاهلل مصباح در دکلگيري دولتهـاي نهـش و دهـش (بـا روي کـار آمـدن آقـاي
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احمدينژاد) ،از مهشترين نق آفرينيهاي سياسي ايشـان بـود در ايـن جريـان نيـز ،رويکـرد
فرهنگي آيتاهلل مصباح ،امل ا في بود :فت و انگيز ا في حمايت آيتاهلل مصباح و جمعي
از داگردان و مفمو ه تحت ميئوليت ايشان از دکتر محمود احمدينـژاد در جريـان تبفيغـات
نهمين دوره انتشابات رياستجمهوري در سال  ،9984از ي سو محوريت ارزشهاي اسـالمي
و انقالبي در تبفيغات فرد مذکور (بويژه در قالب لزوم تحقق «دولت اسالمي») ،و از سوي ديگر
سابقه مديريتي وي بر اساس ر ايت اين ارزشها بود با توجه به اهتمـام آيـتاهلل مصـباح بـه
مياهل فرهنگي و ديني ،و اين که مهشترين معيار در انتشاب رياسـت جمهـوري و تشـشيص
ا فح را توجه بيشتر ي

کانديدا بر امور ديني ميدانيتند ،ابيعـي اسـت کـه ايشـان از ميـان

کانديداها ،به کانديدايي که بر حاکميت ارزدهاي اسالمي تأکيـد بيشـتري دادـته و در تفربـه
مديريتي خود نيز مال آن را نشان داده بادد ،متمايل دده و از او حمايت کند
حمايت آيتاهلل مصباح از دولت نهش و دهش ،و مشارکت برخي داگردان وي در دولت ،تا سال
 9911ادامه يافت با بروز و ظهور جدي برخي انحرافهاي فکري ،آيتاهلل مصباح به ارح برخي
ايرادات و ادکاالت بويژه در دو سال پاياني دولت دهش پرداخت و روابط

به تيرگي گراهيد

ا زجمفه اقدامات مهش آيتاهلل مصباح ،پس از تيرگي روابط بـارهيس دولـت نهـش و دهـش،
نق

محوري در تأسيس ي

تشکّل سياسي ـ فرهنگي («جبهه پايداري انقالب اسـالمي»)

بود اين تشکّل که با اهتمام ايشان و با همان دغدغههاي فرهنگي دکل گرفت ،توانيـت از
سال  9911به بعد ،با نظارت اليه وي ،در سپهر سياسي کشور ،نق

و تـأثير جـدي دادـته

بادد و در کنار فعاليتهاي سياسي در زمان انتشابات ،به انتقـاد از برخـي رويکـردهـاي غيـر
ديني دولتهاي يازدهش و دوازدهش (به رياست دکتر حين روحاني) بپردازد
آيتاهلل مصباح تا آخرين روزهاي زندگي خوي  ،با ا ـل قـرار دادن رويکـرد فرهنگـي و
ديني ،به حسظ نظام جمهوري اسالمي ايران ،اهتمامي ويژه ،و به دو رهبر آن (امـام خمينـي و
آيتاهلل خامنهاي) ،ارادتي خاص دادت؛ چرا که از ي سو اين نظام را احيا کننده دين در صـر
مدرن ،و زمينهساز امت و تمدن بزرگ اسالمي ميدانيت و از سوي ديگر از منظر وي دو رهبر
جمهوري اسالمي (که نظام را تأسيس نموده و پي

بردهاند) ،داراي ويژگيها و فضايفي بوده و

هيتند که در غير معصومين ،به ندرت ميتوان چنين فضايل وخصو ياتي را يافت
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درباره اين مجموعه

چنانکه اداره دد ،فعاليـتهـاي فرهنگـي و سياسـي آيـتاهلل مصـباح بـويژه تقابـل وي بـا
انحرافهاي فکري و بد تهاي ديني ،موجب دد وي آماج انتقـادات و اتهامـات زيـادي قـرار
گيرد دايد اوج اين اتهامات را بتوان سالهاي 9933ـ( 9984در زمان دولتهاي هستش و هشتش
با ميئوليت آقاي خاتمي که به دور حاکميت دوم خرداد و ا الحات مشهور دد) دانيـت در
همان زمان ،جهت تبيين دشصيت و انديشه آيتاهلل مصباح و پاسـخ بـه انتقـادات و اتهامـاتت
مطرح دده ،اقدامات متعددي ورت گرفت (که البته با توجه به کثرت هفمهها ،ناکافي بـود)
در همين راستا ،آثار و کتابهايي منتشر دد از جهاتي ميتوان جامعترين اين آثار را به ـورت
نيبي ،کتاب «مصباح دوستان» دانيت که در سال  9989انتشار يافت و چند سال بعد ()9983
با تسصيل زياد و تحقيق گيترده ،تحت نوان «گستمان مصباح» منتشر دد
با ارتحال آيتاهلل مصباح در  91دي  ،9911در کنار انتشار موجي از پيامها و ياددادتهـاي
تيفيت ،و تمفيد وافر از دشصيت ،انديشهها و فعاليتهاي وي ،نودتارها و گستارهايي نيـز بـا
رويکرد انتقاديْ منتشر ،و سؤاالت ،انتقادات و اتهاماتي دربار ايشان مطرح دد
اثرِ پي رو ،مفمو هاي از پن ياددادت ،مقاله و گستار از سوي افرادت نيبتا دـاخصِ منتقـد
و مشال ت آيتاهلل مصباح است که در نشيتين روزهاي بعد از وفات ايشان انتشار يافـت ايـن
پن نودتار و گستار به همراه پاسخهاي فمي اراهه دده بدانها ،در مفمو ه حاضـر گـردآوري
ونشر مييابد بهرغش آن که بششي از انتقادات و اتهامات ،تکراري بوده و در زمان حيـات آن
مرحوم بدانها پاسخ داده دده بود ،برخي نيز جديد است ،و ابعاً پاسخها نيز دربردارند نکات
و تحفيلهايي نو ميبادد
سخن پاياني

مقدمه را با بهرهگيري از باراتت پاياني يکي از مقاالتت مفمو ه حاضر ،خاتمه ميدهيش:
در بررسي انديشه و مفکرد ي

انديشمند بويژه در ر ه سياسي ،توجه به چند نکتـه ،و

ر ايت و تقيّد به آنها در مقام مل ،الزم است:
 9ا التت مطالب نودتاري ،گستاري و مفي منتيب به انديشمند احراز دود و تحفيلهـا و
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قضاوتها بر مبناي مطالب مشکوک و دايعات ورت نگيرد؛
 1انديشه سياسي و مل سياسي ي
ضمن تسکي

آن دو ،الزم است هر ي

متسکر به رغش ارتبااي که دارند ،اما دو ساحتند و
به ورت ميتقل مورد بررسي واقع دود؛

 9فضا و درايط حاکش بر نودتار ،گستار و مل فرد رودـن دـود؛ ايـن ميـأله بـويژه در
ساحت مل سياسي اهميت زيادي دارد؛
 4تالش براي جامعنگري و بررسي مطالب و ديدگاههـاي انديشـمند در يـ

موضـوع

خاص انفام گيرد ،و از اراهة تحفيل و قضاوت بر اساس تتبع ناقص پرهيز دود؛
 5تالش دود حتياالمکان از تأثير احياسات (مثبت و منسي) در تحفيل و داوري دربـاره
انديشه و مل متسکر ،پرهيز گردد
ضمن باور و تأکيد بر اين نکته که آيتاهلل مصباح ،مصون از خطا نبود و انديشههـا و نيـز
مفکرد و تششيص وي از جمفه در مياهل سياسي ميتواند قابل نقد بادد ،به نظر مـيرسـد
در بششي از رويکردهاي انتقادي به آيتاهلل مصباح ،دستکش برخي نکات فوق ـکـه ا ـولي
قاليي هيتند ـ آگاهانه يا از سَر جهل و غسفت ،ر ايت نميدود؛ به نوان نمونه ،کشنييتند
کياني که با نقد برخي مواضع سياسي و تعابير آيتاهلل مصباح و تششيصهاي ايشان دربـاره
بعضي افراد و مياهل (که ممکن اسـت در مـواردي ايـن نقـدها ـحيح بادـد) ،بـه ـورت
احياسي انديشه سياسي وي را زير سؤال مـيبرنـد؛ بـدون آن کـه آگـاهي ـحيحي از آن
انديشهها دادته بادند
بررسي انتقادي آثار و انديشهها و نيـز فعاليـتهـاي فرهنگـي و مـل سياسـي آيـتاهلل
مصباح ،اگر به ورت حيح ،فمي و بدور از احياسات و قدهگشايي ورت گيرد ،نـهتنهـا
فاقد ايراد است ،بفکه براي انديشهپردازي اسالمي و نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران پرثمـر
خواهد بود
گروه تاريخ انديشه معاصر
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
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روشنفکران آزاد در جامعه آباد
پاسخ به يادداشت آقاي رسول جعفريان درباره آيتاهلل مصباح
احمد فربهي
استاد فلسفه و معارف قرآن حوزه علميه قم

مقدمه
جناب آقاي رسول جعسريان ،پس از رحفت آيتاهلل مصـباح يـزدي در  91ديمـاه ،ياددادـتي
درباره ايشان در توهيتر انتشار داد در اين ياددادت با توجه به نوع حضوري که آن مرحـوم در
حنه ي جامعه دادت ،سؤالي مطرح دد؛ ضمن سؤال مذکور ،گزاردي از دشصيت آيـتاهلل
مصباح نيز بهاور مشتصر اراهه گرديد که ميتواند ذهنيت ناقص و احيانـا تحريـ دـدهاي از
آن مرحوم به جاي گذارد؛ از اينرو ،هش پاسخ به آن سؤال الزم بهنظر ميرسد و هش تکميـل
و يا تصحيح آن گزارش؛ بويژه آن که برخي نگاهها و ديدگاههاي مشـابه نيـز از سـوي افـراد
ديگر درباره آيتاهلل مصباح وجود دارد
آقاي جعسريان چنين نودته است:
آيت اهلل مصباح ـ که حق استادي بر بنده داشت ـ بهرحمت خـدا رفـت .از
چهل و چند سالگي دغدغهاش شريعتي و بعدها سروش بود؛ شگفت آنکه
خودش فيلسوف بود ،يعني به تفسيري از دين باور داشـت کـه بسـياري از
علماي اسالمي ،آنرا انحراف از نوع بدخيم آن ميدانستند و دغدغهي آن را
داشتند .چه راهحلي دارد؟
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در مقام بررسي سشن آقاي جعسريان ،در سه قيمت به بحث ميپردازيش:
 9دغدغه آيتاهلل مصباح چه بود؟ آيا دغدغه ايشان در نيمي از مردان («چهل و چنـد
سالگي» تا پايان مر هشتاد و د سالگي) ،رفا پردازش انتقادي به مباحث دکتر دـريعتي
و دکتر سروش بود؟
 1وجهة فمي غالب آيتاهلل مصباح آيا ففيسه بود؟ و با فرض پذيرش ايـن مطفـب ،آيـا
ايشان و هر فيفيوفي که در مقام ديندناسي برميآيد ،لزوما «به تسييري از دين» باور دارد،
«که بيياري از فماي اسالمي آن را انحراف از نوع بدخيش» ميدانند؟
 9براي حل انحرافخواني انديشمندان در بيتر جامعه ،چه راهحفي ميتوان يافت؟
 .1تقليلگرائي در دغدغهي آقاي مصباح
آقاي جعسريان دغدغهي آقاي مصباح را در بي از نيمي از زندگي فمي و دينـياش ،دکتـر
دريعتي و سروش بيان کرده است در اين زمينه ،نکاتي قابل ذکر است:
الف) آيتاهلل مصباح در دو جايگاه کالن ،نق آفريني و دغدغه دادت :يکـي در جايگـاه
المي که به دنبال «تبيين دين و توانمندسازي فوم ديني ،بـراي پاسـخگـويي بـه نيازهـاي
صر حاضر» بود؛ و ديگري در جايگاه ي «مرزبان دين و مقابفه با بد تها و انحرافهـا»
مهشترين نق و دغدغه آيتاهلل مصباح ،تربيت نيرو و توليد محتوا در راستاي تبيـين اسـالم
براي انيان معا ر بود؛ در کنار آن ،البته به مبارزه با بد ت و انحراف اقدام ميکرد که تقابـل
با انديشههاي دکتر دريعتي و دکتر سروش در همين راستا بود
ب) مبارزه آيتاهلل مصباح بـا بـد تهـا و دغدغـهي وي نيـبت بـه افـراد و مکاتـب و
جريانهاي انحرافي هش متعدد و از منظرهاي گوناگون بود :براي آقاي مصباح ،دغدغه درباره
دکتر دريعتي ،بهجهت «تحري ت دين» ،دغدغه درباره دکتر سروش بهجهت «انکار ميـفّمات
ديني» ،دغدغه درباره برخي از ميؤوالن سياسي از قبيل آقاي خاتمي« ،بهحاديهبردن دين»
بود ايشان در مقابل انحرافات فکري فرهنگي برخي از ميؤوالن نظام که روزگاري در کنـار
آنها بود مانند آقاي هادمي رفينفاني ،و يا براي روي کار آمدن آنها تالش کرده بود ماننـد
آقاي احمدينژاد نيز رودنگري کرد؛ هشچنانکه اين اواخر اگر چه نمود سياسي او کمتر دده
بود ،اما دغدغهدان گستار و رفتار دوگانهي آقاي روحاني بود بر اين اساس ،دغدغـه آيـتاهلل
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مصباح در مقابل هر کدام از افراد و جريانهايي که فيهدان موضع گرفت ـ اگرچـه همگـي
در راستاي دفاع از دين ،و مبارزه با دينزداهي بودـ اما هر کدام متناسب با خود بـود نکتـهاي
که آقاي مصباح را متمايز ميساخت ،ا النخطر آدکار با داي رسـا ،در مقابـل انحرافـاتي
بود که در فضاي مومي جامعه اتساق ميافتاد
ج) دغدغهي ا في آقاي مصباح دين بود داهد بر اين مطفب آن که :ايشان خـود يـ
فيفيوف بود ،اما با مشالسان ففيسه درگيري ندادت؛ چون آنها را مشال دين نمـيدانيـت؛
بفکه برخي از آنها را جز ارکان جامعهي ديني ،و حسظ آنهـا را در ـحنههـاي اجتمـا ي
الزم ميدانيت برخي از مراجع ديني ،تعبيردان دربارهي فالسسهي اسالمي ،سنگين و ناگوار
بود ،در ينحال آقاي مصباح در برخي از سشنان

که به اور مومي هش پش

ميدـد ،از

آنها به جاللت ياد ميکرد از سوي ديگر ،آقاي مصباح مشکفي با نقد انديشهها و مواضـع
ندادت؛ هنگامي که به ايشان رض کردم :دهاي دـما را نقـد مـيکننـد! در پاسـخ گسـت:
«هشچنانکه ما حق داريش ديگران را نقد کنيش ،ديگران نيز حـق دارنـد مـا را نقـد کننـد!» از
اينرو گاه به ديدار برخي از ناقدان خود که نقدهاي گزندهاي به اور ريح به ايشان دادتند،
ميرفت و آنها را بزرگ ميدمرد؛ اما هرگز قفمي يا قدمي براي کياني که فيه دين سشن
ميگستند برنميدادت و پاي نامههاي خالي از ديانت را امضـا نمـيکـرد ،و بـا جريـانهـاي
سياسي داراي گرايشات سکوالري ،همکاري نميکرد
د) دکتر دريعتي و دکتر سروش ،تنها ،دغدغهي آقاي مصباح نبودند ،بفکه دغدغهي سـاير
المان ديني هش بودند جمالتي که از دـهيد مطهـري ،المـهي اباابـاهي و مرحـوم امـام
دربارهي دريعتي نقل دده ،مشهور است؛ هشچنين برخي مراجع ديني ديگـر کـه فيـه آقـاي
دريعتي پيام داده و يا موضع گرفتهاند نيز در تاريخ ثبت است از سوي ديگر ،دغدغهي المان
ديني نيز ،فقط اين دو نسر نبودند ،بفکه تمام جريان رودنسکريِ چارچوبدکن بود؛ جرياني کـه
چارچوبهاي رَوِدي را ميدکيتند و برخي از ميفمات ديني را نيز انکار ميکردند جالب ايـن
است که مشالست المان ديني با رودنسکرانِ چارچوبدکن ،اختصاص بـه فقيهانشـان نـدارد؛
بفکه هشچنانکه برخي المان فقيه ،با اين اي از رودنسکران ،مشال اند ،و دغدغهي آنها را
دارند ،المان فيفيوف ،متکفش و مسير نيز دغدغهي آنها را دارند
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بر اساس نکات ذکر دده ،ميتوان گست آقاي جعسريان در اينپيام ،از چنـد جهـت دسـت
به تقفيلگراهي زده است:
 9تقفيل نق
که نق

ديني و فمي آيتاهلل مصباح به مقابفه با بد تها و انحرافهـا (در حـالي

و دغدغه مهش و ا في آيتاهلل مصباح ،تبيين قالني تعاليش اسالمي ودـيعي بـراي

انيان معا ر در جامعهي ديني و در سطح جهاني بود؛ و البته در کنار اين موضوع ،مقابفـه بـا
بد تها و انحرافهاي ديني نيز دغدغه مهش وي به دمار ميرفت)
 1تقفيل تقابل آيتاهلل مصباح با بد تها و انحرافها به مواجهه با دکتر دريعتي و دکتـر
سروش (در حالي که آيتاهلل مصباح در تقابل با بد تها و انحرافهـا ،بـا افـراد و مکاتـب و
جريانهاي متعددي مواجه ددند که دکتر دـريعتي و دکتـر سـروش ،ـرفا دو مـورد از آن
موارد بودند) از مهشترين دواهد بر اينکه دکتر دريعتي و دکتر سروش ،بشـ

کـوچکي از

دغدغههاي آيتاهلل مصباح را تشکيل ميدادند ،آن است که :مباحث مربوه به انديشـههـاي
دريعتي و سروش در مفمو ه کتابهايي که از سشنرانيها و تدريسهاي ايشان چاپ دده،
کش است؛ بهگونهاي که دکتر سروش در زمان حيات آيتاهلل مصباح ،دليـل ـدم منـاظرهاش
با آقاي مصباح را ندادتن آثاري از ايشان در ارتباه با نظريهي خودش بيـان کـرده بـود آثـار
فراوان و منتشر دده از آيتاهلل مصباح (بي

از ـد کتـاب) در دسـترس اسـت ،هـر کـس

ميتواند به تحقيق بپردازد و اد اي نگارند سطور را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد
 9تقفيل تقابل با دکتر دريعتي و دکتر سروش به آيتاهلل مصـباح (در حـالي کـه مواجهـه
انتقادي با انديشههاي دکتر دريعتي و دکتر سروش ،فقط دغدغهي آقاي مصـباح نبـود؛ بفکـه
دغدغهي برخي ديگر از فماي اسالم هش بود؛ البته ايـن المـان نيـز ،دغدغـهدـان ،ـرفا،
دريعتي و سروش نبوده و نييت؛ بفکه جريان رودنسکري چارچوبدـکنياسـت کـه در کنـار
دکيتن چارچوبهاي ديني ،معموال فضاي رواني منسي فيه دينداري هش به راه مياندازند)
 .2تفسيري عُقالئي در چارچوب روش فقاهتي
آقاي رسول جعسريان دربارهي آيتاهلل مصباح ميگويـد« :خـودش فيفيـوف بـود؛ يعنـي بـه
تسييري از دين باور دادت که بيـياري از فمـاي اسـالم آن را انحـراف از نـوع بـدخيش آن
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ميدانيتند و دغدغهي آنرا دادـتند» در واقـع ايشـان در ايـن بـارت مـيخواهـد بگويـد:
هشچنانکه دکتر دريعتي و سروش از نظر ايشان منحرف بودند ،ايشان هش از نظر بيياري از
فماي اسالم ،منحرف بود زيرا به تسيـيري ففيـسي از ديـن بـاور دادـت اينـ

دربـارهي

دشصيت ديني ـ ففيسي آقاي مصباح نکاتي رض مـيکـنش تـا تسـاوت آقـاي مصـباح بـا
رودنسکراني از قبيل آقاي دريعتي و سروش مششصتر دود:
الف) آقاي مصباح ،ي

فيفيوف و متکفش بود؛ اما روش تسييرياش «گـراي

ففيـسي»

نبود؛ اگر منظور آقاي جعسريان اين است که :چون آقـاي مصـباح ،فيفيـوف بـود ،پـس روش
تسييري او هش ففيسي بود ،سشن حيحي نييت؛ زيرا اين تصور ،نه کفيت دارد و نه دربارهي
آقاي مصباح ادق است در صر حاضر دشصيت بزرگي همچـون المـهي اباابـاهي ،در
ين فيفيوف بودن ،گراي

تسييرياش« ،قرآن به قرآن» و قاهل به «استقالل متن قـرآن از

معفومات نظري مسير» بود اين گراي

را ،هش در نظريهي تسيـيرياش(اباابـاهي ،الميـزان،

ج ،9مقدمه ،ص )1و هش در بييت جفد تسييرش ،نشان داد آنقدر ايشان به پرهيز از دخالـت
نظريات ففيسي مفتزم بود که برخي پژوه گران ،سرتاسر تسيير الميزان بهسشتي مواردي پيدا
کردهاند که ايشان در مقام تسيير کردن ،به يکي از معفومات نظري اداره کرده بادد جالب اين
است که آن مواردي که يافتهاند ،آن باور نظري ،جز ميفمات ديني بوده ،و جهت دخالـت آن
ميتواند ميفشبودن آن بادد نه نظريبودن آن البته مرحوم المهي ابااباهي در مقام تسيير،
معصوم نبود؛ اما روش تسييرياش ففيسي هش نبود ،با اينکه فيفيوفي توانمند بـود بنـابراين،
ميان «فيفيوفبودن» و «تسيير ففيسي» مالزمهاي نييت فيفيوف بودن ،يـ
تسيير ففيسي ،ي

تشصـص ،و

روش تسييري است؛ البته اگر کيي بشواهد تسيـير ففيـسي دادـته ،و در

مياهل ففيسيِ وحي سشن بگويد ،بايد فيفيوف بادد؛ زيرا فيفيوفبودن دره الزم اسـت ،امـا
رابطهي تياوي مسهومي بين ايندو ،يا فيت تامهي ففيسي با «روش تسيير ففيـسي» نـدارد
اين سشنان هرگز به معناي باال بودن روش تسيير ففيسي نييـت ايـنکـه تسيـير ففيـسي
درست يا نه ،ميألهاي است که بايد در بررسي مکاتب و روشهاي تسيـيري بـه آن پرداخـت
(باباهي ،فياکبر ،روشها و مکاتب تسييري)؛ اما چه خوب بادد چه بد ،چنين نييـت کـه هـر
کس فيفيوف است ،به روش تسيير ففيسي باور دارد
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روش تسييري آقاي مصباح« ،روش اجتهادي فقاهتي» بود؛ يعني همانند ساير فقها معتقـد
بود :تسيير قرآن ،بايد بر اساس همهي قوا د و قراهن قالهيِ معتبر ،بادد (مصباح ،قرآندناسي،
ج،1ص )958تمام بش هاي تسييري ايشان نيز بر اساس همين روش است روش ايشـان در
تسيير ،هيچ مناسبتي با روش تسيير ففيسي ندارد آقاي مصباح به ددت مفتزم به روش فقاهتي
بود؛ هش در تبيين نظريهي تسييرياش و هش در چندين جفد تسيير موضو ياش
ب) آقاي مصباح معتقد بود بششي از انديشههاي زيربنايي و ا تقـادي اسـالم ،دربـارهي
هيتي ،و به روش برهاني است و در نتيفه ،ماهيتي ففيسي دارد؛ از اينرو مکتب اسالم را در
بششي از انديشه هاي زيربنايي ،مکتبي ففيسي ميدانيت اگر منظور آقاي جعسريان از تسيير
ففيسي دين ،همين بادد ،بدون د

قريب به اتسـاق فمـاي اسـالم ،همـين بردادـت را از

مکتب اسالم دارند؛ اگرچه ممکن است نام آن را ففيسي نگذارند اينکه« :خدا هيـت ،چـون
امام ادق گسته!» ،رودي نييت که فماي اسالم در پي

گرفته بادـند قريـب بـه اتسـاق

فماي اسالمي معتقدند :باورهاي ديني در منابع وحياني ،همراه با استداللهاي قفـي بيـان
ددهاند؛ اگر چه الزم نييت براي همه ،با استداللهاي پيچيدهي ففيسي بادد آقاي مصـباح
هش معتقد نبود که باورهاي ديني براي همه ،بايد با استداللهـاي پيچيـدهي ففيـسي بادـد
آقاي مصباح معتقد بود باورهاي پايهاي دين ،مانند باور به خدا ،بايد استداللي قفي ،اما مق
آن ،بايد متناسب با افراد بادد؛ از اينرو اگر کيي بـراي يـافتن پاسـخ دـبهات  ،الزم اسـت
مباحث ميق ففيسي را بشواند ـ با فرض توق باور به دين بر آن مباحث ميق ففيـسي ـ
خواندن آن مباحث ،الزم است؛ مانند تحصيل همهي مقدمات واجب که قـالً واجـبانـد؛ و
اگر توق ندادته بادد ،تحصيل آن هش الزم نييت اين نوع نگاه به باورهاي ا تقادي ديـن،
نگاه قريب به اتساق المان ديني ماست؛ اگر چه در توق يا دم توقـ بـر مباحـث ميـق
ففيسي ،اختالفنظر دارند آقاي مصباح ،مکتب اسالم را مکتبي ففيسي به معناي مشتمل بـر
مباحثي تعقفي دربارهي کفيات هيتي ميدانيت ،و اين مقدار ففيسيبودن ،از ميفمات دينـي
و مقبول بين قريب به اتساق المان ديني است؛ البته ميتوان نام آن را ففيسي ننهاد
ج) آقاي مصباح گاه از برخي آموزههاي وحياني ،ي

تحفيل قالني به دسـت مـيآورد

که آن را به نوان مقتضاي قالني آموزههاي وحياني ميدانيت؛ آقاي مصباح در ايـنگونـه
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موارد ،از آموزههاي وحياني به سمت تحفيلهاي قفي ميرفت نه از تحفيـلهـاي قفـي بـه
سمت آموزههاي وحياني ،و البته اين کار نيز در چارچوب روش اجتهادي فقاهتي بـود کـه در
کتب روش و قوا د تسيير بدان تصريح دده (باباهي ،قوا د تسيير قرآن ،فصل دشش؛ رجبـي،
روش تسيير قرآن ،فصل دوم ،قا دهي دشش)
د) آقاي مصباح به تحفيلهاي قفي که از متن آيات و روايات بردادـت مـيدـد ،توجـه
ميکرد اين خصو يت ،تسيير او را از دين ،تسييري قابل اراهـه بـه مفـامع فمـي ،و قابـل
رضه در کنار مکاتب ديگر ،در سطح جهاني ميکرد؛ هشچنين به مکتب اسالم ،قابفيت دفاع
ميداد؛ يعني متدينان ميتوانيتند در مقابل کيانيکه منبعيت ديـن را قبـول ندارنـد ،از ايـن
آموزهها بهاور قفيتحفيفي دفاع کنند و به کياني که حتـي ددـمن ديـن و اهـلبيـتانـد،
درستي آموزههاي ديني را بقبوالنند اين خصو يت همان خصو يتي است که مـورد قبـول
قريب به اتساق متکفمان اسالم است و در روايات نيز دواهد متعددي بـر ارزدـمندبودن ايـن
خصو يت ميتوان يافت (کافي ،ج ،9ص« :83أ فهمت يا هشام »)؛ البته ايـن خصو ـيت،
براي دينستيزان بييار ناگوار بود اما بعيد است در بين فماي اسالم بتـوان کيـي را يافـت
که اين خصو يت را انحراف بداند ،چه رسد به اينکه انحراف بـدخيش ببينـد آقـاي مصـباح
بهخاار همين خصو يت  ،به کشورهاي مشتف غيراسالمي و حتي غيرديني سسر کـرده و
گستارهاي فراواني را در دفاع از باورها و آموزههاي ديني رضه کـرده اسـت ايـن مطفـب را
ميتوان در بي

از  91سسر خارجي براي سشنراني در مفامع فمي ،بررسي نمود

هـ) مرحوم آيتاهلل مصباح در کنار تسييرِ هر کدام از آموزههاي دينـي ،نظريـهي برخـي
انديشمندان را نيز بيان ،و قالً نقد ميکرد ،تا برتري نظريهي قرآن بر ساير نظريات را نشان
دهد اگر منظور از تسيير ففيسي دين ،اين رويکرد بادد ،گمان نمـيکـنش ـالمي اسـالمي را
بتوان يافت که اينکار را انحراف بداند آقاي مصباح سرتاسـر معـارف قـرآن  ،بـه مناسـبتت
تسيير آيات قرآن ،نظريات معارض را نقل و نقد کرده و گاه نظريـههـاي بـديفي را حتـي بـا
مالکهايي که ارف مقابل نيز به رجحان آن ا تقاد دارد ،بيـان کـرده؛ بـه نـوان مثـال در
کتاب حقوق و سياست در قرآن ،تحت نوان ارحي نو ،دـيوهاي از مـردمسـاالري را بيـان
کرده که از ذيل تا در آن ،همگي مبتني بر انتشابات اسـت؛ امـا انتشابـاتي کـه بـر پايـهي
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تناسب تشصصِ رأيدهندگان با مورد و موضو ي اسـت کـه انتشابـات دربـارهي آن انفـام
گرفته ديوهاي که آقاي مصباح در آن ارح بيان کرده ،هش حکومت را مردمي ميکند و هـش
ارزش انتشاب هر فردي را متناسب با ارزش فمي او قرار ميدهد آيـتاهلل مصـباح ،سـپس
برتري اين ديوه ـ که از آموزههاي وحياني استنباه ميدودـ را بـر دـيوههـاي ديگـر اثبـات
نموده است فارغ از اينکه ارح آقاي مصباح ،در اجراي حکومت مردمـي ،درسـت بادـد يـا
غفط ،روش او در دفاع از نظريات ميتنبط از منابع وحياني ،اينگونه بود
اين ديوهاي است که آقاي مصباح در کتب تسييرياش در پي

گرفته بود؛ اما ربطي بـه

فرايند تسييرياش ندادت؛ بفکه پس از فرايند تسييرياش کـه بـه دـيوهي فقـاهتي انفـام
ميدد ،محصول آنرا به ديوههاي مقبول در مفامع فمي ،راستيآزماهي ميکـرد و برتـري
آنرا با همان روشهاي مقبول کاردناسان فن ،اثبات مينمود؛ کاري کـه مرحـوم المـهي
ابااباهي هش در تسيير الميزان انفام ميداد در واقع «فرايند تسييري» ،از «دفاع قالنـي از
محصول تسييري»اش جدا بود؛ ازاينرو کتب تسييرياش دو مرحفـهاي اسـت 9 :مرحفـهي
استنباه محتوا ،به روش فقاهتي؛  1مرحفهي دفاع از محتواها ،به روش استداللي اين دـيوه،
ديوهاي است که در حد امکان ،مطفوب فماي اسالم بود
و) آقاي مصباح معتقد به مباني دراهي بود؛ اما هيچي

از گزارههاي وحياني را بر پايـهي

اين آموزههاي ففيسي تسيير نميکرد اينکه کيي تصور کند چون آقاي مصباح ،دراهي بود
پس خدادناسي در قرآن

(معارف قرآن؛ خدادناسي) را هش با همان مباني ،نودته ،احتمـاال از

بيااال ي نيبت به کتب تسييري ايشان است هشچنين ايشان هرگز آموزههاي ففيسياش را
به منابع وحياني نيبت نميداد؛ نيز آموزههاي ـدراهي را در فضـاي مـومي جامعـه مطـرح
نميکرد؛ چه رسد به اينکه بشواهد همانند برخي رودنسکران ،تفقي مشهور المان ديني را به
تميشر بکشد آيتاهلل مصباح ،هنگامي که ميخواست باورهاي ديني را بيـان کنـد ،همـان را
ميگست که نزد مشهور المان ديني ،باوري ديني به دمار ميآمد؛ از اينرو با اينکه در کتاب
«آموزش ففيسه» ،مباني دراهي را به تسصيل بيان نموده و در برخي موارد نيز نقد کرده ،اما در
کتاب «آموزش قايد» ،اثبات آموزههاي ديني را بر آن مباني متوق نکرده؛ بفکـه بـر پايـهي
مطالبي که فهش آنها توقسي بر مباني دراهي نـدارد ،بـه اثبـات آمـوزههـاي دينـي پرداختـه
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کتابهاي «آموزش ففيسه»« ،آموزش قايد» و «معارف قـرآن» ايشـان در دسـترس همـه
است هر کيي ميتواند تساوت در محتوا و در ديوههاي بيان را مشاهده کند
کوتاه سشن اينکه آقاي مصباح ي

فيفيوف بود؛ اما روش تسييرياش ،اجتهادي فقـاهتي،

و معتقد به دفاع قالني از ا تقادات ديني بود از تحفيلهاي قالني وحي بهره ميبرد و در کنار
تسيير گزارههاي وحياني ،به بيان نظريههاي انديشمندان ،و برتري نظريـهي قـرآن بـر نظريـهي
آنان نيز همت ميگمادت معتقد به مباني دراهي بود ،اما در تسيـير آيـات و روايـات ،از ظهـور
رفي تشطي نميکرد؛ هشچنانکه آن مباني را به نوان آموزههاي وحياني دين اراهه نمـيکـرد؛
اينخصو يات

نزد همهي کياني که با کتب تسييري ايشان آدنايند ،مشهور است

نکته :نقدهاي برخي عالمان به آيتاهلل مصباح

آنچه گسته دد بدين معنا نييت که آيتاهلل مصباح در بـين المـان دينـي هـيچ مشـال يـا
منتقدي ندادت ،بفکه انتقادهايي به ايشان ميدد که ميتوان آنها را به سه دسته تقييش کرد:
 9بششي از انتقادها ،مربوه به باورهايي بود که آيـتاهلل مصـباح از ففيـسه و بـه ـورت
خاص ،ففيسه درايي بدست آورده بود اين باورهـا (بـه نـوان نمونـه ،ا تقـاد بـه «وحـدت
وجود») ،از منظر برخي فقيهان يا متکفمان ديعه ،ديدگاهها و ا تقادات بـاافي اسـت ابعـا در
اين زمينه ،بحثهاي زيادي ورت گرفته و ارفين از ديدگاههاي خود دفاع کـردهانـد امـا ـ
رفنظر از آن که بر اساس مباحث ذکر دده ،دادتن اين ا تقادات به معناي تحميل آنها بـر
تعاليش ديني و استناد آنها به اسالم نييت ـ المانِ منتقد ،بين دراهيها از قبيل آقاي مصباح،
المهي ابااباهي و امام خميني ،با رودنسکراني که آقاي مصباح و ساير المان ديني آنها را
منحرف ميدانيتند ،تساوتي جدي قاهفند که در ادامه دربارهي آن سشن خواهيش گست
 1بششي از انتقادهايي که به ايشان ميدد ،مربوه به زمينهسازي آيـتاهلل مصـباح جهـت
کشيدهددن گروهي از االب فوم ديني به فش ففيسه و نيز به مباحث فـوم انيـاني (جهـت
آدناهي االب فوم ديني با اين فوم) بازميگشت اين وضـعيت ،موجـب فا ـفهگيـري نيـبي
االب از فوم راه و سنتي حوزه (فقه و ا ول) ميدد که از نظر برخي المان ،ناپينديده بود
 9هشچنين زاويه گرفتن برخي المان از آيتاهلل مصباح ،گاه بهدليل مواضع سياسي ايشان
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در حمايت از برخي افراد و نقد برخي افراد ديگر بود ابعا ،قضاوت در اين مورد و مورد پيشين،
در جاي ديگري بايد ورت گيرد؛ اما رودن است که اختالفنظر در اينزمينـههـا ربطـي بـه
تسيير ففيسي ايشان از دين ندادت تا انحراف از نوع بدخيش آن تفقي دود
 .3راهحل؛ روشنفکران آزاد در جامعهي آباد
پس از بررسي گزارش آقاي جعسريان دربـاره آقـاي مصـباح و دغدغـههـا و روش تسيـيري
ايشان ،اين  ،به پاسخ سؤال آقاي جعسريان ميپـردازيش :راهحـل «منحـرفخـواني» در بـين
نشبگان فمي و انديشمندان ديني چييت؟
راهحفي که در غرب پيشنهاد دده ،پذيرش تکثـرگرايـي (پفورالييـش) اسـت؛ يعنـي هـيچ
فردي ،خود را احب حقيقت ،و نيز نفات را منحصر در ميير خـود ندانـد؛ در ايـن ـورت،
کيروي و سفمان رددي در کنار خميني ،ابااباهي و مطهري در کنـار دـريعتي ،و سـروش
هش در کنار مصباحيزدي خواهند نشيت ،و به راحتي ميتواننـد همـديگر را تحمـل کـرده و
همزييتي ميالمتآميزي دادته بادند در اين راهحل ،آموزههـايي همچـون ارتـداد و جهـاد
ا تقادي ،برچيده و يا کشرنگ ميدود؛ در وض ،هر کيي هر ايدهاي دارد ،در هـر سـطحي
از جامعه ميتواند اراهه کند
اما المان اسالمي اين راه را نپذيرفته ،در تضاد با تعاليش اسالمي ميدانند راهحل ديگري
که پيشنهاد و اراهه ميگردد ،اين است که :زمينهي گستگوي آزاد در فضاي تشصصي فـراهش
دود ،تا هر انيانِ مد ي حقيقتي ،بتواند نظريات را نزد مشااباني که قـدرت نقـد و تحفيـل
دارند اراهه کند؛ اما نيبت به فضاي مومي جامعـه ،بـر اسـاس «نگـاه مشـهور کاردناسـان
ديني» و يا «کاردناسترين آنها» ،در چـارچوب روش فقـاهتي و ميـفمات دينـي ،انتشـار
نظريات افراد مديريت دود
در اينراه حل ،آموزهاي بـه نـام «حرمـت نشـر کتـب ضـالل» مطـرح مـيدـود و بيـان
انديشههايي که بهنظر مشهور المان ديني ،گمراهي بهدمار ميآيند ،بـه فضـاهاي تشصصـي
اختصاص مييابد تا توسط کاردناسان ،بررسي دود؛ حتي انديشههاي حيحي کـه مـيتوانـد
زمينهي انحراف افراد جامعه را فراهش کند نيز در فضاهاي تشصصي انحصار مييابد؛ مانند برخي
از انديشههاي ففيسي و رفاني که ميتواند زمينهي سو بردادت را در افراد جامعه بهوجود آورد؛
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زيرا يکي از مالکهاي ممنو يت نشر کتب ضالل ،حسظ امنيت و حقوق انيانهايي است کـه
به مشاغل مشتف و يا به ردتههاي ديگري غير از مياهل ديني مشغولاند ،و آگاهي و آدـنايي
کافي با مباني و ديوههاي نقد و بررسي انديشههاي مشتف ندارند
اگر راهحفي که آقاي جعسريان پرس

آنرا مطرح کرده ،همين بادد ،اجماال سـشن قابـل

قبولي است و بايد همهي انديشمندان جامعه ،براي به وجود آمـدن چنـين دـرايطي سـعي و
تالش کنند تا هش حق احبان انديشه ادا دـود و هـش حـق مـردم جامعـه ،و هـش افـرادي
هشچون آيتاهلل مصباح ،نيازي به ا النخطر در فضاي مومي جامعه نبينند
اما اگر منظور ايشان اين اسـت کـه« :مـا بايـد پفورالييـش را در فضـاي جامعـهي دينـي
بپذيريش؛ بهگونهاي که هر دشصِ مد ي ،با هر تشصصي ،دربارهي هر موضوع ديني ،در هـر
سطحي از سطوح جامعه ،حق دادته بادد هر سشني را ،با هر پيامدي ،به هر کيسيتي ،بگويد؛
بهگونهاي که مثال ي

مهندس و يا ديميدان ،دربارهي تشصصيترين نظريات ديني سشن

بگويد و برخي از ميفمات ديني که از نظر قريب به اتساق المان ديني ،مرز دريعت به دمار
ميآيد را به استهزا بکشد و هيچکس هش حق ندادته بادـد حتـي فيـه او فريـاد بکشـد!»،
نميتواند راهحفي مناسبي بادد؛ هشچنانکه قالي الش ،اين راه را دربـارهي امـور غيردينـي
نپذيرفتهاند؛ اگر در دنياي غرب ،پفورالييش ديني پذيرفته دده ،بهخاار آن اسـت کـه ديـن را
ناظر به حقوق و امنيت انيانها نميدانند ،و براي آن ،نقشي سرنودتساز قاهل نييـتند و اال
پفورالييش را در امور ديني هش نميپذيرفتند مديريت انديشههاي ديني در فضاي جامعه ،بايـد
مانند مديريت همهي انديشههايي بادد که به حقوق و امنيت انيانها مربوه ميدود
آقاي مصباح موافق بيـان نظريـات در فضـاي فمـيتشصصـي بـود؛ آقـاي مصـباح در
مناظرهاي که با آقاي سروش دادت و وت آنهش موجود است راحتا ا الم کرد که؛ «مـا
افبه هيتيش و کار ما گستگو و بحث کردن است»؛ اما هنگامي که آقاي دريعتي ،با سـشنان
مومياش ،موجب تميشر امور ديني دد ،و نيز هنگامي که آقاي سروش ،در دانشگاههـايي
که تشصصدان امور ديني نبود ،برخي از مباني ميفّش ديني را انکار کرد! آقاي مصباح ،فرياد
کشيد و جامعهي ديني را نيبت به انحرافي که در حال وقـوع بـود ،آگـاه کـرد پـس از ايـن
فريادها ،انديشمندان ديني ،افکار آنرودنسکران را به نقد کشـيدند؛ بـهگونـهاي کـه وقتـي از
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آقاي مصباح پرسيدم :آيا در نقد نظريه ي دکتر سروش قصد نداريد چيزي بنوييـيد؟! گستنـد:
«نيازي نييت ،بحمداهلل نقدهاي زيادي نودتهدده است!»
تساوت آقاي مصباح ،با برخي رودنسکران در اين است که اوال ،بيياري از بـاورهـاي وي
همان باورهاي مشهور المان ديعي بود؛ برخي باورهاي وي (مانند وحـدت وجـود) نيـز نـزد
ايسي از المان اسالمي ( المان حکمتپژوه ،حتي برخي از فقهاي غيرفيفيـوف) بـه نـوان
باور موافق با دين تفقي ميدود؛ ثانيا ،در روش معرفت ديني ،به رودي باور دادت که همهي
فقها  ،آن را قبول دارند؛ ثالثا ،در فضاي مومي جامعه ،نظريات ففيـسي و رفـاني خـاص را
مطرح نميکرد ،چه رسد به اينکه بشواهد المان و مشالسان را ميشره کند؛ اما رودـنسکران
ديني ،اوال بش

قابل توجهي از ا تقادات و باورهاي آنها ،به باور مشـهور المـان اسـالمي

مشال با دين است؛ ثانيا روش ديندناسي آنها ،رودي غيرمقبول و متساوت با روش معمـول
المان است؛ ثالثا ،با اتکا به آن باورهاي ادتباه ،و روش نادرست ،اموري را انکار يـا ميـشره
ميکنند که نزد مشهور فماي اسالم ،و ا ناف مشتف آنها؛ فقها  ،حکما و  ،از امور ميفّش
ديني تفقي ميدود در واقع اين اي از رودنسکران ،چارچوبها را ميدـکنند ،باورهـا را در
مفامع غيرکاردناس و در فضاي مومي جامعه مطرح ميکنند ،و از آن بـدتر ،بـه نمادهـا و
المان ديني توهين کرده و هنفارهاي ديني را ميدکنند؛ ابعا ،هنگامي که چـارچوبهـاي
ديني دکيته دود ،الش ديني فرياد ميکشد؛ اگر المان ديني در مقابل دکيـتهدـدن ايـن
چارچوبها فرياد نميکشيدند ،امروز چيزي از دين و دينداري باقي نميماند
خال هي کالم اينکه راهحل مناسب ،که ميتوانـد حقـوق رودـنسکران ،مـردم ،ديـن و
المان ديني را تأمين کند« ،آزادي رودنسکران در فضاهاي تشصصي دينـي» ،و «محوريـت
دادن به نظريات مشهور کاردناسان ديني در فضاي مومي جامعه» براي آباد ددن جامعه و
پرهيز از ويرانيِ احتمالي فکريفرهنگي است؛ در اين ورت ،انديشههايي که نزد کاردناسـان
ديني ،مشهور نييت ،از مفراي قل جمعـيِ آنهـا ،وارد جامعـه دـده ،و بـه اـور ابيعـي،
کمترين آسيب را به دنبال خواهد دادت ،از سوي ديگر ،رودنسکران دينـي نيـز انديشـههـاي
خود را آزادانه با مشاابان مناسب آن در ميان ميگذارند

سخنراني دکتر عبدالکريم سروش
درباره آيتاهلل مصباح و نقد آن
عليرضا جوادزاده
استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

گروه تاريخ انديشه معاصر

اشاره
دکتر عبدالکريم سروش روز شنبه  31دي ماه  ،3111يک روز بعد از رحلت آيتتاهلل مصتبا
يزدي ،برنامه درسي خويش در شر کتاب «کيمياي سعادت» را به آيتاهلل مصبا اختصتا
داد و حدود يک ساعت ،مباحثي عمدتا انتقادي را دربتاره شصصتيت و اندي ته اي تار م تر
کرد .م الب سصنراني ،بي تر جنبة گزارشي دارد؛ اما تحليلها و تفسيرهايي نيز ضمن آنها بيتار
شده است؛ چنارکه پيشفرضهاي گوينده ،در نحوه بيار گزارشها و ارائه تحليلها هم قابتل
شناسايي است.
دکتر سروش ،پس از آشنايي و ارتباط با آيتاهلل مصبا در تابستتار  ،3131و همکتاري و
همفکتتري بتتا اي تتار در برختتي فعاليتتتهتتاي علمتتي ت فرهناتتي ،از اواختتر دهتتة  3131بتتدليل
چرخشهاي فکري ت اعتقادي و انت ار ديدگاههاي خا  ،از آيتاهلل مصبا فاصله گرفت ،و
از اوايل دهة هفتا د به بعد ،به موضع تضاد با اي تار ک تيده شتد .دکتتر ستروش کته در اوايتل
انت ار تفکراتِ دگراندي انة خويش ،گفتوگويي مناظرهگونه و خصوصي با آيتاهلل مصتبا
انجام داده بود ،با وجود اعالم آمادگي متعدد آيتاهلل مصبا براي مناظره در حضتور متردم و
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در رسانه ملي ،نه تنها پاسخ منفي به اين دعوتها داد ،بلکه در سصنرانيهاي خود ،به تناستب،
انتقادات و اتهاماتي را نسبت به اي ار طر کرد.
سصنراني روز 31دي را شايد بتوار تفصيليترين سصنراني دکتر سروش دربتاره شصصتيت
آيتاهلل مصبا دانست .صرفنظر از آرکه به صورت طبيعي و عقاليي ،اتهاماتِ طر شتده از
سوي يکفرد درباره مصالف خويش را تا زمار احراز صحت آر ،م تکل متيتتوار تلقتي بته
قبتتوک کتترد ،بررستتي شصصتتيت دکتتتر ستتروش ،و شتتيو برختتورد وي بتتا منتقتتدار و مصالفتتار
فکرياش ،ميتواند موجب ت کيک جدي در اعتبار م الب انتقتادي او دربتاره مصالفتانش از
جمله آيتاهلل مص با شود .در ايتن ميتار ،ختالف واقتع بتودر متوارد متعتددي از نستبتهتا و
گزارشهاي دکتر سروش انت ار يافته که برختي از آنهتا توستو دوستتار وي صتورت گرفتته
استتتتتتتت بتتتتتتتهعنتتتتتتتوار نمونتتتتتتته ،ر.

http://www.ensafnews.com/40552؛

https://www.khabaronline.ir/news/304466؛ http://tarikhirani.ir/fa/news/5744

سه مورد از تکذيبيههاي آقايار ع اءاهلل مهاجراني و حميدرضا جالييپور).
در صفحات پيش رو ،متتن کامتل پيتاده شتد ستصنراني دکتتر ستروش دربتاره آيتتاهلل
مصبا

به همراه عناويني که داخل کروشه اضافه کرديم) ذکر ميشتود ،و داوري ختويش

را درباره گزارشهتا و تحليتلهتاي وي ،در پانوشتتهتا بيتار کترده ،قضتاوت نهتايي را بته
خوانندگار واميگذاريم.

[مقدمه]
سالم رض ميکنش خدمت همة زيزان و آرزومند دـادکـامي و نيـ سـرانفامي همگـان
هيتش سال نو [ميالدي] را به همگان خفيتهباش ميگويش و اميدوارم کـه در دلهـا نـور و
سرور بتابد و غشها را بزدايد
رسيدهايش به آداب حالل و حرام از کيمياي سعادت امام ابوحامد غزالي؛ و بحث از اينکـه
آيا المان دين روا هيت که نزد سالاين بروند يا نروند؟ و اگر روا بادد ،بـا چـه دـرايطي و
کدام آداب؟
از قضا ،اين بحث که امروز به آن رسيدهايـش و إن دـا اهلل فر ـتي خـواهيش دادـت کـه
سشنان غزالي را بشوانيش و هضش کنيش ،تناسبي دارد با حادثهاي که در همين روزها در کشور
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ما رخ داد؛ ديروز را رض ميکـنش ،اول سـال  1119مـيالدي [ 91دي  ]9911کـه يکـي از
روحانيان اردد و از نزديکان بـه مقـام واليـت و از پشـتيبانان حکومـت ايـران؛ يعنـي آقـاي
محمدتقي مصباح يزدي از دنيا رفت
خبر او را با تففيل و تسشيش در رسانههاي ايران ا الم کردند و بر جناز او نماز خواندند
و چنانکه گسته ميدود ،او را به مشهد رضوي حمل خواهند کرد تا در آن ديـار بـه خـاک
سپرده دود

9

[جايگاه و نقش سياسي آيتاهلل مصباح در جمهوري اسالمي]
جناب آقاي مصباح يزدي ،فرد معمولي نبود و بـه داليفـي و اسـبابي در حکومـت جمهـوري
اسالمي ايران ،به درجات باال رسيد؛ البته در چند سال گذدته ،هش به دليل خطاهـاي بـزرگ
سياسي که مرتکب دد و هش به دليل کهولـت و سيـتي و ضـع و رنفـوري و بيمـاري ،از
حنه بيرون بود و ي

فرد سياسي مدرده محيوب ميدد؛ ولي سالهـاي سـال ،مشصو ـاً

در دو دهه از 9131تا  9111نق

بزرگي بازي کرد و در اثر نزدي

ددن به قـدرت توانيـت

نسوذ و تأثير بيياري در ارکان قدرت جمهوري اسالمي بگذارد ،دـاگرداني بپـرورد ،مدارسـي
تأسيس بکند ،خطبههايي ايراد بکند و اينجا وآنجا ،دخالتها و تصرفهايي در امور سياسـي
 .1آيتاهلل مصبا در عصر جمعه  31ديماه  3111در يکي از بيمارستارهاي تهرار رحلت نمودند .پيکر
م هرشار صبح روز بعد در حرم م هر حضرت عبدالعظيم ت ييع و نمتاز بتر آر اقامته شتد؛ ست س بته
م هد مقدس حمل ،و صبح روز يک نبه  31ديماه ،در حرم م هر امام عليبتنموستيالرضتا ت تييع و
اقامه نماز انجام گرديد .انتقاک پيکر به م هد مقدس ،براي تدفين صتورت نارفتت؛ بلکته بتراي متبتر
شدر و طواف به مرقد م هر امام ه تم ،و بنا درخواست مردم ،نمايندگار ،و امام جمعه م هد و با عنايت
به نمايندگي آيتاهلل مصبا از مردم خراسار رضوي در مجلس خبرگار صتورت گرفتت .درخواستت
بعضي از مردم و مسئوالر م هد ،اجازه تدفين در آنجا بتود کته متورد قبتوک اعضتاي ختانواده آيتتاهلل
مصبا قرار نارفت .پيکر اي ار ،يکشنبه شب به قم انتقاک يافت و صبح روز دوشتنبه  33دي ،در ميتار
انبوه مردم قم ،بتويهه طتالب و روحانيتار ،ت تييع و پتس از اقامتة نمتاز در حترم م هتر حضترت فاطمته
معصومه ،در همار مکار ،کنار مرقد استادشار آيتاهلل بهجت قدسسره) به خا

س رده شد.
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بکند ،که من حيثالمفموع نق

او را در الش سياست ،پررنگ ميکرد

1

[بيرون بودن از دايرة مبارزات سياسي پيش از انقالب]
گرچه او اوالً و بالذات ي روحاني سياسي نبود؛ چنانکه ياران نقل ميکنند قبل از انقـالب،
 .2چند نکته درباره اين بصش از م الب ،درخور ذکر است
الف) سياستگرايي و اتصاذ مواضع سياسي از سوي آيتاهلل مصتبا  ،بتا رويکترد و دغدغتههتاي
فرهناي و ديني صورت ميگرفت و سياست ،براي وي موضوعيت نداشت؛
ب) آيتاهلل مصبا در ميار بص ي از متردم ،نصباتار فرهناتي ،و متديرار و حاکمتار جمهتوري
اسالمي نفوذ داشت و تأثيرگذار بود .اما از جهت مستئوليت رستمي مترتبو بتا ستاختارهاي حتاکميتي
مندرج در قانور اساسي ،صرفا عضتو مجلتس خبرگتار رهبتري در دورههتاي متعتدد از دور دوم در
ساک  3131تا دور اخير يعني دور پنجم به جز ساکهاي  3113تا  )3111بود؛
ج) بهرغم ارتباط اي ار با سياست ،اما اوج بروز و ظهورشار ،طي ستاکهتاي3113تت 3111شمستي
بود؛ بر اين اساس ،اينکه اوج فعاليتهاي سياسي وي ساکهاي 3111تا  3111ميالدي ت مقارر بتا 3111
تا  3131شمسي ت ذکر شده ،کامال اشتباه است؛
د) آيتاهلل مصبا تا پايار عمر با همار دغدغههاي ديني ،به مسائل سياستي متيپرداختت و بتهرغتم
کهولت سن و ضعف و بيماري ،اما از صحنه بيرور نبود؛ چنتارکته در جريتار انتصابتات پتنجم مجلتس
خبرگار رهبري در اواخر ساک  ،3111از سوي مصالفار داخلي و خارجي ،تبليغات زيادي بر ضد اي ار و
برخي ديار از کانديداها صورت گرفت که در عدم رأيآوري اي ار تأثير داشتت .کمتتر از يتکستاک
قبل از رحلت نيز ،از يک سو خود در جريار انتصابات مياردورهاي مجلس خبرگار از خراسار رضتوي
کانديد شد و پس از رقابتهاي حساس و جدي ،در انتصابات  1اسفند  ،3111رأي متردم ايتن استتار را
براي عضتويت در خبرگتار بدستت آورد؛ از ستوي دياتر در تبليغتات و رقابتتهتاي يتازدهمين دوره
انتصابات مجلس شوراي اسالمي که در همار ايام برگزار شتد ،جريتار منتستب بته وي جبهتة پايتداري
انقالب اسالمي) بدليل برخي ديدگاههاي متفاوت ،خبرساز شد .بنابراين اينکه گفته شده ،در چنتد ستاک
آخر عمر« ،از صحنه بيرور بود و يک فرد سياسي مُرده محسوب ميشد» نادرست است؛
هت) ادعاي دچارشدر به «خ اهاي بزرگ سياسي» درباره آيتتاهلل مصتبا چنتدار روشتن نيستت.
احتماال مقصود حمايت از دکتر محمود احمدينهاد براي رياستتجمهتوري استت .ايتن موضتور ،در
ادامه گفتار و نوشتار حاضر ،مورد بحث قرار ميگيرد.
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اهل سياست ،اهل مبارزه ،اهل زندان نبود هيچگاه بهزندان نرفت و حتي چنانکه نودـتهانـد
آقاي خامنهاي ،آقاي هادمي رفيـنفاني ،کـه در آن روزگـار از اـالب جـوان و مبـارز و از
اارافيان آقاي خميني بودند ،به ديدن او رفته بودند و او را ترغيب به مبارزه کـرده بودنـد و او
گسته بود :من اين کار را بر خود حرام ميدانش؛ چون در ايـن مبـارزات ،مفاهـدين خفـق هـش
درکت دارند ،و آنها ايدهها و ايدهولوژي باال و چـ مارکيييـتي دارنـد و ايـن مبـارزات را
آلوده کردهاند و لذا من داخل نميدوم و اين آقايان از او خواسته بودند که دسـتکـش ،بـاري
«چو يل نميدهي ،ني

مزن» ،يعني کاردـکني هـش نکـن و چـوب الي چـرخ مبـارزان

نگذار چنين بود که جناب مصباح کامالً از داير مبارزات بيرون بود و ديگـران هـش کـه او را
ميدناختند از او کمکي نميخواستند

9

 .3از آنجا که درباره فعاليتهاي سياسي و انقالبي آيتاهلل مصبا در سالهاي قبل از پيتروزي انقتالب
اسالمي ،شبهات ،سؤاالت و برخي ا بهامها وجود دارد ،توضتيحاتي نستبتا تفصتيلي در ايتن خصتو
ذکر ميشود
الف) فعاليتهاي انقالبي آيتاهلل مصبا  ،از زمار آغاز نهضت اسالمي ضد رژيم محمدرضا شتاه
ثبت شده است .از ميار اقتدامات گستترده و حتاد آيتتاهلل مصتبا در دور مبتارزات قبتل از انقتالب
ميتوار به اين موارد اشاره کرد عضويت فعاک و مؤثر در گروه يازده نفتره ستاکهتاي3111تت،)3111
انت ار ن رية انتقام 3111ت ،)3111همکاري با ن رية بعثت 3111ت ،)3111همکاري گستترده بتا گتروه
هيئتهاي مؤتلفه 3111ت ،)3111جديت در پيگيري براي رفع حصتر امتام خمينتي در ستاک  3111و
پاياربص يدر به تبعيد امام در ساکهاي 3111ت ،3111عضويت و نقش مؤثر در گروه علمتي ت سياستي
واليت 3113ت ،)3111و ناتارش و امضتاي بيانيتههتاي متعتدد در انتقتاد از اقتدامات رژيتم پهلتوي و
مصالفت با آر 3111ت .)3131آيتاهلل مصبا بته جهتت اقتدامات مبتارزاتي ختود ،در نيمته اوک ستاک
 3113تحت تعقيب قرار گرفته و حدود  3ماه زندگي مصفيانه داشتند .در نيمته اوک ستاک  3111نيتز در
دو مرحله توسو ساوا
شد ساوا

احضار و مورد بازجويي واقع شدند که زيرکي و مصفتيکتاري وي موجتب

نتواند درباره اي تار بته نتيجتة م صصتي رستيده ،وي را دستتاير و زنتداني نمايتد[ .ر.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،ج 3و ، 1عليرضا جوادزاده و محسن صالح ،انت ارات مرکز اسناد انقتالب
اسالمي ،تهرار ،)3113 ،صفحات متعدد؛ اسناد انقالب اسالمي ،ج ،1انت ارات مرکز اسناد انقالب استالمي،
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 ،)3111صفحات متعدد؛ گفتمان مصباح :گزارشي از زندگاني علمي و سياسي آيتتاهلل مصتبا يتزدي،
رضتتا صتتنعتي ،انت تتارات مرکتتز استتناد انقتتالب استتالمي ،چتتا دوم،)3111 ،

31ت ت 333فصتتل دوم) و

111ت 3131اسناد و مدار )؛ ذوالشهادتين امام :برشهايي از خاطرات و روايتهاي تتاريصي آيتتاهلل
محمدتقي مصبا يزدي ،محمدحسن روزيطلب ،انت ارات شهيد کاظمي ،قم،)3111 ،
فصل چهارم و پنجم) و

13تت311

111ت 133اسناد)؛ خاطرات آيتاهلل مصباح يزدد در ستاک 33 ،3113

جلسه ،پياده شده توسو مرکز پهوهشهاي اسالمي صدا و سيما) ،جلسات پنجم و ش م].
ب) فعاليتهاي عالمار و روحانيار مبارز در نهضت استالمي و در تقابتل بتا رژيتم پهلتوي ،بتا دو
رويکرد کلي پيگيري شد  .3گروهي مانند آيتاهلل منتظري ،آيتاهلل رباني شيرازي ،شهيد ستعيدي و
مرحوم هاشمي رفسنجاني ،به فعاليتهاي سياسي مستقيم در قالب سصنراني عليته رژيتم ،تنظتيم و ن تر
اعالميه ،ايجاد هماهنا ي ميار مبارزار و رسيدگي بته وضتعيت آنتار و ...ادامته دادنتد و در ايتن راستتا
متحمل زندار و تبعيد شدند .هر چند اين گروه فعاليتهاي حوزوي و فرهناي نيز داشتند ،امتا بته نظتر
ميرسد اولويت و دغدغة اصلي آنها ،مبارزات سياسي مستقيم با رژيم بتوده استت؛  .1گتروه دياتري
مانند شهيد م هتري ،شتهيد به تتي ،شتهيد بتاهنر و آيتتاهلل مصتبا  ،بته رغتم همراهتي و فعاليتت در
مبارزات سياسي ،اولويت برنامههاي خود را به فعاليتهاي فرهناي و گفتماني ،تربيت نيروهاي فکري
و کادرسازي تکه به صورت غيرمستتقيم ،تتأثير عميقتي متيتوانستت در مبتارزات سياستي و نيتز نظتام
اسالمي جايازين برجاي گذارد ت اختصا

دادند .آيتاهلل مصبا در اين زمينه ميگويد «بنتده يتک

حساسيتي نسبت به مسائل فرهناي داشتم ....قبل از انقالب هم فعاليتهتاي سياستي کته متيشتد ،متن
بي تر در بُعد فرهناي آر کار ميکردم .چه آر هيئت يازده نفري يا کارهاي ديار مثل همکاريهتايي
که با مرحوم دکتر به تي در راب ه با هيئتهاي مؤتلفه داشتيم ،من بي تر جنبهي فرهناتي را عهتدهدار
ميشدم» خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ستاک  ،3113جلسته دهتم؛ گفتمزان مصزباح،
ذوالشهادتين امام،

331؛

 .) 111رويکرد فرهناي اي ار ،در دو قالب کلي «اهتمام به اسالميت نهضتت» و

«پهوهش و کادرسازي براي نظام آتي اسالمي» با اقداماتي چور نقش مؤثر در گروه واليت ،تدريس
و م ارکت در اداره مدرسه حقاني ،و تأسيس بصش آموزش مؤسسه در راه حق) صورت گرفت.
ج) بهرغم توجه ويهه آيتاهلل مصبا به رويکرد فکري و فرهناي از ابتداي مبارزات اسالمي ،در
ساکهاي مياني نهضت ،اتفاقاتي در مسير مبارزه با رژيم رخ داد ،که در تقويت رويکرد فرهناي اي ار
تأثير جدي گذاشت از نيمة دوم دهة چهل ،از يک ستو بتا افتزايش سترکوبي و خفقتار رژيتم ،امکتار
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فعاليتهاي سياسي کمتر شد و از سوي ديار ،بتويهه بعتد از ستاک  ،3131در کنتار رشتد اندي تههتا و
گروههاي مارکسيستي در ايرار ،بص ي از مبارزات سياستي استالمي بتا مبتارزات افتراد و جريتارهتاي
التقاطي «مارکسيست اسالمي» بويهه دکتر شريعتي و سازمار مجاهدين خلق) آميصته شد؛ بتهگونتهاي
که اينگرايش در حوزه و ميار انقالبيار عالقهمند بته استالم نيتز نفتوذ کترد .وضتعيت بوجتود آمتده،
موجب شد آيتاهلل مصبا که حساسيت منفي بسيار بااليي نسبت بته جريتارهتاي انحرافتي و التقتاطي
داشت ،نسبت به آينده انقالب نارار شوند و ترس آر که مبادا اگر انقالب پيروز شود ،همانند نهضت
م روطه به دست افراد منحترف بيفتتد ،در ذهن تار تقويتت گتردد؛ بته همتين جهتت عتالوه بتر عتدم
همراهي با مبارزات جريارهاي التقاطي ،وظيفه خود را روشناري فرهناي در ايتن زمينته بداند.اي تار
در اوايل دهه هفتاد ،ضمن بيار خاطرات قبل از پيروزي انقالب ،به تفصيل در ايتن زمينته ستصن گفتته
است .به جهت اهميت ،بصشهايي از م الب اي ار ذکر ميشود
«[در آر زمار] نسبت به مسائل مذهبي يک گرايشهاي التقاطي پديد آمد .بنتده ...خيلتي حستاس
بودم نسبت به انحرافهاي عقيدتي ...در بين شصصيتهاي ک ور ،تنها شتهيد م هتري نستبت بته ايتن
مسأله حساسيت داشت .بقيه حساسيت چنداني نداشتند ...يا ميگفتند بعد از پيروزي انقالب اين کارهتا
درست خواهد شد حاال وقتش نيست و يا اين کته اصتال احستاس خ تري از ايتن ناحيته نمتيکردنتد.
متأسفانه گرايشهايي بين افراد برجستة آر موقع هم پيدا شده بود که بسيار ناترارکننتده بتود .کستاني
که گاهي تعبيراتي ميکردند که دوست ندارم حتي آنها در تاريخ ضبو شود ...کساني بودنتد از افتراد
انقالبي و عالقهمند به اسالم و روحانيت و امام که صريحا ميگفتند ما بايتد اقتصتاد سوسياليستتي را در
ايرار پياده کنيم؛ تنها راه اصال ک ور اين است که اقتصاد ايرار سوسياليستي ب ود؛ يا کسار دياتري
بودند ...که صريحاً ميگفتند مارکسيستها يک بص ي از اسالم را گرفتهاند و ما [مسلمانار] هتم يتک
بصش ديارش را ،حقيقت اسالم دو چيز است ،يکي اعتقاد بته ختدا و معنويتات و يکتي هتم عتدالت
اجتمتتاعي کتته عتتدالت اجتمتتاعياش را مارکسيستتتهتتا گرفتنتتد و اعتقتتاد بتته ختتدايش را متتا؛ اگتتر متتا
مارکسيست را توأم با اعتقاد به خدا کنيم ،ميشود اسالم .صريحاً ميگفتند و شصصتيتهتاي گمنتامي
هم نبودند ...همچنين گراي اتي در اشصا

معروف حوزه وجود داشت ،چه رسد به طلبههاي مبتتدي

و جوار که شعارهاي پرزرق و برق مارکسيست در آر زمار اينها را تحت تأثير قرار ميداد ...م صصتا
آنچه به اين افکار جهت ميداد در آر زمار ،افکتار دکتتر شتريعتي بتود ...بنتده يتک برداشتتي از ايتن
جريانات داشتم و يک پيشبينيهايي ميکردم که ديارار تأييد نميکردند .حاال نميدانم ،متأسفانه يا
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غيرمتأسفانه ،جريانات بعدي آر پيشبينيها ما را تأييد کرد .به هر حاک ،از آر زماني که اين انحرافتات
فکري در جوانها پديد آمد ،من خيلي نارار شدم نستبت بته آينتده روحانيتت و آينتده نهضتت .و آر
خوف که مبادا باز [همانند م روطه] اگر انقالب پيروز شود ،به دست افراد منحرف بيفتتد بته صتورت
دياري در ذهنم تقويت شد و تصميم گرفتم با همار نيروي محدود شصصي که خودم دارم در حدي
که برايم ممکن است اين مسائل را م ر کنم ...طبعا از همار زمار هم مصالفت شرور ميشتد ،حتتي
از دوستار ،گاهي ميآمدند نصيحت ميکردند که اين کار را نکن ،ايجاد اختتالف متيکنتد .آنهتايي
که مثال خيلي با استدالک بحث ميکردند و کساني که از راه ديار ،آنهتا من ق تار ايتن بتود کته اينهتا
خ ر دارد براي تو .اينها آدمهاي جدي هستند حاضر هستند تتو را بُک تند و صتحيح نيستت کته جتار
خودت را به خ ر بيندازي؛ مثال «ال تلقوا بأيديکم الي التهلکته» ...گتاهي حتتي بعضتي از آنهتا ...متا را
ت ويق ميکردند به همکاري با جنا هاي چپ و من ق ار اين بود که نظري کته متا در ايترار داريتم،
جدا از ساير مبارزات ضداستعماري بينالمللي نيست و ما بايد با همة کساني که در عالم عليته استتعمار
مي جناند ،هماهنگ و همکار باشيم و چور عمد اينها چ ي و ملحد هستند ،متا انر نبايتد روي ايتن
مسائل مذهبي تکيه کنيم ...به همين دليل با [دکتر] شريعتي هم نبايد مصالفت کرد .چور انر در جبهتة
ضداستعمار است ...اينها بحثهتايي بتود کته م تر متيکردنتد و متا را نصتيحت متيکردنتد[ ...امتا]
هيچکدام از اينها براي من حجت نميشد ...من يک وظيفة شصصي براي ختودم ت تصيد دادم کته...
حتي به قيمت جار خودم ،اين مسائل را م ر کنم و ه دار بدهم که چنتين خ ترهتايي وجتود دارد.
حتي گاهگاهي خ رهايي هم پيش ميآمد .توهين و اينها که الي ما شاءاهلل بود .حتتي خ رهتاي جتاني
کم و بيش ،پيش آمد ولي هيچترديدي در من پيدا ن د» خاطرات آيتاهلل مصزباح يزدد در ستاک
 ،3113جلسه هفتم؛ گفتمان مصباح،

311ت 311و  111؛ ذوالشهادتين امام،

311ت.)311

د) روشناري فرهناي آيتاهلل مصبا و «اهتمام اي ار به اسالميت نهضت» در کنتار «پتهوهش و
کادرسازي براي نظام آتي اسالمي» با اقداماتي چور نقش مؤثر در گروه واليت ،تدريس و م تارکت
در اداره مدرستته حقتتاني ،و تأستتيس بصتتش آمتتوزش مؤسستته در راه حتتق) ،بتته معنتتاي کنارگذاشتتتن
فعاليتهاي سياسي نبود؛ بلکه در مواردي که فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي بدور التقاط بود ،و بتويهه
با امام خميني ارتباط داشت ،آيتاهلل مصبا فعاليت و همراهي داشت .اي ار در گفتوگتويي کته در
اوايل دهة پنجاه با برخي روحانيار مبارز داشتند ،دقيقا بر همين نکته تأکيد نمودند هناامي که مرحوم
هاشمي رفسنجاني از آيتاهلل مصبا ميخواهد در ت کيل «جبهه م تر

ضد ام رياليستم» م تارکت
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نمايد ،اي ار پاسخ ميدهد اگر معناي ت کيل «جبهته ضتد ام رياليستم»همکتاري بتا مارکسيستتهتا و
التقاطيها باشد ،بنده حاضر نيستم؛ ولي اگر جبهه اسالمي باشد ،حاضرم؛ هر چه در قالب اسالم باشتد،
آمادگي دارم گفتمان مصباح،

311ت .)313آيتاهلل مصبا در يکي از مصتاحبههتاي ختويش در

اين زمينه ت که با عنوار «از التقتاط بريتديم نته از نهضتت امتام» در بهتار  3111در اولتين شتماره ن تريه
«يادآور» منت ر شد ت ميگويد «در مق عي بعضي از دوستار که عرض کتردم بتا مجاهتدين همکتاري
ميکردند ،از من خواستند که همکاري کنم .بنده عرض کردم تا کسي را ن ناسم و ندانم که ختو او،
خو اسالم هست يا نيست ،همکاري نميکتنم .اينهتا استتدالک متيکردنتد کته بايتد يتک جبهته ضتد
ام رياليسم ت کيل بدهيم و خي لي روي اسالم تکيه نکنتيم .بنتده هتم بتا ستادگي و روحيته عتوامي کته
داشتم و به تفسير بعضيها" ،روحيه ترسو بودر يزدي" داشتم ،ميگفتم " من ام رياليسم و اين چيزهتا
سرم نميشود .من اسالم را ميفهمم .اگر جبهه اسالمي است بستماهلل ،وگرنته صِترف ضتد ام رياليستم
بودر را قبوک ندارم" .ميگفتند " اينها نماز شب ار تر

نميشود ،روزه اين طوري ميگيرنتد ،متاهي

 31311تومار حقوق ميگيرند  31111تومانش را صرف مبارزه ميکنند و فقو با  311تومار زنتدگي
ميکنند .اهل عبادتند .اهل قرآر و نهجالبالغه اند " .ميگفتم " همه اينها درستت ختو فکتري اينهتا
چيست؟ اين را بايد احراز کرد ،دنباک خو امام [خميني] هستند يا م ي دياري دارند؟ هر وقت احتراز
کردم که دنباک خو امام هستند ،در خدمتتار هستم ،واالّ خيليها در تاريخ اهل عبادت و حتاف قترآر
بودند و به اسالم ضربه زدند ".بعضي از دوستانمار با اينهتا ارتبتاط برقترار کردنتد و متا را هتم دعتوت
کردند .از آر به بعد روي همار تلّقي که از من خواسته بودند با مجاهدين همکتاري کتنم و متن قبتوک
نکردم ،اينها به دوستان ار ميگفتند که اين ديار با ما نيست و تغيير ايدئولوژي داده[ .در حالي که] متا
تغيير ايدئولوژي نداده بوديم ،آنها تغيير داده بودند .گذر زمار هم ن تار داد کته ت تصيد چته کستي
صحيح بوده است .اينها در داخل به مجاهدين پوک ميدادند و آنها را تقويتت متيکردنتد ،امتا امتام در
نجف به نمايندگار آنها بياعتنائي کردند و با هيچ ترفندي حاضر ن دند آنها را تائيد کننتد .اگتر آنهتا
واقعا درختور حمايتت و تائيتد بودنتد  ،قبتل از هتر کستي بايتد ختود امتام ،آنهتا را تائيتد متيکردنتد»
.)https://mesbahyazdi.ir/node/6320

هز) معموال دور  33سالة نهضت اسالمي بر ضد رژيم پهلوي 3113ت )3131بته سته دوره تقستيم
ميشود آغتاز و تکتوين نهضتت 3113تت ،)3111افتوک نهضتت 3113تت ،)3133گستترش نهضتت و
پيروزي 3133تت .)3131استناد و گتزارش هتاي فتراوار و متتواتري دربتاره مبتارزات سياستي مستتقيم
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آيتاهلل مصبا در دور اوک وجود دارد که در بند اوک منابع آر ذکر شد .با اين حتاک ،در دور دوم و
سوم نهضت نيز ،بهرغم اولويتبص ي آيتتاهلل مصتبا بته رويکترد فرهناتي و نيتز اهتمتام اي تار بته
پنهارکاري در مبارزات به جهت اخال

و نيز رعايت اصوک مبارزاتي) ،مواردي از اقتدامات وي در

ايتتن دو دوره منت تتر شتتده استتت .ايتتن متتوارد ،ن تتاردهنتتد تتتداوم مبتتارزات سياستتي اي تتار در کنتتار
فعاليتهاي فرهناي است؛ البته برخالف دور اوک که از پي تتازار مبتارزات سياستي بتود ،در ايتن دو
دوره ،در فعاليتهاي سياسي پي تاز نيست .عناوين برخي امور منت رشده از مبتارزات سياستي آيتتاهلل
مصبا از ساک  3113تا 3131که ناارنده بدار دست يافته است ،عبارتند از  .1ناارش پاسخ پيام امتام
خميني بته حتوزههتاي علميته در ستاک  3113و توزيتع آر ،و زمينتهستازي ختروج يکتي از روحانيتار
مبارزتحت تعقيب در جريار انت ار پيام مذکور و پاسخ آر گفتمان مصزباح،
شود با نهضت امام خميني ،ج،1

331تت331؛ بررستي

111ت .2 .)111امضاي تلاراف تسليت فضال و مدرستين حتوزه

قم به امام خميني در ساک  3111بعد از وفات آيتاهلل حکيم اسناد انقزالب اسزالمي ،ج،1

.)111

اين تلاراف ،در راستاي ترويج مرجعيت امام اهميت بسياري داشت و به همتين ختاطر ستاوا

بتدار

حساسيت ن ار داد و در مقام دستايري عوامتل اصتلي آر برآمتد يزاران امزام زه روايزت اسزناد

ساواک ،روايت پايزدار ،

311تت)311؛  .3گتزارش ستاوا

در  1آبتار  3131مبنتي بتر قصتد

آيتاهلل مصبا و چند نفر ديار براي برپايي تظاهرات به نفع امام خميني و دستور پتيگيتري موضتور
گفتمان مصباح،

 3111تصوير سند)؛  .4گزارش ساوا

در آبار  3133مبنتي بتر ارستاک «شتش

برگ اعالميه به امضاي روحانيور مبتارز ايترار» از ستوي آيتتاهلل مصتبا بته تهترار «جهتت يکتي از
دوستانش» که «اعالميههاي مذکور درتهرار تکثير و توزيع گردد» ذوالشهادتين امام،
تصويردو سند؛ گفتمان مصباح،

113تت111

 3113تصوير سند؛)؛  .5امضاي اعالميه فضتال و مدرستين حتوزه

علميه قم در تاريخ  11دي 3133درباره محکوميت فاجعه  31دي قم اسزناد انقزالب اسزالمي ،ج،1
111ت .6 .)111امضاي نامه فضال و مدرسين حوزه علميه قم به آيتاهلل شهيد صدوقي در تتاريخ 33
فروردين 3131درباره محکوميت حادثة ک تار مردم يزد در  31فتروردين همتار،

131تت.7 .)131

امضاي اعالميه فضال و مدرسين حوزه علميه قتم در تتاريخ  13فتروردين 3131دربتاره تحليتل اوضتار
اسفبار ايرار و محکوم نمودر اقدامات رژيم همار،

131ت .8 .)111امضتاي نامته فضتال و مدرستين

حوزه علميه قم به رئيس جمهور فرانسه در تاريخ  31آذر  3131درباره لزوم احتترام بته امتام خمينتي و
فاصله گرفتن از رژيم پهلوي همار،

111ت.)111
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[مبارزه شديد با دکتر شريعتي]
اما ي

سرگرمي خا ي آقاي مصباح دادت و آن سرگرمي بـارت بـود از مبـارزه بـا دکتـر

دريعتي؛آن هش مبارز بييار دديد و غفيظ در حد تکسير دکتر دريعتي در ا ـسهان ده دـب
منبر رفته بود و فيه دکتر دريعتي سشن گسته بود در قش در ي
زمين زده بود که نشانة نهايت نسرت از ي

مففيي مامة خـود را بـه

کيي و لعنت فرستادن بر کيـياسـت در ميـان

روحانيان و اينجا و آنجا ،منبرهاي مشتف و تحري کردنهـا؛ حتـي وقتـي کـه نودـتاري
منتشر دد که در آن ـ يعني اوماري منتشر دد قبل از انقالب که در آنــ فمـاي مشتفـ
فيه دريعتي چيـزي نودـته بودنـد و امضـاهي کـرده بودنـد ،جنـاب آقـاي مرحـوم المـه
محمدحيين ابااباهي هش چيزي نودته بود که از ايشان بييار بعيد مينمودـ نودته بود کـه
دريعتي اد اي پيغمبري کرده استـ خوب قا دتاً به تحري
مصباح در اين زمينه ،نق

همين اارافيـان بـود و جنـاب

ظيش دادت؛ به اوري که حتي بعضي از دوستان نزديک

مثـل

آقاي بهشتي مرحوم ،و ديگران هش او را منع ميکردند و او را نصيحت ميکردند که دست از
اين تندروي بردارد

4

 .4آيت اهلل مصبا در خاطرات خويش ،بته موضتور دکتتر شتريعتي پرداختته ،و ايترادات وي و موضتع و
عملکرد خويش درباره او را نسبتا به تفصيل بيار کرده است .اي ار پس از م العه برخي آثار دکتر شتريعتي
به اين استنباط رسيد که اشکاالت و انحرافهاي اساسي مربوط به اصوک اعتقتادات استالمي و شتيعي) در
اندي ه و آثار وي وجود دارد .جهت رفع انحرافها و اشتباهات ،تالشهايي براي گفتوگو با او انجام داد
که بدليل عدم حضور دکتر شريعتي به رغم دو بار وعدهاي که داده بود) به نتيجه نرستيد .آيتتاهلل مصتبا
پس از آر ،با توجه به تأثير گسترده سصنرانيها و آثار دکتر شريعتي بويهه در ميار انقالبيار و جوانار از يک
سو ،و ايرادات و اشتباهات مهم و اساسي در اندي ه و آثار شريعتي از سوي دياتر ،تصتميم گرفتت ضتمن
جلسات درس و سصنراني خويش ،بدور نام بردر از دکتتر شتريعتي ،بته نقتد افکتار و م التب منت تر وي
ب ردازد .اين اقداماتِ انتقادي ،موجب تهديداتي از سوي طرفدارار دکتر شتريعتي گرديتد؛ همچنتين زمينته
ناراحتي و اعتراض برخي روحانيار انقالبي که خ ر اندي تههتاي دکتتر شتريعتي را خيلتي مهتم و جتدي
نميدانستند و در مقابل ،ن ر م الب وي را داراي آثار مثبت براي انقالب ارزيابي ميکردند) در قباک اي تار
فراهم آورد .با اين حاک ،اي ار که به راه خود اطمينار داشت ،اقداماتش را ادامه داد خزاطرات آيزتاهلل
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مصباح يدد در ساک  ،3113جلسات ه تم ،نهم و دهم؛ گفتمان مصباح،
امام،

113تت111؛ ذوالشزهادتين

311ت .)313البته زماني که نزديکيهاي پيروزي انقالب ،نواري از امام خميني پصش شتد و در آر

توصيه کرده بودند در شرايو کنوني اختالفات را کنار باذاريد ،آيتاهلل مصبا جلسات سصنراني هفتاي
خويش در قم را تع يل کردند انديشه ماندگار،

111ت.)111

در م البي که دکتر سروش م ر کرده ت فارغ از لحن گزند آر ت دو گزارش اشتباه وجود دارد
الف) «در يک مجلسي عمامة خود را به زمين زده بود» .ايتن اتفتاق ،مربتوط بته انتقتاد و اعتتراض
آيتاهلل مصبا نسبت به گرايش برخي طالب به کتتاب «توحيتد» نوشتته حبيتباهلل آشتوري يکتي از
روحانيار مارکسيستزده) بود نه مربوط به دکتر شريعتي ر.

ذوالشهادتين امام،

)111؛

ب) «جناب آقاي مرحوم عالمه محمدحسين طباطبائي ...نوشته بتود کته شتريعتي ادعتاي پيغمبتري
کرده است  .خوب قاعدت ًا به تحريک همين اطرافيار بتود و جنتاب مصتبا در ايتن زمينته ،نقتش عظتيم
داشت» .در اين گزارش ،دو ايراد وجود دارد  .1بهرغم رويکرد انتقادي عالمه طباطبايي بته آثتار دکتتر
شريعتي ،اما اي ار در جايي نافته که «شريعتي ادعاي پيامبري کرده است» .در هيچ يک از سته پاستصي
که از عالمه طباطبايي درباره دکتر شريعتي ثبت شده و انت ار يافته است ،چنين م لبي وجود ندارد براي
مالحظه هر سه پاسخ عالمه به سواک درباره شريعتي ،ر.

گفتمان مصزباح،

111تت .)111البتته در

يکي از پاسخها ،اين عبتارت آمتده استت « [شتريعتي] در وصتف معتراج ختود متيگويتد .»...همتار،
 .)111اگر مستند دکتر سروش ،اين عبارت باشد ،بايد گفت دکتر شريعتي در کتاب کوير ،م تالبي
را درباره سفر روحاني خويش به عالم برزخ آورده است که شباهت زيتادي بته معتراج پيتامبر اعظتم
دارد .عالمه طباطبايي ،صرفا م لبي را در همتين زمينته از دکتتر شتريعتي نقتل قتوک کترده استت ورود
استادار مسيحي دکتر شريعتي به به ت و همراهي وي با آنها) تا در ادامه به نقد محتواي آر م الب وي
ب ردازد .اما عالمه ،سصني درباره اين که شريعتي ادعاي پيامبري کرده ،نياورده است .2 .رويکرد انتقادي
عالمه نسبت به دکتر شريعتي ،ظاهرا ،پيش از رويکرد انتقادي آيتاهلل مصبا شکل گرفته بتود و چنتين
نبود که «جناب مصبا در اين زمينه ،نقش عظيم» داشتته باشتد .آيتتاهلل مصتبا ضتمن خاطرات تار در
موضور دکتر شريعتي ،به ديدار خويش با عالمه طباطبايي و درخواست از اي ار براي گفتوگو با دکتر
شريعتي پرداخته که ذکر آر مفيد است .آيتاهلل مصبا در بص ي از خاطرات خود ،نقل کردهاند «[بته
عالمه طباطبايي] گفتم آقاي دانش [آشتياني] که معرّف حضور شما هستتند ،چنتين پي تنهادي دارنتد و
گفتند که من با او [= دکتر شريعتي] صحبت کردهام و گفته است که من حاضرم با هرکسي بحث کنم.
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حاال حضرتعالي [= عالمه طباطبايي] اجازه بدهيد بيايد نزد شما و اشتباهاتش را براي او توضيح بدهيد.
پذيرفتن اشتباهاتش از مثل شما براي او عار نيست .عالمه طباطبايي با افکار دکتر شتريعتي آشتنا بودنتد؛
چور مرحوم آقاي م هري هم با عالمه تماس داشتند[ .و اساسا] ايتن افکتار ،افکتار روز بتود .اجمتاال بتا
اشتباهاتش آشنا بودند) .اي ار [= عالمه طباطبايي] فرمودند "تابستار گذشته که من م هد بودم ،بعضتي
از دوستار اي ار ،اي ار را ميخواستند بياورند نزد من که با هم صحبت کنتيم و متن اي تار را نصتيحت
کنم و تذکراتي به او بدهم .من فکر کردم که هيچ فايدهاي نتدارد؛ چتور اي تار اگتر بصواهتد شتريعتي
باشد ،دست از افکارش برنميدارد و اگر بصواهد دست از افکتارش بتردارد ،دياتر شتريعتي نيستت .او
آدمي نيست که دست از افکارش بردارد .من م مئن هستم که دست از افکارش بر نميدارد و بنابراين،
از اين مالقات سوء استفاده خواهد کرد .من که همه جا نيستم که باويم چته بتود و چته شتد .متنعکس
ميشود که رفت و فالني هم نتوانست قانعش کند و نتيجه مثبتي ندارد ".باز متن اصترار کتردم کته آقتا
احتماک نميدهيد که الاقل اشتباهاتش کمتر شود و جلوي مفاسد بزرگتر گرفتته شتود .هتر چته را کته
گفته و روي آر پاف اري کرده ،گذشته ،به فرمايش شتما بعيتد استت دستت بتردارد ...امتا آيتا احتمتاک
نميدهيد که بيايد نزد شما و کمتر [در آينده] افساد کند؟ باز اي تار تتأملي کردنتد و گفتنتد حتتي ايتن
احتماک هم وجود ندارد .خيلي قاطع که مالقات با او فايدهاي نصواهد داشتت .حتتي احتمتاک ضترر هتم
دارد .ما آخرين تيرمار را زديم و گفتيم آقا بنا را باذاريد بر استصاره .اگر استصاره خوب استت ،اجتازه
بدهيد يک جلسه بيايد نزد شما ،شايد اين جلسه براي اسالم و مسلمين فايدهاي داشته باشد ،دفع ضترري
ب ود .گفتند خوب استصاره کنيد .ما قرآر آورديم و داديم خدمت اي تار و گفتتيم خودتتار استتصاره
کنيد .يادم نيست من استصاره کردم يا اي ار .به هر حاک ،آيتهاي آمتد کته کلمته «بُعتد» در آر بتود کته
گفتند اين هم استصاره ديار دهار ما بسته شد .خداحافظي کترديم و آمتديم بيترور و بتا آقتاي دانتش
[آشتياني] تلفي تماس گرفتم و گفتيم جريار اين طوري شد .اي ار ناراحت شد .گفت هيچ راهي ندارد
که اي ار را راضي کنيم؟ گفتم تا آنجا که ميشتد ،متن اصترار کتردم ،امتا اي تار ن تذيرفت» .آيتتاهلل
مصبا در ادامه گزارش خود نقل ميکند شهيد دانتش آشتتياني بته اي تار آيتتاهلل مصتبا ) پي تنهاد
ميدهد که خود براي گفتوگو با دکتر شريعتي بيايد .آيتاهلل مصبا  ،بهرغتم عتدم خوشتبيني ،پاستخ
مثبت ميدهد .با هماهناي انجام شده از سوي آقاي دانش آشتياني ،آيتاهلل مصبا به تهرار ميرود؛ اما
به رغم دو بار وعدهاي که دکتر شريعتي براي حضتور در دو جلسته گفتتوگتو داده بتود ،در جلستات
حاضر نميشود ر.
مصباح،

خاطرات آيزتاهلل مصزباح يزدد در ستاک  ،3113جلسته ه تتم؛ گفتمزان

113ت111؛ ذوالشهادتين امام،

331ت.)333
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[درشتخويي و درشتگويي]
اما خوب تندروي او بششياش بشاار قايد بييار دگش و جامد و منفمد بود پـارهايـ

هـش

بشاار اين مزاج صبي که او دادت ،که نميتوانيت بر او فاهق بيايد و وقتي کـه فشـار کـار
زياد ميدد ،او را به تعب ميافکند و در داوريهاي او تأثير ميگذادت و در زبان او هش تـأثير
ميگذادت مردت بهاور کفي ،دردتخو و دردتگوهي بود؛ هش زبان دردت و تندي دادـت و
هش خوي تندي دادت که افراد را از ااراف او پراکنده ميکرد؛ مگر کياني که د در د ـ
نه  ٪11ـ د در د تابع و مطيع بادند و در مقابل او خش بشوند

5

 .5ادبيات بکار رفته در اين چند جمله ،خارج از چارچوب و معيار علمي استت؛ طبعتا بايتد مصتاديقي
براي ادعاها و اتهمات کلي م ر شده ،بيار گردد تا بتوار درباره آر مصاديق بته قضتاوت ن ستت .بتا
اين حاک ،چند نکته کلي در اين زمينه ،درخور ذکر است
الف) «عقايدِ» آيتاهلل مصبا  ،همانند اعتقادات غالب شيعيار و عالمار اين مذهب بتود و تفتاوت
خاصي با د يار باورمندار به اصوک اعتقادات ت تيع دوازده امتامي نداشتت؛ طبعتا ،ايتن عقايتد از منظتر
کسي که داراي مباني و پيشفرضهاي متفاوت است و تأکيد ويههاي بر نسبيتگرايتي دارد« ،دگتم و
جامد و منجمد» به شمار خواهد آمد؛
ب) چنارکه در صفحات قبل ذکر شد ،آيتاهلل مصبا  ،نسبت به مسائل فرهنگ دينتي ،اهتمتام و
حساسيت ويهه اي داشت .اي ار دراوايل دهه هفتاد ،در ايتن زمينته متيگويتد «بنتده يتک حساستيتي
نسبت به مسائل فرهناي داشتم ...انر هم کم و بيش اينطوري است؛ نسبت بته هتيچ مستألهاي آنقتدر
حساسيت ندارم که نسبت به مسائل عقيدتي و فکري دارم .ا ين حساسيت ،به حدي رنجم ميدهد کته
گاها خواب را ا ز چ مم ميگيرد و ناراحتي شديدي به من دست ميدهد که گاهي به بيماري سصت
ک يده مي شود .البته به نظر خودم اين حساسيت بايد باشتد» خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ستاک
 ،3113جلسه دهم؛ گفتمان مصباح،

331؛ ذوالشهادتين امام،

) 111؛

ج) بايد ميار قاطعيت و خ ونت ،تفاوت قائل شد .قاطع بتودر در يتک مستأله ،بته معنتاي برختورد
خ ن نيست .بيار قاطع احکام اسالمي که در موارد متعددي در تضاد با مکاتب غيرديني است) و اهتمام
و اصرار بر اجراي شريعت ،خ تونت نيستت .چنتارکته اگتر پتس از بررستي کارشناستانه يتک مستأله،
تصميمگيري شود و در اجراي آر تصميم ،پاف اري و تأکيد گردد ،نميتواند خ ونت محسوب شود؛
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د) همارگونه که در ادامه از زبار آيتاهلل مصبا خواهيم گفت ،خ ونت ،لزوما ،امر منفتي نيستت.
در تعاليم اسالمي با وجود آر که رحمت و رأفت اصل است ،اما هم احکام خ ن ماننتد لتزوم اجتراي
حدود) و هم تعابير خ ن مانند تعابير قرآني «قاتلهماهلل» و «لعنهماهلل») نيز وجود دارد .بر ايتن استاس ،در
رفتار و گفتار آيتاهلل مصبا

در مواجهه با افراد و جريارهاي ضددين ،يا التقاطي و انحرافتي) متواردي

وجود داشته است که ميتوار آنها را به «خ ونت» وصف کرد؛ اي ار ،در قباک انحرافهاي ديني بتويهه
در حوز باورها و اعتقادات ،زير سؤاک رفتن مسلمات ،و توهين به مقدسات ديني ،به شدت حساس بود.
به گفته يکي از همراهار و شاگردار وي...« ،آقاي مصبا در مقابل چوب حتراج زدر بته مبتاني استالم
پرتحمل نيستند ....اين مانند اين است که به کسي باوييم آقا شما پر تحمل هستيد ،پس اجازه بدهيد من
بچه شما را جلوي چ مانتار سر ببرم و شما تحمل کنيد؟ براي آقاي مصبا  ،اهانت به اسالم از سربريدر
بچهشار بدتر است و معلوم است که تحمل نميکنند ....آر جايي که بايد تحمتل بکننتد متا متيدانتيم و
شاهد بودهايم که اي ار چقدر بردبار و پرتحملاند .شايد کسي باور نکنتد کته اي تار در مستائل تربيتتي
چقدر پرتحمل هستند .گاهي ميشد که سه ت چهار ساعت زير چراغ خيابار مي ايستادند و به سؤاالت ما
جواب ميدادند و به حرفهاي ما ت که حاال ميبينيم حرفهاي بيري هاي نيز بوده است ت با تمام متانت
و سعة صدر گوش ميدادند و تحمل ميکردنتد» زندگاني حضرت آيزت اهلل مممزدتقي مصزباح

يدد  .11 ،براي اطالر از گزارشهاي بسيار و متواتر در زمينته ع وفتت ،تحمتل و تواضتع آيتتاهلل
مصبا در امور فردي و تربيتي ،ر.

صفحات متعدد در کتابهاي حقيقت شرق نااهي بر زنتدگي

و خاطرات حکيم فرزانه حضرتآيتاهلل مصبا

حسينعلي عربي ،انت ارات زالک کتوثر ،قتم)3113 ،؛

انديشه ماندگار گذري بر زندگي و اندي ههاي حکيم فرزانته حضترتآيتتاهلل مصتبا

حستينعلتي

عربتتي ،انت تتارات زالک کتتوثر)3113 ،؛ زنززدگاني حضززرت آيززتاهلل مممززدتقي مصززباح يززدد

محمدتقي اسالمي ،انت ارات پرتو واليت ،قم)3111 ،؛
هز) يکي از ويهگيهاي آيتاهلل مصتبا در طتوک عمرشتار ،انجتام کارهتا بته صتورت گروهتي و
ت کيالتي بود .اي ار به کارهاي گروهي اعتقاد داشت و در عمل نيز بدار اهتمام متينمتود .گتروههتا و
ت کيالتي که اي ار در آنها حضور داشت را ميتوار به دو قسم تقسيم کرد  .3مسئوليت آنها با فترد يتا
افراد دياري بود مانند جمعيت يازده نفري ،ن ريه بعثت ،گروه واليت ،مدرسه حقاني ،جامعه مدرسين،
شوراي عالي حوزههاي علميه ،مجلس خبرگار و شوراي عالي انقالب فرهناي)؛  .1مسئوليت بتا اي تار
بود مانند ن ريه انتقام ،بصش آموزش مؤسسه در راه حق ،بنياد باقرالعلوم ،موسسه آموزشتي و پهوه تي
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يکي از تفربههاهي که ما در ستاد انقالب اسالمي فرهنگي دادتيش ،اين بود کـه يکـي از
ما که روحانياي بود به نام آقاي دکتر احمد احمدي ماليري ـ که ايشان هش مرحـوم دـد ـ
قرار بود ايشان رابط بين قش و ستاد انقالب فرهنگي بادـند ايشـان،يعنـي آقـاي احمـدي ،از
دوستان چهل سالة آقاي مصباح بود؛ به همين سبب هش به اين سمت برگزيـده دـد ايشـان
بعد از دو جفيه آمد و گست من از اين سمت استعسا ميکنش گستيش چرا؟ گست براي اينکه بـا
آقاي مصباح ي

سا ت که حبت ميکني ،سا ت دوم بايد دسـت بـه يقـه بشـي! ديگـه

امکان ادامة گستگو نييت؛ 1البته اين را ما هش آزموده بوديش؛ همگان آزموده بودند؛ به همـين
امام خميني و طر واليت) .در قسم اوک ،تا زماني که اوال ،خوم يها و فعاليتهاي گروهها و نهادها از
نظر اي ار بدور التقاط و انحراف ،و همراه با خلو

فکري ،روحي و سياسي بود؛ ثانيتا ،اي تار فعاليتت

آر گروه و نيز حضور خويش در آر را با اهميت ت صيد ميداد؛ ثالثا ،تنش و اختالفهاي جدي ميار
اعضا وجود نداشت ،در آنها م ارکت متي جستت و در برختي متوارد ماننتد گتروه واليتت و مدرسته
حقاني) نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري ايفا ميکرد .در قسم دوم ،تصميمگيتريهتاي اصتلي و نهتايي بتا
اي ار بود و نه برمبناي رأيگيري و تصميمگيري بر اساس رأي اکثريتت)؛ امتا بته نظترات کارشناستي
اعتقاد داشت و از م ورتهاي رسمي در قالب بصشهاي زيرمجموعهاي) و نيز غير رسمي بهره ميبرد.
در مجموعههاي تحت مديريت اي ار ،اختالف ديدگاه و سالئق وجود داشت و افترادي کته نظترات و
ت صيدهاي متفاوتي با اي ار داشتند ،همکاري ميکردند؛ البته اختالف در اصوک و مسائل مهم تعتاليم
اسالمي و مذهبي ،همچنين اختالف در شيو ادار مرکز و مقررات سازماني ،و نيز بعضا تفاوت منظر در
مسائل و مواضع سياسي ،موجب جدايي افراد از آر مراکز ميشد؛ اين جدايي نيز ،ظاهرا ،اغلب از سوي
افراد صورت ميگرفت نه از سوي آيتاهلل مصبا .
 .6آيا قابل پذيرش است که دو فرد به مدت چهل ساک باهم دوستتي و ارتبتاط علمتي و کتاري داشتته
باشند ،اما دو ساعت نتوانند با هم گفتوگو داشته باشند؟ مرحوم حجتاالسالم دکتر احمتد احمتدي
با آيتاهلل مصبا  ،در دهة سي ،در جريار فراگيري دروس جديد در دبيرستار ديتن و دانتش ت کته بتا
ابتکار شهيد به تي و داير کردر کالس براي فضال شکل گرفته بودتت ارتبتاط داشتت ذوالشزهادتين

امام،

133؛ گفتمان مصباح،

 33و  .)113در اوايتل دهتة پنجتاه ،در جريتار راهانتدازي بصتش

آموزش در راه حق و اطالر از تجربيات ک ورهاي اسالمي ،اين دو سفري به سه ک تور عربتي انجتام
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سبب ايشان ،فقط بايد فرمان ميداد ،فقط بايد قيده خودش را ابراز ميکـرد و ديگـران هـش
دادند .پس از راهاندازي بصش آموزشي با مسئوليت آيتاهلل مصبا نيز ،دکتر احمدي بته همکتاري بتا
اين مرکز و تدريس در آر پرداختت ذوالشهادتين امام،

 113و 111؛ گفتمان مصباح،

331؛

خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ساک  ،3113جلسه دوازدهم) .ارتبتاط ايتن دو تتا پايتار عمتر دکتتر
احمدي در ساک  ،3111از جمله ،از طريق همکاريهاي علمي دو مرکز مهتم «ستمت» کته مستئوليت
آر با دکتر احمدي بود) و «مؤسسه آموزشتي و پهوه تي امتام خمينتي» کته مستئوليت آر بتا آيتتاهلل
مصبا بود) تداوم يافت.
در هر حاک ،گزارش دکتر سروش مبني بر اين که "دکتر احمتدي رابتو بتين قتم و ستتاد انقتالب
فرهناي تعيين شد و اي ار بعد از دو جلسه گفتوگو با آيتاهلل مصتبا گفتته بتود کته بتدليل امکتار
تفاهم با اي ار استعفا ميدهد" ،يا از اساس کذب است يا اينکه احتمتاال مربتوط بته تصتميمگيتري در
خصو

چاوناي انجام برخي پروژههاي م تر

ميار ستاد انقالب فرهناي و مؤسسه در راه حق)

بوده است .چنارکه در پانوشت قبل بيار شد ،آيتاهلل مصبا در گتروههتا و ت تکيالتي کته اي تار در
آنها به عنوار يک عضو به ايفاي نقش ميپرداخت ،شرايو و خ وط قرمتزي را بتراي ختود داشتت و
طبعا عدم تحقق آنها ،موجب فاصلهگيري وي ميشد .و در مواردي هم که مسئوليت بته عهتده اي تار
قرار ميگرفت ،بهرغم بهرهگيري از م ورت و نظترات کارشناستي ،امتا تصتميمگيتريهتاي اصتلي و
نهايي با اي ار بود و نه برمبناي رأيگيري و تصميمگيري بر اساس رأي اکثريت).
با اين حاک ،در خاطرات آيت اهلل مصبا درباره همکاري با ستاد انقتالب فرهناتي ت کته نستبتا بته
تفصيل ذکر کردهاند ت سصني درباره دکتر احمدي نيامده است؛ آنچه در اين خاطرات طر شتده ،بته
اختصار عبارت است از مراجعه برخي اعضاي ستاد بته مؤسسته در راه حتق و درخواستت از آيتتاهلل
مصبا براي همکاري در اسالميکردر دان ااهها ،پاسخ مثبت اي ار بته ايتن دعتوت و ارائته طرحتي
م صد ،پذيرش اين طر از سوي ستتاد ،همکتاري ف ترده و جتدي 33ماهته اي تار طتي ستاکهتاي
3133ت 3131که داراي نتايجي مثبت بود) و س س ق ع همکتاري از جملته بتدليل متانعتراشتي برختي
اعضاي ستاد انقالب فرهناي ظاهرا دکتتر ستروش) در پي تبرد امتور بتوده استت ر.
آيتاهلل مصباح يدد در ساک  ،3113جلسه يازدهم؛ گفتمان مصباح،
امام،

111ت.)131

خزاطرات

311تت313؛ ذوالشهادتين
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بايد سکوت ميکردند و گوش ميکردند اگر بنابر مباحثه بود ،به مـذاکره بـود ،بـه نقـد بـود،
آنگاه کار به د وا و نزاع ميکشيد که مردم موماً از آن احتراز ميکردند

3

[تکفير دکتر شريعتي ،و خروج از انقالبيبودن]
باري! با دريعتي بييار سشت در افتاد؛ حتي او را تکسير کـرد حتـي گسـت او اينـ

در قعـر

جهنش است که من نميدانش اين فش غيب را ايشان از کفا آورده بود بعد ،خـوب بـه همـين
سبب ي

نصر غير انقالبي محيوب ميدد

8

 .7دو سلسله مناظره تلويزيوني از آيتاهلل مصبا پصش ،و س س به صورت کامل در قالب کتتاب نيتز
منت ر شده است  .3مناظره با احسار طبري و فرخ ناهدار درباره مارکسيسم در ساک 3131کته اتفاقتا
دکتتتر ستتروش نيتتز در آر زمتتار در کنتتار آيتتتاهلل مصتتبا در منتتاظره حضتتور داشتتت)؛  .1منتتاظره بتتا
حجتاالسالم محمدجواد حجتي کرماني درباره خ ونت در اسالم در ستاک  .3111منتاظره اوک ت کته
در چند جلسه برگزار شد ت در کتتابي تحتت عنتوار «گفتمتار روشتنار دربتاره اندي تههتاي بنيتادين»
توسو انت ارات مؤسسه آموزشي و پهوه ي امام خميني ره) و مناظره دوم ت که آنهم در چنتد جلسته
صورت گرفت ت در کتتاب «منتاظره آيتتاهلل مصتبا يتزدي و حجتت االستالم و المستلمين حجتتي
کرماني» توسو انت ارات سروش) انت ار يافته است .گفتوگوي مناظرهگونهاي نيز در يک جلسه بته
صورت غيررسمي ميار آيتاهلل مصبا با دکتر سروش ،ظاهرا ،در اواخر دهة شصتت صتورت گرفتته
که متن پياده شده آر به صورت غيررسمي در فضاي مجازي منت ر شده است .مالحظه و م العته ايتن
سه گفتوگو و مناظره ،بهخوبي ميتواند صحت و سقم ادعاي دکتر سروش درباره تندي و خ تونت
آيتاهلل مصبا در گفتوگوها و مباحثات را ن ار دهد.
 .8اوال ،به رغم نقدهاي اساسي و جدي آيتاهلل مصبا به آثار و اندي ههاي دکتتر شتريعتي از جملته
نقل عباراتي از وي که به نوعي انکار يا ترديد در مسلمات و اصوک اسالمي از آنها برداشت ميشود يتا
قابل چنين تفسيري هست) ،اما گزارش و مستندي نيتافتيم کته اي تار شتريعتي را از يتک ستو صتريحا
«تکفير» نموده و از سوي ديار گفته باشد «او اينک در قعر جهنم است»؛ ثانيا ،اگتر مصالفتت بتا دکتتر
شريعتي به معناي خروج از انقالبي بودر است ،پس در اين صورت ،افرادي چور استاد شهيد م هتري
و مرحوم آيتاهلل سيدمص في خميني و حتي امتام خمينتي نيتز «عنصتر غيرانقالبتي» بتودهانتد دربتاره
فعاليتهاي انقالبي آيتاهلل مصبا  ،قبال ،توضيحاتي ارائه شد.
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[فعاليت در مؤسسه در راه حق]
وقتي هش که انقالب پيروز دد ،کيي به او نق

چنداني نداد در قش در همان منـزل خـود و

مدرسة در راه حق که دادت ،فعاليتهايي ميکرد ،و خصو اً فعاليت ضـد ميـيحيت؛ چـون
قبل از انقالب ،آقايوني در قش تششيص داده بودند که مييحيان در ايران فعال ددهاند و تـور
گيتردهاند در مدارس و در جوامع ،براي مييحيکردن و اين دسته از روحانيان ،در دردـان
آقاي مصباح يزدي ،همت گمادتند که پاتکي به اين فعاليت مييحيت بزنند و مدرسـه در راه
حق را ايفاد کردند اين مدرسه وقتي که انقالب اسالمي پيروز دد ،تقريبـاً ففيـسة وجـودي
خودش را از دست داد و اينها ابتدا مشغول ددند بـه ضـديت بـا کمـونيزم و مارکيييـش و
کتاب در آن زمينهها نودتند و پراکندند و ضو گرفتند و امثال اينها و در همين حدود آقـاي
مصباح فعاليتي دادت

1

در خور ذکر است که انتقادهاي آيت اهلل مصتبا نستبت بته افکتار و آثتار دکتتر شتريعتي ،بتراي
جلوگيري از انحراف در ميار مردم و بتويهه جوانتار ،و در مقتام اصتال اشتتباهات وي بتوده استت و
ري تته در نتتاراحتي و بغت

شصصتتي نداشتتت .بتته همتتين جهتتت ،هناتتامي کتته در ختترداد  3133خبتتر

درگذشت او را شنيد ،گفت «خوشحاک شدر از مرگ کسي ،ن انة پستي فرد است .متن در تمتام ايتن
ساکها تالش ميکردم تا با اشتباهات و انحرافات فکري دکتر مقابله کنم و آرزويم ايتن بودکته اي تار
اصال ميشد و قلم وبيار او در خدمت اسالم و قترآر قترار متيگرفتت» انديشزه مانزدگار11 ،؛
گفتمان مصباح،

.)111

 .9مرکز «در راه حق» ،با نام و عنوار «مؤسسه در راه حق» رسميت و شتهرت داشتته استت و بته عنتوار
«مدرسه» شناخته نميشود .آيتاهلل مصبا نيز از مؤسسار اين مرکز نبود؛ بلکه حدود يک دهته بعتد از
تأسيس ،با راهاندازي بصش آموزش در آر ،به همکاري پرداخت .فعاليت اي ار نيتز عمتدتا بتا انايتز
مقابله با مارکسيسم بود نه مسيحيت .توضيح اين اجماک در ذيل ميآيد
مؤسسه در راه حق در ساک  3111توسو آيتاهلل ستيدمحستن خترازي بتا هتدف پاستخگتويي بته
شبهات و فعاليت مسيحيار ت که در آر زمار تبليغات گستردهاي در ايترار داشتتند ت در قتم راهانتدازي
شد و مدتي بعد با تلفيق مرکز دياري به نام «مؤسسه اصوک دين» که با هتدف تترويج تعتاليم استالمي
فعاليت مينمود و مسئوليت آر با آيتاهلل رضا استادي بود ،فعاليتش گسترش يافت .اين مرکز« ،ضتمن
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ن ر ن ريات چند برگي راياار،در زمينههاي اصوک دين ،فرور مذهب و مستائل مصتلتف اجتمتاعي و
اقتصادي فعاليت ميکرد ...مبارزه با مسيحيت و تبليغات مسيحيار که در دهة  11بسيار گسترده بتود ،از
اهداف اصلي اين مؤسسه به حساب مي آمتد .جتزوات کوچتک امتا فتراوار آر بتا عنتاوين زيبتايي در
ت ريح مسائل اعتقادي و اجتماعي و تاريصي ،سصت مورد توجه نسل نوجوار و جواناني که به متذهب
عالقهمند شده بود ،قرار گرفتت» جريانها و سازمانها مذهبي ز سياسي ايزران ،چتا ش تم،
113ت ت111؛ زنززدگينامززه حضززرت آيززتاهلل مممززدتقي مصززباح يززدد ،

111ت ت111؛

.)http://www.darrahehaq.com
بدنباک رشد گرايش برخي جوانار به افکار مارکسيستي و ماترياليستي از اواخر دهة چهل به بعتد و
وجود خأل در اين زمينه ،مسئوالر مؤسسه در راه حق در اوايل دهة پنجاه از آيتتاهلل مصتبا ت کته بتا
داشتن تصصد در فلسفه و کالم اسالمي و آشنايي کافي به مباحث مارکسيست ،توار پاسخگويي بته
شبهات در اين زمينه را داشتت براي همکاري دعوت به عمل آوردند .اي ار با پذيرش اين دعوت ،بته
منظور تأمين نيروهاي فکري و علمي الزم در ميار طالب حوزه علميه قم ،براي مقابله با اين افکار وبته
طور کلي دفار از عقايد اسالمي در برابر افکار انحرافي ،بصش آموزش مؤسسه در راه حتق را تأستيس
کردند .تصميم بر آر شد که طتالب عالقتهمنتد ورزبتدهاي کته دروس ست ح را بته اتمتام رستاندند و
م غوک درس خارج شده بودند را جذب کنند و در يتک دوره ه تتستاله ،مبتاني اندي ته استالمي و
شيوه هاي دفار از مکتب اسالم را به آنار آمتوزش دهنتد .اولتين دور آموزشتي بتا حتدود بيستت نفتر
دانشپهوه در ساک  )3131از ميار طالب درس خارج آغاز شتد .بي تترين درسهتا از ستوي آيتتاهلل
مصبا ارائه ميشد .درس هتاي اي تار در موضتوعات فلستفي ،تفستير و اخالقتي بتود .دروس متعتدد
دياري نيز در موضوعات اصوک فقه ،عربي جديد ،اناليسي و رشتههاي علوم انستاني در دستتور کتار
قرار گرفت .کار آموزش و تحصيل در اين دوره تا اواخر ساک  3131ادامه يافت.
با پيروزي انقالب اسالمي ،شرايو ويههاي در ک ور پديد آمد که آيتتاهلل مصتبا و شتاگردانش
براي مقابله با تبليغات ضداسالمي منافقين و گروههتاي چتپ درسهتا را تع يتل کردنتد و بته دفتار از
ارزشهاي انقالبي و اسالمي و پاسخ به شتبهات مارکسيستتي اقتدام نمودنتد .نيروهتاي آمتوزش ديتده
موسسه و نيز برخي طالبي که در دورههاي کوتاه مدت از سوي آيتاهلل مصبا  ،آموزشهايي دربتاره
مارکسيسم ديدند در کنار برختي جزواتتي کته از ستوي آيتتاهلل مصتبا در نقتد مارکسيستم انت تار
يافت) ،به فعاليتهاي تبليغي و پاسخگويي به ديدگاهها و شبهات مارکسيستها و گروههتاي التقتاطي
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[عدم درخشش در سياست در زمان رهبري امام خميني]
کالً تا وقتي که آقاي خميني زنده بود ،جناب مصباح درخششي در ر ة اجتماع و در ر ة
سياست ايران ندادت؛

91

مارکسيست ت اسالمي مانند مجاهدين خلق در شهرهاي مصتلف پرداختند و توانستند به ستهم ختود در
روشناري فرهناي ت سياسي مردم سهم مهمي ايفا نمايند .به گفته آيتاهلل مصبا  « ،متأسفانه آر زمتار
درحوزههاي علميه آمادگي براي اين برخوردها [در مقابله فکري با مارکسيسم) خيلي کم بود و تقريبا
 11درصد اين فعاليتها از جانب دوستار همين مؤسسه [در راه حق] بود که قبال آموزشهايي را ديده
بودند» خاطرات آيتاهلل مصباح يدد

در ساک  ،3113جلستات دهتم و دوازدهتم؛ زنزدگينامزه

حضززرت آيززتاهلل مممززدتقي مصززباح يززدد ،
311ت 333و311ت313؛ ذوالشهادتين امام،

111تت 113و 111تت131؛ گفتمززان مصززباح،

133ت 113و111ت.)111

مدتي بعد ،با فروکش کردر نسبي فعاليتهاي مارکسيستي ،مجتددا فعاليتتهتاي بصتش آمتوزش
مؤسسه در راه حق از سر گرفته شد و با عنايت ويهه امام خمينتي و تصصتيد بودجته از ستوي اي تار
بدين امر ،توسعه پيدا کرد .س س در تداوم برنامههاي آر ،رشتههتاي تصصصتي علتوم انستاني در بنيتاد
باقرالعلوم راهاندازي شد .در اواسو دهة هفتاد ،با اهتمتام آيتتاهلل خامنتهاي ،و بتا ادغتام دور عمتومي
موسسه در راه حق) و رشتتههتاي تصصصتي بنيتاد بتاقرالعلوم) ،مرکتز بستيار مهتم و بتزرگ مؤسسته
آموزشي و پهوه ي امام خميني شکل گرفت.
 .10آيتاهلل مصبا  ،بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،عهدهدار مسئوليتهتاي سياستي و اجرايتي ن تد.
اين موضور ،از يک سو به اهميت مسائل فرهناي و اهتمام وي به اين مسائل بتازميگ تت و از ستوي
ديار به اينکه مسئوليتهاي سياسي و دولتي برخالف امور فرهناي و حوزوي) ،متوليار ختوبي پيتدا
کردند .بر اين اساس ،آيتاهلل مصبا  ،تصميم گرفت در حوزه علميه قتم بته فعاليتتهتاي فرهناتي و
آموزشي ادامه دهد و بتواند در بصش فکري به انقالب خدمت نمايد .اي ار در ايتن زمينته متيگويتد
«بنده از همار ساکهاي اوک نهضت به مسائل فرهناي ،اهتمام بي تري داشتم و سعي ميکردم در طتوک
دورار مبارزه ،اصالتها و ارزشهاي اسالمي محفوظ بماند و قرباني مبتارزات سياستي ن تود .پتس از
انقالب ،امور گوناگور ک ور بحمداهلل متوليار خوبي پيدا کرد و همينطور کته متيدانيتد ،بستياري از
اساتيد معروف و شصصيتهاي علمي حوزه مجبور شدند کارهاي حوزوي را رها کنند و بتراي حفت
مصالح انقالب ،مسئوليتهايي در قوه قضائيه و حتي مجريه پذيرنتد .بنتده طبتق همتين ت صيصتي کته
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[حرمتننهادن به امام خميني]
چون از او [= آقاي مصباح] گاهي هش سشناني دنيده بودند که المـت حرمـت نهـادن بـه
رهبر جمهوري اسالمي نبود

99

داشتم ،احساس مسئوليت کردم که در حد توار ،م غوک کارهتاي حتوزوي و حفت مستائل اعتقتادي
اسالم ب وم .به اين دليل ،تمام نيرويم را در حوزه متمرکز کردم و ارتباطاتي هتم کته بتا حضترت امتام
داشتم ،درهمين مسائل بود.ديدم بقيه مسائل الحمدهلل متوليار خوبي از قبيل مرحوم دکتر به تي ،دکتتر
باهنر و ...پيدا کرد و نيازي نيست که در آر جور کارها دخالت کتنم .امتا ايتن طترف ،نته تنهتا متتولي
ندارد ،بلکه کساني که بايد در اين جا فعاليت کنند ،به دليل ضرورت ،کار خودشار را رهتا کتردهانتد.
به اين دليل بود که وظيفه متعين خود دانستم که فعاليتتهتاي ختود را در کارهتاي حتوزوي متمرکتز
کنم» گفتمان مصباح،

331ت.)333

 .11بهجهت اهميت ديدگاه آيتاهلل مصبا درباره امتام خمينتي و روابتو وي بتا اي تار،در چنتد بنتد
توضيحاتي ذکر ميشود
الف) آيتاهلل مصبا  ،از اوايل دهة سي ت که به تحصيل دروس خارج نزد امام خميني پرداخت ت به
امام خميني ارادت پيدا کرد و از زمار شکلگيري نهضت اسالمي در اوايل دهة چهل به بعد ،اين ارادت
افزايش يافت .آيتاهلل مصبا  ،در قسمتي از خاطرات خويش چنين ميگويد «ما از همار ستاک اوک کته
وارد قم شديم [در ساک ،]3113خدمت اي ار [= امام خميني] ارادت پيدا کرديم وگهگاهي درس اي ار
را همار ساک اوک ميرفتيم ...در ساک دوم رسما در درس اي ار شرکت ميکتردم ...بتا همته ارادتتي کته
داشتم ...دوست نداشتم که خيلي خودم را بروم م ر کنم ...و جتز بتراي يتک وقتت ستؤاک درستي و
چيزي ،من هيچوقت نزديک اي ار نميرفتم ...تا اين که [در ساک  ،]3113مستائل نهضتت بعتد ازوفتات
مرحوم آيتاهلل بروجردي پيش آمد ...در اين جريانات مبارزات که شرور شد ،متا هتم کمتابيش منتزک
اي ار ميرفتيم بصاطر همين مسائل ...به هر حاک يکي از بزرگترين نعمتهايي کته ختداي متعتاک بته متا
عنايت فرموده بود ،معرفت نسبت به اي ار [= امام خميني] بود که هم از دروس اي تار در طتوک ستاليار
دراز ،هم در فقه و هم در اصتوک استتفاده کترديم ،و هتم از راهنمتاييهتاي اي تار در مستائل سياستي و
اجتماعي ،و هم از آر روشنبيني و ا ستقالک نظر و حريت در فکر و عمل و آيندهناري؛ که اينها سرماية
عظيمي بود که خداي متعاک به اي ار عنايت فرموده بود .ما هم يک طلبهاي بوديم بته ستهم خودمتار از
اين عنايات الهي که به اي ار شده بود ،کمابيش بهرهمند شتديم» خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در
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11ت .)13آيتتاهلل مصتبا  ،بتا داشتتن ارادت بته امتام

خميني و پذيرش رهبري فکري ت سياسي اي ار ،اقتدامات مهتم و وستيعي را در جهتت پي تبرد انقتالب
اسالمي انجام داد .در پانوشت سوم ،به اختصار ،توضتيحات و مستتنداتي در ايتن زمينته ذکتر شتد .ذکتر
خاطره يکي از شاگردار اي ار در اين زمينه ،خالي از ل ف نيست « متا جتوار بتوديم و روحيتة انقالبتي
داشتيم و هر وقت از اي ار [= آيتاهلل مصبا ] نظر ميخواستيم ،اي ار ما را فقو بته امتام و رهنمودهتاي
امام ارجار ميدادند .من هرگز به ياد ندارم که اي ار ما را به سراغ دياري به جز امام فرستاده باشد .اصال
از هيچ کس به جز امام ياد نميکردند .يادم هست روزي از اي ار در خيابار انقالب ت که شلوغ هم بتود
و تظاهرات برپا بود ت پرسيدم استاد اگر کسي باويد زنتدهبتاد خمينتي و ک تته ب تود ،سرنوشتت او در
آخرت و قيامت چه خواهده شد؟ گفتند مثل اين است که در راه گفتن اهلل اکبر ک ته شود» زندگاني

حضرت آيت اهلل مممدتقي مصباح يدد ،

)131؛

ب) امام خميني نيز در همار زمار قبل از پيروزي انقتالب و شتاگردي آيتتاهلل مصتبا نتزد وي،
نسبت به آيتاهلل مصتبا عنايتت داشتت؛ در ايتن زمينته ،گتزارشهتاي متعتددي وجتود دارد ر.
خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ستاک  ،3113جلسته ش تم؛ گفتمزان مصزباح،
خاطرات آيت اهلل مسعود خمينزي،
ماندگار،

111؛ ذوالشزهادتين امزام،

311تت313؛

 11و 13تت311؛ انديشزه

 13و 11ت .)13از جمله گزارشها اين است که امام خميني هناام صدور اجازه در امتور

حسبيه براي افراد ،با اين که مقيد به گواهي دو شاهد بودند ،در يک مورد در اوايل دهه چهل) وقتتي
آيتاهلل مصبا گواهي بر صالحيت فردي براي امور حسبيه داد ،امتام خمينتي اجتازه صتادر کردنتد و
نيازي به شهادت و گواهي فرد دياري را الزم ندانستند .در واقع ،گواهي اي ار را بته منزلتة گتواهي و
شتتهادت دو نفرعتتادک دانستتتند ذوالشززهادتين امززام،

11؛ انديشززه مانززدگار،

11تتت13؛

)https://www.farsnews.ir/news/13991013000270؛
ج) بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز ارادت آيتاهلل مصبا به امام همچنار برقترار ،بلکته افتزايش
يافت .با توجه به لزوم روشن شدر صحت و سقم گفته دکتر سروش مبني بر عدم حرمتنهادر آيتاهلل
مصبا براي امام خميني بعد از پيروزي انقالب) ،دو مورد از سصنار منت ر شده آيتتاهلل مصتبا در آر
زمار درباره امام خميني و جمهوري اسالمي را متي آوريتم .از آنجتا کته متتن ايتن دو ستصنراني ،بستيار
روشنار بوده و نکات دياري نيز از آنها قابل استفاده است ،نسبتا به تفصيل ذکر ميشود
 )3آيتاهلل مصبا در تاريخ  11شهريور  3133در جريار ديدار جمعي از فرهنايار برخي مسئوالر
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آموزش و پرورش و مسئوالر آموزش عالي) با امام خمينتي ر.

صميفه امام ،ج،33

 ،)113قبتل

از سصنراني امام ،سصناني را ايراد کرد .اي ار در سصنراني کوتاه خويش ،چنين گفتند « ...خدا را س اس
ميگذاريم که در ميار ميليورها انسار م تاق ،براي شرفيابي به حضور امام ،اين توفيتق را بته متا عنايتت
فرمود که در اين روز به زيارت نايب حضرت مهدي سالماهلل عليه) شرفياب ب ويم .اميتدواريم ختداي
متعالي تحت توجهات حضرت ولي عصر اواحنا فداه) ،ساية مبار

امام را تا زمتار ظهتور ولتي عصتر

عجتتلاهلل فرجتته ال تتريف) بتتر ستتر همتته مستتلمين و مستضتتعفين جهتتار پايتتدار بتتدارد .و همتته متتا را از
خدمتازارار به اسالم و سربازار واقعي ولي عصر عجل اهلل فرجه ال ريف) قرار بدهد .با کماک اختصار،
چند جمله به عرض امام عزيز ميرسانم و شرکت کننتدگار در ايتن محفتل شتريف را بته طتور اجمتاک
معرفي ميکنم .و آنچه متورد اشتتياق همته شتما هستت کته از ستصنار دُرربتار امتام استتفاده کنيتد و از
رهنمودهاي اي ار براي زندگي بهره بايريد ،فرصت را براي اين بهرهبرداري باقي ميگذارم .به عترض
امام ميرسانم کساني که در اين جمع شرکت دارند ،عموما برادرار فرهناي هستتند کته از چنتد گتروه
ت کيل ميشوند يک دسته اساتيد محترم دان ااه هستند که بر اساس امري که امام فرمودند که با حوزه
علميه قم براي بازسازي علوم انساني [و اسالميسازي علوم انساني] شرکت کنند ،در اين طتر شترکت
جستهاند و سه ماه تابستار را در يکي از مراکز دان ااهي تهرار ،م غوک تحقيق و م العه معارف اسالمي
و پايههاي علوم انساني از ديدگاه قرآر کريم بودند .و همچنين گروهي از برادرار فضالي حوزه علميته
قم که با اساتيد دان ااه همکاري داشتند .و ان اءاهلل اميدواريم که به برکت دعاي خير امتام ،در مراحتل
آينده هم موفق باشند .يک دسته ديار ،مربيتار علتوم تربيتتي هستتند کته وابستته بته وزارت آمتوزش و
پرورش هستند؛ و همچنين مسئوالر ستادي و اجرايي وزارت آموزش و پرورش ...گروه دياري رؤساي
دان ااههاي سراسر ک ور و عدهاي از اساتيد دان ااه که وابسته به وزارت آموزش عالي هستند؛ گتروه
دياري ،مسئولين استارهاي نهضتهاي ستوادآموزي هستتند ....تقاضتاي همته متا ايتن استت کته امتام
بزرگوار در اوک دعا بفرمايند که در اين خدمتي که همه برادرار به فرهنگ ک تور در ست و مصتلتف
انجام مي دهند و در واقع يک جهاد فرهناي است کته در ايتن مملکتت شترور کردنتد و عامتل تتداوم
انقالب هست ،موفق باشند .تقاضاي دوم اين است که رهنمودهايي به همه متا ارائته بفرماينتد کته توشتة
راهي براي مراحل بعدي خدمتازاري باشد و بتوانيم با استفاده از رهنمودهاي امام که همي ته رهگ تاي
م کالت اين مملکت و بلکه همه مسلمانار بوده ،از اين رهنمودها استفاده کنيم .در آخر از خداي متعاک
درخواست ميکنيم که مجددا ساية بلندپايه امام را بر سر همه مسلمين و مستضعفين مستدام بدارد .خدايا
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خدايا تا انقالب به مهدي خميني را ناهدار» فيلم ستصنراني آيتتاهلل مصتبا در حضتور امتام خمينتي
.)https://hawzah.net/fa/Film/View/3051
 )1آيتاهلل مصبا در ارديبه ت ساک  3131در جلسه پايار تحصيلي ،در پاسخ به شبهات و ايرادات
برخي متدينين و حوزيار مصالف و منتقد انقالب همانند برخي افراد انجمن حجتيه) ستصنراني کردنتد.
متن پياده شده ايتن ستصنراني در  11ارديبه تت در روزنامته اطالعتات منت تر شتد .بته جهتت اهميتت،
بصشهايي از اين سصنراني جالب و مفيد ،عينا ذکر ميشود «يکي از بزرگترين نعمتهايي که در اين
زمار بايد به آر توجه داشته باشيم ،نعمت اين نظام عظيم اسالمي است که خدا به ما ع ا فرموده استت و
چقدر واقعا جاي شرمساري است که کساني اين نعمت را نديده بايرند و به اهميت ايتن نعمتت عُظمتي
که خدا به ما مرحمت فرموده توجه نکنند و يا حتي درصدد تحقير و کاستن قدر اين نعمت بربيايند .متن
نميخواهم از شصد يا گروه خاصي انتقاد کنم .با کسي حساب خوردهاي نداريم ،ولي من قا نميفهمم
بر چه اساسي به خودشار اجازه ميدهند در برابر اين نعمت عظيم الهي ،موضعگيري کنند .ممکن است
دستاويزهايي از قبيل کمبودهايي که وجود دارد و يا در اثر جنگ پيش آمده ،داشتته باشتند؛ از ايشزان

سؤال ميشود که بينکم و بين اهلل اگر در زمار پيامبر اکرم و اميرالمؤمنين بوديتد و آر شترايو را
داشتيد ،آيا مال

براي اين انتقادها در آر زمار بود؟ آر وقتي که مسلمارها در حاک جنتگ ،چنتد نفتر

يک دانه خرما ميخوردند ،آيا وضع ار از ما بهتر بود؟ آر وقتي که هنوز از يک جناي برنا ته بودند،
پيغمبر اکرم اعالم ميکردند آمتاده شتويد بتراي جنتگ دياتري ،آستايششتار از متا بي تتر بتود؟...
نميخواهيم به ما جواب بدهند .خودشار فکر کنند و به خودشار جواب دهند .اگر اينها جتاي اصتحاب
اميرالمؤمنين در جنگ جمل بودند و خودشار را مواجه ميديدند با کساني مثتل زبيتر کته پستر عمته
پيغمبر است و پيغمبر اکرم بارها از او تجليل و از شم ير او تعريف کردهاند که چقتدر ختدمت بته
اسالم کرده است و ميخواستند به روي او شم ير بک ند ،چه ميکردند؟ آيا شم تير ک تيدر بته روي
زبيتتر م تتکلتتتر استتت بتته روي صتتدام؟ ممکتتن استتت باوينتتد آر وقتتت متتا اطمينتتار داشتتتيم پيغمبتتر و
اميرالمؤمنين معصوم هستند ،ديار چارهاي نداشتيم ،هر چه ميگفتند قبتوک متيکترديم ،حتاال چنتين
اطميناني نداريم .اوال؛ آنچه انر به برکت علما و زحماتي که ک يدهاند و مقام عصمت اي تار بتراي متا
روشن شده ،سابقا اينقدر روشن نبوده است .حتي در زمار ائمه اطهار و بتراي فرزنتدار امتامهتا هتم ايتن
م الب به اين حد واضح نبوده است ....ثانيا؛ همار حجيتي که نظر ولي فقيه در ساير جاها دارد ،در اينجا
هم دارد .اگر ما م اجره يا دعوايي داشته باشيم و فقيهي براي ما قضاوت کنتد ،آيتا اختذ نمتيکنتيم؟ و
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ميگوييم که علم غيب ندارد ،شايد اشتباه کند اگر حجت ظاهري در آنجا هست ،در اينجا هم هست.
يک سؤال ديگر هم از اي ار دارم که پيش خودشار فکر کنند و به خودشار جتواب دهنتد اگتر در
زمار رژيم شاه به شماها مصصوصا آر آخوندهايي که اين حرفها را ميزنند) يک صدم آنچه امتروز
در سايه اين نظام ،آبرو و عزت پيدا کردهايد ،اگر شاه يکصدم اين را بته شتما متيداد ،وظيفته شترعي
خودتار نميدانستيد که از شاه ترويج بکنيد؟ ...شما در تاريخ کجا سراغ داريد که بعتد از امتام معصتوم،
يک فردي براي اسالم و براي ت يع اين همه مايه برکت شده باشد؟ سراسر تاريخ را بارديد يک نمونته
به ما ن ار دهيد .يکي از آرزوهايي که در دک هر روحاني در بيست ساک قبل وجود داشت اين بتود کته
يک وقتي مرجع تقليد ما بتواند يک اثري در دستااه حکومت باذارد .هيچوقت بته خاطرشتار خ تور
نميکرد که مرجع تقليد در رأس حکومت قرار گيرد .آرزو داشتند که مرجعيت شيعه طوري باشتد کته
اگر يک وقت خواهش از شاه بکند ،شاه قبوک کند .اين نهايت آرزوهاي ار بود اکنور ايتن حکومتت،
اين همه خدمات براي شيعه ميکند زيرلواي يک روحاني .اين بزرگترين افتصتار بتراي روحانيتت در
طوک ت اريخ است که چنين شصصيتي توانسته چنين انقالبي را بوجتود بيتاورد .آيتا ايتن آبترو بتراي شتما
نيست؟آيا اگر شما رأس حکومت قرار ميگرفتيد ،بهتر از اين عمل ميکرديد؟ يا ترجيح ميداديتد کته
همار حکومت شاه باشد؟ گاهي ميگويند ما چور نميتوانيم بهتر از اين عمل کنتيم متيگذاشتتيم
همار حکومت شاه باشد و هر چه ميخواهد ب ود تا خود امام زمار
براي کارهاي خودتار صبر نميکنيد تا امام زمار

بيايد و اصال کند چ ور شما

ت ريف بياورد؟ چرا براي تصترف در امتواک امتام

صبر نميکرديد تا امام زمار بيايد؟  ...آيا وجوب امر به معروف و نهي از منکر و دفار از کيار اسالمي و
حقوق مسلمين را هم م روط به آمدر امام زمار ميدانيد؟ خداي متعاک ان تاءاهلل دکهتاي متا را نتوراني
کند ،از هواهاي نفساني پا

کند ،بصيرت کافي به ما مرحمت کنتد کته نعمتتهتاي متادي و معنتوي

خودش را بهتر ب ناسيم و درصدد شکرگزاري آنها براييم» «با آنها که نعمت عظماي جمهوري اسالمي
را نديده ميگيرند متن سصنراني استاد محمدتقي مصبا يزدي در آخرين جلسه درسي ساک تحصتيلي
31ت ،»)31روزنامه اطالعات 11 ،ارديبه ت ،3131شماره ،31311

.)3

د) امام خميني نيز ،متقابال ،به آيتاهلل مصبا و برنامههاي فرهناي ت حوزوي وي بعتد از پيتروزي
انقالب عنايت و توجه داشت .چنارکه تأييد قاطع اي ار نسبت به فعاليتهاي بصتش آمتوزش موسسته
در راه حق که از مهمترين فعاليتهاي آيتاهلل مصبا بود) و اختصتا

کمتک متالي ستاليانه بتراي

آر ،ن اردهنده اين امر است .آيتاهلل مصبا  ،در بص ي از خاطرات خويش چنتين متيگويتد «ستاک
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دوم پيروزي انقالب بود .به اتفاق آقاي محمدي گيالني و آقاي يزدي و مسئولين مؤسسه [در راه حق،
از جمله آقايار خترازي و استتادي] م ترف شتديم ختدمت حضترت امتام و راجتع بته مستائل حتوزه
گزارشي خدمت اي ار عرض کرديم .حضرت امام ،حسن نظري نسبت به تحليلهاي ما داشتند ...بنده
شرور کردم به توضيح دادر وضع حوزه و نيازهاي آينده حوزه؛ کمبودهتايي کته دارد و وضتعي کته
بايد داشته باشد .حدود ربع ساعت به طور ف رده م البي را عرض کردم و اي ار با کماک دقتت کتامال
گوش ميدادند .بعد از اين که کمبودها و ضعفها را گفتم ،به ذهنم آمد ت قبال هيچ قصدي نداشتم ت
با اين شرايو سصتي که انقالب دارد و ما هم اين قتدر منفتيبتافي کترديم ،ختوب استت يتک جهتت
اثباتي هم اشاره بکنم .گفتم بعد از اينهايي که عرض کردم ،بايد بته اطتالر برستانم کته حرکتتهتاي
محدودي هم در جهت رفع اين ضعفها شرور شده است .از جمله کاري است که متا در مؤسسته در
راه حق اجرا کرديم؛ اين برنامهاي است که ما 3ت 3ساک است اجرا کرديم و اين هم نتايج آر .عتراي
من که به اينجا رسيد ،امام شرور به صحبت کردند ،فرمودند که اينجا را توسعه بدهيد .متن بتراي ايتن
که توهمي ن ده باشد که اصل رفتنمتار ختدمت اي تار بته ختاطر چنتين درخواستتي بتوده ،بتا کمتاک
پررويي گفتم ما از هيچ مقامي تقاضاي کمکي نداريم ،ولي عرض ميکنيم که اين کتار قابتل توستعه
است؛ اگر امکاناتي باشد ،ميشود اين کار را توسعه داد .اي ار فرمودند اينجا را توسعه دهيزد ،مزن

تا زنده هستم ،خودم ودجه آن را ميپردازم .متا خيلتي خوشتحاک شتديم از عنتايتي کته اي تار
کردند و اگر اين [وعده] عمل هم نميشد ،اين کالم اي ار خود پ توانه بزرگي بود براي ما؛ چتور در
حوزه ،همه موافق نمودند با کارهايي که ما انجام مي داديم؛ کساني بودند که دوست نميداشتتند جتز
همين کارهتاي جتاري حتوزه ،کتاري صتورت گيترد[ ...امتام خمينتي چنتد روز بعتد از طريتق حتاج
شيخحسن صانعي ،پيگير موضور شدند .بعد از آر ،و با توجته بته پرداختت بودجته ستاالنه از طترف
امام] ،ما هر ساک کالس جديدي تأسيس ميکرديم که قبال ممکن بود هر چنتد ستاک يتکبتار بتتوانيم
کالس جديدي تأسيس کنيم .برنامه آموزشي مؤسسه کمکم رواج پيدا کرد و کالسهتا پرجمعيتت و
شلوغ ت کيل شد و روز به روز رو به افزايش گذاشتت» خاطرات آيتاهلل مصباح يزدد در ستاک
 ،3113جلسه دوازدهم؛ گفتمان مصباح،

311ت311؛ ذوالشهادتين امام،

111تت .) 111آيتتاهلل

رضا استادي از مسئوالر مؤسسه در راه حق) نيز اين عنايت ويهه امام خميني بته آيتتاهلل مصتبا را
چنين نقل ميکند «از آر به بعد ،امام مصصوصا به اسم آقاي مصبا بته اينجتا مؤسسته در راه حتق)
پوک ميفرستادند؛ نه به اسم مؤسسه در راه حق و نه به اسم هيچ کس ديار» زنزدگينامزه حضزرت
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[مناظره با مارکسيستها و ارتباط با دکتر سروش]
باري! اما ي

اتساق مهش رخ داد که خود من هش در آن وارد بودم و آن بارت بود از اينکـه:

در ابتداي انقالب [بهار  ]9911که گروههاي مشال ايدهولوژي

و سياسي ،حتي گـروههـاي

ميفح در جامعه بييار بودند ،جهموري اسالمي بر آن دد که مفالس مباحثهاي بـا مشالسـان
فکري جمهوري اسالمي و ايدهولوژي اسالمي بگذارد؛ لذا دا و سيما به سراغ آقاي مصـباح
آيتاهلل مممدتقي مصباح يدد ،

 .)111آيتاهلل استادي در جاي دياتر متيگوينتد « شتصد

جناب آقاي مصبا و برنامههاي خوب و سازندهاش آرقدر مورد توجه حضرت امام بود که از بتدو
پيروزي انقالب تا رحلت ار تمام هزينههاي برنامههتاي آموزشتي حضترت آقتاي مصتبا را مرحمتت
ميکردند» حقيقت شرق،

 .)31آيتتاهلل ستليمزاده از دياتر مستئوالر مؤسسته در راه حتق) نيتز

ميگويند «در زمار حيات حضرت امام ،اي ار به خاطر آقاي مصتبا  ،هتر متاه پانصتدهزار تومتار بته
اينجا کمک ميکردند» زندگينامه حضرت آيتاهلل مممدتقي مصباح يدد ،

.)111

هز) نکته مهم دياتر دربتاره مواضتع سياستي آيتتاهلل مصتبا بعتد از پيتروزي انقتالب ،حمايتت
آيتاهلل مصبا از رزمندگار اسالم در طوک جنگ تحميلي است کته ايتن حمايتتهتا از چنتد جهتت
صورت ميگرفت  )3ارائه درس با موضور «جنگ و جهاد در قترآر» در ستاکهتاي 3133تت 3133در
مؤسسه در راه حق؛  )1حضورشار در جبهه جنگ براي ت ويق و روحيه دادر به رزمندگار .اي تار در
ساک  3133از غرب تا جنوب ک ور از جمله شتهر فتاو بته سرک تي از رزمنتدگار استالم پرداختنتد و
درجمع فرماندهار و رزمندگار سصنراني کردند که در روحيهبص ي به آنها تأثير بسيار ختوبي داشتت.
بعد از آر که امام فرمودند «همه مکلفند جبههها را پر کنند» ،آيتاهلل مصبا از امام ميپرسند بتا ايتن
فرموده شما تکليف من چيست؟ امام در جواب گفتند «هر موقع خودم رفتم ،بر شما هم تکليف است
که برويد»؛  )1حضور دو پستر و دامادشتار در جبهتههتاي جنتگ ،و نيتز حضتور شتاگردار اي تار در
جبههها و شهادت برخي از آنها مانند شهيد رداني پور و شهيد ميثمي که از فرماندهار جنگ بته شتمار
ميرفتند؛  )1حمايت مالي به عنوار نمونه ،هناامي که يکي از کتابهاي اي ار به عنوار کتتاب ستاک
جمهوري اسالمي انتصاب ،و چهارده سکه بهار آزادي به وي هديه شد ،اي ار در همتار مجلتس ،ايتن
سکهها را براي کمک به جبهه اهدا نمود گفتمان مصزباح،
و331؛ انديشه ماندگار،

313ت 311و 311ت.)311

331تت331؛ حقيقزت شزرق،
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يزدي رفت که دما بياييد و در مفالس مناظر رسانهاي با مارکيييتها و بـه خصـوص بـا
حزب توده درکت کنيد! آقاي مصباح گسته بود که خوب است که فالني ـ يعني بنده ـ را هش
د وت کنيد 91و چنين دد که ما چند باحي با يکديگر به مدت هست جفيه؛ هـر جفيـهاي
دو سا ت ـ سه سا ت ،ما به تفويزيون ميرفتيش و با آقاي احيان ابـري ـ کـه ايـدهولوگ
 .12اينکه حضور دکتر سروش در مناظره ،به پي نهاد آيتاهلل مصتبا بتوده ،نيازمنتد بررستي استت؛
هرچند ارتباط نزديک اين دو ضمن برگزاري جلسات مناظره ،مسلم است.
آيتاهلل مصبا  ،هناامي که در تابستتار  3131بته دعتوت جمعتي از دان تجويار انقالبتي بته لنتدر
مسافرت کرد تا به صورت کوتاه حدود دو ماه) براي آنها مباحث فلسفي و اعتقادي ارائه کند ،با دکتتر
سروش ت که از جملة آر دان جويار بود ت آشنا شد .در جريار اين ستفر ،آيتتاهلل مصتبا بدستت آورد
آقاي سروش بهرغم استعداد و توار علمي باال ،از يک سو داراي «نوعي غترور» بتوده و از ستوي دياتر
تحت تأثير برخي افکار و ا ندي ههاي «انحرافي» استت ذوالشهادتين امزام،

113تت .)111طبعتا ايتن

سؤاک قابل طر است که با وجود چنين برداشتي ،ارتباطات نزديک آيتاهلل مصبا با دکتر سروش پس
از تاريخ مذکور از جمله حضور و ارتباط نزديک در جريار مناظره با مارکسيستهتا) ،چاونته توجيته
ميشود؟ شايد بتوار پاسخ اين سؤاک را از آنچه آيتاهلل مصبا  ،به مناسبت ،در خصتو

انايتز شتهيد

م هري درباره ارتباط با دکتر شريعتي و دعوت از وي به حسينيه ارشاد بيار کرده بدست آورد .آيتتاهلل
مصبا با واس ه نقل ميکند شهيد م هري ميديد دکتر شريعتي از يکسو «آدم بتاذوق و بااستتعداري
است و از سرمايههاي ختدادادي مثتل بيتار و هتوش برختوردار استت» و از ستوي دياتر داراي برختي
انحرفات فکري است که «احتماال در اثر معاشرتهاي غلو با اساتيدي در پاريس براي اي ار پيش آمده
باشد»؛ بر اين اساس« ،مرحوم م هري فکر ميکردند اگتر توانتايي او دکتتر شتريعتي) در ختدمت ن تر
اسالم قرار گيرد ،بسيار باارزش خواهد بود و اگر بتوانند او را اصال کنند ،هتم بته شتصد او و هتم بته
جامعه و هم به اسالم خدمت بزرگي کردهاند؛ لذا تصميم گرفتند با دعوت از او ،اعتمادش را جلب کنند
و به ا ين ترتيب در فکرش ا ثر باذارند»؛ اما «بعد متوجه شدند که اين کارها در اي ار اثتري کته نتدارد
هيچ ،عمال تأثير منفي دارد» .آيتاهلل مصبا  ،ضمن بيار اين م الب ،ميگويد «عين همين جريار بتراي
بنده نسبت به شصد دياري بعدها اتفاق افتاد .بنده او را به مدرسه [= مؤسسه در راه حق] دعوت کتردم
که تدريس کند .اي ار هم بيار و قلم و استعداد خوبي داشت» همتار،
آيتاهلل مصبا از «شصد ديار» ،دکتر سروش است.

311تت .)311ظتاهرا مقصتود
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حزب توده بود ـ و آقاي فرخ نگهدار ـ که ايدهولوگ نبود ،ولي در رأس سازمان پيکار بـود ،از
چري هاي فداهي؛ و آنفا مباحثه ميکرديش 99که اين مباحثات تمام

منتشـر دـد آخـرين

مباحثة ما منتهي دد به سيام خرداد (سيام خرداد خونين) که ميدانيد بعد از زل بني ـدر
بود و مفاهدين خفق هش به قول خوددان وارد فاز نظـامي دـدند ،نيروهـاي خوددـان را بـا
تيغهاي موکتبر و غيره و غيره به خيابان ريشتند و سپاهيان هش با آنها مقابفة جدي کردند و
آن فاجعة بزرگ رخ داد و از آن پس مفاهدين در مقابل حکومت قـرار گرفتنـد و تبـديل بـه
ترورييتهاي ميفحِ فيه حکومت و ياغيان و باغيـان فقهـي دـدند و خونشـان هـش مبـاح
دمرده دد آقاي بني در هش همراه با ميعود رجوي از ايران فرار کردنـد کـه اکنـون آقـاي
بني در در پاريساند و ميعود رجوي هش ظاهراً از دنيا رفته است
باري! اين مباحثات که بعدها به ـورت کتـاب هـش درآمـد و [تحـت نـوان «گستمـان
رودنگر»] از ارف مؤسية خود آقاي مصباح ،چاپ و منتشر دد؛ بدون اين که از من نظـري
بشواهند بر اديت آن يا ا الً اجاز انتشار آن ،واليتاً آن را منتشـر کردنـد  94در آن مباحثـات،
خوب من آقاي مصباح را بي تـر مـيديـدم ،بـا يکـديگر گستگـو مـيکـرديش ،قـرار و مـدار
ميگذادتيش بر سر نکتههايي که بايد بگوييش و بايد نگوييش و امثال ذال
خودت آن مباحثات نقل چنداني ندارد؛ يعني حادثهاي بود حادثة نيکويي بود کـه در ابتـداي
انقالب رخ داد و من آرزو ميکنش و ميکردم کهاي کاش داير آن مباحثات ،درازتر مـيدـد؛
يعني بزرگتر ميدد؛ يعني ا الً جامعة ما به اين مباحثـات و منـاظرات خـو مـيگرفـت!اي
 .13البته از گروه هاي فکري ت سياستي دياتر نهضتت آزادي ،مجاهتدين خلتق ،جامتا ،جبهتة ملتي و
نماينده آقاي ابوالحسن بنيصدر که در آر زمار رئيسجمهور بود) نيتز بتراي حضتور در گفتتوگتو
ومناظره دعوت شده بود که پاسخ منفي دادند .برخي افراد دکتر حبيباهلل پيمتار از جنتبش مستلمانار
مبارز) نيز بهرغم پاسخ مثبت ،حضور پيدا نکردند گفتمان روشنگر در اره انديشزههزا

نيزادين،

 31سصنار مجري در جلسه اوک).
 .14مناظرهاي به صورت رسمي از تلويزيور پصش شده است .اين سؤاک قابل طر است که آيا بتراي
مکتوب کردر و انت ار آر ت بدور آر که دخل و تصرف در م الب صورت گيرد ت الزم استت اجتاز
افرادِ مناظرهکننده ،أخذ شود؟
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خنفرها ،به قول کـارْل پـوپر بـه جـاي ايـن کـه

يکديگر را بکشند ،تئوريهاي يکديگر را بکشند؛ يعني بنشينند مناظره کنند ،مبـارزه و جـدال
فکري و لسظي بکنند و در آن ميدان اگر بتواننـد يکـديگر را مقهـور و مغفـوب بکننـد ،نـه در
ميدان جنگ ،نه با سالح و دمشير و هستتير و تيربار و امثال اينهـا؛ امـا بـا کمـال تأسـ ،
جامعة ما چنان درهش پيچيد ،و من در اينجا بيشترين سرزن

را بـه هـد ايـن گـروههـاي

ميفحي ميگذارم که وارد حنه ددند و خواستند تا انقالب جوان اسـت ،ايـن انقـالب را از
دست انقالبيون و روحانيون و رهبر انقالب يعني آقاي خميني بيـرون بکشـند بـر سـر ايـن
بودند که تا [انقالب] ريشه نکرده و هنوز جوان است و اين نهال را ميتوان از جا کنـد ،آن را
بِکَنند و کار را يکيره کنند؛ البته در مقابل آنها هش ،هش رهبر انقالب و هش ديگران بودند کـه
چندان خام نبودند که در مقابل حرکـات آنهـا آرام و سـاکت بنشـينند و ايـنچنـين بـود کـه
درگيري ميفحانه آغاز دد ،قبح خونريزي ريشت ،قبح خشونت ريشت ،و چيزي دـد کـه تـا
امروز ما ميراثخوار آن هيتيش بعد از آن هش که جنگ رخ داد و حـوادثت بيـيار بيـيار تفـخ
ديگري رخ داد و هش چنان ما دمهها و آسيبهاي آنها را در پيکر جامعهمان داريش نميدانش
کي اين پيکر دسا يابد ،اين زخشها بهبود پيدا بکند؟باري،اي کاش! آن فضا ادامه مييافت؛اي
کاش! همه مينشيتيش بر سر ميزي و در مفاليي و چنانکـه گسـتش بـه مباحثـه و مبـارزه و
جدال فکري مشغول ميدديش؛ [اما چنين] نشد
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 .15جناب دکتر سروش به رغم اين گفتهها ،در عمل پايبندي به آر نداشت و به صورت خا  ،بعتد از
آشکار شدر ديدگاههاي متفاوت او و بروز تنشها در اين زمينه ،از حضور در مناظره با آيتاهلل مصتبا
و برخي ديار از اندي مندار اسالمي خودداري کرد .در اين زمينه ،در ادامه توضيحاتي ارائه ميشود.
بجا بود دکتر سروش ،نکته دياري را نيز در اين زمينه بيار ميکرد اگر مناسب است آرگونه کته
کارْکْ پوپر ،استاد دکتر سروش گفته) ،دو گروه مصالف« ،به جاي اين که يکديار را بک ند ،تئوريهاي
يکديار را بک ند» ،درباره ترور شصصيت نيز همين بحث جاري است؛ يعني روش معقوک و اخالقي آر
است که به جاي ترور و تصريب شصصيتِ افراد ،ديدگاههاي علمي آنها مورد بررسي و نقد قرار گيترد.
با اين نااه ،ميتوار درباره کليت گفتار حاضر به داوري ن ست؛ اينکه دکتتر ستروش بته جتاي بررستي
علمي و نقد ديدگاههاي آيتاهلل مصبا  ،به ترور و تصريب شصصيت اي ار رو آورده است.
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[مخالفت با انديشههاي دکتر سروش]
باري ،از آن جا به بعد ،ديگر ،رابطة ما با جناب آقاي مصباح هش کمتر و کمتر دد و وقتي کـه
انديشههاي من رفته رفته پش
تحت [ نوان] قبض و بيط تئوري

دد و خصو اً به سـال  9913و  18رسـيديش ،مقـاالت مـن
دـريعت ،منتشـر دـد و غوغـاي نيسـي در جامعـه بـر

انگيشت و موافق و مشال بييار يافت ،آقاي مصباح هش ي

دريعتي ديگري را پيـدا کـرد؛

يعني بنده ،که لعن و نسرين خود را بر او ببارد ،و اين چنين بود کـه آن ديگـري خـود را پيـدا
کرد از اينجا به بعد چنانکه کيي نودته بود از روحانيوني که از دـاگردان مرحـوم مصـباح
بود ،نودته بود که آقاي مصباح دو دغدغه در مر خودش دادت :يکي دـريعتي و بعـد از آن
سروش  91البته دريعتي از دنيا رفت ،ولي آت

غضب آقاي مصباح بر او خاموش نشد و بنده

را هش البته مشمول الطاف و نوازشهاي خوددان گاه به گاه قرار ميدادند؛ بهاـوري کـه در
دوراني که جناب آقاي خاتمي سر کار بود و چون ،دولت خـاتمي يـ

دولـت ا ـالحات بـه

قدرت رسيده بود و محافظهکاران به ا طالح رفتند ،ا ولگرايـان رفتنـد و آقـاي مصـباح را
 .16اين م لب مربوط به توئيت آقاي رسوک جعفريار است .بررسي و نقد م لب وي ،در نوشتاري مستتقل
در همين مجموعه آمده است .در آنجا گفته شد که آيتاهلل مصبا در دو جايااه نقشآفرينتي و دغدغته
داشت؛ يکتي در جاياتاه عتالم و کارشناستي استالمي کته بته دنبتاک «توانمندستازي علتوم استالمي ،بتراي
پاسخگويي به نيازهاي عصر حاضر» بود؛ و دياري در جايااه يک «مرزبار ديني» که به مقابله با انحرافها
و بدعتهاي ديني اقدام ميکرد .مهمترين فعاليت آيتاهلل مصبا در عرصتة اوک بتود .در جاياتاه مرزبتار
نيز ،دغدغه اي ار صرفا دکتر شريعتي و دکتر سروش نبود؛ بلکه در مقام پاسخ و نقد دو مکتب مارکسيستم
و ليبراليسم ،و جريارها و افراد مدافع و متمايل به اين دو مکتب در ايرار بود .بهرغم آر که آيتاهلل مصتبا
در برخي جلسات درس و سصنرانيها ،به مناسبت ،به برخي اندي هها و آثاردکتر شريعتي و دکتر سروش ت
بتتدور ذکتتر نتتام ت پرداختتته و آنهتتا را نقتتد کتترده استتت ،امتتا مباحتتث مربتتوط بتته اندي تتههتتاي ايتتندو در
مجموعهکتابهايي که از نوشتهها ،سصنرانيها و تدريسهاي اي ار چا شده ،کم است؛ آنقدر کم ،کته
دکتر سروش در زمار حيات آيتاهلل مصبا  ،يکي از داليل عدم مناظرهاش با اي ار را نبودر آثاري از وي
در ارتباط با نظريهي خودش بر شمرده بود .کتابهاي فراوار و منت ر شده از آيتتاهلل مصتبا در دستترس
است ،هر کس ميتواند به تحقيق ب ردازد و ادعاي مذکور را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.
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و وارد حنة اجتماع و حنة سياست کردنـد و منبـر

نماز جمعه را به او دادند که هستهگانه ميآمد

93

[تشويق به خشونت ،تمجيد از نواب صفوي و تهديد دکتر سروش]
و چه سشنراني هاي فيب و غريبـي در مـدح خشـونت و در تشـويق بـه خشـونت اسـالم
 .17کساني که آيتاهلل مصبا را ميشناختند ،ميدانند که يکي از ويهگيهاي اي ار ،ورود به مستائل
ديني ،بر استاس ت تصيد ختودش بتود؛ در ايتن راستتا ،بعضتا ،ت تصيدهتاي متفتاوتي ازدوستتار و
همکارار نزديک خود داشت و همين مسأله موجب ناراحتي آر افتراد را بوجتود متيآورد؛ بته عنتوار
نمونه ،اي ار به مناسبت ذکر خاطرات درباره موضعگيري ار در موضور دکتر شريعتي ،ميگويتد «...
من يک وظيفة شصصي براي خودم ت صيد دادم ...بته هتر قيمتتي تمتام شتده ،حتتي بته قيمتت جتار
خودم ،اين مسائل را م ر کنم و ه دار بتدهم کته چنتين خ رهتايي وجتود دارد .حتتي گتاهگتاهي
خ رهايي هم پيش ميآمد .توهين و اينها که الي ما شاءاهلل بود .حتي خ رهاي جاني کم و بيش ،پيش
آمد ولي هيچترديدي در من پيدا ن د براي ادامته دادر راهتم .و حتتي بته جتايي رستيد کته بعضتي از
دوستار بسيار نزديک ما ،که حق بزرگي هم بر ما داشتند و همکاريهاي زيتادي هتم بتا هتم داشتتيم،
آنها هم يک مقداري از ما دلصور شدند؛ ولي من باز هم صريحا به اي ار گفتم آنجا کته پتاي ديتن و
انجام وظيفة شرعي است الاقل به ت صيد خودم) ،آنجا من جتايي بتراي رعايتت عواطتف دوستتانه
نميبينم .من نسبت به دوست و رفقيم مثل يک نوکر هستم ،تا متادامي کته وظيفتة شترعي بترخالفش
نباشد؛ [اما] آنجايي که پاي وظيفة شرعي باشد ،من نسبت به دوستانم بياانه ميشوم .اين را صتريحا در
يک جلسهاي با بزرگار عرض کتردم» خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ستاک  ،3113جلسته هفتتم؛
گفتمان مصباح،

313ت311؛ ذوالشهادتين امام،

311ت.)311

بر همين اساس ،سصنرانيهاي وي در پيش از خ بههاي نماز جمعه تهترار کته متدتي بعتد از دوم
خرداد  3113شرور و تا چند ساک بعد از آر ادامه يافت در کنار صدها ستصنرانياش در ايتن دوره در
شهرها و مجامع گوناگور علمي و مذهبي) ،بر اساس ت صيد خود وي صورت گرفت .و چنين نبتود
که «اصوکگرايار» رفته باشند و آيتاهلل مصبا را «از خلوت و عزلت خويش» ،وارد صحنة اجتمتار و
صحنة سياست کترد»ه و «منبتر نمتاز جمعته را بته او داد»ه باشتند .اتفاقتا شتايد بتتوار گفتت برختي از
باص ال «محافظهکارار» ،چندار تمايلي به سصنرانيها و فعاليتهاي سياسي اي ار نداشتند.
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ميکرد؛ 98در آنفا ي بار در سالگرد نواب سوي بود که آمد و بـا ادـارهاي کـه از ـراحت
 .18آيتاهلل مصبا درباره علتت و انايتز طتر مباحتث خ تونت در استالم ،در ستاک  3111چنتين
گفتهاند «اينکه چرا بنده چنين مباحثي را م ر کردم ،به خاطر همار احساس و ت صيصتي استت کته
دارم؛ البته ت صيد هرکس بتراي ختودش حجتت استت .اصتراري نتدارم کته ت تصيد دياترار بتا
ت صيد بنده من بق باشد .بنده ت صيصم اين استت کته يکتي از سياستتهتاي راهبتردي استتعمار در
دورار بعد از انقالب ،عوض کردر فرهنگ ارزشي ماست و اينها به خصو

در مستائل اجتمتاعي بتر

روي دو مفهوم کار ميکنند؛ از يک طرف «آزادي» را به طور م لق به عنوار ارزش م تر متيکننتد
که اگر دولت اسالمي و مسلمار ها بصوانتد هتر نتور جلتوگيري از فستاد بکننتد ،باوينتد ايتن ختالف
آزادي و محکوم است؛ تا راه باز ب ود براي نفوذ ديارار؛ و در مقابل آر ،جنبته ستلبياش «خ تونت»
است که جلوگيري ميکند از نفوذ ديارار و اجراي برنامههاي سل هجويانهي آنهتا .بتراي اينکته ايتن
مانع را از سر راه ار بردارند ،خ ونت را به عنوار يک ضدارزش م لق معرفي متيکننتد .ايتن دو تتا،
دو روي يک سکه هستند؛ م ر کتردر آزادي بته عنتوار ارزش م لتق و م تر کتردر خ تونت بته
عنوار ضد ارزش م لق» گفتمان مصباح،

111ت.)111

بر اين اساس ،آيتاهلل مصبا به طر ديدگاه اسالم درباره خ ونت پرداخته ،از جمله چنتين بيتار
کرد «حکومت و قوه مجريه بايد داراي يک قدرت فيزيکي باشد کته بتوانتد متصلفتين را سرجاي تار
بن اند،کساني را که مستحق مجازات هستند ،مجازات کند و متوسل بته قتو قهريته شتود .اگتر چنتين
قوهاي در اختيار دولت اسالمي نباشد ،ضمانت اجرايي براي مقتررات استالم در ست ح جامعته وجتود
نصواهد داشت .و اين چيزي است که همه نظامهاي عالم پذيرفتهاند ...و وجود قوه قهريته را در اختيتار
دولت الزم ميدانند ....دولت اسالمي موظف است هم براي حف نظتام و امنيتت جامعته و هتم بتراي
اجراي احکام و حدود الهي و قوانين جزايي اسالم ،در موارد الزم از ايتن قتوه استتفاده کنتد؛ از جملته
مواردي که بايد از قو قهريه استفاده کرد ،در مواردي است که کساني عليته نظتام استالمي دستت بته
آشوب و اغت اش بزنند .اينجا دولت موظف است با توسل به قتو قهريته ،آشتوبگترار را ستر جتاي
خودشار بن اند ...همار طوري که آزادي به طور م لق ممتدو نيستت ،خ تونت هتم بته طتور م لتق
مذموم نيست .بعضي خ ونتهاست که رواست .در مقابل کساني که به خ تونت متوستل متيشتوند،
بايد خ ونت کرد ...در بعضي از موارد هست که اسالم احکام بسيار قاطع و خ تني دارد ....البتته يتک
موارد استثنايي است که شايد در عمر يکبار اتفاق بيافتد .ولي نبايد گفت اصال در اسالم چنتين چيتزي
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نتتداريم .فرهنتتگ غربتتي ،استتالم را بتتا تمتتام ايتتن قتتوانين آر محکتتوم متتيکنتتد ،بتته دليتتل اينکتته اينهتتا
خ ونتآميز است ...حقيقت اين استکه ما احکام سصت در متورد جنايتات بتزرگ داريتم کته آنهتا
اسمش را خ ونت مي گذارند .ما اگر طبق فرهنتگ آنهتا بصتواهيم بتا خودشتار صتحبت کنتيم ،بايتد
باوييم آري؛ ما بعضي از احکام خ ونتآميز داريم ،امتا حقيقتت از ديتدگاه متا ايتن استت کته اينهتا
خ ونت نيست .اينها جلوگيري از خ ونتهاي بعدي است .باز هم بتا فرهنتگ خودشتار بتا خودشتار
صحبت ميکنيم .ميگويند جنگ مذموم است ،محکوم است مار براي صلح ....جنتگ بتراي صتلح
ميگويند اين درست است خوب ما طبق من ق جدلي به آنها ميگتوييم  ...بريتدر چهتار تتا انا تت
کسي که به امواک مردم خيانت کرده ،جايز است ،براي اينکه هزارهتا و ميليتورهتا دزدي بعتدي واقتع
ن ود .اين جلوگيري از خ ونتهاي بعدي و از تجاوزهاي بعدي است» همار،

111ت.)113

خالصه و چکيده مباحث آيتاهلل مصبا در زمينه خ ونت در اسالم را ميتوار چنين ذکتر کترد
الف) اصل در اسالم رحمت و مهرباني است و خ ونت در موارد خا
قصا

مانند جهاد ،اجتراي حتدود و

است «در برابر اين سؤاک که " آيتا استالم مبتنتي بتر رحمتت و مهربتاني استت و يتا مبتنتي بتر

سصتگيري و خ ونت" ،در اسالم اصل رحمت است و بنابر همين ،رحمت و رأفت حاکم ميشتود؛
اما در موارد خاصي که قرآر نيتز بته آنهتا اشتاره دارد ،نبايتد رحمتت و رأفتت ن تار داد و آنجتا بايتد
سصتگيري ،شدت عمل و خ ونت ن ار داد» همتار،

)113؛ ب) اصتل در استتفاده از خ تونت،

مربوط به حکومت است نه مردم .اي ار در موارد متعدد بر اين موضور تأکيتد کردنتد «بارهتا گفتتهام
که ما يک وظايفي داريم که اجرايش براي عموم و افراد عادي در شرايو عادي ،فقو بتا اجتازه مقتام
رسمي دولتي و قضايي ممکن است .امر به معتروف و نهتي از منکتري کته مستتلزم برختورد فيزيکتي
باشد ،بايد با اجازه مقامات قضايي باشد» همار111 ،ت .)111البته در موارد استتثنايي و ويتهه ،متردم
اقدام به امر به معروف و نهي از منکر فيزيکي و إعماک خ ونت مينمايند  .3اگر کيتار نظتام استالمي
در خ ر افتاد و اقدام دولت ناکافي باشد؛  .1دفار از جار ،ماک و ناموس در صورت عتدم دسترستي بته
پليس؛  .1دفار از مقدسات دين در صورتي که ت کيل دادگاه ممکن نباشد همار111 ،ت.)111
به گفته آيتاهلل مصبا  ،م الب و مباحث اي ار درباره خ ونت ،نه صرفا تفسير و اجتهاد شصصي وي
از دين ،بلکه از «مسلمات فقه اسالم ت اعم از شيعه و سني» استت همتار،

 .)111در تأييتد ايتن م لتب

مسلم بودر م الب آيت اهلل مصبا درباره خ تونت از منظتر استالم) ،اعتتراف يکتي از همفکترار دکتتر
سروش درخور ذکر است .آقاي مص في ملکيار ت در ستاک  3111کته مباحتث آيتتاهلل مصتبا دربتاره
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سرو و طوفان (پاسخ به شبهات دربارة آيتاهلل مصباح)

هش آدکارتر بود ،گست کفا هيتند نوابها که بيايند به حياب اينهايي که دم از بيـط نبـوت
ميزنند ،برسند؟ غيرت نوابي کفا رفته است؟ بيط نبوت ،همان کتـاب بيـط تفربـة نبـوي
بنده بود و جناب آقاي مصباح در سشنراني خودش مبارز ميافبيد ،کياني را تشويق ميکرد،
ترغيب ميکرد که نوابوار همانطور که رفتند و کيروي را کشتند ،اکنون کيـروي دومـي را
پيدا کنند و او را هش به قتل برسانند

91

خ ونت در قبل از خ بههاي نماز جمعه تهرار جريار داشت و حمالت و اتهامات زيادي متوجه وي شده
بود ت نتيجه پذيرش فقه متعارف را قبوک مباحث آيتاهلل مصبا دانسته ،چنين گفت «توصيه ايتن بنتده بته
همه کساني که ميخواهند با مروجار خ ونت[ ] وارد گفتوگو شوند ،اين استت کته فقته متا را ارستاک
مسلم نکنند؛ چرا که اگر کسي با قبوک همه پيشفرضهاي فقه متعارف و پذيرش کل متدولوژي آر وارد
بحث و جدک با مروجار خ ونت شود ،هم از اوک محکوم به شکست است ...کسي که با درستانااشتتن
پيش فرضها و متدولوژي فقه متعارف و تلقي فقها از کارکرد دين وارد گفتوگو بتا مروجتار خ تونت
شود ،مانند کسي است که هم پذيرفته است که «الف،ب است» و هم قبوک کرده است که «ب ،ج استت»
و در عين حاک ميخواهد از اعتراف به «الف ،ج است» تن زند و شانه خالي کند» «براي نقد خ تونت بته
فلسفه فقه نياز داريم» گفتوگو با مص في ملکيار) ،روزنامه خرداد 1 ،مهر  ،3111شماره ،111

.)3

براي اطالر از توضيحات بي تر درباره مباحث آيتاهلل مصبا در زمينه خ ونت ،تحريف م التب
اي ار و طر اتهامات متعدد به وي ،و در نهايت أسناد و داليل نادرستي اين اتهامات ،ر.
مصباح،

گفتمزان

111ت.133

 .19سصنراني مورد نظر درباره شهيد نواب ،مربوط به اواختر ستاک  ،3111در پتيش از خ بتههتاي نمتاز
جمعه تهرار بود که در همار زمار مورد اعتراض و انتقاد افراد و گروههاي موسوم به اصال طلتب قترار
گرفت .آيتاهلل مصبا  ،در پاسخ به اعتراضها و در مقام توضيح علتت طتر بحتث و تجليتل از شتهيد
نواب صفوي ،در اوايل فروردين  )3111گفتند «علت اين که من از شصد مرحوم صفوي اسم بردم و
از اي ار تجليل کردم ،اين بود که آر زمار ايام شهادت مرحوم نواب صفوي و فدائيار اسالم بتود ،در و
ديوار تهرار پر از پوسترهاي نواب بود ...طبيعي بود که در چنين جتوي بنتده هتم بته مناستبت ،استمي از
چنين شصصيتي ببرم؛ شصصيتي که يکي از خيابارهاي بزرگ تهرار بته استم اي تار متزين استت ،يتک
خيابار ديار به نام فدائيار اسالم است؛ در شهرهاي ديار و در قم خودمار ،خياباني به نام نواب صتفوي
داريم .تقريبا تمامي شصصيتهاي سياسي و روحاني ما شايد هيچ استثنا نداشته باشد که بعد از انقالب از
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اي ار تجليل کردند ...بنابراين در آر ايامي کته ايتام شتهادت اي تار بتود ،نتام بتردر و تجليتل کتردر از
خدمات ار خيلي طبيعي بود و هيچ دليل دياري نمتي خواستت .امتا آنچته بنتده رويتش تأکيتد کتردم و
توضيح دادم که اصال حرکت مرحوم نواب صفوي از کجا شرور شد و انايتزهاش چته بتود ،روي ايتن
تأکيد کردم که انايزه حرکت اي ار يک انايزه سياسي مح

نبود ،بلکه يک حرکتت دينتي محت

بود .اي ار آمدنش چور طلبه نجف بود و در آر جا درس ميخوانتد) بته ايترار بتراي ايتن بتود کته بتا
کسروي مبارزه بکند ،کسروي ادعاي پيغمبري کرده بود کتابي نازک کرده بود به نتام «ورجاونتد بنيتاد»
جاي قرآر اين کتاب را معرفي ميکرد و خودش را [به صتورت غيرمستتقيم] پيغمبتر متيناميتد و تمتام
معارف و احکام اسالم را مسصره ميکرد .اي ار [= نتواب صتفوي] از نجتف آمتد و اوک رفتت بتا او [=
کسروي] مباحثه کرد تا م مئن شد که مرتد است .بعد با تماسهايي که با علماي بزرگ داشت ،تصميم
گرفت که حکم خدا را درباره او اجرا کند .اين يک حرکت سياسي نبود ...حرکت و انايزه آنهتا يتک
حرکت ديني بود ،يک انايزه ديني بود و [در آر سصنراني] گفتم اين مقتضاي وظيفه هتر کستي استت
که غيرت ديني داشته باشد .گفتم «خور نواب صفوي ت آر چيزي که من تعبير کردم اين بود که ختور
نواب صفوي ت امروز در عروق ،در رگهاي بسيجيار ما جريار دارد» .بله به اين معنا من از اي ار ترويج
کردم و اگر شراي ي واقعا مثل شرايو آر زمار نواب پيش بيايد و شرايو کامال م ابه آر جريتار باشتد،
عين همار حرکت نواب ميبايد انجام بايرد ،يعني هيچ راه قانوني براي جلوگيري وجود نداشته باشد و
يا راه قانوني است ولي عمل ن ود ...در يک جرياني که حکومتت استالمي نباشتد ،احکتام استالمي در
خ ر باشد و کساني مردم را گمراه کنند و مثل کسروي بيايند و ادعاي پيغمبري بکنند بايد همار کتاري
که نواب کرد حاال هم بکنند .اننش هم همار حکم است .اين يک چيز تازهاي نيست که متن باتويم،
تمام علما و مراجع و ديارار گفتهاند »...گفتمان مصباح،

111ت.)113

آيتاهلل مصبا در جاي دياري در توضيح اين م لب که «تبليغ از غيرت ديني نواب ،مستاوي بتا
تبليغ از ترور و خ ونت فيزيکي نيست» ،چنين گفتند «آمادگي داشتن به ايتن نيستت کته آدم شم تير
بهدست بايرد و بجناد ،بلکه آمادگي روحي مهم است کته دشتمن را متيترستاند .هتر استتعدادي را
الزم نيست آدم به کار گيرد و معناي آيه «و اعدوا لهم ما استت عتم متن قتوه» ايتن نيستت کته هتر چته
شم ير داريد ،به دست بايريد و برويد کسي را بک يد؛ بلکه بايتد نيتروي فيزيکتي و روانتي را داشتته
باشيد تا دشمن بترسد .اگر گفته ميشود «روحيه شهدا و روحيه نواب صفوي را در خود حف کنيد»،
معناي آر اين نيست که برويد مردم را بک يد ،بلکه وجود اين روحيته کته دشتمن بدانتد اگتر ادعتاي
پيامبري کرد ،به سرنوشت کسروي دچار ميشود ،مهم است »...همار،

131ت.)111
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اين نق

سرو و طوفان (پاسخ به شبهات دربارة آيتاهلل مصباح)

آقاي مصباح بود فقط اين نبود تعداد زيادي از کياني که در کرمـان ،گروهـي

تشکيل داده بودند ،دختران و پيران بيگناه را ميگرفتند ،سردـان را زيـر آبهـاي گنديـده
ميکردند ،آنقدر نگه ميدادتند تا اين ها در آب خسه بشوند ،به لحاظ ايـن کـه ايـن دختـر و
پير را فيالمثل با هش ديده بودند و معتقد بودند که نـامحرمانـد و مرتکـب خـبط و خطـاهي
ددهاند ،آنها را اينجوري مـيکشـتند ،اينهـا اظهـار کردنـد کـه مـا بـه دنبـال ترغيـبهـا و
تحري هاي مصباح يزدي اين کارها را انفام داديش ي

نسر از آنها هـش در دادگـاه محکـوم

نشد و همة آنها را از دستگاههايي که اينجا و آنجا به بازمانـدگان آن مقتـولين پـول دادنـد،
دية قتل آنها را دادند و آن قاتالن را آزاد کردند

11

چنارکه در اين عبارات و عبارات پاراگراف قبل اشاره شده استت ،بتا فترض احتراز ارتتدادِ يتک
مسلمار ،در زماني که جامعه داراي حکومت اسالمي است ،نميتوار بدور رجور بته مقامتات قضتايي
حکم را اجرا کرد .در همين زمينه ،تصتريح آيتتاهلل مصتبا در پانوشتت قبتل ذکتر شتد کته «بارهتا
گفتهام ...ما يک وظايفي داريم که اجرايش براي عموم و افراد عادي در شرايو عادي ،فقو بتا اجتازه
مقام رسمي دولتي و قضايي ممکن است .امر به معروف و نهي از منکري که مستلزم برخورد فيزيکتي
باشد ،بايد با اجازه مقامات قضايي باشد» همار111 ،ت .)111البته در موارد استتثنايي و ويتهه ،متردم
اقدام به امر به معروف و نهي از منکر فيزيکي و إعمتاک خ تونت متينماينتد .يکتي از آر متوارد ،ايتن
است که ت کيل دادگاه ممکن نباشد همار.)113 ،
 .20ناارنده س ور ،با پيگيري موضور موسوم به «قتلهاي محفلي کرمار» ،از يکي از قضات پرونده ت که
در مق عي ،مسئوليت آر را عهدهدار بود ت در اين زمينه سؤاک نمود که خالصه م الب وي در ذيل ميآيد
در ساک  3113شش مرد عمدتا جوار که عضو بسيج يکي از مساجد کرمار بودنتد ،دو مترد و سته
زر را در اين شهر ،به بهانة مفسد و مهدورالدم بودر به قتل رساندند .پس از دستايري قتاتلين ،دادگتاه
غيرعلني ت کيل شد و پس از جلسات محاکمه ،قاضي دادگاه حکم قصا

بتا پرداختت تفاضتل ديته

صادر کرد .حکم مذکور توسو ديوار عالي ک ور به استناد متاده قتانوني تبصتره  1متاده  113قتانور
مجازات اسالمي ت قديم) که بيار ميکند "اگر فردي با اعتقاد به مهدور الدم بتودر شصصتي ،او را بته
قتل برساند و بعدا م صد شود اشتباه کرده است ،قاتتل قصتا
کند" ،نق

نمتيشتود بلکته بايتد ديته پرداختت

گرديد و پرونده عودت داده شد .اين در حالي بودکه مسألة قتلها انعکاس زيتادي بتويهه
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[مقايسه با شهيد مطهري]
جناب مصباح چنين نقشي پيدا کرده بود؛ نق

ي

بنيادگراي مشرّبِ مشوّقِ تشريب ،مشوّقِ

قتل ،و مشال و ضد و ددمن ظيش رودنسکري ديني و نوانديشي ديني ،و در دوران رهبري
در رسانههاي مصالفين جمهوري اسالمي پيدا کرده بود و در همتين زمينته ،ستصن از ارتبتاط قتاتلين بتا
آيتاهلل مصبا و س اه پاسدارار با توجه به انتساب اين افراد به بسيج) ،م ر ميشد.
قاضي دومي که عهدهدار پرونده شد ،جلسات دادگاه را علني کرد .در جلسه دادگاه ،نام آيتتاهلل
مصبا به ميار آمد و برخي قاتلين عنوار کردند از يکي از سصنرانيهاي اي تار ستصنراني در مستجد
امام حسن عساري در قم) برداشت کردهاند که ميتوار فرد مفسد را بعد از تذکر و چنارچه از ستوي
مراجع ذيربو اقدامي انجام ن د ،بدور مراجعه به دادگتاه و داشتتن حکتم قضتايي ،بته قتتل رستاند .بتا
پيگيري موضور توسو مقام قضايي ،دفتر آيتاهلل مصبا  ،ضمن انکار آشنايي و ارتباط با ايتن افتراد،
صوت و متن سصنراني م ذکور را براي دادگتاه ارستاک کترد .در ايتن ستصنراني ،بتا بيتار لتزوم امتر بته
معروف و نهتي از منکتر در جامعته استالمي ،تصتريح شتده بتود در زمتار وجتود حکومتت استالمي،
نميتوار به صورت خودسر اقدام به برخورد فيزيکي بتا مجرمتار و اجتراي حتدود کترد ،بلکته بايتد از
طريق مراجع قانوني اقدام نمود .پس از قرائت متن سصنراني ،و با توجه به آر که مسئولين س اه کرمتار
نيز در دادگاه حاضر شده ،و ضمن تقبيح قتلها ،سازماردهي بودر اين قتلها را صريحا انکتار کردنتد،
عدم ارتباط قتلها با آيتاهلل مصبا و س اه پاسدارار و خودسرانه بودر آنها محرز و روشن شد .بر ايتن
اساس ،دادگاه که کامال علني و با حضور وکالي مدافع و اصحاب رسانه برگزار شتده بتود ،استتدالک
قاتلين را قبوک نکرد و رأي به قصا

و زندار طويل المدت با توجه به رضايت بعضي از ختانوادههتاي

مقتولين از بابت جنبه عمومي صادر کرد.
رأي دادگاه درباره قصا

قاتلين ،مجددا در ديوار عالي ک ور ،بدليل همار ماده قانوني تبصتره 1

ماده  113قانور مجازات اسالمي ت قديم) نق
زر بودند ،در صورت قصا

شد .از سوي ديار با توجه به اين کته برختي از مقتتولين

قاتلين ،خانوده مقتولين بايد تفاضل ديه پرداخت ميکردند؛ عالوه بر ايتن

که در اين مرحله خانواده سه تن از مقتولين ،رضايت بيقيد و شرط خود را از قاتلين اعالم کرده بودنتد.
بعد از نق

مجدد رأي از طرف ديوار عالي ک ور ،موضور خاتمه پيدا نکرد و مجددا دادگاه دياتري

ت کيل شد .در نهايت ،پس از گذشت چند ساک و پيگيريهاي انجام شده ،با پرداخت وجه و رضايت
خانواده مقتولين و تحمل حبس از سوي متهمار ،موضور خاتمه پيدا کرد.

سرو و طوفان (پاسخ به شبهات دربارة آيتاهلل مصباح)
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آقاي خامنهاي هش که رفته رفته نردبان قدرت را بيشتر اي نمود و باالتر رفت و دد از ياران
بييار نزدي

رهبري و در مقابل هش آقاي خامنهاي او را مطهري زمانه خواند؛ که خيفي لقـب

نامناسبي بود براي او؛ بفه آقاي مطهري اهل ففيسه بود ،مصباح هش اهـل ففيـسه بـود؛ ولـي
خدايي

در حدي که بنده مطهري را ميدناسش و کش نميدناسش و مصباح را هش در حـدي

که ميدناسش و کش نميدناسش« ،گست چراغ مرده کفا و دمع آفتاب کفـا»؛ ايـن دو تـا بـا
يکديگر قابل قياس نبودند ،به هيچ وجه نبودند و نييتند
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[ادارة پادگاني مرکز علمي تحت مسئوليت]
باري ،چنين لقبي را گرفت و بعد براي او دستگاهي به نام دانشگاه باقرالعفوم درست کردنـد
11

 .21مقام معظم رهبري در شهريورماه  3111در اوج حمالتي که در برخي محافل و ن ريات به آيتتاهلل
مصبا وارد ميشد ،فرمودند «بنده نزديک به چهل ساک است که جناب آقاي مصتبا را متيشناستم و
به اي ار به عنوار يک فقيه ،فيلسوف ،متفکر و صاحبنظر در مسائل اساسي اسالم ارادت قبلي دارم .اگر
خداوند متعاک به نسل کنوني ما اين توفيق را ندارد که از شصصيتهايي ماننتد عالمته طباطبتايي و شتهيد
م هري استفاده کند ،اما به ل ف خدا اين شصصيت عزيز و عظيمالقدر ،خأل آر عزيزار را در زمار ما پر
ميکند» گفتمان مصباح،

 .)133طبعا ،عالمه طباطبايي ،شهيد م هري ،و آيتاهلل مصبا  ،هتر يتک

ويهگيهاي شصصيتي و علمي خاصي داشتند و در اين راستا ،تفاوتهايي ميار شهيد م هري با آيتتاهلل
مصبا  ،در مسائلي چور جذابيت آثار و تتبع از يک سو و دقت نظر از سوي دياتر وجتود داشتت .امتا
ويهگي م تر

اين دو همچنين عالمه طباطبايي) ،تبيين عقالني تعتاليم استالمي و شتيعي بتراي انستار

معاصر بود که بصصو

سه موضور در شکلگيري اين ويهگي مؤثر بود اشراف به منابع اصلي استالم

قرآر و سنت) ،تصصد در فلسفه اسالمي ،و آشنايي با فسلفه و علوم انساني جديد.
 .22دان ااه باقرالعلوم ،متعلق به دفتر تبليغات اسالمي بوده است و ارتباطي با آيتاهلل مصبا نداشتت.
نام مرکزي که آيت اهلل مصتبا رياستت آر را از ستوي مقتام معظتم رهبتري عهتدهدار بتود« ،مؤسسته
آموزشي و پهوه ي امام خميني »است .البته قبل از تأسيس و بازگ تايي ايتن مؤسسته کته در ستاک
 3111صورت گرفت) ،مرکزي بتا عنتوار «بنيتاد بتاقرالعلوم »بتا مستئوليت آيتتاهلل مصتبا فعاليتت
داشت .اين مرکز علمي مربوط به دورههاي تصصصي علوم انساني بود و طالبتي کته مرحلتة آمتوزش
عمومي در بصش آموزش موسسه در راه حق را گذرانده بودند ،در آر وارد ميشدند.

سخنراني دکتر عبدالکريم سروش درباره آيتاهلل مصباح و نقد آن
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که در قش هنوز هش هيت و حالت پادگاني هش دارد يکي از اارافيان آقـاي مصـباح بـه نـام
ديخمحين غرويان ـ که مدتي هش با من در ميآويشت و بر فيه من سشن مـيگسـت ،امـا
اکنون بييار نرمتر دده و بهتر فهميده کـه در چـه دم و دسـتگاهي بـوده و چـه تزريقـات و
تفقيناني به او ميدده ـ همين کـه آمـد ،يـ

نـيشْ سـشنِ نيمـه رودـنسکرانه گسـت ،مـورد

بازخواست دديد قرار گرفت بعدها آمد و گست ،فـاش کـرد؛ يعنـي افشـاگري کـرد و گسـت
زيرزمين اين دانشگاهت آقاي مصباح رسماً ي

جاهي است که آدميان را بازجوهي ميکنند؛ مـن

را بردند در آنفا ،تيش فيفشبرداري اومده ،از من ا ترافات گرفتند ،بازجوهيهـا کردنـد و گستنـد
بعد از اين اگر از دهان تو حرفي بيرون بيايد ،ما اين فيفش هـا را پشـ
چنين دستگاه أنگيزيييون يا تستي

خـواهيش کـرد يـ

قايد هش آنفا درست کرده بود و به اسش ايـنکـه افبـه

ميپرورد و براي تحکيش انديشههاي اسالمي ،فضالهي را پرورش ميدهد ،به ااـراف جهـان
ميفرستد ،به سراسر ايران ميفرستد ،ي

چنين إ مال قدرت خشني هش بـر آنهـا مـيکـرد؛

چنانکه ا ال ابع و مزاج او چنين اقتضا ميکرد
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 .23درباره فرد مورد اشاره در متن ،و مواضع و صحبتهاي منقوک اي تار ،م التب و جزئيتاتي وجتود
دارد که ذکر آر نه به صال وي است و نه در شأر نوشتار حاضر؛ صرفا اشاره به ايتن نکتته متيکنتيم
که فيلمبرداري از سصنار وي ،در جلسه رسمي کتانور طلتور صتورت گرفتت کته در آر زمتار همته
جلسات کانور با حضور آيتاهلل مصبا فيلمبرداري ميشد؛ از سوي ديار ،سصنراني در ايتن کتانور،
بنابه خواسته خود وي انجام شد.
در هر حاک ،استناد به سصنار اين شاگرد آيت اهلل مصتبا کته از موضتع مصالفتت بتا مرکتز تحتت
مديريت آيتاهلل مصبا بيار شده ،طبعا ،نميتواند حجيت داشته باشد« .مؤسسته آموزشتي و پهوه تي
امام خميني »يک مرکز علمي حوزوي ت دان ااهي است ،نته نهتادي امنيتتي و نظتامي ايتن مؤسسته
همانند هر مرکز علمي ديار ،مقرراتي از جمله براي ورود به آر دارد .هر ساله نيز ميزبار صدها جلسته
سصنراني ،ن ست علمي ،همايش و ...بوده است که طي آر هزارار نفر از نصباار علمي و عموم متردم
وارد ساختمار ايتن مرکتز علمتي شتده و از مباحتث م روحته استتفاده نمتودهانتد .قتوانين ،ستاختار و
فعاليت هاي اين مرکز علمي ،در بيش از ربتع قترر فعاليتت ،روشتن و م تصد استت و در ايتن راستتا
ميتوار به سايت مرکز  )www.iki.ac.irمراجعه کرد.
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[ايفاي نقش در اسالميسازي علوم انساني در اوايل انقالب]
مورد ديگري که ما از ايشان به ياد داريش ،و خوب است که گسته دود ،نقشي بود کـه ايشـان
در فوم انياني ،در اسالميکردن فوم انياني بازي کرد خوب ،ما در ستاد انقالب فرهنگـي
بوديش ،دهاي غوغاهي برآورده بودند که فوم انياني بايد اسالمي بشود؛ کيـي از فيزيـ

و

ديمي اسالمي حرفي نميزد ،ميدانيتند که آن سشنان بييار خندهدار است؛ اما سـراغ ايـن
فوم مظفوم انياني آمده بودند که بايد اسالمي بشود قصه سر ِدراز دارد به هر حال ،بـه مـا
گستند که بايد دست به دامن فماي قش بشويد و اين کيمياي اسالميکردن فـوم در اختيـار
آنهاست تا فوم را اسالمي کنند هيچ انييتوتيشني ،دستگاه منظش و منضبطي وجود ندادـت
مگر دستگاه آقاي مصباح که ما ناچار دديش آنفا بريش و آقاي مصباح هـش خـوب امـر را بـه
دست گرفت و مشغول دد که رواندناسي اسالمي ،جامعهدناسي اسالمي ،اقتصاد اسـالمي،
حقوق اسالمي و غيره را تـدوين کنـد تعـدادي از اسـاتيد را د ـوت مـيکـرد آنفـا بيانـد و
حرفهايشان را بزنند ،ايشان و االب دان هش ،انتقاداتي بکنند و از اين اريـق رواندناسـي
اسالمي بيرون بياد و جامعهدناسي اسالمي ما بييار فرياد زديش که اين ديوهها ،دـيوههـاي
نا وابي است ،از دل اينها فش بيرون نمياد
فش بايد به اور آزاد و از اريق پرس

و بعد پاسخهاي رودمند پديد بياد؛ آنهش بـه اـور

تاريشي و در دراز مدت؛ به زم توليد فش ،اگر ي

گروهي بنشينند اينها خوددان را ميشره

کردهاند ين اين ماجرا بعدها تکرار دد تحـت نـوان کرسـيهـاي نظريـهپـردازي؛ بيـاييش
نظريهپرداز توليد بکنيش بعد هش ميآمدند ياوههايي را که در خواب به ذهندان آمده بـود ،در
کرسيهاي نظريهپردازي ابراز ميکردند و گاهي هـش مـورد تشـويق قـرار مـيگرفتنـد و بـه
ديگران فشر ميفروختند که قباي نظريهپرداز بر تن کردهاند
محصول آن جفياتت آقاي مصباح با استادان فوم انياني ،پن تا کتاب دد :رواندناسـي
اسالمي و که اجباراً گستند در دانشگاهها بايد تدريس بشود و از من اگر ميپرسيد که تـأثير
اينها چه بود؟ به دما ميگش که سر به همين دليل که ميألة اسالميکردن فوم انيـاني
به هي وجه آرام نگرفت سالها بعد ،هر ي

دو سال بعد ،دوباره تمديـد و تفديـد مـيدـد،

دوباره تفديد مطفع ميکردند،کس تازهاي مـيآمـد ،حـرف جديـدي مـيزد ،بودجـة تـازهاي
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ميدادند ،سرو داهاي تازهاي در روزنامهها و رسانهها راه ميانداختند ،چند نسـر ،خوددـان را
پي

ميانداختند و پي

قدم ميددند و پيشتاز ميددند و ي

ميزدند و دوباره اين موج فرو ميخست تا برود تا ي

حرفهاي به ظـاهر تـازهاي

سال ،دو سال ديگر و اين قصـه ادامـه

دارد اين قصه ،اين سفيفه ،اين سري ادامه دارد و تا امـروز هـش تمـام نشـده ،خـتش نشـده و
هشچنان کياني هيتند که بيايند و اين را دنبال بکنند ،بنابر منافعي که دارند خوب بيشـتر از
اين الزم نييت من در اين باب سشن بگويش

14

 .24موضور اسالميسازي علوم انساني ،و تاريصچه آر ،از جملته آنچته در اوايتل انقتالب در جريتار
انقالب فرهناي رخ داد و آيتاهلل مصبا نيز در آر ورود کرد ،نيازمند بحتث تفصتيلي استت کته در
اين نوشتارنميگنجد .به اختصار ،نکاتي اشاره ميشود
الف) تأثير مباني و اصوک موضوعه يک علم در مسائل آر ،امرياثبات شده و از بديهيات بته شتمار
مي رود .بر اين اساس ،از آنجا که مبتاني علتوم انستاني رايتج ،ري ته در تحتوالت فکتري انستارمحتور،
دينگريز و سکوالر مغربزمين دارد ،با برخي مباني و اصوک دين اسالم ناسازگار است و طبعا ،بص تي
از مسائل اين علوم انساني چه توصيفي و چه دستوري) ،مصالف با ديدگاههاي اسالمي استت؛ از ستوي
ديار ،در منابع اسالمي ،گزارههايي در حوزه مباحث انسارشناختي و دانشهاي مربوط به انستار وجتود
داردکه در علوم انساني رايج طر ن ده يا مورد انکار و ترديد قرار گرفته استت .در چنتين شتراي ي ،از
جهت شيو مواجهه با علوم انساني غربي ،نه أخذ م لق اين علوم ،صحيح است و نه کنارگذاشتتن آنهتا؛
بلکه رويکرد م لوب ،گزينش و تصرف آنها بر مبناي تعاليم اسالمي است .تحقق اين امتر نيتز ،نيازمنتد
آشنايي کافي با علوم انساني غربي از يکسو و تسلو برتعاليم اسالمي و توار استنباط آنها از سوي ديار
ميباشد .معني اسالميسازي علوم انساني همين است .بنابراين ،اسالمي نمودر علتوم انستاني ،بته معنتاي
کنار گذاشتن اين علوم نيست؛ بلکه معنايي جز سازگارنمودر اين علوم با تعاليم اسالمي از طريق بررسي
مباني و مسائل آنها و سنجش آنها با گزارهاي اسالمي ندارد؛
ب) يکي از مهمترين اهداف و برنامههاي علمي و مديريتي آيتاهلل مصبا  ،تحقق اسالميستازي
علوم انساني بوده است .در همين راستا ،در جريار مسائل مربوط به انقالب فرهناتي ،هناتامي کته در
ساک  3133پيرو فرمايش امام خميني مبني بر لزوم استفاده ايتن ستتاد از حتوزههتاي علميته در جهتت
اسالميسازي دان ااهها) گروهي از اعضاي ستاد نزد آيتاهلل مصتبا در بصتش آمتوزش موسسته در
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راه حق آمدند ،اي ار برنامه پي نهادي خود را در قالب طرحي پانزده ماهه ارائه دادند کته متورد تأييتد
ستاد قرار گرفت .وي از خرداد يا ابتداي تابستار  3133طر را با همراهتي حتدود  11نفتر از فضتالي
حوزه که عمدتا آموزشديدگار دوره اوک مؤسسه در راه حق بودند) و نزديک به  311نفتر از استاتيد
دان ااه ،شرور کردند و تا پايار تابستار  3131به صورت ف رده و طاقتفرسا ادامه دادنتد .ايتن طتر
موفقيتهايي داشت و طي آر اوال  3کتاب در  3رشته مهم علوم انساني نوشته شد هرچند بتا تتأخير)؛
ثانيا ،دفتر همکاري حوزه و دان ااه پايهگذاري گرديد .با اين حاک ،آيتاهلل مصبا بتدليل م تکالتي
که بص ي از آر ري ه در عدم همراهي مناسب ستاد انقالب فرهناي داشت بدليل نفوذ و مانعتراشتي
برخي افراد که آيتاهلل مصبا از آنها نام نبرده و احتماال دکتر سروش منظتور استت) ،همکتاريهتاي
خويش را با ستاد ادامه نداد جهت اطالر از گزارش نسبتا تفصيلي آيتاهلل مصبا از روند اجراي ايتن
طر  ،ر.

خاطرات آيتاهلل مصباح يزدد در ستاک  ،3113جلسته يتازدهم؛ گفتمزان مصزباح،

311ت313؛ ذوالشهادتين امام،

111ت)131؛

ج) متناسب کردر و سازگار نمودر مباني و مستائل يتک علتم بتا تعتاليم استالمي ،امتري دفعتي و
کوتاهمدت نيست؛ بلکه تدريجي و زمار بر است .بر ايتن استاس ،نبايتد بتا عتدم تحقتق م لتوب علتوم
انساني اسالمي ،نادرستي ايده و نظريه اسالميسازي علوم انساني نتيجه گرفته شود .البته تدريجي بتودر
تغيير علوم ،به معناي عتدم اقتدام آگاهانته و عتدم برنامتهريتزي در ايتن راستتا نيستت؛ بلکته بص تي از
شکلگيري و تغييرات در علوم ،ميتواند کامال هدفمند و با اقدمات عملياتي همراه باشد .و اين امر نيز
منافاتي با طر «پرسش» و ارائه «پاسخهاي روشمند» ندارد؛
د) از جمله علل مهتم عتدم تحقتق م لتوب علتوم انستاني استالمي ،بته فضتاي حتاکم بتر مراکتز
دان ااهي و نيز نهادهايي اجرايي ک ور بتازمي گتردد؛ چترا کته اندي ته غالتب در ميتار استاتيد علتوم
انساني در دان ااهها و نيز تعداد قابل توجهي از مديرار نهادهاي جمهوري اسالمي ،اندي ههاي غربتي
است و مجاک چنداني براي طر و بحث اندي ههاي اسالمي و نيز تحقتقبص تيدر بته آنهتا در فضتاي
عيني وجود ندارد؛ در نتيجه ،در چنين وضعيتي ،پروژ اسالميسازي علوم انساني ،به سصتي متيتوانتد
روندي رو به رشد داشته باشد .با اين حاک ،در راستاي هدف فوق ،فعاليتها و اقدامات خوبي صتورت
گرفته است و به طور خا  ،چند مرکز علمتي مهتم ،آثتار متعتددي را در ايتن زمينته انت تار دادهانتد
«مؤسسه آموزشي و پهوه ي امام خميني ره»« ،پهوه تااه حتوزه ودان تااه»« ،پهوه تااه فرهنتگ و
اندي ه اسالمي»« ،پهوه ااه علوم و فرهنگ اسالمي» و «دان ااه امام صادق.»
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[ضعف علمي و حافظه]
آقاي مصباح يکي از کياني بود که حقيقتاً ديانت را خرج سياست کرد؛ آنهش گاهي به معنـاي
بييار نازل کفمه گاهي دما تئوريپرداز هيتيد ،تئوريپرداز سياست ،تئوريپرداز ديانت ،واق
به تاريخ اسالم ،واق به فش جديد و ميتوانيد تئوريپردازي بکنيد جناب آقاي مصـباح ،تنهـا
بضا ت

در فوم اسالمي ،ففيسه بود و در کنارش قدري تسيير قرآن؛ همين و بس از تـاريخ

اسالم و از بيياري معارف ديگر ،هيچ بهرهاي ندادت ،هيچ بهرهاي ندادـت و چـون حافظـة
ضعيسي هش دادت ،ا الً نميتوانيت در اين ردتهها کـار بکنـد فقـط تـوي روايـات و تـوي
احاديث ،مشصو اً در قرآن ميگشت و بعد خودش تأمالتي ميکـرد و ايـدههـايي را پـرورش
ميداد و ايدهپردازي ميکرد به همين دليل هش نظريهپرداز نبود؛ چون که از سنتزکردن ـاجز
بود که سياست روز را بشناسد ،فش روز را بداند ،اسالم تاريشي را خوب بداند ،سير انديشهها در
اول تاريخ تمدن اسالمي را بداند و از اينها ي

ترکيبي بيازد

15

 .25در اين فقره ،دو ادعا م ر شده است الف) آيتاهلل مصبا «ديانت را خترج سياستت کترد»؛ ب)
«جناب آقاي مصبا  ،تنها بضاعتش در علوم اسالمي ،فلسفه بود و در کنارش قدري تفسير قرآر؛ همتين
و بس ...حافظة ضعيفي هم داشت ...به همين دليل هم نظريهپرداز نبود» .بر اساس اشتارات و توضتيحاتِ
ذکرشده در پانوشتهاي متعدد پانوشتهاي  31 ،3 ،1 ،1 ،1و ،)...نادرستي ادعاي اوک بدست ميآيتد.
چنارکه گذشت ت در تضاد با ادعاي مذکور ت سياستگرايي و اتصاذ مواضتع سياستي از ستوي آيتتاهلل
مصبا  ،صرفا با رويکترد و دغدغتههتاي فرهناتي و دينتي صتورت متيگرفتت و سياستت ،بتراي وي
موضوعيت نداشت .درباره ادعاي دوم و ميزار علميت آيتاهلل مصتبا نيتز ،توضتيحات نستبتا تفصتيلي
خواهد آمد .در اينجا ،صرفا درباره ادعاي «ضعف حافظه» اي ار ،توضيح مصتصري ذکر ميشود
با بررسي خاطرات آيتاهلل مصبا  ،شايد بتوار اين گزاره کلي را م تر کترد اي تار در مستائلي
که براي ار اهميت داشت مانند مباحث اعتقادي و ديني) از حافظته ختوبي برختوردار بتود ،بترخالف
موضوعات غيرمهم نزد اي ار مانند تاريخ وقور حوادث) که انايزهاي براي حف و بتهختاطر ست ردر
آرها نداشت .به عنوار نمونه ،در خاطراتي که از آيتاهلل مصبا درباره آشناييشار بتا دکتتر ستروش
منت ر شده ،درباره زمار و تاريخ آر که در واقع تابستار  3131بود) ،چنين آمده است
«تابستاني بود که از من دعوت کردند به لندر بروم و براي آنها بحثهايي داشته باشتم .ستاک پنجتاه،
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پنجاه و دو به بعد بود .بنده تاريخ خيلي خوب به يادم نميماند» .اما در ادامه ،و پس از ذکر م البي درباره
آسيبشناسي شصصيت دکتر سروش ،خاطرهاي که جنبه عقيدتي دارد را نسبتا با جزئيات بيار کردهانتد
«اي ار [= دکتر سروش] ،در آنجا پليک ي کتابي را به من ن ار داد که به قوک اي ار يتک دان تجوي بتا
استعداد ايراني که ظاهرا در آلمتار و در دان تااه معروفتي تحصتيل متيکترد ،نوشتته بتود .ايتن کتتاب
خميرمايه همه اين بحثهاي انحرافي است که امتروز دربتاره عصتمت و خ تاپتذيري وحتي و قترآر و
محدوديت رسالت اسالم و قرائتهاي مصتلف م ر شتدهانتد .ايتن بحتثهتا در آر مق تع ،بته عنتوار
بحثهاي رايج و بازاري م ر نبودند؛ ولي همه اينها به نحتوي در ايتن کتتاب گنجانتده شتده بودنتد و
اي ار [= دکتر سروش] ميگفت که نويسنده اين کتاب در ايرار طلبه بوده و در دو دان ااه شتاگرد اوک
شده و بعد او را به خارج فرستادهاند و در آلمار درس خوانده و حاصل کارش ايتن استت .تتوي ذهتنم
چنين چيزي هست که نويسنده آر کتاب طلبهاي بود به نام حايري و اهل سمنار ،و در ايرار ،همزمار در
دو تا دان ااه شاگرد اوک شده بود .اين کتاب را نوشته بود و اين آقا [= دکتر سروش] هم به عنوار يتک
اثر ارزشمند آر را به ما ن ار داد .از جمله م البي که در آر کتاب بود و به يادم مانده ،يکتي ايتن استت
که از لحن قرآر چنين برميآيد که اين کتاب فقو براي عربها و براي همار زمتار نوشتته شتده؛ متثال
قرآر اين آيه را دارد که «جنات تجري من تحتها االنهار .»...اين تعبير براي عربهايي جاذبه دارد که در
بيابارهاي خ ک زندگي ميکنند ...پس پيداست که اين قرآر براي عربهتاي سترزمينهتاي خ تک
نازک شده و براي زمار خاصي بوده و هيچ دليلي ندارد که ما در اين قرر از آنها پيروي و استتفاده کنتيم.
از اين جور م الب ،فراوار در آر جزوه بتود .احتمتاال ،نويستنده ،م تالبي را کته دربتاره انجيتل توستو
مسيحيار نوشته شده بود ،م العه کرده و عينا به قرآر تعميم داده بود .اين اولين بار بود که چنين م البي،
دستکم به زبار فارسي ،نوشته ميشد .من نميدانم آر کتاب چا شد يا نه؛ چور آنچه که من ديتدم،
يک نسصه پليک ي شده بود .در آر زمار حس ميکردم اين آقا [= دکتر سروش] ،و لو ايتنکته اظهتار
نميکرد ،خودش هم تحت تأثير چنين افکاري بود .اصال آوردر چنين کتابي و ن ار دادر آر بته متن و
ارتباطش با آر شصد ،يک زنگ خ ر بود .من درهمار فرصت کوتاهي که در اختيار داشتم ،مقداري
درباره اينها بحث کردم؛ ولي غرور اي ار نميگذاشت که در م الب من بررسي عالمانه بکند .به نظتر او
حرفهاي بنده حرفهايي بودند که آخوندها همي ه ميزنند و حرفهاي تازهاي نبودند؛ اما م الب آر
کتاب تازه بودند » ذوالشهادتين امام،

111ت.)111

در هر حاک ،به رغم آر که آيت اهلل مصبا  ،ادعتايي دربتاره قتوت حافظته ختويش م تر نکترده
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[خرج دين براي سياست بهصورت خيلي نازل :حمايت از دکتر احمدي نـژاد
با تمسک به يک خواب]
لذا خرج کردن دين در راه سياست به نحو خيفي نازلي بود؛ يعني در حد يـ
ي

منبـري سـاده

منبري کشسواد دايد دما به ياد دادته باديد که وقتي که آقاي احمدي نژاد ميخواست

انتشاب بشود ،يکي از ياوران

و حاميان

جناب مصباح بود آمد و گست فالن الش گسته که

در خوزستان ،در کفـا ،در خـواب ديـده کـه امـام زمـان دارد د ـا مـيکنـد بـراي پيـروزي
احمدينژاد اي مؤمنين برخيزيد و دما هش از آقاي احمدينژاد ياري کنيد؛ چون امام زمان يار
و ياور اوست
است ،اما ادعاي دکتر سروش مبني بر ضتعف حافظته آيتتاهلل مصتبا  ،بتا م العتة دو ستنخ آثتار نقتد
ميشود  .3برخي آثار شفاهي اي ار سصنرانيها ،مصاحبهها وميزگردها) کته در قالتب کتتاب منت تر
شده و ضمن آنها ،آيات ،روايات ،نکات و حکايات تاريصي بويهه در زمينته تتاريخ استالم ،ختاطرات
و ...آمده است؛  .1م العه خاطرات زندگي وي در ساک  3113ت که بصتشهتايي از آر در کتتابهتاي
ذوالشهادتين امام و گفتمان مصباح انت ار يافته است ت و مقايسه آر ها بتا ختاطرات و گتزارشهتاي
شفاهي افراد ديار.
از ويهگيهاي آيتاهلل مصبا آر بود که به جهت داشتن «صداقت» و «دقت» در بيار ،اگر هناتام
توضيح يک موضور ،برخي جزئيات آر را فراموش کرده و در آر ترديد داشتند ،آر جزئيات را بيتار
نميکردند ،يا با ذکر عباراتي ،تصريح به عدم اطمينار مينمودند و يا بتا عبتارات کلتيتتري کته بتدار
يقين داشتند سصن ميگفتند به عنوار نمونته ،ر.

ذوالشزهادتين امزام،

 133 ،111و )131؛ در

نتيجه ،غالب گزارشهاي اي ار تکه در آنها اظهار ترديد وجود نتدارد و بته صتورت صتريح و روشتن
بيار شده ت م التب صتحيح و قابتل اعتمتاد استت بته عنتوار نمونته ،متواردي از ختاطرات اي تار ،در
پانوشتهاي نوشتار حاضر ذکر شده استت کته متيتتوار صتحت و عتدم صتحت آنهتا را بته آزمتور
گذاشت) .اما جالب است جناب دکتر سروش ،در مقام گزارشدهي ،بعضا گزارشهاي متعددي را بتا
ادبيات مسلم ذکر ميکند ،در حالي که بصش قابلتوجهي از آنها نادرست يتا نتاقد استت .در همتين
راستا ،بهترين نمونه ،برخي م الب نوشتار حاضر است که در پانوشتهتا ،عتدم صتحت آنهتا روشتن
شده است) .اين موضور ،ميتواند از يک سو ن اردهند عدم قوت حافظته يتا کتمدقتتي وي در بيتار
گزارشها ،و از سوي ديار ،بيانار عدم صداقت وي در ذکر برخي م الب باشد.
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اين ،نازلترين ،ارزانترين و فرودستترين نوع خرج کردن دين در راه مقا د سياسي
اجل خويشتن است رض کردم ي
اور کفي بايد نيبت

وقت دما تئوريپردازي ميکنيد که ا ال ديانت به

با سياست اين بادد ،اين ي

حرفي اما اينکه امروز ،حزب من ،گروه

من ،دوست من ميخواهد رهيس جمهور بشود ،ميخواهد در انتشابات برنده بشود ،من بيايش
و بگويش اين آيه قرآن معناي

اين است که به فالني رأي بدهيد؛ آن روايت معناي

اين

است؛ آن فالني خواب ديده که امام اين جوري گسته ،بييار اينها دلگزاست و حقيقتاً جزو
پارههاي بييار تاريخ و سياه و تاري

تاريخِ دين خواهد ماند؛ که چگونه ي

الش دين ،ي

روحاني اردد حاضر است و آماده است که امام زمان خودش را خرج اين مياهل بکند امام
زماني که اگر وجود دادته بادد [!] ،بايد به فکر خيفي از مياهل مهشتري توي اين الش بادد
من نميدانش که اين آقايان ،چهقدر ،ا الً توجه دارند به اين که اين مياهل خردي که اينها
مطرح ميکنند که امام زمان در آن جاها ميآيد و به داد مردم ميرسد ،هيچگاه به فکردان
نميرسد که اين بشريت به خيفي مياهل مشکلتري مبتالست ،چهاور کيي به داددان
نميرسد؟! اما مثال ي

روز ي

حاال از قضا ما قبول

داريش ـ نه اين که لزوما همه قبول

انتشابات درکت کند بعد ي

نسر توي ي

بياباني گش دده يا فرض کنيد ي

آقايي که

داريش ـ قرار است که در

مرتبه امام زمان پيدا ميدود؛ يعني اين آقايان ميروند و

ميآورند و اينگونه سرمايههاي ديني را خرج اهداف پيت سياسي خوددان ميکنند
اين بدتر از رباخوردن است ،بدتر از ردوهگرفتن است ،بدتر از آن است که در قرآن
ميخوانديش که« :إِن كَثِيرًا مِّنَ األَحبَارِ وَ الروحانيون لَيَأْكُلُونَ أَموَالَ الُاسِ بِالْبَاطِ»ِ،؛

11

خيفي از روحانيان مال مردم را به باال ميخورند اگر مال مردم را به باال خوردن حرام
بادد که حرام است ،سرماية ديني آنها را به باال خوردن که دبار حرامتر است
 .26تعبير «روحانيور» در هيچ آيهاي از آيات قرآر نيامده است .در آية  11از ستور توبته ت کته متتن
ناظر به آر آيه است ت چنين ميخوانيم «ََا أََُّهَا الذَِنَ آمَُُواْ إِن كَثِيرًا مِّمنَ األَحبَمارِ وَالرْببَمانِ لَيَمأْكُلُونَ
أَموَالَ الُاسِ بِالْبَاطِ .»ِ،دکتر سروش به جتاي «الرهبتار»« ،الروحتانيور» آورده استت .چنتارکته روشتن
است ،أحبار به علماي يهود ،و رهبار به عابدار مسيحي اطالق ميشود.

سخنراني دکتر عبدالکريم سروش درباره آيتاهلل مصباح و نقد آن

بعد همين آقايي که امام زمان براي

89

نماز دب ميخواند و د ا ميکرد کـه پيـروز دـود،

يعني آقاي احمدي نژاد؛ در اواخر دوران رياست جمهوري خودش ،چنان چ رفت ،چنان بـه
خاکي زد ،چنان حرفهايي زد و کارهايي کرد که هيچ توجيهي براي ايـن آقايـان ندادـت و
همين آقاي مصباح که امام زمان را نيمه دب بفند کرده بود که نماز بشواند و د ا بکند بـراي
احمدينژاد ،گست :بفه ،به نظر من آقاي احمدينژاد دچار سحر دده ،کيي او را افيش کـرده؛
و لذا نميفهمد دارد چه ميکند! ديگه نگست که امام زمان که نميدانيت که همچو آدمـي را
بر سر کار ميآورد که مردم را سر کار بگذارد و همه سرمايههاي مفت را به باد بدهد سـرمايه
مفت به جاي خود ،نست به جاي خود من ي

جا نودـتش ،گسـتش ايـن آقـاي احمـدينـژاد از

چاههاي نست بر ميدارد و در چاه جمکران ميريـزد؛ يعنـي خـرج مقدسـات پـود و دروغـين
ميکند ثروت ممفکت را اينچنين آت

ميزند اين کار او بود؛ پارهاي از روحانيان مـا و مـن

جمفه جناب مصباح سرماية قدسي اين مردم را که ديانتدـان بادـد ،آتـ

زدنـد و در پـاي

اهداف پيت و منافع پيت سياسي خوددان قرباني کردند تا آن کيي را بر سـر کـار بياورنـد
که ميخواهند ،و بعد هش البته مشتدان باز دد،يعني معفـوم دـد کـه از قضـا آنچـه را کـه
انديشيده بودند ،چندان حکيمانه و مدبرانه و اقالنه نبوده است

13

 .27علت و انايز اصلي حمايتِ غيرصريح آيتاهلل مصبا و حمايتت صتريح جمعتي از شتاگردار و
مجموعه تحت مسئوليت اي ار از دکتر محمود احمدينهاد در جريار تبليغتات نهمتين دوره انتصابتات
رياستجمهوري که در  11خرداد ساک 3111برگزار شد) ،از يکسو محوريت ارزشهاي اسالمي و
انقالبي در تبليغات دکتر احمدينهاد بويهه در قالب لزوم تحقق «دولتت استالمي») ،و از ستوي دياتر
سابقه مديريتي وي بر اساس رعايت اين ارزشها بود .بتا توجته بته اهتمتام آيتتاهلل مصتبا بته مستائل
فرهناي و ديني ،و اين که مهمترين معيار در انتصاب رياستت جمهتوري و ت تصيد اصتلح را توجته
بي تر يک کانديدا بر امور ديني ميدانستند ،طبيعي است که اي ار از ميتار کانديتداها ،بته کانديتدايي
که بر حاکميت ارزشهاي اسالمي تأکيد بي تري داشته و در تجربه مديريتي خود نيز عمال آر را ن تار
داده باشد ،متمايل شده و از او حمايت کند .درباره موضتور ختواب امتام زمتار عتج) ،اوال ،آيتتاهلل
مصبا اين خواب را بعد از پايار انتصابات و پيروزي دکتر احمدينهاد شنيده ،و س س بيار کرده بتود؛
بنابراين ،معنا ندارد که حمايتتهتاي اي تار از احمتدينتهاد در جريتار تبليغتات انتصابتات ،بتر استاس
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تأثيرپذيري از خوابي باشد که بعدا شنيده است؛ ثانيتا ايتن ختواب را در کنتار م التب و گتزارشهتاي
ديار ،بهعنوار يکي از مؤيدات تأثير عوامل معنوي در انتصابات بيار کترده ،و بته هتيچ وجته تأکيتد و
اهتمام ويهه به اين خواب نکردهاند .خواب مذکور نيز ،هرچند حجت نيست ،اما ميتواند صحيح باشد
و ايرادات دکتر سروش ،قابل پاسخ است .از سوي ديار ،آيتاهلل مصبا بتهرغتم طتر علنتي برختي
ايرادات مهم به دکتر احمدينهاد در دو ستاک پايتاني دولتت وي ،امتا داوري نهتايي وي در خصتو
اقدامات دولت در طوک ه تساک 3111ت ،)3111مثبت بود.
به جهت اهميت ،در ذيل ،توضيح اين اجماک و اختصار در چند بند ميآيد
الف) آيتاهلل مصبا در تاريخ  3111/1/31حدود هفتت متاه قبتل از انتصابتات) دربتاره دولتت
اسالمي ،و نقش خوا

در ت کيل دولت اسالمي سصنراني کردند .اي ار در بص ي از ايتن ستصنراني

مهم چنين گفتند «ما اگر پيبرديم که حقيقت اسالم چه هست و دولت اسالمي يعني چته و بايتد چته
کار کنيم تا دولتمار اسالمي شود ،بهتر ميفهميم که چه کساني را انتصاب کنيم ...متأسفانه در اثر علل
و عواملي که حاال درصدد شمارش و تبيين آر نيستيم ،چنين وضعي در جامعه پيش آمده که بستياري
از افراد ،ا سالمي شدر دولت و ک ور را فراموش کردند .درباره چيزهاي دياتر شتعار داده متيشتود،
مقاله نوشته ميشود ،سصنراني مي شود و ، ...اما دربتاره ايتن کته بايتد دولتت استالمي باشتد ،صتحبتي
نميشود .اقتصاد رواج پيدا کند ،علم و صنعت پي رفت کند ،خودکفايي داشته باشيم؛ حاال اسالم هتم
نبود ،نبود جا دارد درباره اسالم تحقيق کنيم .مقام معظم رهبري مراحلي براي حرکتت استالمي قائتل
شدند؛ تقريبا تصتريح کردنتد کته دو مرحلته اش را متا پ تت ستر گذاشتتيم [انقتالب استالمي و نظتام
اسالمي] و بايد وارد مرحله سوم شويم ت يا وارد مرحله سوم شديم ت اين مرحله را بايد به انجام برستانيم
که ت کيل دولت اسالمي است » ...گفتمان مصباح،

 .)111مدتي بعد با نزديکتر شدر بته زمتار

انتصابات رياست جمهوري ،آيتاهلل مصبا ضمن بيتار اهميتت انتصابتات رياستت جمهتوري و لتزوم
شرکت در آر ،در سصنراني هتاي متعتدد بتر ايتن موضتور تصتريح و تأکيتد کردنتد کته بايتد بتدنباک
ت صيد اصلح بود و اصلح فردي است که «درد دين» داشته باشتد همتار،

111تت .)133بته عنتوار

نمونه در يکي از سصنرانيهاي خود در بهمن  3111گفتند «امروز نيز بايد کسي را انتصتاب کنتيم کته
پ تيبار اسالم باشد ...بايد دنباک کسي برويم که واقعا درد دين داشته باشد و پيرو خو امام باشتد؛ ديتن
را باور داشته باشد؛ ...امروز ما به روشني ميبينيم که در جمهور ي استالمي بتراي استالم خ تر وجتود
دارد .ديار فريب نام اسالم و ساير شعارها سياسي را نصوريم .خواستار کسي باشيم که واقعا درد ديتن
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 .)111و در ارديبه تت  3111در جمتع

فارغالتحصيالر مؤسسه امام خميني چنين گفتند «شعار عمومي که همهجا بته گتوش متيرستد ،تتأمين
معي ت مردم ،مبارزه با بيکاري و گراني و ...است .چند کلمه شتما شتنيديد کته بايتد کستي برگزيتده
شود که از دين حمايت کند ،ارزشهاي مترو

اسالم را احيا و با بدعتها مبارزه کنتد؟ ...م تارکت

و حضور در صحنه و رأي دادر ،به تنهايي کافي نيست؛ بلکته بايتد بته کستي رأي دهتيم کته بتيش از
ديارار ،دين را پ تيباني و مصالح مسلمين را تأمين کند» همار،

.)111

آيتاهلل مصبا  ،ظاهرا ،تا ارديبه ت  3111حدود يک تا دو ماه مانده به روز انتصابات) ،هتر گونته
حمايت از شصد خاصي را رد ميکرد .به عنوار نمونه در اواخر فروردين  3111گفتند «بنتده صتريحا
عرض ميکنم که هيچ نظر خاصي نسبت به هيچ شصصي ندارم» همتار،

 .)131در ستصنار دياتري

که در ارديبه ت منت ر شد ،درباره نامزدهاي م ر چنين گفت «در بتين اينهتايي کته نتامزد شتدهانتد،
کسي را که آدم صددرصد با خياک راحت به او رأي بدهد ،نميشناسم؛ ولي به اين معنا نيستت کته رأي
نميدهيم .بايد باويم که ا تفاقا در اثر کماهميت شدر پايبندي به ارزشهتا و احکتام ديتن ،تکليتف متا
مضاعف شده .قبل از اين که کانديداها بصواهند فکر کنند که ميتواننتد شتعار دياتري م تر کننتد و
سيرهاي غير از سيره امام و شهدا داشته باشند ،ما بايد خودمار اين شتعارها را م تر کنتيم و بته يادشتار
بياوريم که اين شعارها و سيره شهدا هم هست» همار،

 .)131امتا هرچته تبليغتات انتصابتاتي بته روز

رأيگيري در  11خرداد) نزديکتر ميشد ،اي ار نيز با توجه به بهرهمندي دکتر احمدينهاد از ادبيتاتي
دينيتر در تبليغات انتصاباتي خود در مقايسه با ساير کانديداها) ،بته حمايتت ضتمني از وي روي آورد
همار،

ر.

131ت.)131اين حمايت ضمني ،با حمايتهاي صريح جمعي از شاگردار اي ار و هفته

نامه پرتو سصن ارگار رسمي مؤسسه آموزشي و پهوه ي امام خميني) از دکتر احمدينهاد همراه شتد
همار،

133ت .)131گرچه آيتت اهلل مصتبا در طتوک انتصابتات هرگتز بته صتورت صتريح ،نتامي از

کانديداي مورد نظر خويش نبرد ،اما عمال جريار حامي دکتر احمدينهاد را تتا برگزيتده شتدر وي بته
رياستجمهوري اسالمي ايرار مديريت کرد .دکتر احمدي نتهاد نيتز در اولتين ديتدار ختود بتا آيتتاهلل
مصبا

پس از پيروزي در انتصابات) گفت « ...ميخواستم ت کر بکنم از حضرتعالي کته بتا درايتت و

بزرگواري در اين صحنه وارد شديد و مديريت کرديد »...همار،

.)131

ب) بهرغم صحت اصل نقل خواب آيت اهلل مصبا از يتک عتالم دربتاره دعتاي امتام زمتار بتراي
پيروزي احمدينهاد ،اما بص ي از گزارش دکتر سروش ،اشتباه يا کذب است .و اتفاقا ،قسمت مهمي از
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تحليل دکتر سروش ،عمدتا بر همين بصش از گزارش نادرست بنا گذاشتته استت .آيتتاهلل مصتبا  ،در
جلسهاي که با اعضاي کانور طلور بعد از پيروزي نهايي دکتتر احمتدينتهاد در مرحلتة دوم انتصابتات
رياست جمهوري در سوم تير  )3111داشتند ،ستصناني دربتاره تتأثير عوامتل معنتوي ماننتد تضترعات،
توسالت و نذورات) در اين انتصابات بيار کرده ،در بص ي از سصنار خود چنين گفتند «دي ب يکي از
دوستار حاضر در جلسه نقل کرد قبل از برگزاري مرحله اوک انتصابات [که در  11خرداد برگزار شتد]،
به محضر يکي از علماي اهواز رسيدم .اي ار گفت نارار نباشيد ،احمدينهاد رئيسجمهتور متيشتود.
اي ار گفته بود که شصصي بيست و سوم ماه رمضار [پائيز  ]3111در حاک احيتا ،پتيش از نيمته شتب بته
خواب ميرود .در خواب به او ندا ميشود که بلند شو براي احمدينهاد دعا کتن .وجتود مقتدس ولتي
عصر

دارند براي احمدينهاد دعا ميکنند .ميگويد من حتي استم احمتدينتهاد را ن تنيده بتودم و

اصال او را نميشناختم » هفتهنامه پرتزو سز ن 1 ،تيتر  ،3111شتماره ،111

1؛ گفتمزان مصزباح،

 .)111چنارکه مالحظه ميشود صرفنظر از آر که نقل آيتاهلل مصبا با واس ه است نه مستقيم و
بيواس ه ،و نيز صرفنظر از آر که اي ار اين نقل را در کنار م الب و گزارشهاي دياري ذکر نموده،
و به هيچ وجه تأکيد و اهتمام ويهه به اين خواب نکردهاند ،نکته مهم آر است که آيتاهلل مصتبا  ،ايتن
م لب را بعد از پايار انتصابات و پيروزي دکتر احمدينهاد شنيده ،و س س بيار کرده بودند .بنابراين ،معنا
ندارد که حمايتهاي آيتاهلل مصبا از احمدينهاد در جريار تبليغات انتصابات ،بر اساس تتأثيرپتذيري
از اين خواب باشد؛ چور اساسا ،اي ار در آر زمار ايتن ختواب را ن تنيده بودنتد .در نتيجته ،قستمتي از
م الب و تحليلهاي جناب سروش ،از اساس و پايه نادرست است.
ج) نام عالم اهوازي و نام شصصي که خواب ديده م صد ن تده استت .احتمتاال بيننتده ختواب،
خود آر عالم است که به جهاتي صتال نديتده ايتن م لتب را بيتار کنتد .در هتر حتاک ،ختواب افتراد
غيرمعصوم حجيت ندارد .آيتاهلل مصبا نيز اين خواب را صرفا به عنوار يکي از مؤيدات ت در کنتار
ديار شواهد و قرائن درباره اثبات تأثير عوامل غيبي و معنوي در جريتار انتصابتات منتهتي بته پيتروزي
دکتر احمدينهادت م ر کرد .البته تحليل کلي آيتاهلل مصبا مبني بر غيرعادي بودر نتيجه انتصابتات
هفتهنامه پرتو س ن 1 ،تير  ،3111شتماره ،111

1؛ گفتمزان مصزباح،

111تت )111و آميصتته

بودر انتصابات با «کرامات و معجتزات» هفتتهنامته پرتزو سز ن 33 ،تيتر  ،3111شتماره ،113

1؛

گفتمان مصباح ،)113 ،ممکن است قابل نقد باشد و افرادي تحليلهاي دياري از آر ارائه دهند.
د) عدم حجيت خواب ،به معناي نادرستي آر نيستت .ختواب متذکور متيتوانتد صتحيح باشتد و
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ايرادات دکتر سروش ،قابل پاسخ است .دعا کردر براي يک فرد و گروه در زماني که پيتروي از حتق
نموده و براي حاکميت ارزشها تالش ميکند ،منافاتي با اينکه ايتن فترد و گتروه چنتد ستاک بعتد ،بته
برخي انحراف ها دچار شده ،رويکرد متفاوتي با مواضتع قبلتي ختود داشتته باشتد ،نيستت .اگتر چنتين
است ،پس دعاي پيغمبتر دربتاره زبيتر و نيتز دعتاي اميترالمتؤمنين در متورد متردم کوفته در ابتتداي
ورودشار به اين شهر ،بايد ناسازگار با عاقبت زبير و عهدشتکني متردم کوفته و نفترين اميترالمتومنين
درباره مردم همار شهر در خ به  )11باشد؛ همچنين در پاسخ ايتن ايتراد کته چتهگونته امتام زمتار در
مسائل خُرد «ميآيد و به داد مردم ميرسد» ،اما با وجود اين که «ب ريت به خيلي مستائل م تکلتتري
مبتالست» ،چرا «به دادشار نميرسد»؟ بايد گفت اوال ،انتصاب رياست جمهوري ،موضتور کوچتک
و «خردي» نيست ،بلکه به سرنوشت مردم يک ک ور ،و حتتي بتا توجته بته تتأثير تحتوالت ايترار در
ک ورهاي من قه ،بلکه جهار) به سرنوشت ب ريت ارتباط پيدا ميکند؛ ثانيا ،اگر همارگونه که برختي
شيعيار در امور فردي خود مانند «گمشدر در يک بيابار») ،تضرر و توسل متيکننتد و بتدليل حالتت
عجز و تضترر و اضت رار ،بته خواستته فترديشتار متيرستند ،اکثريتت ب تريت نيتز بتراي م تکالت
موجودشار ،همار تضرر و توسل را داشته باشند ،ق عا وضعيت متفاوتي پيدا خواهند کرد.
هز) بهرغم طر برخي ايرادات و اشکاالت مهم از سوي آيتاهلل مصبا به دکتتر احمتدينتهاد و
دولتتت وي بتتويهه در دو ستتاک پايتتاني ،و تيتترهشتتدر روابتتو آر دو ،امتتا در جمتتعبنتتدي دربتتاره دور
رياستجمهوري دکتر احمدينهاد ،قضاوت آيتاهلل مصبا مثبت بود .البته طبيعي است فتردي ماننتد
دکتر سروش که داراي مباني فکري متفاوتي بوده ،از سکوالريسم پيروي ميکنتد و قضتاوتهتايش
درباره افراد و جريارهاي سياسي و مذهبي ايرار نيز ،آميصته با احساسات و حب و بغ

هاي شصصتي

است) ،داوري دياري داشته باشد.
و) آيتاهلل مصبا در خرداد ساک 3111اوايل جدايي جريار انقالبي از دکتر احمدينهاد که پس
از واقعه خانهن يني او رخ داد) ،در پاسخ به سؤاالت و اشتکاالتِ م تر شتده ،تحليتل علتل انحتراف
احمتتدينتتهاد و بيتتار وظيفتته جريتتار انقالبتتي ،چنتتد ستتصنراني انجتتام داد کتته يکتتي از آنهتتا در تتتاريخ
 3111/1/31صورت گرفت .به جهت اهميت ،و ناظر بودر آر به اشکاالتي از قبيل برخي ايرداتتي کته
دکتر سروش م ر کرده است ،بصشهايي از اين سصنراني ،به تفصيل ذکر مي شود
« ...وظيفه پيغمبر به عنوار فرستاده خدا اين بود که از طرف خدا قانوني را که ميتواند جامعه ب ر را
به صال سوق بدهد ،در اختيار مردم قرار دهد و ما علي الرسوک اال التبالغ .آر وقتتي کته متديريت بته
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عهدهاش آمد و مردم حکومتش را پذيرفتند و توانست حکومت اسالمي ت کيل دهد ،در بين کساني که
هستند ،به کسي کته بتراي کتاري نستبتا اصتلح استت ،مستئوليتهتايي را متي دهتد .در ميتار اصتحاب
اميرالمؤمنين کميل بود ،ديارار بودند ،علماي باليا و منايا بودند ،ميثم تمار بتود ،حجتربنعتدي بتود،
رشيد هجري بود ،اما حضرت زيادبنابيه را کارگزار خود در من قه فارس قرار داد .با اين که ميتوانست
يکي ديار را باذارد ،ولي آر کس که نسبتا براي اين کار اصلح بود ،اين شصد بود .او ميدانست که
براي هر جايي چه کسي به درد ميخورد .وقتي آذربايجار شلوغ شد ،حضرت کسي را که بعتدا معلتوم
شد آدم نامناسبي بوده ،اما براي آر کار مناسب بود ،فرستاد تا آشوب را آرام کرد .اگر ا ين کار صورت
نميگرفت ،خور هزارار نفر به ناحق ريصته شده بود ....او ميدانست در اين نظام احسن ت ريعي،کستي
که در اين روز به درد اين کار ميخورد اوست و البتته ممکتن استت فتردا او را عتزک کنتد؛ امتا در ايتن
شرايو بايد کار را به دست او داد .اين معنايش اين نيست که معصوم را انتصاب کرده است.
کساني که جاي پيغمبر و علي مي ن ينند ،بايد اين ناترش را نستبت بته عتالم ،نستبت بته متديريت
اسالمي و نسبت به جامعه اسالمي داشته باشند .آنها تابع هوس من و شما نيستتنتد .او بايتد تتا انتدازهاي
که مي فهمد همار مصتالحي را مالحظته کنتد کته اگتر پيغمبتر و علتي بودنتد ايتن مصتالح را رعايتت
ميکردند .نمونه واضح درباره پيغمبر ،زبير پسر عمه پيغمبر) است که در جنتگهتا ختدمات بستياري
کرده است و پيغمبر اکرم براي شم يرش و براي خودش دعا کردند که با رو القدس مؤيد باشي .او
همار زبيري است که [بعدها] به روي علي شم ير ک يد .آيا بايد باويند يا رستوکاهلل ،شتما زبيتر را
نميشناختيد؟ اگر ميشناختيد ت طبق عقيده ما نميتوانيم باوييم که حضرت او را نميشناختند ت پتس
چرا اين همه احترامش کرديد ،موقعيت برايش قائل شتديد؟ [پاستخ ايتن استت کته] در آر وقتت آر
موقعيت براي او مناسب بود و آر دعا هم در حق او با آر شرايو مناسب بود .روزي ديار هم بايتد بته
روي او شم ير ک يد و با او جنايد و هزينه هايش را هم بايتد قبتوک کترد .هزينته جنتگ جمتل بتراي
علي آر هم در آغاز خالفتش کم نبود...
اگر ما بوديم چه ميگفتيم؟ آيا نميگفتيم يا علي شما زبير را ميشناختي يتا نمتيشتناختي؟ اگتر
ميشناختي ،چرا در طوک اين مدت اين همه به او احترام کردي؟ بايد دانست که اين عتالم همتينطتور
است .حاالت اشصا

در زمارهاي مصتلف تفاوت ميکند .در هر زماني متناسب با آر بايد در متورد

افراد قضاوت کرد .اين طور نيست که کسي که مؤمن شد تا ابد مؤمن باشد ،و کسي که کتافر شتد تتا
ابد کافر باشد ....خالصه اين عالم سرتا پايش امتحار است و ما دائما بايد ببينيم در چه موقعيت امتحتار
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فردي ،گروهي ،صتنفي و اجتمتاعي هستتيم و امتت استالمي در مقابتل چته امتحتاني قترار دارد .بايتد
وظيفهمار را در مقابل آر امتحار ت صيد بدهيم و همار را انجام بدهيم .اين که امام [خمينتي] فرمتود
ما مأمور به وظيفه هستيم يعني همين .البته براي ت صيد وظيفه آدم بايد دورانتديش هتم باشتد؛ نتتايج
بعدياش را حساب کند ،اما بعد از اينها بايد ببنيم که االر من بايد چکار کنم؟...
در مورد مسائلي که اتفاق افتاد [خانهن تيني دکتتر احمتدينتهاد در اعتتراض بته حکتم مقتام معظتم
رهبري] ،بصش عمدهاي از اشکاالت مربوط به اين است که چرا کساني از کانديتدايي حمايتت کردنتد
که امروز بعد از شش ساک [3111ت ]3111اين اشکاالت از او ظاهر ميشود .بايد باوييم چترا ايتن شتش
ساک نافتيد که عجب کار خوبي کرديد ،کسي را آورديد کته ايتن همته ختدمت کترد ،ختدماتي کته
دوست و دشمن ميدانند .ما کسي ديار را سراغ نداريم که اين خدمات را بتواند انجام بدهتد يتا انجتام
داده باشد .حرف خيلي زدند ،شعار خيلي دادند ،اما چند درصد از اين کارها را انجام دادند؟ نميگوييم
[مسئوالر قبل از وي] هيچ کاري انجام ندادند .خدمات خوبي هم انجام دادند .اگر آر خدمات نبود کته
همار روز اوک سقوط ميکردند .ولي اين دولت خدماتي را انجام داد کته واقعتا دوستت و دشتمن اميتد
نداشتند انجام شود ....کارهاي عظيمي انجام گرفت .کارهاي انجام شده يکي دو تا نيست .در کنار اينهتا
انحرافاتي هم پيدا شده است ...من أ اين اشتباهات و انحرافات کجاست؟ آيا به شصد او مربوط ميشود
يا به اطرافيانش يا م ترکند؟ قضاوت نهايي در اينباره با خداست .ما علم غيب نداريم ،به ت و جهنمي
هم نداريم که بصواهيم کسي را محاکمه کنيم به به ت يا جهنم بفرستيم ،ولي به هر حاک اشتباهاتي واقع
شده است .اما اين رئيس جمهور نسبتا اشتباهش کمتر از ديارار بود....
بنده از همار اوائلي که متوجه شدم که اي ار اشتتباهات اساستي دارد و در رفتتار و کتردارش متتأثر از
بعضي از اشصا

است ،ديدم اين اشتباهات هيچ توجيه معقولي ندارد .گاهي ممکن است به کسي آمتاري

نادرست بدهند و بر اساس آر ،اقدام اشتباهي بکند .در اين صورت ،ميتواند باويد بته متن آمتار نادرستت
دادهاند .اما اگر اشتباه مثل آفتاب روشن باشد و کسي اين اشتباه را بکند که به تصديق دوست و دشمن بهره
هوشياش ممتاز است ،کسي که خودمار از نزديک لمس کردهايم که بسيار دقيق و باهوش است ...چنتين
اشتباهي از چنين کسي هيچ توجيه عقلي ندارد خودش هم هيچ استدالک عقلي ندارد .آخرين توجيه او اين
است که " کمي صبر کنيد ،معلوم خواهد شد ،من چيزهايي ميدانم که شما نميدانيد" .بر اين اساس ،متن
از همار اوائل که از اين مسائل کمابيش اطالر پيدا ميکردم ،ميگفتم اين امري عادي نيست ،اينکه کسي
بيايد همکار اي ار ب ود که هر روز حرفي بزند که با هيچ من قي وفق نميدهد....
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[ضعف علمي ،و ايفاي نقش بيش از شايستگي و ظرفيت واقعي]
کار جناب مصباح که ما امروز بايد از آن برت بگيريش اين است و اال مصباح اگـر در حـوز
خودش مانده بود؛ من هميشه حرفش اين است آدمي خوبه که حد خود را بشناسد ،پـاي

را از

گفيش قدرت خودش ،گفيش ظرفيت خودش ،گفيش استعداد و توانايي خودش درازتر نکند ،بيـيار
الي است همين که پا را فراتر برد ،هش به خودش دمه ميزند و هش به جامعه مشصو ـاً
وقتي که کيي در جاهي است که ميتواند نسوذي و تصرفي هش در ديگران دادته بادد
مصباح را به کار ميکشيدند از او کار ميکشيدند و از او ميخواستند که اين حـرفهـا را
بزند مصباح ي

فيفيوف بود «ففيسهخوانده» بود و خوب هش ففيسه خوانده بود يعني بنـده

در حدي که ايشان را مـيدناسـش ،مـيتـوانش گـواهي بـدهش کـه ففيـسة اسـالمي را نيکـو
ميدانيت از مدرسين خوب ففيسه بود همين و بس ،همين و بس يعني نه فقيـه بـود؛ نـه
آيتاهلل بود به آن معنايي که در قش ميگويند ،نه اهل فشالحديث بود ،نه دان هاي جديد را
ميدانيت ،نه تاريخ اسالم ميدانيت ،مطهري تاريخ را خوب ميدانيت الوه بـر ايـن کـه
ففيسة اسالمي را هش خوب ميدانيت ،بعالوه استادي دانشگاه کرده بود ،قدري با ديوههـاي
جديد پژوه

آدنا بود و دست به قفش دادت ،بهتر مينودت ،و از همه مهمتر اين که سـعي

کساني روي اغراض سياسي خودشار ،ما را شماتت ميکنند که اينها کساني هستتند کته خودتتار
از آنها حمايت کرديد .اين شماتتها مثل همار شماتتهايي است که بته علتي متيکردنتد کته تتو
بودي که زبير را تأييد کردي ....آر روز وظيفهمار اين بود و قربة الي اهلل انجام داديم .امتروز هتم قربتة
الي اهلل با انحرافات مصالفت ميکنيم و وظيفهمار هست که مردم را روشن کنيم تا يک وقت چ م باز
نکنيم ببينيم همه ارزشهاي اسالمي بر باد رفته است .نته از کتار گذشتتهمتار پ تيمار هستتيم ،نته کتار
فعليمار را اشتباه مي دانيم .ا لبته در کار آدميزاد ممکتن استت اشتتباه واقتع ب تود ،امتا آر وقتت يقتين
داشتيم که ميبايست آر کا را انجام بدهيم و نتايجش هم در طوک شش ستاک ظتاهر شتده و هتيچ هتم
پ يمار نيستيم ،امروز هم يقين داريم که با اين شصد [= آقاي رحيمم ائي] ،نه با رئيس جمهور ،بايد
نهايت مصالفت انجام بايرد ...البته تا آنجايي که با مصالح کلي نظام تنافي نداشته باشد ،و تعيتينکننتده
مصالح هم شصد مقام معظم رهبري هستند» جزوه «راه نجات در جريزانهزا انمرايزي» متتن
پياده شده سصنراني آيتاهلل مصبا در جمع اساتيد کانور طلور در تاريخ .)3111/1/31

سخنراني دکتر عبدالکريم سروش درباره آيتاهلل مصباح و نقد آن

19

ميکرد با فوم انياني جديد ،خودش را آدنا بکند مرحوم آقاي مصباح هيچکدام اينهـا نبـود
ففيسة اسالمي خوانده بود و در داير تنگ همان ففيسه هش باقي مانده بود و به همين جهت
وقتي که پاي

را از گفيش خودش درازتر ميکرد ،فاجعـه مـيآفريـد اظهـار نظرهـاي بيـيار

فيب و غريب ميکرد و چون اين اظهار نظرها مشتري هش دادت ،آن گاه معفوم مـيدـود
که از دل اين سو داوريها و سو قضاوتها چه بر ميخواست

18

 .28آيتاهلل مصبا  ،يک عالم ديني بود که ت بدرستي ت براي خود دو شأر و وظيفه مهم قائل بود الف)
کارشناسي و استصراج معارف دين و بيار و تبيين آنها براي مردم؛ ب) مرزباني دين و مقابله با انحرافها
و تفسيرهاي نادرست از دين .آيتاهلل مصبا  ،مقدمات اين دو وظيفه و شتأر را نيتز بته ختوبي تحصتيل
کرده بود .با م العه زندگينامه و خاطرات اي ار ،و نيز آثار فراوار وي ،ميتزار اطتالر و آشتنايي وي بتا
علوم گوناگور روشن ميشود .از آنجا که دکتر سروش ،در سصنراني خود ،دو بار به اين موضور ورود
کرده ،و ادعا نموده که آيتاهلل مصبا  ،صرفا يک«فيلسوف» و «فلسفهخوانده» آرهتم فلستفه استالمي)
بود ،و از علوم ديار يا آشنايي نداشت يا اطالر اندکي داشت «نه فقيه بود؛ نه اهل علمالحديث بتود ،نته
دانشهاي جديد را ميدانست ،نه تاريخ اسالم ميدانست») ،مناسب است در اينباره توضيح دهيم
الف) بي تر تحصيل آيتاهلل مصبا  ،در مباحث فقهي بوده است .صرف نظتر از تحصتيالت اي تار
در مق ع س ح حدود ساکهاي3111ت ،)3113اي ار بيش از بيست ساک  3111ت  )3131در نزد آيتاهلل
بروجردي ،امام خميني ،آيتاهلل بهجت و آيتاهلل اراکي) ،به تحصيل علم اصوک و علم فقه ،بتويهه فقته
پرداخت .تحصيل اي ار نزد آيتاهلل بروجردي حدود ه ت ساک 3111ت ،)3111نزد امام خميني حدود
ده ساک 3111ت ،)3111نزد آيتاهلل بهجت حدود پانزده ساک 3111ت )3131بتوده استت .ايتن در حتالي
است که اي ار در  11سالاي ساک  )3113قو اجتهاد را کسب کرده بود و از  11ستالاي ستاک)3111
ديار تقليد نميکترد خزاطرات آيزتاهلل مصزباح يزدد در ستاک  ،3113جلستات دوم و چهتارم؛
ذوالشهادتين امام،

33 ، 13ت11 ،33ت 11و 13؛ گفتمزان مصزباح،

11تت .)11يکتي از شتاگردار

اي ار جناب حجتاالسالم سيدمحمد غروي) ميگويد با توجه به تحصيالت عاليه آيتاهلل مصبا نزد
آيتاهلل بروجردي و امام خميني« ،از اي ار سؤاک کردم آيا در مدت  33سالي که در درس فقه آيتتاهلل
بهجت شرکت کرديد ،براي استفادههاي اخالقي و عرفاني بود يا اينکه از جهت علمي هم واقعا استتفاده
ميکرديد؟ اي ار جواب داد "ما حقيقتا براي درس بته خدمت تار متيرفتتيم .درس اي تار را م العته و
مباحثه ميکرديم .ما تمام کتاب طهارت و مکاسب را در خدمت حضرت آيتتاهلل بهجتت بتوديم" .بتا
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توجه به همين مايههاي فقهي و اصولي چند بار با اصرار از اي ار پرسيديم که چه مقدار در فقه و اصتوک
پي رفت داشتيد؟ اي ار فرمودند "من در  11سالاي [ساک  ]3113که ازدواج کردم ،صاحبنظر بتودم و
از  11سالاي [ساک  ]3111تقليد نميکردم"» انديشه مانزدگار،

 .)11بتا وجتود تحصتيالت زيتاد و

کسب ملکه استنباط و اجتهاد ،اما اي ار در زمينه مباحث اصولي و فقهي ،نه به تدريس پرداخت و نته بته
ناارش کتاب و انت ار آر .دليل اين مسأله آر بود کته اي تار مالحظته متيکترد از يتکستو عالمتار و
فضالي زيادي در اين زمينه فعاليت دارند؛ و از سوي دياتر ،در برختي دياتر از علتوم استالمي بتويهه
فلسفه و تفسير) ،نيازهايي وجود دارد که چندار از سوي حوزويار بدارهتا پرداختته نمتيشتود .بنتابراين
اولويت علمي خويش را تدريس و ناارش آثار در زمينه مباحث اصوک و فقه ت صيد نداد .تا آنجا که
گزارشها ن ار ميدهد ،اي ار صرفا در انت ار يک اثر فقهي م ارکت نمود آيتاهلل مصتبا در اوايتل
دهة چهل بعد از وفات آيتاهلل بروجردي و بوجود آمدر زمينه مرجعيت امام خميني) ،کتتاب طهتارت
امام خميني را تصحيح نمود و توسو يکي از دوستانش آيتاهلل مسعودي خميني) چتا و منت تر شتد
ذوالشهادتين امام،

11ت11؛ خاطرات آيتاهلل مسعود خميني،

333ت.)333

ب) درباره ميزار آشنايي آيتاهلل مصبا با علمالحديث و قضاوت درباره اين گفته دکتر ستروش
که «اهل علمالحديث» نبود ،پهوهش يکتي از محققتار در ايتن زمينته غالمعلتي عزيتزيکيتا« ،عالمته
مصبا يزدي و حديث» ،در جرعها از کوثر مصباح،

311ت )311را ذکر ميکنيم

در ميار آثار قلمي و گفتاري آيتاهلل مصبا  ،مباحث حديثي جايااه ويتههاي داشتته و حکايتت از
آگاهي عميق اي ار بر دانشهاي حديثي دارد .تحقيق و تصحيح و تعليقه بر شش جلد 31ت 31السماء و
العالم) از مجلدات کتاب «بحاراالنوار» بيروت ،دار احياء التراث العربي) و نيز تصحيح و تعليقه بر «معاني
االخبار» تهرار ،مکتبة الصدوق) از نصستين نااشتههتاي اي تار بته شتمار متيرود و دربردارنتده نکتات
رجالي و فقهالحديثي فراوار است .تالشهاي آيتاهلل مصبا را در تحقيق و تعليقه بر اين مجلدات کته
در اواخر دهة سي ،و در سنين جواني صورت گرفته است) ،ميتتوار در امتور زيتر خالصته کترد بيتار
معاني واژگار حديث و ضبو و ساختار آر ،شر نکتات دشتوار حتديث ،بيتار اختتالف نستخ ،مرجتع
ضمير ،افتادگي در متن ،راز تکرار و تصحيف متن ،توجه به قرائتهاي متعدد حديث و به ويهه قرائتات
مغيِّر معنا ،نقد احاديث مصتالف بتا واقعيتات ختارجي ،مقابلته بتا نستصه منتصتب بتا نستصههتاي دياتر و
مص وطات ،مقابله احاديث با مصادر حديثي بحار و مقايسه آر با مصادر ديار حتديث ،بررستي ستند و
رفع م کالت آر از قبيل تعليق و ارساک و تصحيف ،بررسي رجاک سند ،ترجمه برختي راويتار ،توحيتد
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مصتلفات و تمييز م ترکات ،مستندسازي آيات و احاديث ،توضيح معاني واژگتار غريتب متتن بحتار و
برخي احاديث ،نقد چينش احاديث در ذيل ابواب ،نقد ديدگاه شيخصتدوق در شتر برختي احاديتث
معانياالخبار و نقد برخي ديدگاههاي عالمه مجلسي در ذيل برخي از احاديث بحاراالنوار ،جمتعبنتدي
مباحث م ر در ذيل برخي عناوين م ر شده در احاديتث ،تمييتز و تفکيتک متتن حتديث از کتالم
شيخصدوق در معانياالخبار ،و تمييز کالم عالمه مجلسي از نقلقوکهاي وي از ديارار در بحاراالنوار.
حديثپهوه معاصر استاد علتياکبتر غفتاري ،در وصتف آيتتاهلل مصتبا و تعليقته وي بتر معتاني
االخبار مينويسد «اين اثر اگر چه از آغازين کارها و شکوفههاي بهاري و نصستتين نستيمهتاي علمتي
اوست؛ اما حديثپهوهار در خالک آر ،درسهايي گراربها وديدگاههايي عالمانه ميبينند کته هماتي
بيارگر ژرفکاوي در پهوهش ،باريکبيني در کتالم ،آستارستازي زيبتا در شتر م تکالت ودقتت
اي ار در استنباط است».
هر دو کتتاب حتديثي کته آيتتاهلل مصتبا بتر آر تعليقته دارنتد ،م تتمل بتر احاديتث م تکل و
دشوارياب است .برخي از احاديث معانياالخبار ،در باب مسائل توحيدي و استامي و اوصتاف ختداي
متعاک و ديار م الب مرتبو با مباحث کالمتي و فلستفي استت؛ چنتارکته احاديتث کتتاب «الستماء و
العالم» بحاراالنوار نيز در باب آفرينش آسمار هتا و زمتين و دياتر مستائل و موضتوعات قابتل دقتت و
ژرفناري است .از سوي ديار گاه در البه الي مباحث ،نياز بته بحتث اجتهتادي فقهتي بتوده کته بته
خوبي از عهده آر برآمتدهانتد ر.

غالمعلتي عزيتزيکيتا« ،عالمته مصتبا يتزدي و حتديث» ،در

جرعها از کوثر مصباح متروري بتر اندي ته هتاي عالمته محمتدتقي مصتبا يتزدي ،قتم ،مؤسسته
آموزشي و پهوه ي امام خميني ،انت ار غيررسمي،

311ت.)311

غير از اين دو کتاب ،از آيتاهلل مصتبا  ،حتدود  11کتتاب در زمينته شتر روايتات انت تار يافتته
است .اين آثار ،درسگفتارهايي براي طالب حوزه و عمتوم مصاطبتار بتوده ،و بتا بيتاني رستا و دور از
پيچيدگيهاي فني و علمي م ر شده است .احاديث شر شده ،عمدتا ،درباره موضوعات اعتقتادي،
اخالقتتي و تتتاريصي استتت .روايتتات متتورد شتتر  ،تنتتور زيتتادي دارنتتد؛ احاديتتث قدستتي ،خ بتتههتتاي
نهجالبالغه ،ادعيه و مناجات ،خ به حضرت زهرا ،از جمله روايتاتي استت کته شتر داده شتدهانتد
براي توضيح بي تر در خصو
همار،

آثار حديثي آيتاهلل مصبا و روش وي در بررسي احاديتث ،ر.

311ت311؛ غالمعلي عزيزيکيا« ،درناي در چاوناي بررستي استناد احاديتث در تعليقتات

آيتاهلل مصبا بر معاني االخبار و بحاراالنوار» ،معريت ،شماره ،111

31ت.)13
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ج) آيتاهلل مصبا از همار ابتداي اوايل ورود به حوزه درنوجواني) ،پتيگيتر تحصتل در زمينته
«دانشهاي جديد» بود و از موقعيتهاي بوجود آمده ،براي افزايش آگاهيهاي خود استفاده ميکرد.
اي ار در خاطرات خويش در ساک  ،3113ضمن بيار تحصيالت اوليه در يتزد ،متيگويتد «متن از اوک
که م غوک تحصيل طلباي شدم ،دوست داشتم که از ستاير معلومتات هتم بهترهاي داشتته باشتم و آر
وقتها هيچانايزهاي غير از علمدوستي و کنجکتاوي و حقيقتتطلبتي نبتود و از هتر فرصتتي استتفاده
ميکردم تا معلومات دياري هم کسب کنم .يتادم هستت همتار وقتتهتايي کته هنتوز يتزد بتوديم و
مقدمات و س و را مي خواندم ،يک کالسي داير شده بتود توستو آقتاي محقتق رشتتي؛ کته بعتدها
اي ار از طرف آقاي بروجردي رفت آلمار و چنتد ستاک آنجتا بتود .در ايتن کتالس ،دروس مصتلتف
ديني و غيرديني از قبيل فيزيولوژي ،فيزيک ،شيمي و از اين قبيل دروس خوانده ميشد و شايد هنتوز
نوشتههاي آر وقت را داشته باشم .و نيز يکمقدار زبار فرانسه را من نتزد اي تار خوانتدم ...و يتا افتراد
دياري بودند که ميخواستند زبار عربي بياموزند ،ما هم متقابال از آنها زبار اناليسي ياد متيگترفتيم»
خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ستاک  ،3113جلسته اوک و ستوم؛ ذوالشزهادتين امزام،
و13ت11؛ گفتمان مصباح،

33تت31

13ت 11و  .)31آيتاهلل مصبا  ،در اوايل دهة سي براي ادامه تحصيالت

حوزوي به حوز قم وارد شد و در آنجا اقامت گزيد .مدتي بعد ،تحصيالت جديد را نيتز بته صتورت
جديتري و همرا با برنامهريزي دنباک نمود .اي ار در خاطرات خويش در اين زمينه چنتين متيگويتد
«به قم که آمديم يک جوّ خاصي بود و تبليغات مارکسيستي رواج پيدا کرده بتود و همتار جتو باعتث
شد که عالمه طباطبايي جلساتي ت کيل بدهند و کتاب روش رئاليسم را از آر وقت شرور کردنتد بته
نوشتن .طبعا اين جو هم را متأثر مي کرد و ما هم بتر آر شتديم تتا بتا ايتن جتو آشتنا شتويم و درصتدد
پاسخگويي و مبارزه با اينها بربياييم .کمکم متوجه شديم که با معلومات سنتي خودمتار ،پاستخ گفتتن
به اينها به نحوي که جلوي شبهات اينها را بايرد ،کافي نيست .هر چند بتا پي ترفت معلومتات فلستفي
[نزد عالمه طباطبايي] قدرت پاسخگويي بي تري به اينها پيدا ميکرديم ،ولي باز هم به زبار آنها ستصن
گفتن اطالعات بي تري از علوم را ميطلبيد .لذا درصدد بوديم تا در کنار دروس حتوزوي ،معلومتات
دان ااهي هم کسب کنيم؛ از جمله با مرحوم دکتر به تي که آر موقع اي تار متدير دبيرستتار ديتن و
دانش در قم بودند ،صحبت کرديم و چند نفر ديار از دوستار هم ايتن احستاس را داشتتند ،قترار شتد
که کالسي برگزار شود در دبيرستار و بعد از تع يل شدر برنامه روزانته ،عتدهاي از طتالب و فضتالي
حوزه در آر کالس حاضر شوند و برنامهاي م تمل بر زبار خارجه و يک مقدار معلومتات دبيرستتاني
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و دان ااهي در رشتههاي مصتلف فيزيک ،شيمي و ...م تر شتود و متا يتک دوره ايتن معلومتات را
کسب کنيم .اي ار هم قبوک کردند که اين برنامه را در دبيرستار اجرا کنند ...و اين وسيلهاي شد که بتا
همت دکتر به تتي ايتن کتالس برگتزار شتد و عتدهاي از استاتيد تتدريس متيکردنتد و متا شترکت
ميکرديم تا بي تر معلومات روز را کسب کنيم » ...خاطرات آيتاهلل مصباح يدد در ساک ،3113
جلسه سوم؛ ذوالشهادتين امام،

11ت11؛ گفتمان مصباح،

.)33

آيتاهلل مصبا از هر فرصتي براي ارتقا و افزايش دانشهتاي جديتد بهتره متيگرفتت .اي تار در
بص ي دياري از خاطرات ار ،به مناسبت ،ميگويند «در طوک مدتي که م غوک تحصيل علوم طلباتي
بودم تا اواخري که حتي به عنوار تحقيتق در دروس فقته و اصتوک شترکت متيکتردم ،در طتوک ايتن
مدت ،وقت زيادي صرف فراگيري زبار اناليسي ،رياضيات ،فيزيک ،شيمي ،فيزيولتوژي ،بيولتوژي،
جامعهشناسي ،روارشناسي و ستاير علتومي کته در دان تااههتا م تر بتود ،متيکتردم .در اناليستي،
رياضيات ،فيزيک ،شيمي و حتي اقتصاد ،استاداني داشتم که بعضي از آنتار ،بعتد از انقتالب ،بته مقتام
وزارت رسيدند .منظورم اين است که در عتين اشتتغاک بته دروس حتوزوي ،از ايتن دروس هتم غافتل
نبودم .هم عالقه شصصي داشتم و هم احساس ميکردم يتک روحتاني کته بصواهتد متؤثر باشتد ،الزم
است با اين علوم آشنا گردد .گاه در گرماي ماههاي تير و مرداد از قتم بته تهترار متيرفتتم تتا دريتک
جلسه رياضي شرکت کنم» ذوالشهادتين امام،

11؛ گفتمان مصباح،

31ت.)33

آشنايي و يادگيري دانشهاي جديد و علوم غيرحوزوي ،باعث شد اي ار بتواننتد «بتا دان تااهيار
تفاهم داشتته»باشتند و «حترف يکتديار را در » کننتد و «پاستخهتايي کته» داده متيشتد« ،چتور بتا
اص الحات خودشار آميصته بود ،براي آنها بي تر قابل هضم بود» .آيتاهلل مصبا با اين اندوختههتاي
علمي ،از يک سو توانست تدريسهاي فلسفي و بويهه تفسيري خود را جهت داده ،تاحدودي مباحث
طر شده را ناظر به مسائل جديد قرار دهد ،و از ستوي دياتر بصتش آمتوزش مؤسسته در راه حتق را
ايجاد کند ،و ت ضمن آنکه بصش زيادي از تدريسهاي آر مرکز توسو ختود وي انجتام متيشتد در
زمينه فلسفه ،تفسير و اخالق)ت از اساتيد متعهد دان ااهي براي آموزش دانتشهتاي جديتد بته طتالب
بهره ببرد .بعد از پيروزي انقالب و در خالک ساکهتاي 3133تت 3131در جريتار مراجعته ستتاد انقتالب
فرهناي به اي ار جهت اسالميسازي دان ااهها ،تالشهاي اي ار بي تر شده و منجر به ت تکيل دفتتر
همکاري حوزه و دان ااه گرديد .به گفته آيتاهلل مصبا  ،تحصتيل دانتشهتاي جديتد در دورههتاي
قبل« ،سرمايهاي شد که در دورار هتاي بعتد و تتا بعتد از انقتالب بتتوانيم نقتش وستاطت بتين حتوزه و
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دان ااه را تاحدودي ايفا کنيم و بعدها دفتر همکاري حوزه و دان ااه را ت کيل داديم کته اگتر نبتود
آر آشناييهاي قبلي ،شايد ميسر نميشد که ما اين نقش را ايفا کنيم» خزاطرات آيزتاهلل مصزباح

يدد در ساک  ،3113جلسه ستوم؛ ذوالشهادتين امام،

11تت11؛ گفتمزان مصزباح،

.)33آشتنا

نمودر طالب با علوم انساني جديد و اسالميسازي اين علوم) ،در ساکهتاي بعتد ،بتا راهانتدازي بنيتاد
باقرالعلوم و س س تأسيس مؤسسه آموزشي و پهوه ي ا مام خميني توسو آيتاهلل مصتبا  ،سترعت و
توسعه پيدا کرد.
چنارکه اشاره شد ت در کنار ايجاد مراکز علمي براي آمتوزش دانتشهتاي جديتد و علتوم انستاني
براي طالب ت تأثير دانشهاي جديد در جهتدهي تحقيقات و تدريسهاي آيتاهلل مصتبا

از جملته

در فلسفه و مباحث تفسيري) قابل پيگيري است .از ستوي دياتر ،در ميتار آثتار علمتي و منت رشتده
فراوار و متنور آيتاهلل مصبا

بيش از  311جلد) ،با م العته برختي آثتار اي تار ،بوضتو آگتاهي و

اطالر اي ار از دانشهاي جديد غرب ،بويهه علوم انساني آنها بدست ميآيد.
د) اما درباره آگاهي آيتاهلل مصبا ا ز مباحث «تاريخ اسالم» ،بايد گفت تتا آنجتا کته متيدانتيم
اي ار به صورت مستقل اثري در اين زمينه ندارند .اما از يتک ستو در زمينته فلستفه تتاريخ در کتتاب
«جامعتته وتتتاريخ از ديتتدگاه قتترآر») بتتهبحتتث پرداختتتهانتتد ،و از ستتوي دياتتر ،برختتي آثتتار اي تار در
موضوعات تاريخ اسالم است مانند بررستي قيتام امتام حستين در کتتابهتاي «آذرخ تي دياتر از
آسمار کربال» و «در پرتو آذرخش»  ،يتا بررستي شصصتيت حضترت زهترا و خ بته فدکيته اي تار در
کتابهاي «جامي از زالک کوثر» و «رساترين دادخواهي و روشنفاري») ،و از سوي سوم ،در البتهالي
آثار متعدد اي ار ،به مناسبت ،نکات تاريصي از جمله تاريخ اسالم ذکر شده است.
هز) در پايار ذکتر دو نکتته حتائز اهميتت استت  .3هتدف اصتلي آيتتاهلل مصتبا از تحصتيل و
فراگيري علوم گوناگور ،تبيين تعاليم اسالمي بود؛ درهمين راستتا ،انايتز اي تار از تتدريس فلستفه و
تحقيق و ناارش آثار در اين زمينه ،تأثير مباحث فلسفي در فهم ،تبيين و دفتار از اعتقتادات و معتارف
اسالمي بتود؛  .1بتهرغتم اهتمتام عالمتار استالمي بته مؤلفتههتايي چتور «تفکتر»« ،دقتت» و «تتبتع» در
فعاليتهاي علمي ،اما طبعا هر عالمي ممکن است در يکي از اين مؤلفهها بتارزتتر باشتد؛ چنتارکته در
مقام مقايسه يک عالم با يک عالم يا چند عالم ديار ،ممکن است آر عالم در برخي ويهگيها برتتر و
در برخي ديار ،کمتر باشد .از اين زاويه ،اگر بصواهيم درباره آيتتاهلل مصتبا قضتاوت کنتيم ،شتايد
بتوار گفت اي ار از حيث «تفکر» و «دقت» ،برجستاي بي تري در مقايسه با مؤلفه «تتبع» داشتند.
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خوب ،من البته سشنش قدري به درازا کشيد در اين باره ،ولي ادکالي ندارد من دلش ميخواهد
برتهاي خودمان را بگوييش چهگونه ميدود که ي کيي مصباح ميدود؟ و دان

خودش را

و حتي دان هاي ندادتة خودش را خرج چيزي ميکند که از او دناخت خـوبي نـدارد و تفربـه
کافي حا ل نکرده است و اين مصباح ددن در کفاي جامعة ما چه آفاتي ميآفريند؟
اولين ادکال اين است که خوب اينها به دليل اين که موقعيتي پيدا ميکننـد و پشـتيباني
حکومت هش از آنها هيت ،ميتواننـد نسـوذي بـي

از داييـتگي خوددـان دادـته بادـند

داگرداني را بپروانند ،داگرداني که به مراتب از خود آنها بيسوادتر و کشسوادترند و فقـط بـه
دليل اينکه حول و حوش چنين آدمي جمع ميدوند و ارتزاقـي مـيکننـد ،مـيآينـد و چنـد
باحي او را تأييد ميکنند فردا هش به داليل و منافع سياسي ديگري ممکن است از ااـراف
او پراکنده بشوند

11

[روحانيت و رفو کردن ضعف علمي با سوزن قدرت]
دوم اينکه اين افراد متأسسانه ـ و نکتة ا في هش اينفاست ـ به دليل اين که پشتوانة قدرت
دارند ،سشنان باافشان رواج پيدا ميکند يکي از نکتههاي ا في که من از ابتدا وقتي که در
خطاب به روحانيون مينودتش ،آوردم اين بود که :آقايون روحانيون لطساً ضع حفت خودتان
با سوزن قدرت رفو نکنيد! ي
ببينيد! ي

تعبيري بود که من در نودتههاي خودم چند جا آوردم

جامهاي دما دوختيد از منطق ،از سشن ،از اسـتدالل ،بعضـي جاهـاي

است؛ يعني استداللتان ضع دارد ،نقصان دارد ،لُفيکـالگـ در آنفـا هيـت ،يـ
 .29افراد زيادي نزد آيتاهلل مصتبا  ،تحصتيل نمتوده انتد .البتته ايتن اشتصا

پـاره
خـال

از جهتت متدت زمتار

شاگردي ،موضوعات تحصيل ،س ح علمي و ثبات فکري و سياسي ،يکسار نبوده و نيستند .در همتين
زمينه ،تعداد زيادي از کستاني کته متدتي نتزد وي شتاگردي کتردهانتد ،از محققتار ،استاتيد حتوزه و
دان ااه و بعضا از چهرههاي شاخد علمي و فرهناي هستند؛ از سوي ديار ،به رغم آر که برختي از
افرادي که نزد وي ت کم يا زياد ت شاگردي کردهاند مانند آقايتار مصت في ملکيتار ،محستن غرويتار،
رسوک جعفريار و محسن کديور) ،به موضع فکري و سياسي متفاوتي ک يده شتدهانتد ،امتا بستياري از
شاگردار اي ار داراي ثبات فکري و سياسي بودهاند.
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منطقي است نتوانيـتيد ايـن ردـته و زنفيـر اسـتدالل را حفقـه بـه حفقـه دنبـال بکنيـد،
پارهگيهايي دارد خوب ،دو راه وجود دارد که اين پارهگي را دما رفو کنيد؛ يکي ايـن کـه بـا
همان استدالل بياييد ،استداللتان را تقويت کنيد؛ اما دومي اين است که پارهگي را به سـوزن
قدرت رفو کنيد ،يعني دهان مشال را ببنديد اين پارهگي سر جـاي

هيـت امـا چـون زور

داريد ،چون قدرت داريد ،به مشالسان اجاز ابراز وجود ندهيد و اين ياو دما ،اين بااـل دـما
که منطقي است و متکي به ي

استدالل قوي نييت ،متکي به زور دـما و قـدرت سياسـي

دما ،در جامعه روان دود و واي به وقتي که اين سشنِ غيـر منطقـي و سيـت ،متعفـق بـه
قايد مردم و ا تقادات ديني آنها بادد بنا بادد که در زندگي اجتما ي آنها را راهنمايي کنـد،
هدايت کند به سعادت اخروي وقتي که مبتني بر اين سشنان سيت بشود ،ميدانيش که چـه
قدر بفيّهآفرين است اين بدترين بفيّهاي بود که روحانيت ما به اور کفي بعد از انقالب بـه آن
مبتال دد؛ يعني مرتبا مرتباً اين کار را ميکرد که پارهگي حفيت خود را با سوزن قدرت رفـو
ميکرد هرجا از حفّت کش ميآورد ،از قدرت مايه ميگذادت؛ يعني دهـانهـا را مـيبيـت
خسه ميکرد کيي را ميآورد سشن بگويد در راديو و تفويزيـون کـه کيـي در مقابـل آنـان
ناييتد و نتواند باييتد و تنها گوينده و متکفش وحده او بادد
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 .30ادبيات ادعايي دکتر سروش جالب است اتهامات کلي و عام از نظر مورد «روحانيت ما بته طتور
کلي») و از نظر زماني «بعد از انقالب ...مرتبا مرتبا اينکار را ميکرد») ،با تعابير غلي و شديد «دهار
را ميبست ،خفه ميکرد») ،اما بدور ارائة شاهد و دليلي براي اين ادعاي کلي و عتام البتته در ادامته
تنها يک مورد ذکر کرده و آرهم درباره خودش که پاسخ آر نيز خواهد آمد.
صرفنظر از عدم ارائة شواهد از سوي دکتر سروش ،موارد متعددي در نقتد و نقت

ادعتاي دکتتر

سروش قابل ذکر است؛ نمونه بارز آر ،برگزاري گفتو گو و مناظره با مارکسيستها در ساک  ،3131و
پصش آر از سيماي جمهوري اسالمي بود .چنارکه قبال ذکر شد ،از گروههاي فکري ت سياستي دياتر
نهضت آزادي ،مجاهدين خلق ،جاما ،جبهة ملي و نماينده آقاي ابوالحسن بنتيصتدر کته در آر زمتار
رئيسجمهور بود) نيز براي حضور در گفتوگو ومناظره دعوت شده بود که پاسخ منفي دادند .برختي
افراد دکتر حبيباهلل پيمار از جنبش مسلمانار مبارز) نيز بتهرغتم پاستخ مثبتت ،در نهايتت حضتور پيتدا
نکردند گفتمان روشنگر در اره انديشهها

نيادين،

 31سصنار مجري در جلسه اوک).
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[دعوت از دکتر سروش براي مناظره و علت پاسخ منفي سروش]
من اين را که گستش ،االن به ياد ميآورم :وقتي که من پارهاي سـشنان را گستـه بـودم ،آمـده
بودند و اين که دما بايد بياييد و با فما مناظره کنيد گستيش بييار خوب آقاي مصباح ،از قش،
داگردان

فرياد ميزدند با داي بفند که فالني بيايد يعني من؛ و با آقـاي مصـباح منـاظره

کنش ببيند ماجرا چهگونه بود؟ چه نابرابري اي؟ چـه ـدم تقـارني در جامعـه وجـود دادـت؟
وزارت ااال ات ،بنده را دا زد و در همان خفوتخانههـاي خوددـان بـه مـن گستنـد حـق
نداري لب بفنباني ،حق نداري اين د وت را بپذيري به مناظره مصباح بروي! ا ـال جـواب
نبايد بدهي که ميآيش يا نميآيش من اينفا اين اور ساکت نشيته بودم ،آنها بر ابل مناظره
ميکوبيدند و بعد هش اد اي پيروزي ميکردند که هيچکس نميتواند به مقابفة اسـتاد ا ظـش،
فيفيوف بزرگ المة دهر ،آقاي مصباح برود و من خون جگر ميخوردم
 .31موضتور امتنتار دکتتر ستروش از منتاظره بتتا آيتتاهلل مصتبا
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و برختي دياتر از اندي تتمندار) و

توجيهات وي درباره اين امتنار ،بسيار حيرتانايز استت .آيتتاهلل مصتبا در تتاريخ  3مهتر  3111در
سصنراني خويش در مدرسه فيضيه با عنوار ديتن و آزادي) ،در پاستخ بته ستؤالي دربتاره علتت عتدم
مناظره با دکتتر ستروش ،گفتنتد «دههتا بتار بته صتورتهتاي کتبتي و شتفاهي ،در مجتامع عمتومي و
خصوصي ،تصريح کردم که من آماده مناظره هستم .از طرف صدا و سيما نيتز چنتدين مرتبته شتصد
مورد نظر [=دکتر سروش] براي مناظره دعوت شد؛ اما اي ار هر بار به بهانهاي خودداري کترده استت.
اين م لب را چندي پيش ،مسئوک صدا و سيما ،صريحا در مصاحبهاي اعالم کردند .اخيرا هم يکتي از
معاونار اي ار گفتند که ما چندين بار با قبوک تمام شرايو ،از قبيل اينکه بايد مناظره به صورت مستتقيم
پصش شود ،دعوت کرديم؛ اما عليرغم تمام اين اقدامات ،اي ار باز هم از مناظره خودداري ميکنتد»
گفتمان مصباح،

.)311

دکتر سروش ،در آر دوره ،علت عدم مناظره را عدم وجود آثار از سوي آيتتاهلل مصتبا دربتاره
مباحث طر شده از سوي وي بيتار کترد و چنتين گفتت « 11جلتد کتتاب دارم کته آقتاي مصتبا ،
ميتواند سر هر س ري از آر يقه مرا بايرد ،اما اي ار چه نوشتهاي دارد که من با استناد به آر با جنتاب
مصبا مناظره کنم» به نقل از همتار،

 .(313آقتاي ستروش ،قبتل از آر نيتز در ستاک  ،3111در

پاسخ به سؤالي درباره مناظره ،چنين گفت «در حاک حاضر ،در جامعه ما کساني هستتند کته در زمينتة
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پارهاي از نکتههايي که بنده گفتهام و ن ر کردهام ،کتاب و مقاله نوشتهاند و لذا بنده ميدانتم کته آنتار
مبانيشار چيست و بر کجاي سصنار من نکته و خرده گرفتهاند وبه همين سبب ،مناظره با آنار معقتوک
است .کساني که نه وقت صرف خواندر سصنار من کردهاند و نه زحمتت قلتمزدر بته ختود دادهانتد،
بحث با آنار چه معنا دارد؟» «جامعه پيامبرپسند» ،در مدارا و مديريت،

.)111

چنارکه در همار زمار در پاسخ به توجيته اي تار بيتار شتد ،اوال« ،نوشتتن و ننوشتتن چته رب تي بته
موضور مناظره دارد؟ مار قرار است کتابها به مناظره بن ينند؟  » ...هفتهنامه پرتو س ن ،پيششماره
 ،11اوک دي ،3111
خويش درباره قب

)3؛ ثانيا ،بنا به نوشته جناب آقاي غرويار ،دکتر سروش پتس از انت تار مقتاالت
و بسو شريعت در کيهار فرهناي و متقابال انت ار نقدهايي بر اين مقاالت در اواخر

دهة شصت ،يکبار به قم آمده و در بنياد باقرالعلوم ،در يک جلسه خصوصتي بتا آيتتاهلل مصتبا  ،بته
گفتوگوي مناظره گونه در باب روابتو علتوم و محتتواي قتب
آيتاهلل مصبا در اين گفتوگو« ،ارکار اصلي نظريه قب

و بستو تئوريتک شتريعت پرداختنتد.

و بسو را فرو ريصتته و تتوالي فاستد آر را

برشمرد»ند« .در پايار اين مناظره ،آقاي سروش از استاد مصتبا اظهتار ت تکر و ست اس نمتوده و آقتاي
[مص في] رخصفت که آر زمار در کيهار فرهناي کار ميکرد ،از استاد مصبا درخواست کترد کته
باب اين بحثها همي ه مفتو باشد و اينگفتوگوها و مناظرهها ادامه يابد» .بر اين استاس ،ستؤاک ايتن
است که «در آر زمار ،آقاي سروش نهتنها براي مناظره با استاد مصبا  ،شرط و شروطي ناذاشت ،بلکه
خود به محضر استاد آمد و از اي ار خواست که در اين زمينه گفتاو و مناظره کند و آقاي مصتبا هتم
پذيرفتند و در پايار هم آقاي سروش از استاد مصبا ت کر کرد ،اما حاال چ ور شتده استت کته آقتاي
سروش ميگويند که آقاي مصبا در باب قب

و بسو چيزي ننوشتهاند و لذا با اي ار نميتوانند مناظره

کنند؟» «از مناظره چه با ؟ » ،روزنامه رسالت 31 ،دي ،3111شماره ،1131

)1؛ ثالثا ،همتارگونته

که آقاي غرويار در ادامه م لب خويش خ اب به دکتر سروش نوشته بود ،بر فرض «که استتاد مصتبا
در اين زمينه چيزي ننوشتهاند و جناب عالي چندين کتاب در اين باب نوشتهايد ،خب ،نتيجه اين ميشود
که شما در اين زمينه بسيار مال و باسواد هستيد و استاد مصبا ت دام عزه ت چيزي بلد نيستند با اين وصف،
نتيجه مناظره ق عا به نفع شماست و مردم شما را برنده اين مناظره خواهند دانستت و استتاد مصتبا را در
اين مناظره شکستخورده تلقي خواهند کرد شما چرا حاضر بته منتاظره نمتيشتويد و هتر روز بهانته و
شروطي ساز ميکنيد؟ کسي که براي مبارزه و مناظره با دست پر به ميتدار آمتده ،چته بتاکي دارد کته
شرط و شروط باذارد؟» همار)؛ رابعا ،افرادي مانندجناب آقاي صادق الريجاني ،در نقد م الب دکتتر
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[سوء استفاده از شعار جامعه چندصدايي ،و دستور ارهاب و ترور]
اينچنين بود که قدرت پشت کيي که قرار ميگيرد ،مـيتوانـد بااـل او را در يـ

ضـريب

بزرگي ضرب کند و به فروش برساند و به مردم تزريق بکند ايـن چنـين بـود اينهـا مـتکفش
وحده در جامعه بودند و هنوز هش هيتند روحانيت ما کيي مقابل آنها نمياييتد نمـيتوانـد
باييتد و لذا ي

ارفه سشن ميگويند ،ي

ارفه ،ادت کـردهانـد بـه يـ

ارفـه سـشن

گستن به اين که کيي مقابل آنها ناييتد جواب را ندهد مففهها را هش ميبندند و ـداها را
هش خاموش ميکنند تا فقط ي

جامعة ت

داهي بشود
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بعد ،جناب آقاي خاتمي که آمد سرکار و يکي از دـعارهاي
داهي نميخواهيش ي

ايـن بـود کـه جامعـة تـ

مرتبه آقاي مصباح بفند دد و آمد در نماز جمعه ،مشغول سـشنراني

سروش ،مقاالت متعدد و کتاب نوشته و منت ر نموده بود .اما ،دکتر سروش به دعوت منتاظره اي تار نيتز
پاسخ منفي داد گفتمان مصباح،

.)311

اما توجيه اخير دکتر سروش ،مبني بر تهديد از سوي وزارت اطالعات ،صرفنظر از آنکه در تضتاد
با توجيهات قبلي اوست ،پاسخ روشني دارد برفرض آنکه چنين تهديدهايي از سوي وزرات اطالعتاتِ
قبل از ساک  3113که جناب آقاي خاتمي به رياست جمهوري رسيد ،سابقه داشته باشد ،اما در ساکهتاي
حاکميت جريار دوم خرداد ،بويهه بعد از تغييرات در مسئوليت وزارت اطالعات در ساک  3111بتدنباک
قتلهاي زنجيرهاي) ،فضا و بص ي از سياستهاي کلي حاکم بر وزارت ،به نفع اندي ههاي دکتر سروش
و جريار متبور وي بود؛ در نتيجه قابل پذيرش نيستت کته اي تار از ستوي چنتين وزارتخانتهاي متورد
تهديد قرار گرفته باشد .چنارکه در ادامه خواهد آمد ،خود دکتر سروش نيز بته تغييتر فضتاي سياستي ت
فرهناي در جهت آزادي مورد نظر وي بعد از روي کار آمدر آقاي خاتمي تصريح کترده ،متيگويتد
«بعد از دوم خرداد ...آقاي خاتمي به سر کار آمد و کوشيد که يتک فضتاي مداراگرانته و يتک آزادي
نسبي م بوعات و رسانهها پديد بياورد .و انصافا ترم اوک رياست جمهوري اي ار [ساکهاي 3113ت]3111
يکي از بهترين دورارهاي سياست در جمهوري اسالمي بود.»...
 .32به نظر ميرسد فضاي حاکم بر دان ااهها ،ن ريات ،ن ر کتاب ،حوز هنر و بويهه فضاي مجتازي
ک ور ،بيش از آر که در خدمت روحانيت و نظتام جمهتوري استالمي باشتد ،در جهتت اندي تههتاي
همفکرار و همطيفار دکتر سروش بوده ،صداي آنها را بي تر انعکاس ميدهد.
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دد گست اگر جامعة ت

داهي نميخواهيد ،خوب بگذاريد تا داي من هش به گوش مردم

برسد ببينيد سو استساده را ،حاال داي ايشان چه بود؟ ترورييش اينکه ميگويش ترورييـش
نه اينکه دارم از خودم چيزي اضافه مـيکـنش ،ا ـالً؛ ايشـان آمـد و گسـت :در قـرآن کفمـة
«ارهاب» آمده برويد ،بشوانيد! ببينيد ارهاب يعني چه؟ ارهاب امروزه ربها بـه «تروريـزم»
ميگويند «ارهاب» البته آن روزگار که در قرآن کفمة ارهاب آمده ،اين معنا را ندادـت؛ ولـي
امروز مفالت ربي ،روزنامهها ،رسانهها [را] اگر گوش بدهيد ،نگاه کنيد ،با ربي آدنا باديد،
کفمة «ارهابيون» يعني ترورييتها ايشان آمد گست :در قرآن که ميگويد «تُرهتبدونَ بِهت َـددوَّ
الفّهت وَ َددوَّکُشْ» کفمه «ارهاب» به کار رفته ،برويد و بشوانيد ،ببينيد معناي

چييت؟ و بعد هـش

خودش ميدانيت دارد چه ميگويد گسـت مـن نمـيگـويش اينفـا در تريبـون نمـاز جمعـه،
ميترسش فردا تيتر بزنند که فالني پشتيباني از ترورييتها کرد ولي کرد ولي کرد
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 .33آيتاهلل مصبا در مرداد  ،3111در يکي از سصنرانيهاي خود پتيش از خ بتههتاي نمتاز جمعته،
چنين بيار کردند «ميدانيد که در احکام جهاد اسالم ،باالترين اصوک انساني رعايتت شتده استت ،امتا
در عين حاک سفارش ميکند که با معاندين ،کساني که آگاهانه عليته حتق و حقيقتت متيجنانتد ،بتا
اينها بايد با درشتي و خ ونت رفتار کنيد .در دو آيه داريم؛ هم در سور تحريم استت هتم در ستوره
توبه «جابد الکْار و المُافقين و اغلظ عليهم» .آر نويسنده که نوشتند اين مصصو

کفار استت ،بته

اين کلمه دقت فرمايند «جابد الکْار و المُافقين و اغلظ علميهم») ....در آيته دياتري در ستوره توبته
ميفرمايتد «َا أَها الذَن آمُوا قاتلوا الذَن َلونکم من الکْار وليجمدوا فميکم غلظمل» .بتا ايتن کفتار
همسايهتار «َلونکم من الکْار» بجنايد.آنها بايد غلظت و خ ونت شما را لمس کنند تتا بترستند عليته
شما توطئه و خيانت کنند« .و أعدّوا لهم ما استطعتم ممن قموو و ممن ربماخ ال يم ،»،بعتد متيفرمايتد
«ترببون به عدو اهلل و عدوكم[ »...سوره انفاک ،آيه  .]31بايد آرچنار مجهز باشتيد کته دشتمن از شتما
بترسد .من به کساني که با ادبيات عترب آشتنا هستتند ،توصتيه متيکتنم کته ببينيتد معتادک ارهتاب در
زبارهاي خارجي چيست؟ اگر من باويم فردا روزنامهها تيتر متيکننتد کته فالنتي طرفتدار تروريستم
است .به هر حاک در قرآر ما دستور غلظت و ارهاب داريم ،براي چه کسي؟ بتراي کستاني کته من تق
سرشار نميشود ،راه را براي هدايت پيغمبر باز نميکنند ،آگاهانه و از روي عناد با اسالم متيجنانتد،
با اينها نمي شود گفت کته شتما بته ديتن خودتتار متا هتم بته ديتن خودمتار ،بياييتد بتا هتم دوستتانه و
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ايشان آمده بود ميگست چون جامعه چند داهي بايد بادد ،بگذاريد بنده هش حرفش برسـد
راست ميگست؛ ولي ميدانيد اين تعفيش مارکيييتها و تعفيش چ ها بود؛ ميگستند از ابزارهاي
دموکراتي

استساده بکنيد براي رساندن داي خودتان ،داي منحوس خودتـان ،بـه گـوش

مردم آنها ميگويند آزادي ،بگوهيد بفه بفه آزادي! آزادي بدهيد! به همه بدهيد به ما هش بدهيد
مسالمتآميز زندگي کنيم .ميفرمايد «يا أيها الذين آمنوا قتاتلو التذين يلتونکم متن الکفتار و ليجتدوا
فيکم غلظه» .بايد درشتي و خ ونت شما را لمس کنند »...گفتمان مصباح،

111ت)131

محقق و نويسنده کتاب «گفتمار مصبا » در توضيح ايتن گفتتار و نقتد اتهتام تترويج تروريستم بته
آيتاهلل مصبا

که در همار زمار م ر شد) ،نکات و م الب مفيدي را آورده است که ذکر ميکنيم

الف) آيتاهلل مصبا  ،درصدد تبيين جايااه جهاد به عنوار مصداقي از قوه قهريه حکومت اسالمي
بودهاند ،نه أعماک خودسرانه اشصا

غيرمسئوک .به عبارت ديار ،اي ار به دفار از خ ونتهاي قانوني ت

آنهم در مقابل کساني که از زبار دين به طور م لق خ ونت را نفي ميکنند ت برخاسته است؛
ب) آيتاهلل مصبا در تفسير «ترهبور به عتدواهلل و عتدوکم» ،بالفاصتله بعتد از ذکتر آيته ،کلمته
«ارهاب» را به معناي «ترساندر» گرفتهاند «بايد آرچنار مجهز باشيد کته دشتمن از شتما بترستد») .وي
همچنين در سصنراني ديار در محل نماز جمعه تهرار ،با استناد به همين آيه چنتين متيگويتد «استالم
که اين احکام جزايي سصت را در مورد دزد ،در مورد محارب ت ريع فرموده ،به خاطر اين استت کته
اينها باز تکرار ن ود ،تا دشمنار ،آشوبارار و متصلفار از اين کته بتار دياتر بته چنتين کارهتايي اقتدام
کنند ،بترسند «ترهبور به عدواهلل و عدوکم» .اين موضور ترستاندر دشتمن ،ترستاندر متصلتف ،يتک
حکمت بزرگي است که بايد مسلمانار و سياستگذارار مدنظر داشته باشند»؛
ج) کلمه «ارهاب» از ماده «رهب» و به معناي «م لق ترستانيدر» استت؛ چنانچته در زبتار ختارجي
 Terrorنيز به معناي «وح ت» و  Terrorizeبه معناي «به وح تت انتداختن» استت .آيتتاهلل مصتبا
براي آنکه ذکر معادک خارجي غير عربي) کلمه «ارهاب» يعني  )Terrorizeکه در فارسي به معنتاي
اص الحي م هور است ،بهانهاي به دست مصالفار اي ار ندهد ،از توضيح آر خودداري کردهانتد .امتا
برخي ن ريات با حذف عبارتِ «در زبارهاي خارجي» ،تالش کردند تا چنين وانمود کنند کته از نظتر
آيتاهلل مصبا ارهاب در قرآر کريم به معناي اص الحي ترور به کار رفته است؛ در حالي که انايتزه
اي ار از اشاره به معادک کلمه «ارهاب» در زبارهاي خارجي ،اين بود که معناي اص الحي ايتن کلمته،
ارتباطي با آيه شريفه مذکور ندارد همار،

131ت.)133
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بعد دما برويد ضد آزادي ،سشن بگوييد و دايتان هش دردت بشود و کفسـت بشـود کـه مگـه
نگستيد آزادي؟! بگذاريد ما هش بگوييش اين همان جاهي است که آن فيفيوف يعني همان آقاي
کارْل پوپر که گستش ،گست :با همه کس بايد مدار کرد ،مگر با ددمنان مدارا
اينکه حافظ ميگست با دوستان مروت با ددمنان مدارا ،من هميشه به دوستانش ميگستش
اگر من بودم کنار مرحوم حافظ به او ميگستش که کنار اين غزلت ،يوادکي بنـويس :مگـر بـا
ددمنان مدارا و آقاي مصباح از ددمنان مدارا بود ،از ددمنان مدارا بود از فضاي مداراجـوي
ا الحافب بعد از دوم خرداد  949934که آقاي خاتمي به سر کـار آمـد و کودـيد کـه يـ
فضاي مداراگرانه و ي آزادي نيبي مطبو ات و رسانهها پديد بيـاورد ـ و انصـافا تـرم اول
رياست جمهوري ايشان يکي از بهترين دورانهاي سياست در جمهوري اسالمي بود ـ ايـن
ددمنان مدارا هش ي مرتبه مثل قارد روهيدند و گستند اگر آزادي است مرا هـش آزادي بـده؛
اما همين که نوبت به خوددان رسيد ،همة داها را خسـه کردنـد ،همـه ـداها را خـاموش
کردند ،اينها آزادي را ميخواستند براي تحـريش آزادي آزادي را مـيخواسـتند بـراي کشـتن
95
آزادي مدارا را ميخواستند براي فروکوفتن مدارا الحق در اين زمينه موفق بودند
 .34آقاي خاتمي ،درساک  3113به رياستجمهوري انتصاب شد نه ساک .3111
 .35مدتي پس از طر سصنرانيهاي آيتاهلل مصبا در پيش از خ بههتاي نمتاز جمعته تهترار ،و بتويهه
مباحث اي ار دربتاره خ تونت از ديتدگاه استالم ،متوجي از انتقادهتا ،اتهتامهتا و حمتالت بته اي تار در
م بوعات وابسته به جريار دوم خرداد) شکل گرفت .اي ار در يکي از ستصنرانيهتاي ختود ،در اواستو
ساک  ،3111درباره اين انتقادها و اتهامها چنين گفت «به دنباک عراي
يک بسيج عمومي داده اند تا به نقد عراي

ما ،همارطور که ميبينيد م بوعات

ما ب ردازند از همه کستاني کته بته عنتوار موافتق يتا مصتالف

صحبت کردهاند ،بنده شصصا ت کر ميکنم و معتقد هستم که اين بحثها وقتي در م بوعات م ر شود
و مورد نقادي قرار بايرد ،به شرطي که يتک ستويه قضتاوت نکننتد و حترف طترفين را متنعکس کننتد،
ضرري ندارد .بلکه موجب اين ميشود که مردم روشنتر باشند و درعقايدشار راسختر شوند و وظايف ار
را بهتر در

کنند؛ ولي متأسفانه بعضي از گزارشهايي که به عترض بعضتي از مستئولين رستيده ،شتايد

گزارش ناقصي بوده [است] .تکههايي از آر را انتصاب کترده و بته عرض تار رستاندهانتد و ايتن موجتب
ناراحتي آنها شده و عجوالنه اقدام به موضعگيري کردند .خوب البته ما انتظار از ديارار نداشته و نتداريم
که عراي

ما را تأييد کنند و ما متقابال هم هراسي از اين که ديارار مصالفت کنند ،نصتواهيم داشتت .متا
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[ايفاي نقش بهرغم شايستگي کم]
آقاي مصباح يکي از تئوريينهاي اين امر بود ددمني با مدارا و مـروت بـود و تئـوريپـردازي
ديني هش براي آن ميکرد اگر او پاي را در همان کس ففيسه نگاه ميدادت و درازتر از گفيش
ظرفيت خودش نميکرد ،ي مدرس ففيسة خوب در قش بود چنـد دـاگرد ففيـسهدادن خـوب
(البته ففيسه اسالمي) ،هش تربيت ميکرد و باقيات و الحاتي براي خودش به جـا مـينهـاد يـا
دستکش ،حداکثر همين قايد افرااي مداراستيزانة خودش را در کتابهاي مـينودـت و منتشـر
ميکرد و جاي خودش را به انداز خودش ادغال ميکرد فراتر از او نميرفت کس ديگري هش
91
حق دادت که در مقابل کتابهاي او چيزي بنوييد ،رد و قبول بکند ،بييار الي
براي انجام وظيفه شرعي چيزي عرض ميکنيم ،هر کس خوشش آمتد ،اهتالً و ستهالً ،و هتر کتس هتم
خوشش نميآيد ،ما اين را به پاي حساب خدا ميگذاريم که وظيفه خودمار را عمل کردهايم .ما هراسي
از اين که کساني حتي تهديد و توهين کنند ،نداريم .ولي از کساني که منادي «تلتورانس» ،تحمتل افکتار
ديارار ،جامعه چند صوتي ،چند صدايي و پلوراليسم هستند ،توقع داشتيم که بزرگوارانه ،با سعه صدر بته
همه حرفها گوش مي دادند ،شايد در پايار همه آنها را تصديق ميکردند و حاال احياناً اگر نظر مصالفي
هم داشتند ،با دليل و من ق پاسخ ميگفتند ،نه با الفاظي که چندار با ادب سازگار نيستت ...متا وظيفتهمتار
اين است که م البي را که الزم و به نفع جامعه اسالمي ميدانيم ،با دليل و من ق بيتار کنتيم؛ اگتر کستاني
خوش ار نميآيد ،خوب است که آنها هم پاسخ من قي بدهند» گفتمان مصباح،

131ت.)131

همچنين ،آيت اهلل مصبا در همار ايام ،در مصاحبه بتا يکتي از ن تريات ،نکتته جتالبي بيتار کترد.
اي ار گفت «در يک جمله به شما عرض ميکنم که ما بتا بعضتي از اشتصا

کته در جامعته هستتند

[يعني برخي اصال طلبار و روشنفکرار غربگرا] ،تقستيم کتار کتردهايتم .متا در زمينتههتايي حترف
خ ونت را ميزنيم و آر را تأييد ميکنيم و آنها عملتش را انجتام متيدهنتد و متقتابال ،آنهتا تحمتل و
مدارا را در زبار ترويج ميکنند و عمل آر را ما انجام مي دهيم .يک همچور تقسيم کتاري بتين متا و
بعضي از افراد انجام گرفته که ان اءاهلل مبار

است » همار،

.)131

 .36چنار که قبال ذکر شد ،عالمار دينتي ،از جملته ،داراي دو شتأر و وظيفته مهتم هستتند التف) شتأر
کارشناسي و استصراج معارف دين و بيار و تبيين آنها بتراي متردم؛ ب) شتأر مرزبتاني ديتن و مقابلته بتا
انحرافها و تفسيرهاي نادرست از دين .وظيفه و شأر عالم اسالمي ،صرفا استصراج و بيتار تعتاليم دينتي
نيست؛ بلکه روشناري و مقابله با بدعتهاي ديني نيز از وظايف اصلي آنهاستت «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِمي
أُمَّتِي ،فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ ،فَمَنْ لَم ََْْعَ ،ْ،فَعَلَيهِ لَعَُلُ اللهِ» کايي ،ن ردارالحديث ،ج، 3
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اما چهکار کنيش که اين ترازوي جامعة ما بد کار ميکند ،بد کار ميکند ،تـرازوي اسـتبداد،
گرم وزن دارد ،ميبرد ميکند هزار گرم؛ چيزي را که هـزار گـرم وزن دارد،

چيزي را که ي

ميآورد پاهين ميکند ي
وجود دارد ،ي

گرم چکار کنيش؟! اين جامعهاي که در آن نـابرابري و ـدم تقـارن

چنين پيتي و بفنديهاي ناميمون و منحوسي را پديد ميآورد ميبينيد يـ

کيي تبديل به ي

وزنه دد که هيچ لياقت

ميافکند براي اينکه آنها را به پي

را ندارد و سنگيني خودش را روي دوميها[؟]

ببرد و کيي که ميتوانيت در راه خير خـدماتي بکنـد،

از اين خدمات محروم ميماند بهترين برتي که ميتوانيش از برکشيده ددن کيـاني امثـال
مصباح بگيريش همين است
جامعهاي که نيکو کار ميکند ،بهترين نشانهاش ،ترازويي است که وزن هر چيـزي را بـه
انداز خودش نشان ميدهد ،وزن هر چيزي را به انداز خودش نشان ميدهد ،نه بيشتر و نـه
کمتر هر کس به انداز لياقت  ،به انداز ظرفيت  ،و به انداز هماوردي

با نيروهاي ديگـر

نه اينکه سوت بکشند ،بازي را تعطيل بکنند ،بعد بنده را برنده ا الم کنند برنده مـن وقتـي
هيتش که در بازي درکت کنش ،رق بريزم ،با رقيب درآويزم و آنگاه برنده بشوم ،اگر بشـوم
و اال وقتي بازيگري در حنه نييت ،رقيبي نييت ،بعد من را برنده ا الن کردن ،آخـر چـه
افتشار دارد ،چه سودي دارد؟ بازي که تعطيل است ،کيي نسع نميبرد غـرض از بـازي ايـن
بود که تعداد زيادي ورزيده بشـوند ،پـرورده بشـوند ،وقتـي ايـن ورزيـدگيهـا نييـت ،ايـن
پروردگيها نييت ،همه به تنبفي فکري ادت ميکنند وقتي اين تنبفـي فکـري پيـدا دـد،
کشترين جرقة ي

انديشه وقتي توي جامعه زده ميدود ،ي

مرتبه اينهـا هـش همـه هـول

ميکنند و ميگويند اين دارد موج در آب ميآفريند اين دارد آساي

و امنيـت مـا را بـه هـش

ميريزد وقتي که جامعه آن رفت و آمد افکار نييت ،کشتـرين حرفـي موجـب وحشـت ايـن
آدمها ميدود اين آرام ِ گورستانيدان را به هش ميريزد؛ در حالي که ايـن رفـت و آمـدها
وقتي دتاب بگيرد ،اوالً خيفي از حرفهايي را که افراد ميزنند ممکن است بـيارزش بادـد،
خود به خود ا ال بميرد و دعفهاش خاموش بشود بعضيها هـش وقتـي مهـش اسـت ،خـوب
درگير ميدود با سشنان ديگر و جامعه زنده ميدود ،با نشاه ميدود
اينها ي

جامعه مردهاي پديد آوردند که تنها سشنگويان

خوددان هيتند و کشترين
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سشني که خالف رأي آنها بادد ،تازه نه خالف رأي المان بزرگ ،خالف رأي فـالن افبـة
رف کيفومتر ،ي

مرتبه ميبيني که هنردان اين است که  91نسر 51 ،نسر را جمع کننـد و

بر سر آن بدبشت بيچارهاي بريزند که جرأت کرده دو کفمه حرف مشال بزند برتي کـه از
دم و دستگاه ،از باالرفتن مصباح از نردبان قدرت ميتوان گرفت ،اين اسـت کـه جامعـه بايـد
چنان بادد که اينها هر کدام در جاي خوددان بنشينند
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[خرافهگرايي روحانيت]
باز ،ي

برت ديگر اينجا هيت ،حاال که سشن به درازا کشيد ،من اين را هـش بگـويش و از

روح غزالي هش معذرت ميخواهش! از حاضران مففس هش معـذرت مـيخـواهش مـا امـروز را
رف اين امر کرديش که دايد ،يعني مطمئنا دوستان ما به انتظار ديگري آمده بودند
نکتة ديگري که در اينجا من بايد رض کنش ،اين است :همة ما اين اوري هيتيش و بايد
از اين حذر کنيش تا اندازهاي که ميتوانيش ديديد بعضيها ي
کنيد ي

بدعدي ردد ميکنند؛ مثال فرض

کيي است رياضيدان است ،فقط هش رياضيدان است ادکالي هش ندارد اگر فقط

ميخواهد رياضيدان بادد ،اما وقتي که فقط رياضيدان است ،آن وقت اگر در جاهاي ديگر
دخالت کند ،حرفي بزند ،هش خودش رسوا ميدود ،هش کار ديگران را ددوار ميکند اين يکي؛
دوم اينکه گاهي بعضي ها به افراد ـ دما هش دايد برخورد کرده باديد ـ که در ي

ردته

ردد ميکنند ،در آن ردته خيفي پيشرفتهاند ،اما در امور ديگر بييار واماند؛ يعني از ي

ارف

ميبينيد که نکتههاي خيفي الي و زيرکانه و هودمندانهاي در فن خودش ميگويد ،اما در
فنون ديگر ،ا تقادات بييار خرافي و باافي دارد دما ممکن است تعفب کنيد که چطور اينها
 .37درباره علميت آيتاهلل مصبا و نيز دعوتهاي مکرر اي ار و برخي اندي مندار ديار مانند آيتاهلل
صادق الريجاني) از دکتر سروش براي مناظره و پاسخ منفي وي به اين دعوتها ،نسبتا بته تفصتيل ستصن
گفته شد .نکتهاي که بدار اشاره ن د و ذکر آر اهميت دارد ،اين استت کته مباحتث تصصصتي دينتي و
نظريههاي جديد چالشبرانايز ،بايد ابتدا در مجامع تصصصي و با حضور صاحبنظترار طتر و بررستي
شود و در صورت قوت نظريه ،در ميار افراد ديار انت ار يابد .يکي از ايرادات اساسي به دکتر ستروش و
برخي ديار از روشنفکرار) ،عدم رعايت و پايبندي به اين اصل بازميگردد.

918

سرو و طوفان (پاسخ به شبهات دربارة آيتاهلل مصباح)

ميدود؟ چرا اين اوري ميدود؟ چه جوري اين اورها ميدود؟ وقتي از کوچکي چيزي را در
ذهن آدمي کردند ،اين آدمي با آن فکر خو گرفت ،وقتي که ا فش العفما بشود در يکي از فنون،
آن خرافات کودکي ممکن است رخت بر نبندد و با او بماند اين نکتة خيفي مهمي است
من در يکي از سشنانش از مرحوم المه ابااباهي اين را نقل کردم گستش که ايشان از استاد
خودش که مرحوم آسيد في قاضي بادد ،نقل کرده بود ،ديگر تکرار نميکنش :که خانواد اهل
سنتي بودند و خانش اين خانواده فوت کرد و او را بردند و در قبري دفن کردند ،دختري دادت و
اين دختر در فقدان مادر ،بييار بييار بييار بيتابي ميکرد و باالخره مفبـور دـدند کـه ايـن
دختر را هش در کنار مادر مرد خودش در قبر بگذارند ،اما روي قبر را با خاداکي و گل و گياهي
و داخهاي بپودانند که راه تنسس باز بادد و اينها را گذادتند و رفتند فردا که برگشـتند ديدنـد
اين دختر زنده است ،اما تمام موهاي او سسيد دده است از او پرسيدند که چه دد؟ گسـت :بفـه
ديشب مالهکه ذاب آمدند باالي سر مادر من و من آنها را ميديدم و از مادر من پرسيدند که
خداي تو کييت؟ پيغمبرت کييت؟ همه را جواب خوب داد امـا همـين کـه گستنـد امـام تـو
کييت؟ ي

مرتبه ي

نسر ثالثي از آن پشت پيدا دد که گويا امام في بود و به ايـن مالهکـه

گست من امام او نييتش؛ يعني او سني است و آن مالهکه با گرزهاي آتشين خوددان چنان بـر
سر و روي مادر من کوفتند که من ،منِ دختر از هول و هراس ،موهايش سسيد دد
اين سشن را و بعد آقاي قاضي گسته بود به آقاي ابااباهي گسته بود که وقتي اين دختـر
را آوردند و حکايت

را نقل کردند ،بيياري از خانواد آن خانشِ از دنيـا رفتـه ،اقـوام

همـه

ديعه ددند
من اين را براي دما نقل کرده بودم ببينيـد آقـاي اباابـاهي يـ

فيفيـوف بـود ديگـر

فيفيوف خوبي هش بود جز ا اظش فالسسه بود در روزگار ما ولي اين قيده که جز خرافه نـام
او را نميتوان گذادت را ايشان نقل کرد و خودش هش باور دادت آخر اگر باور ندادت ايـن را
نقل نميکرد به ورت ي

فکت اين را آمده بود و گسته بود خوب ،ما در اـول روز ممکـن

است د گونه داستانهاي باال و خرافي بشنويش ،نميآهيش که نقل کنيش آن هش براي فمـا؛
اگر هش نقل کنيش ممکن است تميشر کنيش ،بگوييش چنين حرفهايي هش وام ميزننـد؛ ولـي
ايشان نه به منزلة ي

سشن اميانه ،بفکه به منزلة ي

قصة برتآموز نقل کرده است

سخنراني دکتر عبدالکريم سروش درباره آيتاهلل مصباح و نقد آن
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دما چهجوري ميتوانيد اين را وفق بدهيد و بگوييد المـه اباابـاهي کـه بـا مال ـدرا
هماوردي ميکرد و بر اسسار او حوادي نودته است ،دعرهاي رفـاني گستـه اسـت ،تـدريس
دساي بو في کرده است ،کتاب بداية الحکمه نودته ،نهاية الحکمـه نودـته اسـت ،کتابهـاي
ففيسياش االن کتابهاي درسي و تکيتبوک در قش است و چنين است و چنان اسـت کـه
همة اينها بود ايشان چه اور ميدود که به چنين چيزي باور دادته بادد کـه هـيچ منطقـي
پشت سرش نييت ،از هيچ جهت
از هر سو دما به اين داستان رو کنيد ،ميبينيد د خراش و د سوراخ و د آفت در او
هيت چرا؟ من اين را فقط نيبت ميدهش به اين که براي اينکه آقاي ابااباهي ي
بار آمده است ،از بچگي ،ي

ديعه

دـيعة غـالي! و ايـن را نتوانيـته بـود بزدايـد بِيْـتُرَد از ذهـن

خودش نتوانيته بود در هستاد سالگي به اين قصه باور دادـت؛ ايـن کـه اگـر کيـي سـني
بادد،با گرز در قبر بر سر او ميکوبند! پيغمبر را قبول دارد ،خدا را قبول دارد امام في را هـش
قبول دارد به منزلة خفيسه چهارم پيغمبر اما نه خفيسة اول؛ ميتحق ذاب است و بعد هش اين
که اين دختر بيچاره چه جوري زنده ماند؟ چه جوري آن مالهکه را ديد؟ هرجاي اين قصـه را
نگاه کني ،هزار سؤال براي دما ايفاد ميدود ،ولي آقاي ابااباهي قبول دادته اين را بـراي
داگرد خودش که من ميدناختش و او هش اهل رفان بود ،نقل کرده بود
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 .38اندي ههاي حاکم بر فرد ،در حکم به صحت يا نادرستي يک حکايت تأثيرگذار است .بتر همتين
اساس ،طبق اندي ههاي دکتر سروش ،ايرادات متعددي درباره واقعي بودر حکايت مذکور قابل طر
است .اما بر مبناي اندي ههاي عالمار شيعي ،حکايت مذکور ميتواند صحيح باشتد .بته اختصتار چنتد
نکته در توضيح و رفع استبعاد نسبت به واقعي بودر حکايت مذکور ذکر ميشود
الف) از مسلمات اسالمي ،تفاوت ميار عالم و جاهل و نيز ميار جاهل قاصر با جاهل مقصر استت.
بر اين اساس ،زر متوفي در حکايت مذکور ،يا علم به حقانيت مذهب ت يع پيدا کرده ،و بتا ايتن حتاک
بر مذهب تسنن باقي مانده بود ،و يا اينکه جاهل مقصر بود؛ يعني زمينه و شرايو تحقيق براي پي بتردر
به مذهب حقه وجود داشت و با اين حاک ،کوتاهي نموده و اين کار را انجام نداده و با اعتقتادات اهتل
تسنن از دنيا رفته بود؛
ب) تفاوت ميار ت يع و تسنن ،صرفا يک موضور سياسي در اعتقاد به خليفة اوک يا خليفتة چهتارم
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مصباح هش همينطور خيفي از اين فماي ما هش هميناورند در قـش از يـ
خواندهاند ،فقه و ا ول پي

جهـت درس

آنها بنشيني ،اوه ،ا طالحات را مير يزند بيـرون امـا از جوانـب

ديگر بييار وام ،بييار وام اين ي

آفتي است که مشصو ا ما در ميان روحانيان ميبينـيش

دينداريدان ،ا تقاداتشان،همان ا تقادات وامانهاي است که از بچگي در خانواده دـنيدند و
پاي منبرها ،روضة امام حيين و روضة ابوالسضل و اينها دنيدند بعد وقتي که آمدنـد قـش ،بـه
اينها دست نزدند چه کار کردند؟ فقه و ا ول خواندند فقه و ا ول ،ا ال ربطي به ا تقـادات
بودر اميرالمؤمنين نيست؛ بلکه عالوه بر پذيرش يا عتدم پتذيرش واليتت سياستي و منصتوب بتودر
اميرالمؤمنين و يازده امام بعد از اي ار براي حکومت ،موضتور اعتقتاد يتا عتدم اعتقتاد بته مرجعيتت
فکري و ديني دوازده امام و علم لدني و عصمت آنها اهميت اساسي در انتستاب بته ت تيع يتا تستنن
دارد .مذهب ت يع و مذهب اهل سنت ،به رغم اشتراکات زياد در اصوک اعتقادي و نيتز در فروعتات و
دستورات ديني ،تفاوت هاي قابتل تتوجهي نيتز در ايتن دو عرصته اعتقتادات و اعمتاک دينتي) دارنتد؛
همچنين پذيرش يا عدم پذيرش مقامات معنوي و واليتت تکتويني ائمته اثنتا ع تر از دياتر مستائل
مورد اختالف غالب شيعيار با اهل سنت است؛
ج) مواجهه و م اهده برزخ و جهار بعد از مرگ ،براي افراد زيادي رخ داده است .برخي از اين
مواجهات و م اهدات دربار خود فرد ،و برخي در مورد افراد ديار اتفاق افتاده است؛ چنارکه بص ي از
اين مواجهات ،در خواب و برخي در غير خواب صورت گرفته است؛ موارد در غير خواب ،نيز يا در عالم
مکاشفه و يا به صورت عملي و انتقاک به جهار برزخ در مدتي کوتاه و س س بازگ ت به اين جهار
تجربيات نزديک به مرگ  ) NDE /اتفاق افتاده است .در حکايت مذکور ،م اهده از سوي يک فرد در
مورد برزخ فرد ديار ،و احتماال به صورت مکاشفه صورت گرفته است .در هر حاک ،مواجهات و
م اهدات جهار برزخ ،از متواترات و مسلمات است و کثرت آنها ،به صورت طبيعي شک و ترديد در
اين زمينه را از بين ميبرد .م العه آثار علمي درباره تجربههاي بعد از مرگ ) )NEDت که امروزه به يکي
از موضوعات علمي در جهار غرب تبديل شده است ت و نيز آثاري که حکايات و داستارهاي واقعي در
زمينه برزخ و جهار بعد از مرگ در آرها آمده و توسو افراد موثق نوشته شده مانند کتابهاي
«داستارهاي شافت» نوشته شهيد آيتاهلل دستغيب« ،معادشناسي» نوشته عالمه سيدمحمدحسين طهراني،
و «روزنههايي از عالم غيب» نوشته آيتاهلل سيدمحسن خرازي) در اين زمينه مفيد است.
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گستمـان و يـ

ترمينولوژيهاي خا ي دارد که دما ياد ميگيريد ا ولدان ميدويد ،فقهدان ميدويد ،اما اينها
دست نشورده باقي ميماند و چون دستنشورده باقي ميماند ،ميدانيد چـه اتسـاقي مـيافتـد؟
تعصب آدم روي موضو ي که فکر کرده ،دليل آورده ،دليفي را زمين زده ،دليل ديگـري را بـه
جاي

نهاده خوب جوانب امر را سنفيده ،هيچ وقت متعصب نميدود براي اين کـه ايـن بـا

استدالل خو ميگيرد ميگويد بگذار ببينش ارف مقابل چه ميگويد ،اما اگر دما ا تقادات تان
ي

مياهل خرافي دست نشورده بادد ،ميترسيد ي

کيي ويران کند چـون دـما اسـتحکام

نبششيديد ميترسيد فالن سشن ،ا تقادات دما را ويران کنـد؛ لـذا بايـد بـا قـدرت جفـو او را
بگيريد اين دقيقا مشياي بود که جناب مصباح دادت وم روحانيان ما دارند
مرحوم دهشدا در يکي از انزهايي که نودته بود که به دـعر بـود ،در آن جـا ايـن بيـت
خيفي لطي را آورده که من در بعضي از نودتههاي خودم هش آوردهام که ميگسـت« :دـ
نياوردگان کرده يقين /إن و لودان به جاي راي رزين» به ايـن نـيش بيـت اول نگـاه کنيـد:
«د
د

نياوردگان کرده يقين» اين حالتت بيياري از روحانيان است؛ من جمفه مصباح يـزدي
نياوردگان کرده يقين اينها يقين دادتند اما يقينشان از معبر د

بور نکرده بـود بـه

همين دليل ،يقينشان با تعصـب ،بـا جزميـت همـراه بـود تعصـب و جزميـت هـش مشـال
برنميتابد ،استداللِ مشال را بر نميتابد فقط فروکوفتن و بر دهانها زدن و ساکت کـردن
مشال با زور را ميافبد
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 .39چند نکته درباره اين بصش از اتهامات ،به اختصار ذکر ميشود
الف) غالب عالمار شتيعه ،تحقيتق دربتاره اصتوک اعتقتادي را الزم و واجتب دانستته ،پتذيرش آر
اصوک از روي تقليد را ناکافي ميداند؛
ب) در حوزههاي علميه ،به صورت معموک ،در کنار علومي مانند صرف و نحتو ،من تق و بالغتت
و س س فقه و اصوک ،مباحث کالمي و آثاري در اصوک اعتقادات نيز تحصتيل متيشتود .البتته ممکتن
است از جهت ميزار پرداختن به اين مباحث و نيز کتابها و منابع درسي ،ايراداتي م ر باشد؛
ج) از ويهگيهاي بارز آيتاهلل مصبا  ،اهتمام و توجته ويتهه بته مباحتث اعتقتادي وکالمتي بتود.
اي ار هم از زاوية فلسفه ،هم تفسير و هتم کتالم مصت لح ،بته صتورت گستترده بته مباحتث اعتقتادي
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[ترويج فلسفه ،از اقدامات مثبت بعد از پيروزي انقالب]
با کمال تأس اين ماجرا را ما در ميان روحانيت خودمان ميبينيش من حاال ،ديگر سشنش
امروز مثل ا ينکه به غزالي نميرسيش ،اين را رض بکنش :خودبشتانه ـ گست يب وي
جمفه بگستي هنرش نيز بگو ـ بعد از انقالب ،ففيسه در ايران ردد زيادي کرد؛ چه ففيسة
غرب و چه ففيسة اسالمي و اين واقعا يکي از آثار رهبري آقاي خميني است خميني
پرداختهاند؛ چنارکه از ويهگي هاي ديار اي ار ،دقتت زيتاد در ارائته مباحتث بتوده استت؛ متروي بتر
کتابهاي آموزش فلسفه ،آموزش عقايد ،معارف قرآر و ...که در آنها با ادله عقلتي و فلستفي عقايتد
اسالمي و شيعي اثبات شده ،بوضو شاهد بر اين ادعا است؛
د) اين اصل که "«يقين» بايد مستبوق بته شتک باشتد و «از معبتر شتک عبتور» کنتد؛ در غيتر ايتن
صورت ،با «تعصب» همراه است و «استدالک مصالف را برنميتابد» و «فروکوفتن و بتر دهتارهتا زدر و
ساکت کردر مصالف با زور» است" ،نه داراي پ توانه من قي و عقالني است و نه تجربته تتاريصي آر
را تأييد ميکند؛
هت) نکته و ايراد اصلي در م الب دکتر سروش آر است که اي ار چور داراي مباني و اندي ههتاي
متفاوتي با روحانيت شيعه است ،در نتيجه ،مبتاني و تفکترات روحانيتت شتيعه را «عوامانته»« ،خرافتي»،
تقليدي و غير عقالني ،همراه با «تعصتب» دانستته استت و رفتتار و عمتل آنهتا بتا دياترار را ،برنتتافتن
استدالک مصالف« ،فروکوفتن و بردهارها زدر و ساکت کردر مصالف با زور» بيار ميکند؛
و) مناسب است جناب سروش به يک سؤاک پاستخ دهنتد آيتتاهلل مصتبا کته از نظتر جنابعتالي
مصداق بارز ويهگي ها ذکر شتده بتود تفکتر عوامانته ،خرافتي ،تقليتدي ،همتراه بتا تعصتب ،برنتتافتن
استدالک مصالف ،فروکوفتن و بردهارها زدر و ساکت کتردر مصتالف بتا زور) ،چاونته در جلستات
متعدد به صورت کامال علمي و محترمانه ،به مناظره فکري با متفکرار مارکسيست که متن پياده شتده
آر در کتاب «گفتمار روشنار» توسو انت ارات موسسه آموزشي و پهوه ي امام خميني ن ر يافتته) و
نيز به مناظره با برخي روحانيار منتقد خويش درباره موضور خ ونت که متن پياده شده آر در کتاب
«مناظره آيتاهلل مصبا يزدي و حجتاالسالم و المسلمين حجتي کرماني» توستو انت تارات ستروش
منت ر شده) پرداخت؟ همچنين ،چاونه ميشود چنين شصصيتي ،از جنابعالي مکررا دعوت بته منتاظره
نمايد؟ و چرا جنابعالي به اين دعوتها ت که قاعدتا طبق توصيف خودتتار از وي بتا عنتاوين عوامانته،
خرافي و تقليدي)،پيروز ميدار شما بوديد ت پاسخ مثبت نداديد؟
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خودش فيفيوف بود ،ففيسهدان بود رفاندان بود و فقيه بود ،فقه ميدانيت اين دان ها
را دادت ،در حد تشصص هش دادت؛ و به همين سبب هش نه مشال ففيسه بود ،نه مشال
رفان بفکه مروج اينها بود دما مقاييه کنيد خميني را با آيتاهلل بروجردي آيتاهلل
بروجردي ي

فقيه بود ايشان به آقاي ابااباهي اجاز تدريس ففيسه در قش نميداد اين

داستاني بود که خود دشصِ دشيص آيتاهلل منتظري براي بنده نقل کرد گست :آقاي
بروجردي به من (يعني منتظري) گست برو به آقاي ابااباهي بگو آقا تدريس را تعطيل کن
ففيسه درس نده يا اگر هش ميخواهي درس بدهي ،از قش برو بيرون برو في آباد ،تو راه
قش ،آنفاها بعد حاال ايشان ميگست قدري وساات کرديش و چنين و چنان
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 .40گزارش دکتر سروش از گفتههاي آيتاهلل منتظري ناقد ،و بص تي از آر نادرستت استت .طبتق
آنچه در خاطرات آيتاهلل منتظري ،نسبتا به تفصيل آمده است آيتاهلل بروجردي خود فلسفه خوانتده
بود و با اصل تدريس فلسفه مصالف نبود .مصالفت اي ار از يک سو بتا تتدريس فلستفه صتدرا کته از
نظر وي صوفيپرور است) ،از سوي ديار بدليل عمومي بودر و به انحراف ک يده شدر برختي افتراد
که استعداد اين مباحث را ندارند) ،و از سوي سوم بهجهت برخي ف ارهاي وارده به اي تار از ستوي
برخي علما) صورت گرفتت .آيتت اهلل منتظتري در ختاطرات ختويش ،بته مناستبت ،دربتاره مصالفتت
آيتاهلل بروجردي با تدريس منظومه توسو وي و اسفار توسو عالمه طباطبايي چنين ميگويد
« ...من رفتم منزک آقاي بروجردي و در اين فکر بودم که چاونه بته شتاگردهايم باتويم آيتتاهلل
بروجردي گفته درس را تع يل کنيد ،در اين مساله مانده بودم ،باالخره رفتم ديدم حتاج محمدحستين
ميگويد آقاي بروجردي دستور دادند که به فالني يعني آشيخحستينعلي [منتظتري] باتو دياتر درس
منظومه ناويد و شاگردهاي آقاي طباطبايي را اسمهاي ار را بنويسد تا شهريه آنار را ق تع کنتيم ،متن
يکدفعه جا خوردم گفتم اين چه حرفتي استت اصتال ايتن کتار م تکلي استت؛ شتاگردهاي آقتاي
طباطبايي را من چه ميدانم چه کساني هستند؛ مار اينکه من بروم آنجا وقتي اي تار درس متيگوينتد
دم در بايستم و يکييکي اسم طلبهها را ب رسم و بنويسم اين خيلي چيتز بتدي استت .بعتد گفتتم يتک
کاري بکن برويم خدمت آقاي بروجردي ببينيم اي ار چه ميگويند و منظورشار چيست؟
راه را باز کرد و رفتيم خدمت آقاي بروجردي ،گفتتم آقتا پيغتام حضترتعالي را آقتاي حتاج آقتا
محمد مقدس رساندند ،اين چيتزي کته شتما راجتع بته درس آقتاي طباطبتايي فرموديتد اوال متن کته
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شاگردهاي اي ار را نميشناسم و ثانيا اين خيلي بد استت ،يتادم هستت آر وقتت بته مرحتوم آيتتاهلل
بروجردي گفتم آقا از درسهاي حوزه آر قسمت که در دان تااههتا و در دنيتا يتک مقتدار روي آر
حساب ميکنند ،همين فلسفه است و اين براي شما هم بد است ،فتردا متيگوينتد آيتتاهلل بروجتردي
فلسفه را تحريم کرده ،اين چيز خوبي نيست .بعد يک وقت ديدم آقاي بروجردي فرمودنتد «متن هتم
ميدانم ،من خودم در اصفهار فلسفه خواندهام؛ ولي نميدانيد که از م هد چقدر به ما ف ار ميآورنتد
» ت بعد معلوم شد که طرفدارار آيتاهلل حاج ميرزامهدي اصفهاني و شتاگردهاي اي تار روي آيتتاهلل
بروجردي براي درسهاي فلسفه ف ار ميآوردهاند ت بعد فرمودنتد «از طترف دياتر بعضتيهتا مستائل
فلسفه را در

نميکنند ،فکرشار منحرف ميشود ،من در اصتفهار کته بتودم يتک طلبتهاي از درس

فلسفه آخوند کاشي که آمد ،گفت "من االر يک تکه خدا هستم؛ براي اينکته حقيقتت وجتود يکتي
است ،من هم که وجود دارم و "...کساني که نميفهمند ،آر وقتت نتيجته بترعکس متيدهتد؛ فلستفه
باشد ،اما براي يک افراد خاصي در يک جاي مصصوصي؛ اينجور عمومي نباشد که چهارصد پانصد
نفر پاي يک درس بريزند؛ اين درست نيست؛ مصصوصا منظومه و اسفار ،بصصتو

استفار کته وقتتي

مرحوم صدرالمتالهين در اسفار ميرسد به حرفهاي صوفيه و عرفا آر وقت اينجتا ک تش متيدهتد،
اينها را خيلي افراد در

نميکنند و عوضي ميفهمنتد» .متن از فرماي تات اي تار فهميتدم کته آقتاي

بروجردي با اصل فلسفهگفتن مصالف نيست،گفتم پس آقتا اجتازه دهيتد متن بته جتاي منظومته يتک
اشارات درس باويم ت و من أ اشارات گفتن من اين شد ت  ،طالبش هم قهرا کم است ،گفتند باشد متن
که با فلسفه مصالف نيستم؛ آخه ايتن جتور کته حتاال چهارصتد نفتر ستر يتک درس فلستفه بياينتد ...و
نميداني چقدر از م هد ف ار آوردهاند و ...دوباره م هد را گفتند؛ اي ار از حرفهتاي م تهد خيلتي
ناراحت شده بود و اينکه طلبهها چيزهاي عرفتاني و دروي تي را در

نمتيکننتد ،گفتتم پتس اجتازه

بدهيد من خودم اشارات درس باويم و به آقاي طباطبايي هم باويم کتاب شفا يا يتک کتتاب دياتر
که جاذبه داشته و حرفهاي دروي ي نداشته باشد باويند .گفتند اي ار اطاعت نميکند؛ گفتم نه آقتا
همه م يع شما هستند ،چه کسي تصلف ميکند؟ گفتند اگر قبوک کند که خيلي خوب است.
بعد رفتم منزک مرحوم عالمه طباطبايي ت خدا رحمتش کند اي ار در خانه زير کرسي ن سته بودنتد؛
اتفاقا چند روز هم بود مري

بودند ،اواخر ماه رجب بود ت جريار را به اي ار گفتم ،اي ار اوک ناراحتت

شد و فرمود «اين چه وضعي است با فلسفه که نميشود مصالفت کرد متن شتاگردهايم را بتر متيدارم
ميروم کوشکنصرت [محلي در خارج از قم] آنجا درس ميگويم»؛ گفتم آقتا ببينيتد طلبتههتايي کته
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نميگذادتند ردد کند ففيسه به هر حال فش مهمي است فکر را باز ميکند اگر کيـي
کما هو حقه آنرا دنبال بکند ،ميتواند افقهاي جديدي را باز بکند ولي خوب ايـن اتسـاق مـا
آمدهاند قم ،فقو براي اسفار شما که نيامدهاند ،اينها درس خارج آقاي بروجردي هم ميخواهند ،شهريه
هم ميخواهند ،آخر کوشکنصرت در بيابار اين که عملي نيست شما عنايت بفرماييد من هم به آقتاي
هستتيد نزديکتيهتاي متاه

بروجردي گفتم که اي ار از نظر شما تصلف نميکنند ،شما حاال که متري

رمضار هم که طلبهها ميروند ،آر وقت بعد از ماه رمضار درس «شفا» باوييد ،اي ار گفتند آخر انسار
م الب را چاونه....گفتم باباجار در اين کتاب شفا يک جا لف «وجود » هست ،شما در اين لف هرچه
مبنا و نظريه راجع به وجود داريد بفرماييد ،باالخره اي ار مرجع ما و رئيس حوزه علميه استت و بايتد بتا
هم بسازيم؛ در نهايت اي ار به زور قبوک کردند و به همتين شتکل هتم عمتل کردنتد ،اي تار بته عنتوار
مريضي تا ماه مبار

رمضار درس نافتند ،و بعد از ماه رمضتار هتم شتفا شترور کردنتد و کستي هتم

نفهميد که من أ آر چه بود ما هم در مسجد امام کتاب اشارات را شرور کرديم .يک روز يک شصصي
زير گذرخار به من برخورد کرد و گفت آشيخحسينعلي شنيدم در مسجد امام دوبتاره اشتارات شترور
کردهاي اگر به گوش آقاي بروجردي برسد گفتم من از خود آقاي بروجردي اجازه گترفتم ،بتاالخره
قضيه از اين قرار بود و ما م کل را به اين نحو حل کرديم و به اين شکل بود کته عالمته طباطبتايي شتفا
شرور کرد و من اشارات شرور کردم.
در اينجا يک نکته را يادآور مي شوم ظاهرا مرحتوم ميترزا و شتاگردار اي تار در م تهد بتا اصتل
خواندر فلسفه مصالف نبودهاند؛ بلکه با بسو آر در ميار کساني که در

عميق ندارند و ممکن است

آراي فالسفه را وحيمنزک بدانند و بسا به انحراف ک يده شوند مصالف بودهاند؛ و لذا بعضي از آقايار
در خود م هدمقدس به تدريس فلسفه اشتغاک داشتند .شايد نزد آقايار وانمود شده بتود کته در حتوزه
قم ،تدريس فلسفه عمومي و بيکنترک ميباشد و نارانتي آقايتار از ايتن جهتت بتود؛ در صتورتي کته
مرحوم امام نيز با اينکه استاد فلسفه قم بودنتد ،بته همته کتس اجتازه شترکت در درس فلستفه ختود را
نميدادند و شرکت در درس فلسفه اي ار ،متوقف بر استتجازه از اي تار بتود؛ ضتمنا شترايو زمتاني و
مکتتاني نيتتز در ايتتن مس تأله ماننتتد ستتاير مستتائل بتتيت تأثير نيستتت» خززاطرات آيززتاهلل منتظززر

 ،)http://www.montazeri.com/html/books//khateratفصتتل ستتوم ،ذيتتل عنتتوار «جاياتتاه
فلسفه درحوزه علميه و نظريه آيتاهلل بروجردي»؛ همچنين ،براي اشارهاي گذرا بته ايتن بحتث ،ر.
جريانها و سازمانها مذهبي ز سياسي ايران ،چا ش م،
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قبل انقالب در حوزههاي فميه نيستاد بگذريش از اينکـه کـه ا ـوال در اـول تـاريخ تمـدن
اسالمي ،ففيسه ي

متاع قاچاق بود يعني فيفيوفان اسالمي مثل مال درا ،مثل ابـن سـينا،

اينها متهش بودند اينها مورد تکسير قرار ميگرفتند مورد بيا تنايي قرار مـيگرفتنـد فقيهـان
آنها را بددين ميدمردند  49يکي از اتساقات خوبي که در جمهـوري اسـالمي رخ داد در ايـن
چهل و دو ساله ،اين بود که کيي به فيفيوفان اعن تکسير نميزنـد و ففيـسهخوانـدن خيفـي
آزاد دده؛ خيفي ردد کرده من اين را به فال ني

ميگيرم اميـدوارم کـه از همـين اريـق

گشايشي در جامعة ما ،جامعة فرهنگي ما رخ بدهد البته بـراي ـالج آن واميـت ،آن وقـت
بايد فکري کرد
[لزوم آزادانديشي و پرهيز از خرافهگرايي در مسائل علمي]
ببينيد من مناظر آقاي پيتر سينگر را که ي
است ،ي

آتئييت است با آقاي جان لتنان که ي

رياضيدان تئييت است ،ييتر سينگر هش ي

تئييت

فيفيوف مشـهور اسـتراليايي اسـت،

گوش ميکردم مناظر خيفي بفندي بود ،دو سه سا ته اينها فيه همديگر سشن ميگستنـد
پيتر سينگر خوب آتئييت بود و داليل خدادناسي را نقد ميکـرد و نسـي مـيکـرد و برهـان
کيهان دناختي ،برهان غايتدناختي ،برهان نظش و همة اينها را دانه دانه چنان که هيـت و
در کتابها نودته دده مورد نقـد و اعـن قـرار مـيداد آن اـرف کـه يـ

پيرمـرد اسـتاد

رياضيداني بود ،ايشان خوب استدالل ميکرد بر خدادناسي داليل ففيسي را کـاري نـدارم
اما همين استاد رياضي وقتي که ميرسيد به مياهل ميحيتي يعني ديانت سنتي که در ذهن
اين آدم بود ،از خرافيترين ا تقادات مييحيت دفـاع مـيکـرد از ايـن کـه ميـيح از خـاک
برخاسته ،از اين که مييح پير خداوند است ،از اينکه موجب آمرزش گناهـان اسـت؛ ا ـال
 .41در بيار مصالفت فقها با فالسفه ،مبالغه صورت گرفته است.
نکته جالب درباره موضع و ديدگاه دکتر سروش درباره فلسفه و مصالفار آر ،دلبستاي بستيار وي
به غزالي است؛ چنارکه سصنراني حاضر درباره آيتاهلل مصبا نيتز ،ضتمن سلستله جلستات در شتر
کيمياي سعادت غزالي بيار شده است .غزالي عالم اهل سنت) و فقيهِ شاخد ضد فلستفه بتود کته بتا
نوشتن کتاب تهافت الفالسفه ،بهنوعي خو تکفير بر عليه فالسفه را پايه گذاري نمود.
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ميگست يکي از داليل بر خدا بودن مييح اين است که از دل خاک آمده بيرون يعني بعد از
سه روز ي

مرتبه دوباره زنده دده است و باحرارتي هش دفاع ميکرد

خوب ،من وقتي که گوش ميکردم ،به خودم ميگستش خيفي سشت است که آدم از ايـن
گريوه ،سبکبار بگذرد؛ يعني از اين گردنه ،به سالمت بور بکند ا تقـاداتي اسـت و در ذهـن
نشيته و نق

بيته از ي

جهت اين آقاي رياضيدان خيفي ردد کرده ،امـا از يـ

جهـت

ديگر متأسسانه رددي در او ديده نميدود نميگويش اگر کيي آتئييـت دـد ،او هـش قيـده
خرافي ندارد اين وضع هميشگي بشريت است او هش ممکن است از ي
بکند ،از ي

جهت خيفـي ردـد

جهت ديگر هش پابيته به دگشهايي بماند آزادانديشي ،کار بييار ددواري است؛

بييار ددوار است؛ و تمرين مـيخواهـد؛ حريـت مـيخواهـد؛ جـرأت مـيخواهـد؛ دـفا ت
ميخواهد و اين دفا تت بر معرفت ،دفا تت اخالقي را بايد از خداونـد بـه د ـا خواسـت

41

سشن من تمام است و اليالم فيکش و رحمت اهلل و برکاته

 .42البته دانشاندزوي ،اندي هورزي و آزاداندي تي واقعتي ،اوصتاف و ويهگتيهتاي دياتري را هتم
ميخواهد که آنها را هم «بايد از خداوند به دعا خواست» تواضع و کنار گذاشتتن غترور ،ادب علمتي
و کنار گذاشتن فحاشي به منتقدار و مصالفار ،صداقت و پرهيتز از نستبتهتاي کتذب ،دقتت در نقتل
گزارشها و پرهيز از نقتل شتايعات و گتزارشهتاي م تکو  ،انصتاف در داوري دربتاره اشتصا ،
جامعيتتت در تحليتتل ،طتتر مباحتتث تصصصتتي و چتتالشبرانايتتز در مجتتامع تصصصتتي و بتتا حضتتور
صاحبنظرار و پرهيز از طر آنها در ميار عوام ،پاسخ مثبت به دعوتها بتراي گفتتوگتو و منتاظره
علمي ،و....

مردم ،در انديشه آقاي مصباح

1
عباس عبدي

آقاي محمدتقي مصباح يزدي نيز با دارفاني وداع کردند درباره موضو ات محوري مـرتبط بـا
ايشان ميتوان به چند نکته اداره کرد يکي نقد کـن هـاي سياسـي اسـت کـه فعـال از آن
مي گذريش؛ ديگـري ا ـول و قوا ـد انديشـه ايشـان اسـت بـراي بنـده برخـي تناقضـات و
نارساييهاي فکري اهميت دادت که به گمان هيچگاه حل نشد؛ يا حداقل اينکه بنده نتوانيتش
پاسخ اين تناقضات و نارساييها را در مطالب ايشان پيدا کنش؛ هر چند در سـالهـاي اخيـر تـا
حدي تساوت در آراي ايشان ديده ميدود که قدري از ددت تناقضات مواضع پيشين ميکاهد
در اين ياددادت و متناسب با درگذدت آقاي مصباح سعي ميکنش دو مورد را نقد کنش
اولين و مهشترين آنها درباره حقانيت يا مشرو يت رأي مردم است چنانچه به نظر آقـاي
مصباح« :مشرو يت حکومت نه تنها تابع رأي و رضايت مفت نييت ،بفکـه رأي مفـت هـيچ
تأثير و دخالتي در ا تبار آن ندارد»
ابتدا توضيح دهش که رأي مردم به هر تصميمي حتي اگر  11در دي هش بادـد ،موجـب
مشرو يت (به معناي در ي بودن) آن تصميش نميدود؛ همچنان که نظر فالن ـالش دينـي
نيز به جز براي خودش براي ديگران حفيت در ي ندارد بـه همـين دليـل اسـت کـه آراي
فقهي و در ي در ميان فماي اسالمي متساوت است و هر کدام نيز برحيب بردادـت خـود
مل ميکنند و اين متساوت از مييحيت کاتولي است که رأي پاپ ،نهايي و به منزله حکش
 .3اين مقاله در  33ديماه  3111در روزنامه اعتماد منت ر شد.
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خدا است؛ بنابراين نه تنها رأي مردم ،بفکه رأي هـيچ کـس ديگـري حفيـت دـر ي بـراي
موم را ندارد هر فقيه يا مقفدي ،خودش ميؤول آن چيزي است که ميگويد و به آن مـل
ميکند؛ ولي حقانيت چيزي متساوت از مشرو يت است.
اين همه کشور در جهان هيت که به لحاظ معيارهاي موجود دـر ي نييـتند؛ در حـالي
که همه قانوني و داراي حق هيتند از اين نظر ،قانون اساسي ايـران بـه واسـطه رأي مـردم
حق يا قانون دناخته ميدود ،و به هيچوجه از اين رأي ،پايه مشرو يتي را نميتوان اسـتنتاج
کرد بنابراين کل اين نظام و جزهيات از جمفـه جمهوريـت آن بـر پايـه يـ

توافـق جمعـي

واقعيت پيدا کرده است توافقي که هيچ سابقه تاريشي نيز در درع ندادته اسـت البتـه افـراد
مي توانند برحيب اجتهاد خود آن را در ي نيـز بداننـد ،همچنـان کـه آقـاي مصـباح چنـين
ميانديشيد؛ ايرادي ندارد؛ ولي اين بردادـت فقـط بـراي خوددـان معتبـر اسـت و نـه بـراي
ديگران .همچنان که در نقطه مقابل نيز برخي از فقها با حکومت پس از انقالب از زاويه امـر
واقع تعامل کردهاند ،نه از زاويه در ي و الهي بودن آن ،و کيي هش از مردم نشواسته که بـه
در يت حکومت اذ ان کنند
بنابراين اگر چه رأي مردم موجب در يت چيزي نشواهد دد ،ولي مگر راه ديگري بـراي
دکل دادن به حکومت وجـود دارد؟ حکومـتهـا يـا از اريـق زور و سـفطه خـود را تحقـق
ميبششند يا از اريق توافق يا رضايت جمعي اگر براساس توافق جمعي بنا نشوند ،به ناچـار
براساس زور و سفطه خواهند بود و بطور قطع إ مال زور هر چه بادـد ،دـر ي نييـت؛ زيـرا
اساس درع و دين مبتني بر انتشاب و رضايت است مثل اينکه افراد را به زور مفبور به نمـاز
خواندن کنند!! ايشان سعي کرده با گستن اين که « :اگر در جمهوري اسالمي تاکنون سـشن
از انتشابات بوده ،رفا به اين دليل است که ولي فقيه مصفحت ديـده اسـت فعـال انتشابـات
بادد و نظر مردم هش گرفته دود» ،مشکل را حل کند؛ ولي توجه ندادته که اين با اظهـارات
امام در بهشت زهرا و موارد ديگر همشواني ندارد به الوه ولي فقيهـي کـه خـود منبعـث از
رأي خبرگان و قانون است ،چگونه ممکن است که مشرو يت قانون از اراده او بادد؟ ايشـان
براي حل اين مشکل به نظريه نصب توسل ميجويند؛ در حالي که اساس اين انتشاب رفي
و قانوني است و نظريه نصب موضو ي قيدتي است.
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البته مواضع سالهاي پاياني ايشان قدري تغيير کرده اسـت اخيـرا ديـدم کـه در همـين
زمينه نيز متني از آقاي مصباح نقل دده اسـت کـه گستـهانـد« :بـا زور و افيـار و زنفيـر و
دکنفه و کشتن ،چيزي وض نميدود؛ گاهي نتيفه معکوس هش ميدهد ما نميخواهيش
با ديگران ،با ددمنان و مشالسينمان يا با افراد جاهل ،ي

برخـورد متعصـبانه ،زورمدارانـه و

برتريافبانه دادته باديش خدا خواسته که انيان با فکر خودش بسهمد و انتشـاب کنـد مـا
بايد کاري کنيش اين زمينه بهتر فراهش دود اگر بشواهيش کار انياني کنيش ،تنها يـ

راه دارد

و آن تأثير در فکر است» البته معفوم است که ديگرانِ مشال ت خود را جاهل ناميـدن تـا چـه
حد با بش هاي ديگر اين جمالت همشواني دارد؟
نکته دوم وجود نارساييهايي است که در اين ديدگاه ديده ميدود بـراي نمونـه در ادامـه
همين نقل قول اخير از ايشان آمده است که« :دولت اسالمي بايد سعي کنـد بـا دادن زکـات،
کسار و جاهفين را جذب کند بايد با مدارا و مهرباني جذب کرد و جهل را براـرف کـرد حتـي
کم

مالي بهشان کرد تا توجهشان جفب بشود؛ مؤلفة قفوبهش تا بسهمند دليوزدان هيتيش ،تا

راهي براي هدايتشان باز دود حاال پذيرفتن يا نپذيرفتن  ،مياله ديگري است» اين ذهنيـت
دايد متأثر از ي

سابقه تاريشي است؛ پس از فتح مکه ،غزو حنين پي

آمد و غنايش زيـادي

نصيب ميفمانان دد؛ ولي اين غنايش بطور ويژهاي به سود تازه ميفمانان تقييش دد و «مؤلفةة
القفوب» نام گرفت و موجب رنف

مؤمنان اوليه در مدينه دد رفتار پيامبر(ص) از نظر ا ولي

قابل دفاع بود؛ زيرا دکافها را تشسي ميداد؛ ولي اين ربطي به ا ـالح قيـده افـراد نـدارد،
فقط ددمنيها را کش ميکند چنين سياستي براي هش قيده کردن ديگران با دکيـت مواجـه
ميدود زيرا توافق بر هر قيدهاي مبتني بر ا ول و گزارههاي منطقي است و اين تساوت دارد
با جفب توافق ديگران نيبت به ي
اقل نميدود با اين کم

مفمو ه احب قدرت در واقع جاهـل بـا کمـ

مـالي

دايد فقير ،مرفّه دود ،ولي جاهل اقل نميدود به الوه مشکل

مهشتر اين است که همان کسار و احتماالً جاهالن مورد نظر ايشـان ،امـروز بيـيار ثروتمنـدتر
هيتند و از اين ابزار براي جفب القـه ديگـران اسـتساده بهتـري مـيکننـد ،و در ايـن وادي
نميتوان با آنان رقابت کرد به الوه اين پول و کم

را چه کياني بايد ارايه دهند؟ دولت يـا

مردم؟ اگر منظور دولت است که حق اين کار را ندارد خال ه اينکه با پول ميتوان موقتا قفب
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ديگران را به دست آورد؛ ولي قل و قيده را نه؛ قفي که با پول جفـب دـود ،فاقـد ارزش و
پايداري و حتي اهميت است و هر چه بادد قل نييت
اميدواريش که داگردان و رهروان ايشان به اين ابهامات و تناقضـات پاسـخ دهنـد؛ دـايد
راهي براي حل آنها بتوان يافت.

پاسخ به سؤاالت و نقدهاي آقاي عباس عبدي
قاسم شباننيا
دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

گروه علوم سياسي

المه مصباح يزدي در آثار خود به تسصيل درباره انديشه سياسي اسالم به بحـث پرداختـه
است از جمفه مبـاحثي کـه در ذيـل انديشـه سياسـي اسـالم از آن سـشن بـه ميـان آورده،
مشرو يت سياسي و نق

و جايگـاه مـردم در نظـام اسـالمي اسـت آثـار المـه در حـوز

مشرو يت سياسي و نق

مردم در حکومت ،از کتاب «حقوق و سياست در قرآن» گرفته که

در دهة  9911مطرح گرديده است تا کتاب «حکيمانـهتـرين حکومـت» کـه در سـال 9914
انتشار يافت و آخرين اثر فمي چاپ دده ايشان در اين زمينه است ،گوياي انيفام و منطـق
ال بـا جمـالت و بـارات ايشـان
مششص در اراهه مباحث است؛ البتـه مشـروه بـه آنکـه او ً
گزينشي و ناقص برخورد نشود؛ ثانياً توجه به قراهن کالمي و فضاي نودتاري ـورت گيـرد
در اين ورت ،اتهام«برخي تناقضات و نارساييهاي فکري» و يا حتي اد ـاي تغييـر «آراي
ايشان» در اين زمينه در آثار ايشان غير موّجه خواهد بود
در خصوص مسهوم «مشرو يت» ـ که در حوزه ففيـسه سياسـي از آن سـشن بـه ميـان
ميآيد ـ بييار فيب است که جناب آقاي بدي ،آن را به معناي «دـر ي و دينـي بـودن»
گرفته است؛ در حالي که نوييندگان احب نظر در اين زمينه ،چنـين بردادـتي از ايـن واژه
اراهه ندادهاند چنانکه آيتاهلل مصباح در آثار خود متذکر گرديدهاند ،اساسا واژه مشـرو يت در
لغت به معناي قانوني بودن و مطابق با قانون است و زماني که از مشرو يت حکومتي بحـث
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ميدود ،ربطي بـه دـر ي و دينـي بـودن حکومـت ندارد(حکيمانـهتـرين حکومـت،9914 ،
ص911؛ نگاهي گذرا به نظريه واليت فقيه ،9919 ،ص)51
در ا طالح نيز اين واژه در دو حوز مشتف کاربرد دارد :زمـاني در جامعـهدناسـي از آن
سشن به ميان ميآيد که در اين ورت به معناي «مورد پذيرش بـودن و موّجـه نشـان داده
ددن ي

حکومت» است به اوري که مردم را به ااا ت از خود ميکشـاند؛ زمـاني نيـز در

ففيسه سياسي از آن سشن به ميان ميآيد که به معنـاي «حقانيـت يـ

حکومـت» اسـت

ا طالح مورد نظر آيـت اهلل مصـباح از واژ مشـرو يت ،دومـي اسـت؛ يعنـي حقانيـت يـ
حکومت يعني:
آيا دشص يا ادشاص [که هدهدار حکومت ددهاند] ،گذدته از اينکـه از نظـر دشصـيت
حقيقي و رفتار فردي ،داييته و الح و ادل هيتند يا خير ،بـهلحـاظ دشصـيت حقـوقي،
براي حاکميت و حکومت ،مالک و ا تبار الزم دارند يـا خيـر؟ همچنـين ،گذدـته از اينکـه
قوانيني که وضع و اجرا ميکنند ،قوانيني خوب و ادالنه و براساس مصالح مومي جامعهاند
يا خير ،آيا ا والً اين دشص يا ادشاص حق دادتهاند که امل اجراي اين قوانين بادند؟
برفرض که هش قانون و هش اجراي آن کامالً خوب و بي يبونقص بادد ،بحث دربار خـود
مفري و مفريان است که براساس چه ضابطهاي بر اين ميند تکيه زدهاند مسهـوم مقابـل
مشرو يت در اينفا مسهوم «غصب» اسـت و منظـور از حکومـت نامشـروع براسـاس ايـن
ا طالح ،حکومت غا ب است بنابراين ،ميتوان فرض کرد حکـومتي در ـينحـال کـه
رفتــاري خــوب و ادالنــه دارد ،غا ــب و نامشــروع بادــد (حکيمانــهتــرين حکومــت،
ص911ـ)919

درباره مالک و منشأ مشرو يت ،ديدگاههاي مشتفسي ارح دده است دو ديدگاه مهـش در
اين زمينه« ،مردم» و «خداونـد» اسـت ابـق انديشـههـاي ميـفط و رايـ غربـي ،مـالک
مشرو يت «مردم» ،و مطابق انديشه ديني« ،خداوند» است تسـاوت ايـن دو مکتـب در ايـن
است که اگر مالک مشرو يت ،مردم بادند ،هميشـه نصـر «مشـرو يت» در کنـار نصـر
«مقبوليت» (پذيرش مردمي) قرار دارد و اين دو جداددني نييتند و نميتوان تصور کـرد کـه
نظامي مشروع بادد ،ولي مقبول نبادد ،يا بر کس
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اما ابق انديشه ديني که مالک مشرو يت را «خداوند» ميداند« ،مقبوليـت» مـيتوانـد
بامشرو يت جمع دود و ميتواند جمع نشود درواقع ،نيبت ميان اين دو ا ـطالح ،بـه تعبيـر
فش منطق «،موم و خصوص من وجه» است:
ال )«مشرو يت» و «مقبوليت» ميتوانند در ي حکومت جمـع دـوند؛ ماننـد حکومـت
پن سالة اميرالمؤمنين؛
ب) حکومتي مي تواند مقبول مردم بادد ،اما مشروع نبادد؛ مانند حکومت ابـوبکر و اکثـر
نظامهاي دموکراسي در صر حاضر (که به رغش مقبول بودن و پذيرش مردمـي ،امـا از نظـر
ديعيان ،مشرو يت ندادتند يعني خداوند به آنها اذن حکومت نداده است)؛
ج) فردي ميتواند مقبول نبادد ،اما مشرو يت دادته بادد؛ مانند اميرالمؤمنين در مدت
 15سال بعد از رحفت پيامبر( که ابق قيده ديعيان ،بهرغش آنکه از جانب خداوند مأذون
براي حکومت بود ،اما مردم براي تحقق حکومت ايشان بعد از وفات پيامبر تـا زمـان قتـل
ثمان ،همراهي نکردند)؛
د) حکومتي نيز ميتواند نه مشروع بادد و نه مقبول؛ مانند بيياري از حکومتهاي سابق
(مثل حکومت پهفوي) که بر مبناي زورو غفبه بود
نه تنها المه مصباح ،بفکه قاابه انديشمندان اسالمي بـويژه فقهـا و فيفيـوفان بـزرگ
ميفمان ،بر اين باورند که حق حکومت حاکش و الزام پـذيرش آن از سـوي مـردم ،براسـاس
مباني توحيـدي ،ريشـه در اذن الهـي دارد و هرگونـه حـاکميتي ريشـه اش بـه اذن خداونـد
بازگشت دارد؛ بنابراين ،ا تبار حکومت حاکش نادي از اذن خداوند است و ايسـاي نقـ مـردم
در اين زمينه نيز بايد در راستاي حاکميتي بادد که خداوند به آنان تسويض نموده است
اگر ما باور به توحيد و ضرورت تحقق حاکميت الهي در کفية دـئون بنـدگان را (بـه سـبب
خاتميت ،جامعيت و جاودانگي احکام الهي) دادته باديش و از سوي ديگر حکومتهاي ااغوتي
را که بر مدار مشرو يتي غير از مشرو يت توحيدي بنا ددهاند نامشروع قفمداد کنيش ـ که الوه
بر قل ،در آيات و روايات چنين نگاهي حاکش است ـ و متأثر از تسکرات ليبرالي ـ که جايگاهي
جز قرارداد براي ا تبارات اجتما ي قاهل نييتـ نگرديش ،در اين ورت ،هرگونـه اذن تصـرفي
در حوز مومي بايد منشأ الهي دادته بادد و تا فرد مأذون تصرف ،در اين زمينـه اذن ندهـد،
هيچ فردي حق حاکميت نمييابد و هيچ قانوني الزم االجرا نشواهد گرديد
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قانون اساسي نيز که به رأي مردم گذادته ميدود ،زماني الزم االجرا مـيگـردد کـه بـه
امضاي ولي ماذون تصرف از ناحيه خدا برسد؛ به بارت ديگر هرگونه توافـق جمعـي زمـاني
مشرو يت مييابد که پشتوانه اذن خداوند و يا ولي خدا را دادته بادد از همين رو ،اگر تمـام
مردم هش بر قانوني خالف قانون الهي توافق نماينـد ،آن قـانون ا تبـار نشواهـد يافـت ايـن
منطق پذيرفته دده توسط المه مصباح يزدي ،در کفيه آثار سياسي ايشـان نمـود دارد و نـه
هيچ تناقضي در اين زمينه در آثاردان وجود دارد و نه ديدگاهشان تغيير يافته است
اين چارچوب و منظومه فکري ،منحصر به ديدگاه ايشان نبوده و در فرمايشات و حضـرت
امام و فقها و انديشمندان به نام ميفمان ،يان است ماهيت نظريه نصب نيز همين اسـت
که هرچند نظريهاي از حيث منشأ ا تقادي است ،ليکن زماني که اين ا تقاد در حـوز مـل
سياسي امتداد پيدا ميکند ،چنين تبعاتي بدنبال خود ميآورد
تمام آنچه که گسته دد مربوه به نصر مشرو يت در حکومت اسالمي است اما دربـاره
نق

مردم در حکومت اسالمي ،بايد جداگانه سشن گست نق

مردم در حکومـت اسـالمي

تنها محدود به مشرو يت بششي نميدود تا گسته دـود چـون مـردم مشـرو يت بـه حـاکش
نمي دهند ،پس نقشي براي آنان متصور نييت؛ بفکـه مـردم در تحقـق و اسـتمرار حکومـت
مشروع ـ که از نظر ديعه ،خداوند در زمان حضور پيامبران و اهمـه معصـومين آنهـا را ،و در
زمان غيبت ،فقهاي جامع الشرايط را بـراي حکومـت نصـب و تعيـين کـرده اسـت ـ کـامال
تأثيرگذارند آيتاهلل مصباح در اين زمينه مينوييند:
در زمان غيبت امام معصوم نيز همانند زمان حضور پيـامبر و امامـان معصـوم ،مـردم
هيچ نقشي در مشرو يتبششي به حکومت فقيه (نه در ا ل مشرو يت و نه در تعيين فرد و
مصداق) ندارند؛ اما دربار تحقق و استمرار حکومت و حاکميت فقيـه در زمـان غيبـت امـام
معصوم ،بايد گست که اين ميأله به تمامي بيته بـه پـذيرش جامعـه و مقبوليـت مردمـي
است؛ يعني اين مردم و ميفماناناند که بايد زمينة تحقق و استقرار ايـن حاکميـت را فـراهش
آورند و تا آنان نشواهند ،نظام اسالمي محقق نشواهد دد همچنين فقيه ،در ا ـل تأسـيس
حکومت خود ،هيچگاه به زور و جبر متوسل نميدود؛ بفکه مانند همة پيامبران و امامان ،تنها
اگر خود مردم به حکومت وي تمايل نشان دهند ،دست به تشـکيل حکومـت خواهـد زد در
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اين باره نيز مانند همة احکام و دستورهاي الهي ،مردم ميتوانند آن را به اختيار خود بپذيرند و
از آن ااا ت کنند يا سربپيچند البته مردم ،در اول تاريخ ،مفزم و مکفـ بـودهانـد کـه بـه
حاکميت الهي و حکومت پيامبران و امامان تن دهند و حـق حاکميـت آنـان را بـهرسـميت
بشناسند و بپذيرند در غير اين ورت ،در پيشگاه خداوند گنهکار خواهند بود و قاب خواهند
دد (همان ،ص991ـ)993

آيتاهلل مصباح ،مقبوليتنيافتن ي

نظام مشروع ،و مشالست و دم همراهي مـردم بـا آن

نظام را در سه ورت به تصوير ميکشد و بيان ميکند که در دو ورت از اين فروض ،فردي
که مشرو يت دارد ،از حکومت کناره ميگيرد اما در ي

ورت ،به إ مال حاکميت ميپردازد:

« 9مردم به هيچروي حکومت ديني را نميپذيرند در اين ورت ،اگر فرض کنـيش امـام
معصوم يا فقيهت داراي درايط حاکميت ،در جامعه حضور دادته بادد ،به ا تقاد مـا او از جانـب
خداوند حاکش و والي است؛ ولي حکومت ديني تحقق نشواهد يافت؛ زيرا دره تحقـق ينـيِ
آن پذيرش مردم است»؛
« 1حاکميت دشصي که حق حاکميت در ي دارد ،به فعفيت رسيده بادد؛ ولـي پـس از
مدتي دهاي به مشالست با او برخيزند» و مشالسان نيز گروه کمي بادند در اين ورت «حاکش
در ي موظ است که با مشالسان مقابفه کند و آنان را به ااا ـت از حکومـت دـر ي وادارد
نمونة رودن آن مقابفة خونين حضرت امير با ا حاب جمل ،سين ،نهروان و غيره بود»؛
« 9پس از تشکيل حکومت در ي مورد پذيرش مردم ،اکثريت قـااع آنهـا بـا حکومـت
مشالست کنند؛ مثال بگويند ما حکومت ديني نميخواهيش در اين حال ،حـاکش دـر ي هنـوز
در ا حاکش است؛ ولي با از دست دادن مقبوليت خوي  ،قدرتت إ مال ِحاکميتت مشرو

را

از دست ميدهد دايد بتوان دوران امامت امام حين مفبتي و درگيري ايشان با معاويـه و
فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاويه را نمونهاي از فرض اخير دانيت تـاريخ نشـان
داد که حضرت به سبب پيروي نکردن مردم از ايشان ،مال حاکميتي ندادـتند و مفبـور بـه
پذيرش فح تحميفي ددند ولي مردم نيز مکافـات ايـن بد هـدي و پيمـاندـکني خـود را
ديدند» (همان ،ص)991
آيتاهلل مصباح در توضيح ورت دوم ،بياناتي دارند که ذکر آن مسيد است:
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بديهي است پي

از اينکه حکومت اسالمي استقرار يابد ،بايد براي مردم رودنگري ،و ايشان

را هدايت کرد و راه درست را به آنان نشان داد در اين مرحفه ،نبايد بهدردتي با مردم سـشن
گست و با خشونت و ا مال قو قهريه درپي تحقق حکومت اسالمي بـود همچنـين در ايـن
مرحفه ،فريبکاري و و دههاي کذب ،و اساساً بهره گيري از هر امفي که مـانع از هـدايت
مردم ميدود ،پذيرفته نييت؛ بفکه بايد با کمال متانت و بردباري و با راحت و ـداقت و
منطق و قل با مردم سشن گست تا به حقيقت رهنمونشان کرد؛ اما پـس از آنکـه حکومـت
اسالمي تشکيل دد و مردم آن حکومت را پذيرفتند و با آن بيعت کردند و حکومت به اجراي
احکام و قوانين اسالمي و رسيدگي به امور کشور و مردم مشغول دد ،اگر کيـاني آدـوب و
دورش کردند ،بايد با آنها مبارزه کرد؛ چنانکـه در فقـه اسـالمي آمـده اسـت کـه دربرابـر
آدوبگران ـکه در ا طالح «اهـل بغـي» نـام دارندــ جهـاد واجـب اسـت اساسـاً در همـة
کشورهاي دنيا پس از آنکه حکومتي مشروع آغاز بهکـار کـرد ،دولـت و نيروهـاي امنيتـي و
نظامي و انتظامي ،دربرابر خاايان و کياني که در دد ضربه به نظام موجود ي

کشور يـا

اخالل در نظش و امنيت مومي يا تفاوز به حريش و حقـوق دـهروندان هيـتند ،سـشت بـه
مقابفه برميخيزند و بهتناسب جرم ،ددت مل نشان ميدهند ،و ثابت ميکنند کـه بايـد بـا
متشفسانِ آگاه از قوانين ،بهجد و بهاور مناسب مقابفه کرد؛ وگرنـه کيـان جامعـه و حکومـت
مقبول مردم و حقوق انيانها بهخطر خواهد افتاد و جامعه روي آرام

نشواهد ديد و آدوب

و هرجومرج درخواهد گرفت ازاينرو ،همهروزه رسانهها اخبـار مقابفـههـاي جـدي و دـديد
نيروهاي دولتي با آدوبافبان را از گوده و کنـار جهـان مشـابره مـيکننـد و دـنوندگان و
بينندگان از آن آگاه ميدوند.

نگاهي به منابع اسالم ،يعني قرآن و سنت ،بهرودـني نشـان مـيدهـد کـه در اسـالم،
خشونتت قانوني کامالً پذيرفتهدده و برآمده از متن دين است از جمفـه رفتـار و سـير اميـر
مؤمنان في اين ا ل اسالمي را کامالً آدکار مـيسـازد فـي پـس از رحفـت پيـامبر
اکرم آنفاکه مردم حاضر نشدند با ايشان بيعت کنند و در نتيفه حکومت در اختيار ديگران
قرار گرفت ،به ارداد و راهنمايي مردم پرداختند و در مدت  15سال ،اين وظيسه را ادامه دادند
و از حکومت کناره گرفتند اما وقتي جمعيت انبوهي از نقاه گوناگون کشور اسالمي با ايشان
بيعت کردند ،ايشان حفت را بر خود تمام ديدند و حکومت بر مردم را پذيرفتند چند باحي
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که از حکومت حضرت گذدت ،دنياپرسـتان و سـطحينگـران و متحفـران و کيـاني کـه
خواهان تبعيض و بي دالتي بودند و خود را برتر از ديگران ميدـمردند و ـدالت فـي را
برنميتافتند يا کياني که بهدنبال مطامع ديطاني خوي

بودند ،گروهي پس از گروهي ديگر

به آدوب و دورش دست زدند و جنگ جمـل و ـسين ،و در نهايـت جنـگ نهـروان را بـر
حضرت تحميل کردند در اينفا حضرت ،در جايگاه حاکش اسالمي ،که حکومـت و احکـام و
قوانين الهي را در خطر ميديد ،براي حسظ حکومت اسالمي و کيان اسالم دمشير کشيد و با
ياغيان و سرکشان جنگيد در جنگ جمل ،برخي ا حاب پيامبر و حتي افحه و زبير ،کـه
سالها در رکاب آن پيامبر ظيشالشأن دمشير زده بودند ،به قتل رسيدند وقتي اين گروههـا
در برابر دين و حکومت اسالمي سرکشي کردند ،حضرت نشيت آنهـا را اردـاد و نصـيحت
کرد؛ و وقتي نپذيرفتند ،با دمشير آنان را سر جاي خود نشاند و گروهي را به قتل رساند؛ زيرا
حق خدا و ميفمانان را باالتر از مطامع دشصي افراد ميديد و بـراي حسـظ نظـام اسـالمي،
واجب ميدانيت که خشونت نشان بدهد.

نتيفه آنکه مردم در حکومت اسالمي ،جايگاه رفيعي دارند و بيحضور آنان ،مالً زمينة
تحقق حکومت فراهش نشواهد دد اين نافي آن نييـت کـه اگـر کيـاني پـس از تشـکيل
حکومت ،مشلّ امنيت جامعـة اسـالمي دـدند ،بايـد سـشت بـا آنـان مقابفـه کـرد (همـان،
ص951ـ)954

نق

مردم در حکومت اسالمي ،رفا تحقق و فعفيتبششـيدن بـه آن نييـت ،بفکـه در

اراهة ديدگاههاي مشورتي به حاکمان ،و نظارت همگاني و همهجانبه بـر آنهـا ،نقـ

مهـش و

اساسي ايسا ميکنند مردم حق دارند و بفکه مکف اند بـر مفکـرد ميـئوالن نظـارت دادـته
بادند و ديدگاهها و نظرات انتقادي و ا الحي خود را بر حاکمان رضه کنند
آيتاهلل مصباح ،درباره نظارت بر حاکمان اسالمي و ولي فقيه و انتقاد از آنها مينوييند:
بر اساس ا تقادات ديني ما ،فقط پيامبران و حضرت زهرا و اهمه ااهار معصوماند و دچار
خطا و ادتباه نمي دوند؛ اما افراد ديگر ممکـن اسـت بـه خطـا و ادـتباه درافتنـد از ايـنرو،
هيچکس اد ا نميکند که احتمال ادتباه در رفتار و نظرهاي ولي فقيه نييت بنابراين ،ممکن
است ديگران به خطاي او پيببرند و از اينرو ميتوان از ولي فقيه انتقاد کرد ما نهتنها انتقـاد
از ولي فقيه را جايز ميدماريش ،بفکه بر اساس تعاليش ديني معتقديش که يکي از حقوق رهبـر
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بر مردم ،دليوزي و خيرخواهي براي اوسـت ايـن حـق تحـت نـوان «النصةحةة ئمةةة
الةسلةحن» تبيين دده است نصيحت در اين بارت ،به معناي پنـد و انـدرز نييـت ،بفکـه
دليوزي و خيرخواهي براي رهبران اسالمي است بنابراين ،نهتنها انتقاد از ولـي فقيـه جـايز
است ،بفکه بر ميفمانان واجب در ي است و منافع و مصالح دشصي يا گروهي نبايـد مـانع
آن دود اما در انتقاد از ولي فقيه ر ايت نکاتي الزم است :بايد مراقب بود که کياني انتقاد
را بهانة تشريب و تضعي نظام و جايگاه واليت فقيه قرار ندهند داير امر به معروف و نهي
از منکر ،به نوان وظيسة در ي ،بييار وسيع است و دامل ميئوالن نيز ميدود؛ اما امر بـه
معروف و نهي از منکر درايطي دارد و يکي آن است که به ارف مقابل توهين نشـود ،مگـر
اين که جفوگيري از فياد اجتما ي جز از آن اريق ميير نبادد به اين نکته نيـز بايـد توجـه
کرد که ا ل انتقاد از ميئوالن نظام ،به ويژه ولي فقيه ،امر مطفوبي است؛ امـا نبايـد انتظـار
دادت که ولي فقيه به هر چه ديگران گستند ،مل کند؛ مشصو ا با توجـه بـه ايـن کـه در
مواردي برآورده ددن همة انتظارات ممکن نييت؛ بفکه بايد به ولي فقيه اختيار داد که پـس
از تفزيه و تحفيل نظرها ،خود بر اساس تششيص مصفحت تصميش بگيرد در ايـن ـورت،
بر همه الزم است که از تصميش ولي فقيه تبعيت کنند؛ هر چند نظردان با نظر او يکي نبادد؛
مگر اين که ثابت دود تصميمات او نادي از فقدان درايط رهبري است که تششيص آن بـر
هد خبرگان است» (همان ،ص911ـ)918

نکته ديگري که ميتواند نشاندهنـد اهميـت و جايگـاه مـردم در حکومـت در انديشـه
آيت اهلل مصباح بادد ،آن است که اساسا در دکل حکومت مطفوب پيشنهادي ايشان ،کـه در
کتاب «حقوق و سياست در قرآن» و «حکيمانهترين حکومت» مطرح گرديده ،نقطـة دـروع
دکلگيري ي

نظام سياسي ،از مردم است و براساس اين ارح ،مردم نقشـي بـيبـديل در

حکومت اسالمي ايسا ميکنند؛ البته نقشي که ايشان در اين ارح مطرح نمودهانـد ،نقشـي در
راستاي تشصص افراد است تا هر کس براساس الحيت و داييـتگي اش نقشـ

را ايسـا

کند (ر ک :همان918 ،ـ)913
اما ايراد مطرح دده در مقاله آقاي بدي درباره موضوع «مؤلفة القفوب» ،پاسخ رودني دارد:
اسالم دين جهان دمولي است که با منطق و استدالل و از اريق د وت ،دايره خود را

پاسخ به سؤاالت و نقدهاي آقاي عباس عبدي

999

توسعه ميبششد و در اين زمينه ،با قدرت انتشاب تکويني که به انيان داده ،او را در اين ميير
مشتار گذادته است هدايتبششي انيانها نياز به فراهش نمودن بيترهاي الزم دارد که بششي
از اين بيتر ـکه به منظور رفع جهل ورت ميگيرد ـ ا ل د وت در اسالم است اما با توجه
به اينکه انيان ،رفا داراي قل نييت؛ بفکه ترکيبي از قل و احياس است و بوضوح
ميتوان تأثير و تأثير اين دو بش

از روح انيان را در يکديگر تفربه نمود ،بنابراين اسالم ـ

همچون برخي مکاتب ديگرـ بيترهاي احياسي و انگيزدي هش براي انيانها قرار داده تا از
اين ظرفيت نيز براي هدايت آنها استساده دود؛ البته رودن است که بيترهاي احياسي ،تنها
ي

امل است و نميتواند جايگزين نصر قل و استدالل قرار گيرد
در همين راستا ،در احکام و دستورات اسالمي ،يکي از واجبـات مهـش و ميـفش ،پرداخـت

زکات است در آية ريح قرآن (سوره توبه ،آيـه ،)11هشـت مـورد بـراي ـرف ايـن مـال
مششص دده که يکي از آنها« ،مؤلفة القفوب» است؛ يعنـي جفـب قفـوب غيرميـفمانان بـه
سوي اسالم و يا تقويت ايمان ميفمين بنابراين ،اين ميأله ،نظـر اجتهـادي خـاص آيـتاهلل
مصباح نييت؛ بفکه امري اجما ي است و فقهاي ديعه و سني در آثار خوي

بـر آن ـحه

گذادتهاند البته درباره اينکه اين سهش ،مشتص به کافران و غيرميفماناني است که تمايل بـه
اسالم دارند ،يا ميتوان از اين سهش به ميفماناني که ايمانشان ضعي است (و بـا دادن مـال
زمينه افزاي

ايمان آنها فراهش دود) نيز پرداخت کرد ،اختالفاتي وجـود دارد امـام خمينـي

نظردان ام است« :الرابع :الةؤلّفة قلوبهم ،و هم الكفّار الذين يراد الفتهم إلة الههةاد و
اإلسالم ،و الةسلةون الذين عقامدهم ضعحفة ،فحعطةون لتةيلحق قلةوبهم» (تحريرالوسـيفه،
 ،9931ص)119

مصباح خشونت و استبداد ديني

1
محسن کديور

محمدتقي مصباح يزدي ( )9999-9911جمعه 91دي از دنيا رفت وقايع اين روزهـا بـا چنـان
سر تي اتساق ميافتند که فر ت نميدود به ت ت آنها پرداخت در اين مفال به اختصـار
تمام به خاارات دشصي خود از اين تازه درگذدته و اختصا ات سياسي وي ميپردازم.
من و مصباح
الف) مصباح يزدي داگرد آقاي اباابـايي در ففيـسه بـود اوج تـأمالت ففيـسي او در کتـاب
«تعليقة علي نهاية الحکمة» ( )9919استادش قابل مشاهده اسـت
من اين درسها را به دکل غيرحضوري از او فراگرفتهام :نهاية الحکمه (9911ـ ،)9919برهـان
دسا ( ،)9939جفد هشتش اسسار (9931ـ ،)9939و الهيات دـسا (9939ــ ،)9931ايـن دو درس را
هش حضوري در کالس ايشان درکت دادتش :ا ول قايد (نبوت و امامت) يا راهنمادناسي بـه
نوان درس جنبي الزامي کالم حوزه فميه قش در سال تحصيفي9918،ــ9913و درس ففيـسه
اخالق در دوره کاردناسي اردد الهيات و معارف اسالمي مرکز تربيت مـدرس قـش در نيميـال
دوم تحصيفي 9931ـ 9911آنچه از دروس ففيسه اسالمي ايشان به خـاار دارم بيـان رودـن،
موجز ،بي حشو و زواهد ،و پاک و پاکيزه ايشان بود در تقريـر ميـاهل برهـاني ففيـسه خصو ـا
ففيسه مشا توانا و از همگنان

ميفطتر بود اي کاش در ففيسه ممحض ميماند و بـه غيـر آن

 .3اين مقاله در  33ديماه  3111در فضاي مجازي منت ر شد.
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نميپرداخت از کتب وي آموزش ففيسه و معارف قرآن را نيـز در همـان زمـان مطالعـه کـردم
مرحوم مصباح بي

از سه دهه بود که به دليل فشارهايي که در دوران جواني برخود آورده بـود،

از بيماري گواردي رن ميبرد و امکان مطالعه و کتابت ندادت ،لذا به سشنراني و دـساهيات رو
آورده بود.

ب) در دهه هستاد در ي

کارگـاه پژوهشـي بـا ايشـان از نزديـ

مواجـه دـدم اولـين

گردهمايي فمي واليت فقيه در مرکز تحقيقات فمي دبيرخانه مففـس خبرگـان در قـش در
تاريخ 3تا 1بهمن  9939به د وت مرحـوم ابـراهيش امينـي نايـب رهـيس خبرگـان و ميـئول
دبيرخانه آن برگزار دد مصباح يزدي سشنران نشيت افتتاحيه ايـن گردهمـايي بـود کـه از
انتصاب الهي فقها به واليت مطفقه بر مردم داد سشن داد بعد از سشنراني ايشـان بـا اجـازه
مفري جفيه چند دقيقه در نقد اظهارات وي مششصا در انتصابي بـودن ايـن مقـام ،امکـان
مفي آن و فقهاي منتقد نظريه نصب حبت کردم ا ضاي هيئت رهييه خبرگـان (غيـر از
هادمي رفينفاني) ،فقهاي دوراي نگهبان و ا ضاي جامعه مدرسـين حـوزه فميـه قـش در
جفيه حاضر بودند سشنان انتقادي من به مذاق خيفي از ميتمعين خوش نيامد.

بعد از جفيه افتتاحيه ،سـه کمييـيون مبنـاي واليـت فقيـه ،اختيـارات واليـت فقيـه ،و
مرجعيت و رهبري با تمهيدات قبفي دـروع بـه کـار کـرد ميـئول کمييـيون اول مرحـوم
باسعفي ميد زنفاني ،ميئول کميييون دوم مرحوم محمدتقي مصـباح يـزدي ،و ميـئول
کميييون سوم غالمرضا مصباحي بود مرا در کميييون نشيت قرار داده بودند بحث ا ـفي
اين کميييون مقاييه نظريه انتصاب و انتشاب در فقه و قانون اساسي بود بحـث کمييـيون
دوم حول واليت مطفقه و قفمرو فرامرزي واليت فقيه بود در کميييون سوم رابطه مرجعيت
و واليت فقيه ،تسکي

يا ادغام اين دو و جواز يا دم جواز تصـرف در وجـوه دـر يه توسـط

مراجع غير رهبر مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش دبيرخانه مففس خبرگان ،کميييون اختيارات واليت فقيه به رياسـت مصـباح
يزدي  ٪11محورهاي تعيين دده را جامه مل پودانيد! کميييون مرجعيـت و رهبـري٪31
و کميييون مبناي واليت فقيه ٪41در اين کميييون ابوالسضل دـکوري و مـن بـر اسـاس
دروس استاد منتظري مبناي انتصاب را مورد انتقاد قرار داديش و برخالف دو کميييون ديگـر،
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مدافعان تسکر رسمي در مفموع نتوانيتند نظريه انتصاب را بر کرسي بنشانند.

مهشترين مدافع نظريه انتصاب در اين کميييون سيد محين خرازي بود اين کمييـيون
در بهمن 9934با د وت از رؤسا و افراد داخص دو کمييـيون ديگـر بـه همـراه منتشبـي از
ا ضاي کميييون مبناي واليت فقيه در جفيات فشردهاي بحث را ادامه داد اين کمييـيون
فر ت ديگري براي مباحثه رو در رو با مصباح يـزدي بـود از آن دقـتهـاي ففيـسي هـيچ
خبري در مباحث فقهي نبـود دقيقـا بـه يـاد دارم سـيدکـاظش حيـيني حـاهري از دـاگردان
سيدمحمدباقر در و از اساتيد خارج ا ول فقه اينفانب ،ي

بار به مصباح يـزدي ا تـراض

کرد« :آقا چرا بي مطالعه اظهار نظر ميفرماهيد؟»! دفاع سنگين ژنرالهـاي نظـام در دفـاع از
نظريه انتصاب در اين کميييون هش به جـايي نرسـيد در دوره سـوم ايـن گردهمـايي هـاي
فمي در سال 9935ديگر مصباح يزدي درکت نکرد!

ج) ارتباه من و مصـباح در دوره ا ـالحات وارد مرحفـه جديـدي دـد مصـباح کـه در
نشيتهاي دبيرخانه خبرگان از نزدي

با نقدهاي من بر واليـت فقيـه آدـنا دـده بـود ،در

نشيت مشترک اهمه جمعه سراسر کشور ،جامعه مدرسين و فضالي حوزه فميه قش به د
توائه در مورد تضعي رهبري و خدده در ا ل واليت فقيه ادـاره کـرد (روزنامـه رسـالت،
3خرداد  )9933وي در اين نشيت بدون ذکر نام من آراهش را نقد کرد بعد از بازدادتش توسط
دادسراي ويژه روحانيت و قبل از دور حکش آن دادگاه غيرقانوني ،مصباح يزدي مرا محکوم
کرد (کيهان11 ،فروردين )9938بعد از سفيفه سشنرانيهاي وي پـي

از خطبـههـاي نمـاز

جمعه تهران در توجيه در ي ترور و دور جواز سر به نييت کردن افراد خارج از دادگاه بـه
بهانه توهين به مقدسات يا تضعي رهبري و نظام ،من با ارسال پيامي از زندان اويـن بـراي
مناظره با مصباح يـزدي ا ـالم آمـادگي کـردم (روزنامـه خـرداد9 ،دـهريور  )9938انفمـن
اسالمي دانشفويان دانشگاه تهران هش براي ميزباني مناظره با مصباح يزدي ا ـالم آمـادگي
کرد ( بح امروز1 ،دهريور )9938واضح است که از مصباح پاسشي نيامد.

مدتي بعد روزنامه رسالت (99دي « )9931ادبيات حماسـي و سـشنان دـورمندانه اسـتاد
مصباح و انقالبستيزي کديور و همسکران » را با هش مقاييه کـرد بعـد از آزادي از زنـدان،
من در سشنراني «مباني نظري استبداد ديني» در دانشگاه نعتي دـري بـراي منـاظره بـا
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آقايان مصـباح يـزدي و جـوادي آمفـي ا ـالم آمـادگي کـردم (دوران امـروز و آفتـاب يـزد،
95اسسند )9931بازهش خبري بازنيامد مصباح آن زمان دـاخصتـرين نظريـهپـرداز اسـتبداد
ديني و خشونت و ترور بنام اسالم دده بود ،ريحا ا ـالم کـردم «مـن بـه اسـالم مصـباح
کافرم» (نوروز ،ايران ،و همبيتگي  9981مرداد)99
مصباح يزدي در سشنراني قبل از خطبه هاي نماز جمعه تهران بـه سـيد محمـد خـاتمي
رهيس جمهور و من حمفه کرد (نوروز 9 ،دهريور )9981براي بار سوم از مصباح يزدي درباره
«دو قراهت از اسالم در ايران معا ر» د وت بـه منـاظره کـردم (ايرنـا 4 ،دـهريور 9981؛ و
روزنامه هاي 5دهريور )9981داگردان مصباح يزدي به جاي استاددان براي منـاظره ا ـالم
آمــادگي کردنــد (رســالت ،فيضــيه ،و پرتــو ســشن 11 ،دــهريور  )9981انفمــن اســالمي
دانشفويان دانشگاه تربيت مدرس به داگردان مصباح يزدي پاسخ دادند« :دـاگردان کـديور
آماده مناظره با دما هيتند» (نوروز18 ،دهريور )9981باالخره مصباح يـزدي از دنيـا رفـت و
اين مناظره هرگز انفام نشد ديدار به قيامت!

مختصات مصباح سياسي
محمدتقي مصباح يزدي مشتصات منحصر به فردي دادت که به اختصار اداره ميکنش:

يک .راحت لهفه دادت و آنچه را حق ميدانيت پنهان نميکرد او به حق مـردم در
تعيــين سرنودتشــان بــاور ندادــت و انتشابــات ،جمهوريــت و دموکراســي را يکيــره بااــل
ميدانيت به نظر من تبيين وي از نظريه سياسي آقاي خميني (واليت انتصابي مطفقه فقيه)
کامال اهب بود ،در مقابل قراهت دموکراتي
فقه سياسي دموکراتي

را خوان

از اين نظريه از سوي ا الح افبان و مـدافعان

مااليرضي احبه ميدانش بر همـين اسـاس معتقـد بـود

نظريه سياسي اسالم و آقاي خميني« ،حکومت اسالمي» (حکومت تمام يار واليـي) اسـت
نه «جمهوري اسالمي»؛ لذا بايد جامعه را بـه سـوي حـذف جمهوريـت و اسـتقرار حکومـت
اسالمي پي

ببريش اگر محمد مؤمن قمي و محمد يزدي مهشترين مدافع نظريـه رسـمي از

زاويه فقه بودند ،مصباح يزدي مهمترين مدافع اين نظريه از زاويه ففيسه بود.

دو .مصباح يزدي اهل کادرسازي براي نظام بود تنها کياني که در کادر سازي با او
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قابل مقاييه هيتند ،محمد بهشتي (موسس حزب جمهوري اسالمي) و محمد رضا مهدوي
کني (جامعة الصادق) است مصباح با مؤسيه در راه حق و بنياد فرهنگي باقر العفوم آغاز کرد
و «مؤسيه آموزدي و پژوهشي امام خميني» وي ـتأسيس دده در سال 9934با ردي
بودجه دولتي ـ يکي از بزرگترين مدارس کادرسازي براي واليت فقيه و حکومت اسالمي
است .بيياري از روحانيون حکومتي تربيت ددگان همين مؤسيه هيتند.

سه .مصباح يزدي در به کرسي نشاندن آنچه حق ميدانيت ،به کار گرفتن زور ريـان
و خشونت را مفاز ميدانيت از تريبون مومي ،جواز ترور تـوهينکننـدگان بـه مقدسـات و
تضعي کنندگان به نظام را بدون نياز به حکش دادگاه الح و دفاع متهش ادر کرد ترورهاي
حفقه کرمان در سال 9981در مل به فتواي او ورت گرفت گسته ميدود برخـي قتفهـاي
زنفيرهاي نيز مل به فتواي او بوده است به همين دليل از او به نـام تئورييـين خشـونت و
اسالم قياوت و از مهمترين منتقدان اسالم رحماني ياد ميکنند.

چهار مصباح که در زمان رهبر ددن خامنهاي در سال 9918او را مفتهد نميدانيت
(بنگريد به مدارک بحث در کتاب «ابتذال مرجعيـت دـيعه») ،از سـال 9931در ـ اول
حاميان رهبر جديد قـرار گرفـت و خامنـهاي را «بزرگتـرين نعمـت خـدا» معرفـي کـرد و
بالفا فه لقب «مطهري زمان» هش فه گرفت بـه جـرأت مـيتـوان گسـت خامنـهاي از
هيچ کس به اندازه مصباح يزدي تعري نکرده است مصباح يزدي معتمدترين نظريهپـرداز
استبداد ديني بود و تا آنفا پي

رفت که مد ي دد ما با درک محذورات مقام معظش بايـد

منويات و ضماهر ايشان را درک و به آنها مل کنيش مصباح در اين مورد گوي سبقت را از
امثال مومن قمي و محمد يزدي ربود و پي

قراول توجيه گـران حکومـت اسـالمي بـود

الوه بر آن مصباح اوج ارادت خود را به خامنهاي در پابوسـي وي نشـان داد ،کـاري کـه
براي استادش آقاي خميني هش نکرده بود مصباح در پابوسي مقـام رهبـري در جمهـوري
اسالمي منحصر به فرد است
در سالي که گذدت خامنه اي ،محمد يزدي و مصباح يـزدي دو يـاور ا ـفي خـود در
حوزه فميه قش را از دست داد در تير 9988ياددادتي نودتش چرا فـي تنهاسـت؟ اآلن بـا
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پاکيازي فيزيکي حضرت زراهيل ،اکثر ياوران رهبري از حنه حذف ددهاند و به معناي
ديگري في تنهاست در پايان نميتوانش تأس

ميق خود را از اين نکته پنهان کـنش کـه

چگونه مصباح يزدي ففيسه و فوم اسالمي را در پي
فا تبروا يا اولي االبصار

پاي قـدرت دنيـوي قربـاني کـرد

مصباح انديشه و سياست ديني
نقدِ نوشتة دکتر محسن کديور درباره آيتاهلل مصباح

1

عليرضا جوادزاده
استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

گروه تاريخ انديشه معاصر

مقدمه
بعد از ارتحال آيتاهلل مصباح يزدي ،در کنار انتشار موجي از پيامها و ياددادتهاي تيـفيت،
و برگزاري مراسشهاي متعدد بزرگدادت ،برخي نودتهها و گستارهاي انتقـادي دربـاره ايشـان
نيز منتشر دد از جمفه مطالب انتقادي ،نودته دکتر محيـن کـديور در تـاريخ  95دي تحـت
نوان «مصباح خشونت و استبداد ديني» است مقالة کوتاه ايشـان در دو بشـ

ا ـفي

«من و مصباح» (در  9بند) و «مشتصات مصـباح سياسـي» (در  4بنـد) تنظـيش دـده اسـت
نودتار حاضر ،به بررسي نودتة وي ميپردازد
پاسخ به ادعاي «عدم امکان مطالعه و کتابت»!
دکتر کديور در ابتداي بش

اول ،ضمن اداره به استساده حضـوري و غيـرحضـوري خـود در

 .1اين مقاله 31 ،بهمن 3111در روزنامه فرهيصتاار ،و  31بهمن درخبرگزاري مهر منت ر شد .در مجموعه حاضر بتا برختي
اصالحات انت ار مييابد.
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برخي مباحث ففيسي و کالمي از آيتاهلل مصباح ،مينوييد« :آنچه از دروس ففيسه اسالمي
ايشان به خاار دارم بيان رودن ،موجز ،بيحشو و زواهد ،و پاک و پاکيزه ايشان بود در تقرير
مياهل برهاني ففيسه خصو ا ففيسه مشا توانا و از همگنان

ميفطتـر بـود» در ادامـه ،بـا

ذکر اين مطفب که «اي کاش در ففيـسه ممحـض مـيمانـد و بـه غيـر آن نمـيپرداخـت»،
گزاردي فيبي داده است:
«مرحوم مصباح بي

از سه دهه بود که به دليل فشارهايي که در دوران جواني برخود آورده

بود ،از بيماري گواردي رن ميبرد و امکان مطالعـه و کتابـت ندادـت ،لـذا بـه سـشنراني و
دساهيات رو آورده بود»

رف نظر از نادرستي فت بيماري گواردي و مدت آن ،و نيز رف نظـر از سـشافت و
سيتي بارت (که بيماري گواردي موجب دود حواس و ا ضاي مؤثر در مطالعـه و نودـتن،
کارکرد خود را در اين دو زمينه از دست بدهند ،اما همين حواس و ا ضـا کـارآييدـان را در
امور ديگر دادته بادند) ،الزمة گزارش آقاي کديور آن است که :آيـتاهلل مصـباح بـه جهـت
دم امکان مطالعه و کتابت ،فقط بر اساس حافظة خود و مطالبي که ميدنيد ،به ايراد سشن
پرداخته بادد؛ بنابراين بالغ بر نيمي از د و اندي کتاب وي ـکه در مقطـع سـيسـاله بعـد از
سال  9918انتشار يافته ،و بيياري از آنها داراي چاپهـاي متعـدد و مـورد مراجعـه مـردم و
نشبگان فمي استـ بدون مطالعه بوده است!!
واقعيت اين است که اوال آيتاهلل مصـباح در مقـااعي از زنـدگي (از جمفـه در دورهاي از
دهه سي و دهه دصت) دچارسردردهايي ميدد که توانايي ايشان را براي کار فمـي کمتـر
ميکرد ،اما از ي

سو اين وضعيت ،هميشگي نبود ،و از سوي ديگر در زمان بيمـاري چنـين

نبود که «امکان مطالعه و کتابت ندادت»ـه بادد ،بفکه رفا فعاليتهاي فمي ايشان کمتر
ميدد؛ ثانيا از ميان آثار منتشر فراوانِ آيـتاهلل مصـباح ،برخـي تـأليسي و نودـتاري ،و آثـار
متعددي نيز حا ل جفيات درس و سشنرانيهاي وي است ايشان بـراي اراهـة گستـارهـاي
خوي  ،در موارد زيادي ،در کنار رجوع به حافظه و انفـام تأمالت،آثـار مـرتبط و الزم در آن
زمينه را مطالعه مينمود؛ سپس مطالب را با بيان دقيق و رسا ارح ميکرد؛ در مرحفـة سـوم،
اگر تصميش بر آن بود که مباحث در قالب اثري منتشر دود ،پـس از پيـادهدـدن و تـدوين و
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تنظيش آنها ،در اختيارآيتاهلل مصباح قـرار مـيگرفـت ايشـان نيزمطالـب را مطالعـه نمـوده و
ا الحات الزم (حذف ،اضافه و تصحيح) را در متن و حوادي نودتار ثبـت مـيکـرد (کـه در
برخي موارد ،ا الحات و اضافات بييار زياد بود و در برگههاي جداگانـه نودـته مـيدـد)؛ در
ادامه و پس از إ مال ا الحات مورد نظر ،اثر انتشار مييافت اين رويه ،رويکردي است کـه
توسط برخي نشبگان فمي (مانند دهيد مطهري ،دکتر دريعتي و آيتاهلل جوادي آمفي) نيـز
انفام دده و ميدود
جلسات علمي درباره واليت فقيه
در بند دوم از خاارات آقاي کديور ،به بيـان مواجهـه بـا آيـتاهلل مصـباح ضـمن جفيـات و
گردهمايي فمي درباره واليت فقيه در مرکـز تحقيقـات فمـي دبيرخانـه مففـس خبرگـان
رهبري در سالهاي  9939و  9934پرداخته دده است دکتر کديور آنگونـه کـه نودـته ،در
جفيه افتتاحية گردهمايي سال  ،9939به نقد سشنراني آيتاهلل مصباح درباره انتصـاب الهـي
فقها به واليت مطفقه پرداخته بود بعد از جفيه افتتاحيـه ،مباحـث در قالـب سـه کمييـيون
تشصصي («مبناي واليت فقيه»« ،اختيارات واليت فقيه» و «مرجعيت و رهبري») پيگيري
ميدود آيتاهلل مصباح ،ميئول کميييون «اختيارات واليت فقيه» ميدود و دکتر کديور در
کميييون «مبناي واليت فقيه» قرار ميگيرد بنا به گزارش آقاي کديور ،پس از پايانيـافتن
مباحثاتت سه کميييون ،دبيرخانه مففس خبرگان ،گزارش مـيدهـد :کمييـيون «اختيـارات
واليت فقيه» که آيتاهلل مصباح ميئوليت آن را هدهدار بود  ،٪11کمييـيون «مرجعيـت و
رهبري»  ٪31و کميييون «مبناي واليت فقيه» که آقاي کـديور در آن قـرار دادـت ٪41
محورهاي تعيين دده را جامه مل پوداندهاند بارات بعدي دکتر کديور ،در مقام بيان ايـن
نکته است که اگر ايشان (و يکي ديگر از داگردان آيتاهلل منتظري) در دو کمييـيون ديگـر
قرار دادتند ،بدليل قوت ايرادات وي ،آن دو کميييون نميتوانيتند توفيق زيادي کيب کند؛
بنابراين ،موفقيت باالي آيتاهلل مصباح در جامه مل پوداندن بـه محورهـاي تعيـين دـده،
بدليل دم حضور دکتر کديور در آن کميييون بوده است! ابق روايت آقاي کديور ،سال بعـد
( ،)9934کميييون «مبناي واليت فقيه» با د وت از «رؤسا و افراد دـاخص دو کمييـيون
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ديگر به همراه منتشبي از ا ضاي کميييون مبناي واليت فقيه ،در جفيات فشردهاي بحـث
را ادامه داد» بهنودته کديور «اين کميييون فر ت ديگري براي مباحثه رو در رو با مصباح
يزدي بود از آن دقتهاي ففيسي هيچ خبري در مباحث فقهي نبود» احتماال ،جنـاب آقـاي
کديور با خفط روش فوم ،انتظار دادت در مباحث فقهي ،از روش ففيـسي اسـتساده دـود! در
هر حال ،داليل آيتاهلل مصباح بر واليت فقيه و انتصابي بـودن آن در آثـار مکتـوب ايشـان
آمده است هر کس ميتواند مراجعه کند و درباره قوت يا ضع استداللهاي ايشان ،خود به
قضاوت نشيند (به نوان نمونه ،ر ک :حکيمانهترين حکومت ،9914 ،ص911ـ 119و )949
دعوت به مناظره
دکتر کديور در بند سوم خاارات  ،به سالهاي حاکميت جريان موسـوم بـه ا ـالحات پرداختـه
است ايشان با ا تماد به نسس بييار باال و خودبزرگ پنداري ،برخي مباحث و نقدهاي کفي اـرح
دده توسط آيتاهلل مصباح در خالل سالهاي  9933ـ 9981را بر خوي

حمل کرده و از ايشان،

و همچنين در مقطعي از آيتاهلل جوادي آمفي د وت به مناظره نموده اسـت؛ امـا فيـب اسـت
آقاي کديور که ـ الوه بر محکوميت زندان ـ در رد داگردان آيتاهلل مصباح بود و خود ا تراف
دارد به ورت حضوري و غيرحضوري نزد ايشان تفمذ کرده است ،هنگامي که ديگـر دـاگردان
آيتاهلل مصباح «براي مناظره ا الم آمادگي» ميکنند ،آنها را بيپاسخ ميگذارد!
نقش مردم در حکومت
بش

دوم مقالة کوتاه دکتر کديور درباره آيتاهلل مصباح ،در 4بنـد ذيـل نـوان «مشتصـات

مصباح سياسي» تنظيش دده است بند اول ،به بيان ديدگاه آيتاهلل مصباح در موضـوع نقـ
مردم در حکومت اختصاص يافته است او مينوييد:
«[آقاي مصباح] راحت لهفه دادت و آنچه را حق ميدانيت پنهان نميکـرد او بـه حـق
مردم در تعيين سرنودتشان باور ندادت و انتشابات ،جمهوريت و دموکراسي را يکيره بااـل
ميدانيت به نظر من تبيين وي از نظريه سياسي آقاي خميني)واليت انتصابي مطفقه فقيـه)
کامال اهب بود؛ در مقابل ،قراهت دموکراتي
فقه سياسي دموکراتي

را خوان

از اين نظريه از سوي ا الحافبان و مدافعان

مااليرضي احبه ميدانش بر همـين اسـاس ،معتقـد بـود
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نظريه سياسي اسالم و آقاي خميني ،حکومت اسالمي اسـت (حکومـت تمـام يـار واليـي)
است ،نه جمهوري اسالمي؛ لذا بايد جامعه را به سوي حذف جمهوريـت و اسـتقرار حکومـت
اسالمي پي

ببريش»

در قضاوت درباره اين بش

از مطالب آقاي کديور ،بايد گست :بششي از اين مطالب،

حيح است و بششي نادرست؛ دادتن « راحت لهفه» ،دم اخسا «آنچه را حق
ميدانيت» ،همياني ديدگاه ايشان و امام خميني و اهب بودن تبيينشان از نظريه امام،
حيح است؛ اما نيبت دادن بطالن «انتشابات» و «جمهوريت» به اين دو دشصيت و در
تقابل هش قرار دادن «حکومت اسالمي» با «جمهوري اسالمي» و اين که آيتاهلل مصباح
براي حذف جمهوريت تالش ميکرد ،نادرست است البته جناب آقاي کديور ،ميتواند
همچون گذدته ،تسيير و قراهتي خودساخته و غيرواقعي از انديشه سياسي آيتاهلل مصباح و
نق

مردم در ديدگاه ايشان اراهه دهد؛چنانکه تاکنون رويکرد برخي ديگر از منتقدان و

مشالسان آيتاهلل مصباح نيز چنين بوده است؛ اما اگر کيي بشواهد انديشه استاد مصباح را
آنگونه که هيت بشناسد ،اوال بايد به منابع و آثار ا في ايشان رجوع نمايد (نه منابع
غيرا يفي چون نشريات و فضاي مفازي)؛ ثانيا ،بش هاي مرتبط انديشه وي را در کنار هش
ببيند و از نگاه ت بدعدي پرهيز کند در همين راستا ،براي ااالع از ديدگاه ايشان درباره
واليت فقيه و نق

مردم در حکومت ،کتاب «حکيمانهترين حکومت (کاودي در نظريه

واليت فقيه)» ـ که آخرين ،کاملترين و تسصيفيترين اثر ايشان در اين موضوع استـ
پيشنهاد ميگردد
آنچه از کتاب مذکور و ديگر آثار معتبر آيتاهلل مصباح دربـار نسـبت ميـان حکومـت

اسالمي و جمهوري اسالمي از ي

سو ،و مالک مشروعيت حکومت و جايگاه مـردم

در آن از سوي ديگر بوضوح بدست ميآيد ،به اختصار در سه نکته ميتوان بيان کرد:
الف) حکومت اسالمي داراي دکلها و قالبهاي گوناگون (به اقتضاي زمانه) است ي
دکل اجرايي آن جمهوري اسالمي اسـت؛ بنـابراين ميـان حکومـت اسـالمي بـا جمهـوري
اسالمي تقابل و تضاد وجود ندارد (ر ک :حکيمانهترين حکومت ،ص135ـ)913؛
ب) اسالمي بـودن حکومـت بـه آن اسـت کـه هـش «قـوانين» اسـالمي بادـد و هـش
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«حاکمان» از ارف خداوند و در چهارچوب درايط مششصدده به حکومـت رسـيده بادـند
بنابراين در حکومت اسالمي ،مشرو يت حکومت ،الهي است و مـردم در حقانيـت حاکمـان،
هيچنقشي ندارند در همين راستا ،خداوند در دور حضور معصومين ،آنها را به ورت خـاص
براي حکومت تعيين کرده اسـت و در دور غيبـت ،فقهـاي جـامعالشـرايط را (ر ک :همـان،
ص11ـ 91و 991ـ)941؛
ج) الهي بودنِ مشرو يت حکومت ،و حکمراني معصومان و فقيهان ،در تقابل با حضور و
مشارکت سياسي مردم نييت؛ بفکه مردم در فعفيتبششي (تحقق و تثبيت) حکومـتت حـق و
استمرار آن ،نظارت همگاني و همهجانبه بر حاکمان ،و اراهة ديدگاههـاي مشـورتي بـه آنهـا،
نق

مهش و اساسي ايسا ميکنند نظام مشروعِ مبتني بر حاکميتت الهي ،بايد بهوسـيفة اراده و

رأي مردم (و نه زور و اجبار) دکل گيرد مـردم حـق دارنـد و بفکـه مکفـ انـد بـر مفکـرد
ميئوالن نظارت دادته بادند و ديدگاهها و نظرات انتقادي و ا ـالحي خـود را بـر حاکمـان
رضه کنند (ر ک :همان ،ص999ـ181 ،954ـ949 ،918ـ 941و 911ـ)918
با توجه به اهميت بحث و وجود برخي ابهامات و دبهات در زمينه ديدگاه آيتاهلل مصباح
درباره نق

مردم ،مناسب است قيمتي از بارات ايشان در کتاب مذکور درباره نقـ

مـردم

در مقبوليت نظام و نيز درباره انتقاد مردم از رهبري ينا ذکر دود:
آيتاهلل مصباح ،ضمن توضيح تسصيفي دربـاره نقـش مـردم در تحقـقبخشـي بـه

حکومت ،در پايان مينوييد:
«پرسشي ممکن است در اينفا مطرح دود [اينکه] در ورت مقبوليتنيـافتن يـ

نظـام

مشروع چه بايد کرد؟ در اينباره ،چند ورت متصور است 9 :مردم بـه هـيچروي حکومـت
ديني را نميپذيرند در اين ورت ،اگر فرض کنـيش امـام معصـوم يـا فقيـهت داراي دـرايط
حاکميت ،در جامعه حضور دادته بادد ،به ا تقاد ما او از جانب خداوند حـاکش و والـي اسـت؛
ولي حکومت ديني تحقق نشواهد يافت؛ زيرا دره تحقق ينيِ آن پذيرش مـردم اسـت؛ 1
حاکميت دشصي که حق حاکميت در ي دارد ،به فعفيت رسيده بادد؛ ولـي پـس از مـدتي
دهاي به مشالست با او برخيزند اين فرض خود دو حالت دارد :ال ) مشالسـان ،گـروه کمـي
هيتند و قصد دارند که حکومت در ي را ـ که بيشتر مردم پشتيبان آناندـ براندازند دـکي
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نييت که در اين حال ،حاکش در ي موظ است که با مشالسان مقابفـه کنـد و آنـان را بـه
ااا ت از حکومت در ي وادارد نمونة رودن آن مقابفة خونين حضرت اميـر بـا ا ـحاب
جمل ،سين ،نهروان و غيره بود ب) پس از تشکيل حکومت در ي مورد پذيرش مـردم،
اکثريت قااع آنها با حکومت مشالست کنند؛ مثال بگويند ما حکومت ديني نمـيخـواهيش در
اين حال ،حاکش در ي هنوز در ا حاکش است؛ ولي با از دست دادن مقبوليت خوي  ،قدرتت
إ مال ِحاکميتت مشرو

را از دست ميدهد دايد بتوان دوران امامت امام حين مفبتي

و درگيري ايشان با معاويه و فرار سران سپاه آن حضرت بـه اردوگـاه معاويـه را نمونـهاي از
فرض اخير دانيت تاريخ نشان داد که حضرت بهسبب پيروي نکردن مردم از ايشان ،مـال
حاکميتي ندادتند و مفبور به پذيرش فح تحميفي دـدند ولـي مـردم نيـز مکافـات ايـن
بد هدي و پيماندکني خود را ديدند» (همان ،ص)991

آيتاهلل مصباح ،در بششي از کتاب ،به موضـوع انتقاد از رهبـري و حاکمـان جامعـه

اسالمي پرداخته است ايشان در اين زمينه مينوييد:
«بر اساس ا تقادات ديني ما ،فقط پيامبران و حضرت زهرا و اهمه ااهـار معصـومانـد و
دچار خطا و ادتباه نميدوند؛ اما افراد ديگر ممکن است به خطا و ادتباه درافتنـد از ايـنرو،
هيچکس اد ا نميکند که احتمال ادتباه در رفتار و نظرهاي ولي فقيه نييت بنابراين ،ممکن
است ديگران به خطاي او پيببرند و از اينرو ميتوان از ولي فقيه انتقاد کرد ما نهتنها انتقـاد
از ولي فقيه را جايز ميدماريش ،بفکه بر اساس تعاليش ديني معتقديش که يکي از حقوق رهبـر
بر مردم ،دليوزي و خيرخواهي براي اوسـت ايـن حـق تحـت نـوان «النصةحةة ئمةةة
الةسلةحن» تبيين دده است نصيحت در اين بارت ،به معناي پنـد و انـدرز نييـت ،بفکـه
دليوزي و خيرخواهي براي رهبران اسالمي است بنابراين ،نهتنها انتقاد از ولـي فقيـه جـايز
است ،بفکه بر ميفمانان واجب در ي است و منافع و مصالح دشصي يا گروهي نبايـد مـانع
آن دود اما در انتقاد از ولي فقيه ر ايت نکاتي الزم است :بايد مراقب بود که کياني انتقاد
را بهانة تشريب و تضعي نظام و جايگاه واليت فقيه قرار ندهند داير امر به معروف و نهي
از منکر ،به نوان وظيسة در ي ،بييار وسيع است و دامل ميئوالن نيز ميدود؛ اما امر بـه
معروف و نهي از منکر درايطي دارد و يکي آن است که به ارف مقابل توهين نشـود ،مگـر
اين که جفوگيري از فياد اجتما ي جز از آن اريق ميير نبادد به اين نکته نيـز بايـد توجـه
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کرد که ا ل انتقاد از ميئوالن نظام ،به ويژه ولي فقيه ،امر مطفوبي است؛ امـا نبايـد انتظـار
دادت که ولي فقيه به هر چه ديگران گستند ،مل کند؛ مشصو ا با توجـه بـه ايـن کـه در
مواردي برآورده ددن همة انتظارات ممکن نييت؛ بفکه بايد به ولي فقيه اختيار داد که پـس
از تفزيه و تحفيل نظرها ،خود بر اساس تششيص مصفحت تصميش بگيرد در ايـن ـورت،
بر همه الزم است که از تصميش ولي فقيه تبعيت کنند؛ هر چند نظردان با نظر او يکي نبادد؛
مگر اين که ثابت دود تصميمات او نادي از فقدان درايط رهبري است که تششيص آن بـر
هد خبرگان است» (همان ،ص911ـ)918

خشونت در اسالم
دکتر کديور پس از آن که دومين مشتصات سياسي آيتاهلل مصـباح را بدرسـتي «کادرسـازي
براي نظام» ميداند (هرچند ظاهرا به جهاتي دراين امـر مبالغـه مـيکنـد) ،در بيـان سـومين
ويژگي مينوييد:
«مصباح يزدي در به کرسي نشاندن آنچه حق ميدانيت ،به کارگرفتن زور ريان و خشونت
را مفـاز مـيدانيـت از تريبـون مـومي ،جـواز تـرور تـوهينکننـدگان بـه مقدسـات و
تضعي کنندگان به نظام را بدون نياز به حکش دادگاه الح و دفاع متهش ادر کرد ترورهاي
حفقه کرمان در سال  9981در مل به فتواي او ورت گرفت گسته ميدود برخي قتلهاي
زنفيرهاي نيز مل به فتواي او بوده است به همين دليل از او به نام تئورييـين خشـونت و
اسالم قياوت و از مهمترين منتقدان اسالم رحماني ياد ميکنند»

اينها و نيبتهاي ديگري از اين قبيل ،اتهامات نادرست و مطالـب کـذبي اسـت کـه از
حدود سال  9933تاکنون مطرح دده است از آن زمان ،مکررا اسناد و گزارشهايي متقن بـر
بطالن و دروغبودن آنها اراهه و اقامه دده است اما جريان موسوم بـه ا ـالحات کـه جنـاب
آقاي کديور نيز در آن جريان قرار دادت ،با تکرار چنين اتهاماتي ،تالش براي ترور دشصيت
و بيا تبار نمودن انديشههاي آيتاهلل مصباح نمود در واقع« ،کثرت استعمال و تکرار اد ا»،
مؤثرترين روش مشالسان و منتقدان براي تأثير اين اتهام در اذهان مومي بوده است جالـب
است بدنبال فضاسازي رسانهاي جريان مذکور ،در سـال  ،9938منـاظرهاي در ايـن موضـوع
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ميان آيتاهلل مصباح با يکي از روحانيان منتقد ايشان برگزار دد که نتيفه اين منـاظره بـراي
جريان ا الحات خودايند نبود در ذيل ،به اختصار ،ديدگاه آيتاهلل مصـباح دربـاره خشـونت،
فت ارح اين موضوع توسط ايشان و پاسخ رودن وي به برخي اتهامات را ذکر ميکنيش
آغاز ارح اتهامات در سال  ،9938به اين ميأله بازميگشت که آيتاهلل مصـباح ،ضـمن
مباحث خوي

درباره نظام سياسي و حقوقي اسالم (قبل از خطبههاي نماز جمعه تهران) ،بـه

تبيين موضوع خشونت از ديدگاه اسالم پرداختند
الف) وي انگيزة خود از ورود در اين موضوع را ـ با توجـه بـه تـروي تسکـر ليبرالييـش
بويژه بعد از دوم خرداد سال  9931و حاکميت جريان موسوم به ا الحافبان ـ اـرح دـدن
«آزادي» از سوي برخي افراد و جريانها به نوان «ارزش مطفـق و اسـثناناپذير» ،و متقـابال
ارح «خشونت» به نوان «ي

ضد ارزش مطفق» بيان کرد درواقع ،آيتاهلل مصباح به ايـن

تششيص رسيده بود که يکي از سياستهاي راهبردي استعمار غرب در دوران بعد از انقالب،
تغيير فرهنگ ارزدي اسالم است در اين ميان« ،بشصوص در مياهل اجتمـا ي بـر روي دو
مسهوم کار ميکنند؛ از ي

ارف «آزادي» را به اور مطفق به نوان ارزش مطرح مـيکننـد

که اگر دولت اسالمي و ميفمانها بشواهند هر نوع جفوگيري از فيـاد بکننـد ،بگوينـد ايـن
خالف آزادي و محکوم است ،تا راه بـاز بشـود بـراي نسـوذ ديگـران؛ و در مقابـل آن ،جنبـه
سفبياش «خشونت» است که جفـوگيري مـيکنـد از نسـوذ ديگـران و اجـراي برنامـههـاي
سفطهجويانهي آنها براي اين که اين مانع را از سر راهشان بردارند ،خشونت را به نوان ي
ضد ارزش مطفق معرفي ميکنند اين دو تا ،دو روي ي

سکه هيتند؛ مطـرح کـردن آزادي

به نوان ارزش مطفق و مطرح کردن خشونت به نوان ضد ارزش مطفق» (گستمان مصباح،
ص911ـ)919
ب) بر اين اساس ،آيتاهلل مصباح به ارح ديدگاه اسالم درباره خشونت پرداختـه ،از
جمفه چنين بيان کرد:
«حکومت و قوه مفريه بايد داراي ي

قدرت فيزيکي بادد که بتواند متشفسين را سرجايشان

بنشاند،کياني را که ميتحق مفازات هيتند ،مفازات کند و متوسل به قو قهريه دود اگـر
چنين قوهاي در اختيار دولت اسالمي نبادد ،ضمانت اجرايي براي مقررات اسـالم در سـطح
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جامعه وجود نشواهد دادت و اين چيزي است که همه نظامهاي الش پذيرفتهانـد و وجـود
قوه قهريه را در اختيار دولت الزم ميدانند دولت اسالمي موظ است هش براي حسظ نظام
و امنيت جامعه و هش براي اجراي احکام و حدود الهي و قوانين جزايي اسالم ،در مـوارد الزم
از اين قوه استساده کند؛ از جمفه مواردي که بايد از قو قهريه استساده کرد ،در مواردي اسـت
که کياني فيه نظام اسالمي دست به آدوب و اغتشاش بزنند اينفا دولت موظ است بـا
توسل به قو قهريه ،آدوبگران را سر جاي خوددان بنشاند هماناوري که آزادي به اور
مطفق ممدوح نييت ،خشونت هش به اور مطفق مذموم نييت بعضي خشـونتهاسـت کـه
رواست در مقابل کياني که به خشونت متوسل ميدوند بايد خشـونت کـرد در بعضـي از
موارد هيت که اسالم احکام بييار قااع و خشني دارد البته ي

موارد استثنايي است کـه

دايد در مر يکبار اتساق بيافتد ولي نبايد گست ا ال در اسالم چنين چيزي نداريش فرهنگ
غربي ،اسالم را با تمام اين قوانين آن محکوم ميکند ،به دليـل اينکـه اينهـا خشـونتآميـز
است حقيقت اين استکه ما احکام سشت در مورد جنايات بزرگ داريش که آنها اسـم

را

خشونت ميگذارند ما اگر ابق فرهنگ آنها بشواهيش با خوددان حبت کنيش ،بايد بگوييش
آري؛ ما بعضي از احکام خشونتآميز داريش ،اما حقيقت از ديـدگاه مـا ايـن اسـت کـه اينهـا
خشونت نييت اينها جفوگيري از خشونتهاي بعدي است باز هش با فرهنـگ خوددـان بـا
خوددان حبت ميکنيش ميگويند جنگ مذموم است ،محکوم است مگـر بـراي ـفح
جنگ براي فح! ميگويند اين درست است! خوب ما ابق منطق جدلي به آنها ميگوييش:
بريدن چهار تا انگشت کيي که به اموال مردم خيانت کرده ،جايز است ،براي اينکه هزارها و
ميفيونها دزدي بعدي واقع نشود اين جفوگيري از خشونتهاي بعدي و از تفاوزهاي بعدي
است» (گستمان مصباح ،ص411ـ)415

ج) چنانکه اداره دد ،مباحث ارح دده از سـوي آيـتاهلل مصـباح دربـاره خشـونت،
موجب کسالعمل مشالسين دد و در اين راستا ،با تحريـ مطالـب ايشـان ،اتهامـات و

مطالب کذبي را به وي مطرح کردند از مهشترين نيبتها به ايشان اين بود که آيـتاهلل
مصباح 9 :ا ل در اسالم را خشونت ميداند؛  1در برخورد با مشالسان حکومت ،اسـتساده از
خشونت را الزم ميداند و ميان مشالسان نيـز تسـاوتي ميـان مشالسـان فکـري و مشالسـان
سياسي و نظامي نميبيند؛  9انفام خشونت از سوي مردم آنهش بدون مراجعه به دادگاه را
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جايز دمرده است
آيتاهلل مصباح در همان زمان به اين نيبتها پاسخ دادند و گستند:
«در برابر اين سؤال که "آيـا اسـالم مبتنـي بـر رحمـت و مهربـاني اسـت و يـا مبتنـي بـر
سشتگيري و خشونت" ،در اسالم ا ل رحمت است و بنابر همين ،رحمت و رأفـت حـاکش
ميدود؛ اما در موارد خا ي که قرآن نيز به آنها اداره دارد ،نبايد رحمت و رأفت نشـان داد و
آنفا بايد سشتگيري ،ددت مل و خشونت نشان داد» (همان ،ص)919

در پاسخ به اينکه «بعضي از افراد و جريانها بردادتشان از سشان دما در مورد خشونت،
وقوع نو ي هرج و مرج و مقابفه با انديشه و فکر و بحث و نظر است» ،گستند:
«اگر کيي همة آنچه را بنده رض کردم ،گوش کرده بادد ،فکر نميکنش چنين بردادـتي
بشود کرد در سشنرانيهاي مشتف  ،بنده به اين نکته تأکيد کردهام که هيچوقت ،فکـر را
با آت

و گفوله نميدود جواب داد وقتي فکري در جامعه مطرح دـد ،فقـط بايـد بـا فکـر

پاسخ داده دود وقتي فکر غفطي مطرح دد (يا به ورت دبهه و تشکي
انکار) پاسش

و يا به ـورت

را ما بايد با جواب منطقي و استداللي بدهيش بفه ،حرکـت خشـونتآميـز و

توائه فيه نظام را که الهش خا ي دارد و تحقيق و رودنگري نييت ،بايد پاسخ مناسـب
خودش را داد؛ اما جايي که فکر مطرح است و کيي سؤالي دارد يا دبههاي بـراي

پـي

آيد ،آن را بايد جواب منطقي داد بنده به نوان اين که نظريات اسالم را در باب حکومـت
و کيسيت کشورداري مطرح ميکردم ،گستهام که حکومت بايد قو قهريه در اختيـار دادـته
بادد تا متشف را ندالفزوم مفازات کند حقيقت

اين است که کياني حـاال بـه داليفـي

که من ا راري ندارم که آنها را توضيح بدهش ،رايض بنده را تحريـ کردنـد و هـر چـه
دلشان ميخواسته به بنده نيبت دادهاند ولي به هر حال [در مقابـلِ] ايـن چيزهـايي کـه
مطرح کردهاند ،من خيفي دساف و ريح و رودن گستهام که خشونت در موارد خا ي کـه
حسظ نظام است ،حسظ مصالح اسالمي است ،حسظ امنيت کشور و حسظ مقدسـات اسـالمي
است ،در چنين مواردي است نه اين که هر کس دل

خواست با خشونت رفتار کند حتـي

قايد حيح را هش نميتوان با زور و خشونت بـر کيـي تحميـل کـرد اينهـا را ـريحا
گستهام» (همان ،ص491ـ)499

ايشان همچنين در يکي از سشنرانيهايشان بيان کردند:
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«بارها گستهام که ما ي

وظايسي داريش که اجراي

براي مـوم و افـراد ـادي در دـرايط

ادي ،فقط با اجازه مقام رسمي دولتي و قضايي ممکـن اسـت امـر بـه معـروف و نهـي از
منکــري کــه ميــتفزم برخــورد فيزيکــي بادــد ،بايــد بــا اجــازه مقامــات قضــايي بادــد»
(همان،ص499ـ)494

د) بنابراين از نظر آيتاهلل مصباح ،اوال ا ل در اسالم رحمت و مهرباني است و خشـونت
در موارد خاص است؛ ثانيا ،ا ل در استساده از خشونت ،مربوه به حکومـت اسـت نـه مـردم
البته در موارد استثنايي و ويژه ،مردم اقدام به امر به معـروف و نهـي از منکـر فيزيکـي و
إ مال خشونت مينمايند 9 :اگر کيانِ نظام اسالمي در خطر افتاد و اقدام دولت ناکافي بادد؛
 1دفاع از جان ،مال و ناموس در ورت دم دسترسي به پفيس؛  9دفاع از مقدسـات ديـن
در ورتي که تشکيل دادگاه ممکن نبادد (همان ،ص494ـ )449آيتاهلل مصباح ،مطالـب و
مباحثي که ارح کردند را ،نه رفا تسيير و اجتهاد دشصيدان از دين ،بفکـه از «ميـفمات
فقه اسالم ـ ا ش از ديعه و سني» دانيتند (همان)449 ،
هـ) براي آگاهي تفصيلي و مستند درباره مباحـث آيـتاهلل مصـباح دربـاره خشـونت،
تحري مطالب ايشان و ارح اتهامات متعدد به وي ،و در نهايت اسناد و داليل نادرستي ايـن
اتهامات ،ر ک :گستمان مصباح ،ص 949ـ( 415درخور ذکـر اسـت :نوييـنده ايـن کتـاب ،از
القهمندان مرحوم هادمي رفينفاني است که آثاري را نيز در تمفيد ودفـاع از ايشـان بـه
نگارش درآورده است)
ارادت ويژه به مقام معظم رهبري
دکتر کديور ،چهارمين و آخرين ويژگي و خصو ـيت سياسـي آيـتاهلل مصـباح را نايـت و
ارادت ويژه وي به مقام معظش رهبري ،آيتاهلل خامنهاي ذکر کرده اسـت البتـه ايـن ويژگـي
مانند برخي مطالب ديگر ،در قالب جمالت و باراتي ني دار بيان دده است در ايـن ميـان،
از ذکر ي

نيبت کذب پرهيز نشده است آقاي کديور چنين مينوييد:
«[آيتاهلل] مصباح که در زمان رهبر ددن [آيـتاهلل] خامنـهاي در سـال  9918اورا مفتهـد
نميدانيت( ،بنگريد به مدارک بحث در کتاب ابتذال مرجعيت ديعه) ،از سال  9931در
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اول حاميان رهبر جديد قرار گرفت و خامنهاي را بزرگترين نعمت خدا معرفي کرد»

در کتاب مذکور ،ميتند آقاي کديور درباره نيبت ـدم اجتهـاد مقـام معظـش رهبـري بـه
آيتاهلل مصباح ،نقفي است از جناب حفتاالسالم سيدابوالحين نواب (رهيس دانشگاه اديان و
مذاهب) بـا پرسـ

مکتـوبي کـه از جنـاب آقـاي نـواب ـورت گرفـت ،ايشـان در تـاريخ

 9914/8/13به راحت چنين نقفي را نادرست و کذب دانيتند (دستشط ايشان موجود است)
البته آيتاهلل مصباح در يکي از سشنانشان ،به مناسـبت ،چنـين گستنـد« :کيـاني [کـه]
نوان آيتاهلل را دارند ،متن مکاسب را درست نميتوانند معنا کنند»؛ اما ايـن سـشنان در 99
خرداد  9984به مناسبت انتشابات رياست جمهوري و به ورت رسمي مطرح و منتشر دد و
در آن زمان نيز ،بر مرحوم هادمي رفينفاني تطبيق يافت؛ چنانکـه بـارات قبفـي سـشن
فوق ،بيانگر اين تطبيق بود:
«کياني با نوان آيتاهلل ميگويند ما بوديش که واليت فقيه را درست کرديش تا بتوانيش با داه
مبارزه کنيش و کشور را حسظ کنيش ،ما امام را به نوان ولي فقيه در بين مردم تروي کرديش و
قاهش مقام براي

درست کرديش؛ رهبري را ما درست کرديش ،دوراي رهبري را ما به رهبـري

فردي تغيير داديش؛ بعد هش اگر دلمان بشواهد دوباره وض ميکنيش! معتقدند اينها ميـألهاي
ا في و ريشهداري نييت ،و اين کارها را براي مصالح کشور کردهاند ،و حاضر نييتند بحـث
جدي فقهي در اين زمينه بکنند با اين که نوان آيتاهلل را دارند ،مـتن مکاسـب را درسـت
نميتوانند معنا کنند» (سشنان آيتاهلل مصباح در  99خرداد 9984جمع ا ضاي کانون افوع؛
گستمان مصباح ،ص834ـ)835

البته اين نگاه آيتاهلل مصباح درباره مرحوم هادمي ،ميتواند قابل نقد بادد ،ولـي در هـر
حال ،ربطي به آيتاهلل خامنهاي ندارد
از سوي ديگر ،در مقابل نقلِ کذب دکتر کديور از جناب آقاي نواب ،درکتابي که در سال
 9989درباره آيتاهلل مصباح انتشار يافته ،از يکي از افراد مرتبط و نزدي

بـه ايشـان ،چنـين

نقل دده است:
«پس از تشکيل مففس خبرگان و انتشاب [آيتاهلل خامنهاي به] رهبري ،حاجآقـا [مصـباح]
آرام ددند و ميگستند :انتشاب ايشان همانند آبي بود که بر آت

دل ما ريشته دد حـاجآقـا

[مصباح] ميگست :وقتي امامي فوت ميکند ،فش امامت او به امام بعدي منتقل مـيدـود و
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من که سالها با مقام رهبري رفيق بودم و او را ميدناختش ،بالتشـبيه احيـاس کـردم کـه
فراست و درايت و دفا ت و ساير خصو يات امام راحل بـه ايشـان منتقـل دـده اسـت»
(حقيقت درق ،ص)85

پاسخ به اتهام «استبداد ديني»
از آنفا که آقاي کديور در نوان مقاله خود ،ا طالح «استبداد ديني» را بکار گرفته وانديشـه
و مفکرد سياسي آيتاهلل مصباح را به آن نيبت داده است ،مطفـب پايـاني نودـتار حاضـر را
توضيح کوتاهي درباره اين واژه قرار ميدهيش از واژ ترکيبي «استبداد دينـي» ممکـن اسـت
يکي از معاني ذيل قصد دود:
الف) اجراي تعاليش دين و دريعت در ر ة اجتماع و سياست ،که به ورت ابيعي موجـب
محدود ددن آزاديهاي مردم و نق

و تأثير آنها در قانونگذاري و اجراي قوانين ميدود؛

ب) هدهدار ددن امر حکومت توسط المان دين ،يا دخالت مؤثر آنهـا در سياسـت کـه
ابعا سبب محدوديت نيبي آزاديها و نق

مردم در حکومت ميدود؛

ج) هدهدار ددن امر حکومت توسط المان ديني ،بـدون حضـور و مشـاور نشبگـان و
مشارکت سياسي تود مردم؛
د) دخالت مؤثر المان ديني فاسد در امر سياست ،و استساد ابزاري آنها از ديـن در امـور
سياسي براي کم

به حاکمان ظالش با هدف تأمين مصالح و منافع دشصي خود

داييته است کياني مانند دکتر کديور مششص کنند مقصوددان از «استبداد ديني» کدام
ي

از چهار معنا است؟ اگر معناي اول يا دوم است ،از نگاه ما چنين استبدادي مـورد پـذيرش

است؛ معناي اول از ميفمات و ضروريات اسـالم بـوده ،هـيچ ـالش ميـفماني نمـيتوانـد بـه
کنارگذادتن تعاليش اجتما ي و سياسي دين اسالم حکش کند معناي دوم نيـز مـورد پـذيرش و
حمايت اکثريت فما و فقهاي ديعه است بر اين اساس ،با توجه به اينکه مسهوم ام و ا ـفي
واژ «استبداد»« ،استقالل و انحصار» است که مسهومي خنثي است ،ميتوان به اين دو ديدگاه،
«استبداد ديني» ااالق کرد (لزوم محوريت تعاليش اسالم و حکمرانـي فقيهـان ،و ـدم جـواز
تشطي از قوانين اسالم و حکومت فقها) البته بهرغش خنثي بودن مسهوم «استبداد» ،از آنفا که
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استعمال اين واژه در موارد منسي (استقالل و انحصارگرايي مذموم) غفبه يافته است ،بکـارگيري
ا طالح «استبداد ديني» براي دو معناي مذکور را مناسب نميدانيش
اما اگر مقصود دکتر کديورو هشميفکان وي از «استبداد ديني» ،معناي سـوم (حکمرانـي
المان دين بدون مشارکت سياسي نشبگان و تود مردم) يـا چهـارم (اقتـدار المـان دينـي
فاسد و دنياافب) مورد نظر بادد ،اين دو امري منسي بوده ،المـان و فقهـا از جمفـه آيـتاهلل
مصباح ،نهتنها به چنين نظام و وضعيتي تن نميدهند ،بفکه در تقابل با آن قرار ميگيرند
احتماال دکتر کديور ،مفمو هاي از چهار معناي ذکر دده را براي اسـتبداد دينـي در نظـر
گرفته است در اين ميان ،وي در اين نودته و برخي ديگر از آثار سياسي متأخرش ،بـه برخـي
المان ديني که داراي ميئوليتهاي مهش در نظام جمهوري اسالمي هيتند ،يا بـه حمايـت
قااع از اين نظام جمهوري پرداختهاند ،انگ دنياافبي ميزنـد چنـانکـه در مطالـب پايـاني
نودتار مورد بحث وي ،باراتي اين چنين آمده است:
«[آيتاهلل] مصباح از سال  31در

اول حاميان رهبر جديد قـرار گرفـت و خامنـهاي را

بزرگترين نعمت خدا معرفي کرد و بالفا فه [در سال  ]!9938لقب مطهري زمان هـش ـفه
گرفت»؛ «مصباح يزدي ففيسه و فوم اسالمي را در پي

پاي قدرت دنيوي قرباني کرد»

جالب است که چنين تحفيلهايي در تضاد با برخي مطالبي است که خود دکتر کـديور در
همين مقاله ذکر کرده است؛ چنانکه ذيل اولين «مشتصات منحصر به فرد» آيتاهلل مصـباح
نودته بود « :راحت لهفه دادت و آنچه را حق ميدانيت بيان ميکرد» و در جـاي ديگـر
آورده است« :در به کرسي نشاندن آنچه حق ميدانيت » اگر مفکرد آيـتاهلل مصـباح بـر
مبناي «آنچه حق ميدانيت» ورت مـيگرفـت ،ابعـا بـاراتت ظـاهر در قـدرتافبـي و
دنياگرايي ايشان نادرست خواهد بود
خاتمه و جمعبندي
به نظر ميرسد مشکل جناب آقاي کديور ،در تيرّي ا ـول فکـري و نيـز احياسـات او بـه
قضاوت درباره برخي افراد است :دکتر کديور ،از ي سو در زمينه ارتباه دين بـا سياسـت ،بـا
«قااعيت و راحت» بيان کرده است:
«بهترين راه حسظکردن ا تقادات ديني ،سکوالرييش است؛ يعني اين که من اين دو حوزه را؛
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حوزه دولت را از حوزه دين ،تسکي

کنش خدا هيچکيي [حتي پيامبر و اهمه معصومين] را در

حوزه سياست منصوب نکرده است؛ احدي را به نوان زمامدار سياسي منصوب نکرده است»

از سوي ديگر ،جناب کديور در برههاي (سالهاي 9933ـ ،)9931بدليل تشفـ از قـوانين
سياسي نظام جمهوري اسالمي کشور ،تحت پيگرد و محاکمه قرار گرفته ،براي مدتي زنـداني
دد؛ در سالهاي بعد نيز به جهت برخي اقدامات خالف قانون ايشان ،محدويتهايي براي وي
بوجود آمد اين دو موضوع موجب دده است آقاي کديور در مباحـث و داوري خـوي

دربـاره

رهبران نظام جمهوري اسالمي و حاميان برجيته اين نظام (در آثاري ماننـد ابتـذال مرجعيـت
درباره آيتاهلل خامنهاي ،و نيز مقاله مورد بحث درباره آيتاهلل مصباح) ،از جـاد انصـاف خـارج
دود و قضاوتها و تحفيلهاي

درباره اين افراد را با احياسات و قدههاي دشصـي آميشتـه

کند او در اين راستا ،الوه بر اراهة تحفيلهاي نادرست و جهتدار ،دـايعات و اخبـار کـذب را
تفقي به قبول کرده ،به نوان مطالب ميفش در نودتههاي خود ذکر کرده اسـت (اگـر نگـوييش
خود به جعل برخي مطالب اقدام نموده است) ابيعي است چنين رويکردي موجب کشا تبـاري
و بعضا بيا تباري نودتههاي سياسي دکتر کديور ميدود
پرواضح است که رهبران جمهـوري اسـالمي و المـان حـامي نظـام از جمفـه آيـتاهلل
مصباح ،مصون از خطا نييـتند؛ بـه همـين جهـت ،انديشـههـا و نيـز مفکـرد و تشـشيص
سياسيدان ميتواند قابل نقد بادد ميأله مهش در راستاي بررسـي انديشـه و مفکـرد آنهـا
توجه به چند نکته و ر ايت آنهاست 9 :انديشه سياسي و مل سياسي افراد به رغش ارتبـااي
که دارند ،اما دو ساحتند و ضمن تسکي

آن دو ،الزم است هر ي

به ورت ميـتقل مـورد

بررسي واقع دود؛  1ا التت مطالب نودتاري ،گستاري و مفي منتيب به آنها احـراز دـود و
تحفيلها و قضاوتها بر مبناي مطالب مشکوک و دايعات ورت نگيـرد؛  9فضـا و دـرايط
حاکش بر نودتار ،گستار و مل فرد رودن دود؛ اين ميـأله بـويژه در سـاحت مـل سياسـي
اهميت زيادي دارد؛  4تالش براي جامعنگري و بررسي همه مطالب و ديـدگاههـاي فـرد در
ي

موضوع خاص انفام گرفته ،از اراهة تحفيل و قضاوت بر اساس تتبع ناقص پرهيـز دـود؛

 5تالش براي دوري از تأثير احياسات در تحفيل و داوري
به نظر ميرسد در غالب رويکردهاي انتقادي به آيتاهلل مصـباح ،دسـتکش برخـي از ايـن
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نکات،آگاهانه يا از سَرِ جهل و غسفت ر ايت نميدود؛ به نوان نمونه ،کشنييتند کياني کـه
با نقد برخي مواضع سياسي و تعابير آيتاهلل مصباح و تشـشيصهـاي ايشـان دربـاره بعضـي
افراد و مياهل (که از نظر نگارنده ممکن است در مواردي اين نقدها حيح بادد) ،به ـورت
احياسي انديشه سياسي وي را زير سؤال مـيبرنـد؛ بـدون آن کـه آگـاهي ـحيحي از آن
انديشهها دادته بادند نگارند سطور ،به ناقدان محترم و ديگر افراد القهمنـد بـه دـناخت
دشصيت و انديشه آيتاهلل مصباح ،تو يه ميکنـد در راسـتاي تحقـق نکـات فـوقالـذکر و
آگـاهي نيـبتا جـامع از انديشــههـا و مـل سياسـي آيــتاهلل مصـباح ،مششصـا ،دو کتــابِ
«حکيمانهترين حکومت» و «گستمان مصباح» (که رويکرد غالب در اولي انديشـه سياسـي و
در کتاب دوم مل سياسي است) را در برنامه مطالعاتي خوي

قرار دهند

بررسي انتقادي انديشه و مل سياسي آيتاهلل مصباح اگر به ـورت ـحيح و فمـي و
بدور از احياسـات و قـدهگشـايي ـورت گيـرد ،نـهتنهـا فاقـد ايـراد اسـت ،بفکـه بـراي
انديشهپردازي سياسي اسالمي و نظام جمهوري اسالمي پرثمر خواهد بود

چرا آيتاهلل مصباح از سوي طيفي از نخبگان و جامعه
مورد نقد و اعتراض است؟

1
مهدي نصيري

آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي را بايد هش به لحاظ مق و وسعت انديشه و هش به جهـت
خدمات فمي به حوزهها و جامعه در زمره المان ديني برجيته معا ر دانيت
آن مرحوم از حيث ر ايت زي روحانيت و تواضع رفتاري و مهرباني در تعامالت دشصي
نيز زبانزد بود؛ اما غسفت از ي نکته يعني امکان خطاي المان و مفتهدان و احب نظران
ديني در صر غيبت به دليل دم امکان دسترسي به معفش و مسير معصومِ قرآن و سنت،
ايشان را نيبت به پارهاي از ديدگاهها و نظرات خود ـ که حتما احتمال خطا در آنها راه دادته و
نميتوانيته به نوان معرفت و اسالم ناب قفمداد دود ـ آن چنان راسخ و احب حق ميکرد
که به خود اجازه ميداد بعضا مشالسان خود را به جهل و کسر و فيق و خيانت و ارتداد و متهش
کند و چهرهاي خشن و مهاجش از خوي در ايسي از افکار مومي و نشبگان ترسيش کند
اساسا وقتي در کالم و فقه تشيع از آزاد بودن و بفکه ضرورت اجتهاد در صر غيبت سشن
گسته ميدود ،مسهومي جز اين ندارد که المان و متسکران ديني ا ش از متکفمان و ا وليان و
فقيهان و محدثان و مورخان و ميتوانند از منابع دين يعني کتاب و سنت و قل ،فهش و
تحفيل ـ البته رودمند و نه بي ضابطهـ ويژه خود را دادته بادند و بفکه در ورت احراز مقام
اجتهاد ،مفاز نييتند به آراي ديگران بدون تحقيق و از سر تقفيد مل کنند
 .3اين يادداشت در  31دي ماه  3111در فضاي مجازي انت ار يافت.
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و اين بدان معناست که ما گريزي از به رسميت دناختن اجتهادات و قراهت هاي رودمند
گوناگون ديني نداريش و مفاز به تکسير و تشطئه دشصيتي و نيبت دادن انحـراف و بـدديني
به احب نظران نييتيش؛ مگر آن که ثابت دود اوال اجتهاد آنها غير رودـمند ،و ثانيـا انگيـزه
دان تشريب دين در جامعه و مثال اغراضي دنيايي و بادد
البته اينگونه اختالف قراهتها و فهشهاي گوناگون و متضاد ،اغفب در فراتـر از ميـفّمات
و اجما يات و قطعيات ديني و قفي رخ ميدهد و المان و ـاحب نظـران دـيعه بـر سـر
بيياري از مياهل ديني و مذهبي اتساق نظر دارند؛ اما با اين حال اگر الش و ـاحب نظـري
در ميفمات ديني و مذهبي نيز دچار دبهه و بدفهمي دود و سو نيت و فش و مد او ثابـت
نشود ،در اينفا نيز الزاما کسر و ارتدادي رخ نداده و به دليل دم دسترسي به فصـل الشطـاب
معصوم و حفت هاي بالغه الهي ،اين فرد يا افراد در زمـره قا ـران و ميتضـعسان فکـري و
قيدتي قرار ميگيرند و به تصريح قرآن مورد قاب و ذاب الهي نشواهند بود و بـه تبـع آن
سزاوار توهين و تکسير و هت حيثيـت و محـروم دـدن از حقـوق انيـاني و دـهروندي و
نميبادند البته واضح است رسالت و وظيسه المان و نيز حکمراني ديني در چنـين مـواردي
رودنگري ،پاسخ به دبهه ،تبيين لغزش ،خطا ،گستگو و دفاع از حقايق ميفش و رودن است
با اين مقدمه رودن ميدود که فقيد سعيد آيتاهلل مصباح در بيياري از نقدهاي تنددان
همراه با نيبت هايي چون کسر و فيـق و انحـراف در قبـل و پـس از انقـالب بـه برخـي از
احب نظران و انديشمندان و جريانها محق نبوده و حداقل به خطاي رودي مبتال بودهانـد
هر چند که اين نقدها به لحاظ محتوايي هش وارد بوده بادد
از رودنترين ادله براي اثبات آنچه گسته آمد ،ايـن اسـت کـه آيـتاهلل مصـباح در زمـره
فيفيوفان ميفمان بودند؛ در حالي که ايسـي از المـان دـيعه يعنـي متکفمـان ،بـا ففيـسه
اسالمي و درايي مرزبندي دادته و آن را بر خالف مباني قرآن وسـنت و قـل مـيداننـد
حال اگر قرار بادد نوع برخورد آن مرحوم با مشالسـان فکـري خـود ـحيح بادـد ،بايـد بـه
متکفمان ديعه حق داد که او را در زمره منحرفان و بددينان و مشالسان اسالم قفمـداد کننـد؛
در حالي که خودبشتانه چنين برخوردي در حوزههاي فميه تشيع بين متکفمان و فيفيـوفان
و نيز بين فقهاي با مباني فقهي گوناگون ورت نميگيرد و با دوستي و رفاقت تنها بـه نقـد
آرا و گسته ها پرداخته ميدود و نه نقد ادشاص و انگيزهها

چرا آيت اهلل مصباح از سوي طيفي از نخبگان و جامعه مورد نقد و اعتراض است؟
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در هر ورت ،التسات و توجه به درايط صر غيبت و به رسـميت دـناختن اجتهـادات و
قراهت هاي رودمند گوناگون و پرهيز از اد ا و نمايندگي اسالم ناب از سوي هر ـالش دينـي
(چه آن که نابيت فکري و ا تقادي در اختيار معصوم است و بـس) ،مـيتوانـد پايـانبشـ
بيياري از نزاعهاي زيانبار قيدتي و سياسي و فراهشکننده فضاي آزاد بـراي تضـارب آرا و
انديشهها بادد
البته پرواضح است که اين امر به معناي پفورالييش مدرن که اساسا قاهل به حقيقت مطفق
و ثابت نييت و همه آرا و ديدگاهها را حق و يا بششي از حق ميداند نميبادد؛ بفکه منبعث
از آموزه هاي کالمي و ا ولي ديعه و در زمره بديهيات آن است که تـا حـدودي در فضـاي
احياسي و هيفاني پس از انقالب مغسول واقع دده است
براي آيتاهلل مصباح و همه المان نيـ انـدي
رحمت و رضوان الهي دارم غسراهلل لنا و له

و نيـ کـردار از خداونـد افـب رَوح و

حيرت در حيرت
نقد نوشته آقاي مهدي نصيري درباره آيتاهلل مصباح
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محمد جعفري
دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

گروه کالم و فلسفه دين

جناب آقاي مهدي نصيري درياددادتي پس از رحفـت آيـتاهلل مصـباح ،مطـالبي انتقـادي را
درباره دشصيت و انديشه ايشان مطرح کرده است به اختصار ،چند نکته در پاسخ بـه نودـته
وي ،ذکر ميدود:
 .1ايشان نودته است« :آن مرحوم از حيـث ر ايـت زيّ روحانيـت و تواضـع رفتـاري و
مهرباني در تعامالت دشصي نيز زبانزد بود؛ اما غسفـت از يـ نکتـه يعنـي امکـان خطـاي
المان و مفتهدان و احب نظران ديني در صر غيبت به دليل دم امکـان دسترسـي بـه
معفش و مسير معصومِ قران و سنت ،ايشان را نيبت به پارهاي از ديدگاهها و نظـرات خـود ـ
که حتما احتمال خطا در آنها راه دادته و نميتوانيته به نوان معرفت و اسالم نـاب قفمـداد
دود ـ آن چنان راسخ و احب حق ميکرد که به خود اجازه ميداد بعضا مشالسان خود را به
جهل و کسر و فيق و خيانت و ارتداد و متهش کند و چهرهاي خشن و مهاجش از خـوي در
 .3نقدِ پيشرو ،به اختصار نوشته شده است .مقاله اوک مجموعه حاضر که در نقد يادداشت آقاي رستوک جعفريتار نااشتته
شده) ،ميتواند از برخي زوايا ،نقد تفصيلي بريادداشت آقاي مهدي نصيري نيز به شمار آيد .بر اين اساس ،توصيه متيشتود
ضمن م العه نقد حاضر ،به مقاله اوک نيز مراجعه شود.
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ايسي از افکار مومي و نشبگان ترسيش کند» امکان خطاي المـان و مفتهـدان در صـر
غيبت ،امري مقبول و کامال پذيرفتهدـده اسـت؛ امـا مـا محکمـات و ميـفّماتي در ر ـه
دينداري داريش که مبناي ديانت است و ابعا انکار آنها ،چيزي از اسالم باقي نشواهد گذادت
ابعا هر الش اسالم دناسي و از جمفه آيتاهلل مصباح ميتواند و بفکه بايد در اين مورد خـود
را «راسخ و احب حق» بداند و البته آن آموزه ها را هش بـه نـوان معرفـت نـاب و اسـالم
حقيقي ،معرفي نمايد اگر جز اين بادد ،ما ميمانيش و ي تکثّر معرفتـي و نيـبيت فکـري و
ديگر هيچ!!
نگاهي گذرا به مباحث مورد تاکيد استاد مصباح در چند دهة گذدته ،ثابـت مـيکنـد کـه
ر ه هايي که ايشان در آنها با قااعيت نظر داده ،مربوه به ميـفّمات و ضـروريات اسـالم
بوده است چنانکه ميدانيش وظيسه و دأن الش اسالمي ،رفا استشراج و بيان تعاليش دينـي
نييت؛ بفکه رودنگري و مقابفه با بد تهاي ديني نيـز از وظـاي ا ـفي آنهاسـت آيـتاهلل
مصــباح ،در زمانــهاي کــه انديشــههــاي مارکيييــش ،ليبرالييــش ،نيــبيگرايــي ،پفورالييــش،
سکوالرييش و موجب زير سؤال رفتن ضروريات و ميفمات ديني دده و زمينههـاي التقـاه
ديني را فراهش کرده بود ،امل به اين تکفي بود و از اريق رودنگري دينـي ،بـه تقابـل بـا
جريانها و افراد بد تگذار و منحرف پرداخت البته مشالسين نيز بهترينراه مقابفه با ايشـان را
تشريب دشصيت و اراهة چهرهاي «خشن و مهاجش» از وي در «افکار مـومي و نشبگـان»
تششيص داده ،به مفيات رسانهاي و رواني بر فيه ايشان اقدام کردند
 .2آقاي نصيري در ادامه مينوييند« :ما گريـزي از بـه رسـميت دـناختن اجتهـادات و
قراهت هاي رودمند گوناگون ديني نداريش و مفاز به تکسيـر و تشطئـه دشصـيتي و نيـبت
دادن انحراف و بدديني به احب نظران نييتيش؛ مگر آن که ثابت دود که اوّالً اجتهـاد آنهـا
غير رودمند است » جمفه اخير ايشان را بايد به فال ني

گرفت که مرز ميان خوددـان و

نظريه قراهتهاي مشتف از دين را ابراز کردند بفه بايد کيي کـه در مقـام اسـتنباه احکـام
دين قرار ميگيرد ،اجتهاد رودمند را در پي

بگيرد و اال ميتـوان او را تشطئـه نمـود اسـتاد

مصباح در سيره فمي خوي  ،دقيقا تابع همين نگرش بود تاريخ پنفاه سـاله نودـته هـاي
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ايشان گواه اين مد است هر جا ايشان ،نويينده يا تسکري را نقد ميکند ،بـر همـين اسـاس
بوده است که اين نوع بردادتها از اسالم ،غير رودمند و مشال با مباني اسـتنباه و منطـق
فهش دين است و زمينه انحرافات جدي را در تسکر ديني فراهش مينمايد اگر نبود رودـنگري
امثال ايشان و دهيد مطهري ،معفوم نبود که التقاه و تسکر نيبي گرايانه ،ديگـر بـراي ديـن،
حتي محکماتي باقي بگذارد اگر سير استاد مصباح در تشطئـة برخـي نظريـات يـا ـاحب
نظران ،نادرست است ،پس بايد اساسا سير دهيد مطهري را هش نادرست خواند که ازاسـالم
سدرايي دهاي از نوييندگان به جاي اسالم دناسي ،سشن ميگستند
 .3آقاي نصيري اين چنين ميگويند « :اگر الش و احب نظـري در ميـفمات دينـي و
مذهبي نيز دچار دبهه و بدفهمي دود و سو نيت و فش و مد او ثابت نشود ،در اينفـا نيـز
الزاما کسر و ارتـدادي رخ نـداده و بـه دليـل ـدم دسترسـي بـه فصـل الشطـاب معصـوم و
حفتهاي بالغه الهي ،اين فرد يا افراد در زمره قا ران و ميتضعسان فکري و قيـدتي قـرار
ميگيرند و به تصريح قرآن مورد قاب و ذاب الهي نشواهند بود و به تبع آن سزاوار توهين
و تکسير و هت

حيثيت و محروم ددن از حقوق انياني و دـهروندي و نمـيبادـند البتـه

واضح است رسالت و وظيسه المان و نيز حکمراني ديني در چنين مواردي رودنگري ،پاسـخ
به دبهه ،تبيين لغزش ،خطا ،گستگو و دفـاع از حقـايق ميـفش و رودـن اسـت» در قضـاوت
درباره اين بارات ،دو نکته در خور ذکـر اسـت :اوال ،وقتـي ميـألهاي از «ميـفمات ديـن و
مذهبي» است ،حضور يا دم حضور معصوم ،تأثيري در آن ندارد؛ و بنابراين بيمعناسـت کـه
بگوييش «به دليل دم دسترسي به فصلالشطاب معصوم و حفتهاي بالغه الهـي» ،فـرد يـا
افرادي که به انکـار ميـفمات پرداختـه يـا دچـار بـدفهمي دـدهانـد« ،در زمـره قا ـران و
ميتضعسان فکري و قيدتي قرار ميگيرند و »؛ ثانيا ،بر فـرض کـه بتـوانيش معيـار و راهـي
براي تششيص «سو نيت و فش و مد» افرادي که به انکار يـا تشـکي

و دـبههافکنـي در

ميفمات پرداختهاند بيابيش ،و بر فرض که افراد جاهل نيـز جاهـل قا ـر بادـند (نـه جاهـل
مقصر) ،و بر فرض بپذيريش که حکش ارتداد دامل اين مـوارد نمـيدـود ،امـا «واضـح اسـت
رسالت و وظيسه المان و نيز حکمراني ديني در چنين مواردي» ،رفا «رودنگري ،پاسخ بـه
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دبهه ،تبيين لغزش ،خطا ،گستگو و دفاع از حقايق ميفش و رودن» نييت؛ بفکه وظيسه ديگـر
حاکميت ديني (بر اساس احکام ميفش اسالمي در باب امر به معروف و نهي از منکر ،حرمـت
حسظ و نشر کتب ضالل و ) ،جفوگيري از فعاليت اينگونه افراد ،و ممانعـت از نشـر مطالـب
گستاري و نودتاري آنها ميبادد و همه افراد جامعة اسـالمي ،بـويژه المـان در ايـن زمينـه
ميئوليت دارند و بايد ضمن فعاليتهاي دشصي و گروهي در اين زمينه ،حاکمان را بر انفام
اين امور اوال د وت و امر نموده ،و ثانيا ،مشارکتکننده و ياريدهنده حاکمـان در مقـام اجـرا
بادند؛ البته آقاي نصيري ابعاً بر اساس نظرية حيرتشان ،نبايـد تاکيـدي بـر اجـرا و تحقـقِ
احکام اسالمي در زمان غيبت دادته بادند!
 .4آقاي نصيري ،به دنبال بارات فوقالذکر ،مينوييد« :با اين مقدمه رودـن مـيدـود
که فقيد سعيد آيتاهلل مصباح در بيياري از نقدهاي تنددان همراه با نيبتهايي چون کسر و
فيق و انحراف در قبل و پس از انقالب به برخي از احبنظران و انديشمندان و جريانهـا،
مدحتقّ نبوده و حداقل به خطاي رودي مبتال بودهاند؛ هر چند که اين نقدها به لحاظ محتوايي
هش وارد بوده بادد» مقولة تکسير ،خود تهمتي است ناروا اي کاش جناب نصيري ،دست کـش
نمونهاي خُرد از رويکرد تکسيري استاد نشان ميدادند هر آن که با آثار گستـاري و نودـتاري،
ايشان آدنايي اجمالي دادته بادد ،در بيان ايشان جز منطق و خردورزي مشـاهده نمـيکنـد
گويا سابقة ژورنالييتي آقاي نصيري با ث دده که در امتداد جريـان دارالتانييـش رسـانهاي
دوم خرداد که آيتاهلل مصباح را به واسطه ارح بحث جهاد« ،تئورييـين خشـونت» معرفـي
ميکردند ،چهرهاي خشن و مهاجش از ايشان به تصوير بکشـد بفـه اسـتاد مصـباح ،بـر روي
تسکرات التقااي و ليبرالي و رحماني از اسالم خط بطالن ميکشيد و البته ابيعي اسـت کـه
اين به ذاهقة فکري رودنسکران ديني و ارفداران آنها خـوش نيايـد و حضـرت ايشـان را بـه
خشونت افبي متهش نمايند به نوان نمونه ،در مواجهة آيـتاهلل مصـباح بـا دکتـر دـريعتي،
ايشان براي رفع التقاه فکري وي در اوايل دهه پنفاه تالش نمود و با همـاهنگي قبفـي ،دو
بار براي گستوگوي خصو ي با او و رودنساختن انحرافهاي

حاضر دد ،اما دـريعتي بـه

رغش و دهاي که داده بود ،در هر دو بار در جفيه حاضر نشد؛ همچنـين ،آيـتاهلل مصـباح ،در
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دهة هستاد به کرّات از دکتر سروش د وت به مناظره و گستوگو نمود ،اما پاسـخ سـروش بـه
اين د وتها منسي بود آري آيتاهلل مصـباح در کنـار «رودـنگري و پاسـخ بـه دـبهه» ،در
مواردي ممکن بود «نقدهاي تند و تيز» نيز دادته بادند؛ اين ميأله نيز در فضـاي خطابـه و
جفوگيري از تأثيرگذاري انديشههاي انحرافي بر مردم وام و غيرمتشصص ،امري قاليـي و
ابيعي است؛ اما ايشان در سشنان خود از نام بردن ادشاص و حتـي االمکـان جريـانهـاي
انحرافي نيز ،پرهيز ميکردند
 .5آقاي نصيري تسکر و انديشه استاد مصباح را مبتني بر تسکـر ففيـسي دانيـتهانـد کـه
رفاً ي

قراهت از اسالم است و ناقدان بييار دارد ايشان مينوييـد« :آيـتاهلل مصـباح در

زمره فيفيوفان ميفمان بودند ،در حالي که ايسي از المان ديعه يعني متکفمـان بـا ففيـسه
اسالمي و درايي مرزبندي دادته و آن را بر خالف مباني قرآن وسـنت و قـل مـيداننـد
حال اگر قرار بادد نوع برخورد آن مرحوم با مشالسـان فکـري خـود ـحيح بادـد ،بايـد بـه
متکفمان ديعه حق داد که او را در زمره منحرفان و بددينان و مشالسان اسالم قفمداد کننـد»
و بعد در ادامه در راستاي نظريه حيرت خوي

نتيفه ميگيرد« :التسـات و توجـه بـه دـرايط

صر غيبت و به رسميت دناختن اجتهادات و قراهت هاي رودمند گوناگون و پرهيز از اد ا و
نمايندگي اسالم ناب از سوي هر الش ديني (چه آن که نابيت فکـري و ا تقـادي در اختيـار
معصوم است و بس) ميتواند پايان بش

بيياري از نـزاعهـاي زيانبار قيـدتي و سياسـي و

فراهش کننده فضاي آزاد براي تضارب آرا و انديشه ها بادد» در نقد اين مطالب بايـد گسـت:
اوال تساسيري از دين که تحميل ففيسه بر دين بادد ،البته کـه انحـراف اسـت؛ امـا آيـتاهلل
مصباح ،به اذ ان موافقان و مشالسانِ منص  ،در مقام تسيـير آيـات و روايـات ،بـه دـدت از
تحميل ذهنيات بر متون ديني پرهيز ميکردند؛ ثانيا مهشترين ابتکار فمي استاد مصباح ايـن
بود که دين را منظومهاي ميفهميد و اين منظومه را در قالب مباني انديشهاي اراحي کـرده
بود بديهي است که اساس اين مباني برگرفته از ميفمات قفي و معرفتي بـوده کـه بـي آن
که بشواهد خود را به مباحث اختالفي ففيسي درگير کند ،از معارف برهاني در تبيين و تثيبـت
ساختمان معارف ديني بهره ميبَرَد اين کفا و آميشته کردن دين با ففيـسه و ـرفا قراهتـي
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سرو و طوفان (پاسخ به شبهات دربارة آيتاهلل مصباح)

ففيسي از دين دادن ،کفا؟ آيا اساسا بدون دادتن مباني فکري حيح و مبتني بـر قالنيـت
و وحيانيت ،جايي براي درک سفيش معارف تعاليبش

دين باقي ميماند؟ آيا با ايـن تو ـي ،

ديگر در دوره غيبت و حيرت ،راه هدايتي باقي ميماند؟! آري وقتي دوره غيبت ،صر حيـرت
تفقي دد ،ابعا ديگر مفالي براي بنيانسازي ديني و بناي ساختماني محکش باقي نميمانـد
احب « صر حيرت» ،که خود در حيرتي ميق ،نيبت به مواضع گذدته معرفتي و سياسي
فرو افتاده است ،از سويي «نابيت فکري و ا تقادي را در اختيار معصوم» مـيدانـد و ابعـا در
صر غيبت ،دسترسي به حقيقت را ممکن نميداند ،و از سوي ديگـر «پفورالييـش مـدرن» و
نيبيت حقيقت را نسي ميکند! اين دو را چگونه ميتوان با هش جمع نمود جز با نظرية حيرت
آقاي نصيري!؟
 .6آيتاهلل مصباح در سشنراني هاي رودنگرانه اش در اواخر دهه هستاد ،بارهـا بـر ايـن
نکته پافشاري مينمود که زيانبارترين و خطرناکترين نظريهاي که از در اسالم تا کنـون
برآمده و کيان ديانت و ايمان را به سشره ميگيرد ،نظريه قراهتهاي مشتف از ديـن اسـت
آري بر اساس اين تئوري و مبتني بر سياليت فهش و انديشه ،ديگرجايي بـراي فهـش ا ـيل و
ناب از دين باقي نميماند و سَـره و ناسَـره و خـالص و بـدلي در ديـن بـه يکيـان انگادـته
ميدود مفتهد دبيتري در آن ايام نودته بود « :تمامي متـون بـدون اسـتثنا  ،تسيـيرها
متعدد را برميتابد و تنها تسيير ممکن و درست ،ا الً معنا ندارد» («قراهت رسمي از ديـن»،
راه نو ،ش  ،91دهريور  ،9933ص )11و نيز وي حقيقت تدين را ،تعفـق خـاار بـه حقيقـت
متعالي تعبير ميکرد که با هرگونه حيات اجتما ي و سياسي ميتواند خود را وفق دهد (نقدي
بر قراهت رسمي از دين ،ص 915ـ )911آن چه امروزه در بيان برخـي نوييـندگان حـوزوي
همچون آقايان مهدي نصيري ورسول جعسريان مشاهده ميکنيش ،آگاهانـه يـا ناآگاهانـه بـه
نحوي بازگشت به همان نظريه قراهتهاي مشتف از دين است

حيرت در حيرت (نقد نوشته آقاي مهدي نصيري درباره آيتاهلل مصباح)
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