
شماره 3 ، دی 1400

 جایگاه علــم اخــاق در حوزه هــای علميــه و ضرورت 
تحول درآن

علم اخالق كــه درباره صفــات و رفتار هاي شايســته و 
ناشايســت ســخن مي گويد،  به عنــوان يكــي از ابعاد 
سه گانه دين اسالم، نقشي اساسي در تبديل اعتقادات 
بــه اعمــال و رفتــار مومنانــه دارد. و مي تــوان گفت كه 
اخــالق انســانى روح دیندارى اســت.  چنانكــه پيامبر 
اكرم )ص( هدف اصلي از بعثت خود را تكميل فضائل 
اخالقي دانستند و فرمودند »انما بُعِثُْت ِلُتَمَِّم َمَكارَِم 
ِق. « و چــه بســا مقدم شــدن كلمــه »تزکیه«  اْلَخْــالَ
در برخــی آیــات بر »تعلیــم«، به ايــن دليل اســت که 
هدف اصلی و نهائی »تزکیه« اســت هرچند در عمل 
»تعلیم« مقدمه آن می باشد.  اما در حوزه هاي علميه 
كه چشمه شناخت معارف دين براي تربيت انسان ها 
اســت ، اولويــت و ارزش اين علــم صدچندان اســت.

اهتمام بــه اخــالق در اجتمــاع و در حوزه هــاي علميه 
در برحــه هاي مختلــف دســتخوش فــراز و فرودهايي 
بــوده اســت. امــا در قــرون اخيــر بــا ظهــور مكاتــب و 
ايدئولوژي هاي الحادي و تحوالت سياســي فرهنگي، 
هجمه هاي ســنگيني به دين و فرهنگ و اخــالق وارد 
شــده و تكنولوژي و رســانه، زبانه هاي اين آتــش را به 

انــدرون خانه هــا رســانيده اســت. امري كــه نگرش، 
خلقيات و ســبك زندگي انســان ها را دگرگون نموده و 
نيازهــاي جديدي را در حــوزه علم اخــالق ايجاد نموده 
و ضرورت تحول و بروز رســاني در علم اخالق را نشــان 
مي دهــد. جنــاب عالمــه مصبــاح يــزدي )رحمــه هللا( با 
توجه به تلّمذ در مكتب اخالق عرفاني اساتيد بزرگي 
چون مرحوم امام خميني )رحمه هللا( عالمه طباطبايي 
)رحمه هللا( آيت هللا بهجت )رحمه هللا( و شهيد آيت هللا 
مطهري و ... طاليــه دار اين حركت بوده و با پشــتوانه 
بينــش عقالنــي و بهره منــدي از سرچشــمه قرآنــي به 
خوبي در اين عرصه ورود و تحولي ايجاد كرد كه در اين 
مقاله به اجمــال ابعاد اين نــگاه تحولي و آثــار ماندگار 
ايشان را در دو بخش علمي، پژوهشي و عملي يعني 
چگونگي ترويج اخالق در حوزه علميه، مرور مي كنيم.

ابعاد ايجاد تحول علمي در زمينه اخاق  
تحول اخالقــي در حــوزه علميه بــا توجه بــه نكاتي كه 
گذشت امري ضروري است لكن اهل علم مي دانند كه 
ايجاد تحول در حوزه ها به دليل وجود فضاي سنگين 
علمي و حساسيت امر دين، به سادگي اتفاق نمي افتد 
و هركسي مرد اين ميدان نيست. كما اينكه خود عالمه 
در اواخر عمر در اين مورد مي فرمايد: »امروز برخی از 

افراد – با حسن نیت – خواهان حفظ روال سنتی حوزه 
و پیمودن راه سلف صالح گذشــته هستند و چه بسا 
در نظر آنان، اگر کســی قصــد ایجاد تحول در حــوزه را 
داشــته باشــد، در حال منحرف کردن حوزه از مســیر 

اصلی است! « 
اما با نگاه به فعاليتهاي علمي حضرت عالمه شــاهد 
خواهيم بود كه ايشان دائرة المعارفي از علوم عقلی و 
از جمله آن فلسفه اخالق نگاشته اند و مكتب اخالقي 
اســالم را تدوين نموده اند. اگر بخواهيم ســير علمي 
ايشــان در ايجاد تحول درعلــم اخالق را مــرور كنيم به 
طور خالصه مي توان گفت كه ایشان با طرح مباحث 
اخالقی به صورت منظم، فلسفه اخالق را به عنوان علم 
معرفی و تدوین کرد. در ادامه با معیــن کردن، غایت 
شناســی علم اخالق که همان قرب الهی است، علم 
اخالق را به معنای واقعی اسالمی کرد . سپس هرکدام 
از فضیلــت هــا و رذایــل اخالقــی را بــه )فــردی، الهی، 
اجتماعی و زیســت محیطی( و هر یک را به )بینشی، 
گرایشی و کنشی( تقسیم و با این فعالیت علم اخالق 

اسالمی را قرآنی کرد. 
عالمــه مصبــاح يــزدي بــا ذهنــی عمیــق و جامع نگــر 
اندیشه های  فلسفی  را در پرتوی از نور توحید و معنویت 

 نقش بی بديل عالمه مصباح )رحمه اهلل علیه( در تحول اخالقی حوزه
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* عاشق و فریفته ی امام
آقای مصباح جزو گروه یازده نفری بودند و با چه زحماتی و ... 
جزو آن عناصری که از اول، یعنی قبل از شروع نهضت، ایشان 

عاشق و فریفته ی امام بود.
* از برکات خدا بر ملت ما

همین تالشی که دوستان کردند، با زحمات و تعلیم حضرت 
آقای مصباح )دامت برکاته( که واقعا از مفاخــر زمان ما وجود 
شریف ایشان اســت، از برکات خدا بر ملت ما و بر حوزه های 
ما و برجوان های ما یکی همین وجود شریف و پرخیر و برکت 
است، همین ها را قدر بدانید، دنبال کنید، این فکرها را در خود 

تعمیق کنید.
* تربیت فضای آشنا با مقتضیات زمان

خدا را شــکرگزاریم که بحمدهللا به جناب آقای مصباح که از 
چهره ها و شخصیت های برجسته و نادر الوجود روحانیون امروز 
ما هستند، این توفیق را داده که مجموعه یی از برادران را جمع 
کنند و تربیت کنند و آماده کنند برای کارهای مهم و مسؤلیت 
های حساس، بنده خود هم شخصا از جناب ایشان تشکر و 

سپاسگزاری می کنم. 
* سطح باالی علمی و معنوی

یکی از خصوصیات آقای مصباح پرداختن به کارهای بنیادی 
است. کسی بهتر از ایشان را نمی توانید پیدا کنید. ایشان هم 
از لحاظ علمی در سطح باالیی قرار دارند و هم از لحاظ معنوی. 
خیلی مهم اســت این وارســتگی و صفای معنوی و من خدا را 

شکر می کنم که چنین جلوه هایی وجود دارد.
* همواره بر مدار حق

از دهــه ۱۳۳۰ تاکنــون جنــاب آقای مصبــاح را می شــناختم، 
همواره بر مدار حق بوده اســت. آیت هللا مصباح یک فقیه، 
متکلم، فیلسوف، مفسر و زمان شناس بصیر است. از همه 
اینها مهم تر جزء شخصیت های برجسته ای است که هیچگاه 
در تقدم نظام بر خود تردید نداشــته و در ایــن راه بدون لحاظ 
داشتن موقعیت علمی خود به دل خطر رفته و گاهی یک تنه با 

»خناسان مسلط، مصاف داده است.
* منبع بی غل و غش معارف اسامی

جناب آقای مصباح حقیقتا یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در 
دوره ی ما هستند؛ منبع فکر و اندیشه ی بی غل و غش معارف 

اسالمی.

به جویندگان و طالبان حقیقت ارائه می کرد و درس 
هــای اخــالق عارفانــه و ســلوک زاهدانــه ايشــان، 
طالب جوان را با ایشــان مانوس و جمــع کثیری را 
از اخالق، عرفان، معنویت و معارف الهی بهره مند 

مي نمود. 
نقد مكاتــب اخاقي غربــي و طراحي نظــام اخاقي 

اسامي
عالمه مصباح يزدي نخســتین شخصیتی هستند 
که به صورت آکادمیک و نظام مند، طرحی ابتکاری 
در نظام اخالق پژوهی و علم اخــالق ارائه نموده اند. 
ايشــان عالوه بر اقدامات عملی و اجرایــی در زمینه 
اخالق پژوهــی بــه نظریــه اخالقــی نیــز پرداخته انــد 
نظریــات و پژوهش هــای شــخصیت های پیــش از 
ایشان عمدتا زیر سلطه اخالق ارسطویی قرار دارند. 
اســتاد عالمــه مصبــاح بــر اســاس انسان شناســی 
اسالمی، عالوه بر ارائه نظریه، اخالق ارسطویی را نیز 
مورد بررسی و ارزیابی و نقد قرار داده اند و این امر در 
جهان اسالمی برای نخستین بار توسط ایشان رقم 
خورده اســت. پیش از ایشان مسائل اخالق مطرح 
بود، اما فلسفه اخالق نظام مند نبود. ایشان در عین 
واقع گرایــی و مطلق گرایــی در اخالق، قریــب پانزده 
مکتب اخالقی را مورد نقد قرار داده است. مبدأ همه 
این ابعــاد، انسان شناســی دقیــق و وحیانــی عالمه 

مصباح یزدی است. 
نوآوری های عامه مصباح در فلسفه اخاق در كنار 

ساير فلسفه هاي مضاف
ايشــان طاليــه دار ورود به فلســفه های مضــاف و از 
جمله فلسفه اخالق در جهان اســالم و عالم تشيع 
اســت. اهميت فلســفه اخــالق بر كســي پوشــيده 
نيســت چرا كه بدون تســلط بر اين مباحث و اتخاذ 
موضع مناســب در ايــن زمينــه نمي تــوان وارد علم 
اخالق شد. از طرف ديگر براي دفاع معقول از اصول 
اخالقي و ارزشي اسالم، ناگزير از پرداختن به فلسفه 
اخــالق هســتيم. عالمه مصبــاح يــزدي در ايــن باره 
مي فرمايــد: »مــا پیــروان اخــالق قرآنــی و مدافعان 
معارف اســالمی بایــد بتوانیم مبانی علمــی و عقلی 
اخالق قرآنی را به صورت تحلیلی و علمی به دیگران 
عرضــه كنیــم و در برابــر ســایر دیدگاه هــا و مكاتــب 
اخالقی، از آنها دفاع نماییم. پرواضح است كه این 
كار جــز بــا غــور و تعمــق در مباحــث فلســفة اخالق 

امكان پذیر نیست. « 
      ایشــان با طرح مباحث اخالقی به صورت منظم، 
فلســفه اخــالق را بــه عنــوان علــم معرفــی و تدوین 
کــرد.  وآثار وي در فلســفه اخــالق، جــدای از اتقان و 
اســتحکام، باب های تــازه ای را در ســاحت فلســفه 
اخــالق گشــوده اســت، كــه  ایــن مباحــث می تواند 
تــا ســال های متمــادی، زمینــه نظریــه پردازی های 
اندیشمندان مسلمان در این عرصه را فراهم کند.  

ارائه سبك جديد تلفيقي )نقلي، عقلي و تجربي( در 
علم اخاق

در بحث روش شناســی حوزه اخالق، چند سبک و 
روش پژوهشی داریم: یکی سبک فلسفی و عقلی 
اســت که در آثــار اندیشــمندان یونان مثال ارســطو 
و دیگــران دیــده می شــود و بســیاری از کتاب هــای 
اخالقی ما متاثر از این ســبک اســت؛ یکی ســبک 
نقلی است که مبتنی بر گزاره های دینی يعني آیات و 
روایات است. یکی هم سبک تجربی در حوزه اخالق 
است که به روش های مختلف سبک های تجربی 
پژوهش های اخالقی را انجام دادند یا با درون کاوی 
خودشان یا با کمک گرفتن از روانشناسی، که امروزه 
روانشناسی اخالق مطرح اســت. یا به سبک های 

اخالق تجربی می پردازند.
اما با مطالعه آثار حضرت عالمه متوجه می شــویم 
که یک اشرافی بر همه این سبک ها دارند. در برخي 
موارد خیلی عقلی مباحث اخالقی را دنبال می کنند. 
در مــواردي از آیــات و روایــات و شــرح آنهــا به خوبی 
استفاده می کنند. در درون کاوی و تجربه درونی هم 
بحث هایی دارند که نمودِ خیلی جدی اش در بحث 
هرم نفس است، که به تحلیل نفس در قالب هرم 
نفس انسان مي پردازند. در برخي موارد هم اشاراتي 

به  اخالق عرفانی دارند.
بنابراین به نظر می رسد که سبک عالمه یک تلفیقی 
از این روش ها )نقلي، فلســفی، تجربی( است و به 
علت تسلطی که تقریباً بر حوزه نقل و هم در حوزه 
عقل دارند و بهره هایی که در حوزه شــهود داشــتند 
به خوبی توانســتند از همــه اینها در مباحث شــان 

استفاده نمايند.
پيوند اخاق و سياست واليي

عالمه مصباح يزدي پرداختن به سياست را به عنوان 
يك وظيفه اخالقي و ديني انجــام مي دادند. و فهم 
عميق ايشان از موضوع واليت و پايبندي ايشان به 
واليت مداري نيز از همين روحيه معنوي ايشان بود 
كه البته خود ايشان اين روحيه را الگو گرفته از مرحوم 
آية ا.. بهجت مي دانند و مي فرمايند: »ایشان}آية 
ا.. بهجــت رحمــه ا..{ از فتانــت و كیاســت خاصى 
برخوردارند كه در مســائل فردى، اجتماعى و حتى 
سیاسى روشن بینى و تیزبینى خاصى دارند، ....  اما 
شاید برایتان جالب باشد كه الاقل بزرگ ترین مشوق 
خود بنده در پرداختن به مسائل سیاسى و اجتماعى، 
آيــة ا.. بهجت رحمــه ا..  بودنــد كه به صــورت هاى 
مختلف به دوستان و كسانى كه در درس شركت مى 
كردند، سفارش مى فرمودند كه به این گونه مسایل 
اهمیت بدهند و اشاره مى كردند كه اگر اشخاص 
غیر مقید به مسایل معنوى به این كارها بپردازند، 
روزگارى جوّ اجتماع به دست نااهالن خواهد افتاد و 

جامعه را از مسیر اصلى خارج خواهند كرد.«  

 تعابیر  رهبر انقالب در
 مورد  عالمه مصباح



محمد علی خسروی
معمار تحولاستاد حوزه علمیه یزد

 يکي ديگــر از ويژگي هاي برجســتة آيــت هللا مصباح، 
»بصيرت« بود. او هم در مسائل ديني و هم در مسائلي 
اجتماعي و فرهنگي و سياســي حقيقتــاً ديــدي نافذ و 
بصيرتــي مثال زدني داشــت. ظرافت هــا و نقاط کــور را 
خوب مي شــناخت؛ اهداف پنهان دشــمنان اســالم و 
انقالب را به زيبايي تشخيص مي داد و در بزنگاه ها وارد 
صحنه مي شــد و عماروار، مرز حق و باطل را مشخص 
مي کرد و فتنه گران را از پشــت نقاب هاي دروغيني که 
از ديانــت و اصالح گــري و امثــال آن بر چهــره مي زدند، 
بيرون مي کشــيد و بنيان هاي فکري باطل و اهــداف و 
مقاصد شيطاني پنهان آنان را آشکار مي نمود. به تعبير 
مقام معظم رهبري، »چنین شخصیتی مصداق کامل 
عالمی است که تشخیص دقیق خود را در روزی که الزم 
باشد، بی درنگ به میدان می آورد و در این راه سرزنش 
و زخم زبان دیگران را به چیزی نمی گیرد. در واقع تکریم 
حضــرت آقای مصبــاح، تکریــم راه حــق و نشــان دادن 
مصداق و الگوی شایسته اســت.«  )رهبر انقالب در ديدار 

اعضاي موسسه امام خميني، ۳ آبان، ۱۳89(
اما به راستي آيت هللا مصباح اين بصيرت مثال زدني را 
چگونه به دست آورده بود؟ و ما هم اگر بخواهيم از چنين 

بصيرتي برخوردار شويم، چه بايد کنيم؟
در پاســخ مي گويم   بصيــرت مثل هر ويژگي  بينشــي و 
گرايشي ديگري که در انسان هست، معلول عواملي 

است که همگي در آيت هللا مصباح وجود داشتند: 
)۱( شناخت حق و باطل و تشخيص مرزهاي جداکننده 
حق و باطل؛ و اين جز با در اختيار داشتن معياري دقيق 
امکان ندارد؛ و آيت هللا مصباح با مجاهدت هاي علمي و 
عملي فراوان، معيارهاي برهاني و قرآني و عرفاني و حتي 

تجربي تمييز حق از باطل را  تحصيل کرده بود؛
)2( قطع همه تعلقات دنيوي؛ از ديگر عوامل بصيرت زا، 
دل نبستن به جاه و مقام و اعتبارات و القاب اين جهاني 
و دنيايي اســت؛ و آيت هللا مصباح براي زدودن چنين 
تعلقاتي از وجود خود مجاهدت هاي نفســاني فراواني 
کرده بود؛ و در اين جهت هم کامالً موفق شده بود. امور 
دنيوي و اعتبارات اجتماعي و دلبستگي هاي مادي چيزي 

نبود که آن روح بزرگ را به خود مشغول کنند؛
)۳( اخــالص و تقــوا؛ از ديگــر عوامــل مهــم بصيــرت زا، 
َّذيَن  اخالص و تقوا است؛ قرآن کريم مي فرمايد: »إِنَّ ال
ــيْطاِن تَذَكَّرُوا فَــإِذا ُهمْ  ــُهمْ طائٌِف مَِن الشَّ َّقَوْا إِذا َمسَّ ات
مُبِْصرُون « )اعراف، 2۰۱( اهل تقوا، به هنگام مواجهه با 
لغزشگاه ها و دسيسه هاي شيطاني، هرگز نمي لغزند؛ 
آنها حقيقــت را خوب مي يابنــد و هرگز به دام شــيطان 
نمي افتند. به تعبير ديگر، انســان هاي پارســا به دليل 
آنکه رذايل اخالقي را از خود دور کرده اند و طمع  و حرص 
و کبر و غرور در وجود آنان جايي ندارد، به همين دليل، 
ابزارهاي فريــب شــيطان را از او گرفته اند. حجاب هاي 

ديده و دل را کنار زده اند؛ زنجيرهاي که شيطان بر قلب و 
زبان آدميان مي تند را پاره کرده اند؛ به همين دليل اهل 

بصيرت اند. 
آيت هللا مصباح در يک جهاد  نفساني طوالني مدت و با 
درس آموزي از محضر بزرگاني چون امام خميني، عالمه 
طباطبائي و آيت هللا بهجت و با نگاه عميق توحيدي اي 
که داشت توانسته بود چنين رذايلي را از وجود خود ريشه 
کن کند؛ به همين دليل، نه تنها حق و باطل را به خوبي 
مي شــناخت بلکه بدون لکنت زبان و با بياني صريح و 
ســليس و با منطقي اســتوار آنها را در سطوح مختلف 

اجتماعي و حتي در تريبون هاي عمومي بيان مي کرد. 
)4( کل نگري در عيــن جزءنگري؛ از ديگــر عوامل مهم 
بصيرت زا، برخورداري از دو ويژگي علمي شــبه متضاد 
اســت؛ يعنــي کل نگــري از يــک طــرف و جزء نگــري و 
نکته بيني از طرف ديگر. کساني که صرفاً کل نگر يا صرفاً 
جزء نگر باشند، بصيرت الزم براي تشخيص حق از باطل 
در مسائل اجتماعي و سياســي و فرهنگي را نخواهند 
داشــت؛ و البتــه جمع ميــان ايــن دو نيــز کاري دشــوار 
است. آيت هللا مصباح حقيقتاً از جمله انديشمنداني 
بود که ضمن برخورداري از نگاهي کالن به عالم و آدم و 
فلسفه سياسي و اجتماعي و مسائل فرهنگي، نسبت 
به جزئيات برنامه هاي دشــمنان نيز آگاهي و اشــراف 

داشت.

درس هايي که بايد از عالمه مصباح آموخت:
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تحول خواهی و تغییر وضعیت موجود، کار 
بسیار دشواری است و نوعاً افراد معدودی در 
جوامع بشری توان مدیریت تحول خواهی را 
دارند و در موارد زیادی که تحولی صورت می 
گیرد، تغییرات؛ صرفاً یک تغییر است و لزوماً 
همراه با رشد و تعالی نیست. و البته تحول در 
مجموعه های علمی و مذهبی بسیار سخت 
تر از تحوالت مدیریتی و حاکمیتی است. در 
تحوالت علمی، عالوه بر مدیریت ساختاری و 
ظاهری، »مدیر« باید از دانش و مبانِی سازه 
های علمی و فکری قابل اطمینان برخوردار 
باشد تا بتواند در مقابل سیل شبهات علمی 
و شهوات نفسانی  مقابله کند و در یک جنگ 
تمام عیار که ممکن است همراه با انگیزه  
های قوی سیاسی، دینی و اعتقادی باشد، 
با استحکام بایســتد و بتواند مبانی فکری 
و فلســفی خــودش را بــه نمایش بگــذارد.

عالمه مصباح یزدی، یکی از مصادیق بارز 

و البتــه نــادر » معمــاران تحول« اســت که 
شــناخت او ممکن اســت زمــان بر باشــد. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، بســیاری از 
شخصیت های حوزوی تصورشــان بر این 
بود که بایــد به مراکز دانشــگاهی، آموزش 
و پــرورش، مســاجد و... برونــد و معــارف 
دینــی و اســالمی را ترویج کنند و البتــه این 
یک نیاز بود که پرداختن به آن الزم بود. اما 
»مصباح انقالب« که همیشه تفکرش از 
مطالعه اش بیشــتر بود،  به مساله عمیق 
تری تمرکز کرده بــود و آن این بود که مانند 
مطهری به دانشــگاه رفتن الزم است ولی؛ 
الزم تر از آن تربیت » مطهری ها « اســت. 
عقبه تئوریک نظــام به خوبــی دریافته بود 
که مصــرف علــوم و معــارف حــوزوی یک » 
نیاز« فوری برای جامعه اســالمی است اما 
حوزه هــای علمیه نیــاز به صنــدوق ذخیره 
ال یتناهی تولید معــارف اســالمی دارند که 

بایــد در همیــن » قــم« تأســیس شــود.
او توانست با ذخایر علمی، معنوی و فکری 
خویــش، مجموعــه ای از معــارف را در یک 
ساختار مدیریتی نظام مند ارائه دهد و الگوی 
مناســبی را بــرای حــوزه های علمیه »پســا 
انقالب« ارائه دهد.  عمق فکری و فلسفی 
در قالب نقد های عالمانه به فلسفه اسالمی، 
کاربــردی کــردن فلســفه اســالمی و نقش 
آن در اسالمی سازی علوم انسانی در بیان 
فلسفه های مضاف، ارائه فهم جامع، نظام 

مند و زالل از معارف اسالمی در مجموعه 
ی تفســیر موضوعی قــرآن کریم، 

پرچمداری بصیرت سیاسی 
و اجتماعی در دفــاع جانانه از 
مبانی انقالب اسالمی و مبارزه 
با نفاق و الحاد، تنها بخشــی از 
کتــاب » مصبــاح انقــالب« 

اســت که باید مورد مطالعــه قرار 

گیرد. کاش می شــد حوزه های علمیه هر 
روز ورقــی از کتابش را بخواننــد تا بدانند که 
او » مصبــاح « حــوزه هــای علمیه اســت.



علیرضا دهقانی
استاد حوزه علمیه یزد

حسین توکلی
استاد حوزه علمیه یزد
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 عالمه مصباح يزدی از پیشگامان 

تحول در حوزه علمیه
آیت هللا محمدتقـــی مصباح یـــزدی در علوم و رشته 
های متعدد صاحب نظر و سبک و به حق یک عالمه

به تمام معنا بـــود.  وی دربــاره حوزه ونظام آموزشــی و 
تربیتــی آن نیز دیدگاههای روشــنی داشـــت کــه  می 
تـوان ایشـان را از پیشگامـان  تحـول در حـوزه دانسـت؛ 
ایشــان توانســت حوزه ها را از ســیره ســنتی بــه حوزه 
هایــی کــه بــرای مرزبانــی از اندیشــه هــای نــاب 
اســالمی کادر ســازی می کنند، تغییر مســیر بدهد.

چنان که  آیت هللا اعرافـــی مدیـــر حوزه هـــای علمیـه 
کشــور در پیامــی کــه بــه مناســـبت ارتحــال ایــن 
»از  نوشـــتند:  کردنــد  صــادر  ربانـــی  عالـــم 
هللا آیــت  پربرکــت  زیســـت  در  بــارز  لطایــف 

هـــای  نــوآوری  بـــه  میتـــوان  یـــزدی  مصبــاح 
در  مبتکرانـــه  هــای  اندیشـــه  و  برجســـته 
و  پژوهشـــی  و  آموزشـــی  نظامـــات  قلمـــرو 
تحــول  در  پیشگامـــی  و  حـــوزه  مدیریتـــی 
فکـــر  رهگـــذر  از  و  کـــرد  اشـــاره  حـــوزه 
دانشهـــای  مرزهـــای  مرحـــوم  آن  عمیـــق 
یافــت«. گســـترش  حــوزوی  و  اســالمی 

ضــرورت تحــول در حــوزه علمیــه قبــل از انقــالب هم 
مطرح بــوده اســت .تعــدادی از علمــا مثــل آیت هللا 
بهشتی و آیت هللا قدوسی وآیت هللا حقانی و...  که 
دغدغه تحول در نظام آموزشی تربیتی حوزه را داشتند 
حوزه حقانی را در قم تأســیس کردند تا به عنوان یک 
نمونه بــرای ایجــاد تحــول در کل حــوزه مطرح شــود و 
قدم مثبتی در این زمینه باشــد. چون ایجاد تحول در 
کل حوزه علمیه در آن شرایط میسر نبود و اگر میسر 
هم بود بــاز بهتریــن راه همین بود کــه اول بــه صورت 
آزمایشی در یک جا ایجاد شود و بعد تکثیر پیدا کند .

بعــد از آن حضــرت آیــت هللا مصبــاح هــم به ایشــان 
می پیونــدد و بــا مدیریــت شــورایی و برنامــه ریــزی 
دقیــق بــه دنبــال ایجــاد یــک تحــول مثبــت در حــوزه 
بودند که این حرکت منجر به تاســیس موسســه در 
راه حــق و بعــد از آن موسســه امــام خمینی )ره( شــد.

ایشــان قائل بودند که تالشــهای فعلی در حــوزه های 
علمیه بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه کافی 
نیســت.بنابراین بایــد از چارچوب های مســتحکم و 
اســتخوان بندی قوی حوزه هــای علمیــه و از امکانات 
فکــری و معنوی که در آنها هســت بــرای پاســخ دادن 
به مســائل فراوان موجود اســتفاده کرد و انســانهایی 
را ســاخت که بتوانند با بهره گیــری از معــارف و احکام 
اســالمی ، نیازهــا را رفع و خألهــای موجــود را پرکنند.

تاسیس موسسه امام خمینی ره برای برداشتن قدمی 
در راه تحول در نظام آموزشــی تربیتی حوزه بود و برای 

اینکه بعضی خألهای موجــود در حــوزه را پر کنند.
عالمه مصباح با تاسیس موسسه و ورود به بحث 
های فلسفه مضاف خألهای علمی را در موضوعات 
فلسفه اجتماعی برداشتند چون ۶۰ درصد از شبهات 
در حوزه دین را با پرداختن به فلسفه مضاف میتوان 
پاسخ داد. زیرا مشکل جامعه اسالمی مثال ندانستن 
احکام حجاب ،حقوقی، خانواده و... نیست بلکه می 
خواهند بدانند چرا اصال اسالم چنین حکمی صادر 
کرده که فلسفه مضاف به این موضوعات می پردازد.

در دنیای غرب فلسفه در زندگی اجتماع تاثیر گذار 
است ولی در فلسفه اسالمی اینگونه نبود و عالمه 
مصباح کسی بوده که فلسفه اسالمی را به متن علوم 
انسانی و اسالمی کشــید و کار فلسفه مضاف این 
است که مباحث فلسفی را به متن زندگی بکشاند.

تکرار حق وظیفه انبیاء و علماء ربانی 
بررسی ســیره سیاســی و تبلیغی انبیاء الهی)علیهم 
الســالم( در قرآن و ســبک برخــورد آنهــا در مواجهه با 
مخالفان جبهه حق و توحید و مقایســه آن با سیره 
علمای ربانــی به عنــوان وارثــان انبیا ضــرورت دارد. 
در این مقــال کوتاه قصد داریم ســیره انبیــای الهی 
بــا محوریــت ســوره شــعرا از آغاز دعــوت بــه توحید 
بررســی کنیــم و در ادامــه نــوع مواجهــه و موضــع 
گیــری ایشــان نســبت بــه شــبهات مطــرح شــده 
توســط مخالفان معانــد را پیگیری کنیم تــا الگویی 
باشــد بــرای عالمــان دینــی و مدافعــان انقــالب 
اســالمی در فضــای حقیقــی و فضــای مجــازی. 
در مرحلــه بعــد بــه بررســی ســیره عالمــه مصبــاح 
یــزدی در مواجهــه بــا شــبهات دشــمنان علیــه 
پردازیــم.  مــی  اســالمی  انقــالب  و  اســالم 
 در سوره مبارکه شعراء به ذکر داستان انبیای الهی 
مثل حضرت نوح،هود، صالح، لوط، شعیب، موسی 
و پیامبر گرامی اسالم پرداخته و وقتی سیره پنج نفر 
اول را بیان می کند جمالتی کامال تکراری را نقل می 
ِّي لَُکمْ  َّقُونَ  ، إِن کند که هیچ تفاوتی با هم ندارند)أَ الَ تَت
َّهَ وَ أَِطيعُونِ  ، وَ َما أَْسأَلُُکمْ عَلَيْهِ  َّقُوا الل رَُسولٌ أَمِينٌ  ، فَات
ََّه  َّقُوا الل َّ عَلَى رَبِّ الْعَالَِمينَ  ، فَات مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْــرَِي إاِل
وَ أَِطيعُــونِ  ()۱۱۰-۱۰4()۱۳۱-۱24()۱5۰-۱42()۱۶4-۱۶۱()۱8۰-۱77(

این نشــان مــی دهد کــه وظیفــه انبیــای الهــی این 
بوده کــه در برابر انحرافــات اعتقادی،سیاســی،اق

تصادی،اخالقی،فرهنگی،اجتماعی...جامعــه 
خویش، مــدام حرف حــق را تکــرار کننــد و مــردم را 
دعــوت بــه توحیــد و نبــوت و اطاعــت از دســتورات 
انبیــاء کــرده بدون هیــچ چشــم داشــت و توقعی،و 
در عمــل نشــان دهنــد کــه امانــت دار هســتند.

نســبت  را  واکنــش جامعــه  قــرآن  ادامــه  در 
مــی  و  کنــد  مــی  بیــان  انبیــاء  دعــوت  بــه 
انبیــاء  فرامیــن  بــه  جامعــه  اکثــر  فرمایــد 

عمــل نکــرده بلکــه بنــای تکذیــب را گذاشــته و بــه تمســخر 
و تحقیــر عــده ی قلیلــی کــه ایمــان آوردنــد پرداختنــد.

خداونــد مــی فرمایــد مــا هــم در نهایــت همــان عــده ی قلیــل 
مؤمــن را نجــات دادیــم و اکثریــت را عــذاب و نابــود کردیــم.

از این آیــات فهمیده می شــود که عملکــرد بشــریت از اول عالم 
دنیــا تــا پایــان آن یکســان بــوده و عملکــرد انبیــاء و امامــان هــم 
یکســان بــود و نتیجــه آن هــم یکســان بــوده است.بشــریت در 
گمراهــی و غفلت به ســر بــرده و آنرا همیشــه تکــرار کرده،انبیاء 
هم فقــط حــق را تکــرار کــرده،و در ادامه اکثر بشــریت بــا انبیای 
الهــی مخالفــت کــرده انــد و بــه عــذاب الهــی گرفتــار شــده انــد.

پــس باطــل در طــول تاریــخ در حــال تکــرار شــدن اســت و در 
مقابــل آن،حــرف حــق هــم بایــد تکــرار شــود.و ایــن وظیفــه بعد 
از انبیــاء بــه عهــده علمــای ربانــی اســت)العلماء ورثــة االنبیــاء(.

مرحوم عالمه مصباح یزدی )رضوان هللا علیه(در طول عمر با برکت 
خود به همین سیره انبیاء عمل کردند و این وظیفه را در هر برهه ای 
از زمان به طریقی به انجام رساندند.قبل از انقالب،به تکرار حق در 
قالب نوشتن مقاالتی در مجله پاسدار اسالم و نقد عملکرد باطل 
رژیم پهلوی و مبارزات سیاسی پرداختند و به تأسیس مؤسسه در 
راه حق و همکاری در تأسیس مدرسه حقانی برای تربیت طالب 
مستعد و آگاه به زمان و سیاست پرداختند.در همان دوره به طور 
جدی نظام فکری دکتر شریعتی را نقد کردند و در این مسیر از راه 
خود عقب نشینی نکردند تا جایی که استقامت ایشان باعث جدا 
شدن ایشان از مجموعه مدیریتی مدرســه حقانی شد.د همان 
دوران به نقد مبانی کمونیســم و مارکسیسم هم پرداختند.بعد 
از پیروزی انقالب ابتدا عضو شــورای انقالب فرهنگی شدند و در 
نهضت اســالمی کردن دانشــگاه ها و متون درســی دانشگاه ها 
تالش فراوانــی کردنــد.و برای پاســخگویی بــه شــبهات روز علیه 
اسالم و انقالب،موسسه در راه حق را به مؤسسه باقرالعلوم )علیه 
السالم( ارتقا دادند و به تربیت نسل جدیدی از نخبگان پرداختند.و 

در نهایــت با حمایت هــای مــادی و معنوی حضــرت امــام و رهبر 
معّظم انقالب آنرا به موسســه آموزشــی پژوهشــی امام خمینی 
)رحمت هللا علیه( ارتقــاء داند کــه از نظر عملکرد و تأثیرگــزاری جزو 
موفق ترین موسسات دینی جهان اسالم شد به طوری که رهبر 
انقالب در هر سفر رسمی به شــهر مقدس قم فقط و فقط از این 
مؤسســه بازدید کرده و مراتــب قدردانی و تشــکر و رضایت خود 
را اعالم نمودند. اکثــر امامان جمعه موفق و تأثیرگزار در کشــور، 
اساتید دروس معارف در دانشگاه ها، نمایندگان نهاد نمایندگی 
ولــی فقیــه در دانشــگاه هــا، نماینــدگان رهبــری در کشــورهای 
دنیــا و... از دانــش آموختگان و فــارغ التحصیالن این مؤسســه 
هســتند. در دهه اول انقالب وقتی که آیــت هللا مصباح متوجه 
انحرافات فکری بعضی از دوســتان و همکاران ســابق مثل دکتر 
سروش و عده ای از روشــنفکران شدند با مناظره،نقد مکتوب و 
سخنرانی جلوی شبهات آنها ایستادند و حرف حق را تکرار کردند.


