
3131

ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

فرهنگپویا: بـا تشـکر از حضرتعالی که فرصت انجـام این گفتگو 
را بـه مـا داده ایـد و بـا عـرض تسـلیت ارتحـال عالمـه مصبـاح یـزدی، 
همان گونـه کـه مسـتحضرید در پیـام تسـلیت حضـرت آقا به مناسـبت 
رحلـت حضـرت عالمه، از ایشـان با عنـوان »حکیم مجاهد« یـاد کردند. 

بـه نظـر حضرتعالی معنـای حکیم و حکمت چیسـت؟ 

- بنـده هـم متقابـال رحلت عالم بصیـر و حکیم حضرت آیـت اهلل مصباح 
یزدی را تسـلیت می گویم. حکمت در معنای لغوی عبارت اسـت از این که 

فطرت انسـانی همه ابعاد آن اسـتوار و فعال و شـکوفا باشـد. انسـان یک 
اشـتراکاتی بـا حیوانـات دارد حیوانـات انواعـی از ادارکات دارنـد، می بینند، 
می شـنوند، قـوه المسـه دارنـد و سـردی و گرمـی را احسـاس می کننـد، 
ذائقـه دارنـد. انسـان ها هـم همیـن گونه اند، یـک تمایالتی دارنـد تمایل 
دارنـد و یـک لذائـذی دارند کـه وقتی تمایـالت آن ها ارضاء می شـود آن 
لذائـذ پیـدا می شـود، یا یـک رنج هایـی دارند؛ همـه حیوانات و انسـان ها 
وقتـی گرسـنه هسـتند غـذا می خورند، لـذت می برنـد. ایـن چیزهایی که 
مشـترک بین انسـان و حیوان اسـت این ها خواسـت انسان طبیعتا نیست 

اشاره: 

فقه،  عالی  سطوح  استاد  فیاضی  غالمرضا  آیت اهلل   
عضو  قم،  علمیه  حوزه  در  فلسفه  و  تفسیر  اصول، 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیئت رییسه 
و    خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی  موسسه 
نماینده منتخب مردم استان خراسان شمالی در مجلس 
خبرگان رهبری، از جمله افرادی است که سال ها با 
از  و  بوده  مانوس  یزدی  مصباح  محمدتقی  عالمه 
محضر آن عالم رحیل کسب فیض کرده است. علم 
و تواضع دو خصلت برجسته این استاد برجسته علوم 
عقلی حوزه های علمیه است. در مصاحبه با ایشان  این 
دو خصلت را بیش از پیش احساس کردیم. گفتگو با 
یکی از برجسته ترین شاگردان ایشان، امری بایسته و 
ضروری به نظر می رسید که این مهم در صبح یکی 
از روزهای پایانی دی ماه و در طبقه دوم موسسه امام 
خمینی محقق شد. برخورد فروتنانه و صمیمی ایشان، 

پرسش های ما و پاسخ های ایشان را خواندنی کرد.

آیت اهلل فیاضی در مصاحبه اختصاصی با نشریه فرهنگ پویا:

مرد میدان مبارزه فرهنگی
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فطـرت یعنـی آن نـوع سـاختاری که انسـان مخصـوص خودش اسـت این 
فطـرت انسـانی ابعادی دارد یکـی از ابعادش یـک نوع ادراکاتی اسـت که در 

حیـوان نیسـت مثـل تفکر، تعقـل، تمایل به مناجـات که در حیوان نیسـت.
بـا ایـن توضیح بایـد دید که حکمت چیسـت؟ حکمت عبارت اسـت از اینکه 
تمـام ایـن ابعـادی کـه در فطرت انسـان هسـت مخصـوص فطرت انسـان 
هسـت همـه ایـن ابعاد شـکوفا شـده باشـد فعال باشـد خمـود نباشـد چون 
می بینیـم کـه بسـیاری از انسـان ها این فطـرت را دفـن کردند طبـق آن چه 

کـه قـرآن فرمـوده »قـد افلح مـن زکیها و قـد خاب من دسـیها« 
یـک عـده ایـن حقیقـت را در وجود خودشـان خـاک کردند دفنـش کردند و 
فعـال نیسـت حکیم یعنی کسـی کـه هـم در بعـد ادارکات آن طـور که یک 
انسـان باید باشـد، هسـت و همین طور در بعد تمایالت آن طوری که شـأن 
انسـان هسـت، هسـت. ایـن معنـای لغـوی حکمـت اسـت و در اصطـالح 
فالسـفه گفته انـد کـه عبـارت اسـت از این که صیـرورة االنسـان عالما عقلیا 
مزاهیـا للعالم العینی انسـان حقایق هسـتی را بفهمد و گاهـی تعبیر کردند به 
تشـبه بـه اله یعنـی همانطور که خـدای متعال عالـم به حقایق اسـت او هم 
در حـد وسـع خـودش کـه البتـه همه می دانیـم که »مـا اوتیتم مـن العلم اال 
قلیـال« ولـی در همان حد وسـع خودش حقایق هسـتی را بشناسـد، خوب و 
بدهـا را بفهمـد، چون حکمت تقسـیم می شـود به حکمت نظـری و حکمت 
عملـی. حکمـت نظری همان فهم مسـائل عالم طبیعت اسـت که اسـم آن 
را طبیعیـات می گذارنـد، فهم حقایق مربوط به عالم کم از حسـاب و هندسـه 
کـه بـه آن ریاضیـات می گوینـد و فهـم حقایق مربوط به کل هسـتی اسـت 
کـه اسـم آن را الهیات یا فلسـفه امـروز می گذارند. حکمـت عملی هم یعنی 
ایـن که انسـان بداند در زندگـی خانوادگی اش چگونه زندگی کنـد، در زندگی 
فردیش چه خلقیاتی داشـته باشـد، چه رفتارهایی داشـته باشد، چه رفتارهایی 
نداشـته باشـد کـه بـه آن اخـالق می گویند. حکیم یعنی کسـی کـه در تمام 
ایـن ابعـاد در حـد صاحب نظـر صاحب فکـر صاحب اندیشـه و فعال هسـت 
یعنـی هـم حکمـت نظری را از آن آگاه هسـت هم حکمت عملـی را و باالتر 
از آن متخلـق بـه آن اخالقـی اسـت کـه مقتضای یافته هـای حکمت عملی 

اسـت. مجاهـد هـم کـه از جهـد اسـت 
یعنـی منتهـای سـعی را بـه خـرج دادن، 
منتهـای تـالش را کردن، هیـچ کوتاهی 
نکردن. حکیـم مجاهد یعنی حکیمی که 
در راه انجـام وظیفه الهی خـودش ذره ای 
کوتاهـی نکنـد. حضـرت اسـتاد آیـت اهلل 
مصبـاح رضـوان اهلل تعالـی علیـه در ایـن 

مسـائل الگو بودند.

از  خاطراتـی  آیـا  فرهنگپویا: 
برخـورد حکیمانـه و مدبرانـه به ویـژه در 
عرصه هـای اجتماعـی عالمـه داریـد تـا 
بـرای خواننـدگان مـا مطـرح بفرماییـد؟ 

- حضـور اجتماعی ایشـان در دوران قبل 
از انقـالب خیلـی روشـن اسـت. ایشـان 
بـه ایـن اصل مهـم که اولـی االمـر باید 
منصـوب از طرف خـدای متعال باشـد یا 
بـه نصـب خاص مثل رسـول اکرم و ائمـه طاهرین و یا به نصـب عام، خیلی 
معتقـد بودنـد. باید دانسـت که اسـاس تشـیع نیز همیـن اصل اسـت. آن چه 
تشـیع را از بقیـه فـرق اسـالمی تفکیک و جدا می کند اسـاس آن این اسـت 
کـه شـیعه قائـل به نصب اسـت یعنی قائل اسـت بـه این کـه همان گونه که 
پیامبـر اکـرم را خـدا نصب می کند همین طور جانشـینان پیغمبر اکـرم را باید 
خـدا نصـب کنـد بـرای این کـه این ها خلیفه او هسـتند. سـر مسـئله هم در 
ایـن اسـت کـه هیچ بشـری بـر دیگـری حق حاکمیـت و امـر و نهـی ندارد 
و نمـی توانـد واجب االطاعة باشـد. آن کسـی کـه حق حاکمیـت دارد خدای 
متعـال اسـت کـه »اال لـه الحکـم و ربـک یحکـم ما یشـاء و یختـار ما لهم 
الخیـرة« شـیعه ایـن امتیـاز را دارد کـه می گویـد پیامبـر اکرم چطور توسـط 
خـود خـدای متعـال نصـب می شـود خلیفه او و کسـی کـه باید جانشـین او 
باشـد یـا کسـانی کـه می تواننـد جانشـین او باشـند باید خـود خـدای متعال 
آن هـا را نصـب کنـد کـه البته شـیعه معتقد اسـت خدای متعـال ایـن کار را 
کـرده کـه توسـط پیغمبـر اکرم علـی علیه السـالم را نصـب فرمـوده و خود 
امیرالمؤمنیـن خلیفه خـودش را نصب کرده عالوه بر اینکه رسـول اکرم تک 
تـک ائمـه را به نام تعیین فرموده اسـت. حضرت اسـتاد آیـت اهلل مصباح این 
حقایـق را به روشـنی به آن رسـیده بودنـد و معتقد بودند و لـذا حکومت های 
موجـود آن عصـر را طاغـوت می دانسـتند همان گونه که استادشـان حضرت 
امـام تأکید داشـت، عالمه طباطبایی تأکید داشـت، حضـرت آیت اهلل میالنی 
حاضـر نبـود منزل بخرد به نامش بشـود بـرای این که رجـوع به این محضر 
و تشـکیالت طاغـوت را بـه خـودش اجازه نمـی داد که به آن هـا مراجعه کند 
کـه یـک نـوع رسـمیتی به آن هـا بدهد. بـر همین اسـاس بود کـه می بینیم 
در کارنامـه مجاهداتی حضرت اسـتاد آن گروه چند نفری اسـت که تشـکیل 
می شـوند بـرای برانـدازی نظـام طاغوتـی، آن نشـریه انتقام هسـت که خود 
اسـتاد عمـده زحماتـش را بـه عهـده می گیرنـد و تالش هـای مختلفـی که 
مقتضـای آن زمـان و شـرایط آن زمـان بود. بعـد از انقالب هـم که می بینید 
امام به ایشـان عنایت داشـتند. ایشـان بخاطر همین مسـائل اساسـی تشـیع 
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یـک وقـت مـن به ایشـان عـرض کـردم آقا سـر مخالفت 
شـما بـا شـریعتی چیسـت؟ فرمودند کـه این تشـیع علوی 
و صفـوی را بـرو نـگاه کـن یـک عنوانـی دارد بـه نـام 
وصایـت. ببیـن آنجـا والیـت امیرالمؤمنین علیه السـالم را 
انـکار می کنـد. من رفتـم دیدم بلـه! تحت عنـوان وصایت 
می گویـد تشـیع علوی تشـیعی اسـت کـه معتقد اسـت به 
این کـه رسـول اکـرم در روز غدیـر علـی را بـه عنـوان فرد 
برتـر یـا انسـان نمونـه به مـردم معرفی کـرد تا مـردم خود 
انتخـاب کنند! جناب اسـتاد همان وقـت هر هفته در مهدیه 
قـم سـخنرانی داشـتند و ایـن حرف هـا را نقـد می کردند و 
مقابلـه می کردنـد. بعـد از انقـالب هم کـه خدمت حضرت 
امام می رسـند امام می پرسـند شـما به چه کاری مشـغول 
هسـتید؟ وقتـی کارشـان را می گوینـد امـام می فرماینـد 
کـه بودجـه این جـا را چـه کسـی می دهـد؟ می فرماینـد 
موسسـه در راه حـق یـک هیئـت مدیـره ای دارد کـه آن ها 
بعضی هایشـان تجـاری هسـتند که تأمیـن می کننـد. امام 
می فرمایـد از امـروز به بعـد مخارج آن جـا را خودم می دهم 
و حداقـل آن جـا را بـه دو برابر توسـعه بدهید. بعـد از مدتی 
آقایانـی کـه اعضـای هیئـت مدیـره موسسـه در راه حـق 
هسـتند خدمـت امـام می آینـد می گوینـد کـه مـا بودجـه 
آن را نداریـم و نمی توانیـم بسـازیم. حضرت اسـتاد آیت اهلل 
مصبـاح می رونـد و می گویند ما نیـاز داریم. باالخـره این جا 
را سـاختند و بـه نام حضـرت امام هـم نامگـذاری کردند و 
می بینیـم که هرجا، چـه در زمان حضرت امام چـه در زمان 
مقـام معظم رهبری احسـاس می کردند کـه باید به صحنه 
بیاینـد خیلی مردانه مـرد میدان مبارزه فرهنگـی بودند و در 
مقابـل کسـانی کـه می خواهنـد تشـیع و قـرآن را تحریف 
کنند، ایسـتاد. شـما می بینید بعضـی از این هـا صریحا االن 
فیلـم آن هسـت می گوینـد که ما نبایـد سـرمایه های خود 
را خرج مسـائل تسـلیحات بکنیم مـا باید راه ژاپـن را پیش 
بگیریـم کـه او را تحریـم تسـلیحاتی کردنـد آن هـم تمام 
بودجـه آن را برای پیشـرفت اقتصادی آن گذاشـت درحالی 
کـه ایـن صریح قـرآن خـالف این اسـت این حـرف دقیقا 
180درجـه ضدقـرآن اسـت برای ایـن که قـرآن می فرماید 
ٍة«1 یعنی تـا آن چه در  وا لَُهـم َما اسـتََطعتُم ِمن قُوَّ »َو أَِعـدُّ
قـدرت داریـد و می توانید هرچـه توانایی دارید بـرای مقابله 
بـا کفـار فراهـم کنیـد. البته هـدف هـم این نیسـت که به 
آن ها بتازید، چون پیروزی دسـت خدای متعال اسـت شـما 
ممکن اسـت هیچ تسـلیحات هم نداشته باشـید و خدا شما 
را بـر آن هـا پیـروز کنـد همان طـور که در جنگ بـدر کرد 
همـان طـور کـه در تهاجـم نظامـی که آمریـکا کـرد و در 
طبـس زمیـن گیر شـد مـا دیدیم و همیـن طـور در توطئه 
هـای دیگـری کـه در تاریـخ انقـالب مـا همـه مـی دانیم 
همـه را خـدای متعـال خنثـی کـرد. آیـه می فرمایـد شـما 
بایدآنقدر در تسـلیحات پیشـرفته باشـید که دشـمن از شما 

وحشـت داشـته باشـد این خاصیت بازدارندگی را قرآن روی 
آن تأکیـد می کنـد و ایـن چیـزی اسـت که حضـرت آقای 
مصبـاح بـه دلیل همان آشـنایی ایشـان بـا معانی قـرآن و 
بـا اسـالم عزیز و تسـلط ایشـان بر اصـول تشـیع و احکام 
نورانـی اسـالم وقتـی این طـور چیزهـا را می دیدنـد برمی 
آشـفتند و در مقابـل ایـن حـرف هـا موضع مـی گرفتند. یا 
آن وقتـی کـه همـان مسـئله رأی مـردم را مطـرح کردنـد 
درحالـی کـه ما مـی دانیم قـرآن صریـح فرمـوده »ما کان 
لهـم الخیـرة« و آن چـه کـه در نظام ما هسـت در حقیقت 
حاکمیـت ولـی فقیه اسـت و مـردم سـاالری دینی اسـت، 
دینـی، یعنـی بایـد تمـام آن ابعـادی که دیـن در نظـر دارد 
تأمیـن شـود و یکـی هم همین اسـت کـه آن کسـانی که 
می خواهنـد بیاینـد بـرای قـوه مجریـه کاندیـدا شـوند باید 
شـورای نگهبـان احـراز صالحیـت آن ها را از نظر شـرعی 
بکنـد. اگـر احراز صالحیت نکرده باشـد این هـا نمی توانند 
وارد شـوند و مـا می بینیـم آن وقتـی کـه مثـال بـا شـورای 
نگهبـان مخالفـت کردند که شـما خودتـان اعتبارتـان را از 
کجـا آوردیـد این هـا چیزهایی بـود که بزرگان مـا از جمله 
حضرت اسـتاد در این موقع ها برآشـفته می شـدند و فعال 
می شـدند و خودشـان و دوستانشـان تالش می کردند که 

ایـن تحریفـات را خنثی کنند.

فرهنگپویا: حضـرت عالمه فیلسـوفانه به حکمت 
رسـیدند یـا حکیمانه سـراغ فلسـفه رفتنـد و اگـر حکیمانه 
سـراغ فلسـفه رفتند این حکیمانه سـراغ فلسـفه رفتن چه 

دارد؟  خصوصیاتی 

- فلسـفه مصطلـح خـودش اصال علمی اسـت کـه باید با 
روش عقلـی مسـائل آن روشـن شـود. حاال یـک مجموعه 
ای از مسـائل آن هسـت که برای عقل بدیهی است. آن ها 
خیلی روشـن اسـت ولی عمده مسـائل مسـائلی اسـت که 
احتیـاج به اسـتدالل دارد و اسـتدالل بایـد از مقدمات عقلی 
یقینی اسـتفاده کند با شـکل برهانی که شـکلی اسـت که 
یقینی هسـت. فلسـفه ایـن اسـت و حکمت همانطـور که 
عرض کردیم یک بعد آن فلسـفه اسـت این فلسـفه یعنی 
اینکـه همان قوه عاقله انسـان درسـت عمـل کند. حضرت 
اسـتاد عالمـه مصبـاح یـزدی ویژگـی ایشـان این بـود که 
در مسـائل فلسـفی بـا اینکـه بـرای بـزرگان و شـخصیت 
آن هـا احتـرام قائـل بودنـد ولـی نظرشـان بـه صـرف این 
کـه خودشـان بـزرگ هسـتند معتبر نبـود مـالک در اعتبار 
نظریـات همـان روش ِحکمـی بـود یعنی ایشـان بـا همان 
روش ِحکمـی کـه روش تعقلـی محـض اسـت با مسـائل 
برخـورد مـی کردنـد و در نتیجـه یک آزاد اندیشـی بسـیار 
متعالـی و یـک صراحت بسـیار گویـا و روشـنی در کارهای 
علمـی او ما احسـاس می کنیم. مـا همه می دانیـم که اوال 

حکیم مجاهد یعنى حکیمى که 
در راه انجام وظیفه الهى خودش 

ذره ای کوتاهى نکند. حضرت 
استاد آیت هللا مصباح رضوان هللا 

تعالى علیه در این مسائل الگو 
بودند.
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ظواهـر کلمـات هرکسـی حجت اسـت ثانیـا در ظاهـر کلمات بایـد به یک 
کالم اکتفـاء نکـرد مجمـوع کلمـات یک شـخص را بایـد دید تـا ببینیم در 
جمـع بنـدی چـه می شـود، ولی وقتـی که مـا این جمـع بنـدی را کردیم و 
رسـیدیم بـه اینکه ایـن آقا حرفش این اسـت با آنکه آن شـخصیت ممکن 
اسـت اسـتاد مـن باشـد ولـی در عین حـال آن چیـزی که حکمـت ایجاب 
می کنـد این اسـت که ببینیم این سـخن خـودش چقـدر ارزش دارد. همان 
کـه مـا در روایاتمـان داریـم که »انظـر الی ما قـال و التنظر الـی من قال« 
ایـن مـا قال چیسـت؟ اسـتاد یک ویژگی خیلی شـاخصی که همه کسـانی 
که از نظر علمی با ایشـان سـر و کار داشـتند به این اذعان دارند این اسـت 
کـه ایشـان خیلـی آزاد اندیش بودند و با مسـائل فلسـفی حکیمانـه برخورد 
مـی کردنـد و لـذا می بینیـم نظرات گاهـی خالف مشـهور خـالف آنچه را 
کـه محیـط علمی موجـود از آن دارد حمایت می کند ایشـان وارد می شـدند 
و سـدهایی را که وجود داشـت می شکسـتند و نظرات بدیعی در مقابل آن 

نظـر مشـهور ابراز مـی کردند .

فرهنگپویا: بـه نظر حضرتعالـی آیا دینداری حضرت عالمه تسـلط 
بـر فیلسـوف بودنش داشـت و یا فیلسـوف بودنش غلبـه بر دین مـداری او 

داشت؟

- اسـتاد ایشـان حضرت امام ایـن را خیلی صریح دارنـد و روش همه علماء 
شـیعه هـم که دنبال فلسـفه بودنـد همین بوده که فلسـفه بایـد در خدمت 
دیـن باشـد. علمـاء آنچه بـرای آن ارزش اسـت دین اسـت. علـم خودبخود 
ارزش نـدارد. فلسـفه هم یک علم اسـت. علم در صورتـی ارزش دارد که در 
خدمت آن هدف مقدس باشـد که دین اسـت در خدمت تقوا باشـد. . ایشـان 
آنچـه برایـش اصالت داشـت دین بود، تقـوای الهی بود. تنها عامل سـعادت 
همین تقواسـت. کسـی متقی باشد سعادتمند اسـت و کسی متقی نباشد ولو 
عالمـه دهر باشـد سـعادتمند نیسـت. بـرای حضرت اسـتاد خیلی مسـلم و 
هیچ جای شـبهه نبود که باید فلسـفه را آموخت بـرای اینکه بتوانیم معارف 
دیـن را بـا این فلسـفه برای نخبـگان تحریر کنیم تبیین کنیم شـبهاتی که 
شـیاطین جـن و انس القـاء می کنند را ما با این صالح بسـیار قـوی و برنده 

این شـبهات را کنار بزنیم.

فرهنگپویا: نکتـه مهمـی کـه در مـورد شـخصیت علمـی حضرت 
عالمه وجود دارد این اسـت که ایشـان کوشـیدند تا فلسـفه های مضاف را 

در حـوزه اجتماعـی فعـال کنند. نظـر حضرتعالی دراین مورد چیسـت؟ 

- خیلی روشن عرض کنم که فلسفه رایج در حوزه ها هستی شناسی است و 
هستی شناسی خودش ارزش ذاتی ندارد، آن که ارزش ذاتی دارد تقواست که 
ترکیبی است از ایمان و عمل صالح، ولی ایمان شرطش معرفت است یعنی 
تا شناخت نباشد ایمان معنا ندارد و هرچقدر شناخت ریشه ای تر باشد ایمان 
مستحکم تر و پایدارتر خواهد بود لذا فالسفه ما فلسفه و هستی شناسی را که 
تحصیل می کردند آن برکاتی که خودشان باید بهره ببرند، بهره مند می شدند 
یعنی پایه های اعتقاداتشان که عبارت بود از شناخت حقایق هستی اینکه 
خدای متعال وجود دارد و عالم بدون خدا امکان ندارد اینکه این خدای متعال 
حکیم است عالم به سر و خفیات است »علی کل شیء قدیر« است این ها 

مباحث فلسفی است این مباحث فلسفی که جزو معارف دینی هم هست خیلی 
جدی بحث می کنند و برای خودشان بسیار مفید است اما جامعه با این ها 
فقط اداره نمی شود بلکه جامعه احتیاج دارد به تمام این علوم مختلفی که االن 
هرکدامش یک رشته خاصی شده و این علوم می تواند بی ریشه باشد مثل 
اینکه در کشورهای غیر ایران همه این علوم بحث می شود ولی ریشه ندارد، 
ولی در اسالم به خصوص در مکتب تشیع چون شناخت هستی اساس تمام 
معارف ماست و هر چیز دیگری را که ما می خواهیم به آن بپردازیم باید توجه 
داشته باشیم که آن هم یکی از مخلوقات خداست و یک وظیفه ای ما داریم 
در ارتباط با همان مخلوق در ارتباط با خودمان در ارتباط با انسان های دیگر و 
همه آن علوم را ما باید دنبال کنیم با توجه به این اصل که عالم خدایی دارد و 
همه عالم آفریده او هستند و خدا برای این انسان هایی که آفریده برنامه دارد 
و این برنامه برای سعادت بشر است و این برنامه باید پیاده شود اگر آن علوم را 
این طوری به آن نگاه کنیم آن وقت آن علوم دیگر نمی شوند علوم منقطع از 
دین، علومی می شوند که با دین گره می خورند و با این پایه ها و اساس هایی 
که اصول دین را تشکیل می دهد وقتی گره خوردند و نگاه ما به آن علوم این 
طور نگاهی بود آن وقت نگاهی می شود که آن علوم می شوند اسالمی و در 
خدمت جامعه اسالمی و این کاری که حضرت استاد شروع کردند با مؤسسه در 
راه حق و بعد در بنیاد باقرالعلوم ادامه پیدا کرد و اکنون هم در موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی ادامه دارد همه به این هدف بود و اینکه حضرت امام آن 
طور پشتیبانی کردند بخاطر اینکه توجه داشتند که این کار چقدر کار عظیمی 

است و همین طور مقام معظم رهبری که امروز عنایت دارند.

فرهنگپویا: به نظر می رسد که نگاه هستی شناسانه ایشان یک 
بحثش برمی گردد به رابطه مبدأ هستی با هستی و آن رابطه والیی که در 
فرمایشات شما بود یا رابطه ربوبیت یا رابطه مالکیت. من بحث های والیت 
فقیه ایشان را گوش می کردم از حوزه مالکیت الهی شروع می کردند تا می 

رسند به والیت. 

- همین طور است؛ برای اینکه دین به خصوص اسالم یک دین جامعی است 
که برای تک تک کارهای ما نیات ما برخوردهای ما همه قانون دارد و اینها 
همه مبتنی است بر اینکه عالم مبدئی دارد و او حق حاکمیت دارد و خود او 
بهترین برنامه را برای سعادت بشر می داند و هیچ برنامه ای نمی تواند حتی 
نزدیک به آن برنامه باشد برای اینکه تفاوت خدای متعال با تفاوت عقول بشر 
تفاوت بی نهایت است برای اینکه خدای متعال یک وجود بی نهایت است با 
علم بی نهایت و انسان ها موجودات محدودی هستند بنابراین آن چه را که 
خدای متعال برای بشر برنامه ریزی فرموده این بهترین برنامه برای سعادت 
بشر است و کسی که فیلسوف الهی است این مسائل برایش مثل آفتاب روشن 
است. لذا طبیعی است که او مسائل را همواره در ارتباط با مبدأ هستی می بیند 
و خودش را و همه عالم را عبد می بیند که همه باید برای تأمین سعادت 
خودشان آن راهی که موال و ربشان تعیین کرده که او ارحم الراحمین و خبیر 
و بصیر است آن راه را پیش بگیرند، لذا معارف ایشان در قرآن واقعا سرنوشت 
یک انسان را به خوبی ترسیم می کند و راه را به او نشان می دهد و بزرگان ما 
مثل امام یا مقام معظم رهبری به این نکته ها توجه می فرمایند که این فقه 
و اصول در عین اینکه خیلی خوب است و یک رشته ای است که باید در 
حوزه ها پایدار باشد ولی کافی نیست چون فقه و اصول به احکام می پردازد 
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درحالی که دین سه بخش دارد عقائد، اخالق و 
احکام دارد و یک عالم دینی فقیه باشد، مفسر 
باشد، متکلم باشد، فیلسوف باشد، محدث باشد، 
در این تردید ندارد که در این سه بعد دین آن 
که از همه مهمتر است عقائد است و بعد اخالق 
و نوبت سوم به احکام می رسد و این علوم که 
حضرت استاد دنبال آن بودند علومی بود که آن 
دوتا بخش اصلی دین را پشتیبانی می کرد و لذا 
می بینیم که بزرگان این طور به کار ایشان با دیده 
عظمت و احترام نگاه می کردند و در حد مقدور 

هم پشتیبانی می کردند.

فرهنگپویا: یکی از خصوصیات عالمه این است که 
ایشان فلسفه دان و فلسفه خوان تربیت نمی کردند، فیلسوف 
تربیت می کردند و این را در شاگردان برجسته ایشان هم 
مالحظه می کنیم. شیوه حضرت عالمه طباطبایی هم اینگونه 
بود حضرت عالمه طباطبایی هم وقتی نگاه می کنیم کسانی 
آیت اهلل  جعفری،  محمدتقی  عالمه  مطهری،  شهید  مثل 
جوادی آملی، آیت اهلل مصباح را تربیت کردند. چگونه می شود 
این کار را انجام داد؟ چون وقتی شما وارد حوزه های دیگر 
می شوید، می بینید که فیلسوف تربیت نمی کنند فلسفه دان 
تربیت می کنند چه روشی هست که استفاده می شود برای 

تربیت فیلسوف به جای فلسفه دان؟

- آن که اصل است، تقواست. تقوا ایجاب می کند که ما 
دنبال حق باشیم نه دنبال اشخاص. ما دو حجت در عالم 
بیشتر نداریم یکی عقل و یکی رسول اکرم و ائمه طاهرین. 
چیزدیگری حجت نیست. لذا دانشمندان ما در عین این که 
خیلی از آن ها در جایگاه رفیعی از نظر دانش هستند ولی 
سخن آن ها اعتبار ندارد مگر اینکه عقل ما به این برسد که 
این حرف درست است. این که برخی بزرگان می گویندکه هر 
کتابی را که می خوانید با بدبینی بخوانید یعنی چه؟ یعنی متعبد 
نشوید به آن چه را در یک کتاب آمده به دلیل اینکه نویسنده 
آن یک شخصیت بزرگوار و بزرگی است، ببینید اگر عقل آن 
را باور می کند بپذیرید، اگر عقل در مقابلش سوال دارد شما 
هم بمانید، تأمل کنید، توقف کنید. این روشی بود که طبق 
آموزه های دینی و روش اساتیدی مثل امام بودند مثل عالمه 
طباطبایی بودند که خود آنها می بینیم که در فلسفه در مسائل 
اعتقادی در مسائل اخالقی حتی در علم اصول نوآوری های 
خاصی دارند یعنی صرف این که دیگران حرفی را زدند و 
سال ها حوزه ها این حرف را تکرار کرده اند این کافی نبود. 
آن چه مهم بود اینکه من با مقدماتی که برای رسیدن به این 
نتیجه تنظیم شده عالمانه برخورد کنم ببینم عقل مقدمات 
اول را بدیهی می داند یا نه اگر نمی دانم پس باید بروم سراغ 
اینکه آن مقدماتی که آقایان را به این مقدمه رسانده چیست 

آنطور که روش عقلی ایجاب می کند که حجت خداست »إنَّ 
ًة باِطنًَة، فأّما  ًة ظاِهَرًة، و ُحجَّ تَیِن: ُحجَّ هللِ َعَلى النّاِس ُحجَّ
ُة علیهم السلم، و أّما  ُسُل و األنبِیاُء و األئمَّ الّظاِهَرةُ فَالرُّ
الباِطنَُة فَالُعقوُل«2؛ « که حجت باطنه عقل است و حجت 
ظاهریه انبیاء و ائمه علیهم السالم هستند باید اینطور برخورد 
کرد و حضرت استاد و اساتیدشان این روحیه را داشتند که 
شاگرد هم ملتفت می شد که اساس این است. آن که اساس 
است »الحق احق ان یتبع« ما باید دنبال حق باشیم نه دنبال 
بزرگان. بزرگان را حتی قرآن مذمت فرموده »َو قالُوا َربَّنا إِنّا 
بیاَل«.3 ما باید معیارمان آن  أََطعنا ساَدتَنا َو ُکَبراَءنا َفأََضلُّونَا السَّ
باشد که حجت است حجت هم عقل است و بعد از عقل هم 
چون این حجت اول است چون این حجت است که ما را 
به وجود خدا می رساند ما را به ضرورت نبوت می رساند ما 
را می رساند به اینکه تشخیص بدهیم این آقا پیامبر هست 
بعد هم خود قرآن و کلمات اهل بیت است ما دیگر حجت 
دیگری نداریم وقتی اینطوری باشد استاد اینطور با مسائل 
برخورد کند شاگرد هم همینطور تربیت می شود لذا این آزاد 
اندیشی استاد و صراحتشان در برخورد با مطالب و نقد مسائل 
رایج علمی این چیزی است که مقتضای همان تدین است، 
مقتضای پایبند بودن به احکام الهی است ، مقتضای پایبند 
بودن به حجت هاست مقتضای پایبند بودن به قیامت است 
که من این حرفی که دارم می زنم قیامت باید پاسخگو باشم 
و اگر برای این حرف حجتی ندارم نباید بزنم، اگر تردید دارم 
خودم هم باید بگویم شاید اینطور باشد باید با تردید برخورد 
بکنم اینهاست که هم اساتید حضرت استاد عالمه ما را و هم 
خود ایشان را در این راهی که راه الهی است راه حکمت الهی 
است راهی است که پیامبران و ائمه ما ترسیم فرمودند در این 
راه حرکت می کردند برای اینکه همواره خدا را حاضر و ناظر 

و خودشان را مسئول در مقابل حق می دانند.
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از ویژگى ایشان این بود که در 
مسائل فلسفى با اینکه برای 

بزرگان و شخصیت آن ها احترام 
قائل بودند ولى نظرشان به 

صرف این که خودشان بزرگ 
هستند معتبر نبود مالک در 

اعتبار نظریات همان روش ِحکمى 
بود یعنى ایشان با همان روش 
ِحکمى که روش تعقلى محض 

است با مسائل برخورد مى کردند 
و در نتیجه یک آزاد اندیشى 
بسیار متعالى و یک صراحت 

بسیار گویا و روشنى در کارهای 
علمى او ما احساس مى کنیم.


