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گفتماني در چارچوب اسالم اصیل

اشاره:

 آیت اهلل محمود رجبی از شاگردان برجسته عالمه مصباح و عضو هیات 
علمی و استاد تمام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی می باشند. 
ایشان در سال های متمادی به تحقیق و پژوهش مشغول بوده و تا به 
امروز، خدمات علمی و فرهنگی بسیاری از خود برجای نهاده است. او 
عالوه بر بارها تدریس متون درسی فقه و اصول در حوزه با تدریس تفسیر 
و علوم قرآن، جامعه شناسی اسالمی و نظام تفکر دینی در مراکز آموزش 
عالی حوزه و دانشگاه برای طالب، دانشجویان، دبیران و اساتید دانشگاه، 
شاگردان فراوانی را تربیت کرده است. ایشان با توجه به رشته تحصیلی خود 
در مؤسسه در راه حق )جامعه شناسی( و مطالعات و تحقیقات فراوان در علوم 
قرآنی و تفسیر، سال ها به تدریس در آن دو مؤسسه و نیز دانشگاه های 
تهران، شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، آزاد و مرکز تربیت معلم آموزش 
و پرورش در رشته های جامعه شناسی، علوم قرآنی و تفسیر اشتغال داشته 
است. تهیه متون و منابع درسی در دو رشته »تفسیر و علوم قرآن« و 
»جامعه شناسی« نیز یکی دیگر از فعالیت های چشمگیر ایشان است و 
از این رهگذر کتاب های متعددی را تألیف کرده که از آن جمله می توان 
»روش تفسیر قرآن«، »شناخت قرآن«، »اعجاز قرآن«، »انسان شناسی« 
منطق فهم قرآن، چند درس درباره ایدئولوژی اسالمی، چند درس پیرامون 
شناخت قرآن یاد کرد. همچنین می توان از کتاب »قرآن شناسی« - که 
حاصل تالش ایشان در تحقیق و تدوین درس های استاد مصباح یزدی 
می باشد - را نام برد او همچنین کتاب های »درآمدی به جامعه شناسی 
اسالمی«، »تاریخچه جامعه شناسی«، »مبانی جامعه شناسی« و »تاریخ 
تفکرات اجتماعی« را در قلمرو علوم اجتماعی به رشته تحریر درآورده 
است. ایشان در زمینه ترجمه نیز کتاب »عوامل ضعف المسلمین« نوشته 
سمیح عاطف الزین را به فارسی ترجمه کرده است. و کتاب های روش 
تفسیر و انسان شناسی ایشان به زبان های عربی و اردو ترجمه شده 
است. این استاد برجسته حوزه نزدیک به 30 مقاله علمی در مجالت 
علمی- پژوهشی وعلمی ترویجی و کنفرانس های ملی و بین  المللی 
ارائه کرده است. حجت االسالم والمسلمین محمود رجبی از مؤسسان 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و مسؤول گروه علوم اجتماعی این دفتر 
است، وی همچنین ضمن عضویت در شورای عالی بررسی متون درسی 
دانشگاه ها، معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی را 
نیز بر عهده دارد. وی در طی سال های تحقیق و تدریس خود به عنوان 
مدیر گروه علمی برتر، پژوهشگر برتر استان، استاد نمونه و پژوهشگر نمونه 
انتخاب شدند. مبارزه با اندیشه های التقاطی و الحادی گروهک منافقین و 
کمونیست ها در سالهای 1358 تا 1361 و حضور در جبهه های حق علیه 
باطل در دوران دفاع مقدس بخشی دیگر از فعالیت استاد آیت اهلل محمود 
رجبی است. ایشان هم اکنون از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
عضو شورای عالی حوزه های علمیه، عضو هیات امنای دانشگاه قم و قائم 
مقام آیت اهلل مصباح)رضوان اهلل علیه( در موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی است. برغم پرکاری و اشتغاالت زیادی که دارند متواضعانه 
مصاحبه با نشریه پویا را پذیرفتند و نکاتی بسیار جالب و شنیدنی برای 
خوانندگان عزیز بیان کردند. در طی این مصاحبه  آن چه بیش از هر چیز، 
توجه ما را جلب کرد تواضع و فروتنی، رعایت ادب، وقار، ساده زیستی و 

نکته سنجی ایشان بود.

فرهنگپویا:  حضرت عالمه مصباح یزدی دارای 
ابعاد گوناگونی است یکی از آن ابعاد، شخصیت علمی ایشان 
می باشد در این مصاحبه در نظر داریم از محضر شما در 
خصوص این بُعد از شخصیت  ایشان استفاده کنیم. با شروع 
نهضت اسالمی در برخی از بزرگان این احساس به وجود 
آمد که ساختارسازی و اداره جامعه نیازمند به تولید علم در 
حوزه های مختلف علوم انسانی است و تولید این محتوا نیز 
نیازمند به تحول علمی در حوزه هاست با توجه به این مقدمه، 

نقش حضرت عالمه در این تحول را توضیح بفرمایید؟

انقالب  از  قبل  به  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای   -
کسی  ابتدائا  دهه ی40،  در  نهضت  شروع  با  برگردیم. 
باورش نمی شد که انقالب به این زودی ها به پیروزی 
برسد. حضرت عالمه در این باره می فرمودند که آیت اهلل 
بهشتی که بسیار روشن بین بودند معتقد بودند که بیش 
از بیست سال دیگر شاید انقالب شکل گیری شود، اگر 
خطور  ایشان  ذهن  به  موضوع  این  ابتدا  همان  از  چه 
کرده بود که انقالب نیازمند به پشتوانه علمی است.  لذا 
استاد می فرمودند که ما در آن دوره احساس کردیم که 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

عالمه مصباح مى فرمود در آغاز 
انقالب اسالمي احساس مي 
کردیم که محتوای آموزشى و 

نظام آموزشى حوزه در پاسخ به 
نیازهای جامعه توان الزم را ندارد 
و باید یک تحول علمى در حوزه 
رخ مى داد و به تعبیر دیگر یک 

مکملى برای برنامه های حوزه نیاز 
بود، تا بتواند پا به پای تحوالت، 

پاسخگوی نیازها باشد.

محتوای آموزشی و نظام آموزشی حوزه در پاسخ به نیازهای 
جامعه توان الزم را ندارد. بنابراین باید یک تحول علمی در 
حوزه رخ می داد و به تعبیر دیگر یک مکملی برای برنامه های 
حوزه نیاز بود، تا بتواند پا به پای تحوالت پاسخگوی نیازها 
یک  »اگر  می فرمایند،  رهبری  معظم  مقام  چنانکه  باشد. 
نهادی پا به پای تحوالت پاسخگو نباشد به حاشیه رانده 
می شود«، اگر این اتفاق رخ نمی داد حوزه ها به حاشیه رانده 
باید  استاد شکل گرفت که حوزه  ایده در  این  لذا  می شد. 
کارآمد شود، نه تنها برای پشتوانه علمی نهضت بلکه برای 
این که در صحنه بین الملل تاثیرگذار باشد. بنابراین حضرت 
استاد در همان قبل از انقالب بخش آموزش مؤسسه راه حق 
را ایجاد کردند تا روحانیونی تربیت شوند که در مرزبانی از 
فرهنگ اسالم در تولید علم و در تأمین نیازهای انقالب 
اسالمی و حضور در صحنه بین الملل توانمند باشند. البته در 
مراحل بعدی اهداف دیگری نیز اضافه شد؛ یعنی استاد به 
این نتیجه رسیدند که فقط تربیت نیرو کافی نیست، بلکه 

محتوای غنی اسالم نیز باید استخراج و روزآمد شود.
کار دیگری که حضرت عالمه در قبل از انقالب انجام دادند؛ 
پژوهش هایی بود که برای تبیین ساختار حکومت اسالمی و 
نظام اسالمی بود که در اصل ایده از مرحوم شهید بهشتی 
و برخی علماي دیگر نیز در آن دخیل بودند؛ منتهی برای 
را  آن  عنوان  نکند،  ممانعت  و  نشود  رژیم حساس  این که 
این  برای  استاد  بودند. حضرت  گذاشته  والیت«  »مبحث 
که  فرمودند  و  کردند  فراوانی  فیش برداری های  جلسات 
این فیش ها بعدا به تهران منتقل شد و متأسفانه در آن جا 
توجه  مسئله  این  به  این حضرات  افتاد.  ساواک  دست  به 
داشتند که اگر حکومت اسالمی بخواهد تشکیل شود، اول 
باید نوع ساختار سیاسی آن مطابق با اسالم ناب باشد و بر 
اساس مبانی دینی طراحی شود. ایشان برای این، اقداماتی 
را همچون انتشار نشریه بعثت و انتقام که هم جنبه انتقاد 
به نظام  طاغوت داشت، بحث هایی در تبیین ساختار نظام 
سیاسی اسالم و بحث هایی جهت فرهنگ سازی برای آن که 
جامعه آماده انقالب شود، را  انجام دادند. و گر نه صرف 
اسالمي  انقالب  بزرگ  رخداد  آن  موجب  ساختار،  طراحی 

نمی شود.

حضرت  علمی  ویژگی های  از  یکی  فرهنگپویا:  
با جریانات  مبارزه فکری  انقالب،  از  قبل  عالمه در دوران 
دارای انحراف فکری بود، در این خصوص اگر مطالبی دارید 

عنوان بفرمایید. 

اندیشه های  تأثیر  تحت  اشخاصی  انقالب  از  قبل  در   -
مارکسیستی بودند، و در صفوف انقالبیون نیز قرار داشتند. 
آن ها به دلیل داشتن ویژگی هایی، اشخاص را  به خود جلب 
انقالبی جذب  در حوزه های علمیه طالب  می کردند. حتی 
آن ها می شدند. این جریان ضمن انحرافات فکری که با مبانی 
اسالم مغایرت داشت، روحانیت و بزرگان علمی را بدون توجه 
به جایگاه، نقش و شرایط تاریخی آنان، تخریب می کردند و از 
آن ها تصویری غیرواقعی به جامعه ارائه می کردند. لذا حضرت 
استاد خطر آن ها را احساس کردند و برغم اهانت های عجیبی 
که به ایشان می شد، که گفتن بعضی از آن ها چندش آور است. 
حضرت عالمه مستحکم در مقابل آن ها ایستادند و به نقد 

افکار، گفته ها و نوشته های آن ها پرداختند.

فرهنگپویا:  همان گونه که مستحضرید تولید علوم 
انسانی اسالمی نیازمند به یک منطق هستیم که براساس آن 
رابطه اسالم با علوم انسانی را مشخص کنیم، این منطق از 

منظر حضرت عالمه چیست؟

- در خصـوص این موضـوع در جامعه ی علمی دیدگاه های 
متفاوتـی، از دیدگاه هـای افراطـی تا دیدگاه هـای تفریطی، 
وجـود دارد. امـا آن دیدگاهـی کـه حضرت اسـتاد داشـتند، 
مبتنـی بـر منطـق نقلـی و عقلـی محکمـي بـود؛ یعنـی 
ارتبـاط دادن بیـن منطق اسـالم و منطق فلسـفه منجر به 
شـکل گیری یـک تفکـر عقالنـی می شـود که مـورد تأیید 
اسـالم، قرآن و روایات اسـت و آن را تأیید می کنند. ایشـان 
اوال انحصارگرایـی در روش شـناختی غربـی را در تولیـد 
علـوم انسـانی طرد می کردنـد، و آن را هم بـه لحاظ مبانی 
و هـم بـه لحاظ لوازم، دارای مشـکل می دانسـتند. ایشـان 
می فرمودنـد، در ابتدا برای تولید علوم انسـانی اسـالمی در 
حـوزه ی روش، بایـد روشـی کـه مـورد تأییـد منطـق دین 
اسـت، مـد نظر داشـت. نظـر ایشـان در اساسـی ترین مبنا، 
ایـن اسـت که ما هرجـا که در عرصـه علوم انسـانی، دین 
سـخنی دارد، اعم از این که در مبانی، در روش، در مسـائل 
و در فروعـات، سـخن دین مسـموع اسـت. ایـن یک اصل 
اسـت. از سـوی دیگر ایشـان دقت ویژه ای داشـتند که هر 
سـخنی را نمی شـود بـه دیـن نسـبت داد، بلکه سـخنی را 
کـه می خواهیـم بـه دین نسـبت دهیم بایـد همان گونه که 
حضـرت امـام می فرمودنـد مبتنی بـر قواعد پذیرفته شـده 
در اجتهـاد جواهـری باشـد. از ایـن رو بسـیاری از دیدگاه ها 
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کـه روشـمند و بـر مبنـای فقـه جواهری نیسـتند، طبعـا مردودنـد. بر 
همیـن اسـاس منطـق دیـن و منطـق عقـل را می پذیریم. بـه عبارت 
دیگـر هرجـا عقل سـخن قطعی، مسـتند و مسـتدل دارد آنجا سـخن 
عقـل پذیرفتنـی اسـت. لـذا در تولیـد علوم انسـانی اسـالمی، ترکیبی 
از عقـل و نقـل را بـه کار می گرفتنـد. نکتـه دیگـر این کـه ایشـان، 
دوره هـای مسـلم تجربه هـای علمـی را هـم می پذیرفتنـد. از ایـن رو 
ایشـان روش تجربـی را نیـز بـه طـور کلـی طـرد نمی کردنـد. البتـه 
در تعـارض بیـن تجربـه و گزاره هـای دینـی چـه کار بایـد کـرد، این 
موضوعـی اسـت کـه این مصاحبـه محل پرداختـن به آن نیسـت. اما 
فقـط می خواسـتم اشـاره کنـم که ایشـان به مسـلمات تجربـه علمی 

هـم توجـه می کردند.

انسانِی  علوم  تولید  فرمودید  اشاره  که  همان گونه  فرهنگپویا: 
اسالمی، نیازمند به ساختارسازی است، بفرمایید حضرت عالمه چه نقشی 

را در این حوزه ایفا کردند؟

به  اسالمی  انسانی  علوم  تولید  برای  بود  داده  تشخیص  عالمه   -
این مهم،  برای  دیگر  از طرف  است.  نیاز  و ساختارسازی  برنامه ریزی 
نیازمند به فرهیختگانی هستیم که بتوانند در این ساختار و نهادها، آن 
اهداف را محقق کنند. بر همین اساس ایشان در قبل از انقالب در سال54 
بخش آموزش موسسه در راه حق را تأسیس کردند و خود ایشان نیز 
مدیریت علمی آن  را به عهده گرفتند و عالوه بر تدریس بر برنامه های 
آموزشی آن جا نیز اشراف علمی و مدیریتی داشتند. از سوی دیگر احساس 
می کردند که برای تحقق این هدف، باید نظام آموزشی حوزه در عرصه 
فقه و اصول نیز متحول شود. لذا برنامه ای در همین راستا تهیه کردند. اما 
به دلیل محذوراتی که به وجود آمد پیگیری نشد. اولین نهادی که ایشان 
تأسیس کردند، همان بخش آموزش موسسه در راه حق بود. نکته مهم آن 
این بود که برای پذیرش دانش پژوه فراخوان عمومی ندادند، بلکه ایشان 
به همراهی مرحوم دکتراحمدی و برخی دیگر، مورد به مورد، افراد با 
استعداد را شناسایی کردند و به یک جمع 20نفری رسیدند که از همان ها 
هم مصاحبه های حضوری گرفتند البته در ادامه تقریبا 16نفر باقی ماندند. 
برخی از این پذیرفته شده گان در حال حاضر از مسؤوالن باالی نهادهای 

حوزوی یا نظام اسالمی هستند و یا مسئولیت های مهم دیگری دارند. 
با پیروزی انقالب اسالمی در مالقات با حضرت امام خمیني ره، استاد 
رساندند  ایشان  به محضر  را  این حوزه ها  در  انجام شده  فعالیت های 
و  حضرت امام فرمودند این فعالیت را توسعه بدهید و تا من زنده ام 
هزینه آن را می پردازم و چنین هم شد؛ بخش آموزش موسسه، توسعه 
یافت و حضرت امام نیز تا آخر عمر شریفشان هزینه آن را متقبل و 
ماهانه پرداخت مي کردند. در سال های بعد بر اساس این امر والیی، 
حضرت عالمه بنیاد فرهنگی باقرالعلوم را تأسیس کردند و عالوه 
اضافه کردند و سه  نیز  را  پژوهشی  دانش پژوهان، بخش  آموزش  بر 
اقتصاد و فلسفه  کارگروه پژوهشي در محورهاي والیت و حکومت، 
تأسیس کردند. با رخداد انقالب فرهنگی و بنابر دستور حضرت امام به 
ستاد انقالب فرهنگی، مبنی بر این که برای اسالمی کردن دانشگاه ها 
شورای  اعضای  کنید،  دراز  علمیه  حوزه های  سوی  به  را  خود  دست 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

گام بعدی عالمه مصباح در 
ساختارسازی جهت تولید 

علوم انسانى اسالمى، تأسیس 
موسسه آموزشى پژوهشى امام 

خمینى بود. کاری که مقام معظم 
رهبری در پیام تسلیت خود از آن 
تجلیل کردند و یکى از ویژگى های 
حضرت عالمه را تربیت شاگردانى 
ممتاز برشمردند. و در جای دیگر 

در باره خود مؤسسه فرمودند 
که از تأسیس این مؤسسه 

بسیار خرسندم. به امید روزی 
که مؤسسه ای در همین تراز در 

فقه تشکیل شود. یعنى این 
مؤسسه را الگویی برای حوزه ی 

فقه دانستند. 

همکاری  تقاضای  مدرسین  جامعه  از  فرهنگی  انقالب 
کردند. در جامعه مدرسین همه ی نگاه ها متوجه حضرت 
عالمه بود. لذا ایشان، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه را 
این مهم  تأسیس و اساسنامه آن را تدوین کردند. برای 
نیروهایی را که در مؤسسه راه حق و بنیاد باقر العلوم تربیت 
کرده بودند به همکاری گرفتند. از مهم ترین کارهایی که 
واقعا در آن فضا شبیه معجزه بود، کنار هم نشاندن اساتید 
با  انسانی  علوم  مختلف  حوزه های  در  دانشگاه  بر جسته 
حوزویان بود. دو گروهی که دستگاه رژیم پهلوی چند دهه 
حاضر  و  بیندازند  جدایی  آن ها  بین  که  بود  کرده  تالش 
نبودند کنار هم بنشینند و حتی برخی افراد که گاهي به 
لحاظ فکری نیز با یکدیگر اختالفات شدید داشتند، مرحوم 
استاد آن ها را کنار هم نشاند و براي آن ها نزدیک به صد 
جلسه معارف اسالمی تدریس کردند و مورد استقبال آن ها 
قرار گرفت. حتی هنگامی که غرب زدگان بر کرسی های 
مسئولیت قرار گرفتند و این برنامه به دلیل کارشکني هاي 
آن ها به تعطیلي انجامید، برخي از آن اساتید پیشنهاد ادامه 
این جلسات را با هزینه شخصی خود می دادند. در میان 
عنوان یک  به  دین  اساسا  که  بودند  اساتید، کسانی  این 
سلسله حقایق منطبق و حاکی از واقع را قبول نداشتند! 
یکی از این اساتید بود که در اوائل می گفت: مغز من دو 
قسمت دارد؛ یک قسمت خرافه، یک قسمت علم؛ به لحاظ 
قسمت خرافه با حوزه همکاری می کنم و به لحاظ بخش 
علمی با دانشگاه هستم. یا افرادی بودند که با جبهه ملی 
و دیگر گروه های ملی گرا همکاری داشتند حتی یکی از 
اساتید موفق در تدریس که به لحاظ علمی هم در رشته 
خود برجسته و دارای تألیفات بود روش تدریس استاد را 
تحسین مي کرد. به هر حال حضرت عالمه چنین نهاد 
انسانی  علمی را برای اسالمی سازی دانشگاه ها و علوم 
پژوهشگاه حوزه  به  نهاد  آن  بعدها  داد.  تشکیل  اسالمی 
است.  فعالیت  حال  در  نیز  االن  و  تبدیل شد  دانشگاه  و 
نتیجه ی این نهاد و همکاری تدوین اولین کتاب های علوم 
متن  که  بود  موقع  آن  مقدورات  حد  در  اسالمی  انسانی 

درسی در دانشگاه شد.
گام بعدی حضرت عالمه در ساختارسازی جهت تولید علوم 
امام  پژوهشی  آموزشی  موسسه  تأسیس  اسالمی،  انسانی 
خمینی بود. کاری که مقام معظم رهبری در پیام تسلیت 
ویژگی های حضرت  از  یکی  و  کردند  تجلیل  آن  از  خود 
عالمه را تربیت شاگردانی ممتاز برشمردند. و در جای دیگر 
در باره خود مؤسسه فرمودند که از تأسیس این مؤسسه بسیار 
خرسندم. به امید روزی که مؤسسه ای در همین تراز در فقه 
تشکیل شود. یعنی این مؤسسه را الگویی برای حوزه ی فقه 
دانستند. و در تشریف فرمایی ایشان به قم و دیداری که 
اعضای مؤسسه با معظم له داشتند فرمودند: مؤسسه الگوی 

خوبی برای حوزه های علمیه ماست.

فرهنگپویا: مؤسسه در چند رشته علمی فعالیت می کند؟
مؤسسه االن در 15 رشته علمی؛ از رشته های علوم انسانی و 
اسالمی از مقطع کارشناسی تا دکتری فعالیت دارد و در کنار 
آن دروس حوزوی تا مرحله اجتهاد متجزی حوزه نیز تدریس 
می شود. و همچنین در رشته های مختلف کار پژوهشی نیز 

انجام می دهد.

فرهنگپویا: آثار قلمی ای که از حضرت عالمه به 
یادگار مانده است دارای دو خصوصیت عمده است، یک: 
دارای منطق قوی است، دوم روشمند است، حال سؤال این 
است که این آثار چه نقشی در تولید علوم انسانی اسالمی 

در آینده دارند؟

- اگر بخواهیم علوم انسانی در یک ریل درست اسالمی سازی 
و تولید قرار گیرد، در درجه اول باید مبانی این علوم درست 
تبیین و تدوین شود، زیرا علوم انسانی رایج مبتنی بر مبانی 
برگرفته از فرهنگ غرب است. دانشمندان غربی خود نیز 
بعضا بر این نکته اعتراف کرده اندکه نظریاتی که درون این 
علوم رد یا قبول می شود به دلیل پذیرش یا رد آن مبانی است. 
لذا علوم انسانی رایج یا بر مبنای سکوالر و یا بر مبانی الحادی 
استوار هستند. کاری که عالمه رحمةاهلل علیه انجام دادند، 
این بود که چه در آثار خود و چه در برنامه ریزهایی موسسه، 
از مبانی شروع کردند. در مباني نیز از معرفت شناسی آغاز 
کردند و علی رغم عرف رایج در کتاب های فلسفی، ایشان 
در کتاب آموزش فلسفه به معرفت شناسی، روش شناختی 
به عنوان یک موضوع مستقل نگاه کردند. در هر صورت 
بهره گیری از مبانی معرفت شناختی، روش شناختی، هستی 
شناختی، انسان شناختی، روش شناختی و دین شناختی و 
الهیاتی، موضوعی است که منظومه فکری عالمه مصباح در 
آن شکل گرفته است. البته مسئله هدف نیز نقش محوری 
دارد. این موضوع از دو جهت در علوم انسانی اثرگذار است 
از یک جهت به لحاظ این که هدف آموزش، تقرب الی اهلل 
است. اگر این هدف نباشد آن علم سکوالر است. همچنین 
از جهت اینکه باید در تعلیم و تربیت مبانی الهیاتی به مثابه 
چارچوبه و موازین باشد. نکته مهم در این مرحله نوآوری 
با  بود  انسانی  علوم  مسایل  و  مبانی  در  نظریه پردازی  و 
مشخصه هایی که ذکر شد که برای تولید علوم انسانی نقشی 
سرنوشت ساز داشته و دارد و حتی در ارتقاء و تحول علوم 
انسانی در سطح جهانی اثرگذار است. در تمام این حوزه ها که 
حضرت عالمه نظریه پردازی کرده اند دارای نظریاتی بدیع 
بودند. بنابراین، آثار ایشان می تواند برای تولید علوم انسانی 

اسالمی بسیار اثرگذار باشد.
بخش دیگری که برای تولید علوم انسانی اسالمی باید به 
آن توجه شود، فلسفه های خاص در رشته های علوم انسانی 
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است، که از آن ها با عنوان فلسفه های مضاف یاد می شود. در این حوزه فلسفه 
ارزش ها و مبانی و اصول تعلیم و تربیت و فلسفه اسالمی را تبیین و تدوین 
کردند و زیر نظر حضرت عالمه کتاب فلسفه تعلیم و تربیت نوشته شد. این 
کار مهم با انگیزه اي که مقام معظم رهبری ایجاد کردند؛ حاصل شد. به این 
گونه که وزیر آموزش و پرورش وقت به مقام معظم رهبری گفته بودند که ما 
می خواهیم سند آموزش و پرورش را بنویسیم، آقا فرموده بودند شما مگر فلسفه 
آموزش و پرورش را نوشته اید که می خواهید سند بنویسید! آن و قت آن ها از 
موسسه خواستند که آن سند را بنویسند. به هر حال در زمینه فلسفه های علوم 
از ایشان آثار ارزشمندی به یادگار مانده است که می تواند اثرگذارترین عامل در 

تولید علوم انسانی اسالمی باشد.

فرهنگپویا: آیا به همین دلیل است که حضرت آقا از ایشان به عنوان 
پشتوانه تئوریک نظام یاد می کنند؟

- بله، یکی از دالیل آن همین است. بدون شک نظام اگر بخواهد اسالمی 
بماند، باید زیرساخت های آن براساس اسالم شکل بگیرد و علوم انسانی 
اسالمی ستون فقرات زیر ساخت های اداری کشوری را تأمین می کند از 
سوی دیگر نظام اسالمی می خواهد بر مبنای اسالم و در چارچوب آموزه های 
اسالمی اداره شود و آثار عالمه در تبیین فرهنگی غنی اسالم این پشتوانه را 
تأمین می کند زیرا فرهنگ همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند »مانند 
هوایی ست که جامعه با آن تنفس می کند«. اگر این هوا آلوده باشد فرد را بیمار 
می کند. و اگر هوا سالم باشد جامعه با سالمت به حیات خود ادامه می دهد. 
قوام نظام اسالمي نیز به علوم انسانی اي است که جهت دهنده و مشخص 

کننده مسیر و حرکت هاست. لذا مهم ترین عنصر فرهنگ ساز است. 

فرهنگپویا: با توجه به این که حضرت عالمه فردی تشکیالتی بودند، 
و از سوی دیگر تولید علوم انسانی اسالمی نیازمند به فعالیت های جدی 

پژوهشی است، آیا از عالمه یادگارهایی در این حوزه باقی مانده است؟

- در سؤال قبلی عنوان کردم که زیر نظر حضرت عالمه یک سند تولید علوم 
انسانی اسالمی تدوین شد. این سند، مبنای فعالیت های گروه های مختلف 
علمی مؤسسه قرار گرفت. بنابر این کلیه پروژه های تحقیقی، نشست های 
علمی، پایان نامه ها، رساله های دکتری و مجالت علمی مؤسسه، در همین 
چارچوب قرار می گیرند و این مبنای همه فعالیت های گروه های مختلف 
مؤسسه قرار گرفته است و تمام برنامه ها، حتی مجالت علمی و پایان نامه ها 

همین جهت را دنبال می کنند. 
 کار دیگر ایشان در حوزه ی پژوهش در علوم عقلی است. در موسسه 
این پژوهش ها در چهار رشته علوم عقلی اسالمی؛ فلسفه، کالم، منطق 
و عرفان نظری، مد نظر قرار گرفته است. در فلسفه غیر از بحث های 
کالن فلسفی، به تمام فلسفه های مضاف؛ مانند فلسفه علوم اجتماعی، 
فلسفه اخالق، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه علوم سیاسی و... پرداخته 
می شود. گروه های علمی هم موظف شدند فلسفه رشته خود را بنویسند، 
که در حال حاضر همه ی این ها مشغول به کار هستند، این ساختارهای 
پژوهشی می توانند بسیار مؤثر در تولید علوم انسانی اسالمی و پشتیبانی 

از آن باشند.

فرهنگپویا: یکـی از ویژگی هـای فعالیت هـای علمـی حضـرت 
عالمـه، ایجـاد ارتباط بـا افکار عمومی اسـت، به گونه ای که ایشـان براي 
سـخنراني براي عموم مردم، اسـتان به اسـتان و شـهر به شـهر مسافرت 
می کردنـد. ضـرورت و انگیـزه ایـن نـوع فعالیـت چه بـود و تأثیـرات آن 
در حـوزه گفتمان سـازی بـرای انقـالب اسـالمی چـه انـدازه بـود و اگـر 

خاطراتـی در ایـن زمینـه دارید عنـوان بفرمائید؟

- یکـی از ویژگی هـای حضـرت عالمـه کـه حضـرت آقـا نیـز در پیـام 
تسـلیت خود بدان اشـاره داشـتند، پای مستقیم داشـتن در صراط مستقیم 
بـود. ایشـان همـواره بـرای گسـترش فرهنـگ اسـالم نـاب محمـدی 
صلـوات اهلل علیـه و بـرای هدایـت جامعه به سـوی آن هدفی کـه در دین 
مقـرر شـده، کارهایـی که الزم بـود انجام مـي دادند؛ هم فرهنگ سـازی 
می کردنـد و هـم بصیرت افزایـی. و آنـگاه که به دلیل شـرایط زمانـه، باید 
بـه میـدان مـي آمدنـد تـا از مبانـی دینـی و مبانـي انقـالب اسـالمي در 
حـوزه ی افـکار عمـوی دفاع کنند بـه میـدان می آمدند. بر همین اسـاس 
در سـال های گذشـته در مقطعـی، شـرایط به گونـه ای شـد کـه کسـانی 
بـا اندیشـه های التقاطـی و غرب باورانـه بـر مسـند قـدرت در جمهـوری 
اسـالمی تکیـه زدنـد و کـم و بیـش معتقـد بودند کـه تنها راه نجـات ما، 
لیبـرال دمکراسـی غربـی اسـت. آن هـا بـا ارایه تفسـیری لیبرالیسـتي از 
دیـن، صریحـا اعـالم می کردند اسـالمي کـه بـا آزادی به مفهـوم غربی 
آن سـازگار نباشـد اسـالم نیسـت! آن هـا سـعي مـي کردنـد آموزه هـای 
اسـالمی را  بـا دموکراسـی و حقـوق بشـر غربـی تطبیـق دهنـد، این جـا 
بـود کـه عالمه مصبـاح احسـاس کردند، اگـر حرکتي قـوی، منطقی و با 
تبییـن قابـل فهم اقشـار مختلـف جامعـه رخ ندهد، یک هجـوم فرهنگی 
بـه دسـت مسـووالن غربگـرا انجـام خواهد گرفـت و چیـزی از فرهنگ 
نـاب اسـالمی باقـی نخواهدمانـد و چه بسـا تفکـر و نگرش جامعـه ما را 
نیـز  تغییـر خواهنـد داد. بـه همین دلیل بود که ایشـان وارد میدان شـده، 
بـا سـفرهاي پـي در پـي و ایـراد سـخنرانی هاي بصیرت بخش بـا آن به 

مقابلـه پرداختند. 
ماجـرا از ایـن جـا آغـاز شـد کـه در یـک تابسـتانی کـه حضرت اسـتاد 
در طـرح والیـت بودنـد یکـی از روحانیـون بـه خدمـت عالمه رسـیده، 
نسـبت بـه تهاجـم فرهنگـي غـرب گرایـان  به اصـول و مباني اسـالم 
و انقـالب اظهـار نگرانـي شـدید کـرده وگفتـه بـود چنانچـه ایـن تفکر 
غالـب شـود چیزی از اسـالم باقـی نمی گذارد! ایشـان فرمودنـد: به نظر 
مـن یکـی مثـل مـن، بایـد بلند شـود و فریاد بکشـد، پـس از اتمـام آن 
دوره طـرح والیـت، حضرت اسـتاد این حرکت را شـروع کردند. ایشـان 
ابتـدا خـود ایـن مسـیر را یـک تنـه و بـا تمـام تـوان و انـرژی پیمودند 
و مانـع نهادینـه شـدن ایـن جریـان خطرنـاک در جامعـه شـدند. عالوه 
بـر آن، همـان گونـه کـه داب ایشـان بـود کـه بـرای هـر کار مهمـی 
کادرسـازی و ساختارسـازی می کردنـد، بـرای ایـن امـر مهـم نیـز در 
قالـب »کانـون طلـوع« کادرسـازی و ساختارسـازی کردنـد. کانوني که 
متشـکل از برگزیـده گان اعضـای هیئت هـای علمـی مؤسسـه و بیرون 
مؤسسـه بـود. در ایـن مجموعـه، ابتـدا شـبهات و نظـرات مطرح شـده 
توسـط ایـن جریـان، مـورد بررسـی قـرار مـي گرفـت و پـس از یافتن 
پاسـخ های دقیـق و علمـی کـه زیـر نظـر خـود ایشـان انجام مي شـد، 
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توسـط اسـاتید در قالـب سـخنراني، مناظـره، میزگـرد و 
.... در جامعـه نشـر داده مـي شـد. ایـن کار آنچنـان در 
حـوزه اجتماعـی اثـر گـذار بـود کـه دشـمنان انقـالب 
اعتـراف کردنـد: آن کسـی کـه جلـوی نفـوذ و تهاجـم 
فرهنگـی و سـیطره دموکراسـی و فرهنـگ غربـی را در 
جامعـه گرفـت، عالمـه آیت اهلل مصبـاح بـود. حتی یکی 
از این هـا  اظهـار داشـته اسـت: آیـت اهلل مصبـاح قاتـل 
دموکراسـی غربـی اسـت. از آن جایـي کـه دشـمن در 
برابـر منطـق قـوی و بیـان صریـح و قابـل فهم ایشـان 
تهاجمـات  و  حمـالت  نبـود،  علمـي  مقاومـت  یـاراي 
گسـترده اي علیه ایشـان شـکل داد. ولـي کوچک ترین 
تاثیـري بـر عـزم ایشـان نگذاشـت و بـا قـدرت بیشـتر 
بـه همـان مسـیر ادامه دادنـد. مقـام معظم رهبـری نیز 
دربـاره عالمـه مصبـاح فرمودنـد هـر جـا حـرف رسـا 
و نافـذ، هرجـا منطـق قـوی و مسـتحکم کـه  باشـد 
دشـمن آن جـا را زود تشـخیص می دهد و بـه مقابله اش 

می آیـد... و بـه او تهاجـم می کنـد«.
»ایشـان  می فرماینـد  جایـی  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
شـجره طیبـه اسـت«. حـدس مـن این اسـت که شـاید 
ایشـان می خواسـتند به ایـن اشـاره کنند که خود ایشـان 
یـک درخـت پـاک اسـت کـه اندیشـه های ایشـان در 
عمـق فرهنـگ دینـی نفـوذ کـرده و ریشـه دوانده اسـت 
و شاخسـارهای آن هـم تـا اعمـاق جامعـه نفـوذ پیـدا 
کـرده اسـت. ثمـرات آن هـم  هـر روز نو به نو بـه جامعه 
می رسـد. جامعـه اسـالمی بـا اسـتفاده از آن ها مـی تواند 
پرقـدرت اهداف خود را دنبال  کند و آن را تحقق ببخشـد. 
ایشـان بـا ایـن مجاهدت تمـام عیار هم جلـوی تبدیل به 
گفتمـان شـدن فرهنـگ منحـط غـرب را گرفـت و هـم 
گفتمـان انقـالب اسـالمی را زنـده نگـه داشـت و تقویت 

. کرد

فرهنگپویا: یکـی از مباحثـی که حضـرت عالمه 
از دو  انسـان  ایـن بـود کـه اهـداف  عنـوان می کردنـد 
طریـق  رفتـار فـردی و رفتـار جمعی، قابل تحقق اسـت.  
بـر همیـن اسـاس می فرمودنـد اقامـه دیـن بـه عنـوان 
یـک هـدف، عـالوه بـر رفتـار فـردی، نیازمنـد بـه رفتار 
جمعـی نیـز هسـت. از آن جایی کـه براسـاس آموزه های 
اسـالم نـاب، قائـل به ایـن بودند که مـردم میانـدار اقامه 
دیـن هسـتند و والیت هم شمشـیر در دسـت آن هاسـت 
کـه به واسـطه تمسـک به ایـن شمشـیر می تواننـد اقامه 
دیـن کننـد، جامعـه را مسـئول اقامـه دیـن می دانسـتند. 
لـذا همـواره بـه دنبال ایـن بودند کـه در جبهـه فرهنگی 
انقـالب یـک هم افزایـی بیـن نیروهـای انقـالب صورت 
گیـرد آیـا در ایـن زمینـه حضـرت عالمـه بـا آن نـگاه 

سـاختاری کـه داشـتند کارهایـی را انجـام داده اند.؟ 

- پاسـخ بـه ایـن سـوال یـک بحـث مفصـل الزم دارد. 
مـن به اجمـال عـرض می کنـم. همان طور کـه فرمودید 
ایشـان معتقـد بودنـد کـه مـا بایـد کاری کنیم تـا جامعه 
و تـوده مـردم، پـای کار انقـالب قـرار بگیرنـد و ایـن 
مسـئولیت دینـی اجتماعـی خـود را انجـام دهنـد. اگـر 
می خواهیـم چنین چیـزی رخ دهد، اوال بایـد بعد معرفتی 
و اندیشـه ای جامعـه را ارتقاء داد. یکـی از چیزهای مهمی 
کـه ایشـان بـرای ارتقاء معرفتـی جامعه طراحـی کردند و 
اجـرا کردنـد، طـرح والیـت اسـت. طـرح والیـت هم به 
لحـاظ محتـوا چیـز بدیعی اسـت، چون تـا به حـال نظام 
تفکـر دینـی به این شـکل اصال در هیچ جایـی به جامعه 
ارائـه نشـده اسـت. امـا اکنون بـه همت ایشـان مجموعه 
اي نظام منـد، بـا زیربنایی تریـن اندیشـه هاي اسـالمی در 
اختیـار جامعـه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن طـرح به گونه ای 
اسـت کـه براي هر قشـری که اجرا شـده، بدون اسـتثناء 

در حوزه ی پژوهش در علوم 
عقلى، موسسه در چهار رشته 
علوم عقلى اسالمى؛ فلسفه، 

کالم، منطق و عرفان نظری، مد 
نظر قرار مي دهد. در فلسفه 

غیر از بحث های کالن فلسفى، 
به تمام فلسفه های مضاف؛ 

مانند فلسفه علوم اجتماعى، 
فلسفه اخالق، فلسفه تعلیم و 
تربیت، فلسفه علوم سیاسى 

و... پرداخته مى شود. گروه های 
علمى هم موظف شدند فلسفه 

رشته خود را بنویسند، که در 
حال حاضر همه ی این ها مشغول 

به کار هستند، این ساختارهای 
پژوهشى مى توانند بسیار مؤثر 

در تولید علوم انسانى اسالمى و 
پشتیبانى از آن عمل كنند.
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گفتـه انـد: تاکنـون هیـچ طـرح و برنامـه  ی آموزشـی بـه ایـن اتقـان، 
جذابیـت، غنـای فکـری، اقنـاع کننـده، نظـم و ارزشـمندی ندیـده انـد. 
حتـی ایـن طـرح براي نخبـگان کشـوری نیز بسـیار پرجاذبه بوده اسـت. 
دلنوشـته یکـي از نخبـگان کشـوري  این بـود: »بار دیگر بـه این مکتب 
و ایـن نظـام خـود افتخار می کنـم«! تجربه اجـراي این طرح نشـان داده 
اسـت کـه اگـر جامعه ما بـه این معرفت ها دسـت یابـد، قطعـا اقامه دین 
را بـا دل و جـان و بـا ضمانت هـای درونـی انجـام می دهنـد. این که مقام 
معظـم رهبـری فرمودنـد ایـن طرح بایـد فراگیر شـود وهرقدر بـرای این 
طـرح سـرمایه گـذاری شـود جـا دارد؛ یعنی باید تمام اقشـار جامعـه را در 
بـر بگیـرد. ایـن مطلب را کسـی می گویـد کـه بصیرترین فرد نسـبت به 
نیازهـای جامعـه و پیـاده شـدن دیـن در جامعه اسـت. به نظـر من  طرح 
والیـت شـاه کاری اسـت کـه عالمـه مصبـاح انجـام داده و فعـال بدیلی 
نـدارد. حتـی کسـانی هـم که مي خواسـتند مشـابهي بـرای آن بسـازند، 
خـود بـه این نتیجه رسـیدند کـه جایگزین همسـانی نیز نمی تـوان برای 
آن آورد. ایـن کار حضـرت عالمـه مصـداق ایـن روایـت اسـت کـه »لـو 
عـرف النـاس محاسـن کالمنـا التبعونـا« اگـر زیبایی هـای کالم مـا را 
ببیننـد دنبـال ما می آینـد؛ یعنی انگیـزه حرکـت در آن ها ایجاد می شـود.

بخـش دیگـری کـه حضـرت عالمـه در ایـن راسـتا ایجـاد کردنـد، یک 
کار سـاختاری اسـت. این سـاختار، متشـکل از نیروها و فعـاالن فرهنگی 

سراسـر کشـور اسـت. به لحاظ تشـکیالتی نیروهایی کـه در عرصه 
اقامـه دیـن فعالنـد، عالوه بـر این که خـود نیازمند ارتقاء فکـری اند، 
بـه لحاظ تشـکیالتی نیز نیازمند یک هماهنگی و انسـجام هسـتند. 
ایـن هماهنگـی، موجـب هم  افزایـی توانایی هـای این نیرو هـا برای 
پیش بـرد ایـن هدف می شـود. اگر ایـن نیروهـا از انسـجام برخوردار 
نباشـند، چـه بسـا هریـک با همـان انگیـزه اقامـه دین اثـر یکدیگر 
را خنثـی کننـد. لـذا اسـتاد عالمه اقـدام به تشـکیل دفتـر ارتباطات 
فرهنگـی کردنـد. در دفتـر ارتباطات فرهنگی هر از چنـد گاه یک بار 
بـه صـورت کشـوری و یا اسـتانی در کنـار یکدیگر می نشـینند و در 
خصـوص موضوعـات مختلف به تبـادل نظر می پردازنـد. نکته قابل 
توجـه در ایـن راسـتا ایـن اسـت کـه ایـن تشـکل براسـاس مواضع 

دینی شـکل گرفته اسـت.
بر اسـاس رسـالت ایـن دفتـر اوال نیروهای فعال فرهنگی شناسـایی 
می شـوند و بـا یکدیگـر و نـوع فعالیت هـای هـم آشـنا می شـوند و 
ثانیـا نقـاط قـوت و ضعـف یـک دیگـر و خـود را می شناسـند، و بـا 
کمک رسـانی بـه هـم بـر توانایـی و فعالیت هـای خـود می افزاینـد. 
از همـه مهم تـر، ایـن ارتباط گیـری بـا مرکـزی کـه در رأس آن 
شـخصیتی هم چـون آیـت اهلل مصبـاح قـرار داشـت، کـه بـه قـول 
حضـرت آقـا:  او خـأل عالمه طباطبایی و شـهید مطهـری را پر کرده 
اسـت، موجـب می شـد کـه احتمـال انحـراف از مسـیر اصلـی را در 
خـود و مجموعـه آن هـا کاهش  دهنـد. تجربـه تاریخی بسـیاری در 
ایـن زمینـه داریـم کـه گروه هـا و تشـکالتی ایجـاد شـده انـد و تـا 
مدت هـا در مسـیر صحیـح حرکـت کردند. امـا به دلیـل عدم ارتباط و 
عـدم درک ایـن مطلب کـه نیازمند به پشـتوانه علمی قوی هسـتند، 

دچـار انحـراف شـدند و زاویـه گرفتند. 

فرهنگپویا: یکـی از خصوصیـات جنـاب عالـي ایـن اسـت 
کـه سـال های زیـادی در کنـار عالمـه مصبـاح رضـوان اهلل علیه به 
فعالیـت پرداخته ایـد و از نزدیـک بـا ویژگی هـای مدیریتـی ایشـان 
آشـنا شـده اید، لطفا هر چنـد کوتاه بـه ویژگی های مدیریتی ایشـان 

بپردازید؟

- یـک مدیـر توانمند و مطلـوب باید دقیقاً بداند مجموعـه خود را به 
کجـا می خواهـد ببـرد ظرفیت هـا و نقایـص و تهدیدهـا و فرصت ها 
را شـناخته باشـد و خطوط کلی مسـیر را ترسـیم کرده باشد و برنامه  
عملیاتـی بـرای رسـیدن بـه هـدف را دقیقـاً تدویـن کـرده باشـد و 
آیـت اهلل مصبـاح چنیـن بـود عالمـه برنامـه راهبـردی داشـتند. 
ایشـان در تمـام حرکت های خـود، در هر موردی که وارد می شـدند، 
معلـوم بود که رسـالت و هدف اصلی او چیسـت. اهداف ایشـان بلند 
مـدت و  آینده نگرانـه و در عیـن حـال واقـع بینانـه و قابـل وصـول 
بـود لـذا بـه صـورت شـفاف حـد و مـرز کار را مشـخص می کردنـد 
و مـا متوجـه می شـدیم بـه چه سـمت و سـویی می خواهیـم برویم. 
ایشـان عالوه بـر برنامه راهبـردی، برنامه اجرایی هم داشـتند. یعنی 
حقیقتـا معلـوم بـود که بـرای رسـیدن به این هـدف چـه کاری باید 
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انجـام دهیـم. عـالوه بـر آن بـرای تحقـق آن هـدف، 
همـواره  و  می کردنـد،  سـازمان دهی  و  ساختار سـازی 
می فرمودنـد سـازمانی الزم اسـت تـا متولـی ایـن برنامه 
شـود و آن را اجرا کند. یعنی سـاختار سـازمانی مشخصی 
را تعییـن کـرده و همـه ایـن مؤلفه هـا را بـا توجـه و 
متناسـب بـا تهدیدهـا و فرصت ها و ظرفیت هـا و نواقص 
و بـا رویکـرد تحولـی تنظیـم کـرده بودنـد و ایـن امر نه 
تنهـا در کالن مؤسسـه بلکه در خرده نظام های مؤسسـه 

هم مـورد توجـه بود.
مسـئله دیگر نظارت اسـت. ایشـان بسـیار دقیق و گاهی 
از چنـد کانـال، بـر امـور نظـارت داشـتند کـه چگونـه 
برنامه هـا پیـش مـی رود. ایشـان با یـک نظارت رسـمی 
و نظارت هـای غیررسـمی برنامه هـا را کنتـرل می کردند. 
بـا تأسـیس معاونـت فرهنگـی  ایـن نظـارت  در کنـار 
توصیه هـای خـود و مرکـز تربیـت مربـی اخـالق خـود 
کنترلـی و ضمانـت اجرایـی درونـی ایجـاد کـرده بودند.

 موضـوع دیگـر بحـث بازخوردگیـری اسـت. بسـیاری از 
برنامه هـا را ایشـان بـه صـورت آزمایشـی و یـک سـاله 
یـا دو سـاله و حتـی شـش ماهـه اجـرا می کردنـد. بعد از 
بازخوردگیـری و انجـام اصالحات، برای یـک دوره میان 

مـدت آن برنامـه و سـاختار را اجـرا می کردنـد.
در کارهـای مدیریتـی بحثـی تحـت عنـوان »رهبـری 
سـازمان« مطـرح می شـود. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه 
سـازمان و نیروی انسـانی تـوان علمی، مهارتـی رهبری 
سـازمان را، پذیرفته باشـد و رهبری بتوانـد رابطه عاطفی 
بـا مجموعـه خـود برقـرار کنـد. حضـرت عالمـه یـک 
چنین شـخصیتی داشـت. لـذا همه مجموعه می دانسـتند 
کـه ایشـان بـه لحـاظ علمـی بسـیار توانمنـد هسـتند 
ایشـان  و همـواره تجربـه می کردنـد کـه نظـری کـه 
می دهنـد، نظـری بسـیار صائـب اسـت. وقتـی در هیئت 
رئیسـه بحثی می شـد، ابتدا افـراد نظر می دادند و ایشـان 
جمع بنـدی می کردنـد و در آخـر نظـر خویـش را عنـوان 
می کردنـد. نظـری که ایشـان می دادند و یـا تصمیمی را 
کـه تعیین می کردنـد، همه معترف بودند خیلـی از نکاتی 
را کـه از آن غافـل بودیم، ایشـان توجه داشـتند. از طرف 
دیگـر همه بـه لحـاظ عاطفـی، ارتباطی بسـیار صمیمی 
بـا ایشـان برقـرار می کردند. این بـه دو لحاظ بـود، یکی 
این کـه ایشـان دارای شـخصیت معنـوی بودنـد و دیگـر 
این کـه ایشـان نسـبت بـه زیـر مجموعه، بسـیار دلسـوز 
بودنـد. ایـن دو خصوصیـت منجـر بـه ایجاد یـک رابطه 
عاطفـی عمیق می شـد و این بسـیاری از مشـکالتی که 
متوجـه سـازمان بـود را برای افـراد قابل تحمـل می کرد. 
و در کنـار ایـن ویژگی ها قاطعیت و توکل ایشـان بود که 

مصـداق فـاذا عزمت فتـوکل علـی اهلل بودند.

بسـیار  توجـه  ایشـان،  از ویژگی هـای مدیریتـی دیگـر 
شـدید بـه رشـد دادن نیروهـای زیرمجموعـه بـود.

یکـی دیگـر از ویژگی هـای مدیریت ایشـان، سـعه صدر، 
کـه اسـاس کار مدیریتی اسـت، بود. گاهی از سـعه صدر 
ایشـان انسـان تعجب می کرد. بسـیار اتفـاق می افتاد که 
در مشـکالت و بحران هایـی کـه پیـش می آمـد افـراد 
سراسـیمه می آمدنـد و عنـوان می کردنـد کـه در مواجهه 
بـا مشـکل پیش آمـده، چه بایـد کرد. ایشـان بـا آرامش 
دو سـه جمله می گفتند با همان دو سـه جملـه، آن چنان 
آرامشـی ایجـاد می کردنـد کـه گویـا مسـئله ای رخ نداده 
اسـت. آن وقـت همـه در شـرایط آرامش به فکـر راه حل 

فتند. می ر
 ایـن سـعه صـدر در برخـورد با مخالفـان نیز تجلـی پیدا 
می کـرد. حتـی اگر کسـی که مخالـف او بـود می آمد و از 
ایشـان مشـورت می خواسـت، کامال صادقانه و دلسوزانه، 
به او مشـورت مـی داد. در کارهـای اداری هم همین گونه 
بـود. البتـه در جایـی کـه احسـاس می کردنـد کسـانی 
آگاهانـه در صـدد تحریـف و تخریب و تضعیـف ارزش ها 
و آرمان هـای دینی هسـتند بـه تعبیر خودشـان عاطفه را 
حاکـم نمی کردنـد بلکـه عمل بـه وظیفه را مـد نظر خود 

می دادند..  قـرار 
نکتـه دیگـر مدیریتی ایشـان ایـن بود که بسـیار مقید به 
کار کارشناسـی بودنـد. اجـازه نمی دادنـد نسـبت به هیچ 
کاری بـدون نظـر کارشناسـی تصمیم گیری شـود. گاهی 
از کار کارشناسـی بـاز می فرمودنـد: هنـوز کافـی  بعـد 
نیسـت، بروید باز بررسـی کنید. این روحیه ایشـان ناشی 
از یـک انگیـزه دینی بـود. همـواره می فرمودنـد ما پیش 

خدا مسـئول هستیم. 
و  مخلصانـه  کار  ایشـان،   مدیریتـی  دیگـر  ویژگـی 
حساسـیت روی مسـئله بیت المـال بـود. همـواره خـود را 
در ایـن رابطـه پیش خدا مسـئول می دانسـتند. آن چه که 
از بیت المـال در اختیـار ایشـان بـود از آن هـا بـه صـورت 

بهینـه و تحـت موازیـن دینـی بایـد اسـتفاده می شـد. 
مهم تریـن ویژگـی کـه در همـه کارهـای ایشـان وجـود 
داشـت و رمـز موفقیت ایشـان بـود و در کالم ایشـان نیز 
تجلـی می یافت، ایـن بود که کارهای ایشـان بـرای خدا 
بـود و بـه توسـل بـه اهل بیـت عنایـت ویژه ای داشـت. 
واقعـا معتقـد بودنـد و مـا هـم در طـول ایـن مـدت کـه 
خدمـت ایشـان بودیم نمونه هـای فراوانـی را دیده ایم که 

توصیـه اکیـد بر توسـل بـه اهـل بیـت می فرمود.

فرهنگپویا: از ایـن وقتـی کـه در اختیـار نشـریه 
پویـا قـرار دادیـد صمیمانـه تشـکر می کنیم.

 مقام معظم رهبری در جایی 
مى فرمایند »ایشان شجره طیبه 

است«. حدس من این است که 
شاید ایشان مى خواستند به این 

اشاره کنند که خود ایشان یک 
درخت پاک است که اندیشه های 

ایشان در عمق فرهنگ دینى 
نفوذ کرده و ریشه دوانده است 
و شاخسارهای آن هم تا اعماق 

جامعه نفوذ پیدا کرده است. 
ثمرات آن هم  هر روز نو به نو به 

جامعه مى رسد. جامعه اسالمى 
با استفاده از آن ها مى تواند 

پرقدرت اهداف خود را دنبال  کند 
و آن را تحقق ببخشد. ایشان 

با این مجاهدت تمام عیار هم 
جلوی تبدیل به گفتمان شدن 
فرهنگ منحط غرب را گرفت و 
هم گفتمان انقالب اسالمى را 
زنده نگه داشت و تقویت کرد.


