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محسن مؤمنیعقبه تئوریک نظام

مقدمه
سـخن گفتـن و نوشـتن از معلم بـزرگ انقالب و عمـار امام، 
کار دشـواری اسـت چراکـه واژه هـا کمتـر از آن هسـتند که 

بتواننـد ایـن چنین شـخصیتی را توصیـف کنند.
مرحوم عالمه مصباح یزدی)رحمه اهلل علیه( دارای اندیشه ای 
ژرف، منطقی محکم و بیانی روان و مسـتدل بودند. شخصیت 
ایشـان چنـان اسـت که دوسـت و دشـمن به عظمـت و مقام 

علمـی و عملـی این عالـم ربانی و بصیر اذعـان کرده اند.
در همیـن راسـتا یکی از برترین تعابیر را کـه حاکی از جایگاه 
و مقـام رفیع علمی ایشـان اسـت، امـام خامنه ای)حفظه اهلل( 

دربـاره ایشـان فرموده انـد: مجموعـه ای از متفکـران، علمـا و 
سـابقه دارها در امـر دیـن، عقبـه تئوریک نظام هسـتند و آن 
را تشـکیل مـی دهنـد...اآلن ما در حـوزه قم علمایـی داریم، 
بزرگانـی داریـم، صاحب نظرانـی داریـم، اندیشـه پردازان یـا 
تئوریسـین ها و ایدئولوگ هایی داریم...خصوصا ما شـخصیت 
علمـی فکـری روشـنفکری برجسـته ای مثل آقـای مصباح 

یـزدی را در قـم داریم.
»عقبه تئوریک نظام« لقبی است که دیده بان انقالب و ولی امر 
مسلمین جهان درباره مقام و منزلت عالمه مصباح بکار برده اند.

همچنیـن از آن جایـی کـه نظامـی اسـالمی مـا، از طرفـی 

اشاره: 

سخن گفتن و نوشتن از معلم بزرگ انقالب و 
عمار امام، کار دشواری است چراکه واژه ها کمتر 
چنین  این  بتوانند شخصیتی  که  آن هستند  از 
باعظمت را توصیف کنند. در این مقال نگارنده 
تالش دارد این معلم بزرگ را به عقبه تئوریک 

نظام اسالمی توصیف کند. 



143143

ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

دغدغه عالمه مصباح در تمام 
این سال ها ورود دیانت به همه 

حوزه های زندگى انسان بوده 
است، از نظام تعلیم و تربیت، 
اقتصاد، متون درسى و... گرفته 
تا روان شناسى و سبک زندگى. 

از این روست که ایشان را 
یک تئوریسین تمدن اسالمى 

مى دانیم.



در یک نگاه کالن مى توان 
حلقه های تمدن اسالمى را از 

بعثت رسول اکرم  تا غدیر و 
از غدیر و عاشورا تا عصر غیبت 

در یک زنجیره دید. جریان اسالم 
ناب با تمام فراز و فرودهای خود 
در طول تاریخ در نهایت توانست 
در 22بهمن1357 به رهبری امام 

خمینى گام مهمى در مسیر 
تمدن سازی بردارد و با برکناری 
نظامى طاغوت، فضایی از نور و 

امید را بر شیعه حاکم کند. 

برخواسـته از انقـالب اسـالمی و از طرفـی دیگـر، علَمـدار 
برپایـی تمـدن اسـالمی اسـت، عالمـه مصبـاح یـزدی را 

می تـوان عقبـه تئوریـک تمـدن اسـالمی نیـز نامیـد.

مکتباسالم،مکتبتمدنساز
یکـی از مالک هـای شـناخت جایـگاه و اهمیـت هر مکتبی 
را می تـوان در انگاره هـای تمدنـی آن مکتب جسـتجو کرد. 
مکتب اسـالم که سـعادت دنیا و آخرت انسـان و هسـتی را 
در برنامـه خـود دارد، از نظـر بنیان هـای تمدنـی نیـز برترین 
مکتب اسـت. برای فهم این مطلب، الزم اسـت تا با اقسـام 

جوامع بشـری و مفهوم تمدن سـازی آشـنا شـد.
تمدن هـای بشـری کـه عمدتـا شـامل تمدن هـای مـادی 
اسـت، در طـول تاریخ با فـراز و فرودهایی همـراه بوده اند. بر 
اسـاس باورهـای اسـالمی، آن چـه در نهایت، بشـریت را به 
سـعادت می رسـاند، تمدن اسـالمی اسـت که عالوه بر امور 
دنیـوی، نـگاه عمیقی بـه معنویـات و امور اخالقی نیـز دارد.

این مطلب نیز ریشـه در باورهای هستی شناسـانه اسـالم دارد. 
هستی شناسـی، خداشناسـی و انسان شناسی سـه رکن اساسی 
هـر منظومـه فکری اسـت. به تعبیـر دیگر مادامی کـه نگاه ما 
به هسـتی، خدا و انسـان، نگاهی مادی و زمینی باشـد، تأمین 
رفـاه مـادی نیـز منتها درجه سـعادت بشـریت تلقی می شـود 
امـا اگـر نـگاه ما بـه عالـم، نگاهی توحیـدی و خدامحور شـد، 
سـعادت بشـر نیز رسـیدن به کمال و قرب الی اهلل خواهد شـد.
از ایـن رو مکتـب اسـالم، مکتبی اسـت که رفاه مـادی را در 
کنـار قـرب الـی اهلل و ارتقای معرفتی انسـان عامل سـعادت 
می دانـد. خداونـد متعـال هـم در قـرآن می فرمایـد: »َو مـا 
َخلَقـُت الِجـنَّ َو اإلِنـَس إاِّل لَِیعُبُدوِن«*، یعنی جـن و انس را 
خلـق نکـردم مگر مـرا عبادت کننـد؛ پس عبادت و رسـیدن 

بـه مقـام عبودیت باالترین مرتبه انسـان اسـت.
بنابرایـن تمدن هـای مادی ماننـد تمدن نمرودهـا، فرعون ها 
و قارون هـا بـه دنبـال چیـزی غیر از تمدن اسـالمی اسـت؛ 
تمدن اسـالمی به دنبال ارتقای کمی و کیفی جوامع بشـری 
اسـت امـا تمدن های مـادی به دنبال نگه داشـتن انسـان در 
حـد نفسـانیات و امیـال حیوانـی هسـتند. در نـگاه اسـالمی 
ارتقـای روح و جسـم درکنارهـم معنـا پیـدا می کنـد و غلبـه 
بُعـد حیوانی انسـان بر بعد االهی او هیـچ گاه هدف و منظور 

انبیـاء و ائمـه اطهار نبوده اسـت.

تقسـیمجوامعبراسـاسماهیت:سـامانیافته
ساماننیافته و

حـال که صحبـت از جایـگاه و اهداف تمدن اسـالمی شـد، 
الزم اسـت تـا ابتـدا نگاهی به ماهیت جوامع انسـانی داشـته 

باشیم.
جوامـع انسـانی را می تـوان به یـک اعتبار در دو دسـته جای 
داد: جوامـع  سـامان یافته و جوامـع سـامان نیافته. جوامـع 

سـامان یافته، دارای نظـم و برنامه هسـتند، بـه خالف جوامع 
سامان نیافته.

بـه عبارت دیگـر جامعه ای را می توان  سـامان یافته دانسـت 
که بر اسـاس عواملی به سـامان رسـیده باشـد. ایـن عوامل 
نیـز بایـد بـه گونه ای باشـند کـه در همـه جوامـع و در همه 

اعصـار قابـل صدق و اجرا و در دسـترس باشـد.
سـامان یافتگی جوامـع را می تـوان بـر اسـاس سـه عنصـر؛ 
قانـون، سـاختارها و برنامه ریزی جهت اداره جامعه، دانسـت.
هـر جامعـه ای کـه بر اسـاس قانون به نظم رسـیده باشـد و 
همچنین دارای سـاختارهایی باشـد که نظـم را در آن جامعه 
محقـق کند، جامعـه »سـامان یافته« گفته می شـود. در کنار 
ایـن عوامل، داشـتن برنامه -کـه همان نرم افـزار اداره جامعه 
اسـت- بـرای مدیریـت و نظم بخشـی به جامعه نیـز الزم و 

ضروری اسـت.
بـا توجه بـه نکات بیان شـده می توان گفت جامعه اسـالمی 
-کـه رسـول خدا )صلـوات اهلل علیه( نیز نمونـه ای از آن را در 
مدینه النبـی تشـکیل دادنـد- به علـت بهره منـدی از مکتب 
اسـالم نـاب، در دسـته جوامـع سـامان یافته جـای می گیـرد 
اسـالم  مکتـب  ویژگی هـای  مهم تریـن  از  یکـی  چراکـه 
برخـورداری از قانـون، سـاختارهای الزم و برنامـه جهـت 

مدیریـت جامعه اسـت.
در توضیـح بایـد گفـت که قانـون اسـالم، قانونـی توحیدی 
اسـت؛ روح حاکم بر سـاختارهای اسـالمی نیز توحید اسـت. 
همچنیـن اسـالم دارای برنامـه و نرم افـزار جامـع و کامـل 
جهـت اداره جامعه اسـت که قرآن کریـم و تعالیم ائمه اطهار 
دربردارنـده همین برنامه اسـت. آن چه در اندیشـه اسـالمی 
عقل، کتاب و سـنت نامیده می شـود، نرم افزار و تئـوری اداره 

جامعه جهت رسـاندن انسـان به سـعادت اسـت.

تقسـیمبندیجوامعسـامانیافتهبهتمدنسـاز
غیرتمدنساز و

حـال که مالک سـامان یافتگی جوامع مشـخص شـد، این 
جملـه را نیـز بایـد گفـت که خـود جوامـع  سـامان یافته نیز 
تقسـیماتی دارنـد. جوامـع سـامان یافته را می توان بر اسـاس 
داشـتن افـق تمدنـی یـا فقـدان آن، بـه دو دسـته؛ جوامـع 
سـامان یافته تمدن سـاز و جوامع سـامان یافته غیرتمدن سـاز 

تقسـیم کرد.
جوامع سـامان یافته تمدن سـاز جوامعی هسـتند کـه در آن ها 
جهـت حرکـت جامعـه، حاکمیـت قانـون، ایجاد سـاختارها، 
برنامه ریـزی و مدیریـت جامعـه بـه سـمت تحقـق جامعـه 
تمدنی اسـت اما جوامع  سـامان یافته غیرتمدن سـاز، به رغم 
برخـورداری از عناصـر سـه گانه فـوق، برنامه ای بـرای غلبه 

تمدنـی ندارند.
از آن جایـی کـه مکتـب اسـالم، مکتبـی جامـع و کامـل 
اسـت و بـا توجه بـه نیازهای انسـان و عالم خلقت از سـوی 
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خداوند متعال آمده اسـت، سـعادت بشـریت نیز که همان قرب الهی اسـت 
باالتریـن هـدف اسـالم اسـت. واضح اسـت کـه سـعادت انسـان هنگامی 
محقـق می شـود کـه جامعـه اسـالمی، جهـت حرکـت خـود را در جهـت 
رسـیدن بـه تمـدن بزرگ اسـالمی قـرار دهد، در غیـر این صورت سـعادت 
بشـریت محقق نخواهد شـد و مشـکالت جوامع که ریشـه در نفسـانیت و 

خودخواهـی انسـان ها دارد، بـه پایـان نخواهد رسـید.

جامعهاسالمی،جامعهسامانیافتهتمدنساز
بـا توجـه بـه آن چه بیـان شـد، جامعـه  سـامان یافته تمدن سـاز را می توان 
در دو مسـیر حـق و باطل ترسـیم کرد، جامعه ای که به سـمت نـور می رود، 
جامعـه تمدنی اسـالمی اسـت و جامعه ای که به سـمت ظلمـات در حرکت 

اسـت، جامعه تمدنی شـیطانی است.
حـال کـه صحبـت از تمـدن و تمدن سـازی شـد، الزم اسـت تا بـا توضیح 

کوتاهـی، مـراد خـود را از تمدن بیـان کنیم.
تمدن سـازی را می تـوان در بیانـی کوتـاه، »پاسـخ بـه نیازهـای مـادی 
و معنـوی بـر اسـاس امکانـات بومـی« دانسـت. به عبـارت دیگـر، اگر 
مکتبـی ماننـد اسـالم بـه درجـه ای از تـوان برسـد کـه بتوانـد نیازهای 
مـادی و معنـوی انسـان ها را بـر اسـاس تعالیـم، قوانیـن، سـاختارها و 
برنامه ریـزی خـود پاسـخ دهـد، آن گاه تمـدن اسـالمی محقـق شـده 

 . ست ا
امـا جوامـع  سـامان یافته غیرتمدن سـاز، آن هایی هسـتند کـه می خواهند با 
پاسـخ هایی کـه دیگران داده اند، جامعه را سـامان دهند. لـذا دنبال رو دیگران 

هستند.
 بنابرایـن هـرگاه یـک مکتب فکـری بتوانـد در تمامی سـاحت های زندگی 
انسـان حضور داشـته باشـد و به تنظیم روابط اجتماعی و ساختارهای جامعه 
بپـردازد و همچنیـن ارزش ها، هنجارها و ابزارهای متناسـب بـا خود را تولید 

کند، تمدن سـازی کرده اسـت.
بـه عبـارت دیگـر تمدن سـازی را می تـوان ورود یـک مکتـب فکـری بـه 
همـه عرصه هـای زندگـی و ایجاد ابـزار و ارزش های متناسـب با آن مکتب 
دانسـت. بسـط یـک فکـر و اندیشـه در سـاحت های مختلـف سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگی موجب تمدن سـازی آن فکر می شـود. پس 
یـک مکتـب زمانی می تواند تمدن سـازی کند کـه تفکـر و هنجارهایش را 

در جامعـه بـه مرحلـه اجـرا درآورد و به اصطـالح »رفتارسـازی« کند.

تمدنسازیاسالمناب
بـا توضیحاتـی که داده شـد، می تـوان به این نتیجه رسـید که دین اسـالم 
که از نظر مبانی انسان شناسـی و خداشناسـی غنی اسـت و برنامه سـعادت 
دنیـوی و اخـروی انسـان ها را دارد و قـادر به تمدن سـازی اسـت. به عبارت 
دیگـر از آن جایـی که اسـالم ناب یک حرکت تمدن سـاز اسـت، هر اقدامی 
کـه در راسـتای تحقـق اسـالم ناب صـورت گیـرد، گامـی در جهت تحقق 

تمدن سـازی اسـالمی است.
در یـک نـگاه کالن می تـوان حلقه هـای تمدن اسـالمی را از بعثت رسـول 
اکـرم  تـا غدیـر و از غدیر و عاشـورا تا عصر غیبت در یـک زنجیره دید. 
جریـان اسـالم ناب با تمـام فراز و فرودهـای خود در طول تاریـخ در نهایت 
توانسـت در 22بهمن1357 به رهبری امام خمینی گام مهمی در مسـیر 

تمدن سـازی بـردارد و بـا برکنـاری نظامی طاغـوت، فضایی از نـور و امید را 
بر شـیعه حاکم کند. 

انقالباسالمی،حلقهمفقودهتمدنزاییشیعه
بـا توجـه بـه آن چه گفته شـد، انقالب اسـالمی نیز یک حرکت تمدن سـاز 
اسـت. گام هـای تمدن سـازی انقـالب اسـالمی را می تـوان در پنـج مرحله 
جای داد: انقالب اسـالمی، نظام اسـالمی، دولت اسـالمی، جامعه اسـالمی، 

اسالمی. تمدن 
یکـی از مهم تریـن لوازمـی که بـرای طی کردن این مسـیر پنـج مرحله ای 
الزم اسـت، »تولید علم و نظریه« اسـت. اگر انقالب اسـالمی نتواند تئوری 
الزم بـرای تحقـق تمدن اسـالمی را مهیا کند، قطعا تمدن سـازی اسـالمی 

به سـرانجام نخواهد رسید.
جریـان انقـالب اسـالمی بایـد در تمامی علوم خصوصـا علـوم اقتدارآفرین 
حـرف خـود را بزنـد و بـه تئوری هـای موجـود غربی اکتفـا نکنـد. در میان 
علـوم، »علـوم انسـانی« از نقش و جایگاه ویـژه ای برخوردار هسـتند چراکه 
ریشـه و مبانـی فکـری و اندیشـه ای جامعـه را طراحـی و تولیـد می کننـد، 
علومی همچون تفسـیر، فلسـفه، فقـه، جامعه شناسـی، روان شناسـی، علوم 

سیاسـی، علوم راهبـردی و... 

عالمهمصباحیزدی،مولدعلومانسانیاسالمی
بـا توجـه به نکات بیان شـده، نقـش عالمه مصبـاح در تولید علوم انسـانی 
اسـالمی مشـخص می شـود. حاصل زحمات ایشـان که عمر شـریف خود 
را صـرف ایـن دغدغـه مبارک کردند، سـاعت ها تدریس و سـخنرانی، ده ها 

جلـد کتاب و تربیت شـاگردان فراوان در این مسـیر اسـت.
دغدغـه عالمـه مصباح در تمام این سـال ها ورود دیانت بـه همه حوزه های 
زندگی انسـان بوده اسـت، از نظام تعلیم و تربیت، اقتصاد، متون درسـی و... 
گرفتـه تـا روان شناسـی و سـبک زندگـی. از این روسـت که ایشـان را یک 

تئوریسـین تمدن اسـالمی می دانیم.
اگـر تالش هـای شـبانه روزی ایشـان و شاگردانشـان نبود معلوم نبـود امروز 
علـوم انسـانی مـا دچـار چـه بالیـی شـده بـود. تالش هـای ایـن مجاهـد 
خسـته ناپذیر و جنگیدن ایشـان در سـنگر مبارزه با التقاط و تحریف بود که 
موجب شـد تا علوم انسـانی ما جوالن گاه دشـمن نشـود. فعالیت های علمی 
ایشـان از موسسـه در راه حـق و بنیـاد باقرالعلـوم گرفته تـا دفتر همکاری 
حوزه و دانشـگاه و مؤسسـه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و همچنین 
مناظره هـای علمـی با گروه هـای مارکسیسـتی و کمونیسـتی و چهره های 
شـاخصی مانند احسـان طبری و فرخ نگهدار، همگی نشـان از عزم ایشـان 

بـرای پاالیش علوم انسـانی موجـود از مبانی غربی اسـت. 
بنابرایـن بی دلیل نیسـت که مقام معظـم رهبری ایشـان را »عقبه تئوریک 
نظـام« می نامند. تئـوری و نظریه پردازی در عرصه تولید علم برای رسـیدن 
بـه تمـدن اسـالمی گام بلندی بـود کـه مرحوم عالمـه مصباح برداشـتند، 

انشـاهلل که بتوانیم رهرو راه ایشـان باشـیم.

پینوشتها
* الذاریات،56.


