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پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،اسالم سیاسی با ورود به عرصه عملی سیاست ،عالالوه بالر بررال رد
با تح الت فلسفی ،علمی و صنعتی که جهان را متح ل سارته ب د ،با مسائل جدید و روشهای نال یِ تفسالیر
مت ن نیز روبرو شد .ایِ تح الت و روشهای جدید ،جریان اسالم سیاسالی فقالاهتی را کاله متبالی باله تفسالیر
فقهی و سنتی از اسالم ب د ،به شدت تهدید میکرد .محمدتقی مصباح یالزدی در اامالت یبالی از نماینالد ان
برجسته ایِ جریان فبری ،در ایِ شرایط ،با تأکید بر روش فقاهتی و سنتی علمالای دیالِ ،باله فالی جای الاه
دیِ در مسائل سیاسی و اجتماعی جهت سعادت دنی ی و ارروی تأکید میکند .در همیِ راستا پردارتِ باله
مق الت سیاسی ،اجتماعی مانند مردم ساالری ،آزادی و ق ق بشر و تبییِ آنها بر اساس اصال ل اسالالمی را
ضروری میداند .در ایِ ن شتار ،سعی بر آن است تا با اتخاذ روش شناسالی کال ئنتیِ اسالبینر ،جهالت در
بهتر آراء مصباح یزدی ،ضمِ واکاوی فضای بیان آراء دینی -سیاسی او ،تفسیر دیِ و تالأییر آن بالر مفالاهیم
دم کراسی ،آزادی و ق ق بشر در آراء سیاسی وی را تحلیل نماییم.
واژهگان کلیدي :تفسیر دیِ ،هرمن تیک ،ک ئنتیِ اسبینر ،آراء سیاسی ،مصباح یزدی.
 -7دانشیار عل م سیاسی دانش اه یاس ج ،یاس ج ،ایران.
 -2دانشج ی دکتری عل م سیاسی دانش اه یاس ج ،یاس ج ،ایران( .ن یسنده مسئ ل)
s.ahmadmousavi65@Gmail.com

 .9مقص د از مفه م «اسالم سیاسی» ،آن دسته از جریان های اسالمی است که بر تفبیک ناپذیری دیِ از سیاست اعتقاد
دارند و بر ایِ باور هستند که اسالم از نظریهای جامع درباره دولت و اجتماع برر ردار است .هدف نهایی ایِ فتمان،
باز سازی و سازمانده ی جامعه بر اساس اص ل اسالمی است  .ر . .محمد علی سینی زاده ،اسالم سیاسی در ایران،
ام :انتشارات دانش اه مفید ،7931 ،ص .71-73
تاریخ دریافت7931/02/71 :
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مقدمه
به ط ر کلی بیِ تفسیری که یک متفبر یا عالم دینی از دیِ و مبا ث دینی دارد و آراء
سیاسی وی ،رابطهای وج د دارد .از طرفی نیز ،واتی مفسری اصد دارد مت ن دینی را تفسیر
کند ،نا زیر به اتخاذ روشی است .یبی از روشهایی که متفبران اسالمی با آن به سراغ
تفسیر مت ن دینی میروند روش فقاهتی است .در ایِ روش ،علم فقه با استخراج مفاهیم
کلی و مستند از کتاب و سنت و به یاری اجماع و عقل ،نقش واالیی در شنارت اان نهای
دینی دارد و فقها نیز به عن ان کارشناسان معتبر ایِ علم و متخصصیِ مفاهیم و ا انیِ دینی،
از جای اه ویژه ای برر ردارند .از نظر امیان ایِ روش ،فقه به عن ان تئ ری هدایت انسان
و اداره اجتماع ،اان نهای ضروری برای ب مت و جامعه را مشخص کرده و ب مت
اسالمی نیز دایره اجرای ا بام فقهی است « .ب مت در نظر مجتهد وااعی ،فلسفه عملی
تمامی فقه در همه زوایای زند ی بشریت است .ب مت نشان دهنده جنبه عملی فقه در
برر رد با همه دش اریهای اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و فرهن ی است .فقه تئ ری وااعی و
کامل اداره انسان و اجتماع از ه اره تا

ر است»(امام رمینی ،7917 ،ج  .)739 :27در ایِ

مقاله اصد ما بررسی آراء آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی ،به عن ان یبی از اندیشمندان
دینی معاصر ایران است که در زمینه شنارت مت ن دینی از روش فقاهتی کمک می یرد.
از نظر وی برای تحقق ب مت اسالمی و ب ج د آمدن شرایط آرمانی برای اسالم و
مسلمانان و به تدریج مردم جهان ،اسالم باید در تمام ابعاد ااتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فقهی آن تحقق یابد ،زیرا اسالم برای همه ایِ مسائل دست ر العملهایی دارد .وی در مقام
یک عالم دینی و مدافع نظام اسالمی و والیت فقیه ،با بهره یری از ایِ روش ،به ارائت و
تفسیر مت ن دینی می پردازد که ما صل آن سترش یافتِ المرو دیِ و شبل یری آرای
سیاسی راص ،در زمینه دم کراسی ،آزادی ،ق ق بشر و  ...است .بر همیِ اساس ،ایِ
سؤال مطرح میش د که« :چه رابطهای میان تفسیر مصباح یزدی از دیِ و مفاهیمی چ ن
آزادی ،دم کراسی و ق ق بشر در آراء سیاسی وی وج د دارد؟» در پاسخ به ایِ سؤال،
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فرضیه زیر جهت آزم ن ارائه میش د« :فهم و برداشت مصباح یزدی از مفاهیمی مانند
دم کراسی ،آزادی و ق ق بشر ،متأیر از شرایط زمانی ،مبانی ،ایدئ ل ژیبی و تفسیر
راص وی از دیِ است ».در ایِ راستا ،هدف اصلی ایِ است که با استفاده از روش شناسی
اسبینر ،ضمِ بررسی تأییرات شرایط زمانی ،مبانی و ایدئ ل ژیبی در شبل یری ن ع
ن رش مصباح یزدی به دیِ و م ضع یریهای او ،تأییر ایِ ن ع ن اه بر آراء سیاسی وی
در زمینه دم کراسی یا مردم ساالری ،آزادی و ق ق بشر م رد بررسی ارار یرد .نبتهای
که در اینجا باید یادآور شد ایِ است که مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که در
زمینه مبا ث سیاسی به تفصیل وارد شده و آراء ستردهای در بسیاری از مق الت دی ر
همچ ن ب مت ،والیت فقیه ،اان ن و ..دارد که در ایِ مقاله به سه مفه م دم کراسی،
آزادی و ق ق بشر پردارته میش د.
چهارچوب نظري پژوهش
علم هرمن تیک 7در تعاریف اولیه ،علم تعبیر ،تفسیر و تأویل ،شنارته میشد که از نظر
ریشه لغ ی با هرمس 2پیامبر ردایان ،بی ارتباط نب د ) ،(Hodad,1986, p.215همان

نه

که هرمس پیام آور و مفسر پیام ردایان در ی نان باستان ب د« .مفسر» نیز کار «هرمس» را
انجام میدهد و میک شد تا هرمس

نه ،معنای سخِ را تفسیر و تأویل کند .پل ریب ر،

در مقاله «رسالت هرمن تیک» ،ایِ علم را فِ تشریح و ت ضیح نمادها میداند و بیان
میدارد ،هرمن تیک نظریه عمل فهم در جریان روابطش با تفسیر مت ن است(ک رنز ه ی،

 .)3-27 :7917در یک تقسیم بندی کلی هرمن تیک به چهار دسته تقسیم میش د :نخست
هرمن تیک کالسیک که در جستج ی روشی به منظ ر تفسیر مت ن مقدس ب د ،دوم
هرمن تیک رمانتیک که در صدد ارائه روشی برای جل یری از بدفهمی و س ءفهم ب د،
س م هرمن تیک فلسفی که با هاید ر آغاز شد و ت سط ادامر ،پل ریب ر و دریدا استمرار
1

- Hermeneutics
- Hermes

2

 /4فصلنامه پژوهش هاي راهبردي انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 7931

یافت و فهم قیقت را دنبال میکرد و چهارم ،هرمن تیک روشی که در عرصه عل م انسانی
تعمیم یافته است و دو طیف زمینه را و متِ را را در بر می رفت .در هرمن تیک روشی،
رویبرد زمینه را برای شنارت یک متِ ،رج ع به بستر و زمینههای آن و رویبرد ارائت
متنی تمرکز بر ر د متِ را ،جهت فهم معنای آن متِ کافی میداند .اما در نتیجه انتقاداتی
که به ایِ دو طیف وارد آمد ،رویبردی شبل رفت که نماینده بارز آن اسبینر است.
وی متدول ژی ارائت متنی و زمینهای را برای فهم مت ن ناکافی میداند .اسبینر عالوه بر
بررسی زمینه و بسترها بر اصد و نیت مؤلف نیز تأکید میکند .به زعم وی ،مطالعه متِ به
تنهایی و بررسی صرف زمینههای شبل یری اعمال و مت ن (با پذیرش اینبه در شرح
مت ن و اندیشههابه ما یاریمیرساند) ،برایفهم آنها نااصند و بایستیبه ع املدی رینیز
ت جهش د(مرتض ی.)711-710 :7931 ،

روش شناسی اسکینر
یبی از روشهای مهم در فهم اندیشه سیاسی ،روشی است که ک ئنتیِ اسبینر در انجام
پژوهشهای ر د ببار برده است .وی م رخ اندیشه سیاسی است که با مشاهده نقایصی در
مطالعات تاریخ اندیشه سیاسی ،در صدد اصالح ایِ مطالعات برآمد .وی در کتاب «معنا و
زمینه» 7به هرمن تیک به عن ان یک روش مین رد و آن را در

زه «متدول ژیک» به کار

می بندد .اسبینر باور دارد که برای فهم یک ایده یا اندیشه باید سراغ نیت و اصد مؤلف یا
اندیشمند رفت و با بازشناسی و تمرکز بر باور یا اصد وی به فهم معنا نائل آمد .وی ضمِ
نقد دو رویبرد ارائت متنی و ارائت زمینهای به معرفی متدول ژی ر د میپردازد .اسبینر
اصد رایی و نیتباوری ر د را با نقد اصد رایی کالین ود در

زه تاریخ آغاز میکند.

کالین ود نظریه «بازآزم دن» را طرح میکند(فی .)244 :7937 ،به ایِ معنا که م رخ یا
پژوهش ر ،باید ذهِ و نیت مؤلف را بازسازی کند تا معنای عمل و کردۀ او را کشف
1

- Meaning and Context
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نماید .اسبینر معتقد است ،برای رسیدن به اصد و نیت مؤلف عالوه بر بازسازی آن نه که
م رد نظر کالین ود است؛ بایستی ایدئ ل ژیها و ایدههایی که در زمان تألیف مت ن در هر
عصر وج د دارد و به عمل تفسیر کمک میکند ،م رد ت جه ارار یرد .میت ان اظهار
داشت ،رهیافت اسبینر نه رویبرد متنی و نه رویبرد زمینهای است ،بلبه در میانه آن دو
ارار می یرد که در آن با ت جه به ایدئ ل ژیهایم ج د در زمانتألیفمتِ ،اصد و نیت
مؤلف فهم میش د ( .)Skiner, 2002: 56رویبرد ارائت متنی به استقالل متِ باور دارد و
آن را یک ابژه 7ر دکفا و مستقل میپندارد .بنابرایِ میت ان با متِ فت و

کرد ،بی

آنبه وج د شخص یا مؤلفی در پس آن اائل شد .اسبینر در مقام نقد ایِ رویبرد بیان
میدارد که اندیشهها و ایدهها ،عام و فرازمانی نیستند و پاسخهایی به زمانة شان میباشند.
بنابرایِ نمیت ان عمل یا سخنی را به کسی نسبت دهیم که او نمیت انسته در م رد آن
بیندیشد یا آن کار را انجام دهد(روشِ )74 :7931 ،رویبرد زمینه را نیز از نظر اسبینر
دارای ن ااصی است .در ایِ رویبرد بیان میش د که اندیشهها در بستر زمان و همراه با
سایر ام ر عادی و معن ی در جامعه شبل می یرند .بر ایِ اساس اندیشهها محص ر در
زمان هستند و نمیت انند رارج از روابط و ض ابطی که بر زمان و دی ر تح الت اکمند
شبل ب یرند .به عبارتی اندیشهها واکنشی به شرایط زمانه ر د هستند(روشِ.)27 :7931 ،

ا رچه از نظر اسبینر ایِ رویبرد از رویبرد متِ را کاراتر است ،لیبِ ایِ متدول ژی،
شرایط اجتماعی و تاریخی را مقدمه شنارت اعمال میداند ،بدون آنبه به اصدیت نهفته
در ر د عمل ت جه داشته باشد.
اسبینر از دو ن ع بافت و زمینه بحث میکند که یبی شامل زمینههای عملی 2و دی ری
زمینههای زبانی یا ایدئ ل ژیبی 9است .زمینههای عملی ،همان فعالیت سیاسی مسئله ان یز با
رصیصههای جامعهای است که مؤلف آن رارطاب ارار میدهد و متِ پاسخی به آن است.
1

-object
- practical context
3
- Linguistic-Ideologic Context
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در وااع نظریه پرداز سیاسی به معضالت سیاسی جامعه واکنش نشان میدهد .از ایِ
رونظریه سیاسی بخشی از سیاست است و مسائل مطرح در نظریه محص ل کنش سیاسی
میباشد .زمینه زبانی یا ایدئ ل ژیبی نیز در وااع مجم عهای از مت ن ن شته شده یا رایج در
آن زمان ،درباره همان م ض عات یا م ارد مشابه و مشتر

در شماری از هنجارها است.

ت ضیح آنبه برای فهم اصد مؤلف از ن شتِ متِ ،باید با فضای ذهنی و ایدئ ل ژیبی
اکم در آن زمان آشنا باشیم .چ ن زبان آمیخته با هنجاراست ،برای فهم مقص د مؤلف
آشنایی با هنجارهای اکم بر زمان مؤلف نیز الزامی است .بنابرایِ ،منظ ر از زمینه
ایدئ ل ژیک ،ت جه به زبانی از سیاست رایج است که ت سط هنجارهای رایج تعریف شده
است .وی با ت جه به ایِ زمینهها کشف معنا می کند و فرایند ت لید معنا را با ت جه به ایِ
زمینههای دو انه به دست میآورد .از نظر اسبینر برای در

یک «عمل فتاری اصد

شده »7که در متِ تجسم یافته است ،باید پرسشها ،پاسخها ،فضایاجتماعیزمانه و همچنیِ
مجم عه مفاهیم ،واژهها و معانیراص در دسترس ن یسنده را شنارت و کنش یا عمل
کالمی راص را در بستر ارار دادهای زبانی و اجتماعی آن جامعه راص در

و تفسیر

نم د) . (Skiner, 2002: 88بنابرایِ با آ اهی از نیاتن یسنده و اراردادن مؤلف در بستر
اجتماعی و زبانیاش میت ان فت که آیا اصد ن یسنده از بیان سخِ یا ن شتِ متنی،
تألیف ایده یا اندیشها ی ب ده یا اصد انتقاد و ایراد از آن را داشته است .در مجم ع از نظر
اصد رایان ،تفسیر ،فرایندی روشن ر است که در آن اعمال در بستر اجتماعی و اصدی
مرتبط با ر د ،یعنی در جهان فرهن ی ر د عامل ارار دارد ،هدفِ تفسیر کشف اندیشه-
های آ اهانهای نیست که از ذهِعامل ذشتهاست؛ بلبهرمز شایی از ایِاست که عامل
با رفتار به شی هایراص چهکرده است.
زمینه ،زمانه و تأثیر آن بر قرائت مصباح یزدي از دین
1

-Illocationary act
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در دههپنجاه ه.ش ،روههای سب الر و مارکسیستی در مبارزه علیهرژیمپهل ی ،به
نسبتروشنفبراندینی و رو انی ن م اعیت ضعیفتری داشتند .از ایِ زمان به بعد ،به
تدریج مفاهیم مذهبی در جهت مبارزات سیاسی تفسیر شدند و مذهب به مثابه ایدئ ل ژی
ادرتمند سیاسی نم د یافت( سینیزاده .)244 :7931 ،با پیروزی انقالب اسالمی و استقرار
اسالم سیاسی در ایران ،جریاناسالمسیاسیفقاهتی به فتمان غالب تبدیل شد .ایِ جریان
بیان می داشت؛ برای تحقق ب مت اسالمی ،باید اسالم در تمام ابعاد ااتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فلسفی آن تحقق یابد .بنا به نظر آنها مبنای ب متاسالمی فقاهت و عدالت
است و دستاورد آن استقالل ،آزادی و جمه ری اسالمی و ایِ بزرگتریِ دستاوردی
است که با وا ع انقالب اسالمی به یمر نشست(مصباح یزدی و .)79 :7930

پس از انقالب اسالمی تح التی روی داد که م جب تق یت ایِ رویبرد ردید .از آن
جمله ،شرکت مردم در رفراندوم و تأیید جمه ری اسالمی با رأی بیش از  33درصد در
سال  7913ب د .ایِ امر ،از یک طرف تأییدی بر آراء امام(ره) و جریان اسالم سیاسی
فقاهتی ب د و از طرف دی ر ،نات انی دی ر فتمانها در جذب امیان مردمی را به تص یر
میکشید .بدیِ ترتیب ،مایت امام رمینی(ره) و جریان اسالم سیاسی فقاهتی از جمه ری
اسالمی و تعریف ایِ شبل از ب مت به عن ان ب متی که در آن «جمیع ااشار با یک
چشم دیده می ش ند و ن ر عدالت الهی بر همه و همه به یک ط ر میبارد .ب متی که در
آن ارتالف نژاد و سیاه و سفید و تر

و لر و بل چ مطرح نیست .همه برابرند و فقط

کرامت در پناه تق ی و برتری به ارتالف فاضله و اعمال صالحه است»(امام رمینی،7913 ،

ج  ،)419 :1باعث شد تا مایتهای سترده مردمی بیش از پیش از جریان مذک ر تداوم
یابد .عالوه بر ایِ ،سخنانیکه ملی رایان و مارکسیستها در م رد نات انیاسالم ،رو انی ن
و عالمان دینی در اداره ام ره جامعه و رطر بروز دیبتات ری دینی بیان میکردند به شدت
از طرف رهبر انقالب و علما با واکنش روبرو شد(ر اجه سروی .)241 :7932،ایِ امر باعث
شد تا غیریت سازی زاید ال صفی نسبت به دو جریان مذک ر ،در بیِ نیروهای مذهبی
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ب ج د آید که نتیجه آن ادرت یافتِ بیش از پیش جریان فبری فقاهتی ب د .دشمنی با
آمریبا بخص ص در زمان اشغال سفارت ایِ کش ر و نفی غرب زد ی از س ی اسالم -
رایان به رص ص رهبر انقالب و در نهایت طرح و اجراییشدن مق له والیت فقیه که
جریان اسالم سیاسی فقاهتی از جمله امیان سرسخت آن ب دند ،ایِ جریان فبری-سیاسی
را بیش از پیش تق یت کرد.
امروزه یبی از افراد شارص جریان سیاسی فقه مح ر ،آیت اهلل مصباح یزدی است .وی
معتقد است « بر اساس اعتقاد ما ،دیِ مفه می شامل است و فقط مسائل ارالای نیست .دیِ؛
ااتصاد ،سیاست و ب مت دارد و با ورود در مسائل ب متی ،طبعاً ارتیارات و شئ ن
ب متی مطرح میش د  .م ارد تعارض بیِ مسائل فرد و اجتماع ،مسائل نظامی مثل جنگ
و صلح و دهها مسئلهدی ر که به ب متدینی و اکمیتدیِ مرب ط است ،در آن مطرح
میش د(».مصباح یزدی .)29 :7914 ،ایِ رویبرد ،ابل از انقالب اسالمی با دو جریان فبری
دینی -سیاسی رایب ب د .اولیِ جریان ،جریان نهضت آزادی به رهبری مهندس بازر ان
ب د که میک شید در اسالم و به تعبیری دایقتر ،در کتاب و سنت ،ایدئ ل ژی ن ینی برای
زند ی اجتماعی و سیاسی پیدا کند .آنها معتقد ب دند چنیِ ایدئ ل ژیای در کتاب و
سنت وج د دارد و ایِ ایدئ ل ژی با مفه م آزادی در شبل مدرنیته آن منطبق است.
دومیِ جریان ،جریانی است که بعدها «چپ مسلمانان» نام رفت و به لحاظ فبری ،بیش از
همه در دکتر علی شریعتی تجلی یافت .وی بیان نمیداشت که در اسالم یا کتاب و سنت،
ایدئ ل ژی وج د دارد و باید آن را دریافت ،بلبه میک شید از انتخاب و تفسیر و ترکیب
راصی که از مفاهیم کتاب و سنت بدست میآورد ،ایدئ ل ژی وا دی برای مبارزات
اجتماعی و سیاسی علیه رژیم پهل ی بسازند .ایِ نحله فبری ،برای ب ج د آوردن «جامعه
ت یدی» که در آن فضا ،یعنی ابل از انقالب اسالمی ایران ،از آن تفاسیر متعددی میشد؛
بر ایِ تأکید داشت که اسالم دیِ مبارزه است و هدف پیامبر اسالم(ص) ناب د سارتِ
نابرابریهای اجتماعی ،سیاسی و ااتصادی ب ده است(مجتهد شبستری.)273 :7939 ،

تأثیرسنجی تفسیر دین بر آراء سیاسی آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدي3 /

جریان استنباط ایدئ ل ژی از دیِ که نماینده بارز آن مهدی بازر ان ب د و جریان -
ایدئ ل ژیسازی علیشریعتی ،کاربرد و کارکرد سیاسی بسیاری در آن شرایط ،بخص ص
در فضای سیاسی-اجتماعیدو دهة ابل از انقالب داشتند و بیش از نحلهها و جریانهای
فبری دی ر جلب ت جه مینم دند(مجتهد شبستری .)273-229 :7939 ،بسط و سترش ایِ
دو جریان ،بنا به زعم امیان اسالم سیاسی فقاهتی اص ل اعتقادی و مبانی اسالم را با چالش
روبرو میکرد ،زیرا از نظر عالمان دینی و طرفداران اسالم فقه مح ر ،ایدئ ل ژی محص ل
تفبر انسان و ابزار فبری زند ی اجتماعی و سیاسی است .ایِ در الی است که فت ا،
بم رداست نه ایدئ ل ژی و نظر انسان ،از ایِ رو مخالفت ر د را با دو طیف یاد شده
شدت دادند .به

نهای که آیت اهلل سید محمد سینیبهشتی در ایِ باره اظهار میدارد؛

مصباح یزدی در یبی از جلسات درس «نهایه» ی ر د ،مطالبی را علیه ایِ دو طیف،
بخص ص جریان فبری شریعتی ،با طالبی که در آن جلسه شرکت داشتند بیان میدارد.
وی در ایِ جلسه اظهار میدارد «در ایِ ایام رطری بزرگ اسالم و اصالت نهضتهای
اسالمی را تهدید میکند و ایِ رطر عبارت است از تحریف تعالیم اسالم در شبل
ن آوری و ن پردازی به منظ ر اابل اب ل کردن اسالم برای کسانی که دستخ ش افبار
مادی شدهاند؛ یا به منظ رهای غرض آل د دی ر»( سینی بهشتی.)17-12 :7913 ،

ایِ مطلب نشان دهنده ایِ است که مصباحیزدی در فضایسیاسی-اجتماعی پیش از
انقالب ،از یک طرف ر د را با اندیشههایی که تص ر میکرد التقاطی هستند و از طرف
دی ر با

زه علمیة بدون برنامه سامان یافته ،جهت مقابله با ایِ افبار و افراد مذهبی

متمایل به رایشات مارکسیستی در تقابل دیده است .وی در شرایطی که روهی چ ن
مجاهدیِ رلق بیان میداشتند؛ اسالم و مارکسیست ا رچه یبی نیستند ولی در یک راستا
رکت میکنند و پیاممشابهی دارند ،زیرا بر ضد بیعدالتی میجن ند و الهامبخش شهادت
و ایثارند ،بنابرایِ اابل جمع هستند(آبراهامیان ،)101-103 :7911 ،ر د را م ظف به
پاسداشت اسالماصیل میدانست .او ،رواج ایِ افبار را رطر بزر ی برای اسالم میدانست
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که باید با آنها مقابله میکرد« .در آن زمان ،مسائل مارکسیسم و فلسفه ماتریالیسم
دیالبتیک رواج زیادی داشت ....آنها در بیِ ج انها از دانش آم زان دبیرستان رفته تا
دانش اهیان ،نف ذ روز افزونی داشتند و رط فبریشان ج انهای ما را تهدید میکرد .هر
ج ان مسلمانی که عالاه مند به اسالم و دفاع از اسالم ب د ،ا ساس نیاز میکرد که ر د را
مجهز به سال ی نماید که بت اند باآنها مبارزه کند(».ع – امیِ :سایت

زه نت) .وی راه-

ل و سالح مبارزه با ایِ افبار را در تشبیل ب مت اسالمی در ایران و دی ر کش رها
میدانست« :همیشه بادوستان ایِ نبته را مطرح میکردیم که همه فعالیتهای ما برای ایِ
است که روزی بت انیم ب مت اسالمی را در ایران و بعد همان شاء اهلل در سایر کش رها
بر ارار کنیم .از اال ما باید مسئله ب مت اسالمی را مطرح کنیم»(ع – امیِ :سایت

زه

نت).
در آن زمان ،از نظر امام نیز ،راه ل مشبالت و بحرانهایی چ ن شی ع افبار التقاطی و
ااتدار رژیم استبدادی ،ایجاد ب مت اسالمی ب د ،زیرا اسالم ،اان ن و برنامههای جامعی
برای ل ایِ مسائل دارد از ایِ رو میبایست ب مت اسالمی بر پایه والیت فقیه ب ج د
میآمد « شما تصمیم به تشبیل ب مت اسالمی ب یرید و در ایِ راه پیش ادم ش ید؛
ب مت اسالمی اطعاً برارار ر اهد شد ....واتی م فق شدید دست اه اکم جائر را
سرن ن کنید یقیناً از عهده اداره ب مت و رهبری ت دههای مردم برر اهید آمد .طرح
ب متو ادارهو ا انیِ الزم برایآن [از طریق اسالم] آمادهاست(».امام رمینی.)711 :7911 ،

از آنچه تا کن ن فته شد ،مشخص میش د که مصباح یزدی در اتخاذ م ضع یریهای
دینی -سیاسی و انتخاب راه ل تشبیل ب مت اسالمی در ایِ زمان ،از یک س متأیر از
رویدادهایی است که ت سط جریانهای التقاطی در ال بسط ب ده میباشد و از طرف
دی ر ،از مبانی فبری امام و اندیشههای وی ،که در آن زمان ،او نیز شدیداً در پی تشبیل
ب مت دینی ب ده ،تأییر پذیرفته است .بنابرایِ ،در ایِ شرایط ،م ضع یریهای دینی-
سیاسی مصباح یزدی و جریان اسالم سیاسی فقاهتی ایِ ب د که با رد پذیرش هر نه ایسم

تأثیرسنجی تفسیر دین بر آراء سیاسی آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدي77 /

و ایدئ ل ژیهای وارداتی ،در اندیشه تشبیل ب متی به رهبری والیت فقیه باشند و بر
فقیه ،فقه و رو انیت به عن ان مفسران اصلی شریعت تأکید کنند( سینی زاده.)221 :7913 ،

عالوه بر رویدادها و زمینههای عینی تأییر ذار بر آراء سیاسی و مبانی دینی جریان اسالم
سیاسی فقاهتی و مصباح یزدی ،ع امل نظری و شرایط ایدئ ل ژیبی نیز بر اندیشهها و
م ضع یریهای دینی و سیاسی جریان مذک ر و مصباح یزدی تأییر ذار ب ده است .برای
نم نه ،در رص ص ارتباط دیِ و سیاست و چ ن ی استخراج آزادی از آن ،در ایِ
دوران میان جریانهای سیاسی مختلف شبافهای فبری عمیقی شبل رفت و ایِ سؤال
مطرح شد که در شرایط کن نی چه ن ع ق ق و آزادی جهت ت سعه مادی و معن ی مردم
ایران اابل اب لتر است؟ افرادی چ ن مهدی بازر ان تفبیک دیِ از سیاست را از ع امل
عقب ماند ی مسلمانان دانسته(بازر ان ،7913 ،ج  )910 :2و معتقد ب د «دیِ نه تنها با سیاست،
بلبه با کلیه شئ ن زند ی و با جهان مرز مشتر

دارد ،دیِ در زند ی و ارالق و ع اطف

و سیاست درالت میکند و هدف و جهت میدهد اما آنها نباید در دیِ درالت نمایند و و
راه و رسم دیِ را تعییِ نمایند»(بازر ان ،7913 ،ج  .)913 :3با ایِ وج د ،وی با پذیرش
دستاوردهای سیاسی غرب میک شید تفسیری لیبرال و دم کراتیک از اسالم ارائه داد .از
ایِ رو ،در ارتباط با مق له آزادی ،بیان میدارد «آزادی و ارتیار امتیازی است که رداوند
از روز اول برای بنی آدم ارار مقرر داشته و کلید تبامل و رمز انسانیت میباشد ...انبیا و
ادیان الهی نیز در بیان ال اله اال اهلل و ال تعبدون اهلل چیزی جز مفه م کامل آزادی را
سرل

ه رسالت ر د ارار ندادهاند»(بازر ان ،7911 ،ج .)431 :2

آنچه از مطلب ف ق استدالل میش د ایِ است که ب مت اسالمی م رد نظر بازر ان
در همه ابعاد ر د ،ب متی است آزاد و آزادی م هبتی است الهی که ستره وسیعی دارد
«هیچ رژیمی ق ندارد به بهانه محدودیت و مخالفت پارهای از س ء استفاده کنند ان
آزادی ،اید و بند تازهای بر عقلها و استعدادها و افل بر زبانها بزند»(بازر ان.)94 :7911 ،

ایِ ن ع برداشت از دیِ و لحاظ کردن ایِ دود سترده برای آزادی ،مق لهای نب د که
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م رد اب ل جریان اسالم سیاسی فقاهتی و بخص ص مصباح یزدی باشد .او رچه م افق
عدم جدایی دیِ از سیاست ب د و ایِ امر را مق لهای بدیهی میدانست ،اما در برابر ایِ
مق له که از اسالم تفسیری لیبرال نماییم به

نهای که دود آزادی در د افراط سترده

ش د شدیداً مخالفت میکرد و سعی در ایبات برتری تفسیر فقاهتی از دیِ داشت (ع –
امیِ :سایت

زه نت).

با ورود به عرصه عملی سیاست و دوری از ایدئ ل ژیهای اوایل انقالب ،ایدئ ل ژی
اسالمی با مسائل جدیدی روبرو شد و در همیِ راستا تالشهایی برای پاسخ یی به مسائل
و مشبالت روز به عمل آمد .ایِ مسائل برری از اندیشمندان دینی را به ایِ نتیجه رسانید
که جستج یمسائل و مشبالت جدید سیاسی در آیار فقهی پیشینیان نمیت اند ج اب
باشد .بنابرایِ ،ضرورت طرح مبا ث جدید و تفسیرهای ن یِ از دیِ را م رد تأکید ارار
دادند« .امروز مسئله تأسیس ،دوام و زوال دولت نیز مانند بیمه ،پی ند اعضاء و یات نباتی
امری جدید و بیسابقه در ذشته میباشد و به همیِ دلیل در هیچ یک از آیار فقهی
ذشته تحت عناوینی که امروز م رد ابتال میباشد ،مطرح ن ردیده است»(عمید زنجانی،

 ،7939ج  .)790 :3ایِ روند ادامه داشت تا اینبه به تدریج در دهه س م انقالب ،برری
ن اندیشان دینی به ایِ نتیجه رسیدند که «بحث ب مت اصالً بحث فرافقهی و فرادینی
است و تبلیف آن را باید در عرصههای غیردینی و غیرفقهی دیِ(یعنی کالم و انسانشناسی)
روشِ کرد»(سروش.)914 :7911،

بدیهی است ایِ طرز تلقی با برداشت عالمان دینی و جریان اسالم سیاسی فقاهتی از دیِ
کامالً متفاوت ب د .البته ایِ تغییرات در ایِ سطح مت اف نشد ،بلبه در رص ص شبل و
سارتار ب مت اسالمی نیز در دوران بعد از انقالب بخص ص دهه س م ،میان برری از
اندیشمندان اسالمی شبافهای فبری عمیقی شبل رفت .بر ایِ پایه ،در کنار جریان
فبری اسالم سیاسی فقاهتی که معتقد ب دند ،مسائل مرب ط به شبل و سارتار ب مت را
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باید از شریعت اسالمی ارذ کرد و تنها شبل ب مت اسالمی اابل پذیرش را در
چهارچ ب امامت و والیت فقیه محص ر میدانستند ،روه دومی ب ج د آمد که معتقد
ب دند مسائل شبلی ب مت در کتاب و سنت دیده نمیش د .بنابرایِ ،مسلمانان در هر
زمان باید اص ل ارزشی مرب ط به ب مت را فی کرده و متناسب با تمدن در هر عصر،
شبل و نظام ب متجدیدی ب ج د آورند(میر .)724 :7930 ،همچنیِ برری نظیر مهدی
بازر ان که تا ابل از ایِ ،دیِ و سیاست را تفبیک ناپذیر میدانستند ،چررش و تغییرات
ف بری ر د را در اوایل دهه هفتاد نمایان سارتند .وی در سخنرانی ر د در سال 7912
مدعی شد که آررت و ردا اسمت اعظم و اصلی آیات ارآنی را تشبیل میدهد و اساساً
چیزی که دیده نمیش د ایِ است که ما ارآن را «فرستادیم تا به شما درس ب مت و
ااتصاد و مدیریت یا اصالح ام ر زند ی دنیا و اجتماع را بدهد(».بازر ان.)13-17 :7911 ،

ایِ ن ع طرز تلقی از دیِ و ب ج د آمدن ایِ ن ع فضای فبری که بعد از ایِ بخص ص از
اواسط دهه هفتاد ،همراه با روی کار آمدن دولت محمد راتمی و جهانی شدن لیبرال
دم کراسی ،از س ی ن اندیشان دینی بسط بیشتری یافت؛ اص ل اعتقادی و اندیشههای-
رویبرد اسالم فقاهتی را تهدید میکرد .اما ایِ ،تمام ماجرا نب د ،زیرا عالوه بر م ارد
ذکرشده ،در سالهای اریر نیز روهی از ن یسند ان پس از آشنایی و مطالعه در مبا ث
فلسفی و کالمی جدید به ایِ نتیجه رسیدهاند که جای اه مفاهیم سیاسی جدید در میان
مسلمانان دچار رأل جدی است .برایِ اساس ،برری چ ن مجتهد شبستری بیان داشتند که
«مبا ث و مفه مهای فلسفی مرب ط به ق ق اساسی افراد در نظام سیاسی جامعه از
محص التارونجدید است و در سنّت اسالم سابقه نداشته است(».مجتهدی شبستری:7913 ،

 .)13بر ایِ پایه ،وی که در سال  7941در تجربه و دغدغهای مشتر

با امام (ره) ،مصباح
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یزدی و امام م سی صدر ،در مقالهای تحت عن ان « ق ق اسالمی ارزش جهانی ر د را باز
مییابد» که در مجله درسهایی از مبتب اسالم به چاپ رسید ،معتقد ب د که وسعت و
انعطاف پذیری فقه اسالمی تنها مرب ط به ذشته نیست ،بلبه ایِ علم «صال یت دارد
ج امع اسالمی را با همه تح التی که در آنها پیدا شده یا میش د امروز هم اداره و رهبری
کند»(مجتهد شبستری ،)73 :7941 ،در ایِ دوره ،هرمن تیک فلسفی را بهتریِ روش برای
تفسیر دیِ و مت ن مقدس دانست(مجتهد شبستری)1-27 :7911 ،

عال وه بر ایِ ،برری نیز چ ن عبدالبریم سروش ،بیان داشتند که مفاهیم جدید سیاسی
نظیر فرد ،جامعه ،شهروند و آزادیهای اجتماعی – سیاسی با رویبردهای فقهی و کالمی به
عن ان فلسفه سیاسی ،رلط مطلب رطرناکی است ،زیرا رویبردهای سنتی و فقاهتی نمی-
ت انند پاسخ

ی پرسشهای فلسفی – سیاسی باشند .بر همیِ پایه نیز استدالل میکردند؛

دیِ باید به

نهای دی ر فهمیده ش د .عبدالبریم سروش در همیِ زمینه بیان میدارد:

« دیِ هر کس فهم اوست از دیِ ،عم ماً هن امی که از دیِ سخِ می ییم منظ رمان
معرفت دینی است یعنی فهم ما از دیِ ،مت ن دینی به ر دی ر د سخِ نمی یند و
شریعت صامت است»(سروش .)422 :7911 ،سپس او با تأکید بر الهی ب دن دیِ و بشری
ب دن معرفت دینی بیان میدارد« :معرفت دینی سراپا مستفید و مستمد از معارف بشری
غیردینی و مرتبط با آنهاست .در المرو معرفتدینی تی یک نبته وج د ندارد که از
لحاظ ظه ر و رفای مراد و کشف صدق و کذب ،و یبات و تح ّل معنا وامدار معارف
بشری غیردینی نباشد .لذا میان معرفت دینی و معارف غیر دینی ارتباط ،داد و ستد و
دیال گ مستمر برارار است … معرفت دینی نسبی و عصری است (چ ن) معارف بشری
غیردینی تح ّل مییابند لذا معرفت دینی هم به تبع آنها متح ّل میش ند(».سروش:7911 ،
 441ال .)443
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بنابرایِ ،به تدریج فضای الزم جهت ظه ر تفسیرهای ن یِ و کالم جدید ب ج د آمد و
ایِ باور شبل رفت که جامعه دینی و معرفتی ،وارد یبی از مرا ل ن یِ ر یش ردیده
است که در ایِ مر له ضرورت بازن ری و باز فهمی و بازسازی مت ن دینی کامالً ملم س
و محس س می نماید ،به ط ری که ارائت رایج از دیِ ،م رد نقد جدی ارار رفت .زیرا
ایِ باور شبل یافته ب د که ارائت رسمی از دیِ بامشبالت م اجه شده است و نادیده
رفتِ ایِ مسئله ،جامعه را با رطرات عدیدهای م اجه ر اهد سارت(مجتهد شبستری،

 .)4 :7913آنها شریعت را که عمدتاً در فقه تجلّی میکند دیِ مردم عادی دانستند و بیان
داشتند که فقه در درجه اوّل سعادت و آرامش یات دنی ی آنها را تأمیِ میکند .ایِ
نه آرامش روانی و ام ر زند ی در ادیان دی ر با فقههای دی ر ،و در ج امع غیر دینی
با ا انینی بشری نیز نصیب آدمیان می ردد و به تدریج ،بررالف باور رایج در فتمان
اسالم فقاهتی ،تأکید کردند که ال ی ب مت دینی در عصر غیبت معص م؛ تعبدی،
ت ایفی و تأسیسی نیست و بر اساس عقل جمعی مسلمانان و تجربه بشری تعییِ میش د
(کدی ر.)711 :7913 ،

در ایِ فضای فبری ،بنا به زعم امیاناسالمسیاسیفقاهتی و بخص ص مصباح یزدی،
اسالم به کلی در رطر ب د .از ایِ رو ،وی الزم میدانست با جدیت با ن اندیشان دینی و
مخالفانتفسیر رایج برر رد کند .بنا به تصریح ر دِ وی ،او پیش از ایِ و ابل از پیروزی
انقالب اسالمی در ایران ،به ایِ م ض ع پی برده ب د که چهارچ ب تفبر فقه سنتی با رواج
اندیشههایالتقاطی ،روشنفبران دینی و مارکسیستها ،شدیداً در رطر است .همچنیِ ایِ
روند بعد از انقالب اسالمی بخص ص در دهه س م انقالب با افزایش نیازها و تح الت
سریع فبری و اندیشهای ،تشدید شده است(مصباح یزدی .)43-11 :7913 ،به باور او ،طبق
نظر برری از جامعه شناسان ،اص الً هر جامعه یک سیر صع دی-نزولی دارد که در نهایت
به انحطاط آن جامعه منتهی میش د تا از ن

رکت جدیدی در جامعه پدید آید .ایِ فرایند

در فضای سیاسی-اجتماعی و جریان نظری-ایدئ ل ژیبی ذکر شده ،کش ر را در آستانه
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ر د ارار داده ب د « .ال ایِ نظریه از نظر علمی صحیح است یا نه ال به جای ر دش ال ولی
تجربه تاریخی کم و بیش در همه ج امع چنیِ چیزهایی را نشان میدهد؛ یعنی واتی یک
رکت معن ی و رکت تباملی در جامعه پدید میآید ،اول رشد میکند و زود تراّی
میکند و به اوج ر دش میرسد و پس از مدتی رو به انحطاط میرود؛ مثل ف ارهای که
باال میرود ،بعد سرن ن میش د»(مصباح یزدی .)1 :7934 ،از نظر وی در ارآن کریم نیز
مطلبی شبیه ایِ معنا وج د دارد :أَلَمْ یَأْن لِلَّذِیَِ آمَنُ ا أَن تَخْشَعَ اُلُ بُهُمْ لِذِکْراللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مَِِ
الْحَقِّ وَلَا یَبُ نُ ا کَالَّذِیَِ أُوتُ ا الْبِتَابَ مِِ اَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ اُلُ بُهُمْ وَکَثِیرٌ مِّنْهُمْ
فَاسِقُ نَ ( دید )71 :از ایِ رو استدالل میکند که «ایِ [آیه] شبیه همان معناست،

یا

یک منحنی را ترسیم میکند که اینها اول رشد کردند و به کمالی رسیدند و بعد زمان که
ط النی شد ،آرام آرام دوباره رو به انحطاط بر شتند»(مصباح یزدی.)1-1 :7913 ،

ایِ باور همراه با فضای فبری-ایدئ ل ژیبی یاد شده در دهه س م انقالب ،مصباح
یزدی را بر آن داشت تا در مقابل جریانات و نحلههای مخالف ،بخص ص ن اندیشان دینی
که وی تفبرات آنها را وارداتی میدانست ،م ضع یری کند .بنابرایِ بحث زبان دیِ و
تعارض علم و دیِ را به عن ان منشأ شبل یری ن ع ن اه متفاوت به دیِ ،به ب ته نقد
کشید .بنا به تص ر او ان یزه بحث در زبان دیِ عالوه بر رایش ایبات رایان ایِ ب د که
پس از رنسانس که مسأله تعارض علم و دیِ مطرح شد و بسیاری از مبا ثی که ابالً کلیسا
به عن ان مطالب یقینی دینی مطرح میکرد ،نقض ردید .یبی از راه لهایی که برای
ل ایِ مشبل منظ ر پیشنهاد شد ایِ ب د که دیِ زبان راصی دارد و تنها واتی ما بیِ علم
و دیِ تعارض میبینیم که هر دو را با یک زبان بسنجیم .وی با رد چنیِ تعارضی درم رد
دیِ اسالم بیان میدارد «تعارض علم و دیِ ،تعارض علم با آن چیزهایی است که به عن ان
مسیحیت پذیرفته ب دند؛ زیرا ایِ نظرات در بستر مسیحیت مطرح شد .لذا ،منظ ر آنها از
تعارض علم و دیِ ت عارض علم با مسیحیت ب د ،آن هم مسیحیتی که کلیسا بیان میکرد.
ایِ تعارض در ظاهر وج د داشت و اابل انبار هم نب د ،لبِ برای ایِکه ایِ تعارض را
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ظاهری جل ه دهند و ب یند که اینها در باطِ ،با هم تفاوتی ندارند ،فتند :ما باید در دیِ
تجدید نظر کنیم .در وااع ،ر استند ب یند که تعارضی در کار نیست؛ زیرا دیِ چیزی
می ید و علم چیزی دی ر و اینها در دو

زه بحث میکنند ،پس با هم تعارضی

ندارند»(مصباح یزدی ،ل نهاوسِ .)77-72 :7911 ،ایِ نظریه به

نههای مختلف مطرح شد و

در نهایت به سایر مناطق و ادیان از جمله کش رهای اسالمی رسید .روشنفبران مسلمان نیز
به تبعیت از آنها بیان داشتند ما نیز باید فهممان را از دیِ ع ض کنیم .از نظر وی تئ ری
ابض و بسط شریعت و بحث هرمن تیک فلسفی برای تفسیر دیِ ،از جمله ااداماتی است
که در ایِ زمینه انجام شد و به تدریج ،تفسیرهای متفاوت و ارائتهای
ب ج د آمد .ایِ در الی است که اسالم دیِ یات است و با هیچ

نا نی از دیِ

نه مبا ث علمی در

تضاد نیست(مصباح یزدی 73 :7911 ،و .)1

وی در نقد جریان ن اندیش و اصالح طلب بیان میدارد «باید یک هدف مطل بی داشته
باشیم تا رکت تدریجی یا جهشی به س ی آن را «اصالح» بنامیم» اما تفبرات غربی مبتنی
بر نسبی رایی است و نتیجه چنیِ تفبری ایِ است که نمیت ان هدف مطل ب و مطلقی
را معرفی کرد .بدیِ سان ،ا ر کسانی بر «اصالح» و «افساد» تأکید میورزند ،اصالح بر
طبق مبانی و م ازیِ ر دشان است؛ یعنی در مبتبی راص ،یک رکت میت اند اصالح
با شد و همان رکت از نظر پیروان مبتب دی ر ممبِ است افساد تلقی ش د« .ولی ما ،که
به وج د یک هدف مطلق اعتقاد داریم ،اائل به اصالح و افساد وااعی هستیم؛ یعنی رکتی
میت اند قیقتاً اصالح باشد ،چه ما آن را «اصالح» بدانیم ،چه ندانیم و رکتی میت اند
افساد باشد ،چه ب ه آن معتقد باشیم یا نباشیم .ایِ یک امر وااعی است و تابع پسند و سلیقه و
طرز فبر ما نیست .ما به ایِ معتقدیم که صالح و فساد وااعی داریم و ارزشهایی اصیل
وج د دارد که تابع ه سها ،سلیقهها و پسندهای افراد یا ملتها نیست .براساس ایِ بینش،
ما یک هدف مطل ب و مطلق داریم که مقص د از آفرینش ،انزال کتب و انزال رسل
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رسیدن به آن است .طبعاً هرچه در آن مسیر ارار یرد ،اصالح است و هرچه بررالف آن
مسیر باشد ،افساد»(مصباح یزدی و دی ران.)1-73 :7930 ،

به باور مصباح یزدی ،ایِ مطلب به صرا ت از ارآن کریم و مبانی عقلی ما برمیآید،
زیرا ارآن تأکید دارد که روش انبیا(ع) تنها روش ق است و هر چه مخالف آن باشد،
باطل است .وی در نهایت این نه نتیجه می یرد که ا ر بخ اهیم چیزی را اصالح کنیم و
همه پذیرای آن باشند ،فرضش آن است که ما در ارزشها اائل به ارزش مطلق باشیم و
نسبی رایی را مطلقاً ،تی در زمینه ارزشها ،نفی کنیم؛ ایِ اصالح است و هر رکتی که
در جهت رسیدن به آن باشد نیز« ،اصالح طلب» نامیده میش د .وی سپس بیان میدارد
«عمالً چ ن همه انسانها معص م نیستند ،رایشهای منفی دارند (أَتَجْعَلُ فیها مَِْ
یُفْسِدُ ،)...افرادی در اجتماع وج د دارند که اهل افساد هستند و غالباً هم اکثریت با ایِ
افراد است ،و کسانی نیز هستند که باید علیه ایِها رکت کنند و جل افساد ایِها را
ب یرند .آنها میش ند «مصلح» ،ر دشان میش ند «صالح» و رکتشان را « رکت اصالح
طلبانه» میر انند»(مصباح یزدی و دی ران .)1-73 :7930 ،از ایِ مطالب چنیِ برداشت
میش د که جریان فبری عالمان دینی یا فقهای سنتی مدام باید علیه اندیشههای ن اندیشان
دینی و دی ر روهها ی مخالف بایستند تا به تصریح وی ،رهبر و مصلح کل ظه ر کند .اما
امروزه در زمان غیبت امام معص م ،ولی فقیه رهبری ایِ مهم را بر عهده دارد .از ایِ
ره ذر در

زه «والیت فقیه» مصباح یزدی بیان میدارد که «ا ر انبیا نیامده و مطرح

نبرده ب دند که ما از طرف ردا م ظفیم برای شما اان نی بیاوریم و ر دمان ال یا کسانی که
ما تعییِ میکنیم ال آن را اجرا کنند ،انسان به ایِ فبر نمیافتاد که برای تدبیر ام ر
اجتماعی ،باید ردا کسی را بفرستد ،اصالً ممبِ ب د به ردا هم ت جهی پیدا نبند»(مصباح

یزدی .)77-23 :7931 ،بر ایِ پایه وی متذکر میش د که اسالم بیان میدارد «برای تدبیر
جامعه ،به اان نی ا تیاج داریم که عقل بشر برای همه آن کافی نیست و تماً باید و ی
کمک کند .برای اجرایش هم در درجه اول ،باید شخص معص می باشد که ر دش رطا
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نبند(».مصباح یزدی .)70-21 :7931 ،در غیر ایِ ص رت نایبان معص م(ع) که فقهای جامع
الشرایط را در بر می یرد  ،با انتصاب الهی م ظف به انجام ایِ وظیفه هستند .از نظر وی
پس از اینبه دیِ ایِ مسائل را طرح کرد ،ما با عقل ایبات میکنیم؛ واتی ردا آفریننده و
صا ب ارتیار انسان است ،کسی نمیت اند و ق ندارد بدون اذن او در ممل کاتش تصرف
کند .ایِ بحث عقلی و فلسفی است؛ جزو فلسفه سیاست هم هست ،اما «فلسفه سیاسی
اسالمی» است.
در ادامه ایِ ن شتار با پردازش مت ن و ن شتههای ایِ اندیشمند دینی ،به تأییر فهم دینی
او بر ن ع برداشتش از مق الت دم کراسی ،آزادی و ق ق بشر میپردازیم.
تفسیر دین و آراء سیاسی
به ط ر کلی ،از نظر مصباح یزدی اساساً بینش دینی ایِ است که بدانیم زند ی آررت
در همیِ دنیا سامان مییابد و دو دیث «الی م عمل وال ساب و غدا ساب و ال عمل» و
«الدنیا مزرعه االرره» نیز بیان ر همیِ م ض عاند (مصباح یزدی ،نظریه سیاسی اسالم ،ج ،7
ص  .)11وی استدالل میکند؛ ام ر اجتماعی و ب متی از بارزتریِ عرصههایی است که
دیِ باید در آن درالت کند و سارتار ب متی و مناسب را تبییِ نماید ،زیرا مسئله اصلی
در ارتباط سیاست و ب مت ایِ است که کدام ن ع ب مت و شرایط اجتماعی ،زمینهساز
سعادت ارروی مؤمنان است« .جای اه مسائلسیاسی و اجتماعی در مسائل دینی ،بخص ص
دیِ اسالم ،بسیار بارز و برجسته است و نمیت ان آنها را از المرو دیِ رارج دانست و
معتقد شد که تأییری در سعادت و شقاوت انسان ندارند»(مصباح یزدی.)10-17 :7931 ،

بنابرایِ ،تفسیر مؤمنانة فقها از کتاب و سنت در ارتباط سیاست و ب مت ،باید با ت جه به
ایِ معیار اساسی تحقق یابد .لذا چنیِ استنباط میش د که از نظر مصباحیزدی آزادی
وااعی ،مردم ساالری دینی و وج د فضایی ت ام با رعایت ق ق انسانها جز با تفسیر
جریان اسالم سیاسی فقاهتی اابل تحقق نیست .بر همیِ اساس وی به عن ان نماینده برجسته
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ایِ جریان ضرورت پردارتِ به مق التی مانند دم کراسی یا مردم ساالری ،آزادی و
ق ق بشر را ا ساس میکند .با ت جه به نبات ف ق به به بررسی دید اه ویدر ارتباطبا
دم کراسی ،آزادیو ق قبشر و ن عتفسیر او از دیِو تأییرش بر برداشت از ایِ مفاهیم
میپردازیم.
دموکراسی و دین
دم کراسی از جمله مق التی است که در دهه س م پس از انقالب اسالمی ایران ،به
شدت م رد تأکید ارار رفت .از ایِ رو مصباح یزدی به عن ان یک اندیشمند دینی ،ر د
را م ظف می داند تا با ت جه به تفسیری که از دیِ دارد ،دم کراسی را استنباط و تحلیل
نماید .بر ایِ اساس ،وی ابل از پردارتِ به مق له مردم ساالری یا دم کراسی ،دیِ را
تعریف میکند و تصریح میکند که نم نهاش نیز در ارآن ذکر شده است؛ «همه آن
چیزهایی که در ارآن مطرح شده؛ در باره بایدها و نبایدها ،عقاید ،ارالق ،ا بام و
روشهای ب مت داری ،هم ی دیِ است .بنابرایِ ،شامل مسائل سیاسی ،ااتصادی،
اجتماعی ،ارالای ،ق ای ،ق ق مدنی ،ق ق تجارت و ق ق بیِالملل میش د»(مصباح

یزدی .)32 :7932 ،بنابرایِ ،تفسیری که وی از دیِ دارد و از آن دفاع میکند با تفسیر و
تعبیرهای ن اندیشان دینی متفاوت است .مقص د وی «آن دینی است که با ب مت ارتباط
وییق دارد؛ به ط ری که واتی اکم شرع بمی کرد ،بر تمام افراد مملبت واجب است
اطاعت کنند»(مصباح یزدی.)34-31 :7932 ،

متأیر از ایِ ن ع برداشت از دیِ ،وی معتقد است ،اشبال ب مت و وج د تفاوتهاى
اساسى در سارتار و رویبرد سیستمهاى مدیریتى کالن ج امع ،مبتنى بر «نظامهاى معرفتى
متفاوت»« ،جهان بینىهاى

نا ن» و ن ع تلقّى آنها از «انسان» است .دلیل ایِ امر آن

است که ا ر انسان صرفاً جسم ان اشته ش د ،آمال و آرمان نهایى ایِ ر اهد ب د که او از
نظر مادّى تأمیِ ش د و بسترهاى رفاه و را تى ا و فراهم آید .آنچه در ایِ تحلیل از مصباح
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یزدی برداشت میش د ایِ است که در ایِ بینش ،یعنی شنارت شناسی ن ع ب مت ،وی
از بعدی انسان شناسانه وارد میش د و معتقد است که ا ر انسان را برتر و فراتر از مادیّات
دیدیم و با ن رشى جامع به ابعاد و زوایاى وج د انسان و رصلتهاى مادّى و معن ى او،
سارتار نظام سیاسى را پىریختیم ،متعااباً ،ب مت هم در پىتأمیِ آسایش و هم معراج
انسان ر اهد ب د .از ایِ رو ،اساساً مصباح یزدی با ن رش به انسان ،ستره دیِ و انتخاب
آرمانها است که به نقد اندیشههاى سیاسى غربی و نیز عملبرد ب متها مىپردازد و به
عن ان یک اندیشمند دینی ،ر د را م ظف میداند تا با ت جه به تفسیری که از دیِ دارد،
دم کراسی را استنباط و تحلیل نماید.
در ارتباط با نقد مصباح یزدی بر مق له دم کراسی غربی و نظامهای لیبرال دم کرات
باید بیان داشت که وی ،این نه دم کراسیها را که در عصر کن نی متداول و مطرح در
محافل ن اندیشی است ،نفی میکند ،زیرا معتقد است که دم کراسی در عصر اضر معنای
راصی پیدا کرده است ،به

نهای که نظامی را دم کرات تلقی میکنند که در آن دیِ

نقشی نداشته باشد «واتی می یند فالن ب مت دم کراتیک است و کش ری به شی ه
دم کراتیک اداره میش د منظ ر ایِ است که دیِ هم در آن جامعه نباید نقشی داشته
باشد ،مجریان اان ن و اان ن ذاران در هیچ عرصهای نباید دیِ را درالت دهند»(مصباح

یزدی ،7913 ،ج  .)239 :7به تعبیر ایِ متفبر ،ا ر معنای دم کراسی در اان ن ذاری ایِ
است که ما هر چه را رأی اکثریت به آن تعلق رفت واجب االتباع بدانیم ول رالف نص
ارآن باشد و به آن رسمیت دهیم ،اسالم را نادیده رفتهایم .اسالم از نظر وی ،چنیِ
دم کراسی و مردمساالری را نمیپذیرد «عدم ساز اری ایِ شی ه دم کراسی در
اان ن ذاری با اسالم ،یک اضیه ت ت ل ژی است ،یعنی بدیهی است و ا تیاج به استدالل
ندارد(».مصباح یزدی ،7913 ،ج .)231 :7

از نظر ایِ اندیشمند دینی ،در اسالم سلسله ا انینی اطعی وج د دارد که جزو ضروریات
اسالم یا نص ارآن است و واتی می ییم ب مت دینی؛ یعنی در ایِ چهارچ ب و با
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رعایت ایِ اطعیات و ضروریات ،فضایی وج د دارد که بخشی از آن ،مرب ط به ا انیِ
عادی است که طبق شرایط و مقتضیات زمان و مبان ،به ناچار باید تغییر کند که ایِ ر د
مشروط به رضایت ولی فقیه است« :واتی شما میر اهید اان ن وضع کنید و بر اساس آن
جریمه مالی ب یرید یا زندان ببرید و یا اعدام کنید ،ایِها به چه قّی است؟ هر شخص
ردا و مالک دارد ،باید مالبش اجازه بدهد«...ال اهلل اذن لبمأم عَلَی اهلل تفترون»(ی نس
آیه )13:باألرره اذن ردا در کار است یا هر چه دلتان میر اهد میکنید؟ در اینجا پرسشی
به ذهِ میآید و آن ایِ است که ولیّفقیه را از کجا بشناسیم؟»(مصباح یزدی ،7932 ،صص
.)32-34

براساس بینش وی ،در جامعه اسالمی ،هیچ کس بدون اذن رداوند مجاز به درالت در
ام ر مسلمانان نیست .او براساس برری آیات ارآن و برری از بیانات امام رمینی(ره)
بخص ص در م رد تنفیذ بم ریاست جمه ری ،که بیان میداشتند مِ بر اساس والیتی
که دارم شما را به ایِ مقام منص ب میکنم (امام رمینی ،7913 ،ج )17 :74؛ استدالل میکند
«ردا و صا ب آنان [مردم] باید اجازه [درالت در ام ر مردم را] بدهد و تی همان اان ن
ردا را هم شخص معینی که مأذون از طرف رداست باید اجرا کند»(مصباح یزدی،7913 ،

ج  ،)230 :7ال ایِ اذن یا به ص رت راص در م رد شخص راصی است یا به ص رت عام
در م رد فقهای جامع الشرایط است.
نبتهای که در اینجا مت جه میش یم ایِ است که وی به دنبال ج اب به سؤال «چه
کسی بایستی ب مت کند است نه اینبه چ نه باید ب مت کرد؟» .وی در پاسخ به
سؤال چه کسی باید ب مت کند؟ ب مت را ق ردا میداند که ایشان ایِ منصب را به
پیامبر اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع) ،که جانشینان و نایبان ردا در زمیِاند؛ عطا فرم ده
است .اما در زمان ال به بیان او ،ولی فقیه از طریق انتصاب از طرف ردا و با کشف و نه
انتخاب ربر ان دینی ،جانشیِ او و رهبر امت اسالمی است .به عبارت دی ر ،اصل و اساس
ب مت در ام ری است که در نهایت فصل الخطاب میر اهد .از نظر او ،در زمان کن نی
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ایِ فرد دارای مقامی است انتصابی از طرف ردا ،که تی فقهایی که ر د را اعلم از او
میدانند ،واجب است از وی اطاعت و پیروی کنند« .معنای ب مت ایِ است و چیز
تازهای هم نیست ،در رساله های عملی ،که دود یک صد سال پیش ن شته شده ،آمده
است که ا ر ااضی در م رد کسی بمی کرد ،هیچ ااضی دی ری ق نقض آن بم را
ندارد .شرط هم نبردهاند که آن ااضی اعلم باشد»(مصباح یزدی.)79 :7913 ،

بعد از ذکر ا یِ مقدمات ،و با ایِ ن ع بینش دینی ،مصباح یزدی با پذیرفتِ «مردم
ساالری دینی» و نه دم کراسی به معنای متداول ،صرا تاً می ید دیِ و دم کراسی در
تقابل نیستند « .با تلقّی و تعریفی که ما از دیِ و دم کراسی داریم ،هیچ تضادی میان
دم کراسی و دیِ وج د ندارد .مردم ساالری دینی ،یک مفه م وااعی است« ،دینی» هم
ایدی است برای مردم ساالری(».مصباح یزدی .)33 :7932 ،از نظر وی ،جمه ری اسالم فعلی
که ولی فقه در صدر آن ارار دارد ،همان نظام مردم ساالری دینی است .از ایِ رو ،در
تعریف ر د از ایِ ن ع دم کراسی بیان میدارد« :ماهیّت جنسی ایِ ن ع دم کراسی ،هیچ
فرای با دی ر دم کراسیها ندارد ،و تنها ویژ ی و فصل ممیزهاش «دینی ب دن» آن
است(».مصباح یزدی.)71 :7932 ،

بر ایِ اساس و در راستای مشخص کردن نقش مردم در ب مت مذک ر ،او بیان می-
دارد که مردم در نظام جمه ری اسالمی و مردم ساالری دینی ،در هفت م رد مستقیماً ق
اظهار نظر و درالت در سرن شت ر د را دارند-البته به زعم وی ایِ روند به ص رت غیر
مستقیم در م ارد دی ر نیز صادق است -که عبارتند از -7 :رفراندوم «اولیِ کاری که مردم
کردند ایِ ب د که تعییِ ن ع ب مت را به رأی ذاشتند که «جمه ری اسالمی» آری یا
نه؟ آیا ایِ درالت مردم در سرن شت و مردم ساالری نیست؟»(مصباح یزدی-2 .)91 :7932 ،
انتخاب افرادی جهت ن شتِ اان ن اساسی  -9تأیید اان ن اساسی  -4انتخاب رهبر اول
انقالب اسالمی ایران که بعد از آن ت سط ربر ان انجام شد  -1انتخاب ربر ان -1
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انتخاب ریس جمه ر و  -1انتخابات ش رای شهر .ایِ انتخابات از نظر وی بر اساس دیِ
اسالم است و مردم باید وظیفه شرعیشان بدانند که اصلح را انتخاب کنند.
از آنچه تا بدینجا م رد بررسی ارار رفت ،ایِ نبته دریافت میش د که مصباح یزدی
با تلقی راص ر د از دیِ و دم کراسی ،دم کراسی ترکیبی یعنی «مردم ساالری دینی» را
می پذیرد .زیرا معتقد است که هیچ

نه تقابلی بیِ اسالم و مردم ساالری -البته با تعاریفی

که ر د در اامت یک عالم دینی از ایِ دو مفه م دارد -که باعث ش د ایِ دو با هم
ترکیب ش ند ،وج د ندارد «با تلقّی و تعریفی که ما از دیِ و دم کراسی داریم ،هیچ
تضادی میان دم کراسی و دیِ وج د ندارد .مردم ساالری دینی ،یک مفه م وااعی است،
«دینی» هم اید است برای مردم ساالری؛ همانط ر که ناطق اید است برای ی ان و
می ییم « ی ان ناطق» ،در ایِجا هم می ییم «مردم ساالری دینی»« ،دینی» فصل ممیز
آن است ،در ص رتی که آن مفه م را مفه م عام جنسی تلقّی کنیم(مصباح یزدی:7913 ،

 .)31-33از نظر وی ایِ ن ع از دم کراسی با دم کراسی به معنای درالت مردم در ب مت
به وسیله انتخاب نمایند ان هیچ منافاتی ندارد و «سالهاست که در کش ر ما اجرا میش د و
هیچ مشبلی هم پدید نیامده است»(مصباح یزدی ،7913 ،ج .)233 :7

آنچه در ادامه و در پی واکاوی آراء سیاسی مصباح یزدی در باب مردم ساالری به
معنای دادن ق انتخاب و اداره جامعه به ص رت محدود به دست مردم ،تغییر تاکتیبی و نه
مبانی و اص ل پایهای وی رانشان میدهد ایِ است که اندیشه مذک ر در ن اه وی با ت جه
به شرایط زمانه متغیر ب ده است .او در کتاب ب مت اسالمی و والیت فقیه که تا دودی
افبار و اندیشههای اوایل انقالب وی را منعبس میکند؛ ابتدا مجلس مستقل مردم ساالر را
ال یی وارداتی می داند که ضرورت و شرایط جامعه در اوایل انقالب اسالمی ااتضا نم ده
تا آن را از غرب ااتباس نماییم «ایِ ال یی است که ما از غرب رفتهایم و از اسالم
نیست ،در زمان ذشته ایِ شبل را از غربیان ااتباس کردهاند ،اال هم به همیِ من ال
ادامه دارد ،چ ن فعالً مصلحت در ایِ است که به همیِ سبک ادامه داشته باشد(».مصباح
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یزدی .)33 :7913،مصباح یزدی در ادامه بیان میدارد ،باید طر ی جدید ارائه داد که طی
آن کسانی بت انند نمایند ان و متخصصان را انتخاب نمایند که ر د متخصص باشند« .شی ه
انتخابات کن نی صحیح نیست ،زیرا افراد غالباً شنارت کافی و یا تی سطحی از کاندیداها
ندارند و بیشتر تحت تأییر تبلیغات وااع میش ند .اما ا ر انتخابات در هر صنف و نهادی،
میان ر د آنها بر زار ش د و کاندیداها هم از ر دشان باشند ایِ مسلم [مسلماً] بهتر ب ده و
به صالح مردم است»(مصباح یزدی .)33 :7913 ،مطالعه سیر تفبرات ایِ اندیشمند دینی در
آیارش ،بیان ر ایِ مسئله مهم است که وی ابتدا و در اوایل انقالب اسالمی جهت رشد و
پیشرفت سریع کش ر ،طرفدار ب مت نخب ان زیر نظر والیت فقیه ب ده و امید داشته است
که ایِ طرح در آینده بت اند عملیاتی شده و تی دی ر دولتها نیز از آن ااتباس نمایند .به
عبارت دی ر ،به نظر میرسد مصباح یزدی در اوایل انقالب اسالمی ،با ت جه به زمینه و
زمانه و مقتضیات جامعه ،بیشتر افبار و اندیشههایی نخبه رایانه دارد و در آن زمان دغدغه
اصلی وی پیشرفت و ارتقاء سطح کش ر و اجرای اوامر اسالمی است(مصباح یزدی:7913 ،

 .)33-701اما به تدریج ،م ضع یریهای وی نسبت به دم کراسی و مردم ساالری بخص ص
در دهه س م انقالب همان نه که در بخش زمینه و زمانه م رد بررسی ارار رفت؛ در
واکنشبه ن اندیشان دینی ،دوران اصال ات و اصالحطلبی و افرادی نظیر سروش و شبستری،
تغییر و تح التی را به ر د می بیند .وی به تدریج و بخص ص از دهه س م بعد از انقالب با
آ اهی از اینبه نظام جمه ری اسالمی ایران ،با مبانی غیر از مبانی فبری عالمان دینی
م رد تحلیل ارار می یرد؛(منص ر نژاد )211 :7932 ،اصد دارد تا در برابر دو دید اه
ب متِ الهی و نفی ق ق مردم برری از افراد سنتی اندیش و ب مت دم کراسی و نفی
اکمیت دینی افرادی چ ن بازر ان ،شبستری و شروش به ایبات برساند که دم کراسی
امر جدای از دیِ نیست و مردم ساالری دینی یک مفه می است که با ت جه به شرایط
دوران پس از انقالب زمینه اجرا و عملیاتی شدن را یافت ،تا بدیِ ص رت ضمِ تأیید نظام
جمه ری اسالمی ایران و فاظت از کیان اسالم و نظام اسالمی؛ مردم نیز در ایِ نظام با
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استمداد از هدایت ولی فقیه به سعادت ارروی نائل آیند .زیرا به نظر میرسد ایِ اندیشمند
دینی در ایِ زمان بر رالف اوایل انقالب بیش از پیش دغدغه فی دیِ و راست از
اسالم در مقابل مخالفان تفسیر رایج دینی را دارد.
در یک جمع بندی ،تأملی در اندیشههای مصباح یزدی ایِ مسئله را روشِ میکند که
در اوایل انقالب اسالمی ایران مصباح یزدی به اصد پیشرفت سریع نظام ن پای اسالمی،
تئ ری تخصص رایی را مد نظر دارد و به دنبال شبل دادن به مجلس نخب ان و
متخصصیِ مردم در راستای رسیدن به ایِ هدف است .با ایِ وج د ،از اواسط دهه هفتاد
تا اوایل دهه هشتاد ،هم ام با سترش یافتِ ایدئ ل ژی لیبرال دم کراسی و افراطی شدن
دید اه های برری از ن اندیشان در ارتباط با پذیرش بی چ ن و چرای دم کراسیهای
غربی و مطرح شدن ایِ نبته که میبایست دم کراسی متداول و عقل جمعی اساس اداره
کش ر باشد ،به اصد دفاع از اسالم و اصل جدایی ناپذیری دیِ از سیاست ،مق له «مردم
ساالری دینی» را مطرح میکند .از ایِ رو ،در مقالههای «تفسیر مردمساالری دینی» و
«مبانی و مبادی مردمساالریدینی» ،به تشریح مردم ساالری دینی میپردازد .ایِ اادام ،از
نظر وی ،از ی ک طرف شم ل و ستره دیِ را به ایبات میرساند و از طرف دی ر پایههای
تئ ریک نظام جمه ری اسالمی را مستحبم مینم د.

آزادي
بحث آزادی و نسبت آن با دیِ از مسائل بسیار ساس محافل علمی و فرهن ی در
سالهای اریر است که البته بیشتر آزادیهای سیاسی و اجتماعی منظ ر نظر میباشد تا
آزادی فلسفی به معنای جبر و ارتیار و رهایی از اید و بندهای نفسانی .از نظر مصباح یزدی
« لفی آزادی ،مشتر
معنای جامع مشتر

لفظی است ،یعنی با ایِ معانی مختلف که امروزه به کار میرود
پیدا کردن بسیار مشبل است؛ جز در همان ریشة رها ب دن که معنای
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سلبی آن ،عدم تقید است(».مصباح یزدی ،دیِ و آزادی  .)31 :7930 ،7وی در ادامه آزادی را
به سه

زه فلسفه ا بام و کالم «در

زه فلسفه و کالم واتی می

ییم انساد آزاد است،

یعنی مختار است و مجب ر نیست»(مصباح یزدی ،دیِ و آزادی  ،)3 :7930 ،7ق ای و
ارالای تقسیم میکند که در مجم ع بیان ر آزادی محدودی است در چهارچ ب تفسیر
فقهای سنتی از دیِ که به وسیله دولت به عن ان ابزار اجرای مبانی دیِ محدود میش د
«دیِ ،هیچ چیز را برای انسان آزاد مطلق نمی ذارد؛ می ید :ق نداری در دلت نسبت
به برادر مؤمنت س ء ظِ داشته باشی (ان بعض الظِ ایم (هجرات .))72:پس پذیرفتِ دیِ
یعنی محدود کردنآزادی ،هم آزادی ق ای و هم آزادیارالای ،زیرا دیِ شامل هر دوی
ایِها میش د»(مصباح یزدی ،دیِ و آزادی .)34 :7930 ،7

از نظر ایِ اندیشمند دینی ،اسالم در ایِ زمینه به تفصیل روشن ری نم ده است و عدم
برداشت صحیح از ایِ مفه م معضالت بسیاری را برای جامعه به بار ر اهد آورد .زیرا
برری با بیان آیه (ال اکراه فی الدیِ) طرح آزادی انتخاب دیِ را مطرح نم ده و بیان می-
دارند هر دینی را پسندیدی انتخاب کِ و دولت هم باید ایِ آزادی را به عن ان یک ق
طبیعی برای انسانها تأمیِ کند ،در الی که ایِ آیه «یک وااعیت تب ینی و روانی را
میر اهد ب

ید ،و آن اینبه ا ام دیِ به اعتقاد البی است»(مصباح یزدی ،دیِ و آزادی ،7

 .)31 :7930بر ایِ پایه ،وی ر د را م ظف به پردازش ایِ م ض ع میداند «پس علت طرح
ایِ مبا ث ،وج د ایِ

نه رطرهاست که ما ا ساس و استشمام میکنیم و اهی هم با

چشم ر دمان میبینیم و متأسفانه کسانی غفلت دارند و یا تغافل میکنند .علت طرح ایِ
مبا ث ایِ است که با انحرافات مبارزه کنیم و وظیفه ر دمان را انجام دهیم(».مصباح

یزدی ،7913 ،ج  .)204 :7از نظر وی باید معیاری داشته باشیم که مطابق با آن ،ق ،تعییِ و
مشخص ش د و آن معیار ،اسالم ،آم زهها و ا بام اسالمی است .بنابرایِ در دید اه وی،
آزادی بر رالف تص ر لیبرال ها ،ف ق دیِ و واالتریِ ارزش نیست و ایِ سخِ را که مرز
آزادی تا جایی است که برای دی ران مزا متی ایجاد نش د ،کامالً اشتباه میداند و معتقد
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است « مزا مت مستقیم تنها مال

نیست؛ مع ال اسطه هم ا ر باشد ،آن هم باید جل یش

رفته ش د»(مصباح یزدی ،دیِ و آزادی  .)241 :7930 ،2به ط ر مثال ،ورود زنان با ظاهری
محر

در جامعه به عن ان مزا مت با واسطه به ق ق دی ران و تحریک ج انان است

«ا ر ارآن میفرماید «وال تبرجِ تبریج الجاهلیه االولی»(س ره ا زاب .)99 :ایِ بر همیِ-
اصل است که م جبضرر بر دی ران میش د(».مصباح یزدی ،دیِ و آزادی .)743 :7930 ،2

از ایِ رو مصباح یزدی ،وظیفه دولت اسالمیتحت رهبری ولیفقیه میداند که ایِ ن ع
آزادیها را محدود نماید.
از نظر او ،آزادی در رو منع دیِ و ام ر اطعی در آن است و بر همیِ پایه ،ایِ سؤال
را مطرح مینماید که «آیا ا ر دیِ مسئلهای را منع کرد میت ان دیِ را مخالف آزادی
دانست؟ ایِ در الی است که رداوند میفرماید «یا ایها النبی لم تر م ما ا ل اهلل لک»
(س ره تحریم ...،)7:همانط ر که رداوند دوست دارد ا بام الزامیش در جامعه اجرا ش د،
دوست دارد مردم از ا بامی هم که ررصت داده شدهاند برای انجام آن استفاده
کنند»(.مصباح یزدی ،دیِ و آزادی  .)710 :7930 ،2با ایِ وج د ،از نظر وی ،ا ر کسانی
آ اهانه و از روی عناد ایِ مبانی را نپذیرند و درصدد مخالفت با نظام برآیند باید با آنها
مبارزه کرد(مصباح یزدی ،رش نت و تساهل )10 :بنابرایِ ،آزادی محدود است و به همیِ
دلیل متذکر می ش د که اید آزادی ،تجاوز به هر مصلحتی از مصالح مادی و معن ی جامعه
است« .آزادی در بیِ همه ملل و همه عقال محدود است ،اما از دید اه اسالمی دش
مصالح مادی و معن ی جامعه است .همه انسانها آزادند ،تا آنجا که به مصالح مادی و
معن ی جامعه لطمهای نرسد»(مصباح یزدی ،المرو آزادی در ق ق بشر :سایت

زه نت).

اما اینبه چه کسی تشخیص میدهد ایِ آزادی بررالف مصالح مادی و معن ی جامعه
است ،وی ج اب میدهد؛ ولی فقیه تشخیص دهنده است و اطاعت از وی نیز واجب است
«فرق ما (بادی ر جریانهای آزادیر اه) ایِ است کهما ا انیِ را از آن رو معتبر میدانیم
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کهولی فقیه آنها را امضاء کردهاست ،چ ن امام ادسسره فرم د :اطاعت از دولتاسالمی
واجب است»(مصباح یزدی ،7913 ،ج )731 :7

وی در زمینه آزادی عقیده ،چ ن اسالم را جامع و هدایت کننده به «صراط مستقیم»
میداند ،به شدت با بحث صراطهای مستقیم مخالف است .از نظر وی رداوند در ارآن
«صراط» را وا د و «سبل» را متعدد در نظر رفته است .بنابرایِ میفرماید« :و ان هذا
صراطی مستقیماً فاتبع ه و التتبع ا السبل» (انعام ;)719:ایِ است راه راست مِ ،از آن
پیروی کنید و از راههای دی ر متابعت ننمایید« .البته در متِ «صراط مستقیم» و در کنار آن
هم سبل متعددی وج د دارد که اابل اب لاند؛ مثالً رداوند میفرماید« :الذیِ جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا» (عنبب ت ;)13:کسانی که در راه ما ک شش میکنند ما آنان را به راههای
ر یش هدایت میکنیم .در ایِ آیه« ،سبل» اابل اب ل وااع شده که به منزله رط طی در
بزر راه به شمار میروند(».مصباح یزدی.)4-3 :7911 ،

با ت جه به متدول ژی اسبینر و فضای اکم بر زمان ارائه سخِ وی ،اصد مصباح یزدی
از ارائه بحث در م رد آزادی ،عالوه برایبات ایِ نبته که ارائت سنتی تنها ارائت اصیل از
اسالم است؛ نفی بحث هایعبدالبریم سروش پیرام ن صراطهای مستقیم نیز میباشد .او
همچنیِ دغدغه کنترل و هدایت جامعه ،عبرت آم زی مردم و ن اندیشان از روایات و
آیات ارآنی و استحبام بخشیدن به پایهها ی نظام والیت فقیه را دارد .به ط ر کلی وی از
دهه س م انقالب اسالمی به بعد ،بیش از مق له آزادی دغدغه فی دیِ را دارد .دروااع
پردازش و شفافسازی مفه م آزادی و مق التی نظیر آن ،ابزاری جهت فیدیِ م رد
تفسیر او است «وظیفه ماست که ایِ مفاهیمرا شفافکنیم و ایِ غبارها را از ایِ ج مهآل د
فرهن یبزداییم تا مردم آ اهانهانتخاب کنند .کسانی چنیِ ج یرا ب ج د آوردهاند و می-
ر اهند دم کراسیو آزادی به جای دیِ اکم ش د»(مصباح یزدی ،7913 ،ج .)713 :7

حقوق بشر

 /91فصلنامه پژوهش هاي راهبردي انقالب اسالمی ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 7931

مق له ق قبشر و ق ق طبیعی انسانها از سابقهای ط النی برر ردار است امّا با
اعالمیه جهانی ق ق بشر نم د بیشتری یافت .در ایِ اعالمیه ،ق ای برای انسانها مطرح
شده است که از جمله آنها ق آزادی بیان ،آزادی انتخاب مذهب و  ...است .از نظر
مصباح یزدی ،ن ع ن اه به آن و پیروی از ایِ ن ع ق ق اعالم شده بدون در نظر رفتِ
مبانی دیِ ،بسیار رطر آفریِ است .به باور وی ،واتی بیان میش د ا بام عملی دیِ سه
زه ارتباط انسان باردا ،با ر دش و با دی ران را دربر می یرد؛ شامل ارالق و ق ق
نیز میش د .بر ایِ پایه وی استدالل میکند که ارالق و ق ق ،دو جزء مهم از کل دیِ را
میسازند که ریشه در اساسیتریِ معارف نظری دارند و « ق امری است اعتباری که برای
کسی (له) و بر دی ری (علیه) وضع میش د»(مصباح یزدی )21 :7911 ،و آنچه اسالم را از
نظامهای غیر الهی متمایز و ممتاز میسازد ایِ است که هدف نهایی ایِ نظامهای غیر
الهی -یعنی تأمیِ مصالح اجتماعی انسانها در دنیا -هدف مت سط و وسیلهای برای نیل به
هدف نهایی ارالق یعنی استبمال نفس و تقرب به در اه الهی در نظام اسالمی است .بر
همیِ اساس در اسالم ،نظام ق ای یبی از زیر مجم عههای نظام ارالای است و به همیِ
جهت است که در ارآن ،به عن ان مثال آیه  1س ره ماعده ،ا بام ق ای همراه ا بام
ارالای بیان شدهاند ،دلیالن هم ایِ است که همه ا بام ق ای اسالم باید در چهارچ ب
ارالق وااع ش ند(مصباح یزدی .)41-41 :7911 ،از ایِ رو ،وی ق ق را به دو دسته تقسیم
بندی میکند -7 :ق ق عقلی یا فطری که عقل انسان دلیل ق ب دنشان را در
و یب ت ق در ایِ

میکند

نه م ارد از مستقالت عقلی است .مانند ق آشامیدن و  -2ق ای

که از طریق و ی فهمیده میش ند نه از طرق عقل «ک تاه سخِ آنبه ق همیشه برای در
نظر رفتِ هدف و ارتباط فعل با هدف انتزاع میش د ،منتهی در م ارد متعددی عقل-به
تنهایی -آر تباط فعل با هدف را در

میکند و بم به یب ت ق میکند و در م اردی

دی ر از کشف ارتباط عاجز میماند و و ی ایبات ق میکند»(مصباح یزدی-41 :7911 ،
.)41
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ایِ در الی است که از نظر مصباح یزدی ق ق بشر مطرح شده در اعالمیه جهانی نه
تنها ایِ مسائل را در نظر ن رفته است ،بلبه مرز ق ق و آزادیها نیز مشخص نیست .بر
ایِ اساس وی بیان میدارد؛ آیا ایِ ق ق مرز دارد و ا ر دارد «چه کسی د و مرزشان
را تعییِ میکند ؟ قیقت ایِ است که ر د ن یسند ان اعالمیه و کسانی که آن را تفسیر
کردهاند ،غالباً تا آن جا که بنده اطالع دارم از پاسخ دادن صحیح به ایِ پرسشها طفره
رفتهاند(».مصباح یزدی ،7913 ،ج  .)731 :7از ایِ رو ،او ر د را م ظف میداند برای
جل یری از لطمه ر ردن به دیِ و مراهی دی ران به مق له ق ق بشر بپردازد .از نظر
مصباح یزدی همه ق ق در اسالم مستند به ر است ردا است .کتاب ،سنت ،اجماع و
عقل نیز منابع ق ایاند و از ایِ جهت که اراده رداوند را کشف میکنند ،جیت دارند.
عالوه بر ایِ ،ق و تبلیف همیشه ت ام است ،پس چ ن تبلیف داریم باید از رداوند
اطاعت کنیم ،در مقابلش هم باید ق ای داشته باشیم تا با استفاده از آن راه اطاعت از ردا
و تقرب به س ی او را ادامه دهیم« .بر ایِ اساس ،هر آنچه از رکت تباملی انسانها
ممانعت به عمل میآورد باید ب سیله ب مت اسالمی کنترل ش د .ایِ ااعده کلی است».
(مصباح یزدی.)31 :7937 ،

از نظر وی ،اعالمیه ق ق بشر که به منزله انجیل فیلس فان ق ق غربی است ،ن ااص
زیادی دارد .از ایِ رو صرا تاً بیان میدارد؛ ا ر منظ ر از آزادی بیان و مذهب در اعالمیه
ق ق بشر ایِ است که ایِ ن ع آزادیها آن ادر سترده است که شخصی بت اند «از آن
طرف دنیا به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان که پیغمبرشان را از جان ر دشان بیشتر
دوست میدارند و اضرند صدها عزیز ر د را فدایاو کنند ،ت هیِ کند ،ما برا تی و
بدونچ ن و چرا ایِ اعالمیه را نمیپذیریم»(مصباح یزدی ،7913 ،ج .)733 :7

به نظر می رسد مصباح یزدی ،در زمینه بحث پیرام ن اعالمیه ق ق بشر و آزادیهای
م ج د در آن ،بیش از همه دغدغه فی دیِ اسالم از رطراتی که آن را در ص رت
تفسیری نادرست تهدید میکند و انحراف انسانیت انسان از مسیر اسالمیش را دارد .بر
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همیِ اساس بیان میدارد «ا ر کسانی ،در جامعه ،شرایطی فراهم کردند که مردم را از
دینداری دورکنند ،باید آزاد باشند؟«صد عِ سبیلاهلل و کفر به و المسجد الحرام»(بقره)271/
چیزی که راه تعالی ،ترای و آشنا شدن انسانها به قایق دیِ را ببندد و باعث مش ه جل ه
دادن دیِ در نزد ج انها میش د ،ممن ع است ،چ ن به انسانیت انسان ضرر میرساند.
چط ر چیزی که به ی انیتش لطمه میزد ممن ع است ،ولی چیزی که به انسانیتش ضرر
میرساند باید آزاد باشد؟»(مصباح یزدی ،7913 ،ج .)739 :7

ارزش دیِ و مبانی اسالمی در ایِ زمینه به

نهای است که از نظر مصباح ،ا ر زمانی

در زمینه ق ای بیِ دیِ و ااتصاد میبایست یبی را انتخاب کنیم؛ اسالم به ما می ید
دیِ را بر زیِ زیرا پیشرفت اسالم تضمیِ کننده پیشرفت ااتصادی است .ایِ امر نیاز به
یک برنامه دراز مدت دارد .وی با مصداق آوردن از شرح نهج البالغه ابِ ابی الحدید« :فان
عرض بالء فقدم مالک دون نفسک ،فان تجاوز البالء فقدم مالک و نفسک دون دینک
(ابِ ابی الحدید ،ج  ،3ص  ،»)210متذکر میش د که ا ر جانت در معرض رطر ارار
رفت ،مال را فدا کِ ،اما در ص رتی که بیِ جان و مال از یک طرف و دیِ از طرف
دی ر نا زی به انتخاب شدیم باید آن دو را فدای دیِ کرد« .اینجا ا ر انسان کشته ش د
ضرر نمیکند :ال هل تربص ن بنا اال ا دی الحسنییِ (ت به .)12/کسی که در راه دینش
کشته ش د چه ضرری میکند؟ او یک راست به بهشت میرود .اما به فرض که صد سال
دی ر بی دیِ زنده بماند ،چه فایدهای دارد ،جز ایِ که روز به روز بر عذابش افزوده
میش د .پس از دید اه اسالمی ،مصالح دینی و معن ی از مصالح مادی مهمتر است(».مصباح

یزدی ،7913 ،ج  .)734 :7در ایِ راستا آنچه از ایِ مطالب برداشت میش د ایِ است که
دیِ م رد فهم مصباح یزدی به زعم وی همان دیِ مبیِ اسالم ،مقدم ،برتر و در بردارنده
مق التی چ ن آزادی ،ق ق بشر و دم کراسی است .از ایِرو ابل از پردارتِ به ایِ
مفاهیم باید دود و چ ن یآنها را از دیِ استنباط کنیم.
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نتیجهگیري
در ایِ مقاله ،با اتخاذ متدل ژی اسبینر جهت در

آراء دینی-سیاسی مصباح یزدی و

کشف مقص د وی ،به بررسی تفسیر دیِ و تأییر آن بر مق التی چ ن دم کراسی ،آزادی و
ق ق بشر در آراء سیاسی او پردارته شد و به ایِ نتیجه رسیدیم که فضای سیاسی-
اجتماعی ،ایدئ ل ژیبی و جریانهای فبری ابل و بعد از انقالب و بخص ص ظه ر تفاسیر
ن اندیشان دینی ،سهم بسزایی در شدت و ضعف م ضع یریهای وی داشته است .با ایِ
وج د ،با واکاوی فضای ایدئ ل ژیبی و شرایط تئ ریک بعد از انقالب اسالمی بخص ص
دهه س م آن ،ا یِ نتیجه اصل شد که وی بررالف برری چ ن مهدی بازر ان و مجتهد
شبستری که به مرور زمان با فاصله رفتِ از فضای ایدئ ل ژیبی اوایل انقالب در مبانی
دینی و اص ل فبری ر د چررشهایی زیادی داشتند ،با فی مبانی فقهی و اص ل بنیادیِ
ر د ،در برری م ااع ،چ ن پردازش مق له «دم کراسی و نقش ت دههای مردم در
ب مت» راهبار و تاکتیکهای متفاوتی را اتخاذ میکند .با رج ع به مبانی دینی وی و
تفسیر او از دیِ که آن را «مجم عه باورها ،ارزشها و رفتارهایی [میدانست] که انسان را
به س ی ردا ،کمال نهایی و سعادت ابدی س ق میدهد»(مصباح یزدی ،دیِ و آزادی

 ،)32 :7930،7ایِ نتیجه اصل شد که ظاهراً به زعم او ،سعادت ارروی و دنی ی و رسیدن
به ارب الهی ایجاب میکند تا مسلمانان ر اهان

نهای وااعیات سیاسی و اجتماعی ،بافت

ادرت ،ن ع ب مت و رهبری باشند که متناسب با آن من یات باشد .از ایِ ره ذر ،وی
ر د را م ظف به پردازش مق التی مانند دم کراسی یا مردم ساالری ،آزادی و ق قبشر
میداند و تحلیلهای ن اندیشان دینی را در ایِ زمینه نادرست میداند .وی ایِ مق الت را
در چهارچ ب ا بام فقهی و اان نهای شریعت معنا میکند .در ایِ راستا پیش فرضها و
علقههای فبری مدرن را تا آن د که با تفسیر فقاهتی از دیِ همسان باشد میپذیرد.
به باور ایِ اندیشمند دینی ،دیِ مجم عهای فرا یر از ا بام و دست رها است که دنیا و
آررت انسان را دربرمی یرد و همه ابعاد زند ی فردی و اجتماعی انسان را پ شش می-
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دهد .دیِ اسالم نه تنها راه را نشان داده است بلبه چ ن ی راه رفتِ را نیز نشان داده
است .در همیِ راستا استدالل میکند که باید با تفاسیر داکثری عالمان دینی فقه مح ر از
دیِ ،مفاهیم سیاسی  -اجتماعی تحلیل ش د تا زمینه سعادت انسانها فراهم ردد .با ایِ
وج د ،اصد وی ترویج و پیاده نم دن نظامی دم کراتیک همراه با آزادی و ق ق بشر،
مطابق با مت ن غربی نیست ،بلبه وی از یک طرف در پی ایبات درستی و بی همتایی تفسیر
سنتی از دیِ در میان تفاسیر دی ر بخص ص تفاسیر ن اندیشانه و از طرف دی ر در صدد
شبل یری فضایی جهت فی دیِ ،نظارت و کنترل و تداوم نظام والیی برای دست یابی
به سعادت ارروی و ارب الهی است .آزادی و دم کراسی و دی ر مق لههای جدید تحت
تأییر تفسیر مصباح یزدی از دیِ تا آنجا مطرح میش ند که در ردمت سعادت انسانها
باشند و بیشتر جنبه وسیلهای تا هدف دارند ،زیرا انسان در ن اه او اص الً مبلف و مأم ر به
اطاعت از اوامر الهی است و بعد از ایمان آوردن تنها در محدودههایی آزاد هستند که
رداوند برای آنها مقرر کرده است« .اصل دیِ -ا ر ما دیِ را پذیرفتیم -یعنی محدود
کردن آزادیها .دیِ می ید ایِ اعتقاد را داشته باش؛ پس مِ آزاد نیستم هر اعتقادی
داشته باشم .به آزادی ارالای آزاد نیستم .ارالق دینی به مِ می ید که ت آزاد نیستی هر
عقیدهای داشته باشی ...پس پذیرفتِ دیِ یعنی محدود کردن آزادی»(مصباح یزدی ،دیِ و
آزادی .)34 :7930،7

در مجم ع ،مصباح یزدی در سالهای اریر بیش از پیش دغدغه دفاع از اسالم و مبانی
دینی م رد تفسیر عالمان فقه مح ر را دارد .از همیِ زاویه ،اصد دارد تا با تئ ریزه نم دن و
پردازش مفاهیمی چ ن «آزادی ،دم کراسی و ق ق بشر» ،زمینه عدم پیروی مردم از
تفاسیر لیبرال را فراهم نماید و کمال جهان بینی دیِ اسالم در رساندن مسلمانان به هدفی
بزر تر به نام ارب الهی و سعادت ارروی را به ایبات برساند.
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 )90مصباحیزدی ،محمد تقی« ،المرو آزادی در ق ق بشر» ،نقل شده در سایت

زه.
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 )97مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7930دیِ و آزادی  ،»7مجله مبلغان ،شماره  ،29صص .33-31
 )92مصباحیزدی ،محمدتقی (« .)7930دیِ و آزادی  ،»2مجله مبلغان ،شماره  ،29صص .713-793

تأثیرسنجی تفسیر دین بر آراء سیاسی آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدي91 /

 )99مصباحیزدی ،محمدتقی (« .)7911سلسله درسهایی درباره معرفت دینی ( ،»)4فصلنامه مصباح،
شماره  ،24صفحه .72-1
 )94مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7913رش نت و تساهل» ،مجلهکتاب نقد ،شماره  74و ،71
صص .11-43
 )91مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7911پل رالیسم» ،مجله معرفت ،شماره  ،22صفحه .3-4
 )91مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7913جمه ریت در نظام اسالمی» ،مجله بازتاب اندیشه ،شماره
 ،3صفحه .71-70
 )91مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7931فلسفه سیاست ( ،»)7مجله معرفت فلسفی ،شماره ،74
صص  77تا .23
 )93مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7932تفسیر مردمساالری دینی» ،مجله حکومت اسالمی ،شماره
 ،23صص .33-19
 )93مصباحیزدی ،محمدتقی (« .)7934نعمت انقالب اسالمی» ،مجلهمعرفت ،شماره  ،33صص.3-4
 )40مصباحیزدی ،محمد تقی (« .)7914تالزم ا یای دیِ و تأسیس ب مت دینی» ،فصلنامه
مصباح ،شماره  ،71صص .94-27
 )47مصباح ،محمدتقی ،محمدی ،من چهر ،آوند ،نعمت اهلل (« .)7930اصال ات؛ مبانیو راست اهها»،
مجله معرفت ،شماره  ،41صص .73-1
 )42مصباح یزدی ،محمدتقی ،ل نهاوسِ ،محمد (« .)7911میز رد زباندیِ» ،مجلهمعرفت ،شماره
 ،73صص  3تا .73
 )49منص ر نژاد ،محمد (« .)7932ساز اری اسالم و دم کراسی ،آری یا نه» ،مجله ژرفنا ،شماره
 ،23صص .213-219
 )44میر ،ایرج ( .)7930رابطه دین و سیاست ،تهران :نی.

