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ــخن ــرس ــر دبی س
انقــاب اســامی ایــران عــاوه بــر ابعــاد ســخت ابــزاری و عینــی خــود از یــک بعــد 
نــرم افــزاری و تئوریــک قدرتمنــد برخــوردار اســت که از بطن فلســفه و فقه اســامی 

و مشــخصأ شــیعی بــر آمده اســت.
عمــق تئوریکــی کــه نتیجــه ســالها مجاهــدت فکــری فقها و فاســفه اســت و بــه هیچ 

وجــه میــراث ســبکی هم محســوب نمیشــود.
فقــه شــیعی و کام تشــیع و فلســفه شــیعیان دســت در دســت هــم مبانــی حکومــت و 
نظامــی را تشــکیل میدهنــد کــه فــارغ از عملکــردش مــو الی درز مبانــی اش نمیــرود.

ایــن عقبــه تئوریــک و بنیــان راســخی کــه از آن صحبــت میکنیــم در هــر عصــری 
پشــتیبانان نــام آوری داشــته اســت که عامــه طباطبائــی، حضرت امام خمینی، شــهید 
مطهــری، شــهید بهشــتی، رهبــر انقــاب و نهایتــاً عامــه مصبــاح یــزدی نــام آوران 

پشــتیبان میــراث تشــیع انــد..
بــه مناســبت ارتحــال ملکوتــی ایــن عامــه بــزرگ بــا ابــراز تســلیت بــه محضــر امــام 
زمــان و نائــب بــر حــق ایشــان و همینطــور خدمــت مــردم محترم جهــان اســام، اولین 

شــماره از نشــریه مهــاد را وقــف نــام و عظمــت ایــن عامــه شــهیر میگردانیــم.
امید است که مشمول شفاعت این عالم گرانقدر در عاقبت امر گردیم .

رسوُل اهلّل ِ صلی اهلل علیه و آله : 
»َموُت العالِِم ثُلَمٌة في اإلساِم ال تَُسدُّ ما اختَلََف اللَّیُل و النَّهاُر .«

مرگ عالم، رخنه ای است در اسام که تا شب و روز در گردش است،
هیچ چیز آن را نمی بندد.

ــی ــی میرزای عل
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عّلمه مصبــاح یزدیدر ســتایش
مقام معظم رهبری:

ــای  ــاب آق ــه جن ــت ک ــال اس ــل س ــه چه ــک ب ــده نزدی »بن
مصبــاح را مــی شناســم و بــه ایشــان بــه عنــوان یــک فقیــه، 
فیلســوف، متفکــر و صاحبنظــر در مســائل اساســی اســام 
ارادت قلبــی دارم اگــر خداونــد متعــال بــه نســل کنونــی مــا 
ایــن توفیــق را نــداد کــه از شــخصیت هایــی ماننــد عامــه 
ــه لطــف  طباطبایــی و شــهید مطهــری اســتفاده کنــد، امــا ب
ــاء آن  ــدر، خ ــم الق ــز و عظی ــخصیت عزی ــن ش ــدا ای خ

ــد.« ــر مــی کن ــا پ ــان م ــزان را در زم عزی
)روزنامه ی جوان، ۱۴ شهریور ۷۸، صص۲-۱(
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عامــه مصبــاح یــزدی بــه بهتریــن نحــو ممکــن در بیانــات 
رهبــری وصف گشــته انــد، مطهری زمــان، طباطبائــی زمان، 
ــرگان،  ــس خب ــروی مجل ــی، آب ــارف دین ــل مع ــع اصی منب
سرچشــمه اندیشــه نــاب، اســوه علــم و فضــل و هنــر و... تنها 
ــه  ــات ایشــان در وصــف حضــرت عام بخشــی از توصیف

مصبــاح یــزدی اســت.
عامــه مصبــاح یــزدی را نمیتــوان از هیچ ســاحتی از ســاحات 
اجتماعــی و فرهنگــی امــروز کنــار گذاشــت، آنچنــان دایــره 
تألیفات ایشــان گســترده اســت و به چنان شــدتی مکتوباتشان 
ــاً  ــی تقریب ــر موضوع ــه در ه ــت ک ــائل اس ــخگوی مس پاس



می توان رد پای عمیق و کارایی از ایشان را یافت.
شــهید مطهــری، شــهید بهشــتی و عامــه طباطبائــی بیــش 
از هــر چــه در فضــای سیاســی و فکــری و فرهنگــی دوران 
زندگــی خودشــان بــا مارکسیســم و یــا التقاط مارکسیســم و 
اســام رو بــه رو بودنــد؛ امــا عامــه مصبــاح عــاوه بــر اینکه 
بــه بهتریــن نحــو وارد کارزار بــا تحفــه هــای مارکس شــد و 
یکــی از درخشــان تریــن انــواع مقابله بــا ایشــان را در کارنامه 
روحانیــت معاصــر بــه ثبت رســاند، در برخــورد بــا انحرافات 
دهــه هفتــاد و هشــتاد هم خــوش درخشــید و توانســت از این 
جهــت حتــی بیــش از شــهید مطهــری و عامــه طباطبائــی 

نقــش ایفــا کند.
اگــر فلســفه اســامی در دوران عامــه طباطبائــی از صفــر بــه 
ده رســید عامــه مصبــاح بــه تنهایــی از ده به پنجاه رســاندند و 

بــه جــد بتــوان مصبــاح یــزدی را شمشــیر بــران علیــه 
انحــراف نامیــد، چــه کســی اســت کــه بتوانــد نقــش بــی 
بدیــل ایشــان را در دهــه هفتــاد در برخــورد بــا انحرافــات 
عبدالکریــم ســروش و حلقــه کیــان و یــا برخــورد ایشــان با 
انحرافــات جمعیــت انحرافــی دولتــی انــکار کند؟ کیســت 
کــه بتوانــد منکــر تــاش هــای ایشــان در حــذف منطقــی و 
متکــی بــه اســتدالل تــک بــه تــک افــکار رقیــب ثقلیــن از 
ــه  ــه والیــت شــود؟ طرحــی کــه ب طریــق طــرح موســوم ب
انــدازه کل دوران تحصیلی و پرورشــی سیســتم آموزشــی، 
ــی  ــوده و حت ــر ب ــی، موث ــوزش عال ــا آم ــه ت ــل گرفت از ذی

گام فراتــر نهــاده و جمعیــت متعهــد تــر و متخصــص تــری 
تربیــت کــرده اســت؟

یــا در یــک فقــره موسســه عالــی امــام خمینــی حضــرت عامه 
مصبــاح حقیقتــا کار تمدن ســازی را بــه دوش گرفته و به تنهایی 
راه هــای صعــب العبــوری نیــز ایــن بــار را بــا خــود بــرده اســت.

کل دانشــگاه هــای آمــوزش عالــی کشــور و حتــی دانشــگاه 
هــای نخبگانــی ای چــون امــام صــادق بــا این ســابقه طوالنی 
ــت  ــه در تقوی ــن موسس ــدازه ای ــه ان ــد ب ــته ان ــا توانس کج

تئوریــک جریــان انقــاب موثــر واقــع شــوند؟
ــه  ــن موسســه را در قضی ــه ای ــت یافت ــار چهــره هــای تربی عی
برجــام میتــوان بدســت آورد، عمــده جبهــه مخالفیــن 
ــد کــه شــاگردی عامــه  برجــام در مجلــس از افــرادی بودن
ــد! ــته ان ــام داش ــه ام ــا موسس ــاط ب ــا ارتب ــد و ی ــرده ان را ک

عامــه تحصیــل کــرده و تلمیذ ایشــان بــوده انــد و یــا از طرق 
غیــر مســتقیم ایشــان را حجت خــود خطاب کــرده انــد...

در وصــف مصبــاح نبایــد از خــود چیــز زیادی گفــت، ولی فقیه 
وظیفــه مــارا در قبــال مصباح یزدی مشــخص کرده اســت:

ــن  ــاً ای ــاح کــه حقیقت ــای مصب ــاب آق ــل جن ــر مث ــک نف »ی
شــخصیت عزیــز، جــزو شــخصیت هایی اســت کــه همه ی 
دلســوزان اســام و معــارف اســامی از اعمــاق دل بایســتی 

قــدردان و سپاســگزار ایــن مــرد عزیــز باشــند«.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد..
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ــادی  ــز زی ــد از خــود چی ــاح نبای در وصــف مصب
گفــت، ولــی فقیــه وظیفــه مــارا در قبــال مصبــاح 

یــزدی مشــخص کــرده اســت:
»یــک نفــر مثــل جنــاب آقــای مصبــاح کــه 
ــز، جــزو شــخصیت  ــاً ایــن شــخصیت عزی حقیقت
هایــی اســت کــه همــه ی دلســوزان اســام و 
معــارف اســامی از اعمــاق دل بایســتی قــدردان 

ــند«. ــز باش ــرد عزی ــن م ــگزار ای و سپاس

فلســفه اســامی امروزه 
بیــش از حــد بــه ایشــان 

وام دار اســت.
کــه  میدانیــم  نیــک 
فکــری  منظومــه  در 
فقــه  فلســفه  رهبــری 
اعظــم و صاحــب تعمق 
در ایــن فقــه اکبــر چــه 
صاحیــت هــا و چــه 
از  دارد...  کــه  امتیــاز 
ســویی دیگــر شــاید 

بــرای مثال اگر ســرآمد 
را  برجــام  مخالفیــن 
ــان، رســایی  ــر نبوی دکت
و  بدانیــم  زاکانــی  و 
ــعید  ــر س ــر دکت ــا اگ ی
نقطــه اوج  جلیلــی را 
مقابلــه علمــی بــا برجام 
و کشــف نقــاط ضعف 
آن محســوب کنیــم؛ 
تمامــی این بزرگــواران 
یــا مســتقیماً ذیــل نظــر 



در جمهوری اســلمیجایــگاه مردم
ســیاوش آقاجانی

ــع هــای گســترده ای کــه  ــه تحریــف هــا و تقطی باتوجــه ب
علیــه اظهــارات عامــه مصبــاح و با هــدف تخریــب وجهه و 
شــخصیت علمــی و اخاقــی و آمــوزه هــای ایشــان صورت 
مــی گیــرد، برآن شــدم تــا یکــی از بیانات شــفاف ایشــان در 
خصــوص نقــش مــردم در حکومــت اســامی و جمهــوری 

اســامی را تقدیــم نمایــم:

ــک  ــدن ی ــود آم ــث به وج ــردم باع ــت م »رأی و رضای
حکومــت مــی شــود.«

خداونــد متعــال به پیامبر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آله وســلم می فرمایند:
)انفــال/۶۲( بالمؤمنیــن«  و  بنصــره  ایــدک  الــذی  »هــو 
خداســت کــه تــو را با یــاری خویــش و مؤمنان تقویــت کرد.

کمــک و همدلــی مــردم در عینیــت بخشــیدن بــه حکومــت 
-حتــی حکومــت پیامبر صلــی اهلل علیه و آله وســلم- اســت. ما 
شــیعیان معتقدیــم که خــدای متعال بعــد از پیغمبر اکــرم)ص(، 

حضــرت علــی علیــه الســام را بــرای حکومت تعییــن کرده 
بــود. پــس حکومــت ایشــان ازطــرف خــدا تعییــن شــده بود 
ولــی ایشــان ۲۵ ســال اقــدام بــه تشــکیل حکومــت نکردنــد، 

چرا؟
بــرای اینکــه مــردم یاری اشــان نکردنــد. مدتــی در حــدود ۶ 
مــاه، ایشــان حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا و حســنین علیه الســام 
را برمی داشــتند و در خانــه مهاجریــن و انصــار مــی رفتنــد و 
یادشــان مــی آوردنــد کــه مگــر فــان روز نبودیــد که پیامبــر )ص( 
چــه گفــت؟ مگــر در غدیــر مــن را معرفــی نکــرد؟ پــس چرا 

حمایــت نمــی کنیــد؟ هرکســی بهانــه ای مــی آورد.
اول ســلمان و ابــوذر و مقــداد بودنــد و بعــد عمــار هــم ملحق 
ــا همراهــی حضــرت  شــد. بعــد از ۶ مــاه محاجــه، ایشــان ب
ــداری از  ــدند طرف ــر ش ــر حاض ــا، ۱۲ نف ــام اهلل علیه ــرا س زه
امیرالمؤمنیــن علیــه الســام بکننــد، ولــی نمــی شــد حکومــت 
تشــکیل داد. بعــد از ۲۵ ســال مــردم از حکومــت هــای 
ــد.  ــه حضــرت آمدن ــه در خان دیگــر ســرخورده شــدند و ب
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ایـشان آنـجا خـطبه شـقشقیه را ایراد فرمـود:
»لــوال حضــور الحاضــر و قیــام الحجــت بــه وجــود الناصــر... 

اللقیــت حبلهــا علــی غاربها«
اگــر شــماها حاضــر نشــده بودیــد و اگــر نبــود کــه بــا وجود 
ــم  ــاز ه ــت، ب ــام اس ــن تم ــر م ــت ب ــران حج ــاران و ناص ی

خافــت را رهــا مــی کــردم.

ــت.  ــام اس ــن تم ــر م ــت ب ــر دارم، حج ــن ناص ــه م ــاال ک ح
دیگــر نمــی توانــم شــانه از زیــر بــار مســئولیت خالــی کنــم، 

چــون ناصــر دارم.
همچنین از آن حضرت نقل کرده اند:

»ال رأی لمــن یطــاع«. یعنــی: »کســی کــه فرمانــش پیــروی 
ــدارد«. نمــی شــود، رأیــی ن

ایــن ســخنان همگی بیانگــر نقش مــردم در پیدایــش و تثبیت 
حکومــت الهــی، خــواه حکومــت رســول اهلل )ص( و امامــان 
معصــوم )ع( و خــواه حکومــت فقیــه در زمــان غیبــت اســت...

ــا  ــدارد. ام ــی ن ــروعیت« تازم ــا »مش ــت« ب ــه »مقبولی گرچ
حاکــم دینــی حــق اســتفاده از زور بــرای تحمیــل حاکمیــت 

ــدارد.« ــش ن خوی
»حکومت و مشروعیت«، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۷، ص ۵۲

بــا مطالعــه نظــرات بــاال ممکن اســت برخــی اینطــور بگویند 
ــوص  ــی در خص ــام خمین ــرات ام ــن نظ ــرا بی ــس چ ــه پ ک
والیــت فقیــه و نظــرات عامــه مصباح تعــارض وجــود دارد 
کــه در پاســخ بــه این ســؤال بهتریــن کار مراجعه بــه توضیح 

خــود عامــه مصبــاح اســت:
»حضــرت امــام در مقــام اینکــه حکومــت اســامی را اثبــات 
ــرای  ــث ب ــک روش بح ــتند. ی ــث داش ــد، ۲ روش بح کنن
دنیایــی کــه طرفــدار دموکراســی اســت. ایــن بحــث بحــث 
ــی خواهــد  ــام م ــی کــه خــود ام ــا آنجای ــی اســت، ام جدل
ــت  ــد، پــس از آنکــه حکــم حکومــت دول ــی بفرمای برهان
موقــت را تنفیــذ کردنــد، در مصاحبــه بــا خبرنــگاران فرمود: 
»مــن بــر اســاس والیــت الهــی کــه دارم، شــما را بــه نخســت 
وزیــری منصــوب مــی کنــم«، نفرمــود چــون مــردم گفتنــد.

چرا؟
ــانی  ــش کس ــد، مخاطب ــلمان ها بودن ــش مس ــون مخاطب چ
ــه       ــا ک ــا آنه ــتند. ب ــول داش ــی را قب ــت اله ــه والی ــد ک بودن
مــی خواهــد ســخن بگویــد، همــان مطلــب برهانــی را بیــان 

مــی کنــد.
امــا وقتــی بــا دنیــا مــی خواهد ســخن بگویــد، باید بر اســاس 

مقدماتــی صحبــت کنــد که دنیــا بفهمد و قبــول کند.
ــا امــام مصاحبــه مــی کردنــد کــه  لــذا وقتــی در پاریــس ب
ــر کار  ــر س ــی را ب ــه حکومت ــدید، چ ــروز ش ــما پی ــر ش اگ
ــر  خواهیــد آورد؟ نفرمودنــد والیــت فقیــه! )چــون بایــد ب
اســاس منطقــی ســخن بگوید کــه آنهــا بفهمنــد و بپذیرند( 
بنابرایــن فرمــود: »مراجعــه مــی کنیــم بــه آرای مــردم، مردم 

مســلمان هســتند و اســام را مــی خواهنــد«.
پس نتیجه همان می شد، اما روش بحث فرق دارد.

بــه آنهــا مــی گویــد چــون مــردم مســلمان هســتند و اســام 
را مــی خواهنــد، مــا حکومــت اســامی را دایــر کردیــم تــا 
ــا خــود  آنهــا برایشــان قابــل فهــم و پذیرفتــن باشــد، امــا ب
ــد: چــون  ــد مــی فرماین مســلمان ها کــه صحبــت مــی کنن

مــن والیــت الهــی دارم، خــدا بــه مــن حــق داده اســت.«
ــاب  ــناد انق ــارات مرکزاس ــی، انتش ــا صنعت ــاح« رض ــان مصب »گفتم

۶۳۱-۶۳۰-۶۲۹ صــص  اســامی، 

توصیــه ایــن کــه بــا توجــه بــه هجمــه تبلیغاتی ســنگینی که 
بــه اســتناد صحبــت مقام معظــم رهبــری و مشــاهدات عینی 
ــورت  ــاح ص ــه مصب ــه عام ــا علی ــه، غالب ــای جامع در فض
ــان  ــه ایش ــه ب ــی ک ــر و مطلب ــر نظ ــدن ه ــا دی ــرد، ب میگی
ــل  ــدا اص ــاوت، ابت ــه قض ــل از هرگون ــود قب ــب میش منتس
کام را از منابــع صحیحــی مثل ســایت اســتاد بیابیــد و پس 
از مطالعــه در مــورد آن قضــاوت کنیــد و گرنــه بــه راحتــی 
تحــت تأثیــر هجمــه هــای ســنگین علیــه ایشــان، از فــردی 
کــه مقــام معظــم رهبــری ایشــان را مطهــری و طباطبایــی 

زمــان تعبیــر نمودنــد محــروم خواهیــم شــد.
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ــوم مظل
برخی افراد هستند که عیارشان را زمان مشخص میکند.

ــی می گفــت کــه  ــه طباطبائ ــورد عام ــن در م ــری کرب هان
شــأن ایــن فیلســوف امــروز فهمیــده نمی شــود! ســال هــا باید 

بگــذرد تــا جهــان طباطبائــی را بشناســند.
از این دست افراد فراوان است.

ــخ را  ــم! تاری ــت دادی ــش از دس ــل روز پی ــی اش را چه یک
کــه ورق می زنیــم و مواضــع عامــه محمــد تقــی مصبــاح 
یــزدی را مطالعــه میکنیــم چیــزی کــه بســیار مشــهود اســت 
ایــن مــورد می باشــد کــه مواضــع ایشــان الاقــل در آن عصــر 

و در زمــان بیانشــان مخالفیــن جــدی داشــت.
وقتــی موضــوع اختافــات عامــه را بــا شــریعتی میخوانیــم 
و موضــع گیــری افــراد را در برابــر ایشــان می بینیــم؛ متوجــه 
میشــویم کــه عامــه در آن برهــه هــم مــورد دقــت کافــی 

قــرار نگرفتــه اســت..
شهید بهشتی از مخالفین عامه در موضوع شریعتی بود!

امــا همیــن شــهید بزرگــوار در نهایــت خونش بدســت افکار 
شــریعتی ریختــه شــد! مجاهدیــن خلــق و فرقــان گــروه های 
بودنــد کــه از تفکــرات شــریعتی بســیار بهرمنــد مــی شــدند؛ 
هــر چنــد در یــک وهلــه زمانــی مجاهدیــن خواســت مســیر 

ــه  خــود را از شــریعتی جــدا کنــد امــا کادر آن مجموعــه ب
هیــچ وجــه مخالــف علــی شــریعتی نشــد.

ــکار  ــر در اف ــاد و خط ــراف و فس ــدای انح ــال ن ــر ح ــه ه ب
علــی شــریعتی بــار هــا از ســوی عامــه مصبــاح داده شــد اما 
بســیاری در آن وهلــه زمانــی بــا ایــن ادعــا مخالفــت داشــتند.

وقایــع مجاهدیــن خلــق و فرقــان امــروزه بــه مــا نشــان داد که 
نــگاه کــدام قشــر صحیــح تــر بــود! شــهادت شــهید بهشــتی 

نشــان داد کــه کــدام نــگاه دقیــق تــر بــود.
اســتفاده ضــد انقــاب از افــکار علی شــریعتی در زمــان حال 

هــم بــاز نشــان داد کــه کــدام فکــر درســت بود! 
مخالفــت هــای عامــه مصبــاح بــا جامعــه مدرســین زیــر نظــر 
حســینعلی منتظری نیز باز دســتاویزی بــود برای کوبیدن ایشــان!

ــی  ــح م ــت منتظــری نشــان داد کــه چــه کســی صحی عاقب
ــود! ــق ب ــراط ح ــید و در ص اندیش

وقایــع دهــه هفتــاد و ســخنرانی هــای کوبنــده اســتاد بــر علیه 
جریــان نفــاق و تزویــر نیــز بــا ایــن بهانــه کــه دافعــه ایجــاد 
ــال  ــورای س ــت! عاش ــرار میگرف ــت ق ــورد مخالف ــد م میکن
ــاالی  ــه می گفــت ســطوح ب ــی عام ۸۸ نشــان داد کــه وقت
ایــن قشــر حتــی اســام را هــم قبــول ندارند ســخن اشــتباهی 

نگفتــه بــود.
مشــکل ایــن اســت کــه مصبــاح یــزدی همیشــه چنــد قــدم 

جلوتــر از بقیــه بــود.
مشکل این است که مصباح یزدی دقیق بود.

بخاطر همین هم همیشه مورد ظلم قرار گرفته است..

زمــان
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ــی میرزایی عل



ــژهپرونــدۀ وی
ــزدی ــاح ی ــی مصب محمدتق
مــرِد میداِن فرهنگ و جهاد

منبع: مرکز اســناد انقاب اسامی
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آیــت اهلل محمدتقــی مصبــاح یــزدی را می تــوان یکــی 
از روحانیــون فعــال در نهضــت امــام خمینــی)ره( دانســت. 
فعالیت هــای انقابــی او از اوایــل دهه ۴۰ با انتشــار نشــریات 
ــت و از  ــود گرف ــه خ ــی ب ــه سیاس ــام« جنب ــت« و »انتق »بعث
اواســط ایــن دهــه وارد فــاز جدیــدی شــد بــه طــوری کــه 
در ایــن ســال ها ســوءظن ســاواک و نیروهــای اطاعاتــی را 
نســبت بــه خــود برانگیخــت و چندیــن بــار توســط عناصــر 
اطاعاتــی بازداشــت شــده و مــورد بازجویــی قــرار گرفت. 
امــا به رغــم مراقبت هــای ویــژه ســاواک و حساســیت 
رژیــم نســبت بــه وی، فعالیت هــای او هرگــز محــدود 
نشــد؛ بــه طــوری کــه در ســال های اوج نهضــت امــام 
خمینــی)ره( و روزهــای منتهــی بــه انقــاب اســامی شــاهد 
ــور  ــاح و حض ــت اهلل مصب ــی آی ــرکات انقاب ــش تح افزای
فعــال وی در نهضــت اســامی هســتیم. در نوشــتار پیــش 
ــاح  ــت اهلل مصب ــی آی ــارزات انقاب رو مراحــل مختلــف مب
یــزدی از اوایــل دهــه ۴۰ تــا پیــروزی انقــاب اســامی بــر 

ــرد. ــرار می گی ــورد بررســی ق ــه اســناد م پای

۱- مبــارزات انقابــی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در قالــب 
ــام« ــت« و »انتق ــریه های »بعث ــار نش انتش

ــاح  ــت اهلل مصب ــر آی ــی موث ــای سیاس ــه فعالیت ه از جمل
در مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی همــکاری در انتشــار نشــریه 
»بعثــت« و راه انــدازی نشــریه »انتقــام« بــود. ایــن دو نشــریه 
در آن دوران بســیار ســازنده و امیدبخــش بودنــد و نقــش 

استمراربخشــی مبــارزه را برعهــده داشــتند.
نخســتین شــماره نشــریه »بعثــت« بــه عنــوان ارگان داخلــی 
حــوزه علمیــه قــم در آذرمــاه ۱۳۴۲ منتشــر شــد و آیت اهلل 
مصبــاح یــزدی یکــی از نویســندگان مطالــب ایــن نشــریه 
بــود. وی در رابطــه بــا چگونگــی همــکاری خود با نشــریه 
»بعثــت« می گویــد: »بعــد از اینکــه حضــرت امــام)ره( را بــه 
تهــران بردنــد و مدتــی تحــت نظــر و زندانــی بودنــد، بــه 
ایــن فکــر افتادیــم کــه ســعی کنیــم یــک وســیله تکثیــری 
ــه ایــن  فراهــم کنیــم و یــک نشــریه ای منتشــر کنیــم. البت
ــه  ــد ک ــروع ش ــر ش ــر دیگ ــد نف ــیله چن ــه وس ــدا ب کار ابت

نشــریه ای بــه نــام بعثــت را ســامان دادنــد. مــا هــم بــه عنــوان 
یکــی از نویســندگان بــا آنها همــکاری داشــتیم. گاهی یک 
ــم  ــرش ه ــع و تکثی ــرای توزی ــا ب ــتیم و احیان ــه می نوش مقال

یــک کمک هایــی می کردیــم...«
ــه  ــا اســتفاده از آی ــخ ۲۹ آذر ۴۳ ب ــز از تاری ــام« نی نشــریه »انتق
شــریفه »واهلل عزیــز ذوانتقــام«، بــه عنــوان دومین نشــریه مخفی 
دانشــجویان حــوزه علمیــه، به وســیله آیــت اهلل مصبــاح یزدی 
آغــاز بــه کار کــرد و انتشــار آن تــا تاریــخ ۱۵ مهــر ۱۳۴۴ ادامه 
ــا  ــه  »ان ــد. آی ــر ش ــماره از آن منتش ــوع ۸ ش ــت و در مجم یاف
مــن المجرمیــن منتقمــون« به عنــوان شــعار نشــریه »انتقــام« در 

صفحــات ابتدایــی ایــن نشــریه تکــرار می شــد.
نقــش  درمــورد  مرحــوم حجت االســام خسروشــاهی 
آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در انتشــار نشــریه »انتقــام« می گوید: 
»ایــن نشــریه بــا محتــوای تقریبــا مشــابه محتــوای نشــریات 
»بعثــت« امــا کمــی رادیکال تــر توســط آیــت اهلل محمدتقــی 
ــع می شــد.  ــر و توزی ــم و تکثی ــه و تنظی ــزدی تهی ــاح ی مصب
ــه و نوشــتن  ــن نشــریه را از تهی ــع اســتاد همــه کار ای در واق
ــته بندی و  ــی دس ــاپ و حت ــپ و چ ــار و تای ــاالت و اخب مق

ــه تنهایــی انجــام مــی داد.« توزیــع، خــود ب

سند شماره 1: نخستین شماره نشریه انتقام، یکشنبه 29 آذر 1343
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ــه  ــبت ب ــض نس ــه و بغ ــام آن کین ــه از ن ــام« ک ــریه »انتق نش
رژیــم ستم شــاهی مشــخص بــود نقــش به ســزایی در 

ــت. ــی داش ــش انقاب جوش
آیــت اهلل مســعودی خمینــی دربــاره تاثیــر ایــن نشــریه بــر 
ــه  ــام ب ــب نشــریه انتق ــد: »مطال ــی می گوی ــارزات انقاب مب
قــدری انقابــی و تنــد بــود کــه االن نیــز وقتــی کــه انســان 

ــد.« ــر اندامــش می افت ــرزه ب ــد ل ــه می کن ــا را مطالع آنه
وی همچنیــن در رابطــه بــا مطالــب انتقــادی ای کــه 
ایــن نشــریه علیــه دیکتاتــوری  آیــت اهلل مصبــاح در 
ــد  ــادم می آی ــت می گوید:»ی ــوی می نوش ــا پهل محمدرض
کــه آیــت اهلل مصبــاح مقالــه ای در رابطــه بــا »موســی 
ــه  ــن مقال ــود و در ای ــته ب ــو نوش ــور کنگ ــه« دیکتات چمب
محمدرضــا پهلــوی را بــا او مقایســه کــرده و نوشــته بــود: 

ــید.«« ــران را بشناس ــه ای ــی چمب »موس
ــی در  ــریه، مطالب ــن نش ــات ای ــب صفح ــن در اغل همچنی
حمایــت از امــام خمینــی)ره( و نهضــت اســامی بــه چشــم 
می خــورد. چنانکــه مشــخص اســت ایــن نشــریه بــا هــدف 
تبییــن اندیشــه های اســامی بــه روشــن ســاختن راه مبارزه 

بــا اســتعمار خارجــی و اســتبداد داخلــی می پرداخــت.

۲- عضویت در گروه انقابی »یازده نفره«
ــوزه  ــین ح ــا و مدرس ــی از علم ــال ۱۳۴۳ جمع ــل س در اوای
علمیــه قــم، به منظور انســجام بخشــیدن به مبارزات سیاســی، 
ــره« را  ــازده نف ــت ی ــه »جمعی یــک گــروه ســری موســوم ب
تشــکیل دادنــد. اعضــای ایــن گــروه تحــت پوشــش اصاح 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــا مرکزیت ــد ت ــاش می کردن ــوزه ت ح

رژیــم منحــوس پهلــوی بــه وجــود بیاورنــد.

آیــت اهلل مصبــاح یــزدی یکــی از اعضــای ایــن هیئت ســری 
بــود و براســاس اساســنامه گــروه، بخــش تبلیغــات »گــروه 
ــای  ــر اعض ــت. دیگ ــده داش ــره« را برعه ــازده نف ــری ی س
ایــن گــروه عبــارت بودنــد از حضــرت آیــت اهلل ســیدعلی 
ــم شــیرازی،  ــی مشــکینی، عبدالرحی ــات عل ــه ای و آی خامن
ابراهیــم امینــی، احمــد آذری قمــی، علــی قدوســی، مهــدی 
حائــری تهرانــی، علی اکبــر هاشمی رفســنجانی، حســینعلی 

منتظــری و ســید محمــد خامنــه ای.
براســاس اساســنامه ۶۳ مــاده ای ایــن گــروه، کــه بــا 
همفکــری اعضــاء و توســط آیــت اهلل مصبــاح یزدی نوشــته 
می شــود، بخــش تبلیغــات کــه مســئول آن خــود آیــت اهلل 
مصبــاح بــود وظایفــی چــون اشــاعه و انتشــار افــکار 
مبارزاتــی ایــن جمعیــت، مطالعــه در افــراد قابــل عضویــت، 
تعلیــم و تربیــت افــکار اعضــای تــازه وارد، کســب اطــاع 
ــد ســایر گروه هــا و مطالعــه و اطــاع از  از اهــداف و عقای
ــانه های  ــات و رس ــد، مطبوع ــی جرای ــد مرام ــب ض مطال

جمعــی دیگــر داشــت.

۳- مبارزات علنی با رژیم پهلوی
در ۲۹ بهمــن ۴۳، جمعــی از علمــای حــوزه علمیــه قــم از 
جملــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، هاشــمی رفســنجانی، 
علــی دوانــی، ابراهیــم امینــی و... نامــه سرگشــاده ای خطاب 
بــه نخســت وزیر وقــت، امیرعبــاس هویدا نوشــتند و نســبت 
بــه اوضــاع نامطلــوب مملکــت شــکایت کردنــد کــه نــام 
آیــت اهلل مصبــاح یــزدی نیــز در بیــن امضاءکننــدگان ایــن 
ــاده  ــه سرگش ــن نام ــی از ای ــود. در بخش ــده می ش ــه دی نام ســند شــماره 2: ســرمقاله هفتمیــن شــماره نشــریه »انتقــام« در حمایــت 
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۴- دبیری گروه والیت در سال های ۴۱ و ۴۲
بــا توجــه بــه اینکــه هــر حرکــت و اقــدام سیاســی نیازمنــد 
پشــتوانه عمیــق فکــری و ایدئولوژیکــی اســت، یکــی 
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــت در مب ــه می بایس ــی ک ــائل مهم از مس
محمدرضــا پهلــوی مــد نظــر قــرار می گرفــت طــرح 
حکومــت اســامی بــه عنــوان آلترناتیــو رژیــم پهلــوی بود؛

لــذا جمعــی از بــزرگان حــوزه بــا محوریــت شــهید 
بهشــتی در ســال های ۴۱ و ۴۲ بــا تشــکیل گروهــی بــه نــام 
ــا ایــن موضــوع  ــه تحقیــق علمــی در رابطــه ب »والیــت« ب
ــاح  ــد کــه دبیــری ایــن گــروه را آیــت اهلل مصب می پردازن

ــده دارد. برعه

ــن  ــت ای ــوه فعالی ــورد نح ــزدی درم ــاح ی ــت اهلل مصب آی
ــال های  ــه در س ــی ک ــه کارهای ــد: »از جمل ــروه می گوی گ
۴۱ و ۴۲ بــا ابتــکار شــهید بهشــتی آغــاز شــد تشــکیل 
ــای  ــه آق ــروف از جمل ــن شــخصیت های مع گروهــی از بی
ــود. اســم  هاشــمی رفســنجانی و مرحــوم شــهید قدوســی ب
ایــن گــروه را »والیــت« گذاشــته بودنــد، بــرای اینکــه اســم 

آمــده اســت: »متاســفانه در ســال های اخیــر اقداماتــی  
ــن کشــور  ــون اساســی در ای ــن اســام و قان برخــاف قوانی
مذهبــی انجــام یافتــه کــه موجبــات ناراحتــی عمــوم طبقــات 
را فراهــم آورده... خفقــان، محدودیــت، سانســور، تفتیــش 
ــد  ــات و تصاع ــت اقتصادی ــرف، شکس ــک ط ــد از ی عقای
هزینــه کمرشــکن زندگــی از طــرف دیگــر، ملــت را از پای 
درآورده و اگــر کســی از وضــع موجــود اظهــار نارضایتــی 
کنــد، ســیاهچال زنــدان و ســپس حکــم دادســتانی ارتــش 

ــد.« ــر می نمای ــره او را تیره ت ــی تی زندگ

عــاوه بــر ایــن، اعامیه هــا، نامه هــا و بیانیه هــای دیگــری نیــز 
وجــود دارد کــه بــا امضای آیــت اهلل مصباح علیــه رژیم پهلوی 
و در حمایــت از امــام)ره( و انقــاب صــادر شــده اســت کــه از 

جملــه مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

- نامــه اعتراض آمیــز فضــا و مدرســین حــوزه علمیــه قــم در 
تاریــخ ۸ مهــر ۴۲ به هیئت دولت نســبت به بازداشــت امــام)ره(.

- نامــه فضــای یــزد در اســفند ۴۳ بــه هویــدا در اعتــراض به 
تبعید امــام)ره(.

ــه هویــدا در  ــه قــم ب ـ نامــه جمعــی از اســتادان حــوزه علمی
ــه حــرم حضــرت  تقبیــح هجــوم مامــوران رژیــم پهلــوی ب

ــن ۴۴. ــخ ۵ فروردی ــه )س( در تاری معصوم
ــی)ره( در         ــام خمین ــه ام ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــاتید ح ــه اس ـ نام

۱۴ خــرداد ۱۳۴۹.
ـ اعامیــه اســاتید و فضــا در مورد فاجعه خونیــن ۱۹ دی ۵۶ 

قــم در تاریــخ ۲۲ دی مــاه همان ســال.
ـ اعامیه حادثه کشتار یزد در ۱۶ فروردین ۵۷.

تاریــخ                                        در  ایــران  اســفبار  اوضــاع  دربــاره  اعامیــه  ـ 
۲۵ فروردیــن ۵۷.

ـ  نامــه جمعــی از اســتادان حــوزه علمیــه قم بــه رئیس جمهور 
فرانســه در حمایــت از امام خمینــی)ره( در آذرماه ۵۷.

ســند شــماره 3: نامــه سرگشــاده جمعــی از علمــای حــوزه علمیــه قــم 
بــه هویــدا در بهمــن 43 کــه نــام آیــت اهلل مصبــاح یــزدی نیــز در میــان 

امضــا کننــدگان آن مشــاهده می شــود.

ــز  ــایت مرک ــه س ــد ب ــی توانی ــات م ــت جزئی ــرای دریاف ** ب
ــد. ــه نمایی ــامی مراجع ــاب اس ــناد انق اس
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حساســیت برانگیزی نباشــد و بــه اصطــاح دســتگاه را 
ــود، همیــن  خــام کننــد. معنــای والیــت هــم حکومــت ب
ــور  ــم. مح ــه« می گویی ــت فقی ــه آن »والی ــروز ب ــه ام ک
بحــث، حکومــت اســامی بــود و طرحــی بــرای تحقیــق 
در مســائل حکومتــی تهیــه شــده بــود. حتــی وقتــی شــهید 
ــد  ــان رفتن ــه آلم ــور ب ــل منص ــان قت ــد از جری ــتی بع بهش
بــاز مــا ایــن کار را اینجــا ادامــه دادیــم و بــا جــذب 
ــه  ــراد دیگــری توانســتیم هــزاران برگــه فیــش در زمین اف

ــم.« ــه کنی ــامی تهی ــت اس حکوم

۵- فعالیت های سیاسی آیت اهلل مصباح در سال ۴۳
در حــدود ســال ۱۳۴۳، در حــوزه علمیــه قــم مجمعــی به 
نــام »مجمــع علمــی نجــات نســل جــوان« شــکل گرفــت 
ــا عــده ای  ــر گــزارش ســاواک اعضــای آن »ب ــا ب کــه بن
از عناصــر مذهبــی در تهــران ماننــد محمدتقــی فلســفی« 

تمــاس داشــتند.
ــد  ــه دســت می آی ــان کــه از گزارش هــای ســاواک ب چن
یکــی از اهــداف اعضــای ایــن مجمــع آگاه ســازی مــردم 
در مــورد لفــظ موهــوم اعطــای آزادی بــه زنــان بــود 
ــم پهلــوی  کــه از اوایــل دهــه چهــل در دســتور کار رژی
قــرار گرفتــه بــود. در همیــن رابطــه گزارشــگر ناشــناخته 
ســاواک چنیــن گــزارش می دهــد: »یکــی از هدف هــای 
عمــده ایــن مجمــع ]مجمــع علمــی نجــات نســل جــوان[ 
مبــارزه بــا حقــوق اعطائــی بــه بانــوان ایــران می باشــد و در 
ســایر هدف هایــش نیــز علی رغــم نامــی کــه بــرای مجمــع 
مذکــور انتخــاب کرده انــد بیشــتر جنبــه سیاســی دارنــد.«

همیــن گــزارش اعضــای ایــن مجمــع را اینگونــه معرفــی 
می کنــد: »برخــی از اعضــای مجمــع نامبــرده محمــد 
ــی  ــد حــاج شــیخ عل ــح و محمدرضــا صالحــی فرزن مفت
ــادی  ــید ه ــان و س ــه کرم ــام جمع ــی، ام ــر صالح اصغ
خسروشــاهی و ســید غامرضــا ســعیدی، یکــی از اعضاء 
ــی  ــران و محمدتق ــیع در ته ــب تش ــت مکت ــر جمعی موث

مصبــاح می باشــند.«

۶-  دســتور دســتگیری آیــت اهلل مصبــاح از ســوی ســاواک 
در ســال ۴۵

در اواســط دهــه چهــل، ســاواک بــا آگاهــی از فعالیت هــای 
انقابــی آیــت اهلل مصبــاح یزدی، دســتگیری او را در دســتور 
ــخ ۵  ــاس در تاری ــن اس ــر همی ــد. ب ــرار می ده ــود ق کار خ
خــرداد ۱۳۴۵، ســاواک قــم دســتور می گیــرد کــه آیــت اهلل 

مصبــاح را دســتگیر کــرده و بــه مرکــز اعــزام کنــد.

ــی  ــای سیاس ــورد فعالیت ه ــاواک درم ــزارش س ــماره 4: گ ــند ش س
ــال 1343 ــزدی در س ــاح ی ــت اهلل مصب آی

ســند شــماره 5 : دســتور ســاواک مبنــی بــر دســتگیر کــردن آیــت اهلل 
مصبــاح یــزدی در 5 خــرداد 45



در چنیــن شــرایطی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی کــه از چندی 
ــودش  ــه خ ــبت ب ــاواک نس ــیت س ــه حساس ــش متوج پی
ــی  ــاد« در حوال ــام »فیض آب ــه ن ــه روســتایی ب ــود ب شــده ب
آشــتیان رفتــه و پــس از دو هفتــه بــه ســمت یــزد حرکــت 
می کنــد تــا در آنجــا مخفــی شــود. از همیــن رو ســاواک 
تهــران در تاریــخ ۲۱/۳/۱۳۴۵ حکــم دســتگیری آیــت اهلل 
مصبــاح را بــه ســاواک اصفهــان صــادر کــرده و دســتور 
می دهــد: »محمدتقــی مصبــاح یــزدی روحانــی مقیــم قــم 
را کــه فعــا تحــت تعقیــب و متــواری و بــه یــزد عزیمــت 
ــزام  ــتگیر و اع ــل دس ــهربانی مح ــیله ش ــه[ وس ــوده ]ب نم
دارنــد. ضمنــا آدرس محــل ســکونت وی در یــزد در 

ــد.« ــت  نمی باش دس

»از: اداره کل سوم
به: ریاست ساواک تهران

درباره: محمدتقی مصباح یزدی
ــم  ــم شهرســتان ق ــون مقی ــاال کــه از روحانی ــرده ب نامب
می باشــد بــه علــت یک رشــته فعالیت هــای مضــره 
ــه  ــد. ب ــب می باش ــت تعقی ــده تح ــب گردی ــه مرتک ک
ــارالیه را  ــه مش ــود ک ــده ب ــام گردی ــم اع ــاواک ق س
دســتگیر و بــه مرکــز اعــزام دارنــد؛ پاســخ حاکــی از 
ــت  ــزد عزیم ــتان ی ــه شهرس ــده ب ــاد ش ــه ی ــود ک آن ب
نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه ســاواک اصفهــان اعام 
ولــی ســاواک مزبــور اعــام داشــته کــه ایــن شــخص 
در تهــران نــزد بــرادرش محمدمهــدی مصبــاح یــزدی 
کــه در شــرکت تولیــد دارو کار می کنــد اقامــت 
ــا  ــد ب ــتور فرمائی ــت دس ــمند اس ــذا خواهش دارد. علیه
مراجعــه بــه آدرس فــوق نامبــرده را دســتگیر و نتیجــه 

ــد. را ســریعا اعــام نماین
مدیر کل اداره سوم-مقدم«

در حالــی ســاواک اصفهــان مســئول دســتگیری و اعــزام 
ــران می شــود کــه وی از  ــه ته ــزدی ب ــاح ی ــت اهلل مصب آی
یــزد خــارج شــده و راهــی تهــران شــده بــود. بنابرایــن این 
تعقیــب و گریــز همچنــان ادامــه می یابــد. براســاس اســناد 
ســاواک، در تاریــخ ۵ تیرمــاه ۱۳۴۵، ســاواک تهــران 
دربــاره آیــت اهلل مصبــاح یــزدی چنیــن دســتور می دهــد:

ســند شــماره 6: دســتور ســاواک مرکــز مبنــی بــر دســتگیری آیــت اهلل 
مصبــاح یــزدی در 21 خــرداد 45

ســند شــماره 7 : دســتور دســتگیری آیــت اهلل مصبــاح در تاریــخ          
5 تیرمــاه 45
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۷- فعالیت هــای انقابــی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در ســال ۴۷
در بهــار ســال ۱۳۴۷ بــار دیگــر ســاواک نســبت بــه 
ــده و  ــاس ش ــزدی حس ــاح ی ــت اهلل مصب ــای آی فعالیت ه
طــی گزارشــی در ۱۵ خــرداد همــان ســال، پیــرو گــزارش 

ــد: ــام می کن ــود اع ــی خ ــای قبل ه

جریــان از آن قــرار بــود کــه آیــت اهلل مصبــاح طی نامــه ای که 
بــه امــام خمینــی)ره( ارســال می کنــد، مطالبــی تنــدی را علیــه 
رژیــم پهلــوی می نویســد و اطاعاتــی را درمــورد وضعیــت 
نهضــت اســامی بــه گــوش ایشــان می رســاند. همیــن نامــه به 
دســت ســاواک می افتــد و بــار دیگــر تعقیــب و بازجویــی از 

وی در دســتور ســاواک قــرار می گیــرد.
ــتگیری  ــه دس ــق ب ــاواک موف ــی س ــس از مدت ــال پ ــه هرح ب
آیــت اهلل مصبــاح شــده و او را مــورد بازجویــی قــرار می دهــد 
امــا چــون بــه نتیجــه مــورد نظــر خــود نمی رســند وی را آزاد 
ــا  ــی ب ــن بازجوی ــاح در ای ــت اهلل مصب ــع آی ــد. در واق می کنن
ارائــه اطاعــات ناقــص و یــا ســوخته، ســاواک را ســردرگم 
می کنــد. خــود وی در ایــن رابطــه می گویــد: »در بازجویــی 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا چــه کســانی ارتبــاط داشــتم 
از دو گــروه اســم بــردم؛ یــک عــده از اشــخاصی کــه هیــچ 
ــک عــده هــم از  ــا مســائل سیاســی نداشــتند و ی ارتباطــی ب
افــرادی کــه مــورد نظــر بودنــد و حــدس مــی زدم کــه اینهــا 

ــد...« ــف کرده ان ــا کش ــا آنه ــا را ب ــاط م ــد و ارتب می دانن
بــه هرحــال، ســاواک قــم پــس از بازجویــی از آیــت اهلل 
مصبــاح یــزدی وی را تحــت مراقبــت قــرار می دهــد و رفــت 

»درباره: محمد تقی مصباح یزدی،

ــع  ــه در موق ــوده ک ــبکه ای ب ــزو ش ــاال ج ــرده ب نامب
تحویــل ســال ۴۵ مبــادرت بــه توزیــع اعامیــه ای 
تحــت عنــوان »اعــام خطــر« در شهرســتان قــم نموده 
و بــه همیــن جهــت تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه و بــا 
وجــود اینکــه تاکنــون مکاتباتــی درمــورد اخــذ 
ــنامه  ــور و اساس ــبکه مزب ــه ش ــع ب ــات وی راج اطاع
ــی  ــه مثبت ــده نتیج ــل آم ــه عم ــاواک ب ــا آن س آن ب

ــت. ــده اس ــل نش حاص
ــه  ــه ای ک ــی نام ــرگ فتوکپ ــه ب ــاد س ــا ایف ــذا ب علیه
مشــارالیه چنــد ســال پیــش جهــت آیــت اهلل خمینــی 
ــاد  ــت انتق ــا از دول ــی آن صریح ــته و ط ــال داش ارس
نمــوده، خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد مشــارالیه 
را احضــار و کلیــه اطاعــات وی را پیرامــون شــبکه 
ــنامه  ــای آن و اساس ــت اعض ــوه فعالی ــور و نح مذک
ــی  تنظیمــی اخــذ و نتیجــه را ضمــن ارســال بیوگراف

ــد. ــرده اعــام دارن ــه عکــس نامب ملصــق ب
ضمنــا چــون افــرادی از قبیــل شــخص فــوق بــا 
ــه پــس  ــکار ماجراجویان ــد افراطــی و اف داشــتن عقای
ــان مجــددا  از ازهــم پاشــیدگی جلســات و شــبکه آن
ــراد  ــا اف ــود را ب ــره خ ــت مض ــر فعالی ــاط دیگ در نق
ــذا ضــروری اســت  جدیــدی آغــاز خواهنــد کــرد ل
اعمــال و رفتــار آنــان از جملــه مشــارالیه دقیقــا تحــت 
ــه  ــرد و گزارش هــای مکتســبه را ب ــرار گی ــت ق مراقب

ــد.« مرکــز ارســال دارن

ــی  ــای انقالب ــورد فعالیت ه ــاواک درم ــزارش س ــماره 8: گ ــند ش س
ــال 47 ــی)ره( در س ــام خمین ــا ام ــاط او ب ــاح و ارتب ــت اهلل مصب آی
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۸- مبــارزات انقابــی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در ســال های 
منتهــی بــه انقــاب اســامی

ــون  ــز همچ ــامی نی ــاب اس ــه انق ــی ب ــال های منته در س
ســال های قبــل شــاهد فعالیت هــای انقابــی آیــت اهلل مصباح 
ــال در یکــی از گزارش هــای  ــوان مث ــه عن ــزدی هســتیم. ب ی
ســاواک درمــورد مبــارزات انقابــی آیــت اهلل مصبــاح یزدی 
بــه »ارســال اعامیــه از قــم بــه تهــران« توســط او اشــاره شــده 

و آمــده اســت:
»اخیــرا شــخصی به نــام مصباح که قبــا مدیر مدرســه حقانی 
بــوده تعــداد شــش بــرگ اعامیه بــه امضــاء روحانیــون مبارز 
ــه تهــران ارســال داشــته  ــران جهــت یکــی از دوســتانش ب ای
اســت و خواســته کــه اعامیه هــای مذکــور در تهــران تکثیــر 

و توزیــع گــردد.«

ــزد  ــع شــهر ی ــاع در مســجد جام ــی و اجتم ــل عموم تعطی
دعــوت کــرد و در یک ســخنرانی خواســتار بازگشــت امام 
خمینــی)ره( از تبعیــد و ســرنگونی رژیــم محمدرضــا شــد. 
در پایــان مراســم مــردم بــه خیابان هــا ریختــه و تظاهراتــی 
علیــه رژیــم انجــام دادنــد کــه بــا حملــه مامــوران بــه خاک 
و خــون کشــیده شــد. پــس از ایــن حادثــه خونیــن، علمــا و 
فضــای قــم در نامــه ای، بــه شــدت ایــن حملــه را محکــوم 
کردنــد. در ایــن مکتــوب، نــام آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در 
ــی  ــت اهلل عل ــری و آی ــار اشــخاصی چــون شــهید مطه کن
ــن  ــه ضم ــن نام ــی ای ــا ط ــود. علم ــده می ش ــکینی دی مش
محکــوم کــردن ایــن کشــتار، مــردم را بــه اســتقامت و ادامه 

مبــارزه دعــوت کردنــد.

منبع مطالب:  مرکز اسناد انقاب اسامی

در فروردیــن ۵۷ بــاز هــم شــاهد همراهــی آیــت اهلل مصبــاح 
بــا روحانیــون مبــارز و انقابی هســتیم؛ وی در روزهــای اوج 
ــون  ــار دیگــر روحانی ــز در کن نهضــت امــام خمینــی)ره( نی

علیــه رژیــم منحــوس پهلــوی مبــارزه می کــرد.
در روز ۱۰ فروردیــن ۵۷ آیــت اهلل صدوقــی مــردم یــزد را بــه 

ــی  ــای مبارزات ــورد فعالیت ه ســند شــماره 9: گــزارش ســاواک درم
ــان 1356 ــاح یــزدی در 30 آب آیــت اهلل مصب
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معرفــی کتــابمصبــاحگفتمــان

ــی ــا صنعت ــم رض ــه قل ب

آیــت اهلل مصبــاح یــزدی از جملــه شــخصیت هایــی اســت کــه فعالیت هــا و مواضــع وی قبــل و بعد 
از پیــروزی انقــاب اســامی در خــور مطالعــه و بررســی عمیق می باشــد . پیــش از پیــروزی انقاب 
اســامی تحصیــل در حــوزه و بهــره گیــری از اســاتید مبرز در علــوم حــوزوی او را یکــی از فضای 
مطــرح حــوزه علمیــه ســاخت . در کنــار تحصیل علــوم دینی مواضع سیاســی ایشــان نیز بســیار مهم 
اســت کــه شــرکت فعــال در صحنــه هــای مختلــف انقــاب و مبــارزه بــا اندیشــه هــای التقاطــی از 
جملــه ی آنهــا اســت . وی پــس از پیــروزی انقاب اســامی و اســتقرار نظــام جمهوری اســامی در 
رد و مناظــره بــا اندیشــه هــای التقاطــی و مارکسیســتی ، انقاب فرهنگی در دانشــگاه ها و تحــول در 
حــوزه ی علمیــه قــم و تربیــت شــاگردان بــارز نقشــی کــم نظیــر داشــت . اما نقــش آیــت اهلل مصباح 
پس از پیروزی حجةاالســام والمســلمین خاتمی در انتخابات پنجمین دوره ی ریاســت جمهوری 
و عملکــرد جبهــه ی دوم خــرداد در تبلیغ شــعار » تســاهل و تســامح فرهنگی » بســیار بارز و برجســته 
شــد کــه در ضمــن ایــن موضــع گیــری هــا متحمــل اتهامــات فراوانی گشــت . مرکــز اســناد انقاب 
اســامی در راســتای تحقــق اهــداف خویــش و شناســاندن شــخصیت هــای تأثیرگــذار بــی پیرایــه ، 
افــکار و موضــع گیــری آنهــا بــه چــاپ ایــن اثــر اقــدام کــرده اســت که امید اســت راهگشــای نســل 
هــای بعــدی باشــد . » گفتمــان مصبــاح » گزارشــی ، گویــا و روشــنگر دربــاره ی ســوابق مبارزاتــی 
و مواضــع فکــری ، فرهنگــی ، سیاســی و اقتصــادی آیــت اهلل مصبــاح یــزدی از ســال هــای پیــش 
از پیــروزی انقــاب اســامی تــا پایــان نهمیــن دوره ی انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال ۱۳۸۴ 
اســت . بــر همیــن اســاس ، در فصــل اول ایــن کتــاب » نگاهــی گــذرا بــه زندگانی علمــی و معنوی » 
ایشــان انداختــه ایــم . در فصــل دوم نیــم نگاهی بــه ســوابق مبارزاتــی وی در جریان پیــروزی انقاب 
اســامی بــا عنــوان » دوران مبــارزه » داشــته ایــم . در فصــل ســوم ، فعالیــت هــای ایشــان » از پیــروزی 
انقــاب تــا خــرداد ۷۶ » را مــورد بررســی مختصــر قــرار داده ایــم . در فصــل چهــارم با عنــوان » آیت 
اهلل مصبــاح ، دکتــر شــریعتی و شــهید بهشــتی » بــه بررســی انتقادهــای آیــت اهلل مصبــاح نســبت بــه 
برخــی از افــکار دکتــر شــریعتی و رابطــه ی ایشــان بــا شــهید بهشــتی پرداخته ایــم . فصل پنجــم این 
کتــاب بــا عنــوان » مناظــره » نیــز شــامل ۱۸ موضــوع اســت کــه در هر یک بــه گــزارش نزاعی علمی 
، فرهنگــی ، سیاســی و یــا اقتصــادی میــان آیــت اهلل مصبــاح و گــروه هــا یــا شــخصیت هــای دیگــر 
پرداختــه شــده اســت . » آیــت اهلل مصبــاح از نــگاه مقــام معظــم رهبــری » عنــوان فصــل ششــم ایــن 

کتــاب اســت. فصــل هفتــم کتــاب نیز بــه » ضمیمــه هــا » اختصــاص یافته اســت.
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کجاست آنکه دلش چشم سار حکمت بود
کجاست آن که رخش آبشار رحمت بود

کجاست آن که وجودش نثار قرآن شد
کجاست آنکه دلش آشنان عترت بود

کجاست آنکه به یک عمر چون طلیعه صبح
صبور و صالح و صدیق و با صابت بود

شــعری از جــواد محمــد زمانــی بــا نــام »چشــمه ســار حکمــت« بــه مناســبت رحلت عالمــه مصبــاح یزدی



قسم به آیه »اهللُ نور« مثل صباح
چراغ باور و مصباح هر هدایت بود

شب از طهارت روحش هزار خاطره داشت
مگر که نافله او هزار رکعت بود

چه عاشقانه گره خورد کربا و نماز
به سجده هاش که با عطر مهر تربت بود

شب از ستاره اشکش فروغ کثرت داشت
اگرچه پرتویی از آفتاب وحدت بود

»و من یهاجر« قرآن در او تجلی کرد
مجاهدانه همه عمر گرم هجرت بود

همیشه در سر او شوق کار خالص بود
همیشه در دل او آرزوی خدمت بود

جهان دین و سیاست همیشه اذعان داشت
سیاست اش همه آیینه دیانت بود
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غبار فتنه چو برخاست او چنان عمار
بصیر و صاحب فکر و بلند همت بود

شکست هیمنه فتنه های دوران را
به آن کام که لبریز از صراحت بود

نشان اهل جهان داد پایداری را
همان که اسوه ایثار و استقامت بود

چه عاشقانه در این فاطمیه رحلت کرد
کسی که در دلش از فاطمه محبت بود

مگر قرار نهاده است با سلیمانی
برای سیزده دی که روز رحلت بود

اگرچه ماتم او موجب تاثر شد
اگرچه ضایعه رحلتش خسارت بود

همیشه در دل تاریخ نام او باقی است
که آن عزیز سفرکرده بی نهایت بود
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ــه هامصبــاح و هجم
»شــما می بینیــد ایــن هجــوم  هــای تبلیغاتــی را کــه بــه شــخصیت های برجســته، بــه انســان های واال و بــا اخــاق 
هــای برجســته مــی  کننــد؟ اینهــا همــه اش نشــان دهنــده ی اهــداف و نیــات دشــمن اســت. وقتی یــک نفر مثل 
جنــاب آقــای مصبــاح کــه حقیقتــاً ایــن شــخصیت عزیــز، جــزو شــخصیت هایی اســت که همــه ی دلســوزان 
اســام و معــارف اســامی بایســتی از اعمــاق دل قــدردان و سپاســگزار ایــن مــرد عزیــز باشــند، مــورد هجــوم 
تبلیغاتــی قــرار می گیــرد، می بینیــد کــه همیــن »ُهــْم یَنَْهــْوَن َعنـْـُه َو یَنـْـأَْوَن َعنـْـُه«. حــرف رســا و نافــذ، منطــق قوی 

و مســتحکم، هــر جایــی کــه باشــد، دشــمن آن جــا را زود تشــخیص میدهــد؛ چــون حســابگر اســت.
دشــمن همان طــور کــه گفتــم آن جــا را میشناســد و بــه مقابلــه اش میآیــد. بــا مرحــوم شــهید مطهــری نیــز 
همین گونــه برخــورد کردنــد. امــروز شــهید مطهــری در دنیــا نیســت. البتــه امــروز هــم بعضــی کســان شــهید 
مطهــری را رهــا نمی کننــد؛ امــروز هــم حتــی بــه او تهاجــم میکننــد؛ لیکــن آن روزی کــه زنــده بود، کســانی 
کــه بوده انــد و دیده انــد، میداننــد کــه بــا آن شــهید عزیــز چــه کردنــد؛ چــه اهانتهــا، چــه ناشایســت هــا و 

ناســزاها کــه بــه آن چهــره ی مطّهــر و منــّور زده شــد.«

بیانــات رهبــر انقــاب در دیــدار دانشــجویان بســیجی طــرح والیــت / 10 شــهریور ۷۹
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ــت  استدالل عقلیفقیــه؟!والی
آیت اهلل مصباح
در اثبات والیت فقیه

اصل تنزل تدریجی؛
الــف( بــراي تأمیــن مصالــح فــردي و اجتماعــي بشــر و 
ــال نظــام، وجــود  ــرج و فســاد و اخت ــري از هرج وم جلوگی
حکومــت در جامعــه ضــروري و الزم اســت. پیش تــر در 
بحــث ضــرورت حکومــت، ایــن مطلــب را اثبــات کردیــم.

ــي  ــت، حکومت ــوع حکوم ــن ن ــن و مطلوب تری ب( عالي تری
ــه الســام در رأس آن باشــد و  ــام معصــوم علی اســت کــه ام
جامعــه را اداره کنــد. معصومانعلیهــم الســام نــه عمــداً گناه یا 
اشــتباه مي کننــد و نــه ســهواً، و هیچ گونــه نقــص و اشــکالي 
در گفتــار و کــردار آنــان نیســت. این ویژگي ســبب مي شــود 
کــه آنــان واجــد باالتریــن صاحیــت بــراي به عهده گرفتــن 
امــر حکومت باشــند؛ زیــرا حاکمــان و فرمانروایان یا به ســبب 
منافــع شــخصي و شهواني شــان ممکــن اســت از مســیر حق و 
عدالت منحرف شــوند و حکومتشــان به فساد جامعه بینجامد 
یــا اینکــه براثر عملکرد ســوء و اشــتباه و تصمیمات نادرســت 
و غیرواقع بینانــه، موجبــات فســاد و تفویــت مصالــح جامعه را 
فراهــم آورنــد؛ امــا فــرد معصــوم علیــه الســام ازیک ســو، بــه 
دلیــل ویژگــي عصمــت، در فکــر و عمــل مرتکــب گنــاه و 
دچــار اشــتباه نمي شــود، و ازســوي دیگر، ویژگــي عصمــت 
نیــز در علــم و بصیــرت کامــل و وافــر معصــوم علیــه الســام 
ریشــه دارد. بنابرایــن مي تــوان معصوم را انســان کاملي دانســت 
کــه به دلیــل داشــتن عقــل و علمي که در ســرحد کمال اســت، 
عمــداً یــا ســهواً در دام هیــچ گناه و اشــتباهي گرفتار نمي شــود. 
بــا چنیــن وضعــي، عقــل هــر عاقلــي تصدیــق خواهــد کــرد 
کــه حکومــت چنیــن فــردي، تمــام مزایــاي حکومــت ایدئــال 
و مطلــوب را خواهــد داشــت و باالتریــن مصلحــت ممکــن را 

بــراي جامعــه تأمیــن خواهــد کرد.

ج( هنگامــي کــه تأمیــن یــک مصلحــِت الزم  و 
ــال آن میســر  ضــروري در حــد مطلــوب و ایدئ
نباشــد، بایــد نزدیک تریــن مرتبــه بــه حــد 
مطلــوب را تأمیــن کــرد. بنابرایــن در اینجــا نیــز وقتــي مــردم 
از مصالــح حکومــت معصــوم علیــه الســام محروم انــد، 
ــوم               ــت معص ــه حکوم ــه ب ــن مرتب ــال نزدیک تری ــد به دنب بای

علیــه الســام باشــند. 
در توضیح مطلب فوق، دو مثال مي آوریم:

ــه  ــته ک ــاز و برجس ــان هاي ممت ــم انس ــان، آن ه ــر انس ده نف
وجــود هریــک بــراي جامعــه بســیار مفیــد و مؤثر اســت، در 
حــال غرق شــدن اند و مــا بــا همــة امکانــات و تجهیزاتــي کــه 
در اختیــار داریــم، فقــط مي توانیــم جــان هفــت نفــر از آنهــا 
را نجــات دهیــم و ســه نفــر دیگــر غــرق خواهنــد شــد. در 
چنیــن وضعیتــي، ســه گزینــه پیــش روِي عقــل ســلیم وجــود 
دارد: نخســت اینکــه حکــم کنــد کــه نجــات جان همــة این 
ده نفــر ممکــن نیســت و لزومــي نــدارد کــه فــرد دســت بــه 

هیــچ اقدامــي بزنــد.
گزینــة دیگــر ایــن اســت کــه عقــل حکــم کنــد بــه اینکــه 
اگــر نجــات جــان همــة آنهــا ممکــن نبــود، بایــد بــراي نجات 
بعضــي از ایشــان اقــدام کــرد؛ البتــه دراین صــورت الزم 
نیســت کــه فــرد تمــام آن هفــت نفــر را نجــات دهــد، بلکــه 
حتــي اگــر بــراي نجــات یــک نفــر از آنهــا اقــدام کنــد، کافي 
اســت. گزینــة ســوم نیــز ایــن اســت کــه عقــل حکــم کنــد به 
اینکــه اگــر نجــات جان تمــام ده نفــر )مصلحت تــام و کامل( 
ــراي نجــات جــان تمــام هفــت نفــر  ــد ب ممکــن نیســت، بای
باقي مانــده )نزدیک تریــن مرتبــه بــه مصلحــت تــام و کامــل( 
ــار  ــي یــک نفــر را کن ــرد مجــاز نیســت حت ــدام کــرد و ف اق
بگــذارد، چــه رســد بــه اینکــه بخواهــد مثــاً پنج یا شــش نفر 
دیگــر را نیــز بــه حــال خــود رهــا کنــد و بــراي نجــات جــان 

آنهــا دســت بــه هیــچ اقدامــي  نزنــد.
مســلّم اســت که حکم قطعي عقــل، همین گزینه ســوم خواهد 

بــود و هیــچ گزینة دیگري ازنظر عقل، پذیرفتني نیســت.
مثــال دیگــر اینکــه، انســاني در دریــا مــورد حملــة کوســه اي 
ــدام  ــان او اق ــات ج ــراي نج ــي ب ــر کس ــود و اگ ــع مي ش واق
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هــم کنــد، قطعــاً کوســه یــک یــا دو پــاي وي را قطــع خواهد 
کــرد. در اینجــا آیــا عقــل انســان حکــم مي کنــد کــه چــون 
ــرون آورد،  ــح و ســالم بی ــاً صحی ــرد را کام ــوان آن ف نمي ت
الزم نیســت کاري انجــام داد؟ یــا اینکــه عقــل هر انســان عاقل 
و باوجدانــي حکــم قطعــي مي کنــد کــه گرچــه به یقیــن یک 
یــا دوپــاي او قطــع مي شــود و وي دچــار نقــص عضــو خواهد 
شــد، بایــد بــراي نجــات جــان او اقــدام کــرد و ممکن نبــودن 
نجــات او، به طــور کامــل صحیــح و ســالم )مصلحــت 
صددرصــد(، مجــوز اقدام نکــردن بــراي نجــات یــک انســاِن 
یک پــا )مصلحــت ناقص( و تماشــاي تلــف شــدن او نخواهد 
بــود؟ در اینجــا نیــز پاســخ روشــن اســت و قطعــاً گزینــة دوم 

صحیــح خواهــد بــود.
بحــث فعلــي مــا نیــز از مصادیــق و نمونه هــاي همیــن قاعــدۀ 
کلــي عقــل اســت. مصلحــت وجــود حکومــت، مصلحتــي 

ــوان از آن چشــم پوشــید. ضــروري اســت کــه نمي ت

از آنهــا به تســاوي داد؛ بلکــه بایــد به دنبــال نزدیک تریــن 
حکومــت بــه حکومت معصــوم علیــه الســام و نزدیک ترین 

مصلحــت بــه مصلحــت ایدئــال بــود.
د( اقربیــت و نزدیکــي یــک حکومــت بــه حکومــت معصوم 
علیــه الســام در ســه امــر اصلــي متبلــور مي شــود: ۱. علــم بــه 
احــکام کلي اســام تــا در ســایه آگاهي کامــل و همه جانبة او 
بــه اســام و احــکام اســامي، جامعه در مســیر صحیح اســام 
و ارزش هــاي اســامي هدایــت شــود؛ ۲.شایســتگي روحــي 
ــاي نفســاني و  ــر هواه ــي، به گونه اي کــه تحــت تأثی و اخاق
تهدیــد و تطمیع هــا قــرار نگیــرد و از هرگونــه فســاد و لغــزش 
و گنــاه و منفعت طلبــي مصونیــت یابــد؛ ۳.کارآیــي در مقــام 
مدیریــت جامعــه کــه خــود بــه خصلت هــا و صفاتــي از قبیل 
درک سیاســي و اجتماعــي، آگاهــي از مســائل بین المللــي، 
شــجاعت در مقابلــه با دشــمنان و تبهــکاران و حــدس صائب 
ــه  ــس آنچ ــت. پ ــدني اس ــا تحلیل ش ــخیص اولویت ه در تش

دارد، همــان ســه ویژگــي اساســي اســت کــه ذکــر شــد.
براســاس ایــن مقدمــات نتیجــه مي گیریــم: در زمــان 
ــش از  ــه الســام ، کســي کــه بی ــام معصــوم علی ــت ام غیب
ــد زعامــت و  ــن شــرایط باشــد، بای ــردم واجــد ای دیگــر م
پیشــوایي جامعــه را برعهده  گیــرد و با قرارگرفتــن در رأس 
حکومــت، ارکان آن را هماهنــگ کنــد و به ســوي کمــال 

مطلــوب ســوق دهــد.
چنیــن کســي جــز فقیــه جامع الشــرایط نخواهــد بــود.

بگذاریــم و هیــچ اقدامــي نکنیــم یــا اینکــه بــا وجــود امــکان 
تحصیــل مصلحــت نزدیک تر به مصلحــت ایدئــال، نمي باید 
از آن چشــم بپوشــیم و بــه مصالــح مراتــب پایین تــر رضایــت 
دهیــم؟ حکــم عقــل این اســت که بــه  بهانــه دسترس نداشــتن 
ــه مي تــوان از  ــال و مطلــوب حکومــت، ن ــه مصلحــت ایدئ ب
اصــل مصلحــت وجــود حکومــْت بــه کل صرف نظر کــرد و 
نــه مي تــوان همــه حکومت هــا را بــا وجــود مراتــب مختلــف 
آنهــا یک ســان دانســت و رأي بــه جــواز حاکمیــت هریــک 

حــد مطلــوب و ایدئــال 
در  مصلحــت،  ایــن 
ــوم علیه  حکومت معص
الســام تأمین مي شــود؛ 
امــا زمانــي کــه عمــاً به 
معصــوم علیــه الســام و 
حکومــت او دســترس 
نداریــم و تأمیــن ایــن 
حــد  در  مصلحــت 
مطلــوب میســر نیســت، 
ــت روي  ــد دس ــا بای آی

موجــب تأمیــن باالتریــن 
مرتبة مصلحت حکومت 
در حکومــت معصــوم 
ــود،  ــام مي ش ــه الس علی
تمــام ویژگي هــاي وي، 
اعــم از رفتــاري،  اخاقي، 
و  جســمي  علمــي، 
ظاهــري، روحــي و رواني 
نیســت؛  خانوادگــي  و 
ایــن  در  آنچــه  بلکــه 
ــي  ــت اساس ــه دخال زمین

ــام ،  ــه الس ــوم علی ــام معص ــت ام ــان غیب  در زم
ــن  ــد ای ــردم واج ــر م ــش از دیگ ــه بی ــي ک کس
شــرایط باشــد، باید زعامــت و پیشــوایي جامعه را 
برعهده  گیرد و بــا قرارگرفتن در رأس حکومت، 
ــال  ــوي کم ــد و به س ــگ کن ارکان آن را هماهن
ــه  ــن کســي جــز فقی ــد. چنی ــوب ســوق ده مطل

ــود. ــد ب ــرایط نخواه جامع الش
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ــر  ــزل تدریجــي را ـ کــه ب ــوان اصــل تن خاصــه آنکــه مي ت
ـ ســاده ترین و  قاعــدۀ » االهــّم فاالهــم « منطبــق مي شــود 

ــت. ــه دانس ــت فقی ــر والی ــي ب ــل عقل ــن ترین دلی روش
براســاس آنچــه در ایــن دلیــل عقلــي گفتیم، اگــر امــري براي 
عقــا مطلــوب بــود، ولــي به دالیلــي، تحقــق آن مشــکل یــا 
ناممکــن شــد، بــه کل از آن دســت برنمي دارنــد، بلکــه مرتبــة 
نازل تــر آن را انجــام مي دهنــد و به تعبیردیگــر از » اهــم « 
ــور  ــا در ام ــد. آنه ــم « مي پردازن ــه » مه ــند و ب ــت مي کش دس

ــد. ــت مي کنن ــدي را رعای ــن درجه بن ــز ای ــم نی مه
اساســاً درجه بنــدي اهمیــت امــور بدین  منظور اســت کــه اگر 
به دلیــل شــرایطي امــر درجــة اول ناممکــن یــا مشــکل شــد، 
ــن  ــد. ای ــرار دهن ــدل آن ق ــن و ب ــر درجــة دوم را جاي گزی ام
اصــل عقایــي را مي تــوان » اصــل تنــّزل تدریجــي « نامیــد. در 
توضیحــات بــاال برخــي نمونه هــاي ســیرۀ عقــا در ایــن زمینه 
آمــد. ایــن ســیرۀ عقلــي در فقــه شــیعه نیــز بازتاب هایي داشــته 
اســت؛ مثــاً ایدئــال کســي که قصــد خوانــدن نمــاز دارد، آن 
اســت کــه نمــاز، ایســتاده خوانــده شــود؛ ولــي اگــر شــخصي 
به ســبب بیمــاري قــادر بــه خوانــدن نمــاز ایســتاده نیســت، آیــا 
بایــد نمــاز را رهــا کنــد؟ تمــام فقهــا معتقدنــد کــه فــرد بایــد 
هــر مقــدار از نمــاز را کــه مي توانــد، ایســتاده بخوانــد و هرگاه 
نتوانســت، نشســته بخواند و اگر نشســته نیــز نمي توانــد، آن را 

خوابیــده اقامــه کند.
پــس ایدئــال اســام در نظریة امامــت و رهبري جامعه، آن اســت 
کــه جامعة اســامي بــا رهبري معصوم علیــه الســام اداره شــود؛ 
ولــي در زمــان غیبــت، عماً چنین ایدئالي تحقق یافتني نیســت.

امامــت،  موضــوع  بــا  کــه  مي خواســت  اســام  اگــر 
ــچ ــت هی ــان غیب ــد در زم ــود، بای ــه رو ش ــه روب غیرواقع بینان

حکومتــي را مشــروع ندانــد، چــون در دوران غیبــت، رهبــر 
معصــوم علیــه الســام در رأس حکومــت دینــي نیســت؛ امــا 
اســام بــراي ایــن دوران، وضعــي نازل تــر را پیش بینــي 
ــد، حاکــم  ــي را کــه شــرایط خاصــي دارن کــرده، و فقیهان

ــت. ــرار داده اس ق
اعتقــاد بــه این اصــل عقلــي را در دیگــر حوزه هــاي مطالعاتي 
ــر  ــد ب والیــت فقیــه نیــز مي تــوان دیــد. فقهــا اتفاق نظــر دارن
اینکــه حتــي در زمــان تحقــق حکومت هــاي نامشــروع، فقیــه 
در امــور حســبه والیــت دارد؛ یعني حتي اگــر براي حاکمیت 
بــر مــردم قــدرت نداشــته باشــد، بایــد برخــي امــور شــیعیان را 
کــه برایــش ممکــن اســت، به عهــده گیــرد و در آنهــا دخالت 
کنــد. ایــن نــوع دخالــت فقیــه، تحقق بخــش ایدئــال اســام 
ــس اســام  ــر از دخالت نکــردن اوســت. پ ــي بهت نیســت؛ ول
نمي خواهــد مــردم یــا ایدئــال یــا هیــچ را انتخاب کننــد، بلکه 
درجات متوســط را هم پیش روي مســلمانان گذاشــته اســت. 
درحقیقــت، فقیــه موظف اســت کــه هــر میــزان از آن والیت 
ــدا کــرد،  گســترده را کــه دارد، اگــر امــکان عملي شــدن پی
برعهــده گیــرد و به بهانــة حضورنداشــتن معصوم علیه الســام 
ــا ممکن نبــودن تشــکیل حکومــت اســامي کامــل، از آن  ی
بخــش والیتــي کــه امــکان تحقــق دارد، دســت نکشــد: آب 
دریــا را اگــر نتــوان کشــید، بــل به قــدر تشــنگي بایــد چشــید.

ــورت  ــه در ص ــت ک ــه نیس ــخن پذیرفت ــن س ــه، ای در نتیج
ــرایط  ــام ، ش ــه الس ــوم علی ــام معص ــه ام ــتن ب دسترس نداش
فقاهــت و تقــوا و قــدرت مدیریــت را مي تــوان کنــار زد و بــه 

والیــت فقیــه بــی توجــه باشــند.

منبع: فصل دوم کتاب حکیمانه ترین حکومت عالمه مصباح
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عامــه مصبــاح در کتــاب » جــان هــا فــدای دیــن « بخــش 
خــوف از خــدا میفرماینــد : 

»جامعــه ای کــه نســبت بــه احــکام اســامی قــدر دان نباشــد 
ــاره نعمــت نظــام و حکومــت  ــدارد ، درب ــاس ن ــا را پ و آنه
اســامی ناسپاســی نمایــد و نســبت بــه ولــی امر و رهبــر خود 

وفــادار نباشــد مواخــذه خواهــد شــد .
ــاف و  ــاد اخت ــان ایج ــه بینش ــت ک ــن اس ــذه اش ای مواخ
چنددســتگی می شــود و بــه جــان هــم می افتنــد و هرکــدام 

ــد. در طــرد و حــذف یکدیگــر تــاش مــی کنن

قـُـْل ُهــَو الَْقــاِدُر َعلـَـی أَن یَبَْعــَث َعلَیُْکــْم َعَذابـًـا مِّــن فَْوقُِکــْم 
أَْو مـِـن تَْحــِت أَْرُجلُِکــْم أَْو یَلْبَِســُکْم ِشــیًَعا َویُِذیــَق بَْعَضُکــم 

بـَـأَْس بَْعــٍض ) ۶۵ انعــام ( 
بگــو: » او قــادر اســت کــه از فرازتــان یــا  از زیر پا ی شــما، عــذ ا بی بر 
شــما بفرســتد. یا بصورت دســته های پراکنده شــما را با هم بیامیزد. 
و طعــم جنــگ را بــه هــر یــک از شــما بوســیله دیگری بچشــاند.«

کمتریــن ضــرر اختــاف و چنددســتگی نیــز ایــن اســت کــه 
جامعــه درجــا می زنــد و بــه جــای آن کــه فرصت هــا ، نیروها 
و امکانــات صرف پیشــرفت جامعه شــود صــرف اصطکاک 

هــا و تقابــل هــا و خــراب کــردن یکدیگــر می گــردد .
ــا و  ــن عــذاب ه ــن ،یکــی از بزرگتری ــا ای ــن رو حقیقت از ای
باهــای الهــی اســت کــه ممکــن اســت در جامعــه ای نــازل 

گــردد و مــا از ایــن امــر غافلیــم.
ــا را  ــتت ه ــن تش ــه ای ــت ک ــا هس ــا آنج ــا ت ــت م ــن غفل ای
ــم  ــر می کنی ــه فک ــم، ک ــی بینی ــذاب نم ــا و ع ــا ب ــه تنه ن
ــم  ــان ه ــه ج ــف و ب ــزاب مختل ــود اح ــی و وج تکثرگرای
افتــادن یکــی از مصادیــق مهــم پیشــرفت اســت و اســم آن را                     

ــم. ــی گذاری ــی« م ــعه سیاس »توس
ایــن بدتریــن نــوع تباهــکاری اســت ؛ تباهکاری و خســرانی 

کــه انســان آن را عیــن نیکــوکاری و صــاح می پنــدارد!
مــا اکنــون کارمــان بــه جایــی رســیده کــه خودمان از کیســه 
بیــت المــال مســلمین پــول خــرج می کنیــم تــا اختــاف و 

علمــه مصباح یــزدیوحدت در اندیشــۀ
امیرحســین بابازاده



و چنــد دســتگی ایجــاد شــود! بــه اســم »توســعه سیاســی« پول 
میدهیــم احــزاب درســت شــوند و به جــان همدیگــر بیفتند و 

هــر یــک دیگــری را تخریــب کنند .
ای کاش دســتکم اینهمــه از امــوال شــخصی و ارث پــدری 
ایــن »توســعه گــران« بــود ولی تأســف مضاعــف از این اســت 

کــه بــا پــول بیــت المــال ایــن کار هــا انجــام می شــود.
پول هایــی کــه بایــد صــرف فقــرا، نیازمنــدان، خانواده هــای 
شــهدا و مســائل و مشــکات جامعــه شــود بــه احــزاب 
مــی دهنــد تــا جنــگ و دعــوا راه بیاندازنــد و نامــش را هــم 
توســعه سیاســی مــی گذارنــد و آن را از افتخــارات خویــش                        
مــی شــمارند در حالــی که همانگونه که اشــاره کردیــم قرآن 
ــا را  ــاح بازی ه ــا و جن ــی ه ــروه گرای ــته بندی ها، گ ــن دس ای
کــه باعــث می شــود مســلمانان نیروهایشــان را برضــد دیگر به 
کار گیرنــد و بــه تخریــب هم مشــغول شــوند یکــی از عذاب 

هــای بــزرگ الهــی در ایــن دنیــا بــه شــمار مــی  آورد.«

ایــن کام عامــه محمــد تقــی مصبــاح یــزدی نشــانگر 
تأکیــدات ایشــان بــر وحدت می باشــد و بیــش از ایــن در باب 
وحــدت از منظر ایشــان ســخن گفتــن صحیح بنظر نمیرســد.

امــا الزم اســت کــه اندیشــه ایشــان بــه صــورت کامــل مــورد 
تأمــل قــرار بگیــرد.

ــد کــه وحدتــی حــق اســت کــه در  عامــه مصبــاح معتقدن
ــدت  ــد و وح ــی باش ــمان اله ــه ریس ــگ زدن ب ــتای چن راس
اگــر قــرار باشــد کــه منجــر بــه دور افتــادن از ایــن مســیر شــود 

ــود. ــد ب درســت نخواه
از منظر ایشــان اگر وحدت فی نفســه ارزش داشت امیرالمومنین 
در بیعــت بــا خلفــای وقــت تعلل نمی نمــود و یــا با طیــف انصار 

کــه نقطه مقابل خلفای مهاجــر بودند وحــدت میکردند.
ــن  ــه دی ــیبی ب ــود آس ــدت خ ــن وح ــه ای ــا ک ــا از آن ج ام
محســوب میشــد الاقــل تا مــدت قابــل توجهی حضــرت امیر 

ــد. ــاب فرمودن از ایــن وحــدت اجتن
فلــذا در اندیشــه عامــه مصبــاح وحدت در مســیر الهی اســت 
ــن  ــی در ای ــد وحدت ــرار باش ــر ق ــت و اگ ــمند اس ــه ارزش ک

جهــت نباشــد آن وحــدت الزامــا صحیــح نیســت.

ــه در دوران  ــگاه هــم حضــرت عام ــوع ن ــن ن بخاطــر همی
مبارزاتــی خویــش از دســت در دســت دادن بــا برخــی جناح 

هــا همچــون مجاهدیــن خلــق اجتنــاب ورزیدنــد.
از طرفــی عامــه معتقدنــد که انســان باید بــرای اعمــال خود 

حجتی خدا پســندانه داشــته باشــند.
فلــذا از نــگاه ایشــان ایــن کــه هــر وحدتــی بــدون توجیــه 
کافــی اتفــاق بیفتــد ارزش ذاتــی برایــش نمــی شــود           

ــود. ــور ب متص

ایشــان در تاریــخ دهــم بهمــن مــاه ۱۳۹۸ در دیدار بــا اعضای 
شــورای مرکزی جبهه پایــداری میفرمایند: 

»گاهــی در حالــی کــه نظــر خــودت را درســت می دانــی امــا 
نمی توانــی طــرف مقابــل را قانــع کنــی. اینچنیــن مــواردی 
کــم نیســت. اینجــا می گوینــد تــو کار خــودت را بکــن او 
هــم کار خــودش را می کنــد. یعنــی اگــر لیســت پیشــنهادی 
مــا را قبــول نکردنــد و مــا هــم قانــع نشــدیم، می گوییم  شــما 
لیســت خــودت را بــده مــا هــم لیســت خودمــان را می دهیم.  
ــی  ــل م ــم عق ــت. ه ــن راه اس ــر و آخری ــه آخ ــن مرحل ای
گویــد و هــم دیــن می گویــد. اول بناداریــم بــا هــم بنیشــینیم 
و بفهمیــم و مصلحــت را پیــدا کنیــم و توافــق کنیــم، اما اگر 
نتوانســتیم مصلحــت را بــه صــورت مشــترک پیــدا کنیــم، 
خــب هــر کــس راه خــودش را کــه حجــت بــرای آن دارد 

مــی رود و دشــمنی هــم نداریــم.«

ــزه  ــود انگی ــی و وج ــت کاف ــتن حج ــان داش ــع ایش در واق
الهــی در وحــدت را شــرط اساســی و الزمــی میداننــد کــه 
در صــورت نبودنــش بــه حکــم قــرآن هــر گونــه وحدتی به 

ایــن شــکل محکــوم بــه شکســت اســت.
ــه  ــر ســیاق باطــل چــون خــود باطــل محکــوم ب وحــدت ب
شکســت اســت، ایــن وحــدت هــم کــه از اتبــاع آن بطــان 
ــار وی  ــوم در انتظ ــت محت ــز شکس ــزی ج ــم چی ــت ه اس

نیســت.
عامــه مصبــاح رحمــت اهلل علیــه مقولــه وحــدت را         

اینگونــه میدیــد.
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ــود.  ــزان ب ــا دی ۹۹، یکســال کامــل، برگ ری ۱. از دی ۹۸ ت
از مــداد علمــا تــا دمــاء شــهدا، از تــرور مجاهد نبردهــای بین 
الملــل و شــهید جنبش هــای آزادی بخش، قاســم ســلیمانی 
و ابومهــدی و تــرور فیزیکــدان بــزرگ و بنیانگــذار، فخــری 
زاده و...تــا فقــدان آ  یــت اهلل مصبــاح کــه قهرمــان موشــکاف 
عرصــه معرفــت و عقانیــت بــود، ایــران، مــردان بزرگــی را 

یــک بــه یــک از دســت داد و چــه بدســت آورد؟
در بــاب ســلیمانی، آیــه اهلل عرفــان عملــی در جهــاد کبیــر تــا 
جهــاد اکبــر و از شــاهکار بــرادران گمنامــش در ســپاه قــدس، 

ــای  ــی ملته ــان و رهای ــتضعفین جه ــاع از مس ــهیدان دف ش
ــی،  ــماعیل قاآن ــه اس ــام ک ــلیمانی بی ن ــا س ــا دهه ــد، ب دربن
ــان  ــت همچن ــان اس ــن از آن ــردا، یک ت ــروز و ف ــهید دی ش
بایــد گفــت و خواهیــم گفــت، چــه تــازه اول عشــق اســت و 
قافلــه شــهر آشــوبان کربــا تــا همــه جــا در پنــج قــاره جهان 
خواهــد رفــت و غافــان و بــه خــواب رفتــگان را فرمــان برپا 
خواهــد داد. دیدیــد ملتهــا و نســلها در سراســر عالــم بــا پیکر 

ســوخته و دســت بریــده اش چــه کردنــد؟
جوانــان عالــم، بــاز تشــنه الگــوی معاصــر بودنــد و یافتنــد، 
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تــا دمــاء شــهدااز مــداد علمــاء
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)الگوهــای بیشــتری  در راهنــد و تــا ســال بعــد، خــدا کریــم 
اســت!(، انقابیــون مســلمان، »چــه گــوارا«ی صدپلــه، 
ــد اصلــی بقــای  ــر خــود را، و حکومتهــا، تهدی الهام بخش ت
ــودن خــود را ی  ــوب نب ــان راز محب خــود را، و دولتمردان م
ــرور و خشــونت« را در  ــز اســام »ت ــان نی ــد. جه کجــا یافتن
تقابــل با اســام »جهــاد و شــهادت« شــناخت و تفکیک طا 
و مطــا، ممکــن شــد. هــزار ســلیمانی بایــد خاکســتر شــوند 
ــاره ققنــوس وار برخیــزد،  ــار دوب ــا مکتــب ســلیمانی، هرب ت
مکتبــی کــه ســلیمانی را ســاخت، بــاز هــم خواهد ســاخت، 

و مکتبــی نبــود کــه ســلیمانی ســاخته باشــد. 

ــررس  ــر و در تی ــاظ ت ــی حف ــده، ب ــو در آین ــپ و پمپئ ترام
ــلمان  ــون س ــود و چ ــد ب ــرز« خواهن ــدون م ــدگان ب »رزمن
رشــدی، دیگــر خــواب راحــت نخواهنــد داشــت امــا ضربــه 
اصلــی، بــر باد رفتــن هفت هزارمیلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
ــی اســت کــه  ــازه ســرباز آمریکای ــکا و چندهــزار جن آمری
مخفیانــه و بــدون تشــییع، دفــن شــدند در کنــار بزرگتریــن 
تشــییع پیکر در سراســر جهان و شکســت اشــغالگران غربی 
در عــراق وســوریه و یمــن و غــزه و افغانســتان و... جــای مهر 

انگشــتر ســلیمانی بــر پیشــانی تاریــخ.   

ــوزه  ــی در ح ــاق مهم ــاح، اتف ــه اهلل مصب ــت آی ــا رحل ۲. ام
معرفــت اســت و گرچــه مــردان معرفــت، »بی زمــان« و 
ــا  ــا برماســت ت ــا گذشــته، ام ــد ت ــده ماین بیشــتر، مســئله آین
داغ او تــازه اســت، بــه آورده هــای ذهــن خــاق آن نظریــه 
ــا و  ــل معن ــی اه ــم. مای ــرام کنی ــزرگ، ادای احت ــرداز ب پ
ــی  فرهنگســاز در معرکــه هــای فلســفی و علــوم انســانی، ب
پــروا در مواضــع علمــی بــدون چرتکــه انــدازی هــای رائــج، 
نکتــه ســنج، فریــب ناپذیــر و متخصــص در آســان کــردن 
ــم و  ــای بدخی ــده ه ــراح غ ــوالت و ج ــن معق ــخت تری س
ــداکاری و  ــر ف ــاید اگ ــه ش ــن ک ــف دی ــده در تحری پیچی
ــر  ــر در فک ــراف خطی ــک انح ــوج ی ــود، م ــردی او نب پایم
دینــی و حاکمیــت سیاســی بویــژه در دهــه هفتــاد بــا 
پوشــش تقلبــی »نواندیشــی دینــی« و بــا القــای ســکوالریزم 

در لبــاس »عرفــان«، و تزریــق »لیبــرال دمکراســی« در پــرده 
»جامعــه مدنــی«، در کار تخریــب مبانــی انقــاب خمینــی، 
حتــی بدســت معممیــن درس نخوانــده ای کــه بــه تدریــج از 
گــرداب فروپاشــیده چــپ، بــه مــرداب عفــن راســت لیبــرال 
درغلتیدنــد، بثمــر مــی نشســت. آن مقاومتها بود کــه کینه ها 
برانگیخــت امــا هنــر »فریب نخــوردن« و »دقیــق بــودن«  را به 
جامعــه علمــی و سیاســی کشــور آموخــت و بســاط شــعبده 
بــا دیــن را برهــم زد، دین ســازان را رســوا ســاخت تــا پــس 
ازســالها عوامفریبــی بــا افاضات پوششــی و عناویــن انحرافی 
در بــاب »نســبیت معرفــت دینــی« و »دیــن منهــای معرفــت و 
ــی لبــاس و بــدون گریــم و  ــان را ب شــریعت و عدالــت«، آن
چهــره پــردازی، انگشــت نمــا کــرد، پــس معلــوم باشــد چرا 
بــی بــی ســی و صــدای آمریــکا بــر پیکــر او، جشــن گرفتــه 
و نقــل و نبــات می پاشــند! بپاشــند امــا کار از کار گذشــت و 
بــا عینکــی از جنــس منطــق کــه مصبــاح بــر چشــم نخبــگان 

نهاد، کارایشــان بشــد.
 آن افشــای معرفتــی اگــر نبــود، دیــن ســتیزان مخفــی شــده 
ــایی  ــه خودافش ــن ب ــی«، ت ــی دین ــاب »نواندیش ــس نق در پ
ــه  ــگ، خــود ب ــگ و نیرن ــس ازســالها رن ــد کــه پ نمی دادن
صراحــت، بــه همانچــه مصبــاح می گفــت اعتــراف کــرده، 
و انــکار کلمــه اهلل، و تحریــف وحــی و نفــی عصمــت و رد 
خطاناپذیــری رســول ص و طــرد والیــت خــدا و اولیائش، و 
باقــی فاضــاب فروخــورده دهــه هفتــاد را عاقبــت در دهــه 
نــود، بــاال آوردنــد و قــرآن کریــم را نیــز ســاخته محمــد ص 

و دیــوان شــعر او خواندنــد.

۳. آقــای مصبــاح را شــاید پنج، شــش نوبت، بیشــتر زیارت 
نکــرده باشــم و عمــده شــناخت بنــده از مســیر کتابهــا بلکه 
ــود.  ــات او در دههــا موضــوع تخصصــی ب ــه نظری کتابخان

 پــس از دو دهــه نبــرد مظلومانــه دوبــاره 
بــرگ تفکــر نوبرانــه  بــه هــزاران  بایــد 
داشــت. تــر  خیــره  نگاهــی  مــرد،  ایــن 
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و هــر بــار برخــاف چهــره ای کــه از او ســاختند، ایشــان را 
منصــف و نقدپذیــر یافتــم، خاصــه، یــک ماقات کــه تماما 
صــرف نقــد طلبگــی بــر برخــی فرمایشــات ایشــان کــردم و 
هرچــه کــردم، ذره ای امتنــاع و خودبرتربینــی کــه بیمــاری 
ــت، در آن  ــگاه اس ــوزه و دانش ــای ح ــی علم ــی برخ اخاق
مــرد اخاقــی و متواضــع، نیافتــه و مثقالــی بــی انصافــی و بی 

توجهــی در آن متفکــر صبــور ندیــدم.
مجتهــد در»اصــول دیــن« و بــری از بــی تفاوتــی و بی حســی 
ــان  ــیاری فاض ــه بس ــی ک ــود، در دوران ــق ب ــاع از ح در دف
ــروم  ــول و مح ــی از اص ــد درک تحلیل ــروش، فاق ــل ف فض
ــتر  ــوزی، و بیش ــارت خودس ــازی و جس ــارت خودس از مه

گرفتــار اظهــار خودنــد تــا درد دیــن.

 

ــوی و ســپس شــهریور ۲۰ و  ۴. پــس از ســلطنت رضــا پهل
اشــغال مــادی و معنــوی ایران کــه چیــزی از ایران نمانــد و از 
هــر جهــت دچار فروپاشــی شــد، هســته هــای مقاومــت فکر 
دینــی در کشــور بتدریــج فعــال و در برابر ایدئولوژی اســام 
ــت، کســروی گــری  ــم شــاه، کمونیســتها، بهایی ســتیز رژی
ــد. از جملــه، حلقــه ای کــه  و... خــط دفاعــی تشــکیل دادن
در قــم، برگــرد امــام و آقــای طباطبایــی شــکل گرفــت، از 
کارآمدتریــن هســته هــای مقاومــت علمــی و عملی بــود که 
تــا امــروز برکاتــش پیداســت. دهها متفکــر بــزرگ و صدها 
روحانــی مبــارز، در »معرکــه معرفت« و در »جبهه سیاســت«، 
براســتی سرنوشــت ایــران، تشــیع و جهــان اســام را ظــرف 
ــترک  ــاگردان مش ــد. ش ــی دادن ــرات اساس ــه تغیی ــد ده چن
حلقــه طباطبایــی و مکتــب امــام، »عقانیــت دینــی« را تکثیر 
و بــه روز کــرد و ایــن جنبــش در تفکــر دینــی، معادلــه قــوا 

ــزدی  ــاح ی ــی و مصب ــر داد؛ مطهــری و جــوادی آمل را تغیی
و حســن زاده و دههــا تــن دیگــر، بــه رغــم فــراز و فرودهــا 
وتفاوتهــا، هــر یــک، جهانــی بنشســته در گوشــه ای بودند و 

تاریــخ تفکــر معاصــر را بــه پیــش راندنــد.

کارکــرد تئوریــک شــهید مطهــری در دهــه ســی تا شــصت 
در برابــر التقــاط چــپ، و کارکرد سیاســی شــهید بهشــتی در 
برابــر لیبرالیــزم مذهبــی در ســاختار حکومــت پســاانقاب، 
هرچــه بــود، آقــای مصبــاح از دهــه ۴۰ در کنــار آنــان و از 
دهــه ۶۰ تــا آســتانه ۱۴۰۰، بــار شــهیدان را بر دوش کشــید، و 
تــداوم همــان کارکــرد علمــی و طبعا هــدف همــان بمبارانها 
بــود کــه آنــان را نیــز تــا بودنــد، یکــروز بــی نصیب نگــذارد. 

اهمیــت کار مصبــاح و نقطــه زنــی او در فلســفه هــای 
ــدت  ــتند از ش ــه می توانس ــانی را هم ــوم انس ــاف و عل مض
کینــه ورزی هــا حــدس بزننــد حتــی اگــر آشــنا بــه دههــا 
نظریــات جدیــدی نباشــند کــه در ذهــن  خاقــش در 
فلســفه، کام، عرفــان نظــری، اصــول فقــه، معرفــت 
شناســی، فلســفه حقــوق و فلســفه اخــاق، فلســفه سیاســی 
و فلســفه علــم بــه ویــژه علــوم اجتماعــی و نــوآوری هــای 
متدیــک در تفســیر قــرآن و طبقــه بنــدی ســنت بــه تناســب 
ــخ  ــد و پاس ــکفت و رویی ــی ش ــهای جهان ــن پرسش آخری

ــوخت. ــوخت و س ــت و س ــت و گف گف
  

شــاید در جهاتــی، غــرب شــناس تریــن میــان شــاگردان 
عامــه طباطبایــی بــود. نمونــه ی بــن بســت شــکنی هایــش 
در فلســفه هــای مضــاف و علــوم انســانی، شــنیدنی اســت 
و شــاید در آینــده بــدان بپــردازم امــا نقــدا بــه مخالفانــش 
پیشــنهاد می کنــم حــال کــه خیالشــان از رفتــن او راحــت 
و شــاید کینــه هــا کمــی آرام گرفتــه باشــد، آثــار و 
ــه او بســتند،  ــات او را پــس از همــه افترائاتــی کــه ب نظری
بخواننــد و فلســفه موضعگیــری هــای او را دریابنــد گرچه 
همچنــان منتقــد شــیوه یــا ســلیقه ایشــان بویژه در سیاســت 

ورزی باشــند.

ــوزه و از  ــول در ح ــتازان تح ــاح از پیش مصب
خــط شــکنان تحجــر و مشــعلداران نــوآوری 
و نواندیشــی و زخــم خــورده ی اصــاح 
طلبــی خویش در نظام آموزشــی و پژوهشــی 

حــوزه نیــز بــود.
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ایــن روزهــا عــده ای از دوســتان آیــت اهلل مصبــاح، در 
رســانه ملــی بــه نقــل پــاره ای از کرامت هــای آیــت اهلل 
مصبــاح پرداختنــد کــه آری ایشــان از زمــان مــرگ خود و 
وضعیــت بعــد از مرگشــان مطلــع بوده انــد و همچنیــن بعــد 
از مــرگ چشــمان خــود را بــرای غسال شــان بــاز کرده  انــد.

بنــده بــه آن دوســت پاک نیــت عــرض مي کنــم اینهــا کــه 
ــراد  ــاره بســیاری از اف ــن مســائلی درب ــزي نیســت؛ چنی چی

عــادی هــم فــراوان نقــل و تجربــه شــده اســت. 
ــه  ــه آنچ ــود ک ــن ب ــاح ای ــت اهلل مصب ــزرگ آی ــت ب کرام
دیگــران در آیینــه نمــی  دیدنــد، در خشــت خــام مي دیــد. 
ــي   ــه اي و عمل ــاط اندیش ــاب، انحط ــش از انق ــان پی ایش
برخــی از انقابیــون بــزرگ را پیش بینــی کــرد. )انقابیونی 
کــه حتــي خودشــان را پدرخوانــده انقــاب مي دانســتند و 
حتــی ابــراز میکردنــد آنهــا بودنــد کــه امــام را براي تســریع 
در پیشــبرد اهدافشــان، جلــو انداختنــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه 

ســید بــود و مقبولیــت مردمــي داشــت!(
کرامــت بــزرگ آیــت اهلل مصبــاح ایــن اســت کــه از اوایــل 

دهــه شــصت، بی اعتقــادی پــاره اي از مدعیان روشــنفکري 
ــه اســام و انقــاب را کــه  غربــزده و نفوذیــان انگلیســي ب
حتــي در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی هــم نفــوذ کرده 
ــیر  ــه تفس ــامی ب ــوری اس ــانه هاي جمه ــد! و در رس بودن
مثنــوی و نهــج الباغــه مي پرداختنــد!، ابــراز کــرد و تقابــل 
آنهــا بــا تفکــر اســامی و قرآنــی و انقابــی را دســت کــم 

ده ســال جلوتــر از دیگــر افــراد تیزبیــن آفتابــي کــرد.
کرامــت آیــت اهلل مصبــاح ایــن نیســت کــه بعــد از مــرگ، 
ــمان او  ــد؛ چش ــاز کن ــود را ب ــمان خ ــال چش ــراي غّس ب
ــود؛ او شــصت ســال اســت  ــر ب ــا و بصی ــاز و بین همیشــه ب
کــه بــه دنبــال بازکــردن چشــمان دیگــران بــر روي حقایق 
اســام و فرهنــگ اهــل بیــت بــوده اســت و در ایــن جهــاد 
بــزرگ، عمارگونــه هــزاران چشــم را بینــا کــرده اســت؛ 
فتنه هــای عمیــق را آشــکار کــرده اســت؛ غبارهــای غلیــظ 
ــرو و هســتي  ــه جــان و آب ــار زده اســت و عمارگون را کن
خــود را فــداي انقــاب و والیــت کــرده اســت. اینهاســت 

کرامــات عمــار انقــاب.

ــی... ــنو از نِ ــریفیبشـ ــد ش محم
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ــر ــدی ب ــریعتقبض و بســطنق شـــ
بیانــی از عامه مصباح یزدی

ــبیت  ــه » نس ــش ب ــبی گرایی، گرای ــای نس ــه گونه ه از جمل
ــول  ــز قب ــا نی ــد م ــی می گوین ــت: برخ ــی « اس ــت دین معرف
داریــم کــه دیــن ثابــت و مطلــق اســت و ارزش هــای دینــی 
نیــز تابــع مصالــح و مفاســد واقعــی و نفــس األمــری و ثابت 
هســتند و واقعیــت دیــن را مطلــق و ثابــت می دانیــم. امــا مــا 
بــه دیــن واقعــی و مطلــق دسترســی نداریــم و چیــزی کــه 
ــا  ــت و شــناخت م ــار ماســت معرف در دســترس و در اختی
از دیــن اســت و آنچــه را مــا بــه عنــوان دیــن بــه دیگــران 
ارائــه می دهیــم، در واقــع شــناخت و برداشــتی اســت کــه 
ــناخت و  ــران ش ــت دیگ ــن اس ــم و ممک ــن داری ــا از دی م
برداشــت دیگــری از دین داشــته باشــند. بنابرایــن، معتقدیم 
کــه کســی نبایــد شــناخت و برداشــت دینــی خــود را مطلق 

بدانــد و فکــر خــود را بــر دیگــران تحمیــل کنــد.
مرّوجــان ایــن نگــرش در کشــور مــا کــه عنــوان » قبــض و 
بســط شــریعت « را بــرای آن برگزیده انــد، تقریبــاً دو دهــه 
ــر و گســترده تری  اســت کــه هــر روزه در ســطح فزاینده ت
خــود  دیــدگاه  رواج  بــه  مجــّات  و  روزنامه هــا  در 
می پردازنــد و بــر اســاس آن چنیــن وانمــود می کننــد 
کــه شــناخت همــه مــردم نســبت بــه دیــن یکســان نیســت: 
ممکــن اســت کســی بــر اســاس اعتقــاد خــود بگویــد: نماز 
صبــح دو رکعــت اســت و دیگــری نیــز بــر اســاس اعتقــاد 
و شــناخت خــود از دیــن بگویــد: نمــاز صبــح ســه رکعــت 
اســت ؛ و در عیــن حــال هــر دو معتبــر و مقبول باشــد! و طبق 
ایــن گرایــش مــا وقتــی خودمــان معتقدیــم کــه نمــاز صبح 
دو رکعــت اســت حــق نداریــم از دیگــران نیــز بخواهیم که 
ــر اســاس شــناخت و قرائــت مــا از  دو رکعــت بخواننــد. ب
دیــن نمــاز صبــح دو رکعت اســت، ممکن اســت برداشــت 

دیگــری از دیــن ایــن باشــد کــه نمــاز صبــح ســه رکعــت 
اســت. آن هــم شــناخت و قرائتــی از دیــن اســت و تفاوتــی 
بیــن قرائت هــا از جنبــه ارزش گــذاری وجــود نــدارد و 
ــچ  ــت و هی ــرم اس ــودش محت ــرای خ ــس ب ــر ک ــت ه قرائ
کــس حــق نــدارد قرائــت خــود از دیــن را مطلــق کنــد و از 
دیگــران بخواهــد همان گونــه کــه او دیــن را می شناســد و 
فهــم می کنــد، آنهــا نیــز فهــم و درک کننــد. گرچــه بیــن 
دو قرائــت تضــاد و یــا تناقــض وجــود داشــته باشــد. چــون 
معرفت هــا و شــناخت ها قبــض و بســط دارنــد و فــراخ 
ــه  ــا ک ــا آنج ــد، ت ــگ می گردن ــدود و تن ــا مح ــیع ی و وس
ــک  ــناخت ها در ی ــا و ش ــی از قرائت ه ــت یک ــن اس ممک
طــرف باشــد و قرائــت دیگــری در طــرف نقیــض قرائــت 

اّول قــرار گیــرد.
مثــا : یــک قرائــت از اســام ایــن باشــد کــه » خــدا یکــی 
ــن باشــد کــه » خــدا  ــت دیگــر هــم ای اســت « و یــک قرائ

ــا هزار تاســت! ــا و ی ــا، ســه ت یکــی نیســت « بلکــه دوت
ممکــن اســت امــروز کســی یــک گــزاره دینــی را اثبــات 
کنــد و فــردا دیگــری همــان گــزاره دینــی را نفــی کنــد، 
ــی در  ــن واقع ــه دی ــت ک ــن اس ــا ای ــن تفاوت ه ــأ ای منش
ــت  ــار ماســت، معرف ــا نیســت و آنچــه در اختی ــار م اختی
مــا از دیــن اســت و ایــن معرفت هــا و قرائت هــا نیــز 
ــف و  ــز مختل ــراد نی ــه اف ــبت ب ــتند و نس ــر هس ــل تغیی قاب

متفــاوت می گردنــد.
ــه  ــت « ک ــبیت معرف ــه » نس ــی نظری ــد و برس ــد نق بی تردی
مّدتــی نســبتاً طوالنــی از طــرح آن در کشــور مــا می گــذرد 
و در بــاب آن کتاب هــا و مقــاالت فراوانــی نگاشــته شــده 
ــه  ــا ب ــی می طلبــد و در ایــن مجــال م ــی طوالن اســت، زمان



اختصــار بــدان پاســخ می گوییــم: ابتــدا ایــن ســؤال را 
ــه  ــه نظری ــدان ب ــر معتق ــا در نظ ــه آی ــم ک ــرح می کنی مط
» قبــض و بســط شــریعت « هــر گــزاره ای کــه در دیــن 
مطــرح می شــود، می توانــد چنــد تفســیر، برداشــت و 
قرائــت داشــته باشــد؟ یــا تنهــا برخــی از گزاره هــای دینــی 

دارای تفاســیر و قرائت هــای مختلــف هســتند؟
ــا  ــدان تمســک جســته اند، تنه ــا ب ــی کــه آنه ــب دالیل غال
ــای  ــی از گزاره ه ــیر را در برخ ــت و تفس ــاف برداش اخت
دینــی اثبــات می کنــد ؛ امــا آنهــا این دلیــل خــاص را تعمیم 
ــه کّل حــوزه دیــن و همــه گزاره هــای  می دهنــد و آن را ب
ــه  ــه هم ــد ک ــه می گیرن ــد و نتیج ــرایت می دهن ــی س دین
برداشــت های  و  قرائت هــا  قابــل  دینــی  گزاره هــای 
متفــاوت هســتند. از جملــه دالیــل ایشــان اختــاف فتــاوای 

مجتهــدان و فقهــا اســت.
ایشــان می گوینــد: در حــوزه اســام و فقــه، فتــاوای

پــس ایــن تفــاوت فتــاوی و برداشــت ها دلیــل آن اســت 
ــر  ــل تغیی ــبی و قاب ــن نس ــا از دی ــت م ــت و قرائ ــه معرف ک
ــن  ــت و شــناختی از دی ــدارد کــه معرف ــکان ن اســت و ام

ثابــت و مطلــق باشــد.
ــی اشــخاص بی ســواد  ــه و حت ــت: هم ــد گف در پاســخ بای
جامعــه مــا می داننــد کــه فتــاوای مجتهــدان در حــوزه 
تکالیــف دینــی و احــکام شــرعی متفــاوت اســت. امــا ایــن 
تفــاوت فتــاوی دلیــل نمی شــود کــه شــما ادعــا کنیــد کــه 
ــه( از وحــی ای  ــه وآل ــی اهلل علی ــت پیغمبر)صل ــی معرف حت
کــه بــه او شــده مطلــق نیســت ؛ چــون معرفــت پیغمبــر نیــز 
ــت! ــردار اس ــت و خطاب ــری اس ــای بش ــه معرفت ه از مقول

ــو اهلل  ــل ه ــد: » ق ــرآن می فرمای ــد در ق ــی خداون ــی وقت یعن
ــن  ــو الرحم ــه اال ه ــد ال ال ــه واح ــم ال ــا » و الهک ــد « و ی اح
الرحیــم «، گفتــه شــود نمی دانیــم کــه وحــی خداونــد 
ــوان وحــی ــه عن ــر ب ــت آن چیســت. آنچــه را پیامب و ماهی

ــم کــه او در تلقــی و  ــردار اســت، احتمــال می دهی و خطاب
گرفتــن وحــی اشــتباه کــرده باشــد. خداونــد چیــز دیگــری 
را می خواســته بیان کند و او عوضی و اشــتباهی فهمیـــــده 
اســــــت و معرفــت خــود را به عنــوان وحــی خداوند تلقی 
کــرده اســت. حاصــل چنیــن نگرشــی ایــن اســت کــه فهم 
هیــچ کــس از هیــچ یــک از آیــات قــرآن معتبــر نیســت 
و در همــه آنهــا احتمــال خطــا و اشــتباه وجــود دارد! آیــا 
ــچ  ــه هی ــت ک ــاوی آن اس ــاف در فت ــود اخت ــه وج الزم

حــرام اســت، امّــا دیگــری آن را حــال می دانــد. یکــی 
می گویــد فــان موســیقی حــرام اســت و دیگــری می گویــد 
حــال اســت. پــس فتواهــا و برداشــت های فقهــاء و 
مجتهــدان نســبی و متغیـّـر اســت تــا آنجــا کــه ممکن اســت 
حتـّـی یــک مجتهــد دو فتــوای متفاوت داشــته باشــد ؛ چنان 
ــس از  ــد و پ ــی می دهن ــی فتوای ــا زمان ــی از فقه ــه برخ ک
مّدتــی از آن فتــوی منصــرف می شــوند و فتــوای جدیــدی 

ــد. ــه می کنن عرض

مجتهــدان متفاوت انــد. 
یکــی مــی گویـــــــــد 
نمازجمعــه واجب اســت 
ــد  ــی گوی ــری م و دیگ
ــی  ــت. یک ــب نیس واج
می گویــد بازی شــطرنج

ــه  ــا ارائ ــه م ــد ب خداون
کــرده، حقیقــت وحــی 
خداونــد نیســت، بلکــه 
حاصــل معرفــت و فهم 
او از وحــی اســت ؛ و 
چــون فهــم او انســانی

ــل  ــاوی و برداشــت ها دلی ــاوت فت ــن تف ــس ای پ
ــن  ــا از دی ــت م ــت و قرائ ــه معرف ــت ک آن اس
نســبی و قابــل تغییــر اســت و امــکان نــدارد کــه 
معرفــت و شــناختی از دیــن ثابت و مطلق باشــد.
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ــه  ــیم و هم ــته باش ــن نداش ــی در دی ــق و ثابت ــزاره مطل گ
ــد؟  ــته باش ــون داش ــای گوناگ ــی قرائت ه ــای دین گزاره ه
ــوان  ــت و می ت ــکیک اس ــل تش ــز قاب ــدا نی ــود خ ــا وج آی
ــی  ــی قرآن ــوای وح ــام و محت ــام اس ــه ن ــه ب ــت ک پذیرف
کســی وجــود خــدا را اثبــات، و دیگــری نفــی کنــد و هــر 
دو اّدعــا بــه نــام دو معرفــت دینــی معتبــر باشــد؟! به راســتی 

ــت؟ ــترده اس ــدی گس ــه ح ــا چ ــا ت ــره قرائت ه دای
پاســخ ایــن ســؤال آن اســت کــه وجــود قرائت هــای 
مختلــف تنهــا در حــوزه » مســائل ظنّی «قابــل پذیرفتــن 
اســت نــه در مســائل ضــروری و قطعــی و اجماعــی و 
اتّفاقــی. بعــاوه، در حــوزه مســائل ظنــی دیــن هــم تنهــا نظر 
متخصصــان و صاحبنظــران دینــی معتبــر اســت، که بــا روش 
صحیــح تحقیــق بــه اســتنباط بــه اظهــار نظــر می پردازنــد، نــه 
هــر کســی که چنــد صباحــی درســی خوانــده اســت و خود 

ــد. ــی می کن ــی معرف ــناس دین را کارش
نتیجــه آن کــه اختــاف نظــر و وجــود قرائت هــای مختلــف 
تنها در حوزه مســائل ظنّی و متشــابهات دین پذیرفته اســت، 
امـّـا در مســائل قطعی اســام، محکمــات، ضروریــات، بیّنات  

اســام تنها یــک قرائت وجــود دارد و آن قرائــت خداوند 
و پیامبــر اوســت و در آن عرصــه مجالــی بــرای اختــاف 
ــت،  ــاوت نیس ــای متف ــه قرائت ه ــکیک و ارائ ــر و تش نظ
همان طــور کــه در طّی هزار و چهارصد ســال کــه از عمر 
ــداده اســت. ــا رخ ن ــی در آنه اســام می گــذرد، اختاف

و البتّــه عقــای عالــم نیــز تنهــا بــرای نظــر کســانی 
ــی  ــوزه معرفت ــه در ح ــتند ک ــل هس ــار قائ ارزش و اعتب
مربــوط، صاحب نظــر باشــند و از شــیوه درســت تحقیــق 
بــرای اســتنباط خــود بهــره گرفتــه باشــند. چنانکــه 
ــد  ــق ندارن ــیمی ح ــک و ش ــائل فیزی ــران مس صاحب نظ
ــاره فلســفه و علــوم انســانی اظهــار نظــر کننــد مگــر  درب
آن کــه در آن زمینــه هــم تحصیــات کافــی داشــته 
باشــند و بــا روش تحقیــق ویــژه آنهــا بــه تحقیــق بپردازند 
ــی  ــط صاحب نظران ــم فق ــامی ه ــوم اس ــن در عل همچنی
ــتفاده از روش  ــا اس ــته و ب ــی داش ــات کاف ــه تحصی ک
ــق  ــد ح ــق بپردازن ــه تحقی ــی ب ــوم دین ــژه عل ــق وی تحقی
اظهــار نظــر دارنــد و ایــن مطلــب بــه هیــچ وجــه بمعنــای 

ــت. ــن نیس ــه روحانیی ــن ب ــم دی ــاص فه اختص
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در وصــف علمه
مقــام معظــم رهبــری در وصــف حضــرت عامــه مصبــاح یــزدی رحمــت اهلل علیــه میفرماینــد کــه ایشــان »عقبــه تئوریــک« 

نظــام اســامی اســت. ایــن وصــف حقیقتــا وصــف دقیقــی اســت!
وقتــی کــه مــا می بینیــم آیــت اهلل مصبــاح یــک تنــه جوابگــوی ســیل شــبهات اســت و تمــام جوابگویــان دیگــر نیــز اقتــدای 
خــود بــه ایشــان را بــه صراحــت اعــام میدارنــد؛ واقعیــت عامــه مصبــاح یــزدی را جــز در ایــن ترکیــب واژگانــی نمی بینیم.

علــی کرمــی
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اســتاد شــهریار زرشــناس در مصاحبه ای با فارس نیوز در بهمن 
ســال ۹۱ راجــع بــه حضــرت عامــه می گویــد: »علی رغــم این 
هجمه هــا و حمله هــا، بنــده آقــای مصبــاح را خیلــی قبــول دارم 
و در زمینــه فلســفه اســامی خــود را مدیــون ایشــان می دانــم. 
مــن نوجوان بودم. ۱۳،  ۱۴ ســال بیشــتر نداشــتم که ماتریالیســم 
دیالکتیک اســتالین، شــبهاتی را بــرای مــن درباره بحــث مادی 
و مجــرد ایجــاد کرده بــود و چــون آن زمان مارکسیســت ها در 
کشــور حضــور داشــتند و میــان دانش آمــوزان نیــز بحث هــای 
ــن بحث هــا مــن  ــادی صــورت می گرفــت، در یکــی از ای زی
کتابــی از ایشــان خوانــده بــودم که بــه این ابهامــات پاســخ داد و 

آنهــا هیــچ پاســخی در برابــر اســتدالل های من نداشــتند.
در واقــع، مــن خیلــی وامــدار آیــت اهلل مصبــاح هســتم و در 
مباحــث نظــام حقوقــی و سیاســی اســام، نــکات بســیاری از 

ایشــان آموختــه  و اســتفاده کــرده ام.«
اســتاد خســروپناه نیــز از دیگــر متفکران برجســته جبهــه انقاب 
در وصــف حضــرت عامــه در پیامشــان بــه مناســبت ارتحــال 
ایشــان میفرماینــد: »آیت اهلل مصبــاح یزدی، شــخصیت کم نظیر 
جهان اســام بود که رســالت گفتمان ســازی سیاســت اســامی 
ــت و  ــی آموخ ــام خمین ــامی ام ــاب اس ــذار انق را از بنیان گ
گفتمان ســازی حکمت اســامی را از اســتادش عامه طباطبایی 
و عامــه شــهید مطهــری پیــروی کرد و ســلوک معنــوی و طی 
کــردن منــازل عرفانــی را به ویــژه هنــگام اقامــه نمــاز در مدرســه 

عرفانــی اســتادش آیت اهلل العظمــی بهجــت فراگرفــت.
وی بــا منطقــی عقلــی و حکمتــی قرآنــی و بیانــی رســا بــه 
ــامی و  ــای اس ــی و ارزش ه ــای دین ــات باوره ــن و اثب تبیی
آرمان هــای جمهــوری اســامی و دفــاع از آن هــا پرداخــت.

او یــاری مخلــص و همرزمــی مجاهــد بــرای امــام خمینــی و 
مقــام معظــم رهبــری و خــاری در چشــم مارکسیســت ها و 

ــود. ــا ب ــت ها و ضدانقاب ه لیبرالیس
ــای  ــه در بحره ــود ک ــوب ب ــول و قل ــاح عق ــاح، مصب مصب
ــرد. ــنا می ک ــی ش ــان اهل بیت ــان و عرف ــرآن و بره ــق ق عمی

مصبــاح، مصبــاح عقــول و قلــوب بــود کــه در بحرهــای 
عمیــق قــرآن و برهــان و عرفــان اهل بیتــی شــنا می کــرد.
ایشــان نه تنهــا یک فلســفه دان که فیلســوف و نظریه پــردازی

توانــا در فلســفه اســامی و فلســفه اخــاق و فلســفه جامعه و 
فلســفه سیاســت و فلســفه معرفــت و ... بود.«

ایــن اســتاد بزرگــوار خــود را خوشــه چیــن معرفــت 
عامــه خوانــده و می گوینــد کــه شــخصیتی چــون 
مصبــاح یــزدی بــا شــاید بــا تربیــت صــد هــا طلبــه بعــد از 

ــود... ــازی بش ــبیه س ــد ش ــاره بتوان ــن دوب ای
ــه عامــه مصبــاح  اســتاد رحیــم پــور ازغــدی هــم راجــع ب
مــی نویســند:»مایی اهــل معنــا و فرهنگســاز در معرکه های 
فلســفی وعلــوم انســانی، بــی پــروا در مواضــع علمــی بــدون 
ــر  ــب ناپذی ــه ســنج، فری ــج، نکت ــدازی هــای رائ چرتکــه ان
ــوالت  ــن معق ــخت تری ــردن س ــان ک ــص در آس ومتخص
ــن  ــف دی ــده در تحری ــم وپیچی ــای بدخی ــده ه ــراح غ و ج
کــه شــاید اگــر فــداکاری وپایمــردی او نبــود، مــوج یــک 
انحــراف خطیــر در فکردینــی و حاکمیــت سیاســی بویــژه 
ــا  ــا پوشــش تقلبــی “نواندیشــی دینــی” و ب در دهــه هفتــاد ب
ــرال  ــق “لیب ــان”، و تزری ــاس “عرف ــائ ســکوالریزم در لب الق
دمکراســی” در پــرده “جامعــه مدنــی”، درکارتخریــب مبانی 
انقــاب خمینی،حتــی بدســت معممیــن درس نخوانــده ای 
کــه بتدریــج از گــرداب فروپاشــیده چــپ، بــه مــرداب عفن 
راســت لیبــرال درغلتیدنــد، بثمرمــی نشســت. آن مقاومت ها 
بــود کــه کینــه هــا برانگیخــت امــا هنر”فریــب نخــوردن” و 
“دقیــق بــودن” را بــه جامعه علمی وسیاســی کشــور آموخت 
ــن ســازان رارســوا  ــن را برهــم زد، دی و بســاط شــعبده بادی
ســاخت تــا پــس ازســالها عوامفریبــی بــا افاضــات پوششــی 
و عناویــن انحرافــی دربــاب “نســبیت معرفت دینــی” و “دین 
منهــای معرفــت و شــریعت وعدالــت”، آنــان را بــی لبــاس 
و بــدون گریــم وچهــره پــردازی، انگشــت نمــا کــرد، پــس 
معلــوم باشــد چــرا بی بــی ســی و صــدای آمریکا برپیکــر او، 

جشــن گرفتــه ونقــل ونبــات مــی پاشــند!«
چنیــن وصــف هــای از بــزرگان تئــوری پــرداز در جبهــه 
انقــاب نســبت بــه حضــرت عامــه در واقــع مهــر تأییدی 

بــر همــان کام حضــرت آقاســت...
امــروز اگــر تئوریســین قــدری هم وجــود دارد خوشــه چینی 

درخــت معرفــت عامه مصبــاح یــزدی را کرده اســت...
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عامه محمد تقی مصباح یزدی شهید تهمت ها بود.
زندگــی ایــن عالــم بزرگــوار از آن رو کــه شــدیداً موثــر و صاحــب اثــر بــود بــه مــذاق بســیاری 
خــوش نمــی آمــد و از آنجــا کــه تــوان حــذف فیزیکی برایشــان وجــود نداشــت؛ از هیچ تاشــی 
جهــت حــذف فکــری ایشــان دریــغ نکردنــد و از اصلــی تریــن حربــه هایشــان تهمــت زنــی بــه 

ایشــان بــوده اســت.
یکــی از ایــن تهمــت هــا تصلــب فکــری و جمــود داشــتن حضــرت عامــه اســت! طــرف مقابــل 
چنــان عملیــات روانــی ای راه مــی انداخــت کــه گویــی عامــه مصبــاح یــزدی از آن دســت افراد 
اســت کــه بــا هــر گونــه تضــارب آرا و تفــاوت فکــری ای ســر ســتیز دارد! حــال آنکــه چنیــن 

ســخنی و چنیــن اتهامــی ســخت خــارج از واقعیــت اســت!
از مناظــرات گســترده عامــه مصبــاح کــه بگذریــم؛ حضــرت عامــه از تئوریســین هــای اساســی 

مســئله آزاد اندیشــی بودنــد.
ــارب آرا  ــه تض ــع ب ــگر« راج ــان پرسش ــه جوان ــتاد ب ــخ اس ــاب »پاس ــل دوم کت ــه در فص عام
ــد: »تضــارب اندیشــه ها و شــنیدن ســخنان و دیدگاه هــای گوناگــون وســیله ای اســت  میفرماین
ــو آن بهتریــن را انتخــاب کننــد و در  ــا در پرت ــد ت ــه جوینــدگان حقیقــت کمــک می کن کــه ب

ــت هاشــهید تهم
علــی میرزایی
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نتیجــه برنامه هــای رفتــاری خــود را نیــز به برتریــن صورت تنظیم نمایند. اســام نیــز این وســیله ارزنده 
را می پســندد و کســانی را کــه پــس از شــنیدن ســخنان و آراء مختلــف، بهترین آنهــا را بر می گزینند، 

» هدایــت شــدگان « و » خردمنــدان « لقــب می دهــد:
َِّذیَن َهداُهُم اهللُّ َو أُولئَِک ُهْم أُولُوا االَْلْباِب  َِّذیَن یَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَُه أُولئَِک ال »ال

همان گونــه کــه از ظاهــر آیــه پیداســت ایــن تجلیــل قرآن ویژه کســانی اســت که أحســن قــول )بهترین ســخن( را بــر می گزینند.«

در  قــرآن  در  اخــاق  شــریف  کتــاب  ســوم  جلــد  در  عامــه  حضــرت  دوبــاره  بــاز 
می فرماینــد: شــنود  و  گفــت  در  اخاقــی  هــای  ارزش  بــه  راجــع  مبحثــی  طــرح 

»مباحثــه، کاری بســیار مطلــوب و مفیــد اســت. فکــر و اندیشــه افــراد، در بحث و مناظــره، بیش تر 
بــه کار مــی افتــد و آثــار دلیــل، عبــادت نیــز شــمرده می شــود.

در روایــات نیــز، ائمــه مــا دربــاره هــم فکــری و اســتفاده از آرا و افــکار یکدیگــر توصیــه هایــی 
کــرده انــد. از امیرالمؤمنــان علی)علیــه الســام( نقــل اســت کــه فرمــود:

واُب «. َّْد مِنُْه الْصَّ أِْی بِبَْعض یَتََول » اِْضِربُواْ بَْعَض الْرَّ
آرا و افــکار خــود را بــر هــم بزنیــد )یــا روی هــم بریزیــد( تــا از مجموعــه آن هــا ســخن حــق و درســت، زاییده شــود.«

بــر خــاف آنچــه کــه بــی انصافــان تبلیــغ می کننــد حضــرت عامــه نه تنهــا نــگاه تنگ و خشــن 
نســبت بــه مخالفیــن خــود و حتــی مخالفیــن اســام نداشــته انــد بلکــه در تشــریح نــوع رفتــار بــا 
مخالفیــن دیــن در کتــاب پرســش هــا و پاســخ هــا، جلــد چهــارم، فصــل دوم در بخــش دالیــل 
اندیشــه پلورالیســم پــا را از ایــن ســخنان نیــز فراتــر میگذارنــد و میگوینــد اگــر مخالفیــن قصــد 
ــاز هــم خشــونت در قبــال آن هــا نداریــم و همزیســتی  و غــرض قبــول دیــن را هــم نداشــتند ب

مســالمت آمیــز تکلیــف دینــی ماســت.

ایشــان میفرماینــد: »دیــِن منطقــی و معقــول اســام همیشــه از مخالفین دعــوت به بحــث و گفتگو 
کــرده و می گویــد مــا اهــل مباحثــه و مناظــره هســتیم، اگــر شــما مــا را قانــع کردیــد و حقانیـّـت و 
صحــت راه خــود را اثبــات کردیــد مــا از ســخن خــود دســت برمی داریــم و بــه شــما می پیوندیــم 
و اگــر مــا ثابــت کردیــم کــه برحّقیــم، شــما هــم بیاییــد و به مــا ملحق شــوید. حتـّـی باالتــر از این، 
می گویــد اگــر هــم تســلیم منطــق و حــق نمی شــوید، بیاییــد طبــق عهــد و قــرارداد بــا هــم زندگی 

کنیــم و خــون یکدیگــر را نریزیــم، حــرف مــا را هــم نمی خواهیــد، نپذیرید.«
بــه چنیــن اســتاد مســلم و مســالمت جویی برچســب خشــن و متصلــب زده میشــود و عجیــب این 

اســت کــه تهمــت زننــده ککــش هــم از ایــن حجــم از بــی انصافــی نمیگزد!
جــای تأســف اســت کــه چنیــن اتهامــات فــارغ از ســندی بــا وجــود اقداماتــی چــون موسســه امام 
خمینــی توســط حضــرت عامــه کــه یکــی از آزاد اندیــش تریــن و پــر برخــورد ترین موسســات 
دینــی در کشــور در برخــورد بــا اندیشــه هــای غیــر دینــی میباشــد، بــاز هــم بــه چشــم مــی آینــد و 

شــوربختانه عــده ای نیــز چنین ســخنانی را بــاور میکنند!
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زمـــانمصبــاح
بــرش هایــی از کتــب عامــه مصبــاح یــزدی
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ــل و  ــورد تأمّ ــش را م ــکار خوی ــد و اف ــان عقای ــه انس ــا دارد ک ج
ــر قــرآن و  بازنگــری قــرار دهــد و عقایــد و اندیشــه  های خــود را ب
علــوم اهل  بیــت عرضــه کنــد و بــه دور از هــوا و هــوس، بــا منطــق 
و عقــل ســلیم، در صــدد نقــد افــکار خویــش برآیــد؛ زیــرا تنهــا در 
ایــن صــورت اســت کــه انســان قــادر خواهــد بــود از دام تخیــات 
شــیطان رهایــی پیــدا کنــد و خــود را از ســقوط در ورطــه گمراهــی 

نجــات دهــد. 

قرآن درآینه نهج الباغه /  ص ۱۰۷

ــه  ــردم ب ــکار م ــدان از اف ــبهات ملح ــی و ش ــکار انحراف زدودن اف
خصــوص جوانانــی کــه از نظــر علــوم و معــارف دینــی از بنیه علمی 
کافــی برخــوردار نیســتند، از کارهــای زیربنایــی تبلیــغ و حاکمیــت 
بخشــیدن بــه فرهنــگ قرآنــی و دینــی اســت و بــدون آن نمی  تــوان 

انتظــار نتیجــه مطلــوب و بایســته داشــت.

قرآن درآینه نهج الباغه /  ص ۸۵
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بایــد درپــي حــل اختــاف باشــیم و از تبدیــل آن بــه خصومــت و 
تنــازع جلوگیــري کنیــم. اختــاف، خواســته یــا ناخواســته و کــم یــا 
زیــاد پیــش خواهــد آمــد. بایــد کســاني کــه اهــل ایجــاد اختــاف 
نیســتند و درپــي اصاح انــد، راهــي بــراي رفــع اختــاف بیابنــد تــا از 

گســترش آن جلوگیــري کننــد.

طوفان فتنه وکشتی بصیرت /  ص ۱۷۲

اگــر اکنــون از شــما بپرســند کــه قبــض وبســط شــریعت چیســت، 
کدام یــک تصــور روشــني از آن داریــد؟ متأســفانه هســتند کســاني 
ــد!  ــش بربیاین ــا درصــدد جواب ــد ت کــه صــورت مســأله  را نمي دانن
ــت  ــن اس ــا ای ــود آنه ــل وج ــد و دلی ــائل فراوان ان ــت مس ازاین دس
کــه درس هــاي رســمي حوزه هــاي علمیــه کــه بســیار الزم و قابــل 
احترام انــد، بــراي پاســخ گویي بــه شــبهات کافــي نیســتند و افــزون 

بــر آنهــا، دروس دیگــري نیــز الزم انــد.
ــا فلســفه آشــنا نباشــد، بــه ایــن شــبهه ها بــا چــه چیــز  کســي کــه ب

پاســخ مي دهــد؟

طوفان فتنه وکشتی بصیرت /  ص ۱۶۴
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گاهــی خداونــد نعمتــي را از بنــده اش مي گیــرد تــا بــه او بفهمانــد 
کــه نعمت هــا از آِن خــود انســان نیســت و نبایــد مغــرور شــود. ایــن 
کار نوعــی تأدیــب اســت کــه خداونــد در حــق بنــدگان خالصــش 
ــن  ــذه کوچک تری ــام مؤاخ ــد در مق ــد. گاه خداون ــال می کن اعم
اشــتباهِ آنهــا، چنیــن کاری را بــراي یــادآوري و تنبـّـه انجــام می دهد.

جرعه ای ازدریای راز /  ص ۱۲۰

ــه  ــد ب ــان نبای ــه انس ــر اینک ــاوه  ب ــدی، ع ــاق توحی ــاس اخ ــر اس ب
ــد تمــام وجــود خویــش  ــاز داشــته باشــد، بای دیگــران احســاس نی
ــن اینکــه در  ــد. مؤمــن در عی ــد متعــال ببین ــه خداون ــاز ب ــِن نی را عی
کارهایــش بــه دیگــران وابســته نیســت، تمــام توکلــش به خداســت.

جرعه ای ازدریای راز /  ص ۱۱۴- ۱۱۳
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فتنه گــران افــرادي هســتند کــه بهــرۀ هوشــي و فهــم آنــان، از حــد 
متوســط هــوش و فهــم افــراد جامعــه بیشــتر اســت و قــدرت فراواني 
در پنهــان کاري  و قیافــه عــوض کردن )نفــاق( دارند. آنهــا مي توانند 
در هرجــاي، خــود را به صورتــي جلــوه دهنــد و قلــوب عــده اي را 
جــذب کننــد. ایــن هنــر بــزرگ آنهاســت، و کار هرکــس نیســت.

طوفان فتنه وکشتی بصیرت /  ص ۱۲۶

ــه  ــال ب ــدای متع ــه خ ــت ک ــی اس ــدت محبت ــا ش ــت انبی ــت بعث عل
ــا  ــی اقتض ــت اله ــر، محب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــته اس ــان ها داش انس
ــن  ــه بهتری ــال را ب ــه کم ــیدن ب ــن راه رس ــه نزدیک تری ــد ک می کن
وجــه ممکــن بــرای مــردم بیــان کنــد و در اختیــار آنــان قــرار دهــد.

درجست وجوی عرفان اسامی /  ص ۱۹۸
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این کــه تأکیــد شــده، نبایــد در جامعــه اســامی تجاهــر بــه فســق 
وجــود داشــته باشــد، از این رو اســت که دیگــران جــرأت ارتکاب 
گنــاه پیــدا نکننــد و خجالــت از انجــام گنــاه، مانــع از آلــوده شــدن 
انســان بــه گنــاه گــردد. وقتــی مــردم فعــل گناهــی را علنــی و بــه 
دفعــات فــراوان انجــام دادنــد قبــح آن گنــاه در نظــر آنهــا می ریــزد 
ــت آن  ــا در حرم ــه اص ــد ک ــا می کش ــه این ج ــم کار ب و کم ک
ــن کار  ــه ای ــوم ک ــد: از کجــا معل ــد و می گوین تشــکیک می کنن

حــرام باشــد؟! 

پندهای امام صادق علیه السام به رهجویان صادق /   ص ۲۹۷



ــم حجت االســام منصور زارعیحکیــ

رهبــری معظــم انقــاب  در پیــام تســلیت خــود بــه مناســبت 
رحلــت عامــه مصبــاح ایشــان را حکیــم مجاهــد خواندنــد

لقــب حکیــم بــرای پرداختــن بــه جنبــه هــای علمــی ایشــان 
کفایــت میکــرد.

مجاهد چرا گفتند؟ عرصه های جهاد ایشان چه بود؟ 
ــت  ــت آی ــلیت رحل ــام تس ــرت در پی ــه حض ــد اینک ببینی
ــد و  ــر نمودن ــم نظی ــی ک ــوم توصیف ــاح از آن مرح اهلل مصب
فرمودنــد: حکیــم مجاهــد الزم اســت بــه معنــای حکیــم و 

ــم.  ــاره کنی ــد اش مجاه
اهــل لغــت حکیــم را ایــن گونــه معنــا کــرده انــد و گفتــه اند 
حکیــم بــه کســی مــی گوینــد کــه: خــودش را از افتــادن در 
دام هواهــای نفســانی بــاز مــی دارد یــا بــه کســی مــی کوینــد 

کــه بیــدار اســت یعنــی غافــل نیســت. 
یــا گفتــه شــده حکیــم کســی اســت کــه بیــن علــم و عمــل 
جمــع مــی کنــد و یا کســی که کارهــا را بجــا و با اســتحکام 
ــاد و  ــادن در فس ــردم را از افت ــد و م ــی ده ــام م ــان انج و اتق

زشــتی بــاز مــی دارد.
مجاهــد هــم بــه آن کســی مــی گوینــد کــه در جهــاد کبیــر، 
جهــاد اکبــر و جهــاد اصغــر در مصــاف بــا دشــمن درون و 

بــرون پیــروز میــدان نبــرد باشــد.
عامــه مصبــاح عالمــی بــود بصیــر و بیدار، دشــمن شــناس و

اهــل عمــل، بــه هنــگام آنجایــی کــه الزم بــود وارد مــی شــد 
و بــا اســتحکام کامــل در مصــاف بــا اندیشــه هــا و تفکراتــی 
کــه موجــب انحــراف جامعــه بویــژه نســل جــوان مــی شــد 

ــه می کــرد. مقابل
آیــت اهلل مصبــاح بیــش از شــش دهــه حکیمانــه مجاهــدت 
نمــود. آنجایــی کــه الزم باشــد دســت بــه قلــم شــود 
ــق موضــوع وارد یــک جهــاد  ــا تشــخیص دقی ــه ب حکیمان
علمــی مــی شــود و بــا تألیــف آثــار گرنســنگی بــه فــاع از 

ــردازد. ــاب مــی پ اســام ن
ــی  ــی و صوف ــرف لیبرال ــای منح ــه ه ــه اندیش ــی ک آنوقت
ــاج  ــدف آم ــوان را ه ــل ج ــه نس ــه و خاص ــلکی، جامع مس
خطــرات جــدی قــرار مــی دهــد بــه هنــگام بــا افشــای ایــن 
ــه در الک  ــا فرورفت ــرف ام ــاک منح ــای خطرن ــه ه اندیش
ــه  بــه هنــگام  بــه مصــاف ایــن  و پوســته بــه ظاهــر دینداران
اندنیشــه هــا مــی رود و بــا یــک منطــق محکــم الهــی ریشــه 

آنهــا را مــی خشــکاند.
ــدگان و  ــره وامان ــاق را ازچه ــا نف ــد ت ــه الزم باش ــا ک آنج
برگشــتگان از مســیر انقــاب و امامیــن انقــاب بــردارد          
بــی ماحظــه و شــجاعانه وارد یــک جهــاد دیگــر مــی شــود 

ــد. ــر مــا  مــی کن و چهــره حقیقــی آنهــا را ب
آنجــا که ضرورت ایجاب می کند تا تحولــی در درون حوزه 
ایجــاد کنــد با ایجاد ســاختارهای فکری فرهنگی و آموزشــی 
پژوهشــی و حتــی مدیریتــی جهــاد گونــه پــا بــه میــدان مــی 
گــذارد و یــک جریان عظیــم فکری و علمی ایجــاد می کند.

نشــریه دانشــجویی مهاد41



ــان شــناس اســت  ــاح عالمــی زم ــه مصب از آنجــا کــه عام
وقتــی مــی بینــد بزرگانــی در عرصــه دروس رســمی و 
ــس  ــد دســت از تدری ــداول حــوزه حضــور جــدی دارن مت
دروس رســمی حــوزه برمــی دارد  بــا اینکــه مجتهدی مســلم 
در آن حــوزه هســت- و بــاز دســت بــه جهــاد ســختتری در 
ــاق  ــی درس اخ ــدازی کرس ــا راه ان ــد و ب ــی زن ــوزه م ح
علمــی و عملــی ازمبانــی اساســی دیــن و انقــاب اســامی 
دفــاع مــی کنــد و هــزاران نفــر را از نقــاط مختلــف بــه پــای 
ــه  ایــن درس اخــاق جریــان ســاز فکــری مــی کشــاند و ب

ــان مــی پــردازد. تربیــت آن
ــاع  و باالخــره آنجــا کــه مــی بینــد بایــد از امــام جامعــه دف
کــرد عمــار وار از مــال و جــان و آبــروی خــود مــی گــذرد 
و تمــام عیــار بــاز وارد ایــن میــدان بــزرگ جهــاد مــی شــود 
و از امامــش دفــاع مــی کنــد و ایــن جهــت دشــمن ســخت 
اگشــت غیــظ بــه دنــدان مــی گیــرد و تمــام عیــار دســت بــه 
تخریــب ایــن شــخصیت حکیــم و عــارف حقیقی مــی زند.

عامــه مصبــاح مــرد میدانهــای ســخت و حکیمــی والیــت 
مــدار والیــت گســتر بــود.  

جریان سازی فکری
آیت اهلل مصباح یزدی یکی از شــخصیتهایی اســت که در تحول 

حوزه نقــش بزرگی ایفــا نمود.
ــی از  ــی پژوهش ــی و آموزش ــری فرهنگ ــای فک ــیس نهاده تأس
نوآوری هــای برجســته و اندیشــه های مبتکرانه عامه مصبــاح در 
پیشــگامی ایشــان در تحول حوزه بــود و از رهگذر فکر عمیق آن 
مرحــوم مرزهــای دانش های اســامی و حوزوی گســترش یافت.

تعقل و تفکر شاخصه اصلی عامه مصباح
یکــي از ویژگي هــاي بســیار شــاخص آیــت اهلل مصباح کــه او 
را از ســایر اندیشــمندان و عالمــان معاصــر متمایــز مي کرداین 
ــت   ــوان گف ــرأت مي ت ــه ج ــود. ب ــر ب ــل تفک ــه اه ــود ک ب
بیشــترین مشــغولیت او، تعقــل و تفکر بــود. اگر دربارۀ ایشــان 

بگوییــم »کان اکثــر دهــره متفکــرا« مبالغــه نکرده ایــم. 
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او حق عقل و تفکر را به خوبي ادا کرد. 
بســیار زیــاد بــر آیــات قــرآن و احادیــث معصومــان و ادعیــه 
تأمــل مي کــرد. گاهــي ســاعت ها بــر روي یــک صفحــه از 
زیــارت جامعــه متمرکــز مي شــد و در تک تــک کلمــات و 

جمــات آن تفکــر و اندیشــه مي کــرد. 
همــه نوشــته ها و گفته هــاي او محصــول تفکــر خــود 
ــا کــه از دیگــران اســتفاده  ــن معن ــه ای ــه ب ــه ن ــود؛ البت او ب
ــراي  ــا ســخني ب ــا کــه ت ــدان معن ــر. بلکــه ب نمي کــرد؛ خی
خــود او حــل نشــده بــود و آن را هضــم نمي کــرد؛ و 
ــان  ــر زب ــت، ب ــي نمي ریخ ــول و منطق ــاختاري معق در س

جــاري نمي کــرد. 

دشــمن امــروز بیــش از هــر وقــت دیگــری از آثــار فکــریـ  
معنــوی عامــه مصبــاح هــراس دارد.

ــاح  ــه مصب ــه عام ــی ک ــری و انقاب ــان فک ــمن از جری دش
راه انــدازی کــرده، هــراس دارد.

ایدئولــوژی نهضت های اســامی در منطقــه و جهــان، از 
ــأت  ــزدی نش ــاح ی ــه مصب ــون عام ــخصیت هایی همچ ش
می گیــرد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه دشــمن حتــی بعــد از 

ــز دســت از تخریــب برنمــی دارد. فــوت ایشــان نی
اگــر عامــه مصبــاح، همچــون شــهیدان مطهری و بهشــتی 
ــر نبــود، هیچــگاه توســط دشــمن تخریــب نمی شــد.  مؤث
طبیعــی اســت، بیشــترین ســنگ ســهم درختــی می شــود 

کــه دارای بیشــترین میــوه اســت.
عامــه مصبــاح بــا منطق قــوی، جریــان الحــادی را بــه موزه 

تاریــخ ســپرد و لیبرالیســم را برای همیشــه مفتضــح کرد.

تحلیل هجمه ها
ــدازه  ــه ان ــر ب ــاي اخی ــن در دهه ه ــان دی ــک از عالم هیچی
آیــت اهلل مصبــاح آمــاج ترور شــخصیتي نبــوده اســت. بدون 
ــان  ــود ایش ــت! خ ــورددار اس ــه رک ــن زمین ــد او در ای تردی
مي فرمــود آنقــدر فحــش و ناســزا و افتــرا و دروغ شــنیده ام 
کــه بــه شــنیدن آنهــا عــادت کرده انــد و بــه تعبیــر طنزآمیــز 

ــد!  ــي« مي کردن ــي »فحش درمان ــان نوع خودش



بعــد از رحلــت ایشــان نیــز تروریســت هاي بي مــروت حتــي بــه 
خــود اجــازه ندادنــد جنازه ایشــان دفن شــود؛ بافاصله با شــنیدن 
خبــر رحلــت ایشــان از آن ســر دنیــا )آمریــکا و اروپــا( تیرهــاي 
زهرآگیــن خــود را روانــه جنــازه مطهــرش کردنــد و از تــرس 
اینکــه مبــادا شــاگردان تفکــر انحرافــی آنهــا به هــر دلیلي بعــد از 
رحلــت ایشــان تمایلي بــه خواندن کتابــي از کتابهاي ایشــان پیدا 
کننــد، ناجوانمردانه تریــن افتراهــا و دروغ هــا را بــه ایشــان نســبت 
دادنــد؛ تــا شــاید بدیــن وســیله عــده اي را از نزدیک شــدن به این 

چــراغ روشــنی بخــش علــم و اندیشــه دور نگــه دارنــد. 
اذنــاب داخلــي آنهــا نیز بــا بهانه هایــی، مصباح ســتیزي را در 
پیــش گرفتنــد، و ناجوانمردانــه بر این اندیشــمند فهیــِم بصیِر 

انقابــی تاختند. امــا چرا؟
بنــده بــر ایــن بــاورم کــه تــاش شــبانه روزي غربــزدگان، 
ــل  ــتن نس ــه داش ــراي دور نگ ــزان ب ــتیزان و والیت گری اسام س

ــدد دارد.  ــل متع ــان دالی ــوان از ایش ج

۱-آیــت اهلل مصبــاح یــزدي منطقــي قــوي و نفوذناپذیــر 
ــدان  ــود؛ مقل ــي ب داشــت، تجســم حکمــت اســامي و قرآن
فکــر و فرهنــگ غــرب را یــاراي مواجهــه با منطق مســتحکم 
او نبــود؛ و آنــان کــه دل و دیــن بــه جایــي دیگــر باختــه بودند، 

چــاره اي جــز تــرور شــخصیت او را نداشــتند.
ــا بیانــي شــفاف و  ۲-شــجاعتي کم نظیــر در بیــان حقایــق ب
رســا و منطقــي مســتحکم داشــت؛ افــراد زبــون در مواجهــه 
ــر ضعــف  ــراي ســرپوش نهــادن ب ــران، ب ــا شــجاعان و دلی ب
ــا  ــد. ب و زبونــي خــود چــاره اي جــز تــرور شــخصیت ندارن
ــف و  ــر ضع ــادن ب ــرپوش نه ــراي س ــران، ب ــجاعان و دلی ش

ــد. ــرور شــخصیت ندارن ــي خــود چــاره اي جــز ت زبون
۳- او بــا بصیرتــي کم نظیــر پنهاني تریــن اهــداف نفوذي هــاي 
غــرب در جریــان فکــر و فرهنــگ انقابــي را مي دیــد و 
ــه دلیــل شــجاعت کم نظیــري کــه داشــت،  مي شــناخت و ب
آنهــا را آشــکار مي کــرد؛ او ثمــرۀ ســالها نیروســازي غربیــان 
بــراي زدودن فکــر و فرهنــگ اســامي را خنثــي کــرد؛ ایــن 
یکــي از رازهــاي عصبانیــت دیوانــه وار رهبــران روشــنفکري 

غربــزده از ایشــان اســت.

ــم  ــک عال ــود؛ او ی ــي نب ــم دین ــک عال ــط ی ــاح فق ۴- مصب
اندیشــه  پرور بــود؛ او در کار نیروســازي و کادرســازي فکــري 
بــراي انقــاب اســامي بــود؛ براي جلوگیــري از نفوذ اندیشــه 
و حکمــت او کــه همــان اندیشــه و حکمــت انقاب و اســام 
اســت، ســاده ترین راه را تــرور شــخصیت او مي دانســتند؛ 
غافــل از اینکــه علــم نــور اســت و حکمــت همچــون رودي 
روان اســت کــه کســي هرگــز نمــی توانــد جلــوي آن را ســد 

 . کند
۵-آیــت اهلل مصبــاح صرفــاً یک فیلســوف والیت پذیــر نبود؛ 
بلکــه حکیمي والیت گســتر هم بــود؛ و دشــمنان همــواره در 
طــول تاریــخ اســام، با والیت گســتراني مثــل ســلمان و ابوذر 
و عمــار و مالــک و مقــداد و میثــم تمــار و حجــر بــن عــدي 
ــا  ــن مواجهــه را داشــته اند. ب و... ســخت ترین و بي رحمانه تری

تــرور آنهــا خواســته اند بــازوان والیــت را قطــع کننــد.
۶-آیــت اهلل مصبــاح یــک فــرد نبــود؛ بلکــه »عقبــه تئوریــک 
نظــام« بــود؛ بــا تــرور شــخصیت و دانــش و اندیشــه او، 
مي خواســتند و مي خواهنــد شــخصیت و علــم و اندیشــه 
ــت  ــوان گف ــر مي ت ــر دیگ ــه تعبی ــد. ب ــرور کنن ــاب را ت انق
آیــت اهلل مصبــاح خــودش هــدف اصلــي نبــود؛ او ســپر 
ــود؛  ــاع از اســام و قــرآن و والیــت و انقــاب اســامي ب دف
امــا دشــمنان و بدخواهــان اســام و انقــاب بداننــد کــه اگــر 
اسافشــان تــوا نســتند نور ســلمان و ابــوذر و مقــداد و عمــار و 
مالــک و حجــر بن عــدي را خامــوش کننــد و از تأثیرگذاري 
آنهــا در گســترۀ تاریــخ بکاهنــد، اینــان هــم مي تواننــد چــراغ 
روشــني بخش علــم و اندیشــه ایــن فقیه بصیــر و زبــان گویای 
اظهــار حــق را خامــوش کننــد. مصبــاح یــزدي برکــه اي نبــود 
کــه بــه مــرور زمــان رنــگ و طعــم خــود را از دســت دهــد؛ 
او همچــون رودي جــاري در گســترۀ زمــان اســت کــه تــازه 
حرکــت و جریــان خــود را آغــاز کــرده اســت؛غرب باوران 
و والیت ســتیزان خــوب مي داننــد کــه ایــن جریــان تــازه بــه 
راه افتــاده اســت و بــا قــوت دانــش و خــرد و اندیشــه، بــه دنبال 
اقامــه دیــن در همــه ابعــاد زیســت انســاني اســت. ایــن جریــان 
بــه دنبــال تحقــق منویــات امامیــن انقــاب اســت و تــا تحقــق 

تمــدن اســامي از حرکــت نخواهــد ایســتاد.
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جایــگاه علمــی عامــه مصبــاح یــزدی در فلســفه و منطــق، 
علــوم فقاهتــی و جایــگاه اســتادی ایشــان و تربیت شــاگردان 
دینــی، بــر کســی پوشــیده نیســت؛ امــا ایــن تنهــا یــک وجــه 
از جایــگاه ایــن عالــم فقیــد اســت کــه در ایــن روزهــا بســیار 

دربــاره اش خوانــده ایــم و شــنیده ایــم.
امــا حقیقــت عملکــرد ایــن عالــم بزرگــوار کــه موجــب می 
شــود لقــب عامــه طباطبایــی یــا شــهید مطهــری زمــان را به 
او بدهنــد، چیــز دیگــری اســت؛ حقیقتی که شــاید »حجاب 
ــی،  ــم انقاب ــن عال ــی ای ــگاه علم ــف از جای ــی« تعری نوران
نگــذارد بــه آن دســت پیــدا کنیــم یــا حتی موجــب تحریف 

عملکرد ایشــان شــود.
ــه  ــون عام ــی چ ــه بزرگان ــاح را ب ــتاد مصب ــه اس ــه ک آنچ
طباطبایــی و شــهید مطهــری ماننــد مــی کنــد، صرفــا جایگاه 
علمــی، فقاهتــی و فضیلــت اخاقــی ایشــان نیســت کــه اگر 
چنیــن باشــد، عالمــان و فضــای بســیاری در گذشــته و حال 

زندگــی کــرده و مــی کننــد و محتــرم هــم هســتند.
ــرای  ــه ب مرحــوم عامــه مصبــاح علــوم دینــی و فقهــی را ن

یــک معنویــت فــردی، بلکــه بــرای تعالــی یــک جامعــه بــه 
کار گرفــت؛ از ورود بــه عرصــه سیاســت تــا تمــدن ســازی 
ــی  ــا برخ ــان ب ــز ایش ــه تمای ــی وج ــن ویژگ ــامی. همی اس
دیگــر از علمــای فاضــل حــوزه علمیــه بود.نــگاه ایشــان بــه 
عرصــه سیاســت، نــه یــک نــگاه مبتنــی بــر ســود و ضــرر 
یــا کســب منفعــت، بلکــه یــک نــگاه متعالــی، عقانــی و 
مبتنــی بــر تکلیــف شــرعی بــود. بــه همیــن دلیــل اســت که 
ــام،  ــری نظ ــگاه رهب ــت جای ــه ۷۰ و در اوج مظلومی در ده
مقابــل جریــان مهاجم بــه این جایــگاه ایســتاد و هزینــه داد؛ 
ــه ای  ــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، خامن ــه تعبی چــون ب

عزیــز را عزیــز جــان خــود مــی دانســت.
نــگاه بــه ســپهر سیاســت از دریچــه عقــل، شــرع و اخــاق 
اســت کــه موجــب مــی شــود تــا عامــه مصبــاح یــزدی، 
سیاســت را منهــای حــزب بــازی هــای رایــج بدانــد و 
ــت،  ــپ و راس ــب چ ــه در قال ــور را ن ــی کش ــای سیاس فض
بلکــه در قالــب کارآمــدی اصلــح بــودن تعریــف کند.ایــن 
نــگاه مترقــی بــه سیاســت باعــث شــد تــا حضــرت عامــه، 
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علــی خضریــانمنطــق زانــو مــی زند
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ارتبــاط بــا جوانــان را بــه پشــتوانه تجربــه کار تشــکیاتی 
ــتی، در  ــهید بهش ــا ش ــکاری ب ــی و هم ــه حقان در مدرس
چارچــوب طــرح والیــت آغــاز کنــد. طرحــی کــه 
ــی  ــه دو قطب ــه ن ــود ک ــتمدارانی ب ــت سیاس ــش تربی هدف
هــای کاذب سیاســی، بلکــه مصالــح کشــور و آینــده 

ــد. ــی دهن ــرار م ــر ق ــران را مدنظ ای
امــا ایــن منطق عقانــی عامه مصباح بــه مذاق برخــی جریانات 
ــا شــاگردان جــوان و  سیاســی خــوش نیامــد و موجــب شــد ت
انقابــی کــه در طــرح والیــت تربیت یافته بودنــد، از ســوی آنها 
بــه کارگیــری نشــوند و عمــا به ســمت یک حرکت نمایشــی 

در بــه کارگیــری جوانــان حرکــت کنند. 
دل مشــغولی عامــه مصبــاح نســبت بــه ایــن وضعیــت مبهم 
و خطرنــاک و همچنیــن نگرانــی ایشــان نســبت بــه آینــده 
سیاســی کشــور، او را بــه فکــر کنشــگری مســتقیم سیاســی، 
ــزب  ــای ح ــت منه ــی سیاس ــر عقان ــط تفک ــدف بس ــا ه ب

بــر آمــوزه هــای دینــی تبدیــل شــود. در ایــن مســیر یقینــا آن 
هــدف غایــی از پیونــد میــان حــوزه و دانشــگاه شــکل مــی 
گیــرد کــه نــه حوزویــان، دانشــگاهیان را دشــمنان از غــرب 
ــان را  ــه دانشــگاهیان، حوزوی ــد و ن فرســتاده شــده مــی دانن

متحجرانــی دگــم اندیــش مــی پندارنــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه عامــه مصبــاح، جهــد و جهــاد 
علمــی و دینــی را نــه از حجــره هــا و در گوشــه عزلت، بلکه 
ــری و خــود در ســمینارهای  ــدان علمــی پیگی در وســط می

دانشــگاه هــای اروپایــی و آمریکایــی شــرکت مــی کنــد.
جمیــع عملکــرد عامــه مصبــاح اســت کــه او را در تــراز 
ــردی  ــد؛ عملک ــی ده ــرار م ــل ق ــل عم ــم اه ــک عال ی
کــه منطبــق اســت بــا مکتــب امــام خمینــی)ره( و رهبــر 

معظــم انقــاب.
ــی و یــک  ــم دین ــا یــک عال ــاح را صرف ــه مصب اگــر عام
فیلســوف مســلمان بنامیــم، از شــناخت حقیقــت او غافــل 

بایــد هوشــیار باشــیم کــه کــدام مصبــاح را مــی خواهنــد 
معرفــی کننــد؛ یــک معلــم عالــم و بااخــاق یــا کنشــگری 
کــه پــای والیــت ایســتاد، منافــع مــردم برایــش اصــل بــود و 

در ایــن راه دوگانــه هــای سیاســی را کنــار زد؟

تعصــب را کنــار بگــذارد و آغازگر مخالفــت وایســتادگی در 
مقابــل شــخصی باشــد کــه روزی از او حمایــت کــرده بود.

توجــه عامــه مصبــاح در بــه کارگیــری علــوم دینــی بــرای 
ــد. کار  ــم نش ــت خت ــم سیاس ــه عال ــط ب ــه، فق ــی جامع تعال
ــی شــان ریشــه  ــژه تربیتــی ایشــان کــه در گذشــته انقاب وی
ــی  ــی و پژوهش ــه آموزش ــا موسس ــد ت ــب ش ــت، موج داش
ــه  ــن برنام ــرای تدوی ــه مرکــزی فعــال ب ــی)ره( ب ــام خمین ام
هــای مــدون، بــا شــناخت از نیازهــای روز جامعــه و مبتنــی

 ۸۰ دهــه  در  بــازی، 
انداخــت. با ایــن تفاوت 
که او در میدان  سیاست 
همچــون ســایرین هضم 
در حــزب بــازی و گــروه 
گرایی نشد.  نگاه و منطق 
روشــن دینی و عقانی او 
و نــگاه کردن به سیاســت 
از دریچه شــرع اســت که 
موجــب می شــود ایشــان 
افــراد،  از  حمایــت  در 

شــده ایــم و در حــق او 
ایــم؛   جفــا روا داشــته 
میــراث عامــه مصبــاح 
ــردم و  ــرای م ــزدی ب ی
ایــران، چیــزی فراتــر 
و  جهــد  یــک  از 
جهــاد علمــی اســت؛ 
او مــرد میــدان سیاســت 
و  شــرعی  و  عقانــی 
براســاس  کنشــگری 
منافــع جمعــی مردمبود. 

ــوم  ــری عل ــه کارگی ــاح در ب ــه مصب ــه عام توج
دینــی بــرای تعالــی جامعــه، فقط بــه عالم سیاســت 
ختــم نشــد. کار ویژه تربیتی ایشــان که در گذشــته 
ــا  ــد ت ــب ش ــت، موج ــه داش ــان ریش ــی ش انقاب
ــی)ره(  ــام خمین موسســه آموزشــی و پژوهشــی ام
ــای  ــه ه ــن برنام ــرای تدوی ــال ب ــزی فع ــه مرک ب
مــدون، بــا شــناخت از نیازهــای روز جامعــه و 

ــل شــود. ــی تبدی ــوزه هــای دین ــر آم ــی ب مبتن
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ــر... ــن دفت ــد ای ــان آم ــه پای ب



در ایــن شــماره از نشــریه مهــاد تــلش کردیم کــه ارزش صاحب 
قلمــی را گوشــزد کنیــم کــه از قطــره بــه قطره مرکبــش برکتی 

بــه میــان آمده اســت.
عالمــی کــه در وصــف او بزرگانــی چــون مقــام معظــم رهبــری 

میگوینــد کــه او مصــداق راه حــق اســت...



ــادات و پیشــنهادات شــما هســتیم. ــرای انتق ــاز، پذی ــا آغوشــی ب ب

آدرس صفحه و کانال اندیشکده شهید شهریاری
A n d i s h k a d e h _ i k i u



ایشــان متفکــری برجســته، مدیــری شایســته، دارای زبــان گویائــی در اظهــار حق 
و پــای بــا اســتقامتی در صــراط مســتقیم بودند. 

بخشی از پیام تسلیت رهبر انقالب


