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رحف اول

سنگربان توحید در دو جبههسنگربان توحید در دو جبهه
در تاریخ کشور، دو دهه ی پنجاه و شصت قرن جاری را باید دهه ی قیام الهی 
حوزه ی علمیه قم در دو جبهه برشمرد؛ یکی جبهه ی  سیاسی در مبارزه با استبداد 
و استعمار بود و دیگری جبهه ی فرهنگی در مبارزه با هجمه ها و شبهه افکنی های 
گروهک های وابسته به نظام های سیاسی و ایدئولوژی های اردوگاه شرق و غرب بود. 
که با کمال دقت و درایت و پشتیبانی از یکدیگر زمینه ساز تحقق انقالب اسالمی 
شدند. انقالبی که سنگر به سنگر به سمت زمینه سازی برای ظهور حضرت حجت 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به پیش رفته است. رهبر و آغاز کننده این قیام سیاسی 
و علمی حضرت امام قدس سره بود. و در ذیل رهبری ایشان شخصیت ها و اساتید 
بزرگواری بودند که این حادثه مهم تاریخی را رقم زدند. در این میان حرکت علمی و 
فرهنگی عالمه طباطبایی و شاگردان ایشان در احیاء تفکر و اندیشه اسالمی و مقابله 
با ایدئولوژی های الحادی و التقاطی از درخشش بسیار ویژه ای برخوردار است. استاد 
آیت اهلل مصباح یزدی در مقاله ی خویش در یادنامه ی استاد خود، عالمه طباطبایی 
می فرمایند: »باید ایشان )عالمه طباطبایی( را بزرگترین افتخار حوزه ی علمیه ی قم، 
بلکه بزرگترین شخصیت علمی جهان اسالم در این عصر برشمرد که در احیاء تفکر 
اسالمی صحیح و مبارزه با انحرافات و بدعت ها و شناساندن اسالم راستین تأثیر 
فوق العاده ای داشت.«1 ایشان همچنین، با توجه به پیوند نهضت فکری عالمه با 
نهضت امام راحل، شخصیت های تربیت یافته ی مکتب عالمه را از جمله گردانندگان 
چرخ انقالب اسالمی دانسته و می نویسند: »همین بس که امروز اغلب رجال علمی 
و سیاسی و روحانی کشور که چرخ انقالب عظیم اسالمی را به گردش درآورده اند از 

شاگردان بی واسطه یا با واسطه ی ایشان هستند ... .«2
چون  ایشان  یافتگان  تربیت  از  گران قدری  شخصیت های  و  طباطبایی  عالمه 
شهیدمطهری، شهیدبهشتی، شهیدمفتح، شهیدقدوسی، عالمه محمدتقی جعفری، 
عالمه مصباح یزدی، عالمه جوادی آملی، عالمه حسن زاده آملی، و ... نقش به سزایی 
در این مبارزه داشتند. این نامبردگان خبیر بصیر و غیور صبور رهبر کبیر انقالب را 
مراد و رهبر خویش یافتند و در پیروی جانانه از آن بزرگوار هرگز کم ترین تردیدی به 
دل راه ندادند. ما بر این باوریم که اگر در ذیل رهبری امامین انقالب حضور چنین 
شخصیت های اثرگذاری در روند قیام نمی بود، انقالب اسالمی از همان لحظه ی 
پیروزی توسط وابستگان و سر سپردگان شرق و غرب به ناحق مصادره می گشت و 

به بی راهه کشیده می شد. 
در آن تنگناهای فکری و بصیرتی مربوط به دوران آغازین انقالب، عالمه مصباح 
یزدی به رسالت انقالبی، خطیر و سهم گین خویش در هر دو جبهه ی سیاسی و 
فرهنگی عمل کرده و در تداوم این مسیر، در تحقق منویات امام و آرمان یاران 
شهیدشان همچنان وفادار ماندند و سر از پا نشناخته، نسبت به انجام آن اهتمام ویژه 
ورزیدند. این حرکت علمی-فرهنگی استاد مصباح آن چنان اثرگذار بود که مورد توجه 

و تأیید امام امت قرار گرفت به گونه ای که ضمن سفارش اکید به گسترش دامنه ی 
آن، شخصا متعهد شدند که تا آخر عمر و حیات مبارک ایشان حمایت خویش را 
نسبت به آن مبذول فرمایند و این چنین هم شد. بعد از رحلت حضرت امام، رهبر 
معظم انقالب همان مرام امام راحل  را دنبال کردند و نسبت به تداوم این نهضت 
علمی-تربیتی لطف و عنایت ویژه ابراز داشته و می دارند. امام عظیم الشأن ما به 
درستی تشخیص داده بودند که انقالب اسالمی نو پا برای تداوم خود و به ثمر رسیدن 
آثار با برکت آن نیازمند پشتیبانی چنین نهضت فکری و علمی-فرهنگی خواهد بود 
و مطمئن بودند که اندیشمندی چون استاد مصباح یزدی به خوبی از عهده ی انجام 
چنین رسالت بزرگی برخواهند آمد. عالمه مصباح یزدی در شرایطی سکاندار این 
مسئولیت سترگ شدند که قبل از آن طی سالیانی دراز، با درک محضر سه عالم 
شهیر و کبیر -حضرت امام و عالمه طباطبایی و حضرت آیت اهلل بهجت- افتخار 
شاگردی آن نام آوران تاریخ را در پرونده ی علمی-تربیتی خویش به ثبت رسانده بودند 
و از جنبه های فقهی، سیاسی، فلسفی، عرفانی، اخالقی و معنوی آراسته به کماالت 
برجسته در ساحت های گوناگون گردیده بودند. بهره مندی درست و کامل و به هنگام 
استاد مصباح از محضر نورانی و هدایت گر این بزرگان چنان مجالی را فراهم ساخت 
تا بتوان از اندیشه و رفتار و سیره ی تربیتی ایشان به مکتب علمی-تربیتی جامع و 
پویایی دست یافت؛ مکتبی که نشان می دهد استاد عالی مقام ما، با رویکرد اجتهادی 
خود، افزون بر حوزه ی فقاهت و حکمت و عرفان و با تکیه بر معارف قرآن و خرد ناب 
و با الهام از رهنمودهای معصومین علیهم السالم، در تمامی قلمروهای علوم انسانی، 
نوآوری خالق و صاحب نظری به نام به شمار می روند. این شخصیت واال و برجسته 
نمونه ی واالیی از عالمان با حقیقت عالم تشیع هستند که ائمه ی هدی علیهم السالم 
در وصف آن ها فرمودند: دانشمندان شیعه ما مرزبانان حریم دین و والیت در صحنه ی 
رویارویی مستقیم با شیطان و لشکریان اویند تا مانع از سلطه و هجمه ی گسترده ی 
آنان علیه شیعیان ما گردند. مقام چنین دانشمندانی هزار هزار مرتبه از مقام مجاهدان 
راه خدا که به جهاد در برابر دشمن برخاسته اند برتر و باالتر است، چرا که این 
دانشمندان از دین شیعیان ما دفاع می کنند و آن مجاهدان از ابدانشان.3 در واقع دین 
عنصری است که برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر نافع است و بدین ترتیب، 
دفاع از دین به مثابه ی دفاع از حریم سعادت هر دو سراست، در صورتی که تأمین 
نیازمندی های جسمانی-روانی انسان در نهایت تا هنگام مرگ می تواند به حال انسان 

سودمند باشد.
دوران زندگانی عالمه مصباح به روشنی تمام گواهی می دهد که ایشان از سنین 
جوانی در طول هشتاد و شش سال عمر مبارک خود با تمام وجود از قیام امام 
راحل و کیان انقالب اسالمی و دستاوردهای گران سنگ آن پاسداری کرده اند و 
در راستای حمایت همه جانبه از رهنمودهای مقام معظم رهبری هیچ گاه به هیچ وجه 

و هیچ بهانه ای کوتاهی و تعلل به خرج نداده اند.
 بررسی ابعاد علمی-تربیتی این نام آور شهیر فرصت و مجال دیگری می طلبد و از 
ظرفیت و گنجایش این نشریه فراتر است. نظر به اختصاص این شماره از نشریه 
به زوایایی از زندگی و سیره ی علمی و عملی استاد آیت اهلل عالمه مصباح یزدی، 

مديرمسئول 



33

متناسب با ظرفیت فضای نشریه پرداخته ایم. اما بحث در مورد بخش 
اعظم سیره و سبک زندگی این استاد عظیم الشأن را بناچار باید به 
وقت و فرصت دیگری واگذار نمود. درخشش مکتب علمی-تربیتی 
استاد عالمه مصباح یزدی به حدی است که به راستی باید ایشان 
را از مؤثرترین استادان و مربیان برشمرد که در سده ی اخیر خوش 
درخشیده است و از خود چهره ای ماندگار باقی گذاشته است. در این 
نوشتار کوتاه، به منظور روشن تر شدن مطلب، تنها به بیان اختصاری 
به ذکر عناوین بسنده  از ویژگی های مکتب مزبور، آن هم  برخی 
می شود، باشد تا به وقت مقتضی و فرصت و مجال مناسب، در این 

خصوص به تشریح و تفصیل آن ها بپردازیم.
 اتخاذ خط مشی الهی و بینش وجه اللهی، انجام فعالیت های علمی-

انتخاب  تعلیم،  بر  تزکیه  داشتن  تقدم  جهادی،  نگرش  با  تربیتی 
موضوعات متعالی برای بحث و بررسی، گزینش روی کرد فقاهتی-

روشمند،  کامال  صورت  به  مطالب  ارایه ی  مباحث،  در  اجتهادی 
پرداختن به ابعاد فراگیر دانش و رفتار، نظریه پردازی دقیق در چارچوب 
جهان بینی و ارزش های اسالمی، ابتکار و نوآوری، مراعات انصاف و 
مروت در نقد بررسی افکار و اندیشه ها، حضور در جبهه ی مقدم مبارزه 
با شبهات و انحرافات فکری-اعتقادی، نخبه پروری، ثبات و استواری 
و تعیین چشم اندازی متناسب با افق اعالی الهی نمونه مختصات و 
ویژگی هایی است که سیمای مکتب علمی-تربیتی عالمه مصباح 
یزدی را ترسیم می کنند. اکنون این شما خوانندگان فرهیخته و عزیز و 
گرامی و این هم ویژه نامه ی فرهنگ پویا اختصاصی گرامی داشت یاد و 

خاطره ی استاد آیت اهلل عالمه مصباح یزدی قدس سره. 
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