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معنا بخش زندگی
برگ هایی از زندگی حکیم فرزانه عالمه مصباح یزدی

تولدودورانکودکی
یازدهــم  یــزدی،  مصبــاح  محمدتقــی  آیــت اهلل 
ــا بیســت پنجــم شــوال1353ق،  بهمن مــاه1313، برابــر ب
در دامــان پرمهــر خانــواده ای بســیار متدیــن و مذهبــی در 

ــا آمــد. ــه دنی شــهر یــزد ب
پــدر و مــادر عالمــه، زندگــی خــود را در منــزل موروثــی 
مــادر ایشــان بــه ســختی می گذراندنــد. بــا ایــن همــه این 
خانــواده ی بســیار مذهبــی و شــیفته ی اهــل بیت)علیهــم 

الســالم( در آن دوران خفقــان رضاخانــی- کــه برپــا کردن 
مراســم عــزاداری مطلقــا ممنــوع بــود- شــب های محــرم 
در زیرزمیــن منــزل، مجلــس توســل و عــزاداری برگــزار 
ــای  ــت دع ــم قرائ ــه مراس ــب های جمع ــد و ش می کردن
کمیــل و ذکــر حدیــث و صبــح هــر جمعــه نیــز مراســم 
قرائــت دعــای ندبــه برقــرار بــود؛ بــه طــوری کــه پــدر، 
دعــای ندبــه را حفــظ شــده بــود و آن را از بــر می خوانــد.

پیــش از تولــد محمدتقــی، مــادر در خــواب می بینــد کــه 

تنطیم: هادی قطبی
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

»قــرآن« بــه دنیــا آورده اســت. بــا نگرانــی خــواب خــود 
ــه از  ــه ک ــیدمحمدرضا امامی ــام س ــه ن ــری ب ــزد معّب را ن
علمــای یــزد بــود، بازمی گویــد. ســید در پاســخ می گویــد: 
»فرزنــدی کــه متولــد می شــود پســر اســت و بشــارت بــاد 
کــه او عالــم و حامــی قــرآن خواهــد بــود.« ایــن خــواب، 
ــودآگاه  ــد، ناخ ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــا ب ــد بعده هرچن
موجــب عالقــه ی شــدید والدیــن و بــه خصوص مادرشــان 

بــه ایشــان و آینــده اش گشــت.

دورانمدرسه
ایشــان در تحصیــالت دبســتانی همــه ســاله در امتحانــات 
ــناخته  ــه ش ــاز مدرس ــاگرد ممت ــوان ش ــه عن ــی، ب پایان
ــر و معلمــان،  ــا مدی می شــد و همیــن امــر باعــث شــد ت
وی را  تشــویق بــه ادامــه ی ایــن شــیوه  در تحصیــل کننــد 
تــا از مخترعــان برجســته میهــن باشــد؛ امــا محمدتقــی 
آرزویــی دیگــر داشــت. او تنهــا بــه تحصیــل علــوم دینــی 
و کســب معــارف الهــی می اندیشــید و بــر همیــن اســاس 
بــود کــه در انشــای کالس چهــارم نوشــت می خواهــد بــه 
نجــف بــرود و درس دینــی بخوانــد. ایــن انشــا، آمــوزگار و 
هم شــاگردی های محمدتقــی را شــگفت زده کــرد؛ چراکــه 
آنــان آرزو داشــتند روزی خلبــان، ســرهنگ، وزیــر یا وکیل 
ــچ  ــه هی ــه جامع ــی ک ــی در دوران ــوند. آرزوی محمدتق ش
ــم  ــه روحانــی و عال ــه علــوم دینــی نداشــت و ب ــی ب اقبال
ــب  ــد و اغل ــته می ش ــارت نگریس ــم حق ــه چش ــی ب دین
روحانیــون از لبــاس روحانیــت خــارج شــده و بــه کســب 
و کار مشــغول بودنــد و اهــل علــم در فقــر شــدید بــه ســر 

ــود.  ــگفت انگیز ب ــیاری ش ــرای بس ــد، ب می بردن
عامــل مهــم ایــن انتخــاب و مشــوق محمدتقی عــالوه بر 
تعلیمــات والدیــن، جذبــه ی معنــوی شــیخ احمد آخونــدی 
بــود. وی روحانــی دل ســوخته و متعهــد ســاکن نجــف بود 
کــه هــر از گاهــی بــرای سرکشــی بــه موقوفــات خــود، به 
ــاالت  ــد. ح ــان می ش ــه ی آن ــان خان ــد و مهم ــزد می آم ی
عرفانــی و عبــادی او و نیــز تهجد نیمه شــبش، محمدتقی 
را جــذب کــرده بــود. بــه خصــوص آن گاه کــه شــیخ احمد 
آخونــدی بــه او گفــت: »بچــه ای کــه بــه ایــن خوبــی نماز 
می خوانــد و بــه ایــن خوبــی درس می خوانــد، چــه خــوب 

اســت طلبــه و عالــم دیــن بشــود.«

آغازطلبگی
محمدتقـی نوجـوان در سـال تحصیلـی26ـ1325 دوره ی 
ابتدایـی را بـه پایـان بـرد و بـرای فراگیـری علـوم دینـی 
تابسـتان همان سـال وارد حوزه ی علمیه یزد شد و در یکی 
از حجره های مدرسـه ی شفیعیه ساکن شـد. آن زمان وضع 
حوزه ها از نظر ظاهری، اسـتاد و برنامه ی درسـی نابسـامان 
بـود. امـا محمدتقـی چنـان اهتمـام داشـت کـه در مـدت 

چهار سـال، تحصیالت 
بـا  را  سـاله  هشـت 
جدیت فوق العـاده ای به 
پایـان بـرد. محمدتقـی 
پیشـرفت  ایـن  خـود 
زحمـات  مرهـون  را 
اسـتادان خـود از جملـه 
مرحوم شـیخ محمدعلی 

نحـوی می دانسـت کـه در تعلیـم دروس، وقـت زیـادی 
صـرف می کـرد و بـا روشـی کـه داشـت محمدتقـی را 
محقـق، تربیـت کرد. از دیگر اسـاتید او می تـوان به مرحوم 
شیخ عبدالحسـین عرب) شـیخ عبدالحسـین عـرب و عجم 
کـه اسـتاد شـرح نظـام او بـود(، مرحـوم آقـا سـیدعلی رضا 

مدرسـی و حاج میرزامحمـد انـواری اشـاره کـرد.
محمدتقــی در کنــار دروس رســمی حــوزه، برخــی علــوم 
روز از قبیــل فیزیــک، شــیمی، فیزیولــوژی و زبان فرانســه 
را نــزد روحانــی فرهیختــه ای بــه نــام »محققــی رشــتی« 
آموخــت کــه بعدهــا از ســوی مرحــوم آیــت اهلل العظمــی 

بروجــردی بــه آلمــان اعــزام شــد.

مهاجرتبهنجف
ــرفت  ــه پیش ــدی متوج ــیخ احمد آخون ــه ش ــی ک هنگام
محمدتقــی شــد، خانــواده ی او را بــرای ادامــه تحصیــالت 
محمدتقــی در نجــف ترغیــب نمــود. والدیــن محمدتقــی 
کــه دلبســته ی او بودنــد، تصمیــم گرفتنــد خانــه و وســایل 
کارشــان را بفروشــند و در ســال1330 بــه نجــف مهاجــرت 
کننــد؛ امــا ایــن اقامــت بــه دلیــل مشــکالت مالــی پــدر، 
ــراه  ــه هم ــال ب ــک س ــس از ی ــان پ ــاورد و ایش دوام نی
خانــواده بــه تهــران عزیمــت کــرد. محمدتقــی در مــدت 
اقامــت در نجــف بــا کرســی درس و بحــث بــزرگان علــم 
و دیــن؛ ماننــد آیــات عظــام مرحــوم حکیــم، شــاهرودی، 
عبدالهــادی شــیرازی، اســتهباناتی بــه خویــی آشــنا شــد. 

مهاجرتبهقم
محمدتقــی در پاییــز1331 بــرای ادامــه ی تحصیالت دینی 
خــود از تهــران بــه قــم مهاجــرت نمــود. اولیــن مشــکل 
محمدتقــی، یافتــن حجــره بــرای اقامــت و تحصیــل بــود. 
شــرط داشــتن حجــره در مدرســه ی حجتیه، بیســت ســال 
تمــام بــود؛ امــا محمدتقــی 19 ســال داشــت. در مدرســه ی 
فیضیــه نیز مشــکالتی داشــت و در نهایــت پــس از دو ماه 
ــتان،  ــای دوس ــان در حجره ه ــورت مهم ــه ص ــت ب اقام
بــا کمــک خــادم مدرســه و بــه همــراه طلبــه ی دیگــری 
ــر  ــبی زی ــره ی نامناس ــیدعلی محمد در حج ــام س ــه ن ب
پله هــای مدرســه ی فیضیــه ســاکن شــد کــه البتــه بعدهــا 

بــه حجــره ی مطلوبــی منتقــل شــد. 

برخوردهای مکرر با شیخ 
مهذّبی که در نزدیکى های 

مدرسه ی حجتیه منزل داشت 
و هر صبح به زیارت حضرت 

معصومه مشرف مى شد، توجه 
شیخ محمدتقى را جلب کرده و با 

مقام ممتاز علمى و اخالقى ایشان 
آشنا مى شود؛ به ویژه آن که از 

مقامات معنوی او حکایت هایی 
نقل مى شد و او را جانشین 

آیت هللا قاضى مى دانستند. 
این اوصاف، شیخ محمد تقى را 
که همیشه تشنه ی فضیلت و 

معنویت بود، به حضور در درس 
آیت هللا بهجت ترغیب کرد.
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ــری و  ــی حائ ــوم آقامرتض ــال اول ورود در درس مرح ــی در س محمدتق
ــر از  ــود را غی ــام روز خ ــرد و تم ــرکت ک ــی ش ــل آمل ــیخ عبدالجواد جب ش
چنــد ســاعت اســتراحت بــه درس و بحــث اختصــاص مــی داد و بــا وجــود 
مشــکالت مالــی شــدید، باقــی مانــده ی دروس ســطح را بــه اتمام رســانید 
و از ســال بعــد که بیســت ســاله شــده بــود در مدرســه ی حجتیــه حجره ی 
مناســبی گرفــت و در درس خــارج فقــه مرحوم آیــت اهلل بروجــردی و درس 

خــارج اصــول امــام خمینی)رحمــه اهلل( حضــور یافــت.

آشناییبااساتیدبزرگفقه،عرفانوفلسفه
در ایــن مــدت بــا حضــرت امام خمینــی و عالمــه طباطبایــی و آیت اهلل 
بهجــت آشــنا شــد و از همــان ســال حکمــت نیکــوی مهاجــرت از 

نجــف بــه قــم را دریافــت. 
شــیخ محمدتقی از همــان ســال اول 
ــه  ــام خمینی)رحم ــا ام ــم، ب ــه ق ورود ب
اهلل( کــه اســتاد برجســته ی حــوزه 
ــیوه ی  ــذوب ش ــد و مج ــنا ش ــود، آش ب
تدریــس، درس اخــالق و حــرکات و 
ســکنات ایشــان گردیــد. هم چنیــن در 
کنــار ســاعت آفتابــی مدرســه حجتیــه 
ــه در  ــی ک ــف و نوران ــیدی نحی ــا س ب
ــی  ــه »قاض ــه ب ــالب مدرس ــن ط بی
کوچــک« مشــهور بــود، آشــنا شــد کــه وضــع عمامــه و لبــاس او از زندگی 
ــا  ــا ب ــیخ محمدتقی همان ج ــرد. ش ــت می ک ــاده وی حکای ــاده س فوق الع
عالمــه طباطبایــی بــه عنــوان اســتاد تفســیر، ریاضیــات و آگاه بــه علــم 
ــه شــرکت در درس تفســیر ایشــان در  ــات آشــنا شــد ک ــات و ریاضی هی
مســجد سلماســی، نقطــه ی عطفی در زندگــی علمی محمدتقی محســوب 
می شــود. حضــور فعــال شــیخ محمدتقی در جلســات درس عالمــه 
ــب  ــه را جل ــه عالم ــمندانه وی توج ــوال های هوش ــی و س طباطبای
می کنــد و رابطــه ی اســتاد و شــاگرد فراتــر از مســایل درســی و تفســیری، 
ــه  ــه عالم ــا ک ــا آن ج ــد. ت ــی می انجام ــی و تربیت ــراودات اخالق ــه م ب
نســخه های دســت نویس تفســیر خــود را پیــش از چــاپ بــه شــاگرد خــود 

ــد.  ــر ده ــد تذک ــش می رس ــه ذهن ــه ای ب ــر نکت ــا اگ ــی داد ت م
ــای  ــه در نزدیکی ه ــی ک ــیخ مهذب ــا ش ــرر ب ــای مک ــن برخورده هم چنی
ــرت  ــارت حض ــه زی ــح ب ــر صب ــت و ه ــزل داش ــه من ــه ی حجتی مدرس
ــرده  ــب ک ــیخ محمدتقی را جل ــه ش ــد، توج ــرف می ش ــه مش معصوم
ــژه  ــه وی ــی ایشــان آشــنا می شــود؛ ب ــاز علمــی و اخالق ــام ممت ــا مق و ب
آن کــه از مقامــات معنــوی او حکایت هایــی نقــل می شــد و او را جانشــین 
ــه  ــیخ محمد تقی را ک ــن اوصــاف، ش ــت اهلل قاضــی می دانســتند. ای آی
همیشــه تشــنه ی فضیلــت و معنویــت بــود، بــه حضــور در درس آیــت اهلل 
ــا ایشــان کالس درس رســمی نداشــت و  ــرد. ام ــب ک بهجــت ترغی
شــیخ محمدتقی بــه همــراه جمعــی دیگــر از دوســتان تصمیــم گرفتنــد تــا 
از ایشــان بخواهنــد کالس درس فقــه را بــرای جمــع کوچــک آنــان و بــا 
انگیــزه ی تقویــت بنیــه ی فقهــی دایــر کنند. ایــن حضــور و ارتباط شــاگرد 
و اســتاد تــا پانــزده ســال بعــد ادامــه داشــت. ایــن آشــنایی پانــزده ســاله، 
زمینــه ی ارتبــاط و عالقــه ی هــر چــه بیشــتر اســتاد و شــاگرد را فراهــم 

ســاخت و رفتــه رفتــه اســتاد نیــز بــه اســتعداد، نبــوغ علمــی و اخالقــی 
شــاگرد خــود پــی بــرد و ایــن امــر ســبب شــد کــه آیــت اهلل بهجــت، قبــل 
از انقــالب در مقابــل تقاضــای بــازاری قــم، شــیخ محمدتقی را کــه اکنــون 
ــم و مــدرس اخــالق  ــوان معل ــه عن ــود ب خــود مجتهــدی صاحب نظــر ب
ــه  ــا ب ــه بعده ــای اســالمی ک ــزل آق ــن جلســات از من ــد. ای ــی کن معرف
حســینیه و مســجد تبدیــل شــد آغــاز گردیــد و تــا پایــان عمــر ایشــان در 

بیــت مقــام معظــم رهبــری قــم ادامــه داشــت.

دوستاندورانتحصیل
ــه ی  ــوص در مدرس ــه خص ــود و ب ــل خ ــیخ محمدتقی در دوران تحصی ش
ــت  ــه می ریخ ــتی صمیمان ــرح دوس ــی ط ــا طلبه های ــوال ب ــه، معم حجتی
ــات  ــه، از روحی ــث و مطالع ــی در درس، بح ــر سخت کوش ــالوه ب ــه ع ک
ــن  ــان بهتری ــد. از می ــز برخــوردار بودن ــی نی ــوی و اخالق و ســجایای معن
دوســتان او مــی تــوان بــه شیخ محمدحســین بهجتــی اردکانــی، شــیخ علی 
ــوری و  ــین ن ــت اهلل میرزاحس ــی،  آی ــیخ علی پهلوان ــت اهلل ش ــی، آی بهجت
ــی  ــعودی خمین ــیخ علی اکبر مس ــوری و ش ــن ن ــان میرزاحس ــرادر ایش ب
اشــاره کــرد. هم چنیــن بعــد از ازدواج نیــز دوســتان جدیــدی داشــت کــه 
شــهیدباهنر، حجةاالســالم هاشــمی رفســنجانی و آیت اهلل خامنــه ای از آن 

جملــه بودنــد.

ابعادعلمی
آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در زمینه هــای مختلــف علــوم اســالمی از قبیــل 
ــوم  ــگاهی عل ــته های دانش ــز رش ــفه و نی ــیر و فلس ــول، تفس ــه و اص فق
ــه و  ــل، مطالع ــه(، تحصی ــی و فرانس ــی )انگلیس ــان خارج ــانی و زب انس

تحقیقــات جامعــی داشــتند. 
ــت اهلل  ــاص آی ــویق خ ــورد تش ــه، م ــته ی فق ــاح در رش ــت اهلل مصب آی
ــه درجــه ی اجتهــاد  ــرار گرفــت و در ســن 27ســالگی ب بروجــردی ق
ــه  ــه ای کــه داشــت ب ــه ی تحقیــق و مطالع ــا روحی ــل شــد. ایشــان ب نای
رشــته های مرتبــط بــا فقاهــت؛ ماننــد اصــول، رجــال و درایــه نیــز آگاهــی 
کافــی داشــت. ایشــان بــه مــدت 8 ســال در دروس فقــه و اصــول حضرت 
امــام و بــه مــدت 15ســال در درس مرحــوم آیــت اهلل بهجــت و 2 ســال 

ــت اهلل اراکــی شــرکت کــرد.  در درس آی
ــه آیــت اهلل  ــه عنایتــی کــه مرحــوم عالمــه طباطبایــی ب ــا توجــه ب ب
ــورد  ــز م ــی نی ــای تفســیر موضوع ــزاری کالس ه ــتند، برگ ــاح داش مصب
ــش  ــل گرای ــه عام ــان ک ــت. همچن ــرار گرف ــاح ق ــت اهلل مصب ــام آی اهتم
ــه شــخصیت عالمــه  ــز عالقــه ی ایشــان ب ــه درس فلســفه نی ایشــان ب
ــود  ــت خ ــترین وق ــد بیش ــب ش ــه موج ــن عالق ــود. ای ــی ب طباطبای
ــکارات  ــوآوری و ابت ــه ن ــه ب ــا ک ــا آن ج ــد ت ــته نمای ــن رش ــرف ای را ص
فلســفی منجــر گردیــد. ایشــان همچــون اســتاد خــود معتقــد بــود، بــرای 
شــناخت هرچــه بهتــر اســالم و معــارف اســالمی و نیــز کســب توانایــی 
ــه  ــی، مطالع ــدات دین ــه معتق ــا ب ــه شــبهات و هجمه ه در پاســخگویی ب
ــا  ــرد، ت ــرار گی ــات حــوزوی ق ــد در راس مطالع ــق فلســفی می بای و تحقی
ــاع  ــیوه ی دف ــی، ش ــون اســالمی و فقه ــا مت ــنایی ب ــن آش طــالب، ضم

ــد. ــد دینــی را نیــز فــرا گیرن عقلــی از عقای
زمینه هــای مطالعــات فلســفی اســتاد بســیار جامــع و فراگیر اســت. ایشــان 
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ــر  ــراق، فخ ــار، شیخ اش ــینا، بهمنی ــفی ابن س ــب فلس کت
رازی، خواجــه نصیرالدیــن طوســی، ابوالبــرکات بغــدادی، 
و حاج مالهــادی  میردامــاد، صدرالمتألهیــن شــیرازی 
ســبزواری و حواشــی و شــرح های ایــن کتاب هــا را 
ــراوان  ــات ف ــس از تحقیق ــد و پ ــی کردن ــه و بررس مطالع
ــه  ــه را )ب ــة الحکم ــر نهای ــیه ب ــمند حاش ــاب ارزش کت
ــت  ــد و در نهای ــر درآوردن ــته تحری ــه رش ــی( ب ــان عرب زب
دیدگاه  هــای خویــش را در کتــاب ارزشــمند آمــوزش 

ــد. ــه دادن فلســفه ارائ
ــت اهلل  ــرت آی ــکان، حض ــتان و نزدی ــهادت دوس ــه ش ب
مصبــاح در زمینــه ی اخــالق، عرفــان نظــری و عملــی و 
نیــز ســیر و ســلوک، از محضــر اســاتیدی؛ چــون عالمــه 
طباطبایــی، آیــت اهلل بهجــت و آیــت اهلل انصــاری 
همدانــی بیشــترین اســتفاده را بــرده بــود کــه از 
ســال های1332 در قالــب جلســات هفتگــی عالمــه 
طباطبایــی بــرای عــده ای از شــاگردان خــاص ایشــان؛ 
ــعادت پرور،  ــیخ علی س ــوقت، ش ــت اهلل خوش ــون آی همچ
ــد رشــیدپور، ســیدابراهیم  ــی، عبدالمجی شیخ حســن تهران
خسروشــاهی و شــیخ محمد علــی واعــظ قمــی و مرحــوم 

ــود.  ــاز شــده ب شهیدقدوســی آغ

علومجدید
هم چنــان کــه اشــاره شــد، مطالعــات و تحصیالت ایشــان 
بــه دروس حــوزوی محــدود نشــد و از همــان آغــاز طلبگی 
ــان انگلیســی و  ــد فیزیــک، شــیمی، زب ــوم روز؛ مانن از عل
فرانســوی و... غافــل نبودنــد و آن هــا را از مرحــوم محققــی 
رشــتی فــرا گرفتنــد. مطالعــات فلســفی ایشــان 
ــا  ــه ب ــود و بلک ــالمی نب ــفه ی اس ــه فلس ــدود ب ــز مح نی
فلســفه ی غــرب نیــز آشــنایی کافــی داشــت و اشــاره ها و 
تطبیق هــای فــراوان ایشــان در زمینــه ی مکاتــب مختلــف 
فلســفه ی غــرب، گــواه صــدق ایــن مدعاســت. رواج افکار 
و تبلیغــات مارکسیســتی موجــب شــد تا ایشــان بــه منظور 
ــه ی  ــم اندیش ــاع از حری ــبهات و دف ــه ش ــخگویی ب پاس
دینــی، بیشــتر بــا اندیشــه های فلســفی غرب آشــنا شــوند 
ــا  ــی مشــترک در بحــث و مناظــره ب ــرای یافتــن زبان و ب
تحصیــل کــردگان دانشــگاهی، تئوری هــا و اصطالحــات 
ــوم انســانی دانشــگاهی را نیــز فــرا گرفتنــد و  خــاص عل
بــه همیــن منظــور و بــا مشــورت و همــت شــهیدآیت اهلل 
بهشــتی، کالس هایــی در دبیرســتان دیــن و دانش قم 
بــرای فراگیــری زبــان خارجی، فیزیک، شــیمی، فلســفه ی 
علــم، متدولــوژی، ریاضیات و جامعه شناســی بــرای جمعی 
از طــالب برگــزار گردیــد کــه خــود ایشــان و افــرادی مانند 
شــهید دکتــر مفتــح، آیــت اهلل مــکارم شــیرازی، آیــت اهلل 
ــدری  ــدی و حی ــر احم ــزدی، دکت ــت اهلل ی ــبحانی، آی س
نهاونــدی از جملــه شــرکت کننــدگان آن دوره هــا بودنــد. 

ــوزه و  ــکاری ح ــر هم ــکیل دفت ــا، تش ــره ی آن دوره ه ثم
دانشــگاه ایشــان گردیــد. 

فراگیــری زبــان انگلیســی و فرانســوی همــواره تــا 
ســال های46 و 47 مــورد اهتمــام آیــت اهلل مصبــاح 
بــود بــه گونــه ای کــه در دوران تبلیغــی نیــز از ایــن امــر 
غافــل نمی شــد و از هــر فرصتــی بــرای یادگیری اســتفاده 
می نمــود. همیــن امــر موجــب شــد ایشــان در مطالعــه و 
درک متــون انگلیســی و فرانســوی و آثــار اندیشــمندان و 
فالســفه ی غربــی توانمنــد شــده و بــه نقــد و بررســی آثــار 
علمــی و فلســفی آنــان از جملــه در موضوعــات فلســفه ی 
اخــالق، فلســفه ی حقــوق، فلســفه ی سیاســت، فلســفه ی 
ــخ، معرفت شناســی، انسان شناســی،  ــم، فلســفه ی تاری عل

ــد.  ــرب و... بپردازن ــفه ی غ ــی، فلس جامعه شناس

تدریس
اسـتاد مصبـاح، تدریس منظم خـود در موضوعات تفسـیر، 
فلسـفه و اخالق را از مدرسـه ی حقانی)منتظریه( آغاز کرد. 
ایـن کار بـا هـدف تربیـت نیروهـای فکـری و عقیدتـی و 
پـرورش افـراد متعهـد و کارآمد برای تشـکیل کادر آینده ی 
نظام و حکومت اسـالمی شـروع شـد. ایشـان در فلسفه ی 
کتاب »فلسـفتنا« تالیف شـهیدصدر و »بدایة الحکمه« 
اثر عالمه طباطبایی را به مدت ده سـال در آن مدرسـه 
آمـوزش داد و پـس از آن با پیشـنهاد آیت اهلل خرازی، بخش 
آموزش موسسـه ی در راه حق را تاسـیس نمود و به تدریس 
فلسـفه را در آن مرکز نیز ادامه داد و تفسـیر موضوعی قرآن 
را بـا عنـوان »معارف قرآن« آغاز کرد. گفتنی اسـت ایشـان 
از جملـه اولیـن اسـاتیدی بودند کـه کتاب های مزبـور را به 
عنـوان متن درسـی در حوزه ی علمیه تدریـس می فرمود و 
پیـش از ایـن متن درسـی منسـجمی کـه ناظر بـه افکار و 

مکاتب فلسـفی جدید باشـد وجود نداشت.
ــی و  ــه ی حقان ــی مدرس ــه ی درس ــر از برنام ــان غی ایش
موسســه ی در راه حــق، کتاب هــای عمیــق فلســفی؛ 
ــدان  ــرای عالقه من ــفا« را ب ــه« و »ش ــفار اربع ــد »اس مانن
تدریــس می کــرد کــه در واقــع ســطح تخصصــی فلســفه 

محســوب می شــد. 
فعالیت هـای علمی ایشـان با توجه به تنـوع علوم و اهمیت 
پاالیـش اندیشـه های غربـی و علـوم انسـانی، به ویژه پس 
از پیـروزی انقـالب اسـالمی، در قالب بنیـاد باقرالعلوم و 
موسسـه ی آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی ادامـه 
یافـت و گروه هـای مختلف علمـی در رشـته های گوناگون 
علوم انسـانی و اسـالمی؛ مانند اخالق، فلسفه، کالم، ادیان، 
علـوم تربیتی، علـوم قرآنی، علوم سیاسـی، جامعه شناسـی، 
روان شناسـی، تاریـخ و... بـا بهتریـن شـاگردان ایشـان بـر 
مبنـای آزادی فکـر و عقیده و با هدف تولید علوم انسـانی و 
اسـالمی در مقاطع کارشناسـی، ارشـد و دکترا ارائه می شود 

مطالعات و تحصیالت ایشان 
به دروس حوزوی محدود نشد 
و از همان آغاز طلبگى از علوم 

روز؛ مانند فیزیک، شیمى، 
زبان انگلیسى و فرانسوی و... 

غافل نبودند و آن ها را از مرحوم 
محققى رشتى فرا گرفتند. 
مطالعات فلسفى ایشان نیز 
محدود به فلسفه ی اسالمى 

نبود و بلکه با فلسفه ی غرب نیز 
آشنایی کافى داشت و اشاره ها 
و تطبیق هاى فراوان ایشان در 

زمینه ی مکاتب مختلف فلسفه ی 
غرب، گواه صدق این مدعاست.
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و موجـب پیدایـش صدهـا طلبـه ی فاضل و اندیشـمند برای دفاع از اسـالم 
و انقـالب اسـالمی شـده که بیشـتر آنان هم اکنـون به عنوان اسـاتید حوزه 
و دانشـگاه و نیـز فعـاالن، مدیـران فکـری و فرهنگـی و تبلیغـی، در مراکز 

مختلـف داخلی و خارجی، مشـغول فعالیت هسـتند. 
آری؛ آیـت اهلل مصبـاح در دوران تحصیل خود، شـاگردان بسـیاری را پرورش 
دادنـد کـه در سـطوح مختلف می تـوان از آنان نـام برد که برخـی از آن ها به 
طـور مسـتقیم در ابعاد مختلـف از محضر ایشـان بهره بردنـد و برخی دیگر 
غیرمسـتقیم خوشـه چین علوم ایشـان بودند. برخی دیگر نیز در بعد خاصی 
از علـوم حـوزوی از ایشـان بهره برده بودند که می توان اسـامی ایـن افراد را 
در نامـه ای کـه بعد از رحلت ایشـان به امام خامنه ای نوشـتند، مالحظه کرد.

فعالیتهایسیاسی
حضـرت آیـت اهلل مصبـاح بـا هدایت هـا و توصیه هـای برخی اسـاتید خود؛ 
همچـون امـام خمینـی و آیت اهلل بهجـت وارد فعالیت های سیاسـی 
نیـز گردیـد. طـرح مباحـث سیاسـی اسـالم در سـال های41 و 42 در قالب 
جلسـات علمـی با عنـوان »گـروه والیـت« را می تـوان آغاز ایـن فعالیت ها 
دانسـت. طرح این گونه مباحث سیاسـی و ورود ایشـان به عرصه ی سیاست، 
در کنـار فعالیت هـای سیاسـی ضدرژیـم پهلـوی در مقاطع مختلـف قبل از 
پیـروزی انقـالب اسـالمی،  در بیـش از چهل سـند مبارزاتی را سـاواک ثبت 
کـرده اسـت. این اسـناد را کـه مرکز اسـناد انقالب اسـالمی منتشـر کرده، 

موضوعاتـی؛ همچـون ارتباط گیـری با انقالبیـون و مخالفان رژیـم، چاپ و 
انتشـار بیانیه ها و اعالمیه های امام، انتشـار نشـریات بعثت و انتقام در منزل 
شـخصی و تشکیل هسـته ی اولیه ی جامعه ی مدرسـین و امضای نامه های 

اعتراض آمیـز علیـه رژیـم شـاه، را در بـر می گیرد. 
میزبانـی از برخی جلسـات سـری سیاسـی و فکری- فرهنگـی در خانه ی 
شـخصی ایشـان و سـخنرانی در برخـی مجامـع بـا موضـوع حکومـت 
اسـالمی همچنیـن ارتبـاط بـا هیات های موتلفه ی اسـالمی کـه زیر نظر 
شـهیدمطهری و شهیدبهشـتی در قالـب چهـار گـروه و بـا هدایت فکری 
آیـت اهلل خامنـه ای، شـهید باهنـر، اسـتاد مصبـاح و مرحـوم رفسـنجانی 
فعالیـت می کردنـد، در اسـناد مبارزاتـی و فعالیت های عقیدتی و سیاسـی 
عالمـه مصبـاح ثبت اسـت. هم چنین از جملـه مبارزات ایـن عالم مجاهد 
را می تـوان بـه گفتگوها و مناظرات بـا اندیشـه های التقاطی)حزب توده و 

فداییـان خلـق(، با موضـوع »ماتریالیسـم دیالکتیک« اشـاره کرد. 
مجمـوع مباحـث فکـری و سیاسـی حضـرت آیـت اهلل مصبـاح را می تـوان 
در کتاب هـای »نظریـه ی سیاسـی اسـالم«، »نظریـه ی حقوقـی اسـالم«، 
»انقـالب اسـالمی و ریشـه های آن«، »جامعـه و تاریـخ از دیـدگاه قـرآن«، 
»حقـوق و سیاسـت در قـرآن« و »حکیمانه تریـن حکومت« منعکس شـده 
کـه خـود می توانـد بهتریـن منبع بـرای آشـنایی با معـارف ناب اسـالمی با 

موضوع سیاسـت باشـد.

مهمترینویژگیها
آیـت اهلل مصبـاح ویژگی هـای شـخصیتی خاصـی داشـت کـه همیـن امـر 
موجـب شـد تـا کسـانی کـه از نزدیـک او را می شـناختند، ارادتـی ویـژه به 

ایشـان داشـته باشند:
 توسـل بـه معصومین ،شـیفتگی بـه نمـاز، أنس با قرآن و اهل بیت
بـه ویـژه امـام زمـان، توجـه بـه کانـون خانـواده و اهتمام بـه تربیت 
فرزنـدان صالـح، تقـوا و پارسـایی، خلـوص، تواضـع و صداقـت، علـم و 
حکمـت، اخـالق و معنویـت، نظـم و برنامه ریـزی، صبـوری، اسـتواری و 
شـکیبایی و پرهیـز از بی حوصلگـی و شـتابزدگی، فکـر و بیان منسـجم، 
نوآوری هـای علمـی و پژوهشـی، روحیـه ی تحقیق و پژوهـش، جدیت و 
پشـتکار و مجاهـدت خسـتگی ناپذیر، شـجاعت علمـی در نقد اندیشـه ها، 
آگاهـی از علـوم روز و افـکار و اندیشـه های نـو، دقـت و وسـواس علمـی 
و تفکـر و تامـل در گفتـار و نوشـتار، بی طرفـی و انصـاف در قضاوت های 
علمـی، رعایـت ادب در نقـد اندیشـه ها، ذهـن سـاختارمند و منطقـی در 
بیـان و بنـان،  داشـتن منطـق قـوی و گفتـاری روان و دلنشـین، صراحت 
و شـجاعت در اظهـار حـق و عقیـده، نواندیشـی و ابتـکار علمـی و قدرت 
نظریـه پـردازی و تولیـد علـم،  قـدرت مدیریـت و برنامه ریـزی و داشـتن 
و  نیازسـنجی  و  زمان شناسـی  تشـکیالتی،  و  گروهـی  کار  روحیـه ی 
توجـه بـه اولویت هـا، جامع نگـری، ارتبـاط عمیـق و صادقانـه بـا جوانان 
تشـنه ی حـق و حقیقـت، صداقـت و دلسـوزی، مهربانـی و بـا محبـت 
بـودن،  تکلیف مـداری،  شـجاعت در میـدان مبارزه ی سیاسـی و اجتماعی،  
حضـور انقالبـی و بهنـگام در صحنه، ایثـار و فداکاری، بصیـرت، غیوری و 
والیتمـداری و مدافـع حریـم والیـت بـودن، از جمله ویژگی های شـاخص 

این اسـتاد فرزانـه بود.
اَلُم َعلَی یوَم ُولِدُت َویوَم أَُموُت َویوَم أُبَعُث َحیا«. »َوالَسّ


