
فرهنگپویا: یکی از ابعادی که در پیام تسلیت امام خامنه ای برجسته شده 
بود عنوان »فقیه مجاهد« بود. با توجه به رابطه فقهی و تجربه بحث فقهی که 

جناب عالی با ایشان داشتید، لطف کنید این بعد مهم را تبیین بفرمایید.

-  ابـن ابی حمـزه بطائنـی از امـام موسـی بـن جعفـر علیه السـالم چنیـن روایت 
َّتِـی  می کنـد کـه: إَِذا َمـاَت اَلُمؤِمـُن بَکـت َعلَیـِه اَلَمَلئِکـُة َو بَِقـاُع اََلرِض اَل
َّتِـی کاَن یصَعـُد ِفیَهـا بِأَعَمالِـِه َو ُثلِـَم  ـَماءِ اَل کاَن یعُبـُد اهلَلَ َعلَیَهـا َو أَبـَواُب اَلسَّ

َها َشـی ٌء ِلَنَّ اَلُمؤِمنِیـنَ اَلُفَقَهاَء ُحُصوُن اإَلِسـاَلِم  ِفـی اإَلِسـاَلِم ثُلَمٌة اَلیُسـدُّ
کِحصـِن ُسـورِ اَلَمِدینَـِة لََها

براساس این که بنده نزدیک به سی سال خدمت عالمه مصباح بوده ام و از محضر 
ایشان در علوم مختلف استفاده کرده ام، فکر می کنم ایشان مصداق روشن این 
حدیث و دژ مستحکم نفوذناپذیر نظام مقدس جمهوری اسالمی و اسالم و مکتب 
اهل بیت علیهم السالم بودند. شاید چهار سال یا بیشتر هفته ای یک جلسه بحث 

فقهی خصوصی خدمت ایشان داشتم. 
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اشاره: 

یکی از ابعاد شخصیتی عالمه مصباح که در 
پیام تسلیت امام خامنه ای به مناسبت رحلت 
ایشان  فقاهتی  بعد  بود،  شده  صادر  ایشان 
است. از این رو بر آن شدیم برای تبیین این 
بعد، از محضر آیت اهلل  کعبی استفاده کنیم.  
نائب  و  مدرسین  آیت اهلل کعبی عضو جامعه 
رئیس مجلس خبرگان رهبری و یکی از اساتید 
برجسته درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه 

قم می باشد.

فقیه مجاهد از نگاه آیت اهلل  کعبی

ملکه اجتهاد پیش نیاز ورود تخصصی به علوم انسانی
نگاه عالمه مصباح به پیش نیازهای قرار گرفتن دانش آموختگان حوزوی درجایگاه نظریه پردازی در تخصص های اسالمی



سبک اجتهادی و فقهی ایشان در همه معارف اهل بیت 
ایشان  فکری  منظومه  و  شده  اشراب  منقول  و  معقول 
منظر  از  بود.  گرفته  شکل  اجتهادی  ملکه  یک  براساس 
پیش نیاز  فقاهت  و  اجتهاد  علیه  رضوان اهلل  مصباح  عالمه 
عمومی همه تخصص های اسالمی است؛ یعنی تا زمانی که 
کسی مجتهد مسلم نباشد نمی تواند در یکی از علوم اسالمی 
صاحب نظر شود. من حدودا در سال64 خدمت ایشان رسیدم، 
در این مالقات در مورد فلسفه مالصدرا بحث کردیم. ایشان 
تأکید می کرد: »حتی در فلسفه مالصدرا و حکمت متعالیه 
هم یک مجتهد صاحب نظر باید ورود کند. با همان رویکرد 
عقلی که می توان در فلسفه مالصدرا اجتهاد کرد و موازین 
اجتهاد را درآن پیاده کرد.« ایشان این سبک اجتهادی را 
پیش نیاز معارف اسالمی می دانست. ایشان این سبک را از 
عالمه طباطبایی به ارث برده بود. عالمه طباطبایی اصول 
و فقه را دست مایه حتی فلسفه و عرفان قرار داده بود، یکی 
امام  از هنرهای عالمه تفکیک بین حقیقت و اعتبار بود. 
راحل نیز در تفکیک بین حقیقت و اعتبار هنرمند بود. این 
هنر تفکیک بین حقایق و اعتباریات و استفاده از اصول و 
فقه به عنوان شاخص در مباحث فلسفی، مباحث عرفانی و 
مباحث معارف قرآن را در مباحث گوناگون عالمه مصباح 
کسی  اگر  بودکه  اعتقاد  این  بر  ایشان  شود.  می  مشاهده 
بر پیش نیازهای اجتهاد، یعنی ادبیات عرب ، حدیث، درایه، 
کالم، منطق، فلسفه و اصول مسلط نباشد، نمی تواند فروع 
را بر اصول بنا کند و در مباحث اسالمی صاحب نظر شود، 
و ممکن است دچار التقاط شود. یکی از اشکاالت تحقیقات 
معاصر در حوزه ها این است که طالب با مدرک سطح دو 
در  را  خود  حتی  می شوند  تخصصی  رشته های  وارد  حوزه 
رشته های تخصصی گوناگون،صاحب نظر می دانند. به دلیل 
همین ضعف در پیش نیازهای اجتهاد اظهار نظرهای آن ها 
در  ورود طالب سطح2و3  مخالف  من  است.  تأمل  محل 
رشته  آن  در  طالب  این  اما  نیستم،  تخصصی  رشته های 
می شوند.  مبلغ  فقط  بلکه  نمی شوند  مجتهد  تخصصی 
می خواهد  که  تفاوت هست.کسی  مبلغ  و  متخصص  بین 
در یک رشته تخصصی متخصص شود باید حتما مجتهد 
ایشان  بود.  جامع  اسالم شناس  یک  مصباح  عالمه  باشد. 
جامع معقول و منقول بود. همان گونه که در پیام حضرت 
آیت اهلل جوادی آملی از ایشان به عنوان »عالم مجاهد جامع 
معقول و منقول استاد مسلم حوزه های علمیه« یاد می کنند. 
و  صاحب نظر  اسالم  معارف  مسلم  استاد  مصباح  عالمه 
نظریه پردازی بود که صاحب نظر در فقه و معارف دین به 
داریم.  کم  خیلی  جامعیت،  این  به  افراد  بود.  جامع  شکل 
عالمه  خمینی،  امام  حضرت  از  می توان  افراد  این گونه  از 
طباطبایی، شهیدمطهری، شهیدصدر، شهید بهشتی و... نام 
برد. ایشان در عداد افراد کم نظیر در نظریه پردازی و ابداع 
و نوآوری بودند که معارف اسالمی را بر پایه فقه و اصول 

و اجتهاد، بنا نهادند. در جلسه ای که خدمت ایشان رسیدم، 
ایشان در مورد روش استنباط عالمه طباطبایی را که خیلی 
از آن روش در معقول و منقول، متأثر بودند، که همه منظومه 
فکری عالمه طباطبایی بر پایه بدیهیات عقلیه شکل یافته 
و همه گزاره های فلسفی و عرفانی و فقهی و اصولی او در 
بدیهیات  به  اگر  برمی گردد.  بدیهیات عقلیه  به  ابعاد،  همه 
و یک  دارد  وجود  کار  در  خللی  برنگردد حتما یک  عقلیه 
جایی از آن گزاره ها اشکال دارد. ایشان در بحث بناء عقالء، 
 که با حکم عقل فرق می کند، اگر به نحوی بناء عقالئی با 
بدیهیات عقلیه تطابق نداشت، آن را به عنوان یک ارتکاز 
می دانست.  مقدس  شارع  قطع  را  آن  یعنی  آورد؛  درمی 

بنابراین عالمه مصباح صاحب سبک اجتهادی بود.
یا  می رفتم  ایشان  خدمت  که  بحث هایی  خالل  در  من 
اجتهادی  ایشان دیده ام واقعا قوت  از  مباحث مختلفی که 
ایشان را لمس می کردم. بنابراین اگر بخواهیم از قرآن و آیه 
نفر، استفاده کنیم »َو ما کاَن الُمؤِمُنوَن لِینِفُروا کافًَّة َفلَو ال 
یِن َو لِینِذُروا  ُهوا ِفی الدِّ نََفَر ِمن کلِّ فِرقٍَة ِمنُهم طائَِفٌة لِیَتَفقَّ
َقوَمُهم إِذا َرَجُعوا إِلَیِهم لََعلَُّهم یحَذُروَن«* تفقه در دین در 
واقع تفقه در کل معارف اسالمی است. فهم عمیق همه 
باورها، ارزش ها، رفتارها و همه ابعاد دین در سایه فقاهت 
پیدا می شود. اگر این فهم عمیق مبتنی بر اجتهاد نباشد، 
حاصل نخواهد شد. عالمه مصباح رضوان اهلل علیه دارای 
این قوه اجتهاد بود و با کمک آن به عنوان یک روش در 
فهم آیات، روایات، حکم عقل و بررسی اجماع مسلمین در 

معارف اسالمی بدون استثناء استفاده می کرد.
اهمیت  حائز  که  عمومی  مطلب  این  بر  عالوه  اجتهاد  در 
است، بعد دیگری وجود دارد که متأسفانه کمتر دیده می شود 
و آن ملکه قدسیه است. شهید اول و شهید دوم، هر دو بر 
این ملکه قدسیه تأکید می کنند. ملکه قدسیه یک نورانیت 
باطن است. ممکن است کسی علوم ظاهری را داشته باشد، 
اما این نورانیت باطن را نداشته باشد. کسی که فاقد نورانیت 
باطن باشد، نمی تواند در معارف اهل بیت و روایات آن ها و 
از احکام شرعیه بهره مند شود. آیت اهلل مصباح از این نورانیت 
و  روایتی مطرح می شد  بود. وقتی  برخوردار  باطن بخوبی 
بحث سندی و داللی در مورد آن روایت می شد بر اساس آن 
یک مسئله فقهی مطرح می شد، ایشان متعبدانه می فرمود 
فقهی حکم اهلل خاصی  و مسئله  نورانی  این حدیث  از  که 
به سوی  راهی  واقعا یک  را  آن حکم  و  فهمیده می شود. 
هدایت و کمال می دانست و خود ایشان آن مسئله فقهی 
را عمل می کرد.تسلط  بر علوم ظاهریه به تنهایی به درد 

نمی خورد، بلکه باید ملکه قدسیه هم باشد. 
در علم النفس فلسفی هم وقتی مرحوم مالصدرا نفس نباتی، 
نفس حیوانی و نفس انسانی را ذکر می کند، بعد می گوید 
یک نفسی به نام نفس قدسیه هم داریم و این مختص به 
افراد خاص از قبیل انبیاء الهی، ائمه و اولیاء الهی است، که 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

سبک اجتهادی و فقهى ایشان 
در همه معارف اهل بیت معقول 
و منقول اشراب شده و منظومه 
فکری ایشان براساس یک ملکه 

اجتهادی شکل گرفته بود. از 
منظر عالمه مصباح رضوان هللا 

علیه اجتهاد و فقاهت پیش نیاز 
عمومى همه تخصص های 

اسالمى است؛ یعنى تا زمانى 
که کسى مجتهد مسلم نباشد 

نمى تواند در یکى از علوم اسالمى 
صاحب نظر شود. 



از آن برخوردارند.
مالصدرا در کتاب شواهدالربوبیه هم در بحث رابطه بین شریعت و سیاست 
و نبوت، همین را به شکل خیلی روشن مطرح می کند. به نظرمن بحث 
ملکه قدسیه باید جزو شرایط مناصبی که علما متکفل آن می شوند، باشد. 
آن همان عدالت و تقوا است. چون عدالت و تقوا نورانیت می آورد. لذا ما 
مأموریم از فقهایی تبعیت کنیم که عادل و باتقوا باشند و این عدالت و تقوا 

همان قدسیت را در افراد ایجاد می کند.

فرهنگپویا:  در حوزه های علمیه برخی به درجه فقاهت می رسند 
و از میان آن ها تعدادی به جایگاه مرجعیت عام می رسند. بزرگانی که به 
این جایگاه می رسند، دارای چه خصوصیاتی هستند؟ آیا این خصوصیات 
در عالمه مصباح وجود نداشت یا به دلیل دیگری ایشان این مسیر را طی 

نکردند؟

-  عالمـه مصبـاح اصـال دنبـال بحـث مرجعیـت نبـود، بلکـه ایشـان 
دنبـال انجـام وظیفـه شـرعی بـود. آیـت اهلل مصبـاح هدایـت و مدیریـت 
اجتماعـی، مرزبانـی از اندیشـه و ارزش هـا، دیده بانـی راهبـردی نظـام 
جهـاد فـی سـبیل اهلل بـرای دفـاع از کیـان اسـالم و مکتـب اهـل بیـت، 
تـالش بـرای عرضه نمـودن وجه تمدنی اسـالم نـاب و آموزه هـای اهل 
بیـت و همراهـی بـا والیـت را وظیفـه خـود می دانسـت. در گذشـته نیـز 

شـخصیت هایی ماننـد عالمـه طباطبایـی و شـهیدمطهری نیـز همیـن 
نقـش را ایفـا می کردنـد. همـه شـاخص های یـک مرجع مسـلم تقلید در 
عالمه طباطبایی وجود داشـت ولی از آن جایی که احسـاس کرد فلسـفه 
و تفسـیر در حـوزه مهجـور هسـتند، وظیفه خودش دانسـت به فلسـفه و 
تفسـیر بپـردازد. عالمـه مصبـاح نیز بـه همین دلیـل در مسـیر مرجعیت 
حرکـت نکـرد. ایشـان به ایـن نکته توجه داشـت کـه خأل علوم انسـانی 
در حوزه هـا موجـب التقـاط و انحـراف در منظومـه اسـالمی می شـود، از 
ایـن رو، مباحـث عقلـی و مباحـث تفسـیری در حـوزه را در اولویـت قـرار 
داد. بـرای تحقـق ایـن امـر مهم، طراحـی و تربیـت کادر متخصص الزم 
بـود از ایـن رو بـه را ه انـدازی بخـش آمـوزش موسسـه در راه حـق، دفتـر 
همـکاری حوزه و دانشـگاه، بنیاد فرهنگی باقرالعلوم و موسسـه آموزشـی 
و پژوهشـی امـام خمینی در پانزده رشـته مهم علوم انسـانی اقـدام کرد تا 
حـوزه نظریه پـردازی در علـوم انسـانی تقویت شود.ایشـان معتقـد بود که 
هـدف از مرجعیت نصرت اسـالم اسـت و این امـروز در مرجعیت حضرت 
امـام و بعـد هم مرجعیت مقـام معظم رهبـری ادام اهلل ظلـه العالی تحقق 
یابـد. لـذا ایشـان همان طـور کـه شـهیدصدر می فرمـود کـه »ذوبـوا فی 
اإلمـام الخمینـی کمـا ذاب هـو فـی  اإلسـالم« می فرمودند ما همـه باید 
در خدمـت امـام خمینی و مقام معظم رهبری باشـیم. لـذا آیت اهلل مصباح 
هـم ذوب در والیـت امـام راحـل و والیـت امـام خامنـه ای بـود. ایشـان 
مقیـد بودنـد کـه خمس سـال خـود را به دفتر رهبـری بدون نام و نشـان 
بدهـد؛ لـذا خمـس خـود را به مسـئول دفتر خـود مـی داد تـا آن را بدون 
نـام و نشـان هماننـد یک شـخص عادی بـه دفتر وجوهات شـرعیه دفتر 
رهبـری تحویـل و قبض رسـید دریافت کنـد. آیت اهلل مصبـاح اصال وارد 
موضـوع وکالـت و گرفتن وجوهات شـرعیه و خرج آن هـا در امور مربوطه 
نمی شـد و ایـن را جـزو شـئونات رهبـری و والیـت فقیـه می دانسـت. 
ایـن واقعـا یـک نـوع فـداکاری اسـت. ایشـان حتی یـک لحظه بـه فکر 
مرجعیـت نبود و اندیشـه ایشـان متمحـض در این  بود کـه چگونه وظیفه 
خـود را بشناسـند و بـه آن عمـل کننـد. آیـت اهلل مصبـاح یـک لحظه به 
فکـر پسـت و مقـام و ریاسـت نبـود و همیشـه ضمـن این کـه عشـق و 
عالقـه بسـیار زیـادی بـه مراجع مسـلم تقلید داشـت، در اندیشـه نصرت 
اسـالم بـود. مـن بارهـا از ایشـان شـنیدم کـه مراجـع پرچم های اسـالم 
هسـتند و بایـد حرمـت آن هـا نگـه داشـت. کسـی حق نـدارد نسـبت به 
آن هـا بی حرمتـی کنـد. ایشـان می فرمودنـد اهانـت بـه مراجـع موجـب 
انقطـاع از ولیـةاهلل می شـود. اما از آن چنان اسـتعدادی برخـوردار بود که 
نقـل شـده هنگامی که مکاسـب و رسـائل و کفایـه می خوانـد، آن چنان 
توانـی بـرای ایشـان ایجاد شـده که می توانسـت اسـتنباط کند. امـا باز با 
همیـن روحیـه احتـرام بـه مراجـع، ایشـان در درس امام بـا تدقیق حاضر 
می شـد. حضـرت امـام ره بـه دلیـل همیـن دقت نظـر و تیزبینـی بود که 
کتـاب بیـع خـود را پیـش از چاپ، بـه آیت اهلل مصبـاح دادند تا بـه عنوان 

یـک صاحب نظـر، نظـر بدهند..
از ویژگی هـای یـک فقیـه برجسـته، اهتمـام، تسـلط و تعبـد بـه حدیـث 
اسـت کـه آیت اهلل مصباح بسـیار مسـلط و متعبد به حدیـث بودند. عالمه 
مصبـاح در تحقیـق بحـار االنـوار نیـز بـا اسـتاد خـود عالمـه طباطبایی 

مشـارکت داشـته و بـر چندیـن جلد آن نیـز حاشـیه زده اند
آیـت اهلل  حائـری،  آیـت اهلل شـیخ مرتضی  در درس هـای خـارج  ایشـان 
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به صـورت  بهجـت  آیـت اهلل  و  امـام خمینـی  بروجـردی، 
منظـم و جـدی حاضر می شـد و جزو مستشـکلین درس ها 
بـود و بـه صـورت جـدی تحقیـق می کرد. ایشـان بـر این 
بـاور بـود کـه درس هـا به اشـکال و سـوال نیـاز دارنـد اما 
در برخـی موارد ممکن اسـت اشـکال ها موجـب عصبانیت 
اسـتاد شـود و خـالف ادب تلقی شـود. عالمـه مصباح می 
فرمـود نسـبت به یکـی از اسـاتید بزرگوارم چنین مشـکلی 
پیـش آمـده بـود که سـواالت مکرر بنـده موجـب ناراحتی 
ایشـان می شـد به همین دلیل و بـرای حفظ احترام اسـتاد 
از آن درس فاصلـه گرفتـم. اما ایشـان مـی فرمود در درس 
آیـت اهلل بهجـت راحت بـودم. به همیـن دلیل 15سـال در 

درس آیـت اهلل بهجـت شـرکت کردند.
یکی از مواردی که نشـانگر تسـلط فقهی ایشـان اسـت و 
مـن آن را تجربـه کـرده ام، سلسـله نشسـت هایی بـود که 
بنـده بـا ایشـان در موضـوع قضـا و شـهادات داشـتم و از 
ایشـان بسـیار اسـتفاده کردم؛ ایشـان کتاب قضاء مالعلی 
بـا  اسـت،  قضـاء  مهـم  کتاب هـای  از  یکـی  کـه  کنـی 
حضـرات آیات محمد یـزدی، محمدی گیالنـی، مظاهری 

و سـیدمحمد موسـوی یـزدی مباحثـه می کردنـد. 
فقهـی،  اجتهـاد  در  ایشـان  تبحـر  بـر  دیگـری  شـاهد 
تعلیقه هایـی اسـت کـه طبق درخواسـت آقای حسـین زاده 
اصـول  کتـاب  بـر  موسسـه،  برجسـته  اسـاتید  از  یکـی 
ایشـان زده انـد و انتشـارات موسسـه آن کتـاب را همـراه 
اسـت.  کـرده  منتشـر  مصبـاح  عالمـه  تعلیقه هـای  بـا 
تعلیقه هـای اسـتاد، نشـانگر تسـلط و تبحر عالمـه در علم 
اصـول می باشـد؛ در یـک جمله می تـوان گفت ایشـان در 
جهان بینـی فقهـی، ایدئولـوژی فقهـی و از لحـاظ نظامات 

اسـالمی تسـلط کامـل داشـت. 

فرهنگپویا: آیـا حضـرت عالمـه در زمینـه فقـه، 
داشـته اند؟ نیـز  شـاگردپروری 

-  اجـازه بدهیـد پاسـخ ایـن سـوال را بـا ذکر یـک خاطره 
بیـان کنـم. سـال1377 بـود بسـیاری از دوسـتان بـه من 
پیشـنهاد می کردنـد کـه نامـزد خبـرگان بشـوم. مـن در 
پاسـخ بـه آن هـا می گفتـم من بچـه طلبه ای بیش نیسـتم 
و ایـن گونـه جایگاه هـا بـرای مـن زیـاد اسـت، از طرفـی 
حضـرات آیـات  مصبـاح و جنتی نماینده اسـتان خوزسـتان 
بودنـد. تابسـتان آن سـال در اردوی طرح والیت پیشـنهاد 
دوسـتان را بـه محضـر عالمـه عـرض کـردم و دربـاره 
نامـزد شـدن ایشـان از اسـتان خوزسـتان استفسـار کردم. 
ایشـان فرمودنـد مـن در ایـن کارهـا با دوسـتان مشـورت 
می کنـم. بعـد از چند روز ایشـان با شـوخی گفتند دوسـتان 
از بابـت والیـت بـر فقیه دسـتور داده انـد که از خوزسـتان 
کاندیـدا شـوم. بعـد مطلع شـدم که ایشـان از تهـران ثبت 

نـام کرده انـد، بعـد من به ایشـان عـرض کـردم آیا صالح 
می دانیـد مـن کاندیـد شـوم؟ ایشـان فرمودند شـما توکل 
بـر خـدا کن و ثبت نـام کن و فرصـت ثبت نام را از دسـت 
نـده. لـذا مـن با مشـورت بـا ایشـان ثبت نـام کـردم. دأب 
ایشـان بـزرگ کـردن افـراد بـود. ایشـان سـعی می کـرد 
افـراد را رشـد بدهـد. مـن قبـل از ایـن کـه بـرای ثبت نام 
به خوزسـتان بروم جلسـه ای خدمت ایشـان رفتم و ایشـان 
یـک نامه ارزشـمندی نوشـتند و تعبیر کردند کـه فالنی با 
توجـه بـه نوشـته هایی کـه از او هسـت و تحصیالتـی که 
دارد و... بـه اجتهـاد و ملکـه اجتهاد رسـیده اسـت و بعد در 
آخـر نامـه دعـا کردند که بـرای نظـام اسـالمی و در دفاع 
از نظـام اسـالمی و والیـت موفـق باشـند. ایشـان واقعا به 
بنده لطف داشـتند. ایشـان بسـان یک پدر دلسـوز، بسـیار 
بـه فکـر تربیـت و ترویـج شـاگردان خـود بودنـد و عنایت 

داشتند.
یـک بـار نیز بعد از بازگشـت از سـفر 13روزه لبنان، خدمت 
ایشـان رسـیدم و یـک گـزارش مصـّور را کـه حـزب اهلل از 
فعالیت هـای بنـده تهیـه کـرده بـود بـه محضرشـان دادم. 
ایشـان خیلـی اظهار لطـف کردنـد و گفتند ایـن 13روز به 
انـدازه یـک سـال فعالیت در این جا اسـت. حضـرت عالمه 
در ادامـه فرمودنـد وقتـی شـما گـزارش می دادیـد، من در 
ذهنـم ایـن مطلب آمد اگر ما شـما را نداشـتیم تـا به لبنان 
بـرود چـه بایـد می کردیم؟ مـا باید بـه فکر تربیـت کادر و 

تکثیر نیرو باشـیم.

فرهنگپویا: بـا توجـه مباحثاتی کـه حضرت عالی با 
حضـرت عالمـه رضـوان اهلل علیه داشـتید بفرمایید ایشـان 

بیشـتر در چـه موضوعـی از فقه وارد می شـدند؟

-  همان گونـه کـه عـرض کردم ایشـان وظیفه محـور بود و 
بـه کارهایـی می پرداخـت که متولی نداشـت. لذا به مسـائل 
فقهـی کـه کمتـر مـورد نیاز جامعـه بـود ورود نمی کـرد. اما 
مسـائل فقهی معاصـر که بیشـتر در جامعه ی امـروز به ویژه 
بعـد از انقـالب، مـورد ابتـالء بـود و رویکـرد فقـه حکومتی 
داشـت بـرای ایشـان خیلـی مهـم بـود و ورود می کـرد. لذا 
اگـر در البـالی آثار حضـرت عالمه جسـتجو کنید مباحث 
فقه الحکومـة و فقه االجتماع بسـیار مشـهود اسـت. یکی از 
جمله هایـی کـه مـن از ایشـان در مـورد امـام و فقـه امـام 
شـنیدم می فرمودنـد: امـام حقوق زیـادی بر گـردن حوزه ها 
دارنـد؛ یکـی از ایـن حقـوق احیـاء فقـه اهـل بیـت اسـت. 
ایشـان می فرمودند که قبـل از امام دو سـوم موضوعات 
کتاب هـای فقهـی مـا در حوزه هـا مهجـور بود و بـه برکت 
نهضـت امـام ایـن موضوع هـا احیـاء شـد و مـا بایـد در این 
موضوع هـا تحقیـق کنیـم تـا بتوانیـم پاسـخگوی نیازهای 
نظـام جمهـوری اسـالمی و نیازهای امت اسـالمی باشـیم 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

 عالمه مصباح اصال دنبال بحث 
مرجعیت نبود، بلکه ایشان 
دنبال انجام وظیفه شرعى 

بود. آیت هللا مصباح هدایت و 
مدیریت اجتماعى، مرزبانى از 
اندیشه و ارزش ها، دیده بانى 

راهبردی نظام جهاد فى سبیل هللا 
برای دفاع از کیان اسالم و مکتب 

اهل بیت، تالش برای عرضه 
نمودن وجه تمدنى اسالم ناب و 
آموزه های اهل بیت و همراهى با 
والیت را وظیفه خود مى دانست.



و مسـائل آن را در ایـن ابعـاد حـل کنیم.
فرهنگپویا: آیا حضرت عالمه سبک خاصی در ارائه و اداره درس 

خارج فقه داشتند؟ 

-  بلـه، سـبک ایشـان در ارائـه مباحـث علمی این گونـه بود کـه در ابتدا 
حاضریـن دیگاه هـای خـود را بیـان می کردنـد سـپس ایشـان آن هـا را 
جمع بنـدی و نظـر خـود را بیـان می فرمود. در جلسـه خصوصی فقهی که 
مـا با ایشـان داشـتیم، مـن درس فقه قضاء و شـهادات را کـه در فیضیه، 
بـه صـورت روزانـه بـرای طالب آمـاده کـرده بودم، ابتـدا بحـث هفته را 
جمع بنـدی شـده خدمـت حاج آقـا ارائـه می کردم و ایشـان نقطـه نظرات 
خـود را در مـورد آن درس می فرمـود، سـپس مـا آن را بـرای طـالب 
ارائـه می دادیـم. بـه ایـن روش اصطالحـا مجتهدپـروری و فقیه پـروری 

می گوینـد. 

فرهنگپویا:  آیـا این سـبک و روش را ایشـان فقـط در بحث فقه 
داشـتند و یـا در سـایر موضوعات نیـز چنین بود؟

-  یکـی از اصـول تربیتـی درگیـر کردن دانش آمـوز و دانشـجو در بحث 
اسـت. همان گونـه کـه عرض کـردم ایشـان شـاگردپرور بودند و سـبک 
ایشـان ایـن بود کـه فـرد را در بحث درگیـر می کرد تـا درموضوع تالش 
کنـد و ورزیـده شـود. ایـن روش را ایشـان در همـه مـوارد حتـی مباحث 
اداری هـم اسـتفاده می کرد. ایشـان هیچ وقت نظر نهایـی را اول نمی داد، 
بلکـه می گفتنـد برویـد تأمل کنیـد و آن چه که بـه آن رسـیدید، بیاورید. 
بعـدا ایشـان جمع بندی می کردنـد. آن وقت مباحـث برای ما جـا می افتاد.

فرهنگپویا: یـک اصـل در فقـه اسـت کـه حکـم تابـع موضـوع 
اسـت و حکـم بر اسـاس تحلیل موضـوع تعیین می شـود. حضرت عالمه 

در تحلیـل موضوعـات چگونـه بودند؟

-  ایشـان در تحلیـل موضـوع بسـیار قوی بـود و احاطه و اشـراف کامل 
بـه موضوعـات داشـت. چـون حکـم شـرعی تـا زمانی کـه موضـوع آن 
مشـخص نشـود، نمی تـوان آن را تعییـن کـرد. لذا کسـی کـه می خواهد 
در زمینـه فقـه کار کنـد و به دنبـال تعیین حکم شـرعی باشـد حتمـا باید 
تـوان تحلیـل موضوع را داشـته باشـد و برای این مهم بایـد باطن معارف 
اسـالمی را به خوبـی بدانـد. کسـی که بر معارف اسـالمی تسـلط داشـته 
باشـد به راحتـی بـه فقـه اکبـر دسترسـی خواهـد داشـت. چـون آیـت اهلل 
مصبـاح مسـلط بر معـارف اسـالمی، فلسـفه، تفسـیر، معقـول و... بودند، 
قطعـا بـر تحلیـل موضوعـات فقهـی بسـیار قـوی بـود. واقعا روشـن بود 
کـه ایشـان یـک فقیه مسـلط بود. ایشـان با آن هـوش فلسـفی، معارفی 
و تفسـیری کـه داشـتند و دقت نظرهایـی کـه در زمینه ها داشـتند، همین 
دقـت نظرهـا را در مسـائل فقهـی و با احتیاط بیشـتر وجود داشـت. چون 
حکـم اهلل بـود و بـه احتیـاط بیشـتر و تـوأم با یک تعبـد نیاز بود و ایشـان 

این را داشـتند.
مـن شـک ندارم که ایشـان نسـبت به عمل شـرعی خود در مـورد احکام 

فـردی در زمینـه صـلة، صـوم و... به فتـوای خود عمـل می کردند. چون 
بـرای مجتهد تقلید حرام اسـت 

کـه  بـود  معقتـد  فرمودیـد: حضـرت عالمـه  فرهنگپویا: شـما 
اجتهـاد  تولیـد نظریه پـردازی در حوزه هـای مختلـف علـوم،  پیش نیـاز 
اسـت. بـا توجـه بـه این که حضرت عالی از اسـاتید رشـته حقوق موسسـه 
هسـتید در پذیـر دانـش پژوهـان رشـته حقـوق موسسـه همیـن شـرط 

می شـود؟ رعایـت 
-  بلـه مـن این جا شـاهد هسـتم که در رشـته حقوق اعم از کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری، دانش پژوهـان بایـد بر متون فقهی مسـلط 
باشـند لـذا یکـی از امتحانـات ورودی موسسـه فقـه و اصول مرسـوم در 
حوزه هـا اسـت و دانش پژوهـان نیـز موظفنـد در کنـار دروس موسسـه، 
دروس فقـه و اصـول خـود را هـم ادامـه بدهند؛ یعنی رسـائل، مکاسـب، 
کفایـه و حضـور در درس خـارج را بـرای آن هـا الزامی اسـت. من شـک 
نـدارم کسـانی که دکتـرای حقـوق از موسسـه گرفته اند، حداقـل مجتهد 
متجـزی هسـتند و مدرسـان خـوب فقـه و اصـول هـم هسـتند. حضرت 

عالمـه نیـز به ایـن موضوع عنایـت و تأکیـد ویژه ای داشـتند.

فرهنگپویا: آیا حضرت عالمه در مباحث حقوقی هم صاحب نظر بودند؟

-  ایشان در فقه و حقوق هم صاحب نظر بودند. ما از حیث رابطه فقه و 
حقوق با ایشان مشورت های زیادی داشتیم و ایشان واقعا نسبت به مباحث 
حقوقی حساس و مسلط بودند و زیرساخت های مباحث حقوقی را در کتاب 
حقوق و سیاست در قرآن، نظریه های حقوقی، نظریه های سیاسی و سایر 
آثار ایشان وجود دارد. من مکاتب حقوقی را مکتب به مکتب با ایشان بحث 

کردم و خیلی از ایشان در این زمینه استفاده کردم.

فرهنگپویا: شـما فرمودیـد: گزراش سـفر خود به لبنـان را محضر 
عالمـه ارائـه کردید و ایشـان هـم تمجید فرمودنـد. بفرمایید نظر ایشـان 

نسـبت به حزب اهلل چـه بود؟

-  یک دفعه حضرت آیت اهلل فرمودند که االن آقای سیدحسن نصراهلل 
خط اول جبهه اسالم است و ما باید ایشان را نصرت و یاری کنیم و سپس 
پیشنهاد دادند با توجه به خصوصیتی که در شما وجود دارد آن جا بروید و 
اگر الزم شد حتی چند سالی در کنار آقای نصراهلل باشید و او را در ابعاد 
مختلف یاری کنید. اما من متأسفانه توفیق انجام این وظیفه نداشتم. به 
هر حال نگاه ایشان و تأکید داشتند که ما باید به فکر حزب اهلل و مقاومت 
باشیم. ایشان نسبت به مقاومت و شخص آقای سیدحسن نصراهلل بسیار 
معتقد بودند. و می فرمودند »انی اتقرُب الی اهلل بحب سیدحسن نصراهلل«.

فرهنگپویا: با سپاس از این که این وقت را در اختیار ما قرار دادید.

پینوشت:
*  توبه، 122.
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