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 فقیه مجاهد از منظر آیت اهلل اراکی

عالمه مصباح؛ فقیه ذوابعاد و تمام عیار

اشاره: 

فقه و فقاهت، از جمله توصیفاتی است که 
امام خامنه ای و مراجع معظم و دیگر علمای 
بزرگ در پیام های تسلیت خود در پی رحلت 
از  کرده اند.  ذکر   یزدی مصباح  عالمه 
آن جا که این بعد علمی حضرت عالمه مورد 
غفلت واقع شده و کمتر بدان پرداخته شده 
است، بر آن شدیم با یکی از اساتید فقه حوزه 
و شاگردان برجسته ایشان؛ حضرت آیت اهلل 
محسن اراکی؛ دبیر کل سابق مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی و عضو مجلس خبرگان 
رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

گفتگویی داشته باشیم.

فرهنگپویا:  از این کـه فرصـت خـود را در اختیـار مـا قـرار دادیـد 
سپاسـگزاریم. در ابتـدا نحـوی آشـنایی شـما بـا حضرت عالمـه مصباح را 

بیـان کنید؟

-  آشـنایی بنـده بـا ایشـان بـا اولیـن کتابـی بـود کـه از ایشـان به دسـتم 
رسـید آن کتـاب »خلقـت انسـان از نظـر قرآن« بـود، که دانشـمند معظم 
آقـای محمـدی عراقـی، دامـاد و شـاگرد ایشـان آن را تنظیـم کـرده بود. 

مرحـوم آقـای مصبـاح دغدغه دفاع از مبانـی دینی داشـتند و مطالب دکتر 
سـحابی را در آن کتاب نقد کرده بود. ایشـان در قالب تفسـیر قرآن، بحث 
انسـان شناسـی، خلقت انسـان را مطرح کـرده بودند. با مطالعـه آن کتاب، 
عالقمنـد شـدم که ایشـان را ببینـم. لذا وقتی در سـال1354 بـه قم آمدم، 

همـان روزهای اول ورود، خدمت ایشـان رسـیدم.

فرهنگپویا:  همان گونـه کـه مسـتحضرید یکی از ابعاد شـخصیت 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

علمـی حضـرت آیـت اهلل مصباح یـزدی بعـد فقهی و 
اصولـی ایشـان اسـت. بـه عنـوان اولیـن سـوال بفرمایید 
یـک فقیـه چـه ویژگی هایـی بایـد داشـته باشـد و شـما 
بـه عنـوان یکـی از شـاگردان برجسـته ایشـان، آیـا ایـن 

ویژگی هـا را در عالمـه مشـاهده نموده ایـد؟

-  اسـتاد بزرگـوار مـا مرحـوم عالمـه مصبـاح رضوان اهلل 
و  جامعه شـناس  فیلسـوف،  مفسـر،  فقیـه،  یـک  علیـه، 
انسان شـناس بودنـد. جامعیـت ایشـان بـه تفکر ایشـان، 
پختگی و برجسـتگی خاصی مـی داد. بسـیاری از بزرگان 
مـا در چنـد دهـه اخیـر، در فلسـفه احاطه خوبی داشـتند، 
لکـن از نظـر فقهـی صاحب نظـر نبودند و یا حضورشـان 
اسـت.  بـوده  کم رنـگ  سیاسـت  و  اجتمـاع  در صحنـه 
دلیـل حضـور کم رنـگ آن عزیـزان در مسـائل اجتماعی 
و سیاسـی، بـه رغـم تسـلط کافـی بـر مبانـی ِحکمـی و 
فلسـفی، عدم تسـلط آن هـا بـر مبانـی فقهـی اسـت. امـا 
امتیـاز عالمـه مصبـاح این بـود که افـزون بـر حکمت و 
فلسـفه، بـر مبانی فلسـفی قدیـم و جدید مسـلط بودند و 
در فقـه نیـز یک فقیـه ذوابعاد و تمـام عیار بودند. تسـلط 
بـر ابعـاد مختلـف فقهـی بـود کـه ایشـان را در مسـائل 
اجتماعـی و سیاسـی نـه تنهـا دارای مکتـب و اندیشـه 
خـاص معرفـی کـرد، بلکه در جریـان و مکتـب اجتماعی 
سیاسـی خـود محکـم و نفوذناپذیـر بودنـد و ایـن امـر به 

دلیـل عمـق بینـش فقهـی ایشـان بود.
یکـی از نشـانه های بـارز تسـلط فقهـی اسـتاد بزرگـوار 
مرحـوم عالمه مصبـاح یـزدی، عمق و جامعیـت مباحث 
حکومـت اسـالمی و والیـت فقیـه ایشـان اسـت. البتـه 
ایشـان همچـون بسـیاری از بـزرگان، بـه اقتضـای زمان 
حرکـت و عمـل می کـرد. بـه عنـوان نمونـه حضـرت 
امـام در یـک دوران ضعـف فلسـفه در حـوزه علمیه، 
بـه تدریس فلسـفه پرداختنـد و زمانی که مرحـوم عالمه 
طباطبایـی آن را رونـق دادنـد، حضـرت امـام بـه تدریس 

فقـه و اصـول پرداختند. 
فقیـه و عالـم مسئولیت شـناس نیـز همین گونـه عمـل 
می کنـد و بـر اسـاس نیـاز جامعـه و زمـان خـود تـالش 
مصبـاح  مـا حضـرت عالمـه  بزرگـوار  اسـتاد  می کنـد. 
در آن دوره پیـش از انقـالب و اوائـل انقـالب کـه دوره 
چالش هـای اعتقـادی و فکـری و فلسـفی بود، احسـاس 
کردنـد کـه وقت خـود را بیشـتر در زمینه مسـائل مربوط 
بـه بنیادهـای اعتقـادی انقـالب مصـروف بدارنـد و آثـار 
مانـدگاری را خلـق کردنـد. اگـر وجـود ایشـان نبـود، مـا 
شـاهد ایـن اسـتقامت فکـری در بدنـه انقـالب نبودیـم. 
بدنـه اصلـی انقـالب را همیـن جریـان مسـتقیم و سـالم 
بزرگانـی  فقـدان  از  بعـد  فکـر  ایـن  تشـکیل می دهـد. 
همچـون عالمـه طباطبایـی و عالمـه مطهری توانسـت 
قـوام بگیـرد. یعنی کسـی که بعـد از آن دو بزرگـوار، این 

بدنـه را قـوام بخشـید و در برابـر چالش هـا و تهاجم های 
اعتقـادی و فرهنگی بسـیار سـخت و دشـوار در دهه اول 
و دوم انقـالب باالخـص دهـه دوم انقـالب قـد علم کرد 
و سـینه سـپر سـاخت، و بـه مبانـی دینی و هویـت دینی 
پرداخـت و بـا آن دانـش محیـط و بیـان رسـا و عقالنیت 
نیرومنـد و تـوان اسـتداللی کـه داشـت، جریـان اصیـل 
انقـالب را سـالم نگـه داشـت و از مبانـی فکـری انقالب 

اسـالمی دفـاع کـرد، حضـرت آیـت اهلل مصبـاح بود.
ایـن یعنـی همـان نیـاز زمـان؛ آن زمانـی که بـزرگان در 
مسـائل فقهـی، به قـدر کافی فعالیت داشـتند، ایشـان در 
عرصـه مسـائل اعتقادی و فلسـفی ورود کردنـد. لکن آن 
روزگاری کـه احسـاس نیـاز شـد که به بخـش دیگری از 
مسـائل فکـری کـه بخـش حکومـت اسـالمی و بخـش 
والیـت فقیـه و بخش مسـائل حکومتـی اسـت بپردازند، 
در ایـن عرصـه نیـز درخشـیدند. هرکسـی به سـخنرانی 
و نوشـته ها و تدریس هـای ایشـان در عرضـه حکومـت 
فقهـی مراجعـه کننـد، ابعـاد فقهـی و سـلطه ایشـان در 
همـه مبانـی فقـه را بـه وضوح می بینـد. عالوه بـر آن که 
بعدهـا ایشـان بـه مسـائل اجتماعی سیاسـی گسـترده ای 
پرداختنـد کـه همـه ایـن مسـائل اجتماعـی و سیاسـی 
گرچـه ریشـه های فلسـفی داشـته و دارنـد، لکـن عمـده 
این مسـائل اجتماعی و سیاسـی، مسـائل فقهی هسـتند؛ 
فقـه حکومتـی یـا فقـه اجتماعـی. در تحلیل مسـائل آن 
از نظـر فقهـی  و...،  یـا »قانـون«  قبیـل »آزادی« و  از 
پیچیدگی هایـی دارنـد؛ بـه ویـژه مسـائل جدیـد و نـو که 
کمتر کسـی از فقها در این مسـائل ورود کرده اسـت. اما 
ایشـان ورود کردنـد و موفـق هم بودند و آثـار گران بهایی 

را بـر جای گذاشـتند.
بنـده پیشـنهاد می کنـم شـاگردان ایشـان، متولیـان آثـار 
ایشـان و سـایر عزیزانـی کـه بـا فکـر و مکتـب ایشـان 
آشـنا هسـتند، مباحـث »فقـه اجتماعی« عالمـه مصباح 
را اسـتخراج کننـد. بنـده اعتقـاد دارم اگـر بـه این بخش 
پرداختـه شـود، خروجـی خوبـی در چنـد جلـد خواهیـم 
داشـت. فکـر و اندیشـه قوی و برهانی ایشـان هـم برای 
اهـل علـم و هـم بـرای عامه مـردم می تواند بسـیار مفید 

باشـد و از آن اسـتفاده کننـد. 

فرهنگپویا:  بـا توجـه بـه تسـلطی که ایشـان در 
قـرآن و معـارف قرآن و فلسـفه و علوم عقلی داشـتند، به 
نظـر حضرتعالـی این موارد چـه تاثیری بر اندیشـه فقهی 

ایشان داشـته است؟

-  فقـه عالمـه مصبـاح، فقـه جامعـی بـود. بـه عبارتـی 
دیگـر، فهم درسـت کتـاب و سـنت متوقف بر این اسـت 
کـه ریشـه های فکـری کتـاب و سـنت که همـان مبانی 

اگر وجود ایشان نبود، ما شاهد 
این استقامت فکری در بدنه 

انقالب نبودیم. بدنه اصلى 
انقالب را همین جریان مستقیم 

و سالم تشکیل مى دهد. این فکر 
بعد از فقدان بزرگانى همچون 

عالمه طباطبایی و عالمه مطهری 
توانست قوام بگیرد. یعنى کسى 

که بعد از آن دو بزرگوار، این 
بدنه را قوام بخشید و در برابر 

چالش ها و تهاجم های اعتقادی 
و فرهنگى بسیار سخت و دشوار 

در دهه اول و دوم انقالب 
باالخص دهه دوم انقالب قد 
علم کرد و سینه سپر ساخت.
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برهانـی - فلسـفی کتاب و سـنت اسـت، خوب شـناخته شـود. بـه عنوان 
مثـال در نظـر گرفتن و یا نگرفتن مبانی فلسـفی »فکـر توحیدی«، ظهور 
و بـروزش در فقـه یکـی نخواهـد بود. بسـیاری از کسـانی که در مسـئله 
والیـت فقیـه دچـار ضعف علمی و معرفتی هسـتند، در مسـائل مربوط به 
فقـه اجتماعـی- سیاسـی، قدرت اسـتنباط ضعیفـی دارند. یکـی از دالیل 
آن می تواند ضعف اندیشـه فلسـفی در مسـئله توحید باشـد. اگر کسـی در 
مسـئله توحید، اندیشـه فلسـفی عمیقی مانند عالمه مصباح یزدی داشـته 
باشـد، نـه تنهـا در توحیـد نظـری، بلکـه در توحیـد عملی نیـز که بخش 
اعظم مسـائل فقهی اسـت، اندیشـه روشن و مسـتحکم و عمیقی خواهد 
داشـت. چـون روح توحیـد عملـی در فرمانروایـی انسـان و جهـان خلقت 
تجلـی می یابـد. یعنـی توحیـد در حاکمیـت از فلسـفه شـروع و بـه فقـه 
منتهـی می شـود و خـود را نشـان می دهـد. وقتـی شـما عالـم بـه توحید 
حاکمیـت باشـید، دیگـر نمی توانیـد در عصـر غیبـت و ظهـور، حاکمیتی 
بـرای غیرخـدا قائـل شـوید. اگـر قائل بـه توحیـد حاکمیت شـدید، دیگر 
نمی توانیـد بـرای غیـر از خداونـد متعـال، منشـأی بـرای انتخـاب حاکم 
قائـل شـوید؛ در گزینـش فرمانـروا منبـع و مبنائـی بـه جز خداونـد قائل 
شـوید بلکـه آن را یـک تکلیـف بـرای مکلفیـن می دانید. این ها مسـائلی 
اسـت کـه بعضـی از فقهـا در ایـن مسـائل لغزیدنـد و دلیل لغـزش آن ها 

عدم عمـق فلسـفی و فکـری آن هـا بوده اسـت.
همچنین در مسـائل مربـوط به نقش انبیاء و امامـان در زندگی اجتماعی، 
نقـش فقیـه در زندگی اجتماعی، نقـش فقه در زندگـی اجتماعی، همگی 
گرچـه در ابتـدا مسـئله فقهـی به نظر می رسـند، امـا بنیان آن ها فلسـفه 
اسـت. اگـر بنیـاد فلسـفی در ایـن عرصه ها دچـار ضعف باشـد، نتیجه ای 

کـه در فقـه گرفته می شـود بالتبـع ضعیف خواهـد بود.

فرهنگپویا:  بـه نظـر شـما کسـی کـه می خواهـد مرجـع فقهـی 
در جامعـه قـرار بگیـرد، چـه ویژگی هایی باید داشـته باشـد؟ آیـا حضرت 
عالمـه مصبـاح ایـن ویژگی هـا را داشـتند؟ و اگـر داشـتند چـرا مسـیر 
فقاهـت را ادامـه ندادنـد و بـرای کسـب مقـام مرجعیت تـالش نکردند؟

-  اتفاقـا ایـن کـه اسـتاد بزرگـوار مـا حضرت آیـت اهلل مصبـاح متصدی 
کرسـی مرجعیت نشـد، نشـان از احسـاس مسـئولیت ایشـان بود. ایشان 
روحیـه تواضـع و شـهرت گریزی داشـتند و اگـر شـهرتی پیـدا کردند، به 

دلیـل پاسـخگویی بـه نیاز زمـان بود. 
مسـئله تصدی مرجعیت، جایگاه و مسـئولیت ویژه اجتماعی برای انسـان 
ایجـاد می کنـد. بسـیاری از بـزرگان عرفـان و اخالق ما سـعی می کردند 
حتی المقـدور و تـا جایـی کـه ضـرورت شـرعی پیـدا نکـرده، از ورود بـه 
آن خـودداری کننـد. مقـام مرجعیت، مسـئولیت سـنگینی اسـت. من به 
عیـادت یکـی از اسـاتید بزرگوارمـان رفتـه بـودم، هنـگام خداحافظـی به 
گریـه افتـاد و بـه شـدت می گریسـت سـوال کـردم چـه چیـزی شـما را 
این گونـه منقلـب کـرده اسـت؟ فرمودند: می ترسـم خـدای متعـال مرا در 
برابـر فتواهایـی که داده ام مورد سـوال و بازخواسـت قرار دهـد. برای من 
از خـدای متعـال طلب بخشـش کن؛ می ترسـم در این مسـئله نتوانسـته 

باشـم بـه مسـئولیت خـود به درسـتی عمل کرده باشـم.
فتوایـی کـه مقلدیـن از آن تبعیـت می کنند، بـا اظهار نظرهـای فکری و 

علمـی دیگر متفاوت اسـت. فتوا راه دیگران را بـه عنوان مقلدین در عمل 
بـه احـکام شـرعی تعییـن می کند. لـذا روحیـه فتواگریزی در بسـیاری از 
بـزرگان وجـود داشـته و دارد. بنـده خاطـرات زیـادی از بـزرگان دارم که 
بـه دلیـل ورع شـدید از مسـئله تصـدی فتـوا اجتنـاب می کردنـد. مرحوم 
عالمـه مصبـاح بـه دلیـل ورع شـدید متصدی فتـوا نشـدند، همچنین به 
دلیـل این کـه احسـاس می کردنـد وظیفـه شـرعی ایشـان چیـز دیگری 
اسـت و بـرای تصـدی فتوا افراد دیگـری وجود دارند که شایسـته و الیق 
ورود در ایـن عرصـه هسـتند و بـه قدر کافی هـم وجود دارند. اگر ایشـان 
متصـدی افتـا می شـدند قطعـا یکـی از برجسـته ترین فقهـای عصـر مـا 
بودنـد. حضـرت آیت اهلل مصبـاح رضـوان اهلل علیه شایسـتگی این عرصه 

را در سـطح بسـیار باالیی داشتند.
کارهـای ایشـان بر اسـاس خوشـامدی ایـن و آن و یا هوای نفـس نبود، 
بلکه همه کارهای ایشـان، براسـاس وظیفه و تکلیف شـرعی بود. این که 
ایشـان از چـه کاری خوشـش می آید، از چـه کاری منفعت می بـرد، مردم 
از چـه کاری خوششـان می آیـد، دیگـران چـه تعریفی از عملکرد ایشـان 
دارنـد و... معیـار گزینـش و انتخـاب ایشـان بـرای یـک تصمیـم و انجام 
کاری نبـود. معیـار گزینش و انتخاب ایشـان فقط رضای خـدای متعال و 
عمـل بـه تلکیـف الهی بـود. ایشـان در آن عرصه ها که احسـاس تکلیف 
می کردنـد بـه خوبـی وارد می شـدند و تمام وجود و هسـتی و شـخصیت 
خـود حتـی آبـرو، راحتی و آسـایش خود را بـرای انجـام آن تکلیف هزینه 
می کردنـد. الحمـدهلل در سـطح باالیـی و بـه بهترین شـکل توانسـتند به 

وظیفـه و تکلیـف خود عمـل کنند.

فرهنگپویا:  شـما بـه مباحـث فقـه اجتماعـی و مباحـث حکومت 
اسـالمی و فقـه حکومـت حضـرت عالمـه اشـاره فرمودیـد. آیـا دیـدگاه 

خاصـی مدنظرتـان هسـت؟ لطفـا بیشـتر توضیـح بفرمایید.

-  مسـائل فقـه اجتماعـی، مسـائل نوینـی اسـت. بـه دلیـل این کـه فقه 
مـا، فقـه پاسـخ بـه نیـاز بوده اسـت فقهـای مـا کمتـر در ایـن عرصه ها 
وارد شـدند و قلـم زدنـد. دوران قبـل از انقـالب مردم بر اسـاس آن چه در 
آن زمـان مـورد نیـاز آن ها بـود، از قبیل فقـه تکالیف فردی، بـه مراجع و 
فقهـا مراجعـه می کردند. آن زمـان مباحث حکومتـی و اجتماعی آن چنان 
مـورد نیـاز مردم نبـود. انقالب اسـالمی که پیروز شـد، به تدریج مسـائل 
فقـه حکومتـی مطرح شـد. مرحوم اسـتاد عالمه مصباح در محـدوده نیاز، 
پاسـخگو بودنـد. در مسـئله والیت فقیـه، اختیـارات فقیه، وظایـف فقیه، 
مبانـی و اصـول اعتقـادی و فلسـفی اصـل والیت فقیـه و... مسـائلی بود 
کـه در جامعـه مطـرح شـد و ایشـان در این زمینه هـا نوآوری های بسـیار 
خـوب و اثرگـذار داشـتند و تحقیقات ایشـان در این عرصه هـا برای همه 

محققـان و دانش پژوهان بسـیار مفید و اساسـی اسـت.
 در عرصـه ارتبـاط جامعـه اسـالمی بـا دیگـر جوامـع و مبانـی سیاسـت 
خارجـی و نیـز قوانیـن برخـورد بـا احـزاب و جریان هـا، ایشـان از منظـر 
فقهـی مطالب بسـیار بنیادینـی دارند. در بسـیاری از این مـوارد ما منبعی 
جـز تفکـر ایشـان اصـال نداشـتیم. در حـال حاضـر بـرای کسـانی کـه 
می خواهنـد در ایـن موضوعـات از جهـت فقهی تحقیـق و پژوهش کنند، 
مرجـع و منبعـی بـه جامعیـت و عمق تولیـدات ایشـان در دسـت نداریم. 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

فرهنگپویا:  بـا توجـه بـه این که شـما تحصیالت 
خـود را در نجـف گذراندیـد و محضر اسـاتید برجسـته ای 
را درک فرمودیـد، بفرماییـد چـه ویژگی هـای از عالمـه 
مصبـاح یزدی شـما را مجذوب ایشـان کرد؟ اگـر خاطره 

و نکتـه ای در این بـاره داریـد بفرمایید. 

-  بنده فلسـفه را در نجف خوانده بودم. منظومه و اسـفار 
را هـم خوانـده بـودم. حتـی در قـم نیـز فلسـفه خوانـدم. 
کـم هم نخوانـدم. ولی در سـال1354 که خدمت ایشـان 
رسـیدم و بـا ایشـان آشـنا شـدیم، تـازه طعـم فلسـفه را 

چشیدیم. 
رابطه این جانب با ایشـان ضمن شـرکت در جلسـه درس 
ایشـان و داشـتن رابطـه اسـتاد و شـاگردی از صمیمیـت 
خاصـی برخـوردار بـود. رابطـه بنده با ایشـان تنهـا رابطه 
درسـی نبود. حضـرت عالمه عصرها بعد از جلسـه درس، 
در حیـاط قبرسـتان ابوحسـین قـدم می زدنـد. این جانـب 
هـم در خدمـت ایشـان بـودم. در ایـن فرصـت حـدود 
نیم سـاعت تـا یک سـاعت، بنـده اسـتفاده های زیـادی از 
ایشـان  بـردم. مهم تریـن بهـره ی این جانب و بسـیاری از 
شـاگردان از اسـتاد این بود که وقتی با ایشـان وارد گفتگو 

می شـدیم، تـازه طعـم بحث فلسـفی را می چشـیدیم.
البتـه ایـن منحصـر در بحـث فلسـفه نبـود بلکـه در همه 
امـا در  بـود،  این گونـه  بویـژه تفسـیری  مسـائل علمـی 
مسـائل حکمی خیلی بیشـتر این احسـاس تجلی می کرد. 

گاهـی انسـان یک مسـئله ِحَکمـی و فلسـفی را از اسـتاد 
فـرا می گیـرد بـه نحوی کـه بتوانـد عرضـه و تدریس کند 
یـا بنویسـد. امـا گاهـی انسـان وارد بحث می شـود و تلمذ 
می کنـد بـرای این کـه گره هـای ذهنـی او بـاز شـود. مـا 
احسـاس می کردیـم در بحـث بـا ایشـان، آن گـره آخر باز 
می شـد و احسـاس می کردیم کـه راحت می شـویم. گویی 
عقـده الینحلـی در فکـر ما بود، کـه با گفتگوبا اسـتاد حل 
می شـد. در مسـائل فلسـفی ویژه ای، مانند مباحث علیت و 
جوهـر و عـرض و مـاده و هیوال و تبدیـل علم حضوری به 
حصولـی و امثـال آن از مسـائلی که اسـتاد در آن هـا دارای 
ابتکارات و افکار نوین فلسـفی بودند وقتی با ایشـان بحث 
می کردیـم، مسـأله واقعا بـرای ما حل می شـد. همان گونه 
کـه عرض کـردم؛ این گونـه نبود کـه بنده در این مسـائل 
اسـتاد ندیده باشـم، از محضر اسـتادهای خوب، طـراز اول 
و مسـلط تلمـذ کرده بودم، خـدا همه آن هـا را رحمت کند. 
لکـن وقتـی ما بـا حضـرت عالمـه مصبـاح وارد چالش و 
بحـث می شـدیم، مشـکل نـه تنها از نظـر عقلی بـرای ما 
حـل می شـد، بلکـه از نظر وجدانـی و فطری هم بـرای ما 
حل می شـد. ایـن از امتیازات عالمه مصباح بـود. ما همان 
وقت ها می گفتیم اسـتاد مصباح مسـائل حکمـی را نه تنها 

فهمیده، بلکه چشـیده اسـت. 

فرهنگپویا:  یکـی از ویژگی هایـی کـه در میـان 
بزرگان هسـت، تواضع و فروتنی اسـت. ایـن ویژگی را در 

ایشـان چگونـه یافته اید؟

بسیاری از کسانى که در مسئله 
والیت فقیه دچار ضعف علمى 
و معرفتى هستند، در مسائل 

مربوط به فقه اجتماعى -  
سیاسى، قدرت استنباط ضعیفى 

دارند. یکى از دالیل آن مى تواند 
ضعف اندیشه فلسفى در مسئله 
توحید باشد. اگر کسى در مسئله 

توحید، اندیشه فلسفى عمیقى 
مانند عالمه مصباح یزدی داشته 
باشد، نه تنها در توحید نظری، 

بلکه در توحید عملى نیز که 
بخش اعظم مسائل فقهى است، 

اندیشه روشن و مستحکم و 
عمیقى خواهد داشت. چون 

روح توحید عملى در فرمانروایی 
انسان و جهان خلقت تجلى 

مى یابد.
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-  بلـه یکـی دیگـر از ویژگی های ایشـان تواضـع فوق العاده بـود. تواضع 
مسـئله کلیـدی اسـت. اصـال کلیـد راه سـلوک و معرفت الـی اهلل تواضع 

اسـت. در بیـت شـعری نغـز و پر معنـا می گوید
عجب علمی ست علم هیئت عشق
که هشتم اخترش هفتم زمین است

هشـتم اختـر همان فلـک ثامن و عـرش الهی و باالتر از سـبع سـماوات 
اسـت. حافـظ می گویـد اگـر کسـی می خواهـد بـه آن عـرش برسـد باید 
آن قـدر پاییـن بـرود و طبقـات زیریـن زمیـن را طی کنـد تا بـه آن طبقه 
هفتـم زمیـن کـه زیرین تریـن طبقـه اسـت برسـد. یعنـی کسـی کـه 
می خواهـد بـه آن عـرش برین دسـت پیدا کنـد، باید خود را بـه آن طبقه 

زیریـن؛ یعنی نهایـت تواضع برسـاند.
گاهـی ایـن رفتارهـای متواضعانـه اسـتاد بـرای مـا نامفهوم بـود که چرا 
اسـتاد مـا در ایـن حـد خـود را بـه خـاک می انـدازد وپاییـن مـی آورد. ما 
احسـاس می کردیـم ایـن افـراط در تواضـع اسـت. در حالی کـه این گونه 
نبـود، چـون مـا آشـنا بـه فضـای عرفانـی ایشـان نبودیـم، لذا احسـاس 

می کردیـم ایشـان افـراط می کننـد.
البتـه ایـن نـوع تواضـع منحصر در ایشـان نبـود، مـن ایـن را در بزرگانی 
دیگـر نیـز کـه با آن ها معاشـرت داشـتم، دیده ام. ایـن بـزرگان در عالَمی 
زندگـی می کننـد کـه ما بـه سـختی می توانیـم بـه دروازه هـای آن عالَم 
دسـت پیـدا کنیـم. تصـور آن عالَـم برای ما مشـکل اسـت، چه رسـد که 
بخواهیـم خـود را در آن عالَـم وارد کنیم و بخشـی از آن عالَم شـویم. این 
یـک واقعیتی اسـت. اسـتاد بزرگوار آیـت اهلل مصباح هم این چنیـن بودند؛ 
در یـک عالـم عرفانـی زندگـی می کردنـد و یک علـو معنـوی و عرفانی 
داشـتند کـه دسـت یابـی بـه دروازه هـای آن بـرای ما دشـوار اسـت. لذا 
گاهـی فهـم بعضـی از دیدگاه هـای ایشـان بـرای مـا دشـوار بـود. بعدها 
متوجـه می شـدیم که حق با ایشـان اسـت و اگر کسـی می خواهـد به آن 
لُـب حقیقـی معرفت الهی برسـد و لُـب معرفت الهی را بچشـد، باید برای 
تواضـع در برابـر خـدای متعـال و مؤمنان حـدی قائل نشـود. البته تواضع 
در برابـر کافـران و ملحدان و تبهکاران و جنایت کاران جرم اسـت و آن جا 
جـای تواضـع نیسـت بلکه تواضـع در برابـر آنان جـرم و گناه اسـت و به 

شـدت در اسـالم مـورد منع و نهـی قرار گرفته اسـت. 
 تواضـع حقیقـی همانـی اسـت کـه امـام سـجاد در دعـای عرفـه 
می فرماینـد: »أَنَـا بَعُد أََقل اَلَقلیـَن َو أََذل اَلَذلیَن َو ِمثُل الـذرِة أَو ُدونََها«. 
وقتـی ایـن سـوال بـرای مـا مطـرح می شـد کـه حضـرت عالمـه چـرا 
این قـدر تواضـع می کننـد؟ پاسـخ آن را در همیـن فـراز »اقـل االقلیـن« 
 یافتیـم. وقتـی آن امام معصـوم خود را در مقابل خداوند این گونه خاکسـار 
و حقیـر می دانـد، طبیعی اسـت کـه انسـان های غیرمعصوم پیـرو مکتب 

آن هـا ایـن چنین تواضع داشـته باشـند. 
لـذا بـزرگان مـا چنیـن هسـتند و ایـن تواضـع حقیقـی اسـت تظاهـر به 
تواضـع نیسـت ایـن مطلبـی اسـت که جـز عـده اندکـی آن را نمی توانند 
درک کننـد. ایـن را انسـان هایی کـه بـه خـدا می رسـند و با عـرش الهی 
آشـنا می شـوند و از آن بـاال همـه چیـز را می بیننـد. خـود را در مقابل آن 
عظمـت الهـی وحشـت آور آن قدر کوچـک می بیننـد کـه از کوچک ترین 

کوچک هـا نیـز ناچیزتـر می بیننـد.

فرهنگپویا:  شـما فرمودیـد از سـال54 بـا ایشـان آشـنا شـدید و 
ارتبـاط داشـتید. آیـا ایشـان در قبـل از انقـالب در بحـث فقـه یـا اصول 

تدریـس حـوزوی هم داشـتند؟

-  تـا آن جـا کـه بنـده خبـر دارم ایشـان بعضـی از مسـائل فقهـی را هم 
تدریـس می کردنـد. ایشـان درس آیـت اهلل العظمـی اراکـی و آیـت اهلل 
العظمـی بهجـت می رفتنـد و بـا حضـرت آیـت اهلل خـرازی بحـث فقهی 
مسـتمر داشـتند؛ امـا ارتبـاط بنـده بـا ایشـان بیشـتر در حـوزه حکمت و 
فلسـفه بـود، امـا گاهی بحـث فقهی هم می کردیم. تسـلط فقهی ایشـان 
بـرای مـا کامال آشـکار بـود. مکرر اتفـاق می افتـاد که در خـالل مباحث 
دوسـتانه، بحث هـای فقهـی خوبـی مطـرح می شـد و از احاطـه ی فقهی 
ایشـان و تسـلطی کـه بـر مبانی و اقـوال و فروع فقهی داشـتند اسـتفاده 

می کردیـم.

فرهنگپویا:  ویژگـی خاصـی هـم در بحث هایشـان مشـهود بود؟ 
آیـا مبنـای خاصـی را بـرای بحث های خود داشـتند؟

-  آن چـه بنـده احسـاس کـردم ایـن بـود که ایشـان بـر مـدارس فقهی 
کامـال مسـلط بودند. مثـال دیدگاه های فقهی مـدارس سـامراء و کربال و 
نجـف و قـم را بـه صـورت مسـلط مطـرح و امتیـازات هر یـک را بیان و 
مقایسـه می کردنـد. این کامال تسـلط ایشـان را نشـان می داد. بـه عنوان 
مثـال در مدرسـه سـامراء از دیدگاه هـای مرحـوم میرزاحسـن شـیرازی تا 
مرحـوم فشـارکی و اعاظـم دیگـر، اطالع داشـتند. همچنیـن از دیدگاه ها 
و گرایش هـای مدرسـه کربـال و نجـف اطـالع خوبـی داشـتند ایشـان 
تحـوالت فقهـی و جریـان انتقالـی افـکار و ابتـکارات فقهـی از نجف به 
سـامراء از سـامراء بـه کربـال و دوبـاره از نجـف بـه قـم و... را بـه خوبـی 

می کردند.  تبییـن 

فرهنگپویا:  شـما چه مقدار با ایشـان بحث فقهی داشـتید، آیا در 
بحث فقهی سـبک خاصی داشـتند؟ 

-  بنـده توفیـق نداشـتم کـه بـا ایشـان در ایـن عرصـه بـه تفصیـل و 
گسـترده وارد شـوم. آن چـه بین ما و ایشـان اتفـاق افتاد، همین جلسـات 
دوسـتانه ای بـود کـه گاهـی مباحـث فقهـی هـم مطـرح می شـد و ما از 

ایشـان اسـتفاده می کردیـم. 

فرهنگپویا:  بـا توجـه بـه فعالیت تقریـب مذاهب کـه حضرتعالی 
مسـئولیت آن را داشـتید، نقـش ایشـان در تقریب مذاهـب چگونه بود؟

-  از جملـه شـخصیت هایی کـه علمـای اهـل سـنت نسـبت به ایشـان 
خیلـی اظهـار عالقـه می کردنـد، آیـت اهلل مصبـاح بود. بـه عنـوان نمونه 
مرحـوم آقـای محمـدی کـه از برجسـته ترین علمـای کردسـتان بـود 
و خیلـی بـا آیـت اهلل مصبـاح رفاقـت داشـت، از ایشـان دعوت کـرد و در 
کردسـتان نسـبت بـه ایشـان خیلـی اسـتقبال و تعظیـم کـرد. حضـرت 
عالمـه می فرمـود: آقـای محمـدی به من گفـت والیت فقیهی که شـما 
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می گوییـد، مـا صددرصـد قبـول داریـم و کامـال همـان 
چیـزی اسـت کـه مـا بـه آن معتقدیم.

حضـرت عالمـه مصبـاح یکـی از شـخصیت هایی بـود 
کـه بـرای علمـای اهل سـنت خیلی پـر جاذبه بـود. هیچ 
احسـاس مـرزی بیـن آن هـا و مرحـوم آیـت اهلل مصبـاح 
وجـود نداشـت. ایـن مهـم بـود. عظمـت روحـی، اخالق 
و تواضـع ایشـان بـه گونـه ای بـود کـه همـه را جـذب 
می کـرد. ایشـان در عرصـه تقریـب انصافـا یـک عالـم 

موفـق تمـام عیـار بودند.

فرهنگپویا:  بـا توجه به مسـئولیت شـما در لندن 
و سـفرهایی که ایشـان در خارج از کشـور داشـتند ارتباط 
بـر مسـلمانان و سـایر مذاهـب  ایشـان  تأثیرگـذاری  و 

بود؟ چگونـه 

-  زمانـی کـه بنـده در لنـدن مأموریـت داشـتم، ایشـان 
را دعـوت کردیـم و ایشـان تشـریف آوردند، در این سـفر 
ایشـان مجالـس گفتگوها و سـخنرانی های بسـیار زیاد را 
در بیـن مجامـع مسـلمان، داشـتند و بسـیار اثرگـذار بود. 
ایشـان گفتگوهایـی را با علمای سـایر مذاهـب و علمای 
مسـیحیت نیـز داشـتند. منتهـی متأسـفانه بنـده در آن 

گفتگوهـا حضور نداشـتم. 

فرهنگپویا:  آیـا شـما اشـراف بـر جلسـات مقابله 
بـا انحرافـات فکـری فرهنگی حضرت عالمـه مصباح در 
قبـل و بعـد از انقـالب داشـتید؟ آن جلسـات را چگونـه 

ارزیابـی می کردیـد؟

-  بلـه در جریـان بسـیاری از این جلسـات بودیم ایشـان 
بعضـا یـک تنـه و بسـیار ظریـف بـا انحرافـات فکـری 
را  اساسـی  کار  واقـع  در  می کردنـد.  مقابلـه  فرهنگـی 
آقـای مصبـاح کـرد. مثـال قبـل از انقـالب برخـی وارد 
درگیـری بـا شـریعتی می شـدند و کتـاب می نوشـتند و 
این گونـه  آیـت اهلل مصبـاح  امـا  اعالمیـه می دادنـد.  یـا 
برخـورد نکـرد بلکـه شـاگردپروری کردند و در جلسـاتی 
به شـیوه ای بسـیار ظریف بـدون ذکر نام شـبهاتی که در 
کتـب ایشـان نسـبت به عقایـد اسـالم مطرح بود پاسـخ 
می دادنـد. ایشـان در ایـن زمینـه نوشـته هایی دارنـد کـه 

پیشـنهاد می کنـم جمـع آوری و منتشـر شـود. 

فرهنگپویا:  اشـاره به شـاگردپروری ایشـان برای 
مقابلـه بـا انحرافات کردیـد. در این زمینه بـه ویژه قبل از 

انقـالب این مسـئله چگونه بود ؟

-  ایشـان جلسـاتی را در مدرسـه حقانـی داشـتند. در 

آن زمـان تفکـرات شـریعتی در میـان جوانـان مطـرح 
بـود، تفکـرات وی توسـط بـزرگان نقـد می شـد و اسـتاد 
هـم در جلسـات، افـکار شـریعتی را نیـز نقـد می کـرد، 
همان گونـه کـه عـرض کـردم این گونـه نبود کـه بگوید 
شـریعتی چنیـن می گویـد و مـا چنـان می گوئیـم بلکـه 
در جلسـه تدریـس خـود بـدون ذکـر نـام، مبانـی و تفکر 
او را نقـد می کردنـد. ایـن نـوع نقـد بسـیار مؤثـر بـود. در 
همیـن جلسـات بـود که بسـیاری از نسـل جدید فضالی 
حـوزه علمیه قم، تربیت شـده و محصـول آن، همان این 
شـجره طیبـه فضـال و اسـاتیدی اسـت کـه هـم اکنـون 
نقـش عظیمـی در تبیین مسـائل اسـالمی در عرصه های 

گوناگـون فلسـفی، سیاسـی و اجتماعـی ایفـا می کننـد.

فرهنگپویا:  از این کـه در ایـن مصاحبـه شـرکت 
کردید سپاسـگزارم.

-  امیدواریـم خـدا بـه مـا توفیق دهـد بتوانیـم از برکات 
ایشـان بهره منـد شـویم مـا همچنان سـر سـفره ایشـان 
هسـتیم. این کـه مـا امـروز فکر کنیـم ایشـان در میان ما 
نیسـتند اشـتباه اسـت بلکه حیات ایشـان بـرای ما حیات 
مسـتمر و برکات و آثار ایشـان همچنان زنده باقی اسـت 

و ایـن یک حقیقت اسـت. 

ایشان بر مدارس فقهى کامال 
مسلط بودند. مثال دیدگاه های 
فقهى مدارس سامراء و کربال و 
نجف و قم را به صورت مسلط 

مطرح و امتیازات هر یک را بیان 
و مقایسه مى کردند. این کامال 
تسلط ایشان را نشان مى داد.


