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دوستدار  خداپرستان
سیدعلی حسنی

مصبـاح  آیـت اهلل  عالمـه  بـارز  ویژگی هـای  از  یکـی 
یـزدی، روشـنفکری دینـی آن بزرگـوار بـود کـه از 
نمودهـای روشـن آن ارتبـاط بـا ادیـان و پیـروان ادیـان 
بـزرگ جهان بود. ایشـان از جمله شـخصیت های دینی-

علمـی بـا تراز باال بودنـد که با ادیان و اندیشـه های دیگر 
در حیطه علوم انسـانی آشـنایی دقیق و علمی داشـتند. و 

در طـول سـالیان پربرکت عمر شریف شـان بـدون این که 
دچـار رکـورد و تحجـر یـا وادادگی و شـفیتگی شـوند در 
مسـیر همـکاری بـا پیـروان ادیان بـزرگ جهـان فعالیت 

کردند.
آن عزیـز سـفر کـرده در ایـن رابطـه سـفرهای متعددی 
بـه کشـورها و مراکـز دینی-علمـی ادیان بزرگ داشـتند 

اشاره: 

روشنفکری  مصباح  عالمه  بارز  ویژگی های  از 
دینی آن بزرگوار بود. ارتباط با پیروان ادیان بزرگ 

را می تواند از نمونه های این ویژگی برشمرد.
عالمه مصباح نه تنها خود در صدد برقراری ارتباط 
با پیروان بزرگ بودند، بلکه گروه های مختلفی از 
شاگردان و دانش آموختگان موسسه را به مراکز 
علمی و دانشگاهی آمریکا، اروپا و آسیا فرستادند تا 
از نزدیک و بدون واسطه با این ادیان آشنا شوند.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

و بـا شـخصیت ها و رهبـران و اسـاتید و متولیـان امـور 
دینـی مختلفـی دیـدار و گفت وگـو کردنـد. ایـن دیدارها و 
گفتگو هـا در گسـتره وسـیعی از دیـدار بـا پـاپ ژان پـل 
دوم رهبـر اسـبق کاتولیک هـای جهان و رهبـران هندوها 
و بوداییـان هنـد گرفتـه تـا گروه هـا و مجموعه هایـی از 
مختلـف  دانشـجویان  و  متولیـان  و  اسـقفان  و  اسـاتید 
دانشـگاه و مراکـز دینی-علمـی غربـی را دربـر می گرفت.
ایـن بزرگـوار نـه تنهـا خـود درصـدد برقـراری ارتبـاط بـا 
پیـروان ادیـان بـزرگ بودنـد؛ بلکـه گروه هـای مختلفـی 
و  آموزشـی  مؤسسـه  دانش آموختـه گان  و  شـاگردان  از 
پژوهشـی امـام خمینـی کـه زیـر نظـر ایشـان اداره 
می شـد را نیـز بـه مراکـز علمـی و دانشـگاهی مختلـف 
آسـیایی  و  اروپایـی  آمریکایـی،  مختلـف  کشـورهای  در 
فرسـتادند تـا از نزدیـک و بـدون هیـچ واسـطه ایی با این 
ادیـان آشـنا شـوند و بتواننـد در تعامـل و همـکاری با این 
ادیـان، در قـدرت گفتمـان علمی بـا فرق مختلـف متبحر 

. ند شو
عـالوه بـر ایـن اعزام هـا، گروه هـای متعـددی از ادیـان 
دیگـر مخصوصـا مسـیحیت را در مؤسسـه آموزشـی و 
پژوهشـی امـام خمینـی پذیـرا بودنـد و زمینـه را برای 

آشـنایی آنـان بـا معـارف اسـالمی فراهـم کردنـد.
عالمـه آیـت اهلل مصبـاح یـزدی در راسـتای همکاری 
بـا ادیان بـزرگ جهـان در کنفرانس های مهـم بین المللی 
در  علمـی  متعـددی  سـخنرانی های  و  کـرده  شـرکت 
راسـتای طـرح اندیشـه های نـاب اسـالمی ارائـه کردنـد. 
نـه تنهـا خـود در ایـن جلسـات حضـور پیـدا می کردنـد؛ 
بلکـه شـاگردان خود را نیز تشـویق به ایـن کار می کردند. 
حتـی زمینـه برگـزاری کنفرانس هـای علمـی بین المللـی 
دوره ای بـا همـکاری مسـیحیان کشـور آمریـکا و اروپا در 
ایـران و غـرب را فراهـم کردنـد و خـود نیـز در برخـی از 
ایـن کنفرانس هـا شـرکت داشـتند. دسـت آوردهای ایـن 
کنفرانس هـا بـه صورت کتـب مختلـف در اروپـا و آمریکا 

بـه چاپ رسـیده اسـت.
آن بزرگوار در راسـتای دسـتیابی به فهم درسـت شاگردان 
خـود از ادیـان دیگـر إبایی از اسـتفاده از اسـاتید مسـیحی 
یـا یهـودی و امثـال آن در مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی 
امام خمینی نداشـتند و از شـخصیت هایی چون امتو و 
مهنـدس آبایـی و غیره جهـت تدریس در موسسـه دعوت 

آوردند. به عمـل 
موسسـه  روابـط،  ایـن  بـه  بخشـیدن  اسـتحکام  بـرای 
تحـت ریاسـت آن بزرگـوار روابط سیسـتماتیک بـا برخی 
در  »ایسـنبورگ  چـون  ادیانـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
اتریـش«، »ای.ام. یو در آمریکا«، »سـی.ام. یـو در کانادا« 
» کالـج سـنت مایـکل، مدرسـه الهیـات تورنتو، دانشـگاه 
تورنتـو کانـادا« و » دانشـکده مطالعـات ادیـان دانشـگاه 

مک گیـل کانـادا« برقـرار کـرد.

عالمـه آیـت اهلل مصبـاح یـزدی تمامی ایـن ارتباطات 
را بـه جهت گسـترش خداپرسـتی و ارزش هـای اخالقی و 
معنـوی در جهـان پـی می گرفتنـد. آن بزرگـوار در دیـدار 
بـا پـاپ ژان پـل دوم رهبـر اسـبق کاتولیک هـای جهان، 
بشـر و جهـان امروزی را گرفتار دو فسـاد بـزرگ می دانند. 
خـود در ایـن بـاره می گویـد: »در اول مالقـات بـا پـاپ 
سـابق، ژان پـل دوم، بـه ایشـان گفتـم کـه بـه نظـر بنده 
بشـریت گرفتـار دو بـالی بزرگ شـده اسـت؛ یکی فسـاد 
عقیدتـی و فکری و دیگری فسـاد اخالقی و عملی. فسـاد 
فکـری  اش »فرامـوش کـردن خـدا« و »اینکه مـا بنده او 
هسـتیم و بایـد از او اطاعـت کنیـم« و فسـاد اخالقـی  اش 
همیـن هـرج و مـرج اخالقـی کـه در دنیـا حاکـم شـده و 
واضح تریـن اصـول اخالقـی زیـر پا گذاشـته شـده اسـت. 
گفتـم: بـرای مبـارزه بـا ایـن بـالی عالم گیـر مهم تریـن 
نقـش را می توانـد روحانیـت مسـیحی و روحانیت اسـالم 

ایفـا کنند.
اگـر ایـن دو قطـب دینـی و اخالقی با هم همـکاری کنند 
می تواننـد نقش بسـیار مهمـی در کاهش بالهـای فکری 

و اخالقی دنیا داشـته باشـند.«
آن عزیـز سـفر کـرده در تمامی دیدارهـا و ارتباطاتی که با 
پیـروان ادیـان بـزرگ جهان حتی پیـروان ادیـان غیرالهی 
چـون هندوهـا و بودایی هـا برقرارکرد به دنبـال هماهنگی 
و همـکاری جهت رفع این دو فسـاد بزرگ از بشـریت بود 
و در طـی ایـن مسـیر از صـدق و صفای خاصـی برخوردار 
بودنـد. در دیـدار بـا جمعـی از اندیشـمندان مسـیحی از 
کشـورهای کانـادا و انگلیـس فرمودنـد: »احسـاس قلبـی 
خودم، صادقانه این اسـت که هرجا انسـانی را می شناسـم 
کـه ذره ای محبـت خـدا در دلـش اسـت، بـه او عشـق 
مـی ورزم او را دوسـت مـی دارم و از دیدنـش خوشـحال 
می شـوم... برایشـان دعا می کنم دلسـوزی می کنـم و این 
اختصـاص بـه ایشـان نـدارد و همـه بـرادران و خواهـران 
مسـیحی و همـه تابعیـن ادیـان ابراهیمی هـم این عالقه 
ارتبـاط  بـا هـم  ببینم شـان و  را دارم و دلـم می خواهـد 
داشـته باشـیم. فکـر می کنـم ایـن ادعـا خیلی احتیـاج به 
دلیـل نداشـته باشـد، بـرای این که طبیعی اسـت کـه آدم 
وقتـی یـک کسـی را دوسـت مـی دارد همـه متعلقینش را 
هـم دوسـت می دارد مـا اگـر االن خودمان خدا را دوسـت 
بداریـم همـه کسـانی که خدا را دوسـت می دارنـد آن ها را 
هـم دوسـت خواهیـم داشـت. امیدواریـم این احسـاس در 
سـایرین هـم، مشـترک وجـود داشـته باشـد و باعـث این 
بشـود کـه همه خداپرسـتان عالم بـا هم روابـط نزدیک تر 

و دوسـتانه تری برقـرار کننـد.«
ان شـااهلل همـه مـا ادامـه دهنـده ایـن راه باشـیم و هـر 
چـه زودتـر ایـن اهـداف عالـی بـا ظهـور حضـرت حجت 
بن الحسـن العسـکری بـرآورده شـود. به امیـد آن روز.

آن بزرگوار در راستای دستیابی 
به فهم درست شاگردان خود 

از ادیان دیگر إبایی از استفاده 
از اساتید مسیحى یا یهودی و 
امثال آن در مؤسسه آموزشى 

 و پژوهشى امام خمینى
نداشتند و از شخصیت هایی 

چون امتو و مهندس آبایی و غیره 
جهت تدریس در موسسه دعوت 

به عمل آوردند.
برای استحکام بخشیدن به این 

روابط، موسسه تحت ریاست 
آن بزرگوار روابط سیستماتیک با 
برخى دانشگاه ها و مراکز ادیانى 
چون »ایسنبورگ در اتریش«، 

»ای.ام. یو در آمریکا«، »سى.ام. 
یو در کانادا« » کالج سنت مایکل، 

مدرسه الهیات تورنتو، دانشگاه 
تورنتو کانادا« و » دانشکده 

مطالعات ادیان دانشگاه مک گیل 
کانادا« برقرار کرد.


