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اشاره: 

 رحلت عالمه بزرگوار آیت اهلل مصباح، خسارت بزرگی 
برای حوزه علمیه و حوزه معارف اسالمی بود که به این 
سادگی قابل جبران نیست. زیرا ایشان مرد بزرگی با 
ابعاد مختلف بود؛ هم فقیه، هم حکیم و هم مجاهدی 
بلندمدت بود که با پای استقامت خود در مسیر صراط 
مستقیم، اهداف اسالم و انقالب اسالمی را به پیش 
با  جهان  و  ایران  در  مختلفی  می برد. شخصیت های 
صدور بیانیه هایی رحلت این مرد بزرگ را تسلیت گفتند. 
اما در میان همه پیام ها، پیام امام خامنه ای، امام پیام ها 
بود؛ پیامی جامع و پرنکته که با 16عنوان، شخصیت این 
مرد حکیم را به تصویر کشیده بود. از عناوین مهمی که 
در این پیام دو بار تکرار شد عنوان »مجاهد و مجاهدت 
بلندمدت« است. به همین دلیل برآن شدیم که در این 
ابعاد شخصیتی عالمه مصباح  از  بعد  این  به  نوشتار 

بپردازیم.

قاسم روانبخش
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

جهاد،لغتیقرآنی
در کتاب العین در مورد »جهد« چنین آمده است: »الَجهد 
ما َجَهَد اإلنساَن من مرض، أو أمر شاق فهو َمجُهود1 مؤلف 
الصحاح، َجهد و ُجهد را به معنای طاقت و مشقت می داند. 
َمجُهوٌد، أی  فهو  اللبَن  ادامه می نویسد: »َجَهدتُ   در  وی 
أخرجت ُزبده کلّه«2 از این مطلب فهمیده می شود که کاربرد 
فعل »جهد« در مواردی است که انجام آن، نیاز به زحمت 
فراوان دارد. ابن فارس نیز، اصل معنای »جهد« را مشقت 
می داند و معتقد است که دیگر معانی نزدیک به آن بعدا بر آن 
حمل شده است 3از این توضیحات روشن می شود که سختی 
داشتن، از ویژگی های معنایی ماده »جهد« است. ابن درید 
در مورد »جهد« می نویسد: »زمانی که گفته می شود: بلغ 
الرجلُ  ُجهده  و َجهده  و مجهوده، یعنی نهایت طاقت و توانایی 
خود را به کار بست. »جهد« در کاربرد: »َجَهدتُ  الرجَل« به 
معنای وادار کردن طرف )به انجام دادن نهایت تالش( در 
رسیدن به خواسته خود است«4 معنایی که از این توضیحات 
فهمیده می شود، استفاده از تمام توان و انرژی، جهت رسیدن 
به یک هدف است. در المفردات فی غریب القرآن، »جهد« 
به طاقت و مشقت تفسیر شده و »جهاد« و »مجاهده« به 
معنای به کارگیری نهایت کوشش در برابر دشمن بیان شده 
است.5 از مجموع این مطالب، نتیجه می گیریم که دو معنای 
اصلی ماده »جهد« و مشتقات آن عبارت اند از: 1. همراه 
بودن امری با سختی 2. استفاده از همه توان در جهت تحقق 

مطلوب.

جهاد،واژهایقرآنی
ریشه »جهد« و مشتقات آن 41مرتبه در 36آیه قرآن کریم 
به کار رفته است. 33 کاربرد مشتقات »جهد« ناظر به معنای 
اصطالحی جهاد در قرآن کریم است؛ یعنی به   کار بردن 
نهایت تالش در مسیر تحقق اهداف الهی؛ آیاتی که جهاد 
با قیود: »فی  َسبیِل اهللِ«، »فی  َسبیلِِه«، »فی  َسبیلی«، »ِفی 
اهللِ« و »ِفینا« در آن ها به کار رفته، هدف جهاد را مشخص 
و  است  فضیلت  و  خیر  و  راه حق  اهللِ«  »َسبیِل  می کند. 
هرگونه تالشی در راه دفاع از حق و فضائل و تشویق کردن 
مردم بر انجام آن ها، جهاد فی سبیل اهلل است. در واقع وقتی 
تمام تالش انسان، معطوف به امور مربوط به خداوند اعم از 
اعتقاد و عمل می شود به گونه ای که هیچ عاملی او را از ایمان 
به خدا و انجام دستورات او باز ندارد، به هدف از جهاد دست 
یافته است. این آیات که هدف از جهاد را مشخص می کنند، 
به جنگ  اختصاص  و  درجات جهاد می شود  تمام  شامل 
نظامی با دشمن ندارد. بلکه گستره ای عام دارد و شامل جهاد 
با نفس، جنگ نظامی و هرگونه تالشی برای تقویت دین 
الهی و نصرت مؤمنان می شود. لذا جهاد فی سبیل اهلل با 
ابزارهای متفاوتی از جمله دست، زبان، قلب، شمشیر، سخن 

و کتاب می تواند محقق شود6.

جهادکبیر،آرمانیقرآنی
با توجه به این که جهاد کبیر یکی از مصادیق جهاد در قرآن 
کریم است، ویژگی های معنایی »جهاد« که در بخش قبل 
مشخص گردید، در مفهوم جهاد کبیر نیز وجود دارد. این 
ویژگی ها عبارت اند از: 1. همراه بودن امری با سختی؛ 2. 
به کارگیری همه توان در جهت تحقق هدف. عالوه بر این دو 
خصوصیت، در آیه »َفال ُتِطِع الکاِفریَن َو جاِهدُهم بِِه ِجهاداً 
َکبیراً«7، ویژگی دیگری نیز برای جهاد کبیر ارائه شده که با 
آن تعریف جهاد کبیر کامل می شود. در این آیه »جاِهد« فعل 
امر است که از طرف خداوند متعال صادر شده است. فاعل آن 
ضمیر مستتر »أنَت« است که به پیامبر اکرم بازگشت می کند. 
مرجع ضمیر »ُهم« در فعل »جاِهدُهم« کافران هستند که 
در ابتدای آیه »َفال ُتِطِع الکاِفریَن« به آن اشاره شده است. 
در نتیجه مقصود از جهاد کبیر، »نوعی مقابله غیرنظامی با 
کافران« است که سومین ویژگی جهاد کبیر به شمار می آید. 
هرچند در آیات دیگری نیز بر مجاهده با کفار به صورت عام 
تصریح شده، اما با توجه به سیاق آیه و نزول آن در مکه، تقابل 
خاصی با کفار در این جا اراده شده و آن در شرایط غیرنظامی 
است که کفار، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه واله وسلم را به اطاعت 

از خود فرامی خوانند.
جهـاد بـه دو قسـم تقسـیم می شـود: جهـاد اکبـر و جهـاد 
اصغـر؛  جهـاد اکبـر کـه از همـه سـخت تر اسـت، جهـاد با 
نفـس اسـت، همـان چیـزی اسـت کـه هویـت و باطن ما 
را حفـظ می کند؛8جهـاد اصغـر، مجاهدت با دشـمن اسـت، 
جهـاد اصغـر نیز بـه نوبه خود بـه جهاد صغیـر و جهاد کبیر 
تقسـیم می شـود. جهـاد صغیـر همـان جهاد نظامی اسـت 
کـه حفظ امنیـت ملـی و تمامیت ارضـی کشـور در گروی 
آن اسـت. آن چه در طول دوران 8سـال دفاع مقدس انجام 
گرفـت و نیروهـای مخلص ارتش و سـپاه و بسـیج مردمی 
در جبهه هـا از خـود بـه یـادگار گذاشـتند و افتخـار آفریدند 
همـه در چارچـوب جهـاد صغیـر تعریـف می شـوند. حضور 
خالصانـه و غریبانـه مدافعـان حرم که ارزش شـهادت آن ها 
در دیـار غربـت بـه مراتـب از حضـور در جبهـه حـق علیه 
باطـل در 8سـال دفاع مقدس اسـت، نیز مجاهـدان عرصه 
جهـاد صغیـر هسـتند. ولـی خداوند متعـال، در قـرآن جهاد 
دیگـری را » جهـاد کبیـر« نامیده و مومنـان را به حضور در 
چنیـن جبهه ای بـرای انجام جهادی بـزرگ دعوت می کند. 
)و جاهدهـم بـه جهـادا کبیـرا9(. در سـال های اخیـر بـرای 
اولیـن بـار امـام خامنـه ای توجـه نخبـگان جامعـه به ویـژه 
حوزویـان را بـه ایـن امـر مهم قرآنی جلـب کرد. ایشـان از 
مشـخصات ضروری این نوع جهاد را، داشـتن هوشمندی و 
اخـالص دانسـتند و فرمودند »این جهـاد مثل جهاد نظامی 
نیسـت کـه کسـانی در آن جـا بدرخشـند و چه شهیدشـان، 
چـه زنده  شـان و چـه جانبازشـان مثـل قهرمان نشـان داده 
بشـوند -کـه ماهـا افتخـار می کنیـم بـه ایـن شـهدا و این 

هر چند عالمه مصباح با آن همه 
مجاهدت و تالش از میان ما 

رفتند ولى دشمنان بدانند ایشان 
یک شخص نبود که با رفتنش 

این راه نورانى پایان یابد؛ مصباح 
یک چراغ راه است و ایشان با 
تولید اندیشه های ناب و زالل 
و عقالنى و با تربیت شاگردان 

ممتاز و کتب راهگشایش در این 
جهاد کبیر حضور دارند و دیری 
نخواهد پایید که وعده قطعى 
خداوند در قرآن محقق خواهد 
شد و مکتب منحط لیبرالیسم 
نیز همانند مارکسیسم به موزه 

تاریخ سپرده خواهد شد.
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جانبـازان و ایثارگـران- ایـن جهـاد جهادی اسـت که ممکن اسـت کسـی 
خیلـی هـم زحمـت بکشـد، امـا چهـره ی او را هیچ کس نشناسـد؛ اخالص 
الزم دارد.«10 مهم تریـن رسـالت ایـن جهـاد، تبییـن و روشـنگری و تقویت 
ایمـان و فعالیـت روی مبانی فکری و دینی مردم به ویژه نسـل جوان کشـور 
اسـت. امـام خامنه ای ضمـن تاکید بر ایـن جهاد عظیم می فرمایند »سـعی 
کنیـد در مسـائل تعّمـق کنید؛ وقتـی عمق یابی کردیـد، این ایماِن مسـتقر 
بـا هیـچ نیرویی از شـما جـدا نخواهد شـد. مشـکل این هایی کـه می بینید 
یـک روز تندتـر از همـه ی تندهاینـد و یـک روز 180درجـه بـه این طـرف 
می غلتنـد، عمق نداشـتن آن ایمان اسـت. اوایل انقـالب بعضی ها بودند که 
آن چنـان تنـد و آتشـی بودند کـه انقالبی های اصلـی و قدیمی و سـابقه دار 
را هـم قبـول نداشـتند و بـه آن ها هم ایـراد می گرفتنـد اّما سـطحی بودند؛ 
ایـن سـطحی بودن بـالی جانشـان شـد، از این طـرف 180درجـه غلتیدند؛ 
َممشایشـان عـوض شـد. عمـق و ژرفـا ]داشـته باشـید[؛ برویـد در اعمـاق 
فکر و اندیشـه و از راهنمایی اسـتادهای صالح در این راه اسـتفاده کنید.11« 
بی تردیـد اگـر مبانـی فکـری جوانـان و مردم تقویت شـود و ایمـان در قلب 
و دل آن هـا راسـخ شـود، بر سـبک زندگی آن ها نیـز تاثیر خواهد گذاشـت. 
یک جوان مومن مشـی و منش و سـبک زندگی خود را بر اسـاس خواسـت 
خداونـد و ارزش هـای الهـی و گفتمـان قـرآن و سـنت و آموزه هـای اهـل 
بیـت تنظیم می کنـد و هیچ گاه حاضر به پذیرش ارزش های لیبرالیسـتی 
و سکوالریسـتی نخواهد بود. ولی جوانی که دارای ایمان سـطحی هسـتند 
بـه سـرعت تحـت تاثیـر اندیشـه های غربـی و وارداتی قـرار می گیـرد و در 

نتیجـه بر سـبک زندگـی وی نیز تاثیـر عمیقی می گـذارد.

جهادومجاهددرنوکحملهدشمن
دشـمن به خوبـی بـه ایـن نکتـه مهـم دسـت یافته اسـت کـه بـرای تغییر 
جمهـوری اسـالمی و برانـدازی آن، بایـد بـر روی ایدئولوژی نظـام متمرکز 
شـود. زیـرا غربی هـا می داننـد موفقیـت الگـوی مردم سـاالری دینـی در 
جمهوری اسـالمی که مبنای مشـروعیت را قوانین اسـالمی در نظر گرفته 
اسـت، چالشـی جدی بـرای جهان بینی و معرفت شناسـی غربی به حسـاب 
می آید. دانیل پایپس -رئیس سـابق انسـتیتو پژوهش های سیاسـت خارجی 
آمریـکا و عضـو ارشـد شـورای امنیت ملـی آمریـکا- معتقد اسـت: »امروزه 
مسـلمانان به ایـران نـگاه می کننـد و از آن الگوبـرداری می کنند.12 اگر این 
تجربه موفق شـود، جسـارت مسـلمانان کشورهای دیگر بیشـتر خواهد شد 
و ایـن بـرای مـا قابل تحمـل نیسـت«13 سـاموئل هانتینگتون معتقـد بود: 
»پیـروزی انقـالب اسـالمی در سـال1979 در ایـران می توانـد بـه عنـوان 
نقطـه ی آغـاز جنـگ پنهـان تمدن هـای غـرب و اسـالم در نظـر گرفتـه 
شـود«14 ماتیـو مکینـس -عضو پیشـین پنتاگون- اسـتراتژی و سیاسـت 
خارجـی ایـران را این گونه توصیف کرده اسـت: »اسـتراتژی قـدرت نظامی 
ایـران، از جملـه پیگیـری توانایـی سـالح اتمـی امـری فرعی اسـت؛ اصل، 
تالش هـای ایدئولوژیـک آن هاسـت.« مایـکل لدین نیـز معتقـد اسـت که 
در برخـورد بـا ایـران، »مسـأله خـوِد نظـام ایـران اسـت و نـه ابزارهایی که 
ایـن حکومـت از آن هـا اسـتفاده می کند.«15 مایـکل لدیـن نه تنها مخالف 
موضوعـات راهبـردی جمهـوری اسـالمی و از جمله قابلیت های هسـته ای 
ایـران اسـت، بـر ایـن موضـوع نیـز تأکیـد دارد کـه مقابله بـا ایـران باید از 
طریق براندازی سـاختار سیاسـی انجام پذیرد.16 برخی از نویسندگان غربی 

انقـالب اسـالمی ایـران را »ُمهلک ترین جنـگ عقیدتی تاریـخ« خوانده اند 
کـه دورنمای عینِی »پایـان تمدن غربی« را نشـان می دهد.17 هانتینگتون 
نیـز معتقـد اسـت مبـارزه آینـده چیـزی جـز »برخـورد تمدن هـا« نیسـت؛ 
یعنـی یـک واکنـش احتمـاال غیرعقالنـی، امـا مطمئنـاً تاریخـی از سـوی 
یـک رقیـب کهن علیـه »میراث یهـودی- مسـیحِی ما«، علیـه »وضعیت 
کنونـی سـکوالر« مـا، و علیـه گسـترش جهان شـمول ایـن دو اسـت18 در 
اسـناد عملیات PSB19 به عنوان بزرگترین عملیات جاسوسـی قرن بیستم، 
از »علوم انسـانی« به مثابه »الهیاِت جنگ سـرد« یاد می شـود و فیلسـوفان 
و روشـنفکران نیز »الهه های پاسـدارِ« کشـتی طالیی لیبرالیسـم می داند،20 
یـک عبـارت، بـه صراحـت و دقیق، نتیجـه مورد انتظـار از اجـرای عملیات 
PSB را بازمی تابانـد و از »اصـول سـری جنـگ عقیـده آمریکایـی« پـرده 

برمی دارد:
»در حرکتـی روشـنفکرانه، عقالیـی و بلندمـدت، بایـد همـه »الگوهـای 
رایـج اعتقـادی« جهـان نابـود شـوند. تنها الگـوی مطلوب، شـیوه »زندگی 
آمریکایـی« اسـت، اما مکانیزم عملیات بایـد به گونه ای باشـد که الگوهای 

رقیـب و بـه ظاهـر مخالـف اهـداف آمریکا را نیـز تولید کنـد«.21
 این همان حقیقتی اسـت که مقام معظم رهبری نیز نسـبت به آن هشـدار 
می دهنـد و می فرماینـد »آن چـه اسـتکبار را از جمهـوری اسـالمی بشـدت 
غضبنـاک می کند، مسـلمان بـودن مردم ایران نیسـت؛ آن، عبارت اسـت از 
این کـه مـردم به خاطر این مسـلمان بـودن، حاضر نیسـتند زیر بار اسـتکبار 
برونـد؛ حاضـر نیسـتند تبعیـت کننـد؛ ایـن اسـت کـه دشـمن را غضبناک 
می کنـد. همیـن چنـد روز قبـل از این، یـک مسـئول آمریکایـی، اتهاماتی 
را کـه علیـه جمهـوری اسـالمی هسـت ردیف کرد: موشـک و چـه و چه و 
»ایدئولـوژی«! ]ایـن ایدئولوژی [ یعنی تفکر؛ تفکر اسـالمی که وادار می کند 
شـما را که زیر بار دشـمِن کافر و جبهه ی کفر و اسـتکبار نروید. این اسـت 
که موجب دشـمنی اسـت، و همین اسـت که موجب اقتدار شـما اسـت. این 
انگیـزه اسـت کـه ملـت ایران را سـرپا نگه داشـته اسـت؛ این انگیزه اسـت 
که عزم راسـخ را در ملت ایران نگه داشـته اسـت؛ ایسـتادگی. حفظ هویت 
انقالبـی و اسـالمی بـرای نظام جمهوری اسـالمی و برای ملت ایـران؛ این 
آن چیزی اسـت که دشـمن از آن به شـدت شـاکی اسـت؛ چاره ای هم ندارد. 
خیلـی تالش کردنـد بلکه بتواننـد مراکـز تصمیم گیری و تصمیم سـازی را 
بـه حیطـه ی قـدرت خودشـان در بیاورند، ]اّما[ نتوانسـتند و بـه توفیق الهی 
و بـه حـول و قـوه ی الهـی نخواهنـد توانسـت.« ایشـان با توجـه به جنگ 
مهـم و اسـتراتژیک فرهنگـی فرمودند »خرمشـهرها در پیش اسـت؛ نه در 
میـدان جنـگ نظامی، ]بلکـه [ در یک میدانی که از جنگ نظامی سـخت تر 
اسـت. البتـه ویرانی هـای جنگ نظامـی را ندارد؛ بعکـس، آبادانی بـه دنبال 
دارد، اما سـختی اش بیشـتر اسـت. سـعی دارند جوان ایرانی را به شـکلی بار 
بیاورنـد که خودشـان می پسـندند. اگـر جوان ایرانی به شـکل آمریکاپسـند 
و استکبارپسـند رشـد کـرد، آمریکا دیگر بـرای پیاده کردن نقشـه های خود 
در ایـران خرجـی و هزینـه ای نخواهد داشـت؛ این جوان خـودش مثل نوکر 
بی جیره ومواجـب بـرای آن هـا کار خواهـد کـرد؛ می خواهند جـوان ایرانی را 
این جـوری بـار بیاورنـد. ایـن که بنـده روی تبییـن این همه تکیـه می کنم، 
بـرای خاطـر این اسـت که امـروز این جهاد کبیر بـه میزان زیـادی متوقف 
به تبیین اسـت؛ تبیین، بیان کردن، روشـنگری؛ امروز روشنگری الزم است. 

سـعی کنیـد ذهن ها را بـا عمق یابی، بـه اعماق حقایق و مسـائل برسـانید.«22
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

اکنـون ببینیـم نقش عالمه مصبـاح این مجاهـد بلندمدت 
در عرصه هـای جهـاد اکبـر و جهاد صغیر و کبیر چیسـت و 

چه بوده اسـت؟

عالمهدرمیدانجهاداکبر
عالمـه مصباح در ایـن عرصه، جهادی بس عظیم داشـت؛ 
او در مبارزه با نفس و هواهای نفسـانی، کار به جایی رسـاند 
کـه ابراهیم گونـه بـت نفـس را شکسـت، به طـوری که در 
همان عنفوان جوانی برای ایشـان نفسـی باقـی نمانده بود. 
حقیقتـی کـه در پیـام امـام خامنـه ای این گونه تجلـی پیدا 
کرد »پارسـائی و پرهیزگاری خصلت همیشـگی ایشـان از 
دوران جوانـی تـا آخـر عمر بـود و توفیق سـلوک در طریق 
معرفـت توحیـدی، پـاداش بـزرگ الهـی به ایـن مجاهدت 
بلندمـدت اسـت.« مرحـوم آیـت اهلل محمدحسـن ابوترابی 
کـه سـال های دوران جوانـی بـا ایشـان هم حجـره بودنـد 
می گویـد آیـت اهلل مصبـاح صاحـب سـجده های طوالنـی 
و گریه هـای نیمـه شـب بـود. کـم می خـورد و بسـیار کار 
می کـرد. از همـان مبلـغ ناچیـزی که پـدرش بـرای گذران 
زندگـی برای ایشـان می فرسـتاد با این که خودش گرسـنه 
بـود و بـه غذا نیاز شـدیدی داشـت، غذا تهیه می کـرد و به 

طـالب گرسـنه هدیـه می کرد. 
نگارنـده در طـول مـدت آشـنایی 40سـاله ای که با ایشـان 
داشـتم هیـچ گاه ندیـدم و نشـنیدم کـه از خودشـان تعریف 
کـه  نعمت هایـی  می کـرد  سـعی  همـواره  بلکـه  کننـد 
از آن برخـوردار اسـت را بـه لطـف و عنایـت خداونـد و 
و  مریدبـازی  از  کننـد.  منسـوب  اهل بیت)علیهم السـالم( 
بیت داری و امثال این گونه کارها بسـیار فـراری بود. همواره 
کفـش می پوشـیدند و در خیابـان بـه تنهایـی و با سـرعت 
حرکت می کردند و اجازه نمی دادند کسـی در خیابان پشـت 
سـر ایشـان حرکت کند. هر آن چه که بـوی نفس و هوای 
نفـس مـی داد به شـدت از آن پرهیـز می کردند. در مراسـم 
ختـم بـزرگان کـه غالب علمـا در صف خاصی می نشـینند 
ایشـان کمتـر دیده می شـدند. غالبـا از دری وارد می شـدند 
کـه مـردم ورود می کردنـد و در البالی مردم می نشسـتند. 
در دیدارهایـی کـه خبرگان رهبری با امام خامنه ای داشـتند 
از نشسـتن در صفـوف جلـو پرهیـز می کردنـد و در یـک 
زاویـه ای کـه کمتر دیده شـوند می نشسـتند. ایشـان اجازه 
نمی دادنـد کـه محافظشـان برایـش درب ماشـین را بـاز و 
بسـته کنـد. از تعریـف و تمجید کـه غالبا آدم ها خوششـان 
می آیـد، به شـدت ناراحـت می شـدند. هر گاه به مناسـبتی 
در جلسـه ای یکـی از بزرگان یا شـاگردان از ایشـان تجلیل 
می کـرد بـا گفتـن عباراتی به سـرکوب نفـس می پرداختند 
و می فرمودنـد اگـر نعمتـی هـم داریـم از عنایـات خداونـد 
و اهـل بیت)علیه السـالم( اسـت. بـا ایـن کـه ایشـان یکی 
از شـخصیت های صاحـب کشـف و کرامـات بـود بـزرگان 

اخـالق و عرفـان هم از وی ملتمـس دعا بودند؛ همـواره از 
این که دیگران متوجه بشـوند به شـدت پرهیز می کردند و 
اگر کسـی از ایشـان طلب دعـا می کرد با احالـه به حضرت 
معصومـه مطلـب را تمام می کردنـد و می فرمودند: بروید 
بـه حـرم حضـرت معصومـه از بی بی بخواهیـد، من هم 
مـی روم حرم برای شـما دعا می کنـم. خود بنده مـواردی از 
آن هـا را شـاهد بودم. ایشـان هر کجا بویی از مطرح شـدن 
بـود اِبـا می کردند، مگر ایـن که وظیفه دینی ایشـان اقتضا 
کند و برای ایشـان واجب عینی باشـد. در انتخابات خبرگان 
تهـران، برغم این که صدا وسـیما زمـان قانونی برای تبلیغ 
ایشـان قرار داده بود حاضر به مصاحبه نشـدند و در مراسمی 
که برای تبلیغات انتخاباتی ایشـان گرفته شـده بود شـرکت 
نکردند و فرمودند: مردم مرا می شناسـند اگر خواسـتند رای 
بدهنـد رای می دهنـد. در سـفری که امام خامنـه ای به یزد 
داشـتند بارهـا امـام جمعـه یـزد مرحوم صدوقی و اسـتاندار 
و برخـی مسـووالن یـزد بـرای دعـوت بـه محضر ایشـان 
رسـیدند و از ایشـان خواسـتند که به عنوان بزرگ استان در 
ایـن سـفر حضور داشـته باشـند ولی ایشـان این دعـوت را 
نپذیرفتنـد و در نهایـت با اصـرار ما بیانیه ای صـادر کردند و 
بـه مـردم یـزد این نکته مهـم را گوشـزد کردند کـه احترام 
بـه ولی فقیـه احترام بـه امام زمان می باشـد. برداشـت 
بنـده ایـن بـود یکـی از مهم تریـن علـل ایـن کـه ایشـان 
ایـن دعـوت را نپذیرفتنـد ایـن بود کـه نمی خواسـتند علما 
و بـزرگان دیگر یزد تحت الشـعاع حضور ایشـان قرار گیرند 
در این سـفر از ایشـان تعریف و تمجید شـود. آری ایشـان 
بـا یـک ریاضتـی سـخت بـه ایـن مرحله رسـیده بـود که 
همـه محبت ها و دشـمنی هایش برای خدا بـود و هیچ گونه 
حـب و بغـض شـخصی با هیـچ کس نداشـت. یک بـار از 
ایشـان نکته ای شـنیدم که بسـیار شگفت زده شـدم و برای 
مدتـی بـه فکـر فـرو رفتم، ایشـان فرمـود: در مـدت عمرم 
یـادم نمی آیـد کاری بـرای غیرخـدا کـرده باشـم، شـما نیز 
سـعی کنیـد بـرای غیر خـدا کار نکینـد که ضـرر می کنید. 
عرض کردم خیلی سـخت اسـت فرمودند: بله سخت است 
ولـی با تمرین میسـر می شـود. البتـه ساده زیسـتی و تارک 
دنیـا بودن ایشـان مثال زدنی اسـت. کسـانی که با سـبک 
زندگـی ایشـان آشـنایی دارنـد می داننـد کـه ساده زیسـتی 

ایشـان فوق طاقـت بود.
در جهـاد صغیـر یـا جهـاد در عرصه هـای نظامـی- امنیتی 
نیـز ایشـان دارای پرونـده ای بـس پـر افتخار اسـت؛ مبارزه 
سـخت و سـنگین بـا رِژیـم طاغـوت در عرصه سیاسـی و 
فرهنگـی کـه با روشـنگری های رسـانه ای در عصر خفقان 
بـا انتشـار نشـریاتی ماننـد »بعثـت« و »انتقـام« صـورت 
می گرفـت. نوشـتن بیانیه هـای روشـنگرانه بـر ضدر ژیـم 
طاغـوت و پخـش آن هـا در اقصی نقاط کشـور و تشـکیل 
هیات مدرسـین بـرای مبارزه سیاسـی و ایدئولوژیک بر ضد 

 عالمه مصباح در این عرصه، 
جهادی بس عظیم داشت؛ او 

در مبارزه با نفس و هواهای 
نفسانى، کار به جایی رساند 
که ابراهیم گونه بت نفس را 

شکست، به طوری که در همان 
عنفوان جوانى برای ایشان 

نفسى باقى نمانده بود. حقیقتى 
که در پیام امام خامنه ای این 
گونه تجلى پیدا کرد »پارسائى 

و پرهیزگاری خصلت همیشگى 
ایشان از دوران جوانى تا آخر عمر 

بود و توفیق سلوک در طریق 
معرفت توحیدی، پاداش بزرگ 

الهى به این مجاهدت بلندمدت 
است.«
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نظـام ستم شـاهی. در زمان آغـاز تجاوز رژیم بعـث عراق به مرزهـای ایران 
اسـالمی،  ایشـان عـالوه بـر اعزام شـاگردان خـودش به جبهه هـای جنگ 
تحمیلی مانند شـهیدمیثمی و شـهیدردانی پور، خود و فرزندانشـان نیز بارها 
بـدون نـام و نشـان بـه جبهه هـای جنـگ رفتند و حتی در مسـجد فـاو نیز 
نمـاز خواندنـد و در جمع رزمندگان اسـالم در این مسـجد سـخنرانی کردند 
ولـی مهم تـر از حضـور در میـدان جنـگ،  تدریـس فلسـفه جهاد و دفـاع از 
منظـر قـرآن بود کـه در آن ایـام در موضوع معـارف قرآن بـه آن اختصاص 
دادنـد و کتـاب »جنـگ و جهـاد در قرآن«  ایشـان بـرای تدریـس در مراکز 
مختلـف آمـاده چـاپ شـد. این کتـاب در شـرائطی به بـازار آمد کـه برخی 
شـبهه افکنان از دو جریـان مارکسیسـتی و لیبرالیسـتی هجمه سـنگینی بر 

ضدجهـاد و دفـاع از کشـور و شـهادت طلبی آغـاز کـرده بودند.
مهم تریـن بخـش جهاد که قـرآن کریم بـه آن تصریح کـرده و آن را جهاد 
بـزرگ می شـمرد،  جهـاد کبیـر و جهـاد روشـنگری اسـت. همان گونـه که 
در بـاال بـه آن اشـاره شـد،  دشـمن در صـدد نابـود کـردن ایدئولـوژی نظام 
اسـالمی بـوده و هسـت. بی تردید اگر نظامـی حتی اگر غیر توحیدی باشـد 
وقتـی دچار خأل ایدئولوژیکی شـود به سـرعت به سـمت فروپاشـی حرکت 
می کنـد. فروپاشـی نظـام سوسیالیسـتی شـوروی زمانـی رقم خـورد که آن 
نظـام دچـار شکسـت ایدئولوژیک شـده بـود. بر اسـاس همیـن فرضیه بود 
کـه ریـگان رییـس جمهـور وقـت آمریـکا پـس از همفکـری و مشـاوره با 
رییس سـرویس جاسوسـی فرانسه و کارشناسـان سازمان سـیا،  ابتدا فرمان 

عملیـات سری»پشـه ماالریا« و سـپس عملیات مهم »فرمان سـری ابالغ 
راه کارهـای امنیـت ملـی شـماره77«. جهـت نابـودی ایدئولـوژی انقـالب 
اسـالمی صـادر کـرد و امام خمینـی نیز در جهت مقابله بـا این تصمیم، 

فرمـان اسالمی سـازی علوم انسـانی و انقـالب فرهنگـی را صادرکردند. 
دشـمن بـا آغاز ایـن عملیات چهره هـای مهمی که می توانسـتند فرماندهی 
مبـارزه بـا ایـن جنـگ خطرنـاک را بـه عهـده بگیرنـد از مـا گرفـت. ترور 
شـخصیتی ماننـد عالمه شـهیدمطهری در همین راسـتا انجام شـد. ولی با 
شـهادت ایشـان عمال افکار و اندیشـه های ایشـان مورد اسـتقبال بیشتری 
 قـرار گرفت و توانسـت انقالب اسـالمی را برای مدت ها بیمـه کند. امام
به خوبـی می دانسـتند که دشـمن به دنبـال زدن چهره هایی اسـت که نقش 
عقبـه تئوریـک نظـام اسـالمی را بـه عهـده دارنـد. به همین دلیـل در یک 
برنامه ریـزی حسـاب شـده کـه امـروز آن را »پدافنـد غیر عامـل« می دانند 
این گونـه شـخصیت ها را از چشـم دشـمن مخفـی نگـه می داشـت. عالمه 
مصبـاح در طـول دوران پـس از انقـالب اسـالمی هیچ گونـه حکم رسـمی 
از سـوی حضـرت امـام ره و امـام خامنه ای دریافـت نکرده اند. پـس از ابالغ 
حکـم انقـالب فرهنگی از سـوی امـام،  مرحوم دکترعلی شـریعتمداری 
وزیـر وقـت آمـوزش عالی،  به همـراه هیاتی بـه محضر امام رسـیدند و 
از ایشـان بـرای این امـر مهم،  راهکاری طلـب کردند. امام ایشـان را به 
جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قـم احاله دادند. ایشـان با هیات همراهشـان 
به محضر اعضای جامعه مدرسـین رسـیدند و برای اجرای منویات حضرت 
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امـام در اسالمی سـازی علوم انسـانی اسـتمداد کردند. ولی 
بـزرگان جامعـه مدرسـین به ایـن نکته مهم توجه داشـتند 
که اسالمی سـازی علوم به شـخصیتی نیازمند اسـت که با 
علوم جدید نیز آشـنایی داشـته باشـد از این رو،  آن ها مرحوم 
عالمـه مصبـاح را بهتریـن فردی دانسـتند که تـوان انجام 
این رسـالت بزرگ را دارد. مرحوم دکترشریعتمداری و هیات 
همـراه ایشـان به محضر عالمه رسـیدند؛  نتیجـه مذاکرات 
آن هیـات بـا عالمـه مصبـاح بـه تشـکیل دفتـر همکاری 
حـوزه و دانشـگاه منجـر شـد. عالمـه مصبـاح با تشـکیل 
کمیته هایـی و دعـوت از اسـاتید خبـره و مجـرب از حـوزه 
و دانشـگاه،  کارهـای بزرگـی انجـام دادند. ولـی جریانی که 
حقیقـت آن هـا در دهه هـای70و80 بـر مردم افشـا شـد،  با 
ایـن جهاد بزرگ به مقابله برخاسـتند و بـا قطع کمک های 
مالـی و فراخوانـدن اسـاتید دانشـگاه،  عمـال ایـن طـرح 
زمین گیـر شـد و دفتـر حوزه و دانشـگاه به تعطیلی کشـیده 
شـد. ایـن حقیقـت آن قـدر تلخ بـود که امـام خامنـه ای در 
جمـع نخبـگان در مدرسـه فیضیه در سـال89، از بـه انجام 

نرسـیدن آن بـه تلخی یـاد کردند.
ولـی این مجاهـد کبیر در این جهـاد بزرگی که  آغـاز کرده 
بـود،  عقب نشـینی نکـرد بلکـه آن را به شـکل پیچیده تری 

ایشـان عملیـات جهـادی خویـش را در دو  پیـش بـرد. 
بخـش تخصصـی و عمومـی ادامـه داد و عمـال دشـمن را 
در اهـداف خطرناکـی که در سـر داشـت ناکام گذاشـت. به 
طـوری کـه دشـمن نیز بـه این نقـش عظیم اعتـراف کرد 
و گفـت: »میـراث مصباح یزدی؛ 60سـال کادرسـازی برای 

جمهوری اسـالمی«23 اسـت.

راهبردوتاکتیکعالمهدرمیدانجهادکبیر
بـا تاسـیس بخـش آمـوزش موسسـه در راه حـق و بنیـاد 
باقرالعلوم و موسسـه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و 
تربیت هزاران شـاگرد در رشـته های مختلف علوم انسـانی، 
جهـاد فکـری بزرگـی آغـاز کرد کـه حجم عظیـم »کتب 
راهگشـا« و »شـاگردان ممتـاز« بـه ایـن حـوزه اختصاص 
دارد. ایشـان کـه »حضـور انقالبـی در همـه میدان هایـی 
کـه احسـاس نیـاز بـه حضـور ایشـان می شـد« داشـت، 
بـه فراخـور زمـان حرکـت می کـرد. درسـت در زمانـی که 
به ویـژه نسـل  را  مـا  اندیشـه های مارکسیسـتی، جامعـه 
جـوان را تهدیـد می کـرد بـه تالیـف کتاب هـای »دفـاع از 
سـنگرهای ایدئولوژیـک« و »نقد مارکسیسـم« پرداخت و 
بـا تربیـت شـاگردانی بـرای ایـن مبـارزه، مکتب بشـری و 

از ویژگى های عالمه مصباح این 
بود که نمى گذاشت این کتاب ها 

و مقاالت علمى، در قفسه های 
کتابخانه بماند، بلکه با 

برنامه ریزی دقیق و حساب شده، 
آن ها را به گفتمان غالب جامعه 
تبدیل مى کرد. از این جهت در 

سال1375 اقدام به تاسیس 
طرح والیت دانشجویی کرد تا 

اندیشه های ناب اسالمى تولید 
شده، به بدنه نخبگى جامعه 

منتقل شود. 



178178

ماده گرایانـه مارکسیسـم را بـه چالش کشـید و در نهایت با مناظره سـنگینی 
که با ایدئولوگ مارکسیسـم »احسـان طبری« در سیمای جمهوری اسالمی 
داشـت، عمـال ایـن مکتب بشـری و پیروانش را به چالش کشـاند و احسـان 
طبـری را چنـان در شـک و تردیـد در مکتـب مارکسیسـم قـرار داد کـه این 
ایدئولوگ بزرگ مارکسیسـم سـرانجام به اسـالم گروید. با این اقدام جهادی، 
عمال مکتب التقاطی اسـالم و مارکسیسـم یعنی سـازمان مجاهدین خلق و 
جنبـش مسـلمانان مبـارز و ... که آبشـخور فکری آن ها مکتب مارکسیسـم 

بود نیـز مضمحل شـدند. 
بعـد از اضمحـالل جریان مارکسیسـتی در کشـور، فعالیت جریـان غرب گرا 
در کشـور گسـترش پیدا کرد و دانشـگاه های کشـور را تحت تاثیر شـدیدی 
قـرار داد. مقابلـه بـا جریـان فکـری لیبرالیسـتی که بـا ترجمه آثـار متفکران 
غربـی، اندیشـه های آنـان را بومی سـازی می کرد بسـیار پیچیده تـر از جریان 
مارکسیسـتی بـود. غربی هـا توانسـته بودنـد بـا زرنگـی خاصـی کـه دارنـد 
فرهنـگ غربـی کـه مبتنی بر مکاتب اومانیسـم، لیبرالیسـم و سکوالریسـم 
اسـت بـه مـردم جهـان تحمیـل کننـد. آن هـا حتـی نظام ارزشـی غـرب را 
نیـز بر سـبک زندگـی انسـان ها حاکم کـرده بودند و بـا ایجاد سـاختارهایی 
مانند سـازمان ملل و یونسـکو و... ایجاد نظام های سیاسـی منطقه ای، افکار 
و اندیشـه ها و سـبک زندگـی انسـان ها از جملـه مسـلمانان را تحـت تاثیـر 
قـرار می دادنـد. در چنیـن شـرائطی بود کـه عالمه مصبـاح با ارائـه درس ها 
و نـگارش کتـب رهگشـا و تربیـت شـاگردان ممتاز توانسـت مبانـی فکری 
طـالب و فضـالی حـوزه و دانشـجویان بسـیجی را تقویت کند و لشـکری 
از جوانـان حزب اللهـی بـرای مقابلـه بـا این گونـه انحرافـات در مراکز علمی 
حـوزوی و دانشـگاهی بسـیج کنـد. کتاب هـای معارف قـرآن، خداشناسـی، 
راهنماشناسـی، راه شناسـی، نظریـه سیاسـی اسـالم، نظریه حقوقی اسـالم، 
حکیمانه ترین حکومت، پاسـخ های اسـتاد به جوانان پرسـش گر، پرسش ها و 
پاسـخ ها، نظریه حقوقی اسـالم، والیت فقیه بـه زبان سـاده، پلورالیزم دینی، 
قرایت هـای مختلـف، نگاهـی گـذرا به حقـوق بشـر در اسـالم، زن یا نیمی 
از پیکـر اجتمـاع و.... همگـی در همیـن راسـتا یعنی در جهـت تقویت مبانی 
فکـری نسـل جوان به رشـته تحریـر در آمده اسـت. این مجموعـه کتاب ها، 
جدا از صدها کتاب و هزاران پایان نامه ای اسـت که توسـط شـاگردان عالمه 

در موسسـه امـام خمینـی تالیف و تدوین شـده اسـت.
از ویژگی هـای عالمـه مصبـاح ایـن بـود کـه نمی گذاشـت ایـن کتاب هـا و 
مقـاالت علمـی، در قفسـه های کتابخانه بمانـد، بلکه با برنامه ریـزی دقیق و 
حسـاب شـده، آن ها را به گفتمـان غالب جامعه تبدیل می کـرد. از این جهت 
در سـال1375 اقدام به تاسـیس طرح والیت دانشـجویی کرد تا اندیشـه های 

ناب اسـالمی تولید شـده، بـه بدنه نخبگی جامعه منتقل شـود. 
حرکـت علمی ایشـان در ایـن مرحله نیز مانند مراحل قبـل، از ترتب منطقی 
خاصـی برخـوردار بـود؛ تربیت اسـاتید و تالیف کتب راهگشـا بـرای تدریس. 
در طـی 24سـال گذشـته، هـر سـاله کتاب هـا توسـط اسـاتید همان رشـته، 
بازنگـری می شـد و بـا ویرایـش جدیـد به چـاپ می رسـید. آخریـن ویرایش 
ایـن کتاب هـا توسـط خـود عالمـه مـورد مداقه قـرار گرفـت. این طـرح که 
در سـال75 بـا ظرفیـت 300نفر دانشـجو آغاز شـد، امـروز با عنـوان »مبانی 
اندیشـه های اسـالمی« و بـا 6جلـد کتاب، با گسـتره هـزاران دانشـجو و در 
اقصـی نقـاط کشـور و حتـی در برخی کشـورهای عربی در حال اجراسـت و 
تاکنـون بیـش از 100هزار نفـر در این طرح مهم اعتقـادی و فکری، آموزش 

دیده انـد. در واقـع ایـن طـرح بـزرگ، توانسـته اسـت ده هـا هزار نفـر نیروی 
کیفـی و مومـن بـرای نظـام اسـالمی تربیت کنـد و انشـااهلل به ایـن آرزوی 
امـام خامنـه ای کـه آینـده از آن حزب اللهی هاسـت، جامه عمل بپوشـاند. در 
واقـع اگر طرح اسالمی سـازی علوم انسـانی بـا چالش هایی مواجه شـد، ولی 
ایشـان با این سیاسـت حساب شـده توانسـتند با جریان فکری نسبی گرایانه 

غـرب به مبـارزه برخیزند.
از منظـر عالمـه مصباح بـرای گفتمان سـازی، تنها فعالیـت روی نخبگان 
جامعـه کافـی نبـود؛ ایشـان بـر این بـاور بود کـه بایـد عموم آحـاد جامعه 
را نیـز مـد نظـر قـرار داد. از ایـن رو در دوران حاکمیـت اصالح طلبـان کـه 
مبانـی اسـالم و ارزش های اسـالم و انقالب اسـالمی و اندیشـه های امام 
و رهبـری مـورد هجمه شـدید فرهنگی قـرار گرفته بود، ابتدا خود ایشـان 
کمـر همـت را بسـتند و بـا سـفر بـه اسـتان ها و شهرسـتان های دور و 
نزدیـک و حضـور در مراکـز علمـی و دانشـگاهی و مسـاجد و هیات هـا 
بـه تبییـن اسـالم و ارزش های اسـالمی و پاسـخ به شـبهات مطرح شـده 
پرداختنـد. در ایـن سـفرها گاهی اتفـاق می افتـاد که چند شـب متوالی در 
ماشـین اسـتراحت می کردند. در این سـفرها غالبا روزانه 4الی5 سـخنرانی 
داشـتند. امـام خامنـه ای به هنگام حضورشـان در منزل عالمـه مصباح در 
سـال78 فرمودند: »بنده فقط نگرانی ام این اسـت که شـما خسـته شـوید؛ 
ایـن همـه کـه شـما ایـن طـرف و آن طـرف می رویـد و ایـن همـه کار 
داریـد«. در یکـی از سـفرهایی که در سـال78، برای شـرکت و سـخنرانی 
در همایـش فاطمه شناسـی داشـتند، ایشـان عـالوه بـر سـخنرانی در آن 
همایـش، در مراکـز دانشـگاهی اسـتان یـزد از جملـه دانشـگاه میبـد نیـز 
سـخنرانی داشـتند. بعد از ظهر سـاعت3 به قم رسـیدیم ایشـان فرمودند: 
بعـد از نیـم سـاعت توقف در منزل قرار اسـت بـرای تدریس برای بسـیج 
اسـاتید بـه تهـران بـروم. بعـد از آن، ایشـان بـه آمل و شـهرهای اسـتان 
مازنـدران و سـپس بـه اسـتان خراسـان رضـوی و از آن طـرف از مسـیر 
سـبزوار بـه شـاهرود و دامغـان رفتـه بودنـد. بـه هنـگام بازگشـت از یـزد 
ـ نگارنـده ایـن مقالـه نیـز در خدمتشـان بـودم ـ در نزدیکی هـای ناییـن 
فرمودنـد: سـفرهای مـن زیـاد شـده و بسـیاری از دعوت هـا را نمی توانـم 
پاسـخ مثبـت بدهـم، در نتیجـه برخـی افراد را بـه جای خودم می فرسـتم، 
ولـی برخی از مراکز نسـبت به بعضی سـخنران های اعزامـی گالیه دارند. 
خـوب اسـت کـه با جمعـی از دوسـتان بـه صورت هفتگی جلسـه داشـته 
باشـیم و موضوعـات مـورد نیـاز جامعـه را درسـت بررسـی کنیـم و همـه 
شـبهات اطـراف آن را برطـرف کنیـم. به هنگام بازگشـت ایشـان از سـفر 
دوره ای مازنـدران و خراسـان رضوی، لیسـت تهیه شـده در اختیار ایشـان 
قـرار داده شـد و ایشـان با حذف و اضافه برخی اسـامی، نـام این مجموعه 
را »کانـون طلـوع« گذاشـتند. ایشـان چندسـالی خودشـان نیـز در جلسـه 
شـرکت می کردند و بعد از طرح مسـاله و شـنیدن نظرات شـاگردان خود، 
بـه جمع بنـدی بحـث می پرداختنـد. ایـن کانون توانسـت با اعـزام بیش از 
10هـزار سـخنران به مراکز علمـی و عمومی، نقش مهمـی در جهاد کبیِر 
تبییـن و روشـنگری ایفا کنـد. حضور این اسـاتید در طرح هـای بصیرت و 
معرفت سـپاه نیز توانسـت تاثیر بسـزایی در گفتمان سـازی انقالبی داشـته 
باشـد. در دهه هفتاد و در شـرائطی که صدها نشـریه زرد و انحرافی قارچ 
گونـه روییـده بودنـد و ایمان نسـل جـوان را مورد هـدف قـرار داده بودند، 
بـا هدایت هـا و حمایت هـای عالمـه مصبـاح، بـه منظـور تبییـن معـارف 
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دینـی و مقابلـه بـا انحرافـات، نشـریه »پرتوی سـخن« تاسـیس گردید و 
طـی 22سـال گذشـته توانسـت موفقیت هـای چشـمگیری در ایـن جهت 

داشـته باشد.

وسخنآخر:
کـه  وطنـی  سـکوالرهای  و  داخلـی  غرب گرایـان  و  غربـی  دولت هـای 
»دموکراسـی خالـص منهـای دیـن« از زمـره آمـال و آرزوهایشـان بـود، بـا 
راه انـدازی هـزاران کانـال ماهـواره ای و ده هـا هـزار سـایت و میلیاردهـا دالر 
هزینـه، بـه مبـارزه بـا »اسـالم و مکتـب تشـیع« و »مردم سـاالری دینـی« 
برخاسـتند. گمـان آن هـا چنیـن بـود کـه با ایـن حجـم از تـالش و فعالیت، 
قطعـا دولـت پـس از حاکمیت مدعیـان اصالحـات، دولتی کامال سـکوالر و 
غرب پسـند خواهـد بـود.24 بـا حجـم فعالیت هایی کـه این مجاهـد بلندمدت 
انجـام داد تیـر آن ها به سـنگ خـورد و در انتخابات مجلس هفتم و ریاسـت 
جمهـوری نهـم گفتمـان آن ها به شـدت نـاکام مانـد و مردم برغـم تبلیغات 
سـنگین سـکوالرها، به گفتمـان دولت اسـالمی و عدالت رای دادنـد. پس از 
شکسـت فاحـش جریان غرب گرا، ایدئولوگ فکری آن ها رسـما به شکسـت 
خـود اعتـراف کـرد.25 مامور ویژه سـازمان سـیا نیـز این شکسـت را مرهون 
تالش هـای مسـتمر عالمه مصباح دانسـت و گفت »بگذاریـد راحتتان کنم، 
تنهـا مانع مـا بـرای ایجـاد دموکراسی)آمریکاسـازی( ایران، آیـت اهلل مصباح 
یـزدی اسـت، فقـط آیـت اهلل مصبـاح یـزدی اسـت. او تنها کسـی اسـت که 

دموکراسـی)آمریکایی( را بـه چالش کشـیده اسـت«26
هـر چنـد عالمـه مصبـاح با آن همـه مجاهـدت و تـالش از میان مـا رفتند 
ولی دشـمنان بدانند ایشـان یک شـخص نبود کـه با رفتنش ایـن راه نورانی 
پایـان یابـد؛ مصباح یـک چراغ راه اسـت و ایشـان با تولید اندیشـه های ناب 
و زالل و عقالنـی و بـا تربیـت شـاگردان ممتـاز و کتب راهگشـایش در این 
جهـاد کبیـر حضـور دارند و دیـری نخواهد پاییـد که وعده قطعـی خداوند در 
قرآن27 محقق خواهد شـد و مکتب منحط لیبرالیسـم نیز همانند مارکسیسـم 

بـه موزه تاریخ سـپرده خواهد شـد. 
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