
اضالع سه گانه شخصیت عالمه مصباح
جواد سلیمانینگاهی به ویژگی های علمی، اخالقی و بصیرتی حضرت آیت اهلل مصباح یزدی
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مقدمه
یکی از معیارهای ارزشیابی شخصیت انسان ها میزان تأثیرگذاری آنان در 
دوران خود و بعد از وفاتشان است. براساس اسناد باقی مانده، حضرت آیت اهلل 
مصباح »رضوان اهلل تعالی علیه« از آغاز دهه چهل شمسی تا به امروز از شخصیت های 
زنده تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بوده و میراث فاخر برجای مانده از او 
موجب استمرار این تأثیرگذاری در آینده خواهد بود. دامنه این تأثیرگذاری 
منحصر در عرصه داخلی و ایران نبوده، بلکه در حوزه بین المللی نیز قابل رصد 
است. این تأثیرگذاری در سه حوزه علمی- فکری، اخالقی-عرفانی و بصیرت 
سیاسی- اجتماعی قابل تقسیم بندی است. در این مجموعه ی کوتاه مهم ترین 

ویژگی های شخصیت آن مجاهد بزرِگ میداِن علم و عمل در این اضالع سه 
گانه بررسی خواهد شد.

ویژگیهایعلمی
به گواهی دانشمندان و علمای معاصر و آثار برجای مانده از حضرت آیت اهلل 
مصباح، ایشان یک فقیه، مفسر، فیلسوف، متکلم، استاد اخالق، عارف و از 
صاحب نظران بی نظیر و تراز اول معارف اسالمی به شمار می آید. ایشان صاحب 
بیش از یک صد و بیست اثر علمی در حوزه های موضوعی مختلف است که 

بسیاری از آن ها از منابع مورد استفاده متخصصان حوزه های مذکور است.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

ویژگی های برجسته شخصیت علمی استاد را می توان در 
نکات ذیل خالصه و بیان کرد:

 
1.بررسیموشکافانهمفاهیمموضوعبحث

اولین ویژگی کار علمی ایشان بررسی موشکافانه مفاهیم 
موضوع بحث و تحقیق و معین کردن دقیق تمایز مفاهیم 
اصلی بحث از واژگان مشابه و ابهام زدایی از مسئله تحقیق 
و تحریر دقیق محل نزاع است. ایشان با جداکردن مرزهای 
موضوع، از مخلوط شدن موضوعات و بروز مغالطات ناشی 

از آن، که آفت بسیاری از تحقیقات است جلوگیری می کرد.
 

2.قدرتاقامهبرهان
مبتنی کردن بحث ها بر برهان عقلی از دیگر ویژگی های 
علت  به  مصباح  آیت اهلل  حضرت  است.  استاد  برجسته 
برخورداری از قدرت فکری باال و قوت تحلیل در بحث های 
علمی، راه های ناگشوده را می گشود؛ از این رو در حوزه های 
مختلفی مانند معرفت شناسی، هستی شناسی، فلسفه حقوق، 
فلسفه اخالق، انسان شناسی و فلسفه سیاست مباحث متقنی 

را ارائه کرده است.

3.تفکرنقدی
سومین ویژگی تحقیقات علمی حضرت استاد، نقد و بررسی 
ایشان  است.  رقیب  نظریه های  و  آراء  و  دیگر  دیدگاه های 
به دلیل قوت فوق العاده در بحث های علمی، قوت ارزیابی 
موشکافانه بسیار باالیی در نقد نظریات رقیب داشت. از این رو 
در دوران معاصر از موفق ترین دانشمندان اسالمی در مناظرات 
علمی با مکاتب دیگر، از جمله ایدئولوگ های مارکسیسم و 
لیبرالیسم به شمار می آمد و همواره در میدان مبارزه علمی با 

تفکرات التقاطی پیروز میدان بحث و مناظره بود.

4.تبیینعقالنیمعارفبنیادیندینی
چهارمین ویژگی میراث علمی حضرت استاد، تبیین عقالنی 
معارف بنیادین دینی است، ایشان در تبیین عقالنی اندیشه 
دینی و تولید فکر دینی ناظر به پاسخ پرسش های اساسی انسان 
معاصر در حوزه معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، 
فلسفه اخالق، فلسفه جامعه و تاریخ، فلسفه حقوق، و فلسفه 
سیاست به موفقیت های چشم گیری دست یافت و تفکر منسجم 
و نظام مند مکتب اسالم را در حوزه اندیشه های اساسی و بنیادین 
عرضه کرد تا نسل فرهیخته در جمع بندی معارف اسالمی در 

حوزه های مذکور احساس خأل و کمبود یا تناقض نکند.

5.اولویتسنجیدرگزینشسوژهتحقیق
 از دیگر خصوصیات برجسته ایشان در مجاهدت علمی رعایت 
اولویت بندی در گزینش موضوع تحقیق بود به طوری که در این 
راستا به دو نکته اساسی توجه می کردند: نخست تقدم بحث های 

مبنایی بر بحث های روبنایی و دوم تقدم نیازهای فوری و به روز 
جامعه بر نیازهای غیر فوری و آتی. براین اساس ایشان معتقد 
بود اگر مبانی اندیشه دینی انسان ضعیف باشد، یعنی شناخت 
صحیح نسبت به پایه های معرفت شناختی، هستی شناختی، 
انسان شناختی و مبدا و معاد جهان و ارزش های اخالقی نداشته 
باشد، به سوی قرآن و روایات اخالقی و احکام عملی مندرج در 
رساله های عملیه نخواهد آمد، لذا ایشان اصالح و تحکیم مبانی 
فکر دینی جامعه را بر سایر معارف روبنایی مقدم می شمرد. در 
ضمن ایشان نیاز روز و فوری نسل جوان، دانشجویان و اساتید 
دانشگاه را، مبارزه با تهاجم ایدئولوژی های باطل و اندیشه های 
التقاطی می دید، لذا کتاب ها و سخنرانی هایی را در راستای 

پاسداری از مرزهای ایدئولوژیک ارائه نمود. 

6.تبیینروزآمدازنظریاتقدیمونوآوریدرمباحثعلمی
اقامه براهین جدید، تبیین به روز از نظریات دانشمندان قدیم، 
ارائه نظریات نو در مباحث فلسفی، تفسیری و معارفی، حاکی از 
تفکر عمیق و دقیق ایشان درباره مباحث علمی است. نتیجه این 
تفکر، نوآوری های ساختاری و محتوایی در آثار ایشان است. وی 
که از پیشگامان تفسیر موضوعی قرآن است، در تفسیر آیات از 
تحمیل گرایش های علمی و دخالت دادن امور ذوقی پرهیز 
می کرد، در آموزش فلسفه نیز سبکی جدید ارائه کرده و در 
چینش و تبیین مباحث نسبت به کتاب های فیلسوفان گذشته و 

ترتیب منطقی مباحث، ابداعات ارزشمندی را ارائه کرد. 

7.نوگراییبااستفادهحسابشدهازدستاوردهایعلمی
 نوگراییاز اوصاف برجسته استاد به شمار می آید، ایشان در 
برخورد با دستاوردهای علمی روز، برخوردی منطقی داشت، 
به عنوان نمونه از دستاوردهای علوم انسانی روز جهان، در 
صورت معقول بودن و عدم تنافی با مبانی و ارزش های دینی 
استقبال می کرد و حتی در تبیین مباحث اخالقی خویش نیز از 
دیدگاه روان شناسان استفاده می کرد. بر اساس همین ویژگی 
و نیز تشخیص درست نیازها و ضرورت های علمی زمان، 
نظام و شیوه آموزشی جدیدی را در حوزه علمیه پایه گذاری 

کرد که پیش از او در حوزه مرسوم نبود. 

8.تکیهبرعلومنظامساز
انسانی  تولید علوم  و  انسانی  اسالمی سازی علوم  بر تاکید 
اسالمی به عنوان علوم نظام ساز از دیگر ویژگی های این متفکر 
اسالمی به شمار می آید. ایشان به این نتیجه رسیده بود که 
صرفا با علوم سنتی حوزوی نمی توان حکومت و نظام اسالمی 
را اداره کرد و بدین جهت، در پی آن بود تا با اسالمی سازی 
علوم انسانی بتواند نیازهای علمی حکومت اسالمی و نظام 
اسالمی را تأمین کند. بسیاری از کتاب های و شاگردان او و 
نیز اساتیدی که در رشته های علوم انسانی پرورش داده است، 

امروز از نیروهای موثر در نظام اسالمی به شمار می آیند. 

به گواهى دانشمندان و علمای 
معاصر و آثار برجای مانده از 

حضرت آیت هللا مصباح، ایشان 
یک فقیه، مفسر، فیلسوف، 

متکلم، استاد اخالق، عارف و از 
صاحب نظران بی نظیر و تراز اول 
معارف اسالمى به شمار مى آید. 
ایشان صاحب بیش از یک صد 
و بیست اثر علمى در حوزه های 

موضوعى مختلف است که 
بسیاری از آن ها از منابع مورد 
استفاده متخصصان حوزه های 

مذکور است.
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ویژگیهایاخالقیومعنوی
1.تکیهبرعبودیتوبندگی

عالمه مصباح براساس مبانی اعتقادی اسالم همه کماالت، اعم از علم و حکمت 
و قدرت را از خدا و هدف خلقت را نیز بندگی خدا می دانست، از این رو، رمز توفیق 
در امور اخالقی و معنوی را در اطاعت و بندگی خدا می دید و به قول یکی از علما، 
حضرت آیت اهلل مصباح»قّدس سّره« وقتی عمل صالحی انجام می داد تمام بیست 
نمره را به خدا می داد؛ هیچ منّیتی در او احساس نمی شد، همواره این تکیه کالمش 
بود که من هم یک سربازم مانند سایر سربازان امام زمان، و به طالب علوم دینی 

توصیه می کرد: تالش کنید باور کنید سرباز امام زمان هستید.

2.استعانتازتوسل
ایشان بهترین عامل مددکار برای حرکت در مسیر زندگی توحیدی و توفیق خدمت 
و تشخیص و انجام وظیفه را توسل به ساحت اهل بیت می دانست. لذا همواره 
زیارت و توسل به اهل بیت، و در رأس آن ها، توسل به امام عصر را توصیه 
می کرد. ایشان می فرمود: شیرین ترین، آسان ترین و کارسازترین کار در مسیر 
حیات دینی توسل به حضرت حجت است، و بر زیارت اهل بیت و زیارت 
جامعه کبیره به طور خاص توصیه می کرد و می فرمود: اگر مردم قم بدانند حضرت 
معصومه چه دارد، از خاک اطراف قبرش آن قدر جهت تبرک می برند که اطراف 

مزار حضرت خندق درست می شد. 

3.عشقبهاهلبیت
معموال عقل گرایی زیاد مانع شیفتگی و عشق ورزی می شود، ولی از شگفتی های 
شخصیت ایشان این بود که در عین عقل گرایی، به شدت به اهل بیت عشق 
می ورزید و همواره می فرمود: کربال می روید عشق به اهل بیت را بخواهید، نه 
محبت شان را، عشق یعنی اگر اهل بیت به شما بگویند بروید داخل تنور، بروید.

4.تکیهبرشکرگزاری
بارز سلوک اخالقی عالمه مصباح به شمار  از دیگر ویژگی های   شکرگزاری 
می آمد. معموال در ابتدای سخنانش برای نعمت هایی که خداوند به ایشان عطا 

فرموده شکرگزاری می کرد. 

5.تکلیفمحوری
وظیفه شناسی و مجاهدت برای تشخیص و انجام وظیفه، در کنار ذکر و یاد خدا از 
خصلت های مهم ایشان به شمار می آمد که همه دوران زندگی او، از دوران نوجوانی 
و انتخاب مسیر تحصیل، تا دوران مبارزه و فعالیت سیاسی تا انتخاب موضوع بحث 

و تحقیق و تأسیس مراکز علمی و پژوهشی را در برمی گرفت. 

6.امیدوتکیهبرفضلالهی
ایشان در زندگی شخصی اهل تجمالت نبود و هرگز در امور مالی حتی در امور 
مربوط به موسسه از غیر از خدا و اهل بیت تقاضا نمی کرد. می فرمود ما فقط از 

یک نفر تقاضا می کنیم و مقصودش امام زمان بود. 

7.جهادبانفس
عالمه اهل مجاهده با نفس بود، قبل از انقالب وقتی دوستانش به دنبال مرجعیت 
حرکت کردند ایشان در عین این که یک مجتهد مسلم و فقیه بود، به علت این 

که نیاز جامعه را در حوزه اعتقادات و اخالق را ضروری تر می دید، عمرش را در این 
مسیر صرف کرد و از مقام و منزلت مرجعیت صرف نظر نمود. 

8.دوریازدنیا
پس از پیروزی انقالب نیز به دنبال مناصب اجرایی و پست های دولتی نرفت و 
همه همتش را صرف تحکیم مبانی انقالب و نظام اسالمی و تربیت شاگرد برای 

پشتیبانی از نظام اسال می کرد. 

9.حریصبههدایت
ایشان در عین این که از معاندان فکری و فرهنگی به شدت برائت می جست، 
به هدایت کسانی که زمینه هدایت داشتند به شدت حریص بود. برای این که از 
گمراهی افرادی که بعضا در موسسه علمی تحت مدیریت او مشغول کار بودند 
پیش گیری کند سال ها، آن ها را با همه ضعف های شان تحمل می کرد تا مبادا به 

گمراهی کشیده شوند. 

10.پرهیزازریا
 از ریا به شدت پرهیز می کرد. کمتر دیده شد که ذکر زبانی داشته باشد ولی برخی 
شواهد و نوع نگاه و سکوت و توجه او نشان می داد که همواره ذکر قلبی داشت. 
به گواهی برخی از نزدیکان و خواص ایشان اهل بکاء بود ولی کمتر دیده شد که 

در مالء عام اشک بریزد.

ویژگیهایبصیرتی)سیاسی-اجتماعی(
معموال علمایی که در تحقیقات علمی غور می کنند و مشغول پژوهش های سنگین 
فلسفی و معارفی می شوند یا عارفانی که در اخالق و عرفان و تهذیب نفس متمرکز 
می شوند، از حضور اجتماعی و فعالیت های سیاسی محروم می مانند یا حضور سیاسی 
اجتماعی ایشان کم رنگ می شود، به طوری که شأن علمی ایشان مانع فعلیت یافتن 
شأن سیاسی اجتماعی ایشان می شود ولی حضور سیاسی اجتماعی آیت اهلل مصباح 
»قّدس اهلل سره« از پررنگ ترین اضالع شخصیتی ایشان است. از آغاز نهضت در 
سال1342 شمسی تا زمان رحلت، همواره به عنوان یکی از نیروهای تأثیرگذار در 
صحنه مبارزه با نظام سلطه و رژیم طاغوت و از تئورسین های تراز باالی انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی بود، به طوری که مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای »مّد 
ظلّه العالی« ایشان را عقبه تئوریک نظام جمهوری اسالمی معرفی نمود و در فقدان 
عالمه طباطبایی و شهیدمطهری»قّدس اهلل سرهما«، جوانان انقالبی را به آثار ایشان 

ارجاع دادند و حزب اهلل لبنان نیز از ایشان به عنوان حامی ایدئولوژیک خود نام بردند.

1.دغدغهاصالحجامعه
ایشان از بزرگترین عالمان مصلح دوران معاصر بود که همواره دغدغه اصالح 
جامعه را داشت و میزان موفقیت در اصالح را در افزایش دینداری مردم می دانست، 
و معتقد بود این انقالب زمانی موفق خواهد بود که موجب افزایش دین داری مردم 
شود. و برای نیل به این هدف با توجه به واقعیت های زمانه و موانع موجود و 
نیازهای پیش رو با آینده نگری مثال زدنی برای فرداها برنامه ریزی می کرد. روزی 
که بسیاری از علمای حوزه به ضرورت تعلیم و تعلم علوم انسانی برای برپایی 
حکومت دینی پی نبرده بودند ایشان در زمینه علوم انسانی و مکاتب فکری غربی 
و شرقی مطالعات عمیق انجام داد و برای نقد و بررسی آن ها و اسالمی سازی 
علوم انسانی، بخش آموزش موسسه در راه حق و سپس موسسه باقرالعلوم  و 
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سرانجام موسسه امام خمینی را تشکیل داد و اساتیدی را تربیت 
کرد که هر یک از آن ها منشأ آثار مهمی در عرصه انقالب فرهنگی، 

تدریس و مدیریت مراکز عل می شدند.

2.تیزبینیدرشناختانحرافاتوحضورجدیدرعرصه
مبارزهباآنها

در شناخت انحرافات تیزبینی فوق العاده ای داشت، از روزهای نخست 
مبارزه، به انحراف سازمان مجاهدین خلق پی برد و به دوستانش 
فرمود این ها کمونیست اسالمی هستند. افکار التقاطی را به درستی 
می شناخت و به نقد عالمانه آن ها می پرداخت و از نفوذ افکار انحرافی 
در دستگاه های اجرایی و مدیریتی کشور خبر می داد و مسنوالن را از 

نفوذ این افکار برحذر می داشت. 
در دوران اصالحات، برای روشنگری و جلوگیری از استحاله اعتقادی 
و فرهنگی جامعه، شهر به شهر مسافرت می کرد و گاه روزی پنج 
جلسه سخنرانی بصیرتی ایراد می کرد و مبانی و افکار و رفتار دولت 

اصالحات را به نقد می کشید. 

3.تکیهبرتهذیباندیشههایرفتارساز
از ویژگی های بصیرتی حضرت استاد مصباح این بود که در 
مواجهه با انواع و اقسام مسائل سیاسی اجتماعی، بر روی تهذیب 
برای  و  می کرد  تکیه  رفتارساز  اجتماعی  سیاسی  اندیشه های 
تشخیص رفتار مناسب و صحیح، مبانی رفتارها را مورد بررسی 

موشکافانه قرار می داد، 

4.جریانشناسقوی
ایشان یک جریان شناس قوی سیاسی اجتماعی بود، به طوری که 
از افکار و سخنان چهره ها و رجال سیاسی اجتماعی می فهمید که 
اگر آن ها روی کار بیایند دست به چه رفتار سیاسی اجتماعی خواهند 
زد و از رفتار سیاسی اجتماعی افراد به اندیشه های شان پی می برد. 

عقبه فکری و نتایج زیان بار جریان هایی سیاسی که خود را در پس 
شعارهای فرینده آزادی و تساهل و جامعه مدنی و مانند آن ها پنهان 
می کردند می شناخت و با نقد عالمانه مبانی نادرست این جریان ها و 
نشان دادن خطرات پذیرش این افکار و تسلط آن ها در میدان عمل، 
آن ها را رسوا می کرد و بدین صورت، بسیاری از اقداماتشان را ناکام 

می گذارد. 

5.صراحتلهجه
سیره استاد در مسائل سیاسی اجتماعی بی پرده سخن گفتن بود، 
ایشان در بیان دیدگاه اسالم زبان گویا و در نقد دیدگاه مخالفان 
صراحت لهجه داشت. لذا با استدالل محکم و منطق استوار اندیشه 
التقاطی را به چالش می کشید و تعارض دیدگاه ایشان را با اسالم بر 
مال می کرد. لذا چهره های زخم خورده از افشاگری و بصیرت بخشی 
و نقدهای مستدل استاد، کینه او را بدل گرفته و به ترور شخصیت او 

دست زدند و ایشان را آماج تهمت های ناروا قرار دادند. 

6.تحملمالمتمالمتگران
 از خصوصیات برجسته استاد این بود که در عین برخورداری 
از روح لطیف و مشی اخالقی و عرفانی، هرگز در راه جهاد و 
انجام وظیفه مالمت مالمتگران و تهاجم غیراخالقی و تیغ 
زبان معاندان او را از صحنه کارزار خارج نمی کرد و همچنان 
بر مواضع برحق خود استوار ایستاد و با اندیشه التقاطی چون 
اندیشه  و  فقیه،  والیت  برای  قائل شدن  زمینی  مشروعیت 
تساهل و تسامح در دین مبارزه کرد و در برابر آماج توهین های 

دشمن بردباری نشان داد.
موجب  هیچگاه  ناجوان مردانه  تهمت های  و  توهین ها  این 
عقب نشینی استاد از بیان شجاعانه و صریح دیدگاه اسالم نشد 
و او را به محافظه کاری سوق نداد؛ لذا همواره مصباح بصیرت 
جامعه و شمع محفل نیروهای انقالب بوده و لقب عمار انقالب 

را به خود اختصاص داد.

۷.کاردرکمربندحوزه
حضرت استاد، نه حضور در متن حوزه و تکیه بر دروس حوزه 
سنتی را برای اسالمی سازی علوم انسانی کافی می دانست و 
نه حضور در متن دانشگاه و تعلم دروس علوم انسانی غربی 
و شرقی را به صالح فرهنگ جامعه می انگاشت، بلکه معتقد 
بود باید مسائل علوم انسانی موجود روز را از سرچشمه های آن 
یعنی دانشگاه ها گرفت و دیدگاه اسالم درباره آن ها را به کمک 
معلومات و قوه اجتهاد حوزوی استخراج کرد، لذا کار در کمربند 
حوزه را ترجیح داد و شاگردانی تربیت کرد که قادرند با سرمایه 
حوزوی و دانشگاهی شان، دیدگاه اسالم را با شیوه اجتهادی 

شیعه درباره مسائل علوم انسانی استخراج نمایند. 

۸.والیتمداری
از دیگر ویژگی های استاد این بود که در عین تجربه و حیات 
طوالنی سیاسی و اجتماعی، خود را در عرصه های مذکور کامال 
تابع والیت می دانست و در قول و فعل، یک انسان مومن 

والیت مدار محسوب می شد.

جمعبندی
در یک جمع بندی کلی باید گفت حضرت آیت اهلل مصباح»رضوان 
ژرف  و  نظر  بلند  مصلح، شخصیتی  مجاهد،  عالمی  علیه«  اهلل 

برای  برنامه  دارای  و  آرمان گرا  انقالبی،  دانشمندی  اندیش، 
نیل به آرمان ها و اهل استقامت در راه تحقق آرمان بود، او 
از نوادر علمای معاصر بود که با برخورداری از تفکر راهبردی، 
استراتژیست دقیق و باریک بین برای انقالب اسالمی ایران به 
شمار می آمد. فقدان ایشان خسارتی بزرگ برای جبهه انقالب و 
ثلمه ای جبران ناپذیر در اردوگاه اهل حق بشمار می آید. به امید 
آن که خداوند در آینده امثال ایشان را به جامعه خسارت دیده 

مومن و انقالبی ما عنایت فرماید.

ایشان یک جریان شناس قوی 
سیاسى اجتماعى بود، به طوری 

که از افکار و سخنان چهره ها 
و رجال سیاسى اجتماعى 

مى فهمید که اگر آن ها روی 
کار بیایند دست به چه رفتار 

سیاسى اجتماعى خواهند زد و از 
رفتار سیاسى اجتماعى افراد به 

اندیشه های شان پی مى برد. 
عقبه فکری و نتایج زیان بار 

جریان هایی سیاسى که خود را 
در پس شعارهای فرینده آزادی 

و تساهل و جامعه مدنى و مانند 
آن ها پنهان مى کردند مى شناخت 

و با نقد عالمانه مبانى نادرست 
این جریان ها و نشان دادن 
خطرات پذیرش این افکار و 

تسلط آن ها در میدان عمل، آن ها 
را رسوا مى کرد و بدین صورت، 
بسیاری از اقداماتشان را ناکام 

مى گذارد. 


