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نشریه فرهنگ پویا در طول همه ایام انتشار خود این افتخار را داشت که با هدایت و 
راهنمایی عالمه مصباح یزدی قدس سره به بررسی مهم ترین موضوعات مورد نیاز 
جامعه فرهنگی کشور می پرداخت و به طور معمول، از رهنمودهای ایشان به صورت 
مصاحبه اختصاصی برخوردار می شد. از این شماره، اما جای خالی مصاحبه با استاد در 
نشریه نیز احساس می شود، گرچه قطعا همواره از رهنمودهای پاینده ایشان استفاده 

خواهیم کرد.
در این شماره مروری داشتیم بر برخی از زوایای زندگی پربرکت عالمی ربانی، 
فقیه و حکیمی مجاهد، و متفکری برجسته که خدماتی بی نظیر در تولید اندیشه ی 
دینی و نگارش کتب راه گشا در حوزه های مختلف معارف اسالمی داشت، از تفسیر 
موضوعی قرآن و شرح احادیث معصومین علیهم السالم به خصوص در حوزه های 
اخالق و عرفان، تا فلسفه اولی و فلسفه های مضاف و علوم انسانی و مباحث سیاسی 
و بصیرتی؛ مروری بر زندگی کسی که مدیری شایسته بود و با تأسیس مؤسسات 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متناسب با نیاز جامعه، به تربیت شاگردان ممتاز و 
اثرگذار همت گماشت؛ کسی که با پای بااستقامتی که در صراط مستقیم داشت، در 
میان اقشار مختلف جامعه، از مردم کوچه و بازار تا دانشجویان، فرهنگیان، طالب، 
فضال و صنوف مختلف، حضور می یافت، به شبهات پاسخ می گفت و به روشن گری 
می پرداخت. در کنار تحصیل و تعلیم علم، از دوران جوانی به خودسازی پرداخت و 
پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی اش از همان دوران تا آخر عمر بود؛ او که 
به تهذیب نفوس دیگران نیز همت گماشت و بیش از بیست سال جلسات درس 
اخالق خود را در دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد. از پیش از انقالب اسالمی به 
میدان مبارزه با طاغوت وارد شد و ضمن حفظ مرزهای انقالبی گری و التقاط، 
لحظه ای از یاری انقالب اسالمی و رهبری آن فروگذار نکرد، و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، با تأیید و امر رهبر کبیر انقالب به توسعه فعالیت های آموزشی 

و پژوهشی خود در حوزه علوم انسانی پرداخت، و در طول جنگ تحمیلی، همراه 
با تقویت عقبه فکری جمهوری اسالمی، در میادین نبرد شخصا حضور یافت و با 
سخنان خود، رزمندگان را در امر دفاع مقدس تشویق نمود و شهدای بزرگواری 
از شاگردان خود را تقدیم این راه مقدس کرد. آری، او در همه ی میدان هایی که 
احساس نیاز به حضور ایشان می شد حضوری انقالبی داشت و خداوند متعال پاداش 
این مجاهدت بلندمدت او را توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی قرار داده بود. 
گرچه فقدان چنین شخصیتی، ثلمه ای بزرگ برای اسالم و جامعه اسالمی و خسارتی 
برای حوزه ی علمیه و حوزه ی معارف اسالمی بود، اما پیروان طریق معرفت توحیدی 
با تأسی به او و با بهره گیری از روشنگری ها و پیروی از رهنمودهایش، می کوشند 
همان گونه که او خأل شخصیت هایی همچون عالمه طباطبائی و شهیدمطهری را 
پر کرده بود، خأل این شخصیت عزیز و عظیم القدر را به اندازه توان خود پر کنند و 
بر اساس همان مبانی فکری قویم که به دیگران آموخت، آرزوی ایشان را که تهیه 

پاسخی درخور برای بقیه مسائل فکری مورد نیاز بود برآورده خواهند کرد. 
تأثیر عمیق اندیشه و عمل او در پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک که او را به 
عقبه تئوریک نظام اسالمی و مدافع راستین والیت تبدیل کرده بود، چنان دشمن 
را به وحشت انداخت که از هیچ تهدید، تحریف، دروغ پردازی و ناسزاگویی درباره او 
فروگذار نکرد و با موج رسانه ای خود، حتی برخی دوستان را هم به تردید افکند. اما 
همان گونه که عالمه بصیر از مالمت مالمت گران نهراسید، و زبان گویایی در اظهار 
حق داشت، ادامه دهندگان راه او نیز بدون توجه به مالمت ها و شماتت ها، راه روشن 

او را تحت رهبری داهیانه مقام عظمای والیت، با قوت ادامه خواهند داد.
از جمله آخرین سخنان عالمه مصباح رضوان اهلل تعالی علیه این بود که »هرچه 
بگردید، کسی مانند آیت اهلل خامنه ای پیدا نخواهید کرد« و »در طول تاریخ، رهبری 

به جامعیت ایشان سراغ نداریم.«
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