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محســن فاطمی نــژاد: رفتــن به آفیش، آن هم آخر وقت غالباً بــرای خبرنگارها آن هم 
وقتی که ساعِت کاری برای خیلی های دیگر تمام شده ، کار سختی است. عموماً نیز 
خبرنگارهــا از ایــن ســاعت هــا یا از اینکه روزِ تعطیل بخواهند برای یک جلســه آفیش 
شوند، شانه خالی می کنند. شنبه ظهر بود که تازه از زحمِت پیاده کردن یک مصاحبه 
فارغ شده بودم که از دفتر سردبیری به سرویس معارف زنگ زدند و گفتند که شنبه 
عصر، بعد از نماز مغرب قرار است عالمه مصباح یزدی در جلسه اخالِق »با خادمان 
خورشید« برای خدام حرم مطهر سخنرانی کنند. با اینکه منطقاً جلسات این ساعت 

را چون وســیله هم زیرپایم نداشــتم قبول نمی کردم ولی اســِم عالمه را که شنیدم، 
خودم برای حضور در این جلسه اعالم آمادگی کردم.

با اتوبوس خودم را به حرم رساندم. خیلی دوست داشتم تا عین عبارات آیت هللا 
مصباح را در این جلسه پیاده کنم، ولی به واسطه قوانین حرم، از بردن رکوردر 

خبرنگاری معذور بودم؛ البته چون جلسه خصوصی بود، دمِ در گوشی را هم 
تحویل امانات دادم و از این حیث عمالً خلع سالح شدم. به هر حال دفتر و 

قلم هم همان کار را می کرد. آیت هللا مصباح با استقباِل تولیت آستان، 
حجت االسالم والمسلمین مروی وارد شد و  همان اول جلسه عذرخواهی 
کردنــد کــه به واســطه ضعف جســمانی نمی توانند بلنــد صحبت کنند. 

گاهــی نیــز در میانــه صحبــت هــا، نفس کم مــی آوردند و مــی گفتند: 
»ببخشید دیگر! این ها عوارض 85 سالگی است«. خادم ها نیز بعد 

از شنیدن این جمالت، سرسالمتی عالمه صلوات می فرستادند.
بــه هــر ترتیــب جلســه تمام شــد و من باید برمی گشــتم تــا زودتر 

مطلب را پیاده کنم. تا رسیدن به خانه، همه اش درگیر با قصه 
و روایتــی بــودم کــه عالمــه برای خدام در جلســه تعریــف کرده 

بودند. هم محتوایش برایم جذاب بود و هم شکلی که عالمه 

 آن را روایت کرده بودند. روایتی که بارها آن را بین دوستان و نزدیکانم تعریف کرده ام. 
عالمــه در آن جلســه گفتنــد کــه »آدم اگــر محبوبش را دوســت بدارد، الزمــه اش این 
است که متعلقات به محبوبش را هم دوست داشته باشد«. بعد هم همان قصه ای 
را روایت کردند که هم من را و هم همه خدام را به فکر فروبرد. عالمه گفتند: »یکی 
از کفشــداران حرم حضرت معصومه)س( که مورد وثوق نیز هســت برای بنده تعریف 
می کــرد کــه نزدیــک 20 ســال پیــش به عنوان کفشــدار و به صــورت افتخــاری در حرم 
مشــغول خدمــت بــودم. هــر روز صبــح پیرمردی به حــرم می آمد و کفش هایــش را که 
می داد، از گردی که روی پیشــخوان کفشــداری نشســته و غبار کفش زائران حرم بود، 
برمی داشت و به سر و صورت خود می مالید. یک بار باران شدیدی آمد و این پیرمرد 
آمد و کفشش را به ما داد و از گلی که روی پیشخوان بود برداشت و به عنوان 
تبــرک بــه خــودش مالیــد. من تعجــب کرده بودم و نمی توانســتم ایــن فعل را 
تحلیل کنم. از یکی پرس و جو کردم که ایشــان کیســت، که گفتند، ایشــان 
آیت هللا محمدتقی بهجت هستند«. اغراق نیست اگر بگویم پای پلک همه 

خدام بعد از شنیدن این داستان خیس شد، شاید کفشدارها بیشتر! 
بعد هم عالمه گفتند که »عشق به امام رضا)ع( باید عشق به حرم و زائرش 
را به دنبال داشته باشد«. آن قصه و بعدش این جمله گُلِ آن جلسه بود. 
نصیبی بود که حتی یک خبرنگار می توانســت از آن جلســه ببرد. شــاید 
خیلی از خادم ها هم وقتی خبر فوت عالمه را شــنیدند، از آن جلســه یادِ 
همین چند جمله افتاده باشند. از اینکه شاگرد آیت هللا بهجت دارد از 
این حرف می زند که فرق ما باید این باشــد که هم به خودِ کارمان فکر 
کنیم و هم به نیتمان از انجام آن کار. اینکه تو ممکن است کار خوبی 
هم انجام بدهی ولی نصیبی نبری و چه بسا بهره اش آلوده تر شدن 
روحت باشد؛ می شود در مسجد همچون دیگری نماز بخوانی ولی 
دیگری را به بهشت ببرند و تو را به جهنم حواله دهند. چرا؟ چون 

آن یکی صاف بوده و این مُرائی!
شــک نــدارم کــه بــا شــنیدن ایــن جمــالت، خــودم بــه ایــن فکر 
می کــردم کــه منــی که االن در این جلســه آمده ام، قــرار بوده 
فقط خبرش را بنویسم یا اینکه بهره ام دل سپردن و شرح آن 
دل ســپردن باشــد. قرار بوده آفیش بروم یا اینکه پای منبر 
استادِ اخالق، روحم را جال بدهم؟ همین طور که عالمه از 
این ها حرف می زد، همین ســؤال مدام در ذهنم تکوین 
پیدا می کرد. عالمه از امیرالمؤمنین)ع( روایت می کردند 
َّتِــَك، وال َخوفًــا مِــن  و مــن »مــا َعبَدتُــَك َطَمعًــا فــي َجن
نــارَِك« را در خــودم مــی دیــدم. عالمه از گزافه نگفتن 
ســید اوصیــا مــی گفتنــد و مــن آرزوی »بَــلْ وََجدْتُــَك 
اَهْــالً لِلْعِبــادَهِ« را زمزمــه مــی کردم. نوبت رســید به 
حــرف زدن از آســتاِن علــی بــن موســی الرضــا)ع(. 
انــگار کــه ذکــر این نامِ شــریف به نفَسشــان قوت 
داده باشــد، صدایشان را بلندتر کردند و گفتند: 
»اینجــا بهتریــن نقطــه عالم اســت. خدمــِت در 
اینجا نیز خدمت در بهترین نقطه عالم است. 
پس قدرش را بدانید و شــکرگزار باشید. قدِم 
اول هم به شــکرانه این لطف این اســت که 
کاری کنیــد کــه امــام رضــا)ع( شــما را 
دوســت داشــته باشــد. کلیدِ باالرفتن 
این محبت هم این است که بدانید دارید 
چــه کاری را بــرای چــه کســی انجــام مــی 
دهید. اینجا همان جایی اســت که تماِم 
اهــل معرفــت وقتــی کــه وارد ایــن شــهر 
مــی شــدند، فرشــتگان و انــوارِ الهــی را 
مشاهده می کردند. آدم اگر برای شکر 
خدمت در این آســتان تمام عمر هم 
ســجده کند، کم اســت«. حرف آخرِ 
 عالمه هم شد اهل بیت و خودِ خودِ 
اگــر  آدم   « گفتنــد:  رضــا)ع(.  امــام 
عاشــق امــام رضــا)ع( باشــد، عاشــق 
زائــرش هم می شــود. خــدا وقتی آن 
پنــج تن را زیر عبا جمع کرد، خطاب 
بــه جبرئیــل و بــه عــزت و جاللــش 
ســوگند خــورد کــه همــه این عالــم را 
جــز بــه خاطر این افــراد خلق نکردم. 
در میان چهارده معصوم)ع( نیز حاال 
شــما در خدمــت امامی هســتید که 

مظهر رأفت و رحمت است«.

 روایتی از حضور آیت هللا مصباح یزدی
 در جلسه اخالق »با خادمان خورشید«  

پایِ  پلک همه تَر شد
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فاطمی نــژاد / احمدی شــیروان: می گویــد: »آخرین بار، 
قبل از شدت یافتن بیماریشان که خدمت عالمه مصباح 
مشــرف شــده بــودم بــا همان حالــت تواضع همیشــگی 
گفتند که ما کفش جفت کن شــما هســتیم. من همان 
لحظه احساس کردم که باید در برابر تواضع ایشان روی 
دست و پای ایشان بیفتم ولی به واسطه کرونا نتوانستم. 
این فضیلت اصالً برنامه ایشان بود که در برابر شاگردان 
کوچکــی چــون مــا تــا ایــن حــد تواضــع می کردنــد«. این 
آخرین خاطره اش از کسی بود که از سال 59 پای مکتب 
علمی او رشــد کرده بود. حجت االســالم دکتر سیداحمد 
رهنمایــی دانش  آموخته دکترای فلســفه تعلیم و تربیت 
از دانشــکده تعلیم و تربیت دانشــگاه مک گیل مونترال 
کانادا تا پیش از مقطع دکترا هم در دروس حوزوی و هم 
دانشــگاهی مقاطــع را در محضر آیــت هللا مصباح یزدی 
طی کرده اســت. بنای ما در گفت وگو با ایشــان، مکتب 
تربیتی آیت هللا عالمه محمدتقی مصباح یزدی است که 

در ادامه می خوانید.

 جناب دکتر رهنمایی! شما که دانش آموخته فلسفه 
تعلیــم و تربیــت هســتید، در بحــث تعلیم و تربیــت و با 
توجــه بــه ابداعاتــی چــون »طــرح والیت« و »مؤسســه 
آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(« و  مدرسه »رشد« 
تا چه میزان می شود از یک مکتب تربیتی در خصوص 

آیت هللا مصباح سخن به میان آورد؟
مــن کتابــی را تدویــن کــردم و بــه 
ایشــان  و  بــردم  عالمــه  محضــر 
نیــز نــکات بســیار ارزشــمندی را 
ارزش  و  اعتبــار  بــه  و  فرمودنــد 
ایــن کتــاب افزودنــد. عنــوان این 
کتــاب »مکتــب تربیتــی عالمــه 
بــه نظــر می رســید حضــرت عالمــه  بــود.  طباطبایــی« 
طباطبایــی، شــأنی مافــوق همه شــئون علما دارنــد و آن 
شأن استادپروری بود. در نظرم بود که عالمه طباطبایی 
شــاگردپرور نبودنــد بلکه اســتادپرور بودنــد که مصادیق 
آن نیــز امــروز مشــخص اســت. آیــت هللا جــوادی آملی، 
عالمه حسن زاده آملی، عالمه مصباح و همچنین سایر 

شــخصیت ها همچون شــهید مطهری و شهید بهشتی، 
این افراد در جایگاه خودشــان اســتادان مبرزی هســتند 
کــه در محفــل درس و ادب و تربیــت عالمــه طباطبایــی 
رشــد کردند. من در آن کتاب فقط روی شــخص عالمه 
طباطبایی متمرکز نشدم بلکه آمدم و عالمه طباطبایی 
را به عنوان یک خورشید و محور در این منظومه در نظر 
گرفتم که در شــعاع این منظومه شــخصیت های بزرگی 
از جملــه آیــت هللا مصبــاح یزدی حضور دارنــد. در کتاب 
بــه ایــن پرداختــه ام کــه چگونه بــزرگان مــا که امــروزه در 
محضرشــان هســتیم از جمله حضــرت آیت هللا مصباح 
ایــن جنبــه از استادشــان - یعنــی  از  رحمت هللا علیــه، 
اســتادپروری- الهام گرفته اند و تمام ســعی و تالششــان 
ایــن بــوده کــه هم افزایــی داشــته و ارزش افــزوده بــه کار 

علمی شان ببخشند نه اینکه شاگرد و مرید 
تربیــت کننــد. خصلــت ایــن بــزرگان به 

خصــوص عالمــه مصبــاح کــه بنــده 
بیش از 40 ســال در محضر نورانی 
حضرت استاد عالمه مصباح یزدی 
زیســتم و از نزدیــک بــا ایشــان در 
ارتبــاط بــودم، به جرئــت می توانم 

بگویم ایشان از خصلت مریدپروری 
و شــاگردپروری کامــالً مبــرا بود و تمام 

تالششــان این بود که اگر ما قابلیت این 
را نداریــم و نخواهیم داشــت که به پای ایشــان 

برسیم، دست کم یک پرتوی از وجود ایشان در حد یک 
استاد تربیت کنند. بنابراین اگرچه ممکن است بخشی 
از ایــن صحبتــی کــه می کنــم به خود بنــده برگــردد، ولی 
واقعاً هدفم این نیســت که این گونه برداشــت شود، اما 
وقتی به اطرافیانم نگاه می کنم همه شــاگردان حضرت 
اســتاد به شــمار می روند، تمام این عزیزان هر کدام یک 
استادِ نخبه هستند.  این جنبه از حیات تربیتی و علمی 
اســتاد مصبــاح همیــن بــرای ارزش گــذاری بر کار ایشــان 
کافی اســت که ایشــان در زمان حیات، اطرافیان خود را 
اســتاد پرورش دادند و هر کدام در شــاخه یا شاخه هایی 
از معــارف اســالمی تخصــص پیــدا کردنــد. ایــن نکته در 
آثارشان هم مشخص است. حدود 200 اثر از خود استاد 

صادر شــده و البته آثار دیگری نیز برای نشــر در دســت 
اقــدام اســت. غیــر از آن افزون بــر هزار و خــرده ای اثر در 
انتشارات مؤسسه امام خمینی)ره( منتشر شده است آن 
هم آثاری در رشته های مختلف علوم انسانی که در نوع 

خود کم نظیر یا بی نظیر است.

مراکــزی  در  را  تحصیلی تــان  مقاطــع  تمــام  شــما   
گذرانده ایــد کــه عالمــه مصبــاح مبدع آن هــا بوده انــد؛ از 
مؤسســه »در راه حــق« گرفتــه تــا »مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی)ره(«، می خواهــم مشــخصاً در 
مورد این ابتکار عالمه و وزِن علمی آن حرف بزنید. به هر 
حال شــما کسی هســتید که مقطع دکترا را نیز در خارج 
از کشور گذرانده اید و از این حیث می توانید مقایسه ای 
هــم بــا فضــای دانشــگاهی داخلــی و هــم 

خارجی انجام دهید. 
مهم تریــن ویژگــی علمــی و تربیتــی 
اســتاد مصبــاح ایــن بود کــه تالش 
داشــت هــر کــه وارد محفــل درس 
اعضــای  از  عضــوی  یــا  ایشــان 
مؤسســه که زیر نظر ایشــان اداره 
می شــد قرار می گیرد حتماً در حوزه 
معارف اسالمی در حد کارشناس بوده 
و بــا تخصص ورود پیــدا کند، بنابراین در 
این مؤسســه 13 رشــته علوم انسانی در مقطع 
کارشناسی همه با پیشوند معارف اسالمی مطرح می شد. 
مانند معارف اسالمی و تعلیم و تربیت، معارف اسالمی و 
اقتصاد، معارف اسالمی و روان شناسی، معارف اسالمی 
و حقوق، معارف اســالمی و مدیریت، معارف اســالمی و 
جامعه شناسی و... آیت هللا مصباح سلسله دروسی که 
در دانشــگاه ها محصور شــده بود را از حصر دانشــگاهی 
خــارج و بــه حــوزه وارد کرد. ابتکار عملی که مورد تأیید و 
حمایت امام خمینی)ره( و پس از رحلت ایشان نیز مورد 

حمایت جدی مقام معظم رهبری قرار گرفت. 
زمانــی کــه در غــرب زندگــی کــرده و دانش هــای غربــی 
را تحصیــل می کــردم، مباحــث و شــبهاتی در خصــوص 
معارف اسالمی و تعالیم قرآنی مطرح می شد. وقتی برای 

 حجت االسالم رهنمایی، دانش آموخته دکترای
  فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه مک گیل کانادا
 از مکتب تربیتی آیت هللا مصباح می گوید

 عالمه 
 شاگردپرور نبود 
استادپرور بود

بنده بیش از 40 سال در 
محضر عالمه مصباح زیستم؛ به 

جرئت می توانم بگویم که ایشان از 
خصلت مریدپروری و شاگردپروری 

کامالً مبرا بود و تمام تالششان 
 این بود که استاد

 تربیت کنند
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پاســخ و رفع شــبهات اقدام می کردیم به نوعی احساس 
می کردیم اگر جواب روشــن و قانع کننده ای در ارتباط با 
شــبهات داریم، همه به برکات دوره ای بود که با نظارت 
و مدیریت استاد عالمه مصباح یزدی گذراندیم. چه بسا 
دیگران نســبت به ما در ارتباط با علوم انســانی مطالب 
بیشــتری دانســته و تخصص بیشتری داشتند اما اینکه 
با نگاه دینی و اســالمی می توانســتیم پاســخ قانع کننده 
بدهیم بی شــک به برکات دوره ای بود که علوم انســانی 
را در رشــته های خاص خود به پشــتوانه معارف اسالمی 
گذرانده بودیم. این امر از درایت و بصیرت کامل حضرت 
اســتاد حکایــت داشــت و بیــان می کــرد چشــم انداز او 
مربــوط بــه ایــن دوره و دوره هــای بعدی نبــود، بلکه برای 
تمام دوران بود. به همین دلیل ایشان مانند استاد خود 
عالمــه طباطبایی)ره( ماندگار هســتند و تــا قیام قیامت 
نام این بزرگواران می درخشد. آیت هللا مصباح افق دید 
بسیار وسیعی داشتند. امروز را نمی دیدند بلکه با نگاه 
به فرداها می دانســتند تا چه اندازه بشــر به کســب این 
معارف نیاز دارد. این نوع نگاه، دید افراد را باز می کرد و 

دل شیفتگان را برای پذیرش ایشان مهیا می کرد.
حتی شــاهد بودیم حضور ایشــان در میان دانشــمندان 
غربــی تــا چــه انــدازه مثمر ثمر بــود و چقدر افــراد با نگاه 
باز و دلی هوشــیار به ایشــان توجه کرده و کسب فیض 
می کردند. چندین بار اتفاق افتاد که در جوار ایشان چه 
در ایران و یا خارج از کشــور در مجالس اندیشــمندان 
غربــی اظهــار نظــر می فرمــود که نشــانه های بــارزی از 
شــخصیت علمی، ادبی و تربیتی ایشــان اســت. البته 

ایــن مــوارد تنها جنبه های صوری داســتان علم و تربیت 
اســت و از جنبه هــای عملــی و باطنــی خلــوص ایشــان 

اثرگذارتر بود.

 اشاره کردید که استاد مصباح رشته های دانشگاه را 
از حصــر دانشــگاه درآورده و وارد حــوزه کــرد، آن هم در 
زمانه ای که بسیاری از افراد مقهور دانشگاه بوده و نگاه 
از پایین به باال نسبت به دانشگاه غربی وجود داشت. 
به نظر شــما این عمل تا چه اندازه از ســفرهای تبلیغی 
ایشــان بــه خــارج از کشــور و چــه میــزان اعتمــادی کــه 
به واسطه ایمان قلبی به خدا داشت نشأت گرفته بود؟

برای پاسخ به این سؤال خاطره ای از استاد را عرض می کنم. 

زمانی خدمت اســتاد رســیده و عرض کردم نگاهی متمایز 
از دیگران نسبت به شما دارم. نگاه من به شما این است 
کــه شــما اگر چه فیلســوف بــوده و به عنــوان حکیم معرفی 
شــده اید امــا ذوب در فلســفه نیســتید. تــالش کرده ایــد بــا 
روحیه معتدالنه ای به فلسفه نگاه و فلسفه را با دین عجین 
کنید و به بیانی آن را پشتیبان دین قرار دهید. در مجموع 
گفتــم کــه شــما از فلســفه خیلی چیزهــا می دانید و اســتاد 
فلسفه هستید. چند اثر فلسفی مانند نهایه الحکمه عالمه 
طباطبایی، برهان شــفا ابوعلی ســینا، االســفار مالصدرا را 
خدمت ایشــان شــاگردی کرده بودم و می دیدم که درســت 
در موضعی قرار دارند که فلسفه را پشتیبان دین قرار داده 

و از فلســفه مســیری بــرای تحقــق منویات الهــی در دین باز 
می کننــد. از اســتاد پرســیدم آیــا نــگاه مــن درســت اســت؟ 
ایشــان تأملــی کــرد و چــون در اظهاراتــم تعریفــی از ایشــان 
کردم نمی خواستند صریحاً پاسخ دهند، گفتند این مشی 
عالمه طباطبایی است که از ایشان داریم. عالمه طباطبایی 
هفت رســاله فلســفی با عنوان رســائل توحیدیه نوشــته اند 
و اگر عالقه مندان آخرین ســطر هر رســاله را مطالعه کنند 
می بینند که عالمه نوشته است هذا ما یؤده النفس یعنی 
مســائل عقلــی را گفتــه و بعــد می گوینــد این همــان چیزی 
اســت کــه نقــل، روایــات و قــرآن می گویــد. در ایــن صــورت 
فلســفه ابــزاری در خدمــت دیــن اســت. فردی کــه با چنین 

جنــاب  کــه  خــرداد  دوم  جبهــه  دولــت  ایــام  در   
عالمــه آماج تهمت ها و ناجوانمردی ها از طیف های 
مختلــف بودنــد، مــا از حــرکات زشــتی کــه علیه این 
بســیار  می پذیرفــت،  صــورت  بزرگــوار  شــخصیت 
ناراحــت بودیــم و حتــی چندبــار نیــز خدمت ایشــان 
رفتیــم تــا بــه نحــوی بــرای پاســخگویی اقــدام کنیــم 
کــه هــر بــار ایشــان می فرمودنــد: نیــاز به ایــن کار 
نیســت. یــک روز بــرای جلســه هیئت رئیســه که 
تشــریف آوردند، در مقابل درخواســت ما برای 
پاســخگویی ایشــان بــه مــوج تهمــت و تخریــب 
گفتند: »من دیشب لحظاتی با خودم خلوت و 
به خودم خطاب کردم اگر تو را در تیررس انواع 
تهمت هــا و جســارت ها قــرار بدهنــد و تهمت ها 
بــه قــدری جــدی باشــد و جدیــت پیــدا کنــد که 
اســباب محکومیت شما را فراهم بیاورد و شما 
را به واســطه حق گویی و دفاع از والیت محکوم 
کنند و در اثر این محکومیت حکم اعدام شــما 
را نیــز ثابــت کننــد و با اثبات حکم اعدام شــما، 
دســتور اجــرای اعــدام را نیز بدهند؛ آیــا وقتی که 
در شــرف اعــدام شــدن هســتید، هنــوز حاضرید از 
حــق و دیانــت و والیت دفاع کنید کــه به این نتیجه 

عمومــی  دوره   ،1369 ســال 
در   1363 ســال  از  کــه  را 
مؤسســه آموزش و پژوهشــی 
امام خمینی)ره( شــروع شــده 
بــود، تمــام کــرده و بایــد پــس 
از آن وارد مقطــع تخصصــی 
می شــدیم. در آن مقطع رشته های مختلفی پیشنهاد 
شــده بود اما من بین دو رشــته فلســفه و تفسیر قرآن 
تردید داشتم. فلسفه به عنوان ابزار دقیق برای رسیدن 
به بســیاری از حقایق و معارف دینی و تفســیر قرآن به 
دلیل آشنا شدن با اساسی ترین معارف الهی برای من 
اهمیت داشت. به همین دلیل خدمت عالمه مصباح 
رسیده و از تردیدم گفتم و عرض کردم که به نظر شما 
کــدام رشــته مفیدتــر و بــرای رســیدن به اهــداف دینی 
مناســب تر است؟ ایشــان تأمل کوتاهی فرمود و بیان 

کرد فردا جواب خواهم داد.
فــردا کــه خدمــت ایشــان رســیدم، فرمودنــد: تردیدی 
ندارد و موضوع روشــن اســت، فلسفه را انتخاب کن. 
تعجــب کــردم و ایــن گــزاره در ذهنــم گذشــت کــه اگر 
موضــوع روشــن بود؛ چــرا دیروز و همــان لحظه جواب 
ندادند. اســتاد فرموده بودند که »رشــته فلسفه برای 
رشــته های دیگر ضروری اســت و فلســفه از رشته های 
مــادر بــرای تمام رشته هاســت و بــا انتخاب و تخصص 

در فلسفه در تفسیر هم موفق تر خواهی بود و با این 
رشته می توانی به حقایق بیشتری از قرآن پی ببری«؛ 
امــا اینکــه  چرا روز قبل این موضوع را نفرموده بودند، 
حدس زدم به خاطر این بود که شاید ایشان استعداد 
فلســفی مــن را خــوب نمی دانســت و در ایــن مــدت 
می خواست پرونده من را مرور کند تا اگر زمینه و ذوقی 
برای بحث های فلســفی در من موجود اســت آن وقت 

ضرورت آن را بیان کنند.

 فلسفه؛ ابزاری برای مقابله با افکار انحرافی
با توجه به اســتفاده ای که در ســال های بعد تا قبل از 
درگذشــت ایشــان در کالس هــا و جلســات خصوصــی 
داشــتم، برداشــت مــن به صــورت کلی دربــاره دیدگاه 
ایشــان بــه فلســفه ایــن اســت کــه آیــت هللا مصبــاح 
استفاده از فلسفه را به دو دلیل ضروری می دانست؛ 
یکی اینکه فلسفه ابزاری است که با کمک آن می شود 
به سراغ معارف قرآنی رفت؛ یعنی اصل این است که 
کمــال پیــدا کنیــم و مهم تریــن و نزدیک تریــن راه برای 

رســیدن بــه کمــاالت پیــروی مســتقیم از قــرآن کریم و 
فرمایشــات اهل بیت پیامبر)ص( اســت. اما برای فهم 
آیات قرآن نیز باید ابزاری داشته باشیم؛ باید با لغت، 
ادبیات، علوم قرآنی و شــیوه تفســیری آشــنا باشــیم و 
یکــی از ابــزار مهــم برای فهم قرآن فلســفه اســت؛ زیرا 
فلســفه، ذهــن را تیــز و قوی می کند تا انســان معارف 
را بهتــر درک کنــد. مــواد و محتــوای فلســفه حقایقــی 
را بــه مــا نشــان می دهــد که وقتــی آن حقایــق در کنار 
حقایق قرآنی قرار بگیرد، فهم قرآن را آسان تر و دقیق تر 
می کند. همچنین استاد فلسفه را برای مقابله با افکار 

انحرافی مهم می دانست.
دلیــل دیگــر نیــز ناظــر بــر این اســت که مــا در صورتی 
می توانیــم از قــرآن و معــارف اهــل بیــت)ع( اســتفاده 
کنیم که طرف مقابل نیز آن ها را قبول داشــته باشــد. 
قــرآن کریــم هــم اگــر بخواهــد بــا مخالفــان و آن ها که 
اصــل قــرآن و معــارف را قبــول ندارند صحبــت کند، با 
بیــان عقلــی و زبــان مشــترک صحبــت می کنــد. بــرای 
کســی که اصل قرآن را قبول ندارد، نمی توان به آیات 

گفتاری از حجت االسالم دکتر احمد ابوترابی، رئیس مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسالمی وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

می گفت با فلسفه می توان به حقایق بیشتری از قرآن پی برد

خاطراتی در دفاع از دیانت و والیت، از او که »جان ها فدای دین« را نوشته بود

امام e فرمودند: »مصباح در نظر من ذوالشهادتین است«
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نــگاه معتدالنــه ای به علم نگاه می کند وقتی به صحنه های 
اجتماعی در محیط های علمی وارد می شود، طبیعی است 
که روحیه اعتدال گرای خود را بروز می دهد، بنابراین همیشه 
مشــی او اســتقبالی اســت. از دیدگاه ها اســتقبال کرده و از 
شــبهات هراس ندارد، چون مطمئن اســت با همان روحیه 
اعتدال گرایانــه می توانــد انحرافات و کجی ها را از بین برده و 
شــبهات را پاســخ دهد. به همین دلیل آیت هللا مصباح در 
تمام موقعیت ها برای مناظره های علمی آماده بود. پیش و 
پــس از انقــالب بــرای مناظره با اشــخاص خاصی که مطرح 
بودند اعالم آمادگی می کرد و این اواخر نیز شاگردان ایشان 

با کسب اجازه در مناظرات شرکت می کردند.

تبلیــغ  بحــث  در  هــم  عالمــه  شــاگردان  مــراودات   
بین المللی و هم تحصیل در خارج از کشور جالب توجه 

است. ایشان چه نگاهی به این قضیه داشتند؟
از آنجایــی کــه رشــته تخصصی من روان شناســی و بعد 
هــم فلســفه تعلیــم و تربیــت اســت، از اســتاد دربــاره 
نحوه برخورد با برخی مطالب شبهه انگیز سؤال کردم. 
ایشــان به نکته بســیار جذابی اشــاره فرمود و بیان کرد 
اینکه ما نخواهیم حرف دیگران را بفهمیم، بخل است 
بلکه باید بر اســاس بینش خود آن ها را نقد و بررســی 
کنیــم. ایشــان نقــاد بــود نه تــرک کننده و طــرد کننده.
در خصــوص اعــزام مــا بــه خــارج از کشــور برخــی افراد 

حرف های نادرســتی می زدند. اما دید ایشــان بسیار باز 
و منحصر به ایران و جهان اسالم نمی شد. دوردست ها 
و عمق خاک استکبار جهانی و کفر را می دید و صحبت 
می کرد. به همین دلیل تا عمق خاک کفر سفر کردیم. 
ایشــان در دانشــگاه بینگهمتــون برای نخســتین بار در 
مــورد فلســفه اســالمی و شــرق اظهارنظر کــرد. آن هم 
در کنفرانسی که افراد زیادی حضور داشتند و سخنان 
ایشــان توســط آقــای حــداد عادل بــه انگلیســی ترجمه 
می شــد. اســتاد غربی که شــیفته ســخنان اســتاد شده 
بــود وقــت خــود را بــه اســتاد داد و افزون بــر 45 دقیقه 
ایشان با اجازه افرادی که در کنفرانس شرکت داشتند 
صحبت کردند. چارلز آدامز، رئیس مؤسسه مطالعات 
اســالمی دانشگاه مک گیل شیفته ایشان شد و اعالم 
کرد که برای هر نوع تبادل علمی با شما آمادگی داریم 
و اینچنین بود که زمینه اعزام 12 شــاگرد ایشــان فراهم 
شــد.وقتی به ایشــان می گفتیم با وجود داشتن همسر 
و فرزندانــی خردســال چگونــه آنجــا حضــور پیــدا کنیم، 
می گفتنــد بــه خدا توکل کنید و از مشــکالت نهراســید 
و مشــوق بودند. استاد ایشان حضرت آیت هللا بهجت 
نیــز این گونــه بــود. به یــاد دارم دو هفته قبــل از اعزام، 
در یکــی از رواق هــا کــه بــه طــرف مرقــد شــیخ نخودکی 
می رفتنــد، خدمــت ایشــان رســیدم. عــرض کــردم: آقا 
شــما در جریــان اعــزام مــا هســتید؟ فرمــود بلــه اطالع 
دارم. گفتم من پســری 10 ســاله و دختری 5 ساله دارم 
و حــاال کــه به آن کشــور اعزام می شــوم نگران هســتم. 
چــه کار کنــم؟ ایشــان فرمود: مگر خودت را چه کســی 
حفظ می کند؟ همان که تو را حفظ می کند آن ها را نیز 

حفظ خواهد کرد. 
همان حرفی که اســتاد مصباح به ما زد، اســتاد ایشــان 
آیــت هللا بهجــت نیز همــان را تکرار کــرد. درمی یابیم که 
افق دید بسیار همسان و همگرا است. ایشان از عالمه 
طباطبایی، آیت هللا بهجت و امام خمینی الهام گرفته اند 
و این الهامات در حوزه فقه، سیاست و فلسفه به زیبایی 
نمود پیدا کرد و از ایشان شخصیتی کامل و بارز ساخت. 
تقارن رحلت ایشان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
می تواند بیان کند همچنان که شــهید ســلیمانی پس از 
شــهادت ماندگارتر و اثرگذارتر از گذشته است، آیت هللا 

مصباح نیز ماندگارتر و اثرگذارتر از قبل خواهد بود.

قــرآن احتجــاج کرد. قرآن کریم خود از دو شــیوه فطرت 
یعنی مراجعه به درون و عقل که ابزاری تکوینی اســت 
و خداونــد در وجــود تمــام انســان ها قــرار داده، بــرای 
اثبــات اصــل وجــود خدای متعــال و اصل وجــود قرآن و 
نبــوت اســتفاده می کند. برای پاســخ بــه آن ها که علیه 
اصل دین و علیه اصل معارف اسالمی نکته ای را بیان 
می کنند، زبانی جز زبان عقل نداریم و زمینه برای فهم 
قرآن و استفاده از معارف اهل بیت)ع( فراهم می شود.

 فلسفه؛ روشی برای دست یافتن به حقایق
اســتاد مصبــاح فلســفه را بــه ایــن چنــد منظــور قبول 
داشــت؛ یعنــی اصــل فلســفه را بــه عنــوان حاصــل و 
دســتاورد مهم عقــل می پذیرفت. زمینه فلســفه برای 
اینکــه بــه حقایــق عقلــی برســیم و این حقایــق عقلی 
هــم جــزو حقایقی اســت کــه خداونــد متعال ابــزار آن 
را خــود قــرار داده اســت، نگاه اصلی ایشــان بــود. اما 
نکتــه دیگر اینکه ایشــان تحت تأثیر جوی از ســخنان 
فیلســوفان قــرار نمی گرفــت؛ یعنــی برای ایشــان فقط 

سخنان فیلسوفان اصل نبود، بلکه فلسفه به عنوان 
یــک روش و راه بــرای دســت یافتــن بــه حقایــق اصــل 
بــود. بهتــر این اســت که بگوییم ایشــان فلســفه را به 
عنوان حاصل عقل به صورت مطلق قبول داشت، اما 
ســخنان فیلســوفان گاهی مطابق با عقل نبود و قابل 
نقــد بــود؛ بنابرایــن در عین اینکه مقــام و آثار آن ها را 
قبــول داشــت، تحت تأثیــر هیچ فیلســوف بزرگی قرار 

نمی گرفت. 
دربــاره شــخصیت مرحــوم صدرالمتألهیــن می فرمود: 
حکمــت متعالــی او هیچ نکته  ای نداشــت جــز این که 
اثبات کرد انسان و مخلوقات وابسته مطلق به خدای 
متعــال هســتند و فقر مطلق به خداونــد متعال دارند 
و همین نکته در فلسفه مالصدرا دلیل برتری اوست 
بر فلســفه های دیگر حتی بر روش های دیگری که در 
فلســفه اســالمی وجــود دارد. این طــور نبــود کــه تمام 
دیدگاه های صدرالمتألهین را به عنوان یک شخصیت 
قبول داشــته باشــد و می گفت که ممکن است جایی 

در محاسبات عقلی خود خطا کرده باشد. 

 برخی از اصول فلسفه واقعیت ندارد
در مــورد قــدرت فلســفی عالمه مصباح بایــد گفت که 
ایشــان برخــی حرف هــا کــه در طــول تاریــخ مــورد قبول 
فالسفه بود را قبول نداشت. یکی از دیدگاه های معروف 
ایشان نفی هیوال در فلسفه اسالمی است. دیدگاهی 
که از ارسطو آغاز شد و بعد از ارسطو مورد قبول بسیاری 
از فیلســوفان بزرگ تاریخ اســالم و شــیعه بوده اســت. 
شــیخ اشــراق نخستین فردی بود که زمینه های نقد آن 
دیــدگاه را فراهــم کرد و بعد از او ســال های زیاد دیدگاه 
شیخ اشراق در مهجوریت بود. آیت هللا مصباح در دوره 
معاصر دیدگاه نفی هیوال که تأثیر بسیاری در فلسفه 
اسالمی دارد و بسیاری از اصول فلسفه اسالمی را تغییر 
می دهــد بــا ادلــه جدید اثبات کرد و به کرســی نشــاند. 
امروز بســیاری از فیلسوفان معاصر و شاگردان مکتب 
صدرالمتألهین دیدگاه آیت هللا مصباح را پســندیده اند 

که نشان از قدرت فلسفی ایشان دارد.
آیــت هللا مصبــاح می گفــت که برخی از اصول فلســفه 
اســت  ممکــن  تاریــخ  طــول  در  امــا  نــدارد،  واقعیــت 
فیلســوفان تحت تأثیر جو علمی قرار گرفته باشــند. از 
بارزترین ویژگی های علمی و عقالنی ایشان این بود که 
تحت تأثیر چنین شرایطی قرار نمی گرفت. آن چه ناب 
بود را می فهمید و می گفت: در این جهان باید با ذهن 

و عقل خالص سراغ دیدگاه ها برویم.

رســیدم هنــوز حاضر هســتم«. کســی که بــا عنوان 
»جان هــا فــدای دیــن« کتــاب می نویســد در مــورد 

خــودش این داوری را دارد.

 ما در کمتر شخصیتی چنین جایگاهی را می بینیم 
کــه تــا ایــن حــد حتــی از شــخصیت و اعتبــار و آبروی 
خــودش در دفــاع از دیــن و والیــت بگــذرد و تــا ایــن 
حد جانفشــانی داشته باشد. کسی که این روحیه را 

پیش از انقالب نیز نشان داده بود. 
نمونــه اش انتشــار دو نشــریه »بعثــت« و »انتقام« 
اســـت؛ بیشتر مطالب نشریه »انتقام« توسط خود 

ایشان تهیه و تنظیم می شده است.
مــا  اگــر  می کننــد:  نقــل  امــام)ره(  حضــرت  یــاران 
می خواســتیم مطلبــی را بــه امــام برســانیم، دو نفــر 
از شــاگردان مبــرز امــام بایــد آن را گواهــی و امضــا 
می کردنــد؛ در یــک مــورد اتفــاق افتاده بــود که فقط 
امضــای آیــت هللا مصبــاح پــاِی مطلــب بــود. از امــام 
پرســیده بودنــد ایــن گواهــی را فقــط یــک نفــر امضا 
کــرده اســت کــه امــام پاســخ داده بودنــد: »مصبــاح 
در نظر من ذوالشــهادتین اســت« یعنی می تواند به 

جای دو نفر گواهی بدهد. 

 یک زمانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
در موقعیــت خاصــی از نظر کســری بودجه قــرار گرفته 
بود و از آنجایی که می دانستم عالمه، هم از امام و هم 
از رهبری اجازه صرف ســهم امام را داشــتند، با بعضی 
دوســتان مشــورت کــردم و خدمــت ایشــان رســیدیم و 
گفتیــم: وجوهی هســت که می خواســتیم تقدیم شــما 
کنیــم و از آنجایــی که شــما مأذون در صــرف این وجوه 
هســتید، هرطــور کــه صــالح دانســتید آن هــا را صــرف 
کنید. منظورمان هم این بود که گشایشی ازاین حیث 

ایجاد شود. 
وقتــی ایــن مطلــب را خدمــت ایشــان عــرض کــردم، 
ایشــان فرمودنــد: »اگر چه مــن مأذون از جانب امام و 
رهبــر انقالب هســتم ولی این ایام بــه هیچ وجه صالح 
نمی دانــم ایــن وجــوه بــه کــس دیگری جز بیــت رهبری 
داده شــود تا ایشــان هر طور تشــخیص می دهند، آن 
وجوه را صرف کنند«. در ادامه هم گفتند: »من حتی 
وجوهی که بر گردن خودم به صورت شخصی می آید را 
وقتی که می خواهم مالم را تخمیس کنم، دست کسی 
از دوســتان می دهــم و می گویــم بــه صورت ناشــناس - 
نگــو که از طرف چه کســی هســت - تقدیــم دفتر مقام 

معظم رهبری کن تا این دین ادا شود«. 

گفتاری از حجت االسالم دکتر احمد ابوترابی، رئیس مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسالمی وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

می گفت با فلسفه می توان به حقایق بیشتری از قرآن پی برد

خاطراتی در دفاع از دیانت و والیت، از او که »جان ها فدای دین« را نوشته بود

امام e فرمودند: »مصباح در نظر من ذوالشهادتین است«
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پارسا نیکوکار: همواره سیاست یا به تعبیر بهتر فربهی امر 
سیاســی همچون حجابی روی همه موضوع ها به خصوص 
آنچــه بــا انقــالب گره خورده اســت، پــرده می انــدازد و مانع 
دیــدن همــه وجــوه ماجــرا می شــود. طبیعی اســت صرفاً با 
مطرح شدن نامِ آیت هللا محمدتقی مصباح یزدی این روند 
شــدت یابــد و حتی درون جبهه انقــالب نیز موجب غفلت 
از شــاخصه های  شــخصیتی و ســلوک اخالقی و اجتماعی 
گــردد. دکتر حســن محمدی دانش آموختــه دکترای تاریخ 
انقــالب اســالمی و پژوهشــگر رســانه اســت کــه ســال ها 
اندیشــه و بازنمایــی رســانه ای شــخِص آیــت هللا مصبــاح 
یــزدی را در فضــای رســانه ای رصــد کرده و حتــی پایان نامه 
 دوران ارشد خود را نیز به موضوع روابط بین الملل از منظر 
آیــت هللا مصبــاح قــرار داده اســت. مــا در گفــت و گــو بــا 
 ایشان سعی کرده ایم به آسیب شناسی بازنمایی رسانه ای 
آیت هللا محمدتقی مصباح یزدی بپردازیم که در ادامه از 

نظر می گذرانید.

ســؤال اول شــاید باید این باشد که ما با چه شخصیتی 
طرف هستیم که اکنون می خواهیم از تصویر او در رسانه ها 
حرف بزنیم. فربه بودن امر سیاسی حول تصویر رسانه ای 

ایشان چه مسائلی را از نظر ما دور کرده است؟
چــون می خواهیــم بــه طــور خاص 
ایشــان  رســانه ای  بحــث  دربــاره 
صحبــت کنیم، بایــد در درجه اول 
بدانیم که با چه شخصیتی مواجه 
هستیم  تا بعد اینکه ایشان چطور 
در رســانه بازنمایــی شــده، بحــث 
کنیــم. بــا توجــه بــه تعابیری کــه حاکــی از جامعیــت عالمه 
مصباح است، همچون تعبیر عالمه جوادی آملی که ایشان 
را جامــِع علــوم منقول و معقول می خوانند یا تعابیری چون 
فقیه و فیلســوف و مدیرشایســته ای که رهبرمعظم انقالب 
در خصــوص ایشــان بــه کار می برنــد در درجــه اول بایــد بــه 
این برســیم که موضوع جامعیت ایشــان نباید مورد غفلت 
واقــع شــود. بحــث بعدی ســیره عملــی و اخالقــی آیت هللا 
مصباح اســت؛ به این معنی که ایشــان هیچ گاه دعوت به 
خود نمی کردند، بلکه به اسالم و والیت دعوت می کردند. 
آیــت هللا مصبــاح حتــی زمانی کــه هجمه هــای  تندی علیه 
ایشان شکل می گرفت، وقتی سؤال می شد چرا از خودتان 
دفــاع نمــی کنیــد، مــن بــه یــاد دارم کــه می فرمودنــد ایــن 
شــبهات اساســاً مطرح می شــود تا نگذارند ما کار کنیم و از 
کار اصلی مــان، مــا را غافــل کنند. ما اساســاً وظیفه نداریم 
از خودمــان دفــاع کنیــم، بلکه بایــد برای اســالم کار کنیم و 
ایشان یک جمله ای را یک بار می فرمودند که خیلی برای من 
جذابیت داشــت و گیرا بود که ما اگر تمام 24 ســاعتمان را 
وقت کارهای واجب کنیم، باز هم بخشی از کارهای واجب 
فوت خواهد شــد. از ویژگی های  دیگر ایشــان این است که 
مربیگری می کرد و از مربیان بزرگ تاریخ معاصر ما هستند. 
جریان لیبرالیســم در تاریخ معاصر توســِط افرادی همچون 
ملکــم خــان اما بــه طور ویژه محمدعلی فروغــی پایه گذاری 
شدند و این ها نسلی را تربیت کردند که تاکنون هنوز امتداد 
یافتند یا آقای تقی ارانی تئوریسین مارکسیست بخشی از 
شــاگردانش را در گرایش هــای  چــپ در دوران رضاشــاهی 
تربیــت کــرد. در این فضا آیــت هللا عالمه طباطبایی نیز به 
عکس شــاگردانی را جمع کرد و محفل فلســفه اسالمی راه 
انداخت و توانســت نســلی را تربیت کند و مرحوم امام نیز 
نسل بزرگی از شاگردان را تربیت کرد که در انقالب اسالمی 
توانســتند در تحقــق و پیــروزی انقالب نقــش بیافرینند. در 
ادامــه همیــن روند کار بزرگی که عالمه مصبــاح انجام داد، 
این اســت که نســل عظیمی از شــاگردان را تربیت کرد که 
توانستند در بقای نظام و بقای انقالب مؤثر واقع شوند. این 
نقطه بسیار مهم و کلیدی شخصیت ایشان است که حاکی 

از جامعیت ایشان در همه زمینه ها دارد.

جریانات مخالف ایشــان درصدد القای چه تصویری از 
ایشــان هســتند؟ به عبارت ساده تر شــبهات رایجی که در 

فضای مجازی علیه ایشان گفته می شود چیست؟
درباره آیت هللا مصباح در فضای رســانه ای شبهات بسیار 
زیادی مطرح شــده اســت و رادیوهای بیگانه و رســانه های  
لنــدن نشــین و برخــی از دوســتان ســابقی کــه از مؤسســه 
جــدا شــدند و صحبت هایــی داشــته اند که ســنخ شناســی 
این شــبهات جالب اســت. بخشــی از آن در طیف فکری و 
برخــی از آن هــا در بعد رفتاری قرار می گیرند. در بعد فکری 

عمدتــاً آرای اندیشــه سیاســی ایشــان را مــورد 
حملــه قــرار داده اند و گفته اند که ایشــان 

و  بــوده  مخالــف  دموکراســی  بــا  مثــالً 
احیانــاً در جایــگاه رأی مــردم در نظام 
سیاســی اســالم، نظــرات متفاوتی با 
امــام دارند که واقعاً این طور نیســت 
و بــرای طالب حقیقت نظرات عالمه 

مصبــاح، همــان نظــرات امــام اســت. 
ایشــان بــرای نقــش رأی مــردم در نظام 

سیاسی مقبولیت قائل است و همان حرف 
امام و بسیاری از فقهای دیگر را تکرار کرده اند.

اینکــه ایشــان را بــه انجمــن حجتیــه نســبت می دهنــد یــا 
اختالفاتشــان بــا شــهید بهشــتی را برجســته می کننــد کــه 
هــر کــدام در جایگاه خودش، پاســخ مقتضــی دارد. عالمه 
مصبــاح حداقــل 14 ســال بــا آیــت هللا شــهید بهشــتی کار 
کردنــد و بــه شــدت به یکدیگــر عالقه مند بودنــد و توصیه 
اکیــد داشــتند کــه هیــچ گاه آیــت هللا بهشــتی را تضعیــف 
نکنیــد، منتها اختالف ســلیقه ای که داشــتند به طــور ویژه 
در خصــوص آقــای شــریعتی بلکه در بحث هــای  مدیریتی 
بود و در نهایت منجر شــد از مدرســه حقانی جدا بشوند و 
مؤسســه »در راه حق« را بزنند که اتفاقاً همین نیز برکت 
ایجاد کرد. به عبارتی وقتی که ایشان با آقای خرازی و آیت 
هللا استادی مؤسسه در راه حق را تأسیس کردند که بعداً 
منتهــی به تأســیس مؤسســه آموزشــی امام خمینــی)ره( و 
ابــداع طــرح والیت و جوشــش های فراوانی شــد که خیرها 

و بــرکات فراوانــی دربرداشــت. درنتیجه مســئله اختالف با 
آیــت هللا بهشــتی در حــد ســلیقه اســت اگرنه هم شــهید 
بهشــتی و هــم آیــت هللا مصبــاح در مبانــی و عالقه مندی 
شــان بــه همدیگــر هیچ اختالف نظــری نداشــتند و در یک 

مسیر بودند. 
از دیگــر مســائلی کــه قابــل طــرح اســت و در روزگار پس از 
وفات ایشــان به آن دامن می زنند، سوابق مبارزاتی ایشان 
اســت کــه به تازگی نیز در توییتــی که به آقای 
کروبی منتســب شــده بود، مورد شــبهه 
افکنــی قــرار گرفــت، در پاســخش مــا 
هشــت جلد کتاب داریم که شامل 
بیانیه های  جامعه مدرسین هست 
کــه به وضــوح و مســتند آنجا بیان 
شــده کــه آیت هللا مصبــاح پس از 
آیــت هللا خلخالی بیشــترین تعداد 
امضاهای جامعه مدرسین را در دوران 
رژیم پهلوی داشته است. مبارزات ایشان 
در قالــب نشــریه بعثــت که کمــک کار حضرت 
آیــت هللا مــکارم و دیگــر دوســتان بودنــد، ادامــه داشــته 
تا اینکه ایشــان به طور مســتقل نشــریه انتقام را منتشــر 
می کننــد. ایشــان در هیئــت یــازده نفره مؤسســین جامعه 
مدرسین بوده اند و با آقای شهید بهشتی و دیگران هیئت 
تدویــن حکومــت اســالمی را داشــته انــد و در مبــارزه جدی 
بــوده انــد منتها رویکردشــان نســبت بــه برخی از دوســتان 
متفاوت بوده است. آیت هللا هاشمی یا برخی از دوستان 
دیگرشــان به این عنایت داشــته اند که حمایت از سازمان 
مجاهدین که آن زمان هنوز ماهیتشان کامل آشکار نشده 
بود و شناخت کافی از آن نبود، باید انجام بشود در حالی 
کــه عالمــه مصباح چون مبانی فکری این هــا را مورد مداقه 
قرار داده بود، چنین چیزی را نمی پذیرفت که در ادامه نیز 
مشخص شد که مرحوم امام نیز چنین نظری داشته اند و 

سازمان مجاهدین باید مورد نقد واقع می شدند. 

گفت و گو با دکتر حسن محمدی درباره بازنمایی رسانه ای آیت هللا مصباح یزدیگفت و گو با دکتر حسن محمدی درباره بازنمایی رسانه ای آیت هللا مصباح یزدی

 خطر تحریف شاخص ها خطر تحریف شاخص ها
 با رفتن اصحاب انقالب با رفتن اصحاب انقالب

حتی زمانی که هجمه های  
تندی علیه ایشان شکل می گرفت، 
وقتی سؤال می شد چرا از خودتان 
دفاع نمی کنید، می فرمودند این 
شبهات اساساً مطرح می شود تا 

نگذارند ما کار کنیم 
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بعضاً مســئله دفاع مقدس و حضور و عدم حضور ایشــان 
و شاگردانشــان مطرح می شــود که پاســخ مشخص است 
هــم خــودِ آیــت هللا و هم پسرشــان علــی در دفاع مقدس 
حضور داشتند و شهید ردانی پور، شهید میثمی و جمعی 
کــه تعدادشــان 20 نفــر می شــود از شاگردانشــان در دفاع 
مقدس شــهید می شــوند. این در حالی است که حجم آن 
مؤسســه در آن دوران شــاید حداکثر در حدود 200 شــاگرد 

بیشتر نبوده باشد.  

  ســؤال همیشــگی که همــان »چه باید کــرد« معروف 
هســت. برای بازنمایی درســت و اصالح این روند ما باید 

چه کنیم؟
مسئله اصلی دو نکته است. اول اینکه باید در درجه اول 
جامعیــت آیــت هللا مصبــاح را تصویر ســازی کنیم تا همه 
بدانند که ما با یک شخصیت جامع روبه رو هستیم. نکته 
دوم ابعادی از شخصیت ایشان هست که در الگوگیری و 
بصیرت افزایی برای جامعه مهم هســت را برجسته کنیم. 
اینجــا نیــز آیــت هللا مصبــاح تــا وقتی کــه زنده بود خــود را 
فدایــی والیــت می دانســت و از وفات ایشــان نیــز همین را 
می فهمیــم. یعنــی ما نباید از وفات ایشــان اســتفاده کنیم 
برای اینکه شــخِص آیت هللا مصباح برجســته شــود؛ چرا 
که ایشان خودش نیز دنبال این قضیه نبود، بلکه از وفات 
ایشــان  نیز در همان مســیری که خودشــان می خواســتند 
یعنی والیتمداری و دفاع از اســالم و انقالب باید اســتفاده 
کــرد. ایشــان در تربیــت نیــرو و مدیریــت بســیار شــاخص 
بودند که باید این مؤلفه را برای تشکیالت های  انقالبی و 
ان شاءهللا دولِت جوان انقالبی بعدی تبیین کنیم تا از این 
تجارب استفاده کنند.اهتمام ایشان به بحث علمی که در 
طرح هایی چون طرح والیت و موارد مشابه دنبال می شود 
را باید الگوسازی کرد. یعنی صرفاً نیروهایمان را با مباحثی 
چون جریان شناسی و بحث های  سیاسی و احزاب و جنگ 
رســانه ای ســرگرم نکنیم، بلکه بحث های  مبنایی معرفت 
شناسی و مباحثی چون فلسفه اخالق، فلسفه سیاست، 
فلسفه حقوق و انسان شناسی باید برای فعاالن فرهنگی 

حل بشود. 
مســئله دیگــر، رویکــرد بیــن المللــی و دعــوت به اســالم و 
انقالب در مجامع جهانی اســت. ایشــان سفرهای متعدد 
تبلیغی به کشورهای مختلف داشتند و از اسپانیا و مکزیک 
و شیلی گرفته تا برزیل و هند و کشورهای اطراف خودمان 
انجــام داده بودنــد. این چهره باید برجســته شــود؛ چرا که 
یــاد می گیریــم کــه از تجربه اســالم نبایــد دســت برداریم. 
صــدور انقــالب اصلــی بــود کــه اوایل انقــالب مطــرح بود، 
منتها بعداً به محاق رفت و این مســئله ای اســت که از راه 
فرهنگی و ادامه دادن مسیری که آیت هللا مصباح در آن 
قدم برداشته بود، مقدور است که ما در نظام بین الملل 
بتوانیــم دعــوت بــه اســالم را کلیــد بزنیم. مســئله بعدی ، 
مســئله مقاومت و محور مقاومت بود که عالقه شــدیدی 
نیــز ایشــان بــه ســردار ســلیمانی داشــت و آقــای شــیرازی 
کــه نماینــده مقام معظم رهبری در ســپاه قدس هســتند، 
می فرمودند ســردار ســلیمانی نیز به عالمه مصباح خیلی 
 عالقــه داشــت و مــن بارهــا دیــدم کــه فایل هــای  صوتــی 
آیــت هللا مصبــاح را ایشــان گوش می کردند. ایــن رابطه و 
علقه با شــیخ حســن نصرهللا، شیخ عیســی قاسم، شیخ 

زکزاکی و خانواده شهدای مقاومت نیز همین طور بود.  
نکته پایانی این است که ما از مرحله صحابه امام عبور 
کردیــم و تنهــا تعــداد اندکی باقــی مانده اند؛بــه تعبیری  
داریــم وارد مرحلــه تابعیــن می شــویم. نکتــه طالیــی این 
اســت کــه در عبــور از صحابــه و ورود بــه تابعیــن اگــر در 
روایت امام و شــاخص های  خط امام به واســطه انقطاع 
نســلی به نســل جدید یا به اصطالح تابعین سریان پیدا 
نکنــد، ضــرر کــرده و به تعبیر مقام معظم رهبری ســیلی 
خواهیــم خــورد. مــا بایــد نقــش جریــان تحریــف را جدی 
بگیریــم کــه رهبــری نیــز به تازگــی خیلی به ایــن موضوع 
عنایــت داشــتند و الزم اســت بدانیــم کــه نقــش جریــان 

تحریف انقطاع تاریخی است.

روایت اول

دکتر حســن محمــدی: ارتباطــات نزدیک آیت هللا 
مصبــاح بــا ســرداران و رهبــران مقاومــت، وی را 
بــه یکــی از چهره هــای تعیین کننــده در مســائل 
منطقه ای تبدیل کرده بود و نفس گرم ایشان برای 
دوســتداران انقالب خمینی)ره( در سراسر منطقه 

محسوس بود.
نقش استاد مصباح در پشتیبانی از محورمقاومت، 
در ســه ســطح قابــل تبییــن اســت: نخســت؛ در 
ســطح تقویــت مبانــی فکــری نیروهــای مقاومت، 
ســطح دوم؛ در حمایت معنوی و روحی ســرداران، 
رزمندگان و خانواده های شهدای مقاومت و سطح 

سوم؛ در حمایت میدانی از مقاومت. 
آیــت هللا مصبــاح در پشــتیبانی فکــری از جبهــه 
مقاومــت، اقدام هــای چشــمگیری ماننــد برگزاری 
دوره »طــرح والیــت« به زبان عربی برای نیروهای 
حــزب هللا لبنــان، اجرای طرح منســجم و نظام واره 
طــرح والیــت برای آن هــا، خط  دهی بــه روحانيون 
ســپاه قــدس، تبییــن دســتاوردهای مقاومــت در 
منطقه و جهان و تربیت شاگردانی آگاه به مسائل 
صهیونیسم جهانی، بخشی از فعالیت های علمی 

ایشان است. 
ارتبــاط فکری حزب هللا لبنان با اســتاد مصباح به 
حــدی بــود که هر گاه افــراد اثرگــذاری از این حزب 
ســفر  ایــران  بــه  ماننــد سیدهاشــم صفی الدیــن 
می کردنــد، یکــی از مأموریت هــای اصلــی خــود را 
دیدار با عالمه تعریف می کردند. نوع تبیین استاد 
از وقایــع منطقــه، افق هــای جدیــدی را پیــش روی 
مجاهدان قرار می داد. استاد مصباح حمایت های 
مستشــاری ایــران از محورمقاومــت در منطقــه را 
در راســتای دفــاع از اســالم و بیــداری و مقاومــت 
مســلمانان منطقــه می دانســت و دربــاره مســئله 
ســوریه در ماجــرای داعــش فرموده بود:»مســئله 
ســوریه، مســئله حکومــت ســوریه نیســت بلکــه 
مسئله این است که تنها حلقه واسطه برای کمک 
رســاندن به دو کشــور لبنان و فلســطین، ســوریه 
اســت. حمایــت ایــران از دولت ســوریه وســیله ای 
اســت که بتواند برای اسالم خدمت کند و حرکت 
مقاومــت را در عالــم زنــده کنــد«. حمایت معنوی 
آیــت هللا مصبــاح از محورمقاومــت را می تــوان در 

قالب دلجویی ها و دیدارهای مکرر ایشــان با بیت 
شیخ زکزاکی، بانوان شيعه كويت و خانواده عماد 
مغنیــه، شــاهد بــود. دیدارهــای وی با سیدحســن 
نصــرهللا، شــیخ نعیم قاســم و ارتباطات ایشــان با 
ســردار شهید قاسم سلیمانی، در این زمینه قابل 

توجه  هستند. 
حــزب هللا  ایثارگری هــای  و  رشــادت ها  از  تمجیــد 
لبنان، بخشی از حمایت معنوی را شامل می شد. 
وی در جمــع دانش آمــوزان و جوانان نخبه فرموده 
درخــت  از شــاخه های  یکــی  بودنــد: »حــزب هللا 
پرثمــر انقــالب است«.ایشــان در دیــدار بــا شــیخ 
نعیــم قاســم، قائم مقــام دبیرکل حــزب هللا لبنان، 
جنــاب سیدحســن نصــرهللا را در مرتبــه پــس از 
رهبــر انقــالب، یکــی از نعمت هــای بــزرگ خداوند 
دانســته و فرمودند:»بایــد خــدا را بــه خاطر وجود 
چنین نعمت هایی شکرگزار باشیم و برای سالمتی 

ایشان، دعا کنیم«.
آیــت هللا مصبــاح در دیــدار بــا اعضــای خانــواده 
شهید عماد مغنیه نیز شهادت حاج عماد را  مبدأ 
برکاتی برای حزب هللا دانســت و خاطرنشان کرد: 
»پیروزی های حزب هللا پس از شهادت ایشان، در 

واقع از برکات شهادت ايشان است«.
از حمایت هــای اســتاد مصبــاح،  بخــش دیگــری 
در قالــب حمایت هــای میدانــی از محورمقاومــت 
ظهور و بروز داشــته اســت. اعزام مســتمر بخشی 
تقدیــم چهــار شــهید  و  بــه ســوریه  از شــاگردان 
مدافــع حــرم از مؤسســه تحــت مدیریت ایشــان، 
نشــان دهنده اهتمام ایشــان نســبت به مقاومت 

است. 
ارتباطــات ایشــان بــا ســردار شــهید حــاج قاســم 
شــهید،  ســردار  کــه  بــود  گونــه ای  بــه  ســلیمانی 
انگشتر خود را به یکی از نزدیکان عالمه می دهد 
و می گویــد: »ســالم بنــده را بــه آیــت هللا مصبــاح 
برســانید و این انگشــتر را از طرف بنده به ایشــان 
هدیــه کنیــد«. مقبولیــت اســتاد در میــان ســران 
مقاومــت به حــدی بود که رهبر شــیعیان بحرین، 
آیــت هللا شــیخ عیســی قاســم دربــاره وی فرمــوده 
بود:»دین اسالم دارای مردان و ستون های بزرگی 

است که آیت هللا مصباح از جمله آن هاست«.

روایتی از نسبت عالمه مصباح و محورمقاومت

  »طرح واليت«
  برای نيروهای حزب هللا لبنان
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مصبــاح،  آیــت هللا  رحلــت   
اتفــاق مهمی در حــوزه معرفت 
اســت و گرچه مــردان معرفت، 
»بی زمــان« و بیشــتر، مســئله 
آینــده ماینــد تا گذشــته، اما بر 
ماســت تــا داغ او تــازه اســت، 
بــه آورده هــای ذهن خــالق آن نظریه پرداز بــزرگ، ادای 
در  فرهنگ ســاز  و  معنــا  اهــل  مالیــی  کنیــم.  احتــرام 
معرکه های فلســفی و علوم انسانی، بی پروا در مواضع 
نکته ســنج،  رایــج،  چرتکه اندازی هــای  بــدون  علمــی 
فریب ناپذیــر و متخصــص در آســان کردن ســخت ترین 
مقــوالت و جــراح غده های بدخیــم و پیچیده در تحریف 
دین که شاید اگر فداکاری و پایمردی او نبود، موج یک 
انحراف خطیر در فکر دینی و حاکمیت سیاسی به  ویژه 
در دهــه 70 بــا پوشــش تقلبی »نواندیشــی دینی« و با 
القای ســکوالریزم در لباس »عرفان« و تزریق »لیبرال 
دموکراسی« در پرده »جامعه مدنی«، در کار تخریب 
معممیــن  دســت  بــه  حتــی  خمینــی،  انقــالب  مبانــی 
درس نخوانــده ای کــه بــه  تدریــج از گــرداب فروپاشــیده 
چــپ، بــه مــرداب عفــن راســت لیبــرال در غلتیدند، به 

 ثمــر می نشســت. آن مقاومت هــا بــود کــه کینه هــا 
برانگیخــت امــا هنــر »فریــب نخــوردن« و 

»دقیــق بــودن« را بــه جامعــه علمــی 
و سیاســی کشــور آموخــت و بســاط 

زد،  برهــم  را  دیــن  بــا  شــعبده 
دین ســازان را رسوا ساخت تا پس 
از ســال ها عوام فریبی بــا افاضات 
در  انحرافــی  عناویــن  و  پوششــی 

بــاب »نســبیت معرفــت دینــی« و 
»دیــن منهــای معرفــت و شــریعت و 

عدالت«، آنان را بی لباس و بدون گریم و 
چهره پردازی، انگشــت نما کرد، پس معلوم باشد 

چرا بی بی سی و صدای آمریکا بر پیکر او، جشن گرفته 
و نقل و نبات می پاشند! بپاشند اما کار از کار گذشت 
و بــا عینکــی از جنــس منطــق کــه مصبــاح بــر چشــم 

نخبگان نهاد، کار ایشان بشد.
آن افشــای معرفتی اگر نبود، دین ســتیزان مخفی شــده 
در پــس نقــاب »نواندیشــی دینی«، تن به خودافشــایی 
نمی دادنــد کــه پــس از ســال ها رنــگ و نیرنــگ، خــود 
به صراحــت، به همان چه مصباح می گفت اعتراف کرده 
و انــکار کلمــه هللا، تحریــف وحــی، نفــی عصمــت، رد 
خطاناپذیری رســول)ص( و طــرد والیت خدا و اولیایش و 
باقــی فاضــالب فروخورده دهــه 70 را عاقبت در دهه 90، 
باال آوردند و قرآن کریم را نیز ساخته محمد)ص( و دیوان 

شعر او خواندند.
پس از دو دهه نبرد مظلومانه دوباره باید به هزاران برگ 

تفکر نوبرانه این مرد، نگاهی خیره تر داشت.
  آقای مصباح را شاید 6-5 نوبت، بیشتر زیارت نکرده 
باشــم و عمــده شــناخت بنــده از مســیر کتاب هــا بلکــه 

کتابخانه نظریات او در ده ها موضوع تخصصی بود.
و هــر بــار برخــالف چهــره ای کــه از او ســاختند، ایشــان را 
منصــف و نقدپذیر یافتــم، خاصه، یک مالقات که تماماً 
صــرف نقــد طلبگی بــر برخی فرمایشــات ایشــان کردم و 
هــر چــه کردم، ذره ای امتنــاع و خود برتربینی که بیماری 
اخالقــی برخــی علمــای حــوزه و دانشــگاه اســت، در آن 
مــرد اخالقــی و متواضــع، نیافتــه و مثقالــی بی انصافی و 

بی توجهی در آن متفکر صبور ندیدم.

مجتهد در »اصول دین« و بری از بی تفاوتی و بی حسی 
در دفــاع از حــق بــود، در دورانــی کــه بســیاری فاضــالن 
فضل فــروش، فاقــد درک تحلیلــی از اصــول و محــروم از 
مهارت خودســازی و جســارت خودسوزی و بیشتر گرفتار 
اظهــار خودنــد تــا درد دیــن. مصبــاح از پیشــتازان تحــول 
در حــوزه و از خط شــکنان تحجــر و مشــعل داران نــوآوری 
و نواندیشــی و زخم خــورده اصالح طلبــی خویش در نظام 

آموزشی و پژوهشی حوزه نیز بود.
  پس از ســلطنت رضا پهلوی و ســپس شــهریور 20 و 
اشــغال مــادی و معنوی ایران که چیــزی از ایران نماند و 
از هر جهت دچار فروپاشــی شــد، هســته های مقاومت 
فکر دینی در کشــور به تدریج فعال و در برابر ایدئولوژی 
بهاییــت،  کمونیســت ها،  شــاه،  رژیــم  اسالم ســتیز 
کســروی گری و... خط دفاعی تشــکیل دادند. از جمله، 
حلقه ای که در قم، بر گرد امام و آقای طباطبایی شکل 
گرفت، از کارآمدترین هسته های مقاومت علمی و عملی 
بود که تا امروز برکاتش پیداســت. ده ها متفکر بزرگ و 
صدها روحانی مبارز، در »معرکه معرفت« و در »جبهه 
سیاســت«، به راســتی سرنوشــت ایران، تشیع و جهان 
اســالم را در مــدت چنــد دهــه تغییــرات اساســی دادند. 
شاگردان مشترک حلقه طباطبایی و مکتب امام، 
»عقالنیت دینی« را تکثیر و به روز کردند 
و ایــن جنبش در تفکر دینی، معادله 
قــوا را تغییر داد؛ مطهــری، جوادی 
آملــی، مصباح یزدی، حســن زاده 
و ده هــا تــن دیگــر، بــا وجــود فراز 
و فرودهــا و تفاوت هــا، هــر یــک، 
گوشــه ای  در  بنشســته  جهانــی 
بودنــد و تاریــخ تفکــر معاصــر را به 

پیش راندند.
کارکــرد تئوریــک شــهید مطهــری در دهه 
30 تــا 60 در برابــر التقاط چپ و کارکرد سیاســی 
شــهید بهشــتی در برابــر لیبرالیــزم مذهبــی در ســاختار 
 حکومت پساانقالب، هر چه بود، آقای مصباح از دهه 40 
در کنار آنان و از دهه 60 تا آســتانه 1400، بار شــهیدان را 
بر دوش کشید و تداوم همان کارکرد علمی و طبعاً هدف 
همــان بمباران هــا بــود کــه آنــان را نیــز تا بودنــد، یک روز 

بی نصیب نگذارد.
اهمیت کار مصباح و نقطه زنی او در فلسفه های مضاف 
و علوم انسانی را همه می توانستند از شدت کینه ورزی ها 
حــدس بزننــد حتــی اگر آشــنا بــه ده ها نظریــات جدیدی 
نباشــند کــه در ذهــن خالقــش در فلســفه، کالم، عرفان 
نظــری، اصــول فقــه، معرفت شناســی، فلســفه حقوق و 
فلســفه اخالق، فلســفه سیاســی و فلســفه علم به ویژه 
علــوم اجتماعــی و نوآوری های متدیک در تفســیر قرآن و 
طبقه بندی سنت به تناسب آخرین پرسش های جهانی 
شــکفت و روییــد و پاســخ گفــت و گفــت و ســوخت و 

سوخت.
شــاگردان  میــان  غرب شــناس ترین  جهاتــی،  در  شــاید 
عالمــه طباطبایــی بــود. نمونــه بن بســت شــکنی هایش 
در فلســفه های مضاف و علوم انســانی، شــنیدنی است 
و شــاید در آینــده بــدان بپــردازم امــا نقداً بــه مخالفانش 
پیشــنهاد می کنــم حال که خیالشــان از رفتــن او راحت و 
شــاید کینه ها کمی آرام گرفته باشــد، آثار و نظریات او را 
پس از همه افترائاتی که به او بستند، بخوانند و فلسفه 
موضع گیری های او را دریابند گرچه همچنان منتقد شیوه 

یا سلیقه ایشان به  ویژه در سیاست ورزی باشند.

گزیده ای از یادداشت حسن رحیم پور ازغدی به مناسبت رحلت آیت هللا مصباح یزدی 

حاال که خیالتان از رفتن او راحت شد، 
نظریاتش را بخوانید!

اهمیت کار مصباح و نقطه زنی 
او را همه می توانستند از شدت 
کینه ورزی ها حدس بزنند حتی 

اگر آشنا به ده ها نظریات جدیدی 
نباشند که در ذهن خالقش 

 شکفت و رویید 
و پاسخ گفت 

روایت دوم

چهره بین المللی آیت هللا مصباح در سفرهای علمی و تبلیغی

 تبلیغ اسالم 
در حیاط خلوت آمریکا

بــه  ســفری   1376 مــرداد  یــزدی  مصبــاح  آیــت هللا 
کشورهای اسپانیولی زبان داشت. این سفر از اسپانیا 
آغــاز شــد و در آرژانتیــن خاتمــه یافــت. هــدف از این 
ســفر، آشــنا نمــودن جامعــه آمریکای التیــن با تفکر 
اسالمی، مقابله با الحاد، تبیین معارف اهل بیت)ع(، 
معرفی بیشتر انقالب اسالمی ایران، پاسخ به شبهات 

مردم و وحدت ادیان توحیدی بود.
آیت هللا مصباح که در این مسافرت تبلیغی 63ساله 
بود، در ده ها مرکز علمی و فرهنگی حاضر شد و حدود 
80 ســخنرانی  انجام داد. در این ســفرها، صحنه های 
زیــادی از تعظیــم دانشــمندان و روحانیــون آمریکای 
التین در برابر مکتب اهل بیت)ع( مشاهده شد. در 
مکزیک، اسقف کلیسای باسیلیکا گوادالوپه، پس از 
سخنان استاد مصباح یزدی بیان کرد: »ما راهی جز 
پیروی از شــما نداریم؛ در غرب خبری نیســت. غرب 
هیچ گاه به خدا ایمان نیاورده است. دین اسالم دینی 

فطری و متالئم با زمان و مکان است«.
اســتاد تاریــخ دانشــگاه هاوانــا در کوبــا که خــود جزو 
هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه بــود، پــس از بازدید از 
دانشگاه و راهنمایی، در هنگام خداحافظی ناقوس را 
به صدا درآورد و گفت: »ما امیدواریم صدای اسالم 
را اینجا بشنویم« و بعد به استاد گفت: »شما جزئی 
و پــاره ای از قلــب مــن هســتید«. او دو بــار بــا کمــال 
تواضــع در برابر اســتاد زانــو زد و تقاضای قرآن مجید 
به زبان اسپانیولی نمود! در برزیل اما حکایت دیگری 
بود. عالی جناب کاردینال، نماینده پاپ در سن پابلو 
برزیل با شور و عشق از ایران سخن می گفت و عشق 
و عالقــه اش بــه امام خمینــی)ره( را ابراز می نمود. وی 
شرق را مرکز اشراق و نور معرفی کرده و از استاد برای 
حضــور در منــزل خــود دعوت بــه عمــل آورد و تا آخر 

جلسه با احترام دست در دست استاد داشت.
معاون رئیس دانشگاه شیلی نیز مشتاقانه می گفت: 
دانشــگاه  در  را  انســانی  علــوم  می خواهیــم  »مــا 
خودمــان دایــر نماییــم و در ایــن راه بــه علوم مشــرق 
زمیــن به خصــوص بــه جمهــوری اســالمی به شــدت 
نیازمندیــم«. دکتــر پابلــو، معــاون رئیــس دانشــگاه 
برزیــل هــم گفــت: »به عقیــده من همیشــه مکتب 
تشــیع در اســالم از پویایی و خلوص و صفای خاصی 
برخــوردار بــوده اســت«.دکتر ســهیل اســعد، مبلــغ 
آرژانتینی در خصوص تبلیغ های بین المللی آیت هللا 
مصباح می گوید: »در آن ایام، سه یا چهار روز بیشتر 
نتوانســتم در خدمــت ایشــان باشــم؛ چــرا کــه خودم 
آن زمان مترجم عالمی دیگر در کشــور شــیلی بودم. 
گزارش این سفرها به طور کامل در کتاب »خورشید 
درک  بــرای  خواندنــش  کــه  شــده  منتشــر  غــرب« 
تالش هــای عالمه مصباح در تبلیغ اســالم در عرصه 
بین الملــل بــرای مبلغــان این عرصه و دیگــران جالب 

توجه خواهد بود«.


