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آخرین پندهای استاد

اهلل  ایـت  وصیت نامـه  از  بخشـی 
یـزدی مصبـاح 

شــهادت می دهم کـه آنچـه پیامبـر 
آورده، حــق اســت و در آن  تردیــدی 
امــر  عتــرت، دو  و  قــرآن  و  نیســت، 
گران سنگ هســتند  کــه هــر کـس به 
آن ها تمســک جویــد، نجات می یابد، و 
هـر کس  از آن ها ســرپیچی کنـد، گمراه 
می شـود؛ که از ایـن امر به خداوند پنــاه 

می بریـم. 

و  بـرادران  و  فرزندانـم  و  از همسـرم 
همکارانـم و همه ی ذوی الحقوق تمنا دارم 
کـه مرا ببخشـند و از خدای مهربـان برایم 
طلـب آمـرزش کننـد. مایلم که همسـرم 
ملکی،زندگـی  خانـه ی  در  العمـر  مـادام 
کننـد؛ مگر اینکه خودشـان جـای دیگری 
را ترجیـح دهنـد و اثـاث البیتـی کـه بـه 
اینجانـب تعلـق دارد بـه ایشـان وا گـذار 
نمـودم.  و مایلـم بعـد از اجابـت دعـوت 
مولی تبارک و تعالی چهل شـب  سـوره ی 
مبارکه تبارک بر سـر مزارم قرائت شـود و با 
اینکـه خـودم  موفق به تشـکیل مجالس 
توسـل در منـزل نبـودم مایلـم در صورتی  
که میسـر باشـد گهگاهی مجلس توسلی 
تشـکیل شـود و نام مبارک سیدالشـهداء 
و حضـرت ولیعصر عجـل اهلل تعالی فرجه 
در خانـه زنـده  بماند و نیـز مایلم مقداری 
از ثلـث مـال صرف اطعام فقـرا و ضیافًت 
انفـاق در حال دفن  همسـایگان وصله ی 

ارحـام شـود؛ مخصوصاً فراموش نشـود. 

امــا بعــد؛ ایــن وصیـت بنـده ی 
اســت،  یـزدی  محمدتقـی  گنــهکار، 

بـه فرزنـد و نـور چشـمش، علـی. 
او را وصیــت می کنـم بــه همــان 
چیـزی کـه خـدای تعالـی و  پیامبـران و 

اولیایــش توصیــه کرده اند.  

او را بــه تقـوای الهـی و تـوکل بـه او 
توصیــه می کنم، و نیــز به اینکـه  بداند 
کــه نجاتــی جـز بـا عبــادت و اطاعت 

پروردگار میســر نیسـت،
و نیـز بدانـد کـه بهتریـن چیـزی کـه  
خـدای تعالـی بــه آن دسـتور داده، 
طلــب علـم و عمـل بـه آن  و تعلیـم آن 
اســت. و همچنیــن بدانــد کـه طلـب 
معرفـت بـه  خـدا و بـه آنچـه خـدا نـازل 
کــرده، در زمــان مـا هماننـد جهـاد فی  
بهتریـن  از  بلکـه  اهلل،  ســبیل 
جهادهاســت؛ زیـرا خطـری که اسـام و 
مســلمین را از ناحیـه ی جهــل تهدیــد 
می کنـد، به مراتب  شــدیدتر از خطــری 
اسـت کـه از ناحیه ی دشـمنان میرسـد، و  
بدانــد کــه دفــاع از اسام و دفــع 
شـبهات مربـوط به اعتقـادات و  احـکام، 
از بزرگ ترین راه های خوشــنودی خــدای 

اسـت.   بـزرگ 
و  علــی  کــه  می خواهـم  خــدا  از 
نایــل   بــرای  راه  ایــن  را در  بــرادرش 

شــدن بـه وجـه کریـم الهـی موفـق 
کنـد.  

او را بـه اخاص در عمـل و مجاهـده 
در ایــن راه، و تــرک سسـتی  و کسـالت 

توصیــه می کنم.  

فرزنـدم را بـه تهجـد و قرائـت قرآن و 
توسـل به اولیای کــرام به ویژه  

اباعبــداهلل الحســین )ع(و بقیـة اهلل 
فــی ارضـه توصیــه می کنم.  

بــا  خوش رفتـاری  بــه  را  فرزنــدم 
کــه   می کنـم؛  ســفارش  مــادرش 

بهشــت، زیـر پـای مـادران اسـت. و 
او را بــه خوش رفتاری بــا  نــور چشـمم 
مجتبـی و خواهـرش، و نیکـی بـا بـرادران 
و ارحـام و  همسـایگان، و گرامـی داشـتن 

اسـتادان خــود ـ به  ویژه اسـتادان  
علــم توحیــد و اخـاق ـ توصیــه 

  . می کنـم

او را بــه طلـب مغفــرت بـرای مـن، 
بـا امیـد بـه آنکـه ایـن طلـب  مغفـرت، 
بــرای خــود او نیــز منفعــت داشــته 
باشـد، ســفارش می کنم. از خـدا توفیـق 

و یـاری اش را طلــب می کنم؛ بــه  
درسـتی کـه خداونـد، صاحـب فضـل 
عظیــم و منـت بــزرگ و  ارحم الراحمین 

اسـت.  
فرزنــدم را بــه ذکــر مــدام، تفکــر 
فــراوان، و شــکرگزاری، و مخالفــت بـا 
نفــس و هــوی، و بـه زهــد در دنیـا و 
بی رغبتـی بــه زخــارف دنیـا و مقــام و 

توصیــه  آن  ریاســت 
 . می کنـم

فرزنــدم را بـه قناعــت، تـرک طمـع 
ازآنچه در دســتان مــردم  

اســت، اعتمـاد بـه خـدا و نومیـدی 
از غیــر او، نهراسـیدن از غیـر گنـاه خـود، 
و نهراســیدن در مسـیر الهـی از مالمـت 
مالمتگــران توصیـه می کنم و نیـز اینکـه 

یقیــن داشـته باشـد کـه آنچـه بـه او  
رســیده، قـرار نبـوده نرسـد، و آنچـه 
بــه او نرســیده، نمی بایست می رسیده 

اسـت.  

او را بـه صبـر و رضـا بـه قضـای الهـی 
کـه از امـور مهـم اسـت،توصیـه می کنم.

پــس تــو را، ای  فرزنــدم و ای نـور 
چشـمم، توصیــه می کنم به اینکـه فقط 
به خدا  امیــد داشــته باشــی و فقــط 
بــر او اعتمــاد کنــی و جــز از او کمـک  
نخواهــی. و تــو را توصیــه می کنم بـه 
انقطـاع به سوی خــدا، و  امیـدواری بـه 
او، و خالــص کــردن محبــت بــه او، و 
متوجه کردن  قلــب بـه ذکـر و مناجـات 

او توصیــه می کنـم.
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ما، به نسل کنونی  متعال   اگر خدای 
 این توفیق را نداد که از شخصیت هایی
 مانند عالمه طباطبایی و شهید مطهری
این خدا  لطف  به  اما  کند،   استفاده 
 شخصیت عزیز و عظیم القدر خالء آن

.عزیزان را در زمان ما پر می کند

مقام معظم رهبری



اخاق در قرآن

 آذرخشی دیگر از آسمان کربا

 آزادی، ناگفته ها و نکته ها

 اصاحات ریشه ها و تیشه ها

 آفتاب والیت 

آموزش عقاید سه جلد 

آموزش فلسفه ۲ جلد

 آیین پرواز اخاق اسامی

 انسان شناسی در قرآن

 انقاب اسامی و ریشه های آن

 انقاب اسامی جهشی در تحوالت سیاسی تاریخ

 ایدئولوژی تطبیقی

 بزرگ ترین فریضه

 بهترین و بدترین از دیدگاه نهج الباغه

 به پیشواز خورشید غرب 

به سوی او 

به سوی تو

 به سوی خودسازی

 پاسخ های استاد به جوانان پرسشگر

 پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک شش جلد 

پرتوی از امامت و والیت در قرآن کریم

 پرسش ها و پاسخ ها پنج جلد 

پندهای امام صادق به رهجویان صادق

 پندهای الهی 

پند جاوید دو جلد

 پیام موال از بستر شهادت 

پیش نیازهای مدیریت اسامی

 تعدد قرائت ها 

تماشای فرزانگی و فروزندگی تهاجم فرهنگی

 توحید در نظام عقیدتی اسام

تحـوالت  فراینـد  در  جهشـی  اسـامی  انقـاب   

لملـل  بین ا

جامعه و تاریخ در قرآن 

جامعیت قرآن

 جامـی از زالل کوثر شـخصیت حضـرت فاطمه زهرا 

سـام اهلل علیها

جان ها فدای دین

 جرعه ای از دریای راز

 جنگ و جهاد در قرآن دو جلد 

نقطه جهان شناسی در قرآن

 جوانان و مشکات فکری 

چکیده چند بحث فلسفی

 چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسامی

نظریـه  در  کاوشـی  حکومـت  حکیمانه تریـن 

یت فقیـه  ال و

حقوق و سیاست در قرآن

 خداشناسی در قرآن

 خودشناسی برای خودسازی

 در پرتو آذرخش

 در پرتو والیت 

در جستجوی عرفان اسامی

 دروس فلسفه

 دروس فلسفه اخاق

 دین و آزادی 

رابطه علم و دین 

راه شناسی در قرآن

 راهنما شناسی در قرآن

 راهیان کوی دوست 

روشـنگری شـرح خطبـه  و  دادخواهـی  رسـاترین 

فدکیـه دو جلـد 

رستگاران 

ره توشه دو جلد

 زن نیمی از پیکر اجتماع

 زینهـار تکبـر سـجاده های سـلوک ۲ جلـد سـفر به 

سـرزمین هـزار آیین 

سـیری در ساحل سـیمای پیامبر اعظم در آیینه نهج 

الباغه

 سیمای سرافرازان دو جلد

سلسـله مباحث اسـام سیاسـت و حکومت شـرح 

الهیات شـفا ۵جلد

معرفـی آثـار گران قـدر و ارزشـمند مرحوم 
آیـت اهلل مصباح یـزدی :
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آیـت اهلل مصباح یزدی از شـخصیت هایی 
هسـتند کـه در طـول انقاب اسـامی زحمات 
زیـادی بـرای آرمان های آن کشـیده اند. چندی 
اسـت کـه برخـی جریان های سیاسـی سـعی 
می نماینـد تـا ایشـان را تنهـا نمـاد جریانـی 
خـاص معرفی کـرده و چرخش هـای ناگهانی 

خـود را به نـام آیـت اهلل مصبـاح تمام نمایند.
یـزدی  مصبـاح  محمدتقـی  آیـت اهلل   
مجتهد و فیلسـوف بود او همچنین بنیان گذار 
و رئیـس مؤسسـه آموزشـی و پژوهـش امام 
اسـتان  مـردم  منتخـب  نماینـده  خمینـی، 
خراسـان رضـوی در مجلـس خبـرگان رهبری، 
عضـو سـابق شـورای عالـی انقـاب فرهنگی، 
عضو جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم، رئیس 
سـابق شـورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و 
یکـی از اسـتادان حوزٔه علمیٔه قـم بود. مصباح 
به عنـوان اسـتاد اخـاق و پـدر معنـوی جبهه 
پایداری شناخته می شـد.فعالیت های آیت اهلل 
مصبـاح یـزدی از اوایـل دهـه ۴۰ بـا انتشـار 
نشـریات بعثـت و انتقـام جنبـه سیاسـی بـه 
خـود گرفت و از اواسـط این دهه، حساسـیت 
سـاواك را برانگیخت. در سال های اوج نهضت 
امـام خمینـی نیـز شـاهد افزایـش تحـركات 
انقابی آیت اهلل مصباح یزدی هسـتیم.ازجمله 
فعالیت هـای سیاسـی آیـت اهلل مصباح یـزدی 
در مبـارزه بـا رژیم پهلـوی همكاری در انتشـار 
نشـریه بعثـت و راه اندازی نشـریه انتقـام بود.

نشـریه انتقام باانگیـزه مبارزه با دسـتگاه 
طاغـوت، و گسـترش اندیشـه های امـام )ره( 
و حمایـت از روحانیـت، بـا همـکاری برخی از 
عالقه منـدان بـه امام )ره( و با مدیریت اسـتاد 

مصبـاح چـاپ می شـد. آنـان از ابتـدا عهـد 
بسـته بودنـد کـه در هیچ شـرایطی دوسـتان 
خـود را معرفـی نکننـد. این نشـریه کـه مفاد 
آنـگاه بـا واسـطه هایی از رادیوهـای خارجـی 
پخش می شـد، بارقـه امیدی در سـرزمین دل 
شـیفتگان امام ایجـاد کرده بود کـه آن ها را به 
مبارزه تشـویق می کرد و از سـوی دیگر، رعب و 

خشـم رژیم شـاه را افـزون سـاخته بود.
اسـتاد مصباح، در دوره رژیم ستم شـاهی، 
مبارزات گسـترده ای را بر ضـد آن رژیم و عوامل 
آن انجـام داده انـد کـه بخش شـایان توجهی 
از زندگـی ایشـان را در برمی گیـرد. در ماجـرای 
»انجمن هـای ایالتـی و والیتـی« و »نهضـت 
روحانیـت« به رهبری امام راحل )ره( مشـارکت 

داشتند. فّعالی 
ایشـان در ماجـرای دسـتگیری و حبـس 
امـام خمینـی )ره( در زنـدان قیطریـه، نامـه 
مفصلـی خدمـت ایشـان ارسـال داشـتند که 
)ره(  امـام  تشـویق  و  تأییـد  ضمـن  آن،  در 
بـرای ادامـه نهضت و گـزارش اوضـاع پس از 
دسـتگیری ایشـان، آزادی ایشـان از زنـدان را 
پیش بینـی کردند.این نامه موجب خرسـندی 
امـام )ره( شـد و ایشـان از طریـق آقـای حاج 
حسـن صانعی، از اسـتاد مصباح تشکر کردند.
ایشـان پیـش از انقـاب اسـامی، خطـر 
خـود  کـرده،  گوشـزد  را  مارکسیسـم  نفـوذ 
تشـکیل  و  جـزوات  و  کتاب هـا  تدویـن  بـا 
کاس هـای نقـد مبانی مارکسیسـم، بـه گفتار 
خـود جامـه عمـل می پوشـاندند. همچنیـن 
بـا پرده بـرداری از سـخنان برخی روشـنفکران، 
و نیـز نقـد تـز »اسـام منهـای روحانیـت« 
پـرده از افـکار شـوم دشـمنان اسـام و انقاب 

برمی داشـتند. حساسـیت و قاطعیت ایشـان 
در برخـورد بـا ایـن مسـائل، چنـان بـود کـه 
گاه برخـی از دوسـتان انقـاب نیـز بر ایشـان 
خرده می گرفتند و ایشـان را بـه نرمش در برابر 
مسـائل پیش آمـده سـفارش می کردنـد؛ امـا 
اسـتاد با عزمی پوالدین، از مبانی دین مقدس 
اسـام و از اصـول آن ازجملـه توحیـد، معاد و 
نبـوت که در آن روز مـورد هجمه التقاط گرایان 
بـود، دفـاع می کردند و در این راه از سـخنرانی، 
دیگـر  و  مقالـه  و  کتـاب  نگاشـتن  مناظـره، 
ابزارهـای تبلیغـی بهره می بردنـد و از توهین و 

تهمـت و تهاجـم احـدی نمی هراسـیدند.
برخی دیگـر از فعالیت های اسـتاد بر ضد 

رژیم پهلـوی به اختصار ذکر می شـود:
ـ تنظیـم شـکوائیه بـه زبـان انگلیسـی و 
ارسـال آن به سـازمان ملل و کمیسیون حقوق 

. بشر

ـ ایـراد سلسـله سـخنرانی های »حکومت 
اسـامی« در کتابخانه مسجد خیابان ایرانشهر 

تهران.
ـ مشـارکت در تدویـن اساسـنامه اولیـن 
تشـکل سـازمان یافتـه مبارزاتـی روحانیـت، 

موسـوم بـه تشـکل یـازده نفـری.
و  اعامیه هـا  مخفیانـه  چـاپ  ـ 

)ره(. امـام  سـخنرانی های 
ـ مشـارکت در تهیـه ده ها نامـه و اعامیه 
در محکومیـت رژیـم شـاه و حمایـت از امـام 

)ره(.
انقـالب  پیـروزی  از   در سـال های پـس 
وی بـا شـرکت در انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـالمی دهـم ، انتخابـات خبـرگان ۱۳۹۴ و 
انتخابات میـان دوره ای خبرگان ۱۳۹۸ در عرصه 

سیاسـی فعالیـت می کـرد.

دربـاره  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
شـخصیت آیت اهلل مصبـاح می گویند: ایشـان 
در  صاحب نظـر  و  متفکـر  فیلسـوف،  فقیـه، 
مسـائل اساسـی اسـام اسـت و خـدا را شـکر 
می کنـم که جامعه  و نسـل جوان ما به ایشـان 

دارند. عاقـه 
آیـت اهلل مصباح با تاسـیس طـرح والیت 
به شـاگردپروری در بین دانشـجویان پرداخت. 
روحیـه عمار انقـاب در تبعیـت از والیت قابل 

است. تحسین 
نیـاز امروز کشـور ما این اسـت کـه نظرات 
دیـن در علوم انسـانی بیان شـود و بسـیاری از 
اندیشـمندان هـم تمایـل دارنـد که نظـر دین 
را در علـوم انسـانی بداننـد بـا این وجـود یکی 
از بهتریـن کسـانی کـه ایـن کار را انجـام داد و 
حرفـی بـرای گفتـن داشـت آیـت اهلل مصباح 
بود اگرچه دشـمن با راه انداختـن جنگ روانی 

تـالش می کـرد تا ایـن اتفـاق مغفـول بماند.

آیـت اهلل مصباح بـا جهاد علمی به شـاگرد 
دانشـگاه ها  و  علمیـه  حوزه هـای  در  پـروری 
پرداخـت. در واقـع او بـا توجـه بـه شـناخت 
خوبـی کـه از حوزه هـای علمیـه داشـت نقـاط 
راسـتای  در  و  شناسـایی  را  حوزه هـا  ضعـف 
رفـع آن هـا تـاش کـرد و بعـد از آن هـم در 
سـطح دانشـگاه ها به شـاگرد پروری پرداخت 
یکـی  ایشـان  والیـت  طـرح  کـه  به گونـه ای 
از بهتریـن طرح هایـی اسـت کـه در چند سـال 
اخیـر در سـطح دانشـگاه ها اجـرا شـده و اگـر 
از دانشـجویانی هـم کـه در ایـن دوره شـرکت 
کرده انـد پرس وجـو کنیم آن هـا نه تنها خـود را 
مدیـون آیت اهلل مصبـاح می دانند بلکـه میزان 
رضایتشـان از ایـن طـرح و مباحثی کـه در آن 

مطـرح می شـود، بسـیار باالسـت.

برکت طرح والیت 
یکـی از کارهـای مهـم فرهنگـی آیـت اهلل 
مصبـاح یـزدی دوره طـرح والیـت اسـت کـه 
برگـزار  دانشـجویان  بـرای  ویـژه  به صـورت 
می شـده اسـت. این دوره ها از سـال ۱۳۷۵ آغاز 
شـد و برای ارتقای مباحـث عقیدتی و مباحث 
فرهنگـی دانشـجویان هـر تابسـتان تشـکیل 
می شـد. بعـد از چندین سـال تدریـس، تقاضا 
برای فرهنگیان و معلمان و اسـاتید دانشـگاه و 
حوزه هـای علمیه و اقشـار مختلف بیشـتری از 
جامعـه بـه وجود آمـد. در حال حاضـر بیش از 
۷۰ هـزار نفـر ایـن دوره را گذرانـده و کتاب هـای 
ایـن دوره بـه زبـان عربـی و انگلیسـی ترجمـه  

است. شـده 
افـرادی  کـه  بـود  دوره ای  والیـت  طـرح 
کـه بـه هیچ چیـزی اعتقاد نداشـتند و اساسـًا 
منکـر همه الهیات می شـدند هـم مخاطب آن 
بودنـد. کسـانی کـه اولین نمـاز عمرشـان را در 
طـرح والیت خواندند و یا کسـی بـا خود گفته 

بود اسـم طرح والیت را طـرح والدت می گذارم 
چـرا که احسـاس می کنـم از نو متولد شـده ام.

در طـرح والیـت از سـاده ترین مباحث کار 
آغـاز می شـود. اینکـه از کجـا بفهمیـم باالترین 
لذت چیسـت به حقیقت شـناخت پیـدا کنیم 
و از کجـا مطمئـن شـویم شـناختمان درسـت 
شناسـی  معرفـت  بحث هـای  ایـن  اسـت. 
ایـن شـناخت را بـه آدم می دهـد. بعـد از آن 
بحث هـای خداشناسـی مطـرح می شـود کـه 
بفهمیـم آیـا انسـان تنهـا بـه دنبـال لذت های 
مـادی اسـت و یـا لذت هـای روحـی و معنوی 
هم مطلوبیـت دارد؟ معیـار ارزش ها و خوبی و 
بدی هـا در این عالم چیسـت؟ ایـن مباحث در 
موضـوع فلسـفه اخاق در طـرح والیت مطرح 

می شـود.
مهم تریـن علـت تأثیـر گـذاری آیـت اهلل 
مصبـاح اخالصشـان بود که به هیـچ عنوان به 
دنبال اسـم و رسـم نبودند. تواضعی که نسبت 

بـه علمـا و مراجع داشـتند نیز زبانـزد بود.
آیـت اهلل محمدتقی مصباح یـزدی همواره 
مدافـع بی چـون و چـرای مرزهـای فرهنگـی و 
عقیدتـی در کشـور بـود و از این مسـیر مهم تا 

آخر عمـرش دفـاع کرد.
طـرح والیت یکـی از جدی تریـن لبیک ها 
به خواسـته  امام خمینـی )ره( اسـت. این برای 
شتاب بخشـی به مجموعه بسـیج دانشجویی 
اسـت که بـه سـمت آرمان امـام خمینـی )ره( 
حرکـت کنـد. گسـترش اسـام نـاب در سـایر 
اقشـار به عهده بسیج دانشـجو و طاب است.
 آیـت اهلل مصبـاح یـزدی اسـتاد حکمت و 
اخـاق بـود، شـخصیت ایشـان در خصـوص 
خودسـازی بسـیار ممتـاز بـود، اکثر شـاگردان 
حضـرت اسـتاد مصباح یـزدی در حـال حاضر 
در حوزه هـای علمیه کشـور و دسـتگاه قضائی 

مشـغول بـه فعالیت هسـتند.
عضـو تشـخیص مصلحـت نظـام بیـان 
داشـت: هـزاران نفـر توسـط آیـت اهلل مصباح 
یـزدی پـرورش پیـدا کردنـد، تمـام شـاگردان 
ایشـان مثـل سـتاره های درخشـان در نظـام 
آیـت اهلل  می درخشـند؛  اسـالمی  جمهـوری 
مصبـاح یـزدی دنبـال قـدرت و عنـوان نبـود و 

اصـالً دوسـت نداشـت.

طرح انسان ساز

خانم الهام فدا�ی



فقیـه،  )۱۳۱۳-۱۳۹۹ش(  یـزدی  مصبـاح  آیـت اهلل 
فیلسـوف، مفسـر قـرآن و از اندیشـمندان و اسـاتید حـوزه 
علمیـه قـم بـود. ریاسـت مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی 
امـام خمینی، عضویـت در مجلس خبرگان رهبـری، جامعه 
مدرسـین حـوزه علمیه قم و شـورای عالی انقـاب فرهنگی 
و ریاسـت شـورای عالی مجمـع جهانی اهل بیت از سـوابق 

او اسـت.
آیـت اهلل مصبـاح یـزدی مخالف قرائت هـای مختلف از 
دیـن بود و بـه مرجعیِت روحانیت در تفسـیر دیـن اعتقاد 
داشـت. او از مهم تریـن نظریه پـردازان و مدافعـان نظریـه 

والیـت مطلقه فقیـه در ایـران بود.

آیـت اهلل مصبـاح یـزدی، آثـار متعـددی دربـاره علـوم 
اسـامی ازجمله تفسـیر، فلسـفه، اخاق و معارف اسـامی 
دارد. »آمـوزش فلسـفه« و »آمـوزش عقایـد« متن درسـی 
مراکـز حوزوی و دانشـگاهی اسـت و بـه زبان های مختلف 
ترجمه شـده اسـت. »معـارف قـرآن«، »اخـاق در قـرآن«، 
»نظریه سیاسـی اسـام« و »نظریه حقوقی اسـام« ازجمله 

اوسـت. آثار 

آیـت اهلل مصباح یـزدی، در ۱۲ دی ۱۳۹۹ش، براثر بیماری 
در تهـران درگذشـت و روز ۱۵ دی پـس از تشـییع در قـم، در 

حرم حضـرت معصومه)س( دفن شـد.

فعالیت هـای آیـت اهلل مصباح یـزدی پیـش از انقاب، 
بیشـتر در دو مقطـع زمانـی سـال های ۱۳۴۲-۱۳۴۴ش و 

بـود.  ۱۳۵۶-۱۳۵۷ش 
بـود.  انتقـام  و  بعثـت  نشـریات  نویسـندگان  از  وی 
نخستین شـماره نشـریه بعثت در آذر ۱۳۴۲ش منتشر شد. 

نشـریه انتقـام نیـز از ۲۹ آذر ۴۳ به عنـوان دومیـن نشـریه 
مخفی دانشـجویان حوزه علمیه قم، به وسـیله وی منتشـر 
شـد و انتشـار آن تا ۱۵ مهـر ۱۳۴۴ ادامه یافت و ۸ شـماره از 
آن منتشـر شـد. این نشـریات رویکرد سیاسـی داشته و به 

انتقـاد از حکومـت پهلـوی می پرداختند.

سـال  اوایـل  در  نفـره.  یـازده  در جمعیـت  عضویـت 
۱۳۴۳ش جمعـی از علمـا و مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، 
به منظور انسـجام بخشـیدن به مبـارزات سیاسـی، گروهی 
سـری بـه نـام »جمعیـت یـازده نفـره« را تشـکیل دادنـد. 
اعضـای گـروه بـه نـام اصـاح حـوزه تـاش می کردنـد تـا 
مرکزیتـی بـرای مبارزه بـا حکومت پهلوی به وجـود بیاورند.

آیـت اهلل مصباح یزدی برخـی از اعامیه هـا و نامه های 
سیاسـی سـال های قبـل از انقـاب علیه حکومـت پهلوی را 

امضـا کـرده اسـت. ازجملـه: نامه فضـا و مدرسـین حوزه 
علمیـه قـم در ۸ مهـر ۴۲ بـه هیئـت دولت وقت نسـبت به 
بازداشـت امام خمینی، نامه اعتراض فضای یزد در اسـفند 
۱۳۴۳ش بـه هویـدا، نخسـت وزیر وقـت در اعتـراض بـه 
تبعیـد امام خمینی به ترکیـه، اعامیه حادثه کشـتار یزد در 
۱۶ فروردیـن ۱۳۵۷ش و نامه جمعی از اسـتادان حوزه علمیه 
قـم به رئیس جمهـور فرانسـه در حمایت از امـام خمینی در 

آذر ۵۷ش.

وی پـس از انقاب اسـامی، مسـئولیت های متعددی 
داشـت که برخـی از آن هـا عبارت اند از:

عضویـت در دوره دوم مجلـس خبرگان رهبری به عنوان 
نماینـده مـردم خوزسـتان و در دوره سـوم و چهارم از سـوی 

مـردم تهران؛
از  ریاسـت شـورای عالـی مجمـع جهانـی اهل بیـت 

۱۳۹۱ش؛ آبـان  تـا  ۱۳۷۶ش  خـرداد 
عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

عضویت در ستاد انقاب فرهنگی؛

دانشـگاه  و  حـوزه  همکاری هـای  دفتـر  در  فعالیـت 
دانشـگاه . درسـی  متـون  سـازی  اسـامی  به منظـور 

مشـورت به تشـکل جبهه پایداری: این تشکل سیاسی 
از سـال ۱۳۹۰ش توسـط گروهـی از شـاگردان و عاقمنـدان 
مصبـاح یزدی، تشـکیل شـد. اعضـای آن، مصباح یـزدی را 
عضو شـورای فقهای تشـکل معرفـی کردند. مصبـاح یزدی 
اساسـنامه آن هـا را تأییـد کرد و بـه آن ها مشـورت می داد؛ 

امـا عضویت رسـمی در آن را قبـول نکرد.

ایشـان در سـال ۱۳۷۶ش، قبل از خطبه های نماز جمعه 
تهـران سـخنرانی می کرد کـه بعدها این سـخنرانی ها در دو 

جلد کتاب بنام »نظریه سیاسـی اسـام« منتشـر شد.

آیت اهلل مصبـاح یـزدی در حوزه های مختلف اندیشـه 
دینـی تألیفـات متعـددی دارد.او در آثـارش، نظـام فکـری 
خـود را ارائـه کرده اسـت. سـازش نکـردن بافرهنـگ غربی 
به عنـوان فرهنـگ کفـر، نفـی قرائت هـای متعـدد از دیـن، 
از والیـت  و دفـاع  روحانیـت در دین شناسـی  مرجعیـت 

مطلقـه فقیـه ازجمله  اندیشـه های اوسـت.

از روز شـنبه )۶  آیـت اهلل محمدتقـی مصبـاح یـزدی 
دی مـاه( بـه علـت وخامـت بیشـتر بیمـاری گوارشـی در 
بیمارسـتانی در تهران بستری شـده بود که عصـر ۹دی ماه در 

سـن ۸۵ سـالگی دعـوت حـق را لبیـک گفـت.

خانم شاهبی�
گ

مسئول کمیته فرهن�

بـدون تردیـد در طـول مدت رهبـری بابرکـت حضرت 
ای هیـچ شـخصیتی همچـون عامـه  آیـت اهلل خامنـه 
محمدتقـی مصبـاح یـزدی مـورد تمجیـد و تائیـد رهبـر 
انقـاب قـرار نگرفتـه اسـت.دقت و تأمل در جنـس تعابیر 
معظـم لـه در مورد آیت اهلل مصباح نشـان می دهد ایشـان 
جایـگاه یگانـه ای بـرای آیت اهلل مصبـاح در فضـای فکری و 
سیاسـی کشـور قائل هسـتند. مقام معظم رهبـری تاکنون 
بارهـا و بارهـا در تجلیـل از شـخصیت آیـت اهلل مصبـاح 
سـخنانی را بیـان داشـته اند.بازخوانی مطلـب زیـر عنایـت 

ویـژه آقـا بـه فیلسـوف بصیـر انقـاب را ثابـت می کند:
برای دعوت از آقای مصباح اصرار کنید!

رهبـر انقـاب در مـورخ 9 بهمـن 1370 در حکم انتصاب 
آیـت اهلل مصباح بـه عضویت شـورای عالی مجمـع جهانی 
اهل بیت )ع( ایشـان را در شـمار برجسـتگان رجال علمی و 
چهره هـای برجسـته ی عالم تشـیع نام می برنـد. همچنین 
پـس از راه اندازی رادیو معارف صدای جمهوری اسـامی، در 
اولیـن دیـدار اعضـای ایـن گروه بـا معظم لـه، در خصوص 
اسـتفاده ی رادیو معارف از شـخصیت های برجسته ی دینی 
در برنامه هـای خود، در خصوص شـخصیت علمی آیت اهلل 

مصبـاح می فرمایند:
»ازلحـاظ معارف عقالنی و فلسـفی اسـالمی، مـا امروز 
چـه کسـی را داریـم؟ مثـالً آقـای مصبـاح و آقای جـوادی 
آملـی را در قـم داریـم آنچـه شـما ارائـه می دهیـد، بایـد از 
سـطح این هـا کمتـر نباشـد.« )در دیـدار بـا اعضـای گروه 
معـارف اسـامی صـدای جمهـوری اسـامی، 13 اسـفند 
1370در ادامـه ی ایـن دیدار، مقام معظم رهبری با اشـاره به 
فضـل و دانـش آیت اهلل مصباح، لزوم مشـاوره با ایشـان را 
الزم می شـمارند و حتی بر اسـتفاده از شـاگردان ایشان نیز 

می ورزند: تأکیـد 

از  محتوایـی  مشـاوره ی  گـروه  یـک  بایـد  »شـما 
مناسـب ترین شـخصیت هایی کـه امـروز می توانیـد پیـدا 
کنیـد، داشـته باشـید مثـاً از آقـای مصباح دعـوت کنید و 
اصـرار هـم بکنید یا مثـاً از شـاگردان آقای مصبـاح دعوت 
کنیـد خوشـبختانه یکـی از موفقیت هـای آقـای مصبـاح 
یـزدی در قـم، ایـن اسـت کـه ایشـان برخـاف خیلـی از 
فضـای مـا کـه فضلشـان در خودشـان منحصـر مانـده، 

فضلـش در شـاگردان خـوب سـرری شـده.« )همـان(
برکت ماندگار حوزه علمیه

رهبـر معظـم انقاب اسـامی همچنیـن در هفتم مهر 
1374 در حکـم انتصـاب حضـرت آیت اهلل مصبـاح یزدی به 

ریاسـت موسسـه ی امام خمینـی )ره( چنیـن می نگارند:
»اکنون که بحمداهلل موسسـه ی آموزشـی و پژوهشـی 
امـام خمینـی » اعلی اهلل مقامه « در سـایه ی تاش پیگیر و 
موفـق جنابعالی رسـمیت یافته و به تصویب شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی رسـیده اسـت، جنابعالـی را کـه از برکات 
مانـدگار حـوزه ی علمیـه ی قـم و از چهره هـای موصـوف و 
معـروف به علم و عمل و جد و ابتکار می باشـید به ریاسـت 
و مدیریـت ایـن موسسـه منصوب می کنـم ... بـا توجه به 
احاطـه و نکته دانـی آن جناب، خـود را از توصیه به کارهای 
بایسـته بی نیاز می دانم و شـما و همه ی همکاران هوشـمند 
و دلسـوزتان را به لطف و هدایت و فضل مسـتمر پروردگار 

متعال می سـپارم.« 

عالمه طباطبایی و شهید مطهری زمان
مقـام معظـم رهبـری در اوج حماتـی کـه در محافـل 
و نشـریات مختلـف بـه آیـت اهلل مصبـاح وارد می شـد، 

فرمودنـد:
»بنـده نزدیـک بـه چهل سـال اسـت کـه جنـاب آقای 

مصبـاح را می شناسـم و بـه ایشـان به عنـوان یـک فقیـه، 
فیلسـوف، متفکر و صاحب نظر در مسـائل اساسـی اسـالم 
ارادت قلبـی دارم اگـر خداونـد متعـال بـه نسـل کنونی ما 
ایـن توفیـق را نـداد کـه از شـخصیت هایی ماننـد عالمـه 
طباطبایی و شـهید مطهری اسـتفاده کند، امـا به لطف خدا 
ایـن شـخصیت عزیـز و عظیم القدر، خـالء آن عزیـزان را در 

زمـان مـا پـر می کند.« 

صاحب حرف رسا و نافذ،منطق قوی و مستحکم
مقام معظم رهبری در جمع دانشـجویان شرکت کننده 

در طرح والیت در سـال 1379 فرمودند:
»ایـن هجوم هـای تبلیغاتـی را کـه به شـخصیت های 
برجسـته، بـه انسـان های واال و بااخاق برجسـته می کنند، 
این هـا همـه اش نشـان دهنده ی اهـداف و نیـات دشـمن 
اسـت. یـک نفـر مثـل جنـاب آقـای مصبـاح کـه حقیقتاً 

ایـن شـخصیت عزیـز، جـزو شـخصیت هایی اسـت کـه 
همـه ی دلسـوزان اسـام و معـارف اسـامی از اعمـاق دل 
بایسـتی قـدردان و سپاسـگزار این مـرد عزیز باشـند، مورد 
هجـوم تبلیغاتی قـرار می گیرند ... حرف رسـا و نافذ، منطق 
قـوی و مسـتحکم هرجایی کـه باشـد، آنجا را دشـمن زود 
تشـخیص می دهـد، چـون حسـابگر اسـت دشـمن آنجا 
را خـوب می شناسـد و بـه مقابلـه اش می آیـد بـا مرحـوم 
شـهید مطهـری هـم همین جـوری برخـورد کردنـد امـروز 
شـهید مطهـری در دنیا نیسـت البتـه امروز هـم بعضی ها 
هـم شـهید مطهـری را رهـا نمی کننـد حتـی امـروز هـم به 
او تهاجـم می کننـد لکـن آن روزی کـه زنده بود، آن کسـانی 
کـه بودنـد و دیده انـد، می داننـد که بـا آن شـهید عزیز چه 
کردنـد؛ چـه اهانت ها، چـه ناشایسـت ها و ناسـزاها که به 

آنچـه ره ی مطهـر و منـور زده شـد...«

خانم توانا
گ

عضو کمیته ی فرهن�
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از زندان شاه تا مبارزه با التقاط

برای دعوت از آقای مصباح اصرار کنید.

فاضلی که فضلش در شاگردان خوب سر ریز شده
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