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اشاره: 

دکتر محمد فنائی اشکوری در سال1340 در اشکور رودسر 
کالسیک  تحصیالت  گذراندن  از  پس  وی  شد.  متولد 
تا سال1370  و  وارد حوزه علمیه قم شد  در سال1359 
دروس سطح و خارج فقه و اصول و نیز متون فلسفه و 
عرفان اسالمی را نزد  آیت اهلل  انصاری شیرازی،  آیت اهلل  
حسن زاده آملی،  آیت اهلل  جوادی آملی و  آیت اهلل  مصباح 
یزدی آموخت. وی در 1371 وارد دانشگاه مک گیل کانادا 
شد و موفق به اخذ کارشناسی ارشد در فلسفه تطبیقی و 
مدرک دکتری در رشته فلسفه دین گردید. وی پس از 
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  در  ایران  به  بازگشت 
خمینی به تدریس و پژوهش پرداخت. فنائی اشکوری 
و  داخلی  نشریات  در  مقاله  و  از 50کتاب  بیش  تاکنون 
خارجی منتشر نموده و در کنفرانس های بین المللی مختلفی 
)از جمله در دانشگاه های آمریکا، کانادا، انگلستان، ایتالیا، 
اندونزی و …( در  لبنان،  اتریش، سوئد، یونان، اسلونی، 
زمینه های فلسفه، عرفان و دین به ارائه مقاله و سخنرانی 
استادی عضو  رتبه  با  پرداخته است. وی در حال حاضر 
هیئت  علمی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی می باشد. 
فنایی  با دکتر  پویا  نشریه  دارید مصاحبه  پیش رو  آن چه 
اشکوری درباره شخصیت و ویژگی های حضرت عالمه 

مصباح یزدی است.

مصاحبه نشریه پویا با دکتر محمد فنایی

عالمه مصباح؛ مصداق بارز 
جمع عقالنیت و تعبد

فرهنگپویا: با سالم و عرض تسلیت رحلت عالمه 
مصباح، در پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت رحلت 
حضرت عالمه از ایشان با عنوان حکیم مجاهد یاد شده 
است. لطفا بفرمایید حکیم به چه معناست و هنگامی که 
واژه مجاهد به آن اضافه می گردد، دارای چه خصوصیاتی 

می شود؟

- بنده هم سالم عرض می کنم حضور شما و تسلیت عرض 
می کنم این ضایعه را به همه دوستداران و شاگردان آن استاد 

بزرگوار و طلب علو مقام برای آن استاد فرزانه. 
همان طور که اشاره کردید یک وصفی که حضرت آقا درباره  

آیت اهلل  مصباح به کار بردند وصف حکیم بود.
مستحضرید که این تعبیر یک تعبیر قرآنی است. حکمت 
در  و  هم معناست  کردن  محکم کاری  و  اتقان  با  لغت  در 
معرفت  از  نوع خاصی  رایج، حکمت  و  قرآنی  کاربردهای 
است، هر دانشی حکمت معرفتی نیست. حکمت ویژگی هایی 
دارد که اشاره خواهم کرد. اوال معرفتی است معتبر و استوار، 
ثانیا جامع و فراگیر و ثالثا معرفتی است همراه با فضیلت باشد. 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

کسى در علوم عقلى تخصص 
داشته باشد، اما با کالم الهى 
آشنایی نداشته باشد، به او 
حکیم نمى گوییم؛ یا با علوم 

نقلى سر و کار داشته باشد ولى 
به آن معرفت قلبی و باطنى 

نرسیده باشد و درکى ظاهری از 
دین داشته باشد، به او حکیم 

نمى گوییم. حکیم کسى است که 
معرفت عقالنى، وحیانى و قلبی 

یا شهودی را با هم دارد.

یعنی آن جایی که شناخت داریم و فضیلت همراه آن نیست، 
آن جا حکمت به کار نمی رود. در کاربرد درست قرآنی آن، 
خود آن معرفت هم ذوابعاد است یعنی ما به هر عالمی حکیم 
همین طور  و  اتقان  استواری  نوعی  حکمت  در  نمی گوییم. 
جامعیت هست. فرض بفرمایید کسی در علوم عقلی تخصص 
داشته باشد، اما با کالم الهی آشنایی نداشته باشد، به او حکیم 
نمی گوییم؛ یا با علوم نقلی سر و کار داشته باشد ولی به آن 
معرفت قلبی و باطنی نرسیده باشد و درکی ظاهری از دین 
نداشته باشد، به او حکیم نمی گوییم. حکیم کسی است که 
معرفت عقالنی، وحیانی و قلبی یا شهودی را با هم دارد؛ 
این نوع جامعیت است که آن معرفت متقن  با  تنها  یعنی 
به دست می آید. معرفتی که در آن تزلزل نیست و باطل در 
آن راه ندارد؛ البته خواهیم گفت این امر نسبی است. مصداق 
اصلی حکیم، خداوند است. الحکیم از اسماءاهلل است. حکیم 
مطلق خداست و غیرخدا را اگر حکیم می گوییم، در واقع بالتبع 
و بالعرض حکیم است و حکمت او تجلی آن حکمت الهی 
است. همین طور خود قرآن با وصف حکمت توصیف شده 
است. قرآن حکیم است، چون از طرف حکیم آمده و سخن 
حکیم است و حاوی حقایق متقن است، حقایق خلل ناپذیر و 
حقایقی که در آن شک و تردید و شبهه و سستی و باطل 
راه ندارد »الریب فیه« و »الَیأتیِه الباِطُل ِمن بَیِن َیَدیِه َو ال 
ِمن َخلِفِه تَنزیٌل ِمن َحکیٍم َحمیٍد« حکمت الهی در بندگان 
شایسته خدا تجلی می کند. از آیات قرآن استفاده می شود که 
اولین حکیمان انبیاء هستند و حکمت موهبت الهی است. 
درس  با  و  برود  آدم  که  نیست  علمی  رشته  یک  حکمت 
خواندن تنها آن را به دست بیاورد. حکمت موهبت الهی است؛ 
اعطایی است؛ وهبی است؛ افاضی است. »َو لََقد آتَینا لُقماَن 
الِحکَمَة« ما به لقمان حکمت عطاء کردیم. یا در مورد انبیاء 
دیگر هست که به آل ابراهیم حکمت عطاء کردیم. »َفَقد آتَینا 
آَل إِبراهیَم الِکتاَب َو الِحکَمَة َو آتَیناُهم ُملًکا َعظیًما.« این ها 
البته چند نمونه هستند. خداوند به انبیاء حکمت عطاء فرموده و 
یِهم َو ُیَعلُِّمُهُم الِکتاَب  خود انبیاء معلمان حکمت هستند »َو ُیَزکِّ
َو الِحکَمَة« یعنی کار اصلی پیامبر تزکیه و تعلیم کتاب و 
حکمت است. خودش حکیم است و حکمت را تعلیم می دهد. 
این موهبت الهی است که به بندگان شایسته اش خداوند عطاء 
می کند. در رأس آن ها انبیاء و معصومین هستند. ولی منحصر 
به آن ها نیست. هرکسی که بندگی خالصانه خدا را بکند، 
او هم به مقدار ظرفیت و سعه وجودی آن از این حکمت 
برخوردار می شود. آن حدیث معروف هست که می فرماید 
»من اخلص هلل اربعین صباحا جری اهلل ینابیع الحکمة من 
را خالصانه چهل روز  الی لسانه« هرکس که خداوند  قلبه 
بندگی کند خداوند چشمه های حکمت را از قلب او بر زبانش 
جاری می کند. این عام است هرکسی می تواند این را دریافت 
کند به شرطی که به بندگی خالصانه رسیده باشد. البته این 

امر تشکیکی و دارای درجات است.

بی شک حضرت آیت اهلل  مصباح یکی از مصادیق این بندگان 
مخلص خدا بود که خداوند به او حکمت عنایت کرده بود. 
عرض کردیم حکمت جمع معرفت و فضیلت است و این را 
شما در این شخصیت بزرگوار به خوبی می بینید. او فقط اهل 
تحقیق و مطالعه و تألیف و تدریس نبود؛ بنده مخلص خدا بود؛ 
مجاهد فی سبیل اهلل هم بود. همان طوری که در بیان مقام 
معظم رهبری آمده، حکیم مجاهد بود. کسی نبود که در خانه 
و مدرسه بنشیند و فقط اهل تحقیق باشد و حتی اهل سیر و 
سلوک باشد و در انزوا و پنهانی، نه درد خلق داشته باشد، نه 
دغدغه اجتماعی داشته باشد. او دغدغه نجات انسان را داشت، 
را  ایشان  که  است  این ها  داشت.  را  عدالت  اجرای  دغدغه 
سزاوار این وصف مجاهد می کند. هم مجاهدت علمی داشت 
و هم مجاهدت معنوی در خلوت خود و مجاهدت، در عرصه 
اجتماع داشت. پیش از انقالب تا آخرین لحظات عمر خود در 
این مجاهدت به سر می بردند. معرفتی هم که داشتند معرفت 
جامع بود. ایشان فقط یک فیلسوف نبود؛ بلکه یک فیلسوف 
به تمام معنا بود. او با استاندارد امروز جهانی فیلسوف بود. 
صاحب آراء فلسفی است. نوآوری های درخشانی در فلسفه 
دارد. مدرس برجسته فلسفه بود. و نویسنده ای توانا در فلسفه 
بود. بنابراین ایشان یک فیلسوف بود، اما تنها فیلسوف نبود. 
شاگرد مکتب وحی هم بود و مفسر قرآن بود. وی مفسری 
تابع مفسران دیگر نبود؛ بلکه مفسر صاحب رأی و مؤسس در 
این رشته بود. همان طور که ایشان فلسفه را ارتقاء داد، تفسیر 
قرآن را که همان الهیات اسالمی است، را ارتقاء داد و در یک 
سطح باالتری آورد. با توجه به دانش گسترده ای که داشت و 
با توجه به آگاهی ای که از اندیشه ها و فرهنگ و دانش زمانه 
داشت و آن خالقیتی که در ذات ایشان بود و همه این ها 
الهی است، ایشان توانست آن معارف دینی را در  موهبت 
یک مستوای برتری از آن چه که پیش از آن بود عرضه کند. 
این جامعیت در اندیشه و علم و از آن طرف در عمل و فضائل 
روحانی و باطنی موجب می شود که ایشان به حق شایسته ی 

لقب فاخر و مقدس حکیم باشند.
 

صورت  به  حکمت  این  فرمودید  فرهنگپویا: 
به ذهن  این سوال  اعطایی است. حاال  و  تشکیکی است 
خطور می کند که فلسفه، فقاهت و عرفان چه نقشی را برای 

دریافت این حکمت ایفا می کند؟

به طور مطلق  فلسفه  این که نمی توان گفت  اول  نکته   -
جزئی از حکمت است؛ به این معنا که هر فلسفه ای حکمت 
نیست. ما فلسفه های مادی هم داریم؛ ما فلسفه هایی داریم 
که از یک دسته عقایدی که نادرست است، تشکیل شده 
دنیا مکتب های مختلف  ما در  نیست.  است، ولی حکمت 
فلسفی داریم. خیلی ها به فیلسوف معروف هستند، ولی به 
این ها با وجه به اصطالح قرآنی، نمی توانیم حکیم بگوییم. 

مصاحبه نشریه پویا با دکتر محمد فنایی

عالمه مصباح؛ مصداق بارز 
جمع عقالنیت و تعبد
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اعتقاد باطل و اعتقاد غلط شایسته عنوان حکمت نیست. پس فلسفه در 
معنای رایج آن عین حکمت نیست، اما فلسفه می تواند مصداقی از حکمت 
باشد؛ فلسفه حق، فلسفه الهی جزئی از حکمت است. برخی فلسفه را معادل 
حکمت گرفته اند. طبق تحلیلی که ما عرض کردیم، فلسفه به معنایی که 
در متون هست لزوما معادل حکمت نیست. اگر فلسفه درست و حق و الهی 
باشد جزئی از حکمت است. باید افزود که صرفا با خواندن فلسفه الهی و 
فهمیدن آن هم شخص حکیم نمی شود، مگر آن که حکمت از درون خود 
او بجوشد. باور و اعتقادش حاصل فکر و اندیشه او باشد، نه صرف تقلید 
از دیگران. استاد مصباح در فلسفه چنین بود. او فلسفه ها را خوب آموخته 
بود، اما خود خالق بود و فلسفه ی خود را داشت. از این جهت است که او 

حکیم می شود. 
 

فرهنگپویا: یعنی حکمت، عقل را شکوفا می کند و فلسفه را الهی می کند؟

- درست است اما حوزه عقل گسترده تر از فلسفه به معنای سنتی آن است که در 
کتاب ها موجود است.

 
فرهنگپویا: شما روش عقالنی را غیر از شکوفا شدن عقل عنوان می کنید؟

- به کارگیری روش عقالنی منتهی به شکوفایی عقل می شود و فلسفه 
مبتنی بر عقالنیت جزئی از حکمت است. عرض کردم شما وقتی که قرآن 
را استنباط می کنید، آن جا هم  از قرآن  را می خوانید و حقایق و معارفی 
حکمت است، ولی فلسفه به معنای متعارف آن نیست. عارفی که حقایقی 
را شهود می کند او حکمت دریافت می کند، ولی آن دریافت های عرفانی، 
فلسفه به معنای کالسیک و مدرسی آن نیست. فلسفه در تاریخ برای خود 
تعبیر  به  از حکمت است.  باشد جزئی  الهی  اگر  فلسفه  دارد. آن  معنایی 
فیلسوفان صدرایی ما برهان و عرفان و قرآن داریم. اگر بگوییم فلسفه آن 
یافته های برهانی است، در کنار هدایت های قرآنی و در کنار دریافت های 
عرفانی این ها مجموعاً حکمت را تشکیل می دهند. حکمت در واقع آن 
منظومه بزرگ فکری است که هم فلسفه، هم الهیات، هم عرفان و هم 
فقه را در بر دارد. چون عرض کردیم حکمت فقط بحث نظری نیست، به 
عمل هم مرتبط است. اصال آن مباحث نظری باید به سمتی سوق داده 
انسان منتهی  به سعادت  بیانجامند و سرانجام  به عمل صالح  شوند که 
شوند. یعنی کارکرد حکمت، سعادت است. شخص حکیم اگر از حکمت 
پیروی کند و حکیمانه زیست کند، عاقبت او سعادت است و سعادت تنها 
به دست  فقهی  و  و کالمی  فلسفی  بحث های  مثل  نظری  بحث های  با 
نمی آید. این معرفت ها باید باشد، آن زیست و سلوک معنوی هم باید باشد، 
تا بتوانیم به چنین شخصی بگوییم حکیم است. بزرگان ما گفتند حکمت 
تأله است؛ یعنی تشبه به خداوند. البته »لَیَس َکِمثلِِه َشي ٌء« خدا شبیه ندارد. 
تشبه به مقداری که برای انسان میسر است؛ علی قدر طاقة البشریة؛ یا به 
تعبیر روایات تخلق به اخالق اهلل است. حکیم خداست، کسی که تخلق به 
اخالق الهی پیدا کند او هم جلوه ای از آن حکمت نصیبش می شود و به او 
هم ما می توانیم حکیم بگوییم. نکته کلیدی این است که در حکمت این 
جامعیت در معرفت و همچنین جامعیت بین معرفت و فضیلت مورد لحاظ 
است و فقط این نیست که انسان به لحاظ منطقی و ذهنی خیلی نیرومند 

باشد و مثال فیلسوف توانمندی باشد؛ این کافی نیست. همه ی علوم را هم 
که داشته باشی جزئی از حکمت، و آن یکی از مؤلفه های آن است. 

فرهنگپویا: آیا حکمت با این سه واژه قرآنی؛ تفکر و تعقل و تدبر 
نسبتی دارد؟

 
- بله تفکر فعل ذهن انسان است. تفکر و تعقل بکارگیری عقل است. 
حاصل بکارگیری عقل آن معرفت است. یک موقع ما فقط از عقل خود 
استفاده می کنیم و آن را به کار می گیریم و به بخشی از حکمت می رسیم. 
اما بخشی از حکمت هست که هرچقدر هم شما عقل خود را به کار بگیرید، 
به آن نمی رسید. بلکه آن را باید از راه وحی دریافت کنید. برای همین است 
که انبیاء آمدند. انبیاء وقتی آمدند تعالیمی را آوردند. معنای آن، این است 
که عقل بشر گرچه مهم و ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی کافی نیست 
و ما به هدایت الهی نیازمندیم. حتی وقتی که تفکر باشد و حتی وحی الهی 
هم در اختیار ما باشد، اما تهذیب نفس نداشته باشیم باز هم نمی توانیم از 
آن معرفت بهره ی درستی ببریم؛ یعنی برای حکمت یک وارداتی از بیرون 
الزم است و به یک آمادگی از درون نیازمند است. این است که می فرماید 
کسی که اهل اخالص باشد »من اخلص هلل« به او حکمت را می دهیم؛ 
در  بنابراین  کند.  دریافت حکمت  مستعد  را  خود  وجود  باید ظرف  یعنی 
حکمت علم و عمل با هم هستند. تحصیل حکمت هم از راه تفکر و تعقل 
و مطالعه و تدبر در آسمان و زمین و خلقت و لیل و نهار است و هم از راه 

تهذیب نفس و تطهیر درون و تضرع و توسل است. 

فرهنگپویا: آیا این ایجاد زمینه می کند برای آن الهامات؟

- بله. همین گونه است. 

فرهنگپویا: ما یک خصوصیتی را در حضرت عالمه شاهد هستیم 
این است  ایشان هم این موضوع را شاهد بوده اند، آن  و همه شاگردان 
که ایشان بر روی توسل بسیار تاکید داشتند. آیا این توسل هم نقشی در 

رسیدن به حکمت دارد؟ 

- قطعا. همانطور که اشاره کردید ایشان به توسل بسیار تأکید داشتند. 
ببینید عرض کردم که خداوند در قرآن در جاهای مختلف اشاره فرموده 
که به انبیاء حکمت داده و آن ها معلمان حکمت انبیاء هستند. ما یکی از 
کارهایی که باید بکنیم تا به حکمت برسیم این است که در محضر انبیاء 
شاگردی کنیم؛ یعنی به آن ها و از آن ها به عنوان وسائط فیض نزدیک 

شویم و همین طور به عنوان معلمان حکمت، از آن ها مدد بخواهیم.
چون در قرآن هست »ُیَعلُِّمُهُم الِکتاَب َو الِحکَمَة«. توسل یعنی چه؟ یعنی 
راهنمایی  و  عنایت  هدایت،  کمک،  او  از  و  معلم  این  محضر  در  برویم 
بخواهیم و او را واسطه قرار دهیم، تا خداوند به ما توجه بیشتر کند. قطعا 
با نگاه اسالمی و به خصوص با نگاه شیعی توسل جزء کارهایی است که 
ما برای نیل به حکمت باید انجام بدهیم. این توسل فقط به معنای عرفی؛ 
یعنی گریه و زاری نیست. توسل یعنی ما محبت به اولیاء خدا داشته باشیم؛ 
ارتباط قلبی و درونی به آن ها داشته باشیم؛ از نور آن ها بتوانیم بهره مند 
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شویم. این توسل است. لذا حضرت عالمه مصباح به ویژه 
بر توسل به حضرت سیدالشهداء بسیار پافشاری داشتند. 

به  مصباح  عالمه  مرحوم  بار  یک  فرهنگپویا: 
بنده فرمودند در مسیر خودسازی و رشد و تعالی اگر شما 
احساس کنید با اتکاء به خود و بدون عنایات حضرت حق 
به معصومین می توانید حتی یک گام  و بدون توسل 
بردارید، این آغاز انحراف از مسیر کمال است. منظورتان از 

جمالت فوق همین است؟

- بله همین طور است: تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید 
طفل کی نوشد لبن. طلب، درخواست باید باشد، تا مطلوب 
حاصل شود. طلب هم باید از سرچشمه ها باشد. آب را باید 
از چشمه نوشید. این طبیعی است. اولیاء خدا وسائط فیض 
الهی هستند؛ معلمان بشر هستند؛ رسوالن هدایت هستند. 
اگر نیاز به آن ها نبود خدا نمی فرستاد. اصال یکی از دالیلی 
که ما به دین نیازمندیم همین است. رسیدن به کمال بدون 
هدایت الهی نیست. این هدایت الهی گاهی مستقیم است 
و گاهی به وساطت اولیاء خداست. هردو هست و از این 
جهت است که ضرورت دارد توسل به اولیاء الهی و واسطه 

قرار دادن آن ها و از مسیر آن ها، از خداوند خواسته شود. 

مناجات  از  جمالتی  اساس  بر  فرهنگپویا: 
انت  موالی  یا  »موالی  می فرماید:  که   امیرالمؤمنین
با  الجاهل...«، وقتی  انا  و  العالم  انت  الضال  انا  و  الهادی 
وجود  در  را  این حاالت  مواجه می شدیم  حضرت عالمه 
را  توسل  آن  روحیه،  این  آیا  می کردیم؛  مالحظه  ایشان 
دارم  حاج آقا  از  من  که  برداشتی  این  آیا  می کرد؟  ایجاد 
درست است؟ اگر خاطراتی هم در این زمینه دارید بفرمایید.

- خداوند غنی مطلق است و ما فقیر مطلق هستیم »یا 
الَغنِيُّ الَحمیُد«  َو اهلُل ُهَو  الُفَقراُء إِلَی اهللِ  أَنُتُم  الّناُس  أَیَُّها 
او غنی مطلق است ما فقیر مطلق هستیم. هیچی نداریم. 
فقیر اگر بخواهد چیزی بدست بیاورد باید از غنی بگیرد. او 
از خودش چیزی ندارد. منتهی بسیاری از مردم در غفلت 
هستند؛ یعنی به این فقر خود توجه ندارند. همه موجودات، 
همه ماسوی اهلل فقیر هستند؛ ولی کم هستند، کسانی که 
به این فقر خود توجه کرده باشند. راه توجه به این فقر 
چیست؟ یک راه مهم؛ خودشناسی است. شاید اولین کتاب 
یا جزء اولین نوشته های  آیت اهلل مصباح کتاب خودشناسی 
برای خودسازی است. آن حالتی که شما در ایشان می بینید 
که  خودشناسی  اثر  بر  یعنی  است.  خودشناسی  حاصل 
تعبیر  به  هستیم.  فقیر  ما  که  رسیدند  این جا  به  داشتند، 
صدرایی عین فقریم و سراپا نیازیم و اگر به غنی متصل 
نشویم چیزی نخواهیم داشت و نمی توانیم گامی برداریم. 

فقیر از خود چیزی ندارد. بنابراین آن روحیه حاصل این 
در  جوانی  آغاز  از  که  است  خودشناسی  و  نفس  معرفت 
زندگی ایشان بوده و این کتاب یکی از ظهورات بیرونی 
آن خودشناسی است که ایشان داشته. توسل به اولیا راه 
بهرگیری از فیض الهی است. راه میانبری است که سریع 

مسافر را به مقصد می رساند. 
 یکی از نشانه ها و آثار دیگر این خودشناسی تواضع است؛ 
کسی که این خودشناسی را داشته باشد و به این فقر و 
در  تواضع  و  فروتنی  حالت  طبیعتا  ببرد  پی  خود  ناداری 
آیت اهلل مصباح  در  است که  این صفتی  پیدا می شود.  او 
برجسته بود. ایشان هرگز نه دنبال نام بود، نه دنبال عنوان 
بود، نه دنبال جاه و جالل و دم و دستگاه و این ها نبود. این 
فروتنی و تواضع و خود را ندیدن حاصل آن خودشناسی 
نفسه  واقع همان »من عرف  در  بندگی هم  آن  و  است 
عرف ربه« است؛ یعنی هرچه انسان به فقر و ناداری خود 
پی ببرد به غناء و عظمت پروردگار بیشتر پی می برد؛ به 
وابستگی خود به خداوند بیشتر توجه می کند. تمام زندگی 
این معرفت  ایشان ظهور  ایشان تمام حرکات و سکنات 
بود. این فقط یک معرفت کتابی نبود. این چیزی بود که 
ایشان به آن رسیده بود و با آن زندگی می کرد. حسی بود 
که در وجود او همیشه بود و این آثار را داشت. آن عبادات 
و مناجات ها و توسالت و آن تواضع و فروتنی در مقابل 

دیگران آثار این روحیه بود.
 

فرهنگپویا: آیا شما از این قضیه خاطره ای دارید؟

- ایشان بسیار متواضع بودند. هر وقت می خواستند سخن 
بگویند سخن را با فروتنی آغاز می کردند. وقتی می خواستند 
سخنی بگویند اول می گفتند ما چیزی در مقابل دوستان 
نداریم، دوستانی که همه شاگردان ایشان بودند و هرچه 
از ایشان داشتند. گفتاری را آغاز نمی کردند مگر  داشتند 
این که همراه با این تواضع و فروتنی و روحیه خاکساری 
بود و این یک نمایش نبود، بلکه خصلت واقعی ایشان بود 
و دائما در جمع های کوچک و بزرگ و در همه جا این دیده 
می شد. این نشان می دهد که این خصلت در وجود ایشان 
نهادینه بود، این چیزی نبود که گاهی به ذهنش برسد. این 
اظهار تواضع نبود، بلکه خود تواضع بود. بین اظهار تواضع 

و خود وجود تواضع فرق است.
 

سبک  خصوص  در  ما  بعدی  سوال  فرهنگپویا: 
از  بعضی  است.  عرفان  در حوزه  سلوکی حضرت عالمه 
دوستان این گونه عنوان می کنند که سبک سلوکی حضرت 
عالمه تکلیف مدارانه بود؛ خود ایشان یک جمله ای دارند: 
»ارجحیت دادن اراده حضرت حق بر اراده خود«. لطفا این 

سبک را توضیح دهید. 

حکمت یک رشته علمى نیست 
که آدم برود و با درس خواندن 

تنها آن را به دست بیاورد. 
حکمت موهبت الهى است؛ 

اعطایی است... بی شک حضرت 
آیت هللا  مصباح یکى از مصادیق 
این بندگان مخلص خدا بود که 

خداوند به او حکمت عنایت کرده 
بود.... او فقط اهل تحقیق و 

مطالعه و تألیف و تدریس نبود؛ 
بنده مخلص خدا بود؛ مجاهد فى 

سبیل هللا هم بود.
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- کلید واژه ای که در این جا وجود دارد عبودیت است. ایشان از محضر 
آیت اهلل  بهجت سال ها بهره مند بودند و با ایشان مجالست و مصاحبت 
ایشان  خود  وصیت  بر  بنا  بهجت  آیت اهلل   قبر   سنگر  روی  بر  داشتند. 
نوشتند »العبد« و هیچ یک از القاب مشهور و رایج را اجازه ندادند نوشته 
شود. البته از جهت معنوی این باالترین لقب است. لقب پیامبر این است، 
چنانکه می گوییم »اشهد ان محمدا عبده و رسوله«. بندگی باالترین شأنش 
زمام  انسان  یعنی  است؛  تکلیف مداری  و  بودن  مطیع  بودن،  عبد  همین 
اختیار خود را به دست خداوند دهد و اراده او در اراده حق تعالی فانی باشد. 
خیلی ها عبد هستند، منتهی فرق عارف با دیگران این است که عارف عبد 
خداست، عبداهلل است. یکی ممکن است عبد چیز دیگری باشد »أََفَرأَیَت 
َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه«؛ ممکن است هوای خود را خدای خود قرار دهد و او 
را بندگی کند، یا شیطان را بندگی کند، یا بنده دنیا باشد. عبودیت در خود، 
تکلیف مداری را دارد و تکلیف مداری یعنی از خودم اراده ای ندارم و اراده 

عبد در اراده خداوند مستهلک می شود. 
چنانکه در همین خاطره ای که نقل فرمودید گفتند این که »دل من چه 
می خواهد« برای عارف مالک نیست، این که او چه می خواهد مهم است. 

هرچه او می خواهد من هم همان را می خواهم:
یکی درد و یکی درمان پسندد  

یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران            

پسندم آنچه را جانان پسندد

عبودیت این است. عرفان حقیقی هم همین است و این را ایشان از کتاب 
و سنت و مکتب اهل بیت آموخته است. بزرگترین شاخصه رویکرد عرفانی 
ایشان این است که در چارچوب آموزه های کتاب و سنت است و این برای 
او معیار و مالک و شاخص است. برای همین، بحث هایی هم که در زمینه 
مباحث عرفانی داشتند عمدتا شرح ادعیه و احادیث و روایات است. سراغ 
مثال بحث های کالسیک عرفا نرفتند! ضمن این که برای آن ها هم احترام 
قائل بودند، ولی مبنای خود ایشان این بود که آب را باید از سرچشمه اصلی 
گرفت. هم وجود معصومین باالترین اسوه است، هم تعالیم و آموزه های 
آن ها و آن چه که در روایات و ادعیه آمده که آن هم شرح و تفصیل آیات 
قرآنی است. حاال می توانیم بگوییم عرفان ایشان در واقع عرفان خالص 
شیعی اهل بیتی بود و این نوع معنویت، این روایت و این تعبیر و رویکرد به 
معنویت در وجود ایشان غلبه داشت و چندان به آداب و سلوک و طریقتی 
که مثال در تاریخ عرفان و تصوف هست دلبستگی نداشت. معتقد بودند 

عرفان را باید از منبع اصلی عرفان گرفت که قرآن و سنت است.
این است  از تکلیف مداری  تلقی بعضی  این همان تکلیف مداری است.   
نمی اندیشد.  نتیجه کارها  به  و  نیست  تفکر  و  اهل محاسبه  که شخص 
این سخن درست نیست و در مورد  آیت اهلل مصباح با قاطعیت باید گفت 
تکلیف مداری ایشان حاصل عقالنیت است. او بین عقالنیت و تعبد جمع 
می کرد. خیلی ها تالش می کنند بین تعبد و تعقل ناسازگاری القاء کنند. 
بود. موقع عقل ورزی  تعبد  بارز جمع صحیح عقالنیت و  ایشان مصداق 
اهل  بود  تعبد  بودند و جایی که جای  بسیار دقیق و ظریف و سختگیر 
تعبد بود و آن تعبد محصول آن عقالنیت بود و منبع دیگری نداشت و 
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عقالنیت ایشان، او را به تعبد می رساند. تعبد ایشان عقالنی 
بود.  ایشان  ایشان حاصل خردورزی  بود و تکلیف مداری 
یعنی هنگامی که با تفکر و تعقل و استفاده از متون دینی 
تکلیفی را تشخیص می دهیم آن وقت به همان تکلیف در 
عمل ملتزم می شویم. بنابراین رکن اصلی تکلیف مداری در 

ایشان عقالنیت و تفکر و تدبر بود.

تدبر  مورد  در  جمله ای  یک  ایشان  فرهنگپویا: 
شود  تدبر  به  منجر  باید  تفکر  و  تعقل  می فرمایند  دارند؛ 
و تدبر را هم به این معنا می گیرند که فرد کاری را که 
می خواهد انجام دهد، ضرر و فایده ی آن را ببیند و براساس 
آن تصمیم گیری کند و این نیازمند به شناخت صحیح از 
هستی، شناخت صحیح از خود و نسبت سنجی و بین آن 
موضوع با خود و کل هستی است. در مسائل اجتماعی هم 
همین طور؛ با توجه به مسائل اجتماعی آن تصمیم گرفته 

می شود. فکر کنم شما همین را می خواستید بفرمایید. 

- درست است. ایشان هم همین را بیان می فرمودند و از 
کارهای ایشان می شد استفاده کرد که ما نباید دنبال این 
باشیم که فقط ببینیم چه کاری خوب است، تا آن را انجام 
زیاد  کارخوب  است.  مهم  اولویت ها  بلکه شناخت  دهیم، 
است؛ در میان خوب ها کدام را باید انتخاب کرد؟ آن که 
اولویت و ضرورت بیشتری دارد مهم است. تشخیص این 
امر نیاز به تفکر و مطالعه و اشراف بر موضوع دارد. این 
اولویت شناسی و تشخیص اولویت ها یکی از آن نکته های 
کلیدی در زندگی ایشان بود. در سلوک عارفانه، در فعالیت 
اجتماعی، آموزشی، تدریس و هر کاری ابتدا این را محاسبه 
آیا کاری بهتر  نه؟  یا  اولویت دارد  این کار  می کردند که 
کار  اولویت  تشخیص  براساس  نه؟  یا  دارد  وجود  این  از 
را انتخاب می کردند. گاهی می فرمودند مااین قدر وظایف 
نمی رسد.  از مستحبات  بعضی  به  نوبت  که  داریم  واجب 
این اولویت هم اولویت براساس خواسته ها و منافع خود 
ایشان نبود. خیلی ها اولویت یابی برای آن ها مهم است؛ اما 
اولویت یابی آن ها براساس این است که به اهداف شخصی 
و نفسانی خود برسند. دنبال این هستند کدام کار آن ها را 
زودتر به آن موقعیت اجتماعی، یا آن مناصب اجتماعی، 
جالل  و  جاه  و  شهرت  ثروت،  مادی،  امتیازات  آن  یا 
می رساند؛ چه کاری موقعیت مرا تثبیت می کند. بسیاری 
به دنبال  بنام دین،  این مسئله هستند.  از مدعیان گرفتار 
جا انداختن موقعیت شخصی خود هستند و دین را وسیله 
قرار می دهند. همه سعی می کنند دنبال اولویت باشند؛ اما 
اولویتی که ایشان می گفت اولویت براساس همان تکلیف 
الهی است؛ یعنی آن چه که خدا می خواهد، نه آن که در 
این دنیا به نفع من است و موقعیت من را محکم تر می کند 
اولویت ها اصال  این گونه  تثبیت می کند.  را  و جایگاه من 

در زندگی ایشان هیچ نقش و جایگاهی نداشت. اولویت 
الهی برای ایشان مهم بود، ولو موجب شود که ایشان به 
لحاظ اجتماعی شکست بخورد و مورد تهاجم قرار بگیرد 
و به ضررش باشد. بسیاری از اوقات تکیف مداری مستلزم 
فداکاری و گذشتن از خواسته های شخصی است و ایشان 

همیشه این آمادگی را داشتند. 
 

فرهنگپویا: کسی که به حکمت برسد سعه صدر 
را در مرحوم عالمه مصباح  این سعه صدر  پیدا می کند، 

یزدی چطور می دیدید؟

- یکی از جلوه های سعه صدر ایشان ادب کالمی ایشان 
بود. یک موقع ما یک ادعایی می کنیم که نمی شود اثبات 
کرد. مثال می گوییم فالن کس این گونه گفته، نقل قول 
کرده، یا فالنی خواب دیده. این گونه دعاوی را نمی شود 
اثبات کرد. اما یک چیزهایی را می شود اثبات کرد و نشان 
داد. ایشان یک عمر سخن گفته و سخنان ایشان وجود 
دارد. بسیاری از درس ها و سخنرانی های ایشان ضبط شده. 
خیلی ها تبدیل به کتاب شده. آثاری را به قلم خود نوشتند. 
بنا بر این آن چه درباره ایشان می گوییم قابل اثبات و ارائه 
است. یکی از ویژگی های ایشان این بود که اهل نقد بود. 
آراء و افکار و گرایش ها و جریان هایی را که نمی پسندیدند 
نقد می کردند، ولی در این نقدها شما که مطالعه می کنید، 
انسان همه جا رعایت ادب را می بیند و گرفتار خشونت 
سعه صدر  مصادیق  از  یکی  این  خود  و  نمی شود  لفظی 
ندارم  قبول  را که  این است که نظری  است. سعه صدر 
کنم؛  توهین  گوینده  به  این که  بدون  بکنم،  نقد  عالمانه 
بدون این که برچسب بزنم؛ بدون این که به شخص حمله 
بیانات  در  ایشان،  در  را  این  و  کنم  نقادی  را  فکر  کنم، 
موارد  از  بسیاری  ببینید.  فراوان  می توانید  ایشان  آثار  و 
نظریه ای را نقد می کردند اما فقط برای این که به صاحب 
آن نظریه مثال بی احترامی نشود از او نام نمی بردند و فقط  
اگر  بود که  نقد می کردند. چون ممکن  و  را مطرح  نظر 
اسم صاحب گفته شود، موجب تخفیف آن گوینده از ناحیه 
حضار یا شنونده یا خواننده، شود. در ضمن با این کار هم 
می خواستند نشان بدهند که ما با افراد دعوا نداریم، بحث 

ما بحث افکار و آراء و نظرات است.

دادن  گوش  هم،  دادن  گوش  موقع  فرهنگپویا: 
گوش  به  تظاهر  جلسات  در  ما  یعنی  بود.  جدی  ایشان 
ایشان  ولی  است؛  دیگری  ما جای  فکر  کردن می کنیم؛ 

دقیق و عمیق گوش می کردند. 

- ایـن فـراوان دیـده می شـد. ایـن یکـی از خصلت های 
ایشـان بـود کـه شـنونده خوبـی بودنـد. خـود ایـن از آثار 

حکمت در واقع آن منظومه بزرگ 
فکری است که هم فلسفه، هم 
الهیات، هم عرفان و هم فقه را 

در بر دارد. حکمت فقط بحث 
نظری نیست، به عمل هم مرتبط 
است. اصال آن مباحث نظری باید 
به سمتى سوق داده شوند که به 
عمل صالح بیانجامند و سرانجام 
به سعادت انسان منتهى شوند.

ما یکى از کارهایی که باید بکنیم 
تا به حکمت برسیم این است 

که در محضر انبیاء شاگردی 
کنیم؛ یعنى به آن ها و از آن ها 
به عنوان وسائط فیض نزدیک 

شویم و همین طور به عنوان 
معلمان حکمت، از آن ها مدد 

بخواهیم.
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حکمـت اسـت. حکیم کسـی نیسـت که اشـتهای حـرف زدن زیـاد دارد؛ 
اهـل اسـتماع هـم اسـت »الَّذیـَن َیسـَتِمُعوَن الَقـوَل َفَیتَّبُِعـوَن أَحَسـَنُه« 
خیلـی از این هـا در واقع شـاگردپروری بود. شـیوه های شـاگردپروری بود 
کـه فرصـت مـی داد افـراد اظهـار نظـر کننـد. خیلـی از بـزرگان هسـتند 
کـه وقتـی مجلسـی تشـکیل می شـود وقتـی آن هـا می آینـد فقـط برای 
سـخن گفتن اسـت؛ برای شـنیدن نمی آیند. مـا در جلسـات کانون طلوع 
می دیدیـم ایشـان مـدت طوالنی می نشسـتند و به صحبت های دوسـتان 
گـوش می دادنـد و در پایـان با اصـرار دوسـتان و این که شـما هم چیزی 

بفرماییـد مـا اسـتفاده کنیـم، مطالب خـود را بیـان می کردند. 
خیلی وقت ها ایشان در پایان جلسه اظهارات شرکت کنندگان را جمع بندی 
می کردند و این نشان می داد که به دقت گوش دادند و این ها را تجزیه و 
تحلیل کردند و آن جمع بندی را ارائه می دادند. در مواردی که مالحظاتی 
داشتند آن مالحظات را برای تکمیل و اصالح بحث بیان می کردند. این 
امر نشان می دهد که ایشان پذیرفته بودند در وجود خود که دیگران هم 
حق اظهار نظر دارند و باید به آن ها میدان داد، فرصت داد، و از آن ها باید 

شنید. ایشان این روحیه را تا پایان عمر خود داشتند.

فرهنگپویا: اگـر احسـاس می کنید کـه من در خصـوص این واژه 
حکیـم مجاهـد سـوالی را نپرسـیدم و یـا خـود شـما االن در ایـن حـوزه 

نکته ای داشـته باشـید، بفرمایید. 

- چنانکـه عـرض کـردم ایشـان در سـه حـوزه مجاهـدت کردنـد. یـک 
مجاهدت بسـیار گسـترده علمی در فلسـفه، در الهیات و معارف قرآنی، در 
فقـه و در شـاخه های مختلف علوم انسـانی. آن چه هم که ایشـان عرضه 
کردنـد بـه صـورت کتاب یـا تدریس، هـم حاصـل مطالعه بـود هم تفکر 
و البتـه ایشـان بیشـتر اهـل تفکـر بـود تـا مطالعـه. مطالعه هم داشـتند، 
خیلی هـا مطالعـه داشـتند؛ ولی آن کـه ایشـان را متمایز می کـرد این بود 
کـه اهـل تفکر بود. فقـط مصرف کننده افـکار دیگران نبـود؛ تولید کننده 
فکـر هـم بـود و ایـن تفکر را شـما در ایشـان می دیدید. بـرای بنده پیش 
آمده اسـت که سـوالی را از محضرشـان پرسـیدم. ایشـان مـدت طوالنی 
سـکوت کردنـد به گونـه ای کـه بنـده فکر کـردم ایشـان دیگـر از جواب 
دادن منصـرف شـدند. بعـد شـروع بـه پاسـخ می کردنـد، معلوم می شـد، 
ایـن مـدت داشـتند تجزیه و تحلیـل می کردنـد، و زوایای مختلف پاسـخ 
آن سـوال بررسـی می کردنـد. بعـد ارائـه می کردنـد. ایـن نحـوه ی ارائـه 
خـودش یـک درس بـود؛ یعنـی یک بحث شسـته رفتـه بـود. هیچ وقت 
عجلـه و شـتاب در جـواب دادن نداشـتند و ایـن در واقـع حاصـل متفکر 
بـودن ایشـان اسـت. این مجاهـده علمی در این ابعاد گسـترده اسـت که 
آثـارش در بیـش از صـد و هفتـاد هشـتاد کتاب مـا می بینیـم، در پرورش 
شـاگردان در تأسـیس مؤسسـاتی که آن افـکار و ایده هـا را پیگیری کند؛ 
یعنـی ایشـان بـه نوشـتن کتـاب اکتفـاء نکردنـد. نوشـتن کتاب بـا پایان 
عمـر مؤلـف تمام می شـود. ایشـان بناهایی را تأسـیس کردند کـه پس از 
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ایشـان باقـی خواهد مانـد و ثمر خواهد داد کـه بزرگترین 
و مهم ترین آن همین موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام 
خمینـی اسـت که هـزاران نفـر در این جـا دانش آموخته و 
محقـق دارد و خواهد داشـت و همـان راه را ادامه خواهند 
داد. این تاسـیس سـنت حسـنه پایداری اسـت که بسـیار 
پرتأثیـر خواهـد بـود و آثـار وجـودی ایشـان محـدود بـه 

زمـان حیات ایشـان نخواهـد بود. 
مجاهـده دیگـر مجاهـده معنـوی اسـت؛ همـان تهذیب 
نفـس و خودسـازی و سـلوک عرفانی که امـری درونی و 

مربـوط بـه خلوت و تنهایی ایشـان اسـت.
حـوزه سـوم، مجاهده اجتماعی ایشـان اسـت که آشـکار 
اسـت. ایشـان بـرای دفـاع از اسـالم و انقالب اسـالمی، 
مبانـی انقـالب، اصـول انقـالب، دفـاع از رهبـری سـر از 
پـا نمی شـناختند و خـود را در معـرض انـواع تیرهـای 
تهمـت و بدگویـی و مالمـت بدخواهـان قـرار دادنـد که 
همچنـان هـم ادامـه دارد. این شـدت خشـم و خشـونتی 
کـه علیـه ایشـان، به دلیل دعوای شـخصی با ایشـان که 
نیسـت، بلکـه برای این اسـت که ایشـان از ایـن انقالب، 
اصـول ایـن انقالب، اهداف ایـن انقـالب، و رهبری دفاع 
می کردنـد! ایـن ویژگی هـا اسـت کـه ایشـان را واقعـا 

مسـتحق عنـوان حکیـم مجاهـد می کند. 
یکـی از منابع و دالیل این نوع تفکر روشـمند، شـاگردی 
در محضـر عالمـه طباطبایـی اسـت. ایشـان فیلسـوف و 
مفسـری عقلگـرا بودنـد و مسـائل فلسـفی را با سـبک و 
شـیوه خـاص خـود تجزیـه و تحلیـل عقالنـی و عرضـه 
می کردنـد. در جایـی کـه بحث نقلـی بود مجتهـد پایبند 
بـه سـنت معتبـر بودنـد. یـک منبـع الهـام ایـن ویژگـی 
عالمـه طباطبایـی اسـت. منبـع دیگر ایشـان آشـنایی با 
اندیشـه ها و معـارف جدیـد اسـت؛ یعنی ایشـان اگر مثل 
یک عالم سـنتی فقـط در حوزه قم خـود را از نظر مطالعه 
و تفکـر و آگاهـی، محدود می کـرد، به این جا نمی رسـید. 
ایشـان مطالعات گسترده ای در اندیشـه های جدید، داشت 
و بـه گواهـی آثـاری کـه موجـود اسـت، با فرهنـگ این 
زمـان، بـا فلسـفه جدید و علوم انسـانی آشـنا بـود. این ها 
را می شـود در آثـار ایشـان بـه وضوح نشـان داد. ایشـان 
ارتباطـات گسـترده ای بـا دانشـگاهیان داشـت. زمانی که 
دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه تأسـیس شـد اسـاتید 
رشـته های مختلـف علـوم انسـانی را از دانشـگاه دعـوت 
کردنـد و مدت هـای طوالنـی ایشـان بـا آن هـا جلسـات 
نشسـت و برخاسـت و گفتگو داشـتند. آن ذهن منطقی و 
فلسـفی، آن اسـتادی که بسـیاری از آن بهـره بردند، این 
آگاهـی داشـتن از زمان، این ارتباطات داشـتن با تحصیل 
کرده هـای جدیـد و دانشـگاهیان و آن دغدغـه داشـتن 
برای جامعه سـازی و تمدن سـازی، مجموعـه این ها برای 

یـک متفکـر راهـی جز روشـمند و منضبط فکر کـردن را 
نمی گـذارد. فکـر آشـفته و دائرةالمعارفـی و کشـکولی راه 
بـه جایـی نمی برد. براسـاس آن چـه گفتم ایـن توانایی در 
ایشـان شـکل گرفتـه بـود، ضمن این کـه اصـل آن بنیه 
در وجـود ایشـان بـود ولـی علـل و عوامـل بیرونـی هـم 
کمـک کـرد. ایـن روشـمندی کـه شـما در تدریـس و در 
کتابهـای ایشـان، مثـال کتاب آمـوزش فلسـفه، می بینید، 
ایـن همان ذهن منظم و شسـته رفته را به زیبایی نشـان 
می دهـد. ایشـان بـرای ایـن کار سـرمایه گذاری می کرد. 
حتـی حاضـر نبود پاسـخ سـوال یک فـرد را بـدون تفکر 
و تأمـل بدهـد و می نشسـت تجزیـه و تحلیـل می کـرد 
و بـه یـک جمع بنـدی می رسـید و سـپس آن را ارائـه 
مـی داد. چـون هـدف او تربیـت و هدایـت و رشـد دادن 
بـود و این هـا امروزه بدون آن روشـمندی بسـیار ناکارآمد 
اسـت. مـا بـرای تولید علوم انسـانی و اصالح و بازسـازی 
علـوم انسـانی ناچاریـم به داشـتن ایـن روحیـه و تقویت 
ایـن شـیوه هسـتیم. بـا حرف های کلـی و خطابـی کاری 
از پیـش نمـی رود. در هر شـاخه ای از شـاخه ها چه علمی 
و چـه فعالیـت اجتماعی باشـد بایـد با محاسـبه و تفکر و 

روشـمندی کار را پیـش ببریم.
الزم اسـت یـک نکتـه ای را در پایـان عـرض کنم و آن 
ایـن اسـت که معنـای این سـخنان مـا و ایـن تجزیه و 
تحلیـل مـا ایـن نیسـت کـه بگوییم اسـتاد مصبـاح هر 
آن چـه الزم بـود انجـام داده و مـا بایـد دنبالـه رو مطلق 
ایشـان باشـیم. ایشـان حتـی از نقد خودشـان اسـتقبال 
می کردنـد و از بررسـی و تجزیـه و تحلیـل افـکار خـود 
اسـتقبال می کردنـد و تشـویق مـی کردنـد که ایـن کار 
انجـام بگیـرد. یک موقـع مخاطب ناآشـنا فکـر نکند ما 
داریـم از ایشـان یـک قّدیسـی می سـازیم و نبایـد بـه 
ترکیـب ایشـان دسـت  زد. خیـر، ایشـان یـک محقق و 
متفکـر بود کـه نقادی را تشـویق می کرد. ایشـان راهی 
را بـاز کـرد و افقـی را گشـود که باید تصحیـح و تکمیل 

و ادامـه پیـدا کند.
خـود ایشـان یـاد داد کـه ما نبایـد از هیچ کـس جز خدا 
و معصومیـن، تبعیت مطلق را داشـته باشـیم. ایشـان 
از اسـتاد محبـوب خـود عالمـه طباطبایی چـه در بحث 
فلسـفه و چـه در بحـث تفسـیر نقـادی می کنـد، نقادی 
جـدی و ایـن نقادی هیچ از ارادت ایشـان کـم نمی کند. 
در اوج عشـق و ارادت نقـد علمـی را دارنـد و همین را از 

شـاگردان خـود و دیگران انتظـار دارند.

فرهنگپویا: از این که وقت شریف خود را در اختیار 
ما قرار دادید سپاسگزاریم.

آیت هللا مصباح هرگز نه دنبال 
نام بود، نه دنبال عنوان بود، نه 

دنبال جاه و جالل و دم و دستگاه 
و این ها نبود. این فروتنى و 

تواضع و خود را ندیدن حاصل آن 
خودشناسى است و آن بندگى 

هم در واقع همان »من عرف 
نفسه عرف ربه« است؛ یعنى 
هرچه انسان به فقر و ناداری 

خود پی ببرد به غناء و عظمت 
پروردگار بیشتر پی مى برد؛ به 

وابستگى خود به خداوند بیشتر 
توجه مى کند. تمام زندگى ایشان 

تمام حرکات و سکنات ایشان 
ظهور این معرفت بود.


