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 حاصلِ عمر مصباح یزدي چه بود؟
 

  13/10/99 سایت زیتون، روز شنبه، مورخ: :منبع
 

روزگاري، پیش از سفر به انگلستان براي ادامه تحصیل در رشته فلسفه، به سبب انس و عالقه 
نهایه «،»کمهبدایه الح«وافرم به مباحث فلسفه اسالمی، افزون بر آثارِ فلسفی مرحوم طباطبایی نظیر 

آموزش «، برخی از آثار شیخ محمد تقی مصباح یزدي نظیر »اصول فلسفه و روش رئالیسم«و » الحکمه
ها بهره بردم. مرحوم را خواندم و از آن» اسفار اربعه«و » نهایه الحکمه«و شرح ایشان بر » فلسفه

وزگاري رمصباح یزدي، ذهن فلسفیِ منظمی داشت و در تقریر مباحث فلسفه اسالمی، توانمند بود. 
کو یافتم را نیایشان را نیز خواندم و آن» فلسفه اخالق«کردم، کتاب که ایران، فلسفه اخالق تدریس می

و به دانشجویانم معرفی کردم؛ هر چند بعدا از جناب مصطفی ملکیان شنیدم که عموم مباحث فلسفی 
 .اخالقِ غرب در آن اثر، محصول زحمات ایشان است، نه جناب مصباح یزدي

هر چقدر مصباح یزدي در حوزه فلسفه اسالمی مفید و توانمند بود؛ در حوزه دیانت و سیاست و 
آزار و ناتراشیده و ناموجهی داشت. روزگاري، در دهه هفتاد شمسی، به اجتماع، متاسفانه کارنامه دل

دند، شهاي محفلی در شهر کرمان را مرتکب نام گرفت. هم افرادي که قتل» تئوریسین خشونت«حق 
در دادگاه صراحتا گفتند در انجام این اعمال، تحت تاثیر سخنان مصباح یزدي بودیم. هم ایشان 

 دربرخورد با » غیرت نوابی«صراحتا در سالگرد کشته شدن نواب صفوي در شهر قم، از نبود
م هدگراندیشان دینی گله کرد و تلویحا مخاطبان را به سرکوب این جماعت دگراندیش دعوت کرد. 

، صراحتا جوانان انقالبی را تشویق می کند که اگر مسئوالن در امر به »گفتمان مصباح« در کتاب 
معروف و نهی از منکر کوتاهی کردند، خود وارد میدان شوید و به وظایف خود عمل کنید. کسی 

 بکرد و به سباعتناییِ به قانون و اعمال خشونت میگونه آشکارا دعوت به خودسري و بیاین
مستظهر بودنِ به هسته قدرت، به جایی هم پاسخگو نبود. افزون بر این، در عموم مواضع سیاسی 

هاي توجهی به حقوق بنیادین شهروندان و انسانمصباح یزدي، افزون بر مغایرت با منافع ملی، بی
مور ازد؛ که ایشان براي اجراي اجباري احکام شریعت؛ تمسک جستن به خیلی از پیرامونی موج می

 .عموم خالیق را نداشت» شهودهاي اخالقی عرفیِ«دانست و پرواي را روا می

ه داستان نیستند؛ که دلبستعموم نواندیشان دینیِ متاخر، از این حیث با مرحوم مصباح یزدي هم
اند و از همین منظر احکام فقهی اجتماعی را در دست دادنِ قرائتی انسانی و اخالقی از سنت دینیبه

متخذ از دیانت و فقاهت را موجه » مشروعیت سیاسیِ«اند ووي اخالق و عدالت توزین کردهتراز
 .دانندنمی
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آخر االمر «بندیم و اندیشیدم که چه خوب است وقتی از این سراي خاکی رخت بر میامروز می
نفر از  چهار ماه اخیر، چهار -شویم، نامی نیک از خود بر جاي گذاریم. طی سهمی» گل کوزه گران

مشاهیراین ملک روي در نقاب خاك کشیدند: محمدرضا شجریان، محمد ملکی، شیخ محمد یزدي 
، نامی »آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست«و شیخ محمدتقی مصباح یزدي. هم شجریان، 

نیک از خود برجاي گذاشت و هم محمد ملکی؛ که رنج خود و راحت یاران را طلبیدند و به سمت 
به آرامی دراز کشیدند. به سهم خُرد خویش و در مقام » پشت حوصله نورها«سو پرواز کردند و بی

نغمه هاي « را به روح بلند شجریان تقدیم کردم، همو که » رد آبی روایت«اداي دین، آخرین اثرم 
 .است» آسمانی اش، مونس اوقات تنهایی من

آزار محمد یزدي و انگیز و دلشی و مرامِ ماللامیدوارم، در روزگاري نه چندان دور، نگرش و م
محمد تقی مصباح یزدي از میان ما رخت بربندد و کمتر شاهد آزار و اذیت منتقدان و صدور احکام 

نگاران و فعاالن مدنی و کارگران و فعاالن سیاسی قضاییِ طوالنی مدت براي دانشجویان و روزنامه
مستقل و محترمی چون مرحوم حسنعلی منتظري، سید موسی باشیم. کمتر تخفیف مراجع و روحانیون 

شبیري و سید کمال حیدري را ببینیم. کمتر از تریبون نماز جمعه، خط و نشان کشیدن براي عمرو و 
هی امر به معروف و ن«شکنی در پوشش زید و تهدید پر عتاب آنها را بشنویم. کمتر دعوت به قانون

انداز شود. شریعت و فرو نهادنِ شهودهاي اخالقی عرفی طنین و اصرار بر اجراي احکام» از منکر
کمتر شاهد نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، اعم از اهل سنت، بهاییان، زنان و کارگران و 

 چون رهگشایی و نیکو هاي آموزه و خالیق عمومِ اخالقی شهودهاي کمتر. باشیم …روزنامه نگاران و
که از مواریث ماندگارِ پیامبر گرامی اسالم است، به محاق رانده » رم االَخالقمکا الُتَمّم بعثت انّی«

 :شوند و پیش پاي فقه سیاسی، ذبح گردند

  دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و صواب
 انــف هاـــعلی من کل گذري در دو این وز

 


