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 "اهللا عالمه سيد محمدحسين فضل"

 هاي انساني در وي تجلي يافت شخصيتي كه ويژگي

 

 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 .لميامينوالصالة و السالم علي محمداالمين و آله الطاهرين و صحبه ا

امروز عالمه انسان را از دست داديم؛ با فقدان او انديشمندي را از دست داديم كه خردي 

شخصيت اش راهبرش بود و  خالق او را ساخته بود؛ و شيدايي سراپا عاطفه كه انديشه

ها را به  واقعيت كرد؛ كسي كه اش مي ها رهبري پويايي كه قلبش به زيباترين حركت

كرد ، اراده آزادش  شود حس كرد ، با تمام وجود احساس مي كه مي ترين شكلي باشكوه

او را در برابر هر قيد و بند موهوم يا عرفي ساختگي يا سنتي كوركورانه يا فشاري 

كرد و تو گويي  اي به ارث رسيده يا انزوايي نامتعارف ، رهبري مي ستمگرانه يا تب گونه

ـ اين فرياد عدالت ) السالم عليه(ان علي در كمال صداقت و راستي، گفتار موالي متقي

بخشيد ،  بشري ـ را در تجليل جان و نفس بشري در زيباترين بيان قابل تصور تحقق مي

 :آنجا كه فرمود 

،  ها ، پيشواي دلها و دلها ، پيشواي حواس و حواس ها و انديشه مغزها پيشواي انديشه«

بر آن بود تا مفهوم ) السالم عليه(چنانكه آنحضرت  0F1».اند پيشواي اعضاي بدن آدمي
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امامت را چنان گسترش بخشد كه آنرا تجلي عام رحمانيت الهي و خاستگاه تمامي هستي 

و انساني قرار دهد كه هستي را مسخر خود گردانده است تا جهان هستي را به نام 

 .خداوند بخشاينده بخشايشگر بخواند

اينكه چنين انسانيتي را در كسي ثابت  آري مهم آنست كه انسان ، انسان باشد و براي

گويد هدف از آفرينش انسان  توانيم به اين حقيقت همه جانبه بازگرديم كه مي كنيم مي

هاي فطرت ـ يعني مجموعه يا منظومه اي از  يابد كه نشانه تنها هنگامي تحقق مي

است كه  اش تجلي يافته باشد و اين دقيقاً همان چيزي هاي انساني ـ در زندگي ويژگي

اش تأكيد  البالغه در نهج) السالم علي عليه(دين آنرا خواسته و آنگونه كه موالي متقيان 

ه  و واتر اليهم انبياء«: فرمايد  اند آنجا كه مي كرده پيامبران نيز به دنبال آن كوشيده

ن و پيامبران خود را به فاصله ، بر ايشان فرستاد تا اداي پيما(» لسيتأدوهم ميثاق فطرته

 .)فطرتش را از آنها خواستار شوند

گردم كه هركس او را شناخته باشد  بازمي "اهللا عالمه فضل"در اينجا به سرور ارجمندم 

هايي رهنمون  ها و ديدگاهها و فرضيه داند انديشمندي بود كه خردش او را به نظريه مي

ش مجتهدي واقعي اي اجتهادي ـ او خود كرد و با روحيه شد كه ابتدا آنها را فرض مي مي

امام خويي ، حكيم و شاهرودي و حلي در : بود كه از محضر اساتيد بزرگي از جمله 

كرد و پس  حوزه علميه نجف اشرف بهره ها گرفته بود ـ براي اين نظريات استدالل مي

آميخت و به  از تكميل استدالل ، نظريه را با ديدگاههاي اثبات شده خويش چنان درمي

آنكه نيرويي توان ممانعت داشته يا مخالفي ، وي  آورد و با تمام توان و بي آنها ايمان مي

كرد ؛ اين حقيقتي است كه ما در  نمود و مطرحشان مي را بازدارد ، از آنها دفاع مي
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 .كرد از وي ديده بوديم اي اتخاذ مي هيچ مالحظه مواضع گوناگوني كه بي

ها موافق باشيم يا خير ، بايد اين  و استنباطها  گيري  ما صرفنظر از اينكه با او در نتيجه

روح بزرگ را ارج نهيم و آنرا ستايش كنيم زيرا آنچه از انسان مطلوب است و انتظار 

اش اصالت داشت و بر داليل  مهم آنست كه او در انديشه. رود جز اين نيست مي

بخشيد و  مي اش را عواطفش شكل پردازي بود كه انديشه كرد و نظريه نيرومندي تكيه مي

اش از  گرفت و از همين فضا ، تمامي رفتارهاي زندگي عاطفه ، سراپاي وجودش را فرامي

 .گرفت اراده نيرومندي ـ كه چيزي در برابرش ياراي مقاومت نداشت ـ سرچشمه مي

 :در همين راستا و به عنوان مثال در بعد فقهي به اين نتايج رسيده بود 

يد در فتواهاي خود و عدم قيد اعلميت در مرجع و ـ حذف شرط مرد بودن مرجع تقل

 .جواز تقليد جزيي و پذيرش اصل برابري زن و مرد در حقوق و تكاليف

؛ او دخانيات را در شمار مفطرات روزه ] همه انسانها[و صدور فتواي طهارت انسان عام 

تعيين آغاز دانست و در  آميز را در مراسم عزاداري حرام مي داد و عادات بدعت قرار نمي

ديگر فتواهاي اجتهادي كه با ... گرفت و  ماههاي قمري از محاسبات نجومي بهره مي

بسياري از آنها موافق و با برخي از آنها از جمله منحصر دانستن واليت فقيه تنها در 

مخالفيم چه در مورد واليت فقه نفس اعطاي واليت به فقيه در امور  "حسبة"امور 

فقيه را به عنوان  حصار مقام قضا و افتاء به او ـ به نظر ما وليعالوه بر ان "حسبة"

» أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُم«: سازد  مصداق عرفي اين آيه كريمه مي

) خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را نيز اطاعت كنيد) (59سوره النساء ـ(

يمان به واليت فقيه و اطالق اطاعت از وي ـ البته با شرطهايي كه در جاي خود كه به ا
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شرط فقه اجتهادي در «گردد و مسئله را از اين عنوان به عنوان  شود ـ منجر مي گفته مي

 .توان ادعاي اجماع مسلمانان بر آنرا مطرح كرد سازد كه مي تبديل مي» حاكم شرع

فق يا مخالف باشيم ، مهم دقت نظر ايشان و پيروي از البته مهم نيست كه ما با وي موا

 .هاست دليل و واقعگرايي ديدگاهها و شجاعت در موضعگيري

در بعد فكري ، ايشان شديداً به مسئله گفتگو باور داشتند و همواره به گفتگوي با ديگران 

برداري و  بهره اي كه راه بر هرگونه خواندند ؛ البته گفتگوي آگاهانه ـ هركه باشند ـ فرامي

 .انحراف از ايفاي نقش اساسي خود ، ببندد

نيز ايمان داشت و هرچه در توان داشت در اين راه انجام  "تقريب مذاهب اسالمي"او به 

 .داد مي

گرايي را تنها  در اين زمينه داراي ديدگاههاي بسيار جالبي است از جمله اينكه مذهب

هاي  در سطح توده "تقريبي"اي  به ايجاد زمينهكرد و  ديدگاهي براي فهم اسالم تلقي مي

 .خواند مسلمان و عدم بسنده كردن به نخبگان، فرا مي

افتخار دارد كه ايشان در طول عمر خود عضو  "مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي"

شوراي عالي و نظريه پرداز و حامي و ياور آن در همه مواضع بود زيرا ايمان عميقي به 

المي داشت و در اين موضوع كتابهاي متعددي تأليف كرد و زندگي پر مسئله وحدت اس

 .بركت خود را وقف آن نمود

و در عرصه سياسي نيز با قدرت تمام از وحدت اسالمي سخن گفت و با ديدگاههاي 

هاي خصمانه  درست و مواضع راهبردي و با صالبت و ثبات و به رغم همه توطئه

بال داشت و با صدها تهمت و مواضع خصمانه و تروريستي كه گاه دهها شهيد بدن
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ستمگرانه حتي از سوي نزديكان و از طرف آنهايي كه هرگز انتظار چنين مواضع ابتذال 

رفت ، ـ به رغم همه اينها ـ مواضع برجسته و متمايز خود را مطرح  آميزي از ايشان نمي

 .ساخت مي

آثار نوشتاري و  او به خيزش اسالمي اين امت ايمان داشت و براي آن در

كرد و به همين  كرد و از آن دفاع مي پردازي مي هاي خود نظريه ها و خطبه موضعگيري

هاي جهاني متعددي در الجزاير و  منظور از كشورهاي مختلفي بازديد كرد و در كنفرانس

ايران و آمريكا و اروپا حضور يافت كه در برخي از آنها من هم حاضر و شاهد ميزان 

همچنانكه او به جنبش اسالمي در . گذاشت بودم ميتأثيري كه برجاي  روشنگري و

بار آن مي ديد ؛ اين  هرجا ، ايمان داشت و آنرا اميدي براي رهايي امت از اوضاع مصيبت

ها ـ  ها و بعثي ايمان در حمايت از جنبش اسالمي عراق ـ در زمان چيرگي كمونيست

مل ، حامي و پشتيبان آن تجلي پيدا كرد و تا پايان عمر به لحاظ فكري و سياسي و در ع

اي بود كه بسياري را با انديشه اصيل اسالمي تغذيه  باقي ماند؛ او صاحب مكتب انقالبي

  "خطوات علي طريق االسالم"كرد و كتاب وي با عنوان 

 .خود گوياي همين نكته است) گامهايي بر راستاي اسالم(

و پس ) قدس سره( "ني كبيرامام خمي"همچنانكه به انقالب اسالمي و رهبري فرزانه آن 

ايمان داشت و تا آخرين نفس خود را وقف دفاع ) دام ظله( "مقام معظم رهبري"از وي 

از اين انقالب و رهبري كرد ؛ من خود شاهد مواضع سترگ و شور و حماسه شديد وي 

در حمايت از روند انقالب و حركت آن بودم چنانكه از كمتر شخصيتي ديني يا اجتماعي 

اي نيز گواهي  اهللا خامنه پيام تسليت رهبر انقالب آية. شد ور و حماسه اي ديده ميچنين ش
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 . بر همين نكته است

ايشان همچنين ايمان داشت كه استكبار جهاني امروزه در غرب تجسم يافته و رهبري 

او همواره به عنوان منتقد . شيطاني و سركردگي آنرا اياالت متحده آمريكا برعهده دارد

هاي گاه  هاي آمريكا و حتي سياست اي مستكبرانه اين ابرقدرت و رسواگر شيوهرفتاره

 .نيز باقي ماند "اوباما"منافقانه و گاه خصمانه 

، مواضع وي در ازاي رژيم  "اهللا عالمه فضل"هاي برجسته زندگي سياسي  از ديگر جنبه

كرد و  ي ميصهيونيستي غاصب فلسطين است؛ او اين رژيم را دشمن اصلي اين امت تلق

كرد و  ها و اقدامات آنرا افشا مي هاي آنرا زيرنظر داشت و سياست همه رفتارها و حركت

كرد و در مبارزه با رژيم  هاي عرب و مسلمان را عليه اين رژيم بسيج مي توده

ورزيد؛ حمايت و پشتيباني دائمي وي از  صهيونيستي از هيچ كوشش و تالشي دريغ نمي

مي در لبنان در همين راستا قابل توجيه و تفسير است چنانكه او مقاومت قهرمانان اسال

 "عالمه سيد حسن نصراهللا"و از همين روست كه . خوانند را پدر معنوي اين مقاومت مي

ما امروز پدري مهربان و راهنمايي «: رهبر مقاومت لبنان در پي ارتحال ايشان مي گويد 

 ».در همه مراحل را از دست داديم فرزانه و پناهگاهي مطمئن و حامي نيرومندي

ابعاد ها و ابعاد شخصيت وي بپردازيم ؛ اين  توانيم به همه جنبه حقيقت آنست كه ما نمي

 به  اي گذرا توان به گونه ها ، بسيار گسترده هستند لذا عالوه بر آنچه گفته شد مي و جنبه

 :موارد زير اشاره كرد 

هاي علميه تأسيس شده از سوي ايشان از  زهالف ـ بعد پرورش طالب علوم ديني در حو

؛ تقريرات درسي و ) در سوريه(و حوزه المرتضي ) در لبنان( "المعهد الشرعي": جمله 
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 .اند ها و مطالعات ژرف فقهي ايشان انتشار يافته پژوهش

پيش از آن نيز در حوزه علميه بزرگ نجف اشرف براي چندين دوره براي طالب علوم 

شيخ اعظم " "رسائل"و  "مكاسب"يس پرداخته بود و نقل شده كه وي ديني به كار تدر

دوره تدريس كرد ) 9(را براي نه ) قده( "سيد عاملي" "مدارك االحكام"و ) قده( "انصاري

هاي ارزشمند  هاي امت اسالمي از طريق سخنراني همچنانكه به پرورش و تربيت توده

 .پرداخت يز و كشورهاي ديگر ، ميخود در عراق و لبنان و سوريه و ايران و الجزا

وي نويسنده اصيل و شاعر بلندپروازي بود و از همه امكانات و : ب ـ بعد ادبي 

 .هاي خود در خدمت به اسالم بهره گرفت توانايي

نامبرده تفسير كاملي از قرآن كريم را به سبكي بسيار فاخر نوشتند ؛ : ج ـ بعد تفسيري 

برداري و پرداخت به مسايل مبتالبه مردم و  مورد بهره ويژگي اين تفسير به لحاظ زبان

 .شهامت و شجاعت اظهارنظر ، جنبه كامالً نوي دارد

و مراد از آن ديدگاههاي گسترده و شامل تمامي بشريت و توجه به : د ـ بعد جهاني 

چيزي كه قرآن كريم نيز بر آن . مشكالت جامعه بشري و اظهارنظر در اين زمينه است

رحمة "با اعالم اينكه ) ص(ارده و پيامبر بشريت حضرت محمد مصطفي انگشت گذ

 .است ، برآن تأكيد فرموده است "للعالمين

بخشي فراواني تأسيس  ايشان نهادهاي خيريه و نيكوكارانه و توان: ـ بعد نيكوكارانه ه 

مدهاي كه پيا) انجمن نيكوكاري( "جمعية المبرّات الخيريه": توان به  كرد كه از جمله مي

بسيار مثبتي در عرصه حمايت از ايتام داشته و امروزه هزاران تن از اين قشر را زير 

و نيز ) مكتب خدمات اجتماعي( "مكتب الخدمات االجتماعية"بال و پر خود دارد و نيز 
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و ) مركز ناتوانان سمعي و بصري الهادي( "معهد الهادي لألعاقة السمعية و البصرية"

 .ردجز اينها ، اشاره ك

ترين لحظات و  هاي مردم عشق مي ورزيد و در سخت او به توده: ـ بعد مردمي  و 

كوبيد و آنرا با  دشوارترين ايام جنگ و زماني كه اسراييل حومه بيروت را درهم مي

كرد ، در كنار مردم بود ؛ همواره امامت نمازگزاران را برعهده داشت و  خاك يكسان مي

مرتب از ارباب مطبوعات استقبال مي كرد ، ايشان به مسائل  خواند و همراه مردم دعا مي

كرد همچنانكه به مسايل  اي داشت و همواره از حقوق آنها حمايت مي زنان توجه ويژه

كودكان و جوانان نيز توجه جدي مبذول مي كرد و در اين باره كتابهايي نيز تأليف كرده 

 .است

منتدي "آغاز كرد چه از همان ابتدا به عضويت او اين بعد را خيلي زود : ز ـ بعد فرهنگي 

قدس ( "مرحوم شهيد امام صدر"مشهور در نجف اشرف درآمد و همراه با  "النشر

را برعهده گرفت؛ اين مجله نقش بسزايي در  "االضواء"نظارت بر انتشار مجله ) سره

ها و  و به همين ترتيب روند روشنگري و كوشش. گسترش فرهنگ اسالمي ايفا كرد

 .هاي فرهنگي و روشنگرانه ايشان تا مهاجرت به لبنان نيز ادامه پيدا كرد فعاليت

هاي  براي ايجاد تغيير و دگرگوني در عرصه) رحمة اهللا عليه(وي : ح ـ بعد انقالبي 

مختلف از جمله در عرصه حوزوي و پرورش طالب انقالبي و ايجاد مرجعيت آگاه و 

هاي برخاسته از  فقه و اصول و تفسير از پيچيدگيو رهايي ) به صورت نهادينه(امروزي 

آميزي مباحث فلسفي با آنها ـ كه گاهي فهم عرفي آنها را دشوار كرده بود ـ برنامه  درهم

 .هاي زيادي انجام داد ريزي



 ۱۰ 

 .هاي آن اشاره كرديم درخصوص تغيير در عرصه امت نيز پيشتر به برخي جنبه

گيري از  ملت لبنان و حلّ مشكالت آن با بهره او همواره در جهت وحدت: ط ـ بعد ملي 

تالشي كه تأثير بسزايي . كرد پذير خود مبارزه و تالش مي هاي اصيل و انعطاف انديشه

 .در صحنه لبناني كه در زمان وي شاهد مهمترين حوادث دوران بود، برجاي گذارد

 :پس از آنچه بيان شد 

شود اين حق را  چگونه مي. ام ادا نكرده كنم كه هنوز حق اين مرد را حقيقتاً احساس مي

اش  المعارفي دايرة اي روبروييم كه ابعاد شخصيت ادا كرد حال آنكه ما با مرد خودساخته

اي بديع يا غزلي الهي يا آهنگي طبيعي و زيبا ـ  چنان هماهنگ و منسجم بود كه منظومه

 .كه زبان از وصف ابعادش ناتوان است ـ  به ارمغان آورد

هاي مردم و آتش سوزاني در دل  ل اين شخصيت بزرگ درد جانكاهي در دل تودهارتحا

و  "آية اهللا شهيد صدر"و  "امام خميني": هايي چون  من بجاي گذارد كه ارتحال يگانه

 .كند با آن برابري مي) رحمة اهللا عليهم(و امثال ايشان  "اهللا مطهري آية"

 )اناهللا و انا اليه راجعون(. خدايش بيامرزد و در بهشت برينش جاي دهد
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