
اشاره:
يكى از مباحث بسيار مهم در موضوع فراماسونرى، بحث روان شناسى و جايگاه آن در اين جريان مى باشد. در 
اين فراز، فرهنگ پويا در مصاحبه اى با حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد احمد رهنمايى اين موضوع را به 
بحث گذاشته است. ايشان در تبيين اين موضوع از سه مبحث روان شناسى نمادها، بازى ها و فريب سخن گفته 

و ارتباط آن ها را با فراماسونرى تشريح نموده اند.

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد احمد رهنمايى 

فراماسونرى؛روان شناسى فريب
على اكبر عالميان – محمد ملك زاده
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هنر نماد اين اســت كه به محض اين 
كه القاء مي شــود، كل آن مفاهيم را تداعي 
ــر كــس از نماد  ــوع ه ــد و در مجم مي كن
استفاده بكند، بيانگر گرايش ها و انگيزه هاي 
خاصى است كه نسبت به محتواي اين نماد 

ارائه داده است.

ــكر از حضرت   ــا: با تش ــگ پوي     فرهن
ــركت در اين گفت وگو.  عالى به خاطر ش
ــات حضرت  ــه توضيح ــى مايليم ك خيل
عالى در مورد روان شناسى فراماسونرى و 

بحث هاى پيرامون آن را بشنويم.
ــي  ــث روان شناس ــي: بح ــر رهنماي دكت
ــيار مهم و در عين حال  فراماسونرى، بس
ــت. فراماسونرى جرياني است  پيچيده  اس
منسوب به گروهى خاص كه خودشان را 
بنايان آزاد و رها از قيد و بند ديني و مسلكي 
معرفي كردند. اين نام از دو واژه «فري» به 
معناي آزاد و «ماسون» به معناي بنا تنظيم 
شده است. از همين عنوان مى توان مسائل 
روان شناختي فراماسونرى را تبيين كرد. به 
نظر مي رسد كه فراماسونرى، روان شناسي 
ــي بازي با واژه ها  نمادهاست؛ روان شناس
ــك كالم  ــت و در ي ــات اس و اصطالح
روان شناسي فريب است. به طور خالصه 
در سه موضوع است: روان شناسي نمادها، 

روان شناسي بازي و روان شناسي فريب.
ــام نمادهايي  در مورد نمادها، انواع و اقس
ــونرى را در بر  ــت فراماس ــت كه هوي اس
ــاري و آنچه  ــرد؛ ازجمله نماد معم مي گي
ــاختار و فيزيولوژي اين  ــه مربوط به س ك
جريان مي شود. همچنين نمادهاي انساني، 
ــوي،  ــاي معن ــي، نماده ــاي حيوان نماده
ــي، نمادهاي ادبي،  ــاي قومي و بوم نماده
ــه نمادهاي  ــيطاني و ازجمل ــاي ش نماده
جهاني در عرصه بين الملل وجود دارند. به 
عنوان مثال، در نماد معماري بحث ساختن 
ــدن به طور آزاد  ــازندگي و ساخته ش و س

ــا از هر قيد و بند وجود دارد. هدف  و ره
اين جريان، ساخت هويت انسان هاست و 
ــان مي دهند؛  اين را با نمادهاي خاص نش
ــرم و گونيا و پرگار، با مثلث  ازجمله با ه
نور افشان، با اندازه هاي مشخص هندسي، 
با ستون هاي خاص نمايه هاي هرمي شكل 
و جلوه هاي معماري پر رمز و راز كه اينها 
ــت.  ــازندگي  اس هر كدام بيانگر نوعى س
ــازندگي به گونه اى تنظيم شده كه  اتاق س
ــود،  هر فردي وقتي وارد اين جريان مي ش
بايستي بر اساس آن انگيزه ها ساخته شود. 
ــازندگي يك  ــال، در اتاق س ــه عنوان مث ب
اسكلت انساني مشتمل بر يك جمجمه و 
ــتخوان و اسكلت بدن وجود  يك تكه اس
دارد كه اين فرد بايستي خودش را از همه 
ــن اتاق معماري و  ــز تهي كند تا در اي چي
ــه كارفرمايان و  ــازندگي همه چيزي ك س
معماران اش با او تنظيم مي كنند، به او داده 
شود. حتي عنوان بنايي بيانگر اين است كه 
ــتند؛ سازنده انسان به آن  اينها سازنده هس
طرزي كه خودشان مي پسندند و بر اساس 
ــان  ــي كه خودش ــداف و انگيزه هاي آن اه
ــكل هرم، گونيا، پرگار  تعريف كرده اند. ش
ــان؛ اينها همه از نمادهاي  و مثلث نورافش
ــي خاص  ــت كه روان شناس ــاري اس معم
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ــًا هيچ كســي نمي خواهد بگويد  طبع
ــي  ــل هســتم، حت ــن در تاريكــي و جه م
ــدري با  ــك ق ــه ي ــم ك شيطان پرســت ه
فراماســونرى همگرا مى شــود، نمي خواهد 
ــد من رو به تاريكي مي روم؛ مي گويد  بگوي

شيطان براي من مظهر نور است.

فراماسونرها به ظاهر هيچ مبارزه اي با 
ديانت انسآن ها و قوميت يك كشور و يك 
ملت ندارند، بلكه به گونه اى عمل مى كنند 
ــه حيثيت ملي و  ــدون آن كه لطمه اي ب تا ب
ــي فرد بخــورد، خــودش در اين فضا  دين
قرار مي گيرد و آرام آرام مثل موجودي كه 

داخل اسيد ذوب مى شود، ذوب شود.

ــه عنوان نماد به  ــود را دارد. وقتي كه ب خ
ــر خيلي از  ــود، تداعي گ كار گرفته مي ش
مفاهيم و مضامين است. نماد، بيانگر خيلي 
ــت. وقتي چيزي به عنوان  از واقعيت هاس
ــمبُل بر يك واقعيت يا حقيقت به كار  َس
گرفته مي شود، آن سمبل جاي آن حقيقت 
ــت  و واقعيت را مي گيرد. هنر نماد اين اس
كه به محض اين كه القاء مي شود، كل آن 
مفاهيم را تداعي مي كند و در مجموع هر 
كس از نماد استفاده بكند، بيانگر گرايش ها 
ــبت به  ــت كه نس و انگيزه هاي خاصى اس

محتواي اين نماد ارائه داده است. 
ــاد معمارى و  ــز نم ــگ پويا: به ج فرهن
ــرى در  ــاى ديگ ــه نماده ــاختارى، چ س

فراماسونرى مطرح است؟
ــاني،  ــي: ازجمله نماد انس ــر رهنماي دكت
ــعارهايي مثل آزادي، برابري و برادري  ش
ــعارهاي  ــعار رهايي است، ش ــت، ش اس
اخالقي و خيرخواهانه است. شعارهايي از 
اين دست كه جزو نمادهاي انساني است 
يا نماد حيواني كه به اصطالح نماد شيطان 
ــت و يك نماد حيواني است كه وقتي  اس
به كار گرفته مي شود، تداعي گر انديشه ها 
و افكار و جريان هاي فكري فراماسونرى 
ــت. اگر به خيلي از عالئم فراماسونرى  اس
ــد، مي بينيد كه در  ــژه اي بيندازي توجه وي
ــا، در رنگ آميزي ها و  تركيب بندى رنگ ه
ــكال  در اندازه گيري هاي خاص با يك اش
ــوان معنوي و نماد معنوي  خاص، اين عن
را بروز مي دهند؛ به عنوان مثال، در بعضي 
ــده: «از ظلمت  ــته ش تابلوها و عالئم نوش
ــنايي». اين نماد  به نور، از تاريكي به روش
ــود، جاذبه هاي  ــه كار گرفته مي ش وقتي ب
خاص خودش را دارد يا وقتي كسي مورد 
تكريم شان باشد، از يك عنوان معنوي «به 
ــاب به بيل  ــح» ازجمله خط معماران صل
ــاه اردن  كلينتون و نتانياهو و عبداهللا پادش

يك چنين تقديرنامه هايي را داده اند.
همچنين نماد عددي دارند، مانند عدد 33 
ــان است و  ــله مراتب ش كه به عنوان سلس
ــاس يك سلسله توّهماتي، اين نماد  بر اس
ــي به  ــه مى كنند. در كالس درس را توجي
ــجويان  صورت پاورپوينت در جمع دانش
ــاليدى را نمايش مي دادم، از  ــيجي اس بس
ــود. در پايان درس  ــاليد ب ــا 33 تا اس قض

ــجويي پيش من آمد و گفت اين 33  دانش
ــت. همچنين سه تا  ــونرى اس نماد فراماس
شش كنار هم 666 يا سه تا F كنار هم نماد 
حرفي فراماسونرى است. اينها همه جنبه 
ــاختن و ساخته  ــانه دارد. در س روان شناس
شدن به اينها نياز دارند. گرچه از قالب كه 
بگذ اريم، در اين ميان هيچ چيز نمي بينيم 
ــت. اين روان شناسي  و طبل ميان تهي اس
ــي ديگر؛ يعنى  ــا دو روان شناس نمادها، ب
ــي فريب و روان شناسي بازي  روان شناس
پيوند مى خورد. با اين اشكال و اين اعداد 
ــازى مى كنند تا بتوانند به راحتي افراد را  ب

جذب كنند.
فرهنگ پويا: برخى نمادهاى مورد توجه 
فراماسونرى مانند نماد معنوى، مورد تأييد 
ــه مى توان اين دو  ــت. چگون دين هم هس

ساحت را از هم جدا كرد؟
دكتر رهنمايي: اساساً فطرت بشر خواهان 
معنويت و پاكي و قدس است. حتي كساني 
ــال انحراف مى روند، مي گويند  هم كه دنب
اين انحراف نيست، عين حقيقت است كه 
ما پيش مي گيريم و حتى كار حق گرايان را 
انحراف مي دانند. هيچ كسي نمي خواهد به 
خودش برچسب انحراف بدهد. طبعاً هيچ 
كسي نمي خواهد بگويد من در تاريكي و 
جهل هستم، حتي شيطان پرست هم كه يك 
قدري هم با فراماسونرى همگرا مى شود، 
ــه تاريكي  ــد من رو ب ــد بگوي نمي خواه
ــيطان براي من مظهر  مي روم؛ مي گويد ش
نور است. حتي وقتي سراغ جهنم مي رود، 
ــور و حرارت  ــد جهنم براي من ن مي گوي
ــت. از اين حرف ها، خيلي از فرقه هاي  اس
باطل مى گويند؛ مثًال از نمادهايي مثل نور 
و صلح و عدالت و امثال اينها سوء استفاده 
مي كنند. مثل معاويه كه از نمادهاي معنوي 
ــتفاده مي كرد و مي گفت  ــوء اس خيلي س
ــت. او مي گفت ما  كار من عين عدالت اس
مجبوريم يك سري كارها را انجام بدهيم 
ــه خدا براي  ــر خالف آن تقديري ك و اگ
ما نوشته رفتار كنيم، خالف عدالت است. 
گويا عدالت به اين است كه او زور داشته 
ــي هم مظلوم او  ــد، زور بگويد و كس باش
باشد و اين در مجموع عين عدالت است! 
يعني كار خودش را عين عدالت مي داند. 
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ــي بازي و فريب  اين هم اگر با روان شناس
ــاص خودش را  ــا و مفهوم خ ــد، معن بياي
ــونرى پيدا مي كند. واژه هايي  براى فراماس
مثل آزادي، برابري، عدالت، خيرخواهي، 
انسان دوستي، نوع دوستي، صلح، نورانيت 
ــود واژه هاي  ــت اينها؛ در ذات خ و حقيق
جهت دار، با معنويت و خوب است، ولى 
ممكن است از آن واژه ها سوء استفاده كرد. 
ــاص ذاتي اين  ــا اگر فقط روي جنبه خ م
واژه ها متمركز بشويم، ممكن است تصور 
كنيم كه فراماسونرى ها هم تا حدودي اهل 
خير و صالح و تقوا و فضيلت هستند، ولى 
اينها جاذبه هاي بصري است يا جاذبه هاي 
شنيداري و يا جاذبه هاي رفتاري كه ايجاد 
ــمت و  مي كنند تا افراد و هواداران را به س

سوي خودشان سوق دهند.
ــى مى توان  فرهنگ پويا:  واقعاً با چه روش
ــخيص داد و  ــئله را از هم تش اين دو مس

متمايز كرد؟
ــت تأثير  ــخصي تح ــي: ش ــر رهنماي دكت
ــرار گرفته بود و  ــخاص ق جريان ها و اش
ــخاص  ــت حق و باطل را با اش مي خواس
ــنجد. آقا اميرالمؤمنين (ع)  و جريان ها بس
هدايتش كردند و فرمودند كه حق و باطل 
ــت كه با اشخاص و جريان ها  چيزي نيس
محك بخورد، اول بايست حق را بشناسيم 
تا اهلش را پيدا بكنيم و باطل را بشناسيم 
ــاً معيار و مالكي  ــش را بيابيم. طبع تا اهل
ــر مي گيريم، حداقل براي  كه اينجا در نظ
ــتند، مفيد  ــاني كه طالب حقيقت هس كس
ــي كه واقعاً مي خواهد حقيقت  است. كس
ــش تبيين كنيم كه  ــد، اول بايد براي را بياب
ــى كه گفته  ــت. اين نورانيت حقيقت چيس
ــود ما از ظلمت به نورانيت مي بريم،  مي ش
ــا آن نورانيتي  ــت؟ آيا واقعاً ب منظور چيس
ــر واقعًا  ــق دارد؟ اگ ــت تطبي كه حق اس
خودش يك ظلمت است، طبعاً مي توانيم 
با قاطعيت تمام آن را رد كنيم. اينجا ما نياز 

به يك محك بيروني داريم.
فرهنگ پويا: زمينه هاى روان شناسانه نفوذ 
ــونرى در ايران را چگونه ارزيابى  فراماس

مى نماييد؟
ــونرى در  ــابقه فراماس دكتر رهنمايي: س
ايران يا كشورهاي اسالمي، به 160-150 
ــال قبل يا كمى قبل تر برمي گردد. آن ها  س

مستقيماً با ديانت و قوميت و مليت ايراني 
ــه برنامه خود را در  ــارزه نمى كنند، بلك مب
ــرار مي دهند. به ظاهر هيچ  همين زمينه ق
مبارزه اي با ديانت انسان ها و قوميت يك 
كشور و يك ملت ندارند، بلكه به گونه اى 
ــه لطمه اي به  ــل مى كنند تا بدون آن ك عم
ــي و ديني فرد بخورد، خودش  حيثيت مل
ــن فضا قرار مي گيرد و آرام آرام مثل  در اي
ــيد ذوب مى شود،  موجودي كه داخل اس

ذوب شود.
ــازي كاري مى كنند كه  ــي ب در روان شناس
ــرد در فضايي قيف  داخل خود معركه، ف
ــه اين قيف  ــرار مي گيرد كه دهان ــد ق مانن
ــت، اما انتهاى آن خيلي  ــاد اس خيلي گش
ــود. وقتي دهانه را مي بينيم،  باريك مي ش
تصور مى كنيم همه چيز موجود و هم رنگ 
ــين، از اذان، از  ــت؛ از امام حس محيط اس
نماز و از مقدسات ديني گفته مي شود. اين 
ــت كه سني، شيعه،  ــاد قيف اس دهانه گش
زرتشتي، بهايي و ديگران را شامل مى شود 
و همه آرام آرام ذوب اين جريان مي شوند. 
اين كار روان شناسان هايى است كه با حربه 
ــه اي را به نفع  ــي بازي، عرص روان شناس
خودشان تصاحب و مصادره مى كنند. در 
اين جا مصادره كردن انديشه، فكر و نمادها 
اتفاق مى افتد. حتي ممكن است يك طرح 
ــد و نماد ديني و  ــالمى را به كار ببندن اس
نماد شيعي هم اضافه كنند. به همين دليل 
ــونرى خيلي درهم و پر  نمادهاي فراماس
ــت؛ مثًال يك اسكناس يك  رمز و راز اس
دالري خيلي پر رمز و راز است. تصاحب 
ــم، تصاحب مثلث  ــتاره، تصاحب چش س
ــان، مصادره نور و مصادره برابري  نورافش
ــت كه  ــه؛ براى اين اس ــور خيرخواهان ام
بتوانند افرادي كه در هر وادي هستند، زير 
ــونر ها اين  يك پرچم قرار بگيرند. فراماس

گونه بازي مي كنند.
در تركيه با نمادهاي ملي تركيه، در عراق با 
نمادهاي ملي عراق و در ايران با نمادهاي 
ــد و به طور كلى  ــران بازى مى كنن ملي اي
در خيلي از جاها با نمادهاي ملي مذهبي 
اقوام و ملت ها بازي مي كنند. اينها به همين 
ــاد مي كنند كه مورد  صورت پرچمي ايج
ــت. در ايران، فراماسونر ها  ــان اس توجه ش
ــردرهاي قوسي  تابلوهايي  زدند كه مثًال س

ــدرت  ــد ابرق فراماســونرى مي خواه
ــي حاضرند با همه  جهان باشــد. آن ها حت
اديان بســازند، به شــرط اين كه مانعي سر 
راه شان ايجاد نشود. مي دانند اگر به قدرت 
ــند، مسلمان شيعه و مسيحي را  جهاني برس

برده خود مي كنند.

ــع آن ها شــد، عضو  ــي فرد مطي وقت
فراماســونرى مي شود، اما اول كه به لژهاي 
ــي 33 مرتبه نمى رســد. يكــي پس از  عال
ديگري طي مي شود تا به فراماسونرى و لژ 
اعظم برســد. باز اين يك بازي با نمادها و 

فريب  كاري خاصي است.
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شكل و عالمت محرابي شكل با طرح هاي 
ــالمى مانند كاشي كاري هاي مذهبي در  اس
آن گنجانده شده است. حتي از شعارهايى 
ــد «ما به خدا اعتماد مي كنيم» و «ما بر  مانن
ــتفاده مى كنند تا  ــوكل مي كنيم» اس خدا ت
ــاد كنند. به همين  ــاي مذهبي ايج جاذبه ه
ــتند بعضي از روحانيون را هم  دليل توانس
ــند  ــد. اين ها را مي نويس جذب خود كنن
ــما  ــازي  بدهند. مي گويند ش ــا همه را ب ت
ــونر ايراني يا فراماسونر تركيه اي يا  فراماس
فراماسونر هندي شده ايد و مليّت شما هم 

محفوظ مانده است. 
فرهنگ پويا: ارتباط جريان انحرافى جديد 
ــونرى چيست و ارائه «تز  با جريان فراماس
مكتب ايرانى» با چه اهدافى قابل ارزيابى 

است؟
ــى همچون مكتب  دكتر رهنمايي: مباحث
ايراني و حتى موسيقي سنتي هم در همين 
راستا قابل ارزيابى است. منشور كوروش 
ــود. البته  هم در همين ارتباط مطرح مى ش
ــا نمي خواهيم به اين نمادها توهين كنيم  م
ــرا معتقديم  ــا ُخرده بگيريم؛ زي و از آن ه
ــاد و ميراث فرهنگي  ــه هر حال اينها نم ب
ايران است. ملتي استوار مى ماند كه ميراث 
ــتوار نگه دارد. حضرت  فرهنگي اش را اس
ــيار هوشمندانه شان  امام (ره) با رهبري بس
ــلطنتي  ــد كاخ هاي س ــازه ندادن حتي اج
ــود. وقتي شنيديم كه در ليبي  تخريب بش
نمادهاي ملي و فرهنگي از جمله كاخ هاي 
قذافى توسط انقالبيون تخريب شد، خيلي 
نگران شديم؛ زيرا نمادهاي ملي و ميراث 
ــي ليبى را نابود كردند. اينها حق يا  فرهنگ
ــا قاموس فرهنگ يك  ــق بايد بماند ت ناح
ــود عده اي  ــود و معلوم ش ــت ثبت ش مل
ــوء  ــه از خون دل مردم س ــد ظالمان بودن
استفاده كردند. اگر اين آثار خراب شود، با 
هزاران هزار دفتر نمي توان اين موضوع را 
نشان داد. ما سنگ هاي برافراشته آنچناني 
ــم هاي  ــان دهيم كه چه جس ــد نش را باي
ــد تا اين  ــنگ ها له ش ــي زير اين س ضعيف
سنگ ها برافراشته شود. معناي سخن موال 
اميرالمؤمنين (ع) را با اين ميراث مى توان 
ــته  فهميد كه فرمود: كاخي بلند و برافراش
نشد، مگر اين كه كوخ هايي خراب شد و 
انسان هايي ضعيف، نابود شدند. اينها را با 
اين ميراث مي توان نشان داد. از آن طرف 
فرهنگ عدالت را مي توان با مقايسه با اين 
فرهنگ ظلم نشان داد. ما َمسنَد امام را در 
ــان مي دهيم و كاخ سعدآباد را  جماران نش
ــان مي دهيم. در اين قسمت مسند  هم نش
امام جلوه پيدا مي كند، در حالى كه اگر ما 

تخريب كرده بوديم، جلوه نمى يافت... . 
ــتيز فراماسونرى با دين و  فرهنگ پويا: س

فرهنگ يك ملت چگونه است؟
ــا بايد به حلقه  ــر رهنمايي: در اين ج دكت
مفقوده اي اشاره كنيم كه اگر در نظر گرفته 
نشود، معناى مبارزه و ستيزه جويي با دين 
ــوان  ــونرى را نمي ت ــت در فراماس و ديان
ــونرى، مبارزه با دين و  فهميد. در فراماس
ــت وجود دارد و  فرهنگ و مليت و قومي
ــالم هم ندارد؛ بلكه  اختصاص به دين اس
ــيح، با همه دين  ــونرها با دين مس فراماس
ــر هم  ــاز بش يهود و با همه اديان دست س
مبارزه دارند. اينها تابع يك هدف مهمتري 
هستند كه نبايد مغفول بماند؛ چون اگر از 
آن غفلت كرديم، در حالى كه ما را درگير 
ــان را  ــان مي كنند، كار خودش مبارزات ش

انجام مي دهند و پيش مى برند.

ــونرى، ميل به قدرت  هدف نهايي فراماس
ــونرى مي خواهد  ــت. فراماس ــي اس جهان
ــد. مي خواهد حرف  ابرقدرت جهان باش
اول را در جهان بزند. او مى خواهد جايگاه 
اول در جهان را تصاحب كند. بايد در نظر 
ــي كه با اين نمادها و شعارها  داشت كس
حركت مي كند، هدفش فقط تصاحب يك 
ــت.  دين و مبارزه با يك دين خاص نيس
ــازند،  آن ها حتي حاضرند با همه اديان بس
ــرط اين كه مانعي سر راه شان ايجاد  به ش
ــدرت جهاني  ــر به ق ــود. مي دانند اگ نش
ــيعه و مسيحي را برده  برسند، مسلمان ش
ــان هم  خود مي كنند. اين ها در تصاويرش
ديده مى شود. يكى از تصاوير و نمادهاي 
ــفند  ــي لمب (Lamb) يعني گوس حيوان
است؛ بره اي كه فقط بايست نشخوار كند 
ــود و بعد او را  ــذا بخورد تا پروار ش و غ
ــه آن قدرت  ــند. اين ها مي خواهند ب بكش
برسند. اين هم روان شناسي خاص خود را 
دارد. آن قدر بازي و فريب كاري مي كنند تا 
به نيت خود برسند؛ مثًال با من مسلمان و 
روحاني مماشات مي كنند. حتي حاضرند 
ــد و به ظاهر  ــت را تن كنن ــاد روحاني نم
ــوند و ادعا كنند كه روحانيون  روحاني ش
ــالمي را  ــعائر اس ــتند. ش هم عضو ما هس
ــد و نماز  ــد، اذان مى گوين رعايت مى كنن

ــه  ك مى شــوند  ــار  گرفت كســاني 
ــزام هســتند؛ يعني كســى كه  ضعيف االلت
نسبت به اعتقاداتش تا حدودي پابرجاست، 
ــوازم اعتقاداتــش ضعيف  اما نســبت به ل
ــد، اول  اســت. در نمازش سســتى مي كن
وقت نمي خواند يا به اصل خواندن اهميت 

نمى دهد.
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ــا ابزار و َحَلقاتي  مى خوانند؛ اما همه اينه
ــا را به مقصد  ــد آن ه ــت كه مي خواه اس
ــاند. اين حلقات به هم پيوسته  اصلي برس
ــاختار هرمي شكلي  ــت. نماد آن ها س اس
است كه با اشكال خاص طبيعي و هندسي 
نشان داده مى شود. ستاره و ماه و خورشيد 
در اوج است، نورافشاني از باالست. همه 
ــن نمادها حالت ارتقايى و تعالي دارد و  اي
ــان مي دهد. تنها نمادي كه پايين  باال را نش
ــفند و  ــان مي دهد، نماد گاو و گوس را نش
بز است كه نماد انسان هاي ضعيف است، 
نماد تاريكي است كه اين ها به سمت باال 
نگاه مي كنند. اين يك روان شناسي خاص 
خود را دارد. از همه ابرقدرت ها فريبنده تر، 
ــته تر و ماهرانه تر كار مي كنند تا به  كاركش
ــند؛ لذا مبارزه با دين هم اگر  اين معنا برس
باشد، به وقت خودش مى باشد. يك وقتي 
ــات دارند و حتى ممكن  هم با دين مماش
ــود.  ــت پول بدهند تا دين تقويت بش اس
ــالم ناب آمريكايي و اسالم وهابيت را  اس
تقويت مى كنند؛ لذا اين رمز و رازش همين 
ــراي آن ها اصل  ــت كه مبارزه با دين ب اس
ــت. حاضرند با همه اديان كنار بيايند.  نيس
ــعار پلوراليزم  پلوراليزم اين را مى گويد. ش
از نهاد فراماسونرى درمي آيد. قرائت هاي 
ــر و صراط هاي  ــون، حق هاي متكث گوناگ
ــونرى  ــتقيم گوناگون، از نهاد فراماس مس
سر مي زند؛ اما وقتي به اوج رسيدند، يك 
قرائت بيشتر حاكم نيست، يك ديد بيشتر 
ــت، يك چشم بيشتر نيست. جهان را  نيس
ــم ديد؛ آن هم چشم  ــت با يك چش بايس
ــونرى؛ لذا در اين جريان از شيطان  فراماس

پرست تا خداپرست موحد وجود دارد. 
ــونرها  فرهنگ پويا: ابزار تبليغاتى فراماس

چيست؟
ــود دارد كه  ــائلي وج دكتر رهنمايي: مس
ــا تركيب  ــا چگونه ب ــان مي دهد اينه نش
ــتفاده از ابزار تبليغاتي  نمادها، اقدام به اس
مى كنند. در مجموع از روان شناسي بازي و 
فريب استفاده مى كنند؛ چون هر بازي كه 
فريب نيست. بعضي بازي ها بازي گرفتن 
ــى درويش كردن  ــت. به عبارت ديگران اس
ــت. با يك چشم بندي خاصي  ديگران اس
ــكناس يك  ــب مي دهند؛ مثًال يك اس فري
ــت  ــهور اس دالري را در نظر بگيريد. مش

كه اين اسكناس اصًال تابلوي فراماسونرى 
ــده در  ــث رده بندي ش ــت. در آن، مثل اس
ــم   ــه و قاعده و رأس هرم و چش 33 مرتب
ــاهده  ــان مش ــن و مثلث نورافش جهان بي
ــند ما به خدا توكل يا  ــود. مى نويس مى ش
اعتماد مي كنيم؛ به تعبير خودمان «توكلت 
علي اهللا،»! در اين جا به ظاهر از موضوعى 
ــت، اما نبايد تصور  دينى استفاده شده اس

كنيم كه اينها خدايي و الهي فكر مي كنند.
ــرداز غرب  ــردمداران نظريه پ ــي از س يك
ــاي جان ليري  ــكا در قرن اخير آق و آمري
ــت كه اتفاقاً در حوزه تعليم و تربيت؛  اس
ــوف برجسته تعليم و  روان شناس و فيلس
ــت. او مسائل مختلفي از جمله  تربيت اس
تفسيرى در مورد خدا دارد. تفسير آزادي 
ــون ها قرار  ــتفاده فراماس كه اآلن مورد اس
ــاد به خدا  ــا مي گويند ما اعتق دارد. اين ه
ــم اعتقاد به  ــم. در دين ما ه ــن داري و دي
ــي  ــت، اما اين خدا چه كس خدا اصل اس
ــه مى كنند  ــت؟ گاد (God) را ترجم اس
ــوب و ايده آل؛  ــد گاد يعني خ و مي گوين
ــي. هر چه كه خوب و  يعني خوِب آرمان
ــت. اگر ما به اين تفسير توجه  آرماني اس
كنيم، چيزي جز يك روان شناسي فريب از 
ــت نمي آيد. بازي با نمادها براي  آن به دس
فريب انسآن هاست؛ لذا آن كسي كه ديني 
 (God) و  مذهبي فكر مي كند، از اين گاد
ــماني را در نظر مي گيرد،  همان خداي آس
كسى كه سكوالر يا الئيك است مي گويد 
ــت كه آقاي جان  اين گاد همان گادي اس
ــوب آرماني،  ــير كرده؛ يعني خ ليرى تفس
پس تقدس دارد. اين ها تفسير هاي خاصي 

براي به دام انداختن افراد ارائه مى دهند. 
ــى آنان در لفافه توحيد،  فرهنگ پويا: يعن

در واقع به ضّد توحيد مى پردازند؟
ــه، كامًال اما به گونه اى  دكتر رهنمايى: بل
ــرك  ــير مي كنند كه از آن جز بذر ش تفس
ــت نمي آيد. هر  ــتي به دس و چندگانه پرس
ــوب آرماني دارد. هر فردي  فردي يك خ
ــي دارد.  ــك خوب آرمان ــر لحظه ي در ه
ــروز با فردا فرق مى كند.  خوب آرماني ام
ــداي آفريدگار، خداي  در اين صورت خ
آفريده شده مي شود و خداي خالق، خداي 
مخلوق مي شود. خداي نازل كننده وحي، 
ــود و اين خدايي  خداي تنزل يافته مي ش
است كه ذهن ساخته و ذهن پرورده انسان 
ــت. وقتي  ــت. اين يك نوع فريب اس اس
ــونرى  ــد، عضو فراماس فرد مطيع آن ها ش
ــاي عالي 33  ــود، اما اول كه به لژه مي ش
ــد. يكي پس از ديگري طي  مرتبه نمى رس
مي شود تا به فراماسونرى و لژ اعظم برسد. 

اگر مبّلغ و مرّوج ديني هستيم و واقعًا 
ــم، احســاس و التزام و  ــه دين داري دغدغ
اعتقاد ديني داريم؛ بايد در برابر اين سناريو 
جوان ها را بيمه كنيم. بعضي از ما مرّوجين، 
ــادات اقدام مى كنيم و  ــط به ترويج اعتق فق

كاري به التزامات نداريم.
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در روان شناســي تبليغ گفته مي شود 
ــغ كني يا  ــن را تبلي ــي مي خواهــي دي وقت
ــك كاال را كه  ــز ديگــر را حتي ي ــر چي ه
مي خواهي تبليغ كني، اول بايد باور فرد را 
باال ببرى، بعد اقدام عملي را برانگيزاني كه 
بر اســاس آن باور عمل كند، بعد حس اش 

را به او بدهي.

ــاز اين يك بازي با نمادها و فريب  كاري  ب
خاصي است. 

فرهنگ پويا: افرادى كه جذب فراماسونرى 
مى شوند، داراى چه ويژگى هايى مى باشند؟
ــر رهنمايى: آن هايي كه مجذوب اين  دكت
ــوند، در مجموع ويژگي هاي  جريان مى ش
شخصيتي خاصي دارند. البته به طور كلى 
ــادي ضعيف اند.  ــه آن ها از ناحيه اعتق هم
ــاس معنوي و  ــا در احس ــى از آن ه برخ
ــن افراد  ــي ضعيف اند. اي ــاس ايمان احس
ــت  ــد. طبيعي اس ــي دارن ــات مختلف طبق
ــا را پيرو هر  ــي اين افراد، آن ه روان شناس
ــل و هوايي مي كند. وقتي  جريان و هر مي
ــان گوساله را  ــد، انس اعتقادات ضعيف ش
به خدايي باور مي كند. به هر حال فطرت 
ــان است. يكي از  ــتش در وجود انس پرس
ــتش  ــاي فطرى ما، ميل به پرس گرايش ه
ــخيص مصداق،  ــت؛ اّما در جهت تش اس
ــخيص مصداق،  ــت. در تش ــف اس ضعي
ــي مي پذيرد و  ــاله را به عنوان خداي گوس
گاو را پرستش مى كند. اين آدم آسيب پذير 

مي شود. 
فرهنگ پويا: شيوه هاى فريب فراماسونرها 

نسبت به طبقات مختلف چگونه است؟
ــونرها با باورهاي  دكتر رهنمايي: فراماس
ــان هاي ضعيف كار مي كنند و اهداف  انس
خود را در باور شخص مي گنجانند؛ مثًال هر 
چه ستاره هست، نماد فراماسونرى است. 
از نماد ستاره يا عدد استفاده مي كنند. زماني 
بهايي ها در ايران اين كار را مي كردند. آن ها 
ــري نمادهاي برجسته چشم نواز  از يك س
ــت يا نمادهاى  كه جاذبه هاي بصري داش
گوش نواز كه جاذبه هاي شنيداري داشت، 
استفاده مي كردند؛ به گونه اى كه سايه شان 
ــد. آن ها كاري مي كنند كه هر  همه جا باش
كسي كه ضعيف االيمان است، تصور كند 
فراماسونرى همه جا هست. سعى مى كنند 
ــكال  ــا و منظم ترين اش ــن نماده از بهتري
ــتفاده كنند كه جوان كم تجربه  هندسي اس
ــد و  ــور كند هر كجا نفس مي كش ما تص
ــونرى  ــا مي رود، در حيطه فراماس هر كج
ــت. جوان وقتى تصوير كتاب را نگاه  اس
ــاب در مورد  ــن كت ــد، مي گويد اي مي كن
ــده، ولي در واقع در اين  توحيد نوشته ش
ــوذ كرده  ــونرى نف ــاب گرايش فراماس كت
است. طرح هرمي را هر جا ببيند، هر نماد 
ــونرى را ببيند، بگويد  مخصوص فراماس
اين فراماسونرى است. افرادى كه ايمانشان 
ضعيف است، اين گونه تحت تأثير اين جّو 
ــا با يك نماد يا يك  قرار مي گيرند. چه بس

شعار فريفته مي شوند.

ــه ضعيف  ــتند ك ــاني هس گروه دوم كس
ــد. اين ها هم تحت تأثير اين جّو  االلتزام ان
قرار مى گيرند. فردى مي گويد من مسيحي 
ــاد به خدا و  ــال نكنيد اعتق ــدم، اما خي ش
ــق حضرت  ــر و ائمه ندارم، من عاش پيامب
ــق كرب و باليم! پس چه  ابوالفضلم، عاش
شد شيفته مسيحيت شدي؟ مي گويد يك 
ــيحي بود به من وعده داد كه  كشيش مس
دخترش را به عقد من در بياورد؛ يعنى يك 
سرى جاذبه هاي عملي و رفتاري براى او 
ايجاد مي كنند. فراماسونرى به آن جواني كه 
اعتقاداتت  مى گويد  است،  ضعيف االيمان 
سر جاي خود محفوظ است، حتي نمازش 
ــد نماز به  ــم مي خواند، ولي مي گوي را ه
جاي خود، خدا به جاي خود، اين برنامه ها 
هم به جاي خود! جاذبه هاي خاصى كه در 
بعضي از بازي ها و بعضي از فيلم نامه ها و 
بعضي از ورزش ها تنظيم شده، به گونه اى 
است كه جوان را مجذوب مى كند و بشر 
ــوي آن جرياني كه آن ها  را به سمت و س
دلخواهشان هست سوق مى دهد. جوان را 
آرام آرام به سوى فراماسونرى مى كشانند و 
كم كم به جايى مى رسد كه نبايد مى رفت. 
كساني گرفتار مى شوند كه ضعيف االلتزام 
هستند؛ يعني كسى كه نسبت به اعتقاداتش 
تا حدودي پابرجاست، اما نسبت به لوازم 
ــت. در نمازش  ــف اس ــش ضعي اعتقادات
سستى مي كند، اول وقت نمي خواند يا به 
ــت نمى دهد. به روزه  اصل خواندن اهمي
گرفتن اهميت نمى دهد. اينها زود در اين 

دهانه قيف قرار مي گيرند.

ــله فريب كاري هاي ديگرى هم  يك سلس
ــه رابطه  ــود دارد؛ ازجمل ــراي اينها وج ب
ــر و يا يك سلسله  ــتي دختر و پس و دوس
ــه جنبه هاى  ــي ك عرفان ــاً  ــل احيان محاف
ــد و جايگزين  ــباع كن ــادي اش را اش اعتق
واجباتش بشود؛ مثًال گاهى كارهاى خيري 
انجام مي دهند، پولي را بابت جهيزيه يك 
دختر فقير مى دهند؛ اما خمس نمى دهند، 
ــد و ... . ازجمله مثال هاى  زكات نمى دهن
ــكي است كه  ــى فريب، عروس روان شناس
داخلش بمب گذاري شده است. بچه ظاهر 
آن را مي بيند كه عروسك است، اما وقتي 
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ــه اي را كه تحــت تأثير  ــا بايد طبق م
آن هاست تقويت كنيم، انديشه هاي ديني را 
با التزامات عملي و با احساسات مذهبي در 
وجودشــان نهادينه كنيم تا وقتي با جريان 
انحرافي مواجه مى شــوند، حداقل در قلب 

او را انكار كنند.

با آن بازى مى كند، منفجر مى شود.
ــتند.  ــاس هس ــوم ضعيف االحس گروه س
ــتند كه ممكن است از  ــاني هس اين ها كس
جنبه اعتقادي يا از جنبه التزام عملي، حد 
ــته باشند، فرايض شان  نصاب الزم را داش
را انجام بدهند، از محرمات پرهيز  كنند و 
به زعم خودشان اعتقاداتشان پا برجاست؛ 
اما نسبت به مسائل دينى ضعيف االحساس 
هستند. اگر بخواهيم براى اين مورد مثالى 
بزنيم، مثل پدري است كه مخارج بچه اش 
ــه او بچه اش  ــول دارد ك ــردازد. قب را مى پ
ــل  و زندگي اش را  ــت و هزينه تحصي اس
ــا در مقام ابراز عاطفه به اين  مي پردازد، ام
ــف برخورد مي كند. آن حس  فرزند، ضعي
ــا مثًال فردي  ــراز نمي كند و ي پدري را اب
مؤمن است و وضع ظاهر و التزام عملي اش 
خوب و مناسب است، اما وقتى در جلسه 
عروسي اى قرار مي گيرد كه كارهاي هجو 
ــيقى  ــرت و موس انجام مي دهند و از كنس
ــود، او اهميت نمى دهد و  ــتفاده مى ش اس
ــا مي كند و لذت هم  راحت نشسته تماش
ــنهاد كارى  مي برد. حتي اگر هم به او پيش
بدهند، همراهي هم مي كند. در صورتي كه 
نمازش را اول وقت خوانده و اعتقاداتش 
ــاس اند؛  ــت. اينها ضعيف االحس پابرجاس
ــي در برابر گناه، حس خاصى به آن ها  يعن
دست نمي دهد. وقتي مي بينند به دين لطمه 
ــوند يا مانند  ــورد، برانگيخته نمي ش مي خ
خانمي كه بدحجاب است، اما نمازش را 
هم مي خواند، زيارت اش را هم مي رود و 

. ...
فرهنگ پويا: وظيفه ما در برابر اين جريان 

چيست؟
ــغ و مرّوج ديني  ــر رهنمايي: اگر مبّل دكت
هستيم و واقعاً دغدغه دين داريم، احساس 
و التزام و اعتقاد ديني داريم؛ بايد در برابر 
ــناريو جوان ها را بيمه كنيم. بعضي  اين س
ــه ترويج اعتقادات  ــا مرّوجين، فقط ب از م
اقدام مى كنيم و كاري به التزامات نداريم؛ 
ــت دارد،  ــى كه بچه اش را دوس مثل كس
ــود، اهميت  اما اگر نماز صبح اش قضا بش
ــد و هيچ وقت پرس وجو نمي كند  نمى ده
ــه تكليف  ــما ب ــد بچه جان ش و نمى گوي
رسيديد، دخترم! پسرم! نمازت را خواندي 
ــد اعتقاداتش  ــا نخواندي، ولي مى خواه ي

پابرجا باشد.
بعضي وقت ها هم، به احساس دينى كاري 
ــتان، بينش  ــم؛ مثل معلمي در دبيرس نداري
ديني درس مي دهيم و از جهت اعتقادي و 
الزامي توجيه مي كنيم؛ اما اين جوان ما كه 
مي خواهد نماز بخواند، بايد با حس نماز 

ــود و از نماز  ــد تا برايش نهادينه ش بخوان
لّذت ببرد و ما به او اين حس را نمى دهيم. 
اين گونه است كه برخى به خدا و قيامت، 
ــاور دارند، اما  ــاب و كتاب ب به قبر و حس
اعمال ديني را انجام نمى دهند؛ چون ايشان 
ــي كه انسان را  حس ديني ندارند. آن حس
ــان را از خواب  ــد، صبح انس برمي انگيزان
ــيرين بيدار مي كند، انگيزه الزم را در او  ش
ــاد مي كند كه برود وضو بگيرد و نماز  ايج
ــود. ما بايد  بخواند؛ آن حس ايجاد نمى ش

هر سه جنبه را در نظر بگيريم.

ــي  ــوط به روان شناس ــه جنبه مرب ــن س اي
ــود. در روان شناسي تبليغ گفته  تبليغ مي ش
مي شود وقتي مي خواهي دين را تبليغ كني 
ــك كاال را كه  ــا هر چيز ديگر را حتي ي ي
مي خواهي تبليغ كني، اول بايد باور فرد را 
باال ببرى، بعد اقدام عملي را برانگيزاني كه 
بر اساس آن باور عمل كند، بعد حس اش 
ــه او بدهي. حاال اگر كاال را خريد، از  را ب
ــتانش را  خريد اين كاال لذت ببرد تا دوس
ــويق كند. پس بايستي در تبليغات  هم تش
ــه مجموعه را در نظر بگيريم. توجه  هر س
ــيم كه اعتقادات ريشه است،  ــته باش داش
ــت و حس چاشني همه اين  التزام تنه اس
ــت. حس و روحيه بايد همه  ــائل اس مس
ــبت به هر موضوعي و هر  ــد؛ نس جا باش
ــونرى ها در رده  ــوردي. از قضا فراماس م
ــي نمادها، بازي و فريب  باال با روان شناس
ــه ناحيه اگر آدم  اقدام مي كنند تا در اين س

ضعيفى پيدا كردند، آن را جذب كنند. 
ــى تبليغ اشاره  فرهنگ پويا: به روان شناس
ــه با اين  ــراى مقابل ــد. يك ُمبلغ ب نمودي
جريان، عالوه بر روان شناسى تبليغ، به چه 

وسايل ديگرى بايد مجهز باشد؟
دكتر رهنمايي: اين را كًال بايستي در نظر 
ــاني خيلي  بگيريم كه بحث ارتباطات انس
ــت. ُمبلغ بايد هم روان شناسي  دامنه دار اس
ــي ارتباطات و  تبليغ بداند، هم روان شناس
ــي. چون بحث  ــي اجتماع هم روان شناس
ــث تأثير و  ــي، بح ــه روان شناس ــن س اي
ــد از مباحث  ــت. مبلغ باي تأثيرگذاري اس
ــرد در فرد، نفوذ فرد در  مربوط به نفوذ ف
جامعه، نفوذ جامعه در فرد و نفوذ جامعه 
ــد؛ اما برخى  ــته باش در جامعه اطالع داش
ــفانه از آن غافليم. چون بحث  ــا متأس از م
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ــتاره قسم خورده است.  خداوند به س
ما نبايد بگوييم چون اين، نماد فالن جريان 
انحرافى است، پس بايد از اين نماد استفاده 
ــا نبايد اجازه  نكنيم؛ نه اين طور نيســت. م

دهيم از اين نمادها سوء  استفاده كنند.

من روان شناسي بود، راهكار روان شناسانه 
ارائه نمودم. روحانيت بايستي كامًال نسبت 
به اصول روان شناسى آشنا باشد و درست 
در موضع خودش استفاده كند. من هميشه 
مي گويم روان شناسي، ادبيات و منطق سه 
علمى است كه انسان ها نمى توانند به آن ها 
بى توجه باشند. وقتي ما با يك فرد روستايي 
ــم، بايد بر  ــض صحبت مي كني عامي مح
ــتور زباني او صحبت  ــاس قواعد دس اس
ــود.  كنيم واّال تفهيم و تفاهم ايجاد نمي ش
ــونرى از  جريان هاى انحرافي مثل فراماس
اين وسايل خيلى بهره مى گيرند. ببينيد آن ها 
از اينترنت، فضاهاي مجازي، فيس بوك و 
ــتفاده مي كنند؛ در حالى  ... چقدر سوء اس
ــايل  ــه درصد بهره برداري ما از اين وس ك
ــت. ما بايد طبقه اي را كه تحت  اندك اس
ــت تقويت كنيم، انديشه هاي  تأثير آن هاس
ــات  ديني را با التزامات عملي و با احساس
مذهبي در وجودشان نهادينه كنيم تا وقتي 
با جريان انحرافي مواجه مى شوند، حداقل 
ــد. اگر نمي توانند  در قلب او را انكار كنن
ــد، اگر نمي توانند با  به زبان چيزي بگوين
ــدام عملى انجام  ــوند و اق عمل منكر بش
ــب انكار كنند. امر به  دهند، حداقل در قل
معروف و نهي از منكر همين است. اينكه 
انسان قلباً از كار خوب خوشش بيايد، قلبًا 
از كار بد بدش بيايد. اين حداقلش است؛ 
يعني همان حسي كه ما مي گوييم. پس اين 
حسي است كه روان شناسي مي گويد اين 
ــود كه تن به  حس حداقل در او ايجاد بش

هر كارى ندهد. 
فرهنگ پويا: در انتهاى اين گفت وگو اگر 
ــورد با جريانات  ــه اى به ويژه در برخ نكت
انحرافى پيرامون ما باقى مانده است، بيان 

فرماييد.

دكتر رهنمايي: بعضي وقت ها ما ناخواسته 
و ندانسته فرهنگ غلطى را ترويج مي كنيم. 
ــراً به خصوص در جريان انحرافي كه  اخي
در دولت منزل گرفته، اتفاقاتى روى داد كه 
ما برخورد كرديم تا به جريان فراماسونرى 
ــن جريان نبايد  ــيديم، اما در تبيين اي رس
غافل شويم. بعضي وقت ها كارى مى كنيم 
ــونرى ها را  ــباب خشنودي فراماس كه اس
ــون به مصادره برخى  فراهم مي آوريم؛ چ
ــونرها رضايت  ــوى فراماس ــا از س نماده

مى دهيم، نبايد قافيه را ببازيم، نبايد واكنش 
ــان بدهيم، نبايد فرار به عقب  معكوس نش
داشته باشيم. اينها همه فرار به عقب است. 
ما بايد به جلو هجوم بياوريم. ما بايد تبيين 
ــت.  ــده اس كنيم كه اينها همه مصادره ش
ستاره، نمادهاي انساني و اصولي؛ مصادره 
ــت. خيلى از اين نمادهايي كه ذكر  اينهاس
ــت و بسيارى از  كردم، نمادهاي خنثي اس
آن ها هم نمادهاي ارزشي است؛ يعني بار 
ارزشي دارد. اگر بتوانيم به نمادهاى خنثي 
ــي بدهيم، بايد اين كار را بكنيم.  بار ارزش
ــا را در جهت مثبت به كار ببنديم، نه  آن ه
اينكه همين طور رها كنيم. آن ها حق ندارند 
از يك نمادي  كه مي تواند در فرهنگ ديني 
مطرح باشد، سوء استفاده كنند. خداوند به 
ــتاره قسم خورده است. ما نبايد بگوييم  س
چون اين، نماد فالن جريان انحرافى است، 
پس بايد از اين نماد استفاده نكنيم؛ نه اين 
طور نيست. برابري و برادري و امثال اينها 
از مواردي است كه خدا به آن ها اهميت و 
ارزش مي دهد. ما نبايد اجازه دهيم از اين 
نمادها سوء  استفاده كنند و آن ها را به نفع 
ــت كه  خود مصادره كنند. اين  مثل آن اس
بيايند فضاي جغرافيايي ما را مصادره كنند، 
ــد، بعد مى توانيم بگوييم  خانه ما را بگيرن
ــد؟! محيط هاي  ــه گرفتن ــاال گرفتند ك ح
ــد ما بايد غيرت  ــي را اگر گرفتن جغرافياي
نشان بدهيم. يك وجب از خاك كشورمان 
ــان بدهيم.  ــر گرفتند، بايد غيرت نش را اگ
حاال فرهنگ ما را دارند تصاحب مى كنند، 
ــان ندهيم؟! لذا بايد سعي كنيم  غيرت نش
ــود بار ارزشي  نمادهاي خنثي را اگر مي ش
بدهيم. بار ارزشي مثبت نمادها را تقويت 
ــتاره اي را كه ديد،  كنيم كه جوان ما هر س
ذهنش معطوف به جريان انحرافى نشود. 
نبايد به گونه اى باشد كه جواني كه مذهبي 
است، تصور كند در همه جا حتي خانه و 
مسجد ما جريانات انحرافى رخنه كرده اند. 
او وقتى به كتيبه هاي مسجد نگاه مي كند، 
ــه اي كه به  ــنگ كتيب ــد قدمت يك س باي
هفتصد سال قبل برمى گردد را تصّور كند، 
ــال قبل  ــه اين كه فكر كند كه هفتصد س ن
فراماسونرى ها در مسجد ما نفوذ داشته اند! 
ــت. به اين مسايل خيلي  اين خطرناك اس
ــيم. بايد جريان  ــتي توجه داشته باش بايس
ــم. اصًال فرار  ــالح كني انحرافى را خلع س
ــب، نه فرار به جلو؛  ــم، نه فرار به عق نكني
ــم و نمادها را از  بلكه به جلو هجوم ببري
ــان بگيريم و تبيين كنيم كه اينطور  دستش
ــابقه دارد، اين نماد  نيست. بگوييم اين س

ديني ماست. نبايد منفعل عمل كنيم. 


