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بنیان مرصوص
مبارزه فکری و عملی عالمه مصباح در رویارویی با فرقه ها در مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین محمد ابوترابی

اشاره: 

برخـی از گروه هـا و جریان هـا بـا اسـتفاده از 
تاکتیک هـای روانـی و به کارگیـری روش های 
کنتـرل ذهنـی، نوعـی رابطـه مطلـق و بسـیار 
رهبـر  یـا  و  تشـکیالت  بیـن  را  خطرناکـی 
تشـکیالت بـا عضـو و یـا پیـرو آن بـه وجـود 
دفاعـی  قـدرت  وسـیله  ایـن  بـه  و  می آورنـد 
و روانـی عضـو یـا پیـرو را بـه حـدی از بیـن 
می برنـد کـه آن فـرد انسـجام فکـری و قدرت 
تحلیـل خـود را بـه گونـه ای از دسـت می دهـد 
کـه دیگـر تـوان »نه گفتن« نـدارد و بـه ابزاری 
تبدیل می شـود کـه هر فرمانی را بـدون ارزیابی 
درسـت یا غلـط بـودن آن به اجـرا در مـی آورد.
قبل  دوران  از  رضوان اهلل علیه  مصباح  عالمه 
با فرقه ها پرداخته و نقش  انقالب به مبارزه  از 
به سزایی در فرقه زدایی از جامعه داشته اند. بر آن 
شده ایم در خصوص تبیین نقش عالمه در مقابله 
با این تاکتیک دشمنان دین، با یکی از نیروه های 
انقالبی ، امنیتی و فعال که خود شاهد و درگیر در 

این مسئله بوده است، به گفتگو بنشینیم.

ــل از  ــد قب ــه می دانی ــور ک فرهنگپویا: همان ط
انقــالب گروه هایــی در عرصــه سیاســت کشــور فعــال 
بودنــد کــه از همــان زمــان در حــال تبدیــل شــدن بــه 
ــد. بــه عنــوان اولیــن ســوال اساســا فرقــه  فرقــه بودن
ــا و  ــا گروه ه ــا ب ــاوت آن ه ــت و تف ــه معناس ــه چ ب

ــت؟  ــی چیس ــای سیاس جریان ه

- فرقـه تعریـف و مفهوم خـود را دارد. فرقه به گروهی 
اطالق می شـود کـه با اسـتفاده از تاکتیک هـای روانی 
و بـه کارگیـری روش هـای کنترل ذهنی نوعـی رابطه 
مطلـق و بسـیار خطرناکی را بین تشـکیالت و یا رهبر 
تشـکیالت بـا عضـو و یا پیـرو به وجـود مـی آورد و به 
ایـن وسـیله قـدرت دفاعـی و روانـی عضـو یا پیـرو را 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

حضرت عالمه در بحث مبارزه 
و مقابله و افشای فرقه ها، 

مثل بقیه کارهای خود، آن را 
اولویت بندی مى کردند. توجه 
داشتند که کدام فرقه خطر یا 

آسیب بیشتری دارد. خیلى وقت 
خود را صرف فرقه های کوچک 
و جزئى یا غیرموثر نمى کردند. 

ایشان سراغ تفکرات و انحرافاتى 
مى رفت که ممکن بود مسیر 
انسان های دیندار یا جامعه 

مذهبی و انقالبی را تغییر داده و 
یا تحت تاثیر قرار دهد، فرقه های 

مذهبی کم نبوده و نیستند.

بـه حـدی از بیـن می بـرد کـه آن فـرد انسـجام فکـری و 
قـدرت تحلیـل خـود را، بـه گونـه ای از دسـت می دهـد 
کـه دیگـر تـوان »نه گفتـن« نـدارد؛ و بـه ابـزاری تبدیل 
می شـود کـه هر فرمانـی را بـدون ارزیابی درسـت یا غلط 
بـودن آن بـه اجـرا در مـی آورد؛ که از آن به مغزشـویی نیز 
تعبیـر می شـود. و لـذا ویژگی هـا و مختصات فرقـه کامال 
متفـاوت بـا خصوصیـات تشـکل ها و جریانـات سیاسـی 

است.
چـرا کـه، جریانـات سیاسـی در داخـل جامعـه و از طریق 
تاثیرگـذاری بـر افـکار عمومـی و همـراه کـردن آن هـا با 
خـود، بـه فعالیـت سیاسـی می پردازنـد و رابطـه آن هـا بـا 
طرفـداران خـود از طریق »تشـکیالت آهنی« نیسـت. لذا 
افـراد فرصـت دارنـد که بـا دیگر اندیشـه ها ارتبـاط برقرار 
کننـد و سـخن آنـان را نیز بشـنوند و افکار  خـود را به نقد 
آن هـا بگذارنـد و نقـد دیگـران را بـر افـکار خود بشـنوند. 
در جریانـات سیاسـی فـرد آزاد اسـت کـه بـه اطالعـات 
مـورد نیـازش از هـر طریق ممکن دسـت یابد. لـذا قدرت 
انتخاب گـری دارد. ایـن چیـزی اسـت کـه در فرقـه وجود 

ندارد.

فرهنگپویا: آیـا قبـل از انقـالب گروه هایـی وجود 
داشـتند کـه به سـمت فرقه شـدن حرکـت کنند؟

- بلـه. زمانـی که جریان هـای التقاطی به ظاهر مسـلمان 
و در واقـع بـا خط مشـی و تفکـر مارکسیسـتی همچـون 
سـازمان منافقین سـراغ خط مشی مسـلحانه رفتند و شیوه 
مبارزاتـی مسـلحانه با نظـام طاغوت را انتخـاب کردند، در 
مسـیر فرقه شـدن افتادنـد. اینـان در ابتدا بـه دلیل ضعف 
در بینـش و دانش دینی احسـاس کردند که اسـالم دارای 
شـیوه مبارزاتـی موثـر و تعیین کننـده نیسـت و نمی تواند 
توده هـای تحـت سـتم را بر علیـه نظام سـلطه در داخل و 
خارج کشـور بسـیج کند، لذا به سـراغ مکتب مارکسیسـم 
رفتنـد و عنـوان کردنـد کـه مـا شـیوه مبارزاتی خـود را از 
مارکسیسـم می گیریـم و بـه دنبـال آن، شـیوه مبارزاتـی 
مسـلحانه را برگزیدنـد. و چـون در چنیـن شـرایطی برای 
حفـظ تـوان و موجودیـت خود ناگزیر به اسـتفاده از شـیوه 
مبـارزات مخفـی و زیرزمینـی بودنـد. بنابراین تشـکیالت 
مخفـی را ایجـاد کردنـد. و از آن جـا کـه بـرای اسـتمرار 
موجودیـت فکـری و اعتقـادی درونـی تشـکیالت، نیاز به 
ایدئولـوژی خاصـی داشـتند تـا بتوانـد خط مشـی نظامی و 
تبعـات اجتناب ناپذیـر آن را بـرای هـواداران توجیـه کنـد، 
لـذا دیگـر به دنبال حـق و حقیقـت نبودند. بلکـه آن ها به 
دنبـال طراحـی و تدویـن ایدئولـوژی ای بودند کـه مطابق 
مشـی نظامـی آن هـا باشـد و بتوانـد عملیـات نظامـی را 
توجیـه کنـد. در آن مقطـع آن هـا فکـر می کردنـد که تنها 

مارکسیسـم اسـت کـه می تـوان بـر اسـاس تئوری هـای 
آن، ایـن اقدامـات را توجیـه کـرد. در مرحلـه بعـد بایـد 
ایـن ایدئولـوژی بـه نیروهـا القـا می شـد و نیروهـا فکـر 
خـود را بـا آن تطبیـق می دادنـد تـا طبـق گفتـه و نقشـه 
سـازمان بی چـون و چـرا پیـش برونـد؛ حتی اگر الزم شـد 
از جانشـان بگذرنـد و دسـت به عملیـات انتحـاری بزنند.

از سـوی دیگـر یـک غـرور بی جـا دامن گیـر آن ها شـد و 
آن را نیـز بـا اسـتفاده از عملیـات روانـی به نیروهـا تلقین 
می کردنـد. بـه ایـن معنـا کـه خـود را برتـر، خوش فکرتر، 
پیش روتـر و فداکارتر از سـایر آحاد جامعـه تلقی می کردند 
و بـه نیروهـا اعـالم می کردند که شـما نیروهـای پیش رو 
جامعـه هسـتید. آموزه هـای مارکسیسـتی هـم بـه ایـن 
توهـم دامـن مـی زد. چراکـه در آموزه هـای مارکسیسـتی، 
اندیشـه افـراد تابعـی از جایـگاه آن هـا در طبقـه اجتماعی 
اسـت. لـذا می گفتنـد: »فکـر شـما تابـع طبقـه شماسـت 
و طبقـه متوسـط نمی توانـد انقالبـی باشـد« اگـر فـردی 
برخـالف اندیشـه سـازمان، نظـری بـه ذهنش می رسـید 
بـا ایـن عنـوان که ایـن نظریـه ناشـی از آن اسـت که تو 
متعلـق بـه طبقـه متوسـط هسـتی و نمی توانـی از طبقـه 
کارگـر باشـی، نمی توانـی انقالبـی فکـر کنـی! ایـن یک 
نقطـه ضعـف بـه حسـاب می آمـد. لـذا فـرد بـرای این که 
خـود را بـه جمـع اثبـات کند تـالش می کرد کـه این نظر 
را در خـود سـرکوب کنـد؛ و حتـی شـخصیت خـود را بـه 
دلیل داشـتن ایـن نظریه باید سـرکوب کند. ایـن موضوع 
در رشـد سـازمانی هـم تاثیر داشـت. بـه این معنـا که قرار 
گرفتـن در سـطوح باالتـر سـازمانی، نیز نشـانه پیش روتر 
به گونـه ای کـه شـخص  بـود.  بهتـر فهمیـدن  و  بـودن 
این گونـه می اندیشـید و دچـار توهـم می شـد کـه »مـن 
بهتـرم؛ اگـر بهتـر نبودم در ایـن جایگاه قرار نداشـتم. پس 
فکـر مـن بهتریـن فکرهاسـت« و یـک شـخصیت کاذب 
در وی شـکل گیری می شـد و بـه خـود حـق مـی داد کـه 
نظریـات دیگـران را تمسـخر کنـد. این طرز تفکـر در رده 
هـای پائین تـر سـازمان ایـن تأثیـر را داشـت و القـا هـم 
می شـد کـه هـر کـس در جایـگاه باالتـر قـرار دارد، فهم 

او صائب تـر اسـت.
نکتـه دیگـری کـه بایـد بـه آن توجه کـرد، اهمیـت خود 
بایـد  مبـارزه  اساسـا  می گفتنـد  یعنـی  بـود.  تشـکیالت 
تشـکیالتی باشـد. لذا افرادی که تشـکیالتی نیستند اصال 
توانایـی مبـارزه ندارنـد و تشـکیالت و حفـظ آن از هـر 
چیـزی برتـر و باالتر اسـت. بنابراین فکر بایـد مطابق نیاز 
تشـکیالت باشـد؛ نه تشـکیالت مطابق با فکـر. پس بنابر 
نیـاز تشـکیالت، مـا حق داریم هـر کس را که تشـخیص 
دادیـم، بزنیم، ترور کنیم و بکشـیم. ولـو آن فرد از اعضای 
خـود تشـکیالت باشـد، چـون کـه اگر نظـر او بـر خالف 
نظـر افـکار و آموزه هـای القائی سـران تشـکیالت باشـد، 
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یـا دشـمن اسـت و یا با دشـمن اسـت، بـدون آن که نیـاز بـه محاکمه او 
باشـد و یـا بـه او فرصـت برای دفـاع از خـود داد، می تـوان بـا او برخورد 
مسـلحانه کـرد. چنان کـه قبـل از انقالب افـرادی همچون مجید شـریف 
واقفـی و مرتضـی صمدیـه لبـاف را کـه از رهبـران و اعضای برجسـته و 
تاثیرگـذار سـازمان و مخالـف نظـام طاغـوت بـوده و حاضر بـه پذیرفتن 
تغییـر ایدئولـوژی سـازمان نبودند، آن هـا را ترور کردنـد. این گونه نبود که 
بخواهنـد در تعامـل بـا اجتماع و مردم خـود را مقبول افـکار عمومی کنند؛ 
بلکـه می خواسـتند از طریـق ایـن تشـکیالت آهنین قدرت سیاسـی را به 
دسـت بگیرنـد بـا ایـن توهم که مـا پیش رو هسـتیم؛ لـذا روز بـه روز به 

فرقـه شـدن نزدیک تر می شـدند. 

فرهنگپویا: از کارویژه هـای فرقه هـا مغزشـویی اسـت، مـراد از 
چیست؟  مغزشـویی 

- مغزشـویی یعنی افراد سـازمان یا تشـکیالت اصال نباید سـخن دیگری 
را بشـنوند و حتـی بـه غیـر از آموزه هـای سـازمان فکـر کننـد و نبایـد با 
هیـچ فـردی، حتی افراد خود سـازمان نسـبت بـه یکدیگر و بـا هیچ چیز 
دیگـری غیـر از رهبـر سـازمان، حتی با همسـران و فرزندان خـود، رابطه 

عاطفی برقـرار کنند.
یکـی از دوسـتان که در همـان اوائل انقـالب به عنوان مبلغ بـه زندان ها 
اعـزام می شـد نقـل می کـرد: مـا آن جـا کتاب هـای شـهیدمطهری را بـا 
خـود می بردیـم، امـا افـراد حـق نداشـتند کتاب هـای ایشـان را بخوانند. 
أَحَسـَنُه  الَقوَل َفَیَتّبُِعـوَن  َیسـَتِمُعوَن  ِعَباِد الَِّذیـَن  ـر  مـا می گوییـم »َفَبِشّ
را  اقـوال  اَللَبـاِب«1  أُولُـوا  ُهـم  َوأُولَئِـک  اهلَلُّ  أُولَئِک الَِّذیَن َهَداُهـُم 
می شـنوند و قـول احسـن را انتخـاب می کننـد. آن جـا می گوینـد اصـال 
شـما هیـچ فکـر و سـخنی غیـر از آن چه کـه سـازمان به شـما می گوید 
نبایـد بشـنوید؛ نباید گوش کنیـد؛ می گویند در سلسـله مراتب سـازمانی، 
شـما بـه این درجـه از درک نرسـیدی و اصـال نباید وارد ایـن موضوعات 
شـوی، چـون همیشـه احتمال خطا در شـما زیاد اسـت پس نبایـد به غیر 

از آن چـه مـا می گوییـم فکـر کنید.
از  باشـید بعضـی  مثالـی می زنـم. شـاید دیـده  بـرای مغز شـویی مـن 
فال گیرهـای دوره گـرد کـه در معابـر عمومـی  شـهر، به وسـیله پرنـده 
کوچکـی فـال حافظ برای افـراد می گیرند، ایـن پرنده کوچـک از خانواده 
سـهره یـا فنـج یـا مرغ عشـق و یا هر چیـز دیگـر، در طول روز، یکسـره 
روی دسـت صاحبـش نشسـته و بـا اشـاره انگشـت او، برای مشـتری، با 
منقـارش یـگ برگـه از بیـن صدها برگـه فال، بیـرون کشـیده و تحویل 
صاحبـش می دهـد. سـوال این اسـت که این پرنـده اگر فرضـا بالی برای 
پریـدن ندارد،آیـا پائـی هم بـرای دویدن و فرار نـدارد؟!! چـه اتفاقی برای 
آن افتـاده که سـاعت ها روی دسـت صاحبـش، بدون حرکت می نشـیند؟ 
بـا او چـه کرده انـد که بـه این حـال و روز افتاده اسـت؟! فـردی که خبره 
ایـن کار بـود می گفـت بـرای رام و آرام کـردن ایـن پرنـده، نه بـال او را 
می چیننـد و نـه پـای او را مـی بندند، بلکـه کاری که می کننـد که قدرت 
مقاومـت و بـاور بـه این قدرت را، در او می شـکنند. بدین صـورت که این 
پرنده جسـور، »مخصوصا اگر از خانواده طوطی سـانان مانند مرغ عشـق 
باشـد«، را با دسـتکش در دسـت گرفته و به جای انگشـت، مرتبا خودکار 

در دهانـش می گذارنـد و وقتـی او بـا و نوک زدن های متعدد و فشـارهای 
ممتـد نتوانسـت خود را از دسـت صاحبـش برهاند، دیگر بـاور می کند که 
مقاومـت فایده ای ندارد. برای همیشـه تسـلیم می شـود و مقاومت خود را 
درهـم می شـکند و جسـارتش فـرو می ریـزد. با وجود داشـتن بالی سـالم 
و منقـاری قـوی، دیگـر قدرت پریدن و نوک زدن و حتـی دویدن را ندارد. 
زیـرا آن مغـزی کـه باید به بال دسـتور پریـدن و به منقار فرمـان دفاع، و 
بـه پـا، انگیزه فـرار را بدهد، دیگـر این بـاور و انگیزه در خود او سـرکوب 

شـده و مرده اسـت. این شـرایط خیلی سـخت قابل بازگشـت اسـت. 
مـا نمی خواهیـم به کسـانی که از ایـن فرقه ها برگشـتند، اهانـت کنیم و 
آن هـا را کـم اهمیـت بدانیم. امـا منظور این اسـت که آن درخشـندگی و 
عقالنیتـی کـه بـه طور فطـری در آن ها بـود، دیگر نیسـت. گاهی ممکن 
اسـت بارقه ای از آن در یک مصاحبه یا یادداشـت عناصر بریده از سـازمان 
دیـده شـود. بله ممکن اسـت یکی از اعضـا در جایی با مرکزیت سـازمان 
مشـکل پیـدا کرده، احسـاس کند حقـش را ندادنـد، حاال شـرایطی برای 
او ایجـاد شـده کـه می تواند از سـازمان جدا شـود. اما دیگـر چنین فردی 
مثـل افـراد عادی در جامعه ما نیسـت. بال پریـدن را در او خـرد کرده اند.

ماننـد  بزرگـی  انقـالب، شـخصیت  از  قبـل  در  افـراد  ایـن  مقابـل  در 
شـهیدمطهری در سـخنان خـود بـه طور رسـمی مطرح می کـرد که یک 
اسـتاد مارکسیسـم را بـه دانشـگاه بیاوریـد درس بدهـد؛ من هـم کنارش 
باشـم و بـا هـم گفتگـو و مناظـره کنیـم. یعنـی همـان چیزی کـه امروز 
مقـام معظم رهبـری با عنوان کرسـی های آزاداندیشـی مطـرح می کنند. 
آن رفیق ما می گفت: در زندان ما جلسـه پرسـش و پاسـخ می گذاشـتیم. 
دسـتور سـازمان در زنـدان ایـن بـود که افـراد حق نداشـتند حتی سـوال 
بپرسـند. لـذا وقتـی جلسـات پرسـش و پاسـخ برگـزار می شـد هیچ کس 
حـق نداشـت سـوال و جـواب ایدئولوژیکی کنـد. فکر نکردن، نپرسـیدن، 
تقلیـد کورکورانـه کـردن، همـه این ها فرآیند مغزشـویی بـود. فقط آن چه 
رهبـران سـازمان مطـرح می کنند باید شـنیده شـود و شـما بپذیریـد. این 
خـود نوعـی تسـخیر فکـری اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بعـد از 
انقـالب زمانـی که نـود درصـد مردم بـه جمهـوری اسـالمی رای دادند، 
تشـکیالت منافقیـن بـه خود حق می دهد به روی مردم اسـلحه بکشـد و 
در خیابـان مـردم را تـرور کند. و ایـن رفتارها قبل از انقالب زمینه سـازی 

و نهادینـه شـده بود. 

فرهنگپویا: آیـا همه کسـانی که از افراد برجسـته انقـالب بودند به 
این مسـاله توجه داشـتند که این ها در حال تبدیل شـدن به فرقه هسـتند؟

- همـه کـه نـه؛ البتـه برخـی از افـراد تنهـا توجـه و دقـت الزم در ایـن 
خصوص را داشـتند، اما برخی دیگر از شـخصیت های معروف و شـناخته 
شـده قبـل و بعـد انقـالب، از ایـن غفلـت و ساده اندیشـی، پـا را فراتـر 
گذاشـته و در راسـتای قدرت طلبـی خـود، »فـارغ از انگیزه هـا و آرمـان 
هـای الهـی و غیرالهـی و حاکمیـت دینـی و غیردینی در مبارزه با شـاه«، 
در صـدد اسـتفاده ابـزاری از توان نظامـی و پارتیزانی تشـکیالت التقاطی 
منافقیـن، جهت سـنگین کردن کفـه مبارزاتی و اجتماعی و سیاسـی خود 
و تغییـر معـادالت داخلـی و منطقـه ای بـوده، و ظاهـرا با هـدف تعامل و 
قـدرت چانه زنـی بـا اربابـان خارجی شـاه، و بـه نوعـی ایجاد و پیشـنهاد 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

مدرسه حقانى با این که یک 
مدرسه نخبه پرور و کادرساز به 

تمام معنا بود و بعد از گذشتن 
چهل و اندی سال از پیروزی 

انقالب، هنوز نظام اسالمى از 
وجود ارزشمند دانش آموختگان 

و تربیت شدگان این مرکز 
بهره مند است و اما مى توان گفت 

همانند بسیاری از مراکز حوزوی 
و غیرحوزوی دیگر این مرکز نیز 
از نفوذ تفکر انحرافى و گرایش 

به چپ و اسالم التقاطى مصون 
نبوده و بعضا افرادی از این 

مجموعه با روحیه انقالبی جذب 
این افکار مى شدند و حساسیت 

الزم را نسبت به تفکرات 
التقاطى و اقتصاد سوسیالیستى 

نداشتند.

آلترناتیـو مـورد قبـول نسـبی قدرت هـا و در راس آن هـا 
آمریـکا بـرای تغییـرات رفورمیسـتی، بـا این سـازمان به 
وحـدِت بـه ظاهـر تاکتیکـی، و در واقـع اسـتراتژیکی، در 
جهـت دسـتیابی و تقسـیم قـدرت بـا سـازمان رسـیده، و 
تاثیرگـذار  و  بـزرگ  تـالش می کردنـد، شـخصیت های 
انقالبـی و دینـی در داخـل را نسـبت بـه پذیرفتـن ایـن 
وحـدت بـه ظاهر تاکتیکـی، در مبارزه با طاغـوت، متقاعد 
نماینـد، اما نقطـه عطف این حرکِت ناشـی از قدرت طلبِی 
محـِض آمیختـه با سـاده لوحی، برخورد قاطع و دسـت رد 
بـر سـینه این هـا از طرف امـام عظیم الشـان انقـالب در 
اوایـل سـال1350 در نجـف بـود کـه آن هـا را بـه ُکما تا 
آسـتانه پیـروزی انقـالب فرو بـرد، این قبیل افـراد کاری 
بـه چـپ و راسـت و فرقـه و غیرفرقه بودن ایـن جریانات 
بـه ظاهـر التقاطـی و در واقـع مارکسیسـتی نداشـتند، و 
بـه دنبـال مقاصـد خـود بودنـد. امـا از ایـن نکتـه غافـل 
بودند،کـه مشروعیت بخشـی بـه این گروهک هـا، نه تنها 
منجـر به نتیجه دل خواه آن ها نشـده، بلکـه موجب جذب 
و فریب بسـیاری از جوانان مسـلمان انقالبـی و آرمان گرا 
بـه ایـن جریان شـده و در نتیجـه با فرض پیـروزی، خود 
را شـریک انقـالب دانسـته و اسـاس انقـالب را مصـادره 
اتفاقـی  چنیـن  مشـروطه  در  این کـه  کمـا  می کردنـد؛ 
افتـاد. یعنـی نهضت مشـروطه بـا حرکت علما آغاز شـد، 
ولـی منورالفکرهـای غـرب زده آن را مصـادره کـرده و به 

رضاخـان پهلوی سـپردند.

فرهنگپویا: آیـا کسـانی دیگـری هم، غیـر از امام 
راحـل بودنـد کـه این خطـر را احسـاس می کردند؟

- بلـه؛ همان گونـه کـه عـرض شـد عـالوه بـر حضـرت 
امـام در نجـف از جمله اولین کسـانی که قبـل از انقالب 
ایـن مسـاله را متوجـه شـدند، شـهید واالمقـام اسـتاد 
مطهـری و عالمـه مصبـاح یـزدی بودنـد کـه ایـن 
خطـر را متوجـه شـدند و بـا آن هـا بـه مقابلـه پرداختنـد.

فرهنگپویا: نقـش حضـرت عالمـه در مبـارزه بـا 
ایـن فرقه هـا چگونـه بود؟

- حضـرت عالمـه در بحـث مبـارزه و مقابلـه و افشـای 
فرقه هـا، مثـل بقیـه کارهـای خـود، آن را اولویت بنـدی 
می کردنـد. توجـه داشـتند که کـدام فرقه خطر یا آسـیب 
بیشـتری دارد. خیلـی وقـت خـود را صـرف فرقه هـای 
کوچـک و جزئـی یـا غیرموثـر نمی کردند. ایشـان سـراغ 
تفکـرات و انحرافاتـی می رفـت کـه ممکـن بـود مسـیر 
انسـان های دینـدار یـا جامعه مذهبـی و انقالبـی را تغییر 
داده و یـا تحـت تاثیـر قـرار دهـد، فرقه هـای مذهبـی 

کـم نبـوده و نیسـتند. مثـال فرقه اسـماعیلیه، یـا احمدیه 
در پاکسـتان یـا حتـی بهائیـت و وهابیـت، امـا ایشـان 
اولویت بنـدی می کـرد. بـا این کـه ایشـان از نظـر فکری 
و عقیدتـی بـا تمـام فرقه هـا بـه نوعـی مبـارزه داشـت، 
امـا در مرحلـه اقـدام و عمـل، اولویت بنـدی می کـرد. به 
همیـن دلیـل شـما نمی توانیـد از آثار ایشـان علیـه بابیت 
و وهابیـت و سـایر فرقه هـا مطلـب مسـتقلی پیـدا کنیـد. 
بله، مقطعی شـاید در حد سـخنرانی یـا چند کالس درس 
نکته هایـی را بیـان فرمـوده باشـند، امـا هـدف ایشـان و 

اقـدام ایشـان، خیلـی باالتـر از ایـن مـوارد جزئـی بود.
ــن  ــه ای ــی حضــرت عالم ــه دیگــر در روش مبارزات نکت
ــی  ــر مثال ــا ذک ــد. ب ــه ها می پرداختن ــه ریش ــه ب ــود ک ب
ــح می دهــم منظــورم چیســت. اگــر کســی یــک  توضی
ســوال از ایشــان می پرســید ایشــان تنهــا بــه ســوال نگاه 
ــد.  ــه می کردن ــوال را توج ــه س ــه ریش ــد؛ بلک نمی کردن
ــه  ــن ســوال ب ــه ای ــزی باعــث شــده ک ــی چــه چی یعن
ذهــن شــما خطــور کنــد. بــه طــور مثــال کــدام مســاله 
ــه  ــد کــه منجــر ب ــن را شــما درک نکرده ای ــن دی بنیادی
ایــن ســوال شــده کــه اگــر آن را می دانســتید، دیگــر نــه 
تنهــا ایــن ســوال بــرای شــما بــه وجــود نمی آمــد بلکــه 
خــود قــادر بــه پاســخگویی بودیــد. لــذا حضــرت عالمــه 
ــن  ــر ای ــد. در براب ــه ریشــه ها می کردن ــه ب ــواره توج هم
ــال  ــد. و مث ــان ریشــه ها پرداختن ــه هم ــات هــم ب جریان
ــد کــه ســخنان فــالن شــخص باعــث  مالحظــه کردن
جــذب جوانــان بــه ایــن گروه هــا می شــود. آن ســخنان 
ــوزه  ــالم را در آن ح ــق اس ــای دقی ــرده و مبن ــد ک را نق
عنــوان می کردنــد. ایــن باعــث می شــد کــه فــرد 
قــدرت دفاعــی خــود را در مقابــل ایــن افــکار افزایــش 
ــوند،  ــا نش ــن فرقه ه ــذب ای ــا ج ــه تنه ــی ن ــد. یعن ده
ــه کــه امــام  ــد و همان گون بلکــه آن هــا را نقــد می کردن
ــم  ــُروا لَُه ــا »یثی ــد ت ــاء آمده ان ــد: انبی علــی می فرمودن
ــا  ــد. واقع ــدار کنن ــا را بی ــل ه ــا عق ــوِل«؛ ت َدفائَِن الُعُق

ــد. ــن می کردن ــه چنی ــرت عالم حض
روش دیگـری کـه حضـرت عالمـه در تقابـل بـا ایـن 
فرقه هـا بـه کار می گرفتنـد، عدم همراهـی بـا آنـان بـود. 
کـه از یـک سـو بـا ایـن کار جلوی سـهم خواهی آنـان را 
از انقـالب می گرفتنـد، و از سـوی دیگر از آن هـا در افکار 

عمومـی مشـروعیت زدایی می کردنـد.

فرهنگپویا: آیـا فعالیـت علمی ایشـان در مدرسـه 
حقانـی در همین چارچـوب بود؟

و  نخبه پرور  مدرسه  یک  این که  با  حقانی  مدرسه  بله   -
کادرساز به تمام معنا بود و بعد از گذشتن چهل و اندی سال 
از پیروزی انقالب، هنوز نظام اسالمی از وجود ارزشمند 
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دانش آموختگان و تربیت شدگان این مرکز بهره مند است و اما می توان گفت 
همانند بسیاری از مراکز حوزوی و غیرحوزوی دیگر این مرکز نیز از نفوذ تفکر 
انحرافی و گرایش به چپ و اسالم التقاطی مصون نبوده و بعضا افرادی از این 
مجموعه با روحیه انقالبی جذب این افکار می شدند و حساسیت الزم را نسبت 

به تفکرات التقاطی و اقتصاد سوسیالیستی نداشتند.
جالـب آن کـه برخـی از ایـن افـراد اکنون سـینه چـاک لیبرالیسـت هسـتند. 
شـاید بتوانـم بـا ایـن تشـبیه منظـورم را برسـانم. برخـی بیماری ها بـا توجه 
بـه وضعیـت آب و هوایـی و فصلـی ظهـور و بـروز دارنـد. مثـال شـما کمتـر 
در زمسـتان بیمـاری وبـا می بینیـد یـا در تابسـتان با بیمـاری آنفوالنـزا کمتر 
مواجه می شـوید. برخـی انحرافات و منحرفیـن نیز این گونه دوره ای هسـتند. 
یک دوره مارکسیسـت می شـوند، یک روز لیبرالیست. بسـتگی به فصل دارد. 
یعنـی یک روز النه جاسوسـی تسـخیر می کنند و دوره ای دیگـر می گویند ما 

نبودیـم یـا می گوینـد پشـیمان شـده ایم و توبـه می کنند. 
برگـردم بـه سـوال شـما. حضـرت عالمـه زمانـی کـه متوجـه می شـوند در 
برخـی از افـراد در مدرسـه حقانـی ایـن اتفاق در حـال رخ دادن اسـت، یعنی 
افـراد تحـت تاثیـر این گروه هـا قـرار گرفته انـد، همان گونه که عـرض کردم 
مطابـق روش خـود کـه مقابلـه ریشـه ای بـود، در همـان مدرسـه بـا طـرح 

نظریـات آن هـا و نقـد آن هـا، بـه مقابلـه با ایـن جریـان پرداختند.

فرهنگپویا: آیـا می تـوان گفت تعبیری کـه حضرت آقا دربـاره عالمه 
مصبـاح بـه کار بردنـد و ایشـان را مطهـری زمان یـاد کردند، ناظـر به همین 

فعالیت هـای حضرت عالمه اسـت؟

تعابیـری کـه مقـام معظـم  ازجملـه عبـارات و  بلـه همین طـور اسـت.   -
رهبـری در بـاره ایشـان فرمودنـد، ایـن بـود که ایشـان خـال فقـدان عالمه 
طباطبایـی و شـهیدمطهری را بـرای نسـل امـروز پـر می کنـد. اگر دقت 
کنیـم کـه حضرت آقـا این تعبیـر را در چه تاریـخ و مقطعـی از دوران پس از 
انقالب فرمودند، یعنی دقیقا در روز 13شـهریور سـال1378)قریب به22سـال 
قبـل(، درمی یابیـم، قطعـا کیفیـت و نـوع کارهای حضـرت آقـای مصباح به 
فراخـور زمـان و نـوع شـبهاتی که در نیمـه دوم دهـه هفتاد وجود داشـت به 
مراتـب سـخت تر و پیچیده تـر از زمـان شـهید مطهـری بـود. بـه همین 
دلیـل کـه شـهیدمطهری نیز اگر زنـده می مانـد و به زمان اوج گسـترش این 
شـبهات می رسـید، مطهـری دیگـری، بـود و بسـیار عمیق تـر و پیچیده تر از 
 مطهـری اول انقـالب نقـش خود را ایفـا می کرد. مرحوم آیـت اهلل مصباح
نیـز همین طـور بودند. مطهـری رشـد یافته بودنـد. در واقع شـهیدمطهری و 
عالمـه مصبـاح در زمـان خـود ایشـان بنابـر نیازهای موجـود اقـدام کردند و 
طبیعـی اسـت کـه نیازهـا و تحـوالت امـروز بسـیار عمیق تـر و پیچیده تـر از 

اول انقالب اسـت.
بـه عنـوان نمونـه، می دانید کـه مرحـوم حاج شـیخ عبدالکریم حائـری یزدی 
را آیـت اهلل مؤسـس هـم می گوینـد. از آن جهت که ایشـان حـوزه علمیه قم 
را در حـدود صدسـال قبل تأسـیس کـرد. برخی دیگـر با دقت نظر بیشـتری 
از ایشـان بـه عنـوان »آیـت اهلل مجـدد« یـاد می کننـد یعنـی سـنگ بنـا و 
پایه گـذاری حـوزه علمیـه قـم و بـا حضـور اصحـاب ائمـه اطهـار از قبل 
گذاشـته شـده بـود، و مرحوم حاج شـیخ بـه تعبیـری آن را تجدیـد و به تعبیر 
دیگـر آن سـامان بخشـید و نظام منـد کـرد. قم از عصـر ائمـه)ع در قرن دوم 

و سـوم هجـری محـل حضـور اصحـاب و و کالی ائمه هدی بـود. یعنی 
احادیـث این جـا پاالیـش می شـد. اجتهـاد این جـا پایه گذاری شـد. هـر کدام 
از اصحـاب هـم تخصص هایـی داشـتند. حضـور خانـدان اشـعری، زکریا ابن 
آدم و احمـد بن اسـحاق قمـی و زکریـای بن ادریـس و.... نگهبـان و مرزبـان 
دیـن در زمـان خـود بودند. مسـجد امام حسـن عسـکری، به دسـتور امام 
عسـکری بنا نهاده شـد. آشـیخ عبدالکریم حائـری حوزه علمیـه را در واقع 
تجدیـد کـرد. نـه از بـاب این که این مرکـز علوم اسـالمی و شـیعی در زمان 
ائمـه نقـص داشـت، بلکـه ناظر بـه نیاز زمـان بـود. فرصتی بیـش از این 
نبـود کـه بخواهـد همـه مسـائل در آن مطرح شـود. مثال مباحـث کالمی در 
زمـان امام رضا گسـترش یافت. شـرح و بسـط مباحث اعتقـادی و کالمی 
امامیـه توسـط امام سـجاد طی سـی و پنج سـال بعد از حادثـه کربال بنیان 
نهـاده شـد. خـب ایـن فرصت ها در زمـان امیرالمومنیـن پیش نیامـده بود. 
مسـائل فقهـی همین طـور کـه پایه گـذار آن را امامیـن همامین، امـام باقر و 
امـام صادق)علیهمااالسـالم( می دانیـم. نه این که مسـاله و نظـر فقهی پیش 

از ایشـان نبـود، بلکـه زمینه مطرح شـدنش نبود. 
در حـوزه پیـش از شـیخ عبدالکریـم مباحـث فقـه و حدیـث فقط مطـرح بود 
و کالم و فلسـفه تـا چنـد سـال بعـد از ایشـان اصـال مطـرح نبـود. مباحـث 
تفسـیری انـدک بـود. امـا پـس از حاج شـیخ، بـه دلیـل شـرایط زمانـه و نیاز 
جامعـه و بـه همت ایشـان همـه این ها رشـد کرد. بـا این مقدمـه می خواهم 
عـرض کنـم حضـرت آیـت اهلل مصبـاح همچـون حاج شـیخ عبـد الکریـم 
حائـری در دوران جدیـد ایـن کار را بـه نوعی دیگـر انجـام داد. راه اندازی 
سـایر علـوم دینی مرتبط بـا معارف اسـالمی آن هم به طـور تخصصی؛ دقت 
کنیـد اقدامـات ریشـه ای کـه عنـوان می کنیـم، یعنـی ایـن. عالمـه مصباح 
مدرسـه علمیـه نسـاخت؛ یک دانشـگاه اسـالمی ایجـاد کرد؛ آن هـم در تمام 
رشـته های علـوم انسـانی کـه می توانـد تـا حـد بسـیار باالیـی نـه تنهـا نیاز 
جامعـه انقالبـی ایـران، بلکه جامعه اسـالمی و حتـی جامعه جهانـی را تامین 

کنـد و ایـن یعنـی آن کار ریشـه ای کـه در نـوع خـود بی نظیر اسـت. 

فرهنگپویا: آیـا حضـرت عالمه بـرای جلوگیـری از ایـن انحرافات و 
آسـیب ها بـه خصـوص در بعد فکـری و دینـی راه حل داشـتند.

- بلـه؛ ایشـان در تمـام دوران معتقـد بودنـد کـه هیـچ راهـی بهتـر از قـوی 
شـدن زیربناهـای فکـری و اعتقـادی فرد وجـود ندارد. »اإِلسـاَلُم یعُلـو َو اَل 
یعلَی َعلَیِه«2. اسـالم دین برتر اسـت مشـروط بر آن که فرد، اسـالم را خوب 
فهمیـده باشـد. شـما هم اکنون این روش ایشـان را مالحظـه می کنید و برای 
آن می تـوان شـاهد مثال هـای بسـیاری آورد؛ ماننـد همیـن »طـرح والیت« 
کـه بـا تاثیرگـذاری بـر افکار جوانـان و تقویـت مبانی فکـری، آنـان را از هر 
انحرافـی عقیدتـی حفـظ می کنـد. و شـاید علت همه دشـمنی های دشـمنان 

و کینه تـوزان، همین باشـد.

از اینکـه ایـن فرصـت را در اختیـار مـا قـرار دادیـد،  فرهنگپویا:  
سپاسـگزاریم.
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