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مصباح منهای گروه متفرقپرور پایداری
از قضا صاحب مصابیح بیشتری است

الههی تئوری
حق :اگر از زندگی بهش�تی ،حزب شهیدپرور جمهوری
اسالمی را حذف کنیم ،خیلی چیزها از «حمزهی خمینی»
کم کردهایم اما مصباح منهای گروه متفرقپرور پایداری
از قضا صاحب مصابی�ح بیشتری اس�ت .پایداری هیچ
چیز به فیلسوف فقید اضافه نکرد؛ اال آنکه چهلچراغ
حوزه را بیخود و بیجهت خرج جزئیات سیاست کرد و
آنقدر در این وادی افراط کرد که گاه شماری از خلقاهلل
یادش�ان میرفت مصباح فقط مصباح پایداری نیست؛
مصب�اح مناظره با چپ کالس�یک و مصب�اح مباحثه با
راس�ت آکادمیک هم هس�ت .خدای م�ن! این مصباح
سوای پایداری چقدر یادآور یزد است« .عروس کویر»
را به بادگیرهایی میشناسند که به زعم من ،باد گرم را
میگیرد و ضمن پاالیش آن ،نس�یمی جانفزا تحویل
میدهد .جز این بود مگر مصباح ی�زدی؟ در اوج صبر،
موج بص�ر راه میانداخت و ضمن گرفت�ن حرف امثال
حجتی و سروش ،نظرش�ان را نقد میکرد و حقترین
جملهی ممکن را نق�ل میکرد .بیعلت نبود بیس�ت
س�ال پیش برای خرید «آذرخش کربال» و البته چند
تایی کتاب دیگر از عالمه ،از ته�ران کوبیدم رفتم قم
و آنقدر تهی�هی این مصباحنوش�تها برایم حالوت
داش�ت که برگش�تنی نزدیکای عوارضی ی�ادم آمد
اصال زیارت حرم فاطمهی معصومه نرفتهام .برگشتم
شهر خون و قیام و عالوه بر تس�بیح و انگشترم ،آثار
مصباح یزدی را هم معطر ک�ردم به گل و گالب ضریح
بانو .این همان کاری بود که آن سالهای آلوده به دوم
خرداد ،عالمه با جوانکی که راقم این متن باشد کرد.
از زمین و آسمان ،شبهه میبارید و من راستش خیلی
با مکتوبات شهید مطهری ارتباط نمیگرفتم .نیست
که عمدتا پیادهش�دهی س�خنرانیهای استاد بود،
از ضعف ویرایش رنج میبرد .ان�گار کن گنج را داده
بودند دس�ت بچه .از این حیث ،مکتوبات «مطهری
خامنهای» را به «مطهری خمینی» ترجیح میدهم.
اساس�ا عالمه خوشقلمت�ر بلکه آرامتر از س�لف
مطهر خود بود و من که هرگز عصبانیت او را در هیچ
مجادلهای ندیدم .ن�ه! با وجود این سلس�لهجنبان
حلم ،هرگز نگویید «ش�هر بادگیرها» ک�وه ندارد.
مصباح ،ابرکوه خطهی کویر است که همهی حرفها
را میش�نود و درجهآخر «حرف طالیی» را خودش
میزند .فرقی هم نمیکند جلویش معمم نشس�ته
باش�د یا مکال .من مصباح یزدی را «الههی تئوری»
میخوانم که شاهکارش «تئوری الهی» بود و مصداق
«فیتبعون احسنه» .خدا در صدف مصباح ،انشعاب
کالماهلل هادوی گذاشته بود تا با آیتاهلل -فراتر از
مطهری -امام هادی و پدرانش تا علی و پس�رانش
تا مهدی را بشناسیم .کاش پایداری دکان نسازد از
مصباح و این همه کاسبی نکند با فیلسوف فقید...
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