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تبارشناسی

□سیدمهدیموسوی

مقدمه:
واژه »حلق��ه« 

ادبی��ات  در 
مشترک  فارس��ی 

لفظ��ی اس��ت و ب��ار 
معناه��ای متع��ددی را ب��ر 

دوش می کش��د و در ه��ر جم��ع و 
مس��لکی تداعی گر یک معنا است که آنان را 
به یاد هندوستان خود می اندازد. به طور مثال 
جوانان عاش��ق پیشه به امید روزی هستند تا 

»حلقه« به انگش��ت کنن��د و زندگی جدی��دی را آغاز کنند. 
حلقه ای که نش��انه تزویج دو فرهنگ، دو جزیره و تبدیل دو 
م��ن به یک ما اس��ت. اما در درون این حلق��ه رازهایی نهفته 

است:
»دخترک خنده کنان گفت که چیست 

راز این حلقه زر
راز این حلقه که انگشت مرا 

این چنین تنگ گرفته است به بر
راز این حلقه که در چهره او

این همه تابش و رخشندگی است 

حیران  مرد 
شد وگفت:

حلق��ه 
ش��بختی  خو
است، حلقه زندگی 

است.«[1]
داستان خوانان و سینماگران 
نی��ز ب��ه دی��دن و تحلی��ل »ارباب 
حلقه ها« مش��غولند؛ داس��تان و فیلمی که بر 
محوری��ت »حلقه« )نمادی از قدرت( ش��کل 
گرفته است حلقه ای برای تسخیر سرزمین ها 

و قدرتی در دست تاریکی ها یا خوبی ها.
فلس��فه دوس��تان نیز از این قافله عقب نیافتاده و سریع برای 
خ��ود حلقه ای دس��ت و پا کرده ان��د تا نام خ��ود را در میان 
ارب��اب حلقه ها ثب��ت گردانند. ل��ذا در ابتدای قرن بیس��تم 
گروهی از پوزیتیویست های منطقی تحت تأثیر افکار راسل و 
ویتگنشتاین دور هم جمع شدند و حلقه ای را شکل دادند که 

به »حلقه وین« معروف شد.
ما مس��لمانان نیز بی بهره از حلقه نبودیم و شهید سیدمحمد 
باق��ر صدر با نگارش کتاب »حلقات« در س��ه حلقه، نام ما را 
در کتاب حلقه داران ثبت نمود. کتاب حلقات در موضوع علم 
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حلقة کیان با ورود به مبادی 
معرفت شناسانه و روش شناسانة 

فهم دینی اساساً به فراسوی 
مرزهای گفتمان اسالم نابی قدم 
می نهاد که توسط امام خمینی)ره( 

تبیین گردیده بود

توجه به معرفت دینی و به 
اصطالح تحول آن، برای مخالفت 
با اندیشة سیاسی والیت فقیه، 

حکومت اسالمی و مدیریت دینی از 
اولویت های برنامه روشنفکران پس 

از انقالب بوده است

اصول در واقع متدلوژی فهم دین و ش��ریعت اس��المی برای 
به روزرسانی معارف دین است.

در اواخر دهه ش��صت بود ک��ه رهروان روش��نفکران ایرانی، 
به فک��ر افتادند که پس از 200 س��ال عمر روش��نفکری، به 
جای فراموش��خانه و ماس��یون از نام و عن��وان »حلقه« بهره 

ببرند و این بار با تولید و نش��ر نشریه ای 
آش��کار، حلقه ای را سازماندهی کنند تا 
حلقه قدرت را به دس��ت آورند. »حلقه 
کیان« در فکر جمع نمودن همه معانی 
»حلق��ه« بود و از معان��ی مختلف حلقه 
وجوه��ی را در خود جمع ک��رده بود از 
»حلقه زر« خوشبختی را می خواست و 

آن را در ازدواج فرهنگ ایرانی با تمدن غربی می دانس��ت. از 
»ارب��اب حلقه ها« قدرتی را می طلبید تا نه در حاش��یه، بلکه 
در متن جریانات قرار گیرد و از »حلقات« فهم دینی و تغییر 
متدلوژی معرفت دینی را اس��تفاده کرد، چرا که فهمیدند راز 
قدرت در ایران اسالمی، در دین نهفته است و از »حلقه وین« 

روش تحّصلی را آموختند تا همه چیز را پوپری بنگرند.
ادبیات ناجیانه روش��نفکری در ایران به تب��ع اروپا، با اندکی 
تأخی��ر از ق��رن نوزده��م آغاز ش��د. منجیانی که با س��فر به 
کش��ورهای غربی و س��یاحت در آن دی��ار، راه نجات را نه در 
خ��ود، بلکه در س��رزمین بیگان��ه یافتند و راه و رس��م نجات 
را غربی گون��ه فهمیدن��د. داس��تان »قب��ض و بس��ط« آنان و 

کشفیاتشان در »صراط های مستقیم« با 
نگارش »سفرنامه« و »سیاحتنامه« آغاز 
شد و به دنبال »اصول ترقی« و »اصول 
آدمیت« در »الفب��ای جدید« بودند لذا 
»دفتر قان��ون« را برای نجات یافتگی ما 
نگاش��تند و پس از آن با »سیر حکمت 
در اروپا« به دنبال نش��انه هایی از درمان 

درده��ا بودند. لذا با عضویت در »فراموش��خانه ها«، تش��کیل 
گروه های »53 نفره« یا »جبهه ملی« و »نهضت آزادی« برای 
یافتن »راهی به رهایی« و رس��یدن به »مشتاقی و مهجوری« 
در »غرب��ت غربی«، »هویت چهل تکه ای« را رقم زدند که به 

»موج چه��ارم« »اصالحات« منتهی و نهایتا س��ر از کودتای 
مخملین »سبز« در آورد.

در ای��ن میان حلقه کیان در حاش��یه نش��ر ماهنامه کیان از 
س��ال 69 ت��ا 79 در یک ده��ه فعالیت سیاس��ی، فرهنگی و 
ایدئولوژیکی در پی بازس��ازی خرده گفتمان های روشنفکری 
دو قرن اخیر در رنگ و لعاب جدید بود 
از ای��ن رو با کس��ب تجربه هفت س��ال 
فعالیت مطبوعات��ی در کیهان فرهنگی، 
پای به عرصه ژورنالیس��تی گذاشتند تا 
»الفبای جدید« معرف��ت دینی را برای 
پاس داش��ت »اصول آدمیت« بنگارند و 
این جز با نفی صراط مس��تقیم و تدوین 

صراط های مستقیم میسر نبود.
حض��ور فع��ال بیش از ی��ک دهه ای��ن حلقه، پ��س از پایان 
دف��اع مقدس و رحلت قائد عظیم الش��أن مل��ت، تا تعطیلی 
روزنامه های زنجیره ای در س��ال 1379، امری غیر قابل انکار، 
هدفمن��د، روش��مند و در تاری��خ ایران، اساس��ی و مهم بوده 
است لذا ش��ناخت این حلقه در کنار »حلقه سالم« و »مرکز 
مطالعات ریاست جمهوری وقت« همراه با فعالیت های نهضت 
آزادی و س��ازمان مجاهدین انقالب اس��المی و جذب عناصر 
مجمع روحانیون مبارز و کارگزاران س��ازندگی در این برهه از 
زمان، نمایانگر ش��کل گیری خرده گفتمانی در مقابل گفتمان 
جمهوری اسالمی ایران – با ادعای تفسیری نوین از انقالب - 
بود که در دوم خرداد 76 بر اریکه قدرت 
تکیه زد و در مدت هشت سال به تقویت 
قدرت و استیالی فکری و سیاسی خود 

پرداخت.
متأس��فانه ادبی��ات مکتوب م��ا با توجه 
ب��ه ض��رورت اجتناب ناپذی��ر ش��ناخت 
جریان های سیاسی فکری کشور، درباره 
جریانات فکری، فرهنگی و سیاسی پس از انقالب بسیار الغر 
و حتی غیر علمی اس��ت و آن چ��ه نیز وجود دارد ترجمه آثار 
خارج نشینانی است که چندان دل خوشی از انقالب اسالمی 
ندارند. به طور مثال، پیرامون یک دهه فعالیت سیاسی، فکری 
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و مطبوعاتی حلقه کیان، چه اثری ارائه شده است؟ 
گش��ت و گذار در س��ابقه آش��کار و پنهان بیش از سی نفر از 
گردانندگان اصلی یک حلقه - به قولی بیش از صد نفر- امری 
دش��وار، پرخطر و ناامیدکننده اس��ت و ای��ن قلم نیز درصدد 
س��یاحت در پشت پرده های سیاسی و اقتصادی آقایان نبوده 
و نیس��ت، اما سیاحت در ثمره آنان که حداقل در 56 شماره 
ماهنام��ه کیان به عنوان محص��ول ایدئولوژیکی این حلقه، به 
واقع سیاحتنامه ای از تالش های حلقه کیان است که انشاءاهلل 
در آینده انجام خواهد شد. اما در اینجا سعی بر این است که 
آن چه تاکنون درباره »حلقه کیان« چه از س��وی گردانندگان 
اصلی و موافقان و چه از سوی مخالفان نگاشته شده است در 

یک محل گرد هم اید تا نمایی از آن به دست آید.
 

سیاحتیدرکیان
حس��ن منتظر قائم، کمال حاج س��یدجوادی، س��ید مصطفی 
رخ صف��ت از چهره ه��ای فعال��ی بودند که پیش��نهاد ش��هید 
سید حسن شاه چراغی، [سرپرس��ت وقت موسسه کیهان] را 
پذیرفتند و انتش��ار نشریه ای فرهنگی � کیهان فرهنگی � در 
کنار روزنامه سیاسی کیهان را که رضا تهرانی، هادی خانیکی 
و ماش��اءا... شمس الواعظین در آن مش��غول بودند را در سال 
1362 قبول کردند[2] بعد از ش��هادت ش��اه چراغی و وفات 
منتظرقائم در س��ال 64 و پس از سال 66 با ایجاد اختالفاتی 
میان مهدی نصیری با رضا تهرانی، هادی خانیکی و ماشاءاهلل 
ش��مس الواعظین، - از ش��اگردان کالس ه��ای عبدالکری��م 
سروش[3] و نزدیک به مواضع مهدی هاشمی[4]- رخ صفت 
که خود نیز از شاگردان سروش بود آنها را به کیهان فرهنگی 
برد کیهان فرهنگی در این زمان مبلغ آراء عبدالکریم سروش 
ب��ود. این آقایان س��روش را ب��ه عنوان نماینده روش��نفکران 
دانش��گاهی در مقاب��ل حوزویان برجس��ته ق��رار می دادند. و 
ابت��دا در کیهان فرهنگ��ی بود که مبانی معرفت ش��ناختی و 
دین ش��ناختی نظرات عبدالکریم س��روش تدوین شد. حاصل 
آن سلسله مقاالتی با عنوان »قبض و بسط تئوریک شریعت« 
بود که اولین آنها در ش��ماره اردیبهشت 67 کیهان فرهنگی 
منتشر شد.[5] و در ادامه بیش از 85 صفحه مطلب از سروش 

در طی 17 مقاله چاپ و منتشر شد.[6]
در دور اول از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با استعفای 
س��ید محمد خاتمی از وزارت ارشاد، و گسترش اختالفات با 
مه��دی نصیری مدیر مس��ئول وقت کیه��ان، وقفه ای در کار 
انتش��ار کیهان فرهنگی در سال 1369 ایجاد شد و نهایتا این 
افراد - یاران سروش- از کیهان فرهنگی جدا شدند و به فکر 
نشریه ای جدید افتادند. آقای س��یدمصطفی رخ صفت امتیاز 
مجل��ه اش به نام کتاب نم��ون را در اختیار جمع قرار داد که 
به پیش��نهاد ماشااهلل ش��مس الواعظین به »کیان« تغییر نام 

ب��ه ج��ای »کیه��ان« ب��ا یافت[7] از این رو »کیان« 
ش��د و محوری ش��د ح��ذف »ها« متولد 
ب��رای گردهم آیی 
ب��ا  س��وته دالنی 

محوری��ت تروی��ج 
سروش  اندیش��ه های 

و مخالف��ت با گفتمان فکری 
ن حاکم؛ اینچنین بود که در  با آ
1370، ماهنامه کیان به 
صاحب امتیازی مصطفی 
مدیرمسئولی  رخ صفت، 
تهرانی و سردبیری  رضا 
ماشاءاهلل شمس الواعظین 

و  ک��رد.  کار  ب��ه  آغ��از 
همچنین نشریه »زنان« از 

طرف زنان همسو با کیان از 
بهمن 70 در حوزه روشنفکری 

زنان با مسئولیت شهال شرکت )که 
قبال در زن روز مس��ئولیت داشت( و شیرین 

عبادی آغاز به انتشار کرد.
یاران س��روش، کیان را به فضایی ب��رای ارائة روایتی افراطی 
از راهی که از کیهان فرهنگی آغاز ش��ده بود تبدیل کردند و 
»س��قف مباحث تئوریک مربوط به دین شناسی، فلسفه دین 
و جامعه شناس��ی دین را به دلیل فض��ای بازی که در اختیار 
داش��ت باال بردند«. و آن را به عنوان یک مجله روش��نفکری 
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در گفتمان حلقه کیان با اصل 
قراردادن مشهوراِت اندیشة 

مدرن، به فکر درونی کردن آنها و 
سازگارنمودن باورها و نهادهای 

دینی با آنها بودند

متعل��ق به مخاطبان دانش��گاهی و فرهیخت��ه جامعه معرفی 
نمودن��د.[8] در ماهنامه کیان بی��ش از 20 مقاله و مطلب از 

سروش در بیش از 200 صفحه منتشر شده است.[9]
در کن��ار این نش��ریه حلقه ای ش��کل گرفت ک��ه در آن »به 
صورت حلقه مش��اوران یا حلقه فکری نخس��تین کیان، گرد 
هم می آمدند قبل از انتش��ار هر شماره سوژه ها، موضوعات و 
چالش ه��ای مربوط به حوزه دین را در خالل یک دیالوگ باز 
با هم در میان می گذاش��تند. این گردهمایی بعدها گعده های 
چهارش��نبه نامیده شد و اعضایش اصحاب چهارشنبه خوانده 

شدند.«[10]
عبدالکریم س��روش در تعریف حلقه کی��ان می گوید: »حلقه 
کی��ان دو معنای خاص و عام دارد. معنای عام »حلقه کیان«، 

تم��ام خوانندگان کی��ان و عالقه مندان 
به اندیش��ه های مطرح در آن را ش��امل 
می ش��ود؛ اف��رادی ک��ه در ش��ادی ها و 
غم های کیان شریک بودند... [به ادعای 
سروش] حلقه عام کیان دایره مخاطبانی 
صده��زار نفری ب��ود. کی��ان در آخرین 

شماره های خود طی یک همه پرسی سؤاالتی را با خوانندگان 
در میان گذاش��ت و مشخص ش��د که هر نسخه مجله را پنج 
نف��ر به طور میانگین مطالع��ه می کنند. حال آنکه تیراژ کیان 
نیز 20 هزار نس��خه بود. اما حلقه خ��اص کیان، خود افرادی 
بودند که مستقیما در داخل موسسه کیان کار می کردند اعم 
از سردبیر و هیات مدیره و پاره ای از نویسندگان مجله.«[11]

و درباره ش��رکت کنندگان در آن می گوی��د: »عالوه بر آقای 
تهرانی و ش��مس، آقایان حجاریان، آرمی��ن، مرتضی مردیها، 
اکبر گنجی، آرش نراقی، ابراهیم س��لطانی، محسن سازگارا، 
جواد کاشی، حس��ین قاضیان، ناصر هادیان، مصطفی تاج زاده 
و گاهی پس��ر خود من س��روش دباغ در آن جلسات شرکت 
می کردند. شاید تنها چند نفر را از قلم انداخته باشم، اما اینها 
اف��رادی بودند که با کیان همکاری نزدیک داش��تند و عموما 
آثارشان در کیان چاپ می شد. شاید از آقای شبیری یا هادیان 
مطلبی در کیان چاپ نشده باشد، اما دوستان دیگر نویسنده 
کیان بودند. آقای حجاریان همکاری نزدیکی با کیان داش��ت 

و رازی فاش ش��ده است که ایشان با نام جهانگیر صالح پور در 
کیان مقاله می نوش��تند. این حلقه را اگر حلقه کیان بنامیم، 

نام بی مسمایی نیست.«[12]
ماش��اء اهلل شمس الواعظین اولین س��ردبیر کیان می گوید: »تا 
جایی که به یاد دارم آرش نراقی، ابراهیم سلطانی )که بعد از 
رفتن من به جامعه سردبیر کیان شد(، حجاریان، دکتر سروش، 
محسن کدیور، هادی س��متی، مصطفی تاج زاده، اکبر گنجی، 
حسین قاضیان، علیرضا علوی تبار، حمیدرضا جالیی پور، رضا 
تهرانی و گاهی هم محسن سازگارا اعضای حلقه کیان بودند. 
به این جلس��ات میهمان هم دعوت می کردیم کس��انی مثل 
مجتهد شبس��تری، ملکیان، احمد و محمود صدری وقتی به 
ایران می آمدند و خانم مهرانگیزکار و س��ایر نخبگان میهمان 

مباحث ما بودند.«[13]
حلقه کیان روز به روز گسترش می یافت 
ت��ا این که در نزدیکی انتخابات ریاس��ت 
جمهوری 76 بس��یار فعال گردید و پس 
از آن به کمک سایر نهادها و حلقه های 
روشنفکری فعالیت می نمود. وجه دیگر 
ش��کل گیری ای��ن گس��ترش را باید آن 2500 دانش��جویی 
دانست که در دوران هاشمی رفسنجانی برای تحصیل در دوره 
دکترا به کش��ور های انگلستان، کانادا، استرالیا و فرانسه اعزام 
شده بودند. برخی از این دانشجویان در پاره ای از انجمن های 
اس��المی به صورت کانون فکری - سیاسی فعال بودند. بعدها 
همین ه��ا در قیافه ش��خصیت های حقوقی، جامعه شناس��ی، 
روزنامه نگاری، سیاس��ی و... ب��ه گس��ترش انفجارگونه افکار 
حلقه کیان در سال های 76 تا 79 و شکل گیری روزنامه های 

زنجیره ای و تشکیل حزب مشارکت کمک فراوانی کردند.
حمی��د رض��ا جاللی پور ک��ه در آن جمع حضور داش��ته، به 
عنوان دانش��جوی دکترا در لندن و دبیر انجمن های اسالمی 
انگلس��تان با همکاری دیگر اعضای انجمن، »س��روش« را به 
انگلس��تان دعوت می کنند. عبدالکریم سروش شش ماه برای 
دانش��جویان بورس��یه ای جلس��ات مختلف بح��ث وگفت وگو 
داش��ت. از این دانش��جویان می توان به محسن میردامادی و 
محمدرضا خاتمی که نقش کلیدی در حزب مشارکت دارندو 
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اعضای حلقه کیان شیفتگی بسیاری 
به تمدن، علوم و مفاهیم جامعه 
مدرن غربی داشتند و به مرور 

زمان فاصلة خود از مواضع اصولی 
و دینی نظام جمهوری اسالمی و 
والیت فقیه را صراحت بیشتری 

می بخشیدند

در راس فهرس��ت نمایندگان منتخب تهران در مجلس ششم 
قرار گرفتند اشاره نمود.[14]

 
زایشروزنامههایزنجیرهایازدلحلقهکیان

ب��ه تدریج، حلقه کی��ان از س��طح نخبگان عبور ک��رده و با 
سازماندهی جمعی از روشنفکران باصطالح دینی، سیاسیون 
کنارگرفته از انقالب و جمعی از جوانان پرش��ور تحصیل کرده 
مقیم خارج، از انسجام نسبی باالیی برخوردار گردید لذا »حلقه 

کیان یا نحله روشنفکری دینی، گروه منسجمی 
تلقی می ش��د که آمادگی حضور در صحنه 

اجتماعی و سیاس��ی را دارد.«[15] به 
همی��ن دلیل ب��ه فکر س��ازماندهی 
افکار عمومی در آس��تانه انتخابات 
افتادند  جمهوری  ریاس��ت  هفتم 
که البته ب��ا مخالفت برخی مواجه 

شد.
ش��مس الواعظی��ن در ای��ن باره 

 1375 سال  »پاییز  می گوید:[16] 
ت��ازه زمزم��ه ورود آق��ای خاتمی به 

عرصه انتخابات ش��نیده می شد و هنوز 
حضور ایش��ان به صورت قطعی مطرح نشده 

ب��ود. در جلس��ات پایی��ز حلق��ه کیان، 
مس��ئله امکان حضور یک جریان جدید 
اصالح طلب در عرصه سیاس��ت به بحث 
گذاشته می ش��د اما بخش قابل توجهی 
از اعضا نس��بت ب��ه ورود حلق��ه کیان 
به عرصه فعالیت مس��تقیم سیاس��ی و 
جریان ه��ای سیاس��ی تردیدهای جدی 

داشتند و صریحا مخالف بودند.
در ای��ن فضا، آقای س��ازگارا جرقه راه ان��دازی یک روزنامه را 
زدند، ولی از آنجایی که بخش قابل توجهی از دوس��تان حلقه 
کیان مخالف انتش��ار ی��ک روزنامه بودن��د، آرام آرام مباحث 
مرب��وط به ورود به عرصه روزنامه ن��گاری عمومی در خارج از 
حلقه کیان دنبال ش��د. این جلس��ات در دفت��ری در خیابان 

کریم خان زند با حضور دکتر سروش، جالیی پور، من و سازگارا 
برگزار ش��د تا فضای دموکراتیک جلس��ات حلقه کیان حفظ 
ش��ود و این مسئله گسس��ت هایی را دامن نزند. بدین ترتیب 
قبل از دوم خرداد، برای انتش��ار ی��ک روزنامه تصمیم گیری 
ش��ده بود اگرچه دوس��تان زیادی قایل به این بودند که اگر 
جری��ان مولد و نواندیش��ی دینی به س��رعت خودش را آلوده 
مسائل سیاسی بکند، ممکن اس��ت که پیامدها و تبعات این 
حرکت به کل جریان روشنفکری  دینی آسیب برساند... انگیزه 
من برای انتش��ار روزنامه از چند منشا سرچشمه 
می گرفت. با شناختی که از جامعه داشتم، 
در میان س��ازمان و نهادهایی که قرار 
بود بار اصالحات را بر دوش بکشند 
یک قطعه پ��ازل جاافت��اده بود و 
این قطعه جاافتاده داش��تن یک 
روزنامه و تریبون آزاد و مس��تقل 
مقتضی��ات  از  آم��ده  بی��رون  و 
ارائ��ه راهبردهای  زمان��ه ب��رای 
حرکت اصالحات ب��ود. من با این 
ن��گاه راه اندازی روزنام��ه را ضروری 
می دانستم و در این ضرورت یک مشوق 
خیلی بزرگ داشتم که بسیار برای او احترام 
قایل بودم: »دکتر عبدالکریم س��روش«. 
و یک مدیر آماده به کار و دارای س��ابقه 
مدیریت��ی به ن��ام آقای س��ازگارا و یک 
جامعه شناسی  فارغ التحصیل  جالیی پور 
سیاس��ی از دانش��گاه لندن که پای کار 

بود.
...بدین ترتی��ب طبق گفت��ه هیأت مدیره 
م��ن لوکوموتی��وران این قطار ش��دم و 
آقای س��ازگارا مسئولیت ساختارس��ازی آن را برعهده گرفت 
و آقای جالیی پور مدیریت مس��ئول و صاحب امتیاز آن ش��د 
و در رأس همه اینها دکتر س��روش تئوری پرداز این مجموعه 
ش��د. ش��مارش معکوس که آغاز ش��د به دکتر سروش گفتم 
خیلی نگران واکنش های احتمالی دوستان روشنفکری دینی 
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حلقه کیان، هستة تئوریک و 
نظریه پرداِز روشنفکرِی لیبراِل به 
ظاهر دینی ]در حقیقت التقاطی[ 

در ایراِن دهة 1370 بود و گفتمان 
لیبرالیستی - سکوالریستی آن 

به گفتماِن اصلی و غالب بر کلیت 
جریان روشنفکری - تکنوکراتیک 
برانداز نظام والیت فقیه در ایران 

بدل شد

یک روزنامه نگار دوم خرداد 
می گوید: در حقیقت، ماشاءا... 

شمس الواعظین، محسن سازگارا، 
و سیدمرتضی مردیها، مردانی 
بودند که می کوشیدند با تعمیم 
آموزه های عبدالکریم سروش 

به قلمرو سیاست، امتداد منطقی 
باورهای نوین لیبرالی را نشان 

دهند، باورهایی که از پوزیتیویسم و 
لیبرالیسم کالسیک مهدی بازرگان 

و پراگماتیسم سادة عناصری از 
دولِت سازندگی فراتر رفته و به 
نوعی ایدئولوژی »لیبرالیسم نو« 

بدل می شد

هستم و اگر مصالحه ای صورت گیرد تا 
ما از آن پتانس��یل ها در روزنامه جامعه 
اس��تفاده کنیم، راه ای��ن حرکت جدید 
هموارتر می ش��ود و گام ها ب��ا اطمینان 
بیش��تر برداش��ته خواهد ش��د اما دکتر 
س��روش تنها یک جمله به من پاس��خ 
دادند و گفتند: »بعدها دوستان به دنبال 
موفقیت های روزنامه جامعه به این قافله 
خواهند پیوس��ت و نگران نباشید.« اما 

من خیلی نگران بودم. 
... آقای گنج��ی مصاحبه ای با دکتر س��روش انج��ام دادند و 
س��ئوال محوری این مصاحبه از دکتر سروش این بود که آیا 

مقتضای »روشنفکر دینی« بودن، باقی 
ماندن در محدوده تولید معرفت است یا 
در صورت نیاز اجتماعی یک روش��نفکر 
می توان��د ب��ه عرصه های دیگر هم س��ر 
بکش��د و این عرصه ها را مدیریت بکند. 
آقای  دکتر سروش اما پا را فراتر گذاشت 
و گفت که روش��نفکری دینی می تواند 
عرصه ه��ای دیگر را ه��م مدیریت کند 
و الزم اس��ت تا ایده ها تبدیل به نسخه 
عملی ش��وند و مردم و افکار عمومی را 

نسبت به برتری این ایده مجاب کند.
...من پس از 30 شماره از انتشار جامعه 
یک پی��ام بس��یار محبت آمیز از 
آقای خاتم��ی دریافت کردم 
عط��اءاهلل  از  پی��ام  ی��ک  و 

مهاجرانی در ستایش این حرکت تازه. حتی آقای 
مهاجرانی در مقام وزیر ارش��اد یک ش��ب به 
دفتر روزنامه آمد و بدین  ترتیب روزنامه 
ج��ان گرفت و بدون تبدیل ش��دن 
به ارگان روش��نفکری دینی به 
کار خ��ود ادامه داد. هدف 
این بود ک��ه تلقی این 

که می��راث روش��نفکری دینی منحصرا 
به جامعه منتقل ش��ده به وجود نیاید و 

چنین هم نشد.«[17]
و از آن به بعد بود که روزنامه های »صبح 
ام��روز«، هفته نامه »راه ن��و«، »توس«، 
»نش��اط«، »خرداد«، »عص��ر آزادگان« 
و »آفتاب« ش��کل گرفت و یکی پس از 
دیگری به صورت قارچی در غیبت قبلی 

سبز می شد.[18]
ش��مس الواعظین می گوی��د: »از درون 
کی��ان یک جریان لیبرال دموکرات بی��رون آمد که خودش را 
در روزنامه های جامعه و توس، نش��اط و عصر آزادگان نش��ان 
داد و یک جریان سوس��یال دموکرات که 
در روزنامه صبح امروز و غیره تجلی پیدا 
کرد. اینها ادامه آن جریان نیستند بلکه 
شاخه های آن حلقه هستند. مثال نشریه 
»مدرس��ه«، گرایش لیبرال  دموکراتیک 
را تعقی��ب می ک��رد و نش��ریه  کی��ان 
»آفتاب« گرایش سوس��یال  دموکراتیک 

را.«[19]

زایشحزبمش�ارکتازدلحلقه
کیان

شمس الواعظین می گوید: »ایده ائتالف 
روشنفکران دینی ایران هم که در همان 
زمان شنیده ش��د نه در روزنامه جامعه 
که در حلقه کیان و در همان جلس��ات 
روزهای چهارشنبه مطرح شد. ما، اصحاب جامعه پس از آغاز 
انتشار روزنامه همچنان به جلسات حلقه کیان می رفتیم... لذا 
بحث های مربوط به ائتالف روشنفکری  دینی در جلسات حلقه 
کیان مطرح ش��د و تعدادی دوس��تان همچون سیدمصطفی 
شبیری، محمدجواد مظفر و سازگارا بر آن تاکید می کردند. از 
طرف این دوس��تان اقداماتی برای ثبت این ائتالف در وزارت 
کشور انجام شد و دکتر سروش هم موافق این حرکت بودند.«
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مجید تهرانیان ]از همکاران 
آژانس اطالعاتی آمریکا و از 

کارگزاران پروژه استحالة جمهوری 
اسالمی که از طریق »سیرا« با 
حلقة کیان ارتباط برقرار نمود[ 

می گوید: عبدالکریم سروش یکی 
از چهره های درخشان واژگونی 
تفکرات جمهوری اسالمی ایران 
است. ما به او بسیار دل بسته ایم. 

او کاماًل حرف های ما را می زند. 
دقیقاً راه ما را می رود. از همة ما 

جلوتر است. حتی مخاطب بسیاری 
در مسئوالن نظام دارد. اگر ما 
ضدانقالب هستیم. او از همة ما 

ضدیتش بیشتر است. او حتی نظام 
الییک ترکیه را بر جمهوری اسالمی 

ترجیح می دهد

بنابراین محس��ن س��ازگارا س��خن از راه اندازی حزبی به نام 
»حزب روشنفکران دینی« را مطرح نمود و بعدها به تأسی از 
ایده تشکیل »حزب روشنفکران دینی«، جبهه مشارکت ایران 

اسالمی تاسیس شد.[20]

سقوطکیاندرجدالهایسیاسیدرونی
س��روش می گوید:»در آس��تانه انتخاب آق��ای خاتمی و پس 
از آن، نوع��ی گش��ودگی در فضای جامعه ایجاد ش��د که به 
برخی اختالفات کوچک پیشین دامن زد. بعضی از اختالفات 
بزرگنمایی ش��د و در حلقه کیان هم میان پاره ای دوس��تان ، 
این اختالفات باال گرفت.« و در ادامه معتقد است »گشودگی 

سیاس��ی به زیان کیان تمام شد؛ و من 
این را به عنوان یک درد اجتماعی بیان 
می کن��م.«[21] چراکه برخی از اعضای 
ای��ن حلقه ناهمگون، ب��ه نقد و جدل با 
یکدیگ��ر و افش��اگری درب��اره همدیگر 

پرداختند.
 

مباحثاتحلقهکیان
بی ش��ک، محوری ترین مس��ئله پس از 
انقالب اسالمی و شکل گیری جمهوری 
اس��المی ایران بر پایه اصل والیت فقیه، 
برای روش��نفکران دینی، مس��ئله فقه و 
نحوه تعام��ل آن با مقتضی��ات عصری، 
مدرنیته)تج��دد( و تم��دن غرب��ی – به 
عنوان تنها مدل توس��عه - بوده اس��ت. 
از ای��ن رو توجه به معرف��ت دینی و به 
اصط��الح تح��ول آن، ب��رای مخالفت با 
اندیشه سیاس��ی والیت فقیه، حکومت 

اس��المی و مدیریت دینی از اولویت های برنامه روش��نفکران 
پس از انقالب بوده اس��ت.[22] لذا می توان گفت این جریان، 
با ورود به مبادی معرفت شناس��انه و روش شناسانه فهم دینی 
اساسا به فراسوی مرزهای گفتمان اسالم  نابی قدم می نهاد که 

توسط امام خمینی)ره( تبیین گشته بود.

و این مباحث از س��ال 66 در کیهان فرهنگی توس��ط مجتهد 
شبستری با مقاالت »دین و عقل«[23] و عبدالکریم سروش 
با مقاالت»قبض و بس��ط تئوریک ش��ریعت« آغاز شد و پس 
از آن ب��ه کیان راه یاف��ت. در گفتمان حلقه کیان با اصل قرار 
دادن مش��هورات اندیش��ه مدرن به فکر درون��ی کردن آنها و 
س��ازگار نمودن باوره��ا و نهادهای دینی با آنه��ا بودند.[24] 
یک��ی از ای��ن نهادها، نهاد فقه و فقاه��ت و نفوذ روحانیت در 
حی��ات اجتماعی مردم اس��ت. اعضای این حلق��ه، هر هفته 
چهارش��نبه ها در منزل یکی از اعضا دور هم جمع می ش��دند 
و با بازاندیش��ی افکار خود، به به بحث های معرفت ش��ناختی 
و فلس��فی، نقد وضعیت موجود، ترس��یم نس��بت دین و دنیا، 
چگونگی حضور دی��ن در دنیای مدرن، 
نس��بت دین و دموکراسی، دین و تجدد 
و غرب پژوه��ی مجذوبان��ه و مرعوبان��ه 
می پرداختن��د و به این نتیجه رس��یده 
بودند ک��ه ارائة تفس��یری از ارزش های 
اس��المی - ایران بر پایه و منطبق با آراء 
و مش��هورات مدرنیستی بهترین راهکار 
برای توسعه در کشور است. اعضای این 
حلقه ش��یفتگی بسیاری به تمدن، علوم 
و مفاهیم جامعه مدرن غربی داش��تند و 
ب��ه مرور زمان، از مواضع اصولی و دینی 
نظ��ام جمهوری اس��المی و والیت فقیه 
فاصله گرفتند[25] و با ش��عار توس��عه 
سیاسی و پیوس��تن به نظام جهانی، به 
س��وی تمدن و تفکر غربی و لیبرالیسم 

حرکت کردند.[26]
»تهران��ی به ی��اد می آورد ک��ه به جای 
فلس��فه و نظریه سیاس��ی آن چه حلقه 
عصر چهارش��نبه بدان عالقه داشت، فلسفه فقه بود: »آن قدر 
که ن��گاه دوباره به فقه و به اصطالح امروز فلس��فه فقه مورد 
بحث قرار می گرف��ت، اینکه آیا مصالح خفیه در احکام فقهی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت یا نه؟ آیا فقه علم دنیوی است یا 
اخ��روی؟ و یا اینکه ن��گاه خود فقها به فقه چه بوده اس��ت؟ 
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درباره مس��ائل سیاس��ی بحث نمی ش��د.« رضا تهرانی بیشتر 
به این مباحث اش��اره می کن��د و توضیح می دهد که مباحث 
از منظ��ر برون  دینی به فقه مطرح می ش��د و به یاد می آورد 
مباحث حول نگاه خود فقها به فقه جریان داشت: »خود دکتر 
س��روش متاثر از غزالی بود و نتیجه ای��ن تاثیر در مقاالت او 

نمایان است.« [27]
تاج زاده، عضو ارش��د حزب مش��ارکت، در مورد حلقه کیان و 

مباحث ویژه دگراندیش��ی مطروحه 
در آن بیان می دارد که: »جلس��ات 
دیگ��ری در بیرون داش��تیم که به 
حلقه کی��ان معروف اس��ت. بحثی 
چن��د س��اله  درب��اره دی��ن و دنی��ا 
داش��تیم، اینک��ه چگونه  ای��ن دو با 
یکدیگر جمع می شدند. دین و دنیا 
نسبتش چیست؟ دین و دموکراسی 
چطور؟ دی��ن و تجدد چط��ور؟ در 
این جلسات خیلی مسائل برای من 
روش��ن شد و خیلی از آقای سروش 
استفاده کردیم. نقش سروش بیشتر 
اجتماعی ک��ردن این مس��ئله بود. 

نقشی که هیچ وقت دکتر بشیریه نداشت. دکتر بشیریه فقط 
روی نقطه  خاص دانش��گاهی سروکار داش��ت، هنوز هم فکر 
می کن��م نود درصد جامعه ما دکتر بش��یریه را نمی شناس��د. 
دکتر بش��یریه به عنوان یک روشنفکر عمل نکرد، بیشتر یک 

دانشگاهی بود. «[28]
سروش نیز می گوید: »به یاد دارم، وقتی که به ایران بازگشتم 
در آن حلقه، بحثی را تحت عنوان »آیا فقه ممکن است؟« راه 
انداختم. این بحث برای مدت ها به درازا کش��ید و دوستان در 
این مباحثه شرکت می کردند. نتیجه گیری من از آن بحث ها 
که امیدوارم زمانی منتش��ر ش��ود، این بود که فقه یا دنیوی 
دنیوی است یا اخروی اخروی. اما فقهی که جامع مصالح دنیا 
و آخرت باش��د، ممکن نیست. برای رسیدن به این نتیجه، در 
آن حلقه هفتگی دوستانی که اهل علوم دینی بودند، مشخصا 

آقای کدیور و مجتبی شبیری، شرکت داشتند.«[29]

مراد ثقفی راجع به پیش��ینه فکری حلقه کیان و مشکل آنها 
نس��بت به دین می نویس��د: »به هر حال ای��ن تفکر از قبل از 
انقالب وجود داش��ت و در چارچ��وب چالش های بیرونی - با 
س��ایر نحله های فکری - و درونی خودش را نشان می داد. از 
چالش های��ی که این جریان در درون جریان کلی نواندیش��ی 
دینی داش��ت می توان به چالش آن با ستون دیگر این جریان 
که البته اس��طقس تئوریک کمتری داشت یعنی بنیانگذاران 
س��ازمان مجاهدی��ن خل��ق اش��اره 
کنم. به ه��ر حال آنها ه��م البته با 
پایه نظری ضعیف ت��ری در مطالب 
تئوریک ش��ان این بح��ث را مطرح 
می کردند که ما ب��ا تفکر دینی چه 
باید بکنی��م. منتها این مباحث قبل 
از انقالب بیش��تر ناظر بود بر رابطه 
دین ب��ا بیرون از خ��ودش و بعد از 
انقالب در کیه��ان فرهنگی و کیان 
معطوف ش��د به رابطه دین با درون 

خودش.«[30]
محمد قوچانی نیز در تش��ریح روند 
حلقه کی��ان نوش��ت: »در حقیقت 
حمیدرضا جالیی پور، ماش��اءاهلل ش��مس الواعظین، محس��ن 
سازگارا و سیدمرتضی مردی ها، مردانی بودند که می کوشیدند 
ب��ا تعمیم آموزه های عبدالکریم س��روش به قلمرو سیاس��ت، 
امتداد منطقی باورهای نوین لیبرالی را نشان دهند؛ باورهایی 
که از پوزیتیویس��م و لیبرالیسم کالس��یک مهدی بازرگان و 
پراگماتیس��م و مصلحت گرای��ی س��اده )عناص��ری از دولت( 
اکبر هاش��می رفس��نجانی فراتر رفته و به نوع��ی ایدئولوژی 

»لیبرالیسم نو« بدل می شد.«
این گفتمان در مقابل گفتمانی ش��کل می گرفت که به خالف 
ای��ن معتقد بود، گفتمان اس��الم ناب که توس��ط امام)ره( و 
ش��اگردان اصیل ایش��ان رونق یافته بود. ش��هید مطهری در 
کتاب وحی و نبوت عناصر اصلی صورت بندی این گفتمان را 
در س��ه بخش معرفت شناسی، جهان بینی و ایدئولوژی در 59 
اصل بیان نموده اس��ت.[31] به طور خالصه این گفتمان بر 
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نشریه »پر« متعلق به بنیاد 
ضدانقالبی و فراماسونر »پر« از 

»حلقه کیان« به عنوان گروهی که 
می توان به عنوان میانجی برای 

منافع غرب به آنها توجه کرد، نام 
برده و می نویسد: شاید کسی که 

در جست وجوی میانجی به ساختار 
هیئت حاکمة جمهوری اسالمی 

ایران و گروه بندی های اجتماعی و 
سیاسی آن طیف می نگرد، حداقل بر 
روی دو گروه تأمل کند. گروه اول 

نهضت آزادی و... گروه دوم سروش 
و پیروانش در مجله کیان

واقع گرایی معرفتی و جاودانگی حقیقت استوار است و بر اصل 
توحی��د و اصول جاودانه و فطری انس��انیت و اخالق و وجود 
سنت های الیتغّیر الهی در نظام هستی و بر اختیار و سعادت 
گرایی انس��ان تأکید دارد. پایبندی این گفتمان بر خاتمیت و 
جامعیت اس��الم، اجتهاد پذیری ضابطه مندانه، زندگی گرایی، 
اجتماعی بودن آموزه های دینی، آزادی فرد، تقدم حق جامعه 

بر حق فرد، اصالح جویی و مبارزه دائم 
با فساد، همزیستی مسالمت آمیز با اهل 
توحید، مساوات و رابطه حق و تکلیف از 
وجوه فارق و تمیزدهنده این گفتمان از 

گفتمان های رقیب است.

گونهشناس�یگفتمانهایفکری-
سیاسیدرجمهوریاسالمی

برای ش��ناخت بهتر حلقه کیان و نقش 
آن در فضای فکری و گفتمانی حاکم بر 
جامعه ابتدا الزم است گونه های متفاوت 
در  سیاس��ی   - فک��ری  گفتمان ه��ای 
جمهوری اس��المی روشن شود تا بتوان 
در نس��بت با فضای فکری و سیاسی به 

تبیین نقش حلقه کی��ان پرداخت زیرا که هر گفتمانی متأثر 
از ش��رایط تاریخی و اجتماعی است و در بحران های تئوریک 
نیاز به بازسازی و بازخوانی مبانی فلسفی و زیربناهای نظری 

پیدا می شود.
پیرام��ون انواع گفتمان های سیاس��ی در جمهوری اس��المی 
ایران و طبقه بن��دی آنها، نگرش های مختلفی مطرح اس��ت. 
نویس��ندگان مختلف ب��ا توجه به چارچوب ه��ای فکری خود 
ب��ه طبقه بندی مراحل جمهوری اس��المی ایران پرداخته اند. 
یکی از این طبقه بندی ها، نظریه حس��ین بشیریه است. وی 
بر حس��ب تحول در چهره ه��ای دولت و غلبة یک��ی از انواع 
مش��روعیت سه گانه ماکس وبر، نظام جمهوری اسالمی ایران 
در طی س��ه دهه گذشته را دارای س��ه مرحله و سه گفتمان 
می داند: 1. سیاست و اقتدار کاریزمایی از 57 تا 68 و گفتمان 
ایدئولوژی پوپولیس��تی؛ 2. سیاس��ت و اقتدار س��نتی از 68 

ت��ا 76 و گفتمان معطوف به س��ازندگی همراه ب��ا برخی باز 
اندیشی ها در ایدئولوژی پوپولیس��تی؛ 3. گرایش به سیاست 
و اقت��دار قانون��ی از 76 به بعد، با گفتمان دموکراس��ی و غیر 

پذیری)تساهل و تسامح.([32]
این مدل براساس اندیشه ماکس وبر شکل گرفته که با توجه 
به مبانی فلس��فی و ضعف ش��ناخت صحیح از اسالم، قادر به 
تحلیل گفتمان های اسالمی نیست و از 
تبیین روند انقالب اس��المی و تأسیس 
جمهوری اس��المی ایران ناتوان اس��ت 
تا چه رس��د به تبیی��ن مراحل گفتمان 

جمهوری اسالمی ایران.
تق��ی  محم��د  آق��ای 
تفک��ر  نی��ز  س��بحانی 
در  اجتماع��ی  دین��ی 
ایران را در س��ه رویکرد 

اصل��ی »ش��ریعت گرایی 
اس��المی«، »تجددگرای��ی 

اس��المی« و »تم��دن گرایی 
اسالمی« تقسیم می کند.[33]

چنآن چه روشن است مهم ترین دغدغه 
و مش��کل پیش روی قرن بیستم ایران، مشکل عقب ماندگی 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اس��ت. بر این اساس گروه های 
مختلف به لحاظ درک خود از راه برون رفت از این مش��کل، 
مدل ه��ا و گفتمان های��ی را ارائه کرده اند. ای��ن گفتمان ها را 
می ت��وان در س��ه دس��ته گفتمان تصل��ب گرای��ی، گفتمان 

تجددگرایی و گفتمان تمدن گرایی تقسیم نمود. 
1- گفتم��ان تصلب گرای��ی، با تأکید ب��ر دریافت ها و ذخائر 
بازمان��ده، از جهان بیرون از تفکر س��نتی خود بی اطالعند و 
چون همواره میل به تکرار س��نت دارن��د از نوآوری و تحّول 
گرای��ی بیم دارن��د و خ��روج از آن را نفی می کنن��د و با آن 

مخالفت می ورزند.
2- گفتم��ان تجدد گرای��ی نیز با اذعان ب��ه موفقیت غرب و 
مدرنتیه نوعی دلباختگی و شیفتگی نسبت به فکر و فرهنگ 
مس��لط غربی دارد. لذا راه برون رف��ت را در مدل های غربی 
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جس��ت وجو می کند. این دس��ته خود بر دو دس��ته تقس��یم 
می ش��وند: گروه��ی که به نفی س��نت ها و ارزش های بومی و 
أخ��ذ ارزش های مدرنیته معتقدند)تجدد گرایان غیر دینی( و 
گروهی که به تفس��یر و قرائت جدید از سنت ها دل بسته اند. 
و س��عی دارند دین را عصری و فقه و مفاهیم دینی را عرفی 
نماین��د )تجددگرایان دینی(.[34] برخ��ی ظهور این جریان 

را اینگونه توجیه می کنند: »رکود اندیش��ه فلسفی 
و فقر تئوریک در عرص��ه تفکر اجتماعی در 

حوزه ه��ای علمیه دین��ی و نیز انحطاط 
سیاس��ی و اجتماعی جوامع مسلمان 

س��بب می شد که بخش��ی از نسل 
جوان و نوجوی مسلمان در چاره 
جویی معضالت و آسیب ها و در 
ب��ا جریان روش��نفکری  رقابت 
س��کوالر، به پذی��رش اصول و 
چارچوب ه��ای مدرنیته تن در 
دهد و ت��الش خویش را صرف 
مؤلفه های  با  اس��الم  همخوانی 
فرهن��گ مدرن کن��د. محصول 

ت��الش خس��تگی ناپذیر جری��ان 
روش��نفکران دینی در س��ده اخیر 

� ب��ا هم��ه تفاوت ه��ا و تنوع های��ی 
ک��ه در مبان��ی و مکتب ه��ای پذیرفته 

ش��ده آنها از مارکسیس��م تا لیبرالیس��م و 
از اگزیستانسیالیس��م ت��ا مکتب ه��ای تجرب��ی و 

پزیتیویس��تی وجود داشت � س��یال کردن مفاهیم اسالمی، 
کم ک��ردن مقاومت فرهنگی مس��لمانان در برابر موج جهانی 
تم��ّدن غرب و باالخره هم آوا کردن بخش��ی از نس��ل جدید 

جهان اسالم با جریان عمومی مدرنیته بوده است.«[35]
و عناصر اصلی این گفتمان را نیز نگرش انسان مدارانه، توسعه 
گرایی، علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری، تاریخیت و نسبیت 

در فهم، آینده گرایی دانسته اند.[36]
3- در مقابل این دو دس��ته، گفتم��ان احیاگرانه و تمدن گرا 
قرار دارد که نه متصلّب به مواریث موجود است و نه در مقام 

انقطاع از پیشینه و تجدید نظر طلبی دینی است. این جریان 
در کار گش��ودن راه س��ومی میان تصلّب و تجدد است. اینان 
سعی می کنند در عین استفاده از اندوخته های پیشینیان، از 
اندوخته ه��ا و آوردة ملل دیگر نیز به��ره گیرند و با اعتماد به 
نفس، در سیاس��ت جهانی سهمی داشته باشند.[37] عناصر 
ای��ن گفتمان نیز عبارتن��د از: 1- نگرش نظام مند به معرفت 
دین��ی، 2- اصول گرایی در حوزه فهم دین، توس��عه 
گرای��ی در حوزه تحّقق دی��ن، 3- تکامل در 
روش اجته��اد و تجدی��د نظ��ر در روش 
عل��وم، 4- ضرورت تدوی��ن الگوهای 
اجتماعی، 5- پی ریزی تمدن نوین 

اسالمی.[38]
با توج��ه به این م��دل، مراحل 
اس��المی  جمه��وری  نظ��ری 
را می ت��وان در س��ه مرحل��ه 

تقسیم بندی کرد:
مرحله اول: 

از 57 – 68 غلبه گفتمان تمدن 
گرایی، به این معنی که گفتمان 
خاص انقالبی برآمده از اندیش��ه 
امام خمینی)ره( بر کش��ور حاکم 
شده است. این گفتمان برخالف نظر 
آقای بش��یریه، تصلب گر و علیه نوآوری 
و تحول نیس��ت. همچنی��ن وجود اختالف 
س��الیق در امور اجرایی میان نیروهای خط امام 

و انقالب نشانه شکاف این گفتمان نیست.[39]
مرحله دوم: 

از 68 – 76، در میان نیروهای انقالب به خاطر ش��رایط پس 
از جنگ، س��ازندگی و مدل های نوسازی و حفظ کرسی های 
قدرت، اختالفی پیش می اید بخصوص پس از جدایی مجمع 
روحانیون از جامعه روحانی��ت، این اختالفات میان نیروهای 
انقالبی پیش از آن که نظری، فلسفی و مبنایی و فرا گفتمانی 
باش��د سیاسی و س��لیقه ای اس��ت.[40] و کم کم اختالفاتی 
درب��اب اقدامات اقتص��ادی دولت و حدود اختی��ارات، نقش 
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حامد الگار ]یکی از اسالم شناسان 
نام آور غربی[ می گوید: این 

افراد ]در ماهنامه کیان[ زیرپردة 
روشنفکری و تجّدد و اصالح دینی، 
در پی براندازی جمهوری اسالمی 

هستند

زم��ان و مکان در اجته��اد، نقش مردم در مش��روعیت نظام 
موجب بروز اختالفات اساس��ی تری می شد.[41] اما در درون 
همین اختالفات سیاس��ی و الگوهای نوسازی، جریانی متأثر 
از اف��کار غربی و نظریه جهانی ش��دن در حال ش��کل گیری 
اس��ت که اعتقاد چندانی به گفتمان انق��الب ندارد. همانند: 
ملی – مذهبی ها، نئو ش��ریعتی ها، لیبرال س��کوالرهای غیر 

مذهبی)مانند حسین بش��یریه و جواد طباطبایی( 
و روشن فکران دینی لیبرال )مانند عبدالکریم 

س��روش، محمد مجتهد شبس��تری و حلقه 
کی��ان(.[42] اگرچ��ه این اف��راد از اعضای 
اصل��ی جناح های سیاس��ی نیس��تند اما به 
لحاظ تحصیالت آکادمیک در غرب، تدریجا 
ب��ه جناح های سیاس��ی نزدیک می ش��وند 

و ب��ا ارائ��ه نظریه های جدی��د در حوزه های 
سیاسی- اجتماعی و دین شناسی، وارد بازی 

قدرت می شوند و در افکار سیاسی و مبانی سیاسیون 
تأثی��ر می گذارند و نوع��ی غرب گرایی و 
عقب نش��ینی از برخی اص��ول گفتمان 
انقالب در برخی از س��ران قدرت )مثل 
کارگزاران س��ازندگی، مجمع روحانیون 
مب��ارز و س��ازمان مجاهدی��ن انق��الب 
اس��المی( ش��کل می گی��رد. گ��رد هم 
آمدِن گروهی از این نویس��ندگان جوان 

در حلق��ه کیان بر گرد عبدالکریم س��روش و مرکز مطالعات 
اس��تراتژیک وابس��ته به نهاد ریاس��ت جمهوری با محوریت 
محمد موس��وی خوئینی ها، ب��ه نوبه خود نقش مهمی در هم 
گرایی و پی ریزی پایه های فکری این حلقه داشت. تقریبا می 
توان گفت همان گروهی که در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
گ��رد هم آمده بودند، هس��ته فکری حلقه کی��ان با محوریت 

عبدالکریم سروش را نیز شکل دادند.[43]
مرحله سوم:

این دوره به لحاظ نظری دوره تس��لط گفتمان مدرنتیه به نام 
»اصالحات« در میان مس��ئوالن دولت هفتم و هشتم و پس 
از آن در نمایندگان مجلس شش��م است. گفتمان دموکراسی 

و توس��عه سیاسی حاصل فضای سیاس��ی دولت سازندگی و 
تالش های روش��نفکران دینی و لیبرال های سکوالر است که 
با مفصل بندی جدیدی در صدد اصالح بس��یاری از پایه های 
معرفتی و سیاسی گفتمان جمهوری اسالمی بود.[44] در این 
دوره ب��ا ورود گفتمان مدرنیت��ه در نهادهای قدرت، تولیدات 
فراوانی در مباحث فلس��فی و سیاسی براس��اس اندیشه های 
غرب��ی پدید آم��د و با ارائه مفصل بن��دی جدیدی از 
مباحث بنیادین اس��المی و تفسیر جدید از آنها 
تالش می نم��ود که مباحث محوری ضرورت 
تأسیس حکومت دینی والیت فقیه و نقش 
دین و فقه را در حکومت زیر سئوال ببرد.

[45]
ظه��ور این گفتمان با س��طح گس��ترده از 
ترجم��ه و بازنویس��ی متون و اندیش��ه های 
مدرن، چالشی بزرگ برای گفتمان جمهوری 
اسالمی به وجود آورد. اگرچه تفسیر واضح و مورد 
توافقی میان کنش گ��ران این گفتمان 
وجود ندارد اما می توان عناصر اصلی این 
گفتمان را اینگونه برش��مرد: لیبرالیسم، 
مدنی،  جامعه  سکوالریس��م،  اومانیسم، 
پلورالیس��م معرفتی و تسامح و تساهل، 
که از سوی نویسندگان و نظریه پردازان 
این گفتمان به طور صریح و بدون پرده 

بیان می شد.[46]
از این رو »حامد الگار« از بزرگترین اسالم شناس��ان معاصر و 
استاد دانش��گاه برکلی، در 16 مرداد 1375 با ارسال نامه ای 

می نویسد: 
»این افراد [در ماهنامه کیان] زیر پرده روش��نفکری و تجدد 
و اص��الح دینی، در پی براندازی اس��اس جمهوری اس��المی 

هستند.«[47]
ظهور این جریان التقاطی و پیوند تئوریک آن با اپوزیس��یون 
داخ��ل و خ��ارج از کش��ور، طراح��ان و هدایت گ��ران پروژه 
اس��تحاله جمهوری اس��المی را به موفقیت اس��تراتژی خود 
امیدوارتر س��اخت به طوری که هوش��نگ امیر احمدی اعالم 
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داشت: [48]
»مهم تری��ن اتفاق��ی که در ده��ه آینده در ای��ران رخ خواهد 
داد، در ارتب��اط با تحول روحانی��ت و رابطه این نهاد با دولت 
اس��ت... گفتمان رابطه دین و دولت با این پیش زمینه معنی 
می یابد. به طور مش��خص این گفتمان... در میان روشنفکران 
مذهبی و بخش��ی از روحانیت در مورد نقش دین در حکومت 
و امکان تحویل آن... شکل گرفته است. عبدالکریم سروش از 
سخنگویان اصلی این جریان است... سروش به طور منطقی با 
هرگونه تفسیر مطلق از دین مخالف است. این روشنفکر مدرن 
گرا بر این باور اس��ت که خردگرایی باید جلوی ایدئولوژی را 
بگی��رد و اینکه حکوم��ت دینی تنها و تنه��ا در جامعه دینی 

میسر است.«[49]
 در همی��ن ارتب��اط مجید تهرانی��ان - از هم��کاران آژانس 
اطالعات��ی آمریکا و از کارگزاران پروژه اس��تحاله که از طریق 
س��یرا با محفل کیان ارتباط برقرار نمود - طی گفت وگویی با 

صدای آمریکا اظهارداشت: 
»ی��ک تحول بس��یار مهمی که ب��ه عقیده م��ن دارد صورت 
می گیرد، در زمینه های تفکر در ایران اس��ت. یکی از کسانی 
که شاید پیشاهنگ این تحوالت باشد آقای عبدالکریم سروش 
اس��ت که از منتقدی��ن در طرز تفکر امتزاج دین و سیاس��ت 
اس��ت... من فک��ر می کنم که اگ��ر این طرز تفکر گس��ترش 
بیابد، رفته رفته مس��ئله والیت فقیه مورد دس��تورالعمل های 
جدیدت��ری قرارخواهدگرفت و نتایج سیاس��ی مهمی در پی 

خواهد داشت.«[50]
وی در اظهارنظ��ر دیگ��ری پیرام��ون نق��ش س��روش گفت: 
»عبدالکریم س��روش یک��ی از چهره های درخش��ان واژگونی 
تفکرات جمهوری اسالمی ایران است. ما به او بسیار دل بسته 
ای��م، او کامال حرف های ما را میزند. دقیقا راه ما را می رود. از 
همه ما جلوتر است. حتی مخاطب بسیاری در مسئوالن نظام 
دارد. اگر ما ضدانقالب هس��تیم، او از همة ما ضدیتش بیشتر 
اس��ت. او حتی نظام الیی��ک ترکیه را بر جمهوری اس��المی 

ترجیح می دهد.«[51]
بر این اس��اس »نشریه پر«، متعلق به »بنیاد ضد انقالبی پر«، 
در ارزیابی خود درباره نقش »تجدیدنظرطلبان حلقه کیان«، 

طی مقاله ای می نویس��ند: »شاید کس��ی که در جست وجوی 
منجی به س��اختار هیئت حاکمه جمهوری اس��المی ایران و 
گ��روه بندی ه��ای اجتماعی و سیاس��ی آن طی��ف می نگرد، 
حداقل بر روی دو گروه تامل می کند. گروه اول نهضت آزادی 

و...، گروه دوم سروش و پیروانش در مجله کیان.«[52]
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اگر تاکنون معیار ما در عطف توجه به جریانات روش��نفکری 
جد و جهدش��ان در تبعیت از سنت فرانسوی و علی الخصوص 
نظری��ات امیل زوال در تقدم اصالح سیاس��ی بر دیگر حوزه ها 
بوده است، الزم است هرچه زودتر از این تغافل ناآگاهانه برید 
و از در ی وارد شد که در آن تنها مالحظات سیاسی، به تحدید 
مرزهای بینش نقادانه  امان نپردازد. از این منظر رصد جریاناتی 
که اکنون به تقدم اصالح فرهنگ بر سیاست اصرار می ورزند و 
به نوعی رسالت پیدا و پنهان خویش را در ریشه ها می جویند، 

بیش از پیش الزم و ضروری اس��ت. در این میان و در عرصه 
نظرپراکنی شاهد انحصارجویی های آگاهانه جریاناتی هستیم 
ک��ه تمنای بالی��دن بر برج عاج آگاهی انس��ان های امروزین را 
دارن��د. جریانات مذکور با زیرکی در احصای نیازهای معرفتی 
و معنوی نس��ل ام��روز اقدامات پیش دس��تانه ای را ترتیب و 
تدارک دیده و نس��خه هایی پیش��نهاد می دهند که به روایت 
تک بُعدیشان مشروعیت می بخشد. تک ساحتی به این معنا که 
نه نظریه ای هم پایه روایت خویش می یابند و نه نقدی در خور 

تأمالتی در پروژه »عقالنیت و معنویت« 
مصطفی ملکیان

□جعفرعلیاننژاد
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تغییر رویک��ردی دارد که هم خود ملکی��ان به آن دامن زده 
و ه��م جریان��ات فعلی در تغییر منش ش��ان ب��ه تقدم اصالح 
فرهنگ بر سیاست مامور شده اند. و این تغییر رویکرد بسیار 
خطرناکتر از زمانی است که آنان تاکتیک تغییر وضع موجود 

سیاسی را نشان رفته بودند.
ملکی��ان می گوید: »من معتق��دم که بزرگترین مش��کل یک 
جامعه، یا یگانه مش��کل یک جامعه و یا علت العلل مش��کالت 
یک جامعه، فرهنگ جامعه اس��ت و نه رژیم سیاس��ی حاکم 
بر آن جامعه. رژیم سیاس��ی حاکم بر جامعه، میوه ای اس��ت 
که بر درخت فرهنگ یک جامعه رش��د می کند. فرهنگ یک 
جامعه، وقتی منحط است، میوه ای که بر درخت این فرهنگ 
رش��د می کند، یک رژیم سیاس��ی 
منح��ط اس��ت. بنابرای��ن، اص��ل و 
اس��اس، فرهنگ یک جامعه اس��ت. 
مراد من از فرهن��گ، درون آدمیان 
در  ملکی��ان  )س��خنراني  اس��ت.« 
نشست »عقالنیت و معنویت بعد از 

ده سال«، 89/2/28، مهرنامه شماره 3(
اگر بی مهری دهه 70 روش��نفکری به ملکیان با تغییر رویکرد 
جریان��ات اخیر ب��ه تمایل هرچه بیش��تر برس��اخته ملکیان 
تعویض ش��ده اس��ت، این تغییر ریشه  در تالش هایی دارد که 
در آن س��لوک فکری ملکیان را در ادامه س��نت فسیل شده 
سروش بر می رسند. »کوش��ا اقبال« از جمله افرادی است که 
به این مقوله اش��اره زیرکانه  ای داشته است. وی معتقد است: 
ملکیان در متمایز س��اختن نظریه خود از دیگر روش��نفکران 
دیني به ناس��ازگاري دی��ن و مدرنیت��ه و متنافي االجزابودن 
مفهوم روش��نفکري دیني اشاره مي کند. نظر شخصي من این 
اس��ت که اگ��ر مدعیات دو طرف را به درس��تي تحلیل کنیم 
پروژه سروش و ملکیان نه تنها با هم سازگارند، بلکه محتواي 
ادعا هاي ایجابي آنها بس��یار به هم نزدیک اس��ت. سروش از 
معرفت دیني بازاندیش��ي ش��ده س��خن مي گوی��د و آن را ال 
جرم با عقالنیت مدرن در س��ازگاري قرار مي دهد و به نوعي 
ترجمان فلسفي فرایندي مانند پروتستانتیزم را ارایه مي دهد 
و از محص��ول آن دفاع مي کند. حال ملکیان نام این محصول 

اعتنا. فرآورده های فرهنگی جریانات نو ظهور روشنفکری که 
حاصل فرآیند های از پیش اندیش��یده شده صاحبان آرایشان 
است، در هر دوره زمانی استراتژی ای را تعقیب می کند که در 
آن تمام مولفه های مخاطب شناس��ی، زمان شناسی و حرکت 
نرم را دارا باش��د. مخاطبین معم��ول اینگونه آرا و محصوالت 
که قشر تحصیل کرده جوان هستند از قَِبل نداشتن پایه های 
محکم عقیدتی و خأل نابسامان محصوالت فرهنگی ارزشی یا 
روایت نوظهور را دربس��ت رد می کنند و یا دربست قبول، که 
در هر دو مورد ناآگاهی معرفتی و خأل پیش گفته به چش��م 
می خ��ورد. از این نظر قصد آن داریم تا به بررس��ی جریانات 
فک��ری بپردازیم که ی��ا به تازگی در حال ج��ان گرفتن اند و 

ی��ا ب��ا تغیی��ر تاکتیک هایش��ان به 
فرهنگ��ی، هم چن��ان  دغدغه ه��ای 
در ح��ال حیات ان��د. در ای��ن میان 
تاکیدات اخیر مق��ام معظم رهبری 
به فلسفه  ورزی و توجه به آفات علم 
انتزاعی صرف،  بی منفعت، پرضرر و 

نش��ان دیگری از این وضعیت نابس��امان و انحصاری جریانات 
فکری موجود است. 

روشنفکریدینینه؛سکوالریسمبلی
یک��ی از ای��ن نحله  ها که عم��ری حدود ده س��ال از حیاتش 
می گذرد، جریانی است که به عنوان پروژه عقالنیت و معنویت 
از آن یاد می ش��ود. طنز زمانه این اس��ت که در روزگاری که 
فضای فرهنگ سیاس��ی روش��نفکری به س��روش  س��االری و 
شبس��تری  منش��ی مبتال بود، نه جایگاهی برای واضع نظریه 
عقالنیت و معنویت قائل بودند و نه تفاسیر رادیکال ملکیان را 
در خ��ور اعتنا تلقی می  نمودند، حال آنکه در آن زمان اصالح 
چی��ان بیش از ه��ر دوره دیگری به تبلیغ و اش��اعه رادیکال 

سکوالریسم همت گمارده بودند. 
سکوالریس��م ملکی��ان چ��ه در آن دوره و چ��ه در این زمان 
رادیکال تری��ن تعبیر ممکن از یک نظریه پرداز روش��نفکر در 
اتمسفر یک حکومت دینی بود. اینکه چرا ملکیان در آن زمان 
جدی گرفته نش��د و اکنون محل توجه واقع ش��ده حکایت از 

سکوالریسم ملکیان چه در آن دوره 
و چه در این زمان رادیکال ترین تعبیر 
ممکن از یک نظریه پرداز روشنفکر 

در اتمسفر یک حکومت دینی بود
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خاصی در جامعه را قرار نمی دهند.« )مهرنامه، 3(
به مقتضای این پیش ��فرض  های سکوالریستی، ملکیان خود را 
یک متفکر تمام عیار س��کوالر که نه دغدغه دین دارد و نه به 
مرجعیت نصوص معتقد اس��ت تلقی می کند و از این نگاه خود 
را نه یک روشنفکر دینی، بلکه یک روشنفکر سکوالر محسوب 
می کند و حاضر است به تمام مقتضیات این سکوالریته تن در 
دهد. »روش��نفکری دینی، به همان مقدا         ر که دینی است، به 
هر حال باید به دی��ن در تصمیم گیری های جمعی، بها بدهد 
که بنده همین جا دارم با روش��نفکران دینی فاصله می گیرم. 
بنابراین روش��نفکر دینی اگر سکوالر است، نمی تواند به تمام 

معنا سکوالر باشد.« ) همان(
مصطفی ملکی��ان در یکی از معدود 
کتاب های تالیفی و نه ترجمه  ای اش 
یعن��ی »راهی به رهایی« در دفاع از 
این گونه طرز تلقی و در بخش اول 
کتاب به تعیین و تببین طرح واره -

ای از اصطالح روشنفکری می  پردازد 
و در این تبیین توجه ما را به نکاتی 
جلب می کند که دانستن آنها خالی 
از فای��ده نیس��ت. وی در دفاعی بی  
اندازه پرشور، از ناسازوارگی هر گونه 
ترکیبی که با روش��نفکری تشکیل 
شده باش��د، اصطالح روشنفکری را 
عنص��ری بی پیرایه بر می ش��مرد و ترکیب روش��نفکری دینی 
را دارای یک تناقض روش  ش��ناختی و ی��ک تناقض مفهومی 
می داند. البته برای خواننده آثار ملکیان شاید استدالل ایشان 
بی رخنه محسوب شود و درست هم است، به یک شرط و آن 
اینکه با منظومه مهندسی شده ایشان اندیشید. منظومه ای که 
به انواع و انحا آیینه تمام نمای آرای دین شناختی و فرهنگی 
فیلس��وفان معاصر غربی اس��ت و چنین گزینش و چینشی را 
البت��ه نمی توان به محک قضاوت اخالقی یا اندیش��ه  ای زد. با 
این حال نکته ای که نباید از آن غفلت ورزید اصراری است که 
در تعمد چنین اقدامی از اندیشمندان این حوزه سراغ داریم. 
این تمایالت پرش��ور و رادیکال که در نهایت هیچ گونه روایت 

را مي گذارد معنویت و از آن و س��ازگاري ا ش با عقالنیت دفاع 
مي کند. در هر دوي این تالش ها آن چه مش��ترک و اساس��ي 
اس��ت تالش براي حفظ بخش هاي الزم و سالم معرفت دیني 
اس��ت که امروزه بت��وان از آنها دفاع کرد. ای��ن که هر یک از 
این دو از چه منابعي براي باز اندیش��ي در معرفت هاي دیني 
گذش��ته س��ود مي برند یا کدام یک روایتي مناس��ب تر ارایه 
مي کنند بحثي کامال جداست. مي توان به آن با مباني متفاوت 
اخالقي یا جامعه ش��ناختي نظر کرد و درباره توفیق یا معایب 
و خط��رات آنها نگاه کرد. بر این اس��اس ه��دف و رویکرد هر 
دو به هم بس��یار نزدیک اس��ت حتي اگر نتیجه آنها اندکي با 

هم متفاوت باش��د. چنان که برخي 
منتق��دان چنین کرده ان��د. آخرین 
نمونه اش هم بحث دکتر اباذري در 
روز جهاني فلس��فه بود، که با دیدي 
جامعه شناختي حتي محصول نهایي 
هر دو رویکرد را مشابه ارزیابي کرد 
و خطر عرفان زدگ��ي را به هر دوي 
آنها قابل انتس��اب دانس��ت. )کوشا 
اقبال آیین پاسخ به فنایی در انتقاد 
از مواض��ع نظ��ری دب��اغ از ملکیان 

در مجله آیین، تیرماه 86(
از  ملکی��ان  رادی��کال  تعابی��ر   
سکوالریس��م در عدم امکان تحقق 

هیچ گونه روایت از حاکمیت دین��ی، تباین دینداری و مدرن 
ب��ودن، نفی ذاتی تعبد، تقدس، تاریخیگ��ری و مابعدالطبیعه 
محوری در دین، پاردوکس��یکاله بودن اصطالح روش��نفکری 
دین��ی، عدم ام��کان علم دینی و بومی، عدم امکان دانش��گاه 
اس��المی و... همگی ریش��ه در نظریه عقالنیت و معنویت وی 

دارد. 
»این پروژه، یک پروژه سکوالریس��تی اس��ت. به معنای اینکه 
تا آنجا که ممکن اس��ت، مبن��ای تصمیم گیری های جمعی را 
در س��احت های مختلف، مبنای دینی نمی داند. یعنی معتقد 
نیس��ت که ما باید از دین تلقی کتاب قانون داش��ته باشیم... 
س��کوالرها، مبنای تصمیم گیری، عقاید دینی و مذهبی گروه 

تعابیر رادیکال ملکیان از 
سکوالریسم در عدم امکان تحقق 
هیچ گونه روایت از حاکمیت دینی، 
تباین دینداری و مدرن بودن، نفی 
ذاتی تعبد، تقدس، تاریخیگری 
و مابعدالطبیعه محوری در دین، 

پاردوکسیکاله بودن اصطالح 
روشنفکری دینی، عدم امکان علم 
دینی و بومی، عدم امکان دانشگاه 
اسالمی و... همگی ریشه در نظریه 

عقالنیت و معنویت وی دارد
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شماره 51- تیرماه 1385(
و ادامه می دهد: »اگر ش��ما فیلسوف تحلیلي باشید، معنایش 
این نیس��ت که شما به کس خاصي انتصاب دارید و چیزهایي 
را که آن فرد گفته اس��ت مبن��اي کار خودتان قرار مي دهید؛ 
بنابراین تاجایي که فرصت نقادي داش��ته باش��ید، مي توانید 
نقادي را ادامه بدهید. به تعبیر دیگر ش��ما در فلسفه تحلیلي 
با چیزي مواجه هس��تید که در فلسفه هاي دیگر با آن مواجه 
نیستید و آن این است که 
وقت��ي منبع س��ؤال طرف 
باشد،  نخشکیده  مقابل تان 
جواب تان  منبع  هم  ش��ما 

نباید بخشکد.«)همان(
ملکی��ان می گوی��د: »بنده 
معنویت  پ��روژه   معتق��دم 
و عقالنی��ت در آن بخ��ش 
که داعی��ه عقالني دارد، به 
دی��دگاه فالس��فه تحلیلي 
آن  در  و  اس��ت  نزدی��ک 
بخ��ش ک��ه دم از معنویت 
مي زند خیلي به فیلسوفان 
نزدی��ک  اگزیستانس��یال 

است.« )نامه،51(
اگ��ر در نگاهی کلی به نوع 
روشی که این روشنفکران 
با تکیه و تاسی به گفتمان-

ه��ای غرب��ی از آن اس��تفاده می کنند، نظ��ر بیفکنیم، متوجه 
می ش��ویم که عنصری به ن��ام نقد و آن هم از ن��وع بی پایان، 
دامن مطالعات انس��انی این جامعه را به خود گرفتار س��اخته 
اس��ت که در آن با یک تغییر رویکرد بسیار نامحسوس زاویه 
جهت گیری ه��ای علمی خود را از مباح��ث الیتغیر و محکم 
اس��المی به گرایشات تغییر پذیر و وابسته به عناصر تاریخمند 
غرب��ی تبدیل کرده  اند. چنین جابه  جای��ی  ای عنصر نقد را در 
کانون گفتمانش��ان قرار می دهد و آن را به عنوان دال مرکزی 
نظام اندیش��ه  شان مطرح می س��ازد. چنین جهت گیری  ای البته 

از روش��نفکری دینی را بر نمی تابد به حدی اس��ت که صدای 
امثال سروش دباغ را هم درآورده است تا سنت فکری ملکیان 
را به دو دوره متقدم و متاخر تقس��یم کند که در دوره متقدم 
ملکیان هم زبان و هم زمان با عصر قرائت های اولیه روشنفکری 
دهه 70 به روش��نفکری دینی تمایل بیشتری داشته و اکنون 
از این تمایالت دل بریده است. دباغ معتقد است در دوره اول 
که ملکیان حامی پروژه روش��نفکری دینی یعنی س��ازگاری 

دی��ن و مدرنیته ب��وده، اما 
رفت��ه رفته از ای��ن جریان 
گرفت��ه  فاصل��ه  فک��ري 
اس��ت تا جایي ک��ه اینک 
ادع��ا مي کند ک��ه دین با 
اس��ت  ناس��ازگار  مدرنیته 
و روش��نفکري دین��ي نیز 
 =( پارادوکسیکال  مفهومي 
متناقض نما( اس��ت. )مجلة 
آیین، ش��مارة هشتم(. اگر 
چ��ه در چند و چ��ون این 
قرینه ای  نمی توان  تفکیک 
مس��تدل در سلوک فکری 
ملکیان یافت و به گمان ما 
هیچ تغییر رویکرد اساسی 
رخ  فکری��ش  مواض��ع  در 
نداده است، اما شاید بتوان 
سکوالریس��م  که  پذیرفت 

ملکیان متاخر رادیکالیزه  تر ش��ده اس��ت و ای��ن البته نتیجه 
نظری پیش فرض های معرفتی اتخاذشده اش است.

ملکی��ان می گوید: »من به لحاظ روش و ش��یوه ورود و خروج 
در مباحث فلس��في کاماًل به فلس��فه تحلیلي التزام دارم. اما 
باره��ا گفته ام ک��ه به لحاظ مف��اد و محتواي فکر، با فلس��فه 
اگزیس��تانس خیلي قرابت دارم. ماحصل این دو، این مي شود 
که دوس��ت دارم درباره امور اگزیستانسیال بحث هاي تحلیلي 
انجام بگیرد... من به لحاظ روش با فیلس��وفان تحلیلي موافقم 
و به لحاظ محتوا با فیلس��وفان اگزیستانس��یال.« )نشریه نامه، 
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کامل از نوع س��لوک انس��ان مدرن بی  دین در جامعه  ای است 
که در آن دین حضوری فعال و چشم گیر دارد.

ناگفت��ه نماند معنویتی که ملکیان از آن دم می زند نوعی باز-
یابی و احیای مکتب معنویت گرایی پروژه سکوالریزاس��یونی 
اس��ت ک��ه از نیمه های قرن بیس��تم ش��روع و تنه��ا تا ربع 
پایان��ی این قرن ت��وان دوام یافت. احمد ص��دری یکی دیگر 
از منتقدان اصالحاتی نس��خه تمام 
عیار سکوالریستی ملکیان در مقاله 
 ای به نام »چرا هنوز به روشنفکري 
دیني امید دارم« این گونه پروژه وی 
را زیر س��وال می ب��رد: »روآوردن به 
معنویت به عنوان بدیل ادیان جهاني 
نهادینه ش��ده در چارچ��وب پ��روژه 
سکوال ریزاس��یون نیمه قرن بیستم 
مطرح و به مثابه رون��د آینده تدین 
در الهیات و جامعه شناس��ي مذهب 
آن زم��ان معرف��ي ش��د. از هاروي 
کاکس متأل��ه تا دانیل ب��ل جامعه 
ش��ناس هم��ه در دهه ه��اي 50 و 
60 و 70 می��ال دي فک��ر مي کردند 
که س��تاره ادیان در حال افول اس��ت و آفت��اب معنویتي که 
اجزاي آن را هرکس به تجربه و تعریف خود انتخاب و مونتاژ 
مي کند، در حال دمی��دن. ولي با ظهور پدیده بنیادگرایي در 
مس��یحیت، یهودیت، اسال م، هندویت و حتي بودائیت در ربع 
آخر قرن بیس��تم همه این پیش بیني ها بر آب رفت... برخال ف 
تص��ور تئوري بافان مدرنیته و سکوال ریس��م، معنویت موضوع 
تذوق زبدگان فکر و تامل باقي ماند و روند دینداري در جهان 
را تغییر ن��داد. برعکس این دین بنیادگ��راي نهادینه بود که 
در ربع آخر قرن بیس��تم در همه جا به طور انفجاري گسترش 
یاف��ت. در این 3 دهه اخیر گروه م��ورال مجاریتي در آمریکا 
و هارادیم در اس��رائیل و نهضت هیندوت��وا در هند نیز اعال م 
وجود کرده و سیاست جهان هاي مسیحي، یهودي و هندو را 
با ادخال تفکر بنیادگرایانه دگرگون کرده اند.«  )احمد صدری، 

اعتماد ملي � 24 بهمن1387( 

تمام این نظام را از اتخاذ مواضع محکم و الیتغیر مبرا داشته 
و به زمان و مکان در محاس��بات خود نقشی پررنگ بخشیده  
اند. خصلت چنین گونه اندیش��یدن، نقدپذیری مدام اندیشه 
تا زمان و مکانی نا معلوم اس��ت ک��ه وضوح آن برای خود این 
جامعه در هاله  ای از ابهام اس��ت. روشنفکران سکوالر داعیه دار 
نق��د محوری ب��ه جای اتخاذ دیس��یپلینی یقی��ن  آور و یقین  

بخش، که رس��الت یک علم اسالمی 
متقن است به شکی مدام پناه برده  
ان��د ت��ا بتوانند غری��زه ماجراجویی 
تفکراتش��ان را ارضاء کنند. انس��ان 
با مالحظ��ه و عطف توجه به چنین 
مقدماتی حس می کن��د این نظام از 
بیماری منطقی به نام تسلس��ل نقد 
رن��ج می برد. ب��رای چنی��ن نظامی، 
نس��بی  گرایی یک ارزش تلقی شده 
و از ای��ن رو نظاماتی ک��ه با توجه 
به خصائل یقینی بخش طرح  ریزی 
ش��ده اند را متهم ب��ه مطلق گرایی و 
دترمینیسم اندیشه  ای می کنند و در 
پایان با چسباندن چنین برچسبی 

به جای جذب، تاکتیک دفع و طرد تمام سرمایه های تاریخی 
)دی��ن تاریخ��ی، مابعدالطبیعه های دینی و س��نت فکری( و 

ماورایی اندیشه یقین  محور را پیشه کرده  اند.

عقالنیتسکوالرومعنویتخردگریز
اینک��ه اخیرا مصطف��ی ملکیان از نظریه برس��اخته اش تعبیر 
به پ��روژه عقالنیت و معنویت می کند، حکایت از چرخش��ی 
آگاهان��ه از طرحی دارد که 10 س��ال پیش در مصاحبه ای با 
نش��ریه راه ن��و از آن پرده برداری کرد. اگر ملکیان 10 س��ال 
پیش اصرار بر این داش��ت که نظری��ه اش را طرحی بنمایاند 
ک��ه محصول آخرین یافته  هایش ب��ود )مهرنامه 3(، اما اکنون 
این طرح اگر نگوییم تبدیل به مکتب ش��ده )که شده( دقیقا 
می ت��وان از آن تعبیر به پروژه ک��رد. پروژه ملکیان در تعقیب 
عقالنیتی س��کوالر و معنویتی خرد گریز دربردارنده بس��ته  ای 

به مقتضای این پیش فرض  های 
سکوالریستی، ملکیان خود را یک متفکر 
تمام عیار سکوالر که نه دغدغه دین دارد 
و نه به مرجعیت نصوص معتقد است تلقی 
می کند و از این نگاه خود را نه یک روشنفکر 
دینی، بلکه یک روشنفکر سکوالر محسوب 
می کند و حاضر است به تمام مقتضیات این 

سکوالریته تن در دهد

اما شاید بتوان پذیرفت که سکوالریسم 
ملکیان متاخر رادیکالیزه  تر شده است و این 
البته نتیجه نظری پیش فرض های معرفتی 

اتخاذشده اش است
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نقیض آن مساوي اند و دسته اي که وزن یک طرف بیشتر است. 
اگر وزن اس��تداللي بیشتر باشد هرچند کل گزاره ثابت نشده 
باشد آن را گزاره معقول مي نامیم. اما نوع اول گزاره خردگریز 
را تنها وقتي مي پذیریم که آثار و نتایج اعتقاد به آن بهداشت 
رواني ما را بیش��تر تامین کند. یعني چ��ون نمي توان از نظر 
معرفت ش��ناختي گزاره اي را قبول کرد، به شکل پراگماتیک 
آن را برمي گزینیم. مثل باور به جهان آخرت و این گونه منتها 
الیه عقالنیت به معنویت مي رسد و ایمان یعني همین. از این 
رو ایم��ان به گزار ه اي خردپذیر و خردس��تیز تعلق نمي گیرد، 
بلکه به گزار ه هاي خردگریز تعلق مي گیرد و پیشرفت بشر نیز 
در فرآیند تبدی��ل گزاره هاي خردگریز 
ب��ه گزاره ه��اي خردپذیر یا خردس��تیز 
رخ داده اس��ت. برای مثال فرض کنید 
البته فقط فرض کنید گزاره: خدا وجود 
دارد و خ��دا وج��ود ن��دارد، ای��ن گونه 
باش��ند. یعنی نه خردپذیر باش��ند و نه 
خردستیز و هر دو جزء گزاره های خرد 
گریز باشند و باز هم فرض کنیم که هر 
دو دقیقا با هم مس��اوی هستند و وزن 
هیچ یک از دیگری بیش��تر نیس��ت. در 
این صورت من می گویم آن گزاره ای را 
بپذیریم که بهداشت روانی من را بیشتر 
تامی��ن می کن��د. در بح��ث عقالنیت و 
معنویت هم معتقدم آنجایی به معنویت 
می رسیم که میان گزاره های خرد گریز 
هم وزن با گزاره های نقیض، گزاره هایی 
را بگزینی��م که بهتر بهداش��ت روانی م��ا را تامین می کنند و 
در قب��ال آنه��ا چنان عم��ل می کنیم که گویی ای��ن گزاره  ها 

صادقند.« )روزنامه شرق � چهارشنبه 25 مردادماه 1385(
در طرح ملکیان تکلیف معنویت به حدی با شکاکیت معرفتی 
قرین است که بیم آن می رود در آینده ای نه چندان دور عمال 
جایی برای این نوع ناقص ایمان گرایی باقی نماند. در این باره 
خ��ود ملکیان نیز معترف اس��ت که »هنوز نتوانس��ته ام براي 
ای��ن موضوع کاري بکنم...« )روزنامه اعتماد، ش��ماره 1655، 

هرچند ملکیان در تعمیم نظریه اش حد و مرزی قائل نیست 
و آرزومندان��ه در پ��ی کاهش درد و رنج بش��ریت دردمند به 
معنویتی تعبدگریز و عقالنیتی اس��تدالل  مح��ور پناه می برد، 
اما آگاهانه یا ناآگاهانه با تیش��ه اقتضائات مدرنیس��م ریش��ه 
باورمندی و دینداری انس��ان مؤمن مقی��د را می زند. احصای 
مولف��ه  های به زع��م وی اجتناب  ناپذی��ر مدرنیته که عالوه بر 
اس��تدالل محوری، بی اعتمادی به تاری��خ، اینجایی- اکنونی 
بودن، فروش��کنی مابعدالطبیعه های جامع، قداست زدایی از 
اشخاص و یونیورسال بودن )سنت و سکوالریسم، صراط،274 
تا290( را نیز در پی دارد، نس��خه دینداری انس��ان مومن را 

در ه��م می  پیچد و بدیل��ی را به عنوان 
معنوی��ت پیش رویش می  نهند. با اینکه 
اعتق��اد به این معنوی��ت نیز خود نوعی 
ایمان محس��وب می شود، ولی معنویتی 
ک��ه درآن می ت��وان هم به گ��زاره خدا 
وج��ود دارد و هم به گ��زاره خدا وجود 
ندارد اعتقاد پیدا ک��رد و زندگی نمود، 
نه تنها از درد و رنج انس��ان نمی کاهد، 
بلکه به آالم معرفتی ناش��ی از تشخیص 
مالک صحیح و ناصحیح می افزاید؛ بلکه 
با از خود بیگانگی و عبث پنداشتن نظام 
هستی ناگزیر به همان پوچ گرایی مضمر 

در عقالنیت مدرنیسم دچار می شود.
ملکی��ان در ای��ن زمینه معتقد اس��ت؛ 
هر گزاره ای به ذهن عرضه می ش��ود یا 
خردپذیر یا خرد س��تیز و یا خرد گریز 

اس��ت. مقصود از گزاره خردپذیر گزاره هایي اس��ت که امکان 
اثبات و صدق آنها با اس��تدالل و تجربه و عقل میس��ر است. 
گزاره های خرد س��تیز قابلیت رد ی��ا کذب بودن آن با عقل و 
اس��تدالل میس��ر اس��ت و گزاره های خرد گریز که با عقل نه 

امکان اثبات آنها میسر است نه رد و کذب بودن آنها.
ملکی��ان مي گوید: »تکلیف عقل در براب��ر دوگزاره اول و دوم 
روشن است، اولي را باید پذیرفت و دومي را به کنار نهاد ولي 
گزاره هاي خردگری��ز خود دو گونه اند: دس��ته اي که گزاره و 

روشنفکران سکوالر داعیه داِر نقد 
محوری به جای اتخاذ دیسیپلینی 
یقین  آور و یقین  بخش، که رسالت 
یک علم اسالمی متقن است به 

شکی مدام پناه برده اند تا بتوانند 
غریزه ماجراجویی تفکراتشان را 

ارضاء کنند. انسان با مالحظه و عطف 
توجه به چنین مقدماتی حس می کند 
این نظام از بیماری منطقی به نام 
تسلسل نقد رنج می برد. برای چنین 

نظامی، نسبی  گرایی یک ارزش تلقی 
شده و از این رو نظاماتی که با توجه 
به خصائل یقینی بخش طرح  ریزی 
شده اند را متهم به مطلق  گرایی و 

دترمینیسم اندیشه  ای می کنند
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را با تعبد ناش��ی از ایمان به دین موجود ناس��ازگار می  بیند و 
از طرفی نیاز به دینی را احس��اس می کند که خأل وجودیش 
را در آن بیاب��د. معنوی��ت همان دین نوظهور مدرنیته اس��ت 
ک��ه ملکیان وظیفه تبلیغ و تبیینش را برعهده گرفته اس��ت. 
»معنویت نوعی دیانت است که بار متافیزیکی اش به کمترین 
حد ممکن رسیده است« )سنت و سکوالریسم، صراط، 1382 

صفحه 283(
 در معنویتی که به اذعان ملکیان گوهر مش��ترک همه ادیان 
اس��ت »نوعی س��کوالریته وجود دارد. 
دغدغه معنویت اینجا و اکنون اس��ت... 
معنای این سکوالریته، این جهانی بودن 
اس��ت. بدین معنا که ای��ن جهان کانون 
توجه اس��ت...« )هم��ان صفحه 316 و 

 )317
ملکیان با س��کوالریته کردن معنویت به 
نوعی در اعتقاد ب��ه وجود جهان آخرت 
تش��کیک وارد می کن��د. در نظ��ر وی، 
انس��ان معن��وی به فرض وج��ود جهان 
آخرت حس��ب اعتقاد خود که می تواند 
برگرفت��ه از هر دین و مرامی باش��د به 
ش��رط داراب��ودن مولفه های مش��ترک 
معنویت در آن ج��ا نیز زندگی مطلوبی 
خواهد داش��ت و در ص��ورت عدم وجود 
زندگی پس از م��رگ او این جهان را از 

دست نداده است. )همان 317(
اگ��ر بخواهیم در منظومه فکری ملکیان 
جایگاهی برای نصوص مقدس و قول و سیره معصومین قائل 
ش��ویم با منطقی که در اس��تدالل فوق پیرامون ایمان گروی 
مطرح ش��د، می توانی��م بگوییم تنها م��الک ممکن در ابتالی 
نیازهای معنویمان به این مقدس��ات، بهداش��ت روانی اس��ت 
ک��ه در کاه��ش درد و رنج و افزایش ش��ادی، امید و آرامش 
حاصل می شود و نمود دارد. شکل استداللی که وی برای تعبد 
مثال می زند اینگونه اس��ت: الف، ب اس��ت چون ج می گوید و 
فرد گزاره الف ب اس��ت را ن��ه از جهت مطابقت با واقع که از 

87/2/1، صفح��ه 5( و این امر ش��اید در پی اعتقاد به روایت 
ویتگنش��تاینی از ایمان باشد. »روایت ویتگنشتاینی این است 
ک��ه »ایم��ان می آورم در غی��اب دلیل« در حال��ی که روایت 
کی یرکگوری این اس��ت که »ایمان می آورم چون به سودش 
دلی��ل وجود ندارد«، خیلی فرق اس��ت که من بگویم مثاًل به 
س��ود ادعای »الف، ب اس��ت« دلیل وجود ندارد، حاال که به 
س��ودش دلیل وجود ندارد، من ایمان م��ی آورم که »الف، ب 
اس��ت« و اینکه کس��ی بگوید که به زیانش ه��م دلیل وجود 

دارد و ب��ا اینکه به زیان��ش دلیل وجود 
دارد، من ایمان می آورم، کی یرکگور این 
را می گفت، کی یرکگور می گفت »ایمان 
علی رغم دلیل« و ویتگنشتاین می گفت 
»ایمان در فقدان و غیاب دلیل«، خوب 
بن��ده دی��دگاه و س��خن ویتگنش��تاین 
را می توان��م قب��ول کن��م، ام��ا س��خن 
کی یرکگ��ور را نمی توان��م قب��ول کنم، 
بنابر این ایمان گروی ویتگنش��تاینی در 
نظرم قابل دفاع اس��ت، ولی ایمان گروی 
کی یرکگوری برایم قابل دفاع نیس��ت و 
بنده نمی توانم ایمان گرایی کی یرکگوری 
را قب��ول کنم.« )پرس��ش و پاس��خ در 
کانون توحی��د ای��ران آذر80 به نقل از 

وبالگ عقالنیت و معنویت(
معنویتی که با ای��ن مالحظات معرفتی 
و آن سازگاری معهود با عقالنیت، مقرر 
اس��ت به ج��ای دی��ن، درد و رنج های 

این جهانی انس��ان را به امید، ش��ادی و آرامش تبدیل کند، 
از طرفی تعبدگریز و تقدس زدا نیز ش��ده اس��ت. از آنجا که 
به زعم ملکی��ان دین موجود عالوه بر داش��تن مابعدالطبیعه 
س��نگین و غیر قابل فهم، حاوی پیرایه های تقلیدی و مقدس 
مآبانه اس��ت و از منظر تعبد گرایانه استدالل س��تیز است و با 
اقتضائات مدرنیته و عقالنیت خود بنیادش س��ر س��تیز دارد، 
ب��ه ناچار دیگر و از این پس جوابگوی انس��ان مدرن نیس��ت. 
انس��ان مدرن از طرفی عقالنیت و استدالل پذیری مدرنیسم 

پروژه ملکیان در تعقیب 
عقالنیتی سکوالر و معنویتی 
خرد گریز دربردارنده بسته 

 ای کامل از نوع سلوک انسان 
مدرن بی  دین در جامعه  ای 

است که در آن دین حضوری 
فعال و چشم گیر دارد

معنویتی که ملکیان از آن دم 
می زند نوعی باز یابی و احیای 
مکتب معنویت گرایی پروژه 

سکوالریزاسیونی است که از 
نیمه های قرن بیستم شروع 

و تنها تا ربع پایانی این قرن 
توان دوام یافت
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مساوی است با رد قرائت های دیگر از دین و این با سکوالریسم 
و دموکراسی ناس��ازگار است( و در این راه از منطق مدعیات 
تحلیلی��ش در انواع باور )آبجکتیو بالقوه و بالفعل و یابجکتیو( 
پیروی می کند نه تنها بر روش��نفکران دینی که در پی پروژه 
اصالحاتند بر می  آش��وبد بلکه تالش های آن��ان را تنها از این 
بابت که نس��بت به جریان��ات به زعم وی س��نتی و بنیادگرا 
س��کوالرترند، مق��رون به ص��الح تلقی می کند. این مس��ئله 
واقعیتی اس��ت ک��ه ملکیان بی پرده در آن از روش��نفکران به 
اصطالح دینی می خواهد یا رومی روم 
یا زنگی زنگ باش��ند. یا با منطق وی 
کامال سکوالر ش��وند و یا ال محاله به 
یک قرائت از حاکمی��ت دینی تن در 
دهند. هرچند گزاره ه��ای ملکیان در 
این زمینه بیش��تر توصیفی اس��ت تا 
تجویزی و قرائتی که در آن امکان هر 
قرائت دیگر برای حکومت کردن فراهم 
باشد از نظر او به سیاسی شدن تمایل 
ن��دارد، ولی به هر حال نتیجه منطقی 
آراء ملکیان در قلمرو سیاس��ی به نفی 
هرگونه قرائت دین��ی از دین و اثبات 
اکثریت مردم می انجامد  خواسته های 
و چ��ون تا مردم یک جامعه متدین اند 
همواره ب��ه حاکمیت یک روایت از دی��ن رأی می دهند پس 
چاره کار در تغییر فرهنگ دینی مردم به معنویتی س��کوالر و 
عقالنیتی مدرن اس��ت. حال که چنین شد اصالح فرهنگ بر 
اصالح سیاست و جامعه اولویت دارد. در این زمینه بد نیست 
توصیه های ملکیان به جریانات روشنفکری را از نظر بگذرانیم: 
»ب��ه نظر من عمده مس��ائل ما، مس��ائل فرهنگی هس��تند و 
روش��نفکری دینی ما باید توجه کنند که مس��ائل سیاس��ی 
معلول مسائل فرهنگی هستند... اگر تغییر فرهنگی در جهت 
مطلوب حاص��ل آمد، به تعبیر مارکس نظام های سیاس��ی نا 
سالم خود می پژمرند و نیاز به فعالیت برای اسقاط آنها نیست 
و آهسته آهسته کارکردشان را از دست خواهند داد... اقتصاد 
و سیاس��ت امور بیرونی هستند و این دو اصالح نخواهند شد، 

جهت اینکه فالن ف��رد می گوید ، می پذیرد. که در این صورت 
فرد متعبدی دیندار اس��ت که با عقالنیت سکوالر و معنویت 
خرد گریز س��ر ناسازگاری دارد و محکوم به شکست است. اما 
اگرباور فرد به گزاره الف ب است به این خاطر باشد که گفتار 
فالن فرد را از آن جهت که مطابق با واقع اس��ت، می پذیرد و 
از آن جهت که مطابق با واقع نیس��ت نمی پذیرد )خردس��تیز 
اس��ت( و یا ایمان می آورد )خرد گریز اس��ت(. درحالت تعبد 
یک دیندار تابع »فرآورده« دین که حاصل س��خنان یک فرد 

اس��ت)معصوم یا غیر معص��وم فرقی 
ندارد( می باشد که در این صورت وی 
محکوم به شکس��ت در برابراقتضائات 
مدرنیس��م و هجوم درد و رنج بس��یار 
اس��ت. این گونه دینداری دارای رابطه 
تباین با تجدد اس��ت و هیچگونه سنخ 
از این نوع دینداری قابل س��ازگاری با 
تجدد نیس��ت. اما در حال��ت دوم که 
ف��رد به دی��ن نگاه »فرآین��دی« دارد 
هرچند به زعم ملکیان هیچ نوع گزاره 
مطابق با واقع��ی در آن نمی یابد، باید 
یا بطور کلی دست از دین داری بردارد 
و یا محص��والت دینی را برای حصول 
بهداش��ت روانی اش بپذی��رد و فرقی 

هم نمی کن��د که این محصوالت را ک��دام دین، مرام و حتی 
ایدئولوژی تبلیغ می کند فقط و فقط بهداش��ت روانی فرد که 
در ش��ادی خواری، امیدواری و آرامش ��طلبی نم��ود دارد مهم 
اس��ت. یعنی از منظر پراگماتیک به دی��ن می نگرد. از طرفی 
برای ملکیان فرض دس��ت کشیدن از دین مطلوب است تا به 
دین جدیدی که محصول مدرنیته و سکوالریس��م است یعنی 

معنویت، معتقد شود.

حاکمیتهیچگونهقرائتدینی
جالب اس��ت بدانیم وقتی ملکیان در باب سیاس��ی  اندیش��ی، 
حاکمی��ت هیچ گونه قرائت از روایت ه��ای حکومت دینی را با 
سکوالریسم سازگار نمی بیند )زیرا حاکمیت یک قرائت دینی 

معنویت همان دین نوظهور مدرنیته 
است که ملکیان وظیفه تبلیغ و تبیینش 

را برعهده گرفته است

ملکیان با سکوالریته کردن معنویت به 
نوعی در اعتقاد به وجود جهان آخرت 

تشکیک وارد می کند

از طرفی برای ملکیان فرض دست 
کشیدن از دین مطلوب است تا به 
دین جدیدی که محصول مدرنیته و 

سکوالریسم است یعنی معنویت، معتقد 
شود
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ش��رکت نکنند و رئیس جمهور فعلي  دوباره برنده ش��وند، تا  
 آخر عمرش��ان هر خسارت و آزار و آس��یب و درد و رنجي بر 
مردم وارد شود، پیش  خودشان   خواهند گفت »شاید« اگر من 
آمده   بودم و  نگذاش��ته بودم آقاي احمدي نژاد رئیس جمهور 
ش��ود، این درد و رنج بر مردم وارد   نمي شد. به نظر من، خود 
این   »شاید« براي آدمي که وجدان 
اخالقي زنده اي دارد    متالشي کننده 
اس��ت... اما اگر آقاي خاتمي بیایند، 
به هرح��ال  ام��ر از ای��ن دو بیرون 
نیس��ت که یا انتخاب   خواهند شد و 
یا انتخاب نخواهند شد. اگر انتخاب 
شوند باالخره  اغراضي که داشته اند 
و   اه��داف انسان دوستانه ش��ان را تا 
جایي که در توان دارند در چارچوب 
همی��ن قوانی��ن و  همی��ن   مدیریت 
و حکومت فعلي دنب��ال مي کنند و 
مطلوب همه ما تأمین مي ش��ود. اما 
حتي اگ��ر خاتمي   بیای��د و  انتخاب 
هم نش��ود،  ایش��ان باز از یک عذاب 
وجدان ب��زرگ رهیده اند و فردا   اگر 
بزرگترین مصائ��ب و فجایع هم در 
این کش��ور پی��ش  آید ایش��ان دیگر 
عذاب وج��دان ندارن��د«)روز آنالین، 
مهر87( اس��تفاده از تعابیر خوشایند، 
بداین��د و مصلحت در ای��ن حمایت، 
ریش��ه در مواضع نظ��ری ملکیان در 
موضوع خش��ونت  عش��ق و خش��ونت 
نف��رت دارد. و الب��د باید ب��ا ملکیان 
هم عقیده ش��ویم که ش��رکت خاتم��ی در انتخابات مصداقی 
از تحمیل خشونت عش��ق بر خودش است که در آن خاتمی 
علی رغم احمدی نژاد مصلح��ت مردم را بر وجیه المله بودن و 
خوشایند و بدایند قاطبه ملت ترجیح می دهد، چرا که »وقتي 
که انس��ان، عاشق انسان دیگري اس��ت »خوشایند و بدآیند« 
او را رعایت نمي کند، بلکه »مصلحت و مفس��ده« او را رعایت 

مگر امور انفس��ی انس��ان ها - ک��ه امروز از آنها ب��ا عنوان امور 
فرهنگی تعبیر می ش��ود - تغییر مطلوب پیدا کند، به همین 
دلیل روش��نفکری دین��ی در صورتی توفیق خواهد داش��ت 
که مس��تقیما س��راغ تعلیم و تربیت برود...نکت��ه دیگر اینکه 
روش��نفکری دینی باید به آن توجه کند این اس��ت که اگر ما 

قصد داریم مردم عوض ش��وند، باید 
علوم و معارفی که در اختیار آنها قرار 
می دهیم به آستانه آگاهی آنها برسد. 
برای اینک��ه آن عل��وم و معارف به 
آس��تانه آگاهی مردم برسد باید آنها 
را به لسان مردم بگوییم.«)مشتاقی 
و مهجوری،ملکی��ان، ن��گاه معاصر، 
1385، صفح��ات293 تا 296( باب 
انتق��ادات نظ��ری و تش��کیک های 
پرش��مار ص��ورت گرفته نس��بت به 
اینگونه سیاس��ی اندیش��ی را نمی-

خواهی��م باز کنیم ک��ه خود مجال 
دیگ��ری می طلبد ام��ا پیرامون این 
بحث بد نیس��ت اندکی به س��لوک 
سیاس��ی ملکیان آن هن��گام که در 
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 

ده��م به حمایت از خاتم��ی اظهارات 
جالب��ی را ک��ه البت��ه ناق��ض منش 
سیاس��ت گریزیش ب��ود، بی��ان ک��رد. 
ملکی��ان در پویش دع��وت از خاتمی 
ب��اب دعاوی به زع��م خویش اخالقی 
را گش��ود و ش��رکت وی در انتخابات 
را ب��ه عنوان وظیف��ه اخالقی نخبگان 

ایرانی تلقی نم��ود. وی در دلیل تراش��ی اخالقی اش وجدان 
بیدار خاتمی و توجه به مصالح مردم و نه خوش��ایند و بدایند 
م��ردم را دلیل اصلی وجوب حضور وی دانس��ت و درد و رنج 
ناش��ی از به حاکمیت رس��یدن مجدد دول��ت نهم را ضرورت 
حضور خاتمی محسوب کرده بود. وی گفته بود: »چون آقاي 
خاتم��ي وجدان اخالقي زنده اي   دارن��د، اگر فردا در انتخابات 

نتیجه منطقی آراء ملکیان در قلمرو 
سیاسی به نفی هرگونه قرائت دینی از 
دین و اثبات خواسته های اکثریت مردم 
می انجامد و چون تا مردم یک جامعه 

متدین اند همواره به حاکمیت یک روایت 
از دین رأی می دهند پس چاره کار در 
تغییر فرهنگ دینی مردم به معنویتی 

سکوالر و عقالنیتی مدرن است
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مطنطن پروژه اش را خرج اموری کند که به آنها در بادی نظر 
ایمان ندارد. ولی فرق و فاصله عمل و نظر بسیار دور می نماید. 
ب��ه هر حال مخاطبین آث��ار ملکیان به ج��د مجبورند همان 
خش��ونت عش��ق به خویش را خرج بی ایمانی و سکوالریسم 

پروژه عقالنیت و معنویتش کنند.
ش��اید ملکیان یادش رفته باشد که گفته است: »روشنفکرانی 
که نقد قدرت و به ویژه قدرت سیاسی را می کنند، مجیزخوان 
م��ردم هس��تند و چاپلوس��ی م��ردم را 
می کنند. من درست عکس این حرف را 
می زنم. من می گویم، ما هیچ مجیز مردم 
را نباید بگوییم. باید به مردم بگوییم که 
هرچ��ه در بیرون می بینی��د و نامطلوب 
است، به درونتان رجوع کنید و ببنید که 
چرا چنین چی��زی در بیرون ظهور پیدا 
کرده است. به درون خود رجوع کنید و 
عقاید، احساسات و خواسته های خود را 
بازبینی کنید، آن وقت می توانید بفهمید 
که چرا در بیرون استبداد سیاسی، فساد، 
رشوه، کم فروشی، دروغ، تکبر و... داریم. 
من در ج��ای دیگری ب��ه تفصیل گفته 
بودم ک��ه روش��نفکری نمایندگی مردم 
نیس��ت، داوری کردن نس��بت به مردم 
است. روش��نفکر نباید نماینده مردم در 
برابر رژیم سیاسی حاکم، باشد. بلکه باید 
داور مردم باش��د و بگوی��د مردم، هرچه 

هست، از درون خود شماست« )مهرنامه 3(. ■

مي کند، یعنی... یگانه راه براي تش��کیل ی��ک جامعه آرماني 
انس��اني، رسیدن به نوعي »عشق ناخودگرایانه و در عین حال 
فعاالنه« اس��ت و این راه اگرچه دشوارترین راه براي رسیدن 
به جامعه انس��اني مطلوب اس��ت؛ اما در عین حال، یگانه راه 
ممکن براي رس��یدن به آن مطلوب است. راه هاي دیگري که 
براي تحقق جامعه آرماني انس��اني پیش��نهاد شده اند، اگرچه 
مي توانند ش��رط هایي الزم براي این مقصود باش��ند، اما براي 

رس��یدن به هدف مورد نظر ما، ش��رطي 
کافي نیس��تند. ب��راي رس��یدن به یک 
جامع��ه مطلوب باید، آهس��ته آهس��ته، 
نوعي عش��ق ناخودگرایان��ه و فعاالنه را 
نسبت به همنوعانمان در درون خودمان 
بپرورانیم.« )مجله مدرسه، شماره سوم(

این هم یکی دیگر از شوخی های روزگار 
ماست. روشنفکرانی که در تمام حاالت و 
احواالت مدعی سیاست گریزی و مخالفت 
با »سیاس��ت زدگی«اند، پیشه می کنند، 
به محض احساس خطر در هدایت پروژه 
احیان��ا سکوالرش��ان حاضرند ب��ه نفع و 
نقش سیاس��ت پیش��گان فریبکار دست 
به هرگون��ه حیلت اندیش��ی یازند. واقع 
این اس��ت که در بادی نظر ملکیانی که 
هی��چ گونه قرائت دینی برای حکومت را 
مشروع تلقی نمی کند و روشنفکران را از 
سیاست زدگی پرهیز می دارد، و به تقدم 

اصالح فرهنگی بر سیاس��ی رأی می هد، حاضر است مفاهیم 

این هم یکی دیگر از شوخی های روزگار 
ماست. روشنفکرانی که در تمام حاالت 

و احواالت مدعی سیاست  گریزی و 
مخالفت با »سیاست زدگی«اند، پیشه 

می کنند، به محض احساس خطر 
در هدایت پروژه احیانا سکوالرشان 

حاضرند به نفع و نقش سیاست 
پیشگان فریبکار دست به هرگونه حیلت 

اندیشی یازند. واقع این است که در 
بادی نظر ملکیانی که هیچ گونه قرائت 

دینی برای حکومت را مشروع تلقی 
نمی کند و روشنفکران را از سیاست 

زدگی پرهیز می دارد، و به تقدم اصالح 
فرهنگی بر سیاسی رأی می هد، حاضر 
است مفاهیم مطنطن پروژه اش را خرج 

اموری کند که به آنها در بادی نظر 
ایمان ندارد
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و معاندان از یک س��وی، و روشنفکری همیشه بیمار از سوی 
دیگ��ر بدان پرداختند تا ب��ه ظاهر تئوری این نظام بدیع را به 
کندوکاو بنشینند، و در باطن مشروعیت الهی آن را به چالش 

بگیرند.
به آن دلیل که معیار و مبنای روشنفکری همواره تأسیسات، 
تئوری ه��ا و راهکارهای غرب بوده و هس��ت، الزاماً از نظر آنها 

تأس��یس جمهوری اسالمی، به عنوان س��اختاری سیاسی - 
دین��ی در دنیای جدی��د، پدیده ای بود که ام��ام خمینی)ره( 
ب��ا انقالب اس��المی، آن را بنیانگذاری ک��رد. از ابتدای طرح 
جمهوری اس��المی که در ماههای پایانی س��ال 57 از س��وی 
امام راحل و ملت ایران مطرح ش��د، »بحث ها« و »پرسش ها« 
پیرامون چگونگی این نظام سیاس��ی مطرح گردید. مغرضان 

کتاب»دولتدین«
نوشتةفاطمهرجبی

انتشاراتوثوقی
چاپدوم/قم1389

بخش»معرفییککتابخوب«درهرشمارهوظیفةمعرفیوتبیین
فرهنگی، سیاسی، دینی، از [اعم ارزشمند کتاب یک تشریح و
غربشناسی اقتصادی، اجتماعی، هنری، ادبی، کالمی، فلسفی،
در کتاب بودِن خوب معیار دارد. برعهده را و...] تاریخی نقادانه،
و انقالبی و دینی جهتگیری و محتوا ما، نظر از مجله بخش این
تهاجم با مقابله بزرگ جهاد پیشبرد در ویژه به آن روشنگرانة
استکباری دشمن نرم جنگ با مبارزه و مدرن غرب فرهنگی

میباشد.
شما راهنماییهای و نظرات از خوب« کتاب یک »معرفی بخش
جهت خوب کتب عناوین پیشنهاد درخصوص محترم خوانندگان
که آنچه و تذکرات و انتقادها از همچنین و نشریه در معرفی
مطرحکردنآنبانشریه[درحیطةموضوعاینبخشماهنامه]را

ضروریمیدانید،استقبالمیکند.

□فاطمهکازرونی
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بسته به والیت فقیه است.
د - والی��ت فقیه، اس��تمرار حاکمیت رس��ول اهلل)ص(، و ائمه 
هدی)ع( اس��ت که در دوران غیبت کبری با حکومت »فقیه 
جامع الش��رایط« تحقق می یابد، اینکه در ش��عارهای انقالبی 
مردم مس��لمان و نیز در بیانات حضرت امام در دوران مبارزه 
از »حکومت اسالمی« نام برده می شد، یک امر غیرقابل انکار 
اس��ت. این مس��أله قطعی در کتاب والیت فقیه نیز یک اصل 
قرار گرفته اس��ت. اما به هر حال 
در سال 57 »جمهوری اسالمی« 
مطرح گردید، امام از نوفل لوشاتو 
و در س��خنرانی ها و مصاحبه ه��ا، 
به تش��ریح آن پرداختند. پیروزی 
انقالب اس��المی، استقرار جمهوری اس��المی را در پی داشت 
که 10 سال با زعامت و رهبری تئوریسین آن بالنده و شکوفا 

حرکت کرد.
اما در همه آن دوران، گاه و بیگاه مباحثی پیرامون مشروعیت 
سیاسی از سوی حلقه های روش��نفکری وابسته طرح می شد 
که با توجه به فضا و شرایط زمان میدان تاخت و تاز نداشت.

»دمکراس��ی« و س��اختار سیاس��ی مبتنی بر آن تنها »نظام 
سیاس��ی مشروع« دیده شده و می شود. از این روی جمهوری 
اسالمی با مشروعیتی الهی و معیار و مبنای »والیت فقیه« به 
مذاق این غربزدگان س��طحی نگر خوش نمی آمد، و فکر کوتاه 

آنان، یارای درک آن را نداشت.
به هر روی امام به عنوان تئوریسین جمهوری اسالمی، سال ها 
پیش از پیروزی انقالب اس��المی، »والی��ت فقیه« را تدریس 

و تدوی��ن نموده ب��ود. در مباحث 
والیت فقیه، چند مس��اله اساسی 
مطرح گردیده و برای اجرا، انتظار 

می کشید:

الف - مکتب متعالی اس��الم دارای نظام سیاسی است. بدین 
معنا که در این مکتب حیات بخش سیاس��ت و دیانت عجین 

است.
ب - حکومت اسالمی بر مبنای قرآن کریم و سنت معصوم)ع(، 

ساختاری سیاسی با همه جوانب و لوازم می باشد.
ج - مشروعیت اساس��ی نظام، قانون، و ارکان و اجزای نظام، 

والیت فقیه، استمرار حکومت رسول اهلل)ص( و 
ائمه هدی)ع( است که در دوران غیبت کبری با 
حکومت "فقیه جامع الشرایط" تحقق می یابد.
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س��ه گانه، تش��کیل پارلمان و دولت بر مبن��ای آرای مردم، و 
عالوه بر آنها مس��ایلی چون ش��ورای 
ش��هر و... بیانگر »اصالت آرای مردم« 
است، که عین جمهوریت را می رساند.

نهایتاً چند نکته از این مباحث حاصل 
می شد:

نخس��ت آنکه مش��روعیت الهی نه به 
عنوان اس��اس و بنیان نظام اسالمی، 
بلکه به مثابه آمی��زه ای از جمهوریت 
و اس��المیت قابل قبول است. دوم این 
نکت��ه بود که جمهوریت، مش��روعیت 
سیاس��ی را به آراء مردم داده و نقش 
پررن��گ انتخاب��ات در قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی، مؤید این امر است. 
مسأله سوم به محوریت جمله مشهور 
ام��ام بازمی گش��ت که »می��زان رأی 
ملت اس��ت«. در م��وارد فوق »والیت 
فقیه« از جایگاه اساس��ی خود که »مشروعیت الهی انحصاری 
جمهوری اسالمی« است، خارج گردیده، یا مورد خدشه واقع 
می شد. مس��أله نظارت استصوابی که »مش��روعیت انتخابات 
و منتخب��ان« را تضمین می کند، به تهاجم گرفته می ش��د و 
در این عرصه کار به جایی رس��ید که پ��س از انتخابات 84، 
یک کاندی��دای ناکام که ب��ا چرخش 180 درج��ه ای مدافع 
»جمهوری��ت« گردیده بود، »مش��روعیت خالفت و حاکمیت 

امیر مؤمنان)ع( را نیز بر مبنای آرای مردم مطرح نمود.«
در چنی��ن فضای تیره و ت��ار، جای یک »بحث و بررس��ی و 
تحلیل و ارزیابی دقیق، روش��ن و صریح از تئوری پردازی های 
امام راحل پیرامون مش��روعیت جمهوری اسالمی خالی بود.« 
توضی��ح آنکه حت��ی مدافعان نظ��ام اس��المی و معتقدان به 
مشروعیت الهی به این نکته نمی پرداختند که مسأله »میزان 
رأی ملت اس��ت« چه شأن نزولی داش��ته؟ و اساسا آنچه که 

از ده��ه دوم انقالب به بعد، به موازات ط��رح و اجرای برنامه 
»توس��عه«، به چالش کشیدن »دین« 
و ب��ه وی��ژه »مش��روعیت جمه��وری 
اس��المی« یکی از برنامه های معاندان 
و مغرض��ان گردید ک��ه پیگیرانه آنرا 
دنب��ال می کردن��د. روی کار آم��دن 
جریان موس��وم ب��ه اصالح طلبی این 
بح��ث را دامن زد و آن را به »مس��أله 
اصلی« کش��ور و جامعه تبدیل نمود. 
در مباح��ث اخی��ر، »بدعتی ت��وأم با 
دروغ و فری��ب« هم تئوریزه می ش��د. 
در ای��ن راه��کار فریبکاران��ه، تحریف 
دروغپردازان��ه بیانات امام خمینی)ره( 
پیرامون مشروعیت، دنبال می گردید.

بدی��ن ترتیب، »دوگان��ه جمهوریت و 
اسالمیت« هم طرح ش��د و به عنوان 
یک اص��ل تئوری��ک در مش��روعیت 

سیاس��ی جمهوری اس��المی خودنمایی کرد. از س��وی دیگر 
مدافعان نظام اس��المی در پاسخ گویی ش��تابزده به حمالت، 
شبهه افکنی ها، و فریبکاری ها، دچار لغزش و غفلت گردیدند. 
در نتیجه، بلبش��ویی تئوریک مش��روعیت سیاسی جمهوری 
اسالمی را فرا گرفت. و تا مرز نفی اسالمیت نظام پیش رفت. 
در این راس��تا مس��ایل ذیل اذهان و افکار را به خود مشغول 

می کرد.

1. این گونه تبلیغ می ش��د که مبنای مشروعیت در جمهوری 
اسالمی مشروعیت الهی نمی باشد.

2. امام خمینی مش��روعیت جمهوری اس��المی را بر اس��اس 
»جمهوریت« قرار داده که اس��الم به عن��وان برنامه آن عمل 

شود.
3. ارکان جمه��وری اس��المی بنا بر تفکیک ق��وا، وجود قوای 

در کتاب »دولت دین« مشخص گردیده 
است که بیعت در تفکر سیاسی اصیل 

اسالمی نه تنها هم طراز انتخاب نیست، 
بلکه دقیقاً محتوایی معکوس دارد. بدین 

معنا که هم در بیعت های مشروع با 
پیامبر اکرم)ص( و امیر مؤمنان)ع(، و 
هم بیعت های نامشروع با خلفا، نقش 

مردم، تسلیم به اسالم و پذیرش 
فرمان راهبر و فرمانرواست این نکته 
سرنوشت ساز درست درمقابل انتخاب 
قرار دارد که اساس آن جایگاه »مردم« 
در روی کار آوردن فرد یا افرادی است 

که مطالبات آنها را در نظر داشته و 
برای اعمال به اصطالح حاکمیت آنان 

تالش نماید
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فرهنگ سیاسی به صراحت روش��ن گردیده است. همچنین 
در پیگیری بحث »قدرت مشروع« و »قدرت غیرمشروع« و با 
گذر از نگاه نقادان دمکراس��ی، »مشروعیت حاکمیت اکثریت 
51% ب��ر اقلی��ت 49%« به ش��دت 

خدشه دار دیده شده است.
فصل دوم به مقوله تعیین کننده 
و سرنوشت ساز »بیعت« پرداخته، 
و مش��روعیت حقیقی در ساختار 
سیاس��ی اس��الم را بنا بر واقعیات 
تاریخ اسالم نشان داده است. در این 
فصل با دوری از تحریف های تاریخی، 
تقارن��ات سیاس��ی، و غرض ورزی های 
عقیدتی، مش��خص گردیده که »بیعت 
نه تنها هم طراز انتخاب« نیس��ت، بلکه 
دقیق��اً محتوای��ی معک��وس دارد. بدین 
معن��ا که در بیعت های مش��روع با پیامبر 
امی��ر مؤمن��ان)ع(، و ه��م  اک��رم)ص( و 
بیعت های نامشروع با خلفای سه گانه، 
»نقش مردم، تسلیم به اسالم و پذیرش 
فرمان راهبر و فرمانرواست«، این نکته 
سرنوشت ساز درست درمقابل انتخاب 
قرار دارد که مبنای آن، جایگاه مردم 
در روی کار آوردن فرد یا افرادی است 
ک��ه مطالبات آنها را در نظر داش��ته و 
برای اعمال به اصطالح حاکمیت آنان 

تالش نماید.
در بحث بیعت، بنا به نص کالم حضرت 
ختمی مرتبت)ص( در منشور غدیر، و 
مت��ن نهج البالغه م��والی متقیان)ع(، 
مش��روعیت بیع��ت به عن��وان »بنای 
حاکمیت سیاس��ی اس��الم، الهی اس��ت«، و مردم با پذیرش 
آن، این مه��م را اجرایی می نمایند. از این حیث بیعت مردم، 
نه تنها »مش��روعیت آور ب��رای حاکمیت نب��وده، بلکه وظیفه 

با برداش��ت  امام خمین��ی)ره( فرموده اند 
دروغ پردازان��ه طرح کنندگان آن در تقابل 

است.
کت��اب »دولت دی��ن«، با چنی��ن نگاه، 
انگیزه و هدفی نگاش��ته ش��د. در این 
کتاب تالش گردیده تا »والیت فقیه« 
به عنوان یگانه مبنای »مش��روعیت 
اس��المی«  جمه��وری  انحص��اری 
کالبدشکافی شود. در این کندوکاو، 
جمهوری اس��المی ه��م به لحاظ 
نظری و با اس��تناد ب��ه گفته ها و 
پیام ها و احکام امام خمینی)ره( 
بررسی گردیده، و هم سیره عملی و 

رهبری 10 ساله امام راحل با دقت پی گیری شده است.
بدیهی است چنین کندوکاوی نیازمند 
مطالعه دقیق بر مبانی سیاسی شیعی 
اس��ت. در این رهگذر از مقولة مهم و 
بنیادین »بیعت« در اس��الم گرفته تا 
و  اندیش��ه گران  سیاس��ی  نظریه های 
فقهای بزرگوار مس��لمان و به خصوص 
شیعی مورد بررسی قرار گرفته است.

کت��اب دول��ت دی��ن، ک��ه در اص��ل 
پایان نامه کارشناس��ی ارشد در رشته 
علوم سیاسی می باشد، دارای فصل ها 

و موضوعات مرتبط با بحث است.
در فصل نخست »مشروعیت سیاسی« 

در فرهن��گ رای��ج جهانی تعریف و تبیین گردیده اس��ت. در 
این فصل مبحث »مش��روعیت و مقبولیت قدرت سیاس��ی« 
تعری��ف گردی��ده، و دوگانه »مش��روعیت« و »مقبولیت« در 

در کتاب »دولت دین« نشان داده 
می شود که جملة معروف حضرت امام 

خمینی)ره(: »میزان رأی ملت است« در 
دو مقطع خاص و حساس بیان گردیده 
است و اتفاقاً هر دو مورد به »اسالمیت 
نظام« بازمی گردد. بدین معنا که این 

جمله مشهور که در هر انتخاباتی مورد 
سوءاستفاده مغرضان و معاندان نظام 

قرار می گیرد، دقیقاً بر »مشروعیت الهی 
نظام« بر اساس بنیان اسالمی آن تأکید 

دارد
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دوگانه جمهوریت و اسالمیت، جایگاه 
آراء ملت، و مشروعیت قوانین و نقش 
آرای مردم در آن از مباحث این فصل 
اس��ت. در تمام��ی بحث ه��ا، نظریات 
و رفتاره��ای امام خمین��ی از گام اول 
تا آخرین روزهای حیات مبارکش��ان، 
روش��ن و صریح آمده است. در همین 
فصل »کاربرد واژه دمکراسی« در بیان 
امام مطرح ش��ده و تقریب��اً با توضیح 
تفصیل��ی ابع��اد آن م��ورد توجه قرار 

گرفته است.
محت��وای فص��ل پنج��م مش��روعیت 
جمه��وری اس��المی از منظ��ر ام��ام 
اس��ت. در ای��ن فصل ک��ه از پیش از 
پیروزی ت��ا پایان عم��ر پربرکت امام 
را دنب��ال می کند، زوای��ای مختلف و 
تعیین کننده ای به بحث گذارده شده 
است. ویژگی این فصل آن است که از 
ی��ک دهه رهبری امام عبور می کند و 
به همین دلیل اندیشه سیاسی ایشان 
ب��ه لح��اظ تئوریک و عمل��ی توأمان 

ارزیابی می گردد.
از موضوعات بس��یار مهم و اساس��ی 
این فصل، کالبدشکافی محور تعیین کننده »میزان رأی ملت 
اس��ت« می باش��د. در این کالبدشکافی روش��ن می گردد که 
جمله فوق در 2 مقطع خاص و حساس بیان گردیده، و اتفاقاً 
هر دو مورد به »اس��المیت نظام« بازمی گردد. بدین معنا که 
این جمله مش��هور که در هر انتخاباتی مورد استفاده مغرضان 
و معاندان قرار می گیرد، دقیقاً بر »مش��روعیت الهی نظام« بر 

ش��رعی اس��ت که مس��لمانان در مقابل خدای خود بر گردن 
دارن��د.« از ای��ن روی »بیعت« فقط جنب��ه »مقبولیت« دارد 

که پش��توانه اجرایی حاکمیت قرآن و 
خالفت معصوم)ع( می ش��ده است. در 
این فصل تحریف های تاریخی، مبنی 
بر »رضایت امی��ر مؤمنان)ع( از بیعت 
نامشروع مردم با خلفا« بررسی شده، 
و م��وارد قابل توجه��ی از »نارضایتی 
و ش��کوائیه از م��ردم« و اعالن صریح 
عدم صالحیت خلفا از زبان موال« ارائه 

گردیده است.
فص��ل س��وم کت��اب دول��ت دی��ن، 
»مشروعیت در اندیشه سیاسی اسالم« 
را بحث کرده اس��ت. اشاراتی گذرا اما 
گوی��ا ب��ه نظریه ه��ای اندیش��ه گرانی 
چ��ون ابن خلدون، ابن س��ینا، فارابی 
و... مقدمه ای اس��ت تا بحث تفصیلی 
»مشروعیت در اندیشه سیاسی فقهای 
شیعه« طرح گردد. در این فصل همان 
»دوگانه مش��روعیت و مقبولیت« که 
در بحث بیعت دیده ش��د، تجلی دارد 
و »مش��روعیت الهی تنها مبنا و معیار 
برای ساختار سیاس��ی اسالمی، نشان 

داده می شود.«
موض��وع فص��ل چه��ارم، »بنیان های 
تبیی��ن  در  خمین��ی  ام��ام  نظ��ری 
مشروعیت« است. در این فصل دقیقتر 

و جزئی تر و مفصل تر از فصل پیشین، به تحلیل نقطه نظرات 
امام پیرامون مشروعیت پرداخته شده است. می توان مصادیق 
متع��دد و تقریباً کام��ل از ارکان و لوازم حکومت مش��روع را 
در اندیش��ه سیاس��ی امام مالحظه کرد. مبنای مش��روعیت 
سیاس��ی در نظام والیت فقیه، حدود اختیارات ولی فقیه، اثر 
رأی مردم بر مش��روعیت، مشروعیت جمهوری اسالمی، نفی 

نویسنده در کتاب »دولت دین« 
به صورت مستدل و مستند نشان 

داده است که امام راحل درخصوص 
مشروعیت جمهوری اسالمی، والیت 

فقیه، جایگاه مجلس و قوانین، 
ریاست جمهوری و... در تمامی موارد، 

مشروعیت را الهی دانسته و آن را صرفاً 
به محوریت »ولی فقیه« مورد قبول 

قرار داده اند. در نظر امام خمینی)ره(، 
آراء مردم در چارچوب اسالم و برای 
حاکمیت احکام خداوند قابل تقدیر 

است و تمامی ارکان نظام صرفاً با تنفیذ 
و تأیید ولی فقیه مشروعیت می یابند

در کتاب »دولت دین« تالش گردیده 
تا »والیت فقیه« به عنوان یگانه مبنا و 
منبع »مشروعیت انحصاری جمهوری 
اسالمی« کالبدشکافی شود. در این 

کندوکاو، جمهوری اسالمی هم به لحاظ 
نظری و با استناد به گفته ها و پیام ها و 
احکام امام خمینی)ره( بررسی گردیده، 

و هم سیرة عملی و رهبری 10 ساله 
امام راحل با دقت پی گیری شده است
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قوانین، ریاست جمهوری و... در تمامی موارد امام خمینی)ره( 
مش��روعیت را »الهی« دانسته و آن را صرفا با محوریت »ولی 
فقیه« م��ورد قبول ق��رار داده اند. آرای م��ردم، در چارچوب 
اس��الم، و ب��رای حاکمیت احکام خداوند قابل تقدیر اس��ت و 
تمامی ارکان نظام صرفاً با تنفیذ و تأیید ولی فقیه مشروعیت 
می یابن��د. والی��ت فقی��ه ک��ه مبنای 
مش��روعیت جمهوریت اسالمی است 
در نظری��ه ام��ام و راهبرد 10 س��اله 
ایش��ان، تداوم والیت رس��ول اهلل)ص( 
و امی��ر مؤمن��ان)ع( اس��ت، و اطاعت 
هم��گان از آن امری واجب و غیرقابل 

خدشه است.
این مهم معیار و ش��اخص جمهوری اس��المی اس��ت و وجه 

ممیزه این نظام سیاسی، با دمکراسی غربی می باشد. ■

اساس »بنیان اسالمی آن« تأکید دارد.
از آنج��ا ک��ه برای نگارش کتاب دولت دین، س��طر به س��طر 
بیانات، مصاحبه ها، احکام و پیام های امام راحل دنبال ش��ده، 
و رفتارهای سیاسی ایشان نیز به عنوان مصادیق ذکر گردیده 

است، می توان کتاب را از دو جهت مفید دانست:
الف - تبیین صادقانه و صریح اندیشه، 
و  تئوری��ک  راهکاره��ای  و  مواض��ع 
عملی امام خمین��ی)ره( در حاکمیت 

جمهوری اسالمی.
ب - افش��ای تحریف ه��ا، تفس��یر و 
تأویل ها، واژگونه گویی ها از س��خنان، 

و نظرات بنیانگذار فقید نظام جمهوری اس��المی درخصوص 
مش��روعیت جمهوری اسالمی، والیت فقیه، جایگاه مجلس و 

در کتاب »دولت دین« از مقولة مهم 
و بنیادین »بیعت« در اسالم گرفته تا 

نظریه های فقهی اندیشمندان و فقهای 
بزرگوار مسلمان و به خصوص شیعی 

مورد بررسی قرار گرفته است



151 فرهنگ عمومی

گفت و گوی ویژه
"ماهنامهمهرنامه" سخنگویاپوزیسیونبرانداز
گفتوگوباپیامفضلینژاد
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»پیامفضلینژاد«رامیتواناولینوجدیترینتئوریس�یننقادوتحلیلگر»جنگنرم«و»انقالبمخملی«درایران
نامید.بیتردید،تاریختحوالتمبارزهتئوریکوافش�اگرانهبا»جنگنرِم«امپریالیزملیبرالوکلیتاستکبارمدرن

درایراندرسالهایاخیربانام»پیامفضلینژاد«گرهخوردهاست.
فضلینژاد،نویس�ندهایمتعهد،ش�جاعوپرش�وراستکههنوزکمتراز30س�الداردوازسال1385)کهبهعنوان
پژوهشگرتوانمندبهموسسهکیهانرفت(تاامروزدرمسیرآرمانهایانقالباسالمیووالیتمطلقهفقیهبهصورتی
ثابتقدمومس�تمرقلموقدمزدهاس�ت.محتوایکتاب»ش�والیههایناتویفرهنگی«اوکهدرس�ال1386منتشر
گردیدیکمحاس�بهسیاس�یوپیشبینیزیرکانهدربارهحوادثانتخابات22خرداد1388بود.موفقیتاینکتاب
بههمراهنگارشمس�تمرمقاالتتئوریکافش�اگرانهعلیهجریانخزندهایکهآنرا»کودتایایدئولوژیک«مینامد
واغلببازتابهایبینالمللیبس�یاریرادررس�انههایجهانبرانگیخت،موجبش�دکهفضلینژاددردوماس�فند
1388موردسوءقصدقرارگیردکهخوشبختانهآن»ترور«ناخوانمردانهناکامماند.پسازآنبودکهجمعیازفعاالن
سیاس�ی-رسانهایاصولگرادرهمایش»هش�تماهنبردس�ایبری«ازاوبهعنوان»اولینجانبازجنگنرم«تجلیل

کردند.
ازویژگیه�ایکارتئوری�کفضلینژادایناس�تکهبررس�ینقادانهمفروض�اتوبنیانهاومفاهیمفلس�فِیآراءو
ایدئولوژیهایس�کوالررابامجموعهایذیقیمتازمس�تنداتواطالعاتمربوطبهسرویسهایامنیتیدولتهای
اس�تکباریوکانونه�ایس�رمایهداری)ب�هعنوانطراح�انوهدایتگ�رانبس�یاریازاینبهاصط�الحتئوریهای
معرفتشناختی،جامعهش�ناختی،فلسفی،سیاسی،روانشناختیواخالقیو...(پیوندمیزند.اوبراساسیک»مدل
جدید«کهویژهخوداوس�ت،نیمهپنهانبس�یاریازایدئولوگهاونویس�ندگاِنبهظاهرصاحبنظرودرواقعمامور

پسازترورنافرجام:اولینگفتگویاختصاصیباپیامفضلینژاد

"ماهنامه مهرنامه" سخنگوی اپوزیسیون برانداز
•براینخستینبار؛نقدکارنامهسیاسی/معرفتیماهنامه»مهرنامه«

•آنچهدرباره»سیدحسیننصر«نگفتهاند!
•»سیدجوادطباطبایی«سببانحرافعقیدتِیسیدمحمدخاتمیبود

•اولینباراستادمطهریوشهیدبهشتیتفکرعبدالکریمسروشراانحرافیخواندند
•نوبلادبی2009:روندجدیدکودتایایدئولوژیک
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س�ازمانهایاطالعاتیدولتهایامپریالیس�تیو»محافلماسونی-صهیونیستی«راافش�اءمیکندوبدینسان،او
دریچهایتازهدرشناختماهیتسرمایهساالروتحمیقگرواستعمارِیاینبهاصطالحتئوریسینهاوتئوریهابرای

عالقهمندانبه»غربشناسیانتقادی«ومجاهدانطریقمبارزهبا»جنگنرم«میگشاید.
درکارنام�همجاهدته�ایفضلینژاددرعرصهمبارزهبا»جنگنرم«و»کودتایمخملی«دولاس�تکباریو»محافل
ماس�ونی-صهیونیستی«وابس�تهبه»کاستحاکمانپنهانجهانی«لیس�تبلندباالییازنگارشمقاالتتئوریکو
انجامس�خنرانیهاوتدریسدردورههایمختلفآموزشعالی،مش�اورهبهبرخیمسئوالنسیاسیوفرهنگینظام

)خصوصًادربارهجنگنرموعلومانسانی(و...وجوددارد.
آنهاکه»پیامفضلینژاد«راازنزدیکمیشناسند،فارغازخصوصیاتجذابشخصیتیوتواضعوی،دراومولفههایی
چ�ونحافظهقوی،توانس�خنوریتاثیرگذاربرمخاطب،قدرتتحلیلتیزبینان�هوبارقههاییاز»نبوغتئوریک«را
مش�اهدهمیکنند.فضلینژاد،ش�کلگیریذهنیتانقالبیمتعهدامروزینخودرامدیونآموزههایاس�تاد»حس�ن
رحیمپورازغدی«میداندوجرقههایاینآموزههابودکهاورابامکتبامامخمینی)ره(ومقامعظمایوالیتپیوند
زد.علیایحال،»پیامفضلینژاد«امروزتئوریس�یننقادوتحلیلگرش�جاعورزمندهخطمقدممبارزهباجنگنرم
اس�تکباراستودرپیرویازفرامینولیامرمس�لمینجهان،حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،شجاعانهوتمامقد

ایستادهاست.
بیانصریحوصادقانهوبیپروایاودرمبارزهباسردمداران»شبیخونفرهنگی«وکانونهاینفاقلیبرالیستیداخل
وخارجازکشور،بهراستییادآورسلوکومجاهدتهایبسیجیانجانبرکفوعاشقدرجبهههایجنگنظامیبا
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استکبارجهانیاست.آنهاییکهجانبرکفگرفتهودرمسابقهایثاروشهادتطلبیازیکدیگرسبقتمیجستند.
فضلینژاددرآبانماه1389»تندیسرتبهاولجنگنرم«راکهدرجشنوارهمطبوعاتازدستوزیرفرهنگوارشاد

اس�المیگرفتبهخانوادهش�هید»محمدگلدوی«کهاولینش�هید
فاجعه»مسجدجامعزاهدان«توسطگروهگتروریستیوجنایتکار

»عبدالمالکریگی«بود،تقدیمکرد.
»پیامفضلینژاد«پسازانتش�ارکتابجنجالی»ش�والیههایناتوی
فرهنگی«،در3س�الگذش�تهمش�غولاجرایپروژهایپژوهشی-
تطبیق�یدرعرص�ه»تاریخاندیش�هسیاس�یایرانوغرب«اس�ت
کهبراس�اسیکم�دلتحلیلیکام�اًلجدیددرحالنگارشاس�ت.
کتابجدی�دفضلینژاداثریجالبوج�ّذابدرپژوهشدرخصوص
»تاریخاندیش�هسیاس�یدرغربمدرنوای�ران«ومبتنیبرروش
منحصربهفردیاس�تکهخودویابداعکردهاس�ت.اودراینکتاب
بهجریانشناس�ی»علومانسانیس�کوالر«ازقرنشانزدهمتاکنون

میپردازدواینبررسیرابافضایامروزایرانپیوندمیزند.
پیامفضلینژاد،اکنونبهتدریسوتحقیقدرمقولهجنگنرماشتغال
دارد.ای�نگفتگودرروزهایپایانیآبانماه1389طی3جلس�ه،آن
همدرس�اعاتپایانیش�بانج�امگرفتهوهرجلس�هآنبیشاز4
س�اعتبهطولانجامیدهاس�ت.بهراستیوصمیمانهازفضلینژادکه

فرصت�یطوالنیرابرایمصاحب�هدراختیارماقرارداد،
سپاس�گزاریم.اودرای�نگفتگوبرایاولینباربس�یاری
ازمس�ایلتکاندهن�دهدرب�ارهفضایسیاس�یایرانو
پش�تصحنهبرخیازوقایعمهمرابازکاویکردهاس�ت.
ب�ههمیندلیل،خواندناینگفتگ�ویجذابومتنوعو

پرمحتوارابهخوانندگانمحترمتوصیهمیکنیم.

ماهنامهمهرنامه:»سخنگویاپوزیسیونبرانداز«
فرهن�گعمومی: سپاس��گزاریم که علیرغم تمام اش��تغاالتی 
که پیرامون نوش��تن کتاب جدید خ��ود دارید و اکثر برنامه های 
س��خنرانی و مصاحبه تان را لغو کرده اید، اما گفتگوی با ماهنامه 
»فرهنگ عمومی« را پذیرفتی��د. مایلیم بحث را ابتدا از آخرین 
موضع گیری جنجالی ای که در س��خنرانی »نمایشگاه بین المللی 
قرآن« در 3 ش��هریور 1389 طرح کردید، آغاز کنیم و س��پس 
به مرور س��احت های دیگر اندیش��ه سیاس��ی در ای��ران معاصر 

 اولین کسی که تفکر انحرافی سروش 
را در سال 57 و پیش از پیروزی انقالب 

تشخیص داد، استاد شهید »مرتضی 
مطهری« بود، اما ایشان با توجه به فضای 
سیاسی آن روزگار مصلحت را در سکوت 
دیدند که من نام آن را سکوت مطهر می 

گذارم

سروش می گوید در سال 1360 آیت اهلل 
مصباح یزدی به سبب عقایدم مبنی بر 
»اشاعه آزادی آکادمیک« مرا »نفوذی« 

می دانست. چه این روایت سروش درست 
باشد، چه نقل قولی کذب، اکنون ادله و 
حتی اسنادی به ما می گویند که ضریب 

»نفوذی« بودن وی بسیار باالست.
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بپردازی��م. مدعای صریح جنابعالی این بود که »ماهنامه مهرنامه، س��خنگوی 
اپوزیس��یون برانداز« و یک نحلة سیاسی اس��ت که نسب نامه آن به »ماهنامه 
کیهان فرهنگی« در نیمه دهه 1360 می رس��د. ادله و مستنداتی را نیز برای 
این مدعا ابراز کردید، اما می خواهیم شرح جامع تری از تحلیل خود را پیرامون 

ماهنامه »مهرنامه« بفرمائید.
پی�امفضلینژاد: به نام خدا. سپاس��گزارم از »ماهنام��ه فرهنگ عمومی« و 
س��ردبیر فلس��فه دان و عالم آن آقای »شهریار زرش��ناس« که فقط احترام به 
دعوت ایش��ان می توانس��ت مرا در چنین شرایط پرمش��غلة کاری به پای میز 
گفتگو بکشاند و بنشاند. چشم های بسیاری در حوزه تولید علم اسالمی و نقد 
علوم انسانی س��کوالر به این ماهنامة نوپای معرفتی دوخته شده و امیدهایی 
بسته شده است. از این رو با خط مشی ای که از سردبیر آن در سال های گذشته 
سراغ داریم، می توان ماهنامه »فرهنگ عمومی« را »حلقه میثاق« برای پیشبرد 
»جنگ عقیده« نامید و انش��ااهلل نقش »گفتمان س��از« ماندگاری با حرکت بر 
مدار »مکتب اس��الم ناب محمدی)ص(« از خود برجا گذارد. مایلم در ابتدای 
این گفتگو یک »اصل« را به نحو صریح و واضح برای مخاطبانم بگویم، چنانکه 
قباًل نیز گفته ام. بنده نه طالب کرسی قدرتم و نه آویزان این و آن برای گرفتن 
منصب و س��متی از دستگاه دولت؛ و بارها هم گفته ام که هیچ گاه نه به سراغ 
دولتمردان برای جمع ثروت و کسب قدرت خواهم رفت و نه پُست اجرایی ای را 
می پذیرم و 

فقط اگر از من مشاوره ای بخواهند و حضورم را در عرصه مشاوره ای 
موث��ر ببینم، با مالک هایی که دارم آن را اجابت خواهم کرد. من 
خیلی کوشش به خرج دهم و اگر موفق شوم، بتوانم یک پژوهشگر 
در حوزه »تاریخ اندیشه« باشم، آن هم مستقل از احزاب سیاسی، 
و افتخار می کنم که عمر کوتاهم در تاریخ استقرار نظام جمهوری 
اسالمی سپری می گردد و زیر سایه رهبری ای که نایب امام عصر 
)عج( است. بنابراین، گرچه خدمت به تحکیم و ترویج فلسفه این 
نظام را افتخاری بزرگ می دانم، اما چون در جس��تجوی کس��ب 
منفعتی از رهگذر جد و جهد فکری ام نیس��تم و نگرانی مقبولیت 
خود و مطلوبیت وجهه ام را نزد این و آن ندارم، پس نه واهمه ای 
دارم ک��ه آراء انتقادی ام کس��ی را بگزد و نه هراس��ی دارم که به 
عدد دشمنانم بیفزایم، گرچه کوشش می کنم که اگر توفیق الهی 
دس��ت دهد، با تکیه بر اصول »مکتب اسالم ناب محمدی)ص(« 
- ک��ه صرفاً در آموزه های والیت مطلقه فقیه متجلی اس��ت- و با 
س��عی برای کش��ف »حاق حقیقت« و التزام ب��ه »انصاف دینی« 
و کوش��ش اس��تداللی- عقلی در جهت اثب��ات نظریاتم، حرکت 

قطعاً »عبدالکریم سروش« یک 
»فراماسون« است و و شکی نیست که 

سروش نیز از عمله و نحلة ماسون  هاست؛ 
هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل.

همانگونه که حضرت امام خمینی)ره( نیز 
فرمودند »به اسم اسالم می خواهند، اسالم 
را کنار بگذارند و می خواهند شکست شما 

به دست خودتان باشد.« در دهه 1360 نیز 
دکتر »مایکل برانت« در مقام دستیار ارشد 
رییس سازمان CIA گفت ما پروژه ای را 
پیش می بریم که تا سال 2010.م )همان 
سال اوج فتنه سبز( »شکست شیعیان به 

دست خودشان رقم بخورد.«

»عبدالکریم سروش« از پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران و در هنگامی که در 
انگلستان فلسفه علم می خواند، لیبرال بود.
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ا کن��م و به عنوان س��رباز کوچک رهبری انقالب اس��المی، رس��الت اصلی خود  ر
»جنگ عقی��ده« و »مبارزه مقدس علمی« می دانم برای »جذب حداکثری 
و دف��ع حداقلی.« بله؛ س��خن اجمالی من در آخرین س��خنرانی ام این بود 
که »ماهنامه مهرنامه« س��خنگوی اپوزس��یون برانداز خارج از کشور است 
و حلقه ای از »جاسوس��ان آکادمیک« س��ازمان  اطالع��ات مرکزی آمریکا 
)CIA( را گرده��م آورده و در داخ��ل ایران برای آن��ان تریبون تبلیغاتی 

فراهم کرده اس��ت. ش��گفت انگیز اس��ت که س��ردبیری این ماهنامه را آقای 
»محمد قوچانی« بالفاصله پس از آزادی از زندان و محاکمه در دادگاه حوادث پس 

از انتخابات )موس��وم به دادگاه متهمان کودتای مخملی( برعهده گرفت و 
منابع مالی آن توسط یکی از برجستگان جناح موسوم به »کارگزاران 
سازندگی« تامین می گردد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول و قائم مقام 
مدیرمسئول 
زن  نی��ز  آن 

ساکن  شوهری  و 
بندرعباس هس��تند به نام های »فروزنده ادیبی« و »مهدی شمش��یریان« که 
پیوندهای ش��ان با »محسن سازگارا« )پادوی سازمان جاسوسی سیا( در عصر 
اصالحات و نش��ریات زنجیره ای- که به تعبیر رهبر معظم انقالب »پایگاه های 
دش��من« بودند- قابل بررس��ی جدی و محل تامل اس��ت. همی��ن فعاالن در 
»پایگاه های دش��من« در هنگام��ه ای که رهبری »گفتمان س��ازی« در علوم 
انس��انی را با دغدغه مندی حکیمانه خویش پیگیری می کردند و خواهان نقد 
جدی علوم انسانی سکوالر بودند، از اسفند 1388 ماهنامه »مهرنامه« را ویژه 
»علوم انسانی« روی کیوسک های مطبوعاتی فرستادند. در تکمیل آن مدعایم 
در سخنرانی »نمایشگاه قرآن« باید نکات جدید دیگری را بیفزایم. اول اینکه، 
»مهرنامه« نسخه ای از ماهنامه هایی چون »ایران نامه« و »کنکاش« و »پویش« است که توسط ائتالفی از روشنفکران سلطنت طلب، 
الئیک، سکوالر و چپ های آمریکایی ساکن اروپا و ایاالت متحده در دهه های 1360 و 1370 در خارج از کشور به چاپ می رسید؛ 
اکنون همان نویسندگان و مصنفان و پژوهندگان فراری در »مهرنامه« گفتارهایی مداوم و نوشتارهایی دائم و حضوری پیاپی دارند 
و من فقط به نمونه های برجس��تة آن نگاهی کوتاه می اندازم: مانند »احمد اش��رف« از مدیران بلندپایه »بنیاد اش��رف پهلوی« )یا 
همان »بنیاد مطالعات ایران« به ریاست اشرف پهلوی( در واشنگتن. دی. سی که پیوندهای استوار آن با سازمان جاسوسی CIA را 
می توانید در اسناد کتاب »پس از سقوط« نوشته »احمدعلی مسعودانصاری« ببینید. »احمد اشرف« از ویراستاران ارشد »دانش نامه 
ایرانیکا« نیز هس��ت که تحت مدیریت برجس��تگان فرقه ضاله بهائیت و وابستگان »اشرف پهلوی« و با مدیریت »احسان یارشاطر« 
بهایی تحریر و نش��ر می ش��ود؛ یعنی هم با »سیا« و هم با »سلطنت طلبان« و هم با »بهائیان« تعامالت رسمِی گسترده دارد و مثاًل 
مقاله ای از او با ترجمه »رضا خجس��ته رحیمی« که دبیر تحریریه »مهرنامه « اس��ت در ش��ماره 2 این ماهنامه به چاپ رسید. البته 
انتش��ار مقاالت »احمد اشرف« داس��تانی طوالنی دارد و آقای »عماد افروغ« در ابتدای دهه 1370 به ترجمه آنان پرداخت که این 
کار او واکنش انتقادی نش��ریه »دفتر سیاس��ی سپاه پاس��داران« را برانگیخت و بعدها هم - خصوصاً در پروژه کودتای سبز نافرجام 
ایران- موضع گیری آقای افروغ را دیدیم که پس از انتخابات در 2 یادداش��تی که در 2 ش��ماره آخر و روز پیش از توقیف روزنامه 

به روایت امام خمینی)ره( »اساس انسانیت 
در غرب نیست« زیرا »غرب، انسان را 
به تباهي می کشد« و »غرب انسان را 

وحشی بار می آورد، یعنی آدم کش.« چنانکه 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای نیز با 
ترسیم رسالت »مبارزه مقدس علمی« 

برای رویارویی با ایدئولوژی 3 قرن گذشتة 
دنیای غرب فرمودند »مادي گری، گرایش 
مادی، تفکر مادی و تمدن مادی، دشمن 

بشریت و دشمن شماست.«
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»اعتماد ملی« نوش��ت، به نحوی به انکار پ��روژه براندازی پرداخت. به فرموده 
مقام معظم رهبری بخش��ی از منکران کودتای مخملی و براندازی در ماجرای 
فتنه انتخابات سال 1388، دست کم غافل و بی بصیرت بودند. متاسفانه آقای 
افروغ در ش��ماره های 2 و 3 و 6 مهرنامه مطلب نوش��ته است؛ بی آنکه ماهیت 
این ماهنامه را تقبیح کند و از قرارگرفتن نامش در کنار مش��تی ضدانقالب و 
س��لطنت طلب و سکوالرمسلک و لیبرال مش��رب ناراحت شود. آن هم در کنار 
»احمد اشرف« و دیگر اعضاء »بنیاد اشرف پهلوی« که در ماهنامه »مهرنامه« 
حضوری فعال دارند و صریحاً از براندازی جمهوری اس��المی می گویند، ایشان 
نیز کنار چنین کس��انی مطلب می نویسد کسانی مثل »مهرزاد بروجردی« که 
سال 1990.م از »بنیاد اشرف پهلوی« برنده جایزه »برترین پایان نامه در زمینه 
مطالعات ایرانی« شد و این پایان نامه همان کتاب معروف »روشنفکران ایرانی 
و غرب؛ سرگذش��ت نافرجام بومی گرایی« است که توس��ط انتشارات »فرزان 
روز« در سال 1377 با ترجمه »جمشید شیرازی« منتشر گشت؛ کتابی که در 
آن از »احس��ان نراقی« )عامل شنا خته شده »موساد« و مشاور محمدرضاشاه 
مخلوع در روزهای خونین انقالب( که صاحب »نش��ان ملی شوالیه« از فرانسه 
است، به عنوان »جامعه شناس بومی گرا« یاد کرده و می بینیم که محور شماره 
پنجم »مهرنامه« نیز گفتگو با نراقی است با تیتر »غرب ستیز نبوده و نیستم.« 
یا در پرونده »علم تاریخ نگاری جدید در ایران« که محور شماره 4 »مهرنامه « 
اس��ت، با یک تحلیل س��راپا غربزده و البته هدفمند روبرو می شویم و اینکه به 
روایت این ماهنامه اکنون مرکز تاریخ نگاری ایران در خود ایران نیس��ت، بلکه 

در غرب اس��ت. چه کس��انی برای ایرانیان تاریخ می نویس��ند؟ به روایت »مهرنامه« مورخان مهاجر مانند »ژانت آفاری« از سرآمدان 
معتبر تاریخ نگاری ایرانی است که آفاری نیز عضو فرقه ضاله بهائیت است و یکسال پس از »مهرزاد بروجردی« در سال 1991 برنده 
جایزه »برترین پایان نامه در زمینه مطالعات ایرانی« از »بنیاد اش��رف پهلوی« ش��د. یا »محمد توکلی طرقی« یک روشنفکر لیبرال 

ضدانقالب و بهایی است و از برکشیدگان همین طیف. 

مهرنامه؛محفلروشنفکرانالئیکوسلطنتطلب
فرهنگعمومی: یعنی اعتقاد دارید که حلقه مرکزی تئوریس��ین های ماهنامه »مهرنامه« را »روش��نفکران الئیِک سلطنت طلب« 

تشکیل می دهند؟
فضلین�ژاد: ن��ه حلقه مرک��زی، اما یک طیف مهم از چهره هایی ک��ه »مهرنامه« رویکردهای آنان را به نح��و پیاپی و به بهانه های 
مختلف ترویج می کند، همین روشنفکران الئیک هستند که مستقیماً از همکاران »بنیاد اشرف پهلوی« به شمار می روند، اما خود 
این بنیاد یکی از مراکز اصلی سازمان جاسوسی سیا برای کودتای ایدئولوژیک در ایران است. CIA در دهه 1980 میالدي کنترل 
فعالیت هاي خاندان آواره ش��اه معدوم را در دس��ت گرفت و س��پس با اختصاص بودجه ماهیانه 150 هزار دالر از حساب سوئیسي 
یک ش��رکت تجاري در پاناما به دفتر »رضا پهلوي« کوش��ید تا یک شبکه جاسوسی را تاسیس کند. پس از اختصاص این بودجه با 
پیوستن »پرویز ثابتي« )سخنگو و مدیرکل امنیت داخلي ساواِک ستمشاهي( از »آژانس امنیتي موساد« به شبکه جدید جاسوسي 
پهلوي، »اش��رف پهلوی« هم به مثابه ثروتمند ترین عضو خاندان به آن ملحق ش��د. وي با تخصیص یک میلیون و سیصد هزار دالر 

 CIA در دهه 1980 میالدي کنترل 
فعالیت هاي خاندان آواره شاه 

معدوم را در دست گرفت و سپس 
با اختصاص بودجه ماهیانه 150 

هزار دالر از حساب سوئیسي یک 
شرکت تجاري در پاناما به دفتر 

»رضا پهلوي« کوشید تا یک شبکه 
جاسوسی را تاسیس کند. 

از نگاه رورتي، ولی نصر و زکریا باید 
با گسترش طبقه بورژوازی، نهادهاي 

دموکراتیک، تقویت سرمایه داری، 
یک »نیروي اجتماعي سازمان 

یافته« را سازماندهی کرد تا آنان در 
»یک لحظه تاریخي گذار« بر موج 
احساسات پوپولیستی سوار شوند 
و دموکراسي آمریکایي را در ایران 

حاکم کنند.
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به این پروژه جدید CIA »بنیاد مطالعات ایران« را نیز به این عملیات پیوند زد و چندین میلیون دالر به سرمایه آن افزود. هدایِت 
عملیاِت انتقال س��رمایة اهدائي اش��رف به دفتر برادرش را، براساس طرح سازمان سیا، »غالمرضا گلسرخي« بر عهده گرفت. هیأت 
امناي این بنیاد هم متش��کل از سیاس��تمداران عصر دوم پهلوي است؛ مهره هایي که اغلب بهایی بودند و در دوران افول پهلوی دوم 
به س��مت هاي وزارت، ریاس��ت دانشگاه و مشاورت دربار برگزیده ش��ده بودند و مثاًل چهره های علمی تلقی می شدند، مانند »مهناز 
افخمی« بهایی که مدیریت عامل »بنیاد اش��رف پهلوی« را برعهده گرفت و از س��ال 1347 تا 1349 رئیس گروه زبان انگلیسی در 
»دانشگاه ملی ایران« بود، سپس سال 1349 تا زمان پیروزی انقالب اسالمی از اشرف حکم دبیرکلی »سازمان زنان ایران« را گرفت 
و از س��ال 1355 نیز »وزیر مش��اور در امور زنان« شد. در میان هیات امناء با نام های آشنای »آذر نفیسی« روبرو هستیم یا »احمد 
قریش��ی« که س��ال 1355 رئیس دانشگاه ملی شد یا »غالمرضا افخمی« استاد علوم سیاسی، دانشگاه ملی ایران در دهه 1350. اما 
این طیف بخش��ی از زیربنای فکری »مهرنامه« را می س��ازد و یکی از ماموریت های اصلی اش »احیاء تفکر باس��تان گرایی« در ایران 
است که یک تفکر سراسر »ماسونی« است و مختصات و شناسنامه کاماًل روشنی دارد؛ برای همین هم »مهرنامه« از اسطوره سازی 
از »کوروش« استقبال می کند و در شماره 4 خود در مرداد 1389 پرونده ای ویژه را با عنوان »کوروش ایرانی و رسم مسلمانی« به 
این مقوله اختصاص می دهد. این طیف البته یک نقطه مش��ترک بنیادین نیز دارند؛ در 22 اس��فند 1387 بیانیه ای علیه جمهوری 
اسالمی ایران صادر شد که چرا این حکومت، حقوق بهائیان را به رسمت نمی شناسد و پس از کلی فحاشی به ایران و ایرانیان، امضاء 
کنندگان بیانیه نوشتند »ما امضاءکنندگان این بیانیه همبستگی خود را با بهائیان که در ایران فاقد آزادی و حقوق کامل هستند، 
اعالم می کنیم.« امضاء »مهرزاد بروجردی«، »ژانت آفاری«، »محمد توکلی طرقی« و »فرزین وحدت« پای این بیانیه است؛ همان 
چهره هایی که »مهرنامه« به اش��کال و انحاء گوناگون آنان را تجلیل و تبلیغ و ترویج می کند. ش��ما می دانید که حضرت امام)ره( نه 
تنها معتقدند که در زمان وقوع قحطی اگر یک بهایی در معرض مرگ بود، نباید به او کمک کرد، بلکه آغاز قیام ایشان علیه رژیم 
طاغوت با مبارزه علیه بهائیت همراه بود و از این فرقه به مثابه »حزب صهیونیس��تی« و »ش��بکه جاسوسی« یاد می کردند، اما حاال 
هم بهائیان و هم هم پیمانان آنان با انتشار ماهنامه »مهرنامه« تریبون مطبوعاتی دارند. این  »روشنفکران الئیک« یک طیف حاضر 
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در »مهرنامه« هستند که حضوری برجسته و نقشی کلیدی دارند.

مهرنامهو»روشنفکرانسکوالررادیکال«
فرهنگعمومی: بنابراین، ماموریت های دیگری هم برای ماهنامه »مهرنامه« 
قائل هس��تید که عالقه مندیم به دس��ته بندی آنها و شرح طیف های موثرشان 

بپردازید.
فضلین�ژاد: طیف دوم »مهرنامه« چهره های آکادمیکی هس��تند که به نظر 
من دولتمردان اصالح طلب از س��ال 1381 به بعد و به دالیل مختلف ش��یفته 
 CIA تئوری های آنان ش��دند؛ تئوری هایی که مس��تقیماً نسب از راهبردهای
می برد. آنان نحله ای از »روش��نفکران س��کوالر رادیکال« هس��تند که چه از 
حی��ث تیپ شناس��ی با اعضاء »بنیاد اش��رف پهلوی« متفاوتن��د و چه از نظر 

حضور و جای پای آش��کارتری که در ایران دارند، متمایز می گردند و از نمونه های ش��اخص آن می توان به »مدیا کاش��یگر«، »علی 
پایا«، »جمشید بهنام« و »بابک احمدی« اشاره کرد. مثاًل در شماره 2 »مهرنامه« شما مقاله »فضیلت و ترور« از »بابک احمدی« 
را بخوانید. ایش��ان البته به هیچ وجه دارای ش��اخص های یک »متفکر اصیل« نیس��ت، بلکه بیشتر یک »مترجم سکوالر« است که 
مثل خیلی از تجدیدنظرطلبان دیگر- از »عبدالکریم س��روش« تا »حس��ین بش��یریه«- پیش از انقالب را در لندن و پاریس گذارند 
و پس از بازگش��ت به ایران کارش را با »مجله فیلم« که بیمارترین جریان س��ینمایی داخل کشور است، آغاز کرد. احمدی در دهه 
1360 به معرفی فیلمس��ازان هالیوودی و اروپایی مانند »روبر برس��ون« و »آندری تارکوفسکی« می پرداخت و پروژه اش تغییر ذائقه 

فرهنگ��ی- هن��ری مخاطبان ایرانی بود و به »فلس��فه هن��ر« روی آورد تا به 
»فلسفه سیاسی« رسید. این مسیر را »رامین جهانبگلو« نیز طی کرده است، 
یعنی بس��یاری از آنان ابتدا »منتقد سینما« یا »پژوهشگر هنری« بودند و به 
تدری��ج با تولد دولت های کارگزاران و اصالحات پا به عرصه فعالیت های علنی 

در عرصه سیاسی گذاشتند.

فرهنگعمومی: این روند را در زندگی فکری شما هم می توان دید که ابتدا 
»منتقد سینمایی« و یک چهره هنری بودید و حتی سال های 1379 و 1381 

کتاب های بحث برانگیزی چون »سینما، سیاست، آزادی« و »دوئل با سینما« را نوشتید، اما بعد به شکلی جدی وارد حوزه 
»اندیشه سیاسی« شدید؟

فضلینژاد: البته حکایت زندگی من بسیار متفاوت است، اما در ظاهر شاید این شباهت وجود داشته باشد. در 
زمانی که من یک منتقد سینمایی و سردبیر برخی از نشریات هنری بودم، اوج فعالیت سیاسی نیروهای لیبرال 

در عصر اصالحات بود، اما امثال »بابک احمدی« و »رامین جهانبگلو« به س��بب آنکه در دهه 1360 و 
ابتدای دهه 1370 جرائت طرح »ایده های رادیکال« خود را نداش��تند، با زبان س��ینما و هنر به 
بس��ط ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری دامن می زدند و از شخصیت های فیلم های سینمای غرب 
برای جوانان ایرانی »اسطوره س��ازی« می کردند که این یک »عملیات سیاه رسانه ای« بود و در 
رساله »مکتب سینمای سیاه ایران« به شرح و نقد آن پروژه پرداخته ام. در عرصه هنر، مهمترین 
نظریه  »بابک احمدی« این است که »خواجه حافظ شیرازی، همجنس باز بود!« در دهه 1380 

»علی امینی« )نخست وزیر عصر پهلوی 
دوم و رابط CIA( در شماره 274 هفته نامه 

»کیهان لندن« می نویسد »ایرانیان با 
بازگشت به وطن می توانند اوضاع را 

دگرگون کنند و تحوالت باید در داخل 
کشور اتفاق بیفتد. با خارج نشستن و 

تظاهرات کردن و اعالمیه نوشتن کاری 
از پیش نمی رود. حتی اگر در خارج هم 
فعالیت می کنیم، باید در داخل کشور 

پایگاه های عمده داشته باشیم.«

آقای مهاجرانی ابتدای دهه 1370 
در کسوت »معاون حقوقی-پارلمانی 

رییس جمهور« با افتخار با افرادی مثل 
»شاهرخ مسکوب« [روشنفکر الئیکی که 

همان زمان عضو »بنیاد اشرف پهلوی« 
بود] در دفتر مجله »کلک« عکس 

یادگاری می انداخت.
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او به جمع نظریه پردازان »کمپین یک میلیون امضاء« به مدیریت »ش��یرین 
عبادی« پیوس��ت و در 6 اس��فند 1386 در گفتگویی با عنوان »دفاع لیبرالی 
از حقوق زنان« اوالً حکومت جمهوری اس��المی را مانعی بر س��ر اس��تیفای 
حقوق ش��هروندی معرفی می کند و ثانیاً با لحنی تمسخرآمیز به تعرض علیه 
مبانی اسالم و فلسفه اسالمی می پردازد؛ یا اگر به سخنرانی »بابک احمدی« 
در ش��هریور 1387 به مناسبت »3 س��الگی کمپین یک میلیون امضاء« نگاه 
کنید، ماحصل بحث وی برگزیدن راهب��رد »براندازی دموکراتیک« از طریق 
»اقدام روش��نفکری« اس��ت که کاماًل راهبردی مقبول س��ازمان جاسوس��ی 
CIA در ایران اس��ت. قطع نظر از تحلیل آثار »بابک احمدی« مانند »کتاب 
تردید« یا »حقیقت و زیبایی« و... وی از کسانی است که معتقد به »کودتای 
ایدئولوژیک« از رهگذر یک »ائتالف فراگیر« در ایران است، شبیه همان چیزی 
که »مصطفی معین« به هنگام کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست  جمهوری 

س��ال 1384 با عنوان »جبهه دموکراس��ی خواهی و حقوق بشر« 
طرح کرد و س��پس »باب��ک احم��دی« تیرماه 1386 
اس��تمرار این جبهه را برای براندازی نظام خواس��تار 
ش��د، چنانکه در جلسه دفتر مرکزی »حزب مشارکت ایران« گفت که »برای بازگرداندن عقالنیت به ایران، 

همه هواداران دموکراسی و حقوق بشر باید اختالفات خود را کنار بگذارند و یک جبهه متحد تشکیل دهند.« 
یعن��ی همی��ن کاری که »مهرنامه« ماموریت انجام آن را دارد، طیف ه��ای مختلف را کنار هم می چیند و روی 
اش��تراکات آنان پیرامون »کودت��ای ایدئولوژیک« تمرکز 
می کن��د. البته این تئوری را پیش تر »یرواند آبراهامیان« 

به عنوان عضو رس��می »ش��ورای نشر اس��ناد امنیتی 
ایاالت متحده« که وابس��ته ب��ه جامعه اطالعاتی 

آمریکاس��ت، به عنوان »استراتژی کالن آمریکا 
برای کودتای مخملی در ایران« تش��ریح کرد و 

بعدها در قالب گفتگویی نیز چاپ و منتش��ر شد. 
می دانید که آبراهامیان جدی ترین استراتژیس��ت کودتای مخملی اس��ت که 
کمتر به نقش تئوری هایش پرداخته شده است و در ایران بیشتر با کتاب های 
»ایران بین دو انقالب« و »تاریخ ایران مدرن« معروف اس��ت، اما بس��یاری از 
روش��نفکران س��کوالر، خط مشی مبارزه روش��نفکری و براندازی نرم را از وی 
می گیرن��د و گاه مثل »محمد قوچانی« از روی دس��ت او رونویس��ی می کنند 
یا امثال »مدیا کاش��یگر« در »خانه هنرمندان ایران« و »انجمن ایران شناسی 

فرانسه« مجری آن هستند.

روشنفکرانوهنرمندان:سفارتفرانسهومافیایادبی
فرهنگعمومی: به خاطر داریم که ش��ما برای اولین بار به نقش روشنفکران صاحب نامی مانند »مدیا کاشیگر« در پروژه »جنگ 

مرداد 1370 مقام عظمای والیت فرمودند 
»فرضاً تفکر سیاسی اسالم در مطبوعات، 
در کتاب های مختلف و در ترجمه ها، حتی 

در تاریخ نویسی زیرسوال می رود. ما اکنون 
شاهدیم که بسیاری از مقاالت، کتابها، 

تاریخ نویسی ها و بیوگرافی نویسی ها برپایة 
رد تفکر سیاسی اسالم استوار است.« 

پس شما می بینید رهبری انقالب حتی روی 
مدل »بیوگرافی نویسی« حساس هستند 
و بی شک نباید آثاری ترویج شوند که 
به هر نحوی به رد تفکر سیاسی اسالم 

می پردازند.
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نرم« پرداختید؛ چه در کتاب »شوالیه های ناتوی فرهنگی« و چه در سخنرانی هایتان. وزن و نقش »مدیا کاشیگر« را در »مهرنامه« 
چگونه می بینید، خصوصاً اینکه کاشیگر بیشتر یک چهره ادبی است تا سیاسی، اما به روایت شما سرحلقه یکی از طیف های سیاسی 

مطرح در »مهرنامه« است.
فضلینژاد: اوالً، مانند س��ال 1386 که در کتاب »ش��والیه های ناتوی فرهنگی« درباره ماموریت روش��نفکران و سیاس��تمداران و 
دولتم��ردان س��کوالر برای اجرای پروژه »کودتای مخملی« هش��دار دادم و حتی قلیلی از چهره ه��ای اصول گرا به بهانه نقد من بر 
»مهدی کروبی« مرا متوهم نامیدند و حتی با فش��ار بر وزارت ارش��اد می خواستند مانع انتشار کتاب من شوند، ولی موفق نشدند و 
این کتاب به لطف الهی جای خود را میان مردم و بیش از 35 هزار مخاطب یافت و اکنون در آس��تانه چاپ س��یزدهم است. اکنون 
نیز هشدار می دهم که پس از شکست کودتای سبز، »مدیا کاشیگر« از مجریان یکی از پیچیده ترین پروژه های براندازی جمهوری 
اس��المی اس��ت و ماهنامه »مهرنامه« نیز به وی برای تحقق این پروژه کمک می کند. طیف »روش��نفکران س��کوالر رادیکال« در 
پ��روژه ای با همکاری عده ای به دنبال کودتای دیگری در ایران هس��تند و م��ن معتقدم دیر یا زود، جلوه هایی از آن کودتا و فتنه را 
خواهیم دید. شرح این پروژه پیچیده که نامش را »کودتای سفید« گذاشته ام، به زمانی دیگر وامی گذارم و به سوال شما می پردازم. 
»مدیا کاش��یگر« در مقام یکی از ش��رکاء سیاس��ی »رامین جهانبگلو« و »بهروز غریب پور« و »کیان تاجبخش« سال هاست که در 
»سفارت فرانسه« ماموریت های مهمی را برای ارتباط با جامعه روشنفکری ایران برعهده دارد و من از سال 1380 ایشان 
را از نزدیک می شناس��م و چندبار نیز به مناس��بتی میهمان ایش��ان بودم. می دانم که ایش��ان با برخی عوامل 

سرویس های اروپا در ایران تعامل دارد.

فرهنگعمومی: برای این ادعا چه اسناد معتبری یا ادله متقنی موجود است؟
فضلین�ژاد: اس��ناد تکان دهنده ای از حضور یک جاس��وس آلمانی االصل یهودی در ای��ران و ماموریت وی در 
حوزه »جنگ های س��ایبری« و »مطبوعات« متعلق به »شیعیان انقالبی« وجود دارد. این جاسوس پس از آنکه 

در فرانس��ه دوره های امنیتی را س��پری کرد و با عنوان »دانش��جو« بخشی از 
فریب های ضداطالعاتی را ب��رای گم کردن رد امنیتی خود به انجام 
رس��اند، عازم کشورهای اس��المی مانند مصر ش��د تا پیرامون 
»جنبش های شیعی« و »شیوه تبلیغات« آنان مطالعه کند. 

وی در پایان دهه 1370 با داشتن »بورسیه تحصیلی« به 
ایران آمد و از یک سو، با »سیامک پورزند« )جاسوسی که 
به ماموریت هایش برای CIA از طریق دفتر رضا پهلوی اعتراف کرد( و از سوی دیگر 

با »مدیا کاشیگر« )که عنوان »مترجم ویژه سفیر فرانسه« را داشت( پیوند 
خورد. این جاس��وس جوان ابتدا ساکن »انجمن ایران شناسی فرانسه« در 

خیابان فلس��طین تهران ش��د و باز در چارچوب عملی��ات ضداطالعاتی و 
فریب امنیتی، به گذراندن دوره های آموزش زبان و ادبیات فارسی در یکی از 

دانش��گاه های تهران پرداخت. سپس در سال 1382 منزلی را در شهرک 
غرب در اختیارش گذاشتند و سال 1383 در منطقه »یوسف آباد« تهران 
س��کونت گزید. »انجمن ایران شناسی فرانسه« مثل سازمان »یونسکو« 
که معروف به »4 راه جاسوس��ان« اس��ت، اساساً یک »پوشش  امنیتی« 

برای حضور جاسوسان آکادمیک سرویس های مختلف در ایران محسوب 
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می گردد. من در باب ماموریت این جاسوس آلمانی االصل یهودی رساله ای نوشته ام که در دست نشر است. نقش کاشیگر در هدایت 
این ماموران، برجسته بود، اما من براساس مستندات آشکار در سال 1386 هشدار دادم که یک »مثلث شوم دولت اصالحات« شامل 
»خانه هنرمندان ایران«، »مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها« و »دفتر پژوهش های فرهنگی« با همکاری سفارتخانه های کشورهاي 
چک، لهستان، فرانسه، انگلیس، هلند، آلمان، سوئیس، ایتالیا و... به پیشبرد پروژه کودتای مخملی در ایران کمک می کنند و نقش 
»مدیا کاش��یگر« و »انجمن ایران شناسی سفارت فرانس��ه« را در این »مثلث شوم« به تفصیل کاویدم. دیدیم که در »کودتای سبز 
ایران« و به هنگام دهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری که به گل نشس��ت و نافرجام ماند، این س��فارتخانه ها چه ماموریت های 

سری  گس��ترده ای را ایفاء کردند. »مدیا کاش��یگر« که اکنون 55 سال دارد، 
صاح��ب 20 عن��وان کتاب از ترجمه و تالیف در حوزه ه��ای مختلف ادبیات و 
هنر اس��ت. و چهره شاخص ارتباطات اس��تراتژیک سفارتخانه های اروپایی در 
ایران به ش��مار می رود و پایه گذار چندین جایزه ادبی است؛ مثاًل سال 1383 
ب��ا »رامین جهانبگلو« )جاس��وس تابلودار CIA( جای��زه ادبی »یلدا« و یا در 
سال 1384 »جایزه هنر و ادبیات علمی، تخیلی و فانتزی« را پایه  گذاشت که 

اکنون با نام »جایزه ادبی گمانه زن« شناخته می شود. 

فرهن�گعمومی: غیر از اینکه »جوایز ادبی« به 
ایجاد ی��ک روند هنری کمک می کنند، س��فارت 
فرانس��ه حتی ب��ه تولید محتوا در ح��وزه ادبیات 
ایران نیز پرداخته است و ظاهراً »رایزن فرهنگی« 
این سفارتخانه کاماًل در یک حاشیه امن همچنان 

به فعالیت هایش ادامه می دهد؟
فضلینژاد: همین طور است. راه اندازی »آکادمی 
فانتزی« برای گس��ترش ادبیات لیبرال و غرب گرا 

از فعالیت های بس��یار مهم کاشیگر و سفارت فرانسه 
اس��ت. »آکادمی فانتزی« تاکنون 90 داستان و 37 
ترجمه براساس سیاس��ت های فرانسوی ها در ایران 
تولید کرده اس��ت. مثاًل در میان نش��ریات ایرانی، 
هفته نامه »چلچراغ« نیز به مدیرمسئولی »فریدون 
عموزاده خلیلی« به کاش��یگر کمک می کند. این 
هفته نامه هم توس��ط شاگردان »هوشنگ اسدی« 
و »نوش��ابه امی��ری« )چپ ه��ای آمریکایی( که 
اکنون از مدیران سایت ضدانقالبی »روز آن الین« 
هس��تند، اداره می ش��ود. کاش��یگر همچنین در 
س��ال 1385 جای��زه ادب��ی »روزی روزگاری« را 
راه انداخ��ت که 3 ماه پی��ش در چهارمین دوره 
خود از »بابک احمدی« به سبب »تاثیر عمیق بر 

من در مقام تعرض به »مقدمات نظری« 
سیاست »جذب و هضم« نیستم، بلکه 

در مقام نقد »تمهیدات اجرایی« و 
»مصداق یابی« برای تحقق این سیاست 

هستم.
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گسترش و بسط نظریه ادبی در ایران« تقدیر کرد. می بینید که آقایان مدام از یکدیگر تقدیر و تجلیل هم می کنند! در سال 1386 
»جایزه ترجمه« را با همکاری »لیلی گلس��تان«، »رضا سیدحس��ینی«، »ابوالحسن نجفی« تاسیس کرد که به بهترین اثر در زمینه 
ترجمه از فرانس��وی به فارس��ی تعلق می گرفت. رایزنی فرهنگی سفارت فرانسه در اهداء بسیاری از این جوایز مشارکت رسمی دارد 
و این اهداء جوایز ادبی یک پروژه گسترده برای »شناسایی و شکار جاسوس« و »سرقت نخبگان هنری« توسط سرویس جاسوسی 
فرانس��ه است. کاشیگر پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 تعدادی از هنرمندان جوان ایرانی را برای گذراندن دوره های 
آموزش��ی خاص به پاریس دعوت کرد. همان اس��تراتژی ای را که »پیتر آکرمن« )تئوریسین سازمان سیا( توسط سفارت آمریکا در 
دبی مبنی بر آموزش »نیروی س��ازمانی براندازی نرم« در ایران دنبال می کرد، مدیا کاش��یگر و س��فارت فرانسه در ایران نیز همان 

روش را با هدفگذاری روی نویسندگان ادبی دنبال می کنند و یک »تقسیم کار اطالعاتی« دقیق در این میان به چشم می خورد.

فرهنگعمومی: چه دوره آموزشی خاصی توسط »سفارت فرانسه« برای نویسندگان ادبی ایران برگزار شد؟
فضلینژاد: دوره های آموزش��ی مهم و متعددی برگزار ش��ده اس��ت، اما من فقط به یک مقطع حساس در اردیبهشت 1384 اشاره 
می کنم. شما می دانید در این تاریخ، بیش از 10 جاسوس از سرویس های امنیتی غرب در پوشش های امنیتی مختلف به ایران رفت 
و آمد کردند. کار به جایی رس��ید که دولت اصالحات میزبان رهبران سلس��له کودتاهای مخملی اروپای شرقی از »آدام میچنیک« 
تا »آگنش هلر« بود. هدف این  تعامالت امنیتی نیز کمک به اصالح طلبان برای ادامه قبضه قدرت دولتی و استمرار حیات سیاسی 
این جناح آمریکایی در ایران بود. »مدیا کاش��یگر« در اردیبهش��ت 1384 »کارناوال ش��عر ایران و فرانسه« را براساس سیاست های 
فرهنگی »س��فارت فرانس��ه« و مشارکت رایزن فرهنگی س��فارت به راه انداخت و آن قدر برنامه حمایتی و سیاست بهره برداری این 
کارناوال از ش��اعران ایرانی مس��موم بود که حتی به اعتراض رسمی جمعی از آنان انجامید. در واقع، برخی از این شاعران فهمیدند 
که این کارناوال یک تور اطالعاتی برای سوءاس��تفاده از آنان علیه نظام اس��ت و به این مس��اله اعتراض رسمی کردند و نوک حمله 
نیز »مدیا کاش��یگر« به عنوان مجری پروژه بود. یکی از خبرگزاری های اصول گرا به مصاحبه با یکی از نویس��ندگان ادبی حاضر در 
کارناوال پرداخت و او گفت که »سفارت فرانسه« توسط »مدیا کاشیگر« یک »مافیای ادبی در ایران« برای پیشبرد اهداف لیبرال ها 
ساخته و از نام ما علیه کشورمان سوءاستفاده می کند. از قضاء این نویسندگان و شاعران معترض، چهره های اصول گرا یا حزب الهی 

هم نبودند، بلکه نسبت به کشورشان یک احساس تعهد داشتند و برای همین سوءاستفاده از نام و عنوانشان را برنتابیدند.

فرهن�گعموم�ی: یعن��ی فعالیت های این طی��ف از همکاران 
ماهنام��ه »مهرنام��ه« را در ح��وزه »ادبیات« و »رمان نویس��ی« 
یا برگ��زاری سلس��له همایش های هنری ک��ه رنگ وبوی تقویت 
رویکردهای »مدرنیستی« در آن بسیار مشهود است، با استراتژی 

»جنگ نرم« و »کودتای فرهنگی« نسبت و سنخیتی دارد؟
فضلین�ژاد: برای پاس��خ به این پرس��ش، باید ابت��دا به 2 نکته 
اش��اره کنم. پیش فرض فاس��د )فاس��د از حیِث منطِق سیاسی( 
س��رویس های CIA و MI6 ای��ن اس��ت که س��یل ترجمه آثار 
»ادبیات غرب« سبب استقرار دموکراسی لیبرال و پایان مبارزات 
چپ گرایانه در آمریکای التین ش��ده اس��ت و با پیروی از همان 
الگو در ایران نیز می توان به جای ش��ور انقالبی و شعور اسالمی، 
 CIA فریادهای غرب گرایانه و دموکراسی خواهانه را نشاند. پروژه

»ادعای جاسوسی مولر« که ادعای من نیست. 
شما نگاه کنید که فقط چند ساعت پس از 
اینکه »آکادمی سلطنتی سوئد« نام مولر را 
به عنوان برنده »نوبل ادبیات« اعالم کرد، 

در میان خود نویسندگان غربی تالش شد تا 
هویت این بانوی رومانیایی- آلمانی به عنوان 
یک جاسوس کارکشتة آمریکایی فاش شود. 
به نظر من یک رازگشایی بزرگ در راه بود و 

آن را »کشف جبهه ای جدید از انقالب مخملی« 
در حیطة هنر و ادبیات می توان نامید.
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در آمریکای التین معطوف به »فروپاش��ی ایدئولوژیک« بود و هم عرض با آن، پروژة »س��قوط فیزیکال« رژیم های سیاس��ی منطقه 
را پیش می برد. ایاالت متحده در آمریکای التین ابتدا به س��راغ شبکه س��ازی از نخبگان، روش��نفکران و مترجمان رفت تا از رهگذر 
»جن��گ ن��رم« و توزیع گس��ترده فرهنگ لیبرال، مبانی عقیدتی چپ های مس��تقل را بی اعتبار س��ازد و زمینه کاهش چش��مگیر 
مش��روعیت و مقبولی��ت آنان را فراهم آورد. س��پس به س��وی »براندازی نرم« نظام های منطقه گام برداش��ت. ی��ا مثال در اروپای 
ش��رقی، چه در لهس��تان و چه در چکسلواکی پیش از وقوع سلس��له کودتاهای مخملی در سال 1989.م نقش ادبیات برای تئوریزه 
کردن تاکتیک های »مبارزه مدنی« و بس��ط ارزش های لیبرال س��رمایه داری چنان گس��ترده بود که شما می بینید شخصیتی مانند 
»واسالو هاول« که می گویند واضع واژه »انقالب مخملی« است و بخستین رییس جمهور دولت پساکمونیستی چک به شمار می رود، 
یک »نمایش نامه نویس« بود و صاحب آثار ادبی ای که آن آثار تحت عنوان »ادبیات معترض« برمبنای خاستگاه های مدرنیستی بنا 
شده است. حکایت هنرمندان جاسوس، حکایت پیچیده ای است و می توان ادعا کرد که سازمان جاسوسی CIA تا پیش از فروپاشی 
اروپای شرقی و سلسله کودتاهای مخملی، حلقه ای 40 نفره از ادیبان و هنرمندان را در اختیار داشت که رمان ها و نمایش نامه های 
آنان یا در جهت گس��ترش فرهنگ س��رمایه داری بود یا در جهت گرفتن زهر رادیکال مارکسیس��م و دفاع از سوسیال دموکراسی و 
نهایتاً همه این راه ها به گفتمان س��ازی ادبی مطلوب »غرب مدرن« ختم می ش��د. نکته دوم که بس��یار مهم تر اس��ت شامل کارکرد 
ادبیات در حوزه »جنگ نرم« اس��ت. هرگاه فرآیند کودتای مخملی با موانع مس��تحکم رویاروی ش��ده، ما شاهد یک »تغییر مسیر« 
هس��تیم. به اجمال باید عرض کنم که فرآیند کودتای مخملی ابتدا از حوزه »توس��عه اقتصادی لیبرال« آغاز می شود و بعد به حوزه 
»توسعه سیاسی لیبرال« می رسد و سپس »تغییر ساختار گفتمانی جامعه« رخ می دهد و در این نقطه که به قول سیدمحمد خاتمی 
»لحظه تاریخی گذار« اس��ت، از روش های مختلف مانند »کودتای انتخاباتی« 
و... جهت س��رنگونی یک نظام مکتبی اس��تفاده می شود، اما اگر این فرآیند با 
انس��داد جدی روبرو شد، شواهد تاریخی به ما می گویند که »نیروی سازمانی 
براندازی نرم« سریع به حوزه ادبیات کوچ می کنند؛ خصوصاً که این حوزه در 
ایران در یک »حاش��یه امن« قرار دارد و ما صاحب یک نظام مطالعات امنیتِی 

جامع در حوزه هنر نیستیم. 

نوبلادبیات2009:روندجدیدکودتایایدئولوژیک
فرهنگعمومی: آیا پس از شکس��ت »کودتای س��بز« در ایران این »کوچ« 
نیروه��ای براندازی نرم به حوزه ادبیات رخ داد؟ اگر چنین اس��ت، چقدر این 
پروژه را خطرناک ارزیابی می کنید و آیا می توان نش��انه های روشنی را پس از 
شکست »کودتای س��بز« برای پیشبرد جنگ نرم توسط »نویسندگان ادبی« 

در ایران دید؟
فضلین�ژاد: زیرس��اخت های »هن��ر و ادبیات س��رمایه داری« از دهه 1360 
در ایران ریخته ش��د و س��پس مجالتی مانند »دنیای س��خن« و »آدینه« و 
»گردون« و... اساس��اً برای تحکیم آن زیرس��اخت ها متولد گشتند که گاهی 
دولت کارگزاران هم از آنان حمایت می کرد. گفتیم که همان نیروهای هنری 
به تدریج تبدیل به یک »مافیای ادبی« ش��دند ک��ه این مافیا پس از دهمین 
دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری در س��ال 1388، به این »ک��وچ« از حوزه 

در وصیت شاه به قیمومیت سیدحسین نصر 
بر فرزندان خاندان پهلوی اشاره شده و 

این نکته محمل حقوقی دارد و فراتر از یک 
ادعاست. فرزند خودش هم که »ولی رضا 
نصر« است از مشاوران ویژه »کاخ سفید« 

و از روسای »شورای روابط خارجی آمریکا« 
است.

در ایران تمام کتاب های »سید حسین 
نصر« با تبلیغات بسیار منتشر می شود و 
بدتر از آن کتاب های »رامین جهانبگلو« 
که یک برانداز فراری است، همچنان 

توسط »نشر مرکز« و »نشر نی« تجدید 
چاپ می شود یا آثار کسانی مثل »محسن 
کدیور« که در آمریکا هر چه فحش است 
به جمهوری اسالمی و اصل والیت فقیه 

داده، باز هم مجوز نشر می گیرد. این است 
معنای واقعی »اختناق در ایران«! که آقایان 

می گویند.
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سیاس��ت به عرصه ادبیات شتاب بیشتری داده اس��ت و موتور محرکه آن نیز »بنیاد نوبل« بود. نوبل ادبیات سال 2009 که مراسم 
برگزاری آن در ش��هریور 1388 و در اوج حوادث فتنه س��بز پس از شکست »کودتای سبز ایران« برگزار شد، به »هرتا مولر« تعلق 
گرفت که همه آثار ادبی اش در راس��تای تئوریزه س��اختن کودتاهای مخملی است. پشت س��ر تبلیغ گستردة مولر در ایران، »مدیا 

کاشیگر« و »مافیای ادبی سفارت فرانسه« است.

فرهنگعمومی: پیش فرض شما این است که اهداء جایزه »نوبل ادبیات« به »هرتا مولر« یک اقدام سمبلیک برای گفتمان سازی 
برای »جنگ نرم هنری« و در ادامه روند »ناتوی فرهنگی«، خصوصاً پس از شکست »کوتای سبز ایران« است؟

فضلینژاد: بله. ببینید، »کودتای س��بز ایران« شکس��ت خورد، اما یقیناً »غرب مدرن« از طراحی پروژه ای دیگر علیه موجودیت و 
حاکمیت جمهوری اس��المی دس��ت برنمی دارد و در این پروژه جدید هم »مدیا کاشیگر« و ماهنامه »مهرنامه« نقشی کلیدی دارند 
که اگر زمان اقتضاء کند، اجزاء و چینش آن را ش��رح می دهم. این اتفاقی نیس��ت که اوالً همزمان با بیس��تمین س��الگرد فروپاشی 
دیوار برلین به عنوان نماد پیروزی »انقالب  مخملی« و ثانیاً در همان روزی که »روز مبازره با فاشیس��م« نام دارد و ثالثاً دقیقاً در 
شهریور 1388 و اوج فتنه سبز در ایران، نوبل ادبیات به »هرتا مولر« رسید تا چنانکه مفسر »خبرگزاری آسوشیتدپرس« در همان 
روز می گوید از »جنگ آزادی خواهانه آمریکا برای نابودی دیکتاتوری ها خصوصاً در اروپای شرقی ستایش گردد.« بنیاد نوبل رسماً 
از رمان های مولر که برای مبارزه با اس��تبداد در اروپای ش��رقی و جهان نوشته شده، تجلیل کرد و خصوصاً کتاب »سرزمین آلوهای 
نارس« که س��ال 1386 در ایران توس��ط »غالمحسین میرزا صالح« با عنوان »س��رزمین گوجه های سبز« ترجمه شد و »انتشارات 
مازیار« آن را به بازار کتاب فرستاد، دقیقاً از نمونه  آثار ادبی تولید شده براساس استراتژی کودتای مخملی است. این کتاب روایت 
هراس آور مولر از زندگی 5 دانش��جوی جوان رومانیایی اس��ت که در برابر س��ازمان امنیت حکومت نیکال چائوشس��کو می ایستند و 
تکنیک ه��ای بران��دازی نرم را آموزش می ده��د؛ یا کتاب »نفس های بریده« که به نس��ل جدید کودتاه��ای مخملی مثل »انقالب 

نارج��ی اوکراین« می پردازد، این آثار بس��یار مورد س��تایش 
قرار گرفت و مبنای اهداء نوبل به مولر اس��ت. البته نویسنده 
در ای��ن آثار به حمایت های آمریکا از گروه های دانش��جویی 
و ش��به نظامی برای س��رنگونی دولت رومانی نمی پردازد، اما 
مب��ارزات آنان که آم��وزش تکنیک های براندازی نرم اس��ت 
را تصوی��ر می کند. خود مولر در هن��گام گرفتن جایزه نوبل 
از ی��ک »ادبی��ات جدید« س��خن می گوی��د و در توضیحش 
ادام��ه می دهد »ادبیاتی ب��رای مبارزه ب��ا رژیم های مخالف 
با لیبرالیس��م و آزادی خواه��ی.« در »بیانیه بنی��اد نوبل« با 
موضوع شرح دالیل انتخاب مولر می خوانیم که او »به خاطر 
تصویر چش��م اندازی از زندگی س��تم دیدگان تحت یک نظام 
دیکتاتوری و محرومانی که زندگی ش��ان مصادره شده، از راه 
صراحت نثر و ایجاز شعر« مفتخر به دریافت این جایزه شده 
اس��ت. بنابراین، هدف نوبل ادبیات 2009 هدف مش��خصی 
اس��ت که در ایران توس��ط مافیای ادبی »مدیا کاش��یگر« و 
»س��فارت فرانسه« در ماهنامه »مهرنامه« جزء به جزء دنبال 
می شود. حاال، شاید برای عده ای، تاریخ غرب تاریخ عجیب و 
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غریبی به نظر آید، چون رمان نویسی که سال ها پیش یک خائن به آرمان های 
بینوایان ش��ناخته می شد، امروز مستحق س��تایش معرفی می شود، آن هم به 
خاطر تصویر زندگی محرومان. با اینکه در رومانی مولر هنوز چهره ای به شدت 
منفور است و کتاب هایش هواداری ندارند. حتی چند وقت پیش، رومانیایی ها 

به رمان »گذرنامه« او شدیداً اعتراض کردند.

فرهنگعمومی: آیا این برنده نوبل ادبیات 2009 درباره جمهوری اسالمی 
ایران هم موضع مش��خصی دارد یا خط مش��ی روشنی را که موید نظرات شما 

پیرامون »جنگ نرم هنری« باشد، اعالم کرده است؟
فضلین�ژاد: مول��ر از هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات، کاماًل روی »مس��اله 
ایران« متمرکز شد و در همان روز اعالم نامش به عنوان برنده جایزه نوبل، در 
گفتگوی تلفنی با »بنیاد نوبل« می گوید به مبارزان ایرانی که در جدال با جمهوری 
اس��المی هس��تند، فکر می کنم! مثاًل انگار فکر کردن »ش��خص« ایشان خیلی مهم 
است! یا 6 روز پس از گرفتن نوبل و در »نمایشگاه کتاب فرانکفورت« تکرار می کند: 
»فکر کنید به ایران، جایی که جنایتکارانی که باید خودشان محاکمه شوند، دیگران را 
به دادگاه می کشند، زندانی می کنند و حتی به قتل می رسانند.« از این منظر، باید آتش 
انقالب های مخملی برای رس��یدن به آزادی لیبرالی شعله ور بمانند. این همان سیاستی 
اس��ت که مولر معتقد است که باید درباره مسلمانان و و جوامع اسالمی پیگیری شود. او 
می گوید »نباید از یادآوری سرکوب و خفقان در رژیم های استبدادی )توتالیتر( مثل ایران 
دس��ت برداشت، چون که آن مضامین توس��ط بنیادگرایان مذهبی بازتولید شده اند و هنوز 

سایه دیکتاتورها بر سر ایرانیان سنگینی می کند.«

فرهنگعمومی: عجیب اس��ت که به چنین مس��اله مهمی در زمینه »جنگ نرم« در حوزه 
هنر و ادبیات پرداخته نش��ده اس��ت و ما حتی در مقاالت و پژوهش های خود شما هم اشاره به 
این موضوع را ندیدیم؛ خصوصاً اینکه من می دانم ش��ما هم از دوران کودکی یک داس��تان خوان 
حرف��ه ای بوده ای��د و حوزه ادبیات را مداوم رصد کرده اید، هم اینکه مطلع هس��تم یکی از عالئق 
پژوهشی شما ادبیات است و کتابی را هم درباره برندگان نوبل ادبیات در دست نگارش دارید که هنوز منتشر نشده است. با این حال 
و با توجه به اینکه از معدود کسانی هستید که جریان »جنگ نرم« را به روز رصد و تحلیل می کنید، چرا به این موضوع نپرداختید؟ 
فضلینژاد: پس از اعالم خبر تعلق گرفتن »نوبل ادبیات« به »هرتا مولر« بنا داشتم تا مقاله ای پیرامون این موضوع بنویسم، چون 
آن را ورود به فاز جدیدی از اس��تراتژی »جنگ نرم برای کودتای ایدئولوژیک« می دانم، اما به س��بب اش��تغاالت متعدد، در نهایت 
نتوانس��تم نگارش آن را به پایان ببرم. حتی وقتی دیدم آقای »س��یدمحمد علی ابطحی« پس از آزادی از زندان، در یادداش��تی که 
روز 19 دی 1388 در وبالگش منتشر کرد، به تجلیل و تقدیس »هرتا مولر« و خصوصاً کتاب »سرزمین گوجه های سبز« پرداخت، 
بیش��تر احس��اس کردم که اهداء »نوبل ادبیات« در اوج جریان فتنه س��بز به رمان نویس��ی که یک »جاسوس لیبرال« است، پروژه 
مهمی اس��ت. البته در س��خنرانی ام در »نمایش��گاه قرآن« اشارة بس��یار کوتاهی به تجلیل ابطحی از رمان نویس کودتاهای مخملی 
کردم که مانند گذشته به حمالت بی پایه ایشان علیه من و »کیهان« انجامید و البته گفته  های ایشان مانند همیشه در رسانه های 

اینکه مسلمانان در »جنگ عقیده« و »مبارزه 
مقدس« خود با غرب انشاءاهلل به پیروزی 

دنیوی می رسند، هم وعده الهی و هم 
تحلیل سیاسی- امنیتی است. به روایت 
امام روح اهلل »مبارزات کشور ما عقیدتی 

است و جهاد در راه عقیده شکست ناپذیر 
است« و برای همین با اطمینان فرمودند 

»اسالم، ابرقدرت ها را به خاک مذلت 
مي نشاند« و »سنگرهای کلیدی جهان را 

فتح خواهد کرد.«
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اپوزیسیون برانداز بازتاب یافت. چه در داخل کشور و میان گرو ه های سیاسی 
گوناگون و چه در میان اپوزس��یون برانداز خارج از کش��ور تا به حال یک نقد 
مس��تدل که گزاره های مطرح در نوش��ته های مرا مستدل و مستند نقد کند، 
اقامه نش��ده است. از اپوزیس��یون برانداز که انتظاری جز فحاشی نمی رود، اما 
عجیب است که در داخل کشور کسانی که ژست های فریبنده گوناگون دارند، 
چرا از اقامه یک نقد مس��تدل عاجزند؟! من براساس یک نظام فکری که تمام 
اجزاء آن متکی به آموزه های امام و رهبری اس��ت، پژوهش و نقد می کنم، اما 
معموالً بسیاری از مطالبی که علیه من نوشته می شود یا برخوردهای سطحی 
سیاس��ی است یا برآمده از حسادت ها و خصومت های مبهمی که واقعا به آدم 

احساس ترحم دست می دهد.

فرهنگعمومی: ببینید، مثاًل در همین زمینه شاید عده ای بیایند و با ژست 
»قضاوت منصفانه« بگویند اینکه نویس��نده ای در ستایش »کودتای مخملی« 

می نویس��د، با بحث »جاسوس��ی« وی برای س��رویس های امنیتی غرب تفاوت دارد و البته حتماً شما ادله کافی برای اطالق عنوان 
»جاسوس« به این برنده »نوبل ادبیات 2009« دارید که مایلیم شرح کوتاهی از آن را بفرمائید.

 CIA فضلینژاد: »هرتا مولر« توسط »هاینریش بل« و »گونتر گراس« که هر دو از داستان نویسان برجسته آلمانی هستند، برای
شکار شد. اسناد جاسوسی بل و گراس براساس »قانون آزادی اطالعات« در سال 2000.م توسط سازمان سیا از طبقه بندی امنیتی 
خارج ش��د و حتی ش��بکه تلویزیونی فرانس��وی- آلمانی »آرته« که رسانه ای نسبتاً مس��تقل در غرب است، فیلمی ساخت با عنوان 
»هاینریش بل: الماسی در کلیکسیون سیا« و آنجا اسناد جاسوسی وی را فاش کرد که می توانند بروند آن فیلم را بخرند و مثل ما 

اس��ناد را استخراج کنند. ما ارجاع به سند منتش��ر شده می دهیم و نمی توانیم فیلم و سند را ضمیمه گفتگو 
کنیم، بلکه می گوئیم این س��ند در فالن ماخذ و منبع هس��ت. حاال می خواهند ردش کنند؟ بس��یار 

عالی؛ بار اثبات بر دوش مدعی است. ادعا دارند که همچنین اسنادی نیست، بروند با اتکاء به 
اسلوب استاندار پژوهشی- تاریخی، گزارش منتشر کنند که این حرفها بی اساس است، 

بعد من هم جواب می دهم. ما داریم ریزومه و ماخد می دهیم و نمی شود یکی 
بیاید بی دلیل بگوید این ها حرف مفت است. وانگهی، من در ماجرای شکایت 
»شیرین عبادی« گفتم که بعضی ها »خطرناک تر از جاسوس« هستند، چون 
ش��اید دلیل یا س��ندی دال بر جاسوس��ی آنان برای یک سرویس خاص در 
دس��ت نباشد، اما تحلیل عملکردش��ان نشان می دهد که خطرناک تر از یک 
عامل اجیر شده هستند. از دیگر سو، »ادعای جاسوسی مولر« که ادعای من 
نیست. شما نگاه کنید که فقط چند ساعت پس از اینکه »آکادمی سلطنتی 
س��وئد« نام مولر را به عنوان برنده »نوبل ادبیات« اعالم کرد، در میان خود 

نویسندگان غربی تالش شد تا هویت این بانوی رومانیایی- آلمانی به عنوان 
یک جاسوس کارکشتة آمریکایی فاش شود. به نظر من یک رازگشایی بزرگ 

در راه ب��ود و آن را »کش��ف جبهه ای جدید از انق��الب مخملی« در حیطة هنر 
و ادبی��ات می توان نامید. وانگهی، برای این کار ی��ک جمله در کنار چند قرینة 

»هرتا مولر« توسط »هاینریش بل« و 
»گونتر گراس« که هر دو از داستان نویسان 

 CIA برجسته آلمانی هستند، برای
شکار شد. اسناد جاسوسی بل و گراس 

براساس »قانون آزادی اطالعات« در سال 
2000.م توسط سازمان سیا از طبقه بندی 
امنیتی خارج شد و حتی شبکه تلویزیونی 

فرانسوی- آلمانی »آرته« که رسانه ای 
نسبتاً مستقل در غرب است، فیلمی 

ساخت با عنوان »هاینریش بل: الماسی در 
کلیکسیون سیا« و آنجا اسناد جاسوسی وی 

را فاش کرد
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س��وء ظن برانگیز کافی بود: مولر برای س��تایش از انقالب های مخملی و فروپاش��ی اروپای شرقی آثار هنری اش را خلق می کند. 20 
س��ال پیش از این، مولر به اتهام جاسوس��ی برای س��رویس اطالعاتی آلمان فدرال )آلمان غربی( و تبلیغ ایدئولوژی آمریکایی تحت 
تعقیب »سازمان امنیت« حکومت نیکال چائوشسکو )موسوم به سکریتات( در رومانی بود. چنانکه خود مولر می گوید ارتباط دائمی با 
سفارت آلمان غربی در بخارست این اتهام را متوجهش کرد. او از اقلیت های آلمانی تبار رومانی بود و این شائبه قوی وجود داشت که 
جاسوس آلمان ها باشد. از سوی مخالفان دولت نیز یک عامل نفوذی شناخته می شد، چون سال 1979 به عنوان »منبع اطالعاتی« 
پلیس مخفی کمونیس��ت ها انتخاب گش��ت و درباره رد یا قبول این کار توسط مولر تردیدهای جدی وجود دارد. خصوصاً اینکه در 

مقام یک مخالف، امتیازات ویژه ای از دولت حاکم گرفته بود و این شرایطی غیرطبیعی به نظر می رسید. 

فرهنگعمومی: آیا مولر مانند »میالن کوندرا«، نویس��ندة رمان »بار هس��تی« و نماد روشنفکران »بهار پراگ« )حامیان انقالب 
مخملی چکسلواکی( یک »جاسوس دوجانبه« بود؟

فضلینژاد: کس��ی نمی داند. به هر حال، مولر حتی در همان س��الیان زندگی در رومانی هم چهره محبوبی نبود. از همان ابتدای 
جنگ س��رد، عرصه نبرد به حوزه فرهنگ و ادبیات کشید. سرویس های جاسوسی سیا و ک.گ.ب شکار نویسندگان و هنرمندان را 

در دس��تور کار خود داش��تند تا به نفع ایدئولوژی شان تبلیغات به راه اندازند. برای تحقق این هدف بودجه های سری گزافی خرج 
شد و به سرعت، نام هنرمندان مشهور به عنوان »عامل بورژوازی« یا »جاسوس کمونیست ها« بر سر زبان ها می افتاد. در چنین 
فضایی س��ایة انواع اتهامات بر س��ر هرتا مولر سنگینی می کرد. از س��ال 1984 تا 1987 سه کتاب داستان با نام های »تانگوی 
غم افزا«، »پاس��پورت« و »فوریه پاپتی« منتش��ر کرد که همه آنها علیه فلس��فه و حکومت کمونیس��تی بود و به خاطرشان 2 
جایزه ادبی »اس��پکته« و »رآوریس« را از آلمان غربی گرفت. به گفتة ریچارد واگنر، ش��وهر سابقش، در دهه 1980 خیلی از 
مردم رومانی او را »حرام زاده« و »نمک نش��ناس« خطاب می کردند. این وضع هم از آثار ادبی ای ناش��ی می شد که برای دفاع 
افراطی از لیبرالیس��م می نوش��ت و به زعم خیلی از رومانیایی ها، انتقادات مبالغه آمیز و حمالت رادیکالی را علیه س��نت ها و 
آرمان های عدالت خواهانة آنان تدارک می دید. س��ال 1987، وقتی ناآرامی های سیاس��ی در رومانی شدت یافت و بیم جنگ 
داخلی می رفت، مولر از ترس جانش به برلین غربی گریخت و هیچ وقت به زادگاهش بازنگش��ت. آن زمان 35 س��ال داشت. 

گرچه 2 س��ال بعد از فرارش، همزمان با انقالب های مخملِی لهستان، مجارستان و چکسلواکی، در سال 1989 
رومانی نیز دستخوش انقالب شد، اما نام مولر به عنوان زنی مبارز در آلمان شهره گشت. شاید به 
این دلیل که در همه اش��عار و رمان های خود به سراغ تصویر جنایت های دیکتاتوری کمونیستی 

آن دوران می رفت. »جنایت« چه به نام عدالت و چه به نام آزادی، البته پدیده ای شرم آور بود 
که لیبرال ها و کمونیس��ت ها هر دو از بانیان آن بودند. هرچند هنرمندان شان تنها نیمه ای از 
آن را تصویر می کردند، درست مثل هرتا مولر. سال 1982 در نخستین مجموعه داستان های 
کوتاهش به نام »س��رزمین  پس��ت« چنان چهره ای سیاه و فاس��د از زادگاه روستایی اش در 
رومانی تصویر می کند که واقعاً تهوع آور است. پس از انتشار این کتاب تقریبا هر سال برنده 
یک جایزه  ادبی از کشورهای خارجی می شد و شما می دانید اهداء این جوایز حساب و کتاب 

دارد و تا کسی در نقشه راه لیبرال سرمایه داری حرکت نکند، نامش در لیست جوایز معتبر قرار 
نمی گیرد، چه رس��د به آن که برنده نوبل ش��ود. اما، همین هرتا مولر بین هموطنان خود چهرة 
منفوری داش��ت و مردم رومانی مثل یک »نفوذی بورژوازی« که با تولیدات سفارش��ی اش برای 

تبلیغ فرهنگ س��رمایه داری، قصد نابودی رویای محرومان را دارد، با او برخورد می کردند. گرچه 
ش مولر خودش یک دهقان زاده بود، اما چپ گرایان او را »سگ زنجیری بورژوازی« می خواندند، چون با  ر ثا آ
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به طبقه کارگر و طایفه ستم دیدگان خیانت کرد. اگر در آن زمینه تاریخی برخورد مردم با هرتا مولر را تحلیل کنیم، می بینیم که 
مساله فقط مارکسیسم نبود، بلکه مساله رویای محرومان بود که برخی به غلط، آن را در آموزه های مارکسیستی متجلی می دیدند. 
به هر روی، در پاس��خ به س��وال شما باید بگویم که هم اسناد پلیس مخفی رومانی در دهه 1970 و هم اسناد »بنیاد هاینریش بُل« 
و هم نگاه به رویه ش��کار جاسوس��ان توس��ط سرویس آلمان غربی برای س��یا، همه این ها به ما می گویند که »هرتا مولر« جاسوس 

اس��ت، اما مساله مهمتر، از نگاه من، بس��ط ایدئولوژی سرمایه داری است که 
مولر ماموریت گسترش آن را دارد. 

فرهن�گعموم�ی: با توجه به تحلیل کالنی که از اه��داء »نوبل ادبیات« به 
عنوان ورود به فاز جدیدی از »جنگ نرم برای کودتای ایدئولوژیک« دارید، در 
ایران غیر از »محمد علی ابطحی« چه رس��انه ها و جریان هایی از اهداء »نوبل 

ادبیات« به »هرتا مولر« استقبال کردند؟
فضلینژاد: یک سری اس��تقبال ها ناآگاهانه بود؛ یعنی 
خبرگزاری ه��ا و رس��انه هایی که گرچ��ه اصول گرا 
هس��تند، اما به سبب سیاست »سرعت« در انتشار 
خبر و گ��زارش، »کیفیت« را نادیده می گیرند و به 

همین سبب نیز گاهی ناخواسته در دام فضاسازی رسانه های لیبرال می افتند. 2 شب پس از اعالم نام مولر 
به عنوان برنده نوبل ادبیات، من با مدیرعامل یکی از خبرگزاری های مشهور اصول گرا که انصافاً شخصیتی 
ارزشی و والیی است، تلفنی صحبت کردم، چون رسانه تحت مدیریت ایشان مدام اخبار مربوط به مولر 
را منتش��ر می کرد. حکایت این انتخاب و س��ابقه مولر را برایشان شرح دادم و ایشان نیز سریعاً در روند 
ارس��ال این اخبار و گزارش ها تجدیدنظر کردند، اما برخی نش��ریات شاید به دلیلی دیگر به ستایش از این 
انتخاب پرداختند و متأس��فانه دقیقاً در همان مس��یری که طراحان این بازی ادبی- سیاسی می خواستند قرار 
گرفتند، مثل روزنامه »تهران« که یک تیتر معنادار انتخاب کرد و نوش��ت: »اینجاست سرزمین گوجه های سبز!« 
یا یک روزنامه معروف اقتصادی که یکی از ارگان های س��رمایه داری لیبرال اس��ت، از این انتخاب استقبال ویژه کرد 
یا روزنامه »فرهیختگان« که در اوج حوادث فتنه سبز، صراحتاً به نشر تاریخچه انقالب های مخملی و ماجرای »بهار 
پراگ« پرداخت و رویه س��تایش از مولر را پی گرفت. حتی ش��ما اگر نگاه کنید می بینید »خبرگزاری کتاب 
ایران« )ایبنا( یکی از مسموم ترین عملکردها را در این خصوص داشت. البته حکایت »خبرگزاری 
کتاب ایران« و نش��ریه »کتاب هفته« )در دوره معاونت فرهنگی آقای »محس��ن پرویز« در 
وزارت ارش��اد( حکایت مفصلی اس��ت و باید برای نقد کارنامه آن یک کتاب نوش��ت و من 
مطمئن هس��تم که اگر آن دسته از مس��ئوالن دغدغه مند دولت در حوزه نشر با کارنامه این 

خبرگزاری مواجه شوند، به حیرت و شگفتی می افتند. 

مهرنامه:میراثدارماهنامه»کیهانفرهنگی«
فرهن�گعموم�ی: یک��ی از گرایش های برجس��ته در »مهرنام��ه« را می توان طیف موس��وم به 
»روش��نفکری دینی« نامی��د. البته این ها نی��ز ترکیب ناهمگون��ی از نیروهای مش��هور به »ملی-

مذهبی ها« و »روشنفکران دینی سکوالر« هستند که از »عبدالکریم سروش« تا »احسان شریعتی« 

»سیدجواد طباطبایی« سبب انحراف خاتمی 
بود و از رهگذر جلسات مشترکی که این 
دو در اویل دهه 1370 داشتند، خاتمی به 
فلسفه غرب عالقه مند شد، چنانکه امروزه 

مورخان CIA مثل »یرواند آبراهامیان« 
با خرسندی از دفاع خاتمی در آثارش 
از فالسفه ملحد مثل »دیوید هیوم« یاد 

می کنند و این ثمره همان تعامالت خاتمی 
با »سیدجواد طباطبایی« است.
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و از »مصطف��ی ملکی��ان« تا »علیرضا رجایی« را دربرمی گیرند و حتی می بینیم داعیه داران »روش��نفکری دینی« مانند »ماش��ااهلل 
ش��مس الواعظین« که س��ابقه حضور در نش��ریاتی چون کیهان فرهنگی یا س��ردبیری ماهنامه »کی��ان« و روزنامه های زنجیره ای 
مانند »جامعه« و »طوس« و »نش��اط« و... را دارد، در مهرنامه فعال اس��ت، در حالی که برخی از اجزاء این ترکیب ناهمگون س��ابقاً 
اختالفات زیادی با یکدیگر داشتند. حتی این طیف ها قباًل با »روشنفکران سکوالر رادیکال« یا با »روشنفکران الئیک سلطنت طلب« 
مرزبندی های مشخصی داشتند و اصاًل مشروعیت هم را در نوشته هایشان زیر سوال می بردند، اما اکنون کنار هم نشسته اند. 2 سوال 
مرتبط به وجود می آید. اول اینکه این طیف های متفاوت که روزگاری انواع فحاشی ها را علیه هم به راه می انداختند، چرا و چگونه 

گردهم آمدند؛ و سوال دوم اینکه غلبه اصلی در این پروژه جدید با کدام طیف است؟
فضلینژاد: کل سرمایه سیاسی و وزن تئوریک سرویس های جاسوسی اروپا و آمریکا در عرصه »جنگ های علم« اکنون در ماهنامه 
»مهرنامه« برای پیش��برد یک »جنگ عقیدتی علیه جمهوری اس��المی« تجمیع شده است و از این رو، همه فرقه ای را در البه الی 
صفحات آن می بینید. چنانکه گفتید، یک طیف دیگر حاضر در این ماهنامه چهره هایی هستند موسوم به »روشنفکران دینی« که نه 
روشنفکر هستند و نه دینی، اما ما نیز مسامحتاً آنان را به همین نام می نامیم. درباره دلیل کنار گذاشتن اختالفات سیاسی- فکری 
این طیف های به ظاهر متضاد فقط به اجمال بگویم رهبران این طیف ها براس��اس راهبرد سیاس��ی پنتاگون عمل می کنند. پس از 
شکس��ت اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری س��ال 1384، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( یک ماموریت »سری و فوق العاده 
فوری« داش��ت تا این طیف ها را به عنوان »ش��رکاء آمریکا« با یکدیگر متحد سازد. قباًل در دهه 1370 تالش هایی از سوی آمریکا و 
انگلیس صورت گرفته بود، اما این بار به صورت یک ماموریت اولویت اول در دس��تور کار قرار گرفت تا آنچه من »نیروی س��ازمانی 
براندازی نرم« نامیده ام، منس��جم تر از گذش��ته عمل کند و به سرنوشت عصر 
اصالحات دچار نش��وند. با ای��ن حال، انتخابات 22 خرداد 88 نش��ان داد که 
»نیروی س��ازمانی براندازی نرم« همچنان ناکارآمد و نامنسجم است، بنابراین 
لیبرال ها به دنبال ساخت یک طبقه منسجم رفته اند و در واقع به دنبال نخود 
سیاه. دیگر اینکه این اتحادها و ائتالف ها گاه تاکتیکی است و گاه استراتژیک. 

فرهن�گعموم�ی: آی��ا ائتالف »س��یدمحمد خاتم��ی« ب��ا اردوگاه لیبرال 
س��رمایه داری را از جنس همان ائتالف و همبس��تگی »عبدالکریم سروش« با 

آنان می بینید؟
فضلینژاد: بحث س��روش و خاتمی بس��یار مفصل است. خیلی کوتاه نتیجه 
یک مطالعه 5 ساله را می گویم و تفصیل آن را موکول به انتشار کتاب جدیدم 
می کن��م. به اعتقاد م��ن، »عبدالکریم س��روش« از پیش از پی��روزی انقالب 
اسالمی ایران و در هنگامی که در انگلستان فلسفه علم می خواند، لیبرال بود. 
در رساله »چه کسی می تواند مبارزه کند؟« که سروش پیش از انقالب نوشت، 
وی کاماًل نگاهی س��کوالر دارد و اولین کس��ی نیز که تفکر انحرافی سروش را 
در س��ال 57 و پیش از پیروزی انقالب تش��خیص داد، استاد شهید »مرتضی 
مطهری« بود، اما ایش��ان با توجه به فضای سیاس��ی آن روزگار مصلحت را در 
سکوت دیدند و بعدها دکتر »حسین غفاری«، استاد برجسته فلسفه، در کتاب 
»نقد نظریه ش��ریعت صامت« به ش��رح این رای استاد مطهری درباره سروش 
پرداختند. من با پیش��ینه عضویت س��روش در »انجمن حجتیه« که حضرت 

بیلدربرگی ها مجمعی 130نفره از 
فراماسونرها و روتارین های برجسته، 

اعضاء خاندان سلطنتی و سران سیاسی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و 

پرنس برنهارد، همسر ملکه جولیانای هلند 
در مقام یک روتارین برجسته، بنیانگذار 
کلوب سری بیلدربرگ و رهبر آن بود و 
از سال 1958 نیز جایزه گران قیمت 

»اراسموس« را پایه گذاشت. استراتژی 
او این بود که با اهداء جایزه »اراسموس« 
کارگزاران یهودی »تئوری ماسونی علم و 

فلسفه« مروجان همجنس بازی و هنرمندان 
آوانگارد را در جهان بستاید. مشهورترین 
فیلسوفان یهودی و علمای علوم اجتماعی 
غرب مانند آیزایا برلین، ریمون آرون، هانا 

آرنت، جیمز برنهام و دانیل بل و... که 
اغلب از یهودیان صهیونیست بودند، یا از 
برندگان این جایزه یا ملقب به لقب »سر« 

از دربار انگلستان هستند.
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امام)ره( فرمودند خون دلی که از حجتیه ها خوردم بدتر از مبارزه با ش��اه بود، 
س��روش را از بنیان دارای هویت س��کوالر می دان��م و معتقدم دهه 1350 در 
لندن بس��تر رش��د این هویت و تکوین شخصیت لیبرالی وی رقم خورد. البته 
داس��تان هایی می بافند که سروش و کارل پوپر رابطه نزدیکی داشتند و با هم 
به کافه می رفتند. یکی از منتقدان سروش نوشته بود که پول قهوه سروش را 
پوپر حساب می کرد و یا پول چایی پوپر را سروش می پرداخت. این ها از بنیان 
اش��تباه است، چون اصاًل از س��ال 1353 که سروش در چلسی کالج در رشته 
فلس��فه علم و تاریخ مش��غول تحصیل بوده، پوپر تدریس نمی کرده و اساس��اً 
به دالیلی که ش��رحش در این مجال نمی گنجد، موقتاً از تدریس دانش��گاهی 
کناره گیری کرده بود، اما ش��کی نیست که سروش شیفته و مرید آراء »کارل 
پوپر« بود و پس از انقالب اس��المی هم در مقاالتی که می نوشت آراء پوپر در 
فلس��فه علم را ابراز می کرد و حتی در مصاحبه ای در س��ال 1359 آراء آیزایا 

برلین را تبلیغ و تقدیس کرده است. 

فرهنگعمومی: می دانیم که ش��ما هم ش��اگرد س��روش بودید و هم پژوهش های گس��ترده ای را در حوزه های متنوعی پیرامون 
زندگی، ش��خصیت، افکار و روابط امنیتی و سیاس��ی او انجام داده اید. آیا به اعتقاد ش��ما »عبدالکریم سروش« از پیش از انقالب در 

تور سرویس های اطالعاتی غرب افتاده بود؟
فضلین�ژاد: اج��ازه بفرمائید ابراز نظر قطعی ام را به کتاب در دس��ت نش��ر موک��ول کنم، چون رای من تمهید مقدمات بس��یاری 
می خواهد، اما در اینکه س��روش پیش از انقالب یک ش��خصیت لیبرال بوده و از ابتدای انقالب مبلغ فلسفه یهودی- صهیونی است، 
هیچ شک و شبهه ای نیست. منتقدان این رای بنده بروند مقاالت وی را در روزنامه »کیهان« آن زمان بخوانند و به داوری بنشینند. 
اینکه سروش پس از عضویت در »ستاد انقالب فرهنگی« برای منحرف کردن اهداف آن از هیچ کوششی فروگذار نکرد نیز درست 
اس��ت و سال 1360 در برابر اسالمی سازی »علوم انسانی« ایس��تاد، مثل االن که شاگردان وی در »مهرنامه« هم پیمان با متفکران 
صهیونیس��ت، چنین می کنند. او گفت که »علم وحش��ی است و بی وطن« و با زیرکی تمام تحلیلی از غلبه علم لیبرالی داد که کار 
به اعتراض مجلس و جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم کش��ید. سروش و شهید بهشتی در جلسه ای نزد حضرت امام)ره( مناظره ای 
داش��تند و قرار ش��د حضرت آیت اهلل مصباح یزدی به داوری پیرامون سخنان سروش بپردازد. خود سروش می گوید در سال 1360 
آیت اهلل مصباح یزدی به س��بب عقایدم مبنی بر »اش��اعه آزادی آکادمیک« مرا »نفوذی« می دانست. چه این روایت سروش درست 
باشد، چه نقل قولی کذب، اکنون ادله و حتی اسنادی به ما می گویند که ضریب »نفوذی« بودن وی بسیار باالست. البته آن هنگام 
»مصطفی معین« که رییس »دانشگاه شیراز« بود، می گفت »دیدگاه سروش اگر خیانت نباشد، غفلت است!« بعدها دیدیم که معین 
در زمان صدارتش بر وزارت علوم عصر اصالحات چه س��ینه ای برای آراء س��روش چاک کرد. مرحوم »س��یداحمد فردید« فیلسوف 
بزرگ عصر ما - که الحق بخش��ی از غرب شناس��ی انتقادی ما نیز مدیون اوس��ت- با قاطعیت سروش را »فراماسون« می دانست که 

رای صائب و نظر درستی بود. 

سروشوخاتمی؛اسالمنابمحمدی)ص(واسالمآمریکایی
فرهنگعمومی: شما »عبدالکریم سروش« را یک »فراماسون« می دانید؟

فضلینژاد: قطعاً »عبدالکریم س��روش« یک »فراماس��ون« اس��ت. س��ال 2004 »جایزه اراس��موس« که بنیانگذار کلوب س��ری 

از سال 1383، »شوراي روابط خارجي 
آمریکا« در تکاپوي ارائه مدل جدیدي 
براي پروژه »اصالحات در ایران« بود و 

این مدل نیز تحت تأثیر فلسفه عملگرایي 
)پراگماتیسم( از »ریچارد رورتي« شکل 
گرفت. رورتي را به عنوان »بزرگترین 
فیلسوف آمریکا« مي شناسند، اما یکي 
از قدیمي ترین رهبران عملیات سري 

»سازمان اطالعات مرکزي آمریکا« در حوزه 
اندیشه است که از دهه 1950، به کادر 

مدیریت پروژه موسوم به »جنگ هاي کثیف 
روشنفکري« در CIA پیوست.
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»بیلدرب��رگ« برنده آن را انتخاب می کند، به »عبدالکریم 
س��روش« تعل��ق گرفت تا کوش��ش های او ب��رای ترویج 
»تئ��وری ماس��ونی عل��م« در جامعه دانش��گاهی ایران 
س��توده ش��ود و در آبان 1383 »عبدالکریم س��روش« 

از برلی��ن ب��ه آمس��تردام رف��ت و ب��ا حض��ور در قص��ر 
پادش��اهی هلن��د، جای��زه »آراس��موس« را از پرن��س 
»برنه��ارد« ولیعهد هلند گرف��ت. بیلدربرگی ها مجمعی 
130نفره از فراماس��ونرها و روتارین های برجسته، اعضاء 

همس��ر خاندان سلطنتی و سران سیاسی کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و پرنس  برنهارد، 
د ملکه جولیانای هلند در مقام یک روتارین برجسته، بنیانگذار کلوب سری بیلدربرگ و رهبر آن  بو

و از سال 1958 نیز جایزه گران قیمت »اراسموس« را پایه گذاشت. استراتژی او این بود که با اهداء جایزه »اراسموس« کارگزاران 
یهودی تئوری ماسونی علم و فلسفه مروجان همجنس بازی و هنرمندان آوانگارد را در جهان بستاید. مشهورترین فیلسوفان یهودی 

و علمای علوم اجتماعی غرب مانند آیزایا برلین، ریمون آرون، هانا آرنت، جیمز 
برنه��ام و دانیل بل و... که اغلب از یهودیان صهیونیس��ت بودند، یا از برندگان 
این جایزه یا ملقب به لقب »سر« از دربار انگلستان هستند. البته سروش اصاًل 
یک متفکر اصیل نیس��ت، بلکه یک مترجم و مونتاژگر اس��ت. تئوری »قبض 
وبسط تئوریک شریعت« سروش که در ایران به عنوان زیربنای نظری »اصالح 
طلبان« شناخته می شود، از نظام فکری »کواین« و »گادامر« کپی شده است. 
مفاهیم دوگانه آزادی مثبت و آزادی منفی را که مغز لیبرالیسم فلسفی است، 
از »آیزای��ا برلی��ن« و مفهوم »پارادایم« را نیز از »توم��اس کوهن« وام گرفته 
اس��ت. هس��ته مرکزی نظریه های ایدئولوژی گریز و آرمان س��تیز سروش راه 

تا کسی در نقشه راه لیبرال سرمایه داری 
حرکت نکند، نامش در لیست جوایز معتبر 

قرار نمی گیرد، چه رسد به آن که برنده 
نوبل شود.

انتخابات 22 خرداد 88 نشان داد که 
»نیروی سازمانی براندازی نرم« همچنان 

ناکارآمد و نامنسجم است، بنابراین 
لیبرال ها به دنبال ساخت یک طبقه منسجم 

رفته اند و در واقع به دنبال نخود سیاه. 
این انتخابات، مرگ مدل کالسیک کودتای 

مخملی را رقم زد و تکرار آن در ایران 
ناممکن است.

»بنیاد مطالعات ایران« به ریاست »اشرف 
پهلوي« از محافل برجسته اي بود که از 
سال 1372 در فصلنامه »ایران نامه« 

پروژه جامعه مدني را از »مرکز مطالعات 
دموکراسی« به ریاست پرفسور »جان 

کین« در دانشگاه »وست مینستر« 
انگلستان اقتباس کرد و تحقق آن را شرط 
الزم فروپاشي ایدئولوژیک نظام جمهوري 

اسالمي دانست.
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به فلس��فه سیاس��ی »کارل پوپر« می برد و در عرص��ه معرفت علمی نیز فقط 
تئوری »ابطال پذیري« پوپر را تکرار کرد و اکثر این ها چنانکه گفتم متفکران 
صهیونیست هستند و در بس��یاری اوقات سروش به یک »مقلد محض« آنان 
تنزل می یاب��د. بنابراین، حتی با مالک قراردادن اس��تانداردهای علمی غرب، 
س��روش نه تنها یک متفکر اصیل نیس��ت، بلکه با اقتباس از فلسفه فیلسوفان 
س��یا و بیلدربرگ، تنها »تئوری ماس��ونی علم« را در ایران ترویج کرده است. 
یکی از معیارهای دریافت »جایزه اراسموس« جد و جهد براي »تقویت دانش 
و علوم اجتماعی غرب و گس��ترش س��نت های فرهنگی اروپا« اس��ت و البته 
از این حیث، س��روش که در 25س��ال گذش��ته به مثابه یک »مقلد محض« 
تئوریس��ین های یهودی سرمایه داری ظاهر ش��ده، واجد این معیار است. اما، 
»جایزه اراس��موس« تنها به فیلس��وفان و علمای غرب اهداء نشده است، بلکه 

جاسوس��ان برجس��ته سیا و کارگزاران کودتای مخملی نیز از برندگان آن هس��تند. بیلدربرگ در سال 1983 »جایزه اراسموس« را 
به »لش��ک کوالکوفس��کي« اهداء کرد که روشنفکری است لهستانی و در فروپاش��ی ایدئولوژی مارکسیسم در جهان نقشی کارساز 
داش��ت. سه سال بعد، در سال 1986 بنیانگذار کلوب سری بیلدربرگ، »واس��الو هاول« )رهبر انقالب مخملی چکسلواکي( را برای 
دریافت »جایزه اراس��موس« برگزید. در سال 1989 حکومت های کمونیس��تی لهستان و چکسلواکی فرو ریختند و »واسالو هاول« 
به ریاس��ت جمهوری رس��ید و از این جایزه به مثابه کمک تاریخی غرب برای فروپاشی اروپای شرقی یاد کرد. سه ماه پس از وقوع 
انقالب مخملی پنجم اکتبر 2000 در صربس��تان، »جایزه اراسموس« به »آدام میچنیک« از رهبران »جنبش همبستگی لهستان« 
اعطاء ش��د تا دوباره اندیش��ه و روش معماران فروپاشی اروپای شرقی زنده ش��ود. در غرب، از اینکه برگزیدگان جایزه »اراسموس« 
فراماسون هستند، همراه با نوعی احساس افتخار یاد می کنند و شکی نیست که سروش نیز از عمله و نحلة »فراماسون« هاست؛ هم 

در عرصه نظر و هم در عرصه عمل.

فرهنگعمومی: در یکی از رسانه ها به نقل از شما خبری منتشر شد که »سیدمحمد خاتمی« را نیز »فراماسون« دانسته اید، اما 
ظاهراً نقل قول مخدوش��ی بود و ش��ما وی را »ماس��ون زده« نامیده بودید؟ بعد هم نقل شد که شما گفته اید »میرحسین موسوی« 
فراماس��ون اس��ت و جالب اس��ت که پس از انتشار سخنان ش��ما هم رس��انه های ضدانقالب و هم برخی چهره های داخلی و مدعی 

اصول گرایی نیز با حمله به شما در مقام دفاع از خاتمی و موسوی برآمدند!
فضلین�ژاد: این نق��ل قول های مخ��دوش را همان هایی منتش��ر کردند که 
می خواس��تند زمینه حمله به من را بچینند و دیدیم که عاقبت پروژه شان به 
چه افتضاحی ختم ش��د. این حمالت ژورنالیس��تی و نشر اکاذیب نه چیزی از 
وزن ما کاست و نه به آن افزود؛ گرچه بنده وزن و شأنی برای خود قائل نیستم 
و ای��ن را بارها گفته ام، اما آقایان باید به قواعد یک دیالوگ فکری- سیاس��ی 
ملتزم باشند که متاسفانه در بسیاری اوقات نه تنها تابع آن قواعد، بلکه مقید 
به انصاف و ادعاهای خودش��ان هم نیس��تند. از نگاه من، حکایت س��روش و 
خاتمی قدری با هم متفاوت اس��ت و ماجرای موسوی با هر دو متفاوت تر. آن 
روزهایی که سروش در ابتدای انقالب در ستایش پوپر سخن می گفت، خاتمی 
در نقد بازرگان مطلب می نوش��ت. اینکه می گویند خاتمی نیز در اروپا در تور 

رهبر انقالب فرمودند: »شما قدرت امنیتی 
و جاسوسی و تبلیغاتی این سرویس های 

گوناگون امنیتی و تبلیغاتی دنیا را دست کم 
نگیرید. همه این را احساس می کنند. حاال 

شاید کسانی که کمتر توی مقوله های 
گوناگون تبحر داشتند، کمتر ببینند.« یا 

اگر مروری بر سخنان امام روح اهلل کنیم، 
می بینیم که بارها فرموده اند سرویس های 

جاسوسی غرب برای ایران و دیگر کشورها 
برنامه های درازمدت دارند.

از سال 1359 تا سال 1362 جلسات 
مشترکی بین سازمان های امنیتی- نظامی 

آمریکا، اینتلیجنس سرویس انگلیس، 
سرویس فرانسه و سرویس موساد برگزار 
می شد که یکی از مهمترین آنها »سمینار 

بازشناسی هویت شیعه« در اورشلیم 
بود. در آن سمینار فوکویاما می گوید 

برای نابودی نظام والیت فقیه »باید میل 
شهادت طلبی ایرانیان را به میل رفاه طلبی 

تبدیل کرد.«
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سرویس های اطالعاتی یا ماسونی افتاده، واقعاً باید توسط اسناد تاریخی متقن روشن شود و نمی توانم نظری بدهم، اما روزگاری در 
میانه دهه 1360 »سیدمحمد خاتمی« از »ماشاهلل شمس الواعظین« به عنوان یک »دیوانه« یاد می کرد یا با »عبدالکریم سروش« 
به سبب نوشتارهایش دست به گریبان می شد، اما به تدریج از ابتدای دهه 1370 آقای خاتمی تبدیل شد به ابزار اجرایی گفتمان 
اس��الم س��کوالر و اصالح دینی و جامعه مدنی که از بازرگان تا س��روش مبلغان آن در ایران بودند، چنانکه همه آن اختالفات به 
یک اتحاد اس��تراتژیک بدل گش��ت. البته »سیدجواد طباطبایی« سبب انحراف خاتمی بود و از رهگذر جلسات مشترکی که این دو 
در اویل دهه 1370 داش��تند، خاتمی به فلس��فه غرب عالقه مند شد، چنانکه 
امروزه مورخان CIA مثل »یرواند آبراهامیان« با خرس��ندی از دفاع خاتمی 
در آث��ارش از فالس��فه ملحد مثل »دیوی��د هیوم« یاد می کنن��د و این ثمره 
همان تعامالت خاتمی با »س��یدجواد طباطبایی« است. این اتحادها و ائتالفها 
هم در تاریخ سیاس��ی جهان پدیده های چندان ش��گفتی نیس��ت. مثاًل اعضاء 
»بنیاد اش��رف پهلوی« که مشتی س��لطنت طلب فراری بودند، با اصالح طلبان 
لیب��رال در یک »ائتالف اس��تراتژیک« به س��ر می برند که ای��ن ائتالف مانند 
اتح��اد قبلی از ابتدای دهه 1370 آغاز گش��ت. مثاًل »بنی��اد مطالعات ایران« 
به ریاس��ت »اش��رف پهلوي« از محافل برجس��ته اي بود که از سال 1372 در 
فصلنامه »ایران نامه« پروژه جامعه مدني را از »مرکز مطالعات دموکراسی« به 
ریاست پرفس��ور »جان کین« در دانشگاه »وست مینستر« انگلستان اقتباس 
کرد و تحقق آن را ش��رط الزم فروپاش��ي ایدئولوژیک نظام جمهوري اسالمي 
دانست. سیاستگذاران بلندپایة »بنیاد اشرف پهلوی« مانند »علي بنوعزیزي« 
و »هوش��نگ امیراحمدي« اعتقاد داش��تند که س��اختارهاي جامعه مدني به 
گس��ترش سکوالریس��م در ایران کمک مي کند و تنها نیرویي که توان انجام 
این »مأموریت« را دارد، اعضاي حلقه »کیان« )موس��وم به روشنفکران دیني( 
هستند و از آن به عنوان »حلقه میانجی« یاد کرد. یا حتي گروهک هایي مانند »سازمان فدائیان خلق« 
)اقلیت( نیز با کنار کش��یدن ظاهری از مش��ي و مرام تروریس��تي، خود را هوادار »جامعه مدني« جا 
زدند. اس��تدالل آنان که 14 مرداد 1371 به قلم »بهروز خلیق« در ماهنامه »کار« منتش��ر شد، این 
ب��ود که پروژه جامعه مدني باید نقطه آغاز براندازي نرم جمهوري اس��المي تلقي گردد؛ مبارزه اي 
که به روایت »س��ازمان فدائیان خلق« )اقلیت( ماحصل »تحوالت فکري در بخش��ي از نیروهاي 
روش��ن بین درون نظام مانند س��یدمحمد خاتمي و س��یدمحمد موس��وی خوئینی ها است.« اما 
درباره طیف »روشنفکران دینی« باید بگویم ماهنامه »مهرنامه« چنانکه »علیرضا رجایی« )دبیر 
س��رویس سیاس��ی روزنامه های زنجیره ای جامعه، طوس، نش��اط و...( نیز در شماره 2 آن نوشت، 
میراث دار حلقة ماهنامه »کیهان فرهنگی« است که از نیمه اول دهه 1360 فعالیتش را آغاز کرد. 
مدیران رسمی و غیررسمی »مهرنامه« نیز به اینکه ادامه راه ماهنامه »کیهان فرهنگی« را می روند، 

به خود می بالند و سروش یکی از قطب های فکری آنان است. 

فرهنگعمومی: اول اینکه درباره اندیشه های ماسونی »سیدمحمد خاتمی« اظهارنظر نکردید! دوم 
اینکه رای خود در باب ماسون بودن میرحسین موسوی را نگفتید. سوم اینکه آیا شما هم »مهرنامه« 

کل سرمایه سیاسی و وزن تئوریک 
سرویس های جاسوسی اروپا و آمریکا در 
عرصه »جنگ های علم« اکنون در ماهنامه 

»مهرنامه« برای پیشبرد یک »جنگ 
عقیدتی علیه جمهوری اسالمی« تجمیع 
شده است و این رو، همه فرقه ای را در 

البه الی صفحات آن می بینید.

ماهنامه »مهرنامه« نسخه ای از 
ماهنامه هایی چون »ایران نامه« و »کنکاش« 

و »پویش« است که توسط ائتالفی از 
روشنفکران سلطنت طلب، الئیک، سکوالر 
و چپ های آمریکایی ساکن اروپا و ایاالت 

متحده در دهه های 1360 و 1370 در 
خارج از کشور به چاپ می رسید.
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را میراث دار »کیهان فرهنگی« و اندیش��ه های »عبدالکریم س��روش« می دانید و بر مدعای »علیرضا رجایی« و مدیران این نش��ریه 
صحه می گذارید؟

فضلین�ژاد: در جواب هر 3 س��وال باید بگویم هم بله و هم نخیر! ماهنامه »کیه��ان فرهنگی« ابتدای دهه 1360 از دل بحث ها و 
جدال های »عبدالکریم س��روش« در »س��تاد انقالب فرهنگی« متولد ش��د و در واقع واکنشی بود به استراتژی »اسالمی سازی علوم 
انس��انی«. دقیقاً مثل حکایت ماهنامه »مهرنامه« اس��ت که تولد این نیز همان واکنش به همان استراتژی است، اما در انتهای دهه 
1380. »کارل مارکس« از قضاء در ترس��یم این وضعیت مش��ابه جمله جالبی دارد و می گوید: »همه رویدادها دوبار به روی صحنه 
می آیند؛ بار اول به صورت تراژدی و بار آخر به صورت کمدی.« اکنون هم ما در عصر »کمدی سکوالرها« به سر می بریم، چون آنها 
با تاس��ی به اس��تراتژی ای شکست خورده، مدام در ایران با س��ر به زمین می خورند، اما درس نمی گیرند. به اعتقاد من سرویس های 
جاسوس��ی غرب از ابتدای انقالب از یک استراتژی واحد دست نکشیده اند و آن »جنگ عقیده« برای جایگزینی »اسالم آمریکایی« 
به جای اس��الم ناب محمدی)ص( اس��ت. چه ماهنامه »کیهان فرهنگی« در دهه 1360، چه ماهنامه »کیان« در دهه 1370، چه 
فصلنامه »مدرس��ه« در نیمه اول دهه 1380 و چه ماهنامه »مهرنامه« در دوران حاضر، در رویکرد غالب خود به دنبال گس��ترش 
»اسالم آمریکایی« بوده اند. اینکه آن سرویس ها گاهی تاکتیک ها و سیاست های متعددی از »کودتای نظامی« تا »جنگ تحمیلی« 

را تعقیب کرده اند، قابل انکار نیس��ت و دس��ت به آزمون و خطاهای متفاوتی 
زده اند، اما همانگونه که حضرت امام خمینی)ره( نیز فرمودند »به اس��م اسالم 
می خواهند، اسالم را کنار بگذارند و می خواهند شکست شما به دست خودتان 
باشد« و در دهه 1360 نیز دکتر »مایکل برانت« در مقام دستیار ارشد رییس 
س��ازمان CIA گفت ما پروژه ای را پیش می بریم که تا سال 2010.م )همان 
س��ال اوج فتنه سبز( »شکست شیعیان به دست خودشان رقم بخورد.« برای 
همین، پروژه ای که در تاریخ پس از انقالب اس��المی ایران به نحو پیچیده ای 
بازتولید گشت و نشانه های آن در »کودتای سبز« سال 1388 آشکارا به چشم 
آمد، ام��ا با رهبری حکیمانة مقام عظمای والی��ت نافرجام ماند، همان پروژه 

»اسالم آمریکایی« است.

فرهن�گعمومی: چ��ون بنا داریم به جریان شناس��ی راهبرده��ای امنیتی 
س��ازمان های جاسوس��ی آمریکا و اروپا پس از پیروزی انقالب اس��المی ایران 
بپردازیم و این بحث جنابعالی نیز زاویه ورود خوبی به سوال ماست، لطفا ابتدا 
یک تعریف جامع اما کوتاه از »اسالم ناب محمدی)ص(« و »اسالم آمریکایی« 

ارائه بفرمائید تا سپس ادامه بحث را پی بگیریم.
فضلینژاد: من فقط می توانم با ارجاع و اتکاء و استناد به نظریه والیت مطلقة 
فقیه به ترسیم »اسالم ناب محمدی)ص(« و »اسالم آمریکایی« بپردازم و غیر 
از این اس��تنادات صالحیتی برای ورود به این بحث برای خودم قائل نیس��تم. 
اس��الم ناب محمدی)ص( ک��ه تنها و تنها صحیفة ام��ام خمینی )ره( و کالم 
نوران��ِی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( آئینه تمام نمای آن 
اس��ت، چنانکه به روایت بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران »پرچمداران آن، 
پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهان هستند و دشمنان آن، ملحدان و کافران 

»مدیا کاشیگر« در اردیبهشت 1384 
»کارناوال شعر ایران و فرانسه« را 

براساس سیاست های فرهنگی »سفارت 
فرانسه« و مشارکت رایزن فرهنگی سفارت 

به راه انداخت و آن قدر برنامه حمایتی 
و سیاست بهره برداری این کارناوال از 
شاعران ایرانی مسموم بود که حتی به 
اعتراض رسمی جمعی از آنان انجامید. 
در واقع، برخی از این شاعران فهمیدند 
که این کارناوال یک تور اطالعاتی برای 
سوءاستفاده از آنان علیه نظام است و به 

این مساله اعتراض رسمی کردند

نوبل ادبیات سال 2009 که مراسم 
برگزاری آن در شهریور 1388 و در اوج 

حوادث فتنه سبز پس از شکست »کودتای 
سبز ایران« برگزار شد، به »هرتا مولر« 
تعلق گرفت که همه آثار ادبی اش در 

راستای تئوریزه ساختن کودتاهای مخملی 
است. پشت سر تبلیغ گستردة مولر در 
ایران، »مدیا کاشیگر« و »مافیای ادبی 

سفارت فرانسه« است.
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و س��رمایه داران و پول پرس��تانند. اس��المی که طرفداران واقعی آن همیش��ه از مال و قدرت بی بهره بوده اند و دش��منان حقیقی آن 
زراندوزان حیله گر و قدرتمندان بازیگر و مقدس نمایان بی هنر هستند.« مکتب اسالم ناب در برابر فاشیسم، صهیونیسم، ایدئولوژی 
سرمایه داری لیبرال، فلسفة ماتریالیستی- اومانیس��تی، سیاست سکوالریستی، اندیشة ملی گرایی- باستان گرایی، عرفان های مدرن 
غربی، کمونیسم و همة نحله هایی که در »معرفت مادی گرای غرب« ریشه دوانده، ایستاده است، چرا که به روایت امام خمینی)ره( 
»اس��اس انس��انیت در غرب نیست« زیرا »غرب، انسان را به تباهي می کشد« و »غرب انسان را وحشی بار می آورد، یعنی آدم کش.« 
چنانکه حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز در چهارم آبان 1389 با ترس��یم رس��الت »جنگ مقدس عقیدتی« برای مبارزه با ایدئولوژی 3 
قرن گذش��تة دنیای غرب فرمودند »مادي گری، گرایش مادی، تفکر مادی و تمدن مادی، دش��من بشریت و دشمن شماست... بشر 
در س��ایة تفکر اومانیستی و در جهت نظام های انس��ان گرا نه فقط به انسانیت دست نیافت، به آسایش دست نیافت، بلکه بیشترین 
جنگ ها، بیش��ترین کش��تارها، بدترین قساوت ها، زش��ت ترین رفتارهای انسان با انس��ان در این دوره به وجود آمد.« و اما، »اسالم 
آمریکایی« در کالم حضرت امام خمینی)ره( »اسالم اشرافیت، اسالم ابوسفیان، اسالم ماّلهای کثیف درباری، اسالم مقدس نماهای 
بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسالم ذلت و نکبت، اسالم پول و زور، اسالم فریب و سازش و اسارت، اسالم حاکمیِت سرمایه 
و س��رمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلمه »اس��الم آمریکایی« 
که به فرموده امام روح اهلل راه مبارزه با آن »پیچیدگی های خاص و دشواری« 
دارد، اما »متأس��فانه هنوز برای بسیاری از ملت های اسالمی مرز میان اسالم 

آمریکایی و اسالم ناب محمدی)ص(، کاماًل مشخص نشده است.« 

فرهنگعمومی: پروژه ماهنامه »مهرنامه« را نیز تعقیب »اسالم آمریکایی« 
می دانید؟ و آیا این گفتمان، گفتمان غالب در این مجله است؟

فضلین�ژاد: بله، همه راه ها ن��ه فقط در این ماهنامه به عنوان »س��خنگوی 
اپوزیس��یون برانداز« بلکه در میان تئوریسین های فروپاشی جمهوری اسالمی 
نیز به »اس��الم آمریکایی« ختم می ش��ود، اما درباره پروژه »مهرنامه« چندین 
دلیل برای این تحلیل وجود دارد. اوالً گفته می ش��ود ناشر »مهرنامه« و منبع 
تغذی��ه اقتص��ادی آن - البته منبع اقتصادی داخل کش��ور- نحله ای از جناح 
موسوم به »کارگزاران« اس��ت که »حسین مرعشی« یکی از سخنگویان آنان 
رس��ماً در سال 1386 گفت »کارگزاران یک حزب لیبرال دموکرات مسلمان« 
اس��ت و س��پس اضافه کرد که ما نه تنها در حوزه اقتصاد ملتزم به لیبرالیسم 
هس��تیم، بلک��ه تکنوکرات ها با هر حاکمیت��ی که منافع آن��ان را تامین کند 
می س��ازند. کارگزاران مانند »عبدالکریم س��روش« و »س��یدمحمد خاتمی« 
می گویند باید قرائتی از دین ارائه کرد که با لیبرالیس��م و مدرنیته بس��ازد و 
رسماً هم ش��عار »زنده باد س��رمایه داری« می دهند که من در سخنرانی هایی 
که پیش از انتخابات داش��تم، از جمله در دانش��کده حقوق و علوم سیاس��ی 
دانشگاه تهران، ایدئولوژی حزب کارگزاران را نقد کردم و گفتم که خوب است 
صحت این گزاره مش��خص ش��ود که وقتی کارگزاران می گویند »لیبرال ترین 
فرد در جمهوری اس��المی آیت اهلل هاش��می رفسنجانی است« این یعنی چه و 
لیبرالیس��م به چه معنایی؟! آیا این یک افترا و تهمت بزرگ به یک شخصیت 

طیف دوم »مهرنامه« چهره های آکادمیکی و 
نحله ای از »روشنفکران سکوالر رادیکال« 
هستند و از نمونه های شاخص آن می توان 
به »مدیا کاشیگر«، »علی پایا«، »جمشید 

بهنام« و »بابک احمدی« اشاره کرد.

بابک احمدی در دهه 1380 او به جمع 
نظریه پردازان »کمپین یک میلیون امضاء« 
پیوست و در 6 اسفند 1386 در گفتگویی 
با عنوان »دفاع لیبرالی از حقوق زنان« اوالً 
حکومت جمهوری اسالمی را مانعی بر سر 
استیفای حقوق شهروندی معرفی کرد و 
ثانیاً با لحنی تمسخرآمیز به تعرض علیه 
مبانی اسالم و فلسفه اسالمی می پردازد

راه اندازی »آکادمی فانتزی« برای گسترش 
ادبیات لیبرال و غرب گرا از فعالیت های 

بسیار مهم کاشیگر و سفارت فرانسه است. 
»آکادمی فانتزی« تاکنون 90 داستان و 37 
ترجمه براساس سیاست های فرانسوی ها 
در ایران تولید کرده است. مثاًل در میان 

نشریات ایرانی، هفته نامه »چلچراغ« نیز به 
مدیرمسئولی »فریدون عموزاده خلیلی« به 

کاشیگر کمک می کند.
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بارز جمهوری اس��المی نیس��ت؟! یا نش��ر اکاذیب؟! چون مورخان لیبرال نیز 
عالقه من��د به اش��اعه این گمانه و گزاره هس��تند. مثاًل، »کن��ت پوالک« هم 
در کت��اب »معمای ایران��ی« همین بحث را طرح می کند یا نویس��ندة کتاب 
»جهانی ش��دن و دموکراسی در ایران« که نش��ر »نگاه معاصر« منتشر کرده، 
این دعوی را درباره سیاس��ت های آقای هاشمی دارد یا »یرواند آبراهامیان« در 
»تاری��خ ایران مدرن« چنین قضاوتی را کرده اس��ت و از مجموع این گزاره ها 
و گزارش ها باید به تحلیلی دقیق رس��ید. این گزاره ها مهم اس��ت، چون یک 
نتیج��ه ای دارد و آن اینکه می گویند لیبرالیس��م عصر اصالح��ات و براندازی 
نرم پس��ااصالحات برآمده از سیاس��ت های توس��عه اقتصادی دولت موسوم به 
»س��ازندگی« است و وضع نیروهای اپوزیس��یون امروز را باید با رجوع به آن 
سیاست ها سنجید. فارغ از این بحث، چنانکه گفتم سیاست گسترش »اسالم 
آمریکایی« سیاست سرویس های غربی است و ائتالف های جدیدی هم که رخ 

داده، از این سیاست برآمده است. 

فرهنگعمومی: ش��ما معتقد هستید که سرویس های جاسوسی غرب از یک استراتژی دست نکشیده اند و آن »جنگ عقیده« یا 
به تعبیری که گفتید »استراتژی جنگ های علم« برای نابودی »مکتب اسالم ناب محمدی)ص(« و ترویج »اسالم آمریکایی« است. 

سیر تکوین این استراتژی از ابتدای پیروزی انقالب در سرویس های جاسوسی لیبرال چگونه بود؟
فضلینژاد: س��رویس های جاسوسی غرب، خصوصاً سرویس اطالعات فرانسه، س��ازمان اطالعات خارجی MI6 انگلیس و سازمان 
CIA در بازه زمانی س��الیان 1357 تا 1368، یعنی در دهه اول انقالب، چند اس��تراتژی موازی را برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
پیش می بردند. یک استراتژی سرنگونی نظام از طریق »کودتای نظامی« بود که چند بار شکست خورد. استراتژی دیگر تحمیل یک 
جنگ تمام عیار نظامی به ایران بود که آن نیز فرجامی جز شکست نداشت. استراتژی »کودتای ایدئولوژیک« از رهگذر »جنگ های 
علم« و به تعبیری »جنگ عقیده« استراتژی ای برگرفته از تجربیات اردوگاه لیبرال سرمایه داری در جنگ سرد با شوروی بود و چون 
به غلط فکر می کردند که مکتب اسالم و ایدئولوژی کمونیسم دارای ماهیتی یکسان است، می توانند از همان الگوی مبارزه با شوروی 
استفاده کنند. اگر فرصت اقتضاء کند خواهم گفت که بیشترین سرمایه گذاری را نیز روی همین استراتژی »کودتای ایدئولوژیک« 
کردند و البته به س��بب فهم فاس��د و ش��عور علمی ناقص شان در این وادی نیز شکست س��ختی در ایران خوردند. این 3 استراتژی 
در دهه اول اس��تقرار جمهوری اس��المی به صورت موازی پیش می رفت، گرچه به نظر من اولین گزینه غرب هم همین اس��تراتژی 
»جنگ عقیده« و »کودتای ایدئولوژیک« بود، چون اسناد سرویس های جاسوسی  فرانسه و آمریکا نشان می دهد که از سال 1358 
روی چنین طرحی مذاکرات گس��ترده ای صورت گرفته اس��ت. بنابراین، تاس��یس »بنیاد اش��رف پهلوی« یا همان »بنیاد مطالعات 
ایران« اساساً با هدف پیشبرد همین استراتژی صورت گرفت. یک مساله هم فقر نیروی انسانی بود، یعنی آمریکایی ها باید از »بازار 
روش��نفکری« برای این پروژه »نیروی کار« می خریدند و در ابتدای پیروزی انقالب، جز ش��به روش��نفکران وابسته به دربار پهلوی، 
اعضاء فرقه ضاله بهائیت، اعضاء لژهای فراماس��ونری و مشتی دانشگاهی لیبرال، پتانسیل قابل اتکایی برایشان موجود نبود. رهبران 
امنیتِی سرویس های غربی کوشیدند این پتانسیل را تحت مدیریت خود تجمیع، بازسازی و بالفعل کنند، وگرنه اشرف پهلوی و رضا 
پهلوی اصاًل فهم و شعور پیشبرد و قدرت و توان اجرای چنین پروژه ای را نداشتند. سرمایه اقتصادی و ارتباطات آنها برای سرویس ها 
مهم بود. این بحث، مبحث تاریخی- تحلیلی گس��ترده ای اس��ت، اما اینکه به هر حال در دل این شبکه جاسوسی عده ای روشنفکر 
الئیک پدیدار گش��تند که در دهه اول انقالب ش��روع به ساخت تئوری های علمی برای تحقق پروژه »کودتای ایدئولوژیک« کردند، 

ایدئولوژی اصالحات برمبنای آراء سروش 
»مدل جمع اسالم و دموکراسی« و پروژه 

»گذار از سنت به مدرنیته« را تعقیب 
می کرد، اما او روز 21 اردیبهشت ماه 1387 

تکرار تجربه عصر اصالحات را تلخ و 
ناممکن دانست.

سال 1387، بشیریه از »بن بست کامل 
اصالحات« و عدم امکان حاکمیت 

دموکراسی آمریکایی در ایران سخن گفت. 
او نیز با سروش هم داستان شد که تکرار 

تجربه عصر اصالحات نه مطلوب است و نه 
مقبول.
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پدیده مهمی است تا جایی که ما می بینیم نخستین بار طرح گفتمان »جامعه 
مدنی« در ایران توس��ط »بنیاد اش��رف پهلوی« مطرح می شود. سال 1359، 
چن��دی پس از برنده ش��دن »رونال��د ریگان« در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، »الکس��اندر دمارانش« در مقام رییس »س��رویس جاسوسی فرانسه« 
برای دی��دار با وی به اقامتگاهی ویالیی در کالیفرنیا رفت تا پیرامون مس��اله 
ایران با رییس جمهور منتخب آمریکا به گفتگو بنش��یند. دمارانش هم نگاهی 
امنیتی و هم رویکردی فلس��فی به مساله ایران داشت و هم به ریگان و بعدها 
نیز به »ویلیام کیس��ی« گفت که اگر با »کودتای نظامی« یا »جنگ نظامی« 
جمهوری اس��المی نابود نشد، برای براندازی ش��یعه انقالبی باید یک »جنگ 

علمی« را پیش برد و از روشنفکران و مترجمان لیبرال در این عرصه استفاده کرد. همین رویکرد را »فرانسیس فوکویاما« در نیمه 
اول دهه 1360 دارد. از س��ال 1359 تا س��ال 1362 جلسات مشترکی بین س��ازمان های امنیتی- نظامی آمریکا )سیا و پنتاگون(، 
اینتلیجنس سرویس انگلیس، سرویس فرانسه و سرویس موساد برگزار می شد که یکی از مهمترین آنها »سمینار بازشناسی هویت 
ش��یعه« در اورش��لیم بود که اغلب روس��ای دپارتمان های اسالم شناسی دانشگاه های رژیم صهیونیس��تی نیز در آن شرکت کردند؛ 
چهره هایی مثل برنارد لوئیس. در آن س��مینار فوکویاما می گوید برای نابودی نظام والیت فقیه »باید میل ش��هادت طلبی ایرانیان را 
به میل رفاه طلبی تبدیل کرد.« س��پس CIA به دکتر مایکل برانت که معاون ارش��د رییس س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا بود، 
ماموریت می دهد تا به تدوین »نقش��ه راه براندازی تش��یع تا س��ال 2010« )یعنی هنگامه اوج فتنه سبز در سال 1388 در ایران( 
بپردازد. این نقش��ه راه که بودجه ای 900 میلیون دالری برای آن مصوب گش��ت و از آن با عنوان »استراتژی کودتای ایدئولوژیک« 
یاد کرده ام، چند هدف عمده نیز داش��ت: اول؛ »ترجمه متون سیاسی- فلسفی متفکران لیبرال سرمایه داری« در ایران؛ دوم؛ »ارائه 
تفسیری سکوالر از اسالم« توسط روشنفکران سکوالر دینی؛ سوم »حذف مرجعیت و روحانیت«؛ چهارم »نابودی روح عاشورایی در 
جوامع اسالمی«. فکر می کردند این مسیرها به نابودی تشیع ختم می شود و در دهه 1360 و 1370 از این نقشه راه پیروی می شد 

و اولین گفتمان مطرح نیز »گفتمان جامعه مدنی« بود که از بیخ و بن شناسنامه ای انگلیسی دارد. 

فرهنگعمومی: گفتید که گفتمان جامعه مدنی را نظریه پردازان »بنیاد اش��رف پهلوی« با اقتباس از تئوری های ساخته شده در 
دانشگاه انگلیسی »وست مینستر« مطرح کردند. اول بفرمائید چگونه این گفتمان به ایران آمد؟ ثانیاً قباًل اشاره کرده اید که فرجام 
گفتم��ان »جامعه مدنی« در عرصه سیاس��ی، »مبارزه مدنی« و »کودتای مخملی« و در عرص��ه اخالقی دفاع از »همجنس گرایی« 
اس��ت. ش��رحی نیز درباره آثار و تبعات این گفتمان در عرصه اخالق عمومی 

ارائه دهید.
فضلینژاد: اسفند 1375، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا در مقدمه گزارش 
»ش��وراي روابط خارجي« پیرام��ون پروژه »جامعه مدني« در ایران نوش��ت: 
»جریان هوادار جامعه مدني بخش��ي از یک حرکت فراگیرتر جهت متالش��ي 
کردن اقتدار دیني جمهوري اسالمي است... و مشروعیت هر نوع حکومت دیني 
را زیر س��ؤال مي برد.« این گزارش نیز وقتی منتشر شد که »محمد خاتمي« 
سخت مشغول مبارزات انتخاباتي براي ریاست جمهوري بود و از قضا »جامعه 
مدني« را به عنوان ش��عار تبلیغات��ي اش برگزید. بنابراین، اینکه جامعه مدنی 
به کودتای مخملی ختم می ش��ود، پیش بینی خود آمریکایی ها بود، اما درباره 

یک طیف مهم از چهره هایی که »مهرنامه« 
رویکردهای آنان را به نحو پیاپی و 
به بهانه های مختلف ترویج می کند، 

روشنفکران الئیک هستند که مستقیماً از 
همکاران »بنیاد اشرف پهلوی« به شمار 
می روند، اما خود این بنیاد یکی از مراکز 

اصلی سازمان جاسوسی سیا برای کودتای 
ایدئولوژیک در ایران است.

پیش فرض فاسد )فاسد از حیِث منطِق 
سیاسی( سرویس های CIA و MI6 این 
است که سیل ترجمه آثار »ادبیات غرب« 
سبب استقرار دموکراسی لیبرال و پایان 
مبارزات چپ گرایانه در آمریکای التین 
شده است و با پیروی از همان الگو در 

ایران نیز می توان به جای شور انقالبی و 
شعور اسالمی، فریادهای غرب گرایانه و 

دموکراسی خواهانه را نشاند.
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س��ابقه طرح این گفتمان در ایران باید عرض کنم که زیرس��اخت هاي پروژه 
جامعه مدني از س��ال.1988م در »مرکز مطالعات دموکراسي« دانشگاه وست 
مینس��تر لندن توسط »جان کین«، نظریه پرداز س��رویس اطالعات خارجي 
انگلیس، MI6 باز تولید گش��ت؛ یعنی سالی که سلس��له کودتاهای مخملی 
اروپای ش��رقی در ش��رف وقوع بود و می بینیم دقیقاً پس از فروپاشی اروپای 
ش��رقی گفتم که س��پس »بنیاد اشراف پهلوی« از س��ال 1372 در فصلنامه 
»ای��ران نامه« پروژه جامع��ه مدني را از این مرکز انگلیس��ي اقتباس کرد و و 
با آغاز دهه 1370 »جامعه مدنی« به پروژه اصلي روش��نفکران سکوالر ایران 
بدل ش��د. در نیمه اول دهه 1370، اجماعي گس��ترده میان محافل اروپایي و 
آمریکایي پیرامون تحقق »جامعه مدني« در ایران ش��کل گرفت و یک کمپ 
سیاس��ي قدرتمند آن را پشتیباني مي کرد. ارکان بنیادي این کمپ را »مرکز 
مطالعات دموکراس��ي« انگلیس، »ش��وراي روابط خارجي« آمریکا و »انجمن 
سیاس��ي خارجي« آلمان مي س��اختند و جلس��ات منظمي را براي رایزني با 
کس��اني که به »اصالح طلبان« شهره ش��ده بودند برگزار کردند. چهره پنهان 
رایزني ها در آن هنگام، »جان کین« بود که از س��ال 1374، در پوشش استاد 
کرس��ي »جامعه مدني« دانشگاه »وس��ت مینستر« انگلستان تعامل خود را با 
»حسین بشیریه« و »عبدالکریم سروش« آغاز کرد، پس از دوم خرداد 1376 
بارها به تهران آمد. س��روش و بشیریه، سال ها در انگلیس اقامت داشتند و در 
دهه 1370، یک پاي آنان در مرکز پژوهش��ي لندن و یک پاي دیگرش��ان در 
حلقه هاي سیاس��ي ایران بود. از سال 1372، سروش در »حلقه کیان« مأمور 
تبلیغ پروژه جامعه مدني به عنوان اصلي ترین »مسأله روشنفکران ایران« شد 
و از سال 73، بشیریه نیز در »مرکز بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري« 

آن را در قالب »پروژه توس��عه سیاس��ي« صورتبندي نمود. هدف این پروژه، دگرگون س��اختن ماهیت جمهوري اس��المي از درون 
نظام و »گذار به دموکراس��ي« بود. از دل این دو محفل، در س��ال 1374 »حلقه آئین« با محوریت »محمد خاتمي« متولد ش��د که 
حس��ین بش��یریه، سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده، محس��ن کدیور، محمدرضا خاتمی و.. از اعضاي اصلي آن به شمار مي رفتند؛ 
حلقه اي که با مشارکت »مرکز بررسی های ریاست جمهوری« و »حلقه کیان« 
شعارها و سیاس��ت هاي خاتمي را براي شرکت در انتخابات ریاست جمهوري 
2 خ��رداد 1376 بر محور »گفتمان جامعه مدني« صورتبندي کرد. تا س��ال 
1375، چهره هاي برجس��ته این سه حلقه در پوش��ش فرصت هاي مطالعاتي 
و بورس هاي پژوهش��ي بیشترین س��فر رابه ایاالت متحده، انگلستان و آلمان 
داش��تند که جنجالي ترین آن، س��خنراني محرمانه »عبدالکریم سروش« در 
»انجمن سیاس��ت خارجي« آلمان در سال 1374 بود. افشاي این رایزني هاي 
محرمانه، واکنش هاي فراواني را در ایران برانگیخت. چنین فعالیت هایي، گاهي 
با اعتراض طیفي از ش��خصیت هاي آکادمیک مواجه مي ش��د. مثاًل در اسفند 
1374، اس��اتید »کالج اس��تیر« در ویرجینیا با انتش��ار پژوهشي اعالم کردند 

ماهنامه »کیهان فرهنگی« ابتدای دهه 
1360 از دل بحث ها و جدال های 

»عبدالکریم سروش« در »ستاد انقالب 
فرهنگی« متولد شد و در واقع واکنشی 
بود به استراتژی »اسالمی سازی علوم 
انسانی«. دقیقاً مثل حکایت ماهنامه 

»مهرنامه« است که تولد این نیز همان 
واکنش به همان استراتژی است، اما در 

انتهای دهه 1380.

چه ماهنامه »کیهان فرهنگی« در دهه 
1360، چه ماهنامه »کیان« در دهه 1370، 

چه فصلنامه »مدرسه« در نیمه اول دهه 
1380 و چه ماهنامه »مهرنامه« در دوران 

حاضر، در رویکرد غالب خود به دنبال 
گسترش »اسالم آمریکایی« بوده اند.
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که روش��نفکران ایراني، اقتباسي ناقص و پرغلط از معنا و مبناي جامعه مدني 
انجام داده اند و »تئوري هاي آنان فاقد حداقل اس��تانداردهاي علمي و اصول 
معتبر فلس��في است.« پاس��خ به این انتقادات را ماهنامه »پر« )چاپ آمریکا( 
به س��رعت در ویژنامه تابس��تاني خود منتشر کرد؛ نش��ریه اي که گردانندگان 
آن ایراني تبارهاي صهیونیس��ت مانند »رویا حکاکیان«، »رامین احمدي« و... 
هس��تند و به نحوي علني با البي هاي امنیتي اس��رائیل در آمریکا براي براندازي 

نرم جمهوري اسالمي تعامل دارند. 

فرهنگعمومی: صهیونیس��ت ها در مقام دفاع از انتقادات اساتید علوم سیاسی 
آمریکا نسبت به سروش برآمدند؟!

فضلینژاد: بله، و پاسخ بامزه و جالبی هم دادند. ماهنامه »پَر« در شماره 127 
خود نوشت در پروژه »جامعه مدني« که روشنفکران سکوالر در ایران دنبال مي 
کنند، به هیچ وجه بحث علمي و فلسفي موضوعیت ندارد. اینکه آنان »بي سواد« 
هستند یا نه، مهم نیست، بلکه مهم، فرجام پروژه آنان است، »چون نتایج ناشمرده، پنهاني و خطرناکي براي حکومت اسالمي ایران 
دارد.« در اوج این مباحثات، تابس��تان 1375 نامزدي »محمد خاتمي« در انتخابات ریاس��ت جمهوري مطرح گشت و با پیروزي او 
در 2 خرداد 1376، این پروژه جامعه مدني به اقتدار سیاسي رسید. تیم سیاسي خاتمي که اعضاء همان حلقه هاي سه گانه بودند 
و اعضاء »س��ازمان مجاهدین انقالب« اکثریت آن را تش��کیل مي دادند، وظیفه نهادینه س��اختن گفتمان »جامعه مدني« را با بهره 
از ابزارها و امکانات دولت اصالحات برعهده گرفت. با این حال، خیلي زود در س��ال 1380، بحران به س��راغ اصالح طلبان آمد و با 
کاهش چشمگیر مقبولیت اجتماعي مواجه گشتند. با شکست های پیاپی پروژه های آمریکا در ایران، ابتدای دهه 1380 اتفاقی دیگر 
افتاد، یعنی به این استراتژی امنیتی افزوده هایی دیگر ضمیمه شد و حتی میان استراتژیست های CIA با تئوریسین های »شورای 

روابط خارجی آمریکا« و »وزارت دفاع آمریکا« )پنتاگون( درباره چگونگی براندازی جمهوری اسالمی، اختالف افتاد.

فرهنگعمومی: دقیقاً تئوریسین های »سیا«، »شورای روابط خارجی« و »پنتاگون« بر سر چه مساله ای با هم اختالف داشتند؟
فضلینژاد: اختالف آنان این بود که روی کدام نیروهای سیاسی در ایران سرمایه گذاری بیشتری کنند تا پروژه »کودتای مخملی« 
به ثمر بنشیند، چون ابتدای دهه 1380 دوران افول اصالحات و اصالح طلبان فرا رسیده بود و شما می بینید که از همین زمان روند 
شکس��ت های پیاپی اصالح طلبان از انتخابات ش��ورای شهر دوم آغاز می شود و سپس مجلس هفتم و بعد کرسی ریاست جمهوری را 
در س��ال 1384 از دس��ت می دهند. این افول هژمونی اصالح طلبی، کار را به جایی رساند که ابتدای سال 1380 »سعید حجاریان« 
به مالقاتی خصوصی با »س��یدمحمد خاتمی« رفت و به رییس جمهور گفت که ش��ما از رهبری اصالحات امتناع کردید، این چنین 
»جنبش، بی َسر شد« و عن قریب، اصالحات خواهد ُمرد. چندی بعد، حجاریان نوشت »اصالحات مرد« و گفت دیگر تجربه ای مانند 
دولت اصالحات نمی تواند آرمان های سیاس��ی ما را تحقق ببخشد. »جنبش اصالحات در احتضار« عنوانی بود که استراتژیست های 
اصالح طلب از سال 1380 آن را در ایران زمزمه می کردند و در نشریات فکری خود مانند »همشهری ماه« و »خردنامه همشهری« 
- که از قضاء همان تیم مطبوعاتی اکنون بدنه هیات تحریریه »مهرنامه« را می سازد- معترف بودند که فقدان رهبری، استراتژی و 
س��ازمان سیاس��ی، اصالحات را به زانو درآورده و پروژه »گذار از سنت به مدرنیته« ناتمام مانده است. پدران فکری اصالح طلبان از 

»بن بست اصالحات« و نابودی آرمان های سیاسی آن سخن گفتند. 

در رومانی مولر هنوز چهره ای به شدت 
منفور است و کتاب هایش هواداری ندارند. 
حتی چند وقت پیش، رومانیایی ها به رمان 

»گذرنامه« او شدیداً اعتراض کردند

مولر از هنگام دریافت جایزه نوبل ادبیات، 
کاماًل روی »مساله ایران« متمرکز شد و 

در همان روز اعالم نامش به عنوان برنده 
جایزه نوبل، در گفتگوی تلفنی با »بنیاد 
نوبل« می گوید به مبارزان ایرانی که در 
جدال با جمهوری اسالمی هستند، فکر 
می کنم! مثاًل انگار فکر کردن »شخص« 

ایشان خیلی مهم است!
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فرهنگعمومی: بحث »عبور از خاتمی« و طرح »اس��تعفای رییس جمهور« 
نیز در همین دوران طرح شد؟

فضلینژاد: دقیقاً. مثاًل »عبدالکریم سروش« در قامت پدر معنوی اصالح طلبان 
که دوم خرداد 1376 را پیروزی »روشنفکران دینی« می دانست، سال 1380 
هشدار داد که آرمان های اصالحات بر باد رفته است و در سال 1382 به همراه 
»محسن کدیور« خواهان استعفای خاتمی شد. ایدئولوژی اصالحات برمبنای 
آراء او »مدل جمع اس��الم و دموکراس��ی لیبرال« و پروژه »گذار از س��نت به 
مدرنیته« را تعقیب می کرد، اما س��روش روز 21 اردیبهش��ت ماه 1387 تکرار 

تجربه عصر اصالحات را تلخ و ناممکن دانست.

مرگگفتماناصالحاتدرایران
فرهنگعمومی: ش��ما نیز در س��ال 1387برای نخس��تین بار بحث »مرگ 
گفتمان اصالحات در ایران« را مطرح کردید و حتی سلس��له س��مینارهایی با 
سخنرانی های جنابعالی در دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه 

اصفهان، دانش��گاه تربیت معلم، مدرس��ه معصومیه )س( قم و... با حضور اس��اتید و دانشجویان مختلف برگزار شد. به نظر می رسید 
به دنبال بس��ط یک گفتمان با موضوع »مرگ اصالحات« هس��تید؟ آیا این صرفاً یک حرکت سیاسی- انتخاباتی برای دفاع از جبهه 

»اصول گرایی« با هدف پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 بود؟
فضلینژاد: من از س��ال 1386 به قدر مقدور و وس��ع ناچیزم یک حرکت گفتمانی را آغاز کردم که در سال 1387 به طرح نظریه 
»مرگ اصالحات در ایران« انجامید و اجزای آن مدلل به ادله فلسفی، استنادات تاریخی و متکی به نگاه »حکمت اسالمی« بود و صرفاً 
یک کوشش سیاسی نبود، گرچه من انکار نمی کنم که طرح یک نظریه در آن فضا و زمان خاص چه بسا حامل و شامل پیامدهای 
سیاس��ی نیز بود و اگر این پیامدها به اش��اعه تفکر اصول گرایی انجامیده باشد، سبب افتخار ماست. من واقعاً از رهگذر مطالعه اکثر 
آراء جدید ابراز شده در سپهر اندیشه غربی به این نتیجه قطعی رسیدم که نه تنها »پست مدرن های غرب« بلکه از پوزیتویست ها تا 
پراگماتیست ها تا پرچمداران »فلسفة روشنگری« می گویند که »مدرنیته مرده است« و این یعنی »فروپاشی ایدئولوژیک جهان لیبرال 
سرمایه داری« که فقط یکی از تبعاتش »مرگ گفتمان اصالحات در ایران« بود. البته ما اینجا وقت شرح معنای مدرنیته را نداریم، 

و باز مجبورم به اجمال لب لباب س��خنم را 
بگویم. ببینید، وقتی »مدرن« و »مدرنیته « 
وجود نداش��ته باش��د، دیگر »گذار از سنت 
به مدرنیته« یا پروژه »دموکراتیزاس��یون« 
بی معناس��ت. البته من متنی 40 صفحه ای 
را برای اثبات ای��ن مدعا تدارک دیده بودم 
که منتش��ر شد و نتیجه آن نیز این بود که 
تمام گزاره های اصالح طلبان، چه گزاره های 
ترجمه ای آنان از فلس��فه سیاس��ی معاصر 
غ��رب و اقتباس های ناقص نظری ش��ان از 

کتاب »سرزمین آلوهای نارس« که سال 
1386 در ایران توسط »غالمحسین میرزا 
صالح« با عنوان »سرزمین گوجه های سبز« 
ترجمه شد و »انتشارات مازیار« آن را به 

بازار کتاب فرستاد، دقیقاً از نمونه  آثار ادبی 
تولید شده براساس استراتژی کودتای 

مخملی است.

خود مولر در هنگام گرفتن جایزه نوبل از 
یک »ادبیات جدید« سخن می گوید و در 
توضیحش ادامه می دهد »ادبیاتی برای 

مبارزه با رژیم های مخالف با لیبرالیسم و 
آزادی خواهی.«
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لیبرال های متاخر، و چه پروژه های سیاسی ش��ان که مبتنی بر دس��تورالعمل های فالس��فه پنتاگونی و آکادمیس��ین های آمریکایی 
اس��ت، از اعتبار افتاده اس��ت. وجه مهم نظریه ما در باب »مرگ اصالحات« اما فراتر از یک رویکرد سیاسی یا به قول شما »حرکت 
انتخاباتی« بود. این نظریه یک زیربنایی داش��ت که از س��الیان قبل در ذهن من می جوش��ید و آن اینکه وقتی ما از نقطه عزیمت 
فلس��فی، »مرگ مدرنیته« و س��قط »فلسفه س��رمایه داری« را اثبات می کنیم، در واقع رای به »فروپاشی ایدئولوژیِک غرب مدرن« 
داده ای��م؛ غرب مدرنی که از منظر امام خمینی)ره( یک »کل واحد فاس��د« اس��ت و نه اجزاء متن��وع و متکثر و می دانید که حتی 
برخالف برخی اعضاء »طبقه متدین سکوالر« یا فلسفه دانانی که گاهی خیرخواهانه و بی طرفانه می خواهند تصویری چند بعدی از 
جهان غرب بس��ازند، متفکران برجسته لیبرال/ سکوالر از »فرانس��یس فوکویاما« تا »ساموئل هانتینگتون« تا »برنارد لوئیس« غرب 
را یک »کل واحد« فرض می کند و مش��خصاً لوئیس از میراث یهودی- مس��یحی جهان غرب می گوید و اسالم گرایان را دشمن این 
میراث که یک »هویت کالن واحد« اس��ت، فرض می کنند. ما البته در یک فرض با آنان اش��تراک نظری داریم و اینکه »فروپاش��ی 
ایدئولوژیک، مقدمه سقوط فیزیکال یک نظام است.« اگر آن رای و این پیش فرض را که بزرگترین فالسفه معاصر آمریکا بر آن صحه 
گذاشته اند - مانند »ریچارد رورتی« که در سال 2005 در مجله »دیسنت« به ابراز آن پرداخت- منطقاً صحیح بدانیم که از حیث 
نتیجه می دانیم، یک خروجی از آن مستفاد می گردد که همان »فروپاشی آمریکا« به مثابه »شیطان« بزرگ« است و در »نتیجه« 
موید نظر حضرت امام خمینی)ره( و امام خامنه ای می باشد که به عنوان یگانه 
حکیمان عصر معاصر از رهگذر مبادی استداللی و منطقی »حکمت اسالمی« 
رای به »فروپاشی آمریکا« داده اند. پس ما از 3 سپهر فکری متفاوت این رای 
را اثب��ات می کنیم. اول از منظر خود »مدرن ها« اس��ت ک��ه البته گاهی تنوع 
فلس��فی دارند، اما در اصول مشترک هستند. یکی از دیدگاه »پست مدرن ها« 
اس��ت و دیگری از نقطه عزیمت »حکمت اسالمی«. هر سه، معتقد به »مرگ 
مدرنیته« و سقط »فلسفه س��رمایه داری« هستند و بنابراین مخرج مشترکی 
دارند و آن »فروپاشی آمریکا« است. آنچه برای ما حجیت تام و تمام حکمی و 
فلسفی و شرعی دارد، رای والیت مطلقة فقیه در این باب است و بدین سبب 
معتقدیم به فروپاش��ی غرب مدرن. قطع نظ��ر از این بحث، یکی از آموزه های 
اصالح طلب��ان ای��ن بود که به تاس��ی از تاریخ اصالح دینی و پروتستانتیس��م 
مس��یحی اروپا می گفتند »روش��نفکران دینی« می توانند تاریخ انگلیس را در 
ایران تکرار کنند و گذار از سنت به مدرنیته را رقم زنند، اما گفتم که سروش در اردیبهشت ماه 1387 تکرار تجربه عصر اصالحات 
را ناممکن دانس��ت و گفت که دیگر نمی توان با ادعاهای روش��نفکری بر مسند قدرت سیاسی نشست. »حسین بشیریه« که از سال  
1373 در زمره طراحان پروژه توس��عه سیاس��ی در »مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری« بود، از ابتدای دهه 1380، 
با حضور در »دفتر مطالعات سیاس��ی وزارت کش��ور« کوش��ید تا راهی برای خروج اصالحات از بن بست بیابد، اما کوشش هایش به 
سرانجامی نرسید و سال 1386 با بورسیه دولت آمریکا، راهی پژوهشکده سازمان جاسوسی سیا )NED( شد. سال 1387، بشیریه 
از »بن بس��ت کامل اصالحات« و عدم امکان حاکمیت دموکراس��ی آمریکایی در ایران س��خن گفت. او نیز با سروش هم داستان شد 
که تکرار تجربه عصر اصالحات نه مطلوب اس��ت و نه مقبول. یا نظریه پردازان اصالح طلب دیگری مانند »عباس عبدی«، »مصطفی 
ت��اج زاده« و »علیرض��ا علوی تبار« معتقد بودند که خاتم��ی به بهانه میانه روی و اعتدال، روش های پوپولیس��تی و عوام فریبانه ای را 
پیش گرفته و فقط به حفظ کرس��ی قدرت و محبوبیت خود می اندیش��د، نه به آرمان های سیاسی اصالحات. پاسخ همفکران رییس 
جمهور این بود که چون ماهیت اصالحات خاتمی از جنس »بورژوا لیبرال« )لیبرال سرمایه داری( است، بنابراین در مسیر »گذار« 
باید تابع روش های معتدل باشیم، نه قائل به مشِی رادیکال. اتفاقا شعارهای جدید خاتمی نیز همین رویکرد را تداعی می ساخت و 

از سال 1359 تا سال 1362 جلسات 
مشترکی بین سازمان های امنیتی- نظامی 

آمریکا، اینتلیجنس سرویس انگلیس، 
سرویس فرانسه و سرویس موساد برگزار 
می شد که یکی از مهمترین آنها »سمینار 

بازشناسی هویت شیعه« در اورشلیم 
بود. در آن سمینار فوکویاما می گوید 

برای نابودی نظام والیت فقیه »باید میل 
شهادت طلبی ایرانیان را به میل رفاه طلبی 

تبدیل کرد.«
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اکثر مردان رییس جمهور می دانستند که »اعتدال« کد رمز یک مبارزه سیاسی آرام برای »گذار« از نظام اسالمی به نظامی لیبرال 
سرمایه داری )مدرن( است، اما بر سر خط مشی پروژه »گذار« دعوا بود. »گذار« نه تنها به بحرانی خاتمه نداد )چون ایران در بحران 
انتقال هویتی یا جابه جایی نظام سیاس��ی نبود که نیاز به گذار داش��ته باشد(، بلکه خود تبدیل به بحرانی بزرگ میان اصالح طلبان 
گشت. اکنون باید روندی آغاز می شد تا از این پروژه نافرجام، بحران زدایی کند و مشروعیت از دست رفته اصالحات را احیاء سازد.

فرهنگعمومی: در واقع، شکس��ت اصالحات در ایران، استراتژیس��ت های س��رویس های امنیتی آمریکا را به اختالف با یکدیگر 
کشاند؟

فضلین�ژاد: بل��ه؛ از ابتدای دهه 1380 که روند افول اصالح طلبان آغاز ش��د و از آن به عنوان »مرگ گفتمان اصالحات در ایران« 
تعبیر کرده ام، 2 رویکرد مش��خص در میان استراتژیس��ت های آمریکایی برای پیش��برد پروژه »جنگ نرم« را ش��اهدیم. یک طیف، 
خصوصاً »شورای روابط خارجی آمریکا« که در نیمه دهه 1370 طرفدار پروژه اصالح دینی و »پروتستانتیسم اسالمی« بود، از نظر 
مس��اعد خود پیرامون س��رمایه گذاری بر »روشنفکران دینی« برگشت. از سال 1383، »ش��وراي روابط خارجي آمریکا« در تکاپوي 

ارائه مدل جدیدي براي پروژه »اصالحات در ایران« بود و این مدل نیز تحت 
تأثیر فلسفه عملگرایي )پراگماتیسم( از »ریچارد رورتي« شکل گرفت. رورتي 
را به عنوان »بزرگترین فیلسوف آمریکا« مي شناسند، اما یکي از قدیمي ترین 
رهبران عملیات س��ري »س��ازمان اطالعات مرکزي آمریکا« در حوزه اندیشه 
اس��ت که از دهه 1950، به کادر مدیریت پروژه موسوم به »جنگ هاي کثیف 
روش��نفکري« در CIA پیوست. »علي میرسپاس��ي« عضو شوراي سردبیري 
فصلنامه کنکاش که در نیویورک چاپ می ش��ود، نخس��تین کس��ي است که 
براي »حزب مش��ارکت ایران« به شرح استراتژي عمل گرایانه رورتي با هدف 
فهم سیاس��ت هاي جدید آمریکا پرداخت. از سال 1382، »خشایار دیهیمي« 
نیز در انتش��ارات »طرح نو« )به مدیریت حس��ین پایا( با ترجمه تئوري هاي 
سراس��ر فاشیس��تي رورتي، به عنوان مبلغ راهبردهاي این جاسوس کهنه کار 
براي »فروپاش��ي ایران« ظاهر گش��ت. س��رانجام، 22خرداد 1383، »ریچارد 
رورتي« براي اقامتي 2روزه وارد تهران ش��د تا با همکاري »داریوش شایگان« 

و »رامی��ن جهانبگل��و« از نزدیک ب��ه ارزیابي وضعیت اصالح طلبان بپ��ردازد. وقتي او به ایران آمد، با 2شکس��ت اصالح طلبان در 
انتخابات شوراهاي دوم و مجلس هفتم روبرو شد. در واقع پروژه »جامعه مدني« شکست خورده بود. رورتي به اصالح طلبان گفت 
که »گذار به دموکراس��ي« محصول بحث هاي روش��نفکري و فلسفي در باب »بازسازي سنت« و »اصالح دین« نیست بلکه نیازمند 
اتکاء محض به س��نت هاي آمریکایي و پیروي از فلس��فه عمل گرایي )پراگماتیس��م( است. این همان رای »فرید زکریا« و »ولی رضا 
نصر« به عنوان مدیران ارش��د »ش��ورای روابط خارجی آمریکا« بود که اکنون نصر از مش��اوران ارش��د کاخ س��فید و زکریا سردبیر 
»نیوزویک« و از مش��اوران ارش��د وزارت خارجه آمریکاس��ت. از نگاه رورتي، نصر و زکریا باید با گس��ترش طبقه بورژوازی،نهادهاي 
دموکراتیک، تقویت س��رمایه داری، یک »نیروي اجتماعي س��ازمان یافته« را سازماندهی کرد تا آنان در »یک لحظه تاریخي گذار« 
بر موج احساس��ات پوپولیس��تی سوار شوند و دموکراسي آمریکایي را در ایران حاکم کنند. هفته نامه انگلیسی »نیواستیتسمن« روز 
25 بهمن 1383 ویژه نامه ای را تحت عنوان »ایران: هرآنچه را می خواهید حاال بدانید« منتش��ر کرد. در نوش��تار سوم این ویژه نامه 
»گای دینمور«، گزارشگر امور دیپلماتیک »فایننشال تایمز« نوشت: »واشنگتن درباره حمله نظامی به ایران دچار سردرگمی شده، 
اما بهترین راه حل، فروپاشی حکومت جمهوری اسالمی از درون است. کاندولیزا رایس به دنبال یک فرایند طوالنی فرسایش رژیم 

سروش و بشیریه، سال ها در انگلیس 
اقامت داشتند و در دهه 1370، یک پاي 
آنان در مرکز پژوهشي لندن و یک پاي 

دیگرشان در حلقه هاي سیاسي ایران بود. 
از سال 1372، سروش در »حلقه کیان« 
مأمور تبلیغ پروژه جامعه مدني به عنوان 
اصلي ترین »مسأله روشنفکران ایران« 
شد و از سال 73، بشیریه نیز در »مرکز 

بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري« 
آن را در قالب »پروژه توسعه سیاسي« 

صورتبندي نمود.
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ایران اس��ت که با حمایت مخالفان رژیم ایران آغاز می شود.« 
از همین دوره نیز روند اسالم ستیزی گسترده تر و جنون زده ای 
را در غرب ش��اهدیم. به نظر من با افول اصالح طلبی در ایران و 
اقتدار اصول گرایی که از س��ال 1381 خودش را به رخ می کشد، 
ما با دس��ت پاچگی غربی ها و لیبرال ها به ش��کل کاماًل مضطربی 

روبرو هستیم. 

روشنفکراندینی:ازسکوالریسمتاهمجنسبازی
فرهنگعمومی: شما ش��یوع پدیده »اسالم هراسی« را ناشی 
از بازتولی��د فک��ر اصول گرای��ی در ای��ران می دانید؟ ب��رای این 
جنون زدگی در مواجه با »اس��الم انقالب��ی« چه نمونه هایی قابل 
ذکر اس��ت؟ چ��ون از همین دوره، یعنی س��ال های ابتدای دهه 
1380 ما ش��اهد رویکرد های جدید میان »روش��نفکران دینی« 

هم هستیم، مانند دفاع آنان از »همجنس بازی« و... 
فضلینژاد: »اسالم هراسی« با رشد دوباره گفتمان »اسالم ناب 
محمدی)ص(« یا همان »اس��الم انقالبی« نسبت مستقیم دارد. 
شما اگر به »هلند« در همین مقطع زمانی نیمه اول دهه 1380 
نگاه کنید، این جنون زدگی و اضطراب از رش��د اس��الم را می بینید و 
رگه هاي اسالم س��تیزي بصري و دولتي در هلند را مي توان در طرح ها و 
ایده هاي »تئو ون گوگ« یافت که از مخالفان برجسته دین اسالم بود و در سال 1383 فیلمي را به نام »تسلیم« براساس داستاني 
از »ایان هیرسي علي« )نماینده پارلمان هلند که خود را مرتد مي نامد( ساخت و البته کشته شد! از همین دوره احزاب راستگراي 
هلند ترور ش��خصیتي پیامبر اعظم اس��الم)ص( و ائمه معصومین )علیهم الس��الم( را در دس��تور کار خود قرار دادند و سال 1386 
»گیرت وایلدرز«، رهبر حزب آزادي )PVV( در هلند به آژانس خبري »نیس نیوز« گفت که »در این فیلم کتاب مقدس »قرآن« 
با کتاب »نبرد من« نوش��ته دیکتاتور آلماني »هیتلر« مقایس��ه و العیاذباهلل »قرآن مجید« به عنوان کتابي فاشیس��تي معرفي شده 
است.« چند هفته پس از این در آذرماه 1386، موزه شهرداري شهر الهه، با پرپایي نمایشگاه عکس »سون آپ« در حالي تصاویري 
از یک زوج همجنس��گرا را به نمایش گذاش��ت که این زوج، ماس��ک تصویري دو اسوه دیني مسلمانان را بر چهره دارند. من از ذکر 
نام این معصومین که چنین مورد اهانت هلندي ها قرار گرفته اند، ش��رم دارم و حتی فکرش واقعا تن و بدنم را می لرزاند. در ادامه 
همین روند، کار به جایی رس��ید که »روش��نفکران دینی« که ابتدا خود را مقید به قیود اس��المی معرفی می کردند، برای بردن دل 

آمریکایی ها سر از دفاع از »همجنس بازی« درآوردند!

فرهنگعمومی: چه عناصری در تفکر »اصالح طلبی لیبرال« و »روشنفکری دینی« بود که آنان را به معارضه با ضروریات اسالم 



185 فرهنگ عمومی

و دفاع از پدیده هایی مانند »همجنس بازی« کشاند و آنان را در کنار احزاب راستگرای اروپایی، مانند حزب صهیونیستی »سبزها« 
که از اسالم ستیزی هلندی دفاع می کند، قرار داد؟

فضلینژاد: روشنفکران دینی  مانند »عبدالکریم سروش«، »آرش نراقی«، »اکبر گنجی«، »سعید حجاریان« و »مصطفی ملکیان« 
و... که 3 ارگان »کیهان فرهنگی« دهه 1360 و ماهنامه های »کیان« و »آئین« در دهه 1370 را در اختیار داشتند، ضمن تقسیم 
احکام ضروری اس��الم به دائمي و موقت، اوالً »اجتهاد در اصول« و »اجتهاد در برابر نص« را جایز و بلکه الزم مي دانند. دوم اینکه، 
اصالح طلبان »عقالنیت مدرن« )ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری( را اصل و آموزه هاي دیني را فرع بر آن مي دانند و در پي سازگاري 
اسالم با دستاوردهاي مدرنیته چون »حقوق بشر سکوالر« هستند. سوم، اصالح طلبان هیچ قرائتي از دین را قرائت مقبول و حاکم 
ف��رض نمي کنن��د و معتقدند همه قرائت هاي دیني حق اس��ت و براي همین، اغلب آنان از فرق ضال��ه مانند بهائیت دفاع مي کنند 
و دیدیم که »جمیله کدیور« )همس��ر اول عطاهلل مهاجرانی( در انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر به عنوان نماینده آقای »مهدی 
کروبی« از بهائیان دفاعی جانانه کرد. چهارم، آنان مانند »س��یدمحمد خاتمی« که در س��ال 1370 فقه مصطلح اس��الم را ناقص 
دانس��ت، همی��ن رای را دارند و از نقطه عزیمت فقه س��تیزي مي گویند فقهی که برخي از احکام اجتماع��ی  اش امروزه غیراخالقی 
تلقی می ش��وند، داوری اخالقی مدرن، نمره  مقبولي به این فقه نخواهد داد. براي همین اس��ت که با احکام ش��رعي از »سنگسار« تا 
»قصاص« مبارزه مي کنند. در نتیجه اصالح طلبان می گویند »هر حکمی از اسالم که با عقالنیت و عدالت مدرن تعارض داشته باشد، 
موقتی و متعلق به صدر اسالم به حساب مي آید« بدین ترتیب، اکنون که عقالنیت و عدالت مدرن، »همجنس بازي« را نیز پذیرفته 
اس��ت، بر مبنای این مالک، حکم فقهی اس��الم درباره  این پدیده ثابت و دائمی نخواهد بود و اصالح طلبان وفق مباني نظري خود 
باید »فحش��اي مدرن« را نیز بپذیرند. این رای را دقیقاً »آرش نراقی« )ش��اگرد سروش و عضو انستیتو صهیونیستی هوور( و »اکبر 
گنجی« در رس��اله »قرآن محمدی« صادر کرد. این آقای نراقی، وقتی ایران بود در »کیان« با نام »احمد نراقی« می نوش��ت، اما به 
آمریکا که رفت، نامش شد »آرش نراقی« و در مقاله ی مبسوط »درباره اقلیت های جنسی« که 25 نوامبر 2005 منتشر شد، ابتدا 
»هم جنس گرایی« را پدیده ای طبیعی و اخالقی معرفی کرد و سپس در سخنرانی ای با عنوان »اسالم و مسأله اقلیت های جنسی« 
در دانش��گاه کالیفرنی��ا ی لس آنجلس، قرائتی به ادعای خودش س��ازگار با قرآن از هم جنس گرایی ارائ��ه کرد! وقتی برخی هواداران 
روشنفکری دینی به این آراء نراقی اعتراض کردند، در 5 تیر 1387 اکبر گنجی مقاله ای برای رادیو زمانه تحت عنوان »روشنفکری 
دینی و مس��اله همجنس گرایی« نوش��ت و با استناد به گفتارهاي مشترک روش��نفکران و اصالح طلبان داخل کشور با دیدگاههاي 
کالن آرش نراق��ي پیرام��ون ق��رآن، گنجی به معترضان یادآوري کرد که حاال که پاي پذی��رش و حمایت از همجنس بازي به میان 
آمده، نمی توانند خود را کنار بکشند و از ترس متهم شدن به اسالم ستیزي، آراء خود را پنهان کنند! گنجي با یادآوري مباني تفکر 
اصالح طلبي، از روشنفکران اصالح طلب خواست که مانند برخي دیگر از اعضاء حلقه »کیان« و ماهنامه »زنان«، و بر مبناي مبادي 
و مباني نظري پروژه رفرم در اس��الم و اصالح طلبي، از همجنس بازي نیز حمایت کنند، چرا که پذیرش این پدیده، نتیجه منطقي 

روش و منش تئوریک آنهاست. دفاع از »همجنس گرایی« فرجام کار »روشنفکران دینی« بود.

فرهنگعمومی: ابراز همین احکام بی پایه سبب شد تا آمریکا »پروژه قرآن سکوالر« را هم پیگیری کند و ظاهرا یک کتاب قرآن، 
آمیخته به چنین تفاسیری نیز در دست چاپ است؟

فضلینژاد: چاپ قرآن س��کوالر، پیش��نهاد »مایکل لدین« کارشناس ارش��د CIA و نظریه پرداز یهودي – صهیونیست »موسسه 
امریک��ن اینتر پرایز« در س��ال 1386 ب��ود. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگ��ون( نیز ترجمه اي از کتاب مقدس مس��لمانان را منطبق بر 
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خاستگاههاي صهیونیستي روانه بازار کتاب کرد. در هلند نیز همین پروژه پیگیری شد و شخصي با نام »سجاد قائم مقامي« )عضو 
گروهک چریک هاي فدایي خلق( که نام مستعار »قادر عبداهلل: را براي خود برگزیده، سال 1387 گفت که براي مبارزه با روحانیت 
اسالم، قرآني سکوالر را به جهانیان معرفي خواهد کرد و همزمان با آن دیدیم که »عبدالکریم سروش« نیز از کنار کاخ سفید، برای 

مخدوش ساختن اصالت و مرجعیت قرآن، وحي را به الهام و پیامبر )العیاذباهلل( را به شاعر تشبیه کرد.

کارنامهسیاست»جذبوهضم«
فرهنگعمومی: در واقع همزمان هم مبارزه جنون آمیز با اس��الم و قرآن را ش��اهدیم، هم پروژه »اسالم آمریکایی« با ارائه تفسیر 
سکوالر از دین پیش می رود. شما پیش از این »عبدالکریم سروش« و »سید محمد خاتمی« را به عنوان نمادهای »اسالم آمریکایی« 
معرفی کردید و به خاطر داریم که وقتی س��ال 1387 در مدرس��ه علمیه معصومیه )س( قم برای نخستین بار از »تضاد آراء محمد 
خاتمی با نظریات امام خمینی)ره(« س��خن گفتید، چه جنجالی به پا کردند، اما در عمل دیدیم که پیش بینی های آن س��خنرانی 
معروف شما درست از آب درآمد. با توجه به اینکه جنابعالی گفتید آمریکا از سیاست گسترش »اسالم آمریکایی« دست برنمی دارد 
و با اس��تناد به فرمایش��ات امام خمینی)ره( نیز نشان دادید که بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی نیز هم »خطر« اسالم آمریکایی و 
هم »شناخت« آن را دشوار و مهم می دانستند و مقام عظمای والیت نیز در سالیان گذشته بارها و بارها به این موضوع پرداخته اند، 
سوال ما از شما در باب نمادهای »اسالم آمریکایی« است. آیا غیر از سروش و خاتمی، فرد دیگری که هم وزن آنان باشد را می توان 

نام برد؟ 
فضلینژاد: »سید حسین نصر« یکی از نمادهای برجسته »اسالم آمریکایی« است و می بینید که آخرین شماره ماهنامه »مهرنامه« 
در آبان 1389 به گفتگویی با »سید حسین نصر« اختصاص دارد و این مصاحبه برای طرح و تجلیل وی صورت گرفت. نصر همان 
شخصیتی که حتی »عبدالکریم سروش« در 24 مرداد 1385 با ارسال پیامی به همایش »دین و مدرنیته« در نقدش نوشت »کسی 
که روزگاری از دفتر فرح پهلوی با تلسکوپ اشراق به دنبال امر قدسی در آسمان حکمت خالده می گشت، اینک پرمدعاتر از همیشه 
به مدد مداحان و ش��اگردان دیرین خود به میدان آوازه جویی پا نهاده اس��ت.« اما چند وقت بعد، وقتی راهبرد سیاسی »پنتاگون« 
اقتضاء کرد که »س��نت گرایان دینی« و »مدرنیس��ت های اس��المی« از هر تبار و طایفه ای به عنوان مبلغان »اسالم آمریکایی« برای 
جنگ ایدئولوژیک علیه جمهوری اس��المی بیش��تر با یکدیگر متحد شوند، این دعوی به دست فراموشی سپرده شد. در این سال ها 
هم کوش��ش های بس��یاری برای بازگشت »سیدحسین نصر« به ایران صورت گرفته است و این را هم به شما بگویم که آمریکایی ها 

نیز بسیار عالقه مند به سفر نصر به ایران هستند.

فرهنگعمومی: واقعاً این احتمال وجود دارد که »س��ید حس��ین نصر« به 
ایران بازگردد؟! چقدر چنین احتمالی را می دهید؟

فضلینژاد: واقعاً نمی دانم طرح مس��اله بازگشت »سیدحسین نصر« تابع چه 
متغیرهای سیاسی یا چه ضرورت هایی است. گاهی استدالل هایی به گوش آدم 
می خورد که نه می توان صحت و سقم آنها را به درستی سنجید و نه می توان 
حی��رت خود را انکار ک��رد. مثاًل اینکه اگر نصر بیای��د، اطالعات ذی قیمتی را 
نی��ز در چمدانش برای نظام ب��ه همراه می آورد. این بحث ها را من »انحرافی« 
می دان��م و کمی هم »عوام فریبانه«. پروژه بازگش��ت نص��ر، اگر محقق گردد، 

اسفند 1375، معاون وقت وزیر خارجه 
آمریکا در مقدمه گزارش »شوراي روابط 
خارجي« پیرامون پروژه »جامعه مدني« 
در ایران نوشت: »جریان هوادار جامعه 
مدني بخشي از یک حرکت فراگیرتر 

جهت متالشي کردن اقتدار دیني جمهوري 
اسالمي است... و مشروعیت هر نوع 
حکومت دیني را زیر سؤال مي برد.«
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ناشی از سیاست شکست خورده ای است که جز زیان برای انقالب اسالمی، هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

فرهنگعمومی: براساس چه تجربه تاریخی یا اطالعاتی می فرمایید که »پروژه بازگشت نصر« ناشی از یک 
»سیاس��ت شکست خورده« است و در هیچ ش��کلی، ثمری برای نظام نخواهد داشت؟! این بیشتر شبیه یک 

پیش بینی نیست؟
فضلینژاد: اگر فرض را بر پیش بینی بگذاریم، این پیش بینی متکی به یک مدل »آینده پژوهی« اس��ت که 
با رویکردی اسالمی- بومی، به کار محاسبات سیاسی و آینده نگری می آید؛ البته هم مبنای آکادمیک دارد و 
هم متکی بر ادله است و هم مستند به شواهد. به ناچار باید تاریخچه کوتاهی را در این خصوص روایت کنم. 
پ��س از پای��ان دفاع مقدس و با آغاز دهه 1370 برخی از دولتمردان و از جمله »عطاءاهلل مهاجرانی« )معاون 

حقوقی- پارلمانی رییس جمهور وقت در دولت سازندگی( پروژه ای را با عنوان »سیاست جذب و هضم« در ایران 
پیش می بردند و حتی آن را در چارچوب یک »استراتژی امنیتی« می دیدند و معتقد بودند این سیاست »ضریب امنیت 

مل��ی« ای��ران را افزایش می دهد. فرض آنان این بود که اکنون نظام کاماًل تثبیت ش��ده و حاال ما می توانیم با بازگرداندن 
عده ای از برجسته ترین روشنفکران لیبرال و نویسندگان سکوالر خارج نشین به ایران تصویری شایسته از کشورمان ارائه 

دهیم. هدف این سیاس��ت ابتدا »جذب« برخی عناصر فکری اپوزیس��یون خارج کش��ور در جمهوری اسالمی و سپس تالش برای 
»هضم« آنان در »تفکر انقالبی« بود. همین معنا را آقای »سیدمحمد خاتمی« نیز در البه الی شعارهایی چون »ایران برای ایرانیان« 
تکرار می کرد که »مخالف« را به »منتقد« و »منتقد« را به »موافق« تبدیل می کنیم و امروز هم شبیه همین حرفهای آقای خاتمی 
را از گوشه و کنار می شنویم. آقای مهاجرانی برای صورتبندی این سیاست اتفاقاً از یک مقدمه درستی پیروی می کرد، اما هم اجرا 
و هم نتیجه حاصل از آن، چنانکه دالیلش را خواهم گفت، نتیجه کاماًل فاسدی بود و کاًل به »نقض غرض« انجامید. شما در همین 
دوره می بینی��د که آمریکایی ها هم دقیقاً همین سیاس��ت را دنبال کردند و برای اجرای پ��روژه »براندازی نرم« به دنبال »جذب و 

هضم« مسئوالن نظام در اندیشه های لیبرالی بودند.

فرهن�گعمومی: یعنی ایاالت متحده از »سیاس��ت جذب و هضم« دهه 1370 ب��ه نفع اهداف خودش بهره گرفت یا یک تئوری 
موازی داشت؟

فضلینژاد: هر دو. هم برای نفوذ و اس��تحاله حاکمیت تئوری داش��ت و هم از این سیاست بهره گرفت. شما به مقاله »علی امینی« 
)نخس��ت وزیر عصر پهلوی دوم و رابط CIA( در ش��ماره 274 هفته نامه »کیهان لندن« در تاریخ 4 آبان 1368 نگاه کنید. امینی 
می نویس��د »ایرانیان با بازگش��ت به وطن می توانند اوضاع را دگرگون کنند و تحوالت باید در داخل کش��ور اتفاق بیفتد. با خارج 
نشس��تن و تظاهرات کردن و اعالمیه نوش��تن کاری از پیش نمی رود. حتی اگر در خارج هم فعالیت می کنیم، باید در داخل کشور 
پایگاه های عمده داشته باشیم.« نکته کلیدی مقاله نخست وزیر شاه مخلوع آن جاست که می نویسد: »اگر ایرانیان بازگردند و برای 
مبارزه با رژیم، مبارزه آرام و هس��ته های الزم را به وجود آورند، به تدریج رژیم حاکم را در خود هضم خواهند کرد.« بنابراین ش��ما 
می بینید که هم آمریکایی ها توسط بازگشت یک طیف از متفکران و روشنفکران به دنبال »هضم حاکمیت در نظام لیبرال« بودند، 
هم سیاس��ت عطاءاهلل مهاجرانی و برخی دیگر در دولت س��ازندگی، هضم آنان در تفکر انقالبی را دنبال می کرد. یک سیاست واحد 
ب��ا دو رویکرد س��راپا متفاوت و متباین. در صفحه 195 کتاب »هویت« همین آقای »غالمحس��ین می��رزا صالح« که مترجم رمان 
»س��رزمین گوجه های س��بز« از »هرتا مولر« اس��ت، می گوید ما با نش��ر کتاب و مقاالت و مجالت سیاست »خط نفوذ و استحاله« 
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در ایران را پیش می بریم. نمونه دیگر که به نظرم برجس��ته ترین نمونه برای فهم ماهیت »سیاس��ت جذب و هضم« اس��ت، رس��الة 
»راهنمای پیکار« نوشته »منوچهر گنجی« است که آبان 1368 در فرانسه توسط انتشارات »سازمان درفش کاویانی« منتشر شد. 
می دانید که »منوچهر گنجی« وزیر آموزش و پرورش در کابینه هویدا بود و گزینه سازمان CIA برای رهبری »جبهه نجات ملی«. 
او در صفحه 15 تا 20 این رس��اله بحث مبس��وطی پیرامون براندازی نظام و فروپاش��ی از درون دارد و می گوید »ایرانیان خارج از 
کش��ور وظیفه دارند تا آنجا که می توانند به ایران بازگردند و در هر جا کفه عناصر مخالف با حکومت اس��المی را س��نگین تر سازند. 
نفس حضور عناصر ملی و دانش��گاهی و درس خوانده در دس��تگاه های جمهوری اس��المی به مبارزه برای تغییر شکل و جهت دادن 

نظام حاکم و سرنگونی آن کمک می کند.«

فرهنگعمومی: نتیجه »سیاست جذب و هضم« چه بود که شما آن را »نتیجه ای فاسد« و »نقض غرض« می دانید؟
فضلینژاد: برپایة »سیاس��ت جذب و هضم« باب تعامل بخش��ی از کارگزاران دولت س��ازندگی با چهره هایی چون »بزرگ علوی« 
)داس��تان نویس مش��هور(، »بزرگ نادرزاد« )مع��اون وزیر فرهنگ و هنر عصر پهل��وی دوم( »مجید تهرانیان« )اس��تاد ارتباطات و 
استراتژیس��ت تلویزیون ملی ایران در رژیم ستم ش��اهی(، »داریوش شایگان« )مدیر مرکز مطالعه تمدن ها در زیرمجموعه دفتر فرح 
پهلوی و عامل س��اواک(، »داریوش آش��وری« )مبلغ فلسفه صهیونیستی و عامل ساواک( و... گشوده شد و بخش مهمی از این افراد 
ک��ه فراری بودند، بر پایة همین سیاس��ت های آقای مهاجرانی و همفکرانش به ایران بازگش��تند و در نش��ریاتی مانند »کلک« )به 
س��ردبیری علی دهباش��ی( و »آدینه« و... فعالیت هایش��ان را آغاز کردند و آقای مهاجرانی هم در کسوت »معاون رییس جمهور« با 
افتخار با این افراد مثل »شاهرخ مسکوب« روشنفکر الئیکی که همان زمان عضو »بنیاد اشرف پهلوی« بود، در دفتر مجله »کلک« 
عکس یادگاری می انداخت. حتی کس��ی مثل »مجید تهرانیان« با آن س��ابقه خدمت به رژیم س��لطنتی به ایران بازگش��ت و تحت 
عنوان »اس��تاد ارتباطات« در دانش��گاه های معتبر که رسالت خود را تربیت متفکران مسلمان می دانستند، به تدریس پرداخت. این 
آقایان که در دانش��گاه صراحتاً نمی گفتند باید جمهوری اس��المی را س��رنگون کنیم، بلکه برآیند تفکراتشان به جایی می رسید که 
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سکوالریسم را رواج می داد. 

فرهن�گعمومی: همان هنگام مقام معظم رهب��ری نیز پیرامون »تهاجم فرهنگی« 
به نحو مکرر هش��دار می دادند. آیا آن هشدارها ناظر به این »خط نفوذ و استحاله« 

نیز بود؟
فضلینژاد: دقیقاً هشدارهای حضرت آقا ناظر به همین رویکردها بود. یک نمونه 
ذکر می کنم. در 23 مرداد 1370 مقام عظمای والیت در دیدار با کارگزاران نظام 

فرمودند »مبارزه فرهنگی با جمهوری اس��المی دارای ش��اخه ها و شعبات متعددی 
اس��ت... فرضاً تفکر سیاس��ی اس��الم در مطبوعات، در کتاب های مختلف و در ترجمه ها، 

حتی در تاریخ نویس��ی زیرسوال می رود. ما اکنون شاهدیم که بسیاری از مقاالت، 
کتابها، تاریخ نویسی ها و بیوگرافی نویسی ها برپایة رد تفکر سیاسی اسالم استوار 
اس��ت... زمانی انس��ان از ق��رار دادن اینگونه کارها در کنار ه��م و از تامل در 
مجموعه آنها به یک نقشه حساب شده ای پی می برد و اینکه این امر تصادفی 
نیس��ت و نیت و اراده ای پش��ت سر آن هاست.« پس ش��ما می بینید رهبری 
انقالب حتی روی مدل »بیوگرافی نویس��ی« حس��اس هستند و بی شک نباید 

آثاری ترویج ش��وند که به هر نحوی به رد تفکر سیاسی اسالم می پردازند. شما 
به مقاله »چنگیز پهلوان« در ش��ماره 4 مجله ارغوان )چاپ خارج کشور( نگاه 
کنید. می نویس��د: »باید کتاب های بنیادی سیاس��ی بتوانند در کندوکاوهای 
خود نظام سیاس��ی را زیر س��وال ببرند و درباره مشروعیت یک نظام به بحث 
بپردازند.« در دهه 1370 نش��انه ها داللت می کرد که سیاس��ت جذب و هضم 
امثال مهاجرانی موفق نبوده اس��ت، بلکه براس��اس تئوری آمریکایی ها، برخی 
مسئوالن جمهوری اس��المی و مشخصاً اصالح طلبان، استحاله شدند و مدافع 
اندیش��ه و روش لیبرالی. اجازه بدهید من به یک رویداد تاریخی اش��اره کنم. 
»عطاهلل مهاجرانی« هنگام استیضاحش به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کابینه اول خاتمی در مجلس پنجم به شرح همین »سیاست جذب و هضم« 
پرداخت. او در پاسخ به منتقدانش به یک نمونه روسی تکیه کرد و سرنوشت 
»الکس��ی تولس��توی« را مثال  زد. مهاجرانی می گفت این فرد یک نویس��نده 
ضدانقالب 1917.م روس��یه بود که به هنگام پیروزی انقالب از کشورش فرار 
کرد. وقتی 6 سال بعد از فرار، تولستوی در ماه های پایانی عمر لنین به روسیه 

بازگش��ت، انتش��ار کتاب »گذر از رنج ها« را درباره انقالب اکتبر در چند مجلد آغاز کرد که در س��ه قس��مت، از سال 1921 تا سال 
1941 منتشر شد و انصافاً در زمره آثار ادبی ماندگار در جهان است. اثر تاریخي »پطر کبیر« که به تدریج از 1930 تا 1947 منتشر 
شد، از همین نویسنده است که جایگاه موثر او را در ادبیات روسیه استحکام بیشتری بخشید. از یاد نبریم در هنگام حکومت »ژوزف 
اس��تالین« بود که س��بک هاي هنري کم کم تثبیت شدند و نویسندگاني چون »الکسي تولستوي« و »الکساندر کوپرین« در روسیه، 

اسفند 1374، اساتید »کالج استیر« در 
ویرجینیا با انتشار پژوهشي اعالم کردند 
که روشنفکران ایراني، اقتباسي ناقص و 
پرغلط از معنا و مبناي جامعه مدني انجام 
داده اند و »تئوري هاي آنان فاقد حداقل 

استانداردهاي علمي و اصول معتبر فلسفي 
است.« اما ماهنامه »پَر« در شماره 127 
خود نوشت در پروژه »جامعه مدني« که 
روشنفکران سکوالر در ایران دنبال مي 
کنند، به هیچ وجه بحث علمي و فلسفي 

موضوعیت ندارد!
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بیشتر مجال عرضه آثارشان را یافتند. الکسي نیز به تدریج پله هاي ترقي را طي کرد تا در سال 1938 - یعني چهارده سال پس از 
مرگ لنین- صاحب »نشان لنین« شد و سپس در سالهاي 1941 و 1942، براي آثار »پطر کبیر« و »گذر از رنج ها«، چندین جایزه 
گرفت. حتی رهبر معظم انقالب اس��المی یکبار درباره این کتاب در دیدار با مس��ئوالن »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« 
در س��ال 76 فرمودند: »من بارها مثال قصه های انقالب اکتبر را گفته ام. یکی کتاب گذر از رنجهای الکس��ی تولستوی است که فوق 
العاده اس��ت...اینها داستان های انقالبی است.« اما مس��اله این بود که نه تنها »سیاست جذب و هضم« دولتمردانی مثل مهاجرانی، 
خصوصاً در دولت آقای خاتمی و عصر اصالحات، به بازتولید یک »الکسی تولستوی« نیانجامید، بلکه فرجام کار مهاجرانی به جایی 

رسید که پس از فرار به لندن، سر از خانه »ابراهیم گلستان« درآورد، آن هم خانه کسی که جاسوس تابلودار انگلیس ها بود.

فرهن�گعمومی: بنابراین ش��ما این فرض را که یک نویس��نده یا متفک��ر مخالف با یک انقالب و نظام می تواند مانند »الکس��ی 
تولستوی« به انقالب روسیه خدمت کند تا آنجا که از همان حکومتی که مخالفش بوده، جایزه و مدال بگیرد، می پذیرید؟

فضلینژاد: ما اساس��اً در بینش اس��المی خود نیز همین آموزه ها را داریم و می بینیم که رهبر معظم انقالب نیز کتاب تولستوی را 
در زمره »داس��تانهای انقالبی« می دانند، اما مس��اله این است که خیلی از اعضاء جبهه اصول گرایی اصیل - نه آن کسانی که ژست 
اصول گرایی می گیرند و خیال پر کردن خالء اصالح طلبان را در س��ر می پرورانند- که اش��تراکات زیادی هم با یکدیگر دارند، گاهی 
به علل مختلف همدیگر را برنمی تابند. وقتی حضرت آقا از »جذب حداکثری و دفع حداقلی« سخن می گویند یا زمانی که خطاب 
به نیروهای انقالب که در یک مجموعه برس��ر اصول توافق و بر س��ر آرمان ها اشتراک نظر قطعی دارند، می فرمایند میان خود دیوار 
نکشید برهمین مبناست، اما باید به تمام اجزاء سخنان رهبری تمکین شود و اولویت های تعیین شده از جانب ایشان مراعات گردد. 
یعنی در بادی امر، سرمایه های داخلی را حفظ کنیم؛ بعد برویم سراغ ایرانیان خارج از کشور یا اپوزیسیون و اجرای »سیاست جذب 
و هضم« که آن هم مجریان بسیار زیرک و توانمند، امین و معتمد، ذوب در والیت و از هر جهت شایسته می خواهد تا تجربه دوران 
»عطاهلل مهاجرانی« این بار به ش��کل دیگری تکرار نش��ود. بدواً هم گفتم، من در مقام تعرض به »مقدمات نظری« سیاست »جذب 
و هضم« نیس��تم، بلکه در مقام نقد »تمهیدات اجرایی« و »مصداق یابی« برای تحقق این سیاس��ت هس��تم. در دولتهای سازندگی 
و اصالح��ات مجریان سیاس��ت »جذب و هضم« گزینه های غلطی را برگزیدند و دقیقاً کس��انی را انتخ��اب کردند که دولت آمریکا 
براساس تئوری »نفوذ و استحاله حاکمیت جمهوری اسالمی« مایل بود تا آنان به ایران بازگردند و از همان هنگام ردپای »هوشنگ 
امیراحم��دی« و »رامی��ن جهانبگلو« و... را در ایران می بینید. ای��ن نتیجه مصداق یابی غلطی بود که به علل مختلف در ذهن برخی 

مسئوالن ریشه دواند. 

آنچهدرباره»سیدحسیننصر«نگفتهاند
فرهن�گعمومی: چرا با سیدحس��ین نصر مخالف می کنید؟ آن گونه که از آثارش برمی آید آش��نایی خوب��ی با برخی وجوه تفکر 

اسالمی دارد؟
فضلینژاد: می دانید که خاندان نصر، جد اندر جد درباری بوده اند. پدرش سید ولی اهلل مانند پدربزرگش پزشک دربار بوده است، اما 
از جانب مادر نوه »شیخ فضل اهلل نوری« است. خودش نیز ابتدا در دبیرستان »فیروز بهرام« که یک »مدرسه زرتشتی« بود، درس 
خواند. از 12 س��الگی به آمریکا رفت و در مدرس��ه شبانه روزی »پدی« در نیوچرسی ثبت نام شد. مقطع کارشناسی را در »انستیتو 
تکنولوژی ماساچوس��ت« )ام. ای.تی( گذراند و از »دانش��گاه هاروارد« دکترای »تاریخ علم« گرفت. از ابتدا تا انتهای زندگی اش هم 
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درباری و هم آمریکایی بوده اس��ت. »س��ید حسین نصر« غیر از اینکه در زمان ش��اه رییس دفتر »فرح پهلوی« و رییس »دانشگاه 
صنعتی آریامهر« بود، پس از مرگ ش��اه مخلوع، قیم فرزندان فاس��د وی ش��د، ولی حاال مجله »بررسی کتاب تهران« به سردبیری 
»هرمز همایون پور« )از اعضاء موسسه آمریکایی »فرانکلین« در عصر پهلوی و همکار »داریوش شایگان« و »بهاءالدین خرمشاهی« 
در انتشارات »فرزان روز«( برایش ویژه نامه درمی آورد. در وصیتنامه شاه به قیمومیت نصر بر فرزندان خاندان پهلوی اشاره شده و 
این نکته محمل حقوقی دارد و فراتر از یک ادعاست. فرزند خودش هم که »ولی رضا نصر« است از مشاوران ویژه »کاخ سفید« و از 
روس��ای »ش��ورای روابط خارجی آمریکا« است. دیگر اینکه، وقتی شاه بر بستر مرگ بود، یکی از آخرین افرادی را که خواست تا به 
مالقاتش بیاید، همین آقای »س��ید حس��ین نصر« است که االن مجله »اطالعات حکمت و معرفت« وابسته به مؤسسه »اطالعات« 
مقاالتش را پیاپی و پیوسته منتشر می کند. نصر پس از پیروزی انقالب اسالمی تا اکنون در »بنیاد اشرف پهلوی« )بنیاد مطالعات 
ایران( حضور داش��ته اس��ت. بعد هم »س��ید حسین نصر« عضو شورای س��ردبیری مجله »ایران نامه« است که آن نیز از محصوالت 

»بنیاد اش��رف پهلوی« است. حاال اگر فیلسوف است 
و متاله و اسالم ش��ناس و به مدد تبلیغات شبکه های 
رسانه ای سرمایه داران بسیار مشهور شده، در خدمت 
دائم آمریکایی هاست؛ چون صاحب »کرسی دائم« در 
»دانش��گاه جرج واشنگتن« است که این کرسی را به 
هر اس��تادی نمی دهند. این را به شما بگویم، اعتراف 
رسمی سازمان س��یا در ابتدای دهه 1360 است که 
آمریکا برای براندازی ایران از کمبود »اسالم شناس« 
و »ایران ش��ناس« رنج وافری می برد و س��عی زیادی 
داش��ت تا جمعی از این جماعت را در آمریکا گردهم 
آورد و االن هم از این دست اسالم شناسان در جهان 
غرب کم نداریم که نمونه مشهورش »برنارد لوئیس« 
یهودی و صهیونیس��ت اس��ت در »دانشگاه تالویو« و 
شاید بهتر از برخی به اصطالح فلسفه دانان اسالمی و 

متعهد به جمهوری اس��المی، اس��الم و ایران را نیز بشناسد، اما تئوریسین »برخورد فرهنگ ها« و معتقد به نابودی مکتب اسالم هم 
هس��ت، و به روایت دانشنامه »ویکی پدیا« در »کنفرانس س��ری بیلدربرگ« تجزیه قومیتی ایران را پیشنهاد کرد و عالوه بر القاب 
پیش��ین، ملقب به لقب »پدر تجزیه طلبی ایران« نیز ش��د. اصاًل اغلب و بلکه اکثر مستش��رقین این چنین هستند، اما این شناخت 
دلیل بر آن نیس��ت که مستش��رقین معتقد و متعهد به آموزه های اس��الم باش��ند. حاال فرقش این است که »سید حسین نصر« در 
آمریکا نشس��ته و خیلی با احتیاط »نقد غرب مدرن« می کند و پرچمدار »س��نت گرایی« اس��ت، اما سوال اینجاست که غربی هایی 
که به روایت رهبر معظم انقالب اجازه نمی دهند تا یکی از »پیام های حج امام خمینی« به عنوان آینه »اس��الم ناب« حتی به ازای 
پرداخت پول به آن نش��ریه در مطبوعاتش��ان چاپ ش��ود، چگونه آقای نصر را نه تنها پذیرفته اند، بلکه به ریاست دپارتمانی مهم در 
دانش��گاهی درجه یک رس��انده اند و »کرسی دائم« آن هم در دانشگاه »جرج واشنگتن« به او داده اند؟! و بدتر آنکه او را تقدیس نیز 
می کنند و در محافلش��ان بر صدر نیز می نشانند؟! آقایان یادش��ان رفت که حضرت امام خمینی)ره( درباره تجلیل های آمریکایی ها 
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و غربی ه��ا چه فرمودند؟! قبل از انق��الب با »فرح پهلوی« و منصوب از جانب 
شاه در دانش��گاه شاهنشاه »آریامهر«، هنگام پیروزی انقالب و مرگ سلطنت 
بر بالین »محمدرضا پهلوی«، پس از پیروزی انقالب قیم پسمانده های خاندان 
پهل��وی، اکنون هم نظریه پرداز »بنیاد اش��رف پهلوی«؛ این ها برای ش��ناخت 
نصر بس نیس��ت؟ شما به گفتگوی »رامین جهانبگلو« با »سید حسین نصر« 
ن��گاه کنید؛ آیا بس نیس��ت که جهانبگلو در مقام جاسوس��ی که به ماموریت 

براندازی  جمهوری اس��المی اعتراف کرد، برکش��یده نصر است؟! 
شما می دانید »س��نت گرایی« که نصر مبشر آن 

اس��ت، فقط »تصوفی بیمارگونه » است که هیچ نسبتی با »مکتب اسالم ناب محمدی)ص(« 
ندارد و در واقع، ریشه جهادی اسالم را می زند. برای همین هم سرویس های امنیتی 

و نهادهای نظامی آمریکا از »سنت گرایی« نصر حمایت می کنند.

فرهن�گعمومی:اگر چه تاریخچه  ای که جنابعالی از فعالیت های پس 
از انقالب نصر بیان کردید، تا حدود زیادی روش��نگر به نظر می رسد، 
اما جا دارد که مصادیق مستند حمایت ایاالت متحده از نصر را ذکر 

بفرمائید تا ابهامی هرچند اندک نیز باقی نماند.
فضلینژاد: از قضاء برای مورد »سیدحس��ین نصر« س��ند امنیتی 

م��ورد تائید پنتاگون و وزارت خارج��ه آمریکا ارائه می کنم، چون 
در م��وارد دیگر گاه��ی مجبوریم از ادله به اثبات ادعا برس��یم یا 

قرائن را فرض بگیریم یا ش��واهد را در یک کل منطقی بس��نجیم، 
اما درباره نصر س��ند امنیتی- رسمی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( را 

داریم. در پائیز سال 1384، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( یک ماموریت 
»س��ری و فوق العاده فوری« را به »موسسه رند« )Rand( و »بنیاد اسمیت 

ریچاردس��ون« واگذار کرد تا به شناسایی »شرکاء بالقوه« ایاالت متحده در جوامع 
مس��لمان بپردازد و یک برآورد اس��تراتژیک درباره »شبکه س��ازی از مسلمانان لیبرال در 

ایران« را پیش��نهاد کند. در این گزارش که »فرانس��یس فوکویاما« و »هنری کیس��ینجر« از ناظران 
اصلی آن بودند، از 5 گروه در ایران به مثابه ش��رکاء بالقوه آمریکا یاد گش��ت. یک طیف اصلی »س��نت گرایان« و 

»صوفی ها« بودند و »روش��نفکران دینی« و »روحانیون لیبرال« دو طیف اصلی ش��رکاء دیگر آمریکا را می ساختند که براساس این 
سند می توانستند »اسالم رادیکال را در ایران نابود و یک اسالم سکوالر را مستقر سازند.« این گزارش استراتژیک، 5 شاخص برای 
شناسایی این شرکاء، 4 دستورالعمل امنیتی و 1 ایده مشترک با »وزارت خارجه آمریکا« را در بر داشت. برپایة اولین دستورالعمل 
امنیتی »برای حفظ اعتبار و امنیت این شرکاء باید ارتباطات آنان با دولت آمریکا محرمانه نگه داشته شود و حتی انکار گردد.« ایده 
مشترک »پنتاگون« با »وزارت خارجه« نیز اعتقاد به اجرای گسترده برنامه »رهبري دیدارهاي بین المللي« بود. هدف این برنامه، 
ساختن یک »پل ارتباطی« و ایجاد »ارتباط استراتژیک« با سیاستمداران موثر، روشنفکران، هنرمندان و... در ایران بود. کاخ سفید 
از رهگذر این برنامه، قصد داش��ت تا تحت پوش��ش راه اندازی کارگاه های آموزشی و برگزاری سمینارهای علمی، اوال، شرکاء جدید 

اوالً »سنت گرایان« که خود نصر نیز به 
»مشی صوفی گرایانه« آن اقرار دارد، از 
»شرکاء سیاسی« آمریکا برای نابودی 
»اسالم ناب محمدی)ص(« هستند و 

ثانیاً آمدن »سید حسین نصر« به ایران 
با هر دلیل و توجیهی دقیقاً برآورده شدن 

مطلوب های پنتاگون و وزارت خارجه ایاالت 
متحده است.
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خود را در میان سیاس��تمداران ایرانی ش��کار کند. ثانیا، به یک ارزیابی واقعگرا از نقش، توان عملیاتی و خواسته های آنان در زمینه 
سیاست های آمریکا برای فروپاشی جمهوری اسالمی بپردازد. ثالثا، با »شبکه سازی از مسلمانان لیبرال« و بازگرداندن آنان به قدرت 
سیاسی، مکتب اسالم ناب محمدی )ص( )رادیکال( را از صحنه خاورمیانه پاک کند. کاخ سفید طراحی »نسخه  دینی« کودتاهای 
مخملی را به پژوهش��کده پنتاگون )رند( واگذار کرد تا در »ژوئن داغ« )ژوئن 2009 برابر خرداد 1388( پروژه »کودتای س��بز« را 
محقق س��ازد. س��ند اجرایی این نسخه نیز تحت عنوان »آسیب پذیری های سیاسی، دموگرافیک و اقتصادی ایران« در 158 صفحه 
تدوین و تصویب ش��د و در زمس��تان 1384، اجرای آن به »گروه عملیات و سیاست سوریه و ایران« )ISOG( به رهبری »الیزابت 
چنی« واگذار گش��ت. بنابراین نتیجه می ش��ود که اوالً »سنت گرایان« که خود نصر نیز به »مش��ی صوفی گرایانه« آن اقرار دارد، از 
»شرکاء سیاسی« آمریکا برای نابودی »اسالم ناب محمدی)ص(« هستند و ثانیاً آمدن »سید حسین نصر« به ایران 
با هر دلیل و توجیهی دقیقاً برآورده شدن مطلوب های پنتاگون و وزارت خارجه ایاالت متحده است.

فرهنگعمومی: به این س��ند که »س��نت گرایان« را ش��رکاء پروژه آمریکا برای 
نابودی اسالم ناب محمدی)ص( معرفی می کند، چگونه می توان دسترسی 

پیدا کرد؟ 
فضلینژاد: سند اصلی طی یک توافق امنیتی از طبقه بندی »به کلی 
س��ری« خارج و به صورت محرمانه در اختیار برخی اندیشکده های 
آمریکایی قرار گرفت، اما به ش��کل عجیبی منتش��ر ش��د و به یک 
رسوایی بزرگ هم برای »سید حسین نصر« و هم برای »عبدالکریم 
سروش« انجامید و نشان داد هر دو طیف که به ظاهر با هم در نزاع 
هستند، شرکاء پروژه اسالم آمریکایی به شمار می روند. بعد از این 
رسوایی، پنتاگون تصمیم گرفت تا رسماً این سند را منتشر کند.

فرهنگعمومی: یعنی این سند که ناظر به مشارکت نصر و سروش 
در پروژه »اسالم آمریکایی« است، با تائید پنتاگون موجود است؟

فضلینژاد: بله. این سند ابتدا با شناسه امنیتی MG-574-SRF به صورت 
مح��دود و با طبقه بندی »محرمانه« در اختیار نخب��گان امنیتی آمریکا قرار گرفت. 
RB-9251- پس از رس��وایی بزرگی که ش��رح آن را مختصراً گفتم، این س��ند با شناسه
 RAND Proposes Blueprint for Building Moderate و تحت عن��وان SRF )2007(
Muslim Networks در سال 2007 و در 216 صفحه از سوی پژوهشکده وزارت دفاع آمریکا )رند( و با مسئولیت 
انتش��ارات RAND Center For Middle East Public Policy منتش��ر ش��د. در واقع، »مرکز سیاست عمومی خاورمیانه 
موسسه رند« در وزارت دفاع آمریکا که یکی از 3 مرکز پژوهش های امنیتی- نظامی معتبر آمریکاست با پشتیبانی بنیاد »اسمیت 
ریچاردس��ون« مجری این طرح بودند و اکنون نیز فول داکیومنت آن در س��ایت رسمی »پنتاگون« موجود است. این سند مشخصاً 
»ایجاد شبکه هایی از مسلمانان میانه رو« برای جایگزینی »اسالم لیبرال« )اسالم آمریکایی( به جای »اسالم رادیکال« )اسالم ناب( 

است.

فرهنگعمومی: در این سند، نظر مشخص پنتاگون درباره »سنت گرایان« چیست؟
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فضلین�ژاد: در صفحات 25 تا 35 س��ند مذکور بحث مفصلی 
درباره آنان موجود است، اما در یک پاراگراف مشخصاً می نویسد: 
»س��نت گرایان و صوفی ها دس��ته دیگر مورد نظ��ر آمریکا برای 
شبکه س��ازی هستند. آنها اغلب ش��امل محافظه کاران مسلمان 
هستند که عقایدشان برای قرن ها مورد حمایت قرار گرفته است. 
س��نت ها و عقاید آنها با تکریم قدیسان )وحتی عبادت قبرهای 
آنان( و دیگر اعمالی همراه است که از نظر وهابی ها ارتداد تلقی 
می ش��ود. آنها تفاسیر کتاب مقدس مس��لمانان را اساس تعالیم 
مکات��ب مذهبی می دانند؛ با این حال با تفاس��یر غیرمس��تقیم 
از ق��رآن و احادیث مخالفند.« حاال ش��ما ن��گاه کنید که همین 
آقای نصر در مصاحبه با روزنامه ضدایرانی »ش��رق االوسط« که 
امثال »علیرضا نوری زاده« از نویس��ندگان برجسته اش هستند، 
می گوید اگر نگاه مس��لمانان به سمت یک ایدئولوژی ضدغربی 
نمی رفت، غرب هم به دنبال پدیده اسالم هراس��ی نمی رفت! در 
ایران تمام کتاب های »سید حسین نصر« با تبلیغات بسیار منتشر می شود و بدتر از آن کتاب های »رامین جهانبگلو« که یک برانداز 
فراری است، همچنان توسط »نشر مرکز« و »نشر نی« تجدید چاپ می شود یا آثار کسانی مثل »محسن کدیور« که در آمریکا هر 
چه فحش است به جمهوری اسالمی و اصل والیت فقیه داده، باز هم مجوز نشر می گیرد این است معنای واقعی »اختناق در ایران« 
که آقایان می گویند. سخن من این است که فرض بر اینکه ترجمه و چاپ کتاب های نصر در تبلیغ تصوف مطلوب آمریکایی ها مانند 
کتاب »گلشن حقیقت« توسط آقای »انشاءاهلل رحمتی« در »نشر صوفیا« یا ترجمه های دیگر آقای رحمتی از نصر مثل کتاب های 
»دین و نظم طبیعت«، »آرمان ها و واقعیت های اسالم«، »اسالم و تنگناهای انسان متجدد« و »معرفت و معنویت« بالاشکال باشد 
که نیست، اما مرجع قرار دادن و زمینه سازی برای آمدنش به ایران آن هم با آن سابقه به هیچ روی توجیهی ندارد. یک روز به اسم 
دموکراس��ی، ترویج شکاکیت می کنند تا اس��الم ناب محمدی)ص( را نزد مردمان از حجیت بیاندازند، یک روز هم به اسم فلسفه با 

»سنت گرایی« این بال را بر سر جوانان می آورند. 

س��خن ما این نیس��ت که یک جمله مطلوب از دهان نصر در نیامده اس��ت خیلی ها ش��اید کتاب »جوان مسلمان و دنیای متجدد« 
نصر را پسندیده باشند، اما با استناد به چند مصاحبه نصر یا یک کتاب و پاره ای مقاالت وی، نمی شود زندگی این آدم 77 ساله را 
تحلیل کرد و برچس��ب مقبولیت بر کلیت اندیش��ه اش زد. استاد رحیم پور ازغدی جمله آموزنده ای دارند. می گویند شما هر کدام از 
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این مکاتب غربی و شرقی که گاهی مقبول واقع شده اند را نگاه کنید، می بینید یک بخشی از حقیقت را گفته اند، اما در بیان همه 
حقیقت درمانده اند و فقط »اس��الم ناب محمدی)ص(« اس��ت که جامع حقیقت الهی اس��ت. این آقایان هم شاید گاهی حرف های 
درس��تی زده باش��ند، اما روند کاری ش��ان را از منظر کالن باید دید. این را هم نباید فراموش کرد، چنانکه رهبری معظم انقالب نیز 
بارها و از جمله در س��فر اخیرش��ان به قم تذکر دادند، و آن اینکه باطل که لخت و عریان ظاهر نمی ش��ود. حق و باطل را در هم 
می آمیزند و اینجاس��ت که ش��ناخت آن سخت می شود. سنجه ای که حق و باطل را می توان شناخت، »اصول و ارزش ها« است و به 
فرموده حضرت امام روح اهلل »ما با هیچ  کس عهد اخوت نبسته ایم، اال با اصول و ارزش هایمان.« این اصول هم برای ما صحیفه امام 

خمینی)ره( و آموزه های والیت مطلقه فقیه است و بس. میزان، دوری و نزدیکی به اندیشه والیت فقیه است.

چشماندازجنگعقیدتیایرانباغربمدرن
فرهنگعمومی: چرا س��ازمان جاسوسی س��یا پس از پیروزی انقالب عملیات »جنگ عقیده« را آغاز کرد و حاال پس از 30 سال 
ش��اهدیم که محصوالت ش��به روش��نفکری و چهره های تربیت ش��ده آن از ماهنامه ای مثل »مهرنامه« س��ر درمی آورند؟! اوالًبرای 
مخاطبان ما شاید این سوال پیش بیاید که آیا سیستم جاسوسی غرب این قدر آینده نگرانه و آگاهانه عمل می کند؟ ثانیاً، جنابعالی 

به عنوان یک تحلیلگر مسائل امنیتی و جنگ نرم، چشم انداز جنگ عقیدتی میان ایران و غرب مدرن را چگونه می بینید.
فضلینژاد: درباره سوال اول عرض کنم که رهبر حکیم انقالب اسالمی روز 6 آبان 1388 فرمودند: »شما قدرت امنیتی و جاسوسی 
و تبلیغاتی این سرویس های گوناگون امنیتی و تبلیغاتی دنیا را دست کم نگیرید. همه این را احساس می کنند. حاال شاید کسانی که 
کمتر توی مقوله های گوناگون تبحر داشتند، کمتر ببینند.« یا اگر مروری بر سخنان امام روح اهلل کنیم، می بینیم که بارها فرموده اند 
سرویس های جاسوسی غرب برای ایران و دیگر کشورها برنامه های درازمدت دارند. از مجموع بیانات امام و رهبری پیرامون قدرت 
جاسوس��ی غرب یک نتیجه روش��ن نیز به دس��ت می آید و آن اینکه بخش مهمی از این قدرت ناش��ی از »اقتدار علمی« غرب نیز 
هست، اما علمی که جنسی فاسد دارد و حجاب اکبر است. بنابراین، سیستم جاسوسی غرب آینده نگر است و اساساً »آینده نگری« و 
»آینده پژوهی« که به مثابه یک گفتمان جدید و نیز رشته دانشگاهی در آمریکا رو به رشد می باشد، در مرحله اول پروژه ای نظامی- 
امنیتی بود که پنتاگون نطفه آن را گذاشت و CIA آن را پروراند، اما در تنها نقطه ای که اشراف اطالعاتی و آینده نگری آمریکایی ها 
و اروپایی ها برای پیروزی در این »کودتای ایدئولوژیک« و »جنگ عقیدتی« به شکست قطعی کشیده است، جمهوری اسالمی ایران 

است. پیرامون سوال دوم و چشم انداز این نبرد نیز باید بگویم اینکه مسلمانان 
در »جنگ عقیده« و »مبارزه مقدس« خود با غرب انشاءاهلل به پیروزی دنیوی 
می رس��ند، هم وعده الهی و هم تحلیل سیاس��ی- امنیتی است. به روایت امام 
روح اهلل »مبارزات کشور ما عقیدتی است و جهاد در راه عقیده شکست ناپذیر 
است« و برای همین با اطمینان فرمودند »اسالم، ابرقدرت ها را به خاک مذلت 

سیاست گسترش »اسالم آمریکایی« 
سیاست سرویس های غربی است و 

ائتالف های جدیدی هم که رخ داده، از این 
سیاست برآمده است.
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مي نش��اند« و »س��نگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.« ببینید، این را امامی می گویند که می فرمودند اختیار مردم به دسِت 
من اس��ت و اختیار خودم به دس��ِت خودم نیست، به دست خداست؛ و این چنین است که صدای امام روح اهلل، طنین صدای انبیاء و 
اولیاء اس��ت، خصوصاً آنجا که از »جنگ عقیده« برای براندازی ابرقدرت ها س��خن می گویند، طنین صدای امیرالمومنین )ع( است. 
امام علی )ع( در صدر اس��الم فرمودند »جنگ های ما عقیدتی بود و پس از این نیز چنین خواهد بود. اختالف َمس��لک بود؛ ما برای 
حق می جنگیم و آنها برای باطل. اگر خون بهایی می خواهند بروند از حق بگیرند که کمرشان را شکست.« مقام عظمای والیت نیز 
در س��فر اخیرش��ان به قم نوید دادند که »شما مي خواهید با تفکر الهی، دانش را ُمَسخر کنید؛ جهت گیری شما جهت گیری خدائی 
اس��ت و ای��ن موفق خواهد ش��د.« و نیز نوید دادند که »مرجعیت علمی و عقیدتی« عالمان ایران��ی بر جهان را جوان های ایرانی به 

چشم خواهند دید. 

فرهنگعمومی: همچنان س��واالت و موضوعات فراوانی برای ادامه این گفتگو در ذهن ماس��ت، اما مجال نیس��ت و از وقتی که 
علیرغم اشتغاالت متعدد به ماهنامه »فرهنگ عمومی« اختصاص دادید، سپاسگزاریم.

فضلینژاد: من نیز از لطف و حوصله شما سپاسگزارم. اجابت دعوت سردبیر فاضل این ماهنامه، برایم توفیقی ارزشمند بود. انشاءاهلل 
همه مخاطبان این گفتار برای عاقبت بخیری ما و برای پایداری و پافشاری ما بر سر آرمان های انقالب اسالمی دعا کنند. ■
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ادبیات
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رویکردهای غالب، در داستان نویسی 
پیش و پس از انقالب

آنچهمیخوانیدگزیدهایازتحقیقمفصلارزش�مندیاس�تکهدکترمحمدرضاسرشار)رضارهگذر(
آنرانگاشتهوتوسط»پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی«بهصورتکتابدردستچاپقراردارد.
آثاراستادرهگذرهمگیدقیق،تیزبینانه،مستدل،مستندوبهلحاظنثروزبان،شیواوجذابمیباشد.
بیتردیددکترمحمدرضاسرش�ار)رضارهگذر(رامیتوانبرجس�تهتریننماین�ده»ادبیاتواقعگرای
آرمانخواهشیعی«درقلمروادبیاتداستانیونیزتواناترینمنتقدادبیدرحوزهادبیاتمتعهدوملتزم
بهآرمانهایانقالباس�المیدانس�ت.ازاس�تادرضارهگذرکهلطفکردهواینمطلبرادراختیارما

قراردادند،بسیارمتشکریم.

استادرضارهگذر □
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م.ا. به آذین، محمد حجازی، علی دشتی، محمد مسعود، شین 
پرتو، پرتو اعظم و سیمین دانشور.

4. از 1332 ت��ا پی��روزی انق��الب 
اس��المی )1357(. که البته برخی، 
ای��ن مقطع را نیز به مقاطع تاریخی 

کوچک تری نیز تقسیم کرده اند.
از جمله:

ب��ا   .1340 ت��ا   1332 از  ال��ف( 
همچون  ش��اخص تری  نویسندگان 
ج��الل آل احم��د، تقی مدرس��ی، 
جم��ال  س��اعدی،  غالمحس��ین 
میرصادقی، ش��اپور قریب و عباس 

حکیم.
ب( دهه 1340. که ش��اخص ترین 
داستان نویس��ی اش،  چهره ه��ای 
ج��الل آل احم��د، ص��ادق چوبک، 
ابراهی��م گلس��تان، تقی مدرس��ی، 
اسماعیل فصیح، جمال میرصادقی، 
هوش��نگ  س��اعدی،  غالمحس��ین 
گلش��یری، محم��ود دولت آب��ادی، 
احمد محمود، سیمین دانشور، علی 
محمدافغانی، امی��ن فقیری، بهمن 
فرس��ی، فریدون تنکابنی، مهش��ید 
امیرش��اهی، بابا مقدم، م. ا. به آذین، 
محم��ود کیانوش، خس��رو حکیم و 

قاسم الربن هستند.
ج( 1350 ت��ا 1357. با چهره های 
مطرح ت��ری همچ��ون ش��مس آل 
احمد، حسن و محسن حسام، علی 
اشرف درویشیان، منصور یاقوتی، اسالم کاظمیه، ناصر ایرانی، 
ناص��ر ش��اهین پر، مجید دانش آراس��ته، احم��د آقایی، ناصر 

مؤذن، محمود گالبدره ای و گلی ترقی.
ع��ده ای دیگر، با رویک��رد منطقه ای و اقلیمی ب��ه این مقوله 
پرداخته اند. از جمله به مکاتبی هچون مکتب آذربایجان، مکتب 

در بررس��ی رویکردهای غالب و رایج ادب��ی در هر دوران، به 
اقتضای موضوع، زمانه، و زمینه آن، 
یا دیدگاه و نیت پژوهشگر، و عواملی 
مانند اینها، روش��های متفاوتی برای 
ورود ب��ه مطل��ب و پرداختن به آن، 

اتخاذ می شود.
برخ��ی ب��ا ن��گاه تاریخگرایان��ه به 
قضیه پرداخته، موضوع را براس��اس 
دوره های تاریخی خاص - که اغلب 
نی��ز با ف��راز و فرودهای سیاس��ی و 
تاریخ��ی و اجتماع��ی قاب��ل توجه 
هم��راه اس��ت - مورد بررس��ی قرار 

می دهند.
ای��ن نگاه، که عم��اًل، ادبیات را تابع 
تحوالت سیاس��ی و اجتماعی تلقی 
می کن��د، ادبیات داس��تانی کش��ور 
در دوران پی��ش از انق��الب را ب��ه 

مقطعهای زیر تقسیم می کند:
 1300 س��ال  ت��ا  مش��روطه  از   .1
ک��ه  قاج��ار(.  )دوران  خورش��یدی 
ش��اخص ترین چهره های آن، میرزا 
عبدالرحیم  آخون��دزاده،  فتحعل��ی 
اصفهانی،  می��رزا حبی��ب  طالبوف، 
دهخدا، محمدباقر خس��روی و بدیع 

هستند.
2. از 1300 ت��ا 1320 خورش��یدی 
ک��ه  رضاخ��ان.  س��لطنت  )دوران 
آن،  چهره ه��ای  ش��اخص ترین 
محمدعلی جمالزاده، صادق هدایت، 

زین العابدی��ن رهنم��ا، محمد حجازی، علی دش��تی و محمد 
مسعود هستند.

3. از 1320 تا 1332 )دوران اول سلطنت محمدرضا پهلوی. 
شاخص ترین نویسندگان این دوره، عبارت انداز: صادق هدایت، 
صادق چوبک، بزرگ علوی، جالل آل احمد، ابراهیم گلستان، 
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دینی، داس��تانهای انقالب، داس��تانهای دفاع 
مق��دس، داس��تانهای روس��تایی، ...( به این 

مقوله پرداخته اند.
همچنی��ن می ت��وان براس��اس مکاتب ادبی 
مس��لط، به این تقسیم بندی پرداخت. با این 
دی��دگاه - که می توان آن را »دیدگاه ادبیات 
محور« نیز خواند؛ و فراگیرتر، و در این بحث، 
قابل دفاع تر اس��ت - در دوران موردنظر ما، 
س��ه جریان ادبی، قابل شناس��ایی و پیگیری 

است:
1. رمانتیسیسم

2. واقعیتگرایی )رئالیسم(
3. شکل گرایی )فرمالیسم(

که ذیل رمانتیسیس��م، س��ه ش��اخه فرعی تر 
»داستانهای تاریخی رمانتیک«، »رمانتیسیسم 
اجتماعی« و »داستانهای عامه پسند« نیز قرار 

می گیرد.
از می��ان این دیدگاهها، ب��ه دلیل ادبی تربودن، 
ما دیدگاه ادبیات محور را برای ورود به این بحث 
برگزیده ایم. ضمن آنکه آشکار است: از آنجا که مکاتب ادبی و 
هنری غربی، خواه ناخواه، هر یک دارای فلسفه - ولو سطحی 
و س��خیف - خاص خود هس��تند، به طور طبیعی، در خالل 
بح��ث، به جنبه های درونمایه ای هر یک از این رویکردها نیز، 

در حد لزوم، پرداخته خواهد شد.

1.رویکردرمانتیک
جریان داستان نویس��ی جدید در ایران، 
از اوایل مش��روطیت، آغاز شد. مبدأ این 
ش��یوه نوش��تن نیز، ترجمه برخی آثار 
داس��تانی غرب��ی - خاصه نویس��ندگان 
رمانتیک فرانسوی، همچون آلکساندر دوما )پدر و پسر(، شاتو 

بریان، المارتین، ویکتور هوگو و مانند آنها - بود.
ای��ن آثار، عمدتا ماجرایی، پرحادثه و مهیج، و انباش��ته از ما 
جراهای عش��قی و احساس��اتی بودند. ضمن آنکه موضوعها و 

مکتب  اصفه��ان، 
خراس��ان، مکتب غرب، مکتب شمال، مکتب جنوب و مکتب 

مرکز قائل شده اند.
گروهی دیگر، ب��ا دیدگاهی درونمایه ای 
و عقیده ای، به تقسیم بندی جریان های 
داستان نویسی غالب پرداخته اند؛ و پیرو 
آن، ب��ه رویکردهایی همچ��ون ادبیات 
غربزده )شامل رمانتی سیم، فرمالیسم، 
داستان نو، داس��تان پست مدرن؛ و...(، 
ادبیات ش��رق زده )ش��امل واقعیتگرایی 
انتقادی و واقعیتگرایی سوسیالیس��تی(، 

ادبیات عامه پسند؛ یا ادبیات تسلیمی، ادبیات الحادی، ادبیات 
مأیوس��انه و پوچگرا، ادبی��ات روش��نفکرانه و الئیک، ادبیات 
معت��رض و هدفگ��را و...( و... قائل ش��ده اند. دس��ته ای دیگر، 
براس��اس موضوع و قالب )مثال داستانهای عشقی، داستانهای 

جهتگیری مجموعه کاست 
روشنفکری ایران و ادبیات 

شبه مدرنیستی، به نفع رژیم پهلوی، 
و به ویژه، در مسیر بسط سیطره 

فرماسیون شبه مدرن در ایران قبل و 
بعد از انقالب بوده و هست
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عباس آریانپور کاش��انی با »عروس مادی« و »ش��اه ایران«، 
حیدر علی کمالی با »الزیکا«، یحیی قریب با »خون سیاوش«، 
»ش��هر بانو« و »یادداش��ت های خسرو انوش��یروان« و سعید 
نفیسی با »یزدگرد س��وم )1321(؛ همچنین سعید نفیسی، 
ابوالقاس��م پرتو اعظم، عبدالرحیم همایونفرخ، نورا... الوردی، 
رحیم زاده صفوی، ابراهیم مدرسی، زین العابدین موتمن، ناصر 
نجمی، رضا زاده شفق، سبکتکین 
خلیل��ی،  محمدعل��ی  س��الور، 
مس��رور، محمدحسین  حس��ین 
س��مندری نژاد، رضا زاده ش��فق، 
یغمایی، علی س��یگاری،  اقب��ال 
احمد اح��رار و ذبیح ا... منصوری، 

شاپور آرین نژاد.
شاخه دیگر جریان داستان نویسی 
م��ا،  کش��ور  در  رمانتی��ک 
اس��ت؛  اجتماعی  رمانتیسیس��م 
ک��ه در جاهای��ی - خاصه پس از 
ش��هریور 1320 - با پاورقی های 
یک��ی  عامه پس��ند،  و  س��طحی 
می ش��ود و در آنها ادامه می یابد؛ 
به گون��ه ای که تفکیک این دو از 

یکدیگر، بسیار دشوار است.
دوران  در  آث��ار،  ای��ن س��نخ  از 
قبل از س��لطنت رضاخان، می توان به »ته��ران مخوف«، اثر 
ی��ک دانش آموز 18-17 س��اله به نام مش��فق کاظمی - که 
با اس��تقبالی بی سابقه روبه رو ش��د -، »مجمع دیوانگان«، اثر 
صنعتی زاده کرمانی »ش��هرناز«، نوش��ته یحیی دولت آبادی، 
»روزگار س��یاه«، »اس��رار ش��ب«، »انتقام«، از عباس خلیلی 

اشاره کرد.
نیز، می شود به »سیزده نوروز«، »جنایات بشر یا آدم فروشان 
قرن بیس��تم«، نوش��ته ربی��ع انص��اری، »دفت��ر خاطرات« 
و »کاروان عش��ق«، از جهانگی��ر جلیل��ی، »دخت��ر یتی��م«، 
»سرگذشت پدری«، »دختر همسایه«، »شیرازه«، »تقدیم به 
تو«، از جواد فاضل، »آفت« و آثار متعدد دیگر از حس��ینقلی 

مس��ائل ملیتگرایانة تاریخی و قهرمانی تعدادی، در آنها نقش 
سیاسی، قابل توجهی داشت.

از نخستین آثار داستانی ایرانی بر این سبک و سیاق، می توان 
به »عشق و س��لطنت« )1337 ه� . ق.( نوشته شیخ موسی، 
و »انتقامخواهان م��زدک« )1339 ه� . ق.(، اثر صنعتی زاده 

کرمانی اشاره کرد.
در کل، داستان نویسی به شکل 
جدید، در ایران، ابتدا اغلب با 
رمانتیک  تاریخ��ی  رمانه��ای 
رمانتیک  اجتماعی  س��پس  و 
ش��کل گرفت. هرچند، در یک 
بررس��ی دقیق تر، این آثار را، 
نمی توان کامال در یک مکتب 

خاص ادبی قرار داد.
 - فریب خ��ورده  »س��تارگان 
حکایت یوس��ف ش��اه )1253 
ش.(، نوش��ته می��رزا فتحعلی 
آخون��دزاده )1119 - 1252 
ش.( ب��ه ترجمه می��رزا جعفر 
قراچه داغی - که گفته ش��ده 
است نخستین رمان فارسی به 
شکل جدید اس��ت - از دیگر 
نمونه ه��ای اولیه داس��تانهای 

تاریخی بر این روال است.
برخی، سال های 1284 تا 1300 را، دوره ظهور و شکل گیری 
رمان تاریخی فارسی دانسته اند. همچنین، سال های 1300 تا 
1320، دوره رش��د و شکوفایی، و سال های 1320 تا 1332، 

دوره رکود نسبی این نوع رمان، نامگذاری شده است.
از دیگر شاخص ترین فعاالن این عرصه، می توان به افراد ذیل 

اشاره کرد:
محمدباقر خسروی، با »ش��مس و طغرا«، شیخ موسی نثری 
ب��ا »عش��ق و س��لطنت«، صنعت��ی زاده کرمانی با »خس��رو 
انوش��یروان«، »ابومس��لم«، »نادر« و...، رک��ن زاده آدمیت با 
»دلیران تنگس��تان«، علی آذری با »اپرای وعده زردش��ت«، 
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و داس��تان نو غربی - از طریق مطالعه این آثار از زبان اصلی 
یا ترجمه آنها به زبان فارسی، جریانی متمایل به این رویکرد، 

در ایران شکل گرفت.
اف��راد متمای��ل به ای��ن رویک��رد، داش��تن تعهد سیاس��ی، 
اجتماع��ی و عقی��ده ای را بر 
و  نمی پس��ندیدند  نویس��نده 
روا نمی دیدن��د. همچنی��ن به 
غربی شان،  استادان  از  پیروی 
وظیفه ادبیات را بازتاب دادن 
زمان��ه خ��ود و مس��ائل آن، 
نمی دانستند، و اصوالً جز تعهد 
به ش��کل و ساختار و زبان اثر 
ادبی و تأکی��د افراطی بر این 
را  تعهدی  هیچ گون��ه  عناصر، 
برای نویس��نده نمی پذیرفتند 

و برنمی تافتند.
غلب��ه درونگرای��ی و مرج��ع 
داش��تن اوه��ام ب��ر واقعیات 
بیرونی و ذهنیات بر عینیات، 
در عی��ن ح��ال، بی توجه��ی 
به تفک��ر و متمرکزش��دن بر 
پوس��ته و قش��ر اثر، شکستن 
زمان و روایت در داس��تان آرمان گریزی 
و ارزش س��تیزی، پرداخت��ن ب��ه اف��راد 
مخبط، منحرف جنس��ی، عق��ب افتاده 
ذهن��ی، محور قراردادن اس��تثناها - به 
جای جریانه��ای عام - ترجیح اطالعات 
پراکن��ده و جزئ��ی ب��ه معرف��ت، اصل 
ق��راردادن نظریه های افراطی در رش��ته 
زبانشناس��ی محصول قرن بیس��تم، از جمل��ه نمودهای این 

گرایش، در آثار ادبی است.
صرف نظر از زبان شلخته و پراشکال، شاید بتوان »بوف کور« 
)1315( هدایت را، یکی از نخستین آثار - آثار اولیه - مربوط 
به این گرایش، در کشور دانست. پس از آن، »یکلیا و تنهایی 

مس��تعان )ب��ا نامهای مس��تعار متعدد(، در دوران س��لطنت 
رضاخان، اشاره کرد. همچنان که در دوره پهلوی دوم می توان 
از رسول ارونقی کرمانی، رجبعلی اعتمادی، کورس سرهنگی 

و منوچهر مطیعی نام برد.
مضامی��ن این نس��خه آثار را، 
عمدتاً عش��ق و خون، امید و 
ارتقای  برای  مبارزه  ناامیدی، 
مقام اجتماعی، ایستادگی در 
برابر اربابان زورگو و خود را به 
سطح یک ارباب خوش طینت 

رساندن و... تشکیل می دهد.
ذکر این نکت��ه در اینجا الزم 
پاورقی نویسان  همه  که  است 
این دوران ب��ه لحاظ کیفیت 
و س��طح ادب��ی کار، در ی��ک 
از  بلکه برخی  ردیف نیستند. 
آنان، مانند علی دشتی، سعید 
ابوالقاسم  پرتو،  نفیسی، شین 
پرتو اعظم، مش��فق همدانی، 
جعفر ش��هری باف، ابوالقاسم 
پاینده، عب��اس پهلوان، عماد 
راص��ع، و محمد حج��ازی، به 

لح��اظ نث��ر و س��اختار و پرداخت )در 
مجموع، هنر نویس��ندگی(، در س��طح 
باالتر از بقی��ه افراد متعلق به این طیف 

قرار می گیرند.

2.رویکردشکلگرا
به وی��ژه، پ��س از کودت��ای 28 مرداد 

1332، و پی��رو آن، تاس��یس س��ازمان اطالع��ات و امنی��ت 
کشور )ساواک( در س��ال 1334 و قدرت گرفتن این سازمان 
جهنمی و مخوف در تحت نظر گرفتن، تعقیب، دس��تگیری، 
زندانی کردن و شکنجه و گاه قتل و اعدام مبارزان، مخالفان و 
حتی منتقدان رژیم، همچنین، آشنایی با جریانهای شکل گرا 

جریان داستان نویسی جدید در 
ایران، از اوایل مشروطیت، آغاز شد. 
مبدأ این شیوه نوشتن نیز، ترجمه 
برخی آثار داستانی غربی - خاصه 

نویسندگان رمانتیک فرانسوی، 
همچون آلکساندر دوما )پدر و پسر(، 
شاتو بریان، المارتین، ویکتور هوگو 

و مانند آنها - بود
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ابراهیم بیک« )نوشته حاج زین العابدین مراغه ای( و »مسالک 
المحس��نین« )اثر عبدالرحیم طالبوف(، را ک��ه عمدتا هم با 
مقاصد انتقادی و تعلیمی نوشته شده اند، می توان در زمره آثار 
واقعیتگرای داستانی جا داد. عمده آثار محمدعلی جمالزاده، 
دهخدا، »حاجی آقا«، »علویه خانم« و تعدادی از داستانهای 
کوتاه ص��ادق هدایت، اغل��ب آثار نویس��ندگانی چون بزرگ 
علوی، صادق چوبک، م.ا. به آذین، جالل آل احمد، س��یمین 
دانش��ور، ناص��ر ایرانی، محم��ود گالبدره ای، ناص��ر پورپیرار، 
فریدون تنکابنی، جمال میرصادقی، علی اش��رف درویشیان، 
منصور یاقوتی، احم��د محمود، محمود 
دولت آبادی، نسیم خاکسار و علی محمد 

افغان��ی، ذی��ل ای��ن مکت��ب قاب��ل 
تعریف ان��د. ضم��ن آنک��ه برخی 

از ای��ن نویس��ندگان )همچون 
بزرگ علوی، م. ا. به آذین، ناصر 

ایرانی، ناص��ر پورپیرار، فریدون 
میرصادقی،  جم��ال  تنکابن��ی، 
علی اش��رف درویشیان، منصور 

یاقوت��ی، احمد محم��ود، محمود 
دولت آبادی و نس��یم خاکس��ار( دارای 
ایدئول��وژی مارکسیس��تی و متمایل به 
بلوک ش��رق و شوروی س��ابق و بعضاً عضو حزب توده ایران 
بودن��د؛ و در آثار خود، از رویکرد واقعیتگرایی انتقادی، و گاه 

نیز واقعیتگرایی سوسیالیستی تبعیت می کردند.
ب��ا این همه این رویکردها، با وجود تفاوتهای بعضا قابل توجه 
ظاه��ری، در باطن و اس��اس خود، ش��باهتهایی جدی نیز با 
یکدیگر داشتند. از جمله این شباهتها، می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
»1. تقلیدی ب��ودن از ادبی��ات م��درن غرب��ی، و رویکردهای 

مختلف آن؛ هم در ساختار و هم در محتوا.
2. [در آنها] از اساس، بشر و نسبت او با هستی و نظام عالم، 
بر پایه تفس��یر نیست انگارانه شبه مدرن، و رویکرد سکوالر به 
انس��ان، و نحوی تقلید ظاهرگرایانه و افراطی از مکاتب ادبی 

غربی، بنا گردیده است.

او« )1334( از تق��ی مدرس��ی، رگه هایی از این گرایش را در 
خود به نمایش گذاش��ته اس��ت. برخی نیز آغازگاه واقعی این 
رویکرد در کش��ور را، بعضی آثار ابراهیم گلستان، که در دهه 
1340 منتش��ر ش��د )از جمله »جوی و دیوار تشنه )1346(، 

مّد و مه و...( می دانند.
از دیگر کسانی که در برخی یا اغلب آثار خود، از این رویکرد 
پی��روی کرده اند، می توان به هوش��نگ گلش��یری )خاصه در 
»ش��ازده احتجاب« )1347((، بهمن فرسی، مسعود زوارزاده، 
گلی ترقی، حمیدرضا صدر، اکبر سردوزانی، مهرداد صمدی، 

عدنان غریفی، شمیم بهار، فردایی نیا و... 
اشاره کرد.

3.رویکردواقعیتگرا
ذکر این نکته ضروری است که، تا پایان 
دهه 1320 و حتی بخشی از دهه 1330 
خورش��یدی، یافتن آثار داستانی ای که 
بت��وان آنها را کامال واقعیتگ��را یا کامال 
رمانتیک یا... قلمداد کرد، دش��وار است. 
زیرا به س��بب آشنانبودن نویسندگان با 
اصول ای��ن مکتبهای ادبی - به ش��کل 
دقیق - اغلب ش��اهد آثاری هستیم که 

در وجوه��ی رمانتیک، و از جنبه های��ی واقعیتگرا یا غیر آنها 
هس��تند. به عبارت دیگر، از این نظر، آث��اری التقاطی اند. اما 
آنچه که باعث ش��ده اس��ت این داس��تانها و نویسندگان آنها 
را، ذی��ل یکی از این عنوانه��ا جا داده ایم، غلب��ه یکی از این 
جنبه ها، بر جنبه دیگر، در آنها بوده است. ضمن اینکه برخی 
از نویس��ندگان، هم دارای آثار رمانتیک، و هم آثار واقعیتگرا 
و هم در چارچوب مکاتب دیگر هس��تند. بنابراین، به واسطه 
آثار نوع اول، در زمره نویسندگان رمانتیک، و به سبب داشتن 
آثار نوع دوم، در زمره نویسندگان واقعیتگرا و... قرار می گیرند. 
همچنان که، برخی از آثار اولیه داستان نویس��ان معاصر را، در 

هیچ یک از مکاتب ادبی نمی توان قرار داد.
بعضی از نمونه های اولیه روایی معاصر فارسی، همچون »حاجی 
بابای اصفهاني« )ترجمه میرزا حبیب اصفهانی(، »سیاحتنامه 

در دوران پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، گرایش تازه ای در 

داستان نویسی معاصر ما پدید 
آمد، که در مجموع می توان آن 

را »جریان واقعیتگرایی اسالمی« 
نامید. این مکتب نیز، عده قابل 

توجهی از نویسندگان - خاصه نسل 
انقالب - کشور را به خود جذب 
کرد؛ و موجد آثار تامل برانگیز و 

ارزشمندی شد
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ماندند، و از قضا، اغلب، قوی ترین، حجیم ترین و بیشترین آثار 
خود را، در دوران پس از پیروزی انقالب پدید آوردند. )از این 
جمل��ه، می توان به احمد محمود، محمود دولت آبادی، جمال 
میرصادقی، ناصر ایرانی، محمود گالبدره ای، شهرنوش پارسی 
بود، سیمین دانشور، گلی ترقی، اسماعیل فصیح، علی اشرف 

درویشیان و نادر ابراهیمی اشاره کرد.(
نویس��نده  آنک��ه صدها  ضمن 
تازه نف��س، در ای��ن دوران پ��ا 
گرفتن��د و بالیدن��د؛ و منش��أ 
پدیدآمدن آثار داستانی متعدد 
و ارزش��مندی ش��دند؛ که در 
فصلهای آتی، در جای خود، به 
آنان پرداخته یا اش��اره خواهد 

شد.
ام��ا، از س��ه رویکرد ش��اخص 
غالب��ی که در ای��ن عرصه، در 
در  انق��الب  از  پی��ش  دوران 
کش��ور وجود داش��ت، جریان 
واقعیتگرای��ی، ب��دون انقطاع و 
پیوسته، به کار خود ادامه داد؛ 
و توانس��ت چهره های جدیدی 
را نی��ز به خ��ود اضاف��ه کند. 
ضمن آنکه بیش��ترین، قوی ترین و طوالنی ترین آثار داستانی 
منتشرشده در دوران پس از پیروزی انقالب، متعلق به همین 

جریان واقعیتگرایی است.
طی��ف، مذکور، خاص��ه در دهه اول پس از پی��روزی انقالب 
اس��المی، بهترین و ش��کوفاترین دوران خود را در کشور، از 

ابتدای مشروطیت تا آن زمان، تجربه کرد.
رویکرد ش��کل گرایی - که از ابتدا نیز کم تعداد و کم مخاطب 
بود - با پیروزی انقالب اس��المی، به م��دت حدود یک دهه، 
در انزوا و کس��ادی کام��ل قرار گرفت. تا آنج��ا که، برخی از 
ش��اخص ترین س��ردمداران و مدعیان آن - همچون هوشنگ 
گلشیری - نیز، به دلیل شرایط نامساعد، ترجیح دادند موقتا 
از تبلی��غ مدعاهای خود دس��ت بردارند، و ب��ه رویکرد غالب، 

3. در آن [ها]، سیاس��ت زدگی ملهم از ایدئولوژیهای سکوالر، 
برخ��ی آرمانه��ای ایدئولوژیک��ی لیبرالی، ناسیونالیس��تی و 
ی��ا سوسیالیس��تی، و همچنین، ش��اخص مذهب س��تیزی و 
بی مباالت��ی نس��بت به اخالقی��ات، و گونه ای سنت س��تیزی 
بیمارگونه و س��طحی و غریزه گرایی نفس��انی، به طور مستمر، 
دیده می ش��ود. هرچند که ای��ن ویژگیه��ا، درمقاطع و ادوار 

مختل��ف حیات ای��ن ادبیات، به 
انحاء و اش��کال مختل��ف ظاهر 

گردیده است.
4. ب��ه دلی��ل ذات نیس��ت انگار 
ب��ر  شبه مدرنیس��تی اش،  و 
و  ایمان زدای��ی  و  غفلت زای��ی 
ترویج اوهام س��کوالر قرار دارد. 
حتی آنجا که در مقاطعی، رنگ 
و بو و س��بک و سیاق مبارزه جو 
و سیاسی افش��اگر علیه مظاهر 
استبدادی پیدا می کند، به دلیل 
رویکرد باطنا غ��رب زده و ملهم 
و مقل��د ایدئولوژیه��ای مدرن و 
اومانیستی سکوالریستی  تفسیر 
آن از بش��ر و هستی، به هر حال 
روحی غفلت زا [نسبت به ساحت 

قدس و حقیق��ت متعالی عالم] دارد. هرچند، در یک ارزیابی 
کلی، می توان گفت: جهتگیری مجموعه کاس��ت روشنفکری 
ایران و ادبیات شبه مدرنیستی، به نفع رژیم پهلوی، و به ویژه، 
در مس��یر بسط سیطره فرماسیون شبه مدرن در ایران قبل و 

بعد از انقالب بوده و هست.«1

رویکرده�ایغال�ب،دردورانپسازپی�روزیانقالب
اسالمیدرکشور

در دوران پس از پیروزی انقالب، برخی از نویسندگان متعلق 
به رویکردهای غالب - اشاره شد - در دوران پیش از انقالب، 
یا از دنیا رفتند، به کل اثری تازه منتشر نکردند، یا به خارج از 
کشور رفتند و همان جا ساکن شدند. گروهی دیگر، در کشور 
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انقالب را نیز تحت تاثیر قرار داده، و در برخی آثار و آراء ادبی 
آنان، نمود پیدا کرده است.

رویکرد رمانتیک، اگرچه نه به غلظت و حدت گذشته، عمدتا 
در آثار داس��تانی و عامه پس��ند تداوم یافت��ه، و همچنان، به 
حی��ات خود ادامه می دهد. به طوری که امروزه، پرتعدادترین 
و پرش��مارگان ترین آثار داستانی منتشره در کشور، متعلق به 

این طیف از نویسندگان است.
خاصه، به دلیل احس��اس خطرنکردن و جدی نش��مردن و به 
عرصه نقد جدی کشیده نش��دن و توسط جامعه ادبی کشور، 
ای��ن آثار، همچنین، س��هل الهضمی و همه فهمی و س��ادگی 
زب��ان و س��اختار، و اس��تفاده از 
عوام��ل جاذبه برانگیز برای عده ای 
)همچون مضامین عش��قی کوچه 
ماجراه��ای  و  ح��وادث  ب��ازاری، 
متعدد و پرتعلیق(، خاصه در میان 
طیفی  و  دبیرستانی  دانش آموزان 
از دانش��جویان نامأنوس با ادبیات 
جدی و دیگر مخاطبان رده پایین 
و مبتدی ادبیات، مشتریان فراوان 

و پروپاقرصی دارد.
در کن��ار ای��ن گرایش، اما، در دوران پ��س از پیروزی انقالب 
اسالمی، گرایش تازه ای در داستان نویسی معاصر ما پدید آمد، 
که در مجموع می توان آن را »جریان واقعیتگرایی اس��المی« 
نامی��د. این مکتب نیز، ع��ده قابل توجهی از نویس��ندگان - 
خاصه نس��ل انقالب - کش��ور را به خود جذب کرد؛ و موجد 

آثار تامل برانگیز و ارزشمندی شد. ■

پینویس
1. شهریار زرشناس؛ چشم اندازی از ادبیات معاصر ایران؛ نشر بین 

الملل، 1383، ص 17-16

یعن��ی واقعیتگرایی بپیوندند. ام��ا از اوایل دهه 1370 به این 
س��و، با ایجاد برخی تغییرات در شرایط سیاسی و اجتماعی و 
اوضاع کش��ور، این رویکرد، جانی دوباره گرفت؛ و با فربه شدن 
از طریق آثار ترجمه ای - داس��تانی و نظری - متعدد در این 
زمینه، عده قابل توجهی از جوانان نس��ل جدید داستان نویس 
- حتی س��ابقا منسوب به طیف مذهبی و انقالبی - )همچون 
محمدرض��ا کاتب، احمد غالمی، حس��ن بنی عام��ری، داوود 
غفارزادگان، حس��ن فرهنگ��ی،...( را تحت تاثی��ر قرار دهد و 
ب��ه خود متمایل کند. از این فراتر، با فروپاش��ی بلوک ش��رق 
و خ��روج مارکسیس��م از عرصه تفکر و هن��ر و ادبیات، برخی 

از پیران وابس��ته به ای��ن جریان 
)همچ��ون محم��ود دولت آب��ادی 
و احم��د محم��ود( را نی��ز، تحت 
س��یطره خ��ود درآورد؛ و موجب 
نوشتن آثاری از سوی آنان )چون: 
سلوک، درخت انجیر معابد( شد؛ 
که به کل با مش��ی مرامی و ادبی 

گذشته آنان، در تضاد بود.
این رویکرد، خاصه پس از ترجمه 
آثار متعدد نظ��ری و ادبی مربوط 

به رمان ن��و، زبانشناس��ی، س��اختارگرایی، ساختارش��کنی، 
پدیدارشناسی، پسامدرن، جریانهای شبه عرفانی مدرن و... از 
پش��توانه و قدرت به مراتب بیشتری برخوردار شد. به گونه ای 
ک��ه هم اکن��ون، از نیرومندتری��ن جریانهای ادب��ی مطرح در 
عرصه داستان نویس��ی کشور اس��ت. تا آنجا که، اگر نه کامال 
و صددرصد، تا حدودی، برخی از نویس��ندگان متعهد نس��ل 

پس از پیـروزی انقـالب اسالمی، گرایـش 
تازه ای در داستان نویسی معاصر ما پدید 
آمد، که در مجموع می توان آن را جریان 

"واقعیتگرایی اسالمی" نامید. این مکتب نیز، 
عده قابل توجهی از نویسندگان - خاصه نسل 
انقالب- کشور را به خود جذب کرد و موجد 

آثار تأمل برانگیز و ارزشمندی شد.
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تمام از مدرنیته اس��تقبال نمی کردیم. نش��ان دادن ریشه های 
فروبس��تگی تاریخی در میان ملل مش��رق زمین دشوار است. 
در این باب حدس ها و گمان ها می توان زد و سخن ها می توان 
گف��ت، اما نه به قطع و یقین. اینقدر هس��ت که می توان ادعا 
کرد: فروبس��تگی تاریخ ما ایرانیان در زمان صفویه عالئم خود 

را نشان داد.
س��ال به سال فروبس��تگی ژرفای افزونتری یافت و نشانه های 
خود را در یکایک ساحات هستی ما ایرانیان با شدت بیشتری 
آش��کار کرد تا آنجا که به صورت تقدیر قوم ایرانی درآمد. اگر 

بنا را بر آن می گذاریم که مخاطب این مقال، کم و بیش هم با 
نیست انگاری آشناست و هم با ادبیات معاصر. اما نمی توان بنا 
را بر این گذاشت که یکایک مخاطبان، از زمان تقویمی ورود 
قوم ایرانی به تاریخ نیس��ت انگاری خبر داشته باشند. از آنجا 
که برخی صاحب نظران، واقعه مش��روطه را سرآغاز درافتادن 
م��ا به ورطه مدرنیته و الجرم نیس��ت انگاری، می انگارند، باید 
بگویم که ما پیش از ورود به مدرنیته مس��تعد نیس��ت انگاری 
بودی��م. اگر ما ایرانیان دچار فروبس��تگی تاریخ��ی نبودیم و 
پی��ش روی خود افقی دیگر می دیدیم، ب��ا کنش پذیری تام و 

نیست انگاری در ادبیات معاصر)1(
یوسفعلیمیرشّکاک

قسمت اول
□
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اقوام آس��یایی و افریقای��ی، جز مصرف نس��بتی با تکنیک و 
تقدیر تکنیکی نداشت. الجرم نیست انگاری راهم باید مصرف 
می کرد. یا چنان که گفته ش��د خود را دیگری و غرب را خود 
می انگاش��ت. به عبارت دیگر در خ��رد و هنر و ادب و اخالق 
و دی��ن و فرهن��گ نیز کنش پذیر و مصرف کننده ش��د و این 
وضع عین انحطاط بود. مصرف کاالهای تکنیکی از قوم ایرانی 
نخواسته بود که از تمام وجوه هویت قومی و دینی خود چشم 
بپوشند، بلکه این سرآمدان 
قوم ایران��ی بودند که گمان 
می کردند باید از فرق سر تا 
ناخن پا فرنگی ش��د )یعنی 
از هوی��ت خود اعراض کرد( 
و پیش از آنکه نیست انگاری 
از م��ا س��لب هوی��ت کند، 
خود به اس��تقبال از چنین 
وضع��ی بروی��م و از خویش 
سلب هویت کنیم. بسیاری 
س��خن  صاحب نظ��ران  از 
سیدحس��ن تقی زاده را نفی 
می کنن��د و بعض��ا آن را به 
ج��د نمی گیرن��د، ام��ا اگر 
ق��دری در پیرام��ون خ��ود 
تأمل کنند، خواهند دید که 
ما به راس��تی از فرق سر تا 
ناخن پا فرنگی ش��ده ایم. به 
هر ح��ال مظاهر این فرنگی 
مآب��ی در ه��ر دو وجه اصیل 
و بدی��ل آن، ش��اعران و نویس��ندگان 
معاصرند. وجه اصی��ل این فرنگی مآبی 
در آثار کسانی متجلی است که حضرت 
سیدنا االس��تاد از آنها با عنوان »صوفی 
فرنگی« ی��اد می کرد. همچ��ون صادق 
هدایت که با نیس��ت انگاری مواجه شد 
و صریح ترین تصویر از نیس��ت انگاری را 

تاریخ ما دچار فروبس��تگی نشده بود، گشایش و فتوح آن در 
روی آوردن به تاریخ غرب و به زانو درآمدن در برابر مدرنیته 
منحصر نمی ماند. نهضت مشروطه از مقدمات گرفته تا نتایج 
و توابع، گواه انقطاع قوم ایرانی از هویت قومی و دینی خویش 
اس��ت، با این وجود، رخنه »گشایش« در تقدیر تاریخی این 
قوم است. ایرانیان که همواره هنر را نزد خود گمان می بردند، 
برای نخستین بار به زانو درآمدند و برتری دیگری را بر خویش 

پذیرفتن��د، زی��را پی��ش از 
مواجهه تام و تمام با جهان 
متج��دد، دو ب��ار ب��ا خفت 
س��رافکندگی  به  خواری  و 
در براب��ر خص��م )دیگری( 
بار  گردن نهاده بودند. یک 
در برابر افغان ها و بار دیگر 
در برابر روس ها. اکنون باید 
به یکبارگی در برابر دیگری 
)غ��رب( آینگی می کردند و 
حتی اندک ان��دک تا آنجا 
پی��ش می رفتند ک��ه خود 
را دیگ��ری و غ��رب را خود 
بینگارن��د. ورود ما به تاریخ 
جدید با مش��روطه مسجل 
ش��د، اما نه تنها مش��روطه 
تحقق نیافت، بلکه ما نیز در 
میان نبودیم. از مشروطه به 
ف��رد، مظه��ر مطامع  بعد، 

جمع��ی ب��ود. و جم��ع، فرد 
منتشر و ازدحام نفوس.

ق��وم ایران��ی هنگامی متوج��ه عوارض 
مدرنیته ش��د که جز تس��لیم به تقدیر 
تکنیکی راهی نمانده بود. البته برخالف 
بش��ر غرب��ی ک��ه ب��ا تکنی��ک و تقدیر 
تکنیکی به یگانگ��ی )و الاقل به تفاهم( 
رس��یده بود، قوم ایران��ی همچون دیگر 

با اینکه در شعر دوره بازگشت و 
شعر روزگار مشروطه نشانه های 
غالبا مالیم و گاه پرخاشگرانه 
نیست انگاری )و البته اغلب 

نیست انگاری مقلدانه( به چشم 
می خورد. نخستین نشانه های 

خودآگاهانه نیست انگاری در آثار 
نیما  آشکار می شود
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غ��رب هم دچار انفعال محض نبود. ن��ه صوفی خانقاهی بود، 
نه اهل مس��جد، نه اهل میخانه. از همه 
اینها که بگذریم، نه منافق بود نه مرایی، 
و از سادگی و جس��ارت توأم با وحشت 
و حی��رت کوه نش��ینان و روس��تاییان، 
به��ره ای تمام داش��ت. و اینها مقدماتی 
بود ب��رای اینکه از ورای حجاِب اش��یاء 
مورد خطاب حضرت رحمان قرار بگیرد. 
اگر در حکم��ت قدیم متبحر می ش��د، 
چه بس��ا به استاد و دوس��ت خود عالمه 
تأس��ی  مازندرانی  حائ��ری 
می ک��رد یا فروغ��ی دیگری 
از کار درمی آم��د. اگ��ر ب��ا 
ادبیات عرب آش��نایی کامل 
می داشت، ش��اید مترجمی 
اس��تادی  ب��اب  می ش��د 
براب��ر  در  اگ��ر  دانش��گاه. 
ادبیات غ��رب انفعال محض 
ورطه  ب��ه  یکس��ره  می بود، 
می  افتاد.  ترجم��ه  نهض��ت 
بودن  هم��ه دان  مداِن  هیچ 
نیم��ا هم��راه با س��ادگی و 
روس��تایی اش،  جس��ارت 
فراهم کرد  برای��ش  تهوری 
تا مس��تعد آن خطاب باشد. 
نیم��ا با »افس��انه«، دیگران 
رامتقاعد کرد که شعر می تواند قیدهای 
دس��ت و پاگیر خود را ره��ا کند و آزاد 
باشد. در افس��انه این آزادی، مشروط و 
مح��دود بود، ولی پ��س از آن، رهایی از 
تمام قیود، هرچند به اجمال پیش��نهاد 
شد. به عبارت دیگر شعر بی وزن و امواج 
چندگان��ه روزگار ما )موج نو، حجم، م��وج ناب، حرکت، و...( 
تفصیل صورت هایی هس��تند که به نحو اجمال در ش��عر نیما 

در آثار خود بویژه »بوف کور« نش��ان داد. نیس��ت انگاری در 
آثار هدایت غالبا مبتنی بر مرگ آگاهی 
اس��ت. اما در آثار بس��یاری از شاعران و 
نویسندگان نه تنها با مرگ آگاهی مواجه 
نیس��تیم، بلکه هی��چ نش��انی از درد و 
دردمندی نمی بینیم. گویی از تظاهر به 
نیس��ت انگاری ناگزیر بوده اند. به عبارت 
دقیق تر گویی در آغاز تمارض کرده اند و 
سپس به راستی بیمار شده اند. شاعران 
و نویسندگان معاصر - از صدر مشروطه 

تاکنون - نیست انگاری را به 
جان نیازموده اند، بلکه از راه 
تظاهر به آن رسیده اند. این 
انگاش��تن  تظاهر در مطلق 
عل��م غربی و معی��ار حق و 
راسیونالیسم  باطل شمردن 
البته  و  ص��ورت می بن��دد. 
هرچه از مشروطه می گذرد، 
ش��دت این تظاهر بیش��تر 
می ش��ود، تا آنجا که دعوی 
با روشنفکری  نیست انگاری 

یگانگی پیدا می کند.
دوره  در ش��عر  اینک��ه  ب��ا 
روزگار  ش��عر  و  بازگش��ت 
مش��روطه نش��انه های غالبا 
مالی��م و گاه پرخاش��گرانه 

نیست انگاری )و البته اغلب نیست انگاری 
مقلدانه( به چش��م می خورد. نخس��تین 
نشانه های خودآگاهانه نیست انگاری در 
آثار نیما  آش��کار می شود. نیما برخالف 
اغل��ب پی��روان خود که فاق��د مقدمات 
بودن��د، هرچند گ��ذرا در حکمت قدیم 

س��یری داش��ت. با ادب قدیم و جدید عرب تا حدودی آشنا 
بود. ش��عر و ادب قدیم فارسی را می شناخت. در برابر ادبیات 

شعر بی وزن و امواج چندگانه روزگار 
ما )موج نو، حجم، موج ناب، حرکت، 
و...( تفصیل صورت هایی هستند که 
به نحو اجمال در شعر نیما ظهور 
مستتر دارند. یا به عبارت دقیق تر 
شاعران پس از نیما صورت های 

مختلف نفسانیت او هستند که اندک 
اندک آشکار می شوند

شاعر در افق اجمال به سر می برد 
و معانی و مفاهیم را در همان افق 
دریافت می کند. آموزگار نیما در 

افسانه، نفس اوست که به صورت 
دختری در عالم وهم بر او ظاهر 

می شود
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با او از در گفت وگو درمی آید و در نقش 
معشوق آش��کار می ش��ود. اما فی المثل 
ش��املو با نفس خود در یک تراز نیست، 
بلکه نفس بر او سیطره دارد و جز نقش 
بیرون��ی خ��ود را جس��ت وجو نمی کند. 
از ای��ن نقش در ش��عر ش��املو با عنوان 
همزاد )... گر آن هم��زاد را روزی نیابم 
ناگهان...( یاد می شود. همزادی که چون 
یافته می ش��ود جز به عنوان آینة انانیت 
و فرعونیت ش��اعر ظهور و بروزی ندارد. 
البته نباید هم ظهور و بروز دیگری 
داشته باشد، زیرا همزاد شاعر است.

نیما در افسانه، ناخواسته و ندانسته 
ماهیت جمعی ما را برمال می کند:

که تواند مرا دوست دارد
و اندر آن بهرة خود نجوید

هر کس از بهر خود در تکاپوست
کس نچیند گلی که نبوید

عشق بی حّظ و حاصل خیالی است
آیا در میان دشمنان نیما و دشمنان 
غرب و مخالفان تفکری که نیما یکی از مهمترین مؤسس��ان 
آن به شمار می رود، کسی هست که دیگری را دوست بدارد و 
بهرة خود را در این دوس��تی مدنظر نداشته باشد؟ نیما راست 
می گوید، تمام ما در تکاپوی بهره خودیم و عشق و دوستی و 
موّدت بی حّظ و حاصل را خیالی بیش نمی دانیم. اما اش��تباه 
نیما در اینجاس��ت که گمان می برد صورت حقیقی عشق نیز 
هم��ان صورت واقعی آن )عش��ق توأم با توق��ع و بهره مندی( 
است. و چون در گذشته، از این صورت واقعی )عشق با حّظ و 
حاصل( کمتر یاد ش��ده و شاعران بزرگ بیشتر از عشق بدون 
حّظ و حاصل یاد کرده اند، باید به انکار گذش��ته بر خاس��ت و 

اشتباه و بی خبری شاعران گذشته را به مردمان یادآور شد:
آنکه پشمینه پوشید دیری

نغمه ها زد همه جاودانه
عاشق زندگانی خود بود

ظهور مستتر دارند. یا به عبارت دقیق تر 
شاعران پس از نیما صورت های مختلف 
نفس��انیت او هس��تند که ان��دک اندک 
آشکار می ش��وند. یکی از این صورت ها 

احمد شاملو است.
پی��ش از نیما دیرگاه��ی بود که ما نه از 
وجود خود خبری داش��تیم و نه سیری 
می کردیم و نه سلوکی می آ موختیم و نه 
محتاج تفکری بودی��م. به عبارت دیگر، 
خان��ه وجود و تفکر ما ویران ش��ده بود. 

نیما برانگیخته ش��د ت��ا به ما بگوید 
ش��ما دیرزمانی اس��ت ک��ه با خود 
نفاق می کنی��د. باطن ش��ما ویران 
ش��ده اس��ت، اما همچنان به ظاهر 
چس��بیده اید. معن��ای وجود ش��ما 
در ش��عری که با آن س��روکار دارید 
نیس��ت. م��ن برانگیخته ش��ده ام تا 
نقاب از چهره ش��ما بردارم. شما از 
عشق حقیقی دم می زنید، اما عشق 
مجازی را نیز نمی شناسید. تشبه به 

حافظ می کنید، اما حافظ ش��ما دروغگوست. البته نیما شاعر 
اس��ت و ش��اعرانه سخن می گوید و در ش��عر، مجال به حد و 
رسم سخن گفتن نیس��ت. نیما به جای دروغگوخواندن آنان 
که به حافظ تشبه می کنند، حافظ را دروغگو خطاب می کند 
و اگ��ر غیر از این می کرد، از حدود ش��اعری بیرون رفته بود. 
اما نباید پنداش��ت که نیما، لزوما به این معانی وقوف تفصیلی 
داش��ته است. ش��اعر در افق اجمال به س��ر می برد و معانی و 
مفاهی��م را در هم��ان افق دریافت می کند. آم��وزگار نیما در 
افس��انه، نفس اوس��ت که به صورت دختری در عالم وهم بر 
او ظاه��ر می ش��ود. نفس در فرهنگ ایران قبل از اس��الم، در 
نزد حکمای یونان و در نزد عرفای مس��لمان به همین صورت 
یاد ش��ده اس��ت. اما همین وجه مونث وجود برای بسیاری از 
پیروان نیما به صورت برترین و واپسین موجود قابل پرستش 
درآمد. نیما با نفس خود در یک تراز است، از همین رو نفس 

شاملو با نفس خود در یک تراز 
نیست، بلکه نفس بر او سیطره دارد 
و جز نقش بیرونی خود را جست وجو 
نمی کند. از این نقش در شعر شاملو 
با عنوان همزاد )... گر آن همزاد را 
روزی نیابم ناگهان...( یاد می شود. 
همزادی که چون یافته می شود جز 
به عنوان آینة انانیت و فرعونیت 

شاعر ظهور و بروزی ندارد

پیش از نیما دیرگاهی بود که ما نه از وجود 
خود خبری داشتیم و نه سیری می کردیم 
و سلوکی می آموختیم و نه محتاج تفکری 
بودیم. به عبارت دیگر، خانه وجود و تفکر 
ما نابود شده بود. نیما برانگیخته شد تا به 
ما بگوید دیرزمانی است که با خود نفاق 
می کنید. باطن شما ویران شده است، اما 

همچنان به ظاهر چسبیده اید.
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برداریم:
خنده زد عقل زیرک بر این حرف

کز پس این جهان هم جهانی است.
آدمی، زاده خاک ناچیز

بسته عشق های نهانی است
عشوه زندگانی است این حرف

هم��ه ما کم و بیش دچار »عقل زیرک« 
نیم��ا یعنی »نفس اماره«ایم. از معاد دم 
می زنی��م، اما همه چی��ز را فدای معاش 
می کنیم، زیرا با »عشوه زندگانی« امروز، 
نمی توان معاداندیش بود. البته می شود 
ریا ک��رد و نفاق ورزید، ک��ه می کنیم و 
می ورزیم، اما ریا و نفاق نمی توانند خانه 
همیش��گی ما و تاریخ فردای ما باش��ند. 
باالخ��ره یا باید به خ��دا برگردیم یا به 
صراحت تمام با نیما همزبان شده و به 
اثبات انانیت خود بپردازیم و همزبان با 

نیما بگوییم:
حافظا این چه کید و دروغ است

کز زبان می و جام و ساقی ست
نالی ار تا ابد باورم نیست

که بر آن عشق بازی که باقی ست
من بر آن عاشقم که رونده ست
در شگفتم من و تو که هستیم

وز کدامین خم کهنه مستیم
ای بسا قیدها که شکستیم

باز از قید و همی نرستیم
بی خبر خنده زن، بیهده نال

این نیما نیس��ت که باقی و عش��ق به باقی را، کید و دروغ و 
وهم می انگارد. این تاریخ جدید ماس��ت که با زبان نفس��انیت 
س��خن می گوی��د. زبانی که پس از نیم��ا بزرگترین مظهر آن 

احمد شاملو است.
نیما می گفت: »من بر آن عاش��قم که رونده است« )رونده به 
معن��ی فانی - در برابر باق��ی -( این رونده که چیزی جز فرد 

بی خبر در لباس فسانه
خویشتن را فریبی همی داد.

نیما ندانس��ته نفس خود را معیار ارزیابی قول و فعل بزرگان 
روزگاران سپری شده قرار می دهد و نتیجه این قیاس به نفس 
آن اس��ت ک��ه از نظر او، آنها خودفریب��ی می کرده و همچون 

ما عاش��ق نفس اماره خود بوده اند، ولی 
دروغ می گفته و خود را عاش��ق خداوند 
جل��وه می داده ان��د. اگ��ر کس��ی از نیما 
می پرس��ید چرا بزرگان گذش��ته دروغ 
می گفته اند، حجتی جز این نداش��ت که 
چون من نمی توانم عش��ق بدون حّظ و 
حاصل داشته باش��م و دیگر کسانی که 
می شناس��م نیز از این فرات��ر نمی روند، 
پس گذش��تگان هم گرفتار همین عشق 
و عاشق زندگانی خود بوده اند و دعاوی 
آنها دروغ است. س��ال ها پیش در این 

باب نوشته ام:
»مهم این نیس��ت که پشمینه پوش��ان 
دی��روز فرهنگ ما حقیقت��اً خودفریب 
بوده اند ی��ا نه، همچنین مهم نیس��ت 
که ببینیم خودفریبی چیست تا معلوم 
ش��ود نیما خودفریبی می کند یا حافظ 
و مولوی و بیدل و... الخ؛ مهم این است 
که تا مدعی نش��ده ایم فرهنگ گذشته 
م��ا، فرهن��گ خودفریبی بوده اس��ت 
و ب��زرگان تاری��خ قدیم م��ا خودفریب 

بوده اند، از مش��ارکت و سهیم ش��دن در تمدن امروز بهره ای 
نداری��م. ما اگر بخواهیم همچون حاف��ظ »رضابه داده بده وز 
حبین گره بگش��ای« پیش��ه کنیم، زیان خواهی��م دید و در 
تمدنی که براساس افزون طلبی توسعه پیدا می کند، کالهمان 
پ��س معرکه خواهد بود. پس برای اینکه به مقاصد نفس خود 
نایل ش��ویم، چاره ای نیس��ت جز اینکه رضا و تسلیم و ایثار و 
ت��وکل و طل��ب و توحید و معاد و... ال��خ را خودفریبی بدانیم 
و تس��لیم عقل جزیی ش��ده و با نیما همزبان ش��ویم و فریاد 

نیما ندانسته نفس خود را معیار 
ارزیابی قول و فعل بزرگان روزگاران 

سپری شده قرار می دهد و نتیجه 
این قیاس به نفس آن است که از 
نظر او، آنها خودفریبی می کرده و 
همچون ما عاشق نفس اماره خود 

بوده اند، ولی دروغ می گفته و خود را 
عاشق خداوند جلوه می داده اند

این نیما نیست که باقی و عشق به 
باقی را، کید و دروغ و وهم می انگارد. 
این تاریخ جدید ماست که با زبان 
نفسانیت سخن می گوید. زبانی که 

پس از نیما بزرگترین مظهر آن احمد 
شاملو است. نیما می گفت: »من بر 
آن عاشقم که رونده است« )رونده 

به معنی فانی - در برابر باقی -( این 
رونده که چیزی جز فرد منتشر نیست، 

در شعر شاملو با صراحت بیشتری 
پرستش می شود
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همین »من و شما« است. چندان برای من. خود اهمیت قائل 
اس��ت که همواره آن را بر »ش��ما« تحمی��ل می کند. اهمیت 
»من« ش��اعر از کجا نش��ئت می گیرد؟ از آنجا که ستاینده و 
پرستنده »نفس جمعی« است و این پرستش را رسالت خود 
می انگارد؟ این نیمی از پاسخ است. نیم دیگر - اصلی - پاسخ 
این اس��ت که »نفس جمعی« )ازدحام نفوس( از آن رو قابل 
س��تایش و پرستش است که متن ظهور شاعر و آینه ای است 
که به شاعر امکان می دهد که خود را در آن بنگرد و بپرستد. 
اگر »ش��ن چو« در کره می جنگد، برای این اس��ت که »من« 

شاعر امکان ظهور داشته باشد:
شن چو

کجاست جنگ؟
در خانة تو

در ُکره
در آسیای دور؟

اما تو
شن

برادرک زرد پوست ام
هرگز جدا مدان

زان کلبة حصیر سفالین بام
بام و سرای من

پیداست شن
که دشمن تو دشمن من است.

به هیچ وجه نباید در ش��گفت بود که چرا ش��املو از »ش��ن 
چو« ب��ه عنوان »برادرک« خود یاد می کند. ش��ن چو اگر از 
»ب��رادرک« )تحبیب و تصغیر توأمان( فراتر باش��د، س��زاوار 
یادک��ردن نیس��ت. ش��املو از آن رو ب��ا مردم ک��ره همزبانی 
می کن��د که همچون آین��ه، فروتر از م��ن او و بهانه تجلی او 
هس��تند. سال ها بعد کشور خود او )اگر کشوری داشته باشد( 
و هموطنان��ش )اگر لیاقت هموطنی با او را داش��ته باش��ند( 
ناخواس��ته درگیر جنگ می شوند، اما ش��اعر هیچ نمی گوید، 
زیرا سال هاس��ت که از وطن و هموطنان خود منقطع ش��ده 
اس��ت. آیا اگر در کره به س��ر می برد، چه می کرد؟ هیچ! زیرا 
ش��ن چو را نمی توانس��ت »ب��رادرک« بنامد. ش��املو از حیث 

منتش��ر نیست، در شعر ش��املو با صراحت بیشتری پرستش 
می شود.
و اکنون

این من ام
پرستنده شما

ای خداوندان اساطیر من
اکنون این من ام ای سرهای نابه سامان

نغمه پرداز سرود و درودتان
اکنون این من ام

من
بستری تخت خواب بی خوابی شما

و شمایید
شما

رقص شعله ای بر فانوس آرزوی من
اکنون این من ام

و شما...
آش��کار است که ش��اعر در پرده پرس��تش مظاهر فرد 

منتش��ر خود را پرس��تش می کند، هم از این رو مدام »من« 
خود را در ضمن »شما«ی فرد منتشر قرار می دهد:

اکنون این منم
و شما - مردان اصفهان -

که خون تان را در سرخی گونه دختر پادشاه
بر پرده قلمکار اتاقم پاشیده اید.

*
اکنون این من ام

و شما - بیماران کار
که زهر سرخ اعتصاب را

جانشین داروی مزد خود می کنید به ناچار
*

اکنون این منم ام
و شما - یاران آغاجاری -

که جوانه می زند عرق فقر بر پیشانی تان
در فروکش تب سنگین بیکاری

ش��املو در نخستین مجموعه های خویش مدام در تردد میان 
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وی بچکانند:
من زنده ام به رنج

می سوزدم چراغ تن از درد
*

یاران من بیایید
با دردهایتان

و زهر دردتان را
در زخم قلب من بچکانید.

چه کس��ی جز مظهر نفس��انیت جدید 
می تواند به رنج زنده باشد و چراغ تنش 
با درد بسوزد؟ هیچ کس، فقط اوست که 

یک تنه با همه هستی برابر است.
بلکه از هستی نیز فراتر است:

کفت��ر چاه��ی ش��دم از برج وی��ران پر 
کشیدم

س��ایه ابری ش��دم ب��ر دش��ت ها دامن 
کشاندم

آهوی وحش��ی ش��دم از کوه ت��ا صحرا 
دویدم

ماهی دریا شدم بر آب های تیره راندم
*

دلق درویش��ان به دوش افکندم و اوراد 
خواندم

یار خاموشان شدم بیغوله های راز گشتم
هفت کفش آهنین پوشیدم و تا قاف رفتم

مرغ قاف افسانه بود، افسانه خواندم بازگشتم
*

خاک هفت اقلیم را افتان و خیزان در نوشتم
خانه جادوگران را در زدم، طرفی نبستم

مرغ آبی را به کوه و دشت و صحرا جستم و بیهوده جستم
پس سمندر گشتم و بر آتش مردم نشستم.

آیا به راس��تی ش��اعران روزگار تجدد می توانند بر آتش مردم 
بنش��ینند؟ البته تا هنگامی که مردم، لفظی باشد بدون معنا 
و هی��چ مصداق��ی - جز آنچه در وهم ش��اعران روزگار تجدد 

اجتماعی نمی توانس��ت با پیرامون خود ارتب��اط برقرار کند، 
در عوض به هر آنچه دس��ت نیافتنی ب��ود، چنگ می انداخت. 
دوردس��ت را س��تایش می کرد و هر آنچه را دم دس��ت خود 

می یافت، خوار می شمرد:
- خانه ام افسوس

بی چراغ و آتشی که سان که می خواهم، 
خموش و سرد و تاریک است.

چرا شاملو برای خانه )وطن( خود چراغ 
و آتشی دلخواه خود می خواست؟ برای 
آنک��ه در مرتبتی از انانی��ت بود که جز 
خود را نمی  دید و نمی توانست میلیون ها 
همخانه )هموطن( را در تراز خود ببیند 
و به آنها حق بدهد که چراغ و آتشی به 
دلخواه خود برافروزند. نه تنها میلیون ها 
ایرانی، بلکه میلیاردها انسان دیگر از آن 
رو وجود داشتند که در برابر وی آینگی 
کنند. »من« احمد ش��املو هیچ نظیری 
در ش��عر قدیم و جدید فارس��ی نداشته 
اس��ت. اگر نیم��ا را حوالت گ��وی تاریخ 
نفسانیت مدرن بدانیم، شاملو مظهر این 
نفسانیت است، چه آنجا که من خود را 

چنین می ستاید:
من آن خاکستر سردم که در من

شعلة همه عصیان هاست
آن دریای آرامم که در منمن 

فریاد همه توفان هاست
*

من آن سرداب تاریکم که در من
آتش همه ایمان ها ست.

چه آنجا که از یاران خود می خواهد 
وی  گرداگ��رد 
و  ش��وند  فراهم 
خود  درد  ب��ار 
را در زخم قلب 

شاملو از آن رو با مردم کره همزبانی 
می کند که همچون آینه، فروتر از 
من او و بهانه تجلی او هستند. 
سال ها بعد کشور خود او )اگر 

کشوری داشته باشد( و هموطنانش 
)اگر لیاقت هموطنی با او را داشته 

باشند( ناخواسته درگیر جنگ 
می شوند، اما شاعر هیچ نمی گوید، 

زیرا سال هاست که از وطن و 
هموطنان خود منقطع شده است

شاملو از حیث اجتماعی نمی توانست 
با پیرامون خود ارتباط برقرار کند، 
در عوض به هر آنچه دست نیافتنی 
بود، چنگ می انداخت. دوردست را 
ستایش می کرد و هر آنچه را دم 

دست خود می یافت، خوار می شمرد
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ب��ود. از ای��ن حی��ث نیز بر او حرجی نیس��ت، جای��ی که هر 
سیاس��تمدار مفلوکی خود را همس��نگ چهره های اس��اطیر 
تاریخ سپری شدة مش��رق زمین می انگارد، چگونه می شود بر 
ش��اعران خرده گرفت؟ مسئله این اس��ت که شاملو گاهی در 
نسبت با معشوق، »من« غول آسای خود 

را فراموش می کند:
بی تو خاموش ام، شهری در شبم

تو طلوع می کنی
من گرمایت را از دور می چش��م و شهر 

من بیدار می شود
*

تو سخن می گویی من نمی شنوم
تو سکوت می کنی من فریاد می زنم

با منی با خود نیستم
و بی تو خود را در نمی یابم

*
اگر فریاد مرغ و سایه علف ام

این حقیقت را در خلوت تو باز یافته ام
حقیقت بزرگ است و من کوچکم.

آیا این »من«، همان »غول زیبا« است 
»که بر استوای زمین ایستاده« است؟ 
آیا جاذبه توانمند معش��وق باعث شده 
اس��ت که بگوید: »حقیقت بزرگ است 
و من کوچکم« یا اینکه این مضمون را 
از دیگری اقتباس کرده اس��ت؟ حتی 
کس��انی که از حیث »وهم عظمت« بر 
شاملو س��بقت گرفته اند، ممکن است 
در برابر معش��وق فروتنی کنند و خود 
را کوچک بشمرند. اما این کوچک شمردِن خود، موقت است 
و پس از رفع نیاز، دوباره غول از بطری سر بر می آورد و تنوره 
می کش��د. پس نباید به فروتنی های گذرای ش��اعر دل خوش 
کرد و گمان برد که از گردنه های غرور گذش��ته اس��ت. شاعر 
عشق و معشوق را از آن رو می ستاید که بر او مجال می دهند 
خود را در پرتو س��تایش آنها پرستش کند. گاهی نشانه های 

می گذرد - نداشته باشد، بر آتش مردم نشستن کاری ندارد. اما 
وای به حال مردم اگر بخواهند عهدی که با شاعران بسته اند... 
بله؟ نبسته اند؟ اگر نبس��ته باشند که وای به حالشان، در آن 
صورت مردم نیس��تند. مردم تا هنگام��ی مردمند که از دایره 

پندار ش��اعران روزگار تجدد گامی فراتر 
ننهند، بویژه پندارهای مظهر نفس��انیت 
ک��ه کمترین پایگاه وج��ودی وی »درد 

مشترک« است:
قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم
مرا فریاد کن.

ش��املو اغلب مضامین آث��ار خود را از 
شعر ش��اعران غربی )از رهگذر تسلط 
به زبان فرانسه( اخذ و اقتباس می کرد 
و برخ��ی منتقدان ش��عر معاصر کم و 
بیش به این موضوع اشاره کرده اند، اما 
کس��ی به این نکته نپرداخته است که 
شاملو در نسبت با عشق )عشق فردی( 
نیز وامدار ش��اعران غرب اس��ت یا نه، 
مسلماً کسی که در برابر »الزا در آینه« 
آراگون، »آیدا در آینه« را نظیره سازی 
می کند، پروایی ن��دارد که مضامین و 
معانی آراگون یا الوار یا لورکا و نرودا و 
نوالیس و... الخ را نیز اقتباس کند و از 

این حیث هیچ حرجی بر او نیست.
ش��اعران قدیم زبان فارس��ی نیز از اقتباس معانی و مضامین 
ش��اعران عرب بهره ها برده اند و برخی شاعران عرب نیز که با 
زبان فارسی آش��نا بوده اند، چنین کرده اند و... بگذریم، بحث 

در صورت سخن نیست، در سیرت سخن است.
ش��املو همچون اغلب نام  آوران جهان سوم دچار وهم عظمت 

چرا شاملو برای خانه )وطن( 
خود چراغ و آتشی دلخواه خود 

می خواست؟ برای آنکه در مرتبتی 
از انانیت بود که جز خود را نمی  دید 

و نمی توانست میلیون ها همخانه 
)هموطن( را در تراز خود ببیند و به 
آنها حق بدهد که چراغ و آتشی به 

دلخواه خود برافروزند

آیا به راستی شاعران روزگار تجدد 
می توانند بر آتش مردم بنشینند؟ البته 
تا هنگامی که مردم، لفظی باشد بدون 

معنا و هیچ مصداقی - جز آنچه در 
وهم شاعران روزگار تجدد می گذرد - 
نداشته باشد، بر آتش مردم نشستن 

کاری ندارد. اما وای به حال مردم 
اگر بخواهند عهدی که با شاعران 

بسته اند... بله؟ نبسته اند؟ اگر نبسته 
باشند که وای به حالشان، در آن 

صورت مردم نیستند. مردم تا هنگامی 
مردمند که از دایره پندار شاعران 

روزگار تجدد گامی فراتر ننهند، بویژه 
پندارهای مظهر نفسانیت
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انسان سرچشمة دریاهاست.
بیهوده اس��ت اگر مخاطب در پی یافتن چهرة خود در ش��عر 
ش��اعران روزگار نیست انگاری باش��د. انسان در شعر گسسته، 
محدودترین مضمون ممکن است و از آنجا که حتی در همین 
حدود نیز نمی توان معش��وقی یافت، آنچه ش��اعر نیست انگار 
می گوی��د ب��ه او و معش��وق او محدود 

می ماند:
چون کودکی

بی پناه و تنها مانده ای
از وحشت می خندی

و غ��روری کودن از گریس��تن پرهیزت 
می دهد

این است انسانی که از خود ساخته ای
از انسانی که من دوست می داشتم

که من دوست می دارم
*

می ترس��ی - به تو بگوی��م - تو از زندگی 
می ترسی

از مرگ بیش از زندگی
از عشق بیش از هر دو می ترسی

به تاریکی نگاه می کنی
از وحشت می لرزی
و مرا در کنار خود

از یاد می بری
این انس��ان که گاه اثبات می شود و گاه 
نفی، تا هنگامی برای ش��اعر نیست انگار 
گرامی اس��ت و معشوق شمرده می شود 
که آینگی کند و چهره دلخواه ش��اعر را 
نش��ان بدهد. هرگاه از عهده آینگی برنیاید، عزل می شود. آیا 
زنی یافت می شود که بتواند در مقام معشوق شاعر نیست انگار 
باقی بماند و عزل نش��ود؟ ممکن اس��ت یافت ش��ود. هر زنی 
که بتواند مادرانه عش��ق بورزد و ایثار محض باش��د و در برابر 
»وهم عظمت« ش��اعر نیس��ت انگار، چهره در هم نکشد و نره 
غولی هفتاد س��اله را »مدیش��کا« صدا کند، در مقام معشوق 

این پرستش چندان آشکار نیستند:
من ترا دوست می دارم

و شب از ظلمت خود وحشت می کند
گاه نشانه های این »پرستش« در برزخ میان وضوح و ابهامند:

بر شانة من کبوتری است
که از دهان تو آب می خورد

بر شانة من کبوتری است
که گلوی مرا تازه می کند

بر شانة من کبوتری است با وقار و خوب
که با من از روشنی سخن می گوید

و از انسان که رب النوع همة خداهاست
من با انسان

در ابدیتی پرستاره گام می زنم.
*

آدم ها همتالش حقیقت اند
آدم ها همزاد ابدیتند

من با ابدیت بیگانه نیستم
*

من با ت��و رؤیای��م را در بی��داری دنبال 
می گیرم

م��ن ش��عر را از حقیق��ت پیش��انی تو 
درمی یابم

با من از روشنی حرف می زنی
و از انسان که خویشاوند همه خداهاست
ب��ا تو من دیگر در س��حر رؤیاهایم تنها 

نیستم.
این انسان کیس��ت؟ یا آینة شاعر است 

)معشوق( یا آینة معشوق )شاعر(:
من به تو نگاه می کنم

از پنجره های دلم به ستاره هایت نگاه می کنم
چرا که هر ستاره آفتابی ست

من آفتاب را باور دارم
من دریا را باور دارم

و چشم های تو سرچشمة دریاهاست

شاملو اغلب مضامین آثار خود را 
از شعر شاعران غربی )از رهگذر 

تسلط به زبان فرانسه( اخذ و 
اقتباس می کرد که شاملو در نسبت 
با عشق )عشق فردی( نیز وامدار 

شاعران غرب است

مسلماً کسی که در برابر »الزا در 
آینه« آراگون، »آیدا در آینه« را 

نظیره سازی می کند، پروایی ندارد 
که مضامین و معانی آراگون یا 

الوار یا لورکا و نرودا و نوالیس و... 
الخ را نیز اقتباس کند و از این 
حیث هیچ حرجی بر او نیست

این انسان که گاه اثبات می شود 
و گاه نفی، تا هنگامی برای شاعر 

نیست انگار، گرامی است و معشوق 
شمرده می شود که آینگی کند و 

چهره دلخواه شاعر را نشان بدهد. 
هرگاه از عهده آینگی برنیاید، عزل 

می شود
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در او بخندد و بگرید. عاش��ق حقیقی )حتی در ساحت عشق 
مجاز( خود را برای معش��وق می خواهد، نه معش��وق را برای 
خود. اما شاملو را با عشق چکار؟ او سرمست از پرستش خود 
همچون کودکان، گرم بازی ها و بازیچه های خود اس��ت و در 
پی مادری، دایه ای، پرستاری، کنیزی می گردد که در خدمت 

او باشد.
خدایان نجاتم نمی دادند

پیوند تُرد تو نیز
نجاتم نداد

کنار من قلبت آینه ای نبود
کنار من قلبت بشری نبود.

شاملو از خدا سخنی به میان نمی آورد، 
بلک��ه از خدایان یاد می کند و خواس��ته 
و ناخواس��ته بیگانگی خ��ود را با تقدیر 
ش��عر فارس��ی )توحید( برم��ال می کند. 
آثار وی نه تنها در صورت بلکه در باطن 
نیز گسسته اس��ت. تا پیش از آنکه آینة 
خود )آیدا( را بیابد و دست از سر جامعه 
بردارد، سعی می کند از مردمان محروم 

خدایی موهوم بتراشد:
دیرگاه��ی اس��ت ک��ه م��ن س��رایندة 

خورشیدم
و شعرم را بر مداِر مغموم شهاب های سرگردانی نوشته ام

که از عطش نورشدن خاکستر شده اند.
روس��پیان  ب��رای  و م��ن 

برهنگان می نویسم
برای مسلولین و خاکسترنشینان

برای آنها که بر خاک سرد
امیدوارند

ب��ه و ب��رای آنان که  دیگ��ر 
آسمان

امید ندارند
بگذار خون من 

بریزد

باق��ی خواهد ماند و عزل نخواهد ش��د. اما در این مقال هنوز 
به چنین افسونگری نرسیده ایم. »غول زیبا« هنوز به واپسین 

خان خود نرسیده است:
برای زیستن دو قلب الزم است

قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوستش بدارند
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد

قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید
قلبی بری من، قلبی برای انسانی که من 

می خواهم
تا انسان را در کنار خود حس کنم.

*
ش��اعر نیست انگار می داند چه می گوید؟ 
نمی دان��د. ام��ا حرجی بر او نیس��ت. او 
آین��ه ای برای پرس��تش خود جس��تجو 
می کند و از همسر خویش توقع دارد که 

او را بپرستد تا سزاوار نام انسان باشد:
دریاهای چشم تو خشکیدنی ست
من چشمه ای زاینده می خواهم.

[...] ستاره هایی کوچک است
آن سوی ستاره من انسانی می خواهم

چگونه انسانی می خواهد »این غول زیبا 
که بر استوای زمین ایستاده است؟« بشنویم:

انسانی که مرا بگزیند
انسانی که من او را بگزینم

انسانی که به دست های من نگاه کند
انسانی که به دست هایش نگاه کنم

انسانی در کنار من
تا به دست های انسان ها نگاه کنیم
انسانی در کنارم، آینه ای در کنارم

تا در او بخندم، تا در او بگریم
تأم��ل بفرمایید: »در کن��ار من«، »در کن��ارم«، »آینه ای در 
کنارم« و... نیس��ت انگار نمی تواند عش��ق بورزد مگر به خود. 
عاش��ق حتی توقع ندارد که معش��وق ازو یاد کند چه رس��د 
به اینکه متوقع باش��د که معش��وق آینه ای در کنار او باشد تا 

نیست انگار نمی تواند عشق بورزد 
مگر به خود. عاشق حتی توقع ندارد 

که معشوق ازو یاد کند چه رسد 
به اینکه متوقع باشد که معشوق 
آینه ای در کنار او باشد تا در او 

بخندد و بگرید. عاشق حقیقی )حتی 
در ساحت عشق مجاز( خود را برای 

معشوق می خواهد، نه معشوق را 
برای خود. اما شاملو را با عشق 
چکار؟ او سرمست از پرستش 

خود همچون کودکان، گرم بازی ها 
و بازیچه های خود است و در پی 
مادری، دایه ای، پرستاری، کنیزی 

می گردد که در خدمت او باشد
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در حد »یافت نفسانی« بهره ای نداشت.
ش��املو حتی آنج��ا که دع��وی فروتنی 

می کند، سراپا »عبودیت نفس« است:
من فروتن بوده ام

و به فروتنی از عمق خواب های پریشاِن
خاکساری خویش، تمامی عظمت

عاشقانة انسانی را س��روده ام. تا نسیمی 
برآید. نسیمی برآید و ابرهای قطرانی را

پاره پاره کند و من به سان دریایی از
صافی آسمان پرشوم - از آسمان و مرتع

و مردم پرشوم.
*

تنها چی��زی که می توانس��ت در آن دژ 
خودپرس��تی رخنه کند، تصور و توقعی 

بود که از معشوق داشت:
و چیزی دیگر، چیزی دیگر

چیزی عظیم تر از تمام ستاره ها تمام خدایان

و خأل میان انسان ها را پر کند.
»وه��م عظم��ت« از این باالت��ر صورت 
نمی بن��دد. هی��چ دیوان��ه ای در ط��ول 
تاریخ بش��ر چنین ژاژی نخائیده اس��ت. 
اینکه کس��ی باور داشته باشد اگر خون 
او ریخته ش��ود، خأل میان انس��ان ها پر 
خواه��د ش��د از اناالح��ق فرعونی زدن 
هم آنس��وتر اس��ت. ب��ر اس��اس چنین 
یاوه هایی اس��ت که من شاملو را مظهر 
نف��س اماره می دانم. آی��ا می توان گفت 
که نمی دانس��ته اس��ت چ��ه می گوید؟ 
مس��لماً از هنگفت بودن این دعوی پوچ 
بی خبر بوده است. اگر در ساحت تفصیل 
کمترین تأملی می داشت، می فهمید که 
خأل میان انس��ان ها با ریختن خون تمام 

شاعران و حکیمان و پیامبران و دیگر سرآمدان تاریخ بشر نیز 
پر نخواهد ش��د. اما از تفصیل بی بهره بود و از اجمال نیز جز 

شاعر نیست انگار می داند چه 
می گوید؟ نمی داند. اما حرجی بر 

او نیست. او آینه ای برای پرستش 
خود جست وجو می کند و از همسر 

خویش توقع دارد که او را بپرستد تا 
سزاوار نام انسان باشد

شاملو از خدا سخنی به میان 
نمی آورد، بلکه از خدایان یاد می کند 
و خواسته و ناخواسته بیگانگی خود 

را با تقدیر شعر فارسی )توحید( 
برمال می کند. آثار وی نه تنها در 

صورت بلکه در باطن نیز گسسته 
است
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نیست انگارانه را بر زبان می آورد. دردهایی که یادآور دردهای 
قهرمان بوف کور هدایتند. در مواجهه با چنین درهایی اس��ت 
که می توان به ژرفای نفرین موسی بن عمران)ع( در حق بلعم 

باعورا پی برد: »خدایا! توحید خود را از او بگیر«.
شاملو اگر به آیدا نمی رسید، یا به هیئت 
قهرمان بوف کور درمی آمد و از گریبان 
پیرمرد خنزر پنزری سر برمی کرد یا در 
نیمه راه عمر، مش��اعر خود را از دس��ت 

می داد یا انتحار می کرد:
من جار خاموِش س��قف النة سرد خود 

بودم
من شیرخوارة مادر یأس خود

دامن آویز دایة درد خودبودم ■

ادامهدارد...

قلب زنی که مرا کودک دست نواز دامن خود کند.
سال ها پیش از آنکه آیدا را بیابد و او را »مسیح مادر« بنامد، 
آش��کارا می گوید که در جستجوی زنی است که او را مادرانه 
دوست بدارد. در جذبه این سودا است که دعوی های اجتماعی 

و سیاسی خود را فریبکارانه می انگارد:
عشقی به روشنی انجامیده را

بر سر بازاری فریاد نکرده
منادی نام انس��ان و تمامی دنیا چگونه 

بوده ام؟
آیا فرداپرستان را

ب��ا ده��ل درون خال��ی قلب��م فری��ب 
می داده ام؟

ش��املو در جذبة س��ودای معشوقی که 
بتوان��د خ��أل توحی��د را در ج��ان نژند 
شاعر پر کند، س��همگین ترین دردهای 

اینکه کسی باور داشته باشد اگر 
خون او ریخته شود، خأل میان 

انسان ها پر خواهد شد از اناالحق 
فرعونی زدن هم آنسوتر است. بر 

اساس چنین یاوه هایی است که من 
شاملو را مظهر نفس اماره می دانم

شاملو در جذبة سودای معشوقی 
که بتواند خأل توحید را در جان 

نژند شاعر پر کند، سهمگین ترین 
دردهای نیست انگارانه را بر زبان 

می آورد. دردهایی که یادآور دردهای 
قهرمان بوف کور هدایتند. در 

مواجهه با چنین درهایی است که 
می توان به ژرفای نفرین موسی بن 
عمران)ع( در حق بلعم باعورا پی 
برد: »خدایا! توحید خود را از او 

بگیر«
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منتقد جن زده در داالن 
تاریک ادبیات واداده

□مصطفیفعلهگری
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آبیاری درخت زاری بارآور یاری نرساند و در چاله تاریک 
و هرزه پذیر »جن نامه« انجامی خوش و شایس��ته ادبیات 

و فرهنگ ایران امروز نیافت.
»جن نامه« واپسین تیر داس��تان نویس جوهرداری است 
برخوردار از هس��ته خدادادی، به س��وی مغ��ز فکری - 
فرهنگ��ی خویش و زادگاه فرهنگیش. نخس��تین پژواک 
ای��ن تیران��دازی به س��وی 
آوای خس��ته  خوی��ش، در 
و شکس��ته - شکس��ته نثر 
شنیده  گلش��یری  داستانی 
می ش��ود؛ دگر پ��ژواک این 
خودزنی مرگ آور، در داالن 
کارنام��ه  زیبایی ش��ناختی 
او ب��ه گ��وش می رس��د، در 
شکس��ت و پوکی��دن پایانه 
داالن، در دی��وار ت��ه داالن، 
در »جن نام��ه«؛ س��پس در 
فروری��زی بام اندیش��ه های 
این نویسنده اصفهانی است 
که آوای��ی به خود آورنده را 

می شنویم.
نثر، تکنیک داستان پردازی و اندیشه 
هوش��نگ گلش��یری، پس از خیز و 
خوابهای چندباره در دهه های هزار و 
سیصد و چهل، پنجاه، شصت و هفتاد 
خورشیدی به »جن نامه«ای انجامید 
که هراس و نگرانی و درد را در جان 
هر خواننده و منتقد ادبی ریش��ه دار 
و فرهنگ فهم سامان فرهنگی دیرینه 

سال ایران می اندازد.
از  ش��ماری  در  ک��ه  نویس��نده ای 
و  زیب��ا  نث��ری  داس��تان هایش، 
خوش باف��ت را ب��ه نمای��ش گذارده 
است، در سرانجام هنری خود، رمانی 

هوشنگ گلشیری، پیش از انتشار داستان بلند »جن نامه« 
در فراس��وی مرزه��ای زادگاهش، بری��ده ای از آن را در 
نشریه ای چاپ کرده بود و بسیاری چشم به راِه درآمدن 
هم��ه یک پارچه رمان بودند تا بدانن��د نقاد تند و تیز [و 
بلکه گس��تاخ] جالل آل احمد، این بار، پس از سال های 
س��ال دوری از روزگار »ش��ازده احتج��اب« و »نمازخانه 

کوچ��ک من« چ��ه کرده 
اس��ت.  نوش��ته  چ��ه  و 
»جن نامه« ک��ه در جایی 
فراسوی آس��یا، در اروپای 
به  کوچی��ده  ایرانی ه��ای 
نسخه هایی  رس��ید،  چاپ 
از آن، ب��ه درون ایران هم 
رس��ید، آب از ه��م تکان 
نخ��ورد، دل��ی را نلرزاند و 
روش��نایی  را  اندیش��ه ای 
نبخش��ید. این داستان به 
درازا کش��یده ش��ده ی��خ 
و ماس��ت آس��ا، نش��ان از 
پیدای��ی زودمرگی هنری 

- اندیش��ه ای نویس��نده اش داش��ت. 
اهریم��ن خودخواهی بی م��رز و معنا 
قلم هوش��نگ گلشیری را، زودهنگام 

سوزانده و دود کرده بود.
م��ن در دیگر ج��ا هم نوش��ته ام که 
گلش��یری، نثرنوی��س تکنیک گرایی 
بوده اس��ت در بزم خودزنی به فرمان 
اهریم��ِن وادادگی و گرفت��ار ابتذالی 
ملب��س به مدرنیس��م ادب��ی. جوهر 
نثرپردازی داستانی نویسنده »شازده 
احتج��اب«، »نمازخانه کوچک من« 
و »آینه ه��ای دردار« همچون جوی 
باریک سرگردانی، گم شده در پهنای 
زمین س��ترون وادادگ��ی فکری، به 

گلشیری، نثرنویس تکنیک گرایی 
بوده است در بزم خودزنی به 

فرمان اهریمِن وادادگی و گرفتار 
ابتذالی ملبس به مدرنیسم ادبی. 

جوهر نثرپردازی داستانی نویسنده 
»شازده احتجاب«، »نمازخانه کوچک 

من« و »آینه های دردار« همچون 
جوی باریک سرگردانی، گم شده 
در پهنای زمین سترون وادادگی 

فکری، به آبیاری درخت زاری بارآور 
یاری نرساند و در چاله تاریک و 

هرزه پذیر »جن نامه« انجامی خوش 
و شایسته ادبیات و فرهنگ ایران 

امروز نیافت
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از چند س��ده، از نو ش��اداب و بارآور می کرد، آرزویی بر 
باد رفته نمایانده شد. معماری بومی، زبان بومی، پوشاک 
بومی، س��ازه بومی خانواده، آیین های بومی مردم ایران، 
س��نت روش��نفکری بومی، آموزش و پرورش بومی، سور 
و س��وگ بومی، ورزش های پهلوان��ی بومی و هر آن چه 
که در س��امان فرهنگی ایرانیان، سر و گردن افراشته ای 
داش��ت، بر آس��تان چرخه چش��مان پرآز و ش��کارجوی 

اهریمن وادادگی جای گرفت.
با پیداش��دن س��روکله امپریالیس��م 
نوخاسته آمریکا در پهنه سیاست 
و فرهن��گ ایران زمی��ن، زدودن 
فرهنگ و ادب ایرانی، با پشتیبانی 
هر دم فزاینده امپریالیسم فرهنگي، 
ش��تاب و توان بیشتری پیدا کرد. در 
ای��ن هنگامه فرهنگ زدایی نیز، جای 
نگاه انتقادپرور به وضعیت موجود آن 
سالیان یا در هم شکسته می شد و یا 
در بند و گرداب تحقیر و انزوا گرفتار 
می آمد. ترس و لرز پدید آمده از این 
دوزخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، 
نقد و منتقد ادبی س��رزمین ما را هم 
در می��ان گرفته ب��ود. در هنگامه ای 
ک��ه هرگونه پای��داری آگاهانه ای در 
برابر یورش ویرانگر ش��به مدرنیسم 
وارداتی، پس ماندگی و کهنه اندیشی 
نمایان��ده می ش��د، منتق��د و نقد ادبی بومی م��ا [اگر به 
راستی با حقیقت و س��نجش ناب پیمانی می بست] چه 
گونه ای آش��کار باید بانگ برمی داشت که: صادق هدایت 
نه داس��تان پرداز هنرمند فرهیخته طراز اولی هست و نه 
آینة تمام نمای زندگی و فرهنگ ایرانیان و بس��ی سخت 
و شکست پذیر می نمود این رخداد که اهل قلمی نقدآور، 
آوای گالیه س��ر دهد از پدیدارشدن داستان های سست 
ساختار و مستهجن کسانی چون صادق چوبک. وارستگی 
انسانی و شرافت مردمی در کسی باید می جوشید تا ز 

به نام »جن نام��ه« را پس می اندازد و در می گذرد و این 
پس اندازی و گذر، برای گلشیری های امروز و آینده، باید 

هشداردهنده باشد.
نقد ادبی ما باید، دلس��وزانه و آگاهانه آس��تین باال بزند 
و پدیده ه��ای زودمرگ��ی و زش��ت مرگی نویس��ندگان 
و هنرمن��دان زادب��وم خود را ریش��ه یابی و بازشناس��ی 
کن��د. این »باید« تاریخ هنر، ادبی��ات و فرهنگ امروز و 

آینده زادب��وم ایرانی را دوب��اره به نوزایی 
شایسته اش امیدوار و نزدیکتر خواهد 

کرد. برخاس��تن منتقدان ادبی و 
اندیش��ه پرداز،  و  دلس��وز  هنری 
سال های سال پیش، در هنگامه 
اما  انقالب مش��روطیت رخ نداد؛ 

همان  در  جمال زاده  سیدمحمدعلی 
هنگامه برخاس��ته و داستان نویس��ی 
نوگرای ایران را پایه گذاری کرده بود. 
بزرگ علوی، صادق هدایت، ابراهیم 
گلستان و دیگرانی چند سر از آشفته 
بازار داستان نویس��ی نوگ��رای ایراِن 
پس از شکس��ت انقالب مشروطیت 
درآوردند و باز هم اما نش��انی از نقد 
ادبی دلسوز و آگاه ایرانی پدیدار نشد.
اجتماعی   – جنبش ه��ای سیاس��ی 
گوناگونی در دهه های هزار و سیصد 
و بیس��ت رخ نش��ان دادند؛ برخی از 

این جنبش ها، خود را بومی و ملی می دانستند، اما تکانه 
دوران سازی در بوم و بر فرهنگ ما ایرانیان پدید نیاوردند. 
بسیاری از این جنبش های سیاسی – اجتماعی در هم 
شکس��ته شدند و به پس��توی زندگی تاریخی 
مردم ایران راه یافتند و کارستانی که باید 
فرهنِگ بومی ایرانیان 
را، پ��س 

نثر، تکنیک داستان پردازی و 
اندیشه هوشنگ گلشیری، پس از 

خیز و خوابهای چندباره در دهه های 
هزار و سیصد و چهل، پنجاه، شصت 
و هفتاد خورشیدی به »جن نامه«ای 
انجامید که هراس و نگرانی و درد 
را در جان هر خواننده و منتقد ادبی 

ریشه دار و فرهنگ فهم سامان 
فرهنگی دیرینه سال ایران می اندازد
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و دیگرانی چون اینان هم، کارنامه سینمای پر از کاستی 
س��اختاری – هنری خویش را به سکس آلودند تا چنین 
وانم��ود کنند که »اُُمل« نیس��تند و س��ینمای آوانگارد 
جه��ان را دی��ده و فهمیده اند و 
دردا و دریغ��ا که در س��ینما و 
هنر فیلم س��ازی کس��ی چون 
مس��عود کیمیایی اگ��ر پرهیز 
آگاهانه اخالقی ایرانی جای 
س��تیز ش��تاب زده بیگان��ه 
ب��ا اخ��الق را می گرف��ت و 
تکاپو ب��رای پرداخت هنری، 
وی را بس��ی بیشتر از آن چه که 
در پیش گرفت��ه بود برمی انگیخت، 
اکنون از او کارنامه س��ینمایی 
و  هنرمندانه ت��ر  بس��ی 
پی��ش  در  ریش��ه دارتری 

روی خویش می داشتیم.
هنر تئاتر ما هم، در یورش گردبادهای 
پدیدآم��ده ب��ه دس��ت امپریالیس��م 
فرهنگی، چندان کم درد نبود. ارزش 
و جای��گاه بلند هنر نمای��ش ایرانی، 
زب��ان زد بزرگتری��ن تئوری پردازان و 
کارآوران جهان��ی تئاتر بوده اس��ت و 
هس��ت. بزرگانی چون برتولت برشت 
و پیت��ر بروک، از گوه��ر هنر نمایش 
ایرانی، از سیاوش خوانی و شبیه خوانی 
[تعزیه] بهره ها گرفتند تا به کمال و پیش برد هنر نمایش 
جهان توان بیشتر و بهتری ببخشند. تئاتر حماسی برشت، 
بی گمان از هنر حماس��ی تعزیه ایرانی، خوراک برگرفته 
است؛ اما نویسندگانی مانند غالم حسین ساعدی، عباس 
نعلبندیان، به��رام بیضایی، اکبر رادی و اس��مایل خلج، 
گرچه خودنمایی هایی کوته فراز داش��ته اند، نتوانسته اند 
نماینده جهانی هنر نمایش ایرانی باشند. بیضایی در الیه 
زبان آوری و انبان واژگان و گفت وگونویسی و بهره بری از 

جا برخیزد و گریبان شبه روشنفکران بی رگ و ریشه ای 
را بگیرد که رونویس��ی از پس دس��ت نویسندگانی چون 
جیم��ز جویس را، بی هی��چ پاالی��ش و توانمندی بومی 

هنرمندانه ای، نش��انه ادبیات مدرن و 
نوآوری می نمایاندند.

توانمن��د  نویس��نده  جوی��س، 
ساختارش��کن و نوآوری بود؛ اما در 
ایران ره��ا مانده در برابر س��یالب 
واردات هنر و ادب مقاومت ش��کن 
اندیش��مند ریشه دار  غرب، منتقد 

و س��نجنده ای توانمند یافت نمی شد 
ک��ه ای��ن حقیق��ت را ب��ه مخاطبان 
ایرانی جویس هش��دار ده��د پی روی 
همه س��ویه در ادبیات نوگرای ایران از 

هم��ه کارهایی ک��ه جویس در 
کارنامه اش دارد، کار 
خردمندان��ه، هنربار 

و ایرانی پس��ندی نیس��ت و جهانیان 
هم از نویس��نده هنرمند بومی ایرانی 

چنین چشم داشتی را نمی پسندند.
منتقدانی چون بلینسکی، در پرورش 
ادبی��ات بوم��ی مردم روس��یه چنان 
کوشیدند که به جهانی شدن اندیشه 
انجامی��د.  بوم��ی روس  فرهن��گ  و 
در ای��ران گردبادزده پ��س از صادق 
هدایت، چنین منتقد روزگارس��ازی 

در فرهنگ ادبی ایران رخ نش��ان نداد تا پرتوی بر باریکه 
راههای لغزان هنر و ادبیات بیندازد. سکس و دود افیون 
و مس��تهجن پردازی ادبیات و س��ینما و تئاتر و نقاش��ی 
آوانگارد نمای چندین س��ال ما را پر کرد. اگر برتولوچی، 
در فیلم »آخرین تانگو در پاریس« زن و مردی برهنه را 
بی هیچ اما و اگری، در چهارچوب س��ینمای کلیساستیز 
ایتالیا، به بس��تر نمایش کش��انده بود، کیمیایی در فیلم 
»بلوچ« و خس��رو هریتاش در »برهنه تا ظهر به سرعت« 

هنر نمایش نوگرای ایران، تاکی 
باید چشم به راه نویسنده ای 

بماند که بتواند جهان واره انسان 
ایرانی شیعه پر از آه و آرمان و 
رنج و شادی و کمی و کاستی و 
آرزو و کمال گرایی معنوی را در 

نمایش نامه  های خویش بازآفرینی 
هنرمندانه ای ببخشد؟
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چهره اش س��یلی نکوبیده و او را نترسانده باشد کجاست 
که همه این خواس��تهای زالل ادبی، هن��ری بومی ما را 
برکش��د از ژرفای توهم و فراموشی و به گردش دربیاورد 
نق��د  چرخه��ای 
اندیش��ه پرداز  هنری 
ای��ران  و دوران س��از 
ام��روز و ف��ردا را ت��ا 
نویس��ندگانی چ��ون 
هوش��نگ گلش��یری 
پس از س��الیان سال 
بازی با نثر و ساختار 
داس��تان،  هن��ری 
ادعایش��ان  ک��وه  از 
»جن نام��ه«  م��وش 

درنیاورند؟
بلن��د  داس��تان 
داس��تان  »جن نامه« 
تحقیر انس��ان ایرانی 
[از کارگ��ر و کارمند 
و  خان��ه دار  زن  و 
مب��ارز  و  روش��نفکر 
ت��ا  بگی��ر  انقالب��ی 
کودکانی که در میانه 
بال و پر همی��ن مردمان بار می آیند 
و روانه ف��ردا و پس فرداهای زندگانی 
می ش��وند] نش��ان می ده��د بی هیچ 
مرزبندی انسان شناسانه، جامعه پژوه 
و روان کاوانه برآمده از شناخت حسی 
یا دانشی نویسنده پرادعایی همچون 

گلشیری.
مردم ایران، توده هایی انسانی بوده اند 
بر فراز و نش��یب ی��ک راه دور و بلند 
تاریخی که سرشاری ها و کاستی های 
گوناگونی هم داش��ته اند. هر هنرمندی هم در میان این 

برخی اساطیر پهلوانی و رخدادهای تاریخی ایران زمین، 
کاوش هایی داش��ته اس��ت، اما جه��ان واره اش، از جهان 
فرهنگ، اندیش��ه و مذهب انس��ان ایران��ی دور می نماید 

و تئات��ر جه��ان هم، 
جهان واره بیضایی را، 
ایرانی  جه��ان  واره ای 
رادی،  اس��ت.  نیافته 
نث��ر و انب��ان واژگان 
دارد،  هنرمندان��ه ای 
اما ای��ن انبان واژگان 
را  توانمن��د  نث��ر  و 
جهان  بازت��اب  برای 
انس��ان  اندیش��ه  و 
که��ن ریش��ه ایرانی 
اس��ت.  فرانخوان��ده 
رادی بر آن می نماید 
که آنت��ون چخوف و 
تنس��ی ویلیامز تئاتر 
ب��ا  و  باش��د  ای��ران 
دل  هنرنمایی  هم��ه 
پذی��رش در پرداخت 
گفت وگوی  و  صحنه 
آثارش، یک  آدم های 

رونویس از کار درآمده است: رونویس 
رئالیس��م  مکت��ب  درخش��ان  آث��ار 
اجتماعی در تئاتر روس��یه و آمریکا. 
هنر نمایش نوگرای ایران، تاکی باید 
چش��م به راه نویس��نده ای بماند که 
بتواند جهان واره انس��ان ایرانی شیعه 
پ��ر از آه و آرم��ان و رنج و ش��ادی و 
کمی و کاستی و آرزو و کمال گرایی 
معنوی را در نمایش نامه  های خویش 
ببخش��د؟  هنرمندانه ای  بازآفرین��ی 

دس��ت نیرومند منتقد نیرومندی که ج��ن  وادادگی، بر 

صادق هدایت نه داستان پرداز 
هنرمند فرهیخته طراز اولی هست 

و نه آینه تمام نمای زندگی و 
فرهنگ ایرانیان و بسی سخت و 

شکست پذیر می نمود این رخداد که 
اهل قلمی نقدآور، آوای گالیه سر 
دهد از پدیدارشدن داستان های 

سست ساختار و مستهجن کسانی 
چون صادق چوبک
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آی��ا گرفت��ن چند جایزه حقوق بش��ری، چن��د برگردان 
ب��ی ارزش ب��ه دو س��ه زب��ان در چن��د کش��ور، کارنامه 
داستان نویس��ی سس��ت پایه دیروز و امروز م��ا را بینه و 

ارزش بومی و جهانی می بخشد؟
تا کی باید ما به جای پدیدارش��دن 
رمانه��ای  و  کوت��اه  داس��تانهای 
فرهنگ آفرینی برخاس��ته از هستی 
و فرهن��گ و آرمانه��ای خودم��ان، 
»بوف کور« و »جن نامه« را بر س��ر 
دس��ت چند منتقد جن زده ببینیم 
که هلهله کنان از س��ر داالن ادبیات 
وادادگی، پای کوبان و س��وت زنان تا 
ت��ه داالن می روند و دوباره به س��ر 
داالن برمی گردن��د و جهان ادبی و 
فرهنگی را همین داالن سرد و نمور 

و تاریک بشناسانیم و دیگر هیچ؟
تا کی؟

چاله  »جن نامه«،  در  گلشیری، 
پایان��ی را بر س��ر راه ش��ورابه 
داستان نویس��ی  عم��ر  کوت��اه 

ای  اس��ت.  کن��ده  خوی��ش 
کاش می توانس��تم یک 

نوش��تار  و  نق��د 
درب��اره  حماس��ی 
ای��ن داس��تان بلند 
بنویس��م و ب��ر خود 
ببالم که نویسنده ای 

ریشه  اصفهانی، 
خاک  در  دوانده 

میهنم، نویسنده ای 
توده  پسندبرانگیز  هم 

کتاب خ��وان و هم پس��ند 
ساز فرهیختگان ایران و جهان، 

دردها، آرزوها، بلندی ها، کوتاهی ها، 

م��ردم و در ب��ر و بوم هر مردم دیگ��ری باید با خلق آثار 
هنری خویش، با پرداخت درون مایه و س��ازه آرایی اثرش 
بلندی های رش��ک برانگیز م��ردم را بنمایاند و ببالد و هم 

کاس��تی های رنج آور آنان را بشناساند 
و ضرورت درمان را، با انگش��ت اشاره 

هنرمندی خویش گوشزد کند.
گلشیری در داستان »جن نامه« هرچه 
را ک��ه بر دیس زنگ زده هنرش نهاده، 
درشت نمایی  اس��ت.  کرده  گندافزایی 
بی��ش از اندازه گنداب جنس��ی درون 
برخ��ی اف��راد، چن��ان می نمای��د که 
گویی مردم ای��ران، هرچه می کنند و 
بر ه��ر دری می کوبند برای رس��یدن 
به همبس��تری اس��ت و دیگر هیچ. در 
جایی از داس��تان، زنای با محارم، درد 

یکی از شخصیت های داستان می شود و در جای دیگری 
مبارز سیاس��ی درگیر با زندان و پیگرد امنیتی، همچون 
آدمک ه��ای داس��تان »بعد از عروس��ی چه گذش��ت« [

نوشته رضا براهنی] شورابه ای از نگرانی جنسی می نماید 
گم شده در بیابانهای تاریک و بی افق رهایی.

گلشیری و هر هنرمندی می تواند منتقد پندارها، رفتارها 
و گفتارهای ناپس��ند مردمان دور و بر خویش باشد و به 
دور از هنجارشکنی های هنرگریز، راه و چاه هستی فردی 
و اجتماع��ی مردم خویش را، با تکی��ه بر تجربه و دانش 

نقادی و داوری کند و اثر بگذارد.
ام��ا: از انق��الب مش��روطیت تا ب��ه امروز، نو یس��ندگان 
ش��تاب زده و هنجارش��کنی چون صادق هدایت، صادق 
چوب��ک، غالم حس��ین س��اعدی، بهرام صادق��ی، جمال 
میرصادقی، رضا براهنی و نیز هوش��نگ گلش��یری، چند 
داستان کوتاه و رمان بومی منتقدانه، منصفانه، هنرمند و 
جهان پسند [به مانند سروانتس، فلوبر، دیکنز، موپاسان، 
تامس هاردی، گوگول، داستایفس��کی، تولستوی، مارک 
تواین، جان اش��تاین بک و هر نویسنده توانای دیگری...

] پدید آورده اند؟

داستان بلند »جن نامه« داستان 
تحقیر انسان ایرانی ]از کارگر و 

کارمند و زن خانه دار و روشنفکر و 
مبارز انقالبی بگیر تا کودکانی که 

در میانه بال و پر همین مردمان بار 
می آیند و روانه فردا و پس فرداهای 
زندگانی می شوند[ را نشان می دهد 
بی هیچ مرزبندی انسان شناسانه، 

جامعه پژوه و روان کاوانه برآمده از 
شناخت حسی یا دانشی نویسنده 

پرادعایی همچون گلشیری
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ب��ه یک جه��ان - تمدن را ب��ه جهانیان ام��روز و فردا و 
پس فرداها نمایانده است.

چن��د منت�قد و پژوهش���گر جهانی، 
[دس��ت ک��م در اندازه های اش��تفان 
تس��وایگ و ایروینگ استون] یکی از 
داستان های کوتاه یا بلندی همچون 
»جن نام��ه« را خوان��ده و برانگیخته 
شده اند تا آن را نه در کنار سروانتس 
و داستایوس��کی و تولس��توی، بلکه 
دست کم در کنار ارسکین کالدول یا 
سامرست موآم، ارزش و ارج بگذارند؟

دوستداران نمایشی هدایت و چوبک 
و گلشیری پاسخم دهند. ■

گذشته ها، روزگاران، زشتی ها، بالندگی ها، برادرکشی ها، 
همدردی ها، حماسه ها، فرهنگ نوازی ها، فرهنگ کشی ها، 

پایداری ها، آزردگی ها، باورهای زالل 
انسان س��از معن��وی، خواب زدگی ها، 
خراف��ات، پهلوانی ه��ا، غرب زدگی ها، 
خانوادگی،  گرماه��ای  خودباوری ها، 
خنده های  پژمردگی آور،  تنهایی های 
خداخواهانه،  گریه ه���ای  بیه���وده، 
 ، ینی ه����ا فر غ آ با ، حکمت ه���ا
کاریزگستری و معماری کهن هستی 
فردی و اجتماع��ی ما مردم ایران را، 
ه��م به خودمان باز نمایانده اس��ت و 
هم این مردم هستی ساز و معنابخش 

تا کی باید ما به جای پدیدارشدن 
داستانهای کوتاه و رمانهای 

فرهنگ آفرینی برخاسته از هستی 
و فرهنگ و آرمانهای خودمان، 

»بوف کور« و »جن نامه« را بر سر 
دست چند منتقد جن زده ببینیم 

که هلهله کنان از سر داالن ادبیات 
وادادگی، پای کوبان و سوت زنان تا 
ته داالن می روند و دوباره به سر 
داالن برمی گردند و جهان ادبی و 

فرهنگی را همین داالن سرد و نمور 
و تاریک بشناسانیم و دیگر هیچ؟

تا کی؟

گلشیری، در »جن نامه«، چاله پایانی 
را بر سر راه شورابه کوتاه عمر 

داستان نویسی خویش کنده است
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به س��راغ چیستی شعر و ش��عر شاعران پارس��ی گو می رود. 
روش کتاب چنانکه در مقدمه نیز تصریح ش��ده است، روشی 
است پدیدارشناس��انه که سعی دارد با تقرب به شعر شاعران 
بزرگی چون فردوس��ی و حاف��ظ و بیدل، راه��ی به حقیقت 
این زبان بیابد که زبان ش��عر نام دارد. »روش کتاب روش��ي 
پدیدارشناسانه اس��ت. روش پدیدارشناختي روشي است که 
م��ا را از بن��د برخ��ي پیش فرض ها رها 
مي سازد تا درنسبتي آزاد با حقیقت هر 
پدیده اي مواجه شویم. در چنین روشي 
از هرگون��ه پیش فرض روانش��ناختي و 
ذهنیت باوران��هsubjectivism  فاصله 
گرفته و س��عي در امکان شنیدن ندایي 
اس��ت که از پدیده به گوش مي رس��د.
ام��روزه در مواجهه با ش��عر چون دیگر 
پدیده ها عادت برآنست تا آنرا در نسبت 
ب��ا تأثیر و تأثرات رواني و ذهني بر روي 
انسان تعریف و تحلیل نمایند. زیبایي چیزي دانسته مي شود 
که انس��ان آنرا زیبا مي داند و انسان چیزي را زیبا مي داند که 
برایش خوش آیند باش��د و چیزي خوش آیند او خواهد بود که 
یا با پیش فرض هاي او مطابقت داشته باشد و یا منشأ لذت یا 

در زمان��ه ای که کت��اب نیز چون دیگر کااله��ا »تولید انبوه« 
می ش��ود، و زبان تا س��طح »ابزار« و »وسیله« تقلیل می یابد، 
طبیعی است که نوشتن کاری سهل و آسان است. اما نوشتنی 
که از سر فکر برخاس��ته و درد تفکر داشته باشد، گوهریست 
نایاب و دّری اس��ت گران. کتاب »دربارة شعر« چنین کتابی 

است.
»دربارة ش��عر« کتابی است دربارة زبان 
اصیل آدمی که همانا شعر می نامندش. 
کتاب ی��ک مقدمه و یک پیش��گفتار و 
هف��ت فصل دارد.  در مقدمه کتاب پس 
از نقل جمله ای از مارتین هیدگر درباب 
زبان می خوانیم: »روزگاري بود که آدمي 
ب��ا زبان اُنس داش��ت و در ای��ن اُنس، با 
معاني مي زیس��ت. در آن روِز پیش��ین، 
او هرگ��ز خود را واض��ع زبان نمي دید و 
نس��بت میان لفظ و معن��ا را »قرارداد« 

نمي پنداشت، بل زبان را »منزلگه وجود« مي دانست و خود را 
مقیم این منزل مي یافت.«

کت��اب با چنین ورودی، از همان ابتدا نگاه فلس��فی و حکمی 
خاص��ی را بن��ا می نهد ک��ه در فصول آتی نیز ب��ا همین مبنا 

کتابدربارةشعر
تالیف:دکتراکبرجباري

نشر:پرسش
سال:1389

کتابی کم نظیر 
دربارة شعر

علیجباری

اینکه شعر را حادثه ای در زبان 
بدانیم، چه چیزی را بیان می کند؟ 
البته مسلم است که زبان شعر 
متفاوت از زبان های دیگر است 
و مانند زبان علم یا زبان روزمره 

نیست، اما »حادثه در زبان« آنچنان 
بی معناست که از فرط بی معنایی 

می تواند چنان موسع به نظر آید که 
هر معنایی را القا کند

□
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در زبان« آنچنان بی معناس��ت که از فرط بی معنایی می تواند 
چنان موسع به نظر آید که هر معنایی را القا کند. 

آری زب��ان روزمره نیز حادثه ای در زبان اس��ت، زبان علم نیز 
حادثه ای در زبان است، زبان ژورنالیسم 
نیز حادثه ای در زبان اس��ت! اما که چه؟ 
زبان خود عین حادثه است، اگ�ر م�عنای 
دقیق ح�ادث��ه را بدانیم. اگ�ر بدانیم که 
»حادثه« با »حدیث« همریش��ه اس��ت. 
اگر بدانیم زبان حادثه است چون حدیث 
می کن���د. زب�ان ح�ادث�ه اس��ت چ�ون، 
س��خن می گوید. زبان، سخن می گوید. 
زبان محادثه است چراکه وجود را آشکار 
می کند و خانة وجود است. برای آنکه به 
تأمل درباب شعر بنش��ینیم، الزم است 
یک بار برای همیشه خود را از این پندار 
واهی که زبان »وس��یله« و »ابزار« است 

رها سازیم.«
پیش��گفتار با طرح چنین پرسش��ی به 
مباحثی از جمله نسبت زبان و »وجود« 
می پ��ردازد و زب��ان را »خان��ه وج��ود« 

می شناساند.    
فصل اول با عنوان »چیس��تی شعر« از 
منظر حکمی به پرسش درباب حقیقت 
شعر و شاعری می نشیند. شعر چیست؟ 
یا چه چیزی را ش��عر می نامن��د؟ اینها 
پرسشهایی است که امروزه کمتر بدانها 
می پردازن��د. و در ای��ن میان��ه »معنای 
ش��عر« نیز گم می ش��ود. ما امروزه نمی 
دانیم ک��دام کالم را »ش��عر« می نامند. 
ب��ا کدام محک و معیار باید ش��عر را از ناش��عر تمییز دهیم؟ 
دیگر س��خن بر س��ر ش��عر خوب یا ش��عر ضعیف نیست، بل 
خوِد ش��عر کجاس��ت؟ در زمانه ای که هر نوش��ته و سخنی از 
رهگذر امپراطوری رس��انه ها شعر نامیده می شود،  کدام کالم 
را می توان شعر نامید؟ آیا باید این پرسش را یکسر رها کنیم، 

سودي براي او باشد«
با چنین مقدمه ای، پیشگفتار کتاب به طرح پرسش از چیستی 
»زبان« می نش��یند. حقیقت زبان که در ش��عر مقام می یابد، 

پرسش��ی اس��ت که در این زمانه زبون 
اندیش، یکس��ر به طاق نس��یان میرود، 
و این غفلت از حقیقت زبان، بلبش��ویی 
را در س��احت زب��ان پدید م��ی آورد که 
می توان صورت تام و تمام آن را در زبان 

ژورنالیسم و شعر نو مشاهده کرد.
پیش��گفتار کتاب ب��ا نقل جمل��ه ای از 
کتاب »موسیقی شعر« اثر دکتر شفیعی 
کدکن��ی، به مبانی ابت��ذال زبان معاصر 
می پردازد: »می گویند، »ش��عر حادثه ای 
اس��ت که در زب��ان روی می دهد« و بر 
این قول شواهدی از سخن صورتگرایان 
س��اختارگرایان    formalistsو 
می آورن��د. ای��ن س��خن غلط نیس��ت. 
چراکه »غلط« س��خنی است کاذب که 
در نس��بت با صدق و کذب و مطابقت با 
واقع بیان می ش��ود. سخن غلط سخنی 
اس��ت که مطابق با واقع نباشد و کاذب 
باش��د، مانند اینکه هم اینک شب باشد 
و کسی بگوید روز است. بدین معنا این 
س��خن که ش��عر اتفاقی در زبان اس��ت 
غلط نیس��ت، بل مهمل اس��ت. و مهمل 
امریس��ت که دیگر نه به صدق و کذب، 
ب��ل به معن��اداری و بی معنای��ی مرتبط 
است. س��خن مهمل س��خنی است که 
هی��چ معنایی ن��دارد و نمی ت��وان از آن 

معنایی را کشف نمود که آدمی را در گشودن افق به کار آید. 
سخن مهمل سخنی هیچ مگوست.

اینکه ش��عر را حادث��ه ای در زبان بدانیم، چ��ه چیزی را بیان 
می کند؟ البته مس��لم است که زبان شعر متفاوت از زبان های 
دیگر است و مانند زبان علم یا زبان روزمره نیست، اما »حادثه 

پیشگفتار کتاب با نقل جمله ای از 
کتاب »موسیقی شعر« اثر دکتر 

شفیعی کدکنی، به مبانی ابتذال زبان 
معاصر می پردازد: »می گویند، »شعر 

حادثه ای است که در زبان روی 
می دهد« و بر این قول شواهدی از 

سخن صورتگرایان formalists  و 
ساختارگرایان می آورند. این سخن 
غلط نیست. چراکه »غلط« سخنی 
است کاذب که در نسبت با صدق 

و کذب و مطابقت با واقع بیان 
می شود. سخن غلط سخنی است 
که مطابق با واقع نباشد و کاذب 
باشد، مانند اینکه هم اینک شب 

باشد و کسی بگوید روز است. بدین 
معنا این سخن که شعر اتفاقی در 
زبان است غلط نیست، بل مهمل 

است. و مهمل امریست که دیگر نه 
به صدق و کذب، بل به معناداری 
و بی معنایی مرتبط است. سخن 

مهمل سخنی است که هیچ معنایی 
ندارد و نمی توان از آن معنایی را 

کشف نمود که آدمی را در گشودن 
افق به کار آید. سخن مهمل سخنی 

هیچ مگوست
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این غفلت برایمان بدست مي آید.«
فصل اول، با مروری بر برخی از نظریه های ادبی درباب شعر و 
نقد مبانی این نظریه ها س��عی در عبور از این مبانی دارد. آراء 
فیلسوفانی چون افالطون و ارسطو، و نظریه هایی مانند اصالت 
نویس��نده، اصالت خواننده، روانکاوی به 
بحث و نقد گذاش��ته می ش��ود. پس از 
ط��رح مختص��ری از مباح��ث انتقادی، 
کتاب  به معنایی از ش��عر دست می یابد 
که ش��اه بیت کتاب نیز همین معناست. 
»شعر، حکمتی موزون و مخیل و مقفی 
است« در ادامه مباحثی مانند »حقیقت 
شعر« »کلمه شعر« »حکمت« »خیال« 
»عوالم وجود« »خی��ال متصل و خیال 
منفص��ل« »تنزی��ه و تش��بیه« »وهم« 
»ص��ور خی��ال« »اس��تعاره« »قافی��ه« 
»وزن« »اجزاء شعر« »رستاخیز معانی« 

... را در این فصل می خوانیم.
ورود »حکمت« به معنای شعر، ساحتی 
را برای نویس��نده پدید م��ی آورد که او 
را قادر می س��ازد تا به خوانش��ی از شعر 
شاعران بزرگ پارسی گو بنشیند. فصول 
بع��دی از منظری حکمی و متناس��ب با 
معنایی که از ش��عر بدست آمده به شعر 
شاعرانی چون فردوسی، نظامی، موالنا، 
حافظ، بی��دل و معارف می پردازد. فصل 
دوم ب��ا عن��وان  »حکمت و حماس��ه« 
ش��اهنامه فردوس��ی را به دید می آورد.  
ای��ن فصل با این عبارت آغاز می ش��ود: 
»حکیم ابوالقاس��م فردوسي غریب ترین 
ش��اعر پارسي گوس��ت و عجب آنکه این 
غرب��ت، برغ��م انب��وه نوش��ته ها درباب 
فردوسي و ش��اهنامه پژوهي ها همچنان 
باقیس��ت و بل خود، گاه معلول این همه اس��ت. شاهنامه که 
نامه اي اصیل و اصلي است در درازاي تاریخ و کثرت شاعران و 

و تن به مش��هورات زمانه دهیم، و همراه با عوام غفلت زده و 
تحصیل کرده، هر نوشته ای را که آنها شعر می نامندش، شعر 

بدانیم؟
»پرسش از چیس��تي شعر اگر جز حیرت، چیزي براي گفتن 

نداش��ته باش��د، یک چیز را ب��ه وضوح 
آشکار مي س��ازد و آن اینکه، »امروزه ما 
نمي دانیم به چه چیزي شعر مي گویند.« 
ش��اید کساني چنین پرسش��ي را اساساً 
بي وج��ه بدانند و به راحتي نمونه هایي را 
از اینجا و آنجا براي شعر دست و پا کنند 
و آنچه را که امروزه تحت عنوان »شعر« 
در روزنامه ه��ا و دیگ��ر رس��انه ها عرضه 
مي ش��ود، از مصادیق شعر بشناسند! اما 
آی��ا به ص��رف ادعاي دیگ��ران و عادت 
مي توان شعر را شناخت؟ از کجا بدانیم 
آنچه در رسانه مي خوانند و مي نویسند، 
ش��عر اس��ت؟ کدام معیار، ش��عر بودن 
کالم را نش��ان مي دهد و عیار آنرا عیان 
مي سازد؟ آیا ما امروزه مي توانیم  کالمي 
را اش��اره کنی��م و بگوییم این »ش��عر« 
است آنچنان که با اشاره به یک میز آن 
را نش��ان مي دهیم؟ چگونه مي توانیم به 

پاسخ هاي ارائه شده اطمینان کنیم؟  
و چ��ه دهش��ت آور اس��ت ای��ن فقدان 
مح��ک و معی��ار، و بدت��ر از آن اینکه، 
نمي دانی��م که نمي دانی��م به چه چیزي 
ش��عر مي گویند، و گرفت��ار این جهلیم 
و خوش باوران��ه مي پنداری��م که نه تنها 
ش��عر را مي شناسیم، بل حقیقت آن نیز 
برایمان آش��کار اس��ت. اساساً در چنین 
غفلت��ي پرس��ش از ماهی��ت ش��عر نیز 
بي وج��ه به نظر مي رس��د. وقتي که من 

مي دانم ش��عر کدام اس��ت، دیگرنیازي به پرسش از چیستي 
ش��عر ندارم. آسودگي از پرس��ش بهترین نتیجه ایست که در 

آری زبان روزمره نیز حادثه ای در 
زبان است، زبان علم نیز حادثه ای 
در زبان است، زبان ژورنالیسم نیز 
حادثه ای در زبان است! اما که چه؟ 
زبان خود عین حادثه است، اگـر 
مـعنای دقیق حـادثه را بدانیم. 

اگـر بدانیم که »حادثه« با »حدیث« 
همریشه است. اگر بدانیم زبان 

حادثه است چون حدیث می کنـد. 
زبـان حـادثـه است چـون، سخن 
می گوید. زبان، سخن می گوید. زبان 
محادثه است چراکه وجود را آشکار 

می کند و خانة وجود است. برای 
آنکه به تأمل درباب شعر بنشینیم، 
الزم است یک بار برای همیشه 

خود را از این پندار واهی که زبان 
»وسیله« و »ابزار« است رها سازیم

در زمانه ای که هر نوشته و سخنی 
از رهگذر امپراطوری رسانه ها 

شعر نامیده می شود،  کدام کالم 
را می توان شعر نامید؟ آیا باید 
این پرسش را یکسر رها کنیم، 

و تن به مشهورات زمانه دهیم، و 
همراه با عوام غفلت زده و تحصیل 
کرده، هر نوشته ای را که آنها شعر 

می نامندش، شعر بدانیم؟
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سیراست که مخاطب نظارگر حقایقی می شود فراتر از صورت 
ظاهری حکایت.«

فصل چهارم »حکمت و عرفان« نام دارد 
که به ش��عر موالنا و برخ��ی از حکایات 

مثنوی رو آورده است. 
دیوان ش��مس او نیز ک��ه محصول اُنس 
موالنا با ش��مس الدی��ن محمد تبریزی 
اس��ت، سرتاس��ر بی��ان حکمت اس��ت. 
حکایت ش��یفتگی موالن��ا و دلدادگی او 
به ش��مس حکایتی اس��ت که بسیاری 
پیرامون آن س��خن گفته اند و هرکسی 
از ظن خود کوش��یده اس��ت تا راهی به 
س��احت رمزآلود این ارتباط بیابد. اینکه 
میان این دو چه گذشت سّریست نهان 
که باید در کالمش��ان گوش به نوای آن 

داد.
موالنا در ش��مس چه می دید و ش��مس 
برای او که بود؟ او خود در دیوان شمس 

گفته است:
شمس الحق تبریزی در آینه صافت
گر غی�ر خ�دا بینم باشم بتر از کافر

پس شمس برای موالنا آینه بود و موالنا 
در نظ��ر به ش��مس ح��ق را می دید.« 
مباحث با اهمیتی چون »جبر و اختیار« 

در این فصل به بحث گذاشته می شود.
فصل پنجم با عنوان »حکمت و اشارت« 
به ش��عر لس��ان الغیب حافظ کالم اهلل 
اش��اراتی دارد حکیمان��ه. در این فصل 
خواهیم دانس��ت چ��را حافظ »لس��ان 
الغیب« اس��ت. تعبیری ک��ه بنابر گفته 
مول��ف همة ش��اعران حقیقی را می توان ب��دان نامید. در این 
فصل می خوانیم: »حافظ ش��اعر است و ش��عرش همان زبان 
غیبگوی اوس��ت. اما این غیب گویی امروزه برای ما غایبان از 
عالم غیب بس��ی کج فهمی ها می تواند به همراه داشته باشد. 

پارسي سرایان و ادب پژوهان همچنان در غربت خواهد ماند و 
این غربت از آنروست که هنوز نمي دانیم 
چرا ش��اعر حماس��ه س��را را »حکیم« 
مي نامن��د؟ چه نس��بتي میان حماس��ه 
و حکمت اس��ت؟ مگر نه این اس��ت که 
حکیمان اهل جنگ و جدال نبوده اند و 
تنها در کنج خلوت به ریاضت و مراقبه 

اشتغال داشته اند!؟«  
مباحثی که در این فصل طرح می شود، 
بس��یار خواندن��ی و در عین حال غریب 
می نمای��د. تاکنون کس��ی فردوس��ی و 
ش��اهنامه را چون حکمای��ی مانند ابن 
عربی نخوانده بود. کتاب حاضر شاهنامه 
را از منظ��ر حکمی و فردوس��ی را چون 
ابن عرب��ی می خوان��د. مباحث��ی مانند 
»اعیان ثابته« و »ش��رق و غرب وجود« 

از جمله مباحث این فصل است.
فصل دوم با عنوان »حکمت و دلدادگی« 
ب��ه مثنوی »لیل��ی و مجن��ون« نظامی 
پرداخته اس��ت. گرچ��ه مثنوی »مخزن 
االسرار« نظامی ش��عری حکمی است و 
حکم��ت در این مثنوی ب��ه نحو عریان 
عرضه می ش��ود، ام��ا حکم��ی خواندن 
مثن��وی عاش��قانه  »لیل��ی و مجن��ون« 
کاریست که تنها از منظر حکمی کتاب 
»درباره شعر« می توان بدان دست یازید. 
در بخش��ی از فص��ل س��وم می خوانیم: 
»لیلی نماد باطن اس��ت و مجنون مظهر 
ظاه��ر. مقام لیل��ی پوش��یدگی و اختفا 
اس��ت و مقام مجنون آشکارگی و ظهور. 

پس حکایت در کش��اکش ای��ن ظهور و بطون پیش می رود و 
مخاط��ب نیز دائماً س��یر در این دایره می کن��د. گاه در مقام 
مجن��ون و گاه در من��زل لیل��ی. گاه در مالء ع��ام با مجنون 
می گرید و گاه در خفا با لیلی مویه می کند. اما در امتداد این 

»حافظ شاعر است و شعرش 
همان زبان غیبگوی اوست. اما این 
غیب گویی امروزه برای ما غایبان 
از عالم غیب بسی کج فهمی ها 

می تواند به همراه داشته باشد. اگر 
حافظ لسان الغیب است – که است 

- باید بدانیم او با »زبان« انس 
داشته و این انس با زبان او را به 

ساحت غیب کشانده است

از عبدالقادر بیدل دهلوي چه مي توان 
گفت. شعر او چون قلة بلندي است 

فرورفته در مه صبحگاهي. ما را توان 
دیدن آن همه شکوه و جاللت نیست. 
شکوهي که چنین القا مي کند که آیا 
پس از او دیگر مي توان شعر گفت؟ 

آیا دیگر مضموني در عالم باقي مانده 
است که بیدل بدان اشارتي نکرده 
است؟ آیا بیدل ختم شعر فارسي 

نیست؟ گاهي شکوه زبان بیدل این 
توهم را در خواننده ایجاد مي کند که 
»شاعر اگر بیدل است، پس دیگران 

که هستند؟« شاید اینهمه از سر 
ارادتي است که به بیدل داریم، اما 

هرگز نمي توان عظمت و بزرگي شعر 
بیدل را به ارادت خود فرو بکاهیم. 
بیدل بزرگ است و با شکوه، خواه 
ما بدو ارادت داشته باشیم، خواه از 
سرغفلت یاراي فهم او در ما نباشد
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مخیل، موزون و مقفی اس��ت.« و ش��عر بی��دل در عالیترین 
معنای خود حامل این معناست.«

مباحث��ی چون: »لفظ و معن��ا، وجود و 
عدم، اعیان ثابته، وحدت وجود، حقیقت 

زندگی، حقیقت زمان و...
فص��ل هفت��م »حکم��ت و تاری��خ« نام 
دارد که به ش��عر ش��اعر و حکیم معاصر 
س��ید عباس معارف و مثنوی »حکمت 
تاری��خ« او پرداخت��ه اس��ت. در ابتدای 
این فص��ل می خوانی��م: »گرچه تمامی 
آثار ش��عر و ادب فارس��ی از  سرچشمة 
حکمت س��یراب ش��ده و ای��ن دفتر نیز 
گوش��ه ای از این دری��ای بی پایان را به 
تماشا نشسته اس��ت، اما با این همه در 
تاریخ ادب فارس��ی، شاهد آثار منظوم و 
دوانین شعری هس��تیم که رسماً از آثار 
حکمی بش��مار می رون��د. در این میان 
منظومه هایی نظیر »گلش��ن راز« شیخ 
محم��ود شبس��تری از معروفترین این 
آثار اس��ت. اما در عصر حاضر و دورانی 
که آن را برای ش��اعران »زمانة عسرت« 
نام نهاده اند، ش��اهد ظهور ش��اعری حکیم و یا حکیمی شاعر 
هس��تیم که هم در عرصة غزل و هم در قالب مثنوی، یکی از 
درخش��انترین آثار شعری را به تاریخ ادب فارسی تقدیم نمود 
و اینگونه در زمانة عسرت و فروبستگی ساحت قدس، افقهایی 
از تفکر اُنسی را به روی مردمان این زمانه گشود. حکیم سید 
عباس معارف بی ش��ک نامی ماندگار در ساحت شعر حکمی 
و تفکر انس��ی خواهد بود که در این فصل سعی خواهیم نمود 

تنها به شرح مثنوی »حکمت تاریخ« بنشینیم.«
مباحث��ی که در این فصل پایانی بدانها اش��اراتی رفته اس��ت 
عبارتند از: »در صفت پریروز«، »در صفت دیروز«، »در صفت 
امروز« »در صف��ت فردا«، »در صفت پس فردا« »تجدد« و... 

■

اگر حافظ لس��ان الغیب اس��ت – که اس��ت- باید بدانیم او با 
»زبان« انس داش��ته و این انس با زبان او را به س��احت غیب 

کشانده است. حافظ غیب گو است اما نه 
به معنای افشاگر اسرار نهانی. شاید این 
تص��وری کودکانه از کّل مجموعة عرفان 
و حکمت اس��المی باشد که آن را متهم 
به افشاگری اسرار نهان می کند. سّر، سّر 
اس��ت و غیب نیز غیب. هی��چ غیبی به 
زب��ان نمی آید. غیبی که ب��ه زبان بیاید 
دیگر غیب نیس��ت. هیچ باطنی آش��کار 
نمی ش��ود. باطن هم��واره باطن خواهد 
ماند. پس لسان الغیبی به چه معناست؟«

مباح��ث مطرح در این فصل عبارتند از: 
زبان حافظ، مفردات، معنای پیر، معنای 

وقت، معنای رندی...«
فصل ششم، با عنوان »حکمت و راز« به 
ش��عر بیدل دهلوی می رسد. شعر بیدل 
چنان مول��ف را به وجد می آورد که این 
فصل رنگ و بویی دیگر به خود می گیرد. 
در این فصب می خوانیم: » از عبدالقادر 
بیدل دهلوي چه مي توان گفت. شعر او 

چون قلة بلندي اس��ت فرورفت��ه در مه صبحگاهي. ما را توان 
دیدن آن همه شکوه و جاللت نیست. شکوهي که چنین القا 
مي کن��د که آیا پس از او دیگر مي توان ش��عر گفت؟ آیا دیگر 
مضمون��ي در عالم باقي مانده اس��ت که بیدل بدان اش��ارتي 
نکرده اس��ت؟ آیا بیدل ختم شعر فارسي نیست؟ گاهي شکوه 
زبان بیدل این توهم را در خواننده ایجاد مي کند که »ش��اعر 
اگر بیدل است، پس دیگران که هستند؟« شاید اینهمه از سر 
ارادتي اس��ت که به بیدل داریم، اما هرگز نمي توان عظمت و 
بزرگي ش��عر بیدل را به ارادت خود فرو بکاهیم. بیدل بزرگ 
اس��ت و با ش��کوه، خواه ما بدو ارادت داش��ته باشیم، خواه از 
سرغفلت یاراي فهم او در ما نباشد. شعر بیدل حکمت محض 
است و شاید بتوان او را مصداق تام و تمام آن معنایی از شعر 
بدانیم که در س��رآغاز این دفتر بیان گردید. »شعر، حکمتی 

گرچه تمامی آثار شعر و ادب فارسی 
از  سرچشمة حکمت سیراب شده 

اما با این همه در تاریخ ادب فارسی، 
شاهد آثار منظوم و دوانین شعری 

هستیم که رسماً از آثار حکمی بشمار 
می روند. در این میان منظومه هایی 

نظیر »گلشن راز« شیخ محمود 
شبستری از معروفترین این آثار 

است. اما در عصر حاضر و دورانی که 
آن را برای شاعران »زمانة عسرت« 
نام نهاده اند، شاهد ظهور شاعری 
حکیم و یا حکیمی شاعر هستیم که 
هم در عرصة غزل و هم در قالب 
مثنوی، یکی از درخشانترین آثار 

شعری را به تاریخ ادب فارسی تقدیم 
نمود و اینگونه در زمانة عسرت و 
فروبستگی ساحت قدس، افقهایی 

از تفکر اُنسی را به روی مردمان این 
زمانه گشود
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برخشکچوبنیزهها

استادعلیمعلمدامغانی

"محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است"
امام خمینی)ره(

برثورشبباعنکبوتانمیتنیدم
درچاهکوفهوایحیدرمیشنیدم
برریگصحرابااباذرپویهکردم
عماروشچونابرودریامویهکردم
تاوانمستیهمچواشتربازراندم
بامیثمازمعراجدارآوازخواندم
منتلخیصبرخدادرجامدارم
صفرایرنجمجتبیدرکامدارم.
منزخمخوردمصبرکردمدیرکردم
منباحسینازکربالشبگیرکردم
آنروزدرجامشفقملکردخورشید
برخشکچوبنیزههاگلکردخورشید
فریادهایخستهسربراوجمیزد
وادیبهوادیخونپاکانموجمیزد
بیدردمردمماخدا،بیدردمردم
نامردمردمماخدا،نامردمردم
ازپاحسینافتادومابرپایبودیم
زینباسیریرفتومابرجایبودیم
ازدستمابرریگصحرانطعکردند
دستعلمدارخداراقطعکردند
نوباوهگانمصطفیراسربریدند
مرغانبستانخداراسربریدند
دربرگریزباغزهرابرگکردیم
زنجیرخائیدیموصبرمرگکردیم
چونبیوهگانننگسالمتماندبرما
تاواناینخونتاقیامتماندبرما
روزیکهدرجامشفقملکردخورشید
برخشکچوبنیزههاگلکردخورشید

روزیکهدرجامشفقملکردخورشید
برخشکچوبنیزههاگلکردخورشید
شیدوشفقراچونصدفدرآبدیدم

خورشیدرابرنیزهگوییخوابدیدم
خورشیدرابرنیزه؟آریاینچنیناست
خورشیدرابرنیزهدیدنسهمگیناست

برصخرهازسیبزنخبرمیتواندید
خورشیدرابرنیزهکمترمیتواندید

درجاممنمیپیشترکنساقیامشب 
بامنمدارابیشترکنساقیامشب  

برآبخوردآخرمقدمتشنگانند  
میدهحریفانمصبوریمیتوانند  
اینتازهرویانکهنهرندانزمینند  
باناشکیبایانصبوریراقرینند  

منصحبتشبتاسحوریکیتوانم  
منزخمدارممنصبوریکیتوانم  
تسکینظلمتشهرکورانرامبارک  
ساقیسالمتاینصبورانرامبارک  
منزخمهایکهنهدارمبیشکیبم  
منگرچهاینجاآشیاندارمغریبم  

منباصبوریکینهدیرینهدارم 
منزخمداغآدماندرسینهدارم

منزخمدارتیغقابیلمبرادر 
میراثخواررنجهابیلمبرادر 

یوسفمرافرزندمادربوددرچاه 
یحیی!مرایحییبرادربوددرچاه 

ازنیلباموسیبیابانگردبودم 
بردارباعیسیشریکدردبودم
منبامحمدازیتیمیعهدکردم

باعاشقیمیثاقخوندرمهدکردم

گلکردخورشید
□
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فر امتن
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1. توسعهومبانیتمدنغرب/ شهید سیدمرتضی آوینی / نشر ساقی

2. مبانینظریغربمدرن/ شهریار زرشناس / کتاب صبح

3. فلسفهدردامایدئولوژی/ دکتر رضا داوری اردکانی / امیر کبیر [مقاالت »بخش اول: استیالی غرب« که 

شامل این عناوین می گردد: 1( انقالب و اندیشه 2( جوهر و ماهیت غرب 3( لوازم و نتایج انکار غرب 4( غرب مدعی 

سلطنت بر عالم و آدم 5( دیانت و فلسفه و علم جدید 6( مفهوم توسعه و مدرنیزاسیون 7( مسئله اخذ و اقتباس 

تکنولوژی 8( فلسفه و علوم انسانی در غرب 9( نظری به ماهیت علوم انسانی 10( فرهنگ و توسعه]

چاپ اول این کتاب که با عنوان »فلسفه در بحران / امیرکبیر« در سال 1373 منتشر شده بود، از چاپ دوم که 

با عنوان »فلسفه در دام ایدئولوژی« منتشر گردیده کامل تر است.

4. اسالموتجدد/ مهدی نصیری / کتاب صبح

5. واژهنامهفرهنگی-سیاسی/ شهریار زرشناس / کتاب صبح

از این پس در هر شماره، لیستی از عناوین کتاب ها و آثاری که می توانند در زمینه های »غرب شناسی 
انتقادی«، »تاریخ تحلیلی ایران و جهان«، »اندیشه سیاسی« و نظایر  اینها، در حوزة »مبارزه با 

جنگ نرم« آگاهی بخش و مفید باشند را معرفی خواهیم کرد.
در این شمارة مجله، لیسِت اول در موضوع »غرب شناسِی انتقادی«  را ارائه می دهیم و ان شاءاهلل 
در شمارة بعد لیست دوم در این خصوص را منتشر می کنیم و... در ضمن باید گفت که در امر 
مطالعة »غرب شناسی انتقادی«، رعایِت ترتیب در مطالعة کتب ارائه شده، الزامی نیست اما شاید در 

مواردی و براِی بعضی اشخاص، رعایت ترتیب ارائه شده، در امر مطالعه مفید باشد.

راهنمای مطالعة غرب شناسی انتقادی
لیست اول

نکتهمهم:اگرچهدرکل،افِقتفکِرنویسندگانوکتِبعنوانشدهدرباال،همسانویکجهتاست،اماپارهای
تفاوتهادرروایتهایفلسفییاتاریخیوبرخیوجوهآراءآنهاوجودداردکهخوانندگانمحترمخودمیتوانند
بهَحَسبسلیقهیارأیخود،دستبهانتخاببزنند.امادرکلودرنهایت،مطالعةهمةکتبسابقالذکردر

شناختماهیتغربمدرنمفیداست.
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ح�وادثبع�دازانتخاب�اتآزمون�یب�رایس�نجش
والیتپذیریخواصوعوامبود

انتخابات س��ال گذش��ته و حوادث 
پیرامون آن، آزمونی برای س��نجش 
عیاِر بصی��رت، والیت پذیری و عمل 
ب��ه تکلیف مردم و خواص بود؛ پرده 
از چهره نفاق ها کنار رفت و خواب پریش��ان آنان که به خیال 
خ��ود در تدارک فتنه ای عظیم بودن��د تا کیان نظام و انقالب 
اسالمی را در هم بپیچند، با حماسه مردم در 9 دی 88 نقش 

بر آب شد.

در تاریخ انقالب ش��کوهمند اس��المی ای��ران، وقایعی وجود 
دارد که در سرنوش��ت و تقدیر تاریخی و آینده ملت ما، نقش 

اساسی ایفا کرده است.
یک��ی از این وقای��ع، انتخابات دهم 
ریاس��ت جمهوری بود که با حضور 
85 درصدی ملت همیشه در صحنه 

ای��ران، آری دوباره ای به آرمان های انق��الب و نظامی بود که 
با جانفش��انی و ایثارگری هزاران، هزار س��ینه سرخ مهاجر به 
بار نشس��ت و امروز این انقالب با اقتدار، مش��عل دار پیام بلند 

آزادی و عدالت در جهان است.

پاسداشت»محمدحسینفیض«،اسوهایازتبارشهدایمبارزهبافتنهسیاهسال1388

محمدحسـین همیشـه آماده فـداکاری برای 
انقالب و نظام بود

ریحانهموحد

شاید بتوان شهدای مبارزه با فتنة سیاه 
سال 1388 را شهیدانی غریب نامید

□
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سهلانگاریهاازاحترامملتنسبتبهشهدایمظلوم
فتنهکمنمیکند

گرچه س��هل انگاری ها ذره ای از احترام و ارادت ملت و تاریخ 
نس��بت به این ش��هدای مظلوم نمی کاهد، اما بر خود واجب 
دیدیم تا در این مجال یاد و نام جوانان برومندی که مظلومانه 
در راه حف��ظ آرمان های انقالب اس��المی ج��ان باختند را در 
دل ش��یفتگان حقیقت زنده کنیم؛ چ��را که معتقدیم آزادی، 
غرور و حیات جاودان��ه این انقالب 
و موفقیت ه��ای روزافزونش در فتح 
قله های پیش��رفت و افتخار، مرهون 
شهدایی است که با خون پاک خود، 
سرچش��مه ای از ن��ور را از ازل ب��ه 

ابدیت وصل کردند.
شهید »محمدحس��ین فیض« یکی 
از قربانی��ان فتن��ه بع��د از انتخابات 

ریاست جمهوری است.
آن روز که محمدحس��ین پا به دنیا 
گذاش��ت، خودش هم نمی دانس��ت 
افتخ��ار  و  مای��ه س��ربلندی  روزی 
خانواده ای می شود که شهادت، مرام 

و سرلوحه زندگی شان است.
شهید »محمدحسین فیض« متولد 
سال 1362 در شهر سرخه سمنان 
اس��ت؛ 6 س��ال بیش��تر نداشت که 
خانواده به مش��هد عزیمت کرد و او 
در سایه قدس��ی خورشید خراسان 
رش��د کرد و بالنده شد. او دیپلم اش 
را در رشته حسابداری گرفت و در آزمون سراسری در دانشگاه 
کرمانشاه پذیرفته شد، اما پدر و مادر که دل بسته جوان رعنای 
خود بودند، راضی به دوری از او نش��دند و محمدحسین برای 

گذران دوره سربازی به تهران آمد.
بعد از س��ربازی با »س��پیده معجری« دختری نجیب از یک 
خانواده متدین ازدواج کرد و ثمره این ازدواج پس��ری زیبا به 
نام »پویا« شد که حاال سه ساله است و از گرمای نوازش پدر 

اما، این همه آس��ان به دس��ت نیامد. انقالب اسالمی در گذر 
از گردنه ه��ای صعب العبوِر تاریخ حی��ات خویش، هزینه های 
بسیاری داده است که در این میانه بی شک خون پاک جوانانی 

که جان بر سر پیمان گذاشتند، جایگاهی بس واال دارد.
ده ها جوان بی گناه که به دور از قائلة فتنه گران، س��رگرم کار 
و تحصیل خود بودند و البته بس��یجیان خاکی پوش��ی که در 
لبی��ک بر ن��دای هل من ناصر ولی خود، جل��وی فتنه گران و 

آش��وب طلبان را س��د کرده بودند، 
قربانی س��بعیتی شدند که دشمنان 
قسم خورده این انقالب به کمک آن 
سعی می کردند، آب رفته را به جوی 
بازآرند! اما ب��ه قدرت قاهره خداوند 
متع��ال و خ��ون پاک این ش��هدای 
مظلوم، سرنوشتش��ان ب��ه نامرادی 

رقم خورد.

منزلتشهدایپسازانتخابات
درفضایغبارآلودفتنهگمشد

فضای فتنه، فضای غبارآلودی است 
که نه فقط پرده ای برای پنهان کردن 
نفاق اس��ت، که گاهی نظارة حق را 
نیز دش��وار می کند و ش��اید منزلت 
ش��هدای عزیز فتنه پس از انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری نی��ز در همین 
فضای غبارآلود، نادیده گرفته ش��د. 
آنها که با نثار جان خود بیان صادق 
عم��ل ب��ه تکلی��ف و والیت پذیری 

بودند.
به نظر می رس��د، آنگونه که شایس��ته و درخور است در حق 
ش��هدای پس از انتخابات اقدامی صورت نگرفت و با گذش��ت 
بی��ش از یک س��ال از ش��هادت ای��ن فرزندان انق��الب، هیچ 
بزرگداشتی برای آنها برگزار نشد و متأسفانه نامشان در میان 
قیل و قال ها گم شد. شاید بتوان شهدای مبارزه با فتنة سیاه 

سال 1388 را شهیدانی غریب نامید.

شاید منزلت شهدای عزیز فتنه پس از 
انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین 

فضای غبارآلود، نادیده گرفته شد. آنها که 
با نثار جان خود بیان صادق عمل به تکلیف 

و والیت پذیری بودند

محمدحسین، مسئول تربیت بدنی پایگاه 
مقاومت بسیج محله بود و حتی بعد از 

ازدواجش از ورزش دست نکشید و بسیار 
منظم تمریناتش را انجام می داد

یکی از ویژگی های برجسته محمدحسین، 
شوخ طبعی و رفتار اجتماعی گرم او با 
خانواده، اقوام و مردم بود؛ اخالق او در 

میان فامیل زبانزد بود، محمدحسین با همه 
مشغله ای که داشت، در خانه هم بسیار با 
همسرش همراه بود و در امور خانه به او 

کمک می کرد
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یکی از برنامه های اصلی زندگی اش بود. او مدتی ژیمناستیک 
آموخت و بعد به ورزش های رزمی روی آورد. محمدحس��ین، 
مس��ئول تربیت بدنی پایگاه مقاومت بسیج محله بود و حتی 
بع��د از ازدواجش از ورزش دس��ت نکش��ید و بس��یار منظم 

تمریناتش را انجام می داد.
پدر ش��هید محمدحس��ین فیض گفت: یک��ی از ویژگی های 
برجسته محمدحسین، شوخ طبعی و رفتار اجتماعی گرم او با 
خانواده، اقوام و مردم بود؛ اخالق او در میان فامیل زبانزد بود، 
محمدحسین با همه مشغله ای که داشت، در خانه هم بسیار 

با همسرش همراه بود و در امور خانه به او کمک می کرد.
•••

محمدحس��ین، نخستین ش��هید خانواده فیض نیست؛ از این 
خانواده موم��ن و انقالبی تاکنون 3 
ش��هید واالمقام تقدیم انقالب شده 
و چندی��ن جانباز نی��ز در جمع این 
خان��واده حض��ور دارن��د. عموهای 
ب��در،  عملی��ات  در  محمدحس��ین 
مفقودالجس��د ش��ده اند و یک��ی از 
عموه��ای او نیز جانب��از 50 درصد 
دفاع مقدس است که جهاد را بعد از 
جنگ نیز رها نکرده اس��ت و اکنون 
عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول 

نخبگان استان سمنان است.
•••

پدر شهید محمدحسین فیض بیان داشت: وقتی برادران من 
شهید شدند، محمدحس��ین خیلی کوچک بود، اما بزرگ که 
شد، عموهایش را شناخت. ارتباط عاطفی عمیقی با آنها پیدا 
کرد و اصاًل دلیل اینکه به عضویت بس��یج درآمد، همین بود. 
او دوس��ت داش��ت راه عموهایش را ادامه دهد. محمدحسین 

همیشه آماده فداکاری در راه انقالب و نظام بود.
•••

یک س��ال و اندی از شهادت »محمدحسین فیض« می گذرد. 
جوان رشیدی که به گفته پدر، نه فقط در دل خانواده اش که 
در دل دوس��تان و فامیل نیز جای خود را داش��ت و همه به 

محروم است و عطش دیدار او را فقط می تواند با نگاه به قاب 
عکس پدر مهربانش فرو نشاند.

بیشتر از یک سال است که »محمدحسین فیض«، مهمان دو 
عموی شهیدش در بهشت برین، روزی خوار خداوند بخشنده 
اس��ت؛ اما ی��اد او هرگز از ج��ان و دل خانواده و دوس��تانش 

نمی رود.
او 30 خ��رداد 88 در حال��ی که از منزل��ش در کرج به طرف 
محل کار برادرش در تهران حرکت می کرد، در حوالی خیابان 
آزادی در اثر اصابت گلوله به س��ر، ش��ربت ش��هادت نوشید. 
خانواده محمدحسین بعد از 2 روز پیگیری، در پزشکی قانونی 

کهریزک متوجه شهادت فرزند خویش می شوند.

میخواس�تند فتن�ه جری�ان
محمدحس�ینراب�هنف�عخود

مصادرهکنند
ب��ه گفت��ه خان��واده فی��ض، بعد از 
فتنه  جریان  محمدحسین،  شهادت 
ت��الش کرد تا از ش��هادت او به نفع 
مطام��ع خ��ود سوءاس��تفاده کند و 
از خاکس��پاری محمدحس��ین  بعد 
در بهش��ت زه��را از م��زار او عکس 
می گرفتند و حتی پارچه سبز روی 

مزار او پهن می کردند تا محمدحسین را به نفع خود مصادره 
کنند.

ام��ا خانواده فیض با هوش��یاری و بصیرت تا امروز توطئه های 
منافقانه را خنثی کرده اس��ت و پای دل خویش را به عزت و 

افتخار نظام و رهبری بسته است.

محمدحسینآمادهفداکاریدرراهنظامبود
غالمرضا فیض، پدر شهید »محمدحسین فیض« در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار ما گفت: محمدحس��ین جوان رعنا، ب��ا انگیزه و 
متدینی بود که در هر عرصه ای وارد می شد، آن را با موفقیت 

به آخر می رساند.
وی ادامه داد: محمدحسین به ورزش عالقه بسیاری داشت و 

پدر شهید محمدحسین فیض بیان 
داشت: وقتی برادران من شهید شدند، 

محمدحسین خیلی کوچک بود، اما بزرگ که 
شد، عموهایش را شناخت. ارتباط عاطفی 
عمیقی با آنها پیدا کرد و اصاًل دلیل اینکه 
به عضویت بسیج درآمد، همین بود. او 

دوست داشت راه عموهایش را ادامه دهد. 
محمدحسین همیشه آماده فداکاری در راه 

انقالب و نظام بود
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کردیم و گفتیم که اینها مقصر اصلی هس��تند، اما متأس��فانه 
هنوز به این شکایت ترتیب اثری داده نشده است. این شکایت 

را خیلی جاها بردیم، اما با ما هم مانند بقیه رفتار می شود.
وی گفت: رس��انه های خارجی به هر شکلی در تالش هستند 
ت��ا القا کنند نظام به خانواده کشته ش��ده ها توجهی ندارد، به 

همین دلیل باید ارتباط با خانواده ها حفظ شود.

ازاینکهپدرشهیدهستم،خوشحالم
فیض بیان داشت: از اینکه پدر یک شهید هستم، خوشحالم؛ 
ت��وکل ما همیش��ه به خدا ب��وده و این هم مق��درات ما بود. 
درس��ت اس��ت که از دس��ت دادن 
اوالد برای پدر و مادر بس��یار دشوار 
اس��ت اما صبر می کنیم و ش��هادت 
محمدحس��ین را هم یکی از الطاف 

خداوند می دانیم.
پدر ش��هید فیض: الحم��دهلل مردم 
آگاه و هوش��یار ش��ده اند و متوجه 
توطئه ها بوده و هستند اما ابعادی از 
این فتنه هنوز برای مردم باز نش��ده 
است که مس��ئوالن باید در راستای 
بصیرت بخش��ی ب��ه م��ردم ت��الش 
کنن��د. رهبر معظم انق��الب نیز در 
ق��م فرمودند، این فتنه ابعاد عمیقی 
داش��ت که س��ال ها بعد مش��خص 

می شود.

فتن�هبعدازانتخابات،انقالبراتا30س�الدیگربیمه
کرد

پدر شهید محمدحسین فیض بیان داشت: فتنه سال گذشته 
یک��ی از الط��اف خفیه الهی بود و خداوند خواس��ت تا در این 
فتنه بس��یاری از چهره ها شناخته ش��ود و منافقانی که نقاب 
اس��المی بر چهره داش��تند، به مردم و دنیا معرفی شوند و با 
جرأت می گویم که فتنه سال گذشته، انقالب را برای 30 سال 

دیگر بیمه کرد. ■

او عش��ق می ورزیدند. حاال بیش از یک سال است که محبت 
دس��تان محمدحس��ین گونه های »پویا« را نوازش نکرده و بر 
ش��انه های پدر، بوس��ه نزده اس��ت؛ امروز مادر و پدر و البته 
همسر و فرزند تنهای شهید »محمدحسین فیض« دلتنگ او 
هس��تند و تنها دلخوشی شان چهره خندانی است که از میان 

قاب به آنها لبخند می زند.
•••

خانوادهماازابتدامیدانس�تک�ههدففتنهکلنظام
است

پدر ش��هید محمدحس��ین فیض گف��ت: داغ فرزند س��خت 
اس��ت اما اینکه پس��رم در راه حفظ 
آرمان های این انقالب عزیز، جانش 
را از دست داد، کمی درد ما را تسلی 
می دهد. خانواده ما از ابتدا آگاه بود 
که ماجرای فتنه پ��س از انتخابات، 
بحث بر سر ریاست نیست، بلکه کل 
نظام هدف دشمن است و فتنه گران 
درصدد بودن��د تا با ای��ن هزینه ها، 
موجی از نارضایتی را در میان مردم 
دامن بزنن��د و آنها را به خیال خود 
در مقابل نظ��ام قرار دهند؛ اما همه 
اینه��ا با بصیرت مقام معظم رهبری 
و اطاع��ت مردم از ولی زمان، خنثی 

شد.
فیض افزود: خانواده هایی را می شناسم که با وجود آسیب هایی 
که در جریان فتنه بعد از انتخابات بر آنها عارض ش��د، حاضر 
نیس��تند نظام را با چیزی معامله کنند و پای آرمان های خود 
ایس��تاده اند. وی مقصر اصلی وقایع بعد از انتخابات را س��ران 

فتنه دانست.

س�رانفتنهرامقصراناصلیح�وادثبعدازانتخابات
میدانم

پدر شهید محمدحسین فیض ادامه داد: بعد از شهادت پسرم، 
با مش��ورت دوستانمان، شکایتی را علیه س��ران فتنه تنظیم 

پدر شهید محمدحسین فیض گفت: داغ 
فرزند سخت است اما اینکه پسرم در راه 

حفظ آرمان های این انقالب عزیز، جانش را 
از دست داد، کمی درد ما را تسلی می دهد. 
خانواده ما از ابتدا آگاه بود که ماجرای فتنه 

پس از انتخابات، بحث بر سر ریاست 
نیست، بلکه کل نظام هدف دشمن است و 
فتنه گران درصدد بودند تا با این هزینه ها، 
موجی از نارضایتی را در میان مردم دامن 
بزنند و آنها را به خیال خود در مقابل نظام 
قرار دهند؛ اما همه اینها با بصیرت مقام 

معظم رهبری و اطاعت مردم از ولی زمان، 
خنثی شد
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قافله عش��ق در سفر تاریخ است و این تفس��یری است بر آن چه فرموده اند: کل یوم عاشورا و 
کل ارٍض کربال... این س��خنی است که پشت ش��یطان را می لرزاند و یاران حق را به فیضان 

دائم رحمت او امیدوار می سازد. 
... و تو، ای آن که در س��ال ش��صت و یکم هجری هنوز در ذخایر تقدیر نهفته بوده ای و اکنون، در این 

دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه بشریت، پای به سیاره زمین نهاده ای، نومید مشو، که تو را نیز عاشورایی 
اس��ت و کربالیی که تش��نه خون توست و انتظار می کش��د تا تو زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی و از 
خود و دلبستگی هایش هجرت کنی و به کهف َحصیِن الزمان و المکان والیت ملحق شوی و فراتر از زمان 

و مکان، خود را به قافله سال شصت و یکم هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت رسی... یاران! 
شتاب کنید، قافله در راه است. می گویند که گناهکاران را نمی پذیرند؟ آری، گناهکاران را در این قافله راهی 

نیس��ت... اما پش��یمانان را می پذیرند. آدم نیز در این قافله مالزم رکاب حس��ین است، که او سرسلسله خیل 
پش��یمانان اس��ت، و اگر نبود باب توبه ای که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده است، آدم نیز 

دهشت زده و رها شده و سرگردان، در این برهوت گمگشتگی وا می ماند.
اکنون هنگام آن اس��ت که در قافله امام، صف اصحاب عاش��ورایی از فرصت طلبان ابن الوقت و بادگرایان جدا شود، 

چرا که دیگر همه می دانند کوفه در تس��خیر ابن زیاد اس��ت.از کوفه نسیم مرگ می وزد، نسیمی که بوی خون گرفته 
اس��ت... اما هنوز راه های بازگش��ت مسدود نیست و بیابان، وادی حیرتی است که از اختیار انسان تا جبروت حق گسترده 

اس��ت. برای آنان که دل به امام نس��پرده اند، این وادی، عرصه بی فردای دهشتی طاقت فرساست. اما برای اصحاب عاشورایی 
امام عش��ق... آنها درکوی دوس��ت منزل گرفته اند و اینچنین، از زمان و مکان و جبر واختیار گذشته اند... این باد نیست که بر 
آنان می وزد؛ آنها هس��تند که برباد می وزند. آنها از اختیار خویش گذش��ته اند تا جز آن چه او می فرماید اراده ای نکنند و چون 
اینچنین ش��د، جبروت حق از آیینه اختیار تو س��اطع می شود. آیینه را رسم این است که »انا الشمس« بگوید، اما تو او را اذن 

مده تا این »انا« را حجاب »هو« کند. 

 درمنزلگاه واپس��ین، امام حس��ین)ع( کاروان را گرد آورد و عهد خویش را از آنان برداشت و آنان را به اختیارخویش واگذاشت
 که بروند یا بمانند. آمده اس��ت که در اینجا مردم با ش��تاب از کنار او پراکنده ش��دند و رفتند و جز همان اصحاب عاشورایی �

که می شناسی � دیگر کسی با او نماند.

قافله عشق درسفرتاریخ

گزیدهایازکتاب
"فتحخون"

اثرشهیدسیدمرتضیآوینی □
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اما نباید فراموش کرد که پش��ت این جریان، مخالفین دولت 
ای��ران قرار داش��تند، یعنی همان طبقه س��رمایه داری که به 

دنبال منافع خاص خود بود.

اس��تاد رضا رهگذر )محمدرضا سرشار( منتقد برجسته ادبیات 
متعهد و چهرة اصل��ِی »ادبیات واقع گراِی آرمان خواه ش��یعی« 
کتابی مفّصل و تحلیلی درخصوص ادبیات داستانی ایران نگاشته 
است. این کتاب که ادبیات داستانی پس از انقالب نام دارد، توسط 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی در دست انتشار است. یادآور 
می شود اس��تاد رهگذر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی با رتبة استادیاری است.
کتاب در دست انتشار محمدرضا سرشار به لحاظ وسعِت اطالعات 
و آمار ارائه شده و ارائة بررسی های تحلیلی و آماری و محتوایی از 

آثار ادبیات داستانی معاصر ایران یک اثر بی نظیر است.

با گذش��ت 18 ماه از انتخابات ریاس��ت جمهوری، رسانه های 
معتبر غربی با ارائه تحلیل های جامعه ش��ناختی به این نتیجه 
رسیده اند که طبقه سرمایه داری یکی از حامیان اصالح طلبان 

لیبرال و اغتشاشات پس از انتخابات بودند.
پایگاه اینترنتی »گلوبال ریس��رچ« نوش��ت: یک طبقه خاص 
س��رمایه دار در ایران که دارایی هایشان بالغ بر هزاران میلیارد 
تومان بود، پش��ت س��ر اغتشاش��ات پس از انتخابات ریاست 
جمه��وری قرار داش��تند و این ح��وادث را رهبری می کردند. 
آنچه رس��انه های غربی هرگز در مورد این اغتشاشات نگفتند، 
نوعی شکاف طبقاتی بود که پشت سر اغتشاشات مذکور قرار 
داشت. هرچند که صنایع نفت و گاز در ایران دولتی است، اما 
در این کشور، یک بخش خصوصی سرمایه دار نیز وجود دارد 

که برای خود منافع خاص سیاس��ی و اقتصادی در نظر گرفته 
است. همین طبقه مرفه، مرکز فرماندهی درگیری های پس از 
انتخابات ریاست جمهوری 2009 )1388( را تشکیل می داد.

این رس��انه مش��هور کانادایی افزود: در ش��رایطی که طبقات 
مرفه و متوس��ط جامعه ایران از میرحس��ین موسوی حمایت 
می کردن��د، م��ردم عادی ش��امل کارگ��ران و طبقات ضعیف 
حامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کنونی ایران بودند. 
هرچند که ممکن اس��ت برخی از کسانی که پس از انتخابات 
ریاست جمهوری سال گذشته به خیابان آمدند، واقعا احساس 
می کردند که انتخابات به شکل منصفانه ای برگزار نشده است، 

گلوبالریسرچ:
میلیاردرهای تهران اصلی ترین حامیان موسوی 

بودند

کتابی جدید از استاد رهگذر
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علیرغ��م موضع گیری هاِی اصول گرایانه و انقالبی وزیر محترم 
علوم و آموزش عالی درخصوص مبارزه با ترویج سکوالریس��م 
در دانش��گاه ها، ای��ن ام��ر ظاهراً هن��وز در بدن��ة مدیریتی و 
برنامه ریزی درسی این وزارتخانه و دانشگاه ها چندان جاری و 
ساری نشده است. به عنوان مثال می توان گفت، پرسش های 
کنکور مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های هنرِی 
دانش��گاه ها اغلب از میان آثار نویس��ندگان سکوالریس��ت و 
لیبرالی چون »ب. ا« و »م. ض« و »ع. ر« و کتاب هایی چون: 
»حقیقت و زیبایی« انتخاب می گردد که کمترین س��نخیتی 
با نگرش اس��المی به هنر و هنر متعهد دینی ندارند. در حالی 
ک��ه در زمین��ة مباحث نظری هنر و تاری��خ هنر، آثار خوب و 
متعهدانه و تئوریِک ارزش��مند و با محت��واِی دینی و معنوی 
بس��یاری از »ش��هید س��یدمرتضی آوینی«، مرحوم »محمد 
مددپور«، عالمه »محمدتقی جعفری« و اس��تاد »علی محمد 
رجبی« موجود است که در دانشکده های هنر و در کنکورها و 
آزمون های هنری و نیز در کالس های درس مورد بی اعتنایی 
کامل برخی مدیران آموزش و برنامه ریزان درس��ی و اساتید و 
تهیه کنندگان س��واالت آزمون ها قرار گرفته است. این نکته، 
امری بدیهی اس��ت که وقت��ی کتب و منابع درس��ِی لیبرال 
- س��کوالر در س��ر کالس ها تدریس می ش��ود و امتحانات و 
آزمون های ورودی و ادواری دانش��گاه ها براساس محتوای این 
کتب تدوین می گردد، مجرا و بستری بسیار مهّیا برای تهاجم 
فرهنگی دش��من و پیش��برد جنگ نرم توسط خود مسئولین 
نظام دانش��گاهی کش��ور فراهم می گردد و این امر البته مایة 
تعجب و حیرت و پرس��ش های بس��یار اس��ت؟ آیا با توجه به 
هشدارها و رهنمودهای مقام عظمی والیت درخصوص جنگ 
نرم دش��من، زماِن به خود آمدن و پایان بخشیدن به غفلت ها 
و انفع��ال در برابر مترجمان آراء بی ارزِش مدرنیتة بحران زده، 

در دانشگاه های ما فرا نرسیده است؟ ■

بنا به مش��اهدات و گزارش های مکّرر همش��هریان متعهد، با 
کمال تأس��ف انبوهی از کتاب های بدون مجّوز و اغلب داراِی 
مضامین ضددینی یا ضداخالقی و ضدانقالبی از نویس��ندگان 
ب��ه لحاظ فک��ری منحرف به ص��ورت چاپ افس��ت با قیمت 
ارزان، آزادانه در برخی میادین شهر و خیابان انقالب روبروی 
دانشگاه توس��ط کتابفروشی های خیابانی )دستفروش( عرضه 
می ش��ود. وسعت و گستردگی این عرضه کتب و نیز مشابهت 
عناوین کتب ارائه ش��ده در بساط کتابفروشی های خیابانی با 
یکدیگ��ر و قیمت ارزان کتب ارائه ش��ده حکایت از وجود یک 
سازماندهی و هماهنگی گس��ترده و برنامه ریزی قبلی توسط 
مهاجم��ان فرهنگی دارد. بی اعتنایی نی��روی انتظامی به این 
ُمنَکِر آشکار و خطرناک مایة تعجب بسیار است. در حالی که 
نیروی انتظامی می تواند به راحتی و به سرعت این پایگاه های 
س��ّیار و ب��ه ظاه��ر کم اهمیِت جنگ نرم را از س��طح ش��هر 
جمع آوری کرده و به شناس��ایی سرپُل ها و سازمان دهندگان 
پُشت پردة آنها بپردازد. نکته جالب دیگر سکوت و بی اعتنایی 
کام��ِل واحد س��د معبر ش��هرداری تهران به این امر اس��ت، 
مأموران ش��هرداری که تحت عنوان مقابله با سّد معبر بساط 
فروش��ندگان خرده پای دوره گردی را که هیچ کاالی ممنوعه 
یا ُمضّري ارائه نمی دهند را به س��رعت جمع می کنند، معلوم 
نیست چرا با سد معبر این پایگاه های سّیار و دوره گرِد جنگ 

نرم هیچ مقابله ای نمی کنند؟

جنگ نرم در پایگاه های سّیار دستفروشی ها

غفلتی خطرناک در آزمون ها و محتوای کتب 
دانشگاهی رشتة هنر
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