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تـران و بـا   با عصر به خیر خـدمت دوسـتان، خـواهران، بـرادران و بزرگ    
خصوص آقای مهندس سـحابي، پنجـاهمین نشسـت را کـه      ی همه، به اجازه

ی پیش  کنیم. تا جلسه است، برگزار مي 98-68ششمین شماره از فراز جنبش 
های خـاص   ی ایران عمل کردند و کریستال بحث نیروهایي بود که در جامعه

سه جلسه  ا دوـخودشان را در کادر آنتاگونیسم و جنبش مسلحانه بستند. تقریب
کننده به این مفهـوم   کننده اختصاص دادیم. نیروهای عمل را به نیروهای عمل

تـرین   نیست که صرفا اهل عمل و تهي از فکـر بودنـد. دیـدیم کـه شـاخص     
جریان این دوره که سازمان مجاهدین بود، یک دهـه کـار فکـری کـرد و در     

 پایان آن یک دهه هم دست به چند عمل محدود زد. 

 وشه، میدان بازی نسل نوديگرگ

رویم؛ همچنـان کـه در گذشـته     ی دیگر میدان بازیِ نسل نو مي در گوشه
حدودا میدان بازی نسل نـو بـود. یعنـي     69-66تا  91های  تصریح شد، سال

میدان را از آن خـود    افتاد که نسل نو همه اولین بار بود که در ایران اتفاق مي
النحلـه و   ودشـان بـا نیروهـای مختلـف    کرد و بزرگان دوره هم با تعریـف خ  

ای بود. تا قبل از آن  کردند؛ اتفاق ویژه الماهیت خودشان را تعریف مي مختلف
در مشروطه همچنان که دیدیم، در جنگـل، در نهضـت ملـي و ... بـه نـوعي      

ها و سفیدمویان بـود.   کرده خرد دور بزرگان و استخوان طور بود ]که[ دور،  این
ها عروسي بود. نسـل جدیـد آمـد و     ها سیاه و پس پیشاني هاما اینجا دیگر کل

 ایفای نقش تاریخي کرد. 
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  يک مشي، يک معلم

دیگر گوشه میدان وضعیت خاص خودش را دارد، یک مشي هست و یک 
های خودش را باز کرد. همچنان  معلم که در همین حسینیه شکوفا شد و پَرِگل

هـایي عبـور    تند و از حوضچههای آغازگرِ جنبش مسلحانه سیری داش که بچه
هایي را تجربه کردند و به منزلگاه اختصاصي خودشان رسـیدند،   کردند، حفره

تواند بروز و ظهور پیـدا کنـد.    الساعه نمي ها، خلق هر فرد دیگری هم م ل آن
چـین و   خصوصا ایران که کشورِ اتوباني نیست، یک جاده صاف، تخت و بي

کوچـه، داالن و پـاگرد    کوچه و پسشکن نیست و کشوری هست که همیشه 
 اند.  جاها عبور کرده داشته و نیروها المحاله از آن

 ساز اي انديشه حوضچه

سـازی   های اندیشه بحث ماست، از حوضچه ی معلمي هم که امروز سوژه
ای داشته، اول کانوني که وارد آن شده در  عبور کرده، زادگاهي داشته، خانواده

ای پیوسته و بعد به یـک حـزب    وده، به نحلهگیری شخصیت وی مهم ب شکل
داشـته، بـه یـک     ـ بیشتر تعلق خـاطر، کمتـر تعلـق تشـکیالتي     تعلق ـ   سیاسي

شـود و نـو    اش باز مي بیني جا جهان پایتخت تاریخي در اروپا وارد شده و آن
ای هم به یک انقالب داشته که همزمان بـا حضـورش در    شود. تعلق ویژه مي

 ر پیک تحوالت خودش بوده است. پاریس در جریان و د
 زادگاه کویری

هــای خــودش؛ ســکوت،  زادگــاهش، زادگــاه کــویری اســت بــا ویژگــي
فرورفتگي و طبیعت کامال فراخ، فقر و فاقه، تنگدستي و نوعـا مردمـان    درون

 چنین بوده است. فکور؛ زادگاهش این
 خانواده فکری

داشته، اهل قلم و  نهادی بوده که سر در کتاب اش پدر پاک محور خانواده 
کتاب، اهل قرآن و اهل فکر و اندیشـه بـوده اسـت. طبیعتـا بـرای آن فرزنـد       
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فکری  تاب بخورد تـا در یـک ننـوی    ـ  موهبتي است که در یک ننوی عاطفي
صرفا عاطفي و سنتي جامعه ایـران. خـانواده، فکـری بـوده و جـدا از پـدر،       

را داشـته کـه در دوران    اند و ]او[ این فرصـت  نزدیکان هم واقعا فکری بوده
هـای   اش تراوشـي را هـم از اندیشـه    اش و در سکوت کویری آغازین زندگي

 خانواده و خصوصا پدر بربگیرد. 
مبارزاتی ـ  کانون فرهنگی

مبارزاتيِ نشر حقـایق اسـالمي وارد   ـ  در دوران نوجواني به کانون فرهنگي
بودند. کانون  جا را بنیان گذاشته آن ریعتيو استاد ش شود که آقای احمدزاده مي

مقدمتا فرهنگي و قرآني بوده و در جریان نهضـت ملـي شـدن نفـت طبیعتـا      
 شود.  شود، کانون هم سیاسي مي همچنان که جامعه ایران سیاسي مي

کنـد کـه در    طور عنوان مي خود شریعتي در توضیح نوجواني خودش این
های نخست نوجواني که جریان  بودم، در سال 16-13های  الدوران خواب س

مصدق و نهضت ملي شدن نفت همچنان که خواب ایران را پاره کرد، مرا هم 
گیـرد،   دچار یک شوک دوراني کرد. از دوران نهضت ملي هم طبیعتا تاثیر مي

 در کانون هم فعالیت نسبي داشته است. 
 نهضت آزادی ایران/ خداپرستی سوسیال

خورد  آید با جریان خداپرستان سوسیالیست پیوند مي عد به تهران که ميب 
شود، به آن گـرایش داشـته و    و بعد از آن وقتي که نهضت آزادی تشکیل مي

اش را مـن اطالعـي    سـطح تشـکیالتي    هایي ـ  در خارج از کشور هم همکاری
 کند.  با نهضت آزادی برقرار مي ـ ندارم

 پایتخت تاریخی

رود. پاریس هـم مهـد فکـر و انقـالب بـود. انقـالب        اریس مينهایتا به پ
شود و کمون پاریس و ]...[. محمل و منزلگاه همـه   جا شروع مي فرانسه از آن

نیروهای انقالبي و روشنفکران متواری از جهان جنـوب و حتـي کشـورهای    
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درجه دو و درجه سه اروپایي است. پایتخت فکر و اندیشـه، کتـاب، جـزوه،    
ای  جـا تـاثیرات ویـژه    اس، معمـاری و ... اسـت. ]شـریعتي[ از آن   . فـیلم، پـي  

گیرد. دوران تحصیلش بوده، تحصیلش هم ]در مورد[ اجتماعیات بـوده و   مي
 اش را تجهیز بیشتری کند.  شده ماشاهلل مالت بوده تا بتواند ذهن اجتماعي الي

 انقالب الجزایری

های پیشـین بـا    که در دهه طوفاني بوده ی ساله انقالب الجزایر، انقالب هشت
هم به حد ضرور آن را مرور کردیم. انقالب پربار و پربُردی بود و سمپاتي ایجاد 

بـه   کرد، بالخره اسـتعمارِ قَـدَرِ فرانسـه را در دوره خـودش زمـین زده بـود ـ        مي
امـا در   ـ ها کاری نـداریم  سیاسي آنـ  اقتصادی  های بعد از انقالبشان و تجربه سال

گاه و آوردگاه تمرین بود برای هرکس کـه   انقالب پُربُردی بود و میدانآن دوران 
 یک نوع فکر ضدامپریالیستي و فکر ضداست ماری در پسِ پیشاني داشت. 

  هاي اثرپذيري حوزه

های فکری   کند و از حوزه ها آبتني حداقلي مي ]شریعتي[ در این حوضچه
های تراوش  ها مشخصا حوزه ها بیشتر حوضچه بود و این پذیرد. آن هم اثر مي

اندیشه است. پدری بوده که در درون خانواده آموزش دیـن، آمـوزش اولیـه    
 است[. قرآن، نصایح دوراني و ... ]داشته

بوده که آن موقع ادبیاتش، ادبیات مرجع بود و حتي کتاب  2يفرانس فانون
های جنبش مسلحانه بـود   گروه  های آموزشي جزو کتاب دوزخیان روی زمین

                                                                                                         
شناس و فیل روف انقالبری. زادگراه او جزیرره      (. روان1891-1829.)Frantz Fanon.فرانتز فانون.  1

ه خود سیاهپوس  و زاده یکی از م تعمرات فران ه بود، پس از واومارتنیک در آمریکای وتین بود. 
فران ه، با ماهی  استعمار و نژادپرستی بیشتر آشناشد و به انقالبیون الجزایری پیوس  و ملی   درتحصیل 

الجزایری گرف . او در جنگ با نیروهای فران وی زخمی شد و پس از چندی جان باخ  و ج د او 
هایی در ارتبا  با علرم   ها و تلوری بخش دفن شد. از او وتاک ارتش آزادی های در یکی از گورستان

دوزخیان روی شناسی و  مبارزه با استعمار برجا مانده اس . مشهورترین و اثرگذارترین وتاک او  روان
 توسط شریعتی ترجمه شد. 1118ایی از آن در سال ه اس  وه بخش زمین
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ها  رخي آن و کُلِ آفریقای سیاه با فرانسوی به و کتاب به انقالب الجزایر و رخ
ای بـود. خـود فـانون هـم از      زد. کتابَ افشاگر، روشنگر و انگیزاننده شانه مي

 عناصر فکری دوران خودش بود.
هـم بـود کـه     2تـاثیر مـاکس وبـر    ]شریعتي[ غیر از پـدر و فـانون، تحـت   

شناس و اروپاشناسي بود که فکـرش متعـادل بـود و نـه      گر و جامعه پژوهش
ای نسـبت بـه    هـای تـاریخي   لیبرال محض بود و نه سوسیال محض و دیدگاه

 تاریخ اروپا و نوعا تاریخ مبارزات اجتماعي جهان داشت.
بـود کـه آن    پل سارتر اش، ژان خاطر دیگر یا حوزه دیگر تاثیرپذیری تعلق 

نشین بود و مورد احترام همـه نیروهـای فکـری و حتـي مبـارز       موقع پاریس
کـرد و مکتـب    دوران خودش بود. سارتر در کادر مکتب اومانسـیم سـیر مـي   

های  پلکان ـ چه ادبیات گفتاری و چه نوشتاری اومانیسم را با ادبیات خودش ـ
 ای ارتقا داده بود.  جدی

ر حوزه خاک و حوزه اقلیم و بوم بود و آن سه نفـر کـه   جدا از پدر که د
های موثری بر ذهـن شـریعتي گذاشـتند،     در حوزه غرب قرار داشتند و شعاع

[، مرحـوم  تاثیر سیدجمال ]اسـدآبادی  طور جدی تحت ]او[ در حوزه شرق به
ای را از طـرز تفکـر بانیـان و     [ بود. آثار جدیو اقبال ]الهوری ]محمد[ عبده

 آهنگانِ نواندیشيِ دیني و نوگرایي دیني گرفته بود.   استارترها  و پیش
و سمپاتي کمتری بـه مهنـدس    تر به مصدق او در ایران هم سمپاتي جدی

خواهانـه   مبـارزات سیاسـي و ایـران   داشت. ارج به مصدق، ارج بـه   بازرگان
هـای   ]مصدق[ و ارج به بازرگـان هـم ارج بـه ایـدئولوژی علمـي و تـدقیق      

هـا   ها در کنـار آن حوضـچه   پژوهشي مرحوم مهندس بازرگان بود. این حوزه
رفـت تـا معلـم دوره     آرام مي طبیعتا تاثیرات خودش را بر ذهن فردی که آرام

                                                                                                         
پرردازان   شناس آلمانی. او وه یکری از تلروری   (. جامعه1826-1991. )Max Weber. ماوس وبر.  1

اخرالق پروت رتانی و روح   »هرایی چرون     شود ،نوی رنده وتراک   شناسی مح وک می اصلی علم جامعه
 پردازد. شناسی می اس  وه در آن به تبیین تکوین تاریخ اروپا از من ر جامعه» داری سرمایه
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 خود بشود، گذاشت. 
 ها حوزه ـ ا ه تراوشات حوضچه

پاریس، انقالب الجزایر، فانون،   های ]شریعتي[ از کویر، مجموعه برداشت
سارتر، مصدق، بازرگان و م لث نواندیشي دینيِ بیـرون از ایـران نهایتـا یـک     

هـا   ها و حوضچه  کرد. محصول تراوشات حوزه پر در ذهنش حک ستاره شش
هـای   تي مرزبنـدی پر بود؛ مذهب نویي بود کـه بـا مـذهب سـن     شش ی ستاره
 16ای بود که این دو عنصر در مجموعـه آثـار    هویت ایراني  ای داشت و ویژه

 اسالمي هست، تجمیع شده است.ـ  که هویت ایراني
گرایي و بها به فرد انسـان و حقـوق فـردی انسـان      بعد از این، یک انسان
گرایي نوعا شرقي هم داشت. ]گرایش به[ عـدالتي   داشت. یک عرفان و درون

های پراکنـده انقالبـي در    که از جریان خداپرستان ]سوسیالیست[ و از اندیشه
پاریس به ارت برده بود و در نهایت ایستادن روی آزادی را داشت. یعني اگر 
مجموع تفکرش را که در مجموعه آثارش جمع شده است، بچالنـیم و از آن  

نـو، هویـت    ای بگیریم، این کنستانتره حاوی این شش عنصر مذهب کنسانتره
 دار بودن، عدالت و نهایتا آزادی است.  گرایي، رو  و روان ایراني، انسان

 انتشار آگاهی در عرصه ادبی

کند، انتشار آگاهي است. اهل نشر بـوده   ای که ]شریعتي[ انتخاب مي مشي
آورد. انتشار آگاهي ]به این معني[ است که  و به نشر در عرصه ادبي روی مي

مایـه فرهنگـي در عرصـه     بخش با جان کند، مشي آگاهي يای که اتخاذ م مشي
ادبي است. خودش یک فرد ادبیاتي بوده و نوعـا از خـانواده ادبیـات بیـرون     

آید، عرصه تالش و تکاپویش هم عرصـه ادبیـات اسـت بـا مفهـومي کـه        مي
 خدمتتان خواهیم گفت. 

 عناصر دوراني

های اثرپذیرش متمرکز  ها و طیف ، اثرگذاری که بر وجوه اندیشه قبل از این
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 کنیم.[ ایم، ]مروری دوباره مي را که قبال مرور کرده ای شویم، دوره
مرزبندی 

سیاسي و همچنین در ـ  دوراني است که هرکس در حوزه فعالیت اجتماعي
هایي است و تکلیف خود  ای است، قائل به مرزبندی جریان تکاپوهای اندیشه

  تبداد داخل، بـا نیروهـای سـتمگر و طبقـات    را با امپریالیسم، با جهان و با اس
 کند؛ عنصر اول دوران مرزبندی است. کش روشن مي است مارگر و بهره

 های آرمانی تراشه

های آرماني است. یعنـي در آن دوران آرمـان    عنصر دوم دوران هم تراشه
منبع اسـت و فقـط    ها نور تک وقت صورت تراشه بود. در نورپردازی بعضي به

ها نوری است که شـعاعي بـه    وقت کند، بعضي ه پایین منتقل ميشعاع نوری ب
کند و بعضي وقتها م ل آن دوران نـور خیلـي از یـک منبـع      اطراف منتقل مي

شود و م ل یک چراغاني  آید و از منابع متنوع، مختلف و متعدد ساطع مي نمي
ره اند. آن دوره هم دو جا پراکنده های نوری همه چراغي است. یعني تراشه چل

 های آرماني در کنار مرزبندی بود. پراکنش تراشه
 تهاجم ذاتی

هـای اجتمـاعي،    یک تهاجم ذاتي]هم بود[. نیروهـای فعـال در حـوزه   
ادبیات متعهد، سیاسي، تشـکیالتي و ایـدئولوژیک، نوعـا مهـاجم بودنـد.      

رویشان و اگـر بخـواهیم بـا ادبیـات آن روز      مهاجم نسبت به موانع پیش
ه موانع عام و خاص تکامل. در چنین دوراني بود که صحبت کنیم نسبت ب

 شریعتي هم فعالیت آغاز کرد. 
 عناصر ادبي دوراني

ادبیـات بـود، اگـر     ی بازی مرحوم شریعتي عرصه ی جایي که عرصه از آن
بخواهیم ادبیات دوران را هم مرور کنیم، حاوی چهار عنصر اسـت؛ ادبیـات   
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 دبیات غیرمنظم، چهار شاخصه داشت:های آهنگین نو و ا اعم از شعر یا قطعه
 بیدارگری / زنهارزنی

که دوران، دوران آرمان و مرزبندی و ... بود، وجه اول آن  با توجه به این 
ادبیات، زنهارزني بـود. یعنـي ادبیـات آن دوره ماننـد دَفـي بـود کـه بـا هـر          

زند، یـک بیـدارباش، یـک     زن به سینه آن مي ای که دف دست یا سرپنجه کف
 رگری و بیدارگری است.زنها

 قهرمانی / شورافشانی

شورافشاني است و وجه بعد هم این بود که ادبیـات آن دوره    وجه بعدی
بخـش شـریعتي را بـا     پروری بود. اگر بخواهیم مشـي آگـاهي   ادبیات قهرمان

مایه ادبي تحلیل کنیم، خارج از این چهـار کـادر نیسـت. یعنـي ادبیـات       جان
ان، ادبیات بیدارباش و تلنگرزن است و ادبیاتي است شریعتي هم متاثر از دور

گویند. یک وقت ادبیاتي هست که ادبیات  ای مي که نوعا به آن ادبیات کمانچه
پیانویي و ادبیات آرام و تقریبا یکنواختي است و یک مقدار باال و پایین دارد. 

گویند  یک وقت هست که کمانچه است. ]در میان[ سازهای مختلف، م ال مي
نشیند؛ یعني  نشیند، کمانچه به جداره و دیواره مغز مي سنتور به جداره دل مي

ترین ساز کمانچه است که تارهای آن کم است و آرشه بـا بیشـتر از    تلنگرزن
چند سیم ارتباط ندارد و چون با یک یا دو سیم ارتباط دارد، کـامال اثرگـذار   

ریعتي هم طبیعتا متـاثر  گذارد. ادبیات ش ذهن اثر مي ی است و بر روی جداره
ادبیـات   ـ المللي و چـه ادبیـات ملـي    چه ادبیات بینـ    از ادبیات دوره خودش

پرور هـم بـود. از امـام حسـین،      ای بود، شورافشاني داشت و قهرمان کمانچه
هـا،   ، رضـایي هـا  ابوذر، سلمان تا حضرت علـي، در ایـران هـم از احمـدزاده    

محور بود. لذا این چهـار عنصـر را در    و...، ادبیات شریعتي قهرمان نژاد نیفح
 ادامه بحث، در ادبیات شریعتي هم خواهیم دید. 
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 دو نيمهـ  هيک و نيم ده

پـردازش   ی وارد عرصه 98طور جدی حدودا از نیمه اول دهه  شریعتي به
که دیده از هستي  65بعد است و تا به  99های  های اول از سال شود. مقاله مي
توان بـه   بندد، حدود یک و نیم دهه مطر  است. این یک و نیم دهه را مي مي

 ی و نیمه 93تا  99ی اول  تقسیم کرد. نیمه ـ نه دو نیمه کامال مساوی ـدو نیمه 
ای است که بیشتر به توصـیف و تفسـیر    ی اول نیمه است. نیمه 65تا  93دوم 

 ه دوم به تفسیری گذشت که آن تفسیر منجر به تغییر شد. گذشت، اما نیم
های سیاسي و اجتماعي را  نیروهای فعال در جنبش  اگر بخواهیم مجموعه

گر و صـرفا مفسـر    بندی کنیم، برخي نیروها صرفا توصیف برش بزنیم و طبقه
کنند بیرون از خود را خوب برانداز کنند، خـوب ببیننـد و    هستند و سعي مي

آینـد یعنـي حریمشـان     یل و نقد کنند. خیلي سرا  خودشـان نمـي  خوب تحل
گوینـد،   سوارها کـه اصـطالحي دارنـد مـي     خودشان هستند. به قول دوچرخه

سوارهایي  سواری کوهستان، دوچرخه بخواب در باد طرف، یعني در دوچرخه
های کوهسـتان   سوارهایي هستند که در پی  شوند، دوچرخه که معموال اول مي

سبکش هست   زن و دوچرخه ید است و فشار فیزیکي روی رکابکه باد شد
پـن  کیلـو بـود.     هـا چهارــ   های آن سال خوابند[. دوچرخه  ]در باد حریف مي

کیلـو یـا یـک کیلـو و نـیم بیشـتر نیسـت. االن         های جدید که یـک  دوچرخه
هایي  اند، یک کیلو و نیم هستند و دوچرخه های جدید که روی جاده دوچرخه

گرم تا یک کیلو هستند و خیلـي خیلـي سـبک     668ست هستند، که روی پی
ای  زن هم سبک است و اصـال اضـافي   که ابزار سبک است، رکاب هستند. این

گوینـد در بـاد حریـف     کـه مـي   ندارد، عضله خالص و استخوان اسـت، ایـن  
سـوار بلژیکـي در    از باد که رد شدی از او جلو بزن. یـک دوچرخـه   بخواب، 

کـه شـاید در    2مـرکس   بـود بـه اسـم ادی    68ی تـا نیمـه   میالد 58های  دهه
                                                                                                         

رورورد دوچرخره سرواری در     م رلم و صرازب   (. قهرمان1819. )Eddy Merckx. ادی مُروس.  1
 بود. 1899تا  1899های  سال
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رفت اما استادِ در باد خوابیدن بود. بعد از او هم  تر نمي کوهستان از بقیه سریع
ــو  ــارد هین ــا     2برن ــن دو مجموع ــه ای ــد ک ــوی آم ــان   18فرانس ــال قهرم س

ــ  دوچرخـه  ه در قشــر اول قابــل ســواری کوهســتان جهــان بودنـد. کســاني ک
پردازنـد، در بـاد کسـي     بندی هستند و فقط بـه تفسـیر و توصـیف مـي     طبقه
روند غیر از سرا  خودشان. همه را  خوابند. یعني ]در نقد[ سرا  همه مي نمي

کنند ولي ]تا آنجا که[ منفعـت خودشـان بـه خطـر      توصیف، تفسیر و نقد مي
سطح بعدی کساني هستند  نیفتد. فقط عنصر تفسیر و توصیف هستند. قشر و

شـود، اذهـاني را    ها منجر به تغییـری هـم مـي    کنند اما تفسیر آن که تفسیر مي
ها هـم هسـتند کـه     کند. بعضي زند، شوکي وارد مي انگیزاند، تلنگری مي برمي

ها عناصر مدار تغییر هستند، توصیف و تفسیر  ممکن است اقلیتي باشند اما آن
در هستي نقشي قائـل هسـتند و عضـو و یـار     کنند اما برای خودشان هم  مي

اند که هستي را به سـهم   هستي هستند. کساني که در این مرحله هستند، آمده
خود تصاحب و تملک کنند، تغییـری در آن ایجـاد کننـد و اصـالحي در آن     

ای بود که بیشتر به توصـیف و   ایجاد کنند. ]در مورد[ شریعتي، نیمه اول نیمه
هـای   ـ گذشـت کـه سـرا  شاخصـه     تفسیر غیرمسئوالنهنه توصیف و  تفسیر ـ 

رویم. نیمه دوم با توجـه بـه اتفاقـاتي کـه در ایـران افتـاد، نیمـه         اش مي ادبي
تـر شـریعتي بـود. حـاال ببینـیم       دارتـر، سـوزدارتر و مسـووالنه    تر، جان جدی

 ها، آثار و عوارض این دو نیمه چه بودند.  مشخصه
 اي به توصيف و تفسير نيمه

شود نیمه توصیفي و تفسیری را ]در  ور که خدمتتان عنوان شد، ميط همان
 هایي که شـریعتي در ایـن دوران   بندی کرد. مشخصه بخش 93تا  99سالهای[ 

 است:  دارد، پن  مشخصه

                                                                                                         
بود.  1899تا   1899های  سواری از سال (. قهرمان دوچرخه1891. )Bernard Hinault. برنارد هینو. 1

 سواری ثب  ورده اس .  او پس از مُروس، بیشترین تعداد پیروزی را در تاریخ دوچرخه
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کندآهنگی 

ای را پشـت   کندآهنگ است، شتابي پشت او نیست، به قول خودش سایه
آمـوزش   گـذرد،   ن کند مـي کند که بخواهد شتابان بدود. زما سرش حس نمي

آید  به حسینیه تهران هم مي 95شریعتي که از مشهد شروع شده، بعد از سال 
 است.  ای و حرکت خود آموزگار حرکت کندآهنگ و آرام و با طمانینه

 ادبیات کالسیک /گرایش آکادمیک 

گرایش او بیشتر گرایش آکادمیک است. یعني بیشتر گـرایش دانشـگاهي   
نـه تماماــ ادبیـات     گرایش انقالبي نیست وادبیاتش بیشـتر ـ   دارد و این دوره

 99 - 95حدفاصـل   93های قبل از  کالسیک است. اگر به مجموعه آثار سال
ها، چـه   کند نچه ]در[ سخنراني بینیم[ عناویني که استفاده مي رجوع کنیم، ]مي

 محافل خصوصي و چه نوشتارها( ادبیات کالسیک است.
 جهه با فاصلهموا/ عناوین روشنفکری

ای هـم کـه بـا     وشنفکری است. مواجهـه ر ـ  عناوین هم عناوین دانشگاهي
های سـنتي و مـدافعین رسـمي مـذهب یـا بـا جبهـه         حاکمیت ایران، جریآن

ای نوعا با فاصله است و خیلي  های خارج از کشور دارد، مواجهه امپریالیست
نیسـت. ایـن    گیرها چشم در چشـم   رخ به رخ، شاخ به شاخ و به قول کشتي

 هست. 95تا  99های  های سال مشخصه
مسـاله   خـورد؛  هـا مـي   آثاری که در این دوره دارد، کامال با این مشخصـه 

  روشگرا است و خیلي با پیرامـون کـار نـدارد.     درون ی ، یک مقالهخودیابي
ای هست ]با نـام[   در دانشگاه مشهد، متدولوژیک است. جزوه شناخت اسالم
 98تکنیک در نیمه اول دهـه   سخنراني در دانشگاه پلي که یک تمدن و تجدد

متدولوژی انداز عمومي است.  است که یک چشم نگاهي به تاریخ فردااست. 
هسـت کـه    انسانِ تمامهست که باز از جنس متدولوژی و روش است.  علم
هجـرت و  مایه همان نحله اومانیسمي هست که قبال از آن صحبت شـد.   جان
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است که روایـت هبـوط آدم و    هبوطه مفهوم علمي آن( نب ایدئولوژی، تمدن
اسـت.   اومانیسـم در غـرب و شـرق   همسرش از بهشت به زمین است. بـاز  

است. مقاله کوچکي هست ]با نام[  معارف اسالميمشهد است.  شناسي اسالم
کـه رابطـه دیـن و هنـر را توضـیح داده اسـت.        ای مذهب دَری و هنر پنجره

خصوصـیات قـرون   ، تاریخ تمـدن ، ار زندان انسانچه، پرستي توتمهای  مقاله
 ]هست[.  اسکوالستیک جدیدو نهایتا  بیني محیط جهان، معاصر

تـوانیم   یعني اگر فهرست آثار دکتر را ببنیم و در آثارش هـم بـرویم، مـي   
است که بیشتر در حال و هـوای   93بندی کنیم که این آثار، آثار قبل از  بخش

وجه دیگر ]آثار این دوره[ تمایالت متدولوژیک کند. یک  فکری اروپا سیر مي
هـای مجموعـه آثـار     شـریعتي در یکـي از پـاراگراف     شناسانه است؛ و روش
هـای غـرب و عبورشـان از     العلل پیشـرفت  کند که علت تصریح مي رنسانس

مندی  دوران قرون وسطا و ورودشان به دوران جدید، چیزی نیست اال روش
انستند از دوران قدیم عبـور کننـد و بـه دوران    و متدولوژی. یعني با روش تو
آوری، خودش هم تمایل به متد  مایه را در مي جدید برسند. لذا وقتي این جان

ــه   ــا از مقال ــد ت ــت و چن ــار اس ــات او سرش ــه در ادبی ــا و  و روش دارد ک ه
نوعـا از ایـن   « بینـي محـیط   جهان»یا « متدلوژی علم»هایش هم م ل  سخنراني

 . گیرند تعلق ریشه مي
 *اي به تفسير منجر به تغيير نيمه

افتـد   اما نیمه دوم؛ حدفاصل نیمه اول و دوم باالخره در ایران اتفاقاتي مي
واقعـه سـیاهکل    93کس از تاثیرپذیری آن بیرون نبـوده اسـت. سـال    که هی 

است؛ حرکت کوچک اسـت، اشـتباه اسـتراتژیکي و اشـتباه تـاکتیکي در آن      
سـال و از یـک موضـع آرام، راحـت و      98از  ها را بعد ی اشتباه هست. همه

شود نقد کرد اما به نظر من این نقدها خیلي اهمیـت نـدارد و    تنش مي  بدون
مهم نَفسِ آن حرکت است. باالخره چند جوان روی پای خودشان ایسـتادند،  

عطفـي در ایـران شـد.     های محاسباتي کردند ولي باالخره سیاهکل نقطه اشتباه



 بندی جمع  217

هـای خیابـاني    آن اعدام فداییان دستگیرشده و درگیـری  سیاهکل بود، بعد از
که از فرزنـدان آقـای احمـدزاده بودنـد و      بود. بعد مسعود و مجید احمدزاده

هـا   هـا داشـت، دیـده از هسـتي فروبسـتند. آن      ای بـه آن  شریعتي تعلق ویـژه 
بودنـد، امـا   نبودنـد و مارکسیسـت     اوالن شهر خودشان بودند، مـذهبي  جوان
هــا را  هــای شــهر و دوره خودشــان بودنــد و در مشــهد همــه آن  اول جــوان

هم به همین ترتیب. این اتفاقات در کـادر چـپ    شناختند. امیرپرویز پویان مي
ای  شود که طلبـه  دستگیرمي دهد و از این طرف هم م ال آقای سعیدی رخ مي
گیـرد و زیـر شـکنجه شـهید       داران آمریکایي موضـع مـي   علیه سرمایهبوده و 

شـود. بعـد    عوض مـي  68تا  93شود؛ حال و هوای جنبش دانشجویي در  مي
نیرویي که جریان مذهبي ایـران منتظرشـان بـوده     آیند،  هم دیگر مجاهدین مي

یـک وقـت هسـت کـه      ای است،  است. بعضي از انتظارها، انتظارهای ناگفته
ایستد و با زوج خاصي قرار ندارد، اما بناست  یشه سر چهارراهي ميکسي هم

که با کسي قبال  تر است تا این زوجي سرِ قرارش بیاید. این قرار خیلي شیرین
اسي و تلفني قرار گذاشته باشـند تـا دو نفـر بـه هـم برسـند. مالقـات         ام اس

مه تمایل نیروهای مذهبي با جریان نوتاسیس مجاهدین چنین مالقاتي بود؛ ه
آیـد، امـا    داشتند که چنین نیرویي بیاید اما شاخصي نبود که ]ایـن نیـرو[ مـي   

سـرخ   ای و جواني که معروف شـد بـه گـل    باالخره آمدع آن نیرو آمد، حماسه
هایي که جلسه قبل داشتیم. همه از دوره متاثر  و بحث انقالب، مهدی رضایي

های دینامیـک دوره،   مي، الهوتي و ... و  طلبههایي م ل هاش شدند، حتي تیپ
دانشگاه متاثر شد، بازار متاثر شد، بنیانگذاران نهضت آزادی متاثر شدند. همه 

ای در ایـران راه انداختـه بودنـد، متـاثر      هایي که آمده بودند و ولوله از جریآن
 ها، کساني که در مشهد بـا  شدند. شریعتي هم باالخره ]از شهادت[ احمدزاده

جا در طبقه  ها همین خواهر رضایي 68شود. سال  ها زندگي کرده، متاثر مي آن
بینـي   گوید دکتـر مگـر نمـي    کند و مي باال ]ی حسینیه[ با شریعتي محاجه مي

هاسـت، شـما    بیرون خـونِ بچـه    بیرون خون است، بیرون سفیر گلوله است،
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محاجـه  دهـد و   کني؟ البته ایشان هـم جـواب نمـي    داری بحث آکادمیک مي
بـه بعـد کـامال     93طرفه است، اما باالخره حال و هوا و آثار شـریعتي از   یک

 [ سرفصلي است.93شود. ]سال  دگرگون مي
تندآهنگی 

برخالف دوره قبل که کنـدآهنگ اسـت،     هایي که این دوره دارد، مشخصه
م ل یک ماشین چـاا عمـل    -درست یا غلط-اینجا تندآهنگ است و واقعا 

کـردم کـه    کند که من فکر مي هایش عنوان مي نوشته و در دستکند. خود ا مي
ام، پس حاال هرچـي دارم بریـزم بیـرون، هرچـي دارم بگـویم و       موقت زنده

شود. اگر در دوران قبـل آرام راه   بنویسم و منتقل کنم؛ لذا خیلي تندآهنگ مي
 شود.  دود و تندآهنگ مي رفته، در این دوران در مشي خودش صدمتر مي مي
 سری ریدهشو

در اینجـا    اگر در دوران قبل آکادمیک بـود و گـرایش آکادمیـک داشـت،    
 کند. شود و حال و احوال شیدایي پیدا مي سر مي شوریده
  انقالبی ادبیاتِ

شـود،   جا ادبیات انقالبي مي این  اگر ادبیات دوران قبلش ادبیات دانشگاهي است،
 طور نبود. دوران قبل اینشود.  تر مي سرخ  شود و مرکب نوک قلم تیزتر مي

 عناوین این دورانی  

کند، عناوین روشنفکری نیست، عنـاوین   عناویني که این دوره انتخاب مي
هـا و عنـاوین هسـتند کـه از      نشیند. یک سری از واژه این دوراني است و مي

ها هستند کـه در پرنیـان ذهـن     روند، اما یک سری واژه گذرند و مي ذهن مي
چگونـه  ، چگونـه زیسـتن  هایي که در ایـن دوره آفریـد، م ـل     نشینند. واژه مي

ها آشنا هستند، عنـاوین   و ... که همه دوستان جدید و قدیم با آن شدن، بودن
 به بعدی است.  93این دوراني است. عناوین 
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 یمواجهه رخ به رخ

هایش هم در این دوران با جریـان ارتجـاع مـذهبي، بـا جریـان       نهایتا مواجهه
های کـامال   المللي مواجهه حاکم بر ایران، با جریان حاکمیت بین حاکمیت سیاسي

 بود.  2ها با فاصله و با یک دَش رخ به رخي است، برخالف دوره قبل که مواجهه
اگر حتي داخل آثار ]این دوره[ هم نرویم و فقط تیترخواني کنـیم، کـامال   

 خ و سـیاه تشـیع سـر  زند که این معلم دوراني تحولي پیدا کرده است.  داد مي
ها و فرهنـگ شـهادت اسـت،     ]که[ سرخش عطف به دوران انقالبي، شهادت

 زند. های ارتجاعي مذهبي شانه مي سیاهش به جریآن
سه اثر بعدی همـه پرسشـي هسـتند، در دوره قبلـي در ادبیـاتش خیلـي       

اساسـا   چـه بایـد کـرد؟،   های استراتژیک مطر  نبود، اما در این دوره  پرسش
ای بـود کـه هنـوز در     است که ادبیات انقالبي 2386در اصطال  مرکب لنین 

واقعا استراتژیک است و واژه « چه باید کرد؟»روسیه برقرار بود. جنس بحث 
از لنین برگرفته شده است، در حالي که قبال شـریعتي بیشـتر آکادمیـک فکـر     

یـک بحـث اسـتراتژیک تـاریخي،      چه نیازی به علـي؟ کرد تا استراتژیک.  مي
ای بود کـه بـاز یـک     جزوه از کجا آغاز کنیم؟الگوسازی است.  سازی و مدل 

پـس از  هـا و   بعـد از شـهادت احمـدزاده    شـهادت بحث استراتژیک اسـت.  
اسـت؛ یعنـي کـامال ]مطـابق[ دوران.      ، بعد از شهادت مهدی رضایيشهادت

یه ازدواج کردنـد. از  حسن و محبوبه در حسینیه شاگردش بودند و در حسـین 
حسینیه که بیرون رفتند، شب اول ازدواجشان با اتوبوس به خانـه رفتنـد. دو   

متـاثر از حسـن    داسـتان حسـن و محبوبـه   شـریعتي بودندکـه    ی شاگرد ویژه
 شیعه یک حزب، یک بار دیگر ابوذرنوشته شده.  و محبوبه متحدین آالدپوش

، حسینیات، علیات و فاطمیات هم که پشـت سـرش   خودسازی انقالبي، تمام
مرگ پیغامي به ، فاطمه، مذهب علیه مذهب، حسین وارت آدم ، نیایشهستند. 

                                                                                                         
1 . dash 
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فدایيِ دوران بود. ـ  مجاهد ی طلبانه و...، کامال متاثر از فرهنگ شهادت زندگاني
تشـیع سـرخ و    کـه ادامـه   تشیع علوی، تشیع صفوی، انتظار، مذهب اعتراض

که پردازش فلسفي بود از مناسکي که تـا آن موقـع بـه     ح سیاه بود و نهایتا 
روحي است. ولي ادبیات ویژه شـریعتي در حـ     رسید که مناسک بي نظر مي

 داری است.  رو ، بلکه پُررو  و فلسفه نشان داد که مناسک نه بي

و شـریعتي،   کنـد  آثار این دورانِ شریعتي با آثـار دوران قبـل تفـاوت مـي    
شود. یعني شریعتي اصلي و پرتاثیر در نیمه دوم است که  شریعتي دیگری مي

 دهد.  را به خودش اختصاص مي 65تا 93های  سال
  هاي دوراني پردازش

سازمان ـ  نظم

های دوراني هم داریم؛ باالخره هر فردی به نوعي  در همین دوره پردازش
ان خـودش را بـا دوران   هم محصول زمان خودش است و هم تـا حـد امکـ   

دهــد. آن دوران کــه قــبال بــا هــم مــرور کــردیم، دوران اندیشــه  تطبیــق مــي
زیستي، دوران دفع کردن فرد به نفع منافع جمع بود  ایدئولوژیک، دوران ساده

کـه   دهي بود. شریعتي هـم بـا ایـن    بندی، کندو و سازمان و دوران نظم، شبکه
شکیالتي نبود، اما خوب بخشـي  خودش عنصر تشکیالتي نبود و نوعا اصال ت

شـیعه یـک   بخش محـدودی در مجموعـه    ـ گویم بخش زیاد نمي ـاز ادبیاتش 
 ، تایید نظم و سازماندهي بود که گزینه اصلي دوران بود. حزب تمام

 مدل زیست

به نـوعي تاییـد مـدل زیسـت دوره یـا مـدل زیسـت         خودسازی انقالبي
از خودسازی انقالبي شریعتي زیست چریکي بود.  مصرفي و مدل حداقلي، کم

 آمد.   مي زیستي و چریکي در مصرفي، ساده هم مدل زیست کم
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 دستگاه اندیشه 

نهایتا آن دوران، دوران اندیشـه و فکـر ایـدئولوژیک بـود، شـریعتي هـم       
ای  ای آورد، هرمي ترسیم کرد، و کشید که راس، قاعده و بدنه دستگاه اندیشه

 ـ رنـگ ترسـیم شـده    ین، خط پررنگ و کمچ که در کتاب هم با نقطه داشت ـ 
شناسـي، ایـدئولوژی، اقتصـادِ سیاسـي و      هسـتي   شناسـي،  بینـي، جهـان   جهان

هـای   داد. پـس ایـن بخـش از پـردازش     اجتماعیات را در خودش جـای مـي  
 های دوراني است.  اش، پردازش ادبي
 هاي دوراني يپذير اثر

هـای ادبـي    از متن هایي از ادبیات شریعتي و متوني طور مشخص گزاره به
تاثیر شرایط عیني جامعه ایران بود؛ مساله  کامال تحت 65تا  93های  معلم سال
ها و ...  ها، دفاعیه های تیمي، شهادت های خیاباني، خانه ها، درگیری زندگي آن

 نسل نو بود. ی . آن دوران، دوران تاخت و تاز ویژه
دارتـرین و   سکه عنوان شـد، حـ   پس از شهادتو  شهادتشود گفت  مي

  ترین ادبیات شریعتي در این دو مجموعه است. سوزناک
ای داشت که کامال برگرفته از تاثیر دوران  های کیفي ، گزاره در سطح گزاره

ها که ماندند باید کـاری زینبـي    ها که رفتند کاری حسیني کردند، آن آن»بود؛ 
، کامال «تواني بمیر نمي تواني بمیران، اگر ها اگر مي در عصر نتوانستن»یا « بکنند
نژاد  تاثیر دوره و شرایط جنبش مسلحانه بود. نهایتا منولوگي هم  با حنیف تحت

 . کند دهد، برقرار مي هایي که سعي را توضیح مي در پاراگراف ح در کتاب 
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تصــویری را کـــه مالحظـــه  
ــي ــدزاده  م ــای احم ــد، آق در  کنی

سمت راست هسـتند و شـریعتي   
کـــه رخســـاره و ســـرش هـــم 

 آشناست. 
 روي ابزار پيش

 رَویِ شـــریعتي ابـــزار پـــیش
گفتن، نوشتن، تریبـون و کـالس   

هم دانشـجو بـود.     بود. مخاطبش
ــال  ــریعتي  در ســ و در  65شــ

ای به  روزهای آخر حیات در نامه
فرزند ذکـورش، احسـان عنـوان    

کند که من در تمام عمرم سـه   مي
یعنـي خوانـدن، نوشـتن و گفـتن     «. خواندم، نوشتم و گفتم»کار بیشتر نکردم 
ای بود که اختیار کرده بـود. ابـزار پیشـروی ]وی[، گفـتن،      مسیر تحقق مشي

 ها ]نبود[. نوشتن، تریبون و کالس بود، گزینه تشکیالتي، ساخت و ساز و این
 ادبيات تحول

تـرین  دار شود گفت که موضع ادبیات شریعتي واقعا ادبیات تحول بود، مي
اش را در حـد   توانند نقش آموزگاری دوراني افراد نسبت به شریعتي هم نمي

های غیرمـذهبي   انکار کنند. حتي مرتجعین مذهبي، مارکسیت  93-65فاصل 
یا ضـدمذهبي، رژیـم شـاه، جریـان جنـبش مسـلحانه، جریـان روحانیـت و         

حـول  تواند تاثیرگـذاری ویـژه او را در دگرگـوني و ت    کس نمي دانشگاه، هی 
دوره به لحاش ادبیات منکر شود و پا روی آن بگذارد. این ادبیات تحـول یـا   

 دگرگونگي در سه سطح بود؛ سطح واژه، سطح گزاره و سطح متن. 
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 سطح واژه

های خیلي نو بود که قـبال اصـال در ادبیـات ایـران و      در سطح واژه، واژه
 و ... .« ستنچگونه زی»، «بودن»، «شدن»ادبیات مبارزاتي نبود، ]مانند[ 

 سطح گزاره

یک گزاره  فاطمه، فاطمه استآخر کتاب  ی در سطح گزاره هم م ال گزاره
این نیسـت و فاطمـه    کند فاطمه این نیست  تاریخي است که مدام تصریح مي

هـا   این است. آن زمان این دو پاراگراف را همـه حفـظ بودنـد و در دفترچـه    
ابوذر غفاری، خداپرسـت  تاب شد. یا در ک شد و سریع حفظ مي یادداشت مي
ای دارد کـه   که نویسنده، عرب و مترجم، شریعتي است، مقدمـه  سوسیالیست
جا هـم شخصـیت ابـوذر را را دو سـه      است. آن  دهنده دار و تکان خیلي جان

 کند، اینها در سطح گزاره است. پاراگراف ترجمه مي
 سطح متن

ع اسـت؛  در سطح مـتن هـم، متـوني دارد کـه بـه اصـطال  متـون مرجـ        
شیعه یک حـزب  ، تا حدودی تشیع علوی، تشیع صفوی، شناسي مشهد اسالم
هایي کـه روی حـ     پردازش ی که کامال مرجع هستند. یعني همه ح و  تمام

را روی حـ  نوشـته،    خسـي در میقـات  هـم   احمد شده ]...[، م ال مرحوم آل
کنـد. در   بیـان مـي   رود حال خودش را خودش غیرمذهبي بوده و ح  که مي

کنـد.   ها خسي بوده و حال و هـوای خـودش را در میقـات بیـان مـي      طواف
]شریعتي[ چیـز   ح نامه دارند، اما آن  ها هم ح  دیگران و بعضي از حوزوی

کـه در سـطح    دیگری است؛ با ابراهیم، هاجر و خدا پیوند خورده است. ایـن 
از آثار کامال اثرگذار  و تعدادی دیگر ح ، تشیع، شناسي مشهد اسالممتن هم 

بودند. یعني آموزگار دوره هم با واژه، هم با گزاره، و پاراگراف، هم با مـتن،  
 اندرکارِ دگرگونيِ دوراني خودش بوده است.  دست
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 حوزه اثرگذاري

شـریعتي خیلـي وسـیع بـود. یعنـي از حـوزه         به نظر من حوزه اثرگذاری
و  نژاد تر بود. جریان جنبش مسلحانه، حنیف وسیع اثرگذاری مهندس بازرگان

کردند، زیرِ زمیني بودند و خیلـي علنـي    که در شبکه کار مي بانیان به دلیل این
توانست در ایـن سـطح اثرگـذار باشـد. ولـي       ها نمي نبودند، طبیعتا ادبیات آن

خفا نبود، اینجا]نسالن  ادبیات شریعتي چون ادبیاتي بود که در علن بود و در
کتابخانه حسینیه ارشاد([ بود و باال]نسالن اصـلي حسـینیه ارشـاد([ بـود، در     

کرد،  های علني صحبت مي ها بود، مشهد بود، محافل بود و از تریبون دانشگاه
ای که ]در سالن[ باال بود، سـه   شد م ال سخنراني آن زمان هم سریع منتشر مي

شد، روبروی دانشگاه دست به  ر دانشگاه پخش مياش د یا پن  روز بعد جزوه
های سفیدِ بدونِ قیمـت و بـا    شد و در بازار تهران و تجریش جزوه دست مي

شد. بُرد امروز اینترنت و کامپیوتر را نداشـت   امضاهای مختلف رد و بدل مي
شد. در حالي کـه ادبیـات مبـارزه     اما در سطح خودش خیلي سریع پخش مي

که کیفیتش مانند کیفیـت ایـن ادبیـات نیسـت،      جدا از اینمخفي و مسلحانه، 
 امکان توزیعش هم وجود نداشت. 

ادبیات مرجع 

نویسنده و گوینده که در نقش آموزگار ظاهر شد، قلم نافـذ و دم گرمـي   
تیز باشد و هم زبانش آرشـه   ]هم[ داشت، کمتر کسي بود که هم قلمش نوک

، ادبیـات مرجـع شـد. مـ ال االن     کمانچه باشد، این است که ادبیات شـریعتي 
، تـاریخ اسـالم و روی     هرکس بخواهد صرفا از موضع پژوهش روی اسـالم 

تواند از ایـن   شناسي مذهبي کار کند، اگر خیلي هم مغرض باشد، نمي فرهنگ
نظـر کـردن    ِنظر کند. برخي از منابع هستند که غیرقابـل صـرف   ادبیات صرف

راه انبیا، راه بازرگان یا ی  شده طي  راهع شوند، از نو هستند و ادبیات مرجع مي
که حسینیه ارشاد چاا کرد و حاوی  محمد، خاتم پیامبراننژاد یا  حنیف بشرِ
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چندین مقاله]بود[. اگر کسي بخواهد کار پژوهشي کند، یـا بخواهـد بـا ایـن     
نظـر کنـد.    هـایي از ایـن دسـت صـرف     تواند از کتاب ها آشنا شود، نمي حوزه

 شریعتي ادبیات مرجع هست.  بخشي از ادبیات
 گستره کاربران/طیف اثرپذیران

ای هستند، دانشجویان و حتي بخشي از  اثرپذیران هم طیف بسیار گسترده
ای به کار  جمله 52سال  روحانیون ]از شریعتي[ اثر پذیرفتند. م ال آقای خمیني

خود آقـای   که ادبیات« خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علي است»برد، 
ای کـه   در نمازهای جمعـه  خمیني نبود و از اینجا گرفته شده بود. یا هاشمي

]برگزار شد[ که ادعای عدالت اجتماعي داشت، خیلي از   56تا  51حدفاصل 
ها  طور. حتي حاکمیتي همین ای برد، خود خامنه ها]ی شریعتي[ را به کار مي واژه

کردند و  ای مي بدون رفرنس استفاده جدی هم، از ادبیات شریعتي 58در دهه 
کنند. لذا طیف اثرپذیران از بیرون حاکمیـت، درونِ حاکمیـت و    هنوز هم مي

قـدر   زمان حضورش ]بسیار گسترده بود[. حتي بعد از رحلتش ادبیـات او آن 
از کارها را پاورقي زد. طلبانه یکي  گسترده شده بود که روزنامه کیهان فرصت

محلي  ادبیات شریعتي، ادبیاتي نبود که کسي بتواند راحت از آن عبور کند و بي
 محلي کند. کاربران هم بسیار گسترده بودند که اشاره شد.  و یا کم

 گیران تنوع موضع

هـای   ای بودنـد، از مارکسیسـت   گیران هم طیـف گسـترده   آخراالمر موضع
های مذهبي جنبش مسلحانه  های فدایي، تا بچه یستای بگیرید تا مارکس توده

در مسـجد   و شیخ قاسم اسـالمي  تا نمایندگان ارتجاع فکری ایران م ل کافي
شدند کـه نسـبت بـه ایـن ادبیـات اتخـاذ        گیاهي تجریش و... همه مجبور مي

 موضع کنند.  
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بود، در حدی که فرصـت بـود،    که مرحوم شریعتي بحث آموزگار دوران
کنیم. از چنـد منظـر بـه     را جمع مي 98-68سر گذاشته شد. بحث دهه  پشت
هـای قبلـي را بـه کـار      بنـدی بـرش   کنیم. اسلوب جمع نگاه مي 98-68بُرِش 
های خاص هستند؛ یک جنبش فکـری   ها، جنبش بریم، چون اینجا جنبش نمي

مسلحانه هست، در دل جنبش مسلحانه یک بخش چپ، یک  هست و جنبش
بخش مذهبي مدرن و یک بخش مذهبي سنتي هستند. نیروها آمدند و عمـل  

 93-91کردند و جنبش سراسری اجتماعي م ل مشروطه، م ل نهضت ملي یـا  
بندی کنیم، چون خـاص اسـت،    نبود که بخواهیم با همان اسلوب آن را جمع

مکان م ـل خـودش خـاص اسـت. یـک نظـر بـه        اش هم در حد ا بندی جمع
 کنیم. کننده مي هایي که از آن صحبت کردیم و نیروهای عمل سال
  نسلي بارِ

نو آمد و بار برداشت. نسل، خودش بار را  ای بود که نسل  این دوره، دوره
های  ، در نهضت ملي و مشروطه نسل93-91های قبلي، در  برداشت. در دوره
ار دوران را منحصرا به عهده بگیرند و یک نسل تسمه بر که ب نو آمدند اما این

ایران رخ نداده بود. نسل  98گرده بیاندازد، چنین اتفاقي در تاریخ ماقبل دهه 
نو آمد و بار برداشت. همچنان که دیدیم این بار هم صرفا در حوزه مبارزه و 

هم بود.  و...  حوزه سیاسي و ایدئولوژیک نبود، در فیلم، هنر، ادبیات، ورزش
داند کجا  یعني آن زمان ایران یک بارانداز بود، برخالف االن که اصال بار نمي

 58کـه واردات مـا چیـزی حـدود      بیفتد، باراندازی وجود ندارد. به رغم ایـن 
میلیون دالر است، ولي معلوم نیست که بارهای اصلي کجا باید تخلیه بشود؟ 

دارد. اما آن دوره واقعا نسل نـو بـه    نه حَمالي وجود  نه کانتینری، نه اهرُمي و
اش آمـد و بـار برداشـت. االن     اش حمالي کرد و به مفهوم جدی مفهوم جدی

ها که نمـد   پشت ها یا کوله اگر شما بازار تهران بروید، از قعر بازار اگر سبدی
شـود.   جا نمـي  کلفتي بود و االن هم هست، نباشند، باری در بازار تهران جابه
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هـا بـار بردارنـد، نـه      شـود. نـه خریـدار    شند، بـاری حمـل نمـي   ها نبا اگر آن
ی بازاری باربردار است. آن حمال، باربر و سبدی اسـت کـه بـار را     فروشنده

که  که فکور بودند، ضمن این های این نسل ضمن این آورد. بچه کشد و مي مي
که تومـاني صـنار بـا بعضـي از اندیشـمندان       ضمن این  گزیده اخالقي بودند،

هـذا سـبدی و حمـال بودنـد.      ان ماقبل خودشان تفاوت کیفي داشتند، معدور
برداشتند و تـا پاچنـار   روشنفکر پرولتر بودند و در حقیقت بار را از ته بازار 

نـه   و زمین گذاشتند، نه سرسـره خوردنـد  ]بار را[  خیلي مهم بود، نه. آوردند
  .پاچنار گذاشتند رِآوردند سَ و بازار برداشتند تهِشوخي کردند، باری را از 

 بندی  جمع/مسئولیت دورانی

. بنـدی بودنـد   اهل جمع و دوراني ایفا کردند لیتئومس نسل در تاریخ این
بندی مکتوب و  ای صورت گرفت و آن جمع بندی اول باری که در ایران جمع

بود. در تـاریخ مسـبوق نگـاه     98 ی منتشر شد و آموزش داده شد، همین دهه
بنـدی داشـت، در جنـبش     خان  بـرای خـودش جمـع    ککردیم که م ال کوچ

خواه گیالن فعال بود و از گیالن به تهران آمد، شکست مشـروطه در   مشروطه
تهران را دید و با دولت در تبعید بیرون رفـت و برگشـت تهـران و بـه یـک      

بنـدی را بـا دیوسـاالر مطـر  کـرد و بـا        ای رسید. رفت این جمع بندی جمع
تند تا عمل کنند. همچنان که دیدیم، دیوساالر بـه  همدیگر زوجي شدند و رف

بندی فردی بـود،   مازندران رفت و میرزا به گیالن آمد و عمل کرد. یک جمع
نه نوشته شد، نه گفته شد و نه منتقـل شـد. در مرحلـه بعـدی، مصـدق هـم       

ای از تحزبِ بعـد از مشـروطه، دوران مشـروطه، دوران     های کیفي بندی جمع
اش نشـد. نقـش    بنـدی  ، اما خودش خیلـي شـار  جمـع   رضاخان و... داشت

بند مهم است و اگر شار  بشود، توضیح بدهد و مکتوب کند، اهمیـت   جمع
 کند. تری پیدا مي جدی

سه نفری پیدا شدند، این سه نفر نشستند، فکر  99و  99، 91باالخره سال 
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هـای پشـت ذهـن را فعـال کردنـد، بـه        کردند، فسفر مصرف کردنـد و دانن 
بنـدی کیفـي و    بندی هم در نوع خـودش جمـع   ای رسیدند و جمع بندی جمع

 ای بود.  تاریخي
 انداز چشم/تئوری 

بند بود، اهل تئـوری هـم    که باربردار، مسئول و جمع این نسل جدا از این
بود. یعني هرچه در آن دوران بود را خوانـد، ایـن خیلـي مهـم اسـت کـه از       

خواند. قبال عنوان شـد کـه مـ ال اگـر      ها پَرِش نکرد و هرچه بود را خواندني
یـي کـه زیرنـویس دارد، یـا اصـال      «راه انبیـا »ی که زیرنویس دارد، «شناخت»

را ببینید، هرچه بوده را خوانده و چیـزی زیـر دسـت و پـا      کتابهای شریعتي
نیفتاده و گم نشده و همه چیز خوانده شده است. تا حد امکان تئوریک بودند 

انـداز داشـتند و    مرز دانشِ عصـر خودشـان بودنـد، چشـم     امکان هم و تا حد
 .**کردند استراتژیک فکر مي

 تمرکز /تخصیص

ای  تر از همه اهل تخصیص بودند. غیرممکن است که در هـر حـوزه   مهم
ترین کارها بگیرید مـ ال   تخصیصي صورت نگیرد و اتفاقي رخ بدهد. از ساده

آن هم باالخره یک تمرین اسـتراتژیک  گویم آشپزی ساده است،  نمي آشپزی ـ 
شود یک خورشي درست کرد و برایش یک  مي ـ است، تمرین فرآوری است

شـود   ربع وقت گذاشت، دان جدا، آب جدا،کسي هم رقبت نکند بخورد. مي
یک خورشي هم درست کرد، چهار ساعت برایش وقـت گذاشـت. آن لپـه،    

ها هم  هستي هستند، آن ریزی، موجوداتي از این گوشت، رب و پیازی که مي
دهـد، در   ها حس کننـد کـه پزنـده بهشـان بهـا مـي       شعور هستند. اگر آن ذی

دهد، عطر  طور است که خورش لعاب مي کنند. این فرآوری خورش کمک مي
ها با هم به وحدت  دارد، رنگ دارد. دان جدا، آب جدا نیست. مجموع مالت

توانند بـا   ها در خورش مي اند. این خیلي مهم است که مجموعه مالت رسیده
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تواني برن  صدری را هم  بریزی  تخصیص پزنده به وحدت برسند وگرنه مي
اما از آن شفته در بیاوری یا برن  زنده باشد و در آبکـش و دیـس جسـت و    

 خیز کند. 
در مشـي خـودش اهـل     ]آن نسل هم[ اهـل تخصـیص بودنـد، شـریعتي    

ي خودشـان اهـل تخصـیص بودنـد، اهـل      تخصیص بود، دیگران هم در مشـ 
 هایي ایستادند وخودشان را مجهز کردند. تمرکز بودند، روی حوزه

 آموزش

شود گفـت کـه اگـر نقـش آموزشـي دکتـر        نهایتا به آموزش ]پرداختند[. مي 
را کنار بگذاری و نقش آموزگاریِ فـردیِ بازرگـان و طالقـاني را هـم در      مصدق
کنار بگذاری، ]برای[ اول بار در ایران نهاد آموزش جمعـي   98و  18،98های  دهه

کند. با هم خواندن، با هم فکر کردن، یک پـاراگراف را چنـد بـار     استقرار پیدا مي
خواندن، از زوایای مختلف روی یک پـاراگراف فکـر کـردن ] و...[ خیلـي مهـم      

تمرکزها  ها، ها جمعي شد، تخصیص بندی است. ]برای[ اول بار همچنان که جمع
ها ظرفیتي دارند، اما اگر این ظرفیـت   ها هم جمعي شد. تک تک انسان و آموزش

تـر تصـاعد پیـدا     در ساختاری ریخته شود و بتواند در ظرفي گنجانده شود، کیفي
پـن    ــ  ای شد. چهار کند. لذا این دهه، دهه کیفي تر تراوش پیدا مي کند و کیفي مي

های مانـدگاری   واننده کیفي آمدند. اک ر قطعهفیلم کیفي آمد، چند مربي و چند خ
 98شد، مربـوط بـه نیمـه اول دهـه      در رادیو ایران پخش مي 2های تازه که در گل

بوده است. یعنـي   98و دهه  98است، بهترین قطعات موسیقي ایران در آخر دهه 
 ها جدی بود، همه اهل تخصیص بودند. همه حوزه

 98و  98ای بود، تیپ دهـه   ه پارسال فوت شد، تیپ ویژهک پرویز یاحقي

                                                                                                         
 1111پرداخته اس  و در سال  ها به معرفی موسیفی اصیل ایرانی می های رادیویی گل . مجموعه برنامه 1

های اولیه دهه  های رنگارنگ شروع به پخش ورد. این برنامه در سال با نام گل« داوود پیرنیا»به هم  
 شد. در رادیو ایران پخش می« نقی وزیری علی»های تازه و به هم   با نام گل 96
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هـم   بود و بعد از انقالب هم دیگر نتوانست ویولون بزند. دایي او، حسین یاحقي
سالگي تـا  6ویولونیست خیلي مشهوری بود. خیلي مهم است که پرویز یاحقي از 

مُفـت یـاحقي نشـده     کرده، یعنـي  ساعت تمرین ویولون مي 29سالگي روزی 22
هـای مختلـف    بینید در ایران اسم و رسم دارند و در حـوزه  هایي که مي است. این

بـدری بـه آن مکـان     طـور بـا شـوخي و بـا بـازی و سـیزده       کیفي هستند، همـین 
اش کالس ویولـون داشـته، یـک بعـد از ظهـر       در خانه اند. حسین یاحقي نرسیده

آید که آموزش ببینـد،   ای مي ساله19-11او شلو  بوده است.  تابستاني بوده و سَرِ
سـاله  22بینـد یـک پسـر     رود مـي  گوید شما برو طبقه باال، مـي  حسین یاحقي مي

خواهـد بـه او    سـاله مـي  22خورد که یـک پسـر    نشسته است. خیلي به او بَر مي
بـوده، خیلـي مهـم     ساله کي بوده؟ همین پرویز یـاحقي 22آموزش دهد. آن پسر 

کـه آن دوران، دوران تخصـیص، تمرکـز، آمـوزش و ... بـوده اسـت.        است. ایـن 
 تر عمل کردند. تر و کیفي هایي هم که آمدند و عمل کردند، طبیعتا جدی این

 04-04]وجه دوم،[ نظر به 

  خلق/ ايمان مبشر / گذاري مايه

[ ی کننـده  ، بیـان بیندازیم. این ]وجـه  98-68از وجه دیگر نظر به سالهای 
هایي که ابتدای کار کردیم؛ سنت، قاعده و قانون در  قاعده است، همان بحث

گذاری بود،  های مختلف نسل مایه تاریخ و نقش خدا و... . این نسل در حوزه
 ایمان مبشری داشت، اهل خلق هم بود.

که شما وقت بگذاری، از بحـث جمعـي جـزوه در بیـاوری، از      یعني این
ستراتژی در بیاوری، کادر را آموزش بـدهي، امکـان مـالي بـه     بحث جمعي ا

وجود بیاوری و ]...[. نسل، نسل خالقي بود، همچنان که خـدا خـالق اسـت،    
توانـد   باالخره این بنـده خـدا هـم کـه جزیـي از آن وجـود کـل اسـت، مـي         

غلطـي اسـت، ایـن     ی های او را به عاریت بگیـرد. عاریـت هـم واژه    ویژگي
تواند خلق کند، نـه در سـطح و    خود انسان هم هست. ميها در ذات  ویژگي
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گـذار   توانـد مایـه   تواند اهل بشارت باشد، نه در سطح خدا. مي مدار خدا. مي
 تواندع باشد، نه در سطح خدا، ولي در سطح خودش مي

گـذاریم،   کنـیم و بـه او احتـرام مـي     انصافا، این نسلي که ما از آن صحبت مي
چه که داشت به میدان آورد. یک مربـي داشـتیم    د، آنفروشي کن نسلي نبود که کم

گفت آمدی زمین همه آبِ بـدنت را عـرق کـن و     زد، مي حرف خیلي خوبي مي
خوری. این نسلي که آمد سر تـا پـا    روی بیرون، آب مي میری، مي بده بیرون، نمي

رود  گیری شب مسابقه مـي  خیس بود، خیلي مهم بود. یک موقعي است که کشتي
رود، شـرایط را   وزن کم کند، یک موقع است که کسي توی سـونا نمـي  در سونا 

ها کسـاني بودنـد    کند. این ریزان برپا مي ق کند و شرایط عر برای خودش سونا مي
ریزان ترتیب دادند و مایه گذاشـتند، بشـارت دادنـد،     که سونا نرفتند، شرایط عرق

و شـرایط را پـیش ببرنـد.    خلق کردند و نهایتا توانستند دوران را از آن خود کنند 
سال ]شرایط را پیش بردند[. شریعتي  19-16اول بار بود که نسلي با معدل سني 
سال برای آموزگاری سـني   96سالش بود،  96هم سني نداشت، وقتي فوت کرد 

 که توانستند پیش ببرند و آن دوران را از آن خودشان بکنند. نیست. این

 04-04]وجه سوم،[ نظر به 

 سنتي نو؛ بديل

ها معموال مغفول اسـت. اتفـاق اول    اتفاقات خیلي مهمي هم افتاد که این
هـای   های مختلف، جریـان  ایران در حوزه 68و  98های  این است که در دهه
شدند. فقط نباید عرصه ایدئولوژیک و سیاسي  های قدیمي نو، آلترناتیو جریان

 2اموئل خاچیکیـان را دید؛ تا آن موقع سینمای ایران دست که بود؟ دستِ سـ 

                                                                                                         
به عرصه سینما  16ساز. او از دهه (. وارگردان، نوی نده و آهنگ1162-1196کیان. ). ساموئل خاچی 1

(، 1116شب ) توان به فریاد نیمه های جنایی پرداخ . از جمله آثار او می وارد شد و بیشتر به تولید فیلم
یو اسرتود »( اشاره ورد. او همچنین موسس 1191ها ) ( و عقاک1196ای ) (، دیوار شیشه1111آرب  )
 بود. 96در دهه « یاران فیلم»و دفتر تولید  16در دهه « آژیر فیلم
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ها هم بود کـه   ساخت. بعضي از صحنه هشت فیلم هم مي ـ  بود که سالي هفت
شـد. بـاالخره یـک     در یک فیلم دیگر از یک زاویه دیگر به کـار گرفتـه مـي   

د و جریان را معکـوس کـرد.   آم آمد، یک تقوایي آمد، یک مهرجویي بیضایي
 در حوزه فکر واندیشه هم به همین ترتیب.

طور، یک جریان فدایي آمد، که نه امکانـات   سیاسي هم همین ی در حوزه
حزب توده را داشت و نه وابستگي و تجربه حزب توده را داشت، ولي زماني 

. مـن  که در ایران عمل کرد، نامي از حزب توده در ایران نبود، خیلي مهم بود
هم قصد اهانت ندارم، اصـطال  خـوبي نیسـت امـا فـدایي نرفـت در آغُـِل        

ها برقرار کردند،  های اروپای شرقي، روسیه و شوروی با امنیتي که آن کتابخانه
هي بنشیند و ذهنش را پیچیده کند. فدایي رفت در روستا، رفـت اصـالحات   

سـتایي توسـط   ارضي را از نزدیک دید، رفت پژوهش کرد که در ایران از رو
شود. پژوهش کرد و مالیاتي در آورد  مالک و ارباب چند نوع مالیات گرفته مي

خورانه ]به این معني که[ اگر در اموال مالک و ارباب موش  به نام مالیات موش
خورد، آن بخش از محصولي را که مـوش خـورده    رفت و محصول را مي مي

.. هـزار نـوع مالیالـت بـود.     گرفت. مالیات کشمش و. بود، دوباره از زارع مي
ها را در آوردند. این مطالعه خیلي فرق  ها پژوهشي کردند و انواع مالیات فدایي

دارد، این مطالعه ملي است، بومي است و فرق دارد با مطالعات حزب توده در 
که  ها برقرار کردند. این های این طرف و آن طرف جهان با امنیتي که آن آکادمي
 حزب توده شدند.  ها جانشین فدایي

آمد فراتـر از یـک حـوزه سـنتي عمـل کـرد. مجموعـه ادبیـات          شریعتي
هـای ایـران در    ای که بشود اسمش را آموزشي گذاشـت، در حـوزه   آموزشي

چه بود؟ این ادبیات چه بود؟ یک جوان آمد در عرصه  98و  98، 18های  دهه
 سنتي کهن شد، اتفاق مهمي بود. اندیشه مذهبي، آلترناتیو و بدیل یک جریان 

های جبهه ملـي و نهضـت آزادی را    ترتیب پلکان حاال مجاهدین هم به همین
پشت سر گذاشتند و جریاني شدند که پدران عقیدتي خودشان ضـرورت حـس   
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 ها راتایید کنند. اتفاق مهمي در ایران افتاد. نو، بدیل سنتي شد.   کردند که باید آن
ساززن ضربي را از میدان خـارج کـرد، سـاززن    موسیقي جدید، موسیقي 

زار رفـت و در ضـبط راننـدگان کـامیون و بعضـي       به الله 68ضربي در دهه 
هـا فقـط در عرصـه     رانندگان لمپن شهری رفت. اتفاقات مهمي افتـاد. اتفـاق  

های مختلف موجي ایجاد کرد  فکری و سیاسي نبود. یک نیروی نو در عرصه
یک تیم گـاردی را درسـت    زد. پرویز دهداریو همه نیروهای سنتي را پس 

سال که همه دفاع و فـوروارد بودنـد و آمـد همـه      26-26کرد با معدل سني 
کنیـد،   های سنتي و کَت و کلُفت تهران را برد. یعني در هر حوزه نگاه مي تیم

ای هـ  ، میـدان 68و آسـتانه دهـه    98تا آخـر دهـه    98این نسل نویِ اول دهه 
هـایي کـه در    مختلف را از آن خودش کرد. م ال شما ]اگر[ مجموعه پژوهش

دفتر مطالعات اقتصادی دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه تهـران کـه آقـای ناصـر        
آن را راه انداخت، بینید، همـه از دانشـجوهای فـوق و لیسـانس آن      پاکدامن

هـا بودنـد. حسـین عظیمـي آن موقـع       و این دوران م ل آقای حسین عظیمي
های تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهـران   اسمي نداشت ولي بروید آن فصلنامه

 11-19ای از آقای حسین عظیمي کـه آن موقـع    های کیفي را نگاه کنید، مقاله
 ود دارد.سال بود، وج 98که آن موقع زیر  سالش بود یا از آقای فیروز توفیق

ها آمـد   ای را که ببینید، حوزه آزادی انرژی بود و آن انرژی پس هر حوزه
های سنتي ایران را پس زد و جریان نو را جانشینش کرد. این بـه ایـن    جریان

های ماقبل باطل است. به این مفهـوم هـم    های جریان مفهوم نیست که داشته
است. اصال این بحـث  کم و کاست  های نو بي های نسل نیست که همه آورده

نیست و جلوتر خواهیم دید. ولي ]آن نسل[ این باور را داشـت کـه مـا هـم     
جزیي از هستي هستیم، عضو هستي هستیم، عضو کم سـن و سـال هسـتي،    

 ولي دلیلي ندارد که میدان را از آن خودمان نکنیم. 
 جسارت تاريخي

وجه بعدی، یـک جسـارت تـاریخي اسـت. یعنـي عنصـر اوِل شـریعتي        



 05-05مبارزات دهه فراز   410

ای که در مجموعـه ادبیـاتش    هزار صفحه 96اش بود، از آن  سارت تاریخيج
اسـتفاده نیسـت و ممکـن اسـت همـان       دیگر امروز قابل  هست، بخش مهمي

ای وارد بود]ه باشد[، ولي این مهم  موقع به بخش مهمي از آن انتقادات جدی
ضت عبـور  بود که جواني از تهِ کویر راه بیفتد، از خداپرستان عبور کند، از نه

کند، از پاریس عبور کنـد، از انقـالب الجزایـر عبـور کنـد، بیایـد اینجـا ]در        
برود، درسي   ای بکارد، پای تخته ای بکارد، در دانشگاه کرسي حسینیه[ کرسي

خـودی،   بـه  مند نه خود بدهد، متد را عوض کند و در یک فعل و انفعال قاعده
های چهار رنگي را  ي مجلههای سنتي را پوچ کند. دیگر آن موقع کس آموزش

-66در سال  پرستي توتمخواند. این خیلي مهم بود.  آمد، نمي که از حوزه مي
در ایران یک میلیون نسخه فروش رفت. خیلي مهم بود که رکورد زد. در  65

او در دهه  سووشوناست،  حوزه ادبیات این رکورد مال خانم سیمین دانشور
دانم ]ایـن رکـورد[ برقـرار     نمي اا شد و رکورد را در رُمان زد ـ متعدد چ 68

ولي در بازار اندیشه رکورد را شریعتي زد. یک میلیـون در سـال    ـ هست یانه
خیلي مهم بود، اتفاقي هـم نبـود، بـاالخره یـک چیـزی در آن بـود،        66-65

زد. آموزش نو آمـد و آمـوزش سـنتي را     ادبیاتش نو بود و تلنگری در آن مي
 برهم زد، به خاطر این جسارت تاریخي.

بندی او هم یـک جسـارت تـاریخي     و جمع نژاد طراحي استراتژک حنیف
بندی بکند، بنشیند رهبران را نقـد بکنـد،    بود، قبل از او کسي نیامده بود جمع

هـا را بِجـورَد و    بنشیند دستگاه نداشتن مبارزه را نقـد بکنـد، بنشـیند جریـان    
وجهي  وجهي در بیاورد و بعد از شش یند ریز کار کند، آخر سر یک ششبنش

 را سوار کند.  98-68وجهيِ مبارزه مسلحانه  هم هشت
سازش هم جسارت تاریخي داشت، جسارت تاریخي بود که جلـوی   فیلم

هـای اداره فرهنـگ و هنـر     و... که رانت آویز ، عباس شبساموئل جاچیکیان
سابق ]را داشتند، بایستند[. آن موقع فربُد، شوهر خواهر شاه بود، فربـد همـه   

داد کـه فکـر اجتمـاعي نداشـتند. مـ ال       سـازهایي مـي   امکانات را به این فیلم
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ای درسـت   هفیلم حادث کرد، مجید محسني خاچیکیان فیلم ترسناک درست مي
ها بود که مجید محسني و دماونـدی در آن همیشـه    کرد یا یک سری فیلم مي

کردنـد. آن موقـع چیـزی نبـود امـا       لو  را بازی مي نقش یک روستایي ساده
ی آمـد کـه تومـاني    رگبـار ی آمد و تماشاچي را به فکر فرو برد. گاوباالخره 

د شـد، یـا ناصـر    تولیـ  شوهر آهـو خـانم  های قبلي فرق داشت.  صنار با فیلم
ها ایـن   را ساخت. نهایتا در همه حوزه فیلم آرامش در حضور دیگران تقوایي

 جسارت تاریخي به وجود آمد.
  اجتهاد امروزين

باالخره استراتژی مجاهدین، یک اجتهاد استراتژیک بود و اهمیت داشت. 
هم اجتهاد بود، باالخره یک جوان سي و چند سـاله   های شریعتي در آموزش

توانم اسالم را بشناسم و اسالم در انحصار یک جریان  آمد و گفت من هم مي
 خاص نیست، این یک اجتهاد و یک جسارت بود.

 هژموني دوراني 

ها که افتاد، گوی هژموني در دوران جدید دسـت نسـل نـو افتـاد.      این اتفاق 
اهمیت داشت، تنها دوراني در ایران اسـت کـه هژمـوني دسـت نیروهـای      خیلي 

چـه فکـری و چـه اسـتراتژیک و چـه       سنتي، کهن و سالمند نیسـت. هژمـوني ـ   
دست نسل نو افتاد. آن وقت نیروهـای اجتمـاعي ایـران و نیروهـای      ـ تشکیالتي

یـان  سنتي ایران خودشان را با این هژموني تعریف کردند، بازار پشت سر این جر
آمد، اصناف پشت سر این جریان آمد، دانشگاه پشت سر ایـن جریـان آمـد. لـذا     

، نو، بدیل سـنتي، اجتهـاد تـاریخي و نهایتـا     98-68ترین وجه نظر به جریان  مهم
هژموني دوراني است. نسل نو هژموني خودش را نه با زور و تحمیل، ]بلکـه[ بـا   

 با تخصیص برقرار کرد.   کار، با روند دموکراتیک، با آموزش، با مرارت و
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 04-04]وجه چهارم،[ نظر به 

  ر پژواکتلنگرهاي پُ

هـای همـه    ]این است که[ اگر مجموعه تالش 68و  98وجه دیگر نظر به 
هنـر و ادب، فـیلم و پـي.اس،     ها ـ  در همه حوزه 68و  98کساني که در دهه 

پاتیـل   ایفای نقش کردند را در یک ـ ورزش، جنبش مسلحانه، حسینیه و غیره
آید، برای مخاطبانشان ایـن چهـار    بریزیم، محصولي که از آن پاتیل بیرون مي

عنصر را به ارمغان آورد: یک تلنگرهای پر پژواکي زدند. شما تیم گارد که در 
هایي هم که اسـم   زد. آن فیلم دیدید، تلنگر مي کرد را هم مي امجدیه بازی مي
زد، بحث اسالم شناسي  هم تلنگر مي زد، عمل مهدی رضایي بریدیم تلنگر مي

هـا   ها و تشـکیالتي  زد. تلنگر ]در[ انحصار ایدئولوژیک هم تلنگر مي شریعتي
 نبود. هرکس تلنگر خاص خودش را در آن دوران زد.

  يک خروار بهانه

 برای نسلي که آن موقع دانشجو بود و آن موقع محصل بود، کساني که در
اند. خیلي اهمیـت داشـت،    عمل کردند یک خروار بهانه ریخته 68و  98دهه 

هـا آن   م ل االن نیست که م ال آقا ما به چه فکر کنیم، به چـه موضـوعي؟ آن  
موقع با تالششان آنقدر انبار فراهم کردند و خروار خروار بهانه ریختنـد کـه   

 برای پروراندن. الي ماشاياهلل موضوع بود برای فکر کردن و دغدغه ]بود[ 
  تغذيه کيفي

ای صورت گرفت، یعني اول بـاری   وجه بعدی این هست که تغذیه کیفي
کننده، دانشجو و محصل رابطه معقول و منطقي برقرار شد،  که بین نسل عمل

آرام داشتند  خودشان آرام سال ـ  18تا  26این دوره است. نیروها، نسل جدیدِ 
آن نیرو هم که تغذیه شده بود، همه داشـته  را تغذیه کردند.  ـ شدند بزرگ مي

خودی نبود که چهار هـزار نفـر    خودش را در اختیار او قرار داد. یعني خودبه
شـدند. االن شـما    ]در طبقه[ باال و پـایین ]حسـینیه[ پـای درسـي جمـع مـي      
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های حوزه اندیشه و سیاست ایران را بیاورید، اگر این بـاال   دارترین چهره اسم
شد؟ نه تبلیغي بود، نه رادیویي، نـه   طوری پر مي ن موقع باال چهپر شدع تازه آ

زدند، اصال  یشان آگهي مي ها در گوشواره اسي، نه روزنامه ام تلویزیوني، نه اس
شد. تغذیه  صورت[ خانه به خانه پر مي از این خبرها نبود. در حقیقت باال ]به

ریافـت کردنـد،   ای صورت گرفت و نیروهایي هم که تغذیه کیفـي را د  کیفي
عمل کردند. دانشگاه، پشت جبهه حسینیه و پشت جبهه مبارزه مسلحانه شـد  
و مبارزه مسلحانه از دانشگاه عضو گرفت. از بازار هـم عضـو گرفـت امـا از     

 دانشگاه بیشتر عضو گرفت. 
  مدل زيست

نهایتا یک مدل زیست؛ مجموعه کساني کـه در ایـن دوره بودنـد، از تـیم     
هـای جنـبش مسـلحانه و تـا      و مرحوم دهداری بگیر تا بچهگارد و بعد هما 

داد[ انسـان هـم    همه کساني که عمل کردند، مدل زیستي داشتند]که نشان مي
تواند حداقل مصرف را داشته باشد و هم حداک ر بـازده را بـرای زنـدگي     مي

اجتماع خودش داشته باشد. آن موقع که تازه پول در فوتبال ایران آمـده بـود   
در ورزش آمده بود، تیم گارد قراردادی نداشتند و به اعتبـار   2شنالیسمو پروف

هـا را   کردنـد. االن هـم اگـر آن    آمدند فوتبال بازی  معلمشان، پرویز دهداری
 بینیم، خیلي فرق دارند. هایي که االن مي ببینید، با مدل

پژواک و تغذیه کیفـي  تلنگرهای پر ـ   68و 98که این وجه نظر به دهه  این
 خیلي اهمیت داشت. ـ و مدل زیست

 04-04]وجه آخر[، نظر به 

شاهلل در حد امکان و درحد فرصـت بتـوانیم    آخرین بحث امروز است. ان
اتفاق افتاد، داشته باشیم. البتـه بحـث    98-68چه در دهه  ای به آن نگاه نقادانه

است، اگـر ایـن    98-68 ی شود چون انقالب هم ادامه تمام نمي 98- 68دهه 
                                                                                                         
1 . professionalism 
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داد. اصال با کسي تعارف نداریم، شما   نیروها نبودند انقالبي در ایران رخ نمي
- 68اگر این نیروها، حسینیه و شریعتي و بانیان جنبش مسـلحانه را از دهـه   

بیرون بیاورید، چه کسي وجودش را داشت انقالب را در ایران به وجـود   98
شي بدهد که منجـر بـه انقـالب در ایـران     توانست آموز  بیاورد؟ چه کسي مي

 وجود بیاید. توانست به  ها را که فاکتور بگیریم، انقالبي نمي بشود؟ این
هـا از ایـن    اما به رغم همه محاسني که این دوره داشت، م ـل همـه دوره  

ــات      ــرد. اتفاق ــور ک ــل عب ــا تجلی ــاس و ب ــا احس ــرفا ب ــد ص ــم نبای دوره ه
د که آن اتفاقات هم جنبش را از پیشرفت هم در این دوره افتا سوزی استخوان

هـایي را کـه بـا آن     محروم کرد، هم ایران را محروم کرد و هم خـود جریـان  
 مرارت ساخت و ساز کرده بودند و پیش آمده بودند. 

  بسترسازي ـ  آزادسازيحفظ نيرو / –آزادسازي نيرو 

دانه آید؛ اصل اول است نقا در مي 98-68چند اصل جدی از اتفاقات دهه 
چنان که خـدا بـه    است. آزادسازی نیرو خیلي خوب است، یعني باالخره هم

کنـد و انبیـا را بـرای آزادسـازی      زند و ذهن انسان را آزاد مي انسان تلنگر مي
زده وضع  های کپک انبیا کاری ندارند جز آزادسازی از انگاره فرستد ـ ها مي ذهن

سالن جدید، کار انبیـا ایـن    موجود و بشارت برای ورود به کریدور، پاگرد و
با فیلم،  98 -68توانند نیرو آزاد کنند. اتفاقي که در دهه  ها هم مي انسانـ  است

اس، جنبش مسلحانه، حسینیه و... افتاد، نیرو آزاد کرد. اما مهم این   فوتبال، پي
کند، همزمان با نیرو آزادکردن به حفظ آن هم  است که جریاني که نیرو آزاد مي

و بعد از آن در ایران نیفتـاد. آزاد کـردنِ    68و  98شد. این اتفاق در دهه بیندی
نیرو خوب است، آموزش خوب است، بردن به یک پاگرد دیگر خوب است، 

 کني بستر خاص خودت را هم باید بسازیع اما نیرویي که آزاد مي
کـه  آزادشان کرد، خودش کـه بسـتری نداشـت     ای که شریعتي مجموعه 

 68نیروهای آزادشده بیایند و در آن بستر جست و خیز کنند. از همـان دهـه   
هایي که التهاب عمـل داشـتند    های نیروهایي که شریعتي آزاد کرد و آن کیفي
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م ل همین حسن و محبوبه، به جنبش مسلحانه پیوسـتند. در انقـالب بخـش    
ی اسـالمي  به بدنه جمهور 68و  98شده دهه  مهمي از همان نیروهای تربیت

پیوستند، در جهاد و در سپاه رفتند و اصال جبهه را این فرهنگ پُر کـرد. اگـر   
شـد و دفـاعي    ای در ایران پُر نمـي  قبال نبود، جبهه 68و  98این فرهنگ دهه 

دار پیوستند. یعنـي ایـن    های سازمان هم به جریان  گرفت. بخشي صورت نمي
بستری در کنـار خـود تعبیـه    جریان حسینیه و مشهد که پای آموزش ایستاد، 

طـور. مـ ال فـرض کنیـد کـه بانیـان        کننده هـم همـین   های عمل نکرد، جریان
مجاهدین نیرو آزاد کردند، ولي بخشي از آن نیرو در بسـتر خودشـان نمانـد.    

آیند آزادسازی نیرو، اندیشه و  یک اصل درآمد؛ باید پي 98-68که از دهه  این
و بستر تحرک نیرو تدارک دیده بشـود   فکر بشود و تمهیدی برای حفظ نیرو

کنید ولي آن نیرو در بستری که شـما فکـر    وگرنه شما یک نیرویي را آزاد مي
رود بسـتر    کند و مـي  تواند جست و خیز کند، جست و خیز نمي کردید مي مي

 . ***کند گیرد، پیدا مي هایي که عمل صورت مي خودش را در حوزه
آمـوزی   نه[ اتفاق افتاد در یک مجله دانـش که ]در این زمی  م ال یک تجربه

آمد، یـک مجلـه آموزشـي     درمي 66بود. اتحاد جوان سال  اتحاد جوانبه نام 
کرد مستقل باشد و نه در کادر مجاهدین و نـه   آموزی بود، سعي هم مي دانش

در کادر حزب جمهوری برود. در اتحاد جـوان آمـوزش ایـدئولوژیک بـود،     
هـا و امکانـات آن موقـع مجلـه      بـا محـدودیت   آموزش اقتصاد سیاسي بود و

نیروهـای تشـکیالتي و     کـه شـد ـ    58آموزی خیلي خوبي بـود. سـال    دانش
هایي  بخشي از همان بچه ـ کردند یافته هم در مدارس کار مي نیروهای سازمان
آمدنـد در دفتـر مجلـه سـوال      خوانند، مـي  بار اتحاد جوان مي که دو هفته یک

ها  جا باشیم؟ آن جا باشیم یا آن گفتند ما چه کار کنیم، این  کردند و م ال مي مي
هـا بـه سـه دسـته      خوان ها بدهند. اتحاد جوان توانستند به آن هی  جوابي نمي

تقسیم شدند؛یک دسته منفعل که نتوانستند بر سر دوراهي یکي از دو حـوزه  
ند، را انتخاب کنند، یک دسته هم که التهاب عمل داشتند به مجاهدین پیوسـت 
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بخشي هم که ضدمجاهد بودند، به جمهوری اسالمي پیوستند و رفتند به سپاه 
 و جهاد و بعد هم جبهه.

خواهي ]نیرو[ آزاد  خواهي بدهي، اگر مي این قاعده است، آموزشي که مي
بکني به بسترش هم فکر کن. فرض کنید که م ال االن در حوزه مواد غـذایي  

ها به وجود آمده اسـت کـه غـذاهای     رانبخشي بین مواد خام غذایي با رستو 
تواني یـک غـذای    کنند؛ درکار سیاسي و فکری که نمي آماده طبخ درست مي
بایسـت[ مـاهي    تابه دیگری درسـت کنـي، دیگری]مـي    آماده طبخ برای ماهي

به بعد  66اش بیندازد. از سال  تابه خودش را، خودش درست کند و در ماهي
فـراهم   98-68اش را دیگران در دهه  ایهدر تابه رسمي چیزی سرخ شد که م

هـایي کـه اینجـا ]در     کننـده  چه عمـل  98-68های دهه  کننده کرده بودند. عمل
هایي که بیرون از حسینیه بودند، خیلي به ایـن   کننده حسینیه[ بودند، چه عمل

کني به حفظش هم فکـر کـن،    آید: نیرو آزاد مي فکر نکردند. یک اصل در مي
 .****به بسترش هم فکر کن کني نیرو آزاد مي

  عنصر آرماني ـ  عنصر تحقق

هـا و   وجه بعدی عنصر تحـق و عنصـر آرمـان اسـت؛ بخشـي از آمـوزه      
بیشتر تخیلي و حسي و کمتر تحققي بود. مـا االن هـم در    68های دهه  انگاره
های علمي یـا   کنیم که هر جای جهان که بروی ندر حوزه ای زندگي مي دوره

که ایده اهمیت  یه( خیلي نفس ایده ]مطر  نیست[، نه اینهای همسا در حوزه
ات را  پرسـند کـه ایـده    نداشته باشد، ایده باالخره پله اول است، اما همه مـي 

خواهي تحقق بدهي، پالن تو چیست؟ قبال عنوان شده بود، اولـین   چطور مي
در  2ای بود که آقـای مُشَـرَف نفیسـي    ای که در ایران تدوین شد، برنامه برنامه
نوشت. خوب چرا آن برنامه نوشته شد؟ بعد از جنگ یک بانـک   2916سال 

                                                                                                         
الدولره،  وزیرر    آموخته زقوق و بازرگانی. معروف به مشرف (. دانش1299. ز ن مشرف نفی ی. ) 1

امه و ال لطنه ریس سازمان نوتاسیس برن بود. در دوران قوام 1126دارایی وابینه محمد فروغی در سال 
 ساله ایران تح  ن ارت او تدوین شد.  بودجه شد و اولین برنامه هف 
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ای بود که به کشورهایي که از جنگ آسـیب دیـده    2المللي تامین و توسعه بین
داد. دولت ایران رفت از بانک وام بگیرد، بانـک از نماینـدگان    بودند، وام مي

هـا نکـرده بـود. بانـک      کس از ایرانـي   هی دولت ایران سوالي کرد که تا حاال
پرسید پالنتان چیست؟ در ایران پالن اصال مطر  نبود، آمدنـد ایـران بحـث    

ای کـه اول آقـای    کردند و گفتند پالن چیست؟ ]این سوال منجر[ بـه برنامـه  
مهندس زارعي بعد هم آقای مشرف نفیسي تدوین کرد، شد. یعني االن همـه  

ازایش چیست؟ پالناش چیست؟ از  ه چیست؟ مابهگویند خروجي این اید مي
هـای بیشـتر    هـای آن دوره، آمـوزه   آید؟ لذا بخشي از آمـوزه  آن چه بیرون مي

حسي و کمتر تحققي بود. باالخره باید تلفیق آرمان، حس و مهر، واقعیـت و  
 گرفت. تعین صورت مي

 تعميق دستاوردـ استمرار

آید، اسـتمرار و تعمیـق دسـتاورد      ای که یک اصل از آن بیرون مي اتفاق بعدی
انصافا کار کردند، هرچه  99-91است. م ال درست است که جریان مجاهدین از 

که آمد، رفتند به دنبال تـدارک   96بندی کردند و نوشتند. سال  بود خواندند، جمع
جـا دیگـر کـار     افزار و تدارک سازماندهي بـرای عمـل. آن   مبارزه، تدارک سخت
شـود. در حـالي کـه کـار فکـر و کـار        استراتژیک متوقف ميایدئولوژیک و کار 

ناپذیر است. اگر بپذیریم که حرکت جوهری در جهان وجـود دارد،   اندیشه توقف
در جوهر و عرض همه چیزهـا در سـیاَلن، خلَجـان و حرکـت هسـتند و هـی        

توانـد بایسـتد و اگـر بایسـتد بـاز بیـرون        ای پشت سیل و آبگیر و سد نمي پدیده
شود کار فکری بکني و بعـد آن کـار    طور است. نمي کار فکری هم همین زند، مي

بـود، کـاری کـه     96را متوقف کنيع مجموعه اطالعات امنیتي مجاهدین تا سـال  

                                                                                                         
 International Bank forالمللرری ترررمیم و توسررعه، معررروف برره بانررک جهررانی.  . بانررک بررین 1

Reconstruction and Deveelopment به من ور ومک به بازسرازی وشرورهای    1819. درسال
هرای   س شد و بعدها دامنه فعالی  خود را بره پشرتیبانی پرروژه   دیده از جنگ جهانی رسما تاسی آسیب

 مختلف در زمینه توسعه در سراسر وشورهای عضو گ ترش داد.
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ساواکي را با اسم واقعـي و بـا کـد     2688با تیمش کردند و  زاده مرحوم عسگری
]بـه   68تر شـدند و سـال    ها پیچیده يساواک 68تا  96های[  شناسایي کردند. ]سال

صـورت گرفـت، اگـر     96کـه تـا سـال     مجاهدین[ ضربه زدند. کار ایدئولوژیکي
افتاد. تعمیق و استمرار خیلي اهمیت  این اتفاق نمي 69کرد، شاید  استمرار پیدا مي

کار ایدئولوژیک صورت گرفته بود و چهار کتاب درآمد ولـي همـان    96دارد، تا 
کردنـد،   هـا کـار مـي    مارکسیست 96-68د در حالي که حدفاصل چهار کتاب مان

ها ذهـن شـهرام و    شد، همان ها در ایران ترجمه مي اندیشه تشکیالتي مارکسیست
کـرد. در حـالي کـه اگـر ایـن طـرف کـار         بهرام و... را به خـودش مشـغول مـي   

 68 کرد، آن ضـربه  کرد، کارِ آموزش استمرار پیدا مي ایدئولوژیک استمرار پیدا مي
شد. لذا این طور نیست که کار  هم به آن شکل ایجاد نمي 69آمد و  به وجود نمي

یا یک پرونده باشـد،   2ها یک دوسیه ایدئولوژیک و کار استراتژیک به قول قدیمي
شما کار کني و بعد پرونده را بگذاری سر طاقچه. همچنان که کتاب هسـتي بـاز   

ان که کتاب خود انسان باز است، است، همچنان که کتاب تاریخ باز است، همچن
ورزی و کـار   کتاب تحوالت هـم بـاز اسـت، کتـاب کـار ایـدئولوژیک، اندیشـه       

 .*****استراتژیک هم باز است. این هم یک دستاورد تلخ دوره بود
  تزريق تجربه

 نو نسل که شود يم دیتاک مدام است درست بود؛ تجربه قیتزر یبعد وجه
 بـه  و بـود  جسور بود، نوآور داشت، را خودش تجربه رفت، را خودش ریس

 يسازمانده نوع آن کنارش اما است احترام قابل همه ها این د،یرس هم يهژمون
 بـود،  المحالـه  اش يبخشـ ـ   گرفت شکل 68دهه نیمجاهد در خصوص به که

 خـودش  از قبل نسل تجارب از را روین ـنباشد طور آن توانست  مي هم يبخش
ـ تزر نـو،  انیـ جر کی به اگر که يحال در ،کرد محروم  صـورت  ای تجربـه  قی

 .دهد ي رخ ميمهم اتفاقات ،ردیبگ

                                                                                                         
1 . Dossier (france) 
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 68 دهـه که از  2هربرگر اسم به داشت رییس کی آلمان فوتبال ونیفدراس
 فوتبـال  افتخـارات  همـه  .بـود  آلمان فوتبال ونیفدارس رییس 68 دهه مهین تا

 يدهـ  نسازما و فکور پیت گرفت، صورت هربرگر یآقا زمان در شتریب آلمان
. شـد  جهـان  قهرمان 2369 و شد اروپا قهرمان 2361 سال بار اول آلمان. بود
 آلمان بالمنـازع  باز 2368 .شدند اروپا قهرمان متعددموشن بالتا  و خیرمونیبا

 کـه  ونیفدراسـ  گرفـت،  سرطان 68 دهه آخر هربرگر یآقا. شد اروپا قهرمان
 سـاعته  کی یيویدیو کاست 25 است، ایشان عمر آخر یروزها رگید دیفهم
 همـه  دیبپرسـ  نالوئمسـ  نیا از .داشت تیاهم يلیخ، شد ضبط تجارب او از
 سـال  26-18 نیا در که يژاپن کننده ی مذاکرهها اتیهدر میان  ]که[ ندیگو  مي

 هـم  حرف است، تر جوان همه از که هست نفر کی ،ندا هآمد رانیا به گذشته
 بعد دهه کی که است یفرد فرد، آن سد،ینو  مي سبز قلم با هم فقط زند،  نمي
 مهم جا همه تجربه است، مهم يلیخ نیا .بشود ياصل کننده مذاکره است قرار
 کـه  ساله19-16 يسن معدل با يجوان انیجر باالخره جا نیا خوب يول. است

ــتراتژ ــدو یاس ــي نیت ــد،  م ــا کن ــدو یدئولوژی ــي نیت ــد،  م ــا ضــعف کن  و ه
ـ تمه دوره آن در اگـر  ،دارد هـم  را خودش خاص یها يشکنندگ  یبـرا  یدی
ـ  69 ایـ  68 دهـه  اتفـاق  ،شد  مي دهیشیقبل اند نسل با ارتباط ـ  افتـاد   نمـي  ای  ای

و  کنـد   مي تصریح زندان در 68 سال محسن دیسع مرحوم. افتاد  نمي یطور آن
 مـا  بـه  هـم  مـدام  و میداشـت  کـه  ای يالتیتشک یبند شبکه لیدل به ما دیگو  مي
 از بعـد  نسل. شد خودمان برقرار از بعد نسل با فقط مان رابطه شد،  يم لیتحم
 کـرده  کـار  چـون  هـم  مـا . داشت يسن تفاوت ما با سال 28 سال، پن  هم ما
 و رفتیپـذ   مي، میگفت  مي ههرچ ،بود نکرده یکار او و میداشت يحرف و میبود

                                                                                                         
میالدی( . بازیکن تیم ملی فونبال  1899- 1989. )Jossef Sepp Herberger. . ژوزف زپ هربرگر 1

مربی تیم فوتبال آلمان و در نیمه  میالدی ومک 16. او در ابندای دهه 1829تا  1821های  آلمان در سال
زفظ ورد. تح  ن ر او برای اولین برار   1191پایانی این دهه مربی این تیم شد و این سم  را تا سال 

 واپ قهرمانی جام جهانی را از آن خود ورد.  1891آلمان در سال 
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 خـاطراتش  در هـم  ي مـ یم اهلل[ ی ]لطـف آقـا . بـود  نیب خودکم ما مقابل اصال
ـ  خـودکم  میخواند را ها کتاب آن ما يوقت :دیگو  مي  ي مـ یم یآقـا  م،یشـد  نیب
 ،2926 فیــحن اســت، 2923 متولــد ي مــیم یآقــا. بــود خودشــان ســن هــم
 سن هم ،بودند سال و سن هم بایتقر. ندسته 2926 محسن دیسع و زادگان بدیع

 صـدر  یآقـا و  يسحاب مهندس یآقا م ال ای ند.شد نیب کمخود هم ها سال و
دادنـد تـا    ها آن به 96 سال در را کتاب چهار آن يوقت کنند که تعریف مي هم
 مگـر  کـه  شـد  وارد يشـوک  هم يطالقان یآقاشوکه شدند، حتي به  خواندندب
 رغـم  به اما .باشد رفته شیپ سطح نیا تا ساله15-16 يسن معدل کی شود يم

 ؛بود ای جدی بندی جمع محسن دیسع بندی جمع داشتند، که يشگرف استعداد
 يحـال  در هستند، واقعه از بعد معموال رانیا در ها بندی جمع .واقعه از بعد اما
 جهان، در گذشته دهه کی در االن .ردیگ  مي صورت واقعه ضمن جهان در که
ـ ی مجدد يمهندس .است مطر  مجدد يمهندس ثبح ـ  قـول  بـه  يعن  هـا  يارمن

 نگـذار  ،بکن هم را ات بندی جمع ،یرو  مي راه که واشی واشی گاماس، گاماس
 وارد يخ شوکیتار و يهست ،عتیطب طرف از اگر .بدهد رخ ای فاجعه و اتفاق
 یبنـد  جمع را خودمان ،خورده  شکُ مگس ی کهزنبور م ل میبخواه ما و شود
ـ ن یبـرا  يلـ یخ گرید بندی جمع آن م،یکن  .نـدارد  یيکـارا  دهیـ د بیآسـ  یروی

 به هم او م،یبود مواجه دانشجو بافقط  ما که بود نیا محسن دیسع بندی جمع
 قبل نسل تجارب از را خودمان ما و کرد  مي دیتمج فقط و کرد  مين یانتقاد ما
 یلي مهم است.، این حرف خمیکرد محروم خودمان از

 جـا  بحـث  میبـزن  متعـدد  یهـا  م ال. فتادین اتفاق دهه آن در تجربه قیتزر
 بـه  کـه  طور همان ،هربرگرا ز اسم به داشت يبان کی آلمان فوتبال؛ افتد  مي

 کـه « از عمـو » گفتنـد   مي هم زا به ،«مین هوشي عمو» گفتند  مي مین هوشي
ـ ا از عمـو  .بـود  آلمان میت يمرب و تانیکاپ و هم ستیفوتبال هم  را نبـو   نی

 سال يمرب آن نشاند. خودش دست کنار را يمرب کی ،یادیز مدتکه  داشت
 کـرد،  جهـان  قهرمـان  بینا را آلمان کرد، فوت از عمو که این از بعد 2355
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بـه   و بـود  یفکـور  فرد هم 2چون هلموت. دشدن جهان قهرمان هم 69سال 
 ،بـود  تـر  کوچـک  خودش از سال 28 که را 1جوا دروال ،از عمو از يتاس
بایر  بکن کرد، خودش اریدست را 9بایر بکن ، جوا دروال .کرد خودش اریدست
ـ ا ستوُ يبرت از بعد يول .کرد خودش اریدست را 9ستوُ يبرت هم  در قاعـده  نی

 کی هم آلمان فوتبال خورد هم به قاعده نیا ي کهوقت از و خورد هم به آلمان
 نیا .است اوردهین يمقام  یه گذشته دهه در که یي شداروپا دو درجه فوتبال

 کنیبـاز  خودشـان  گذشـته  دهـه  دو يکی تا که بودند يکسان ریاخ یها يمرب
 يمرب سه و آمد هم رانیا که آلمان ریاخ يمرب نیهم .بودند دهیدن دوره بودند،

 لذا. ما یيِدا]علي[  م ل ،نشستند مکتین یرو رفتند یخود ودبهخ آلمان ریاخ
 .افتد  مي خودش خاص اتفاق ،نشود قیتزر تجربهاگر 

  عمل بزرگ

ـ ی .بـود  بزرگ عمل یبعد تر بزرگ انتقاد اما  ـ ا در شـه یهم يعن  ای خـوره  رانی
 عمـل  کـه  دهنـد   نمـي  فیتخف رسند،  مي يسطح کی به که یيروهاین دارد، وجود

. روند  مي بزرگ عمل سرا  باشد، متوسط عمل عمل، یا باشد يکوچک ملع ها آن
 یهـا  جشـن  رانیا در 68 سال. بود بزرگ عمل اتفاق افتاد، 68 سال که هم ياتفاق

 استقالل سالگرد نیستمیدو مناسبت به که هست يکتاب. بود ساله 688دو هزار و 
                                                                                                         

های  میالدی(. بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان در سال1889-1819. )Helmut schon. . هلموت شون 1
گرری او در سرال    . تیم ملی آلمان بره مربری  1899تا  1891های  و مربی این تیم در سال 1811تا  1829
 جام قهرمانی فیفا  را از آن خود ورد.  1891

های  میالدی(. بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان در سال 2669-1829. )Jupp Derwall. . جوپ دروال 2
ترا   1899هرای   و  مربی آن در سال 1899تا  1896های  و ومک مربی این تیم در سال 1899تا  1891
1891. 

ی هرا  میالدی(. بازیکن تیم ملری آلمران در سرال    1819. )Franz Beckenbauer. بایر . فرانس بکن 1
 .1886تا  1891های  و مربی این تیم در سال 1899تا  1899

و مربی این  1899تا  1899های  (. بازیکن تیم ملی آلمان در سال1819. )Berti Vogts. . برتی وُتس 1
های ملی ووی ، اسکاتلند، نیجریره و   بود. او همچنین مدتی مربی تیم 1889تا  1886های  تیم در سال

 ذربایجان بوده اس .آ
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 خان اری اهلل مرحوم» دربرا، «2صالح پاشا يعل» را کتاب آن است، شده چاا آمریکا
 بعـدا  نبـود  یيآمریکا اولـ   بود یيآمریکان]متمایل[(  پاشا يعل .است نوشته «صالح
 رانیا ساله 688دوهزار و  یها جشن سازمان کتاب آن در ـ رفت آمریکا کمپ در
 نفـر  سه آمریکا، نیشیپ جمهور رییس دو ها، جشن آن یامنا اتیه ه است.نوشت را
ـ  آمریکـا،  خارجـه  ریـ وز آمریکـا،  یهورهـا جم رییس همسران از  از نـده ینما کی

دو  یهـا  جشـن  آنبرگـزاری   يعنی. ... هستو دربار و رانیا ساواک ،ایس سازمان
ـ بود، اهم رامونشیپ شاه که آمریکا یبرا هم و شاه یبرا هم ساله 688هزار و   تی

 آن زدن بـرهم  را خـودش  عمل نیاول بخواهد یيروین کی که این .داشت ای ژهیو
ـ اهم آن بـا  و سـطح  آن بـا  ها جشن  را خـودش  خـاص  ضـربه  بدهـد،  قـرار  تی
 از يمهمـ  بخـش  که يکن منفجر را نکَ دکل يبخواه یيایب تو اگر يعنی. خورد  مي
 و بشـود  داده پوشـش  و بشـود  یسراسـر  نتوانـد  هـا  جشن آن و برود تهران برق

 بـزرگ  عمـل  تـو . کنـد   مـي  برخورد تو با روین آن بشود، قطع تهران یها يچراغان
 پتـک  با را آن بشکند، شکن قند با را قند که نیا یجا به هم او و يکن  مي انتخاب

ـ د رابطه کی رانیا در شهیهم .شکند  مي ـ  يکیالکتی  سـرکوب  و بـزرگ  عمـل  نیب
 ]...[. کـرد   مـي  عمل خودش سطح در روین نیا اگر که يحال در. است بزرگ بوده

ـ بر هـم  به را نظام کی چادر یي وایخودت ب عمل نیاول در يتوان  نمي  عمـل  ی.زی
 هیسـرما  توانسـت   مـي  کـه  انیجر کی. داشت هم را خودش خاص ضربه بزرگ

بـه   آن از يفـ یحن م التا  گردد  مي بار چند خیتار گردونه نیا مگر ]...[. بشود رانیا
 هم قبل از که يتیامن یها تیحساس که شد باعث بزرگ عمل؟ شود پرتاا بیرون

                                                                                                         
آموخته زقوق و استاد دانشگاه تهران در رشته زبان  شم ی(. دانش 1296-1198. )پاشا صالح . علی 1

تراریخ زقروق   »( و 1119« )آداک منراظره »(، 1119« )سرگذش  قانون»انگلی ی بود. از جمله آثار او 
یادی ترجمه در زوزه زقوق و تاریخ ایران باقی مانده اس . ( اس . همچنین از او تعداد ز1111« )ایران

را بره دو زبران   « پیوندهای فرهنگری ایرران و آمریکرا   »او وه مدتی مترجم سفارت آمریکا بود، وتاک 
توسط دبیرخانه ومیته ملری دوی رتمین سرال     1199انگلی ی و فارسی نوشته اس . این وتاک در سال 

 استقالل آمریکا منتشر شده اس . 
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 بـه  منجـر  امـا  نشـد،  جـام  آن اصال که عمل آن خوب .بشود تر یجد جا آن ،بود
ـ ا يمبارزات هیسرما که شد ینفر 68-68 یریدستگ  .بودنـد  مشـروطه  از بعـد  رانی
 هـم  کننـد،  فکـر  خـوب  هـم که  باشند یتعداد که بود افتاده اتفاق رانیا در کمتر
 .باشند داشته التیتشک خوب هم و بدهند سازمان خوب

  دورانيهاي اين  گيري ساده

 اشـاره  هـم  قبال که ]هست[ دوران نیا خاص یها یریگ ساده ]موضوع[ تاینها
بینیـد   ، ]مـي دیبکن مالحظه اگر هم را ي میم یآقا خاطرات کتاب نیهم م ال .شد
 بـه  هـا  حواس نه]اما[ بوده ] پلیسي[تورِ در انیجر وریشهر تا 68 سال اول از که[

 يکسـ  نبودند، ای ساده یها بچه است. بوده ای يالتیشکت ظرافت نه و بوده اطراف
ـ ت يلـ یخ است، ای دهیچیپ پیت، کند  مي یيشناسا کد با را نفر 2688 دیآ  مي که  پی
 و بـزرگ  عمـل  بـا  خودش، خاص یها یانگار ساده خوب يول .است ای دهیچیپ

ـ تزر کـه  هـم  قـبلش  و کـرد  ازدواج که بزرگ عمل از يناش ضربه  ای تجربـه  قی
 و 68 ضـربه  اول ،]ه بـود[ شـد  متوقف هم کیدئولوژیا کار و بود گرفتهن صورت

 را ]به همراه آورد.[ 69 ضربه آن ندیایپ هم بعد





 
 
 
 

 پرسش و پاسخ

 

تر دانستید اما به نظر این موضوع  شما دوره دوم فعالیت شریعتي را جدی *

ت برعکس است. سازه دوره دوم خروجي زیاد داشت اما بر روی فونداسیون سخ

تغییراتي کرده است و  69دوره اول شکل گرفته بود. ضمن این که این دوره دوم از 

در نتیجه الزم است سه دوره شود. در مخاطبین شریعتي هم فقط به دانشجویان 

 پرداختید با این که تاثیر آن روی طالب و حتي بازار بسیار جدی بود.
توانیم آن را  ختم شد و ما مي 65ع شد و به شرو 99یک پروژه بود که از  شریعتي

متاثر  69به نوعي جامعه ایران در الک فرورفت و همه از ضربه  69برش بزنیم. بعد از 

چرا انسان متعهد و »یک کتاب کوچکي درآورد،  69سال  شدند. م ال دکتر پیمان

و مسئولیت را زیر  سوال برد. افتاد مذهب را، مبارزه  69اتفاقي که «. مسئول است؟
یک دوره است و  93تا  99کنم  شریعتي هم عضوی از همین جامعه بود. من فکر مي

تر و  ها آکادمیک این به این مفهوم نیست که آن دوره را ما نازل تلقي کردیم، بحث

شرایط هم به آن تزریق  65تا  93تر است و کمتر متاثر از شرایط است. اما  روشنفکرانه

طور که گفته شد  گویي بخشي از شرایط است. همان که شما مي 65تا  69شود.  مي
بسته نشده است و ان شااهلل در جلسات بعد که برای انقالب  68پرانتز بحث دهه 

 را مرور خواهیم کرد.  66تا  69رویم حدفاصل  مي

 



 05-05مبارزات دهه فراز   445

اما آمد. شود که استراتژی و تاکتیک از دل ایدئولوژی در می معموال گفته مي** 
رسند و برای خودشان دنبال تدوین ایدئولوژی  همه به یک استراتژی مي 91بعد از 

 خواهم ببینم رابطه ایدئولوژی و استراتژی در آن دوره چطور بوده است؟ روند. مي مي

گویید منفک و مکانیکي نیسـت و اول و دوم نـدارد.    این طور که شما مي
شود کـه در هسـتي    خص مياول قضیه این هست که نسبت فرد با هستي مش

گیر از هستي است یا عضو هستي است  چکاره است؟ ناظر هستي است، بهره
های مختلـف   هایي که در دوره خواهد در هستي مشارکت کند. همه این و مي

منشاي شدند، به نظر من زندگیشان را نگاه کنید نقطه چینش این هست که در 
ه و دانشگاه که بودند، در محـیط  خانه که بودند، در محل که بودند، در مدرس

ها عنصر تغییر بودند. لـذا عنصـر مقـدم، عنصـر      کار که بودند، در همه محیط
تغییر است. این نیست که اول ایدئولوژی بیاید یا اول استراتژی بیایـد. اصـال   

زمـان اسـت. شـما     هـا هـم   ها فرایندها و فراوری طور نیست. بعضي وقت این
که ممکن است برای یـک غـذا نصـفه روز وقـت      بینید ها را مي بعضي خانم

شـعله   6گـذارد و از   ساعت وقت مي 9-1بگذارند، اما خانمي هم هست که 
کنـد. آن مـدل، مـدلِ     غذا برای کل هفته درست مـي  6کند و  گاز استفاده مي

گوییـد مـدل    طور که شما مـي  کنم آن همزمان پیش بردن است. من تصور مي
رسـت کنیـد و دوم آن، نـه ایـن طـور نیسـت.       مکانیکي نیست. اول این را د

باالخره وقتي ذهن فعال است، برخـورد بـا عـین هـم وجـود داشـته باشـد،        
توانـد روی اندیشـه فکرکنـد، هـم روی      های ذهن هـم مـي   زمان این فایل هم

در ایـران   98کنم دهه  دهي فکر کند. من تصور مي تئوری و هم روی سازمان
شـود مکـانیکي    د. این هست که خیلـي نمـي  این اتفاق افتاد و تقدمي هم نبو

ای اهل تغییر بودنـد و منشـاي    برخورد کرد. ولي نوعا کساني که در هر حوزه
شدند، اول سنگشان را با جهان واکندند، مقـدم بـر ایـن کـه ایـدئولوژی یـا       
استراتژی داشته باشند. عضو جهان هستند، عضـو هسـتي هسـتند و سـهمي     

نیست که بروی بازار بـورس چنـدتا سـهم     دارند، سهمشان هم سهم الشراکه
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هـا از جهـان چیـزی     بخری و آخر ماه بروی پولش را بگیری، نه؛ ایـن تیـپ  
نخواستند اما در جهان سهم داشتند. ما هستیمع هر رژیمي که سرکار باشد آن 

ها در حضور و  کنند. معموال حاکمیت شان را تحمیل مي افراد هستند و هستي
کنند، ولـي او چنـان    ودشان را حضور و غیاب ميهای خ غیاب فقط سوگولي

کند که  وجود و ماهیتي دارد که هر حاکمیتي بفهمد او هست و مجبورش مي
بپذیرد که هست. این هست که اول واکندن سنگ باهستي است. همه عضـو  

دار و چه بقال باشي، همه  هستي بودند، چه مذهبي، چه غیر مذهبي، چه خانه
انـد. اعضـایي کـه     ما را اعضای هستي نگه داشـته  عضو هستي هستند. جهان

آمدند در هستي فراوری و ساخت و ساز کنند و حـداقل بهـره را از هسـتي    
بگیرند و حداک ر انرژی را به هستي ببخشند. یک بخشي هم آمدند کـه فقـط   

ای را که دیدید، هم تلقي  افتید هر پدیده از هستي بهره بگیرند. در سیر که مي
سری اصـول   آن دارید و هم تلقي ایدئولوژیک دارید. منتها یک استراتژیک از

کننـده اسـت. مـ ال     مبنایي ایدئولوژیک هست که در استراتژی خیلـي تعیـین  
توانید در  شعور است. با جهان ذی شعور است شما نمي فرض کنید جهان ذی

 توانید بیاییـد نظـام پلیسـي    تشکیالتتان بیایید و والیت بازی در بیاورید، نمي
تواني بگویي من رئیس قبیله هسـتم و بقیـه سـرخ پوسـت      درست کنید، نمي

توانید محور باشید. یکي از دوستان ما بود که وقتي مربي نبود، او  هستند، نمي
گفت من هافبـک وسـط هسـتنم، بقیـه هرجـا دلشـان        کرد. مي ما را ارن  مي

بفرسـتي   تواني هافبک وسط بایستي و یکي را خواست بروند و بایستند. نمي
طور تشکیالت را ارن  کني،  تواني این در سکو و یکي را بفرستي در دره. نمي

اگر که به قوانین مندرج در هستي باور داشته باشي. این هست که یک سری 
توانـد   اصول ایدئولوژیک هست که اگر وجود داشته باشـد هـی  کـس نمـي    

جـوهری   تواند بگویـد مـن حرکـت    بگوید، یک روحاني، یک روشنفکر نمي
مالصدرا را قبول دارم که جهان در جوهر و عرض مدام در حـال هیجـان و   

جـا را بگیـری و ببنـدی، ایـن را در      خلجان است اما بعد بیایي و اینجا و آن
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شـود، بـه آن بـاور     شیشه بکني، آن را در کمد حبس کني. چنین جیزی نمـي 
د کـه در  اولیه باید شک کرد. لذا یک سری اصول مـتقن ایـدئولوژیک هسـتن   

ای خلق شده است و  عمل راهنما هستند. م ال اگر قائل باشي که جهان مرحله
باره خلق نشده است، م ال قرآن با شرب خمـر در سـه مرحلـه برخـورد      یک

پـذیری کـه در هرکـاری     مـي  کرده است و یک مرتبه برخورد نکـرده اسـت،  
تراتژی مرحلـه دارد،  شود اصول تو، اس ها دیگر مي ای برخورد کني. آن مرحله

شـود کـه در زنـدگيِ     در تشکیالت دیگران هم نظر دارند. این طور تصور مي
بیني هرکس از کودکي  هرکس در هرجای جهان که منشا بوده است بروی مي

و ژنتیک دنبال تغییر پیرامون بوده است و دنبال پذیرش و وضع موجود نبوده 
انـد. اگـر    وعا این طـور بـوده  است. حاال چه معلم باشي و چه هرچه باشي، ن

ها بیایي طبیعتا یک باورهایي داری که آن باورها کمک  بخواهي در این حوزه
طـوری   شود برخورد مکانیکي کرد. این کند که روشمند بشوی. خیلي نمي مي

دهد، شما بنشیني یک دستگاهي درست کنـي و بعـد    دیگر چیزی دست نمي
ریـزد و بـا آن    نـد آن دسـتگاه فرومـي   ک اینقدر شرایط اجتماعي تغییر پیدا مي

 تواني درست کني، چه برسد به پاساژ. زیرپله هم نمي
 

*** 
 

های شریعتي که شما نام آن را تفسیر منجر  در بررسي بخش دوم فعالیت ***

به تغییر گذاشتید به نظر من مشي او بازهم همان حالت آگاهي بخش است و تغییر 

ای انقالبي او م ل شهادت متاثر از اتفاقات است ه خاصي را مد نظر ندارد و ادبیات

گوید که  اما مشي او همان است که بود. همان طور که خود او در همین دوره مي
که  انقالب قبل از آگاهي فاجعه است و ما به طور عملي فاجعه را دیدیم. دوم این

ستری برای در مورد انتقادی که به شریعتي کردید که کسي که نیرو آزاد کرده باید ب
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وجود بیاورد یک م ال نقض بزنید که کسي همگام با آگاهي دادنش بیاید و  عمل به
 وجود بیاورد.  بستر عمل به

در مورد اول صحبت شما صحیح است و من هم نگفـتم نیمـه دوم فقـط    
تری است. یـک بخشـي ادبیـات     حس و انقالب است، نیمه دوم، نیمه جدی

از کجـا آغـاز   »تر شد.  نیمه دوم استراتژیک انقالبي است اما عنوان شد که در
تـا   99های استراتژیک است که حدفاصـل   نوعا بحث« چه باید کرد»و « کنیم
شـود و تعقـل و    تـر مـي   جـدی  65تـا   93در ادبیات شریعتي نبـود. لـذا    93

کند. در ضمن  های اساسي بیشتر فکر مي شود و هم به پایه آموزشش بیشتر مي
شـود، نـه؛ دوز    اش زیـادتر مـي   ط دوز انقالبـي بحث تصریح نکـردم کـه فقـ   

تـا   99نسـبت بـه    65تا  93شود.  اش هم زیادتر مي استراتژیک و دوز عقالني
 عیار دیگری دارد.  93

کرد این بود که بـرای   91تا  13نکته دوم هم که گفتید، کاری که مصدق 
ر هایش بستر هم آفرید. یعني فرض کنید ایده تشکیل بـورژوازی ملـي د   ایده

ایران را داشت و هم محاسبه کرد و هم نهادهـای خـاص آن را آفریـد. مـ ال     
بانک بیمه بازرگانان درست کرد، بانـک صـادرات و بانـک صـنعت ومعـدن      
درست کرد. سازمان صنایع ملي و سازمان صـنایع کوچـک را درسـت کـرد.     

وجـود آورد.   داری صـنعتي را بـه   داری تجاری به سـرمایه  زمینه انتقال سرمایه
وجود آورد. وقتي خواسـت تحـولي در اقتصـاد روسـتایي ایـران       نهادها را به

وجود بیاورد، هم نهاد مدرن درست کرد م ل بانک کشاورزی و هم سازمان  به
آالت کشاورزی را درست کرد. شما ببینید، نهـاد مـدرن بانـک،     توسعه ماشین

 آالت دهــي مــدرن از طریــق ســازمان توســعه ماشــین تکنولــوژی و ســازمان
های اجتماعي، لغو بهره مالکانه، ایجاد شـوراهای   کشاورزی. یک سری اتفاق

چنـین مـدلي    ده و بخش و دهستان. برای آن تغییر لوگو کامل است. مصدق
کننـد مـدارش از همـه برتـر      است، دوست من هم عنوان کردند که حس مي

 ـ ارانـه نیسـت  ک  محاسب بـه معنـي محافظـه    ترـ تر، محاسب است، خیلي عقلي



 05-05مبارزات دهه فراز   440

خیلي تحققي بود. خیلي هم تئوریک نبـود. ادبیـات مصـدق خیلـي سـنگین      
دفعه بخواني تا متوجه بشوی،  9-1خوانید باید  اش را مي است، ادبیات بودجه

ها. یعني آدمي که اینقدر تئوریک است و ذهنش پیچیده است،  حتي اقتصادی
تواند در هوا رها و  ه نميداند که این اید آید مي ولي در عمل اجتماعي که مي

هایي که از مشروطه تا االن در هوا پمپ شده است.  پمپ شود، م ل همه ایده
خواهي کـه   وجود بیاوری، یک اسپانسر مالي مي خواهي بورژوازی ملي به مي

خواهي که در  شود بانک، یک تعداد قوانین و مقررات ميدر اقتصاد امروز مي
کنـد کـه    الیحه تصویب مي 268اش  ت یکسالهطول دوران استفاده از اختیارا

توانید  کن است، همه کلوخ بردار است. شما نمي ها همه زمین صاف آن الیحه
خواهیم بخش غیر دولتي فعال باشـد، امـا    سال فقط بگویي ما مي98م ل این 

اش چیست، مساله مالکیت مادی و  ملزوماتش چیست، بستر قانوني و حقوقي
انـداز   دولتي اگر در ایـن حجـم باشـد اصـال پـس      معنوی چیست، پس انداز

تواند ]صورت بگیرد.[ این است که آن ایده یا در هـوا پخـش    خصوصي نمي
های مصدق حداقل تـا زمـاني کـه     شود ولي ایده شود، یا در زمین دفن مي مي

خودش بود تحول در جامعه روستایي و بورژوازی ملي و توسعه دموکراسي 
 68نشـریه و   2288خواست توسـعه سیاسـي بدهـد،     و... تحقق پیدا کرد. مي

کند کـه بـرخالف    نامه مي اش هم بخش حزب فعال بودند، به رئیس شهرباني
وزیر اهانت  فالن تبصره از فالن ماده قانون مطبوعات که اگر کسي به نخست

خواهـد   سال زندان برود، شما در مورد من نمـي 1ماه تا  5یا استهزا کند باید 
کند. این هست که آن دوره  ني برای دموکراسي زمین صاف ميبکار ببندی. یع

 قابل آموزش است. 
*** 
 

رسد  اگر منظور از تغییر را بلندمدت و عمیق بگیریم، به نظر مي ****

های مهندس بازرگان و حسینیه شریعتي دوام و تاثیر بیشتری از دو  اسالمي انجمن
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ه است. نه تنها در زمان خودشان که دهي نسبتا مترقي که شما برشمردید، داشت سازمان
در زمان جنگ هم بسیاری از فرماندهان پاک جنگ م ل فکوری و عباس دوران که در 

آمدند، ماندگار شدند.  کردند اما پای درس شریعتي مي ارتشِ رژیم شاه هم کار مي

 هایي که اهل کار دانم منظور شما از آموزش سازماندهي چیست، اما همین االن بچه نمي

 گیرند. کنند، بیشتر از شریعتي و حسینیه بهره مي هستند و مبارزه مي

تغییر الزاما رفتن یک نظام و آمدن یک نظام دیگر نیست، اگر منظورمان این 
کردیم. کُنـه مفهـوم تغییـر بـه ایـن       بود، تعارف نداشتیم و تا حاال تصریح مي

و هسـتي  معناست که باالخره هر انساني عضو این هستي است و چـون عضـ  
است، خدا از زمان تولد این مجوز را به دست او داده که بتواند در این هستي 
دخل و تصرفي کند و گردش این هستي را تا حد امکان تند کُنَد، کُنـد کُنُـد،   
اصال  کند، خلق کند، چیزی بسازد، چیزی به هستي اضـافه کنـد، فرهنگـي    

شود  ها شروع مي ر از ریزترینبسازد، به عرصه ساخت و ساز بپیوندد و... . تغیی
شود، وسط سطح عالي و سطح دَني االماشاياهلل پروژه  ها ختم مي ترین و به عالي

ها به هستي آمدند تا با کمک خـدا و مشـارکت او، اگـر     ریخته است و انسان
ها را پیش ببرند. قبـل از   برنده باشد، این پروژه پروژه تکاملي و شفاف و پیش

ستي بیاید، خدا نیروهای کارگزار داشـت. مالئـک بودنـد،    این که انسان به ه
ها بسنده نکرد و چیـزی را   کارگزارِ فیزیکال و پیامبر خدا بودند اما خدا به آن

خلق کرد که اهل تغییر بود. وجه ممیزه آدم و همسرش با مالئک این بود که 
م ل اهل تشکیک و تغییر بودند. تغییر این هست که از پیرامون شروع شود و 

گـویي   تری بزند. حاال تـا مـي   اندازی، مدارهای جدی ریگي که در حوض مي
ها به این سمت  وجود بیاید که همه ظرفیت کنند وضعیتي به تغییر همه فکر مي

برود که نظامي ساقط شود و نظامي جایگزینش شـود. منظـور از تغییـر ایـن     
ه مفهوم کامل آن در زیستي ب ها، به ها و منش نیست، منظور از تغییر بهبود روش

ای است، از بهداشت پیرامون شروع کن تا روش و متدولوژی و... .  هر حوزه
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اگر ما تغییر را منحصر به تغییرات سیاسي کنیم، منظور ایـن نیسـت و چنـین    
 93-91های نسل  چیزی هم شدني نیست. تغییر این است که فرض کنید بچه

دارتر  ی قبل از خودشان کارنامهها کنیم، نسبت به نسل ها صحبت مي که از آن
تـر مشـاهده    کردنـد و جـدی   هستند، بیشتر خواندند و روی پیرامونشان دقت

هـای   گیرنـد و رشـد   کردند. همچنان که در اقتصاد یک سال را سالِ پایه مـي 
توانـد هـم    هم مـي   سنجند، خود انسان های بعد را نسبت به سال پایه مي سال

ي شود و هم نسبت به پیرامونش؛ به نسبتي که نسبت به خودش پایه مقایسه تلق
نسبت به وضع پیشین خودت یا وضع پیرامونت، نرخ رشد دروني داری به آن 

تری که االن گم شـده   گویند. این معني خود تغییر است و وجه مهم تغییر مي
است و در این دوران مغفول است، حس تغییر است. یعني حس کني که عضو 

تـواني پیرامـون    اعتبار این که عضو هستي هستي، مـي این هستي هستي و به 
خودت را تغییر بدهي، این حس االن مغفول است. آن نسل این حس را هـم  
داشت. این که اگر بخواهي تغییر را در آن دوران ترجمه کنید، م ال این هست 

را از میدان بیرون زد. اگر این فیلم فریاد  شب فریاد نیمهریشه فیلم  گاوکه فیلم 
خواند و مجید محسني  دیدید، خانم پوران همه فیلم را آواز مي شب را مي نیمه

کرد. این فیلم چیزی  هم که دماوندی بود، نقش یک روستایي هالو را بازی مي
نداشت، اما خیلي فروش گیشه داشت. تغییر یعني شما یک فیلمي بیاوری که 

که یـک تـیم گـارد و     پیام را بگیریع تغییر یعني این های بي مخاطب آن فیلم
نه علي عبدهِ پرسپولیس  -وجود بیاید که بدون حامي درون حکومتي همایي به

تماشـاچي را پـای بـازی     -را داشته باشي و نه خسروانيِ تاج را داشته باشي
نژاد هم به این اعتبار جوان  شود تغییر. حنیف ها مي خودت بکشي. تک تک این

ود و آمده بود جهـان را تغییـر بدهـد.    اول دوران خودش بود که اهل تغییر ب
کـه تبریـز    خیلي مهم است، کسي در تبریز قبول بشود، بگوید من به دلیل این

کنم و سـال دیگـر کنکـور     نظر مي سال را صرف محیط کوچکي دارد، این یک
تر است و تهران  دهم تا به تهران بیایم، با دو استدالل، تهران دنیایش بزرگ مي
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ت. معلوم است او دنبال تغییر است، دنبال وصل شدن بـه  امکاناتش بیشتر اس
گردد و دنبال ارتباطات بیشتری  تر مي تر و پُرمدارتر و پُرتریبون یک جهان بزرگ

ید و در حقیقت در دانشکده کشاورزی کرج همه را به آ هم هست. به تهران مي
کتاب  کند. خیلي مهم است، باید از تهران خوان مي کند، همه را کتاب خط مي

خوان  ها را کتاب داده و بچه ها کتاب مي برده با تخفیف به بچه خریده و مي مي
گرفته است. دست  داده، فیش مي ها کتاب مي هایي که به آن کرده است. از بچه

کنند که از همان سـال   ها یک قرآن داده است. دوستانش تعریف مي همه بچه
االن در ـها  آن موقع در خوابگاه کردند، اش را مي اول در دانشکده همه مالحظه

کردنـد،   همه راحت پاسـور بـازی مـي    ـ افتد تری مي های مهم ها اتفاق خوابگاه
کردند.  شده است، همه ورق را جمع مي گفتند ]وقتي[ او از دم اتاق رد مي مي
ها برخورد  گفته پاسور را جمع کن برو دو رکعت نماز بخوان، با آن هم نمي این
و وقتت ارزش دارد، ارزش خودت و وقتت را بـدان، پاسـور را   کرده که ت مي

برده تا پاسور  اهلل که نمي دار حزب انداخته، چماق کردند. دعوا راه نمي جمع مي
را جمع کند. این عنصر، عنصر مدار تغییر است. در خانواده خودش، جلسات 

دهد،  جا را هم تغییر مي [ آنسالش است ]اما26رود،  که مي حاج یوسف شعار
آیـد. در   گوید حاج یوسف از قرآن تو شمشیر بیـرون نمـي   شود و مي بلند مي

کند.  رود قرآن تفسیر مي طور، در بازار تهران هم مي رود همین دانشکده هم مي
کرده است، او یک چیزی داشته  بازاری، غیرآخوند را به عنوان مفسر قبول نمي

ما با  2968های آن انسان مدار تغییر است. سال  یژگياستع این چیزها همه و
یک زن و شوهر کُرد برخورد کردیم که هردو شیمیست بودند. تعصب کردی 

ها مهم بود کـه اسـب کـردی دارد ژن     داشتند و عضو هستي بودند. برای این
گـذارد، اسـب کـردی     دهد. گنبد کـورس بهـاری مـي    خودش را از دست مي

ها، تاخـت و   ها در کوه افتاد، در سر پی  رت جلو ميهایي داشت، استا ویژگي
تهاجمش، هوش و اُنسش با سوار و... ژنتیک اسب کردی بود. اسب کردی رو 
به انقراض بود، این دو، دو سال کار کردند و از همه چیز زدند و به آزمایشگاه 
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رفتند تا ژن کردی را اصال  کنند. این زن و شوهر انسان مدار تغییر هسـتند.  
شود انسان مدار تغییر، لذا تغییر چیز محیرالعقـولي   ها در کنار هم مي همه این

نیافتني باشد و این نظام بـرود و آن نظـام بیایـد. اگـر تغییـر       نیست که دست
تواند حفظ وضع موجود کند. این نظام االن ]تا[  بجوشد، طبیعتا نظام هم نمي

یل و با گرایش و عاشقِ ی ما تواند حفظ وضع موجود کند که جامعه وقتي مي
تواند  بیند. اگر آحاد جامعه اهل تغییر باشند مگر یک نظام مي مدار تغییر را نمي

تواند نقش فریزر را بازی کنـد، مجبـور اسـت     نقش فریزر را بازی کند؟ نمي
 امکانات بدهد نه این که امکانات بگیرد، مجبور است بستر بسازد.

ا گفتن و نوشـتن و منتشـر کـردن    در بخش دوم سوالتان، آموزگاری صرف
ایده نیست. در آموزگاری باید آمـوزشِ روش باشـد، آمـوزشِ مـنش باشـد،      

های  ساخت و ساز باشد. اگر که این عناصر را بگیری ]...[، مبنای همه مقایسه
توانسـت بـا هـر مکانیسـمي کـه       ما در مقایسه کیفي خود خداست. خدا مـي 

منتشر کنـد، امـا بـاالخره چنـدکار در     هایش را در جهان  داند پیام خودش مي
دهد. خدا برای انبیایي که بناست حامل آن پیام باشند، وقت  جهان صورت مي

گوید  کند. خدا به موسي مي ها را طي مي گذارد و در حقیقت سیر صُنع آن مي
وصتنعتک لنفسي، من تو را برای خودم ساختم. این سـاختن از خـدا وقـت    

آور باشد. لـذا عناصـر مـدار     تواند پیام شده، مي گرفته است، فردی که ساخته
کنند. برای  تغییر دیگر صرفا به نوشتن و گفتن و جزوه پخش کردن اکتفا نمي

آفریني، آموزش، کادرسازی مهـم اسـت و همـه     ها ساخت و ساز و امکان آن
کنـد و صـرفا    رانـي مـي   کنـد. فـردی کـه صـرفا سـخن      ها اهمیت پیدا مي این
من کسي نیستم کـه   –کند. به نظر من  ها فکر نمي آن حوزهنویسد دیگر به  مي

کـنم کسـي کـه     تصور مي -بگویم به نظر من، این من صرفا یک ضمیر است
ها،  هاست. در همه حوزه چندوجهه است، ارج و مدارش باالتر از تک وجهي

کـه ضـمن ایـن کـه دارد      -ایم این مادرها را ما دیده -در خانه مادری هست
د، پایش دراز است و سرپایش یـک کـالف کـاموا هسـت،     کن عدس پاک مي
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  کند. این مـادر خیلـي   کنارش هم بچه نشسته و مساله ریاضي بچه را حل مي
اش یک آبگوشت چرب  خواهد برای بچه تر از مادری است که فقط مي کیفي

ــه و      ــدکاره، چندپیش ــادر چن ــن م ــود دارد. ای ــاوتي وج ــزد. تف ــي بپ و چیل
دهي به این مادر خیلـي تفـاوت    بندی و نمره ارمچندشخصیته است. شما در ب
وجه است و فقـط بـه آشـپزخانه و سـفره فکـر       قائل هستي با مادری که تک

کند. آن مادر یک اندیشه مدیریتي و یک تـوان سـازماندهي و گرداننـدگي     مي
هم دارد. این است که اگر بخواهي نمره بدهي، فردی که در پروسه اصطکاک 

ت،  صرفا به گفتن و نوشتن بسنده نکرده است، روش رفته  و لمس کرده اس
اش، هنگـام مـرگش، هنگـام پوشـش      جا گذاشته است، در زندگي و منشي به

تری خواهد داشت، البته  دادن به همفکران و همیارانش. به نظر من عیار جدی
تواني بگـویي کسـي کـه     این بحث سلیقه است و قابل اثبات نیست. شما مي

ر و نوشتار نقش آموزگـاری ایفـا کـرده اسـت و ضـریب      صرفا از طریق گفتا
تـر   هایش بیشتر بوده و مخاطبان بیشتری داشته است او اصـیل  پراکنش آموزه

تواند بگوید که اگر آن افـرادی کـه در همـان     است. یک دیدگاه دیگر هم مي
ها به دنبال ابداع رفتند، استراتژی طراحي کني، نفری بسـازی]...[ بحـث    دهه

جانبه آن زمان بحث خیلي مهمـي بـود، یعنـي یـک عنصـری کـه       کادر همه 
اش خوب است، بلد است موتور سوار شود، بلداست فـرار   دوچرخه سواری

کند، بلد است تایپ کند، ضمنا بلد است یک هسته را اداره کند، بلـد اسـت   
شـود همـه جانبـه. مـ ال االن هـم در بحـث        یک جمعي را کوه ببرد، این مي

های اسـت کـه اگـر خـورد شـود تـک تـک         هولوگرام، اینفیزیک نو و آینه 
این  68و  98اجزایش قابلیت آینه کل را دارند. بحث کادر همه جانبه در دهه 

خواسـت   کند، اگر هم مي شود که به آموزش فکر مي بود. یک حنیفي پیدا مي
رفـت معلمـي    که آموزش را فقط از طریق گفتار و نوشـتار پـیش ببـرد، مـي    

نوشت و یک رابطه یک طرفـه هـم بـا مخاطـب      گفت و مي کرد، فقط مي مي
خودش داشت. ولي همچنان که خدا اهل صنع است، خدا ایـن جهـان را بـا    
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نویسندگي و سخنراني خلق نکرد و پیش نبرد. خدا در تک مـواردی کـه بـه    
خــورد.  خــورد بــه تدبیرکننــدگان در امــور قســم مــي نــوع انســان قســم مــي

هـا،   هـا، تاکتیـک سـوارکن    کوران، استراتژیسـت تدبیرکنندگان در امور یعني ف
فل مدبرات »شود  ها مي گشایان و... همه این گران، گره دهندگان، تحلیل سازمان

خورد که  خورد، به کساني قسم مي خدا به سخنران و نویسنده قسم نمي«. امرا
کنند. تصور ایـن   در حقیقت در پاتیل پخت و پز هستي و دوران مشارکت مي

اني که چندوجهي هستند، بعضي از استاد نجارها سمت بازار و هست که کس
هـا آموزشـي    ها را نگاه کن، وجود ایـن  اند. این مولوی، از قبل در تهران مانده

تا بر و بچه دورشـان هسـت. بـا آن سـنش مـداد پشـت        9-1است و حتما 
کند و نه از ماشین، کارش را دقیـق   گوشش است و نه از کامپیوتر استفاده مي

دهـد و   دهد، وجدان کاری دارد و ضمن کار به بچـه آمـوزش مـي    جام مي آن
را  mdfدهد. این با استادی که در یک کارگاه باالشهر  آموزش اخالقي هم مي

کنـد   ای درست مي کند و یک چیز شسته رفته متری قطع مي با اره لیزری میلي
که به نظر خیلي تفاوت دارد. آن استاد است، این که استاد نیست. این هست 

کنند و آموزش  من افرادی که چند وجهي هستند و به ساخت و ساز فکر مي
هـا   کنند، کاراتر هستند. آن را صرفا از مجرای قلم و داالن حلقوم تعریف نمي
هـا بیشـتر    ماند، آن آمـوزش  هستند که همچنان که ماده و انرژی در جهان مي

ماند. همین کـه   تر ميهایي که درش روش و منش هست بیش ماند، آموزش مي
نژاد فدایي توده سازماني شد و کل مسئولیت را بر عهده گرفت و همه  حنیف

نفر رها  188نفر اعدام سازماني رها شد و  3را از زیر ضرب نجات داد]...[ با 
تر است تا این که م ل ما بخواهي بیایي اینجا  شدند. این آموزش خیلي جدی

تر است و در ذهن هرکسي کـه   وزش کیفيبنشیني و مدام صحبت کني. آن آم
شیند که آقا باالخره باید پدری کني.  بخواهد در ایران کار تشکیالتي بکند، مي

کنم کسي که چند وجهي است  پدری فوق رهبری است. من خودم تصور مي
دارتر است. در بحث تشکیالت هـم گفتـیم، تشـکیالت الزامـا      تر و ارج جدی
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ها هسـتند کـه    و پیچیده نیست. در ایران خیليتشکیالت سیاسي و زیرزمیني 
برو، یک بقالي هست   های محله تشکیالتي هستند. از فردا صبح شما به بقالي

کنـد، پـول خـوردش را از     کند و آب و جارو مي که شش و نیم صبح باز مي
شب جور کرده، اسکناسش مرتب است، مواد شوینده را بقل مـواد خـوراکي   

بینیـد پـودر و صـابون را     اش فلسفه تشکیالتي دارد. مي بندی گذارد، طبقه نمي
یک طرف گذاشته است، مواد غذایي را یک طرف گذاشته اسـت، چیزهـای   

افتد، اتفـاقي   اهلل مي سبک را دستمال و بیسکوییت باال گذاشته که به سر خلق
هـای   هـا و چیـز   بیني همـه کمپـوت   روی، مي رخ ندهد. در یک مغازه هم مي

خواهد بیاورد هم روی سـر خـودش    گذاشته است و هربار ميسنگین را باال 
افتد و هم روی سر مشتری، تفـاوت تشـکیالتي یعنـي ایـن؛ پـول خـورد        مي

جا هم نوشـته هـرکس پـول خـورد دارد      کند، آن ندارد، صبح نه و نیم باز مي
ده  دار هم سازمان ای، یک زن خانه داخل بیاید. تفاوت این است. در هر حوزه

زنید زیـرش پـر از آشـغال     روید فرش را باال مي های مي یک خآناست، شما 
شـیرها را زیـر فـرش     شود یک طور جارو زد که همه خورده خاکه است. مي
دار میخواهي بشناسي زیر فرش را ببین و در کمد را باز  گویند خانه بدهي. مي

خواهـد نمـایش بدهـد، خانـه       کند که مي کن. یکي هست که به این فکر نمي
شوند در چهارچوب نظم به آن خانه بیاییند. این  م است و همه مجبور ميمنظ

هست که هرکس سرجای خودش تشکیالتي است. حاال ببینید، منشا هسـتي  
هم استاد تشکیالت است. یعني نیروهای کارگزار خودش را دارد، نیروهـای  
فکور خودش را دارد، کادرهای خودش را هم دارد. درست هست کـه خـدا   

نیاز است و صمد مطلق است امـا بـاالخره در گـردش هسـتي ایـن       بيمطلقا 
نیاز هسـت ولـي    پروردگار یک ابراهیمي هم کارساز واقع شده است. خدا بي

کادر ویژه هم دارد. کادر یک دارد، کادر کارگزار دارد، هستي را سازمان داده 
 گوید که ما زمـین  است. وقتي خواسته که هستي را سازمان بدهد خودش مي

و آسمان را فراخوان دادیم که آیا مایلید در این ساخت و ساز مشارکت کنید 
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یا نه؟ خدا هم تشکیالتي است. وقتي خدا تشـکیالتي اسـت مـا هـم هرجـا      
کاری اسـت و   دهي هم نه الزاما مخفي دهي باشیم. سازمان هستیم اهل سازمان

گـردد.   مـي  نه الزاما پیچیده برخورد کردن است. این هستي دارد بـا سـازمان  
جـو   تغییردهندگان جوامع بشری هـم همگـي سـازمان داشـتند. از مسـالمت     

هزار میلیشیا داشته است و  268ترینشان که گاندی بوده سازمان داشته است، 
سازمان نبوده. هرکس را  داده است. بي ها را با آن میلیشیا سازمان مي راهپیمایي
و تا آن بقـال ]سـازمان دارد[. مـن     کنید، از آن استاد نجار، تا آن مادر نگاه مي

تاحاال جایي را جز ایران خودمان ندیدم، اما این ایـران خودمـان اگـر مانـده     
است مرحون همین اندیشمندان و فکوران و سازماندهان، از بقـال و نجـار و   
چقال تا کساني که در حـوزه اندیشـه آمدنـد هندسـه آوردنـد و مهندسـي و       

شـود سـاده و عینـي     . پس همه چیز را مياسلوب و روش آوردند بوده است
 کرد.

*** 
  

سازمان مجاهدین خلق یک تیم تاکتیکي نبود که بتواند بدون مربي سربلند *****  

گذاران همه چیز در این سازمان فروپاشید. چرا افرادی چون  باشد و بعد از بنیان
ین تیم تدارک نژاد چنین آموزشي را که وابسته به وجود یک نفر باشد، برای ا حنیف

  دیدند.

نوع انسان موقت است. این اتفاق حتي بعد از انبیا هم افتاده است. انبیا از 
همه آموزگارتر بودند، موسایي که چهل سال با قومش بوده است، نوحي کـه  

ای بـوده   ی بیسـت و سـه سـاله    سال بوده است، پیامبر خود ما هم دوره 388
هـایي افتـاده کـه آن     لي سریع اتفاقاست، ولي در دوران بعد از خودشان خی

طـور اسـت؛    ها بوده است. نوع انسـان ایـن   های قبلي آن ها ضدِ آموزش اتفاق
دهـد، حضـور    مـي   تواند در دورانـي کـه آمـوزش    موقت است و تا حدی مي
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گذاران افتاد تـا حـدی طبیعـي     نظارتي هم داشته باشد. اتفاقي که بعد از بنیان
هـا   د طبیعي نباشد یعنـي بخشـي از آمـوزش   توان است، ولي در حدی هم مي
طـور کـه شـما     توانسته نگهدارنده باشد. شـاید ایـن   طوری بوده است که نمي

 66تا  68عنوان کردید بعد از بنیانگذاران همه چیز فروپاشید، نباشد. باالخره 
یک عقل جمعي و مرکزیت بیرون از زندان و داخـل زنـدان وجـود داشـت،     

ز بپاشد و همه غیراخالقي بشوند. باالخره هرکدام از طور نبود که همه چی این
آید. خود  ها فراهم مي ای برای بروز آن خصلت هایي داریم و زمینه ما خصلت

هـا بـه سـرویس هـم سـر       کنیـد در خانـه   ها مراقب همه چیز بودند، فرض آن
ای رفتـه   ها به خانه کردند. یکي از این کشیدند و اگر ک یف بود برخورد مي مي
خورند و کسي هم مریض است، برخـورد تنـدی    ده دارند نان و پنیر ميو دی
کردیـد،   گوید این مریض است و باید برایش سوا درست مـي  کند و مي مي

درجـه دارد بایـد    98دهنده تنبلي شماست، دوسـتتان تـب    نان و پنیر پوشش
کردید. در ریزتـرین مسائلشـان    گذاشتید و برای او سوا درست مي وقت مي
هـای پـدری و    ای نداشـته، ویژگـي   کرده و با این که سنش فاصله ميدخالت 

کرده است. طبیعي است وقتي پدر ناظر نباشد به ماننـد سـابق    نظارتي ایفا مي
هـایي   ویژگـي  ـ من و شما و هـرکس  رفته نیست. نوع انسان ـ  همه چیز شسته

یری کـه  آیـد. سـ   کند و انسان هم پلکاني باال مي داریم که زمینه بروز پیدا مي
کرد اطالعات  طي کرد همین بود، فرد کنجکاوی بود که سعي مي تقي شهرام

مجبور شدند برایش محافظ  61قدر اطالعات داشت که سال  همه را ببلعد، آن
توانـد   بگذارند. طبیعي است فردی که بیش از حد خودش اطالعات دارد  مي

ـ  با یک جریان بازی کند، کما این ازی کـرد. ایـن اسـت کـه یـک میـدان       که ب
شود همه فِلِش را به سـمت آموزگـار اول بـرد.     آید، نمي وجود مي خصلتي به

شب به خلوت رفـت، قـومش    98بعد از انبیا هم خیلي اتفاقات افتاد، موسي 
گوساله طال درست کردند و گوسـاله پرسـتیدند. در زمـان خـود آموزگـار و      

افتد. المحاله است، اما طبیعتا آموزگـار بایـد    ها مي گذار هم از این اتفاق بنیان
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ها هم نهادینـه شـد.    دقت بیشتری کند که آن آموزش نهادینه شود، در بعضي
نبودنـد،   م ل تقي شهرام و بهرام آرام واقفي و شریف کنید صمدیه لباف فرض

هـا   دشان داشتند و سر آن ایستادند. لذا آن آمـوزش اصول و اخالقي برای خو
ها ماند. م ال در طبیعت علم ترمودینامیک اصل بقای ماده و انـرژی   در بعضي

را درآورده است، ما اصل بقای آموزش هـم داریـم، در صـمدیه آن آمـوزش     
شـود، انـرژی کـامال نـابود      پایدار ماند. همچنان که ماده در جهان نابود نمـي 

کنـد،   های مختلف خـود را مجـددا متعـین مـي     در مظاهر و جلوهشود و  نمي
طور است. نباید فقط آموزش را در کسـاني ببینـیم    آموزش و عشق هم همین

هـای م بتـي    که در ذهن ما منفي هستند و بگوییم چرا اثـر نگذاشـت، نمونـه   
ها نهاد شد. امـا بـاالخره در ایـران بایـد بـه پـسِ        ها آموزش هستند که در آن

هم اندیشید، از این نظر نکته شما قابل تـدقیق   گیرنده  و آینده آموزش آموزش
هـا متعـدد اسـت. البتـه شـاید       طور شد، اتفـاق  که چرا بعدا این است ولي این

 ها هم اشکال داشته است که باید فکر کرد. بخشي از آموزش
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


