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ستون هفتگي جديد »اعتماد« 
در همكاري با »انسان شناس��ي 
و فرهنگ« ه��ر هفته با معرفي 
و نقد يكي از كت��ب مهم تاريخ 
انسان شناس��ي از ام��روز آغ��از 
مي ش��ود. اين ادبيات، اگر از آثار 
انديش��ه اجتماعي و فلس��في 
قرون گذشته بگذريم، عمري دراز ندارند و به روشني 
مي توان آغاز آنها را با انقالب هاي صنعتي و سياسي قرن 
18 و 19 پيوند داد. اگر توليد كارگاهي توانست در اين 
زمان به توليد انبوه كارخانه ها برسد؛ اگر روستا نشيني 
به شهر نش��يني رس��يد و اگر در ي��ك كالم به گفته 
فرديناند تونيس، جماعت هاي پيش صنعتي بر مبناي 
خويشاوندي در محيط روستا به جوامع جديد شهري 
تبديل ش��دند، همه اين روند ها ناگزير و خوشبختانه 
ما به ازايي فرهنگي نيز داشتند و آن گسترش »سواد« 
و وسايل ارتباط جمعي يا رسانه هايي بود كه به سرعت 
از مطبوعات و كتاب، يعني اش��كال مكتوب به حوزه 
شفاهي، راديو، تلويزيون و در نهايت تركيبي از حوزه 
نوش��تاري و ديداري در قالب سيستم هاي رايانه اي و 
شبكه اي نيز تعميم يافتند. آنچه بدون شك مي توان 
در طول 40 سالي كه تقريبا از انقالب اطالعاتي در دهه 
1980 و 10 سالي كه از انقالب هوش مصنوعي گذشته 
اس��ت، ش��اهدش بود نيز دموكراتيزه شدن گسترده 
»سواد رسانه اي« در تمام جهان است و اين روند خود 
عاملي اساسي در دامن زدن به خالقيت هاي فرهنگي و 

هنري در سراسر دنيا بوده است. 
اما در اين پديده همچون هر پديده اي، دو جنبه مثبت 
و منفي وجود داش��ته  است؛ شمشير دو لبه اي كه يك 
سويش آگاهي و سوي ديگرش نقد بر روندي بوده كه 
»صنعت فرهن��گ« نام گرفته و انديش��منداني چون 
آدورن��و و هوركهايمر و ديگران، نقطه نظرات بس��يار 
راديكالي را عليه عمومي شدن محصوالت فرهنگي در 
آن عنوان كردند كه برخي از آنها درس��ت بجا و برخي 
نيز قابل ترديدن��د. از جمله ماركوزه تا اوج منطقي اين 
تفكر پيش رفت يعني اين رويكرد كه صنعت توليد انبوه 
فرهنگ، در حقيقت نه »آگاهي« بلكه »از خود بيگانگي 
مدرن« را گس��ترش مي دهد كه عامل اصلي سركوب 
گروه هاي فرودس��ت است. بنابراين او معتقد بود نبايد 
تحت تاثير اسطوره »عمومي شدن« فرهنگ قرار گرفت؛ 
نبايد از اينكه امروز همه مردم روزنامه اي مي خرند و به 
راديو و تلويزيون و س��ينما عالقه مندند به اين نتيجه 
سطحي رس��يد كه چنين مردمي لزوما موقعيت زير 
ستم و سركوب خود را نيز بهتر درك مي كنند و درست 
برعكس؛ اين امر عاملي است در سقوط هر چه بيشتر 
آنها در اطاعت داوطلبانه و از دست دادن »خصوصيت 
انقالبي طبقه كارگر.« ماركوزه ب��ه اين ترتيب بود كه 
به انقالبي بودن دانش��جويان و به نق��ش مبالغه آميز 
روش��نفكران در دگرگوني هاي ب��زرگ اجتماعي باور 
داشت و اينكه آنها مي توانند به نوعي جايگزين موقت 
»طبقه بورژوازي ش��ده كارگر« شوند. در جنبش هاي 
اواخ��ر دهه 1960 در امريكا و اروپ��ا و انقالب كوبا اين 
رويكرد به اوج خود رسيد و البته انقالب كوبا نيز نتوانست 
جز يك رژيم اقتدار محور توليد كند كما اينكه جنبش 
دانشجويي يك دهه بعد نيز در تروريسم شهري از ميان 
رفت و جاي خود را به نوعي راديكاليس��م مسلحانه اي 
سخت داد كه بسيار به خود آن جنبش مدني ضربه زد.

در اين ح��ال مكتب »مطالعات فرهنگ��ي« بيرمنگام 
با انديش��منداني چون هوگارت، هال و ديگران نيز در 
اين دانش��گاه در دهه 1960 شكل گرفت و راهي تازه را 
براي درك رابطه گروه ه��اي بزرگ اجتماعي و فرآيند 
دموكراتيزه ش��دن رس��انه ها و فرهنگ پيش گرفت. 
گسترش دموكراسي از نظر اين مكتب، دقيقا به صورتي 
معكوس در گرو گسترش رس��انه ها سواد بيشتر در به 
كارگيري آنها بود. حركت چند دهه اخير نيز نشان داد 
كه تاثير فرهنگ از جمله محصوالت فرهنگي ديداري 
و ش��نيداري در تغيير جوامع بس��يار بيشتر از حركات 
راديكال و خش��ونت آميز اس��ت. موفقي��ت مه 1968 
بيشتر از سنگرهاي خياباني در جا انداختن مفهوم لزوم 
پررنگ تر شدن فرهنگ در زندگي روزمره بود و همين 
امر سبب گشايش دروازهاي بزرگي به سوي آثار علوم 
اجتماعي و انس��اني و تاثيرگذاري آنها در همه جوامع 
شد. آثاري كه ديگر نه فقط نظريه پردازي كرده بلكه هر  
چه بيشتر در آسيب شناسي اجتماعي جوامع دخالت و 

راه حل هاي عملي ارايه مي دادند.
به اين ترتيب، بحث »ترويج« بدل به حلقه اي اساس��ي 
در پيون��د ميان پژوهش و تحليل ش��د كه در حقيقت 
بازگشتي به س��نت يوناني س��قراطي- افالطوني نيز 
به حس��اب مي آمد. نقش كت��اب آن بود ك��ه به مثابه 
مجموعه اي ساختار يافته، پايه هاي مستحكم آكادميك 
و عموم��ي حوزه ها را اس��توار كند و راهنمايي باش��د 
براي همگرايي تاريخي انديش��ه ها و ش��خصيت هاي 
تحصيلكرده )اما نه لزوم��ا در علوم اجتماعي( با ميراث 
بزرگ فرهنگي انديش��ه اجتماعي براي بهبود جامعه. 
هدف ما نيز در اين ستون ترويج علمي تاثيرگذارترين 
آثار در انسان شناسي و در برخي موارد، جامعه شناسي 
است. تعداد اين كتاب ها البته بسيارند و اختالف سليقه 
در انتخاب شان نيز بسيار.  آنچه در اينجا عرضه مي شود، 
نقطه نظر نگارنده و البته متكي بر اجماع بزرگي در اين 
علوم است. برخي از اين آثار به فارسي ترجمه و بسياري 
هنوز ترجمه نشده اند. اما ما به هيچ  وجه وارد نقد يا تاييد 
و تكذيب ترجمه ها نمي رويم زيرا اين كار بايد به صورت 
مستقل انجام شود. هدف ما تنها نشان دادن اهميت و 
جايگاه كنوني آثار است و صرفا معرفي و نقد اوليه آنها به 
زباني علمي تا خوانندگان عالقه مند بتوانند در صورت 
نياز مطالعه خود را در جايي ديگر ادامه دهند. ارايه كار 
به صورت هفتگي و در روزنام��ه )و نه كتاب( ما را ناچار 
مي كند از ش��يوه اي خطي- زماني در ارايه آثار پيروي 
نكرده و هم از كتاب هاي قديمي تر و هم از آثار بس��يار 
جديد در اين ستون سخن بگوييم. بنابراين هر مطلب 
شكل مستقل خواهد داشت و پيش و پس از خود وابسته 
نيست هر چند براي درك بهتر گاه به آنها استناد بدهد. 
استادانسانشناسيدانشگاهتهران

همگرايي تاريخي با ميراث بزرگ 
فرهنگي انديشه اجتماعي
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گفت  وگو با محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

  روشنفكران  انقالبي مديون شريعتي
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درنوعخودقابلتوجهومطالعهاست.

قدريدربارهخانوادهصدر،تولدوكودكيتان
بگوييد؟

در يك خانواده روحاني متولد شدم و چون از خانواده سوال 
كرديد بايد بگويم خانواده صدر در تاريخ شيعه كم نمونه 
است. چرا چنين سخني مي گويم؟ اگر به قم رفته باشيد 
در مسجد باالس��ر در حرم حضرت معصومه )س( سه يا 
چهار قبر است كه از قديم بوده، يكي از آنها، مزار پدربزرگ 
ما آيت اهلل العظمي سيدصدرالدين صدر، ديگري آيت اهلل 
العظمي شيخ عبدالكريم حائري كه پايه گذار حوزه علميه 
قم است و بعدا پدربزرگ ما جانشين ايشان شد و سومي 
آيت اهلل العظمي خوانساري اس��ت. اگر نوشته هاي روي 
سنگ مزار آيت اهلل صدر را بخوانيد، نوشته است: »با سي و 
دو پشت به امام موسي كاظم )ع( مي رسد و تمام اين سي 
و دو نسل همه عالم و مجتهد بودند.« به اين دليل عرض 
كردم كه كم نمونه است. در حال حاضر يكي از متخصصان 
سلسله انساب و علم رجال، آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني 
در قم هس��تند كه ايشان ش��جره خانواده صدر را تاييد 
مي كنند. بنابراين بنده دنباله اين شجره هستم اما هيچ كدام 
از اين ويژگي ها را ندارم. هميشه مي گويم پدرم، آيت اهلل 
سيدرضا صدر واقعا از علماي بزرگ بود. به طوري كه وقتي 
پدرم فوت كرد، آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني در يك 
جمله گفت: محمدآقا! من 40 سال است كه هر روز عصر 
به بيروني خانه پدر شما مي آيم و اكنون فكر مي كنم آيا بعد 
از فوت ايشان فردي در قم يا جاهاي ديگر داريم كه بتواند 
جايگزين ايشان باشد؟ هر چه فكر مي كنم كسي وجود 
ندارد! حال چرا چنين بود؟ نه به اين دليل  كه پدرم فقيه 
بود و ديگر فقيه نداشته باشيم بلكه سيدرضا صدر استاد در 
علوم مختلف اسالمي بود. پدرم، فقيه، اصولي، استاد فلسفه 
و عرفان، متخصص تاريخ اسالم، مفسر قرآن، اهل شعر و 
شاعري بود، قلم بسيار عالي داشت، عربي را با لهجه عربي 
صحبت مي كرد لذا به اين دليل عرض كردم كه فردي كم 
نمونه بود. بعد از درگذشت پدرم، من و برادرانم افسوس 
مي خوريم كه نتوانس��تيم ش��جره روحاني را در خانواده 
ادامه دهيم و هيچ كدام روحاني نشديم كه آن هم داليل 

خاص خودش را دارد. 
ازمادرت�انوتاثيرات�يكهازمحي�طخانواده

گرفتيد،صحبتكنيد؟
مادرم سواد نوشتن نداشت اما مي توانست قرآن و مفاتيح 
بخواند؛ با اينكه مدرسه نرفته بود و به آن معنا باسواد نبود. 
نكته جالبي كه بايد درباره مادرم براي تان بگويم، مادري 
كه مدرسه نرفته به معناي واقعي يك بانوي سياستمدار 
بود. آنقدر قشنگ مسائل را درك و تجزيه و تحليل مي كرد 
كه عجيب و باور نكردني بود و حت��ي تا قبل از فوتش به 
من كه در حوزه سياست فعاليت مي كردم، توصيه هايي 
داشت كه واقعا توصيه هايش قابل استفاده بود. نكته مهم تر 
تاثير مادرم به لحاظ ديني و مذهب��ي بر من بود، با قرآن 
و مفاتيح انس داش��ت به طوري كه كمتر موقعي قرآن و 
مفاتيح از دستش مي افتاد. ما به شوخي در خانواده مادرم 
را نخس��ت وزير صدا مي زديم و بعد هم مي گفتيم حيف 
كه آقاجون گوش به حرف مادرجون نمي داد، اگر گوش 
مي كرد، اكنون نخستين مرجع تقليد جهان تشيع شده 
بود اما گوش نمي داد. برخي توصيه هاي مادرجون يادم 
است، بنا به روحيه خاصي كه پدرم داشت، چندان در جايي 
حضور پيدا نمي كرد. لذا مادرم مي گفت: »آقا! شما چه آقايي 
هستيد؟ در مجلس ختم هيچ  كس شركت نمي كنيد! به 
هيچ كدام از جلسات عمومي نمي رويد.« اشاره كردم كه 
پدرم روحيه خاصي داشت اما مادرم خوب درك مي كرد 
براي اينكه يك شخصيت علمي و مجتهد در جامعه جا 
بيفتد بايد يك سري كارهاي اجتماعي انجام بدهد. اما پدرم 
بيشتر توجه به بعد علمي داشت. در هر صورت هم پدر و 
هم مادر خيلي از ما بهتر بودند و ما نتوانستيم ميراث آنها را 

آن طور كه بايد حفظ كنيم. 
چهساليوارددانشگاهتهرانشديدوچرارشته

داروسازيرابرايتحصيلانتخابكرديد؟
سال 49 وارد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران شدم اما 
چرا داروسازي را انتخاب كردم براي خودش داستاني دارد؛ 
قبل از پذيرش در دانشگاه تا كالس دهم ساكن قم بودم 
بعد از اينكه پدرم به تهران آمدند و اداره مسجد امام حسين 
)ع( در اختيار ايش��ان قرار گرفت در مدرسه علوي تهران 
كالس يازده و دوازده را گذراندم و ديپلم را هم از اين مدرسه 
گرفتم. در مدرسه علوي مديري به نام آقاي روزبه داشتيم 
كه دبير فيزيك و آدم بسيار باسواد و در عين حال بسيار آدم 

مومن، پاك و كم نمونه اي بود. قيافه بسيار ساده اي داشت 
اما آدم خيلي بزرگي بود. در آن زمان مدرسه علوي رشته 
رياضي و طبيعي داشت و از ادبي خبري نبود. سال آخر كه 
چند ماه به امتحانات و گرفتن ديپلم مانده بود، آقاي روزبه 
با ما درباره انتخاب رشته دانشگاهي صحبت مي كرد و به 
دانش آموزان رش��ته طبيعي  مي گفت از آنجا كه انتخاب 
نخست اغلب دانش��جويان رشته تجربي، پزشكي است، 
شما پزشكي را انتخاب نكنيد و س��راغ داروسازي برويد. 
به اين علت كه در حال حاضر )س��ال 49( به اندازه كافي 
پزشك مسلمان داريم، مسلمان به معناي اينكه اسالمي 
باش��د نه شناس��نامه اي. اما داروس��از كم داريم، منظور 
داروسازي كه بعد اس��المي را هم دارا باشد ضمن اينكه 
داروسازي مملكت دست يهودي هاست. راست مي گفت 
شركت هايي كه در توليد و توزيع دارو فعال بودند در داخل 
بيشتر در دست يهودي ها و شركت هاي خارجي بود. لذا 
آقاي روزبه مي گفت ش��ما بايد با تحصيل در داروسازي 
بتوانيد اين رشته را از دست يهودي ها دربياوريد. به همين 
دليل انتخاب رشته داروسازي براي من بعد سياسي داشت. 
به همين دليل رفتيم تا داروس��ازي مملكت را از دس��ت 

يهودي ها و صهيونيست ها خارج كنيم. 
شيوهانتخابرشتهش�ماحكايتازايندارد
ك�هدرفضايدانش�گاهفعالسياس�يبوديدو

ماجراهاييرارقمزديد؟
بله، با عقبه اي كه اشاره كردم، تحصيل در رشته داروسازي 
را آغ��از كردم، بع��د از ورود به دانش��گاه فهميدم نه تنها 
داروسازي مملكت در دست صهيونيست هاست بلكه كل 
مملكت دست اسراييل و امريكاست و به طور جدي از همان 
موقع وارد فعاليت هاي سياسي شدم. بگذاريد خاطره اي را 
تعريف كنم، هر چند ربطي به دانشكده داروسازي ندارد. 
شايد اسم آقاي فخرالدين حجازي را شنيده باشيد، يكي از 
سخنرانان بسيار قوي مذهبي بود و در آن زمان تقريبا مدل 
جديدي در سخنراني مذهبي در حسينيه ارشاد داشت. 
من با آقاي حجازي رفيق بودم و وقتي س��ال 55 دكتراي 
داروسازي را گرفتم، يادم است كه آقاي حجازي را همراه 
يكي از دوس��تانم به نام دكتر شاهرودي در يك ميهماني 
ديدم، او از ما سوال كرد كه درس تان تمام شده است؟ ما هم 
پاسخ مثبت داديم و او در جمالت قشنگي به ما گفت: اكنون 
شما دو دكتر داروساز هستيد و من سخنران مذهبي هستم. 
اگر شما دو دكتر داروساز بهايي بوديد و من سخنران بهايي، 
مطمئنم توصيه اي كه مي خواهم به شما بكنم را قبول و آن 
را اجرا مي كرديد؛ اما چون مس��لمانم و شما هم مسلمان 
هستيد، تصور نمي كنم توصيه من  را قبول كنيد. اما به هر 
حال توصيه ام را مي گويم. ما استاني به نام كردستان داريم 
كه در اين استان اكثرا سني هستند، دو شهر از اين استان 
شيعه هستند كه يكي از اين دو شهر قروه است، در قروه دو 
داروخانه ق��رار دارد كه هر دو داروخانه دكترهايش بهايي 
است و مردم شيعه قروه مجبورند داروهاي شان را از بهايي ها 
بگيرند. اگر شما در تهران مسووليتي نداريد،به قروه برويد و 
در آنجا داروخانه بزنيد. آن زمان ما هر دو تازه فارغ التحصيل 
شده بوديم و دوستم، دكتر شاهرودي به علت پزشكي از 
سربازي معاف شده بود و من بايد به سربازي مي رفتم. اما 
دكتر شاهرودي به قروه سنندج رفت و تاكنون در آنجاست. 

بعدازفارغالتحصيليبهساوهرفتيد؟
س��ربازي كه تمام شد، طرح را كه آن موقع خارج از مركز 
بود، گذراندم. آن موقع داروس��ازي مي توانست در تهران 
داروخانه  داشته باش��د يا پزشكي مطب بزند كه دو سال 
خارج از مركز خدمت كرده باشد. براي همين نخست به 
س��اوه رفتم و مدتي ماندم، بعد از آن به قم رفتم تا طرحم 

تمام شود و بتوانم اجازه كار در تهران را بگيرم. 
برگرديدبهزمانتحصيلوازفضايدانش�گاه
بگوييد؟دردانشكدهش�ماهمرديازفعاليت
سياسيبود،شمانقشيدرفعاليتهايسياسي

داشتيد؟

سال 49 كه وارد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران شدم 
به لحاظ سياسي دانشكده ما نسبت به ساير دانشكده ها 
فعاليتي نداشت در حالي كه آن موقع ابتدا دانشكده فني، 
بعد دانشكده علوم و پس از آن دانشكده پزشكي به لحاظ 
سياس��ي فعال بودند ولي دانش��كده ما به لحاظ محيط 
دانشكده كوچكي بود اما دو ويژگي داشت كه به دليل آن 
چندان سياسي نبودند، نخست اينكه تعداد دانشجويان 
يهودي زياد بود به طوري كه در كالس ما 8 دانش��جوي 
دختر و پسر يهودي وجود داشت و اين تعداد يهودي در 
يك كالس حاكي از عالقه زياد يهودي ها به داروس��ازي 
بود. نكته ديگر اينكه در دانشكده ما برخالف دانشكده فني 
تع��داد دخترها زياد بود. به همين دليل بعد از يك مدت 
كه كارهاي سياسي را در دانشكده شروع كرديم و عمدتا 
مي خواستيم اعتصاب راه بيندازيم، ابتدا دختران دانشكده 
با ما همكاري نمي كردند و ما نمي توانستيم كاري را پيش 
ببريم. براي همين با آنها صحبت كرديم تا آنها را وارد كار 
سياسي كنيم زيرا اگر با ما همراه نمي شدند، اعتصاب شكن 
مي شدند و كارها پيش نمي رفت. براي همين بايد براي 
فعاليت هاي سياسي قدري مقدمه چيني كرد. بعد از مدتي 
فضا به شكلي شد كه دختران برخي اوقات يواشكي از من 
مي پرس��يدند آقاي صدر! امروز اعتصابي در كار نيست 
و مي توانيم س��ر كالس برويم! آن موقع م��ن در جواب 
مي گفتم خودتان مي دانيد اما ظاهرا كس��ي سر كالس 
نمي رود. به هر حال آنجا س��اواك هم فعاليت داشت و ما 
هم بايد مواظب نوع فعاليت خود باشيم. بنابراين به دليل 
جو سياسي، دانشكده داروسازي سال 49 قوي نبود، ديگر 
آنكه سال بااليي هاي ما هم اهل هيچ گونه فعاليت سياسي 
نبودند. اگر هم قدري سياسي بودند، اغلب افكار چپي و 
كمونيستي داشتند. لذا وقتي همراه با دكتر شاهرودي 
و دكتر سيامك نژاد وارد دانش��كده داروسازي شديم به 
عنوان نخستين دانشجوهاي مذهبي سياسي به شمار 
مي آمديم كه فعاليت سياسي اسالمي را شروع كرديم و 
به مرور در دانشكده فعاليت هاي گروهي را راه انداختيم و 
برنامه هاي كوهنوردي و كتابخانه دانشجويي را بر پا كرديم 
و به سمت ش��كل دادن اعتصابات دانشجويي رفتيم و از 
طرفي با دانشجويان مذهبي سياسي ساير دانشكده ها 
ارتباط گرفتيم و بيشتر هم با انجمن اسالمي دانشكده فني 
كه در راس آن مرحوم مهندس جعفر عالقه مندان بود و 
پس از آن اداره كافه ترياي دانشكده را دانشجويان به عهده 
گرفتند. همچنين در سخنراني هاي مذهبي داخل و خارج 

از دانشگاه از جمله حسينيه ارشاد شركت مي كرديم. 
چ�هزمان�يب�هحس�ينيهارش�ادرفتي�د؟به
سخنرانيهايعليشريعتيهمگوشكردهبوديد؟

تا جايي كه يادم هست هر 15 روز يك بار دكتر شريعتي 
س��خنراني داش��ت، ما هم در س��خنراني ها شركت 
مي كرديم، از سوي ديگر مجاهدين خلق هم در دانشگاه 
خيلي فعال بودند و اعالميه هاي خودشان را در سطح 
دانش��گاه ها منتش��ر مي كردند به ويژه تا قبل از آنكه 
تغيير گرايش بدهند و ماركسيس��ت شوند. تمام بچه 
مسلمان هاي فعال سياسي تا قبل از تغيير گرايش آنها به 
مجاهدين عالقه داشتند. البته بعد از اينكه ماركسيست 

شدند، داستان آنها متفاوت شد. 
ازس�خنرانيهايدكترش�ريعتيدرحسينيه

ارشادبگوييد؟
سخنراني هاي دكتر شريعتي در افزايش آگاهي سياسي 
بچه مسلمان ها بسيار موثر بود نه تنها در دانشگاه هاي 
داخ��ل بلكه در دانش��گاه هاي خ��ارج از كش��ور و بر 
دانشجويان عضو انجمن اسالمي در اروپا و امريكا آنقدر 
اثرگذار بود كه به نظرم اگر دكتر ش��ريعتي را از مقطع 
س��ال 49 تا 56  برداريم، امام خميني)ره( مي توانست 
انقالب كند اما پس از انقالب روش��نفكر تحصيلكرده 
مسلمان براي اداره كش��ور كم بود. به نظرم اكثر قشر 

روشنفكر انقالبي مسلمان مديون شريعتي هستند. 

چراچنيناس�تنباطيازتاثيرس�خنرانيهاي
شريعتيدرميانقشرتحصيلكردهداريد؟

زماني كه وارد دانش��گاه ش��ديم، امام خمين��ي )ره( در 
دانشگاه براي دانشجويان چندان شناخته شده نبود. لذا 
منبع تغذيه بچه مسلمان هاي دانشگاهي دكتر شريعتي 
بود. بعد از آنكه توسط دكتر شريعتي با فعاليت سياسي 
و مذهبي آشنا مي شدند، بعد س��راغ كتاب هاي آيت اهلل 
مرتضي مطهري و آيت اهلل بهش��تي مي رفتند. در نتيجه 
تحصيلكرده هاي مسلمان سياسي انقالبي عمدتا نتيجه 
كار دكتر شريعتي بود. اين نكته از مسائلي است كه كمتر 
به آن توجه ش��ده اس��ت براي همين اگر دكتر شريعتي 
نبود، چه بسا بخش��ي از اين نسل انقالبي، ماركسيست 
شده بودند، زيرا ماركسيسم-  لنينيسم در دانشگاه نفوذ 
بسياري داشت. اين وضع ما در دانشگاه تهران بود. مهندس 
ميرحسين موس��وي كه اوايل دهه 40 در دانشگاه ملي 
دانشجو بود، برايم تعريف كرد كه با تقال از دانشگاه مكان 
كوچكي گرفتيم كه تبديل به نمازخانه كنيم تا بتوانيم نماز 
بخوانيم كه انگار جاي پاييني بوده و وقتي مي رفتيم نماز 
بخوانيم، كمونيست ها و قرطي ها سنگ بر سر ما مي زدند و 
ما را مسخره مي كردند كه مگر محيط آكادميك جاي اين 
كارهاي ديني و فالن و ... است! چنين فضايي در دانشگاه ها 
حاكم بود كه دكتر شريعتي فضا را تغيير داد. در اين رابطه 
مثالي كه مي توانم بزنم مربوط به سال 49 است، نخستين 
روزي كه براي ثبت نام به دانشگاه رفتم در دانشكده ما تنها 
يك دختر با چادر آمد كه همكالس ما بود و يك هفته بعد 
از ثبت نام چادرش را برداشت. در واقع در كل دانشگاه تهران 
تنها يك دختر با حجاب اسالمي در دانشكده فني بود كه 
نام فاميلش صدر بود اما هيچ نسبتي با ما نداشت و اكنون 
در دانشكده فني مشغول به تدريس است. لذا سال 49 تنها 

يك دختر باحجاب در دانشگاه تهران بود. 
نتيجه كارهاي دكتر ش��ريعتي در حسينيه ارشاد باعث 
ايجاد پديده اي به نام حجاب اسالمي شد؛ حجاب اسالمي 
كه هم پوش��يده بود و هم نياز به پوشيدن چادر نبود. به 
عبارتي حجاب اسالمي در دانشگاه شكل گرفت كه بعدا 
در جريان انقالب اس��المي خيلي نقش داشت و سمبلي 
براي دختر انقالبي روشنفكر مسلمان به شمار مي رفت 
كه مي توانست در برابر دخترهاي ماركسيست دانشگاه 
كه خيلي هم مانور مي دادند و احساس فهم و روشنفكري 
مي كردند، درآيد. اگرچه در گذشته در برابر آنها احساس 

كمبود مي كردند. 
 خالصه دكتر شريعتي باعث شد، ابتدا آن جو غيرديني 
و ضدديني در دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور تغيير 
كند  و نكته ديگر بحث هاي دكتر شريعتي باعث شد كه بچه 
مسلمان ها به لحاظ بحث هاي ايدئولوژيك نيز قوي شوند و 
بتوانند با ماركسيست ها بحث كنند. در واقع ماركسيست ها 
تزي داشتند و آن تز؛ آموختن علم انقالب از سوي انقالبي ها 
بود زيرا انقالب ب��دون علم انقالب انجام نمي ش��ود. آن 
موقع سوال كه مي كرديد علم انقالب چيست؟ مي گفتند 
ماركسيسم- لنينيسم را بايد بخوانيد و آموزش ببينيد و 
به لحاظ تئوري درك كنيد تا بعد بتوانيد به لحاظ عملي 
انقالبي بشويد. در واقع سخنراني هاي دكتر شريعتي لزوم 
يادگيري ماركسيسم- لنينيسم را از بين برد و اينكه الزمه 
انقالبي بودن ماركسيست - لنينيست شدن نيست بلكه 
بچه مس��لمان بايد انقالبي و مبارز باشد و نيازي نيست 
كه حتما يك انقالبي ماركسيست باشد. با اين نگاه ديگر 
حتي در بحث ها كم نمي آوردند. تنها نكته منفي در اين 
مقطع زماني بود كه مجاهدين ماركسيست شدند و بچه 
مسلمان ها ضربه كاري خوردند و تعدادي از بچه مسلمان ها 

ماركسيست شدند.
درصحبتهابهتاثيرشريعتيدردانشگاهاشاره
كرديد،نقش�يكهسخنانشريعتيبربسيارياز
افرادموثردرانقالبداش�ت.چراب�ااينپررنگي
تاثيرگذاري،بعدازانقالببهنوعيسعيبرحاشيه

راندنشريعتيشد؟درحاليكهبعدادرخاطرات
آيتاهللخامنهايخوانديمك�هارتباطنزديكيبا

شريعتيوپدرشمحمدتقيشريعتيداشتند؟
همان طور كه اشاره كرديد، شريعتي يك روشنفكر ديني و 
از دوستان نزديك آيت اهلل خامنه اي بود و بنده هم جلسات 
زيادي با هر دو داشتم، يعني قبل از انقالب جلساتي بود كه 
در آن دكتر علي شريعتي، شهيد مرتضي مطهري، آقاي 
فخرالدين حجازي و آيت اهلل خامنه اي حضور داشتند كه 
ما هم در اين جلسات شركت مي كرديم، جلسات نيز در 
منازل افراد برگزار مي شد. در چندين جلسه كه شركت 
داشتم، مشاهده كردم كه دكتر شريعتي عالقه بيشتري به 
آيت اهلل خامنه اي داشت تا آقاي مطهري. به طوري كه يادم 
است در يك جلسه دكتر شريعتي شروع به صحبت كرد، 
پس از آن گفت: ميكروفن را در اختيار فردي مي گذارم و 
شروع به تعريف كردن از شخصي كرد كه همه تصور كردند 
حاال ميكروفن را در اختيار آقاي مطهري قرار مي دهد اما 
ميكروفن را در اختيار آقاي خامنه اي گذاشت. ايشان هم 
خيلي به دكتر ش��ريعتي عالقه مند بود و تصور مي كنم 
هنوز هم اين عالقه مندي ادامه دارد. اما چرا پس از پيروزي 
انقالب مسائلي درباره دكتر شريعتي به وجود آمد، ريشه 
در قبل از انقالب دارد كه روحانيت سنتي با دكتر شريعتي 
خوب نبود و يك عده مي گفتند علي شريعتي سني است! 
بعضي هم مي گفتند يعني چه؟ كسي كه ريش مي تراشد 
و كراوات مي زند از اس��الم دفاع كند. در هر صورت آنقدر 
جو عليه دكتر شريعتي تند بود كه اگر ديده باشيد، امام 
خميني)ره( يك سخنراني در نجف درباره شريعتي كرد 
و گفت يعني چه كه ش��ما به جان ه��م افتاديد؟ اين به 
ضرر انقالب است و دانش��گاه و حوزه بايد با هم منسجم 
شوند و نبايد دانشجويان تحصيلكرده مذهبي را از حوزه 
و روحانيت جدا كنيم، اين طوري به جايي نمي رس��يم. 
بنابراين چنين ويژگي در مخالفت با دكتر شريعتي در ميان 
روحانيت سنتي قبل از انقالب بود و تا حدي پس از انقالب 
ادامه پيدا كرد. اگرچه در همان زمان هم روش��نفكرهاي 
چپ و كمونيس��ت دكتر ش��ريعتي را مي كوبيدند، يادم 
اس��ت كه قبل از انقالب يك جامعه شناس ماركسيست 
كتاب مفصلي بر ضد دكتر شريعتي نوشت، باالخره آنها از 
وجود دكتر شريعتي رنج مي بردند كه در حال گرفتن جو 
انقالبي از آنها بود. اما آنچه باعث تاسف است، هفت، هشت 
س��ال پس از انقالب، آرام آرام يك سري از افراد روشنفكر 
مذهبي نيز شروع به كوبيدن دكتر شريعتي كردند با اين 
ادعا كه دكتر ش��ريعتي دين را ايدئولوژيك كرد و غيره. 
در هر صورت نقش��ي كه دكتر شريعتي در دانشگاه هاي 
ايران و دانش��جويان مقيم در اروپ��ا و امريكا قبل و بعد از 
انقالب داشت، باعث شد كه انقالب پيروز شود و مديران 
تحصيلكرده مسلمان روشنفكر كه بتوانند مملكت را اداره 

كنند، افزايش يابند. 
چهارتباطيبامجاهدينداش�تيدوتاچهاندازه

تحوالتآنهاراازنزديكمشاهدهكرديد؟
همان طور كه گفتم من در مدرسه علوي تحصيل كردم 
در اين مدرسه دو گروه فعال بودند، يكي مجاهدين خلق 
و ديگري انجمن حجتيه بود كه ه��ر دو از دانش آموزان 
مدرس��ه عضوگيري مي كردند. بعدها مش��خص شد، 
مجاهدين خلق در انجمن حجتيه نيز نفوذ داش��تند. 
متاسفانه بسياري از بچه هاي مدرسه علوي مجاهد شدند، 
تعدادي از آنها به پيكار گرويدند و كافر شدند. وقتي دكتر 
كمال خرازي را كه تحصيلكرده مدرسه علوي است، )اما 
هفت، هشت سال از من بزرگ تر است(پس از يك جراحي 
مالقات كردم به همسر ايشان گفتم الزم است، نكته اي را 
درباره خودم و دكتر خرازي براي شما بگويم، من و ايشان، 
سالم ترين و كم مساله دارترين فارغ التحصيالن مدرسه 
علوي هستيم. همسرشان پرسيد: چرا؟ گفتم براي اينكه 
بعضي از فارغ التحصيالن مدرسه علوي يا عضو انجمن 
حجتيه شدند يا به مجاهدين پيوستند يا پيكاري و كافر 
شدند يا قرطي! براي همه اين موارد هم نمونه دارم. براي 
همين گفتم ما گروهي بوديم نه حجتيه، نه مجاهد، نه 
پيكاري و نه قرطي شديم و به انقالب پيوستيم و اكنون 
در خدمت انقالب هستيم. يكي ديگر از فارغ التحصيالن 
مدرسه علوي كه يك س��ال مانده به انقالب با او تماس 
برقرار كرديم، محمد حياتي بود كه پس از آزادي از زندان 
توانس��تيم با او ارتباط برقرار كنيم. اما قبل از آن اش��اره 
كردم كه پدرم، امام جماعت مسجد ميدان امام حسين 
)ع( بودند. در واقع مسجد را يك سري بازاري هاي همان 
محل اداره مي كردن��د كه فرزند يكي از اي��ن بازاري ها 
محمدحسين اكبري آهنگر جزو مجاهدين بود. نخستين 

ارتباط من با مجاهدين از طريق اكبري آهنگر بود. 
او اصرار داشت، من به زندگي مخفي روي بياورم كه هيچ 
موقع نپذيرفتم به اين علت كه تمايل نداشتم ارتباطم با 
بيرون قطع شود. اما در واقع چون در خانواده اي مذهبي 
رش��د و نمو پيدا كردم، اطالعات مذهبي خوبي داشتم، 
از هم��ان ابت��دا متوجه ش��دم كه مجاهدي��ن به لحاظ 
ايدئولوژيك مش��كل دارند و مس��لمان خالص نيستند 
و افكار ماركسيس��تي در آنها نفوذ كرده ب��ود و مرعوب 
چريك هاي فداييان خلق و ماركسيست ها بودند. در واقع 
آنها ابتدا انقالبي، بعد مس��لمان بودند و واقعا ايدئولوژي 
آنها التقاطي بود اما چون ما مي خواستيم با شاه مبارزه و 
كاري براي انقالب كنيم با آنها كار مي كرديم اما هيچ گاه 
به ط��ور صددرصد ايدئول��وژي آنه��ا را نپذيرفتيم. براي 
مثال مجاهدين خلق چندين كتاب داش��تند كه يكي از 
آنها »اقتصاد به زبان س��اده« به قلم فردي به نام محمود 
عس��گري زاده بود. وقتي كت��اب را مي خوانديد، متوجه 
مي شديد كه آنچه درباره اقتصاد در كتاب آمده، صددرصد 
اقتصاد ماركسيستي بود و در تمام مطالب آن حتي يك 
ذره هم اقتصاد اسالمي وجود نداشت. يك بار اين مطلب را 
به محمد حياتي گفتم، آن زمان عسگري زاده اعدام شده 
بود درباره كتاب گفتم از مولف آن خيلي متشكرم. حياتي 
گفت چطور؟ گفتم من خيلي دوس��ت داش��تم دريابم 
اقتصاد ماركسيستي چيست و آن را درك كنم اما كتاب 
به درد بخوري پيدا نمي كردم. با خواندن كتاب »اقتصاد 
به زبان ساده« قشنگ فهميدم كه اقتصاد ماركسيستي 
چيست. حياتي از شنيدن حرف هايم خيلي ناراحت شد 
و گفت يعني تو مي گويي اقتصاد ما ماركسيستي است؟ 
گفتم بله، اصال اين كتاب خود ماركسيسم است و از اسالم 
هيچ چيز در آن وج��ود ندارد. بنابراين اگرچه آنها مبارزه 
مسلحانه مي كردند و من هم آن موقع به مبارزه مسلحانه 
عليه شاه معتقد بودم با آنها ارتباط داشتم اما هيچ موقع 

جذب افكارشان نشدم. 
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