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  آرمانها و مجذوب      به    ؛ عشق   است    گرايي  مصلحت  در مقابل  آرمانگرايي،  اول  خصوصيت 
  گيرد، گاهي   قرار مي    زندگي  و كار معمولي  تالش  در محيط  كه  وقتي  انسان.  آرمانها شدن

  نشان    انسان    به    دستيابي    و غيرقابل  گيرد؛ آرمانها را دور دست او را مي  چشم  جلوي  موانع
،   جوان    در محيط .  شوند  مي    آرمانها فراموش     گاهي.    است    خطر بزرگي     دهد؛ و اين    مي

  آنها تالش     ؛ لذا براي    است    و دستيابي     دسترسي    ، قابل ، زنده ، ملموس آرمانها محسوس
 .شود مي  مباركي  ، تالش تالش  شود؛ خود اين مي

،   ، تقلب   ، كلك   دانشجويي    در حركت .    است    صدق و صفا و خلوص    ،  دوم  خصوصيت
رود، در    كار مي     به    زندگيِ رايج   معموالً در محيطهاي  كه  يي غيرانساني  هاي و شيوه  حيله
  ، در محيط    زندگي    معمولي    در محيط .    نيست    طور طبيعي   و يا به      است    جا كمرنگ   اين

  كه    هر حرفي     ، هر كسي    اجتماعي    بستانهاي    بده   ، در محيط تجارت  ، در محيط سياست
دهد؛ حاال    مي    از دست     آيد و چه    مي    گيرش    چه  حرف  ببيند از اين  است  زند، مواظب مي

باشد ـ يا در       قدر عاقل  انداز و چه هم  قدر پشت  ، چه قدر زرنگ چه  كه  است  اين  به  بسته
بياورد؛ اما      دست  به    بدهد، يا چيزي     از دست  باشد ـ تا چيزي  قرار گرفته  مقابلش  ي نقطه

  ، براي   بودنش    درست    ، براي   بودنش  خوب  را براي  ؛ حرف ، نه دانشجويي  حركت  در محيط
. كنند  مي    و تعقيب     كنند و دنبال    مي    بيان    حقيقت    خود و براي      براي    داشتنش    جاذبه
  از اين     تكي    هر نفر از آحاد دانشجو، هر تك            كه    و بگويم     بدهم    تعميم    خواهم  نمي

 . است  غالب  رنگ  ؛ نه؛ اما اين طور است زند، اين مي  كه  حرفهايي
و     و نژادي     و سياسي     حزبي    گوناگون   از وابستگيهاي  و رهايي  آزادي،  سوم  خصوصيت

را     خصوصيت    تواند اين   مي    ، انسان   دانشجويي  حركت  ي مجموعه  در اين.  اينهاست  امثال
جا از    غالباً در اين  .    است    گرايي  مصلحت    از همان     شعبه    يك    هم   اين  كند؛ كه  مشاهده
  افراد خودشان     براي    و غيرسياسي     سياسي    گوناگون    هاي  معموالً مجموعه     كه    تقيداتي
  ي  قيد و بندها را ندارد؛ لذا در گذشته             اين  ي حوصله  ؛ جوان نيست  كنند، خبري مي  فراهم
  رسيدند، ضابطه  مي  كه  دانشگاه  كردند؛ اما به مي  بودند و كارهايي  ، احزابي از انقالب  پيش

توانستند   بكنند، اما نمي      يارگيري    بود چهار نفر عضو هم        ممكن!  رفت در مي  از دستشان
دنيا     در احزاب     شديد كه     خيلي    حزبي    را ـ انضباطهاي      مورد نظر خودشان      انضباطهاي

در     كنند؛ زيرا دانشجو باالخره        اعمال   بدرستي  دانشجويي  ـ در محيط  بود و هست  معمول
  وسيعي    خيلي    بود؛ تشكيالت     فعالي   ، حزب توده  زمانها حزب  آن. رسد اجتهاد مي  به  جايي
  كه    دانشگاه    كرد؛ اما به    آنها كار مي      بود؛ اصالً براي      مرتبط  ؛ با شورويها هم داشت  هم
 !كند  دانشجو پنهان  را از چشم  حزبي  از حقايق  رسيد، مجبور بود بسياري مي

  حركت    اين    ؛ يعني   است    نبودن    بر اشخاص   ، مبتني حركت  اين  خصوصيت  چهارمين
  ؛ اما نه    هست   بعد هم  سال  بود، ده  هم  پيش  سال  ، ده هست  ، امروز هم هست  در دانشگاه

  ، ولي   هست    حركت    جا هستيد؛ اما اين     بعد شما اين  سال  ده  شما بوديد، نه  پيش  سال  ده
 . حاضر است  ي فضا و مجموعه  به  ؛ متعلق نيست  بر اشخاص  مبتني

  ازنظر فطرت     كه    مظاهري   در مقابل  كه  است  اين  بسيار مهمش  خصوصيت  پنجمين
و نفاق ـ       ، دورويي   ، تقلب   عدالتي  ، بي   ، تبعيض ، زورگويي ظلم  ـ مثل  است  زشت  انساني

،   منافقين    گروه    ، همين انقالب  در اول  وقت  يك. كند مي  را دفع  دارد و آن  منفي  حساسيت
پيدا كنند؛ اما       نفوذي    و دانشجويان     جوانان    توانستند در ميان    انقالب  از فرصت  با استفاده

گفتند؟   مي    آنها منافق     چرا به .  برگرداندند    اينها منافقند، غالباً روي        شد كه   معلوم  وقتي
كنند و    مي    دارند، تالش     تشكيالت    دين    ايدئولوژي    براساس    بود كه   اين  ادعايشان  چون
  خبري    هيچ    دين    ، از ايدئولوژي    نه    شد كه   مي    معلوم    كنند؛ اما در عمل   مي  معين  آينده
؛   دست    ماركسيستيِ يك     نه    هم    ؛ آن  است  ماركسيستي  التقاطي  ، تفكرات ؛ تفكرات نيست
  حاكم    كه    چيزي   آن  هم  و مبارزات  و فعاليت  خارجي  ؛ و در عمل و آشفته  ، مخلوط التقاطي

  دست    قدرت    به    كه    اين    براي   ؛ تالش است  طلبي ، قدرت آنهاست  فعاليتهاي  بر بيشترين
  مجموعه    يك    عنوان  به    نداشتند؛ بلكه  زيادي  نقش  در پديد آمدنش  كه  كه  پيدا كنند؛ قدرتي

. باشند    داشته    نقش    ملت    در خالل  از آنها هم  بود افرادي  نداشتند؛ هرچند ممكن  اصالً نقش
؛   با دلشان     ؛ حرفشان   با باطنشان     ظاهرشان    شد كه     شد ـ معلوم      نفا آنها معلوم       لذا چون 
  جوانِ دانشجويي     ي  ـ مجموعه     نيست  كنند، يكي مي  را دنبال  حقيقتاً آن  كه  با آنچه  ادعايشان

 .برگرداند  كرد و روي  از اينها اعراض
  دانشگاهـهـا ايـن       محيط  ذاتي  ي پديده  و اين  دانشجويي  حركت  اين  خصوصيت  ششمين

  احسـاسـات     كـه   ايـن   ضمن  كند؛ بلكه نمي  حكومت  احساسات  ، فقط حركت  بر اين  كه  است
وجـود دارد؛      در آن  هـم   و تدقيق  فهميدن  به  و ميل  و تحصيل  و تفكر و بينش  ، منطق هست
 .زياد  و گاهي  كم  دارد؛ گاهي  و ضعف  شدت  البته

دانشگاه صنعتي شريف؛   1378در ديدار با دانشجويان 

 هاي ويژگي
 جنبش دانشجويي
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 سرمقاله

 سردبير

 4 ادبي فرهنگي دانشجويي

اگر بخواهيم به دانشجو به معناي واقعي نگاه كنيم ، اولين ويژگـي     . و اين تعريف  البته خيلي كلي و ناقص است. اند دانشجو را  طالب علم ودانش تعريف كرده
يعني اينكه دانشجو عالوه بر آن كه طالب علم است و به دنبال تحقيق و پژوهش، تفكـرش متعلـق بـه       .  »نگري آينده«كند عبارت است از  كه نظر را جلب مي

 . رددانشجو دير يا زود قرار است وارد نظام اجرايي كشور شده و سرنوشت امور مردم را به دست گيرد و اين نشان از اهميت جايگاه واالي او دا. آينده
چراكه دانشجويي قهرا مربوط به دوران جواني اسـت و     .  ي دانشجو جا گرفته است جوان بودن در داخل كلمه. او است» جوان بودن«ويژگي بعدي دانشجو ، 

 .شور و حالي كه در دوران جواني وجود دارد، باعث جدا شدن اين قشر از ديگر اقشار مي گردد
هـا    در اطـراف مـا ايـن آسـيب          .  اند، شايد بتوان گفت آسيب پذيرترين آنها نيز هـستند  ترين قشر جامعه اما در عين حال كه دانشجويان پرقوت ترين و پربينش

 . دانيم هاي زندگي دانشجويي خود را مي فراوان ديده مي شود و ما خود بهتر از هركس ديگري آفت
بـدين معنـي    .  ار شـويم  ايم دانشگاه تا تنها درس بخوانيم و مدركي بگيريم و در آينده شغلي را برگزينيم و سريع وارد بـازار كـ    چند نفر از ما هستيم كه مثالً آمده

يا اينكه دانشجو نسبت به مـسائل جامعـه و دانـشگاه و          . و اين خطر خيلي بزرگي است! خواهد بشود كه زندگي شخصي خودم را فقط آباد كنم، بقيه هر چه مي
مثـال بـه دانـشجو بگوينـد          .  اين مصيبت خيلي بزرگ اسـت    . آنچه مي گذرد و مسائل سياسي و فرهنگي، بي اهميت، بي اهتمام، بي عالقه و بي مباالت باشد

تر اين است كه دانشجو اگرچه بي تفـاوت نيـست و حـساس اسـت،              كننده و از اين نگران! »!به من چه«فالن جا زلزله شده است؛ شانه باال بياندازد و بگويد 
ي حيات معنوي اسـت كـه مثـالً          و از اين بدتر در زمينه. يعني دقيقا عالقمند است كه بخشي از مردم فرضاً در يك زلزله نابود شوند. منتها حساسيت منفي دارد

ايماني بشوند، و خودش هم اصال اين طـوري باشـد و بـه ايـن سـمت                  خواهد كه مردم غرق در بي خواهد كه مردم غرق در شهوات بشوند، دلش مي دلش مي
 !و اگر اين حال و روز كسي باشد كه قرار است امورات حياتي ميهن عزيزمان را در دست بگيرد، به نظر شما خيلي نگران كننده نيست؟! بتازد
■ 

قـدر رهبـر      فرهنگي دانشجو داشته باشيم ، بهتر است به سـخنان گـران   -شناسي را در زمينه دانشجويي و مشكالت زندگي علمي اگر بخواهيم بهترين آسيب
 :شمرد گونه برمي ايشان در يك بررسي اجمالي آفات زندگي دانشجويي را اين. كنيم دلسوز انقالب مراجعه

گـيرد    فرهنگها قـرار مـي     اين  دانشجو در معرض.   و مضر است  بيگانه  فرهنگهاي  در مقابل  و نفوذپذيري  تفاوتي و بي  ابتذال  به  دچار شدن  ، مشكل مشكل  يك« 
گـردد؛    مـي     خارج   شود، قاعدتا متدين مي  وارد حوزه  كسي  چرا وقتي  كه  ام گفته  و دانشگاهي  دانشجويي  اجتماعات  كرارا در اين  من.  دانشگاههاست  مشكل  و اين

  باشـد؛ امـا واقعيـت          ايـن     و بايد در نهايت  است  درستي  توقع  باشد؟ واقعا هم  طوري چرا بايد اين! گردد؟ نمي  خارج  شود، قاعدتا متدين مي  دانشگاه  داخل  اما وقتي
و     انـواع     و مـرد، در معـرض          و وجود زن  خاص  در سنين  جوان  خاطر كثرت  به  كه  است  محيطي  دانشگاه  كه  است  اين  قضيه  واقعيت.   است  غير از اين  قضيه
 .  است  قرار گرفته  ناسالم  و فرهنگي  اخالقي  ها و گرايشهاي انگيزه  اقسام
ـ كه  از مشكالت  يكي و     فعـال     خيلـي     ماركـسيزم    كه  در گذشته.   است  فكري  لغزشها و انحرافات  در مقابل  پذيري ـ آسيب  است  قبلي  مشكل  به  نزديك  ديگر 

  تفكـرات     سـوهان     كـه     مـسلماني     دانـشجوي    آن  ، حتي اصال در دانشگاه.  يافت مي  روشني  را به  ، واقعا اين ارتباط داشت  با دانشگاه  كه  پرنشاط بود، هر كسي
ــ و       و مـرده      هستند ـ زنـده    جزو مسلمانان  كه  و نشانداري  عناصر روشنفكر نام  از اين  بعضي. شد پيدا كرد مي  ندرت به  بود، خيلي  نخورده  مغزش  به  ماركسيزم

ـ كه مي  اعتراض  افكارشان  شما امروز به و     دانـشجويي     دوران   تخاصي  كه  است  چيزي  اينها، همان  فكري  اشكال  ي ـ نقطه  است  هم  بجايي  اعتراضهاي  كنيد 
  يكـرد؛ يعـن     مـي     اسـتفاده     ماركـسيزم   ، از معارف رد آن  را رد بكند؛ براي  خواهد ماركسيزم مي  ديد كه شد، زيد مي وارد مي  تفكر ماركسيستي. آنها بود  دانشگاهي

  »! يفر منه  حيث  من  يؤتي«
  شـدند، زيـاد ديـده        وارد مـي      ماركـسيزم     ، در ميـدان   اسالمي  كامل  و آگاهيهاي  اطالع  ، بدون از انقالب  قبل  ي در دو دهه  كه  كساني  و بيانات  ، در تفكرات اين
  بود؛ اما امـروز نيـست         محسوس  چيزي  ، چنين زمان  در آن. بود  شده  اشراب  مغز و ذهنشان  ي بود و در همه  در آنها نفوذ كرده  ماركسيستي  اصال تفكرات. شد مي

 .وجود دارد  جديدي  ، امروز انحرافات حال درعين. اند نشده  هستند و هنوز زايل  باز هم  هايش مانده ته  وجود ندارد؛ اگرچه  اش مكتبي  شكل  به  و يا الاقل
وجـود دارد و         هـم     كـسيزم ، بعد از مار    بوده  و ضد اسالم  غلط و انحرافي  تفكرات  هم  از ماركسيزم  است؛ قبل  نشده  ، منحرف ماركسيزم  تنها با انحراف  دنيا كه
ـ كه مي  در دنيا پخش  اروپايي  نمايان يا فيلسوف  از فيلسوفان  بعضي  ي وسيله  امروز به  كه  تفكراتي  همين.  هست  هم  االن ، تـا     بيـاورم    اسم  خواهم نمي  البته  شود 
حماله  نزديك  جايي  ما به  كلي  حرف ـ   .  است  غربي  دمكراسيهاي سوسيال  نوع  به  دمكراسي  الحطب  نشود 
و     غربـي     سـبك     بـه     يكدمكرات  ايجاد جوامع  دنياست؛ يعني  ي جديد امريكا و اروپا بر همه  نوع  تسلط استعماري  كن صاف جاده  كه  هست  در دنيا تفكراتي  االن
دنيـا را       ي  بـشود، همـه       تعرض   جوامع  افراد اين  لباس  به  نسبت  ذره  ، يك ايجاد حجاب  اگر در جهت.  است  حساس  بينيد دنيا رويش شما مي  كه  چيزي  همين

  هـاي   از نـشانه      امروز يكي.   است  واقعيتي  اين! شود در دنيا غوغا نمي  آن  صدم بشود، يك  تعرض  كسي  لباس  ، به حجاب  كشف  اگر در جهت  دارد؛ ولي غوغا برمي
 .  است  بكند، همين  حاكم  عالم  ي سروصدا بر همه خواهد بي استكبار مي  دنياي  كه  جديدي  و نظام  تمدن
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  ، از هميـن    »بـاز     ي  جامعـه «    طـرح .  آيـد   درمـي     و مـسلك      و ايده   تفكر و مكتب  يك  صورت  نيست؛ اما امروز به  امروز هم  به  رفتند، متعلق  زياد پيش  البته
ارد؛ ولـو هـزار      نـد     يـي   و فايـده   باز نيست  ي ديگر جامعه  اگر نباشد، جامعه  چيزي  كند و چه را باز مي  جامعه  چيزي  ؟ چه چه  باز يعني  ي اصال جامعه.  هاست نمونه
مـا      كـه     بـشوم     بحث   وارد اين  خواهم فعال نمي  من. امروز در دنيا وجود دارد  كه  است  و غلطي  انحرافي  باشد؟ اينها تفكرات  وجود داشته  هم  دمكراسي  ي نشانه

از انواع  تفكرات  اين  هجوم  دانشجو، در معرض  اجماال، جوان.  كار كنيم  اينها چه  بايد در مقابل است  و اقسامش  ـ   .  ـ 
  ــ اگرچـه      نيست  چيزي  چنين  سنتي  شكل  ها، به در حوزه.   است  جواني  و احالم  و اضغاث  مادي  زندگي  وافر به  و توجه  گرايي مدرك  مشكل  ، همين سوم  مشكل
اما جوان  هست  عارضي  شكل  به  گاهي   و كـار آينـده         آينـده     و دكان  فكر آينده  به  كه  شده  و رانده  كشانده  سمت  اين  ، به است  علم  تحصيل  كارش  دانشجو كه  ـ 
بـود؛      فكـرش     بـه     بايستي   كه  است  بزرگي  مشكل  هم  اين. دهد، باشد مي  آدم  به  بيشتري  هاي توانايي  رشته  و كدام  ، پردرآمدتر است رشته  كدام  كه و اين  و پول
 . خورد مي  لطمه  علم  به  چون

  خاصـي     سياسـي     ي  و انگـيزه    ايده  هيچ  ، دانشجو خودش اوقات  گاهي.  است  در دانشگاه  كاري و سياسي  شدن  سياسي  جريانات  دست  آلت  ديگر، مشكل  مشكل
  يـك     هـم     ايـن .  زننـد   مـي   خواهند،  مي  كه  سر هر كسي  كنند و به مي  آنها از او، چماق  گيرد كه كار قرار مي سياسي  گروه  و يك  جريان  يك  دست  ندارد؛ اما آلت

 . است  و حساس  بسيار بزرگ  مشكل
  اوضـاع     بـه    و نسبت  است  روشنفكر قهري  هاي جزو گروه  ؛ يعني روشنفكر است  طور طبيعي  دانشجو، به.  و عملكردهاست  در جريانات  ابهام  ديگر، مشكل  مشكل
  ايـم   داده    طور تشخيص بگويند ما اين  كه  نيست  قانع  اين  دانشجو، به.  خواهد اظهارنظر بكند و مي  است  عقيده  فكر و صاحب  نظر و صاحب  كشور، صاحب  جاري
،   اسـت     تعبـد كـرده      آن  به  را كه  كاري  اين  خواهد وجه مي  كند، اما دلش مي  تعبد هم. ندارد  منافات  و اظهارنظر او، با تعبد هم  دانستن.  بكنيم  عمل  خواهيم و مي
از     ، يكـي    پس. شود مي  ضعيف  رفته رفته  كند و تعبدش مي  تضعيف  تعبد هم  در نفس  ، او را حتي ابهام  اين. شود مي  و ابهام  ، تدريجا دچار شبهه اگر ندانست. بداند

  پخـش     در راديـو يـا در روزنامـه          خبري  ندارند، چنانچه  كارها اطالع  خبرند و از بطون بي  هم  غالبا از جريانات  ، چون دانشجويان.   است  دانشجو، اين  مشكالت
 !  ديگر واويالست  نباشد؛ اگر باشد، كه  هم  مؤثر خارجي  كه  است  در صورتي  اين. كند كار مي  به  شروع  شود، ذهنشان مي

و در      خـودش     در قبـال  ،    جامعـه     در قبال   واقعي  رسالت  درك  و عدم  هويتي بي  ، مشكل است  مشكل  نظر بعضيها، شايد مهمترين  به  كه  مشكلي  ، آن و باالخره
  بـه     كـه     كاسـبي   خواهد داشت؛ مثل  نقشي  چه  و در آينده  است  كاره چه  االن  داند كه او نمي.   است  كاره چه  داند كه دانشجو، حقيقتا نمي.  است  و آينده  تاريخ  قبال
 .» دانشجوست  اينها مشكالت.  نيست  روشن  خود او درست  دانشجو، براي  حقيقي  ديگر، رسالت  عبارت  به. كند مي  دود و زندگي مي  و نام  نان  دنبال
■ 

ني اوليـن   دامـ   دلـي و پـاك       ي اول تدين و تعبد و پاك  هايي دارد كه بايد به آن باليد؟ در درجه ارزش يك دانشجو در چيست؟ يك دانشجوي با ارزش چه ويژگي
بايـد دانـست، عمـده مـشكالت و           . باشد است كه ارزش دانشجويي اين چنين از دنيا و تمام آنچه در آن است بيشتر مي) و اصوال هر انساني(ارزش هر دانشجو 
كننـد تـا      ارزش ديگري كه خيلي مهم است و دشمنان ملت ايران تالش مي. است ي مخدوش شدن همين ويژگي سياسي، شروعش از نقطه-انحرافات فرهنگي

درپـي بايـستي      كردن، و اقدامات پي گيري، فكركردن، عمل از راه تصميم.  اين ارزش را نيز در محيط دانشگاه از بين ببرند، عبارت است از اميد و اعتماد به آينده
هايي را كـه در اثـر بدعملـي           ي ضعف تصوير كلي آن اين است كه نظام اسالمي، همه«اي كه به قول مقام معظم رهبري  اميد به آينده.  اميد را زنده نگه داشت

 .»عملي پيش آمده كه اثرش در معيشت و فرهنگ و اخالق مردم، جا به جا مشخص است برطرف كند و بي
ي بدانـد   اش كه عالوه بر تحقيق و پژوهش، فكر كردن و تصميم گرفتن براي آينده است، به خوبي عمل كند، بايـست     براي اينكه يك دانشجو بتواند به وظيفه

اي منـسجم     پارامتر اصلي ارتقاي سطح فكري، اول از همه مطالعه است، آن هم به شيوه . اعتقادي است-فرهنگي-ي امور مهمتر، خودسازي فكري كه از همه
 و كيست كه اهميت اين موضوع را نداند؟. و منطقي

 .ظاهر مذهبي و ديگري تحجر سياسي يكي تحجر به: شود نوع تحجر مي 2ساز  غفلت از مطالعه و تعمق در معارف، زمينه
كـه  (امـا تحجـر سياسـي         .  تحجر مذهبي عبارت است از توقف بر خرافات و عادات و ساليق شخصي و نشاندن اين عادات به جاي احكام و تعاليم حقيقي دين

هـاي ذاتـي دانـشجو         ها و احزاب، با سوء استفاده از ويژگي كه اين گروه. هاي حزبي شدن است كاري و بازي ، گرفتار سياسي)است كمتر مورد بررسي قرار گرفته
گـاه بـه غايـات فكرشـان توجـه              هاي اينان توقف كرده و هيـچ   و نوعاً دانشجويان در ظاهر حرف.  هستند) وگاهي ناپاك خود(درصدد رسيدن به اهداف خاص 

تكيه بـر  «و » بيداري«، »طلبي حق«ي روشنفكري،  الزمه. نيست) در معناي حقيقي آن(اي كه دچار چنين تحجراتي شود، ديگر روشنفكر  مجموعه. كنند نمي
 .است» منطق و استدالل روشن

 .پس بايد فكر كنيم و فكر مستدل و منطقي خود را مطرح و مطالبه نماييم. كنند يعني برايمان فكر مي. شويم يادمان نرود اگر فكر نكنيم، فكر مي
■ 
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مسلمين جوان، اعم از اينكه در جهان اسالم باشند يا براي تحصيل به غـرب  
پذيرنـد كـه      بروند، بيشترين تأثير از دنياي متجدد را از رهگذر آن چيزي مـي 

ي زندگي جديد، كه طبعـاً در        شيوه. ي زندگي جديد ناميد توان آن را شيوه مي
هـا و     اي خاص نيز هست، به مراتب بيـشتر از فلـسفه      حد خود بيانگر فلسفه
آنچنـان بـر       هاي جديد، به نحوي مستقيم و بالواسطه الهيات و يا ايدئولوژي

ي   توان شواهد آن را تقريبـاً در همـه        جوانان مسلمان تأثير مي گذارد كه مي
مراكز شهري بزرگ جهان اسالم و به طريق اولي در ميان جوانان مـسلماني     

. كننـد، ديـد    كه در غرب زندگي يا تحصيل مي
ي   اين شيفتگي نسل جوان نسبت بـه شـيوه   

هـاي آن را       زندگي جديد، كه بايد سرچـشمه  
بيشتر در آمريكا جست تا در اروپـا، در واقـع         

اي  منحصر به جهان اسالم نيست، بلكه پديده
جهانگير است و خود بازتاب شيفتگي بسياري  

هاي جهان نسبت به آن   ي قاره از جوانان همه
چيزي است كه حسب ظـاهر، آزادي كامـل         

ها و اصولي است كـه    فردي از قيد و بند سنت
اي طوالني از نسلي به نسل بعـد    طي زنجيره
 .رسيده است

امروزه اشتياق شديد جوانان سراسر جهان بـه  

متـال و يـا        شنيدن موسيقي به اصطالح پاپ، اعم از اينكه راك باشد يا هوي
جديدي مثل بلوجين كه زبان حال ميـل بـه     غير آن، پوشيدن لباس هاي نوعاً 

آزادي از قيد و بندها و تحرك و تكاپو و اعالم اسـتقالل يـك تنـه از قيـد               
كـشش جوانـان بـه       .  ضوابط و معيارهاي اجتماعي است، كامالً واضح اسـت 

هاي پرسرعت و انواع تفريحاتي كه، مثل همان ترتيباتي كـه در    طرف اتومبيل
شـود، متـضمن      هـاي غربـي ديـده مـي           ها يا ساير تفريحات و سرگرمي فيلم

بسياري از جوانان تيز و چابـك   .  سرعت و جرأت باشد نيز كامالً مشهود است
گذارند بدون آنكـه    پا در ركاب سفر مي

در ايـن   .  رونـد   بدانند بـه كجـا مـي        
مسحورشدگي و حتي تسخيرشـدگي     

ي زندگي جديـد كـه از       در قبال شيوه
غرب سرچشمه گرفتـه و جهانگيـر          
ــان           اســت، شــمار كثــيري از جوان
مسلمان، به خصوص آناني كـه آمـاج      

هـا و سـاير        امان تلويزيون  القائات بي
ي   كننـده   هـاي جمعـي تبليـغ       رسانه
هاي فرهنگي جهان مدرن يا بـه   ارزش

انـد، نيـز      اصطالح پست مدرن بـوده  
 .اند شريك بوده

 ي زندگي جديدشيوه
صر

ن ن
سي

دح
سي

تر 
دك

 

 انديشه
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اگر بخواهيم به داليل عميق اجتماعي، روانشناختي، فلسفي و ديني ظهور چنيـن   
هايي در جهان كنوني اشاره كنيم از موضوع بحثي كه در اين مجال مختـصر    پديده

ولي دانستن اين نكته بـراي جوانـان مـسلمان         . پيش رو داريم، دور خواهيم افتاد
تـري ارتبـاط دارنـد كـه از نظـر معنـوي                  ها با علل ژرف الزم است كه اين پديده

عـالوه بـر ايـن، ايـن          .  طرف نيستند، به بعضي از آنها در اين كتاب اشاره شـد  بي
ي جديد زندگي حتي با آن عده از الگوهاي زندگي جامعه غربي كه طي چنـد    شيوه

ي از هم گسيختن ايـن      دهنده قرن گذشته معمول بوده نيز سازگاري ندارد و نشان
 .جامعه است

ي غربي و دور شدن شـتابان آن را از وضـعي كـه             گسيختگي سريع جامعه از هم
توان ديد كه تنها يك نـسل قبـل كمتريـن        تاكنون داشته است در اين واقعيت مي

. هاي جديد زندگي مـشهود نبـود    اثري از بسياري از الگوهاي جديد زندگي يا شيوه
براي مثال، تا يك نسل قبل، به رغـم آن كـه روابـط جنـسي بـسيار آزادتـر و                  

مهارتر از جوامع سنتي بود، بنياد خانواده همچنان در غـرب اسـتحكام داشـت،        بي
. هاي اخالقي مسيحي به مراتب بيش از امروز برقـرار و مـدعي بـود          هنوز ارزش

اعتمادي بـه نـسل قبـل،        انگاري، كه با بي معنايي زندگي و هيچ مفهوم پوچي و بي
ها كه اين جوانـان در نـسل پـدران و مـادران خـود                  مخالفت با بسياري دورويي

هاي سـنتي زن و مـرد و             ديدند، از هم گسيختن خانواده، از دست رفتن نقش مي
ي آنها با يكديگر، باالخره بر باد رفتن هر گونه اقتدار و مرجعيـتي، اعـم از          رابطه

اخالقي و معنوي يا حتي اجتمـاعي و تـا حـدودي سياسـي، نـيز همـراه بـود،                     
ي پس از جنـگ دوم    ي اخير و در ميان نسل رشد يافته الخصوص در چند دهه علي

هايي ظاهر شد كـه بعـداً بـه        ها نخست در نوع گرايش اين پديده. جهاني پديدار شد
ضدفرهنگ شهرت يافت و اينـك   
نيز به صورتي تام و تمام در بطـن     
گرايشي مطرح گرديـده كـه نـزد       

مدرنيـسم   بسياري از مردم به پست
ي   به هر حال، شيوه.  معروف است

زندگي جديد بيانگر گريز جدي از  
ــاي          ــاي دني هنجارهــا و معياره
متجددي است كه تاكنون برقـرار   
بوده، در عين حال تـالي منطقـي        

در حـالي كـه    .  همان هنجارهاست
ي   مدرنيسم يا تجـدد صـالدهنده     

نظر معنـوي     نوعي انجماد از نقطه
ي جديد انحاللـي    بود، اين مرحله

را كه در پي آن انجماد آمده، رقـم     
 .زده است

هـاي   ترين ويژگي طبعاً يكي از مهم
ي زندگي جديد شـورش    اين شيوه

بر ضد همان چيزي اسـت كـه از      
تلقـي شـده     »سنت«نظر جوانان 

باشد، اعـم از سـنت بـه همـان             
مفهوم قدسي و آسـماني كـه در           
اين كتاب مـورد بحـث بـوده، يـا          

ي آنچـه از       آداب و سنن و همـه    
. هاي پيـشين رسـيده اسـت       نسل

هاي اخير هيـچ   شايد در ميان نسل
نسلي بيش از نسل كنوني جوانان 

ايـن گريـز    .  غربي براي گريز از سنن ومواريث آباء و اجداد خود نكوشـيده اسـت     
ها شده كه تاكنون به اين نحـو در      اي موسوم به شكاف بين نسل باعث ايجاد پديده

بسياري از جوانـان مـسلمان وقـتي بـه غـرب            .  جهان اسالم وجود نداشته است
ها، عصيان نوجوانان،   بينند پيوسته سخن از شكاف بين نسل روند از اين كه مي مي

هـايي از ايـن دسـت اسـت، كـه               بحران تضاد ميان جوانان و پدر و مادرها و پديده
هاي متجددتر جهان اسالم هم كمابيش مشهود است اما در هيـچ    گرچه در قسمت

 .شوند زده مي جاي ديگر به وسعت جهان غرب نيست، شگفت
هـا، فـرق و        الزم است معناي اين عصيان بر ضد نسل قبل، شـكاف بيـن نـسل      

اي كه بسياري از جوانان را به خصوص در شهرهاي بزرگ غرب از پـدر و         فاصله
هـا بايـد ايـن         بـر ايـن پديـده      .  مادرهاشان دور كرده است، به درستي فهميده شود

ها يـا    اي از كودكان در غرب در خانواده واقعيت را نيز افزود كه امروزه شمار فزاينده
شوند كه پدر يا مادر در آن حاضر نيست و آن يكـي هـم كـه             هايي بزرگ مي خانه

ايفا كند، غالباً از زيـر      حاضر است، چون نمي تواند يك تنه اقتدار پدر و مادر را توأماً 
هـاي    هاي سنتي براي انتقال دادن ارزش  باز مسووليتي كه پدر و مادرها در خانواده

انـد،    اخالقي به جوانان و تدارك كردن ساختار اصلي زندگي ايشان بر عهده داشته
لذا بسياري از جوانان ناچارند به تدريج خودشان زندگيـشان را   .  كند شانه خالي مي
 .شكل بدهند

البتـه هنـوز    .  ي ديگر اين تحوالت، انقالبي اساسي در روابط جنسي اسـت   نتيجه
هنـوز افـراد زيـادي در         .  شـود  قيود و ضوابط مسيحي در محافل معيني رعايت مي

اند، اما گرايش به روابط جنسي خارج از چـارچوب ازدواج و           غرب پيرو مسيحيت
بـازي،    ي ازدواج، نيز اشكال گونـاگون همجنـس    بندي به چارچوبه پاي حتي عدم 

شتابي روزافزون دارد و در نـسل   
اخير هر روزه بيش از پيش رواج 

در واقع، اكنـون نـه    . يافته است
هــا، بلكـه حتــي        تنهـا الادري  

انـد    كساني كه مدعي دينـداري  
هـر روزه بيــشتر از پيـش در            
اخالق جنسي سـنتي ترديـد و      

تنها تـرس از   . كنند تشكيك مي
هاي خطرناكي همچـون   بيماري

ي گذشـته توانـسته     ايدز در دهه
ــدودي،           ــا ح ــرفاً ت ــت، ص اس

لجـامي را     رفتارهاي جنسي بي 
كه بر سراسر زنـدگي جوانـان        
غلبه يافته و عواقـب و نتايـج           

هـاي    متعددي همچون حاملگي 
روزافزون در سنين نوجواني بـه   

 .بار آورده است، محدود كند
ي   كشف تن و لذت آنـي جنبـه   

ديگري نيز داشـته كـه گرچـه       
فـارغ از مــسايل و مــشكالت         
خاص خود نبوده، اما كالً بـسيار  

تر و سودمندتر بوده اسـت،      سالم
ها همانا تأكيد و تكيـه    اين جنبه

هـاي    ها و تمرين  بر انواع ورزش
روشـن اسـت كـه       .  بدني اسـت 

هـا بـه      ي تمـدن   ورزش در همه
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اشكال مختلف وجود داشته اسـت؛     
ــسابقات اســب      ــي و      مثــل م دوان

بازي در   جمازراني و بازداري يا قوش
بازي سواره در     ميان اعراب، چوگان

ميان ايرانيان، تيراندازي با كمان در 
ي اقوام قديمي مـسلمان      ميان همه

ولـي  .  ها به خصوص ايرانيان و ترك
امروزه در غـرب جديـد ورزش بـه          
چيزي شبيه بـه يـك ديـن بـدل            

در حالي كه مـشاركت   . گرديده است
هــا نقــشي اساســي در          در ورزش 

سالمت تن و حتي شخصيت افـراد   
هـاي مثبـت      دارد و يكي از جنبـه      

زندگي جديد غربي است، سوداگرانه 
شدن و مبالغه و تبليغ بيش از حـد       

ــاره ــزاف و            درب ــت گ ي آن اهمي
معنايي به آن بخـشيده و آن را         بي

تقريباً به صورت بديلي براي برخـي   
هـاي ديـني درآورده        انواع فعاليـت   

 .است
در جهان اسالم اجتماعـات عظيـم      
ــراي انجـام امــري            تـوده مـردم ب
عمومي، همچنانكه در مورد حـج يـا    
مراسم عـزاداري محـرم در ميـان         

شود، تقريباً همـواره   شيعيان ديده مي
امـا  .  با ديـن ارتبـاط داشـته اسـت         

امروزه اجتماعات بزرگي كـه بـراي    
تماشاي مسابقات ورزشـي تـشكيل      

شود كالً بـه جـاي اجتماعاتـي          مي
شده، همچنانكـه    نشسته است كه سنتاً براي انجام امور ديني و مذهبي تشكيل مي

ي غيرديـني شـدن يكـي از            دهنده توان ديد، نشان هاي المپيك مي در مورد بازي
ي مسيحي خود و نيز از يونان و روم باسـتان بـه          اموري است كه غرب از گذشته

تـر شـدن روزافـزون         عالوه بر اين، با سوداگرانه يا سـودجانه . ارث برده بوده است
هاي آمـاتور تبليـغ و          ي ورزشكاري كه در ورزش شده ورزش، حتي مفهوم غيرديني

به نحـوي فزاينـده در حـال            شده نيز تحت فشار مالحظات سودجويانه ترويج مي
هاي مختلف هستند كـه تنهـا در         امروزه قهرماناني در ورزش. فراموش شدن است

ترين دانـشمند يـا محقـق غربـي           ي پولي كه بزرگ طول يك سال بيشتر از همه
قهرمانـان ورزشـي در كنـار         .  گيرند  بتواند در طول يك عمر جمع كند، حقوق مي

اي را    ستارگان هنر پاپ و به خصوص موسيقي پاپ، قهرمان فرهنگي جديد جامعه
 . سازند كه خود را به پرستش تن و حس تسليم كرده است مي

كشش و گرايشي هست كه افراد جامعـه را بـه        ]  غرب[ي زندگي كنوني  در شيوه
ي تاريخ و گذشته و غرق جامعـه شـدن در         ي كنوني فارغ از همه زيستن در لحظه
پرسـتش قهرمانـان    .  دارد  اي و لذت حسي آنـي وامـي    هاي لحظه طلب سرافرازي

وقفـه بـر طبيعـت،         ورزشي و ميل به ركوردشـكني دايمـي و فـائق آمـدن بـي               
ي بـسيار     ي يك وجه از اين دلمشغولي به تن است، در حالي كه جنبه  دهنده نشان

ي از مواد مخدر و طبعـاً مـشروبات       توان در استفاده ويرانگرتر همين گرايش را مي
الكلي، روابط جنسي آزاد و نظاير آن ديد كه تماماً از تـالش نفـس بـراي غـرق               

هاي آني جـسمي      كردن خود در لذت
بـديهي اسـت    .  و غريزي حكايت دارد

ــضباط و            ــه ورزش مــستلزم ان ك
كوشي است و ايـن از جهـات         سخت

مثبت آن است، اما بزرگداشت بيـش   
از حد ورزش و كمـابيش پرسـتيدن        
قهرمانان ورزشـي ناشـي از اهميـت         
گزافي است كه بـه تـن داده شـده            

مضافاً بـر ايـن كـه نقـش و             . است
شـود    اهميتي كه به ورزش داده مـي    

ــه          ابـداً بــي    ــا اشـتياق ب ارتبــاط ب
هاي جسماني نيـست كـه     جويي لذت

ي مقابل مراقبتي كـه    درست در نقطه
شـود، بـه نحـوي بـسيار            از تن مي 

ي زندگـي   ويرانگر در وجه ديگر شيوه
جديد به صورت اعتياد به مواد مخـدر   

لجـام خودنمايـي      و روابط جنسي بي 
در هـر دوي ايـن مـوارد          .  كنـد   مـي 

ي آن    حسرتي براي كـشف دوبـاره     
قدسيتي كه در تن متجلي است ديـده   

شـود، حـسرتي بـراي بازيافتـن           مي
آنچنان نگرشي به اين واقعيت كه از    
چندين قرن قبل از افق غرب جديـد   

 .رخت بربسته است
آميـز    براي فهـم سرشـت عـصيان        

ي زندگي جديد توجه بـه يـك       شيوه
ايـن  .  عامل ديگر نيز ضـروري اسـت   

عامل متضمن از دست رفتن ايمـان و   
اعتقاد جوانان به معيارهاي اخالقـي     

ي غربي و عصيان ايشان بر ضد بسياري از تناقـضاتي اسـت كـه در          سابق جامعه
ي   اخالقيات و رفتارهاي اخالقي پدران و مادرنشان كه به نظام ارزشي ايجادكننده 

هـا در     عـدالتي  اين تناقضات شامل انواع بي. بينند اند، مي دنياي متجدد وفادار مانده
جامعه، همچون نژادپرستي كه اينك نسل جوان به شدت بر ضد آن قيام كرده، يـا   

شده است كه در دو قـرن گذشـته در            تخريب محيط زيست و نفرت از طبيعت مي
تـر آن بـه قـرون پيـشتر             هاي عميـق  ي صنعتي غرب غلبه داشته و ريشه جامعه
. رسيده كه نگرش مقدس به طبيعت در تمدن غرب از دست رفتـه بـوده اسـت         مي

بسياري از جوانان نسبت به هماهنگ زيستن با جهـان طبيعـي حساسـند و لـذا           
عصيانشان بر ضد يك نظام مستقر و هماهنگ نيست، بلكه، اگر نـه تمامـاً دسـت         

مـريض و مختـصر و دسـت           »نظم«كم گاهي، تالشي است براي ميراندن يك 
هـاي قومـي      يافتن دوباره به تعادلي با جهان پيرامون، اعم از جهان طبيعت يا گروه

 .اند ي غرب تا همين اواخر از بقيه جدا شده بوده و نژادي ديگري كه در جامعه
وجوي مـشتاقانه     ي زندگي جديد جست هاي كمابيش نظرگير شيوه يكي از ويژگي

هاسـت    همانا از دست رفتن معناي زندگي براي بسياري از جوان. به دنبال معناست
هاي آني جسمي از طريـق روابـط جنـسي يـا              ي طلب لذت راهه كه آنها را به بي

استفاده از مواد مخدر و يا گاهي خشونت و جنايت كشانده يـا آن كـه آنهـا را بـه             
ايـن  .  واداشـته اسـت     »اديان جديـد  «ها و حتي  ها و فرهنگ وجوي فلسفه جست
ي مثبـت داشـته و هـم          وجو براي بازيافت معناي زندگي، هم جنبه ي جست پديده



 1386ماه شماره پنجم، آذر

 9 ادبي فرهنگي دانشجويي 

 سالم همكالسي

ي مثبت اين پديده همان است كه از اين رهگـذر بـسياري از         جنبه. ي منفي جنبه
هـا    جوانان هوشمند و حساس در غرب، براي نخستين بار، به پيام معنوي فرهنگ 

اند و احترامي كه ايشان براي عوالم معنوي ديگـر قايلنـد     و اديان ديگر توجه يافته
به مراتب بيشتر از احترامي است كه استعمارگران انگليـسي و فرانـسوي قـرن         

هاي آسـيايي و آفريقـايي و          نوزدهم براي جهان اسالم يا ساير فرهنگ/  سيزدهم 
 .اند آمريكايي قايل بوده

ي منفي اين پديده آن است كه بخش اعظم اين آغوش گشاده يـا رويكـرد     اما جنبه
هـاي معتـبر مـسيحي و           مشتاقانه، به بهاي روگردان شدن از آنچه هنوز از سنت 

اسـاس اشـكال عمومـاً نامعتبـر            هاي بي يهودي در غرب باقي مانده به طرف بدل
 »اديـان جديـد   «ي آنچه بـه      الساعه هاي شرقي و نيز ظهور خلق اديان و فرهنگ

اغلب اجزاء و عناصـري از      »اديان جديد«اين . مشهور شده، معطوف گرديده است
تر آن اديان سـلخ يـا       تر اديان معتبر است كه از ابعاد صوري تر و باطني ابعاد معنوي

هـاي    در غير اين گونه موارد، ايـن پديـده   . كنده شده و مستقالً عرضه گرديده است
جديد صرفاً تعابير روانشناختي همان تعاليم سنتي است كـه بـه دسـت اشـخاص          

اند جوانان را بـه طـرف خـود           توانسته هوشمند و بعضاً شيادي فراهم آمده كه مي
به انحا متعدد و گونـاگون      »اديان جديد«در هر صورت، بنيادهاي اين . جلب كنند

اين اديـان   . از اديان سنتي بزرگ بشريت اخذ و اقتباس و سپس تحريف شده است
معموالً با مخالفت و مقاومت در برابر نيروهاي دنياي متجدد مخالفنـد و، در واقـع،        

اگـر دنيـاي متجـدد نـشانگر          .  هاي مختلف مكمل اين نيروها هـستند   به صورت
شـده اسـت، ايـن         مخالفت با سنت و دين به معناهايي است كه سنتاً فهميـده مـي   

هاي جديد نيز در بسياري از موارد بيانگر ظهـور يـك ضدسـنت و           نيروها يا پديده
، بـه يـك      »اديان جديـد  «بنابراين، اين .  نگري سنتي است ضددين و زوال جهان

گرايـي و     انگـاري، نـسبي     هـا و مكاتـب هيـچ          معنا، دسـت در دسـت گـرايش        
شكني دارند كه نفوذ آنها را، همان طور كه پيـشتر اشـاره       واساختارگرايي يا شالوده

 .توان ديد هاي متعدد، به ويژه در قلمرو فلسفه و ادبيات مي شد، در زمينه
هـاي    ي زندگي جديد نفوذ رسـانه   هاي اساسي شيوه بديهي است كه يكي از ويژگي

اهميـت  .  جمعي اسـت 
هـا در     نقش اين رسانه

ــكل دادن بـــه         شـ
نگري جوانان و   جهان

در واقــع هــر كــس       
ي   ديگـري در جامعـه     

جديد كنوني، آنچنـان   
زياد است كـه هرچـه      
گفته شود هنـوز حـق    
. مطلب ادا نشده اسـت  

ــاي    هميــن رســانه   ه
جمعـي هــستند كــه      
ــان فرهنگــي     قهرمان

ــي    كننــد و      خلــق م
نظريــات مــردم را        

ي امور و مسايل سياسي و اجتماعي و حتي خود واقعيت در جهاتي كـه مـورد     درباره
در واقع، همچنانكه يكـي از مـشهورترين محققـان در              . دهند نظر باشد شكل مي

هـا    هاي جمعي، يعني مارشال مك لوهان گفته اسـت، رسـانه    ي معناي رسانه زمينه
 .شوند به تدريج به رسالت بدل مي

هـا، بـه آنهـا اثـر           انگيز رسانه افزوده شدن تأثير تحوالت روزافزون بر قدرت هول
. اي داده كه همه كس را مجذوب سـاخته اسـت      ي شهر فرنگ گونه مسحوركننده

هاي مختلـف جـان و         عرضه كردن تغيير و تحول به بينندگان و شنوندگان رسانه
ها، تحـول نـه       با گذشت دهه.  ها در دنياي متجدد است ي اصلي رسانه جوهر وظيفه
ها، بـه نحـوي روزافـزون        يابد، بلكه به مدد نقش و نفوذ فراگير رسانه تنها ادامه مي
هـا،    توان در مد لبـاس  اين آهنگ شتابناك تغيير و تحول را مي.  گيرد شتاب نيز مي

اطوار رفتارهاي ظاهري در زندگي و حتي در هنر جديد ديد كـه هـر كـدام عمـالً          
. كننـد   ها هر يك سال يـك بـار، تغيـير مـي             چند سال يك بار، در مورد مد لباس

هاي گوناگون هـنري بـدل شـده          بندي سبك ها خود به معيارهايي براي دوره دهه
و   80ي    ، دهـه  70ي    ، دهـه 60ي  هاي دهه المثل از سبك است، به نحوي كه في

شود، بلكـه حتـي     عالوه بر اين، مدها فقط شامل لباس نمي.  رود نظاير آن سخن مي
گيرد، از همين روست كه هر گونه مفهـوم دوام و      وجوه انديشه و هنر را نيز دربرمي
كننـد، از     ها به مـردم عرضـه مـي       اي كه رسانه ثبات، به ويژه در آن جهان فريبنده

 .ساحت تصور افراد زدوده و زايل شده است
ي   ها از همـه      ي زندگي جديد آن است كه به مدد رسانه رسد هدف شيوه به نظر مي

بيشتر اين تحـوالت در     . امكانات موجود در نظم كنوني بشر نهايت استفاده را ببرد
ها يا اطوار رفتارها يا اشكال گوناگون موسيقي و ساير هنرها از مراتـب    شكل لباس

هايي بـه عـوالم بـاال          گيرد، ولي گاهي نيز در اين ميان روزنه فرودين روان مايه مي
انداز زوال دنياي متجدد پيـش روسـت و       گشوده شده است، لذا از يك طرف چشم

ي حقيقـت بـه همـان           هايي از تجلـي دوبـاره      از طرف ديگر در اينجا و آنجا بارقه
صورتي كه سنت طي قرون و اعصار متمادي آن را زيسته و عرضه كرده اسـت، بـه    

 .رسد چشم مي
ي زنـدگي جديـد و          هاي گونـاگون شـيوه    مسلمان جوان بدون فهم عميق جنبه

ي آن، نـيز درك درسـت تـأثير، غالبـاً                 سرشت دائماً نوشونده و مـسحوركننده    
ي زندگي جديد با خودشان در مقام فـرد و بـه خـصوص در               ناخودآگاه، اين شيوه

مقام مسلماني كه خود را تسليم خداوند و مشيت او كرده اسـت، نباشـند، نخواهـد       
روشـن  .  توانست دنياي متجدد را بشناسد و به عنوان مسلمان در آن زنـدگي كنـد     

الخطاب، همين مشيت خداوند است زيرا مشيت او همـواره غالـب          است كه فصل
ولـي در جهـان كنونـي         .  است

ي زندگـي    نفس وجود اين شيوه
تريــن    جديـد متــضمن جــدي     

ــه           معارضـــه ــت كـ اي اسـ
هـاي فلــسفي،       جويـي   معارضـه 

علمي و كالمـي مدرنيـسم يـا           
تجدد آن را تكميـل كـرده، در         
واقع جريان بـسيار نيرومنـدي      
پديـد آورده اســت كـه جــوان          
مسلمان، اعم از اينكه در جهـان  
اسالم باشد يا در حال تحـصيل   
در غرب، بايـد شـنا كـردن در           
جهت مخـالف آن را بيـاموزد،          

ي اسـت كـه      »هل من مبارز «
هـاي مختلـف،      مسلمانان نسل  

هـاي وثيـق اسـالمي         اعم از پدر و مادرها و نسل جوان، بايد بتوانند به آن پاسـخ  
 .بدهند
■ 

 »جوان مسلمان و دنياي متجدد«كتاب : منبع
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 از ناتوي فرهنگي چه مي دانيد؟
 جنگ سرد؛

 جنگي براي انحصار سلطه
 1940به دوران تاريخي اطالق مي شود كه از اواسط دهـه       »  جنگ سرد«

و فـروپـاشـي         1991پايان جنگ دوم جهاني، آغاز شد و تا سال   ميالدي، با 
ي نـبـرد        اين دوران، دوره  .  سال، تداوم يافت 45حدود  اتحاد شوروي، يعني 

اقتصادي، تسليحاتي، اطالعاتي و فرهنگـي بـلـوك        آشكار و پنهان سياسي، 
و بلوك شرق بـه رهـبـري اتـحـاد          ي آمريكا،  غرب به رهبري اياالت متحده

لـيـبـرالـيـسـم و         (جنگ سرد در واقع نزاع دو ايدئولوژي مدرن . شوروي بود
از آنجايـي كـه     . بر سر مالكيت عالم بود) كمونيسم

گري، اساس مدرنيـتـه اسـت و تـمـامـي                سلطه
سازي خـود     هاي مدرن، به دنبال جهاني ايدئولوژي

هستند، يك ايدئولوژي مدرن اساساً قادر به تحـمـل   
ي جـنـگ سـرد،          در دوره. ايدئولوژي ديگر نيست

هريك از دو ايدئولوژي ليبراليستي و كمونيـسـتـي    
ي خـود را بـر    كوشيدند تا با حذف ديگري، سلطه مي

 .عالم، انحصاري كند
ي روشنفكري جهـان بـه دو         در اين دوران، جامعه 

ي اصلي كمونيست و ضد كمونيست تقسـيـم    جبهه
شدند و حتي اگر مواضع روشنفكـران مسـتـقـل و        

ي اصـلـي        رو، با نگرش يكي از اين دو جبهه ميانه
يافت، به وابسـتـگـي بـه           روشنفكري تعارض مي  

اطالعاتي هر دو بلوك شـرق      هاي  طبعاً، سرويس. شد ي ديگر متهم مي جبهه
   . ي روشنفكري فعال بودند و غرب نيز در حوزه

نـقـش     با فروپاشي اتحاد شوروي و پايان يافتن جنـگ سـرد، تـوجـه بـه              
، در   ) CIA(ويژه آژانس اطالعات مركزي آمريكا  هاي اطالعاتي، به سرويس

. ي جنگ سرد افزايش چشـمـگـيـر يـافـت            هاي روشنفكري در دوره حوزه  
كـرد كـه در دوران            اين زمينه صورت گرفت، ثابت مي  هايي كه در  پژوهش

هـا، نـبـرد         روشنفكري نيز، مانند سايـر عـرصـه      هاي  جنگ سرد در عرصه
كه از آن با عـنـوان       اي  پديده. شدت جريان داشت هاي اطالعاتي به  سرويس

اين اصطالح را نسلي پرشور و دقيق از   .  شود ياد مي» جنگ سرد فرهنگي«
ي اسـنـاد        آنان بر پـايـه  . محققين غربي به وجود آوردند 

تـريـن      ، گـروهـي از بـرجسـتـه          CIAي  منتشرشده
مبلغان ليبرال دمكراسي را هـمـكـاران        پردازان و  نظريه

CIA   سـرويـس اطـالعـاتـي        ( و اينتليجنس سرويس
اين جنجالي است كه بـرخـي      . كنند معرفي مي) انگليس

بحران روشنفكري ليبرال پس از جنگ «مطبوعات آن را 
   . اند ناميده »سرد 

فـرانسـس   « مهم ترين اين تحقيقات، كـتـاب خـانـم          
كـه    پژوهشگر و روزنامه نگار انگليسي است   »  ساندرس

چـاپ  .  در لندن منتشر شـد    1999چاپ اول آن در سال 
: اين عنوان منتشـر شـده اسـت       هاي بعدي اين كتاب با 

 .1»و جهان هنر و ادب CIAجنگ سرد فرهنگي؛ «
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 ناتوي فرهنگي؛
 اجتماعي جنگ سرد-ي فرهنگي لشكر غرب در جبهه

كـه    دهـد          خانم ساندرس در اين كتاب به صورت مستند و مستدل نشان مـي 
آرتـور  «، و دوسـت او،        CIAرئيس بخش عمليات بين المللي » ير كورد مه«

ارائه داد، حركتي را آغـاز كـردنـد     »ملوين السكي«طرحي كه  ، طبق »شلزينگر
خـانـم   .  سراسر جهان انـجـامـيـد        آسايي در  ي فرهنگي غول كه به ايجاد شبكه

در   ي اين عـمـلـيـات        بودجه.  نامد  مي »ناتوي فرهنگي«ساندرس اين شبكه را 
در    CIA.  ميليون دالر در سال بـود  34، يعني در زمان دولت ترومن، 1950سال 

ي مطبوعاتي جهاني ايجاد كـرد كـه    جنگ سرد فرهنگي، شبكه  چارچوب عمليات 
. خاورميانه و آمريكاي التين گستـرش داشـت    از اياالت متحده تا لندن و اوگاندا و 

، »پـارتـيـزان ريـويـو       «متنفذي مانند   در تمام اين دوران مطبوعات روشنفكري 
تـمـپـو    «،   »پـرووه «، »درمونات«، »انكاونتر«، »نيوليدر«، »كنيان ريويو«

كمك هاي مالي مستقيم يا غيرمستـقـيـم     CIAاز . . . و  »كوادرانت«، »پرزنته
  . دريافت مي كردند

عـمـل      »وزارت فرهنگ بلـوك غـرب  «در مقام  CIAبه تعبير خانم ساندرس، 
و نقاشي آبستره به شدت حمايت مي كـرد بـا   »جكسون پوالك«مثالً، از . كرد مي

در .  ي هنر، رئاليسم سوسياليستي را شـكـسـت دهـد             اين هدف كه در عرصه
كارگردانان را ترغيب مي كردند كه در فيلم هـاي خـود      CIAهاليوود، مأموران 

سياهپوستان را هر چه بيشتر نمايش دهند، آنان را آراسته و خوش لـبـاس بـه         
. اي آزاد و دمكرات بنمايانـنـد   تصوير كشند و از اين طريق اياالت متحده را جامعه

 .تـهـيـه شـد       CIAي  با سرمايه »جرج ارول«ي حيوانات  يا مثالً كتاب مزرعه
طـبـقـه    «كتاب   . چاپ مي شد CIAي  بسياري از كتب كمپاني پراگر با بودجه

در شمارگان باال منتشـر شـد و در            CIAي  ميلوان جيالس با بودجه »جديد
هـاي     هزار نسخه از يـكـي از كـتـاب          CIA ،50. سراسر جهان توزيع گرديد

. را براي توزيع مجاني در سراسر جهان خريـداري كـرد    »  ايروينگ كريستول«
CIA را تـأسـيـس       آزاد با ده ميليون دالر بودجه، راديوي اروپاي 1950 در سال

طبق تخمين خانم ساندرس، در دوران جـنـگ     . كرد و موارد فراواني از اين قبيل
بـنـگـاه هـاي        و در زير نـام     CIAي  عنوان كتاب به وسيله 1000سرد، حدود 

 . اياالت متحده آمريكا، منتشر شد  انتشاراتي تجاري و دانشگاهي، فقط در
 1950در ژوئن    بود كه »  كنگره آزادي فرهنگي«ترين اقدام سيا، تأسيس  مهم
در ايـن    .  نويسنده از سراسر جهان در برلين گشايش يافت 100حضور بيش از  با

، » سيـدنـي هـوك     « ، »آرتور كوستلر«اي چون  اجالس، روشنفكران برجسته
. شـركـت كـردنـد      »  جـرج ارول   « و » ايناتسيو سيلونه«، »ملوين السكي«
آزادي، تهاجـم خـود را     ! دوستان«: در ابتداي اين كنگره اعالم كرد» كوستلر«

اين كنگره، مجمع روشنفكراني بود كه پيوند عـاطـفـي بـا          . » !آغاز كرده است
CIA ي نـزديـك بـا               رابطـه » آرتور كوستلر«. داشتندCIA     داشـت و

. در ميان روشنفكران بسيار مـؤثـر بـود         CIAهاي  هاي او در فعاليت راهنمايي
بـه مـن يـكـصـد           «:  به مقامات آمريكايي گفته بود 1949در  »سيدني هوك«

كنم كه چنان مـوجـي از      ميليون دالر و يكهزار انسان مصمم بدهيد؛ تضمين مي
ها، بلكه حتي در ميان سربازان امـپـراتـوري     هاي دمكراتيك در ميان توده  ناآرامي

ي وي بـه مسـائـل             استالين، ايجاد كنم كه براي مدتي طوالني تمامي دغدغه
 . »داخلي معطوف شود

هاي كالن براي ايجـاد نشـريـات       يكي از اولين اقدامات اين كنگره، صرف پول
گـرايـان    ها تقويت چـپ  ي آن هدف اوليه. روشنفكري در پاريس، برلين و لندن بود

هدف دوم، مـقـابلـه بـا             . هاي مخالف شوروي بود غيركمونيست و ماركسيست

ي    روحيات ضد آمريكايي در ميان روشنفكران اروپاي غربي، از طـريـق ارائـه        
عنوان اوج شكوفـايـي تـمـدن        اياالت متحده آمريكا به  تصويري زيبا و آرماني از

 .غرب بود
، كارمند واحد جنگ روانـي    »مايكل يسلسون«هدايت كنگره آزادي فرهنگي را 

CIA دستـورات بـه     . اي سرشناس بدل شد به عهده داشت كه بعدها به نويسنده
و هـمـسـرش در         » يسلسون«شكل رمز از واشنگتن به آپارتمان محل زندگي 

هـا دالر     ها ميليون ده)  1967(اين سازمان تا زمان انحالل . يافت پاريس انتقال مي
پول از سيـا دريـافـت      

 . كرد
در اين دوره تعدادي از   

هاي سرشناس  دانشگاه
اياالت متحده، مـانـنـد    
كلمبيـا و اسـتـانـفـورد      

نيويورك و هـاروارد،     و
در زير نفوذ مسـتـقـيـم     

CIA بنياد «مثالً . بود
در دانشگـاه   2 »فارفيلد

كلمبيا از مـهـمـتـريـن      
مراكزي بود كه بودجـه  

 CIAعمليات فرهنگي 
ــه            از طـريـق آن ب
نهادهاي فـرهـنـگـي        

ظاهـراً  .  يافت انتقال مي
اين بـنـيـاد را يـك          

نـام     ثروتمند يهودي به
 »جوليوس فليشمـن «

ايجاد كرده بود، ولـي در  
  CIAي واقع با بودجه

هـدايـت   .  شد تأمين مي
جـك  «اين بنياد را      

، مـأمـور      »تامپسـون 
CIA   و استاد دانشگاه

 . كلمبيا به دست داشت
در »  ديويد گيـبـس  « 

انديشمنـدان  « ي  مقاله
و جاسوسان؛ سكـوتـي   

در »  زنـد  كه فرياد مـي 
 28( آنجلس تايمـز   لس

ــويــه      20ژان از )  01
رسوايي بزرگي سـخـن   

گويد كه به دلـيـل      مي
فاش شـدن اسـنـاد          

ــاط ــب CIAارت ــا       ب
نهادهاي آكادميـك در    
دوران جنگ سرد پديـد  

گيبس بـه    . آمده است
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بـا      CIAي تنگاتنگ رابطه
نهادهاي علوم اجـتـمـاعـي        

 .3كند اياالت متحده اشاره مي
با انتشار كتاب خانم ساندرس 
و تحقيقـات مشـابـه، نـام           

تـريـن      گروهي از سرشنـاس 
روشنفكران جهان غـرب در    

هاي جنـگ   شواليه«فهرست 
ثبـت شـده     »  سرد فرهنگي

در فـهـرسـت ايـن          .  است
هاي  جنگجويان فرهنگي، نام

ر  « :  شـود  بزرگي ديده مي سـ
تـومـاس   « ،    » كارل پـوپـر  

، » آرتور شلزينگر« ، » كوهن
والـت  « ، » سر آيزايا برلين« 

جـيـمـز    « ،   » ويتمن روستو
، » دانـيـل بـل     « ، » برنهام

هـانـا   « ،   » ريمون آرون  « 
ــت ــنــگ   « ،     » آرن ــروي اي

سـيـدنـي    « ،    » كريستـول 
رابـرت  « ،   » هولـد نـيـبـور       رين«، »هنري لوس«، »آرتور كوستلر«، »هوك

 . . . و » كانكوئست
اينان انديشمنداني بودند كه در دوران جنگ سرد، روشنفكران مخالف كمونيسم را 

كـتـاب   »  تـومـاس كـوهـن      « مثـالً  .  كردند ي فكري مي در سراسر جهان تغذيه
خود را كه يكي از نامدارترين كتب قـرن بـيـسـتـم      »  هاي علمي ساختار انقالب«
رود، بـه سـفـارش       شمار مـي  به
، رئيس » جيمز بريان كانانت« 

دانشگاه هاروارد نوشت و كتـاب  
كـانـانـت    .  را به او اهدا كـرد   

شيميدان برجسته و از طراحان 
بمب اتمي اياالت متحده بـود و  

اسـتـريـت و       با زرساالران وال
سرويس اطالعاتـي آمـريـكـا       

  .پيوندهاي استوار داشت
در هـدايـت ايـن        CIAنقش

هاي فرهنگـي در زمـان    فعاليت
در .  خود چندان پوشيده نـبـود  

1ي  دهه در مـحـافـل         960
روشنفكري اروپا ايـن شـوخـي    
رواج يافته بود كـه هـر نـهـاد       
خيريه يا فرهنگي آمريكايي كه 

 »آزاد«هـاي   در نام خود از واژه
اسـتـفـاده       »خصـوصـي  «يا 
. اسـت   CIAكند وابسته به مي
، »ديويد گيـبـس  «ي  نوشته به

انديشمندان اجتماعي و   
سياسي فوق، كامالً بـه    

  CIAي خـود بـا   رابطه
ــم  .  واقـف بـودنـد      خـان

ساندرس نيز با داليل و   
اسناد مـحـكـم ثـابـت         

كند كه برخي از ايـن   مي
روشنفكران برجستـه، از  

سـر آيـزايـا      «جـملـه     
سر استـفـن   «و  »برلين

آرتـور  «و        »اسپنـدر 
، از هـمـكـاري    »كوستلر
Cخود با IA       ًكـامـال

 . مطلع بودند
فـرهـنـگ    « اين ترويـج  

، همپاي سـيـاسـت    »آزاد
ــار          «  ــت ــرور و كش ت

روشــــنــــفــــكــــران  
در تـمـامـي     »دگرانديش

دوران جنگ سرد جريان 
در اين دوران حداقل يكصد و پنـجـاه هـزار        CIAها، طبق برخي تخمين. داشت

ي كارگري و كشيش و روحاني را بـه قـتـل       آموزگار، استاددانشگاه، رهبر اتحاديه
در .  دهـد    اين رقم را تا سيصد هزار نفر نيز افزايـش مـي     ها برخي تخمين. رساند

هزار عنوان كتاب در رديف ليست سياه قرار گرفت و    30دوران جنگ سرد، حدود 
 . خارج شد »كتاب مضر«عنوان  ها به از كتابخانه

كه اكـثـر ايـن       اين  عجيب
هـاي جـنـگ سـرد        شواليه

!) شـان  تقريباً همه( فرهنگي، 
، » پل بوهل« . يهودي بودند

هـاي     استاد تاريخ جنـبـش  
راديكال در دانشگـاه بـراون،   

و  CIA«اي با عنوان  مقاله
در »  يـهـودي   هـاي  ليبرال

ژوئـن    -مـه ( مجله تيكون    
. 4منتشر كـرده اسـت  ) 2000

ي    تيكـون يـك نشـريـه       
روشنفكري يهودي است كه 
در اياالت مـتـحـده چـاپ        

بوهل به نقش مؤثر .  شود مي
روشنفكران يهودي در جنگ 

تـوجـه    CIAسرد فرهنگي 
وجـه  :  نويسـد  او مي.  كند مي

اشتراك جنگجويان فرهنگي 
تقـريـبـاً    «سيا اين است كه 

ها جداشدگـان از     تمامي آن
و اعضـاي       »چپ هستند

 كارل پوپر آيزيا برلين توماس كوهن

 آرتور كوستلر
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 . معروف است» روشنفكران نيويورك«اي بودند كه به  حلقه
 

 پايان جنگ سرد؛
 بازگشت غرب به جنگ تاريخي خود با اسالم

رسد و غرب ليبرال، پيـروزي خـود را بـا             به هر صورت جنگ سرد به پايان مي
مأموريت خـود را بـه     » يلتسين«در اين مقطع، . نشيند هايش به جشن مي شواليه

ي شوروي فروريخته بود و غـرب     شده پايان رسانده و اتحاد جماهير به هم سنجاق
ديد، با تغيير ادبيات قـبـلـي، وارد          كه حاال عرصه را براي تركتازي خود مهيا مي

تـر و       ، امـا دقـيـق   CIAكارشناسان . شد» نظام تك قطبي«ادبيات مخصوص 
خيال كاخ سفيد، تمام توان خود را مـعـطـوف بـه        تر از سردمداران خوش اي حرفه
 . ي تاريخي نبرد با اسالم است اي ديگر نمودند و آن جبهه جبهه

يعنـي  . هاي چند قرن اخير، جنگي در درون مدرنيته بوده است تمامي جنگ
ي    مثالً جنگ جهاني دوم، جنگ يك رويه از مدرنيته با يـك رويـه    

همانـطـور كـه      .  ديگر از آن است
قبالً اشـاره كـرديـم، تـمـامـي            

هاي مـدرن، انـحـصـار      ايدئولوژي
طلب بوده و به دنـبـال جـهـانـي        

در جـنـگ     .  سازي خود هستنـد 
جهانـي دوم، دو ايـدئـولـوژي             

بـه  ( ليبراليستي و كمونيسـتـي     
در )  رهبري آمريكا و شوروي
يك ائتالف مصلحتـي  

متحد شـدنـد تـا      
ايــدئـــولـــوژي  
هـا را   فاشيستي نازي

گـري     از مقابل راه سلطه
با پايان جنـگ  . خود حذف كنند

جهاني دوم، حال نوبت ايـن دو       
ايدئولوژي باقيمانده بود تـا يـكـي،    

پس جـنـگ   . ديگري را حذف كند
سرد نيز جنگي در درون مدرنيـتـه   

جنگ دو ايدئولـوژي مـدرن   .  است
براي حفظ خود؛ جنگي كـه در       

ي    نتيجـه .  صورت بود نه در ذات
تفاوت ماهوي در   )  شد يا غرب صرفنظر از اينكه شرق پيروز مي(اين جنگ 

كرد، چون به هرحال، پيروز اين ميدان، يك ايدئولـوژي مـدرن      عالم ايجاد نمي
 .يعني در اصل، مدرنيته همچنان وجود داشت. بود

با شكست ايدئولوژي كمونيستي، حيات مدرنيته در اتمسفر ايدئولوژي ليبراليستي 
» ي بـاز      جامعـه « آخرين ايدئولوژي مدرنيته و »  ليبراليسم«. شود منحصر مي

اتوپياي موعود تمدن غرب براي بشريت است و مصداق تمام و كامـل آن نـيـز         
بنابراين جنگ ايدئولوژي ليبراليسـتـي بـا      .  باشد مي» ي آمريكا اياالت متحده«

اسالم، جنگ بين دو ايدئولوژي نيست، بلكه نبرد تماميت تمدن غرب بـا اسـالم     
نزاع غرب با اسالم، مبنايي فلسفي دارد چرا كه اسالم منافي ذات مدرنيـتـه   .  است
 . است

انقالب اسالمي ايران به عنوان يك انقالب الهي كه از رستاخيز فطرت انسـانـي   
را بـه    » حاكميت اهللا«هاي عالم مدرن، با خود پيام  شكل گرفت، فراتر از انقالب

پس بـديـهـي      .  همراه داشت و اين به معناي اعالم جنگ با اساس عالم مدرن بود
ي اسالم، در    ي فرماندهي جبهه است كه جمهوري اسالمي ايران به عنوان خيمه

 .كانون حمالت غرب قرار گيرد
اي    يافتـه  ي نبرد اسالم و غرب از بدو پيروزي انقالب اسالمي شكل عينيت جبهه

خود را كـامـالً      1363ماه سال  اش در دي نبردي كه صورت فرهنگي. پيداكرده بود
-در آن زمان مطبوعات خبر از برگزاري كنـفـرانسـي عـلـمـي        .  نماياند واضح مي

هاي مـبـارزه    كنفرانسي كه براي يافتن شيوه.  تحقيقي در رژيم اشغالگر قدس دادند
با مذهب تشيع و انقالب اسالمي و با حضور چند تن از مقامات امنيتـي و نـظـامـي     

هـاي رژيـم        آمريكا، دهها تن از پژوهشگران امور خاورميانه، اساتيـد دانشـگـاه     
شركت كنندگان در پايان اين كنـفـرانـس،    . صهيونيستي و آمريكا تشكيل شده بود

اي را براي مقابله با جمهوري اسالمـي ارائـه دادنـد كـه              ماده 10ي  يك برنامه
پيش از آن نـيـز        .  اجتماعي بود-ي مسائل فرهنگي اش مربوط به حوزه همه

رييس جمهور وقت آمريكا به دانشگاه هاروارد مأمـوريـت   »  رونالد ريگان«
داده بود تا با تشكيل كنفرانسي به اين پرسش پاسـخ دهـنـد كـه          

توان از گسترش موج  چگونه مي«
 .»انقالب اسالمي جلوگيري كرد؟

با پايان جنگ تحميلي و پـس از    
رحلت حضرت امام، غرب كـه از    
راهكارهاي نظامـي و بـرانـدازي      
آشكار نااميد شده بـود، رو بـه           
آلترناتيوهاي نرم و پـنـهـان      
آورد و  با بسيج تـمـامـي    
نيروهاي مخـالـف   

ي    نظام، جبهـه 
فرهنگي نبـرد بـا     
انقالب اسـالمـي را         

هـاي     فسـيـل  .  گسترش داد
باقيمانده از حكومـت پـهـلـوي،        

هـاي فـراري،         بقاياي گروهـك 
هـاي داخـل و             اپـوزيسـيـون   

نشين، روشنفكراني كـه در     خارج
ي ايـرانـي      حسرت لقاي مدرنيته

.   سوختند و       مي  . هـمـگـي    . 
نظام تهاجم فرهنگي غرب به  پياده

 . نظام الهي مردم ايران بودند
، » مـحـوي  « ،   » كـيـان  « ، » پـر «، »سيرا«مراكز و بنيادهايي همچون 

، » ايـرانـيـكـا    « ، » بنياد مطالعات ايـران «، »مسا«، »هاي زنان بنياد پژوهش«
.  و »  انجمن پژوهشگران ايران« ، » المللي قلم انجمن بين«  . و نشـريـاتـي      . 

.  ي سالم، نگاه نو و  همچون آدينه، كلك، دنياي سخن، بخارا، جامعه  . در واقـع    . 
ي ضـدانـقـالب       براي برقراري ارتباط بين شبكه CIAي  افزار طراحي شده نرم

 CIAكارشناس   » ديويد كيو«. 5ي مخالفين داخلي بود اسالمي در خارج با حلقه
در كنفرانس هـامـبـورگ       1368ي توجيهي كه براي اين نيروها در سال  در جلسه

: كـنـد     برگزار شده بود، استراتژي مورد نظر آمريكا را اين چنين تشـريـح مـي        
ي    مهمترين حركت در جهت براندازي جمهوري اسالمي، تغيير فرهنگ جامعـه «

 .6»فعلي ايران است و ما مصمم به آن هستيم
با اشاره بـه تـهـاجـم فـرهـنـگـي           ) 1368آذر  7(مقام معظم رهبري در همان زمان 
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يك جـبـهـه    « : فرمودند
بندي عظيم فرهنگي كه 
با سياست، صنعت، پـول  
و انواع و اقسام پشتوانـه  
همراه است، االن مـثـل   
يك سيلي راه افتاده كـه  

جنـگ هـم   .  با ما بجنگد
. جنگ نظامي نيست   .  .

و آثارش هـم طـوري        
است كه ما تا بـه خـود     

 .»ايم بياييم گرفتار شده
 

ــد     آرايـش جــدي
 ناتوي فرهنگي

با پايـان جـنـگ سـرد،       
هاي  كارشناسان سرويس

اطالعاتي غرب، تمـامـي   
تـجـهــيـزات جـنــگ        

ي    فرهنگي را به جبهه
مبارزه با اسالم منـتـقـل    
كردند و بـه آرايـش           
نيروهاي خود در ايـن       
. جـبـهـه پـرداخـتـنــد         

ــريــن اقــدام،        مـهــمـت
ي    سـازي پـروژه     بومي

براندازي نرم در ايـران    
است و از طريق هـمـان   

افـزاري صــورت        نـرم 
گيرد كه در جـنـگ      مي

سرد فرهنگـي آزمـوده      
صورت جديدي به خـود  »  هاي رنگين انقالب«اين پروژه البته با ظهور تئوري . شد

هـمـچـنـان     » ناتوي فرهنگي«گرفت، اما در هر حال، لشكركشي بزرگ از طريق 
 .ثابت است

ي قبل و در بررسي سير روشنفكري ايرانـي، از مـوج چـهـارم              نگارنده در شماره
. روشنفكري به عنوان آلترناتيو اصلي نظام سلطه در برابر جمهوري اسالمي نام بـرد 

توان با مراجعه به آرشيو نشريات داخلي و خـارجـي درك         داليل اين نظريه را مي
ي تحليلـي از فضـاي      با ارائه»  پر«متعلق به بنياد ضدانقالبي » پر«نشريه . كرد

كسي كه در جستجوي ميـانـجـي    . . . « : نويسد مي 1374ماه  فكري ايران در بهمن
بـه    -ي مخالفين داخلي ي مخالفان خارجي و حلقه به منظور مرتبط ساختن شبكه–

بندي هاي اجتماعي و سياسـي   ساختار هيئت حاكمه جمهوري اسالمي ايران و گروه
. گروه اول نهضت آزادي   :  كند نگرد، حداقل بر روي دو گروه تأمل مي آن طيف مي

 .7»ي كيان و گروه دوم سروش و پيروانش در مجله. . 
ظهور موج چهارم روشنفكري و پيوند تئوريك آن با اپوزيسيون داخل و خـارج از       

شان را به پـيـروزي      ي براندازي نرم و سربازان ايراني كشور، طراحان غربي پروژه
اي كـه       بـه گـونـه     . اميدوارتر ساخت» استحاله جمهوري اسالمي«استراتژي 

در يـك    »  سيرا«و عضو اصلي بنياد  CIAاز همكاران » هوشنگ اميراحمدي«

تحليل طوالني و بلـنـد در     
نشريـه ايـران      27ي  شماره

. «  :  فردا  اعالم داشت  .  .
مهمترين اتفاقي كه در آينـده  
در ايران رخ خواهـد داد، در    
ارتباط با تحول روحانيت و   

ي اين نهاد بـا دولـت      رابطه
ي    گفتمان رابطـه . . . است 

.  دين و دولت  در مـيـان     . . 
روشنفكـران مـذهـبـي و          

ي  بخشي از روحانيت دربـاره 
نقش دين در حـكـومـت و      
امكان تحويـل آن شـكـل      

عبـدالـكـريـم     .  گرفته است
سروش از سخنگويان اصلي 

. اين جـريـان اسـت           .  .
سروش به طور منطقـي بـا     
هرگونه تفسير مطلق از دين 

اين روشنفكـر  .  مخالف است
گرا بر اين باور اسـت     مدرن

كه خردگرايي بايد جـلـوي     
ايدئولوژي را بگيرد و اينكـه  
حكومت ديني تنها و تنهـا در  

. ي ديني ميسر است    جامعه
 . .«8. 

مجيد تهرانيان يكي ديگر از 
و از   » سيرا«اعضاي بنياد 

در    CIAهمكاران نزديك 
گفتگويي با راديو آمـريـكـا      

عبدالكريـم  « : دارد اظهار مي
هاي درخشان واژگوني تفكرات جمهوري اسـالمـي ايـران          سروش يكي از چهره

حرف. ايم ما به او بسيار دل بسته. است دقيقـاً راه مـا را        . زند هاي ما را مي او كامالً 
. حتي مخاطب بسياري در مسئوالن نظـام دارد   . ي ما جلوتر است از همه. رود مي (! )

او حـتـي نـظـام          .  ي ما ضديتش بيشتر است اگر ما ضدانقالب هستيم، او از همه
 .9»دهد الييك تركيه را بر جمهوري اسالمي ترجيح مي

نشين، با استقبال از رويـكـرد      هاي خارج يكي ديگر از ضدانقالب»  علي آشتياني«
افـرادي  « :  نـويسـد   اي در نشريه كنكاش مي ي كيان طي مقاله ي حلقه تجددطلبانه

مانند عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستري با قاطعيت، مجازبـودن تـجـديـد     
ي مناسبي را در اختيار روشنفكـران سـكـوالر     نظر در شريعت را مطرح كرده و زمينه

هاي خود را مطرح كرده و تضادهايي را كـه ديـنـي نـمـودن            دهد تا ديدگاه قرار مي
جـالـب ايـنـكـه        .  آورد، مورد تأكيد قرار دهـنـد   ي سياسي جامعه به وجود مي حوزه

ي به ظاهر ديني را با توسل به نظريات متفكرين غيـرديـنـي و       سروش، يك مسئله
سكوالر مطرح نموده و با استداللي كه كامالً براي روشنفكران متجدد آشناست، بـه  

 .10»رود جدال مدعيان ارتدوكسي شريعت مي
، موج چهارم روشنفكري ايراني  با جعل عنـوان  11همانطور كه قبالً نيز اشاره كرديم

ي ديـن       ، اصول و مباني مدرنيته را در لفـافـه  »روشنفكري ديني«پارادوكسيكال 
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ي    پيچيده و به ذهـن جـامـعـه    
. فكري ايران وارد ساخته اسـت 

اينان با تـكـيـه بـر عـقـل               
اومانيستي، تمام توان خويش را 
متوجه بازتعريف و نوسازي ديـن  

و       نظر از باطن الهـي  با صرف
و ايـن    .  انـد    آن  نموده  قدسي

درسي است كـه از روي دسـت     
انـد     اساتيد غربي خود نوشـتـه  

بدون اينكه خاستـگـاه آن را        
هاي ناتـوي   اينان شواليه. بدانند

شـان     اند و ابزار جنگ فرهنگي
همچون جنگ  سرد فرهنگـي،  
كتاب و نشريه و شعر و رمان و   

در مورد تأثـيـر ايـن مـحـصـوالت            » والتر ليپمن«. است. . . فيلم و 
عقايد، ناشي از تصوراتي است كه اشيا و مسائل، در ذهـن مـا           « :  نويسد مي

 .12»و مطبوعات يوميه، در قسمت اعظم اين تجسم شركت دارند. اند ايجاد كرده
هـاي سـمـنـان           مقام معظم رهبري سال گذشته در ديدار دانشگاهيان دانشگـاه 

تـحـوالت كشـورهـاى       . . .  « : ضمن اشاره به موضوع ناتوي فرهنگي فرمودند
الـمـلـلـى       آسيايى و آفريقايى و امريكاى التين در دام طراحى باندهاى قدرت بيـن 

بـراى  .  انـد   المللـى بـوده   داران بين افتاده است و طراح اينها صهيونيست و سرمايه
اينها آنچه مهم بوده، كسب قدرت سياسى است كه بتـوانـنـد در كشـورهـا و              
دولتهاى اروپايى و غيره نفوذ كنند و قدرت سياسى را در دست بگيـرنـد و پـول         

هاى عظيم، كارتلها و تراستها را بـه وجـود            كسب كنند و اين كمپانيها، سرمايه
كرده است كه اخالق جنـسـى    هدف اين بوده است؛ آن وقت اگر اقتضاء مى. آورند

كردند؛ مصرف گرايى را در بين آنها ترويج كـنـنـد،     ملتها را خراب كنند، راحت مى
اعتنايى به هويتهاى ملى و مبانىِ فرهنـگـى    دادند؛ بى راحتى اين كار را انجام مى به

اينها، اهداف كالن آنها بـوده اسـت        . كردند را در آنها ترويج كنند، اين كار را مى
آن وقت هميشه لشگرى هم از امكـانـات فـرهـنـگـى و            .  كردند كه تصوير مى

هاى فراوان و مسائل گوناگون تبليغات در مشت ايـنـهـا بـوده        اى و روزنامه رسانه
 -شود و من پريروز در روزنـامـه       است، كه اينها امروز يواش يواش دارد پخش مى

گزارشـى از تشـكـيـلِ       -اش را ديده بودم البته سه، چهار ماه قبل از اين، من مقاله
يعنى در مقابل پيمان ناتو كه امريكاييهـا در اروپـا     .  را خواندم» ناتوى فرهنگى«

ى مقتدر نـظـامـى بـه وجـود             ى با شوروى سابق يك مجموعه  به عنوان مقابله

آوردند؛ اما براى سركـوب هـر     
صداى معارض با خـودشـان در     
منطقه خاور ميانه و آسيا و غيـره  

كردنـد، حـاال      از آن استفاده مى
يك ناتوى فرهنگى هـم بـه        

اين، بسيار چـيـز   .  اند وجود آورده
البته حـاال هـم   . خطرناكى است

نيست؛ سالهاست كه اين اتـفـاق   
ى   مـجـمـوعـه    .  افتـاده اسـت     

ى   ى به هـم پـيـوسـتـه       زنجيره
كه حـاال    -هاى گوناگون   رسانه

اينترنت هم داخلش شده است و 
ها و تلويزيونها و راديوهـا    ماهواره

در جهت مشخصى حـركـت      -
ى تحوالت جوامع را به عهده بگيرند؛ حاال كه ديـگـر     كنند تا سررشته  مى

 .13»خيلى هم آسان و رو راست شده است
■ 
 :ها نوشت پي

1.http://www.culturevulture.net/Books/
CulturalColdWar.htm   

2 .Farfield Foundation 
3 .http://www.fly ingfish.org.uk/articles/rushdie/01-01-

28lat.htm   
4 .http://www.tikkun.org/magazine/index.cfm/action/

tikkun/issue/tik0005/article/000512b.html   
پناه صلح، ص/ گروهي از نويسندگان. 5  24جنگ در 
 18هويت، ص. 6
ناه صلح( 1374ماه  ، بهمن121، شماره »پر«نشريه . 7  )به نقل از جنگ در پ
 238، ص10نيمه پنهان، ج/ گروهي از نويسندگان. 8
 )به نقل از جنگ در پناه صلح( 31، ص27، شماره »سيري در مطبوعات«نشريه . 9

ه صلح( 113، ص6، شماره»كنكاش«نشريه. 10  )به نقل از جنگ در پنا
ه از همين قلم مقاله» حضور«ماهنامه  4شماره . ك.ر. 11  ي موج مرد
 310اصول علوم سياسي، ص/ علومي، رضا. 12
ان سمنان؛ . 13 هيان است  1385آبان  18در ديدار دانشگا
■ 

 مجتهد شبستري يوسفي اشكوري عبدالكريم سروش محسن كديور ابراهيم يزدي
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 اي به سوي بيرون پنجره
بي شك در بررسي علل و عوامل اصلي تحوالت اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي         
يك جامعه عاملي به نام دانشگاه و دانشگاهيان در رده هاي نخستين قرار خواهنـد   

مرجع تاميـن   «گرفت، به ويژه در جوامع سنتي و در حال توسعه دانشگاه به عنوان 
 »پنجره اي بـه سـوي بـيرون      «و  »نيازهاي تئوريك يك جامعه براي پيشرفت 

اين نقش سرنوشت ساز دانشگاهها، بيش از هر چيز ديگـر   . اهميتي دو چندان دارد
به بيان ديگر نـسل     . مرهون حضور پتانسيلهاي جوان دانشجو در اين مراكز است

جوان دانشجو را مي توان يكي از موثرترين اقشار جامعه در جهت دهـي بـه رونـد       
اين وقعيت غير قابل انكار پيـش از هـر چـيز ديگـر             . تحوالت اجتماعي دانست

و   »آرمان خواهي و حق جويـي  «.  برخاسته از ويژگيهاي اين قشر اجتماعي است
دوري از مصلحت طلبي دو ويژگي عمده نسل جوان دانشجو اسـت كـه در كنـار          
بهره گيري از شور و نشاط جواني و نيز فراغت بال بيشتر نسبت بـه سـاير آحـاد         

نگـاهي بـه پيونـد       . جامعه نقش كارايي را به اين پتانسيل مهم اجتماعي داده است
سير تحوالت اجتماعي ايران با فراز و نشيبهاي جنبش دانشجويي در دهـه هـاي    

جنبش دانشجويي ايران را    . گذشته بيش از هر چيز ديگر گواهي بر اين مدعاست
مي توان در دو مقطع زماني قبل و پس از پيروزي انقالب اسـالمي مـورد بررسـي       

 . قرار داد
 

 قبل از پيروزي انقالب اسالمي
هر چند تاسيس دانـشگاه در ايـران بـه دهـه           : در زمان ديكتاتوري رضا شاه ) الف

هاي ده و بيست باز مي گردد اما با توجه به حاكميت استبداد رضـا خـاني در ايـن          
برهه زماني و عدم امكان بروز و ظهور حركتهاي اجتمـاعي و نـيز عـدم امكـان             
دستيابي طبقه هاي متوسط و پايين جامعه به تحصيالت عالي و انحصار اين حـق     
به نخبگان و طبقه هاي وابسته به حاكميت عمال در ايـن دوره از تـاريخ ايـران،            
حركتهاي جدي دانشگاهي و دانشجويي در راستاي فعاليتهاي اجتماعي و سياسـي  
به چشم نمي خورد و حركتهاي محدود صورت گرفته در اين دوره نـيز سـرانجامي    

 . جز سركوب نمي يابد
شكل گيري جنبش دانشجويي در اين برهـه از     : پس از ظهور محمد رضا شاه ) ب

 . تاريخ را بايد با توجه به چند ويژگي مهم اين دوره مورد بررسي قرار داد
همانگونـه كـه اشـاره شـد          :  راه يابي طبقات متوسط و پايين جامعه به دانشگاه -1

انحصار حق تحصيالت عالي به نخبگـان و وابـستگان بـه حاكميـت يكـي از                
مهمترين عوامل ركود حركتهاي دانشجويي در دوران حكومـت رضـا خـان بـوده          

بـا توجـه بـه         50و    40پس از ظهور محمدرضا پهلوي به ويژه در دهه هاي .  است
گسترش مراكز آموزش عالي و نيز سرازير شدن ثروت حاصل از افـزايش قيمـت      
. نفت به جامعه راه براي ورود طبقات فرودست جامعه به دانـشگاه هموارتـر گـشت      

ورود به دانشگاه براي فرزندان اين قشر عظيم از ملت ايران بـه مثابـه گـشايش          
مشاهده فقر، فـساد،     . دريچه اي به سوي واقعيتهاي تلخ حاكم بر جامعه ايراني بود

تبعيض و بي عدالتي، وجود فاصله هاي شگفت انگيز طبقاتي در جامعه و اسـتبداد     
حاكم از سوي رژيم و سركوب هر گونه اعتراض به وضع موجود به ويـژه پـس از        

مرداد همه و همه در كنار خاستگاه اجتماعي اين قشر جـوان دانـشجو       28كودتاي 
و وابستگي اكثريت آنان به محرومترين اقشار جامعه و نـيز شـرايط و مقتـضيات          
جواني، مبارزه با رژيم را به عنوان اساسي تـرين اصـل در سـرلوحه فعاليتهـاي               

 . جنبش دانشجويي در اين دوره قرار دارد
همزمانـي  :  حاكميت ايدئولوژي چپ به عنوان ايدئولوژي غالب براي مبـارزه        -2

اين دوره از تاريخ ايران با اوج گرفتن مبارزات ضد امپرياليستي در جهان بـا تكيـه      
بر ايدئولوژي ماركسيستي به ويژه در كـشورهاي جهـان سـوم را مـي تـوان از                

اوج ايـن   .  مهمترين عوامل تاثيرگذار در جهت دهي به جنبش دانشجويي دانـست  
مبارزات به منظور رهايي از نظام ظالمانه سرمايه داري در حركت بـه سـوي ايجـاد       
جامعه بي طبقه و نيز استقرار عدالت در جامعه و شباهت آرمانهاي آن بـا خواسـته        
هاي جنبش دانشجويي ايران، حركتهاي دانشجويي داخل را بـه سـمت پـذيرش       
ايدئولوژي ماركسيستي و چپگرا به عنوان ايدئولوژي غالب براي مبارزه سوق داد،  
به ويژه پس از به ثمر رسيدن بسياري از اين مبارزات و شباهت ظـاهري بـسياري      
از آن كشورها با وضعيت آن روز ايران، لزوم تكيه بـر ايـن ادبيـات و ايـدئولوژي           

را در مسير مبارزه در ميان نخبگان و دانشگاهيان تقويـت  )  ايدئولوژي ماركسيستي(
و تـاثير آن بـر         40و 30حاكميت و مقبوليت ادبيات چپ به ويژه در دهه هاي . نمود

مبارزات داخلي به حدي بود كه در بسياري از مواقع جريانهاي راستگرا را نيز براي 
كسب مقبوليت در ميان اقشار مبارز و به ويژه دانشجويان و دانشگاهيان، ناچـار بـه    

تاكيد بر مبارزه مـسلحانه و نيـز      .  استفاده از اين ادبيات در بازيهاي سياسي مي كرد
به عنـوان نمادهـاي       …و  »كاسترو«، »چگوارا«، »لنين«طرح رهبراني چون 

البتـه غلبـه ايـن       .  مبارزه از مهمترين ويژگيهاي متاثر از ايـن خـط فكـري بـود         
ايدئولوژي و گفتمان، تنها به نخبگان اجتماعي و جوامع دانشگاهي معطوف بـود و   
ساير اقشار جامعه ايران با توجه به خواستگاه ديني خود با آن همراه نگشتند، ايـن   

 . مساله يكي از مهمترين عوامل در عدم توفيق اين جريان فكري بود
خرداد سـال    15:  مطرح شدن ايدئولوژي ديني به عنوان راه كاري براي مبارزه  -3

را مي توان نقطه عطفي در تاريخ مبارزات ملت ايران دانـست كـه بـسياري از          42
 15قيـام   .  معادالت حاكم بر روند جريانهاي فكري را تحت الشعاع خود قـرار داد      

خرداد به عنوان جرياني كامال برخاسته از تفكر ديني و نيز با غايت و هـدفي دينـي    
و از همه مهمتر برخورداري از رهبري يك مرجع ديني توانـست اكثريـت اقـشار         
جامعه ايران آن روز را با خود همراه سازد، به ويژه كه اين حركت نه تنهـا حركتـي      
عليه عوارض ظاهري جامعه بود بلكه به عنوان جنبشي بر ضد ريشه اصـلي همـه      
معضالت يعني نظام وابسته شاهنشاهي و در يك كلمه استبداد و استعمار به شـمار     

خرداد و همراهي ساير آحاد مردم با رهـبران آن      15فراگيري وسيع قيام .  مي رفت
و نيز حوادث پس از آن و از سوي ديگر ناكامي ايـدئولوژي چـپ در بـه حركـت           
درآوردن ساير اقشار جامعه باعث شد كه ايدئولوژي ديني به عنوان راهكار مناسـب     

خـصلت  .  مبارزه در ميان جوامع جوان و دانشگاهي مطرح و مورد توجه قرار گـيرد    
انقالبيگري ايدئولوژي چپ در كنار قابليت ايدئولوژي ديني در بسيج تـوده هـاي        
مردمي باعث شد كه شاخه اي از جريـان دانـشجويي و روشـنفكري آن روز راه              

، ناگفته پيدا است كه به   »اسالم ماركسيستي «: سومي را براي مبارزه بر گزينند 
علت تضاد ريشه اي اين دو مكتب اين پيوند دوامي نمي يافـت و التقـاط فكـري            

سركوب تمامي حركتهاي مسلحانه برخاسـته  .  كمترين ثمره اين پيوند ناميمون بود
گرايش به سـوي تفكـر دينـي        50از جريان چپ توسط رژيم به ويژه در اوايل دهه 

ظهور متفكران ديـني همچـون شـهيد          . را در جوامع دانشگاهي افزون تر ساخت
در جوامع دانـشگاهي و برقـراري          …مطهري، شهيد مفتح، مقام معظم رهبري و 

در .  پلهاي ارتباط ميان حوزه و دانشگاه در ا ين برهه برپر باري اين گـرايش افـزود   
تفكـرات  .  اين ميان نقش كساني چون مرحوم شريعتي بسيار تامل برانگيز اسـت    

مرحوم شريعتي را بي شك مي توان يكي از موثرتـرين عوامـل در سـوق دادن              
هر چند طرح مسايلي چون اسـالم     . جوامع دانشگاهي به سوي تفكر ديني دانست

، )س(، فاطمـه  )  ع(، حـسين  )ع(ايدئولوژيك و مطرح ساختن چهره هايي چون علي 
همه و همـه حـاكي از          …به عنوان مظاهر مبارزه و  …، ابوذر غفاري و )س(زينب

روح دينداري آن مرحوم دارد امـا برداشـتهاي خـاص آن مرحـوم در اسـالم و                   
ايدئولوژي اسالمي با توجه به شرايط مبارزه گرايي حاكم بر آن زمان و همچنيـن       
عدم آشنايي دقيق وي با متون ديني و خلط برخي از آموزه هـاي ديـني بـا مبانـي          
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مكاتب شرقي و غربي، تفكرات آن مرحوم را تنها براي آن مقطـع مبـارزه كـارا            
علي رغم طرح اسالم ايدئولوژيك از سـوي مرحـوم شـريعتي، فقـر          .  ساخته بود

آموزه هاي وي براي دوران حاكميت انديشه ديني، شاگردان و پـيروان او را كـه        
پس از پيروزي انقالب اسالمي در مسند فعاليتهاي اجتمـاعي و سياسـي قـرار            
گرفته بودند، با چالشي جدي مواجه ساخت، بطوريكه برخي از آنان را از همراهـي  
با نظام و حاكميت ديني بازداشت و بستر الزم را بـراي سـوق دادن بـه دروازه               

 . انديشه هاي غربي و غير ديني فراهم نمود
در يك جمع بندي كلي جنبش دانشجويي پيش از پـيروزي انقـالب اسـالمي          
جداي از خواستگاههاي فكري آن حول اصول آرماني مبارزه با استبداد ، استعمار  

ظهـور  .  و استكبار و تالش براي برقراري نظام عدالت اجتماعي در حركـت بـود     
آبان در كارنامه جنبش دانـشجويي در ايـن          13آذر و  16روزهاي درخشاني چون 

مقطع تاريخي مديون اين آرمانگرايي نسل جوان دانشجو بوده است، هر چند كـه   
عدم بهره گيري اين قشر از معرفت و بينش دقيق نسبت به فرهنگ خودي آنـان  

 . را در بسياري از مواقع با ناكامي هايي مواجه ساخته است
 

 پس از پيروزي انقالب اسالمي
جنبش دانشجويي پس از انقالب اسالمي را بايد در چنـد مقطـع زمـاني مـورد             

 : بررسي قرار داد
پيروزي انقـالب اسـالمي      :  ـ از پيروزي انقالب اسالمي تا آغاز جنگ تحميلي 1

روحي جديد در كالبد جريانهاي مخالف با رژيم شاهنشاهي دميد و حـتي بـسياري    
توسـط رژيـم سـركوب         50و  40از جريانهاي فكري و سياسي را كه در دهه هاي 

شده بودند به صحنه منازعات سياسي كشانيد و بديهي بود كـه بـسياري از ايـن          
جريانها به علت تضاد ريشه اي نظام و حاكميت ديني با مبـاني فكـري آنهـا بـه           

تدوين قانون اساسي برخاسته از متـون     . مخالفت و مواجهه با اين نظام روي آورند
در آن همچون جرقه اي ايـن      »واليت فقيه «ديني و گنجاندن اصولي همچون 

مخزن باروت را بـه آتـش كـشيد و          
عرصه منازعات فكري را بـه عرصـه      
مبارزات سياسي و مسلحانه بـا نظـام        

در ايـن ميـان      .  اسالمي مبدل نمـود   
دانشگاه نيز متاثر از فـضاي سياسـي      
كشور و نـيز بـا توجـه بـه سـوابق              
جريانهاي پرورده در خود از آتش ايـن   

ــد        ــان نمان ــي .  خــرمن در ام روياروي
فيزيكي، ايجاد درگيريهـاي مـسلحانه    
در دانشگاهها و تبـديل دانـشگاه بـه         
تريبون و پايگـاه سياسـي احـزاب و          

هر چنـد   . گروهها حاصل اين تاثير بود
انقـالب فرهنگــي و وقــوع جنــگ         
تحميلي دامنه اين منازعات را به طـور  
مقطعي برچيد اما در خشكاندن ريـشه   
هاي ايـن جريانـات و بازيچـه قـرار           
. گرفتن دانشجويان چندان موفق نبود

يكي از مهمـترين حـوادث در ايـن             
مقطع از تـاريخ انقـالب اسـالمي و           
جنبش دانـشجويي ، تـسخير النـه         
جاسوسي آمريكا توسـط دانـشجويان      

، به عنـوان نقطـه        ) ره(پيرو خط امام 

هر چند كه به اعتراف كارگردانان ايـن مـاجرا، ايـن       .  عطفي در تاريخ انقالب بود
واقعه تحت تاثير آموزه هاي انقالبي مرحوم شريعتي صورت پذيرفت و نيز ردپـاي   
دنباله هاي يك جريان بين المللي خاص كه با رويكرد دموكرات مـاب حـاكم بـر       
سفارت آمريكا و نوع اثر آن بر روند تحوالت ايران احساس تضاد منافع مـي كـرد    
، در اين حركت به چشم مي خورد، اما در پرتو هـدايت و جهـت دهـي رهـبري               
وقت انقالب نتيجه آن در تقويت خط كلي انقالب اسالمي، همچـون مبـارزه بـا         
استكبار جهاني و تالش براي نجات مستضعفين و استقرار نظام عدالت اسـالمي   

و   »انقالب دوم     «آن را )  ره(در جهان، بسيار موثر بود، به گونه اي كه امام امت 
 . حتي مهمتر از انقالب اول برشمردند

آغاز جنـگ تحميلـي      :  مقطع جنگ تحميلي ، ركود يا اوج جنبش دانشجويي  -2
همراه با آموزه هاي دل انگيز ايثار، جهاد و شهادت بيـش از هـر قـشر ديگـري           

هر چند در اين دوران تحت تـاثير جنـگ و      . نسل جوان دانشجو را به ميدان آورد
نيز به علت ركود منازعات سياسي حركتهاي دانشجويي در عرصه سياسـي نمـود      
چنداني نداشت، اما حضور جوانان در ميادين جنگ نقش تعيين كننده اي را ايفـا   

به بيان ديگر در اين مقطع بيشترين جلوه جنبش دانشجويي در عرصه هـاي  .  كرد
 . دفاع از انقالب اسالمي تجلي يافته بود كه بهترين تبلور بيداري دانشجويي بود

پس از پايان جنگ تحميلي و به ويـژه بـا      :  76پس از جنگ تحميلي تا خرداد  -3
، نظام اسـالمي در معـرض پاسـخگويي بـه مطالبـات اجتمـاعي،                  70آغاز دهه 

فرهنگي و اقتصادي جامعه قرار گرفت و به تبع آن دانشگاه نيز به عنوان يكي از  
عدم همخواني نظـام آموزشـي    . بازوهاي سازندگي از اين مطالبات بي نصيب نماند

حاكم بر دانشگاهها با فرهنگ خودي و به تبع آن عدم آشنايي عميق دانشگاه بـا     
روح و تفكر ديني، فقر فكري دانشگاهيان را در لحاظ نمودن مبـاني تفكـر دينـي       
در عرصه برنامه ريزي اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي آشـكار نمـود و از همـه             
مهمتر بدليل عدم وجود تجربه تشكيل حكومت ديني در تاريخ ايران، دانـشگاه از   
. ارائه پاسخي متناسب با فرهنگ بومي و ايدئولوژي حاكم در نظام ديـني، بازمانـد     

ظهور تفكـرات تكنوكـرات در عرصـه         
سازندگي بيش از هر چيز حاصـل ايـن      

در ايـن ميـان گفتمـان       .  فقر فكري بود
ليبرال دموكراسي غربي كه با روح نظـام  
آموزشي دانشگاههاي ايـران سـنخيتي      
بسيار داشت، به عنوان عنصر پاسـخگو   
به نيازهاي جامعه پا به عرصـه دانـشگاه    

در عرصه هاي سياسي و اجتماعـي   .  نهاد
نيز اين مكتب كه با زوال بلوك شرق در  
جهان حياتي دو چندان يافتـه بـود، بـا         
ايجاد جريانهايي در سوق دادن مطالبـات   
دانشجويي بـه سـوي خواسـته هـاي            
متناسب با روح اين تفكر، يعني اسـتقرار   
دمكراسي به شيوه غربـي، نفـي سـلطه       

بسيار تاثير گـذار بـود،       …تفكر ديني و 
مضاف بـر آن جـو حـاكم بـر دوران               
سازندگي و عدم توجه كافي بـه مـسايل      
سياسي و فرهنگي نـيز بـستر مناسـبي       

 . براي رشد اين جريانها را فراهم نمود
دوم خـرداد   :    76پس از دوم خـرداد    -4

فصل نويني از تاريخ انقالب اسالمي  76
در پيدايش دوم خـرداد     .  ايران را رقم زد
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صـرف نظـر از چگونگــي        
ريشه هاي آن نمـي تـوان      
نقــش موثــر جنبـــش        

دوم .  دانشجويي را منكر شد
ــستر مناسـبي را         خـرداد ب
جهــت عـــرض انـــدام        
جريانهاي مختلف فكري و  
ظهور احزاب و گروههـاي     
سياسي فراهم كرد و انتظـار  
آن بود كه اين تـضارب آراء   
ــن          ــراي يافت زمينــه را ب
ــا       راهكارهــاي متناســب ب
فرهنگ خـودي در مـسير      
ــع معــضالت جامعــه        رف

امـا مـع االسـف       .  بگـشايد 
برخي تماميت خواهي هـا و   
انحصار گرايي ها در كنـار       
سوء تدبير ها ايـن فرصـت      
ــب را بــه ميــدان           مناس
منازعات سياسي و تـسويه       
حـسابهاي گروهـي مبـدل       
ــون         ــاز همچ ســاخت و ب
گذشته دانشگاه را از ايـن       

 »جامعـه مـدني        «تحفه   
. نـوين، بــي بهــره ننهــاد       

را مـي     79تـا     76سالهاي 
توان دوران اوج فعاليتهـاي   
دانشجويي پـس از جنـگ      

از دانشجويان براي احزاب مختلف سياسي و     »پياده نظام سازي«پروژه . دانست
به تشنج كشيدن دانشگاهها از پي هر غوغاي سياسي از برنامه هاي اصـلي ايـن      
ساليان بود و متاسفانه جنبش دانشجويي نيز با فراموشي تجربه هاي تلخ گذشـته  

و حـوادث     78فاجعه كوي دانشگاه تهران در سـال     . به اين پروسه مهر تاييد نهاد
ركـود  .  جاري پس از آن معلول نگاهي اينچنين به دانشگاه و دانشجو بوده اسـت  

هـر چنـد بيانگـر         79و    78حاكم بر فعاليتهاي دانشجويي پـس از سـالهاي           
سرخوردگي دانشجويان از فعاليتهاي سياسي و احزاب و گروههاي مختلـف بـود      
اما به نظر مي رسد كه ريشه هاي اصلي حوادث گذشته همچنـان در دانـشگاهها        

حوادث اخير دانشگاهها به ويـژه پـس از صـدور راي هاشـم                . باقي مانده است
 82آغاجري از سوي دادگاه بدوي و وقوع اغتشاشات و نا آرامي هاي خرداد و تـير     

تالش براي بـه تعطيلـي      . را مي توان نشانه هاي نمود مجدد اين ريشه ها دانست
كشاندن دانشگاهها، ايجاد درگيريهاي تصنعي يـا واقعـي توسـط هـر گرايـش                

همگي حكايت از جريـاني پنهـان دارد            …سياسي، بر هم زدن جو دانشگاهها و 
كه مي كوشد بار ديگر بـراي قـدرت نمـايي در معـادالت سياسـي ، جنبـش                      
دانشجويي را در لواي دو قطبي نمودن هاي كاذب ، هزينه اهداف و منـافع خـود        

آنچه بر جنبش دانشجويي ايران گذشته و آنچه فراروي اوست اين حقيقـت   . كند
بيـداري  «بـه     »جنبش دانشجويي  «را به خوبي نشان مي دهد كه تا زماني كه 

بدل نگردد علي رغم قدرت تاثير گذاري آن بـر تحـوالت در هـر           »دانشجويي 

زمان، امكان انحراف و بازيچه قرار 
گرفتن آن وجود دارد، چرا كه لفـظ  

ــده مفهــوم       »جنبـش « در بردارن
تحرك توام با انتقـاد و اعـتراض        
هميشگي اسـت كـه در زمانهـاي         
مختلف بنا به افت و خيز آن، زمينه 
سوءاستفاده گروهها را هـم فراهـم    

 «مي كنـد، در حـالي كـه واژه              
مخالفت و يـا موافقـت         »بيداري 

متناسب با هـر زمـان و تـوام بـا             
. آگاهي را با خـود بـه همـراه دارد        

عدم درك معناي واقعـي دانـشگاه      
اســـالمي و سياســـي شـــدن         
ــدم آشـــنايي         ــشگاهها، عـ دانـ
دانشگاهيان با فرهنـگ خـودي و      
معضالت واقعي جامعه و در يـك        
كلمه عدم همراهي شور و شعور در    
فعاليتهاي سياسي را مي تـوان بـه    
عنوان اصلي تـرين ريـشه هـاي           
انحراف در مقاطع مختلـف حيـات    
. جنبش دانشجويي ايران دانـست  

ــه             ــا و تكي دور شــدن از آرمانه
ناخودآگاه بر تامين منافع احزاب و    
گروهها به جاي كشف حقـايق از       
ديگر آفات جنبش دانشجويي ايران 

امروز يكي از مهمتريـن   . بوده است
مسايل كه بايـد درصـدر مطالبـات       
جنبش دانشجويي بيدار قرار گيرد  

علـي  .  استقرار عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض در جامعـه اسـت     
، مـشابه   70الخصوص، كه با ورود قشر متوسط و پايين جامعه به دانشگاه در دهـه    

دانـشجوي    «.  ، اميد به تحقق اين مهم دو چندان مـي گـردد    50و  40دهه هاي 
جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاي مستـضعف جامعـه نباشـد بـه عدالـت            
اجتماعي و پر كردن شكاف طبقاتي به چشم يك آرزوي بزرگ و بـي بـديل مـي         

بايد هر پديده ضد عدالت در واقعيات كشور مورد سوال قرار گـيرد مـسابقه      .  نگرد
رفاه ميان مسئوالن ، بي اعتقادي به گسترش شكاف طبقاتي در ذهـن و عمـل           

 …برنامه ريزان، ثروتهاي سر برآورده در دستاني كه تا چندي پيش تهـي بودنـد و     
و خالصه پديده بسيار خطرناك انبوه شدن ثروت در دست كـساني كـه آمادگـي          

.  1( »…دارند آن را هزينه كسب قدرت سياسي كنند  هنگامي كـه بهـره وري        ) 
نسل دانشجو از شور و نشاط جواني و باالخره آرمان خواهي و حـق جويـي، بـا          

دشـمن از شـور و         «شعوري اين چنين همراه گردد، به جرات مي توان گفت كه 
 ) 2(»شعور جوانان ما ضربه اساسي خواهد خورد 

■ 
 : پي نوشت ها

 از فرمايشات مقام معظم رهبري) 2(و ) 1( 
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 1332آذر  16ي روايت واقعه
زدم،   اگر اجباري كه به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش مي            «

مان، در آتش بيداد سوخت، او را           »آذر  «جايي كه بيست و دو سال پيش،          همان
اين سه يار دبستاني كه هنوز مدرسه را          !  قرباني كردند   »نيكسون«در پيش پاي 

همچون   -ترك نگفته اند، هنوز از تحصيلشان فراغت نيافته اند، نخواستند                 
كوپن ناني بگيرند و از پشت ميز دانشگاه، به پشت پاچال بازار بروند و              -ديگران 

از آن سال، چندين دوره آمدند و كارشان را تمام              .  سر در آخور خويش فرو برند       
كردند و رفتند، اما اين سه تن ماندند تا هر كه را مي آيد، بياموزند، هركه را                           

. ند  »شهيد«آنها هرگز نميروند، هميشه خواهند ماند، آنها          . رود، سفارش كنند مي
. كه بر چهره ي دانشگاه ما، همچنان تازه و گرم است                »سه قطره خون   «اين  

كاشكي مي توانستم اين سه آذر اهورائي را با تن خاكستر شده ام بپوشانم، تا در               
اما نه، بايد زنده بمانم و اين سه آتش را در سينه               !  اين سموم كه مي وزد، نفسرند  

  ».نگاه دارم
   دكتر شريعتي

■ 
روز   50بيشتر از   .  32مهر    16دو ماه قبل از آن، تاريخ         !  بود؛ نه   32آذر سال    16

مردم هنوز درك كودتا برايشان      .  از كودتاي آمريكايي ارتشبد زاهدي نگذشته بود        
اولين تظاهرات يك پارچه مردم عليه رژيم كودتا در همين روز اتفاق              . سنگين بود

تظاهرات به  .  افتاد؛ دانشگاه و بازار به طرفداري از تظاهركنندگان اعتصاب كردند      
قدري سنگين بود كه كودتاچيان وارد معركه شدند و طاق بازار را بر سر بازاريان               

  .هاي آنان را به وسيله مزدوران خود غارت كردند خراب كردند و دكان
بود؛ كابينه زاهدي و دولت انگلستان براي تجديد روابط ايران            32آبان سال  16

و انگلستان كه در جريان ملي سازي نفت قطع شده بود، مخفيانه شروع به                       
  .مذاكرات كردند

آبان اعالم شد كه نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا از طرف                  24در تاريخ    
پيروزي سياسي  «آمد تا نتايج       نيكسون به ايران مي    .  آيد  آيزنهاور به ايران مي    

اميدبخشي را كه در ايران نصيب قواي طرفدار تثبيت اوضاع و قواي آزادي شده          
. ببيند)  مرداد  28نقل از نطق آيزنهاور در كنگره آمريكا بعد از كودتاي                (  »است

دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند كه هنگام ورود نيكسون، نفرت و                
وقوع تظاهرات هنگام ورود نيكسون      .  انزجار خود را به دستگاه كودتا نشان دهند      

  .نمود حتمي مي
زاهدي تجديد رابطه با انگلستان را رسما          )  آذر  14(دو روز قبل از آن واقعه تلخ           

، كاردار سفارت انگلستان، چند روز بعد         »دنيس رايت «اعالم كرد و قرار شد كه      
آذر تظاهراتي در گوشه و كنار به وقوع پيوست كه               14از همان روز . به ايران بيايد

آذر هم    15اين وضع در روز      .  اي دست گير شدند      در نتيجه در بازار و دانشگاه عده  
  .ادامه داشت

سفر نيكسون نيروهاي   (!)  رژيم شاه براي مسلط شدن بر اوضاع و حفظ سالمت              
آذر يكي از دربانان دانشگاه شنيده         15نظامي خود را در دانشگاه مستقر كرد؛ روز         

رسد كه بايد دانشجويي       بود كه تلفني به يكي از افسران گارد دانشگاه دستور مي         
را شقه كرد و جلوي در بزرگ دانشگاه آويخت كه عبرت همه شود و هنگام ورود                 

  ...اي نجنبد نيسكون صداها خفه گردد و جنبنده
صبح شانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان متوجه تجهيزات فوق العاده       

اي را پيش بيني       سربازان و اوضاع غير عادي اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه            
  .كردند مي

اي به دست بهانه       كردند كه به هيچ وجه بهانه      دانشجويان حتي االمكان سعي مي
از اين رو دانشجويان با كمال خونسردي و احتياط به كالس ها                .  جويان ندهند 

ساعت اول بدون    .  اي كارآگاه به راه افتادند        رفتند و سربازان به راهنمايي عده       
ها   اي به دست آنان نيامد به داخل دانشكده             حادثه مهمي گذشت و چون بهانه       

آوردند؛ از پزشكي، داروسازي، حقوق و علوم عده زيادي را دستگير                   هجوم مي 
شد كه به جاي دانشجو مورد         بين دستگير شدگان، چند استاد نيز ديده مي  . كردند

حمله قرار گرفته و پس از مضروب شدن به داخل كاميون كشيده شدند؛ چون                   
رفت، لذا براي حفظ جان دانشجويان، دانشكده  تري مي احتمال وقوع حوادث وخيم

هاي خود بروند و تا اطالع ثانوي در            را تعطيل كردند و به آنها دستور دادند به خانه
  .خانه بمانند

دانشجويان نيز به پيروي از تصميم اولياي دانشكده، محوطه دانشگاه را ترك                 
كردند ولي هنوز نيمي از دانشجويان در حال خروج بودند كه ناگاه سربازان به            مي

بهانه حمله آنان به دانشكده ظاهرا اين بود كه در اين             . دانشكده فني حمله كردند
گير و دار دو دانشجوي رشته ساختمان به حضور نظاميان در دانشگاه اعتراض                  

گيري آنان وارد دانشكده فني وارد كالس درس             ها براي دست     ارتشي.  كنند  مي

 تاريخ
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شوند تا دانشجويان معترض را دست گير كنند؛ وقتي مهندس           مهندس شمس مي
كند او را با       شمس نسبت به حضور نظاميان در كالس درس خود اعتراض مي              

نشانند و حتي با شكنجه مستخدم دانشكده سعي               مسلسل به جاي خود مي       
  .كنند كه آن دو دانشجو را بيابند مي

ها را بگيرد، كل دانشگاه        رئيس وقت دانشگاه تهران براي اينكه جلوي ناآرامي         
حضور نظاميان در صحن دانشكده فني باعث شد كه بين             .  تهران را تعطيل كرد    

اي از سربازان، دانشكده فني را به           عده.  نظاميان و دانشجويان، زد و خورد شود        
اي از    آنگاه دسته .  صورت كامل محاصره كرده بودند تا كسي از ميدان نگريزد             

  .سربازان با سر نيزه از در بزرگ دانشكده وارد شدند
اكثر دانشجويان به ناچار پا به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي دانشكده              

در اين ميان بغض يكي از دانشجويان تركيد و او كه مرگ را به                    .  خارج شوند 
دانست ديگر نتوانست اين همه فشار دروني را            ديد و خود را كشته مي        چشم مي 

: تحمل كند و آتش از سينه پرسوز و گدازش به شكل شعاري كوتاه بيرون ريخت          
هنوز صداي او خاموش نشده بود كه رگبار          .  »!دست نظاميان از دانشگاه كوتاه     «

گلوله باريدن گرفت و چون دانشجويان فرصت فرار نداشتند به كلي غافل گير                 
شدند و در همان لحظه اول عده زيادي            

به خصوص كه   .  هدف گلوله قرار گرفتند    
بين محوطه مركزي دانشكده فني و            

هاي جنوبي، سه پله وجود داشت و       قسمت
هنگام عقب نشيني عده زيادي از               

ها افتاده، نتوانستند      دانشجويان روي پله   
خود را نجات دهند، مصطفي بزرگ نيا به       

مهندس .  ضرب سه گلوله از پا درآمد          
مهدي شريعت رضوي كه ابتدا هدف قرار      
گرفته به سختي مجروح شده بود بر زمين   

احمد قندچي حتي يك     .  كرد، و دوباره هدف گلوله قرار گرفت          خزيد و ناله مي  مي
قدم هم به عقب برنداشته و در جاي اوليه خود ايستاده بود و از گلوله باران اول                  

با رگبار مسلسل سينه او را            »دسته حاجيباز  «مصون مانده يكي از جانيان         
  .شكافت

هاي نظامي    ها احمد هنوز زنده بود؛ او را به يكي از بيمارستان       بعد از پايان درگيري
ها لوله شوفاژ در مقابل احمد تركيد           در حالي كه در درگيري     . تهران منتقل كردند

بود و آب جوش تمام سر و صورت او را به شدت مجروح كرده بود با اين حال                         
ساعت بعد    24مسئوالن بيمارستان از مداوا و حتي تزريق خون به او ابا كردند و             

  .او مظلومانه شهيد شد
اش گفته بودند     مظلوميت قندچي به حدي بود كه حتي بعد از شهادت، به خانواده        

برادر شهيد قندچي   .  اند  كه احمد را با دو شهيد ديگر در امام زاده عبداهللا دفن كرده    
اند با خانواده      بعد از اين كه فهميديم احمد را در مسگر آباد دفن كرده                «:  گفت

شريعت رضوي و بزرگ نيا به مسگر آباد رفتيم و قبر شهيد را نبش كرديم و او را           
مخفيانه به امام زاده عبداهللا برديم و در آنجا در كنار دوستانش به خاك                           

 .»مسپردي
آذر عده زيادي از دانشجويان كه تحت فشار و حمله قرار                16در جريان درگيري     

اي   پس از ختم گلوله باران دقيقه      .  گرفته بودند به ناچار به آزمايشگاه پناه بردند         
ناگهان ميان سكوت ناله بلندي به گوش رسيد كه     . سكوت، دانشكده را فرا گرفت

. تر دانشجويان اشك جاري شد       ها فرو رفت و از چشم بيش          مانند دشنه در قلب    
اند و در همان جا          اي مجروح شده     فهماند كه عده     هاي بلند سوزناك مي       ناله

اولياي دانشكده، مستخدمان و چند نفري از دانشكده پزشكي                  .  اند  افتاده

خواستند مجروحان را به پزشكي برده معالجه كنند ولي سربازان با تهديد به                   مي
بدن مجروحان در حدود دو ساعت در وسط دانشگاه              .  مرگ مانع اين كار شدند      

بدين ترتيب سه نفر از       .  افتاده بود و خون جاري بود تا باالخره جان سپردند              
شهيد و بيست و هفت نفر         )  بزرگ نيا، قندچي و شريعت رضوي        (دانشجويان  

  .دستگير و عده زيادي مجروح شدند
آذر تمام     17در روز    .  آذر به سرعت در تمام تهران پخش شد              16خبر واقعه    

ها در اعتصاب كامل به سر بردند؛ حتي             هاي تهران و اغلب شهرستان        دانشگاه
ها هم با تعطيل كردن مدرسه خود هم دوش دانشگاهيان در              بسياري از دبيرستان
  .آذر و سفر نيكسون به تهران شركت كردند 16تظاهرات عليه فجايع 

در .  آذر، جنايت كاران شروع به سفسطه كردند           16براي كم رنگ كردن واقعه        
دانشجويان براي گرفتن تفنگ سربازان حمله كردند «: مقابل خبرنگاران گفتند كه

 ».و سربازان نيز اجباراً تيرهايي به هوا شليك نمودند و تصادفا سه نفر كشته شد          
اگر تيرها هوايي شليك شده، پس         «:  در همان روزها يكي از مطبوعات نوشت         

 .»دانشجويان پر درآورده و خود را به گلوله زدند
آذر زودتر از يادها برود از برپايي مراسم يادبود شهدا               16رژيم براي اين كه واقعه       

  .جلوگيري كرد
بعد از  «:  گويد  برادر شهيد شريعت رضوي مي     

شهادت اين سه تن به ما اجازه برگزار كردن            
شب سوم در خانه هايمان را هم ندادند؛ ولي            
در مراسم چهلم به خاطر پافشاري زيادي كه          

كارت كه مهر حكومت          300كرديم فقط     
هر .  نظامي روي آن خورده بود به من دادند           

خواست به طرف امام زاده عبداهللا           كس مي 
 .»دكردن برود كارتش را كنترل مي

از طريق  «:گويد  برادر شهيد بزرگ نيا نيز مي    
هزار تومان خون بها بدهند كه          200علم، شاه به پدرم تسليت گفت و پيغام داد              

خواستيم مجلس ختم و شب هفت بگيريم، مخالفت              جواب رد داديم؛ بعد مي      
تا اين كه خودم پيش سرتيپ بختيار فرماندار نظامي رفتم و متعهد شدم                 .  كردند

 .»ماگر اتفاقي افتاد خودم مسؤول باش
آذر، نيكسون به ايران آمد و در همان دانشگاه، در                 16درست روز بعد از واقعه        

همان دانشگاهي كه هنوز به خون دانشجويان بي گناه رنگين بود دكتراي                    
ها در سر مقاله       صبح ورود نيكسون يكي از روزنامه      .  افتخاري حقوق دريافت كرد    

در اين  .  اي به نيكسون نوشت   نامه سرگشاده »سه قطره خون«خود تحت عنوان 
هرگاه دوستي  «ها اشاره شده بود كه         نامه سرگشاده ابتدا به سنت قديم ما ايراني      

شود ما    آيد يا كسي از زيارت بازمي گردد و يا شخصيتي بزرگ وارد مي               از سفر مي
كنيم؛ آنگاه خطاب    ايرانيان به فراخور حال در قدم او گاوي و گوسفندي قرباني مي

وجود شما آن قدر گرامي و عزيز         !  آقاي نيكسون «به نيكسون گفته شده بود كه  
بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترين جوانان اين كشور يعني دانشجويان                       

 .»دنددانشگاه را قرباني كر
■ 

 :منابع
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هاي   ي تاريخي دانشگاه     مروري بر تاريخ معاصر ايران و مراجعه به حافظه            
كند كه نظام طاغوتي رضا شاهي و اربابان             كشور، اين موضوع را روشن مي       

ي آموزشي    انگليسي آن براي خارج كردن روحانيون و تفكر اسالمي از عرصه
و همچنين گسترش تفكر مدرن دركشور، دست به تاسيس دانشگاه در كشور       

 . زدند
دانشگاه اگرچه از ابتدا داراي ماهيتي ضددين بود، اما حقيقت آن است كه                  

آفريني دانشگاه در كشور،        هاي نقش   جنبش دانشجويي ايران، طي سال      
اين حركت هر چند كه در اغلب         .  حركتي پيوسته به سمت خدا داشته است        

ي تفكر ديني در دانشگاه همراه نيست اما اين عدم سيطره                 موارد با سيطره  
زيرا .  اي براي گسترش تفكر اصيل ديني در دانشگاه بوده است               نيز زمينه 

ي آرمان و عدم توانايي        نمايان شدن ناكارآمدي تفكر  غيراصيل ديني در ارائه  
تر   گويي به نيازهاي دانشجويان، جنبش دانشجويي را به شناخت كامل         پاسخ

 .حقيقت و ايدئولوژي صحيح رهنمون كرده است
يكي از ويژگي هاي جوان دانشجو به داليل شرايطي كه در آن به سر مي                    

 »آرمان خواهي «برد و به خصوص به علت ويژگي هاي دوره جواني، عنصر         
اين آرمان خواهي ريشه در نگاه او به جهان               .  است  »طلبي   آل  ايده«و  

خواهي قشر دانشجوست، اعتراض      گر آرمان داشته و آنچه نمايان) بيني جهان(
شهر   او به وضع موجود و تمايل او براي رسيدن به وضع متعالي و آرمان                     

 .باشد مي
در غالب ستيز كامل با دين           1320-1313حركت دانشجويي طي سالهاي       

در اين دوره اكثر دانشجويان از قشر مرفه و متمول جامعه               .  شود  شروع مي 
پس از اين دوره و با گسترش حضور اقشار مختلف در دانشگاه و به             . هستند

دست اقتصادي جامعه در دانشگاه، تفكرات           خصوص با حضور قشر پايين      
خواهانه به خصوص در غالب تفكرات چپ در دانشگاه گسترش مي                 عدالت

 .يابد
شاهد حضور سه طيف فكري مختلف در دانشگاه                 1332-1320سالهاي  

ي قشر دانشجو به گونه       خواهانه هستيم كه هر كدام از آنها به مطالبات آرمان
 اين گروه ها عبارتند از . دهند اي خاص پاسخ مي

گرايش چپ و حزب توده كه تفكرات ماركسيستي را هدايت              .  1
مي كند و شعارهاي راديكال عدالت خواهانه را پيگيري               

 .كند  مي
گرايش ملي و ناسيوناليستي ليبرال كه وابسته به جبهه ملي             .  2

است ودر نهضت ملي شدن نفت ظهور پيدا مي كند و                   
. كند  هاي مذهبي در اين نهضت ايفاي نقش مي         همراه گروه

هر چند كه غايت و هدف اين سكوالريته بوده است اما                  
براي مبارزه با حزب توده و همچنين براي كسب پايگاه                

 جنبش دانشجويي؛
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 .كند مردمي همسو با گرايشات اسالمي عمل مي
كه هرچند داراي پايه هاي اصيل اسالمي نيست و           گرايش اسالمي. 3

بازرگان و       ديني مانند مهندس     هاي آن روشنفكران     ايدئولوگ
عزت اهللا سحابي هستند، براي مبارزه با بهاييت و تبليغات                  

 .شود  الحادي ماركسيست ها وارد ميدان مي
ي آغازين حركت جنبش دانشجويي به سمت فطرت و خدا                  اين دوره را دوره    

زيرا اين  نخستين بار است كه در فضاي ضد دين دانشگاه آن روز يك               . ناميم مي
با تمام اين تفاصيل، تفكر غالب در دانشگاه در           .  تشكل با نام دين شكل مي گيرد     

ي    طلبانه   ماركسيسم است كه با شعار فضيلت               1355اين عصر و تا سال          
 .خواهي و زندگي اجتماعي عادالنه، اكثر جوامع را به خود جذب كرده بود عدالت
اين اتفاقات تاثيرات بسياري بر       .  سال اتفاقات بزرگ در كشور است         1332سال  

پس از كودتاي    .  جنبش دانشجويي گذاشت   
ي شكست    و در نتيجه     1332مرداد سال      28

جنبش ملي شدن صنعت نفت كه موجب             
آشكار شدن وابستگي سران حزب توده و            
وادادگي سران جبهه ملي در برابر استعمار            
شد، جنبش دانشجويي وارد يك دوره افول           

گيري اين دوران      دليل ديگر شكل   .  مي شود 
افول، ضعف تئوريك و نداشتن ايدئولوژي          
است كه حتي فدا شدن در راه هدف را تقدس       

 .بخشد
اين در حالي است كه ما شاهد حركت بزرگ            
ضد استعماري و استكبار ستيز دانشجويان در      

خواه   هستيم و شهادت آن سه آرمان         16روز  
 .بريم ظلم ستيز را از ياد نمي

هاي افول      سال   1341  -1332سال هاي     
اين افول سبب     .  جنبش دانشجويي است    

زيرا اوال  .  شود  حركت بيشتر جنبش دانشجويي به سمت فطرت خداجوي خود مي
سرخوردگي از تفكرات ضدديني در ميان دانشجويان گسترش يافته است؛ ثانيا                

خواه و     تر جنبش دانشجويي را به صورت آرمان            ي حركت وسيع     آنچه شعله 
كند، حركت بنيادين ديني به رهبري حضرت           راديكال، براي بار ديگر روشن مي      

 .است... امام روح ا
در روزهايي كه سران حزب توده و جبهه ملي سكوت               1350-1341هاي    در سال 

هايي كه براي به استثمار و         اختيار كرده اند، امام تنها كسي است كه در برابر طرح
ايستد و بدون هيچ رعب و وحشتي            شود مي   كشيدن كشورمان مطرح مي      سلطه

ي امام با برخورد رژيم        خواهانه  حركت آرمان .  برد  اصول حكومت را زير سوال مي 
 . خرداد شكل بگيرد15شود تا قيام  شود و اين موضوع سبب مي طاغوت همراه مي

بينيم هر جا كه دانشجو نتوانست هدف را        در بررسي جنبش دانشجويي ايران مي
درست ببيند، به دليل نداشتن يك ايدئولوژي صحيح و درك درست نسبت به راه           

اي كه هر      به گونه .  اين مشكل در اين دوره نيز نمايان است          .  درست بوده است  
ي مردم،  جنبش دانشجويي را بيشتر وارد مسير فطرت               مدارانه  چند حركت دين

هاي دانشجويي در گسترش حركات راديكال            كرده است، اما خروجي حركت      
 .شود  هاي ماركسيستي هدايت مي مسلحانه است كه توسط گروه

  تر روحانيت شيعه در ميان دانشجويان است كه           اين دوره، سر آغاز حضور پر رنگ  
. ي دانشجويي است    ي آن معرفي اسالم اصيل و اسالم فقاهتي به جامعه              نتيجه

. اين حضور كه در غالب مستقيم و غير مستقيم از طريق كتب، سخنراني و                   .  .
اي كه تفكر اسالمي در دانشگاه غالب           شد، زمينه ساز  است براي دوره         انجام مي

 .مي شود 
آنچه تا كنون بررسي شد، رشد روز افزون تفكر اسالمي در جنبش دانشجويي                  

اي   حال به بررسي دوره    .  در دانشگاهي كه ساخته شد تا اسالم را حذف كند    . است
ها حتي تفكر ماركسيستي نيز جايگاه خود به             مي پردازيم كه تمامي ايدئولوژي      

 .دهد عنوان تفكر حاكم بر دانشگاه را به تفكر اسالمي مي
ي پنجاه، زماني است كه طيف نيروهاي مذهبي به                ي اول دهه     سالهاي نيمه 

آيد و با حضور       ي سنگين در  ميان جنبش دانشجويي در مي              صورت يك وزنه  
چهره هاي معروف مبارزاتي مانند شهيد بهشتي شهيد مطهري، رهبرمعظم                   

و با نابودي برخي     .  ي ايدئولوژيك دانشجويان افزايش مي يابد      بنيه. . . انقالب و 
كه در طيف مبارزان مسلح بودند و از          )  توسط رژيم (هاي ماركسيستي     از گروهك 

سويي ديگر اعالم موضع رسمي سازمان مجاهدين مبني بر تغيير ايدئولوژي از                 
اسالم به ماركسيسم، عواملي ديگر در           

 .تشديد تفكر ديني در دانشكاه است 
است كه      1357و      1356در سالهاي      

اي به      جنبش دانشجويي مانند رودخانه     
درياي خروشان مردم كشور در مبارزات          
انقالبي پيوسته و تأثير بسياري در پيروزي 

هاي آغازين     سال.  گذارد  انقالب مي  
انقالب شاهد حضور دانشجويان در            

. هاي مختلف اجتماعي هستيم         عرصه
جنبش دانشجويي پس از پيروزي انقالب  

خواهانه   اسالمي همراه با شعارهاي عدالت  
تا جايي  .  ي انقالب است و استعمارستيزانه

ترين وقايع اوايل انقالب به            كه اصلي  
دست دانشجويان مدافع تفكر امام شكل        

گيرد و بر تماميت كشور تأثير                 مي
 . گذارد مي

 1375تا    1355هاي    هرچند كه گفتمان غالب در جنبش دانشجويي بين سال             
گفتمان اسالمي است، اما باز هم ضعف بزرگي كه در جنبش دانشجويي مشاهده           

زيرا اسالمي كه در اين دوره جنبش دانشجويي         . شود، ضعف ايدئولوژيك است مي
هاي مبارزاتي و ضعف شناخت، رنگ و بوي چپ            برآن تاكيد دارد به دليل ضرورت
اما اين جنبش در طول اين       .  ماركيسستي دارد   -آغشته به تفكرات سوسياليستي

شود و در نتيجه زمينه را براي ورود تفكر مقابل و                حركت دچار ركود و افول مي      
داليل ركودي كه از اين پس بر جنبش          .  كند  مخالف يعني تفكر ليبرال آماده مي 

 :گونه برشمرد توان اين افكند را مي دانشجويي سايه مي
ضعف ايدئولوژيك جنبش دانشجويي و عدم آگاهي كافي از اسالم اصيل كه               .  1

سبب شده به اسالم چپ معتقد شوند و در نتيجه دچار يك شكست بزرگ                        
 .شود وآن فروريختن شوروي و تفكرات ماركسيستي دربرابر ليبراليستي است مي

عدم پاسخگويي اين تفكربه نيازهاي جامعه، جنبش را به سوي يافتن راهي                .  2 
و به    75بدين ترتيب جنبش دانشجويي پس از سال          .  كشاند بهتر و صحيحتر مي

شود كه گتمان قالب آن        وارد يك فضاي فكري جديد مي         76خصوص در سال     
 . تفكر ليبرال است

گونه   توان اين   را مي   1375چرايي قالب شدن تفكر ليبرال در دانشگاه پس از سال 
 بيان كرد 

پس از انقالب و با اجراي  انقالب فرهنگي در دانشگاه، شاهد تغييرات اساسي       . 1
تنها اضافه شدن برخي از دروس عمومي به          .  در سيستم آموزشي دانشگاه نيستيم

. ي خود خارج كند      كننده واحدها قادر نبود تا دانشگاه را از ان موجوديت سكوالريزه
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در نتيجه ضعف در            
شناخت اسالم يعني دين      
اصيل مشكل هميشگي      
دانشجويان در دانشگاه       

 .باقي ماند
ي برخي عناصر   با رخنه. 2

نفوذي درشوراي انقالب     
سازي   فرهنگي و زمينه    

آنها براي حضور برخي از      
اساتيد ليبرال د              

هاي   ها  كالس     ردانشگاه
ها جايگاه تبليغ       دانشگاه

 .ليبراليسم شد
آنچه قبل از اين در         .  3

ميان جنبش دانشجويي     
قالب بود تفكرچپ          

، چه اسالم    )ماركسيستي(
چپ و يا خود ماركسيسم       

 1375تا      1322از سال     
هاي اين     است، كه ريشه   

تفكر درسطح جهاني در       
برابر تفكر ليبرال شكست 
خورده و اين موجب           
سرخوردگي دانشجويان از   

 .تفكر چپ شد
هاي   اجراي طرح   .  4

اقتصادي شبه ليبرال در      
هاي   كشور توسط دولت    

 .پس از جنگ موجب گسترش ظرفيت پذيرش تفكر ليبرال درجامعه شده بود
الخصوص عدم شناخت صحيح دانشجويان از دين          ي عوامل باال و علي مجموعه

به عنوان تفكر قالب درجنبش        اسالم سبب شد كه تفكر ليبرال بتواند چند سال 
(هاي بعد     ي تفكرليبرال در دانشگاه در سال        نتايج غلبه. دانشجويي جوالن دهد

 :شود گونه ظاهر مي اين) 1380تا  1375
ساز نيست و شعارهاي شاخص        چون تفكر ليبرال ذاتا محافظه كار بوده و آرمان          

آرماني جنبش دانشجويي مانند عدالت در آن جايي ندارد و از سويي ديگر حركت         
سالمي موجب شد تا       ها درگسترش تفكرات ضددين و ضدجمهوري ا سريع ليبرال

 . اين موج خيلي سريع به ساحل مرگ برسد
تفكرات جديدي كه در قالب تفكرات ليبرال در جنبش دانشجويي جوالن                  

از آن جمله   .  ي اين جنبش در تضاد است     هاي گذشته دهد، با بسياري از آرمان مي
داري در برابر اقتصاد تعاوني و         توان به حمايت از اقتصاد خصوصي و سرمايه         مي

البته بحث در مورد     (شد اشاره كرد       دولتي كه براي اجراي عدالت پيشنهاد مي        
ي اقتصادي درست است، از هدف اين نوشتار خارج بوده و                  اينكه كدام شيوه   

متأسفانه ).  نگارنده صرفا به بررسي تاريخي جنبش دانشجويي پرداخته است             
در .  كردند  ها به عنوان اپوزسيون نظام عمل مي          بخشي از جنبش در اين سال       

 . حالي كه جنبش دانشجويي تا قبل از آن حامي نظام بود
اسالمي دفتر تحكيم كه ليدر جنبش دانشجويي       اين عوامل سبب شد كه انجمن

براي اولين    79بعد از انقالب بود، وارد عرصه انشعاب و انشقاق شود و در سال               

طيف عالمه و شيراز تقسيم        2بار به   
طيف عالمه داراي مواضع         .  شد

شديدتري نسبت به نظام اسالمي          
. برد  بوده و مباني آنرا زير سوال مي         

ي   امروز طيف عالمه نيز به سه دسته    
خواه تقسيم   سنتي، مدرن و دموكراسي

 .  است  شده
فروپاشي تئوريك دفتر تحكيم، سبب      

هاي دانشجويي ديگر       تشكيل گروه  
هاي اسالمي مستقل شد      مانند انجمن

و جايگاه را براي قدرت گرفتن ساير         
به .  تشكالت دانشجويي باز كرد        

كه قبل از اين دوره، تحليل           صورتي
جنبش دانشجويي با تحليل تحوالت      

گرفت ولي     دفتر تحكيم صورت مي     
چنان الغر شده      امروز تحكيم،  آن     

توان آن رابه       است كه ديگر نمي      
عنوان رهبر جنبش دانشجويي           

 . شناخت
آنچه بيشتر از اين انشعابات و قدرت      

گرفتن و افول كردن قابل توجه است، 
گسترش تفكر اسالمي در ميان            
دانشجويان و نزديك شدن هر چه          
بيشتر به اسالم اصيل و اسالم             
فقاهتي در پس تحوالت اين دوره           

از آنجا كه اسالم چپ، ديگر         .  است
ي دانشجويي به   پاسخگوي نياز جامعه

آرمان نبود و از سويي ديگر تفكر             
ليبرال نيز قدرت الزم جهت آرمان سازي براي اين جامعه و تفكر قالب شدن را           
ندارد، تفكري در جنبش دانشجويي روبه رشد است و شروع به گسترش                      

هاي خود نموده كه راه حل مشكالت جامعه را در بازگشت كامل به سوي               پايگاه
داند و مدعي است كه اسالم براي تمام نيازهاي            خدا و پيروي كامل از اسالم مي

ي ما در اين زمينه كشف اين             وجودي انسان برنامه و راهكار دارد و وظيفه           
تر   اين تفكر با وارد شدن به مسائل جزئي          .  راهكارها از مسير صحيح آن است       

خواستار توليد علم ديني       »پيشرفت«و    »مباني توسعه «، »چيستي علم«مثل 
با تمام جزئيات آن       »اسالمي پيشرفت  -مدل ايراني«شده و معتقد است كه بايد 

تدوين و اجرا شود و اين راه رسيدن ما به اوج است نه پيروي از نسخه هاي                        
 . ليبرالي و ماركسيستي هر چند كه اسالميزه شده باشد

اين .  باشد  ترين وجه درطول تاريخ خود مي        جنبش دانشجويي امروز داراي ديني     
ي   گذاردن به عرصه    سال از آغاز پاي   73جنبش مسيرخود به سوي خدا رادر طي 

حقيقت اين است كه جنبش      .  است  هاي بسيار پيش برده       وجود با تحمل سختي
زيرا صفت ذات اين     .  دانشجويي در ايران، جنبشي به سوي خدا بوده و هست             

و هيچ آرماني    .  ست  »او«است و آرمانن حقيقي تنها          »خواهي  آرمان«جنبش  
 .          تواند باقي بماند مگر به عنصري باقي وابسته باشد نمي
 ■ 
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مروري بر  جنبش دانشجويي قبل انقالب
ري

شعا
ن ا

حس
م

 

 مفهوم شناسي جنبش دانشجويي
واژه ي جنبش دانشجويي، واژه ي كهنه اي نيست بلكه واژه اي است كـه در   

ميـالدي    70ادبيات جنبش هاي سياسي و جامعه شناسـي عمـدتا از دهـه              
جنبش دانشجويي در مغرب زمين چه در اروپا و چه در آمريكـا جـدي گرفتـه       
مي شود جنبش دانشجويي در دانشگاه هاي آمريكا ادامـه پيـدا مـي كنـد و           
مبارزات دانشجويان عليه دخالت آمريكا در ويتنـام ،در اروپـا و در آلمـان و                 
فرانسه و جاهاي ديگر،مورد حمايت روشنفكران اروپايي از قبيـل  سـارتر و             
فوكو و آدرنو و هابرماس قرار مي گيرد و مورد عالقـه و دلبـستگي هربـرت          

بـه بعـد      80از دهـه   .قرار گرفت... ماركوزه، يورگن هابرماس و  ميشل فوكو و
،جنبش هاي دانشجويي رو به افول گذاشت و پرونده آن  بـه مقـدار زيـادي          
بسته شد ولي اين بدان معنا نيست كه فعاليت هاي دانشجويي وجود نداشـته     

 .باشد اما جنبش دانشجويي در غرب تقريبا رو به ركود و انفعال گذاشت
روشنفكران اعتقاد داشتند كه دانشجوياني كه داراي سه ويژگي اصلي هـستند   
مي توانند پتانسيل و ظرفيت جنبش هاي اجتماعي جديد باشد و بـر خـالف      
ماركس كه منشا و مبدا اصلي جنبش هاي دانشجويي را كارگر تعريف كـرده     

 .بود، دانشجويان را پايگاه اصلي جنبش هاي اجتماعي تلقي مي كردند
 :اما سه ويژگي اصلي

خصيصه ي سني؛ جوان بودن دانشجو و انرژي هاي متراكم كه در او مـي     )1
. او اين انرژي هاي متراكم و هيجان ها  را در جـايي تخليـه مـي كنـد         .  باشد

 .ولذا سن دانشجويي ، سن مقتضي تحرك و حركت هاي انقالبي است
ويژگي معرفتي؛ متد انقالبي و تحليلي در برخورد با معارف و اطالعـاتي كـه    )2

و به همين دليل به وضع موجود رضـايت نمـي دهـد و بـا آن             .سر و كار دارد 
پرسشگر و منتقد است و همين ويژگي دانشجو، محـور  اصـلي         . درگير است

 .تحركات اجتماعي شناخته  مي شود
دانشجو محافظه كار نيست؛ كساني مثل ماركوزه و ديگران مي گفتنـد كـه      )3

كارنـد ولـي    -طبقات اجتماعي به علت وابستگي به كار،شغل و درامد محافظه 
دانشجو چون كار و اشتغال ندارد محافظه كار نيست،آرمان خـواه اسـت و در        

 .راه آرمانش هزينه مي كند و به هزينه كردن راحت رو مي آورد
■ 

حركت هاي دانشجويي تا پيش از انقالب اسالمي در ايران با چنـد گرايـش      
 .فكري مشخص همراه بوده است

 )ماركسيستي(گرايش چپ : جريان اول
گرايش ماركسيستي نزديـك بـه حـزب       : در ايران دو قالب عمده وجود داشت

چريكي يـا   –به بعدبا گرايش ماركسيستي   50توده و شاخه ديگري كه از دهه 
عناصر اصـلي و قابـل توجهـي از نيروهـاي               . مبارزه مسلحانه تشكيل يافت

شمسي به بعـد را دانـشجويان         20انساني كمونيستي و ماركسيستي  از دهه 
در بررسي سابقه تشكيالت چپ عمدتا دانـشجو يـا فـارغ          . تشكيل مي دادند

 .التحصيل را مي يابيم
 گرايش ناسيوناليستي: جريان دوم

شمسي به فعاليت پرداخته بودند، ايـن جريـان     30گروه هايي بودند كه از دهه 
 .داشتند 50و 40،  30نيز نقش قابل توجهي در حركت هاي دانشجويي دهه 

 گرايش مذهبي: جريان سوم
جريان مذهبي كه در ابتدا حضور مشخصي در دانـشگاه هـا نداشـتند ،جـو             

. مذهبي و فعاليت هاي مذهبي در ابتدا با يك ركود قابـل توجـه همـراه بـود          
مذهب در دانشگاه از دو ناحيه ماركسيست ها و رژيم بـه شـدت تحـت فـشار          

تـا اينكـه در در        . تعداد مذهبي ها در آن زمان در دانشگاه ها بسيار كم بود. بود
داننـشگاه يـا دانـشكده         15شاهد تشكيل انجمن اسالمي در حـدود    40دهه 

 .هستيم 
در خارج از كشور نيز شاهد تشكيل دو انجمن اسالمي فعال در اروپا و امريكـا     

يكي از نـشريات خـارج از كـشور               »اسالم ،مكتب مبارز«نشريه .هستيم
اين مجموعه ها ارتباط تنگاتنگي بـا علمـا و        . توسط اين دانشجويان مي باشد

 .روحانيون مبارز داشتند
 ريشه يابي فعال شدن جنبش دانشجويي مذهبي

نزديكـتر مـي      50به طرف دهـه      30و 20مجموعا هر چه از فضاي دهه هاي 
در .  شويم حضور جريان هاي مذهبي  در دانشگاه ها ملمـوس تـر مـي شـود          

 :اينجا مي توان چند دليل ذكر كرد
هزار دانشجو داشت، در مقطـع پـيروزي          20حدود  39دانشگاه كه در سال . 1

اين بـدان معنـا اسـت كـه           .  هزار دانشجو دارد 160حدود  57انقالب و سال 
برخالف گذشته كه دانشگاه معمـوال   .  طبقات جديدي وارد دانشگاه  مي شوند

به طبقات مرفه اجتماعي بود  كه يا تعلقات كمي به ديـن  داشـتند ويـا بـي               
و اين ورود طبقات متوسط مذهبي از نظر قشر شناسـي و پايگـاه         . تعلق بودند

 .اجتماعي قابل توجه و بررسي است
دكتـر  «نقش قابـل توجـه مـوج ادبيـات و مـذهبي سـازي                     50در دهه . 2

دكتـر  «موج  .  در خلق فضاي مذهبي در دانشگاه ها قابل ذكر است »شريعتي
در صبغه مذهبي دادن و مجـال حـضور بيـشتر          50در فضاي دهه  »شريعتي

 .مذهب در فعاليت هاي دانشجويي،مسلما تاثيري اسالمي بود
و   »استراتژي نفي رژيم شـاه  «،»ايدئولوژي اسالم«.  نهضت امام خميني. 3
، سـه ضـلع مبـارزاتي ايـن نهـضت را                »تاكتيك آ گاهي بخشي به مردم«

 .تشكيل مي داد
. ايدئولوژي اسالم، جدا كننده نهـضت امـام از جريـان ماركسيـستي بـود               

استراتژي نفي رژيم شاه، جداكننده امام از حركت ملي گراها و ديگرانـي كـه      
 . نگاهشان ،نگاه قانون اساسي مشروطيت و حفظ رژيم شاه بود

مصادف با پيروزي انقالب كوبا ،الجزائرو چيـن بـود و گـروه هـاي              50دهه 
چريكي متعدد مذهبي و غير مذهبي بـه عنـوان مثـال ازغـير مـذهبي هـا                 

سـازمان مجاهديـن    «و از مـذهبي هـا         »سازمان چريكي هاي فداي خلق«
اما تاكتيك امام، آگاهي به توده هـا بـود        . در ايران شكل گرفت »خلق ايران

 .ي آگاهي برسندكه مردم بايد به نقطه
به تدريج و با سپري شدن زمان و با نمود كارآمدي ايـن سـه ضـلع، جنبـش            
دانشجويي هر چه بيشتر به امام نزديك شد و همه اينها باعث شد كه جنبـش   

 .دانشجويي مذهبي يكي از اركان اصلي تاسيس انقالب اسالمي باشد
اين گام اول اصلي جنبش دانشجويي در ايران است كه يك جنبش اچتماعي 

ايـن  .  با پل زدن به اقشار ديگر جامعه، مي تواند انقالبي اجتماعي ايجـاد كنـد   
حركت مي كند و بـا اقـشار ديگـر پيونـد           57و  56جنبش تا مقطع سال هاي 

 .مي خورد و منشا پيروزي انقالب اسالمي مي شود
■ 
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در حـوادث گونـاگون    . شدني تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسالمي ايران يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقالب اسالمي ايران ارزا
را بيمـه كردنـد، ولـي       طلبي ، كشور و انقالب اسالمي  پس از پيروزي انقالب خصوصا جنگ ، بودند نهادها و گروههاي فراواني كه با ايثار و خلوص و فداكاري و شهادت

بـسيجيان خواهنـد    و    حقيقتا اگر بخواهيم مصداق كاملي از ايثار و خلوص و فداكاري و عشق به ذات مقدس حق و اسالم را ارائه دهيم ، چه كسي سزاوارتر از بـسيج 
 . بود

بسيج مدرسه عشق و مكتـب شـاهدان و         .  دهد هاي آن بوي بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مي طيبه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه ي بسيج شجره
بسيج ميقات پابرهنگان و معـراج انديـشه پـاك اسـالمي اسـت كـه               . اند هاي رفيع آن ، اذان شهادت و رشادت سر داده دسته شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گل

 .اند بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده. اند نشاني گرفته يافتگان آن ، نام و نشان در گمنامي و بي تربيت
. ام    كه خـود بـسيجي     خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند، چرا كه در اين دنيا افتخارم اين است  خورم و از خدا مي من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه مي

ن خصوصـا   انديشي اين است كه تـصور كنيـم جهـانخوارا         من مجددا به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مي كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده
در نهاد و سرشت امريكا و شوروي كينـه و دشـمني بـا اسـالم نـاب              . اي نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم  اند؛ لحظه آمريكا و شوروي از ما و اسالم عزيز دست برداشته

ها به سـالح پـوالدين صـبر و ايمـان مـسلح               ها و جلوگيري از سيل آفت ها و فتنه بايد براي شكستن امواج طوفان. زند موج مي -صلي اهللا عليه و آله وسلم  -محمدي 
پرستي و تحجرگرايـي و مقـدس نمـايي اسـت، بايـد همـه افـرادش                    و مخالفت با استكبار و پول  -صلي اهللا عليه و آله  -ملتي كه در خط اسالم ناب محمدي . شويم 

 .داشته باشدرا بسيجي باشند و فنون نظامي و دفاعي الزم را بدانند، چرا كه در هنگامه خطر، ملتي سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگي الزم رزمي 
بايد منتظر حادثـه    خواران از آن دور خواهد گرديد؛ واال هر لحظه انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان خالصه كالم ، اگر بر كشوري نواي دلنشين تفكر بسيجي طنين

 . بسيج بايد مثل گذشته و با قدرت و اطمينان خاطر به كار خود ادامه دهد. ماند
طالب علوم ديني و دانشجويان دانشگاهها بايد با تمام توان خود در مراكزشـان از انقـالب و اسـالم            . ها، بسيج دانشجو و طلبه است  ترين تشكل امروز يكي ازضروري

امروز دانشگاه و حوزه از هر محلي بيشتر به اتحـاد و يگانگـي        .  باشند »نه شرقي و نه غربي«ام در اين دو مركز، پاسدار اصول تغييرناپذير  دفاع كنند و فرزندان بسيجي
مـسائل  .  پـذيرد   تنها با بسيج است كه اين مهم انجـام مـي   .  فرزندان انقالب به هيچ وجه نگذارند ايادي امريكا و شوروي در آن دو محل حساس نفوذ كنند. احتياج دارند

هاي اصيل اسالم ناب محمدي را در اختيار تمـامي اعـضاي بـسيج قـرار              حوزه علميه و دانشگاه بايد چهارچوب. اعتقادي بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمي است 
 . دهند

هـاي    هـسته   ايـد بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمي باشند و اين شدني است ، چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسـالمي نيـست ، ب        
تـوان اسـالم را فاتـح           شما در جنگ تحميلي نشان داديد كه با مديريت صـحيح و خـوب مـي        .  مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد

كـه  هاي شماسـت و مـسئولين تنهـا بـا پـشتوانه شماسـت                     شما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده است ، انقالب اسالمي در جهان نيازمند فداكاري.  جهان نمود
حـضور شـما در      .  آميز تـوام بـا صـلح و آزادي رسـيد                شود به زندگي مسالمت توانند به تمامي تشنگان حقيقت و صداقت اثبات كنند كه بدون امريكا و شوروي مي مي

 .شود كه ريشه ضدانقالب در تمامي ابعاد از بيخ و بن قطع گردد ها موجب مي صحنه
بـار ديگـر تاكيـد       .  دانم كه اگر مسئولين نظام اسالمي از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهي خواهند سـوخت    بوسم و مي من دست يكايك شما پيشگامان رهايي را مي

 . كنم كه غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليوني ، سقوط در دام دو ابرقدرت جهاني را به دنبال خواهد داشت  مي
 والسالم عليكم و رحمه اهللا

■ 

 پيام تاريخي حضرت امام
 مبني بر لزوم تشكيل بسيج دانشجو و طلبه

 تاريخ
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ي ما ايجاد شود، اين است كه چرا هرجايـي      سوالي كه ممكن است براي همه
كه مي خواهند مسئله مهمي را مطرح كرده و در مـورد آن تـصميم بگيرنـد،          

 ؟ »هدف چيست«ابتدا به سراغ هدف رفته و اين سوال را مطرح ميكنند كه 
مشخص نمودن هدف براي انسان چه ضـرورتي دارد؟ اگـر انـسان هدفـي           
نداشته باشد نمي نواند زندگي كند؟ يا نمي تواند لذت ببرد؟ فرق انـساني كـه    
هدف دارد با انساني كه هدف ندارد چسيت؟ هر دو تا زندگي ميكنند و ممكـن     

دار و    اما چه تفاوتي است بين انـسان هـدف     .  است يك كار را هم انجام دهند
 انسان بي هدف؟

فعاليت هـاي التـذاذي و      : در پاسخ بايد بگوئيم كه انسان دو گونه فعاليت دارد
 .فعاليت هاي تدبيري
آن دسته از فعاليت ها هستند كه انـسان تحـت تاثيـر          ،فعاليت هاي التذاذي

مستقيم غريزه و طبيعت و يا عادت، براي رسيدن به يك لـذت و يـا فـرار از          
. خـورد   دهد، مثل زماني كه انسان تشنه مي شود و آب مـي     يك رنج انجام مي

هـا    انجام اينگونه فعاليـت    . هاي التذاذي است و يا غذاخوردن از جمله فعاليت
 .برد بخش است و انسان در حين انجام آن لذت مي براي انسان لذت

اما در فعاليت هاي تدبيري، انسان در حيـن انجـام كـار لزومـا از آن لـذت                
كنـد،    برد اما به دليل اينكه دارد در مسير هدفي مـشخص حركـت مـي          نمي

مثالً شخصي كـه دارويـي تلـخ را         .  نوعي رضايت باطني از انجام آن كار دارد
كند از خوردن دارو لذت نمي برد اما از اينكه در مـسير سـالمتي          مصرف مي

خود قدمي برداشته است، از خودش راضي است و اين همان رضـايت باطنـي      
يا مثالً دانشجويي كه از يـك شـهر ديگـر بـه سـمنان آمـده، شـايد                  .  است

اي خـوب،     هاي زيادي را متحمل شود اما چون بـراي داشـتن آينـده       سختي
كنـد واز     داند، اين سختي ها را تحمـل مـي    تحصيالت دانشگاهي را الزم مي

انجام اين كار رضايت باطني دارد، اگر چه اين كار فعالً براي او لذتي نداشـته     
 .باشد

تواند رضايت باطني داشته باشد كه هدف داشته باشد و انـسان        پس كسي مي
تواند از لذت هاي مقطعـي اسـتفاده كنـد كـه ايـن البتـه                  بي هدف تنها مي

پس انسان بي هدف، انـسانيت خـويش را از         .  ي بارز حيوان است مشخصه
 .دهد كند كه حيوان انجام مي دست داده و تنها همان كاري را مي

■ 

 هدف تو از تحصيل چيست؟
گرفتن مدرك و بعد هـم پيـدا كـردن كـار مناسـب و              «ممكن است بگويي 

كه در اين صورت ديگر مهم نيست كـه در اطرافـت چـه          . »تشكيل خانواده
گذرد؛ وضعيت كشور چگونه است؛ ديگر مهـم نيـست كـشور، در مـسير            مي

مرحله هاي باالتر هم كـه تكليفـش      . كند يا خير اهداف عالي خود حركت مي
رود؛ ديگـر مهـم        ديگر مهم نيست بشريت به كـدام سـوي مـي      ! معلوم است

گذرد؛ ديگر مهم نيست كه بر سـر آوارگـان       نيست در فلسطين اشغالي چه مي
نفر در عـراق      300و زنان فلسطيني چه مي آورند؛ ديگر مهم نيست كه روزانه 

شوند؛ ديگر مهم نيست كه چندين ماه اسـت كـه شـهر غـزه در            تكه تكه مي
 !رسد محاصره است و به مردم آن حتي غذا و دارو نيز نمي

يا اينكه هدف هاي بـاالتر و واالتـري         ! اما راستي آيا تمام هدف همين است؟
هـايي واالتـر و        كـني كـه هـدف        هم هست؟ قطعا تو هم مثل من تأييد مـي 

چرا كه انسان فراتر از آن اسـت     . هاي روزمرگي وجود دارد تر از اين افق عالي
 .كه هدف خود را منحصرا چنين اهدافي قرار دهد

دانيـم كـه هيـچ         من و تو خوب مـي . طلب جو و حقيقت ما فطرتي داريم كمال
پس اگر هدف، رسيدن انسان به كمـال   .  كمالي باالتر از خداوند متعال نيست

هاي دنيـا    ي انسان انساني وقرب الهي  است، بايد مسير اين تكامل براي همه
بهـترين راه بـراي      .  باز باشد و همه بتوانند در مسير قرب الهي گـام بردارنـد   

رسيدن به اين مرتبه، تنفس در اتمسفر معنوي اسـالم و عمـل بـه احكـام             
از طـرف ديگـر    . باشد مي »ايمان«بخش آن است كه اين همان مفهوم  حيات

خواهند مسير تكامل انساني را بپيماينـد، وجـود         اي كه افرادش مي در جامعه
هـا و گناهـان فـردي و            ها و وسوسـه      دور از آلودگي  فضاي مناسب رشد، به

واضـح اسـت ايـن هـواي سـالم تنهـا               . باشد اجتماعي، حق افراد جامعه مي
ي   ي حكومت اسالمي قابل تحقق است و اگر قـرار باشـد كـه همـه          درسايه
ها بتوانند در مسير تكامل و قرب حركت كنند، بايد حكومـت اسـالمي       انسان

 . در سراسر جهان تحقق يابد
ي مستـضعفان و مظلومـان          اين قلـب تپنـده   -و اين همان هدف امام راحل 

ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خـارجي و   « : است كه فرمودند -جهان
ايم كه در صدد گسترش نفـوذ      مان بارها و بارها اعالم كرده بين الملل اسالمي

حـال اگـر    .  خواران بوده و هستيم  ي جهان كردن سلطه اسالم در جهان و كم

مترسان ز آتشم
 ام چو شمع استاده

رلو
جو

ن آ
امي
مد

مح
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نوكران آمريكا، نام اين سياست را توسعه طلبي و تفكر تشكيل امپراطوري بـزرگ  
 . »كنيم گذارند، از آن باكي نداريم و استقبال مي مي

ي هياهوهاي سياسي كـه حـذف         ايشان پس از پايان جنگ تحميلي و در هنگامه
بسيج را هدف قرار داده بود، در پيامي تاريخي، تشكيل بسيج دانشجو و طلبـه را       
از فرزندان معنوي خود مطالبه فرمودند و در اين پيام بود كه آرمان بلنـد فرزنـدان    

بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومـت   «:  اش را عنوان نمود بسيجي
 .»بزرگ اسالمي باشند و اين شدني است

اما براي رسيدن به اين هدف بزرگ بايد خيلي تالش كرد، رسيدن به ايـن هـدف    
در واقـع   .  بزرگ، مراحل زيادي دارد كه بايد يك به يك پشت سر گذاشـته شـوند   

به اين معني كه بايد تمـام نـيرو و        . است »جهاد«عملي كردن اين آرمان نيازمند 
توان خود را به ميدان آورده و با تمام وجود مبارزه كرد؛ و در اين راه از بـذل جـان      

جنـگ بيـن    «ي مقام معظم رهـبري      اين مبارزه به فرموده.  ومال و آبرو نهراسيد
اين جنگ و . »جنگ بين مستكبران و مستضعفان«. است »پذير گر و سطه سلطه

جهاد، يك جهاد ساده نيست بلكه بسيار پيچيده و داراي جبهـه هـاي مختلفـي            
 .است
 داني كه به چه نياز داريم؟ و تو آيا مي. خواهيم در اين راه گام برداريم ما مي

 جهاد براي خودسازي معنوي. 1
و به هميـن دليـل اسـت         . جنگيدن در اين جبهه از ساير جبهه ها سخت تر است

انـد؛ كـه همـان         ناميـده   »جهـاد اكـبر   «كه اين جهاد را در مقابل ساير جهادها  
 . باشد ي نفس مي خودسازي و تزكيه

 جهاد براي كسب علم و معرفت. 2
اول جبهـه ي كـسب معـارف الهـي و تعميـق                 : اين جبهه دو قسمت مهم دارد

دوم .  شـود   باورهاي ديني كه از اصول دين تا نظام ارزشي اسـالم را شـامل مـي         
ي تحصيلي و انجام تحقيق و پژوهش به منظـور    ي كسب معلومات در رشته جبهه

 . رسيدن به مرزهاي علم و توليد علم
هـا و     و در كنار اين دو، بايد شناخت دقيقي از اهداف انقـالب اسـالمي و حيلـه           

حضور در صحنه  و برسردست گـرفتن و مطالبـه      . هاي دشمنان آن داشت دسيسه
ها از مسئولين كشور و همچنين بيـداري و ايـستادگي در          كردن اهداف  و آرمان

 .ي اين جهاد است برابر قدرت هاي زورگو، الزمه
■ 

حال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه فعاليت دانشجويي مـا چـه اثـري در          
 رسيدن به اين اهداف عالي دارد؟

جواب اين سؤال را مقام معظـم رهـبري در      
: ديدار اخير خود با بـسيجيان فرمودنـد     

حركت شما، شـعار شـما، حـضور         «
شما، فعاليـت شـما در قـضاياي         

هـاي    ملـت .  گذارد  جهاني اثر مي
ملـت  .  كنند ديگر به شما نگاه مي

داده و    مظلوم فلسطين، ملت خون
نـشاط  . كنند مظلوم عراق به شما نگاه مي

شما، ايستادگي شما، سربلندي شما، عزم و    
 .»گذارد ي آنها اثر مي  ي شما در روحيه اراده

از اصـول   (در اين ميان تعميق باورهاي ديـني      
يكي از مهمتريـن   ) دين گرفته تا نظام ارزشي اسالم

كارهايي است كه بايد جهادگران اين جنـگ بـراي    
و دانشگاه بهترين فضا و دوره ي       . انجام آن بكوشند

دانشجويي بهترين زمان، براي عمق بخشيدن به اين معـارف  
 . و باورهاي ديني است

ايم زمينـه را بـراي عمـق           ما در مركر مطالعات و پژوهش هاي راه نو سعي كرده
هـاي    هـاي مطالعـاتي، هـسته        گـروه .  مان آماده نمـاتيم  بخشيدن به معارف ذيني

ي اسـالمي و تـاريخ معاصـر از           پژوهشي و جلسات تحليلي در موضوعات انديشه
 .هاي اين مركز است جمله فعاليت
ي علمـي و تكنولوژيـك          ي رويش نيز سهم ما در پيشرفت و توسـعه   پژوهشكده
كند تا با تشكيل هسته هاي علمي مختلـف      اين پژوهشكده سعي مي. كشور است

هـاي مكانيـك،      و انجام پروژه و طرح هـاي تحقيقـاتي و پژوهـشي در رشـته               
زير نظر اسـاتيد دانـشگاه، گـامي در جهـت               . . . نانوتكنولوژي، شيمي، نجوم و 

 . پيشرفت علمي كشور بردارد
، گروه جهادي نيز تا كنون با برگزاري سه سفر جهـادي در اسـتانهاي      »مهاجر«

توانـسته اسـت جايگـاه       ) هليالن(و ايالم ) اسديه بيرجند و قائن(خراسان جنوبي 
خود را در جهاد سازندگي كشور و جبهه ي تالش براي محروميت زدايي تحكيـم   

گفتني است مهاجر در حال آماده شدن بـراي برگـزاري سـفر چهـارم در             . نمايد
البته فعاليت هاي ايـن گـروه منحـصر بـه سـفرهاي            .  تابستان سال آينده است

ي   طراحي طرح استمرار ارتباط با مناطق محروم، تـرويج روحيـه   .  جهادي نيست
از جمله فعاليـت هـاي مهاجـر       . . . ي آرمان محروميت زدايي و  جهادگري، مطالبه
 .در طول سال است

ما افتخار داريم در بسياري زمينه هاي ديگر كه همگي اهداف متوسط و مـتـرتـب    
با اميد بـه  .  است، فعاليت نماييم» ايجاد حكومت بزرگ اسالمي«بر آرمان نهايي 

آنكه سخن نو و همت صادقانه و پيام اميد بخش ملت جهادگر ايران تـا دوردسـت     
ها شناخته شود و افق هاي تازه اي را در برابر چشم ملت هاي آزاده ي دنيا پـديـد   

 .آورد و زمينه ساز به هم پيوستن هسته هاي مقاومت در سراسر دنيا باشد
■ 
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دنياي امروز، ذهنم را    »آشفته بازار فكر«اي است كه از  نويسم، دغدغه آنچه مي
ي خود را كـه     ي كه هر كس دست ساخته»جمعه بازار«. به خودمشغول ساخته

هايي پريشان و بيـمـار كـه       اش را به حراج گذاشته است؛ اما عقل نه، عقل ساخته
ي انسان امـروزي   ، جان نحيف و از پا افتاده»زنگيِ مست«چون چاقويي در كف 

از كدام آدم امروزي، مي. كند تر مي  را مجروح اي    چه آينده«توان پرسيد كه  واقعاً 
؟ در حالي كه آينده را همان نااهالن انديشه، قـبـل   »اي براي خودت ترسيم كرده

 !! اند از اينكه بيايد بلعيده
و اين تحرك و تپش است كه خبـر از     »دانشجو نبض اجتماع است«گويند  مي

خـون  «اما بايد دانست كه اگـر نـبـاشـد       . دهد جريان حيات در كالبد اجتماع مي
 .نوازد ها، نبض تنها بر اين آلودگي طبل نابودي مي اي در رگ »تازه

تعصب يك بـار ديـگـر          ها را بايد گشود و كمي از زنگارهاي فكر زدود و بي چشم
  »دستاوردهاي جنبش دانشجويي چه بوده است؟«: نگريست

ايم، چگونه مـحـك    ايم و متاعي را كه ستانده تمام آنچه را كه داده:  بهتر بگويم! نه
ي فكري چه چـيـز      در اين معامله »دانشجو نماد انديشيدن است«زنيم؟ اگر  مي

 مبادله شده است؟
ي صـرف       معتقدم دانشجوي امروز توليدكننده نيست و تنها يك مصرف كننده

ها نيز او    است؛ و اين چنين است كه طوفان هاي فكري كه نه، گاهي حتي نسيم
مان، بـارهـا و         اين در حالي است كه رهبر فرزانه. برند را از اين سو به آن سو مي

 .اند بارها دعوت به تفكر و تشكيل كانون هاي توليد فكر نموده

فقـدان  «:  اي جز اين نخواهد داشت هاي دانشجويي، نتيجه آسيب شناسي جريان
دهـد كـه        اي مـي  ؛ و اين نقطه ضعف بزرگي است كه در هر دوره، ميوه»انديشه

و نياز به مثال نيـسـت كـه در         .  كند گاهي تلخي آن را حتي باغبانش اذعان مي
 .ايم چندين سال گذشته بارها شاهد آن بوده

هاي دانشجويي، اغلب دستاويزي است بـراي كسـب         كوتاه سخن اينكه جريان
آورد و اگر  خيـلـي    قدرتي كه همراه خود فراموشي نيز مي.  هايي خاص قدرت گروه
هـاي     ي ورود آرا و انـديشـه   تر نگاه كنيم، فضاي دانشگاه صرفاً دروازه خوشبينانه

بود بـراي     ي نيز مي»فيلتر«اما اي كاش آن را . غير بومي به سطح جامعه است
 !!هاي بي مصرف پااليش ذهن بافته

اي    و عـده .  اي هنوز در پي تكرار خويشند بي هيچ تحول و نوآوري متأسفانه عده
اين دوقطـبـي   .  بيند ديگر مست غرب و دنياي علم زده كه حتي خويش را هم نمي

كم جزوي از فرهنگ و آداب و رسوم ما شده است، دسـت و     بودن افراطي كه كم
 .پاي اراده و فكر را بسته است

ي دين و انقالب دارند، انگار هنـوز در     هايي كه داعيه بي تعارف بايد گفت مجوعه 
ي روح و فكر انـقـالب،    اند و به جاي درك جريان پيوسته ها باقي مانده همان سال

كنند و كـمـتـر          اند و مدام تمرين شنا مي اي جدا كرده از اين رود خروشان، بركه
 . كند تن به اين جريان بسپرد كسي جرات مي

رضوان اهللا   (در حالي كه تفكر امام . »مقام دفاع«ايم به قرارگيري در  عادت كرده
دهد بلكه خـود در        و فرهنگ ديني، نه تنها ميدان مبارزه را تغيير مي)  تعالي عليه

 اكبري محمدمهدي علي
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و .  گـيـرد   نوك پيكان حمله و تهاجم قرار مي
همين كوتاهـي مـاسـت كـه مـيـدان را بـه                  

سپرد تا ادعاي ثـروتـمـنـدي      مي »دستان فكري تهي«
 .شان گوش فلك را كر كند
هـا را سـخـت            اي گـوش  در مقابل نيز انگار، دستـه 

انـد كـه        اند و فكرها را خوب كاناليزه كـرده  چسبيده
تعصب در اينجـا انـگـار      . گيرند فرصت قضاوت درست را حتي از خود نيز مي

انـد بـراي      را خوب رنگ كـرده  »كالغ«هرچند كه اينجا . خريدار بيشتري دارد
ايـن  .  بيـنـم   بي انصاف نيستم و سياه و سفيد نيز نمي!  »قناري«فروش به جاي 
انـگـار بـازاري       »فكر«ها هم زياد اند، اما همان گونه كه گفتم  وسط خاكستري

 !كند است كه اينجا حكومت مي »باد«ندارد و اين 
كشي خيابان عقايد است، كه تا بحث تـولـيـد     اي تنها خط ي عده در آن سو، دغدغه

و در ايـن سـو        . . .  كنند  شود مرزهاي خودي و غير خودي را روشن مي فكر مي
اي هستند كه اگر از آنها جواب سالم را هم شنيـدي، بـايـد       هاي جدا بافته تافته

 !  تواني باال بيندازي تمام توانت را جمع كني و كالهت را تا مي
و همين است كه در آن سمت، فرزندان فكري و ايدئولوژيك امام، در جستـجـوي   

هايـي را كـه         گوشي جهت شنيدن حرفهايشان هستند تا بگويند دريا دريا حرف
هـاي     ساز دردهاي ديروز و امروز و فرداي ماست؛  و در سمت ديگر كـوتـوـلـه     چاره

هـايشـان فـروبـرده و           عالم انديشه قرار دارند كه دستهايشان را تا مچ در گـوش 
كسانـي كـه بـا         .  كشند مي. . . خواهي و  ي انديشمندي و آزادي فريادزنان كباده

خواندن چند جزوه و قدري رمان و حفظ كردن چند شعر كه مخصوص شـرايـط     
خـود را نـاجـي عـالـم              .  زماني خاص بوده است، توهم ايدئولوگ بودن دارنـد 

هـاي     دانند و تمام دار و ندارشان، تئوري روشنفكري و قهرمان آزادي نوع بشر مي
 .ي غرب است ي انديشه موزه

شود كه علوم انساني يك مملكت شيعه كـه سـوداي تسـخـيـر               و اينگونه مي
هاي فكـري غـربِ    پروراند، تبديل به نشخوار تفاله ايدئولوژيك جهان را در سر مي

كماكان وحشي شده است و اين البته نه به معناي انكار دست آوردهاي خوب آن   
تمدن است كه در برخي از جاها بايد زانوي تلمذ در برابـر آن زد، امـا بـا كـمـي           
موشكافي خواهيم ديد كه هرجا چراغي روشن است بايد دانست كـه سـر ديـگـر       

مانـد كـه      ي آن در روغني است كه از دين گرفته شده، و احوال ما به آن مي فتيله
دانشمندان ما تنهايند و اين تنهايي را تنـهـا   .  كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي

 .ي عمل به علم آنان، رنگ اجرا ببخشند هستند كه بايد در حيطه  مسبب كساني
چـرا بـايـد      : شايد بايد از الك استعاره گويي بيرون بيايم و واضح تر سخن بگويم

هـا     در دل و درون كـتـاب  )  صل اهللا عليه و آله و سلم(انديشه ناب اسالم محمدي 
محبوس بماند و از مرز جغرافيايي قم به مرز كاربردي دانشگاه راه نيابد؟ و تولـيـد   

 علم به آرزويي تبديل شود كه ديدن رويايش نيز ممكن نباشد؟  
رسـانـنـد       شود كه عده اي كار رابه جايي مـي  حاصل اين غفلت تاريخي همان مي

را در حـد يـك بـرداشـت               )  صل اهللا عليه و آله و سلم(كه دين و قرآن محمد 
دهند و در گفتمان آنها انگار كه هيـچ چـيـز       ي فردي تنزل مي شخصي و تجربه

تواند حق باشد، همچون امثال سـروش كـه بـه             مطلق نيست و هرچيزي مي
كشـد و     را نيز مي »مخلوط كن«ماند كه زحمت  مي »ماشين پر قدرت ترجمه«

و البته خوب واضح اسـت كـه        !  شود با تركيب آيات و روايات، مفسر دين هم مي
سر در كدام آبشخور دارد و امثال او نيز فراوانند و كم نيستند و اگـر قـرار بـود         

شـد در       دينمان را به چون اينان بسپاريم بعيد مي دانم نامي از اسالم را مـي      
 !! ي عقايد يافت نقشه

چه بخواهيد بپذيريد و چه نه، امروز در دنيا جنگ عقايد برپاست و اگرلبـاس رزم    
 .را بر تن نكرديم قطعا شكست خورده ايم

كنم كه انصاف آن است كـه   باز هم تكرار مي
اي را نيز خاكستري ديد ولي امروز به انسـان   عده

دهند يا رومي روم يـا        يك بار بيشتر حق انتخاب نمي
 !زنگي زنگ

■ 
امروز تنها راه نجات و اثر بخشي جنبش دانشجـويـي،   
وارد شدن به دنياي فكر و توليد فكر است و قدم اول رها شدن از تعصـبـات   

هـاي ديـگـر و          به خودتان فرصت بدهيد تا حرف. و تمرين پذيرش حقيقت است
 . كند رسم آزادگي اينگونه حكم مي. تر را بشنويد تازه

بايـد هـم   . هاي سياسي راه را به سوي حقيقت جويي ببندد نبايد گذاشت خط كشي
در توصيف رويدادها، گروهي آنقدر بر خـوبـي هـا      .  ها را ها را ديد و هم بدي خوبي

پذيرد؛ در حالي كه از ديدن نقاط ضعـف و     كم بوي تملق مي كنند كه كم تكيه مي
 .شود ي راهكار، رشد حاصل مي انتقاد و ارائه

شـونـد    و گروهي نيز جهت رسيدن به اهداف خود نه تنها بر نقاط ضعف دقيق مـي 
كـنـد و      بلكه توهم مخالفت به هر شكل ممكن آنان را وادار به دروغ بافي نيز مي

 . نشينند همچون مگس تنها بر روي زخم ها مي
گيرند و گروه دوم با تزريق يـأس و     گروه اول قدرت تحليل درست را از انسان مي

 .دزدند ها مي نااميدي، شور و عالقه را از زندگي
با تمامي احترامي كه  بـراي افـكـار      .  در پايان زنگ خطري را مي بايست نواخت

مخالف دارم بايد عرض كنم جرياني كه امروز تحت عنوان تحكـيـم وحـدت و         
هاي اسالمي وابسته به آنان وجود دارد، متاسفانه رنگ و بـوي مـخـالـفـت       انجمن

انگار كه مخالف بودن به معناي انكار تمـام آنـچـه    .  متعصبانه به خود گرفته است
باشد و با تصوير نمودن فضايي تاريك و سراپا ظلم و ستـم سـعـي در          هست، مي

آنكه به فكر و انديشه مخاطب احترام بگـذارد و او را بـا    بي.  كند  جذب مخاطب مي
 . حقيقت همراه كند

اينچنين است كه راه را حتي براي توهين به مقدسات، و نه نقد واقعي آنـهـا بـاز      
. كند كه نمونه هاي آن را در سال گذشته حتي در همين دانشگاه شاهد بـوديـم   مي

اين درخواست بـزرگـي   .  حقيقت را آنگونه كه هست دريابيم و بپذيريم و باور كنيم
 !نيست

مي آيد، همـراه نـامـهـاي       . . .  چرا بايد وقتي نامي از تحكيم و انجمن اسالمي و 
باشد؟ كساني كه عمري در غفلـت و ظـلـمـت       . . .   افرادي چون صادق هدايت و 

به تـوصـيـف      ( خود زنداني بودند و در آخر هم بعضي به دست خود به اين زندگي 
 . نكبت بار خاتمه دادند) خودشان

 !همكالسي
هـاي انـديشـه         نكند كه مخالفت با جريان حاكم بر كشور، تو را به دامن گـرگ 

ام كه متاسفانه از يك فعاليت دانشجويي ساده، راه بـه     من افرادي را ديده. بيندازد
و با تاسف عميق بايد گـفـت كـه امـثـال           .  اند پوچي و بيهوده بودن زندگي برده

اند نيـز راه را بـراي پـذيـرش        سروش كه به اخالق، هويت نسبي بودن بخشيده
 . اند حقيقت به طور مطلق، بسته

دهد سراسر شور و نشاط و حـركـت اسـت و          اما دنيايي كه اسالم ناب نشان مي
 .ها است خود بزرگترين مشوق براي مبارزه با بي عدالتي

 ! راستي
 !همكالسي

 !روزت مبارك
■ 



 !اي بندگان خدا! آگاه باشيد
 .متقين از دنياي زودگذر به سالمت گذشتند و آخرت جاودانه را دريافتند

 .بامردم دنيا در دنياشان شريك گشتند اما مردم دنيا در آخرت آنها شركت نكردند
 . متقين در دنيا واال زندگي كردند و از دنيا نيز واال بهره بردند

اند؛ اما از اين دنيـا بـا      هايي را بردند كه سركشان برده هايي را بردند كه دنياداران چشيده اند و بهره در دنيا همان لذت
 .ي فراوان و تجارتي سودمند به آخرت شتافتند توشه

 لذت ترك گناه را چشيدند و يقين داشتند فردا در روز قيامت همسايگان خدايند؛
 جايگاهي كه هيچ درخواستشان رد نشود؛

 .ها كاسته نشود شان از لذت و بهره
 !اي بندگان خدا

 .هاي الزم را براي مرگ فراهم كنيد بودنش باشيد، و آمادگي به فكر مرگ و نزديك
 : كه مرگ، جرياني بزرگ و امري سنگين به همراه دارد

 !يا  خيري كه همراه آن هيچ شري وجود نخواهد داشت، يا شري كه هيچ خيري با آن همراه نخواهد بود
 تر است؟ ي براي بهشت، چه كسي به بهشت نزديك كننده پس از عمل

 تر است؟ ي به آتش، چه كسي به آتش نزديك كننده و از عمل
 .شما همگي صيدهاي مرگ هستيد

 .رسد گيرد و اگر فرار كنيد به شما مي اگر بايستيد شما را مي
 .تر است تان به شما نزديك مرگ از سايه

■ 
 27ي  البالغه؛ نامه نهج



 ...وقت تو نيستي و اين در و ديوار هيچ
 ...وقت غير از تو، من به هيچ كس انگار هيچ

 
 زند اينجا دلم براي تو هي شور مي

 ... وقت از خود مواظبت كن و نگذار هيچ
 

 اخبار گفت شهر شما امن و راحت است
 ... وقت شود اخبار هيچ من باورم نمي

 
 شوند نمي... حيفند روزهاي جواني

 وقت  اين روزها دومرتبه تكرار، هيچ
 

 من نيستم بيا و فراموش كن مرا
ر؟ كي بوده  ! وقت هيچ... ام برات سزاوا

 
 بگذار من شكسته شَوم تو صبور باش

 ...وقت جوري بمان هميشه كه انگار هيچ
■ 

 مرحومه نجمه زارع


