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تيترهايامروز

ترانههاییکه
آبروی موسیقی
را بردهاند!
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يادداشتامروز

ازداللها به
عراقچی رسیدیم
معاون اول قوهقضائیه با اشاره به مسائل ارزی اخیر:

روایت جان کری از ساعتهای منتهی به
توافق برجام در هتل کوبورگ وین

چگونهظریف
را گول زدیم!

شکستاقتصادلیبرال
شکست انقالب اسالمی نیست

در مسیر تمدن اسالمی
امید رامز

تحقیقات از سیف ادامه دارد

صفحه 2

گزارش «وطنامروز» از تبعات تصمیمات ارزی
دولت در  4ماه ابتدایی امسال

چهکسیآنتصمیم
وحشتناکراگرفت؟
■■مرکز پژوهشهای مجلس :سکه با قاچاق
اعالم شدن ارز گران شد
■■زیر پوست فردوسی چه میگذرد؟
داللهای ارز یک ماه است نمیخوابند!
صفحه 3

جزئیات سیلی سخت
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منتظر انقالب بود
یادآور

دوشنبه  19شهریور 1397

کیهان :آلاحمد در ویالی شخصیاش مرد!
مرحوم «محمود گالبدرهای» که داستانواره
«آقاجالل» او چند بار تجدید چاپ ش��د و تا
اواخر عمر خود را «جوجه جالل» میخواند و
به آن اصرار میکرد ،در بخش��ی از گفتوگو با
یادنامه آلاحمد ،شماره سوم یادآور میگوید:
«کیهان جفنگ نوش��ت «جالل آلاحمد در
ویالی ش��خصیاش در شمال مرد!» یک تکه
زمی��ن توکل��ی داده بود به ج��الل و جالل با
دس��ت خودش خش��ت روی خشت گذاشته
ب��ود و به قول خ��ودش عم��ارت کالهفرنگی

درس��ت کرده بود و اینها نوشته بودند ویالی
شخصی! از مردهاش هم دست برنمیداشتند.
فضای سالهای  46 - 47دنیا را برو ببین .هر
روشنفکری یا باید سوسیالیست میبود یا عضو
یکی از احزاب کمونیست دنیا .غیر از این بود،
اصال روشنفکر نبود ،اروپایی و هندی و ایرانی
هم نداش��ت .در چنین فضایی جالل آلاحمد
کفر ابلیس را مرتکب شده و رفته گفته اسالم!
معلوم است که باید پوستش را کند .همه به او
فحش میدادند ،حتی اینهایی که ادعا میکنند

و از او حقوق و خانه نگرفتند .مش��کل اینجا بود
که در زمانه ما و بویژه جالل ،س��که روشنفکری
را به نام مجموعهای از عشق و نفرتهای ثابت و
کلیشهای ضرب زده بودند .جالل با داوریهایی
که کرد ،آن س��که را از اعتبار انداخت .او س��عی
داشت شرایط و بایستههای نگاه روشنفکرانه به
وقایع را تغییر دهد .در آن روزگار اگر روشنفکری
در تحلیل وقایع مشروطه یا تجددهای رضاخانی
یا تحلیل نقش جریان مذهبی در تاریخ معاصر ،از
مرزی عبور میکرد و تحلیل او خالفآمد روزگار

راجع به نثر ش�ما یک موضوعی هست ،اونم اینه
که نثر شما مقداری عربی داره ...و این عربیبازی در
دیگران هم تاثیر کرده .آیا ش�ما فکر نمیکنید اینم
یک نوع «زدگی» یه؟ سه تا نقطه یک «زدگی»...؟

طرفدارش بودند و برایش سینهچاک میکنند.
کسی نبود که مسخرهاش نکند .روشنفکرها که
غوغا کردند».

محم�د رضا کردلو :ج�الل آلاحمد؛ نامش ب�ه تنهایی دلربایی
میکند .هم فخامت�ی که کلمه «ج�الل» دارد و هم اصالتی که
در پ�س «آلاحمد» نهفته اس�ت .ج�الل آلاحم�د در تطوری

جالل درکودکی

بود ،رسما از حیطه روشنفکری بیرون میافتاد
و از این درجه رفیع(!) س��اقط میشد( .شمس
آلاحمد ،برادر جالل)

علیه مذهبسازیهای خصوصی و دربسته
جالل با دوس��تان خود در رابطه با تحریف
در دی��ن و اعتقادات مردم هم تعارف نداش��ت.
در اعتراض به مقالهای در باب «بهاییگری» در
مجله راهنمای کتاب ،به ایرج افشار ،مدیرمسؤول
این مجله نامهای نوش��ته که به قول سیدهادی
خسروشاهی غیر از «خطاب طنز» ،عتاب تندی
هم دارد .او در نامه به ایرج افش��ار مینویس��د:
حضرت ایرج افشار! مدیرمسؤول مجله راهنمای
کتاب ...و اما بعد توجه سرکار را به  4سطر آخر
صفحه  231از همین شماره شهریور 1345تان
جلب میکنم (که در آن حضرت دکتر شاهپور
راس��خ فرم��وده« :و اخیرا نی��ز  2جنبش مهم

مذهبی -ایرانی جهانگیر شده است و »...و الخ).
خواهش میکنم صراحت در کار بیاورید و یک
شماره مخصوص در اختیار اصحابنا بگذارید تا
علنا از مذهب جهانگیرشان دفاع کنند ...به یادت
میآورم که وقتی دارند مذهب رسمی مملکت
را میکوبند و غالب مش��اغل کلیدی در دست
بهاییهاس��ت ...از سرکار قبیح است که زیر بال
این اباطیل را بگیرید و این بنده خدا؛ «راس��خ»
که عمری جان کنده تا جامعهشناس شناخته
ش��ود ،اینجوری خودش را لو میدهد .آخر این
حض��رت چطور جرأت میکن��د در دنیایی که
هنوز سوسیالیس��م و کمونیسم را با آن کبکبه

 20آذر 1345درمامازنددرمیانشاگردان

و دبدب��ه از روس و اروپ��ای ش��رقی تا چین و
ماچین نمیتوان مذهب جهانگیر دانست ،این
مذهبسازی بسیار خصوصی و بسیار دربسته
و بسیار قرتیساز و زداینده اصالتهای دینی را
مذهب جهانگیر بنامد! جالل».

یا اینطرفی هستی یا آنطرفی!
معتقد بود» .دس��تغیب درب��اره نامه جالل به
جمالزاده درس��ت میگوید .او خیلی صریح و
تن��د با امثال جمالزاده برخ��ورد میکرد .گویا
جمالزاده نقدی به «مدیر مدرسه» نوشته بود
و در آن با تعابیری زنن��ده ،حرفهایی درباره
کتاب آلاحمد داش��ت .آلاحمد به جمالزاده
پاسخ تندی داده بود .او در بخشی از نامه خود
مینویسد« :چرا نشستهاید و دست روی دست
گذاش��تهاید تا تاریخ معاصر وطنتان را جعل
کنند و تحریف؟ این شتر قبل از همه ،در خانه
خود شما خواهد خوابید و همین شما مجبور
خواهید شد برای اینکه نامی به نیکی در آن از
شما ببرند ،مجیز همان بیانی را بگویید که در
سال  ،25ناظم دانشکده ادبیات بود و بیاشاره
م��ن و امثال من آب نمیخورد که ش��اگردی
بودیم مثل همه ش��اگردها .الب��د میگویید

«عجب مملکتی اس��ت ،آمدهایم ثواب کنیم،
کبابمان میکنند! بیا و تقریظ ادبی بنویس
و یک جوان ناش��ناس را مشهور کن» و از این
حرفها ...غافل از اینکه ،آن قرتیبازیها ،به درد
همان فرنگس��تان شما میخورد ...اینجا من و
امثال من اگر گُهی میخوریم ،فقط برای این
است که امر به خودمان مشتبه نشود .مقامات
ادبی و کنکورها و جایزهها ،ارزانی شما و دنیای
فرنگیشدهتان».

امام خمینی(ره) در شانزده فروردین 1343
پ��س از آزادی از زندان به قم بازآمدند و جالل
آلاحم��د این نامه را  2هفته پس از آزادی امام
نوشته اس��ت از سرزمین وحی .این نامه در پی
یورش س��اواک به بیت حضرت امام در قم (در
س��ال  )1345به یغما رف��ت و در پرونده جالل
بایگانی شد.
«آیت آللها
وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت ،تهران را
به شادی واداشت؛ فقرا منتظرالپرواز(!) بودند به
سمت بیتاهلل .این است که فرصت دستبوسی
مجدد نشد .اما اینجا  2-3خبر اتفاق افتاده است.
شنیده شده که دیدم اگر آنها را وسیلهای کنم
برای عرض سالمی ،بد نیست .اول اینکه مردی
شیعه جعفری را دیدم از اهالی االحساء -جنوب
غربی خلیجف��ارس ،حوالی کوی��ت و ظهران-
میگف��ت  80درصد اهالی االحس��اء ،وضوف و

قطیف ش��یعهاند و از اخبار آن واقعه مؤلمه 15
خرداد حس��ابی خبر داشت و مضطرب بود و از
ش��نیدن خبر آزادی شما شاد شد .خواستم به
اطالعتان رسیده باشد که اگر کسی از حضرات
روحانیان به آن س��متها گسیل بشود ،هم جا
دارد و هم محاسن فراوان».
و در ادامه مینویس��د« :دیگ��ر اینکه طرح
دیگری در دست داش��تم که تمام شد و آمدم.
درب��اره نقش روش��نفکران می��ان روحانیت و
س��لطنت .و توضی��ح اینکه چرا ای��ن حضرات
همیش��ه در آخرین دقایق ،طرف س��لطنت را
گرفتهاند و نمیبایست .اگر عمری بود و برگشتیم
تمامش خواهم کرد و محضرتان خواهم فرستاد.
علل تاریخی و روحی قضی��ه را گمان میکنم
نشان داده باشم .مقدماتش در غربزدگی ناقص
چاپ اول آمده .دیگر اینکه امیدوارم موفق باشید.
مکه -روز ش��نبه  31فروردی��ن 8 /1343

ذیالحجه 1383
والسالم -جالل آلاحمد»
بعدالتحریر :همچنان که آن بار در خدمتتان
به عرض رس��اندم ،فقیر گوش به زنگ هر امر و
فرمانی اس��ت که از دس��تش برآید .دیده شده
که گاهی اعالمیهها و نشریاتی به اسم و عنوان
حضرت در میآمد که شایستگی و وقار نداشت.
نش��انی فقیر را هم حضرت صدر میداند و هم
اینجا مینویسم :تجریش -آخر کوچه فردوسی.
والسالم

دم غروب��ی ب��ود که رس��یدم به مس��جد
فیروزآبادی .ش��نیده بودم م��زار جالل داخل
مسجد است اما نمیدانستم کجای مسجد .مزار
آیتاهلل فیروزآبادی ،موسس مسجد و بیمارستان
فیروزآبادی هم همانجا بود .نقل اس��ت که این
نماینده دورههای دوم ،س��وم ،شش��م ،هفتم و
چهاردهم ش��ورای ملی ،حقوق دریافتیاش از
مجلس را برای س��اختن بیمارستان و مسجد
فیروزآبادی در ش��هرری ص��رف کرد که به نام

خودش مش��هور ش��د .از خادمی که آنجا بود
پرس��یدم مزار جالل آلاحمد کجاست؟ کمی
آنطرفتر از مزار آقای فیروزآبادی ،روی سنگی
سیاه با رنگ زرد امضای «جالل آلاحمد» است
و  .1302-1348رنگ و رویش هم رفته است.
شاید سادهترین سنگ مزاری است که دیدهام.
پرسیدم کسی میآید برای فاتحهخوانی؟ گفت:
گاهی جوانهای همسن و سال خودت میآیند!
(دوستدار جالل -از محله شاه عبدالعظیم)

«س��یدعبدالعلی دس��تغیب» از نزدیکان
سالهای آخر جالل درباره انتقادهای بیتعارف
آلاحمد به روشنفکری و کینه امثال «ابراهیم
گلس��تان» و باق��ی همقطاران��ش از ج��الل
میگوید« :آلاحمد قلمش گزنده بود ،نامهای
که به جمالزاده نوشته را بخوانید .خیلی گزنده
است .خوشقلم بود .جز کسانی که غربزدگی
را تحلیل فلس��فی میکردند ،حرفهای بقیه
چندان مبنای علمی ندارد و بیشتر با آلاحمد
تسویهحس��اب ش��خصی کردهاند .به هر حال
آلاحمد آدمی بود که میگفت نویسنده باید
جبههگیری کند .باالخره یا اینطرفی هستی
یا آنطرفی؛ وس��ط نمیش��ود بمان��ی .اگر با
دستگاه مخالفی بیا به میدان ،اگر هم موافقی
چرا پنهان میکنی؟ برو بیشتر به دستگاه برس
و بیشتر پول بگیر .آلاحمد به آنچه میگفت

تصویریدیدهنشدهازجالل

روشنفکران؛ همیشه درآخرین دقایق ،طرف سلطنت را گرفتهاند

مزار جالل کجاست؟

وطن امروز

شماره 11 2531

من کلمه عشق را چهجوری رها کنم؟

سقوط از درجه رفیع روشنفکری
جالل بسیاری از مقوالتی را که این جماعت
(روش��نفکران) قرار بود س��الها از قبال آن نان
بخورند و ادا و اطوار دربیاورند ،از اثر انداخت .برخی
تص��ور میکنند داوریهای سیاس��ی و تاریخی
جالل در دهه  ،40عامل مخالفت روش��نفکرها
با او اس��ت ولی من این طور فکر نمیکنم .این
جماعت دغدغه آزادی و اس��تبداد ندارند .چند
نفر از اینها را اس��م ببرم که برای «تهقیقات» و
پژوهشهای عمیق و پردامنه خودشان ،جایی را
امنتر از ساحت شهبانوی هنرپرور پیدا نکردند

صفحه 2

یک گفت و گوی طوالنی با جالل

جاللدربدرقهپدرشآیتاهللطالقانیوشیخآقابزرگتهرانیدرفرودگاهمهرآباد

به صورت پنهان تشکیل میدهد .نویسندگان و اهل فرهنگ در
این جمع حضور مییابند.
یعنی آن خاصیت جمعکنندگی را دارند.

محیرالعق�ول مس�یر روش�نفکری را طی ک�رده و عکسهای
به ه��ر حال جریان چ��پ به قول معروف کک��ی در تنبان
بیتعارفی از روش�نفکری ایرانی گرفته است« .یادگاری»هایی مخاط��ب خود میاندازد ،مثل معتادها که میگویند پُک اول را
که به مذاق بعضیها خوش نیامده اما مقدمه دوستی خیلیهای بزنید پیل آخر است که ولکن مخاطب نیست .همین االن شما
دیگر با او ش�ده .خیلیهایی که او را ندیدهاند اما دوس�تدارش با آقای عمرو یا زید هم حرف بزنید معتقد است  2طبقه بیشتر
هس�تند .برخی هم شیفتهاش شدهاند .مثل محمدرضا کائینی نداریم؛ کارگر و بورژوا .خب! جالل تا زمانی که با اینها در حزب
که کارهای فراوانی درباره جالل آلاحمد منتش�ر کرده است .از توده بود تفاوتهایش��ان زیاد حس نمیش��د .اگرچه ردههای
گفتوگوهایی که پیرامون جالل انجام داده تا کتاب ارزش�مند حزبی را خوب طی کرد .البته شاخص نبود .تا بعد از  28مرداد
«دوبرادر» که به کوش�ش او تدوین شده است .در چهلونهمین که آلاحمد از سوسیالیس��م مورد عالقه ملکی زده ش��د .به آن
س�الگرد درگذش�ت جالل ،با کائین�ی درباره حضور  80س�اله حرفها دیگر اعتقاد نداشت ،اگرچه نوستالژیاش نسبت به ملکی
آلاحمد در فضای ادبی و روشنفکری ایران گفتوگو کردهایم.
باقی ماند« .غربزدگی» که آمد نخس��تین بوق جدایی آلاحمد
***
از روشنفکری زده شد .دیگر خودش حجرهداری میکرد بدون
در سالهای گذشته تقسیمبندیهای متعددی در معرفی جالل اینکه تکیهای به جریان یا ش��خصی داشته باشد .این پیشرفت
انجام ش�ده؛ داستاننویس ،ژورنالیس�ت ،فعال اجتماعی و البته ادامه داش��ت تا جایی ک��ه در مقابل فرح ،کانون نویس��ندگان
چیزی که بیش�تر از موارد دیگ�ر او را در فضای نخبگانی معرفی تاس��یس میکند .خدمت و خیانت روشنفکران که رسما همه
کرده ،مواجههای است که با روشنفکری و روشنفکران داشته؛ شما چیز را آشکار کرد که البته در آن مقطع اجازه انتشار نیافت .البته
جالل را چطور معرفی میکنید؟
من شنیدم که به شکل پلیکپی توسط
در نگاه کلی جالل را در  2جنبه میبینم؛
حاجاحمد آقای خمینی و خوانش آیتاهلل
اول گزارشنویس خوبی از وقایع اجتماعی و
من بیش�تر دوس�ت دارم ب�ه مرحوم
خامنهای منتشر شد.
تاریخی و دوم یک تحلیلگر اجتماعی خوب.
جالل و مرحوم طالقانی بگویم روشنگر
ج�الل در نامهای که به امام نوش�ته در
در واقع میشود صرفنظر از شکل و قالب
تا روشنفکر .اما درباره نسبت جالل با
آن مقطع موضوع جالبی را مطرح میکند
نوش��تههایش آن را تحلیل رفتارشناسی
روش�نفکران باید بگویم روشنفکری
که چرا روشنفکران دقیقه  90مقابل مردم
ایرانی��ان تلقی کرد .مثال در «نون والقلم»
از ج�الل خیل�ی اس�تفاده ک�رده .از
ایس�تادند؛ این نتیجه تجربه همزیستی
جالل به دالی��ل ناکامی جنبشهای چپ
پایمردی ،سانسورستیزی و کاوشی که
آلاحمد با روشنفکران بود؟
پرداخته اما چون سانسور دست و پایش را
جالل در ایران و فرهنگ ایران داشته
خب! روش��نفکران با مردم نیس��تند.
بسته فضا را به صفویه میبرد .صوفیها را
متاثر شدهاند اما حس�اب آلاحمد از
همین االن در جامعه ما اتفاق نامتعارفی
خوب نشان داده و خصال عمومی ایرانیان
جریان روشنفکری جداست
بیفتد روشنفکران میگویند ما این را 50
را خوب گزارش کرده .حاکم ،وزیر ،سراینده
سال قبل ،پیشبینی کرده بودیم در حالی
شعر دربار ،میرزابنویس خوب ،میرزابنویس بد و ...همه را خوب که عالئم رفتاریشان کامال مشخص است .از طرفی دروغگویی و
گزارش کرده؛ گزارش از ماوقع حکایت دارد .جنبه اول شخصیت ریاکاری در اینها هست .شوکهایی مثل انقالب ،جنگ ،انتخابات
جالل نگاه او به حال و گذشته است .از طرفی او معطوف به آینده س��ال  84اینها را حیرتزده کرد و از خود پرسیدند« :واقعا چه
تحلیلگر بسیار قدرتمندی است .آیندهای که دنبالش باید باشیم خبر است؟» آلاحمد اینطور نبود .آلاحمد در میان مردم بود و
و قرار است بیاید .یا مثال در «غربزدگی» هم نگاه به گذشته دارد میدانست دارد چه اتفاقی میافتد .آلاحمد منتظر انقالب بود.
و هم تحلیل آینده« .خدمت و خیانت روشنفکران» همینطور .دش��من هم درس��ت حدس زده بود که اگر بخواهد عقبه ادبی
در سایر آثار هم همین هست« .خسی در میقات» گزارشنویسی انقالب را بزند جالل را باید هدف قرار دهد .در روشنفکران اما به
اس��ت« .سنگی بر گوری» و «یک چاه دوچاله» هم همینطور .این دلیل که عقبه و آبشخورشان ترجمه است و اساسا ترجمه
حتی در ترجمههایش به نقد اجتماع��ی امروز نظر دارد .اینکه نمیتواند حاالت جامعه را تشخیص بدهد ،اینها به همین جهت
اگر غربیها حرفی میزنند که کارکردی دارد گفته شود .اگرچه هیچ وقت در موضع مردم نبودند که طرف مردم را بگیرند .این
جالل قطعا راهحل را همیشه در خود ایران جستوجو کرده .در البته نمود اجتماعی هم دارد .هیچ روشنفکری در تاریخ معاصر
یک چاه و دوچاله میگوید :همیشه سر ضرورتی قدم زدم نه از ایران ب��ه اندازه آلاحمد مورد اقبال بدنه اجتماعی قرار نگرفته.
سر تفنن .خب! این فرق او با بقیه بود .در نوشتههایش -حاال در آلاحمد قهرمان هر س��اله نمایش��گاه کتاب اس��ت .در همین
هر قالبی که بود -به فکر حل مسائل جامعه بود .به نفع مردم ،نمایشگاه کتاب امسال ،دهها ناشر از جیب خودشان آثار آلاحمد
رفاه مردم و به نفع معیشت آنها تالش میکرد هر چیزی را که را با جلدهای مختلف منتشر کردند .ناشر خصوصی عاشق چشم
میبیند زنده کند .باد به غبغب بینداز و برج عاجنشین نبود.
و ابروی آلاحمد نیست .او اقبالی را که از سوی مردم وجود دارد
چه نسبتی میان جالل و روشنفکران یا برج عاجنشینها قبل میبیند .استقبال از بعضی نوشتههایش حیرتانگیز است .مثال
و بعد از غربزدگی وجود داشت؟
مونوگرافی نوشتههای ایشان مال  40-50سال پیش است .هم
من البته در اطالق روش��نفکر به آلاحمد احتیاط میکنم .اورازان تغییر کرده ،هم خارک تغییرکرده و هم تاتنشینهای
روشنفکرها را اگر از مش��هورات زمانه خالی کنیم چیزی برای بویینزهرا دچار تحوالت بنیادین شده ولی مردم هنوز میخرند
گفتن ندارند .من با خیل��ی از اینها گفتوگو کردهام ،از نزدیک و میخوانند .من فکر نمیکنم مردم برای آشنایی با این مناطقی
دیدمش��ان ،از برخیشان محبتهایی دیدهام و خاطرات خوبی که گفتم اینها را بخوانند .بیشتر به خاطر صداقت ،خود انتقادی
ه��م با اینها دارم اما آنچه یافتهام این اس��ت که کعبه آمال آنها که در قالب کلمات ریخته ش��ده و روراس��تی است که در این
ترجمه است و بعضا ترجمههای مغلوط .چه چپ و چه راست .از نوشتهها وجود دارد.
بدو مشروطه ترجمه خوب و بد داشتیم و بعد اینها را بزک دوزک
و این استقبال مایه حسادت شد.
شده با آیات قرآن یا اشعار موالنا میآمدند کنار هم میگذاشتند
دوستانش که همتراز خودش بودند به ورطه حسادت افتادند.
اما اعتقادشان این بود که ریشه فکر اینجا
آلاحمد خیلی از اینه��ا را در یک چاه و
نیست و آنجاست .اگر روشنفکری این است
دوچاله رس��وا میکند .مثال صنعتیزاده،
اس�اس مکتب جالل بر فهم تجربهگر
که قاعدتا این است؛ من بیشتر دوست دارم
گلستان و ناصر وثوقی را .من ندیدم کسی
و خ�ود محقق هس�ت .و دیگر اینکه
به مرح��وم جالل و مرحوم طالقانی بگویم
آنقدر خوب گلستان را شناخته باشد .آنها
راهحل و درمان هر ملتی در چارچوب
روشنگر تا روشنفکر .اما درباره نسبت جالل
البته همهش��ان یک حس��ادت و جدایی
و جغرافی�ای آن مل�ت وج�ود دارد.
با روش��نفکران باید بگویم روش��نفکری از
نسبت به آلاحمد داش��تند اما از اعماق
آلاحمد به معنای واقعی کلمه مردم را
جالل خیلی اس��تفاده کرده .از پایمردی،
جان جالل را آدم خوبی میدانس��تند و
دوست دارد .رفته تمام کشور را با پای
سانسورس��تیزی و کاوش��ی که جالل در
اختالفش��ان نظری بود .خیل��ی از اینها
تقی
کل
و
بقال
تقی
مش
با
و
گشته
سفر
ایران و فرهنگ ایران داشته متاثر شدهاند
در ماتم جالل تا مدتها حالشان بد بود.
عطار دوست ش�ده و آنها را بیشتر از
اما حس��اب آلاحمد از جریان روشنفکری
اساسا اگر آلاحمد میماند خیلیهایشان
برخی روشنفکران وقع مینهد
جداست و خوشبختم که این شرایط هنوز
دچار اش��تباهات بعدی نمیشدند .یک
هم ادامه دارد و این حتما یک امتیاز برای
قیادت و سیادتی بر اینها داشت.
آلاحمد اس��ت که توانست حسابش را از حساب آنها جدا کند.
میدانم شاید قیاس معالفارغی باشد اما ما داریم نویسندگانی
آلاحمد فرقش با دیگر روشنفکران در آویختن با مشهورات زمان
را که در قلم مبرزند و رمانهای شاخص و پرفروش دارند اما یا در
و یافتن راهحلها از درون مکتب و س��نت ایران بود و هر چقدر سطح و کالس خودشان نمیبینند که به عنوان یک اکتیویست
بیشتر اینها را نشان داد مخالفتها با او بیشتر شد .در حالی که
اجتماعی مثل جالل فعال و کنش�گر باش�ند یا وقتی این کار را
اینه��ا با هم در حزب ت��وده بودند و جالل در حزب توده خیلی میکنن�د از ب�اال و ان�گار از موضع یک خلبان دارند ش�رایط را
پیشرفت کرد.
نگاه میکنند .در حالی که مثال جالل به یکی مثل ایرج افش�ار

گفتوگو با محمدرضا کائینی درباره حضور 80ساله جالل
در ادبیات و روشنفکری ایرانی

منتظر
انقالب بود

اش�اره :دش��منی با آلاحمد تمامی ندارد .کینه ش��تری
مافیای ادبی��ات از آلاحمد را میتوان در چینش ویترین
کتابفروشیهای روبهروی دانشگاه تهران تماشا کرد .آنجا
که کتاب فالن شاعر س��طحیگو و گمنام روشنفکری را
در چند مجلد در طبقه دوم گذاش��ته و کتاب زندگینامه
فالن مجسمهس��از که حتی ش��اگرد مغازه کتابفروش��ی
نمیشناختش ،را در  2طرف ویترین گذاشته اما جالل را
هر دو میشناختند؛ هم کتابفروش هم شاگردش! پرسیدم
پس کو کتاب��ی از جالل توی ویتری��ن؟ البته که جوابی
نداش��تند چون ویترین را اجاره داده بودند به دش��منان
جالل .جالب اس��ت بدانید که حتی «سووشون» سیمین
دانشور را که دانشجویان ،معموال به توصیه استاد ادبیات
میخواهند و میخوانند را توی ویترین نگذاشتهاند ،تا مگر
نکند کسی یاد جالل بیفتد.
آنه��ا که کف پی��ادهرو بس��اط میکنند ه��م دوخط
در می��ان یک��ی -دو کتاب از جالل را دارند« .س��نگی بر
گوری» و «مدیر مدرسه» را اغلب .اینها را بیشتر میخرند.
کتابفروش کف پیادهروی انقالب که به گفته خودش 20
سالی هست بس��اط میکند ،میگوید« :خب کتابهای
جالل همهاش چاپ ش��ده .در بساط ما کتابهای افست
هست بیشتر .توجیهی ندارد کتاب جالل را داشته باشیم.
در کتابفروشیها هست اما توی ویترین نمیگذارند .خب
از قدیم نمیگذاش��تند .دنبال مذهب نیستند .جالل هم
رگه مذهب دارد توی متنهایش».
گفتم کدام کتابش را خواندی؟ گفت :دهه  60همهاش
را .پدر روشنفکرها را درآورده!
ح��اال یک��ی اگر ندان��د میگوی��د البد مث��ال دارد از
ی��ک آخون��د مذهبی س��فت و س��خت ح��رف میزند.
ج��الل آلاحمد کیس��ت؟ آلبرکامو ،آندره ژی��د ،یونگر،
داستایوس��کی ،نوش��تههای مطرحش��ان توس��ط جالل
ترجمه ش��ده و به جامعه ادبی ایران شناس��انده شدهاند.
کس��ی که ب��ه گفته خ��ودش از  20س��الگی از خانواده
مذهب��یاش میب��رد .جالل یک��ی از جدیترین مبلغان
شعر نیمایی است و حتی شاعرانی چون شاملو که بعدها
برای خودشان دکانداری میکردند -و جالل را به خاطر
رویکردهای مذهبیاش مس��خره میکردند -ابتدای امر
پاپی��چ جالل بودند که چیزکی یاد بگیرند .اصال مگر نثر
فارسی را میشود بدون آلاحمد تصور کرد؟ نویسندگان،
روشنفکران و دانشجویان فراوانی با تاثیرپذیری از جالل
نوع نگارش او را الگو قرار دادهاند و برای س��الها ادبیات
ساده و محاورهای جالل بوده که میانداری میکرده .کانون
نویسندگان ایران به عنوان یکی از جدیترین تشکلهای
صنفی در تاریخ ادبی��ات معاصر ایران به خاطر پایمردی
آلاحمد در مقابل کنگره ادبی فرح پهلوی تش��کیل شد.
ب��رای مدتی حت��ی «پدرخوان��ده» ادبیات در
گعده مح��دود روش��نفکری بیتردید
ج��الل آلاحم��د ب��ود ام��ا او از
همزیستیاش با این جماعت
چیزهای زی��ادی دیده

صفحات 6و11

«با هم» یعنی با معاریف روشنفکری؟

با خلیل ملکی ،انور خامهای ،ابراهیم گلستان و . ...اما جالل
در حزب توده هم مارکسیس��ت عملی بود .مارکسیست علمی
و اعتقادی نبود .همه کس��انی که ب��ا آلاحمد کار کردند اذعان
داشتند که آلاحمد در پس ذهنش قائل به یک معنایی بود .به
پوچگرایی نرسیده بود .این را هم باید بدانید که بعد از شهریور
 1320جایی نبود که بضاعتی داشته باشد که جوانها حول آن
جمع بشوند .هر کسی میخواست خودی نشان بدهد وارد حزب
توده میشد .هنوز هم که من در خدمت شما هستم -حتی بعد
از انحالل -حزب توده یکی از قویترین جمعهای تشکیالتی را

که رفیقش هم هس�ت ،صری�ح نقد میکند که چ�را در مجله
راهنمای کتاب از بهائیت تعریف کردی؟! حاال اما اینطور نیست.
تا نویسنده یا روشنفکر خودش مورد خطاب و نقد قرار نگیرد،
صدایش درباره مسائل دیگر درنمیآید.

یکی از ویژگیهای خوب آلاحمد این بود که منفعتطلب
نبود .منفعت به دو معنا؛ وجاهت اجتماعی و پول .روش��نفکرها
هر چه مترجمتر ،هر چه حرفهای قلمبه و س��لمبه بزنند و بر
بنیادهای فکر و رفتار بومی لگد بزنند ،وجیهترند ولی آلاحمد
کس��ب وجاهتش را از راهی که روشنفکران میروند ،به دست
نیاورد .از جهت مالی هم که آن خانهاش هس��ت که چند وقت

بود که با روحیه صریح و مبارزه جویش همخوانی نداشت
و حتی در تضاد با همه آنچه بود که او خود از ارتباطش
با مردم میفهمید .او صریح بود در حالی که روشنفکرها
اینطور نبودند .او ترسو نبود و روشنفکرها عمدتا آدمهای
ترس��ویی بودند .او نقد قدرت میکرد و روشنفکران نقد
مردم .مانند منتقدانش در برج عاج نبود .مانند مخالفانش
در رکود نمیماند و اینها همه ویژگیهای آلاحمد نبود.
ج��الل مردمدار بود و روش��نفکرها نبودند .ویژگیای که
حتی محمود دولتآب��ادی هم وقتی میخواهد از جالل
صحب��ت کند ب��ه این ویژگی ج��الل به عن��وان «اصل
باورمند» تاکید میکند و میگوید :آلاحمد این سرزمین
و مردم آن را عمیقا دوس��ت میداشت و این اصل مهمی
اس��ت که در زی��ر انواع انتقادها از چپ و راس��ت ،پنهان
مانده اس��ت و شخصا در کمال خرس��ندی آن اصالت را
برجسته میکنم و میس��تایم( .گفتوگو با شماره سوم
ماهنامه یادآور)
اما در مقابلش روش��نفکران ،آنها چه نس��بتی با مردم
داشتهاند جز اینکه هر جا وقتی مردم در طرفی ایستادهاند،
آنها قلیان طرف دیگر را چاق کردهاند یا از آنها فرار کردهاند.
کو آستین باالزدن برای اصالح .گلستان نامهای طوالنی به
سیمین دانش��ور ،همس��ر جالل دارد که در فروردین 69
نوشته و البته گفته که بهانه نوشتن این نامه تبریک عید
نیس��ت ،چرا که به نظر او «س��نتها یا در اصل بیمعنی
بودهاند یا بعدها حوادث آنها را هر چند هم موقتی بیمعنی
کرده است» .کار نداریم .در جایی از این «نامه به سیمین»
نوشته« :آیا اگر برای مردم چیزی بخواهی که خودشان آن
چیز را نخواهند ،آیا باید باز در میان آنها در جوار جسمی
و بدنی آنها بمانی؟» و به همین راحتی خودش را خالص
میکند و مردم را فی امان اهلل!
حکایت جالل اما جدای این جماعت اس��ت .جالل
مکتبی دارد متکی ب��ر تجربه و این تجربه هنوز مقابل
دانش��گاه تهران و رو در روی کتابفروش��یهای چپ و
راست روشنفکری ایستاده اس��ت 70 .سال از انشعاب
جالل گذشته اما هنوز تحمل نمیشود.

یک خودافشایی اس��ت .او از زندگی خودش مایه میگذارد که
نقد اجتماعی بکند.

است درش باز شده میتوانید بروید ببینید .چیزی نداشت .آن
خانه را هم خودش س��اخت .روحیه افزونطلبی نداشت .گاهی
خودزنی میکرد؛ هم از دوره انشعاب از توده ،هم زمانی که از دکتر
این از خودگذشتگی است!
بقایی در حزب زحمتکشان جدا شد .هم وقتی از دکتر مصدق
عبور کرد و هم بعد از گذر از سوسیالیس��م خلیل ملکی و خرد
شدن و خود شدن و تنها شدن در عرصه روشنفکری و در عین
تنهایی ،مهم و موثر شدن در بدنه روشنفکری ،همه اینها مستلزم
دوری از منفعتجویی اس��ت .فضای فرهنگی و فکری امروز ما
به معنای واقعی آلوده به منفعت است .همه این سلبریتیهایی
که در کنایه به بنیادهای فرهنگی اعتقادی جمهوری اس��المی
مطلب منتشر میکنند ،همینها اگر با پیشنهاد چرب و نرمی
در مورد قلم آلاحمد و خوب نوشتنش گفتید .یک موضوعی
از صداوسیما مواجه شوند حتما قبول میکنند .روشنفکری ایران
که امروز وجود دارد این است که برخی از قلمی که دارند استفاده
منفعتطلب و وجاهتجو اس��ت و با افت شدید دانش و بینش نمیکنند .امروز یک فضایی ایجاد شده که نویسندگان ما سال به
مواجه ش��ده .بسیار حسود هس��ت .آلاحمد که اصال در کانون سال با رمان به فروشگاهها میآیند و در میان مردم نیستند؛ به
حسادت بود .دولتآبادی یک روز به من گفت« :روشنفکران ما
نظر شما این مزیت است یا اینکه همه باید مثل جالل رفتار کنند.
رفتارشان با همدیگر شبیه هووهاست» .ریشههای مواجهه تند با
در جامعه امروز ما اگر کس��ی اس��تعدادی چه در قلم و چه
جاللهمینهاست.
در بیان و چه در ساحتهای دیگر هنر دارد ،بالفاصله تبدیلش
طبیع�ی بود که مواجهه با آلاحمد حس�ادتآمیز باش�د .در میکند به دکان .در واقع امروز قلم و بیان و دیگر ادا و اطوارهای
روشنفکری تبدیل شده به دکان .وقتی از
فضای اعتراض خیلی ش�ریعتی و آلاحمد
واژه «دکان» استفاده میکنم ،دارم خیال
را به هم شبیه میکنند.
روش�نفکرها هر چه مترجمتر ،هر چه
ش��ما را از اول کار راح��ت میکنم .وقتی
آلاحمد حتی صریحتر بود .ش��ریعتی
حرفهای قلمبه و س�لمبه بزنند و بر
«دکان» وسط باشد ،شما انتظار آلاحمد
حدودی رعایت میکرد .آلاحمد اما چیزی
بنیادهای فکر و رفتار بومی لگد بزنند،
بودن ،خودتخریبی و تعهد و مس��ؤولیت
برایکسیباقینمیگذاشتاگرمیخواست
وجیهترندولیآلاحمدکسبوجاهتش
اجتماعی و ...نداش��ته باش��ید .دکاندار
نقد کند .عصیانگر بود .به او میگفتند سید
را از راهی که روش�نفکران میروند ،به
دوس��ت دارد کس��بوکار داش��ته باشد،
جوشی .برخالف برادرش شمس که خیلی
دس�ت نیاورد .از جهت مالی هم که آن
مرید داشته باشد و برج عاجنشینی کند.
آرام ب��ود .روش��نبینی ،روشناندیش��ی و
خانهاشهستکهچندوقتاستدرش
و یک حقیقتی وجود دارد که دکانداری
روش��نگری برخالف روشنفکری متعارف
بازشدهمیتوانیدبرویدببینید.چیزی
روش��نفکران از آنچ��ه آنه��ا دکانداری
الزمهاش اعتراض اس��ت .اما چه اعتراضی؟
نداشت.آنخانهراهمخودشساخت
روحانیت مینامند مبتذلتر است .آدمی
اعتراض��ی که مبنایش اندیش��ه باش��د نه
را دی��دم با یک تریلی  18چرخ ادعا ،یک
کلیشهزدگی ،نه جوزدگی ،نه نگاه کردن به
فضای جامعه .ایستادن پای آن چیزی که میبینی و میفهمی تار موی ش��املو را گذاشته بود در شیشه و نگه میداشت .حاال
و میتوانی به معنای واقعی دفاع کنی .این نیست االن .من یک شاملو را اگر من آنطور که از دوستانش شنیدم تعریف کنم ،شما
پست اینستاگرام میگذارم میبینم میآیند و فحش میدهند و حالتان به هم میخورد.
وقتی از آنها میخواهم مستند و با استدالل حرف بزنند باز فحش
آلاحمد در نسبت با سلطنت چگونه مواجهه میکرد؟
میدهند .تقصیر اینها نیست البته .مثل یک بادکنکی شدهاند
آلاحمد خیلی صریح مقابل دربار میایس��تاد .فرح داش��ت
که پر از هوای سیاس��ت است .در تلویزیون چه در داخل و چه کنگره ملی نویس��ندگان را تش��کیل میداد که آلاحمد با یک
خارج گفتوگوهایی میبینم که بس��یار عوامانه است .در حالی بیانیه ،کل کنگره را منحل کرد و کانون نویس��ندگان توسط او
که آلاحمد عمیقا متفکر و باسواد بود .میگفت در فلسفه غرب تش��کیل شد .اینجا فرح یک تودهنی محکم از آلاحمد خورده
چیز دندانگیری نیست که من نخوانده باشم .تنوع ساحتهای ولی کس��ی اینها را نمیگوید .وقتی کنگره فرح بنا شد رسمی
دانش و پژوهش او حیرتانگیز است .اخیرا من در منزل ایشان به شود ،آلاحمد با واکنش مناسبی که نشان داد جلویش را گرفت
خاطر اعتمادی که هم از سمت خانم دانشور و هم خواهر ایشان و با محفلی از نویسندگان که به طور هفتگی در خانهاش برقرار
خانم ویکتوریا وجود داشت اجازه دادند به کتابهای شخصیاش بود ،کانون نویسندگان را تشکیل داد.
دسترسی پیدا کنم .دیدم چه حاشیههایی بر اشعار اخوان ،اشعار
چرا سانس�ور جالل تا همین امروز ادامه دارد و الگوهایی که
شفیعیکدکنی ،نمایشنامههای اکبر رادی و مجموعه اشعار خیلی معرفی میشود توسط روشنفکران محتوایشان پوچ و مبتذل
آدمهای گمنام نوش��ته که عجیب است .آدمی که مثل جالل است؟
چپش پر باشد میتواند معترض باشد .آدمی که بنیاد ندارد حق
فرهنگ مملکت مافیا دارد .البته حقیقت خودش را نش��ان
اعتراض ندارد .با تقلید میخواهید اعتراض کنید؟ ادای اعتراض میدهد .االن همه کتابفروشیهای روبهروی دانشگاه تهران دارند
درآوردنهایی که ما میبینیم میمونوار اس��ت .همانطور که کتابهای جالل را سانسور میکنند اما عمرا اگر مجموعه اشعار
تقلید میمونوار داریم اعتراض میمونوار هم داریم .همه حرف شاملو به اندازه کتابهای جالل فروخته باشد .مافیای فرهنگی
اینها را کنار هم بگذاری همهاش یکی است .البته با درصدی از کارش مبتذل نگه داشتن مخاطب است که اساسا به فکر منفعت
بیسوادی در همهشان.
باشد نه فرهنگ .برای کس��ی هم که دنبال این چیزها میآید
میش�ود از مکتب آلاحم�د به عنوان یک مکتب تجربی که خوراکی آماده میکنند مثل این چیزهایی که گفتید.
مس��لما! یعنی همه هدفش معطوف به جامعه است .درباره
دکتر زنان ،نمونه غربی دکتر زنان ،نگاه مردم به کسی که بچه
ندارد ،نگاه مردم به کس��ی که بچه ندارد و مال و منال دارد و....
من ش��نیدم برخی حتی میگویند این بهترین کتاب آلاحمد
هس��ت .خوب هم نوش��ته واقعا .البته این نسخه را بدون اطالع
سیمین خانم ،آقاشمس چاپ کرد که نسخه نهایی نبود و موجب
ناراحتی سیمین خانم شد.

اتصال به دانشگاه هم ندارد ،یاد گرفت و برای زمانه بهره جست؟

یکی از چیزهایی که درباره جالل مطرح اس�ت خوشمشربی

مکتبی به نام مکتب آلاحمد وجود دارد 80 .سال است که
جالل است .من این را در گفتوگوهای متعدد دربارهاش دیدهام؛
پدیدهای به نام آلاحمد در ادبیات ما فعال اس��ت .یادم هس��ت از محم�ود دولتآبادی ت�ا دیگران .حتی ج�الل برای مخاطب
یکبار آقاش��مس گفت من امیدوارم جالل  100سال در ادبیات فعلی جالل یک آدم خوشمشرب جلوه میکند .چرا در جریان
ایران زنده باشد .خب! االن  80سال گذشته
فرهنگی انق�الب ظرفیتی که بش�ود به
است .اساس مکتب جالل بر فهم تجربهگر
عنوان عنصر خوشمش�رب ب�رای جمع
حقیقت�ی وجود دارد ک�ه دکانداری
و خود محقق هست .و دیگر اینکه راهحل
کردن جوانها از او اسم برد ،نداریم؟
روش�نفکران از آنچه آنها دکانداری
و درمان هر ملتی در چارچوب و جغرافیای
واقعا هر کس برخ��ورد آلاحمد را در
روحانیت مینامند مبتذلتر اس�ت.
آن مل��ت وج��ود دارد .آلاحمد به معنای
پاتوقهای هفتگی که داشته دیده ،هنوز
آدمی را دیدم با یک تریلی  18چرخ
واقعی کلمه مردم را دوست دارد .رفته تمام
ش��یرینی طعم دی��دار با ج��الل برایش
ادعا ،یک تار موی ش�املو را گذاشته
کش��ور را با پای سفر گشته و با مش تقی
نوستالژی هست .جواد مجابی و فریدون
ب�ود در شیش�ه و نگ�ه میداش�ت.
بقال و کل تقی عطار دوست شده و آنها را
مجلس��ی و دیگ��ران .اما چ��را این خأل
ح�اال ش�املو را اگر من آنط�ور که از
بیشتر از برخی روشنفکران وقع مینهد .از
امروز وج��ود دارد؟ دالیل مختلفی دارد.
دوستانش شنیدم تعریف کنم ،شما
آنها یاد میگیرد و از تکیهکالمها و س��بک
یک بخشی از اینها سرخورده شدهاند به
حالتان به هم میخورد
زندگیش��ان بهره میبرد .مثال وقتی کافه
خاطر مسائل اجتماعی؛ االن نخبگان ما
نادری م��یرود در عین حال ک��ه کراوات
باید پاس��خگوی گران شدن پوشک هم
میزد در کنارش گیوه هم به پا میکند .همه تالشش برای بهبود باش��ند .رفتار مسؤوالن و سیاس��تگذاریهای غلط فرهنگی،
معیش��ت ،فکر و فرهنگ مردم بود .گذشته و اعتقادات مردم را نخبگان را سرخورده کرده .سیاست و اقتصاد آنچنان بر فرهنگ
تحقیر نمیکرد .از این جهت با روشنفکران زمانهاش اختالفنظر پیشی گرفته که کمتر عالقهای به صراحت و ورود به این حوزه
و عمل داشت.
وجود دارد ،مگر کس��ی بخواهد انتحار کند و حاضر باش��د پای
در مسائل اینچنینی ،منتقدان جالل او را به احساساتی شدن حرفش جانش را بدهد .آلاحمد البته اگر در شرایط امروز بود ،باز
همان رفتاری را میکرد که آلاحمد باید بکند اما همه آلاحمد
در مسائل مذهبی متهم میکنند؟
اساسا چه اشکالی دارد که آدم به این احساس احترام بگذارد .نیستند و نمیشود انتظار داشت همه مثل او باشند .نکتهای را
چرا همهاش باید از در عناد و س��تیز با احساسات مردم مواجهه هم الزم میدانم بگویم و آن اینکه هر زمانهای آداب و مدها و ادا
کرد .رفتار جالل را من به گاندی شبیه میکنم که به اعتقادات و اطوارهایی دارد .مهم این است که متفکر بتواند سنگی بیندازد
مردمش احترام میگذاشت و نگاهی ستیزهجویانه با احساسات که به  50سال دیگر برسد که آلاحمد اینطور است .ما اگر زبان
مذهب را با وقار و زیبایی بیاراییم و دوباره به صحنه بیاوریم که
مردم نداشت.
یک جایی مثل «سنگی بر گوری» برخی معتقدند جالل این جوان بتواند نیازهای��ش را در آن بیابد ،باز میگردد .اتفاقی که
صراحت و بیان احساسات را درباره زندگی شخصی خودش هم امروز افتاده در ایام نهضت ملی هم افتاد .همچنین یک بار هم
در دهه  40و 50رخ داد .من به آینده بدبین نیستم ولی این هم
به کار برده؛ برخی اسم خودافشایی روی آن میگذارند.
در صراحت بینظیر اس��ت .هیچ کس خودافشایی آلاحمد نیست که چک س��فید امضا از خدا گرفته باشیم .نباید خیلی
را ندارد اما این نگاهی سطحی به سنگی بر گوری است که این ناامید بود.

صفحه  2را بخوانید

سپاه پاسداران در اطالعیهای نسبت به تکرار شرارت از سوی گروهکهای تروریستی هشدار داد

گفتوگو با محمدرضا کائینی درباره حضور
80ساله جالل در ادبیات و روشنفکری ایرانی

جاللدر مراسمعروسیخواهرزادهاش،مهدیآلاحمد

مقام مسؤول در دستگاه قضایی افزود :یکی از علل
مشکالت اقتصادی ،فش��ار بیحدوحصر دشمنان
است که بخشی تحریمها و بخشی نیز جنگ روانی
دشمن است ،ضمن اینکه بخشی از مشکالت نیز
بهدلی��ل کمکاری ،فس��اد ،خیان��ت ،بیانگیزگی،
بیتدبیری و سادهنگریهای داخلی است که باعث
بروز مشکالت شده است .محسنیاژهای ادامه داد:
بیتدبیریهای داخلی هم حتماً درصد قابل توجهی
در مش��کالت اقتصادی نقش دارد و تنها نمیتوان
به تحریمها و جنگ رس��انهای دش��من برای بروز
مشکالت اقتصادی استناد کرد...
عكسKhamenei . ir :

حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهای،معاون
اول قوهقضائیه ش��امگاه شنبه با حضور در برنامه
تلویزیونی «نگاه یک» ابعاد مختلف فساد ارزی اخیر
و کوتاهی بانک مرکزی در این باره را تشریح کرد.
موضوع قابل تامل در س��خنان معاون اول دستگاه
قضا هشداری است که وزارت اطالعات فروردین ماه
امسال به معاون اول و مسؤول دفتر رئیسجمهور
درباره نحوه توزیع س��که داده است .حجتاالسالم
والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای در بخشی از
سخنان خود گفت :مشکالت اقتصادی وجود دارد
و مردم هم در سختی هستند اما مشکالت بیش از
آنچه هست توسط برخی تریبونها القا میشود .این

«ش��رقزدگی» یا «آخوندزدگ��ی»  ...بگید چرا
میترس��ید؟ و اال فکر میکنم توی این زمینه خالی
از هر نوع مالک ،این مالک مذهب که زبون فارسی
روغنی کرده یک جا پا اس��ت .من حرف کسروی رو
پرت میدونم .یا حتی حرف تم��ام آدمهایی رو که
میخواهند زبون رو پاک کنند از تاثیر لغات بیگانه.
در زمان��های که «کالچ» و «پیس��تون» رو به ضرب
دگنگ ،ماشین در عرض دو سال تو مغز هر عملهای
فرو میکنند ،من چرا لغتی رو که با هزار و س��یصد
س��ال مذهب و س��نت و فرهنگ آمده رد کنم؟ من
کلم��ه «عش��ق» رو چه جوری رها کنم؟ نمیش��ه،
میدونی��د ،نمیتونم .تم��ام این آدمه��ا که مته به
خشخاش لغات خودی و بیگانه گذاشتند ،تمام اینا
اول یک نویسنده بودند اما درموندند .یا چاهشون ته
کشید .دلو انداختند سنگ اومد .اینه که نشستند به
زینت کردن دیوار چاه .این یکی از عاقبتهای زشت
نویسنده بودن توی این مملکته .من نمیخوام گرفتار
این مسائل بشم .من لغت رو به عنوان یک مایه کار
آماده در دس��ت دارم .کتاب لغت برای من نیس��ت.
با همین تم��اس که با مردم دارم ،لغتمو گیر میارم.
نهتنها لغتمو ،آدمهام رو ه��م گیر میارم .با موضوع
زنده س��ر و کار دارم .لغت مرده برای من مرده .این
مساله هست که گرفتار مردگیها نشیم .میدونید!
زب��ون یک عامل زنده اس��ت .دنب��ال آدمهای زنده.
آدمهای زندهای که یک وقت میرن فرنگ و یه وقت
میرن عربستان .جای «الهوت» من چی بذارم؟ این
استفاده کردن از گنجه.
ولی فکر خواننده رو نمیکنید اصال؟ یک خواننده
جدید که میخواد کار شما رو بخونه؛ غریبگی.

غریبه گیر نمیاره .میدونید! حکایت نسل بعد از
ما حکایت نسلی است که خیلی بیاطالعه از زمینه
سنته .زمینه س��نت من به هر حال اسالمه .قبل از
اسالم من نمیبینم یک نوع دنیایی بودن یا یک نوع
تمدنی .مساله تخرخر و تفاخر و اینا نیست ولی مساله
اینه که یک چیزی رو من به عنوان زمینه کار دارم.
حاال جوونا نمیفهمند.
به قولی جونشون در ،برن بخونن.

ن��ه دیگه! این وظیفه آقا معلم��ه .باور کنید من
االن دارم به همین دلیل توی کالس پنج و ش��یش
دبیرس��تان عم جزء درس میدم .عم جزء« :الهاکم
التکاث��ر حت��ی زرت��م المقابر» چون نمیشناس��ه.
نمیدونه .تا حدودی فرهنگ البته مقصره .خب! البته
معلم کمه و فالن و بهمان ...و بعد غربزدگی .تعارف
نداریم قربون؛ غربزدگی .همینه که من «غربزدگی»
رو نوشتم .چون من به هر صورت شرقیام .اینها که
من میگم پشت اون جوون هم هست .حتما هست.
باید باش��ه .اگر به جز این باشه من از دست رفتهام،
یعنی فارس��ینویس ،یعنی فارسیخون .من به ازای
مرزهام که زنده نیس��تم ،رئیس! م��ن به ازای زبونم
زدهام و همی��ن زبون بزرگترین م��رز منه .البته از
خدا میخواستم به انگلیسی بنویسم که در هفتصد
هزار نس��خه چاپ بشه تا پونصد نسخه .من در همه
مورد جهان وطنی هستم جز درباره زبون .زبون من
فارسیه .من از این دمب زبون ،به مادرم بستهام .از بند
ناف ،دقیق تر بگم .این بند ناف رو تو میخوای واسم
ببری ،رئیس! تو که میگم یعنی تموم اون کسانی که
غربزدگی رو تشویق میکنند .مثل اینکه من یهو
رفتم سر منبر.

با اون عالقهای که من به نثر شما بخصوص دارم و با
سوابق ،صرف نظر از این داستان لغت که شما تعمدی
دارید در عربی یا فالن...

نه! هیچ عمدی واقعا ندارم .فقط کلمات مانوس را
به کار میبرم .فکر میکنم میفهمند مردم.

میدون�م ،میدونم .راجع به نثرتون؛ اون نثری که
عالمت آلاحمد رو پیشونیش خورده و االنم صحبت
ب�ود که یک عده ننروار تقلیدش میکنند و بیمعنا.
راجع به اون نثر من میخواستم بپرسم صرف نظر از
اینکه بعد از یک مدتی هر کس�ی که نوشت آخرش
خواصی نثرش پیدا میکنه و مقداری از شخصیتش
توش منعکس میشه .امهات نثر شما چیه؟ گو اینکه
سوال قدری خصوصیه.

نه! هیچ خصوصی نیست دیگه .واال من گلستان
سعدی رو ،شاید بیش از پونصد بار درس دادم .خواجه
عبداهلل انصاری رو هم شاید بیش از دویست بار .این
دو تا منو به این فکر انداخت که این نثر رو آیا نمیشه
زنده کرد؟ یک کوششهایی کردم .این کوششها توی
«اورازان» شروع شد .این خیلی دقیقه؛ عالم و عامد.

بعد توی مقالههای امثال «دارالعباده یزد» دنبال شد
و شد تا کتاب یک حضرت نویسنده فرانسوی یعنی
 Louis Ferdinand Cellinدست ما اومد .اینکه
میگم خیلی روی ما اثر کرد کتابهای بعدیش هم
البته دنبال همینه .این کتاب دست من رسید .دیدم
تجربهای اس��ت دیگری کرده و چ��ه خوب درآورده.
تمام زوای��د رو ریخته دور .رابطهه��ا رو ریخته دور.
...نفس��یها رو ریخته دور .فع��ل الزم نداریم .خیلی
وقتا هست که مطلب فعل رو با زمانش میگه .و الی
آخر ...چون مثال آقا معلم ادبیاتم من ،شاید شعر قدیم
خیلی کمتر خونده باشم اما نثر زیاد خواندهام .یعنی
نثر کهن رو .پرت و پال نمیگم .هیچی! اینجوری شد
دیگه .بله!

خ�ب! اینجا من میخوام یک چی�زی بذارم و اون
سفرنامهناصرخسرواست.

اونم هست.

که بعضی جاهاش تطبیق میکنه.

واقعا تطبیق میکنه؟ نمیدونم چون به خاطرم
نیست که یک همچو تاثیری پذیرفته باشم .البته اون
رو هم درس دادهام.

و داستان حاجبابای اصفهانی .نزدیکیهای خیلی
زیادی هست بین اون و نثر شما.

کدوم نثر من؟ من حاجبابا رو اصال نمیشناسم.
نخوندم .اصال .با کدوم نثر من تطبیق میکنه؟

با نثر «مدیر مدرسه» مثال یا مثال با آخرین نثرتون
که «خارگ» باشه.

نث��ر «خارگ» یک نثر خاص نیس��ت .اونچه که
یک نثر خاصه «مدیر مدرس��ه» است و چیزایی که
در حوالی��ش مثل «ورود ب��ه ده» و  ...به هر صورت
تجربه من اینجوری ش��روع شد .اینا رو هم که شما
میگید نمیدونم.
«خارگ» برای من یک کار خیلی جدی نیست.
سرس��ری هم نیس��ت .زیاد بهش دلبسته نیستم.
نثرش هم زیاد حس��اب کرده و کار کرده و دقیق و
این حرفها نیست .زحمتی پاش نکشیدم .همینجور
نوش��تمش .راحت .اما پای نثر «مدیر مدرسه» من
خیلی کار کردهام ،رئیس!  ...تقسیمبندیای که کردی
تقسیمبندی خوبیه .صبر کن توضیح بدم .راجع به
«نون والقلم» .اگه نثرش به نظر خاص میرسه ،زبون
عوام رو گرفتهام .یک��ی بود ،یکی نبود .راحت .زبون
«نون والقلم» من نیس��تم .م��ن از یک ماده موجود
اس��تفاده کردم .اما نثر «مدیر مدرسه» نه! یعنی اگه
مشخصهای برای نثر بشه جست ،اینه .آماده و حاضر.
نثر «مدیر مدرس��ه» نمیدونم شاید کار پرتی بوده،
من مثال به جنگ سعدی رفتم که ببینم میشه ایجاز
رو از شر صنایع لفظی خالص کرد و به شعر پیوندش
زد یا نه؟ البته خیلی دعویه توی این حرف.
بله! ولی اون به من مربوط نیست.

به خودم دارم میگم.

آیا ش�ما برای خودتون به عنوان یک نویس�نده
وظیفه نمیدونید که الاقل غیر از یک جور نثر داشته
باشید ،در کارهای مختلف؟

واال ش��ما که تقس��یمبندی کردید اما من هیچ
تکلیفی از قبل نمیتونم برای خودم معین کنم .کاری
است که کرده میشه.

فکر میکنی�د نثری که به درد داستاننویس�ی
میخ�وره ب�ه درد سفرنامهنویس�ی و پژوهش هم
میخوره؟

من حک��م در این مورد نمیتونم بدم ،یعنی در
این مورد اهل حکم نمیش��ه بود .کاری اس��ت که
کرده میشه .یا درس��ت درمیاد یا درست درنمیاد.
زیبا درمیاد یا درنمیاد .این اش��اره ش��ما شبیه به
اش��اره آقای ایرج افش��اره توی مجل��ه «راهنمای
کتاب» .خیلی بهش برخ��ورده بود که چرا کتابای
«آرش».
مونوگرافی به نث��ری درمیاد که نثر مجله
ِ
زبان دانش��گاهی و فالن نیس��ت .یعنی چی زبان
دانشگاهی؟ یعنی زبان مرده؟ من فکر میکنم نثر
من به هر صورت یک نثر زنده است ،جون داره .این
زبون ،زبون زنده حاضره .درست مثل یک ماری که
میلغزه .از یک سوراخ تو میره .از الی در هم میره.
از ی��ک در باز هم رد میش��ه .بعدم جهش میکنه،
بندبازی هم میکنه ،م��ن میخوام این مار بمونم.
ه��ر جا یک جور و همه جا یک جور .حاال چه جور
درمیاد ،اونش بس��تگی داره به مواردش .چه لزومی
داره سر کار بنده رو عوض کنید؟ یک پرچم باالی
س��رم بذارید و یک ایسم به دمبم ببندید؟ من یک
آدمم ،نه .همون یک مارم.
[ قسمتهایی از یک گفتوگوی طوالنی با جالل
آلاحمد در نوزدهم فروردین هزار و سیصد و چهل و
سه .طرفهای گفتوگو پوران صلحکل ،ناصر وثوقی،
آیدین آغداشلو و شمیم بهار] .

اعالم نتایج اولیه انتخابات پارلمانی
در پرجمعیتترین کشور اسکاندیناوی

پس از اعالم برائت از جنایات ملک سلمان
و پسرش و تکذیب خبر خبرگزاری سعودی

پیروزی نژادپرستان برادرشاهسعودی
در انتخابات سوئد بهدنبالخودتبعیدی
صفحه 15
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نقش « نظارت استصوابی» در افزایش اعتماد عمومی

کم�ال لطف�ی :در روزهای اخیر
نگاه
بازداش��ت چن��د ت��ن از اعضای
شورای شهر بابل به دلیل ارتکاب جرائم اخالقی و
مالی ،به بحثی داغ تبدیل شده است .اما دستگیری
اعضای شورای ش��هر ،تنها ماجرای تاسفبرانگیز
مرتبط با شوراهای شهر سراسر کشور در پنجمین
دوره آن نیست! در ذیل بخشی از اتفاقات رخ داده
در دوره جدید را مرور میکنیم.
 -۱نهم مردادماه  :۹۷دادستان پرند از دستگیری
 4نفر از اعضای ش��ورای ش��هر پرن��د در رابطه با
ن شهر خبر داد.
اختالس شهرداری ای 
 -۲ده�م اردیبهش�تماه  :۹۷ره��ام پیک��ری،

فرماندار مرودشت در جلسهای در جمع خبرنگاران
خبر از دس��تگیری  6نفر از اعضای ش��ورای شهر
مرودشت به همراه شهردار این شهر داده و افزود:
از رقم اختالس انجام گرفته اطالعی ندارم ولی در
این جریان مبالغ نقد ،سکه بهار آزادی و زمین در
معامالت بوده است.
 -۳چه�ارم اردیبهش�تماه  :۹۷رس��انهها از
دس��تگیری یک عضو شاخص شورای مشهد خبر
دادند.
 -۴ش�هریورماه  :۹۶دادس��تان عمومي و انقالب
نظرآباد از بازداش��ت  3نفر از اعضای شورای پنجم
شهر و شهردار اين شهر خبر داد.

به لیس��ت باال میتوان موارد دیگری را اضافه
کرد که در مناطق مختلف کشور رخ داده است.
در این میان مساله اصلی ،نحوه تایید این افراد
برای شرکت در انتخابات شورای شهر است.
انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری
در کش��ور اس��ت که بدون نظارت شورای نگهبان
برگزار ش��ده و برخی افراد میتوانند با رأی اندکی
چون چندصد تا چند هزار رأی راهی شورای شهر
ش��وند و در این میان ،این مجلس شورای اسالمی
است که وظایفی شبیه ش��ورای نگهبان را در آن
ایفا میکند.
ادامه در صفحه 12
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فرمانده کل قوا در مراسم دانشآموختگی دانشگاههای ارتش در دانشگاه علوم دریایی نوشهر:

پیام انقالب ،توطئههای آمریکا در سوریه
عراق و لبنان را به شکست کشانده است
 40سالاستایرانآماجخرابکاریهایآمریکاوهمدستانشقراردارد
اما اکنونازنهالیکوچکبهدرختیبرومندوپرثمرتبدیلشدهاست

گ�روه سیاس�ی :حض��رت آی��تاهلل العظمی
خامن��های فرمان��ده کل قوا صبح دی��روز در
شانزدهمین مراسم مشترک دانشآموختگی
و تحلیف دانش��جویان دانش��گاههای افسری
ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران ،لباس ارتش
را لباس��ی مب��ارک و افتخارآفرین نامیدند و با
اشاره به سیاستهای شرارتبار استکبار برای
ایجاد ناامنی و بیثباتی در منطقه تأکید کردند:
جمهوری اس�لامی و ملت ایران با ایستادگی
در مقابل آمریکا ثابت کرده اس��ت اگر ملتی از
اخم و تش��ر زورگویان نترسد و به تواناییهای
خ��ود اعتم��اد و اتکا کن��د ،ابرقدرته��ا را به
عقبنشینی و شکس��ت میکشاند .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در
ابتدای این مراسم که در دانشگاه علوم دریایی
امام خمینی(ره) نوش��هر برگزار شد ،حضرت
آی��تاهلل خامنهای با حضور بر مزار ش��هیدان
گمنام و قرائت فاتحه ،به ش��هیدان س��رافراز
انق�لاب و دفاع مق��دس ادای احت��رام کردند.
رهبر معظم انقالب سپس از یگانهای مستقر
در میدان س��ان دیدند .فرمانده کل قوا در این
مراسم ،حضور هزاران جوان رشید و مؤمن در
دانشگاههای ارتش را موجب امیدواری بیشتر
هر انس��ان خردمند به آین��ده ایران خواندند و
افزودند :بار سنگین آینده روشن میهن عزیزمان
بر دوش جوانان اس��ت و جوانان غیور ارتشی،
یکی از بخشهای مهم و حساس این مسؤولیت
را بر عهده دارند .ایشان ملت ایران را پرچمدار
آزادگی و عدالت در جهان برشمردند و افزودند:
نیروه��ای مس��لح از چنی��ن ملت��ی و چنین
کش��وری دفاع میکنند که بای��د این افتخار
ب��زرگ را با همه وج��ود و با انگیزههای عمیق
دینی و ملی ادامه دهند .رهبر انقالب اسالمی
با اش��اره به مردمان بسیاری که در کشورهای
مختلف دوس��تدار عدالتند اما راهی برای ابراز
عدالتخواهی و آزادی از چنگ استکبار ندارند،
افزودند :در چنین دنیایی ،جمهوری اسالمی و
ملت ایران با زبان رسا و بدون هیچ پنهانکاری،
ایستادگی خود را در مقابل ظلم و استکبار ابراز
میکند و همین مس��اله علت اصلی دشمنی
ظالم��ان جهانی با مل��ت بزرگ ایران اس��ت.
حض��رت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به ناامنی
و بیثبات��ی در مناطق مختلف جه��ان بویژه
منطقه غرب آسیا افزودند :استکبار و در رأس
آن آمریکای ظالم و س��تمگر ،منافع خود را در
گرو ایجاد جنگهای خانگی ،افزایش و توسعه
فجیع فعالیتهای تروریس��تی و درگیریهای
منطق��های میبینن��د و متأس��فانه برخ��ی
کشورهای منطقه به آنها کمک میکنند .رهبر
انقالب اسالمی جلوگیری از سربلند کردن یک

قدرت اسالمی در منطقه را هدف آمریکا و رژیم
صهیونیستی خواندند و افزودند :آنها میدانند
که پیام جذاب اس�لام دفاع از مس��تضعفین و
محرومین است ،بنابراین از شکلگیری قدرتی
بر مبنای اس�لام بیمناکند .حض��رت آیتاهلل
خامنهای ایستادگی مقتدرانه جمهوری اسالمی
در مقابل اس��تکبار را موجب شکس��ت عمده
اهداف ظالمان جهانی در منطقه برش��مردند
و خاطرنش��ان کردند :تحلیلگران سیاس��ی و
هوشمندان عالم از اینکه ایران با اتکا به خداوند
و تکیه ب��ر قدرت ملی ،قدرته��ای جهانی را
در منطقه ناکام گذاش��ته است ،شگفتزدهاند
و به این واقعیت اذعان میکنند .رهبر انقالب
اسالمی ،تهدید و اخم و تشر و قدرتنمایی در
حرف و سخن را روش عمده قدرتهای ستمگر
برای ترساندن ملتها خواندند و تأکید کردند:
اگر ملتی از این روشها نهراسید و با شجاعت
و اعتماد و اطمینان ب��ه تواناییهای خود در
راه حق و عدال��ت حرکت کرد ،ابرقدرتها را
وادار به عقبنشینی و شکست میکند .ایشان
جمهوری اس�لامی را نمونهای روشن از این
واقعیت دانس��تند و خاطرنش��ان کردند40 :
سال اس��ت ایران آماج خرابکاریهای آمریکا
و همدس��تانش قرار دارد ام��ا اکنون از نهالی
کوچ��ک به درختی برومن��د و پرثمر تبدیل
ش��ده و با وجود اکراه شدید و اقدامات فراوان
مستکبران ،دلهای ملتها را به پیام انقالب
جذب و جلب کرده و توطئههای آمریکا را در
منطقه به شکست کشانده است .رهبر انقالب
اسالمی سوریه ،عراق و لبنان را نمونههایی از
شکست توطئههای آمریکا در منطقه خواندند
و افزودند :اینها نشانههایی از قدرت پروردگار
و صدق وعدههای الهی اس��ت که میفرماید
اگر خ��دا را یاری کنید ،خدا ش��ما را نصرت
میدهد و ثابتق��دم میدارد .فرمانده کل قوا
در بخ��ش دیگری از سخنانش��ان نیروهای
مس��لح را ب��ه افزای��ش روزافزون ابت��کارات،
آمادگیه��ا و تواناییها در میدانهای علمی،
س��ازمانی ،رزمی و پیش��رفتهای گوناگون
توصی��ه کردن��د و افزودن��د :براس��اس آی��ه
ش��ریفه قرآن هرچه میتوانید بر قدرت خود
بیفزایید که اقتدار شما دشمن را میترساند
و به عقبنش��ینی وامیدارد .ایشان در بخش
دیگری از سخنانشان همه مردم بویژه جوانان
را ب��ه مراقب��ت و جلوگی��ری از تأثیرگذاری
وسوسههای دشمن در فضای عمومی زندگی
توصی��ه کردند و افزودن��د :اجازه ندهید نفوذ
دش��من در صفوف یکپارچ��ه جوانان مؤمن
اختالل ایجاد کند.
ادامه در صفحه 12

این روزها که کشور با شرایط بغرنج اقتصادی
دست و پنجه نرم میکند و فشار اقتصادی بویژه
بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه وارد میشود،
فرصت مناس��بی ب��رای  2دس��ته از جریانات
سیاسی پدید آمده تا از آب گلآلود ماهی بگیرند
و شرایط موجود کشور را مستمسک آرمانشهر
موهوم خود قرار دهند؛ دسته اول گروهکهای
خارجنش��ین س��لطنتطلبها و منافقی��ن که
ب��ه عن��وان پیادهنظ��ام و کاس��هلیس آمریکا و
صهیونیس��م و س��عودیها بر طبل ناکارآمدی
نظام جمهوری اس�لامی و براندازی میکوبند و
دسته دوم تجدیدنظرطلبهای داخلی که با فرار
ب��ه جلو از واقعیت موجودی که حاصل تدابیر و
عملکرد خ��ود آنها در حوزه فکری ،برنامهریزی،
سیاستگذاری ،سیاستورزی و اجرا بوده است،
درصدد ناکارآمد جلوه دادن س��اختار حاکمیت
جمه��وری اس�لامی و القای شکس��ت انقالب
اسالمی در تحقق آرمانهای خود هستند و لذا
راه برونرفت از وضعیت موجود را تغییر ساختار
نظام و برپایی یک نظام س��کوالر و لیبرال تلقی
میکنند .همچنان که س��روش در دهه  70در
جلسات حلقه کیان از سران اصالحات شکایت
داش��ت که چرا کم س��کوالر و لیبرال هستند و
چرا س��کوالر بودن و لیبرال بودن خود را علنی
نمیکنن��د ،امروز نیز امثال پروانه سلحش��وری
با نعل وارونه ،بر س��اختار نظام و قانون اساس��ی
میتازن��د و روزنام��ه آفت��اب یزد در گزارش��ی
مضحک مینویس��د« :دول��ت و مجلس فعلی
اصولگرا هستند که در سال  98و  1400باید با
گزینههای اصالحطلب جایگزین شوند .این تنها
نسخه نجاتدهنده در شرایط فعلی است!»
اما آنچه واضح اس��ت این اس��ت که اگرچه
فروپاش��ی ای��ران اس�لامی عالیترین س��طح
مطلوبیت نظام سلطه و اعوان و انصار آن است اما
با علم به عدم تحقق این ایدهآلشان و شکست
سیاس��تهای غ��رب (و در رأس آن آمریکا) در
پروژه فروپاشی جمهوری اسالمی Plan B ،آنها
اس��تحاله نظام و تبدیل آن از یک نظام اسالمی
معنوی آرمانخواه و مستقل و ضدظلم که دین
در همه ش��ؤون آن جاری و ساری است ،به یک
نظام وابسته توسریخور است که برتابنده سلطه
و هژمونی آمریکا در منطقه و جهان و همچنین
برپادارنده حقوقبش��ر لیبرالی و در همه سطوح
ع��اری از گزارههای اس�لام ناب اس��ت ،و از این
منظر رفرمیستها را میتوان همپیمان آمریکا
و استکبار دانست.
اما بررسی تاریخ  500-600ساله غرب مدرن
در دوره تاریخی پس از فروپاشی نظام فئودال در
قرون وس��طی و نقطه عطف تاریخی رنسانس و
تدقیق در سیر تمدنسازی غرب نشان میدهد
نمیت��وان و نباید از تحقق تمدن اس�لامی که
واالترین آرمان در مسیر و فرآیند انقالب اسالمی
است ،ناامید شد.
از ق��رون چهاردهم و پانزده��م میالدی که
تغییرات اجتماعی ،سیاس��ی و اقتص��ادی اروپا
رفتهرفته سبب ایجاد شهرهای آزاد در «بورگ»ها
یا «بورژه»ها شد و موجبات اضمحالل فئودالیته
و کاه��ش ق��درت نجی��بزادگان و فرمانروایان
محلی فراهم شد و بتدریج طبقات زمیندار خرد
و بازرگان بورژوا در ش��هرهای آزاد شکل گرفت،
تا زمانی که دکارت ،پدر فلسفه مدرن ،نخستین
تفکرات سکوالریس��تی یعنی خدای ساعتساز
را [آنچن��ان که امروز امثال مصطفی ملکیان به
آن اعتقاد دارند] مطرح کرد و بعدها کپرنیک و
گالیله در کیهانشناسی ،زمینهساز پایان خوانش
مسلط کلیس��ایی از علم شدند و کمی بعد آدام
اس��میت ،پایههای اقتصاد مدرن را بنا نهاد و در
قرن هجده��م انقالب صنعتی رخ داد و تاکنون
که در قرن بیستویکم قرار داریم ،غرب یک سیر
تمدنی ،همراه با تجربه تاریخی چندصدساله را در
حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
پشتسر گذاش��ته که اگرچه شالوده همه آنها
اومانیس��م س��کوالر اس��ت اما همواره در سیر
تطور قرار داشته است ،و با نگاه هستیشناسی،
معرفتشناسی و انسانشناس��ی خود چندین
و چندب��ار با بحرانهای مختلف مواجه ش��ده و
مجددا روی پای خود ایستاده است.
تاریخ غ��رب م��درن از ق��رون چهاردهم و
پانزدهم شروع ش��ده ولی از قرن هفدهم یعنی
حداقل  200سال بعد به «نظامسازی» میرسد.
ت��ا قرن نوزدهم حت��ی علم طب همچنان طب
سنتی است و...
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