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باز) چاپ و منتشر شد و از 

اين حيث كه در زمره معدود 

كتاب هايي است كه به بحث 

جريان شناسي فرهنگي پس 

از انقالب اسالمي پرداخته است، شايسته تقدير و 

سپاس است. نوع كساني كه به مباحث جريان شناسي 

معاصر مي پردازند، از ورود به ساحت هايي كه بازيگران 

آن  ساحت ها هنوز زنده هستند و هرگونه قضاوت 

درباره آن ها پيامدهاي خاص خود را به وجود مي آورد، 

ابا مي كنند. با اين حساب، بايد تحقيق آقاي ميرسليم 

و همكاران محققش را قدر دانست و مغتنم شمرد كه 

پذيرفته اند تا درباره كساني صحبت به ميان آورند كه 

بسياري از آن ها بالفعل از صاحب منصبان و مسئوالن 

مي باشند. با وجود همه زحماتي كه نويسندگان محترم 

متحمل شده اند، كتاب ـ همچون هر كتاب ديگري كه 

راه نرفته را باز مي كند ـ داراي ابهامات و اشكاالت 

فراواني است. اين نوشتار در صدد است تا به برخي از 

مهم ترين آن ها اشاره كند.

واژه شناسي

يا جريان شناسي؛

كدام عنوان؟
مالحظاتي بر كتاب جريان شناسي 

فرهنگي بعد از انقالب اسالمي ايران
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اشكاالت ساختاري
نويس��ندگان محترم كتاب، جريانات فرهنگي 
پ��س از انق��الب اس��المي را به چهار دس��ته 
و  س��نت گرايي  بومي گراي��ي،  عرف گراي��ي، 
دين گراي��ي تقس��يم كرده ان��د. [ص 36] اين 
تقس��يم بندي از جهات متع��ددي ناقص، بلكه 

اشتباه است:

 ١. مقسم اين تقسيم به روشني مشخص نيست 
كه چه چيزي و از چه جهاتي به اين دس��ته هاي 
چهارگانه تقس��يم شده اس��ت. نمي توان به طور 
مبهم و كلي گفت كه اعداد به چند دس��ته تقسيم 
مي ش��وند: اعداد اول، اعداد زوج، اعداد مثبت و 
اعداد س��ه رقمي! اگرچه، اول بودن، زوج بودن، 
مثبت بودن و سه رقمي بودن، به درستي مي توانند 
نع��ت و صفت اعداد ق��رار بگيرند، اما عالوه بر 
اي��ن، صحيح بودن، منفي ب��ودن، مجذور بودن، 
چهاررقم��ي بودن و... ني��ز مي توانند همچنان به 
عنوان صفات اين اعداد شمرده شوند. بايد مالك 
داد و مش��خص ك��رد كه از چه زاوي��ه  و از چه 
حيثي اعداد به چنين جدولي تقس��يم مي شوند. 
درب��اره ج��دول كتاب نيز همي��ن مطلب صادق 
اس��ت. نويس��ندگان محترم، بدون ارائه هرگونه 
مالك، جهت و حتي بيان رويکردش��ان، عناوين 
چهارگانه فوق را به صورت قس��يم يکديگر ذكر 

كرده اند.

 ٢. در تقس��يم مذكور، برخي مؤلفه هاي كليدي، 
مه��م و كالن ك��ه خود ح��اوي مفاهيم فرهنگي 
هستند، مورد غفلت قرارگرفته است؛ به گونه اي 
كه يا اساس��ًا بدان ها اشاره نش��ده و يا كاماًل در 
حاش��يه و س��ايه بي��ان ش��ده اند. از جمل��ه اين 
كليدواژه ه��اي مهم مي ت��وان از واژه هايي چون: 
غرب، دفاع مقدس، مهدويت و... نام برد. به طور 
حت��م، اگ��ر عنصر غرب ي��ا دفاع مق��دس و يا 
مهدويت در تقسيم مذكور قرار مي گرفت)بدين 
معني كه جريان ه��اي فرهنگي را از حيث قرب 
و بُع��د يا نوع نگاه ش��ان به غ��رب، دفاع مقدس 
و مهدوي��ت مورد ارزيابي و تحليل قرار مي داد( 
يا در متن تقس��يم مذكور م��ورد توجه اكيد قرار 
مي گرفت، نتايج و حتي س��ير بحث نويسندگان 

محترم تغيير جّدي مي يافت.

 ٣. گو اين كه نويس��ندگان محترم � در تحليلي 
كه بس��يار س��اده انگارانه مي نمايد � بر اين باور 
بوده اند كه جريان ه��اي فرهنگي متعدد و متکثر 
در ي��ک كش��ور، از جمله ايراِن عص��ر انقالب 

اس��المي را كه بن��ا به ماهي��ت فرهنگي انقالب 
اس��المي، جريان ه��اي فرهنگي آن منطق��ًا بايد 
پيچي��ده باش��د، مي ت��وان ب��ا يک تقس��يم بندي 
تبيين و ترس��يم كرد. به نظر مي رس��د، راه بهتر 
و دقيق ت��ر اين  باش��د كه جريان ه��اي فرهنگي، 
چن��د دفعه و ه��ر دفعه از زواي��اي مختلف و با 
مقسم هاي متفاوت دسته بندي شوند. بسياري از 
پديده هاي فرهنگي چن��د وجهي اند و نمي توان 
به  س��ادگي آن ها را در ي��ک حيث خالصه كرد. 
مي ت��وان از پديده ه��اي فرهنگي اي ن��ام برد كه 
در عي��ن عرف��ي بودنش��ان، قدس��ي و ديني نيز 
باش��ند)البته با دو رويکرد متفاوت(؛ همچنان كه 
مي توان پديده ه��اي فرهنگي اي را نام برد كه در 
عين واقع گرا بودنش��ان، آرمان گرايانه نيز باشند. 
پرواضح است كه قرائت پديده هاي فرهنگي تنها 
از يک حيث، تقليل و تنزيلي از ماهيت آن پديده 
است و راه را براي فهم حقيقي ماهيت و جايگاه 

آن پديده سخت دشوار مي كند.

 ٤. فق��دان اولويت بن��دي و رتبه بن��دِي س��هِم 
جريان ه��ا و اف��راد در فرهنگ پ��س از انقالب، 
يکي ديگر از ضعف هاي جّدي اين كتاب است. 
پرداخت��ن به برخي جريان ه��اي فرعي و ُخرد � 
به ويژه در ع��رض و كنار جريان هاي محوري و 
حتي ب��دون معرفي معيار و مالك��ي براي تمايز 
مي��ان جريان ه��اي مح��وري و فرع��ي � امکان 
پي گي��ري خط محوري فرهنگ��ي را از مخاطب 
و خواننده س��لب مي كند. اين امر باعث مي شود 
تا توزيع حساس��يت به طور مس��اوي نس��بت به 
جريان ه��ا صورت گي��رد كه كام��اًل متفاوت از 

واقعيت تاريخي جريان هاي فرهنگي مي باشد.
 ۵. در اين تقس��يم، مش��اهدات كم دس��ته بندي 

شده اند و به همين علت، نمي توانند همه آنچه را 
كه حتي خود نويس��ندگان در متن كتاب بدان ها 
اش��اره كرده اند، پوش��ش دهد. از اين رو بايسته 

ادبيات کتاب مذکور بيش از 
آن که يک ادبيات علميـ  

فرهنگي باشد، ادبياتي اقناعي 
ـ تلطيفي نسبت به جريان هاي 
بيروني و غيرخودي و ادبياتي 
انتقاديـ  تخطئه آميزي نسبت 
به جريان هاي دروني و خودي 

نظام اسالمي است.
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بود كه نويس��ندگان محترم يا از باال)مقس��م ها( و 
يا از پايين)قس��يم ها( تقسيم خود را ادامه مي دادند 
تا جايي كه مي توانس��تند همه م��وارد فرهنگي را 
ب��ه ش��فافي در دل آن جاي دهند. ش��ايد يکي از 
علت هاي��ي كه بس��ياري از جريان��ات فرهنگي از 
ديد نويسندگان محترم مغفول واقع شده اند، همين 
مجمل بودن تقس��يم بوده اس��ت كه ب��ه نوبه خود 

باعث شلوغ شدن متن شده است.

اشكاالت روشي
 ١. به نظر مي رس��د نويس��ندگان محت��رم كتاب، 
هنگام نگارش آن از عنوان اصلي طرح خود غفلت 
كرده و تحت شرايط زمانه  � كه مقارن با دولت هاي 
دوم خرداد بوده و در آن توس��عه سياسي اولويت 
داشته است � به شکلي كاماًل واضح و روشن و در 
عين حال غيرمنطقي، به درون جريان هاي سياس��ي 
لغزيده ان��د. به همين علت، بيش��تر به جريان هايي 
پرداخته اند كه داراي ارگان مطبوعاتي بوده اند. اين 
امر باعث شده تا نقطه عطف هايي كه نويسندگان، به 
اصطالح به عنوان سرفصل هاي فرهنگي كتاب خود 
در نظر گرفته اند، به ج��اي اين كه نقطه عطف هايي 

فرهنگي باش��ند، سياسي هستند؛ به عنوان مثال اگر 
نويس��ندگان محترم به رويک��رد فرهنگي خود در 
جريا ن شناس��ي فرهنگي پايبند بودند، علي القاعده 
بايد س��رفصل هاي مهم كتاب آن ها عناويني چون 
انقالب فرهنگي، شروع جنگ، پايان جنگ، رحلت 
حضرت امام، ش��کل گيري حلقه كيان، روي كار 
آمدن روزنامه هاي زنجيره اي، ظهور ناشران جديد 
و فعال و داراي رويکرد جديد)از جمله: طرح نو، 
گام نو، مركز، نقش ونگار، فرزان روز، ني، ققنوس 
و...( مي بود، اما نويسندگان محترم، مثاًل دهه اخير 
را با سرفصل »دوم خرداد« � چيزي كه در آن بيش 
از هر امر ديگر، سياس��ت و امور سياس��ي پررنگ 
اس��ت ت��ا فرهنگ و ام��ور فرهنگ��ي � كدگذاري 
كرده ان��د؛ يا مثاًل هن��گام توضيح اي��ن مطلب كه 

»مطهري... نيمه شب چهارش��نبه 15 خرداد 1342 
پس از آغاز نهضت اسالمي به رهبري امام  خميني، 
دس��تگير و بعد از اندكي در 26 تير همان سال آزاد 
شده اس��ت«، بالفاصله در پاورقي آورده اند كه »او 
از ب��دو تحصيالت خود در قم به همراه هم مباحثه 
نزديکش، حسين علي منتظري، با دل بستگي خاصي 
در درس هاي امام ش��ركت مي جست«. اين مطلب 
كاماًل نشان مي دهد كه نويسندگان محترم كتاب به 
دنب��ال مطرح كردن چه اش��خاص و چه فکرهايي 
بوده اند! آيا به راستي، شهيد مطهري فقط با شخص 
نام برده ه��م  مباحثه بوده و فقط ب��ه همراه وي به 
درس حضرت امام حاضر مي شده  است؟! ذكر اين 
مطالب به معني امکان تفکيک مطلق ميان پديده هاي 
فرهنگي و سياس��ي نمي باشد، بلکه اين پديده ها از 
جوانب مختلف درهم تنيده اند. نويس��ندگان محترم 
براي اين ك��ه گرفتار اين گونه محظورات نش��وند، 
بهتر بود ابتدا اليه هاي متفاوت جريان هاي فرهنگي 
را شناس��ايي و از هم تفکي��ک مي كردند)مثاًل اليه 
فلسفي فرهنگ، اليه سياس��ي فرهنگ، اليه علمي 
فرهنگ و...( و س��پس جريان ه��ا، افراد و مصاديق 
هر اليه را به طور مجزا و مستقل مورد بررسي قرار 

مي دادند.

 ٢. اساس��ًا از آن جا كه رويکرد نويسندگان محترم 
به امور فرهنگي، از پايگاه جريان هاي سياسي بوده 
اس��ت � به عبارت ديگر، از آن جا كه نويس��ندگان 
محت��رم، امور فرهنگ��ي را در متن امور سياس��ي 
جس��تجو كرده اند � جدا از اين ك��ه اين امر باعث 
ش��ده تا اولويت و ضريب حساس��يت جريان هاي 
فرهنگ��ي تاب��ع متغي��ري از اولوي��ت و ضري��ب 
حساسيت جريان هاي سياسي شود و مهم تر اين كه 
باعث ش��ده تا بس��ياري از جريان هاي فرهنگي كه 
اساس��ًا فق��ط صبغه فرهنگ��ي دارند و ي��ا كمتر با 
جريان هاي سياسي گره خورده اند، مورد مطالعه و 
تحقيق ش��ان قرار نگيرد. برخي جريانات فرهنگي 
مرتب��ط با حوزه علميه كه تمام��ًا در كتاب مذكور 

اساسًا يکي از مظاهرـ  و بلکه از مهم ترين مظاهرـ  تهاجم 
فرهنگي غرب، تعميم  يافتن و شامل شدن مفاهيم 

غربي است؛ به گونه اي که در برخي موارد، ناگزير شده ايم 
تا با آن مفاهيم  فکر کنيم، با آن مفاهيم بفهميم و حتي 
با آن مفاهيم خود را بفهمانيم و بدتر اين که گمان کنيم 
چاره اي هم جز اين نيست و يا گمان کنيم اساسًا تنها 

همين شيوه درست است.





ــي ــژة جريــان شنــاس ـــماره 11 / ويــ ش

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

ــي ــژة جريــان شنــاس  / ويــ

فرهنگي،اجتماعي،سياسي
166



مورد غفلت قرار گرفته اند، عبارتند از:
الف( موج حفظ قرآن كه از دو دهه قبل در كشور 
ما راه افتاده و باعث تأس��يس دارالقرآن هاي متعدد 
ش��ده اس��ت و تا كنون منجر به تربيت و پرورش 
صدها حافظ كل قرآن در ميان نوجوانان عمدتًا زير 
پانزده  سال شده است، يکي از مهم ترين جريانات  
فرهنگي اس��ت كه در جريان شناسي فرهنگي پس 
از انقالب اس��المي نمي ت��وان آن را ناديده گرفت؛ 
همچنان كه نمي توان از صدها جلس��ه تلويزيوني 
تفس��ير قرآن آقاي قرائتي � كه كمترين اش��اره در 

كتاب مذكور بدان نشده است � چشم پوشيد.
ب( جريان هيأت ه��اي مذهبي حداقل در دو دهه 
اخير انقالب اسالمي بسيار پرفعاليت و داراي آثار 
و نتايج فرهنگي پرب��اري بوده اند كه حتي موجب 
ش��کل گيري ادبيات فرهنگي خاص��ي، به ويژه در 
حوزه نظم و نثر مداحي، تغيير در سبک هاي شعري 
مداحي و ظهور ش��اعران مذهبي پرش��ور و فعالي 

چون مرحوم آغاسي، حسان و... شده است.
ج( مس��جد مق��دس جمکران، مؤسس��ه فرهنگي 
موعود، مؤسسه فرهنگي انتظار و... نشرياتي چون 
موع��ود، موعود ج��وان، انتظار، خورش��يد مکه و 
كنگره هاي��ي در موضوعات مربوط به مهدويت در 

انتش��ار فرهنگ مهدويت و انتظار در جامعه بسيار 
مؤث��ر بوده اند. تالش اين مؤسس��ات و نش��ريات 
باعث ش��ده تا در س��ال هاي اخير، مسجد مقدس 
جمکران در زمره يک��ي از مهم ترين مراكز ديني  � 
فرهنگي كش��ور قرار گيرد؛ به گونه اي كه هر هفته 
در شب هاي چهارشنبه � به ويژه در ايام تابستان � و 
در ايام  خاص، از جمله نيمه ش��عبان، پانزده خرداد 
و... بيش��ترين سهم زائر را حتي نسبت به حرم امام 

رضا داشته باشد.
د( جامعه وعاظ كش��ور ب��ه نوبه خ��ود در ايجاد 
فرهنگ دين��ي خاص در جامعه بس��يار مؤثر بوده 
است. مجموعه س��خنراني هاي آيات عظام حايري 
ش��يرازي، مجته��دي و... و س��خنراني هاي حجج 
اس��الم پناهيان، صديقي، دانش��مند، راشد يزدي، 

حس��يني)اخالق در خان��واده(، فاطمي نيا، قرائتي، 
انصاري��ان و... ادبيات و فض��اي فرهنگي ويژه اي 
را ايجاد كرده اس��ت ك��ه نوعًا به طور مس��تقيم با 
جريان هاي سياس��ي در ارتباط نبوده اند و به همين 

علت هم از نظر نويسندگان محترم دور مانده اند.
ه( فرهنگستان علوم اسالمي در قم يکي از مؤسسات 
فکري � فرهنگي است كه به رغم امکانات و نيروي 
انس��اني اندك، با دو دهه تالش فکري � پژوهشي 
توانس��ته اس��ت ده ها جلد كتاب و جزوه كه ادعا 
مي ش��ود مبتني بر نوعي فلسفه تأسيسي و جديدي 
به نام »فلس��فه نظام واليت« ك��ه از قدرمتيقن هاي 
ديني اس��تنباط شده اس��ت، به تراث فکري جامعه 
م��ا بيفزايد. اين مركز علم��ي در عرصه فرهنگي با 
واژگان تأسيس��ي زياد و مهمي حاضر شده و موج 
عظيمي را به ويژه در مراكز علمي و در ميان طالب 

و دانشجويان ايجاد كرده است.
و( جري��ان موسوعه نويس��ي دين��ي ك��ه از ابتداي 
انقالب ابتدا به صورت فردي و س��پس به صورت 
كار تش��کيالتي و مؤسساتي پي گيري شده، تالش 
خجس��ته و ميموني بوده كه در گس��ترش فرهنگ 
ديني به مراتب از بس��ياري از ديگ��ر فعاليت هاي 
فرهنگ��ي مؤثرتر بوده اس��ت. ثمره اي��ن جريان، 

فراهم ش��دن مجموعه نفيس��ي از موس��وعه هاي 
فقهي)موس��وعه فقه ش��يعه و موس��وعه فقه اهل 
سنت( و روايي)موس��وعه امام علي، موسوعه امام 
حسين، موس��وعه امام رضا، موسوعه امام مهدي، 
ُمس��ند امام علي، ُمس��ند فاطمه، ُمسند الباقر، ُمسند 
الصادق، ُمس��ند الرضا عليهم الس��الم و...( ش��ده 
اس��ت كه در كتاب خانه هاي عمومي و اختصاصي 
در اختيار محققين عل��وم آل محّمد قرار گرفته 

است.
ز( جري��ان تخصص گرايي ديني كه از دو دهه قبل 
در حوزه ه��اي علميه صورت گرفت��ه را بايد يک 
جه��ش فرهنگي ناميد. بر اس��اس نظام آموزش��ي 
قبل��ي حوزه هاي علميه، همه طالب ديني بايد يک 
سير خطي آموزشي را طي مي كردند و قابليت هاي 

پرداختن به برخي از جريان هاي خرد، مطبوعات 
غيرتأثيرگذار، افراد غيرمهم و حتي مباحث غيرضرورـ  

که در جاي جاي کتاب مذکور مشاهده مي شودـ  جداي از 
اين که وزانت علمي کتاب را مورد سؤال قرار مي دهد، 

کتاب را به انبار و کشکولي از اطالعاتي مربوط به جريان ها، 
افراد و حتي مفاهيم تبديل کرده و يافتن پاسخ را براي 

پرسش گران صعب و مشکل نموده است.
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بي��رون از خ��ط آموزش��ي تمامًا مبتن��ي بر عاليق 
مطالعاتي فردي حاصل مي ش��د. پرسش ها، نيازها 
و انتظارات جديد ديني جامعه، متوليان حوزه هاي 
علمي��ه را بر آن داش��ت تا مراك��زي تخصصي و 
غيرمتداخ��ل و معطوف به اه��داف خاص، متمايز 
و در عين حال، متناسب با نيازهاي ديني جامعه و 
حتي حکومت ديني تأسيس كنند. ثمره اين تالش 
خجس��ته، تأس��يس مراكز تخصصي تبليغ، تفسير، 
كالم، مذاهب اس��المي، اديان، مهدويت و... ش��ده 
اس��ت كه در تخصصي كردن فرهنگ علمِي ديني 

تأثير ويژه اي داشته است.
ح( جريان مؤسس��ه امام خمين��ي در قم � حداقل 
از اواي��ل دهه هفتاد شمس��ي � يک��ي از جريانات 
تأثيرگ��ذار ب��ر حوزه فرهنگ اس��المي مي باش��د. 
نويس��ندگان محترم، ابتدا اين جريان را به شخص 
حضرت آيت اهلل مصباح يزدي و س��پس وي را به 
سخنراني هاي پيش از خطبه هاي نماز جمعه شان در 
تهران تقلي��ل داده اند. هرچند در رأس اين جريان، 
حضرت آيت اهلل مصباح ي��زدي قرار دارد، اما اين 
امر بدين معني نيس��ت كه تم��ام جريان را بتوان با 
توضيحي درباره ش��خص ايشان و انديشه هاي وي 
معرفي كرد. اين جريان بالغ بر چند هزار دانش پژوه 
در 14 رش��ته علوم انساني تربيت كرده كه بسياري 
از اين ه��ا با كس��ب م��درك دكترا و ب��ه دنبال آن 
تحصي��ل مناص��ب فرهنگي، سياس��ي و اجتماعي 
به همراه تأليف و نش��ر كتاب هاي متعدد، شركت 
در ميزگردهاي علمي در دانش��گاه ها و صداوسيما 
و... موفق ب��ه راه اندازي موجي از نگرش فکري � 

فرهنگي خاص شده اند كه به رغم ارتباط آن با نقطه 
كانون��ي خود، يعني انديش��ه هاي حضرت  آيت اهلل 
مصباح يزدي، داراي طيفي از ديدگاه هايي هس��تند 
ك��ه اگرچه به حّد تضاد نمي رس��ند، ام��ا حداقل، 

متفاوت اند.
به نظر مي رسد نويسندگان محترم، به دليل دور بودن 
از فضاي ديني به معني خاص، اساس��ًا به جريان ها 
و مؤسسات فرهنگي ديني اشاره نکرده و يا حداقل 

آن ها را در حاش��يه جريان فرهنگي كشور ديده اند؛ 
بلک��ه مي توان ادعا ك��رد كه نويس��ندگان محترم، 
ع��الوه بر جريان ه��اي فرهنگي ح��وزوي، برخي 
ديگر از جريان ه��اي فرهنگي ديني و غيرحوزوي 
را � كه از قضا بس��يار هم در عرصه فرهنگ كشور 
به صورت گس��ترده، فعال و مؤثر عمل كرده است 
� ني��ز مورد غفلت قرار داده اند. از نمونه برجس��ته 
اين گونه جريان ها مي توان ب��ه جريان فرديديان و 
جريان شهيد آويني اش��اره كرد. بر آشنايان عرصه 
فرهنگ پوش��يده نيست كه از همان ابتداي انقالب 
تا كنون، يک��ي از جريان هاي مهمي كه در نهادينه 
كردن فرهنگ ضد غرب در عرصه فرهنگي كشور 
ما مؤثر بوده اس��ت، جرياني اس��ت كه معروف به 
نحل��ه فرديديان هس��تند كه چهره ش��اخص آن ها 
دكت��ر رض��ا داوري اردكاني مي باش��د ك��ه به نظر 
مي رس��د به رغم اين كه ش��اگرد مرحوم سيد احمد 
فردي��د بوده، از افق فکري وي فراتر انديش��يده و 
از نظرگاه غربي انديش��ه وي فاصله گرفته و هرچه 
بيش تر بومي تر ش��ده اس��ت. در كن��ار اين نحله، 
جريان ش��هيد آويني نيز اگرچه ديرتر، اما هم س��و 
و گسترده تر)اگرچه نه لزومًا عميق تر( از آن به نقد 
تفکر غرب پرداخته اس��ت. تعداد قابل مالحظه اي 
از ط��الب و دانش جوي��ان جوان ب��ا مطالعه مکرر 
كتاب ه��اي اين دو جريان � به ويژه كتاب هاي دكتر 
داوري،  مرح��وم دكتر مددپور و ش��هيد آويني � به 
نوعي خودآگاهي فرهنگي رسيده و در برابر جبهه 

فرهنگي منتسب به غرب، صف آرايي كرده اند.

 ٣. نويس��ندگان محت��رم از نق��ش فرهنگي طيف 
وس��يعي از جامعه كشور ما يعني نقش زنان غفلت 
كرده اند. كتاب به گونه اي نوش��ته ش��ده است كه 
خواننده آن گمان مي كند كه انگار جامعه ايراني از 
اس��اس، يک جامعه كاماًل مردانه و بدون زن است. 
ش��ايد چنين رويکردي به مس��ايل فرهنگي نتيجه 
مس��تقيم اين مس��ئله باشد كه نويس��ندگان محترم 
كتاب، مسائل فرهنگي را در دل مسائل سياسي پي 
گرفته اند و از آن جا كه نوعًا در جامعه ايراني، زنان 
اگرچه در س��طوح مياني و پايين سياس��ت جامعه 
به طور گسترده حضور دارند، ولي چون در سطوح 
باالي سياس��ي از جمل��ه در پس��ت هاي وزارت، 
اس��تانداري، نمايندگي مجل��س، دبيركلي احزاب 
سياس��ي و... كم تر حضور دارن��د، اين رويکرد به 
مس��ائل فرهنگي باعث ش��ده تا كم ت��ر از آن ها رد 

پايي ديده شود.

 ۴. ب��ا اندك تأمل و بلکه حتي تورق كتاب مذكور 
به روشني درمي يابيم كه نويسندگان محترم در مقام 

در کتاب مذکور، نسبت انديشه هاي 
بررسي شده از جناح اپوزيسيون 

نظام اسالمي نسبت به انديشه هاي 
مدافعان نظام به مراتب بيش تر 

است.
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گزارش جريان ها دست به گزينشي غيركارشناسانه 
زده ان��د و در اين گزينش ها دو ش��يوه غيرعلمي و 
حتي غيرمنصفانه را به كار گرفته اند: نخست اين كه 
گزارش و توصيف برخي مؤسسات و نشريات  به 
ص��ورت تفصيلي و برخي ديگر كه به همان اندازه 
مهم و حساس مي باشند، به صورت اجمالي صورت 
گرفته اس��ت. دوم اين ك��ه گزيده  ي��ا گزيده هايي 
از چندصد مقاله يک نش��ريه ب��ه گونه اي انتخاب 
شده اند كه توان توضيح و معرفي خط فکري حاكم 
بر آن نشريه را ندارند؛ يا اين كه مطلبي در نقد يک 
ديدگاه سکوالر بيان شده است كه ضعيف است و 
توان نقد آن نظريه را ندارد. اين در حالي است كه 
مطالب قوي و اس��تدالل هاي قابل دفاع ديگري در 

نقد نظريه مذكور وجود دارد.
الف( در مورد شيوه نخست، به عنوان مثال مي توان 
به دو مورد مجله »دنياي س��خن« و مجله »حوزه« 
كه به ترتيب وابس��ته به جريان س��کوالر و جريان 
چپ اس��المي مي باشند، اش��اره كرد. نويسندگان 
محت��رم در مقام ذكر نويس��ندگان اين دو مجله، به 
48 اسم از نويسندگان مجله دنياي سخن و 5 اسم 
از نويس��ندگان مجله حوزه اشاره مي كنند. اين كار 
درباره برخي ديگر از نش��ريات از جمله هفته نامه 
»راه ن��و« به ش��کلي افراطي تر ص��ورت گرفته؛ به 
گون��ه اي كه در توضي��ح آن به تعداد 67 اس��م از 
نويس��ندگان و 18 اس��م از مصاحبه  شوندگان در 
اين نشريه اشاره شده اس��ت. همچنين مي توان به 
مقايس��ه ميان دو مجله »آدين��ه« و مجله »نور علم« 
ك��ه به ترتيب، مجالتي متعلق به »گس��تره عرفي و 
فرامذهب��ي« و معتقد به »حاكميت فقهي و مکتبي« 
معرفي مي شوند، اش��اره كرد كه توضيح محتوايي 
مجله نخس��ت در شش صفحه و مجله دوم در دو 
صفحه صورت گرفته اس��ت؛ يا مي توان به بررسي 
نامتس��اوي انديش��ه هاي مخالف هم اشاره كرد؛ به 
گونه اي كه در كتاب مذكور، نس��بت انديش��ه هاي 
بررس��ي ش��ده از جناح اپوزيس��يون نظام اسالمي 
نسبت به انديشه هاي مدافعان نظام به مراتب بيش تر 
اس��ت؛ به عنوان مثال از ميان كس��اني كه در جناح 
مخالف نظام اسالمي هستند، انديشه هاي بني صدر، 
شبس��تري، س��روش، مهاجراني، چنگي��ز پهلوان، 
عب��دي، حجاريان، گنجي، كديور، منتظري، نوري، 
حجتي كرماني، پرهام و... و از ميان كس��اني كه در 
جناح مدافعان نظام هستند، تنها انديشه هاي شهيد 
مطهري، آي��ات عظام طالقاني، بهش��تي و مصباح 
ي��زدي و نيز محمدج��واد الريجاني در فهرس��ت 
مطالب كتاب آمده اس��ت و اين مقدار به روش��ني 
مش��خص مي كند كه ديدگاه هاي چه كساني بيشتر 

مطرح و بررسي شده است!

ب( در مورد شيوه دوم نيز به عنوان مثال مي توان به 
بيانيه »دفتر مركزي نمايندگان رهبري در دانشگاه ها« 
كه به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در 
70/9/27 در نق��د نظريه »قبض و بس��ط تئوريک 
ش��ريعت« سروش صادر شده اشاره كرد كه در آن 
آمده است: »ترويج افکاري را كه مي كوشند دين را 
تابعي از متغير ديگر دانش هاي بشري معرفي كنند، 
خطرناك و به معني نفي حکومت ديني و اس��المي 
مي دانيم«. نويسندگان محترم با اين كار، شبهه نسبتًا 
قوِي »تغذيه پذيري معارف ديني از معارف بشري« 
را مط��رح كرده اند، بي آن كه پاس��خي درخور براي 
آن آورده باش��ند؛ اين در حالي است كه پاسخ هاي 
علمي و منطقي قوي و قابل دفاعي به اين شبهه داده 
ش��ده كه بدان ها اشاره نشده اس��ت؛ يا مي توان به 
گزارش نويسندگان محترم از ديدگاه نشريه معرفت 
درباره نظريه »لزوم انضباط متش��رعانه در فرهنگ« 
اشاره كرد كه در آن به استعمال نکردن كلمه مرسي 

و شوخي نکردن و... تأكيد شده است!

 ٥. در روايتي از حضرت علي آمده اس��ت: »اذا 
ازدحم الجواب، نفي الصواب«؛ يعني وقتي جواب ها 
متراكم و زياد ش��د، اصل جواب، گم مي شود. اين 
بدين معني اس��ت كه در تبيين، توضيح و تش��ريح 
ي��ک مطلب، نبايد آن قدر به حواش��ي پرداخت كه 
از اصل و هس��ته آن دور ش��د. پرداختن به برخي 
از جريان ه��اي خ��رد، مطبوع��ات غيرتأثيرگذار، 
اف��راد غيرمهم و حتي مباح��ث غيرضرور � كه در 
جاي جاي كتاب مذكور مش��اهده مي شود � جداي 
از اين كه وزانت علمي كتاب را مورد س��ؤال قرار 
مي دهد، كتاب را به انبار و كش��کولي از اطالعاتي 
مربوط ب��ه جريان ها، افراد و حت��ي مفاهيم تبديل 
كرده و يافتن پاس��خ را براي پرسش گران صعب و 
مش��کل نموده است. ادوارد سعيد در مقدمه كتاب 
شرق  شناس��ي خود به اش��اره مي نويسد كه برخي 

به نظر مي رسد نويسندگان محترم، 
به دليل دور بودن از فضاي ديني 
به معني خاص، اساسًا به جريان ها 
و مؤسسات فرهنگي ديني اشاره 

نکرده و يا حداقل آن ها را در 
حاشيه جريان فرهنگي کشور 

ديده اند.
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امور را ابتدا بايد س��اده كرد ت��ا فهميد و من براي 
فهميدن شرق شناس��ي اگر چني��ن نمي كردم، آن را 
نمي فهميدم. به نظر مي رسد نويسندگان محترم بايد 
به لحاظ روش، چنين روش��ي را به كار مي گرفتند؛ 
چه، يک��ي از خصوصيات نظريه علمي، س��ادگي 
آن اس��ت، اما آن ها نه تنها چني��ن نکرده اند، بلکه 
گويي هر فعاليت  فرهنگي كه مش��اهده  كرده اند، به 
تبيين آن پرداخته اند. اين امر باعث ش��ده تا كتاب 
به كشکولي از فعاليت هاي پراكنده و نه جريان هاي 
فرهنگي)جريان هايي داراي تبار و خطوط تاريخي 
مش��خص( تبديل ش��ود و خوانن��ده آن به راحتي 
احس��اس كند كه نويس��ندگان محترم در هر مقطع 
تاريخي، نمونه هايي از مسائل فرهنگي را به شکل 
برش عرضي و ب��دون مالك، گزينش كرده و نقل 
نموده اند. اين در حالي اس��ت كه نمونه و گزينش 
بي م��الك، هرگز نمي تواند مبيّ��ن و معرف جريان 

باشد.

 ۶. نويس��ندگان محترم در م��وارد متعددي براي 
توضي��ح يک جري��ان يا يک ش��خصيت از روش 
تک منبعي اس��تفاده كرده اند. اين در حالي است كه 
نوعًا نوشته هايي كه درباره جريان ها و شخصيت هاي 
فرهنگ��ي � ك��ه البته در اين كت��اب، همواره نقش 

سياس��ي آن ها نيز در نظر گرفته شده است � نوشته 
مي ش��ود، جهت دار و داراي گرايش خاص اس��ت 
و در مق��ام تهي��ه  گزارش، نمي ت��وان تنها يکي از 
اين نوش��ته ها)چه له و چه عليه( را لحاظ كرد؛ به 
عنوان مثال مي توان به گزارش نويس��ندگان محترم 
درباره مرحوم آيت اهلل طالقاني اشاره كرد كه عمده 
ارجاعات آن ها درب��اره وي تنها از كتاب »طالقاني 

در آيينه گفتار و كردار« استفاده شده است.

 ٧. كم تري��ن انتظاري كه از نويس��ندگان محترمي 
كه ادعاي جريان شناس��ي فرهنگ��ي بعد از انقالب 
اس��المي اي��ران را دارن��د م��ي رود اين اس��ت كه 

»ادب فرهنگ��ي« را در مقام نگارش كتاب رعايت 
مي كردن��د. در تمام فرهنگ ها ش��خصيت ها كم تر 
ف��ارغ از عناوي��ن و الق��اب خاص خ��ود خوانده 
مي ش��وند؛ به عنوان مثال يک نويس��نده آمريکايي 
در يک كتاب فرهنگي نمي نويس��د »بوش گفت«، 
بلک��ه مي نويس��د »رييس جمه��ور ب��وش گفت«. 
حداقل در بدترين ش��رايط مي نويسد »آقاي بوش 
گفت«، اما نويسندگان محترم كتاب، شخصيت هاي 
فرهنگي اي كه بس��ياري از آن ه��ا از مفاخر تاريخ 
ما مي باش��ند را به ش��يوه به دور از آداب فرهنگي 
ياد كرده اند؛ عباراتي شبيه »جوادي آملي مي گويد«، 
»مصباح يزدي معتقد است«، »مطهري معتقد است« 
و... بدون اس��تفاده از پيش وندهايي چون آيت اهلل، 
اس��تاد، ش��هيد، آقاي و... حداقل ب��ر خالف ادِب 
فرهنگ ملي ما � تا چه رس��د ب��ه فرهنگ ديني ما 

� مي باشد.

اشكاالت محتوايي
 ١. در فض��اي دوقطب��ي فرهنگي؛ مث��اًل فرهنگ 
غرب و فرهنگي ايراني � اس��المي، ترجمه واژه ها 
و مهم ت��ر از آن، كليد واژه هاي يک قطب فرهنگي 
به زبان قطب ديگر، خواننده و مخاطب را در فهم 
ماهيت آن واژه ها دچار مش��کل مي كند؛ به عنوان 

مثال ترجمه كليدواژه هايي چون سکوالريس��م به 
عرفي گرايي، مدرنيسم به نوگرايي، پست  مدرنيسم 
ب��ه پس��انوگرايي و... � كه در اص��ل، مربوط به)و 
برخاس��ته از( فرهنگ غرب مي باش��ند � القا كننده 
اين مطلب اس��ت كه البد برخاسته از متن فرهنگ 
خودي است و داراي بار تاريخي � فرهنگي مثبت 
مي باش��د. اين امر باعث مي ش��ود كه در بس��ياري 
موارد، مخاط��ب و خواننده ن��اآگاه، تالش  كند تا 
معناي��ي جديد كه نوعًا متفاوت از معناي اصلي آن 
در فرهنگ رقيب مي باشد، براي آن دست و پا كند. 
البته اين معضل در همه متون ترجمه اي وجود دارد، 
اما ترجمه كنندگان نيک واقفند كه برخي واژه هاي 

برخي جريانات فرهنگي مرتبط با حوزه علميه که تمامًا در 
کتاب مذکور مورد غفلت قرار گرفته اند، عبارتند از:

الف) موج حفظ قرآن
ب) جريان هيأت هاي مذهبي

ج) مسجد مقدس جمکران، مؤسسه فرهنگي موعود
د) جامعه وعاظ کشور

ه) فرهنگستان علوم اسالمي
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مه��م را نمي توان ترجمه ك��رد؛ چرا كه معادل هاي 
ترجمه اي در موارد معتنابه��ي نمي توانند به تمامه 
محمل بار معنايي واژه اصل باش��ند؛ به عنوان مثال 
واژه »آزادي« نمي تواند هم زمان برگردان واژه هاي 
Liberty انگليس��ي و »حريت« عربي باش��د؛ زيرا 
واژه حريت به راحتي با مفهوم عبوديت الهي قابل 
جمع است و در تفکر ديني حتي مي توان گفت كه 
هر كسي كه عبدتر است، حّرتر است. اين در حالي 
است كه هرگز نمي توان واژه Liberty را با مفهوم 
عبوديت الهي گره زد؛ چه، اساسًا آزادي در مفهوم 
ليبراليس��تي آن يعني نپذيرفتن هر اتوريته اي بيرون 
از خود انس��ان، حتي اتوريته دي��ن، خدا و وحي. 
اين مش��کل را از زاويه  ديگ��ري نيز بدين صورت 
مي ت��وان مطرح كرد كه دنيايي كه ما در آن زندگي 
مي كنيم، دنياي ارتباطات با خصوصيات پيوستگي 
و ارگانيک بودن مي باش��د. در چني��ن دنيايي، هر 
چيزي به هر چيز ديگر ممکن اس��ت مرتبط باشد. 
ب��ه عبارت ديگر، اتفاقي به ظاهر نه چندان مهم در 
دورتري��ن نقطه كره زمين، ممکن اس��ت � هرچند 
ك��م � در وقاي��ع پيراموني ما تأثيرگذار باش��د. در 
چنين ش��رايطي، برگرداندن واژگان فرهنگ غربي 
� حداق��ل واژگان كليدي آن � به معادل هاي كاماًل 
بوم��ي،  به قط��ع آن اتصال و ارتب��اط محتمل ميان 
وقايع اتفاق افتاده در دو فرهنگ اس��المي � ايراني 
و غربي خواهد انجاميد و ما را در تحليل واقعي و 
حقيقي مسائل پيرامون مان ناكام مي گذارد. تا جايي 
كه مي توان ب��ا نگاهي بدبينانه ب��ه ترجمه آگاهانه 
كليدواژه هاي فرهنگ  غربي ب��ه معادل هاي بومي، 
از آن به مافياي ترجمه نام برد كه در صدد اس��ت 
تا محت��واي فرهنگ غربي را در پوش��ش الفاظ و 

مفاهيم بومي سريان دهد.

 ٢. نويس��ندگان محت��رم، بي آن ك��ه بخواهند، در 
ميدان��ي بازي را ش��روع كرد ه اند ك��ه رقيب براي 
آن ها پهن كرده اس��ت. از همين رو ناگزير شده اند 
گاه، فرهنگي ترين مفاهيم را در سياسي ترين قالب 
و يا س��نتي ترين مفاهيم را در متجددترين ش��کل 
تبيين كنند. اساس��ًا مدعاي اصلي انقالب اس��المي 
ايران، شالوده ش��کني آن در س��اختارهاي فرهنگي 
حاكم بر دنياي معاصر مي باش��د. با اين حس��اب، 
آيا مي ت��وان تصور كرد س��اختاري كاماًل جديد با 
مفاهيم و گزاره هايي كاماًل از قبل موجود)و داراي 
بار و جهت ارتکازي مش��خص( ساخت؟! به نظر 
مي رسد، واژه هايي چون تجددخواهي، اصول گرا، 
راس��ت، ميانه، چپ، ملي گرا، عرف گرا، پسانوگرا، 
قوم گ��را، بوم گ��را و... كه به عن��وان كليد واژه هاي 
جدول جريان هاي فرهنگي پس از انقالب استفاده 

شده اند، از قبل توسط رقيب � و كاماًل هم متناسب 
با پارادايم هاي فرهنگي و سياس��ي آن � س��اخته و 
پرداخته و معني و تفس��ير ش��ده اند و نويسندگان 
محترم كت��اب، تنها در اين ميان توانس��ته اند براي 
اي��ن  واژه ها از مي��ان خيل جريان ه��اي فرهنگي، 
مصداق ياب��ي كنن��د؛ آن  هم در كم��ال پايبندي به 
ح��دود و ثغور تعاريفي كه از قب��ل درباره مفاهيم 
مذكور ارائه ش��ده اس��ت! آن ها يا اساسًا هيچ گونه 
تالش��ي براي به كارگيري مفاهيمي درون پارادايمي 
براي توضيح جريانات مورد نظر نکرده اند و يا در 
مواردي كه به اين مهم اقدام كرده اند، از واژه هايي 
اس��تفاده كرده اند كه بسيار با سطح ارتکاز عمومي 
فاصله دارد؛ به عنوان مثال استفاده از واژه اي چون 
بهبود گرايي براي توضيح ايده هاي فرهنگي كساني 
چون ش��هيد مطهري، آيت اهلل طالقاني و ابوالحسن 
بني صدر)!( بس��يار غريب مي نمايد. اساس��ًا يکي 
از مظاه��ر � و بلک��ه از مهم تري��ن مظاهر � تهاجم 
فرهنگي غرب، تعميم  يافتن و ش��امل شدن مفاهيم 
غربي است؛ به گونه اي كه در برخي موارد، ناگزير 
ش��ده ايم تا ب��ا آن مفاهيم  فکر كني��م، با آن مفاهيم 
بفهميم و حتي با آن مفاهيم خود را بفهمانيم و بدتر 
اين كه گمان كنيم چاره اي هم جز اين نيس��ت و يا 
گمان كنيم اساس��ًا تنها همين ش��يوه درست است. 
متأسفانه جريان شرق شناسي طي قرن هاي متمادي 

از طريق انتش��ار كتاب و مجالت، تربيت نيروهاي 
هم سو با اليه هاي فرهنگي غرب و... توانسته است 
متناظرهاي فرهنگي شرق و غرب را به گونه اي در 
كنار هم قرار دهد كه ب��ه بهترين نحو، مبين تفوق 
فرهنگ غرب بر ش��رق باش��د. نويسندگان محترم 
كت��اب، ش��ايد در مواردي هم تالش كرده باش��ند 
كه حداق��ل خود را از دام مفاهي��م غربي برهانند، 
اما به نظر مي رس��د كه هرگز نتوانس��ته اند خود را 
از دام مفاهي��م جرياناتي ك��ه خود در اين كتاب از 
آن ها تحت عنوان عرف گرايان ياد كرده اند � يعني 
كس��اني كه تفکر فرهنگي غرب را البته به ش��کل 
مش��کک و داراي ش��دت و ضعف در كش��ور ما 

نمايندگي مي كنند � برهانند. 

 ٣. نويس��ندگان محت��رم، مفاهيم كلي��دي تحقيق 

فقدان اولويت بندي و رتبه بندِي سهِم جريان ها و افراد 
در فرهنگ پس از انقالب، يکي از ضعف هاي جّدي اين 

کتاب است. 
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خ��ود را تعري��ف نکرده اند. فق��دان چنين تعريفي 
باعث ش��ده ت��ا در موارد متعددي اش��تباه »خروج 
از بح��ث« را مرتکب ش��وند؛ به عن��وان مثال واژه 
»جريان شناس��ي« ك��ه در عنوان كتاب ذكر ش��ده، 
هيچ گاه حتي به اشاره تعريف نشده است. اين امر 
باعث ش��ده تا نويس��ندگان محترم برخي از افراد 
از جمل��ه بني صدر، آيات عظام مطهري، طالقاني و 
مصباح يزدي را جري��ان معرفي كنند، اما هرگز به 
قبل و بعد عمر تاريخي آن ها اش��اره نکنند. اساسًا 
جريان شناس��ي در مقاط��ع كوت��اه تاريخي چندان 
امکان پذير نمي باشد. آيا مي توان پذيرفت كه جريان 
بودن ش��هيد مطهري و آيت اهلل طالقاني محدود به 
فاصل��ه زماني تولد تا مرگ آن ها بوده اس��ت؟ آيا 
مي توان جريان ش��هيد مطهري را كه اي بس��ا پس 
از شهادت ش��ان بسيار پررنگ تر و مؤثرتر هم بوده 
باشد، به آخرين مباحثي كه در حياتش مطرح كرده 
اس��ت، محدود ك��رد؟ همچنين به عن��وان موردي 
ديگر، مي توان ب��ه واژه »فرهنگ« نيز كه در عنوان 

كتاب آمده اس��ت، اش��اره كرد. نويسندگان محترم 
تعريف��ي از اين واژه كليدي ني��ز ارائه نکرده اند كه 
به عنوان مثال، فرهنگ چه نس��بتي با تفکر و تمدن 
و چه نس��بتي با اقتصاد و سياس��ت برقرار مي كند. 
فق��دان اين گونه نسبت س��نجي ها در مقام تعريف، 
باعث شده تا نويسندگان محترم در موارد متعددي 
از س��ويي، مقوالت فرهنگي را با مقوالت سياسي 
خلط كنند و از س��وي ديگر، تنه��ا به محمل هايي 
از فرهنگ اش��اره كنند كه داراي نهاد، مؤسس��ه و 
ارگان مطبوعاتي هس��تند و از محمل هايي كه فاقد 
اين گونه امور هستند غفلت بورزند؛ به عنوان مثال 
آيا نمي توان اين پرس��ش را مطرح كرد كه س��هم 
انتش��ار مجله اي مثل مجل��ه »كلک« در جهت دهي 
ب��ه فرهنگ پس از انقالب بيش��تر ب��وده يا معضل 
ازدياد س��ن ازدواج؟ اين در حالي است كه همان 
محمل هاي نهادي و سازماني فرهنگ هم شناسايي 
و اولويت بندي نشده است؛ به عنوان مثال با اين كه 
مسلم است كه سازمان صداوسيما در هر كشوري 

بيش��تر از هر رسانه ديگري در جهت دهي فرهنگي 
آن كش��ور نقش دارد، در كت��اب مذكور، كم ترين 
اشاره اي به سياست هاي فرهنگي اين سازمان نشده 
اس��ت، تا چه رس��د به اين كه به ص��ورت جرياني 
بررس��ي ش��ود كه نم��ودار فرهن��گ در دوره هاي 
مديريتي متفاوت)هاش��مي، الريجاني و ضرغامي( 
چه س��يري را پيموده اس��ت. مي توان پرسش هاي 
ديگري را درباره برخي مؤلفه هاي ديگر نيز مطرح 
ك��رد: به عنوان مثال آيا تغيي��ر نگرش ذائقه عنصر 
ايراني به س��وي س��بک هاي خاص نثر و نظم)مثاًل 
شعر نو و سپيد( را نبايد در اليه هاي فرهنگي آن پي 
گرفت؟ آيا چاپ و نشر ديوان هاي متعدد به سبک 
ش��عر نو و سپيد، نش��ان از ظهور نسلي از شاعران 
كه به زباني جديد � كه يقينًا نتيجه فرهنگي جديد 
اس��ت � س��خن مي گويند، ندارد؟ به نظر مي رسد 
بهتر آن بود كه نويس��ندگان محترم ابتدا به تعريف 
مفاهيم كليدي تحقيق خود مي پرداختند و س��پس 
متناسب با آن تعاريف به شناسايي پايگاه هاي توليد 

فرهنگ در كش��ور مي پرداختن��د و در نهايت هم 
مس��ائل فرهنگي را اولويت بندي كرده و به تناسب 

اولويت شان به بحث و تحليل مي گذاشتند.

 ٤. گو اين كه پيش فرض نويس��ندگان محترم اين 
بوده اس��ت كه: »انقالب اسالمي ديني شروع شده 
اس��ت، اما ديني ادام��ه نيافته اس��ت«، حداقل اگر 
چنين پيش فرضي هم نداش��ته اند، چنين مطلبي از 
آن القا مي شود. اين شيوه بحث نويسندگان محترم 
ك��ه هرچه از ابت��داي انقالب به جل��و آمده اند، از 
تع��داد مطبوعات و جريان هاي عرفي  گرا بيش تر از 
مطبوع��ات و جريانات دين گ��را بحث كرده اند نيز 
به خوبي القا كننده همين مطلب مي باشد. گزارش 
تفصيل��ي نويس��ندگان محترم از محت��واي مطالب 
نشريه راه نو)30 صفحه: صفحات 440 � 469( در 
كنار گزارش هاي نس��بتًا تفصيلي از ديگر نشريات 
عرفي گ��را همچون كيان، كل��ک، ارغنون، نگاه نو، 
دنياي س��خن، آدين��ه، گفت و گو، راه ن��و، بهمن، 

به نظر مي رسد نويسندگان محترم کتاب، هنگام نگارش 
آن از عنوان اصلي طرح خود غفلت کرده و تحت شرايط 
زمانه ـ  که مقارن با دولت هاي دوم خرداد بوده و در آن 

توسعه سياسي اولويت داشته استـ  به شکلي کاماًل واضح 
و روشن و در عين حال غيرمنطقي، به درون جريان هاي 

سياسي لغزيده اند.
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آيينه اقتصاد، آيينه انديش��ه، گردون، توس، جامعه، 
زن، اي��ران فردا، خ��رداد و...)مجموعًا 56 صفحه: 
صفح��ات 326 � 382( در قب��ال بحث اجمالي از 
نش��ريات دين گرايي چون كيه��ان، صبح، معرفت، 
كالم اس��المي، انديش��ه حوزه، حکومت اسالمي 
و...)31 صفحه: صفح��ات 294 � 325( نيز ضمن 
اين كه مؤيد همان ادعاي فوق است، به خوبي نشان 
مي دهد ك��ه آن ها به دنبال طرح چ��ه ديدگاه هايي 
بوده ان��د! در خوش بينانه تري��ن وضعي��ت مي توان 
چنين گف��ت كه هميش��ه پرهي��ز از افراط گرايي، 
لزوم��ًا افتادن در ورطه اعتدال گرايي نيس��ت؛ بلکه 
گاه افتادن در ورطه تفريط گرايي است. نويسندگان 
محترم از ترس افراط در تمجيد نيروهاي دين گرا و 
حزب اللهي به تفريِط »تقويت نيروهاي اپوزيسيون 
نظام اس��المي« گراييده شده اند و بلکه بدتر از آن، 
ش��ايد بي آن كه خواسته باش��ند، موارد افراط خط 
دين��ي � انقالبي را به تفصي��ل و موارد تفريط خط 
اپوزيس��يون را به اجمال تبيين كرده اند! از همين رو 
به نظر مي رس��د ادبيات كتاب مذكور بيش از آن كه 
يک ادبيات علمي � فرهنگي باشد، ادبياتي اقناعي � 
تلطيفي نسبت به جريان هاي بيروني و غيرخودي و 
ادبياتي انتقادي � تخطئه آميزي نسبت به جريان هاي 

دروني و خودي نظام اسالمي است.

 ٥. به نظر مي رسد، اساسًا نويسندگان محترم بدون 
اين كه خود پرس��ش يا پرس��ش هايي داشته باشند، 
وارد اي��ن تحقيق ش��ده اند. اين امر باعث ش��ده تا 
گرفتار مش��کلي اساسي ش��وند و آن اين كه: وقتي 
پارادايم ارزش هاي نويس��ندگان نتواند توليد سؤال 
و پرس��ش كند، اي��ن پارادايم مش��هورات خواهد 
بود كه چنين رس��التي را ب��ر عهده خواهد گرفت. 
نويس��ندگان محت��رم هرگ��ز نتوانس��ته اند خود را 
از قيد قالب ها، ش��يوه ها، مش��هورات و مس��لمات 
زمانه شان رها سازند. در نتيجه، نه تنها نتوانسته اند 
ب��ه جريان ه��اي فرهنگي پس از انقالب اس��المي 
نگاهي بيروني و پديدارشناسانه داشته باشند، بلکه 
خود، عماًل تبديل به بازيگران اين عرصه فرهنگي 
شده اند؛ البته با اين حساب كه چون آگاهانه بازي را 
شروع نکرده  و بلکه بي آن كه متوجه باشند به درون 
گود آن افتاده اند، هرگز نتوانسته اند به يک شيوه و 
بر اس��اس يک مبنا و اصول عم��ل كنند، لذا دچار 
تذبذب فرهنگي ش��ده اند. به همين علت خواننده 
كتاب ب��ه زحمت مي تواند بفهمد كه نويس��ندگان 
كتاب چگونه و با چه مبنايي مي انديش��ند و تحليل 
مي كنن��د. زي��را در جاهاي مختل��ف كتاب متوجه 
مي شوند كه بر اساس مباني متفاوت و به شيوه هاي 

گوناگون عمل كرده اند.

 ٦. گو اين كه نويس��ندگان محترم در فهم خود از 
فرهن��گ، داراي اين پيش ف��رض بوده اند كه تمام 
بخش هاي فرهنگ، مرئي مي باشند. به همين علت، 
آن ها بيشتر به دنبال محمل  هاي ملموس براي فرهنگ 
بوده اند؛ اين در حالي اس��ت ك��ه تمامي فرهنگ ها 
داراي سنت هايي غيرمکتوب، غيرملموس و نامرئي 
هس��تند كه هرچند به ظاهر ديده نمي شوند، اما در 
جهت دهي كل��ي به رفتارهاي جامع��ه خود كاماًل 
تأثيرگذارند؛ ب��ه عنوان مثال مي توان از مفهومي به 
نام »روح قومي« نام برد كه از س��ويي قابل رؤيت 
نيس��ت و از سوي ديگر نمي توان منکر تأثير آن در 
رفتارهاي فردي و جمعي ش��د؛ حتي اگر نخواهيم 
با برخي فيلس��وفان تاريخ كه مدعي اند روح قومي 
اقوام، عامل اساس��ي محرك تاريخ مي باشد، هم نوا 

شويم.

پي نوشت ها:
1. قابل ذكر است كه كتاب مذكور به تاريخ 1385/4/30 در اتاق 
كنفرانس «مؤسس��ه والء» قم، توسط گروه تحقيقاتي � مطالعاتي 
«فتوح» مورد بررس��ي و نقد قرار گرفته است كه در نگارش اين 
نوشته از برخي از نقدهاي مطروحه در آن جلسه، به ويژه گفته هاي 
آقايان حس��ين وظيفه عالي، مصطفي سياس��ر، محمد حس��ني، 
علي رضا شفاه، محمدحسين س��اعي و سركار خانم بهادربيگي 

استفاده شده است.
2. اساس��ًا خ��روج از حريم قدس��ي و ورود ب��ه حريم عرفي و 
بالعكس، كاماًل ش��دني است. تا جايي كه «هيچ چيز ذاتاً مصون 
از قدسي شدن نيست؛ از سنگ و چوب و پارچه گرفته تا افعال 
و انديش��ه ها. هم سمبل ها و مناس��ك آيين هاي دين ستيز قابليت 
قدسي شدن را دارند و هم عقالني ترين معرفت هاي بشري. براي 
رومي ها، صليب يك ابزار مفيد محس��وب مي شد، اما همين تكه 
چوب پس از بر دار كردن مس��يح به مقدس ترين س��مبل ها بدل 
ش��د. [از سوي ديگر] الهه خرد، نزد ژاكوبن ها به صورت نمادي 

نيمه مذهبي درآمد».
سعيد حجاريان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري،(تهران: طرح نو، 

چ 2، 1380)، ص 73.
3. از اي��ن رو، ش��ايد بهت��ر ب��ود نويس��ندگان محت��رم به جاي 
جريان شناس��ي، واژه اصطالح شناسي را در عنوان كتاب به كار 

مي بردند!
4. يكي از نويسندگان معاصر در اين خصوص مي نويسد:

امروزه انسان جديد، انساني است كه در بيابان بي نهايتي پرتاب شده 
و در آن ج��ا بايد خود را پيدا كند و با مس��ئوليت خود زندگي كند. 
براي انسان جديد اتوريته ها تماماً فرو ريخته اند. زوال و فناي تجربه 
تقديري به اين خاطر است كه ديگر اتوريته اي وجود ندارد. در چنين 
وضعيتي است كه انس��ان در هر زمينه اي خود بايد انتخاب بکند و 
به تجربه و شناخت شخصي خود روي آورد. در گذشته كار آدمي 

تبعيت بود؛ تبعيت از اتوريته.
عبدالکريم سروش و ديگران، سنت و سکوالريسم،)تهران: سروش، 

چ 2، 1382(، صص 216 � 217.
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