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«قویترین نویسندهای که نثر امروز را در
خدمت ایمان دیروز قرار داد ».این  تعبیر
بلنددکترعلیشریعتیدربارهشماست.
امروز هم که در خدمت شـــما هستیم،
گفتوگو
پنجاهوپنجمین سال انتشار اولین کتاب
شماست؛کتاب«آنجاکهحقپیروزاست»
[که اولینبار] در پایان ســـال [ 41به چاپ رسیده بود] .خوش
آمدید آقای خرسند .نامه تاریخیای که دکتر شریعتی به شما
نوشـــتهاند و در کتاب «مرثیهای که ناسروده ماند» چاپ شده،
با این تعبیر زیبا شـــروع میشود« :خرسند عزیزم؛ دلم در این
ســـالهای بدی که برای ما غریبان زمانه پیشآمده است ،بر تو
میلرزد؛ چنانکه بارها بر رشحه زیبایی قلم تو ،لرزیده است».
دکتر شـــریعتی در ابتدای دهه 40در این نامه دغدغههایش
را با شـــما درمیان میگذارد؛ دغدغههایی که سالهای بعد در
سخنرانیهای شریعتی نمود بیشتری پیدا میکند .در نامه به
شما شریعتی از دو گروه بهعنوان «موانع بیداری» یاد میکند؛
یکیگروهروشنفکران–درواقعروشنفکرانالمذهب-باادعای
تمدن (مثل میرزاملکمخـــان) و یکی هم گروه متدینین .آنها
گرم کار آخرتشـــان هستند  -یعنی گروه متدینینی که از آنها
صحبت میکند -و اینها سرگرم کار دنیایشان .آنها در طبقات
باالیبهشتوکنارحوضکوثربرایخودخانهمیسازندواینها
در زمینهای باالی شهر و کنار دریای خزر و ...که درنهایت هم
دکتر شـــریعتی به شما مینویســـد که «در این میان خدا تنها
مانده است ».شما ،دکتر شریعتی و روشنفکران مذهبی روندی
را طی کردید و نقدهایی به جامعه آن زمان داشتید .االن که نگاه
میکنید ،نقدهایتان را درست میبینید؟
بعضیهایشراآریوبعضیهایشراهمنه.مثالمنمقالهاینوشته
بودم و باالیش اسم مقاله را نوشته بودم «اگر میتوانستم» .یک تکه
از این شعر شاملو را نقل کرده بودم:
یکلحظهمیتوانست مایکاش/برشانههایخودبنشانم/اینخلق
بیشمار را  /گرد حباب خاک بگردانم  /تا با دو چشم خویش ببینند
که /خورشیدشان کجاست.
یعنی به بلندی ببرمشـــان تا ببینند این نوری که میدیدهاند ،نور
خورشیدنیست.
از شـــب هنوز مانده دودانگی /ور تائبید و پاک و مسلمان  /نماز را /
از چاوشـــان نیامده بانگی[ .این شعر را] به مناسبت انقالب سفید
گفته اســـت .شـــریعتی مقاله را نمیدید ،هر دو پشت میز بودیم.
میز را که مرتب میکردم ،چشـــمش به صفحه اول مقاله من افتاد.
گفت« :این دیگر چیست؟» عنوان مقاله و شعر شاملو را میگفت.
گفت« :نثر خودت از شـــعر شاملو خیلی شعرتر است .چرا [شعر]
او را آنجا گذاشـــتهای ».گفتم در هر صورت من الهام از این [شعر
شاملو] گرفتهام ،از «اگر میتوانستم» شاملو الهام گرفتهام .درباره
«اگر میتوانستم» هم حرف زدهام .دیگر چیزی نگفت و رفت .بحث
نمیکرد.این تنهابحثیاستکهدرتمامزندگیمانباهمداشتیم.
یعنی بحثی که او مخالف بوده و من نمیخواستم حرفش را قبول
کنم .اگرنه هیچوقت پیش نیامده بود.
این نوع مداراگری که شـــما داشتید ،روشنفکران غیرمذهبی
نســـبت به شـــما این رواداری را در آن زمان و [در] مطالبشان
نداشتند.
اصال نداشتند .نهاینکه آنها نداشتند؛ مذهبیها هم نداشتند و تازه
به من درس میدادند .خدا رحمتش کند عباس فرحبخش را .بعدا
فهمیدم که فرانسه که بوده (سوسن شریعتی برایم تعریف کرد) او را
مدتیبهتیمارستانبردهاند.مدتیبازجاییدیگرنگهشداشتهاند.
وقتیبهایرانآمدهبودبهعنوانیکدانشمندفرانسهدانکهمدتها
فرانسه بوده و مثل دکتر رفته و دکترا؛ ششتا دکترا گرفته و برگشته
است [با او برخورد میشد] .یک کلمات عجیب و غریبی میگفت
و مـــن هم مانده بودم که باورکنم یا نکنم؛ آخر او را که بهعنوان آدم
دروغگو نمیشناختم .مثال میگفت «دو» که میگویند [مثال در]
«سیمون دوبوار» ،مثل کنت و عالیجناب و [نشانه] مقام باالست،
مثل پرنس اســـت .من هیچجا [این ادعای او را] اســـتفاده نکردم
و همینطـــور این حرف او در ذهنم بود تا آنکه یکجا که فرانســـه
میدانستند ،دیدم «دو» جزء اسمش است و خیلی جاها هم که آن
آدم،آدممهمینیستوخیلیمعمولیاستهم[بااسامی]میآید.
[خاطره دیگری هم از فرحبخش دارم .زمانی که مدیرعامل سروش
بودم] در اتاق مدیرعاملی ســـروش را باز گذاشتم و به منشیام هم
سفارش کرده بودم که هرکدام از کارمندان سروش که میآیند ،حق
نداری از آنها بپرســـی که« :کجا [میروید]؟» بگذار بیایند داخل؛
حتی اگر پنجنفری یا شـــشنفری میآیند .ولی اگر غریبهای آمد،
[باز باید] در باز باشـــد [و] بگو[« :مدیرعامل] هست ولی مشغول
صحبت با کسی اســـت و وقتی [آنکس] بیرون آمد ،میپرسم» و
بعد [که مراجع بیرون آمد] بگذار که [داخل] بیاید .من کسی را رد
نمیکردم،حتیآنهاکهآمدهبودندتامرافحشبدهند.همینآقای
فرحبخش میآمد[ .یکروز در] کوچه سراب مشهد راه میرفتم و
میآمدم که به خیابان اصلی آن موقع مشـــهد -که اسمش خیابان
پهلوی بود -برســـم؛ دیدم صدای پا میآید و خیلی طوالنی شد و
مدام [هم] به من نزدیکتر میشـــد .برگشتم دیدم جوانکی است
که دارد میدود و دست تکان داد که یعنی بایست .ایستادم و آمد.
قصه من را شـــاملو در خوشه چاپ کرده بود [و او هم خوانده بود].
گفت در این قصه منظورتان این [آدم] نیســـت؟ آن [آدم] نیست؟
گفتمازمننپرسوهرقصهایراکهمیخوانیبهدنبالنویسندهاش
نگرد .دنبال خود قصه باش .معنی را از خود قصه دربیاور .نویسنده
قصهاش را چاپ کرده و قصه برای توســـت؛ دیگر برای او نیست .تو
باید جواب بدهی .بعد از انقالب که شد ،من رئیس سروش شدم و
بهظاهر من مقامی باالتر از او داشـــتم و او [هم] به فرانسه رفته بود
و برگشته بود؛ ایراد میگرفت به من که چرا در را باز میگذاری .من
خانـــهات هم که آمدم در را باز کردی و گفتی بیا داخل .چرا مرا راه
میدهی .من باید وقت بگیرم.
یعنی این تفاوت زیست این دو مدل روشنفکری است؟
میگفت دو یا سه روز مرا باید سر بدوانی و بعد به من وقت بدهی.
اینطوری آدم [مراجع] تحقیر میشود و آنجوری [مراجع] عظمت
پیدا میکند .اینکه از همان اول با اسم کوچک طرفت را صدا بزنی
و با او بخندی و ...خودت را کوچک میکند.
علیرغم این کارهایی که کردید و زیستی که داشتید ،توانستید
نظرروشنفکرانغیرمذهبیرابهافکارخودتانیادکترشریعتی
جلبکنید؟
شدیدا .من و شریعتی هردو به این نتیجه رسیدیم .شریعتی رسیده
بود و من هم همان عقیده را داشتم ولی او مثالش را پیدا کرده بود.
[یکروز]ماآنطرفخیابان[حسینیهارشادیعنیخیابانشریعتی
امروز] بودیم و [جایی که ایستاده بودیم ،جلوی] آپارتمانی بود که

درخـــت (یعنی بهجای مخالف) هم حرف میزد و بهجای خودش
شریعتی شبها در آن میخوابید .شریعتی سیگار روشن کرد ،من
هم حرف میزد.
همیکسیگارروشنکردموباهمسیگارمیکشیدیم.منتظربودیم
میخواهید بگویید این در فرهنگ دینی ما بوده.
قدریخیابانخلوتشودوردشویم[.البتهگاهیهم]چونشریعتی
در فرهنگ دینیمان هست.
را میشناختند ،شلوغ میشد .ترمز میکردند و تصادف میشد و
ولی در فرهنگ سکوالر نبوده.
یککارهایی.کنارجویآبایستادهبودیموشریعتیگفت«:منقرار
بلی .اینها [هســـتند که مباحثه] نمیکنند .یا بدگویی میکنند.
است بروم آن طرف در حسینیه ارشاد درباره مارکسیسم حرف بزنم و
درســـت مثل خالهزنکها یا مردانی که مثل خالهزنکها هستند؛
هنوز کلمهای نگفتهام ولی میخواهی همین االن یکی را بفرستیم
کارشانغیبتاست.اگربگویندکسیمشکلیداردوکمکشکنید،
یـــا خودمان برویم روبهروی دانشـــگاه که [ببینیم] جوانهایی در
در بزرگ کردن آن مشکل و خفیفتر کردن آنکس که مشکل دارد
کتابفروشیروبهرویدانشگاهدارندبهمنفحشمیدهند[چراکه]
حرف میزنند .ما به دلیل صادق نبودن و دروغگو بودن -از پستان
شـــریعتی درمورد مارکس این حرف را زده یا لنین را متهم کرده .در
مادر که جدا میشـــویم ،همینکه زبان باز میکنیم ،دروغ شروع
صورتی که تو میدانی که من اصال [هنوز] حرفی نزدهام! میزهای
میشود.میگوییمهمیناالنذکرخیرشمابود؛درحالیکهاگرهم
جلورایکعدهبازارییاشاگردبازاریگرفتهاندوهرچهمیگویماینها
اسمشماآمدهباشد،کلیازشمابدگفتهایم!یاوقتیباکسیمواجه
خمیازه میکشـــند ».در مورد مارکس و کاپیتالیسم و مارکسیسم و
میشویم،میگوییمماشاءاللهچقدرسرحالآمدهای[وبااینحرف
سرمایهداریومادهگراییو...حرفمیزددیگر«.آنهاچهمیفهمند.
تخریبشمیکنیم]یابرعکسمیخواهیمبشکنیمش[ومیگوییم]
از آنجا هم که بیرون میروند ،هیچچیز با خودشـــان نمیبرند .اگر
که چه الغر و شکسته شدهای .چه پیر شدهای .هیچکدامش [هم]
این آقایانی که دشمن من هستند زودتر میآمدند و این صفها را
درست نیســـت .یا از سر ادب چیزهایی میگوییم که باز هم دروغ
میگرفتند و این نیت را داشتند که وقتی شروع به صحبت کردم و
است.نویسن دههایغربیراببینیدچهخوبازهمحمایتمیکنند.
[به] جاهای بد [به زعم آنها] رسیدم ،با من گالویز بشوند و شروع
شماازچندنویسندهغربیعلیههمینگوییاپروستبدشنیدهاید؟
کنندبهبحثکهحرفتوغلطاست[بهترنبود؟]».آنقدرنگذاشتند
ولی نقد جدی هم میکنند؛ نقد تکنیکال جدی میکنند.
که به زیرزمین رفت و جلسات فوقالعاده سوال و جواب گذاشت .در
بلی ،نقد میکنند .نقد جدی میکنند نه اینکه ...شریعتی هم در
سالن هم میگفت« :هرکس سوال کرد و من جواب ندادم و بههم
نامهای که به من نوشـــته میگوید کسی کمونیست است و خود را
ریختم،آنموقعهرچهمیخواهیبهمنبگو[».میگفت«]:اگرآنچه
چنین و چنان میداند ولی اگر بگویی سارتر که خیلی آدم بزرگی
که آنها گفتند و درست گفتند را من قبول نکردم و روی [سخن] بد
اســـت قدری چشـــمش ایراد دارد ،دیگر پدرت در آمده است .اگر
[و] نادرست خودم پافشاری کردم ،بروند و هرچه میخواهند به من
کمونیست است که [از لحاظ فکری] اصال از سارتر نباید خوشش
بگویند و همین گفتوگوها را هم بگویند که ما گفتیم و [شریعتی]
بیاید [و عجیب است که هم کمونیست است و هم از سارتر خوشش
نپذیرفت ».مثل آن آقای علیاکبر اکبری که معلم علوم اجتماعی
میآید] .اما ما هم که چیزی نگفتهایم؛ واقعیت را گفتهایم .یا مثال
دردبیرستانهایمشهدبودودرموردماشینیسمشریعتیحرفزده
کوتاهقد بودن خروشچف که بدگویی از خروشچف نیست!
و نوشته بود که« :شریعتی خیال میکند ماشینیسم ،اتومبیلیسم
بحثدرموردسارتریاخروشچفیاکسانیکهشریعتینقدشان
است! یعنی همین اتومبیل و ماشینهایی که در خیابان هستند،
کرده که بحث از چشم و ابرو و قد و قواره نبوده.
هرچه زیادتر بشوند ،ماشینیسم بیشتر میشود .او اصال نمیداند
روشنفکران ایران را میگفت ،همانوقت که در دانشکده بودند.
ماشینیعنیچهوخیالمیکندماشینهمینچهارچرخههاست».
بحث اینجاست که غیرمذهبیها شما را مرتجع میدانستند.
شریعتی هم میگفت« :من اگر آدم بیاستعدادی باشم و هیچچیز
اصال ما را آدم حساب نمیکردند که با ما حرف بزنند.
هم نداشته باشم باالخره یکساعت سر کالس گورویچ نشستهام
چرا؟
و گورویچ باالخره ماشینیســـم را گفته و من این را در جزوههایی که
اگر [افراد] یکمقدار فعالیت میکردند و [چیزهایی میفهمیدند
بچهها[یآنکالسها]نوشتهاند،آنهارا[که]خواندهامدیگر.چطور
و دیگر آن روشـــنفکران نمیتوانستند بر آنها اثر بگذارند ،با آنها بد
ممکن است که ماشینیسم را بلد نباشم! ایراد درستتری بگیر».
میشدند] .همین آقای اکبری که به شریعتی فحش میداد -چون
یعنی میخواهید بگویید دشمنان شریعتی گاهی نادانسته و
از شریعتی گذشته بود [که از او متأثر شود][ -همین آقای اکبری]
نخوانده او را نقد میکردند.
مـــدام دم در خانه ما بود و وقتی میپرســـیدیم« :چه کار داری؟»
[یک نمونه دیگر هم] نعمت میرزازاده [بود][ .در مشـــهد] جلوی
میگفت« :بیا شروع کنیم از الیبنیتس به بعد فلسفه را بخوانیم!»
جلساتشریعتیوکانوننشرحقایقراگرفتهبودندوماازروشنفکران
نمیخواســـت از افالطون شروع کند؛ یعنی فلسفه نمیخواست
بازاریوغیربازاریمشهددعوتمیکردیمبه«چایخورانعصر».به
یادم بدهد بلکه از الیبنیتس که شروع میکردیم سریع میرسید
منزلمامیآمدندوشریعتیهممیآمد.احوالپرسیمیکردیمکه
بهجاهاییکهاودوستداشتومیتوانستمادهگراییوماتریالیسم
وضعشماچطوراستووضعبازارچطوراست؛وضعدانشگاهچطور
درس بدهد و مرا به آن ترتیب به طرف خودش بکشد .من دانشجوی
استوصحبتهاییمیکردیم.سوالهاییهمپیشمیآمدکهکی
شریعتی بودم؛ پس ممکن بود مرا از شریعتی دور کند ولی شریعتی
چطور شده .یکباره یکییک سوال حسابشده [و] از پیش قرارشده
از دست [آنها] رفته بود و [دوره اثرپذیریاش] تمام [شده] بود .ولی
[را]مطرحمیکرد.بعد[هم]شریعتیشروعمیکردبهجوابدادن
شریعتی از دست رفته بود و تمام بود دیگر .یک مدت که گذشت و
و آنچنان جواب میداد که میشد سخنرانی .سخنرانی هم نکرده
کارهای ما را دیدند ،حتی آقایی مثل شفیعیکدکنی هم گفت« :آن
[بود] بلکه یک جلسه عصرانه بوده که دور هم جمع شدهاند و پنج
چرت و پرتها چیست که تو نوشتهای؟» چای جلویم گذاشته بود.
ســـاعت هم طول کشیده که چهار ساعتش را شریعتی درباره یک
به همراه یک ناشر به دیدنش رفته بودیم در خانهاش ،تا یک کتاب
سوال حرف زده .ســـاواک هم کاری نمیتوانست بکند و مامورش
از او بگیریم و چاپ کنیم .او میخواست
آن یک ساعت اول را مینشست و خسته
که چاپ کند و من چون آشـــنا بودم او را
میشد و میرفت و میگفت اینها سوال
بردم و گفتم سعادتی هم هست که آقای
و جواب میکنند و چیزی نیست .نعمت
نامهای از
شـــفیعی را هم خواهم دید .گفت« :این
میرزازادهوقتیکهآمدوقاطیشد،سوال
شریعتی هست
چرت و پرتها چیســـت که تو نوشتی؟ »
ازشریعتیمیپرسیدندواوشروعمیکرد
خطاب به میناچی
گفتم« :ببخشید ».درصورتی که همین
بهجوابدادن؛یعنیاینچهارساعترااو
و متحدان؛ آنجا میگوید که آن
آدم به اخوان فحش مـــیداد ،بد و بیراه
حرفمیزدوهمهاشهمچرتوپرتهای
سطل را و سوراخ میز و ...را
میگفت(میدانیدکهاینهاهمهمشهدی
عجیبوغریب-البتهیکمقدارهمخوب
میشناسم! من جزوههای
غلیظ صحبت میکنند ).که« این مردک
حرف میزد؛ نهاینکه آدم بیاستعدادی
شریعتی را چاپ میکردم و
بدبخت بیچاره . ...مثال «حسابت را کنار
باشـــد ،چیزهایی میدانست .بازاریها
پنجزار و پنجزار میفروختم
جـــام بگذارم » ...این چرت و پرتها را که
نمیخواســـتند از او [یعنی از میرزازاده
[که] همه میتوانستند بخرند.
دیگرکسینمیخواند.آنیکلقمهنانی
چیزی]بشنوندحتیاگرهمانحرفهای
[قسمت بزرگتر پول ] برای
هم که قبال داشـــت را دیگر ندارد ».اینها
شریعتیرامیگفت[بازطالبحرفهای
آقای مقدم و دیگران بود.
اولین حرفهایی بود که در اولین تلفن
خود شریعتی بودند] .بعد ازمدتی دیدند
میناچی هم شدیدا کِ نِس [یعنی
شفیعیکدکنی به من زد .اینها را که گفت
نمیشـــود .یا میرزازاده نباید با شریعتی
خسیس] بود
منگفتم«:لطفادربارهایشاناینطورحرف
باشد یا اگر باشد به جای شریعتی جواب
نزنید .او استادغیرمستقیممن است.من
میدهد و اینها میخواهند شـــریعتی
از شم ا و کتابهای او چیزها یاد گرفتم و
جواب بدهد .در همین نامهای که شما
شماشاگردمستقیماخوانهستیدوحتیدرراهرفتنوحرفزدنتان
خواندید،میگوید«:تومیدانیودیگرانهممیدانندآنهاییکهبه
هـــم ادای او را در میآوریـــد .ولی مـــن ادای او را در نمیآورم ولی
در خانه آمدند و با اینکه در خانه بودم ،پیام دادم که نیستم و آنها که
دوستشدارمواحترامشمیگذارمواینطورهمفحششنمیدهم
در بین راه کمونیست شدند هم میدانند من و پدرم توالی دو نسلی
و مسخرهاش نمیکنم».
هســـتیم که چنین و چنان ».خودش در خانه است و ماشینش هم
مخالف شریعتی هم بود.
در خانه است و خانمش [هم در خانه است و] در را باز کرده است و
بلی.
شریعتیهمدرخانهاست؛یعنیماشینهمهستوشریعتیهمالبد
دهاید؟
استاد خسته که نش 
هست.ولیمنسهباربهدرخانهشریعتیرفتم،خودشخواستهبود
نه.
کهبیاوسخنرانیمندراهوازرابگیرویکدورنگاهکنوویرایشکن.
«شهید تمام اعصار»  اولین اثر  و  دکلمهای است که بعد از اینکه
همان کاری که بعدا در حسینیه کردم .این کار را بکن تا اینها را چاپ
خبر پیروزی انقالب در رادیو اعالم شد .مردم ایران این کار را با
کنیم.گفتم:فردابیایم،خوب است؟گفت:نهپسفردابیا.پسفردا
صدای شما شنیدند.
رفتم و شریعتی در خانه بود و صدایش را هم شنیدم و ماشینش هم
[پخـــش دکلمه :بر صفیر اولین تازیانه ای که فرا رفت و فرو آمد و بر
بود .گفتم :بگویید خرسند آمده -یعنی نمیخواهم بیایم و بنشینم
پوستلختمانخطیازخونکشید،کدامینگوشگواهیداد؟بر
بلکه آمدهام مطلب را بگیرم و بروم -گفتند :نیست؛ چون داشت کار
آذرخش اولین شمشیری که فرا رفت و فرو آمد و فریاد سرخ رگانمان
میکرد .شـــریعتی دوست داشت جاهای حساس سالن حسینیه
را به آسمان افشاند کدامین دل گواهی داد؟]
ارشاد را بچههای مخالف و چپ بنشینند و با او بحثوجدل کنند و
دلروشنفکرانمسئولیمثلپرویزخرسند.خببعداز46سال
جلسه،جلسهمجادلهباشدنهاینکهیکگویندهتنهاباشدواویکسره
میشود همین را دوباره با صدای شما در این برنامه بشنویم؟
حرف بزند و یکعده هم بشنوند.
بله.
دست شما درد نکند.
نمیخواســـت تکگویی کند بلکه میخواست دیالوگ کند.
داستانجالباینکهمنتمامشببهسرخودممیزدمونمیتوانستم
خود دین ما هم نگاهش به مناظره و مباحثه است و امام رضا(ع)
شروع کنم .هیچ چیزی نمیآمد.
هم امام مناظره است.
برای نوشتن مقاله «اسطوره هابیل و قابیل»؟
بعضیازطلبههاییکهمامثالازشانخوشماننمیآید،بعضیشان
آره .شب عاشورا بود دیگر.
مباحثههایفوقالعادهایدارندکهمطالبششایددرنظرماقشنگ
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نباشـــد-مثال مطلب فقهی باشـــد -ولی در نظر آنها خوب است؛
هرکاریکردمنمیآمد.بهیکیازبچههاکهدرحسینیهشاگردمبود
بحث میکنند و کلی طول میدهند تا بفهمند که میشود [روی
و هنوز هم با هم رفیقیم گفتم بلند شو و برو .شاید شخص دیگری
حرفی ایســـتاد] یا نه؟ پسر جوان کوتاهقدی در مدرسه فیضیه بود
هم بود ولی او بیشتر در ذهنم هست .گفتم پاشو برو ،درصورتی که
کـــه هیچکس حاضر نبود با او مباحثه کند مگر اینکه زمان تعیین
همیشهازاوکمکمیخواستم.بیرونشانکردمازخانهوتنهامانده
میکردند و [شرط میکردند] بعد از آن [زمان معهود] به هرجایی
بودم چه کار کنم .یکبار دیدم که دارم این را زمزمه میکنم که «بر
رسیده باشیم ،قطع میکنیم .قطع میکردند و او میرفت به سراغ
صفیـــر اولین تازیانهای که فرارفت و فرود آمد» و بعد دیگر بقیهاش
کساندیگرکهآنهاهمدرمیرفتند.یکبارهمیدیدیمبهسراغدرخت
خودش آمد .مثل اینکه کســـی دیکته میکرد و من مینوشـــتم.
بزرگ وسط مدرسه رفته است و با درخت مباحثه میکند .بهجای

متن کامل گفتوگوی پیام فضلینژاد با دکتر پرویز خرسند در شوکران  یازدهم

شریعتی گفت هرکجای آثارم خالف اسالم بود قطعش کن
پرویـز خرسـند  متولـد  ۱۳۱۹در مشـهد ،از دوسـتان نزدیک علی شـریعتی و ویراسـتار آثـار او بود .شـریعتی در
نامـهای از او بـه نیکـی یـاد کرده اسـت .خرسـند مدتی ویراسـتاری و سـردبیری آثار و نشـریات حسـینیه ارشـاد را
برعهـده داشـت .او نویسـندگی را  در دهـه ۳۰آغـاز کـرد .بعدهـا در مشـهد به کانون نشـر حقایق (کانون اسـتاد
محمدتقی شـریعتی) پیوسـت .وی در سـال ۱۳۴۱درحالیکه تحت تعقیب بود ،دو کتاب نوشت« :آنجا که حق
پیروز اسـت» با مقدمه محمدرضا حکیمی و «مرثیهای که ناسـروده ماند» با مقدمه محمدتقی شـریعتی .خرسند
بـا نـگارش مقالههـای ادبـی و انقالبـی بازداشـت و زندانـی شـد و در همین زمـان کتاب «برزیگران دشـت خـون» را
نوشـت .او  «هابیل و قابیل» را در صبح عاشـورای سـال 50شمسـی نوشـت و ظهر همان روز در حسینیه ارشاد با
صـدای خـود دکلمـه کـرد و بعدها از طریـق برادرش مخفیانـه در رادیوی مشـهد ،آن را در قالـب صوتی عرضهکرد.
پرویـز خرسـند بـا حکـم آیتاللهخامنـهای ،بهعنـوان اولیـن سـردبیر مجلـه «سـروش» از سـال  ۱۳۵۸تـا ۱۳۶۰
سـردبیر ایـن هفتهنامـه بود .پیـام فضلینژاد در شـوکران یازدهم بـه گفتوگو بـا او  پرداخته اسـت که متن کامل
آن را از نظـر میگذرانید.

نزدیکهای ظهر تمام شد و بعد آمدم حسینیه و آن را خواندم« .بر
صفیر اولین تازیانهای که فرارفت و فرود آمد و بر پوســـت لختمان
خطی از خون کشید ،کدامین گوش گواهی داد؟ بر آذرخش اولین
شمشیری که فرا رفت و فرود آمد و فریاد سرخ رگهامان را به آسمان
افشاند ،کدامین چشم گواهی داد؟ رویش اولین دیوارهای زندان
و پیوستن اولین دانههای زنجیر و ثقل سهمگین اولین غل و یوغ و
بر ظلمت غلیظ سیاهچال خان ه قرنهایمان ،کدامین دل گواهی
داد؟ بر اولین شب گرسنگیمان که گرسنگی تا طاقمان میبرد،
کدامین انسان گواهی داد؟ و کدامین تشنگی شناخته گواه اولین
قطره مرگی بود که در دهان آبخوانمان چکاندند؟ نه هیچ گوشی
و چشمی و نه هیچ قلبی .که ما همه یک تن بودیم .یک تن بودیم
که تازیانه میخوردیم و در برق شمشیرها میشکافتیم و در ظلمت
زندانها میپوسیدیم و جز ما که بود که طعم تازیانه را چشیده باشد
و درد شمشیر را کشیده باشد و ظلمت زندانمان را لمس کرده باشد
و در گرســـنگی و تشنگیمان مچاله شده باشد؟ و در کدام دادگاه
متهمی میتواند به نفع خود شـــهادت دهد؟ این بود که بیهیچ
دلیل و مدرکی و بیهیچ شاهدی و حتی بیهیچ دادگاهی محکوم
بودیم و بی یافتن مدافعی تازیانه میخوردیم ،شکنجه میشدیم و
در فواره خونمان وضو میگرفتیم و بر سجاده مظلومیت سرخمان
سر مینهادیم و شهیدی را آه میکشیدیم.آه»...
«آه » از فروغ فرخزاد.
من در این آیه تو را آه کشیدم .اولینباری که این را خواندم شاید از
اولین کسانی بودم که در مشهد چنین چیزی را خواندم.
فروغ روی شما تاثیر گذاشت؟
خیلی.
ظاهراشریعتیزمانیکهشمانخستینباردرحسینیهارشاداین
دکلمه را در عاشورای  50خواندید ،سخت گریست؟
بلی و پدرش هم عجیب تحتتاثیر این بود.
میگفت صدای علی بود.
میگفت علی منتظر است .صدایش را نمیشنوید؟ تا پنج میلیون
را میدانم که تکثیر شد.
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بلی.
پرتیراژترین اثر زمان خودش بود و شـــور انقالبی را به شـــعور
انقالبی اضافه کرد.
مسعود کیمیایی به دخترم گفت اگر پدر تو نبود و اگر هابیل و قابیل
نبود ،معلوم نبود انقالب چه شکلی پیدا میکند.
االنکهبعدازگذشتاینسالهابهایناثرمیلیونیبرانگیزاننده
نگاه میکنید چه حسی دارید؟
خیلی راضی هستم از آن و خیلی خوشحالم که به یک دوره خاصی
ارتباط پیدا نمیکند.
اما منجر به یک جهش انقالبی شد.
و اگر ساواک فحش میداد و میزد ،وقتی میگفتم چرا؟ نمیگفت
اینهابیلوقابیلچیستکهنوشتی؟اینجاستمگرمعلوممیشد.
چـــون ما چیزی چاپ کردیم که اولیـــن زندانی که رفتم[به خاطر
آن بـــود] .من مخالف بـــودم[ .امیرپرویز] پویان و اینها هم بودند.
هیاتمدیره من بودم و پویان و حســـن قاســـمی و احمد طوسی.
ال باستقَامة
«فليست تصلح الرعية إال بصالح الوالة و ال تصلح الوالة إ ّ
الرعية»؛اینراازنهجالبالغهبرداشتهبود.طاهراینرامطرحوتفسیر
کرد و بعد هم گفت که هر ملتی الیق شرایطی است که در آن به سر
میبردومسعودوپویانواینهاخیلیمخالفبودندوباپدرشانکلی
بحثکردهبودندامامنقبولداشتم،یعنیمعتقدبودمکهاگرملت
ساخته شود ،خود به خود رهبر از آنها برمیخیزد.
از قول امام علی گفت که« :هر ملتی الیق شرایطی است که در آن
به سر میبرد ».مسعود ،پویان و ...مخالف بودند و با پدرشان کلی
بحث کردند[ .ولی] من قبول داشتم ،یعنی معتقد بودم اگر آن ملت
ساختهشود،خودبهخودرهبرازبینشانبرمیخیزد(.بینشانپیدا
میشود)محمد(ص)ابتدایرسالتشعلنینیست،علنینمیکند
[رسالت] خودش را .تا [اینکه] آن عدهای که میتواند پیغمبر [آنها]
باشد ،یعنی یار پیامبر باشد ،آن [عده] متولد شود .نه اینکه از مادر
متولدشوند[،بلکهیعنی]ازجاهلیتفاصلهبگیرند.بعدمیبینیمآن
عد هکسانیهستندکهحاضرندتمامهستیشانرابدهند.وقتیکه
مثال مادر عمار [یاسر] به دو شتر بسته میشود و به دوطرف کشیده
و شقه میشود[ ،عمار] آنجا ناگزیر میشود که دهن باز کند ،چون
میترسد پدرش را هم کاری کنند و بعد از آن دیگر مثل اینکه خفه
بشود؛ یک حالتی دارد و عرق و اشک میریزد .و فردا که محمد(ص)
میآید[،ازخجالت]سرشرابلندنمیکند.بعدحضرتمیفرمایند
که«:هرکسبود،خیلیکمترازتومیتوانستمقاومتکند؛خجالت
ندارد .سرت را بلند کن و سربلند باش».
االن اگر برگردید به عاشورای 1350باز هم «شهید همه اعصار»
را مینویسید.
بله.

با آگاهی از همه تبعاتی...
[فکر میکنید این کتابها برای پول نوشـــته شده؟] این کتابها
که پولی نداشـــت .پولی نمیدادند .دوهزار جلد چاپ میشـــد و
مثال پنج تومان قیمتش است .مثال فرض کنیم  20درصد پرداخت
میشد که االن  20درصد هم نمیدهند چون [نهایتا] هزار نسخه
چاپ میکند .ضرر دارد برایش .مثال  10درصد میدهند و به ما که
مثالیکسابقهایداریمومیدانندکه[قبلتر] 20درصدگرفتهایم،
حاال  15درصد میدهند.
پس آن جریان س ه هزار تومانی که آقای میناچی قرار بود بدهد،
ربطی به «هابیل و قابیل» و آن کاست نداشت.
نه ،آن سه هزارتومان را من [بهعنوان] وام خواستم ،برای اینکه زنم
را از مشهد به تهران بیاورم.
از حسینیه ارشاد وامخواستید؟
بلی ،من نخواستم و چیزی به او [میناچی] نگفتم .استاد خواسته
بود .دو ،سه بار استاد گفته بود و نداده بود و گفتهبود ندارم.
[استاد محمدتقی شریعتی] پدر دکتر شریعتی؟
بلی[ ،آقای میناچی هم] گفته بود ندارم که بدهم[ .دکتر] شریعتی
هم[از او]خواستهبود[کهبهمنوامبدهدولیباز]گفتهبودندارم.و
اینبرایشریعتیخیلیگرانتمامشدهبود.نامهدیگریازشریعتی
هست خطاب به میناچی و متحدان؛ آنجا میگوید که آن سطل را
و ســـوراخ میز و ...را میشناسم! من جزوههای شریعتی را همیشه
چاپمیکردموپنجزاروپنجزارمیفروختم [که]همهمیتوانستند
بخرند .و بعد یکباره میدیدی یک کوت پنجزاری روی میز ریخته!
بعد آقای مقدم [پنجزاریها را به] طرف ســـطل میکشـــید ،یک
ســـطل دیگر هم بود که باالیش سوراخ بود و سکهها را از سوراخ آن
سطل [وسط] در سطل و بقیهاش را در سطل [بزرگتر] دیگر [که
دهانهاش دیگر کوچک نبود] میریخت .ســـکههایی را که در این
سطل [با دهانه بزرگ] میریخت ،برای حسینیه بود و آنهایی را که
توی آن سطل [با دهانه سوراخدار] میریخت ،برای آنهایی بود که
بعدابایدبرمیداشتند[یعنیکسانیکهجزواتسخنرانیشریعتی
را چاپ و تنظیم کرده بودند].
یعنی در حســـینیه ارشـــاد آنزمان اینجور پول را تقســـیم
میکردند؟
بلی ،آن [قسمت بزرگتر] برای آقای مقدم و دیگران بود .میناچی
هم شدیدا کِ نِس [یعنی خسیس] بود.
یعنی باالخره دکتر شریعتی موفق نشد از حسینیه ارشاد برای
شما وام بگیرد.
نه ،بعد داشـــتند گله میکردند و شریعتی با عصبانیت سرخ شده
بود و میگفت« :واقعا گندش بزنند» ،دنیا را میگفت؛ که اینچنین
یک جوانی را که سههزار تومان پول بلیت رفت و برگشتش است که
برود و با زنش برگردد (نهاینکه خرج انگشـــتر فالن و ) ...خجالت
نمیکشند .بهجای اینکه بیاید پرویز خرسند را داماد کند ،میآید
این کار را میکند .یک آقایی (همیشه اسمش را یادم بود؛ االن یادم
رفته .شاید دوست ندارد که اسمش را ببرم و برای این است که یادم
نمیآیـــد ).مرادی! این آقای مرادی آدم ثروتمندی بود ولی خیلی
فقیرانه لباس میپوشـــید و خیلی خاکی بود .یک چک نوشته بود
[و] داد دست من .گفتم« :این چیست؟» گفت« :بگیر ».نگاه کردم و
دیدمکههفتهزارتوماننوشتهاست.گفتم«:آقایمرادی،مناینرا
چهکارشکنم؟»گفت«:خببروکارترابکن.مگرتونمیخواستی
از میناچی پول بگیری؟» گفتم« :من سههزار تومان میخواستم -و
میگفتم [در ازای آن سههزار تومان ] ،ماهی پانصد تومان از هزار
تومان [حقوقی] که به من میدادند ،بردارند؛ نه هفت هزار تومان-
این [هفتهزار تومان را] تا مدتها نمیتوانم [پس] بدهم .طول
میکشد .تا آن موقع چهکار کنم؟» من تازه [در بازپرداخت] همان
سههزار تومان مانده بودم .باز گفتم باالخره یکجوری از اینطرف و
آنطرفقرضمیکنم؛یککتابی،یکچیزی[ویراستاریمیکنم].
[سعیمیکنم]بیشتردرسبدهم،بیشترویرایشمیکنم.ولیاین
[هفتهزار تومان] خیلی است .گفتش من حاالحاالها این را از تو
نمیخواهم .برو کارت را بکن.
مرادی هم در حسینیه ارشاد بود؟
بلی.
ولی میناچی به هرحال...
جزء هیاتمدیره بود [اما مرادی را] نمیدانم [که عضو هیاتمدیره]
بود یا نبود .من هیاتمدیره را نمیشناختم.
در ماجرای راندن شهیدمطهری از حسینیه ارشاد ،خاطرهای را
تعریفکردهبودیدکهدرسایتتاریخیایرانیمنتشرشدهبود.
ظاهرا میناچی میخواست شهیدمطهری را از حسینیه ارشاد
اخراج کند و شما فهمیدید و رفتید به دکتر شریعتی گفتید و
جلویش را گرفتید .صحیح نیست؟
نه،همانجاوقتیمطهریمطرحکردکهیاشریعتییامن[،میناچی]
گفتجوانها[،یعنی]آنهاییکهاینحسینیهراپرمیکنند؛[یعنی]
دانشـــجویان ،ما آنها را میخواهیم .آنها شـــریعتی را میخواهند

نه شما را.
پسآنچیزیراکهدرسایتتاریخیایرانبودهتاییدنمیکنید؟
نه.
میگویند هر کســـی را که شما بغل کردهاید ،اعدام یا فراری یا
شهیدشده.ویادآنخاطرهشما،دکترشریعتیومسعودرجوی
در زنـــدان میافتم .یکجا هم در کتاب «من یگانه و دیوار» که
خاطرات زندان شما هست؛ مینویسید که آدم در دو جا لخت
است .یکی هنگام مرگ و دیگری هنگام زندان .آخرین برخورد
شما با دکتر شریعتی در چنین موقعیتی بوده؟
زندانیها خیلی خوب بودند .خیلی خوب .البته با خودشان .بوی
پاســـبان که بیاید ،اینها ساکت ساکتند .یا اگر حرف بزنند ،دروغ
دروغ است .اگر بگویند تشنه هستیم ،دروغ میگویند .یک هدفی
دارند ،ولی با زندانی دروغ نمیگویند .امکان ندارد .مثال کسی به
نام رادمنش داشـــتیم که داستان دزدیاش را موبهمو برایم تعریف
میکرد که دزدی را چهجور میرفته و خانه پیرزن و پیرمرد ثروتمند
رفته از کجا رفته داخل خانه .چهجوری رفته داخل.
صادقانه؟
بلی ،آنچنان زیبا تعریف میکرد؛ مثال عشقش هم معنی داشت.
دیدار آخرتان با دکتر شریعتی داخل زندان بود.
بلـــی ،مرا بردند به اتاق مالقات [همان اتاقی که] که شـــریعتی با
خانـــوادهاش مالقات میکرد و من [هم قرار بود] با خانمم و برادرم
[مالقاتکنم][.درآنمالقات]لباسهایمخونیبود.موهایمرازده
بودندوکمیبلندشدهبودولیریشمیکمقداربلندشدهبودوقرمز
همبود.مثلریشوموهایونگوکشدهبود.شریعتیکهمراآنطور
دید ،به طرفم دوید ،قبل از اینکه به برادرم و زنم برسم .مرا بغل کرد.
بعدگفت«:باتوچهکارکردهاند؟»همینجوریسرشراگذاشتروی
شانهام.منمسرمراگذاشتمرویشانهاش.گفتم«:مرد؛مندلواپس
تو هستم .تو این همه وقت است؛ یک سال و نیم است اینجایی .با
توچهکارکردند؟»گفت«:اینخونهاچیست؟ازکجاست؟»گفتم:
«اینها خون بچههاست .مدام بالش آنها میشوم و پاهایشان روی
پاهایم میگذارم .پاهای کتکخورده و بدن شالقخوردهشـــان را.
چیزی نیست و خودت را ناراحت نکن ».او به فکر زخمهای من بود،
زخمهایی که نمیدید و من به فکر تنهاییهای او بودم.
این آخرین مالقات شما با شریعتی بود.
بلی.
و در زندان در همین دوره مسعود رجوی هم زندانی بود.
بلی.
مسلول بودید.
شما با رجوی هم ،ه 
او [یعنی رجوی] خبر داشت و من نمیدانم چهطور خبر میگرفت.
ازهمهچیزخبرداشت.میدانستدرسلولهاچهکسانیهستند.
در سلول روبهرو کیست و همینطور در سلول آخر .از همه سلولها
خبرداشت[.درحالیکه]بهندرتمیشدیکنفررادیدکهدرسلولی
میرودیا[نمیشددیدکه]دارند[چه]کسیرامیآورند.اینمسعود
همه را میدانست .شـــریعتی کالمش فوقالعاده بود و سخنرانی
میکرد .یعنی سرباز را صدا میکرد؛ یک چیزی از او میخواست یا
مثال یک سیگار تعارفش میکرد -اگر سیگاری بود -چون [شریعتی

در زندان] سیگارش آزاد بود .بعد از وضع هوا میپرسید و از دهش
میپرسید و از محصوالت آنجا سوال میکرد که چه کاشتهاید و چه
نکاشـــتهاید؛ سودتان چقدر است و ضرر و زیانتان چقدر است .از
اینها شروع میکرد؛ از ارزشهای کشاورزی و خوب بودن کشاورزی
و بد بودن کشاورزی ،خوب بودن صنعت ،بد بودن صنعت ،اوضاعی
که نمیگذارد کشـــاورزی رشد کند یا نمیگذارد صنعت رشد کند
[یعنی] کمکم سیاسی میشد .هرچه سیاسیتر میشد ،صدا هم
بلندتر میشـــد ،آنقدر که ما گوشهایمان را میچسباندیم به در و
صدایاورامیشنیدیم.واینهابخاریهایکارگاهیبزرگدرسلول
او گذاشته بودند و روشن میکردند و [شعلهاش را] بلند میکردند
که صدای او به ما نرسد .خوشبختانه آن موقع هنوز شبهایی بود
که خیلی هوا سرد نبود و نمیگذاشتیم [بخاریها] روشن کنند.
آنهانمیدانستندکهماچرابخارینمیخواهیم.میرفتیمپتورادور
خودمان میپیچیدیم ولی میخواستیم [بخاری] خاموش باشد تا
صدایش را بشنویم.
شده بود بحثی میان شما و دکتر شریعتی و مسعود رجوی در
زندان در بگیرد؟
نه .شریعتی صحبت میکرده و روایتهای مختلفی هم هست ولی
خودرضابراهنیمیگفتمنشریعتیرادوستداشتم.خیلیگوش
کردم و استفاده کردم ولی فردی از قول کسی شنیده بود (شاید هم
بچههایش از قول کسی شنیدند که) برای عذاب دادن شریعتی او
را فرستادهاند در سلول شریعتی.
چهکسی را؟
رضا براهنی را .ساواک میدانست شریعتی خطر دارد ولی خطرش
در درازمدت اســـت؛ در آینده است .در «آن» نبود .ولی مجاهدین و
فداییان و ...خطر آنی داشتند؛ مثال کسانی را بکشند ،ژاندارمری
را بگیرند.
بهنظر شـــما کدامیک از اینها خطرشـــان برای حکومت شاه
سهمگینتربود؟
شـــریعتی .شریعتی خیلی خطرناکتر بود و شاه یعنی ساواک کار
احمقانهای کرد .عجیب است که هویدا گفته بود میخواهم بیایم
حسینیه ،سخنرانی شریعتی را بشنوم .شریعتی یکی ،دو هفته به
خودش میپیچید .گفتم« :چه شده؟ چرا اینقدر ناراحت هستی؟»
گفت« :اگر هویدا به حســـینیه بیاید ،من چهکار کنم؟» گفتم« :یا
وسط سخنرانیات میآید یا اول سخنرانیات میآید .تو سخنرانی
معمولیات را شـــروع کن .قهر هم نمیخواهد بکنی و چیزی [هم
نمیخواهد] بگویی .حرف خودت را بزن .اینها که چاپ میشـــود
و [باالخره] دست خودش میرود[یعنی به دست هویدا میرسد].
حرفت را بزن .میتوانـــی تندتر هم حرف بزنی؛ یعنی مثال حضور
هویدا هم در اینجا باعث نمیشـــود من حرف حقم را نزنم .اســـام
به من این را یاد داده اســـت .و اینها را راحت بگو و فکر نکن آبرویت
میرود و بعد میگویند هویدا مثال با شریعتی است .نه؛ آنهایی که
بایدبشناسند،میشناسند».درستمثلآنمقالههاییکهجداجدا،
بریدهبریده (یادداشتهای جدا جدایی بود) همه با هم اگر میبود،
او به مارکسیستها نقدی کرده بود که اگر همه با هم میبود ،جواب
میدادند؛آنطورجوابنمیدادند[کهجداجداباشد،همانطور]که

آگهی مناقصه نوبت دوم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات
راهبری ،سرویس ،تعمیر و نگهداری تاسیسات (الکتریکال ،مکانیکال و گازرسانی) مجموعه

ســـاختمانهای تابعه و سایت خود (به صورت حجمی) را به پیمانکار واجد شرایط واگذار

نماید .بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای:

 -1گواهینامه تعیین صالحیت شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی و مهندسی وزارت
کار بـــا مجوز فعالیت در زمینههای تعمیر و نگهداری ســـاختمان و ماشـــینآالت و امور

بلی.
درکیهانچاپشدهبود.شریعتیسریعآمدخودشرامعرفیکردکه
یعنی مجلهای که خودتان پایهگذاری کردید و اولین سردبیرش
«آبرویممیرودوچنینمیشودوچنینمیشود».گفتم«چهآبرویی.
بودید و اولین هفتهنامه انقالب اســـامی بود .دیشـــب نگاه
هیچکسباورنکرده».ماهمچونآن[قسمتهای]دیگررانداشتیم
میکردم و میدیدم که شما...
اصالحرفینمیزدیم.میخواستیمکهآنهاخودشانردکنند،بگذار
شما در تمام مطبوعات در آن دوره بگردید.
رد کنند .تا آزاد شـــوند و بیـــرون بروند و مطالب دیگر را هم کنارش
هنوز هم آوانگارد و پیشرو است.
بگذارنـــد و بعد بخوانند[ .اگر همه مطالب را کنار هم میخواندند]
هیچکسبهاندازهمن،درموردآقایخمینیشاعرانهحرفنزدهاست.
مساله حل هم میشد .آقای سازگارا از فالن کانال صحبت میکند
من دیدم در یک ماه شـــما دو بار عکس دکتر شـــریعتی را روی
و بعد میگوید« :شریعتی یک چیزی از مارکسیسم و اسالم را با هم
جلدرفتید.
قاطی کرده و یکچیز التقاطی ساخته ».من از کلمه التقاطی سال
بله .اما من به شریعتی هم نان قرض ندادم؛ یعنی نامهای را نوشته
 58بدم میآمد .ولی بعد متوجه شدم که التقاطی یک کلمه خوبی
تا مثال فرض کنید من را خفه کند و من کاری نکنم .این برداشـــت
همهست.ماهمهمانالتقاطیهستیم.همهمذاهبالتقاطیاند.
ی میکرد
یکی از کارمندانش بود که نقاش هم نبود و تفننی نقاش 
آنالتقاطرابهاینمعنامیگویدکهخلوصعقیدتیازبینرفته،
و نامه را آورد و داد .یکی دیگر هم هست.
یعنی به این معنا نمیگوید که امکان دارد آمیزش دو اندیشـــه
شهید مطهری است.
با هم (تز ،آنتیتز) موجب یک ســـنتز خوبی شـــود .سازگارا از
در بازار آمدند و فحشمان دادند که شما کاله سرمان گذاشتهاید .ما
آن زاویه بحث نمیکند .ســـازگارا میگوید که شریعتی روایت
این مجله را میخریم ،بعد میآییم پس میدهیم .روزنامهفروشها
اسالمشناسانهاشبرگرفتهازمارکسیسماست.اینراشماقبول
هم ناراحتبودند؛ چونعکسمطهری راپشت گذاشتید کهمردم را
دارید که برگرفته از مارکسیسم است؟
خر کنید .بعد درمورد زندگیاش چیزی ننوشتید .گفتم :من درست
نه ،نه.
یک روز بعد از شهادتش این را چاپ کردم.
به هرحال شما اسالم شریعتی را دارای خلوص میدانید؟
 8روز بعد از شهادتش .یعنی شما از نظر ژورنالنویسی فقط،6
نتیجهاش را آری .ممکن است این مطلبی که میگوید دقیقا حرف
هفت روز وقت داشتید این مجله را آماده کنید.
اســـام نباشـــد .ولی با آن چند مطلب دیگر که قاطیاش کنیم،
بله.فقطهمینکاررامیتوانستمبکنم.کسیرانداشتم.منمطهری
نتیجهای که میدهد دقیقا اسالمی است یعنی آن چیزی است که
را که خودم نمیشناختم.
پیامبر میخواست .و او در میآید از آن.
اینتصویرسازیکهازدکترشریعتیدر27اردیبهشت58انجام
ولی سند نمیدهد.
دادیدهنوزهمجزءجلدهایپیشرواست؛یعنیاالنمطبوعات
اولین و تنها ســـالی که بزرگداشت برای شریعتی گذاشتند همان
ماکهمیخواهندمدرنباشند،چنینکارهاییانجاممیدهند.
سال 58بود.آنجامرحومآقایطالقانیصحبتکردهاست.بهنظرم
از این جهت کار شما بسیار پیشرو بوده است.
بهترینتعریفیراکهازشریعتیداشتهاندآقایطالقانیگفته؛گفت
خانمفتاحیخیلیشیرینکاشتهاست.تقدیمبهدکترعلیشریعتی
که شـــریعتی عظمتش در این بود که مثل همین آدمهای بزرگ از
کهبهسویمعراجمحمد(ص)ازنیستانموالناغربتپرومته،خودی
شک شروع کرد به سوی یقین ،نه از یقین به سوی شک.
اقبال ،عقل سرخ سهروردی ،سفر روحانی ارداویراف ،بهشت دانته،
بحثی که شما هم حضور داشتید و افرادی مثل عالمه حکیمی
تنهایی هایدگر ،آزادی وجودی سارتر ،انسان کامل عینالقضات،
و طیفهای اینگونه با شریعتی میکردند ،این بود که درست
ابرمرد نیچه ،دار حالج ،انســـان تمام مارکس ،باغ مزدک ،اتوپیای
است بعضی از حرفهایی را که میزنی میشود به آرای اسالمی
افالطون ،سیمرغ عطار ،ســـینای موسی ،منای ابراهیم ،آسمان
مستند کرد ،اما چرا ادله و مستندات کافی نمیدهی.
عیسی،جابلسایاساطیر،هفتشهرتصوف،آکادمیهایفلسفه،
هم آقای حکیمی میگفت و هم یک آیتالله آقای نوری بود که در
معاد مذهب ،ربذه ابوذر ،کربالی شهادت ،چاههای نخلستان علی
مساجد باالی شهر پیشنماز بود .هر دو تا آنها میآمدند مخصوصا
و نیروانای بودا ،گذر کرده است.
نـــوری از آنهایی بود که در جمع مینوی و فروزانفر و ...قاطی بود.
این اولین هفتهنامه پرتیراژ انقالب بود؟
ایرادشـــان به شریعتی این بود که حرفهایش مستند نیست .بعد
بله .مثال دوســـتم آقای حســـینی که در مشهد کتابفروشی دارد،
شریعتیمیگفت«:عجیباست.اینهادنبالچهاستنادیمیگردند.
ی که میکردم میدویدم
میگوید :من پانزده سالم بود .اولین کار 
یعنیمنآنجاکهدارمازدردمیپیچموفریادمیکشموبغضمترکیده
طرف روزنامهفروشـــی و اول این[مجله] را میخریدم و بعد جایی
است ،اینها میخواهند بگویم کتاب فالن ،صفحه فالن؟ میگوید
میرفتم( .این را نگاه کنید) .این اتاق حسینی[ساواک] است .روی
شما بروید آنها را درست کنید .میسپارد دست حکیمی و میگوید
تخیلشساختهاست.چونچشمشرامیبستندومیبردندشدر
حتی میتوانی بعضیهایی که قبـــول نداری و صالح نمیدانی،
اتاق حسینی .بازجوها میآمدند و دورهاش میکردند و میزدند و
قطعشانکنی.ازبینببری.شمابرویدآنهارادرستکنید.میسپارد
دورهاش میکردند و هرکسی سوال میکرد .بیچارهاش میکردند.
دست [آقای] حکیمی و میگوید حتی میتوانی بعضیهایی که
شما هم از حسینی ساواک کتک خورده بودید؟
قبول نداری و صالح نمیدانی را حذف کنی یا از بین ببری.
یک کمی .از آنجا شالقخورده بیرون میآمدیم ولی از اتاق هیچی
دکتـــر شـــریعتی وصیت میکنـــد به عالمه حکیمـــی که آن
نمیدانستیم.نمیدانستیمبزرگاستیاکوچک.حسینیرامثالیک
بخشهایی از آرای من که امکان دارد تشـــخیص بدهی مخالف
گروهبان قدبلند و ...فرض کنید یعنی اگر پهلوان هم آنجا میبردند
قرائتهای اسالم ناب است را [حذف کنی]
حسینی او را به این روز درمیآورد .میآمد توی اتاق من .سرباز برایم
بلی  .میگوید آنهایی که باعث انحراف میشود میتوانی رد کنی.
چایـــیآوردهبود.مثالازمنخوشـــشآمدهبـــود.چاییرامیآورد
چرا آقای حکیمی این کار را نکرد؟
تو [اتاق] میگذاشـــت و بعد میرفت.
بـــه این خاطـــر کـــه میگویـــد [در]
چشمکمیزدکهمنحقندارماینکاررا
هیچکدام[خالف اسالم] نیست.
بکنمومواظبباش.منپامرامیگذاشتم
یعنی شریعتی را میپذیرد؟
[شریعتی آثارش را]
جلویش که وقت خوردن که شد ،بخورم.
بله.دریکیازبزرگداشتهای[شریعتی]که
میسپارد دست
بعد میدیدم حسینی آمده[ .میگفت]
درحسینیهبودازارشادآمدندوپیامحکیمیرا
حکیمی و میگوید
پاتوبکش.چاییرانیاوردندکهتوبخوری.
خواندندکهگفتهبودمندرهمهآثارشریعتی
میتوانی بعضیهایی که قبول
توبایدکتکبخوری،نهچایی!بعدنشست
هیچچیزیکهخالفاسالمباشد،ندیدم.
نداری و صالح نمیدانی،
و من انشـــا مینوشتم .یک انشای بلند
معتقدند
آقای دکتر خرســـند برخی
قطعشان کنی .از بین ببری .در
نوشتم برایشـــان که بیچا رهشان کردم.
شما و همنسالن شما؛ این روشنفکران
یکی از بزرگداشتهای
میگفت:تمامنشده؟میگفتم:نههنوز
مســـئول مذهبی یک جایی از تاریخ
[شریعتی] که در حسینیه بود از
تمامنشده،هنوزحرفدارم.چونهردفعه
متوقف شدید و دیگر جلو نیامدید ،آیا
ارشاد آمدند و پیام حکیمی را
میرفتم،ازشانسیگارمیگرفتم.سیگار
این را قبول دارید؟
خواندند که گفته بود
میگرفتم و هی مینوشتم .میگفتند:
اگربهشانبگوییمنگذاشتندجلوتربیایم،
من در همه آثار شریعتی هیچ
خوبه! بده .گفتـــم :ناقص که نمیتوانم
قبول میکنند؟ آخر من بهمحض اینکه
چیزی که خالف اسالم باشد،
بدهم.
قطبزاده رفـــت ،به قطبزاده گفتم :اگر
ندیدم
آن موقع کجا زندان بودید؟
ناراحتی ،تو مـــن را آوردی اینجا .من هم
درکمیتهمشترکبودم.بعدکهرفتمویک
بیرون بیایم؟ گفـــت :اگر میآیی بیرون
روز صدایم کردند که زیر اینها را امضا کن.
و دیگـــران هم میآیند بیرون؛ یعنی آنجا
دیدم زیر اسمها را خط کشیدهاند .خیلی از اسامی را گفته بودم .در
تعطیل میشود ،این کار را بکن ،اگر نه ،بمان و کارت را بکن .من به
بازجوییهاخیلیاسمگفتهبودم.هرچیدلتبخواهدلودادهبودم.
بچههاپیغاماورارساندمولیازقولاونگفتم،ازقولخودمگفتم:اگر
واقعا لو داده بودید؟
منبرومشماچهکارمیکنید؟گفتند:هیچیمامجبوریمکارکنیم؛
اینها هم زیرش خط قرمز کشـــیده بودند .بعد یک روز صدایم کرد
چون زن و بچه و زندگی و بازنشستگی داریم.
وعصبانیبود.فالنفالنشدهاینهاییکهتونوشتیکههمهمردهاند!
دارید از مجله سروش صحبت میکنید.

آگهی مناقصه نوبت دوم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد پیمانکاری
فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (حفاظت فیزیکی) خود را از طریق

برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکارانی که دارای تاییدیه و مجوزهای
قانونی میباشند ،واگذار نـماید.

مردهها را لو داده بودید؟
گفتم وقتی من بـــا آنها کار میکردم ،چیزی رد و بدل میکردیم و
مبارزه میکردیم ،اینها زنده بودند .پس شما کشتیدشان .گفتم:
میخواستید نکشید .اگر نمیکشتید ،االن بودند و بازجوییشان
میکردید .یک فحش بدی به من داد .شـــما از زندانیها بپرسید،
زندانیها میدانند اتاق حســـینی را .اگر بکشند ،همین شکلی
درمیآید ولی ندیدند خودشان.
نسبت به زمانش روزنامهنگاری پیشـــرو و آوانگاردی است که
نمون هاشراهمحتیبعداخیلیکمتردرمطبوعاتایراندیدیم.
ضمن اینکه روشنفکران با من کار نمیکردند .به آقای غالمحسین
ســـاعدی گفتم به من مطلب بدهید .هر کتابی که داری که اجازه
ندادند چاپ شود ،بده من چاپ میکنم ،نداد!
چرا؟
گفتمنبهمجلهدولتیبدهم؟یامثالبهآقایشفیعیکدکنیگفتم
هرکتابیکهعلمی،هرکتابفنی،هرکتابشعر،هرکتابیکهواقعا
هیچوقتاجازهچاپبهتندادند،داری،بدهبهمن،چاپمیکنم.در
تیراژباالهمچاپمیکنم.صدهزارتاچاپمیکنم۹۰.هزارتایشرا
همبگذارخانهاتیایکجاییکهبعداپخشکنی.شمامیدانیدمن
در این یک سال چقدر کتاب میتوانستم چاپ کنم؟ انباری داشتم
پرازبهترینکاغذها.اولینتماستلفنیشفیعیکدکنیبود،دومین
متعلق به آقای قاسم صنعوی بود که ترجمههایی آبکی میکرد ولی
مترجمخوبیبود.تماسگرفتومنشیمنآمدگفتآقایصنعوی
پشتتلفناستومیگویدهیچنوشت هیاترجمهایازمن،حتییک
خطش را حق نداری چاپ کنی .گفتم به او بگو همه ترجمههایش را
روی هم چیدیم و بستهبندی کردهایم و بیاید بردارد و برود.
محکم برخورد میکردید؟
بله ،خب مجبور بودم .راه دیگری نداشـــتم .او داشـــت مرا تحقیر
میکرد که مـــن نمیخواهم در مجلهای که تو مدیرش هســـتی
مطلبم چاپ شود.
من نگران همســـر شما هســـتم که دو یادداشت به من دادند
که به جمعبندی برســـید .خانم استاد بسیار شاکی هستند و
ت اعتراض دارند .یک یادداشت دیگر هم دادند
مدام به سواال 
که خانم اســـتاد میگویند به استاد اســـتراحت بدهید و اگر
صالح میدانید در جمعبندی اولیه تنفس بدهید اگر نه ،ادامه
بدهید.منتهامنازشمادرالبهالیگفتوگوپرسیدموشماهم
اجازه دادید .امیدوارم در بیرون در هم که میرویم برخورد با ما
مالطفتآمیز باشد .استاد پرویز خرسند! من از شما این سوال
را کردم که آیا شما در تاریخ متوقف شدید؟ پرویز خرسند با این
همه شور و شعور انقالبی ،تیراژ میلیونی «شهید همه اعصار»
و کتابهایی که بارها به چاپهای چندم رسیده و کتابهایی
که حتی غیرقانونی چاپ شـــده و در طول تاریخ نشر ما شاید
کتابهای شما بیشتر از همه ،غیرقانونی چاپ شده و افستی
دســـت مردم رفته و هابیـــل و قابیل یک موقعی کتاب مقدس
انقالبیونبود.ازیکجاییبهبعد،خرسنددرتاریخروشنفکری
ما قطع میشود؟ چرا؟
اوال من بدون مخاطب هیچ کاری نمیتوانم بکنم .اولین مخاطبی
هم که دارم ،زنم است .بعضی وقتها به هر دلیل مثال این را نوشتم،
میروممیدهمبهعیال.میبخشدکهجلویخودشدارممیگویم
اما باید بگویم که اینجا بهتر است .میگویم بخوان و نمیخواند .و
راحت به من میگوید نمیخوانـــم .میگوید حوصله ندارم .و این
میماند.البتهکاردیگریهممیکند.کتابمیخواند.یاشایدهم
میخواندوبهنمیگوید،نمیدانم.درصورتی کهچیزی که اوبگوید
بد است ،واقعا برایم بد میشود؛ یعنی پارهاش میکنم و میاندازم
یک گوشهای .و چیزی که او بگوید خوب است ،واقعا خوب میشود
برایم و سعی میکنم اگر اشکالی هم در آن باشد ،رفع کنم .بعضی
وقتها یک کارهایی من میکنم که کارهای بدی است .مثال فرض
کنیمیکمطلبیراکهبایدزودتربدهیمکهچاپشود،خطکشیدهو
گفته که این و این و ...را مثال بزن ،یا اینها را به هم بچسبان و بده برود
ومنچونیکپاراگرافدوخطی،سهخطیرانوشتموچهارصفحه
شده،ازبقیهاشهولکردمکهاگربخواهمبقیهاشرابنویسم،ممکن
است  40صفحه شود .ولی با همه اینها حق ندارم که ننویسمشان.
بایدمینوشتمومیدادمکهبخواند.اگرعصبانیمیشودحقدارد.
غیرمستقیم که ایشان را دلیل توقف خودتان معرفی نکردید؟
نه .او دلیل حرکتم بود .نه اینکه خدای ناکرده من خودم را بخواهم با
شاملو مقایسه کنم ولی همانقدر که آیدا برای شاملو مهم است ،که
واقعا از او یک چیزی میسازد .مثال «مدایح بیصله» [شاملو] ،واقعا
بهترینشعرهاودرخشانترینشعرهایممکناست«.یادرآستانه»،
اینها شعرهای عجیبی است که آیدا به او القا کرده و برایش ساخته.
حسش را آیدا آورده است؟
بله .و هیچکس نمیتواند این کار را با من بکند ،جز زنم.
بســـیار خب .در ایـــن کتابهایی که روی میز اســـت و از آثار
شماست ،کدامیک را به کتابخانه شوکران هدیه میکنید؟
همه را.

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب نرگس حقی فرزند نقی به شـــماره شناســـنامه  3157صادره فومن در مقطع کارشناســـی پیوســـته رشته کشاورزی خاکشناسی صادره از واحد
دانشـــگاهی کرج با شـــماره  3264192مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به نشانی کرج،
رجاییشهر ،انتهای بلوار موذن ارسال نماید.
مدرک دانشـــنامه فار غالتحصیلی اینجانب احمد باجالن فرزند رحمخدا به شـــماره شناســـنامه  8715صادره از دورود در مقطع کارشناسی پیوسته رشته تحصیلی حسابداری
صادره از واحد دانشـــگاهی دورود به شـــماره  168923800078مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشـــد .از یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دورود به نشانی دورود -لرستان -ضلع غربی میدان حضرت ابوالفضل(ع) -مجتمع دانشگاهی واحد دورود -اداره امور فار غالتحصیالن کد پستی  6881699769ارسال نماید.

از متــــقاضیان دعـوت به عــــمل میآید ظرف مدت  10روز کاری از

 -3گواهینامـــه صالحیت پیمانکاری از نهاد ریاســـتجمهوری و معاونت هماهنگی امور

تاریخ درج آگــــهی جهت خریـد اسـناد مناقصه با ارائه فیش واریزی

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب :اصغر اکبری کمالآباد فرزند :حسین به شماره شناسنامه 16 :صادر از :رفسنجان در مقطع :کارشناسیارشد رشته جغرافیای انسانی شهری و
روستایی صادره از :واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی(ره) با شماره  791390055632مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به
صندوق پستی  -18155/144دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) ارسال نمایید.

 -4گواهی شمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل از وزارت کار و امور اجتماعی.

 0106989257002نزد بانک ملی ایران به نام دانشگاه آزاد اسالمی

مدرک تحصیلی موقت اینجانب مهرداد شاهمرادی فرزند فرزاد به شماره شناسنامه  3370026971در رشته مکانیک در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ســـاوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســـت .از یابنده تقاضا میشـــود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه به آدرس زیر ارسال نماید .ساوه  -کیلومتر  4جاده نور
علی بیک -شهرک دانشگاهی خاتماالنبیا(ص) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -اداره فار غالتحصیالن.

بهرهبرداری از تاسیسات.

 -2گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ()H. S. E

عمرانی اســـتانداری تهران حداقل در پایه  3تاسیســـات و تجهیزات و پایه  5نیرو که مورد
تایید و قابل مشاهده در سایت  http://sajar.mprog.irباشد.

 -5مدرک ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران توسط سهامداران
و مدیران شـــرکت که توانمندی اجرای عملیات فوقالذکر را دارند دعوت به عمل میآید
حداکثر ظرف مدت  10روز کاری از تاریخ انتشار آگهی ،پس از پرداخت مبلغ 1/000/000

ریال (غیرقابل اســـترداد) به حساب  0106989257002نزد بانک ملی به نام دانشگاه
آزاد اســـامی واحد علوم و تحقیقات کد  1017با ارائه فیش واریزی ،مدرک رتبهبندی و

معرفینامه از شـــرکت مربوطه ،به آدرس تهران -انتهای بزرگراه ســـتاری شمال -دانشگاه
آزاد اســـامی واحد علوم و تحقیقات ،ساختمان علوم انسانی طبقه چهارم شمالی اداره

کل حراست (تلفن تماس )44865147 :مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام

نمایند( .زمان تحویل پاکات پایان وقت اداری روز دوشـــنبه مورخ  97/7/30ساعت 16

دبیرخانه حراســـت خواهد بود) ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه
در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام میباشد.

بدیهی است کلیه مفاد آییننامه معامالت دانشگاه حاکم بر تشریفات مناقصه میباشد.
روابطعمومی واحد علوم و تحقیقات

به مبلغ  1/000/000ریال (غیرقابل اســـترداد) به شـــماره حساب
واحد علوم و تحقیقات در ســـاعات اداری به نشانی :تهران -انتهای

بزرگراه ستاری شـــمال -به سمت حصارک -واحد علوم و تحقیقات-
ساختمان علوم پایه طبقه اول شمالی – اداره خدمات (تلفن تماس:

 44866010داخلی  )3225مراجعه نمایند( .زمان تحویل پاکات
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/7/30خواهد بود).

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و دانشـــگاه در رد یا
قبول پیشنهادات دارای اختیار تام میباشد .بدیهی است کلیه مفـاد
آییننامه معامالت دانشگاه حاکم بر تشریفات مناقصه میباشد.

روابطعمومی واحد علوم و تحقیقات

اصل گواهینامه موقت تحصیلی اینجانب محمد شجاع به شماره شناسنامه  1با کد ملی  0602584175در رشته مهندسی برق قدرت در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .از یابنده تقاضا میشود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه به آدرس زیر ارسال نماید.
ساوه  -کیلومتر  4جاده نورعلیبیک -شهرک دانشگاهی خاتماالنبیا(ص) -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -اداره فار غالتحصیالن
مدرک فار غالتحصیلی اینجانب زهرا رشـــیدیراد فرزند صیدرضا به شـــماره شناســـنامه  1920014756صادره از اندیمشک در مقطع کاردانی رشته حسابداری صادره از واحد
دانشگاهی آزاد اندیمشک با شماره  5065مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک به نشانی
اندیمشک – رسالت – نبش خیابان پرنیان  – 6جنب چمن مصنوعی ارسال نماید.
برگ سبز ،سند و قولنامه خودرو پراید  131 EXمدل  92به رنگ سفید – روغنی به شماره موتور  4841080و به شماره شاسی  NASA 11100 D 3493659و به شماره پالک
 756 – 24ب  96به نام ماندانا حیدرپور مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

