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انديشه  

محمدرضا معتضديانـ   محمود كوليوند
  آزادانديشـی يا آزادی انديشه واژه ای به نسـبت، پربسامد در بيان و نوشتار ماست. اين پديدار و 
واژگانش، تاريخی پرفرازونشيب در ايران و جهان دارد؛ در اينکه معنای آن چيست و حتي در حسن 
و قبح آن سـخن ها بسياراست. آزادانديشی در برابر اسارت عقل است! عقل دو اعتبار نظری و عملی 
دارد! عقل نظری اسـير وهم و خيال و عقل عملی اسـير شـهوت و غضب و در يک كلمه هواي نفس 
است! آزادانديش كسی است كه انديشيدن و انگيزه اش از بندهای شهوت )حب( و غضب )بغض( آزاد 
و انديشـه اش آلوده به وهم و خيال نيسـت! امام علی)ع( چه نيکو فرمودند: »كم من عقل أسير تحت 
هوی أمير«! شايد اين فرمايش امام حسين)ع( كه؛ »فکوانوا أحرارأ في دنياكم«،  انديشه و انديشيدن 
را نيز دربردارد. به هر حال آزادانديش، كسی است كه به تعبير مؤسس حکمت اسالمی جناب فارابی 
در »الجمع بين رأيی الحکيمين« با »بدبينی« و »حسن ظن« نداشتن به انديشه ها، بديهيات و يقينيات 
خود )و حتي ديگران( روبه رو شـود و با آنها »عناد« نجويد و بارها و بارها )مراراً( باورها و انديشـه های 
خود را محک زند و بررسی نمايد و به بيان برخی فيلسوفان )دكارت( در آنها شک كند )شک دستوری(! 
نمی دانم! شـايد آن فيلسـوف )بيکن( كه از بتان و شکستن آنها سخن می گفت نيز »آزادانديشی« را 
نشانه رفته بود. بزرگان جامعۀ ما اين روزها به اميد گشودن بندهای انديشه و انگيزه!  سخن از »جنبش 
نرم   افزاری«، »كرسی آزادانديشی«، »كرسی نظريه پردازی، نقد و مناظره«، »تحول در علوم انسانی« و 
... مي گويند و همين آزادانديشی را بارها و بارها توصيه كرده اند.  واينک، پرونده اي براي آزادانديشي 
در رهانيـدن عقل و تعقل از بندهاي نظري و عملي و پديدار شـدن افق هاي آزادانديشـي تقديم 

روي گرامي تان.

انديشه
رهيافت هايي در؛ 

رهانيدن عقل و تعقل
از اسارت 

اسارت
عــقل

پروندۀ ويژه آزادانديشي

جهان اسالم  
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رضا صفري
 عقاب نشان ملي آلمان است. از اين رو گاهي از اين كشور با عنوان 
سرزمین عقاب ها ياد مي شود. آلمان كشوری است كه نظام سیاسی و 
اجتماعی آن بر سکوالريسم مبتنی است و مدت چندين سال است 
ك��ه در اين كشور دين فقط در كلیسا ه��ا امکان ظهور آشکار داشته 
اس��ت. در بخش شرق��ی آلمان در دورۀ جداي��ی دو آلمان، دينداران 
با مشک��ات جدی روبه رو بودند. دين رسمی مردم آلمان مسیحیت 
است، اما در چند دهۀ گذشته تحوالت بسیاری از نظر تفکر دينی در 

آن رخ داده است. 
در جامع��ۀ امروز آلمان اف��زون بر مسیحیت، اديان ابراهیمی ديگر 
و نیز اديان ش��رق دور حضور دارند. البته در میان پیروان اين اديان، 
مسلمانان تحّرک بیشت��ری دارند، اما موضوع نگران كننده اين است 
ك��ه جامعۀ مسلمانان آلمان با وجود جمعیت چند میلیون نفری اش، 
از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شايستۀ خود بهره مند نیست. 
بااين حال، اين موضوعی است كه دولت آلمان به راحتی نتوانسته است 
از كنار آن رد شود و ازهمین رو مدل های گوناگونی از همزيستی اديان 
مختلف در كنار يکديگر را بررسی كرده است. در اين میان مسلمانان 
ه��م دست به كار شده  و برای معرفی خ��ود و ارتباط برقرار كردن با 
جامعۀ آلمان و رسمیت بخشیدن به دين اسام فعالیت های تشکیاتی 
و حقوقی را آغاز كرده اند. شیعیان آلمان نیز در اين میان منفعل ظاهر 
نشده و به همین منظور، به گسترش فعالیت های خود اقدام كرده اند. 
اين گروه مذهبی با توجه به ارتباط عمیق شان با مراجع تقلید و انقاب 

اسامی ايران، از اقلّیت های دينی بسیار مهم آلمان به شمار می آيند.
در پروندۀ حاضر ضمن توضیح چگونگی ورود و گسترش اسام در 
آلمان و پراكندگی جغرافیايی شیعیان در آلمان، مهم ترين مراكز دينی 
و فرهنگ��ی شیعیان آلمان و مهم ترين شیعه شناسان آلمانی بررسی 

شده است. 

جهان اسالم

شـــيعيان
سرزمينعقابها
مروري بر پيشينه و وضعيت فعلي  تشيع در آلمان

تاريــــخ  

 سید بابک روح االمینی 
 هرچند امروزه مباحث نظری و کنکاش های فراوانی دربارۀ رابطۀ عکس و تاریخ در بین متفکران و پژوهشگران این حوزه مطرح است، باید توجه کرد که عکس های 
تاریخی آثار مستند مهم و شایان اعتنایی دربارۀ تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر ملتی به شمار می آیند و نه تنها به خودی خود می توانند ارزشی برابر با 
آثار مکتوب داشته باشند، بلکه گاه راه را بر روشنگری بخش های نامعلومی از تاریخ، که این دسته از منابع )آثار مکتوب( در این امر ناتوان به شمار می آیند، می گشایند؛ 
ازاین رو امروزه در برخی از مراکز دانشگاهی خارج از کشور، رویکرد استفاده از عکس ها به مثابه یک سند درخور اتکا در تحقیقات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی را شاهدیم، اما در ایران این امر چندان رواج نیافته و تحقیقات مبتنی بر تصاویر شامل عکس ها، کارت پستال ها و نقاشی ها هنوز جای خود را باز نکرده است. 
ازآنجاکه ایران جزء اولین کشورهایی بود که صنعت عکاسی به آن راه یافت، میراث گران بهایی از عکس های تاریخی، به ویژه از دورۀ قاجاریه، امروزه بر جای مانده است. 
لزوم استفاده از این تصاویر، به خصوص در تحقیقات تاریخی، بیش از بیش احساس می شود. در پروندۀ پیش رو تالش شده است با توجه به الزامات موجود، مباحثی 
دربارۀ جایگاه عکس در تحقیقات تاریخی، معرفی دو مرکز آرشیو عکس کشور از دو منظر تاریخی و عکاسی، آسیب شناسی مراکز آرشیو عکس ایران، معرفی ادبیات 
موضوعی این مسئله و بیان برخی از تحقیقات نظری که دربارۀ رابطۀ دانش تاریخ و حوزۀ عکاسی به نگارش درآمده، بررسی نسبت واقعیت و عکس، مصاحبه دربارۀ 
ویژگی رسانه ای کارت پستال های تاریخی  در تحقیقات مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی و همچنین استفاده از تصاویر در یک تحقیق تاریخی گنجانده شود. امید 

است که چنین کوشش های ابتدایی آغازگر جریان استفاده از عکس و تصاویر در تحقیقات تاریخی گردد. 

تاريــــخ

روایتگری عکس
پرونده اي براي عكس هاي تاريخي
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تصوير نادرست

 در سال هاي اخیر، جهان اسالم روزهاي دشوار و غمباري را پشت سر می گذارد و گويا هر 
چه جلوتر مي رويم بر پیچیدگي وضعیت جهان اسالم افزوده مي شود. در اين میان اقدامات 

دشمنان كینه توز و دوستان جاهل داخلي و خارجي گره ها را كورتر كرده است.
اين روزها در ذهن قشرهای گوناگون مردم پرسش هاي بسیاري دربارۀ اوضاع جهان اسالم 
و نیز جريان هاي فکري و سیاسي موجود در آن پديد آمده، اما آنچه نگارنده در صدد است 
درباره اش سخن بگويد اين است كه چرا با وجود پرچمداري ايران در مبارزه با استکبار جهاني، 
برخي مسلمانان جهان اسالم نگاه خصمانه اي نسبت به جمهوري اسالمي ايران دارند؟ هرچند 
در پاسخ به اين پرسش عوامل گوناگوني را مي توان مطرح كرد، اما نکته اي كه نگارنده بدان 
توجه كرده تصوير نادرستي است كه برخي مسلمانان از كشور ما دارند. چندي پیش در حال 
گشت و گذار در سايت هاي ترك زبان بودم كه عنوان يک سايت توجهم را جلب كرد. ترجمۀ 
عنوان به فارسي برابر بود با »خائن ها«؛ در اين سايت مطالبي دربارۀ ايران و نیز حضرت امام 
خمیني)ره( مطرح شده بود. عنوان يکي از مقاالت آن »روابط پنهان ايران و اسرائیل« بود. از 
ظاهر سايت و مطالبش مشخص بود كه گردانندگان آن می كوشند خود را پايگاهي اسالمي 
بشناسانند. تصويري كه از ايران در اين سايت ارائه مي شد نه تصوير كشوری مسلمان، انقالبي 
و استکبارستیز، بلکه تصوير كشوری قدرت طلب بود كه دستش با استکبار جهاني، به ويژه 
اسرائیل، در يک كاسه است. با ديدن اين مورد و موارد بسیار ديگر اين نکته به ذهن مي رسد 
كه تصويري كه ما از خود در ذهنمان داريم با تصويري كه مسلمانان كشورهاي ديگر از ما در 
ذهنشان دارند تفاوت هايي بسیاری دارند. از اين روست كه برخي از مسلمانان كه تحت تأثیر 
تصوير برساختۀ رسانه ها و حکومت هايشان از جمهوري اسالمي ايران قرار دارند، اعتمادي به 
ما ندارند و ما را دشمن درجه يک خود قلمداد مي كنند و نه دوستشان! بنابراين ضروري است 
كه پژوهش هايي را به بررسي تصوير ايران در كتاب هاي درسي، رسانه هاي مجازي، شبکه هاي 
ــالم اختصاص دهیم تا دريابیم كه آنها به ما چگونه  ــورهاي جهان اس تلويزيوني و... در كش
مي نگرند. زماني كه به تصوير ذهنی مردم اين كشورها از خودمان پی ببريم، آنگاه با آگاهي از 
فاصلۀ آنچه ما هستیم با آنچه آنها از ما در ذهن دارند، مي توانیم برنامه ريزي هاي بهتري براي 
بیشتر نزديک شدن به جهان اسالم انجام دهیم؛ برای مثال حدود دو دهه قبل آقاي دكتر 
طالل عتريسی )استاد دانشگاه و مديركل مركز مطالعات و بررسی ها و اسناد راهبردی بیروت( 
در مقاله اي با عنوان »تصوير ايرانیان در كتاب های درسی عرب« گزارش و تحلیلی كوتاه از 
چهرۀ ترسیم شده از ايران در كتاب های درسی كشورهای عرب بیان كرد. بر اساس اين مقاله 
كه سال هاي 1991 تا 1995 را دربرمي گرفت، سیمايی كه از ايران در كتاب های درسی عرب 
عرضه شده، گاه چنان تیره و منفی است كه ناخشنودي تلويحي نگارنده را دربرداشته است. 
در پايان امید است مسئوالن امر با اجرای طرح های پژ وهشي الزم و به كار گرفتن راهبردهاي 
حاصل از آن به زدودن اين كژی ها برخیزند و چهرۀ واقعي جمهوري اسالمي را به مسلمانان 

ارائه نمايند.  
سردبير

اله
رمق

س

چاپ: موسسه همشهري
توزيع: كانون انديشه جوان

 اشتراك:  88960409

ما را از مشكالت توزيع زمانه مطلع سازيد.

سامانه پيامك:200001377
   

نوشتارهای  آمده  در نشريه، بیان گر ديدگاه های 
نويسندگان است.

زمانه در چکیده سازی و ويرايش مطالب، آزاد 
است.

استفاده از مطالب نشريه، با ياد منبع، مانعی ندارد.
مقاالت و مطالب ارسالي بازگردانده نخواهد شد.
منابع مقاالت در دفتر نشريه موجود مي باشد. 

همكاران اين شماره:
سید امیر جاويد، سید بابک روح االمینی

 حسن صفردخت، رضا صفري  
سعید طاوسي، آرش عاقبتي خطبه سرا  

محمدرضا معتضديان،  محمدرضا وحیدزاده

مدير هنري: ايمان خاكسار بني اسدي
صفحه آرايي: علیرضا عبادي
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چنان گیرا بوده كه مهم ترين رقیب و دشمن 
دولت خالفت اسالمی، يعنی جبهه النصره در 
سوريه، نیز به رهبری ابومحمد الجوالنی اعالم 
امارت اسالمی كرده است. شايد اگر آنچه خود 
را خالفت اسالمی نام می نهد فقط در عراق يا 
فقط در سوريه شکل می گرفت اهمیت امروز 
را نمی يافت. اين رويداد خود پیام تاريخی بس 

مهمی دارد. 
ــالمی طرحی با  ــش از اعالم خالفت اس پی
عنوان »كسر الحدود« از سوی دولت اسالمی 
ــین دولت اسالمی يا  ـ نام پیش ــامـ  عراق و ش
ــورد. اين طرح  ـــ كلید خ ــالمیـ  خالفت اس
ــه بود كه  ــانه رفت ــی را نش ــتن مرزهاي شکس
ــالم ترسیم كرده اند؛  مستعمران در جهان اس
ــت جذابیت های خود را  طرحی كه می توانس
ــد. داعش توانست مرزهای پیمان  داشته باش
ــکند و اعالم  ــايکسـ  پیکو را بش ــروف س مع
كند كه اين مرزهای استعماری را نمی پذيرد. 
ــتن اين مرزها به مثابه رسالتی  رسالت شکس
تاريخی در دو وجه هیستوريک و هیستوريکال 
ــه تحلیلگران كمی  ــد. از اينجا بود ك تلقی ش
خود را از صحنۀ روز دورتر كردند و جغرافیای 
ــعه دادند تا  تاريخی تحلیل خود را كمی توس
ــد؛ در اينجا بود  ــعه ياب در طول و عرض توس
ــکل گرفتند كه  ــه تحلیل های متعددی ش ك
طرح خاورمیانۀ بزرگ و نقشه های جغرافیايی 
ــط برنارد لويس و رالف پیتر را  رسم شده توس

به ياد می آوردند. 
ــران »مركز ملی آكادمی  رالف پیتر، از افس
ــال 2006م  ــده« در س ــاالت متح ــگ اي جن
ــه ای جنجالی از خاورمیانۀ جديد منتشر  نقش
ــوم به خاورمیانه  نمود كه در آن مناطق موس
ــم  ــاس ويژگی های قومی و مذهبی رس بر اس
شده بود. در اين بین گفته شد كه مدت زمان 
ــايکس ـ پیکو، كه در سال 1916م  پیمان س
بین انگلستان و فرانسه به امضا رسید، در سال 
2016م به صدسالگی خواهد رسید، و از حاال 
 بايد به فکر مرزهای جديدی بود؛ مرزهايی كه 
ــرائیل خواهد  ــان اس بیش از هركس ياری رس
بود. دراين باره نیز می توان بسیار سخن گفت، 
ــخنی كه بدان مطمئن باشیم كم يافت  اما س

دكتر ياسر قزوينی حائری
مدرس دانشگاه

ــی از خبرها آمده بود كه مهم ترين   در يک
حوادث مورد توجه جوانان در يکی از شهرهای 
ــی فوتبال و  ــته جام جهان عراق در ماه  گذش
حوادث اخیر مرتبط با سقوط شهر موصل بوده 
است. شايد نتوان گفت كه شکست بهت برانگیز 
هفت بر يک تیم فوتبال برزيل در برابر آلمان 
ــگاه »مینه  رائو« شهر »بلوهوريزنته«  در ورزش
ــگفت انگیز و شبه سینمايی ابوبکر  يا ظهور ش
البغدادی در مسجد تاريخی موصل كدام يک 
ــت.  ــتر توجه برانگیز بوده اس در اين ايام بیش
ــک اعالم خالفت اسالمی و ظهور ابوبکر  بی ش
البغدادی با آن شمايل موضوع ساده ای نیست 
كه بتوان از آن به راحتی گذشت؛ ظهوری كه از 
ابعاد مختلف می توان ساعت ها درباره اش سخن 
گفت؛ ظهوری كه حتی وزارت كشور عراق را 
ــتپاچه كرد و در مورد ظهور البغدادی در  دس
مسجد جامع موصل به تناقض گويی واداشت. 
ــت كم  ــی دس در هر صورت اين ظهور نمايش
نشان  می دهد كه در مقايسۀ حادثه با تحلیل، 
حادثه است كه جلوتر از تحلیل پیش می رود 
ــل را تعیین می كند.  ــائل و جهان تحلی و مس
ــدادی تحلیل ها  ــر البغ ــش از ظهور ابوبک پی
بیشتر جنسی محلی داشتند و حادثۀ سقوط 
ــرار فرماندهان ارتش  موصل و چند و چون ف
ــبات درون  ــهر و روابط و مناس عراق از اين ش
عراق بیشتر موضوع بحث بودند و در اين بین 
ــا و جناح های عراقی ديگری  هريک از گروه ه
را به سهل انگاری متهم می ساخت. اين تبادل 
اتهامات همچنان ادامه دارد، اما با اعالم خالفت 
ــور ابوبکر البغدادی  ــالمی و پس از آن ظه اس
ــل، جهان تحلیل ها  ــجد تاريخی موص در مس
ــری به خود گرفت. البته اين بدان  جنس ديگ
معنا نیست كه تحلیل های محلی ديگر مطرح 
ــه ابعاد  ــت ك ــوند، بلکه منظور آن اس نمی ش
جديدتر و افق های خطیرتری از تحلیل در برابر 

جهان تحلیل سیاسی گشوده  شده است.
يکی از ابعاد جديد و مهم گشوده شده پس 
ــدام او در اعالم  ــور ابوبکر البغدادی و اق از ظه
خالفت، بعد تاريخی است كه آگاهانه از سوی 

ــالمیه« می خواند مطرح می شود. شايد  آنچه امروزه خود را »الدوله االس
دولت اسالمی يا آنچه ما از آن با عنوان داعش ياد می كنیم با مطرح كردن 
گفتمانی تاريخی بر آن است تا بر هر دو بعد تاريخی عمل خود تأكید كند؛ 
يعنی عمل خود را هم »هیستروريک« و هم »هیستوريکال« جلوه دهد. 
با اين توضیح كه صفت هیستوريک، حادثه ای را توصیف می كند كه در 
مقطعی از تاريخ مهم به شمار می آيد، در حالی كه شايد اين حادثه به زمان 
حال و حتی آينده متعلق باشد، مثالً وقتی می گويیم قرار است فردا يک 
انتخابات تاريخی برگزار شود، اين وصف تاريخی اشاره به »هیستوريک« 
ــف حادثه ای  به كار  ــتوريکال در توصی بودن حادثه دارد، اما صفت هیس
ــی رود كه با حادثه و يا يک دوره تاريخی پیوند دارد. درواقع اين هر دو  م

صفت را ما در زبان فارسی با يک واژه بیان می كنیم.
اما يکی از مهم ترين پرسش ها اين است كه اساساً در عراق چه اتفاقی 
ــت و آنچه بعد از نهم حزيران يا ژوئن در عراق رخ داد چه بود  افتاده اس
و چه تفاوتی با ناآرامی های پیش از خود داشت؟ چه اتفاقی افتاده است 
كه برخی با تشبیه تلويحی حادثۀ نهم حزيران يا نه ژوئن به حادثۀ يازده 
سپتامبر، می گويند: عراق پیش از نه ژوئن با عراق پس از آن متفاوت است، 

و اينکه عراق به پیش از نه حزيران يا ژوئن بازنخواهد گشت؟
ــش از آن و هنگام  ــدادی و پی ــدن ابوبکر البغ ــان برآم ــع از زم درواق
ــانه هايی كه امروز نمود  ــالمی برخی از نش ــکل گیری دولت عراق اس ش
بیشتری پیدا كرده اند وجود داشتند. حدود چهار سال پیش بود كه ابوبکر 
البدری الحسینی القرشی البغدادی پس از كشته شدن ابوعمر البغدادی 
و ابوحمزه المهاجر به رهبری دولت اسالمی عراق منصوب شد. در همان 
زمان نگارنده طی يادداشتی تحت عنوان »رهبران جديد القاعده قريش 
ــدند« در شماره  اول خرداد 1389 روزنامه »خبر« به برخی پیام های  ش
تاريخی رهبری ابوبکر البغدادی اشاره كرده است. با روی كار آمدن ابوعمر 
ــته شدن ابومصعب الزرقاوی رهبر گروه تروريستی  البغدادی، پس از كش
ــدن عراقی های گروه كه  »قاعده الجهاد فی بالد الرافدين« و قدرتمند ش
برخی از ايشان سابقه عضويت در حزب بعث را نیز داشتند، اين گروه به 
ــام داد و بر خالف جريان كلی القاعده  ــالمیه« تغییر ن »دوله العراق االس
تالش های خود را بر ايجاد يک حاكمیت اسالمی با قرائت سلفی متمركز 
ــتان  ــايد بتوان نمونۀ اين عمل را با ظهور طالبان در افغانس ــاخت. ش س
ــه كرد. از همان زمان زمزمه های تشکیل دوبارۀ خالفت اسالمی  مقايس
به گوش می رسید؛ البته برخی از جريان های جهادی، به ويژه جريان مادر 
ــدان راضی نبودند؛ رضايت خاطر  ـ از اين موضوع چن ـــ يعنی القاعدهـ  ـ
نداشتنی كه امروزه به اختالف و حتی دشمنی سختی میان اين دو گونه 
ـ  ـ يعنی رويکرد داعشی و رويکرد القاعدهـ  ــلفیۀ جهادیـ  رويکرد در س
ــده است، اما آنچه در چند ماه گذشته و پس از دو سال ستیز در  بدل ش
ــوريه رخ نمود، درواقع به ظهور رسیدن حاكمیتی با سرزمین و پرچم  س
ـ كه پس از چهار سال اختفا، در مسجد  ــتـ  ــخص اس ويژه و رهبر مش
ــی از خاك سوريه و  ــلطش بر بخش ـ كه تس ــتـ  موصل ظهور كرده اس
ــرزمینی  عراق بر اهمیت آن می افزايد. اين برخورداری از گونه ای نگاه س

ســـــر آغاز  يادداشت روز

گفتمان تاریخی
 ابوبکر البغدادی
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ــۀ  ــزی كه وجود دارد نقش ــود؛ تنها چی می ش
ــری آنها را  ــه امروز رهب ــت ك چند واليت اس
ابوبکر البغدادی با عنوان خلیفه ابراهیم، خلیفۀ 
ــت و برخی از  ــلمانان، به دست گرفته اس مس
آنها والياتی نفت خیز به شمار می آيند كه سود 
سرشاری برای »الدوله« به ارمغان آورده اند. اين 
ــت نینوی، واليت  ــا عبارت اند از: والي واليت ه
ــت االنبار در عراق و واليت  صالح الدين و والي

رقه، واليت حلب و والياتی ديگر. 
ــی بی گمان به  ــانه های تاريخ ــا ديگر نش ام
سده های پیش از سايکسـ  پیکو باز می گردند؛ 
احیای خالفت اسالمی، كه در خالفت عباسی 
نمود می يابد، از پیام هايی است كه دائم فکر و 
ذهن مخاطب را به خود جلب می كند. لباس ها 
و بیرق سیاه رنگ، كه رنگ لباس و بیرق خلفای 
ــاب به بغداد  ــی را به ياد می آورد، و انتس عباس
ــتالژيای احیای خالفت بغداد  همه و همه نوس
ــازد، امری كه پیش از  را به ذهن متبادر می س
ــید علی موجانی نیز  ــت بزرگوارم س اين دوس
ــاره كرده بود. گويی  ــتی بدان اش طی يادداش
عراق و بغداد هنوز بايد سايۀ سنگین نیم هزاره 
حاكمیت عباسی را بر سر خود احساس كند، 
ــقوط صدام كه همین ها آن را با  چه هنگام س
سرنگون شدن خالفت عباسی به دست مغوالن 
ــاندن شیعیانی چون ابن علقمی  و با ياری رس
ــی مقايسه كردند،  و خواجه نصیرالدين طوس
ــر  ــودای احیای خالفت در س چه حاال كه س
ــوی ديگر تأكید نشانه ها بر  می پرورانند. از س
روزگار نورالدين زنگی و صالح الدين ايوبی نیز 
نبايد فراموش شود. درواقع مسجدی كه ابوبکر 
البغدادی در آن خطبه خواند در قرن ششم و به 

فرمان نورالدين زنگی بنا شده است.
نورالدين زنگی نیز امارتی در عراق و شام برپا 
كرده بود كه همچون داعش از يک سو به حلب 
و از سوی ديگر به موصل می رسید؛ پس خطر 
ــدن خطبۀ جمعه در  ــردن البغدادی و خوان ك
مسجدی كه نورالدين زنگی در موصل ساخته 
ــجد چند قبر  ــم اينکه در اين مس بود، به رغ
وجود داشت و اين امر باعث انتقاد جريان های 
ــانه هايی تاريخی  ــد، می تواند به نش وهابی ش
ارجاع دهد. نورالدين زنگی كسی بود كه زمینۀ 

ــی كه جايگاه  ظهور صالح الدين ايوبی ــ كس
ويژه ای در خاطرۀ جمعی مسلمانان دارد ــ را 
ــو قهرمان جنگ های  فراهم كرد. او را از يک س
صلیبی می دانند و از سوی ديگر ساقط كنندۀ 
خالفت فاطمی در مصر و عامل قتل بسیاری 
ــال 565ق دستور داد تا  ــیعیان. او در س از ش
ــی خیرالعمل« را در  در قاهره ديگر »حی عل
اذان نگويند. پر بیراه نبود كه وقتی دور جديد 
حمالت سبعانۀ رژيم صهیونیستی به غزه در 
اين ايام آغاز شد و بسیاری منتظر عکس العمل 
خالفت جديدالتأسیس اسالمی بودند، براساس 
ــت،  ــايت »ايالف« آمده اس ــه در س ــی ك نقل
ــه روش صالح الدين  ــالمی ب دولت خالفت اس
ــخ شما را  ايوبی ارجاع داده و گفته بود: »پاس
ــن زنگی داده اند،  ــن ايوبی و نورالدي صالح الدي
ــام  ــه پیش از قدس در مصر و ش ــان ك آن زم
ــتیزه پرداختند. صالح الدين  با شیعیان به س
پیش از رسیدن به قدس بیش از پنجاه جنگ 
ترتیب داد؛ از صالح الدين نیز پرسیده شد كه 
چرا رافضی ها و شیعیان را می كشد و با دولت 
ـ نامی كه دشمنان فاطمیان بر ايشان  عبیدیـ 
ـ ستیزه می كند و رومی ها و صلیبی ها  می نهندـ 
را وانهاده تا قدس را اشغال كنند؟ و او در پاسخ 
گفته بود: درحالی كه پشت من از سوی شیعیان 
تهديد می شود با صلیبی ها نخواهم جنگید«. به 
نظر می رسد يکی از مهم ترين پیام های تاريخی 
ابوبکر البغدادی همین ارجاع به تاريخ نورالدين 

زنگی و صالح الدين ايوبی  باشد.
ــی ديگر، در خود خطبۀ  اما پیام های تاريخ
ــه صورت حرفه ای  جمعه بود؛ خطبه ای كه ب
ــکل  ــی و زوايای دوربین در آن به ش كارگردان
ــود. اگر  ــده ب ــیار آگاهانه ای پیش بینی ش بس
ــیلۀ مربوط به جهان جديد از جمله  چند وس
ــاعت مچی البغدادی كه بحث برانگیز شد و  س
ــاعت ديواری و لوستر در  میکروفن، پنکه، س
ــاب تصوير البغدادی در حال خواندن خطبه  ق
نبود، با توجه به عناصر تاريخی مسجد جامع 
موصل هر بیننده ای فکر می كرد دارد يک فیلم 
ــريال تاريخی مانند سريال عمر يا مانند  يا س
ــخنان البغدادی  آن را می بیند. در اين بین، س
ــۀ اول و دوم در زمانی كه به  به جمالت خلیف

خالفت رسیده بودند، بسیار نزديک بود. درواقع 
به نظر می رسد ابوبکر البغدادی، جدا از اينکه 
از جايی فرمان می گیرد يا نمی گیرد و بی توجه 
به اينکه طرح آغازشده را به تنهايی جلو می برد 
يا خیر، با توسل به گفتمانی تاريخی كه نقاطی 
از تاريخ صدر اسالم تا دوران خالفت اسالمی و 
دورۀ میانه و حتی تاريخ جديد را دربرمی گیرد، 
درصدد مشروعیت يابی است. در اين بین اين 
گفتمان تاريخی كاركردی دوگانه داشته است: 
ــلفی ها و  ــو تقريباً تمام وهابی ها و س از يک س
افراطی های اسمی و رسانه ای از عرعور معروف 
ــان بوده ــ تا  ــمن اين جري ــ كه از قبل دش
قرضاوی و شافی العجمی افراطی كويتی ای كه 
چندی پیش به سربريدن يک روحانی شیعی 
ــر خردسالش افتخار می كرد تا ايدولوگ  و پس
اصلی سلفیۀ جهای ابو محمد المقدسی و رهبر 
القاعده ايمن الظواهری و طالبان افغانستان و 
ــراق رافع الرافعی  ــنه ع يکی از مراجع اهل س
ــدار داعش بود و رهبران  كه پیش از اين طرف
و سیاستمداران منطقه را با اين دولت مخالف 
ــت؛ و از سوی ديگر با  بلکه دشمن ساخته اس
ايجاد شوری الهام گرفته  از نوستالژيای تاريخی 
ــه جوانان جهان  ــث، و در فضايی ك مورد بح
اسالم امیدی به رهبران كشورهای خود ندارند، 
ــیاری از جوانان گمنام را جذب خود كرده  بس
ــه گوشۀ جهان  ــت، به گونه ای كه از گوش اس
ــیاری بیعت خود با  ــالم و بیرون از آن بس اس
ابوبکر البغدادی را اعالم می كنند، از فیلیپین 
ــوريه  و اندونزی تا گروه های مختلف داخل س
ــره«، رقیب  ــش از اين به »جبهه النص كه پی
فعلی دولت خالفت، وابسته بودند؛ از بسیاری 
از جوانان مسلمان در كشورهای حاشیۀ جنوب 
ــج فارس و نیز جوانانی كه از اروپا و قفقاز  خلی
می آيند و حتی عربی نمی دانند تا جوانان افريقا 

و حتی مصر و فلسطین. 
ــن بین نزاع میان تمام اين گروه ها چه  در اي
در صحنۀ جنگ به ويژه در سوريه، كه پیش از 
ــکل گرفته بود، و چه در صفحات وب  اين ش
ــايی بهتر  با حرارت بااليی ادامه دارد و شناس
ــتری  ــت آنها بی گمان تأمل و غور بیش وضعی

می طلبد كه نبايد از آن غافل ماند. 

گفتمان تاریخی
 ابوبکر البغدادی

احيای خالفت 
اسالمی، كه در 
خالفت عباسی 
نمود می يابد، از 
پيام هايی است 
كه دائم فكر و 
ذهن مخاطب 

را به خود 
جلب می كند. 

لباس ها و بيرق 
سياه رنگ، كه 
رنگ لباس و 
بيرق خلفای 
عباسی را به 
ياد می آورد، 

و انتساب 
به بغداد 

همه و همه 
نوستالژيای 

احيای خالفت 
بغداد را به 

ذهن متبادر 
می سازد، گويی 

عراق و بغداد 
هنوز بايد 

سايۀ سنگين 
نيم هزاره 
حاكميت 

عباسی را 
بر سر خود 

احساس كند
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عصر امام  خمینی
گزارش همايش امام و تقدير تاريخی عصر

محمدحسن  فالحيان
 مقـام معظم رهبـری  معتقدند با پيروزی انقالب اسـالمی عصـر جديدی در 
مناسبات عالم پديد آمده است، ايشان اين عصر را »عصر امام  خمينی« ناميده اند 
و تاكيـد كرده انـد كه  اين دوران، دوران اسـالم و دوران غلبـۀ ارزش های الهی و 
معنوی است. يازدهم و دوازدهم خردادماه موسسه اشراق در همين رابطه همايشی 

با عنوان»امام خمينی و تقدير تاريخی عصر« برگزار كرد. 
به نظر سيد حسين شهرستانی دبير علمی همايش امام و تقدير تاريخی عصر، 
»بعد از ظهور امام)ره( سرنوشت ايران، دست خوش دگرگونی شد و امام)ره( تقدير 
تاريخی عصر ما را)چه »ما« ايرانيان باشـد چه مسلمانان و چه بشريت(، متحول 
و دگرگون سـاخت.« هدف موسسه اشراق و شهرستانی از برگزاری اين همايش، 
درك نحوه و حدود اين تأثيرگذاری بود. آنها نمی خواسـتند به امام)ره( به عنوان 
كسی كه مدرس فقه، فلسفه و عرفان بوده بپردازند و اگر هم به اين وجوه بپردازند 
از منظر تاريخی باشـد. می خواستند ببيند از آسـتين امام)ره( چه دستی بيرون 

آمده و اين دست با تقدير تاريخی بشر چه كرده است.
سيدعباس نبوی، يوسفعلی ميرشكاك، حسن رحيم پور ازغدی،  اضغر طاهرزاده، 
محمد رجبی دوانی و علی اكبر رشـاد  سـخنرانان همايش بودند كه خالصه ای از 

صحبت هايشان  از نگاه تان می گذرد.

پويايی و زنده بودن فقه امام 
سید عباس نبوی ابتدا از اينکه نسبت به 
مبانی حضرت امام)ره( بی توجه هستیم و 
هر چه جلوتر می رويم بی توجه تر می شويم 
انتقاد كرد. نبوی پويايی و زنده بودن فقه امام 
را عامل تأثیرگذاری ايشان در تاريخ معرفی 
ــت  كرد. او دلیل اينکه حضرت امام توانس
ــود و مسیر ساز  مبدا تحول در جامعه بش
باشد ولی ديگر علما نتوانستند را اين گونه 
تحلیل كرد: »پاسخ هايی كه به اين سؤال 
ــده است، دو بعد جامعه شناختی و  داده ش
روان شناختی دارد. خصوصیات شخصی و 
روان شناختی امام بسیار واال و بزرگ بود به 
طوری كه چنین شخصیتی در زمانه ايشان 
ــان يافت نمی شد. اما اين نوع  و قبل از ايش
تفسیر، تفسیر ماكس وبری از امام است و 
می گويند امام شخصیتی كاريزما بود. روی 
اين موضوع صحبت های زيادی انجام شد و 
حتی در دنیا پايان نامه هايی نیز نوشته شده 
است. بعد جامعه شناختی نیز بر می گردد 
به اينکه فرصت های اجتماعی پديد آمده 
است و امام توانسته است بر خالف ديگران 
ــتفاده كند. البته اين  از اين موقعیت ها اس
تفسیرها و تحلیل ها غلط نیست اما بخش 
ــئله را توضیح  ــزی از مس ــک و ناچی كوچ

ــد از امام واليت و حقیقت پیروز  ظاهرا بع
ــت كه راهی  ــال اس بود اما جماعت 25 س
ــیدنا  ــز راه حق و واليت را می روند و س ج

القائد تنهاست. 
ــند و شاعر در ادامه افزود: افق  اين نويس
ــت، در عالم  ــهادت اس امام و اهل بیت ش
ــم جانبازی  ــم مجروحیت و ه فرهنگ ه
داريم. امام را بشناسید؛ امام فقط ولی فقیه 
ــت؛ امام خمینی مظهر اباعبدااهلل)ع(  نیس

است.«

امام و نهادسازی دينی 
ــز درمورد  ــن رحیم پور ازغدی نی حس
ــازی دينی« سخنرانی كرد.  »امام و نهادس
او درباره عنوان همايش نکته ای را متذكر 
شد و گفت وقتی از تقدير تاريخی عصر نام 
برده می شود بايد بین اين مفهوم و مفهوم 

تقديرگرايی فرق بگذاريم.
حسن رحیم پور ازغدی سه رويکرد اصلی 
ــازی را  ــه با نقش دين در نهاد س در رابط
ــرد. يک رويکرد كه  از يکديگر تفکیک ك
ــری تا قبل از انقالب  از لحاظ عملی و نظ
اسالمی حاكم بر جهان معاصر بوده  است 
كه اساسا دين را به عنوان يک نهاد تمدنی 
ــناخت  ــمیت نمی ش ــاز به رس و تمدن س
ــاد اجتماعی به  ــه عنوان يک نه و دين ب
ــد چه برسد به  ــمیت شناخته نمی ش رس
ــاز نیز باشد. رويکرد  اينکه بخواهد نهاد س
بعدی رويکردی است كه دين را به عنوان 
ــاير  يک نهاد اجتماعی عادی در عرض س
ــاير نهادها  نهادها می پذريد و نه اينکه س
ــد. انقالب امام در واقع هر  در طول آن باش
ــن به عنوان يک  ــو را كنار زد و دي دو الگ
ــاز تمدنی عالوه بر بعد معنوی وارد  نهادس

صحنه تاريخ شد.

متجدد، متجمد و مجِدد 
ــاد از  ــر رش ــالم علی اكب ــت االس جح
ــه  ــش س ــن هماي ــخنرانان روز دوم اي س
گفتمان را برای جريان های فکری برشمرد: 
جريان گفتمان متجدد كه ذيل غرب طرح 
ــود. دومین جريان جريانی است كه  می ش

ــئله بر می گردد  ــد. بخش اصلی مس می ه
ــزد ديگران  ــان مبانی كه ن ــه اينکه هم ب
ــت نزد حضرت امام بصورت زنده،  بوده اس

جامعه ساز و مبناساز در آمده است.«

امام و ظهور حقيقت شهادت 
ــکاف عادت دارد جوری  يوسفعلی میرش
ــران نگاه  ــد كه ديگ ــوع نگاه كن به موض
ــدگان هم موضوع  ــد، برگزاركنن نمی كنن
ــرده بودند؛ »امام  خوبی برايش انتخاب ك
ــهادت«. میرشکاك با  و ظهور حقیقت ش
نگاه به جمعیت حاضر در تاالر سوره حوزه 
هنری، آهی كشید و گفت اگر مراسم يک 
ــالن برای ايستادن هم  ــه بوده س هنرپیش
ــت؛ البته او خبر نداشت كه اكثر  جا نداش
جمعیت حاضر در سالن از اصفهان، گرگان 

و شهرهای ديگر آمده است.
يوسفعلی میرشکاك درباره امام خمینی 
ــول اهلل نسبت باطنی  گفت: »امام با آقا رس
ــاس را از بیخ و  ــت. قی حیرت انگیزی داش
ــن قبول ندارم و قیاس نمی كنم، آنچه از  ب
ــول اهلل ماند  امام ماند مانند آنچه از آقا رس
است. 10 سال امام و 23 رسول اهلل شباهت 
زيادی دارد. بعد از امام وضع همان شد كه 
ــا اين تفاوت كه  ــد ب بعد از پیامبر)ص( ش
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دقیقا در مقابل گفتمان اول اصرار بر سنت دارد و در مقابل جريان 
تجدد واقع می شود و جريانی هم به جريان تاريخی و پیشینه خود 
ــود و  نگاه می كند و از آن بهره می گیرد و از توان خود جدا نمی ش
همچنین آينده را نیز می بیند؛ در اين جريان گذشته را به سرمايه 
ــتفاده می كند  تبديل می كند و از تمام متفکران موجود در عالم اس
ــرق وارد شده اند آنها را  و با اين عنوان كه اين تفکرات از غرب و ش
پس نمی زنند و از اينها مهم تر سهمی را در ساخت آينده ايفاد كرده 

سرمايه ای جديد بر آنها  می افزايد.
رشاد گفتمان انقالب اسالمی امام را نماينده گفتمان سوم معرفی 
ــه گفتمان وجود دارد و  كرد گفت: يک ويژگی مهم در تمام اين س
ــوم می شود و آن  البته موجب تمايز دو گفتمان اول از گفتمان س
ــت كه دو جريان اول مقلدند و جريان سوم مجتهد است و  اين اس

خودش می خواهد بسازد.

انقالب اسالمی تجلی اراده  الهی است
ــرون می آيد در همايش  ــر طاهرزداه كه كمتر از اصفهان بی اضغ
امام و تقدير تاريخی عصر گفت: »اولین نکته ای كه بايد در نگاه به 

انقالب اسالمی مدنظر قرار دهیم اين است 
ــا جبهه هايی روبه رو  ــه وقتی در تاريخ ب ك
ــديم كه در يک طرف وضع موجود در  ش
عین ظلمانی بودن، با تمام تجهیزات قرار 
دارد و در طرف مقابل گروه قلیلی هستند 
كه تنها نگاه توحیدی آنها موجب تقابل با 
ــده است ولی با اين همه،  وضع موجود ش
ــرف زمانه پیروز  جبهه  توحید برخالف ع
ــود اراده ای ماوراء آنچه  ــد، معلوم می ش ش
ــت،  ــاهده در فرهنگ جاری اس قابل مش
ــرت حق می خواهد  ــان آمده و حض به می
ــخ جديدی را به صحنه بیاورد. انقالب  تاري
ــت كه برای  ــالمی تجلی اراده  الهی اس اس
ظهور توحیدی خاص بر قلب حضرت امام 

خمینی)ره( تجلی كرده است«.

در انقالب اسالمی فقط خدا مطرح بود
محمد رجبی دوانی در روز دوم همايش 
ــان و مکان باحضور امام  درمورد تغییر زم
ــرح كرد:  ــکات را مط ــی)ره( اين ن خمین
»انقالب اسالمی رخ داد، كه زمانی فراسوی 
ــن انقالب به  ــد، زمان اي زمان ها ايجاد ش
ــیعه  ــورد. ايرانی های ش ــورا پیوند خ عاش
ــد و اتفاقی  ــورا پیدا كردن ــبتی با عاش نس
ــورا فقط خدا  عجیب را رقم زدند. در عاش
مطرح بود و در انقالب اسالمی نیز همین 
ــد اين  گونه بود آن چه آفت اين انقالب ش
ــبت به آن فکر  بود كه مردمان دو گونه نس
كردند يک عده قرون وسطايی فکر كردند 
و می خواستند ما به آن دوران برگرديم آنها 
ــتباه  فکر می كردند ما يک دورانی را به اش
ــپری كرديم و بايد راه رفته را برگرديم  س
ــز مدرن فکر كردند. رجبی در  يک عده نی
ــنت نیز تاكید كرد:  سنت  مورد معنای س
به معنای گذشته نیست آن چه از گذشته 
ــنت است  ــت اما آنچه س می آيد عادت اس
ــر می فرمايد  ــت مثال پیامب ــنت اهلل اس س
ــنت است  ــنتی يعنی ازدواج س النکاح س
اينکه چگونه خواستگاری برويم و يا چگونه 
عروسی بگیريم عادات است اما خود ازدواج 

سنت است. 
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 گزارش نشست

ــعر انقالب كاربرد داشت.  است كه در ش
ــخ ادبیات  ــدم كلماتی از تاري ــن معتق م
ــد، كلماتی  ــروز بیاين ــد ام ــه می توانن ك
ــیج« واژۀ  ــرای مثال »بس ــتند؛ ب نو هس
ــخ بیهقی«  ــت و در »تاري جديدی نیس
فعلش صرف  شده )بسیجیدن(، اما امروز 
ــا گرديده و ده ها  ــان ما دوباره احی در زب
تركیب از آن درست  شده است: بعضی از 
اين تركیب ها عبارت است از: بسیجیدن، 
ــیج كارگران، بسیج  بسیج خواهران، بس
دانشجويی، دفترچه بسیج، كار بسیجی و 
... . اين واژه در زمان می ماند تا به روزگار 
ــد و چه بسا مدت ها ادامه پیدا  ما می رس
ــعر نو زنگ  كند، اما دركل به نظر من ش
صدای خودش را دارد و نمی شود برايش 
يک، دو، سه، چهار گفت. در شعر انقالب 
ــدند: آزادی، استقالل،  مفاهیم نو وارد ش
ــطین،  ــی، فلس ــعرهای آيین ــار، ش انتظ

همدردی با مستضعفان جهان و... .
ــعر انقالب اسالمی  افزون بر اين، در ش
ــن و حرف  های جديدی  مفاهیم، مضامی
ــط قالب ها در هم  ــز رواب ــد و نی گفته ش

شعر نو شعری است
كه با زمان رو به جلو حركت كند 

منوچهر اكبـری: من معتقدم هر كس 
ــی می زند  ــر حرف ــودش ه در روزگار خ
ــته را هم بدهد دارد  حتی اگر بوی گذش
ــد؛ چون در زمان خودش  حرف نو می زن
ــر امروز فردی در  ــرف می زند. اگ دارد ح
ــوقش، تعابیر و اصطالحات  توصیف معش
ــته را مالك قرار دهد و برای  شعر گذش
ــرو« و...  ــل«، »قد س ــب لع ــال از »ل مث
استفاده كند، حرفش نو است؛ حتی اگر 
شعرش بوی سبک خراسانی يا عراقی را 
ــال كنونی دارد حرف  بدهد؛ چون در س
ــن روزگار تنفس می كند  می زند و در اي
ــبت به ديروزی ها دارد حرف زمان  و نس
ــه اينکه چقدر  ــد. البت ــودش را می زن خ
حرف او از جنس زمان است جاي بحث 

دارد. 
ــعری است كه با زمان رو به  شعر نو ش
ــت كند   و نمونۀ آن »ديو چو  جلو حرك
بیرون رود فرشته در آيد« يا »شربتی از 
ــیديم و برفت« از حافظ  لب لعلش نچش

شگفتی، شکفتگی و شیفتگی
 در شعر انقالب 

نشستي با حضور اكبری، وليئي، ميرجعفری و سنگری
 دربارة نوآوری در شعر انقالب اسالمی

زهرا كوليوند 
  در شـمارة پيش گزارشی از نشسـت دوم دربارة شعر انقالب اسالمي تقديم شما شد؛ 
اسـتادانی كه در آن نشسـت حضور داشتند از ويژگی های شعر انقالب اسالمی گفتند و بر 
اين موضوع مهم انگشـت تأكيد نهادند كه هم سازی به ظاهر ناسازها، يعنی پيوند و تلفيق 
سـنت و نوآوری، در حوزة شعر انقالب اسـالمی اتفاق افتاده است. محور نشست سوم كه 
در ادامه گزارشـی از آن تقديمتان شـده بحث در حوزة نوآوری های شـعر انقالب اسالمی 
اسـت. پرسش هايی كه استادان حاضر در اين نشسـت، آقايان دكتر منوچهر اكبری، سيد 
اكبر ميرجعفری و قربان وليئي با مديريت جناب آقاي دكتر محمدرضا سنگري به آنها پاسخ 
داده اند عبارت است از اينكه آيا شعر انقالب اسالمی نو است؟ آيا نوآوری به معنای آن است 
كه همان مضامين گذشته در افقی واالتر يا با نگاه تازه مطرح شود؟ نوآوری در شعر انقالب 
اسالمی در حوزة درون مايه و محتواست يا در ساختار و فرم و شكل هم نوآوری هايی اتفاق 

افتاده است؟

اكبری:
من معتقدم هر 
كس در روزگار 

خودش هر 
حرفی می زند 

حتی اگر 
بوی گذشته 
را هم بدهد 
دارد حرف 
نو می زند؛ 

چون در زمان 
خودش دارد 
حرف می زند

ــعر انقالب  ــش از پیدايش ش ريخت. پی
ــالمی، اگر شاعری در قالب غزل شعر  اس
ــی می سرود، چه بسا او را مؤاخذه  حماس
ــد و می گفتند كه حق ندارد در  می كردن
ــخن بگويد، اما  ــه س قالب غزل از حماس
ــی نمی تواند به شاعران  اكنون ديگر كس
ــالن قالب  ــق ندارند در ف ــد كه ح بگوي
ــد، حتی  ــی را بیان كنن ــون خاص مضم
ــه در وزن خاصی  نمی توان حکم كرد ك
ــوم خاصی را نگويد؛ ديگر هیچ كس  مفه
ــی برای  ــد كه رباع ــد حکم كن نمی توان
سخن گفتن از جنگ كاربرد ندارد و شعر 
ــده يا مثنوي  ــگ نبايد خارج از قصی جن

باشد. 

مالك، شگفت زدگی است
قربان وليئي: نوبودن و كهن بودن يک 
ــت؛ يعنی بعضی از كالم ها و  واقعیت اس
ــتند و در  ــعرها و آثار ادبی، كهن هس ش
ــی كه خلق  ــان، يعنی زمان زمان خودش
ــد و بعدها  ــن بوده ان ــده اند، هم كه ش
ــا كالم ها و  ــده اند، ام ــز كهن تلقی ش نی
ــتند كه نو هستند و  ــعرهايی هم هس ش
همیشه هم نو به شمار می آيند. به تعبیر 
ــی در زمان خودش نو  دقیق تر اگر كالم
ــد، می توان گفت كه نو خواهد ماند،  باش
اما اين نوبودن به چه معناست؟ در واقع 
ــا اندام  ــک ارگان ي ــعر نو را به ي ــر ش اگ
ــبیه كنیم، يعنی كل شعر را نو فرض  تش
ــگفتی القا می كند؛ به  ــما ش كنیم، به ش
ــما را شگفت زده می كند  عبارت ديگر ش
و كاركرد بنیادی ادبیات همین احساس 
ــما ممکن است  ــگفت زدگی است. ش ش
ــعرها را بخوانید و تحسین  بسیاری از ش
ــويد و در واقع  ــگفت زده نش كنید، اما ش
به احساس شگفتی نرسید. البته مخاطب 
ــی كه هیچ چیز از تاريخ  ــط و كس متوس
ــعری را  ــد يا هیچ ش ادبیات نخوانده باش
ــد، اگر برايش شعری بسیار  نشنیده باش
ــود، ممکن است به  ــاده هم خوانده ش س
ــاس شگفتی كند،  شگفتی برسد و احس
ــگفتی  ــاس نو كردن و به ش اما در احس
ــیدن، مخاطب متوسط كه با پیشینۀ  رس
ــنايی دارد مالك  ــر زبانی آش ــات ه ادبی

است. 

احساس عجز در تحليل شعر
ــه كدام بخش  ــعر مربوط ب نو بودن ش
ــت؟ آيا زبان شعر  ــم شعر اس از ارگانیس
ــعر نو است؟ عاطفۀ  ــت؟ انديشۀ ش نو اس
ــت؟  ــعر نو اس ــت؟ خیال ش ــعر نو اس ش
اجزايی كه برای شعر برشمرده اند و همۀ 
ــما آنها را می شناسید نو است؟ آيا اگر  ش
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نوآوری در شعر انقالب اسالمى  

ــد آن شعر نو است؟  ــعری نو باش زبان ش
ــۀ شعر نو باشد، آن شعر نو  آيا اگر انديش
ــمار می آيد؟ تصور من اين است كه  به ش
ــت و همۀ اينها  ــدام از اينها نیس هیچ ك
ــت؛ يعنی برآيند مؤلفه های شعر به  هس
ــما نوشنیدن و  معنای دقیق كلمه به ش
ــن برآيند كه  ــدن را القا می كند. اي نودي
ــعر، فرم  ــکل ش ــما می توانید آن را ش ش
تركیب، تلفیق، شاكله شعر يا ...  بنامید، 
ــعری نو باشد، به شما احساس  اگر در ش
ــاعران طراز اول،  نو بودن خواهد داد. ش
ــر مملکت و در هر  ــاعران بزرگ در ه ش
ــتند كه اين برآيند  ــاحت كسانی هس س
ــما  ــاد كردند ؛ بدون اينکه ش ــو را ايج ن
ــاره كنید كه كدام يک از اجزا  بتوانید اش
ــعر آنها بیشتر نو به نظر  يا مولفه های ش
می رسد از كل شعرشان احساس نو بودن 
می كنید. به نظر من ويژگی شاهکارهای 
ــما از تحلیل و  ــت كه ش ادبی همین اس
تعلیل چرايی نو بودن آنها عاجزيد؛ برای 
ــما وارد ساحت مثنوی يا  مثال وقتی ش
شاهنامه می شويد، بیان، زبان و شگردها 
ــاد ادبیت می كند  ــی كه ايج و ترفندهاي
ــما هر وقت كه  ــت، اما ش ــیک اس كالس
ــو بودن به  ــاس ن ــد احس آن را می خوانی
ــت می دهد، بدون آنکه بتوان  ــما دس ش
ــی وار تحلیل كرد  ــور دقیق و رياض به ط
ــما دست  ــی به ش كه چرا چنین احساس

ــت كه به  ــد و اين همان آنی اس می ده
ــم زيبايی را  ــان درنمی آيد. اگر بتوانی بی
تحلیل كنیم و كالبدشکافی كنیم، قطعاً 
ــط و  ــی نخواهد بود. آثار متوس آن زيباي
ــط را می توان زير تیغ جراحی  زير متوس
ــرا زبان يا  ــف كرد كه چ ــت و كش گذاش
انديشه اش اين گونه است، اما هر چه آثار 
ــمت قله ها و در واقع  ــتر به س ادبی بیش
ــما بیشتر  آرمان و ايدئال ادبیات برود، ش
در تحلیل و تعلیل آن عاجز می مانید. در 
ــعرهای صد سال اخیر بعد از نیما  بین ش
و حتی بعد از انقالب می توان نمونه های 
ــیاری  را شاهد مثال آورد. يکی از اين  بس
ــعر »كوچه« فريدون مشیری  شعرها ش
ــنی كه اين  ــت و در هر س ــت. هر وق اس
ــود به خواننده احساس  ــعر خوانده ش ش
ــد. يکی از  ــت می ده ــگفت زدگی دس ش
ــعدی پژوهان كه از  ــان و س سعدی شناس
ــپیدپرداز نیز است و در اين  ــاعران س ش
ــت، می گفت:  حوزه آثاری خلق كرده اس
ــعدی اين قدر  ــعر س من نمی دانم چرا ش
ــذارد، درحالی كه هیچ  ــا تأثیر می گ بر م
ندارد. اين هیچ نداشتن در واقع اشاره ای 
ــت به همان موضوع كه گفتیم؛ يعنی  اس
ــما لمس نمی كنید، به چشم نمی آيد،  ش
خودنمايی نمی كند وگرنه در آن هست. 
اين زيبايی طبیعی و طبیعت زيبايی در 

ادبیات است.

پيوند ميان آفاق و انفس
ــال 1357 تا 1367  شعر انقالب از س
ــاخت ادامۀ  ــورت و روس ــاظ ص ــه لح ب
ــش از انقالب  ــت كه پی جريان هايی اس
ــوزۀ غزل كه  ــژه در ح ــت؛ به  وي بوده اس
ــتری كرده ام،  ــده در آن تفحص بیش بن
ــتانی،  ــر نیس ــل منوچه ــی مث آغازگران
ــیمین بهبهانی، عباس صادقی، هومن  س
ــا را به گونه ای  ــنهاد نیم ذكائی و ... پیش
ــنهاد بنیادی  ــه كار بردند. پیش ــر ب ديگ
ــعر  ــا از نظر ما صرفا تغییر صورت ش نیم
ــاوی طولی  به معنای برهم زدن قید تس
مصرع ها نیست؛ بلکه در واقع تغییر نگاه 
و نگرش شاعر به خود و جهان است. در 
نامه های او هم می توان همین مسئله را 
ــت كه جور ديگر  ديد. او تأكید كرده اس
ــور ديگر ديدن  ــد ديد و در همین ج باي
تکیۀ اصلی شاعر بر فرديتش است؛ يعنی 
خالق و فعال شدن خود شاعر و بی  مدد 
ــعر گفتن است. مقصود از اين  حافظه ش
ــت كه  حافظه، حافظۀ تاريخیـ  ادبی اس
سنگینی و گرانبارشدنش باعث می شود 
خالقیت شاعر آسیب ببیند. حقیقت آن 
ــت كه دست و دل كسانی كه مطالعۀ  اس
ــان از  ــادی در ادبیات دارند و ذهنش زي
ــروده های  ــته و س ــخ ادبیات گذش تاري
ــین بسیار متأثر و گرانبار شده است  پیش
برای خالقیت  می لرزد. البته اين موضوع 

وليئي:
 انقالب 
اسالمی 

رويكردی است 
به ارزش های 

اصيلی كه 
در گذشته و 

به ويژه در صدر 
اسالم نهفته 

بوده است. 
به يك تعبير 
اين بازگشت 

و رجوع به 
گذشته و 

سنت، ادبيات 
انقالب ما را 

سبب می شود
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 گزارش نشست

ــور در  امین پ ــر  ــل قیص ــاعری مث ش
ــدرت و دانايی تمام  ــا ق ــالگی ب بیست س
ريزه كاری های كالسیک را به كار می برد. 
حدود 25 سال پیش كه مرحوم امین پور 
و سید حسن حسینی در بعضی جلسات 
ــتند، بعضی از دوستان  شعر حضور داش
ــزل قیصر صحبت  ــودن غ ــه ب از حافظان

می كردند.
اين اتفاق دركل نه تنها در شعر قیصر، 
ــاعران  بلکه در قد و قوارۀ متفاوت در ش
ــت؛ بنابراين نوآوری  ديگر هم وجود داش
ــاحت  ــد از انقالب  صرفا در س ــی بع ادب
صورت نیست، بلکه بیشتر در كلیت شعر 
ــتفادۀ  ــت؛ يعنی احیای قالب ها و اس اس

ديگرگونه كردن از آنها. 
ــن گرايش  ــا از نظر م ــاحت معن در س
ــد از انقالب  ــعر بع عمده و اصیل در  ش
ــت. شعرهای شاعران  رويکرد معنوی اس
اصیل مانند قیصر امین پور، ساعد باقری، 
ــودی،  ــهیل محم ــی و س ــلمان هرات س
ــرافیلی  اس ــین  حس و  ــزوه  ق ــا  علیرض

فوق العاده شگفت انگیزند.
ــعرها در شديدترين و حادترين  اين ش
ــی ـ اجتماعی قرار  ــای سیاس حركت ه
ــت در آنها موج می زند.  دارند، ولی لطاف
ــی و معنوی  ــويۀ معرفت ــن لطافت س اي
ــعرهای سلمان هراتی  دارد؛ به ويژه در ش
ــعرهای قیصر امین پور اين  و بعضی از ش
ــود. دركل  رويکرد معنوی پررنگ می ش
ــت كه  ــاحت  هايی اس معنويت يکی از س
ــعر انقالب را در آن  ــود نوآوری ش می ش

جست. 
ــعر به ويژه در غزل ــ كه به نظر  در ش
ــعر در دورۀ انقالب  ــکل غالب ش من ش
ــديد  ــای معنوی ش ــت ــ گرايش ه اس
ــر غزلی كه  ــارت ديگ ــه عب ــود. ب می ش
ــش از انقالب را  ــقانۀ پی تجربه های عاش
ــا زبان نو  ــت بعد از انقالب ب آزموده اس
ــود از اين  و تازه فوق العاده معنوی می ش
ــر نخواهیم بگويیم  نظر به اعتقاد من اگ
ــاخصه ها  تنها عامل، بي گمان يکی از ش
ــده و غالب نوآوري در  و ويژگی های عم
ــعر بعد از انقالب همین غلبۀ معنويت  ش

است. 
ــی از اين  ــینی يک ــن حس ــعر حس ش

نمونه هاست:

پیر شیراز وضو ساخته از چشمۀ عشق
غرق در خلسۀ خونین نمازی دگر است 

يا اين شعر از ساعد باقری:        

ــاهد  ــاق ش ــه گل زخم ها را عش فردا ك
بگیرند

ــرتا نیست اين دل زخمی گواه من  واحس
و تو

ــن  ــید حس ــن معنويت به تعبیر س اي
ــت كه در آب  ــینی مثل قندی نیس حس
كامل حل نشده باشد و زير دندان ِخرت 
ــعر قیصر  ــّر ماندگاری ش ــرت كند. س ِخ
ــت كه شعرش پیام،  امین پور در اين اس
ــی انقالب را جذب  ــام و بنیاد معرفت پیغ
كرده است و آنها در شعر او حل شده اند. 
ــا موجودات  ــعرش ب ــوالً در ش ــما اص ش
ــويد و  ــه مواجه نمی ش ــی و بیگان خارج
ــعرش  موجوداتش همه داخلی اند و در ش

حل شده اند. 
ــر، آن بزرگوار اتفاق را به  به تعبیر ديگ
ــداد را بدل به  ــه تبديل كرده و روي واقع
ــا داده، به گونه ای  ــت نموده و ارتق واقعی
ــده است. همین ويژگی  كه همیشگی ش
ــعر حافظ نیز مشاهده می شود. در  در ش
ــکل بارزی با  ــعر اين شاعر شما به ش ش
ــی ـ اجتماعی مواجه  ــای سیاس رخداده
ــد تأويل آن  ــد با دي ــه باي ــتید، بلک نیس
ــکار  ــا بیايید وگرنه آنها آش ــد ت را بنگري

نیستند.

آن قدر سنگ را صيقل دادم
تا فرشته را آزاد كردم

ــخ به  سـيد اكبر ميرجعفری: برای پاس
ــی موضوع نوآوری  ــش و بررس اين پرس
ــن منظر به  ــن از اي ــعر انقالب، م در ش
موضوع نگاه می كنم كه شعر انقالب چه 
چیزی را به مجموعۀ ادبی ما اضافه كرد. 
ــما اين جملۀ مشهور میکل آنژ  حتماً ش
ــنیديد كه گفته بود: »من در سنگ  را ش
ــنگ را  ــته ای يافتم، آن قدر س مرمر فرش
ــته را آزاد كردم«.  ــل دادم كه فرش صیق
ــر می آيد آثار ادبی  ــر همین مبنا به نظ ب
ــری در عالم وجود  ــه تبع آن آثار هن و ب
دارد و هنرمند فقط آن را كشف می كند 
ــه اقتضای زمان  ــف كردن ب و گاهی كش

است.
اثری مثل شاهنامه بايد در قرن چهارم 
يا پنجم شکل بگیرد و به اصطالح كشف 
ــود و اثری مثل مثنوی در قرن هفتم  ش
ــود از  ــری كه نمی  ش ــای ديگ و نمونه ه
ادبیات فارسی جدايشان كرد و در همین 
قرن های اخیر هم همین طور بوده است.

به نظر من اگر اثری خلق شود و نتوان 
ــی و بالطبع  آن را از پیکرۀ ادبیات فارس
ــان جدايش كرد،  ــات جه ــرۀ ادبی از پیک
ــف  ــوآوری يا به عبارت ديگر نوعی كش ن
ــت؛ كشفی كه نمی توان  اتفاق افتاده اس

آن را ناديده گرفت. 
ــا می توانیم به دورۀ  ــکل م به همین ش

ابعاد مختلفی دارد و الزم است كه دربارۀ 
آن جداگانه بحث شود. 

ــی نیما نوع  ــنهاد اصل به هر روی پیش
ــل فريدون  ــاعرانی مث ــود و ش نگرش ب
ــت تأثیر آن  ــادر نادرپور تح ــی و ن تولل
ــازی قالب های  ــه نوس ــد ب ــروع كردن ش
ــازی تا بعد از انقالب  كالسیک. اين نوس
ــاظ كمی اتفاق  ــه پیدا كرد و به لح ادام
ــگرفی افتاد. به تعبیری می شود گفت  ش
كه قالب غالب و گفتمان غالب در ادبیات 
ــعری ما قالب های كالسیک  شد. اين  ش
ــت و از نظر  ــوع فوق العاده مهم اس موض
ــای جالبی  ــم علت ه ــی ه جامعه شناس
ــرد؛ برای مثال  می توان برای آن پیدا ك
ــه خود انقالب  ــت ك يکی از آنها اين اس
ــت به ارزش های  ــالمی رويکردی اس اس
ــته و به ويژه در صدر  اصیلی كه در گذش

اسالم نهفته بوده است. 
ــت و رجوع به  ــر بازگش ــک تعبی به ي
ــنت است، ؛ به همین سبب  گذشته و س
پس از انقالب قالب های كالسیک سیطره 
پیدا كردند. قالب های كالسیک به لحاظ 
ــای  نکته ه ــا  متقارن اند؛.اينه ــی  هندس
ــات ما يک  ــت؛ يعنی ادبی معناداری اس
ــود بر  جوری تناظر دارد و منطبق می ش
ــی خاصی كه  ــنهاد سیاس حركت و پیش
ــاد. از نظر من  ــاق افت ــد از 1357 اتف بع
ــی و صوری ادبیات انقالب از  جريان زبان
ــال 1357 به بعد از جريانی كه بعد از  س

نیما شروع شده بود جدا نیست. 
ــود كه احیای قالب های  شايد تصور ش
ــته مانند غزل، مثنوی، رباعی و ...  گذش
جور ديگر ديدن نیست، اما نوآوری شعر 
ــه قالب های  ــت ك ــن زمانه در اين اس اي
ــرح  ــدی را مط ــم جدي ــده مفاهی يادش
ــه در غزل  ــد؛ برای مثال همیش می كنن
تغزل مطرح می شد؛ يعنی قالبی عاطفی 
ــم عارفانه و  ــان مفاهی ــه برای بی بود ك
ــقانه و تلفیق اين دو به كار می رفت،  عاش
ــب غزل متحمل بار  ــا در اين دوره قال ام
ــود. قالب وصف طبیعت  ــه می ش حماس
ــزل نبوده،  ــای طبیعی نیز غ ــا اتفاق ه ي
ــت  ــه قصیده يا قالب هايی از آن دس بلک
ــور از اين  ــا قیصر امین پ ــت، ام بوده اس
ــرد، درحالی كه زبان او  ــتفاده ك قالب اس
ــی و در عین حال عاشقانه  زبانی حماس
ــای عارفانه ديده  ــود و در آن گرايش ه ب
می شد. اين تلفیق در واقع بعد از انقالب 
ــاحت  به عنوان يک نوآوری عمده در س
ــد؛ يعنی استفاده كردن  انقالب مطرح ش
و تجمیع تمامی تجربه هايی كه پیش از 
انقالب بوده است، هم پیش از نیما و هم 

پس از او.

ميرجعفری: 
آثار ادبی و به 

تبع آن آثار 
هنری در عالم 

وجود دارد و 
هنرمند فقط 
آن را كشف 

می كند و 
گاهی كشف 

كردن به 
اقتضای زمان 

است
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نوآوری در شعر انقالب اسالمى  

معاصر خودمان برگرديم تا ببینیم دنیای 
معاصر ما چه چیزی كم داشته كه آنها را 
ــت؛ آن هم آثاری  از ادبیات اخذ كرده اس

كه نمی توان آنها را ناديده گرفت. 
ــه  از مجموع ــیاری  ــود بس نب و  ــود  ب
ــود  ــعرهايی كه اين روزها چاپ می ش ش
ــا مقداری  ــی نمی كند، ام ــا فرق برای م
ــم نمی توانیم  ــته برمی گردي كه به گذش
ــا را در  ــل نیم ــخصی مث ــت ش موجودي

ادبیات منکر شويم. 
ــه تکنیک  ــوآوری گاه ب ــن ن ــاال اي ح
ــان و گاهی به  ــه زب ــردد و گاه ب برمی گ
ــم بگويم در دورۀ  ــوارد ديگر. می خواه م
ــای زمانه  ــالمی نیز به مقتض انقالب اس
ــخ  اتفاقات مهمی افتاده كه به نوعی پاس
به زمانه بوده است؛ يعنی زمانه احساس 
كرده است كه به اين نمونه ها نیاز دارد. 

البته ممکن است اين نمونه ها همیشه 
ــوزۀ پیام  ــوده و در ح ــام و كمال نب تم
ــری كه به معنای واقعی  انقالب نمونه اث
ــم پیدا كنیم  ــد كمتر بتوانی درخور باش
ــد، اما شايد  ــايد هم خلق شده باش يا ش
ــد كه  ــرار گرفته  باش ــايۀ آثاری ق در س
ــود و ازهمین رو  درباره شان هیاهو می ش

هنوز نتوانسته ايم آن را كشف كنیم.
ــراغ  ــه اگر از منظر مولف بودن س البت
ــم، نمونه هايی را  ــالب بروي ــاعران انق ش
ــه زعم خیلی از  ــدا می كنیم كه ب هم پی
ــن دوره  ــعر اي ــران، مؤلف ش صاحب نظ
ــای زيادی  ــتند؛ برای مثال نمونه ه هس
ــن  ــعر سیدحس ــوان در ش از آن را می ت

حسینی ديد. 
ــپید  ــگاه دينی در قالب های س طرح ن
ــت يا نوع نگاهی كه  از نوع اثر مؤلِف اس
ــان به رباعی دارد؛ به جز رباعی های  ايش
ــهوری كه ايشان دارد تعدادی رباعی  مش
ــت. به  ــا رديف آينه اس ــم دارند كه ب ه
ــن نمونه های كم  ــد كه همی نظر می رس
نشان دهندۀ اين است كه در دورۀ انقالب 
اسالمی چه اتفاق هايی افتاده است.        

در ميانۀ اقتضای روزگار 
و قدرقدرتی شاعر

ــخاص در ادبیات  اوال درست است اش
مهم هستند، اما گاهی وقت ها رويدادهای 
ــت در ادبیات اتفاق  ــی كه قرار اس تاريخ
ــخاص روی  ــیلۀ همین اش ــه وس افتد ب
می دهد؛ يعنی در واقع آن فضای تاريخی 
كه قرار است اتفاق بیفتد در قالب همین 
اشخاص محقق مي شود؛ همین حرف را 
دربارۀ نیما هم می توان بیان كرد. اگر در 
دوره ای كه ادبیات به بن بست رسیده بود 
فرد قدرقدرت ديگری پیدا می شد كه به 

ــتن اوزان، ساختار ديگری را  جای شکس
ــاختار موفق بود،  توصیه می كرد و آن س
احتماالً ما حركت ديگری را شاهد بوديم، 
ــته حرف هايی است كه  اما اين از آن دس
نمی توان آن را ثابت كرد؛ يعنی نمی شود 
ــخص ديگری بود، چنین  گفت كه اگر ش
اتفاقی می افتاد. از اين حرف ها می خواهم 
ــه در اينکه در  ــن نکته را بیان كنم ك اي
ــالمی به قالب های  شعر دورۀ انقالب اس
ــخصیت ها  ــد، قطعاً ش ــنتی توجه ش س

اثرگذار بوده اند. 
ــخاصی مثل  در دورۀ بعد از انقالب اش
ــتوانۀ مثنوی در  علی معلم، كه پايه و اس
ــت، و احمد عزيزی، و  ــد از انقالب اس بع
ــعر بعد  ــاً افرادی از اين قبیل در ش قطع
ــزايی برخوردار  ــر بس ــالب از تأثی از انق
ــت كه شاعران ديگر  بوده اند و مسلم اس
گوشه چشمی به آنها داشته اند و خواهند 

داشت. 
ــته  ــخاص داش اگر بخواهیم نگاه به اش
باشیم، چهره هايی مثل قیصر امین پور و 
سیدحسن حسینی را در رباعی نمی توان 
ــت كه  ــده گرفت. اين گونه بوده اس نادي
ــوی  ــود، اما از س قالب رباعی زنده می ش
ديگر اگر بخواهیم به ماجرا نگاه تاريخی 
ــیم، بالطبع احیای قالبی به  ــته باش داش
عنوان رباعی در دوران انقالب به اقتضای 
ــای ديگر نیز  ــت و در قالب ه روزگار اس

همین طور است.

از شگفتی تا شيفتگی 
ــدی  محمدرضـا سـنگری: در جمع بن
ــر در اين جمع  ــتادان حاض ــخنان اس س
ــم با توجه به نکته ای كه جناب  می خواه
آقای دكتر ولیئي بر آن تکیه كردند و آن 
ــايد اگر  ــگفتی بود، بگويم كه ش بحث ش
شعری بتواند ما را از شگفتی به شیفتگی 
ــنیدن آن  ــاند، يعنی ما در لحظۀ ش برس
ــويم و بعد از آن ما را به  ــگفت زده ش ش
ــد از آن ما را به  ــاند و بع ــکفتگی برس ش
ــاند، يعنی فضای  ــیفتگی برس مرحلۀ ش
ــعری  ــازه ای در درون ما خلق كند، ش ت
ــه  ــعری س ــد. در چنین ش نوآورانه باش
ويژگی شگفتی، شکفتگی و شیفتگی به 
هم گره خورده اند. در ادامه به مثال هايی 

از آن اشاره می كنم:

اينترنت: قرار معاشقه ای در اينترنت
لیلی با لنز آمده است

مجنون با بنز آمده است  
يا

ــن برج  ــوخت، م ــک س ــرادرم در برج ب

ساختم 
ــپرديم بنزها  ــايه س ــا تانک ها را به س ت

آفتابی شدند

زمستان به جنگل سرايت كرده است 
و تبرداران فرصت ايستاده مردن را هم از 

درخت دريغ می دارند   
دريغ....

اين شعرهايی كه مطرح كردم هركدام 
ــگفتی  ــدا از ارزش گذاري، برای ما ش ج
ــی در لحظۀ اول  ــد؛ يعن ــاد می كنن ايج
ــويم كه گويی انتظار  وارد حوزه ای می ش
ــايگی بنز و لنز  نداريم؛ برای مثال همس
ــاعر آن را مطرح  ــار يکديگر كه ش در كن

كرده است. 
نمونۀ ديگر از عزيزمان قیصر امین پور 

است: 

پرنده نشسته روی ديوار 
گرفته يک قفس به منقار 

ــی كوچک  ــرش خیل ــک ب ــن ي همی
ــد و جز اينکه  ــما می ده چیزی را به ش
ــرای يک  ــازد و ب ــگفت زده تان می س ش
لحظه شما را میخکوب می كند، به درنگ 
ــما  ــعر ش وادارتان می كند و حتی اين ش
ــاس  ــاند؛ يعنی احس را به زمزمه می كش
ــت كه ساده از كنارش  می كنید دريغ اس
ــی و چندباره خوانی  بگذريد، دوباره خوان
ــپاريد و  ــد، بعد به حافظه می س می كنی
چه بسا با آن فضای تازه ای برای خودتان 

خلق می كنید. 

جور ديگر بايد ديد
ــر  ــای دكت ــاب آق ــه جن ــی ك در نکات
ــعر انقالب با  ــری فرمودند، پیوند ش اكب
ــا در جامعه ای  ــد. م ــته مطرح ش گذش
ــگام آمدن  ــی می كنیم كه هم هن زندگ
ــی)ره( به ايران از حافظ بهره  امام خمین
ــرواز كردن روح  ــم و هم هنگام پ  گرفتی

ايشان از اين دنیا. 
ــت  ما می گويیم كه حافظ حافظۀ ماس
و شعر امروز ما هم با ارزش های گذشته 
ــته را رها نکرديم و  پیوند دارد و ما گذش
ــاخصه های اصلی  اتفاقاً اين موضوع از ش
شعر انقالب است؛ يعنی هرچند اين شعر 
ــمت قله ها و فضاهای  ــه جلو و به س رو ب
ــته دچار  ــه گذش ــبت ب ــت، نس تازه اس
گسست نشده است؛ از گذشته می گیرد، 
ــد و اين حركت  ــته نمی مان اما در گذش
ــان گونه كه جناب  ــت و هم رو به جلوس
ــای میرجعفری  ــای دكتر اكبری و آق آق
هم اشاره فرمودند، مفاهیم گذشته را در 

نگاهی نو درمی يابند و طرح می كنند. 

سنگری:
 شايد اگر 

شعری بتواند 
ما را از شگفتی 

به شيفتگی 
برساند، يعنی 

ما در لحظۀ 
شنيدن آن 
شگفت زده 
شويم و بعد 

از آن ما را 
به شكفتگی 

برساند و 
بعد از آن ما 
را به مرحلۀ 

شيفتگی 
برساند، يعنی 
فضای تازه ای 

در درون ما 
خلق كند، 

شعری نوآورانه 
باشد
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ناتفكری به نام تئولوژی
ــناس،  ــخنان آغازين دكتر زرش پس از س
ــی كالم ناقدانۀ خود  آقای بیژن عبدالکريم
را شروع كرد. اين استاد دانشگاه، كه ديدگاه  
انتقادی خويش در اين جلسه را با تأكید بر 
اصطالحات پديدار، ايدئولوژی و تئولوژی بیان 
نمود، در تبیین »ايدئولوژی« و »تئولوژی« 
ــت: »ايدئولوژی و تئولوژی  از منظر خود گف
ــد، اما در باطن تفکر  ظاهری متفکرانه دارن
نیستند و من نام آن را  ‘ناتفکر’ يا ‘شبه تفکر’ 

می گذارم«. 
گرچه مرز میان تئولوژي و دين نامشخص 
ــان در توضیح معنای تئولوژی  ــت، ايش اس
گفت: »مرادم از تفکر تئولوژيک دين نیست؛ 
مرادم تفکری است )البته كلمۀ تفکر دربارۀ 
آن به تسامح به كار می رود( كه مجموعه ای 
از باورها و گزاره های نهادينه شدۀ تاريخی و 
ــتم از باورها و اعتقادات فرهنگی  يک سیس
را به منزلۀ حقايق ازلی، ابدی، خدشه ناپذير، 
يقینی و مطلق تلقی می كند و آنچه را تاريخی 
است حقیقت فراتاريخی به شمار می آورد«. 
ــدگاه دكتر عبدالکريمی »مجموعه ای  در دي
ــدۀ تاريخی«  از باورها و گزاره های نهادينه ش
ــت فراتاريخی« دين نام  تئولوژی و »حقیق
ــه دين از يک  ــت ك ــن در حالی اس دارد؛ اي
ــخن مي گويد كه در بستر زمان  حقیقتي س
ــته، اما در آن متوقف  و تاريخ به وقوع پیوس

نشده است. 
ــان، كه كلمۀ تفکر را با تسامح دربارۀ  ايش
»تئولوژی« به كار برد، در توضیح تمايز میان 
تئولوژي و تفکر گفت: »تفکر تئولوژيک بیش 
ــد  ــته باش از آنکه دغدغۀ فهم پديدار را داش
دغدغۀ دفاع از سیستم را دارد؛ بنابراين حفظ 
ــا می كند؛ درحالی كه  ــی پديداره آن را قربان

مغالطۀ آزادی
ــندۀ كتاب  ــناس، نويس ــهريار زرش دكتر ش
»دربارۀ آزادی« اولین سخنران جلسۀ رونماي از 
كتاب دربارۀ ازادي بود كه در معرفی اجمالی اثر 
ــخن گفت و در تبیین مفهوم  خود، از آزادی س
ــه  هايش در جامعۀ ايران توجه كرد.  آن، به ريش
ــت و گفت:  او آزادی را رهاورد غرب مدرن دانس
ــه با هجوم  ــت ك ــی از مباحثی اس »آزادی يک
استعمار غرب مدرن به ايران در جامعۀ ما مطرح 
ــه كالم خود را چنین  ــان در ادام گرديد«. ايش
توضیح داد كه »يکی از شعارها يا مطالباتی كه 

ــرح و آن را به امر كانونی ما مبدل كرد  ــتعمار غرب مدرن برای ما مط اس
ـ از آزادی بود. آنها كار را  ـ و به معنای دقیق تر تلقی لیبرالیـ  تلقی مدرنـ 
به جايی رساندند كه آزادی را معادل معنای لیبرالی از آزادی قرار دادند و 
هركسی را كه با اين معنا از آزادی مخالفت می كرد دشمن آزادی خواندند. 
ــه دنبال آزادی  ــت ب ــی از آزادی دم می زد می بايس به تعبیر ديگر هر كس
ــود و ال غیر. در واقع مغالطه ای رخ داد به اين معنا كه آزادی آن  ــی ب لیبرال
چیزی بود كه مدرنیست ها و به طور خاص لیبرال ها از آن بیان می كردند«. 
نويسندۀ كتاب »دربارۀ آزادی« پس از آن با اشاره به اينکه »تلقی لیبرال 
ــر ستیز و تقابل دارد و هم با عدالت« اظهار كرد: با  از آزادی، هم با دين س
وجود اين، غرب با القای ضرورت اين گونه آزادی، آن را به مطالبۀ اصلی و 

مسلم ما تبديل كرد.

زهرا كوليوند
ـ  ـ چه داخلی و چه خارجیـ    اينكه آزادی چيسـت و مبانی آن كدام اسـت پرسشـی اسـت كه متفكرانـ 
پاسخ های گوناگون و گاه متفاوت و متضادی به آن داده اند و چه بسا همين توافق نداشتن ها بر سر معنا و مفهوم آن 
و پاسخ اين گونه پرسش هاست كه در ابعاد ديگر زندگی اجتماعی نيز برداشت های متفاوت از وجود يا نبود آن و 
حدو و مرز و حوزة اجرايش را در پی داشته است. آنچه در ادامه خواهيد خواند گزارشی است از ديدگاه هاي آقايان 
دكتر شهريار زرشناس )عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسالمی(، دكتر بيژن عبدالكريمی )عضو 
هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی( و  دكتر حسين هوشنگی )عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق عليه السالم( 
ـ كه توسـط كانون  دربارة مفهوم آزادی و مباحث مربوط به آن كه در مراسـم رونمايی از كتاب »دربارة آزادی«ـ 

ـ مطرح شد. انديشه جوان به قلم شهريار  زرشناس منتشر شده استـ 

آزادي در مراسم
رونمایي از »دربارة آزادي«

با حضور زرشناس، عبدالكريمی و هوشنگی

 گزارش نشست
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متفکر تنها به پديدار تعهد دارد و فقط به آنچه 
خود را در هستی آشکار می كند وفادار است«. 
ــی منظور خود از  جناب دكتر عبدالکريم
ــاخت تا معلوم گردد  ــتم را روشن نس سیس
كه آيا سیستم مورد نظر ايشان در اين گفته 
سیستم غیرالهی است يا آنکه سیستم الهی را 
نیز شامل می شود، اما بايد گفت كه دفاع از هر 
سیستم الهي يا غیر الهي، به هر قیمت اشتباه 
ــت، اما دفاع عقالني و عالمانه از سیستم  اس

الهي امري معقول و ممدوح به شمار می آيد.
ايدئولوژی يکی ديگر از مفاهیم پركاربرد در 
ــخنان دكتر عبدالکريمی بود كه به  گفتۀ  س
ــی از آن مطرح  ــتاد تعاريف متفاوت خود اس
ــده و گاه حتی به جای دين و مترادف با  ش
ــت؛ اين در حالی است كه  آن به كار رفته اس
ايدئولوژي به معناي بايدها و نبايدهاي زندگي 
ــي از دين است و دين مقوالت  بشري، بخش
ــیار كالن تر از آن را نیز دربرمي گیرد و به  بس
عبارتی فراتر از ايدئولوژی است، اما آنچه اين 
استاد دانشگاه آن را تعريف خود از ايدئولوژی 
معرفی می كند چنین است: »نوعی از تفکر 
ــت و اين غايت  كه مقید به غايت عملی اس
ــت از دفاع، حفظ و توجیه  عملی عبارت اس
يک موضع سیاسی يا مخالفت با يک موضع 

سیاسی ديگر«.    

نسبت ما با مقوم اساسی عالم مدرن
اين عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
ــانی كه  ــنت گرايان و كس خود را با  همۀ س
دلبستۀ اين سنت تاريخی هستند و از جهان 
ــريک دانست و اظهار  كنونی ناخرسندند ش
نمود: »من هم كسی نیستم كه شیفتۀ عقل 
مدرن باشم و از موضع شیفتگی و دلبستگی 
به عقل مدرن اين سخن را بیان كنم. من هم 
ــنت تاريخی ما ارزش های  معتقدم كه در س
بسیار متعالی وجود دارد و در سنت تاريخی 
پیشامدرن نوری هست كه جان آدمی به آن 
بسته است و اگر آن حقیقت از زندگی آدمی 
رخت بربندد، آدمی نمی تواند زيست انسانی 
ــته باشد«، اما در ادامه  روی كرۀ خاكی داش
ــرادي همچون آقاي  ــزۀ خود با اف وجه ممی
زرشناس را اين گونه تشريح كرد كه »آزادی 
ــی از مهم ترين مقومات  ــر معنايی يک در ه
ــه يا جريانی  ــت و اگر انديش عالم كنونی اس
ــاع از معنويت و تفکر دينی  ــه خواهان دف ك
ــت،  و ارزش های معنوی در جهان كنونی اس
نتواند نسبت خودش را به اين مقوم اساسی 
عالم مدرن عرضه كند، شکست خواهد خورد 
و چهره ای كه از آن مطرح خواهد شد بسیار 
ــت  ــت، غیرحقیقی و محکوم به شکس زش
خواهد بود. همین چهرۀ نازيبا باعث خواهد 
ــبت به اين معنويت  ــان كنونی نس شد انس

پشت كند«. 

بازگشت به منطق ماقبل مدرن
ــاي عبدالکريمي تفاوت هايي را در كالم  آق
ــد اين  ــناس ديده مي ش ــود و آقاي زرش خ
ــت؛  ــبکه اس ــه توضیح داد كه »تفکر ش گون
ــت  يعني مفهومي در گرو مفهوم ديگري اس
ــوم ديگر. وقتي دو  ــوم در گرو مفه و آن مفه
پارادايم تفکر با هم خیلي فاصله دارد، اساساً 
زبان ديالوگ و تفاهم شکل نمي گیرد؛ چون 
 )context( كانتکستي ،)text  ( هر تکستي

دارد«.
ــگاه با بیان اينکه »آزادي  اين استاد دانش
ــرمايه داري نجات  ــم و س را بايد از لیبرالیس
ــما حمله به  ــام كتاب ش ــه تم داد؛ حال آنک
ــن ديدگاه خود  ــع از اي ــت« درواق آزادي اس
ــي آزادي از  ــه آزادي كنون ــت ك پرده برداش
نوع لیبرالي است. ايشان در ادامه افزود: »در 
ــته مذهب با فئودالیسم پیوند داشت،  گذش
ــي اينکه چون  ــتیم يک اما ما دو امکان داش
فئودالیسم با مذهب پیوند تاريخي دارد، هر 
دو را نفي كنیم يا اينکه مذهب را از چنگال 
فئودالیسم نجات دهیم. امروز نیز بین آزادي و 
لیبرالیسم و بورژوازي پیوندي قابل فهم وجود 
دارد، اما ما دو امکان داريم: يکي بازگشت به 
منطق و فلسفۀ سیاسي ماقبل مدرن كه در 
ــود و دوم  ــه نحوي آزادي قرباني مي ش آن ب
ــم و  ــت لیبرالیس ــات دادن آزادي از دس نج
ــرمايه داري. به نظر من راه ما دومي است؛  س
ــۀ ما تحقق پیدا نکرده  يعني آنچه در جامع
ــت به منطق ماقبل  ــت و ما نوعي بازگش اس
مدرن داريم«. دكتر عبدالکريمي با اين سخن 
در واقع بسترهاي آزادانديشي در جامعۀ امروز 
ما را كه نسبت به چندين دهۀ گذشته بسیار 

فراهم تر شده است ناديده می گیرد. 

مرز تئولوژی و ايدئولوژی با دين 
ــهريار زرشناس با توجه به  جناب آقاي ش
گفته هاي آقای عبدالکريمی، درك ايشان از 
آزادی را دركی نئولیبرالی خواند و سپس به 
تعريف تئولوژي اشاره كرد و گفت: »بر اساس 
ــان، تئولوژی در واقع همان دين  تعريف ايش
است. از نظر آنهايي كه به دين اسالم اعتقاد 
ندارند گزاره های دين اسالم تاريخی هستند، 
ــای اين دين  ــلمانان گزاره ه اما از منظر مس
ــتند، مگر اينکه ما  فراتاريخی و حقیقی هس
بگويیم گزاره های تاريخی و فراتاريخی داريم. 
ــالم می گويند: تعالیم  ــه دين اس منتقدان ب
اسالم مربوط به شرايط خاص زمانۀ سرزمین 
ــت؛ يعنی آنها گزاره هايی  ــالمی بوده اس اس
ــا از قرآن  ــد. به اعتقاد من آنچه م تاريخی ان
ــت و همین بر  ــتم اس می فهمیم يک سیس
اساس تفکر شما ايدئولوژی نام دارد، اما از نظر 
من ايدئولوژی احکام عملی و بايد و نبايد دارد 
و به دنبال تحقق غايات سیاسی و اجتماعی 

است و ريشۀ آن نیز عقل اومانیستی به شمار 
مي آيد، اما اسالم هم احکام عملی دارد و هم 
غايات سیاسی، اما ريشه اش عقل اومانیستی 

نیست«. 

مقابلۀ ايدئولوژيك با آزادی ليبرالی
ــناس كه در ابتداي سخن خود  دكتر زرش
آنچه را امروزه با عنوان آزادي مطرح مي شود 
ــده و آن را حاصل القاي  آزادي لیبرالي خوان
استعمار غرب به جامعۀ ما شمرده بود، در اين 
ــمت از بیانات خود بر مقابله با آن تأكید  قس
ــه اي را ايدئولوژيک  ــرد و نوع چنین مقابل ك
خواند: »من معتقدم مقابله با آزادی لیبرالی 
ــد )البته بر اساس آنچه  بايد ايدئولوژيک باش
ــما از ايدئولوژی تعبیر كرديد(. به نظر من  ش
ما بايد جزم و يقین داشته باشیم. آنها )غرب( 
ــن كار را می كنند؛ برای مثال غرب  هم همی
ـ نه  حقوق بشرش را كه هیچ مبنايی نداردـ 
ـ چنان جزم انديشانه  ــتداللی و نه عقلیـ  اس
ــد كه گويي وحی  ــی به ما القا می كن و يقین
آسمانی است و ما بايد كامالً آن را بپذيريم«. 
ــان در ضرورت چنین مقابله اي گفت:  ايش
ــۀ ايدئولوژيک با  ــه نظر من ما اگر مواجه »ب
ــته باشیم، به آنها می بازيم و ذيل  غرب نداش
ــان در ادامه با اشاره به  ــويم«. ايش آنها می ش
ــته باشد« اظهار  اينکه »تفکر بايد عهد داش
كرد: »عهد دينی عهد تفکر اصیل است. اگر 
تفکر به عهد دينی تکیه نداشته باشد، قطعاً 
به طاغوت تکیه دارد«. نويسندۀ كتاب »دربارۀ 
ــخنانش  ــن بخش از س ــان اي آزادي« در پاي
خطاب به آقاي عبدالکريمي گفت: »به نظر 
من، با تلقی شما از تئولوژی، ما تفکر نداريم، 

اما تلقی شما يک تلقی نئولیبرالی است«. 

چماق ايدئولوژی 
ــوژي يکي از  ــه ايدئول ــه اينک ــا توجه ب ب
ــه گرديده بود،  بحث هاي محوري اين جلس
شهريار زرشناس از ريشه هاي رويکرد بدبینانه 
ــخن گفت و غرب را مقصر معرفي  به آن س
كرد. او بیان نمود: »غرب ايدئولوژی را چماقي 
كرده است تا با آن بر سر ما و همۀ ملت های 
جهان سوم بکوبد. ماجرا از اين قرار است كه 
ــا ايدئولوژی  ــیک ب جريان های لیبرال كالس
ــتیزي نداشتند، حتی در قرن نوزدهم هم  س
اين قدر به ايدئولوژی انتقاد وارد نمی شد، اما 
ــتم در آرای هانا آرنت،  از نیمۀ دوم قرن بیس
ــته  كارل پوپر و ... ايدئولوژی به توپ نقد بس
ــاس كردند آرمان گرايي  ــد؛ زيرا آنها احس ش
ــه اي كه  ــي آرمان گرايان ــور جريان هاي و ظه
چه گوارا، نهرو، كاسترو و ... نمادشان بودند و 
با سیطرۀ امپريالیسم لیبرال مقابله مي كردند 
برايشان درد سرساز مي شود. به دلیل همین 
ــا آرمان گرايي را  ــاس خطر بود كه آنه احس

عبدالكريمي: 
من هم 

معتقدم كه در 
سنت تاريخی 
ما ارزش های 
بسيار متعالی 

وجود دارد 
و در سنت 

تاريخی 
پيشامدرن 

نوری هست 
كه جان آدمی 

به آن بسته 
است و اگر 

آن حقيقت 
از زندگی 

آدمی رخت 
بربندد، آدمی 

نمی تواند 
زيست انسانی 

روی كرة 
خاكی داشته 

باشد

 رونمايي از كتاب  
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طرف مقابل را از دست می دهیم؛ درواقع ما 
مقوله ای را نقد و اثبات می كنیم و آنها مقولۀ 

ديگری را«.
ــگاه و ناقد كتاب »دربارۀ  اين استاد دانش
ــوی را محور  ــه آزادی معن آزادی« در ادام
ــار نمود:  ــرار داد و اظه ــخنان خويش ق س
»درست است كه اگر آزادی های اجتماعی 
ــتظهر به آزادی های معنوی  مستند و مس
ــد و درون فرد از حرص و سودانگاری  نباش
ــد، در صحنۀ اجتماع هم  ــق آزاد نباش مطل
نمی توان آزادی های اجتماعی را به درستی 
تحقق بخشید، اما نکته اين است كه ما نبايد 
از آزادی معنوی به گونه ای صحبت كنیم كه 
ــی به محاق رود؛ زيرا در اين  آزادی اجتماع
صورت زبان مشتركمان را با غربی ها و حتی 

جوان خودمان از دست می دهیم«.
دكتر هوشنگی با فرض درستی اين گفتۀ 
دكتر زرشناس )در كتاب »دربارۀ آزادی«( 
ــت، آن را  ــان عین بندگی اس كه ذات انس
ــت  در تقابل با آزادی متعارف و رايج ندانس
ــاً تقابل ما با آنها بر سر اين  و گفت: »اساس
ــتیم و ذات ما  ــت كه ما بندۀ خدا هس نیس
ــت و در مقام  عین بندگی و تعلق ما به اوس
تشريع بايد وابسته به يک سلسله قوانینی 
باشیم يا نباشیم، بلکه عموماً آنچه ما و غرب 
ــاروی هم قرار داده اين  را در دو موضع روي
است كه انسان ها نبايد بندۀ يکديگر باشند 
ــه البته ما هم اين موضوع را قبول داريم.  ك
ــی كه اين بحث به خداوند مربوط  در آنجاي
می شود تقابل ما با آنها به شکل صريحش 
در تلقی ما از پروردگار عالم نمودار می شود. 
اگر نگاه ما مانند نگاه اشاعره باشد كه خدا 
را فعال مايشاء و دارای ارادۀ تحکمی بدون 
تکیه به حکمت و مصلحت می دانند و انسان 
را ملک طلق خداوند می شمارند كه نه عقلی 
دارد و نه اختیاری و اگر هم عقلی دارد، در 
ساحت دين بايد آن را فدای مواللیش كند، 
فضای مشترك ما با غرب برای بحث دربارۀ 
آزادی از بین می رود، اما اگر صاحب نگاهی 
باشیم كه تشیع هم همان را ترويج می كند 
ــای حکیمی می دانیم  ــت خدا را دان آن وق
ــاس مصالح و مفاسد قانون گذاری  كه بر اس
ــان حتی با وجود  می كند. در اين تلقی انس
ــت، بايد از سر اختیار به  اينکه بندۀ خداس
ــن دادن از  ــی او تن دهد و اگر اين ت بندگ
سر اختیار، انتخاب، تصمیم و آزادی نباشد، 
ــا اين تلقی فضای  ــی ندارد. ب چندان ارزش
ــا غرب تا حدی رنگ  تقابل حداكثری ما ب
ــخن من به معنای آن  می بازد؛ البته اين س
نیست كه در نگاه دوم تقابل با غرب وجود 
ندارد، بلکه منظور آن است كه در آن صورت 
ما و غرب در زمین مشتركی قرار داريم كه 

می توانیم در آن با هم صحبت كنیم«. 

ــروع كردند  به ايدئولوژي تبديل كردند و ش
ــت  ــدن ايدئولوژي. اين در حالي اس به كوبی
ــا ايدئولوژيک اند؛   آنها  ــود نئولیبرال ه كه خ
ايدئولوژي دارند؛ مقدسات دارند. نمونۀ آن را 
مي توان در ماجراي هولوكاست و نیز حقوق 
بشر ديد؛ اينکه در جامعۀ نئولیبرال ترديد در 
ــت؛ حقوق بشر آن قدر  هولوكاست جرم اس
ــود درباره اش حرف  قداست دارد كه نمي ش

نقادانه زد، نشانۀ مقدس بودن آنهاست«. 
ــدگاه آقاي  ــه اين دي ــخ ب ــان در پاس ايش
عبدالکريمي كه »اگر ما مواجهۀ تئولوژيک با 
غرب داشته باشیم، ضعیف مي شويم« گفت: 
»من به عکس فکر مي  كنم اگر ما ايستادگي 
ــازي اسالمي را  مبتني بر احکام و سیستم س
ــلیم  ــم، در برابر غرب مدرن تس كنار گذاري
شده ايم. اينکه تفکر متعهدانه و مبتني بر دين 
را تفکر ندانیم، در واقع تسلیم شدن در برابر 

غرب است«. 
دكتر زرشناس در ادامه به اين گفتۀ آقاي 
عبدالکريمي اشاره كرد كه »اگر نسبت خود 
ـ عرضه  ـ مقوم جهان كنونيـ  ــه آزاديـ  را ب
نکنیم،  محکوم به شکستیم« و اظهار نمود: 
ــت؛  »من نمي دانم منظورتان از عرضه چیس
ما قرار نیست نسبتمان را عرضه كنیم، بلکه 
نسبتمان را با آنها برقرار مي كنیم. اين نسبت 
هم تعامل نقادانه است. ما منکر وجود آزادي 
لیبرال نیستیم، اما آن را قبول نداريم؛ چون 
آن را آزادي نمي دانیم. بحث من انکار آزادي 
ــت، بلکه اين است  و انکار نیاز به آزادي نیس
ــت؛  كه آنچه آنها آزادي مي نامند آزادي نیس
ــت، بلکه  ــه عقل آنها عقل نیس همچنان ك

فاهمه است«.
ــورد نظر خود  ــان در توضیح آزادي م ايش
ـ را به  ــيـ  ــه آزادي لیبرال ـــ البته ن آزاديـ 

بندگي گرده  زد و با اشاره به اين شعر كه »از 
آن روز كه در بند توام آزادم« شرط رهايي از 

آزادي لیبرالي را بندگي خدا  دانست.       

چگونگي گذار از جهان مدرن
نويسندۀ كتاب »دربارۀ آزادي« در پاسخ به 
اين ديدگاه عبدالکريمي كه »ما دو امکان در 
برابر آزادي گرفتارشده در چنگال لیبرالیسم 
داريم و جامعۀ ما اكنون راه بازگشت به منطق 
ماقبل مدرن را در پیش گرفته است« اظهار 
ــالم منطق  ــما تصور مي كنید اس كرد: »ش
ماقبل مدرن است؛ حال آنکه اسالم حقیقي 
فراتاريخي است و من معتقدم با پیوستن به 
اسالم مي توانیم از جهان مدرن گذر كنیم«.   

خروج از فضای مشترك  
ــخنران و ناقد ديگر  ــنگی، س دكتر هوش
ــاره به تعريف  ــه، با اش حاضر در اين جلس
ــارۀ آزادی« از آزادی  ــندۀ كتاب »درب نويس
ــناس آزادی را در قالب  ــت: »دكتر زرش گف
دينی قرار می دهند و با بندگی گره می زنند، 
اما معنا كردن آزادی به بندگی ما را از محل 
ـ كه به تعبیر ايشان  نزاع با طرف مقابلمانـ 
مروجان و مدافعان آزادی لیبرالی هستند و 
بیشتر كیفیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
ــردی آزادی را مدنظر قرار می دهند ــ  و ف
ــارج می كند؛ بدين ترتیب ما به محدودۀ  خ
ــتراك لفظ نزديک می شويم. به عبارت  اش
ــا عنوان  ــود ب ــر اين آزادی، كه می ش ديگ
ــرد، آزادی معنوی  ــی هم از آن ياد ك آزادگ
است، اما آنچه محل نزاع ما با طرف مقابل 
ــت. وقتی دربارۀ  ــت اين نوع آزادی نیس اس
ــوی بحث می كنیم و در فضايی  آزادی معن
عرفانی سخن می گويیم، زبان مشتركمان با 

  گزارش نشستســـــر آغاز

زرشناس:
ما منكر وجود 
آزادي ليبرال 

نيستيم، اما 
آن را قبول 

نداريم؛ چون 
آن را آزادي 

نمي دانيم. 
بحث من انكار 
آزادي و انكار 
نياز به آزادي 
نيست، بلكه 

اين است 
كه آنچه 

آنها آزادي 
مي نامند 

آزادي نيست؛ 
همچنان كه 

عقل آنها عقل 
نيست، بلكه 
فاهمه است



انديشه  

محمدرضا معتضديانـ   محمود كوليوند
  آزادانديشـی يا آزادی انديشه واژه ای به نسـبت، پربسامد در بيان و نوشتار ماست. اين پديدار و 
واژگانش، تاريخی پرفرازونشيب در ايران و جهان دارد؛ در اينکه معنای آن چيست و حتي در حسن 
و قبح آن سـخن ها بسياراست. آزادانديشی در برابر اسارت عقل است! عقل دو اعتبار نظری و عملی 
دارد! عقل نظری اسـير وهم و خيال و عقل عملی اسـير شـهوت و غضب و در يک كلمه هواي نفس 
است! آزادانديش كسی است كه انديشيدن و انگيزه اش از بندهای شهوت )حب( و غضب )بغض( آزاد 
و انديشـه اش آلوده به وهم و خيال نيسـت! امام علی)ع( چه نيکو فرمودند: »كم من عقل أسير تحت 
هوی أمير«! شايد اين فرمايش امام حسين)ع( كه؛ »فکوانوا أحرارأ في دنياكم«،  انديشه و انديشيدن 
را نيز دربردارد. به هر حال آزادانديش، كسی است كه به تعبير مؤسس حکمت اسالمی جناب فارابی 
در »الجمع بين رأيی الحکيمين« با »بدبينی« و »حسن ظن« نداشتن به انديشه ها، بديهيات و يقينيات 
خود )و حتي ديگران( روبه رو شـود و با آنها »عناد« نجويد و بارها و بارها )مراراً( باورها و انديشـه های 
خود را محک زند و بررسی نمايد و به بيان برخی فيلسوفان )دكارت( در آنها شک كند )شک دستوری(! 
نمی دانم! شـايد آن فيلسـوف )بيکن( كه از بتان و شکستن آنها سخن می گفت نيز »آزادانديشی« را 
نشانه رفته بود. بزرگان جامعۀ ما اين روزها به اميد گشودن بندهای انديشه و انگيزه!  سخن از »جنبش 
نرم   افزاری«، »كرسی آزادانديشی«، »كرسی نظريه پردازی، نقد و مناظره«، »تحول در علوم انسانی« و 
... مي گويند و همين آزادانديشی را بارها و بارها توصيه كرده اند.  واينک، پرونده اي براي آزادانديشي 
در رهانيـدن عقل و تعقل از بندهاي نظري و عملي و پديدار شـدن افق هاي آزادانديشـي تقديم 

روي گرامي تان.

انديشه
رهيافت هايي در؛ 

رهانيدن عقل و تعقل
از اسارت 

اسارت
عــقل

پروندۀ ويژه آزادانديشي
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زهرا كوليوند
كارشناس ارشد تاريخ

 هنوز هم كه هنوز اسـت، سـير مطالعاتي بيشتر انديشـمندان و محققان دربارۀ داليل افول تمدن 
اسـالمي و در افتادن مسـلمانان به انحطاطي چندصدسـاله، به موضوع »انحطاط يا انسـداِد تفکر« و 
زمينه ها و پيامدهاي آن منتهي مي شود؛ موضوعي كه خواه ناخواه، بحث پردامنه و پرحاشيۀ بود يا نبوِد 
»آزادانديشي« و رسم و رسوم و موانع آن را نيز به ميان مي آورد و فضايي براي گفت وگو، نظريه پردازي، 
نقد و مناظره ايجاد مي كند. در اين فضاسـت كه با اسـتاداني چون دكتـر داريوش رحمانيان گفت وگو 
كرده  ايم تا از منظر ايشان نيز به موضوع »آزادانديشي« نظر كنيم. گزارش گفت وگو با ايشان را در زير 

مي خوانيد.
دكتر داريوش رحمانيان كوشـکی، عضو هيئت علمی گروه تاريخ دانشـکدۀ ادبيات و علوم انسـاني 
در دانشـگاه تهران است و نگارش كتاب های متعددی همچون »چالش جمهوري و سلطنت در ايران«، 
»تاريخ علت شناسي انحطاط و عقب ماندگي ايرانيان و مسلمين«، »سيدجمال الدين اسدآبادي«، »تاريخ 

تفکر سياسي در دورۀ قاجار« را در كارنامۀ خويش دارد.

گفت وگو با دكتر داريوش رحمانيان 

رقّيت تقليد 
و آزادي تعقل

پيشينۀ آزادانديشی
دکتر داریوش رحمانیان سخن خود را 
با نگاهی به تعاریف موجود از آزاداندیشی 
آغ��از کرد و تأکید نمود که از هر منظری 
به آزاداندیش��ی نگاه شود، تعریفی از آن 
بیان خواهد شد که با تعاریف دیگر تفاوت 
خواهد کرد. ایش��ان یک��ی از تعریف های 
کل��ی این مفهوم را »تفکر فارغ از تعصب 
و بدون درنظر گرفتن قالب و چهارچوبی 
پیش از هرگون��ه پژوهش دربارۀ موضوع 

مورد نظر« عنوان کرد.
با تأکی��د بر تفاوت منظرها و در نتیجه 
تفاوت تعریف ها از این مفهوم بود که این 
اس��تاد دانش��گاه، تعیین تاریخ مشخص 
ب��رای پیدای��ش آن را ناممک��ن خواند و 
گفت: »ش��اید نش��ود تاریخ دقیقی برای 
آزاداندیشی در نظر گرفت، اما فیلسوفان 
یونان باستان معتقد بودند که می خواهند 
عقلش��ان را آزاد از هر قید و بندی به کار 
گیرند؛ ب��رای مثال افالط��ون از معرفت 
حقیقی فلسفی و ‘ُدکسا’ سخن می گفت. 
فیلس��وف راس��تین در نظ��ر افالط��ون 
کس��ی بود که به حقیق��ت امور و چیزها 
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دسترس��ی پیدا ک��رده و از توهمات رها 
و آزاد ش��ده باش��د. تمثیل مع��روف غار 
افالطون به همین معنی اش��اره می کند. 
کسانی که درون غار زنجیر شده اند، اسیر 
سایه ها هستند، اما فیلسوف راستین بند 
می گسلد و از زندان سایه ها آزاد می شود 
و به روش��نایی حقیقت گام می گذارد. از 
نظر افالطون فیلس��وف ب��ا مجاهدت به 
چنین مقامی نائل می آید. اما اگر منظور 
از آزاداندیشی، آزادی عقیده باشد، چنین 
مفهومی بیش��تر به عص��ر جدید و غرب 
جدید بازمی گردد. آزادی به مفهومی که 
در غ��رب جدید به کار می  رفت، در قرون 
پیش از آن کاربردی نداشت. آزادی های 
مدنی، آزادفکری، آزاداندیش��ی به همان 
معنای گفته شده وجود داشت، اما آزادی 
عقی��ده، آزادی سیاس��ی، آزادی بی��ان، 
آزادی قلم و آنچه به عنوان حقوق بش��ر 
تعریف شده اس��ت در دوران پیشامدرن 

وجود نداشت«. 
و  ای��ران  در  آزاداندیش��ی  تاری��خ 
س��رزمین های اس��المی منظ��ر دیگری 
ب��ود ک��ه دکت��ر رحمانی��ان در بحث از 
آزاداندیش��ی به آن توجه نمود و با محور 
قرار دادن تعریف کلی از این مفهوم، ریشۀ 
آن را به امثال اخوان الصفا، زکریای رازی، 
خی��ام و ... بازگردان��د. او ای��ن افراد و در 
کل همۀ فیلسوفان مسلمان را آزاداندیش 
خوان��د و در بیان دلیلی ب��رای این گفته 
چنین اظهار کرد: »زیرا آنان می خواستند 
فارغ از دگم ها و قالب های رس��می زمانه 
و چهارچوب ه��ای خراف��ی عامیانه �� به 
تعبیر خودش��ان �� بیندیشند«. وی این 
گون��ه به س��خن خویش ادام��ه داد: »در 
آن زمان عوام فلس��فه را کفر و فیلسوف 
را کافر می دانس��تند؛ ازهمین رو فیلسوف 
تنها، غریب و بیگانه بود؛ چه بسا این شعر 
مع��روف ابوالعالء معری از زبان آنان بیان 
شده باش��د: س��اکنان خاک دو گروه اند: 
نخس��ت آنان که عاقل ان��د و دین ندارند 
و دومین گ��روه دین داران اند که از عقل 
بهره ای نبرده اند. در اینجا منظور از دین، 
دی��ن عجایز و عامیان��ه و به عبارت دیگر 
دینی اس��ت که بسته ش��ده، قالبی شده 
و اجازۀ تعقل و اندیش��ۀ آزاد را نمی دهد. 
می دانید که پاره ای از فیلسوفان مسلمان 
ب��ا توج��ه ب��ه همی��ن تنهای��ی و غربت 
فیلس��وف کتاب هایی نوشتند برای تدبیر 
امور فیلسوف. کتاب ‘تدبیرالمتوحد’ یکی 
از نمونه ه��ای معروف این کتاب هاس��ت. 
درواق��ع به ج��ای تدبیر مدین��ه و تدبیر 
منزل یا دست کم در کنار آنها می بایست 

ب��ه فک��ر ‘تدبیرالمتوح��د’ یعن��ی تدبیر 
زندگی فیلسوف بود که در جامعه غریب 
و تنهاست. عارفان نیز مدعی آزاداندیشی 
بودند؛ آنان می گفتند علم راس��تین، علم 
باطن و حکمت حقیقی نزد ماس��ت. این 
گروه علمای علوم ظاهر را نقد می کردند 
و آن��ان را بس��ته اندیش می دانس��تند و 
خود را به زب��ان امروز آزاداندیش معرفی 
می کردند. نمونۀ ای��ن دیدگاه را می توان 

در شعر مولوی یافت، آنجا که می گوید:
گرچه عقلت سوی باال می پرد

مرغ تقلیدت به پستی می چرد
علم تقلیدی و بال جان ماست 

عاریه است و ما نشسته کان ماست
مشتری علم تحقیقی حق است 

دائماً بازار او با رونق است ... 
در این ش��عر بر عقل و اندیش��ه تأکید 
ش��ده و تقلی��د مذم��ت گردیده اس��ت. 
موالن��ا در جای دیگ��ری در معنی ‘موال’ 

می فرماید:
کیست موال آن که آزادت کند

بند رقّیت ز پایت بر کند
عرف��ای ما بر این ب��اور بودند که تا دل 
و جان آدمی آزاد نباش��د، اندیش��ۀ او نیز 
آزاد نتوان��د بود. به همین س��بب آزادی 
دل و ج��ان را تبلیغ می کردند و آن را در 
وارس��تگی، قناعت، پرهیزگاری و ریاضت 

می جستند:
بند بگسل باش آزاد ای پسر 
چند باشی بند سیم و بند زر
باباطاهر عریان نیز می گفت: 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
که هرچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فوالد 
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد«. 

عقل در زنجير
دکتر داریوش رحمانیان با تأکید بر این 
مطلب که »اگر آزاداندیش��ی را به معنای 
موّس��ع کلم��ه یعنی ب��ه کار گرفتن عقل 
خ��ارج از چهارچوب های رس��می زمانه 
تعریف کنیم، می توانیم چنین پیشینه ای 
ب��رای آن در نظ��ر بگیریم«، ب��ه مفهوم 
جدید آزاداندیش��ی ک��ه در غرب جدید 
ظه��ور یافت نظر کرد و گفت: »فالس��فۀ 
عصر روش��نگری تعبیر عقل در زنجیر را 
ب��ه کار می بردن��د. آنان با ای��ن تعبیر در 
واق��ع مدعی آن بودند که عقل در زنجیر 
دگماتیسم کلیس��ایی است و تالش آنان 
برای رهایی آن از این غل و زنجیر است. 
آنان درواقع با نظر به قرون وسطای غرب 
و دادگاه انگیزاس��یون )تفتی��ش عقاید(، 

محاکمۀ گالیله و ... به این نتیجه رسیده 
بودند که کلیسا تفسیری قالبی و منجمد 
از هستی، انسان و تاریخ را بر جامعه چیره 
کرده ب��ود و هرکس را که خ��ارج از آن 
می اندیش��ید به اتهام کفر، گردن می زد. 
ازآنجاکه اس��تبداد سیاس��ی نی��ز با این 
دستگاه دینی همکاری کرده بود فالسفۀ 
عصر روش��نگری هر دو گونۀ استبداد �� 
یعنی استبداد سیاس��ی و استبداد دینی 
کلیس��ایی �� را ضد آزاداندیش��ی معرفی 
می کردن��د. آن��ان درواقع می خواس��تند 

آزاداندیشی را رواج دهند«. 
از فحوای کالم این استاد تاریخ روشن 
اس��ت که ایش��ان عص��ر روش��نگری را 
دوره ای می دان��د که در آن آزاداندیش��ی 
به مفهوم جدیدش زاده ش��د و به دالیل 
مسائل رخ داده در دورۀ قرون وسطی، در 
مقابل دین کلیس��ایی ق��رار گرفت و راه 
تعق��ل را رهایی از قی��د و بند قالب های 
ایجادش��ده توس��ط آن دانس��ت. وی در 
ادام��ه به تفک��ر انتقادی عص��ر جدید و 
مش��کالتی که ایدئولوژی ها و دگماتیسم 
نحله هایی چون پوزیتیویس��م و ... ایجاد 
کردن��د �� ک��ه بعده��ا از دل آن مکتب 
انتقادی فرانکفورتی ها زاده ش��د �� اشاره 
ک��رد و گفت: »این تفک��ر مدعی آن بود 
که می خواهد راه آزاداندیشی را بگشاید«.
دکتر رحمانیان بخش بعدی سخنانش 
را ب��ه نفوذ این م��وج در ایران اختصاص 
داد و اظه��ار کرد: »آرامش دوس��تدار در 
کتاب ‘درخش��ش های تیره’ معتقد است 
در تاریخ ایران هیچ گاه آزاداندیشی وجود 
نداش��ته و اندیش��ۀ ما همیش��ه در بند و 
بس��ت دین بوده  اس��ت. او در تبیین این 
موضوع از عبارت  ‘دین خویی’ اس��تفاده 
می کن��د و می گوی��د: هم��ۀ متفکران و 
فیلس��وفان م��ا در کل تاریخ ���� از دورۀ 
باستان تا دورۀ معاصر �� دین خو بوده اند، 
اما ازآنجاکه اندیش��ۀ آزاد فلس��فی اصاًل 
چهارچوب نمی پذیرد، چنین اندیش��ه ای 
در ای��ران متولد نش��د. دوس��تدار، علت 
پیش��رفت نکردن فکر فلسفی در ایران و 
ب��ه تعبیر خود امتناع فکر را در بند بودن 

یا قالبی بودن آن می داند«.
محمدرضا فش��اهی، فرد دیگری است 
که به گفتۀ این اس��تاد تاریخ تحت تأثیر 
مفهوم آزاداندیش��ی فلسفی در غرب قرار 
می گی��رد و در کتاب »ارس��طوی بغداد« 
روایتی را که از ارس��طو در جهان اسالم 
ایجاد ش��د روایتی کالمی از فلسفۀ یونان 
می خوان��د ک��ه در پی تأیید اس��الم بود. 
رحمانیان در توضی��ح این دیدگاه گفت: 

سيد جمال 
بحران جهان 

اسالم را 
در بحران 
عقالنيت 

می ديد و برای 
برون رفت 

از انحطاط و 
عقب ماندگی، 

مسلمانان را به 
تعقل فلسفی 
و آزادانديشی 

فرامی خواند
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کرد و بی��ان نمود: »در ق��رن نوزدهم مرحلۀ جدی��دی از تاریخ 
نواندیش��ی و نوگرای��ی در ای��ران پدی��د آمد که ب��ه آن مرحلۀ 
منورالفک��ری می گویند. این مرحله، ک��ه از اوایل دورۀ قاجاریه و 
چه بس��ا اندکی پیش از آن آغاز ش��ده بود، تا دورۀ جنگ جهانی 
دوم ادام��ه یافت. عصر منورالفکری با عص��ر ‘اِنالیِتنمنت’ )دورۀ 
روش��نگری: enlightenment( اروپا و فرانس��ه متناسب بود و 
از آن تأثیر پذیرفت. ش��اید سفرنامه نویس��انی مانند میرزا صالح 
شیرازی و رضاقلی میرزا نایب االیاله و ... را که به غرب سفر کردند 
بتوان نخستین طالیه داران جریان منورالفکری ایران خواند. آنان 
بیان کنندگان روایتی از تمدن جدید بودند؛ البته نظر آنها بیشتر 
به سطوح و رویه های این تمدن بود. اما آنچه مانند صور اسرافیل 

بود و بسیاری از ایرانیان را بیدار کرد جنگ ایران و روس بود«.
او در ادامه افزود: »با مش��اهدۀ پیش��رفت غرب و پس از سپری 
شدن مرحلۀ حیرت، کم کم غرب برای جامعۀ ایران مرجعی برای 
اقتباس و در کنار س��ّنت، الگویی ب��رای زندگی گردید. این گونه 
بود که ایرانیان افزون بر اقتباس از س��ّنت، به تقلید از غرب روی 
آوردند و حتی کار به جایی رسید که سید حسن تقی زاده گفت: 
م��ا به غی��ر از زبان بای��د در کلیۀ جوانب زندگ��ی از غرب تقلید 

کنیم«. 
این استاد تاریخ دانشگاه تهران، همۀ منورالفکران آن عصر را به 
یک چوب نراند و از تفاوت هایی در موضع گیری آنها در برابر غرب 
س��خن گفت. او این تفاوت ها را چنین شرح داد: »برای یک عده 
غرب مرجع تام و تمام بود. نمونۀ این افراد آخوندزاده است که در 
نظر او، آزاداندیشی تقلید از غرب و فلسفۀ آن را معیار قرار دادن 
معنا می دهد. آخون��دزاده در آثار و نامه هایش بر این نکته تأکید 
می کند که آنچه غرب را پیشرفته کرده ‘قریتقا’ ): کریتیکا؛ یعنی 
انتقاد( است �� که مترادف با آزاداندیشی است. او با همین تأکید 
در واقع لزوم کنار گذاش��تن تقلید را برای پیش��رفت خاطرنشان 
می کن��د، بااین حال خود او در برابر غ��رب موضع انتقادی ندارد، 
بلکه در برابر دین و سنت و آداب و عادات قدیم است که رویکرد 
انتقادی در پیش می گیرد. در نظر آخوندزاده آزاداندیش��ی به این 
معناس��ت که الگوی غرب را اج��را کنیم و انتقاد به مفهوم جدید 
غربی را س��رلوحۀ کار خود قرار دهی��م. عدۀ دیگری که در میان 
آنه��ا می توان به میرزا ملکم خان اش��اره کرد ب��ا رویکرد دینی به 

سراغ تجدد می آیند«. 
از ای��ن بخ��ش از کالم دکتر رحمانیان می ت��وان دریافت که او 
منورالفکران را به دو گروه تقس��یم می کند: 1. آن عده که تقلید 
از غرب را آزاداندیش��ی معن��ا می کردند؛ 2. آن عده که با رویکرد 
دینی به س��راغ غ��رب می آمدن��د و با نگرش گزینش��ی از غرب 

اقتباس می کردند. 

جريان نوانديشی دينی
ایشان در ادامه با ذکر این نکته که »البته دربارۀ میرزا ملکم خان 
دیدگاه ه��ای متفاوتی وج��ود دارد« گفت: »اما من معتقدم که او 
یکی از منادیان منورالفکری دینی و تجددگرایی اسالمی است«. 
پس از آن دکتر رحمانیان به س��راغ سید جمال الدین اسدآبادی 
رف��ت و او را پایه گذار جریان نواندیش��ی دین��ی �� که در موضع 
انتق��ادی در برابر غرب قرار گرفت �� خواند. وی با بیان این نکته 
که »عده ای مانند دکتر کریم مجتهدی و س��ید جواد طباطبایی 
معتقدند سید جمال سواد چندانی نداشته و بیشتر واعظ یا لفاظ 
و حراف بوده اس��ت« توصیف خویش از این ش��خصیت تاریخی 
را چنین ش��رح داد: »اما به نظر من س��ید جم��ال فردی متفکر 

»از نظر فش��اهی، این روای��ت در جهان 
اس��الم ابزاری گردید ب��رای تأیید دین؛ 
ازهمی��ن رو او آن را فلس��فه نمی دان��د. 
فشاهی با همین نگرش، همۀ متفکران از 
مالصدرا و میردام��اد تا عالمه طباطبایی 
را نق��د می کن��د و می گوید: آن��ان اصاًل 
فیلس��وف نبودن��د؛ چون تفک��ر تعبدی 
نس��بت به اس��الم اجازۀ تفکر فلسفی را 
نمی داد«. ایش��ان در ادام��ه افزود: »فقط 
پاره ای صاحب نظ��ران داخلی نبودند که 
تحت تأثیر موج آزاداندیش��ی برخاس��ته 
از تجدد غرب، دین اس��الم را مانع تفکر 
آزاد معرفی می کردند، بلکه پیش از آنان 
بعضی از متفکران غرب��ی همین تلقی را 
داشتند؛ برای نمونه ارنست رنان در قرن 
نوزدهم در یک سخنرانی به نام ‘اسالم و 
علم’ در دانشگاه سوربن گفت: مسلمانان 
به این دلی��ل عقب مانده اند که تعبدی و 
در چهارچوب اندیش��ه های بسته ای فکر 
می کنند که از دین گرفته شده است. این 
امر قدرت اندیشه را از آنان گرفته است و 
آنان نمی توانند فکر کنند و عقلشان را راه 
برند؛ به همین دلیل قوۀ عقلی مسلمانان 

خاموش ش��ده و بنابراین از لحاظ علمی، 
فکری، س��واد، فهم، فضیلت، اخالق و ... 
دچار خاموش��ی و رکود شده اند. درواقع 
ش��عار ارنست رنان و افرادی از این دست 
این بود که مسلمانان باید اسالم را �� که 
به پندار امث��ال آنان دینی تعبدی و ضد 
آزاداندیشی بود �� کنار گذارند تا متمدن 
و مترقی شوند. البته س��ید جمال الدین 
اسدآبادی به او پاسخ داد. همین جا باید 
به این نکته اش��اره کنم که س��ید جمال 
بحران جهان اسالم را در بحران عقالنیت 
می دی��د و ب��رای برون رف��ت از انحطاط 
و عقب ماندگ��ی، مس��لمانان را به تعقل 
فلسفی و آزاداندیش��ی فرامی خواند. وی 
بر آن بود که قرآن کریم نخس��تین معلم 
حکمت مسلمانان و داعی آنان به تفکر و 

تعقل و آزاداندیشی بوده است«. 

عصر منورالفکری
داری��وش رحمانیان در پاس��خ به این 
پرس��ش ک��ه »آزاداندیش��ی تقلیدی و 
متأث��ر از غ��رب« در ای��ران از چه زمانی 
ش��روع ش��د، به دورۀ منورالفکری اشاره 
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بود. او بحران جهان اس��الم را بحران در 
عقالنیت و اخالق تش��خیص داد. ش��عار 
س��یدجمال آزاداندیش��ی بود و او اعتقاد 
راس��تین داشت که فلسفه علت موجده و 
مبقیۀ تمدن است. سید جمال عقل آزاد 
را موت��ور محرکۀ تاریخ و تمدن س��ازی و 
پیشرفت می دانس��ت و معتقد بود هرجا 
که این عق��ل آزاد از کار بیفتد آن تمدن 
رکود و انحطاط پی��دا می کند. درواقع از 
نظر س��یدجمال آنچه باعث ش��ده است 
مسلمانان در برابر غرب ضعیف شوند و زیر 
س��لطۀ غرب روند، چیزی جز این نیست 
که روحیۀ فلس��فی در آنان مرده اس��ت. 
او مس��لمانان را به دورۀ درخشان تمدن 
اس��المی و قرآن کریم ارجاع می داد و به 
تعبیر خودش آن گرامی نامۀ نخس��تین، 
نخس��تین معلم حکمت آموز مس��لمانان 
بود. این متفکر مس��لمان اعتقاد راستین 
داش��ت که برای احیای تمدن اسالمی �� 
که دغدغۀ اصلی خ��ودش بود �� باید به 
قرآن و روح اصیل آن، که چیزی جز روح 
آزاداندیشی نیس��ت، برگردیم. به اعتقاد 
او بن مایۀ آموزه های اس��الم و قرآن کریم 
دعوت مسلمانان به خروج از تقلید است. 
او تقلید را اساس��ی  ترین آفت مسلمانان 
می دانس��ت که هم عقل و هم به تبع آن 
اخالق آنان را تباه کرده و تمدنشان را به 

رکود و انحطاط کشانده است«. 
این استاد دانش��گاه برای درک اندیشۀ 
سید جمال الدین اس��دآبادی خوانندگان 
را ب��ه مطالع��ۀ آن فص��ل از کتاب ه��ای 
انحطاط«  »علت شناس��ی  یعنی  خویش، 
یا »س��یدجمال و انحطاط شناس��ی« که 
دربارۀ اندیش��ه های س��ید جمال اس��ت، 
ترغیب نمود و خود بخش هایی از سخنان 
س��ید جم��ال را چنین بیان ک��رد: »اگر 
فلس��فه در امتی نبوده باشد و همۀ آحاد 
آن امت عالم بوده باشد به آن علومی که 
موضوعات آنها خاص است، ممکن نیست 
که آن عل��وم در آن امت مدت یک قرن، 
یعنی صد سال، بماند و ممکن نیست که 
آن امت بدون روح فلسفه استنتاج نتایج 
از آن علوم بکند ]یعنی فلسفه روح تمدن 
و پیش��رفت است[ ... به همین سبب باید 
گفت که هر امتی که روی به تنزل نهاده 
اس��ت اول نقصی که در آنها حاصل شده 
اس��ت در روح فلس��فی ]یعنی در همین 
آزاداندیش��ی[ حاصل ش��ده است ]یعنی 
آزاداندیش��ی وجود ندارد ک��ه نمی تواند 
پیش��رفت کند[ پس از آن نقص در سایر 
علوم و آداب و معاشرت آنها سرایت کرده 

است«.

استاد رحمانیان پس از تورقی در کتاب 
پیش رویش )تاریخ علت شناسی انحطاط 
و عقب ماندگ��ی ایرانی��ان و مس��لمین(، 
بخ��ش دیگری از گفته های س��ید جمال 
را برگزید و  ادام��ه داد: »او در این بخش 
نقد جانانه ای به فلس��فۀ سنتی مسلمانان 
وارد ک��رده اس��ت؛ البت��ه قص��د او انکار 
دس��تاوردهای این فلسفه نیست، بلکه به 
دلیل گرفتاری آن به تقلید، این فلسفه را 

در موضع نقد قرار داده است«. 
این اس��تاد دانش��گاه س��پس این نقد 
س��ید جمال را  خواند: »و چون فلس��فه 
و غایت و کتاب آن و حال کتب فالس��فۀ 
مس��لمانان معلوم گردی��د، اکنون علما و 
فضالی هندوس��تان را مخاطب س��اخته 
می گویم: چرا انظار خود را یکباره از کتب 
ناقص��ه برنمی دارید و بدین عالم وس��یع 
نظر نمی افکنی��د و در حوادث و علل آن 
بی حج��اب آن مؤلفات تدبر و تفکر به کار 
نمی بری��د؟ ]یعنی تقلید م��ا از آنها، خود 
حجاب شده اس��ت.[ چرا آن عقول عالیه 
را همیشه در این مسائل جزئیه استعمال 
می کنید که آی��ا علم از جملۀ بدیهیات و 
مس��تغنی از تعریف یا نظ��ری محتاج به 
تعریف است و آیا علم از مقولۀ فعل است 
یا از مقولۀ انفعال است و یا از مقولۀ اضافه 
است و ... و هیچ فکر نمی کنید در این امر 
کلی مهم الزم بر هر عاقلی که آیا س��بب 
فقر و فاق��ه و بیچارگی و پریش��ان حالی 
مس��لمانان چیست و این حادثۀ عظمی و 
بلی��ۀ کبری را عالجی هس��ت یا نه و آیا 
مبدأ اول و حق مطلق از برای اصالح آنان 
س��ببی و مقتضی ای و موجبی قرار داده 
اس��ت یا ن��ه و آیا نفس اص��الح این امت 
ممکن اس��ت یا محال و اگر ممکن است 
آیا وق��وع می تواند پذیرف��ت و یا ممتنع 

بالغیر است«.
ایشان با بیان اینکه »سید جمال با این 
گفته ها در واقع مسلمانان را به برون رفت 
از دگ��م، بسته اندیش��ی و پای گذاش��تن 
ب��ه فض��ای آزادی اندیش��ه و فکر دعوت 
می کن��د« بخ��ش دیگ��ری از کالم »این 
متفکر راستین« در »مقاالت جمالیه« را 
برای خواندن برگزی��د: »علم حکمت آن 
علمی اس��ت که بحث از افعال موجودات 
خارجی��ه می کن��د و عل��ل و اس��باب و 
ل��وازم و ملزومات آنه��ا را بیان می کند و 
عجیب آن اس��ت که علم��ای ما صدری 
و ش��مس البارعه می خوانند ]: کتاب های 
راجع به هیئت و نج��وم قدیم[ و از روی 
فضل، خ��ود را حکیم می نامند و با وجود 
این، دس��ت چپ خود را از دست راست 

رحمانيان  
منورالفکران 

را به دو 
گروه تقسيم 

می كند:
 1. آن عده كه 
تقليد از غرب 
را آزادانديشی 

معنا 
می كردند؛

 2. آن عده 
كه با رويکرد 

دينی به 
سراغ غرب 

می آمدند 
و با نگرش 

گزينشی از 
غرب اقتباس 

می كردند

بنا به رأی عده  ای از هواداران نظريه و تفکر انتقادی 
و از جمله فرانکفورتی  ها، ميشل فوكو و... نظام سلطه 

سرمايه داری جلوی تفکر آزاد را می گيرد

نمی شناسند و نمی پرسند که ما کیستیم 
و م��ا چیس��تیم و م��ا را چه بای��د و چه 
ش��اید و هیچ گاه از اسباب این تاربرقی ها 
]: الکتری��ک[ و آگنیپوت ه��ا ]: کش��تی 
بخ��اری[ و ریل گاره��ا ]: خ��ط راه آهن[ 
س��ؤال نمی کنند ]؛ یعنی نمی پرسند که 
تمدن جدید و صنعت چگونه پدید آمد[. 
عجب تر آن است که یک لمپئی ]: چراغ 
لمپا[ در پیش خود نهاده از اول ش��ب تا 
صبح، شمس البارعه را مطالعه می کنند و 
یک بار در این معن��ی فکر نمی کنند که 
چرا اگر شیش��ۀ او را برداریم دود بس��یار 
از آن حاصل می ش��ود و چون شیش��ه را 
بگذاریم هیچ دودی از او پیدا نمی ش��ود. 
خ��اک بر س��ر  این گون��ه حکیم و خاک 
بر س��ر این گونه حکمت. حکیم آن است 
ک��ه جمیع حوادث و اجزای عالم ذهن او 
را حرکت بدهد ن��ه آنکه مانند کورها در 
یک راه برود که نداند اَستیش و پایان آن 

کجاست«.     

بن بست انديشه در غرب
در پایان کالم، دکتر داریوش رحمانیان 
بازگشتی به غرب داشت و از سیر مفهوم 
آزاداندیشی در غرب و چهارچوب جدیدی 
که به جای دین کلیسایی همچون غل و 
زنجیری عقل را به اس��ارت درآورد سخن 
گف��ت. ایش��ان ب��رای نمونه بی��ان نمود 
که »هرب��رت مارکوزه در کتاب ‘انس��ان 
تک س��احتی’ جامعۀ س��رمایه داری غرب 
را نقد می کند و می گوید: غرب نمی تواند 
به ص��ورت دیگ��ری از تمدن و هس��تی 
تاریخی انس��انی بیندیش��د. درواقع خود 
لیبرالیس��م غرب و سرمایه داری همچون 
بت شده و جلوی تفکر و آزادی را گرفته 
اس��ت. فرانسوا لیوتار نیز از کالن روایت ها 
س��خن می گف��ت. کالن روایت ه��ا همان 
ایدئولوژی هایی هستند که جلوی آگاهی 
و اندیش��ۀ آزاد را گرفته اند و نمی گذارند 
رش��د کند. ب��ه عب��ارت دیگر بن بس��ت 
اندیش��ه و امتن��اع تفکر ایج��اد کرده اند. 
یک��ی از کالن روایت ها خود لیبرالیس��م 
اس��ت. مارکس و انگلس وقتی می گفتند 
ایدئولوژی آگاهی کاذب است منظورشان 
این ب��ود که جلوی تفکر آزاد را می گیرد. 
ایدئول��وژی خاص جامعۀ س��رمایه داری، 
بورژوازی و جوامعی است که نظام سلطه 
سرمایه داری بر آنها حاکم است. به عبارت 
دیگر بنا به رأی عده  ای از هواداران نظریه 
و تفکر انتقادی و از جمله فرانکفورتی  ها، 
میشل فوکو و... نظام سلطه سرمایه داری 

جلوی تفکر آزاد را می گیرد«. 
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»الّذین یتّبعون الّرس��ول الّنبي االّمي الّذي 
یجدونه مکتوباً عندهم في الّتوراه و االنجیل 
یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحّل 
لهم الطّیبات و یحّرم علیهم الخبائث و یضع 
عنه��م اصرهم و االغالل الّتي کانت علیهم؛ 
مؤمنان کسانی هستند که از این فرستاده، 
پیامبِر درس ناخوانده ک��ه اهل کتاب او را 
ن��زد خود با همین نام و نش��ان در تورات و 
انجیل نوش��ته می یابند، پیروی می کنند. 
می یابند که آنان را به کار پسندیده فرمان 
می دهد و از کار ناپس��ند بازش��ان می دارد 
و پاکیزه ها را برای آن��ان حالل و پلیدها را 
بر آن��ان حرام می کند و بار گرانش��ان را از 
دوششان برمی دارد و بندها و زنجیرهایی را 
که بر آنان تحمیل ش��ده اس��ت از آنان فرو 
می گذارد«. به نظر رهبری، خداوند یکي از 
خصوصیات پیامب��ر را این قرار مي دهد که 
غل و زنجیرها را از گردن انسان ها برمي دارد. 
از نظر ایشان »اصر«، یعني تعّهدات تحمیلي 
ب��ر انس��ان ها، را از آنها مي گی��رد. آیت اهلل 
خامنه ای معتقدند: »اصر« به معنی تعّهدات 
و پیمان هاي تحمیلي بر انسان هاس��ت که 
بسیاري از عقاید باطل و خرافي و بسیاري 
از قیود اجتماعي غلطي را ش��امل می شود 
که دس��ت هاي استبداد، تحریف یا تحمیق 
بر مردم تحمیل کرده اس��ت. »اغالل« هم 

همان غل و زنجیرهاست.4 

آزادی معقول؛
مرز بين تحجر و هرج و مرج

در بی��ن نظریه پ��ردازان علوم انس��انی و 
صاحب نظران و صاحب منصبان حوزه های 
سیاس��ی، مشکل بتوان کس��ی را پیدا کرد 
که داعیۀ اعتدال و میانه روی نداش��ته باشد 
و دیگ��ران را ب��ه پرهیز از اف��راط و تفریط 
ترغیب ننماید. پیداس��ت ک��ه این موضوع 
امری اس��ت فطری و مطل��وب ذائقۀ عموم 
م��ردم؛ بنابراین اف��راد و گروه های مختلف 
ناچارند  ���� متظاهرانه یا صادقانه �� بر آن 
تأکید کنند و مدعی آن باش��ند، اما مشکل 
اصل��ی در تعیی��ن ش��اخص ها و مصادیق 
میانه روی است که بیش��تر این گروه ها در 
آن، خود و گروه و مکتب و مرام خود را مدار 
و محور قرار داده اند و دیگران را با آن تعریف 
می کنن��د. این موضوع دقیقاً درمورد آزادی 
و آزاداندیشی نیز صادق است. پرخاشگری 
طرف��داران آزادی علیه تحج��ر و جمود و 
خش��م اخالق م��داران و اصولگرایان علیه 
ولنگاری و بی بندباری در همین چهارچوب 
مطرح می شود. اما مرز بین تحجر و ولنگاری 
و تعیین نسبت هر کدام با آزاداندیشی را چه 
کسی تعیین می کند؟ رهبر معظم انقالب 

سابقۀ مفهومی آزادی
ب��ا دقت در مجم��وع بیان��ات رهبری به 
خوبی می توان دریافت که ایش��ان نس��بت 
بسیار نزدیکی بین مفهوم آزادی و استقالل 
می بینند. این معنا هم در حوزه های فردی و 
هم حوزه های اجتماعی معتبر است. ایشان 
معتقدند ما باید دربارۀ مفهوم آزادي مستقل 
فکر کنیم؛ تقلیدي و تبعي فکر نکنیم. اگر 
در این مس��ئله، که پایۀ بسیاري از مسائل 
و پیشرفت هاس��ت، بنا شد از دیگران تقلید 
کنی��م و چش��م هایمان را فق��ط ب��ه روي 
دریچه اي که تفک��رات غربي به ما مي دهد 
باز کنیم، خطاي بزرگي مرتکب شده ایم و 
نتیجۀ تلخي در اختی��ار خواهد بود.1 مقام 
معظم رهب��ری در جای دیگ��ری تصریح 
می کنن��د: معن��ا و مفهوم ش��عار »آزادي« 
آزادي از سلطۀ زورگویان، آزادي از مداخله 
و نفوذ بیگانگان و آزادي از مداخلۀ عواملی 
است که هرجا مداخله کرده اند، شّر و فساد 
و بدبخت��ي و حتي فقر و نکب��ت به وجود 

آورده اند.2
رهبر معظ��م انقالب تاریخچ��ۀ آزادی و 

آزاداندیشی را به عصر انبیای الهی از ابتدای 
تاریخ مربوط می دانند. در اندیش��ۀ ایش��ان 
یکی از اهداف اصلی انبیا آزادسازی بشر بوده 
است. به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای »آزادي« 
یکي از مباحثی اس��ت که در قرآن کریم و 
در کلم��ات ائّمه)ع( به طور مؤکد و مکّرر بر 
آن تأکید ش��ده است. مراد ایشان از آزادی، 
آزادي مطل��ق نیس��ت. همین ط��ور آزادي 
معنوي هم که در اسالم و به ویژه در سطوح 
راقي معارف اس��المي هس��ت، محّل بحث 
ایشان نیس��ت. از نظر ایشان آزادي معنوي 
چیزي اس��ت که همۀ کساني که معتقد به 
معنویات اند آن را قبول دارند و در اس��اس 
محّل رد و قبول نیست. رهبر معظم انقالب 
تصری��ح کرده اند منظ��ور از »آزادي« مورد 
نظر ایشان »آزادي اجتماعي« است؛ آزادي 
به مثابۀ یک حّق انس��اني براي اندیشیدن، 
گفتن، انتخاب کردن و از این قبیل. از نظر 
ایش��ان همین مقوله اس��ت که در کتاب و 

سّنت تجلیل شده است.3
ایش��ان در تبیین مفه��وم آزادی به آیۀ 
شریفه 157 سورۀ »اعراف« استناد می کنند: 

امير سياهپوش
دانشجوي دكتري معارف اسالمي

 تعاريـف متنوع و متعددی از مقولۀ آزادی و آزادانديشـی بيان شـده اسـت. 
صاحب نظـران مکاتب گوناگون فکری بر پايۀ مبانی و مصادر فکری شـان مفهوم 
آزادی را تبيين كرده  اند. بسياری از تعاريف بيان شده دارای جهات و ابعاد متفاوت 
و گاه متخالـف و در برخی موارد متخاصم اند. حضرت آيت اهلل خامنه ای نيز به ابعاد 
مختلـف اين مفهوم توجه  نموده و در تأمـالت خويش همواره به متون دينی نظر 
داشته و تفسير خود از آزادی، حدود و موانع آن را مستند به آن ساخته اند. نظريۀ 
ايشان دربارۀ آزادانديشی ابعاد متعدد و منسجمی دارد كه تبيين آن در اين مجال 
كوتاه ممکن نيسـت. در اينجا فقط به برخی از ابعاد مهم مورد نظر ايشـان اشاره 

شده است.

نه مرداب »سکوت و جمود« 
نه گرداب »هرزه گويی و كفرگويی« 

امرٌ بين االمرین

انقالب اسالمی 
آمد فضايی 

بسازد كه در 
آن، »آزادی 
بيان«، مقيد 
به »منطق و 

اخالق و حقوق 
معنوی و مادی 

ديگران« و 
نه به هيچ 

چيز ديگری، 
فرهنگ 

اجتماعی و 
حکومتی گردد
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دراین باره مطالب ارزشمندی بیان نموده اند.
از نظر ایش��ان عّده ای به نام آزاداندیشی 
مرزهای فضیل��ت و حقیق��ت را لگدکوب 
کرده ان��د و به ن��ام آزاداندیش��ی و نوآوری، 
همۀ اصول مقّدس حقیقی را نادیده گرفته 
یا تحقیر یا مس��خره کرده اند. یک عّده هم 
به صورت عکس العملی یا به  دلیل مس��ائل 
دیگری که در ذهنش��ان ب��ود، به پایه هایی 
چسبیدند که باید بر روی آن پایه ها نوآوری 
می شد. ایش��ان بر این باورند نباید به آنچه 
گفته شده اس��ت اکتفا کرد و متحّجر شد؛ 
یعنی تحّجر در مقابل مرزش��کنی و افراط 
در مقاب��ل تفریط. همچن��ان که بعضی در 
محیط سیاس��ی، فاصلۀ بین هرج و مرج و 
دیکتات��وری را به هیچ روی قب��ول ندارند و 
معتقدند ک��ه در جامعه یا باید هرج و مرج 
باش��د یا دیکتاتوری! گویی فاصله ای میان 
ای��ن دو وجود ندارد. در عرصۀ فرهنگی هم 
همین ط��ور: یا باید هرج و مرج باش��د و به 
همۀ مقّدسات و ارزش های مسلّم و مستدل 
کفرگویی و اهانت گردد یا باید ذهن ها بسته 
شود و تا کس��ی حرف تازه ای زد، بی درنگ 
همه او را هو کنند و علیه او جنجال نمایند! 
گویی هیچ حّد وس��طی بین این دو وجود 
ندارد. آیت اهلل خامنه ای معتقدند ما باید آن 
حّد وسط، همان »امر بین االمرین« و تعادل 
را پی��دا کنی��م. این ه��م از راه گفت وگوی 
محترمانه، عاقالنه، منصفانه و با اس��تدالل، 

عملی است.5
آیت اهلل خامنه اي در برخی از بیاناتش��ان 
ق��دری تفصیلی تر دربارۀ هر کدام از این دو 
طیف و تعیین شاخصه های میانه و مقبول 
اس��الم ناب بحث می کنند. به نظر ایش��ان 
یک ع��ّده اصول گرایی را با تحّجر اش��تباه 
گرفته و خی��ال کرده اند ک��ه اصول گرایی 
یعنی تحّج��ر! درحالی ک��ه اصول گرایی به 
معنای تحّجر نیس��ت. »اصول گرایی یعنی 
اصول مس��تدلِ ّ منطقی را قبول داش��تن و 
به آنها پایبن��د ماندن و رفتارهای خود را با 
آن اصول تطبیق کردن؛ مثل شاخص هایی 
که انس��ان را در یک جاده هدایت می کند. 
اّن الّذین قالوا ربّنااهلَلّ ثّم اس��تقاموا ]؛ همانا 
کس��انی که گفتند: پروردگارِ ما خداس��ت؛ 
س��پس بی هی��چ انحرافی بر این س��خن 
ثابت قدم ماندند[ )فصلت/30(، این استقامت 
کردن، اصول گرایی اس��ت.« به نظر ایشان 
معنای تحّجر این اس��ت ک��ه »از هر آنچه 
که به  صورت یک باور در ذهن انس��ان وارد 
ش��ده، ب��دون اینکه پایه های اس��تداللی و 
استناد مستحکمی داشته باشد، بی دلیل و 
متعّصبانه دفاع کردن. اذ جعل الّذین کفروا 
فی قلوبهم الحمّیه حمّیه الجاهلّیه ]؛ همانا 

دل  های کسانی را که کفر ورزیدند از خشم 
پر کرده بودند، آن هم خش��می جاهالنه[ 
)فتح/ 26(. حمّیت جاهلّیه، گریبان کسانی 
را می گیرد و آنها جاهالنه از یک چیز دفاع 
می کنند«. ایشان معتقدند نباید اصول گرایی 
با ای��ن دفاع جاهالنه و حمّیت متعّصبانه و 
متحّجرانه اش��تباه شود. البته از نظر ایشان 
تحّجر، مختص جناح های دینی نیست، بلکه 
جناح های به اصطالح روشنفکر و متجّدد ما 
در تحّجر دس��ت کمی از متحّجران دینی 
ندارند و حتی در م��واردی به مراتب از آنها 

بدترند.6
ایش��ان همچنین آزاداندیش��ی را غیر از 
بی بندوباری می دانند؛ »آزاداندیشی این است 
که ش��ما در حرکت به سمت سرزمین های 
ناش��ناختۀ معارف، خودت��ان را آزاد کنید، 
بروید، نیروها و انرژي هایتان را به کار بیندازید 
و حرک��ت کنید، ام��ا معن��ای بی بندوباری 
این اس��ت که در حرکت به سمت قلۀ یک 
ک��وه، اصالً اهمی��ت ندهید که از ک��دام راه 
بروی��د. نتیج��ه این می ش��ود ک��ه از راهی 
می روی��د و به نقطه ای می رس��ید که نه راه 
پیش دارید و نه راه پس و فقط راه س��قوط 
داری��د! در کوهنوردی، آنهایی که اهل رفتن 
ب��ه ارتفاعات اند، این را کامالً تجربه کرده اند. 
خوب؛ برای اینکه انس��ان به قلّه برس��د، راه 
وجود دارد؛ باید آن راه را شناخت. هیچ مانعی 
ندارد که ما یک نقشۀ راهنما داشته باشیم و 
بگوییم راه هایی که به قلّه می رود، اینهاست 
و این نقشۀ راهنما را در جیبمان نگه داریم 
و از آن حفاظت کنیم. این کار به معنای این 
نیست که ما متحّجریم، بلکه به معنای این 
است که ما عاقلیم و می دانیم که بدون این 
نقشۀ هدایت، حرکت کردِن نااندیشیده ما را 

به سقوط منتهی خواهد کرد«.7

درکل از نظ��ر رهب��ر انق��الب راه ترق��ی 
و تکام��ل نه در »جمود و تحج��ر« و نه در 
»خودباختگ��ی و تقلید«، بلکه در نش��اط 
اجتهادی و تولید فکر علمی و دینی اس��ت 
و آن گاه ک��ه نخب��گان نقطۀ تع��ادل میان 
»هرج و مرج« و »دیکتاتوری« را شناسایی 
و تثبیت کنند، دوران جدید آغاز شده است. 
از نظر ایش��ان جای تأسف است که برخی 
میان مرداب »س��کوت و جمود« با گرداب 
»هرزه گوی��ی و کفرگویی«، طریق س��ومی 
نمی شناس��ند و گمان می کنن��د که برای 
پرهیز از هر یک از این دو، باید به دام دیگری 
افتاد؛ حال آنکه انقالب اس��المی آمد تا هم 
»فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود« 
و هم »فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانۀ 
غربی« را نقد و اصالح کند و فضایی بسازد 
ک��ه در آن، »آزادی بیان«، مقید به »منطق 
و اخالق و حقوق معنوی و مادی دیگران« و 
نه به هیچ چیز دیگری، فرهنگ اجتماعی و 
حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقالنیت 
و انصاف، سکۀ رایج شود تا همۀ اندیشه ها در 
همۀ حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و »زاد 
و ولد فرهنگی«، که به تعبیر روایات پیامبر 
اکرم)ص( و اهل بیت ایش��ان)ع(، محصول 
»تض��ارب آرا و عقول« اس��ت، عادت ثانوی 

نخبگان و اندیشمندان گردد.8  

پي نوشت ها
1. بیانات مقام معظم رهبری  در1377/6/12.
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3. همان، 1377/6/12.

4. همان.
5. بیانات مقام معظم رهبری در 1381/11/7.

6. همان.

7. همان.
8. پاس��خ به نامۀ جمع��ی از دانش آموختگان و 

پژوهشگران حوزۀ علمیه، 1381/11/16.

آزادانديشی 
اين است 

كه شما 
در حركت 

به سمت 
سرزمين های 

ناشناختۀ 
معارف، 

خودتان را 
آزاد كنيد، 

برويد، نيروها 
و انرژي هايتان 

را به كار 
بيندازيد و 

حركت كنيد
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گفت وگو با دكتر علي بيگدلی

روشنفكري و روشنگري
حسن صفردخت

كارشناس ارشد ارتباطات
 سرنوشت پريشان آزادانديشي در دوران جديد ايران، كه به قولي از جنگ هاي ايران 
و روسيه شکل گرفت، تا حدود زيادي به گسست و پريشاني در جريان هاي روشنفکري 
ما مربوط مي شود. برخالف سنت فکري غرب، كه در آن معموال تفکر متفکران هر دوره و 
نيز دوره هاي مختلف خط سيري ممتد و مرتبط با يکديگر داشته  است و امتداد يا نتيجۀ 
هم محسوب مي شود، جريان روشنفکري در ايران به صورتي گسسته، جزيره ای و عموما 
ناپايدار حضور داشـته است. چهره هاي شاخص اين جريان نيز اغلب به روبناي مدرنيته 
توجه نموده اند. همين مسئله باعث شده است فضاي مناسب براي تقويت و بسط جريان 

آزادانديشي فراهم نشود و اين جريان به يک پروسۀ تاريخي نينجامد. 
افزون براين، در خالل همان مشـتبه شـدن مدرنيسـم به جاي مدرنيته و پروژه هاي 
ازهم گسستۀ روشنفکري، سوء برداشت هاي فراواني از مفاهيم مدرن صورت گرفت. دكتر 
بيگدلي، در گفت وگويي با زمانه، ديدگاه هاي خويش دراين باره را شرح و بسط داده است 

كه متن آن در ادامه به شما عالقه مندان به موضوع آزادانديشي تقديم گرديده است.
 علی بيگدلی برای تحصيل در رشـتۀ جامعه شناسی عازم كشـور فرانسه گرديد، اما 
با توجه به عالقه ای كه به تاريخ داشـت رشـتۀ تحصيلی خود را تغيير داد و در دانشگاه 
تولوز فرانسـه به تحصيل تاريخ مشغول شد و سـرانجام با دفاع از پايان نامۀ خود با نام 
»سلجوقيان و جنگ هاي صليبي« موفق شد مدرک دكتري خود را از اين دانشگاه دريافت 

كند.
اين كارشناس مسائل بين المللی، تاريخدان و پژوهشگر تاريخ معاصر در زمينۀ تاريخ 
اروپا تخصص  دارد و بيشـترين آموزش ايشـان در زمينۀ علوم سياسی در حوزۀ تاريخ 
انديشـۀ سياسی و تاريخ روابط بين الملل بوده و در اين زمينه ها نيز كتاب هايی را تاليف 
نموده است. »تاريخ اروپا در قرون جديد«، »تاريخ انديشه سياسی در غرب« )دو جلد(، 
»تاريـخ فرهنگ و تمدن اروپـا در دوران جديـد«، »تاريخ يونـان و روم«، »كرونولوژی 
مسيحيت و قرون وسطی« و »تاريخ اروپا در قرون وسطی« نام برخي از آثار ايشان است.

جناب آقای دكتر بيگدلی، با توجه 
بـه اينکه اصطـالح آزادانديشـی 
از غـرب وارد ايـران شـده بهتـر 
اسـت بحث دربارۀ ايـن پديده در 
كشورمان را با تاريخچه و چگونگی 

پيدايش آن در غرب آغاز كنيم. 
پیش از بیان این تاریخچه باید یادآور شوم 
که آزاداندیش��ی به معناي امروزي در ذهن 
ما، اصطالحی اس��ت نزد ایرانیان و چندان 

ارتباطی با مفاهیم غربی آن ندارد. 
در غرب دو جنبش از آزادی فکری حکایت 
می ک��رد؛ یک��ی از ای��ن جنبش ها جنبش 
روشنگری بود و دومی جنبش روشنفکری. 
جنبش روشنگری به قرن هیجدهم مربوط 
اس��ت و از درون ش��رایط ناهنجار فرانس��ۀ 

قبل از انقالب ب��ه وجود آمد. ماجرا از این قرار بود که پس از پایان 
یافتن جنگ های صلیبی دو نهاد اصلی قدرت در اروپا، یعنی پاپ و 
فئودال، توانش��ان را از دس��ت دادند. از آن زمان به بعد اندک اندک 
سرمایه داری به جای فئودالیس��م قدرت گرفت. خأل قدرتی که در 
نتیجۀ ناکامي در جنگ هاي صلیبي و کاهش نفوذ پاپ به وجود آمده 
بود نیز با قدرت گیری پادشاهان جبران شد. این پادشاهان به جای 
ش��اه هان محلی قدرت را به دست گرفتند، آن هم به شکل مطلقه. 
از ویژگی های دیگر این عصر پدیدار شدن دو نهاد نوظهور بورژوازی 
و صاحبان اندیشۀ نوین که در اروپا به فالسفه شهرت داشتند بود. 
ای��ن دو نهاد نوین اصلی ترین نهادی بودند که بنیاد آزاداندیش��ی و 
تفکر نوین را پی ریزی کردند و کوش��یدند با فرستادن دو پیام روح 
و تصور جامعه را تغییر دهند. این دو پیام عبارت بود از: 1. انتقاد از 
آنچه مبادی دینی تلقی می ش��د؛ یعنی به جای آنکه از پاپ و نهاد 
کلیس��ایی انتقاد کنند، کتب مقدس را هدف انتقاد قرار دادند؛ زیرا 
کلیسا به جامعۀ اروپا آموخته بود که آنچه نیاز حیاتي بشري است از 

جهت مادی و معنوی در چهارچوب انجیل 
نهفته است؛ 2. عقل فلسفی را مالک عمل 
اجتماعي خود قرار دادند. آنها هدفشان این 
بود که عقل فلس��فی را به جای عقل دینی 
ق��رار دهند. در آن زمان میان عقل دینی و 
عقل فلس��فی تعارض به وجود آمده بود و 
در این بین جنبش روشنگری می خواست 
عقل فلس��فی را بر عقل دینی حاکم کند؛ 
زیرا آنها معتقد بودند عقل دینی بر جزمیت 
مبتنی است و از استدالل تبعیت نمی کند و 
تابع اصل علت و معلول نیست و احکام آن 
بدون چون و چرا باید پذیرفته شود، اما عقل 
فلسفی عقل استداللي  و چون و چرا  پذیر و 
تغییریافتنی است. این دو عامل، اصلی ترین 
پیام های جریان  آزادی فکری غرب بود که 
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رفته رفته به جریان روشنگری منتهی شد. 
واژگاني که فالس��فه روشن اندیش بیشتر 
روي آن مان��ور فکري مي دادند عبارت بود 
از: عقل بش��ري، توجه به طبیعت به جاي 
ماوراي طبیعت و پیش��رفت  بنیادي ترین 
اصل روشنگري رواج حس انتقادي بر همۀ 

اشیا و اندیشه ها بود.
جنبش روشنگری، یعنی اولین جنبش 
آزاداندیشي، در فرانسه زاده شد و بنیان گذار 
یا به عبارتی آغازکنندۀ آن دیدرو بود. او با 
همکاری ولتر، منتسکیو، ژان ژاک روسو و... 
طی حدود بیست س��ال مجموعه مقاالت 
بلندباالیی را تهیه کرد که تقریباً در 37 جلد 
کتاب به نام دایره المعارف یا »انسیکلوپدي« 
تنظیم شد. هدف آنها از تهیۀ دایره المعارف، 
ق��رار دادن آن به جای انجی��ل بود؛ یعنی 
از نظر آنها بش��ر می توانست برای آنچه در 
زندگی مادی و معن��وی اش به آن احتیاج 
داشت �� به جای رجوع به انجیل �� به این 
کتاب مراجعه کند. این گونه بود که فرانسه 

مرکز جنبش آزاداندیشی شد. 
هدف اصلی جنبش روش��نگری این بود 
که مي خواست با انداختن پروژکتورهایی بر 
تاریکي خرافات و باورهاي غیرعقلي، تارهاي 
تنیده ش��ده به دور ذهنیت انسان غربی را 
پ��اره و ذهن آنها را از همۀ قید و بندها آزاد 
کند. از نظر روش��نگران غربی، عقل دینی 
مبتنی بر تقید اما عقل فلس��فی مبتنی بر 
تعقل است؛ بنابراین این جنبش می خواست 
انس��ان غربی را از تقیدگرایی رها و او را به 
تعقل گرایی هدایت کند. جریان روشنگری 
به دنبال انقالب نبود. هیچ کدام از متفکران 
فرانسوی مثل ولتر، دیدرو، منتسکیو و ژان 
ژاک روسو در نوشته هایشان حتی یک بار 
هم از کلمۀ انقالب استفاده نکرده اند. هدف 
آنها انقالب نبود، بلکه می خواستند انسان 
را از آن جزمی��ت دین��ی رها کنن��د تا به 
قابلیت های عقالنی دست پیدا کند؛ یعنی 
انس��ان مقید به دین را به انس��انی تعقلی 
تبدیل کنند. جنبش روشنگري در یک نگاه 
عمومي تالش مي کرد تصور انسان غربي را 

از تصویر هستي تغییر دهد. 
بسیاری از کشورهای اروپایی، دیدرو، ولتر 
و... را به دربارش��ان دعوت کردند تا ش��یوۀ 
روشن اندیش��ی را در کشورهایش��ان رواج 
دهند؛ برای مثال ولتر ب��ه پروس و دیدرو 
به روس��یه رفت. این گونه بود که اصطالح 
»استبداد روشنگری« مطرح شد؛ زیرا این 
حکومت ها به استبدادشان ادامه می دادند، 
اما در حوزه های روشن اندیش��ی فضا را باز 
می کردند. ولتر و منتس��کیو هر دو معتقد 
بودند کساني که قابلیت آزاداندیشي ندارند، 

نیازمند اعطاي آزادي فکري نیستند. هدف 
روش��نگران انعقاد ق��رارداد ضمني صلح با 

استبداد خردگرا بود.
جنبش روشنگری، زمینۀ انقالب فرانسه 
و تمدن مدرنیته را به وج��ود آورد. انقالب 
فرانس��ه تنها انقالبی بود که به سرعت در 
جهان و ازجمله در ایران گسترش پیدا کرد. 
ایران اولین کش��ور ش��رقی بود که در آن، 
تحت تأثیر انقالب فرانسه در سال 1906م 

انقالب مشروطه به وجود آمد.
جنبش دوم جنبش روشنفکری است که 
در قرن بیس��تم پدید آمد. دربارۀ چگونگی 
پیدای��ش آن باید گفت ک��ه پس از جنگ 
جهانی اول حوادثی در فرانس��ه اتفاق افتاد 
که طی آن س��رگردی به ن��ام دریفوس را 
که احتماالً یهودی ب��ود، به اتهام اینکه به 
نفع آلمان در ارتش فرانسه جاسوسی کرده 
اس��ت به زندان انداختند. پس از این اقدام، 
تع��داد زیادی از نویس��ندگان، هنرمندان، 
نقاشان، مجسمه س��ازان و ... به حمایت از 
آن س��رگرد، دولت را نق��د کردند. بنابراین 
در تعریف جریان روشنفکری از نقد دولت 
س��خن به میان می آی��د. در تفاوت این دو 
جریان ب��ا هم می توان گف��ت که جنبش 
روش��نگری اندیشۀ گذشته را نقد می کند، 
اما جنبش روشنفکری نقد خود را بیشتر بر 
دولت متمرکز می سازد. روشنفکر هیچ گاه 
انتظار ندارد که وارد قدرت شود؛ زیرا در آن 
صورت دیگر روشنفکر نیست؛ تمام هّم آن 
نقد قدرت برای وادار کردن آن به تن دادن 
به نهادهای مدنی است. روشنفکر دیگر مثل 
روشنگر به گذشته نمي اندیشد، بلکه در پي 
تولید علم و فرهنگ جدیدي است تا زمان 

خود را نوسازي فکري کند.

عـده ای تاريـخ پيدايـش جنبش 
آزادی فکری در ايـران را به دورۀ 
تمدن اسالمی بازمی گردانند؛ نظر 
شـما دراين باره چيست و با توجه 
به آنچه فرموديد، كدام يک از اين 
جنبش ها وارد ايران شد و ايرانی ها 

چگونه با آنها آشنا گرديدند؟   
در پاس��خ به این پرسش شما باید بگویم 
که ع��ده ای عباس می��رزا را اولی��ن فردی 
می دانند که آزاداندیش��ی را ب��ه ایران وارد 
کرد، ولی آزاداندیش��ی او بیش��تر با هدف 
اس��تحکام و بقای خودش ب��ود؛ یعنی او از 
خواس��ته اش برای به کارگیری کارشناسان 
خارجی هدفی نداش��ت ج��ز اینکه ارتش 
را تقوی��ت کن��د. عباس می��رزا در زمین��ۀ 
تجددخواهی به رابطۀ دولت با ملت توجهی 
نمی ک��رد و در این زمین��ه نیز کاری انجام 

نداد، اما سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا باب 
ورود روشن اندیشی غربي را به جامعۀ ما باز 
کرد. در پی این س��فرها ب��ود که پیام های 
مدرنیته در ایران مطرح شد؛ گرچه بعدها 
خود ناصرالدین ش��اه با آنها مخالفت کرد. 
ترجمۀ کتاب ه��ای خارجی و ورود پنهانی 
روزنامه های منتشرش��ده در خارج به ایران 
ذهن جامعۀ ما را تغییر داد و شخصیت هایی 
مانند می��رزا ملکم خان، مستش��ارالدوله، 
طالبوف و آخوندزاده از نخستین پرچمداران 
دمیدن روح آزاداندیش��ی غربي در جامعۀ 
ایران و فراهم کنندگان بس��تر مشروطه در 

ایران بودند. 

چه تفاوتی ميان اقدام عباس ميرزا 
و ناصرالدين شـاه وجـود دارد كه 
شما ناصرالدين شاه و سفرهايش را 
عامل ترويج آزادانديشی در ايران 
خوانديـد، امـا اين حکـم را برای 

عباس ميرزا صادر نکرديد؟    
برای روشن تر شدن موضوع بهتر است به 
دو اصطالح مدرنیسم و مدرنیته، که البته 
عده ای به اش��تباه آنها را مترادف می دانند، 
اش��اره کنم و تف��اوت آنها را نش��ان دهم. 
مدرنیسم پوستۀ بیرونی مدرنیته است که از 
نوسازی، به روز شدن، مد روز شدن حکایت 
می کند. به عبارت دیگر مدرنیسم بار ابزاری 
دارد؛ یعنی ش��ما تمام اب��زار زندگی تان را 
م��درن می کنید بدون آنکه تفکرتان تغییر 
پیدا کن��د؛ برای مثال رضاش��اه کارخانه و 
دانش��گاه در ایران تأس��یس کرد، اما اجازۀ 
صحبت درب��ارۀ آزادی را نداد. مدرنیته به 
معنای تغییر تفکر و ن��وع نگرش و داوری 
اس��ت. رنسانس عبارت اس��ت از تغییر در 
تمام اضالع زندگي مادي و معنوي به ویژه 
تحول در حوزۀ اندیش��ه. ب��ا توجه به این 
موض��وع عباس میرزا فقط جذب پوس��تۀ 
بیرونی مدرنیته یا همان مدرنیس��م شده 
بود و می کوشید ابزارهای نوین را به خدمت 
بگیرد، اما سفرهای ناصرالدین شاه باعث شد 
جامعه با فکر غربی آش��نا شوند. درهرحال 
باید گفت که »تغییر تصور انسان از تصویر 
هستی« یا به عبارتی رنسانس ي غربي در 

فرهنگ ما اتفاق نیفتاد. 

جناب دكتـر بيگدلـی، بازگرديم 
بـه پرسـش قبلی مـان؛ اينکه در 
ايـران فقـط جلـوۀ روشـنفکری 
اقتباس شده از غرب وجود دارد يا 

آنکه روشنگری نيز اقتباس شد؟ 
هر دو جنب��ش در ایران وجود داش��ت؛ 
برای مثال میرزا ملکم خان با انتش��ار دفتر 

جنبش 
روشنگری 

انديشۀ 
گذشته را 

نقد می كند، 
اما جنبش 

روشنفکری 
نقد خود را 

بيشتر بر 
دولت متمركز 

می سازد. 
روشنفکر 

هيچ گاه انتظار 
ندارد كه وارد 
قدرت شود؛ 

زيرا در آن 
صورت ديگر 

روشنفکر 
نيست

 مدرنيته به معنای تغيير تفکر و نوع نگرش و داوری است. 
رنسانس عبارت است از تغيير در تمام اضالع زندگي مادي و معنوي 

به ويژه تحول در حوزۀ انديشه
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در س��فارت، رجال سفارت نش��ین ش��روع 
کردن��د به آم��وزش اصطالحات سیاس��ی 
همچ��ون پارلم��ان، آزادی، لیبرالیس��م و 
مشروطه. انگلیسی ها بدون اینکه با فضای 
فهم و درک جامعۀ ما آشنا شوند، خواستار 
آن بودند که ش��رایط ای��ران تغییر کند، اما 
به دلیل آنکه انقالب مش��روطه نتوانس��ت 
ب��ه همۀ هدف هایش دس��ت پی��دا کند از 
درون ویرانه ه��ای آن دیکتاتوری رضاخان 
برآمد. درکل موضوع قطعي این اس��ت که 
مشروطه باب آزاداندیشي را به روي جامعه 
ب��از کرد و ه��ر مبارزه و مقاومت��ي در برابر 
استبداد مثل مبارزۀ میرزاي شیرازي، خود 
وسیله اي  شد براي بازکردن فضاي اندیشه. 
با سقوط دیکتاتوري رضاشاه بار دیگر روح 
اندیشه ورزي بیدار شد. این امر تأیید مي کند 
ک��ه هیچ قدرتي نمي توان��د جلوي حرکت 
تاریخ را که به س��مت کمال پیش مي رود 
بگیرد. حکمت اس��المي ه��م هدفش این 
است که انسان را به کمال بندگي پروردگار 

برساند.
نکت��ۀ دیگری که در بح��ث علل ناکامی 
مشروطه باید به آن اشاره کنم این است که 
در هم��ه جای دنیا غیر از غرب اصطالحات 
و پدیده ه��ای غربی را پ��س از اقتباس، بر 
اساس ویژگی های جامعۀ خود بازتعریف و  
بازتفسیر و به عبارتی در ظرف جامعۀ خود 
جاسازی می کنند، اما در جامعۀ ما مشروطۀ 
غربی بدون هیچ گونه تطبیقی اخذ گردید و 
انقالبی ها انتظار داشتند که قالب های جامعۀ 
غرب��ی به همان ش��کل در جامعۀ ما به کار 
گرفته ش��ود؛ کاری ک��ه ممکن نبود. دلیل 
آنکه اصطالحات سیاس��ی غرب در جامعۀ 
ما بازتفسیر نشد یا آنکه اندیشمندان ما در 
ای��ن زمینه ضعیف عمل کردند این بود که 

آشنایان با غرب در جامعۀ ما اندک بودند.

پرسـش پايانی ما اين است كه آيا 
آزادانديشـی در ايران بـه جريان 

تبديل شد؟
خیر؛ آزاداندیش��ی در ایران در حد پروژه 
باقی ماند و به پروسه یا جریان تبدیل نشد. 
ای��ن پروژه در ی��ک دورۀ محدودی حرکت 
کرد و بعد از فعالیت افت��اد؛ زیرا آن فکری 
که باع��ث تحرک این حرکت می ش��د در 
جامع��ۀ خودمان به وجود نیام��د؛ بنابراین 
هرکس فهم متفاوتی از آن داشت. در جامعۀ 
غرب دیدرو، منتسکیو و ... دنبال روان فکری 
یکدیگر بودند و ازهمین رو این حرکت شکل 
جریان پیدا کرد، اما در ایران میرزا ملکم خان 
با مستشارالدوله یا آخوندزاده ارتباط فکری 

نداشت. 

تنظیمات و قانون، پیام ه��ای دیدرو را در 
جامعه منتش��ر می کرد، ام��ا چون فرصت 
بس��یار کم بود، در جامعۀ ما روشنفکری با 
روشنگری آمیخته ش��د؛ برای مثال میرزا 
ملکم خان هم روشنفکر بود و هم روشنگر. 
بعدها در زمان محمدرضاشاه روشنفکری به 
معنای اروپایی اش با کانون نویسندگان در 

ایران بیشتر ملموس  شد. 

آيا جريان روشنفکری در ايران نيز 
می خواسـت همه چيـز را به عقل 

محدود كند؟   
بله؛ آن هم عقل بش��ری نه عقل دینی. 
ش��ایان ذکر است که سه گونه عقل وجود 
دارد: 1. عق��ل دینی. منظور عقلي اس��ت 
مبتنی بر قطعیت و تس��لیم؛ چون ناشي 
از وحي اس��ت بنابراین عقل بشري قادر به 
درک انتقادي آن نیست؛ 2. عقل فلسفی. 
عقل فلس��فی عقل زاییده از رنس��انس و 
مبتن��ی بر تئوری اس��ت؛ 3. عقل عرفانی. 
این عق��ل برآمده از حس پنه��ان درونی 
آدمی  است. در جریان روشن اندیشی غرب 
و همچنین در عصر مشروطه تالش  شد با 
هر دو عقل مذهبي و عرفاني مبارزه شود؛ 

به همین دلیل روحانیوني که محرک اولیۀ 
مردم در اعتراض ب��ه حکومت بودند رفته 
رفت��ه در جری��ان بعدي مش��روطه تقریباً 
کنار رفتند و حرکت به  دست روشنفکران 
سکوالر افتاد. روشنفکري تا حدودي تحت 
تأثیر مکتب پوزیتیویس��م قرار گرفت که 
معیار سنجش همه چیز برایش عقل و امور 

اثبات پذیر بود.

به نظر شـما كـدام دوره يا رويداد 
تاريخی ايران است كه آزادانديشی 
غربي در آن سـهم بسزايی داشته 

است؟ 
من از می��ان رویداده��ای تاریخی ایران 
می توانم روي مشروطه دست بگذارم. البته 
باید این نکته را بیان کنم که یکی از دالیل 
ناکامی مشروطه در رسیدن به هدف هایش 
ای��ن بود که این انقالب پدیده ای غربی بود 
و در ظ��رف جامع��ۀ ما ج��ای نمی گرفت؛ 
یعنی جامعۀ ما از نظر س��اختار اجتماعی، 
قابلیت انقالب نداشت و شاید یکی از دالیل 
شکل گیری آن در ایران تحمیل انگلیسی ها 
بود. انگلیسی ها از مشروطه حمایت کردند 
و در پی متحصن شدن بخشی از جمعیت 

مدرنيسم 
پوستۀ بيرونی 
مدرنيته است 
كه از نوسازی، 

به روز شدن، 
مد روز شدن 

حکايت 
می كند. به 

عبارت ديگر 
مدرنيسم بار 
ابزاری دارد؛ 

يعنی شما 
تمام ابزار 

زندگی تان را 
مدرن می كنيد 

بدون آنکه 
تفکرتان تغيير 

پيدا كند
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در فراخنای فلسفه
براس��اس آم��وزه ای مش��ترک می��ان 
فلسفه های عمدۀ قدیم و جدید در شرق 
و غ��رب، »دانایی و حکمت«، خیر مطلق 
و سرچش��مۀ تمامی خیره��ا و نبود آن 
سرمنش��أ همۀ بدی ها و رذیلت هاس��ت. 
بر همین اساس، س��المت فکر و اندیشه 
ک��ه ابزار رس��یدن انس��ان ب��ه دانایی و 
حکم��ت اس��ت، مبرم ترین نیاز بش��ری 
به شمار می آید، اّما همان طور که اسارت 
و بندگ��ی ف��رد و جامع��ه، ُمهلک ترین 
و تباه کننده تری��ن مصائب و مش��کالت 
بشری شمرده می شود، اسارت و بندگی 
یا بردگی فکری نیز بدترین و ُمهلک ترین 
آفت و بیماری اس��ت که ممکن است بر 
فکر و اندیشۀ آدمی، یعنی ابزار رسیدنش 
به خیر و س��عادت، مس��تولی ش��ود. به 
عب��ارت دیگر، فکر و اندیش��ه بیش��تر از 

محمدرضا معتضديان
پژوهشگر تاريخ

 پذيرفتنی نيسـت كـه پرونده ای 
بـا موضوع آزادانديشـی در مجله باز 
كنيـم، اّمـا از سـرآمد ايـن مکتب و 
تجّسـم واقعی اين فضيلـت در ميان 
متفکران و جريان های علمی معاصر، 
عاّلمـۀ شـهير و فيلسـوف عالی قدر 
حضرت آيت اهلل سـّيد محمدحسين 
طباطبايی عبور كنيم و ساكت بگذريم. 
عالمه طباطبايی يکی از فيلسـوفان 
و متفکـران بـزرگ مشـرق زمين و 
جهان در قرن اخير اسـت. شاگردان 
مکتبـش كه خود از فيلسـوفان بنام 
معاصر هسـتند آزادانديشـی ايشان 
را چشمگير و حتی بی نظير می دانند 
جالبـی  حکايت هـای  و  نکته هـا  و 
دراين باره مطرح می كنند. مقالۀ پيش 
روی مباركتان، ادای دينی كوچک به 
آن حقيقت مسّلم و درخشان در اين 

پرونده است.

اندیشناك و بي هراس



انديشه اسارت عقل

28
 مــــاهنامه زمانه

شمـــاره 124و125
مرداد و شهريور93

که فیلسوف مس��لمان یا فلسفۀ اسالمی 
دهد  آزاداندیش��انه ج��والن  نمی توان��د 
و به حاّق حقیقت دس��ت یاب��د یا اینکه 
فیلس��وف مس��لمان داریم، اّما فلس��فۀ 

اسالمی نداریم! کاماًل نادرست است. 
اتفاق��اً اس��المی ب��ودن آن فلس��فه و 
مس��لمان بودن آن فیلس��وف، درس��ت 
به همین مربوط می ش��ود ک��ه به دنبال 
حاق حقیقت اس��ت یا به دنبال مصلحت 
خوی��ش ی��ا طبق��ه و نظ��ام اجتماع��ی 
خویش؟! از همین روی اس��ت که اسالم 
نه تنها درِب سایر علوم و سایر اندیشه ها 
و فرهنگ ه��ا را به روی فه��م و معرفت 
انس��ان مس��لمان نمی بندد، بلک��ه به او 
توصی��ه می کند که هرجا و نزد هر کس، 
حقیقت��ی از علم می یابد، آن را فرا گیرد، 
هرچند ک��ه در دوردس��ت های جهان و 
نزد کافران و منافقان باش��د و به فرمودۀ 
امیر البیان، حضرت علی)ع(، »دانشمند 
کسی است که دانش دیگران را بر دانش 

خود بیفزاید«. 
بنابراین، اصل بر آزاداندیش��ی است و 
اس��اس معرفت اس��المی برآن قرار دارد 
و هر چ��ه به حقیقت معرف��ت )عقلی و 
تجرب��ی( نزدیک تر ش��ویم، ب��ه حقیقت 

اسالم نیز نزدیک تر شده ایم. 
دکت��ر دینانی ه��م دراین ب��اره اعتقاد 
دارد: »ه��ر فیلس��وفی بای��د آزاداندیش 
باش��د و اگر نباشد فیلسوف نیست ... آیا 
فیلس��وف آزاداندیش و مس��لمان واقعی 
در خودش ی��ک تعارضی می بیند یا نه؟ 
نمی توان��د دوپرونده ای  فیلس��وف  خیر؛ 
باشد. بعضی، مؤمن هستند، اّما در مورد 
مسائل استداللی کاری ندارند و با تعقل 
کار ندارند. من اس��م اینها را گذاشته ام؛ 
دوپرون��ده ای؛ مثل اینکه وجودش��ان دو 
تیکه اس��ت ... ام��ا انس��ان واال و متفکر 
و ب��زرگ، نمی توان��د دو تکه باش��د. اگر 
فیلسوف اس��ت و اهل استدالل و تعمق 
عمیق اس��ت دینش هم عمیق اس��ت نه 

سطحی«.
ب��ا توجه به مباحث بیان ش��ده اس��تاد 
محمدحس��ین  س��ّید  عالم��ه  فقی��د، 
طباطبایی را مي ت��وان آزاداندیش نامید. 
در ادامه بر اس��اس گفته های چند تن از 
فیلسوفان گران قدر کش��ورمان بر مشی 
آزاداندیش��انۀ وي گ��ذری کوتاه انداخته 

شده است.

فيلسوف در نگاه اين چهار فيلسوف
عالمۀ فقید استاد محمدتقی جعفری، 

ه��ر عرص��ه ای از حی��ات بش��ر، محتاج 
آزادی و آزادگی اس��ت و س��ایر آزادی ها 
نس��بت ب��ه آن جنب��ۀ َعَرض��ی و فرعی 
دارند. حّتی نبود آزادی اندیش��ه، اصالت 
و ارزش��مندی سایر آزادی ها را مخدوش 
و بی ثمر می س��ازد. پس، آزاداندیشی را 
می توان ریش��ۀ تمامی فضایل و نبودش 
را ریش��ۀ تمامی رذایل دانست، اّما چون 
اندیشه در س��احت فردی یک صیرورت 
درونی است و مشاهدۀ قبض و بسط آن 
ممکن نیس��ت، داشتن یا نداشتن آزادی 
آن ملموس نیست و به راحتی نمی توان 
درب��ارۀ س��المت و بیم��اری اش قضاوت 

بیرونی و اجتماعی کرد.
اّم��ا آزاداندیش��ی که مقول��ه ای عمدتاً 
فلس��فی است، فیلسوفان را بیش از همه 
به مصاف و کارزار می کش��د. فلسفه، که 
سرچش��مه و مادر علوم و کلّی ترین علِم 
ُمش��رف و ناظ��ر بر حقیقت عل��وم دیگر 
و دس��تاوردهای م��ادی و معن��وی آنها 
به شمار می آید، می تواند ویژگی آزاد گی 
را ب��ه زیرش��اخه های خ��ود و درنتیجه 
ب��ه عرصه ه��ای گوناگون حیات بش��ری 
وارد کن��د. ازهمین روس��ت که بیش از 
هر دان��ش دیگری، پرسش��گر اس��ت و 
پرس��ش های آن نی��ز به قدری اساس��ی 
مي باش��د که حتی از پرسش خویش نیز 
پرسش می کند. اینها را نه از بابت تکریم 
مقام و منزلت فلسفه، که البته همواره و 
همه جا الزم است، بلکه از آن رو متذکر 
شدیم که اهمیت فزون تِر آزاداندیشی در 
ساحت فلسفه و در کاِر فیلسوفان نسبت 
به س��ایر دانش ه��ا و دانش��مندان بیان 
گردد و اهمیت وجود س��المت و آزادگی 
در مشی فکری فیلس��وفان نیز یادآوری 
ش��ود. اّما برای کس��ی این ُشبهه پیش 
نیای��د که عالِم دینی، قاعدتاً نمی تواند یا 
نباید آزاداندیش باشد یا منطقاً نمي تواند 
برای اندیشه ها و گفتمان های برون دینی 
اعتباری قائل ش��ود؛ چراکه جوهر واقعی 
ادیان الهی چیزی ج��ز عقالنیت و تفکر 
نیس��ت؛ به وی��ژه دین مبین اس��الم، که 
حتی در خطابی ترین مؤلفه های آن نیز، 
آدمی به تفکر، تعقل، شنیدن و فراگرفتن 
اقوال گوناگون و اندیشیدن دربارۀ آنها و 
پذیرفت��ن برترینش��ان توصیه می ش��ود 
و ن��زول آیاتش با توصیه ب��ه خواندن و 
احترام به قلم و نوشتن و دانستن شروع 

شده است. 
اندیشمند  برای  آزاداندیش��ی  بنابراین 
مس��لمان، ی��ک ویژگی عرضی نیس��ت، 

بلک��ه جوه��ری و ذاتی دیانت اوس��ت و 
اگر نباش��د، عل��م و معرف��ت دینی هم 
دس��ت یافتنی نیست و از همان قرن اول 
ظهور اس��الم، به جای معارف اس��المی، 
صرفاً مناس��ک اس��المی برجای می ماند 
و ای��ن اقیان��وس عظیم عل��وم و معارف 
اس��المی به وجود نمی آمد؛ همچنان که 
داوری اردکان��ی از زبان فارابی می گوید: 
»اگر زبان دین خطابه اس��ت و پیامبر به 
زبان خطابه با مردم س��خن گفته است، 
باطن دی��ن چیزی جز برهان و فلس��فه 
نیس��ت«. مگر نه این اس��ت ک��ه وقتی 
ُکروی بودن زمی��ن و گردش آن به دور 
خورش��ید را که به اجمال در آیات الهی 
بیان ش��ده بود، دانش��مندان علم نجوم 
و فیزی��ک اثب��ات کردن��د، ب��ه حقیقت 
قرآن��ی این موضوع واقف تر ش��دیم و بَر 
ایمانم��ان افزود؟! برای همین اس��ت که 
متفکر و فیلسوف مس��لمان از رویارویی 
با علوم جدی��د و دس��تاوردهای تازه نه 
تنها بیمن��اک و مضطرب نیس��ت، بلکه 
به اس��تقبال آن م��ی رود و حقایق آن را 

مکمل دانش و معرفت خود می داند.
و  عل��وم  بیش��تر  دیگ��ر،  س��وی  از 
عرصه ه��ای معرفت��ی دی��ن، در مبادی 
و س��رآغاز پیدای��ش خ��ود، به واس��طۀ 
نقادان��ه  ن��گاه  و  آزاداندیش��ی  نوع��ی 
به وج��ود آمده اند و ن��ه محافظه کاری و 
مصلحت اندیش��ی صنف��ی و اجتماعی و 
اغراض��ی غی��ر از حقیقت جویی و طلب 
دانایی! داوری درس��ت می گوید که »در 
طلب هر علمی اگر غرض خارجی در نظر 
باشد، محّصل به کمال آن علم نمی رسد؛ 
زیرا س��ودای آن غرض، ج��ا را برای علم 
تنگ می کند و چون غرض حاصل ش��د، 
دس��ت از علم برداشته می ش��ود ... باید 
بدانیم که علم تابع مصلحت اندیشی های 
قبل از علم نمی شود و نباید بشود«. باید 
یادآوری کنیم که کانت در کتاب »بنیاد 
مابعدالطبیعۀ اخالق��ی« خویش با تمایز 
قائل ش��دن میان مابعدالطبیعۀ طبیعت 
و مابعدالطبیعۀ اخ��الق، برخالف برخی 
از فیلس��وفان دیگر، مقوالت ارزش��ی را 
دارای جنبۀ معرفتی دانسته و یافته های 
آن را معتبر ش��مرده و معتقد اس��ت که 
»عق��ل عملی در ماهیت ب��ا عقل نظری 
تفاوت��ی ندارد، بلکه تف��اوت آن در نحوۀ 
عملکرد آن با متعلقات عقلی است« و در 
حقیقت ارادۀ انسان همان جنبۀ خاّلق و 

آفرینندۀ عقل اوست.
با توجه به آنچه گفته ش��د، این تصور 

اين تصور 
كه فيلسوف 

مسلمان 
يا فلسفۀ 
اسالمی 

نمی تواند 
آزادانديشانه 
جوالن دهد 

و به حاّق 
حقيقت دست 

يابد يا اينکه 
فيلسوف 
مسلمان 

داريم، اّما 
فلسفۀ 
اسالمی 

نداريم! كاماًل 
نادرست است
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حرکِت علمی عاّلمه طباطبایی در حوزۀ 
علمیۀ قم را نوعی »نهضت علمی« بزرگ 
و بااهمی��ت می داند که تأثیر و دامنۀ آن 
به ح��وزۀ علمیۀ نجف هم رس��یده بود: 
»آن زمانی که عالم��ه طباطبایی رحمه 
اهلل علیه در قم ش��روع به تدریس کردند 
و به فلس��فه های روز پرداختند، در حوزه 
نهضتی بس��یار با اهمّیت ش��روع شد. در 
هم��ان موقع بود ک��ه در نجف اش��رف 
اینجان��ب ب��ا مش��ورت با مراج��ع عظام 
از آن جمل��ه مرح��وم آیت اهلل آقاس��ّید 
عبدالهادی ش��یرازی، اشتغال به معارف 
اس��المی و فلس��فۀ جدید و علوم انسانی 
را که به طرز جدید س��رازیر دانش��گاه ها 
ش��ده بود، جدی گرفتیم و ب��ا چند نفر 
دیگر شروع کردیم ... پیشنهاد کردم که 
مس��ائل روز را شروع کنیم و گفتم حوزه 
نباید تنها منحصر ب��ه فقه و اصول باقی 
بماند؛ چراکه مس��ائل از سراس��ر دنیا به 
کشورهای اس��المی سرازیر شده است و 
دنی��ا دارد کم کم، حک��م یک خانواده را 

پیدا می کند«.
ابراهیم دینانی که از ش��اگردان خاص 
و طوالنی م��ّدِت عاّلمه اس��ت، نیز دربارۀ 
آزاداندیشی ایشان می گوید: »من بسیار 
دی��ده ام ک��ه دوس��تان وقت��ی  از عالمه 
طباطبای��ی صحبت می کنند، بیش��تر بر 
فلس��فه  و عرفان و تفس��یر یا زهد عالمه 
تکی��ه می کنن��د، ام��ا چیزی ک��ه از آن 
غفلت می ش��ود آزادگی عالم��ه بود. من 
ای��ن ویژگی را در دیگ��ران کمتر دیده ام 
و ش��اید هنوز هم ندیده باش��م. حقیقت 
این اس��ت که من مردی  به آزاداندیشی 
عالم��ه طباطبایی هنوز ندیده ام و ش��ما 
ای��ن را از م��ن بپذیری��د. من غ��رب را 
دی��ده ام، با فالس��فۀ غرب هم آش��نایی 
خیل��ی خوب��ی دارم و می توانم ادعا کنم 
که در غ��رب هم فرد آزاداندیش��ی  مثل 
عالمه طباطبایی پیدا نمی ش��ود و ش��ما 
این س��خن  مرا اغراق ندانی��د. این، البته 
در خلوت��ش بود، در جلوتش، همین بود 
که در ظاهر ب��ود و یک ذره هم  از ظاهر 
تجاوز نمی کرد و همین ظاهر را می گفت  
و معنا می کرد، ولی در خلوت، آزاد و رها 
بود و مسائل را در کمال آزادگی تجزیه و 
تحلیل می کرد ... من به عنوان ش��اگردی 
که بس��یار به او نزدیک ب��ودم ، می دیدم 
چ��ه در میان طالب و چه در جلس��اتی 
که با هانری  کربن داش��ت و بس��یاری از 
استادان دانش��گاه  در آن حضور داشتند، 
مس��ئله ای مطرح نمی ش��د مگ��ر اینکه 

احس��اس می کردم ایشان قباًل درباره اش 
فک��ر کرده اس��ت و برایش تازه نیس��ت. 
برداش��ت من این بود که ایش��ان قباًل به 
آن اندیش��یده و آن مسئله هر چه  باشد، 
ب��ا وی بیگان��ه نبود و هر ان��دازه هم که 
آن سؤال یا مسئله مخالف نظریاتش بود، 
روی ت��رش نمی کرد و برای فکر کردن و 
پاس��خ گفتن آماده ب��ود و حاضر بود که 
دربارۀ هر مس��ئله ای از نو بیندیشد. هم 
قباًل اندیش��یده بود و ه��م آمادگی برای 
اندیشه دربارۀ  آن مسئله را داشت. هرگز 
نمی گفت که این مس��ئله  خالف مذاق و 

رشتۀ من است یا کفر است!« 
دینان��ی نکت��ۀ جال��ب دیگ��ری را نیز 
درب��ارۀ مکتب و مش��رب فکری حضرت 
عاّلم��ه متذکر می ش��ود و آن پرس��ش 
درب��ارۀ این بود که این جلس��ات علمی 
چ��ه فایده و منفعتی ممکن اس��ت برای 
خود ایش��ان داشته باش��د: »گاهی این 
س��ؤال برایم پیش  می آمد ت��ا اینکه تازه 
فهمیدم که ایش��ان می خواست بداند در 
دنیا چه می گ��ذرد و تازه ترین بحث های  
فکری جهان چیس��ت و به چ��ه منوالی 
اس��ت. او زب��ان خارجی  نمی دانس��ت و 
کتب خارج��ی نمی خواند، ولی با حضور 
در ای��ن جلس��ه می خواس��ت ببیند که 
آخرین  مرحلۀ تفکر جهان چیس��ت و به 
چه سمت و سویی می رود و ما در کجای 
جهان ایس��تاده ایم؟ به عنوان یک متفکر 
آزاداندیش می خواس��ت ای��ن را بداند و 

مسائل این بحث را پی می گرفت«.
داریوش ش��ایگان نیز در زمرۀ کسانی 
اس��ت که همراه س��ید حس��ین نصر در 
جلسات علمی عاّلمه حضور پیدا می کرد 
و مستفیض می شد. وی با اذعان به سایر 
فضیلت ه��ا و کم��االت حض��رت عاّلمه، 
مهم ترین دلیل عالق��ه و ارادت خودش 
به ایش��ان را همین آزاداندیش��ی عاّلمه 
می داند و می گوید: »من از محضر چهار 
تن فیض برده ام که هر یکی از آنها برایم 
ارزش خاص خود را دارد. بی هیچ تردید، 
عالمه طباطبایی را بیش از همه س��توده 
و دوست داشته ام، به او احساس ارادت و 
احترامی سرشار از عشق و تفاهم داشتم. 
س��وای احاطۀ وسیع او بر تمامی گسترۀ 
فرهنگ اس��المی، آن خصل��ت او که مرا 
س��خت تکان داد، گش��ادگی و آمادگی 
او ب��رای پذیرش ب��ود. به هم��ه حرفی 
گ��وش می داد، کنجکاو بود و نس��بت به 
جهان ه��ای دیگ��ر معرفت، حساس��یت 
و هوش��یاری بس��یار داش��ت«. داریوش 

ب��روز  از  ش��ایگان، س��پس خاط��ره ای 
خصوصّیت آزاداندیشانۀ عالمه در خالل 
یک بحث علمی را این چنین بیان نموده 
اس��ت: »من در آن ایام نوشته های یونگ 
را زیاد می خواندم و در آن زمان در کتاب 
انس��ان و جس��ت وجوی روان غرق بودم. 
استاد خواست بداند که کتاب چیست و 
من هم خالصه ای از کتاب را برایش نقل 
کردم. اصل مطلب این بود که درحالی که 
قرون وس��طی روح جوهری و جهانی را 
موعظه می ک��رد قرن نوزدهم توانس��ت 
روان شناسی فارغ از روح را به وجود آورد. 
اس��تاد چنان از این نکت��ه به وجد آمده 
بود که خواس��ت کتاب به فارسی ترجمه 
شود و افزود: زیرا باید جهان را شناخت. 
ما نمی توانیم خود را در برج های عاجمان 

محصور و منزوی کنیم«.
آی��ت اهلل ج��وادی آمل��ی درب��ارۀ این 
ویژگی اس��تاد خود گفته است: »عالمه 
طباطبای��ی در حد خ��ود وارث پیامبران 
ب��ود و پیامبران هم��واره بح��ث آزاد را 
می پذیرفتند. ... اس��تاد عالمه طباطبایی 
معتق��د بود س��ورۀ انعام س��ورۀ احتجاج 
اس��ت و خدای س��بحان در این س��وره 
ح��دود چهل حجت اقامه کرده اس��ت و 
به احتجاج و بحث آزاد فرا خوانده است. 
احتجاج های��ی که از پیش��وایان دین به 
ثبت رس��یده گویای پش��تیبانی آنان از 
بح��ث آزاد اس��ت. ... ه��راس، زمانی رخ 
می نماید که انس��ان از سرچش��مۀ وحی 
و ق��رآن و س��نت بی بهره باش��د. با این 
پش��توانه و دستمایۀ شرح صدر است که 
انس��ان می تواند ریاست و سروری کند و 
جملۀ زیبای “آله الریاس��ه سعه الصدر” 
مصداق تامش همی��ن تریبون های آزاد 
بین اندیش��وران و صاحب نظران اس��ت؛ 
نه اعمال ریاس��ت های جاه طلبانه و اتکا 
بر ماده و طبیعت و اس��راف و تبذیرهای 

مالی«. 
ابراهی��م دینانی دلیل این درجۀ ممتاز 
از آزاداندیش��ی در مش��ی علمی حضرت 
عالم��ه را کام��اًل نمی دان��د و آن را در 
موهب��ت اله��ی خالصه می کن��د: »من 
نمی توانم چرایی این آزاداندیش��ی را به 
ش��ما بگویم، مگر اینک��ه بگویم موهبت 
اله��ی  بود«، اّما او بر لزوم بررس��ی دقیق 
و عمیق منش��أ این حریت و س��عۀ صدر 
تأکید کرده و گفته اس��ت: »پاس��خ این 
پرس��ش هرچ��ه باش��د، بای��د آن را در 
نگرش عالمه طباطبایی به انسان و دین 

جست وجو کرد«. 
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درون انس��ان اتفاق بیفتد. به تعبیر زیبای 
امیرالمؤمنین علی)ع(، پیامبران الهی)ص( 
آمدند )لیثیروا لهم دفائن العقول( تا زمینۀ 
همین انقالب درونی را در انسان ها به وجود 
آورن��د و از این طریق دفینه های عقلی را از 
باطن انس��ان خارج نمایند. در جای دیگر 
ق��رآن کریم خطاب به رس��ول اعظم)ص( 
می فرمای��د: »ق��ل هذه س��بیلی أَدعوا إلی 
اهلل علی بصیره أنا و من اتبعنی« )یوس��ف، 
108(؛ یعن��ی ]خطاب به کّف��ار[ بگو: این 
راه من اس��ت و من و پیروانم، و با بصیرت 
کام��ل، همۀ مردم را به س��وی خدا دعوت 
می کنیم. از نظر بس��یاری از مفس��ران، در 
اینج��ا »بصیرت کامل« یعنی بُرهان. توجه 
کنید ک��ه دعوت پیامبران الهی، همیش��ه 
با برهان همراه بوده اس��ت، حتی معجزات 
الهی را هم ب��دون برهان نمی توان فهمید 
و تصدیق کرد؛ زیرا ممکن اس��ت با س��حر 
و جادو اشتباه گرفته شوند. بنابراین سالح 
کارساز انبیای الهی و پیروان آنها، برهان و 
اس��تدالل عقلی است. حتی قرآن مجید از 
پیامبر اس��الم)ص( می خواهد تا از منکران 
بخواهد دلیل عقلی خود را بیان کنند؛ »قل 
هاتوا برهانک��م إن کنتم صادقین؛ بگو: اگر 
راس��ت می گویید، برهان خود را بیاورید« 
)بقره، 111(. حال اگر انس��ان نتواند آزادانه 
تفکر کن��د و ب��ه انتخاب صحیح برس��د، 
طبیعی اس��ت که نخواهد توانست اسالم و 
به تب��ع آن، ایمان آورد. بنابراین همان طور 
که امیرالمؤمنین امام علی)ع( می فرمایند، 
رسالت انبیای الهی این است که با مجموعه 
اقداماتی، زمینۀ انقالب یا شورش فکری را 
در انسان مهّیا کنند. وقتی این شورش اتفاق 
افتاد، آن وقت اس��ت که انسان ابراهیم وار 
بت  شکن می شود، ش��روع می کند بت های 
اطراف خود را که مان��ع از دیدن حقایق و 
ملکوت آس��مان و زمین می شود یکی پس 
از دیگری می ش��کند؛ از همۀ بت ها مهم تر 
و بزرگ تر، بتی اس��ت ک��ه در درون همۀ 
ماس��ت. عظیم ترین مانع و حجاب عقلی، 
همین هواهای نفسانی و دنیاپرستی هاست. 
تا انسان به وسیلۀ تهذیب نفس نتواند این 
بت بزرگ را بش��کند، به دفینه های عقلی 
مدف��ون در باطنش دس��ت پی��دا نخواهد 
کرد. انبیا)ص( آمده اند تا ما را در شکستن 

بت های بیرونی و درونی کمک کنند.

بـا توضيحاتی كـه بيـان نموديد 
تفـاوت و كاركـرد عقـل و وحـی 

چگونه خواهد بود؟
خداون��د دو نعمت ب��زرگ و بی بدیل به 
انس��ان ها اعطا فرموده است که ما از آنها به 

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين رضا غالمی
رئيس مركز پژوهش های علوم انسانِی اسالمی صدرا

آزاد اندیش
به مثابه بت شكن

محمدرضا معتضديان
 پيرامون مباني، ميادين و موانع آزادانديشي در كشوري چون ما، چه سخن ها 
كه گفته و شـنيده نمي شود و مدعيان دروغين آزادانديشي، چه جوالن هايي كه 
در مجامـع غير تخصصي نمي دهند و چـه بازارگرمي ها كه نمي كنند! اما با وجود 
همۀ تحريف ها و هوچيگري هاي مناديان سکوالريسم دربارۀ امتناع تفکرآزاد در 
بسترهاي ديني، نسـبت عميق و قدرتمند ميان دين و تعقل، هزاران سال است 
كه كاروان تمدن بشـري را زيرچتر تعاليم انبيا به پيش برده است. اتفاقاً هرجا و 
هرچه كه از مکتب انبيا فاصله ايجاد شده، به همان نسبت شوربختي و ناهمواري 
در مسير كاروان تکامل بشري پديدار گرديده و اين كاروان دچار جنگ و محنت 
و اندوه شـده است. استاد رضا غالمي، كه چهره اي تأثيرگذار و محوري در ايجاد 
فضاي آزادانديشي و نظريه پردازي شناخته مي شود، ازهمين منظر به پرسش هاي 

»زمانه« درخصوص آزادانديشي پاسخ گفته است.
رضا غالمي از سـال 1374 موفق به حضور در مباحث فلسـفۀ دين نزد مرحوم 
اسـتاد عالمه محمدتقی جعفری شـد؛ همچنين از آن به بعد حدود پنج سال در 
درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای شركت نمود؛ ايشان هم اكنون 
مشغول تحصيل در مقطع دكتری در رشتۀ علوم سياسی، گرايش انديشۀ سياسی 
است. وي دبيري هيئت حمايت از كرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره، رياست 
شورای سياسـت گذاری همايش ملی الگوی اسـالمی ايرانی پيشرفت و رياست 
شورای سياست گذاری كنگرۀ بين المللی علوم انسانی اسالمی را در كارنامۀ علمي 

و اجرايي خود دارد.

»قالت االعراب َءامّن��ا ُقل لّم تؤمنوا و لکن 
قولوا أَس��لمنا و لّم��ا یدخ��ل االیمان فی 
قلوبکم« )حج��رات، 14(؛ یعنی عرب های 
بادیه نش��ین ]خطاب به پیامبر اکرم)ص([ 
گفتند: ایمان آورده ای��م؛ ]قرآن خطاب به 
پیامب��ر)ص( می فرماید:[ بگو ش��ما ایمان 
نیاورده ای��د، ولی بگویید اس��الم آورده ایم، 
اما هنوز ایمان وارد قلب ش��ما نشده است! 
پس مالحظه می فرمایید که اسالم با ایمان 
یکسان نیست و زمانی اسالم به ایمان منجر 
می ش��ود که آن انقالب ب��زرگ فکری در 

 جنـاب آقاي غالمي، برای شـروع، 
مايليم نظرتان را دربارۀ موضع بنيادی 
اسالم دربارۀ آزادانديشی بيان نماييد.

اساس اسالم به ویژه مذهب حّقۀ تشیع، 
بر آزاداندیشی استوار است. باید توجه کرد 
که اس��الم آن گاه ارزش دارد که با تحقیق 
و اندیش��ه ورزی عقالنی همراه باشد. اسالم 
تقلیدی، و به اصطالح، اسالم شناسنامه ای 
گرچه از نظر فقهی معتبر اس��ت، به ایمان 
منجر نمی شود. روش��ن است که اسالم با 
ایمان تفاوت دارد. قرآن مجید می فرماید: 
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دو پیامبر درونی و بیرونی تعبیر می کنیم. 
پیامبر درونی، عقل فطری اس��ت و پیامبر 
بیرونی، وحی اس��ت که از طریق رسل در 
اختیار انسان ها قرار می گیرد، اما باید توجه 
کرد که عقل به مثابۀ نورافکنی اس��ت که 
ب��ه اذن اهلل، راه را می شناس��د و س��پس 
می شناس��اند. بنابراین قرآن کریم خطاب 
به پیامبر)ص( می فرماید: »أَدع إلی سبیل 
ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم 
بالتی هی احس��ن؛ مردم را با برهان و اندرز 
نیکو به راه پ��روردگارت فراخوان و در این 
رهگذر با بهترین شیوه با آنان مجادله کن« 
)نحل، 125( در اینجا، حکمت همان برهان 
اس��ت و مجالۀ احس��ن نیز با کمک برهان 
انجام می ش��ود. عق��ل و برهان به انس��ان 
می گوید: خدای احد وجود دارد؛ نبوت، حق 
و ضروری است؛ این عالم بر عدالت محض 
استوار اس��ت و اداره می شود؛ انسان، بدون 
امام معصوم نمی تواند به س��عادت برسد و 
مع��اد، یعنی حسابرس��ی پ��س از مرگ و 
زندگی اخروی بر اس��اس برآیند و حاصل 
زندگ��ی دنیوی، عین عدل و حق اس��ت و 
بنابراین دنیا مزرعۀ آخرت اس��ت. اینها را 
عق��ل با برهاِن مبتنی ب��ر فطرت، تصدیق 
می کن��د، اما کاری که عقل می کند با همۀ 
اهمیتش، مساوی با راه نیست، بلکه نشان 
دادن راه است. باطن راه، آن چیزی است که 
وحی معرفی می کند؛ به بیان دیگر، محتوای 
صراط مستقیم را وحی نشان می دهد؛ قرآن 
می فرماید: »و علی اهلل قصد السبیل و منها 
جائر و لو شاء لهداکم أجمعین؛ آفرینش راه 
درست که رهروان آن را به نیکبختی برساند 
و نیز نشان دادن آن راه برعهدۀ خداست، و 
برخی راه ها منحرف اند و رهروان خود را به 
مقصد نمی رس��انند، و اگر خدا می خواست 
همۀ شما را به راه درست رهنمون می شد« 
)نحل، 9(. انس��ان وقتی متوجه شد که راه 
کدام اس��ت، تازه وارد راه می ش��ود؛ از آنجا 
به بعد وحی و مهم تری��ن الزمۀ آن، یعنی 
امام، دست انس��ان را می گیرد و به مقصد 
می رساند. در این آیۀ شریفه، قرآن به نکتۀ 
مهمی نیز اش��اره فرموده و آن این اس��ت 
ک��ه اگر خداوند بخواهد، همۀ ش��ما را ]به 
اجبار[ هدایت می کند، اما هدایت اجباری 
س��ودی ندارد. در اصل انسان به این دلیل 
اشرف مخلوقات است و می تواند به جایگاه 
خلیفه اللهی برس��د که خ��ودش با غلبه بر 
موانع، که مهم ترین آنها هواهای نفس��انی 
اس��ت، راه را انتخاب می کند و س��پس آن 
را می پیمای��د. در اینجا مایل��م دو نکته را 
تذکر دهم: نخس��ت آنکه عقل یک عنصر 
درون دینی اس��ت و ن��ه بُرون  دینی؛ یعنی 

عقل خ��ودش جزء هدایت الهی به ش��مار 
می آید و حجّیتش در کنار کتاب و س��ّنت 
انکارناپذیر اس��ت. نکتۀ دوم آن اس��ت که 
مأموریت عقل هیچ گاه تمام نمی شود. این 
مطل��ب را از دو نظر عرض می کنم؛ یکی از 
آن رو که انس��ان ها در زندگ��ی همواره در 
معرض ش��بهات عقیدتی از جنس بیرونی 
و درونی هس��تند و عقل است که انسان را 
دائم از این ش��بهات خالص می کند؛ دوم  
آنکه خود فه��م وحی که از طریق »کالم« 
به انسان ها منتقل شده اس��ت، به ویژه در 
دوران غیبت پیامبر)ص( و امام معصوم)ع(، 
نیازمند اس��تنباطات عقلی است؛ بنابراین 
عقل همواره در دینداری سهم اساسی دارد.

می خواهـم در پرانتز يک سـؤالی 
بکنم، آيا ميزان ورود خردورزی در 

تبليغ دينی را كافی می دانيد؟
خیر؛ به هی��چ روی کاف��ی نمی دانم. ما 
بای��د بخش مهم��ی از تبلیغ دین��ی را بر 
گسترش تفکر و خردورزی متمرکز کنیم 
تا باورهای دینی مردم به طور مستمر عمق 

پی��دا کند. امروز با وجود 35 س��الی که از 
انقالب شکوهمند اس��المی سپری شده و 
دس��ت حوزه های علمیه برای تبلیغ دینی 
نسبتاً باز بوده است، نمی توان گفت عقاید 
اسالمی آن طور که انتظار می رفت در میان 
تودۀ مردم عمق پیدا کرده است. این اشکال 
به مبلغان دینی وارد است. البته مشکل از 
آنجا ناشی می شود که در حوزه های علمیۀ 
ما، متأسفانه علوم عقلی هنوز جایگاه رفیع 
خود را پیدا نکرده است. وقتی علوم عقلی 
در حوزه ه��ا مظل��وم واقع ش��ود، طبیعی 
اس��ت که مبلغان دینی، که دانش آموختۀ 
همین حوزه ها هستند، نیز در کار خود به 
اندیشه ورزی و بحث های کالمی � فلسفی 
توجه کافی پیدا نکنند. البته بنده در اینجا 
مایلم هش��دار دهم که اگ��ر علوم عقلی به 
حاش��یه رود، باب انواع خرافات، موهومات، 
انحراف��ات و بدعت ها در دین باز می ش��ود 
و انتظار می رود ک��ه علمای عزیز و به ویژه 
مخالفان علوم عقلی و فلسفۀ اسالمی به این 
موضوع توجه جدی کنند. اگر دین از عصر 
غیبت تا االن توانس��ته است خود را دائم از 

تا انسان، 
بت های بيرونی 

و درونی خود 
را نشکند، 

به مقام 
آزادانديشی 

نخواهد رسيد
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عق��ل فطری، منبع عق��ل جزئی و تجربی، 
منب��ع وحی و حتی منبع عرفان و ش��هود. 
البته اینکه این مناب��ع هرکدام چه جایگاه 
منطق��ی ای دارند و رابطۀ آنه��ا با یکدیگر 
چگونه است، پرسشی است که فلسفۀ علوم 

انسانِی اسالمی به آن پاسخ می دهد.

خوب اسـت در اينجا آثار جهانی 
اين انحصارگرايی معرفت شناختی 

را هم توضيح دهيد.
مهم ترین اثر ای��ن انحصارگرایی، محروم 
ک��ردن بخش مهم��ی از مردم جه��ان از 
معرفت درس��ت است. ش��ما فکر می کنید 
دلیل افسردگی  غربی ها، که امروزه با وجود 
بهره من��دی آنها از رف��اه، رواج پیدا کرده و 
آمار خودکش��ی را تا این حد افزایش داده 
است، چیست؟ به نظر من، مهم ترین دلیل 
آن احساس پوچی و ناتوانی در معنا کردن 
زندگی است. طبیعی است که وقتی انسان 
نتواند زندگی خود �� فراتر از زندگی حیوانی 
�� را معنا کند و هدفی در زندگی نداش��ته 
باشد، موضوع مرگ و مشاهدۀ هر روزۀ آن، 
او را از نظر روحی دچار فروپاش��ی می کند. 
البته س��بک زندگی غربی به گونه ای است 
ک��ه مردم را دائم از مرگ غافل می کند، اما 
مرگ، چیزی نیست که بتوان نسبت به آن 

به غفلت کامل رسید.     

آيا می توان گفـت كه علم تجربِی 
سـکوالر در جهـان بر علـم الهی 

غلبه پيدا كرده است؟
علم س��کوالر، مثل ک��ف روی آب، دائم 
جوالن می دهد و س��ر و ص��دا می کند؛ به 
طوری  که خیلی ها را به اش��تباه می اندازد 
و ه��الک می کن��د، اما واقعیت این اس��ت 
ک��ه با همۀ اینها، به گفتۀ اس��تاد بزرگوار، 
عالمه جوادی آملی )حفظ��ه اهلل(، عالم از 
چند هزار س��ال قبل ت��ا االن، حول کانون 
تعالیم سه پیامبر بزرگ الهی، یعنی حضرت 
موس��ی)ع(، حضرت عیس��ی)ع( و پیامبر 
اعظم و خات��م)ص( می چرخد و نهایتاً این 
دین الهی و باورهای دینی است که به رغم 
فراز و نش��یب هایی که دارد، حرف آخر را 
می زند. در خود غرب هم همین طور است، 
هر کاری کردند، نتوانستند مسیحیت را از 
یاد مردم ببرند. درست است که مسیحیت 
امروز تحریف شده، اما بخش مهمی از روح 

آن، همچنان زنده و اثرگذار است.   

بـه نظر شـما چـرا روشـنفکران 
سـکوالر از حضور در كرسی های 

آزادانديشی طفره می روند؟

آلودگی ها تصفیه کند، به مدد علوم عقلی 
و تالش صاحبان این علوم طی تاریخ بوده 

است.   

خوب، برگرديم به ادامۀ بحث قبل، 
در اينجا نقش عقل جزئی يا ابزاری 
و نسبت آن با عقل فطری را چگونه 

توصيف می كنيد؟
عقل جزئی خودش بر عقل فطری یا کلی 
اس��توار است. به بیان دیگر، نمی توان عقل 
جزئی را بدون تکیه گاه فرض کرد. در عین 
حال، عقل جزئی یاری دهندۀ عقل فطری 

برای ادراک بهتر حقایق است. 
ما برای خردورزی به دو دس��ته از آیات 
یا نش��انه ها احتیاج داریم: آی��ات آفاقی و 
آیات انُفس��ی. قرآن می فرماید: »سنریهم 
ءایاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حّتی یتبّین 
لهم أنّه الحق؛ ]به زودی به مش��رکان مّکه 
و پیروانش��ان[ آیات خ��ود را که در اطراف 
جهان و دربارۀ خودشان پدید می آید نشان 
خواهیم داد تا برایشان آشکار شود که قرآن 

حق است« )فصلت، 53(. 
آیات آفاقی را عمدتاً به کمک عقل جزئی 
و با اب��زار حس درک می کنیم. قرآن کریم 
نظیر آیه ای که قرائت کردم، در جای جای 
قرآن انسان را به مشاهدۀ حسی عالم دعوت 
می کند تا این مش��اهدات به مثابۀ یکی از 
ورودیّه های مهم عقل کلی، بتواند انس��ان 
را ب��ه فهم خالق هس��تی، و نظام احس��ن 
حاکم بر آن برس��اند. بر این اس��اس، عقل 
جزئی جایگاه مهم��ی دارد. از طرف دیگر، 
دین به دنبال هدایت کالن انسان به سمت 
مقصد، یعنی همان کمال، به دو شکل ارائۀ 
طریق و ایص��ال به مطلوب اس��ت؛ با این 
حال، انسان در خیلی از عرصه های زندگِی 
دنی��وی باید نیازهای خود را با عقل جزئی 
مرتفع کند. باید توجه کرد که آن دسته از 
نیازهای بشری در زندگی که به وسیلۀ عقل 
جزئی �� البته به شکل روشمند �� مرتفع 
می شود، نه تنها نزد دین تأییدشده است، 
بلکه تفکیک پذیر از دین نیز نیس��ت؛ برای 
مثال، اگر انسان ها از طریق علم تجربی به 
راه ع��الج یک بیماری دس��ت پیدا کردند، 
بیمار از جهت ش��رعی مکلف اس��ت که از 
آن راه بیم��اری خ��ود را معالجه کند و اگر 
این کار را نکند بازخواس��ت خواهد شد. از 
ای��ن مثال ها فراوان اس��ت. من از این بیان 
می خواه��م این را نتیجه بگی��رم که دین 
ن��ه تنها با علم تجرب��ی و نتایج آن در امور 
معیشتی �� بالمعنی االعم �� مشکلی ندارد، 
بلکه انسان را به کسب این علم و استفاده از 

نتایج آن سوق می دهد.

 آيا منظور شـما اين است: علمی كه 
به وسـيلۀ كفار حاصل می شود صرف 
نظر از جهان بينـی حاكم بر آن، الهی 

و دينی است؟
نفس عل��م تجرب��ی در ح��وزۀ نیازهای 
معیش��تی انس��ان، به معنایی که در سؤال 
قبلی عرض ش��د، مادام که روشمند باشد، 
تقس��یم پذیر به علم ارزش��ی و غیر ارزشی 
نیست، اما نکتۀ مهم اینجاست که جهان بینی 
اله��ی، نوعی کارکرد و مقص��د را برای علم 
معین می کند و جهان بینی الحادی نوع دیگر 
از کارکرد و مقصد را؛ بنابراین می بینید که 
امروز علم تجربی آن طور که باید در خدمت 
بش��ریت نیس��ت؛ حتی در بعضی عرصه ها 
بالی جان بش��ریت ش��ده است؛ علتش آن 
اس��ت که هنوز چتر جهان بینی الهی باالی 
سر آن باز نشده است. با این مالحظه، یعنی 
در نظر گرفتن تفاوت کارکرد و مقصد برای 
علم تجربی، می توان آن را به علم ارزشی و 
غیرارزشی تقسیم کرد. از نظر ما، آن علمی 
اسالمی است که جهان بینی حاکم بر آن نیز 

الهی باشد.   

در اينجـا خـوب اسـت بفرماييد 
بـا  اسـالم  بنيـادی  مسـئلۀ 
روشنفکران سـکوالر در موضوع 

شناخت چيست؟
ببینید مش��کل اصلی ما با روش��نفکران 
سکوالر بر سر انحصارگرایی آنها در منابع و 
روش شناسی شناخت است. آنها می خواهند 
یک منبع و روش شناس��ی را برای شناخت 
انس��ان و عالم به انس��ان ها تحمیل و سایر 
منابع و روش شناسی ها �� حتی منبع عقل 
فطری و روش شناس��ی عق��ل برهانی را �� 
نفی کنند. البته روشنفکران سکوالر خیلی 
از دستاوردهای همین منبع و روش شناسی 
تجربی را هم گزینش می کنند؛ یعنی آنچه 
را با جهان بینی الحادی سازگار نیست کنار 
می گذارند و گرنه همان طور که اشاره کردم، 
ممکن نیس��ت غور در آفاق، بدون تصدیق 
خدا و وحی باشد مگر اینکه آنها مصداق این 
آیۀ شریفه باشند که می فرماید: »و إذا تتلی 
علیه ءایاتنا ولی مس��تکبراً کان لم یسمعها 
کان ف��ی أَذنی��ه وقراً« )لقم��ان، 7(؛ یعنی 
هنگامی که آیات ما بر او خوانده می ش��ود، 
مس��تکبرانه روی بر می گرداند گویی هرگز 
آن را نشنیده  است؛ گویی اصاًل گوش هایش 
س��نگین است. از نظر ما، در علوم انسانی و 
اجتماعی، یعنی علومی که عهده دار شناخت 
انسان و امور فردی و اجتماعی اوست، باید 
همۀ منابع ش��ناخت متناس��ب با ارزش و 
کارکردش��ان حضور داش��ته باشند: منبع 

امروز با وجود 
35 سالی 

كه از انقالب 
اسالمی 

سپری شده 
و دست 

حوزه های 
علميه برای 
تبليغ دينی 

نسبتاً باز 
بوده است، 

نمی توان 
گفت عقايد 

اسالمی 
آن طور 

كه انتظار 
می رفت در 
ميان تودۀ 

مردم عمق 
پيدا كرده 

است
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برای  روش��نفکران س��کوالر نمی توانند 
مدعیات خود برهان قاطع بیاورند. اس��اس 
کار آنها مغلطه و سفس��طه است. بنابراین 
سعی می کنند یا فضایی را به وجود بیاورند 
تا ب��ا سفس��طه و چاش��نی هوچیگری و 
تمسخر، خود را بر حریف ضعیفشان پیروز 
نشان دهند یا اساس برهان عقلی و وجاهت 
آن را برای ش��ناخت، منکر ش��وند. وقتی 
این روش��نفکران اهل بره��ان بّین و قاطع 
نبودند و دائم س��عی کردند با هوچیگری، 
اهانت یا انکار واقعیت ه��ا، کار خود را جلو 
ببرند، روش��ن اس��ت ک��ه در مناظره های 
جدی و عالمانه شکستش��ان قطعی است. 
ش��ما در کمت��ر کرس��ی آزاداندیش��ی یا 
مناظ��رۀ جدی  آنها را موفق می بینید، مگر 
آنکه بروند بگردند یک رقیب ضعیف برای 
خودش��ان پیدا کنند تا ظاه��راً بر او غلبه 
کنن��د. جالب اس��ت که محل س��خنرانی 
این روشنفکران مجامع علمی و تخصصی 
نیس��ت؛ آنها ترجیح می دهند در بین عامۀ 
م��ردم و غیرمتخصصان حرف هایش��ان را 
بزنند! من فراموش نمی کنم، س��ال 1384 
� 1385 بن��ده در پژوهش��گاه فرهن��گ و 
اندیشۀ اس��المی خدمت می کردم، همان 
زم��ان، یکی از روش��نفکران ک��ه امروز در 
امریکاست، شبهاتی را مطرح کرده بود که 
س��ر و صدا هم ایجاد کرده ب��ود. ما در آن 
زمان، هرقدر سعی کردیم او را به آمدن به 
یک جلس��ۀ مناظرۀ جدی و علمی دعوت 
کنیم، راضی نش��د. یا ش��رط می گذاشت 
که طرف مناظره فق��ط آقای فالن و آقای 
فالن باش��د یا چند روز به مناظره مانده، با 
بهانه ای واهی آمدن خود را لغو می کرد. آخر 
هم مناظره نکرد. البته مث��ل او در ایران و 
خارج ایران زیاد اس��ت. چندی پیش یکی 
از همین روش��نفکران پُرمدع��اً، وحیانّیت 
قرآن را زیرسؤال برده بود، اما وقتی به متن 
صحبت هایش ن��گاه می کردیم، می دیدیم 
به جز تمسخر و توهین کار دیگری نکرده 
اس��ت. در یک سوراخی مخفی می شوند و 
در جمع طرفدارانش��ان سخن می گویند تا 

برایشان سوت وکف بزنند.    

آيا برای سخن گفتن در كرسی های 
آزادانديشی و مناظره خط قرمزی 

وجود دارد؟
من قباًل هم عرض کرده ام که هیچ خط 
قرمزی در مقام تفکر و همچنین بیان نتیجۀ 
فکر و اندیشه در اس��الم و جامعۀ اسالمی 
وجود ندارد. البته ما در عمل با نقطۀ مطلوب 
فاصل��ه داریم؛ یعنی به رغم فکر روش��ن و 
س��عۀ صدری که مسئوالن عالی رتبۀ نظام 

در این زمینه دارند، هنوز کس��انی هستند 
که ب��ا آزادی فک��ر، به طور کام��ل موافق 
نیس��تند، اما این افراد در اقلیت قرار دارند 
و دیدگاه های آنها در نظام اس��المی مالک 
نیس��ت. مهم این اس��ت که بدانیم اسالم 
صد درصد موافق هرگونه کوشش روشمند 
فکری و نقد و بیان آزادانۀ دیدگاه هاست و 
به دلیل غنای ذاتی اش، هیچ واهمه ای نیز 
از تنّوع و تکّثر فک��ری و طرح دیدگاه های 
مخالف ندارد. هر کس��ی می تواند با حضور 
در مجامع تخصصی، هر قس��مت از اصل و 
فرع اندیشۀ اسالمی را که بخواهد نقد کند؛ 
نقد او را علما می شنوند و پاسخ می دهند؛ 
ش��ما اگر به متون اصیل اسالمی در فقه یا 

اصول، در کالم یا فلس��فه نگاهی بیندازید، 
به وضوح مش��اهده خواهی��د کرد که یکی 
از مباح��ث مهم علما، یا نق��د دیدگاه های 
رقیب است یا پاس��خ به نقدهای واردشده 
به دیدگاه های خودشان در سایر متون. به 
نظر م��ن، بها دادن به نقد و آزاداندیش��ی، 
مهم ترین عامل رشد و بالندگی فکر شیعی 
در قرن های گذش��ته بوده است، اما ما در 
س��ال های گذش��ته همواره با جریان هایی 
روب��ه رو بوده ایم که هدف آنها تالش فکری 
و یک کار علمی سالم و سازنده نبوده، بلکه 
توطئ��ه علیه نظام اس��المی و برنامه ریزی 
ب��رای تضعیف ایمان مردم بوده اس��ت. در 
این صورت، طبیعی است که نظام اسالمی 
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کرد. امروز در دانشگاه تهران کرسی اقتصاد 
اسالمی وجود دارد. فراموش نمی کنم حتی 
تا هفده، هیجده سال پیش، اقتصاد اسالمی 
را در دانش��گاه های ما مس��خره می کردند 
و می گفتن��د: اس��الم مگر اقتص��اد دارد؟! 
با وجود این، اس��تادان مس��لمان و معتقد 
مقاومت کردند و باالخره کرس��ی پررونق 
اقتصاد اسالمی را در چند دانشگاه از جمله 
دانشگاه تهران برپا نمودند. برای بنده جای 
تردید نیست که داروی بسیاری از دردهای 
اقتصادی ای��ران خالص ش��دن از اقتصاد 
لیبرال و تکیه به اقتصاد اس��المی اس��ت، 
اما هنوز اجازه نداده اند اقتصاد اس��المی از 
مرحلۀ نظر به مرحلۀ کاربرد برس��د. حتی 
دارند با س��وء استفاده از نام اسالم، اقتصاد 
ربوی را تطهیر می کنند. این نهایت خباثت 
است که بعضی ها دارند از نام اسالم این گونه 
سوء استفاده می کنند و برای اسالم بدنامی 
ب��ه بار می آورن��د. امروز به ش��دت در برابر 
کاربردی ش��دن اقتصاد اس��المی مقاومت 
می شود. در رشته های دیگر هم وضع تقریباً 
همین طور اس��ت؛ در علوم سیاسی، علوم 
تربیتی، علوم مدیریت��ی و علوم اجتماعی 
و... . بای��د نظریه های اس��المی را به متن 
دانش��گاه ها آورد و ب��ا کمال آزاداندیش��ی 
نظریات رقیب را به مبارزۀ علمی طلبید. در 
این صورت است که می توان علوم انسانی را 
به نحو بنیادین و نه ظاهری متحول کرد.     

آيـا در بحث آزادانديشـی، تفاوت 
خاصی ميـان حوزه هـای علميه و 

دانشگاه وجود دارد؟
در ارتباط با دانشگاه، مایلم به یک واقعیت 
مهم تاریخی اشاره کنم. چندین دهۀ پیش 
از قرن دوازدهم میالدی، نقد و زیر س��ؤال 
ب��ردن افکار در مدارس علمی، س��ّکۀ رایج 
ب��ود و در نتیجه، اندیش��ه در اروپا متکّثر و 
متنوع ش��ده بود. این موضوع به ویژه برای 
ادارۀ کشور و پیشرفت دردسرساز می نمود؛ 
بنابرای��ن رهب��ران آن روز اروپ��ا تصمی��م 
گرفتند با طراحی و تأس��یس دانش��گاه، به 
یکدست سازی افکار دست زنند. در حقیقت، 
با شکل گیری دانشگاه مصطلح، از اواخر قرن 
دوازدهم، آنها دانش را به دو گونۀ رس��می 
و غیررس��می تقسیم کردند و دانشی را که 
نمی پس��ندیدند و آن را برای توس��عه مضر 
تلقی می کردند از میدان آموزش و پژوهش 
خارج کردند. بنده می خواهم عرض کنم این 
قضیه تا االن که دوازده قرن گذشته است، 
هنوز ادامه دارد؛ یعنی دانش��گاه ذاتاً محلی 
برای جوالن افکار مختلف و نقد و زیر سؤال 
بردن اندیش��ه ها نیس��ت، بلکه برای تعلیم 

فریب ژست علمی آنها را نخورد و در برابر 
آنها بایس��تد. باید توجه نمود که در اسالم، 
آزادی اندیشه و بیان وجود دارد، اما آزادی 
توطئه وجود ندارد؛ بنابراین  باید میان این 

 دو تفاوت قائل شد.

از نظر جناب عالی چه نسبتی ميان 
آزادانديشـی و تحول بنيادين در 

علوم انسانی وجود دارد؟
مضحک اس��ت اگ��ر تصور ش��ود بدون 
آزاداندیشی می توان به علوم انسانی جدید 
و اس��المی دست یافت. علوم انسانی هرگز 
در اتاق های در بسته متحول نمی شود، بلکه 
باید در متن دانشگاه و در یک میدان رقابتی 
ج��دی اصالح و تقویت گردد. ما همیش��ه 
معتق��د بودیم که اولین گام در تحول، نقد 
علوم انس��انِی فعلی است؛ هم نقد تئوریک 
و هم نقد کاربردی. متأس��فانه در شصت، 
هفتاد سالی که علوم انسانی مدرن به طور 

جدی وارد ایران شده است، اجازه نداده اند 
کس��ی به س��مت نقد جدی و بنیان افکن 
این علوم برود. کار به جایی رس��یده است 
که اس��تادان غ��رب زده از نظری��ات غربی 
حاک��م بر این علوم، تابو درس��ت کرده اند 
و دیگ��ران را از چون و چ��را کردن دربارۀ 
آنه��ا برح��ذر می دارند. در قدم نخس��ت، 
باید ش��جاعانه این تابوها را منهدم کرد و 
هزینه های آن را نیز پرداخت. عرض کردم 
هزینه ها، زیرا از بی��ن برد تابوها بی هزینه 
نیس��ت. کمترین هزینۀ آن این است که 
در دانشگاه ها به تابوشکنان بگویند بی سواد 
یا تندرو! بیش��ترین هزینۀ آن نیز اخراج از 
گروه، دانشکده و سپس دانشگاه است، ولی 
باالخره باید این تابوها نابود شوند. در گام 
بعدی، باید نظریات اصیل و جدید اسالمی 
را که کمتر در دانشگاه های ما فرصت طرح 
شدن پیدا کرده اند مطرح نمود و برای آن 
کرسی های رسمی آموزشی و پژوهشی دایر 
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چه در داخل و چه در خارج، حضور یابد و 
فکر آنها را به صراحت نقد کند؟ با خشونت 
او را از رس��انه حذف خواهن��د کرد؛ چرا؟ 
برای اینکه آنها سال هاس��ت که اندیش��ۀ 
غربی را به یک ایدئول��وژی انعطاف ناپذیر 
تبدی��ل کرده ان��د و دربراب��ر مخالفان این 
اندیش��ه به راحتی از ش��یوۀ حذف کردن 
اس��تفاده می کنند. می توانم از دانشمندان 
زی��ادی نام ببرم که در خود غرب به دلیل 
داشتن فکر متفاوت به انزوا کشیده شده اند 
یا اس��امی آنها در لیست سیاه قرار گرفته 
است. در ایاالت متحده این دانشمندان را 
دانشمندان خطرناک می نامند و حتی ده، 
یازده س��ال قبل، نام آنها را در یک کتاب 

چاپ کردند.  

حال كـه روشـنفکران يک طرفه 
مشـغول شـبهه پراكنی و طـرح 
مدعيات خـود هسـتند و حاضر 
كرسـی های  در  نمی شـوند  هـم 
آزادانديشـی و مناظـره شـركت 
كنند، شما به جوانان متدين و اهل 
فکر كشور، به ويژه در دانشگاه ها، 

چه توصيه ای مي كنيد؟
دوس��تان اه��ل فکر م��ا در دانش��گاه ها 
بای��د همچنان ب��ه دعوت علن��ی خود از 
روش��نفکران غرب زده برای مناظره ادامه 
دهند؛ به ویژه کسانی که به مدد دالرهای 
آمریکای��ی در دانش��گاه ها و مؤسس��ات 
تبلیغاتِی خارجی جا خ��وش کرده اند و با 
شکم های فربه شده، یک طرفه علیه اسالم و 
مبانی انقالب اسالمی بیانیه صادر می کنند. 
بگذارید هم��ه بدانند این آقایان از مناظرۀ 
جدی و عالمانه هراس دارند. از طرف دیگر، 
باالخره مجموعه شبهات و ابهاماتی نسبت 
به فکر اسالمی از سوی روشنفکران داخلی 
و خارجی مطرح شده است و خواهد شد؛ 
این ش��بهات و ابهامات را �� هرقدر هم که 
ُسست و تکراری باشد �� بی پاسخ نگذارند. 
با برگزاری مجامع علمی مسلسل در حوزه 
و دانش��گاه، یک به یک به این ش��بهات و 
ابهام ها پاس��خ های ق��وی بدهند و حاصل 
آن را در نش��ریات تخصصی منتشر کنند. 
دوستان انقالبی هرگز مرعوب نظریه های 
توخالی و لّفاظی های روشنفکران سکوالر 
نش��وند؛ آنها باید قدر س��رمایه های فکری 
اس��المی را به خوبی بدانن��د و با تکیه به 
آن جلو بروند. به نظر می رسد ما باید یک 
بار دیگر اندیشۀ اس��المی را در قالب یک 
منظومه برای نس��ل های جدید به صورت 
متقن و مس��تدل تدوین و تبیین کنیم و 

سؤاالتشان را به روشنی پاسخ دهیم. 

علوم��ی کاماًل معین و بسته بندی ش��ده به 
دانشجویان به منظور کاربرد آن در جامعه، 
متناسب با اهداف توسعۀ غربی است. جالب 
اس��ت که این آقایان روش��نفکر که ما را به 
رویک��رد ایدئولوژیک مته��م می کنند، در 
جایی رش��د و نمّو پیدا می کنند که اساس 
آن را رویک��رد ایدئولوژیک به علم به وجود 
آورده است! خب، این وضع دانشگاه است و 
من معتقدم حتماً در فرایند تحول بنیادین 
در علوم انس��انی باید نهاد آموزش عالی را 
نیز متحول کرد و به ساختار جدیدی دست 
یافت که با نقد و نقادی مشکلی نداشته باشد 

و تنّوع و تکّثر آرا را به رسمیت بشناسد. 
درب��ارۀ حوزه های علمیه، باید عرض کنم 
که اگر به تاریخ حوزه ها نگاهی داشته باشید، 
تأیید خواهید کرد که قوام حوزه ها، همیشه 
به همین مناظرات علمی و نقد و بررس��ی 
دیدگاه ه��ای مختلف وابس��ته بوده اس��ت. 
در ه��ر برهه ای که علوم در حوزه ها رش��د 
چشمگیری داش��ته، موضوع آزاداندیشی از 
سوی بزرگان آن عصر حوزه جدی تر گرفته 
ش��ده اس��ت و هرگاه با رش��د کم علوم در 
حوزه ها روبه رو بوده ایم، معلوم می ش��ود راه 
برای نقد و نقادی کاماًل باز نبوده است. البته 
در حوزه های علمیه همواره نابردباری هایی 
در براب��ر برخی نوآوری ها از س��وی بعضی 
وجود دارد؛ این را نمی ش��ود انکار کرد، اما 
این، طبیعت کار علمی آن هم در عرصه ای 
است که با عقاید مردم و سعادت و شقاوت 
آنها س��ر و کار دارد. م��ن اآلن واقعاً نگران 
حوزه هستم و این نگرانی به دلیل این است 
که حوزه ها طی دهۀ اخیر، دائم تحت فشار 
برخ��ی عوامل، در حال ش��بیه کردن خود 
به دانش��گاه ها بوده اند. این برای حوزه سّم 
خطرناک و مهلک اس��ت و امیدوارم علما و 
بزرگان حوزه اجازه ندهند پروژۀ شبیه سازی 

حوزه ها به دانشگاه ادامه پیدا کند.     

به نظر شما كرسی های آزادانديشی 
جای بحث های سياسـی و جناحی 

هم هست؟
کرسی های آزاداندیشی، همان طور که از 
نام آن پیداس��ت، جای طرح فکر و اندیشه 
است نه جای شعارها و فحش های سیاسی 
� جناحی. البته بحث ه��ا و نقدهایی حول 
فلس��فۀ سیاس��ی و تطور اندیشۀ سیاسی 
اس��الم و ایران باید در این کرس��ی ها انجام 
شود که کاماًل جنبۀ علمی دارد. به نظر من، 
شاید الزم باش��د نظام برای بحث های آزاد 
سیاس��ی هم جایگاه های مناسبی به وجود 
آورد، ام��ا کرس��ی های آزاداندیش��ی جای 

بحث های روزمّرۀ سیاسی نیست.

بعضی از روشـنفکران معتقدند 
بـه دليل نگـاه ايدئولوژيک حاكم 
بر رسانۀ ملی و ساير تريبون های 
رسمی كشور، اساساً امکان حضور 
ديدگاه های مخالف و آزادانديشی 
وجود ندارد. نظـر جناب عالی در 

اين زمينه چيست؟
همان ط��ور ک��ه اش��اره ک��ردم، آقایان 
روش��نفکر)!( چندی��ن دهه اس��ت که ما 
را به داش��تن ن��گاه و رفت��ار ایدئولوژیک 
متهم می کنن��د، این در حالی اس��ت که 
هم زادگاه تاریخی ش��ان �� یعنی دانشگاه 
�� ایدئولوژیک طراحی ش��ده اس��ت و هم 
خودشان بیش از همه به مسائل علمی نگاه 
ایدئولوژیک دارن��د. موضوع خیلی غامض 
نیس��ت؛ هر کس��ی که دارای جهان بینی 
مشخصی اس��ت، دارای یک ایدئولوژی �� 
یعنی یک سلس��له بایدها و نبایدها �� هم 
هس��ت که آن را به مبن��ای حرکت خود 
تبدیل می کند. ما ه��م ابایی نداریم که از 
چنی��ن ایدئولوژی ای برخوردار باش��یم؛ با 
این مالحظه ک��ه جهان بینی و ایدئولوژی 
ما، یک مجموعۀ کاماًل عقالنی اس��ت که 
می ش��ود از آن دفاع کرد. ایدئولوژی زمانی 
بد اس��ت که عقالنی و انسانی نباشد و بر 
اساس منافع و تمایالت قدرت های زورگو 
متولد ش��ده باش��د. با وجود این، اس��الم 
هیچ گاه در فعالیت های فکری محدودیت 
ایدئولوژیک ���� حتی به معنای مثبت آن 
�� ایجاد نکرده است. آقایان بیایند و خارج 
از برنامه های سیاس��ی و جناحی خود، بر 
خالف تفکر رایج ک��ه مورد تأیید اکثریت 
ملت مس��لمان ایران است، صحبت علمی 
بکنند، آن گاه ببینند کس��ی متعّرض آنها 
خواهد ش��د یا نه؟ اتفاقاً اگر به برنامه های 
نخبگانی صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
طی سه دهۀ اخیر نگاهی گذرا کنیم، تأیید 
خواهیم کرد که میزان حضور همین آقایان 
روشنفکر در بسیاري از بُرهه های زمانی، به 
مراتب بیش از کس��انی است که از منظر 
آنان، متهم ب��ه طرفداری از انقالب و نظام 
هستند؛ یعنی س��رجمع، مخالفان فکری 
ما بیش از خود ما از تریبون های رس��می 
نظام استفاده می کنند؛ نه اینکه ما نخواهیم 
استفاده کنیم، خیر؛ دوستان همین آقایان 
در رسانه اجازه نمی دهند که استفاده کنیم! 
با همۀ اینها، آقایان دائم نق می زنند که نگاه 
ایدئولوژیک حاکم بر رسانه، اجازۀ صحبت 
کردن به گروه  های مخالف اندیشۀ رایج را 
نمی دهد. حال شما ببینید در نقطۀ مقابل، 
آیا کسی از نیروهای انقالب اجازه دارد در 
رسانه های متعلق به روشنفکران سکوالر، 

ما بايد يک 
بار ديگر 
انديشۀ 

اسالمی را 
در قالب يک 
منظومه برای 

نسل های 
جديد به 

صورت متقن 
و مستدل 

تدوين 
و تبيين 
كنيم و 

سؤاالتشان 
را به روشنی 

پاسخ دهيم
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و در نتیجه  تولی��د نرم افزار علمی  و دینی  
میس��ر، و به تعبیر رهبري، تمدن سازي و 
رش��د و تولید فن��اوري و فرهنگ محقق 
شود. روشن است که چنین نگاهي بسیار 
اهمیت داش��ته اس��ت و دارد و با گذشت 
س��ال ها از آن زمان، همچنان جا دارد که 

به طور جدي به آن توجه شود. 
 

بـا توجه به تعاريف گوناگون و گاه 
مختلفی كه از آزادانديشی وجود 
دارد در كرسـی های آزادانديشی 
چه معنايی برای آن در نظر گرفته 

شده بود؟
برای پاس��خ به این پرس��ش ش��ما باید 
ابت��دا این نکت��ه را یادآور ش��وم که آنچه 
م��ن از این اصط��الح مي فهمم ش��اید با 
آنچ��ه دغدغه من��دان اولی��ه از آن انتظار 
داش��تند متفاوت باش��د، به همین جهت 
حق و مناس��ب آن است که با آن عزیزان 
که بیشترش��ان افراد خوش فکر و روش��ن 
حوزوي هستند، گفت وگو و اساساً انگیزۀ 
آنه��ا و مرادش��ان از این مفهوم پرس��یده 
ش��ود. فهم و دریافت من آن است که در 
عرصه هاي سیاس��ي، اجتماعي، فرهنگي، 
اخالقي، دیني، اقتصادي و حوزه هاي دیگر 
حیات انساني، افرادي داراي دغدغه و نظر 
وجود دارند که دیدگاهشان با رویکردهاي 
ش��ایع و حاکم متفاوت اس��ت و نقدهایي 
ب��ه وضع موجود دارند و بای��د براي اینان 
جایي یا فرصت هایي باشد که بدون هراس 
و محدودی��ت بتوانند دیدگاه ها و نقدهاي 
خود را بیان کنند. آزاداندیش��ي، قطعاً به 
ارتقای کمیت و کیفی��ت در تولید فکر و 
عل��م و نیز غلبۀ تولید بر ترجمه و اجتهاد 
ب��ر تقلید منجر مي ش��ود. این کرس��ي ها 

گفت وگو با دكتر سيد عليرضا واسعي
تهديدها و فرصت ها در فضاي آزاد علمي

گریز از مرداب جمود
محمود كوليوند

 به داليـل روبنايي و زيربنايي مختلفي، جنبش نرم افزاري انقالب اسـالمي ما 
همچنان سـرد اسـت! و گويا امکان داغ شـدن تنور آن به راحتي ميسـر نيست. 
كرسـي هاي نقد و نظريه پـردازي كه متعاقب روشـنگري هاي مقام معظم رهبري 
و مطالبۀ طيف هايي از فضال و محققان حوزه و دانشـگاه مطرح و راه اندازي شـد، 
اگرچه گامي ارزنده و مؤثر به شمار مي آيد، اما منويات رهبري و مطالبات قشرهاي 
فرهيختۀ آزادانديش را آنچنان كه بايد و شايد، محقق نساخت و به هيچ روي گامي 
در اندازۀ عظمت فرهنگي و تمدني انقالب اسالمي نيست. براي ورود به تاريخچۀ 
اين نهاِد ديرتأسـيس اما حياتي و استراتژيک، دستاوردها، محدوده ها، ظرفيت ها 
و مشـکالتش، با دكتر سيد عليرضا واسـعي، دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
ـ دبير سابق هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره،  اسـالميـ 
ــ  گفت وگويي آسيب شناسانه انجام داده ايم كه اگر عالقه مند به موضوع هستيد، 

برايتان مفيد و جذاب خواهد بود.    

فرهنگي جامعه، از یک س��و بستري براي 
ط��رح دیدگاه هاي جدید، متفاوت و حتي 
مخالف پیدا شود، از سوي دیگر امکان نقد 
سخنان و ادعاها و یافته هاي علمي فراهم 
گردد و از س��وي سوم جلوي غوغاآفرینان 
و مدعیان دروغین به صورت روش��مند و 
اصولي گرفته شود. پیشنهاد مشخص آنان 
این بود که برای  طرح  منطقی  ایده ها، رواج  
بازار نظریه پ��ردازی  و نوآوری  روش��مند، 
مناظره های  علمی ، قانونمند، نتیجه بخش  
و فارغ  از غوغاس��االری و نهادسازی  برای  
اجابت  پرسش های  جدید، کرسی های  آزاد 
علمی  با حضور هیئت های  منصفۀ  علمی  و 
تخصصی  در دانش��گاه  و حوزه  ایجاد شود. 
طبعاً مأموریت اصلي این کرسي ها، ایجاد 
فضاي باز و مناس��ب براي طرح دیدگاه ها 
و رویکرده��اي مختل��ف بود. چش��م انداز 
تأسیس این کرسي ها آن بود که بتواند همۀ 
صاحب نظ��ران را در فضایي کاماًل علمي و 
اخالقي در کنار هم بنش��اند و براي همۀ 
اندیش��وران فرصت اظهار نظر فراهم کند 

جنـاب آقای دكتر واسـعي، برای 
آغاز بحث، اگر امکان دارد دربارۀ 
تاريخچـه و چگونگی شـروع به 
آزادانديشـی،  كرسـی های  كـار 
چشـم اندازها، اهداف و مأموريت 

آنها صحبت بفرماييد.
کرسي هاي آزاداندیشي با این ترکیب و 
عن��وان، در اواخر س��ال 1381 و به دنبال 
نامۀ جمع��ي از فضالي ح��وزه علمیه به 
مقام معظم رهبري و پاسخ حضرت ایشان 
مطرح شد. البته پیش تر از آن، خود رهبري 
بودند که از نهضت علمي و آزاداندیش��ي 
س��خن به میان آوردن��د و آرزوي خود را 
دراین باره بی��ان فرمودند. نامه نگاران براي 
روشن س��ازي آن خواسته و راهکار تحقق 
بخشیدن به آن، مطالبي بیان کردند که به 
راستي شایان توجه است، هرچند هیچ گاه 
از پیشنهادهایشان و نیز حضورشان بهره 
گرفته نش��د. هدف اصلي ک��ه در دغدغۀ 
آن عزی��زان کام��اًل تبلور داش��ت، آن بود 
ک��ه در فض��اي سیاس��ي، اجتماع��ي و 
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مي توانس��ت چنین امکاني را فراهم کند، 
هم��ان طور ک��ه مقام معظ��م رهبري به 
خوبي به آن اش��اره و تأکید کردند تا همۀ 

زمینه هاي مناسب فراهم گردد. 
آزاداندیش��ي که در کالم رهبري، ذیل 
آزادي تفک��ر، قل��م و بی��ان دنبال ش��د، 
راه��کاري براي گریز از مرداب س��کوت و 
جمود، و گ��رداب هرزه گویي و کفرگویي 
تعریف گردید که به نظرم بس��یار ارزنده و 
در خور تأمل اس��ت. البته روشن است که 
آزاداندیش��ي، چیزي نیست که حکومتي 
به کس��ي بدهد یا از کس��ي آن را بگیرد؛ 
این امري خدادادي و زادۀ هویت وجودي 
انسان اس��ت. انسان به حکم انسان بودن، 
مي اندیش��د و به منظور بی��ان آن تالش 
مي  کن��د و کارهایي انج��ام مي دهد. هنر 
حکومت ه��ا آن اس��ت که بتوانن��د براي 
آدمیان اندیش��ه ورز و فکور فرصتي فراهم 
سازند و از یافته ها و داشته هاي آنان بهره 
بگیرن��د. پس آزاداندیش��ي، در این مقال، 
بیش��تر ایجاد فرصت بیان نظر و اندیش��ه 
است و نه اندیشه گري که خود مستقل از 

دیگران است. 

سـازمانی  و  سـاختاری  نظـر  از 
متصدی اين كرسی ها كيست؟

مقام معظ��م رهبري در پاس��خ به نامۀ 
پیش گفت��ه، پس از تأیی��د همۀ گفته ها و 
پیش��نهادهاي فضال، به صراحت دو نهاد 
را مأم��ور نهادینه س��ازي گفت وگو، آزادي 
بی��ان و ترویج ادب اس��تفاده از آن کردند 
و فرمودند: »اینجانب  با چنین  طرح هایی  
هم��واره  مواف��ق  ب��وده ام  و از آن  حمایت  
خواهم  کرد و از ش��ورای  محترم  مدیریت  
ح��وزه  علمیۀ  قم  می خواه��م  تا با اطالع  و 
مس��اعدت  مراجع  بزرگ��وار و محترم و با 
همکاری  و مش��ارکت  استادان و محققان  
بنام ح��وزه، برای  بالندگی  بیش��تر فقه  و 
اصول  و فلس��فه  و کالم  و تفس��یر و سایر 
موضوع��ات  تحقیق  و تألی��ف  دینی ، و نیز 
فعال  ک��ردن  نهضت  پاس��خ  به  س��ؤاالت  
نظری  و عملی  جامع��ه ، چنین  فرصتی  را 
تدارک  ببینند. از ش��ورای  محترم  انقالب  
فرهنگی  و به ویژه  ریاس��ت  محترم  آن  نیز 
می خواهم  که  این  ایده  را در اولویت  دستور 
کار شورا برای  رشد کلیه  علوم  دانشگاهی  
و نق��د مت��ون  ترجم��ه ای  و آغ��از دوران  
خالقیت  و تولی��د، در عرصۀ  علوم  و فنون  
و صنایع  و به ویژه  رش��ته های  علوم  انسانی  
و نیز معارف  اس��المی  قرار دهند تا زمینه  
برای  اینکار ب��زرگ  به تدریج  فراهم  گردد 
و دانش��گاه های  ما بار دیگر در صف  مقدم  

تمدن س��ازی  اسالمی  و رشد علوم  و تولید 
فناوری  و فرهنگ  ق��رار گیرند«. در ادامه 
حضرت ایشان از هر دو نهاد خواستند تا از 
پیشنهادها و طرح هاي فضالي دانشگاهی  
طرح  نامه ن��گاران  جمل��ه   از  ح��وزوی،  و 
اس��تفاده  کنند تا با رعای��ت  همۀ  جوانب  
مسئله ، جنبش  پاسخ  به  سؤاالت ، مناظرات  
علمی  و نظریه پردازی  روشمند را در کلیۀ  
قلمروهای  علمی  حوزه  و دانشگاه ، نهادینه  
و تش��ویق  کنند. مقام معظ��م رهبري در 
پایان اظهار امی��دواري کردند که  مراحل  
اجرای ای��ن  ایده ، دچار فرس��ایش  اداری  
نشود  و تا پیش  از بیست  وپنجمین  سالگرد 
انقالب ، نخستین  ثمره هاي  مهم  آن  آشکار 
ش��ود. به دنبال این نامه، البته در شوراي 
مدیریت حوزه، نهادي که رس��ماً عهده دار 
چنی��ن مأموریتي باش��د ش��کل نگرفت. 
در س��ال 1390 معاون محترم پژوهشي 
ح��وزه، که ف��ردي دغدغه مند و دلس��وز 
ب��ود، گام های��ي در این زمینه برداش��ت، 
ام��ا هم اکنون نمي دانم ای��ن کارها در چه 

مرحله اي است. 

از آن س��و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
هیئتي به این منظور و ویژۀ علوم انس��اني 
و معارف دیني، ب��ا عنوان هیئت حمایت 
از کرسي هاي نظریه پردازي، نقد و مناظره 
ویژۀ علوم انساني و معارف دیني با ترکیب 
خاصي تش��کیل داد که با تهیۀ ساختار و 
دبیرخانه اي فعالیت هاي آن از سال 1382 

آغاز شد. 

نظـر شـما دربـارۀ ايـن هيئـت 
چيسـت؛ يعنی آيا توانسته است 
در مسـير عمل به خواسـتۀ مقام 
معظـم رهبـری و تحقـق اهداف 

شورا حركت كند؟
این هیئت تا کنون با فراز و فرودهایي به 
پیش آمده است، اما باید به چند نکته دربارۀ 

آن اشاره کنم: 
اول آنکه آنچه ش��کل گرفت��ه ویژۀ علوم 
انس��اني و معارف دیني اس��ت، درحالي که 
در کالم رهبري خواسته اي کالن تر مطرح 

شده بود. 
دوم آنکه در طراحي این نهاد از هیچ یک 

چشم انداز 
تأسيس اين 

كرسي ها 
آن بود كه 
بتواند همۀ 

صاحب نظران 
را در فضايي 
كامالً علمي 

و اخالقي 
در كنار هم 

بنشاند و 
براي همۀ 

انديشوران 
فرصت اظهار 

نظر فراهم كند 
و در نتيجه  

توليد نرم افزار 
علمی  و دينی  

ميسر، و به 
تعبير رهبري، 
تمدن سازي و 
رشد و توليد 

فناوري و 
فرهنگ محقق 

شود 
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انديشه اسارت عقل

با این ادبیات، این��ان میان نظریه پردازي 
و آزاداندیش��ي تفاوتي قائل نمي ش��وند، 
ام��ا در هیئ��ت حمای��ت از کرس��ي هاي 
نظریه پردازي، شکل گرفته زیر نظر شوراي 
عال��ي، این فعالی��ت را در ح��وزۀ علم، و 
آزاداندیش��ي را در عرصۀ مسائل عمومي 
تلقي کردن��د و هیئت خ��ود را عهده دار 
دس��تاوردهاي نوی��ن علم��ي و حمایت 
از دانش��مندان معرف��ي ک��رد. به هرحال 
نمي ت��وان دراین باره بح��ث دقیق عقلي 
ک��رد. به نظر مي رس��د که آزاداندیش��ي 
چ��ه در حوزۀ علوم و چ��ه در عرصه هاي 
عمومي، راهي براي کش��ف حقیقت است 
و در کالم رهب��ري میان این دو در عمل 
تفاوت فاحشي نهاده نشده است. اندیشه 
به معناي عام گرفته شد که ممکن است 
متعلق آن ام��ري اجتماعي یا فرهنگي یا 

علمي و تجربي باشد.  
 

نقدهايی  شما در فرمايش  هايتان 
دربـارۀ چگونگـی اجـرای طرح 
آزادانديشی  كرسی های  تشکيل 
بيـان كرديد، امـا اگـر بخواهيد 
آزادانـه  بلکـه  آزادانديشـانه 
كرسـی های آزادانديشـی را نقد 

كنيد چه می گوييد؟
کرس��ي هاي آزاداندیش��ي در جامعۀ ما 
هنوز تحقق نیافت��ه و آنچه به این عنوان 
در مجامع دانش��گاهي و به ویژه از س��وي 
وزارت خانه ها دنبال مي ش��ود بیشتر یک 
شوخي است که فقط با هدف گزارش هاي 
مدیریت��ي دادن به مقام هاي باالدس��تي 
انج��ام مي ش��ود؛ اگر ای��ن گون��ه نبود، 
مي بایس��ت اثري از آن مش��اهده مي شد. 
حتي به کرسي هاي نظریه پردازي نیز این 

اشکال وارد است. 
س��ازمان ها  و  دس��تگاه ها  وظیف��ۀ 
بای��د حمای��ت از برگزاري نشس��ت ها و 
غیر جهت یافته  آزاداندیشانۀ  مناظره هاي 
یا بحث و بررس��ي نظریه هاي مطرح شده 
و جایافته در ذهن عموم یا اهل دانش��گاه 
باش��د نه اینک��ه طراحي یک نشس��ت یا 
مطالب��ۀ طرح یک نظر درب��ارۀ موضوعي 
خاص. علت همراه نش��دن مجامع علمي 
با این نهادها در همین نکته نهفته است. 
عموم صاحب نظران این گونه فعالیت ها را 
به سخره مي گیرند؛ چون معتقدند اینان 
به دنبال حمایت از اندیش��مند و صاحب 
نظریه یا حتي نقد عالمانۀ آنان نیس��تند، 
بلکه به دنبال تحدید حوزۀ اندیش��ه گري 
یا نظریه س��ازي یا ممانعت از فعالیت  هاي 

دیگران اند.  

از فضالي دغدغه مند و تیم نامه نگار استفاده 
نشد و طبعاً پیش��نهاد آنان لحاظ نگردید، 
ج��ز یکي که آن هم به حکم عضویتش در 
شوراي عالي بوده است و ایشان هم در عمل 
نتوانس��ت با این هیئت همراه شود؛ چون 
مسیر حرکت آن را بر آنچه در نامه ها آمده 
بود منطبق نمي دانست؛ بنابراین در میانۀ 

راه از آنان جدا شد. 
سوم آنکه مجامع مسئول از این هیئت به 
شکل بایسته حمایت نکردند، به گونه اي که 
در عمل زیرمجموعۀ دستگاهي قرار گرفت 
که نمي توانست کارکرد فرادستگاهي داشته 
باشد و س��رانجام این نهاد بیش از آنکه به 
آزاداندیشي  نهادینه سازي کرسي هاي  کار 
در مراکز علمي مشغول شود، خود نهادي 
در کن��ار آن��ان گردی��د و بیش��تر کارکرد 
کنترل کنندگي یافت؛ البت��ه امیدوارم در 

وضعیت جدید، مسیر بهتري طي کند.

جنـاب آقای واسـعي تـا اينجا به 
شـکلی كلی دربارۀ اين كرسی ها 
صحبت شد؛ اگر امکان دارد اندكی 
ريزتر و جزئی تر دربارۀ سـير اين 
نهاد از ابتـدا تا كنون و برنامه های 

آن صحبت بفرماييد.
همان طور ک��ه پیش تر گفت��م، نهاد یا 
هیئتي از س��وي ش��وراي عالي در س��ال 
1382 تأسیس ش��د با دبیرخانه اي که در 
یک مؤسسۀ پژوهش��ي استقرار داشت. در 

آنجا کرسي هایي تعریف شد. 
این کرسي ها بیش از آنکه پایگاهي براي 
گفت وگو و مناظره در مجامع علمي باشد، 
محلي براي دریاف��ت طرح واره ها با فرایند 
مشخص و پیچیده شد که به نظر مي رسد 
با این ش��کل نتواند آن مطالبۀ مقام معظم 

رهبري را محقق سازد. 
بر ای��ن نکته هم باید تأکید کنم که این 
نهاد همۀ مأموریت خود را بر نظریه پردازي، 
که خود مقولۀ دیگري است، متمرکز کرد؛ 
یعن��ي نظریه پردازي با معن��اي خاصي در 
دس��تور کار آنان قرار گرفت و آزاداندیشي 
در دو وزارت خانۀ علوم و بهداشت و توسط 
معاونت فرهنگي دنبال شد، گرچه هیئت 
حمایت، خود را متصدي آن مي دانست. در 
وزارت خانه ها نیز آنچه دنبال شد و مي شود 
در حد دانش��جویي و بیشتر کاري شکلي 
اس��ت تا محتوایي؛ بنابراین مي توان گفت 
ک��ه امروزه آنچه دغدغ��ۀ فضالي نامه نگار 
و مطالبۀ رهبري در پاس��خ ب��ه آنان بوده، 
همچن��ان بر زمین مانده اس��ت و اساس��اً 
چیزي که بتواند تحقق بخش آن خواسته ها 

باشد شکل نگرفت.

در  رهبـری  معظـم  مقـام 
جنبش  بحث  سخنراني هايشـان 
نرم افـزاری و توليد علم را مطرح 
فرمودند. به نظر شـما چه نسبتی 
ميـان اين كرسـی ها بـا جنبش 
نرم افزاری، توليد علم و تحول در 
علوم انسانی و مهندسی فرهنگی 

وجود دارد؟
مس��ئلۀ مهندس��ي فرهنگي براي من 
اندکي مبهم اس��ت و چون فهم درس��تي 
از آن ن��دارم، درب��ارۀ آن بحثی نمی کنم 
و مناس��ب مي دان��م دراین ب��اره ب��ا اهل 
فرهنگ و متخصصان حوزۀ علوم انس��اني 
گفت وگوهایي ترتیب داده شود. به گمانم 
س��یطرۀ علوم تجربي در فضاي جامعۀ ما 
موجب جعل چنین عنواني ش��ده اس��ت، 
اما دربارۀ نس��بت این کرسي ها با جنبش 
نرم اف��زاري و تولید علم ک��ه طبعاً تحول 
علوم انساني محصول آن است، باید بگویم 
که اساس��اً طرح این کرسي ها براي همان 
بود، چنان که در نامۀ فضال و جواب رهبري 
بر آن تأکید شده بود. تولید نرم افزار علمي 
و دیني براي اجابت پرسش های جدید، که 
تداوم حکومت اسالمي را تضمین مي کند، 
علت اصلي طرح آزاداندیش��ي و کرسي ها 
بوده اس��ت. مق��ام معظم رهب��ري نیز بر 
آن تأکید فرمودند و تمدن س��ازي و رشد 
علوم و تولید فناوري و فرهنگ را زادۀ آن 
دانستند؛ بنابراین نمي توان از کرسي هاي 
آزاداندیش��ي س��خن گفت، ولي جنبش 
نرم اف��زاري را از آن ج��دا ک��رد، مگرآنکه 
فهمي از آزاداندیش��ي یا تولید علم وجود 
نداشته باشد یا کرسي ها در مسیر غلطي 

قرار گیرد.      

تمركـز  بـه  صحبت هايتـان  در 
كرسـی ها بر نظريه پردازی اشاره 
فرموديـد؛ ايـن پرسـش به ذهن 
)اشـتراک  نسـبت  كه  می رسـد 
كرسـی های  ميـان  افتـراق(  و 
كرسـی های  و  آزادانديشـی 

نظريه پردازی چيست؟
از نظ��ر عقل��ي و نظري، رابط��ۀ میان 
ای��ن دو، علت و معلولي اس��ت و مي توان 
آزاداندیشي را زمینۀ نظریه پردازي دانست 
و به تعبیر دیگ��ر، نظریه پردازی در واقع، 
نتیجه و محصول آزاداندیش��ي است، ولي 
گاه ب��ه جاي یکدیگ��ر ب��ه کار مي روند، 
هم��ان طور ک��ه آنان که از کرس��ي هاي 
مرادشان  آزاداندیشي س��خن می گویند، 
چی��زي جز امکان مطرح کردن دیدگاه ها 
در محافل علمي و مجامع دانشي نیست. 

نمي توان از 
كرسي هاي 

آزادانديشي 
سخن گفت، 
ولي جنبش 

نرم افزاري 
را از آن جدا 

كرد، مگرآنکه 
فهمي از 

آزادانديشي 
يا توليد علم 

وجود نداشته 
باشد يا 

كرسي ها در 
مسير غلطي 

قرار گيرد
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به نظر شـما جامعۀ مـا ظرفيت و 
كشش كرسی های آزادانديشی را 

دارد؟
با توجه به همکاري نکردن رس��انه هاي 
جمع��ي ، به وی��ژه ص��دا و س��یما و نی��ز 
تریبون ه��اي عموم��ي، و همچنین نبود 
رسانه هاي فرهنگ س��از و آزاد، و نیز نبود 
موان��ع قانوني ب��راي مداخلۀ آش��وبگران 
و  علم��ي  گفت وگوه��اي  برهم زن��ان  و 
آزاداندیشانه، به نظر مي رسد نه تنها هنوز 
چنین ظرفیتي وجود ن��دارد، بلکه به این 
زودي ها نیز فراهم نخواهد ش��د. شاید این 
س��خن اندکي گزنده باش��د، ولي واقعیت 
همین اس��ت که با هم��ۀ تالش هایي که 
ش��د تا در س��یما، برنامه اي آزاد با حضور 
اندیش��ه گران مختلف پخش ش��ود، برای 

اجرای این طرح مساعدت نشد. 
در مجالت و روزنامه ها نیز همین مشکل 
وج��ود دارد، ب��ه همین دلیل م��ردم ما با 
شنیدن سخن مخالف، حتي متفاوت زود 
بر مي آش��وبند و با س��وء ظن و بدبیني با 
آن مواجه مي ش��وند. تغییر این نگاه آسان 
نیس��ت و عده اي ه��م از این آش��وبگري 
س��ود مي برند و طبعاً در ایجاد ناسازگاري 
مداخله دارند؛ بنابراین به زودي نمي توان 
امی��د تحقق آن را داش��ت. البت��ه این به 
معناي ناامیدي نیست. همین که باالترین 
مقام سیاسي و مذهبي کشور حمایت خود 
را از چنی��ن حرکتي اعالم مي کند، خیلي 
ارزش��مند اس��ت و باید ب��رای تحقق آن 

کوشید و به آن امید داشت. 

با توجه به اين وضعيت، به نظر شما 
فعاليت اين كرسی ها در جامعۀ ما 
چـه پيامدهـای منفـی و مثبتی 

خواهد داشت؟
تأسیس کرسي ها از الزامات جامعۀ پویا 
و زنده اس��ت. چه زیبا مقام معظم رهبري 
فرمودند ک��ه زاد و ولد فرهنگي محصول 
تض��ارب آرا و عق��ول اس��ت و اگر چنین 
امکاني در جامعه فراهم شود، همگان از آن 
بهره مند خواهند ش��د و قطعاً رشد علمي 
محقق مي گردد. کرس��ي  هاي آزاداندیشي 
براي اندیشه، دین و فرهنگ بي ضرر است، 
گرچه ممکن اس��ت براي مدعیان بي مایه 

ضرر داشته باشد که حتماً دارد. 
اگر بستر شکل گیري چنین کرسي هایي 
فراه��م گردد و از آنها حمایت الزم ش��ود، 
قطعاً در ایج��اد هم دلي علمي و فرهنگي 
و نیز پیش��رفت مملکت مؤثر خواهد بود. 
تأکی��د مي کنم ک��ه مراد از ش��کل گیري 
کرسي ها آن نیست که عده اي بنشینند و 

براي تش��کیل کرسي ها اندیش��ه کنند و براي آن نهاد و سازماني 
بس��ازند و... بلکه مراد آن اس��ت که نهاده��اي مربوط، در مجامع 
علمي از جلسه هاي آزاداندیشي و مناظره هاي علمي حمایت کنند 
و فرصت هایي فراهم کنند تا صاحب نظران بتوانند آزادانه یافته هاي 

خویش را عرضه کنند. 

چه پيشنهادهايی برای ارتقای اين كرسی ها داريد؟
دوباره نامۀ فضال به مقام معظم رهبري و جوابیۀ حضرت ایشان 
بازخواني ش��ود و سرلوحۀ مجامع علمي، اعم از دانشگاه و حوزه، و 
نیز مراکز دیگر قرار گیرد و بر اساس آن نشست علمي برگزار شود 

و با تضمین فض��اي گفت وگو و مناظره از 
صاحب نظران حمایت گردد. جوابیۀ رهبري 
فوق العاده اس��ت و به واق��ع مي توان آن را 
الگویی برای جامعۀ علمي دانس��ت. آنچه 
االن در شعارها دیده مي شود با آنچه ایشان 
فرمودند و مي خواستند، بسیار فاصله دارد. 
همچنین الزم است از آن فضالي دردمند 
بهره گرفت و نظرها و پیشنهادهاي آنان را 
شنید و حتي کار را به همان ها واگذاشت تا 

شاید کاري انجام شود. 
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نکتۀ ش��ایان ذکر آن است که آزاداندیشی 
هدف نیس��ت، بلک��ه مقدمه ای اس��ت برای 
ش��نیدن. هدایت، رش��د و خردورزی ارمغان 
آزاداندیشی است و اگر رهبر انقالب فرمودند: 
آزادی تفکر یکی از اهداف انقالب است، به این 
معناست که این هدف، هدف انقالب اسالمی 
است و نه هدف نهایی ما و این یکی از اهداف 
میانه و متوسط ما به شمار می آید. آزادی بیان، 
مقدمۀ آزادی اندیش��ه اس��ت؛ آزادی اندیشه 
مقدم��ۀ تولید علم اس��ت؛ تولید علم مقدمۀ 
پیشرفت و پیشرفت مقدمۀ تمدن سازی است.

اين موانعی كه آزادانديشی به معنای 
آزادی از آنهاست كدام است؟ 

من موانع پیش روی اندیش��ۀ آزاد را به سه 
دستۀ اجتماعی � فرهنگی، سیاسی � امنیتی 
و معرفتی تقس��یم می کنم. موانع اجتماعی 
� فرهنگی، که محصول اس��تبداد اجتماعی 
هستند، دس��تۀ اول موانع به شمار می آیند؛ 
زیرا اساساً اندیش��ه با سؤال و نقد و پژوهش 
شکوفا می شود و استبداد اجتماعی مانع این 

بیان و شکوفایی اندیشه می گردد.
برای برطرف س��ازی موان��ع فرهنگی باید 
فرهنگ جامعه طوری رشد کند که اجازۀ بروز 
و ظهور اندیش��ۀ مخال��ف را بدهد. این ظهور 
و بروز و مجادله ها باعث رش��د تفکر می شود. 
حتی گاه شبهات دینی منشأ بالندگی اندیشۀ 
آزاد خواهند شد؛ برای نمونه شبهات کالمی 
بیست س��الۀ اخیر توانسته اس��ت دینداری و 
رش��د تفکر ش��یعه را تقویت کن��د. بنابراین 
باید ت��الش کنیم موانع اجتماعی � فرهنگی 

آزاداندیشی را از بین ببریم. 

جناب آقای خسـروپناه، با توجه به 
اينکـه شـما در زمينۀ كرسـی های 
و  داشـته  فعاليـت  آزادانديشـی 
دراين باره اهل انديشه و صاحب نظر 
بوده ايد درخواسـتم اين اسـت كه 
گفت وگو را با فرمايـش خود دربارۀ 
آزادآنديشـی و معنـای آن شـروع 

بفرماييد.  
اندیش��یدن به معنای مجهول��ی را معلوم 
ک��ردن آن هم مدلالن��ه اس��ت. آزادی برای 
اندیش��ه به معنای این اس��ت ک��ه تفکر را از 
موانعی مثل موانع اندیشیدن و بیان اندیشه ها 
آزاد کنیم و به عبارت دیگر در آزاداندیش��ی 
باید موانع اندیشۀ آزاد و گاهی هم موانع بیان 

اندیش��ه را از بین برد. البته هر بیانی را نباید 
اندیشه دانس��ت و هر آزادی بیانی به معنای 
آزادی اندیشه نیست، اما معنای این سخن آن 
نیست که در آزادی بیان پیش داوری کنیم. 
قطعاً آزادی بیان شرایط پیشینی الزم دارد، 
اما داوری پیشینی الزم ندارد؛ یعنی کسانی 
که می خواهند آزادی بیان را اجرا کنند نباید 
از قبل پیش داوری کنند که سخن چه کسی 
درس��ت و سخن چه کس��ی نادرست است. 
تحقق آزاداندیش��ی در عمل؛ زمانی اس��ت 
که دیدگاه های مخال��ف و موافق بتوانند در 
فرصتی برابر و در کنار هم بیان ش��وند. اگر 
می خواهیم خردورزی کنیم، باید دیدگاه های 
متفاوت را بشنویم و برترین را انتخاب کنیم.

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه
دبير هيئت حمايت از كرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره 

»آزادی در«
كرسي هاي آزاد اندیشي 

حسن صفردختـ  محمود كوليوند
 انقالب اسالمی ايران كه يک انقالب فرهنگی بود، آزادی را برای جامعۀ ايران 
به ارمغان آورد. پس از آن بود كه متفکران، روشـنفکران و اهل انديشه در ايران 
اجازه پيدا كردند باب بحث و گفت وگو را باز كنند. ازآنجاكه نظام جمهوری اسالمی 
ايران با هدف آزادی بيان و گفت وگوی آزاد شکل گرفته است، مقام معظم رهبری 
در سـال 1381 و در پاسـخ به نامۀ جمعی از محققان حـوزوی، به منظور تحقق 
هرچه بيشتر آزادانديشـی در جامعه، موضوع كرسی های آزادانديشی را مطرح 
نمودند. چنين بود كه شورای عالی انقالب فرهنگی هيئت حمايت از كرسی های 
نظريه پردازی، نقد و مناظره را راه اندازی كرد. حجت االسالم خسروپناه، دبير اين 
هيئت، در گفت وگوی زير از آزادانديشـی، كرسـی های آزادانديشی و چگونگی 

سازوكار آن سخن گفته است. 
عبدالحسـين خسروپناه اسـتاد و پژوهشـگر فلسـفۀ دين و رئيس مؤسسۀ 
پژوهشـی حکمت و فلسفه است. او در سـال 1368 دروس خارج فقه و اصول را 
در حوزۀ علميه قم آغاز كرد و دوازده سال از درس خارج فقه و اصول آيات عظام 
وحيد خراسانی و فاضل لنکرانی و هفده سال از درس فلسفۀ آيت اهلل حسن زاده 
آملـی و آيـت اهلل جوادی آملی در اين حوزه بهره بـرد و در كنار دروس حوزوی، 
دكترای كالم اسـالمی از مؤسسـۀ امام صادق)ع( دريافت كـرد. وی ارائه دهندۀ 

نظريۀ »فلسفۀ فلسفۀ اسالمی« است. 
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موانع سیاس��ی � امنیتی هم آن زمانی راه 
اندیشۀ آزاد را سد می کنند که یکی از احزاب 
سیاس��ی در جامعه حاکم  ش��ود و مانع بروز 
اندیشه های مخالف گردد. در این حالت یک 
مانع جدی بر س��ر راه شکوفایی آزاد اندیشی 
قرار می گیرد. در حالت دیگر محافل علمی ما 
دچار سیاست  زدگی می شوند. سیاست  زدگی 
محافل علمی خود یکی از موانع اندیشۀ آزاد 
به شمار می آید. البته انسان اجتماعی تا زمانی 
حیات دارد که بینش سیاس��ی داشته باشد، 
ام��ا اگر این گرایش های سیاس��ی وارد حوزۀ 
آکادمیک و علمی شود، به دنبال خود موانع 
سیاسی برای آزاداندیشی ایجاد می کند. پس 
وقتی از آزاداندیش��ی صحبت می کنیم باید 
موانع امنیتی و موانعی را که گاهی بر مبنای 

سلیقۀ اشخاص اعمال می شود از بین ببریم.
اگ��ر مغالط��ات منطقی به ح��وزۀ معرفت 
وارد ش��ود، مانع آزاد اندیشی خواهد شد و در 
صورتی که کسی منطق معرفت را رعایت نکند 
و بخواهد از روش شناس��ی علمی خارج شود، 
نوع��ی هرج و مرج ایجاد می ش��ود و به دلیل 
اینکه دانش بدون روش شناسی متصور نیست، 
این روش در تضاد با آزاداندیشی قرار می گیرد. 
این هم از جملۀ موانع معرفتی، یعنی دس��تۀ 

سوم از موانع آزاداندیشی است. 

با توجه به اينکه شما خود دبير هيئت 
حمايت از كرسی هاي نظريه پردازي 
هستيد اگر امکان دارد دربارۀ معنای 
مفروض آزادانديشی در اين كرسی ها 

صحبت بفرماييد.
ممک��ن اس��ت از آزاداندیش��ی تلقی های 
متفاوتی وجود داشته باشد. مفهوم آزاداندیشی 
می تواند بر یک سلسله مبانی هستی شناختی 
و معرفت ش��ناختی و انسان شناختی استوار 
باش��د و در نتیجه تلقی های گوناگون از آدم 
و عال��م می تواند به تلقی های گوناگون از این 
مفهوم منجر ش��ود، اما آنچ��ه از این مفهوم 
در هیئت حمایت از کرسی های آزاداندیشی 
مورد نظر است آزادی عقل و اندیشه نیست؛ 
یعنی این نیس��ت که اندیش��ه با هرج و مرج 
می تواند تحقق پیدا کند. اندیش��ه روش��مند 
اس��ت و با منط��ق زاده می ش��ود. این گونه 
نیست که هرکس هر طور که دلش خواست 
اندیشه ای تولید کند، اما اندیشه ای که منطقاً 
تولید می شود نباید مانعی برای بیانش وجود 
داشته باشد. به عبارت دیگر افراد اندیشمند در 
بیان اندیشه ای که منطقاً تولید شده است باید 
آزاد باشند. این آزادی به معنای آن نیست که 
آنها هر اندیش��ه ای را در هر جایی به راحتی 
بیان کنند، بلکه باید در جای مناس��بش که 
به تناسب آن اندیشه، چه بسا جمع نخبگان 

یا م��ردم باش��د، بی��ان ش��ود. درهرصورت 
آزاداندیشی بیشتر به معنای آزادی در ظهور 
اندیشه است تا تحقق اندیشه، اما اینکه اندیشۀ 
ظهورپیداکرده واقعاً زادۀ منطق بوده است یا 
خیر باید در گفت وگوی آزاد مش��خص شود. 
به لحاظ هستی شناختی اندیشه زادۀ منطق 
اس��ت ولوآنکه به لحاظ معرفت شناختی هر 
اندیش��ه ای زادۀ منطق نباشد. در گفت وگوی 
آزاد اس��ت که مش��خص می ش��ود اندیشۀ 
تولیدش��ده چق��در منطقی اس��ت و چقدر 

غیرمنطقی. 

جناب آقاي خسروپناه هدف هيئت 
حمايت از كرسی های آزادانديشی را 

بيان مي فرمائيد؟ 
هدف این است که فرهنگ گفت وگوی آزاد 
با رعایت اخ��الق و منطق در جامعه نهادینه 
شود؛ البته ممکن است از این گفت وگوها به 
نظریه و نوآوری علمی که برای جامعۀ اسالمی 
مفید باشد دست یابیم، اما هدف این هیئت 
آن نیس��ت که حتماً به ای��ن نظریه پردازی و 
نو آوری برس��یم، بلک��ه همان گونه که گفتم 
هدف اصلی از این آزاداندیشی و نقد و مناظره 
و کرس��ی های ترویجی و پژوهشی این است 
که گفتم��ان همراه رعای��ت اخالق و منطق 
در جامعۀ علمی نهادینه ش��ود. اگر این اتفاق 
بیفتد، هیئت به هدف خودش رسیده است. 
حتی اگر فردی ش��بهه ای داشته باشد دربارۀ 
اثب��ات خدا، نبوت، معاد و اصول دین، ما باید 
با حض��ور جمعی از متخصصان بس��تری را 
فراهم کنیم ت��ا در آن، این فرد حرف هایش 
را بزند و نقدهایش را بشنود. این زمینه سازی 

در این هیئت بس��یار مهم است و باید دنبال 
شود. در این دوره به کرسی های آزاداندیشی 
و کرسی های ترویجی بیشتر از گذشته توجه 
ش��ده و این کرسی ها بیش از گذشته تقویت 

شده اند.
 چـه بسـا دربـارۀ هيئـت حمايت از 
كرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره، 
مطالـب بسـياری عنوان شـده باشـد، 
امـا دربـارۀ سـازوكار آن خيـر. چگونه 
اين كرسـی ها برگزار می شـوند و با چه 
شـيوه ای اسـت كه نظريه ای ثبت يا رد 

می شود؟
 ش��کل کار به این صورت اس��ت که کسی 
که مدع��ی نظریه یا نوآوری یا نقدی اس��ت 
پیش��نهاد خود را در طرح نامه ای که در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت مطرح می کند. گاه این 
طرح نامه به کمیتۀ دس��تگاه مربوطه تحویل 
داده می ش��ود؛ برای مثال کمیتۀ کرس��ی ها 
در دانش��گاه تهران، عالم��ه طباطبایی یا ... .  
این کمیته ها طرح نامه ها را بررسی می کنند 
و گاه آنه��ا را به هیئت حمایت از کرس��ی ها 
می فرس��تند، اما اگر آن نظریه برای دانشگاه 
خاص��ی نباش��د، آن را مس��تقیماً به هیئت 
ارس��ال می کنند. هشت کرس��ی در هیئت 
حمایت از کرس��ی ها فعالی��ت می کنند که 
هریک ش��ورای علمی دارند. شوراهای علمی 
کرسی ها متشکل است از استادتمام ها و بعضاً 
دانشیارهایی که در آن رشته تخصص دارند. 
این اعضای شوراهای علمی طرح ارسال شده 
را بررسی می کنند و اگر آن را در حد نوآوری 
تش��خیص دادند )البته باید این نکته را بیان 
کنم که ش��ورای علم��ی کار ارزیابی طرح و 

آزادانديشی 
بيشتر به 

معنای آزادی 
در ظهور 

انديشه است 
تا تحقق 

انديشه، اما 
اينکه انديشۀ 

ظهورپيداكرده 
واقعاً زادۀ 

منطق بوده 
است يا 

خير بايد در 
گفت وگوی 

آزاد مشخص 
شود
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کرس��ی برگزار کند و آنها را ثبت نماید و آن 
فرایند حمایت از نظریه پردازی دنبال شود. 

شما در فرمايشتان هم از كرسی های 
آزادانديشی سخن به ميان آورديد و 
هم از كرسی های نظريه پردازی؛ چه 

نسبتی ميان اين دو برقرار است؟ 
کرس��ی های آزاداندیش��ی معنای عام دارد 
ک��ه کرس��ی های ترویجی، نظریه پ��ردازی و 
نوآوری، نقد و مناظره و ... را ش��امل می شود؛ 
یعنی بینش��ان نس��بت عام و خ��اص وجود 
دارد. ب��ه عبارت دیگر هر کرس��ی ترویجی، 
نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره، کرسی 
آزاداندیشی است؛ کرس��ی ترویجی، کرسی 
آزاداندیشی اس��ت، اما کرسی نظریه پردازی 
نیس��ت؛ زی��را در آن بنا بر ن��وآوری و طرح 
نظریه ای جدید نیس��ت، بلکه تالش می شود 
که گفت وگو و نقد و مناظره ای انجام ش��ود. 
بنابراین کرس��ی های آزاداندیشی معنای عام 
دارد که همۀ فعالیت های علمی و گفت وگوی 

آزاد را شامل می شوند.
 

اگر بخواهيد با نگرش آزادانديشانه 
نقاط ضعف كرسی ها را برشمريد، به 

چه مواردی اشاره می كنيد؟ 
هر فعالیتی وقتی از ح��وزۀ نظر وارد حوزۀ 
عم��ل می ش��ود، اش��کاالت و آس��یب های 
خود را نش��ان می دهد. یکی از اش��کاالت در 
کرسی های آزاداندیشی این است که متأسفانه 
شخصیت های علمی متخصص صاحب نظر 
و نظریه در کش��ور کم هستند. ممکن است 
عده ای مدعی باش��ند که چنین هستند، اما 
وقتی در براب��ر هیئ��ت داوران و ناقدان قرار 
می گیرند هم تعدادش��ان کم می ش��ود و هم 
آن تعداد اندکی که وارد می شوند نظریه شان 
ب��ه نتیج��ه ای نمی رس��د. البته س��خن من 
بیش��تر ناظر به حوزۀ علوم انسانی است. این 
موضوع نش��ان می دهد که تعداد دانشمندان 
علوم انس��انی ما که صاحب فکر و نظر باشند 
بس��یار اندک اس��ت. چه بسا اس��تادی سی 
سال جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، فلسفه 
و ... درس داده باش��د، اما بیشتر دیدگاه های 
دیگ��ران را بیان کند. حتی گاه به ندرت پیدا 
می شوند افرادی که بر نظریه های دیگران نقد 
داشته باشند، چه رسد به اینکه خود صاحب 
نظریه و نوآوری شوند. به همین دلیل است که 
کرسی های ترویجی را بیشتر می توان برگزار 

کرد تا کرسی های نقد و مناظره. 
آس��یب دوم این اس��ت که عالوه بر اینکه 
صاحبان نظریه کم هس��تند، جسارت عرضۀ 
نظری��ه در مع��رض نق��د و داوری هم اندک 
اس��ت؛ یعنی همان تعداد اندکی که صاحب 

اینکه آن اندیش��ه، نظریه هست یا نیست را 
انج��ام نمی دهند، بلکه آن را ممیزی می کند 
تا ببیند ارزش برگزاری پیش کرسی و کرسی 
را دارد یا نه(، هیئ��ت داوران و هیئت ناقدان 
)که هریک از سه تا پنج نفر تشکیل شده اند( 
مشخص می شود و به دستگاه مربوطه اعالم 
می کنند که کرس��ی با ای��ن داوران و ناقدان 
برگزار شود. اول پیش کرسی برگزار می شود 
و بعد در پیش کرسی داوران نظر می دهند که 
این نظریه ارزش برگزاری کرسی را دارد یا نه 
و اگر داش��ت، کرسی برگزار می شود. چه بسا 
این کرسی سه، چهار و حتی ده جلسه برگزار 
شود تا در نهایت بعد از شنیدن سخنان ناقدان 
و صاحب نظریه، هیئت داوران نظر  دهند که 
آن دیدگاه نظریه یا نوآوری هست یا نیست و 
اگر هس��ت با چه امتیازی. پس از آن نتیجۀ 

نهایی ابالغ می شود. 
در واق��ع در این کرس��ی ها برای بررس��ی 
طرح نامه های تحویل داده شده فرایند دقیق و 

مفصلی در نظر گرفته شده است.
کرسی های ترویجی چنین فرایندی ندارند. 
در این کرس��ی ها هنگامی که ف��ردی برای 
شرکت در مناظره اعالم آمادگی کرد، رقیب 
نظ��ری او را تعیین می کنند و در یک محیط 
علمی مانند دانشگاه، گفت وگویی علمی میان 
آن دو ترتیب داده می شود. این گونه مناظره ها 
اغلب به یک یا دو جلس��ۀ یکی، دو س��اعته 
محدود می ش��ود. در آنجا داوری و ارزیابی و 
مواردی از این دس��ت مطرح نیست و بیشتر 

جنبۀ ترویجی دارد.

دسـتاورد ايـن كرسـی ها از زمـان 
تأسيس تا كنون چه بوده است؟

هیئت حمایت از کرس��ی ها در چند زمینه 
پیش رفته اس��ت. البته نهادهای دیگری هم 
در ای��ن عرص��ه فعالیت کرده ان��د؛ مثل نهاد 
مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها و معاونت 
فرهنگی وزارت علوم. این دو نهاد بیش��تر به 
کرسی های آزاداندیشی دانشجویی توجه کرده 
و در ای��ن زمینه فعالیت نموده اند؛ یعنی آنها 
به دانشجویان کمک می کردند که دیدگاه ها 
و مباح��ث علم��ی  خودش��ان را آزادانه بیان 
کنند، اما نهاد حمایت از کرسی ها بیشتر در 
عرصۀ نظریه پردازی و نوآوری و نقد و مناظره 
تالش کرده است؛ البته مناظره در دورۀ جدید 
بیش��تر فعال شده است، ولی نظریه پردازی و 
نوآوری و نقد در دوره های گذشته نیز وجود 
داش��ته و تا  کنون نیز ادامه پیدا کرده است. 
تا کنون چندین نظریه پذیرفته و ثبت شده 
است و برخی از آنها به جشنوارۀ فارابی معرفی 
ش��ده اند؛ چندین نو آوری تعریف و ثبت شده 

است؛ نقدهای متعدد پذیرفته شده است. 

 جنبش نرم افزاری، توليد علم و تحول 
در علوم انسـانی و مهندسـی فرهنگ 
مباحثی هستند كه در چند سال اخير در 
جامعه مطرح شده اند. آيا اينها با هيئت 
حمايت از كرسـی ها و دايرۀ مسئوليت 
نهادهـای  و  دارنـد  هم پوشـانی  آنهـا 
مربوط به آنها موازی هم كار می كنند يا 

تکميل كنندۀ كار هم هستند؟ 
بعضی از این عناوینی که برشمردید عناوینی 
هس��تند که به ازای آنها نهادی شکل گرفته 
است؛ برای مثال برای موضوع تحول در علوم 
انس��انی، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 
زیر نظر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی شکل 
گرفته است. این شورا تالش می کند وضعیت 
نامطلوب علوم انسانی را تغییر دهد تا این علوم 
شکل مطلوبی پیدا کنند، رشته ها منسجم و 
ناظر به نیاز کش��ور تعریف شوند، سرفصل ها 
تعریف شود )زیرا سال هاست که سرفصل های 
بسیاری از رشته های علوم انسانی تغییر پیدا 
نکرده است( و حتی در صورت کار عمیق تر، 
نظریه های علوم انس��انی با رویکرد اس��المی 
تدوین شوند. همچنین شورایی برای تدوین 

مهندسی فرهنگی وجود دارد. 
شورای اسالمی شدن دانشگاه ها نیز متولی 
تدوین سند دانش��گاه اسالمی است. هدف از 
تأسیس این شورا هم سیر اسالمی پیدا کردن 
عرصه های مختل��ف مدیریتی، آموزش��ی و 
فرهنگی دانشگاه هاست؛ آن هم نه به این معنا 
که فقط مظاهر و ظواهر اسالمی در دانشگاه ها 
وجود داشته باشد، بلکه برای مثال توسعۀ علم 
هم یکی از ابعاد اسالمی کردن دانشگاه هاست. 
بر ای��ن اس��اس دانش��گاه های غیرکارآمد و 

غیرعلمی دانشگاه های اسالمی نیستند. 
ام��ا جنبش نرم افزاری عنوان عامی اس��ت 
که تمام این فعالیت ه��ا زیرمجموعۀ آن قرار 
می گیرد؛ یعنی نظریه پردازی، نقد و مناظره، 
تحول علوم انسانی، س��ند دانشگاه اسالمی، 
نقشۀ جامع علمی کش��ور )که علوم انسانی 
و غیرانسانی را ش��امل می شد( جزء جنبش 

نرم افزاری هستند. 

كرسـی های  كـه  گفـت  می شـود 
آزادانديشی بسترسازی است برای 

تحول در علوم انسانی؟
بله؛ در واقع بخش��ی از هیئ��ت حمایت از 
کرس��ی ها که بر فعالیت های ترویجی تمرکز 
کرده اس��ت زمینه و بس��تر را برای تحول در 
علوم انس��انی فراهم می کند، اما بعد از اینکه 
تحول علوم انس��انی اتفاق افتد و متخصصان 
علوم انسانی بتوانند نظریه های علوم انسانی 
عرضه کنند و نوآوری داش��ته باشند، هیئت 
حمایت از کرس��ی ها باید برای این نظریه ها 

هدف اين 
است كه 
فرهنگ 

گفت وگوی 
آزاد با رعايت 

اخالق و منطق 
در جامعه 

نهادينه شود؛ 
البته ممکن 
است از اين 
گفت وگوها 
به نظريه و 

نوآوری علمی 
كه برای جامعۀ 
اسالمی مفيد 

باشد دست 
يابيم
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نظریه هستند تمایل چندانی ندارند که وارد 
میدان نقد و داوری شوند؛ چون ممکن است 
نظریه ش��ان که بیست، سی س��ال برای آن 

زحمت کشیده اند رد شود. 
آسیب سوم در مقام داوری و ارزیابی است. 
گفتم که ش��وراهای علمی کرسی ها باید کار 
ممیزی را انجام دهن��د و نه داوری، اما اغلب 
همی��ن ش��ورای علم��ی کار داوری را انجام 
می دهد و گاه پس از دو، س��ه س��اعت بحث، 
نظریه را به این دلی��ل که آن را قبول ندارند 
رد می کنن��د؛ حال آنکه همین چند س��اعت 
بحث نشان می دهد که آن نظریه ارزش برگزار 
کردن کرسی را دارد و قبول نداشتن آنها نباید 
مانع برگزاری کرس��ی و پیش کرس��ی شود. 
این موضوع آشکار می کند که هنوز فرهنگ 
ارزیابی و نقد در جامعۀ ما جا نیفتاده اس��ت. 
هیئ��ت داوران و ناقدان بای��د به این موضوع 
توج��ه کنند که چق��در نظریۀ عرضه ش��ده 
روش��مند مطرح شده است و نه اینکه حرفی 
زده باش��د که همۀ ما باالجماع درست بودن 
آن را بپذیری��م. این گونه داوری و نقد کردن 
خطاست. دربارۀ بسیاری از نظریه ها که طی 
تاریخ مطرح شده است چنین اجماعی وجود 
ندارد؛ برای مثال همۀ فالسفه باالجماع نظریۀ 
اصال��ت وجود مالصدرا را نپذیرفته اند یا همۀ 
جامعه شناسان نظریۀ کنش ارتباطی هابرماس 
را قبول ندارند. این آسیب مانع از آن می شود 

که افراد ایده های خود را مطرح کنند. 
آس��یب دیگر این اس��ت که ما از صاحبان 
نظری��ه ه��م حمای��ت ج��دی نمی کنی��م. 
اگرچ��ه عنوان ای��ن نهاد هیئ��ت حمایت از 
کرسی هاست، پس از آنکه نظریۀ فرد پذیرفته 
می ش��ود حمایت مختصر مالی برای او کافی 
نیست، بلکه باید بسترها و امکاناتی فراهم شود 
ت��ا او بتواند با گردآوری جمعی از محققان بر 
نظریه اش کار کند تا پخته تر و کارآمدتر گردد 
و بتوان از آن در عرصه های مختلف اس��تفاده 
کرد؛ همچنین کتاب درسی درباره اش نوشته 
شود. اینها کارهایی است که هیئت حمایت از 
کرسی ها باید انجام دهد، اما هیچ یک از آنها تا 
به حال انجام نشده است. حمایت باید حمایتی 
اساسی و جدی باشد. عالوه بر این، بعضی از 
استادان هستند که سال ها زحمت کشیده و 
نظریه ای مط��رح کرده اند. این نظریه ممکن 
اس��ت به هر دلیلی در این فرایند داوری قرار 
نگیرد، اما تأثیر بسیاری بر مخاطب گذاشته 
باش��د، صاح��ب نظریه ش��اگردانی را تربیت 
ک��رده و به تعبیری معتقدان به این نظریه را 
ش��کل داده و آن را ب��ه گفتمان تبدیل کرده 
باش��د؛ چه بسا این گفتمان بتواند به برطرف 
کردن مشکالت کش��ور کمک کند. با توجه 
به این تأثیر و نی��ز فواید آن، هیئت حمایت 

از کرسی ها باید این نظریه را کاربردی سازد؛ 
برای مثال فرض کنید ک��ه آیت اهلل جوادی 
آملی نظریه ای دارد به نام علم دینی، اما ایشان 
این نظریه را در معرض داوری کرسی ها قرار 
ندهد و فرایند عرض ش��ده دربارۀ ثبت نظریه 
برای آن طی نش��ود، اما عده ای این نظریه را 
بپذیرن��د. هیئت حمایت باید ای��ن نظریه را 
در عرصه های مختلف علوم انس��انی به شکل 
کاربردی تحقق بخش��د. م��ا باید نگاهمان را 
دربارۀ حمای��ت از نظریه ها تغییر دهیم؛ زیرا 
با نگاه بس��ته نمی توان منشأ تحول در علوم 

انسانی شد.

بـا توجه بـه ايـن آسـيب ها آيندۀ 
كرسی های آزادانديشی و افق آن را 

چگونه می بينيد؟
نمی شود آینده را کامالً پیش بینی کرد، اما 

ازآنجاکه کرسی های آزاداندیشی در سیر خود 
فرازونشیب و کاستی و رشد داشته است، اگر 
دستگاه های مختلف همکاری کنند و شورای 
عالی انقالب فرهنگی به خوبی از کرس��ی ها 
حمایت کند و کرسی های ترویجی رونق یابد 
و بستر برای طرح ایده های نو فراهم شود، به 
نظر من از آیندۀ درخش��انی برخوردار خواهد 
ش��د و در تحول علوم انس��انی سهم بسزایی 

خواهد داشت. 

حال نگاهی بيندازيم به ظرفی كه در 
آن كرسـی های آزادانديشی برگزار 
می شود؛ يعنی جامعه. شما ظرفيت و 
كشش جامعه مان را برای كرسی های 
آزادانديشی چگونه می بينيد؟ چقدر 
اين مفهوم عام اسـت يـا آنکه برای 

مخاطباِن خاص است؟

عالوه بر اينکه 
صاحبان نظريه 

كم هستند، 
جسارت 

عرضۀ نظريه 
در معرض نقد 

و داوری هم 
اندک است؛ 
يعنی همان 

تعداد اندكی 
كه صاحب 

نظريه هستند 
تمايل چندانی 
ندارند كه وارد 

ميدان نقد و 
داوری شوند
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 جناب آقاي خسروپناه ما تمايل داشتيم 
كه دربارۀ موضوع آزادانديشی با استادان 
ديگری هم گفت وگـو كنيم، اما بعضی از 
آنها خيلی روی خوش نشـان ندادند. به 
نظر می رسـد كه نياز هست در اين حوزه 
جايگاه دين و عقل مشـخص شـود؛ زيرا 
ممکن است عده ای به آزادانديشی تمايل 
داشته باشـند، اما اين مسـئله برايشان 
مطرح باشد كه چه بسا دين مانع شود كه 

نظرشان را ابراز كنند. 
در س��یرۀ ائمه مشاهده می ش��ود که بودند 
ع��ده ای که ش��بهات الحادی خ��ود را با ائمه 
مطرح می کردند و این حضرات به آنها پاس��خ 
می دادند، اما گاه افرادی می خواهند شبهه ای 
اعتق��ادی را در جامع��ه مطرح کنن��د و نه در 
جمع نخبگان؛ کار این افراد ش��بیه کار فردی 
اس��ت که می خواه��د ویروس��ی را در جامعه 
پخش کن��د، اما وزارت بهداش��ت جلوی او را 
می گی��رد و این فرد ه��م به همین دلیل زبان 
به شکایت باز می کند که من آزاد نیستم؛ این 
غلط است، اما باید زمینه و بستری فراهم شود 
تا هر شخصی هر نظریه و عقیده ای که دارد در 
جمع��ی عرضه کند، بدون اینکه او را به کفر و 
الحاد متهم کنند. حال اگر قرار باشد که دین، 
عق��ل را محدود کند )هرچند که به اعتقاد ما 
عق��ل هم منبعی از منابع دین اس��ت و مانند 
نقل اعتبار منطقی دارد؛ بنابراین اگر عقل عقل 
باشد، مقید نمی ش��ود(، در نحوۀ عرضه است؛ 
یعنی مطرح کردن آن در جمع مخاطبان. دین 
می گوید شبهات خود را در میان متخصصان 
و نخبگان مطرح کنید و ن��ه عوام تا اگر واقعاً 
دنبال آزاداندیشی هستید �� و نه شبهه پراکنی 

�� اندیشۀ شما در معرض نقد قرار گیرد. 

مخاطبان تخصصی کرسی ها ظرفیت خوبی 
دارند و می شود نقد و مناظره و نظریه پردازی 
را در جمع آنها رونق داد؛ زیرا االن گفتمان آن 
شکل گرفته است. بنابراین در ظرف تخصصی 
می توان کرس��ی های آزاداندیش��ی را خوب 
شکل داد و دنبال نمود، اما در فضای عمومی 
هنوز باید کار کرد؛ به ویژه اگر موضوعات جنبۀ 
سیاسی و عمومی تری پیدا کند ممکن است 
فضای دانشگاه ها احساسی شود؛ البته اگر این 
گفتمان های احساسی هم زیاد برگزار شود، به 
نظرم به گفتمان منطقی تبدیل خواهد شد؛ 
یعنی بهتر است که این گونه گفتمان  ها هم 

بیشتر برگزار شود. 

كرسـی های  آفت هايـی  چـه 
آزادانديشی را تهديد می كند؟ 

یکی از آنها تهدید روان ش��ناختی اس��ت؛ 
یعن��ی اینکه گفتمان ها به جای آنکه س��یر 
منطقی پیدا کنند، به گونه ای پیش روند که 
س��یر احساسی ش��ان بر آنها غلبه پپدا کند. 
دومی��ن مورد تهدی��د امنیتی اس��ت؛ همۀ 
نهاده��ای امنیتی باید این نکته را پیوس��ته 
در نظر داش��ته باشند که نباید استادی را به 
صرف اینکه نظریه اش با مبانی و اصول نظام 
سازگاری ندارد یا حتی ممکن است با سلیقۀ 
یک حزب س��ازگاری نداش��ته باشد محدود 
کرد؛ یعنی باید حتماً هم امنیت باشد و هم 
احساس امنیت. تهدید دیگر این است که با 
تغییر دولت ها یک گفتمان فعال و گفتمان 
قبلی ضعیف شود. باید گفتمان های مختلف 
در مع��رض بحث و گفت وگو ق��رار گیرند تا 
کرس��ی های آزاداندیش��ی رونق پیدا کنند. 
آف��ت جدی تر رعایت نکردن اخالق و منطق 
در گفت وگوس��ت. با توجه به همین تهدید 
است که مقام معظم رهبری بارها بر رعایت 
اخالق و منطق تأکید کرده اند. آفت دیگر به 
نظر من تمرکز کردن بر مسائل جوامع دیگر 
در این کرسی هاست. ما باید در بحث  ها آنچه 
را مس��ئله و دغدغۀ خود و جامعه  مان است 
مطرح کنیم و دربارۀ آن به ایجاد کرسی های 

آزاد اندیشی اقدام نماییم.

به نظر شما آيا كرسی ها مضراتی هم 
دارند؟

هر پدیده ای ممکن است در کنار خیری که 
دارد شری هم داشته باشد؛ نمی شود مطلق به 
این پدیده ها نگریست، اما من معتقدم درکل، 
خیر کرسی های آزاداندیشی بیش از شّر آن 
است؛ یعنی اگر اندیشۀ غلطی مطرح شود، اما 
در کنار آن نقد هم باشد، آثار خیرش بسیار 
خواهد بود. ضرر وقتی است که فقط شبهه و 
اشکاالت مطرح شود؛ برای مثال گاه به بهانۀ 

کرسی های آزاداندیشی افراد در روزنامه ها و 
مجالت فقط شبهه مطرح می کنند؛ آن هم 
در س��طح عمومی. این کار نادرست است و 
نامش آزاداندیشی نیست. هرگاه که »آزادی 
از« مطرح می ش��ود، در کنارش »آزادی در« 
هم مطرح اس��ت؛ در کن��ار آزادی از موانع، 
آزادی در چهارچوب و قانون مطرح می شود. 
نمی ش��ود آزادی را بدون قانون تعریف کرد؛ 
بنابراین همیش��ه در کنار حق، تکلیفی هم 
هست. در همه جای دنیا همین طور است. با 
این اوصاف اگر آزاداندیشی آزادی بدون قانون 
تعریف شود، ضررش بیش از فایده اش است.

چه پيشنهادی برای ارتقای كرسی ها 
و تحقـق آزادانديشـی در جامعـه 

داريد؟ 
برای تحقق مکتب آزاد اندیشی در مرحلۀ 
نخست باید در روش شناسی علوم یا فلسفۀ  
عل��وم بازنگ��ری کرد؛ زی��را گاهی م��ا برای 
اسالمی  س��ازی عل��وم انس��انی از روش های 
غرب��ی مانن��د روش شناس��ی هرمنوتیک یا 
دیلتای اس��تفاده می کنیم که تناقض ذاتی 
به وجود م��ی آورد. برای تحق��ق این مکتب 
باید روش شناس��ی بومی را بشناسیم. تغییر 
س��رفصل های دروس دومین فعالیتی است 
که باید انجام شود؛ زیرا برخی از سرفصل های 
دانش��گاهی ما برای سی سال پیش است. با 
وجود چنین س��رفصلی چگون��ه می توان به 
آزاداندیش��ی رسید و علوم انس��انی را به روز 
کرد. تقویت انجمن های علمی از امور دیگری 
است که برای تحقق مکتب آزاد اندیشی الزم 
و ضروری است. اگر اجازه ندهیم انجمن های 
علمی رش��د پیدا کنن��د، نمی توانیم ادعای 
آزاداندیشی داشته باشیم. حتی من معتقدم 
باید اجازه دهیم علوم س��کوالر هم وارد این 
انجمن ها شوند تا زمینۀ مجادله و مباحثه، که 

شرط آزاداندیشی است، محقق شود. 
افزون ب��ر این، اگ��ر آن آس��یب هایی که 
اش��اره کردم برطرف شود و تالش کنیم که 
نخبگان بالفعل کشور را در مسیر تولید علم 
و کرسی های آزاداندیش��ی هدایت نماییم و 
با مدیریت نظام مند بکوشیم نخبگان بالقوه 
به فعلیت برسند، کرس��ی های آزاداندیشی 
ارتقای بسیاری خواهند کرد. برای تحقق این 
هدف نیز باید بر برگزاری کرسی همراه نقد 
و مناظره پافش��اری و تمرکز کنیم؛ زیرا هر 
اندیشه ادعایی است که یک مدعی دارد؛ این 
مدع��ی نه تنها باید ادعای خودش را با دلیل 
بیان کند، بلکه با ادله باید دلیل های مخالف 
و مدعای مخالف را نیز نقد نماید. قطعاً با این 
شیوه علم تولید و پیشرفت و تمدن سازی رخ 

خواهد داد.

برای تحقق 
مکتب 

آزاد انديشی 
در مرحلۀ 

نخست بايد در 
روش شناسی 

علوم يا فلسفۀ  
علوم بازنگری 

كرد؛ زيرا 
گاهی ما برای 
اسالمی  سازی 
علوم انسانی 
از روش های 
غربی مانند 

روش شناسی 
هرمنوتيک 

يا ديلتای 
استفاده 
می كنيم 

كه تناقض 
ذاتی به وجود 
می آورد. برای 

تحقق اين 
مکتب بايد 

روش شناسی 
بومی را 

بشناسيم
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رضا صفري
 عقاب نشـان ملي آلمان اسـت. از اين رو گاهي از اين كشور 
با عنوان سـرزمين عقاب ها ياد مي شود. آلمان كشوری است كه 
نظام سياسی و اجتماعی آن بر سکوالريسم مبتنی است و مدت 
چندين سال است كه در اين كشور دين فقط در كليسا ها امکان 
ظهور آشکار داشته است. در بخش شرقی آلمان در دورۀ جدايی 
دو آلمان، دينداران با مشـکالت جدی روبه رو بودند. دين رسمی 
مردم آلمان مسـيحيت اسـت، اما در چند دهۀ گذشته تحوالت 

بسياری از نظر تفکر دينی در آن رخ داده است. 
در جامعۀ امروز آلمان افزون بر مسيحيت، اديان ابراهيمی ديگر 
و نيز اديان شرق دور حضور دارند. البته در ميان پيروان اين اديان، 
مسلمانان تحّرک بيشتری دارند، اما موضوع نگران كننده اين است 
كه جامعۀ مسلمانان آلمان با وجود جمعيت چند ميليون نفری اش، 
از حقوق سياسـی، اجتماعی و فرهنگی شايسـتۀ خود بهره مند 
نيسـت. بااين حال، اين موضوعی است كه دولت آلمان به راحتی 
نتوانسته است از كنار آن رد شود و ازهمين رو مدل های گوناگونی 
از همزيستی اديان مختلف در كنار يکديگر را بررسی كرده است. 
در اين ميان مسلمانان هم دست به كار شده  و برای معرفی خود 
و ارتباط برقرار كردن با جامعۀ آلمان و رسميت بخشيدن به دين 
اسالم فعاليت های تشکيالتی و حقوقی را آغاز كرده اند. شيعيان 
آلمان نيز در اين ميان منفعل ظاهر نشـده و به همين منظور، به 
گسـترش فعاليت های خود اقدام كرده اند. ايـن گروه مذهبی با 
توجه به ارتباط عميق شان با مراجع تقليد و انقالب اسالمی ايران، 

از اقلّيت های دينی بسيار مهم آلمان به شمار می آيند.
در پروندۀ حاضر ضمن توضيح چگونگی ورود و گسترش اسالم 
در آلمـان و پراكندگی جغرافيايی شـيعيان در آلمان، مهم ترين 
مراكز دينی و فرهنگی شيعيان آلمان و مهم ترين شيعه شناسان 

آلمانی بررسی شده است. 

جهان اسالم

شـــيعيان
سرزمينعقابها
مروري بر پيشينه و وضعيت فعلي  تشيع در آلمان



جهان اسالم شيعيانسرزمينعقابها

سومين گروه مذهبي
از نظ��ر جمعيت، مسلمان��ان در آلمان 
كاتوليك ه��ا،  و  پروتستان ه��ا  از  پ��س 
سومين گ��روه مذهبى هستن��د. پس از 
مسلمان��ان، بودائيان و يهودي��ان نيز به 
ترتي��ب در رده های چهارم و پنجم جای 

مى گيرند.
بر اساس گزارش ه��ای موجود، حدود 
سه ميلي��ون نفر ت��رک در آلمان وجود 
دارن��د كه بيشتر آنها از زمان آتاتورک به 
بعد برای كارهای سخت در معادن زغال 
سن��گ، عمليات راه سازی و ساختمانى و 
نيز كار در كارخانج��ات صنعتى )فوالد، 
خودرو، اسلحه سازی و ...( به آلمان اعزام 
شدن��د و ب��ه مرور در آنجا ب��ه طور دائم 
ساكن شدند. ام��روزه وضعيت مسلمانان 
ترک تب��ار در آلم��ان بسيار بهب��ود پيدا 
ك��رده است و آنه��ا در مشاغ��ل بهتری 

مشغول كار هستند. 
از نظر جمعي��ت مسلمانان آلمان، بعد 
از ترک ها، ايرانى ها، مراكشى ها، افغان ها، 
سوری ه��ا،  پاكستانى ه��ا،  لبنانى ه��ا، 
تونسى ه��ا، الجزايری ه��ا، اندونزيايى ها و 
عرب های عم��ان در رده های بعدی قرار 

دارند.
ايرانى های مقيم آلم��ان شركت فعال 
در عرصه های مختل��ف علمى، اقتصادی 

اسالمدر
سرزمينژرمنها

رضا صفری
دانشجوی دكتری تاريخ اسالم

 آشـنايی مردم آلمان با اسالم و آموزه های آن به قرن شانزدهم ميالدی برمی گردد. بااين حال دربارۀ 
حضور و تعداد دقيق مسـلمانان و شـيعيان در آلمان آمار دقيقی وجود ندارد. بيشـترين درصد حضور 
مسلمانان در آلمان مربوط به ترک ها است و بيشترين شيعيان مهاجر در آلمان در اصل اهل مناطقی مانند 
ايران، افغانستان، لبنان، عراق و پاكستان هستند. امروزه بيشتر شيعيان در هامبورگ زندگی می كنند. 
نگاه دولت آلمان به گروه های مسلمان و شيعه از ملتی به ملت ديگر متفاوت است. دولت آلمان به اتباع 
تركيه كه مقيم آلمان هستند، نظر مساعدتری نسبت به گروه های ديگر دارد؛ هرچند كه با وجود تمام 
بی عدالتی ها و سـخت گيری ها، قشـر زيادی از ايرانيان در مراكز علمی و بيمارستانی سمت های مهمی 

كسب كرده  و گروهی نيز به فعاليت های اقتصادی مشغول اند. 

مركزی جامعۀ مسلمان آلمان را �� كه با ورود افغان ها و ايرانى ها 
به تدريج گسترده تر مى شد �� به وجود آوردند.

با شكوفايى اقتص��اد آلمان و نياز مبرم اين كشور به استخدام 
نيروی كارگر خارج��ى، تعداد كارگران خارجى، به  ويژه كارگران 
ت��رک، در بين سال های 1339 تا 1342/ 1960 تا 1963م سه 
براب��ر شد. اولين بحران كارگری در آلمان در سال های 1345 � 
1346/ 1966 � 1967م رخ داد ك��ه در پى روبه رو شدن دولت 
ب��ا بحران اقتصادی، بيش از هفتادهزار كارگر ترک بيكار شدند، 
در 1352/ 1973م، دولت قوانين جديدی دربارۀ مهاجرت وضع 
كرد. از 1364/ 1985م به بعد، تغيير عمده ای در بافت مهاجرت 
به آلم��ان به وجود آم��د، بيشتر مهاجران جدي��د خواستار كار 
نبودن��د، بلكه از پناهندگان سياس��ى كشورهايى چون تركيه و 

برخى كشورهای عرب بودند. 
در 1365/ 1986م، ب��ه دلي��ل ب��اال رفتن مي��زان پناهندگى 
سياسى، بين دو بلوک آلمان غربى و شرقى قراردادی منعقد شد 
و بدي��ن وسيله، يكى از راه ه��ای ورود پناهندگان به اين كشور 

مسدود گرديد. 

حض��ور مسلمانان در آلم��ان ريشه در 
ارتباط اين كشور ب��ا امپراتوری عثمانى 

دارد. 
در 1683م ب��ه دنبال دومين محاصرۀ 
وي��ن و عقب نشين��ى ارت��ش عثمان��ى، 
آخري��ن زندانى ه��ا در اي��االت جنوب��ى 
پ��روس )آلم��ان كنون��ى( ره��ا شدند؛ 
ازاي��ن رو، يك قرن بع��د ارتش پروس به 
تشكيل يگان هاي��ى از سربازان مسلمان 
از مي��ان آنان اقدام كرد. در قرن نوزدهم 
ارتباطات تجاری و سياسى آلمان توسعه 
يافت و ب��ه صف بندی رسم��ى بين اين 
سرزمي��ن و سلط��ان عثمان��ى در خالل 
جنگ جهان��ى اول منجر ش��د. با پايان 
يافتن اين جنگ، بعض��ى از زندانى های 
ترک دربن��د نيروه��ای متفقين پس از 
آزادی، در برلين ساكن شدند. آنها هستۀ 
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و ... دارن��د. بيشتر مسلمان��ان ايرانى كه 
از قدي��م مقيم آلمان بودن��د، در تجارت 
فرش و بيشتر در بندر هامبورگ فعاليت 
داشته اند. تع��داد آنها در يك سرشماری 
ك��ه چند سال قبل اعالم شده بود، بيش 
از ده هزار نفر بود. گروه بعدی هم وطنان 
مقيم آلم��ان، پزشكان ايرانى هستند. به 
جرئ��ت مى توان اذعان نم��ود كه رئيس  
بسياری از بيمارستان های مشهور آلمان 
ي��ا رئي��س بيشتر بخش ه��ای تخصصى 
چ��ون مغ��ز و اعص��اب، قل��ب، ارتوپدی 
و ... در بيمارستان ه��ا، ايران��ى هستند؛ 
ازاي��ن رو از نظر اقتص��ادی و فرهنگى در 
سطح مناسبى قرار دارند. آنها در مناطق 
مختل��ف آلم��ان پراكنده ان��د و همي��ن 
پراكندگى و ارتباط بسيار نداشتن با هم 
سبب ش��ده است تشكل های سياسى در 

ميان آنها به وجود نيايد. 

سرشماري ها چه مي گويند؟
مناب��ع رسم��ى آلم��ان، آم��ار دقيقى 
از تع��داد مسلمان��ان اين كش��ور اعالم 
نمى كنن��د. به گزارش خبرگزاری رسمى 
 :)WDR( »دبلي��و.دی.آر«  دولت��ى  و 
حساسيت های سياسى در اين امر بسيار 
تأثيرگذار اس��ت و ازهمين رو آمار دقيق 
مسلمان��ان آلمان هميش��ه سؤال برانگيز 
بوده، ام��ا اين حقيقت آشك��ار است كه 
آلمانى ه��ای مسلمان ش��ده  و مسلمانان 
مقيم آلمان، سومين جامعۀ بزرگ دينى 
اين كشور به شمار مى آيند. ساالنه حدود 
چهاره��زار آلمان��ى به اس��الم مى گروند 
و ت��ا كنون سى ه��زار زن آلمانى )عمدتاً 
به دنب��ال ازدواج( رسماً ب��ه دين اسالم 

گرويده ان��د. در ضمن، شيعي��ان بيشتر 
در شهرهای فرانكف��ورت، مونيخ، آخن، 
هانوف��ر و هامب��ورگ زندگ��ى مى كنند 
و بزرگ تري��ن جامع��ۀ شيع��ى در شهر 

هامبورگ قرار دارد.
بر اساس يك سرشم��اری ديگری كه 
در 1386 )آوريل 2007م( انجام شد، در 
آلمان حدود 3/1 تا 3/4 ميليون مسلمان 
وجود دارد و ب��ر اساس تخمين مؤسسۀ 
جامعه شناسى دينى در شهر بوخوم، اين 
تع��داد بي��ش از 3/9 ميلي��ون نفر است 
كه بيشتر آنها ت��رک، ايرانى، مراكشى و 
بوسنيايى هستن��د، اما اين آمارها دقيق 
نيس��ت، فق��ط جامعۀ ترک ه��ای مقيم 
آلمان بي��ش از سه ميلي��ون نفر است و 
جمعيت ك��ل مسلمانان مقي��م )اعم از 
آلمان��ى يا غي��ر آلمانى( ب��ه يقين بيش 
از پن��ج يا حتى شش ميلي��ون نفر است. 
اگ��ر چنين نب��ود، دولت آلم��ان از نظر 
فراوان��ى، مسلمان��ان را سومي��ن جامعۀ 
ب��زرگ دينى اعالم نمى ك��رد. به نقل از 
آلمان��ى »برلينرمورگن پست«،  روزنامۀ 
جمعيت مسلمانان در آلمان بيشتر از آن 
تعدادی است ك��ه تاكنون تصور مى شد. 
وزير كشور آلمان دراين باره در كنفرانس 

اسالم��ى آلم��ان گف��ت ك��ه شش هزار 
مسلم��ان در شان��زده س��ال گذشته به 

آلمان مهاجرت كرده اند. 

سياست نقض حقوق
آلمان از جمله كشورهای اروپايى است 
ك��ه پ��س از فرانسه بيشتري��ن جمعيت 
مسلم��ان را در خ��ود ج��ای داده است. 
آلم��ان ت��ا مدت ها رويك��رد بى تفاوتى و 
مداخل��ه نك��ردن را در براب��ر مسلمانان 
اتخ��اذ كرده بود. بر اس��اس اين رويكرد، 
موقتى  پدي��ده ای  مسلمان  اقليت ه��ای 
انگاشت��ه مى شدند كه سرانجام به كشور 
خود بازخواهند گشت و بنابراين مى توان 

آنها را ناديده انگاشت. 
در سال هاي اخير چندين مورد حملۀ 
گروه ه��ای تندرو ب��ه مسلمانان مساجد 
و مراك��ز تجاري آن��ان در آلمان گزارش 
شده اس��ت؛ همچنين مسلمانان از نقض 
حقوقش��ان در اين كشور شاكى هستند. 
پرس��ش بسي��ار مهم��ى ك��ه در اينجا 
مط��رح مى شود اي��ن است ك��ه چرا در 
جامعۀ آلمان اي��ن اتفاق ها رخ مى دهد؟ 
در پاس��خ ب��ه اي��ن پرسش باي��د گفت: 
عل��ت اين است كه دول��ت آلمان جامعۀ 
مسلمانان را به رسميت نمى شناسد و در 
نتيجه، اين جامعه صاحب حقوق قانونى 
نيست. دول��ت آلمان، ب��ا تبعيض ميان 
تازه مسلمانان آلمانى ن��ژاد و باقى مردم، 
از گروي��دن م��ردم اين كش��ور به اسالم 

جلوگيری مى كند. 
از آنجاي��ي كه اكثري��ت مسلمانان در 
آلمان تبعۀ اين كشور نيستند، حق رأی 
ندارند و نمى توانند در سرنوشت سياسى 
اين كش��ور مشاركت كنن��د. همچنين، 
حضور مسلمان��ان در مشاغل رده باالی 

دولتى كم رنگ است. 

محدوديت آموزش
 ب��ر اساس برخ��ى از گزارش ها امروزه 
حدود هفتصده��زار نفر از مسلمانان اين 
كش��ور به تحصي��ل مشغول اند، ولى آنها 
در م��دارس رده باال ثب��ت نام نمى شوند 
و بيشترش��ان بدون اخذ م��درک، ترک 
تحصي��ل مى كنن��د. رويۀ دول��ت آلمان 
اي��ن بود ك��ه ساختارهاي��ى مذهبى در 
مدارس ب��ه دست انجمن ه��ای اسالمى 
و زي��ر نظر دولت آلم��ان ايجاد شود، اما 
در عمل مسلمان��ان با مشكالت بسياری 
در استق��رار اين ساختارها روبه رو بوده و 
دول��ت در كار آنها موانع فراوان به وجود 
آورده اس��ت. با وجود اي��ن، در سال های 

جهان اسالم
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دولت آلمان 
جامعۀ 

مسلمانان را 
به رسميت 

نمی شناسد 
و در نتيجه، 
اين جامعه 

صاحب حقوق 
قانونی نيست. 
دولت آلمان، با 

تبعيض ميان 
تازه مسلمانان 

آلمانی نژاد و 
باقی مردم، از 
گرويدن مردم 

اين كشور 
به اسالم 

جلوگيری 
می كند

اخي��ر برخ��ى از اياالت ف��درال در مورد 
برپاي��ى اي��ن ساختاره��ا ب��ا گروه های 

اسالمى به توافقاتى دست يافته اند. 
 

تبعيض در اشتغال
درب��ارۀ اشتغ��ال شيعي��ان در آلم��ان 
اطالع��ات دقيق��ى در دس��ت نيست، بر 
اس��اس برخى گزارش ه��ای غير رسمى، 
نرخ بيكاری در بين مسلمانان اين كشور 
30درصد تخمين زده شده است. بيشتر 
آنها به دليل نداشت��ن تابعيت آلمان در 
مشاغل��ى به ك��ار گم��ارده مى شوند كه 
ب��ه تخصص خاصى نياز ن��دارد و به اين 
ترتيب تبعي��ض غيررسمى دولت آلمان 

در مورد آنها اعمال مى شود.  
در جمع بندی مطالب بيان شده دربارۀ 
عل��ل اتخ��اذ چنين مواضع��ى نسبت به 
مسلمانان و شيعيان در دولت آلمان بايد 
گفت ك��ه اتخاذ سياست ها دربارۀ حقوق 
مذهب��ى مسلمان��ان متأث��ر از الگوهای 
متف��اوت دين و دول��ت در آلمان و ساير 
كشورهای اروپايى از جمله انگليس است. 
مسئلۀ اصلى دربارۀ همۀ اين الگوها اين 
است ك��ه برتری و اولويت قانون سكوالر 

را بر اصول مذهبى تصريح مى كند. 
دولت ه��ای سك��والر اروپاي��ى به طور 
يكجانبه اين ح��ق را برای خود محفوظ 
مى دانن��د تا تم��ام عرصه ه��ای زندگى 

مسلمان��ان را كنت��رل كنن��د. بنابراي��ن 
شاي��د بت��وان گفت ك��ه دلي��ل واقعى 
مشكالت مسلمان��ان، تعهد اروپايى ها به 

سكوالريسم است. 

روابط آلمان و ايران
روابط ايران و آلم��ان تاريخي طوالني 
دارد. هام��ر پورگشت��ال، اسالم شن��اس 
بزرگ اتريشى، ديوان حافظ را به آلمانى 
ترجمه كرد و گوته، شاعر شهير آلماني، 
با استف��اده از  اين ترجمه با حافظ آشنا 
ش��د و در سال 1819م ب��ا تأثيرپذيري 
عمي��ق از حاف��ظ و اشع��ار وي، دي��وان 
»غربي � شرقي« خود را به حافظ تقديم 
كرد؛ اثري كه تا ام��روز در زمينۀ تفاهم 
و درک ش��رق و غرب از يكديگر مرجعي 

محل استناد به شمار آمده است.
پ��س از انق��الب اسالم��ى در اي��ران، 
به رغ��م آنكه بيشترين مب��ادالت تجاری 
اي��ران ب��ا آلمان ب��ود، رفت��ار سفارت و 
سركنسولگری آلم��ان با ايرانى ها، بسيار 
سخي��ف و زننده بود. اخذ اقامت و مجوز 
كار تا سال 1379/ 2000م بسيار سخت 
بود و سياستمداران آلمانى مى گفتند كه 

آلمان يك كشور مهاجرپذير نيست. 
بنابراي��ن مهم نبود كه مهاجران چقدر 
سابق��ۀ اقام��ت در آلمان داشتن��د، آنها 
همچ��ون كارگ��ران ميهم��ان بودند، اما 

نكت��ۀ جال��ب آن است ك��ه به رغم اقدام 
آلمان به فروش بمب ه��ای شيميايى به 
ع��راق، بيشترين اع��زام مجروحان ما به 
آلمان ب��ود! و آلم��ان در زمينۀ پذيرش 
مجروحان جنگى ايرانى، گوی سبقت را 
از كشورهای اروپايى ديگر ربود، تا جايى 
كه اساساً هي��چ وقت رقابت و مسابقه ای 

پيش نيامد.
امروزه بخش فرهنگي سفارت جمهوری 
اسالم��ى ايران در آلم��ان، مدارس خود 
در شهرهاي برلي��ن و فرانكفورت، مركز 
اسالمي هامب��ورگ، آكادمي اسالمي در 
همان شهر، مراكز فرهنگي و اسالمي در 
برلين، آخ��ن، فرانكفورت و ساير شهرها 
و ني��ز ساي��ر انجمن ه��ا و سازمان هاي 
فرهنگي، اجتماعي و مذهبي را در آلمان 

نمايندگي مي كند.
آلمان ني��ز با برخ��ورداري از مؤسسۀ 
زبان  انستيتوي  باستان شناس��ي خ��ود، 
آلمان��ي وابسته به سفارت��ش در تهران، 
يك نفر مدرس زب��ان در رشتۀ »آلماني 
»خدم��ات  بيگان��ه«،  زب��ان  به عن��وان 
 ،»)DAAD( مبادالت دانشگاهي آلمان
»انجم��ن پروتستان« ب��ه مديريت يك 
كشي��ش پروتستان و نيز مدرسۀ آلماني 
سفارتخان��ه اش در ته��ران، فعاليت هاي 
فرهنگ��ي و مذهب��ي خ��ود را دنب��ال 

مي كن��د.  

 
مركز فرهنگ 
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 »جست��اری دربارۀ اسالم و تشي��ع در اروپا 
)با تأكيد ب��ر تشيع در آلمان(« را حسين متقى 
نگاشت��ه و انتشارات اديان در سال 1390با تيراژ 

هزار نسخه آن را منتشر كرده است.   
كتاب، در چهارده عنوان بدون در نظر گرفتن 
فصول تنظيم شده اس��ت. نويسنده در مباحث 
آغازي��ن خود نگاهى تاريخى به سير ورود اسالم  
ب��ه اروپا و گرايش مردم اي��ن منطقه به مذهب 
تشي��ع انداخت��ه و از همين رهگ��ذر اطالعات 
محدودی ه��م از چگونگى آشناي��ى ژرمن ها با 
اسالم مطرح كرده اس��ت. آمار تعداد مسلمانان 
و شيعي��ان در كشورهای اروپايى از جمله آلمان 
موضوع بحث ديگر نويسنده است كه او با اشاره 
به اينكه دراين باره اطالعات متقنى وجود ندارد، 
خ��ود را از تكيه كردن ب��ه گزارش های رسمى 
و غي��ر رسمى ناگزي��ر دانسته اس��ت. نويسنده 
در پنجمي��ن بخ��ش از گفتار خ��ود، مطالعات 
اسالمى شناسى و شيعه شناسى در دانشگاه های 
آلم��ان را بررسى ك��رده و در همي��ن زمينه از 
مطالعات خانم آنه ماری اشميل، تئودور نولدكه 
و زابين��ه اشميتكه سخن به مي��ان  آورده است. 
معرف��ى و بيان فعاليت های مراكز علمى و دينى 
و فرهنگى مسلمان��ان در آلمان از مباحث ديگر 
اين كتاب است. نويسنده مجلس اعالی شيعيان 
آلمان، مركز اسالمى امام على)ع( در هامبورگ و 
آكادم��ى علوم اسالمى را از كانون ها و مؤسسات 
مهم  مسلمانان دانسته و از چگونگى شكل گيری، 
برنامه ه��ا، اه��داف و فعاليت های آنه��ا در كنار 

گروه های ديگر سخن گفته است.
نگاهى به روابط فرهنگى ايران و آلمان، نگاهى 
ب��ه كتابخانه های آلم��ان و همايش هايي كه در 
آلمان دربارۀ تشيع برگزار مى شود از مباحث ديگر 
اين پژوهش است. ب��ا نگاهى به محتوای كتاب 
گرچ��ه كاستى های در آن دي��ده مى شود با اين 
حال، به دلي��ل محدوديت منابع و پژوهش های 
فارسى زبان دربارۀ مسلمانان و شيعيان آلمان، اثر 

فوق شايستۀ تقدير و ستايش است. 

 »مهاج��ران مسلم��ان و چالش های 
آيندۀ اروپای متحد« نوشتۀ محمدمهدی 
مخت��اری توس��ط انتش��ارات اطالع��ات 
در س��ال 1388 در تي��راژ 2100 نسخه 

منتشر شده است.    
كت��اب  در  مخت��اری   محمدمه��دی 
»مهاجران مسلم��ان و چالش های آيندۀ 
اروپ��ای متح��د« در پنج فص��ل، بحث 
مهاجرت مسلمانان به كشورهای اروپايى 

از جمله آلمان را بررسى كرده است. 
نويسن��ده فص��ل اول اين كت��اب را به 
واك��اوی عل��ل و انگيزه ه��ای مهاجرت 
در جوام��ع ام��روزی و به ويژه كشورهای 
اسالم��ى اختص��اص داده و علت ه��ای 

گوناگون آن را بررسى كرده است. 
در فصل دوم، معضل تطبيق دو فرهنگ 
متضاد و چال��ش ناخواستۀ مهاجران در 
جوامع غربى تحلي��ل شده است. نگرانى 
اروپا از رشد پديدۀ مهاجرت يا گسترش 
ايدئولوژی اسالم در سومين فصل كتاب 
موض��وع بح��ث و بررسى ق��رار گرفته و 
از همي��ن رهگذر سهم اس��الم و جايگاه 
مسلمان��ان در اروپای ام��روز بيان شده 

است. 
يكى از مباح��ث بسيار مهم و در عين 
حال جال��ب اين كت��اب، آسيب شناسى 
نويسنده از نگرانى غرب نسبت به اسالم 

و مسلمانان است. 
نگاه متفاوت اروپ��ا به موضوع مذهب، 
كاه��ش جمعي��ت اروپ��ا و رش��د سريع 
جمعي��ت مسلمانان، از عل��ل اصلى اين 

نگرانى بيان شده است. 

 »مسلمان��ان اروپايى غرب��ى« نوشتۀ جورجن 
نيلس��ن و ترجمۀ سيد محمد روئي��ن تن، در سال 
1372 ب��ه همت انتشارات اطالع��ات منتشر شده 

است.  
كتاب مسلمانان اروپ��ای غربى، در يك مقدمه و 
ده بخش ب��ه ترتيب زير تدوين شده است: مقدمه، 
تاريخچ��ه، فرانسه، آلمان غرب��ى، انگليس، هلند و 
بلژيك، اسكانديناوی، اروپای جنوبى، خانواده، قانون 
و فرهنگ، سازمان های اسالمى و مسلمانان اروپايى 

در اروپای جديد.
هدف نويسن��ده از نگارش اين كت��اب، چنان كه 
خ��ود در مقدمه بيان ك��رده »ارائ��ۀ كتابى مرجع 
است كه خوانندگان را نسبت به همۀ زمينه ها آگاه 
كند«. نويسنده استفاده كنندگان از اين كتاب را به 
سه گروه تقسيم ك��رده است: گروهى كه به دنبال 
اطالعات خاص از كشور خاصى هستند؛ برای مثال 
فردی دربارۀ اوضاع مسلمانان كشور آلمان اطالعات 
مى خواهد. گروه دوم كسانى هستند كه مى خواهند 
وضع مسلمان��ان را در مجموعه كشورهای اروپايى 
بررسى كنن��د و گروه سوم كسان��ى هستند كه با 

رويكرد دايره المعارفى مطالب را دنبال مى كنند.
نويسن��ده در بخش ه��ای فرانسه، آلم��ان غربى، 
انگلي��س، وضع مسلمان��ان در اي��ن كشورها را به 
صورت تفضيلى بررسى كرده است. شروع تحقيق از 
دهۀ 1320/ 1940م است. در اين بررسى نويسنده 
مسائل��ى مانند مهاج��رت مسلمان��ان، مسجدها و 
سازمان ه��ا و تحصي��الت را مط��رح ك��رده است. 
نكت��ۀ بسيار مهم اين است ك��ه نويسنده از طريق 
تحليل های آم��اری و جامعه شناسى، جمعيت های 

مسلمان را به صورت مستقل بررسى كرده است.  
نويسن��ده دربارۀ مسلمانان آلم��ان  نوشته است: 
»آنچه آلمان غربى ناميده مى شود، دومين جمعيت 
بزرگ مهاجران مسلمان را كه غالباً مهاجران ترک 
هستن��د، در خود جای داده اس��ت. طبق آمارهای 
رسمى فدرال در س��ال 2000 ميالدی دو ميليون 
ترک در آنجا زندگى مى كردند كه يك سوم آنها زادۀ 

آلمان بودند...«. 
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سيد محسن شريفی
دانشجوی دكتری تاريخ اسالم

گروه ها و احزاب شيعی 
 فدراسي��ون جمعيت های شيعۀ آلم��ان )IGS( از تشّكل های مهم و تأثيرگذار مشغول 
فعاليت در آلمان است. مهم ترين وظيفۀ اين فدراسيون ترويج فرهنگ غنى شيعه و معرفى 
آن ب��ه عموم مردم مسلمان و غيرمسلمان است. ترويج فرهنگ ثقلين، آشنا كردن جوانان 
مسلمان با فرهنگ شيعه با برگزاری اردوهای تربيتى و بحث زنان و جايگاه خانواده از ديدگاه 
شيع��ه از فعاليت ها و وظايف مهم فدراسي��ون جمعيت های شيعه آلمان است. در محدودۀ 
همين فعاليت ها چهارمين گردهمايى جمعيتهای شيعى آلمان در 2013/1392م با حضور 

نمايندگان حدود هشتاد مركز شيعى در مركز اسالمى هامبورگ برگزار گرديد.
مجلس اعالی شيعيان آلمان نيز در حال انجام دادن فعاليت اجتماعى است كه مهم ترين 
وظيفۀ آن هويت بخشى و تشخص شيعه در جامعۀ آلمانى، فراهم سازی شرايط برای حضور 
شيعه به عنوان يك اقليت  شناسنامه دار و تأثيرگذار در آن جامعه و استفاده از ظرفيت های 
قانونى و حقوقى موجود برای برقراری يك تعامل منطقى و مبتنى بر حقوق و تكاليف ميان 
اقلّيت شيعه و مجموعۀ جامعه به شمار مى آيد. گرچه ساختار مجلس شيعيان قدری پيچيده 
است، در زمان حاضر دولت آلمان آن را مجلس رسمى شيعيان مى شناسد و با شكل گيری 

ساختار اداری و كميسيون های خاص زير نظر هيئت رئيسه، فعاليت مي كند. 

مراكز دينی شيعی 
ازآنجاكه مذهب در آلمان كم اهميت است، مسلمانان مقيم اين كشور تا اواسط قرن بيستم 
هنوز تشكيالت منظمى برای امور مذهبى خود نداشتند. هرچند نخستين مسجد اسالمى 
در 1780م در پ��ارک »اشويتسينگ« برلين احداث شده بود، مدت ها گذشت تا رهبران و 
مراجع دينى نمايندگانى برای اصالح كارهای شرعى مسلمانان به اروپا و ازجمله آلمان اعزام 
كنند. اين مشكل دربارۀ تشيع شايد با شدت بيشتری وجود داشت، اما در سال های بعدی 

كاره��ای بسيار ج��ّدی و مناسبى در اين 
زمينه انجام شد كه دستاوردهای بسياری 
برای جامعۀ شيعۀ آلمان داشت، به گونه ای 
كه اينك براساس گزارش هاي بيان شده از 
ميان بيش از دوه��زار مركز اسالمى فعال 
در آلم��ان   150 ت��ا 200 مركز در زمينۀ 
تبليغ فرهنگ شيع��ه فعاليت مى كنند و 
مركز اسالمى هامب��ورگ محور اصلى اين 

فعاليت ها به شمار مى آيد. 
برگ��زاری سميناره��ا، مراس��م جشن و 
ع��زاداری، جلسات هفتگى تفسير، تشّرف 
ب��ه اس��الم، اقامۀ نم��از جماع��ت، تعليم 
علوم اسالمى، اج��رای مراسم نماز جمعه، 
نم��از اعياد، اجرای صيغ��ۀ عقد و تشكيل 
كالس های آموزش زبان عربى برای مردان 
و زنان مسلم��ان از جمله فعاليت های اين 

مسجدها و مراكز است. 

مركز فرهنگ اسالمی فرانکفورت
ب��ه منظور حفظ هوي��ت فرهنگ دينى 
ايرانى ه��ا و ارتق��ای سطح فك��ری و رشد 
دينى ايشان ب��ا همت مسلمان��ان ايرانى 
مرك��ز فرهن��گ اسالم��ى فرانكف��ورت، 
تأسيس گرديده اس��ت. اين مركز درصدد 
اس��ت فعاليت های فرهنگ��ى � اسالمى را 
 )Hessen( »در محدودۀ است��ان »هسن
توسع��ه ده��د. مرك��ز فرهن��گ اسالمى 
فرانكفورت قص��د دارد برای تحقق عملى 
هم زيست��ى مسالمت آمي��ز در زمينه های 
گفت وگوی اديان و فرهن��گ ملل در اين 
ايالت، با عرضۀ تفكر اسالم ناب به صورت 
آموزش، كنفرانس های دينى، تعظيم شعائر 
مذهبى، اج��رای مراسم مذهبى و ديالوگ 
در ساير عرصه ها، حضور فعال داشته باشد.  
 در آستان��ۀ سال 1387 به منظور حفظ 
و احيای شعائر اسالمى هيئت امام علي)ع( 
در مرك��ز فرهن��گ اسالم��ى فرانكفورت 
تأسيس شد. اين هيئت برنامه های خاص 

فعاالنفرهنگي

مجلس اعالی 
شيعيان 

آلمان نيز در 
حال انجام 

دادن فعاليت 
اجتماعی است 

كه مهم ترين 
وظيفۀ آن 

هويت بخشی 
و تشخص 
شيعه در 

جامعۀ آلمانی، 
فراهم سازی 
شرايط برای 
حضور شيعه 

به عنوان 
يک اقليت  

شناسنامه دار 
و تأثيرگذار 

در آن جامعه 
است

مركز فرهنگ 
اسالمی فرانکفورت 

جشن قرآنی 
نونهاالن
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و متنوع��ى برای معرفى پيامبر اعظم)ص( 
و اه��ل بي��ت ايش��ان دارد و همچني��ن 
طى س��ال جلسات هفتگ��ي گوناگونى با 
موضوعات عاش��ورا، دين شناسي، قرآن از 
نگاه شيعه، عفت در اسالم در پرتو فرهنگ 
فاطم��ي و تربيت نوجوانان و جوانان بومي 
در زمين��ۀ ت��الوت ق��رآن، مرثيه خواني و 
تواشي��ح و برپايي دستۀ ع��زاداري در روز 
عاش��ورا و تبليغ و نش��ر فرهنگ صحيح و 
ناب عزاداري برگ��زار مي كند. هيئت امام 
على)ع( فرانكفورت، كه آن را ملجأ و مأوای 
شيعيان آلمان دانسته اند، افزون بر برگزاری 
مراسم عزاداری محرم، برگزاري جلسات و 
همايش هاي منسجم و برپايي نماز جمعه و 

محافل قرآني را در دستور كار خود دارد. 

مؤسسۀ فرهنگی آل البيت)ع(
مؤسس��ۀ فرهنگى آل البي��ت)ع( برلين، 
وابسته به مؤسسۀ آل البيت)ع( تركيه است 
كه فعاليت های خود را در سال 1384 آغاز 
كرد و با مجوز رسمى از كشور آلمان در سال 
1387 و در سالروز والدت حضرت فاطمۀ 

زهرا)س( در سال 1389 رسماً افتتاح شد. 
اين مؤسسه از مراك��ز و مؤسسات مربوط 
ب��ه دفتر مرجع بزرگ��وار آيت اهلل العظمى 
سيستان��ى است. فعاليت ه��ای اصلى اين 
مؤسسه بدين قرار است: برگزاری مسابقات 
قرآن��ى و مذهبى، برگزاری مراسم دينى و 
مذهب��ى، برگزاری سميناره��ای علمى و 

دينى و انتشار كتاب های دينى.

شورای مركزی مسلمانان 
شورای مركزی مسلمانان در آلمان نهاد 
مركزی سازمان های اسالمى آلمان به شمار 

مى آيد.
رسال��ت اين ش��ورا براس��اس اساسنامۀ 
آن وحدت برقرار ك��ردن ميان سازمان ها 
و انجمن ه��ای اسالمى آلم��ان، همچنين 
واسط��ه بودن ميان اين سازمان ها و دولت 
آلم��ان است. ه��دف ش��ورای مركزی آن 
نيست كه جانشين مسجدها، انجمن ها و 
مجامع اسالمى آلم��ان شود، بلكه وظيفۀ 
خود را در آن مى بيند كه خواست های اين 
نهادها را به مقام های آلمانى منعكس كند 
و بكوشد از راه های قانونى انتظارات به حق 

مراكز اسالمى را برآورده سازد. 
هيجده سازمان مركزی اسالمى و صدها 
جامعۀ محل��ى اسالمى، كه نمايندۀ بخش 
عظيمى از اقلي��ت مسلمان آلمان به شمار 
مى آيند، به عضوي��ت اين شورا درآمده اند. 
بيشتر اي��ن جوامع به اقليت های مسلمان 
آلمانى، ترک، عرب، آلبانيايى، بوسنيايى و 

ايرانى تعلق دارند.

ديگر مراكز علمی و مؤسسات شيعی 
در كن��ار مراكز دينى و عب��ادی بايد از 
مراكز و مؤسسات تحقيقاتى علمى شيعى 

در آلمان نيز ياد كرد. 

البته برخى از مراكز دينى و عبادی مانند 
مسجده��ا در آلمان در كن��ار فعاليت های 
دينى ب��ه تحقيقات و مسائ��ل علمى نيز 
مشغول  ان��د؛ چنان ك��ه مرك��ز اسالم��ى 
هامبورگ در كنار تمام فعاليت های دينى 
به صورت كاماًل علم��ى در اين زمينه نيز 
كاره��ای خوبى انج��ام داده و آثار درخور 

توجهى به چاپ رسانده است. 
تالش ه��ای علم��ى اين مرك��ز در امور 
مختلف با كم��ك گرفت��ن از ساير مراكز 

شيعى انجام مى شود. 
همچنين همان گون��ه كه پيش تر گفته 
شد، هيئ��ت امام عل��ي)ع( مركز اسالمى 
فرانكف��ورت ب��ه ترجم��ه و تدوين برخي 
كتاب های شيع��ي به زب��ان آلماني براي 
نوجوان��ان و جوان��ان بومي اق��دام نموده 
و كتاب هاي��ى چ��ون »اص��ول كاف��ي«، 
»منتهي اآلم��ال«، »سنن النب��ي«، »شرح 
حال عرفا و علماي شيع��ه« و ... را در اين 

زمينه منتشر كرده است. 
همچنين مؤسسۀ فرهنگى آل البيت)ع( 
برلين ني��ز در كنار فعاليت ه��ای دينى و 
مذهبى خود به كارهای علمى توجه نشان 
داده و عالوه بر برگزاری سمينارهای علمى 
�  دينى، آثاری را منتشر كرده است، مانند: 
ترجمه، چاپ و نش��ر مجلۀ »مجتبى« به 
زبان آلمان��ى، »سيرۀ چهارده معصوم)ع(« 
وي��ژۀ كودكان ب��ه زبان آلمان��ى، سى دی 
تصوي��ری آموزشى وضو، تيم��م، غسل و 
مسائل فقهى به زبان آلمانى، كتاب »نماز« 

به زبان آلمانى و... . 
در اين ميان مراكزی نيز هستند كه فقط 
به صورت علمى ك��ار مى كنند و با عنوان 
مراكز علم��ى شيعى شناخت��ه مى شوند.  
مانند كتابخانۀ شيع��ۀ كلن، كه اهميت و 
جايگ��اه خاص علم��ى دارد. اين كتابخانۀ 
تخصصى شيعه در س��ال 1344/ 1965م 

تأسيس شد. 
حوزۀ فعاليت اي��ن كتابخانه منحصر به 
شهر كلن ي��ا كشور آلم��ان نيست، بلكه 
شهرت جهانى دارد و پژوهشگرانى از تمام 
نقاط جهان از آن بهره مي گيرند و از ابتدای 
پايه ريزی اين كتابخان��ه، حوزه ای جهانى 

برای آن پيش بينى كرده اند. 
به هرح��ال اهمي��ت اي��ن كتابخان��ه و 
تأثيرگ��ذاری آن ب��ه ان��دازه ای اس��ت كه 
مسي��ر بسي��اری از پژوهشگ��ران آلمان و 
حت��ى كشوره��ای غرب��ى را در اين حوزه 
تغيير داد و سرنوشت بسياری از تحقيقات 
دين شناس��ان را رقم زد و ب��ه بزرگ ترين 
كتابخانۀ تخصص��ى يك مذهب در دنيای 

غرب تبديل شد. 

از ميان بيش 
از دوهزار مركز 

اسالمی فعال 
در آلمان   150 

تا 200 مركز 
در زمينۀ 

تبليغ فرهنگ 
شيعه فعاليت 

می كنند

   
 مركز 
فرهنگ اسالمى 
فرانكفورت 
مراسم محرم و 
صفر 1434

  
هيئت امام 

علی)ع( 
فرانکفورت
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آنه ماري شيمل
از   )Dr. Annemarie Schimmel( م��اري شيم��ل  آن��ه  پروفس��ور 
اسالم شناسان و شرق شناسان بنام روزگار معاصر است. ظاهراً او از سر صدق و 
راستى در راه شناخت فرهنگ و تمدن و تاريخ اسالم گام نهاده و با آثارش، نه 
تنه��ا چشم غربي ها را تا اندازه ای بر حقايق فرهنگ مشرق زمين گشوده، بلكه 
گاه به مسلمانان نيز در آشنايى بهتر و بيشتر با ميراث علمى و فرهنگى نياكان 

خويش، كه همان سنت دينى و مذهبى است، ياری رسانده است.
او در س��ال 1951/1330م دكتری تاريخ دين خ��ود را از دانشگاه ماربورگ 
گرف��ت. شيمل از سال 1325/ 1946م تا سال 1333/ 1954م در كرسى های 

زبان عربى و مطالعات اسالمى در دانشگاه تدريس مى كرد.
وی در سال 1331/ 1952م پس از ديدار از تركيه، شيفتۀ اين كشور شد و 
با كمال ميل تدريس در دانشگاه آنكارا را قبول كرد و براي مدت پنج سال در 

آن كشور اقامت نمود.
 وي بعد از بازگشت به اروپا در دانشگاه های گوناگونى تدريس كرد كه دانشگاه 
ب��ن و دانشگاه هاروارد و بعضي ديگر از دانشگاه های معتبر و مهم جهان از آن 

جمله اند.
بي��ش از 150 كتاب و پانصد مقالۀ علمى نتيجۀ بيش از شصت سال تالش 
علمى خانم شيمل است. نوشته های او بيشتر با ذوق و هنر توأم است تا سياست 
و آث��ارش همگى حاك��ى از آن اند كه وی دارای تمايالت شديد عرفانى است و 
به حق او را مى توان از سردمداران آشنا با اسالم عرفانى در غرب معاصر دانست. 
دقيقاً به سبب چنين روحيه ای، شيمل نشان داده است كه در بيان ديدگاه خود 

نسبت به وقايع سياسى صريح اللهجه است. 
او در مصاحب��ۀ 14 ارديبهشت 1374/ 4 مه 1995م با شبكۀ اول تلويزيون 
آلم��ان )ARD( كه به مناسبت دريافت جاي��زۀ صلح »اتحاديۀ كتاب فروشان 
آلم��ان« انجام شده بود، درب��ارۀ مسئلۀ صدور حكم قتل سلمان رشدی اظهار 
ك��رد: »تهديد به مرگ طبيعتاً هم��واره قدری ترسناک و دهشتناک است، اما 
در شيوه و سبك بسيار بدی، رشدی احساسات مسلمانان مؤمن را جريحه دار 

كرده است«. 
همين مصاحبۀ خانم شيمل موجب جنجال فراوانى در آلمان شد و وی از اين 
مسئله اظهار تأسف كرد كه ديگران سخنش را آن گونه كه بايد درک نمى كنند. 
سرانجام ايشان در هشتادسالگى در 6 بهمن 1381/ 26 ژانويه 2003 در شهر 

بن دار فانى را وداع گفت.
برخي از آثار وي عبارت اند از: »ابعاد عرفانى اسالم«؛ »تاريخ تصوف«؛ »اسالم 
در هند و پاكستان«؛ »از على تا زهرا: نام ها و القاب در جهان اسالم«؛ »حافظ 
و نق��د او«؛  »كربال و حسين)ع( در ادبيات«؛ »محمد)ص( پيامبر خدا: حرمت 

پيامبر)ص( در دينداری اسالمى«.

سعيد طاوسی مسرور ـ   عبداهلل فرهی
 آغاز مطالعات اسالمی و عربی در آلمان را به گفتۀ دكتر صالح الدين 
منجد می توان اقدام فردی به نام كريسـتمان بـه تدريس زبان عربی 
در سـال 1022ق/ 1613م دانسـت؛ هرچنـد به گفتـۀ عقيقی پيش از 
آن نيز آشـنايی مقدماتی از طريق جنگ های صليبی و حضور بعضی 
آلمانی زبان ها در اسپانيا و دارالترجمۀ تولدو )طليطله( حاصل شده بود. از 
جمله نخستين مستشرقانی كه در زمينۀ آشنايی با شيعه آثاری نوشته 
و منتشر كرده اند می توان از اين افراد نام برد: يوليوس ولهوزن، تئودور 
نولدكه و كارل بروكلمان. شايان ذكر است كه برخی از مستشرقان نيز 
هرچند آلمانی نبودند، آثار اصلی خود را به سبب تحصيل در آلمان به 
زبان آلمانی نوشته اند: برای مثال ايگناتس گلدتسيهر )1850-1921م( 
يهودی مجاری االصل بود و در سـرزمين امپراتوری اتريش متولد شد، 
ولی حيات علمی اش در دانشـگاه اليپزيک رقم خورد و به اخذ مدرک 
دكتری از آن دانشـگاه نايل آمد. او آثار بسـياری به زبان آلمانی دارد 
مانند »درس هايی دربارۀ اسالم«. گلدتسيهر از يهوديان صهيونيستی 
به شـمار می آمد كه دشمنی اش با اسـالم آشکار بود و البته راه خود را 
برای رويارويی با اسالم در شناخت دقيق اين دين يافته بود. وی چنان 
در اين امر جديت ورزيد كه امروزه از حجت های بی بديل شرق شناسی 
شمرده می شود و همواره آثار وی جزء آثار كالسيکی به شمار می آيد كه 

محل ارجاع شرق شناسان و اسالم شناسان غربی است. 
البتـه پژوهش های اين گروه از شرق شناسـان آلمانی دربارۀ شـيعه 
و مطالعـۀ فرقه ها و مذاهب اسـالمی پراكنده بود و شـايد نخسـتين 
متخصص آلمانی كه در حوزۀ فرق و مذاهب اسـالمی و شـيعه پژوهی 
متمركز شد رودلف اشتروثمان بود. با توجه به همين موضوع، در ادامه 

وي و برخي از شيعه پژوهان مشهور آلماني معرفي شده اند.

رودلف اشتروثمان 
از  )1877-1960م(   )Rudolf Strothmann( اشتروثم��ان  رودل��ف 
شاگردان كارل بروكلمان بود. وی در الهيات تخصص داشت و از 1306/ 1927م 
به عن��وان استاد مطالعات شرقى، جانشين هلموت ريتر در دانشگاه هامبورگ 
شد و تا هنگام بازنشستگ��ى در 1326/ 1947م در همين دانشگاه به تدريس 
ادام��ه داد. از جمل��ه آثار او مى توان به موارد زير اشاره كرد: »زيديه؛ بدر، احد و 
كربال«؛ »مكتوبات شيعه«؛ »شيعۀ دوازده امام��ى: دو گفتار دربارۀ ويژگى های 
دينى آنها در عصر مغول«؛ مقاله اسماعيليه )انجمن پژوهش های اسالمى، ش 
11(، »شيع��ه، زيديه و نصيريه«؛ »مباهله«؛ نگارش مداخل »شيعه«، »تقيه«، 

»تشبيه« و »تعزيه« در دايره المعارف اسالم.               
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جهان اسالم

ويلفرد مادلونگ
ويلف��رد مادلونگ، استاد دانشگ��اه آكسفورد و عضو هيئ��ت علمى مؤسسۀ 
مطالعات اسماعيليۀ لندن اس��ت. وي در 5 دی 1309/ 26 دسامبر 1930 در 
شهر اشتوتگارت آلمان متولد شد. مادلونگ پس از گذراندن تحصيالت مقدماتى 
و متوسط��ه به دانشگاه قاهره رفت و مدرک كارشناسي خود را در رشتۀ تاريخ 
و ادبيات اسالمى در سال 1332/ 1953م از آنجا گرفت. وی سپس براي ادامۀ 
تحصي��الت عالى به موطن خود بازگشت و در سال 1336/ 1957م از دانشگاه 
هامب��ورگ دكترای مطالعات اسالمى را درياف��ت كرد. مادلونگ رسالۀ دكتری 
خ��ود را با راهنمايي اسالم شناسان مشهور آلمانى، يعنى اشتروثمان و اشپولر 

)B. Spuler( به پايان رساند.
مادلونگ به مدت سه سال )1958 � 1960م( وابستۀ فرهنگى سفارت آلمان 
غرب��ى در بغداد ب��ود و سپس زندگى علمى خود را در زمينۀ اسالم شناسى به 
شرح زير دنبال كرد: استاديار مطالعات اسالمى در دانشگاه تگزاس، استاديار و 
سپ��س دانشيار مطالعات اسالمى در دانشگاه شيكاگو، استاد اسالم شناسى در 
دانشگ��اه شيكاگو، استاد كرسى »لوديِئن« )Laudian( در عربى )اين كرسى 
عال��ى ترين كرسى اسالم شناسى در انگلست��ان و يكى از كرسى های مهم از 
ن��وع خود در جهان است ك��ه تدريس عربى در سطح عال��ى نيز جزء شرايط 
اين كرسى به شم��ار مي آيد( و مطالعات اسالمى در دانشگاه آكسفورد. گفتنى 
است او يكى از اسالم شناس های بنام معاصر به شمار مى آيد تا جايي كه رابرت 
گليو )Robert Gleave( وي را پدر مطالعات شيعى مدرن در بريتانيا ناميده 
اس��ت. از تأليفات وي در حوزۀ تشي��ع مي توان به اين موارد اش��اره كرد: امام 
قاسم بن ابراهيم و اصول عقايد زيديه و مقاالت متنوعى چون »شيعۀ اماميه و 
عل��م كالم معتزلى«، »رساله ای از شريف مرتضى دربارۀ مشروعيت همكاری با 
حكومت )مسئله فى العمل مع السلطان(«، »عبداهلل بن زبير و مهدی«، مدخل 
»مهدی« در دايره المعارف اسالم )EI2( و بخشى از مدخل »شيعه« مندرج در 

دايره المعارف دين و... .
كتاب »جانشيني حضرت محمد)ص(« از آثار مهم اوست كه در سال 1377 
در ششمين دورۀ اعطای جايزۀ جهاني كتاب سال جمهوری اسالمى ايران جايزۀ 
بهتري��ن كتاب به آن تعلق گرفت. وی ب��ا بازنگري و نقد آثار خاورشناسان و با 
استن��اد به متون كالسيك نويسندگ��ان و مورخان مسلمان، پژوهش جديدي 
عرض��ه كرده است. به نظر او محروم ك��ردن خاندان نبوت)ص( از حق مشروع 
خود، مقدمات حكومت نامشروع و خودكامۀ اموي را كه با دعوت جهاني اسالم 

تعارضي اساسي داشت، فراهم كرد. 

زابينه  اشميتکه
خانم زابينه اشميتكه )Sabine Schmidtke( هم اكنون به عنوان پروفسور 
در مؤسسۀ مطالعات اسالمى دانشگاه برلين فعاليت مى كند و هم زمان ويراستار 

بخش های الهيات و فلسفۀ دايره المعارف اسالم است.

وي در سال 1381/ 2002م با كتاب »فلسفۀ الهيات و تصوف در اسالم« خود 
موفق شد جايزۀ كتاب سال جمهوری اسالمى ايران را دريافت كند. او مقاالت 
متع��ددی در مجله ها و دايره المعارف ه��ا و چندين كتاب نگاشته است: كتاب 
»الهي��ات عالمه حلى« و  همچنين مقاالت »مكاتبات هانری كربن و ايوانف«، 
»تعديالتى جديد در عقيدۀ انتظار شيع��ه برای مهدی، مطالعۀ موردی )امام( 

خمينى« از آثار اوست. 

ورنر انده
ورنر ان��ده )Werner Ende(، استاد و پروفس��ور در مطالعات اسالمى در 
دانشگ��اه فرايبورگ اس��ت. او مدرک دكتری خود در مطالع��ات اسالمى را از 
دانشگ��اه هامبورگ گرفته است. از انده آث��ار فراوانى دربارۀ تاريخ نگاری مدرن 
ع��رب و موضوعات مرتبط با سلفيه و تشي��ع دوازده امامى منتشر شده است؛ 
از جمل��ه كتاب »شيعۀ دوازده امام��ى در عصر جديد: مذهب، فرهنگ و تاريخ 
سياسى« كار مشترک او و رينر برونر است. برخى ديگر از آثار او عبارت اند از: 

كتاب »نخاوله؛ جامعۀ شيعه در مدينه در گذشته و حال«. مجموعه مقاالت 
دكتر ورنر انده را دربارۀ جامعۀ شيعيان مدينه، كه به نخاوله مشهورند، حجت 
االس��الم دكتر رسول جعفريان به فارسى ترجم��ه كرده است. مقاالت ديگر او 
عبارت اند از: اسالم شيعى، مجادالت سياسى اهل سنت بر ضد تشيع و انقالب 
اي��ران، اسالم شيعى و منازعات سياسى، ع��راق در جنگ جهانى اول: تركان، 
آلمانى ها و دعوت به جهاد مجتهدان شيعى، اختالف نظر علما دربارۀ برخى از 

جنبه های سوگواری محرم. 

هاينتس هالم 
هاينتس هالم )Heinz Halm(، استاد گروه شرق شناسى دانشگاه توبينگن 
آلم��ان در رشتۀ تاريخ اسالم، است. وی پس از گرفتن ديپلم از دانشگاه بن به 
تحصيل تاريخ و اسالم شناسى مشغول ش��د. در سال 1348/ 1969م دكتری 
فلسفه را اخذ كرد و پس از چند سال همكاری در دانشگاه در 1354/ 1975م، 
استاد رشتۀ اسالم شناسى در دانشگاه توبينگن شد و چند سال نيز در دانشگاه 
سورب��ن پاريس به تدريس اشتغال داشت. محور مطالعات و تحقيقات او تاريخ 
اسالم در شرق نزديك به ويژه مصر و آفريقای شمالى و فرقه های اسماعيليه و 

شيعه بوده است. 
كتاب های مهم او عبارت اند از: »تشيع«، »شيعۀ غالى و علويان«، »فاطميان 
در كتاب تاريخ جهان عرب اولريش هارمان«، »فاطميان و سنت های تعليمى 
آنان«، »حكومت مهدی و صع��ود فاطميان«، »اسالم شيعى، از دين به سوی 

انقالب«.  



54
 مــــاهنامه زمانه

شمـــاره 124و125
مرداد و شهريور93

يـا  اسالم هراسـی  منظورتـان 
شيعه هراسی است؟

بله؛ دقيق��اً همين اس��ت. بيشتر مردم 
آلمان اسالم را نمى شناسند و فقط به دليل 
اخب��اری كه از رسانه ه��ا دربارۀ مسلمانان 
تن��درو كشورهای خاور نزدي��ك، الجزاير، 
س��ودان و ... مى شنوند، از آن واهمه دارند 
و كلمۀ بنيادگرا را دربارۀ آنها به كار مى برند. 
در كّل اروپ��ا و آمريكا اسالم هراسى تبليغ 
مى گ��ردد و وقتى نوبت ب��ه ايران مى رسد 
شيعه هراس��ى ه��م اضاف��ه مى ش��ود. در 
آلم��ان اين گونه تبليغ مى ش��ود كه ايران 
از گروه ه��ای تروريس��ت حمايت مى كند. 
ب��رای نمونه من به خان��واده ام اشاره كنم؛ 
وقت��ى به ايران آمدم و اينجا به دين اسالم 
ايم��ان آوردم، با خان��واده ام تماس گرفتم 
و اطالع دادم. آنه��ا از من پرسيدند: كدام 
كشور هستي��د؟ گفتم: اي��ران. خانواده ام 
بسيار نگران شدند و به من گفتند: جانت 
در آن كشور در امنيت نيست؛ سريعاً بايد 
آنجا را ت��رک كنى. اين در حالى است كه 
به فرمودۀ امام خمين��ى)ره(، ايران كشور 
ام��ام زمان)عج( است و من اينجا را خانه و 

سرزمين خودم مى دانم. 

ایرانخانۀهمۀ
شيعيانجهاناست

گفت وگو با عبداهلل )اشتفان( فردريش
سيد محسن شريفی

  اشـتفان فردريش، كه بعد از روی آوردن به دين مبين اسـالم نام »عبداهلل« را برای خود برگزيده، 
حدود شـش سال است كه در ايران زندگی می كند. اشتفان فردريش بعد از مطالعات زياد دربارۀ اديان 
آسمانی به دين اسالم مشرف شده و هم اكنون مشغول تحصيل در ايران است و دربارۀ موضوع »فيزيک 
در قرآن« پژوهش می كند. آنچه در ادامه مطرح خواهد شد حاصل مشاهدات عينی عبداهلل )اشتفان( 

فريدريش از جامعۀ شيعيان آلمان و عّلت گرويدن وی به مذهب شيعه است. 

رسانه های معاند و ض��د انقالب و طرفدار 
آمريكا و اسرائيل همواره همۀ تالش خود 
را به كار برده ان��د تا اطالعات غلط به آنها 

داده شود.

جناب آقاي فردريش در آغاز گفت وگو بفرماييد مردم آلمان چه 
نگاهی به مسلمانان و به ويژه شيعيان دارند؟

م��ردم آلمان آشناي��ى و شناخت چندانى از دي��ن مقدس اسالم 
ندارن��د. در نگاه آلمانى ها تفاوتى بين مسلمانان شيعى و اهل سنت 
وجود ندارد و آنها همه را به يك نام مى شناسند همين موضوع خود 
گواهي است بر آشنايي نداشتن مردم اين كشور با اين دين مقدس. 
الزم است اينجا من اين نكته را هم متذكر شوم كه گرچه در ظاهر 
بيشتر مردم آلمان كاتوليك و پروتستان هستند، در حقيقت بسياری 
از آنها الئيك اند و به خدا اعتقادی ندارند و دين در زندگى آنها سهم 
چندانى ن��دارد و ازاين رو نبايد انتظار داش��ت نسبت به اديان الهى 
آگاهى بسياری داشته باشن��د، اما در عوض، مسائل اقتصادی برای 

آنها بسيار مهم است. 

شناخت آلمانی ها دربارۀ ايران و انقالب اسالمی چگونه است؟
شناخت آلمانى ها از انق��الب ايران بسيار كم است. البته منظورم 
نخبگان جامعۀ آلمان نيست، بلكه منظورم توده های جامعه است و 
علّ��ت آن شايد دوری اين دو كشور از همديگر باشد. از سوی ديگر 
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بر اسـاس آنچه گفتيد اطالعات برای شـناخت دين اسـالم در 
آلمان بسـيار كم است. شما در چنين فضايی چگونه نسبت به 

اسالم و تشيع اطالعات به دست آورديد؟
 در اينج��ا مى خواه��م نكتۀ ديگری را هم درب��ارۀ سؤال اول شما 
بگوي��م و آن اين است كه گرچه در آلمان اسالم شناس و شيعه پژوه 
زياد است، آنها تأثير چندانى بر آلمانى ها ندارند. من هم بايد اعتراف 
كن��م زمانى كه به دين اسالم ايمان آوردم شناختى از اين محققان 
نداشت��م. بر اساس مطالعات من، اختالف اصل��ى اهل سنت و اهل 
تشيع در امامت بود؛ درحالى كه امامت و رهبری امت اسالمى بعد از 
رحلت پيامبر)ص( بايد در امام على)ع( ادامه پيدا مى كرد و اين امری 
بود كه در قرآن بدان اشاره شده و به صورت بارز خود را در ماجرای 
غدير نشان داده بود و بيش از هشتادهزار نفر ناظر اين قضيه بوده اند. 
من چندين بار قرآن را از اول تا آخر با شش ترجمۀ مختلف خواندم. 
آنچ��ه هنگام اين مطالعات، بر من بيشت��ر تأثير گذاشت شخصيت 
بسيار واالی امام على)ع( بود. الزم است به ماجرای اختالف نظر دو 
مسيحى اشاره كن��م كه خدمت امام)ع( رسيدند و امام فرمودند: به 
من انجيلى بدهيد تا بر اساس كتاب خودشان قضاوت كنم. شما نگاه 
كنيد در كدام يك از اديان و در ميان كدام يك از رهبران آن چنين 

رهبر و شخصيتى وجود دارد. 

بيـن گروه های اسـالمی موجود در جامعۀ آلمـان چه تعامالتی 
برقرار است؟

برای پاسخ دادن به اين پرسش الزم است كه بدانيم چه گروه هايى 
از مسلمان��ان در آلمان زندگى مى كنند. در آلمان گروه های مختلف 
شيع��ى اعم از زي��دی، امامى و عل��وی وجود دارن��د. در كنار اينها 

گروه های مختلف اهل سنت و نيز گروه های متصوفه نيز هستند.
همان ط��وری ك��ه مى دانيد آمار دقيقى دربارۀ تع��داد اينها وجود 
ن��دارد، اما مسلم است ك��ه تعداد شيعيان از اهل سنت  بسيار كمتر 
اس��ت. در بين هم��ۀ اين گروه ه��ا، وهابيت در آلم��ان بسيار فعال 

عم��ل مى كن��د و اين برای م��ن و همۀ دوست��ان شيعى در 
آلمان بسيار نگران كننده است. 

در آلمـان بيـن گروه  هـای شـيعی و جريـان وهابيـت 
درگيری هايی هم وجود دارد؟

بل��ه چالش ه��ا و درگيری هاي��ى بي��ن 
گروه ه��ای شيع��ى و وهابي��ت در آلمان 
وج��ود دارد. وهابى ها بسيار فعال هستند 
و مناب��ع مالى زيادی به آنها برای تبليغات 
از سوی برخ��ى كشورها تزريق مى شود و 
جريان وّهابيت از طريق رسانه های صوتى 
و تصويری و نيز منابع مكتوب با شيعيان در 
حال جنگ هستند. با اين حال دولت آلمان 
اجازه نمى دهد اين چالش ها و درگيری ها از 

سطح خاصى خارج شود. 

وضع اجتماعی شيعيان در اين كشور 
چگونه است؟

نگاه به مسلمان��ان در جامعۀ آلمان نگاه 
مثبتى نيست؛ ازاين رو نبايد انتظار داشت 
كه از وضعيت مطلوبى برخ��وردار باشند. 
گرچه تعداد كثيری از ايرانى ها در آلمان در 
حوزه های اقتصادی و علمى به ويژه پزشكى 
مشغول كارن��د، در ارزيابى كلى، وضعيت 
جامعۀ شيعه در آلمان مطلوب نيست؛ زيرا 
در اين كشور مسلمانان را اذيت مى كنند و 

شغل های خوب به آنها داده نمى شود.
در اي��ن كش��ور مسلمانان ب��ه زحمت 
مى توانند گوشت ح��الل پيدا كند يا زنان 
ب��رای حضور در مجامع با پوشش اسالمى 
با مشكالت بسيار زي��ادی روبه رو هستند. 
اجازه بدهيد از وض��ع زنان در اين جامعه 
مثالى ب��رای شما بزنم: دخت��ران در دورۀ 
تحصيلى با پسران در كالس های مشترک 
حض��ور دارن��د و آنها واحد درس��ى به نام 
ورزش و آن ه��م شنا دارند. با وضعيتى كه 
دختران مجبورند از اين درس نمره بگيرند، 
ببيني��د دختران مسلمان با چه مشكالتي 

روبه رو هستند.

در چند سـال گذشـته بخصوص دو 
سـال اخير تحريم هايی عليه ايران 
از سوی آمريکا و كشورهای اروپايی 
تابع آمريکـا از جمله آلمان  صورت 
گرفته اسـت. آيـا ايـن چالش ها و 
تحريم ها بـر وضع شـيعيان آلمان 

تاثير گذار بوده است؟
مطمئن��اً تأثيرگذار بوده اس��ت؛ زيرا ايران 
خانۀ همۀ شيعيان جهان است و بالطبع تمام 
اتفاقاتى ك��ه بر ايران تأثي��ر گذارند بر وضع 
شيعيان جهان نيز تأثير خواهد گذاشت. من 
كه خودم آلمانى هستم و شيعه شده ام مخالف 
سياست های مركل در تبعيت از آمريكا هستم. 
ما آلمانى ها به ويژه شيعي��ان آلمانى دوست 
نداريم آلمان عبد آمريكا و اسرائيل باشد. ايران 
كش��وری بزرگ، بافرهنگ، ب��ا سابقۀ ديرين 
تمدنى و برخوردار از منابع انرژی است. كشور 
آلمان به انرژی ه��ای سوختى از جمله نفت 
نياز مبرم دارد. آلمان اگر تابع و بندۀ آمريكا و 
اسرائيل نباشد، به راحتى مى تواند منابع مورد 
نياز خود از جمله نفت را از ايران تأمين كند. 

در پايـان بفرماييـد بـه نظر شـما 
چـه كارهـا و فعاليت هايـی بايد در 
آلمان برای آشـنايی بيشتر مردم با 
انديشـه های اسالم و تشـيع انجام 

شود؟
اي��ن موضوع اهمي��ت بسي��اری دارد. من 
دراين باره مى خواهم ب��ه دو نكتۀ مهم اشاره 
كنم: اول اينكه كتاب های خوب به زبان آلمانى 
ترجمه شود يا آلمانى های ساكن در ايران را به 
نوشتن دربارۀ اسالم و انديشه های ناب تشيع 
تشويق كنند. برای آلمانى ها اقتصاد اهميت 
بسيار دارد و چه بسا يكى از اولويت های آنان 
است. محققان مسلمان و شيعى دربارۀ اقتصاد 
در اس��الم كتاب بنويسند و در اختيار جامعۀ 
آلمان قرار دهند. يك��ى ديگر از كارهايى كه 
باي��د انجام شود حضور مبلّغ��ان تأثيرگذار و 

مسلّط به زبان آلمانى در اين كشور است. 

ما آلمانی ها به ويژه شيعيان آلمانی دوست نداريم آلمان عبد 
جهان اسالم  آمريکا و اسرائيل باشد.
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فرهنگى مان��ع از اين شده اس��ت كه آنها 
بتوانن��د به خوبى در جامع��ۀ آلمانى هضم 
شون��د و از سوی ديگ��ر جامعۀ آلمانى آنها 
را بپذي��رد. رفتارهای متناقض نمايى از اين 
دست باع��ث سوء تفاهم های گاه تأسف بار، 
مانند آتش افروزی گروه های متعصب عليه 

تركان شده است.
بع��د از حادثۀ تروريست��ى 11 سپتامبر 
2001م، و به دنبال القابى كه به مسلمانان 
داده ش��د مانن��د تروريس��ت و ...، دول��ت 
آلمان سياست ه��ای جديدی در خصوص 
آزادی ه��ای مدن��ى و آزادی مذهب اعمال 
ك��رد. در پى اين سياست های نژادپرستانه، 
مسلمانان با محدوديت های بسياری مواجه 

شدند.
در آلمان تا قبل از سال 1380/ 2001م، 
مقام های امنيتي مجاز نبودند آنچه را داخل 
مسجدها ميگذرد كنترل كنند، اما قوانين 
جديد تروريستي برخي مفّرها را باز گذاشته 
و مصونيت گروههاي مذهبي از بازپرسي و 

نظارت را لغو كرده است. 
همچني��ن دول��ت آلمان ب��ه شيوه های 
گوناگون به ويژه از طريق كتاب های درسى 
و آموزشى مى كوشد اسالم هراسى را در اين 
كشور ترويج كند. مركز »جورج اكت« آلمان 
تحقيقاتى دربارۀ كتاب های درسى اروپا در 
كشورهای بريتانيا، فرانسه، اتريش، اسپانيا و 
آلمان انجام داد. سوزان كروهنرت عثمان، 
مدير اين طرح، اظه��ار كرد: در كتاب های 
درس��ى اروپ��ا، اس��الم مذهب��ى قديمى و 
كهنه نش��ان داده شده است كه استفاده از 
آن برای اروپ��ای مدرن ممكن نيست. وی 
يادآور شد: اين موضوع نظريۀ اسالم ستيزی 
را مي��ان دانش آم��وزان رواج مى ده��د. از 
سوی ديگر، كتاب های درسى اين كشورها 

آلمانخودرا
محومينماید!؟

صدراالسالم  برهانی
دانشجوی دكتری تاريخ اسالم 

 حضور مسلمانان از ديرباز در كشورهای 
اروپايى، به وي��ژه در كشورهای استعمارگر، 
پررن��گ بوده است؛ يعنى كشورهايى چون 
فرانس��ه و انگلي��س ك��ه مستعمراتى در 
كشورهای اسالمى داشته ان��د دارای تعداد 
چشمگيری مسلمان هستن��د؛ به گونه ای 
كه بعد از مسيحي��ت، اسالم دومين دينى 
اس��ت كه بيشترين پيرو را در اين كشورها 
دارد. همچنين مسلمانان كشورهای اروپای 
غرب��ى اف��رادی هستند كه پ��س از جنگ 
جهانى دوم از آفريقا، خاورميانه و پاكستان 
به اي��ن كشورها مهاجرت كرده اند. اتريش، 
بلژيك، انگلي��س، دانمارک، فرانسه، ايتاليا، 
هلن��د، سوئد، اسپانيا، سوئي��س و آلمان از 
كشورهايى هستن��د كه جمعيت بزرگى از 
مسلمانان را در خود جای داده اند. به عالوه 
فرانسه، آلمان و انگليس، كه بيشترين بخش 
مبارزه با اسالم گرايى را آنها انجام مى دهند، 

باالترين جمعيت مسلمانان را دارا هستند.
ام��روز ديگر اس��الم در قال��ب مرزهای 
جغرافياي��ى نمى گنج��د، بلك��ه گست��رۀ 
جغرافياي��ى ك��رۀ زمي��ن را در نورديده و 
موقعيت مسلمان��ان از طريق مهاجرت به 
سرزمين ه��ای غرب��ى كام��الً در غرب نيز 
تثبيت شده اس��ت. امروزه ديگر مسلمانان 
در جوام��ع غربى غيرفعال نيستند، بلكه بر 
عكس كام��الً فعال اند و مى كوشند از همۀ 
حقوق سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود در 
قالب قوانين بين المللى دفاع كنند. بااين حال 
در طرف مقابل در كشورهای غربى از جمله 
آلمان نگاه های متفاوتى به حضور مسلمانان 
در جوامع غربى وجود دارد و به نوعى بعد از 
جريان يازده سپتامبر اين ديد منفى نسبت 
به مسلمانان و حضور آنان در جوامع غربى 

شديدتر شده است.

وضعيت مسلمانان در آلمان
براساس نظرسنجى های انجام شده، 57 
درصد از مسلمانان آلمان گفته اند در محل 
كار خود با تبعيض مواجه اند. 46 درصد نيز 
اعتق��اد دارند در پيدا نكردن شغل دلخواه، 
مذهب اسالم تعيين كننده است. براساس 
تحقيق��ات در فاصلۀ سال ه��ای 1379 تا 
1382/ 2000 ت��ا 2003م شكاف عميقى 
مي��ان آلمان ها از نظر آم��وزش و امكانات 
اجتماعى به وج��ود آمده است و مهاجران 
مسلم��ان از تبعيض رن��ج مى برند. اين در 
حالى است كه 42 درص��د از مردم آلمان 
مذهب را خطرناک مى دانند و بيش از 30 
درصد معتقدند اس��الم بسيار خطرناک و 
غيردموكرات است. بيشتر رسانه ها اسالم را 
با ترور و خشونت مرتبط مى بينند و زنان را 

قربانيان اصلى اسالم به شمار مى آورند.
به لح��اظ تركيب جمعيت��ى، بيشترين 
تعداد مسلمان در آلمان ترک تبار هستند. 
با اينكه ترک ها نفوذ بسياری در اين كشور 
به دس��ت آورده ان��د، همچن��ان تضادهای 
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دربارۀ اس��الم مبالغۀ منفى مى كند و مانع 
گفت وگوهای سازنده ميان تمدن ها با جهان 
اسالم مى شود. يك��ى از داليل اوج گرفتن 
بحثهاي اسالمهراسي در آلم��ان انتش��ار 
كتاب��ى در س��ال 1389/ 2010م ب��ود. در 
اين سال تيلو سارازين، سياستمدار و عضو 
سابق هيئت مديرۀ بانك فدرال آلمان، كتاب 
منتشر  را  مينمايد«  محو  را  خود  »آلمان 
كرد. وی در اي��ن كتاب نوش��ت: ازآنجاكه 
از هوش  ژنتيك  نظر  از  مسلمان  مهاجران 
كارآيي  و  بازدهي  و  برخوردارن��د  كمتري 
تبديل  سمت  به  را  آلمان  دارند،  كمتری 
ش��دن به ملت كودنها رهنمون ميسازند. 
پ��س از آن، در ماه اكتبر همان سال مركل، 
صدراعظم آلمان، اعالم ك��رد كه سياست 
تكثرگراي��ى فرهنگي شكست خورده است. 
اي��ن گفته ها به احساس��ات اسالم هراسانه 

ميان آلمانى ها دامن زد. 

زن��ان رسانده و وضعيت را برای آنان دشوار 
كرده اس��ت؛ به گونه  ای كه آن��ان وقتى با 
فلسفۀ حجاب اسالم��ى و جايگاه زنان در 
اس��الم آشن��ا مى شوند به اس��الم گرايش 
مى يابند. اين دومين علّت در عناد غربى ها با 

دين اسالم است.
3. بطالت و پوچى فرهنگ غرب؛ جوامع 
غرب��ى شكست كمونيس��م و ليبراليسم را 
لم��س كرده اند و آزادی های فسادانگيز نيز 
نتوانسته اس��ت افكار آن��ان را اشباع كند. 
نوع معرف��ى مسيحي��ت تحريف شده نيز 
موجب دين گريزی در غرب شده است. در 
چنين شرايطى ك��ه دولت های غربى همۀ 
آزمون های خود را انجام داده اند و به نتيجۀ 
مطلوب نرسيده اند، تنها يك گزاره مى ماند؛ 
گزاره ای كه منش��أ و ريشۀ آن الهى است. 
در چنين شرايطى به دليل خأل ايجادشده، 

اسالم مى تواند در اروپا گسترش يابد.
4. بحران اقتصادی؛ بروز مشكل اقتصادی 
در هر كشوري موج��ب بيكاری مي گردد، 
لذا ملى گراي��ى و مخالفت با مهاجران، اعّم 
از مسلمان و غيرمسلم��ان، در كشورهاي 

اروپايي تشديد مى شود. 
5. افزايش جمعيت مسلمانان در غرب 
و فع��ال بودن آنها در عرصه های گوناگون 
علم��ى و اقتص��ادی؛ جامعه شناسان دين 
در اروپ��ا آم��اری را منتش��ر كردن��د كه 
نش��ان م��ى داد، در س��ال 2020م بافت 
جمعيتى غال��ب در كشوره��ای اروپايى 
از آن مسلمان��ان خواه��د ب��ود و تا سال 
2014م مسلمانان در آلمان رشد فزاينده 
خواهند داشت؛ زيرا بافت جمعيتى آلمان، 
پي��ر و مي��زان زاد و ولد بي��ن آنها تقريباً 
صفر اس��ت و دولتمردان و سياستمداران 
اي��ن كش��ور معتقدند در آين��ده، همين 
فرزن��دان مسلمان��ان مهاج��ر، مناص��ب 
كليدی و مقام های حس��اس كشور را به 
دست خواهند گرفت؛ چون آنها برخالف 
پدرانش��ان تحصيل ك��رده و متولد آلمان 
و دارای امتي��ازات شهرون��دی هستن��د. 
بنابراي��ن در چني��ن شرايط��ى برخى از 
اح��زاب يا گروه های خاص شروع كرده اند 
به تالش مذبوحانه و مبتذل. اين تالش ها 
در كاريكاتورها و فيلم های ضد ارزشى، كه 
صرفاً غيرمعنوی و ضد آكادميك هستند، 

نمود پيدا كرده اند.
6. فعاليت ه��اي سلفى ه��ا و وّهابى ه��ا ؛ 
كارهاي سلفى ها و وهابى ها در كشورهای 
اسالم��ى انعكاس بسي��ار ب��دی در غرب 
داشته است. غربى ها از اين گونه صحنه ها 
بهره ب��رداری  مى كنن��د و آن را به اسالم و 

مسلمانان نسبت مى دهند. 

كروهنرت 
عثمان: در 
كتاب های 

درسی اروپا، 
اسالم مذهبی 
قديمی و كهنه 

نشان داده 
شده است كه 
استفاده از آن 

برای اروپای 
مدرن ممکن 

نيست. 
اين موضوع 

نظريۀ 
اسالم ستيزی 

را ميان 
دانش آموزان 

رواج می دهد. 
از سوی ديگر، 

كتاب های 
درسی اين 

كشورها 
دربارۀ اسالم 
مبالغۀ منفی 

می كند و مانع 
گفت وگوهای 
سازنده ميان 

تمدن ها با جهان 
اسالم می شود

علت های اسالم هراسی 
ارزش ه��ای  از  مسلمان��ان  آگاه��ى   .1
دينى شان؛ امروزه تعداد كثيری از مسلمانان 
در كشورهای اروپايى از جمله آلمان حضور 
دارند. اگ��ر مسلمانانى ك��ه در اين كشور 
هستند نسبت به اس��الم و اجرای فرامين 
آن بى تفاوت باشند نه تنها آلمان، بلكه هيچ 
كش��ور اروپايى نسبت به آنها موضع منفى 
نخواهد گرفت. در مقابل هر چه مسلمانان 
بيدارتر ش��ده  و نسبت به رسوم و باورهای 
دين��ى و مراس��م مذهبى خ��ود پايبندی 
بيشتری پي��دا كرده اند، غربى ها نسبت به 

مسلمانان سخت گيرتر شده اند. 
2. گرايش زنان به اسالم؛ در جامعۀ غرب 
جذابيت فيزيكى زن ب��ه ارزش اجتماعى 
تبدي��ل شده و اين امر به رقابت تنگاتنگى 
در بين زنان برای خودنمايى منجر گرديده 
است. همين مسئل��ه ضررهای بسياری به 



خمينى)ره( نيز در همين راه قدم گذاشت. 
همان طور كه امام خمينى)ره( گفت، وظيفۀ 
مسلمان��ان در تمام جهان رساندن پيام اسالم 
به گوش ملت هاست، اما متأسفانه به اين پيام 
توجه نمى شود. اگر مسلمانان بخواهند اسالم 
واقع��ى را به دنيا بشناسانند، بايد اتحاد داشته 
باشند. تفرق��ه و اختالف در بي��ن مسلمانان 
مانع بزرگى در اي��ن راه است؛ ازهمين رو امام 
خمين��ى)ره( با تأكي��د بر ل��زوم وحدت بين 
مسلمانان از اسالم واقعى سخن به ميان آورد. 

ما تنه��ا از شيعه و سنى ح��رف نمى زنيم؛ 
مسئل��ه امروز ما گفتمان اسالم��ى است و نه 
سخ��ن گفتن از اينكه چه كسى بر حق است. 
مه��م، وظيفه ای است كه م��ا در مقابل اسالم 
داري��م. همۀ ما مسلمانيم صرف نظر از اين كه 
شيعه يا سنى هستيم. ما نبايد به دامى بيفتيم 
ك��ه سلفى ها و وهابى ها ب��ه آن افتاده اند. اين 
اقدامات برای جهان اسالم به منزلۀ سم است. 
وضعي��ت مسلمانان در آلم��ان هم به همين 
شكل است. ما مسئوليت بزرگى داريم. ما بايد 
هوشياری مان را حفظ و مسلمانان ديگر به ويژه 
شيعي��ان را آگاه كنيم. ما بايد از نگاه يكجانبه 
بپرهيزيم و به دنبال تقوي��ت اتحاد و برادری 
بي��ن مسلمانان باشيم. اين هدفى بود كه امام 
خمين��ى)ره( دنبال مى ك��رد. او هرگز نگفت 
ايران يك جمهوری شيع��ه است، بلكه گفت 
جمهوری اسالمى است. امام خمينى)ره( دقيقاً 
مى دانست چه مى گويد نه يك كلمه كمتر و نه 

يك كلمه بيشتر.
تصويری كه ام��روز برخى كشورها از اسالم 
ارائه مى دهند، با اسالم واقعى فرسنگ ها فاصله 
دارد. به همين دليل است كه وظيفۀ ما شيعيان 
سنگين تر مى شود. امروز جريان های سلفى و 
وهاب��ى با تبليغات گست��رده تصويری غلط از 
اسالم به نمايش گذاشته اند. آنها خطری جدی 
هستند كه امت اسالم��ى را تهديد مى كنند. 
اسالم واقع��ى بايد به م��ردم شناسانده شود. 
حركت ه��ای تروريستى كه به ن��ام اسالم در 
سوري��ه و مناطق ديگر انج��ام مى شود ربطى 
به اسالم ندارد. وظيفۀ ما روشنگری دراين باره 

است. 
اگ��ر رهبران دينى ما در جه��ان امروزی ما 
زندگى مى كردند، مطمئناً نمى گفتند شيعيان 
به ما تعلّق دارند و سنى ها از ما نيستند. آنها به 
يقين مى گفتند: مسلمانان همگى از ما هستند. 
اين رويكرد راهبردی ماست؛ رويكردی كه در 
تمام جه��ان راهگشاست. جهان بايد بداند كه 
فقط يك تصوير از اس��الم وجود دارد. ما بايد 
اي��ن مطلب را برای ب��رادران سنى مان روشن 
كني��م. ما نبايد بر مذهب و اختالفات مذهبى 
انگشت بگذاريم. كسانى كه اين كار را مى كنند، 

به مصلحت اسالم بى توجه اند. 

فلسطين،محور
اتحادمسلماناناست

گفت و گو با يورگن گراسمان
 فريدون ناعمی

كارشناس ارشد مطالعات آلمان
 يورگن گراسـمان يک شـهروند آلمانی است كه در سـال های جوانی به دين 
اسـالم مشرف شده است. وی عالقۀ خاصی به امام خمينی)ره( و انقالب اسالمی 
دارد و همان طور كه خود گفته، پس از آشـنايی با امام خميني)ره( شـيعه شـده 
اسـت. وی سال هاسـت همراه اعضای خانوادۀ خود و با تأسيس »جمعيت قدس 
برلين« می كوشد شهروندان آلمانی را به شركت در راهپيمايی روز جهانی قدس 

دعوت كند.

جناب آقاي گراسمان، اگر امکان دارد 
از تجربۀ شـخصی خودتان بگوييد؛ 

چطور شد شيعه شديد؟
من در واق��ع با امام خمين��ى)ره( شيعه را 
شناخت��م. زمانى ك��ه ايش��ان در پاريس بود، 
دانشجويان��ى بودن��د كه ب��رای تشكيل يك 
جمه��وری اسالمى در ايران، ك��ه برگرفته از 
افكار امام خمينى بود، فعاليت مى كردند. آنها 
ايران��ى بودند و من با شم��اری از آنها دوست 
بودم؛ ازاين رو فعاليت هايشان را زير نظر گرفتم 
و شروع كردم به خواندن و تحقيق دراين باره. 
پيام هاي��ى را ك��ه امام خمين��ى از پاريس به 
پيروانش مى داد، به دقت مطالعه مى كردم. در 
آن زمان من حدود سى سال داشتم و مشغول 
فعالي��ت و كار بودم، اما همچنان ارتباطم را با 
دانشجويان حفظ كرده بودم. در آن سال ها كه 
مصادف بود با سرعت گرفتن تحوالت انقالبى 
در ايران، جنبش جديدی نيز در بين شيعيان 

آلمان آغاز شده بود. 
اين مسائل توجه مرا به خود جلب كرد. من 
حدود ده سال پيش از اين اتفاقات، در سفری 
به مصر مسلمان شده بودم، اما شناخت واقعى 
از اسالم نداشتم. من از طريق امام خمينى)ره( 
موفق شدم اسالم واقعى را بشناسم. طرز فكر 
و تعليم��ات امام خمينى)ره( به من راه واقعى 
را نش��ان داد، به همين دليل اي��ن هدايت را 

مديون وی هستم. من خودم را از پيروان امام 
خمينى)ره( مى دانم. متأسفانه افكار و اهداف 
امام خمينى)ره( به كلى شناخته نشده است. 
وی شخصيتى بود كه پس از قرن ها در جهان 
اس��الم ظاهر ش��د و توجه هم��ه را به اسالم 
واقعى جلب كرد، حتى ايرانى ها با تعاليم امام 
خمين��ى)ره( موفق شدند به شناخت صحيح 

اسالم دست يابند. 
پس از پيروزی انقالب اسالمى به ايران سفر 
كردم و به شهر خمين رفتم. در آنجا به ديدار 
يك روحانى رفتم؛ او از من پرسيد كه آيا شيعه 
هستم يا سنى، پاسخ دادم: مى خواهم شيعه 
شوم. گفتم: در قرآن آيه ای هست كه مى گويد 
مؤمن بايد درست ترين گزينه را انتخاب كند، 
برای من شيعه درست ترين گزينه و راه است. 
من بي��ش از چهل سال است ك��ه با برادران 
سنى آشنايى دارم. مسئلۀ من شيعه يا سنى 
بودن آنها نيست. اعتقادات ما نبايد موجب بروز 
اختالف بين ما ش��ود. برای نمونه آنچه امروز 
در سوري��ه رخ مى دهد، ناش��ى از بروز چنين 
اختالفى است. امروز سلفى ه��ا در سوريه به 
گونه ای عم��ل مى كنند كه گويى كسانى كه 
عقايد آنها را ندارند مسلمان نيستند. اين تفكر 
اشتباه است. اين پيامى است كه بزرگان دينى 
به ما آموخته اند. اين پيام امام حسين)ع( است. 
قيام او برای هداي��ت امت اسالمى بود و امام 
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دربارۀ تأسيس جمعيت قدس برلين 
توضيح مي فرمائيد؟

ما مدت هفت س��ال است با تأسيس مركز 
»جمعي��ت ق��دس برلين« ت��الش مى كنيم 
فعاليت های مسلمانان در آلمان و كشورهای 
اروپايى ديگ��ر را متوجه هدف واحد مقابله با 
دشمن اشغالگ��ر صهيونيست��ى و رهاسازی 
ق��دس شريف بنماييم. فعاليت های ما در اين 
مرك��ز در وهل��ۀ اول سازمان دهى راهپيمايى 
ساالنۀ قدس در برلين است. برای اين كار من 
اعضای خان��واده و دوستانم بسيج مى شويم و 
تمام امكان��ات شخصى و سياسى م��ان را به 
كار مى گيريم تا به شكلى قانونمند همكاری 
مسلمانان به ويژه جوان��ان را به اين كار جلب 
كنيم. در اين ميان ما ب��ا گروهى از يهوديان 
مخال��ف صهيونيس��م ك��ه آنها ه��م ساالنه 
راهپيمايى وي��ژه ای دارند همكاری مى كنيم. 
آنچه م��ا برای اين كارها ني��از داريم حمايت 
بيشتر جوان��ان است. اين افراد در بين فعاالن 
مذهب��ى و كسان��ى كه به مساج��د مى آيند 
فراوان ان��د؛ برای مثال، جمعيت های زيادی از 
مسلمانان در برلين فعال اند؛ ما مى كوشيم اين 
اف��راد را جذب كنيم. ت��الش ما اين است كه 
توجه شهروندان آلمانى را به مسئلۀ فلسطين 
جل��ب كنيم، ن��ه تنها مسلمان��ان بلكه همۀ 
شهروندان حتى آنهايى كه كمونيست هستند 

نيز مى توانند در مراسم ما شركت كنند. 
به نظ��رم مسئل��ۀ فلسطين مح��ور اتحاد 

مسلمانان است. اين مسئله فلسطين مختص 
به ي��ك روز نيست. ما ب��رای مراسم اين روز 
همواره فعاليت و تالش مى كنيم، فعاليت های 
تبليغ��ى ما در تم��ام سال برق��رار است. اين 
اقدام را از طريق برگزاری كنفرانس ها، پخش 
بروشوره��ای تبليغات��ى و فعاليت هاي ديگر 
انج��ام مى دهيم و مى كوشيم هر سال مراسم 
راهپيماي��ى روز ق��دس را ب��ا شكوه تر از قبل 
برگزار كني��م. ارتباطاتى با هم��ۀ گروه ها در 
آلم��ان و خارج از آلمان برقرار مى كنيم. گروه 
يهوديان ضدصهيونيسم از آن جمله است. آنها 
مخالف وجود كشوری به نام اسرائيل هستند 
و با ما در بازپس گيری سرزمين فلسطينى ها 

هم عقيده اند. 
ارتباط با سياستمداران آلمانى از برنامه های 
ديگ��ر ماست. مى كوشي��م توجه آنه��ا را به 
وضعي��ت مسلمانان و اشغ��ال اراضى آنها در 
فلسطين جل��ب كنيم. گروه��ى متشكل از 
جوانان نيز داري��م كه هدفشان جلب جوانان 
فع��ال در اين ح��وزه است. ب��راي اين كار ما 
از هم��ۀ گروه های اسالم��ى، چه شيعه و چه 
سنى، دعوت مى كنيم كه با ما همكاری كنند. 
هدف فقط اتحاد جهان اسالم بر ضد دشمن 
صهيونيستى است. ما همچنين در كنفرانس ها 
و سميناره��ای مختل��ف حض��ور مى يابيم و 

ارزش های اسالمى را تبيين مى كنيم.

با توجه به تجربـۀ فعاليت هايتان در 

آلمـان، به نظرتـان چه انتقـادی به 
فعاليـت جمعيت های شـيعه در اين 

كشور وارد است؟
يك��ى از مشكالت مراكز شيع��ه در آلمان، 
كم تحركى و فعالي��ت اندک آنهاست. يكى از 
داليل اين مسئله نبود مبلّغي با انگيزه و آشنا 
به محيط اس��ت. ما به ندرت روحانى خوب و 
تأثيرگذار در اينجا داريم. در حالى كه ظرفيت 
خوبى برای فعاليت وجود دارد. مراكز اسالمى 
هامبورگ و برلين ظرفيت ه��ای خوبى برای 
جذب جوان��ان و فعال كردن آنه��ا دارند، اما 
آن طور كه بايد به اين ظرفيت ها توجه نشده 
اس��ت. يادگيری زبان از جمل��ه ضرورت هاي 
مبلغ��ان مذهبى در آلمان اس��ت، حال آنكه 
متاسفانه به اين موضوع كمتر توجه شده است. 
برای تأثيرگذاری بر جوانان بايد بتوانيم به زبان 

آنها سخن بگوييم. 
مراسم مذهبى شيعيان از جمله عزاداری های 
عاشورا از ديگر فرصت های مناسبى است كه 
از طري��ق آن مى توان اس��الم را به شهروندان 
آلمانى معرفى كرد. اين مراسم مذهبى سنتى 
كه با شك��وه فراوان در بي��ن شيعيان برگزار 
مى ش��ود، متأسفانه نمودی در آلم��ان ندارد. 
مسجدها و هيئت های شيعه ترجيح مى دهند 
به جای راه ان��دازی دسته جات در محل خود 
عزاداری كنند. اين در حالى است كه بهترين 
ظرفيت برای معرفى اسالم واقعى در اين گونه 

مراسم وجود دارد و بايد از آن استفاده كرد. 

ما از همۀ 
گروه های 

اسالمی، چه 
شيعه و چه 

سنی، دعوت 
می كنيم كه 

با ما همکاری 
كنند. هدف 
فقط اتحاد 

جهان اسالم 
بر ضد دشمن 
صهيونيستی 

است

جهان اسالم
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جهان اسالم 

فعاليت های علمى و فرهنگى اسالمى برای 
تمامى جوانان تبديل ش��د و فعاليت های 
گسترده  ای برای معرف��ى تعاليم اسالم به 
مسلمان��ان و غي��ر مسلمانان مقي��م اروپا 

انجام داد. 

تشکيل اتحاديۀ دانشجويان مسلمان
در هامب��ورگ دكت��ر بهشت��ى با همت 
چن��د تن از جوان��ان مسلم��ان ايرانى كه 
عض��و »اتحادي��ۀ دانشجوي��ان مسلمان« 
در اروپ��ا بودند و برخ��ى مسلمانان عرب، 
پاكستان��ى، هندی، آفريقايى و ... كار خود 
را شروع كرد و پس از آن به تدريج هستۀ 
تشكل دانشجويى ديگری به نام »اتحاديۀ 
انجمن ه��ای اسالم��ى دانشجوي��ان گروه 

فارسى زبان« را بنيان نهاد.
شهي��د بهشت��ى ب��ا ايج��اد تشكي��الت 
مستق��ل و منسج��م ب��رای دانشجوي��ان 
ايرانى خارج كش��ور، پايه گذار جنبش های 
دانشجويى خ��ارج از كشور شد كه اعضا و 
تربيت يافتگان آن در به ثمررسيدن انقالب 
اسالم��ى و سپ��س شرك��ت در ادارۀ نظام 

نوپای اسالمى ايران سهمى بسزا يافتند. 

تغيير نگاه به اسالم
وی همچني��ن ب��ا سخنرانى های علمى 

تغييرنگاهبهاسالم
پروين نعمت الهی

كارشناس ارشد تاريخ اسالم
)ب��ه  هامب��ورگ  اسالم��ى  مرك��ز   
 Islamisches Zentrum آلمان��ى: 
Hamburg( يك��ى از مؤسسات اسالمى و 

شيعى بنام در اروپا و آلمان است. 
در س��ال 1332/ 1953م ب��ه تقاض��ای 
جمعى از شيعي��ان ايرانى مقيم هامبورگ، 
مرحوم آيت اهلل العظمى بروجردی با احداث 

مسجدی در آن شهر موافقت كردند. 
سنگ بنای اين مسجد بزرگ )مسجد امام 
على عليه السالم( كه بعدها به »مركز اسالمى 
هامبورگ« مشهور شد، در نيمۀ شعبان سال 
1338 در بهتري��ن نقطۀ شهر هامبورگ در 
كنار درياچ��ۀ »استر« توسط حجت االسالم 
محم��د محقّقى، نمايندۀ مرح��وم آيت اهلل 
العظمى بروج��ردی، و با حض��ور جمعيت 
انبوه��ى از مسلمان��ان و بزرگ��ان شه��ر و 
مستشرق��اِن آلمان گذاشته ش��د. با رحلت 
آيت اهلل بروجردی و بازگشت آقای محققى 
ب��ه ايران در اواخر س��ال 1342 در ساختن 
ساختم��ان اين مسجد وقفه ای پيش آمد تا 
اينكه در سال 1343 آيت اهلل دكتر بهشتى 
ب��ا تأييد مراجع وق��ت همچنين سفارش و 
درخواس��ت آيت اهلل ميالنى عازم آلمان شد  

و به امامت مسجد برگزيده شد. 

در س��ال 1347/ 1968م حجت االس��الم 
محمد شبستری به دعوت آيت اهلل بهشتى 
ب��رای همكاری، رهسپار هامبورگ شد و در 
س��ال 1970/1349م ب��ا بازگشت آيت اهلل 
بهشتى به ايران مسئوليت امامت مسجد و 
مديريت مركز اسالمى هامبورگ را عهده دار 

گرديد. 
از اي��ن پس تا زم��ان شه��ادت آيت اهلل 
بهشت��ى )7 تي��ر 1360(، ايش��ان خود بر 
مديري��ت مركز اسالمى هامب��ورگ نظارت 
مى نمود و امامان و مديران بعدی با نظارت 

ايشان منصوب مى شدند.

تبديل نام مسجد به مركز اسالمي
نخستين اق��دام آيت اهلل بهشتى تبديل 
ن��ام مسجد ب��ه مركز اسالم��ى هامبورگ 
بود؛ به اي��ن ترتيب با حض��ور مسلمانان 
غيرايران��ى، مسجد رون��ق خاصى گرفت 
و يك��ى از بزرگ تري��ن پايگاه های تبليغى 

اسالم در اروپا گرديد. 
مش��ى تقريبى ايش��ان ني��ز سبب شد 
برادران اهل تسن��ن در نمازهای جماعت 

مركز اسالمى هامبورگ شركت كنند.
شهيد بهشت��ى حدود ش��ش سال اين 
مسئوليت را بر عهده داشت. در اين مدت 
مركز اسالمى هامبورگ ب��ه كانونى برای 
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در مجامع فرهنگى و دانشگاهى و ارتباط 
با محاف��ل تحقيقات��ى اروپ��ا، تحولى در 
شرق شناسى اروپا پديد آورد و نگاه آنان را 

به اسالم و منابع علمى آن شفاف تر كرد.

تبيين معارف اسالمي
حج��ت االس��الم محمدباق��ر انص��اری 
)ششمي��ن ام��ام جمع��ه و مدي��ر مركز 
اسالم��ى هامبورگ كه از س��ال 1370 تا 
1378 در اي��ن مركز مشغول فعاليت بوده 
و از جمله افرادی است كه در سال 1350 
به عضويت گروه سه  نف��رۀ تحقيقاتى زير 
نظر آيت اهلل بهشتى درآمد و به مدت پنج 
سال ب��ه پژوهش در زمينۀ تفسير، فلسفۀ 
اسالمى و غرب��ى و بررسى اديان از جمله 
مسيحي��ت مشغول بود( درب��ارۀ حضور و 
اقدام��ات دكتر بهشتى در هامبورگ گفته 

است: 
»شهيد بهشتى سخنرانى های متعددی 
در مرك��ز داشت، پرسش و پاسخ هايى نيز 
به زبان فارسى و انگليسى در مركز صورت 
گرفت��ه بود كه حدود شصت حلقه نوار در 

زمينۀ مباحث اسالمى مى شد.
شهيد بهشتى همچنين از طرف بعضى 
كليساه��ا ب��رای تبيين مع��ارف اسالمى 
دعوت مى شد كه يك��ى از سخنرانى های 
به جامان��ده از آن دوران، سخنرانى دربارۀ 
مبان��ى اعتق��ادی اسالم، توحي��د، نبوت، 
مع��اد و ف��روع دي��ن است ك��ه بعدها به 
ص��ورت كتابچه درآمد و االن هم در مركز 
هامب��ورگ به دو زب��ان انگليسى و آلمانى 
تجديد چاپ شده و به خصوص به افرادی 
كه بخواهند با مسلمانان ازدواج كنند داده 
مى شود، تا اينك��ه همسر خود را با علم و 

آگاهى انتخاب كنن��د؛ اينها مى بينند كه 
اس��الم حضرت مسيح)ع( را تأييد مى كند 
و به عنوان پيامب��ر اولوالعزم مورد احترام 

است«. 

تالش براي اعتالي اسالم
از اقدامات ديگر بهشتي در مدتى كه در 

آلمان حضور داشت:
1.سخنران��ى در كليس��ای »اپى فاين« 
در محل��ۀ »وينتره��ود« هامبورگ در 12 
مهرم��اه 1344 برای فرقه ای از مسيحيان 
پروتستان كه به جمعيت منتظران مسيح 

معروف بودند.
2.سخنران��ى و بح��ث آزاد در محف��ل 
دانشجويى شهر هانوف��ر آلمان با موضوع 

»اسالم، دين انديشه و انتخاب«
3.دكت��ر بهشتى ب��ه دع��وت »انجمن 
اسالم��ى وي��ن« از هامبورگ ب��ه اتريش 
رف��ت و در تاري��خ 2 ارديبهش��ت 1349 
در محل»آف��رو« دربارۀ زيربنای اقتصادی 

اسالم رساله ای قرائت كرد.
اتحاديۀ  اساسنامۀ  پيش نويس  4.تدوين 
انجمن ه��ای اسالم��ى دانشجوي��ان اروپا 

)گروه فارسى زبانان(؛
5.دادن هوي��ت مستق��ل ب��ه انجم��ن 

اسالمى دانشجويان فارسى زبان؛
6.مناظ��ره با سران كليس��ا. وی مناظرۀ 
مهمى ب��ا اسقف اعظم اتري��ش كاردينال 
كوئيمى )koeimy( در حضور دانشجويان 
دانشگ��اه وي��ن انجام داد كه ب��ا استدالل 

قوی، آن را به نفع اسالم تمام كرد.
7.منتش��ر شدن نشري��ۀ »مكتب مبارز 
و ق��دس« به سفارش ايش��ان و به كمك 
اعضای ايرانى اتحاديه در مقابل هفته نامۀ 

اعضای حزب تودۀ اي��ران در اروپا. نشريۀ 
مكتب مب��ارز سبب انسج��ام دانشجويان 
گروه ه��ای  براب��ر  در  ايران��ى  مسلم��ان 

غيرمذهبى شد.
8.دور نگه داشت��ن اتحاديۀ انجمن های 

اسالمى در آلمان از آسيب ساواک. 
9.تأليف كت��اب »نماز چيست« و چاپ 

آن در آلمان و ايران.
10.مناظ��ره ب��ا توده ای ه��ا. وی دعوت 
پاس��خ  و  پرس��ش  جلس��ۀ  و  مناظ��ره 

دانشجويان توده ای را پذيرفت.
11.ديدار ب��ا دانشجويان مختلف ايرانى 

و غيرايرانى. 
12.مسلمان شدن عده ای به دست وی 
از جمل��ه پروفسور فرانك ك��ه در هانوفر 

مسلمان شد و زن ايرانى گرفت.
13.به تصوي��ب رسان��دن ورود دروس 
دين��ى اسالم��ى در تركي��ب درس ه��ای 
دانش آم��وزان آلمان��ى تا اگ��ر در بعضى 
مناط��ق، كودك��ان مسلم��ان ي��ا حت��ى 
غيرمسلم��ان بخواهند درس دينى داشته 
باشن��د، ناچار نباشن��د مسيحيت و اديان 
ديگر را مطالعه كنند، بلكه متون اسالمى 

هم داشته باشند.
14.توصي��ه ب��ه رعايت احك��ام شرعى؛ 
آلمانى ها عادت دارند اگر كسى مى خواهد 
سيگار بكش��د بى درنگ فندكشان را برای 
او آتش  كنند و در پذيرايى جلوی ميهمان 

مشروب و ليوان مى گذارند.
دكتر بهشتى ب��ه اصحاب و دانشجويان 
ايرانى توصيه مى كرد: شما تا مى توانيد بر 
ميزهايى كه مشروب هست حاضر نشويد. 
شم��ا الزم نيست در اي��ن رفتار و احترام، 
مثل آلمانى ها باشيد؛ مثاًل اگر مى خواهند 
مشروب بخورن��د، شما لي��وان جلويشان 
نگذاريد؛ چون اي��ن كار از نظر شرع جايز 

نيست.

سخن پاياني
به هر حال، ام��روزه هامبورگ و به ويژه 
مسج��د امام عل��ى)ع( هامب��ورگ يادآور 
خاطرات انسان های بزرگى است كه برای 
اعت��الی فرهنگ شيعه و زنده ماندن نام و 
ياد اسالم همۀ توان خود را صرف كردند، 
به گونه ای كه هر ساله، مراسم عاشورا در 
مرك��ز اسالمى هامبورگ ب��ا شركت عدۀ 

كثيری برگزار مى شود. 
پس از گذشت سال ها، چه قبل از انقالب 
اسالمى و چه بعد از آن، عدۀ بسياری فقط 
به عشق امام حسي��ن)ع( و اهل بيت)ع(، 
در دو روز تاسوع��ا و عاش��ورا در مرك��ز 

اسالمى هامبورگ حاضر مى شوند. 

شهيد 
بهشتی 

سخنرانی های 
متعددی در 

مركز داشت، 
پرسش و 

پاسخ هايی 
نيز به زبان 

فارسی و 
انگليسی در 
مركز صورت 

گرفته بود 
همچنين از 
طرف بعضی 

كليساها برای 
تبيين معارف 

اسالمی 
دعوت می شد

جهان اسالم
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نسبتاً مختصر به موضوعات خاصي از قبيل 
جنگ هاي صليبي و يا زد و خورد با تركان و 
ي��ا آثار هنري اسالمي در اسپانيا و كم وبيش 
نيز مرتبط با شخصيت پيغمبر اكرم )ص( و 

مقايسۀ اسالم با مسيحيت بود«. 

بنيان گذاری آكادمي 
علمي اسالمي كلن

آكادم��ي علم��ي اسالمي كل��ن در سال 
1978/1357م در شه��ر كلن به ثبت رسيد 
و ت��ا س��ال 1995/1374م در اي��ن شه��ر 
فعاليت داش��ت، اما بعد به هامبورگ منتقل 
گرديد. عل��ت تأسيس اي��ن آكادمي، پاسخ 
ب��ه نياز مبرم��ي بود كه در ص��د سال اخير 
در جوامع آكادمي��ك غرب احساس مى شد 
و مرح��وم فالط��وري ب��ا توّجه ب��ه سوابق 
طوالن��ي خود در اين مجام��ع، آن را با تمام 
وجود و بيشتر از ديگ��ران احساس مي كرد. 
او هميش��ه در بحث هاي��ش از رودررويى دو 
گروه اسالم شناس، يعنى شيفتگان متعصب 
و مخالف��ان متعصب، سخن به ميان مي آورد 
و ج��اي نقد علمي را در اي��ن كارزار انديشه 
خالى مي دي��د. در ابتداي شروع فعاليت هاي 
اي��ن آكادمي، انقالب اسالمي اي��ران رخ داد 
و موض��وع اس��الم در سراسر جه��ان زبانزد 
خودي و بيگانه شد. هم��ۀ قشرها، از اربابان 
سياست تا اقتصاد و حتي مجامع دانشگاهي 
در شرق و غرب، با كنجكاوي وصف ناپذيری 
در پ��ي شناخ��ت اين پدي��دۀ ن��ادر و مهم 
تاريخ��ي برآمدند. مرحوم فالط��وري درآن 
زم��ان با تنظيم طرحي ضم��ن ابراز رضايت 
از شراي��ط به وجودآمده، جوامع اسالمي را به 
معرفى بهتر اسالم اصيل فراخواند. وی از اين 
شرايط استفاده كرد تا اسالم اصيل و معارف 
ناب شيع��ه را به جامعۀ غربى، به ويژه آلمان، 

معرفى كند. 

تاسيس كتابخانۀ 
معارف شيعي در دانشگاه كلن 

فالط��وري در سفري تحقيقات��ي به ايران 
نزدي��ك چهارهزار جلد كت��اب از شهرهاي 
مشه��د، اصفه��ان و ته��ران گ��رد آورد و به 
سمينار شرق شناس��ي دانشگاه كلن منتقل 
ك��رد. فالطوري، پروفسور اروي��ن گرف را با 
شماري از كتاب هاي اصيل شيعي آشنا كرد 
و سن��گ  بناي تأسي��س كتابخانۀ مربوط به 

معارف شيعي را نهاد. 
اين نخستين اقدام تأثيرگذار و دورانديشانۀ 
او ب��راي شناساندن اسالم و به ويژه تشيع در 
اروپ��ا ب��ود. پروفسور فالط��وري كم شماري 
پژوهش هاي آن روزِ غربي ها دربارۀ فرهنگ و 
باورهاي شيعه را چنين گزارش نموده است: 
»اگر محض امتحان، تمام كتب و مقاالتي را 
ك��ه در 25 سال اخير ب��ه زبان هاي مختلف 
غربي دربارۀ اسالم و ممالك اسالمي منتشر 
ش��ده از نظر بگذرانيم و شم��اره كنيم،... به 
سادگي به اين نكته برمي خوريم كه از بين هر 
صد نوشته اي كه دربارۀ اسالم ديده مي شود، 
فق��ط دو عدد به غير اه��ل سنت و جماعت 
مربوط است. از اين مق��دار اندک نيز تازه از 
بين هر هفت نوشته، يك كتاب يا يك مقاله 
ب��ه شيعۀ اثناعشري اختص��اص يافته است؛ 
يعني تقريب��اً از هر 350 كتاب و مقاله، يك 
عدد به شيعۀ دوازده امامي ارتباط دارد؛ بسيار 
كمتر از نوشته هايي كه دربارۀ شيعيان زيدي 
و اسماعيلي مشاهده مي شود...«. تأسيس آن 
كتابخانه در جلب توجه شرق شناسان آلماني 
و اروپاي��ي به فرهنگ و معارف شيعي بسيار 

تأثيرگذار بود.

بسط و تعميق 
گفت و گوی اديان و مذاهب

گفت وگ��و و مفاهمه ميان پي��روان اديان 

ابراهيم��ي از آرمان ه��ا و دل مشغولي ه��اي 
ديگر پروفسور فالطوري بود. وي در 1334/ 
1955م نخستي��ن بح��ث خ��ود دراين باره 
را مط��رح كرد. عن��وان سخنران��ي او �� كه 
به روشني بيانگر محت��واي آن نيز هست �� 
چنين بود: »يهوديان، مسيحيان، مسلمانان 
و رابطۀ آنان با خ��دا و با يكديگر«. او به اين 
مي انديشيد كه چرا نبايد امكان گفت وگوي 
دو جانبه را ميان اديان ابراهيمي فراهم كنيم. 
در پي اين انديش��ه بود كه فالطوری در 10 
اكتب��ر 1978م )18 مه��ر 1357( در قالب 
اطالعيه اي مطبوعاتي از طرف آكادمي علوم 
اسالمي، پيشواي��ان و انديشه وران مسيحي، 
يهودي و ساي��ر اديان جهاني را به گفت وگو 

فراخواند. 

اصالح مباحث اسالمی 
در كتاب های درسی 

اص��الح و تدوي��ن مباح��ث اسالم��ى در 
كتاب های درسى آلمان و هفده كشور غربى 
كه تا آن زمان ممل��ّو از خرافه و سياه نمايى 
ب��ود، از ديگر كارهاي ايشان ب��ود. پروفسور 
فالطوری دراين باره گفته است: »من به آلمان 
رفتم و با شروع به تدريس در دانشگاه متوجه 
شدم كه بخش های اسالم��ى در كتاب هاي 
درس��ى كشور آلمان و ساير كشورها، خرافى 
و خال��ى از واقعيت و نويسندگان آن يهودی 
هستن��د. در اين كتاب ها پيامبر اكرم)ص( را 
چوپانى معرفى مى كردند كه گوسفندانش را 
فروخت، با زن ثروتمندی ازدواج كرد و اموال 
او را به نفع خود مصادره كرد و دو مطلب را در 
بين اعراب ترويج داد؛ اينكه بهشت و جهنمى 
وجود دارد و ديگر اينكه اموال خود را در راه 
خدا بدهيد«. وی همچنين بيان كرده است: 
»ت��ا قريب بيست سال پيش، صحبتي كه از 
اسالم در كتب درسي آلمان به ميان مي آمد 

شناساندناسالم
وبهویژهتشيعبهاروپا

داود باوفا 
 پروفسـور عبدالجواد فالطوری، از مفاخر فيلسـوفان و متکلمان معاصر است 
كه پس از گذراندن مراحل عالی علمی در كشـور، رهسـپار آلمان شـد. يکی از 
دغدغه های مهم پروفسـور فالطوری در آلمان، آشـنا كـردن غربي ها با فرهنگ 

شيعه بود. 

من به آلمان 
رفتم و با 
شروع به 

تدريس در 
دانشگاه 

متوجه شدم 
كه بخش های 

اسالمی در 
كتاب هاي 

درسی كشور 
آلمان و ساير 

كشورها، 
خرافی و خالی 

از واقعيت و 
نويسندگان آن 
يهودی هستند



تاريــــخ  

 سید بابک روح االمینی 
 هرچند امروزه مباحث نظری و کنکاش های فراوانی دربارۀ رابطۀ عکس و تاریخ در بین متفکران و پژوهشگران این حوزه مطرح است، باید توجه کرد که عکس های 
تاریخی آثار مستند مهم و شایان اعتنایی دربارۀ تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر ملتی به شمار می آیند و نه تنها به خودی خود می توانند ارزشی برابر با 
آثار مکتوب داشته باشند، بلکه گاه راه را بر روشنگری بخش های نامعلومی از تاریخ، که این دسته از منابع )آثار مکتوب( در این امر ناتوان به شمار می آیند، می گشایند؛ 
ازاین رو امروزه در برخی از مراکز دانشگاهی خارج از کشور، رویکرد استفاده از عکس ها به مثابه یک سند درخور اتکا در تحقیقات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی را شاهدیم، اما در ایران این امر چندان رواج نیافته و تحقیقات مبتنی بر تصاویر شامل عکس ها، کارت پستال ها و نقاشی ها هنوز جای خود را باز نکرده است. 
ازآنجاکه ایران جزء اولین کشورهایی بود که صنعت عکاسی به آن راه یافت، میراث گران بهایی از عکس های تاریخی، به ویژه از دورۀ قاجاریه، امروزه بر جای مانده است. 
لزوم استفاده از این تصاویر، به خصوص در تحقیقات تاریخی، بیش از بیش احساس می شود. در پروندۀ پیش رو تالش شده است با توجه به الزامات موجود، مباحثی 
دربارۀ جایگاه عکس در تحقیقات تاریخی، معرفی دو مرکز آرشیو عکس کشور از دو منظر تاریخی و عکاسی، آسیب شناسی مراکز آرشیو عکس ایران، معرفی ادبیات 
موضوعی این مسئله و بیان برخی از تحقیقات نظری که دربارۀ رابطۀ دانش تاریخ و حوزۀ عکاسی به نگارش درآمده، بررسی نسبت واقعیت و عکس، مصاحبه دربارۀ 
ویژگی رسانه ای کارت پستال های تاریخی  در تحقیقات مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی و همچنین استفاده از تصاویر در یک تحقیق تاریخی گنجانده شود. امید 

است که چنین کوشش های ابتدایی آغازگر جریان استفاده از عکس و تصاویر در تحقیقات تاریخی گردد. 

تاريــــخ

روایتگری عکس
پرونده اي براي عكس هاي تاريخي
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تاريــــخ روایتگری عکس

ب��ود. در روزگاری که بخ��ش عمده ای از 
درک و دریاف��ت ما از جه��ان پیرامون به 
واسطۀ تصاویر است حتی مخاطب عام نیز 
نمی تواند پرسش دربارۀ میزان واقع گرایی 
رس��انه های تصوی��ری را یکس��ره وا نهد. 
ه��ر روزه عکس های مختلف��ی از طریق 
وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی 
و ایمیل هایمان مشاهده می کنیم. بخش 
مهم��ی از این عکس ها ���� به تعبیر تری 
بَِرت �� ذیل »عکس های ارزیابی اخالقی« 
قرار می گیرند: »]عکس هایی[ که همگی 
ناقل قضاوتی اخالقی هستند؛ جنبه هایی 
از حی��ات اجتماع��ی را می س��تایند ی��ا 

نکوهش می کنند.
آنها نشان می دهند که امور چگونه باید 
باشند یا چگونه نباید باشند«. عکس هایی 
از این دست در ش��بکه های اجتماعی به 
وفور یافت می شوند، همراه توضیحی کوتاه 
بارها و بارها به اشتراک گذاشته می شوند 
)share(، واکنش برمی انگیزانند، دیگران 
عالقه ، احس��اس )like( و دیدگاه هایشان 
بی��ان  آنه��ا  درب��ارۀ  را   )comment(
می کنند و این گونه به معرفت مش��ترک 
گروهی از کاربران )از ده ها تا هزاران نفر( 
از حادثه یا موضوعی خاص بدل می شوند. 
به نظر می رسد برای ما، یعنی مخاطب 
ع��ام، عک��س واقع گرایانه تری��ن روایت از 
جهان و مترادف با واقعیت )Fact( است. 
البته اِعمال تغییر در عکس و تولید تصاویر 
ساختگی �� که به برکت فناوری های نوین 
سهل تر و دقیق تر ش��ده است! �� مسئلۀ 
ناشناخته ای نیست. نمونه های سادۀ آن را 
گهگاه می توان در البه الی صفحۀ حوادث 
روزنامه ه��ا جس��ت. احتم��االً بارزترین و 
شناخته شده ترین سانس��ور سازمان یافتۀ 
عکس ه��ا، اقدام حکومت اتحاد ش��وروی 
مط��رود سیاس��ی،  عناص��ر  در ح��ذف 
همچ��ون لئون تروتس��کی، از عکس های 
تاریخ انقالب روس��یه به شمار می آید، اما 
بازآرایی عکس ها به رژیم های کمونیستی 
مح��دود نمی ش��ود. در آوری��ل 2009م 
اسرائیل،  نخس��ت وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
اعضای کابینۀ جدید خود را معرفی نمود 
)تصویر 3(. در این بین، دو نشریۀ متعلق 
به یهودیان افراطی بن��ا بر باورهای خود، 
عکس هیئت دولت را متفاوت از دیگران 
منتش��ر کردند: در ای��ن تصاویر خبری از 
وزی��ران زن نب��ود. هفته نامۀ »َش��ع تووا« 
ترجیح داد تا وزیران زن را از عکس حذف 
کند و روزنامۀ »یاتِد نع اِمان« با دستکاری 
در عکس، دو وزیر مرد را به جای وزیران 

زن قرار داد )تصویر 4(.

کذب مصّور
تأملی بر باور رايج دربارۀ نسبت عكس با واقعیت

دکتر علی کالیراد
پژوهشگر  بنیاد دايره المعارف اسالمي

  هرچند امروزه تصاوير يكی از اسـناد مهم در تحقیقات تاريخی به شـمار می آيد، بحث های جدی نیز 
دربارۀ اصالت عكس به عنوان سند در میان پژوهشگران مطرح است و آثار مهمی دربارۀ آن نگاشته شده 
اسـت. در اين يادداشـت باور رايج دربارۀ نسبت عكس با واقعیت بررسی شده است. اگرچه عكس عمومًا 

بازنمای وفادارانۀ واقعیت تلقی می شود، نويسنده با ذکر نمونه هايی اين تلقی را زير سؤال برده است.

آیا عکس ها )Photographs( واقع گرایانه ترین تصویر از جهان 
پیرامون را در اختیار ما قرار می دهند؟ بی گمان بس��یاری بر این 
عقیده اند؛ برای نمونه آیا تأثیری که طراحی های فرانسیسکو گویا 
 )Los Desastres de la Guerra( »موسوم به »مصائب جنگ
)تصوی��ر 1( بر مخاطب می گذارند همانند عکس »خرمن مرگ« 

  تصوير 1
 فرانسیسکو گویا، »به خاک بسپارشان و سکوت کن«

از مجموعۀ مصائب جنگ )1820-1810(

  تصوير 2
تیموتی اُسالیوان، »خرمن مرگ: نبرد گتیسبورگ«، 1863

)The Harvest of Death ( )تصویر 
2( اس��ت؟ به باور آندره ب��ازن، منتقد و 
نظریه پ��رداز س��ینما، »تصویر عکاس��انه 
همانا اُبژۀ فی نفسه است؛ ابژه ای که از بند 
زمان و مکان��ی که بر آن حاکم اند رهایی 
یافته اس��ت«. از این رو پیدایش عکاسی 
رخ��دادی مهم در ثبت تصویر جهان بود؛ 
چرا که برای نخس��تین بار تصویر جهان 
به شکل خودکار و بدون مداخلۀ خالقانۀ 
انس��ان ثبت می ش��د. اعتقاد ب��ه ماهیت 
واقع گرایانۀ عکاس��ی و متمایز کردن آن 
از تکنیک ه��ای تصویرس��ازی دیگ��ر را 
می توان در این سخن هلموت گرنشهایم، 
عکاس و پژوهشگر تاریخ عکاسی، دید که 
»دوربین، تصاویر را مسّخر می کند؛ قلم مو 

آنها را باز می آفریند«. 
البته طرح مباحثی از این دست در باب 
 Photographic( واقع گرایی عکاس��انه
realism( به معنای اعتقاد ساده انگارانه 
به همانندی کامل عکس با جهان پیرامون 
نبود. به باور بازن آنچه اهمیت دارد وضوح، 
کیفیت و حتی س��ندیّت عکس نیس��ت، 
بلکه مه��م فرآیند و الگ��وی بازتولید در 
عکاسی است. برخالف نقاش که می تواند 
تخی��الت خود را از ذه��ن برگیرد و روی 
بوم به تصویر کش��د، عکاس حتی زمانی 
که به س��راغ موج��ودات تخیلی همچون 
ئی.تی، هیوالی فرانکش��تاین یا گودزیال 
م��ی رود باز هم تصویِر »چی��زی واقعی« 
را ثب��ت می کند؛ هرچند برای هنرمندان 
شوریده ای چون شارل بودلر اساساً تلقی 
هن��ر به عنوان بازتولی��د دقیق طبیعت و 
اس��تقبال از پیدایش عکاس��ی، تهدیدی 
علیه جنبه های غیرمادی آفرینش هنری 
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نیروی دریایی« در آرامگاه ملی آرلینگتون 
در ویرجینیا ش��د )تصویر 6(. با این حال 
از زمان انتشار این عکس تاکنون همواره 
تردیدهای��ی دربارۀ اصالت آن مطرح بوده 
اس��ت: اینک��ه آیا عک��س یادش��ده واقعاً 
لحظۀ برافراش��ته ش��دن پرچم ب��ر فراز 
کوه س��وریباچی اس��ت یا اینکه سربازان 
به درخواس��ت روزنتال صحنۀ برافراشتن 
پرچ��م را در براب��ر دوربین او بازس��ازی 
کرده ان��د؟ یعنی عکاس ب��ه ثبت واقعیت 

دست زده است یا خلق واقعیت؟! 
از س��وی دیگر، جای این پرسش وجود 
دارد ک��ه آیا عک��س ارائه دهندۀ معرفتی 
ابژکتی��و از جهان اس��ت؟ ماجرای عکس 
منتس��ب به کودک س��وری که در میان 
قبره��ای والدینش خوابیده ب��ود اکنون 
دیگر ش��هرت تام و تمام دارد. این عکس، 
که س��ند جنایات حکومت بش��ار اس��د 
به ش��مار می آمد، مدتی در وب سایت ها و 
شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و 

توییتر انتشار یافت )تصویر 7(.
احمد جربا، از رهبران معارضان سوریه، 
در صفح��ۀ توییت��ر خ��ود در واکنش به 
این عکس نوش��ت: »ک��ودکان 
ددمنشی  واسطۀ  به  سوریه 
اس��د یتیم می ش��وند«. 
اندکی بع��د عبدالعزیز 
العتیب��ی، ج��وان 25 
سالۀ سعودی، با اعالم 
اینکه عکس یادش��ده 
را وی در حومۀ ینبوع 

در عربس��تان سعودی 
گرفت��ه اس��ت و ک��ودک 

حاض��ر در تصوی��ر خواه��رزادۀ 
اوست، برای روشن شدن موضوع، عکس 

دیگری را منتشر کرد )تصویر 8(.
به گفتۀ العتیبی وی عکس نخس��ت را 
با ه��دف پرداختن به پیوند عاطفی میان 
والدی��ن و فرزن��دان از طریق س��رویس 
اینس��تاگرام به اش��تراک گذاش��ته بود. 
العتیب��ی در برابر اقدام یک��ی از کاربران 
توییتر، که جزء نخس��تین کسانی بود که 
با ه��دف تبلیغ علیه حکومت س��وریه از 
عکس او استفاده کرده بود، پیغامی برای 
وی فرس��تاد: »چرا عکس من را برداشتی 
و ادعا کردی که مال س��وریه است؟ لطفاً 

تصحیحش کن«.
کاربر یادش��ده در پاس��خ به درخواست 
العتیبی نوش��ت: »چرا بی خیال نمیشی و 
نمیگی که این عکس مال س��وریه هست 
ت��ا خداوند به تو جزای خیر بده؟ تو داری 
شلوغش می کنی«! مواردی از این دست 
نش��ان دهندۀ نگاه رایج ب��ه عکس، یعنی 
ثبت کنن��دۀ عینی واقعیت دانس��تن آن 
اس��ت؛ واقعیتی که در فرآیندی مکانیکی 
یا دیجیتالی به وسیلۀ دوربین/عکاس ثبت 
می ش��ود. آنچه مغفول می ماند این نکته 
است که »تصویر، طبیعت نیست؛ تصویر، 
طبیعی نیست؛ تصویر ساختۀ انسان است. 
عکس �� مهم نیس��ت که چقدر عینی و 
علمی باشد �� ساختار دست فرد است با 

اعتقادات و نگاه های خاص...«. 

  تصوير 3
 اعضای کابینۀ نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل

  تصوير 4
تصویر دست کاری شدۀ روزنامۀ »یاتِد نع اِمان«

  تصوير 5. جو روزنتال، »برافراشتن پرچم در ایووجیما توسط تفنگداران دریایی«، 1945
  تصوير 6. چاپ پوسترهای »برافراشتن پرچم در ایووجیما«. جو روزنتال با لباس 

نظامی در تصویر مشخص است

 مواردی از این دس��ت ساده ترین و مشخص ترین شیوۀ ممیزی 
واقعیت است و با رجوع به عکس اولیه می توان درستی یا نادرستی 
آنها را تش��خیص داد، ولی گاه تشخیص اصالت عکس موضوعی 

مناقشه برانگیز می گردد.
در 23 فوری��ه 1945م ج��و روزنت��ال، ع��کاس خبرگ��زاری 
آسوشیتدپرس، تصویر لحظۀ برافراشته شدن پرچم ایاالت متحده 
بر کوه سوریباچی در جزیرۀ ایووجیمای ژاپن را ثبت کرد )تصویر 

.)5
این عکس به ش��کل گسترده ای در نشریات منتشر شد، جایزۀ 
پولیتزر را از آن خود ساخت، بر تمبرهای ادارۀ پست ایاالت متحده 
نشس��ت، در قالب میلیون ها پوس��تر به چاپ رسید و الهام بخش 
فلیکس ِد والدون، مجسمه س��از، برای طراحی »یادبود ش��هدای 

  تصوير 7. عکس منتسب به کودک سوری  که در میان قبرهای والدینش خوابیده است
           خواهرزادۀ عبدالعزیز العتیبی  در حومۀ ینبوع عربستان سعودی .تصوير 8   

در روزگاری که بخش عمده ای از درک و دريافت ما از جهان پیرامون 
به واسطۀ تصاوير است حتی به عنوان يک مخاطب عام نیز نمی توان 
پرسش دربارۀ میزان واقع گرايی رسانه های تصويری را يكسر وا نهاد
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واژگان نور
ادواردو کاداوا در کتاب »واژگان نور« عصاره و 
جان مایۀ نظریه ها و تزهای والتر بنیامین دربارۀ 
موضوعات گوناگون را آورده است. نویسنده در 
همه حال و دربارۀ هر موضوعی که  نوشته، اعم 
از عکاسی، فلسفه و تاریخ از زبان عکاسی برای 
توصیف س��ازوکار این موضوع��ات بهره  گرفته 
اس��ت. یک��ی از نمونه های ای��ن درهم آمیزی 
اصطالح��ات علوم ب��ا یکدیگ��ر را می توان در 
مقایسۀ انجام ش��ده میان عکاسی و فلسفه در 
متن کتاب یافت؛ فلسفه و عکاسی هر دو دغدغۀ 
شناخت دارند و می توان آنها را با تکیه بر مفهوم 
»نور« تشریح کرد: »هر دوی آنها زندگی خود 
را از نور می گیرند؛ از نوری که منطبق است با 
شرایط امکان یافتن شفافیت، تأمل، ژرف بینی و 
روشن بینی، یعنی شرایط محقق شدن معرفت 
ب��ه طور کلی« )87، ت. ف: 25(. ش��ناخت در 
لحظه ای از »اشراق و نابینایی هم زمان« سربر 
می آورد؛ مانند یک المپ روشنایی. کاداوا با به 
ذه��ن آوردن مجموعه ای از موضوعات متنوع، 
ای��ن نکته را بررس��ی کرده اس��ت که چگونه 
عکس ماهیت زمان مند سوژه های خود را تأیید 
می کند؛ به عبارت دیگر تأثیر بازتولید مکانیکی 
بر جامعه و درک ما از تاریخ را بررسی می کند.

یکی از نکات مهمی که کاداوا به آن اش��اره 
کرده این اس��ت که عکس ها نش��ان می دهند 
ما چگونه از آن س��وژه ای که هس��تیم بیگانه 
می شویم، آن هم به این سبب که عکس مرگ 
س��وژه یا مص��داق )refrent( خ��ود را اعالم 
می کند: »رخداد عکاس��انه سرشت پسامرگی 
)Posthumous( تجربۀ زیستۀ ما را... اعالم 
م��ی دارد« )89، ت.ف: 28(. »ما در عکس ها به 
ابژه هایی ایستا تبدیل می شویم �� هرچند که به 
ما یادآوری می شود که ما موجوداتی ایستا و مانا 
نیستیم. بدین سان، عکاسی ابزاری است برای 
مویه س��ر دادن. عکاسی به جای آنکه لحظه ها 

واقعیت دیگر
نگاهی به کتاب واژگان نور، تزهايی دربارۀ عكاسی تاريخ

الكساندر ريكمن
ترجمۀ محمد غفوری

 دانشجوی دکتری تاريخ ايران اسالمی
  کتاب مهم ادواردو کاداوا با عنوان »واژگان نور، تزهايی در باب عكاسـی تاريخ« را شـايد بتوان 
مهم ترين و يگانه اثر نظری حقیقی دربارۀ پیوند میان رشته ای دانش تاريخ و حوزۀ عكاسی دانست. 
ايـن کتاب با عنوان »تزهايی در باب عكاسـی تاريخ« به همراه مقالۀ دوران سـاز والتر بنیامین با 

عنوان »تاريخ مختصر عكاسی« به فارسی برگردانده شده است. 
ترجمۀ کتاب دقیق و منطبق بر متن انگلیسی آن است و دشواری هايی که در فهم آن وجود دارد 
برخاسـته از پیچیدگی خود کتاب است که گاه برای خوانندۀ غیرمتخصص ديرياب و حتی نامفهوم 

به نظر می آيد. 
علت اصلی اين دشـواری هم چیزی نیست مگر خاسـتگاه و منبع الهام نويسنده که انديشه های 

غامض و ديرفهم بنیامین دربارۀ عكاسی و فلسفۀ تاريخ است. 
ازآنجاکـه خواندن و مهم تر از آن درک کتاب کـاداوا، برای همۀ تاريخ پژوهانی که دغدغۀ  ورود به 
مسـائل میان رشته ای ناشـی از مواجهۀ دانش تاريخ با هنرها و رسـانه های ديداری را دارند بسیار 

ضروری است، نوشتار پیش رو به معرفی اين کتاب اختصاص يافته است.

عکاسی تاریخ« از روی نسخۀ اولیۀ آن که به صورت یک مقالۀ نسبتاً 
بلند به نگارش درآمده انجام ش��ده و ازاین رو فاقد برخی از فصل های 
اضافی و عنوان بندی های معناداری است که در چاپ رسمی و مستقل 
کتاب در آن گنجانده ش��ده اند. مقالۀ حاضر نیز بر اساس همان چاپ 
اولیه نگاش��ته ش��ده است. ش��ایان ذکر اس��ت که این کتاب را میثم 
سامان پور ترجمه و انتش��ارات رخداد نو در سال 1389 منتشر کرده 

است.
دربارۀ این متن معرفی گونه باید این نکته بیان شود که در برخی از 
مواضع، نقل قول ها به نقل از ترجمۀ فارس��ی کتاب کاداوا آورده شده 
است، اما در برخی مواضع چنین نیست. همچنین گاه ترجمۀ نگارنده 
از گفتارهای کتاب کاداوا حاصلی ترکیبی از ترجیحات خود و ترجمۀ 

فارسی کتاب است.
به هر روی اختالفات میان دو ترجمه به هیچ روی بنیادی نیست و 
تنها جنبه ای سلیقه ای و شخصی دارد. ارجاعات درون متنی به کتاب 
کاداوا شامل دو شماره صفحه اند، که شمارۀ نخست به متن انگلیسی 
کتاب اشاره می کند و شمارۀ دوم، که با دو حرف ت.ف )مخفف ترجمۀ 

فارسی( مشخص شده ناظر بر چاپ فارسی کتاب است.

کتاب »واژگان نور، تزهایی در باب عکاسی 
تاریخ« اثر ادواردو کاداوا ازجمله کتاب هایی 
اس��ت که در ای��ن عرصه همت��ا، مکمل یا 

جانشینی ندارد.
تنها اس��تثنای مهم در ای��ن میان کتاب 
پیتر ب��رک، نظریه پرداز پ��رآوازۀ بریتانیایی 
اس��ت ک��ه در آن مبان��ی روش ش��ناختی 
بهره گی��ری عملی از اس��ناد دی��داری )اعم 
از عکس و ...( بررس��ی ش��ده است. با وجود 
چنین اهمیت��ی، درک مطالب کتاب کاداوا 
)واژگان نور، تزهایی در باب عکاس��ی تاریخ( 
دش��وار می نمای��د؛ از همین رو مقال��ۀ کوتاه 
حاضر چه بسا مقدمه ای سودمند برای فهم 
این کتاب ارزش��مند و گره گشایی از برخی 
پیچیدگی های آن باشد؛ هرچند به تنهایی 

راهگشا نیست.
ترجمۀ فارس��ی کتاب »تزهای��ی در باب 
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را ب��ه گون��ه ای دقیق ضبط کند، با م��ا دربارۀ 
مرگ س��خن می گوید. از زمان��ی که مصداق 
به یک تصویر تبدیل می ش��ود، آن تصویر این 
واقعیت را بیان می کند که چیزها به یکس��ان 
باقی نمی مانن��د. مصداق خواهد مرد �� لحظه 
می گذرد، ش��خصی درمی گ��ذرد، فصل تغییر 
می کند �� هیچ چیز در زندگی ثابت نیس��ت، 
همان گون��ه ک��ه در عکس این طور نیس��ت. 
عک��س »بازمانده ی چیزی اس��ت که به تاریخ 

می پیوندد« )90، ت.ف: 32(.
ای��ن واقعیت ک��ه همۀ چیزها می بایس��ت 
دگرگون ش��وند، منش��أ اصلی قدرت عکاسی 
است؛ اگر هیچ چیزی تغییر نمی کرد، ما نیازی 
به ثبت آن نداشتیم. در زندگِی مصداق، عکس 
گرفته ش��ده از او یک ش��بح است، یک حضور 
روح مانند، اما پس از مرِگ مصداق عکس وی به 
مثابه بازگشت فرد درگذشته است. »به همین 
دلیل است که قدرت عکس به معنای واقعی در 
مرگ آشکار می گردد و میزان این آشکارگی به 
حدی اس��ت که مداوماً به احضار کردن چیزی 
می پردازد که دیگر هرگز نمی تواند وجود داشته 
باش��د... عکس نوعی وداع اس��ت« )92، ت.ف: 
37(. کاداوا کارکرد بازتولیدپذیری در هنر را نیز 
بررسی کرده است. مهارت بازتولید چیزها بسیار 
پیش ت��ر از ظهور فناوری مدرن وجود داش��ته 
اس��ت؛ ازاین رو ارتباط خاصی با پیشرفت های 
فناورانه ندارد. عکاس��ی و ویدئ��و نتایج نوعی 
نیاز به بازتولید هرچه دقیق تِر چیزها هستند. 
بااین حال امکان بازتولید تصاویر، برداشت ما از 
هنر را زیر سؤال برده است. در گذشته اثر هنری 
یگانه و منحصربه فرد بود، اما امروزه می توان آن 
را باره��ا و بارها تا بی نهایت تکثیر کرد. اکنون 

که می توان نس��خه های مثنی بی ش��ماری از 
یک اثر هنری داش��ت، مفهوم اصالت به محاق 
می رود و ما نیازمند معیاری نو برای ارزیابی اثر 
هنری هس��تیم. ما اکنون باید به اثر هنری با 
توجه به ارزش های نمایشگاهی آن بیندیشیم. 
کاداوا همچنین اظهار کرده اس��ت: »افسانه ها 
ضروری می ش��ود ت��ا راه را مش��خص کنند و 
پلی بین تصویر و معنای آن برقرار س��ازند، با 
این نتیجه که تصاویر خودشان تنها به صورت 
عناصر یک نوشتۀ مصور معنا می دهند« )94، 
ت.ف: 44(. این افسانه ها، یعنی نوشته هایی که 
به تصاویری خاص الصاق می گردند، به تعیین 

میزان اعتمادپذیری تصویر یاری می رسانند.
به محض اینکه فناورِی بازتولید به مرحله ای 
رسید که در آن عکاسی زاده شد، سازوکار هنر 
دگرگون ش��د. »هر اثری امروزه جایگزین پذیر 
اس��ت« )97، ت.ف: 50(. کارک��رد اث��ر هنری 
معکوس می شود بی آنکه لزوماً ارتباطی با اصالت 
یا خصلت آیینی آن داش��ته باش��د. اثر هنری 
موضوعی سیاسی شد. منظور آن نیست که هنر 
به هنری سیاسی تبدیل نشد، بلکه سیاست به 
بخشی از هنر تبدیل شد؛ البته اهمیتی ندارد که 
چقدر غیر سیاسی به نظر آید. این امر تصاویر 
تبلیغاتی را در ذهن تداعی می کند؛ تصاویری 
که مجزا از هر گونه ایدئولوژی سیاس��ی خاص 
به نظر می آیند و جامعه را به ش��یوه ای اثباتی 
به تصویر می کشند، درحالی که محتوای تصویِر 
جامعۀ یادشده به کمک آن ایدئولوژی به کنترل 
درمی آید. این تصاویر اگرچه جدا از سیاست به 
نظر می آیند، کامالً از سیاست تأثیر می پذیرند. 
گذشته از این نمونۀ افراطی، امروزه تولید هنر 
با تأمالتی دربارۀ چگونگی اعتالی هنر و اینکه 
کج��ا و چگونه به نمایش درآید، چه کس��ی از 
آن حمایت مالی نماید، و نیز ارزش بازاری آن 
پیوند یافته اس��ت. هنر هر چه کمتر و کمتر با 
نیازِ آیینی ب��رای خلق یک چیز ارتباط دارد و 
هر چه بیش��تر به این موضوع ارتباط می یابد 
که چگونه می تواند یک نیاز مالی یا سیاس��ی 
خاص را در جامعه مرتفع کند.  نوش��تۀ کاداوا 
همچنین درب��ارۀ اهمیت درک تاریخ از طریق 
زبان عکاس��ی اس��ت. خاطره و حقیقت تاریخ 
به صورت درخش��ش هایی ناگهانی بر ما ظهور 
می کنند �� درخششی که برای لحظه ای مکث 
می کند و سپس رو به خاموشی می رود. درست 
مانند تصویری که پس از روشن ش��دن صحنه 
توس��ط فالش دوربین عکاسی در قرنیۀ چشم 
ثبت می شود، خاطره است که در پیش چشمان 
مورخ درخش��یدن می گیرد و حتی درحالی که 
م��ورخ آن را می بیند باز هم رو به خاموش��ی 
می گذارد. این درخشش به مورخ امکان می دهد 
تا این تصوی��ر را در جای حقیقی خود، یعنی 
جایی میان گذش��ته و آین��ده، در برخوردگاِه 

م��کان و زمان ق��رار دهد. عکاس��ی نمی تواند 
یاری رس��ان باشد مگر اینکه به همین شیوه با 
زمان مرتبط گردد. هر عکسی بازنمایانندۀ نوعی 
برخورد ویژه  میان مکان و زمان اس��ت. تصویر 
دستاورد هم کناری و گردآمدن همین چیزها 
در کنار یکدیگر است که پس از آن و به دنبال 
فش��ار  دادن شاتر دوربین به س��فر خود ادامه 
می دهد. کاداوا اظهارات خ��ود دربارۀ تاریخ به 
عنوانی امری تصویری را ادامه داده، اما در عین 
حال به شیوه ای خاص میان آن و روانکاوی نیز 
پیوند برقرار کرده اس��ت. عکاس��ی به ما نشان 
می دهد که ما واقع��اً چه چیزهایی را و به چه 
اندازه نمی بینیم. فناورِی عکاسانه تا بدانجا پیش 
رفته است که رویدادهایی را به ما نشان می دهد 
که ما، به علت ناتوانی از مش��اهدۀ آن با چشم 
انس��انی، حتی نمی توانیم تشخیص دهیم که 
اتفاق افتاده اند یا خیر؛ برای نمونه صحنه ای را در 
نظر بگیرید که در آن یک اسب در حال دویدن، 
هر چهار پای خود را از زمین بلند کرده است؛ 
پدیده ای که تا پیش از اختراع دوربین عکاسی 
از آن اطالعی نداش��تیم. درست به همان سان 
که همۀ تصاویر فرآیند تبدیل شدن به نگاتیو 
را از سر می گذرانند، ولی هر نگاتیوی به چاپ 
پوزیتیو تبدیل نمی شود، همۀ تأمالت ناخودآگاه 
نیز به تأمالت خودآگاه تبدیل نمی شوند. البته 
این بدان معنا نیست که نگاتیو و پوزیتیو یا امر 
ناخ��ودآگاه و امر خودآگاه هم��واره از یکدیگر 
مجزا هستند. نگاتیو یا امر ناخودآگاه هر دو به 
یک عنصر پنهان نیاز دارند تا بتوانند مشخص 
ش��وند. این امر را زمانی می توان بهتر دریافت 
که ش��ما ذهن انسان را در حالی در نظر آورید 
که رخدادهایی با اهمیت س��ترگ را به کنترل 
خود درمی آورد؛ یعنی نوعی شوک. نیروی این 
ش��وک تاریخی در این نیست که رخداد مورد 
نظر پس از فراموش  شدن به تکرار در می آید، 
بلکه در این اس��ت که به گونه ای حقیقی برای 
نخستین بار در این خاطره به تجربه درمی آید. 
»این آن چیزی اس��ت که در درون یک رخداد 
به تجربه درنمی آید، رخ��دادی که به گونه ای 
تناقض آمیز مس��بِب ش��وک به تأخیرافتاده و 
پسامرگی تجربۀ تاریخی است« )109، ت.ف: 
85(. به همان شیوه ای که شما ممکن است به 
جزئیات یک تصویر، مدت ها پس از گرفته  شدن 
آن نظر کنید، درخشش خاطرۀ یک رویداد نیز 
می تواند جزئیاتی را معلوم گرداند که طی تجربۀ 
واقعی آن رویداد مغفول مانده بودند. از همین 
منظر می توان به تاریخ نگریست، هنگام بازبینی 
و ی��ادآوری دوبارۀ تاری��خ، چیزها چنان پیش 
چش��م ما به نظر می آیند که پیش ترها هرگز 
چنین اهمی��ت و جاذبه ای نداش��ته اند. بدین 
طریق اس��ت که حافظۀ ما ناتوان��ی خود را در 

ثبت دقیق چیزها فاش می کند . 

فلسفه و 
عكاسی هر 
دو دغدغۀ 

شناخت دارند 
و می توان آنها 

را با تكیه بر 
مفهوم »نور« 
تشريح کرد: 

»هر دوی آنها 
زندگی خود را 

از نور می گیرند؛ 
از نوری که 

منطبق است 
با شرايط 

امكان يافتن 
شفافیت، تأمل، 

ژرف بینی و 
روشن بینی، 

يعنی شرايط 
محقق شدن 

معرفت به طور 
کلی
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تاریخ تصویری چوب و  فلک
نگاهي به شايع ترين مجازات دورۀ قاجاريه

سید بابک روح االمینی
دانشجوي دکتري تاريخ ايران اسالمي

 عكس به عنوان يک سند امروزه به تدريج دارد جای 
خود را در میان ساير اسناد پژوهشی تاريخی باز می کند. 
عكس هـا هريـک می توانند منبعی متقن به شـمار آيند؛ 

هرچند نقايصی نیز دارند. 
سابقۀ ورود عكاسـی به ايران به دورۀ محمدشاه قاجار 
بازمی گردد و در واقع سـه سـال بعد از اختـراع دوربین 
عكاسـی، ايـن صنعت بـه ايران وارد شـد، امـا در دورۀ 
ناصرالدين شـاه بـود که صنعت عكاسـی در ايـران رواج 
تام يافت. در اين دوره عكاسـان از بسیاری از جنبه های 
مختلف سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی ايران 
آن دوران عكس گرفته اند. در يادداشـت ذيل نويسـنده 
به بررسي عكس هاي گرفته شده مربوط به مجازات فلک 

کردن در دوران قاجار پرداخته است. 
 

  تصوير 1
 فلک کردن زن در حرم سرا

آن دوره معموالً در مالء عام اجرا می شد. 
ای��ن امر از س��ویی خاصی��ت تأدیبی و از 
س��ویی دیگر خاصیت پیشگیرانه داشت، 
اما گاه نی��ز برای تخفیف فردی که دارای 
ش��أن و مرتبۀ باالیی ب��ود، وی را به فلک 
می بس��تند؛ مانند آنچه دربارۀ اهلل یارخان 
آصف الدوله بعد از جنگ های ایران و روس 
اتف��اق افتاد و به دس��تور فتحعلی ش��اه و 
توسط نایب السلطنه وی را در میانۀ میدان 
شهر به فلک بس��تند یا آنچه دربارۀ حاج 
هشام قندی، تاجر سرشناس تهران، مقارن 
انقالب مشروطیت توس��ط عالءالدوله در 
بازار تهران انجام ش��د که به تعطیلی بازار 
و اعتراض بازاریان به این اقدام منجر شد. 
نخستین مطلبی که دربارۀ فلک کردن 
باید به آن اشاره نمود و در تمامی تصاویر 
به وضوح دیده می شود وجود فلک یا فلکه 
اس��ت. فلک یا فلکه عب��ارت بود از چوبی 
بزرگ که در وسط آن سوارخی تعبیه شده 
بود و طنابی از آن رد می ش��د. این وسیله 
برای آن ب��ود که یک پا یا دو پای فرد در 
درون آن ق��رار  گیرد. برای فلک کردن نیز 
معموالً از چوب، ترکه یا ش��الق استفاده 
می ش��د. ان��واع چوب ه��ای گ��ردو، غان، 
ترکه ه��ای بید و انار و چوب گالبی، گز به 
علت س��ختی آن یا انواع درختان دیگر را 
تراشیده برای چوب زدن به کار می بردند. 
هنگامی که فردی به فلک بسته می شد او 
را به پش��ت به روی زمین می خواباندند و 
س��پس بعد از قرار دادن یک پا یا دو پای 
وی در دورۀ فل��ک، به زدن ضربات چوب 
یا ش��الق بر کف پا اق��دام می نمودند. در 
مناب��ع تاریخ��ی، فراش ه��ای حکومتی، 
داروغه و کدخدای محالت کسانی معرفی 
شده اند که به فلک کردن اقدام می کردند. 
افزون بر این افراد، خواجه های حرم سرا و 
مکتب داران نیز گاه خدمۀ حرم یا کودکان 
را فلک می کردند.  باید به این نکته اش��اره 

با بررس��ی تصاوی��ر برجامان��ده از دورۀ 
قاجاریه می ت��وان به درک بهتر از تاریخ و 
جامعۀ ایران عهد قاجار دس��ت یافت. در 
بعضی از ای��ن تصاویر مجازات هایی مانند 
جلو توپ گذاش��تن، گوش بریدن، به دار 
کشیدن، در غل و زنجیر گذاشتن و فلک 
ک��ردن ... نیز دیده می ش��ود. نکتۀ جالب 
د تصاویری اس��ت  توجه در این میان، تَعدِّ
که فلک ک��ردن را نمایش می دهد. اینکه 
چ��را حجم به نس��بت زی��ادی از تصاویر 
برجامان��ده از مجازات ه��ای دورۀ قاجاریه 
به این موضوع اختصاص یافته است خود 

جای سؤال دارد.
 ش��اید ابتدایی ترین پاس��خ م��ا به این 
پرسش بر اساس از بین رفتن دیگر تصاویر 
مربوط ب��ه مجازات ه��ای دورۀ قاجاریه و 
برجا مان��دن این حجم از تصاویر باش��د، 
اما واقعیت آن اس��ت که این مسئله نه به 
دلی��ل بر جای ماندن تصاویر، بلکه به این 
دلیل اس��ت که در دورۀ قاجاریه مجازات 
فلک ک��ردن مجازاتی عام ب��ود که برای 
بیش��تر جرم ها چه کوچ��ک و چه بزرگ 
اجرا می شد. در واقع فلک کردن مجازاتی 
بود که افراد بس��یاری طعم آن را چشیده 
بودند؛ زی��را مج��ازات جرم های��ی مانند 
دزدی، کم فروش��ی، گران فروشی، فرار از 
جبهۀ جنگ، فرار س��ربازان، جرائم مالی 
مستوفیان و ... به چوب و فلک بستن بود. 
از همین روست که تصاویر متعددی از این 
نوع مجازات امروزه باقی مانده اس��ت. این 
تصاویر در عین شباهت تفاوت هایی نیز با 
یکدیگر دارند که در نوشتۀ زیر تالش شده 
است با تکیه بر منابع تاریخی، به برخی از 

این تفاوت ها اشاره شود. 

ويژگی هـای عمومی مجـازات فلک 
کردن

فلک کردن مانند بسیاری از مجازات های 
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نمود که از میان این افراد، فراشان مهم ترین 
کس��انی بودند ک��ه در کن��ار وظایف دیگر 
وظیفۀ فلک کردن و آوردن چوب و فلک را 
نیز بر عهده داشتند. در تصاویر ضمیمۀ این 
نوش��تار، به غیر از تصاویر شمارۀ 1، 8 و 9، 
فراش ها حضور دارند. داشتن ظاهری مهیب 
و خشن، خش��ونت طبع، رکاکت کالم، تیر 
نگاه، چین و شکن چهره و رفتار آمیخته با 
غیظ و غضب از ویژگی آنان به شمار می آمد. 
فراشان معموالً از میان اوباش، اراذل، اشرار 
و بدسابقه ترین و بی اصل و نصب ترین مردم 
انتخاب می ش��دند. افزون بر چهرۀ خشن و 
عبوس مهم ترین وجه ش��ناخت فراشان در 
تصاویر پوش��ش آنان اس��ت. آن��ان معموالً 
کاله های تخم مرغی بر س��ر می گذاشتند. 
لباس هایش��ان عبارت بود از س��رداری یقه 
حسنی یا یقه عربی، ماهوت قرمز و شلواری 
از پارچۀ دبیت یا ماهوت س��یاه. در تصاویر 
ش��ماره 2 ، 3 ،4 ، 5 ، 6 می توان به خوبی 

این توضیحات را مشاهده کرد. 

توضیحات تصاوير ضمیمه
تصویر ش��ماره 1: در این تصویر یکی از 
زنان خدمتکار در حال فلک ش��دن است. 
یک��ی از مجازات های معمول  زنان خدمه 
و خدمتکار فلک کردن بود. از دزدی های 
کوچک تا انجام ندادن وظایف و شرکت در 
دسیسه های درباری از جمله مواردی بود 
که سبب می شد عامل آنها به چوب و فلک 
بسته  ش��ود. فراش ها معموالً اجازۀ حضور 
در حرم س��را را نداش��تند و نظم حرمسرا 
را خواجه ها و خواجه باش��ی برقرار می شد. 
دو نفری که با لباس س��یاه رنگ در گوشۀ 
سمت راست تصویر قرار گرفته اند دو تن از 

همین خواجگان هستند.
 ب��ا توجه به نگاه تمامی افراد به س��مت 
دوربین عکاس��ی و همچنین قرار گرفتن 
ترکه ها بر کف پای متهم بدون انجام دادن 
عمل فلک کردن به نظر می رس��د که این 
تصویر به خواستۀ عکاس برای نشان دادن 

مجازات در حرم سرا چیده شده است. 

 تصویر 2 و 3: نکتۀ بارز و جالب دیگری 
که دربارۀ این نوع مجازات باید به آن اشاره 
کرد تفاوت در شدت و حّدت اجرای آن با 
توجه به شأن و پایگاه اجتماعی، سیاسی 
و اقتص��ادی متهم اس��ت. این مس��ئله با 
توجه به نظام قضایی دورۀ قاجاریه چندان 
جای تعجبی ن��دارد. این مطلب به خوبی 
در تصاویر ش��مارۀ 2 و 3 نشان داده شده 
اس��ت. در هر دوی این تصاویر پاهای فرد 
متهم پوش��یده اس��ت و این ام��ر در واقع 
مهم ترین نش��انه ای است که از طریق آن 
می توان به جایگاه باالی فرد متهم پی برد؛ 
زیرا بر اساس مطالب منابع معموالً افرادی 
که از شأن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
باالیی برخوردار بودند هنگام فلک ش��دن    تصوير 2

ص  فلک کردن فردی ُمتشخِّ

  تصوير 3
فلک کردن فرد بازاری یا تاجر

  تصوير 4
فلک کردن با شالق

اجازه داش��تند که کفش ی��ا جوراب های 
ضخیم به پا کنند. پر واضح اس��ت که این 
عمل می توانست از ش��دت جراحت های 
واردش��ده بکاهد. همچنی��ن آنان معموالً 
قبل از اجرای حکم ب��ا پرداختن مبالغی 
به فراش��ان ی��ا داروغه، هم در ش��دت و 
هم در تعداد ضربات واردش��ده تخفیفاتی 
به دس��ت می آوردند. در واقع فلک کردن 
یک��ی از راه های مهم کس��ب درآمد برای 
فراشان به شمار می آمد. از سوی دیگر نوع 
ترکه های به کاربرده شده برای مجازات این 
افراد با س��ایر افراد تفاوت داشت و معموالً 
از ترکه هایی اس��تفاده می شد که هنگام 
ضربه زودتر بش��کنند یا ترکه های دو سر 
که ش��دت ضربه را کمتر کنند. در تصویر 
شماره 2 به خوبی استفاده از ترکه های دو 
سر و پوش��یده بودن پای متهم مشخص 

است. 
عالوه بر این موارد تعداد کس��انی که به 
زدن ضربه اقدام می کردند نش��انۀ مهمی 

معموالً 
افرادی که 

از شأن 
اجتماعی، 
اقتصادی 
و سیاسی 

بااليی 
برخوردار 

بودند 
هنگام فلک 
شدن اجازه 
داشتند که 

کفش يا 
جوراب های 
ضخیم به پا 

کنند
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می توان به وضعیت مال��ی وی پی برد. از 
سوی دیگر با توجه به لباس  بلند فردی که 
در این تصویر در سمت چپ ایستاده است 
می توان گفت که آن در اوایل دورۀ ناصری 
ثبت شده اس��ت؛ زیرا استفاده از این نوع 
پوش��ش فقط در اوایل دورۀ ناصری رسم 
بود و از میان��ۀ این دوره کت های فراک و 

لباس های سرداری رایج شد.
تصویر شماره 5 نیز فلک کردن با شالق 
را نشان می دهد و با توجه به پوشش افراد 
به نظر می رس��د که زمان ثبت تصویر در 
میانۀ دورۀ ناصری باشد. فردی که در میانۀ 
تصویر کاغذی در دس��ت دارد ش��خصی 
است که معموالً وظیفۀ قرائت میزان حکم 

و شمارش ضربات را بر عهده داشت.
تصاوی��ر ش��ماره 6 فلک ک��ردن فردی 
عادی را نش��ان می دهد. اف��زون بر لخت 
بودن پاهای مته��م، تعداد مجریان حکم، 
ترکه های صاف و عمدتاً قطوری که شدت 
ضرب��ات و جراح��ات را بیش��تر می کرد و 
همچنین پوشش فرد به فلک بسته شده این 
گفتۀ ما را تصدیق می کند. همان گونه که 
در این تصویر مشاهده می کنیم، پنج نفر 
که عمدتاً با توجه به پوشش شان از فراشان 
به ش��مار می آیند مشغول اجرای مجازات 
هس��تند. در دس��تان هر یک اف��زون بر 
ترکه ای که با آن مش��غول اجرای حکم اند 
چندی��ن ترک��ۀ دیگر نیز دیده می ش��ود. 
دلیل وجود این ترکه ها این بود که هنگام 
شکس��تن یک ترک��ه، بی درن��گ از ترکۀ 
جدیدی استفاده  ش��ود. اگر این تصویر را 
با تصویر 2 مقایسه کنیم این موارد بیشتر 

به چشم می آیند.
تصویر 7 اس��تفاده از مج��ازات فلک در 

ب��ود ک��ه از طریق آن می ت��وان به خوبی 
ب��ه جایگاه فرد متهم پی ب��رد. در تصویر 
ش��مارۀ 2 و 3 تعداد کس��انی که در حال 
ضربه زدن هس��تند یک یا دو نفر است. با 
توجه به پوشیده بودن پای متهمی که در 
تصویر ش��مارۀ 3 به فلک بسته شده است 
می توان به مرتبۀ باالی او پی برد. افزون بر 
توضیحات باال که دربارۀ وی صدق می کند 
دو نشانۀ دیگر جایگاه متهم بیشتر روشن 
می کند؛ اولین نشانه انداختن قالیچه زیر 
مته��م و نکتۀ دیگر کاله  پوس��تی اس��ت 
که در جلوی تصوی��ر در کنار متهم دیده 

می شود. ازآنجاکه در دورۀ قاجاریه معموالً تجار و بازرگانان از این 
نوع از کاله  پوس��تی استفاده می کردند می توان حدس زد که فرد 

به فلک بسته شده یکی از تجار یا بازرگانان است.
تصاوی��ر 4، 5، 6، 7: در ای��ن تصاوی��ر، اف��راد معمول��ی را فلک 
می کنند؛ زیرا پاهای تمامی متهمان لخت است و معموالً دو نفر به 
باال مأمور اجرای احکام هستند. این تصاویر تفاوت هایی هم با هم 
دارن��د؛ تصاویر 4 و 5 تفاوت عمده ای با دیگر تصاویر این مجموعه 
دارند و آن استفاده از شالق برای مجازات فلک کردن است. شایان 
ذکر اس��ت که در مواردی برای تنبیه س��خت تر متهم از ش��الق 
استفاده می شد. مسلم اس��ت که ضربات شالق جراحت بیشتری 
به بار می آورد. زندانیان و دزدان بیشتر در معرض این نوع مجازات 
بودن��د. از پای افزار کهنه ای که در تصویر 4 کنار متهم وجود دارد 

  تصوير 5
 فلک کردن با شالق

  تصوير6
 مجازات فردی عادی

  تصوير7
فلک کردن در زندان
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  تصوير 8
 فلک کردن شاگرد کارگاه

زندان را نشان می دهد؛ هرچند که به نظر 
می رسد این تصویر نقاشی باشد. نکتۀ مهم 
درب��ارۀ این تصویر اس��تفاده از چوب های 
به نس��بت بزرگ به جای ترکه های نازک 
اس��ت. ای��ن موضوع ب��ا توجه ب��ه اینکه 
متهم زندانی اس��ت نشان دهندۀ شدت در 
اجرای حکم اس��ت. معم��والً زندانی هایی 
که این گونه مجازات می شدند تا مدت ها 
نمی توانس��تند به خوبی راه بروند و گاهی 
نیز پیش می آمد که شدت ضربه باعث فلج 

شدن فرد می شد.
 تصاوی��ر 8 و 9:  در این تصاویر متهمان 
به دس��ت اف��رادی غیر از فراش��ان فلک 
می شوند. تصویر 8 فلک کردن کودکی را 
نشان می دهد. ش��اید در نگاه اول و بدون 
توجه به جزئیات، تص��ور اجرای مجازات 
فلک کردن در مکتب خانه به ذهن خطور 
کن��د، اما با نگاه دقیق ت��ر این تصور رنگ 
می ب��ازد. جدا از دو س��ه کودک حاضر در 
تصویر باق��ی افراد، جوانانی هس��تند که 
از نظر س��نی نمی توانن��د در مکتب خانه 
تحصیل کنند. از سوی دیگر فضای تصویر 
هیچ ارتباطی به فضاه��ای مکتب خانه ها 
ندارد. همچنین در هر مکتب خانه حضور 
مال مکتبی الزامی ب��ود که در این تصویر 
وی نیز غایب اس��ت. در واق��ع با توجه به 
تصویر به نظر می رس��د که کودکی که به 
فلک بس��ته شده است ش��اگرد کارگاهی 
باش��د؛ زیرا افراد حاضر در تصویر همگی 
لباس سفید پوشیده اند و مشغول دوختن 
پارچه  هایی هستند. نکتۀ دیگر دربارۀ فلک 
کردن در ای��ن تصویر، کوچکی ابزار فلک 
اس��ت که تشکیل شده است از یک چوب 
کوچک و نازک که به نظر می رس��د فقط 

برای فلک ک��ردن ش��اگردان و بچه های 
شاغل در آن کارگاه اس��تفاده می شد. به 
نظر می رسد که مجری اجرای مجازات نیز 
رئیس آن کارگاه یا مباش��ر وی باشد. این 
امر با توجه به پوشش وی که نشان دهندۀ 
وضع مالی وی است بیشتر تقویت می شود.

تصوی��ر 9 فلک ک��ردن در مکتب خانه 
را نش��ان می دهد.  باید عن��وان نمود که 
دو ن��وع مکتب خانه وجود داش��ت: یکی 
مکتب خانه ه��ای خصوصی ک��ه در خانۀ 
اعیان و بزرگان برگزار می ش��د و دیگری 
مکتب خانه ه��ای عمومی که هر قش��ری 
از مردم می توانس��تند به آنجا وارد شوند. 
تصویر یادشده مکتب خانۀ عمومی را نشان 
می دهد. مال مکتبی یا معلم مکتب خانه در 
انتهای تصویر دیده می شود. یکی از وسایل 
مهم هر مکتب خانه �� چه خصوصی و چه 
عمومی �� چوب و فلک بود. فلک مدارس 
نس��بت به فلک های دیگر کوچک تر بود. 
نکتۀ جالب آن اس��ت که کودکانی که در 
خانه ه��ای آنان درختان آلبالو و گیالس و 
... وجود داش��ت موظف بودند که چندین 
ترک��ه نیز با خود ب��ه مکتب خانه بیاورند. 
بچه های بازیگوش، متمرد و تنبل معموالً 
به فلک بسته می ش��دند. سازوکار اجرای 
ای��ن مج��ازات در مکتب خانه ه��ا به این 
صورت بود که دو نفر از ش��اگردان دو سر 
چوب را مي گرفتند و شاگرد دیگري ترکه 
را به پاي ش��اگرد خاط��ي مي زد. چوب ها 
معموالً برای اینکه جراحت بیش��تری به 
بار آورند در آب خوابانده می شدند. چنین 
تنبیهی برای کودکان بس��یار زجرآور بود. 
کودکی که به این صورت تنبیه می ش��د 
معموالً تا چند روز نمی توانست به درستی 

راه برود. در تصویر ش��ماره 9 این ترکیب 
رعایت ش��ده اس��ت؛ فردی ک��ه با لباس 
س��فید در جلوی شاگرد به فلک بسته شده 
ایستاده است کسی بود که تعداد ضربات 
را می شمرد. نکتۀ شایان ذکر آن است که 
در بعضی از موارد به جای شاگردان، فراش 
مدرسه، که وظایف مختلف مدرسه را نیز 
بر عهده داشت، مسئول زدن ضربات چوب 
بود. به نظر می رس��د که این تصویر نیز به 
خواس��تۀ عکاس چیده شده باشد و نوعی 
تصویر س��ازی برای ثبت این نوع مجازات 
در مدارس است. غیر از اینکه چوبی برای 
زدن بچه ه��ا در تصوی��ر دیده نمی ش��ود 
نگاه های کودکان جلوی تصویر که همگی 
به دوربین عکاس خیره شده اند این مسئله 

را می تواند تأیید کند. 

جمع بندی
در ای��ن نوش��تار ب��ا توجه ب��ه تصاویر 
ارائه شده تالش شد گزارشی کوتاه دربارۀ 
عام ترین مجازات مرسوم در دورۀ قاجاریه، 
یعنی فلک کردن، بیان گردد و سپس در 
ادامه، شیوۀ  اجرا، ابزار و تفاوت های اجرای 
این نوع مجازات ش��رح داده ش��ود. امید 
اس��ت که در تحقیق��ات بعدی به تفصیل 

این موضوع بررسی شود.
در پایان ذکر این مطلب ضروری به نظر 
می آید که تصاویر ای��ن مجموعه هر یک 
به تنهای��ی روایتگر بخش مهمی از تاریخ 
اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی ایران عهد 
قاج��ار اس��ت و ازهمین رو پژوهش��گران 
حوزه های مختلف می توانند در تحقیقات 
مختل��ف از آنها همچون اس��نادی مهم و 

درخور اعتنا استفاده کنند. 

يكی از 
وسايل 

مهم هر 
مكتب خانه 

چوب و فلک 
بود. فلک 

مدارس 
نسبت به 
فلک های 

ديگر 
کوچک تر 
بود. نكتۀ 
جالب آن 
است که 

کودکانی که 
در خانه های 

آنان درختان 
آلبالو و 

گیالس و ... 
وجود داشت 
موظف بودند 

که چندين 
ترکه نیز 
با خود به 

مكتب خانه 
بیاورند

  تصوير 9
 فلک کردن در مدارس
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پای صحبت 
عکس های تاریخی

گفت وگو با مهرداد اسكويی،  چهره فرهنگی سال 2010 جهان

 کارت پستال ها به عنوان رسانۀ تصويری 
در زمان خود از ارزش مهمی برخوردار بودند. 
متن زير گزارشی است از گفت وگو با مهرداد 
اسـكويی؛ عكاس، مستندسـاز اجتماعی، 
چهـرۀ فرهنگی سـال 2010 جهان و رئیس 
کارت پسـتال های  مجموعـه داران  انجمن 
فارغ التحصیـل  کـه  او  ايـران.  تاريخـی 
کارگردانـی سـینما و جزء هیئت مؤسـس 
»مؤسسۀ انسان شناسی و فرهنگ« و سفیر 
فرهنگی بخش انسان دوستانۀ سازمان ملل 
متحـد )UCHA( اسـت، در اين گفت وگو 
به تفاوت عكس و کارت پسـتال  تصويری 
-تاريخـی، علـت تمايـل بـه جمـع آوری 
کارت پسـتال های تاريخی ايران و پژوهش 
دربارۀ آنها، لزوم اين کار و مشكالت متعدد 
پیش رويش اشاره کرده و همچنین دربارۀ 
آرشیو عكس  و کارت پستال تاريخ  ايران و 
میراث تصويری کشور ايران و در خطر بودن 

آن نكات جالبی را عنوان نموده است. 

کارت پستال و عكس تاريخی
آنچ��ه در آغاز بحث توجه م��ا را به خود 
جلب کرد و س��بب ش��کل گیری پرس��ش 
اول از مهرداد اس��کویی ش��د تفاوت میان 
»کارت پستال تصویری � تاریخی« و »عکس 
تاریخی« بود که او در پاس��خ به آن چنین 
گفت: » یک عکس زمانی به کارت پس��تال 
تبدی��ل می ش��ود ک��ه دارای ی��ک ویژگی 
منحصربه فرد باش��د؛ آن ویژگی این اس��ت 
که به مطلب مهمی مانند مراس��م مذهبی، 
آداب و رسوم، رجال، بناها و شهرهای مهم، 
س��فرهای شاهان و ... اش��اره کند. از سوی 
دیگر، مهم ترین تفاوت عکس با کارت پستال 
تصوی��ری  در این اس��ت که کارت پس��تال 
خاصی��ت رس��انه ای دارد، اما عکس چنین 

نیست.
 در عصری که رسانه های تصویری وجود 
نداشت، کارت پس��تال ها بودند که پیام های 
تصوی��ری را به نقاط گوناگون جهان منتقل 
می کردند؛ برای مثال در ماجرای مشروطیت 
در ایران، کارت پستال های متعددی چاپ و 
منتشر ش��دند که هریک روایتگر بخشی از 
این انق��الب بودند و وقایع و اتفاقات انقالب 
مشروطیت ایران از طریق این کارت پستال ها 
به سراس��ر ایران و جهان فرستاده می شد« 
)تصوی��ر 1 و 2(. ای��ن مجموع��ه دار ایرانی 
در ادام��ه ب��ا اف��زودن ای��ن مطل��ب که بر 
کارت پستال ها مطالبی نوشته شده است،  اما 
عکس ها فاقد آن هستند گفت: »این مطالب 
نیز جای تحقیق بس��یاری دارد و به همین 
دالیل بود که ترجیح دادم به سراغ پژوهش 
بر روی کارت پستال ها بروم«. وي افزود: »از 
کارت پستال می توان در تحقیقات مختلف 
استفاده کرد. از سویی دیگر مهر و تمبرهایی 
که بر روی هر کارت پستال زده می شود نیز 
جای تحقیق دارد. دس��ت نوشته هاي مردم 
که روي کارت پس��تال نوش��ته مي شد نیز 
مزیت دیگري اس��ت که در کارت پستال ها 
دی��ده مي ش��ود و مي توان از آن ه��ا نیز در 

تحقیقات تاریخي بهره برد.
 

عكس شوک آور
او پس از بیان این موضوع به زمانی گریز زد 
که به جمع آوری کارت پستال های تاریخی 
تمایل پیدا کرد و گفت: »ایدۀ اصلی این کار 
زمانی به ذهنم من رسید که دوست عزیزم، 
دکتر ناصر فکوهی، اس��تاد دانشگاه تهران، 
در س��ال 1388 کتابی با عنوان ‘جهان در 
یکصد سال گذشته’ �� که به زبان فرانسوی 
نوش��ته ش��ده بود �� به من داد. این کتاب 
دربردارندۀ 365 کارت پستال )یعنی به تعداد 
روزهای سال( از نقاط گوناگون جهان بود و 
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برای هر روز یکی از کش��ور های جهان را از طریق یک کارت پس��تال 
و توضیحی صدکلمه ای معرفی می کرد. ازآنجاکه می دانستم ایران از 
اولین کشورهایی است که عکاسی به آن راه یافته و ازهمین رو تصاویر 
متعددی از ایران برجای مانده اس��ت، مشتاق شدم که ببینم دربارۀ 
ایران چه تصویری گذاش��ته شده است. وقتی کارت پستال مربوط به  
ایران را دیدم ش��وکه شدم! کارت پس��تالی معّرف ایران شده بود که 
نامش ‘یک آش��یانۀ انسانی در بلوچس��تان’ بود و زیر آن هم نوشته 
شده بود: مردمان بدوی جایی میان افغانستان و پاکستان و سیستان 

و شاید ایران! )تصویر 3(.
این امر برای من خیلی ش��وک آور بود و از خودم پرس��یدم که چرا 
ایران باید این گونه در این کتاب معرفی و بازنمایی ش��ود، درحالی که 
مطمئن بودم کارت پس��تال های زیبایی از ایران وجود دارد؛ به ویژه با 
توجه به آنکه در همان مجموعه در صفحات مربوط به سوریه، مصر، 
و ش��مال آفریقا کارت پستال های زیبایی گنجانده شده بود. این گونه 
بود که در فکر جمع آوری کارت پس��تال های تاریخی با موضوع ایران 
و جهان اس��الم افتادم و شروع کردم به جمع آوری کارت پستال های 
تاریخی«. ایش��ان در ادامه بیان کردند: »اهدا شدن آلبومی با موضوع 
کارت پستال های تاریخی ایران توسط خانم ژآله مستوفی به من و نیز 
استقبال مرحوم ایرج افشار از ایدۀ من در جمع آوری بخش مهمی از 
تاریخ تصویری ایران و تش��ویق من به انجام دادن کارهای پژوهشی 

دربارۀ این کارت پستال ها بیش از پیش مرا به این کار سوق داد«. 

خريداران داخلی و خارجی عكس های تاريخی
این عکاس و مستندس��از اجتماعی در پاس��خ به چگونگی شروع و 
اجرای طرح چنین گفت: »برای جمع آوری کارت پستال های تاریخی 
ایران، در ایران خودم دس��ت به کار گش��تم و هم زمان با آن، در اروپا 
�� به واس��طۀ دو تن از دوس��تانم در کشورهاي هلند و فرانسه یعني 
خانم مریم جلیلي فر و همسرشان آقاي مازیار کریمي �� پیگیر خرید 
کارت پستال های تاریخی ایران از سراسر جهان شدم. در میانۀ همین 

راه ب��ود که به عنوان چهرۀ فرهنگی س��ال 
جه��ان نیز انتخاب ش��دم و تصمیم گرفتم 
تمام مبلغ جایزه ام را در این راه هزینه کنم. 
این گونه بود که در مدت چهار سال با صرف 
هزینۀ شخصی خودم و همچنین مبلغ جایزه 
چند هزار کارت پس��تال و عکس تاریخی با 
موضوع ایران و جهان اس��الم از سراسر دنیا 

خریدم و به کشورمان برگرداندم«.  
از اس��کویی درب��ارۀ م��کان تهی��ۀ ای��ن 
تاریخ��ی  عکس ه��ای  و  کارت پس��تال  ها 
س��ؤال کردی��م و او پاس��خ داد: »ش��ما به 
راحت��ی می توانی��د از عتیقه فروش��ی های 
ب��ازار منوچهری یا جمعه ب��ازار، عکس ها و 
کارت پستال های متنوعی را بخرید. در واقع 
هیچ منع قانونی برای خرید این اقالم وجود 
ندارد. البته فقط باید توانایی مالی الزم برای 
پرداخت هزینۀ آن را داشته باشید؛ زیرا برای 
مثال یک عک��س کوچک ناصرالدین ش��اه 
حدود دو تا س��ه میلیون تومان قیمت دارد. 
البت��ه من توانایی پرداخت چنین مبالغی را 
نداش��تم. در این بین مس��ئله ای که من را 
بس��یار ناراحت می کرد عالوه بر تنگناهای 
مالی، رقابت پنهانی خری��داران عمدتاً غیر 
ایرانی یا دالل هایی بود که بعضی از تصاویر 

را به صورت هدف مند می خریدند.
برای من بس��یار پیش می آمد زمانی که 
مثاًل دنبال یک تصویر بودم به هنگام معامله 
با خریدار، ناگاه اش��خاصی که عمدتاً لهجه 
داشتند به معامله وارد می شدند و با پرداخت 

مبل��غ بیش��تر، آن تصویری را ک��ه من در 
پی اش بودم می خریدند«. 

چهره فرهنگی کشورمان در ادامه به ملیت 
این خریداران و گرایش های هرکدام از آنها 
در خرید عکس ها اش��اره کرد و گفت: »آنها 
خارجی ها یا ایرانی هایی بودند که به صورت 
هدفمند خرید می کردند. روس ها به شدت 
دنبال تصاویر دربارۀ مش��روطه بودند و هر 
س��ند یا تصویری را که به مشروطه مربوط 
بود می خریدند، هلندی ها به دنبال تصاویر 
و اسناد زندگی روزمرۀ مردم بودند، آلمانی ها 
عکس های روحانی��ان دورۀ قاجار و پهلوی 
را می خریدن��د، بلژیکی ها و اتریش��ی ها هم 
دنبال تصاویر رجال و ش��اهان قاجار بودند. 
نکتۀ جالب این ب��ود که هیچ منعی هم در 
خروج این تصاویر از کش��ور وجود نداشت؛ 
چون دولت ما به این اسناد تصویری که در 
دست مردم و در بازار بود توجه ای نمی کرد. 
نمی دانم ش��اید تهیۀ تصاویر این چنینی در 

اروپا هم به راحتی ممکن باشد«. 
عل��ت ای��ن خریده��ا موضوعی ب��ود که 
اسکویی در ادامۀ صحبت هایش مطرح کرد: 
»یک بار م��ن از یکی از همین مش��تریان 
روس پرسیدم: چرا این تصاویر را می خرید؟ 
او ج��واب داد: م��ا در پی ایج��اد یک موزه 
دربارۀ اس��ناد تصویری و س��ندهای مربوط 
به مش��روطیت در یکی از شهرهای روسیه 
هستیم. بعدها در سفری که به هلند داشتم 
فهمیدم که مراکزی در آنجا وجود دارند که 

  تصوير 1
 نمونه ای از 

کارت پستال های انقالب 
مشروطه در ایران 

)تصویر آزادیخواهان 
زندانی در باغ شاه(
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 روایتگری عکس

اطالعاتی دربارۀ زندگی روزمرۀ مردم ایران جمع می کنند، ولی هیچ 
وقت نفهمیدم که آلمان برای چه در پی جمع آوری تصاویر روحانیان 
ایران است. جالب آن بود که آنها از همه بیشتر انرژی، وقت و سرمایه 
برای ای��ن کار صرف می کردن��د. بارها دیدم که آنه��ا مجموعه های 
گران بهایی از تصاویر روحانیان ایران در دورۀ قاجار و پهلوی را خریدند. 
یکی، دوبار هم خریداران عرب را مش��اهده کردم که به شدت در پی 
تصاویری با موضوع خلیج فارس بودند. عالوه بر این آنها دنبال هر نوع 
تصویری بودند که نوشته هایی از جمله خلیج عربی، شط العرب، منابع 
نفتی خوزستان، ناصریه، فالحیه، محمره، شیخ خزعل و ... روی آنها 
درج شده بود. از آنها دربارۀ تمایل به خرید این عکس ها سؤال کردم، 
اما آنها با این بهانه که زبان فارس��ی نمی دانن��د از جواب دادن طفره 
رفتند. البته همۀ ما می دانیم که کش��ورهای حاشیۀ خلیج فارس به 

دنبال چه هستند«. 

مجموعه داری و پژوهش
پس از این توضیح، این مجموعه دار ایرانی بر موضوع »مجموعه داری« 
انگشت نهاد و گفت: »در ایران کسان زیادی هستند که مجموعه های 
مختلفی از اشیای گوناگون چون تمبر، کارت پستال، اسکناس، کتاب،  
و ... را جم��ع آوری می کنن��د. به نظر من در این میان، کارت پس��تال 
بعد از تمبر و پاکت نامه مهم ترین ش��یئی اس��ت که مردم نسبت به 
جمع آوری آن اقدام می کنند. در ایران اصوالً س��ه نوع از مجموعه دار 
وجود دارند: گروه اول کسانی هستند که به دلیل تمکن مالی باالیی 
که دارند نسبت به جمع آوری مجموعه های مختلف اقدام می کنند. در 

  تصوير 2   
دو تصویر از دیگ های غذا و 
مجمعه هایی که  در حیاط 
سفارت انگلیس قرار داده 

شده بودند.
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می کن��د. اولین کت��اب ‘گیالن ب��ه روایت 
کارت پس��تال های تاریخی’ است. سه کتاب 
هم با عنوان ‘فلسطین در کارت پستال های 
تاریخی’، ‘حج به روایت کارت پس��تال های 
تاریخی’ و ‘نماز به روایت کارت پستال های 
تاریخی’ در ح��ال چاپ اند و کتاب دیگری 
ه��م از همی��ن مجموع��ه به نام ‘مس��اجد 
ایران به روایت کارت پس��تال های تاریخی’ 
مراحل آماده س��ازی خود را طی می کند. به 
غی��ر از این کتاب ها که مراحل پایانی چاپ 
را پش��ت سر می گذارند س��ه جلد کتاب با 
عنوان ‘زندگی روزمرۀ مردم تهران در س��ه 
دورۀ قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم’ نیز 

اولویت بعدی پژوهشی ماست«. 
اس��کویی با اشاره به اینکه در حوزۀ تاریخ 
عکاسی کش��ورمان  پژوهشگران توانمندی 
مانند آقای دکتر سمس��ار، دکتر ش��هریار 
عدل، ایرج افشار، دکتر محمد ستاری، دکتر  
رضاش��یخ، مهران مهاج��ر و دکتر داریوش 
رحمانیان، محمدرضا طهماسب پور و خانم 
پریسا دمندان فعالیت می کنند، که این امر 

جای بسی خوشحالی و سپاسگزاری دارد.

عكس های تاريخی در معرض خطر
تا به اینجا اس��کویی از تالش هایش برای 
جمع آوری کارت پستال های تاریخی سخن 
گفت، اما در این بخش از گفت وگو به عکس 
تاریخی توجه ک��رد و فعالیت های خود در 
زمینۀ جمع آوری آنها نیز این چنین اش��اره 
نمود: »از چند س��ال پیش ب��ه جمع آوری 
عکس های تاریخ��ی نیز اقدام کردم. در این 
زمینه نیز متوجه ش��دم که مجموعه داران 
بزرگ نس��بت ب��ه جم��ع آوری عکس های 
تاریخ��ی، به وی��ژه از دورۀ قاجاریه و پهلوی 
اول، عالقه نش��ان می دهند و همین عالقه 
سبب شده اس��ت مجموعه های متنوعی را 
جمع آوری کنند، اما به نظر می رس��د که از 
بخش مهمی از تاریخ تصویری ایران، به ویژه 
تصاویر مربوط ب��ه دورۀ پهلوی دوم، غفلت 
شده و ازهمین رو این تصاویر در حال از بین 

رفتن است )برای نمونه تصویر 4(. به دلیل 
همین خطر، تالش خود و برخی از همکارانم 
را در ای��ن زمینه بر جمع آوری این بخش از 
عکس ها، به ویژه عکس های زندگی روزمره 

مردم عادی متمرکز کردم«.  
او در ادام��ه، راه نج��ات ای��ن عکس ها را 
به می��دان آمدن نهادهای مس��ئول و اقدام 
متناس��ب و به هنگام آنها دانس��ت و افزود: 
»الزم اس��ت مرک��ز و بانک��ی برای اس��ناد 
تصوی��ری ایجاد و عکس ه��ا از میان مردم، 
خانواده ه��ا و عکاس خانه های قدیمی ایران 

جمع آوری شود«. 
»متأس��فانه اکنون نس��لی ک��ه در اواخر 
دورۀ پهلوی اول و دورۀ پهلوی دوم عکاسی 
می کردند در حال از بین رفتن اند؛ بنابراین 
حفظ میراث عکاس��ی آنان اهمیت بسیاری 
دارد«؛ این جمله  دغدغۀ اس��کویی را برای 
نج��ات عکس ه��ای تاریخی ایران آش��کار 
می کند؛ دغدغه ای که او  و همکارانش را به 
تنظیم طرح و کوششی سترگ برای  نجات 
عکس های منطقۀ گیالن ب��ه عنوان اولین 
تجربه برای چنین کاری واداشته است. او در 
این طرح مس��ئلۀ تدوین تاریخ عکاسی این 
استان را نیز پیش بینی کرده  است. شیوۀ او 
برای تدوین این تاریخ چنین اس��ت: »ثبت 
بخشی از تاریخ عکاسی این منطقه با تحقیق 
ساختارمند مکتوب، تحقیقات کتابخانه ای، 
انجام دادن مصاحبه های گوناگون با عکاسان 
قدیمی منطقه و مطلعان محلی«. گیالن به 
عنوان اولین اس��تان این طرح انتخاب شده 
و مراح��ل پایانی تدوین بانک عکس گیالن 
به همت اس��کویی و همکارانش به اجرا در 
آمده ک��ه در این بین حوزه هنری گیالن و 
نش��ر ایلیا از این پروژه پشتیبانی نموده اند 
اسکویی و گروه پژوهشی اش امیدواراند که 
پس از این طرح، در سال های آتی در دیگر 
مناطق کش��ور نیز چنین بانک های عکسی 
ایجاد کنند که از این طریق بتواند گام های 
کوچ��ک در جهت حفظ می��راث تصویری 

ایران بردارند. 

  تصوير 3
 کارت پستالی از ایران 
که در کتاب جهان در 

یک صد سال پیش 
منتشر شده بود

نظر این دسته، دیده نشدن یک کارت پستال، عکس یا تمبر به مراتب 
بهتر از دیده ش��دن آن و پژوهش دربارۀ آن اس��ت؛ زیرا در نظر آنان 
اینها از ارزش باالی مادی برخوردارند. مجموعۀ این گونه افراد معموالً 
بس��ته است و آنها به کسی اجازه نمی دهند از مجموعۀ شخصی شان 
استفاده کنند. دستۀ دوم کسانی هستند که در واقع با این مجموعه ها 
تجارت می کنند. برای این دسته نیز یک مجموعه بیشتر ارزش مادی 
دارد، اما برای دستۀ سوم جمع آوری صرف اولویت  ندارد و آنها بیشتر 
در فکر انجام دادن کارهای پژوهشی و تحقیقی دربارۀ مجموعه های 

مختلف هستند«.
اس��کویی با بیان اینکه در نظر او کارت پس��تال ی��ا عکس بیش از 
آنکه ارزش مادی داش��ته باشد، ارزش فرهنگی و علمی دارد و منبع 
مهم پژوهش��ی در تحقیقات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
به ش��مار می آید خود را در دس��تۀ س��وم قرار داد و از کارهایی یاد 
کرد که برای پژوهش دراین باره انجام داد: »در درجۀ اول کوشیدم با 
ادبیات موضوعی این کار آش��نا شوم. براساس تحقیقاتم متوجه شدم 
که توجه به کارت پستال ها و پژوهش دربارۀ آنها در کشورهای اروپایی 
و امریکایی از چندین سال قبل آغاز شده و در آنجا کتاب های متفاوتی 
بر اساس کارت پستال های تاریخی با موضوعات مختلف چاپ و منتشر 
گردی��ده اس��ت و حتی مجالت تخصصی هم در ای��ن زمینه چاپ و 
منتش��ر می شود. از سوی دیگر به این نکته پی بردم که در کل از دو 

منظر می شود دربارۀ این کارت پستال ها تحقیق کرد: 
اول، از منظر ِدلتیالوژی یا کارتولوژی. در این ش��یوه مواردی چون 
موضوع کارت پستال، مهر، ناشر، وضعیت ظاهری کارت پستال، تقسیم 
شدن یا نشدن پشت کارت پستال و محل نشر مطالعه می شود. در واقع 
در این شیوه تحقیق دربارۀ ویژگی های مختلف کارت پستال اولویت 
دارد.  در رویکرد دوم، کارت پس��تال س��ند پژوهشی به شمار می آید. 
من س��عی کردم همراه با گروه پژوهشی مان در هر دو زمینه تحقیق 
کن��م. بنابراین بع��د از خرید و جم��ع آوری کتاب هایی که با موضوع 
کارت پستال  در اروپا و امریکا منتشر شده بود، در ایران نیز به دنبال 
چنین مواردی گشتم، اما متأسفانه متوجه شدم که چنین اقدامی در 
ایران انجام نشده است. فقط یک جلد کتاب ‘کارت پستال های تاریخی 
ایران’ نوشتۀ آقای قاس��م صافی در بازار کتاب موجود بود که در آن 
هم فقط به چاپ کارت پستال های مجموعه دانشگاه تهران و پژوهش 

مختصری دربارۀ آنها اکتفا شده بود«. 
این مستندس��از در ادامه از تیم پژوهشی اش سخن گفت و اعضای 
آن را دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با تخصص های مختلف از 
جمله تاریخ، مردم شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، نسب شناسی، 
پژوهش هنر، عکاسی، سندشناسی دانست و از انتظاراتش از این گروه 
چنین پرده برداشت: »برای بیشتر این دانشجویان که از محیط علمی 
می آمدند نوش��تن متون تحقیقی دربارۀ هر کارت پس��تال در اولویت 
بود، اما من به دلیل خصلت مستندسازی خود، عالوه بر این موضوع 
و برشمردن ویژگی های هر کارت پس��تال، خواهان این بودم که آنها 
بتوانند جنبۀ روایتگری به این مت��ون بدهند؛ امری که ابتدا چندان 
س��اده به نظر نمی رس��ید، اما پس از جلسات متعدد هفتگی، عملی 
ش��د؛ در نتیجه خروجی این کار، متنی ب��ود که در عین اینکه از بار 
علمی مناسبی برخوردار بود روایتگر موضوع خاصی بود. من در واقع 
در پی پرورش نس��لی از دانشجویان بودم که بتوانند به عنوان اولین 
دلیتالوژیس��ت های ایرانی در جامعۀ علمی کش��ور به کار خود ادامه 

دهند«. 
مهرداد اسکویی در ادامه به کتاب هایی که نتیجۀ کار تحقیقاتی این 
گروه پژوهش��ی بود اش��اره کرد و بیان کرد: »تا کنون چندین کتاب 
به همین ش��یوه تهیه ش��ده اس��ت که مراحل نهایی چاپ را سپری 
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نام سال س��ی یادآور مصرعی از حکیم توس، 
فردوس��ی، است: »بس��ی رنج بردم در این سال 
سی«. شاید تداعی این مصرع در ذهن بی مناسبت 
هم نباشد؛ زیرا مرور بیش از هزار عکس از بیش 
از سیصد عکاس نشان می دهد که موفقیت های 
متعدد این سی سال حاصل رنج های بسیار بوده 
است. یک سوم از این دورۀ سی ساله، دورۀ انقالب 
اس��المی و دفاع مقدس با هزاران شهید و جانباز 
بوده است و در ادامه نیز رنج هایی از جنس دیگر؛ 

هرچند شیرینی های بسیار هم داشته است. 
رض��ا طاهرخانی، مؤل��ف و مدیر پ��روژۀ این 
مجموعۀ تصویری ارزشمند، متولد 1356 و جوانی 
است که در همین سی سال بالیده است و بخشی 
از آن را به کودکی و نوجوانی گذرانده است؛ پس او 
پیرمردی نیست که به مقطعی از جوانی خود نظر 
می کند و به آن دوره اشراف کامل دارد. این ممکن 
اس��ت آسیب به شمار آید، اما یک گروه به عنوان 
شورای سیاست گذاری و البته برخی مشاوران، این 
مدیرپروژۀ جوان را در گردآوری و انتخاب عکس ها 
یاری کرده اند و به هر حال اگرچه اش��کاالتی بر 
کار وارد است، کتاب با تالش جمعی مجموعه ای 
بی نظیر در نوع خود آماده شده است؛ کتابی که 
سی س��ال از حیات جمهوری اسالمی ایران را با 
عکس هایی که برخی بیش از صدها صفحه متن، 

حرف دارند روایت می کند. 
عب��ارت »روزنگار مصور ای��ران پس از انقالب 
اسالمی )1357 – 1387(« که زیرعنوان کتاب 
است، از چند جنبه اشکال دارد: اول آنکه روزنگار 

روایتی سی ساله 
در قاب بیش از  1300 عکس

معرفی کتاب »سال سی«

سعید طاوسی مسرور
دانشجوي دکتري تاريخ اسالم

 دربارۀ تاريخ انقالب اسالمی، دفاع مقدس و سال های پس از آن در حیات جمهوری 
اسـالمی تاکنون آثار مختلفی به چاپ رسـیده اسـت: »تاريخ شـفاهی«، »خاطرات و 
زندگی نامه های شخصیت ها«، »روزنگار«، »جريان شناسی« و ... . اما در اين بین، »سال 
سـی؛ روزنگار مصور ايران پس از انقالب اسالمی« کتابی منحصربه فرد است که تاريخ 
معاصر ايران بین سال های 1357 تا 1387 را از دريچۀ قاب دوربین روايت می کند و در 
واقع سال شمار تصويری اين سال هاست. وقتی اين کتاب را در دست می گیری دوست 
داری از جهان اطراف فارغ شوی و ساعت ها عكس های اين سی سال را مرور کنی؛ سی 
سـالی که بخشی از آن برای هم نسـالن ما، که فرزند انقالبیم، خاطره ای است که يا در 

ذهن داريم يا اين کتاب آن را به خاطرمان می آورد. 
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مصور نیست، بلکه چنان که در فهرست نویسی کتابخانۀ ملی به درستی آمده 
سال ش��مار تصویری و وقایع نگاری تصویری است؛ دوم آنکه عکس ها از سال 
1342 آغاز ش��ده است و نه سال 1357. البته بهتر بود از همان سال 1357 
آغاز می ش��د؛ زیرا از کل س��ال های پیش از آن فقط چهارده عکس در کتاب 
گنجانده شده است که معلوم نیست چرا از میان انبوه عکس های آن سال ها 
فقط این تعداد عکس �� آن هم عکس هایی چون مراسم تشییع جهان  پهلوان 
تختی و بازی فوتبال ایران و اس��رائیل انتخاب شده است؛ سوم آنکه عکس ها 
فقط از ایران نیست، بلکه عکس های خارج از خاک ایران، اما مرتبط با ایران 
هم در میان آنها دیده می شود؛ برای مثال عکس هایی از راهپیمایی انجمن های 
اسالمی دانشجویان مقابل کاخ سفید، حضور امام )ره( در نوفل لوشاتو، تظاهرات 
مردم پاناما در اعتراض به پناه دادن دولت این کش��ور به ش��اه مخلوع ایران و 
تصاویری دردناک از بمباران شیمیایی حلبچه. از محاسن کتاب دو زبانه )فارسی 
� انگلیسی( بودن آن است؛ زیرا برخی عکس ها با توضیح اجمالی آن است که 
معنا پیدا می کند. در این کتاب با درج این توضیحات و نیز مقدمه ها به زبان 
انگلیسی امکان استفادۀ مخاطب خارجی فراهم شده است. البته می شد زبان 

عربی را هم افزود که زبان جهان اسالم و برخی همسایگان ماست.

کتاب با مقدمۀ محمدحسین صفارهرندی، وزیر 
اسبق فرهنگ و ارش��اد اسالمی، شروع می شود. 
وی این کتاب را »گش��ت و گ��ذار واقع بینانه ای 
در تاریخ سی س��الۀ انقالب اسالمی« و »ضیافت 
رنگین کمانی از واقعیت های تلخ و شیرین، اشک ها 
و لبخنده��ا، کامیابی ها و ناکامی ه��ا، افتخارات 
و نامرادی ه��ا، زیبایی ه��ا و زش��تی ها، مادیات و 
معنویات، فقر و غنا، عشق و نفرت و حماسه های 
جاودانه در تاریخ معاصر ایران« وصف کرده است. 
پس از آن مقدمۀ مؤلف و مدیر پروژۀ کتاب آمده 
اس��ت که در آن چگونگی تالش پنج ساله برای 
تدوین این کتاب توضیح داده ش��ده است. برای 
این کار، آرشیوهای مختلف عکس در ایران اعم 
از خبرگزاری ها، روزنامه ها، صدا و سیما، انجمن 
عکاس��ان انقالب و دفاع مقدس، کتابخانۀ ملی، 
آرشیوهای شخصی عکاسان و حتی خبرگزاری ها 
و منابع خارجی بررسی شده و از میان پنج میلیون 
فریم عکس، حدود ده هزار قطعه انتخاب و از بین 
آنه��ا، حدود 1300 عکس در کتاب چاپ ش��ده 
است. در ابتدای کتاب این تاریخ سی ساله چنین 

دوره بندی شده است: 
1. دورۀ شکل گیری نهضت مردم ایران و پیروزی 
انقالب اس��المی و س��پس دورۀ تثبی��ت نظام 
جمه��وری اس��المی )1357 – 1359( با 271 
عکس افزون بر چهارده عکس از سال های 1342 
تا 1356 ک��ه پیش از این به آن اش��اره کردیم. 
دربارۀ چهارده عکس یادش��ده این توضیح آمده 
است: »فضایی کلی از دوران پیش از وقوع انقالب 
اس��المی ترس��یم می کند«، اما به نظر می رسد 
چهارده عکس برای ترسیم این فضای کلی ناکافی 

باشد؛
2. س��ال های جن��گ )1359 – 1367( با 458 

قطعه عکس؛
 3. دورۀ س��ازندگی )1368 – 1376( ب��ا 161 

قطعه عکس؛
 4. دورۀ اصالح��ات )1376 – 1384( ب��ا 198 

قطعه عکس؛
5. دورۀ عدالت خواهی )1384 – 1388( با 201 

قطعه عکس. 
نگاهی کوتاه به این آمار نشان می دهد که بیشتر 
به دفاع مقدس و انقالب اس��المی توجه شده و 

دورۀ سازندگی دارای کمترین عکس است. 
در انتهای هر بخش هم نام عکاس هر عکس و 
تاریخ عکس برداری آمده است. در بین نام عکاسان 
یک نام جلب توجه می کرد و آن عکاس ش��هید 
رسول کاظم نژاد است که عکس هایی از فتنۀ سال 
1378 را برای این کتاب به یادگار گذاشته است. 
در ابتدای بخش مربوط به هر سال، مقدمه ای 
در یک صفحه دربرگیرندۀ توضیحات کلی دربارۀ 
فضای آن س��ال و مهم ترین رویدادهای آن آمده 
است. چینش عکس ها هم جالب است؛ برای مثال 
در صفحۀ 504 تصویری از آبگیری سد استقالل 

  تصوير 1
لحظه شماري مردم ایالم
براي ورود رهبر انقالب

به این شهر
1370

  تصوير 2  
رزمند ۀ نوجوان ایراني

در جبهه  هاي غرب کشور
)طویلۀ عراق(

1361
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در 1363 و 1364، شهادت دانش آموزان یک دبستان در بروجرد بر اثر بمباران 
جنگنده های عراقی در 1364 و بمباران شیمیایی سردشت( و هم خوشی ها 
و پیروزی ها )مانند جشن عمومی مردم به مناسبت آزادسازی خرمشهر( و هم 
زندگی مردم در این هشت سال. در سال های پس از جنگ نیز تصاویر گوناگون 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و... با دقت از میان انبوه عکس ها انتخاب و 
تالش شده است تصویری واقعی از دورۀ دولت های سازندگی و اصالحات و نیز 
دولت نهم ارائه شود. عکس های این کتاب با توجه به اطالعات مفیدی که در 
اختیار پژوهشگران قرار می دهند، برای تحقیق در تاریخ سی سالۀ ایران اسنادی 
باارزش به شمار می آیند؛ برای نمونه شعارهای مردم در انقالب که بر پالکاردها 

مین��اب در 7 فروردی��ن 1362 را می بینیم و در 
صفحۀ 505 بمباران شدن یکی از چاه های منطقۀ 
نفتی نوروز با حملۀ نیروهای عراقی؛ یعنی در دو 
صفحۀ کنار هم تالش نظام جمهوری اس��المی 
برای ش��کوفایی و آبادانی ایران و تالش دشمنان 
در جلوگیری از رشد ایران را شاهدیم. نمونۀ دیگر 
از چینش مناسب، تصویر محاکمۀ عوامل اختالس 
123 میلیاردتومان��ی از بانک صادرات ایران )باند 
فاض��ل خداداد( اس��ت که در کن��ار تصویر یک 
دس��تفروش دوره گرد در بازارچۀ سید اسماعیل 
تهران قرار گرفته است. ترتیب چینش عکس های 
هر سال تا جای ممکن به ترتیب ماهی است که 
عکس در آن گرفته شده، اما ترتیب روزهای یک 

ماه در چینش عکس ها رعایت نشده است. 
در ای��ن کتاب رنج ها و زحمت ه��ای مردم در 
پیروزی انقالب اسالمی و تثبیت نظام جمهوری 
اس��المی به خوبی به تصویر کشیده شده است؛ 
برای مثال صحنه های دردناکی چون تصویری از 
اجساد کشته شدگان حادثۀ سینما رکس آبادان، 
مخف��ی کردن پیکر یکی از ش��هدا برای در امان 
ماندن از نیروهای گارد، تیراندازی مس��تقیم به 
مردم، شناسایی اجس��اد شهدای انقالب توسط 
خانواده هایش��ان، اقدام گروه ه��ای تجزیه طلب 
کومله، دموکرات، خلق عرب و منافقین در کشتار 
مردم. حماسۀ هشت سالۀ دفاع مقدس نیز در ابعاد 
مختلف آن به خوبی به تصویر کشیده شده است؛ 
هم اندوه ها )مانند بمباران منازل مسکونی تهران 

  تصوير 3
پدري که فرزندان 
از دست رفته اش را
براي خاکسپاري 

مي برد. )بم(
1382

   تصوير 4
تشییع پیکر شهیدان

دوران دفاع مقدس
)تهران(
1374
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و دیوارها حک شده و عباراتی چون حکومت اسالمی، جمهوری عدل اسالمی 
و جمهوری اسالمی را نمایش می دهد نشان دهندۀ اختالف تعابیر دربارۀ نظام 
دلخواه برای آیندۀ ایران است.     دیگر ارزش کتاب عکس های وقایعی است 
که ش��اید دیگر آنها را به یاد نیاوریم و این کتاب آنها را پیش چش��م ما قرار 
می دهد؛ برای مثال راهپیمایی گروهی از زنان و مردان تهرانی علیه پیشنهاد 
قانونی ش��دن حجاب در ادارات در س��ال 1357 و راهپیمایی جمعی از زنان 
در روز جهانی زن علیه اجباری شدن حجاب در سال 1358. البته عکس ها 
به وقایع تاریخی منحصر نیس��ت و تصاویر گوناگونی از این کتاب را می توان 
»تصاویر فرهنگی« نامید.  در تصاویر فرهنگی، بر س��ینما در این سی سال 

تأکید خاصی شده است، از عکس های فرهنگی 
دیگر برای نمونه می توان به نهضت سوادآموزی 
در روس��تاها در 1360 و 1385، رواج نگه��داری 
سگ در برخی خانواده ها، نمایش های زنده لباس 
زن��ان ایرانی، لباس مردان و لباس های اس��المی 
بانوان و موسیقی زیرزمینی اشاره کرد. تصاویری 
از افتخارات ورزشی این سال ها، هم یادآور لحظاتی 
است که لبخند بر لبان مردم نشسته است و هم 
جلوه ای دیگر از اهتزاز پرچم جمهوری اس��المی 
ایران در جهان و نمونه ای از موفقیت در عرصه های 
مختلف به رغم همۀ سختی های ناشی از جنگ 

و تحریم. 
البته انتقاداتی هم نسبت به گزینش عکس های 
کتاب می ت��وان مطرح کرد؛ برای مثال از س��ال 
1362 تا 1368 هیچ عکسی از امام خمیني)ره( 
درج نش��ده و مخاطب ناگهان با آخرین روزهای 
حیات امام خمینی در بیمارستان قلب جماران و 
رحلت آن بزرگوار و مراسم تشییع و تدفین ایشان 
روبه رو می ش��ود. گویی امام )ره( در این س��ال ها 
حضور فعالی در مدیریت کشور نداشته و این در 
حالی است که تصاویر متعددی از باقی مسئوالن 
مانند رئیس جمهوری، نخست وزیر و ... در کتاب 
آمده اس��ت.  دربارۀ برخی از علما و مراجع تقلید 
نیز فقط عکسی از مراسم تشییع آنان آمده است؛ 
مانند عالمه طباطبایی و آیات عظام گلپایگانی و 
اراکی که می شد تصاویری از حیات پربرکت آنان 

نیز در کتاب قرار داده شود. 

  تصوير 5
رزمندۀ نوجوان ایراني
در یکي از روستا هاي 
فتح شدۀ کردستان عراق
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تصوير 6     
تبلیغات شهري
حامیان کاندیدا هاي 
هفتمین دورۀ انتخابات 
ریاست جمهوري
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آلبوم خانۀ کاخ گلستان نگاه داری می شود.
تهیۀ عکس از آثار باس��تانی و جغرافیایی 
ای��ران در دورۀ مظف��ری ه��م ادامه یافت؛ 
هرچند به علت عمومی شدن پدیدۀ عکاسی 
و رواج آن در بی��ن مردم، رونق گذش��ته را 
از دس��ت داده بود. در دورۀ محمدعلی شاه 
و احمدش��اه نیز ب��ه علت ش��رایط خاص 
حکومت��ی توس��عه و گس��ترش آلبوم خانه 
ادامه یافت، اما با به قدرت رسیدن حکومت 
پهلوی به دنبال س��نت معمول بی  توجهی 
به اقدامات سلس��لۀ گذش��ته، به آلبوم خانه 
نیز بی مهری ش��د، آلبوم ها و شیش��ه های 
عکس به انبارها فرس��تاده ش��دند و در پی 
آن آلبوم خانه تعطیل شد تا اینکه سرانجام 
در س��ال 1352 ادارۀ آلبوم خانه در اختیار 
کتابخانۀ سلطنتی سابق قرار گرفت. بدری 
آتاب��ای دراین باره گفته اس��ت: »آلبوم ها و 
عکس های مختلفی در آنجا وجود داش��ت 
که اکث��راً درهم و مش��ّوش و بدون ترتیب 
سنوات بود و موضوعات در آلبوم ها به طور 

عکاس��ی با تولد خود در 1839م رؤیایی 
را تحق��ق بخش��ید که ب��رای مدت ها همه 
چش��م به راهش بودند. برای اولین بار بود 
که همگان می توانستند تصویری به مراتب 
دقیق تر و ارزان تر از پرتره های نقاشی ش��ده 
در اختیار داشته باشند. این اختراع در نوع 
خود کم نظیر به سرعت جهان را تحت تأثیر 
خود قرار داد. در این تأثیرپذیری، ایران نیز 
مس��تثنا نبود. ورود این پدی��دۀ لوکس به 
ایران عصر قاجاری فقط س��ه س��ال بعد از 
اختراع جهانی اش، یعنی در 1841م، بسیار 
اهمیت دارد. اگرچه اولین عکس به ش��یوۀ 
داگروتیپ در دربار محمدش��اه و به دست 
نیکالی پاولف روس��ی انداخته ش��د، رشد 
و تعال��ی این صنعت نوظه��ور مصادف بود 
با دوران طوالنی س��لطنت ناصرالدین ش��اه 
و تجدد خواهی او که با س��فرهای مکررش 
به اروپا افزایش یافت. عکاس��ی، این پدیدۀ 
لوک��س و جدی��د، نیز مانن��د دیگر مظاهر 
تمدن غربی از همان ابتدا نظر شاه جوان را 
به خود جلب کرد و اقدامات شاه به منظور 
پیشرفت آن به جایی رسید که در بسیاری 
موارد عکاس��ی در ایران پیش��روتر از نقاط 

دیگر جهان نمود یافت.

عالقه و دل مش��غولی ناصرالدین ش��اه به فن عکاس��ی، کس��ب 
مهارت در این رش��ته و ارتباط او با عکاس��ان به منظور آگاه شدن 
از دستاوردهایش��ان در زمینۀ پیشبرد عکاسی، کم کم او را به یکی 
از مش��وقان و حامیان اصلی عکاسان تبدیل کرد. یکی از اقدامات 
مهم ناصرالدین ش��اه دس��تور عکس��برداری از تمامی نقاط ایران 
به عکاس باش��ی های دربار بود. ش��اه به زیرکی متوجه ش��ده بود 
که می تواند از عکس هم چون رس��انه ای خبری � گزارش��ی برای 
ثب��ت تصاویر به منظور ادارۀ بهتر امور و آگاهی از اوضاع مملکتی 
استفاده کند. این اقدام سبب نوعی آگاهی و بینش عمومی نسبت 
ب��ه زندگی اش��راف و درباریان، س��طوح مختلف زندگ��ی روزمرۀ 
مردم، آداب و رس��وم و شرایط جغرافیایی و اجتماعی شد. همین 
آینده نگری و آگاهی او به بقای عکس ها برای نس��ل های آتی بود 
که امروز پس از سال ها او را پایه گذار آرشیو تصویری بزرگی به نام 
کاخ گلس��تان می نامند. این آرشیو تصویری اگر بزرگ ترین مرکز 
اس��ناد مصور تاریخی جهان نباشد، بی تردید یکی از مراکز غنی از 

این دست است.
در پی فرمان ناصرالدین ش��اه برای عکسبرداری از نقاط مختلف، 
ب��ه تدری��ج تعداد عکس ها رو ب��ه فزونی گذاش��ت و از طرفی نیز 
عکاس��ان مجبور بودند ب��رای ارائۀ عکس هایش��ان و تقدیم آن به 
ش��اه در بهترین ش��کل خود آنها را در آلبومی گرد آورند. به این 
صورت بود که اولین آلبوم های عکس ایران س��اخته شد. اولین و 
قدیمی تریم آلبوم عکس، دربردارندۀ عکس هایی از تخت جمشید، 
متعلق به لوئیجی پش��ه، افسر ایتالیایی اس��ت که در 15 رمضان 
1274ق آن را به ش��اه تقدیم کرد و امروز با شماره آلبوم 335 در 

مهدخت ابوالفتحی
کارشناس ارشد اسناد و مدارک آرشیوي

 از زمان آغاز عكاسـی در ايران و با توجه به عالقۀ ناصرالدين شـاه به آن، کاخ 
گلسـتان يكی از مراکز مهم حفظ و نگه داری عكس های عكاسـان دورۀ قاجاريه 
شـد. ناصرالدين شـاه با ايجاد آلبوم خانه در اين مجموعه و فرسـتادن عكاسـان 
مختلف به سراسر ايران، مجموعۀ بی نظیری از تصاوير ايران عهد قاجار را فرآهم 
کرد. امروزه آرشـیو کاخ گلستان مهم ترين مرکز آرشیو عكس های تاريخی ايران 
شـناخته می شـود. در اين مجموعه تصاوير متعددی از نخسـتین سال های آغاز 
عكاسی در ايران تا دورۀ پهلوی اول نگه  داری می شود. تا کنون بعضی از محققان 
با انتشـار کتاب هايی، نسبت به معرفی اين مجموعه اقدام کرده اند. در نوشتۀ زير 
ضمن معرفی مختصر اين آرشیو، به اقدامات انجام شده برای حفظ و نگه داری اين 
مجموعه طی سالیان دراز و مهم ترين موانع و مشكالتی که بر سر راه پژوهشگران 

در استفاده از آن است اشاره شده است.

اولین آلبوم ها
کاخ گلستان بزرگ ترين آرشیو عكس ايران
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پراکنده جایگزین ش��ده بودند و در س��یر 
حوادث و  تطورات از س��وانح و گزند مصون 
نمانده دچار خس��ارات و صدمات بی شمار 
و غیر قابل جبرانی گش��ته که مایۀ دریغ و 

اسف است«.
وی بع��د از تحوی��ل آلبوم ه��ا اق��دام به 
صورت برداری و شماره گذاری دقیق آنها کرد 
و فهرس��تی در سه نسخه، هر نسخه شامل 
136 ب��رگ به قطع رحل��ی بزرگ تنظیم و 
تدوین نمود. آلبوم خانه، که از ابتدا مستقل 
بود، عالوه بر آلبوم های عکس مش��تمل بر 
1039 مجل��د در قطع و اندازه های مختلف 
که دربردارندۀ حدود 42 هزار و 132 قطعه 
عکس اس��ت، دارای 47 قلم اشیای متفرقه 
از قبیل مجس��مه های نیم تن��ه و تمام تنۀ 
ناصرالدین ش��اه و مظفرالدین ش��اه، جعب��ۀ 
مدال، تابلوی نقاشی، زیارت نامه، سه جعبۀ 
فلزی دربردارندۀ 206 عدد مدال و نشان از 

کشورهای مختلف نیز است. 
موضوع بیش��تر آلبوم های کاخ گلس��تان 
عبارت اس��ت از مسافرت های شاهان قاجار 
به شهرهای ایران به منظور بازدید، زیارت، 
اس��تراحت در ییالقات و ش��کارگاه ها و نیز 
مس��افرت هایی به خارج از کشور که تقریباً 
می ت��وان آن را از نیمۀ دوم قرن س��یزدهم 

تا نیمۀ اول قرن چهاردهم محسوب کرد.
عکس های موجود به وس��یلۀ عکاس��ان 
دربار و معدودی به وس��یلۀ ش��اهان قاجار 
به ویژه ناصرالدین ش��اه یا س��فرای ایران در 
کش��ورهای خارجی تنظیم ش��ده اس��ت و 
تعدادی را نیز سالطین و امرای دولت های 
خارجی به رس��م هدیه به شاه ایران تقدیم 
کرده اند که به ص��ورت آلبوم کتابی، آلبوم 
مرقع، عکس دان �� جعبه و محفظه �� های 
حاوی عکس به شکل های مختلف و بعضی 

تزئینی و هنری تشکیل شده اند.
به منظور تس��هیل دسترسی به عکس ها، 
کل��ی  موض��وع   هش��ت  در  را  آلبوم ه��ا 

تقسیم بندی کرده اند که عبارت است از:
1. آلبوم های مربوط به عکس های احمدشاه 

قاجار؛
2. محمدعلی شاه قاجار؛

مظفرالدین-ش��اه   .3
قاجار؛

4. مظفرالدین شاه در خارج 
از ایران؛ 

5. ناصرالدین شاه؛
6. ناصرالدین شاه در خارج از ایران؛

7. محمدشاه؛
 8. عکس های متفرقه ش��امل آلبوم های 
ب��دون عک��س، عکس های متفرق��ه بدون 
آلبوم، آلبوم تمبر، سکه، اسکناس، خطوط، 
نقاشی، قاب عکس، مجسمه، پاراوان، جعبۀ 
حاوی مدال، آلب��وم عکس های پناهندگان 
لهستانی به کش��ور ایران در جنگ جهانی 
دوم، آلب��وم دربردارن��دۀ عکس ه��ای صور 

قبیحه.
تزئینات و مجلدات هر ک��دام از آلبوم ها 
متفاوت و متمایز است؛ آلبوم های اهدایی یا 
خرید شده از ممالک اروپایی دارای تزئینات 
خاص و نقش و نگارهای بسیار زیبا و بدیع 
است که با آرم سلطنتی یا جمهوری کشور 
مربوط مزین ش��ده اس��ت. جلد آلبوم های 
تهیه شده در ایران دارای روکشی از مخمل 
یا پارچه های زربفت و اطلس و قالب دوزی 
است و بعضی روکش چرم یا تیماج ضربی 

دارد.
بدری آتابای هرکدام از آلبوم ها را با توجه 
به موضوع و سال عکس ها دسته بندی کرده 

است: 
� آلبوم اول با موضوع عکس های احمدشاه 
قاجار، در سال های 1322-1341ق شامل 

79 قطعه عکس؛
عکس ه��ای  موض��وع  ب��ا  دوم  آلب��وم   �
محمدعلی ش��اه، ب��دون تاریخ، ش��امل 35 

قطعه عکس؛
� آلب��وم س��وم ب��ا موض��وع عکس ه��ای 
مظفرالدین شاه در کشور ایران، در سال های 
قطع��ه   3201 ش��امل  1323ق   -1312

عکس؛
� آلب��وم چه��ارم ب��ا موض��وع عکس های 
مظفرالدین شاه در خارج از کشور ایران، در 
سال های 1276- 1324ق شامل 10527 

قطعه عکس؛
� آلب��وم پنج��م ب��ا موض��وع عکس ه��ای 
ناصرالدین شاه در کشور ایران، در سال های 
1265- 1314ق، ش��امل 13808 قطع��ه 

عکس؛
� آلب��وم شش��م ب��ا موض��وع عکس ه��ای 
ناصرالدین ش��اه در خارج از کشور ایران، در 
سال های 1262- 1314ق شامل 14503 

قطعه عکس؛

� آلب��وم هفت��م ب��ا موض��وع عکس ه��ای 
محمدشاه در س��ال های 1259- 1264ق 

شامل 606 قطعه عکس.
پس از این اولین بررسی بود که وضعیت 
آلبوم ه��ا بهبود یافت و مش��خصات آنها در 
دفاتر اموال ثبت و ضبط ش��د و فهرس��ت 
کلی آنها در جلد شش��م فهرست کتابخانۀ 
س��لطنتی با عن��وان »فهرس��ت آلبوم های 
کتابخانۀ سلطنتی« در سال 1357 منتشر 

گردید.
ب��ا پی��روزی انق��الب اس��المی توجه به 
وضعیت آلبوم خان��ه و نگهداری آنها، بیش 
از پی��ش ادام��ه یافت. در س��ال 1361 به 
دنبال درخواس��ت دانشکدۀ صدا و سیما به 
منظور تکمیل آرشیوهای عکس دانشکده و 
استفاده از آلبوم خانۀ کاخ گلستان، توافقی 
حاص��ل ش��د تا از بخش��ی از شیش��ه های 
یادشده کنتاکت تهیه شود که متأسفانه به 
علت برخی اختالفات این کار به س��رانجام 
نرسید و سرانجام حاصل آن در سال 1376 

در کتاب »گنج پیدا« چاپ و منتشر شد.
کاخ گلس��تان در س��ال 1377 به منظور 
شناس��ایی بیش��تر اس��ناد این مرکز و نیز 
فراه��م ک��ردن ش��رایطی ب��رای خدم��ت 
بیش��تر به پژوهش��گران ط��رح دومی را به 
ن��ام »پیش ط��رح س��امان دهی آلبوم های 
آلبوم خان��ه« اجرا کرد. حاص��ل این طرح، 
بررس��ی ح��دود 2100 عک��س از می��ان 
چهل هزار عکس و باسمه های رنگی و سیاه 
و س��فید در 1040 جلد آلب��وم به صورت 
2100 شناس��ۀ عک��س، 3232 عدد کارت 
اطالعاتی و 56 جلد »آلبوم س��ایه« بود که 

در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.
از ادام��ۀ اج��رای این ط��رح اطالعی در 
دست نیس��ت، اما برجا ماندن حجم عظیم 
عکس ها و اسناد فهرست نشدۀ این مجموعۀ 
غنی، نش��ان دهندۀ متوقف شدن این طرح 
پژوهش��ی و  توجه شایس��ته نکردن به این 
سرمایۀ ملی است. این بی توجهی، رسیدگی 
نکردن به درخواست پژوهشگران و محققان 
را نیز به دنبال دارد، شاید کمتر پژوهشگری 
باشد که با مراجعه به کاخ گلستان به آسانی 

بتواند هدف خود را محقق سازد.
ای��ن ام��ر خود ب��ه دلی��ل کوتاه��ی در 
س��ازمان دهی دقی��ق این اس��ناد تصویری 
است. امید است روزی فرارسد که با همت 
مس��ئوالن امر این نقیصه نیز برطرف شود 
و برگ ه��ای نانوش��تۀ تاریخ کش��ورمان، با 
بررس��ی اس��ناد و عکس های این مجموعه 

رونقی تازه بگیرد. 

يكی از 
اقدامات مهم 

ناصرالدين شاه 
دستور 

عكسبرداری 
از تمامی 

نقاط ايران به 
عكاس باشی های 
دربار بود. شاه به 

زيرکی متوجه 
شده بود که 
می تواند از 

عكس هم چون 
رسانه ای خبری 
ـ گزارشی برای 
ثبت تصاوير به 

منظور ادارۀ بهتر 
امور و آگاهی از 
اوضاع مملكتی 

استفاده کند
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این آثار در پوش��ه هایی چرمی بدون هیچ 
محافظی که بتوان��د میان عکس ها فاصلۀ 
مناس��بی ایجاد کند، ب��ر روی هم تلنبار 
شده بودند، آن هم درحالی که برخی از این 
عکس ها تک نسخه ای اند و بدون تهیۀ نسخۀ 
دیجیتال در معرض نابودی دائمی هستند 
و از سویی امکان دسترسی به آنان نیز برای 
مراجعان فراهم نخواهد بود. با اینکه سالیان 
متمادی از حضور این عکس ها در کتابخانۀ 
مرکزی گذشته، انباشته شدن در پوشه های 
چرمی و کارتن های مقوایی موجود در انبار، 

تنها سهم این آثار بوده است.
در س��ال 1389 ب��ه درخواس��ت رئیس 
بخش نس��خ خط��ی، و با هم��کاری دکتر 
رضا شیخ )اس��تاد مدعو پردیس هنرهای 
زیب��ا( و تیم همراه ایش��ان، اقداماتی برای 
س��اماندهی این عکس ها آغاز گردید. اما با 
توجه به مشکالت موجود تنها حرکت مفید 
انجام ش��ده جدا کردن عکس ها از یکدیگر 
و جلوگی��ری از انتقال آسیب هایش��ان به 

یکدیگر بود. 
نکتۀ جالب آن اس��ت ک��ه در آن زمان 
حتی فرم مناس��ب مجزای��ی که مختص 
بایگانی عکس باشد در اختیار این نهاد نبود 
و اطالع��ات تصاویر در فرم های مش��ترک 
اسناد خطی ثبت گردید. در ادامه فرم های 
اطالعاتی مجزایی برای عکس ها تهیه شد 
که امکان تبدیل اطالعات فرم های عکس ها 
به برنامۀ دیجیتالی قابل جس��ت وجو برای 

پژوهشگران در آن گنجانده شده بود. 
امید اس��ت ب��ا عنایت ب��ه اهمیت این 
موض��وع و ازآنجاک��ه کتابخان��ۀ مرک��زی 
دانشگاه تهران یکی از مراکز مهم آرشیوی 
کشور شناخته می شود، مسئوالن تمهیدات 
الزم را برای سروسامان دادن به این بخش 
مهم از اسناد فراهم کنند تا از سویی امکان 
استفاده از این منابع مهم برای عالقه مندان 
و پژوهشگران فرآهم گردد و از سوی دیگر 
اقدامات الزم به منظ��ور حفظ و نگه داری 

این میراث ارزشمند برداشته شود. 

بر همگان روش��ن اس��ت که عکس های 
تاریخی به دلیل آنکه آثار مستند و شایان 
اعتنایی دربارۀ تاریخ اجتماعی، سیاس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی هر ملتی به ش��مار 
 می آین��د از اهمیت وی��ژه ای برخوردارند و 
ن��ه تنها به خودی خود می توانند ارزش��ی 
برابر با آثار مکتوب داشته باشند، بلکه گاه 
راه را بر روشنگری بخش های نامعلومی از 
تاریخ می گشایند و معتبرترین اسناد برای 
پژوهش های معاصر بر تاریخ پش��ت س��ر 

شمرده می شوند.
حراس��ت و حفظ این آثار ابتدایی ترین 
خدمتی اس��ت که می توان برای آنها انجام 
داد، ام��ا نش��ر آن��ان و در دس��ترس قرار 
دادنشان اصلی ترین و مهم ترین وظیفه ای 
است که بر دوش نهادهای مرتبط و متولی 
است. بخش نس��خ خطی و اسناد تاریخی 
کتابخانۀ  دانشگاه تهران، از جمله نهادهایی 
است که عالوه بر در اختیار داشتن بخش 
چشمگیری از این تاریخ تصویری، به دلیل 
قرارگیری در مرکزی پژوهش��ی همچون 
دانش��گاه تهران می تواند سهمی کلیدی تر 
در قی��اس ب��ا س��ایر نهادهای مش��ابه در 
زمینۀ پژوهش معاصر دربارۀ تاریخ گذشته 
داشته باشد. این مرکز مجموعه عکس های 
متع��ددی دارد که برخی محقق��ان آن را 
سامان دهی کرده اند. یکی از این مجموعه ها 
مجموعۀ بیوتات شامل هیجده هزار تصویر 
از مجموعه های کاخ گلس��تان اس��ت که 

مرح��وم ایرج افش��ار آن را برای دانش��گاه 
ته��ران تهی��ه کرده  و قاس��م صاف��ی کار 
فهرس��ت برداری از آن را انجام داده  است. 
این مجموعه شامل آثار باارزشی است که 
موضوع��ات مختلفی چون پرت��ره )اعم از 
درباریان و رجال تا عموم مردم(، معماری و 

مناظر را در برمی گیرد.
با وج��ود ای��ن، همچن��ان عکس هایی 
بی س��امان و پراکنده در این بخش موجود 
است که عالوه بر در دسترس نبودن برای 
عموم در خطر نابودی نیز هستند. از جملۀ 
این عکس ها مجموعه ای است که سالیان 
متم��ادی در انب��ارِی تاریک بخش نس��خ 
خطی نگه داری شده و فقط اصغر مهدوی 
آن هم یکبار از آنه��ا دیدن کرده و برخی 
رجال و شخصیت های عکس ها را شناسایی 
و به ص��ورت دس��ت نویس در دفترچه ای 
بزرگ ثبت نموده، اما اقدام ش��ایانی برای 
حفظ عکس ها انجام نش��ده اس��ت و این 
آثار دوباره به انباری منتقل ش��ده اند. این 
عکس ها آثار باارزش��ی هس��تند که کمتر 
دیده شده  و در برخی موارد حتی می توان 
گفت تاکنون دیده نش��ده اند. آثار عکاسان 
بنامی چون آنتوان س��وریوگین نیز در این 
مجموعه عکس ها موجود است. به هر روی 
آنچه دیده ش��د، شایستۀ به کارگیری واژۀ 
نگهداری در قبال وضعیت نامناس��ب این 
عکس ها نیس��ت. واژۀ نگهداری، مراقبت و 
رس��یدگی را نیز با خود به همراه دارد، اما 

عکس؛  طفیلِی نسخ خطی
سهیال شمسـ  انسیه لشگری

کارشناسان عكاسي
 ايران جزء اولین کشـورهايی بود که صنعت عكاسـی بـه آن وارد گرديد و با 
حمايت های ناصرالدين شاه قاجار عكس های متنوعی از جنبه های مختلف حیات 
اجتماعی مردم ايران، ابنیه، آثار باسـتانی، اشـخاص و ... تهیه شـد. عكس های 
باقی مانده از گذشـته امروزه يكی از منابع مهم پژوهشـی پژوهشـگران به شمار 
می آينـد. در اين میان مراکزی که از امكان آرشـیو کردن و نگه داری اين اسـناد 
برخوردارند مسـئولیت مهم و حساسـی بر عهده دارند. در ايـران چند مرکز به 
کارهای مربوط به حفظ و نگه داری اين عكس ها مشغول اند که در اين بین دانشگاه 
تهران يكی از اين مراکز مهم به شـمار می آيد. آرشیو عكس های دانشگاه تهران 
مجموعۀ غنی و ارزشمندی اسـت که متأسفانه برای حفظ و نگه داری آنها تالش 

شايسته ای نشده است. 

عكس های 
تاريخی 

نه تنها به 
خودی خود 

می توانند 
ارزشی برابر با 

آثار مكتوب 
داشته باشند، 
بلكه گاه راه را 
بر روشنگری 

بخش های 
نامعلومی 
از تاريخ 

می گشايند
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