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مورخ موحد سوسياليست

آشنايي من با دكتر آئينه وند به سال هاي اول انقالب   
بازمي گردد. ارديبهشــت ســال 1359 اولين ديدار من با 
استاد آئينه وند بود. انقالب فرهنگي شده بود و دانشگاه ها 
تعطيل شد. ايشان معطل تدريس و من معطل تحصيل 
بودم. دوســتي در مجله سروش مرا با ايشان آشنا كرد و 
رفاقتي جداي از رابطه شــاگردي و استادي بين ما برقرار 
شــد. شايد بتوانم بر اساس اين آشنايي، فعاليت فكري و 
فرهنگي ايشــان بعد از انقالب را در سه دوره به تصوير 
بكشــم: 1. سال 59 تا ســال 63 ، 2. سال 63 تا سال 67. 
3 .ســال 68 تا زمان درگذشت دكتر آئينه وند.من پيش تر 
برخي يادداشت هاي او را در حوزه تاريخ و ادبيات متعهد 
خوانده بودم و اولين سوالم از او اين بود كه چطور با توجه 
به تحصيالت دانشــگاهي در رشته ادبيات عرب، خود را 
بر تاريخ متمركز كرده ايد؟ ايشــان پاسخ داد كه آنچه مرا 
به تاريخ سوق داد، ادبيات سياسي متعهد شيعه بود كه 
از اين رهگذر با علماي شــيعه در طول تاريخ آشــنا و به 
مطالعــات تاريخي عالقه مند شــدم. در دوره اول جز در 
دوره اي كوتاه تمام فعاليت هاي ايشان در حوزه تاريخ بود. 
دوره دوم از سال63 تا 68، من در دمشق با ايشان ارتباط 
داشتم. در اين دوره آشنايي با كساني چون دكتر ابراهيم 
بيضون استاد دانشگاه لبنان و دكتر مجيد كوثراني و دكتر 
عمادالدين خليل از اساتيد تاريخ سوريه، ذهنيت تاريخي 
دكتر آئينه وند را به خوبي شكل داد. در اين دوره يك بار از 
ايشان پرسيدم، آيا مي پسنديد شما را به عنوان يك مورخ 
موحد سوسياليســت قلمداد كنند؟ ايشان گفت: تعبير و 
برداشت خوبي است.بيشتر دغدغه هاي دكتر آئينه وند، در 
حوزه اجتماعيات و تاريخ اجتماعي بود. در اين دوره عالوه 
بر ذهنيت جديد و جامع تاريخي، ســرفصل آشنايي هاي 
جديدي براي دكتر آئينه وند بود. در سال 1364 سفري دو 
روزه با هم به بيروت داشــتيم و به برخي مراكز فرهنگي 
و انتشــاراتي ســفر كرديم. طوالني ترين ديدار ما از مركز 
دراسات الوحده العربيه در بيروت بود. ايشان بعد از ديدار 
از اين مركز، بســيار ترغيب شد كه مركزي مشابه در ايران 
تاســيس كند كه اين امر در ســال هاي بعد در قالب نشر 
توت محقق شد.يكي ديگر از دغدغه هاي دكتر آئينه وند 
تخصصي كردن رشته تاريخ در دانشگاه ها بود و هميشه 
هم با افتخار و عالقه وافر از سهم دكتر معين در توسعه 
علوم انســاني در دانشــگاه ها ياد مي كرد. به خاطر دارم 
حدود ســال 64-63 در بزرگداشت سيدرضي در دمشق، 
با دكتر آئينه وند به اين مراسم رفتيم و با دكتر شاكر فهام 
وزير آموزش عالي و تربيت سوريه و دكتر عمر فروخ استاد 
دانشــگاه امريكايي بيروت صحبــت مي كرديم، هر دو از 
چهره هاي شناخته شــده در جهان اسالم و جهان غرب 
در حوزه علوم انســاني بودند. دكتر آئينه وند از تخصص 
علمي اين اساتيد پرسيد و گفت: تخصص وزير ما پزشكي 
اســت. هر دو نفر شگفت زده شــدند و گفتند: چطور در 
كشوري كه اين همه تاريخ و ميراث فرهنگي دارد، سكان 
وزارت آموزش عالي را به پزشــكان ســپرده اند؟يكي از 
دغدغه هايي كه دكتر آئينه وند در دوره اقامت در شامات 
به آن توجه كــرد، تخصصي كردن دانــش تاريخ در دو 
مقطع فوق ليســانس و دكتري بود. بــه خاطر دارم كه 
مقاومت هاي سنگيني در برابر تالش هاي دكتر آئينه وند 
صورت مي گرفت. بسياري از اساتيد قديمي معتقد بودند 
كه تاريخ، همين تاريخ محض است و نيازي به تقسيم بندي 
نيست. دكتر آئينه وند در شوراي برنامه ريزي بسيار تالش 
كرد كه اين آرزو را محقق كند و خوشبختانه پيگيري هاي 
او جواب داد و با پيگيري هاي او امروز شاهد گرايش هاي 
مختلف در تاريخ هستيم.دوره سوم فعاليت دكتر آئينه وند 
بعد از بازگشت به ســوريه به ايران و اخذ مدرك دكتري 
دانشگاه سنت جوزف لبنان در رشته ادبيات عرب و انتقال 
از دانشگاه الزهرا)س( به دانشگاه تربيت مدرس است. در 
اين دوره ايشان ضمن اينكه فعاليت هاي تخصصي را در 
حوزه تاريخ دنبال كرد، اقدام مهم تاسيس انجمن علمي 
و تاريخ بود. اولين جلســه براي تشكيل اين انجمن، سال 
1368 برگزار شد. برپايي اين انجمن دست كم سه نوبت 
با مانع روبه رو و جلســات متعددي براي تشكيل انجمن 
تاريخ برگزار شــد. محوريت اين جلسات با دكتر آئينه وند 
بود، تا اينكه در نهايت آرزوي او در ســال 1385 يا 1386 
نتيجه داد. دكتر آئينه وند مي خواست يك مركز علمي نشر 
و پژوهش شــبيه الگويي كه در لبنان ديده بود، برپا كند. 
گام نخست را با تاسيس نشــر توت برداشت، اما شرايط 
اقتصــادي و فرهنگــي جامعه ادامه حيــات را تضمين 
نكــرد. يكي از دغدغه هاي بزرگ دكتــر آئينه وند از ميانه 
دهه 1380 به بعد، مسائل نوانديشي ديني بود. ايشان در 
دوره حضور در سوريه آثار نوانديشان مسلمان را خوانده 
و با برخي آشنا شــده بودند. ايشان اين دغدغه را از دهه 
1380 به بعد به طور جدي دنبال كردند و آثاري را در اين 
زمينه در نشر توت ترجمه و منتشر كردند. دكتر آئينه وند 
معتقــد بود در اين حوزه ادبيــات قابل توجهي نداريم و 
بايد آثار فراواني را در اين زمينه منتشــر كنيم تا محققان 
به تدريج وارد اين حوزه شــوند. يكي از كســاني كه دكتر 
آئينه وند در حوزه نوانديشي ديني از او متاثر بود، مرحوم 
محمد عابدالجابري و كتاب نقد عقل سياســي )در ايران 
با عنوان عقل سياســي در اســالم ترجمه شده( او بود و 
سه گانه مشهور جابري يعني منشا تحوالت تاريخي قبيله 
و غنيمت و عقيده را در رويكــرد تاريخي خودش دنبال 
مي كرد. يك بــار در اين اواخر از او پرســيدم كه آيا هنوز 
مي توانم شــما را مورخ موحد و مسلمان سوسياليست 
بخوانم كه ايشان تاييد كرد. او از دو نفر به عنوان متفكران 
ايراني كه متوجه اهميت اجتماعيات در تاريخ هســتند، 
ياد مي كرد: اول استاد محمدرضا حكيمي و دوم مرحوم 

استاد عالمه سيدجعفر شهيدي. 

نظرگاه
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گفتگو، ذات تمدن اسالمی

بــه دلم رجوع كردم تا دلنوشــته ای را برايت بنگارم،   
به ياد آمد كه خوب اســت از زبان حافظ بشنوم كه چنين 
برايم ســرود: يــاد باد آن كه نهانت نظری بــا ما بود رقم 
مهر تو بــر چهره ما پيدا بود/ياد باد آن كه چو چشــمت 
به عتابم می كشــت/معجز عيسويت در لب شكرخا بود/
يــاد باد آن كه صبوحی زده در مجلس انس/جز من و يار 
نبوديــم و خدا با ما بود/ياد باد آن كه رخت شــمع طرب 
می افروخت/ وين دل ســوخته پروانه ناپــروا بود/ ياد باد 
آن كه در آن بزمگه خلق و ادب/آن كه او خنده مســتانه 
زدی صهبا بود/ ياد باد آن كه چو ياقوت قدح خنده زدی/ 
در ميان من و لعل تو حكايت ها بود/ ياد باد آن كه نگارم 
چو كمر بربســتی/در ركابش مه نو پيک جهان پيما بود/
ياد بــاد آن كه خرابات نشــين بودم و مســت/وآنچه در 
مسجدم امروز كم است آنجا بود/ياد باد آن كه به اصالح 
شــما می شد راست/نظم هر گوهر ناســفته كه حافظ را 
بود. امــا اين همه آن چيزی نبود كه می خواســتم با تو 
بگويم. جمالت نغزت يک به يک از ذهنم گذشــت: نيتها 
كردار آدمی را می آرايند و كردارها سرشــت انســانی را بر 
می آورند.العلم ســلطان/ اتصال به ریشه، انطباق با نیاز/
تمدن اسالمی ذات گفتگومندی دارد/تنوع فرهنگی اسالم 
را در ایران تمدن ساز کرده/ دريافتم كه همه اين جمالت 
نغز و اين باورها ريشــه در كالم وحی دارد و الهام از باور 
تو اســت به كالم وحی و اينكه ما ملت ايران هويتمان را 
از ايرانی بودن و مســلمان بودنمان به دســت آورده ايم، 
فرهنگی كه ماندگاری ما را تضمين می كند، و اصالتمان را 
معنی می بخشد به شرط آنكه كالم حق را بر زبان جاری 
كنيم و جز از عشــق و مهربانی، صدق و نيكی نگوييم تا 
سخنانمان اثربخش بشود و آرامش و طمانينه بر جامعه 
حكمفرما شــود همانطور كه خالقمان وعده داده است: 
أََلــْم َتَر َكْيَف َضــَرَب الّلُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشــَجرٍة َطيَِّبٍة 
َماء ُتْؤِتي أُُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن  َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ
َربَِّها. »آيا نديده ای كه خدا چگونه مثل زد سخن پاک چون 
درختی پاک اســت كه ريشه اش در زمين استوار و شاخه 
هايش در آسمان است به فرمان خدا هر زمان ميوه خود 
را می دهد« و آن ميوه امروز فضای روشــنگری و روشن 
بينی جامعه را ثمر داده است، چرا كه ريشه ثابت است و 
آثار بركات كالم طيب است كه مردم را صيانت می كند و 
آگاهی می بخشــد و جامعه آگاه و دانا ماندگار است و بر 
جهان حكم می راند، آنگونه كه تو می ســرودی )العلم 
 السطان(گواه اين اصل ابن سيناها، خوارزمی ها، مولوی ها، 
ابن حيان ها، و ... اســت كه ايران امروز در ميان اصحاب 
دانش با اين چهره ها شــناخته می شوند.و همه دغدغه 
تو تفهيم اين نكته بود كه تمدن اســالمی ذات گفتگويی 
دارد. همان اصل فراموشی شده ای كه فقدانش می تواند 
جامعــه ای را به تخاصم برســاند و توســعه اش كمال 
انســانی را به همراه داشته باشد و تو نگران از اينكه مبادا 
گفتگو جای خود را به ســتيزه گری بدهــد و مردمان اين 
سرزمين را از فرهنگ اصيل خود دور بدارد.رفتار و گفتارت 
گويای همآوايی و همدلی با همه كسانی بود كه باورهای 
متجانس و نامتجانس با تو داشتند چرا كه نيک می دانستی 
ساخت فرهنگ و تمدن اين سرزمين بربال گفتگو نشسته 
اســت و چون نيت خداگونه ات بر يافتن كمال نوع بشــر 
بود آثار كالمت به بار نشست و حاصل آن فخر شاگردان 
 بســياری اســت كه اخالق و ايمان را از دكتــر آئينه وند 
فرا گرفته اند و تا هر زمان كه باشيم با همين صفت تو را 
می ســتاييم. چون تو خود گفته ای كه »نيتها كردار آدمی 
را می آرايند و كردارها سرشــت انســانی را بر می آورند« 
و چــون نيت خدايی بود كالمت ماندگار شــد كه »ماكان 
لل ينمو« و اينک در چهارمين ســال نبودنت بازگويم كه 
اگرچه در ديدگانمان تجسمی نداری اما انديشه مان را با 
انديشه ات عجين می كنيم تا پاداش دوستی ها، مهربانيها، 
صبوری ها و استواريهايت را پاسخی بگوييم. مهرت ز دل 

برون نمی رود ای رمز خوبی.

دیدگاه

 اشرف بروجردی
 رئیس سازمان 

   اسناد و کتابخانه ملی

 برومند اعلم: تدوین و تصویب 
آئين نامه جایزه آئينه وند 

عباس برومند اعلم عضو هيات مديره انجمن ايرانی   
تاريخ و دبير علمی اولين دوره جايزه علمی دكتر آئينه وند 
ضمن اظهاراتی عنوان كرد: ايده بســيار مباركی از طرف 
خانواده دكتر آئينه وند در خصوص اهدای جايزه ای علمی 
و ملی با نام اين استاد فرزانه شكل كه قرار است اجرايی 
شــود. او ادامه داد: رويكرد خانواده ايشان قابل تحسين 
است؛ خيرات علمی و فرهنگی جزو اتفاقات پر تكرار در 
تاريخ ايران است اما در دهه های اخير كمرنگ  شده است 
و تالش برای احيای اين سنت اقدام بسيار مباركی است. 
نام دكتر آيينه وند در سالروز وفاتشان هم شايسته اين است 
كه پرچمدار احيای يكی از سنت های ايران و اسالم باشد. 
اين پژوهشگر تاريخ عنوان كرد: اقدام مبارک دوم اين بود 
كــه برای اجرای اين جايزه بنياد دكتر آئينه وند به ســراغ 
انجمن ايرانی تاريخ آمدند كه يكی از محصوالت وجودی 
ايشان است؛ ايشان تالش زيادی برای شكل گيری انجمن 
علمی تاريخ داشتند و بنابراين تالش در جهت تقويت اين 
بنياد بسيار مهم اســت.برومند اعلم در خصوص جايزه 
دكتر آئينه وند توضيح داد: اين جايزه در گام نخست همه 
علوم تاريخ را شامل می شود و تالش خواهد شد كه همه 
علوم تاريخ و وجوه آن را شــامل شود اما در گام نخست 
پژوهشــگران جوان را در بر می گيرد. بايسته است كه در 
جهت ديده شدن علوم انســانی تالش كنيم چون هنوز 

علوم تاريخی و علوم انسانی مهجور هستند.

خبر

 عبداهلل ناصري

آئین چهارمین سالگرد درگذشت دکتر صادق آئینه وند 
در حالی برگزار شد که این مراسم ساالنه در حال تبدیل 
به یک همایش علمی و فرهنگی برای تبیین اندیشه های 
این چهره ماندگار تاریخ اســالم است. بنیاد آئینه وند با 
همکاری کتابخانه ملی ایران، پنجشــنبه گذشته میزبان 
شــخصیت های مختلــف علمی و دانشــگاهی بود که 
برای بزرگداشت این اســتاد فقید گردهم  آمده بودند. 
این  حجت االســالم دکتر محمد ســروش محالتی در 
نشســت با موضوع »آئینه وند و دغدغه اتصال به ریشه 

و انطباق با نیاز« به ایراد سخن پرداخت. 

از وقتی پيشــنهاد شد كه در اين جلسه خدمت شما 
صحبت كنم به آثار فكری دكتر آئينه وند مراجعه كردم 
تــا موضوعی را از البه الی انديشــه ها و افكار ايشــان 
انتخاب كنــم. در اين مراجعه به مقدمه  كتاب »ســی 
سال با تاريخ« كه مجموعه ای از مقاالت و پژوهش های 
اســتاد اســت، برخورد كردم. آئينه ونــد در اين مقدمه 
نوشته است كه »رويكرد راقم اين سطور در نگارش اين 
كتاب محور هدفمند اتصال به ريشه )اسالم( و انطباق 
با نياز امروز است. آن نخی كه اين دانه ها را به يكديگر 
متصــل كرده دو دغدغه اســت، كه بــا يكديگر تركيب 
شده؛ نخســت دغدغه اتصال به ريشــه و دغدغه دوم 

پاسخگويی به نيازهای زمان است.«
سه گروه به مساله ریشه و نیاز روز می پردازند

دكتر آئينه وند آثار خــود را هم در اين جهت تدوين 
كرده است. به طور كلی كسانی كه به موضوع »ريشه و 
نياز« می پردازند ســه گروه هستند. گروه اول كسانی كه 
اصالت را به حفظ ريشه ها می دهند و معتقدند هرچه 
غير آن ريشــه باشد فاقد اصالت و اعتبار است. بنابراين 
به دنبال حفظ مبانی و اصول اسالمی هستند؛ اما تغيير 
و تحوالتی كه در زندگی اجتماعی بشــر اتفاق می افتد 

برای آنها اهميت چندانی ندارد.
گروه دوم كســانی هســتند كه معتقدنــد ما در اين 
زمــان زندگی می كنيم و تاريخ بــه كار ما نمی آيد و بايد 
نيازهــای روز را مطابق اصول روز هم برطرف كنيم. به 
نوعی می گويند اعتبار پاسخ های گذشته به پايان رسيده 
است بنابراين آنها هم دغدغه  ريشه ندارند. بلكه توجه 
و اهتمام به ريشه ها را بازدارنده و مزاحم هم می دانند. 
هر مقدار كه اســتقالل از ريشــه پيدا شــود از نظر آنها 
مطلوب تر است.اما جريان سوم كه دكتر آئينه وند خود 
را متعلق به اين جريان می بيند كســانی هستند كه هم 
به ريشــه ها اعتقاد دارند و هم معتقد هستند كه برای 
اســتفاده كردن از آن ريشــه ها، نياز به علوم و تجارب 
جديد بشــری هم هســت. اين ريشــه ها هرچند برای 
تغذيه ی مبانی فكری ما الزم اســت اما جهت رسيدن 
بــه محصول مطلوب برای امروز كافی نيســت.  اتفاقا 
شــهيد مطهری نيز در كتاب »خدمات متقابل اسالم و 
ايران« همدل و همراه كسانی است كه دغدغه ريشه ها 
را دارند. موضوع اتصال به ريشــه ها پيــش از پيروزی 
انقالب اســالمی و در چند دهه  اخير بسيار مورد ترديد 
قرار می گرفت؛ به خصوص ريشــه های اسالمی كه در 
فرهنگ و تمدن ايران وجود دارد. در اين پژوهش استاد 
مطهری بخشــی از تحقيقات برعهده خودشان بوده و 
برخی از تحقيقات را از منابع دانشمندان ديگر استفاده 
كــرده و از افراد مختلف، نقل قول می كند. مثاًل اســتاد 
مطهری در اين كتاب از ســيد حسن تقی زاده نقل های 
متعددی دارد و با اســتناد به كالم او نشان می دهد كه 
چه ريشه هايی در فرهنگ ما وجود دارد. حتی تقی زاده 
هم اين ريشــه ها را انكار نمی كند. در بخشــی از كتاب 
»خدمــات متقابل اســالم و ايران« به نقــل از تقی زاده 
آمده اســت: »اســالم آيينی نو، دارای محاسن و اصول 
و قوانين منظم آورد. انتشــار اسالم در ايران روح تازه و 
ايمانی قوی تر دميد، كه دو مايه  مطلوب نيز بر اثر آن به 
اين ديار آمد.« او در اين كتاب ايران قبل از اسالم و ايران 
بعد از اسالم را مقايسه می كند و تحوالتی كه اسالم به 
وجود آورده اســت. »يكی از آثاری كه اسالم آورد زبان 
بسيار غنی و پرمايه و وســيع يعنی عربی بود. اين زبان 
وقتی كه به ايران آمــد و به تدريج با زبان لطيف و نغز 
و دلكــش آريايی و تمدن ايرانی ممزوج و تركيب شــد 
و جوش كامل خورد به وســيله سخنوران بزرگ ايرانی 
قرون چهارم و پنجم و ششم و چند نفر پس از آن، سّكه 
فصاحت كم نظير خــورد، برای ما زبانی به وجود آورد 
كــه اليق بيان همه مطالب گرديد و نماينده درخشــان 
آن ســعدی و حافظ و ناصرخسرو و امثال آنها هستند. 
ديگری علوم و معارف و تمدن بســيار عالی پر مايه ای 
بود كه به وســيله ترجمه های كتب يونانی و ســريانی 
و هنــدی به زبان عربی در مشــرق اســالمی و قلمرو 
خالفت شــرقيه از اواســط قرن دوم تا اواخر قرن سوم 
بين مسلمين آشنا به زبان عربی و بالخصوص ايرانيان، 

انتشار يافت.«
بعد از آن اشــاره می كند كه »مسلمين، چه آثاری را 
در فرهنگ ايرانی وارد كردند و در نتيجه در كشــورهای 
اسالمی به خصوص در ايران، اين فرهنگ علم و دانش، 
هزاران عالم نامدار مانند ابن ســينا و فارابی و بيرونی و 
محمد بن زكريای رازی و غيرهم با ده هزار تأليف مهم 
)البتــه 99 درصــد به عربی( به ظهــور آمدند و تمدن 

بسيار درخشان اسالمی به وجود آمد...«
در ايــن تحقيقات به اســتناد پژوهش هــای امثال 
تقــی زاده يــا دكتر زرين كــوب و تحقيقــات ديگری كه 
بزرگــواری مانند اســتاد مطهری دارد، تالش شــده تا 
اين ريشــه ها به نســل ديگر هم معرفی شــوند. يعنی 
می خواهــد بگويد اين محققينی كه شــما هم آن ها را 
در تحقيقــات علمی بی طرف و بی نظــر می دانيد، اين 
ريشه ها را ديده اند و پذيرفته اند و اين قابل انكار نيست.

به گواه دو ســخنرانی از تقی زاده در سال 1339 كه 
همان زمان هم به چاپ رســيد؛ هــم در مجله يغما و 

هم به صورت مســتقل. عنوان اين دو سخنرانی »اخذ 
تمــدن غربی« اســت. آن جــا بحث می كند كــه ما در 
مواجهه تمــدن غرب يا تمدن جديد، چــه بايد بكنيم. 
درســت بر عكس آنچه به او نســبت داده می شود كه 
او اصال به ريشــه ها و مايه های تمدن اسالمی و ايرانی 
اعتنايی نداشــت، در اين دو سخنرانی توضيح می دهد 
آن جملــه ای كه من گفته ام به چــه معنا و مقصودی 
بوده است و آيا مقصود من درست درک شده يا نشده؟ 
ايــن نكته را به اين لحاظ پيش كشــيدم كه شــخصی 
مانند تقی زاده نظری داشته و اين نظر می تواند درست 
يا نادرست باشــد و مورد نقد قرار بگيرد، به لحاظ نظر 
شــخصی اهميت چندانی ندارد اما ايــن برای ما مهم 
اســت كه در مواجهه با فرهنــگ بيگانه چقدر اصالت 
فرهنگی ريشــه های خودمان را شــناخته باشيم.من از 
مجله »يغما« منتشرشــده در سال 1339 اين جمله را 
برای شــما می خوانم: »چنا نچه اغلب می دانند اولين 
نارنجک تسليم به تمدن فرنگی را 40 سال قبل بی پروا 
انداختم و چون اين عقيده قدری افراطی دانســته شد، 
بهتر اســت خودم قبل از خاتمــه حيات، توضيح دهم. 
منظور من از آن تمدن، روح تمدن، فهم، پختگی، رشد 
اجتماعی، آزادانديشــی و خالص از تعصبات افراطی، 
متانت فكری، وطن دوستی محكم است كه هنوز به اين 
مرحله رشد نرسيده ايم«.تقی زاده بحث های ديگری نيز 
دارد و واقعا آن دو خطابه از اين جهت خواندنی است 
و موضع برخی از رجال فكر و انديشــه را در كشــور ما 
نشان می دهد. اين يک جريان در حوزه اصالت داشتن يا 
نداشتن ريشه است. آن گرايش نخست كه دغدغه اش 
چيزی غير از ريشه ها نيست، اما نمی داند امروز آن ريشه 
در چه فضايی قابل نگهداری و رشد است. ريشه را بايد 
حفظ كرد و زمينه را برای رشد و به بار رسيدن آن فراهم 
كرد. چون گروه نخســت فقط دغدغه حفظ ريشه دارد 
اما اعتنايی به تحوالتی كه در زندگی بشر اتفاق می افتد 

و دستاورد های علمی و فرهنگی پيدا نمی كند. 
در اين زمينه ســخنان بســياری گفته شــده، اما اين 
ســخن را نيز بر همه گفته ها و شنيده های خود اضافه 
كنيد: آن موضوعی كه استاد بزرگوار مرحوم مطهری در 
يادداشت های خودشان ثبت كرده اند؛ اگرچه بسياری از 
مطالب را اســتاد در يادداشت هايش آورده كه هنوز به 
كتاب ها منتقل نشــده بود، اين است: »عده ای آن گاه كه 
خزانه ها بسته می شود، فرياد وا اسالما می كشند و وقتی 
آرزوی ظهور حضرت حجت را دارند، برای اين است كه 
حضرت بيايد و به خيال آنها، حمام های دوش را تبديل 

به خزينه كند!«
ايــن مثــال البته مربوط به شــصت- هفتاد ســال 
قبل اســت. مســايل ديگری كه در ســال های بعد هم 
رخ می دهد، مشــابه چنين مســاله ای بــود و با همين 
واكنش ها روبــرو بودند. امروز هــم چنين موضوعاتی 
را در دانشــگاه، حــوزه و جامعه خودمــان هم داريم. 
وقتی برخی می گويند اســالم ناب يعنی ظهور حضرت 
ولی عصر)عج( زمانــی اتفاق می افتد كــه تمام آثار و 
تمدن فرهنگ بشــری از بين خواهد رفت و به گذشــته 

بر می گرديم.
اگر شــخص ديگری ايــن جمله را می گفت شــايد 
قبــول آن ســخت بود، اما شــهيد مطهــری آن روزها 
شاگرد آيت الل بروجردی بوده و اين را به عنوان خاطره  
خودش نوشــته است: »يادم هســت، مرحوم آيت الل 
بروجردی كه به قم مشــرف شــدند از همــان ابتدا در 
منزلشان تلفن داشــتند.« آقای مطهری جزء حلقه  اول 
شــاگردان آيــت الل بروجردی بود و تــا قبل از هجرت 
ايشــان به قم هم در بروجرد خدمت ايشان رسيده بود 
و او را می شناخت. مطهری می گويد: » عده ای حركت 
كردند و آمدند قم و به ايشــان پيشنهاد كردند كه تلفن 
را برداريد!« اين مســائلی كه امــروز نمونه های آن در 
جامعه  ما اتفاق می افتد مخالفت با بعضی از ابزارهای 
ارتباط جمعی؛ اين ها مســايل جديد و تازه ای نيســت. 
اين تالش ها  پيوســته وجود داشته و در مقابل، پيوسته 
مقاومت ها در برابر چنيــن نگاه هايی صورت می گرفته 
اســت. بنابراين ما بايد اين مقاومت هــا را تقويت كنيم 
و تســليم اين جريان نشــويم. به هر حــال جريان اول 
جريانی اســت كه دغدغه ی اصالت در فرهنگ را دارد 
اما دغدغه  پاسخگويی به نيازهای روز را ندارد و آنچه را 
كه وارد می شود از زالل بودن آن چشمه  اصيل اسالمی 
می كاهد. ما بايد راه ورود اين جريان ها به جريان اصيل 

را مســدود كنيم.اما جريان دوم، به عكس معتقد است 
اين هــا به غيــر از مانع و مزاحم چيزی نيســتند و مانع 
عقب افتادگی ما در طول تاريخ هستند. بايد اين ريشه ها 
را قطع كرد و چشــمه ها را خشــكاند. آنچه كه استاد 
بزرگوار دكتر آئينه وند بنا به شهادت خودش در آثارش 
پيگيری كرده، دغدغه اتصال به ريشه و انطباق با زمان 
اســت كه البته كار آسانی هم نيست. گرچه ادعا كردن 

در اين زمينه بسيار آسان است.
اگر نیاز روز رفع نشود، اتصال به ریشه قطع می شود

حل مشكالتی كه در ناهم خوانی در اتصال به ريشه 
و انطباق با نياز وجود دارد، بســيار دشــوار اســت و به 
دانش و اطالعات بســيار زيادی نيــاز دارد تا بتوان تک 
تک مســايل مورد ترديد را حل كرد و اتصال به ريشه را 
هم حفظ كرد؛ وگرنه اگر پاسخ داده نشود اين اتصال به 
صورت قهری قطع می شــود و مراجعه به ريشه های 
ديگر فرهنگی اتفاق می افتد. ايشان چون در حوزه تاريخ 
متخصص بودند اين راه را شروع كرد. حاال اين كه ما چه 
مقدار در اين زمينه پيش آمديم بحث ديگری است اما 
شروع، شروع مباركی بود.بر اساس آرای دكتر آئينه وند، 
اولين نكته برای رســيدن به ريشــه اين اســت كه ابتدا 
بايد ريشه ها را شناســايی كرد يعنی بايد بفهميم ريشه 
كجاست؟ ريشه چيست؟ اين جريان فرهنگی با خودش 
ناخالصی هــای زيادی آورده اســت. در ابتدا آب زاللی 
از آن چشمه سرازير شــده اما آيا بعد از گذشت قرن ها 
هم چنــان هم به همان زاللی در اختيار ما قرار گرفته يا 
خير؟ چه كسی می تواند در اين زمينه داوری كند؟ مهم 
اين است كه دكتر آئينه وند دانش خودش را برای زالل 
سازی اين فرهنگ، برای شناسايی آن چه كه اضافه شده 
و و با بن مايه های اين فرهنگ ســنخيت ندارد و االن به 
نام اسالم شناخته می شود و برای پاكسازی ناخالصی ها 
و خــرده فرهنگ هايی كه وارد اســالم شــدند يا به اين 

فرهنگ اضافه شده، به كار گرفته است.
چنين موارد را تنها با تحليل دقيق تاريخی می توانيم 
بشناسيم. بايد بررسی كرد هر يک از اين افكار، انديشه ها 
در كجا و در چه شــرايطی در جويبار فرهنگی اسالمی 
وارد شــده و متصل شدند. اين كاری بود كه اين بزرگوار 
آغاز كرد. حاال اجازه بدهيد من از همين كتاب »سی سال 
بــا تاريخ« يک بخش كوتاهی را خدمت شــما بخوانم 
بــرای اين كه وضــع ما در تاريخ چــه تغيير و تحوالتی 
پيدا كرده اســت. آئينه وند می گويد: »سخن من االن اين 
اســت كه بعد از كتاب خدا؛ »اسالم معيار« كجاست؟ 
پيامبــر)ص( آری، علی)ع( آری اما آيا هر دولتی كه به 
نام اسالم در طول تاريخ آمده است، بايد به عنوان اسالم 
معيار بشناســيم يا خير؟ و تاثيراتی كه اين دولت ها به 
نام دين در جامعه ی اسالمی داشــته اند.... بايد توسط 
نخبگان و اسالم شناسان بررسی دقيق شود و با تدبر در 
آن، آسيب شناسی شود كه مشكل ما از همين جاست.... 
اگر فرصت داشــتم اين جا بيان می كردم كه شيعه  قرن 
اول هجری برای شــيعه  قرن ســوم هجری متســامح 
است. شيعه  قرن سوم برای شيعه  قرن پنجم متسامح 
است. قرن پنجمی ها هم اگر شيعيان قرن سوم را ببينند 

می گويند اين چه دينداری  است!«
 اين جريان دينداری مرتــب دارد تورم پيدا می كند، 
و مرتــب به آن افزوده می شــود و تغييــر پيدا می كند؛ 
و عكــس آن: »يک طرف تســامح به خــرج می دهد و 
ديگری غلو می كند. برعكس؛ شــيعه قرن سوم هجری 
برای قــرن اول، غالی و قرن پنجم برای قرن ســوم نيز 
غالی اســت. حال ســوال اين اســت كه آيا نصوص و 
ســيره ای كه در اختيار شــيعه قرن اول قرار داشت در 
اختيار قرن ســومی يا  قرن چهارمی نبود؟ قرآن، سنت، 
عقل و اجماع، همان هســتند كه هستند. ائمه طاهرين 
)س( هم در همه عصرهــا حجت اند؛ پس اين تفاوت 
نگاه كه گاه از مرز متسامح تا مرز غالی در نوسان است 

از كجا نشات می گيرد؟«
اين نوع نگاه نشــان می دهد كه دكتر آئينه وند صرفًا 
يک مورخ نيســت كه فقــط حوادث تاريخــی را ثبت 
و تحليل كنــد بلكه او يک دغدغه  ديگــری دارد و اين 

دغدغه، دغدغه  بسيار مقدسی است. 
آئينه ونــد می گويد: »دقيقا همــه از ادبيات دينی و 
مصلحت هايی كه »ســلطان« و دســتياران او در ادوار 
تاريخ وضع می كنند و گاه حاشــيه را متن و اصل را فرع 

و فرع را اصل می كنند.«
ايشان به ســراغ احكام الســلطانيه هايی كه نوشته 

شــده و نقش هايی كــه خلفا داشــتند و رفتــاری كه 
ســالطين بــا نگاه فقهــای مســتقل در جامعــه  اهل 
ســنت و حكومت ها انجام می دادند می رود: »اهداف 
سياسی شان را به نام اسالم نشاندند. ابوحنيفه را شالق 
زدند؛ ابويوسف را آوردند. مالک و شافعی را كنار زدند؛ 
ماوردی و ... را علم كردند. از اين جا خطر شــروع شــد؛ 
اقتضائات حكومتی بر مبنای مصلحت خليفه نه اسالم 

و امت اسالمی .
اين اتصال به ريشــه، امری لغزنده اســت. در حال 
حاضر اگر از گروه های افراطی مانند داعشی ها و وهابی 
ســوال كنيد، ادعای همه آنها اتصال به ريشــه است. 
اما كدام ريشــه؟ ريشــه را كجا می بينيد؟ اينجاست كه 
برای اينكه جلوی اين خطر گرفته شــود؛ يعنی حركت 
قهقرايی كه آن ها مسبب به وجود آمدنش هستند، اول 
بايد مشــخص كرد كه كدام ريشــه؟ و ريشه كجاست؟ 
آن چه كــه در قرآن اســت؟ بله؛ آن چه كه در ســنت 
پيغمبر اكرم اســت؟ آری؛ اما هرچــه را هر حكومت و 
دولتی )امويان و عباســيان( اضافه كردند؛ ســبک ها و 
روش های مختلف حاال اســمش را هم گذاشته اند كه 
اين ها ســنت های تاريخی ما هستند. كدام تاريخ؟ تاريخ 

به اين معنای اعم؟ 
البتــه اين ها بــرای بزرگواری چون دكتــر آئينه وند، 
هيچ قداستی نداشــت. او چنين تاريخی را كه در تضاد 
با اصول اساســی اسالم هست بی رحمانه نقد می كرد. 
خود ايشان مثال هايی می زنند كه بد نيست در رابطه با 

يكی از آن ها توقف كنيم.
توجه ویژه آئینه وند به فعالیت های اجتماعی زنان 

برای من شــگفت آور بود كه ايشــان چقدر و با چه 
انگيزه های قوی بحث حضور اجتماعی و فعاليت های 
علمی زنان را به لحاظ تاريخی تعقيب كرده است. اين 
قسمت از مباحث ايشان بســيار جذاب و عميق است. 
همه  آن كســانی كه حركات قهقرايانــه عليه حضور، 
فعاليت های فكــری، اجتماعی و سياســی زنان دارند 
مساله  اتصال به ريشه را بيان می كنند. اينكه حضور زن 
در تاريخ اسالم چگونه بوده و ما هم می خواهيم همان 

الگو را حفظ كنيم.
تالش علمی اين بزرگوار اين اســت كه نشــان دهد 
كــدام تاريخ؟ تاريخ بنی عباس را می گوييد؟ بله. همين 
طور اســت. اما آنها ريشــه های ما نيستند و هر كجا كه 
آنها تاثير گذاشــتند ما بايــد آن تاثيــرات را رد كنيم: » 
عباسيان آمدند. مقبوليت داشتند. مقبوليت را از قريش، 
مشــروعيت را با انتســاب به پيغمبر گرفتند. در اين جا 
مثل قــارچ، نظريه وراثت اعمام در برابــر وراثت بنات 
سربرآورد!« )در جاهليت هم همين طور بود؛ كسی كه 
از دنيا می رفت، اگر عمو داشــت، او ارث می برد اما به 
دختر، ارث نمی رسيد.( »بنی عباس آمدند؛ برای تثبيت 
خودشان يک اصل جاهلی آمد و جای يک اصل ممهور 

و مشهور را گرفت.« 
تحليل دكتر آئينه وند اين است كه اصاًل حذف زنان 
در خالفت عباســی ريشــه و مايه  سياسی داشته است 
و توجيهش همين بود. اين ها برای آن كه خودشــان را 
تثبيت كنند مجبور بودند جلو بروند تا جايی كه خود را 
به عباس عموی پيامبر برســانند. دكتر آئينه وند اضافه 
می كنــد: »از همين جا ادبياتی در باب زن وارد اســالم 
می شود، به نام مردمحوری! چون سودش را خليفگان 
می بردنــد و دهان ســراينده را از زر نــاب پر می كردند. 
اين جاســت كه من عرض می كنم اسالم معيار هميشه 
مظلوم است و اين مردمحوری عباسی چه باليی بر سر 
زن كه نياورد. آن چه بيان شــد دستاورد فرهنگ اموی و 
عباســی بود برای اهدافی كه به دنبالش بودند ولی آيا 
ما می توانيم قسم بخوريم كه هيچ يک از اين باورها در 
درون متون دينی ما جا باز نكرده است؟ يا احيانا توسط 

مقدس مابان، لباس دينی هم بر آن نپوشانده اند؟
سعدی از دست خویشتن فریاد

باز عرض می كنم و دســت عالمــان و محققان 
را می بوســم و از محضرشان اســتدعا می كنم برای 
نجات اسالم از دســت موروث قديم و عرف شكيم ، 
آســتين باال زنند و تنقيح مناف كنند. كجاســت شيخ 
مفيد؟... موارد مختلفی از نگاه  ايشــان انتخاب كرده 
بــودم ولی فكر می كنم همين يــک مثال برای تبيين 
اين ديدگاه كافی باشــد و نشــان بدهد كه دغدغه ی 
اصلی اســتاد دكتــر آئينه وند چيزی جــز  اتصال به 

ريشه و تامين نياز روز نيست. 

سروش محالتی در مراسم چهارمین سالگرد درگذشت صادق آئینه وند: 

دغدغه آئينه وند، اتصال به ریشه و انطباق با زمان است 
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