
 بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران در گفت و گو با ماشااهللا آجودانی - بخش نخست
  

 چیستی مفاھیم

  مسعود لقمان

   

  ماشااهللا آجودانی

   

  .بھ ویژه گذشتھ ای کھ از آن بازخوانِی انتقادی شده باشد." گذشتھ، چراغ راه آینده است"

از آن دست مورخانی است کھ ھمھ ی کوشش خود را صرِف نقد نقِش روشنفکران در " ماشااهللا آجودانی"
  . تاریخ تجّدد ایران کرده است تا از این بن بست، دریچھ ای بگشاید

زبان و  در رشتھ ی دانشگاه تھرانتحصیالت دانشگاھی خود را در .  متولد شدآمل در ١٣٢٩آجودانی در سال 
وی نزدیک بھ ھفت سال .  بھ پایان رساند و دکترای خود را نیز از ھمین دانشگاه دریافت کردادبیات فارسی

 ١٣٦٥بھمن آجودانی در .  است  بودهزبان و ادبیات فارسی و مربی گروه دانشگاه اصفھانعضو ھیات علمی 
منوچھر محجوبی مدیر مسئول و ناشر مجلھ ی فصل   یاد رفتھ و در این شھر با زندهلندن بھ )١٩٨٧ژانویھ (

وی ھم اکنون . کتاب در انتشار آن مجلھ ھمکاری کرد و از ھمان آغاز سردبیری آن نشریھ را بھ عھده گرفت
  . استلندندر " کتابخانھ ی مطالعات ایرانی"سرپرست 

ھر چند کھ خود، تنھا . انتشار کتاب ھای آجودانی در فضای روشنفکری ایران، اتفاق محسوب می شود
  .خاصیت چاپ این کتاب ھا را ایجاد مشکالت فراوان جسمی و روحی برای خویش می داند



شعر و ادب  ، دفتری در"یا مرگ یا تجدد"، "مشروطھ ی ایرانی"از او تاکنون سھ کتاب بھ نام ھای 
و مورد استقباِل جامعھ ی  منتشر شده و آنچنان کتاب ھای ا"ھدایت، بوف کور و ناسیونالیسم" و " مشروطھ

وی بھ چاپ ھفتم رسید و این باور را در من " مشروطھ ی ایرانی"ایرانی قرار گرفتھ کھ در عرض دو سال، 
  !تقویت کرد کھ جامعھ ی ایران، جامعھ ی کتابخوانی است، اگر کتاِب خوبی منتشر شود

   

در این مدت صاحب نظرانی بھ نقد و بررسی کتاب ھای آجودانی پرداختھ اند و دیدگاه ھای خود را بیان داشتھ 
: در فصل نامھ ی ایرانشناسي می نویسد" ا تجّدد  ی رگ ا م ی"در باره ی کتاِب " دکتر جالل متینی"مثًال . اند
، بلكھ در بخش ھای مختلـف كتاب نیز با آراء جدید درباره ...ي كتاب، نھ فقط در مقدمھ مفصل  خواننده«

اند و   بسیاری از مطالبی كھ تا بھ حال دیگران گفتھ با كھ شود  نویسـندگان دوره مشروطھ آشنا مي شاعران و
  ».كتاب را باید با دقت و از سر فرصت خواند. است كامًال متفاوت است... تكرار مكررات 

   

من ھیچ «: چنین نوشتھ است" مشروطھ ی ایرانی"نیز در ایرانشناسی درباره ی " احسان یارشاطر پروفسور"
 علمى  شناسم كھ مانند این كتاب مشكل عمیق و اساسى ایران را در دوران معاصر براى پیشرفت  كتابى را نمى

ى و اقتصادى بھ درستى آشكار كرده باشد و تباین اصول تمدن غربى را با عادات ذھنى و آیین ھاى و صنعت
اگر امروز بخواھم یك كتاب فارسى را درباره تاریخ مشروطیت مقدم بر سایر كتب . سّنتى ما بھ دست داده باشد 

ھر كتاب دیگرى روشنگر كیفیت  مشروطھ ایرانى دكتر آجودانى است كھ آن را بیش از  توصیھ كنم ھمین كتاب
و آب و ھواى خاص آن و شامل سیرى در آثار اصیل دوران جنبش مشروطھ و  شكل گرفتن این مشروطھ 

  ».دانم  پیشینھ آن مى



  

چنین " ھدایت، بوف کور و ناسیونالیسم"جودانی بھ نام  نیز درباره ی کتاب دیگر آ"دکتر صدرالدین الھی"
کتاب دکتر آجودانی را باید خواند نھ از آن باب کھ بھ بوف کور و ھدایت پرداختھ است بلکھ از این «: نوشتھ

باب کھ این جزیره تک افتاده وظیفھ ای درخور تحسین را انجام داده است، آینھ ای پیش روی ما گرفتھ کھ نقش 
ست بھ خود ما می نمایاند و شاید کھ این نقش راست نمودن بھ جای آن کھ مثل ھمیشھ بھ آینھ شکستن ما را را

  ».منجر شود بھ خود شکستن ما بینجامد

این گفت و گو بھ صورت تلفنی در یک نیمھ شب سرد پائیزی انجام شد و گرمی و استواری سخن دکتر 
  . لفنی را از میان بردآجودانی آنچنان بود کھ ضعف ھای یک گفت و گوی ت

 امرداد ٢٠یکشنبه  ( شھروند امروزنامه  ھفته ۵٨ ی   گو در شماره و ھائی از این گفت  بخش 

درباره ی " گفت و گوی ما را با دکتر آجودانی متِن کامِلدر زیر . منتشر شده است) ١٣٨٧

  .می خوانید" تاریخ نگاری، مشروطه، نقد روشنفکرِی معاصر و تجّدد

   

 در آغاز گفت و گو، مایلم مفاھیم کلیدی کتاب ھایتان را برای خوانندگان ما روشن کنید، تا با -  لقمانمسعود
  .یک پیش زمینھ ی روشِن ذھنی و بھ دور از بدفھمی ھا، گفت و گویمان ادامھ یابد

اصر، چھ بھ نظر شما روشنفکر کیست؟ و مفاھیمی چون مدرنیتھ و تجّدد در تاریخ ایران مع! دکتر آجودانی
  بار معنایی ای دارند؟

 سال ١٧٠ است کھ قدمتی بیش از جدید و تاریخی پدیده ی در ایران یک روشنفکر مفھوم - ماشااهللا آجودانی
این مفھوم با نھضت قانون خواھی در ایران پا می گیرد و با نسلی سروکار دارد کھ وظایفی برای ایجاد . ندارد

ست و مایھ ھا و اندیشھ ھای جدیدی دارد و در حقیقت بھ دنبال درک تازه تحوالتی در جامعھ برای خود قائل ا
ای از تاریخ و فضای سیاسی موجوِد جامعھ اش است تا راه برون رفت از وضعیتی کھ گرفتار آنست، ارائھ 

. مصلح اجتماعیبدین معنا روشنفکری کھ ما در ایران از آن سخن می گوئیم، روشنفکری است در قالِب . دھد
روشنفکران را بھ دو دستھ ی ) Isaiah Berlin: 1909-1997" (آیزایا برلین"لسوف برجستھ ی انگلیسی فی
تقسیم می کند و تفاوت و ریشھ ھای تاریخی این دو مفھوم را " انتلکتوئل"و ) Intelligentsia" (اینتلیجنسیا"

یھ بھ کار می گیرد ولی این مفاھیمی آیزایا برلین این مفھوم را در مورد جریان ھای فکری روس . بیان می کند
  .کھ او مطرح می کند، درباره ی تاریخ ما نیز قابل تامل است



   

 1990, London, Sir Isaiah Berlin  

 بھ کسی گفتھ می شد کھ تحصیل کرده گ روسیفرھناین واژه در . اینتلیجنسیا یک واژه و مفھوم روسی است 
است و در عین حال از خودش، اندیشھ و تفکر مستقلی بر سر مسائل ندارد و بیشتر سعی می کند از تفکر 
دیگران استفاده کند و از اندیشھ ھای دیگران برای ایجاد تحول اساسی و بنیادی در جامعھ ی خویش بھره 

از پیِش خودش اندیشھ ی مستقلی دارد و بر سر مسائل تفکر می کند، در  کسی است کھ انتلکتوئلولی . گیرد
بھ ھمین .  برای دگرگونی جامعھ اش بھ جذب و مصرف اندیشھ ھای دیگران می پردازد اینتلیجنسیاحالی کھ

من بھ این موضوع . دلیل برلین بھ ھمھ ی افرادی کھ در روسیھ کار سیاسی می کردند، لقب اینتلیجنسیا می دھد
  .اشاره کرده ام" یا مرگ یا تجّدد"در مقدمھ ی کتاِب 

او بھ ادبیاِت ھدفمنِد سیاسی نیاز دارد تا از طریق آن یک . اینتلیجنسیا از ادبیات استفاده ی ابزاری می کند
و بھ ھمین جھت اعضای واقعی و شاخص این گروه یعنی گروه کوشندگان، نویسندگاِن . تحول سیاسی ایجاد کند

  سیاسی، شاعران اجتماع گرا و پیشتازان انقالب روسیھ، متفکران سیاسی ای بودند کھ کامًالجزوه ھای 
ما ھمین .  سیاسی استفاده می کردند–آگاھانھ از ادبیات بھ عنوان وسیلھ ای برای اعتراض ھای اجتماعی 

ھا اندیشھ ھایی را از ما با کسانی برخورد می کنیم کھ آن. وضعیت را عینًا در دوره ی انقالب مشروطھ داریم
غرب می گیرند و می خواھند آن اندیشھ ھا را در جامعھ ی ایران بازتولید کنند و گسترش و اشاعھ دھند و 

برخوردشان با ادبیات ھم بیشتر برخوردی است ابزاری، یعنی از ادبیات استفاده می کنند تا این نوع اندیشھ ھا 
 دیگر یک تعریف روشنفکرگر از این زاویھ نگاه کنیم، بھ اعتقاد من بنابراین حّتی ا. را در جامعھ منعکس کنند

  . استتعریف تاریخی نیست، بلکھ یک ذاتی تعریف

تاریخ روشنفکری ایران با جریان ھایی از روشنفکری آغاز می شود کھ اینھا با اندیشھ ھای غربی آشنا می 
بھ جامعھ ی خودشان اظھارنظر کنند و اھداف شوند، این اندیشھ ھا را جذب و سعی می کنند براساس آن نسبت 

بنابراین الزامًا این روشنفکر، متفکر بھ معنای اینکھ از پیش خودش صاحب . خود را در جامعھ پیش ببرند
  . نظریھ باشد، نیست



   

  میرزا فتحعلی آخوندزاده

را می توان روشنفکر نامید، چرا کھ او میرزا فتحعلی آخوندزاده گر در معنای انتلکتوئل بخواھیم نگاه کنیم، ا
دارای نظریاتی درباره ی تاریخ و فرھنگ ایران است، یعنی در پیش خودش بھ عنوان یک متفکر بر سر 

ین اندیشھ ھا را بھ مانند یک درست است کھ او از اندیشھ ھای غربی بھره گرفت و ا. مسائل اندیشیده است
اینتلیجنسیا در خدمت تحوالت اجتماعی ھم بھ کار برد و برای دگرگونی نھضت قانون خواھی و تجّدد ایران 

فعالیت ھای سیاسی کرد، اما از آنجایی کھ او از پیش خودش، اندیشھ ھای مستقلی داشت و امروزه این اندیشھ 
با کمی اغماض . ده، می توان از او بھ عنوان یک انتلکتوئل یاد کردھا برای ما مدون است و بھ دست ما رسی

ولی دیگران را .  را ھم در این ردیف گذاشتسیدجمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانیھم می توان 
 بیشتر می توان اینتلیجنسیا خطاب کرد، یعنی کسانی کھ تفکر را می گیرند و بھ جامعھ تزریق می کنند، بمانند

ما بین روشنفکراِن مارکسیسِت ایرانی، متفکر نداریم، یعنی . ھمھ ی مارکسیست ھایی کھ در ایران داشتیم
متفکری کھ خودش براساس دیدگاه ھایش تحلیلی از تاریخ ایران، مسائل ایران، تحوالت فرھنگی ما و 

    .راست ھم کھ وضعیتش مشخص است. سرنوشت انسان ایرانی داشتھ باشد

   

      میرزا آقاخان کرمانی

بنابراین اگر با دیدگاه آیزایا برلینی نگاه کنیم، آنچھ کھ در ایران اتفاق می افتد بیشتر پدیده ی اینتلیجنسیاست تا 
ینکھ ما یک جامعھ ی عقب مانده بودیم، اصًال قابل ولی باور کنید این اینتلیجنسیای ما بھ خاطر ا. انتلکتوئل

  . اینتلیجنسیای روسیھ دستاوردھا و فعالیت ھای گسترده تری داشت. قیاس با اینتلیجنسیای روسیھ نیست



  جدید و تاریخی پدیده ی در ایران یک روشنفکرمفھوم 

این مفھوم با .  سال ندارد١٧٠است که قدمتی بیش از 

ایران پا می گیرد و با نسلی نھضت قانون خواھی در 

سروکار دارد که وظایفی برای ایجاد تحوالتی در جامعه 

برای خود قائل است و مایه ھا و اندیشه ھای جدیدی دارد 

و در حقیقت به دنبال درک تازه ای از تاریخ و فضای 

سیاسی موجوِد جامعه اش است تا راه برون رفت از 

بدین معنا . وضعیتی که گرفتار آنست، ارائه دھد

روشنفکری که ما در ایران از آن سخن می گوئیم، 

 .مصلح اجتماعیروشنفکری است در قالِب 

بھ عنوان نمونھ، آیا احسان طبری بھ عنوان سرجنبان جریان مارکسیستی در ایران، یک  -لقمان 
  اینتلیجنسیاست؟

احسان  دیِد برلین بنگریم، نوشتھ ھای  چھ بخواھیم تاریخی نگاه کنیم و چھ بخواھیم نظری، مثًال از- آجودانی
 می آید و برآنست کھ آن چارچوب ایدئولوژیک را با تاریخ و فرھنگ ما ایدئولوژی از درون یک طبری

رض می قتطبیق دھد، خود متفکر و اندیشمند نیست چراکھ یک اندیشھ یا نظریھ ی سیاسی را از جایی دیگر 
نگ ایران بر می آید و این فقط یک نظر نیست، تاریخ ھم آن را تائید گیرد و در پی تطبیق آنھا با تاریخ و فرھ

  .می کند

   

بنابراین در یک جمع بندی در پاسخ بھ پرسِش پیشیِن شما باید بگویم کھ روشنفکری یک پدیده ی جدید است و 
نطفھ ی . حوالتی پیدا کرده و این تحوالت ھمچنان ادامھ دارد تا بھ امروز کھ ما شاھد آنیماین پدیده ت

روشنفکری در ایران با سیاست بستھ شده، بیشتر روشنفکران ایرانی، اندیشھ ھای غربی را برای رھایی و 
ھ تا راست بیشتر روشنفکران ما از چپ گرفت. پس طبری یک استثنا نیست. متحول کردن جامعھ وام گرفتھ اند

آنھا این اندیشھ ھا را در اختیار مقاصد سیاسی روز قرار داده و بیشتر نقش یک مصلح . این چنین بودند
و از تفکر مستقل بھ اندیشیدن  بار بیشتری دارد تا سیاست زدگیدر کار آنان . اجتماعی را بازی کرده اند



. ض ھای مسائل روزمره بھ دور است، خبری نیستعنوان انسانی کھ بر سر مسائل می اندیشد و از حب و بغ
بخش مھِم شاخصھ ی روشنفکر ایرانی ھنوز کھ ھنوز است با سیاست و مسائل روز نزدیکی خیلی گسترده ای 

  . دارد

ما ھنوز نتوانستھ ایم خودمان بھ عنوان ایرانیان، متفکر، از پیش خود و بھ طور مستقل بر سر تاریخ و 
رای نمونھ یکی از بزرگترین میراث فرھنِگ بشری یعنی شعر، مشخصھ ی بارز ب. فرھنگمان بیاندیشیم

فرھنِگ ایرانی است و اگر یک مّلتی بخواھد کھ بگوید مھم ترین جلوه ی فرھنگ من، شعِر من است، ما 
حّتی ولی شما نگاه کنید کھ ما نتوانستھ ایم، بنیادھای نقد شعر را در ایران پی ریزی کنیم و . ایرانیان ھستیم

ھمھ ی اینھا . نتوانستھ ایم برای درک تحوالت ادبی خودمان، بنیاد تازه ای در نقد ادبی و شعر خلق کنیم
مشکالت این جامعھ است و خالصھ این کھ روشنفکر، تعریف ذاتی کھ این کار را باید بکند و آن کار را نباید 

 بھ قضایا بنیاد فلسفی دارد، از لحاظ تاریخی خیلی بکند، ندارد و حّتی من تقسیم بندی آیزایا برلین را کھ نگاھش
رسا نمی بینم، اگرچھ تا اندازه ای از لحاظ تاریخی می تواند مفاھیم را مشخص کند و بھ ما نکاتی را نسبت بھ 

  .جامعھ ی خودمان نشان دھد

  روشنفکری یک پدیده ی جدید است و این پدیده تحوالتی

مه دارد تا به امروز که پیدا کرده و این تحوالت ھمچنان ادا

نطفه ی روشنفکری در ایران با سیاست . ما شاھد آنیم

بسته شده، بیشتر روشنفکران ایرانی، اندیشه ھای 

. غربی را برای رھایی و متحول کردن جامعه وام گرفته اند

آنھا این اندیشه ھا را در اختیار مقاصد سیاسی روز قرار ... 

. عی را بازی کرده اندداده و بیشتر نقش یک مصلح اجتما

 بار بیشتری دارد تا سیاست زدگیدر کار آنان 

و از تفکر مستقل به عنوان انسانی که بر سر اندیشیدن 

مسائل می اندیشد و از حب و بغض ھای مسائل روزمره 

بخش مھِم شاخصه ی . به دور است، خبری نیست

روشنفکر ایرانی ھنوز که ھنوز است با سیاست و مسائل 

 . یکی خیلی گسترده ای داردروز نزد

مرز میان روشنفکری و قدرت کجاست؟ آیا روشنفکری، با امتناع در برابر قدرت است کھ معنا می  -لقمان 
یابد؟ مثًال آیا دکتر پرویز ناتل خانلری بھ سبب نپیوستن بھ جبھھ ی امتناع از قدرت، باز روشنفکر محسوب 

  می شود؟

دی را شاخصھ ی اصلی و تاریخی روشنفکری بدانیم، روشنفکر می تواند  ما اگر پرسشگری و نقا- آجودانی
تعریف روشنفکر این نیست کھ حتمًا باید در برابر . در ھر جایی کھ ایستاده باشد، وظیفھ اش را انجام دھد

روشنفکر کسی است کھ با پرسشگری، جامعھ ی خود را . قدرت موضع گیری کند تا روشنفکر محسوب شود
  . ازه آشنا می سازد و سعی می کند، با نقادی ھای خود تفکر انتقادی را در جامعھ بھ وجود آوردبا مسائل ت



   

  پرویز ناتل خانلری

 روشنفکر کھ در خدمت واقعیت این است کھ من پژوھشگر نوآوری بھ مانند خانلری را بھ صدھا بھ اصطالح
خدمتی کھ خانلری بھ . حکومت نبودند و ھیچ کار اساسی فرھنگی و فکری ھم نکردند، ترجیح می دھم

فرھنگ، زبان فارسی و رشد تفکر ادبی در جامعھ ی ما کرد، اصًال قابل قیاس با کارھای پاره ای از 
  .روشنفکران خود روشنفکر خوانده ی جامعھ ی ما نیست

 کر این نیست که حتمًا باید در برابر قدرت تعریف روشنف

روشنفکر . موضع گیری کند تا روشنفکر محسوب شود

کسی است که با پرسشگری، جامعه ی خود را با مسائل 

تازه آشنا می سازد و سعی می کند، با نقادی ھای خود 

 . تفکر انتقادی را در جامعه به وجود آورد

ب روشنفکری مطرح کردیم، عینیت بیشتری دھید، شما از چھ کسانی  اگر بخواھید بھ بحثی کھ دربا-لقمان 
  در تاریخ روشنفکری ایران بھ عنوان یک انتلکتوئل راستین نام می برید؟

 خوشبختانھ امروزه شاھد این ھستیم کھ تحول تازه ای در اندیشیدن در جامعھ ی ایرانی آغاز شده، - آجودانی
ژیک و مفروضات مسلمی کھ بر فضای فرھنگی، سیاسی و اجتماعی کسانی کھ رھا از چارچوب ھای ایدئولو

  . جھان غالب است، دارند بھ مسائل ایران فکر می کنند و می اندیشند



   

  آرامش دوستدار

او یک ایرانی است کھ نسبت بھ تاریخ . است" ش دوستدارآرام"یک نمونھ بارز کھ چنین تالشی را آغاز کرده 
ممکن است من و . و فرھنگ خودش می اندیشد و تفکر می کند و مھم تر، پرسش ھای اساسی مطرح می کند

شما با پاره ای از دیدگاه ھای او مخالف باشیم و برخی نظریاتش را نپسندیم، اما ایرانی ای است کھ خودش بر 
 اندیشد و نوشتھ ھایش تکھ پاره، بدین معنا کھ یک چیزی از اینجا و چیِز دیگری از آنجا سر مسائل ایران می

 میرزا فتحعلی آخوندزادهاز روشنفکران سرآغاز تجّددمان ھم باید از . بگیرد و آنھا را بھ ھم وصلھ کند، نیست
  .نام ببرم

  خوشبختانه امروزه شاھد این ھستیم که تحول تازه ای در

جامعه ی ایرانی آغاز شده، کسانی که رھا اندیشیدن در 

از چارچوب ھای ایدئولوژیک و مفروضات مسلمی که بر 

فضای فرھنگی، سیاسی و اجتماعی جھان غالب است، 

 .دارند به مسائل ایران فکر می کنند و می اندیشند

   ھ معنا می کنید؟این مفاھیم را شما در تاریخ ایران چگون. اما مدرنیتھ، مدرنیزاسیون و تجّدد -لقمان 

 ببینید، ما بخشی از تجربھ ی جھانی مدرنیتھ ھستیم و چھ بخواھیم و چھ نخواھیم مدرنیتھ ی جھانی - آجودانی
من گمان می کنم کھ مدرنیتھ تاثیر خود را . بر ما وارد می شود و ما ھم با این پروسھ ارتباط برقرار می کنیم

ما . ت و ما تجربھ ی بخش ھایی از مدرنیتھ را در ایران می بینیمبھ شیوه ھایی در جامعھ ی ایران گذاشتھ اس
از این طریق با ساختارھای جدید داستان نویسی، نمایشنامھ نویسی، نقد و شیوه ی نگاه متفاوت بھ ھستی، 

 بھ عنوان. آشنا شدیم و از ھمین دیدگاه ھم کھ بنگریم مفھوم جدیدی از شعر وارد ایران شد... زبان، ادبیات و 
نگاھی کھ می خواھد مستقیمًا تجربھ ھای .  استحاصل نگاه مدرنیتھ را در نظر بگیریم، او  نیمامثال، اگر

  . جدید انسانی را نسبت بھ طبیعت، انسان و جھان در شعر بیان کند



  

   یوشیجنیما

ھ اعتقاد من مدرنیتھ تاثیر خاصی در ایران در ایجاد نحوه ی نگاه بھ ادبیات، فرھنگ، تاریخ، شعر و بنابراین ب
ما افت و . ھمچنین طبیعی است کھ این تجربھ عینًا آن چیزی نیست کھ در غرب انجام گرفت. نقد گذاشتھ است

  . خیزھا و مشکالت خاّص خودمان را داشتھ و داریم

  سروکار و اندیشه ی عقالنیتفکر  با مدرنیتهبنیاد 

درست است که ما با مفاھیم جدید آشنا می . دارد

شویم و این مفاھیم را وارد ایران می کنیم، اما 

ما در درون فرھنگ غربی . مشکالتی بر سر راه است

نزیسته ایم و از درون فرھنگ دیگری به این مفاھیم نگاه 

ن ما بنابراین خود به خود این مفاھیم در ذھ. می کنیم

به مفاھیم آشناتری که می شناسیم، تقلیل پیدا می 

کند و از سویی دیگر ھنگامی که می خواھیم این 

مفاھیم را در جامعه مطرح کنیم، مشکالت جامعه، ما را 

وادار می کند که برای سازگاری این مفاھیم با مسائل 

با ھمه ی . اجتماعی، آنھا را تقلیل تعمدی ھم بدھیم

ھمین .  مدرنیته را در ایران می توان دیدتاثیر... اینھا 

تفکر انتقادی جدید، تاریخ نگاری جدید، داستان نویسی 

جدید، شعر جدید، سینما و تئاتر، اینھا ھمه تاثیر تکان 

اما باید دقت کنیم که . ھای مدرنیته در جامعه ی ماست

آن چیزی که در ایران به طور بنیادی اھمیت پیدا کرد، 

 . استمدرنیزاسیون



درست است کھ ما با مفاھیم جدید آشنا می شویم و این .  سروکار داردتفکر و اندیشھ ی عقالنی با مدرنیتھبنیاد 
ما در درون فرھنگ غربی نزیستھ ایم و از . مفاھیم را وارد ایران می کنیم، اما مشکالتی بر سر راه است

د بھ خود این مفاھیم در ذھن ما بھ مفاھیم بنابراین خو. درون فرھنگ دیگری بھ این مفاھیم نگاه می کنیم
آشناتری کھ می شناسیم، تقلیل پیدا می کند و از سویی دیگر ھنگامی کھ می خواھیم این مفاھیم را در جامعھ 
مطرح کنیم، مشکالت جامعھ، ما را وادار می کند کھ برای سازگاری این مفاھیم با مسائل اجتماعی، آنھا را 

ھمین .  با ھمھ ی اینھا، باز تکرار می کنم کھ تاثیر مدرنیتھ را در ایران می توان دید.تقلیل تعمدی ھم بدھیم
تفکر انتقادی جدید، تاریخ نگاری جدید، داستان نویسی جدید، شعر جدید، سینما و تئاتر، اینھا ھمھ تاثیر تکان 

 طور بنیادی اھمیت پیدا کرد،اما باید دقت کنیم کھ آن چیزی کھ در ایران بھ . ھای مدرنیتھ در جامعھ ی ماست
 بینیم کھ مدرنیتھ و  ھنگامی کھ بھ تحوالت واقعی در غرب نگاه می کنیم، می.  استمدرنیزاسیون

ایندو بھ موازات ھم پیش می روند و تحول می یابند و اندیشھ کھ محور . مدرنیزاسیون دو روی یک سکھ اند
ند و بر مبنای خرد نسبت بھ جھان بیاندیشد و دستاوردھای مدرنیتھ است و برآن است تا جھان را عقالنی نگاه ک

اما توانایی این را ندارد . خود را در زیر سیطره ی عقل، معنا و مفھوم دھد، کمابیش در ایران پدیدار می شود
بنابراین سھمش بھ اندازه ای نیست کھ جامعھ ی ما را از فضای . کھ بنیادھای اساسی فکر ما را دگرگون کند

   .ی سنتی خودش کامًال دور کند و بھ ھمین دلیل ھم بھ نظر من، ھمواره درگیر سّنت و مدرنیتھ ھستیمتاریخ

ما با مفاھیم . حال اگر از این زاویھ بھ دوره ی مشروطھ نگاه کنیم، می بینیم کھ تحول مھمی صورت گرفت
ی سیاسی آن روِز ایران جلب ولی آنچھ کھ بھ طور اساسی توسط روشنفکران ایرانی در فضا. جدید آشنا شدیم

ایجاد مدارس جدید، راه : مانند.  از آنھا یاد می کنیممدرنیزاسیونشد، بیشتر بھره ھایی بود کھ ما تحت عنوان 
 ما در انقالب مشروطھ در جست و جوی  ...آھن، دادگستری، پارلمان، نھادھای مدنی، اجتماعی، سیاسی و 

د، می بینید کھ خواست ایجاد راه آھن بھ دوره ی ناصرالدین شاه بر می شما اگر دقت کنی. این خواست ھا بودیم
او اینچنین استدالل می کرد کھ اگر . چندین رسالھ برای ایجاد راه آھن در ایران دارد" مستشارالّدولھ. "گردد

اندیشی ما راه آھن داشتھ باشیم، اقتصاد جامعھ متحول و فضای جامعھ دگرگون می شود و حّتی اینگونھ چاره 
ھم می کرد کھ اگر مثًال ما راه آھن از تھران بھ مشھد بکشیم و بھ مردم بگوئیم کھ این زیارت مسلمین را 

اینھا بخشی از خواست ھای اندیشھ ی تجّدد . تسھیل می کند، ُخب مورد قبول مردم و روحانیون واقع می شود
و خرد محوری بود کھ می خواست عقالنیت تجّدد، دستاوردی بر منبای عقالنیت، خردورزی . در ایران است

را بر روابط سیاسی و اجتماعی مردم حاکم کند و در نتیجھ، تحول شگفت انگیزی را نیز در تاریخ غرب بھ 
اما من وقتی درباره ی ایران واژه ی تجّدد را بھ کار می برم، منظور من عمدتًا مدرنیزاسیون . وجود آورد

را بھ تجّدد این ھم از مشکالِت فھم ماست کھ ما کلمھ ی . درنیتھ ھم دارماست، ولی گوشھ چشمی بھ مفھوم م
این نوع . مدرنیزاسیون بدھد و ھم معنای مدرنیتھناگزیر طوری بھ کار می بریم و برده ایم کھ ھم معنای 
 پس در جمع بندی پرسش شما باید بگویم؛ جامعھ ی. کاربردھا بھ لحاظ تاریخی افشاگر مشکالت ما نیز ھست

مدرنی کھ از مشروطھ بھ این سو در ایران شکل گرفت، تالشش بیشتر در محور مدرنیزاسیون ایران بود و 
ھمین مدرنیزاسیونی کھ در ایران شکل گرفت بھ باور من، جامعھ ی ایران را از یک مرحلھ تاریخی وارد یک 

  . ی دستاوردھای کژدار و مریزش از آن حرف می زنیم، با ھمھ تجّددمرحلھ ی تاریخی دیگر کرد کھ ما با نام

  

  جامعه ی مدرنی که از مشروطه به این سو در ایران شکل

گرفت، تالشش بیشتر در محور مدرنیزاسیون ایران بود و 

ھمین مدرنیزاسیونی که در ایران شکل گرفت به باور من، 

جامعه ی ایران را از یک مرحله تاریخی وارد یک مرحله ی 

 از آن حرف می زنیم، با  تجّددا نامتاریخی دیگر کرد که ما ب

 .ھمه ی دستاوردھای کژدار و مریزش



 و اشغال ایران نمی شدیم، آیا ١٣٢٠بھ نظر شما ما اگر دچار بدبیاری ھای تاریخی، مثًال شھریور  -لقمان 
  آن تفکر مدرنیزاسیون بھ مدرنیتھ ھم ختم می شد؟

. نمی توان بھ تحلیل تاریخ نشست" اگرھا"و با . ود آنچھ کھ اتفاق افتاده تاریخ محسوب می ش- آجودانی
بھ عقیده ی . ھنگامی کھ از تاریخ سخن می گوئیم در حقیقت از گذشتھ ای حرف می زنیم کھ اتفاق افتاده است

ما اگر این را درست . ما باید بررسی کنیم کھ چرا این جوری شد. من مھم ترین مسئلھ، تحلیل این اتفاق است
 کنیم و این موضوع را بھ آگاھی درآوریم و بھ وجدان جامعھ منتقل کنیم، بھ زیربناھایی برای بفھمیم و تحلیل

  . تحوالت تازه و حرکت ھای درست تر، دست می یابیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران در گفت و گو با ماشااهللا آجودانی - بخش دوم
 

 تاریخ ایران، تاریخ استمراراست نھ گسسست

 مسعود لقمان

   

  دکتر ماشااهللا آجودانی

   

ت کھ روشنفکران ایرانی در  سال اس١٥٠ھمانگونھ کھ شما بارھا اشاره کرده اید، بیش از  -مسعود لقمان 
بھ نظر شما راه برون رفت روشنفکر ایرانی از این کالف سردرگم . غیاب مفاھیم، از مفاھیم سخن می گویند

  چیست؟ و اصًال کار روشنفکر در فضای کنونی ایران چھ باید باشد؟

ھ ای نیز برای پیچیدن  من واقعًا نمی دانم راه برون رفت از وضعیت موجود چیست و نسخ- ماشااهللا آجودانی
ولی بھ باور من اگر راھی باشد، آن را باید عقل جمعی جامعھ ی ما و موتور فکری آن، با کمک . ندارم

بخشی از این . یعنی ما باید بر سر این مسائل بیاندیشیم و بھ طور جدی پرسش کنیم. یکدیگر بدست آَوَرد
سیم و بر سر مشکالتمان فکر کنیم و ھمیشھ ھم بدنبال این اندیشیدن از ھمین جا آغاز می شود کھ مسائل را بشنا

ما باید بھ این باور برسیم کھ اگر راه حلی ھایی ھم باشد، . نباشیم کھ حتمًا راه حل ھای فوری بھ دست آوریم
  . باید در نتیجھ ی تالِش جمعی حاصل شود

. حرف می زنیم... زادی، قانون، نقد و از آغیاب مفاھیم سال است کھ در ١٥٠متاسفانھ واقعیت این است کھ ما 
ولی تا بھ امروز اندیشھ ی انتقادی و نقد در مفھوم .  سال پیش، آخوندزاده در کتابش از نقد سخن گفت١٥٠مثًال 

ممکن است ما صدھا نوشتھ در این زمینھ داشتھ باشیم اما بنیاد . بنیادینش در فرھنِگ تاریخی ما جا نیفتاده است
 سال پیش از ١٥٠ما از . ی در نظام آموزش و پرورش و سیستم دانشگاھی ما جایی نداردتفکر انتقادی، حّت

شما اگر بھ غرب بنگرید، می . آزادی سخن می گوئیم ولی بنیادھا و نھادھای آزادی در جامعھ ی ما غایب است
ایش در جامعھ بینید کھ اگر امروز کسی در غرب از آزادی سخن می گوید، آزادی حضور مادی دارد و بنیادھ

شما بھ .  ماستمشکل تاریخیاین .  آزادی از آن سخن می گوئیم غیبتاما ما در. ی غربی تضمین شده است



جامعھ ی امروز ایران و بھ خواست ھای آن نگاه کنید، بنیادی ترین خواست ھایی کھ ما امروز در پی اش 
. زمان مشروطھ، بدنبالش بودند، نداردھستیم، چندان تفاوتی با خواست ھایی کھ پدران و مادرانمان در 

. استمرار ھمین خواست ھا نشان دھنده ی این است کھ ما نتوانستھ ایم خیلی از این خواست ھا را بنیادی کنیم
باز . این طبیعی است، چراکھ ما از تمدن و فرھنگ دیگری بودیم و غربیان از یک فرھنگ و تمدن دیگر

ساخت بنیان ھای این مفاھیم در . شناختن آنھا کار و زحمت می خواھدآوردن این مفاھیم بھ جامعھ مان و 
  . جامعھ بھ تالش ھای مستمر و مھم تر از آن بھ خواست و آگاھی مّلی نیاز دارد

چراکھ تا مسئلھ . اگر ما بتوانیم این مسائل را در جامعھ مطرح کنیم، توانستھ ایم مقدمات اندیشیدن را فراھم کنیم
ولی وقتی کھ مسائل اندیشیده می شود و بر سر . و فکر قرار نگیرد، پنھان و ناشناختھ می ماندای مورد اندیشھ 

آنھا تفکر می شود و بھ بحث در می آید کم کم وجدان جامعھ را برانگیختھ و وادار می کند کھ بر سر مسائلش 
  .بیندیشد و ببیند این مشکالت را چگونھ باید حل کند

 غیاب  سال است که در ١۵٠ که ما متاسفانه واقعیت این است

 ١۵٠مثًال . حرف می زنیم...  از آزادی، قانون، نقد ومفاھیم

ولی تا به . سال پیش، آخوندزاده در کتابش از نقد سخن گفت

امروز اندیشه ی انتقادی و نقد در مفھوم بنیادینش در فرھنِگ 

 سال پیش از آزادی ١۵٠ما از . ... تاریخی ما جا نیفتاده است

ن می گوئیم ولی بنیادھا و نھادھای آزادی در جامعه ی ما سخ

شما اگر به غرب بنگرید، می بینید که اگر امروز . غایب است

کسی در غرب از آزادی سخن می گوید، آزادی حضور مادی 

اما ما . دارد و بنیادھایش در جامعه ی غربی تضمین شده است

 اریخیمشکل تاین .  آزادی از آن سخن می گوئیم غیبتدر

شما به جامعه ی امروز ایران و به خواست ھای آن . ماست

نگاه کنید، بنیادی ترین خواست ھایی که ما امروز در پی اش 

ھستیم، چندان تفاوتی با خواست ھایی که پدران و مادرانمان 

استمرار ھمین . در زمان مشروطه، بدنبالش بودند، ندارد

وانسته ایم خواست ھا نشان دھنده ی این است که ما نت

 . ... خیلی از این خواست ھا را بنیادی کنیم

مطرح کرده اید، نقِش روشنفکراِن مشروطّیت در " مشروطھ ی ایرانی"مھمترین بحثی کھ شما در  -لقمان 
بھ نظر شما چرا روشنفکران آن دوره بھ تعبیر شما وارد . تقلیل مفاھیم مدرن و بدفھمی تاریخی آنھاست

  شدند؟" برداري پروژه گرتھ"یا بھ گفتھ ی چنگیز پھلوان " ییتقلیل گرا"فرایند 

روشنفکران ایرانی از یک جھت چون در بستر .  تقلیل گرایی با گرتھ برداری دو چیز متفاوت است- آجودانی
فرھنگی دیگر بالیده بودند، نمی توانستند مفاھیم غربی را آنچنان کھ در تجربھ ی فرھنِگ غربی فھمیده می 

پیدا می کرد و این مفاھیم با آنکھ کجدار و  تقلیل بنابراین در ذھن آنان، خود بھ خود آن مفاھیم. کنندشد، درک 
مریض، مبھم یا نادرست فھمیده می شد، آن فھمی ھم کھ با این ذھنّیت حاصل می شد، ھنگامی کھ می خواست 

ین تفکر مدرن، جان سختی می چراکھ دو استبداد جلوی ا. در جامعھ ی ایرانی مطرح شود، دچار مشکل بود



این دو استبداد دست بدست ھم، باعث می شدند . استبداد دینی و بدتر از آن دیگری، استبداد سیاسییکی : کرد
 کھ ھنگامی کھ روشنفکر ایرانی می خواست حّتی مطالبی را کھ تا حدی فھمیده بھ جامعھ ی ایران منتقل کند،

" میرزا ملکم خان"مثًال .  دھدتقلیلو یک مرحلھ ی دیگر، این مفھوم را  آن را بھ لباس دیگری درآورد آگاھانھ
 می - مفھومی بنیادی و دارای ریشھ ھای تاریخی ِی بسیار گسترده در فرھنگ غرب - آزادی بیاندرباره ی 

  . استامر بھ معروف و نھی از منکراین ھمان : گوید

خ را آنچنان کھ اتفاق افتاد، ببینیم و آن را اخالقی نگاه نکنیم ببینید، این موضوعات را ما باید بفھمیم کھ اگر تاری
آنگاه پی خواھیم برد کھ . و حرکت ما در این راستا باشد کھ تحلیل کنیم، مسئلھ ی ما چیز دیگری خواھد شد

ه می آنی می پرسیم چرا تقلیل دادند؟ و آنوقت اساسی ترین مسائل ما چھر. روشنفکراِن ما مفاھیم را تقلیل دادند
تقلیل دادند، چون دو استبداد دینی و سیاسی بھ مانند سّد سکندر در برابر این اندیشھ ھا ایستاده بودند و ما . نماید

برای این ایستادگِی سّنت استبداد دینی و سیاسی در برابر مدرنیتھ و مدرنیزاسیون، صدھا سند و شاھد آشکار 
  .داریم

 تر فرھنگی دیگر روشنفکران ایرانی از یک جھت چون در بس

بالیده بودند، نمی توانستند مفاھیم غربی را آنچنان که در 

بنابراین در . تجربه ی فرھنِگ غربی فھمیده می شد، درک کنند

پیدا می کرد و این  تقلیل ذھن آنان، خود به خود آن مفاھیم

مفاھیم با آنکه کجدار و مریض، مبھم یا نادرست فھمیده می 

این ذھنّیت حاصل می شد، ھنگامی شد، آن فھمی ھم که با 

که می خواست در جامعه ی ایرانی مطرح شود، دچار مشکل 

چراکه دو استبداد جلوی این تفکر مدرن، جان سختی می . بود

استبداد  و بدتر از آن دیگری، استبداد سیاسییکی : کرد

این دو استبداد دست بدست ھم، باعث می شدند که . دینی

انی می خواست حّتی مطالبی را که ھنگامی که روشنفکر ایر

 آن را به  آگاھانهتا حدی فھمیده به جامعه ی ایران منتقل کند،

 تقلیللباس دیگری درآورد و یک مرحله ی دیگر، این مفھوم را 

 . دھد

شکل می _ بی ھیچ دخل و تصرفی_اصًال آیا گفتمانی کھ بر پایھ ی مفاھیم دوره ی روشنگری اروپا  -لقمان 
  داشتھ باشد؟) با آن محدودیت ھای تاریخی و اجتماعی( توانست جایگاھی در جامعھ ی ایران گرفت، می

ھنگامی کھ نمی توانست جایگاھی در جامعھ ی ایران داشتھ .  اصًال بحث من بر سر ھمین است- آجودانی
  .باشد، باید بھ دنبال دالیل آن بگردیم

  

  



  ...می پرسیم چرا آنی. روشنفکراِن ما مفاھیم را تقلیل دادند 

. تقلیل دادند؟ و آنوقت اساسی ترین مسائل ما چھره می نماید

تقلیل دادند، چون دو استبداد دینی و سیاسی به مانند سّد 

سکندر در برابر این اندیشه ھا ایستاده بودند و ما برای این 

ایستادگِی سّنت استبداد دینی و سیاسی در برابر مدرنیته و 

 .د و شاھد آشکار داریممدرنیزاسیون، صدھا سن

   پس شما بر این نکتھ تاکید می کنید کھ آنان ناچار بودند و راه دیگری نداشتند؟ -لقمان 

چراکھ آنان در بستِر فرھنِگ . یک ناچاری، ناچاری فرھنگیست.  ناچار بودن دو مرحلھ است- آجودانی
کھ در بستر فرھنگ غربی شکل گرفتھ، درک دیگری بالیده بودند و اصًال نمی توانستند آن مفاھیم را آنچنان 

مرحلھ ی بعدی این است کھ آن مفاھیمی را کھ مبھم یا کم و . این خودش یک مرحلھ ی تقلیل مفاھیم است. کنند
زیاد و دست و پا شکستھ فھمیدند، ھنگامی کھ خواستند آن مفاھیم را برای جامعھ مطرح کنند با دو استبداد 

من بحثم در مشروطھ ی ایرانی بر ھمین اساس است کھ . گاھانھ و عمدی تقلیل دادندمواجھ شدند و بھ ناچار، آ
این معنایش این نیست کھ ما این را نبینیم و . روشنفکران ایرانی از سرناچاری بھ تقلیل مفاھیم روی می آورند

. شکلی نداریمبگوئیم چون روشنفکر ناگزیر می شد کھ چنین کاری بکند و پس چون ناچار بوده، بنابراین م
آنگاه اگر بفھمیم کھ دو . چرا ناگزیر شده؟ باید ببینیم علت این چرایی چیست. مشکل سرجای خود وجود دارد

سّد سکندر بھ نام استبداد دینی و استبداد سیاسی مانع این پیشرفت ھاست، شما باید نگاھتان را بھ طرف آن دو 
  . ث اخالقی ای مطرح نیستبنابراین در اینجا اصًال بح. استبداد برگردانید

  .با این نوع تقلیل ھا، ما صورت مسائل را پاک می کردیم و با سرھم بندی، مسائل را بھم ربط می دادیم

تطبیق دادن نظام و اصول مشروطّیت با اصول و قوانین شرع «: ھمانگونھ کھ در مشروطھ ی ایرانی نوشتھ ام
ن مشروطّیت، گریبان روشنفکران مشروطھ خواه را از و اصوًال ضرورت چنین کاری، سال ھا پیش از اعال
پس تالش بزرگی آغاز شده بود کھ نشان دھد کھ آنچھ . ھر دو جناح، جناح آخوندی و غیر آخوندی گرفتھ بود

در مشروطّیت مطرح است نھ تنھا با اصول شرع و روح اسالم مخالفتی ندارد، بلکھ اساس مشروطّیت از 
خواننده ی نکتھ یاب البتھ توجھ خواھد داشت کھ در آن . ابط آن سربرکشیده استدرون اسالم و قواعد و ضو

دوره ی استبداد و در جامعھ اسالمی آن زمان، مطرح کردن مسائل مربوط بھ مشروطّیت، بدون در نظر 
 بھ .گرفتن الزامات و امکانات حکومت استبدادی و جامعھ ی اسالمی اگر نھ غیرممکن، الاقل کار ساده ای نبود
ھمین جھت بسیاری از مشروطھ خواھان الئیک و غیرمذھبی ھم ظاھرًا از سر ُحسن نیت و برای پیشبرد 

یعنی " این ھمانی"مقاصد سیاسی خود و جاانداختن ھر چھ سریعتر نظام پارلمانی مشروطّیت، دست بھ نوعی 
  .مطابقت دادن اصول مشروطّیت با اصول و قوانین شرع زدند

نیت آنان و ضرورت ھای تاریخِی یاد شده، نباید ما را از عواقب خطرناک چنین کاری کھ با این ھمھ، حسن 
امروز اگر مورخ تاریخ مشروطھ تاثیِر . منجر بھ تقلیل دادن و حّتی بدفھمی آن اصول می شد، غافل کند

صولِی اساسی حاصِل اجتماعی و سیاسی این نوع تقلیل دادن ھا و کج فھمی ھا و حّتی قربانی کردن ھای غیرا
ترین اصول مشروطّیت را در آن دوره و در سیر حوادث و سرنوشت تاریخ ما، در نقد و تحلیل خود بھ جّد 
» .مورد نظر و تجدید نظر قرار ندھد و بھ بررسی نگیرد، بھ درک درست تاریخ این دوره کمکی نکرده است

  )٣٠مشروطھ ایرانی، صفحھ (

رفتاری و مشکل دارند و این مطالب را نمی توانند در جامعھ طرح پس این برای من روشن است کھ آنھا گ
ما اگر نتوانیم . ھمانطور کھ گفتم ما باید عوامل این تقلیل را دریابیم. پس آگاھانھ مجبور بھ تقلیل می شوند. کنند

 ایجاد کرده عوامل این تقلیل را نقد کنیم یا حاصل این تقلیل ھای اجباری را نفھمیم کھ چھ مشکالتی در جامعھ
  . اند، کار تاریخی ای انجام نداده ایم



  تطبیق دادن نظام و اصول مشروطّیت با اصول و قوانین شرع و

اصوًال ضرورت چنین کاری، سال ھا پیش از اعالن مشروطّیت، 

گریبان روشنفکران مشروطه خواه را از ھر دو جناح، جناح 

غاز شده پس تالش بزرگی آ. آخوندی و غیر آخوندی گرفته بود

بود که نشان دھد که آنچه در مشروطّیت مطرح است نه تنھا با 

اصول شرع و روح اسالم مخالفتی ندارد، بلکه اساس 

مشروطّیت از درون اسالم و قواعد و ضوابط آن سربرکشیده 

حسن نیت آنان و ضرورت ھای تاریخِی یاد شده، نباید . ... است

جر به تقلیل دادن و ما را از عواقب خطرناک چنین کاری که من

امروز اگر مورخ . حّتی بدفھمی آن اصول می شد، غافل کند

تاریخ مشروطه تاثیِر حاصِل اجتماعی و سیاسی این نوع تقلیل 

دادن ھا و کج فھمی ھا و حّتی قربانی کردن ھای غیراصولِی 

اساسی ترین اصول مشروطّیت را در آن دوره و در سیر حوادث 

 نقد و تحلیل خود به جّد مورد نظر و و سرنوشت تاریخ ما، در

تجدید نظر قرار ندھد و به بررسی نگیرد، به درک درست تاریخ 

 .این دوره کمکی نکرده است

یکی از موضوعاتی کھ شما وارد فضای روشنفکری ایران کرده اید، پرداختن بھ نقد تجّدد پیش از  -لقمان 
   شما نقد آن را مقّدم بر نقد سّنت می دانید؟این تجّدد چھ ویژگی ھایی دارد کھ. نقد سّنت است

 ھمین بحثی کھ ھم اکنون میان من و شما در جریان است، نشان می دھد کھ ما در دوراِن تجّددمان - آجودانی
یعنی از درون سّنت . در غرب این اتفاق بھ گونھ ای دیگر رخ داد. از درون تجّدد غربی بھ نقد سّنتمان نشستیم

تجّدد . م کم تحوالتی ُرخ داد کھ بھ نقد سّنتشان پرداختند و راه را برای تجّددشان گشودندجامعھ ی غربی، ک
برای غربیان امری درونیست چراکھ از سّنتشان بیرون آمده ولی در مورد ما این اتفاق بھ گونھ ای دیگر رخ 

می از بیرون بر ما بارید و ما ما مّلتی بودیم کھ در یک جامعھ ی سّنتی دست و پا می زدیم کھ ناگاه مفاھی. داد
تفاوت در اینجاست کھ ما از درون تجّددمان . نیز سعی کردیم از درون این مفاھیم جدید، سّنتمان را نقد کنیم

خواستیم سّنتمان را نقد کنیم و چون از درون ایدئولوژی ھای تجّددی کھ بر ما وارد می شد، بھ نقد سّنت 
بھ باور من ھنوز . درباره ی سّنتمان شدیم و نتوانستیم آن را درست بفھمیمنشستیم، دچار بدفھمی ھای بسیاری 

کھ ھنوز است ما گرفتار این مصیبتیم و بسیاری از این بدفھمی ھایی کھ درباره ی سّنتمان داریم در ھمین 
 من می گویم اینجاست کھ. گاه سّنت را بھ اوج شکوه رساندیم و گاه بھ قھقرای مذلت. تجّددمان اتفاق افتاده است

. باید این نگاه تکھ پاره بھ تاریخ ایران را مورد نقد قرار داد و باید تجّدد را نقد کرد تا راه بھ نقد سّنت باز شود
فراموش نکنید کھ منظور من این نیست کھ سّنت را نباید نقد کرد، بلکھ حرف اساسی من این است کھ بدون نقد 

ّنتمان بپردازیم، چراکھ بسیاری از بدفھمی ھای ما درباره ی سّنتمان در تجّددمان، نمی توانیم بھ نقد اساسی س
  .اگر بخواھید می توانیم نمونھ ھای فراوانی از این بدفھمی ھا را برای شما بیاورم. تجّدد ما ُرخ داد

  



  ... ما در دوراِن تجّددمان از درون تجّدد غربی به نقد سّنتمان

یعنی از . ای دیگر رخ داددر غرب این اتفاق به گونه . نشستیم

درون سّنت جامعه ی غربی، کم کم تحوالتی ُرخ داد که به نقد 

تجّدد برای . سّنتشان پرداختند و راه را برای تجّددشان گشودند

غربیان امری درونیست چراکه از سّنتشان بیرون آمده ولی در 

 ما مّلتی بودیم که در. مورد ما این اتفاق به گونه ای دیگر رخ داد

یک جامعه ی سّنتی دست و پا می زدیم که ناگاه مفاھیمی از 

بیرون بر ما بارید و ما نیز سعی کردیم از درون این مفاھیم 

تفاوت در اینجاست که ما از درون . جدید، سّنتمان را نقد کنیم

تجّددمان خواستیم سّنتمان را نقد کنیم و چون از درون 

ی شد، به نقد سّنت ایدئولوژی ھای تجّددی که بر ما وارد م

نشستیم، دچار بدفھمی ھای بسیاری درباره ی سّنتمان 

 . ...شدیم و نتوانستیم آن را درست بفھمیم

ھمین نگاه بھ تاریخ ایران بھ صورت دوبنی کھ از تجّددمان نشات گرفتھ و شما بھ طور مفصل در  -لقمان 
  .ود گواھی بر این مدعاستبدان پرداختھ اید، خ" ھدایت، بوف کور و ناسیونالیسم"کتاب 

می » .ھر تاریخی، تاریخ معاصر است«: شما در آن کتاب با نقل از سخن معروف کروچھ کھ می گوید
نقش مورخ در گزینش اسناد تاریخ، ھر متن تاریخی را بھ روایتی معاصر و شخصی از تاریخ بدل «: افزائید
  یسی موافقید؟ شما تا چھ حد با این گزاره درباره ی تاریخ نو» .می کند

 ھر تاریخی، تاریخ معاصر است، معنایش این نیست کھ این تاریخ، تاریخی جعلیست یا الزامًا - آجودانی
ما ھمھ . بلکھ معنایش این است کھ ما با نگاه معاصر بھ تاریخ می نگریم. روایتش نادرست و مخدوش است

نده ایم و از کتاب ھا و اندیشھ ھای زمانھ ی در مکاتب زمانھ ی خود درس خوا. فرزنداِن زمانھ ی خود ھستیم
و معتقدم سخن کروچھ درباره ی ھر متن و تحلیل تاریخی ای کھ نوشتھ می شود، . خود برخوردار شده ایم

از این جملھ، معنای محدودتری بود کھ البتھ بعدھا در تاریخ نویسی غرب، " کروچھ"خواست . صحت دارد
 تاریخ معاصر بھ روایتی، ھر تاریخیھ طور کلی، من با این گزاره کھ ب. معنای گسترده تری بھ خود گرفت

. ما انسان ھایی ھستیم، محصول جھان معاصر. چراکھ ما در متن معاصر بھ گذشتھ نگاه می کنیم. است، موافقم
تاریخ برداشتی کھ ما از . بنابراین نحوه ی دید، نگاه و اندیشھ ی ما بر چگونگی نگاھمان بھ گذشتھ تاثیر دارد

. ارائھ می دھیم بھ یک مفھوِم روشن و آشکار، متاثر از نگرش ھای معاصریست کھ ما در آن زیست می کنیم
مفھوم "مثًال بھ پدیده ی . تردید نکنید کھ ھر متن تاریخی و نگاه بھ گذشتھ، تحت تاثیر مسائل معاصرست

کھ بھ دنبال تبارشناسی مفاھیم و این علم کھ در تاریخ نویسی غرب، مبحث جدیدی است . بنگرید" شناسی
مفھوم شناسی، چرخش معانی را در طول تاریخ می سنجد و بررسی می کند . جست و جوی تاریِخ مفاھیم است

و طبیعی است کھ تاریخ گذشتھ را با فھمی معاصر . کھ مثًال فالن مفھوم از کجا بھ کجا حرکت کرده است
  .کندوکاو می کند

  



  ... تاریخ معاصر به روایتی، ھر تاریخیمن با این گزاره که 

چراکه ما در متن معاصر به گذشته نگاه می . است، موافقم

بنابراین . ما انسان ھایی ھستیم، محصول جھان معاصر. کنیم

نحوه ی دید، نگاه و اندیشه ی ما بر چگونگی نگاھمان به 

برداشتی که ما از تاریخ ارائه می دھیم به . گذشته تاثیر دارد

ِم روشن و آشکار، متاثر از نگرش ھای معاصریست که یک مفھو

تردید نکنید که ھر متن تاریخی و . ما در آن زیست می کنیم

 . ...نگاه به گذشته، تحت تاثیر مسائل معاصرست

پژوھشگری کھ وارد حیطھ ی تحقیق و تفحص درباره ی تاریخ ایران می شود، نھ می تواند و نھ  -لقمان 
ی استفاده کند و از سوی دیگر نیز ھیچ الگویی کھ بر اساس تامل درباره ی تاریخ ایران باید از الگوھای غرب

شما بھ عنوان یک تاریخ نگاری کھ بر سر . پس دچار سردرگمی می شود. مطرح شده باشد، در اختیار ندارد
 این اوضاع را مسائل ایران بدور از الگوھای غالب پژوھشی کارھای ارزنده و درخور توجھی ارائھ داده اید،

  چگونھ می بینید؟

در اینجاست کھ ما باید تالش کنیم تا بھ عنوان یک ایرانی، مسائل خودمان .  مسئلھ ی ما ھمین جاست- آجودانی
تاریخ نگاری در . البتھ این معنایش این نیست کھ از دستاوردھای دانش بشری دور بمانیم. را بررسی کنیم

. اری غربیان و مباحث نظری کھ آنھا در تاریخ نگاری مطرح کرده اند، بودهایران عمدتًا تحت تاثیر تاریخ نگ
با این طرز نگاه ممکن است بخش ھایی از جامعھ ی ایرانی را شناخت، . این شیوه، پاسخگوی مسائل ما نیست

ن سبب بھ ھمی. ولی نمی توان یک شناخت کم و بیش واقعی، کلی و تا حدی قابل قبول از تاریخ ایران ارائھ داد
می اندیشم کاش پژوھشگران ما بھ جای ایدئولوژی ھای وارداتی، از درون تاریخ ایران بر سر مسائل و 

ما تفکر نکردیم اما در برابر، اندیشھ ھا و روش ھا را گرفتیم و سعی کردیم بر پایھ ی . مشکالت ما بیاندیشند
را بھ جایی نمی برد و از این طریق شناخت این ما . این اندیشھ ھا و روش ھا، تاریخ ایران را تحلیل کنیم

ما باید تالش کنیم تا مبنای تفکر ایرانی را در جامعھ مان ایجاد کنیم و . اساسی از تاریخ ما بھ دست نمی آید
بنای اندیشیدن نسبت بھ تاریخ و فرھنگمان را بگذاریم تا روش ھای تازه ای را برای حل مشکالت تاریخی 

نگاه کنید، می بینید کھ ھیچ دیدگاه غربی " مشروطھ ی ایرانی"وان نمونھ شما اگر بھ بھ عن. مان بدست آوریم
بر آن حاکم نیست و برای نخستین بار یک ایرانی، خودش سعی کرده باشیوه ای خاص و با استفاده از یک 

ند و این متدلوژی کھ متکی بر یک زبان تاریخیست، رھا از چارچوب ھای ایدئولوژیک، تاریخ را بازخوانی ک
روش بازخواندن منابع با درک زبان تاریخی، خود بھ خود کمک کرد تا برای ما بسیاری از مفاھیم و پدیده 

بنابراین ما باید از دستاوردھای فرھنگ غربی بھره بگیریم ولی بھ عنوان یک . ھای اجتماعی روشن شود
 سال است کھ در ٢٠من . یک ایرانی بیاندیشیمایرانی باید خودمان تالش کنیم تا بر سر تاریخ ایران، بھ عنوان 

جامعھ ی انگلیس زندگی می کنم و پاره ای از منابع تاریخی و فرھنگی آنان را خوانده ام ولی باور بفرمائید، 
بھ ھیچ وجھ این صالحیت را در خود نمی بینم کھ بتوانم درباره ی یک دوره از تاریخ این کشور اظھارنظر 

  . کنم

 ایران عمدتًا تحت تاثیر تاریخ نگاری غربیان و تاریخ نگاری در 

این . مباحث نظری که آنھا در تاریخ نگاری مطرح کرده اند، بوده

با این طرز نگاه ممکن . شیوه، پاسخگوی مسائل ما نیست

است بخش ھایی از جامعه ی ایرانی را شناخت، ولی نمی 



توان یک شناخت کم و بیش واقعی، کلی و تا حدی قابل قبول 

به ھمین سبب می اندیشم کاش . از تاریخ ایران ارائه داد

پژوھشگران ما به جای ایدئولوژی ھای وارداتی، از درون تاریخ 

ما تفکر نکردیم . ایران بر سر مسائل و مشکالت ما بیاندیشند

اما در برابر، اندیشه ھا و روش ھا را گرفتیم و سعی کردیم بر 

. ریخ ایران را تحلیل کنیمپایه ی این اندیشه ھا و روش ھا، تا

این ما را به جایی نمی برد و از این طریق شناخت اساسی از 

ما باید تالش کنیم تا مبنای تفکر . تاریخ ما به دست نمی آید

ایرانی را در جامعه مان ایجاد کنیم و بنای اندیشیدن نسبت به 

تاریخ و فرھنگمان را بگذاریم تا روش ھای تازه ای را برای حل 

 .الت تاریخی مان بدست آوریممشک

شاھِد یک ذھنّیت دکارتی ھستیم کھ تداوم اندیشھ را در بستر تاریخ، مد " مشروطھ ی ایرانی"در  -لقمان 
 پیوند می زند و این ذھنّیت بسیار متاثر ١٩٧٩ را بھ انقالب ١٩٠٦نظر دارد و با این ذھنّیت است کھ جنبش 

چرا شما پایھ ی تحلیل در مشروطھ ی ایرانی را بر تداوم . ی استاز تجربھ ھای امروزیِن جامعھ ی ایران
  تاریخ معاصر ایران نھاده اید نھ بر گسسِت تاریخی این دوره؟

.  آنچھ در مشروطھ ی ایرانی آمده بیانگر واقعیت ھای تاریخی ایران است و ربطی بھ دکارت ندارد- آجودانی
این . آشفتھ و یکسو نگرانھ در ایران گمراه کننده استبھ باور من حّتی طرح این مباحث آنھم بھ صورت 

مباحث در مغرب زمین، دارای مفاھیم بسط یافتھ و مشخصی است و دیدگاه ھای متفاوتی نیز در پیرامون آن 
بھ عنوان مثال، خیلی ھا در غرب معتقدند کھ مدرنیتھ مفھوِم جدیدی نیست و برخاستھ از میراث . وجود دارد

نیز اشاره می کنند کھ غایت " کارل مارکس"یونانی است و حّتی در مورد اندیشھ ھای تفکرات مسیحی و 
نگری ای کھ در اندیشھ ھای مارکس درباره ی تاریخ و پیدایی جامعھ ی بی طبقھ ی کمونیستی مطرح شده با 

 "ل لویتکار"درباره ی آنچھ شما پرسیدید، . رستاخیز یا روز نجات جامعھ ی جھانی در مسیحیت یکسان است
بھ زبان انگلیسی منتشر کرده کھ بحث محوری " Meaning in History"کتابی بھ نام ) karl lowih(آلمانی 

او در این کتاب این است کھ تمام مباحث دوران جدید و مدنیت نوین برخاستھ از فرھنگ مسیحی و یونانی 
ھ در نھاد اصلی دیانت مسیحی وجود تفکر مدرنیتھ بازتاب و استمراِر آن چیزی است ک: او می گوید. است
 غرب سخن می گفت، افرادی آمدند و با نقد استمراِر تاریِخدر تقابل اندیشھ ھای کارل لویت کھ از . دارد

آنان بیان کردند کھ مدرنیتھ یک پدیده ی خودبنیاد و .  را مطرح کردندگسسِت تاریخینظریات او، مسئلھ ی 
 ندارد و -آنگونھ کھ لویت ادعا می کند-یحی و دیانتِی تمدن غرب اصیلی است کھ ربطی بھ معیارھای مس

) Blumenberg(نمونھ ی بارز این نوع نگرش، نگاه بلومنبرگ . حاصل تحوالت جدید جوامع بشری است
بعضی " The Legitimacy of the Modern"، "مشروعیت عصر مدرن"است، در کتاب معروف او با نام 

رباره ی دوره ی متاخر مدرن، نسبت بھ دوره ی متقدم مدرن یا اوایل مدرنیتھ ھا این بحث گسست را حتی د
 An Introduction"نویسنده ی کتاب " Geoffrey Barraclough"مثًال مورخی بھ نام . مطرح کرده اند

to the Contemporary History) "معتقد است کھ تاریخ تجّدد معاصر غرب، ) مقدمھ ای بر تاریخ معاصر
یعنی او ھم .  خاص خودش را دارد کھ آن را از سایر دوره ھای تاریِخ تجّدد غرب جدا می کندمشخصات

  .نگاھش متکی بر گسست است

  



درباره ی سرزمین کھنسالی چون ایران با . ببینید این بحث ھا در ربط با تاریخ غرب، موضوعیت پیدا می کند
ن گذشتھ ی تاریخی در گوشھ ھای ذھن و ضمیر آن پیشینھ ی تاریخِی شگفت انگیز و پربارش کھ ھنوز ای

انسان ایرانی حضور دارد و بر معیارھای ذھنی، نحوه ی اندیشھ و زندگی او تاثیر دارد، نمی توان بھ آسانی 
  .از گسسِت تاریخی سخن گفت

  

  نمی توان درباره ی کشورھای تاریخی با سّنت کھنسال از

ه اتفاق ھر جا ک. گسست به معنای واقعی کلمه یاد کرد

مھمی در تاریخ ایران افتاده ما باز استمرار این تاریخ کھنسال را 

بیشتر متون تاریخی که پس از اسالم نوشته شده . می بینیم

دربردارنده ی استمرار مفھومی از ایران چه به معنای فرھنگی 

آن و چه در معنای سیاسی اش است که این مفھوم بازآفرینی 

به این دالیل است . ر مسلط داردمی شود و در این متون حضو

که می گویم در تاریخ ایران نمی توانیم الگوھای غربی را بگیریم 

چنین برخوردی به . و آن را به تاریخ و فرھنگ ایران بسط دھیم

ما باید . اعتقاد من شیوه ی برخورد اصولی با تاریخ ایران نیست

ری ای که به تاریخمان از درون نگاه کنیم، نه با دیدگاه ھای نظ

 .متعلق به تاریخ غرب و تاریخ مدنیت دیگری است

  

آمدن اسالم بھ طرفدارِن نظریھ ی گسست در تاریخ ایران از دو گسست عمده ی تاریخی یاد می کنند، یکی 
ھنگامی کھ اسالم بھ ایران آمد و پیروزی بھ دست آورد، با تغییر دیِن ایرانیان، . آمدن تجّدد و دیگری ایران
اما این، یک گسست کامل نبود، . داب و رسوم و روابط انساِن ایرانی را با دنیای پیرامونش دگرگون کردبنیان آ

چراکھ بالفاصلھ پس از استقرار اسالم، می بینیم کھ سّنت دیوان، یعنی اداره ی دولت در ایران باستان دوباره 
 کھ این شیوه ی دیوانی را تقلید کنند و در ایران اسالمی بازتولید شد، چراکھ مسلمانان و خلفا مجبور شدند

حّتی در مسائل نظری نیز ایرانیان با تکیھ بر اندیشھ ھای . دوباره دفتر و دیوان بھ دست ایرانیان بازگشت
مثًال . این سخنی نیست کھ من امروز بخواھم برای شما بگویم. ایران باستان نظریھ ی پرداِز دوران جدید شدند

:  در یکی از نوشتھ ھایش صریحًا بر یک نکتھ انگشت می گذارد و می گوید")سھروردی(شیخ اشراق "
 میراث داراِن حکمت ابوالعباس قصاب آملی، بایزید بسطامی، خرقانی و حالجچھار عارف ایرانی بھ نام ھای 

یعنی سھروردی در آن دوره، استمرار حکمت خسروانی ایراِن . خسروانِی ایران باستان اند در ایران اسالمی
بنابراین در . باستان را در استمرار اندیشھ ی عرفانی در ایراِن پس از اسالم، بازشناسی و بازیابی می کند

یران باستان در اندیشھ ی عرفانِی ایران پس از اسالم و دوره ی پس از اسالم بازتولید حکمت خسروانی ا
دیگری اداره ی نظم سیاسی جامعھ و ساختار دیوان کھ مشخصًا بھ معنای دولت بھ معنای سّنتی بھ کار می 

پس بھ باور من در تاریخ . رفت در ساختار دیوانی پس از اسالم، ھر دو بازتابی اند از فرھنگ ایران باستان
شاھد دیگر . تر، تحوالتش درونی و دراز مدت است، ما شاھد استمرار فرھنِگ گذشتھ ھستیمایران کھ بیش

  .استقالل و ماندگاری زبان فارسی است در حوزه جھان اسالم

اگر دوره ی تجّدد را نیز بررسی کنیم، می بینیم با اینکھ تمام مفاھیم و بنیان ھای نظری جدید از غرب وارد 
برای نمونھ بھ پیدایی مفھوم مّلت در معنای . پای سّنت را در جامعھ ی ایران می بینیمایران شده، باز ما جای 

چراکھ در مغرب زمین این دو مفھوم با ھم شکل . مّلت در مفھوم غربی از دولت جدا نیست. جدید آن نگاه کنید



شریعت و پیروان شریعت بھ معنای (اما برای ما کھ در فرھنگ اسالمی بعد از اسالممان، بین مّلت . گرفتھ اند
اختالف اساسی و عمیقی وجود داشتھ و این دو خود را دشمن یکدیگر و ) بھ معنای سلطنت(و دولت ) اسالم

مخالف ھم می دیدند، ھنگامی کھ می خواھیم معنای جدید مّلت را در ایران بازآفرینی کنیم، این دشمنی و ستیزه 
یعنی دوباره . ت در معناِی جدیِد مّلت نیز بازسازی می شود با سلطن– شریعت و پیروان شریعت –بین مّلت 

منظور من این . مفھوم جدیدی از مّلت ارائھ می دھیم کھ در این مفھوم نیز مّلت می خواھد علیھ دولت بایستد
است کھ حّتی در تجّدد ما کھ آشکارا بسیاری از مفاھیم از غرب وارد جامعھ ی ما شده، باز ذھنّیت ایرانی این 

  . فاھیم را بر اساس سّنت ھای خودش تغییر شکل می دھدم

. خالصھ اینکھ نمی توان درباره ی کشورھای تاریخی با سّنت کھنسال از گسست بھ معنای واقعی کلمھ یاد کرد
بیشتر متون . ھر جا کھ اتفاق مھمی در تاریخ ایران افتاده ما باز استمرار این تاریخ کھنسال را می بینیم

س از اسالم نوشتھ شده دربردارنده ی استمرار مفھومی از ایران چھ بھ معنای فرھنگی آن و چھ تاریخی کھ پ
بھ این دالیل . در معنای سیاسی اش است کھ این مفھوم بازآفرینی می شود و در این متون حضور مسلط دارد

اریخ و فرھنگ ایران بسط است کھ می گویم در تاریخ ایران نمی توانیم الگوھای غربی را بگیریم و آن را بھ ت
ما باید بھ تاریخمان از . چنین برخوردی بھ اعتقاد من شیوه ی برخورد اصولی با تاریخ ایران نیست. دھیم

  .درون نگاه کنیم، نھ با دیدگاه ھای نظری ای کھ متعلق بھ تاریخ غرب و تاریخ مدنیت دیگری است

 درست است که گسستی با ورود اسالم به ایران ایجاد شد ،

ولی این گسست به معنای این نیست که مبانی اساسی 

این را از یاد نبرید . فرھنگ ما به کل و از بیخ و بنیاد تغییر کرده

با . که ما در ھمه ی دوره ی اسالمی، باز ایرانی باقی ماندیم

 از جامعه ی مذھب تشییع از زبان عربی و با زبان فارسی

ستمرار را در اشکال بنابراین این ا. سنی خود را جدا کردیم

مسئله ی اسالم و تجّدد، گسست . مختلف می توان دید

واضحی است اما اگر از درون به این گسست ھا نگاه کنیم باز 

می بینیم که جامعه ی ایران به علت داشتن تاریخ و فرھنگ 

دیرپا و غنی ای که پشت سرش بود، عناصر اصلی فرھنگش را 

 .به نوعی دیگر بازتولید کرد

  

اما اگر بھ فلسفھ ی زرتشت و اسالم و برداشت این دو از خدا و جھان بنگریم، می بینیم این دو  -قمان ل
آیا آنچھ شما بر پایھ ی استمرار تاریخی گفتید تنھا بھ الیت ھا و نخبگان . اندیشھ چندان نزدیکی باھم ندارند

   ھست؟جامعھ محدود نمی شود؟ آیا این امر قابل تعمیم بھ مردم عادی نیز

 ھنگامی کھ اسالم وارد ایران شد، ھمانگونھ کھ شما اشاره کردید یک دیانت جدایی است کھ روابط - آجودانی
با این ھمھ در سیر تاریخ این گسست کامًال بنیادین . اجتماعی ما و اصًال نگاه ما را بھ انسان دگرگون کرد

حّتی تشیعی کھ ما از میان مذاھب . وت استچراکھ اسالم ما با اسالم شبھ جزیره ی عربستان متفا. نیست
. مختلف اسالمی از آن حمایت می کنیم، در بنیان ھای نظری با ساختار ذھنّیت ایرانی ھماھنگی بیشتری دارد

درست است کھ گسستی با ورود اسالم بھ ایران ایجاد شد، ولی این گسست بھ معنای این نیست کھ مبانی اساسی 
این را از یاد نبرید کھ ما در ھمھ ی دوره ی اسالمی، باز ایرانی .  و بنیاد تغییر کردهفرھنگ ما بھ کل و از بیخ

بنابراین این .  از جامعھ ی سنی خود را جدا کردیممذھب تشییع از زبان عربی و با زبان فارسیبا . باقی ماندیم



 است اما اگر از درون بھ مسئلھ ی اسالم و تجّدد، گسست واضحی. استمرار را در اشکال مختلف می توان دید
این گسست ھا نگاه کنیم باز می بینیم کھ جامعھ ی ایران بھ علت داشتن تاریخ و فرھنگ دیرپا و غنی ای کھ 

بھ این موضوع نباید نگاه ارزشی . پشت سرش بود، عناصر اصلی فرھنگش را بھ نوعی دیگر بازتولید کرد
مثًال نگاه کنید بھ ھمین سیر مفھوم مّلت .  تمام شده باشدداشت، خیلی وقت ھا ممکن است این امر بھ ضرر ما

 سالی کھ در آن زیست می کنیم نیز نوعی استمرار مشاھده ١٧٠-٨٠در این عصر تجّدد . در دوران تجّددمان
چراکھ ما ھنوز در جایی ایستاده ایم کھ جامعھ ی ما در پی رسیدن بھ خواست ھای دوران مشروطھ . می شود

دولت مّلی ای کھ مّلت ایران را نمایندگی کند و . راِن امروز، ھمچنان خواھان دولت مّلی ھستیمما در ای. است
ما ھنوز بھ دنبال آزادی ھای سیاسی و اجتماعی و . مّلت ایران در سرنوشت سیاسی خود نقش داشتھ باشد

بنابراین این . ریخ ماستھستیم، اینھا ھمھ بیانگر یک استمرار در تا... آزادی مطبوعات، دادگستری مستقل و 
  . تجربھ ی مدرنیتھ ھمچنان با ماست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران در گفت و گو با ماشااهللا آجودانی - بخش سوم

 

روطھ استرضاشاه قھرمان انقالب مش   

 مسعود لقمان

   

  دکتر ماشااهللا آجودانی

  

مشروطّیت ممکن است نتوانستھ باشد، بھ خیلی از خواست ھای اساسی اش دست یافتھ و بھ تعبیری در برخی 
جامعھ ای کھ اکنون ما در . خواست ھا ھنوز با ما حضور داردجنبھ ھا شکست خورده باشد، اما استمرار این 

یعنی آموزش و پرورش نوین، دانشگاه، دادگستری، راه . آن زیست می کنیم، حاصل تحوالت مشروطّیت است
حّتی . کھ در دوره ی رضاشاه ساختھ شد، ھمھ جزو خواست ھای بنیادین مشروطھ بود... آھن سراسری و 

شاعران دوره ی مشروطھ از . ِر زنان برداشت، این خواست انقالب مشروطھ بودحجابی کھ رضاشاه از س
ھمھ حجاب را مایھ ی بدبختی زن ایرانی می دانستند و ... بھار گرفتھ تا میرزاده ی عشقی و ایرج میرزا و 

  .خواھان مشارکت زن ایرانی در جامعھ بودند

  

  رضا شاه



  تعطیل مجلس دوم، و حوادثی که پس از آن در کشور ما

اتفاق افتاد، آغاز جنگ جھانی اّول، مداخالت دو کشور 

خارجی در ایران، بی ثباتی و بی امنیتی اجتماعی، به 

تقلیل یافتن و محدود شدن کمی و کیفی این خواست 

 ت مقتدر مرکزیایجاد حکومھا منجر شد و خواسِت 

به مھم ترین خواست ھای سیاسی مبدل " تجّدد"و 

 کم رنگی که مبانی آن روز به روز دموکراسِی. گردید

در جریان گسترش مشروطّیت تقلیل می یافت، به کنار 

در راه حفظ استقالل ایران و ایجاد " آزادی"نھاده شد و 

حکومت مقتدر مرکزی مدت ھا پیش از آنکه سردار سپه 

سردار . سیاسی را به دست بگیرد، قربانی شدقدرت 

سپه، رضاشاه بعدی، زمانی از راه رسید که ایران، 

خسته از ھمه ی ُافت و خیزھا تشنه ی امنیت و 

او قھرمان توانمند . آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی بود

و مقتدر مشروطّیتی بود که دموکراسی در آن، در پای 

او دو . قربانی شده بوددرخت استقالل و اقتدار ایران 

خواست مھم مشروطّیت ایران، یعنی ایجاد حکومت 

مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه ی سّنتی عقب 

مانده را با ھمه ی تناقضاتی که در مدرنیسم و تجّدد 

در برنامه ی کار خود قرار داد و در ... ایرانی وجود داشت 

 .ختسا نجامعه ی ایران را دگرگو ی  سال چھره٢٠ظرف 

  پس با این حساب می توان گفت کھ رضاشاه بھ آرمان ھای مشروطھ جامھ ی عمل پوشاند؟ -مسعود لقمان 

برخالف آنانی کھ می گویند، رضاشاه ضدِّ قھرمان انقالب مشروطھ .  البتھ کھ می توان گفت- ماشااهللا آجودانی
مین دلیل، مشروطھ ی ایرانی را این بھ ھ.  استقھرماِن انقالب مشروطھ  رضاشاهمن براین باورم کھ. است

تعطیل مجلس دوم، و حوادثی کھ پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جھانی «: گونھ بھ پایان برده ام
اّول، مداخالت دو کشور خارجی در ایران، بی ثباتی و بی امنیتی اجتماعی، بھ تقلیل یافتن و محدود شدن کمی 

بھ مھم ترین خواست ھای " تجّدد" و ایجاد حکومت مقتدر مرکزی شد و خواسِت و کیفی این خواست ھا منجر
 کم رنگی کھ مبانی آن روز بھ روز در جریان گسترش مشروطّیت تقلیل می دموکراسِی. سیاسی مبدل گردید

از در راه حفظ استقالل ایران و ایجاد حکومت مقتدر مرکزی مدت ھا پیش " آزادی"یافت، بھ کنار نھاده شد و 
سردار سپھ، رضاشاه بعدی، زمانی از راه رسید . آنکھ سردار سپھ قدرت سیاسی را بھ دست بگیرد، قربانی شد

او قھرمان . کھ ایران، خستھ از ھمھ ی ُافت و خیزھا تشنھ ی امنیت و آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی بود
. استقالل و اقتدار ایران قربانی شده بودتوانمند و مقتدر مشروطّیتی بود کھ دموکراسی در آن، در پای درخت 

او دو خواست مھم مشروطّیت ایران، یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعھ ی سّنتی عقب 



مانده را با ھمھ ی تناقضاتی کھ در مدرنیسم و تجّدد ایرانی وجود داشت و پیش تر از آن سخن گفتھ ام، در 
این کھ منافع .  سال چھره ی جامعھ ی ایران را دگرگون ساخت٢٠در ظرف برنامھ ی کار خود قرار داد و 

دولت استعمارگر انگلیس و حکومت نوپای شوروی با برکشیدن و استقرار حکومت رضاشاه ھمسویی یافت، 
موضوع کامًال جداگانھ ای است کھ باید رھا از پیشداوری ھای رایج، در جایی دیگر و بھ شیوه ای دیگر، 

  ) ٤٤١مشروطھ ی ایرانی، ص (» .و بررسی قرار گیردمورد بحث 

ھر چند کھ معتقدم این آزادی ... (، یعنی آزادی مطبوعات، آزادی مشارکت سیاسی و خواست آزادیبنابراین 
 دو خواست اصلی از سھ خواست قربانی) در جریان انقالب مشروطھ و پیش از آمدن رضاشاه قربانی شده بود

 و دولتی مقّید بھ قانون کھ امنیت اجتماعی و استقالل حکومت مقتدر مرکزییجاد اساسی مشروطّیت، یعنی ا
 سازمان ھای اداری و مملکتی، رشد تجارت و صنایع مدرن کردنسیاسی ایران را تضمین کند و دیگری 

داخلی، ساخت راه آھن، دانشگاه، مدارس جدید و ایجاد دادگستری و محدود کردن قدرت شرع و آنچھ کھ در 
بھ این دالیل است کھ می گویم رضاشاه . یا مدرنیزاسیون می توان یاد کرد، شد" تجّدد"موع از آن بھ مج

  .قھرمان مشروطّیت ایران است

 استقاللاز دو مفھوم ) independence ( آزادی و

)freedom ( که در غرب بنیان تجّدد و دولت ھای مدرن

ِل استقالاست، ما اھمیت بیشتری نه به آزادی بلکه به 

شما باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشید .  دادیمایران

که شکل گیری چنین مفھومی از مشروطّیت، با ساختار 

 با چگونگی شکل   تاریخی و اجتماعی جامعه ی ایران و

گیری مفھوم مّلت در تاریخ جدید ایران، ارتباط تاریخِی 

 .بنیادینی دارد

  

خواست بھ آن خواسِت دیگر مشروطھ کھ بھ گفتھ ی شما خواست آزادی آیا حّتی اگر رضا شاه می  -لقمان 
  است، جامھ ی عمل بپوشاند، با توجھ بھ ظرفّیت ھای آن روز جامعھ ی ایران، آیا این امر امکان پذیر بود؟

 آزادی با ذھنّیت مردم سروکار دارد و این ظرفّیت در جامعھ ی آن روز ایران وجود نداشت و بھ - آجودانی
  . ن دلیل رنگ باختھمی

مشروطھ ی ایرانی داستان رنگ باختن این آزادی و تقلیل پیدا کردن آن و بیانگر این است کھ چگونھ استقالل 
آزادی و ) independence ( استقاللبنابراین از دو مفھوم. ایران اھمیت بیشتری از آزادی پیدا کرد

)freedom (استقالِل ت، ما اھمیت بیشتری نھ بھ آزادی بلکھ بھ کھ در غرب بنیان تجّدد و دولت ھای مدرن اس
شما باید این نکتھ را نیز مدنظر داشتھ باشید کھ شکل گیری چنین مفھومی از مشروطّیت، با .  دادیمایران

 با چگونگی شکل گیری مفھوم مّلت در تاریخ جدید ایران،  ساختار تاریخی و اجتماعی جامعھ ی ایران و
  .ینی داردارتباط تاریخِی بنیاد

  

  

  



  ،ایدئالیزِم روشنفکران در دوره ی مشروطه و پھلوی اّول

 جریان ھای روشنفکری بعد را نداشتند و تا حّد زیادی خام

بدین معنا که الاقل تالشی را آغاز کردند .  بودندواقع گراتر

که در ایران به شکل گسترده ای ابزارھای مدنِی تجّدد 

اد آموزش و پرورش نوین، مثًال ایج. جدید را بازسازی کنند

دانشگاه، دادگستری و بنیادھای مدنی ای که می 

بنابراین . توانست آزادی انسان ھا را تا حّدی برآورده کند

تالِش روشنفکران مشروطه، در حکومت پھلوی اّول به 

دستاوردھای درخشانی انجامید که منتھا بیشتر این 

ه که بنیاد تفّکر دستاوردھا در زمینه ی تجّدد بود، اما مدرنیت

و عقالنّیت جدید است، نتوانست در ایران به معنای واقعی 

 .کلمه، جایگاه خاص خودش را بیابد

بھ نظر شما چرا گزاره ھای آزادی خواھانھ و تجّدد طلبانھ ی روشنفکران مشروطھ و عصر  -لقمان 
ورد کھ بھ جای پرداختن بھ سر درآ) چھ مارکسیستی و چھ مذھبی(رضاشاھی، از روشنفکراِن ایدئولوژیک 

 بھ سوي راه حل ھاي سریع و انتزاعی گام - بھ گفتھ ی علی میرفطروس-اندیشھ ورزی و مھندسی اجتماعی 
برداشتند و با آفریدن آرمان شھرھای خیالی و پشت پا زدن بھ میراث روشنفکران مشروطھ، كوشش ھاي 

  آنھا را عقیم گذاشتند و خود نیز ره بھ جایي نبردند؟

 ایدئالیزِم خاماّما روشنفکران در دوره ی مشروطھ و پھلوی اّول، .  من نمی دانم ایشان چھ گفتھ اند- آجودانی
بدین معنا کھ الاقل تالشی را آغاز .  بودندواقع گراترجریان ھای روشنفکری بعد را نداشتند و تا حّد زیادی 

مثًال ایجاد آموزش و . د جدید را بازسازی کنندکردند کھ در ایران بھ شکل گسترده ای ابزارھای مدنِی تجّد
پرورش نوین، دانشگاه، دادگستری و بنیادھای مدنی ای کھ می توانست آزادی انسان ھا را تا حّدی برآورده 

بنابراین تالِش روشنفکران مشروطھ، در حکومت پھلوی اّول بھ دستاوردھای درخشانی انجامید کھ منتھا . کند
 در زمینھ ی تجّدد بود، اما مدرنیتھ کھ بنیاد تفّکر و عقالنّیت جدید است، نتوانست در بیشتر این دستاوردھا

ھمانگونھ کھ پیشتر اشاره کردم، ما کامًال از . ایران بھ معنای واقعی کلمھ، جایگاه خاص خودش را بیابد
تان نویسی معاصر، ھمھ مثًال تالش ھای نیما در شعر نو و تالش ھای دیگران در داس. مدرنیتھ بی بھره نبودیم

ولی این مدرنیتھ نتوانست اندیشھ ی عقالنی، خردگرا و قانون مدار را در جامعھ ی . حاصل مدرنیتھ است
دلیلش ھم واضح است، ما با دو سّد سکندر یعنی استبداد دینی و . ایران بھ صورت یک تفّکر اساسی رشد دھد

. ر زدیم کھ در سّنتمان ھیچ تحول اساسی ای رخ نداده بودما در دوره ای دست بھ این کا. سیاسی روبرو بودیم
در بافت سّنتی کم و بیش بستھ می خواستیم بنیان ھای نظری و فکری مدرنیتھ را در جامعھ ی ایران بھ وجود 

بنابراین شرایط ناگزیری وجود داشت کھ ما را در پیج و خم ھای تاریخی گرفتار می کرد و ھر تالشی . آوریم
  .کردیم، نمی توانستیم خود را از شّر آن خالص کنیمھم کھ می 

متاسفانھ برخالف دوره ی مشروطّیت و دوره ی رضاشاه کھ دیدگاه مثبتی نسبت بھ اندیشھ و تمدن غربی و 
دستاورد جدید مدنّیت انسانی وجود داشت و روشنفکران آن دوره با خوشبینی، مھربانی و با عالقھ بھ این 

می کردند، در دوره ی حکومت پھلوی دوم تحت تاثیر اندیشھ ھای مارکسیستی در مدنّیت و فرھنگ نگاه 
 و تمام دستاوردھای مدنی آن، یک باِر اقتصادی چپاولگرانھ بھ عنوان استعمارگر و مدنّیت غربایران، 

پ این مفھوم از غرب، ھم در جریان روشنفکری چ.  بھ خود گرفتامپریالیسماستثمارگر و در یک کلمھ، ناِم 
شما اگر دّقت کنید می بینید کھ بین جریان ھای . و ھم در جریان روشنفکری مذھبی ایران مفھومی مسّلط شد



 مشارکت داشتند، با جریان ھای چپی موثر در آن انقالب از نظر نگاه بھ مدنّیت ٥٧مذھبی ای کھ در انقالب 
 ھمین تناقضات بنیادینی است کھ در این امر حاصل. غربی، آزادی و استقالل تفاوت معناداری وجود ندارد

این مشکل، مشکلی ریشھ دار است کھ من ھم اکنون ریشھ ھای آن را برای شما تشریح . تجّدد ما وجود داشت
  . می کنم

  مدرنیته نتوانست اندیشه ی عقالنی، خردگرا و قانون مدار

را در جامعه ی ایران به صورت یک تفّکر اساسی رشد 

ست، ما با دو سّد سکندر یعنی دلیلش ھم واضح ا. دھد

ما در دوره ای . استبداد دینی و سیاسی روبرو بودیم

دست به این کار زدیم که در سّنتمان ھیچ تحول اساسی 

در بافت سّنتی کم و بیش بسته می . ای رخ نداده بود

خواستیم بنیان ھای نظری و فکری مدرنیته را در جامعه ی 

رایط ناگزیری وجود داشت بنابراین ش. ایران به وجود آوریم

که ما را در پیج و خم ھای تاریخی گرفتار می کرد و ھر 

تالشی ھم که می کردیم، نمی توانستیم خود را از شّر 

 .آن خالص کنیم

پیش . ما در دوره ی پیش از تجّدد ایران با مسئلھ ای مواجھیم کھ بیانگر مفھوم استمرار در تاریخ ما نیز ھست
كند كھ چھ كسي  دھد، بحث مي اي كھ تشكیل مي مدینھ در سھرورديوی بھ وجود بیاید، از اینکھ حکومت صف

او نھایتًا بھ این نتیجھ می رسد؛ اگر فیلسوف و اندیشمندی پیدا شود كھ . باید ریاست این مدینھ را بھ عھده گیرد
 باشد، یعني ر تألھمتوغل د باشد، یعني صاحب نظر در فلسفھ ی یونانی و منطق باشد و ھم متوغل در بحث

اما اگر در زمانی تنھا یك حكیم . دارای جنبھ ی الھي، معنوي و زھد ھم باشد، ریاست این مدینھ از آِن اوست
 -متوغل در بحث، یعني یك فیلسوف خالصي باشد و در سوی دیگر یك آدمي باشد كھ اصًال فیلسوف نباشد 

شتھ باشد، اما متألھ باشد، بین این دو باید متألھ را بھ  و بھره ای از سواد و دانش ندا-متوغل در بحث نباشد
گیرد، ھیچگاه جھان از حكیمي كھ متوغل در تألھ است، خالي  سھروردی سرانجام نتیجھ مي. ریاست برگزید

اي كھ  ببینید، در این مدنیھ.  كھ تنھا متوغل در بحث است تر است بھ ریاست، از حكیمي َنُبَود و وي شایستھ
دانید كھ او آشتي دھنده ی  شود و مي دھد، در واقع راه براي حكومت صفوّیھ باز مي شكیل ميسھروردی ت

برخالف کسانی کھ می گویند بین فلسفھ و مسائل سیاسی در ایران ارتباطی . تصّوف است با فلسفھ در ایران
ھاي صوفّیھ ھستند  ھضتاز آن پس این ن. وجود ندارد، بھ نظر من ارتباط بسیار عمیقی بین این دو وجود دارد

 از سھرورديدانند كھ   اي ميمتألھ در واقع خود را ھمان صوفیان. آیند تا قدرت را بدست بگیرند كھ پیش مي
جالب این است . بودتشییع  و تصّوفدر آن زمان بزرگترین اختالفی کھ وجود داشت، بین . آنھا حرف می زند

 كار سھروردي را بھ شكل دیگري كامل یدحیدر آمليسكھ در قرن ھشتم ھجري در ایران، ھمشھری من، 
گوید؛ تصّوف حقیقتش عین  آید و مي اگر سھروردي میان فلسفھ و تصّوف ھماھنگي ایجاد كرد، او مي. كند مي

وقتی . كند  ایجاد ميوحدتتشیع است و حقیقت تشییع نیز عین تصّوف و در نتیجھ بین تصّوف و تشییع، 
ما مظھر تشییع واقعی و متالھ ی راستین : ، آنگاه صوفیاِن صفوی می گویندتصّوف برابر تشییع می شود

بنابراین شما می بینید کھ پیش از آمدن صفوّیھ، مقدمات . ھستیم، پس می توانیم حکومت را بھ دست بگیریم
  . برپایی آن در حکمت و اندیشھ ی ایرانی، بیان خودش را پیدا کرده است

گفت،  گفت و یكي شدن تصّوف و تشیع آنگونھ كھ حیدرآملي مي ھ كھ سھروردي ميبنابراین حكومت متألھ آنگون
تا مبناي حكومتي را بھ وجود بیاورند كھ . راه را بر ادعاي صوفیان صفوي براي حكومت سیاسي باز كرد

دانید كھ یكبار دیگر خاطره ی  این حكومت مي. حكومتي با ھویت شیعي. سلطانش ھم شیعھ باشد و ھم صوفي



این امپراتوري در دنیاي زمان . رساند یعني مرزھاي ما را بھ مرزھاي عصر ساساني . اریخي ما را زنده کردت
ما در دوران .  روبروست-ھا ھا و عثماني  ازبك-خودش در شرق و غرب ایران با دو دشمن سني مذھب 

یعنی تشییع بخشی از . نیمصفوّیھ، تشییع را بھ عنوان ھوّیت جامعھ ی ایرانی در جھان اسالم معرفی می ک
ھنگامی کھ از ھوّیت سخن می گوئیم مسئلھ ی . ھوّیت ما ایرانی ھا در جھان اسالم برای جدا کردن ما شد

 ما با دوران صفوّیھدر . یعنی ما می خواھیم تفاوتمان را با دیگران عنوان کنیم. جدایی و فرق مطرح است
باید توجھ داشتھ باشیم کھ .  جدا کردیمن اسالم سنی مذھبجھا سرنوشت خودمان را از زبان فارسی و تشییع

ولی در دوره ی تجّدد و در زمان . این ھوّیت شیعی برای جھان پیشامدرن ساختھ شده بود نھ برای جھان مدرن
فتحعلیشاه، ھنگامی کھ با غرب آشنا می شویم، ناگھان سروکلھ ی دو قدرت غربِی روس و انگلیس، در شمال و 

اینھا دیگر مسیحی مذھبند و از جھاِن غیر اسالمی، ھمسایھ ی ما و جایگزین . ان پیدا می شودجنوب کشورم
در برابر این دو کشور مسیحی مذھب، شما دیگر نمی . ازبک و عثمانی در شرق و غرب کشورمان شده اند
شنفکران آن شروع بھ در نتیجھ جامعھ ی ایرانی و رو. توانید تشییع را بھ عنوان حربھ ی ھوّیتی استفاده کنید

آنگاه نگاھی پیدا می شود کھ ھوّیت ایرانی را نھ براساس تشییع، بلکھ براساس تاریخ و . اندیشیدن می کنند
بنابراین . فرھنگ ایران تعریف می کند و این ھوّیت ھمھ ی تمرکزش را بھ ایران پیش از اسالم منتقل می کند

ومت پھلوی نگاه کنید، می بینید کھ این ناسازگاری روز بھ اگر بھ حک. با ھوّیت شیعی سر سازگاری ندارد
چراکھ ما از یک سو می خواھیم ایرانی باشیم، با یک گذشتھ ی تاریخی درخشان بھ . روز بھ اوج می رسد

این . مانند عصر ساسانی و از طرف دیگر در دوران پیش مدرن، تشییع را بھ عنوان ھوّیت خود ساختھ ایم
ھنگامی کھ بھ دوران حکومت . د مسائل پیچیده ای را در جامعھ ی ما بھ وجود می آوردتناقضات خود بھ خو

رضاشاه می رسیم، بر مبنای ھمین دیدگاه ھای نظری کھ پیشتر بسط یافتھ بود، این تمدن جدید را در دولت 
وّیت باستانیمان چون چندان بھ ھوّیت شیعی اھمیت نمی دادیم و بیشتر بھ ھ. نسبتًا مدرنی پایھ ریزی می کنیم

. توجھ می کردیم، این ھوّیت در جای دیگری سرکشی کرد و خواست ھمھ ی آن دستاوردھا را نادیده بگیرد
جریان فکری کھ در آن دوره پارادایم غالب می شود، تحت تاثیر اندیشھ ھای مارکسیستی، تمام غرب را بھ 

و ھر دو بھ غرب بھ مانند . ن ما ھم نظر می شودامپریالیسم تقلیل می دھد و این جریان در اینجا با مذھبیو
... در این میان کسانی ھمچون شریعتی، حرف ھایی چون بازگشت بھ خویشتن خویش و . اھریمن نگاه می کنند

را مطرح می کنند کھ ما را وارد مرحلھ ای می کند کھ بدنبال آن بسیاری از دستاوردھای پدرانمان را ھم از 
 چیزی کھ در حکومت پھلوی ھا بھ عنوان آزادی ھای مدنی بھ دست آورده بودیم، یعنی آن. دست می دھیم
  . قربانی کردیم

  

  متاسفانه برخالف دوره ی مشروطّیت و دوره ی رضاشاه

که دیدگاه مثبتی نسبت به اندیشه و تمدن غربی و 

دستاورد جدید مدنّیت انسانی وجود داشت و روشنفکران 

 و با عالقه به این مدنّیت و آن دوره با خوشبینی، مھربانی

فرھنگ نگاه می کردند، در دوره ی حکومت پھلوی دوم 

مدنّیت تحت تاثیر اندیشه ھای مارکسیستی در ایران، 

 و تمام دستاوردھای مدنی آن، یک باِر اقتصادی غرب

چپاولگرانه به عنوان استعمارگر و استثمارگر و در یک 

ین مفھوم از غرب، ا.  به خود گرفتامپریالیسمکلمه، ناِم 

ھم در جریان روشنفکری چپ و ھم در جریان روشنفکری 

شما اگر دّقت کنید . مذھبی ایران مفھومی مسّلط شد

 ۵٧می بینید که بین جریان ھای مذھبی ای که در انقالب 



مشارکت داشتند، با جریان ھای چپی موثر در آن انقالب از 

تفاوت نظر نگاه به مدنّیت غربی، آزادی و استقالل 

این امر حاصل ھمین تناقضات . معناداری وجود ندارد

 .بنیادینی است که در تجّدد ما وجود داشت

  

  

  علی شریعتی

برای مثال بھ . ست بر نقد سّنتاینجاست کھ نقد این تجّدد ارجح ا.  ما داردریشھ در تجّدد، تناقضات تاریخیاین 
اگر بنا : شریعتی می گوید. روشنفکران مذھبی ھمچون شریعتی بنگرید کھ چگونھ باد در آستین سّنت می کردند

بعد ھم می آید، شکل خام پدیده ای . باشد، بین ابن سیناھا و اباذر یکی را انتخاب کنم، ابوذر را انتخاب می کنم
اینھا باد در آستین سّنت می کردند . نشان می دھداباذر شِت فعالیت ھای اجتماعی  را در سرنوسوسیالیسممانند 

چپ ھای ایران نیز ھنگامی بھ تاریخ . تا براساس آن بتوانند چیزھایی برای دگرگونی جامعھ ی ایرانی بسازند
ھ دنبال ایده آلی بھ ایران نگاه می کردند، ھمھ ی این تاریخ را تاریخ ستم شاھی قلمداد می نمودند و در واقع ب

. نام سوسیالیسم بودند تا در جامعھ ی ایران پیاده کنند و ھیچ چیز را در فرھنگ گذشتھ ی ما مثبت نمی دیدند
ناسیونالیست ھای ما ھم . مذھبی ھای ما نیز اگر بھ گذشتھ نگاه می کردند، فقط تاریخ اسالم، برایشان مھم بود

. بنابراین تاریخ ما تکھ پاره خوانده شد. ان باستان برایشان ارزش داشتاگر بھ گذشتھ نگاه می کردند، فقط ایر
بنابراین ما از درون .  سال تاریخ ایران پس از اسالم، استمرار تاریخ گذشتھ ی ایران بود١٤٠٠در حالی کھ 

ورد نقد تعادل بھ تاریخمان نگاه نکردیم این تکھ پاره کردن ھای تاریِخ ایران محصول تجّدد ماست کھ باید م
ما اگر نتوانیم این کج فھمی را کھ ریشھ در تجّددمان دارد، نقد کنیم آنگاه نمی توانیم بنشینیم و بھ . قرار گیرد

ھمین مسئلھ ی نقد یکی دیگر از . طور اصولی سّنتمان را نقد کنیم و بفھمیم کھ چھ بر سر ما آمده است
یکی از گرفتاری ھای جامعھ ی ما . است تا راھگشاگرفتاری ھای تجّدد ماست چراکھ بیشتر نقدھا ویرانگر 

شما اگر بخواھید تاریخ را نقد کنید، فریاد مردم بلند می شود کھ چرا گذشتگان . نگاه اخالقی اش بھ تاریخ است
  . ما را نقد می کنید؟ در حالی کھ ما اگر نتوانیم گذشتھ را نقد کنیم، نمی توانیم ره بھ جایی ببریم



  

  فریدون آدمیت

اھدافش را از نگارش این " اندیشھ ھای میرزا آقاخان کرمانی"در پیشگفتار کتاب " فریدون آدمیت"ببینید، مثًال 
گران ایران را تا از تحقیقات خود سھ ھدف دارم، نخست اینکھ مقام حقیقی اندیشھ «: کتاب چنین برمی شمارد

تاریخ " تکنیک"دوم اینکھ اگر از دستم برآید در ترقی دادن تفکر تاریخی و ... زمان مشروطیت بازنمایم 
نگاری جدید در ایران کار کنم و سوم اینکھ نوآموزان بدانند کھ در این مرز و بوم ھمیشھ مردمی ھوشمند و 

 پستی تن ندادند، از حطام دنیوی دست شستھ و روحشان را آزاده بوده اند کھ صاحب اندیشھ ی بلند بودند و بھ
شما ھنگامی کھ تاریخ نگاری را با ) ١٠صفحھ ص (» .بھ اربابان خودسر و نادان و ناپرھیزگار نفروختھ اند

آن ھدف سوم درآمیزید و بخواھید قھرمان و سرمشق ارائھ دھید، ُخب نتیجھ این می شود کھ سرمشقی کھ می 
ھیچ نگاِه انتقادی ای متوجھ آن نخواھد بود، چراکھ شما قھرمان اخالق می سازید، تا سرمشق خواھید بدھید، 

  . بشود

  

  احمد کسروی

او انسان .  می شودتاریخ نگاری مدرن ایران با کسروی آغاز. را ببینید" احمد کسروی"یا باز مثًال شما 
اما نگاھی کھ او بھ عرفان ایرانی و میراث تفّکر اشراقی دارد، نگاھی است کھ در ھمین تجّدد . متجّددی است

حافظ درس جبرگرایی، بی ناموسی، ساده پرستی و باده پرستی می : مثًال درباره ی حافظ می گفت. ساختھ شده
میرزا آقاخان کرمانی نیز . گفت، می رفت خشت می زددھد و ای کاش بھ جای اینکھ این غزل ھا را می 

سرتاسر عرفان ایرانی را مایھ ی انحطاط می داند، چراکھ او با ابزار عقالنیت مدرن غربی بھ تاریخ و 
فرھنگ اشراقی و شعر فارسی نگاه می کند، در حالی کھ بھ دیِد سھروردی، عرفان ما ادامھ دھنده ی حکمت 

برخالف غرب کھ تجّدد از . است کھ می گویم نقد تجّدد ما بر نقد سّنت ما مقدم استاین . ایران باستان بود
و ما از درون این تجّدد وارداتی بھ نقد سّنتمان . درون سّنتشان آغاز شد، تجّدد ما از بیرون بر ما وارد شد

  .نشستیم



 گفت و يكي شدن  حكومت متأله آنگونه كه سھروردي مي

گفت، راه را بر  یدرآملي ميتصّوف و تشیع آنگونه كه ح

تا . ادعاي صوفیان صفوي براي حكومت سیاسي باز كرد

مبناي حكومتي را به وجود بیاورند كه سلطانش ھم شیعه 

اين حكومت . حكومتي با ھويت شیعي. باشد و ھم صوفي

. دانید كه يكبار ديگر خاطره ی تاريخي ما را زنده کرد مي

. ... رساند ساساني يعني مرزھاي ما را به مرزھاي عصر 

 سرنوشت زبان فارسی و تشییع ما با دوران صفوّیهدر 

باید .  جدا کردیمجھان اسالم سنی مذھبخودمان را از 

توجه داشته باشیم که این ھوّیت شیعی برای جھان 

 .پیشامدرن ساخته شده بود نه برای جھان مدرن

میرزا فتحعلی "و " شیخ فضل اهللا نوری"اشاره کرده اید کھ " مشروطھ ی ایرانی"شما در  -لقمان 
چگونھ است کھ این دو نفر و آنھم از دو . بھتر از دیگران مفھوم مشروطھ را درک کرده بودند" آخوندزاده

  طیف فکری متضاد بھ چنین برداشتی رسیده اند؟

ت با آزادِی بھ ھمین دلیل نیز او توانس.  آخوندزاده در جامعھ ی روسیھ ی تزاری زندگی می کرد- آجودانی
بنویسد در حالی کھ این امکان برای روشنفکران ... بیشتری، انتقادات خود را درباره ی حکومت، شرع و 

یکی از تفاوت ھای اساسی آخوندزاده با متفکری چون مستشارالّدولھ در این . داخل ایران چندان وجود نداشت
 با آیات قرآن و قوانین شرع تطبیق می دھی تا را می نویسی و آن را" یک کلمھ"تو : است کھ بھ او می گوید

تو : او ھمچنین بھ مستشارالّدولھ می گوید. بگویی کھ اصول آزادی در مشروطّیت با دین اسالم یکسان است
در حالی کھ اینھا ھیچ رابطھ . برای اینکھ این مفاھیم را بھ جامعھ ی ایران ببری، دست بھ چنین کاری می زنی

د و تناقضات آن را برای مستشارالّدولھ روشن می کند و می گوید کھ قربانی کردن مفاھیم و ای با یکدیگر ندارن
این موضوع نشان می دھد کھ آخوندزاده درک عریان و روشنی . این شیوه ی تقلیل دادن، عمِل درستی نیست

  .ده امتوضیح دا" مشروطھ ی ایرانی"از مبادی مشروطّیت دارد کھ من این موضوع را بھ تفصیل در 

  

  



اما سایر روشنفکران ایرانی برخالف آخوندزاده مفاھیم مشروطھ را تقلیل می دھند و بدانھا لباس شرع می 
 پارلمان  رکت سیاسی دریا مشا." آزادی ھمان امر بھ معروف و نھی از منکر است: "مثًال می گویند. پوشانند

آخوندزاده با این . این را ھم روحانیون و ھم روشنفکران می گویند." امرھم شورا بینھم"را تقلیل می دھند بھ 
آخوندزاده در موافقِت با مشروطّیت و . این مفاھیم با ھم ناسازگارند: کارھا بھ شدت مخالف است و می گوید

  .گویدمفاھیم مدرن است کھ این مطالب را می 

  

  شیخ فضل اهللا نوری

شما دروغ می : را داریم کھ او ھم بھ روشنفکران می تازد و می گوید" شیخ فضل اهللا نوری"ما در برابر او  
بھ اعتقاد من شیخ فضل . لف قوانین شرع استگوئید و این مفاھیم با ھم جور نیستند و قوانین مشروطّیت، مخا

ھنگامی کھ روشنفکری ایران از سرناگزیری بھ تقلیل دادن مفاھیم و این ھمانی آنھا . اهللا نوری درست می گفت
: با مسائل شرعی دست می زد تا صورت مسئلھ را پاک کند، شیخ فضل اهللا مچ آنھا را می گرفت و می گفت

از این بابت بھ باور من شیخ فضل اهللا نوری سھم . نیست و اینھا با ھم مغایر استاینگونھ کھ شما می گوئید، 
نمی توان بھ این مفاھیم، لباس شرع : یعنی شیخ فضل اهللا نوری بھ مانند آخوندزاده می گوید. مھمی داشت

ناگفتھ . ویداین بدان معنا نیست کھ او در دفاع از مشروطھ این را می گ. پوشاند و آنھا را یکسان فرض کرد
نماند کھ ھمان برخوردی کھ شیخ فضل اهللا نوری با مخالفانش می کرد، آنھا نیز با او می کردند یعنی ھر دو 

  . طرف با افترا، تھمت و توھین با ھم برخورد می کردند

 بھ او. جالب این جاست کھ یکی از کسانی کھ نقِش مھمی در تقلیل مفاھیم داشت، ھمین شیخ فضل اهللا نوری بود
این مفاھیم غربی است و با شرع مناسبتی ندارد، نقش : جھت مخالفتی کھ با مشروطّیت می کرد و می گفت

این امر سبب می شد کھ روشنفکران روزبھ روز ترس خورده تر در پی . بسیار مھمی در این تقلیل دارد
درباب مفاھیِم مشروطھ نوشتھ در حقیقت بسیاری از رسائلی کھ . تطبیق مفاھیم مشروطھ با مفاھیم شرع باشند

حّتی کار کسانی چون آیت اهللا نائینی و . شده، پاسخ ھای مستقیم و غیرمستقیم بھ شیخ فضل اهللا بوده است
متاسفانھ نقش دوگانھ شیخ فضل اهللا نوری در تاریخ ما دیده . محالتی در حقیقت پاسخی بھ شیخ فضل اهللا بود

جا دارد در اینجا یک نکتھ ی بسیار جالبی برایتان بگویم؛ .  او تمجید کرده اندنشده، یا بھ او دشنام داده اند یا از
 در برابر قانون دولتی اھالی ایران"اگر در قانون اساسی مشروطھ دقت کنید، در بند ھشتم آن آمده است کھ 

مفھوم شرعی ، چونکھ مّلت "اھالی ایران"می گوید " مّلت ایران"این جملھ نمی گوید ." متساوی الحقوق اند
از ترس امثال شیخ فضل اهللا بوده . داشت و بھ معنای شریعت و پیروان شریعت یعنی مسلمانان بھ کار می رفت

  . کھ کلمھ ی اھالی را در این مورد خاص اینگونھ بھ کار برده اند



  

  ی ھدایتمخبرالسلطنھ 

نمایندگان بر سر این ماده کھ مورد بحث شیخ فضل اهللا نوری بود، چھار : می گوید" مخبرالسلطنھ ی ھدایت"
  .ماه و نیم الی پنج ماه در مجلس خوابیدند

  در دوره ی تجّدد و در زمان فتحعلیشاه، ھنگامی که با غرب

آشنا می شویم، ناگھان سروکله ی دو قدرت غربِی روس 

. در شمال و جنوب کشورمان پیدا می شودو انگلیس، 

اینھا دیگر مسیحی مذھبند و از جھاِن غیر اسالمی، 

ھمسایه ی ما و جایگزین ازبک و عثمانی در شرق و غرب 

در برابر این دو کشور مسیحی . کشورمان شده اند

مذھب، شما دیگر نمی توانید تشییع را به عنوان حربه ی 

 جامعه ی ایرانی و در نتیجه. ھوّیتی استفاده کنید

آنگاه نگاھی . روشنفکران آن شروع به اندیشیدن می کنند

پیدا می شود که ھوّیت ایرانی را نه براساس تشییع، بلکه 

براساس تاریخ و فرھنگ ایران تعریف می کند و این ھوّیت 

ھمه ی تمرکزش را به ایران پیش از اسالم منتقل می 

اگر به . اری نداردبنابراین با ھوّیت شیعی سر سازگ. کند

حکومت پھلوی نگاه کنید، می بینید که این ناسازگاری روز 

چراکه ما از یک سو می خواھیم . به روز به اوج می رسد

ایرانی باشیم، با یک گذشته ی تاریخی درخشان به مانند 

عصر ساسانی و از طرف دیگر در دوران پیش مدرن، تشییع 

ین تناقضات خود به ا. را به عنوان ھوّیت خود ساخته ایم

خود مسائل پیچیده ای را در جامعه ی ما به وجود می 

ھنگامی که به دوران حکومت رضاشاه می رسیم، بر . آورد



مبنای ھمین دیدگاه ھای نظری که پیشتر بسط یافته بود، 

این تمدن جدید را در دولت نسبتًا مدرنی پایه ریزی می 

ی دادیم و چون چندان به ھوّیت شیعی اھمیت نم. کنیم

بیشتر به ھوّیت باستانیمان توجه می کردیم، این ھوّیت در 

جای دیگری سرکشی کرد و خواست ھمه ی آن 

جریان فکری که در آن دوره . دستاوردھا را نادیده بگیرد

پارادایم غالب می شود، تحت تاثیر اندیشه ھای 

مارکسیستی، تمام غرب را به امپریالیسم تقلیل می دھد 

و . ن در اینجا با مذھبیون ما ھم نظر می شودو این جریا

در این میان . ھر دو به غرب به مانند اھریمن نگاه می کنند

کسانی ھمچون شریعتی، حرف ھایی چون بازگشت به 

را مطرح می کنند که ما را وارد ... خویشتن خویش و 

مرحله ای می کند که بدنبال آن بسیاری از دستاوردھای 

یعنی آن چیزی که در . دست می دھیمپدرانمان را ھم از 

حکومت پھلوی ھا به عنوان آزادی ھای مدنی به دست 

 . آورده بودیم، قربانی کردیم

  اما چرا قانون دولتی؟ -لقمان 

 برای اینکھ می خواستند، بگویند اھالی ایران در برابر قانون مّلتی یا قانون شریعت اسالم، متساوی - آجودانی
ر کسی متن قانون اساسی را درست خوانده، اگر شما بھ بحث من در کتاب مشروطھ ی کمت. الحقوق نیستند

. ایران درباره ی مفھوم مّلت بنگرید، می بینید کھ چگونھ شیخ فضل اهللا نوری حّتی این بند را تحمیل کرد
 قانون می بینید کھ شیخ فضل اهللا نوری حّتی نقش خود را در. چراکھ در قوانین شرع تساوی وجود ندارد

 قانون شرع تا با قانون دولتی نوشتھ اند تا ھمھ ی مردم را دربرگیرد و اھالی ایران. اساسی نیز گذاشتھ است
  . تمییز داده شودمّلتییا 

  ما از درون تعادل به تاریخمان نگاه نکردیم این تکه

پاره کردن ھای تاریِخ ایران محصول تجّدد ماست 

اگر نتوانیم این کج ما . که باید مورد نقد قرار گیرد

فھمی را که ریشه در تجّددمان دارد، نقد کنیم 

آنگاه نمی توانیم بنشینیم و به طور اصولی 

سّنتمان را نقد کنیم و بفھمیم که چه بر سر ما 



ھمین مسئله ی نقد یکی دیگر از . آمده است

گرفتاری ھای تجّدد ماست چراکه بیشتر نقدھا 

گرفتاری ھای یکی از . ویرانگر است تا راھگشا

شما . جامعه ی ما نگاه اخالقی اش به تاریخ است

اگر بخواھید تاریخ را نقد کنید، فریاد مردم بلند می 

شود که چرا گذشتگان ما را نقد می کنید؟ در 

حالی که ما اگر نتوانیم گذشته را نقد کنیم، نمی 

 .توانیم ره به جایی ببریم

  

  سیدجواد طباطبایی

تنھا كسانی «: می گوید" ایران، یکصد سال پس از مشروطیت"در ھمایش " سیدجواد طباطبایی" -لقمان 
روشنفكران ما مطلع بھ مقدمات این بحث ھا ھم . كھ معنای جدید مشروطھ را متوجھ شده اند، علما بوده اند

علمایی چون آخوند خراسانی، نائینی و محالتی تمام مقدمات فكری و اصول بحث ھای سیاسی ... نبوده اند 
  آیا براستی چنین بود؟» .را می دانستند و اگر كار اساسی انجام شده باشد، آنھا انجام داده اند

وز  این سخن از ھرکسی باشد، سخنی است غیر تاریخی و آشکارا ریشھ در مصلحت ھای سیاسی ر- آجودانی
حّتی می توان پذیرفت کھ روایت ھای تاریخنگارانھ می توانند روایت ھای کامًال شخصی، خصوصی، . دارد

ذھنی و کم و بیش مغرضانھ باشند کھ در بازی ھای زبانی بھ نمایش در می آیند اما روایتی کھ از اساس و 
.  خدمت قدرت عریان سیاسیعامدانھ بر لغزش ھای عمدی زبان استوار شده باشد، صرفًا روایتی است در
  . گرفتھ است- با سند و مدرک -تاریخ تاریخنگاری معاصر در غرب، مِچ اینگونھ تاریخنگاری ھا را بارھا 

  
  
  
  
  
  
  



  بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران در گفت و گو با ماشااهللا آجودانی -بخش چھارم
 

 زبان فارسی و ھویت ایرانی

    مسعود لقمان

  

   دکتر ماشااهللا آجودانی

  

 گویا عنوان کتاب جدیدی از شماست کھ بھ زودی منتشر  "ایران، ناسیونالیسم و تجّدد"   -مسعود لقمان 

   ی شما از نوشتن این کتاب و درون مایھ ی اصلی آن چیست؟انگیزه. خواھد شد

ایران، یک مّلت "چند سال پیش یک نویسنده ی ایرانی، کتابی بھ زبان انگلیسی بھ نام  - ماشااهللا آجودانی

نوشت و در آن بیان کرد کھ نام ایران و مّلتش جعلی و بدون گذشتھ ی تاریخی و فرھنگی مشترک " تصوری

 رضاشاه ساختھ و حّتی در این کتاب بیان شده کھ بھ زوِر او زبان فارسی، زبان سراسری است کھ در زمان

ایران، "در واقع پاسخ بھ این دست نوشتھ ھا یکی از انگیزه ھای من در نوشتن کتاب . ایران شده است

 متداول شیوه ھایی کھ در پژوھش ھایی از این دست بھ کار می رود، در غرب. است" ناسیونالیسم و تجّدد

شما اگر کشورھایی چون . چراکھ در غرب بسیاری از کشورھا جدیدند، یعنی بدون پیشینھ ی تاریخی اند. است

مثًال امریکا و حّتی کشوری چون آلمان نیز . فرانسھ و انگلیس را استثنا کنید، سایر کشورھای غربی، جدیدند

کشورھایی ھمچون . ازه تاسیس کم نیستنددر ھمسایگی ایران نیز این کشورھای ت. جدید محسوب می شوند

اما ایران یک کشور متفاوتی است، ... پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمھوری آذربایجان، ترکیھ، عراق و 

قد و قامتش آنچنان بلند است کھ با این کشورھای جدید، اصًال قابل قیاس . دارای تاریخ و فرھنگی کھنسال است

بھ طور کلی نشان می دھد کھ این محققان تاریخ و فرھنگ ایران را بھ درستی نمی این دست تحقیقات . نیست



 وقتی درباره ی دنیای مدرن سخن می گوید اندرسون  بندیکتمثًال یکی از پژوھشگران غربی بھ نام. شناسند

 وی معتقد است کھ در دنیای پیش مدرن، جوامع. صنعت نشرو زبان، زمان سھ محور را انتخاب می کند 

 تشکل می یافتھ اند و زبان گفتار معمولی و غیر مقدس را – زبان کتب مقدس –بزرگ بر اساس زبان مقدس 

اگر چنین نظریھ ای درباره ی تاریخ غرب و بسیاری از . در تشکل آن جوامع بزرگ نقشی نبوده است

ت اسالمی تا ھمین در سّن: او ھمچنین می گوید. کشورھا صدق کند، مسلمًا درباره ی ایران صدق نمی کند

دوره ھای اخیر، قرآن لفظ بھ لفظ ترجمھ ناشدنی بود، چراکھ حقیقِت اهللا فقط از طریق عالئم حقیقی و جایگزین 

یکی از خصیصھ ھای دوران تجّدد این است کھ : وی می افزاید. ناشدنِی زباِن نوشتاری عربی، دریافتنی بود

حال آنکھ برخالف تصور او، در ایران بزرگ و در . شودزبان کتاب مقدس بھ زبان ھای دیگر ترجمھ می 

 از قرآن را می توان ترجمھ "محمد بن جریر طبری"بخارا، در دوران سامانی، علما فتوا می دھند، کھ تفسیر 

ھنگامی کھ ما بھ مسائل آن . این مفھوم یک مفھوم تاریخی است کھ با یک آگاھی تاریخی ھمراه است. کرد

 بینیم کھ زبان فارسی آن قدر اھمیت داشتھ کھ می توانستند این مفاھیم را بھ زبان فارسی دوره می نگریم، می

قرآن بھ ما شواھدی داریم کھ نشان می دھد، حّتی پیش از تفسیر طبری، بخش ھای مختلفی از . منتقل کنند

دانست کھ در شرق نوشتھ ام کھ اندرسون نمی " یا مرگ یا تجّدد"من در کتاب .  ترجمھ شده بودزبان فارسی

جھان اسالم و در یکی از بخش ھای حوزه ی زبان فارسی و ایران فرھنگی یعنی در خراسان بزرگ، در 

 یعنی در بیش از ھزار سال پیش، در نیمھ ی دوم قرن "ابوصالح منصور بن نوح سامانی"زمان حکومِت 

. ر طبری بھ زبان فارسی ترجمھ شدچھارم ھجری، با اجازه و فتواِی علمای شھرھای مختلف، متن عربی تفسی

کتاب تفسیر «داستان این ترجمھ و اجازه ی فقھا در آغاِز متن ترجمھ شده ی ھمان تفسیر چنین آمده است کھ 

 مصحف آورده بودند و این کتاب بھ زبان تازی و بھ اسنادھای دراز ۴٠محمد بن جریر طبری را از بغداد در 

 بر امیر - بدان جھت کھ بھ زبان تازی نوشتھ شده بود –م عبارت آن بود و چون خواندن کتاب و درک و فھ

پس علمای . منصور بن نوح سامانی دشوار بود، بھ این فکر افتاد کھ کتاب بھ زبان فارسی ترجمھ شود

گفتند . ماورالنھر را گرد کرد و این از ایشان فتوا کرد کھ روا باشد کھ ما این کتاب را بھ زبان پارسی گردانیم

روا باشد خواندن و نوشتن تفسیر قرآن بھ پارسی، مر آن کس را کھ او تازی نداند، از قول خدای عزوجل کھ 

گفت من ھیچ پیغامبری را نفرستادم مگر بھ زبان قوم او، آن زبانی . ِوما َارسلنا ِمن رسوٍل ِاّلا ِبِلساِن َقوِمھ: گفت

ی از قدیم بازدانستند از روزگار آدم تا روزگار اسماعیل و دیگر آن بود کھ این زبان پارس. کھ ایشان دانستند

پیغامبر، ھمھ ی پیغامبران و ملوکان زمین بھ پارسی سخن گفتندی، و اول کس کھ سخن گفت بھ زبان تازی، 

اسماعیل پیغامبر بود، و پیغامبر ما صلی الھ و علیھ از عرب بیرون آمد و این قرآن بھ زبان عرب بر او 

بدین ترتیب برای نخستین » .جا بدین ناحیت زبان پارسی است و ملوکان اینجانب ملوکان عجم اندفرستادند و این

 بھ زبان فارسی ترجمھ شد و ھمین کار آغازی شد برای – در قرن چھارم ھجری –بار قرآن و تفسیر آن 

رسی و آگاھی ھا و این امر نشان دھنده ی اھمیت زبان فا. نوشتن تفسیر قرآن یا ترجمھ ی آن بھ زبان فارسی

دلبستگی ھای عمیق و شگفت انگیز ایرانیان بھ این زبان، در آن دوره ی تاریخی و دوره ھای مختلف تاریخ 



ایران است، دلبستگی ھایی کھ بھ طور آگاھانھ بھ زبان فارسی بھ عنوان بخشی از ھویت تاریخی و کھنسال 

پیشینھ سازی شگفت . می نگریست" ایران زمین "ایران و بھ عنوان زبان رایج منطقھ ی وسیعی و مھمی از

انگیزی کھ در آغاز متن مھمی چون ترجمھ ی تفسیر طبری و در توجیھ اقدام مترجمان آن دیده ایم و بھ شیوه 

ھمھ ی پیغامبران و ملوکان ) ع(از روزگار آدم تا روزگار اسمعیل پیغامبر «ی اغراق آمیزی مدعی آن بود کھ 

جمعی یک  آگاھی وباور می گفتند، از آن نوع پیشینھ سازی ھایی است کھ در » خنروی زمین بھ پارسی س

پیوند می دھد تا آینده شان را در استمرار گذشتھ شان پی .  آن پیوند می دھدگذشتھآن جامعھ را بھ ، حال جامعھ

 آشکاری کھ مدعی بنابراین ادعاھای پنھان و. و این یعنی بازآفرینی و تجدید، و ھم تحکیم یک ھویت. افکنند

است زبان فارسی با تحکم و قلدری رضاشاه پھلوی و بھ زور نظام اجباری و آموزش ھمگانی عصر او بھ 

عنوان زبان رسمی بھ مردم ایران تحمیل شده است، از نوع جعلیات و تبلیغات پا در ھوایی است کھ پایھ و 

رسد، در عصر رونق صنعت چاپ و انتشار سال ھا پیش از آنکھ رضاشاه بھ حکومت ب. اساس تاریخی ندارد

در ایران، خود بھ خود و بھ طور طبیعی، زبان فارسی تنھا زبان اصلی و مھمی بود کھ کار نشر در شکل 

بھ ھمین جھت در ایران، زبان اصلی و عمومی روزنامھ ھایی کھ تا پیش از . عمومی آن، با آن آغاز شده بود

  .وده استمشروطّیت منتشر شده بودند، فارسی ب

    

  پیشینه سازی شگفت انگیزی که در آغاز متن مھمی چون

ترجمه ی تفسیر طبری و در توجیه اقدام مترجمان آن دیده 

از روزگار «ایم و به شیوه ی اغراق آمیزی مدعی آن بود که 

ھمه ی پیغامبران و ) ع(آدم تا روزگار اسمعیل پیغامبر 

 از آن نوع می گفتند،» ملوکان روی زمین به پارسی سخن

جمعی  آگاھی وباور پیشینه سازی ھایی است که در 

 آن پیوند می گذشتهآن جامعه را به ، حال یک جامعه

پیوند می دھد تا آینده شان را در استمرار گذشته . دھد

و این یعنی بازآفرینی و تجدید، و ھم . شان پی افکنند

بنابراین ادعاھای پنھان و آشکاری که . تحکیم یک ھویت

عی است زبان فارسی با تحکم و قلدری رضاشاه مد

پھلوی و به زور نظام اجباری و آموزش ھمگانی عصر او به 

عنوان زبان رسمی به مردم ایران تحمیل شده است، از 

نوع جعلیات و تبلیغات پا در ھوایی است که پایه و اساس 



سال ھا پیش از آنکه رضاشاه به حکومت . تاریخی ندارد

ونق صنعت چاپ و انتشار در ایران، خود به برسد، در عصر ر

خود و به طور طبیعی، زبان فارسی تنھا زبان اصلی و 

مھمی بود که کار نشر در شکل عمومی آن، با آن آغاز 

به ھمین جھت در ایران، زبان اصلی و عمومی . شده بود

روزنامه ھایی که تا پیش از مشروطّیت منتشر شده بودند، 

 .فارسی بوده است

   

رای اینکھ این بحث یعنی بحث پراھمیت موقعیت زبان فارسی بھ عنوان زبان عمًال رسمی خواندن و نوشتن ب

در ایران و بھ خصوص در آذربایجان ایران مشخص شود، بخشی از گزارش مھم محمد امین رسول زاده 

ی رئیس جمھوری  سالگ٣۴در « دمکرات و ناسیونالیست معروف و ھوادار پان ترکیسم کھ بعدھا –سوسیال (

را کھ بھ ھمین مسئلھ یعنی )  گردید– اران –یعنی آذربایجان » نخستین جمھوری اعالن شده در جھان اسالم

. ممکن نیست«: اعتبار زبان فارسی در آذربایجان مربوط است، برای شما می گویم و بھ گفتارم خاتمھ می دھم

روزنامھ ھای . المتین روزنامھ خوان دیگری پیدا بکنیدنمی توانید غیر از چند مشترک حبل ) ارومیھ(در اینجا 

اگرچھ ھمھ . اصًال در اینجا ترکی خواندن متداول نیست. ترکی قفقاز نیز در اینجا خریدار و خواننده ندارند

حّتی چنان تیپ ھائی وجود دارند کھ این . در ھمھ جای آذربایجان چنین است. ترک ھستند اما ترکی نمی خوانند

رای قفقاز نیز پیشنھاد می کنند و خیال می بافند کھ باید ھمھ عالم اسالم زبان فارسی یاد بگیرند و بھ حال را ب

در عرض پانزده روزی کھ در ارومیھ ماندم، ھرچھ جست و جو کردم بلکھ یک نفر . ... فارسی بخوانند

  ».ممکن نگردید... خریدار روزنامھ ترکی پیدا کنم 

    

   محمد امین رسول زاده



  سوسیال (بخشی از گزارش مھم محمد امین رسول زاده

 دمکرات و ناسیونالیست معروف و ھوادار پان ترکیسم که –

 سالگی رئیس جمھوری نخستین جمھوری ٣۴در «بعدھا 

 – اران –ن یعنی آذربایجا» اعالن شده در جھان اسالم

را که به ھمین مسئله یعنی اعتبار زبان فارسی در ) گردید

آذربایجان مربوط است، برای شما می گویم و به گفتارم 

نمی ) ارومیه(در اینجا . ممکن نیست«: خاتمه می دھم

توانید غیر از چند مشترک حبل المتین روزنامه خوان دیگری 

ر اینجا خریدار و روزنامه ھای ترکی قفقاز نیز د. پیدا بکنید

. اصًال در اینجا ترکی خواندن متداول نیست. خواننده ندارند

در ھمه . اگرچه ھمه ترک ھستند اما ترکی نمی خوانند

حّتی چنان تیپ ھائی وجود . جای آذربایجان چنین است

دارند که این حال را برای قفقاز نیز پیشنھاد می کنند و 

م زبان فارسی یاد خیال می بافند که باید ھمه عالم اسال

در عرض پانزده روزی که در . ... بگیرند و به فارسی بخوانند

ارومیه ماندم، ھرچه جست و جو کردم بلکه یک نفر خریدار 

 ».ممکن نگردید... روزنامه ترکی پیدا کنم 

  

 بھ -تان  در کتاب در دست انتشار-آیا عالوه بر پرداختن بھ جایگاه زبان فارسی در تاریخ ایران  -لقمان 

  نیز پرداختھ اید؟ مفھوم وطن و تطور مفھوم ایران در طول تاریخ

بھ این مبحث .  رواج یافتایران شھر و  ایرانحداقل از عصر ساسانی بود کھ مفھوم و ایده ی. بلھ - آجودانی

. ت پرداختھ شده اسThe Idea of Iranبھ نام ) Gherardo Gnoli(بخوبی در تحقیق بی نظیر جراردو نولی 

  . بازسازی گردیدایران شھر بر طرح و اساس ھمان مفھوم قدیمی ایران زمیندر دوران اسالمی نیز 

ناسیونالیسم . نھ تنھا در میھن ما بلکھ در غرب ھم، وطن و مّلت در مفھوم جدید آن چندان پیشینھ ی کھنی ندارد

ما در دوره ی . ید در تاریخ است مّلت دارد، خود پدیده ای جد–ھم کھ ارتباط تنگاتنگی با مفھوم دولت 

      .مشروطھ با اندیشھ ھای ناسیونالیستی آشنا می شویم و می خواھیم دولت مّلی بھ وجود آوریم



  بنیاد ناسیونالیسم سیاسی در ھر شکل آن بر محور این

اندیشه شکل می گیرد که حّق حاکمیت از آِن مّلت 

د ھاست و دولت وقتی مّلی است که منتخب مّلت و مور

مفھوم وطن در معنای . ... حمایت و موافقت مّلت باشد

مّلت در . جدید بیانگر یک واحد سیاسی مشخص است

چنین مّلتی به لحاظ . معنای جدید حّق حاکمّیت دارد

چون . فرھنگی و تاریخی ھم باید مشترکاتی داشته باشد

در ایران از دیرباز، زبان فارسی نقش زبان مشترک را 

مفھوم ایران در معنای فرھنگی و گاه داشت و به نوعی 

کم و بیش سیاسی در دنیای پیش مدرن استمرار تاریخی 

و فرھنگی داشت، ما نسبت به دیگر کشورھای آسیایی 

به برکت . زودتر توانستیم با مفھوم جدید مّلت آشنا شویم

نھضت مشروطیت و تحوالت اجتماعی پس از آن بود که 

مفھوم جدید از . ا افتاد پدیدار شد و جمّلتمفھوم جدید 

اما به گوھر . قید وابستگی به شریعت و دین آزاد گردید

اتحاد با دولت دست نیافت یعنی درست برخالف 

کشورھای غربی دولت مدرن را در غیبت مشارکت 

 . سیاسی مّلت شکل دادیم

  

حاکمیت از آِن مّلت ھاست بنیاد ناسیونالیسم سیاسی در ھر شکل آن بر محور این اندیشھ شکل می گیرد کھ حّق 

بھ عبارت دیگر آنگونھ کھ . و دولت وقتی مّلی است کھ منتخب مّلت و مورد حمایت و موافقت مّلت باشد

. ھمخوانی و موافقت داشتھ باشد) یعنی مّلت(با واحد مّلی ) یعنی دولت(می گوید واحد سیاسی " ارنست ِگِلنر"

. مّلت در معنای جدید حّق حاکمّیت دارد. یاسی مشخص استمفھوم وطن در معنای جدید بیانگر یک واحد س

چون در ایران از دیرباز، زبان فارسی . چنین مّلتی بھ لحاظ فرھنگی و تاریخی ھم باید مشترکاتی داشتھ باشد

نقش زبان مشترک را داشت و بھ نوعی مفھوم ایران در معنای فرھنگی و گاه کم و بیش سیاسی در دنیای پیش 

ار تاریخی و فرھنگی داشت، ما نسبت بھ دیگر کشورھای آسیایی زودتر توانستیم با مفھوم جدید مدرن استمر

 پدیدار شد مّلتبھ برکت نھضت مشروطیت و تحوالت اجتماعی پس از آن بود کھ مفھوم جدید . مّلت آشنا شویم

ر اتحاد با دولت دست نیافت اما بھ گوھ. مفھوم جدید از قید وابستگی بھ شریعت و دین آزاد گردید. و جا افتاد

من علت . یعنی درست برخالف کشورھای غربی دولت مدرن را در غیبت مشارکت سیاسی مّلت شکل دادیم



این امر را جدا از دالیل دیگر تاریخی کھ وجود داشتھ است و دارد، در استمرار مفاھیم بنیادی سّنت در ایران 

ل اختالفی کھ در مفھوم مّلت بھ معنای شریعت و دولت بھ معنای در ایران ساختار دیرپای و کھنسا. ھم می دانم

سلطنت وجود داشت، خود را در ساختار جدید مّلت بازسازی کرد و شگفتا کھ ھمچنان بر اساس ھمان ساختاِر 

در دین و تلقی شیعھ وجود داشت، ) سلطنت و حکومت(و دولت ) شریعت(اختالف، اختالفی کھ بین مّلت 

ت، یعنی مجموع مردم ایران و دولت، از میان برنخاستھ است و طلسم این اختالف دیرپا و اختالف بین مّل

در کتاب جدیدی کھ در دسِت نوشتن دارم سعی کرده ام در نقد دیدگاه ھای ...مزاحم شکستھ نشده است 

ان، از درون مدرنیست ھای غربی بھ تاریخ ما، آن مفاھیم و تحوالِت تاریخِی آنھا را با توجھ بھ تاریخ ایر

تا روشن شود ھویت فرھنگی و تاریخیِ  مردم ایران و مفاھیم بنیادی آن چگونھ شکل . فرھنگمان بررسی کنم

گرفتھ است و در دنیای پیش مدرن چگونھ بوده است و در دوره ی تجّدد چھ تحوالتی را از سر گذرانده است و 

 بتواند پاره ای از مفاھیم پایھ ای و اساسی درباره ی امیدوارم این کتاب. مشکالِت ما ریشھ در چھ مسائلی دارد

  .تاریخ و فرھنگ ایران و اھمیت زبان فارسی را روشن کند
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