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ماشااهلل آجودانی و آرمان: سپاس فراوان از 

ارزشمند خود را در  ۀکه مصاحب لقمانمسعود 

اختیار آرمان قرار دادند تا برای نخستین بار 

در مطبوعات خارج از ایران در آرمان منتشر 

 شود.
1

   

*** 

 اشاره:

اي که از ويژه گذشته، به«آينده است گذشته چراغ راه»

 آن بازخواني انتقادي شده باشد.

ماشاءاهلل آجوداني از آن دست مورخاني است که 

کوشش خود را صرف نقد نقش روشنفکران در ي همه

-بست دريچهتاريخ تجدد ايران کرده است تا از اين بن

 اي بگشايد.

ورشيدي در آمل زاده خ 1329آجوداني در سال 

                                                 
  انجام شده است. ۱۳۸۶وگو در پاييز . اين گفت ۱

 .۱۴۰تا  ۹۹های  ، صفحه۱۳۹۳در گذر روزگاران، تهران: شورآفرين،   شده در: ايران چاپ

  مصاحبه

بازخوانی انتقادی 

 تاریخ معاصر ایران 

ی وگو گفت در

با  مسعود لقمان

 ماشاءاهلل آجودانی
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ي زبان و ادبيات فارسي به پايان شد. تحصيالت دانشگاهي خود را در دانشگاه تهران در رشته

رساند و دکتري خود را نيز از همين دانشگاه دريافت کرد. وي نزديک به هفت سال عضو 

در  است. آجوداني دانشگاه اصفهان و مربي گروه زبان و ادبيات فارسي بوده هيئت علمي

( به لندن رفت و در اين شهر با منوچهر محجوبي، مديرمسئول و 1987)ژانويه  1365ماه بهمن

، در انتشار آن مجله همکاري کرد و از همان آغاز سردبيري آن «فصل کتاب»ي ناشر مجله

 در لندن است.« ي مطالعات ايرانيکتابخانه»اکنون سرپرست نشريه را به عهده گرفت. وي هم

شود، هر چند هاي آجوداني در فضاي روشنفکري ايران رخداد محسوب ميکتابانتشار 

و روحي براي خويش مشکالت جسمي  ايجاد   ها راخودِ او تنها خاصيت چاپ اين کتاب

يا مرگ يا تجدد؛ دفتري در »، «ي ايرانيمشروطه»هاي داند. از او تا کنون سه کتاب به ناممي

هاي او آنمنتشر شده است. کتاب« بوف کور و ناسيوناليسمهدايت، »و « شعر و ادب مشروطه

در عرض دو سال « ي ايرانيمشروطه»ي ايراني قرار گرفته است که چنان مورد استقبال جامعه

ي کتابخواني ي ايران جامعهبه چاپ هفتم رسيد و اين باور را در من تقويت کرد که جامعه

 است، اگر کتاب خوبي منتشر شود.

هاي اند و ديدگاههاي آجـوداني پرداختهنظـران هم به بررسـي کتابدت، صاحبدر اين م

ي در فصلنامه« يا تجدد ا مرگي»ي کتاب اند. مثالً، جالل متيني دربارهخود را بيان داشته

هاي ي مفصل... بلکه در بخشفقط در مقدمهي کتاب نهخواننده»نوشته است: ايرانشناسي 

ي مشروطه آشنا ميي شاعـران و نويسـندگان دورها آراي جديد دربارهمختلـف کتاب نيز ب

اند و تکرار مکررات... است کامالً شود که با بسياري از مطالبي که تا به حال ديگران گفته

 «.متفاوت است. کتاب را بايد با دقت و سر فرصت خواند

چنين نوشته است: « ي ايرانيمشروطه»ي ي ايرانشناسي دربارهاحسان يارشاطر نيز در فصلنامه

شناسم که مانند اين کتابْ مشکل عميق و اساسى ايران را در دوران  من هيچ کتابى را نمى»

علمى و صنعتى و اقتصادى به درستى آشکار کرده باشد و تباين اصول   معاصر براى پيشرفت

باشد. اگر امروز بخواهم  سنّتى ما به دست داده هاى تمدن غربى را با عادات ذهنى و آيين

  ي تاريخ مشروطيت مقدم بر ساير کتب توصيه کنم، همين کتابيک کتاب فارسى را درباره

آجودانى است که آن را بيش از هر کتاب ديگرى روشنگر کيفيت  "ي ايرانىمشروطه"
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هواى خاص آن و شامل سيرى در آثار اصيل دوران جنبش وو آب شکل گرفتن اين مشروطه 

 «.دانم ي آن مىوطه و پيشينهمشر

چنين « هدايت، بوف کور و ناسيوناليسم»ي کتاب ديگر آجوداني صدرالدين الهي نيز درباره

کتاب آجوداني را بايد خواند، نه از آن باب که به بوف کور و هدايت پرداخته »نوشته است: 

تحسين را انجام داده اي درخور افتاده وظيفهي تکاين جزيرهاست، بلکه از اين باب که 

اين  نماياند و شايد کهها را پيش روي ما گرفته که نقش ما را راست به خود ما مياست، اين

نقش راست نمودن به جاي آنکه مثل هميشه به آينه شکستن منجر شود به خود شکستن ما 

 «.بينجامد

و استواري مي شب سرد پاييزي انجام شد و گروگو به صورت تلفني در يک نيمهاين گفت

 گوي تلفني را از ميان برد.وهاي يک گفتچنان بود که ضعفسخن آجوداني آن

نگاري، مشروطه، نقد روشنفکري معاصر و ي تاريخگو با ايشان را دربارهودر دنباله، گفت

 خوانيد.تجدد مي

 

 چیستی مفاهیم

کنید تا هایتان را روشن وگو مایلم مفاهیم کلیدی کتابدر آغاز گفت  

 یابد.ها ادامه دور از بدفهمیی روشن ذهنی و بهزمینهوگویمان با پیشگفت

چون مدرنیته و تجدد در تاریخ  به نظر شما، روشنفکر کیست؟ و مفاهیمی

 ای دارد؟ایران معاصر چه بار معنایی

 جدیدو  ی تاریخیپدیدهدر ايران يک  روشنفکرمفهوم  :آجودانی ماشاهلل

خواهي در ايران پا ميسال ندارد. اين مفهوم با نهضت قانون 170است که قدمتي بيش از 

گيرد و با نسلي سروکار دارد که وظايفي براي ايجاد تحوالتي در جامعه براي خود قائل است 

اي از تاريخ و فضاي دنبال درک تازهحقيقت بههاي جديدي دارد و درها و انديشهو مايه

رفتي از وضعيتي که گرفتار آن است ارائه دهد. اش است تا راه بروند جامعهسياسي موجو

مصلح گوييم روشنفکري در قالب که ما در ايران از آن سخن مي بدين معنا، روشنفکري
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 Isaiah:1997-1909ي انگليسي آيزايا برلين )است. فيلسوف برجسته اجتماعی

Berlinجنسيااينتلي»ي ( روشنفکران را به دو دسته( »intelligentsia و )«تقسيم « انتلکتوئل

کند. برلين اين مفهوم را در هاي تاريخي اين دو مفهوم را بيان ميکند و تفاوت و ريشهمي

ي کند دربارهکه او مطرح ميگيرد، ولي مفاهيمي کار ميهاي فکري روسيه بهمورد جريان

 تاريخ ما نيز قابل تأمل است.

واژه و مفهوم روسي است. اين واژه در فرهنگ روسي به کسي گفته اينتليجنسيا يک 

کرده است و در عين حال از خودش انديشه و تفکر مستقلي بر سر مسائل شد که تحصيلمي

هاي ديگران براي ايجاد کند از تفکر ديگران استفاده کند و از انديشهندارد و بيشتر سعي مي

کسي است که از  انتلکتوئلش بهره گيرد. ولي ي خويتحول اساسي و بنيادي در جامعه

کند، در حالي که دارد و بر سر مسائل تفکر مي ی مستقلیاندیشهپيش خودش 

مي های دیگرانجذب و مصرف اندیشهاش به براي دگرگوني جامعه اینتلیجنسیا

لقب کردند ي افرادي که در روسيه کار سياسي ميپردازد. به همين دليل، برلين به همه

ام. اشاره کرده« يا مرگ يا تجدد»ي کتاب اين موضوع در مقدمهدهد. من به اينتليجنسيا مي

کند. او به ادبيات هدفمند سياسي نياز دارد تا از ي ابزاري مياينتليجنسيا از ادبيات استفاده

 طريق آن يک تحول سياسي ايجاد کند و به همين جهت اعضاي واقعي و شاخص اين گروه،

گرا و پيشتازان انقالب هاي سياسي، شاعران اجتماعني گروه کوشندگان، نويسندگان جزوهيع

اي براي اعتراضاي بودند که کامالً آگاهانه از ادبيات به عنوان وسيلهروسيه، متفکران سياسي

ي انقالب کردند. ما همين وضعيت را عيناً در دورههاي اجتماعي ـ سياسي استفاده مي

گيرند و ميهايي را از غرب ميکنيم که انديشهيم. ما با کساني برخورد ميمشروطه دار

ي ايران بازتوليد کنند و گسترش و اشاعه دهند و ها را در جامعهخواهند آن انديشه

کنند تا برخوردشان با ادبيات هم بيشتر برخوردي ابزاري است، يعني از ادبيات استفاده مي

معه منعکس کنند. بنابراين، حتي اگر از اين زاويه نگاه کنيم، به ها را در جااين نوع انديشه

 تعریف تاریخیيک نيست، بلکه  تعریف ذاتیديگر يک  تعریف روشنفکراعتقاد من 

 است.
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هاي شود که با انديشههايي از روشنفکري آغاز ميتاريخ روشنفکري ايران با جريان

ي ي جامعهکنند بر اساس آن دربارهسعي ميها را جذب و شوند، اين انديشهغربي آشنا مي

خودشان اظهارنظر کنند و اهداف خود را در جامعه پيش ببرند. بنابراين، الزاماً اين روشنفکرْ 

متفکر، به معناي اينکه از پيش خودش صاحب نظريه باشد، نيست. اگر در معناي انتلکتوئل 

وان روشنفکر ناميد، چراکه او داراي تبخواهيم نگاه کنيم، ميرزا فتحعلي آخوندزاده را مي

ي تاريخ و فرهنگ ايران است، يعني نزد خود به عنوان يک متفکر بر سر مسائل نظرياتي درباره

مانند ها را بههاي غربي بهره گرفت و اين انديشهانديشيده است. درست است که او از انديشه

و براي دگرگوني نهضت قانون کار برديک اينتليجنسيا در خدمت تحوالت اجتماعي هم به

هاي هاي سياسي کرد. اما از آنجايي که او از پيش خودش انديشهخواهي و تجدد ايران فعاليت

توان از ها براي ما مدون شده و به دست ما رسيده است، مياين انديشهمستقلي داشت و امروزه 

ميرزا آقاخان کرماني و سيدجمالتوان اغماض، مي او به عنوان يک انتلکتوئل ياد کرد. با کمي

توان اينتليجنسيا خطاب الدين اسدآبادي را هم در اين رديف گذاشت، ولي ديگران را بيشتر مي

ي مارکسيستمانند همهکنند، بهگيرند و به جامعه تزريق ميکرد، يعني کساني که تفکر را مي

 هايي که در ايران داشتيم. 

متفکر نداريم، يعني متفکري که خودش بر اساس  بين روشنفکران مارکسيست ايراني

هايش تحليلي از تاريخ ايران، مسائل ايران، تحوالت فرهنگي ما و سرنوشت انسان ديدگاه

ايراني داشته باشد. در طيف راست هم که وضعيت مشخص است. بنابراين، اگر با ديدگاه آيزايا 

ي اينتليجنسياست تا انتلکتوئل. ولي شتر پديدهافتد، بيبرليني نگاه کنيم، آنچه در ايران اتفاق مي

ايم، اصالً قابل قياس مانده بودهاي عقبخاطر اينکه جامعهباور کنيد که اين اينتليجنسياي ما، به

 تري داشت. هاي گستردهبا اينتليجنسياي روسيه نيست. اينتليجنسياي روسيه دستاوردها و فعاليت

به عنوان سرآمد جریان  ،به عنوان نمونه، آیا احسان طبری :پرسش 

 مارکسیستی در ایران، یک اینتلیجنسیاست؟

چه بخواهيم تاريخي نگاه کنيم چه نظري، مثالً، از ديد برلين  :آجودانی ماشاهلل

آيد و برآن است که آن مي ایدئولوژیاز درون يک  احسان طبریهاي بنگريم، نوشته

مند نيست، فرهنگ ما تطبيق دهد؛ خودْ متفکر و انديشهچارچوب ايدئولوژيک را با تاريخ و 
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با  گيرد و در پي تطبيق آني سياسي را از جايي ديگر قرض مييا نظريهيک انديشه چراکه 

 کند.آيد و اين فقط يک نظر نيست، تاريخ هم آن را تأييد ميتاريخ و فرهنگ ايران برمي

پيشين شما، بايد بگويم که روشنفکري بندي در پاسخ به پرسش بنابراين، در يک جمع

ي جديد است و اين پديده تحوالتي پيدا کرده است و اين تحوالت همچنان، تا يک پديده

ي روشنفکري در ايران با سياست بسته شده است. امروز که ما شاهد آنيم، ادامه دارد. نطفه

اند. کردن جامعه وام گرفتههاي غربي را براي رهايي و متحول بيشتر روشنفکران ايراني انديشه

اند. آنان پس طبري يک استثنا نيست. روشنفکران ما از چپ گرفته تا راست بيشتر چنين بوده

دادند و بيشتر نقش يک مصلح اجتماعي ها را در اختيار مقاصد سياسي روز قرار مياين انديشه

و از تفکر  دیشیدنانبار بيشتري دارد تا  زدگیسیاستکردند. در کار آنان را بازي مي

دور هاي مسائل روزمره بهانديشد و از حبّ و بغضمستقل به عنوان انساني که بر سر مسائل مي

ي روشنفکر ايراني، هنوز که هنوز است، با سياست و است خبري نيست. بخش مهم شاخصه

 اي دارد. مسائل روز نزديکي خيلي گسترده

طور مستقل بر سر ايرانيان متفکر از پيش خود و بهايم خودمان به عنوان ما هنوز نتوانسته

ترين ميراث فرهنگ بشري، يعني شعر، يکي از بزرگتاريخ و فرهنگمان بينديشيم. براي نمونه، 

ي فرهنگ من ترين جلوهي بارز فرهنگ ايراني است و اگر ملتي بخواهد بگويد مهممشخصه

ايم بنيادهاي نقد نگاه کنيد که ما نتوانسته شعر من است، آن ملت ما ايرانيان هستيم. ولي شما

ايم براي درک تحوالت ادبي خودمان بنياد تازهريزي کنيم و حتي نتوانستهشعر را در ايران پي

اينکه ها مشکالت اين جامعه است و خالصه ي ايناي در نقد ادبي و شعر خلق کنيم. همه

و آن کار را نبايد بکند ندارد و حتي من  اين کار را بايد بکند اي کهروشنفکر تعريف ذاتي

بندي آيزايا برلين را که نگاهش به قضايا بنياد فلسفي دارد از لحاظ تاريخي خيلي رسا تقسيم

تواند مفاهيم را مشخص کند و به ما نکاتي را اي از لحاظ تاريخي ميبينم، اگرچه تا اندازهنمي

 ي خودمان نشان دهد.نسبت به جامعه

ن روشنفکری و قدرت کجاست؟ آیا روشنفکری با مرز میا :پرسش  

خانلری بهیابد؟ مثالً، آیا پرویز ناتلرویارویی در برابر قدرت است که معنا می

 شود؟ی امتناع از قدرت باز روشنفکر محسوب میسبب نپیوستن به جبهه
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ي اصلي و تاريخي روشنفکري ما اگر پرسشگري و نقادي را شاخصه :آجودانی ماشاهلل

اش را انجام دهد. تعريف روشنفکر ايستاده باشد وظيفهتواند در هر جايي که بدانيم، روشنفکر مي

گيري کند تا روشنفکر محسوب شود. روشنفکر اين نيست که حتماً بايد در برابر قدرت موضع

هاي خود کند با نقاديي خود را با مسائل تازه آشنا و سعي ميکسي است که با پرسشگري جامعه

جامعه به وجود آورد. واقعيت اين است که من پژوهشگر نوآوري مانند  تفکر انتقادي را در

اصطالح روشنفکر که در خدمت حکومت نبودند و هيچ کار اساسي خانلري را به صدها به

دهم. خدمتي که خانلري به فرهنگ، زبان فارسي و رشد فرهنگي و فکري هم نکردند ترجيح مي

ي اي از روشنفکران خودخواندهبل قياس با کارهاي پارهي ما کرد اصالً قاتفکر ادبي در جامعه

 ي ما نيست.جامعه

اگر بخواهید به بحثی که درباب روشنفکری مطرح کردید عینیت   :رسشپ 

بیشتری دهید، شما از چه کسانی در تاریخ روشنفکری ایران به عنوان انتلکتوئل 

 برید؟راستین نام می

اي در انديشيدن در تازهخوشبختانه، امروزه شاهد هستيم که تحول  :آجودانی ماشاهلل

هاي ايدئولوژيک و مفروضات ي ايراني آغاز شده است. کساني رها از چارچوبجامعه

که بر فضاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي جهان غالب است به مسائل ايران فکر مي مسلمي

يک  اي بارز که چنين تالشي را آغاز کرده آرامش دوستدار است. اوانديشند. نمونهکنند و مي

تر، پرسشکند و، مهمانديشد و تفکر ميايراني است که نسبت به تاريخ و فرهنگ خودش مي

هاي او مخالف باشيم و اي از ديدگاهکند. ممکن است من و شما با پارههاي اساسي مطرح مي

انديشد و اي است که خودش بر سر مسائل ايران ميبرخي نظرياتش را نپسنديم. اما ايراني

ها را يک چيزي از اينجا و چيز ديگري از آنجا بگيرد و آنپاره، بدين معنا که ايش تکههنوشته

به هم وصله کند، نيست. از روشنفکران سرآغاز تجددمان هم بايد از ميرزا فتحعلي آخوندزاده 

 نام ببرم.

مدرنیته، مدرنیزاسیون و تجدد؛ این مفاهیم را شما در تاریخ  :پرسش  

 ید؟ کنایران چگونه معنا می
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ي جهاني مدرنيته هستيم و چه بخواهيم چه ما بخشي از تجربه :آجودانی ماشاهلل

کنيم. من شود و ما هم با اين فرايند ارتباط برقرار ميي جهاني بر ما وارد مينخواهيم مدرنيته

ي ايران گذاشته است و ما تجربههايي در جامعهکنم که مدرنيته تأثير خود را به شيوهگمان مي

بينيم. ما از اين طريق با ساختارهاي جديد داستانهايي از مدرنيته را در ايران ميي بخش

ي نگاه متفاوت به هستي، زبان، ادبيات و... آشنا شديم و از نويسي، نقد و شيوهنويسي، نمايشنامه

را  نیماهمين ديدگاه هم که بنگريم مفهوم جديدي از شعر وارد ايران شد. به عنوان مثال، اگر 

هاي خواهد مستقيماً تجربهاست، نگاهي که مي حاصل نگاه مدرنیتهر نظر بگيريم، او د

جديد انساني را نسبت به طبيعت، انسان و جهان در شعر بيان کند. بنابراين، به اعتقاد من، مدرنيته 

ي نگاه به ادبيات، فرهنگ، تاريخ، شعر و نقد در ايران گذاشته تأثير خاصي در ايجاد نحوه

اين تجربه عيناً آن چيزي نباشد که در غرب انجام گرفت. ما همچنين، طبيعي است که  است.

 ايم و داريم. وخيزها و مشکالت خاص خودمان را داشتهافت

سروکار دارد. درست است که ما با مفاهيم  ی عقالنیتفکر و اندیشه با مدرنیتهبنياد 

کنيم. اما مشکالتي بر سر راه است. ما در ميشويم و اين مفاهيم را وارد ايران جديد آشنا مي

کنيم. بنابراين، اين مفاهيم نگاه ميايم و از درون فرهنگ ديگري به درون فرهنگ غربي نزيسته

کند و از شناسيم تقليل پيدا ميخود اين مفاهيم در ذهن ما به مفاهيم آشناتري که ميخودبه

را در جامعه مطرح کنيم، مشکالت جامعه ما را  خواهيم اين مفاهيمکه مي سويي ديگر هنگامي

ها را آگاهانه تقليل هم کند که براي سازگاري اين مفاهيم با مسائل اجتماعي آنوادار مي

توان ديد. همين تفکر کنم که تأثير مدرنيته را در ايران ميها، باز تکرار ميي اينبدهيم. با همه

ها همه نويسي جديد، شعر جديد، سينما و تئاتر، اينننگاري جديد، داستاانتقادي جديد، تاريخ

طور ي ماست. اما بايد دقت کنيم که آن چيزي که در ايران بههاي مدرنيته در جامعهتأثير تکان

که به تحوالت واقعي در غرب نگاه ميبنيادي اهميت پيدا کرد مدرنيزاسيون است. هنگامي 

اند. اين دو به موازات هم پيش مييون دو روي يک سکهبينيم که مدرنيته و مدرنيزاسکنيم، مي

يابند و انديشه که محور مدرنيته است و برآن است که جهان را عقالني نگاه روند و تحول مي

ي عقل معنا و مفهوم کند و بر مبناي خرد به جهان بينديشد و دستاوردهاي خود را زير سيطره

توانايي اين را ندارد که بنيادهاي اساسي فکر ما را  شود. امادهد کمابيش در ايران پديدار مي

ي ما را از فضاي تاريخي سنتي اي نيست که جامعهدگرگون کند. بنابراين، سهمش به اندازه
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ايم خودش کامالً دور کند و به همين دليل هم، به نظر من، همواره درگير سنّت و مدرنيته بوده

 و هستيم. 

صورت  بينيم که تحول مهميي مشروطه نگاه کنيم، ميهحال اگر از اين زاويه به دور

طور اساسي توسط روشنفکران ايراني در گرفت. ما با مفاهيم جديد آشنا شديم. ولي آنچه به

از  مدرنیزاسیونهايي بود که ما تحت عنوان فضاي سياسي آن روز ايران جلب شد بيشتر بهره

آهن، دادگستري، پارلمان، نهادهاي مدني، راه کنيم، مانند ايجاد مدارس جديد،ها ياد ميآن

ها بوديم. شما اگر وجوي اين خواستاجتماعي، سياسي و... ما در انقالب مشروطه در جست

گردد. شاه برميي ناصرالدينآهن به دورهبينيد که خواست ايجاد راهدقت کنيد، مي

کرد که اگر د. او چنين استدالل ميآهن در ايران دارمستشارالدوله چندين رساله براي ايجاد راه

گونه شود و حتي اينآهن داشته باشيم، اقتصاد جامعه متحول و فضاي جامعه دگرگون ميما راه

آهن از تهران به مشهد بکشيم و به مردم بگوييم که کرد که اگر مثالً ما راهانديشي هم ميچاره

ها شود. اينقبول مردم و روحانيون واقع ميکند، خوب مورد اين زيارت مسلمانان را تسهيل مي

ي تجدد در ايران است. تجدد دستاوردي بر مبناي عقالنيت، هاي انديشهبخشي از خواست

خواست عقالنيت را بر روابط سياسي و اجتماعي مردم خردورزي و خردمحوري بود که مي

وجود آورد. اما من وقتي انگيزي را نيز در تاريخ غرب به نتيجه، تحول شگفتحاکم کند و در

برم، منظور من عمدتاً مدرنيزاسيون است، ولي گوشهکار ميي تجدد را بهي ايران واژهدرباره

را به تجددي به مفهوم مدرنيته هم دارم. اين هم از مشکالت فهم ماست که ما کلمه چشمي

 هم معناي بدهد و مدرنیتهايم که هم معناي بريم و بردهکار ميناگزير طوري به

. اين نوع کاربردها به لحاظ تاريخي افشاگر مشکالت ما نيز هست. پس در مدرنیزاسیون

اين سو در ايران شکل  ي مدرني که از مشروطه بهبندي پرسش شما بايد بگويم جامعهجمع

گرفت تالشش بيشتر در محور مدرنيزاسيون ايران بود و همين مدرنيزاسيوني که در ايران شکل 

ي تاريخي ديگر ي ايران را از يک مرحله تاريخي وارد يک مرحلهبه باور من، جامعهگرفت، 

 مريزش.وداري دستاوردهاي کجزنيم؛ با همهکرد که ما با نام تجدد از آن حرف مي

و  1320های تاریخی، مثالً شهریور به نظر شما، اگر ما دچار بدبیاری :پرسش 

 شد؟مدرنیزاسیون به مدرنیته هم ختم میشدیم آیا آن تفکر اشغال ایران، نمی
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توان نمي« اگرها»شود. با آنچه اتفاق افتاده است تاريخ محسوب مي :آجودانی ماشاهلل

اي حرف حقيقت از گذشتهگوييم، درکه از تاريخ سخن مي به تحليل تاريخ نشست. هنگامي

ت. ما بايد ترين مسئله تحليل اين اتفاق اسي من، مهمزنيم که اتفاق افتاده است. به عقيدهمي

گونه شد. ما اگر اين را درست بفهميم و تحليل کنيم و اين موضوع را بررسي کنيم که چرا اين

به آگاهي درآوريم و به وجدان جامعه منتقل کنيم، به زيربناهايي براي تحوالت تازه و حرکت

 يابيم. تر دست ميهاي درست

 

 تاریخ ایران تاریخ استمرار است نه گسست

سال است  150اید، بیش از گونه که شما بارها اشاره کردههمان :پرسش  

گویند. به نظر شما، ها سخن میکه روشنفکران ایرانی در غیاب مفاهیم از آن

رفت روشنفکر ایرانی از این کالف سردرگم چیست؟ و اصالً کار راه برون

 تواند باشد؟روشنفکر در فضای کنونی ایران چه می

رفت از وضعيت موجود چيست و نسخهبرون دانم راهمن واقعاً نمي :آجودانی ماشاهلل

ي ما و اي نيز براي پيچيدن ندارم، ولي به باور من اگر راهي باشد، آن را بايد عقل جمعي جامعه

موتور فکري آن با کمک يکديگر به دست آورد، يعني ما بايد بر سر اين مسائل بينديشيم و به

شود که مسائل را همين جا آغاز ميطور جدي پرسش کنيم. بخشي از اين انديشيدن از 

هاي حلبشناسيم و بر سر مشکالتمان فکر کنيم و هميشه هم به دنبال اين نباشيم که حتماً راه

ي نتيجههايي هم باشد، بايد درحلياين باور برسيم که اگر راه فوري به دست آوريم. ما بايد به

 تالش جمعي حاصل شود. 

سال است که در غياب مفاهيم از آزادي، قانون،  150ه ما متأسفانه، واقعيت اين است ک

سال پيش، آخوندزاده در کتابش از نقد سخن گفت، ولي تا  150زنيم. مثالً، نقد و... حرف مي

ي انتقادي و نقد در مفهوم بنيادينش در فرهنگ تاريخي ما جا نيفتاده است. به امروز انديشه

داشته باشيم. اما بنياد تفکر انتقادي حتي در نظام  ممکن است ما صدها نوشته در اين زمينه

سال پيش از آزادي سخن  150آموزش و پرورش و ساختار دانشگاهي ما جايي ندارد. ما از 

ي ما غايب است. شما اگر به غرب بنگريد، گوييم، ولي بنيادها و نهادهاي آزادي در جامعهمي
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گويد، آزادي حضور مادي دارد و ن ميبينيد که اگر امروز کسي در غرب از آزادي سخمي

گوييم. آزادي از آن سخن مي غیبتي غربي تضمين شده است. اما ما در بنيادهايش در جامعه

هاي آن نگاه کنيد. ي امروز ايران و به خواستماست. شما به جامعه مشکل تاریخیاين 

هايي که با خواست اش هستيم چندان تفاوتيهايي که ما امروز در پيترين خواستبنيادي

ها نشانپدران و مادرانمان در زمان مشروطه به دنبالش بودند ندارد. استمرار همين خواست

ها را بنيادي کنيم. اين طبيعي است، ايم بسياري از اين خواستي اين است که ما نتوانستهدهنده

ديگر. بازآوردن چراکه ما از تمدن و فرهنگ ديگري بوديم و غربيان از يک فرهنگ و تمدن 

هاي اين مفاهيم خواهد. ساخت بنيانها کار و زحمت ميمان و شناختن آناين مفاهيم به جامعه

 تر از آن به خواست و آگاهي ملي نياز دارد. هاي مستمر و مهمدر جامعه به تالش

راهم ايم مقدمات انديشيدن را فاگر ما بتوانيم اين مسائل را در جامعه مطرح کنيم، توانسته

ماند، ولي وقتي اي مورد انديشه و فکر قرار نگيرد، پنهان و ناشناخته ميکنيم، چراکه تا مسئله

کم وجدان آيد، کمشود و به بحث درميها تفکر ميشود و بر سر آنکه مسائل انديشيده مي

ا چگونه کند که بر سر مسائلش بينديشد و ببيند اين مشکالت رانگيزد و وادار ميجامعه را برمي

 بايد حل کند.

اید مطرح کرده« ی ایرانیمشروطه»ترین بحثی که شما در مهم :پرسش  

تاریخی آنان است. نقش روشنفکران مشروطیت در تقلیل مفاهیم مدرن و بدفهمی

یا به « گراییتقلیل»به نظر شما، چرا روشنفکران آن دوره به تعبیر شما وارد فرایند 

 شدند؟« برداریگرتهی پروژه»ی چنگیز پهلوان گفته

برداري دو چيز متفاوت است. روشنفکران ايراني، گرايي با گرتهتقليل :آجودانی ماشاهلل

چنان که توانستند مفاهيم غربي را آناز يک جهت، چون در بستر فرهنگي ديگر باليده بودند، نمي

يم خود آن مفاهبهشد درک کنند. بنابراين، در ذهن آنان خودي فرهنگ غربي فهميده ميدر تجربه

شد، آن فهمي مريز، مبهم يا نادرست فهميده ميودارکرد و اين مفاهيم با آنکه کجتقليل پيدا مي

ي ايراني مطرح شود، دچار خواست در جامعهکه ميشد، هنگامي هم که با اين ذهنيت حاصل مي

و  سیاسیاستبداد کرد: يکي سختي ميجلوي اين تفکر مدرن جان استبدادمشکل بود، چراکه دو 

که روشنفکر شد هنگامي دست هم باعث ميبهدست استبداد . اين دودینی بدتر از آن استبداد
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 آگاهانهي ايران منتقل کند خواست حتي مطالبي را که تا حدي فهميده است به جامعهايراني مي

رزا ملکمدهد. مثالً، مي تقلیلي ديگر اين مفهوم را آن را به لباس ديگري درآورد و يک مرحله

بسيار گسترده در فرهنگ  هاي تاريخيبنيادي و داراي ريشهمفهومي  ـ آزادی بیاني خان درباره

 است. امر به معروف و نهی از منکرگويد که اين همان غرب ـ مي

چنان که اتفاق افتاد ببينيم و آن را اين موضوعات را ما بايد بفهميم که اگر تاريخ را آن

ي ما چيز ديگري نکنيم و حرکت ما در اين راستا باشد که تحليل کنيم، مسئلهاخالقي نگاه 

پرسيم چرا خواهد شد. آنگاه پي خواهيم برد که روشنفکران ما مفاهيم را تقليل دادند. آني مي

استبداد نمايد. تقليل دادند، چون دو ترين مسائل ما چهره ميوقت اساسيتقليل دادند؟ و آن

 ها ايستاده بود و ما براي اين ايستادگيمانند سدّ سکندر در برابر اين انديشهديني و سياسي به

 در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون صدها سند و شاهد آشکار داريم.سنت استبداد ديني و سياسي 

ی روشنگری اروپا                  ی مفاهیم دورهاصالً آیا گفتمانی که بر پایه :پرسش  

ی توانست جایگاهی در جامعهگرفت میتصرفی ـ شکل میوهیچ دخلبی ـ

 های تاریخی و اجتماعی داشته باشد؟ایران با آن محدودیت

توانست جايگاهي در که نميبحث من بر سر همين است. هنگامي  :آجودانی ماشاهلل

 ي ايران داشته باشد، بايد به دنبال داليل آن بگرديم.جامعه

کنید که آنان ناچار بودند و راه پس شما بر این نکته تأکید می :پرسش  

 دیگری نداشتند؟ 

ناچار بودن دو مرحله است: يک ناچاري ناچاري فرهنگي است،  :آجودانی ماشاهلل

چنان که توانستند آن مفاهيم را آنچراکه آنان در بستر فرهنگي ديگر باليده بودند و اصالً نمي

يل مفاهيم ي تقلدر بستر فرهنگ غربي شکل گرفته است درک کنند. اين خودش يک مرحله

و زياد و  را که مبهم يا کم که خواستند آن مفاهيمي ي بعدي اين است هنگامياست. مرحله

ناچار آگاهانه مواجه شدند و به استبداداند براي جامعه مطرح کنند با دو شکسته فهميدهپاودست

روشنفکران بر همين اساس است که « ي ايرانيمشروطه»و عمدي تقليل دادند. من بحثم در 

آورند. اين معنايش اين نيست که ما اين را نبينيم ايراني از سر ناچاري به تقليل مفاهيم روي مي

شد که چنين کاري بکند و پس چون ناچار بوده است، و بگوييم چون روشنفکر ناگزير مي
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م بنابراين مشکلي نداريم. مشکل سرجاي خود وجود دارد. چرا ناگزير شده است؟ بايد ببيني

سياسي مانع استبداد ديني و به نام استبداد علت چيست. آنگاه اگر بفهميم که دو سدّ سکندر 

برگردانيد. بنابراين، در اينجا استبداد هاست، شما بايد نگاهتان را به طرف آن دو اين پيشرفت

 کرديم وها ما صورت مسائل را پاک مياي مطرح نيست. با اين نوع تقليلاصالً بحث اخالقي

 داديم.بندي مسائل را به هم ربط ميبا سرهم

تطبيق دادن نظام و اصول مشروطيت با »ام: نوشته« ي ايرانيمشروطه»گونه که در همان

ها پيش از اعالن مشروطيت، گريبان اصول و قوانين شرع و اصوالً ضرورت چنين کاري، سال

غيرآخوندي، گرفته بود. پس خواه را از هر دو جناح، جناح آخوندي و روشنفکران مشروطه

تنها با اصول شرع تالش بزرگي آغاز شده بود که نشان دهد آنچه در مشروطيت مطرح است نه

و روح اسالم مخالفتي ندارد، بلکه اساس مشروطيت از درون اسالم و قواعد و ضوابط آن سر 

استبداد و در  يياب البته توجه خواهد داشت که در آن دورهي نکتهبرکشيده است. خواننده

آن زمان مطرح کردن مسائل مربوط به مشروطيت، بدون در نظر گرفتن ي اسالمي جامعه

کم کار اگر نه غيرممکن، دستي اسالمي، الزامات و امکانات حکومت استبدادي و جامعه

خواهان الئيک و غيرمذهبي هم ظاهراً از سر اي نبود. به همين جهت، بسياري از مشروطهساده

تر نظام پارلماني نيت و براي پيشبرد مقاصد سياسي خود و جا انداختن هر چه سريعحسن

يعني مطابقت دادن اصول مشروطيت با اصول و قوانين شرع،  ،"همانياين"نوعي مشروطيت به 

 دست زدند.

شده نبايد ما را از عواقب خطرناک هاي تاريخي يادنيت آنان و ضرورتبا اين همه، حسن

شد غافل کند. امروز اگر آن اصول مي ي که منجر به تقليل دادن و حتي بدفهميچنين کار

ها و فهميها و کجدادنمورخ تاريخ مشروطه تأثير حاصل اجتماعي و سياسي اين نوع تقليل

را در آن دوره و در سير اصول مشروطیت  ترينهاي غيراصولي اساسيکردنقربانیحتي 

در نقد و تحليل خود به جد مورد نظر و تجديد نظر قرار ندهد و حوادث و سرنوشت تاريخ ما 

 (.30ي )صفحه« به بررسي نگيرد، به درک درست تاريخ اين دوره کمکي نکرده است

پس اين براي من روشن است که آنان گرفتاري و مشکل دارند و اين مطالب را نمي

طور که گفتم، ما شوند. همانقليل ميتوانند در جامعه طرح کنند. بنابراين، آگاهانه مجبور به ت
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بايد عوامل اين تقليل را دريابيم. ما اگر نتوانيم عوامل اين تقليل را نقد کنيم يا حاصل اين تقليل

اي اند، کار تاريخيايجاد کردههاي اجباري را نفهميم و ندانيم که چه مشکالتي در جامعه 

 ايم. انجام نداده

وارد فضای روشنفکری ایران کردهیکی از موضوعاتی که شما  :پرسش  

هایی اید پرداختن به نقد تجدد پیش از نقد سنّت است. این تجدد چه ویژگی

 دانید؟دارد که شما نقد آن را مقدم بر نقد سنّت می

اکنون ميان من و شما در جريان است نشان ميهمين بحثي که هم :آجودانی ماشاهلل

ايم. در غرب اين سنّتمان نشستهدهد که ما در دوران تجددمان از درون تجدد غربي به نقد 

کم تحوالتي رخ داد ي غربي کماي ديگر رخ داد، يعني از درون سنّت جامعهاتفاق به گونه

که به نقد سنّتشان پرداختند و راه را براي تجددشان گشودند. تجدد براي غربيان امري دروني 

اي ديگر رخ داد. فاق به گونهاست، چراکه از سنّتشان بيرون آمده است، ولي در مورد ما اين ات

از بيرون بر ما زديم و ناگاه مفاهيمي پا ميوي سنّتي دستما ملتي بوديم که در يک جامعه

باريد و ما نيز سعي کرديم از درون اين مفاهيم جديد سنّتمان را نقد کنيم. تفاوت در اينجاست 

هاي تجددي از درون ايدئولوژي که ما از درون تجددمان خواستيم سنّتمان را نقد کنيم و چون

ي سنّتمان شديم و هاي بسياري دربارهشد به نقد سنّت نشستيم، دچار بدفهميکه بر ما وارد مي

نتوانستيم آن را درست بفهميم. به باور من، هنوز که هنوز است ما گرفتار اين مصيبتيم و 

ن تجددمان اتفاق افتاده است. ي سنّتمان داريم در هميهايي که دربارهبسياري از اين بدفهمي

گويم بايد ايم و گاه به قهقراي مذلت. اينجاست که من ميگاه سنّت را به اوج شکوه رسانده

پاره به تاريخ ايران را مورد نقد قرار داد و بايد تجدد را نقد کرد تا راه به نقد اين نگاه تکه

ت را نبايد نقد کرد، بلکه حرف سنّت باز شود. فراموش نکنيد که منظور من اين نيست که سنّ

توانيم به نقد اساسي سنّتمان بپردازيم، چراکه اساسي من اين است که بدون نقد تجددمان نمي

توانم ي سنّتمان در تجدد ما رخ داده است. اگر بخواهيد، ميهاي ما دربارهبسياري از بدفهمي

 ها را براي شما بياورم.هاي فراواني از اين بدفهمينمونه

همین نگاه به تاریخ ایران، به صورت دوبنی که از تجددمان  :پرسش  

هدایت، بوف کور و »طور مفصل در کتاب نشئت گرفته است و شما به
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اید، خود، گواهی بر این مدعاست. شما در آن بدان پرداخته« ناسیونالیسم

هر تاریخی تاریخ معاصر »گوید: کتاب با نقل از سخن معروف کروچه که می

نقش مورخ در گزینش اسنادْ تاریخ هر متن تاریخی را به »افزایید: می« است

شما تا چه حد با این گزاره «. کندروایتی معاصر و شخصی از تاریخ بدل می

 نویسی موافقید؟ ی تاریخدرباره

اين تاريخ معنايش اين نيست که « هر تاريخي تاريخ معاصر است» :آجودانی ماشاهلل

رست و مخدوش است، بلکه معنايش اين است که ما تاريخي جعلي است يا الزاماً روايتش ناد

ي ي خود هستيم، در مکاتب زمانهنگريم. ما همه فرزندان زمانهبا نگاه معاصر به تاريخ مي

ايم. معتقدم ي خود برخوردار شدههاي زمانهها و انديشهايم و از کتابخود درس خوانده

شود صحت دارد. خواست نوشته مياي که ي هر متن و تحليل تاريخيسخن کروچه درباره

نويسي غرب معناي کروچه از اين جمله معناي محدودتري بود که البته بعدها در تاريخ

تاریخ به روايتي  هر تاریخیطور کلي، من با اين گزاره که تري به خود گرفت. بهگسترده

هايي محصول انسانکنيم. ما است موافقم، چراکه ما در متن معاصر به گذشته نگاه مي معاصر

ي ما بر چگونگي نگاهمان به ي ديد، نگاه و انديشهجهان معاصر هستيم. بنابراين، نحوه

يک مفهوم روشن و آشکار متأثر دهيم به گذشته تأثير دارد. برداشتي که ما از تاريخ ارائه مي

اريخي و کنيم. ترديد نکنيد که هر متن تهاي معاصري است که ما در آن زيست مياز نگرش

بنگريد. اين « شناسيمفهوم»ي نگاه به گذشته تحت تأثير مسائل معاصر است. مثالً، به پديده

نويسي غرب مبحث جديدي است که به دنبال تبارشناسي مفاهيم و جستعلم در تاريخ

سنجد و بررسي شناسي چرخش معاني را در طول تاريخ ميوجوي تاريخ مفاهيم است. مفهوم

ه مثالً فالن مفهوم از کجا به کجا حرکت کرده و طبيعي است که تاريخ گذشته کند، اينکمي

 کند.معاصر کندوکاو مي را با فهمي

ی تاریخ ی تحقیق و تفحص دربارهپژوهشگری که وارد حیطه :پرسش  

تواند و نه باید از الگوهای غربی استفاده کند و از سوی شود نه میایران می

ی تاریخ ایران مطرح شده بر اساس تأمل دربارهدیگر نیز هیچ الگویی را که 

شود. شما به عنوان تاریخمی باشد در اختیار ندارد. پس دچار سردرگمی
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دور از الگوهای غالب پژوهشی، آثار درخور نگاری که بر سر مسائل ایران، به

 بینید؟اید این اوضاع را چگونه میتوجهی ارائه داده

نجاست که ما بايد تالش کنيم که به ي ما همين جاست. در ايمسئله :آجودانی ماشاهلل

اين معنايش اين نيست که از عنوان يک ايراني مسائل خودمان را بررسي کنيم. البته 

نگاري نگاري در ايران عمدتاً تحت تأثير تاريخدستاوردهاي دانش بشري دور بمانيم. تاريخ

اند. اين شيوه هنگاري مطرح کرداي بوده است که آنان در تاريخغربيان و مباحث نظري

ي ايراني را هايي از جامعهپاسخگوي مسائل ما نيست. با اين طرز نگاه ممکن است بتوان بخش

وبيش واقعي، کلي و تا حدي قابل قبول از تاريخ ايران توان يک شناخت کمشناخت، ولي نمي

هاي وارداتي، انديشم که کاش پژوهشگران ما، به جاي ايدئولوژيارائه داد. به همين سبب، مي

از درون تاريخ ايران بر سر مسائل و مشکالت ما بينديشند. ما تفکر نکرديم. اما در برابر، انديشه

ها تاريخ ايران را تحليل ها و روشي اين انديشهها را گرفتيم و سعي کرديم بر پايهها و روش

آيد. ما يخ ما به دست نميبرد و از اين طريق شناخت اساسي از تارکنيم. اين ما را به جايي نمي

مان ايجاد کنيم و بناي انديشيدن نسبت به تاريخ بايد تالش کنيم مبناي تفکر ايراني را در جامعه

مان به دست آوريم. اي براي حل مشکالت تاريخيهاي تازهو فرهنگمان را بگذاريم تا روش

اي بر ينيد که هيچ ديدگاه غربيبنگاه کنيد، مي« ي ايرانيمشروطه»به عنوان نمونه، شما اگر به 

اي خاص و با آن حاکم نيست و براي نخستين بار يک ايراني خودش سعي کرده با شيوه

هاي استفاده از يک متدلوژي که متکي بر يک زبان تاريخي است، رها از چارچوب

خودايدئولوژيک، تاريخ را بازخواني کند و اين روش بازخواندن منابع با درک زبان تاريخي، 

هاي اجتماعي روشن شود. بنابراين، ما خود کمک کرد تا براي ما بسياري از مفاهيم و پديدهبه

بايد از دستاوردهاي فرهنگ غربي بهره بگيريم، ولي به عنوان يک ايراني بايد خودمان تالش 

 کنيم تا بر سر تاريخ ايران به عنوان يک ايراني بينديشيم. 

اي از منابع کنم و پارهي انگلستان زندگي ميجامعهسال است که در  20من بيش از 

اين صالحيت را در خود وجه هيچام، ولي باور بفرماييد بهتاريخي و فرهنگي آنان را خوانده

 ي يک دوره از تاريخ اين کشور اظهارنظر کنم. بينم که بتوانم دربارهنمي
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دکارتی شاهد یک ذهنیت « ی ایرانیمشروطه»در با این حال،  :پرسش  

هستیم که تداوم اندیشه را در بستر تاریخ مد نظر دارد و با این ذهنیت است 

زند و این پیوند می 1979را به انقالب  1906خواهی که جنبش مشروطه

ی ایرانی است. چرا در های امروزین جامعهذهنیت بسیار متأثر از تجربه

اید نه عاصر ایران نهادهی تحلیل را بر تداوم تاریخ مپایه« ی ایرانیمشروطه»

 بر گسست تاریخی این دوره؟

هاي تاريخي آمده بيانگر واقعيت« ي ايرانيمشروطه»آنچه در  :آجودانی ماشاهلل

هم به صورت ايران است و ربطي به دکارت ندارد. به باور من، حتي طرح اين مباحث، آن

داراي مفاهيم زمين کننده است. اين مباحث در مغربآشفته و يکسونگرانه، در ايران گمراه

ي آن وجود دارد. به عنوان مثال، هاي متفاوتي نيز دربارهيافته و مشخصي است و ديدگاهبسط

ها در غرب معتقدند مدرنيته مفهوم جديدي نيست و برخاسته از ميراث تفکرات مسيحي خيلي

ينگرکنند که غايتهاي کارل مارکس نيز اشاره ميو يوناني است و حتي در مورد انديشه

ي کمونيستي مطرح طبقهي بيي تاريخ و پيدايي جامعههاي مارکس دربارهاي که در انديشه

ي آنچه شما ي جهاني در مسيحيت يکسان است. دربارهيا روز نجات جامعهشده با رستاخيز 

به « Meaning in History»( آلماني کتابي به نام Karl Löwithپرسيديد، کارل لويت )

منتشر کرده که بحث محوري او در اين کتاب اين است که تمام مباحث دوران زبان انگليسي 

گويد تفکر مدرنيته جديد و مدنيت نوين برخاسته از فرهنگ مسيحي و يوناني است. او مي

بازتاب و استمرار آن چيزي است که در نهاد اصلي ديانت مسيحي وجود دارد. در تقابل 

گفت، افرادي آمدند و با نقد غرب سخن مي ر تاریخاستمرا هاي کارل لويت که ازانديشه

يک  را مطرح کردند. آنان بيان کردند که مدرنيته گسست تاریخیي نظريات او مسئله

ي خودبنياد و اصيل است که ربطي به معيارهاي مسيحي و ديانتي تمدن غرب ـ آنپديده

ي بشري است. نمونه کند ـ ندارد و حاصل تحوالت جديد جوامعگونه که لويت ادعا مي

( است در کتاب Hans Blumenbergبارز اين نوع نگرش نگاه هانس بلومنبرگ )

 )مشروعيت عصر مدرن(.« The Legitimacy of the Modern Age» معروفش با نام

ي متقدم ي متأخر مدرن نسبت به دورهي دورهها اين بحث گسست را حتي دربارهبعضي

 Geoffrey)اند. مثالً، مورخي به نام جفري باراکلف مطرح کردهمدرن يا اوايل مدرنيته 
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Barraclough) ي کتاب نويسنده«An Introduction to Contemporary 

History »اي بر تاريخ معاصر( معتقد است که تاريخ تجدد معاصر غرب مشخصات )مقدمه

کند، يعني او مي هاي تاريخ تجدد غرب جداخاص خودش را دارد که آن را از ساير دوره

 هم نگاهش متکي بر گسست است.

ي سرزمين کهنسالي کند. دربارهها در ربط با تاريخ غرب موضوعيت پيدا مياين بحث

ي تاريخي در که هنوز اين گذشته ،انگيز و پربارشي تاريخي شگفتچون ايران با آن پيشينه

ي انديشه و هاي ذهني، نحوههاي ذهن و ضمير انسان ايراني حضور دارد و بر معيارگوشه

 آساني از گسست تاريخي سخن گفت.توان بهزندگي او تأثير دارد، نمي

ي تاريخي ياد ميعمده گسستي گسست در تاريخ ايران از دو داران نظريهطرف

ايران که اسالم به . هنگامي آمدن تجدد و ديگري ایرانآمدن اسالم به  کنند: يکي

آمد و پيروزي به دست آورد، با تغيير دين ايرانيان، بنيان آداب و رسوم و روابط انسان ايراني 

گسست کامل نبود، چراکه بالفاصله پس از را با دنياي پيرامونش دگرگون کرد. اما اين يک 

ر ايران ي دولت در ايران باستان، دوباره دبينيم که سنّت ديوان، يعني ادارهاستقرار اسالم مي

ي ديواني را تقليد کنند و اين شيوهبازتوليد شد، چراکه مسلمانان و خلفا مجبور شدند اسالمي 

دوباره دفتر و ديوان به دست ايرانيان بازگشت. حتي در مسائل نظري نيز ايرانيان با تکيه بر 

امروز پرداز دوران جديد شدند. اين سخني نيست که من هاي ايران باستان نظريهانديشه

هايش صريحاً بر بخواهم براي شما بگويم. مثالً، شيخ اشراق )سهروردي( در يکي از نوشته

آملي، هاي ابوالعباس قصابگويد: چهار عارف ايراني به نامگذارد و مييک نکته انگشت مي

اند در ايران داران حکمت خسرواني ايران باستانبايزيد بسطامي، خرقاني و حالج ميراث

ايران باستان را در استمرار  حکمت خسروانیي، يعني سهروردي در آن دوره استمرار اسالم

ي کند. بنابراين، در دورهدر ايران پس از اسالم بازشناسي و بازيابي مي ی عرفانیاندیشه

ي عرفاني ايران پس از اسالم و پس از اسالم بازتوليد حکمت خسرواني ايران باستان در انديشه

که مشخصاً به معناي دولت به معناي ساختار دیوان، ي نظم سياسي جامعه و ديگري اداره

رفت، در ساختار ديواني پس از اسالم، هر دو بازتابي از فرهنگ ايران باستان کار ميسنّتي به

است. پس به باور من در تاريخ ايران که بيشتر تحوالتش دروني و درازمدت است ما شاهد 
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ي در حوزه زبان فارسی تيم. شاهد ديگر استقالل و ماندگاريفرهنگ گذشته هس استمرار

 جهان اسالم است.

هاي نظري بينيم با اينکه تمام مفاهيم و بنياني تجدد را نيز بررسي کنيم، مياگر دوره

بينيم. ي ايران ميجديد از غرب وارد ايران شده است، باز ما جاي پاي سنّت را در جامعه

در معناي جديد آن نگاه کنيد. ملت در مفهوم غربي از  ملتبراي نمونه، به پيدايي مفهوم 

است. اما براي ما  زمين اين دو مفهوم با هم شکل گرفتهدولت جدا نيست، چراکه در مغرب

بعد از اسالممان بين ملت )به معناي شريعت و پيروان شريعت اسالم( و دولت که در فرهنگ 

طنت( اختالف اساسي و عميقي وجود داشته است و اين دو خود را دشمن )به معناي سل

خواهيم معناي جديد ملت را در ايران که مي ديدند، هنگامييکديگر و مخالف هم مي

بازآفريني کنيم، اين دشمني و ستيزه بين ملت ـ شريعت و پيروان شريعت ـ با سلطنت در 

دهيم که دوباره مفهوم جديدي از ملت ارائه مي شود، يعنيمعناي جديد ملت نيز بازسازي مي

بايستد. منظور من اين است که حتي در  دولتخواهد مقابل مي ملتدر اين مفهوم نيز 

ي ما شده است باز اين مفاهيم را تجدد ما که آشکارا بسياري از مفاهيم از غرب وارد جامعه

  دهد.هاي خودش تغيير شکل ميذهنيت ايراني بر اساس سنّت

ي کشورهاي تاريخي با سنّت کهنسال از گسست به توان دربارهاينکه نميخالصه 

در تاريخ ايران افتاده است ما باز استمرار اين ياد کرد. هر جا اتفاق مهمي  معناي واقعي کلمه

ي اي که پس از اسالم نوشته شده دربردارندهبينيم. بيشتر متون تاريخيتاريخ کهنسال را مي

اين اش است که از ايران چه به معناي فرهنگي آن و چه در معناي سياسيمفهومي  استمرار

گويم اين داليل است که مي شود و در اين متون حضور مسلط دارد. بهمفهوم بازآفريني مي

توانيم الگوهاي غربي را بگيريم و آن را به تاريخ و فرهنگ ايران بسط در تاريخ ايران نمي

ي برخورد اصولي با تاريخ ايران نيست. ما بايد به برخوردي به اعتقاد من شيوهدهيم. چنين 

اي که متعلق به تاريخ غرب و تاريخ هاي نظريتاريخمان از درون نگاه کنيم، نه با ديدگاه

 مدنيتي ديگر است.

ی زرتشت و اسالم و برداشت این دو از خدا، اما اگر به فلسفه :پرسش  

هم ندارد.  بینیم که این دو اندیشه نزدیکی چندانی باجهان و انسان بنگریم، می
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ها و نخبگان جامعه ی استمرار تاریخی گفتید تنها به الیتآیا آنچه شما بر پایه

 شود؟ آیا این امر قابل تعمیم به مردم عادی نیز هست؟محدود نمی

گونه که شما اشاره که اسالم وارد ايران شد، همانهنگامي  :آجودانی ماشاهلل

دا که روابط اجتماعي ما و اصالً نگاه ما را به انسان دگرگون کرد بر ما وارد کرديد، ديانتي ج

نيست، چراکه اسالم ما با اسالم  بنیادینشد. با اين همه، در سير تاريخ، اين گسست کامالً 

از آن  ي عربستان متفاوت است. حتي تشيعي که ما از ميان مذاهب مختلف اسالميجزيرهشبه

هاي نظري با ساختار ذهنيت ايراني هماهنگي بيشتري دارد. درست بنيانکنيم در حمايت مي

ايران ايجاد شد، ولي اين گسست به معناي اين نيست که است که گسستي با ورود اسالم به 

بن تغيير کرده است. اين را از ياد نبريد که ما در همهوکل و از بيخمباني اساسي فرهنگ ما به

 مذهب تشیع از زبان عربي و با زبان فارسی يراني باقي مانديم. باي اسالمي باز اي دوره

توان ديد. ي سني خود را جدا کرديم. بنابراين، اين استمرار را در اشکال مختلف مياز جامعه

ها نگاه کنيم، اين گسستي اسالم و تجدد گسست واضحي است. اما اگر از درون به مسئله

اي که پشت سرش علت داشتن تاريخ و فرهنگ ديرپا و غنيبه ي ايرانبينيم که جامعهباز مي

اين موضوع نبايد نگاه ارزشي بود عناصر اصلي فرهنگش را به نوعي ديگر بازتوليد کرد. به 

ها ممکن است اين امر به ضرر ما تمام شده باشد. مثالً، نگاه کنيد به همين داشت، خيلي وقت

سالي که در آن زيست  170-80اين عصر تجدد  سير مفهوم ملت در دوران تجددمان. در

ي ايم که جامعهشود، چراکه ما هنوز در جايي ايستادهکنيم نيز نوعي استمرار مشاهده ميمي

ما در ايران امروز همچنان خواهان هاي دوران مشروطه است. ما در پي رسيدن به خواست

کند و ملت ايران در سرنوشت اي که ملت ايران را نمايندگي  دولت ملي هستيم. دولت ملي

هاي سياسي و اجتماعي و آزادي  سياسي خود نقش داشته باشد. ما هنوز به دنبال آزادي

ها همه بيانگر يک استمرار در تاريخ ماست. اين مطبوعات، دادگستري مستقل و ... هستيم.

 ي مدرنيته همچنان با ماست. بنابراين، اين تجربه

اش دست يابد و، هاي اساسيباشد به خيلي از خواست مشروطيت ممکن است نتوانسته

ها هنوز با ما ها شکست خورده باشد. اما استمرار اين خواستبه تعبيري، در برخي جنبه

کنيم حاصل تحوالت مشروطيت است، اي که اکنون ما در آن زيست ميحضور دارد. جامعه
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ي سراسري و... که در دورهآهن پرورش نوين، دانشگاه، دادگستري، راهويعني آموزش

حتي حجابي که رضاشاه از هاي بنيادين مشروطه بود. رضاشاه ساخته شد همه جزو خواست

ي مشروطه از بهار گرفته  سر زنان برداشت، اين خواست انقالب مشروطه بود. شاعران دوره

دانستند و  يي بدبختي زن ايراني م ي عشقي و ايرج ميرزا و ... همه حجاب را مايه تا ميرزاده

 خواهان مشارکت زن ايراني در جامعه بودند.

 

 رضاشاه و جنبش مشروطه

های توان گفت که رضاشاه به آرمانپس با این حساب می :پرسش  

 ی عمل پوشاند؟مشروطه جامه

گويند، رضاشاه ضدتوان گفت. برخالف آناني که ميالبته که مي :آجودانی ماشاهلل

است.  رضاشاه قهرمان انقالب مشروطهقهرمان انقالب مشروطه است، من بر اين باورم که 

تعطيل مجلس دوم و حوادثي »ام: گونه به پايان بردهرا اين« ي ايرانيمشروطه»به همين دليل، 

که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهاني اول، مداخالت دو کشور خارجي 

و کيفي اين حدود شدن کمي امنيتي اجتماعي به تقليل يافتن و مثباتي و بيدر ايران و بي

ترين به مهم تجددو  مقتدر مرکزی ایجاد حکومت ها منجر شد و خواستخواست

روز در جريان بهرنگي که مباني آن روزکم دموکراسیهاي سياسي مبدل گرديد. خواست

در راه حفظ استقالل ايران و  آزادیيافت به کنار نهاده شد و گسترش مشروطيت تقليل مي

ها پيش از آنکه سردار سپه قدرت سياسي را به دست ايجاد حکومت مقتدر مرکزي مدت

ي افتايران، خسته از همهبگيرد قرباني شد. سردار سپه، رضاشاه بعدي، زماني از راه رسيد که 

ن توانمند و مقتدر ي امنيت و آرزومند يک حکومت مقتدر مرکزي بود. او قهرماخيزها، تشنهو

مشروطيتي بود که دموکراسي در آن در پاي درخت استقالل و اقتدار ايران قرباني شده بود. او 

دو خواست مهم مشروطيت ايران، يعني ايجاد حکومت مقتدر مرکزي و مدرن ساختن جامعه

و پيش ي تناقضاتي که در مدرنيسم و تجدد ايراني وجود داشتمانده، را با همهي سنّتي عقب

ي ي جامعهسال چهره 20ي کار خود قرار داد و در ظرف ام، در برنامهتر از آن سخن گفته

ايران را دگرگون ساخت. اينکه منافع دولت استعمارگر انگليس و حکومت نوپاي شوروي با 
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اي است که بايد برکشيدن و استقرار حکومت رضاشاه همسويي يافت موضوع کامالً جداگانه

اي ديگر، مورد بحث و بررسي قرار هاي رايج، در جايي ديگر و به شيوهداوريشرها از پي

 (.441)ص « گيرد

، يعني آزادي مطبوعات، آزادي مشارکت سياسي و... )هر خواست آزادیبنابراين، 

چند که معتقدم اين آزادي در جريان انقالب مشروطه و پيش از آمدن رضاشاه قرباني شده 

دو خواست اصلي از سه خواست اساسي مشروطيت شد. اين دو خواست  قربانیبود(، 

و دولتي مقيد به قانون که امنيت اجتماعي و  حکومت مقتدر مرکزیعبارت بود از: ايجاد 

هاي اداري و مملکتي، رشد سازمانمدرن کردن استقالل سياسي ايران را تضمين کند، و 

، مدارس جديد و ايجاد دادگستري و آهن، دانشگاهتجارت و صنايع داخلي، ساخت راه

توان ياد محدود کردن قدرت شرع و آنچه در مجموع از آن به تجدد يا مدرنيزاسيون مي

 گويم رضاشاه قهرمان مشروطيت ايران است.اين داليل است که ميکرد. به 

خواست به آن خواست دیگر مشروطه، آیا حتی اگر رضاشاه می :پرسش  

ی عمل بپوشاند، با توجه به ادی است، جامهی شما خواست آزکه به گفته

 ی ایران، شدنی بود؟های آن روز جامعهظرفیت

ي آن آزادي با ذهنيت مردم سروکار دارد و اين ظرفيت در جامعه :آجودانی ماشاهلل

 روز ايران وجود نداشت و به همين دليل رنگ باخت. 

ي ايراني داستان رنگ باختن اين آزادي و تقليل پيدا کردن آن و بيانگر اين است مشروطه

 استقاللکه چگونه استقالل ايران اهميت بيشتري از آزادي پيدا کرد. بنابراين، از دو مفهوم 

(independence و )آزادی (freedomکه در غرب بنيان تجدد و دولت ) هاي مدرن

داديم. شما بايد اين نکته را نيز  استقالل ایران زادي بلکه بهاست ما اهميت بيشتري نه به آ

از مشروطيت با ساختار تاريخي و اجتماعي گيري چنين مفهومي مدنظر داشته باشيد که شکل

گيري مفهوم ملت در تاريخ جديد ايران ارتباط تاريخي ي ايران و با چگونگي شکلجامعه

 بنياديني دارد.

خواهانه و تجددطلبانههای آزادیگزاره به نظر شما، چراحال،  :پرسش  

ی روشنفکران مشروطه و عصر رضاشاهی از روشنفکران ایدئولوژیک )چه 
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ورزی و مارکسیستی و چه مذهبی( سر درآورد که به جای پرداختن به اندیشه

های سریع و انتزاعی گام برداشتند و، با حلمهندسی اجتماعی به سوی راه

لی و پشت پا زدن به میراث روشنفکران مشروطه، شهرهای خیاآفریدن آرمان

 های آنان را عقیم گذاشتند و خود نیز ره به جایی نبردند؟کوشش

 ایدئالیسم خامي مشروطه و رضاشاه، روشنفکران، در دوره :آجودانی ماشاهلل

بودند. بدين معنا که دست گراترواقع هاي روشنفکري بعد را نداشتند و تا حد زياديجريان

اي ابزارهاي مدني تجدد جديد را کردند که در ايران به شکل گستردهکم تالشي را آغاز 

اي پرورش نوين، دانشگاه، دادگستري و بنيادهاي مدنيوبازسازي کنند. مثالً، ايجاد آموزش

ها را تا حدي برآورده کند. بنابراين، تالش روشنفکران مشروطه توانست آزادي انسانکه مي

ي اي درخشاني انجاميد که منتها بيشتر اين دستاوردها در زمينهدر دوران رضاشاه به دستاورده

تجدد بود. اما مدرنيته که بنياد تفکر و عقالنيت جديد است نتوانست در ايران به معناي واقعي 

تر اشاره کردم، ما کامالً از مدرنيته بيگونه که پيشکلمه جايگاه خاص خودش را بيابد. همان

نويسي معاصر همه هاي ديگران در داستانهاي نيما در شعر نو و تالششبهره نبوديم. مثالً، تال

مدار را در ي عقالني، خردگرا و قانونحاصل مدرنيته است، ولي اين مدرنيته نتوانست انديشه

ي ايران به صورت يک تفکر اساسي رشد دهد. دليلش هم واضح است: ما با دو سدّ جامعه

اين کار زديم که در اي دست به رو بوديم. ما در دورهبهسياسي رو ديني واستبداد سکندر 

خواستيم بنيانبيش بسته ميواي رخ نداده بود. در بافت سنّتي کمسنّتمان هيچ تحول اساسي

ي ايران به وجود آوريم. بنابراين، شرايط ناگزيري هاي نظري و فکري مدرنيته را در جامعه

کرديم کرد و هر تالشي هم که ميتاريخي گرفتار مي هايخمووجود داشت که ما را در پيچ

 توانستيم خود را از شر آن خالص کنيم.نمي

ي رضاشاه که ديدگاه مثبتي نسبت به ي مشروطيت و دورهمتأسفانه، برخالف دوره

انديشه و تمدن غربي و دستاورد جديد مدنيت انساني وجود داشت و روشنفکران آن دوره 

کردند، در دوران شاه، اين مدنيت و فرهنگ نگاه مي ي و با عالقه بهبيني، مهربانبا خوش

و تمام دستاوردهاي مدني آن  مدنیت غربهاي مارکسيستي در ايران، تحت تأثير انديشه

يک بار اقتصادي چپاولگرانه به عنوان استعمارگر و استثمارگر و در يک کلمه نام 

به خود گرفت. اين مفهوم از غرب، هم در جريان روشنفکري چپ و هم در  امپریالیسم
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بينيد که بين مسلط شد. شما اگر دقت کنيد، ميجريان روشنفکري مذهبي ايران، مفهومي 

هاي چپ مؤثر در آن مشارکت داشتند با جريان 57اي که در انقالب هاي مذهبيجريان

دي و استقالل تفاوت معناداري وجود ندارد. اين امر انقالب از نظر نگاه به مدنيت غربي، آزا

حاصل همين تناقضات بنياديني است که در تجدد ما وجود داشت. اين مشکل مشکلي ريشه

 دار است.

 ها کجاست؟این ریشه :سشپر  

اي مواجهيم که بيانگر ي پيش از تجدد ايران با مسئلهما در دوره :آجودانی ماشاهلل

مفهوم استمرار در تاريخ ما نيز هست. پيش از اينکه حکومت صفوي به وجود بيايد، 

کند که چه کسي بايد رياست اين دهد بحث مياي که تشکيل ميمدینهدر  سهروردی

مندي پيدا رسد که اگر فيلسوف و انديشهاين نتيجه ميمدينه را به عهده گيرد. او نهايتاً به 

ي يوناني و منطق باشد، و نظر در فلسفهباشد، يعني صاحب متوغل در بحثود که هم ش

ي الهي و معنوي و زهد باشد، رياست اين مدينه باشد، يعني داراي جنبه متوغل در تألههم 

از آن اوست. اما اگر در زماني تنها يک حکيم متوغل در بحث، يعني يک فيلسوف خالص، 

متوغل در بحث نباشد ـ و  آدمي باشد که اصالً فيلسوف نباشد ـباشد و در سوي ديگر يک 

اي از سواد و دانش نداشته باشد اما متأله باشد، بين اين دو بايد متأله را به رياست برگزيد. بهره

گيرد هيچگاه جهان از حکيمي که متوغل در تأله است خالي سهروردي سرانجام نتيجه مي

ه رياست از حکيمي که تنها متوغل در بحث است. در اين مدينهتر است بنَبُوَد و وي شايسته

دانيد شود و ميواقع راه براي حکومت صفويه باز ميدهد، دراي که سهروردي تشکيل مي

گويند بين فلسفه ي تصوف است با فلسفه در ايران. برخالف کساني که ميدهندهکه او آشتي

رد، به نظر من ارتباط بسيار عميقي بين اين دو و مسائل سياسي در ايران ارتباطي وجود ندا

آيند تا قدرت را به دست هاي صوفيه هستند که پيش ميوجود دارد. از آن پس، اين نهضت

سخن مي از آن سهروردیدانند که مي متألهیواقع خود را همان در صوفیانبگيرند. 

بود. جالب  تشیعو  تصوفترين اختالفي که وجود داشت بين گويد. در آن زمان بزرگ

کار سهروردي را  حیدر آملیاين است که در قرن هشتم هجري در ايران، همشهري من، 

کند. اگر سهروردي ميان فلسفه و تصوف هماهنگي ايجاد کرد، او به شکل ديگري کامل مي
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گويد که تصوف حقيقتش عين تشيع است و حقيقت تشيع نيز عين تصوف و، آيد و ميمي

شود، آنگاه کند. وقتي تصوف برابر تشيع ميايجاد مي وحدتنتيجه، بين تصوف و تشيع در

توانيم راستين هستيم، پس مي گويند که ما مظهر تشيع واقعي و متألهصوفيان صفوي مي

بينيد که پيش از آمدن صفويه مقدمات برپايي حکومت را به دست بگيريم. بنابراين، شما مي

 ي ايراني بيان خودش را پيدا کرده است. هآن در حکمت و انديش

گفت، و يکي شدن تصوف و تشيع، گونه که سهروردي ميبنابراين، حکومت متأله، آن

گفت، راه را بر ادعاي صوفيان صفوي براي حکومت سياسي باز گونه که حيدر آملي ميآن

م صوفي؛ حکومتي کرد تا مبناي حکومتي را به وجود بياورند که سلطانش هم شيعه باشد و ه

ي تاريخي ما را زنده کرد، دانيد که اين حکومت يک بار ديگر خاطرهبا هويت شيعي. مي

رساند. اين امپراتوري در دنياي زمان خودش در يعني مرزهاي ما را به مرزهاي عصر ساساني 

 روست. ما در دورانازبکان و عثماني ـ روبه شرق و غرب ايران با دو دشمن سني مذهب ـ

کنيم، يعني تشيع ي ايراني در جهان اسالم معرفي ميصفويه تشيع را به عنوان هويت جامعه

که از هويت بخشي از هويت ما ايرانيان در جهان اسالم براي جدا کردن ما شد. هنگامي 

خواهيم تفاوتمان را با ي جدايي و فرق مطرح است، يعني ما ميگوييم مسئلهسخن مي

سرنوشت خودمان را  زبان فارسیو  تشیعما با  دوران صفویه، در ديگران عنوان کنيم.

اين هويت شيعي  جدا کرديم. بايد توجه داشته باشيم که مذهبجهان اسالم سنیاز 

ي تجدد و در زمان براي جهان پيشامدرن ساخته شده بود نه براي جهان مدرن، ولي در دوره

ي دو قدرت غربي روس و ناگهان سروکله شويم،که با غرب آشنا ميفتحعلي شاه، هنگامي 

اند و از جهان مذهبها ديگر مسيحيشود. اينانگليس در شمال و جنوب کشورمان پيدا مي

اند. در ي ما و جايگزين ازبک و عثماني در شرق و غرب کشورمان شدهغيراسالمي همسايه

ي هويتي عنوان حربهتوانيد تشيع را به مذهب، شما ديگر نميبرابر اين دو کشور مسيحي

کنند. آنگاه ي ايراني و روشنفکران آن شروع به انديشيدن مينتيجه، جامعهاستفاده کنيد. در

شود که هويت ايراني را نه بر اساس تشيع، بلکه بر اساس تاريخ و فرهنگ نگاهي پيدا مي

کند. تقل ميايران پيش از اسالم من ي تمرکزش را بهکند و اين هويت همهايران تعريف مي

بينيد که بنابراين، با هويت شيعي سر سازگاري ندارد. اگر به حکومت پهلوي نگاه کنيد، مي

خواهيم ايراني باشيم، با رسد، چراکه ما از يک سو ميروز به اوج ميبهاين ناسازگاري روز
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مدرن مانند عصر ساساني، و از طرف ديگر در دوران پيشي تاريخي درخشان بهيک گذشته

اي را در خود مسائل پيچيدهبهايم. اين تناقضات خودتشيع را به عنوان هويت خود ساخته

رسيم، بر مبناي که به دوران حکومت رضاشاه ميآورد. هنگامي ي ما به وجود ميجامعه

تر بسط يافته بود، اين تمدن جديد را در دولت نسبتاً مدرني هاي نظري که پيشهمين ديدگاه

داديم و بيشتر به هويت باستانيکنيم. چون چندان به هويت شيعي اهميت نمييزي ميرپايه

ي آن کرديم، اين هويت در جاي ديگري سرکشي کرد و خواست همهمان توجه مي

شود، تحت اي که در آن دوره پارادايم غالب ميدستاوردها را ناديده بگيرد. جريان فکري

دهد و اين جريان در اينجا م غرب را به امپرياليسم تقليل ميهاي مارکسيستي، تماتأثير انديشه

کنند. در اين ميان، مانند اهريمن نگاه ميشود: هر دو به غرب بهنظر ميبا مذهبيون ما هم

هايي چون بازگشت به خويشتن خويش و... را مطرح ميکساني همچون علي شريعتي حرف

دهيم. يعني آن چيزي  درانمان را هم از دست ميبه دنبال آن بسياري از دستاوردهاي پکنند. 

 هاي مدني به دست آورده بوديم قرباني کرديم. ها به عنوان آزادي که در حکومت پهلوي

ما دارد. اينجاست که نقد اين تجدد بر نقد  تناقضات تاریخی ریشه در تجدداين 

سنّت ارجح است. براي مثال، به روشنفکران مذهبي همچون شريعتي بنگريد که چگونه باد 

سيناها و ابوذر يکي را گويد که اگر بنا باشد بين ابنکردند. شريعتي ميدر آستين سنّت مي

 سوسیالیسماي مانند ل خام پديدهآيد شککنم. بعد هم ميانتخاب کنم، ابوذر را انتخاب مي

کردند دهد. آنان باد در آستين سنّت مينشان مي ابوذرهاي اجتماعي را در سرنوشت فعاليت

هاي ايران نيز ي ايراني بسازند. چپتا بر اساس آن بتوانند چيزهايي براي دگرگوني جامعه

شاهي قلمداد ميتاريخ ستم ي اين تاريخ راکردند، همهبه تاريخ ايران نگاه ميهنگامي که 

اش کنند و ي ايران پيادهآلي به نام سوسياليسم بودند تا در جامعهواقع به دنبال ايدهکردند و در

هاي ما نيز اگر به گذشته نگاه ميديدند. مذهبيي ما مثبت نميچيز را در فرهنگ گذشتههيچ

هاي ما هم اگر به گذشته نگاه ميکردند، فقط تاريخ اسالم برايشان مهم بود. ناسيوناليست

پاره خوانده شد، در کردند، فقط ايران باستان برايشان ارزش داشت. بنابراين، تاريخ ما تکه

ي ايران بود. بنابراين، ما سال تاريخ ايران پس از اسالم استمرار تاريخ گذشته 1400حالي که 

هاي تاريخ ايران محصول کردنهپاري تعادل به تاريخمان نگاه نکرديم. اين تکهاز دريچه

را که ريشه در  فهميتجدد ماست که بايد مورد نقد قرار گيرد. ما اگر نتوانيم اين کج
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طور اصولي سنّتمان را نقد کنيم و بفهميم که توانيم بنشينيم و بهتجددمان دارد نقد کنيم، نمي

هاي تجدد ماست، چراکه ي نقد يکي ديگر از گرفتاريچه بر سر ما آمده است. همين مسئله

اش به ي ما نگاه اخالقيهاي جامعهتا راهگشا. يکي از گرفتاريبيشتر نقدها ويرانگر است 

شود که چرا گذشتگان ما تاريخ است. شما اگر بخواهيد تاريخ را نقد کنيد، فرياد مردم بلند مي

توانيم ره به جايي ببريم. کنيد، در حالي که ما اگر نتوانيم گذشته را نقد کنيم، نميرا نقد مي

اهدافش را « هاي ميرزا آقاخان کرمانيانديشه»ببينيد، مثالً، فريدون آدميت در پيشگفتار کتاب 

از تحقيقات خود سه هدف دارم، نخست اينکه مقام »شمارد: از نگارش اين کتاب چنين برمي

که اگر از دستم برآيد در گران ايران را تا زمان مشروطيت بازنمايم... دوم اينحقيقي انديشه

نگاري جديد در ايران کار کنم و سوم اينکه تاريخ "تکنيک"ترقي دادن تفکر تاريخي و 

اند که صاحب انديشههوشمند و آزاده بودهبوم هميشه مردمي ونوآموزان بدانند که در اين مرز

را به اربابان خودسر ي بلند بودند و به پستي تن ندادند، از حطام دنيوي دست شسته و روحشان 

نگاري را با آن هدف سوم که تاريخ(. شما هنگامي 10)ص« اندو نادان و ناپرهيزگار نفروخته

شود که سرمشقي که مياين مي درآميزيد و بخواهيد قهرمان و سرمشق ارائه دهيد، خُب، نتيجه

سازيد قهرمان اخالق مياي متوجه آن نخواهد بود، چراکه شما خواهيد بدهيد هيچ نگاه انتقادي

نگاري مدرن ايران با کسروي آغاز ميتا سرمشق بشود. يا مثالً احمد کسروي را ببينيد؛ تاريخ

شود. او انسان متجددي است. اما نگاهي که او به عرفان ايراني و ميراث تفکر اشراقي دارد 

گفت: حافظ درس ي حافظ مينگاهي است که در همين تجدد ساخته شده است. مثالً، درباره

ها اين غزل دهد و اي کاش به جاي اينکهپرستي ميپرستي و بادهناموسي، سادهجبرگرايي، بي

ي زد. ميرزا آقاخان کرماني نيز سرتاسر عرفان ايراني را مايهرفت خشت ميگفت، ميرا مي

قي و شعر داند، چراکه او با ابزار عقالنيت مدرن غربي به تاريخ و فرهنگ اشراانحطاط مي

ي حکمت ايران دهندهکند، در حالي که به ديد سهروردي، عرفان ما ادامهفارسي نگاه مي

گويم نقد تجدد ما بر نقد سنّت ما مقدم است. برخالف غرب که باستان بود. اين است که مي

تجدد از درون سنّتشان آغاز شد، تجدد ما از بيرون بر ما وارد شد و ما از درون اين تجدد 

 رداتي به نقد سنّتمان نشستيم.وا

اهلل اید که شیخ فضلاشاره کرده« ی ایرانیمشروطه»شما در  :پرسش  

نوری و میرزا فتحعلی آخوندزاده بهتر از دیگران مفهوم مشروطه را درک 
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هم از دو طیف فکری متضاد به این دو نفر و آن کرده بودند. چگونه است که

 اند؟چنین برداشتی رسیده

کرد. به همين ي تزاري زندگي ميي روسيهدر جامعهآخوندزاده  :آجودانی ماشاهلل

ي حکومت، شرع و... بنويسد، در دليل، او توانست با آزادي بيشتري انتقادات خود را درباره

هاي اين امکان براي روشنفکران داخل ايران چندان وجود نداشت. يکي از تفاوتحالي که 

يک »گويد تو اين است که به او مي اساسي آخوندزاده با متفکري چون مستشارالدوله در

دهي تا بگويي که اصول نويسي و آن را با آيات قرآن و قوانين شرع تطبيق ميرا مي« کلمه

گويد که تو آزادي در مشروطيت با دين اسالم يکسان است. او همچنين به مستشارالدوله مي

 زني. در حالي کهکاري مي ي ايران ببري، دست به چنيناين مفاهيم را به جامعهبراي اينکه 

کند و اي با يکديگر ندارند و تناقضات آن را براي مستشارالدوله روشن ميها هيچ رابطهاين

ي تقليل دادن عمل درستي نيست. اين موضوع گويد که قرباني کردن مفاهيم و اين شيوهمي

که من اين دهد که آخوندزاده درک عريان و روشني از مبادي مشروطيت دارد نشان مي

ام. اما ساير روشنفکران ايراني، توضيح داده« ي ايرانيمشروطه»موضوع را به تفصيل در 

پوشانند. ها لباس شرع ميدهند و به آنبرخالف آخوندزاده، مفاهيم مشروطه را تقليل مي

يا مشارکت سياسي در «. آزادي همان امر به معروف و نهي از منکر است»گويند: مثالً، مي

دهند. اين را هم روحانيون و هم روشنفکران ميتقليل مي« امرهم شورا بينهم»پارلمان را به 

گويد که اين مفاهيم با هم شدت مخالف است و ميگويند. آخوندزاده با اين کارها به

اين مطالب را ميناسازگارند. آخوندزاده در موافقت با مشروطيت و مفاهيم مدرن است که 

گويد تازد و مياهلل نوري را داريم که او هم به روشنفکران ميرابر او شيخ فضلگويد. ما در ب

گوييد و اين مفاهيم با هم جور نيستند و قوانين مشروطيت مخالف قوانين که شما دروغ مي

که روشنفکري ايران گفت. هنگامي اهلل نوري درست ميشرع است. به اعتقاد من شيخ فضل

زد تا ها با مسائل شرعي دست ميهماني آنل دادن مفاهيم و ايناز سر ناگزيري به تقلي

گونه که گفت که اينگرفت و مياهلل مچ آنان را ميصورت مسئله را پاک کند، شيخ فضل

اهلل نوري ها با هم مغاير است. از اين بابت به باور من شيخ فضلگوييد نيست و اينشما مي

اين  توان بهگويد که نميمانند آخوندزاده مينوري به اهللداشت، يعني شيخ فضلسهم مهمي 

ها را يکسان فرض کرد. اين بدان معنا نيست که او در دفاع از مفاهيم لباس شرع پوشاند و آن
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اهلل نوري با گويد. ناگفته نماند که همان برخوردي را که شيخ فضلاين را ميمشروطه 

د، يعني هر دو طرف با افترا، تهمت و توهين با هم کردنکرد آنان نيز با او ميمخالفانش مي

 کردند. برخورد مي

شیخ داشت همين  تقلیل مفاهیمدر  جالب اينجاست که يکي از کساني که نقش مهمي

گفت که اين مفاهيم کرد و ميبود. او، به جهت مخالفتي که با مشروطيت مي اهلل نوریفضل

شد در اين تقليل دارد. اين امر سبب مي بسيار مهميغربي است و با شرع مناسبتي ندارد، نقش 

تر در پي تطبيق مفاهيم مشروطه با مفاهيم شرع باشند. درخوردهروز ترسبهکه روشنفکران روز

هاي مستقيم و حقيقت، بسياري از رسائلي که در باب مفاهيم مشروطه نوشته شده پاسخ

اهلل محالتي اهلل نائيني و آيتکساني چون آيتاهلل بوده است. حتي کار غيرمستقيم به شيخ فضل

اهلل نوري در تاريخ ما ي شيخ فضلاهلل بود. متأسفانه، نقش دوگانهحقيقت پاسخي به شيخ فضلدر

ي بسيار اند. جا دارد در اينجا يک نکتهيا از او تمجيد کرده ديده نشده است: يا به او دشنام داده

قانون اساسي مشروطه دقت کنيد، در بند هشتم آن آمده است که جالب برايتان بگويم. اگر در 

، مي«ملت ايران»گويد اين جمله نمي«. اندالحقوقدر برابر قانون دولتي متساوي اهالی ایران»

مفهوم شرعي داشت و به معناي شريعت و پيروان شريعت يعني « ملت»، چون «اهالي ايران»گويد 

ي اهالي را در اين مورد اهلل بوده است که کلمهس امثال شيخ فضلرفت. از ترکار ميمسلمانان به

گويد که نمايندگان بر سر اين ماده که هدايت مي اند. مخبرالسلطنهکار بردهگونه بهخاص اين

 اهلل نوري بود چهار ماه و نيم الي پنج ماه در مجلس خوابيدند.مورد بحث شيخ فضل

 اما چرا قانون دولتی؟ :پرسش  

خواستند بگويند اهالي ايران در برابر قانون ملتي يا اينکه ميبراي   :آجودانی ماشاهلل

الحقوق نيستند. کمتر کسي متن قانون اساسي را درست خوانده قانون شريعت اسالم متساوي

بينيد ي مفهوم ملت بنگريد، ميدرباره« ي ايرانيمشروطه»است. اگر شما به بحث من در کتاب 

ين بند را تحميل کرد، چراکه در قوانين شرع تساوي اهلل نوري حتي اکه چگونه شيخ فضل

اهلل نوري حتي اثر خود را در قانون اساسي نيز گذاشته بينيد که شيخ فضلوجود ندارد. مي

قانون تا با  قانون دولتیي مردم را در بر گيرد و اند تا همهنوشته اهالی ایراناست. 

 تمييز داده شود. ملتیيا  شرع
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صد سال پس از ایران یک»طباطبایی در همایش دکتر جواد  :پرسش  

اند تنها کسانی که معنای جدید مشروطه را متوجه شده»گوید: می« مشروطیت

اند... ها هم نبودهاند. روشنفکران ما مطلع به مقدمات این بحثعلما بوده

علمایی چون آخوند خراسانی، نائینی و محالتی تمام مقدمات فکری و اصول 

ها دانستند و اگر کار اساسی انجام شده باشد، آنسی را میهای سیابحث

 راستی چنین بود؟آیا به«. اندانجام داده

اين سخن از هر کسي باشد سخني است غيرتاريخي و آشکارا  :آجودانی ماشاهلل

نگارانه ميهاي تاريختوان پذيرفت که روايتهاي سياسي روز دارد. حتي ميريشه در مصلحت

هاي بيش مغرضانه باشد که در بازيو، خصوصي، ذهني و کمهاي کامالً شخصيتواند روايت

هاي عمدي زبان استوار آيد. اما روايتي که از اساس و عامدانه بر لغزشميزباني به نمايش در

نگاري معاصر در شده باشد صرفاً روايتي در خدمت قدرت عريان سياسي است. تاريخ تاريخ

 ها را گرفته است.نگاريگونه تاريخـ مچ اين با سند و مدرک غرب بارها ـ

 زبان فارسی و هویت ایرانی

عنوان کتاب جدیدی از شماست « ایران، ناسیونالیسم و تجدد» :پرسش  

ی شما از نوشتن این کتاب و درونزودی منتشر خواهد شد. انگیزهکه گویا به

 ی اصلی آن چیست؟مایه

انگليسي به نام اي ايراني کتابي به زبان چند سال پيش، نويسنده :آجودانی ماشاهلل

نوشت و در آن بيان کرد که نام ايران و ملتش جعلي و بدون « ايران، يک ملت تصوري»

ي تاريخي و فرهنگي مشترک است و در زمان رضاشاه ساخته شده است. حتي در اين گذشته

واقع پاسخ شاه زبان فارسي زبان سراسري ايران شده است! درکتاب بيان شده که به زور رضا

« ايران، ناسيوناليسم و تجدد»هاي من در نوشتن کتاب ها، يکي از انگيزهنوشتهين دست ابه 

رود در غرب متداول است، کار ميهايي از اين دست بههايي که در پژوهشاست. شيوه

اند. شما اگر ي تاريخيچراکه در غرب بسياري از کشورها جديدند، يعني بدون پيشينه

انگليس را استثنا کنيد، ساير کشورهاي غربي جديدند؛ مثالً امريکا کشورهايي چون فرانسه و 

شوند. در همسايگي ايران نيز از اين و حتي کشوري چون آلمان نيز جديد محسوب مي
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تأسيس کم نيست. کشورهايي همچون پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، کشورهاي تازه

ک کشور متفاوت است و داراي تاريخ و جمهوري آذربايجان، ترکيه، عراق و... اما ايران ي

چنان بلند است که با اين کشورهاي جديد اصالً قابل فرهنگي کهنسال است؛ قدوقامتش آن

اين محققان تاريخ و فرهنگ دهد که طور کلي نشان ميقياس نيست. اين دست تحقيقات به

م بنديکت اندرسون وقتي شناسند. مثالً، يکي از پژوهشگران غربي به نادرستي نميايران را به

صنعت و  زمان، زبانکند: گويد سه محور را انتخاب ميي دنياي مدرن سخن ميدرباره

مدرن جوامع بزرگ بر اساس زبان مقدس        ـ زبان . وي معتقد است که در دنياي پيشنشر

جوامع اند و زبان گفتار معمولي و غيرمقدس را در تشکل آن يافتهکتب مقدس ـ تشکل مي

ي تاريخ غرب و بسياري از کشورها اي دربارهبزرگ نقشي نبوده است. اگر چنين نظريه

تا گويد که در سنّت اسالمي کند. او همچنين ميي ايران صدق نميصدق کند، مسلماً درباره

ناشدني بود، چراکه حقيقت اهلل فقط از طريق لفظ ترجمهبههاي اخير قرآن لفظهمين دوره

افزايد که يکي از ناشدني زبان نوشتاري عربي دريافتني بود. وي ميقيقي و جايگزينعالئم ح

شود؛ هاي ديگر ترجمه ميهاي دوران تجدد اين است که زبان کتاب مقدس به زبانخصيصه

حال آنکه، برخالف تصور او، در ايران بزرگ و در بخارا، در دوران ساماني، علما فتوا مي

توان ترجمه کرد. اين مفهوم يک مفهوم بن جرير طبري از قرآن را ميدهند که تفسير محمد 

که ما به مسائل آن دوره ميتاريخي است که با يک آگاهي تاريخي همراه است. هنگامي 

توانستند اين مفاهيم را به قدر اهميت داشته است که ميبينيم که زبان فارسي آننگريم، مي

دهد، حتي پيش از تفسير طبري، ي داريم که نشان ميزبان فارسي منتقل کنند. ما شواهد

يا مرگ يا »ترجمه شده بود. من در کتاب  قرآن به زبان فارسیهاي مختلفي از بخش

هاي دانست که در شرق جهان اسالم و در يکي از بخشام که اندرسون نمينوشته« تجدد

زمان حکومت ابوصالح ي زبان فارسي و ايران فرهنگي، يعني در خراسان بزرگ، در حوزه

ي دوم قرن چهارم هجري، با منصور بن نوح ساماني، يعني در بيش از هزار سال پيش، در نيمه

اجازه و فتواي علماي شهرهاي مختلف، متن عربي تفسير طبري به زبان فارسي ترجمه شد. 

است:  ي همان تفسير چنين آمدهشدهي فقها در آغاز متن ترجمهداستان اين ترجمه و اجازه

مصحف آورده بودند و اين کتاب به  40کتاب تفسير محمد بن جرير طبري را از بغداد در »

بدان  زبان تازي و به اسنادهاي دراز بود و چون خواندن کتاب و درک و فهم عبارت آن ـ
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اين فکر  جهت که به زبان تازي نوشته شده بود ـ بر امير منصور بن نوح ساماني دشوار بود، به

د که کتاب به زبان فارسي ترجمه شود. پس علماي ماوراءالنهر را گرد کرد و اين از ايشان افتا

فتوا کرد که روا باشد که ما اين کتاب را به زبان پارسي گردانيم. گفتند روا باشد خواندن و 

نوشتن تفسير قرآن به پارسي مر آن کس را که او تازي نداند، از قول خداي عزوجل که 

رسلنا مِن رسولٍ اِلّا بِلِسانِ قَومِه؛ گفت من هيچ پيغامبري را نفرستادم مگر به زبان گفت: وما اَ

اين زبان پارسي از قديم بازدانستند از ايشان دانستند. و ديگر آن بود که  قوم او، آن زباني که

ي پيغامبران و ملوکان زمين به پارسي سخن روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر، همه

فتندي و اول کس که سخن گفت به زبان تازي اسماعيل پيغامبر بود و پيغامبر ما صلي اهلل و گ

عليه از عرب بيرون آمد و اين قرآن به زبان عرب بر او فرستادند و اينجا بدين ناحيت زبان 

بدين ترتيب، براي نخستين بار قرآن و «. اندپارسي است و ملوکان اينجانب ملوکان عجم

در قرن چهارم هجري ـ به زبان فارسي ترجمه شد و همين کار آغازي شد براي  تفسير آن ـ

ي اهميت زبان فارسي و دهندهي آن به زبان فارسي. اين امر نشاننوشتن تفسير قرآن يا ترجمه

ي تاريخي و اين زبان در آن دورهانگيز ايرانيان به هاي عميق و شگفتها و دلبستگيآگاهي

به  زبان فارسیطور آگاهانه به هايي که بهاريخ ايران است، دلبستگيهاي مختلف تدوره

ي وسيع و مهمي عنوان بخشي از هويت تاريخي و کهنسال ايران و به عنوان زبان رايج منطقه

چون ترجمهانگيزي که در آغاز متن مهمي سازي شگفتنگريست. پيشينهمي زمینایراناز 

آميزي مدعي آن ي اغراقايم و به شيوهمترجمان آن ديده ي تفسير طبري و در توجيه اقدام

ي پيغامبران و ملوکان روي زمين به از روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر، همه»بود که 

جمعي يک  آگاهیو  باورهايي است که در سازيگفتند از آن نوع پيشينهمي« پارسي سخن

شان را در آیندهدهد تا دهد؛ پيوند ميآن پيوند مي یگذشتهآن جامعه را به  حالجامعه 

شان پي افکنند و اين يعني بازآفريني و تجديد و هم تحکيم يک هويت. گذشته استمرار

بنابراين، ادعاهاي پنهان و آشکاري که مدعي است زبان فارسي با تحکم و قلدري رضاشاه 

به مردم ايران ه عنوان زبان رسمي زور نظام اجباري و آموزش همگاني عصر او بپهلوي و به

هوايي است که پايه و اساس تاريخي ندارد. درتحميل شده است از نوع جعليات و تبليغات پا

پيش از آنکه رضاشاه به حکومت برسد، در عصر رونق صنعت چاپ و انتشار در ايران، ها سال

بود که کار نشر در شکل طور طبيعي، زبان فارسي تنها زبان اصلي و مهمي خود و بهبهخود
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هايي روزنامهآن با آن آغاز شده بود. به همين جهت، در ايران زبان اصلي و عمومي عمومي 

اين بحث، يعني بحث که تا پيش از مشروطيت منتشر شده بود فارسي بوده است. براي اينکه 

ويژه خواندن و نوشتن در ايران و به ي به عنوان زبان عمالً رسميپراهميت موقعيت زبان فارس

زاده )سوسيال ـ در آذربايجان ايران، مشخص شود، بخشي از گزارش مهم محمدامين رسول

جمهور سالگي رئيس 34ترکيسم که بعدها در دموکرات و ناسيوناليست معروف و هوادار پان

م يعني آذربايجان ـ اران ـ شد( را که به همين شده در جهان اسالنخستين جمهوري اعالن

گويم و به گفتارم ، يعني اعتبار زبان فارسي در آذربايجان، مربوط است براي شما ميمسئله

 "المتينحبل"توانيد غير از چند مشترک ممکن نيست. در اينجا )اروميه( نمي»دهم: خاتمه مي

ترکي قفقاز نيز در اينجا خريدار و خواننده هاي خوان ديگري پيدا بکنيد. روزنامهروزنامه

ندارند. اصالً در اينجا ترکي خواندن متداول نيست. اگرچه همه ترک هستند. اما ترکي نمي

اين حال را هايي وجود دارند که خوانند. در همه جاي آذربايجان چنين است. حتي چنان تيپ

ي عالم اسالم زبان فارسي ياد بايد همهبافند که کنند و خيال ميبراي قفقاز نيز پيشنهاد مي

وجو روزي که در اروميه ماندم، هر چه جست 15بگيرند و به فارسي بخوانند. ...در عرض 

 «.ي ترکي پيدا کنم... ممکن نگرديديک نفر خريدار روزنامهکردم بلکه 

آیا، عالوه بر پرداختن به جایگاه زبان فارسی در تاریخ ایران،  :پرسش  

دست انتشارتان، به مفهوم وطن و تطور مفهوم ایران در طول در کتاب در 

 اید؟تاریخ نیز پرداخته

و  ایراني کم از عصر ساساني بود که مفهوم و ايدهبله. دست :آجودانی ماشاهلل

 The Idea»( به نام Gherardo Gnoliنظير گراردو نيولي )رواج يافت. در تحقيق بي ایرانشهر

of Iran»  بر طرح و اساس همان  زمینایراننيز به اين پرداخته شده است. در دوران اسالمي

 بازسازي شد. ایرانشهر مفهوم قديمي

ي تنها در ميهن ما بلکه در غرب هم وطن و ملت در مفهوم جديد آن چندان پيشينهنه

اي خود پديده کهني ندارد. ناسيوناليسم هم که ارتباط تنگاتنگي با مفهوم دولت ـ ملت دارد

شويم و ميهاي ناسيوناليستي آشنا ميي مشروطه با انديشهجديد در تاريخ است. ما در دوره

خواهيم دولت ملي به وجود آوريم. بنياد ناسيوناليسم سياسي در هر شکل آن بر محور اين 
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هاست و دولت وقتي ملي است که منتخب آنِ ملتگيرد که حقّ حاکميت ازانديشه شکل مي

گلنر مي گونه که ارنستملت و مورد حمايت و موافقت ملت باشد. به عبارت ديگر، آن

گويد، واحد سياسي )يعني دولت( بايد با واحد ملي )يعني ملت( همخواني و موافقت داشته 

باشد. مفهوم وطن در معناي جديد بيانگر يک واحد سياسي مشخص است. ملت در معناي 

ملتي به لحاظ فرهنگي و تاريخي هم بايد مشترکاتي داشته جديد حق حاکميت دارد. چنين 

نوعي مفهوم ايران باشد. چون در ايران از ديرباز زبان فارسي نقش زبان مشترک را داشت و به

مدرن استمرار تاريخي و فرهنگي بيش سياسي در دنياي پيشودر معناي فرهنگي و گاه کم

تر توانستيم با مفهوم جديد ملت آشنا شويم. داشت، ما نسبت به ديگر کشورهاي آسيايي زود

 ملتبه برکت نهضت مشروطيت و تحوالت اجتماعي پس از آن بود که مفهوم جديد 

پديدار شد و جا افتاد. مفهوم جديد از قيد وابستگي به شريعت و دين آزاد شد. اما به گوهر 

مدرن را در اتحاد با دولت دست نيافت، يعني، درست برخالف کشورهاي غربي، دولت 

اي غيبت مشارکت سياسي ملت شکل داديم. من علت اين امر را، جدا از داليل ديگر تاريخي

دانم. در ايران که وجود داشته است و دارد، در استمرار مفاهيم بنيادي سنّت در ايران هم مي

 ساختار ديرپا و کهنسال اختالفي که در مفهوم ملت، به معناي شريعت، و دولت، به معناي

سلطنت، وجود داشت خود را در ساختار جديد ملت بازسازي کرد و شگفتا که همچنان، بر 

اساس همان ساختار اختالف، اختالفي که بين ملت )شريعت( و دولت )سلطنت و حکومت( 

در دين و تلقي شيعه وجود داشت، اختالف بين ملت، يعني مجموع مردم ايران و دولت، از 

 اختالف ديرپا و مزاحم شکسته نشده است. ميان برنخاسته و طلسم اين

هاي مدرنيستام در نقد ديدگاهدر کتاب جديدي که در دست نوشتن دارم سعي کرده

هاي غربي به تاريخ ما، مفاهيم و تحوالت تاريخي آنان را با توجه به تاريخ ايران از درون 

ن و مفاهيم بنيادي فرهنگمان بررسي کنم تا روشن شود هويت فرهنگي و تاريخي مردم ايرا

ي تجدد چه تحوالتي مدرن چگونه بوده و در دورهآن چگونه شکل گرفته و در دنياي پيش

 را از سر گذرانده است و مشکالت ما ريشه در چه مسائلي دارد. 

 ي تاريخ و فرهنگدرباره را  اساسي  و  اي پايه مفاهيم  اي از پاره بتواند  اميدوارم اين کتاب

 زبان فارسي روشن کند.ايران و اهميت 


