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بازخوانی انتقادی
تاریخ معاصر ایران
در گفت وگوی
مسعود لقمان با
ماشاءاهلل آجودانی
آرمان :سپاس فراوان از ماشااهلل آجودانی و
مسعود لقمان که مصاحبۀ ارزشمند خود را در
اختیار آرمان قرار دادند تا برای نخستین بار
در مطبوعات خارج از ایران در آرمان منتشر
شود.
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***
اشاره:
«گذشته چراغ راه آينده است» ،بهويژه گذشتهاي که از
آن بازخواني انتقادي شده باشد.
ماشاءاهلل آجوداني از آن دست مورخاني است که
همهي کوشش خود را صرف نقد نقش روشنفکران در
تاريخ تجدد ايران کرده است تا از اين بنبست دريچه-
اي بگشايد.

مصاحبه

آجوداني در سال  1329خورشيدي در آمل زاده

 . ۱اين گفتوگو در پاييز  ۱۳۸۶انجام شده است.
چاپشده در :ايران در گذر روزگاران ،تهران :شورآفرين ،۱۳۹۳ ،صفحههای  ۹۹تا .۱۴۰
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شد .تحصيالت دانشگاهي خود را در دانشگاه تهران در رشتهي زبان و ادبيات فارسي به پايان
رساند و دکتري خود را نيز از همين دانشگاه دريافت کرد .وي نزديک به هفت سال عضو
هيئت علمي دانشگاه اصفهان و مربي گروه زبان و ادبيات فارسي بوده است .آجوداني در
بهمنماه ( 1365ژانويه  )1987به لندن رفت و در اين شهر با منوچهر محجوبي ،مديرمسئول و
ناشر مجلهي «فصل کتاب» ،در انتشار آن مجله همکاري کرد و از همان آغاز سردبيري آن
نشريه را به عهده گرفت .وي هماکنون سرپرست «کتابخانهي مطالعات ايراني» در لندن است.
انتشار کتابهاي آجوداني در فضاي روشنفکري ايران رخداد محسوب ميشود ،هر چند
خودِ او تنها خاصيت چاپ اين کتابها را ايجاد مشکالت جسمي و روحي براي خويش
ميداند .از او تا کنون سه کتاب به نامهاي «مشروطهي ايراني»« ،يا مرگ يا تجدد؛ دفتري در
شعر و ادب مشروطه» و «هدايت ،بوف کور و ناسيوناليسم» منتشر شده است .کتابهاي او آن
چنان مورد استقبال جامعهي ايراني قرار گرفته است که «مشروطهي ايراني» در عرض دو سال
به چاپ هفتم رسيد و اين باور را در من تقويت کرد که جامعهي ايران جامعهي کتابخواني
است ،اگر کتاب خوبي منتشر شود.
در اين مدت ،صاحبنظـران هم به بررسـي کتابهاي آجـوداني پرداختهاند و ديدگاههاي
خود را بيان داشتهاند .مثالً ،جالل متيني دربارهي کتاب «يا مرگ يا تجدد» در فصلنامهي
ايرانشناسي نوشته است« :خوانندهي کتاب نهفقط در مقدمهي مفصل ...بلکه در بخشهاي
مختلـف کتاب نيز با آراي جديد دربارهي شاعـران و نويسـندگان دورهي مشروطه آشنا مي
شود که با بسياري از مطالبي که تا به حال ديگران گفتهاند و تکرار مکررات ...است کامالً
متفاوت است .کتاب را بايد با دقت و سر فرصت خواند».
احسان يارشاطر نيز در فصلنامهي ايرانشناسي دربارهي «مشروطهي ايراني» چنين نوشته است:
«من هيچ کتابى را نمىشناسم که مانند اين کتابْ مشکل عميق و اساسى ايران را در دوران
معاصر براى پيشرفت علمى و صنعتى و اقتصادى به درستى آشکار کرده باشد و تباين اصول
تمدن غربى را با عادات ذهنى و آيينهاى سنّتى ما به دست داده باشد .اگر امروز بخواهم
يک کتاب فارسى را دربارهي تاريخ مشروطيت مقدم بر ساير کتب توصيه کنم ،همين کتاب
"مشروطهي ايرانى" آجودانى است که آن را بيش از هر کتاب ديگرى روشنگر کيفيت
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شکل گرفتن اين مشروطه و آبوهواى خاص آن و شامل سيرى در آثار اصيل دوران جنبش
مشروطه و پيشينهي آن مىدانم».
صدرالدين الهي نيز دربارهي کتاب ديگر آجوداني «هدايت ،بوف کور و ناسيوناليسم» چنين
نوشته است« :کتاب آجوداني را بايد خواند ،نه از آن باب که به بوف کور و هدايت پرداخته
است ،بلکه از اين باب که اين جزيرهي تکافتاده وظيفهاي درخور تحسين را انجام داده
است ،اينها را پيش روي ما گرفته که نقش ما را راست به خود ما مينماياند و شايد که اين
نقش راست نمودن به جاي آنکه مثل هميشه به آينه شکستن منجر شود به خود شکستن ما
بينجامد».
اين گفتوگو به صورت تلفني در يک نيمهشب سرد پاييزي انجام شد و گرمي و استواري
سخن آجوداني آنچنان بود که ضعفهاي يک گفتوگوي تلفني را از ميان برد.
در دنباله ،گفتوگو با ايشان را دربارهي تاريخنگاري ،مشروطه ،نقد روشنفکري معاصر و
تجدد ميخوانيد.
چیستی مفاهیم
در آغاز گفتوگو مایلم مفاهیم کلیدی کتابهایتان را روشن کنید تا
گفتوگویمان با پیشزمینهی روشن ذهنی و بهدور از بدفهمیها ادامه یابد.
به نظر شما ،روشنفکر کیست؟ و مفاهیمی چون مدرنیته و تجدد در تاریخ
ایران معاصر چه بار معناییای دارد؟
ماشاهلل آجودانی :مفهوم روشنفکر در ايران يک پدیدهی تاریخی و جدید
است که قدمتي بيش از  170سال ندارد .اين مفهوم با نهضت قانونخواهي در ايران پا مي
گيرد و با نسلي سروکار دارد که وظايفي براي ايجاد تحوالتي در جامعه براي خود قائل است
و مايهها و انديشههاي جديدي دارد و درحقيقت بهدنبال درک تازهاي از تاريخ و فضاي
سياسي موجود جامعهاش است تا راه برونرفتي از وضعيتي که گرفتار آن است ارائه دهد.
بدين معنا ،روشنفکري که ما در ايران از آن سخن ميگوييم روشنفکري در قالب مصلح
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اجتماعی است .فيلسوف برجستهي انگليسي آيزايا برلين (Isaiah:1997-1909
 )Berlinروشنفکران را به دو دستهي «اينتليجنسيا» ( )intelligentsiaو «انتلکتوئل» تقسيم
ميکند و تفاوت و ريشههاي تاريخي اين دو مفهوم را بيان ميکند .برلين اين مفهوم را در
مورد جريانهاي فکري روسيه بهکار ميگيرد ،ولي مفاهيمي که او مطرح ميکند دربارهي
تاريخ ما نيز قابل تأمل است.
اينتليجنسيا يک واژه و مفهوم روسي است .اين واژه در فرهنگ روسي به کسي گفته
ميشد که تحصيلکرده است و در عين حال از خودش انديشه و تفکر مستقلي بر سر مسائل
ندارد و بيشتر سعي ميکند از تفکر ديگران استفاده کند و از انديشههاي ديگران براي ايجاد
تحول اساسي و بنيادي در جامعهي خويش بهره گيرد .ولي انتلکتوئل کسي است که از
پيش خودش اندیشهی مستقلی دارد و بر سر مسائل تفکر ميکند ،در حالي که
اینتلیجنسیا براي دگرگوني جامعهاش به جذب و مصرف اندیشههای دیگران مي
پردازد .به همين دليل ،برلين به همهي افرادي که در روسيه کار سياسي ميکردند لقب
اينتليجنسيا ميدهد .من به اين موضوع در مقدمهي کتاب «يا مرگ يا تجدد» اشاره کردهام.
اينتليجنسيا از ادبيات استفادهي ابزاري ميکند .او به ادبيات هدفمند سياسي نياز دارد تا از
طريق آن يک تحول سياسي ايجاد کند و به همين جهت اعضاي واقعي و شاخص اين گروه،
يعني گروه کوشندگان ،نويسندگان جزوههاي سياسي ،شاعران اجتماعگرا و پيشتازان انقالب
روسيه ،متفکران سياسياي بودند که کامالً آگاهانه از ادبيات به عنوان وسيلهاي براي اعتراض
هاي اجتماعي ـ سياسي استفاده ميکردند .ما همين وضعيت را عيناً در دورهي انقالب
مشروطه داريم .ما با کساني برخورد ميکنيم که انديشههايي را از غرب ميگيرند و مي
خواهند آن انديشهها را در جامعهي ايران بازتوليد کنند و گسترش و اشاعه دهند و
برخوردشان با ادبيات هم بيشتر برخوردي ابزاري است ،يعني از ادبيات استفاده ميکنند تا
اين نوع انديشهها را در جامعه منعکس کنند .بنابراين ،حتي اگر از اين زاويه نگاه کنيم ،به
اعتقاد من تعریف روشنفکر ديگر يک تعریف ذاتی نيست ،بلکه يک تعریف تاریخی
است.
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تاريخ روشنفکري ايران با جريانهايي از روشنفکري آغاز ميشود که با انديشههاي
غربي آشنا ميشوند ،اين انديشهها را جذب و سعي ميکنند بر اساس آن دربارهي جامعهي
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
بخواهيم نگاه کنيم ،ميرزا فتحعلي آخوندزاده را ميتوان روشنفکر ناميد ،چراکه او داراي
نظرياتي دربارهي تاريخ و فرهنگ ايران است ،يعني نزد خود به عنوان يک متفکر بر سر مسائل
انديشيده است .درست است که او از انديشههاي غربي بهره گرفت و اين انديشهها را بهمانند
يک اينتليجنسيا در خدمت تحوالت اجتماعي هم بهکار برد و براي دگرگوني نهضت قانون
خواهي و تجدد ايران فعاليتهاي سياسي کرد .اما از آنجايي که او از پيش خودش انديشههاي
مستقلي داشت و امروزه اين انديشهها براي ما مدون شده و به دست ما رسيده است ،ميتوان از
او به عنوان يک انتلکتوئل ياد کرد .با کمي اغماض ،ميتوان ميرزا آقاخان کرماني و سيدجمال
الدين اسدآبادي را هم در اين رديف گذاشت ،ولي ديگران را بيشتر ميتوان اينتليجنسيا خطاب
کرد ،يعني کساني که تفکر را ميگيرند و به جامعه تزريق ميکنند ،بهمانند همهي مارکسيست
هايي که در ايران داشتيم.
بين روشنفکران مارکسيست ايراني متفکر نداريم ،يعني متفکري که خودش بر اساس
ديدگاههايش تحليلي از تاريخ ايران ،مسائل ايران ،تحوالت فرهنگي ما و سرنوشت انسان
ايراني داشته باشد .در طيف راست هم که وضعيت مشخص است .بنابراين ،اگر با ديدگاه آيزايا
برليني نگاه کنيم ،آنچه در ايران اتفاق ميافتد ،بيشتر پديدهي اينتليجنسياست تا انتلکتوئل .ولي
باور کنيد که اين اينتليجنسياي ما ،بهخاطر اينکه جامعهاي عقبمانده بودهايم ،اصالً قابل قياس
با اينتليجنسياي روسيه نيست .اينتليجنسياي روسيه دستاوردها و فعاليتهاي گستردهتري داشت.
پرسش :به عنوان نمونه ،آیا احسان طبری ،به عنوان سرآمد جریان
مارکسیستی در ایران ،یک اینتلیجنسیاست؟
ماشاهلل آجودانی :چه بخواهيم تاريخي نگاه کنيم چه نظري ،مثالً ،از ديد برلين
بنگريم ،نوشتههاي احسان طبری از درون يک ایدئولوژی ميآيد و برآن است که آن
چارچوب ايدئولوژيک را با تاريخ و فرهنگ ما تطبيق دهد؛ خودْ متفکر و انديشهمند نيست،
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چراکه يک انديشه يا نظريهي سياسي را از جايي ديگر قرض ميگيرد و در پي تطبيق آن با
تاريخ و فرهنگ ايران برميآيد و اين فقط يک نظر نيست ،تاريخ هم آن را تأييد ميکند.
بنابراين ،در يک جمعبندي در پاسخ به پرسش پيشين شما ،بايد بگويم که روشنفکري
يک پديدهي جديد است و اين پديده تحوالتي پيدا کرده است و اين تحوالت همچنان ،تا
امروز که ما شاهد آنيم ،ادامه دارد .نطفهي روشنفکري در ايران با سياست بسته شده است.
بيشتر روشنفکران ايراني انديشههاي غربي را براي رهايي و متحول کردن جامعه وام گرفتهاند.
پس طبري يک استثنا نيست .روشنفکران ما از چپ گرفته تا راست بيشتر چنين بودهاند .آنان
اين انديشهها را در اختيار مقاصد سياسي روز قرار ميدادند و بيشتر نقش يک مصلح اجتماعي
را بازي ميکردند .در کار آنان سیاستزدگی بار بيشتري دارد تا اندیشیدن و از تفکر
مستقل به عنوان انساني که بر سر مسائل ميانديشد و از حبّ و بغضهاي مسائل روزمره بهدور
است خبري نيست .بخش مهم شاخصهي روشنفکر ايراني ،هنوز که هنوز است ،با سياست و
مسائل روز نزديکي خيلي گستردهاي دارد.
ما هنوز نتوانستهايم خودمان به عنوان ايرانيان متفکر از پيش خود و بهطور مستقل بر سر
تاريخ و فرهنگمان بينديشيم .براي نمونه ،يکي از بزرگترين ميراث فرهنگ بشري ،يعني شعر،
مشخصهي بارز فرهنگ ايراني است و اگر ملتي بخواهد بگويد مهمترين جلوهي فرهنگ من
شعر من است ،آن ملت ما ايرانيان هستيم .ولي شما نگاه کنيد که ما نتوانستهايم بنيادهاي نقد
شعر را در ايران پيريزي کنيم و حتي نتوانستهايم براي درک تحوالت ادبي خودمان بنياد تازه
اي در نقد ادبي و شعر خلق کنيم .همهي اينها مشکالت اين جامعه است و خالصه اينکه
روشنفکر تعريف ذاتياي که اين کار را بايد بکند و آن کار را نبايد بکند ندارد و حتي من
تقسيمبندي آيزايا برلين را که نگاهش به قضايا بنياد فلسفي دارد از لحاظ تاريخي خيلي رسا
نميبينم ،اگرچه تا اندازهاي از لحاظ تاريخي ميتواند مفاهيم را مشخص کند و به ما نکاتي را
نسبت به جامعهي خودمان نشان دهد.
پرسش :مرز میان روشنفکری و قدرت کجاست؟ آیا روشنفکری با
رویارویی در برابر قدرت است که معنا مییابد؟ مثالً ،آیا پرویز ناتلخانلری به
سبب نپیوستن به جبههی امتناع از قدرت باز روشنفکر محسوب میشود؟
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ماشاهلل آجودانی :ما اگر پرسشگري و نقادي را شاخصهي اصلي و تاريخي روشنفکري
بدانيم ،روشنفکر ميتواند در هر جايي که ايستاده باشد وظيفهاش را انجام دهد .تعريف روشنفکر
اين نيست که حتماً بايد در برابر قدرت موضعگيري کند تا روشنفکر محسوب شود .روشنفکر
کسي است که با پرسشگري جامعهي خود را با مسائل تازه آشنا و سعي ميکند با نقاديهاي خود
تفکر انتقادي را در جامعه به وجود آورد .واقعيت اين است که من پژوهشگر نوآوري مانند
خانلري را به صدها بهاصطالح روشنفکر که در خدمت حکومت نبودند و هيچ کار اساسي
فرهنگي و فکري هم نکردند ترجيح ميدهم .خدمتي که خانلري به فرهنگ ،زبان فارسي و رشد
تفکر ادبي در جامعهي ما کرد اصالً قابل قياس با کارهاي پارهاي از روشنفکران خودخواندهي
جامعهي ما نيست.
پرسش :اگر بخواهید به بحثی که درباب روشنفکری مطرح کردید عینیت
بیشتری دهید ،شما از چه کسانی در تاریخ روشنفکری ایران به عنوان انتلکتوئل
راستین نام میبرید؟
ماشاهلل آجودانی :خوشبختانه ،امروزه شاهد هستيم که تحول تازهاي در انديشيدن در
جامعهي ايراني آغاز شده است .کساني رها از چارچوبهاي ايدئولوژيک و مفروضات
مسلمي که بر فضاي فرهنگي ،سياسي و اجتماعي جهان غالب است به مسائل ايران فکر مي
کنند و ميانديشند .نمونهاي بارز که چنين تالشي را آغاز کرده آرامش دوستدار است .او يک
ايراني است که نسبت به تاريخ و فرهنگ خودش ميانديشد و تفکر ميکند و ،مهمتر ،پرسش
هاي اساسي مطرح ميکند .ممکن است من و شما با پارهاي از ديدگاههاي او مخالف باشيم و
برخي نظرياتش را نپسنديم .اما ايرانياي است که خودش بر سر مسائل ايران ميانديشد و
نوشتههايش تکهپاره ،بدين معنا که يک چيزي از اينجا و چيز ديگري از آنجا بگيرد و آنها را
به هم وصله کند ،نيست .از روشنفکران سرآغاز تجددمان هم بايد از ميرزا فتحعلي آخوندزاده
نام ببرم.
پرسش :مدرنیته ،مدرنیزاسیون و تجدد؛ این مفاهیم را شما در تاریخ
ایران چگونه معنا میکنید؟
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ماشاهلل آجودانی :ما بخشي از تجربهي جهاني مدرنيته هستيم و چه بخواهيم چه
نخواهيم مدرنيتهي جهاني بر ما وارد ميشود و ما هم با اين فرايند ارتباط برقرار ميکنيم .من
گمان ميکنم که مدرنيته تأثير خود را به شيوههايي در جامعهي ايران گذاشته است و ما تجربه
ي بخشهايي از مدرنيته را در ايران ميبينيم .ما از اين طريق با ساختارهاي جديد داستان
نويسي ،نمايشنامهنويسي ،نقد و شيوهي نگاه متفاوت به هستي ،زبان ،ادبيات و ...آشنا شديم و از
همين ديدگاه هم که بنگريم مفهوم جديدي از شعر وارد ايران شد .به عنوان مثال ،اگر نیما را
در نظر بگيريم ،او حاصل نگاه مدرنیته است ،نگاهي که ميخواهد مستقيماً تجربههاي
جديد انساني را نسبت به طبيعت ،انسان و جهان در شعر بيان کند .بنابراين ،به اعتقاد من ،مدرنيته
تأثير خاصي در ايجاد نحوهي نگاه به ادبيات ،فرهنگ ،تاريخ ،شعر و نقد در ايران گذاشته
است .همچنين ،طبيعي است که اين تجربه عيناً آن چيزي نباشد که در غرب انجام گرفت .ما
افتوخيزها و مشکالت خاص خودمان را داشتهايم و داريم.
بنياد مدرنیته با تفکر و اندیشهی عقالنی سروکار دارد .درست است که ما با مفاهيم
جديد آشنا ميشويم و اين مفاهيم را وارد ايران ميکنيم .اما مشکالتي بر سر راه است .ما در
درون فرهنگ غربي نزيستهايم و از درون فرهنگ ديگري به اين مفاهيم نگاه ميکنيم .بنابراين،
خودبهخود اين مفاهيم در ذهن ما به مفاهيم آشناتري که ميشناسيم تقليل پيدا ميکند و از
سويي ديگر هنگامي که ميخواهيم اين مفاهيم را در جامعه مطرح کنيم ،مشکالت جامعه ما را
وادار ميکند که براي سازگاري اين مفاهيم با مسائل اجتماعي آنها را آگاهانه تقليل هم
بدهيم .با همهي اينها ،باز تکرار ميکنم که تأثير مدرنيته را در ايران ميتوان ديد .همين تفکر
انتقادي جديد ،تاريخنگاري جديد ،داستاننويسي جديد ،شعر جديد ،سينما و تئاتر ،اينها همه
تأثير تکانهاي مدرنيته در جامعهي ماست .اما بايد دقت کنيم که آن چيزي که در ايران بهطور
بنيادي اهميت پيدا کرد مدرنيزاسيون است .هنگامي که به تحوالت واقعي در غرب نگاه مي
کنيم ،ميبينيم که مدرنيته و مدرنيزاسيون دو روي يک سکهاند .اين دو به موازات هم پيش مي
روند و تحول مييابند و انديشه که محور مدرنيته است و برآن است که جهان را عقالني نگاه
کند و بر مبناي خرد به جهان بينديشد و دستاوردهاي خود را زير سيطرهي عقل معنا و مفهوم
دهد کمابيش در ايران پديدار ميشود .اما توانايي اين را ندارد که بنيادهاي اساسي فکر ما را
دگرگون کند .بنابراين ،سهمش به اندازهاي نيست که جامعهي ما را از فضاي تاريخي سنتي
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خودش کامالً دور کند و به همين دليل هم ،به نظر من ،همواره درگير سنّت و مدرنيته بودهايم
و هستيم.
حال اگر از اين زاويه به دورهي مشروطه نگاه کنيم ،ميبينيم که تحول مهمي صورت
گرفت .ما با مفاهيم جديد آشنا شديم .ولي آنچه بهطور اساسي توسط روشنفکران ايراني در
فضاي سياسي آن روز ايران جلب شد بيشتر بهرههايي بود که ما تحت عنوان مدرنیزاسیون از
آنها ياد ميکنيم ،مانند ايجاد مدارس جديد ،راهآهن ،دادگستري ،پارلمان ،نهادهاي مدني،
اجتماعي ،سياسي و ...ما در انقالب مشروطه در جستوجوي اين خواستها بوديم .شما اگر
دقت کنيد ،ميبينيد که خواست ايجاد راهآهن به دورهي ناصرالدينشاه برميگردد.
مستشارالدوله چندين رساله براي ايجاد راهآهن در ايران دارد .او چنين استدالل ميکرد که اگر
ما راهآهن داشته باشيم ،اقتصاد جامعه متحول و فضاي جامعه دگرگون ميشود و حتي اينگونه
چارهانديشي هم ميکرد که اگر مثالً ما راهآهن از تهران به مشهد بکشيم و به مردم بگوييم که
اين زيارت مسلمانان را تسهيل ميکند ،خوب مورد قبول مردم و روحانيون واقع ميشود .اينها
بخشي از خواستهاي انديشهي تجدد در ايران است .تجدد دستاوردي بر مبناي عقالنيت،
خردورزي و خردمحوري بود که ميخواست عقالنيت را بر روابط سياسي و اجتماعي مردم
حاکم کند و درنتيجه ،تحول شگفتانگيزي را نيز در تاريخ غرب به وجود آورد .اما من وقتي
دربارهي ايران واژهي تجدد را بهکار ميبرم ،منظور من عمدتاً مدرنيزاسيون است ،ولي گوشه
چشمي به مفهوم مدرنيته هم دارم .اين هم از مشکالت فهم ماست که ما کلمهي تجدد را به
ناگزير طوري بهکار ميبريم و بردهايم که هم معناي مدرنیته بدهد و هم معناي
مدرنیزاسیون .اين نوع کاربردها به لحاظ تاريخي افشاگر مشکالت ما نيز هست .پس در
جمعبندي پرسش شما بايد بگويم جامعهي مدرني که از مشروطه به اين سو در ايران شکل
گرفت تالشش بيشتر در محور مدرنيزاسيون ايران بود و همين مدرنيزاسيوني که در ايران شکل
گرفت ،به باور من ،جامعهي ايران را از يک مرحله تاريخي وارد يک مرحلهي تاريخي ديگر
کرد که ما با نام تجدد از آن حرف ميزنيم؛ با همهي دستاوردهاي کجدارومريزش.
پرسش :به نظر شما ،اگر ما دچار بدبیاریهای تاریخی ،مثالً شهریور  1320و
اشغال ایران ،نمیشدیم آیا آن تفکر مدرنیزاسیون به مدرنیته هم ختم میشد؟

43

شماره ۱۱

آرمان

ماشاهلل آجودانی :آنچه اتفاق افتاده است تاريخ محسوب ميشود .با «اگرها» نميتوان
به تحليل تاريخ نشست .هنگامي که از تاريخ سخن ميگوييم ،درحقيقت از گذشتهاي حرف
ميزنيم که اتفاق افتاده است .به عقيدهي من ،مهمترين مسئله تحليل اين اتفاق است .ما بايد
بررسي کنيم که چرا اينگونه شد .ما اگر اين را درست بفهميم و تحليل کنيم و اين موضوع را
به آگاهي درآوريم و به وجدان جامعه منتقل کنيم ،به زيربناهايي براي تحوالت تازه و حرکت
هاي درستتر دست مييابيم.

تاریخ ایران تاریخ استمرار است نه گسست
پرسش :همانگونه که شما بارها اشاره کردهاید ،بیش از  150سال است
که روشنفکران ایرانی در غیاب مفاهیم از آنها سخن میگویند .به نظر شما،
راه برونرفت روشنفکر ایرانی از این کالف سردرگم چیست؟ و اصالً کار
روشنفکر در فضای کنونی ایران چه میتواند باشد؟
ماشاهلل آجودانی :من واقعاً نميدانم راه برونرفت از وضعيت موجود چيست و نسخه
اي نيز براي پيچيدن ندارم ،ولي به باور من اگر راهي باشد ،آن را بايد عقل جمعي جامعهي ما و
موتور فکري آن با کمک يکديگر به دست آورد ،يعني ما بايد بر سر اين مسائل بينديشيم و به
طور جدي پرسش کنيم .بخشي از اين انديشيدن از همين جا آغاز ميشود که مسائل را
بشناسيم و بر سر مشکالتمان فکر کنيم و هميشه هم به دنبال اين نباشيم که حتماً راهحلهاي
فوري به دست آوريم .ما بايد به اين باور برسيم که اگر راهحليهايي هم باشد ،بايد درنتيجهي
تالش جمعي حاصل شود.
متأسفانه ،واقعيت اين است که ما  150سال است که در غياب مفاهيم از آزادي ،قانون،
نقد و ...حرف ميزنيم .مثالً 150 ،سال پيش ،آخوندزاده در کتابش از نقد سخن گفت ،ولي تا
به امروز انديشهي انتقادي و نقد در مفهوم بنيادينش در فرهنگ تاريخي ما جا نيفتاده است.
ممکن است ما صدها نوشته در اين زمينه داشته باشيم .اما بنياد تفکر انتقادي حتي در نظام
آموزش و پرورش و ساختار دانشگاهي ما جايي ندارد .ما از  150سال پيش از آزادي سخن
ميگوييم ،ولي بنيادها و نهادهاي آزادي در جامعهي ما غايب است .شما اگر به غرب بنگريد،
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ميبينيد که اگر امروز کسي در غرب از آزادي سخن ميگويد ،آزادي حضور مادي دارد و
بنيادهايش در جامعهي غربي تضمين شده است .اما ما در غیبت آزادي از آن سخن ميگوييم.
اين مشکل تاریخی ماست .شما به جامعهي امروز ايران و به خواستهاي آن نگاه کنيد.
بنياديترين خواستهايي که ما امروز در پياش هستيم چندان تفاوتي با خواستهايي که
پدران و مادرانمان در زمان مشروطه به دنبالش بودند ندارد .استمرار همين خواستها نشان
دهندهي اين است که ما نتوانستهايم بسياري از اين خواستها را بنيادي کنيم .اين طبيعي است،
چراکه ما از تمدن و فرهنگ ديگري بوديم و غربيان از يک فرهنگ و تمدن ديگر .بازآوردن
اين مفاهيم به جامعهمان و شناختن آنها کار و زحمت ميخواهد .ساخت بنيانهاي اين مفاهيم
در جامعه به تالشهاي مستمر و مهمتر از آن به خواست و آگاهي ملي نياز دارد.
اگر ما بتوانيم اين مسائل را در جامعه مطرح کنيم ،توانستهايم مقدمات انديشيدن را فراهم
کنيم ،چراکه تا مسئلهاي مورد انديشه و فکر قرار نگيرد ،پنهان و ناشناخته ميماند ،ولي وقتي
که مسائل انديشيده ميشود و بر سر آنها تفکر ميشود و به بحث درميآيد ،کمکم وجدان
جامعه را برميانگيزد و وادار ميکند که بر سر مسائلش بينديشد و ببيند اين مشکالت را چگونه
بايد حل کند.
پرسش :مهمترین بحثی که شما در «مشروطهی ایرانی» مطرح کردهاید
نقش روشنفکران مشروطیت در تقلیل مفاهیم مدرن و بدفهمیتاریخی آنان است.
به نظر شما ،چرا روشنفکران آن دوره به تعبیر شما وارد فرایند «تقلیلگرایی» یا به
گفتهی چنگیز پهلوان «پروژهی گرتهبرداری» شدند؟
ماشاهلل آجودانی :تقليلگرايي با گرتهبرداري دو چيز متفاوت است .روشنفکران ايراني،
از يک جهت ،چون در بستر فرهنگي ديگر باليده بودند ،نميتوانستند مفاهيم غربي را آنچنان که
در تجربهي فرهنگ غربي فهميده ميشد درک کنند .بنابراين ،در ذهن آنان خودبهخود آن مفاهيم
تقليل پيدا ميکرد و اين مفاهيم با آنکه کجدارومريز ،مبهم يا نادرست فهميده ميشد ،آن فهمي
هم که با اين ذهنيت حاصل ميشد ،هنگامي که ميخواست در جامعهي ايراني مطرح شود ،دچار
مشکل بود ،چراکه دو استبداد جلوي اين تفکر مدرن جانسختي ميکرد :يکي استبداد سیاسی و
بدتر از آن استبداد دینی .اين دو استبداد دستبهدست هم باعث ميشد هنگامي که روشنفکر
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ايراني ميخواست حتي مطالبي را که تا حدي فهميده است به جامعهي ايران منتقل کند آگاهانه
آن را به لباس ديگري درآورد و يک مرحلهي ديگر اين مفهوم را تقلیل دهد .مثالً ،ميرزا ملکم
خان دربارهي آزادی بیان ـ مفهومي بنيادي و داراي ريشههاي تاريخي بسيار گسترده در فرهنگ
غرب ـ ميگويد که اين همان امر به معروف و نهی از منکر است.
اين موضوعات را ما بايد بفهميم که اگر تاريخ را آنچنان که اتفاق افتاد ببينيم و آن را
اخالقي نگاه نکنيم و حرکت ما در اين راستا باشد که تحليل کنيم ،مسئلهي ما چيز ديگري
خواهد شد .آنگاه پي خواهيم برد که روشنفکران ما مفاهيم را تقليل دادند .آني ميپرسيم چرا
تقليل دادند؟ و آنوقت اساسيترين مسائل ما چهره مينمايد .تقليل دادند ،چون دو استبداد
ديني و سياسي بهمانند سدّ سکندر در برابر اين انديشهها ايستاده بود و ما براي اين ايستادگي
سنت استبداد ديني و سياسي در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون صدها سند و شاهد آشکار داريم.
پرسش :اصالً آیا گفتمانی که بر پایهی مفاهیم دورهی روشنگری اروپا
ـ بیهیچ دخلوتصرفی ـ شکل میگرفت میتوانست جایگاهی در جامعهی
ایران با آن محدودیتهای تاریخی و اجتماعی داشته باشد؟
ماشاهلل آجودانی :بحث من بر سر همين است .هنگامي که نميتوانست جايگاهي در
جامعهي ايران داشته باشد ،بايد به دنبال داليل آن بگرديم.
پرسش :پس شما بر این نکته تأکید میکنید که آنان ناچار بودند و راه
دیگری نداشتند؟
ماشاهلل آجودانی :ناچار بودن دو مرحله است :يک ناچاري ناچاري فرهنگي است،
چراکه آنان در بستر فرهنگي ديگر باليده بودند و اصالً نميتوانستند آن مفاهيم را آنچنان که
در بستر فرهنگ غربي شکل گرفته است درک کنند .اين خودش يک مرحلهي تقليل مفاهيم
است .مرحلهي بعدي اين است هنگامي که خواستند آن مفاهيمي را که مبهم يا کم و زياد و
دستوپاشکسته فهميدهاند براي جامعه مطرح کنند با دو استبداد مواجه شدند و بهناچار آگاهانه
و عمدي تقليل دادند .من بحثم در «مشروطهي ايراني» بر همين اساس است که روشنفکران
ايراني از سر ناچاري به تقليل مفاهيم روي ميآورند .اين معنايش اين نيست که ما اين را نبينيم
و بگوييم چون روشنفکر ناگزير ميشد که چنين کاري بکند و پس چون ناچار بوده است،
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بنابراين مشکلي نداريم .مشکل سرجاي خود وجود دارد .چرا ناگزير شده است؟ بايد ببينيم
علت چيست .آنگاه اگر بفهميم که دو سدّ سکندر به نام استبداد ديني و استبداد سياسي مانع
اين پيشرفتهاست ،شما بايد نگاهتان را به طرف آن دو استبداد برگردانيد .بنابراين ،در اينجا
اصالً بحث اخالقياي مطرح نيست .با اين نوع تقليلها ما صورت مسائل را پاک ميکرديم و
با سرهمبندي مسائل را به هم ربط ميداديم.
همانگونه که در «مشروطهي ايراني» نوشتهام« :تطبيق دادن نظام و اصول مشروطيت با
اصول و قوانين شرع و اصوالً ضرورت چنين کاري ،سالها پيش از اعالن مشروطيت ،گريبان
روشنفکران مشروطهخواه را از هر دو جناح ،جناح آخوندي و غيرآخوندي ،گرفته بود .پس
تالش بزرگي آغاز شده بود که نشان دهد آنچه در مشروطيت مطرح است نهتنها با اصول شرع
و روح اسالم مخالفتي ندارد ،بلکه اساس مشروطيت از درون اسالم و قواعد و ضوابط آن سر
برکشيده است .خوانندهي نکتهياب البته توجه خواهد داشت که در آن دورهي استبداد و در
جامعهي اسالمي آن زمان مطرح کردن مسائل مربوط به مشروطيت ،بدون در نظر گرفتن
الزامات و امکانات حکومت استبدادي و جامعهي اسالمي ،اگر نه غيرممکن ،دستکم کار
سادهاي نبود .به همين جهت ،بسياري از مشروطهخواهان الئيک و غيرمذهبي هم ظاهراً از سر
حسننيت و براي پيشبرد مقاصد سياسي خود و جا انداختن هر چه سريعتر نظام پارلماني
مشروطيت به نوعي "اينهماني" ،يعني مطابقت دادن اصول مشروطيت با اصول و قوانين شرع،
دست زدند.
با اين همه ،حسننيت آنان و ضرورتهاي تاريخي يادشده نبايد ما را از عواقب خطرناک
چنين کاري که منجر به تقليل دادن و حتي بدفهمي آن اصول ميشد غافل کند .امروز اگر
مورخ تاريخ مشروطه تأثير حاصل اجتماعي و سياسي اين نوع تقليلدادنها و کجفهميها و
حتي قربانیکردنهاي غيراصولي اساسيترين اصول مشروطیت را در آن دوره و در سير
حوادث و سرنوشت تاريخ ما در نقد و تحليل خود به جد مورد نظر و تجديد نظر قرار ندهد و
به بررسي نگيرد ،به درک درست تاريخ اين دوره کمکي نکرده است» (صفحهي .)30
پس اين براي من روشن است که آنان گرفتاري و مشکل دارند و اين مطالب را نمي
توانند در جامعه طرح کنند .بنابراين ،آگاهانه مجبور به تقليل ميشوند .همانطور که گفتم ،ما
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بايد عوامل اين تقليل را دريابيم .ما اگر نتوانيم عوامل اين تقليل را نقد کنيم يا حاصل اين تقليل
هاي اجباري را نفهميم و ندانيم که چه مشکالتي در جامعه ايجاد کردهاند ،کار تاريخياي
انجام ندادهايم.
پرسش :یکی از موضوعاتی که شما وارد فضای روشنفکری ایران کرده
اید پرداختن به نقد تجدد پیش از نقد سنّت است .این تجدد چه ویژگیهایی
دارد که شما نقد آن را مقدم بر نقد سنّت میدانید؟
ماشاهلل آجودانی :همين بحثي که هماکنون ميان من و شما در جريان است نشان مي
دهد که ما در دوران تجددمان از درون تجدد غربي به نقد سنّتمان نشستهايم .در غرب اين
اتفاق به گونهاي ديگر رخ داد ،يعني از درون سنّت جامعهي غربي کمکم تحوالتي رخ داد
که به نقد سنّتشان پرداختند و راه را براي تجددشان گشودند .تجدد براي غربيان امري دروني
است ،چراکه از سنّتشان بيرون آمده است ،ولي در مورد ما اين اتفاق به گونهاي ديگر رخ داد.
ما ملتي بوديم که در يک جامعهي سنّتي دستوپا ميزديم و ناگاه مفاهيمي از بيرون بر ما
باريد و ما نيز سعي کرديم از درون اين مفاهيم جديد سنّتمان را نقد کنيم .تفاوت در اينجاست
که ما از درون تجددمان خواستيم سنّتمان را نقد کنيم و چون از درون ايدئولوژيهاي تجددي
که بر ما وارد ميشد به نقد سنّت نشستيم ،دچار بدفهميهاي بسياري دربارهي سنّتمان شديم و
نتوانستيم آن را درست بفهميم .به باور من ،هنوز که هنوز است ما گرفتار اين مصيبتيم و
بسياري از اين بدفهميهايي که دربارهي سنّتمان داريم در همين تجددمان اتفاق افتاده است.
گاه سنّت را به اوج شکوه رساندهايم و گاه به قهقراي مذلت .اينجاست که من ميگويم بايد
اين نگاه تکهپاره به تاريخ ايران را مورد نقد قرار داد و بايد تجدد را نقد کرد تا راه به نقد
سنّت باز شود .فراموش نکنيد که منظور من اين نيست که سنّت را نبايد نقد کرد ،بلکه حرف
اساسي من اين است که بدون نقد تجددمان نميتوانيم به نقد اساسي سنّتمان بپردازيم ،چراکه
بسياري از بدفهميهاي ما دربارهي سنّتمان در تجدد ما رخ داده است .اگر بخواهيد ،ميتوانم
نمونههاي فراواني از اين بدفهميها را براي شما بياورم.
پرسش :همین نگاه به تاریخ ایران ،به صورت دوبنی که از تجددمان
نشئت گرفته است و شما بهطور مفصل در کتاب «هدایت ،بوف کور و
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ناسیونالیسم» بدان پرداختهاید ،خود ،گواهی بر این مدعاست .شما در آن
کتاب با نقل از سخن معروف کروچه که میگوید« :هر تاریخی تاریخ معاصر
است» میافزایید« :نقش مورخ در گزینش اسنادْ تاریخ هر متن تاریخی را به
روایتی معاصر و شخصی از تاریخ بدل میکند» .شما تا چه حد با این گزاره
دربارهی تاریخنویسی موافقید؟
ماشاهلل آجودانی« :هر تاريخي تاريخ معاصر است» معنايش اين نيست که اين تاريخ
تاريخي جعلي است يا الزاماً روايتش نادرست و مخدوش است ،بلکه معنايش اين است که ما
با نگاه معاصر به تاريخ مينگريم .ما همه فرزندان زمانهي خود هستيم ،در مکاتب زمانهي
خود درس خواندهايم و از کتابها و انديشههاي زمانهي خود برخوردار شدهايم .معتقدم
سخن کروچه دربارهي هر متن و تحليل تاريخياي که نوشته ميشود صحت دارد .خواست
کروچه از اين جمله معناي محدودتري بود که البته بعدها در تاريخنويسي غرب معناي
گستردهتري به خود گرفت .بهطور کلي ،من با اين گزاره که هر تاریخی به روايتي تاریخ
معاصر است موافقم ،چراکه ما در متن معاصر به گذشته نگاه ميکنيم .ما انسانهايي محصول
جهان معاصر هستيم .بنابراين ،نحوهي ديد ،نگاه و انديشهي ما بر چگونگي نگاهمان به
گذشته تأثير دارد .برداشتي که ما از تاريخ ارائه ميدهيم به يک مفهوم روشن و آشکار متأثر
از نگرشهاي معاصري است که ما در آن زيست ميکنيم .ترديد نکنيد که هر متن تاريخي و
نگاه به گذشته تحت تأثير مسائل معاصر است .مثالً ،به پديدهي «مفهومشناسي» بنگريد .اين
علم در تاريخنويسي غرب مبحث جديدي است که به دنبال تبارشناسي مفاهيم و جست
وجوي تاريخ مفاهيم است .مفهومشناسي چرخش معاني را در طول تاريخ ميسنجد و بررسي
ميکند ،اينکه مثالً فالن مفهوم از کجا به کجا حرکت کرده و طبيعي است که تاريخ گذشته
را با فهمي معاصر کندوکاو ميکند.
پرسش :پژوهشگری که وارد حیطهی تحقیق و تفحص دربارهی تاریخ
ایران میشود نه میتواند و نه باید از الگوهای غربی استفاده کند و از سوی
دیگر نیز هیچ الگویی را که بر اساس تأمل دربارهی تاریخ ایران مطرح شده
باشد در اختیار ندارد .پس دچار سردرگمی میشود .شما به عنوان تاریخ
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نگاری که بر سر مسائل ایران ،بهدور از الگوهای غالب پژوهشی ،آثار درخور
توجهی ارائه دادهاید این اوضاع را چگونه میبینید؟
ماشاهلل آجودانی :مسئلهي ما همين جاست .در اينجاست که ما بايد تالش کنيم که به
عنوان يک ايراني مسائل خودمان را بررسي کنيم .البته اين معنايش اين نيست که از
دستاوردهاي دانش بشري دور بمانيم .تاريخنگاري در ايران عمدتاً تحت تأثير تاريخنگاري
غربيان و مباحث نظرياي بوده است که آنان در تاريخنگاري مطرح کردهاند .اين شيوه
پاسخگوي مسائل ما نيست .با اين طرز نگاه ممکن است بتوان بخشهايي از جامعهي ايراني را
شناخت ،ولي نميتوان يک شناخت کموبيش واقعي ،کلي و تا حدي قابل قبول از تاريخ ايران
ارائه داد .به همين سبب ،ميانديشم که کاش پژوهشگران ما ،به جاي ايدئولوژيهاي وارداتي،
از درون تاريخ ايران بر سر مسائل و مشکالت ما بينديشند .ما تفکر نکرديم .اما در برابر ،انديشه
ها و روشها را گرفتيم و سعي کرديم بر پايهي اين انديشهها و روشها تاريخ ايران را تحليل
کنيم .اين ما را به جايي نميبرد و از اين طريق شناخت اساسي از تاريخ ما به دست نميآيد .ما
بايد تالش کنيم مبناي تفکر ايراني را در جامعهمان ايجاد کنيم و بناي انديشيدن نسبت به تاريخ
و فرهنگمان را بگذاريم تا روشهاي تازهاي براي حل مشکالت تاريخيمان به دست آوريم.
به عنوان نمونه ،شما اگر به «مشروطهي ايراني» نگاه کنيد ،ميبينيد که هيچ ديدگاه غربياي بر
آن حاکم نيست و براي نخستين بار يک ايراني خودش سعي کرده با شيوهاي خاص و با
استفاده از يک متدلوژي که متکي بر يک زبان تاريخي است ،رها از چارچوبهاي
ايدئولوژيک ،تاريخ را بازخواني کند و اين روش بازخواندن منابع با درک زبان تاريخي ،خود
بهخود کمک کرد تا براي ما بسياري از مفاهيم و پديدههاي اجتماعي روشن شود .بنابراين ،ما
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.
من بيش از  20سال است که در جامعهي انگلستان زندگي ميکنم و پارهاي از منابع
تاريخي و فرهنگي آنان را خواندهام ،ولي باور بفرماييد بههيچوجه اين صالحيت را در خود
نميبينم که بتوانم دربارهي يک دوره از تاريخ اين کشور اظهارنظر کنم.
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پرسش :با این حال ،در «مشروطهی ایرانی» شاهد یک ذهنیت دکارتی
هستیم که تداوم اندیشه را در بستر تاریخ مد نظر دارد و با این ذهنیت است
که جنبش مشروطهخواهی  1906را به انقالب  1979پیوند میزند و این
ذهنیت بسیار متأثر از تجربههای امروزین جامعهی ایرانی است .چرا در
«مشروطهی ایرانی» پایهی تحلیل را بر تداوم تاریخ معاصر ایران نهادهاید نه
بر گسست تاریخی این دوره؟
ماشاهلل آجودانی :آنچه در «مشروطهي ايراني» آمده بيانگر واقعيتهاي تاريخي
ايران است و ربطي به دکارت ندارد .به باور من ،حتي طرح اين مباحث ،آنهم به صورت
آشفته و يکسونگرانه ،در ايران گمراهکننده است .اين مباحث در مغربزمين داراي مفاهيم
بسطيافته و مشخصي است و ديدگاههاي متفاوتي نيز دربارهي آن وجود دارد .به عنوان مثال،
خيليها در غرب معتقدند مدرنيته مفهوم جديدي نيست و برخاسته از ميراث تفکرات مسيحي
و يوناني است و حتي در مورد انديشههاي کارل مارکس نيز اشاره ميکنند که غايتنگري
اي که در انديشههاي مارکس دربارهي تاريخ و پيدايي جامعهي بيطبقهي کمونيستي مطرح
شده با رستاخيز يا روز نجات جامعهي جهاني در مسيحيت يکسان است .دربارهي آنچه شما
پرسيديد ،کارل لويت ( )Löwith Karlآلماني کتابي به نام « »History in Meaningبه
زبان انگليسي منتشر کرده که بحث محوري او در اين کتاب اين است که تمام مباحث دوران
جديد و مدنيت نوين برخاسته از فرهنگ مسيحي و يوناني است .او ميگويد تفکر مدرنيته
بازتاب و استمرار آن چيزي است که در نهاد اصلي ديانت مسيحي وجود دارد .در تقابل
انديشههاي کارل لويت که از استمرار تاریخ غرب سخن ميگفت ،افرادي آمدند و با نقد
نظريات او مسئلهي گسست تاریخی را مطرح کردند .آنان بيان کردند که مدرنيته يک
پديده ي خودبنياد و اصيل است که ربطي به معيارهاي مسيحي و ديانتي تمدن غرب ـ آن
گونه که لويت ادعا ميکند ـ ندارد و حاصل تحوالت جديد جوامع بشري است .نمونهي
بارز اين نوع نگرش نگاه هانس بلومنبرگ ( )Hans Blumenbergاست در کتاب
معروفش با نام «( »the Modern Age Legitimacy of Theمشروعيت عصر مدرن).
بعضيها اين بحث گسست را حتي دربارهي دورهي متأخر مدرن نسبت به دورهي متقدم
مدرن يا اوايل مدرنيته مطرح کردهاند .مثالً ،مورخي به نام جفري باراکلف (Geoffrey
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 )Barracloughنويسندهي کتاب « An Introduction to Contemporary
( »Historyمقدمهاي بر تاريخ معاصر) معتقد است که تاريخ تجدد معاصر غرب مشخصات
خاص خودش را دارد که آن را از ساير دورههاي تاريخ تجدد غرب جدا ميکند ،يعني او
هم نگاهش متکي بر گسست است.
اين بحثها در ربط با تاريخ غرب موضوعيت پيدا ميکند .دربارهي سرزمين کهنسالي
چون ايران با آن پيشينهي تاريخي شگفتانگيز و پربارش ،که هنوز اين گذشتهي تاريخي در
گوشههاي ذهن و ضمير انسان ايراني حضور دارد و بر معيارهاي ذهني ،نحوهي انديشه و
زندگي او تأثير دارد ،نميتوان بهآساني از گسست تاريخي سخن گفت.
طرفداران نظريهي گسست در تاريخ ايران از دو گسست عمدهي تاريخي ياد مي
کنند :يکي آمدن اسالم به ایران و ديگري آمدن تجدد .هنگامي که اسالم به ايران
آمد و پيروزي به دست آورد ،با تغيير دين ايرانيان ،بنيان آداب و رسوم و روابط انسان ايراني
را با دنياي پيرامونش دگرگون کرد .اما اين يک گسست کامل نبود ،چراکه بالفاصله پس از
استقرار اسالم ميبينيم که سنّت ديوان ،يعني ادارهي دولت در ايران باستان ،دوباره در ايران
اسالمي بازتوليد شد ،چراکه مسلمانان و خلفا مجبور شدند اين شيوهي ديواني را تقليد کنند و
دوباره دفتر و ديوان به دست ايرانيان بازگشت .حتي در مسائل نظري نيز ايرانيان با تکيه بر
انديشههاي ايران باستان نظريهپرداز دوران جديد شدند .اين سخني نيست که من امروز
بخواهم براي شما بگويم .مثالً ،شيخ اشراق (سهروردي) در يکي از نوشتههايش صريحاً بر
يک نکته انگشت ميگذارد و ميگويد :چهار عارف ايراني به نامهاي ابوالعباس قصابآملي،
بايزيد بسطامي ،خرقاني و حالج ميراثداران حکمت خسرواني ايران باستاناند در ايران
اسالمي ،يعني سهروردي در آن دوره استمرار حکمت خسروانی ايران باستان را در استمرار
اندیشهی عرفانی در ايران پس از اسالم بازشناسي و بازيابي ميکند .بنابراين ،در دورهي
پس از اسالم بازتوليد حکمت خسرواني ايران باستان در انديشهي عرفاني ايران پس از اسالم و
ديگري ادارهي نظم سياسي جامعه و ساختار دیوان ،که مشخصاً به معناي دولت به معناي
سنّتي بهکار ميرفت ،در ساختار ديواني پس از اسالم ،هر دو بازتابي از فرهنگ ايران باستان
است .پس به باور من در تاريخ ايران که بيشتر تحوالتش دروني و درازمدت است ما شاهد
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استمرار فرهنگ گذشته هستيم .شاهد ديگر استقالل و ماندگاري زبان فارسی در حوزهي
جهان اسالم است.
اگر دورهي تجدد را نيز بررسي کنيم ،ميبينيم با اينکه تمام مفاهيم و بنيانهاي نظري
جديد از غرب وارد ايران شده است ،باز ما جاي پاي سنّت را در جامعهي ايران ميبينيم.
براي نمونه ،به پيدايي مفهوم ملت در معناي جديد آن نگاه کنيد .ملت در مفهوم غربي از
دولت جدا نيست ،چراکه در مغربزمين اين دو مفهوم با هم شکل گرفته است .اما براي ما
که در فرهنگ بعد از اسالممان بين ملت (به معناي شريعت و پيروان شريعت اسالم) و دولت
(به معناي سلطنت) اختالف اساسي و عميقي وجود داشته است و اين دو خود را دشمن
يکديگر و مخالف هم ميديدند ،هنگامي که ميخواهيم معناي جديد ملت را در ايران
بازآفريني کنيم ،اين دشمني و ستيزه بين ملت ـ شريعت و پيروان شريعت ـ با سلطنت در
معناي جديد ملت نيز بازسازي ميشود ،يعني دوباره مفهوم جديدي از ملت ارائه ميدهيم که
در اين مفهوم نيز ملت ميخواهد مقابل دولت بايستد .منظور من اين است که حتي در
تجدد ما که آشکارا بسياري از مفاهيم از غرب وارد جامعهي ما شده است باز اين مفاهيم را
ذهنيت ايراني بر اساس سنّتهاي خودش تغيير شکل ميدهد.
خالصه اينکه نميتوان دربارهي کشورهاي تاريخي با سنّت کهنسال از گسست به
معناي واقعي کلمه ياد کرد .هر جا اتفاق مهمي در تاريخ ايران افتاده است ما باز استمرار اين
تاريخ کهنسال را ميبينيم .بيشتر متون تاريخياي که پس از اسالم نوشته شده دربردارندهي
استمرار مفهومي از ايران چه به معناي فرهنگي آن و چه در معناي سياسياش است که اين
مفهوم بازآفريني ميشود و در اين متون حضور مسلط دارد .به اين داليل است که ميگويم
در تاريخ ايران نميتوانيم الگوهاي غربي را بگيريم و آن را به تاريخ و فرهنگ ايران بسط
دهيم .چنين برخوردي به اعتقاد من شيوهي برخورد اصولي با تاريخ ايران نيست .ما بايد به
تاريخمان از درون نگاه کنيم ،نه با ديدگاههاي نظرياي که متعلق به تاريخ غرب و تاريخ
مدنيتي ديگر است.
پرسش :اما اگر به فلسفهی زرتشت و اسالم و برداشت این دو از خدا،
جهان و انسان بنگریم ،میبینیم که این دو اندیشه نزدیکی چندانی با هم ندارد.
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آیا آنچه شما بر پایهی استمرار تاریخی گفتید تنها به الیتها و نخبگان جامعه
محدود نمیشود؟ آیا این امر قابل تعمیم به مردم عادی نیز هست؟
ماشاهلل آجودانی :هنگامي که اسالم وارد ايران شد ،همانگونه که شما اشاره
کرديد ،ديانتي جدا که روابط اجتماعي ما و اصالً نگاه ما را به انسان دگرگون کرد بر ما وارد
شد .با اين همه ،در سير تاريخ ،اين گسست کامالً بنیادین نيست ،چراکه اسالم ما با اسالم
شبهجزيرهي عربستان متفاوت است .حتي تشيعي که ما از ميان مذاهب مختلف اسالمي از آن
حمايت ميکنيم در بنيانهاي نظري با ساختار ذهنيت ايراني هماهنگي بيشتري دارد .درست
است که گسستي با ورود اسالم به ايران ايجاد شد ،ولي اين گسست به معناي اين نيست که
مباني اساسي فرهنگ ما بهکل و از بيخوبن تغيير کرده است .اين را از ياد نبريد که ما در همه
ي دورهي اسالمي باز ايراني باقي مانديم .با زبان فارسی از زبان عربي و با مذهب تشیع
از جامعهي سني خود را جدا کرديم .بنابراين ،اين استمرار را در اشکال مختلف ميتوان ديد.
مسئلهي اسالم و تجدد گسست واضحي است .اما اگر از درون به اين گسستها نگاه کنيم،
باز ميبينيم که جامعهي ايران بهعلت داشتن تاريخ و فرهنگ ديرپا و غنياي که پشت سرش
بود عناصر اصلي فرهنگش را به نوعي ديگر بازتوليد کرد .به اين موضوع نبايد نگاه ارزشي
داشت ،خيلي وقتها ممکن است اين امر به ضرر ما تمام شده باشد .مثالً ،نگاه کنيد به همين
سير مفهوم ملت در دوران تجددمان .در اين عصر تجدد  170-80سالي که در آن زيست
ميکنيم نيز نوعي استمرار مشاهده ميشود ،چراکه ما هنوز در جايي ايستادهايم که جامعهي
ما در پي رسيدن به خواستهاي دوران مشروطه است .ما در ايران امروز همچنان خواهان
دولت ملي هستيم .دولت ملياي که ملت ايران را نمايندگي کند و ملت ايران در سرنوشت
سياسي خود نقش داشته باشد .ما هنوز به دنبال آزاديهاي سياسي و اجتماعي و آزادي
مطبوعات ،دادگستري مستقل و  ...هستيم .اينها همه بيانگر يک استمرار در تاريخ ماست.
بنابراين ،اين تجربهي مدرنيته همچنان با ماست.
مشروطيت ممکن است نتوانسته باشد به خيلي از خواستهاي اساسياش دست يابد و،
به تعبيري ،در برخي جنبهها شکست خورده باشد .اما استمرار اين خواستها هنوز با ما
حضور دارد .جامعهاي که اکنون ما در آن زيست ميکنيم حاصل تحوالت مشروطيت است،
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يعني آموزشوپرورش نوين ،دانشگاه ،دادگستري ،راهآهن سراسري و ...که در دورهي
رضاشاه ساخته شد همه جزو خواستهاي بنيادين مشروطه بود .حتي حجابي که رضاشاه از
سر زنان برداشت ،اين خواست انقالب مشروطه بود .شاعران دورهي مشروطه از بهار گرفته
تا ميرزادهي عشقي و ايرج ميرزا و  ...همه حجاب را مايهي بدبختي زن ايراني ميدانستند و
خواهان مشارکت زن ايراني در جامعه بودند.

رضاشاه و جنبش مشروطه
پرسش :پس با این حساب میتوان گفت که رضاشاه به آرمانهای
مشروطه جامهی عمل پوشاند؟
ماشاهلل آجودانی :البته که ميتوان گفت .برخالف آناني که ميگويند ،رضاشاه ضد
قهرمان انقالب مشروطه است ،من بر اين باورم که رضاشاه قهرمان انقالب مشروطه است.
به همين دليل« ،مشروطهي ايراني» را اينگونه به پايان بردهام« :تعطيل مجلس دوم و حوادثي
که پس از آن در کشور ما اتفاق افتاد ،آغاز جنگ جهاني اول ،مداخالت دو کشور خارجي
در ايران و بيثباتي و بيامنيتي اجتماعي به تقليل يافتن و محدود شدن کمي و کيفي اين
خواستها منجر شد و خواست ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و تجدد به مهمترين
خواستهاي سياسي مبدل گرديد .دموکراسی کمرنگي که مباني آن روزبهروز در جريان
گسترش مشروطيت تقليل مييافت به کنار نهاده شد و آزادی در راه حفظ استقالل ايران و
ايجاد حکومت مقتدر مرکزي مدتها پيش از آنکه سردار سپه قدرت سياسي را به دست
بگيرد قرباني شد .سردار سپه ،رضاشاه بعدي ،زماني از راه رسيد که ايران ،خسته از همهي افت
وخيزها ،تشنهي امنيت و آرزومند يک حکومت مقتدر مرکزي بود .او قهرمان توانمند و مقتدر
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
ي سنّتي عقبمانده ،را با همهي تناقضاتي که در مدرنيسم و تجدد ايراني وجود داشت و پيش
تر از آن سخن گفتهام ،در برنامهي کار خود قرار داد و در ظرف  20سال چهرهي جامعهي
ايران را دگرگون ساخت .اينکه منافع دولت استعمارگر انگليس و حکومت نوپاي شوروي با
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برکشيدن و استقرار حکومت رضاشاه همسويي يافت موضوع کامالً جداگانهاي است که بايد
رها از پيشداوريهاي رايج ،در جايي ديگر و به شيوهاي ديگر ،مورد بحث و بررسي قرار
گيرد» (ص .)441
بنابراين ،خواست آزادی ،يعني آزادي مطبوعات ،آزادي مشارکت سياسي و( ...هر
چند که معتقدم اين آزادي در جريان انقالب مشروطه و پيش از آمدن رضاشاه قرباني شده
بود) ،قربانی دو خواست اصلي از سه خواست اساسي مشروطيت شد .اين دو خواست
عبارت بود از :ايجاد حکومت مقتدر مرکزی و دولتي مقيد به قانون که امنيت اجتماعي و
استقالل سياسي ايران را تضمين کند ،و مدرن کردن سازمانهاي اداري و مملکتي ،رشد
تجارت و صنايع داخلي ،ساخت راهآهن ،دانشگاه ،مدارس جديد و ايجاد دادگستري و
محدود کردن قدرت شرع و آنچه در مجموع از آن به تجدد يا مدرنيزاسيون ميتوان ياد
کرد .به اين داليل است که ميگويم رضاشاه قهرمان مشروطيت ايران است.
پرسش :آیا حتی اگر رضاشاه میخواست به آن خواست دیگر مشروطه،
که به گفتهی شما خواست آزادی است ،جامهی عمل بپوشاند ،با توجه به
ظرفیتهای آن روز جامعهی ایران ،شدنی بود؟
ماشاهلل آجودانی :آزادي با ذهنيت مردم سروکار دارد و اين ظرفيت در جامعهي آن
روز ايران وجود نداشت و به همين دليل رنگ باخت.
مشروطهي ايراني داستان رنگ باختن اين آزادي و تقليل پيدا کردن آن و بيانگر اين است
که چگونه استقالل ايران اهميت بيشتري از آزادي پيدا کرد .بنابراين ،از دو مفهوم استقالل
( )independenceو آزادی ( )freedomکه در غرب بنيان تجدد و دولتهاي مدرن
است ما اهميت بيشتري نه به آزادي بلکه به استقالل ایران داديم .شما بايد اين نکته را نيز
مدنظر داشته باشيد که شکلگيري چنين مفهومي از مشروطيت با ساختار تاريخي و اجتماعي
جامعهي ايران و با چگونگي شکلگيري مفهوم ملت در تاريخ جديد ايران ارتباط تاريخي
بنياديني دارد.
پرسش :حال ،به نظر شما ،چرا گزارههای آزادیخواهانه و تجددطلبانه
ی روشنفکران مشروطه و عصر رضاشاهی از روشنفکران ایدئولوژیک (چه
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مارکسیستی و چه مذهبی) سر درآورد که به جای پرداختن به اندیشهورزی و
مهندسی اجتماعی به سوی راهحلهای سریع و انتزاعی گام برداشتند و ،با
آفریدن آرمانشهرهای خیالی و پشت پا زدن به میراث روشنفکران مشروطه،
کوششهای آنان را عقیم گذاشتند و خود نیز ره به جایی نبردند؟
ماشاهلل آجودانی :روشنفکران ،در دورهي مشروطه و رضاشاه ،ایدئالیسم خام
جريانهاي روشنفکري بعد را نداشتند و تا حد زيادي واقعگراتر بودند .بدين معنا که دست
کم تالشي را آغاز کردند که در ايران به شکل گستردهاي ابزارهاي مدني تجدد جديد را
بازسازي کنند .مثالً ،ايجاد آموزشوپرورش نوين ،دانشگاه ،دادگستري و بنيادهاي مدنياي
که ميتوانست آزادي انسانها را تا حدي برآورده کند .بنابراين ،تالش روشنفکران مشروطه
در دوران رضاشاه به دستاوردهاي درخشاني انجاميد که منتها بيشتر اين دستاوردها در زمينهي
تجدد بود .اما مدرنيته که بنياد تفکر و عقالنيت جديد است نتوانست در ايران به معناي واقعي
کلمه جايگاه خاص خودش را بيابد .همانگونه که پيشتر اشاره کردم ،ما کامالً از مدرنيته بي
بهره نبوديم .مثالً ،تالشهاي نيما در شعر نو و تالشهاي ديگران در داستاننويسي معاصر همه
حاصل مدرنيته است ،ولي اين مدرنيته نتوانست انديشهي عقالني ،خردگرا و قانونمدار را در
جامعهي ايران به صورت يک تفکر اساسي رشد دهد .دليلش هم واضح است :ما با دو سدّ
سکندر استبداد ديني و سياسي روبهرو بوديم .ما در دورهاي دست به اين کار زديم که در
سنّتمان هيچ تحول اساسياي رخ نداده بود .در بافت سنّتي کموبيش بسته ميخواستيم بنيان
هاي نظري و فکري مدرنيته را در جامعهي ايران به وجود آوريم .بنابراين ،شرايط ناگزيري
وجود داشت که ما را در پيچوخمهاي تاريخي گرفتار ميکرد و هر تالشي هم که ميکرديم
نميتوانستيم خود را از شر آن خالص کنيم.
متأسفانه ،برخالف دورهي مشروطيت و دورهي رضاشاه که ديدگاه مثبتي نسبت به
انديشه و تمدن غربي و دستاورد جديد مدنيت انساني وجود داشت و روشنفکران آن دوره
با خوشبيني ،مهرباني و با عالقه به اين مدنيت و فرهنگ نگاه ميکردند ،در دوران شاه،
تحت تأثير انديشههاي مارکسيستي در ايران ،مدنیت غرب و تمام دستاوردهاي مدني آن
يک بار اقتصادي چپاولگرانه به عنوان استعمارگر و استثمارگر و در يک کلمه نام
امپریالیسم به خود گرفت .اين مفهوم از غرب ،هم در جريان روشنفکري چپ و هم در
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جريان روشنفکري مذهبي ايران ،مفهومي مسلط شد .شما اگر دقت کنيد ،ميبينيد که بين
جريانهاي مذهبياي که در انقالب  57مشارکت داشتند با جريانهاي چپ مؤثر در آن
انقالب از نظر نگاه به مدنيت غربي ،آزادي و استقالل تفاوت معناداري وجود ندارد .اين امر
حاصل همين تناقضات بنياديني است که در تجدد ما وجود داشت .اين مشکل مشکلي ريشه
دار است.
پرسش :این ریشهها کجاست؟
ماشاهلل آجودانی :ما در دورهي پيش از تجدد ايران با مسئلهاي مواجهيم که بيانگر
مفهوم استمرار در تاريخ ما نيز هست .پيش از اينکه حکومت صفوي به وجود بيايد،
سهروردی در مدینهاي که تشکيل ميدهد بحث ميکند که چه کسي بايد رياست اين
مدينه را به عهده گيرد .او نهايتاً به اين نتيجه ميرسد که اگر فيلسوف و انديشهمندي پيدا
شود که هم متوغل در بحث باشد ،يعني صاحبنظر در فلسفهي يوناني و منطق باشد ،و
هم متوغل در تأله باشد ،يعني داراي جنبهي الهي و معنوي و زهد باشد ،رياست اين مدينه
از آن اوست .اما اگر در زماني تنها يک حکيم متوغل در بحث ،يعني يک فيلسوف خالص،
باشد و در سوي ديگر يک آدمي باشد که اصالً فيلسوف نباشد ـ متوغل در بحث نباشد ـ و
بهرهاي از سواد و دانش نداشته باشد اما متأله باشد ،بين اين دو بايد متأله را به رياست برگزيد.
سهروردي سرانجام نتيجه ميگيرد هيچگاه جهان از حکيمي که متوغل در تأله است خالي
نَبُوَد و وي شايستهتر است به رياست از حکيمي که تنها متوغل در بحث است .در اين مدينه
اي که سهروردي تشکيل ميدهد ،درواقع راه براي حکومت صفويه باز ميشود و ميدانيد
که او آشتيدهندهي تصوف است با فلسفه در ايران .برخالف کساني که ميگويند بين فلسفه
و مسائل سياسي در ايران ارتباطي وجود ندارد ،به نظر من ارتباط بسيار عميقي بين اين دو
وجود دارد .از آن پس ،اين نهضتهاي صوفيه هستند که پيش ميآيند تا قدرت را به دست
بگيرند .صوفیان درواقع خود را همان متألهی ميدانند که سهروردی از آن سخن مي
گويد .در آن زمان بزرگترين اختالفي که وجود داشت بين تصوف و تشیع بود .جالب
اين است که در قرن هشتم هجري در ايران ،همشهري من ،حیدر آملی کار سهروردي را
به شکل ديگري کامل ميکند .اگر سهروردي ميان فلسفه و تصوف هماهنگي ايجاد کرد ،او
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ميآيد و ميگويد که تصوف حقيقتش عين تشيع است و حقيقت تشيع نيز عين تصوف و،
درنتيجه ،بين تصوف و تشيع وحدت ايجاد ميکند .وقتي تصوف برابر تشيع ميشود ،آنگاه
صوفيان صفوي ميگويند که ما مظهر تشيع واقعي و متأله راستين هستيم ،پس ميتوانيم
حکومت را به دست بگيريم .بنابراين ،شما ميبينيد که پيش از آمدن صفويه مقدمات برپايي
آن در حکمت و انديشهي ايراني بيان خودش را پيدا کرده است.
بنابراين ،حکومت متأله ،آنگونه که سهروردي ميگفت ،و يکي شدن تصوف و تشيع،
آنگونه که حيدر آملي ميگفت ،راه را بر ادعاي صوفيان صفوي براي حکومت سياسي باز
کرد تا مبناي حکومتي را به وجود بياورند که سلطانش هم شيعه باشد و هم صوفي؛ حکومتي
با هويت شيعي .ميدانيد که اين حکومت يک بار ديگر خاطرهي تاريخي ما را زنده کرد،
يعني مرزهاي ما را به مرزهاي عصر ساساني رساند .اين امپراتوري در دنياي زمان خودش در
شرق و غرب ايران با دو دشمن سني مذهب ـ ازبکان و عثماني ـ روبهروست .ما در دوران
صفويه تشيع را به عنوان هويت جامعهي ايراني در جهان اسالم معرفي ميکنيم ،يعني تشيع
بخشي از هويت ما ايرانيان در جهان اسالم براي جدا کردن ما شد .هنگامي که از هويت
سخن ميگوييم مسئلهي جدايي و فرق مطرح است ،يعني ما ميخواهيم تفاوتمان را با
ديگران عنوان کنيم .در دوران صفویه ،ما با تشیع و زبان فارسی سرنوشت خودمان را
از جهان اسالم سنیمذهب جدا کرديم .بايد توجه داشته باشيم که اين هويت شيعي
براي جهان پيشامدرن ساخته شده بود نه براي جهان مدرن ،ولي در دورهي تجدد و در زمان
فتحعلي شاه ،هنگامي که با غرب آشنا ميشويم ،ناگهان سروکلهي دو قدرت غربي روس و
انگليس در شمال و جنوب کشورمان پيدا ميشود .اينها ديگر مسيحيمذهباند و از جهان
غيراسالمي همسايهي ما و جايگزين ازبک و عثماني در شرق و غرب کشورمان شدهاند .در
برابر اين دو کشور مسيحيمذهب ،شما ديگر نميتوانيد تشيع را به عنوان حربهي هويتي
استفاده کنيد .درنتيجه ،جامعهي ايراني و روشنفکران آن شروع به انديشيدن ميکنند .آنگاه
نگاهي پيدا ميشود که هويت ايراني را نه بر اساس تشيع ،بلکه بر اساس تاريخ و فرهنگ
ايران تعريف ميکند و اين هويت همهي تمرکزش را به ايران پيش از اسالم منتقل ميکند.
بنابراين ،با هويت شيعي سر سازگاري ندارد .اگر به حکومت پهلوي نگاه کنيد ،ميبينيد که
اين ناسازگاري روزبهروز به اوج ميرسد ،چراکه ما از يک سو ميخواهيم ايراني باشيم ،با
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يک گذشتهي تاريخي درخشان بهمانند عصر ساساني ،و از طرف ديگر در دوران پيشمدرن
تشيع را به عنوان هويت خود ساختهايم .اين تناقضات خودبهخود مسائل پيچيدهاي را در
جامعهي ما به وجود ميآورد .هنگامي که به دوران حکومت رضاشاه ميرسيم ،بر مبناي
همين ديدگاههاي نظري که پيشتر بسط يافته بود ،اين تمدن جديد را در دولت نسبتاً مدرني
پايهريزي ميکنيم .چون چندان به هويت شيعي اهميت نميداديم و بيشتر به هويت باستاني
مان توجه ميکرديم ،اين هويت در جاي ديگري سرکشي کرد و خواست همهي آن
دستاوردها را ناديده بگيرد .جريان فکرياي که در آن دوره پارادايم غالب ميشود ،تحت
تأثير انديشههاي مارکسيستي ،تمام غرب را به امپرياليسم تقليل ميدهد و اين جريان در اينجا
با مذهبيون ما همنظر ميشود :هر دو به غرب بهمانند اهريمن نگاه ميکنند .در اين ميان،
کساني همچون علي شريعتي حرفهايي چون بازگشت به خويشتن خويش و ...را مطرح مي
کنند .به دنبال آن بسياري از دستاوردهاي پدرانمان را هم از دست ميدهيم .يعني آن چيزي
که در حکومت پهلويها به عنوان آزاديهاي مدني به دست آورده بوديم قرباني کرديم.
اين تناقضات تاریخی ریشه در تجدد ما دارد .اينجاست که نقد اين تجدد بر نقد
سنّت ارجح است .براي مثال ،به روشنفکران مذهبي همچون شريعتي بنگريد که چگونه باد
در آستين سنّت ميکردند .شريعتي ميگويد که اگر بنا باشد بين ابنسيناها و ابوذر يکي را
انتخاب کنم ،ابوذر را انتخاب ميکنم .بعد هم ميآيد شکل خام پديدهاي مانند سوسیالیسم
را در سرنوشت فعاليتهاي اجتماعي ابوذر نشان ميدهد .آنان باد در آستين سنّت ميکردند
تا بر اساس آن بتوانند چيزهايي براي دگرگوني جامعهي ايراني بسازند .چپهاي ايران نيز
هنگامي که به تاريخ ايران نگاه ميکردند ،همهي اين تاريخ را تاريخ ستمشاهي قلمداد مي
کردند و درواقع به دنبال ايدهآلي به نام سوسياليسم بودند تا در جامعهي ايران پيادهاش کنند و
هيچچيز را در فرهنگ گذشتهي ما مثبت نميديدند .مذهبيهاي ما نيز اگر به گذشته نگاه مي
کردند ،فقط تاريخ اسالم برايشان مهم بود .ناسيوناليستهاي ما هم اگر به گذشته نگاه مي
کردند ،فقط ايران باستان برايشان ارزش داشت .بنابراين ،تاريخ ما تکهپاره خوانده شد ،در
حالي که  1400سال تاريخ ايران پس از اسالم استمرار تاريخ گذشتهي ايران بود .بنابراين ،ما
از دريچهي تعادل به تاريخمان نگاه نکرديم .اين تکهپارهکردنهاي تاريخ ايران محصول
تجدد ماست که بايد مورد نقد قرار گيرد .ما اگر نتوانيم اين کجفهمي را که ريشه در
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تجددمان دارد نقد کنيم ،نميتوانيم بنشينيم و بهطور اصولي سنّتمان را نقد کنيم و بفهميم که
چه بر سر ما آمده است .همين مسئلهي نقد يکي ديگر از گرفتاريهاي تجدد ماست ،چراکه
بيشتر نقدها ويرانگر است تا راهگشا .يکي از گرفتاريهاي جامعهي ما نگاه اخالقياش به
تاريخ است .شما اگر بخواهيد تاريخ را نقد کنيد ،فرياد مردم بلند ميشود که چرا گذشتگان ما
را نقد ميکنيد ،در حالي که ما اگر نتوانيم گذشته را نقد کنيم ،نميتوانيم ره به جايي ببريم.
ببينيد ،مثالً ،فريدون آدميت در پيشگفتار کتاب «انديشههاي ميرزا آقاخان کرماني» اهدافش را
از نگارش اين کتاب چنين برميشمارد« :از تحقيقات خود سه هدف دارم ،نخست اينکه مقام
حقيقي انديشهگران ايران را تا زمان مشروطيت بازنمايم ...دوم اينکه اگر از دستم برآيد در
ترقي دادن تفکر تاريخي و "تکنيک" تاريخنگاري جديد در ايران کار کنم و سوم اينکه
نوآموزان بدانند که در اين مرزوبوم هميشه مردمي هوشمند و آزاده بودهاند که صاحب انديشه
ي بلند بودند و به پستي تن ندادند ،از حطام دنيوي دست شسته و روحشان را به اربابان خودسر
و نادان و ناپرهيزگار نفروختهاند» (ص .)10شما هنگامي که تاريخنگاري را با آن هدف سوم
درآميزيد و بخواهيد قهرمان و سرمشق ارائه دهيد ،خُب ،نتيجه اين ميشود که سرمشقي که مي
خواهيد بدهيد هيچ نگاه انتقادياي متوجه آن نخواهد بود ،چراکه شما قهرمان اخالق ميسازيد
تا سرمشق بشود .يا مثالً احمد کسروي را ببينيد؛ تاريخنگاري مدرن ايران با کسروي آغاز مي
شود .او انسان متجددي است .اما نگاهي که او به عرفان ايراني و ميراث تفکر اشراقي دارد
نگاهي است که در همين تجدد ساخته شده است .مثالً ،دربارهي حافظ ميگفت :حافظ درس
جبرگرايي ،بيناموسي ،سادهپرستي و بادهپرستي ميدهد و اي کاش به جاي اينکه اين غزلها
را ميگفت ،ميرفت خشت ميزد .ميرزا آقاخان کرماني نيز سرتاسر عرفان ايراني را مايهي
انحطاط ميداند ،چراکه او با ابزار عقالنيت مدرن غربي به تاريخ و فرهنگ اشراقي و شعر
فارسي نگاه ميکند ،در حالي که به ديد سهروردي ،عرفان ما ادامهدهندهي حکمت ايران
باستان بود .اين است که ميگويم نقد تجدد ما بر نقد سنّت ما مقدم است .برخالف غرب که
تجدد از درون سنّتشان آغاز شد ،تجدد ما از بيرون بر ما وارد شد و ما از درون اين تجدد
وارداتي به نقد سنّتمان نشستيم.
پرسش :شما در «مشروطهی ایرانی» اشاره کردهاید که شیخ فضلاهلل
نوری و میرزا فتحعلی آخوندزاده بهتر از دیگران مفهوم مشروطه را درک
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کرده بودند .چگونه است که این دو نفر و آنهم از دو طیف فکری متضاد به
چنین برداشتی رسیدهاند؟
ماشاهلل آجودانی :آخوندزاده در جامعهي روسيهي تزاري زندگي ميکرد .به همين
دليل ،او توانست با آزادي بيشتري انتقادات خود را دربارهي حکومت ،شرع و ...بنويسد ،در
حالي که اين امکان براي روشنفکران داخل ايران چندان وجود نداشت .يکي از تفاوتهاي
اساسي آخوندزاده با متفکري چون مستشارالدوله در اين است که به او ميگويد تو «يک
کلمه» را مينويسي و آن را با آيات قرآن و قوانين شرع تطبيق ميدهي تا بگويي که اصول
آزادي در مشروطيت با دين اسالم يکسان است .او همچنين به مستشارالدوله ميگويد که تو
براي اينکه اين مفاهيم را به جامعهي ايران ببري ،دست به چنين کاري ميزني .در حالي که
اينها هيچ رابطهاي با يکديگر ندارند و تناقضات آن را براي مستشارالدوله روشن ميکند و
ميگويد که قرباني کردن مفاهيم و اين شيوهي تقليل دادن عمل درستي نيست .اين موضوع
نشان ميدهد که آخوندزاده درک عريان و روشني از مبادي مشروطيت دارد که من اين
موضوع را به تفصيل در «مشروطهي ايراني» توضيح دادهام .اما ساير روشنفکران ايراني،
برخالف آخوندزاده ،مفاهيم مشروطه را تقليل ميدهند و به آنها لباس شرع ميپوشانند.
مثالً ،ميگويند« :آزادي همان امر به معروف و نهي از منکر است» .يا مشارکت سياسي در
پارلمان را به «امرهم شورا بينهم» تقليل ميدهند .اين را هم روحانيون و هم روشنفکران مي
گويند .آخوندزاده با اين کارها بهشدت مخالف است و ميگويد که اين مفاهيم با هم
ناسازگارند .آخوندزاده در موافقت با مشروطيت و مفاهيم مدرن است که اين مطالب را مي
گويد .ما در برابر او شيخ فضلاهلل نوري را داريم که او هم به روشنفکران ميتازد و ميگويد
که شما دروغ ميگوييد و اين مفاهيم با هم جور نيستند و قوانين مشروطيت مخالف قوانين
شرع است .به اعتقاد من شيخ فضلاهلل نوري درست ميگفت .هنگامي که روشنفکري ايران
از سر ناگزيري به تقليل دادن مفاهيم و اينهماني آنها با مسائل شرعي دست ميزد تا
صورت مسئله را پاک کند ،شيخ فضلاهلل مچ آنان را ميگرفت و ميگفت که اينگونه که
شما ميگوييد نيست و اينها با هم مغاير است .از اين بابت به باور من شيخ فضلاهلل نوري
سهم مهمي داشت ،يعني شيخ فضلاهلل نوري بهمانند آخوندزاده ميگويد که نميتوان به اين
مفاهيم لباس شرع پوشاند و آنها را يکسان فرض کرد .اين بدان معنا نيست که او در دفاع از
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مشروطه اين را ميگويد .ناگفته نماند که همان برخوردي را که شيخ فضلاهلل نوري با
مخالفانش ميکرد آنان نيز با او ميکردند ،يعني هر دو طرف با افترا ،تهمت و توهين با هم
برخورد ميکردند.
جالب اينجاست که يکي از کساني که نقش مهمي در تقلیل مفاهیم داشت همين شیخ
فضلاهلل نوری بود .او ،به جهت مخالفتي که با مشروطيت ميکرد و ميگفت که اين مفاهيم
غربي است و با شرع مناسبتي ندارد ،نقش بسيار مهمي در اين تقليل دارد .اين امر سبب ميشد
که روشنفکران روزبهروز ترسخوردهتر در پي تطبيق مفاهيم مشروطه با مفاهيم شرع باشند .در
حقيقت ،بسياري از رسائلي که در باب مفاهيم مشروطه نوشته شده پاسخهاي مستقيم و
غيرمستقيم به شيخ فضلاهلل بوده است .حتي کار کساني چون آيتاهلل نائيني و آيتاهلل محالتي
درحقيقت پاسخي به شيخ فضلاهلل بود .متأسفانه ،نقش دوگانهي شيخ فضلاهلل نوري در تاريخ ما
ديده نشده است :يا به او دشنام داده يا از او تمجيد کردهاند .جا دارد در اينجا يک نکتهي بسيار
جالب برايتان بگويم .اگر در قانون اساسي مشروطه دقت کنيد ،در بند هشتم آن آمده است که
«اهالی ایران در برابر قانون دولتي متساويالحقوقاند» .اين جمله نميگويد «ملت ايران» ،مي
گويد «اهالي ايران» ،چون «ملت» مفهوم شرعي داشت و به معناي شريعت و پيروان شريعت يعني
مسلمانان بهکار ميرفت .از ترس امثال شيخ فضلاهلل بوده است که کلمهي اهالي را در اين مورد
خاص اينگونه بهکار بردهاند .مخبرالسلطنه هدايت ميگويد که نمايندگان بر سر اين ماده که
مورد بحث شيخ فضلاهلل نوري بود چهار ماه و نيم الي پنج ماه در مجلس خوابيدند.
پرسش :اما چرا قانون دولتی؟
ماشاهلل آجودانی :براي اينکه ميخواستند بگويند اهالي ايران در برابر قانون ملتي يا
قانون شريعت اسالم متساويالحقوق نيستند .کمتر کسي متن قانون اساسي را درست خوانده
است .اگر شما به بحث من در کتاب «مشروطهي ايراني» دربارهي مفهوم ملت بنگريد ،ميبينيد
که چگونه شيخ فضلاهلل نوري حتي اين بند را تحميل کرد ،چراکه در قوانين شرع تساوي
وجود ندارد .ميبينيد که شيخ فضلاهلل نوري حتي اثر خود را در قانون اساسي نيز گذاشته
است .اهالی ایران نوشتهاند تا همهي مردم را در بر گيرد و قانون دولتی تا با قانون
شرع يا ملتی تمييز داده شود.
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پرسش :دکتر جواد طباطبایی در همایش «ایران یکصد سال پس از
مشروطیت» میگوید« :تنها کسانی که معنای جدید مشروطه را متوجه شدهاند
علما بودهاند .روشنفکران ما مطلع به مقدمات این بحثها هم نبودهاند...
علمایی چون آخوند خراسانی ،نائینی و محالتی تمام مقدمات فکری و اصول
بحثهای سیاسی را میدانستند و اگر کار اساسی انجام شده باشد ،آنها
انجام دادهاند» .آیا بهراستی چنین بود؟
ماشاهلل آجودانی :اين سخن از هر کسي باشد سخني است غيرتاريخي و آشکارا
ريشه در مصلحتهاي سياسي روز دارد .حتي ميتوان پذيرفت که روايتهاي تاريخنگارانه مي
تواند روايتهاي کامالً شخصي ،خصوصي ،ذهني و کموبيش مغرضانه باشد که در بازيهاي
زباني به نمايش درميآيد .اما روايتي که از اساس و عامدانه بر لغزشهاي عمدي زبان استوار
شده باشد صرفاً روايتي در خدمت قدرت عريان سياسي است .تاريخ تاريخنگاري معاصر در
غرب بارها ـ با سند و مدرک ـ مچ اينگونه تاريخنگاريها را گرفته است.
زبان فارسی و هویت ایرانی
پرسش« :ایران ،ناسیونالیسم و تجدد» عنوان کتاب جدیدی از شماست
که گویا بهزودی منتشر خواهد شد .انگیزهی شما از نوشتن این کتاب و درون
مایهی اصلی آن چیست؟
ماشاهلل آجودانی :چند سال پيش ،نويسندهاي ايراني کتابي به زبان انگليسي به نام
«ايران ،يک ملت تصوري» نوشت و در آن بيان کرد که نام ايران و ملتش جعلي و بدون
گذشتهي تاريخي و فرهنگي مشترک است و در زمان رضاشاه ساخته شده است .حتي در اين
کتاب بيان شده که به زور رضاشاه زبان فارسي زبان سراسري ايران شده است! درواقع پاسخ
به اين دست نوشتهها ،يکي از انگيزههاي من در نوشتن کتاب «ايران ،ناسيوناليسم و تجدد»
است .شيوههايي که در پژوهشهايي از اين دست بهکار ميرود در غرب متداول است،
چراکه در غرب بسياري از کشورها جديدند ،يعني بدون پيشينهي تاريخياند .شما اگر
کشورهايي چون فرانسه و انگليس را استثنا کنيد ،ساير کشورهاي غربي جديدند؛ مثالً امريکا
و حتي کشوري چون آلمان نيز جديد محسوب ميشوند .در همسايگي ايران نيز از اين
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کشورهاي تازهتأسيس کم نيست .کشورهايي همچون پاکستان ،افغانستان ،ترکمنستان،
جمهوري آذربايجان ،ترکيه ،عراق و ...اما ايران يک کشور متفاوت است و داراي تاريخ و
فرهنگي کهنسال است؛ قدوقامتش آنچنان بلند است که با اين کشورهاي جديد اصالً قابل
قياس نيست .اين دست تحقيقات بهطور کلي نشان ميدهد که اين محققان تاريخ و فرهنگ
ايران را بهدرستي نميشناسند .مثالً ،يکي از پژوهشگران غربي به نام بنديکت اندرسون وقتي
دربارهي دنياي مدرن سخن ميگويد سه محور را انتخاب ميکند :زبان ،زمان و صنعت
نشر .وي معتقد است که در دنياي پيشمدرن جوامع بزرگ بر اساس زبان مقدس

ـ زبان

کتب مقدس ـ تشکل مييافتهاند و زبان گفتار معمولي و غيرمقدس را در تشکل آن جوامع
بزرگ نقشي نبوده است .اگر چنين نظريهاي دربارهي تاريخ غرب و بسياري از کشورها
صدق کند ،مسلماً دربارهي ايران صدق نميکند .او همچنين ميگويد که در سنّت اسالمي تا
همين دورههاي اخير قرآن لفظبهلفظ ترجمهناشدني بود ،چراکه حقيقت اهلل فقط از طريق
عالئم حقيقي و جايگزينناشدني زبان نوشتاري عربي دريافتني بود .وي ميافزايد که يکي از
خصيصههاي دوران تجدد اين است که زبان کتاب مقدس به زبانهاي ديگر ترجمه ميشود؛
حال آنکه ،برخالف تصور او ،در ايران بزرگ و در بخارا ،در دوران ساماني ،علما فتوا مي
دهند که تفسير محمد بن جرير طبري از قرآن را ميتوان ترجمه کرد .اين مفهوم يک مفهوم
تاريخي است که با يک آگاهي تاريخي همراه است .هنگامي که ما به مسائل آن دوره مي
نگريم ،ميبينيم که زبان فارسي آنقدر اهميت داشته است که ميتوانستند اين مفاهيم را به
زبان فارسي منتقل کنند .ما شواهدي داريم که نشان ميدهد ،حتي پيش از تفسير طبري،
بخشهاي مختلفي از قرآن به زبان فارسی ترجمه شده بود .من در کتاب «يا مرگ يا
تجدد» نوشتهام که اندرسون نميدانست که در شرق جهان اسالم و در يکي از بخشهاي
حوزهي زبان فارسي و ايران فرهنگي ،يعني در خراسان بزرگ ،در زمان حکومت ابوصالح
منصور بن نوح ساماني ،يعني در بيش از هزار سال پيش ،در نيمهي دوم قرن چهارم هجري ،با
اجازه و فتواي علماي شهرهاي مختلف ،متن عربي تفسير طبري به زبان فارسي ترجمه شد.
داستان اين ترجمه و اجازهي فقها در آغاز متن ترجمهشدهي همان تفسير چنين آمده است:
«کتاب تفسير محمد بن جرير طبري را از بغداد در  40مصحف آورده بودند و اين کتاب به
زبان تازي و به اسنادهاي دراز بود و چون خواندن کتاب و درک و فهم عبارت آن ـ بدان
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جهت که به زبان تازي نوشته شده بود ـ بر امير منصور بن نوح ساماني دشوار بود ،به اين فکر
افتاد که کتاب به زبان فارسي ترجمه شود .پس علماي ماوراءالنهر را گرد کرد و اين از ايشان
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
گفت :وما اَرسلنا مِن رسولٍ اِلّا بِلِسانِ قَومِه؛ گفت من هيچ پيغامبري را نفرستادم مگر به زبان
قوم او ،آن زباني که ايشان دانستند .و ديگر آن بود که اين زبان پارسي از قديم بازدانستند از
روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر ،همهي پيغامبران و ملوکان زمين به پارسي سخن
گفتندي و اول کس که سخن گفت به زبان تازي اسماعيل پيغامبر بود و پيغامبر ما صلي اهلل و
عليه از عرب بيرون آمد و اين قرآن به زبان عرب بر او فرستادند و اينجا بدين ناحيت زبان
پارسي است و ملوکان اينجانب ملوکان عجماند» .بدين ترتيب ،براي نخستين بار قرآن و
تفسير آن ـ در قرن چهارم هجري ـ به زبان فارسي ترجمه شد و همين کار آغازي شد براي
نوشتن تفسير قرآن يا ترجمهي آن به زبان فارسي .اين امر نشاندهندهي اهميت زبان فارسي و
آگاهيها و دلبستگيهاي عميق و شگفتانگيز ايرانيان به اين زبان در آن دورهي تاريخي و
دورههاي مختلف تاريخ ايران است ،دلبستگيهايي که بهطور آگاهانه به زبان فارسی به
عنوان بخشي از هويت تاريخي و کهنسال ايران و به عنوان زبان رايج منطقهي وسيع و مهمي
از ایرانزمین مينگريست .پيشينهسازي شگفتانگيزي که در آغاز متن مهمي چون ترجمه
ي تفسير طبري و در توجيه اقدام مترجمان آن ديدهايم و به شيوهي اغراقآميزي مدعي آن
بود که «از روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر ،همهي پيغامبران و ملوکان روي زمين به
پارسي سخن» ميگفتند از آن نوع پيشينهسازيهايي است که در باور و آگاهی جمعي يک
جامعه حال آن جامعه را به گذشتهی آن پيوند ميدهد؛ پيوند ميدهد تا آیندهشان را در
استمرار گذشتهشان پي افکنند و اين يعني بازآفريني و تجديد و هم تحکيم يک هويت.
بنابراين ،ادعاهاي پنهان و آشکاري که مدعي است زبان فارسي با تحکم و قلدري رضاشاه
پهلوي و بهزور نظام اجباري و آموزش همگاني عصر او به عنوان زبان رسمي به مردم ايران
تحميل شده است از نوع جعليات و تبليغات پادرهوايي است که پايه و اساس تاريخي ندارد.
سالها پيش از آنکه رضاشاه به حکومت برسد ،در عصر رونق صنعت چاپ و انتشار در ايران،
خودبهخود و بهطور طبيعي ،زبان فارسي تنها زبان اصلي و مهمي بود که کار نشر در شکل
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عمومي آن با آن آغاز شده بود .به همين جهت ،در ايران زبان اصلي و عمومي روزنامههايي
که تا پيش از مشروطيت منتشر شده بود فارسي بوده است .براي اينکه اين بحث ،يعني بحث
پراهميت موقعيت زبان فارسي به عنوان زبان عمالً رسمي خواندن و نوشتن در ايران و بهويژه
در آذربايجان ايران ،مشخص شود ،بخشي از گزارش مهم محمدامين رسولزاده (سوسيال ـ
دموکرات و ناسيوناليست معروف و هوادار پانترکيسم که بعدها در  34سالگي رئيسجمهور
نخستين جمهوري اعالنشده در جهان اسالم يعني آذربايجان ـ اران ـ شد) را که به همين
مسئله ،يعني اعتبار زبان فارسي در آذربايجان ،مربوط است براي شما ميگويم و به گفتارم
خاتمه ميدهم« :ممکن نيست .در اينجا (اروميه) نميتوانيد غير از چند مشترک "حبلالمتين"
روزنامهخوان ديگري پيدا بکنيد .روزنامههاي ترکي قفقاز نيز در اينجا خريدار و خواننده
ندارند .اصالً در اينجا ترکي خواندن متداول نيست .اگرچه همه ترک هستند .اما ترکي نمي
خوانند .در همه جاي آذربايجان چنين است .حتي چنان تيپهايي وجود دارند که اين حال را
براي قفقاز نيز پيشنهاد ميکنند و خيال ميبافند که بايد همهي عالم اسالم زبان فارسي ياد
بگيرند و به فارسي بخوانند... .در عرض  15روزي که در اروميه ماندم ،هر چه جستوجو
کردم بلکه يک نفر خريدار روزنامهي ترکي پيدا کنم ...ممکن نگرديد».
پرسش :آیا ،عالوه بر پرداختن به جایگاه زبان فارسی در تاریخ ایران،
در کتاب در دست انتشارتان ،به مفهوم وطن و تطور مفهوم ایران در طول
تاریخ نیز پرداختهاید؟
ماشاهلل آجودانی :بله .دستکم از عصر ساساني بود که مفهوم و ايدهي ایران و
ایرانشهر رواج يافت .در تحقيق بينظير گراردو نيولي ( )Gnoli Gherardoبه نام « The Idea
 »of Iranبه اين پرداخته شده است .در دوران اسالمي نيز ایرانزمین بر طرح و اساس همان
مفهوم قديمي ایرانشهر بازسازي شد.
نهتنها در ميهن ما بلکه در غرب هم وطن و ملت در مفهوم جديد آن چندان پيشينهي
کهني ندارد .ناسيوناليسم هم که ارتباط تنگاتنگي با مفهوم دولت ـ ملت دارد خود پديدهاي
جديد در تاريخ است .ما در دورهي مشروطه با انديشههاي ناسيوناليستي آشنا ميشويم و مي
خواهيم دولت ملي به وجود آوريم .بنياد ناسيوناليسم سياسي در هر شکل آن بر محور اين

67

شماره ۱۱

آرمان

انديشه شکل ميگيرد که حقّ حاکميت ازآنِ ملتهاست و دولت وقتي ملي است که منتخب
ملت و مورد حمايت و موافقت ملت باشد .به عبارت ديگر ،آنگونه که ارنست گلنر مي
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
جديد حق حاکميت دارد .چنين ملتي به لحاظ فرهنگي و تاريخي هم بايد مشترکاتي داشته
باشد .چون در ايران از ديرباز زبان فارسي نقش زبان مشترک را داشت و بهنوعي مفهوم ايران
در معناي فرهنگي و گاه کموبيش سياسي در دنياي پيشمدرن استمرار تاريخي و فرهنگي
داشت ،ما نسبت به ديگر کشورهاي آسيايي زودتر توانستيم با مفهوم جديد ملت آشنا شويم.
به برکت نهضت مشروطيت و تحوالت اجتماعي پس از آن بود که مفهوم جديد ملت
پديدار شد و جا افتاد .مفهوم جديد از قيد وابستگي به شريعت و دين آزاد شد .اما به گوهر
اتحاد با دولت دست نيافت ،يعني ،درست برخالف کشورهاي غربي ،دولت مدرن را در
غيبت مشارکت سياسي ملت شکل داديم .من علت اين امر را ،جدا از داليل ديگر تاريخياي
که وجود داشته است و دارد ،در استمرار مفاهيم بنيادي سنّت در ايران هم ميدانم .در ايران
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
ميان برنخاسته و طلسم اين اختالف ديرپا و مزاحم شکسته نشده است.
در کتاب جديدي که در دست نوشتن دارم سعي کردهام در نقد ديدگاههاي مدرنيست
هاي غربي به تاريخ ما ،مفاهيم و تحوالت تاريخي آنان را با توجه به تاريخ ايران از درون
فرهنگمان بررسي کنم تا روشن شود هويت فرهنگي و تاريخي مردم ايران و مفاهيم بنيادي
آن چگونه شکل گرفته و در دنياي پيشمدرن چگونه بوده و در دورهي تجدد چه تحوالتي
را از سر گذرانده است و مشکالت ما ريشه در چه مسائلي دارد.
اميدوارم اين کتاب بتواند پارهاي از مفاهيم پايهاي و اساسي را دربارهي تاريخ و فرهنگ
ايران و اهميت زبان فارسي روشن کند.
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