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پیشگفتار

تجدد گونه  ای  بداهه اندیشی و بداهه زیستی بود. تکرار روزمرة آهنگ 
درگیری  مناظره،  و  مشاعره  همچون  نبود.  زندگی  ازپیش ساختة 
با دشواره ها و پیچه های بودن  با رفیق و رقیب در رویارویی  نوآورانه 
جلوه گر  متمایزی  تاریخی  دورة  را چونان  تجدد  آنچه  بود.  زیستن  و 
زندگی  نورد  در  رقابت ها  و  پیچه ها  و  دشواره ها  جهان روایی  ساخت، 
تاریخ، که نخستین بار در سال  بازاندیشی  و  بومی  بود. تجدد  روزمره  
۱۳8۱ش منتشر شد، کوششی برای بازکاوی و بازشناسی بداهه اندیشی 

و بداهه زیستی در دورة جهان روایی آهنگ و نورد زندگی بود. 

این کتاب در دوره ای نوشته شد که جان مایة اغلب روایت های رایج 
رموز  کشف  جویش  و  و  “نبودیم ”  نالش  “نداشتیم ”  ایرانی  تجدد 
بود.  و  “خواب غفلت ” کشور و ملت   “عقب ماندگی، ”  “عقب افتادگی ” 
آهنگ   را  تجدد  ایرانی  تجدد  ناکامی های  و  ناتوانی ها  روایت  راویان 
سوغات  به  ایرانیان  که  می پنداشتند  فرنگی    استادانی  ازپیش ساختة 
و  نابلدانه  ایرانی،  زندگی  و دستگاه های  در سازها  و  آورده  فرنگ  از 
پرغلط،  می خواندند و می نواختند. بدآهنگی تجدد ایرانی مایة اخالقی 
این شبیه نگاری ها بود. اگرچه راویانی همچنان به ذکر مصیبت تجدد 
بر این روال مشغول اند، در دو دهة گذشته تاریخ شناسان با توجه به 
اسناد و مدارک تاریخی رفته رفته روایت هایی را دریافته اند که تجدد 
عاریتی  و  وارداتی  کاالی  و  فرنگی  استادان  ازپیش ساختة  آهنگ  را 
فرآوردة  تاریخ  بازاندیشی  و  بومی  تجدد  نمی کند.  فرض  اروپایی 

چنین کوششی است.



چاپ اولتجدد بومی و بازاندیشی تاریخ به کوشش نشر تاریخ ایران و 
با پشتیبانی همکارم دکتر منصوره اتحادیه )نظام مافی( منتشر شد. در 
چاپ دوم، که در مجموعة کتاب ایران نامه منتشر می شود، غلط های 
حروف نگاری چاپ نخست گرفته شده و متن کتاب، به همراه تغییرات 
متن  آماده سازی  در  می شود.  تقدیم  خوانندگان  به  چند  تصاویری  و 
کنار  در  بوده ام.  برخوردار  چند  همکارانی  یاری  از  دوم  چاپ  برای 
مرتضی هاشمی، که مشوق اصلی ام در تجدید چاپ تجدد بومی بود، 
از یاری دکتر وحید طلوعی در ویرایش و بازخوانی متن و خانم پریسا 
یزدانجو در صفحه بندی و طراحی کتاب بهره مند شدم. از زحمات و 

همکاری این دوستان صمیمانه سپاس گزارم. 

محمد توکلی طرقی
۲۰ اسفند ۱۰/۱۳۹۴ مارس ۲۰۱۶



ديباچه 

انسان ها و  تجدد روندی هم زمان جهانی و بومی بود که به دگرگونی 
نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجامید. این دگرگونی ها 
که با به هم پیوستگی هرچه بیشتر جوامع انسانی همراه بود، پیامد اراده 
بوده است.  برای حفظ و نوسازی زیست بوم خویش  انسان ها  بینش  و 
برخالف برداشت های رایج که اروپا را “وطن  ” اصلی تجدد می انگارند، 
جلوه های نخستین تجدد در فراسوی اروپا شکل گرفت. به همین سبب 
است که برخی آسیا، افریقا و امریکای التین را “آزمایشگاه های تجدد  ” 
)labratories of modemity( شناخته و بر آن اند که نمودهای فرهنگ 
جدید اروپا همچون لیبرالیسم، ناسیونالیسم، دولت رفاهی، شهروندی و 
حتی اروپایی بودن نخست در آسیا و افریقا و امریکایی التین پیدا شدند و 
سپس به  اروپا رفتند و در آنجا نهادینه شدند.۱ بر اساس این پژوهش های 
 Max( وبر  ماکس  فراگیر  نظریة  برخالف  که  گفت  می باید  تاریخی، 
 occidental( غربی  ”  “خرد  فرآوردة  “تجدد  ”   ،)Weber, 1864-1920
و  پیوند فرهنگ ها  برساختة روند آمیزش و  بلکه  نبوده،   )rationality
بازآرایی  و  بازنگری  در  نو  تجربیات  پیدایش  و  جهان  سراسر  مردمان 

آینده نگرانة “خویش  ” بوده است.

افریقایی ها  و  آسیایی ها  به  اروپاییان  آینده ساز،  بازنگری های  این  در 
در  شدند.  خیره  به اروپایی ها  افریقایی ها  و  آسیایی ها  و  نگریستند 
بازآرایی  و  تجدد  برای  چندگانه ای  الگوهای  متقابل،  نگرش های  این 
خویش طرح و برگزیده شد. برخی به  همسان سازی خویش با دیگری 
او پرداختند. تجدد  با  ناهم سازی  و برخی دیگر به  تمسخر دیگری و 

۱در این باره بنگرید به

Mohamad Tavakoli-Targhi, Refashioning Iran: Orientalism, 
Occidentalism, and Historiography (London: Palgrave Macmillan, 
2001).



هم  در  و  متقارن  روش های  این  برهم کنش  فرآوردة  دو  هر  سنت  و 
پیوستة همسان سازی و ناهمسازی به حساب می آیند. در این نگرش 
تاریخی، آنچه “سنت و فرهنگ اصیل  ” پنداشته می شود خود پدیده ای 
شده  تدوین  نوآوری  دیگر  روش های  با  مقابله  در  که  است  نوساخته 
سنت،  و  اصالت  ادعای  پذیرش  با  تجددشناسان  همه،  این  با  است. 
یعنی ادعای اینکه پدیده های امروزین به همان شکل و معنی دیرین 
باقی مانده اند، به  نوعی تاریخ زدایی و زمان زدایی دست یازیده اند. بدین 
روال، چگونگی پیدایش و گسترش بسیاری از پدیده های فرهنگی و 
سیاسی معاصر، که تحت لوای “فرهنگ و سنت اصیل  ” گرد آمده اند، 

همچنان ناشناخته مانده  است.

و  معاصر  ایران  پنداشتن  عقب مانده  تاریخ زدایی  این گونه  دیگر  جلوة 
نگرش  این  در  است.  “غربی  ”  انگاشتن کشورهای  متجدد  و  پیشرفته 
توجه  کمتر  ایران  تاریخی  به  دگرگونی های  آن  در  که  تك خطی، 
pre-( پیشامدرن  هم عصرش  ایران  و  مدرن  معاصر  اروپای  می کنند، 

تاریخ  معاصر  ایران  تاریخ  ترتیب،  بدین   و  می شوند  تلقی   )modern
کمبودهایی دانسته می شود که بر طرف کردن آن کمبودها اروپا را به  

پیشرفت و تجدد رساند.۲

بازنگری  تاریخ  برای  تاریخ حاصل کوششی  بازاندیشی  و  بومی  تجدد 
فرض  کهن  کشوری  ایران  آنکه  جای  به   مثاًل  است.  ایران  در  تجدد 
شود، این کتاب به  شناسایی روندی تاریخی  می پردازد که یاد آفرینی 
از ایران  باستان بنیانی برای ساختن ایران نو دانسته می شود. به  جای 
آنکه “وطن  ” و وطن پرستی را پدیده ای برگرفته از اروپا فرض کند، به  
مفاهیم  پیدایش  در  آن  اهمیت  و  وطن ستایی  بومی  تاریخ  شناسایی 

۲از جمله نوشته هایی که به کمبودهای ایران در مقابل اروپای مدرن می پردازند 
می توان به  این دو کتاب اشاره کرد: کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب 
پیش رفت؟ )تهران: نشر توسعه، ۱۳7۹(؛ صادق زیبا کالم، ما چگونه، ما شدیم؟ 

ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران )تهران: روزنه، ۱۳7۶(.



و  پرداخته  ایران  ”  تاریخی  “کلیت  و  ایران  ”  “فرهنگ  ایران،  ”  “روح 
به   برنماید،  را  اروپا  ناپسندیدة  یا  پسندیده  “واقعیت  ”  آنکه  جای  به  
زمان بندی شناخت پارسی زبانان از اروپا و زنان اروپایی و کاربرد این 
شناسایی ها در کارزارهای سیاسی و فرهنگی ایران پرداخته ایم. به دیگر 
سخن، این کتاب به  بررسی تاریخ شکل گیری پدیده هایی می پردازد که 

دیگران اغلب “ازلی،  ” “سنتی  ” و “واقعی  ” پنداشته اند.

در نگارش این کتاب، که بخش هایی از آن پیش تر در نشریات خارج از 
کشور چاپ شده اند، از یاری و راهنمایی بسیاری از دوستان و همکارانم 
سود برده ام. در این میان، بیش از هر کس مدیون گفت وگو و مکاتبه 
عباس  افشار،  ایرج  اشرف،  احمد  اتحادیه،  منصوره  اتابکی،  تورج  با 
امانت، مهرزاد بروجردی، شهال حائری، هرمز حکمت، خسرو شاکری، 
هوشنگ شهابی، رضا شیخ االسالمی، همایون کاتوزیان، احمد کریمی 
حکاک، ولنتین میرزامقدم، فرزانه میالنی و افسانه نجم آبادی بوده ام. از 

همة این دوستان و همکاران سپاس گزارم.

 محمد توکلی طرقی
۲۰ اسفند ۱۰/۱۳۹۴ مارس ۲۰۱۶



تجدد بومی۱۲

بخش اول: تجدد بومی



۱۳ بازسازى هويت ايرانى در گزارش تاريخ

بازسازى هويت ايرانی در گزارش تاريخ

الف. ايران مدارى و زمان مندى
رویارویی و دادوستد فرهنگی با هند و فرنگ در سده های ۱۲ و ۱۳ق/ ۱8 و 
۱۹م زمینة بازپردازی “ایران” و “ملت” را در گزارش تاریخ و گفتمان سیاسی 
ایران فراهم آورد.۱ این “ایران” و “ملت” نوپرداخته که از پیوند متون کهن و آثار 
باستانی برساخته شده بود، نحو )grammar( جدیدی برای بازتولید و گزارش 
ایران مدار جایگزین  تاریخ نگاری  ایرانی فراهم ساخت.  گذشته، زبان و فرهنگ 
تاریخ نویسی اسالمی شد و گذشته های خاموش و فراموش شدة پیش از اسالم 
گذشته ای پرشکوه جلوه کرد. در این گذشتة نوساخته، کیومرث انسان نخستین 
آهنگر  کاوه  “برابری،”  و  “آزادی”  نظریه پرداز  مزدک  بشر،  پادشاه  آغازین  و 
پادشاهی عدل پرور و مشروطه مسلك  انوشیروان  و  بنیاد گذار جنبش های ملی 
تاریخی  خاطره های  رسوب  جایگاه  و  اندیشه  ابزار  این  زبان،  شدند.  برشمرده 
و تبلور فرهنگ و تمدن، نیز پیراسته شد.۲ مفاهیم عربی ُرفته، واژگان “سره” 

۱منظور از گزارش تاریخ )histoical narration( چگونگی آغاز و انجام متون تاریخی و پیوند رویدادها 

برای بازنمایی )representation( گذشته است.
۲میشل فوکو در این باره می نویسد: “زبان با تجلی به منزلة نوعی واقعیت تاریخی فشرده و هماهنگ، 

قرارگاه سنت، هنجارهای فکری بیان نشده و آن چیزی است که درذهن ملتی/مردمی پنهان شده 
است. زبان خاطرات گریزناپذیری را در بر می گیرد که خود را خاطره باز نمی نمایند. انسان ها با بیان 
افکارشان در قالب کلماتی که در کاربرد آنها استاد نیستند و با محصور کردن آن افکار در شکل های 
بیانی  که به ابعاد تاریخی آنها آگاه نیستند، گمان می کنند سخن در خدمت آنهاست و پی نمی برند 

که خود را تسلیم نیازهای آن کرده اند.”
Michel Foucault, The Order of Things: An Archeology of Human Sciences (New York: 
Vintage Books, 1973), 297.

فصل ۱



تجدد بومی۱۴

“بیداری ملت ز خواب غفلت” شناخته  برای  و فرهنگ نویسی کوششی  ُسفته 
باستانی ای  اسطوره های  و  خاطره ها  گزینش  و  “پارسی نگاری”  رواج  با  شد.۳ 
بود،  بافرهنگ”  نوپای “فرهنگ  از رسوم  بسیاری  ایرانی  آغازة  که نشان دهندة 
گسست ایران از اسالم، پرداختن هویت و نفس متجدد )یعنی شخصی که کمال 
خویش را در پیشرفت ایران بیند( و برآمدن گفتمان تجددخواه امکان پذیر شد. 
بدون این سرمایة فرهنگی و پیشینة تاریخی، اندیشیدن به انقالب مشروطیت و 
بزرگ ترین دستاوردهای آن که تربیب نفس مشروطه خواه و همگانی شدن دولت 

و والیت بود ناممکن می بود.

تاریخی و فرهنگ شناختی  نیاز به شناختی  از جمله زمینه هایی است که  ۳فرهنگ نویسی فارسی 

دارد. اساسی ترین کوشش ها در این زمینه در هند آغاز شد و در سدة نوزدهم در ایران نیز رواج 
یافت. از جمله آثار مهم حاصل از این کوشش ها می توان انجمن آرای ناصری و لغت نامه دهخدا را 
نام برد. دهخدا دربارة فکرتدوین لغت نامه نوشت: “وقتی ضعف و انکسار ملت خود را دیدم، دانستم 
که ما ناگزیر باید با سالح وقت مسلح شویم، و آن آموختن تمام علوم امروزی بود، و اگر نه ما را 
جزو ملل وحشی می شمردند، بر ما آقایی روا می بینند و آموختن آن اگر به زبان خارجی بود البته 
میسر نمی شد، و اگر بر فرض محال میسر می گردید، زبان ما که اُّس ممیزات ملیت است متزعزع 
می گشت. پس بایستی آن علوم و فنون را ما ترجمه کنیم و در دسترس مکاتب بگذاریم و این 
میسر نمی شد جز بدین که اول لغات خود را بدانیم، و این کار نوشتن لغت نامه شامل و کافل و 
تمام لغات را الزم داشت. این بود که من به فکر تدوین لغت نامه افتادم.” بنگرید به علی اکبر دهخدا، 
“یادداشت های پراکنده مرحوم دهخدا برای مقدمه لغت نامه،” در لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد 
معین )تهران: چاپخانه دولتی، بی تا(، ۴۹۳-۵۲۳، نقل از ۵۱۱. نظر دهخدا دربارة زبان بی سابقه 
نبود. در ۱۳۱۵ق/۱8۹7م، نشریه ای با نام مفتاح الظفر به سرپرستی مدیر حبل المتین، جالل الدین 
الحسینی، و به مدیریت میرزاسیدحسن کاشانی در کلکته منتشر شد. هدف این نشریه که ارگان 
“انجمن معارف” بود، “نشر لغت فارسی و علوم جدیده” از طریق ترجمة متون علمی اروپایی به زبان 
فارسی بود. انجمن معارف را می باید یکی از نخستین کوشش ها برای ایجاد آکادمی زبان دانست 
انطباعات،  وزیر  ندیم الملك،  به  کوشش  نام گرفت. همچنین در ۱۹۰۳،  “فرهنگستان”  بعدها  که 
سال  سلطانی،  روزنامة  ایران:  “اعالم،”  به  بنگرید  شد.  تشکیل  هدف  همین  با  آکادمی”  “مجلس 
۵۶، شمارة ۱ )غرة محرم ۱۳۲۱ق/۳۱ مارس ۱۹۰۳م(، ۳. متأسفانه بسیاری از پژوهشگرانی که 
دربارة تشکیل “فرهنگستان” در ۱۹۳۵ مطلبی نوشته اند، دربارة کوشش های پیشینیان، مخصوضاً 
هندیان، سخنی نگفته اند. این سکوت به فراگیری این نظر انجامیده است که کوشش برای پیرایش 
زبان فارسی از بدعت های دورة سلطنت پهلوی است. دربارة اهمیت زبان در سدة سیزدهم قمری/

نوزدهم میالدی بنگرید به
M. A. Jazayeri, “The Modernization of the Persian Vocabulary and Language Reform 
in Iran,” in I. Fodor and C. Hagege (eds.), Language Reform: History and Future 
(Hamburge: Buske, 1983), vol. 2, 241-268; Ahmad Karimi-Hakkak, “Language Reform 
Movement and its Language: The Case of Persian,” in Bjöm Jernudd and Micheal 
Shapiro (eds.), The Politics of Language Purism (Berlin: Miuton de Gruyter, 1989), 81-
104; Mohamad Tavakoli-Targhi, “Refashioning Iran: Language and Culture During the 
Constitutional Revolution,” Iranian Studies, 13:1-4 (1990), 86-93.
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در گسترة فکر تاریخی، هر خاطره گزینی با خاطره زدایی همراه و هر آرمان سازی 
گذشته  یادزدایی ها،  و  یادگزینی ها  این  در  بود.  همگام  اهریمن پردازی  با 
بازآفریده و آواهای خاموش بازگو می شدند. این بازآفرینی ها و بازگویی ها برآیند 
نمایشگری ها و سخن ورزی هایی بدیع و استادانه بودند که پس از چندین نسل، 
رویگردانی از هویتی و برگزیدن هویتی نو را ممکن ساختند.۴ در این کوشش های 
آینده ساز که خواهان بازیابی عظمت از “دست رفتة” ایران بودند، معانی کهن 
مفاهیمی اساسی  چون “ایران،” “ملت،” “کشور،” “علم” و “سیاست” کنار رفت و 
باری نو بر آنها افزوده شد. این مفاهیم زمان مند و آینده نگر از آن جهت اساسی 
شمرده می شوند که هر ایرانی با هر هویت و مسلك سیاسی و بینش تاریخی 
است.  شناخته  را  زیست بومش  و  خود  آنها  یاری  به  و  زیسته  مفاهیم  این  با 
معانی این واژگان نه از طریق رجوع به فرهنگ های “معتبر،” بلکه درگیرودار 
مناظره ها، چالش ها و سازش های سیاسی و فرهنگی در گسترة همگانی تعریف 
و تثبیت شده اند. رواج معانی جدید نشانی از پدیداری نگرش های سیاسی بدیع 

و گسترش “دانش و توانش” نو بود.۵ 

“کشور ایران” و “ایران زمین” که پیش تر مرکز زمین و یکی از اقالیم هفت گانه 
محدود  امروزین  مرزهای  به  قرن ۱۳ق/۱۹م  بازنگری های  در  می شد،  پنداشته 
از  پس  و  بود  کتاب”  “اهل  نشان دهندة  اسالمی  خیال  در  که  “ملت”  گشت.۶ 

۴منظور از سخن ورزی کاربرد استادانة سخن است که در آن سخنور الیه های متفاوت معنایی واژگان را با آشنایی 

به صنایع سخن چون “تشبیه،” “استعاره،” “مجاز” و”کنایه” برای پیشبرد هدفی خاص به کار می گیرد.
۵“دانش و توانش” را بر مبنای “توانا بود هر که دانا بود” برابر power/konwledge برگزیده ام. توانش 

اسم مصدر توانستن به معنای قدرت و قوت است و در دانش نامة عالیی و تاریخ بیهقی به کار رفته است. 
منظور از توانش مفهوم رایج “قدرت” نیست. مفهوم رایج “قدرت” در زمینة توانایی های دولت به کار برده 
می شود و بدین سان مفهومی دولت مدار )state-centered( است و دولت را سرچشمة “حکومت” و مرکز 
قدرت و قانون می پندارد. منظور از “توان” و “توانش” در این نوشته دستگاه های سرکوب، قهر و زور هم 

نیست، بلکه منظور رابطة سازنده ای است که با توافق و همکاری مردم نظم و نظامی را بر پا می دارد.
۶چنان  که پس از “انقالب کپرنیکی” موقعیت کرة زمین در جغرافیای عالم تغییر یافت، با قدرت 

نیز دگرگون شد.  ایران در جغرافیای زمین  انقالب های سیاسی و صنعتی موقعیت  اروپا و  یافتن 
منظور از “انقالب کپرنیکی” گذر اخترشناسی از جهانی “زمین مدار” )geocentric( و “زمین ایستا” 
)geostatic( به جهانی “خورشیدمدار” )heliocentric( است. دربارة انقالب کپرنیکی، که به تفسیری 

آغاز جهان مدرن است، بنگرید به
Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution: Planetry Astronomy in the Development of 
Western Thought (Cambridge: Harvard University Press, 1957). 

و نیز تامس اس. کوهن، ساختار انقالب های علمی، ترجمة احمدآرام )تهران: سروش، ۱۳۶۹(. به 
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صفویان در ایران با پیروان شیعة اثنی عشری پیوند یافته بود، در سدة گذشته زادة 
“مادر وطن” شناخته شد. برآمدن مفهوم ازلی نمای “ملت ایران،” که بیش از قرنی 
قدمت ندارد، پیامد این بود که ایران را “وطن” پنداشته، وطن را نیز همچو مادر 
یا خانه ای انگاشتند. “علم،” که به فنون اسالمی و گسترة دانش و توانش “علما” 
محدود بود، مختص “منورالفکران” نوپایی شد که مدعی پاسداری از خرد و سنت 
انقالب کپرنیکی )Copernican Revolution( و علوم تجربی جدید اروپا بودند. 
حرکت تدریجی از “مدرسه” به “دارالفنون” و “دانشگاه” پیامد تغییر در معنی و 
مفهوم “علم” و نزول منزلت دانشمندان دینی از “علما” به “روحانیون” بود. اگر 
برپایی  با  برشمرده می شدند،  ملت”  “رؤسای  دینی  دانشمندان  در گذشته  چه 
“مجلس شورای ملی” این عنوان به رئیس مجلس منحصر شد. “سیاست،” که در 
گفتمان کهن از جمله حقوق پادشاه در سرکوبی، شکنجه، و سر بریدن شورشیان 
و بلواگران بود، معنی و مفهومی نو یافت. در این مفهوم جدید، “سیاست” گسترة 
کوشش “مردم” برای به خدمت گیری “دولت” در پیشبرد منافع همگانی “ملت” 
“رعیت”  بلوای  و  شورش  از  حاصل  نابسامانی  گذشته  در  که  “انقالب،”  شد. 
برشمرده می شد، در سامان سیاسی جدید به مبارزة “ملت” بر علیه سلطان و 
حاکم ظالم تغییر معنی داد. با این چرخش بنیادین، واژگانی همچون “رعیت” و 
“نوکر دولت” اندک اندک از گفتمان سیاسی زدوده شدند. “دولت،” که در گذشته 
به معنای “بخت” و “ثروت”ی بود که نصیب حکومت گران می شد، نهادی پابرجا 

نظرم مدرن گرایی ایرانی نیز آغازی کوپرنیکی دارد. در پژوهشی که در پیش دارم، پی برده ام که 
فارسی زبانان سدة هفدهم با نظریه های علمی جدید در اروپا آشنا بودند. برای نمونه، آثار رنه دکارت 
پیکه  ژان  و   )William Harvey, 1578-1657( هاروی  ویلیام   ،)Rene Descartes, 1596-1650(
ترجمه  فارسی  به  )م. ۱۶7۰(  دانشمندخان  به همت محمدشفیع   )Jean Pecquet, 1622-1674(
شدند. در سال های ۱78۰، تفضل حسین خان )م. ۱۲۱۵ق/۱8۰۰م( به ترجمة اصول ریاضی فلسفة 
Sir Isaac Newton, 1642-( نیوتن )Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica( طبیعی

1727( پرداخت. تأثیر این ترجمه ها در آثاری چون شارستان چهارچمن )چمن چهارم(، حتفةالعالم 
میرعبداللطیف شوشتری، مسیر طالبی میرزاابوطالب خان و مرآت االحوال جهان نما مالاحمد بهبهانی 
نمایان است. در ۱8۰7، مولوی ابوالخیر رساله ای بدیع با نام مجموعة شمسی نوشت که در آن به 
شرح و توصیف دیدگاه کپرنیك پرداخت. در نوشته های فارسی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم 
بحث وجدل دربارة دنیای خورشیدمدار بسیار زیاد بود و در آنها پدیداری جهانی نو و انسان مدار را 
به خوبی می توان مشاهده کرد. این نظریات رفته رفته به دگرگونی برداشت های کهن تر دربارة اقالیم 
هفت گانة زمین و آسمان و ارتباط انسان و خدا انجامید. این دگرگونی را در تفاسیر قرآن در قرون 

هجدهم و نوزدهم نیز می توان مشاهده کرد. در این باره بنگرید به
Mohamad Tavakoli-Targhi, “Modernity, Heterotopia, and Homeless Texts,” Compara-
tive Studies of South Asia, Africa and the Middle East, XVIII:2 (1998), 2-13.  
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برای پیشبرد منافع همگان شناخته شد. این دگرگونی های بنیادین بر بستر تاریخ 
و فرهنگ ایران در پاسخ به بحران هایی شخصی، سیاسی و اجتماعی پرداخته 
نیز  این دگرگونی ها  انقالب مشروطیت،  با  بودند.  روبه رو  با آن  ایرانیان  شد که 
قوام یافتند، اما جاودانی نبودند و با تغییر و تحویل در آرایش نیروهای اجتماعی 
از  را چند نسل پس  انقالب اسالمی، دستاوردهای نسل مشروطیت  در آستانة 
به اسالم و  بازگشت  نام گذاردند.  “ازخودبیگانگی فرهنگی” و “غرب زدگی”  آن 
بازپردازی هویت “ایرانی  اسالمی” نشانة آغاز دورة جدیدی از یادزدایی و یادگذاری، 

تاریخ گذاری و آینده سازی بر محور اسالم بود.

ب. زمان بندى و ايران نگارى
در سده های دوازدهم و سیزدهم ق/ هجدهم و نوزدهم م.، عوامل و روابطی نو 
در  شد.  پدیدار  فارسی  تاریخی  متون  در  بود  مدرن  تاریخ نگاری  زمینه ساز  که 
به هم پیوست و گزارش  بدیع  به گونه ای  تاریخی  نوشته ها، مکان و زمان  این 
تاریخ بافتی نو یافت. در روایت تاریخ، زمان بالندهlinear time( 7( جایگزین زمان 
چرخنده )cyclical time( و کشور ایران و ایرانیان جانشین گسترة فرمان فرمایی 
پادشاهان شد.8 وقایع نگاری )chronicle(، یعنی نقل “واقعات اتفاقیه” در گذشت 
تدریجی زمان، متروک شد و تاریخ نگاری )historiography(، یعنی گزارش به هم 
پیوسته ای با آغاز و انجامی عبرت آموز، رواج یافت.۹ این شگرد در بازگویی گذشته 

نشانة منزلت نو “ایران” در بافت روایی تاریخ بود.

7زمان بالنده فقط نشان دهندة پیش رفتن زمان نیست، بلکه این برداشت از زمان نشانة حرکتی 

پیشرو و فرازنده )متعالی( نیز هست.
نظر  “از  می نویسد:  قمری  هجری  سیزدهم  و  دوازدهم  قرن  وقایع نگاری های  دربارة  هدایتی  8هادی 

تاریخی کلیة این آثار در ردیف وقایع نگاری )chrologie( . . . قرارگرفته اند، بدین معنی که نویسنده بدون 
فصل بندی و تقسیم منطقی وقایع و مطالب و جداکردن مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حوادث 
و وقایع متفرق، از ابتدای کتاب مانند یك سلسله زنجیر متصل به ذکر وقایع مختلف می پردازد.” بنگرید 
به هادی هدایتي، “مختصری دربارة وقایع نگاری ها و نسخ خطی فارسی مربوط به تاریخ دوازدهم هجری،” 

مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران، سال ۳، شمارة ۲ )فروردین ۱۳۳۴(، ۴۶-۱7.
۹چند زمانی است که “تاریخ نگاری” در زبان فارسی معادل فلسفة تاریخ یا حکمت تاریخ به کار برده 

می شود. مفهوم رایج historigraphy در زبان انگلیسی نیز همان فلسفه و تئوری های تاریخی است 
که در میان تاریخ نویسان رایج است. با این همه، historigraphy به معنی دقیق تر همان نوشتن 
تاریخ است و نه تشریح مبانی تاریخ نویسی. در این نوشته، منظور از تاریخ نگاری همان تاریخ نویسی 
است و آنگاه که منظورم مبانی نظری تاریخ نویسی )historiology( باشد، مفهوم تاریخ شناسی را 

به کار برده ام.
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وقایع نگاران غالباً به فراز و فرود پادشاهان و خاندان های سلطنتی می پرداختند 
و  زندگی  دگرگونی  بر  آنها  تأثیر  و  یکدیگر  با  رویدادها  پیوند  چگونگی  به  و 
احوال مردم و زیستگاهشان کمتر می اندیشیدند. آنگاه هم که از گذشته درسی 
 )metahistorical( فراتاریخی  نظریه های  بر  اکثراً  درس  آن  می شد،  برگرفته 
“دایرة عدالت” و “توأمانی دین و دولت” استوار بود.۱۰ این دو نظریه که در تار 
و پود بافت  روایی بسیاری از متون تاریخی و اندرزنامه ها تنیده بود، پیشینه ای 
کهن در فکر تاریخی ایرانی داشت. در نظریة “دایرة عدالت،” پادشاهی و دادگری 
“پادشاهی  بودند:  پیوسته  هم  به  حلقه ای  در  گویا  که  می آمد  نظر  در  چونان 
حاصل نمی شود اال به لشکر، و لشکر به مال توان جمع کرد، و مال از رعیت 
افزایش  این نگرش،  توان داشت.”۱۱ در  نگاه  به عدل  را  حاصل گردد و رعیت 
ظلم به رعیت به کاهش مال، سستی لشکر، سرنگونی پادشاهی و چرخش زمان 
می انجامید. فراز و فرود پادشاهی با دینداری نیز نسبتی مستقیم داشت. به قول 

خواجه نظام الملك طوسی )۴۰8ـ۴8۵ق/۱۰۱۵ـ۱۰۹۴م(:

پادشاهی و دین همچون دو برادرند. هر گه که در مملکت اضطرابی پدید 
آید، در دین نیز خلل آید؛ بددینان و مفسدان پدید آیند. و هر گه که کار 
دین با خلل باشد، مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند و پادشاهی 

را بی شکوه و رنجه دل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرند.۱۲ 

در بخشی دیگر نظام الملك این پیوستگی را، که پیشینه ای ایرانی داشت،۱۳ در 

۱۰منظور از فراتاریخ metahistory و فراتاریخی metahistorical برداشت هایی است که در شیرازة 

فکر تاریخی رسوب کرده و سخنوران و نویسندگان ناخودآگاه آن برداشت ها را که با بافت سخن 
پیوند یافته اند بازگو و بازتولید می کنند. در این باره بنگرید به 

Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe 
(Baltimore: The John Hopkins university Press, 1973).

)تهران:  دانش پژوه  محمدتقی  کوشش  به  رشیدی،  سوانح االفکار  همدانی،  فضل اهلل  ۱۱رشیدالدین 

انتشارات کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد، ۱۳۵8(، ۱۱۳.
تهران:  به کوشش جعفر شعار )چاپ ۳؛  )سیرالملوک(،  ۱۲خواجه  نظام المك طوسی، سیاست نامه 

سپهر، ۱۳۶۴(، 7۰.
۱۳تنسر، یکی از پرنفوذترین روحانیان دورة اردشیر بابکان )۲۱۶-۲۳۶م.( در نامه ای به گشتاسب 

نوشت: “دین و ملك هر دو به یك شکم زادند دو سیده ]به هم چسبیده[ هرگز از یکدیگر جدا 
نشوند، و صالح و فساد و صحت و سقم هر دو یك مزاج دارد.” بنگرید به نامة تنسر به گشنسب، به 
تصحیح مجتبی مینوی )تهران: خوارزمی، ۱۳۵۴(، ۵۳. پیوند دین و دولت در نوشته های عربی با 
عبارت “الدین و الملك توأمان” آمده است. مأخذ این عبارت عهد اردشیر است که ترجمة فارسی آن 
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حدیثی نبوی یافت: “در خبر است که پیغمبر)ص( گفت: العدل عّزالدین و قّوت 
السطان و فیه صالح الخاّصه و العاّمه. یعنی عدل عّز دین است و قوت سلطان و 

صالح لشکر و رعیت است و ترازوی همه نیکی هاست . . .”۱۴ 

مفهوم “عدالت” در پندنامه ها و متون تاریخی تفاوتی بسیار با مفهوم اجتماعی 
عدالت در گفتمان تجددخواهی داشت. در متون کهن، “عدالت” بیشتر مفهوم 
“توازن” و حفظ سلسله مراتب اجتماعی داشت. در این مفهوم، رفع تفاوت میان 
شاه و گدا و رعیت و لشکر نوعی بی عدالتی تلقی می شد که به فروپاشی نظم عالم 
انگارة )imagination( سیاسی، دین پروری خود وسیله ای  این  میانجامید. در 
برای حفظ سلطنت و تداوم دولت بود. بدین سان، دینداری و عدالت پروری از 
اساسی ترین مفاهیم تشریح تغییرات و تحوالت تاریخی بود. در وقایع نامه های 
و  زمان  گذشت  دربارة  نظریه هایی  نیز  و  فراتاریخی  نظریه های  این  فارسی، 
دگرگونی ایام در بسیاری از روایت های دوره های انتقال فرمانروایی از دودمانی 
به دودمان دیگر دیده می شود. مثاًل محمدکاظم مروی در شرح چگونگی پایان 
به شاه طهماسب  یاد کرد که  از عریضه ای  افشاریان  آغاز  و  حکومت صفویان 

صفوی نوشته شده بود:

را ابوعلی مسکویه در تجارب االمم بدین سان آورده است: “و اعلموا ان الملك و الدین اخوان توأمان 
. . .” بنگرید به حواشی و توضیحات نامه تنسر، ۱۳۶ـ۱۳7. این پیوستگی دین و دولت را فردوسی 
بدین  سان بیان کرده است: “چو بر دین کند شهریار آفرین / برادر شود پادشاهی و دین / نه بی  
تخت شاهی بود دین بپای / نه بی  دین بود شهریاری بجای / دو بنیاد یك بر دگر بافته / برآورده 
پیش خرد تافته / نه از پادشه بی نیاز است دین / نه بی دین بود شاه را آفرین / چنین پاسبانان 
یك دیگرند / تو گویی که در زیر یك چادرند / نه آن زین نه این زان بود بی نیاز / دو انباز دیدیمشان 
نیك ساز” بنگرید به شاهنامه فردوسی، به تصحیح سعید نفیسی )تهران: بروخیم، ۱۳۱۴(، جلد 7، 

۱۹۹۵-۱۹۹۶، بیت های ۵۵۶-۵۵۱.
۱۴خواجه  نظام الملك طوسی، سیاست نامه، ۵۶. دربارة جایگاه عدالت در اندیشة نظام المك بنگرید 

به مقالة ارزندة محمود امیدساالر، “مفهوم عدالت در سیاست نامه خواجه نظام الملك،” ایران شناسی، 
۱:۶ )بهار ۱۳7۳(، ۵۲-۶۶؛ دربارة برداشت سعدی شیرازی از عدل بنگرید به غالمحسین یوسفی، 
)تهران:  یوسفی  به کوشش غالمحسین  بوستان سعدی،  در  بوستان،”  در  مطلوب سعدی  “جهان 
مقالة  به  بنگرید  ازعدالت  گنجوی  نظامی  برداشت  دربارة  ۱7-۳۰؛   ،)۱۳۵۹ خوارزمی،  انتشارات 
آموزندة جالل متینی، “عدالت از نظر نظامی گنجوی،” ایران شناسی، ۱:۶ )بهار ۱۳7۳(، 87-۶7. 

همچنین، بنگرید به 
A. K. Lambton, “Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship,” Studia Islamica, 
17 (1962), 91-119; Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: John 
Hopkins University Press, 1984).
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چون افعال و اعمال عموم اهالی ایران به محرمات و فتنه و فساد شایع 
شد، این است که جناب اقدس ربانی رأی آن پادشاه عصر را بر تو منقلب 
نموده و جور و ستم راغب می گرداند، و بعد پادشاه دیگر تعیین می کند 
که نسل تو را از روی زمین قطع نموده، به دردهای گوناگون مبتال سازد. 
و از ایام آدم صفی)ع( تا این دم، تا بوده کار این چرخ برین بدین نحو بوده، 
که هر دم به کام یکی و هر روز به نام کسی برقرار و مستدام بوده. هر 
آفتاب دولتی، عنقریب سر به گریبان مغرب فنا خواهد کشید؛ و هر شام 
تیره روزی، در اندک زمانی به صبح فیروزی مبدل خواهد گردید. نه از آن 
خم باید بود، و نه از آن در هم، نه از آن شکفته باید و نه از آن آشفته. فردا 
است که خامه اجل ناگهان خط بطالن بر نقش هستی این و آن کشد، و 
بلند و پستی مرتبه شاه و گدا از تندی سیالب فنا هموار و یکسان است.۱۵ 

و  قانون مند  روز  انجام  و  آغاز  همچون  پادشاهان،  فرود  و  فراز  نقل،  این  در 
تا  دولت”  “آفتاب  از  زمان  گذشت  برداشت،  این  در  بود.  دانسته  اجتناب ناپذیر 
این  علت  و  است  چرخنده  زمانی  “فیروزی”  تا  “تیره روزی”  از  و  فنا”  “مغرب 
چرخش دولت از پادشاهی به پادشاهی دیگر رواج “فتنه و فساد” و “جور و ستم” 

بود. در ناگزیر بودن این دگرگونی۱۶ و “انقالب” زمان، محمدکاظم مروی نوشت:

“قل  ارادة  به  بوده. چون  بوده چنین  تا  پرانقالب،  است  روزگاری  القصه 
و  بر طرف  جلیله صفویه  که سلسله  گردیده  مقدر  الملك”  مالك  اللهم 
سلسله نادری متصرف گردد، به این تقریب چنین حادثات و واقعات غیر 
متعارف به وقوع می انجامد، که عموم عوام الناس همگی رنجیده خاطر و 
مشوش ذخایر ]؟[ گردیده ترک خدمات خاندان مرتضوی عالمت نموده، 
دست توسل به دامن جمعی شیاطین خصلتان زده، ترک دین و مذهب و 

آیین اخالص و حقوق خود نموده آواره دیار عدم می گردند.۱7 

علم، ۱۳۶۹(،  نشر  )تهران:  ریاحی  محمدامین  به کوشش  نادری،  عالم آرای  مروی،  ۱۵محمدکاظم 

جلد۱، ۲۲۴.
۱۶در نقلی منظوم، این انتقال قدرت که به “ارادة ازلی و تقدیر لم یزلی” امکان می یابد چنین بیان 

شده است : چو نیکی پسندد به خلقی خدای / دهد حاکم عادل نیك رای / چو خواهد پریشان کند 
عالمی / نهد ملك در پنجة ظالمی. بنگرید به مروی، عالم آرای نادری، جلد۱، ۲۲۶-۲۲۵.

افشار  نادرخان  استرآبادی،  میرزامحمدمهدی  روایت  به   .۲۲۵  ،۱ جلد  نادری،  عالم آرای  ۱7مروی، 

نابسامانی ایران را  چنین توضیح داد: “از زمان رحلت حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و سلم چهار 
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در این گزارش فروپاشی سلطنت صفویان، همچون سرنگونی دودمان های دیگر، 
نه نتیجة ارادة انسان ها، بلکه نتیجة ارادة الهی شمرده شده است. اما این ارادة 
الهی با دینداری و عدالت پروری پادشاهان در آمیخته است. محمد کاظم مروی 

این پیوستگی را چنین بیان می کند:

دیباچة دیوان دولت و عالم آرایی پادشاهان سپهراقتدار، و عنوان صحیفة 
خالفت و کشورگشایی خسروان گیتی مدار، که بر حسب “الملك و الدین 
و  ملك  محافل  مسندآرایان  و  دولت اند،  و  دین  مناظم  ناظمان  توأمان” 
و  رأفت  مبانی حصن  ترصیص  و  احسان  و  عدل  اساس  بر  جز  ملت اند، 

امتنان زینت پذیر نیست.۱8 

ایران  احوال  با  پادشاهان  تاریخ  اندک اندک  تاریخی سدة ۱۲ق/۱8م  در متون 
درآمیخت. مثاًل محمدکاظم مروی “غرض اصلی” خود از نگارش عالم آرای نادری 
را ذکر “احوال فرخنده فال آن خسرو صاحب قران، و قضایاي]. . .[ هنگام فترت 
و آشوب ایران و زمان طلوع نّیر اقبال آن واالنژاد از مشرق ممالك خراسان و 
جلوس بر اورنگ فرمانروایی این ممالك ارم نشان” برشمرد.۱۹ این توجه به “فترت 
و آشوب ایران” از جمله بدایع فکر تاریخی است که در آن زمانه رواج یافت. او در 
جایی دیگر به گونه ای نو “اهل ایران” را “خود ما” خواند و مسئول نابسامانی ها 
پنداشت.۲۰ میرزامحمدمهدی استرآبادی در “ضبط وقایع” قدرت گیری نادر بر 

خلیفه بعد ازیکدیگر مکّفل امر خالفت شده اند که هند و روم و ترکستان همگی به خالفت ایشان 
قایلند و در ایران هم سابقاً همین مذهب رایج و متداول بوده. خاقان گیتی ستان شاه اسمعیل صفوی 
در مبادی حال بنا بر صالح دولت خود آن مذهب را متروک و مذهب تشّیع را شایع و مسلوک 
ساخته، به عالوة آن سّب و رفض را که فعل بیهوده و مایة فساد است در السنه و افواه عوام واوباش 
دایر و جاری کرده، شرر شرارت به چخماق دوبرهم زنی برانگیخت و خاک ایران را به خون فتنه و 
فساد آمیخت و مادام که این فعل مذموم انتشار داشته باشد، این مفسده از میان اهل اسالم رفع 
نخواهد شد. هرگاه اهالی ایران به سلطنت ما راغب و آسایش خود را طالب باشند، باید این ملّت 
را که مخالف مذهب اسالف کرام و اروغ عظام نواب همایون است تارک و به مذهب اهل سنت و 
جماعت سالك شوند.” بنگرید به استرآبادی، تاریخ جهان گشای نادری، با مقدمة عبدالعلی ادیب 

برومند )تهران: سروش، ۱۳7۰(، ۲۶۹-۲۶8.
۱8مروی، عالم آرای نادری، جلد ۲، ۴۴۵.

۱۹مروی، عالم آرای نادری، جلد ۱، ۴.

۲۰“بر ارباب سیر و خرد پوشیده و مخفی نماند که آنچه بر سر اهل ایران رخ داد، از افعال و کردار 

زشت ناالیق خود ما بود. چرا که سپاه زنگ گناه ممالك دل را تمام تسخیرساخته، و نفوذ تیرگی 
معصیت مرآت دل را از جال انداخته، و تراکم کدورت معصیت به حدی رسیده بود، و زنگار آمال و 
امانی آنقدر بر روی هم نشسته بود، که آینه دل را دیگر مجال انجال نمانده، و تالش صیقل پند و 
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این هدف بود که “بر عالمیان منکشف شود که ایران چگونه ویران و ممالك 
چه قسم ویران بوده که آن حضرت به معماری عزم متین آن ویرانی را درست 
از  از تازگی به عرصه ظهور آوردند.”  کردند و گل های این گلشن آب و رنگ 
جنبة مّداحی آن که بگذریم، تشبیه ایران به ساختمانی “ویران” و تشبیه پادشاه 
در  نحو  بدین  نیز  رستم الحکما  بود.  تاریخ نویسی  در  نو  شگردی  “معمار”  به 
رستم التواریخ که در ۱۲۱۵ق/ ۱8۰۰م نگارش یافت، کریم خان زند )م. ۱77۹( 
را “معمار ایران ویران” و “پدر مهربان همة ایران” خواند. از جمله ترکیب های 
بدیع در این متن “ایران مدار،” “دولت ایران،” “فرمانروای ایران،” “اهل ایران،” 

“کشور ایران،” “ممالك ایران” و “بالد ایران” بود.۲۱ محمدحسن خان 

اعتمادالسلطنه، همچون بسیاری از مورخان سده ۱۳ق/۱۹م، به نگارش “شرح 
حال ایران” پرداخت.۲۲ در این روایات ایران مدار، که گذشته ای دور به شکل گیری 
حال و آیندة ایران میانجامد، نخستین رگه های تاریخ نگاری مدرن نمایان است.

ج. از ايران زمین به ايران زمان
مرکزیت یافتن ایران در نقل و گزارش تاریخ نشانة برداشتی بدیع از زمان تاریخی 
بود که از زمان چرخنده متمایز است. اگر چه مرکزیت ایران در تصور جغرافیایی 
ایرانیان، که زمین را به “هفت کشور” تقسیم می کردند، پیشینه ای کهن داشت،۲۳ 
به  کمتر  وقایع نگاران  دیگر سخن،  به  نبود.  ایام  گزارش گذشت  ایران  مدار  اما 
زمان سنجی ایران می پرداختند. زمان تاریخی زمانی چرخنده بود و فراز و فرود 
پادشاهان  مدار زمان بندی تاریخی را فراهم می آورد. زمان سنجی ایران، یعنی قرار 

نصیحت فایده ای نرسانیده، از تکاثف دود عصیان چراغ ایمان فرو رفته، و ظلمت کفر شبستان درون 
را فرو گرفته.” بنگرید به مروی، عالم آرای نادری، جلد ۳، ۱۰8۶.

به  بی نا، ۱۳۴8(،  )تهران:  مشیری  به کوشش محمد  رستم التواریخ،  رستم الحکماء،  ۲۱محمدهاشم 

ترتیب در ۴۳۲، ۳۰۹، ۳78، ۳۹۱، ۴۱8، ۴۵۹، ۳۰۹، ۶۱، ۳8۳، ۳۹۵، ۴۵8، ۶۹، ۳۹۶، 8۱، 8۲، 
۱۳۰، ۴۶۶. در باب رستم التواریخ و تجدد بنگرید به نوشتة ارزشمند عباس میالنی، “رستم التواریخ 

و تجدد” در عباس میالنی، تجدد و تجددستیزی )تهران: اختران، ۱۳87(، ۱۳ به بعد.
انتشارات  )تهران:  نوایی  عبدالحسین  به کوشش  مرآت البلدان،  اعتمادالسلطنه،  ۲۲محمدحسن خان 

دانشگاه تهران، ۱۳۶7(، ۳.
۲۳برای تحلیلی ارزنده از “هفت کشور” بنگرید به

Henry Corbin, Spritual Body and Celestial Earth: Frommazdeam Iran to Shi’ite Iran, 
trans. Nancy Pearson (Princeton: Princeton University Press, 1977), 17-36.
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 )emplotment( ۲۴”دادن ایران در مرکز تغییر و تحوالت تاریخی، “طرح اندازی
نویی را در نگرش تاریخی به همراه داشت. تاریخ قدیم که اغلب با آفرینش آدم 
آغاز و با رسالت حضرت محمد،)ص( پیامبر اسالم، پایان می یافت، جای به روایتی 
ایران مدار داد. در این طرح اندازی، تاریخ ملوک عجم، که در متون تاریخ عمومی 
تاریخ “ملوک عجم” تحت  از بخش پیامبران می آمد، کنار گذاشته شد و  پس 
عنوان “تاریخ ایران” بازگو شد. این “گذشتة پرشکوه ایران” به بیداری اکنونیان و 
فرازندگی آیندگان پیوند می خورد. در این طرح اندازی، ایران شمول بودن زمانه های 
عهد عتیق، عهد جدید و قرآن به پرسش گرفته شدند، آدم پدر سامیان و کیومرث 

انسان نخستین شمرده شد و طوفان نوح اتفاقی در خارج از ایران قلمداد گشت.

با پدیداری ایران زمان، زمانه های دساتیر، دبستان و شارستان و شاهنامه جایگزین 
دیگر  و  شاهنامه  بازگویی  و  بازخوانی  شدند.  قرآن  و  مقدس  کتاب  زمانه های 
متون ایران مدار و ایران ستای در زمانة “پریشانی” و “ویرانی” و شکست ایران 
با بیگانگان امکان بازسازی هویت ایرانی و پرداختن گونه های بدیع  در جنگ  
گزارش و زمان بندی تاریخ را فراهم ساخت. در این گونه های بدیع تاریخ نگری 
و تاریخ گزاری، روایات اسالمی تاریخ که زمانة پیش از اسالم را دورة جهالت و 
دوران اسالم را زمانة تمدن قلمداد می کردند جای به گزارشی دادند که زمانة 
پیش از اسالم را عصر عظمت ایران و گسترش اسالم را آغاز بدبختی و ویرانی 
به  جای  عیسی  و  موسی  نوح،  آدم،  زمانة  نگرش،  این  در  می شناخت.  ایران 
زمانه های کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشید داد و گذشتة ایران بر گذشتة 
فرزندان ابراهیم پیشی گرفت. کیومرث انسان نخستین و نخستین پادشاه عالم 

و نقطة آغازین تاریخ ایران و جهان شد.۲۵ 

دساتیر،  ایران ستای  متون  انتشار  و  نشر  مدیون  باستان  ایران  به  توجه  این 
دبستان مذاهب، و شارستان چهارچمن در نیمة نخستین سده ۱۳ق/۱۹م بود. 
آذر  ایران شدند.   )renaissance( باززایی  آغازگر جنبش  متون  این  بدین سان، 
نام  کیوانیان”  “آذر  یا  “آذریان”  که  پیروانش،  و  ۱۰۲7ق/۱۶۱7م(  )م.  کیوان 

۲۴“طرح اندازی” را بر مبنای “فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم” برگزیده ام.

۲۵برای تحلیل گسترده تر در این باب بنگرید به

Mohamad Tavakoli-Targhi, “Contested Memories of Pre-Islamic Iran,” The Medieval 
History Journal, 2:2 ( July/December 1999), 245-275.
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دساتیر آسمانی )بمبئی: مطبع دت پرشاد، ۱888(.



۲۵ بازسازى هويت ايرانى در گزارش تاريخ

 فرزانه بهرام بن فرهاد، شارستان چهارچمن )بمبئی: بی نا، بی تا(، ۱۳.
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دارند، در حدود سال ۹78ق/۱۵7۰م به هند مهاجرت کردند و در پتنه، شهر 
باستانی بوداییان، اقامت گزیدند،۲۶ و بر اساس متون زردشتی و نوشته های کهن 
فارسی و عربی، مکتبی نوزرتشتی و اشراقی منش بنا نهادند.۲7 از مهم ترین متون 
این مکتب که در زمانة اکبرشاه در هند قوام یافت، دساتیر است. این متن، که 
نخست در ۱۲۳۴ق/۱8۱8م در بمبئی به چاپ رسید، شامل پانزده نامه است 
که به ادعای آذر کیوانیان بر پانزده پیغمبر ایرانی فرستاده شده بود. نخستین 
آن پیامبران “حضرت مه آباد و آخرین ایشان حضرت ساسان پنجم و از آن جمله 

۲۶کتابخانة خدابخش، یکی از پرارزش ترین کتابخانه های هند که در شهر پتنه واقع شده است، دارای 

نسخه های خطی ارزشمند فارسی است.
۲7دربارة آذر کیوانیان و بدعت های زبانی و فکری ایشان بنگرید به

Shams-ul Ulama Jivanj Jamshedji, “A Parsee High Priest (Dastur Azar Kaiwan, 1529-
1614 A.D.) with his Zoroastrian Disciples in Patna in the 16th and 17th Century A.C.,” 
The Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, 20 (1932), 1-85; Henry Corbin, “Azar 
(Adar) Kayvan,” in Encyclopedia Iranica, 183-187; Sheriaji Dadabhai Bharucha, “The 
Dasatir,” being a paper prepared for the tenth International Congress of Orientalists held 
in Geneva in 1894 A.C. (Bombay: s.n., 1907);

نذیر احمد، نقد قاطع برهان )نئی دهلی: غالب  انسثی ثیوث، ۱۹8۵(، ۲۱۱-۲۴۴؛ محمد معین، “آذر 
کیوان و پیروان او،” مجلة دانشکده ادبیات، سال ۴، شمارة ۳ )چاپ۲؛ تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۵(، 
)تهران:  معین  محمد  اهتمام  به  قاطع،  برهان  در  “دساتیر،”  معین،  محمد  و ۳۲۹-۳۳۴؛   ۵۱-۱7
)تهران:  هرمزدنامه  در  “پیشگفتار،”  معین،  محمد  ـ پنجاه و نه،  پنجاه ودوـ جلد۱،   ،)۱۳۶۲ امیرکبیر، 
معین،  هرمزدنامه،۳۱۰-۳۱۹؛ محمد  در  “دساتیر،”  معین،  و هجده؛ محمد  دوازده  بی جا، ۱۳۳۱(، 
“تیمسار،” در هرمزدنامه، ۳۲۰-۳۵8. پورداود که در پی “رد زبان دساتیری و لغت های ساختگی” 
فرقة “شگفت انگیز آذر کیوانی” بود، در مواردی از حد نقد محققانه فراتر رفت و به مبارزه با “آیین 
ساختگی” و “نامة آلوده دساتیر” و “مرد مزوری” که آن “مهالت را به هم بافته” پرداخت. به ترتیب 
بنگرید به ابراهیم پورداود، فرهنگ ایران باستان )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶(، ۳۳۴ و 
۳۲۹؛ ابراهیم پورداود، هرمزدنامه )تهران: بی جا، ۱۳۳۱(، ۳۱۹؛ ابراهیم پورداود، سوشیانس: موعود 
مزدیسنا )بمبئی: هور، ۱۹۲7(، ۵۱. اما همچنان  که محمد معین نشان داده است، “این فرقه در ضمن 
کتب خود عالقه ای به استعمال لغات پارسی محض داشته اند. بدون شك بزرگان این فرقه توجهی 
خاص به ابن سینا داشته اند . . . از این  رو بعید نیست که بخشی از لغات علمی و فلسفی فارسی را 
ـ مستقیماً یا مع الواسطه استفاده کرده باشند.” واژگان مشترکی که معین نام می برد،  ازآثار ابن سینا ـ
عبارت اند از آخشیج، افراز، انباز، پذیرا، توانش، جنبش، خواست، چگونگی، فرهنگ، کام، کنش، گونه. 
او از واژگان دیگری که “در مصنفات فاضالن دیگر آمده” نیز یاد می کند: افزار، بخشایشگر، بزه، پاداش، 
پژوهش، تاب، جاوید، دریافت، رستنی، رهبر، زدودن، فرزانه، گزارش، گنجور، منش، ناگزیر، نکوهیده، 
نگار، نوا، نیرو. بنگرید به محمد معین، “لغات ابن سینا و تأثیر آنها در ادبیات،” در مجموعه مقاالت، 
به کوشش مهدخت معین )تهران: انتشارات معین، ۱۳۶7(، ۵۲۹-۵7۱؛ نقل از ۵۶۲-۵۶۴. رواج این 
واژگان در زبان فارسی امروز مدیون کوشش های فارسی مدار آذر کیوانیان است. سخن دربارة نیاز 

فرهنگی آذر کیوانیان به واژه پردازی بحثی مهم و فراتر از گسترة این نوشته است.
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زرتشت سیزدهم است.”۲8 به گزارش آذریان، دساتیر به زبانی رایج نبود، بلکه 
به “زبانی بود که به هیچ زبان فرودینیان )م. ۱۲۴۶ق/۱8۳۰م( نمی ماند و آن را 

آسمانی زبان نامند.”۲۹ مال فیروز در این باب نوشت:

زبان اصل صحایف منزله اصاًل و قطعاً مناسب به زبان زند و پهلوی و دری 
بلکه به جمیع  السنه مشهوره طوایف مختلفه این زبان ندارد و در عصر 
خسروپرویز که معاصر هرقل که از قیاصر روم و بعد نه سال از قتل خسرو 
اراکین سلطنت و اساطین دولت قدیم کیاسره ایران به سبب تسلط اعراب 
متزلزل و مختل گشته حضرت ساسان پنجم این صحف را به زبان فرس 
در غایت سالست و فصاحت و بالغت که لوان للدهر سبعاً مال من حسنه 
الی االصغاء ترجمه فرموده و هر یك از آیات بینات که محتاج به زیادت 
شرح و بسط است بعد ترجمه الفاظ آیات شرحی واضح مرقوم طالبان را 

دریافت به سهولت میسر گردد.۳۰ 

روایات دساتیر در نوشته های آذر کیوانیان همچون دبستان، شارستان و آیین 
هوشنگ شرح و بسط داده شده است. فرهنگ برهان قاطع نیز از آن روی که 

واژگان دساتیری را در بر گرفته بود، نقش مهمی در اشاعة آنها داشت.

در زمان بندی دساتیر، ایران باستان به دوره های آبادیان،۳۱ جیان،۳۲ شاییان،۳۳ 

۲8فیروزبن مالکاوس، “ذکر در حصول کتاب دساتیر و سبب ترجمه آن در زبان انگریزی،” در 

“The Desatir or Sacred Writings of the Ancient Persian Prophets; in the Original 
Tongue; together with the Ancient Persian Version and Commentary by Mulla Firuz 
bin Kaus Who Has Subjoined a Copious Glossary of the Obsolete and Technical Persian 
Terms; to which is added An English Translation of the Desatir and Commentary in 
Two Volumes (Bombay: The Courier Press, 1818), 309. 
۲۹موبد کیخسرو اسفندیار، دبستان مذاهب، به اهتمام رحیم رضازاده ملك )تهران: طهوری، ۱۳۶۲( ۱۰.

۳۰فیروزبن مالکاوس، “ذکر در حصول کتاب دساتیر و سبب ترجمه آن در زبان انگریزی،” ۳۰7-۳۰۶.

کیخسرو  به  بنگرید  نهاده.”  یکتانشینی  و  خداپرستی  راه  به  “پا  که  بود  مه آباد  آنها  ۳۱نخستین 

می نامند.”  مه گه  را  آن  و  بود  مه آباد  خانه  “مکه  کیوانیان،  آذر  روایت  به  دبستان، ۱۰.  اسفندیار، 
بنگرید به جالل الدین میرزا، نامة خسروان )بمبئی: دت پرساد پرس، ۱۹۰۴(، ۴.

۳۲نخستین آنها جی افرام بن آباد بود که “بنا بر پاکی او را جی گفتندی که در لغت آذری ــ  یعنی 

آبادی ــ جی پاک را گویند.” به روایت کیخسرو اسفندیار، “سلطنت در دودمان جیان یك اسپار سال 
ماند.” بنگرید به کیخسرو اسفندیار، دبستان، ۱۱.

۳۳نخستین آنها “ستوده وخشور شای کلیوبن جی آالد بود که در یزدانی پرستش بود و او را از بسیاری 

ـ  بنابراین  خدای ـ پرستنده  و  خدای  می گفتند ــ یعنی  شانی  و  شای  یزدان پرستی  و  ایزد  بندگت 
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زمانة  چهار  به  خود  گلشاییان  دورة  و  شد  تقسیم  گلشاییان۳۵  و  یاساییان۳۴ 
پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان زمان بندی می شد. نخستیِن گلشاییان 
کیومرث و بازپسیِن آنها یزدگرد بود که به حساب دبستان، “سلطنت این فرخ 
خدیوان شش هزار و بیست و چهار سال و پنج ماه بود.”۳۶ دربارة این دوره که 
معادل دورة پیش از اسالم است، کیخسرو اسفندیار نوشت: “گیتی بدین رونق 
و بهار و آرایشی که می بینید بیشتر پیراسته این فرخنده طایفه است.”۳7 بدین 

فرزندانش را شاییان گویند . . .” به نقل دبستان، مدت فرمانروایی شاییان یك شمار سال است. 
بنگرید به کیخسرو اسفندیار، دبستان، ۱۲-۱۱.

۳۴نخستین آنها “یاسان پسر شای مهبول بود، سخت دانا و زیرک و پرهیزگار و نامدار و خشور روزگار 

ـ یعنی الیق.” مدت سلطنت یاساییان نود و نه  و الیق فرمانفرمایی. بنابراین او را یاسان می گویند ـ
سالم سال بود کیخسرو اسفندیار، دبستان، ۱۲.

۳۵نخستین گلشاییان، کیومرث )به پهلوی Gaymart و در اوستا Gayomardtan به معنای “زندگی 

انسان و”مشی” و “مشیانه”  ایران کیومرث نخستین  باستانی  بود. در فرهنگ و اساطیر  میرنده”( 
نخستین زوج انسان یا آدم و حوا شناخته شده اند. در اوستا از کیومرث چنین یاد شده است: “فروهر 
کیومرث پاک را می ستاییم؛ نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد و خانواده 
زرتشت،  آیین  مینوی  نامة  اوستا:  به  بنگرید  آمد.”  اوپدید  از  آریایی  نژاد  و  آریایی  سرزمین های 
نگارش جلیل دوستخواه از گزارش ابراهیم پورداود )تهران: شرکت سهامی افست، ۱۳۴۳(، کردة 
۲۴ و ۲۵۹. به روایت بُنَدِهش، پس از آفرینش “آسمان،” “آب،” “زمین،” “گیاه،” “گاو،” “ششم، 
کیومرث را آفرید روشن چون خورشید . . . کیومرث دارای چشم، دارای گوش، دارای زبان و دارای 
َدخَشك بود. َدْخشك داشتن این است که مردم از تخمه او بدان گونه زادند.” به هنگام درگذشتن 
کیومرث “تخمه]اش[ به زمین رفت. همان گونه ]که[ اکنون نیز به هنگام درگذشت همه مردم تخم 
بریزند. از آنجا که تن کیومرث از فلز ساخته شده بود، از تن کیومرث هفت گونه فلز به پیدایی آمد. 
]از[ آن تخم که در زمین رفت، به چهل سال مشی و مشیانه بررستند که ازایشان رونق جهان و 
نابودی دیوان و از کارافتادگی اهریمن بود.” بنگرید به فرنبغ دادگی، بندهش،گزارنده مهرداد بهار 
)تهران: انتشارات توس، ۱۳۶۹(، نقل به ترتیب از ۴۰-۴۱، ۶۶. پیدایش “مشی” و “مشیانه” در زاد 
اسپرم چنین گزارش داده شده است: “کیومرث اندرگذشت ]ُمرد[. زر را سپندارمذ ]ایزد زمین[ 
فراز پذیرفت و چهل سال اندر زمین بود. اندر پایان چهل سال، ریباس گونه، مشی و مشیانه برآورده 
شدند. یکی به دیگری پیوسته و هم باال و یگانه. ]اندر[ میان ایشان روان برآمد. ایشان به هم باالیی 
و ]هم قدی[ آن گونه بودند که پیدا نبود کدام نر، کدام ماده و کدام آن روان هرمزدآفریده بود . . . 
پس ]مشی و مشیانه[ از گیاه پیکری به مردم پیکری گشتند و روان به مینویی اندر ایشان شد.” به 
نقل از”گزیده های زاد اسپرم،” در مهرداد بهار، اساطیر ایران )تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 
۱۳۵۲(، ۳۱. ابوریحان بیرونی کیومرث را “ملك الجبل” و “ملك الطین” نامید و “مشی” و”مشیانه” 
را “مرد” و “مردانه” نیز خواند و آنها را “به منزله آدم و حوا” معرفی کرد. بنگرید به ابی الریحان 

محمدبن احمد البیرونی الخوارزمی، اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه، به کوشش 
C. Edward Sachau (Leipzig: Otto Harrassowiz, 1923), 99.

ـ و  ـ یعنی یك صد هزار را سالم گویند ـ ۳۶سلسلة اعداد را چنین برشمردند: “یك، صد، هزار، سالم ـ

صد سالم را شمار، و صد شمار را اسپار، و صد اسپار را راده، و صد راده را ارآده، صد ارآده را راز، و 
صد راز را آزار، و صد آزار را بی آزار گویند.” بنگرید به کیخسرو اسفندیار، دبستان، ۱۱.

۳7فرزانه بهرام بن فرهاد، شارستان چهارچمن، ۱۴-۱۳.



۲۹ بازسازى هويت ايرانى در گزارش تاريخ

 میرزااسمعیل تویسرکانی، نامة فرارستان )بمبئی: مطبع چیترا، ۱۳۱۱(.



تجدد بومی۳۰

جالل الدین میرزا قاجار، نامة خسروان )بمبئی: مطبع جگدیشور، بی تا(.



۳۱ بازسازى هويت ايرانى در گزارش تاريخ

جالل الدین میرزا، نامة خسروان، ۴.



تجدد بومی۳۲

گزارش، “انواع علوم و حظوظ و کسب و جشن و سور و مزامیر و اویار و شهر و 
باغ و کاخ و پیرایه و اسلحه به مراتب خدمات و تمیز مرد و زن . . .” و سیرت های 

نکو همه در دورة گلشاییان پدید آمد.۳8 

با آغاز صنعت چاپ، متون نایاب دساتیری در هند و ایران منتشر شدند و تأثیر 
بسزایی در فکر و اندیشة ایرانیان دربارة زبان و تاریخ گذاشتند. از جانبی دیگر، 
این متون توجه شرق شناسان را برانگیخت و داستان ها و اسطوره های بافته در 
آنها سر از کتاب های تاریخی و علمی فرنگیان درآورد. استقبال محافل دانشگاهی 
اروپا بر اهمیت آن ها افزود.۳۹ به مثل مالفیروز نسخه ای از دساتیر را در اختیار 
ِسر جان  ملکم )Sir John Malcolm( گذاشت که همراه با دبستان مورد استفاده 
ملکم در نگارش تاریخ ایران )The History of Persia( قرار گرفت.۴۰ چند سالی 
پس از نشر این کتاب، میرزاحیرت آن را به زبان فارسی ترجمه کرد که این 
ترجمه در ۱۲8۹ق/۱87۲م در بمبئی به چاپ رسید.۴۱ تاریخ ِسر جان ملکم 
کتابی بود که در سال های صدارت امیرکبیر، به وقت خواب ناصرالدین شاه براي 

شاه می خواندند.۴۲ 

از جمله خصوصیات دساتیر برای خوانندگان سدة پیشین نثر سره آن بود. آذریان 
بر این ادعا بودند که دساتیر را سامان پنجم در دورة خسروپرویز، پیش از آنکه 
اعراب بر ایران مسلط شوند، به فارسی دری ترجمه کرده بود. بدین ادعا، نثر 
دساتیر نثر اصیل دری و نامیخته به واژگان عربی بود و بسیاری از پارسی نویسان 
ایران و هند به پیروی از آن به سره نویسی و پارسی نگاری پرداختند. از جمله 

۳8فرزانه بهرام بن فرهاد، شارستان چهارچمن، ۱۴-۱۳.

۳۹در این باب بنگرید به

Mohamad Tavakoli-Targhi, “Orientalism’s Genesis Amnesia,” Comparative Studies of 
South Asia, Africa and the Middle East, XVI:1 (1996), 1-4.
40Sir John Malcom, The History of the Persia, from the Most Early Period to the Present Time: 
Containing az Account of the Religon, Gobenment, Usages, and Character of the Inhabitant of 
that Kingdom (London: For John Murray and Longman and Co., 1815), vol. 1, 184.

۴۱سر جان ملکم، کتاب تاریخ مستطاب سرجان ملکم صاحب بهادر، ترجمة میرزااسمعیل حیرت 

)بمبئی: میرزامحمدعلی کشگول شیرازی، ۱۲8۹ق/۱87۲م(.
۴۲فتح الدین فتاحی، سفرنامة میرزافتاح خان گرمرودی به اروپا )تهران: چاپخانة بانك بازرگانی ایران، 

۱۳۴7(، ۹۱۹؛ حسین لسان، “شاهنامه خوانی،” هنر ومردم،۱۴: ۱۶۰/۱۵۹ )دی/ بهمن ۱۳۵۴(، 
۲-۱۶، نقل از ۱۵.



۳۳ بازسازى هويت ايرانى در گزارش تاريخ

پیروان نثر دساتیر یغمای جندقی )۱۱۹7ق/۱78۲م - ۱۲7۶ق/۱8۵۹م( بود. او 
در نامه ای در خصوص “نگارش پارسی” آورده است که “دیده خوانندگان بدین 

تازه روش نودیدار است.”۴۳ همو در نامه ای دیگر به احمد صفایی نوشت :

فرهنگ  بر  فراخ آستین  درازدامان  نامة  آزمایش  در  از  اسمعیل  دیشب 
هیچ  روش  و  راه  بدان  زبانش  و  دست  آنکه  با  و  افکند،  بنیاد  پارسی 
آشنایی نداشت، پاکیزه و شیوا و دوشیزه و زیبا به پایان برد. این شیوه 
است.  نوبرشماری  و  تازه کاری  هنرآموزان  و  دانش اندوزان  کیش  به  هم 
گروهی انبوه  نگارندگان قزوین و ری و گزارندگان اصفهان و جی بر این 
و داستان های ژرف  ایستاده،  نهاده اند و درین روش سخت  منش رخت 
پرداخته اند و کاخ های شگرف افراخته. کاش تو هم با آن مایه گرفتاری و 
کار و گران باری و تیمار، از راه آزمون، خم  اندر پشت و خامه در انگشت 
می کردی. چنان پندارم در نامه سیم چارم تو نیز دنبال پوی دستة یاران و 

سخن ساز رستة پارسی نگاران آیی.۴۴ 

یغما در نامه ای دیگر به میرزاجعفر اردیبی نگاشت: “جعفر تو را به خاک بزرگان 
و پاس غم خوارگی، نامه های پارسی را همان گونه که نوشته ام زود و درست نگار 
و با من فرست، که سپاسی گران سنگ و نوایی بزرگ خواهد بود.”۴۵ این شور و 
شوق به “پارسی نگاری” در میان بسیاری دیگر از نویسندگان و شاعران ایرانی 
قاجار،  فرهادمیرزا  تبریزی،  میرزارضا  قاآنی،  میرزا حبیب اهلل  از جمله  و هندی، 
احمد دیوان بیگی شیرازی، جالل الدین میرزا قاجار، اسمعیل تویسرکانی، ابوالفضل 
ماکنجی  قزوینی،  بگشلو  میرزارضا  فدایی،  نصراهلل خان  گوهریزدی،  گلپایگانی 
پارسی، میرزاآقااحمدخان کرمانی، کیخسروشاهرخ کرمانی، و میرزاآقاخان کرمانی 
یافت می شد. میرزاعلی امین الدوله از جمله کسانی بود که به پارسی نگاری عالقه 
داشت و پس از برنمودن توانایی خویش در پارسی نگاری، بدان علت که “کودکان 
ایرانی نژاد” نوشتة او را به “زبان امروزی ایران که آمیخته به نوادر تازی است” 

۴۳یغمای جندقی، مجموعه آثار یغمای جندقی، تصحیح سیدعلی آل داود )تهران: انتشارات توس، 
۱۳۶۲(، جلد ۲، مکاتیب و منشآت، 7۴، نامة ۵۱.

۴۴یغمای جندقی، مجموعه آثار یغمای جندقی، جلد ۲، 8۵، نامة ۶۳.
۴۵یغمای جندقی، مجموعه آثار یغمای جندقی، جلد ۲، ۲۱8، نامة ۱۹۳.



تجدد بومی۳۴

نمونه های  بهترین  از  دوری جست.۴۶  پارسی نگاری  از  کرد،  بهتر درک خواهند 
به  )۱7۹7-۱8۶۰م(،  غالب  اسداهلل  نوشته های  گذشته  سدة  در  پارسی نگاری 

خصوص دستنبو اوست که آن را به سال ۱8۵7 و ۱8۵8م نوشت.۴7 

اشاعة پارسی نویسی و خودداری از به کار بردن کلمات عربی از جمله پیامدهای 
نشر دساتیر، دبستان و شارستان بود. در این متون تاریخ و زبان پیوندی ناگسستنی 
داشتند. ایران افرازی از جمله خواست ها و آرمان های نهفته در پیوند تاریخ و زبان 
بود. در این زمینه، توجه به چند روایت دساتیری، که مبین قدمت نوشعوبی گری 
روایات  برخی  شارستان  اول  در چمن  می رسد.  نظر  به  است،۴8 ضروری  ایرانی 
تاریخی دربارة ایران در متون کهن عرب بررسی شده است. پس از بیان برخی 
از اختالف ها در روایات عربی، فرزانه بهرام بن فرهاد نوشت: “در نزد پارسیان و 
سکنه ایران که بر همان طریق قدیم ثابت اند، ابنای پارسی افضل مخلوقات اند 
این  ایشانند.”۴۹  از  فروتر  ناس  بواقی  و  و حسنی  نقلی  و  عقلی  وجو]ه[  به  هم 
ادعای افضلیت عرب بر عجم، از آگاهی قومی ای حکایت داشت که بر طرح اندازی 
تاریخی آذر کیوانیان حاکم بود. برای نشان دادن این برتری، نویسنده مناظره ای 
بین پیروان آذر کیوان و جمعی از فضالی هند را گزارش کرده است. این مناظره 
با نظرخواهی از آذر کیوان دربارة ادعای میرجمال الدین انجوی شیرازی، مؤلف 
فرهنگ جهانگیری، دربارة مردم پارس آغاز شد که گفته بود: “ گذشته از عرب 
همه طایفه به فضیلت مردم پارسی نیستند و بعد از عربی هیچ زبان فصیح تر و 

۴۶علی خان امین الدوله، خاطرات سیاسی، به کوشش حافظ فرمانفرمایان )تهران: کتاب های ایران، 

.۵ ،)۱۹۶۲
۴7اسداهلل خان بهادر غالب، دستنبو )آگره: مطبع مفید خالیق، ۱8۵8(. غالب درمورد نگارش دستنبو 

می نویسد: “در موقع این رستخیز ]۱۲7۳[ بی جا که همه جا بود، من بدان تنهایی و بینوایی که 
جز سایه خویش در برابر و جز دستیر و برهان قاطع سوادی در نظر نداشتم در ستم آباد دهلی 
اما  نبوده ام،  بند  به  اگر چه  نداشتم.  اثر  از حس و حرکت  بکنج کاشانه، چون تصویر دیوار خانه، 
به  بنگرید  ساختم.”  کتابی  دستنبو  به  ومرسوم  پرداختم  سرگذشت  نگارش  به  نبوده ام.  بی گزند 
میرزااسداهلل خان غالب، درفش کاویانی، به اهتمام محمدباقر )الهور: پنجاب یونیورستی، ۱۹۶۹(، ۲.

ایرانیان در برابر  ۴8دربارة شعوبی گری بنگرید به حسینعلی ممتحن، نهضت شعوبیه: جنبش ملی 

خالفت اموی و عباسی )تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۳(؛ عبدالحسین زرین کوب، دو قرن سکوت )تهران: 
امیرکبیر، ۱۳۳۶(؛

H. A. R. Gibb, “The Social Significance of Shu’ubiyya,” in Studies on the Civilization of 
Islam (Boston: Beacon Press, 1962), 162-173.

۴۹فرزانه بهرام، شارستان، ۵۴.



۳۵ بازسازى هويت ايرانى در گزارش تاريخ

بهتر از پارسی نه.”۵۰ آذر کیوان از پاسخ به این ادعا پرهیز کرد. اما موبد هوش، 
یکی از یاران او، پاسخ داد که “خواهش شما تحقیق است. این خالف آن است، 
چه امکان ندارد که اعراب بر ناقصان عجم تفضیل داشته باشند.” این بحث سپس 
از  افصح است  ادعا کردند که “عربی  و عربی رسید. جمعی  فارسی  مقایسة  به 
آنکه فرقان عربی است و عجم نه. بل در عجم صحیفه نباشد.”۵۱ موبد هوش در 
پاسخ به این پرسش گفت: “پارسی قلیل اللفظ و کثیرالمعنی است . . . آنچه عرب 
به طول اقرار داده اند، عجم به اختصار رفتند. چنان  که افراط و ]تفریط[ زشت 
است. بنابراین عجم وسط اختیار کرده اند.”۵۲ این گفت وگو سرانجام به این پرسش 
انجامید که “پس چرا مصحف به عربی نازل گشت؟”۵۳ آذر هوش پاسخ داد: “چون 
حق تعالی در ازل حقیقت دان عالم بود که هر قوم از عجم و جز آن عادت به السنة 
ضد خود تواند کرد اال عرب، که از آن عاجز است. فلهذا، به عربی ارسال داشت و 
ترجمه آن به هر زبان نزد عرفا جایز است. آنکه عرب افسق الناس بوده اند، چنانچه 
از کتب شما معلوم می شود، هر آینه برای هدایتشان پیغمبری از ایشان و کتابی 
به زبانشان فرستاد.”۵۴ نتیجة این گفت وگو، به روایت شارستان، چنین بود: “به 
دالیل عقلیه و نقلیه ثابت شد که پارسیان اعدل انواع اند. ایشان بر جماهیر اقوام اال 
نوامیس تفضیل دارند.”۵۵ در این گزارش دساتیری، تکیه بر برتری نژادی ایرانیان 
بر دیگری اقوام و فصاحت زبان فارسی بود. این برگزیدگی قومی و توانمندی زبانی 
در سدة ۱۳ و ۱۴ق/۱۹ و ۲۰م دو رکن اساسی هویت ایرانی و نفس تجددخواه 

را فراهم آوردند.

از میان دیگر کوشش های آذریان برای نوزایی ایران باید از توجه بی نظیر آنان به 
متون تاریخی اسالمی دربارة ایران باستان و تطبیق شخصیت ها و اسطوره های 
با شخصیت  اسالمی  برخورد متون  برد.  نام  ایرانی  اسطوره های کهن  با  قرآنی 
کیومرث یکی از مهم ترین نمونه ها در این زمینه است.۵۶ از جمله متون تاریخی 

۵۰فرزانه بهرام، شارستان، ۶۵-۶۴.

۵۱فرزانه بهرام، شارستان، ۶۳.

۵۲فرزانه بهرام، شارستان، ۶۵.

۵۳فرزانه بهرام، شارستان، ۶۵.

۵۴فرزانه بهرام، شارستان، ۶۵.

۵۵فرزانه بهرام، شارستان، ۶8.

۵۶شهرستانی در الملل و النحل دربارة پیدایش کیومرث نوشت: “محاربه میان لشکر نور و ظالم قائم 

شد و مالئکه در این محاربه توسط شدند و صلح کردند بر آنکه عالم سفلی اهرمن را باشد هفت 



تجدد بومی۳۶

بلعمی،  ابوعلی محمد  تاریخ  یاد می کند یکی  به تفصیل  از کیومرث  کهن که 
تاریخ بلعمی، است که تکلمه و ترجمة تاریخ الرسل و الملوک محمدبن  جریر 
طبری است.۵7 بلعمی پس از نقل گفته های “اهل نجوم چون ارسطا طالیس و 
بقراط و افالطون دربارة آفرینش ماه و آفتاب و ستارگان،” به نقل روایتی دربارة 

انسان نخستین می پردازد:

اندر  بیافرید  را  تن  دو  عّزوجل  خدای  که  گویند  ایدون  نجوم  طریق  از 
آسمان بی اندوه و آفت و آن اندر سال های حمل و ثور و جوزا بود. پس 
و  بی اندوه  و  بی آفت  بودند  زمین  بر  سال  هزار  سه  به  آمدند  زمین  به 
بی بیماری. و این اندر سال های سرطان اسد و سنبله بود. پس چون به 
سال میزان رسید، پتیاره و اندوه و بیماری پدید آمد. پس کیومرث پدید 
آمد و گویند او آدم بود و پادشاه شد بر زمین، بر آب و گیاه و رستنی ها، 

و دیگر چیز نبود.۵8 

هزار سال، و بعد هفت هزار سال عالم به نور متعلق باشد، و طایفه ای که در دنیا بودند پیش تر از 
صلح ایشان را هالک فرمود. بعد از آن شخصی پیدا شد و او را کیومرث ]گَیَمرتَن[ گفتند و حیوانی 
که او را ثور ]ُگئوش اورَون[ گفتند و هر دو مقتول شدند. از مسقط رأس آن رجل ریباسی برآمد و 
از اصل ریباس شخصی متولد شد که او را مشیه و مشیانی گفتند، و اصل تناسل بشر آن بود. و از 
مسقط رأس ثور انعام و سایر حیوانات ثابت شد و زعم ایشان آن است که نور آدمی را مخیر فرمود 
در حالتی که ارواح بودند. بی  اجساد میانه آنکه ایشان را از موضع اهرمن رفع کنند. ایشان لبس 
اجساد اختیار کردند و محاربت اهرمن از جهت نور و ظفر و فوز تافتن به جنود اهرمن و درگاه ظفر 
و اهالک جند اهرمن قیامت باشد، این سب امتزاج است و آن سبب اخالص.” بنگرید به ابوالفتح 
محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و نحل، ترجمة افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، به تصحیح 

و تحشیه محمدرضا جالیی نایینی )بی جا: بی نا، ۱۳۳۵(، ۱8۱.
۵7بلعمی دربارة نکاتی که بر گزارش طبری افزوده می نویسد: “ما خواستیم که تاریخ روزگار عالم اندر 

آنچه که هر کس گفته است، از اهل نجوم و از اهل هر گروهی که تاریخ گفته اند از گبر و ترسا و 
جهود و مسلمان، هر گروهی آنچه گفته اند، یاد کنیم اندرین کتاب، به توفیق ایزد عّزوجل، از روزگار 
آدم تا گاه رستخیز چند بود، و این اندر کتاب پسر جریر نیافتیم و باز نمودیم، تا هر که اندر وی 
نگرند یابد و بر وی آسان شود . . .” بنگرید به ابوعلی محمدبن محمدبن بلعمی، تاریخ بلعمی، تکمله 
و ترجمة تاریخ طبری، تألیف ابوجعفرمحمدبن جریر طبری، به تصحیح محمدتقی بهار و کوشش 

محمد پروین گنابادی )چاپ۲؛ تهران: کتابفروشی زوار، ۱۳۵۳(، ۲.
۵8بلعمی، تاریخ بلعمی، ۳-۴. بلعمی در این خصوص به چندین کس استناد داده است: “و ایدون 

الجهم  انند ومحمدبن  او را کیومرث خو  اندر زمین آمد آدم بود و  گویند که نخستین کسی که 
البرمکی ایدون گوید و زادویه بن شاهویه همچنین گوید وز نامة بهرام بن مهران اصفهانی هم ایدون 
گوید وز نامة ساسانیان موسی بن عیسی الخسروی و هاشم بن قاسم اصفهانی و از نامة پادشاهان 
پارس ایدون گویند و فرخان موبد موبدان یزدگرد آگاهی دهد همچنین . . .” بنگرید به بعلمی، 

تاریخ بلعمی، 7-۵.
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پس از ذکر روایاتی چند،۵۹ بلعمی به نقل “حدیث کیومرث و اختالف مردم اندر 
کار او” می پردازد.

مردمان را اختالف هست به گاه کیومرث اندر و هر کسی چیزی همی 
گوید. گروهی از عجم ایدون گویند که او آن است که آدمش خوانند، و 
خلق ازوست ]و[ او را گل شاه خوانند، زیرا از گل آفریده است، و بر گل 
پادشاهی کرد ]و جفت او[ حوا از گل بود و جان و تن هر دو به یك قوت 
و یك اندازه کرد، نه بیش و نه پس ]وگرنه چنین موافقت نبودیشان[. و 
اهرمن بر زمین بود با سپاه، و ایشان دو تن بودند، و معنی کیومرث زندة 
گویای میران است: حی ناطق ]این قول عجم است[ مّیت، و گروهی از 
علمای اخبار چنین گویند که او نبیرة آدم بود و گروهی از عجم گفتند 
زمین  از  بودند،  گیاه  بودند،  مشیانه  و  مشی  که جفتش  آن  و  کیومرث 
برآمدند بر صورت مردم، چنان  که امروز است. پس خدای تعالی در ایشان 
روح عطا کرد مر قهر کردن اهرمن را ]و[ به خبر ایدون است که ]از پس[ 
آدم شیث بود خلیفت آدم. پس ]ایدون است که [انوش بن شیث ]بود[ 
پس قینان بن انوش و کیومرث او بود. نخستین پادشاه اندر جهان او بود، 
و پسر مقفع گوید: که چون قینان به پادشاهی بنشست سپاه گرد ]کرد[ 
گویند  اسالم  علمای  و  بود  هوشنگ  مهالبیل  و  شد  جنیان  حرب  به  و 
که او یکی از فرزندان حام آدم بود. چون شیث بمرد او را با برادران ]و 
به کوه  با فرزندان خویش  افتاد. برخاست و  ناساخت[کاری  برادرزادگان 
دماوند آمدند، و آنجا قرار گرفتند و بسیار شدند و کیومرث را نیز کهومرث 

خوانند و آنجا شهرها و مأوی ها کردند . . .۶۰ 

۵۹از جمله این روایت که “و دیگر گویند گبران و بسته کستیان که ایزد اندر جهان نخستین چیز 

مردی آفرید و گاوی، و آن مرد کیومرث خوانند و معنی کیومرث زنده گویای میرا بود و پس او 
اگرشاه خوانندی که جهان بیران بود و او اندر شکاف کوه بودی تنها، و مردم با وی نبودی و معنی، 
گر، کوه باشد و او را پادشاه کوه خوانند و سی سال تنها بزیست بی کس، پس بمرد و آن آب که از 
پشت وی بیامد اندر شکاف زمین شد و چهل سال اندر زمین بود و از پس چهل سال دو بن پیکر 
از زمین برآمد پس دو درخت گشتند برسان مردم، یکی نر و دیگری ماده. پس حرکت کردند به 
یکدیگر و انسان بیامد و از ایشان دو فرزند آمدند و ایشان را مشی و مشیانه خوانند؛ و اسالمیان 
آدم و حوا خوانند. و اینهمه خلقان از ایشان پدید آمدند.” بنگرید به بلعمی، تاریخ بلعمی، ۱۳-۱۱.

۶۰بلعمی، تاریخ بلعمی، ۱۲7-۱۲۶.
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دربارة کیومرث و آدم در بسیاری از سیرالملوک ها و تواریخ اسالمی اختالف نظر 
وجود دارد،۶۱ اغلب مورخان ادعاهای پارسیان در خصوص کیومرث را “یاوه گویی” 
و “مطالب ناپسند” پنداشتند.۶۲ اسطوره ها و شخصیت های بازپرداخته در دساتیر 

۶۱خواندمیر در “ذکر آدم علیه السالم” نظریة بدیعی را بیان کرده است: “جمعی کثیراز اهل تفسیر و 

جمعی عفیر از علماء تحریر فرموده اند که آدم اسمی است عجمی مانند آذر و شالخ و آن را اشتقاق 
نیست.” او پس از نقل روایاتی که حاکی از عربی بودن “آدم” می کند می افزاید: “آنچه امام نوری 
در تهذیب االسماء اللغات نقل کرده که نام همه پیغمبران عجمی است اال چهار کس آدم و صالح و 
شعیب و محمد صلی اهلّل علیه و سلم موید این اقوال است . . .” بنگرید به غیاث الدین بن همام الدین 
الحسینی المدعو به خواندمیر، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، با مقدمة جالل الدین همایی 
)تهران: انتشارات کتابخانه خیام، ۱۳۳۳(، به ترتیب از ۱7 و ۱8. داستان آدم )Adam( در تورات 
یا عهد عتیق نقل شده است. گویا که آدم نشانة موجودهای زمینی ای باشد که از ِگِل سرخ رنگ به 
وجود آمده اند باشند )در عبری Adam به معنای “سرخ” و Adamah به معنای “زمین” است(. در 

این زمینه بنگرید به
“Adam,” in The Encyclopedia of Religion (New York: MacMillan Publishing Company, 
1978), vol. 1, 27-28.

یعقوبی  ابن واضح  یعقوب  ابی  نوشتة احمدبن  یعقوبی،  تاریخ  فارس”  “پادشاهان  ۶۲مثاًل در بخش 

قابل  که  می کنند  ادعا  بسیاری  پادشاهان خود چیزهای  برای  “پارسیان  است:  آمده  )م. 8۹7ق( 
قبول نیست، از قبیل فزونی در خلفت تا آنجا که برای یك نفر چندین دهان و چندین چشم و 
برای دیگری صورتی از مس و بر شانة دیگری دو مار که مغز سر مردان خوراک آنهاست، باشد و 
همچنین زیادی عمر و دفع مرگ از مردم و مانند اینها، از اموری که عقل آن را نمی پذیرد و در 
شمار بازی ها و یاوه گویی های بی حقیقت قرار می دهند، پیوسته خردمندان و دانایان عجم و بزرگان 
و شاهزادگان و دهقانانشان و اهل علم و ادب این گونه مطالب را نگفته و صحیح ندانسته از حقیقت 
برکنار شمرده اند.” بنگرید به احمدبن ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمة محمد 
ابراهیم آیتی )چاپ ۵؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶(، ۱۹۳. پیش از پرداختن به “دور 
هدوم پادشاهان پارسیان از اردشیر بابکان،” یعقوبی گزارش می دهد که “اینان را قصه هایی است 
که چون بیشتر مردم را دیدیم آنها را انکار می کنند و از خرد به دور می دانند، از ذکرش صرف  نظر 
نمودیم، چون بنای ما بر حذف مطالب ناپسند است.” بنگرید به یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۱۹۴. شاید 
یکی از “مطالب ناپسند” همان روایت کیومرث باشد. یعقوبی تاریخ خویش را با آفرینش آدم آغاز 
و با “فرزندان اسماعیل بن ابراهیم” تاریخ پیش از اسالم را به انجام می رساند. در بافت روایی تاریخ 
یعقوبی، اسماعیل و محمد)ص( پیوندی ناگسستنی داشتند: “ما قصة حضرت اسماعیل و فرزندان او 
را پس انداختیم و آن را خاتمه تاریخ امت ها قرار دادیم زیرا که خدای عّزوجل پیغمبری و پادشاهی 
را با اینان ختم فرمود و تاریخ آنها به تاریخ رسول خدا صلّی اهلّل علیه و اله و سلّم خلفا پیوسته 
است.” بنگرید به یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۲7۵. در این خیال تاریخی که از آدم آغاز و به خاتم النبیین 
و  پیوند می دهد  یکدیگر  به  را  انجام  و  آغاز  که  آمده  پدید  روایی  پیوستگی  نوعی  ختم می شود، 
جلوه  ناپسند  و  نابخردانه  دگر  اساطیر  و  گذشته ها  روایی،  یگانگی  این  در  می بافد.  یگانه ای  متن 
کرده و ازحافظة تاریخی ُرفته شده اند. عزالدین ابن اثیر نیز به اختالف دربارة کیومرث پرداخته، 
نوشت: “بیشینة دانشوران ایران گفته اند که کیومرث همان آدم است. اینان در این زمینه سخنان 
بسیار گفته اند که یاد کردن آن، کتاب را به درازا می کشاند؛ زیرا خواسته ما یاد کردن پادشاهان 
و روزگارانشان بود نه یاد کردن اختالف درباره نیاکان پادشاهی از نژادی، که این کتاب را برای 
ـ خالف  ـ نه از ایران ـ چنین خواسته ای ننوشتیم. دانشوران ایرانی در آنچه گفته اند با دانشواران دیگر ـ
کرده اند که گمان می برند کیومرث همان آدم نیست. اینان با دانشوران ایرانی درباره نام وی سازش 
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و متون دساتیری کوششی برای بازآفرینی گذشته ای از یاد زدوده بود. در متون 
ابراهیمی  اسطوره های  با  بازگو می شد که  فقط گذشته ای  اسالم مدار،  تاریخی 
متون  این  تاریخی  خیال  قالب  در  آنچه  بود.  هم ساز  قرآن  و  مقدس  کتاب 
نمی گنجید، “از خرد به دور” شناخته شده، به خاموشی سپرده می شد. جالب 
است که شاهنامه فردوسی، این “شناسنامة فرهنگی ایران،” با روایت اسالمی 
تاریخ سازگار بوده و گفتارش با تواریخ اسالمی متن آمیزی شده بود. شاید یکی 
از دالیل زنده ماندن شاهنامه بازگشودن زیرکانة گفتار در باب آفرینش بدون 
نیاز به نام  بردن از انسان نخستین است. اگر چه فردوسی از پدیداری “مردم” 
نمی کند.۶۳  یاد  هیچ  “ابوالبشر”  عنوان  به  کیومرث  یا  آدم  از  می گوید،  سخن 

دارند، ولی درباره وصف و عین وی ناسازگارند و می گویند: کیومرث که ایرانیان می پندارند همان 
آدم است، همانا حسام بن یافث بن نوح است . . . ابوجعفر طبری گوید: من داستان های کیومرث را 
ازاین رو در این جا آورده ام تا دانسته شود که در این باره که او پدر پارسیان است، در میان دانشوران 
امت هیچ ناسازگاری نیست. خالف در این است که آیا او آدم پدر همه مردمان است یا نه؟ این 
بدان گونه است که یاد کردیم. هم از این  رو که پادشاهی وی و فرزندانش پیوسته پایدار بود و در 
پهنه ای پیوسته پایدار بود و در پهنه ای پیوسته به خاورزمین استوار؛ تا این که به روزگار عثمان بن 
عّفان، یزدگردبن شهریار در مرو کشته شد. تاریخ بر پایه نام های پادشاهان ایشان، دارای گزارشی 
نژاد  آدم  از  از دیگرامت ها است که  پادشاهان  زندگی دیگر  به نسبت سالیان  پژوهش  به  آسان تر 
می برند. چه ایشان پادشاهی پیوسته داشتند و فرمانروایی برای فرزندانشان بپیوست و برای دیگران 
چنین پیوستگی پایدار پدید نیامد.” بنگرید به عزالدین ابن اثیر، تاریخ کامل، برگردان محمدحسین 

روحانی )تهران :انتشارات اساطیر، ۱۳7۰(، ۵۲-۵۱.
۶۳در “گفتار اندر وصف آفرینش،” فردوسی پدیداری زندگی بر روی زمین را چنین وصف کرده است: 

زمین را بلندی نبد جایگاه / یکی مرکزی تیره بود و سیاه / ستاره به سر بر شگفتی نمود / به خاک 
اندرون روشنایی فزود / همی بر شد ابر و فرود آمد آب / همی گشت گرد زمین آفتاب / گیا رست با 
چند گونه درخت / به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت / ببالد، ندارد جزین نیرویی / نپوید چو پویندگان 
هر سویی / از آن پس چو جنبنده آمد پدید / همی رستنی زیر خویش آورید / سرش زیر نامد بسان 
درخت / نگه کرد باید بدین کار سخت. او سپس به ذکر “آفرینش مردم” می پردازد بی آنکه ذکری 
از انسان نخستین کند: کزین بگذری مردم آمد پدید / شد این بندها را سراسر کلید / سرش راست 
بر شد چو سرو بلند / به گفتار خوب و خرد کاربند / پذیرندة هوش و رای و خرد / مرو را دد و دام 
فرمان برد. تاریخ گزاری شاهنامه با “پادشاهی کیومرث سی سال بود،” که پس از “دیباچه” می آید، 
آغاز می شود: سخن گوی دهقان چه گوید نخست / که تاج بزرگی به گیتی که جست / که بود آنکه 
دیهیم بر سر نهاد / ندارد کس آن روزگاران به یاد / مگر کز پدر یاد دارد پسر / بگوید تو را یك  به 
 یك در به در / که نام بزرگی که آورد پیش / که را بود از آن مهتران مایه بیش / چنین گفت کابین 
تخت و کاله / کیومرث آورد و او بود شاه / که خود چون شد او بر جهان کدخدای / نخستین به 
کوه اندرون ساخت جای / سر تخت و بختش برآمد ز کوه / پلنگینه پوشید خود با گروه / ازو اندر 
آمد همی پرورش / که پوشیدنی نو بد و نو خورش / به گیتی بر او سال سی شاه بود / به خوبی چو 
خورشید بر گاه بود / همی تافت زو فر شاهنشهی / چو ماه دو هفته ز سرو سهی / دد و دام و هر 
جانور َکش بدید / ز گیتی به نزدیك او آرمید. بنگرید به ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، به کوشش 
جالل خالقی مطلق، با مقدمة احسان یارشاطر )نیویورک: Bibliotheca Persica، ۱۹88(، به ترتیب 
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فردوسی بی شك با روایت های ایرانی آفرینش آشنا  بود.۶۴ او با انتخاب عبارت 
“مردم آمد پدید،” به جای “داستان خلقت آدم” یا پیدایش کیومرث، با پرداختن 
به این نکته بسنده کرد که کیومرث نخستین پادشاه بوده است؛ نکته ای که در 

بسیاری از روایات اسالم مدار هم پذیرفته شده است. 

فراموش شده،  گذشته های  بازسازی  برای  آذرکیوانیان  شگردهای  از  یکی 
تقسیم بندی تاریخ باستان به دوره های پنج گانه ای بود که چهار دورة آن پیش از 
پیدایش کیومرث گل شاهی روی داد. به دور از سرکوبی های صفویان شیعه آیین، 
آذر کیوانیان در فضای هم زیستی مذهبی اکبرشاه در هند و به تالفی سال های 
خاموشی پیرامون اسطوره های تاریخی ایران، گزارش هایی ساختند که بسیاری 
را به بازاندیشی تاریخ و زبان ایران واداشت. اینکه آنها بر اساس کدامین متون 
توانستند دوره های آبادیان، جیان، شائیان، و یاسائیان را برسازند، آشکار نیست.۶۵ 
آشکار آن است که گذشته ای ساختند که در آن ایرانیان قدیم تر از همة اقوام 
دیگر بودند. در این دیرینه سازی، “مه آباد” که میلیون ها سال پیش تر از کیومرث 
تقدم  مسئلة  می کرد.  جلوه  “آدم”  از  کهن تر  بس  بود،  شده  پدیدار  گل شاهی 
تاریخی عجم بر عرب، اما، با مسئلة انسان نخستین پایان پذیر نبود. بر اساس 
روایت طوفان “جهانگیر” زمانة نوح، در این طوفان گذشته های دیرین نابود و 
جهانی نو پدیدار شد. پذیرفتن این داستان بدان معنی بود که آدمیان همه از 
اقوام و بازماندگان نوح اند. جهان شمول بودن این طوفان از جمله روایاتی بود که 
با نگرش تاریخی پارسیان و ایرانیان ناسازگار بود.۶۶ بازگشت به این ناسازگاری 

از ۶-7، 7، ۲۱-۲۲. پیش  از این نیز فرودسی به “وصف آفرینش عالم” می پردازد و از چهار گوهر و 
“گنبد تیزرو” و برج و پیدایش گیاه و درخت و جنبده نام می برد. بنگرید به فردوسی، شاهنامه، 7-۶.

۶۴دربارة تاریخ در شاهنامه بنگرید به جی. ئی. فون گرون بام، “مفهوم تاریخ در منظومه فردوسی،” 

فرهنگ، 7 )پاییز ۱۳۶۹(، ۳۴۹-۳۳۵.
۶۵برخی از متونی که نوشته های دساتیری بی شك از آنها مایه گرفته اند عبارت اند از جاودان خرد 

احمدبن محمدبن مسکویه و تاریخ الحکماء شمس الدین محمدبن محمود شهروزی. تأثیر بسیاری از 
متون تاریخی که قبل از ۱۰۰۰ق نوشته شده اند نیز در متون دساتیری مشهود است.

۶۶بلعمی از جمله تاریخ نویسانی است که اختالف نظر در طوفان نوح را ذکر می کند. او پس از یاد 

کردن از داستان طوفان نوح، که “همه خلق جهان از مسلمان و ترسا و جهود و گبر و بت پرست و 
هند و رومی و غیره” از هشتاد تنی که در کشتی او بودند آمده اند، می افزاید: “و همه علما چنین 
گفتند و همه به طوفان مقرند مگر مغان که ایشان طوفان نشناسند، و نوح را ندانند، و به اخبار 
ایشان خبر نوح و طوفان نیست، و ایدون گویند کین جهان تا بود آتش پرستی بود، و همه ملوک 
جهان آتش پرستیدندی، و پادشاهی ایشان بود تا به وقت ]عمر[ که از یزدگرد شهریار ملك بشد، 
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بود که آذر کیوانیان بدان توجه داشتند.  از جمله مسایلی  تاریخی  در نگرش 
نویسندة شارستان چهارچمن نشان داد که “رسالت نوح بر اهل بابل بوده” و 

“طوفان در زمین فرس نبوده:”

آنچه نزاع عرب و عجم در سبقت آدم و کیومرث است بالتهاون اسهل الرفع 
است و شائبه ای در این نیست که پدر عجم کیومرث است الغیر. مضایقه عرب 
آنکه طوفان نوح عالم را بگرفت و بعد از فرو رفتن طوفان جز از ابنای نوح کسی 
نمانده، جواب آنکه اهل فرس معترف نیستند و دعوی کنند که طوفان در 
زمین فرس نبوده. دلیل ]آنکه[ تاریخ ایشان از آب شسته و مندرس گشتی، 
حال آنکه ایشان من عن مسلسل نقل کردند که مثل این واقع نشده؛ اما اگر 
گویند که پیش از کیومرث و تاریخ ایشان بعد از اوست؛ گوییم تاریخ ایشان از 
زمان حضرت بزرگ آباد است که صد هزار سال ها پیش تر است؛ و دیگر آن که 
محمدبن جریر طبری در تاریخ خود آورده که نوح را به ضحاک فرستادند و 
اتفاق است که او در زمان جمشید که از اسباط کیومرث بود خروج کرد و برو 
استیال یافت؛ و از آن باز هیچ آبی ایران زمین را نگرفت. جواب ایشان آنکه اگر 
نوح پدر جمهور آدمیان نبودی او را آدم ثانی نگفتندی؛ جواب آنکه ما قبل از 
این وجه تسمیه را بیان کردیم؛ و دیگر آنکه اصح آن است که طوفان نوح بنا 
بر اکثریت قری قوم او بودند و از آن قوم چون جز از او و احفادش کسی باقی 
نماند، نسل آدم صفی در آن سرزمین باقی ماند، او را آدم ثانی القوم بگفتند؛ 
چنان که امام زین العابدین علیه السالم را آدم آل محمد می گویند مقوی این 
است. آنچه زمره ای از اهل تاریخ را عقیده آن است که رسالت نوح به اهل بابل 
بوده است و توابع آن اختصاص داشته؛ و آیه کریمه “لقد ارسلنا نوحا الی قومه” 
تأیید این مذهب می نماید. آنچه طبع ثاریه خبر داده اند که روی ارض را آب 

گرفت، آنچنان بود که اکثر روی ارض قوم او بوده.۶7 

از پس  است  آمده  آسمان  از  که  هر صحفی  مقرند.  خلق  همه  ایشان  وخبر  افتاد،  مسلمان  به  و 
طوفان مر پیامبران را، چون صحف ابراهیم و توریت موسی و انجیل عیسی و فرقان محمد مصطفی 
صلوات اهلّل علیهم اجمعین به همه حدیث طوفان پیداست، و گروهی دیگر ]ازمغان گویند که طوفان 
بود ولیکن[ به همه جهان نبود، و خلق به جمله جهان هالک نشد، و نسل نبرید. نوح را پیغامری 
نه به همه جهان بود، پیغامبری او بر اقلیم بابل بود و بر زمین عراق و شام، و طوفان بدان مردمان 
تاریخ  بلعمی،  به  .” بنگرید   .  . نبود  این خبر  از  را  آمد که آنجا بودند، و مردمان مشرق و مغرب 

بلعمی، ۱۴۲-۱۴۱.
۶7فرزانه بهرام، شارستان، ۱۴-۱۳.
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آنچنان  که از این پرسش و پاسخ بر می آید، با بازخوانی اسناد و سنن اسالمی 
و بازگشودن نکات نهفته در متون تاریخی، آذر کیوانیان زمینة گسست ایران از 
اسالم و فراپردازی هویتی نو را فراهم آوردند. آذر کیوانیان با رجوع به اسناد و 
سنن اسالمی در پی آن بودند که گذشتة پارسیان را بازخوانند و هویتی نو باز 

پردازند. مثاًل بهرام بن فرهاد دربارة نگارش شارستان توضیح داد:

فلهذا کتابی صریح البیان با وضح عبارات تحریر یافت تا از احوال و کردار 
نکرد؛  به مردم کوتاه نظر  و  داند  نیکو  را  باشد و شجره خود  باخبر  خود 
و چه تاریخ پارسیان و کردارشان در میان مردم حال چندانی نیست و 
جراید عواید آن در تحت فصفاص کلمات مستور مانده و اهل روزگار به 
وسایطه اعتبار قلم بر آن کشیده اند. بنابراین مقدمات فقیر . . . تصنیفی 
کرد که مشتمل بر محتوي است بر بعضی از فواید پارسیان و رفع اشتباه 

و اعتراضات که بمخاصمت اسناد کرده اند.۶8 

شارستان در سه چمن یا بخش، نخستین بار در ۱۲7۰ق/۱8۵۳م به چاپ رسید. 
به خسروپرویز  رسول اهلل  محمد  طرف  از  نامه ای  فرستادن  ذکر  با  سوم  چمن 
به توضیح و توصیف “عشق”  بهرام بن فرهاد  این بخش،  پایان می رسد. در  به 

پرداخته، چنین نتیجه می گیرد:

بدانکه چون بیان عشق کردیم روشن تر از این توشیح کنم. بدان  که عشق 
از سه وجه بیرون نیست. یا روان را باشد یا تن را یا به اشتراک روح و 
جسد را. اما آنچه تعلق به روح دارد استنباط علوم بود و پیشه از خود 

وضع کردن و مبدأ خویش را شناختن و معقوالت را دریافتن.۶۹ 

این عشق، یعنی کوشش برای “مبدأ خویش را شناختن،” در سده ۱۳ق/۱۹م 
جنبشی برای پژوهش دربارة ایران باستان و تاریخ درگذشتگان پدید آورد. برخی 
نامة خسروان جالل الدین میرزا قاجار،  از  این زمینه عبارت اند  از کوشش ها در 
فرازستان میرزااسمعیل تویسرکانی، آئینة سکندری و نامة باستان میرزاآقاخان 
ذکاءالملك  میرزاحسین خان  ساسانی  سالطین  تاریخ  و  ایران  تاریخ  کرمانی، 

۶8فرزانه بهرام، شارستان، ۴-۳.

۶۹فرزانه بهرام، شارستان، ۶۶۴.
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و  اعتمادالسلطنه  محمدحسن خان  بنی اشکان  تاریخ  فی  دررالتیجان  فروغی، 
و  میرزااعتضادالسلطنه  اکسیرالتواریخ  مفتاح الملك.  محمود  خالصة التواریخ 
نمونه های  می توان  نیز  را  صدیق الملك  شیبانی  میرزاابراهیم  منتخب التواریخ 
دیگری از همین کوشش ها دانست. بسیاری از این متون از نوشته های دساتیری 
مایه گرفتند.7۰ این آثار اغلب نظام گزارش پیشینیان را کنار هم گذاشته و روایاتی 
به هم پیوسته از گذشته و حال ایران عرضه کردند. هدف این تاریخ نگاری ها 
دگرگونی های  طرح  و  متفاوت  دوره های  در  ایران   )representation( بازنمود 
تاریخ نگاری  بارز  خصوصیات  از  یکی  آینده نگری  این  بود.  آینده  در  پسندیده 
جدید ایران است. با چندپارچگی “ایران زمین،” کشور چهارم از اقالیم هفت گانة 
ـ کشورها )nation-states(، یادها و خاطره های گذشته های  زمین، در دورة ملت ـ
دیرین همه تاریخ “پرشکوه گذشتة ایران” شد و بدین سان، نسل های بعدی نیز 
فراموش کردند که خارج از مرزهای کشورشان، دیگرانی نیز هستند که همان 
تاریخ و زبانی را که آنها بنیان هویت خویش می پندارند از آن خود می دانند.7۱ 

7۰این تأثیرپذیری از اولین صفحة نامة خسروان نمایان است: “پادشاهان کشورایران به هم داستانی 

 ”.  .  . آبادیان، جیان، شاییان،یاساییان، گلشاییان  تا هنگام یزدگرد شهریار پنج گروه اند:  پارسیان 
بنگرید به جالل الدین میرزا قاجار، نامة خسروان: داستان پادشاهان پارس به زبان پارسی که سودمند 
مردمان به ویژه کودکان است )بمبئی: میرزامحمدخان صاحب ملك الکتاب، ۱۹۰۴(،۳-۴، نخستین 
نامه از آغازآبادیان تا انجام ساسانیان. نامة خسروان چندین بار به چاپ رسیده است و دومین بار در 

وین به سال ۱۲۹7ق.
7۱چندی است که مفهوم “دولت ملت” معادل nation-state به کار گرفته می شود. با در نظر گرفتن 

ـ کشور” برابر  پیشنیة تاریخی هر دو مفهوم nation و state به ترتیب در انگستان و فرانسه، “ملت ـ
دقیق تری است.
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۴۵ عربستيزى،فرنگستايىوايرانآرايى

عرب ستیزى، فرنگ ستايی و ايران آرايی

الف. تاريخ پردازى نو
سدة  در  جدید  ـ کشورهای  ملت ـ پیدایش  و  کهن  امپراتوری های  فروپاشی  با 
۱۳ق/۱۹م، تاریخ نویسان به طرح گزارشی کشورمدار از گذشته پرداختند. این 
آمادة  و  فرنگیان  “علمی”  تاریخ نگاری  روش های  پذیرای  سویی  از  بدیع  طرح 
اقتباس از آنان و از سوی دیگر، نیازمند اصالت گرایی در رویارویی با فرنگ بود. 
رسم های  ایران،  فرهنگی  هویت  بازپردازی  و  بازسازی  مسیر  در  رو،  همین  از 
پسندیدة “فرنگ بافرهنگ” آغازه ای ایرانی یافت و کنش های ناپسندیده ایرانیان 
روند تجدد  به همین سبب، شناسایی دقیق  پنداشته شد.  انیرانی  و  عرب  تبار 

ایرانی بدون شناسایی روند بازنگری ها و بازنگاری های گذشته ممکن نیست.

از  یکی  ۱۲۱۶-۱۲۹7ق/۱8۰۱-۱87۹م(،   ( سپهر  لسان الملك  محمدتقی 
نخستین تاریخ نویسان ایرانی که در پی نوآوری در گزارش تاریخ بود، در این 
از  کتابی  که  است  تاریخ نگاران  دیگر  مانند  نه  نیز  نگارنده  “این  نوشت:  باره 
مورخین پیشین در برابر نهد، و بی دقت نظر استنساخی کند یا اطنابی ]را[ به 
ایجاز مخّل، و موجزی را باطناب ممل کشد، و در معنی مقدار کاتبی کار کند.” 
در بازنگری به تاریخ و سنن تاریخ نویسی، لسان الملك در واقع به پیروی از امر 

ناصرالدین شاه که گویا با سنن تاریخ نویسی فرنگ آشنایی داشت پرداخته بود:

فصل 2
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غرض از تحریر ناسخ التواریخ آن است که کتابی در فن تاریخ نگاشته آید، 
تواریخ  نه کتب  اگر  و  یافت،  نتوان  نظیر آن  تاکنون در هیچ دولتی  که 
بسیار است، و سالطین سلف نیز بسیار کس از مورخین را گماشته اند، 
و فراوان کتاب ها نگاشته اند، اما در هیچ یك تحقیقی بسزا نرفته، و از در 

اجتهاد تلفیقی نشده.۱ 

برای برنمودن اجتهاد خویش در نگارش تاریخ، لسان الملك مدعی بود:

مرا واجب افتاد که کلمات کلدی، و یونانی، و التین، و انگلیس، و فرانس، 
و روس، و جرمن، و دیگر السنه ممالك یورپ را ترجمانی کنم و از عبری، 
و عربی، و ترکی، همه سخن به پارسی آرم . . . و مکشوف سازم که مسائل 
و مستند هر قوم بر چیست؟ و تحقیق هر قبیله در حقیقت مذهب خود بر 
چه سان است؟ الجرم در هر شطری، بلکه در هر سطری با تشحیذ ناظر 
و تشدید خاطر، اجتهادی بسزا، و جدی به نهایت باید. دانایان دانند که 
این کاری سهل، و مهمی اندک نیست. بلکه از صدر اسالم تاکنون در هیچ 
دولتی و مملکتی کس بدین طمع و طلب برنخاسته، و اندیشه این خدمت 
و زحمت در ضمیر نیاورده، و این گونه توانایی در قوت بازوی خود ندیده.۲ 

از  را  تاریخ”  علم  “تصحیح  اعتمادالسلطنه  اآلثار، محمدحسن خان  و  المآثر  در 
جمله “تبدیالت عادات و رسوم، و رواج معارف جدیده، و انتشار فنون بدیعه . 
. . از خصایص عصر جدید”۳ برشمرد و دربارة چگونگی برخورد با ایران باستان 
ایران  در  تصانیف  کثرت  با  شریف  فن  “این  داد:  گزارش  تاریخ نگاری  فن  در 
سخت سست و ضعیف بوده، چه از بدایت خلیقه تا اول ظهور دولت اسالم را 
اخبار ضعاف و عجایب خرافات از حّیز اعتبار و قبول خاصه خارج کرده و در 
میان سالسل قدیمه ملوک عجم اساس بسیاری از سالطین سقط شده است.”۴ 

کتاب فروشی  )تهران:  قاجاریه  سالطین  ناسخ التواریخ:  سپهر،  لسان الملك  محمدتقی  از  نقل  ۱به 
اسالمیه، ۱۳۴۴(. این بخش که جلد سیزدهم ناسخ التواریخ است به ترتیب در سال های ۱۳۰۴، 

۱۳۱۵، ۱۳۱۹ و ۱۳۲۴ش به چاپ رسیده است.
۲لسان الملك، ناسخ التواریخ: سالطین قاجاری، جلد ۶، ۱.

۳محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار: چهل سال تاریخ ایران در دورة ناصرالدین شاه، به 

کوشش ایرج افشار )تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۶۳(، جلد ۱، ۱۲7.
۴اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار، جلد ۱، ۱۳۱.
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محمدتقی لسان الملك سپهر، ناسخ التواریخ: سالطین قاجاریه )تهران: مطبعة 
آقاسید مرتضی، ۱۳۱۵(، جلد ۱، ۴.
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این گذشتة فراموش شده و خرافاتی پنداشته شده  بازنگاری  اعتمادالسلطنه در 
گزارش داد:

در این دوران جاویدان، تاریخ قدیم ایران بر کتب متأخرین از مورخین 
اروپا، چه متقدمین از زمان هرودت، و چه مؤخرین که غالباً در قید حیات 
هستند، عرضه گردید؛ و تاریخ های عرب و فرس و روم و یونان و مصر و 
فرنگ با یکدیگر تطبیق افتاد؛ و با مسکوکات ملوک ماضیه و سایر آثار 
و خطوط و اقالم و رموز که از قرون سابقه و احقاب خالیه خبر می دهند 
موازنه شد. اغالط و سقطات و افسانه ها و خرافات و اخبار صحیحه و آثار 

صریحه متمیز گشت.۵ 

اعتمادالسلطنه خود از جمله کسانی بود که بر اساس این روش نو به بازنگاری 
تاریخ نگاری جدید است که در  از  نمونه ای  او  آثار  ایران پرداخت.  تاریخ قدیم 
 )cyclical time( جایگزین زمان چرخنده )progressive time( آن زمان بالنده
می شود. این دگرگونی در مقدمة اعتمادالسلطنه بر مرآت البلدان ناصری آشکار 
است که چگونگی نگرش او به تاریخ را نشان می دهد: “خود را مصمم نمودم که 
شرح حال ایران را از حیث تاریخ و جغرافی مرقوم دارد که وطن من و مملکتی 
است که در آن مسکن دارم و شاکرم.”۶ اما نگاشتن شرح حال ایران، به جای 
این  به  که  اعتمادالسلطنه  بود.  بدیع  بس  کاری  پیشین  پادشاهان  حال  شرح 

تفاوت آگاه بود نوشت:

ایران  در مخازن حکم و ادب و خزاین صحف و کتب عجم جای تاریخ 
خالی است؛ و از طبقات سالطین قدیم این مملکت یعنی پیشدادیان و 
کیان و اشکانیان و ساسانیان که قبل از ظهور دولت اسالم در این ممالك 
از  آنکه  حال  و  نیست؛  خبری  اصاًل  داشته اند،  شاهنشاهی  رسم  و  اسم 

۵اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار، جلد ۱، ۱۳۱.
انتشارات  )تهران:  نوایی  عبدالحسین  کوشش  به  مرآت البلدان،  اعتمادالسلطنه،  ۶محمدحسن خان 

دانشگاه تهران، ۱۳۶8(، ۳. برای نگارش مرآت البلدان و گردآوری اطالعات دقیق دربارة “تاریخ و 
جغرافیای شهرها و ایاالت و تعداد جمعیت و اسماء،” اعتمادالسلطنه پرسش نامه هایی تنظیم کرده 
و برای خبرگان در مناطق مختلف ایران فرستاده بود. در این باره بنگرید به مقالة ارزشمند ایرج 
افشار، “فهرست نسخه های خطی کتابخانة وزارت دارایی،” فرهنگ ایران زمین، ۶ )۱۳۳7(، ۳7-۵، 

نقل از ۶-۵.
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جمله پادشاهان جهان در آن قرون و ازمنه اولویت و تقدم ایشان را بوده، 
و نویسنده های خارجه آنها را به همین سمت ستوده اند.7 

او ناآشنایی با تاریخ را نقص بزرگی برای ملت متمدن ایران برشمرد: “برای ملتی 
متمدن و امتی نامی، نقصی از این بزرگ تر متصور نباشد که تاریخ مملکت خود 
نداند؛ و از سوانح سوالف ایام آن به کلی بی خبر ماند . . . چنین قومی نباتات 
و مدارک  لذت و حظ مشاعر  از  و  غافل اند،  و اصل خود  از ریشه  مانند، که  را 
انسانی محروم و به جنبه جمادی مایل.”8 اعتمادالسلطنه، “از آنجا که از میان 
طبقات سالطین فرس حال اشکانیان را ناشناخته تر دید و جمع و ترتیب وقایع 
دوران آنها را صعب تر یافت،”۹ با یاری از متون تاریخی فارسی، عربی، انگلیسی، 
فرانسوی، آلمانی و کاوش های باستان شناسانه به نگارش تاریخ اشکانیان پرداخت. 
این اثر نمونه ای بدیع در گفت وگو با سنت تاریخ نگاری فرنگ و آثار شرق شناسانه 
)Orientalist( است.۱۰ با پیوند گذشته و حال، او بدین نتیجه رسید که “ایل جلیله 
قاجار که امروز سلطنت ایران و تخت و تاج کیان به تارک مبارک ایشان مزین 
است از نژاد سالطین اشکانی بلخ که شعبه ای از سالطین اشکانی ایران بوده اند 
می باشد.”۱۱ “کشف این رمز و مهم” سخت مورد پسند ناصرالدین شاه قرار گرفت.۱۲ 
برای یاری به خوانندگان، اعتمادالسلطنه در بخش پایانی کتاب سه جلدی خود 

و  داراالنطباعات  )تهران:  اشکان  بنی  تاریخ  فی  دررالتیجان  اعتمادالسلطنه،  7محمدحسن خان 

دارالترجمه، ۱۳۰۹(، ۳-۱.
8اعتمادالسلطنه، دررالتیجان، ۴-۳.

۹اعتمادالسلطنه، دررالتیجان، ۴.
۱۰برخی از جمله شرق شناسانی که اعتمادالسلطنه از آثارشان استفاده کرد عبارت اند از

Edward Gibbon, Sevester de Sacy, Comte de Gobineau, Etienne Flandin, Friedrich Max 
Muller, John Malcom, Victor Delacroni, Henry Rawlinson, and George Rawhinson.

آثارشان  و  افراد  این  معرفی  به  اعتمادالسلطنه  مصنفین،”  و  مورخین  احوال  “تراجم  بخش  در 
می پردازد. بنگرید به اعتمادالسلطنه، دررالتیجان، جلد ۱، ۲۰۲-۲۴۶. او غالب آثار این نویسندگان 

را هنگام سفر به اروپا همراه ناصرالدین شاه گردآوری کرده بود.
۱۱اعتمادالسلطنه، دررالتیجان، جلد ۳، ۱۵7-۱۵۳.

جدید  تاریخ  با  عریضه ات  “اعتمادالسلطنه،  نوشت:  اعتمادالسلطنه  به  نامه ای  در  ۱۲ناصرالدین شاه 

اشکانیان که تألیف کرده است به حضور رسید. حقیقتاً این خدمت عمده وبزرگی است که برای 
علم تاریخ از شما به ظهور رسیده است. الحمداهلّل از تربیت های ما چندین کتاب معتبر بزرگ نوشته 
و تألیف کرده است. این تألیف جدید چون نادرالوجود است البته از همه بهتر است. به خصوص 
در تعیین آنکه اشکانیان از اجداد ایل قاجار بوده اند. کشف این رمز و معما از همه باالتر است و 
بسیار مطبوع افتاده است. انشااهلل سایر مجلدات آن را هم بعون اهلل تعالی باید به اتمام برساند. سنه 

۳۰۹]۱[.” سواد این دست خط در صفحة اول دررالتیجان به چاپ رسیده است.
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به تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید ایران و مضافات پرداخت؛ یعنی باز نمود 
که فالن کوه یا دره یا ناحیه را که در قدیم به فالن اسم می نامیده اند امروز چه نام 
دارد یا اگر اسم قدیم آن تغییر نکرده است در کدام والیت و چه نقطه واقع شده 
است. “از آنجا که این نگارش متعلق به جغرافیای قدیم است مختصر مقدمه هم 
راجع به مطالب مهمه جغرافیای قدیم و ریشه و مبدأ این علم و پیدایش و زایش 

آن در ضمن سه فصل نگاشت که موجب ازدیاد خبرت و بصیرت گردد.”۱۳ 

در پایان کتاب تطبیق لغات جغرافیایی، که به ضمیمة جلد سوم دررالتیجان 
به چاپ رسید، اعتمادالسلطنه به ذکر نکته ای پرداخت که پارسی زبانان هند و 

ایران را بیش از دو سده  به خود مشغول داشته است:

از آموختن  آنی  . در سفر و حضر   .  . این ذره بی مقدار و ضعیف خاکسار 
غفلت نورزیده، متجاوز از سی جلد کتاب در علوم متنوعه خاصه در جغرافیا 
و تاریخ طبع و تألیف نموده و منتشر ساخته؛ خداوند تبارک و تعالی گواه 
است که منظوری و مقصودی نداشته و جز اینکه به پارسی زبانان دنیا دو 
خدمت کرده باشم: اول آنکه سبك و اصول انشاء فی مراسالت سابقه را، 
که فهم آن برای قاطبه مردم مشکل می نمود، جرح و تعدیل نمایم. رسم 
مغلق نویسی و قید سجع را براندازم. ثانی آنکه به نشر معلومات مهمه پردازم؛ 
و افسوس می خورم که زبان فارسی حالیه ما با السنه خارجه مخلوط شده 
و میدان لغت فرس تنگ است. و در هیچ یك از ممالك آسیا ایجاد آکادمی 
]academy[ نشده که رفع این عیب کند؛ و اقال سی چهل هزار لغت فارسی 
به دست ما باشد که در تحریر و تقریر محتاج به لغات غیرفارسی نباشیم. 
در این ریاست مطبوعات و دارالترجمه که حاال علی الرسم المعمول به اسم 
وزارت نام برده می شود، چه در تألیفات شخصی خود و چه در مؤلفات جدیده 
سایرین به قدری که قول و نصیحتم نفوذ داشت راهنمایی و خدمت کردم؛ 
و مطلقاً از استهزاء مستهزائین پروا نداشتم و خود را همسر و هم شأن آنها 
نپنداشتم؛ چه آن فرقه بعضی جهول اند، و اغلب عنود، بلکه جمله حسود.۱۴ 

۱۳اعتمادالسلطنه، “کتاب تطبیق لغات جغرافیایی،” در دررالتیجان، ۲. این کتاب شامل 7۰ صفحه 

است و پس از جلد سوم دررالتیجان آمده است.
۱۴اعتمادالسلطنه، “کتاب تطبیق لغات جغرافیایی،” در دررالتیجان، ۶۹-۶8.
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فراگیر  فرهنگ  حافظة  که  نیز،  زبان  بر  باستان  گذشتة  یادآوری  و  یادپردازی 
)hegemonic( اسالمی بود، تأثیر گذاشت. همان  گونه که برای تداوم و بالندگی 
و  امویان  اسالمی  حکومت های  حاکمیت  آغازین  سده های  در  ایرانی  فرهنگ 
عباسیان تاریخ و زبان دگرگون شدند، در نخستین سده های رویارویی با “دانش 
و کارشناسی” فرنگ۱۵ نیز تداوم و بالندگی فرهنگ ایران بدون بازنگری تاریخ و 
بازپیرایی زبان میسر نبود. در این تغییر و تحوالت در گسترة تاریخ و زبان، که 
عناصر سازندة “هویت” و نفس فردی و اجتماعی اند، بدعت گذاری و سنت داری دو 
راهبرد )strategy(۱۶ متفاوت فرهنگ ورزی،۱7 و چالش دانش و توانش بودند. در 
چالش های سیاسی که در عمیق ترین سطح با زبان و تاریخ درپیوسته اند، “تقلید” 
و “استهزاء” دو گونة متفاوت خودآرایی فرهنگی بودند. سنت داران لغت سازی و 
را  به استهزاء گرفته و بدعت گذاران هم سنت داران  را  واژه پردازی بدعت گذران 
مقلدان نسل های درگذشته پنداشته، به تمسخره آنها می پرداختند. یکی با سپر 
“اصالت” و “سنت” به پاسداری از موقعیت اجتماعی خویش می پرداخت و دیگری 
با شعار “بیداری از خواب غفلت” و “مداوای مادر وطن” رابطة اجتماعی جدیدی 
را پی می انداخت. در این میان کمتر توجه شده است که پاسداری از سنت خود 
برساختة تجدد است و با نام سنت به بازنگری گذشته و حال می پردازد. شکوه 
اعتمادالسلطنه از کسانی که به استهزایش گرفته بودند، شکوه از کسانی بود که با 

بازنگری او در گسترة تاریخ و زبان در ستیز بودند.

با  )ذکاءالملك(  فروغی  محمدحسین  اعتمادالسلطنه،  کوشش های  ادامة  در 
مساعدت فرزندش محمدعلی فروغی که با زبان های فرانسه و انگلیسی آشنا بود 
به تحقیق دربارة دورة ساسانیان پرداخت. تاریخ سالطین ساسانی که همچون 
مستند”  “مطالب  ذکر  به  فقط  بود،  شده  تهیه  علمی”  “روش  با  دررالتیجان 

پرداخت. فروغی در این خصوص نوشت:

۱۵دربارة چگونگی این رویارویی بنگرید به پژوهش ارزندة عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی های 

اندیشه گران ایران با دو رویة تمدن بورژوازی غرب )تهران: امیرکبیر، ۱۳۶7(.
۱۶کاربرد راهبرد در برابر “استراتژی” را نخستین بار از استاد عزیزم دکتر احمد اشرف آموختم.

۱7فرهنگ ورزی )فرهنگ + ورزیدن(، به مصداق “آنکه فرهنگ نورزد به چه ارزد؟” ساختة غالم حسین 

ساعدی است. او این گفته را به زکریای رازی نسبت به می دهد، ولی من آن را در نصیحت الملوک 
بدین شکل یافته ام: “هر که فرهنگ نورزد، به چه ارزد؟” بنگرید به امام محمد غزالی، نصیحت الملوک، 

به کوشش جالل الدین همایی )تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱(، ۲۴۲.



تجدد بومی۵۲

اگر چه از طبقات دیگر مثل پیشدادیان یا گلشاییان و یاساییان و شاییان 
و جیان و آبادیان نام می برند، و شرح ها بین  االجمال و التفضیل می دهند، 
اما چون اسنادی که در صحت تواریخ و سیر ایشان بدان مستند توان شد 
به دست نیست، امروز محققین از علمای علم تاریخ اعتباری به آن کار 
نااستوار و  افسانه های  از مقوله اسمار و  را  قرار نمی دهند و آن حکایات 

اساطیر اولین می خوانند.۱8 

عجم  حقیقی  “پادشاهان  که  بود  نظر  این  بر  ساسانیان  دربارة  ذکاءالملك 
ایشان اند”۱۹ و از همین رو به نگارش تاریخ سالطین ساسانی بر اساس کتاب های 
عربی  و  فارسی  متون  و  اسناد  و   )George Rawlinson( راولینسون  جورج 
۱۳۱۵ق/۱87۹م  در  ساسانی  سالطین  تاریخ  دوم  جلد  پایان  در  او  پرداخت. 
اعالم کرد: “حاال می توانم بگویم ایران دارای تاریخ ساسانیان است . . . اگر زنده 
بمانم، بعدها نوبت به پرداختن کار کیان! چکنم؟ عاشق مسکینم، و در زنجیر 
مجانین. و الحق جای شگفتی است که این همه از ابنای وطن می کشیم و باز 
الحادی  که  را  گذشته ای  کندوکاو  نمی کشم!”  خود  خیال  و  خدمت  از  دست 
شناخته شده بود، برخی پسندیدند و برخی دیگر به مسخره گرفتند. ذکاءالملك 
در ادامة شکوه اش از “ابنای وطن” این برخورد دوگانه را این گونه گزارش داد: 

“این گوید: شید آورده ای. آن فرماید: بنگ و افیون!”۲۰ 

پس از به پایان بردن تاریخ ساسانیان، ذکاءالملك به نگارش دورة کامل تاریخ 
اثر که به  ایران از اول تاکنون به سبك این عصر و زمان پرداخت. او در این 
که  بوده  این  ما  سعی  “عمدة  نوشت:  رسید،  چاپ  به  ۱۳۱۹ق/۱۹۰۱م  سال 
ترقی و  با علت  را در هر زمان  وضع تمدن و اخالق و حاالت و عادات مردم 
تنزل و ظهور و زوال هر سلسله ظاهر سازیم. به عبارت اخری، به حکمت تاریخ 
پردازیم.”۲۱ ذکاءالملك تاریخ ایران را برای تدریس در مدارس تدوین کرده بود 

از  که طبقة چهارم  تاریخ سالطین ساسانی  فروغی(،  )ذکاءالملك  اصفهانی  ادیب  ۱8محمدحسین 

ملوک فرس یا پادشاهان عجم بوده اند )تهران: ادارة انطباعات،۱۳۱۳ـ۱۳۱۵(، جلد ۱، ۵. جلد اول 
این کتاب در ۱۳۱۳-۱۳۱۴ و جلد دوم آن در ۱۳۱۵ به چاپ رسید.

۱۹فروغی، تاریخ سالطین ساسانی، جلد ۱، ۵.

۲۰فروغی، تاریخ سالطین ساسانی، جلد ۲، ۱۹7-۱۹۶.

۲۱محمدحسین ادیب اصفهانی )ذکاءالملك فروغی(، تاریخ ایران از اول تاریخ تاکنون به سبك این 

عصر و زمان )تهران: شرکت طبع کتاب، ۱۳۱8(، 8.



۵۳ عربستيزى،فرنگستايىوايرانآرايى

و بر این عقیده بود که “برای این مملکت باید دو دورة تمام از تاریخ عالم نوشته 
شود. یکی دورة ابتدایی که خالصه کل وقایع مهّمه باشد. دیگری دوره مفصل 
که مجمل را درست شرح خواهد داد.”۲۲ او دورة ابتدایی تاریخ عالم را از ملل 
شرقیه آغاز کرد و در این میان نخست به تاریخ ایران پرداخت، زیرا به باور او 
“ایرانی های قدیم ما یکی از ارکان معتبر ملل مذکور بوده اند و به شاهکارهای 
بزرگ خود را در عالم معرفی و معروف نموده؛ و فرضاً که ما در این مورد رعایت 
به  و  نرفته  راه خالفی  و  نکرده ایم  گناهی  باشیم،  کرده  را  عزیز خویش  وطن 
تصدیق سالکان طریق با مالکان ازمنة تحقیق به هر معنی که باشد حب وطن 
از ایمان است.”۲۳ ذکاءالملك تاریخ ایران را از سلسلة هخامنشی آغاز و بر این 
عقیده بود که دورة پیش تر را “فی الحقیقه . . . تاریخ ایران نتوان گفت.”۲۴ او 
تاریخ ایران قبل از اسالم را “که باید فرزندان این وطن در مکاتب و مدارس به 
 طوِر درس بخوانند و به مدد داستان خردمند سرگذشت پیشینیان خویش را 

بدانند،” با ذکر “فروغ اسالم” و فتح ایران بدین سان به پایان برد:

و  خشن  قومی  می گفتیم  نبود،  ایشان  با  اسالم  نور  و  تابش  اگر  عرب، 
بی تربیت بودند. تمدن عجم را برانداختند و آثار ایرانی های تربیت شده را 
نابود ساختند. و اگر عّمال مسلمانان به قوانین اسالم، که عدل و انصاف 
و راستی و درستی و عمارت و بالد و رعایت عباد است، رفتار می کردند، 
هر آینه تالفی آن خرابی می شد و ما هم دنیایی آباد داشتیم، هم آخرتی 
معمور. لکن افسوس که از اولی محروم شدیم. امید که دومی را بتوانیم از 

تطاول هوای شیطان حفظ نماییم!۲۵ 

در باب “کلیات احوال ایران از صدر اسالم تا استیالی مغول،” پس از ذکر اینکه “ملك 
عجم پس از تملك عرب همواره میدان تاخت و تاز بوده،” ذکاءالملك یادآور می شود:

معذلك همشهری های باغیرت ما در آن عرصات به کلی بیکار ننشسته، 
باز به  و هر چند حمله های پی درپی خدمات ایشان را به هدر می داده، 

۲۲فروغی، تاریخ ایران، ۶.

۲۳فروغی، تاریخ ایران، 7.

۲۴فروغی، تاریخ ایران، 7.

۲۵فروغی، تاریخ ایران، ۱۳۱ و ۱۳۰.



تجدد بومی۵۴

محض این که روزی دو مهلت می یافتند چهار اسبه رو به مدنیت و عمارت 
و علم و معرفت می شتافتند. چنانچه از تمام طوایف و ملل محکومة عرب 
تنها مردم ایران شخصیت خود را از هر حیثیت نگاه داشتند؛ و نگذاشتند 

نام این کشور از دفتر پایندگی ایام بیرون رود و محو و نابود شود.۲۶ 

ذکاءالملك در ادامة همین بحث همچون دیگر تاریخ نگاران نواندیش به مسئلة 
زبان پرداخت:

پس از رواج دین اسالم، حکمرانان عرب تمام نوشتجات عجم را به عنوان 
اینکه آثار کفر است سوزاندند و نابود ساختند؛ و آنچه از گذشتة فرس 
مانده و به دست آنها افتاد برانداختند؛ و چون اهل مملکت از هر جهت 
مطیع صاحب منصبان و حکام عرب گشته لسان عربی زبان دینی و دولتی 
گردیده و فارسی نزد خواص بی قدر و متروک و مخصوص و معمول عوام 
شد؛ و از خود ایرانی، هرکس اهل قلم بود و سوادی داشت، به عربی چیز 
می نوشت. چنان که بسیاری از فصحا و شعرا و علمای علم عربیت و ادبیت 

ایرانی بوده اند.۲7 

ذکاءالملك پس از گزارش داستان تغییر زبان فارسی و رایج شدن الفاظ عربی 
غزالی  عبدالملك جوینی،  ابواسحق شیرازی،  “ایرانیانی” همچون  بردن  نام  به 
مقّفع،  ابن  بیضاوی،  سیبویه  َعلَمُ الُهدی،  قمی،  صدوق  رازی،  کلینی  طوسی، 
طوسی،  نصیرالدین  بیرونی،  ابوریحان  خوارزمی،  ابوبکر  همدانی،  بدیع الزمان 
زکریای رازی، ابوعلی سینا، شهاب الدین سهروردی و دیگرانی اشاره کرد که به 
تولید دانش در زبان عربی پرداختند. در پایان این داستان نوتافته از تاریخ ایران 
که نشان دهندة خیال ملی )national imaginary( در تار و پود بافت گزارشی 
تاریخی است، ذکاءالملك گذشته و حال و آینده را به هم آمیخت و درسی نو 
آموخت: برخالف گذشته که “نظر اهل دنیا به دولت ایران بوده . . . اما انقالبات 
اروپا  در کف مردم  اختیار زمین عجالتاً  تغییر داده و زمان  را  این وضع  زمان 
نهاده، اگر خوب است و اگر بد به نقد این طور است! . . . پول و زور علم دارند 

۲۶فروغی، تاریخ ایران، ۲۲7 و ۲۲8.

۲7فروغی، تاریخ ایران، ۲۳۳-۲۳۲.
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و هر چه می خواهند می کنند.”۲8 همچنان  که در گذشته ایرانیان به کسب علم 
و دانش اسالمی پرداختند، “اکنون نیز هر مملکت و ملتی که بخواهد در عالم 
فرنگی ها مستهلك نشود و از میان نرود و اسم و رسم او باقی بماند، باید کمال 
عجله را در قبول تمدن وقت نماید! زیرا که عمده بهانه دست اندازی اروپایی ها 
به ممالك ادخال تمدن است در آنها؛ اگر ملت بالطیب خاطر متمدن نشد، به 

زور خواهد شد.”۲۹ 

ذکاءالملك در ادامة این سخن به نکته ای رسید که قرنی است مشکل اساسی 
ایران و ایرانیان در گسترة فرهنگ، سیاست، دین، و هویت است:

آخراالمر هرکس غیرت اسالمی دارد و عزت ایران را می خواهد باید بداند 
واجب تر از همه کارها این است که به زودی تمدن وقت در این مملکت 
منتشر گردد و مدار کارها عدل و داد و حرف حسابی شود. تخم فضل و 
دانش بکارند و فاضل و دانا به عمل آرند؛ گویندگان باخبر و نویسندگان 
باهنر که با شیپور طاقت لسان کار نفخ صور کنند و مرده ها را زنده و بلند 
نمایند و این منفعت عمومی است و برای احدی مضر نیست؛ و البته ملتی 
که بیش از دو هزار سال در میان تمام ملل سرافراز بوده، و با تقدم و آبرو 
در عالم سر می نموده، راضی نخواهد شد که جزء وحشیان محسوب شود؛ 
و دیگران به چشم حقارت در او بینند؛ و در کارهای این جهان وی را از 
حساب خارج دانند. و داشته را از دست دادن یا سپر را دم کردن هنر 

نیست، بلکه منتهای بی هنری است.۳۰ 

این نتیجه گیری تاریخی ذکاءالملك را که باید با شتابی تمام به کسب تمدن 
شادمان  سیدفخرالدین  و  تقی زاده  سیدحسن  بعد  دهه  چند  پرداخت،  فرنگ 
به گونه های متفاوتی بیان کردند.۳۱ در روال گزارش تاریخ، ذکاءالملك به این 

۲8فروغی، تاریخ ایران، ۴۰۳.

۲۹فروغی، تاریخ ایران، ۴۰۴-۴۰۳.

۳۰فروغی، تاریخ ایران، ۴۰۵-۴۰۳.

برای  “چاره ای  نوشت:  تاریخی  رساله ای  در  تقی زاده  حسن  ذکاءالملك،  از  پس  سال  ۳۱چندین 

زندگانی و عزت و رفاه و سعادت و قوت و مکنت و جاه و شوکت و غنا و ثروت و رواج تجارت و وفور 
زراعت و ترقی صنعت و محافظت ایمان و صون دین و رونق عمران و حیات جاودانی و رفع نادانی و 
کسب ظفر و فوز و تحصیل نام و شهرت و دست باالی دیگران شدن جز این نیست و تدبیری غیر از 



تجدد بومی۵۶

برداشت دست یافته بود که اگر پس از حمله اعراب “مردم ایران شخصیت خود” 
را با اخذ تمدن اسالمی توانستند حفظ کنند،۳۲ پس با قدرت گرفتن فرنگ هم 
شخصیت تاریخی و فرهنگی ایرانی فقط با اخذ تمدن فرنگ پایدار خواهد ماند.

ب. فرنگ ستايی و عرب ستیزى
بازپردازی  در  عرب ستیزی  و  فرنگ ستایی  پدیدة  دو  تاریخ  بازنگاری  مسیر  در 
و تحوالت  تغییر  از جانبی،  بودند.  مؤثر  ایرانی در سده های ۱۳ق/۱۹م  هویت 
ژرف فرنگستان فارسی گویان را از نخستین برخوردها به حیرت واداشت. آنان از 
همان آغاز در پی یافتن رمز پیشرفت فرنگ و “خواب غفلت” خویش برآمدند.۳۳ 

این به که با شتاب هر چه تمام تر و عزم درست و غیرت واقعی تمدن جدید را قبول کنیم و آن را به 
عین همان اصول اجرا نموده و به کار اندازیم و به تجربة مجرب نپردازیم. بنگرید به حسن تقی زاده، 
“تحقیق حالت کنونی ایران با محاکمات تاریخی،” در مقاالت تاریخی تقی زاده، زیر نظر ایرج افشار 
)تهران: انتشارات شکوفان، ۱۳۵۳(، جلد ۴، ۳-۳۳، نقل از ۳۲-۳۳. همچنین بنگرید به “خطابة 
با  شادمان  سیدفخرالدین  تفاوت   .۲۱7-۱8۳  ،۴ جلد  خارجی،”  تمدن  اخذ  موضوع  در  تقی زاده 
تقی زاده در این بود که شادمان فرنگ شناسی و ایرانی شناسی، هر دو، را الزمة “انقالب کبیر فکری” 
در ایران می دانست: “انقالب عظیم فکری و سیاسی و اقتصادی و علمی و ادبی و اجتماعی سراسر 
عالم را گرفته و برای ما دیگر فرصت یك دم غافل نشستن هم نمانده است . . . باری، پیشنهاد من 
این است که باید هر چه زودتر دستگاهی به وجود آید، به صورت شرکت با سرمایة کافی برای نشر 
علوم و فنون و آثار جمیل هنرهای گوناگون عالم در ایران و شناساندن درجة عظمت و قدر و قیمت 
فرهنگ ایران، هم به ایرانی و هم به دیگران، تا هر معرفت خواه ایرانی را به فراخور ذوق و فهم و 
استعدادش برخوردار سازد و از طریق تهیه وسایل و مقدمات تدوین و تألیف و ترجمه و تصنیف 
مقاالت و رسائل و کتب مهم علمی و فنی و ادبی و هر نوع کار دیگری که مؤید ترویج دانش باشد، 
بر معلومات ملت ایران بیفزاید و ایرانی را به فرهنگ خود و دیگران آشناتر و زبانش را در بیان علوم و 
فنون گویاتر کند.” بنگرید به فخرالدین شادمان، تراژدی فرهنگ )تهران: کتابخانة طهوری، ۱۳۴۶(، 
۴۰ و ۴۴. برخالف آنها که روحانیت را از تجدد معاف می خواستند، شادمان شرکت حوزه های علمیه 
در این انقالب فکری را اساسی می پنداشت: “طالبان علم و عالمان دین همه باید خواهان آشنایی 
با علوم و ادبیات جدید و تشنة حقایق و معارف از هر نوع باشند . . . امروز دانشگاه های قدیم ما 
]حوزه ها[، به خالف ایام قدیم، درهای خود را به روی معارف بسته اند و چنان می نماید که طالب 
و حتی صدرنشینان مجالس درس و بحث و تحقیق، معلم و مدرس و مجتهد، همه از این نکته 
غافل اند که گریختن از تمدن جدید و نادیده انگاشتنش یك آن هم مانع پیشرفت علوم و فنون 
نیست . . . در ایامی که حجاج ایرانی با طیاره از مکه می آیند و طالب با اتومبیل به مشهد می روند 
و حجرة مدرسه نیز به چراغ برق روشن است نه به شمع و پیه سوز، بوده را نابوده نشاید گرفت و 
معجزات علم را منکر نباید شد . . . اصالح دانشگاه های قدیم واقعه ای خواهد بود بسیار مهم و مبدأ 
تحولی عظیم و مؤثر در اوضاع اجتماعی ایران . . . به خالف تصور کوتاه نظران، هر اصالح الزم که به 
بقای مدارس قدیم مددی برساند موافق مصلحت اسالم است و ایران.” بنگرید به فخرالدین شادمان، 

“دانشگاه قم،” در تراژدی فرهنگ، 7۲، 7۴، 7۵، 7۶.
۳۲فروغی، تاریخ ایران، ۲۲8.

بودند،  آنجا شده  در  زندگی  و سهولت  فرنگ  انتظام  و  نظم  اغلب شیفتة  فرنگ رفتگان  ۳۳اگر چه 
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)۱۱7۲-۱۲۲۰ق/۱7۵7-۱8۰۵م(  شوشتری  میرعبدالطیف خان  نمونه،  برای 
پس از بر شمردن تغییر و تحوالت سیاسی و علمی فرنگ نوشت، “آن قدر از 
بدایع آالت و صنایع ادوات در کلیات و جزییات دارند که بی شایبة اغراق اگر 
احصای عشری از معشار [یك دهم] آنها رود سخن به طول انجامد . . .”۳۴ در 
همین حال، او به حال مردم خویش نظر افکند و افسوس خورد که “در سلطنت 
گردد،  منتظم  زمین  قطعه  آن  در  ریاست  امر  اگر  نیست.  انتظامی  کشور  آن 
پادشاه قزلباش بر کل سالطین جهان فایق آید و احدی را مجال برابری با او 
نماند.”۳۵ شوشتری امیدوار بود که با آشنایی به احوال فرنگستان شاید “یکی از 
سالطین هوشمند و آیندگان با خرد پیوندد، به دقت و سزا نگرد و گرده انتظام 
و استحکام سلطنت و امور معیشت و تدبیر ُمدن را بردارد.”۳۶ در بازنگری به 
گذشته، تعداد افزونی از ایرانیان نوعی پیوند خویشاوندی بین ایران باستان و 
اروپای جدید یافتند. به گمان آنها، زبان و آثار باستانی اغلب یادگاری از این 

خویشاوندی به شمار می رفت. مثاًل میرزاآقاخان کرمانی مدعی بود:

اگر اشتقاق الفاظ و لغات فرانسوی را نگاه کنید زیاد از پنج هزار کلمه 
خواهید دید که ریشة فارسی و فرانسه یکی بوده و شیوة زبان و طرز بیان 
از پدر و مادر واحد زاییده شده اند. چون  اختالفی ندارد و این دو ملت 
مرت = مرد، پیر = پدر، پرئه = برده، آیم ته = آورده، انتره = اندره، تلبیه = 
تنبیه، دان = دندان، لور = لب و لو، ژانو = زانو، ویل = ایل و بیل که مقصود 

شهر است مانند اردبیل و ژاویل که زابل شده است.۳7 

کشف این گونه پیوندهای خویشاوندی با فرنگیان با رویگردانی از عرب ها همراه 
از  بسیاری  بانی  اسالم  حاکمیت  و  اعراب  فرمانروایی  تاریخ،  گزارش  در  بود. 

برخی نیز چون میرزافتاح خان گرمرودی از “اوضاع کفرستان” و “شنایع افعال و قبایح اعمال این 
قوم بدسگال” پریشان خاطر گشتند. در نیمة دوم سدة ۱۹ فرنگ ستیزی جزء الینفك اصالت گرایی 

ایرانی/ اسالمی شد.
طهوری،  )تهران:  موحد  صمد  کوشش  به  ذیل التحفه،  و  حتفة  العالم  شوشتری،  ۳۴میرعبداللطیف 

.۳۱۵ ،)۱۳۶۳
۳۵شوشتری، حتفة  العالم، ۳۳۹.

۳۶شوشتری، حتفة  العالم، ۳۳۹.

۳7میرزاآقاخان کرمانی، سه مکتوب: مکتوب شاهزاده کمال الدوله به شاهزاده جالل الدوله، به کوشش 

بهرام چوبینه )پاریس: انتشارات مرد امروز، ۱۳7۰(، ۲7۰.
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عظمت  بازیابی  تاریخی،  تصورات  این  در  گشت.  قلمداد  ایران  نابسامانی های 
به  اروپاییان  که  ایرانی خویش  اصل  به  بازگشتن  با  فقط  ایران  رفتة  از دست 
“عاریه” گرفته بودند و جدا شدن از فرهنگ عرب امکان پذیر می نمود. به دیگر 
سخن، بازنگاری تاریخ گونه ای نیاز فرهنگی به اصالت گرایی و باستان ستایی در 
رویارویی با فرهنگ و تمدن فرنگ بود. با پرداختن به عظمت ایران باستان و 
قافلة تمدن  از  ایران  بانی عقب افتادگی  اعراب  فرنگ،  با  به خویشاوندی  توجه 

پنداشته شدند.

آنجا که پیروی از فرنگ الزمه پیشرفت برشمرده می شد، برخی بر آن شدند 
اروپا بپردازند. این  گونه نسبت پردازی  ایرانی برای رسوم پسندیدة  که نسبتی 
را می توان در توجه محمدشاه به تاریخ نگاری مشاهده کرد. محمدشاه در سال 
۱۲۵۳ق/۱8۳7م علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه را به برنگاشتن “احوال سالطین 
از کیومرث تا شاهنشاه جهان پناه ]که[ هیچ یك از مورخین حسب المرام و به 
خواهش کالم َقلَّ و َدلَّ به تربیت نقل نکرده بودند” برگزید.۳8 برنگاشتن این 
“دفتر پهلوی” که از کیومرث آغاز و به محمدشاه می انجامید خود آغازة کوشش 
برای بازنگاری تاریخ و بازپردازی هویت ایرانی بود.۳۹ این بازنگری و بازنگاری 
آنگاه جلوه کرد که محمدشاه برای پیشبرد سیاست های نوآورانة خویش بدان 
گذشته روی کرد و سرآغازهایی ایرانی برای بدعت های خویش یافت. مثاًل به 
سال ۱۲۵۴ق، در جنگ هرات فرمان داد “لباس های بلند که مخلوط به خباثت 
است و باعث نخوت ریاست از تن به در سازند و به لباس نظام مبدل نمایند.”۴۰ 
برگزیدن لباس های فرنگی برای لشکریان ایران و اسالم آسان نبود، آن هم در 
جنگی که انگلیس جدایی هرات از ایران را دنبال می کرد. برای خودی برنمودن 
“لباس نظام” در اعالنی همگانی که “باسمه زده به اطراف و اکناف ایران” ارسال 
شد، محمدشاه نوشت: “. . . رخت قدیم ایران همان لباس نظام بود. چنانکه در 
تخت  جمشید در صورت های سنگی سالطین ایران و امرا و چاکران ایشان را 
به آن لباس کشیده اند؛ و صورت سنگی که کشیده اند، البته اکثر مردم در آنجا 

انتشارات  )تهران:  کیان فر  جمشید  کوشش  به  اکسیرالتواریخ،  اعتضادالسلطنه،  ۳8علیقلی میرزا 

ویسمن، ۱۳7۰(، ۲۲۹.
۳۹اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ، ۲۳۰.

۴۰اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ، ۴۴۹.
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ایرانیانی که پیروی از رسوم  مالحظه کرده اند.”۴۱ بدین سان، محمدشاه، مانند 
فرنگ را اجتناب ناپذیر می یافتند، در پی آن برآمد که پیشینة ایرانی آن رسوم 

“فراموش شده” را که فرنگیان از ایران اقتباس کرده بودند، باز یابد.

اعتضادالسلطنه نیز همچون محمدشاه سرآغازی ایرانی برای “نظام جدید” یافت 
که به کوشش عباس میرزا نایب السلطنه برپا شده بود: “از جمله کارها که ایران 
نظام  آوازه،  بلند  فلك  را در هفت  فتحعلی شاه  نام ملك الملوک  و  تازه کرد  را 
جدید است که از همت وی پدید گردید و فضیلتش آن است که در عهد سابق و 
زمان الحق اعنی زمان پیشدادیان و کیان امور لشکریان به نظام انتظام داشت.” 
بدین روایت، این رسم ایرانیان پیشدادیان سپس بین مسلمانان رواج یافت و 
ایشان  پادشاهان اطراف را منکوب کردند و ممالك  “بدین  سبب لشکر اسالم 
را از فتنة جهان آشوب لگدکوب. شریعت غرا و امت بیضا رواج یافت و خرمن 
کفر تاراج، پس از آن اهل ایران به امور نظام سستی آوردند و بدین  سبب فتور 
تمام و شکستنی در کارشان پدید آمد.”۴۲ در این روایت ایران مدار که گذشته و 
حال به هم پیوستند، رسم پسندیدة ایرانیان را بعدها فرنگیان آموختند و بدان 
سبب قوت گرفتند: “اهل فرنگ در نزاع و جنگ این اساس را اقتباس کردند. 
بدین سبب آنها قوی گردیدند و اینها ضعیف، آنها دلیر و اینها نحیف . . .”۴۳ 
بر اساس این روایت و گزارش تاریخ، “نظام جدید” نه تقلید از فرنگیان، بلکه 
“بازگشت به خویش” و بازآموزی رسومی ایرانی االصل بود. این گونه یادپردازی ها 
چنان سامان یافت و متداول شد که حرف های محمدشاه با سخنان تاریخ نویسی 

انقالبی چون میرزاآقاخان کرمانی درآمیخت.

خوب تصور فرمایید رخت های چست و چاالک خوش طراز و طور قدیم ایران 
که شبیه بستره و پانطالون حالیه فرنگ بود، که االن در تخت  جمشید شیراز 
نمونة آنها ]را[ در صورت ها ]که[ در سنگ تراشیده]اند[ مالحظه می فرمایید، 
را که مخصوص  پیراهن عربی  و  قبا  به عوض  و  ایرانیان کنده اند  ]از تن[ 
داده اند.۴۴  ایشان  به  است  سوراخ  و  پرشکاف  و  فراخ  عربستان،  گرم  هوای 

۴۱برای متن فرمان بنگرید به اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ، ۴۹۹-۵۰۰، نقل  از ۵۰۰.

۴۲اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ، ۲۹۰.

۴۳اعتضادالسلطنه، اکسیرالتواریخ، ۲۹۰.

۴۴کرمانی، سه مکتوب، ۱۴۵.
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محمدشاه از نقش های تخت جمشید برای جذب فرهنگ فرنگ و میرزاآقاخان 
 )intertextuality( کرمانی برای دفع اسالم و عرب بهره گرفتند. این متن آمیزی ها
فرهنگ و تاریخ جدیدی بنیاد گذاشت که در افکار همگان رسوب کرد و تبلور 
“گذشتة  این  آوردن  خاطر  به  با  شد.  خوانده  ایرانیان  فراموش نشدنی  گذشتة 
درخشان” بود که اغلب تاریخ نویسان نوآور سدة ۱۳ق/۱۹م خواهان گسست از 

فرهنگ اسالم و عرب شدند.

از  بیش  کرمانی  میرزاآقاخان  نوشته های  در  تاریخ  گزارش  از  عرب زدایی  جنبة 
تاریخ نویسان دیگر نمایان است. عرب ستیزی از جلوه های مشخص تاریخ نگاری 
آیندة  ایرانیان خود را در مقابل دو گذشته و دو  تاریخ است که  از  در دوره ای 
متفاوت می یافتند. یکی به تداول نابسامانی های حال و دیگری به آیندة دلپذیرتری 
می انجامید. آنان در این انتخاب راهبردی )strategic( خود را با انتخابی شخصی 
روبه رو نمی دیدند، بلکه گزینش خود را گزینشی برای نسل های آینده و آیندة ملتی 
کهن می پنداشتند. در دوره ای که ایرانیان ناظر تسخیر سرزمین های مجاور بودند 
و اروپاییان را چیره بر جهان قدیم می یافتند، نگرانی دربارة آینده یکی از جوانب 
مهم تاریخ نگاری شده بود. در آن زمانه که تاریخ نگار دیگر نمی توانست فقط به 
نقل رویدادهای گذشته بپردازد، تاریخ به ابزاری برای برانگیختن “ملت” و همگانی 
کردن حکومت تبدیل گشت. میرزاآقاخان کرمانی “در بیان فواید خصوصی تاریخ 
نسبت به هر ملت” نوشت : “از برای هر گروهی نخست از همه چیز بکارتر دانستن 
تاریخ و سرگذشت گذشتگان خود می باشد تا بدانند کیستند و از بهر چیستند.”۴۵ 
او بر این نظر بود که “تاریخ قبالة نجات و سند بزرگواری و شرافت و دلیل اصالت 

هر قوم است.”۴۶ او آشنایی با تاریخ نیاکان را الزمة پایندگی قومی دانست:

اگر همین شاهنامة فردوسی نمی بود، بعد از استیالی اقوام عربیه بر ایران 
بالَمره لغت و جنسیت ایرانی مبدل به عرب شده، فارسی زبانان  تاکنون 
نیز مانند اهل سوریه )شامات( و مصر و مراکش و تونس و الجزایر تبدیل 
ملیت و جنسیت کرده بودند و از جنس خود استنکاف عظیم داشتند.۴7 

۴۵میرزاآقاخان کرمانی، آیینة سکندری )تهران: بی نا، ۱۳۲۴(، ۱۲.

۴۶کرمانی، آیینة سکندری، ۱۳.

۴7کرمانی، آیینة سکندری، ۱۴.
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کرمانی همچون دیگران درصدد پی افکندن تاریخی بود که به بیداری ایرانیان 
بیانجامد: “اگر تاریخ این ملت بر اساسی استوار نهاده شود و داعیة بزرگواری 
در قلوب اهالی راسخ گردد، ملت مزبور مانند چناری تنومند و گشن بیخ که به 
هر طرف ریشة ثابت انداخته باشد، در برابر تندباد حوادث پایداری و مقاومت 
تواند کرد.”۴8 کرمانی با خالقیت خاصی که داشت بر این پندار بود که “تاریخ” و 
“استوار” ریشه ای مشترک دارند: “. . . بعضی از علمای اشتقاق السنه مأخذ لغت 
هیستوار ]histoire[ را از استوار گرفته اند، زیرا که برای استواری اساس ملّت 

اسبابی بهتر از تاریخ نداریم.”۴۹ 

کرمانی برای استوار کردن اساس ملیت در ایران خود را با مشکالتی چند روبه رو 
دید. نمونه ای از این مشکالت گزینش های ادبی رایجی بود که نوعی از دانش 
را “فضل” و نوعی دیگر را “کفر” می پنداشت: “در نزد ادبا و دانشمندان ایران 
دانسِت ُسم اسب یعرب بن قحطان و مسقط  البعرة بعیر امروالقیس جزو ادبیات 
و داخل فضایل است و از کماالت شمرده می شود. ولی تحقیق احوال فرشادشیر 
بَُزرُجمهر )بزرگ مهر( و هوشنگ کبیر نشان زندقه  و جاماسب و ترجمة حال 
و الحاد و دلیل کفر و ارتداد است.”۵۰ این گونه ستیز با دانش فرهنگی ایران را 

میرزاآقاخان دلیل ناشناخته ماندن تاریخ ایران باستان شمرد:

در  جست وجوی  عینها  به  نمودن  استکشاف  را  قوم  هر  احوال  ابتدای 
تاریکی است و پَرماسیدن در ظلمات . . . به ویژه احوال ملت ایران که 
کتب و تواریخ ایشان پس از استیالی اقوام عربیه به کلی از میان رفت. 
زیرا که متابعین پیغمبر)ص( عربی از پایداری و لجاجی که ایرانیان در دفاع 
ملك و مذهب خویش نمودند، و به واسطة اختالف جنسیت و مشربی که 
از قدیم با هم داشتند، چنان در خشم بودند که بعد از دست یافتن هر 
چیز را عرصة دمار و هالک ساختند. و تمام آثار و اخبار این قوم را در 

مطمورة فراموشی انداختند.۵۱ 

۴8کرمانی، آیینة سکندری، ۱۴.

۴۹کرمانی، آیینة سکندری، ۱۴.

۵۰کرمانی، آیینة سکندری، ۱7.

۵۱کرمانی، آیینة سکندری، ۲۵-۲۴.
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بود که در  بازسازی گذشته ای  برای  نوشته های میرزاآقاخان کرمانی کوششی 
روایات پیشین خاموش مانده و فراموش شده بود. در این یادپردازی ها، او کاوة 
به  ایرانیان می توانند  “در حقیقت  برشمرد:  ملی  پیشتاز جنبش های  را  آهنگر 
واسطة غیرت و همت ملی که کاوه آهنگر بر ضد حکومت کلدانی که ۹۰۰ سال 
در ایران طول کشیده بود، اظهار نمود و ریشة ایشان را از ایران بکند بر همة ملل 
عالم افتخار کنند. چه، طریق رفع ظلم و دفع ستم پادشاهان ظالم را او به ملل 
عالم آموخت و الفضُل للُمَتَقِدم.”۵۲ در این بازپردازی تاریخ، مزدک که نامش در 

نوشته های اسالمی با الحاد در پیوسته بود مفهومی نو یافت:

و   )Nihilisme( نهلیستها  اعتقادات  همان  عینه  به  مزدک  اعتقادات 
را  مطلقه  مساوات  که  است  اروپ   .  .  .  )Anarchiste( آنارشیستها]ی[ 
در میان افراد بشر جاری کردن می خواهند و می گویند باید همه مردم 
عموماً، چنانچه از تنفس هوا و فوز کواکب و استشمام نسیم و نظارت دریا 
و کوه و تفرج صحرا و بوستان بالتساوی متلذذ می شوند، از سایر نعمات 
میان  در  و  شوند  مستفید  نسبت  همین  به  نیز  الهی  عطیات  و  طبیعی 

جمعیتهای بشریه فرق و اختالف روی ندهد.۵۳ 

پس از نشان دادن آنکه “اهالی ایران در آن عصر همین اعتقادی را که بالفعل اهل 
اروپا بعد از هزار و چهار صد اتخاذ کرده اند داشتند،” کرمانی چنین نتیجه گرفت که 
“پیداست که عمدة ترقی اروپا در سایة این افکار آزادی و مساوات حقوق حاصل شده. 
ولی اهالی ایران خاک بر سر در این مدت ترقی معکوس و حرکت قهقرا کرده اند.”۵۴ 

رسوم  که  سیدمیرزاآقاخان  همچون  نیز،  )اسدآبادی(  افغانی  سیدجمال الدین 
از  بانی بسیاری  را  ایرانیان  ایرانیان می پنداشت،  ابداعات  از  را  پسندیدة فرنگ 

علوم و فنون رایج در فرنگ دانست:

۵۲کرمانی، آیینة سکندری، 7۶.

۵۳کرمانی، آیینة سکندری، ۶۱8.

۵۴کرمانی، آیینة سکندری، ۵۲۲-۵۲۳. میرزاآقاخان در نوشتة دیگری نیز از “ترقی معکوس ایران” 

از هفتصد  بعد  انگلیس  نهلیستهای روس وسوسیالیستهای  و  فرانسه  “آنارشیستهای  سخن گفت: 
سال ترقی و تمدن تازه به مقام مزدک دانا رسیده اند و فرنگستان را در استعداد مواسات مثل دو 
هزار سال قبل ایران دیده اند. افسوس افسوس از این ترقی معکوس ایران که پیدایشش از تازیان 

شده . . .” بنگرید به کرمانی، سه مکتوب، ۱۶۶.



۶۳ عربستيزى،فرنگستايىوايرانآرايى

نقل از سید جمال الدین افغانی در میرزامحمدنصیر الحسینی فرصت الدوله شیرازی، 
دبستان الفرصه )بمبئی: مطبع سپهر مظفری، ۱۳۳۳(، ۱۰8.
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نقل از سیدجمال الدین افغانی در میرزامحمدنصیر الحسینی فرصت الدوله شیرازی، دبستان 
الفرصه )بمبئی: مطبع سپهر مظفری، ۱۳۳۳(، ۱۰۹.
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ملتفت  می برند  شما  سر  از  کاله  شما  همسایگان  بی هوش،  مردم  ای 
نمی شوید. کدام علم بوده که از ایران نبرده و نیاموخته اند و به تکمیلش 
نپرداخته اند؟ بسیاری از صنایع را علمای شما یعنی حکمای اعصار شما 
ببرم،  اسم  و  بیاورم  مدلل  و  بگویم  شماها  به  بخواهید  اگر  می دانستند. 
ذره بین، دوربین، تلفن و نحوها کی اختراع شد و کی اختراع آنها را کرد 
. . . می گویم بسیاری از صنایع شما را برده تکمیل نمودند. می گویم که 
چرا شما خودتان تکمیل نمی کنید؟ مگر آنها شش انگشت دارند؟ . . . این 
همان ایران  است که چشم و چراغ روی زمین بود. چه شد که این گونه 

تیره و تار شد؟۵۵ 

کرمانی که هم مشرب سیدجمال الدین بود اعتقاد داشت که پست و تلگراف و 
الکتریستی در ایران باستان اختراع شده بود.۵۶ 

ج. آينده نگرى و تاريخ نگارى
“ترقی معکوس،” “انحطاط،” “بی هوشی،” “خواب غفلت” و “بیماری مادر وطن” 
از جمله مفاهیمی بودند که در سده ۱۳ق/۱۹م برای تشریح موقعیت ایران در 
مقایسه با فرنگ به کار می رفت. در مقایسه با اروپا بود که تاریخ نویسان ایران را 
بیمار و از قافلة تمدن عقب افتاده یافتند و در پی رسیدن به فرنگیان برآمدند. 
اما از آنجا که رسوم پسندیدة فرنگ هر یك پیشینه ای “ایرانی” داشت، اقتباس 
ادعای  و  “بازگشت”  این  شد.  پنداشته  خویش  به  بازگشت  واقع  در  فرنگ  از 
بود.  اعراب همراه  با  تاریخی  از همبستگی  با رویگردانی  با فرنگ  خویشاوندی 
بانی تمامی  به مترسکی تبدیل شده،  اعراب  بازپردازی خویش،  این مسیر  در 

خرابی ها شمرده شدند:

آه آه که تازیان نه تنها همان تخت کیان و تاج کیقباد را گرفتند و بر باد 
دادند و نه ]تنها[ همان َعلَم کاویانی را سرنگون نمودند، بلکه هر چه ملت 
ایران داشت به تاراج بردند و متدرجاً از ایشان ربودند. سلطنت و ثروت، 
سعادت و مدنیت و کیش و آیین و روش و دین و خلق وخو و رنگ و رو و 

۵۵سیدجمال الدین اسدآبادی، “تاریخ اجمالی ایران،” به نقل از فرصت الدوله شیرازی، دیوان فرصت، 

به کوشش علی زرین قلم )تهران: کتابفروشی سیروس، ۱۳۳7(، ۶۲-۱۰7، نقل از ۱۰۶.
۵۶کرمانی، آیینة سکندری، ۱۱۲-۱۱۰.
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عادات آدمیت و اطوار انسانیت و علم و معرفت و هنر و صنعت و زبان و 
بیان و نوشیدن و پوشیدن و عیش و نوش، بلکه تمام لوازم زندگانی ایرانی 
را تازیان بر باد دادند و در عوض آن همه عادات خوب و مرغوب اطوار 
وحشیگری و ظلم و بی مروتی و بیکاری و تنبلی و بی رحمی و خون خواری 
به جهت  پرمرارت  مضر  بی معنی  نمازهای  و  مطلق  مجهول  بر  توکل  و 
موهوم محض که به قول خود اعراب لَن یُعرف و لَن یدَرک و لَن یَوصف. 

عرب ها امانت داده و ودیعت سپردند.۵7

میرزاآقاخان کرمانی و دیگر مورخان با مقصر برشمردن اعراب شرایط یادزدایی 
گذشته ای را فراهم آوردند که با گذشتة اعراب در پیوسته بود. این یادزدایی و 
آن یادپردازی در پنهان خود پیامی برای باززایی ایران و ایرانیان به همراه داشت:

. . . تکاسل و تکاهل تا کی؟ سستی و ترّخی  هان هان، ای اهل ایران! 
تا چند؟ در زاویة خمول خزیده و در ظالت غفلت و بطالت و کسالت و 
خامد افسرده و پژمرده اید؛ و به اغراض و امراض شخصیه و منافع ذلیة 
ذاتیة خود گرفتار شدید؛ ای اهل ایران سراج وهاج! این خاک پاک به انوار 
معارف و عرفان و ضیاء علوم و فنون و علّو منزلت و ُسمّو همت و شجاعت 
و غیرت و مروت نورانی بوده. حال چگونه در کسالت و بطالت و خمودت 
و قلت غیرت و همت پرتو اقبالتان مکدر و ظلمانی گشته ای؟ اهل ایران! 
سرگردانی و حیرانی تا چند و مغایرت و مضاّدت و نفاق و اختالف تا کی 
]؟[ اغیار بیدار و شما در خواب غفلت غنوده و چون مست طافح بی خیال 
عمومیة  احوال  اصالحات  در  سائره  دول  و  مجاوره  ملل  تمام  آسوده.  و 
جمهوریة خود می کوشند و شما در دام هوا و هوس و تخریب ملك و 
ملت به اغراض نفسانی و فواید جسمانی مشغول. ای پسران ایران بی  سر 
و سامان! اگر چشم اعتساف را بسته، به نظر عدل و انصاف مالحظه کنید، 
در این تاریخ که از الطاف رحمانی و تصادفات زمانی روایح طّیبه و نفحات 
روحانیة عدالت و تأسیس اساس مدنیت و مشروطیت به تأییدات غیبی و 
توفیقات الریبی گردیده . . . دنائت و رذالت را کنار گذاشته اتفاق و وفاق 
را پیشة خود کرده، هر اساسی که مباین و مخالف بنیان حصین و بنیاد 

۵7کرمانی، سه مکتوب، ۱۴۵-۱۴۴.
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زرین سیاسیه و منافی لوازم و مقتضیات منافع و فواید خیریة عمومیة 
جمهوریه است مطرود و نابودش سازید.۵8 

بر  شد،  فراگیر  مشروطیت  دورة  در  که  وفاق،”  و  “اتفاق  به  فراخوان  این گونه 
و  بازخوانی  با  که  خیالی  گذشتة  این  بود.  استوار  خیالین  و  آرمانی  گذشته ای 
هم زمان کردن متون کهن با حال اروپا پی افکنده شده بود، پیشینة مشترکی 
برای عدالت خواهی، قانون طلبی و وطن دوستی فراهم آورد؛ همان ها که سازندة 
چون  باستانی  چهره هایی  مبارزات  این  در  بودند.  مشروطه خواه  نفس  و  اخالق 
مزدک و کاوة آهنگر برای ساختن آینده ای بر اساس موازین اخالقی مساوات و 
آزادی به کار آمدند. با شرکت “ملت” در سیاست کشور، گستره ای که پیش تر 
بر “رعیت” گشوده نبود، خاطره سازی تاریخی برای آینده سازی به خدمت گرفته 
شد. این کاربرد نو تاریخ برای برانگیختن “ملت” و “بیداری” و “درمان” ایرانی، 
یعنی ساختن ایرانی توانمند در آینده، خود بابی مهم از تاریخ تجدد در ایران است.

را  لشکر  و  دولت  وقایع  و  بودند  دولت  در خدمت  پیشین  دوران  تاریخ نگاران 
قلمی می کردند. تاریخ نگاران نو برای “مردم” می نوشتند و “بیداری” و آگاهی 
“ملت ایران” را خواهان بودند. پیام تاریخ نگاران پیشین در آمیخته با نقل واقع 
یا حادثه ای مجرد بود و هر واقعه ای چون یك حکایت پندی و اندرزی بود. در 
تاریخ نگاری جدید، پیام ها نه در واقعه ای مجّرد بلکه در بطن گزارشی از آغاز تا 
به انجام تاریخ تنیده شدند. تاریخ های پیشین شرح حال پادشاهان و تاریخ های 

نو “شرح حال ایران” است.

این بازنگری های تاریخی زمینة شکل گیری انقالب مشروطیت را فراهم آوردند. 
مشروطیت جنبشی نبود که با چوب زدن تاجری و نوشته و فراخوان پیشاهنگی 
آغاز شده باشد. این انقالب با پشتوانة تاریخ و هویتی که از به هم پیوستن متون 
و رویدادهای تاریخی فراساخته شده بود به خروش آمد. در این تاریخ نوپرداخته، 
اعراب مقصر “ترقی معکوس” و زوال و حال زار “ایران ویران” شناخته شدند. 
بافرهنگ” چشم  “فرنگ  به  پیشین  عزت  و  عظمت  بازیابی  برای  تاریخ گزاران 
دوختند؛ به فرهنگی که ایرانی االصل پنداشته می شد و اروپاییان خود از ایران 

۵8کرمانی، آیینة سکندری، ۶۲۹-۶۲8.
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در  بدعتی  فقط  نه  عرب  از  گسست  و  فرنگ  با  پیوند  بودند.  کرده  “اقتباس” 
عربی  لغات  زدودن  و  فارسی  زبان  پیرایش  به  بلکه  آورد،  پدید  تاریخ  گزارش 
نیز انجامید. اما جنبش ساده نویسی و پارسی نگاری پیشینه ای چند صد ساله 
داشت. این جنبش در اصل در هند آغاز شد که زبان رسمی اش تا نیمة سدة 
که  کرد  رایج  را  سره نویسی  از  نمونه ای  دساتیر  بود.  فارسی  زبان  ۱۳ق/۱۹م 
و  غالب  جمله  از  هندیان  از  دیگر  بسیاری  و  عالمی  ابوالفضل  نوشته های  در 
آغاز  با  است.  نمایان  به خوبی  قاطع  برهان  پیرامون  مناظرات  در  طرفدارانش 
صنعت چاپ، نوشته های کمیاب دساتیریان و آثار ادبی فارسی از جمله شاهنامه 
انتشار یافتند. رواج سره نویسی پیامد نشر آثاری بود که زبان را به گسترة چالش 
فرهنگی و فراساختن هویت ایرانی تبدیل کردند. پیوند زبان و تاریخ، تاریخی 
که به گذشتة باستان نظر داشت و زبانی که از واژگان عربی پیراسته شده بود، 
زمینة فراساختن “ایران نو” را فراهم آورد. ایران نو با آنچه در تاریخ و ادبیات 
از  اقلیمی  و  پیشینیان سرزمینی گسترده  ایران  نبود.  یکسان  یافت  شد  کهن 
اقالیم هفت گانه بود. “ایران زمین” یافته شده در متون کهن کشوری با مرزهای 
با  که  است  ـ کشورهایی  ملت ـ پیدایش  حاصل  جدید  ایران  نبود.  امروز  ایران 
هند  گورکانی  و  عثمانی، صفوی  امپراتوری های  فروپاشی  و  اروپاییان  چیرگی 
پدید آمدند. زمان پیشینیان زمان چرخنده بود که چرخش ایام “دولت” و “فّر 
ایزدی” را از پادشاهی به پادشاه دیگر انتقال می داد. تاریخ پیشینیان تاریخی 
بپیوندد.  آیندگان  اکنونیان و  به  را  یا کیومرث  نبود که مه آباد  به هم پیوسته 
این پیوند فرایند کوشش هایی برای بازپردازی هویت ایرانی و استقالل فرهنگی 
ایران بود. در این بازپردازی فقط روشنفکران نو سهیم نبودند. کشاکش و رقابت 
بین روشنفکران نوآور و سنت ستا در دو سدة گذشته فرهنگ مشترکی را پی 

انداخت که اکنونیان آن را فرهنگ ایرانی می شناسند.



۶۹  تو وطن بشناس اى خواجه نخست

تو وطن بشناس اى خواجه نخست۱

الف. وطن مكانی و المكانی 
و  خواهران  را  ایرانیان  و  انگاشتن  مادر  همچو  را  وطن  پنداشتن،  وطن  را  ایران 
برادران وطنی خواندن پیامد گفتمان )discourse( نو سیاسی ایران بود. این پدیده 
با بازپردازی حوزة “خاصه” و “عامه” آغاز شد و زمینة زایش “روح” و “شخصیت” 
ایرانی و “غیرت” و “تعصب” وطنی را فراهم آورد. با نشان دادن غیرت و شرف 
“عامه،” که پیش تر  و  یافته  راه   )public sphere( به حوزة همگانی  زنان  وطنی، 
همچون گله ای فرض می شد، به ملتی توانمند و شهروندانی حقوق مند تبدیل شدند.

اروپایی  مفاهیم  معنایی  ترجمة  “وطن”  ایران شمول  مفهوم  که  آن اند  بر  برخی 
nation و la patrie است. اگر چه معنی جدید “وطن” از آشنایی با این مفاهیم 
دارد.  ناشناخته  و  بومی  تاریخی  خود  دگرگونی  این  اما  است،  پذیرفته   تأثیر 
همچنان که روزنامة صبح صادق در زمانة انقالب مشروطیت نوشت، “وطن دوستی 
و ملت پرستی که تخم تازه نیست که از اروپا و امریکا آورده باشند.”۲ ناشناخته 
ماندن تاریخ بومی “وطن” و “وطن دوستی” پیامد گونه ای تاریخ نگاری فرنگ مدار 

۱مصرعی برگرفته از موالنا جالل الدین محمد بلخی، مثنوی مولوی، تصحیح قوام الدین خرمشاهی 

)انتشارات دوستان، ۱۳78(، دفتر ۴، ۵8۰، بیت ۲۲۳۰.
۲“وطن پرست غیرتمند محترم من،” صبح صادق، سال ۲، شمارة ۱7 )۲۶ محرم ۱۳۲۶(، ۴.

فصل ۳
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صبح صادق، “وطن دوستی و ملت پرستی که تخم تازه نیست که از اروپا و امریکا 
آورده باشند،” سال ۲، شمارة ۱7 )۲۶ محرم ۱۳۲۶(، ۴.
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است که تجدد )modernity( و وطن ستایی )patriotism( را به کل پدیده هایی 
وام گرفته از اروپا می پندارد. این پیش فرض تاریخ نگاران دورة تجدد را بر آن داشت 
که پژوهش های خویش را بیشتر به چگونگی تأثیر فرنگ بر ایران محدود سازند و 
کمتر به روند “تجدد بومی” )vernacular modernity( پردازند.۳ منتقدانی که در 
دو دهة گذشته کوشیده اند که ایران را از “غرب زدگی” و “سلطة غرب” برهانند، 
بر آن اند که “معنی جدید وطن با تحولی که در اروپا روی داده و آثار آن به تمام 
مناطق و به همة اقوام رسیده است ارتباط دارد.”۴ بدین نحو آنها نیز روایاتی از 
“ناسیونالیسم” و “ملی گرایی” تافتند که روند بومی دگرگونی اندیشة سیاسی در 
ایران را پنهان برپوشاند. در ادامه برخی از جلوه های این تاریخ نهفتة “وطن” و 

اندیشة سیاسی وطن مدار بررسی می شود.

در نوشته های پیشامدرن )pre-modern(، وطن بار معنایی چندگانه و چندالیه 
و جلوه هایی “مکانی” و “المکانی” داشت.۵ وطن مکانی شامل خانه، زادگاه )مولد 
و منشأ(، اقامتگاه )وطن مألوف( و گور )وطن اصلی بدن از ِگل سرشتة انسان( 
بود که در متون ادبی، تاریخی و فقهی به آنها اشاره می شد. به َمَثل، در “حکایت 
آدم آبی و سیاحت او در روی زمین،” مالاحمد نراقی )۱۱8۵-۱۲۴۵ق/۱77۱-

۱8۳۰م( “وطن” را به معنای “خانه” به کار گرفت. در این حکایت، آدم آبی پس 
از بازگشت از سفر به برشمردن “عجایب زمین” برای همنوعانش پرداخت. از 

جمله آنکه آدمیان جایگاهی از “خشت و گل” سازند و 

دل بدان بندند و خوانندش وطن
وندر آن خسبند با آرام تن۶ 

موالناجالل الدین رومی )۶۴۰-۶7۲ق/۱۲۰7-۱۲7۳م( نیز این دلبستگی به 
وطن در دو نوع عاقالنه و ابلهانه را در “قصة آن آبگیر و صیادان و آن سه 

۳بنگرید به
Mohamad Tavakoli-Targhi, Vernacular Modernity: Orientalism Occodentalism and His-
toriography (Basingstoke: Palgrave, 2001).

۴رضا داوری اردکانی، ناسیونالیسم و انقالب )تهران: دفتر پژوهش و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، ۱۳۶۵(.
۵بنگرید به محمدرضا شفیعی کدکنی، “تلقی قدما از وطن،” الفبا، ۲ )۱۳۵۴(، ۲۶-۱.

۶مالاحمد نراقی، مثنوی طاقدیس، به اهتمام حسن نراقی )تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲(، ۶۹-۶۴، نقل از ۶۵.
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ماهی” بازگفت. در این قصه، ماهی عاقل و وقت شناس از “آبگیر” به “دریای 
ژرف” شتافت و آنکه “ابله و مغرور” بود در “گرداب گیر” کرد و سپس “بر 
مولوی  را  نخستین  به هنگام  انتخاب  شد.  سرخ  تابه ای”  پشت  به  آتش  سر 

خواند: وطن شناسی 

همچنین ُحُب الوطن باشد درست 
تو وطن بشناس ای خواجه نخست7 

همچون ماهیای عاقل که برای حفظ جان از آبگیر گریخت و در دریای ژرف راحت 
جان طلبید، بسیاری از بزرگان علم و ادب نیز از ترس جان ترک وطن مألوف کرده 
و در والیتی دیگر “طرح وطن” ریختند. به َمَثل، نجم رازی )۵7۳-۶۵۴ق/۱۱77-

۱۲۵۶م( در دورة حملة مغول از “شهر ری که مولد و منشأ” او بود به همدان 
گریخت و آن گاه که لشکریان به آنجا حمله آوردند، “امید از وطن و مسکن مألوف 
منقطع شد و صالح دین و دنیا در آن دید که مسکن در دیاری سازد که درو اهل 
سنت و جماعت باشند و از آفت بدعت و هوا و تعصب پاک بُود و به امن و عدل 

آراسته باشد.”8 

این گونه  از مقبولیت  در زبان فارسی و عربی گزارش ها و حکایت های فراوانی 
وطن شناسی وجود دارد. به مثل، در ترجمة محاضرات االدباء نقل است که “در 
)۵۲۰-۵۹۵ق/۱۱۲۱- شروانی  خاقانی  مباش.”۹  قدیم  دوستان  و  وطن  بند 

۱۱۹۰م( نیز در شکایتی غربت را از وطن برتر یافته و از خود پرسید: 

چون مرا در وطن آسایش نیست
 غربت اولی تر از اوطان، چه کنم؟ 

7عبدالحسین زرین کوب در تفسیر این بیت می نویسد که “مراد از این وطن موطن جان است و آن البته 

در این سوی جهان حس که به آبگیر خردی می ماند نیست، در آن سوی شط حس و در عرصة بیکران 
دریاست.” بنگرید به عبدالحسین زرین کوب، سر نی: نقد و شرح و تحلیلی و تطبیقی مثنوی )تهران: 
انتشارات علمی، ۱۳7۳(، ۴۱۰، ۲۲۳پ. شفیعی کدکنی نیز در همین زمینه می نویسد که “منظور از 
این وطن عالمی است که با این وطن محسوس و خاکی ارتباط ندارد.” بنگرید به شفیعی کدکنی، “تلقی 

قدما از وطن،” 8.
8نجم رازی، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵(، 

۱7، ۱۹ و ۲۰.
تألیف  و  ترجمه  البلغاء،  و  ترجمة کتاب محاضرات االدباء و محاورات الشعراء  نادر  اصفهانی،  ۹راغب 

محمدصالح قزوینی، به اهتمام احمد مجاهد )تهران: سروش، ۱۳7۱(، ۳۹۵.
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دو سه ویرانه در این شهر مراست
 چو نیم جغد به ویران چه کنم؟۱۰ 

داشت،  دل  در  وطن  ُحّب  چه  اگر  نیز  )۶۰۶-۶۹۱ق/۱۲۱۰-۱۲۹۱م(  سعدی 
سرود که 

سعدیا ُحِب وطن گر چه حدیثی است صحیح
نتوان ُمرد به سختی که من اینجا زادم۱۱ 

این انتخابی بودن وطن در مفاهیم ترکیبی چون “طرح وطن ریخت،” “وطن گزینی،” 
“وطن گرفتن،” “وطن داشتن،” “توطن کردن،” “قصد توطن،” “متوطن گشتن،” 
“وطن بستن،” “وطن دادن” و “وطن ساختن،” که در تذکره های فارسی بسیار به 
کار برده می شدند، مستتر است. بدین سان، ترک وطن مألوف نیز همچنان که در 

قابوس نامه آمده است ناستوده نمی بود:

اگر ایزد تعالی در غریبی بر تو رحمت کند و تو را در سفر نیکویی پدید 
آرد، بیشتر از آنکه در حضر بوده باشد، هرگز آرزوی خانه مکن و زاد و 
بوم َمَطلب؛ هم آنجا که نظام کار خویش بینی مقام کن، زاد و بود آنجا 
شناس که تو را نیکویی بود هر چند که گفته اند: . . . الوطن االّم الثانیه.۱۲ 

در متون فقهی نیز وطن مکانی انتخابی بود و یك شخص هم زمان می توانست “دو وطن 
از برای خود قرار دهد.۱۳ تعریف فقهی وطن یکی از مباحث اجتناب ناپذیر باب الصلوة و 
نماز شکسته بوده است. در رسالة عملیة ذخیرة العباد لیوم المعاد، میرزامحمدحسین 
نوشت: است؟”  مکان  چه  وطن  از  “مراد  پرسش  به  پاسخ  در  غروی  نائینی 

۱۰خاقانی شروانی، دیوان حسان المعجم افضل الدین ابراهیم بن علی خاقانی شروانی، به تصحیح علی 

عبدالرسولی )تهران: شرکت چاپخانه سعادت، ۱۳۱۶(، ۲۵۹؛ همچنین بنگرید به شفیعی کدکنی، 
“تلقی قدما از وطن،” ۱8.

و ذکر وزن غزل ها  ابیات  با شرح  استاد سخن سعدی شیرازی  دیوان غزلیات  ۱۱سعدی شیرازی، 

و امثال و حکم، به کوشش خلیل خطیب رهبر )تهران: انتشارات سعدی، ۱۳۶۶(، جلد ۲، ۵۴۵.
انتشارات  تهران:  7؛  )چاپ  یوسفی  غالمحسین  اهتمام  به  قابوس نامه،  کیکاووس،  ۱۲عنصرالمعالی 

علمی و فرهنگی، ۱۳7۳(، ۶۳-۶۲.
)نجف:  مدیر  اهتمام سیدمحمد  و  به سعی  المعاد،  لیوم  ذخیرة العباد  نائینی،  ۱۳میرزامحمدحسین 

مطبعة علویه، ۱۳۴۴(، ۱۱۹.
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خیرخواه، “ای وطن!” حقایق، سال ۱، شمارة ۵ )۹ جمادی الثانی ۱۳۲۵(، ۱۰۶.
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وطن دو قسم است. یکی وطن اصلی است که محل تولد انسان است و 
وطن آبا و اجدادش است . . . بلی این  قدر شرط است که قصد اعراض از 
او نداشته باشد. دویمی وطن اتخاذی است که برای خود وطن قرار داده، 
او شرط است صدق عرفی.  آنجا همیشه و در  قرار گرفتن در  بنایش  و 
همین قدر عرفاً بگویند وطِن فالن شخص است دیگر شرط نیست و وطن 

شرعی ثابت نیست علی االقوی.۱۴ 

قصر  نماز  مبحث  در  نیز  )۱۰۴۵-۱۱۲۱ق/۱۶۱۳-۱7۰7م(  الهیجی  حسن 
“قصد توطن” را اساس معنی “وطن اتخاذی” قرار داد:

اگر کسی در جایی نه به قصد توطن، بلکه برای کاری و حاجتی توقف کند، 
مثل طلبه ای که به قصد علم در شهرها و مدرسه ها می باشد و تّجاری که 
برای تجارت در جاها توقف می کنند و غیر ایشان هر کس از این قبیل باشد، 

اگر این جماعت ده سال هم در آنجا باشند، آنجا وطن نشود. 

اما اگر کسی به قصد اقامت “در جایی خانه بگیرد و رخت و اسباب و عیال خود را 
به آنجا آرد و توّقف فرماید، اگر چه هنوز یك روز بیشتر در آنجا نبود،” آنجا وطن 
او قلمداد می شود.۱۵ شیخ زین العابدین الحائری المازندرانی نیز در ذخیرة المعاد قصد 
توطن را اساس پاسخ به این پرسش قرار داد: “آیا مراد از وطن جایی است که در 
عرف بگویند این وطن است یا شش  ماه مسکن در آنجا کرده باشد به قصد توطن و 
ملك هم داشته باشد؟” جواب شیخ به این سوال مفهوم شرعی وطن را در بر داشت: 
“کافی است در حاصل شدن وطن که شخص قصد کند که در آن بلد مثالً بماند 
و اتخاذ کند بلد را در اقامت خود و ِملك ضرور نیست و ماندن شش  ماه هم شرط 
نیست.”۱۶ بدین تفسیر قصد اقامت هر مسکنی را به “وطن اتخاذی” تبدیل می کرد.

در تعبیر مکانی دیگری، انسان سرشته از ِگل، پس از مرگ به خاک که وطن 
اصلی بدنش باشد بازمی گردد. بدین تفسیر، به قول موالنا:

۱۴نائینی، ذخیرةالعباد، ۱۱7-۱۱۶.

۱۵حسن بن عبدالرزاق الهیجی، “هدايةالمسافر” در رسایل فارسی، به تصحیح علی صدرایی خویی 

)تهران: دفتر نشر میراث مکتوب، ۱۳۵7(، ۳۱۱.
۱۶زین العابدین الحائری المازندرانی، ذخیرةالمعاد )لکهنو: سیدعابد علی، ۱۲۹8(، ۴۳۹.
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چون رود جان می شود او باز خاک 
اندر آن گور مخوف سهمناک۱7 

در آستانة انقالب مشروطیت که ایران وطن ایرانیان “و حفظ این آب و خاک بر 
همه دین” فرض می شد،۱8 فقیه زاده ابوالقاسم بن  عبدالحسین نوشت که حب  الوطن 
من  االیمان “یعنی دوست داشتن وطن حقیقی که قبر است از ایمان است، نه آن 
وطن معهودی که به افواه عوام های نادان افتاده است.”۱۹ محمدرضا نامی به رد این 
تعبیر “آن مکانی” برخاست و نوشت که “این بنده نگارنده که به عقیدة فقیه زاده 
در جرگه عوام های نادان هستم بیش از همه از آن جواب و آن اعتقادی که جناب 
فقیه زاده دارد برائت ذمه می نمایم.”۲۰ در رد این ادعا که وطن حقیقی قبر است، او 
به نقل ابیاتی از عبدالرحیم طالبوف )۱۲۵۰ـ۱۳۲8ق/۱8۳۴-۱۹۱۱م( پرداخت.۲۱ 

همچنان که بدن انسان پس از مرگ به خاک بازمی گردد، در پنداشت حکیمان 
و عارفان متقدم و متأخر، نفس انسان نیز پس از مرگ به “وطن اصلی”اش که 
المکانی “بی نام شهر” باشد باز آید. این برداشت المکانی از “وطن اصلی” اساس 

تفسیر شیخ بهایی از حدیث “ُحّب الَوَطن مَن االیمان” بود:

گنج علم ما ظهر مع ما بطن 
گفت: اَز ایمان بود حّب الوطن

این وطن مصر و عراق و شام نیست 
این وطن شهری  است کان  را نام نیست

۱7موالنا، مثنوی معنوی، دفتر ۴، ۵8۴، بیت ۲۳۱7.

۱8از قطعة مشهور میرزاصادق خان امیری ادیب الممالك: دوش گفتم به دوستی که بود / حفظ این 

آب و خاک بر همه دین / راز حب الوطن من االیمان / هست دستور سید ثقلین / وز برای رواج این 
بازار / به غزا رفت شاه بدر و حنین.

رجب   ۶(  ۱۰ شمارة   ،۲ سال  الحدید،  فقیه زادگان،”  از  یکی  “مکتوب  عبدالحسین،  ۱۹ابوالقاسم بن 

.۴-۳ ،)۱۳۲۴
۲۰محمدرضا، “حب الوطن من االیمان” الحدید، سال ۲، شمارة ۱۱ )۱۳ رجب ۱۳۲۴(، ۳-۴، نقل از ۴.

۲۱ابیات نقل شده از عبدالرحیم طالبوف بدین  قرار است: ابنای وطن را سخن حق این است / این 

است مرا دین و این آیین است / هرکس که پرستش وطن را نکند / در مذهب عشاق وطن بی دین 
است. در مذهب من ُحّب وطن ایمان است / بر قالب تن ُحّب وطن چون جان است / جز مهر وطن 
هر آنچه داری در دل / کفر و گنه و ضاللت و خسران است. جز نام وطن نیست مرا معبودی/ جز 
کام وطن نیست مرا مقصودی / این را داند کسی که معلوم وی است / مقصود ز معبود چه بود از 

بودی. به نقل از محمدرضا، “حب الوطن من االیمان” الحدید، سال ۲، شمارة ۱۱، ۴.
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آن قدر در شهر تن ماندی اسیر 
کان وطن یك باره رفتت از ضمیر

رو بتاب از جسم و جان را شاد کن 
موطن اصلی خود را یاد کن۲۲ 

این برداشت المکانی از وطن نفس پیش فرض بسیاری از متون اخالقی و فلسفی 
بود. همچون حکیمان متقدم، مالاحمد نراقی بر این باور بود که انسان ترکیبی 

از بدن خاکی و نفس ملکوتی است.

که  بدان  پس  بدن،  و  نفس  از  است  مرّکب  کسی  هر  که  دانستی  چو 
حقیقت آدمی و آنچه به سبب آن بر سایر حیوانات ترجیح دارد همان 
نفس است که از جنس مالئکه مقدسه است؛ و بدن امری عاریت، و حکم 
َمرَکب از برای نَفس دارد، که بدان َمرَکب سوار شده و از عالم اصلی به 
از برای خود تجارتی کند و سودی  موطن حقیقی به این دنیا آمده، تا 
و  حمیده  صفات  اکتساب  و  بیاراید،  کماالت  انواع  به  را  خود  و  اندوزد، 

اخالق پسندیده نماید، و باز مراجعت به وطن خود نماید.۲۳ 

در اینجا، دیگر “وطن حقیقِی” انسان نه خاک و زمین، بلکه “عالم اعلی” و “عالم 
افالک” محسوب شده، بازگشت نفس به عالم ملکوتی بازگشتی دایره وار بود که 

به تکامل روح و روان نوع بشر نمی انجامید.

پیامد  نیز  متجددانه  وطن  بود،  نفس  و  بدن  از  آمیزه ای  انسان  همچنان که 
پیکرمندی و نفس مندی ایران در سدة سیزدهم ق/ نوزدهم م بود. پیکرمندی 
و نفس مندی وطن ایرانی زمینة پیدایش فکر تاریخی تکامل پذیر و رشدیابنده 
را فراهم آورد. با انتقال وطن اصلی نفس از عالم ملکوتی به ایران زمین در دو 
دارای  که  شده  پرورده  وطن َمداری   )subject( نَفِس  یا  خویش  گذشته،  سدة 
را نفس  نوسرشته  این خویشتن  است.  ایرانی  ُخلق وخوی  و  شخصیت، هویت، 
مشروطه خواه می نامم که خود را بافته و تافتة روح و روان ایران شناخته و تکامل 

۲۲بهاءالدین محمد عاملی، “نان و حلوا،” در کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهاءالدین محمد العاملی 

محمودی،  کتابفروشی  تهران:  ۳؛  )چاپ  جواهری  غالمحسین  کوشش  به  بهایی،  شیخ  به  مشهور 
 .۱۱-۱۰ ،)۱۳7۲

۲۳مالاحمد نراقی، معراج السعادة، به کوشش محمد نقدی )چاپ ۵؛ قم: مؤسسة انتشارات هجرت، ۱۳77(، ۲۲.
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یافت.۲۴ شناسایی  ایران  توانمندی و بهبودی  نیز در گرو  را  و سعادت خویش 
زمینة پیدایش مفهوم متجددانة وطن پیشینة آفرینش نفس مشروطه خواه را 

فراهم آورد.

ب. پیكرمندى ايران و حريم همگان
طراحی مفهوم متجددانة وطن پیامدی هم زمان با مرزبندی ایران، تمرکز قوای 
پیشبرد  برای   )public sphere( همگان  حریم  یا  حوزه  شکل گیری  و  دولتی 
حاصل  که  ایران  مرزبندی  بود.  “عام المنفعه”  طرح های  و  عمومیه”  “منافع 
در شعبان  ترکمانچای  در شوال ۱۲۲8ق/اکتبر ۱8۱۳م،  گلستان  قراردادهای 
۱۲۴۳ق/فوریه ۱8۲8م، عهدنامة اول ارزنةالروم در ۱۲۳8ق/۱8۲۳م و عهدنامة 
۱۲7۳ق/ در  پارسی  و  ۱8۴7م  ۱۲۶۳ق/مه  جمادی الثانی  در  ارزنةالروم  دوم 

مارس ۱8۵7م بود، به پیکرمندی ایران انجامید.۲۵ بدون این پیکرمندی، یعنی 

۲۴منظورم از نفس “خویشتن” و “خود” است که در فلسفة معاصر در زبان های انگلیسی، آلمانی 

و sujet )سوژه( می نامند. مفهوم “ذهن” که در فرهنگ   subjekt، subject ترتیب به  فرانسوی  و 
کنار  و  “ذهنیت”  از  منفی  برداشتی  پیدایش  به  که  است  ترجمه ای  بوده،  متداول  چپ  سیاسی 
و  فلسفی  فقر  مبحث  این  گذاشتن  کنار  است.  انجامیده  خویشتن  و  نفس  مهم  مبحث  گذاشتن 
به همراه داشته است. گزینش  را  سیاسی حقوق شخصی و نظریات علمی دربارة آگاهی شخص 
نفس برای “خود” و “خویش” را مدیون اسمعیل بن محمد ریزی و بابا افضل کاشانی هستم. ریزی 
می نویسد که “بدان که مراد ازحقیقت نفس انسانی آن چیزی است که هر یك از انسان به من 
اشاره بدان می کند، و اهل عالم را اختالف بود در حقیقت آن.” بنگرید به اسمعیل بن محمد ریزی، 
تهران:  ۲؛  )چاپ  دانش پژوه  محمدتقی  کوشش  به  فارسی،  زبان  به  اشراق  فلسفة  حیات النفوس: 
لفظ نفس  به  ما  آنچه  نمودن  یا “در  تعریف نفس  انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳77(، ۲7۳. در 
خواهیم،” بابا افضل کاشانی نوشت: “ما به لفظ نفس آن خواهیم که به لفظ اصل و لفظ حقیقت 
و لفظ ذات و لفظ خود خواهیم، که اصل برای آن چیز گوییم که مایة هستی هرچه فرود اوست 
او بود، و حقیقت آن چیز را گوییم که هستی او را سزد، و ذات آن چیز را گوییم که چیزها از آن 
او بود و او خداوندی و دارای ایشان. و چون نفس انسان گوییم به دو اصل و حقیقت و ذات مردم 
خواهیم، که مردام بدان مردم بود، چه مردم نه به شکل هیئت جسمانی و نه به رنگ و سطح ظاهر 
و کیفیات اعضای ظاهر و باطن مردم است، بلکه این چیزها را و امثال این را مایة هستی آن اصل 
است که مردم بدان مردم بود.” بنگرید به افضل الدین محمد مرقی کاشانی، مصنفات، به تصحیح 

مجتبی مینوی و یحیی مهدوی )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۱(، ۹.
۲۵برای اسناد این معاهدات بنگرید به اسناد و مکاتب تاریخی ایران: قاجاریه، به کوشش محمدرضا 

نصیری )تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۶۶-۱۳7۱(، جلد ۱-۳؛ اسناد از روند اجرای معاهده ترکمانچای 
۱۳7۵(؛  ایران،  ملی  اسناد  سازمان  انتشارات  )تهران:  قاضی ها  فاطمه  کوشش  به   ،۱۲۵۰-۱۲۴۵
اسنادی از روند عهدنامة دوم ارزنةالروم ۱۲۵8-۱۲۶۴ هـ.ق.، به کوشش نصرت اهلّل صالحی )تهران: 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳77(؛ اسنادی دربارة هجوم انگلیس و روسیه به ایران، ۱۲87 

تا ۱۲۹۱ هـ.ش.، به کوشش محمد ترکمان )تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳7۰(.
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مشخص شدن بدنة مرزی کشور، فراساختن شخصیت تاریخی و فرهنگی ایران 
ممکن نمی بود. به َمَثل، ناسیونالیسم عرب به علت نامشخصی مرزهایش هیچ گاه 
نتوانست شخصیت فرهنگی و تاریخی یگانه ای را فراساخته و به آرمان وحدت 
“امت عرب” دست یابد. شخصیت تاریخی اعراب در غالب کشورهای چندگانه ای 
فراساخته شد که در نهایت به شکست طرح یگانگی آنها انجامید. اما جنگ ها و 
بحران های بین المللی در آغازه سدة سیزدهم قمری/ نوزدهم میالدی پادشاهان 
قاجار را بر آن داشت که به تمرکز و بهسازی قوای حکومتی، نوسازی ارتش و 
نظمیه و فراگیری و آموزش علوم جدید بپردازند. این تمرکز و بهسازی “دولت” 
را، که پیش تر در برگیرندة تدبیر منزل و ادارة حریم خاصة پادشاهان و والیان 
و حاکمان بود، به نهادی پابرجا و عمومی تبدیل کرد. اما گسترش فزاینده و 
بی رویة این بنیاد اساسی دورة تجدد به دگردیسی دولت قاصر به دولت فضول 

انجامید که منافع خود را منافع همگان می پنداشت.۲۶ 

و  منجسم   )nation-state( ملت ــ کشوری  افکندن  پی  و  دولتی  قوای  تمرکز 
هماهنگ، یعنی دگردیسی “ممالك ایران” به “مملکت ایران،” با همگانی کردن 
اخبار حکومتی تسریع شد. تأسیس روزنامه های کاغذ اخبار، وقایع اتفاقیه، ایران، 
مریخ و دیگر “جراید رسمی،” اخباری را که پیش تر در حوزة محرمانة خواص 
می ماندند، علنی و همگانی کردند. مفاهیم “اعالن،” “اعالنیه،” “اطالع،” “اطالعیه،” 
“ابالغ،” “ابالغ” و “ابالغیه” همه نشانة علنی و همگانی کردن اخبار “خاصه” در 
به در هم شکستن حریم  اطالعات حکومتی  علنی  ابالغ  و  اعالن  عام اند.  انظار 
خاصة خواصی انجامید که خود را راعی رعیت۲7 و “برگماشتة خدا . . . بر خلق 
خویش”۲8 می پنداشتند. در نخستین شماره روزنامة وقایع اتفاقیه، “تربیت اهل 
ایران و استحضار و آگاهی آنها از امورات داخله و خارجه” از اهداف این “گازت” 
)gazette( برشمرده شد. برای مقابله با “اخبار کاذبه اراجیف که گاهی برخالف 
احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از شهرها و سرحدات ایران پیش از این 

۲۶منظور از دولت فضول دولت انحصارطلبی است که با بهانة حفظ و پیشبرد منافع ملی و دفاع از 

مردم در تمامی امور زندگی شخصی و اجتماعی مردم دخالت کرده و خود را جانشین نهادهای 
مدنی می سازد. دولت های استبدادی، دیکتاتوری و نظامی گونه هایی از دولت فضول اند.

۲7معنی واقعی راعی شبان و چوپان و معنی اصلی رعیت نیز رمه است.

۲8بنگرید به محمد غزالی طوسی، نصيحةالملوک، به تصحیح جالل الدین همایی )تهران: انتشارات 

انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱(، 8۱.
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باعث اشتباه عوام این مملکت می شد،” وقایع اتفاقیه الزم دانست که “کل امنای 
این  ایران و حکام والیات و صاحب منصبان معتبر و رعایای صادق این دولت” 
و پخش  نشر  به  اتفاقیه  وقایع  امر،  این  پیشبرد  برای  را دریافت کنند.  روزنامه 
اخبار و سیاست های دولتی از جمله گزینش رؤسای جدید، پیدایش نظام تذکره 
یا پاسپورت، مجازات متخلفین، تشکیل کارگاه های صنعتی جدید، حفظ الصحه 
و  روزمره  اجناس  نرخ  ذکر  و  دزدی ها  تجاوزهای جنسی،  عمومی،  بهداشت  یا 
کتاب های تازه چاپ پرداخت. روزنامه ملتی نیز، که نشریه ای رسمی بود، مدعی 
“اصالح مفاسد ملت و ازدیاد محاسن دولت” شد.۲۹ در شرح مواضع روزنامه، که 
پیدایش و گسترش حریم همگان بود، نوشت: “چون این روزنامه به طور آزادی 
طبع می شود، البته حسن و قبح افعال طبقات ناس و تعیین اسامی اشخاص بدون 
استثناء نوشته خواهد شد. و فی الحقیقه این نمره روزنامه مثل اعالن است که هر 
کس از این مرحله اطالع نداشته باشد.”۳۰ اعالن علنی سیاست ها و گزینش های 
دولتی و نشر نظریه ها و آرای “غیررسمی” به دگرگونی تدریجی فضای خاصه و 
عامه انجامید. این روند رفته رفته حریم خاصه و خصوصی “خواص” را به حوزة 
تبدیل  به حریم خصوصی  را  عوام  زندگی شخصی  و حوزة  یا همگانی  عمومی 
کرد.۳۱ با نقد همه جانبة سیاست های دولتی، انجمن ها و روزنامه های “غیررسمی” 
یا “آزاد” نقش سازنده ای در این دگرگونی داشتند.۳۲ روند دوجانبة کوشش دولت 
در شکل دادن آرای عمومی و تالش مردم در دگرگونی سیاست های حکومتی 
در  گفت وگو  و  نشست  نهادهای  یعنی  همگان،  حوزة  نهادینگی  و  گسترش  به 
باب “منافع عمومیه” و “عام المنفعه” انجامید.۳۳ این گفت وگوها و تأثیرگذاری های 

۲۹روزنامه ملت سنیه ایران )۱۴ ربیع االول ۱۲8۳(، ۵.

۳۰روزنامه ملت سنیه ایران، سال ۱، شمارة ۵، ۹.

۳۱به عبارت دیگر، “خاصه” و “خصوصی” که پیش تر حریم خواص بودند به تدریج همگانی شده و در 

این روند، عامة مردم نیز دارای زندگی “خصوصی” شدند.
۳۲در دورة ناصرالدین شاه، نشریات غیردولتی را از “قید رسمیت آزاد” دانسته و بدین دلیل آنها را 

“نشریات آزاد” می خواندند.
عمومی”  “آرای  از شکل گیری  حاکی  که  غیررسمی  منتقدانة  نظرهای  ابراز  از  نمونه هایی  ۳۳برای 

)public opinion( است، بنگرید به “کاغذی است که شخصی از یکی از بالد ایران به شخصی به 
طهران نوشته است چون خالی از تازگی نبود در روزنامه نوشته شد . . .،” ایران، شمارة ۲۴۰ )۱8 
ایران، شمارة   ”،.  .  . ذیقعده ۱۲۹۱(، ۲-۳؛ “بر دانشمندان هوشیار و صاحبان اطالع معلوم است 
۴۰۹ )ربیع االول ۱۲۹۶ق/۱۰ فوریه ۱88۰م(، ۲-۳؛ “چه کسیم و چه می کنیم،” ایران، شمارة ۴۱۰ 
)۱۰ ربیع االول ۱۲۹7ق/۲۱ فوریه ۱88۰م(، ۲؛ “چه باید بکنیم،” ایران، شمارة ۴۱۳ )۶ ربیع الثانی 

۱۲۹7ق/۱8 مارس ۱88۰م(، ۲.
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“همچنان که یك انسان اعضا و جوارح و قوای ظاهره و باطنه و مراتب طبیعت و حیات و 
عقل و غیر آنها را مالك است، وطن نیز همین حکم را دارد.” 

“باز از وطن باید گفت،” اختر، سال ۳، شمارة ۱۰ )۲۱ صفر 7/۱۲۹۴ مارس ۱877(، ۱.
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متقابل زمینة مادی خانواریشدن وطن، یعنی خانة مشترک همة ایرانیان انگاشتن 
کشور ایران، را فراهم آوردند.

ج. نفس مندى وطن
ایران را خانة مشترک ایرانیان فرض کردن محور ساماندهی جهان نگری جدیدی 
شد که پاسخی نو برای این پرسش بنیادین طرح افکند که “من چیست؟ مرا 
از من خبر کن تا که من کیست؟”۳۴ پاسِخ پیشینیان به این پرسش یکی این 
بود که “من و تو عارض ذات وجودیم / ُمشبَّك های مشکوة وجودیم.”۳۵ در شرح 
این پاسخ شیخ محمد الهیجی عارف قرن نهم قمری/ پانزدهم میالدی نوشت: 
از تعین خاص است به مقتضای نسبت و اضافات  “یعنی من و تو که عبارت 
که صفات مراد است، عارض ذاِت وجود مطلق شده ایم و هر یکی از من و تو 
که تََعُین خاصیم. به مثابه ثقب ها و روزن های مشکات وجودیم که نور مصباح 
وجود از هر روزنه از این روازن تََعُینات خاص تابان و پیداست.”۳۶ در این نگرش 

ایزدمدار، “من و تو” مظهر وجود خداوند فرض می شدند.

فراساخته  الوطن من  االیمان”  از حدیث “حبُّ  با مدد  گفتمان وطن مدار که 
آغاز  به  نگرش  بلکه  افکند،  طرح  را  جدیدی  خودشناسی  فقط  نه  بود،  شده 
بازنگرانه  برآوردی  در  کرد.  دگرگون  نیز  را  آینده  و  حال  و  گذشته  انجام،  و 
در  مهدی  عیسی بن  وطن مدار،  گفتمان  و  شعار  این  از   )retrospective(

۱۳۲۵ق/۱۹۰7م گزارش داد:

من  االیمان  الوطن  ُحبُّ  معانی  فهماندن  و  نوشتن  و  گفتن  برای  دیگر 
و  حکایت  فلسفی،  پنبة  و  شهود  منطقی،  کبرای  و  صغری  هیچ گونه 
دورة  اندی  و  سال  یك  مدت  این  در  و  نمانده  جا  به  تاریخی  تمثیل 
تعریض  و  تلویح  و  اشاره  و  ایما  به  قلم  ارباب  محدود،  و حریت  آزادی 
تمام پرده ها را از پیش چشم ما برداشته و حس ما را بیدار کردند که 

۳۴این پرسش بیتی از گلشن راز است: دگر کردی سوال از من که من چیست؟ / مرا از من خبر کن 

تا که من کیست؟ به نقل از محمد الهیجی، مفاتیح  االعجاز فی شرح گلشن راز، به کوشش کیوان 
سمیعی )تهران: انتشارات کتابفروشی محمودی، ۱۳۳7(،۲۲۱.

۳۵الهیجی، مفاتیح  االعجاز فی شرح گلشن  راز، ۲۲۱.

۳۶الهیجی، مفاتیح  االعجاز فی شرح گلشن  راز، ۲۲۱.
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و  ما کجاست؟ وطن چیست  مولد  برای چه خلق شده ایم؟  و  کیستیم 
حال وی چون است؟۳7 

روزنامة اختر که از ذیحجه ۱۲۹۲ق/ژانویه ۱87۶م در استانبول منتشر می شد، از 
آغاز در پی پاسخ گفتن به این گونه پرسش ها بود. به مثل، در سلسله نوشته هایی 
که با عنوان حدیث نبوی “ُحبُّ الوطن من  االیمان” آغاز شد، اختر به آفرینش 
از  دور  به  که  نویسنده  پرداخت.  “وطن”  و  “ایمان”  و  “ُحّب”  بین  نو  ارتباطی 
زادگاهش در سرزمین عثمانی می زیست، پنداشت که همچون انسان، وطن نیز 
ُملکی “روح و جان مخصوص و مناسب”  “طبیعت، حیات و عقل” دارد و هر 
خود را دارا است.۳8 همانند انسان که وجودش به هم زیستی روح و تن بستگی 
دارد، “وطن ظاهر و باطن از همدیگر جدا نتوانند شد. مانند روح و جسم است 
که روح بی جسم قائم نیست و جسم بی روح زنده نیست.”۳۹ با آمیزش این دو 
معنای ظاهری و باطنی وطن )وطن مکانی و المکانی(، نویسنده وطن خاکی را 
با “عوالم  مثالیه و روحانیه،” یعنی وطن اصلی نفس و روح درسرشت و وطنی 
و  داشت  و سخن گویی  نما  و  نشو  توانایی  انسان وار  این وطن  آفرید.  انسان وار 
دارای منطق، اخالق، شرف، عزت، دیانت و روحانیت نیز شد. در این بازپردازی 
پنداشته  نفس  از  برآمده  پیش تر  که  انسان  اوضاع”  و  “اطوار  تمامی  معنایی، 

می شد، فرآورده ای وطنی قلمداد شد:

از جملة آنها مسقط الرأس و زاد و ولد آدمی است که این مسقط الرأس در 
وطن است و از وطن. پس از آن زندگانی و نشو و نمای او است که این 
نشو و نما نیز در وطن است و از وطن. پس تحصیل منطق و سخنگویی 
و علم و ادب اوست که نیز از وطن است و اجزای وطن. یاد گرفتن هنرها 
و صنایع و مکاسب است که از وطن است و دستیاری دستیاران وطن. 
عزت ها و اعتبارها و شرافت ها و افتخارها است تا برسد به کارهای دیانتی 
و مقامات مقدسة روحانیه و اخالق حمیده، جمله آنچه که آدمی را هست 
همه از وطن و به توسط اجزای وطن به هم رسیده و مجموعاً آنچه حاصل 

۳7عیسی بن مهدی، “چاره نزع یا عالج محتضر،” انجمن تبریز، سال ۱، شمارة ۲۴ )ذوالقعده ۱۳۲۵(، ۱.

۳8“باز از وطن باید گفت،” اختر، شمارة ۱۰ )۲۱ صفر ۱۲۹۴ق/7 مارس ۱877م(، ۱.

۳۹“باز از وطن باید گفت،” اختر، شمارة ۱۰، ۲.
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“آیا مقطوع  الرجاء باید دست از معالجة این مادر حقیقی خود برداریم که زاییدة او هستیم و خدا 
حفظ ناموس آنرا به ما واجب فرموده است؟ آیا دیگر دوایی برای این مادر محتضر نداریم؟”

عیسی بن مهدی، “چارة نزع یا عالج محتضر،” انجمن تبریز، سال ۲، شمارة ۲۲ )ذی القعده ۱۳۲۵(، ۱.



8۵  تو وطن بشناس اى خواجه نخست

است از محصوالت خود وطن است. به این معنی که خود آدمی و آنچه 
دارد تماماً مال وطن است و به جز از وطن چیزی نیست که آدمی بتواند 

آن را خارج از وطن تصور کند.۴۰ 

آنچه را که حکیمان و عارفان متأخر به عالم ملکوتی و “شهرستان نفس” متعلق 
قرن  پایان  “منّورالفکران”  می انگاشتند،  وجود”  مصباح  “نور  تجلی  و  پنداشته 
سیزدهم برخاسته از وطن دانستند. در این برداشت متجددانه، “اصل و حقیقت 
و ذات” نفس یا خویشتن و استعدادهای بالفعل و بالقوة “من و تو” همه برگرفته 

از وطن شناخته شد:

را تحصیل  یا فخر و شرفی  اقصای بالد دنیا هنر و کمالی  از  اگر آدمی 
اگر درست  بل  است،  از خارج وطن  این حاصل  کند آن چنان است که 
دیده شود باز از وطن است. ولی نه تنها به این اعتبار که آنجا وطن کل 
است، بل مالحظه این که وطن مخصوص و حاصالت آنکه وجود و قوای 
به مثابه  از خارج حاصل شود  آنچه  بنیان است و  تحصیلیه است مانند 
تعمیرات است و در واقع آنچه را که در خود دارد تحصیل کرده است. 

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.۴۱ 

بنابراین، انسان پنداشتن وطن این پیش فرض متجددانه را به ارمغان آورد که 
هر کشوری دارای نفس، روح، شخصیت و هویت فرهنگی و تاریخی مشخصی 
است. بر این اساس، نفس و نهاد انسان متقارن با وطن پنداشته شد و “وطن 

چیز دیگری به جز خود آدمی” برشمرده نشد:۴۲ 

وطن وجود تست. وطن شیون و اطوار تست. وطن اصل و مبدأ تست. 
وطن هیوال و مادة تست. وطن صورت و معنی تست. وطن مدار شرف و 
افتخار تست. وطن کافل حیات و وارث زندگانی تست. و مجماًل وطن هم 

آغاز و هم انجام تست.۴۳ 

۴۰“وطن،” اختر، شمارة ۹ )۱7 صفر ۱۲۹۴ق/۳ مارس ۱877م(، ۱-۲، نقل از ۲. 

۴۱“وطن،” اختر، شمارة ۹، ۲.

۴۲“وطن،” اختر، شمارة ۹، ۲.

۴۳“وطن،” اختر، شمارة ۹، ۲.
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برشمرده  ملکوت”  “عالم  از  جوهری  پیش تر  که  انسان  نفس  اساس،  این  بر 
می شد،۴۴ در گفتمان ایران مدار برآمده از وطن شناخته شد. در این جهان نگری 
متجددانه، وطن دیگر فقط “پارچه ای از زمین که آدمی را جای تولد و نشو و 
نما است و محل زیست و حیات” انگاشته نمی شد، بلکه وطن دربرگیرندة “خانه 
و محله و شهر و هیئت مجموعة زندگانی،” آنچه امروز جامعة مدنی نامندش، 
و “عوالم مثالیه و روحانیه و روابط معنویه،” آنچه شخصیت فرهنگی خوانندش، 
پنداشته شد.۴۵ پیوند این عوالم المکانی با وطن خاکی به مکان مندی نفس و 

روح و معنویات انجامید.

برخالف وطن المکان و “بینام شهر” که خارج از گسترة ارادة انسانی بود، نفس 
و روح مکان مند در حوزة اختیار انسان و حاکمیت آموزگاران ملت درآمد. این 
روند مکان مند نفس )روح و روان و نفس را وطنی/ ایرانی کردن( و نفس مندی 
مکان )وطن/ ایران را دارای روح و نفس خاصی پنداشتن( به پدیداری برداشت 
متجددانه از فرهنگ، هنر، ادب و تاریخ انجامید. در این برداشت، روح و نفس 
آن  آموختن  و  بازشناسی  و  درتنیده  گذشتگان  از  بازمانده  متون  در  ایرانی 
زمینه پرداز “بیداری ایرانیان” و “شعور عمومی” شناخته شد. برای بیداری نفس 
و وجدان وطنی، آموزگاران ملت به یادآوری و بازکاوی تاریخ، ادب، و فرهنگ 
“پرافتخار” وطن پرداختند. آنچه را امروزیان تاریخ تمدن، فرهنگ، ادب و هنر 
ایرانی برمی شمارند، زادة این نگرش وطن مدار است. با ایرانی شدن نفس، که 
پیش تر المکانی و ازلی و ابدی بود یا به بیانی دیگر آغاز و انجامی سنجش ناپذیر 
داشت، زمان مند و تاریخ دار شد. این تاریخ وطنی و ملیشده مصالح الزم را برای 
پرورش نفس مشروطه خواه فراهم آورد. نفس مشروطه خواه آموخت که ایران را 
وطن پندارد و با نگرشی افتخارآمیز به ایران باستان، ترقی و کمال خویش را در 
گرو ترقی و پیشرفت آیندة ایران داند. این نفس ایران مدار فرایند دو برداشت 

متجددانه از وطن بود.

۴۴مالاحمد نراقی نفس را چنین تعریف کرد: “اگر خواهی خود را بشناسی، بدان که هر کسی را از دو 

چیز آفریده اند: یکی از بدن ظاهر، که آن را تن گویند . . . و یکی دیگر نفس است که آن را روح و جان 
و عقل و دل نیز گویند؛ و آن جوهری است مجرد از عالم ملکوت، و گوهری است بس عزیز از جنس 
فرشتگان و عقول قادسیه، و دری است بس گرانمایه از سنخ مجردات . . . و این نفوس را به چشم ظاهر 

نتوان دید، بلکه دیده نمی شود مگر به بصیرت باطنیه.” بنگرید به مالاحمد نراقی، معراج السعادة، ۱۹.
۴۵“وطن،” اختر، شمارة ۹، ۲.
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“وطن مام است. وطن مایة آسایش است. وطن باعث آرامش است.”
“وطن،” آموزگار، سال ۱، شمارة ۱۴ )۱۰ رمضان ۱۳۲۹(، ۱.
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د. ايران وطن و خانۀ ماست
برده  کار  به  و مجازی  استعاری  گونة  دو  به  گفتمان سیاسی جدید، وطن  در 
مثل،  به  شد.  شناخته  ایران  بزرگی  به  خانه ای  وطن  نخست،  کاربرد  در  شد. 
“ایران وطن و خانة ماست.”۴۶ روزنامة  بود که  بر آن  عبدالحسین حریری زاده 
الحدید نیز ملت را همچون خانواده ای تصور کرده و بر آن بود که “مسکن ملت 

وطن است.”۴7 در این نگرش، شاه همچون پدر خانوادة ایرانی تلقی شد.

استعارات سیاسی جدید است  بنیادی ترین  از  به خانه و خانواده  تشبیه وطن 
که زمینة پرورش احساسات وطن دوستانه را فراهم آورد. وطن دوستی احساسی 
غریزی و ازلی  نبود، بلکه برنامة آموزشی آینده سازی بود که هم زمان با مرزبندی 
ایران و بنیاد گذاری دولتی متمرکز ساخته و پرداخته شد. با پرورش احساس 
غیرت و شرف خانوادگی نسبت به ایران، شخصیت ایرانی، فرهنگ ملی، جنبش 
مشروطیت و روابط و حقوق شهروندی پی افکنده شدند. آموزش غیرت و شرف 
از  پشتیبانی  هم  و  بخشید  مشروعیت  را  متجددانه  دولت گستری  هم  وطنی 
تولیدات وطنی را ستود. دخالت گستردة دولت در زندگی روزمرة مردم با نام 
افراد کشور،”  “فواید عامه،” “منافع عمومیه،” “تربیت عامه،” و “ترقی آحاد و 
احساسات  آموختن  با  شد.  برده  پیش  به  مملکت”  “آبادی  و  “رعیت پروری” 
وطن پرستانة مردم به خریداری کاالهایی وطنی  راغب شدند که همانند خارجی 

آنها به قیمتی مناسب تر در بازار موجود بود.۴8 

) ۱۳ذوالقعده  امید، شمارة ۱۹  از شاگردان مدارس،”  نفر  “مقاله یك  ۴۶عبدالحسین حریری زاده، 

۱۳۲۴ق/۲8 دسامبر ۱۹۰۶م(، ۳.
۴7“حب الوطن من  االیمان،” الحدید، سال ۲، شمارة ۱۱ )۱۳ رجب ۱۳۲۴(، ۴.

۴8شواهد بسیاری از پشتیبانی دولت از تولیدات داخلی موجود است. به مثل، در تاریخ ۱۱ ربیع الثانی 

تهرانی زردوزی دوره ملبوس صاحب منصب  اتفاقیه گزارش داد: “ضعیفه  وقایع  ۱۲۶7ق، روزنامة 
اولیای  نظر  به  هفته  این  در  که  آورد  به عمل  در کمال خوبی  و  روم دوخته  قاعدة  به  را  نظامی 
علیه  اولیای دولت  نمی شود.  داده  امتیاز  اسالمبولی  کار  با  به طوری  که مطلقاً  علیه  رساند.  دولت 
حکم فرمودند که شاگرد بسیار نگاه دارند و تا مدت پنج سال در عمل او شراکت ننماید.” بنگرید 
به “دارالخالفه طهران،” وقایع اتفاقیه )ایت ئیل ۱۲۶7(، ۱. در همین شماره آمده است که “برای 
ملبوس تابستانی قشون نظام اولیای دولت علیه طوری قرار داده اند که خواه کلیچه و خواه شلوار از 
اقمشه خود ایران دوخته شود. تا حال از بیست هزار دست متجاوز دوخته شده؛ و حکم شده است 
سالی پنجاه هزار دست در تهران و اصفهان بدوزند؛ و این معنی باعث رفاه رعیت و آبادی مملکت 
خواهد بود؛ و همواره منظور نظر مکنون خاطر اولیای دولت قوی شوکت علّیه آن است که عموم 
ارباب حرفه و صنعت در شغل و کسب خود ترقی داشته باشند و هر یك صنایع بدیع که به کار آید 
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پرورش غیرت و شرف وطنی از مهم ترین اهداف نشریات رسمی و غیر رسمی 
سال های قبل از انقالب مشروطیت بود. به مثل، نشریة رسمی مریخ در پی آن 
بود که غیرت و شرف وطنی را در بین ارتشیان بپرورد. در سلسله مقاالتی که 
با نوشته های پیش گفتة اختر متن آمیزی۴۹ شده بود، صنیع الدوله، مدیر مریخ و 
رئیس کل دارالطباعه و دارالترجمة ممالك محروسة ایران، “شرف” را با “ُحّب 
وطن” در آمیخت. او شرف داری و وطن دوستی را “ملزوم یکدیگر” دانست و بر 
آن بود که داشتن غیرت و شرافت بدون داشتن “حّب وطن” ممکن نیست.۵۰ 
شیرازة این آموزش رسمی وطن دوستی، برابرسازی “شرف” و “تقلید و متابعت” 
اجزا از امرای ارتش بود. سربازان باشرف کسانی فرض شدند که “بدون هیچ گونه 
چون وچرایی پیروی و اطاعت صاحب منصبان را از فرایض” دانند.۵۱ در این مقال 
دادن  نشان  به  موظف  نفس  آخرین  تا  ارتش  باشرف  اعضای  تمامی  رسمی، 

“شرافت، حّب وطن، غیرت و شاه پرستی” بودند.

شاه  که  بود  وطن مدارانه ای  گفتمان  اساس  شاه پرستی  و  وطن دوستی  پیوند 
این گفتمان  از طراحان  را “پدر مهربان وطن” می انگاشت. صنیع الدوله یکی 
“عروة الوثقی” گفتمان  االیمان” که  الوطن من  “ُحبُّ  او در شرح حدیث  بود. 
وطن مدار شد، نخست به تفسیر شیخ بهایی از وطن “بینام شهر” پرداخت.۵۲ 
و  ظاهری  معنی  تشریح  به  صنیع الدوله  “المکانی،”  تعبیر  این  ذکر  از  پس 
جایگاه  و  تولد  محل  وطن  این  که  ساخت  خاطرنشان  پرداخته  وطن  مکانی 
در  که  است  دوستانی  و  قبیله  و  طایفه  زندگانی خویشاوندان،  و  نمو  و  رشد 
آنجا به “زبان اصلی” و “لسان معتاد” سخن گویند. در این تعبیر، صنیع الدوله 

احداث کنند مورد نوازش و التفات می شوند.” بنگرید به وقایع اتفاقیه )ایت ئیل ۱۲۶7(، ۲.
۴۹منظور از متن آمیزی حضور متنی در متن دیگر است. جز شواهد متنی، حضور مباحث وطن شناسانة 

اختر در مریخ را بر این اساس فرض کرده ام که روزنامة ایران که به مدیریت محمدحسن صنیع الدوله 
بر  چاپ می شد، خبر داد که “روزنامة جدیده مرسوم به اختر را که در اسالمبول در خان والده 
ایران است به زبان  از اکابر اهالی  صاف و رزانت خیال و لطف طبع طاهر آقای تبریزی که یکی 
 . . . فارسی منطبع می شود، نمره های عدیده آن به مالحظه نگارندة روزنامه مبارکه ایران رسید 
چون نگارنده آن را مرآت آگاهی و روایات آن را مطابق با واقع . . . یافت آن را در کمال اعزاز و 
اکرام پذیرفت و بعدها بعضی ازمسطورات مفید آن را ضمیمه مطالب عالیة روزنامة مبارکة ایران 
می نماید.” بنگرید به “اسالمبول،” ایران، شمارة ۲8۰ )8 ربیع االول ۱۲۹۳ق/۳ آوریل ۱87۶م(، ۴.

۵۰“شرف،” مریخ، شمارة ۳ )۱8 صفر ۱۲۹۶ق/۱۰ فوریه ۱87۹م(، ۲-۳، نقل از ۲.

۵۱“شرف،” مریخ، شمارة ۳، ۳.

۵۲“وطن” مریخ، شمارة ۵ )۲ ربیع االول ۱۲۹۶ق/۱۹ مارس ۱87۹م(، ۲-۴، نقل از ۲.
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وطن را همچون “خانواده، طایفه و عشیرة” انسان شناخت و با تشبیه ساختن 
ایرانی نتیجه گرفت: “آن کس که ُحّب وطن ندارد،  خانه و خانواده به وطن 

خانواده و طایفه ندارد.”۵۳ 

با همسان شمردن وطن و خانواده، صنیع الدوله این همانندی را بسط داده و 
شاه را “به منزلة پدر خانواده” برشمرد.۵۴ البته این نخستین بار نبود که شاه به 
مثابه پدر انگاشته می شد. در ادب سیاسی کهن گه گاهی رعیت را “اهل و عیال” 
ایتأ  “و  که  پنداشت  )۵7۳ـ۶۵۴ق(  رازی  نجم  مثل،  به  می پنداشتند.  پادشاه 
ذی القربی حق گزاری عموم رعایاست، چه رعیت پادشاه را به مثابت قرابت اند، 
بلکه به جای اهل و عیال اند.”۵۵ در اواخر سدة هیجدهم میالدی، رستم الحکما، 
از  پیش  ایران” خواند.۵۶ هشت سال  اهل  مهربان همة  “پدر  را  زند  کریم خان 
صنیع الدوله، میرزاحسین خان سپهساالر در کوششی برای از بین بردن “بیماری 
مهلك” طمع در میان شاهزادگان قاجار، خاطرنشان ساخت که “اوالد واقعی 
سلطنت قشون است و رعیت.”۵7 نشریات “غیررسمی” و “آزاد” نیز آن گاه که 
روی سخنشان به شاه بود، ایشان را “پدر مهربان ایرانیان و مالك بالستحقاق و 

االستقالل ممالك محروسه” برمی شمردند.۵8 

صنیع الدوله، که نقش مهمی در نشر برنامة دولت گستری نهادین سپهساالر داشت، 
برایند سیاسی تشبیه شاه به “پدر خانواده” را نیز در نظر داشت. وطن به مثابه 
خانواده مسئولیت و حقوق متقابل فرزندان و رئیس خانواده را در پی داشت. با 
خانوار پنداشتن روابط سیاسی بین پادشاه و “اهل وطن” نه تنها حمایت مردم از 
پادشاه الزم می بود، بلکه شاه نیز همچون پدری مسئول می بایستی حقوق ملت 
وطن دوست و شاه دوست خود را پاس دارد. بدین منظور، صنیع الدوله “فّر ایزدی” 

۵۳“وطن” مریخ، شمارة ۵، ۲.

۵۴“وطن” مریخ، شمارة ۵، ۳. برای مورد دیگری که شاه “رئیس و پدر اهل وطن” انگاشته شده بود، 

بنگرید به “شرف، بقیه،” مریخ، شمارة ۶ )۲۰ ربیع الثانی ۱۲۹۶ق/۱۳ آوریل ۱87۹م(، ۱-۳، نقل از ۱.

۵۵نجم رازی، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵(، ۴۳۶.

۵۶“کریم خان همه کس پسند که در حقیقت پدر مهربان همه اهل ایران بود.” بنگریدبه محمدهاشم 

آصف رستم الحکما، رستم التواریخ، به تصحیح محمد مشیری )تهران: چاپ تابان، ۱۳۴8(، ۴۲۳.
۵7“سواد تعلیقیه . . .،” ایران، شمارة ۶7 )۱۰ ذوالعقده ۱۲88(، ۱-۲، نقل از ۱.

۵8“سیاست: ایران و انگلیس و روس،” حکمت، سال 8، شمارة ۱7 )رجب ۱۳۱7ق/ نوامبر ۱8۹۹م(، 

۱-۴، نقل از ۳.
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“آدمی و آنچه بسبب آن بر سایر حیوانات ترجیح دارد همان نفس است که از جنس مالئکة 
مقدسه است و بدن امریست عاریت و حکم مرکب از برای نفس دارد که به آن مرکب سوار 
شده و از عالم اصلی و موطن حقیقی باین دنیا آمده تا از برای خود تجاربی کند و سودی 
اندوزد و خود را به انواع کماالت بیاراید  و اکتساب صفات حمیده و اخالق پسندیده نماید 

و باز مراجعت به موطن اصلی خود نماید.”
مال احمد نراقی، معراج السعاده )طهران: کارخانة استاد علیقلی خان، ۱۳۰۰(، ۱۲.



تجدد بومی۹۲

“ . . . حفظ نام نیك وطن و بروز جلوه و استقرار شوکت و حشمت رئیس و پدر اهل 
وطن که ذات ملکوتی صفات اقدس  همایون پادشاه باشد.” 

صنیع الدوله، “شرف،” مریخ، شمارة ۶ )۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۶ق(، ۱.



۹۳  تو وطن بشناس اى خواجه نخست

را، که در گفتمان سیاسی کهن از آن پادشاه بود، به وطن منسوب کرد. در این 
طرح نو، “ایزد فّر وطنی” پنداشته شد که رئیسش برخوردی پدرانه با ابنای وطن 
داشته باشد.۵۹ این انتقال “فّر ایزدی” از شاه به وطن آغازة گسستی بنیادین از 
قانون  پنجم متمم  و  بود که در اصل سی  ایرانی ــ   اسالمی  گفتمان شاه مدارانة 
اساسی )۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴ق( بدین گونه بیان شد: “سلطنت ودیعه ای است که 

به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.”

و  “اولواالَمر”  عنوان  به  را  پادشاه  قدرت  ایزدی”  “َفّر  شاه مدار،  سیاسی  ادب  در 
“ظل اهلل” مشروعیت می بخشید و تقابل با ایشان را بدعت و دین ستیزی وامی نمود.۶۰ 
با جابه جایی “َفّر ایزدی،” وطن جایگاه تبلور قدرت الهی شد. همانند انتقال “وطن 
اصلی نفس” که ایران را نفس مند و روح مند ساخت، جابه جایی “فّر ایزدی” وطن را 
قدرت مند و اراده مند ساخت. بدین سان، وطن مفهومی جنبش زا و زمان مند شد که 
وطن دوستان را به بازسازی قدرت وطن در آینده فرا می خواند. “ُحّب وطن” نیز که 
پیش تر احساسی دلتنگانه و گذشته نگر برای دورازوطنان بود، به نیرویی پیش نگر 
و آینده ساز تبدیل شد که بهبودی، پیشرفت، رشد و توسعة وطن را خواستار بود. 
برای پی بردن به اهمیت این زمان مندی مفهوم وطن الزم است که به تغییرات 
بنیادینی که همسانی وطن و خانه و خانواده را به همراه داشت پرداخته شود.

ه. “پدر تاجدار” و فرهمندى وطن
در گفتمان شاه مدار، “فّر ایزدی” پادشاه را بر دیگران مزیت و برتری می بخشید.۶۱ 
این قدرت خاصه پادشاه مشروعیتی دینی یافته و او “اُولی االمر” و پاسدار و 

۵۹“وطن” مریخ، شمارة ۵، ۴.

۶۰امام محمد غزالی “فّرایزدی” را چنین معنی کرد: “فّرایزدی بدان که شانزده چیز است: خرد و 

دانش و تیزهوشی و دریافتن چیزی صورت تمام و فرهنگ و سواری و زین افزار کار بستن و مردانگی 
با دلیری و آهستگی و نیك خویی و داد دادن ضعیف از قوی و ]گشاه دستی[ و دوستی و مهتری 
نمودن و احتمال و مدارا به جای آوردن و رأی و تدبیر در کارها و اخبار بسیار خواندن و سیرالملوک 
نگاه داشتن و بر رسیدن از کارهای ملوک پیشین، زیرا که این جهان باقی ماندة دولت پیشینگان 
است که پادشاهی کردند و برفتند و هر کس به نام خویش یادگاری ماندند. و گنج درست، یکی 
اندر میان مردم، و گنج آن  نیکوست  نام  این جهانی  این جهانی است و یکی آن جهانی و گنج 
جهانی کردار نیك است.” بنگرید به محمد غزالی، نصیحت الملوک، به کوشش جالل همایی )تهران: 

انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱(، ۱۲8-۱۲7.
۶۱در این باره بنگرید به محمدعلی همایون کاتوزیان، “فّر ایزدی و حق الهی پادشاهان،” اطالعات 

ـ  اقتصادی، شمارة ۱۲۹-۱۳۰ )خرداد و تیر ۱۳77(، ۱۹-۴. سیاسی ـ



تجدد بومی۹۴

سیاستگر عامه قملداد می شد. در کنش پیشینیان، سیاست کردن یعنی تنبیه 
سیاسی،  کنش  این  در  بود.۶۳  سلطان  خاصة  حقوق  از  متجاوزان۶۲  مجازات  و 
رابطة پادشاه و مردم همچون رابطه شبان با گله اش پنداشته می شد. مثاًل نجم 
 رازی، همچون بسیاری از اندیشمندان پیشامدرن، بر آن بود که “پادشاه چون 
شبان است، و رعیت چون رمه. بر شبان واجب است که رمه را از گرگ نگاه 
دارد و در رفع شر او کوشد.”۶۴ این استعارة بنیادین در ادب سیاسی که حدیثی 
نبوی را پشتوانه داشت، “ُکلُّکم راع و ُکلُّکم َمسئوُل َعن َرعیَّتُه )همه تان شبانید 
از رعیتش(،”۶۵ پادشاه را راعی و چوپان و  باز بپرسند  و نگه دار؛ و همه تان را 
مردم را رعی و رعیت یا گله برمی شمرد. در این رابطة استعاری، حاکمیت و 
سلطنت از آن شخصیتی “خاصه” و متمایز و برتر از “عامه” بود. ادیب الممالك 
مشروطه خواه  روزنامه نگاران  از  یکی  که  )۱۲77-۱۳۳۵ق/۱8۶۰-۱۹۱7م(، 
و  “اوالواالمر،”  فی  االرضین،”  اهلل  “ظل  هم چون  عناوینی  بررسی  از  پس  بود، 
“مالك الرقاب” که برای شاهان به کار برده می شد، رابطة استعاری بین مردم و 
پادشاه را چنین شرح داد: “ما ایرانیان گوسفندان سالطین و وزرای ایشان بودیم 
امور سیاسی ــ  سهل است، در تکالیف خود ــ   مداخله کرده،  اینکه در  و قدرت 

اظهار حیات و رأی بنماییم، نداشتیم.”۶۶

و  حرس  “امیر  شغل  تعریف  در  )۴۰8-۴8۵ق/۱۰۱7-۱۰۹۲م(  طوسی  نظام المك  ۶۲خواجه 

چوبداران،” در فصل ۳۹ سیاست نامه، معنی جزایی سیاست را به دست می دهد: “امیری حرس، به 
همه روزگار، یکی از شغل های معظم بوده است . . . از بهر آنکه شغل او تعلق به سیاست دارد، و 
همه کس از خشم و عقوبت پادشاه بترسد؛ و پادشاه چون با کسی خشم گیرد، او را فرماید گردن 
زدن و دست و پای بریدن و بر دار کردن و چوب زدن و به زندان و به چاه کردن؛ مردمان از بهر 
تن و جان خویش باک ندارند مال فدا کردن.” بنگرید به خواجه نظام الملك طوسی، سیاست نامه 

)سیرالملوک(، به کوشش جعفر شعار )چاپ ۳؛ تهران: سپهر، ۱۳۶۴(، ۱۶۵.
این  و  است  فرمانده  او  که  است  آن  رعیت  و  پادشاه  میان  “فرق  که  است  آمده  قابوس نامه  ۶۳در 

و  او  میان  که  نبود. چنان   پادشاه  او  نبود،  فرمان روایی  را  که وی  پادشاهی  . پس   .  . فرمان بردار 
دیگران فرق است باید که در فرمان دادن نیز فرق بود که نظام ملك ملکان اندر فرمان روایی باشد 
و فرمان روایی جز به سیاست نبود. پس در سیاست نمودن تقصیر نباید کرد تا امرها روان بود و 

شغل ها بی تقصیر.” بنگرید به عنصرالمعالی کیکاووس، قابوس نامه، ۲۳۲-۲۳۰.
۶۴نجم رازی، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی )چاپ ۶؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و 

فرهنگی، ۱۳7۴(، ۴۳8.
القضاعی، ترک االطناب فی شرح  الشهاب یا مختصر فصل  الخطاب،  ۶۵ابوالحسن علی بن احمدبن 

نجم  رازی،  ۱۰۲-۱۰۳؛  تهران،۱۳۴۳(،  دانشگاه  انتشارات  )تهران:  شیروانی  محمد  کوشش  به 
مرصادالعباد، ۵۱۹-۴۳۹.

رجب   ۱7(  ۱۱ شمارة   ،۳ سال  وطن،  ندای  ادیب الممالك،”  جناب  مقالة  “بقیة  ۶۶ادیب الممالك، 

۱۳۲7ق/۱۵ اوت ۱۹۰۹م(، ۳-۴، نقل از ۴.



۹۵  تو وطن بشناس اى خواجه نخست

“تمام نوع بشر مساوی خلق شده و بنابراین هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند.”
“پاره ای از حقوق و وظایف ملت،” شرافت، دورة ۱، شمارة ۱۳ )۲۹ ربیع االول ۱۳۲۶(، ۴۹/۱.



تجدد بومی۹۶

امکانات  پادشاهان  قاجار،  دورة  در  دولتی  پابرجای  نهادهای  پیدایش  از  پیش 
محروسه  ممالك  سراسر  در  پیوسته  و  فراگیر  حضوری  برای  نهادین  و  مادی 
نداشتند. نمایش “هیبت و سیاست”۶7 پادشاهان اغلب نامنظم و ناگهانی بود. 
اما با “مالش دادن و گردن زدن و دست و پای بریدن و خادم کردن” هیبت 
پادشاه بر پیکره های مثله شده ای که در محضر عام حضور می یافتند نقش بسته 
و بدین سان، دیگران را از عقوبت نافرمانی و سرکشی می هراساندند.۶8 پیکرهای 
مثله شده به مثابه توشیح و نشانی از “هیبت و سیاست” پادشاه بودند. دگردیسی 
نقش استعاری پادشاه از شبان به “پدر تاجدار” رابطة جدیدی را پی ریخت که 
زمینه ساز دانش و کنش متجددانه “سیاست” و “حاکمیت” بود. وظیفة شاه در 
مقام شبان نگاه داشتن میش از گرگ با “شمشیر سیاست” بود، اما در مقام “پدر 

مهربان وطن،” نقش او تعلیم و تربیت ملت شد.

شاه را پدر تاجدار وطن انگاشتن پیامد نهادینه شدن دولت و عمومیت یافتن سلطنت 
بود. با نشر علنی اخبار، پی افکندن نظام جدید، تفکیك مرزها و تعیین مرزداران، 
تعلیم و تربیت عمومی، سامان دادن پلیس و توجه به بهداشت همگان سلطنت 
نمادی نهادین و عمومی شد. برای جلوگیری از رشد فحشا، فاحشگان دستگیر و 
برای نوآموزی به آموزشگاه فرستاده شدند.۶۹ با افزایش تعداد گدایان در پایتخت، در 
۱۲88ق/۱87۱م “مجلس اعانت به فقرا” تشکیل شد.7۰ برای پیش گیری از امراض 
واگیر،  مجلس “حفظ الحصه” تأسیس شد.7۱ برای پیشبرد “امنیت عامه،” “ادارة نظمیه 
و امنیت عامه” سامان یافت.7۲ به عالوه، نهادهای آموزشی جدیدی چون دارالفنون 
با برنامة درسی متفاوتی با حوزه های علمیه نقش آموزشی دولت را گستردند. این 
نهادهای جدید دولتی بنیاد مادی معرفی شاه به عنوان پدر تاجدار وطن را فراهم آوردند.

۶7بنگرید به خواجه نظام الملك، سیاست نامه، ۴۴، ۵7، ۱۱۵ و ۱۱۶.

۶8بنگرید به خواجه نظام الملك،  سیاست نامه، 8۵.

۶۹بنگرید به “وزارت دارالخالفه،” ایران، شمارة 7 )۲ صفر ۱۲88(، ۲-۱.

ایران، شمارة ۵۶ )۲۵ رمضان ۱۲88(، ۲-۳؛ “مجلس  اعانه،”  به “تفصیل وضع مجلس  7۰بنگرید 

چهارم و پنجم اعانت،” ایران، شمارة ۶۲ )۲۰ شوال ۱۲88(، ۳-۲.
ایران، شمارة ۶۱ )۱۵  به “بقیه دستورالعمل حفظ الصحه،”  بنگرید  باب مجلس حفظ الصحه  7۱در 

شوال ۱۲88(، ۳؛ “اخبار غیررسمی،” ایران، شمارة 8۶ )7 صفر ۱۲8۹(، ۲-۴؛ “اعالن دیگر،” ایران، 
شمارة ۴8 )7 شعبان ۱۲88(، ۱.

 ۱۵(  ۳87 شمارة  ایران،  دارالخالفه،”  شهر  عامة  امنیت  و  نظمیه  جلیلة  “ادارة  به  7۲بنگرید 

جمادی الثانی ۱۲۹۶(، ۴؛ “ادارة جلیلة نظمیه و امنیت عامة شهر دارالخالفه،” ایران، شمارة ۳88 
)۲۲ جمادی الثانی ۱۲۹۶(، ۴.



۹7  تو وطن بشناس اى خواجه نخست

نهادهای آموزشی جدیدی چون دارالفنون اشخاصی را پروردند که در پیدایش 
بودند. تجمعاتی  ناقدانه سهیم  انجمن های سازندة حریم عمومی  و  جمعیت ها 
چون آدمیت، فراموشخانه، آتشکده، شرکت اسالمی، انجمن های محلی و والیتی 
گسترة  از  را  حاکمیت  و  حکومت  خود  نشریات  و  جلسات  با  قرائت خانه ها  و 
خاصه و خواص به گسترة عامه و همگان برکشیده و بدین سان شیرازة نهادهای 
مردم ساالر حریم عمومی را بنا نهادند.7۳ این نهادها که به شکل روزافزونی اعالم 
وجود می کردند، جایگاهی را برای فراپردازی گفتمان ناقدانة “غیررسمی” فراهم 
ساختند. نشر آزاد و علنی اخبار مردم را با چگونگی ارزیابی منافع خویش آشنا 
پیامدهای  از جمله  آماده ساخت.  امور  تقبل مسئولیت  برای  را  آنها  و  ساخته 
گسترش حریم همگان رواج مفهوم “منافع عمومیه” بود که در جنبش تنباکو 
و  شناسایی  انجامید.7۴  ملت  و  دولت  رویارویی  به  ۱8۹۱-۱8۹۲م  ۱۳۰۹ق/ 
پیشبرد “منافع عمومیه” شعار نشریاتی غیررسمی  چون اختر، قانون، حکمت، 
پرورش، ثریا، درة النجف و تربیت بود. به مثل، اختر در شرح مرام خود نوشت که 
“این گازت از حوادث گوناگون و از سیاسیات و پولتیك و از تجارت و علم و ادب 
و دیگر منافع عمومیه سخن خواهد گفت. هر گونه مواد مفیدة عامه مجاناً قبول 
و درج می شود.”7۵ نشریات “آزاد از قید رسمیت” به شکل روزافزونی به سرزنش 
دولتی می پرداختند که خود را ولی عامه و پاسدار “منافع عمومیه” می پنداشت. 
بدین سان، پیشبرد “منافع عمومی” از جانبی گسترش سیطرة شاه و دولت را 
ممکن ساخت و از جانبی دیگر شعار کارایی را در اختیار مخالفان دولت قرار داد. 
آنهایی که از حال وطن خوشنود بودند، شاه را پدر مهربان وطن خواندند. کسانی 
را به شکل  تاجدار”  بودند، مفهوم “پدر مهربان” و “پدر  ایران  که نگران حال 
“تعریضی” یا “طنزینه” )ironic( به کار گرفتند. به مثل، میرزاآقاخان کرمانی 

در نامة باستان به شکلی کنایه آمیز به ستایش پدر وطن پرداخت:

7۳قرائت خانه ها نیز از نهادهای مردم ساالری بودند که نقش مهمی در پیدایش حریم عمومی ناقدانه 

و  “کتابخانه ها  انصاری،  نوشین  به  بنگرید  نهادها  این  از  برخی  با  آشنایی  برای  گرفتند.  عهده  بر 
قرائت خانه های ایران ۱۳۲7-۱۳۴۴ قمری،” در ناموارة دکتر محمود افشار، به کوشش ایرج افشار و 

کریم اصفهانیان )تهران: موقوفات دکترمحمود افشار یزدی، ۱۳۶۶(، جلد ۳، ۱7۰۵-۱۶7۰.
امتیازنامه ی رژی: تحلیل سیاسی  بر  7۴در باب جنبش تنباکو بنگرید به فریدون آدمیت، شورش 

)تهران: انتشارات پیام، ۱۳۶۰(؛ موسی نجفی و رسول جعفریان، سدة تحریم تنباکو: به مناسبت 
یکصدمین سالگرد قیام تحریم تنباکو فصل نوین تاریخ سیاسی ایران )تهران: امیرکبیر، ۱۳7۳(. 

7۵اختر، سال ۱، شمارة ۲ )۱8 ذیحجه ۱۲۹۲(، ۱.



تجدد بومی۹8

به ایران مباد آن چنان روز بد 
که کشور به بیگانگان اوفتد 

. . .
پدر گر چه باشد خسیس و لئیم 

به از آنکه فرزند گردد یتیم
تو هر چند نامهربان و بدی 
ولیکن بسان پدر از خودی

پدر هستی ای مهتر نامدار 
ولی بس جفاجوی و ناسازگار
اگر چند امروز هستیم اسیر 
ولی نیست بیگانه بر من امیر

اسارت مرا هست، لیکن به تن 
که روشن روانم بود شاد و شن

مرا گر بود وحشیانه پدر 
از آن به که مامم رود دربدر

بزرگان که این رازها سفته اند 
به برهان حکمت چنین گفته اند 

که هر ملت از خود ندارند شاه 
بود حال آن ملت از بن تباه7۶ 

جانب  از  ملی  شورای  مجلس  بنیاد گذاری  پذیرش  و  مشروطیت  توشیح 
مظفرالدین شاه در جمادی الثانی ۱۳۲۴ق/ اوت ۱۹۰۶م اوج پذیرش شاه به عنوان 
پذیرش مشروطیت  به  که  را  مبارزاتی  عدالت  روزنامة  بود.  ایرانیان  تاجدار  پدر 
انجامید “بیداری حسیات ملت” دانست و باور داشت که “این بلوا به سلطنت ایران 
معلوم کرد که اینها به حد رشد رسیده اند و وقت آن رسیده که حقوق ایشان را 
به خودشان واگذارند.”77 عدالت بدین مناسبت نوشت: “بنازم به سعادت ابدی و 

7۶میرزاآقاخان کرمانی، “در ستایش پادشاهان و فواید طبیعی ایشان،” به نقل ازناظم االسالم کرمانی، 

آگاه،  انتشارات  تهران:  ۴؛  )چاپ  سیرجانی  سعیدی  علیاکبر  کوشش  به  ایرانیان،  بیداری  تاریخ 
۱۳۶۳(، ۲۳۳-۲۳۴، نقل از ۲۳۴.

77“ما را چه باید کرد،” عدالت، سال ۲، شمارة ۱۵ )۱7 شعبان ۱۳۲۴(، ۱-۲، نقل از ۱.



۹۹  تو وطن بشناس اى خواجه نخست

ازین  تاجدارمان گردیده و رأفت و عنایتی  نیك بختی سرمدی که قسمت پدر 
باالتر متصور نمی شود که حقوق چهل کرور نفوس را بر خودشان واگذار و ملك و 
ملت چندین ساله را از مهالك محور و انقراض نگهداری فرمود.”78 مظفرالدین شاه 
نیز در متن سخنرانیاش به مناسبت افتتاح مجلس شورای ملی یادآور شد که 
و  نیك  را  آنها  بد  و  نیك  و  داریم  دوست  خود  فرزندان  مثل  را  اهالی  “قاطبه 
بد خودمان می دانیم.”7۹ اگر چه مظفرالدین شاه مجلس را “مظهر افکار عامه و 
احتیاجات اهالی مملکت” دانست، اما برخالف خواستة مشروطه خواهان تأکید کرد 
که امور دولتی و مملکتی از جمله “ودایعی” است که “ذات واجب الوجود به کف 
کفایت ما سپرده.” پس از مرگ مظفرالدین شاه و مخالفت محمدعلیشاه با مجلس، 
روزنامه ها و انجمن های مشروطه خواه که جلوه های گسترة همگانی بودند، شاه را از 
مقام استعاری “پدر وطن” معزول کردند و “پدر مهربان ملت ایران”8۰ برای کسانی 
چون میرزاجواد سعدالدوله، “رهبر توانای پارلمانی،”8۱ به کار گرفته شد. برخی نیز 
آشکارا خبر دادند که “ایران پدر و مددکار ندارد . . . ایران شاه ندارد.”8۲ برکناری 
شاه از مقام استعاری پدر وطن در کاربرد دیگری مستتر بود که وطن را نه خانه، 

بلکه پیکری مادرانه می پنداشت.

78“عدالت،” عدالت، سال ۲، شمارة ۱۶ )۲۲ شعبان ۱۳۲۴(، ۱.

بررسی های  فداه،”  ارواحنا  همایونی  اقدس  اعلیحضرت  بندگان  مقدس  “نطق  7۹مظفرالدین شاه، 

تاریخی، سال ۵، شمارة ۲ )خرداد و تیر ۱۳۴۹(، اعالن شمارة 7، بعد از صفحة ۲۶۴.
8۰در نامه ای که در روزنامة مجلس به چاپ رسید، خانمی سعدالدوله را، که ابوالمله خوانده می شد، 

به  بنگرید  آقای سعدالدوله.”  ایران حضرت  ملت  مهربان  پدر  مبارک  کرد: “حضور  چنین خطاب 
“مکتوبی است که یکی از مخدرات وطن پرست غیرتمند ایرانی از قزوین به جناب سعدالدوله ارسال 

داشته است،” مجلس، سال ۱، شمارة ۴۴ )۱۱ محرم ۱۳۲۵ق/ ۲۵ فوریه ۱۹۰7م(، ۲.
8۱فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران: جلد دوم، مجلس اول و بحران آزادی )تهران: 

انتشارات روشنگران، بی تا(، ۳8.
8۲“ایران در چه حال است؟” مساوات، سال ۱، شمارة ۲ )۶ محرم ۱۳۲۶ق/۹ فوریه ۱۹۰8م(، ۱-۴، نقل از ۲.



تجدد بومی۱۰۰



۱۰۱  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

پیكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

“اروپا ترقی کرده و ما واترقیده ایم.”۱ 

الف. مملكت بدن و مادر وطن
و  روزنامه نگاران  ایران  فراسوی  در  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  از  آگاهی 
اندیشه ورزان را بر آن داشت که قدرت خاصة شاه را هدف نقد اخالقی خویش 
“گذشتة  به  از سویی  بود،  ایرانی  نقد حال خویشتن  که  نقد،  این  دهند.  قرار 
بود.  نگران  فرنگ  اکنونی  دگرکجاآباد  به  دیگر  سوی  از  و  خویش  درخشان” 
در فراپردازی تاریخ ایران، تاریخ نگارانی چون میرزاآقاخان کرمانی، عهد قدیم 
یا دورة پیش از اسالم، را عصر شکوه و جالل ایران و رجال قاجار را مسئول 
بی خبری ایرانیان شناختند. در این نگرش تاریخی، شکست های پی درپی ایران 
در جنگ  با روسیه همچون حربة کارایی بر علیه پادشاهان “بی حمیت” قاجار 
به کار گرفته شد. در نقد اخالقی از حکومتی که مسئول زوال و ویرانی ایران 
شناخته شده بود، ناقدان ایرانی اروپاي هم زمان خود را دگرکجاآبادی قانونمند، 
عدل گستر، آزاد و متمدن معرفی کردند. دگرکجاآباد، یعنی مدینة فاضله ای که 
در جای دیگری در فراسوی وطن مألوف واقعیت یافته، به مثابه حربه ای کارا 
ایران و  با دگرکجاآباد فرنگ،  ایران” به کار آمد. در مقایسه  در نقد “حال زار 

۱رضاقلی خراسانی، “الداء اَعیا ِمّن الَجهل،” شمس، سال ۱، شمارة ۱7 )8 ذوالحجه ۱۳۲۶(، 7-۳، 

نقل از ۳.

فصل 4



تجدد بومی۱۰۲

با  ناهم زمانی  احساس  این  قلمداد شدند.  تمدن  کاروان  از  ایرانیان عقب افتاده 
تمدن هم زمان فرنگ به عصیان گری بسیاری از ایرانیان دنیادیده انجامید. این 
نگرش روشنفکرانه در آستانة انقالب مشروطیت با تشبیه مجازی ایران به مادر 
بیمار شش هزارساله ای پابه مرگ تبدیل به نگرانی همه فهمی شد که برکناری 
استعاری شاه از مقام “پدر مهربان وطن” را دربرداشت. با تشبیه ایران به مادر 
صورت  به  دولتی  قدرت  از  سّری  شکوه های  پابه مرگ  و  بیمار  شش هزارسالة 
نگرانی از حال مادر وطن علنی شد و به شکلی زیرکانه به مشروعیت زدایی از 
و  ایران  میان  مادرانه در  رابطة  انجامید. طرح  “اولیای دولت”  و  تاجدار”  “پدر 
ایرانیان گسترش و تحکیم حریم همگان و ترویج حقوق و وظایف هموطنی و 

شخصی را در پی داشت.

در ادب سیاسی گه گاهی ُملك را بدن و پادشاه را به طبیب تشبیه می کردند. 
اخالق  در  )۵۹7-۶7۲ق/۱۲۰۱-۱۲7۴م(  طوسی  نصیرالدین  خواجه  مثل،  به 
ناصری نوشت: “استحقاق ملك به حقیقت کسی را بود که بر عالج عالم، چون 
بیمار شود، قادر به حفظ صحت او، چون صحیح بود، قیام تواند نمود، چه ملك 
طبیب عالم بود . . .”۲ در بخش “تدبیر منزل” نیز بر آن بود که “مدیر منزل 
که به منزلت طبیب بود از وجهی . . . باید که بر طبیعت و خاصیت و فعل هر 
از تألیف آن افعال  شخصی از اشخاص اهل منزل واقف بود، و بر اعتدالی که 
حاصل آید واقف، تا ایشان را به کمالی که مقتضی نظام منزل بود برساند، و اگر 
مرضی حادث شود آن را زایل کند.”۳ در این کاربرد استعاری مفاهیم پزشکی، 

طبیب “به منزلت یك عضو شریف تر” از اعضای دیگر پنداشته شد.

آقااحمد کرمانشاهی که بین سال های ۱۲۲۰ تا ۱۲۲۵ق/ ۱8۰۵ تا ۱8۱۰م به 
هند سفر کرده بود، نمونه ای متأخر از کسانی است که مفاهیم پزشکی را برای 
بازپردازی نظریة “دایرة عدالت” به کار گرفت.۴ او که از علمای شیعه بود باور 

۵؛  )چاپ  علیرضا حیدری  و  مینوی  تصحیح مجتبی  ناصری،  اخالق  نصیرالدین طوسی،  ۲خواجه 

تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳7۴(، ۳۰۲.
۳خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق ناصری، ۲۰۹.

۴آقااحمد کرمانشاهی “دایرة عدالت” را بدین سان بیان کرد: “سلطنت و فرماندهی میسر نمی شود مگر 

به سپاه و حشم؛ و آن محصل نمی گردد مگر به مال؛ و مال به هم نمی رسد مگر به آبادی مملکت؛ 
بهبهانی، مرآت االحوال  آقااحمد کرمانشاهی  به  بنگرید  به عدالت.”  و مملکت معمور نمی شود مگر 

جهان نما، تصحیح علی دوانی )تهران: انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳7۵(، ۵۲۰.



۱۰۳  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

داشت که “مملکت چون بدن و پادشاه چون روح که فرمان فرمای بدن است، 
ارتباط جسم و جان و مایة  و عدالت مانند صحت است که حصول آن منشأ 
آسایش این و آن است.”۵ او با جایگزینی مفاهیم پزشکی، “دایرة عدالت” را به 

دایرة صحت ُملك مبدل کرد:

و چون خلط سودای حّیاری طغیان یا صفرای مردم آزاری هیجان کند؛ 
و یا بلغم حرص و شهوت زاید، یا خون صالح رگ مردمی و فتوت فاسد 
گردد، ناچار مزاج ملك را منهج اعتدال بیرون رفته، صحت عدل به مرض 
ظلم مبدل می گردد و زندگانی جسم و جان هر دو به ناخوشی می گذرد.۶

چه  اگر  رعیت  و  دولت  رابطة  بیان  در  پزشکی  مفاهیم  استعاری  کاربرد  این 
بدیع بود، اما برداشت آقااحمد کرمانشاهی تفاوت بسیاری با برداشت های کهنی 

نداشت که پادشاه را سرور تام االختیار می پنداشتند.

تقریباً یك قرن پس از آقااحمد کرمانشاهی، کاشف السلطنه، ایرانی دیگری که در 
هند ساکن بود، استعارات پزشکی را برای بیان حال ایران به کار برد. کاشف السلطنه 
و  “ایران  نوشت:  ثریا چاپ شد  در  که  ذیقعدة ۱۳۱۶  تاریخ ۲۵  به  نامه ای  در 
رجال امروزه حکم طفل مریضی را دارند که همه از درد می نالند و نمی دانند که 
درد از کدام عضو و چارة آن چیست.”7 چندی بعد میرزاعلیمحمدخان کاشانی 
)پرورش(، که نامة کاشف السلطنه در انتقاد از او نوشته شده بود، به چاپ سلسله 
گفت وگوهایی خیالی  پرداخت که استعارات طبی را برای سنجش حال ایران و 
بنادر فارس به کار گرفته بود. در این نوشته، که به شکل سؤال و جواب بود، 
پرسشگر گزارش داد که “غالب حکما را در ماده ایران و ایرانیان عقیده بر این و 
آیین چنین است که خون در عروق ایرانی فاسد و بدین واسطه بازار وجودش 
کاسد گردیده است. فساد این خون اصالح نشود جز به ترک جان گفتن، و این 
جسم ناتوان راحت نگردد جز به خواب مرگ خفتن . . .” در پاسخ به این تشخیص 
که مرگ ایران را قریب الوقوع یافته بود، پاسخگو فرمود: “چگونه عقلت دستوری 

۵بهبهانی، مرآت االحوال جهان نما، ۵۲۰.

۶بهبهانی، مرآت االحوال جهان نما، ۵۲۰.
7کاشف السلطنه “صورت مکتوبي است که آقای کاشف السلطنه از شمله به بمبئی به میرزاعبدالحسین 

برادر نگارنده ایراد بر ثریا نوشته اند بدون حرفی کم و زیاد درج شد،” ثریا، سال ۱، شمارة ۲7 )۱۹ 
ذیحجه ۱۳۱۶ق/۲۹ آوریل ۱8۹۹م(، ۶-۹، نقل از 7.



تجدد بومی۱۰۴

دهد که گویی خون فاسد ایرانی جز به داروی مرگ به هیچ چیز اصالح نشود؛ در 
صورتی که هر دردی را دوایی مقرر است. اگر خون فاسد نباید اصالح شود، چطور 
اهالی مغرب که خونشان از ما فاسدتر بود اصالح یافت و این همه ترقی و تمدن 
پدیدار آمد؟” در ادامة این گفت وگو که “خون” وطن همچون “دولت” فرض شده 
بود، پاسخگو به نقد سیاسی اصالح گران دمدمی ای پرداخت که “هیچ وقت دارای 
ثبات قدم و استقامت رأی نبوده اند. صبح انگلیسی، ظهر روسی و عصر فرانسوی 
شده اند . . . در صورتی  که در راه ترقی وطن مردان هر ملت زحمت ها کشیده و 

مشقت ها برده اند تا پای به دایرة تمدن نهاده اند.”8 

در بخش دیگری از این نوشتة بدیع که بر شکل گیری استعارات سیاسی دورة 
تاریخ و شرح  به “بیان  تأثیر داشته اشت، میرزاعلیمحمد پرورش  مشروطیت 
حال این مریض” پرداخت. در این تشخیص تاریخی، مزاج وطن در دورة خلفای 
از  گرفته خاطر” شد.۹ جمعی  “غالباً  و  انحراف جسته”  استقامت  “از  بنی عباس 
اطبا بر آن شدند که او “ناخوشی دق دارد و عالج پذیر نیست و برخی از حکمای 
حاذق را گمان بر این بود که به امراض اندرونی گرفتار شده، جگرش آب شده 
و دلش از دست رفته است.” برخی دیگر تشخیص دادند که “بیماری سل دارد 
و شفاپذیر نیست.” در دورة صفویه، وطن به “انقالب و اضطراب” دایم گرفتار 
و  مسلم شمردند  را  وی  “مرگ  پزشکان  مستولی شد.”  وجودش  بر  “مرض  و 
جنازه حاضر کردند و ستر و کافور خریدند و به قبر کندن مشغول گشتند.” در 
زمانی که همه انتظار مرگ ایران را می کشیدند )دورة نادری(، “ناگاه به حالتی 
. نعره کشید. چون شیر به   .  . از جای برخاست و قد علم کرد و  خارق العاده 
شمال و جنوب و شرق و غرب بتاخت . . . هزار افسوس خوش درخشید، ولی 
دولت مستعجل بود . . . به هر جهت پس از این نمایش باز بستری گردید. اکنون 
سخت بیمار و نزار گردیده . . .”۱۰ با شدت بیماری وطن، برخی رأی دادند که 
“دیرزمانی است مرده است و راه عدم سپرده است.” اما حکیم سیاسی تشخیص 

دیگری در حال و مداوای ایران داشت:

8پرورش، “مالحظات سیاسی،” ثریا، شمارة ۱۴ )۱7 شوال ۱۳۱7ق/۱7 فوریه ۱۹۰۰م(، ۱8-۱۶، 
نقل به ترتیب از ۱۴، ۱۵ و ۱۶.

۹به علت کسری شماره های ۱۵-۱۴ ثریا در مجموعة شخصی ام، بخش های پیشین این دردشناسی 
تاریخی را بررسی نکرده ام.

۱۰پرورش، “مالحظات سیاسی،” ثریا، شمارة ۲۵ )۶ محرم ۱۳۱8ق/۱۵ می ۱۹۰۰م(، ۱8-۱7.
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به شدت مرض ولی معتقدم: لکن به مرگ وی خاطر رضا نکنم؛ و هرگز 
این گمان بد نبرم؛ و هم عقیده ام بر این است که از روز نخست اطباء 
صورتی  که  در  کردند.  فراخی  گوش  پشت  پرستاران  و  سهل انگاری 
می دانستند مریض است، به تنقیه اش امر نفرمودند و دواهای نافع در کار 
نداشتند و روزگار گذشت و ماده غلیظ و مرض مزمن گردید و تا امروز 
احدی گمان نمی کرد که چنین مریض پزشك دانا و پرستار دلسوز خواهد 
و اگر هر دو موجود شود صحت و عافیت اکسیر اعظم نباشد که دیر به 

دست افتد و سیمرغ نیست که نایاب و مفقوداالثر باشد.۱۱ 

بیماری  به حال  بررسی، حال وطن  این  در  پزشکی  استعارات  کارگیری  به  با 
تشبیه شد که به پرستاری و مداوای فوری نیاز داشت. در این تشخیص تاریخی، 
امرا و رؤسای دولتی مسئول بیماری مزمن وطن شناخته شده و بهبودی او فقط 

با پرستاری فرزندان باغیرت و باشرفش ممکن دانسته شد.

ایران و ترویج  اقتصادی  اوضاع سیاسی و  انقالب مشروطیت بررسی  در آستانة 
اخالق سیاسی جدید با به کار بردن استعارات پزشکی همه فهم و همه گیر شد. 
با به کارگیری استعارات پزشکی در پی  روزنامه ها و شب نامه های انقالبی غالباً 
پیشبرد اهدافی وطن مدار بودند. به مثل، اعالنیه “خطابه مردم به آقایان” علما 
را “اعضاء رئیسه” “ملکت بدن” دانست و آنها را به حمایت از خواسته های مردم 
فرا خواند: “اعضاء و جوارح خدمة اعضاء رئیسه هستند و حفظ و حراست شما 
ما  وجود  به  بسته  رئیسه هستید  اعضاء  منزلة  به  اسالم  مملکت  در  که  آقایان 
بیچارگان است.” در پی دریافت این اعالنیه، آقامحمدصادق طباطبایی در نامه ای 
ایران  حال  و  مضیق  وقت  و  است؛  نزدیك  “خطر  که  داد  اخطار  عین الدوله  به 
مریض مشرف به موت است . . . عالج را به تأخیر انداختن سزاوار است؟”۱۲ با به 
کارگیری استعارات طبی بر منبر در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۳ق/ ۱۶ اوت ۱۹۰۵م، 
او همچنین مردم را به معالجة دردهای خود فرا خواند: “مردم بیدار شوید، درد 

خود را بدانید، دوای درد خود را پیدا کنید، به زور در مقام معالجه برآیید.”۱۳ 

۱۱پرورش، “مالحظات سیاسی،” ۱8.

۱۲“صورت مکتوب آقای طباطبایی به عین الدوله،” در ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، 

۳۹۰-۳۹۱، نقل از ۳۹۰.
۱۳به نقل از احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران )چاپ ۱۴؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳(، ۹۰.
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در نامه ای جعلی که به ناصرالملك منسوب شده است، نویسنده در جانب داری 
از دولت در نامه ای به آقای سیدمحمد طباطبایی او را به اعتدال و دولت خواهی 
دعوت کرد: “درد وطن دارید و به ترقی ملت شایقید . . . و همچو فهمیده ام که 
این همه داد و فریاد و قال و مقال شما از روی نفس پرستی نیست. مقصودتان 
چارة امراض ملی است. ولی خیلی افسوس و غصه می خورم وقتی می بینم از 
شدت شوق و عجله که در عالج این مریض دارید، نمی دانید به کدام معالجه 
باشد.”۱۴  مفید  مریض  به حال  که  بفرمایید  دوا شروع  کدام  از  و  بزنید  دست 
نویسندة این نامه مداوای ایشان را نادرست پنداشته نوشت: “این بیچاره مریض 
که قادر به حرکت نیست مدت هاست غذایی به معده اش داخل نشده . . . تازیانه 
نویسندة  نماید؟”۱۵  از خندق جست وخیز  برداشته کتکش می زنید که بدود و 
این نامة جعلی همچون طباطبایی خود را طرفدار قانون و عدالت و “ترتیبات 
جدیده” دانست، اما آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می کرد چگونگی رسیدن به 
خواستة مطلوب بود. به  دیگر سخن، استعارات پزشکی رسیدن به آینده مطلوب 
را نه تنها در اختیار انسان ها درآورد، بلکه راه های متفاوتی را برای رسیدن به آن 
آینده در پیش روی آینده نگران قرار داد. چندگانگی آینده را می توان در جواب 
“هواخواهان ملت” به اعالنی که “استدالل بر خون بدن انسان و خرابی ایران” 
کرده بود نیز یافت: “حاال که نگارنده استدالل حکمتی می نمایند، ملتفت حالت 
ثبات هم باشند که یك وقتی مریض به مقامی می رسد که حالت ثبات به هم 
می رساند، که اصاًل مداوا ثمر ندارد. حاال مریض این مملکت به مقام ثبات شده، 
که جز بهت بودن کاری نمی توان کرد.” آنها چاره را در “اقدامات مجدانة علما” 
یافته و پیش بینی کردند که اگر از علما هم قطع امید کنند، “یقیناً یك شاخص 
به  پناه  یا  و  آهنگر  کاوه  مثل  داشت  خواهند  تعیین  خود  جهت  به  رئیس  و 
سفارت خانه ها یا کلیساها خواهند برد.”۱۶ به دیگر سخن، تشخیص های پزشکی 

راهبردهای متفاوتی را پیش روی مشروطه خواهان قرار داد.

۱۴به نقل از احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ۹۱. جعلی بودن این نامه را مدیون یادآوری دکتر 

ایرج افشار هستیم. بنگرید به ایرج افشار، “نامه جعلی به نام ناصرالملك،” بخارا، شمارة ۱۹ )مرداد/
شهریور ۱۳8۰(، 7۴-7۲.

۱۵به نقل از احمد کسروی، تاریخ مشروطة ایران، ۹۱.

به  روزگار،  در  اتفاقیه  واقعات  کاشانی،  در محمدمهدی شریف  رمضان،”  اعالن  ۱۶“صورت جواب 
کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان )تهران: نشر تاریخـ  ایران، ۱۳۶۲(، جلد ۱، ۲8-۲۶، 

نقل از ۲۶ و ۲7.
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ب. سخت بیمار است ايران، از چه؟۱7 
اوت  ۱۳۲۴ق/  )جمادی الثانی  مشروطیت  فرمان  صدور  از  پس  ماه های  در 
۱۹۰۶م(، نشریات مشروطه طلب مشخصاً به طرح و بررسی این پرسش پرداختند 
به  حبل المتین  عنوان،  همین  با  سرمقاله ای  در  است؟”  مریض  ایران  “آیا  که 
طرح مجدد پرسشی پرداخت که پیش تر کاشف السلطنه و میرزاعلی محمدخان 
پرورش بدان پرداخته بودند. چندی بعد روزنامة مساوات نیز پرسید که “ایران 
در چه حال ا ست؟”۱8 و تمدن نیز پاسخ داد که “ایران در مهلکه است.” همین 
پرسش و پاسخ به شکلی داستان وار که با نوشته های ثریا، پرورش، و حبل المتین 
یا  وطن  امراض  “تشخیص  عنوان  با  رهنما  روزنامة  در  بود،  شده  متن آمیزی 
دیاگنوز ایران” در شماره هایی پی درپی طرح و بررسی شد. پیش تر نیز نشریات 
مشروطه خواه از بیماری “وجود نازنین وطن عزیز”۱۹ سخن گفته و نگران آن 
زیر سر  در  و “عالجش  به کجا خواهد کشید؟”۲۰  مریض  آن  “حال  بودند که 
کیست؟ . . . درمانش را در کدام داروخانه می فروشند؟”۲۱ این نشریات با پیوند 
تشخیص پزشکی با پیشامدهای تاریخی و رویدادهای سیاسی نقش بسزایی در 
همه فهم و عاجالنه کردن آرمان های مشروطیت و ترویج زبان سیاسی جدید 

داشتند. حبل المتین چنین طرح کرد:

۱7برگرفته از شیخ الفقراء شیرازی، “استقبال و جواب جریدة فریدة نسیم شمال که شیخ الفقراء شیرازی 

سرود و الحق قابل مطالعه است،” رهنما، شمارة ۲۱ )۱۱ صفر ۱۳۲۶ق/ ۱۵مارس ۱۹۰8م(، ۶. این 
شعر که استعارات پزشکی را به کار می گیرد گویا در استقبال مستزاد معروف نسیم شمال سروده شده 
است. برای شعر نسیم شمال بنگرید به “درد ایران بی دواست،” نسیم شمال، شمارة ۱۰ )۱۵ ذیحجه 
۱۳۲۵(. استقبال شیخ الفقراء این است: ای سخن سنج زبان دانی که طبعت آشناست / کار ایران با 
خداست / چند می نالی که اجرت بر هدر سعی ات هباست / کار ایران با خداست / سخت بیمار است 
ایران، از چه؟ از سستی بخت / عقل از ایران بسته رخت / درد ایران بی دوا از این طبیبان دغاست / 
کار ایران با خداست / از طبیب حاذق صادق طلب داروی درد / سرخ کن رخسار زرد / این مرض را 
اتحاد کل دواست / کار ایران با خداست / دولت و ملت اگر با هم نمایند اتفاق / کار ایران با خداست / 
بینی ایران را که سرتاسر بهشتی جان فزاست / کار ایران با خداست. در همین ایام ملك الشعرای بهار 
نیز مستزادی با این مطلع سرود: با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست / کار ایران با خداست / 
مذهب شاهنشه ایران ز مذهب ها جداست / کار ایران با خداست. بنگرید به ملك الشعراء بهار، دیوان 

ملك الشعراء بهار، به کوشش مهرداد بهار )چاپ ۵؛ تهران: انتشارات توس، ۱۳۶8(، ۱۴۱.
۱8“ایران در چه حال است؟” مساوات، سال ۱، شمارة ۲ )۶ محرم ۱۳۲۶ق/۹ فوریه ۱۹۰8م[، ۴-۱.

۱۹“مریض ایرانی و طبابت داخله و خارجه،” ابالغ، شمارة ۱ )ذوالقعده ۱۳۲۴(، ۳.

۲۰“قابل توجه وزارت جلیله داخله،” ترقی، سال ۱، شمارة ۱۱ )۳ربیع الثانی ۱۳۲۵(، ۱.

۲۱“انجمن ذهنی،” امید، شمارة ۶ )۲۱ شوال ۱۳۲۴ق/8 دسامبر ۱۹۰۶م(، ۳. “انجمن ذهنی” در 

شماره های پی درپی امید به چاپ رسید.
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زمانی که ما با ملل عالم مراوده و معاشرت نداشتیم و در یك گوشة دنیا 
با عادات و رسوم سه  هزار ساله زندگی می کردیم و با اسباب و آالت عهد 
عتیق یك نوع معاش تلخ که در مذاق ما خیلی شیرین می آمد داشته، از 
شدت بی خبری از اوضاع روزگار، خویشتن را ارشد اوالد آدم می خواندیم، 
اهل کرة زمین را ریزه خوار خوان کرم و انعام خود می شمردیم، اگر با آن 
حال غرور و نخوت از ما سؤال می کردند: ایران آیا ناخوش است؟ بی شبهه 
در جواب برآشفته متغیرانه جواب می دادیم : خیر! معاذاهلل. ایران بهشت 
جهان است و رشك جنان! ایران مرکز بزرگان است و مجمع دانایان و 
چشم و چراغ عالم است و اهلش زبدة بنی آدم؛ مزاجش در غایت صحت 

است و نهایت سالمت است!۲۲ 

حبل المتین جوابی این گونه را “جهل مرکب” دانسته و بر آن بود که اگر ایرانیان 
“از اوضاع زمانه و ترقیات دول و ملل و تجمالت اقوام مختلفه و کثرت علوم و 
بسیاری اختراعات و اکتشافات و صنایع و ظرایف” آگاه می بودند، بدین پرسش 
پاسخ دیگری می دادند: “بلی! آری، ایران مریض است و مرض در نهایت شدت 
بر او مستولی است. بلکه حس و قدرتش به کلی تمام شده، جز هیکلی از او 
باقی نیست!”۲۳ در پی این پاسخ حبل المتین پرسش دیگری را طرح کرد: “خوب 

دانستیم ایران مریض است، چه باید کرد که بهبودی پیدا کند؟”

در پاسخ به دومین پرسش، حبل المتین سه گونه تشخیص را که نشان دهندة سه 
نگرش متفاوت از پیکر زمان مند وطن بود بررسی کرد. در این تشخیص بدیعی 
همچون  ناعاقالنه  غفلتی  را  ایران  حال  نشناختن  اضطراری  او   ،)rhetorical(
گذشته، یعنی تداوم کردار گذشته در حال و آینده، برشناخت و بر آن بود که 
می نمایند،  حساب  دنیا  بی حمیت های  جمله  از  را  ما  دنیا  “اهل  دراین صورت 
بلکه تاریخ دنیا ما را به لعنت یاد می کند.” حبل المتین یأس و نومیدی، یعنی 
به  خیانت سترگ  و  ظلم  را  مرگ انجام،  آینده ای  به  حال  نزولی  سیر  پذیرش 
“مادر مهربان” شناخت و پیش بینی کرد که “اگر او خدا نخواسته تلف شود، ما 

آوریل  ۱۳۲۵ق/۲۵  ربیع االول   ۱۶(  ۲ شمارة   ،۱ سال  حبل المتین،  است؟”  مریض  ایران  ۲۲“آیا 

۱۹۰7م(، ۱-۳، نقل از ۱.
۲۳“آیا ایران مریض است؟” حبل المتین، سال ۱، شمارة ۲، ۱.
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یتیمان زیر دست اجانب و توسریخور همه کس خواهیم شد. در عوض شیر 
مادر، دیگران زهر جان گداز به کاممان خواهند ریخت.”۲۴ 

در برخورد نخستین، “فرزندان وطن” به حال زار ایران نیندیشیده و به “بحران” 
او پی نمی بردند. این عدم پذیرش مسئولیت ایرانیان را با سرزنش “اهل دنیا” 
روبه رو کرده و رویارویی با ناظران جهانی ای که تازه به صحنة فکر ایرانی حضور 
از “بیحمیتی” خویش شرمگین می کرد. به دیگر سخن،  یافته بودندة آنها را 
قضاوت ملل جهان و اهل عالم “فرزندان وطن” را متوجه حال زار وطن مادرانة 
خویش می کرد. همین ناظران جهانی نومیدی و قبول تقدیر الهی، یعنی مرگ 
حتمی مادر وطن، را نشانی از بی غیرتی، بی شرفی و ناخلف بودن فرزندان وطن 
او ترغیب می کردند. غیرت و  به مداوا و پرستاری  را  آنها  دانسته و بدین سان 
“خواهران  می شد،  پنداشته  مردانگی  عالیم  از  پیشینیان  نگرش  در  که  شرف 
وطنی” را نیز به سرزنش “برادران بی غیرت” واداشت. حضور هم زمان ناظران 
جهانی و خواهران وطنی در سخن ورزی های دورة انقالب، نمایش غیرت، شرف 
و  پسندیده  پاسخ  تنها  بنابراین،  کرد.  اجتناب ناپذیر  امری  را  وطنی  ناموس  و 

جهان پسند به پرسش “پس چه باید کرد؟” این بود که

را  بصیر  پزشکان  و  حاذق  اطباء  نموده  پرستاری  حواس  تمام  با  باید 
آنچه در  تا هر کس  در حوالی رختخواب مریض حاضر و مجتمع نمود 
خصوص تحقیق مرض این مادر ناتوان ما می داند آشکارا اظهار دارد و بعد 

از تشخیص مرض، عالج و درمان درد جان گداز را معین نماید.

در ادامة این پرسش معروف حبل المتین، فرزندان وطن پی بردند که اطبایی چند 
بر سر بالین مادر وطن آمده و هر کدام در باب معالجة او نسخه های متفاوتی 
این  با  “مقاومت  را  مداوا  و  رؤساء”  “قوت  را  بیماری  طبیعت  علمای  نوشته اند. 
را  و عالج  رعایا  بندگی”  و  “عبودیت  را  قوة جابره” شناختند. سیاسیون مرض 
“حریت و آزادگی” آنان دانستند. حکما بیماری را “قدرت بزرگان” و شفا را “اقتدار 
ملت” دانستند. علمای حقوق مرض را “غلبة زور و تسلط” و مداوا را “غلبه دادن 
شریعت و قانون” دانستند. الهیون مرض را شرکت بزرگان در جبروت خداوند و 

۲۴“آیا ایران مریض است؟” حبل المتین، سال ۱، شمارة ۲، ۲.
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عالج را “توحید نمودن و اختصاص جبروت و عظمت . . . به باری جل جالله” 
یافتند. ادبا بیماری را “جهل و نادانی” و عالج را “انتشار علم و ادب” تشخیص 
دادند. اخالقیون مرض را “سوء اخالق رؤساء” و عالج را “اصالح اخالق ملت و 
رؤساء” شناختند. آزادی طلبان درد را به بند کشیدن “رقاب ملت” و دوا را سر باز 
لین مرض را “استعال رؤساء” و عالج را ذلیل  زدن از “ذلت و بندگی” یافتند. ُکمَّ
کردن متکبران دانستند. فداییان درد را “حّب حیات” و دوا را “میل به مردن و 
بیماری را “خودپرستی” و دارو را  انسان دوستان  ابدی” تشخیص دادند.  راحت 
نوع پرستی و “ترجیح منافع عمومی بر فواید شخصی” شناختند. شجاعان بیماری 
را “جبن و خوف” و عالج را “قوت قلب” دانستند. مصلحین مرض را فساد رؤسا 
و عالج را اصالح شناختند. ارباب مشاغل مرض را “تزلزل” و عالج را “اطمینان 
و امنیت” دانستند و سوسیالیست ها مرض را “متابعت اقوال اشخاص” و عالج را 
“استشاره” یا مشورت تشخیص دادند.۲۵ پس از تبادل نظر با عالمی، “فرزندان 
وطن” به این نتیجه رسید که “اطبا نیز واقعاً جملگی یك حرف می زنند و تفاوتی 
ندارند مگر در لفظ که هر کدام به مشرب اصطالح خود سخن گفته اند.” آنها در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که “مرض ایران یکی است که او را به اصطالح عامه 
استبداد می گویند. عالج رفع و دفع استبداد است.”۲۶ درمان این درد نیز تنها با 

مسئولیت پذیری ملت یا فرزندان وطن ممکن می بود:

احترام مادر از فرایض قدسی آدمیت است. پرستاری و عبادت مریض از وظایف 
انسانیت، دستگیری بیچارگان از تکالیف واجبه هر مسلمان دیندار. پس این 
وطن دردمند که هم  سمت مادری و حقوق تربیت بر ذمة ما دارد، هم مریض و 
ناالن است و در خون خود غلطان، هم بیچاره و درمانده، جسمش غرقة دریای 
خون است و زخم هایش از ستارگان افزون، بر همة فرزندانش الزم است در 
این موقع که در بستر ناتوانی افتاده و راه چاره اش از همه طرف مسدود گشته 
به خدمتش روند و از حال زارش جویا شوند. پرستاری کنند. دوا و غذا حاضر 
نمایند. طبیب و جراح بیاورند. لوازم عالج را مهیا سازند. مگر این گرفتاری 
پنجة روزگار را بهبودی حاصل شود و این دردمند را صحت مزاج رخ دهد.۲7 

۲۵“آیا ایران مریض است؟” حبل المتین، سال ۱، شمارة ۲، ۳-۲.

۲۶“ناخوشی ایران چیست؟” حبل المتین، سال ۱، شمارة ۳ )۱7 ربیع االول ۱۳۲۵ق/ ۱می ۱۹۰7م(، ۲.

۲7“محاکمه،” حبل المتین، سال ۱، شمارة ۴ )۱۳ ربیع الثانی ۱۳۲۵ق/۲۶ می ۱۹۰7م(، ۱-۲، نقل از ۱.
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چندی پس از حبل المتین، رهنما نیز در شماره هایی پی درپی از تشکیل خیالین 
برای تشخیص مرض و معالجة مادر عزیز وطن” به  “مجلس حافظ الصحه که 
بود  استوار  این فرضیه  بر  این گزارش داستان وار  بود گزارش داد.  وجود آمده 
با اجماع  او فقط  انسان وار و یگانه و مستقل است و معالجة  که وطن پیکری 
“پدر  بنابراین،  است.  فرزندانش ممکن  تمامی  و مسئولیت پذیری  و هماهنگی 
تاج دار” دیگر نمی توانست ولی و وکیل و قیم “فرزندان وطن” باشد، اما الزمة 
یا  مزمن  امراض  به  ملت  اجتهاد  همگانی۲8  والیت  و  عمومی”  “سلطنت  این 

تاریخی وطن و تقبل پرستاری همیشگی او بود.

طبیب حاذقی که به تشخیص امراض مزمن وطن پرداخته بود گزارش داد که او 
به بیماری های مالیخولیا، سکته، فلج، استسقا و هاری مبتالست. مالیخولیا اولین 
“بیماری ملی” بود که با “هجوم یونانیان” پیکر مادر وطن را فرسود. این بیماری، 
که بر دماغ وطن عارض شده بود، ترتیب حجرات دماغی را بر هم می زند. افکار 

این بیمار بر یك نسق و قرار نیست. 

بی جهت شادمان و بدون علت محزون است. در جای ترس بي باک و در 
نیست  را  و هست  می پندارد  را هست  نیست  است.  بیمناک  امن  محل 
می انگارد. ممکن را محال و محال را ممکن و طبیعتاً چون سلیم نیست، 
تمیز  را  شر  و  خیر  نیست.  مستقیم  عقلش  و  می شود  خون ریز  و  شریر 
نمی دهد. نمی فهمد چه می کند و نمی داند چه می خواهد. گویا این مرض 
از هجوم ناگهانی یونانیان بر این مریض عارض شده و تاکنون باقی و هنوز 

آثارش موجود است.۲۹ 

ستمگری و ستم پذیری و رشوه گیری و رشوه دهی از دیگر عوارض این بیماری 
است،  مالیخولیایی  از مقتضیات  امراض  این  “اگر  داده شد:  همه گیر تشخیص 
پریشانی متکبرند؛ و در  و  فقر  با کمال  این خاک  اهالی  قاطبة  از چیست که 
نهایت عجز و ناتوانی بر همه چیز خویش را توانا و مقتدر می بینند؛ و در غایت 

۲8ناظم االسالم کرمانی در تعریف مشروطه گفت که “مراد از مشروطیت سلطنت عمومی و سلطنت 

ملی است.” بنگرید به ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۲۳.
۲۹“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة 7 )7 شعبان ۱۳۲۵ق/ ۱7 سپتامبر 

۱۹۰7م(، ۶.



تجدد بومی۱۱۲

جهل و نادانی خود را بر همه چیز عالم و دانا می پندارند.”۳۰ پزشك سیاسی در 
تشریح این بیماری، خان ایرانی را با فرعون مصری مقایسه کرد: “اگر سلوک 
آن  با  که  فرعون می دهند  به  ببینند، حق  محله  در یك  را  مفلوک  یك خان 
اقتدار در جواب، موسی را تهدید به دار نکرد، بلکه مهلت مباحثه گرفت. ارسل 
المداین حاشرین.”۳۱ پزشك حاذق این نامالیمتی و “طبع پلنگ طبیعتان  فی 
از  ایران  اهالی  اثر مالیخولیایی دانست که “باعث آن شده که تمام  ایرانی” را 
همدیگر ظنین و بدگمان گردیده و مرض نفاق در وجود ایشان تولید شده.”۳۲ 

پس از بیماری مالیخولیا، که بر اساس دردشناسی تاریخی مادر وطن از حملة 
یونانیان به ایران آغاز شده بود، وطن ایرانی گرفتار سکته ای شد که او را از “حس 
و حرکت” انداخت. این بیماری با “هجوم عرب بر عجم” آغاز و “این رنجور را 
صعب العالج نمود.”۳۳ به علت این سکته آنهایی که خود را “نجبای ایران” می دانند، 
ناموس و شرف را که در ممالك عالم قیمت جان دارد به یك لقمه نان می فروشند. 
بزرگان ما شکنجه های وجدان و عذاب آخرت و َسَخط خدا را به  جان خود در 
برابر بردن یا گرفتن یك مثقال زر از یك یتیم بی پدر می خرند. اعزه و اشراف ما 
برای گرفتن جزیی مواجب خانواری به هر رذالت و دنائت و تملق گویی و چاپلوسی 
تن درمی دهند. اعیان و رؤسا برای آویختن یك قطعه نشان از ریختن خون هزار 

مظلوم و پامال کردن حق هر محروم دریغ ندارند.۳۴ 

کاهش جمعیت و تسلیم رایگان “رعایا و ممالك” به “دول اجنبیه” و تهی شدن 
ایرانیان از “حس و حرکت” از دیگر پیامدهای این مرض شناخته شد.۳۵ نشان 
همه گیر شدن این بیماری آنکه “اگر در این ملت بعد از این سکته حس و حرکتی 
باقی مانده بود، این همه تملق و چاپلوسی نمی کرد و در زیر بار این قدر نکبت 

و رذالت به سر نمی برد و تن به این همه نامالیمات و فقر و فاقه در نمی داد.”۳۶ 

۳۰“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة 7، 7.

۳۱“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة 8 )۱۵ شعبان ۱۳۲۵ق/۲۴ سپتامبر 

۱۹۰7م(، ۶.
۳۲“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة 8، ۶.

۳۳“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة 8، ۶.

۳۴“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة 8، 7-۶.

۳۵“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة 8، 7.

۳۶“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة 8، 7.



۱۱۳  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

ناتوانی مادر وطن با “اقتدار و استقرار سلطنت بنی امیه” تشدید و به فلج شدنش 
انجامید. حکومت بنی امیه “اعصاب ملی و عروق انسانیت این ملت را از هم گسیخت 
و قوة حس و ادراک ایرانیان از عروق غیرت ایشان گریخت. حالت شخص فلج را 
پیدا کردند که اگر بند از بند او جدا کنند احساس نمی کند.”۳7 بدین علت ملت 
قطعه قطعه کردن “وطن عزیز” را حس نکرد و چون “قوة قبض و بسط و جذب 
و دفع ندارد و همچنین بنی آدم اعضای یکدیگر را نمی داند، اگر به همسایة یکی 
هزارگونه شکنجه وارد آورند می بیند و می شنود و ابداً متأثر نمی شود؛ و اگر مال 
برادری به یغما برند، برادر دیگر در صورتی که قادر به استرداد آن هم باشند، به من 
چه!۳8 می گوید و یا َکاَنَّ لَم یَُکن فرض می کند.”۳۹ کشتار و خونریزی ایرانیان به 
دست ایرانیان از دورة عبدالملك اموی در مازندارن تا دورة مشروطیت در ارومیه 
و خوی از جمله عوارض این فلج ملی ارزیابی شد که “آثار این بیماری شوم هنوز 
در مرز و بوم ایران باقی است و در جنس ایرانی ساری است.”۴۰ به سبب این 
فلج ملی، “جنس ما غیرتمندی را فراموش کرده است. گوش بریده و پیدریده و 
چشم کنده های بی تقصیر ایران فلج و بی حسی را به ما نشان می دهد.”۴۱ گفتن “به 
من چه” از عالیم مشخص این کسالت ملی قلمداد شد: “ریشة تمام اخالق رذیله 
و ستم های دیده و ظلم های ندیده و نشنیده که در این مملکت پیدا گردیده و 
از این ملت روییده، همین کلمة خبیثة به من چه است و بذر این کلمه از ظلم 
آن شجرة خبیثه است و هنوز آثار آن در خوی و طبیعت این ملت باقی است.”۴۲ 

۳7“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۱۰ )۱۵ رمضان ۱۳۲۵ق/۲۳ اکتبر 

۱۹۰7م(، ۶-۵.
۳8“به من چه” در اینجا اشاره ای است به طنزینه ای که در صفحة 7 شمارة ۱۰ نشریة آذربایجان )۱۵ 

ربیع االول ۱۳۲۵( به چاپ رسید. اگر رفت ایران به من چه، به من چه! / اگر گشت ویران، به من 
چه، به من چه! / اگر رفت پامیر و فرغانه با هم / بالد بدخشان، به من چه، به من چه! میرزاعلی اکبر 
صابر )۱8۶۲-۱۹۱۱م( نیز هجویه ای با عنوان “به من چه” دارد که بدین سان آغاز می شود: هر جور 
که ملت شده تاراج، به من چه؟! / یا آنکه به دشمن شده محتاج، به من چه؟! / من سیرم و در فکر 
کسی نیستم اصاًل / دنیای گرسنه بدهد باج، به من چه؟! بنگرید به هوپ هوپ نامه، زیر نظر حمید 

محمدزاده )باکو: نشریات دولتی آذربایجان، ۱۹77(، ۹.
۳۹“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۱۰ ، ۶.

۴۰“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۱۱ )۹ شوال ۱۳۲۵ق/۱۶ نوامبر 

۱۹۰7م(، ۴-۵، نقل از ۵.
۴۱“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران” رهنما، شمارة ۱۲ )۱۶ شوال ۱۳۲۵ق/۲۳ نوامبر 

۱۹۰7م(، ۱۲.
۴۲“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۱۲، ۴.



تجدد بومی۱۱۴

در ادامة این معاینة حکیمانة تاریخ ایران، “طبیب حاذق” دریافت که در دورة 
سلطنت بنی عباس ایران به مرض استسقا مبتال شد. این بیماری که در انسان 
را  پادشاهان  استعاری  کاربرد  این  در  می انجامد،  سیراب ناشدنی  تشنگی  به 
جای  به  بیت المال  وجوه  “تمام  بدین قرار،  واداشت.  بی اندازه  عشرت طلبی  به 
آنکه به قوای دوایر دولتی صرف زندگی ملت و آبادی مملکت شود، کاًل خرج 
حظوظ شخصی و عیش و عشرت های پادشاهی می گردد.”۴۳ توجه بنی عباس به 
“حظوظ و عیش عشرت” در این تحلیل پزشکی بدان جهت بود که “عذاب های 
وجدانی که در ادا نکردن حقوق ملت و وظایف دولت دل های” آنها را شکنجه 
نیز  استسقا  مرض  می کرد.”۴۴  مّضطر  عشرت  و  عیش  به  را  “ایشان  می داد، 
همچون بیماری های همه گیر پیشین “تاکنون در این قوم باقی است و تنبلی و 
تن پروری از اثر این خصلت در این ملت ساری ]است[.”۴۵ این “مرض شوم” یا 
استسقای ملی “اساس دوایر دولتی را بر هم ریخت و رشتة انتظام مملکت را 
از هم گسیخت. اهالی بر هم تاختند و به غارت یکدیگر پرداختند.”۴۶ کاهلی و 
تن پروری مردم به کاهش تولیدات داخلی و رواج اجناس خارجی انجامید، چنان  
نگاه کند صد یك آنچه  ایشان به دقت  بازارها و خانه های  چه “اگر کسی در 
می بیند از مصنوعات داخله نیست، بلکه تمام مال ممالك خارجه است.”۴7 در 
این برداشت، عدم خودکفایی دلیل بی تمدنی دانسته شد، چرا که “ملت متمدن 
ملتی است که لوازم معیشت خود را در مملکت خود فراهم آورد.” بر اساس این 
دریافت اقتصادی از تمدن که با مکتب روشنگری اسکاتلندی رواج یافت، “در 
مملکتی که هنوز استخراج آهن نتوانند و حتی به سوزن های ممالك خارجه 

۴۳“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران” رهنما، شمارة ۱۳ )۲۶ شوال ۱۳۲۵ق/۳۰ دسامبر 

۱۹۰7م(، ۴-۵، نقل از ۴.
۴۴“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۱۳، ۵. بنا بر شناخت رهنما، “علماء اخالق می نویسند 

درخت اخالق از ریشة دل می روید و دو قسم میوه می دهد. یا شجرة اخالق رذیله است که جز 
حظوظ شخصی و شرور عمومی میوه ندارد یا شجرة خصایل حمیده است که چشم از تمام حظوظ 
و لذایذ شخصی می پوشد و شب و روز ]در[ فواید عامه می کوشد و میوه های خیر عمومی بار می دهد 

و می پرورد.” بنگرید به رهنما، شمارة ۱۳، ۴.
۴۵“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران” رهنما، شمارة ۱۴ )۲۶ شوال ۱۳۲۵ق/۳۰ دسامبر 

۱۹۰7م ]در اصل تاریخ تغییر داده نشده است[(، ۵.
۴۶“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۱۶ )۱۶ ذیحجه ۱۳۲۵ق/۱۲ ژانویه 

۱۹۰7م(، ۳.
۴7“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۱۵ )۶ ذیحجه ۱۳۲۵ق/۱۱ ژانویه 

۱۹۰7م(، ۴.



۱۱۵  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

محتاج اند، چگونه می توان گفت متمدن اند؟ نه تنها علم اکونومی ]economy[ و 
ادارة بیتیه نمی دانند، بلکه بیطاری و رمه داری را هم فراموش کرده اند.”۴8 

با حملة مغول، مادر وطن به مرض مهلك “هار که به عربی کلیب و به ترکی 
قدوز گویند” گرفتار شد. این مرض که از “تولید میکروب های سمی در خون 
اضطراب  و  غلق  و  هیجان  یك  خود  در  همواره  بیماری  این  و  می شود  پیدا 
او  خوی  در  و  غلظت  او  خون  در   .  .  . نیست  آسوده  آنی  و  می کند  مشاهده 
شقاوت و درندگی و گزندگی حاصل می شود.” این مرض صعب العالج، که به 
به “همه کس را کشتن و همه چیز را شکستن”  را  دیوانگی می انجامد، مریض 
با  مرض،  این  معالجة  جای  به  صفویه  پادشاهان  تحلیل،  این  در  وامی دارد.۴۹ 
دامن زدن به “فتاوی متضادة قشریین و عقاید و شبهات صوفیین و حکمیین 
و اصولیین و متکلمین و اشراقیین و سوفسطایین،” این اختالف را “به اقتضای 
پولتیك سلطنتی خویش بر ضد عثمانی داخل حوزه و امور سلطنتی و دوایر 
دولتی ساختند و چنان خلط مزاجی در قوای دولتی که به منزلة خون ملت بود 

انداختند که به کلی قوة دولت به ضعف و سستی مبدل گردید.”۵۰ 

“خونریز  چنگیزیان  جماعت  از  هاری  مرض  وطن  طبیب  تشخیص  اساس  بر 
سفاک بی باک در ملت ایران سرایت کرد و ستمگری و بی مروتی و خون ریزی 
هنوز در جنس ایرانی از اینها باقی است. قوللق و دستاق و اشکلك۵۱ از اثر ظلم 
و عادات ایشان هنوز در ایران معمول است.”۵۲ از جمله عوارض این بیماری مادر 
وطن آن بود که “بزرگان قدرت و جاللت و نفوذ کلمة خویش را در ریختن خون 

۴8“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۱۵، ۴.

۴۹“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۱8 )۱8 محرم ۱۳۲۶ق/۱۱ فوریه 

۱۹۰8م(، ۴-۵، نقل از ۵.
۵۰“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۲۲ )۵ ربیع االول ۱۳۲۶ق/7 آوریل 

۱۹۰7م(، ۵.
۵۱قوللق به معنی خدمت کردن و به قول احمد توکلی، “رشوه و حق خدمت” و قوللقچی به معنی 

نوکر و خدمتکار است. قوللرآقاسیباشی منصب فرماندهی غالمانی بود که در حریم خاصه خدمت 
می کردند. دستاق به معنی زندان است. اشکلك چوبی را گویند که الی انگشتان متهمان گذارده و 

می فشردند تا به جرم خویش اقرار کنند.
۵۲“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۱۹، )۱۹ محرم ۱۳۲۶ق/۲۲ فوریه 

۱۹۰8م(، ۶.



تجدد بومی۱۱۶

“امراض سابق الذکر هر کدام از وقتی و از غلبة قومی که به منزلة اخالط ردیه بوده اند 
در مملکت ایران سریان و جریان یافته و پس از قتل نادر شاه افشار این ملك به حالت 

احتضار افتاده که نمی توانستیم گفت که مرده است یا زنده.”
میرزاعبدالرحمان رهنما، “تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، سال ۱، 

شمارة ۲۳ )۲۳ ربیع االول ۲۳/۱۳۲۶ آوریل ۱۹۰8(، ۴.



۱۱7  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

بي گناهان و بردن مال بی پناهان و ظلم و تعدی و جور و اعتساف۵۳ به بینوایان 
و زیردستان می دانند.” از جانبی دیگر، این بیماری فقرا را به “اخالق رذیله و 
صفات ناپسند و خوی زشت” مبتال کرد. فرودستان ستم کشیده “به جای آنکه 
همت و اتحاد در رفع بار ظلم نمایند تا اینکه این  قدر زیر فشار ستم و جور واقع 
نباشند، همیشه انتظار ظالمی قوی پنجه تر کشیده اند.”۵۴ فرودستان ستم پذیر 
خود نیز به ستمگری مبتال شدند؛ آن چنان  که “ظلم و ستمی که رعیت ایران در 
حق یکدیگر روا داشته اند فرعون، نمرود و چنگیز خون ریز روا نداشته است.”۵۵ 
زدن  دار  به  یا  سربریدن  وقت  در  که  “جمعیتی  روانکاوانه،  تشخیص  این  در 
یك بی گناه برای تماشا اطراف میرغضب جمع می شوند،” همچون ظالمان در 

فراگیری مرض سیاسی هار سهیم بوده اند.۵۶ 

بر  خارجی  قومی  غلبة  دورة  در  کدام  هر  وطن  مادر  امراض  روایت،  این  در 
پیکر ایران عارض شدند. پس از دورة نادری، فزونی این بیماری ها آن چنان به 
فرسودگی مادر وطن انجامید که “نمی توانستیم گفت مرده است یا زنده.”۵7 
اما با آغاز “هیجان اخیر” انقالب مشروطیت، “اطباء حاذق را بر بهبودی این 
جدید،  “باکتریولوژی”  دستاوردهای  اساس  بر  گشت.”  حاصل  امیدی  مریض 
پزشك وطن بدین نتیجه رسید که بیماری وطن همه “از فساد خون مسلم 
و معین گشته است و اساس معالجات امروزه بر این مطلب است.” رهنما در 
به ملت  نوشت که “نسبت دولت  ـ  سیاسی  این دستاوردهای پزشکی ـ تشریح 
امراض  بدن است. طبیب حاذق می گوید همان طور که  به  مثل نسبت خون 
ملی ایران از شانژمان ها ]changement[ و تغییرات و تسلط های اجنبی پیدا 
اصالح  و  عالج  یافته،  راه  دولتی  دوایر  در  فسادی  کدام  هر  از  و  است  شده 
آن رنجوری ها را باید از اصالح خون شروع نمود و ادارات دولتی را منظم و 

تصحیح کرد.”۵8 

۵۳به معنی ستم کردن.

۵۴“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۲۰ )۲ صفر ۱۳۲۶ق/۵ مارس ۱۹۰8م(، ۶.

۵۵تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۲۰ )۱۹ محرم ۱۳۲۶ق/۲۲ فوریه ۱۹۰8م(، ۶.

۵۶“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۲۰ )۱۹ محرم ۱۳۲۶ق/۲۲ فوریه ۱۹۰8م(، ۶.

ایران،” رهنما، شمارة ۲۳ )۲۱ ربیع االول ۱۳۲۶ق/۲۳  یا دیاگنوستیك  ۵7“تشخیص امراض وطن 

آوریل ۱۹۰8م(، ۴.
۵8“تشخیص امراض وطن،” رهنما، شمارة ۲۳ )۲۱ ربیع االول ۱۳۲۶ق/۲۳ آوریل ۱۹۰8م(، ۵.
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از جمله عالماتی که بقای ایران را مژده می داد آن بود که “جنس اهالی این 
مملکت از تمام ملل عالم اصیل تر است و به سلطنت و حکومت عالم پرورش 

یافته” است. رهنما با استناد به “تواریخ یونانیان و فرنگیان” نتیجه گرفت:

بر اغلب  ایران  انوشیروان چهار هزار سال ملت  تا زمان  از عصر فریدون 
قطعات عالم سلطنت و حکمرانی داشته است. در خون جنس ایرانی این 
آثار حکمرانی و بزرگ منشی کامس و پنهان است. چنان  که دیده شده 
فرمانفرمایی  و  حکمرانی  مشق  طفولیت  در  ایران  کوچك  اطفال  است 
می کنند و در اغلب قطعات عالم چه در دوایر دولتی و چه دوایر تجارتی 
ایرانی ها خودی انداخته و اغلب جسته و گریخته های ایرانی در بالد عالم 
امر معاش خود را به خوبی اداره ]کرده[ است. مقصود این است که این 
ملت هیچ گاه زیر اداره و سلطنت غیرجنس خویش زیست نکرده و نخواهد 
کرد. چنان  که بعد از هزار سال فریدون ضحاکیان را از ایران برانداخت و 
سلطنت ایران را تجدید ساخت. و ساسانیان پادشاهی یونانیان را مضمحل 
کردند و ابومسلم خراسانی پس از صد سال خود را به حوزة سلطنت داخل 
آل بویه سبکتکین سلطنت  و  نمود  منقرض  را  بنی امیه  و سلطنت  نمود 

ایران را پس از صد سال از خانوادة بنی عباس گردانیدند.۵۹ 

این تشخیص تاریخی پرتناقض نشان دهندة آن بود که مادر وطن نجات یافتنی 
و  اوت ۱۹۰۶م  در ۲7 جمادی الثانی ۱۳۲۴ق/۱8  ملی  تشکیل شورای  است. 
دگرگونی دولت که خون وطن فرض شده بود، این امید به بهبودی وطن در 
آینده را بیشتر کرد. اما بهبودی نهایی مادر وطن با پرستاری مسئوالنة یکایك 
فرزندان او ممکن بود. این پرستاری نه تنها پرستاری “مادر وطن،” بلکه بهیاری 
بود.  ساری  و  جاری  ایرانیان  تمامی  پیکر  در  که  بود  “بیماری هایی”  جمله  از 
داروی تمامی این بیماری ها نیز در روند تشخیص بیماری ها مشخص شده بود. 
عالج بیماری مالیخولیا اعتدال کردار و رفتار، رشوه ندادن و رشوه نستاندن و 
ستم نکردن و ستم نپذیرفتن بود. عالج بیماری فلج تملق نگفتن و چاپلوسی 
نکردن، ناموس دوستی و شرف مندی، حفاظت از حقوق مظلومان و محرومان و 

۵۹“تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران،” رهنما، شمارة ۲۴ )۱۱ ربیع الثانی ۱۳۲۶ق/۱۲ 

مه ۱۹۰8م(، ۶-۵.
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“به من چه” نگفتن در مقابل ستمگری ها و ظلم کردن ها بود. معالجة استسقای 
ملی نیز شکنجه نکردن و شکنجه نپذیرفتن، کاهل نبودن و تن پروری نکردن و 
افزایش تولیدات وطنی بود. درمان بیماری هاری نیز با خون نریختن، شکنجه 
به  بود.  ستمدیدگان  حقوق  از  دفاع  و  نپذیرفتن  ظلم  و  نکردن،  ظلم  نکردن، 
بود،  تمامی هموطنان  مدافع حقوق  دولتی که  ایجاد  با  دیگر سخن، هم زمان 
من  “به  از  و  پردازند  پیراستن خویش  به  که  بودند  موظف  نیز  وطن  فرزندان 
چه” گفتن بپرهیزند و ناظر امور مملکتی باشند. به دیگر سخن، “مادر وطن” 
را  بهبودی آتی وطن  توانمندی و  بود که  مفهومی حقوق زا و مسئولیت آفرین 
در گرو مشارکت “فرزندان وطن” در امور وطنی می دانست. این حقوق مندی و 
مسئولیت پذیری و اجتهاد همگان به امور مملکتی اساس جنبش مشروطیت و 

آموزة بنیادین نفس مشروطه خواه بود.

که  را  وطن”  “فرزندان  وطن”  “مادر  از  بی درنگ  پرستاری  و  بهیاری  به  نیاز 
تبدیل  به مفهومی مسئولیت زا و حقوق زا  باشد  می توانست مفهومی حقوق زدا 
و  صغیر  وطن”  “فرزند  که  می بود  حقوق زدا  مفهوم  این  صورتی  در  کرد. 
دولت”  “اولیای  و  تاجدار”  “پدر  این  صورت،  در  می شد.  پنداشته  ناقص العقل 
امور  تدبیر  و  ایران فرض شده  فرزندان “صغیر”  همچون گذشته ولی و وصی 
وطنی به تمامی در اختصاص و اختیار آنها بوده و “فرزندان” از دخالت در آن 
امور مبرا می بودند. کودتای محمدعلیشاه بر علیه مجلس شورای ملی و نظام 
مشروطیت، همچنان  که در دست خط ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۶ مستتر است، بر 
این برداشت پدرساالرانه استوار بود. بازخوانی این سند مهم تاریخی رویارویی 

این دو برداشت متضاد از “فرزندان وطن” را نشان می دهد:

چنان که بر احدی پوشیده نیست، به واسطة ایجاد انجمن هایی که بدون 
نظام نامه تشکیل و در امور دولتی که از وظایف اهالی خارج است مصراً 
از دست  کلی  به  را  امور  انتظام  به  طوری  که رشتة  دخالت می نمودند؛ 
امور مملکتی را حل و  به میل خود می خواستند  اولیای دولت خارج و 
عقد نمایند؛ و نزدیك بود هرج و مرج عظیمی در کلیة مملکت روی داده، 
موجب اضمحالل دولت قویم قدیم ایران گردد. از طرف دیگر، انطباعات 
و ناطقین به واسطة اتکاء به انجمن ها ممد اختالل و اغتشاش کلیة امور 



تجدد بومی۱۲۰
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“محصور بودن محمد علی میرزا در قلعة سفید،” جارچی ملت، شمارة ۱7 )۱۳۲۹(، ۴.
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شده بودند. از آنجا که رشتة امور مملکتی باید در تحت توجه مخصوص 
ما در دست معدودی از عقال بوده باشد، هر قدر خواستیم که انجمن ها 
جلوگیری  آنها  فسادآمیز  تخطیات  از  نموده  ملتفت  خود  وظایف  به  را 
نماییم، به جهه اتکایی که در مجلس شورای ملی داشتند، نیت خالص ما 
پیشرفت ننموده؛ و عالوه برای نیل به مقاصد مضرة خود بعضی مفسدین 
و آشوب طلب که همیشه طالب هرج و مرج بودند مانع از جریان امور در 
مجاری صحیحه بودند. عاقبت به جهه حفظ و آسایش این ملك که از 
طرف حضرت باری  تعالی جل شانه به کف کفایت ما تفویض شده است، 
به منزله فرزندان ما هستند،  اهالی که  قاطبة  امنیت و رفاهیت  برای  و 
خواستیم مفسدین را دستگیر نموده و از نتایج وخیمة اعمال و حرکت 
ناشایست آنها جلوگیری نماییم. به مجرد اینکه در این امر اقدام نمودیم 
از طرف مجلس از آنها حمایت شده و جمع کثیری از اشرار و مفسدین 
مجلس را پناهگاه قرار داده و در مقابل قشون دولتی سنگرها بسته و به 
استعمال نارنجك و مواد ناریه اقدام نمودند. لهذا مجبور شدیم که از تاریخ 
امروز به مدت سه ماه مجلس شورای ملی را منفصل کرده و پس از این 
مدت وکالی متدین صحیح دولت و ملت پرست منتخب شده با مجلس 
سنا که موافق قانون اساسی است توأماً مفتوح می شود. مقرر آنکه عبارت 
همین دستخط را به حکام والیات مخابره نمایید که قاطبة اهالی از نیات 
حسنه ما در آسایش و رفاهیت عامه و جد و جهدی که پیوسته در انتظام 

امور داریم مستظهر و امیدواریم باشند. ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۶ .۶۰ 

در این دستخط، محمدعلیشاه اهالی را “به منزلة فرزندان” خود فرض و حفظ و 
آسایش ملك را وظیفه ای که از طرف خداوند به او “تفویض شده” تلقی کرده است. 
او حل و عقد امور مملکتی را از “وظایف اهالی خارج” و از حقوق خاصة خویش و 
“معدودی از عقال” دانست. او کوشش انجمن ها را که “به میل خود می خواستند 
امور مملکتی را حل و عقد نمایند” باعث و بانی “هرج و مرج” و “موجب اضمحالل 
دولت قویم قدیم” ایران دانست. روزنامه ها و سخنوران نیز که با اتکا به انجمن ها و 
مجلس شورای ملی دخالت در امور مملکتی را از وظایف اهالی یا “فرزندان وطن” 

۶۰محمدعلیشاه به مشیرالسلطنه، “دست خط جهان مطاع اعلی حضرت اقدس همایون ارواحنا فداه،” 

بررسی های تاریخی، سال ۵، شمارة ۴ )خرداد/تیر ۱۳۴۹(، اعالن شمارة ۲۱، بعد از صفحة ۲۶۴.



۱۲۳  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

می دانستند، از دیدگاه محمدعلیشاه “مانع از جریان امور در مجاری صحیحه 
تفویض  ما  با کفایت  به کف  تعالی جل شانه  باری   . که از طرف حضرت   .  .
شده” دانست. محمدعلیشاه بستن مجلس و دستگیری و کشتن روزنامه نگاران و 
ناطقان مشروطه خواه را همه “از نیات حسنة” خود برای “آسایش و رفاهیت عامه 
. . . و انتظام امور” می دانست. به عبارت دیگر، محمدعلیشاه خود را برگماشتة 

خداوند و ولی و وصی و قیم “فرزندان” ایران می دانست.

به  نهایت  در  و  می نمود  عاجز  آن  درک  از  شاهانه  کنش  و  قرائت  این  آنچه 
با گسترش حوزة همگان دخالت  که  بود  این  انجامید  از سلطنت  او  برکناری 
“اهالی” در حل و عقد امور مملکتی نه تنها خارج از حوزة وظایف آنها نبود، بلکه 
نشانی از وطن پرستی و ایران دوستی آنها  بود. انجمن ها، روزنامه ها و در نهایت 
مجلس شورای ملی جلوه های نهادین نفوس بالغ و مکلف و مجتهدی بودند که 
با دخالت و نظارت بر امور مملکتی در پی بهبودی و توانمندی “مادر وطنی” 
بودند که گرفتار “بیماری های مزمن” شده و نیاز مبرمی به یاری و پرستاری 
“فرزندانش”  داشت. با این زبان استعاری، مشروطه خواهان چندین سالی بود که 
علناً به انتقاد از کردار و هنجار “اولیای امور” پرداخته و حل و عقد امور مملکتی 

را از وظایف فرزندان باغیرت وطن می پنداشتند.

ج. حال زار و ياد پار
روایت بیماری وطن گزارش نارضایتی ایران از فرزندان کنونی اش بود. این نارضایتی 
از نسلی با حال زار و از فرزندانی ناخلف با یادآوری توانمندی گذشته و یاد فرزندان 
غیور گذشتة ایران هم زمان بود. در “محاکمه،” که نگرشی دوسویه به گذشته و 
حال بود، حبل المتین به گزارش آه و نالة مادر وطن پرداخت: “آه کجا رفتند آن 
رعنا جوانان جوانمرد که برای ترضیة خاطرم جان می دادند و در حفظ ناموسم پای 
از سر نمی شناختند.” در این نوشته، مادر وطن که از فرزندان ناخلف کنونی اش 
می خواند: فرا  یك به یك  را  پارس  باغیرت  و  رشید  فرزندان  بود،  ناراضی  سخت 

فرزندم رشیدم سیروس کبیر چه شد؟ جوان  مردانه ام داریوش کجا رفت؟ 
شیر بیشة غیرت اردشیر بابکان کو؟ نهنگ بحر حمیت شاپور ذواالکتاف 
و  آل بویه  شد؟  چگونه  نوشیروان  مروت  و  عدالت  مجسمة  است؟  کجا 
کندند؟  من  از  دل  چرا  صفاریه  کردند؟  فراموشم  چرا  دیالمه  سالطین 
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محمود دالور با آن کرنا و طنطنه چرا یاریم نمی کند؟ خبر به نور چشمم 
شاه اسمعیل بدهید که تا چند در گوشة اردبیل به خواب اندری. برخیز و 
به بالین مادرت گذری کن . . . پسر کامگار زبردست چاالکم شاه عباس 
بزرگ را اطالع دهید که مادرت را کشتند. برخیز که نه وقت غنودن است. 
بیا که نه موسم آسودن است. آن همه زحمت هایت در آسایشم بر باد رفت 
. . . خدا را یك مسلمان رفته ولد ارجمند شجاع دلیرم نادر را مطلع سازد 
که هان چه نشسته ای و در کجا توقف کرده ای؟ . . . امروز موقع مردانگی 
و فتوت است، هنگامة حمیت و غیرت است! ای جوان َزندم ]کریم خان[ 
به سویم نظر نما و عالج دردم کن! ای یکه تاز عرصة دلیری آقامحمدخان 
دامن  و  آر  در  به  آستین  از  مردی  قدرت دست  و  قوت  با همان  دوباره 

مردانگی به کمر زن! دریغ، دریغ! افسوس، افسوس!۶۱

و  پزشکی  استعارات  کارگیری  به  با  نیز  دیگر  نشریات  حبل المتین،  همچون 
ناتوانی کنونی وطن و غیرت  توانمندی های گذشته و  به برشمردن  خانوادگی 
درگذشتگان و بی غیرتی اکنونیان پرداختند. به َمَثل، در مقاله ای خطاب به “اهل 

ایران،” عبدالرزاق الحسینی مهاجر نوشت:

زمان سالطین هخامنشی  مادر غریب که در  این  بوی خون جوانان  آیا 
جاری شده هنوز استشمام نمی شود؟ آیا دماء فرزندان ایران که در زمان 
را  شما  است  شده  ریخته  خاک  این  نگاهبانی  و  ازدیاد  برای  اشکانیان 
تا کی؟ تنبلی و  بر حفظ نوامیس خویش تشویق نمی کند؟ خودغرضی 
تن پروری تا چند؟ آه، آه که هزاران ضحاک در این سرزمین تولید شده، 

ولی در هیچ جا یك نفر کاوه سراغ نداریم.۶۲ 

۶۱“محاکمه،” حبل المتین، سال ۱، شمارة ۲۴ )۱۳ ربیع الثانی ۱۳۲۵ق/۲۶ می ۱۹۰7م(، ۲. “مسمط 

وطنی” فرخی یزدی، مخصوصاً ابیات زیر، شباهت خاصی با این متن دارند: آخر ای بی شور مردم، 
عرق ایرانی کجاست؟ / شد وطن از دست، آیین مسلمانی کجاست؟ / حشمت هرمز چه شد، شاپور 
ساسانی کجاست؟ / سنجر سلجوق کو؟ منصور سامانی کجاست؟ / گنج بادآور کجا شد؟ زر دست افشار 
کو؟ / صولت خصم افکن نادر شه افشار کو؟ بنگرید به میرزامحمد فرخی یزدی، دیوان فرخی یزدی، با 
تجدیدنظر کامل، به کوشش حسین مکی )چاپ ۹؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۹(، ۱8۶-۱۹۱، نقل از ۱87.

۶۲عبدالرزاق الحسینی مهاجر، “مقاله ای است خطاب به اهل ایران،” شمس، سال ۱، شمارة ۵ )۲۳ 

ذوالقعده ۱۳۲۶(، 8۶، نقل از ۶.
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“ای ایران، ای مادر پیری که سالیان دراز از خون عروق و شرایین خود ما را شیر دادی، و از گوشت های 
بدن خویش به تغذیة ما پرداختی، آیا ما  باز زنده خواهیم ماند و فرزندان ناخلف تو دامت عصمتت را 

بدست اجانب خواهند داد؟ آیا چشم ما خواهد دید که حجاب عفت تو را خارجی ها می درند؟”
علی اکبر دهخدا، ”یا مرگ با شرف یا زندگی با افتخار،“ صور اسرافیل،  شمارة ۱8 )۲۱ شوال ۱۳۲۵(، ۳.
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سرزنش اکنونیان و بزرگداشت پیشینیان شگردی بدیع برای برانگیختن حس 
وطن دوستی برای ساختن آینده بود. یکی از کسانی که متوجه این شگرد بدیع 
شده بود نوشت که “این روزها از وطن و غیرت آن سخن بسیار می گویند و به 

مناسبت از مفاخر عجم حکایت می کنند.”۶۳

با روایت حال زار مادر وطن، طراحان جنبش مشروطیت نوع جدیدی احساس 
تعلق به ایران را که پیش تر رواجی نداشت پی ریختند. مثاًل در مقالة “یا مرگ 
باشرف یا زندگانی با افتخار،” نویسندة صوراسرافیل با به کار گرفتن این شگرد، 
مادر وطن را که “با اندوه و یأس سر بر زانوی بی کسی گذاشته” بود مخاطب 
قرار داده گفت: “نه! سر بردار، تو هنوز غریب نیستی. تو هنوز بی معین نمانده ای. 
تو هنوز بیست کرور از فرزندان دارای اول و پسران زال و اوالد کاوه در آغوش 
داری. تو هنوز به پاکی نژاد و صفای خون آنها معتقدی.” در ادامة این تجدید 
عهد، نویسنده مادر وطن را مخاطب قرار داده گفت: “ای ایران! ای مادر پیری 
به  . قسم   .  . از خون عروق و شرایین خود ما را شیر دادی،  که سالیان دراز 
خداوند جبار و منتقم و قهار هنوز خون های معاصرین ضحاک در شرایین ما 
جاری است و هنوز احساسات مردان عهد قباد و خسرو و نادر و آقامحمدخان 
در اعصاب ما متمّکن می باشد.” نویسنده در پایان مژده داد که داروی عالج مادر 

اینك در چنگ است:

ما با پنج هزار سال تجربه و دو سال جانبازی و دادن هزاران جان پاک 
و صرف میلیون ها مال و وقت، آخر دوای ضعف و رنجوری تو را تحصیل 
کرده و تحت نام نامی شورای ملی برای تو آماده کرده ایم. بگیر و بنوش 

و جوانی خود را از سر شروع کن، و به تربیت فرزندان خویش بپرداز!۶۴ 

داروی  و  درد  دوای  را  ملی  شورای  مجلس  که  شورانگیز  ندای  این  پایان  در 
جوان بخش مادر شش هزار سالة وطن شناخت، با ایران شمول ساختن احساسات 
خانوادگی، نویسنده از قول “اوالد ایران” فریاد برآورد که “مرگ نیست جز نقل 
و تحول، زندگی نیست جز میدان جنگ. غنیمت نیست جز کسب شرافت و 
تحصیل اعتبار. آن  که مجلس شوری ندارد، وطن ندارد؛ و آن  که وطن ندارد، 

۶۳“یا مرگ باشرف یا زندگانی باافتخار،” صوراسرافیل، سال ۱، شمارة ۱8 )۲۱ شوال ۱۳۲۵(، ۴-۳.

۶۴“یا مرگ با شرف یا زندگانی با افتخار،” صوراسرافیل، سال ۱، شمارة ۱8، ۳.
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زندگی شیرین تر  از  هزاربار  او  برای  ندارد، مرگ  آن  که شرف  و  ندارد؛  شرف 
است.”۶۵ حقایق نیز با مقایسه حشمت باستان و ضاللت کنونی، نوید داد:

غم مخور ایام آزادی رسید 
روزگار باستان آمد پدید

شیر آزادی به لطف ذوالجالل 
مرغ استبداد را برکند بال

نور خورشید عدالت همچنان 
ملك ایران را کند رشك جنان

ای مساوات از تو ملت عنقریب 
می شود از ذلت و نکبت غریب۶۶ 

د. غیرت و شرف وطنی
ندای بیداری و یگانگی “ملت و دولت” که پس از فرمان مشروطیت )۱۴ جمادی الثانی 
۱۳۲۴ق( و تأسیس مجلس شورای ملی ) ۲7 جمادی الثانی ۱۳۲۴ق( آغاز شده 
بود، با سلطنت محمدعلیشاه و مخالفت او با اساس مشروطیت به فراخوانی برای 
نمایش غیرت و شرافت ملی برای نجات مادر وطن انجامید. تقریباً یك سال پس از 
تأسیس مجلس، تمدن گزارش داد که “امروز ما دچار مصیبتی هستیم که زمین 
و زمان بر حال ما گریه می کند . . . امروز سیدالشهداء مصائب خود را کنار گذارده 
از پریشانی ما در ماتم است . . . امروز مادر وطن پستان بر روی دست نهاده بر 
بی حمیتی ما نفرین می کند.”۶7 پس از معاهدة روس و انگیس )رجب ۱۳۲۵ق/ اوت 
۱۹۰7م( و افزایش آشفتگی های سیاسی،۶8 مساوات گزارش داد که “نالة جان سوز 
مادر مهربان وطن غریب که از هر جانب اجانب بر او هجوم آورده اند چنان گوشزد 
خاطر پریشان شد که دل به خراش و قلم به تالش افتاد.”۶۹ مساوات در ادامه با به 

۶۵“یا مرگ با شرف یا زندگانی با افتخار،” صوراسرافیل، سال ۱، شمارة ۱8، ۴.

۶۶خیرخواه، “ای وطن!” حقایق، سال ۱، شمارة ۵ )۹ جمادی الثانی ۱۳۲۵ق/ ژوئیه ۱۹۰7م(، ۱۰۶.

۶7“ما چیستیم؟ و از برای چه زیستیم؟” تمدن، سال ۱، شمارة ۲۲ )جمادی االول ۱۳۲۵(، ۲۲.

۶8در باب این معاهده بنگرید به علی اکبر والیتی، تاریخ روابط خارجی ایران دردوره ی اول مشروطه 

)چاپ ۲؛ تهران: چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳7۴(، ۲۲-۹.
۶۹“در این نمره باز می خواستم بر حسب وعده از مساوات شرحی بنگارم،” مساوات، سال ۱، شمارة 

۴ )شوال ۱۳۲۵ق/۱۳ نوامبر ۱۹۰7م(، ۱-۳، نقل از ۱.
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کار بردن مفاهیم پزشکی فغان برآورد که “پرستاران این محتضر ‘اولیای دولت’ در 
خمار خودغرضی و مست هوا و هوس، اطباء مملکت )وکالی ملت( گرفتار صرع یا 
صداع بی هوش داروی غفلت و بی حسی، فرزندان مریض )ملت( به تحریك دست های 
غیبی مشغول زهر دادن، خیاالت اهالی متشتت و پریشان، مقصود اصلی سردرگم 
و پنهان، هیاهوی ملی متضاد، رشتة انتظام امور درهم وبرهم.” مساوات ایرانیان را 
“فرزندان ناخلف ایران ویران” نامید و بر آن بود که “از عاق مادر وطن امید نجات و 
رستگاری نیست.”7۰ نویسنده همه را به خیزش برای نجات “این مریض” فراخواند:

ای  ابرار،  ای  ایران  فرزندان  ای  و  مملکت  علمای  ای  وزارت،  کابینه  ای 
ارکان، ای تجار، ای کسبه، مگر نمی بینید که دشمن بر سرمان حمله و 
هجوم آورده. فرداست که اطفال و زنان شما اسیر اجنبی می شود. زن های 
شما با دخترهای استرآبادی چه فرقی دارد.7۱ سیل که سرازیر شد، پست 
و بلندی را نمی شناسد. چرا آرام نشسته اید؟ جنبش و حرکت کنید. جمع 

شوید، جنگ خانگی را کنار بگذارید.7۲ 

برای شوراندن مردم بر علیه دشمنان داخلی و خارجی نشریات و انجمن ها به 
شب نامه های  و  فراخوان ها  منظور،  بدین  پرداختند.  مردم  غیرت  برانگیختن 
فرزند یك به یك  و  مادر، زن  ناموس،  به  تجاوز  با  را  به وطن  انقالبی حمله های 
ایرانیان برابر ساختند. بنابراین، مفهوم انتزاعی “غیرت ملی” جلوه ای باورکردنی 
و احساس برانگیز یافت. بسیج همگانی ای که به پیروزی نیروهای مشروطه خواه 
در تابستان ۱۳۲7ق/۱۹۰۹م انجامید با این گونه غیرت انگیزی ها امکان پذیر شد. 
انجمن محمدی که مدعی ۴ هزار نفر عضو “فدایی مشروطیت” بود، در الیحه ای 

به تفسیر مفهوم غیرت و غیرت وطنی پرداخت:

یکی از فضایل انسانی غیرت است. پس الزم است معنی غیرت و مراتب و 
فواید آن را از روی تحقیق بدانیم. غیرت بر حسب معنای لغوی احتراز و 
دوری کردن است از آنچه به نام و ناموس آدمی خلل رساند. در این  صورت 

7۰“در این نمره باز می خواستم،” مساوات، سال ۱، شمارة ۴، ۲.

حکایت  نجم آبادی،  افسانه  به  بنگرید  مشروطیت  انقالب  در  استرآبادی  دختران  اهمیت  7۱درباره 

دختران قوچان: ازیادرفته های انقالب مشروطیت )تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳7۴(.
7۲“در این نمره باز می خواستم،” مساوات، سال ۱، شمارة ۴، ۳.



۱۲۹  پيكر مادرانۀ وطن و سلطنت عمومی

از روی حق شناسی توانیم گفت که غیرت حافظ نام و ناموس ها است. غیرت 
سرآمد فضیلت ها است. غیرت رهنما بر جمله نیك بختی ها است. غیرت 
صفتی است که فاقد آن را بی عار و بی ناموس گویند. در نهاد کسی که غیرت 
است، بدی ها و آنچه مغایر و مخل نام و ناموس است باید بداند و از آنها به 
هر طوری که ممکن است بپرهیزد؛ و سهل است، مرد غیور تکلیف دیگری 
در باالی این مراتب دارد و آن هم حفظ ناموس هیئت مجموعه و شرایط 
نیك نامی جمعیتی است که آن را هم غیرت ملی و وطن پرستی و امثال آنها 
گفته اند. و فرموده اند ُحّب وطن از ایمان است. در این مقام شخص غیور باید 
اکمال ناموس خود و وطن و ابنای وطن را منتها آمال و مقاصد خود سازد. 
پس مرد غیور وطن پرست به هر کاری که آغاز می کند شایسته است که 
پایان و عاقبت کار را دیده از روی میزان عقل عمل و رفتار خود را فهمیده 

و اقدام کند که تا آنکه بتواند به مقصد خود برسد . . .7۳ 

و  شده  فرض  به هم پیوسته  مجموعة  دو  وطن”  و  خود  “ناموس  اینجا،  در 
غیرتمندی تنها به “نگاهبانی دین خود . . . و غرض خود و اوالد و اموال خود” 
محدود نشده است.7۴ پیوند با وطن ایرانی غیرت را، همچون بسیاری از مفاهیم 
نوشته های  از  بسیاری  در  و  آینده نگر ساخت  و  زمان مند  مفهومی  مشروطیت 
انقالبی غیرت دارویی ضروری برای درمان “مادر وطن” شناخته شد. به مثل، در 
“نامه شهری” به امضای دیوانه، یك “ایرانی وطن پرست” اهل ایران را مخاطب 

قرار داده نوشت:

7۳“الیحة انجمن محمدی،” تمدن، سال ۱، شمارة ۳۰ )۹ رجب ۱۳۲۵(، ۳۰.

که  نوشت  چنین  آن  وصف  در  و  شمرده  یکسان  فاضله”  “عصبیت  با  را  غیرت  نراقی  7۴مالاحمد 

عصبیت “عبارت است از سعی کردن در حمایت خود یا چیزی که به خود نسبت دارد، از دین و مال 
و قبیله و عشیره و اهل شهر یا اهل صنعت خود امثال اینها، به قول یا فعل. و این بر دو قسم است 
زیرا که آن را که حمایت می کند و سعی در دفع از بدی از آن می کند اگر چیزی است که حفظ 
و حمایت آن الزم است و در حمایت کردن، از حق تجاوز نمی کند و انصاف را از دست نمی دهد 
این قسم ممدوح و پسندیده، و از صفات فاضله است. و آن را غیرت گویند؛ چنان  که گذشت.” او 
در توصیف “بیغیرتی و بی حمیتی” نوشت که “آن کوتاهی و اهمال کردن است در محافظت آنچه 
نگاهبانی آن الزم است از دین و عرض و اوالد و اموال. و این مرض از مهلکات عظیمه و صفات 
خبیثت است. و بسا باشد که به دیوثی منجر شود.” “حمیت و غیرت آن است که آدمی نگاهبانی 
کند دین خود را و عرض خود و اوالد و اموال خود را. از برای محافظت و نگاهبانی هر یك طریقه ای 
به  نراقی، معراج السعادة، نقل  به  بنگرید  از آن تجاوز نمی کند.”  است که صاحب غیرت و حمیت 

ترتیب از ۲۲۰، ۳۰۶ و ۲۲۱.
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ای اهل ایران و ای زادگان این مرز و بوم، اینك وقت غیرت است، غیرت، 
غیرت. حیوة شما و نجابت شما در غیرت است. آزادی شما، عزت شما در 
غیرت است. شرف و فالح شما در غیرت است. ثروت شما، استقالل شما، 
ملیت شما در غیرت است. جز غیرت هیچ عالجی ندارید. اگر افالطون و 
بوعلی سینا، جمیع حکما و دکترهای دنیا جمع شوند، همه به یك زبان 
این دوا را تجویز خواهند نمود و بهبودی را منحصر به استعمال همین 
دوای سریع االثر خواهند دانست. خودتان هم چشم دارید، عقل دارید. در 
انجمن ها بنشینید. کاله خود را قاضی کنید. ببینید، غیر از این چارة دیگر 

یا درمانی بهتر می یابید یا نه؟7۵ 

وطن  مادر  “عصمت  که  بود  آن  بر  مساوات  مرزی ساوجبالغ،  درگیری های  با 
شأن”  و  مسند  تحصیل  فکر  در  امور  مصادر  و  زناکاران  شهوت  دستخوش 

هستند.7۶ مساوات ایرانیان را چنین فراخواند:

از  واماندگان  ای  جهالت،  وادی  مردگان  ای  و  غفلت  بستر  خفتگان  ای 
قافلة تمدن دنیا و ای دورافتادگان از جادة ترقیات عالم! ای بی هوشان! ای 
مهجوران! بی حسی تا چه اندازه؟ بی همتی تا چه درجه؟ چه نشسته اید و 
برای چه ناله های جانسوز برادران ساوجالغ و ارومیه را استقبال نمی کنید 
که  منتظرید  گذارده  دست  روی  دست  و  نشسته  خانه  در  زنان  مثل  و 
دیگران در راه سعادت شما کار نمایند. ملت زندة فرانسه در آن انقالب 
تاریخی، به مجرد آنکه خیال حمله آوردن دشمنان را احساس نمود، به 
و  صاحب منصب  یك  با  ملی  قشون  هزار  پنجاه  و  دویست  زمانی  اندک 
امین ملت پرستی در مقابل لشکر دشمن حاضر کرده و آن فتح  سردار 

نمایان حیرت انگیز را سرمایة شرف و افتخار خویش ساختند.77 

نویسنده هشدار داد: “فرزند ایران کسی است که قد مردانگی برافراشته و در 
عرصة جانبازان حق ایرانیت خود را ادا کند و این نعمت آزادی و این زندگانی 

7۵دیوانه، “مکتوب شهری،” مساوات، شمارة ۶ )۱7 شوال ۱۳۲۵ق/۲۴ نوامبر ۱۹۰7م(، ۶.

7۶“ایران غریب است،” مساوات، شمارة ۱۲، ۳-۲.

77“ایران غریب است،” مساوات، شمارة ۱۲، ۳.
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تازه و سعادت ابدی که به خون جگر به دست آورده تسلیم دشمنان ننماید.”78 
مساوات در نوشتة دیگری به بازپردازی مفهوم اخالقی شرف پرداخت. در این 
کاربرد، شرف مفهومی زمان مند برای پرورش نفس مشروطه خواه )یعنی شخص 

مسئولیت پذیر و حقوق خواه و ظلم ستیز( بود:

آفتاب آدمیت وقتی از افق یك مملکت طالع می شود که شب تار اسارت 
اهالی به سر آمده تا در هوای روشن مساوات به حقیقت شرافت کامیار 
شود. چه آن وقت است که انسان در تحت سلطه و اقتدار دیگران مقهور 
است. بسی از لطیفه شرف دور، در هر طایفه ای ظلم و استبداد جریان 
و  تقسیم می شود: ظالم  متقابل  به دو قسمت  آن طایفه  ناچار  به  دارد، 
مظلوم. به  حکم عقل و شهادت وجدان نه ظالم را شرفی باشد نه مظلوم 
را. چرا؟ به علت آنکه ظالم مخل آزادی و مانع ترقی است. مظلوم از ذلت 
رقیت و بندگی محروم از شرف و سیادت است. پس به همین برهان در 
هر جا که ظلم رواج دارد شرف در وی راه ندارد و برعکس حقارت و ذلت 

در آنجا اعال درجة شیوع می رسد.7۹ 

در این تعبیر، شرف مفهوم اخالقی جدیدی برای پرورش شخصیتی آینده ساز، 
مسئول، آزادی خواه و وطن دوست شناخته شد. در این کاربرد وطن مدار، ایرانیانی 

که عدل گستر و ظلم ستیز نبودند، الیق باشرف خوانده شدن نیز نبودند:

آیا ما ایرانیان که امروز بیهوده دعوی شرف می کنیم و لفظ مقدس شرف 
را به خبث وجود ظالمانة خویش ملوث می سازیم، آخر به کدام دلیل و به 
چه سند از عهدة اثبات شرافت خود توانیم برآمد؟ آیا کدام آثار ظلم را محو 
نمودیم و کدامین ظالم را به جزا رسانیدیم؟ چه اساس عدل گستردیم و 
کدام بنیان ظلم و ستم را خراب نمودیم که دعوی شرف می کنیم؟ آیا ظلم 
در مملکت ما به اعال درجه نیست؟ آیا نمی بینید که هر روز حقوق چندین 

مظلوم بی گناه باز زیرپای صاحبان غرور و جاه پایمال می گردد؟8۰ 

78“ایران غریب است،” مساوات، شمارة ۱۲، ۴.

) ۲7محرم  مساوات، شمارة ۱۵  عام شده. چرا؟”  و  زبان خاص  ورد  ایران  در  تازگی  به  7۹“شرف 

۱۳۲۶ق/۱ مارس ۱۹۰8م(، ۲-۱.
8۰“شرف به تازگی در ایران ورد زبان خاص و عام شده. چرا؟” مساوات، شمارة ۱۵، ۲.
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“منافع  پیشبرد  برای  که  می شدند  شمرده  باشرف  کسانی  تنها  بدین  ترتیب، 
عامه” و ادای تکالیف آزادی خویش بکوشند. مساوات، همچون دیگر نشریات و 
سخنوران مشروطه خواه، شرف را وجدانی آینده ساز برشمرد که شخص باشرف 
با پذیرش مسئولیت و مقابله با ظلم و ستم زمینة بهبودی و توانمندی وطن را 
فراهم میآورد. این مسئولیت پذیری “خیراالمور اوسطها” به شکل دیگری مطرح 
شد. “ما ایرانیان بدبخت که از عدل حقیقی به مراحل دورافتاده]ایم[،” ناچاریم 
“برای حفظ قومیت و ملیت خویش” به سوی اعتدال بگرویم: “یعنی اگر ظالمیم 
ظلم را به اندازه و اگر مظلومیم برای قبول ظلم حدی قرار دهیم. نه ظلم و آزار 
تنها  ببریم.  بیرون  از حّیز حوصله  را  نه تحمل ظلم  از حد وسط بگذرانیم،  را 
در این دو مورد تنها خیر االمور اوسطها را پیشنهاد می کنیم.” نتیجة آتی این 

ظلم زدایی و ظلم ستیزی “آدم” شدن ایرانیان و نامدار شدن ایران بود:

اگر ظالمین خون آشام ایران از ظلم های خود بکاهند و مظلومین بیچاره در 
قبول ظلم کمتر تن در دهند، ما با یك قوت قلبی از طرف کل دانشمندان 
عالم به شما اطمینان کامل می دهیم که ایرانیان هم آدم خواهند شد و 
دهکدة مخروبة ایران در شمار دول نامی دنیا خواهد آمد و در کشتزار 
ایران زمین یکسره بذر تلخ ظلم و بی اعتدالی فاسد و باقی نخواهد ماند. 
چه علت دوام و بقای بی نظمی و ظلم در ایران همین مراعات ننمودن 
حد اعتدال و میانه روی است، هم از طرف ظالم و هم از طرف مظلوم.8۱ 

با افزایش “تجاوزات مرزی و مداخل روس در امور ایران،” مساوات هشدار داد 
که “سرمایة پریشانی و بی سامانی ها که امروز نمی گذارد ایران از زیر بار سنگین 
“همسایة  میان،  این  در  است.”8۲  خارجی  ایادی  نفوذ  کند،  راست  قد  ناتوانی 
شمالی” با هتك “ناموس قانون بین دول” و “پردة عصمت بین ملل” موجب 
فساد، نفاق و آشوب در ایران شناخته شد.8۳ پس از گزارش “هجوم خودسرانة 
روس،” مساوات ایرانیان را متوجه آیندة شرم آوری کرد که در آن ناموس وطن 
بر باد رفته باشد: “ایرانیان! دیگر چه جای شبه و تردید است که پس از رفتن 

8۱“خیر االمور اوسطها،” مساوات، شمارة ۱۵ )۲7 محرم ۱۳۲۶ق/۱ مارس ۱۹۰8م(، ۴-۳.

8۲“صبح سعادت وطن را شام نحوست رسید؟” مساوات، شمارة ۲۵ )سلخ ربیع الثانی ۱۳۲۶ق/۳۱ 

مه ۱۹۰8م(، ۲.
8۳“صبح سعادت وطن را شام نحوست رسید؟” مساوات، شمارة ۲۵، ۳.
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“نالة جانسوز مادر مهربان وطن غریب.”
مساوات، سال ۱، شمارة ۴ )۵ شوال ۱۳/۱۳۲۵ نوامبر ۱۹۰7(، ۱.
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“حفظ حیات مملکت بسته بدادن امنیت عمومی در جان و مال و ناموس و زبان و افکار و این هم 
نخواهد شد مگر با اجرای قانون عدل و مساوات. یعنی قانونی که شاه و گدا در مقابل آن مساوی 

و یکسان باشند. تفاوت شأنی و امتیازات درجه در شریعت آن به کل ملغا و بی اثر گردد.”
“مساوات،” مساوات، سال ۱، شمارة ۲8 )۱۴ محرم 7/۱۳۲7 فوریه ۱۹۰۹(، 8.
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ناموس وطن و شرف قومیت، غیرتمندان را زندگانی حرام و روزگار حیات زشت 
و بدفرجام خواهد بود.” عدم خیزش برای دفاع از “ناموس وطن،” آنها را “ملعون 

ازل” و “مردود ابد” خواهد کرد:

امروز هر ایرانی با حسی، هر وطن خواه با غیرت، هر عاقل ملت پرستی باید 
راحت را بر خود حرام کرده آسوده ننشیند تا آنکه دست تطاول دشمن را 
از ناموس وطن کوتاه و پای بیگانگان را از خانة خویش قطع نماید. ورنه 
در شریعت وطن و انسانیت از این آب و خاک بیگانه و نعمت وطن پروری 
بر وی مباح و گوارا نخواهد بود! خود را در دنیا ملعون ازل و در پیشگاه 

وجدان مردود ابد خواهد نمود.8۴ 

برای بسیج عمومی در نوشته های این دورة مشروطیت، مردان با زنان مقایسه 
فرا  وطنی  مردانگی  نمایش  به  را  مردان  زنان،  جان فشانی  صفت  با  و  شده 
را  تفلیس سرگذشت زنی گرجی  به  از سفر  می خواندند. مساوات در گزارشی 
بیان کرد که از “روضة وطن” او به هیجان آمده روی به شوهر خود کرده گفت: 
“شما را به تمام مقدسین عالم سوگند می دهم که مرا اجازه داده بروم ایران، 
جان خود را فدای آزادی ایرانیان کنم؛ و خون ناقابل خود را در راه نجات آن 
ستم زدگان نثار کنم.” مساوات پس از روایت این داستان نوشت: “این درد را 
به که توان گفت و این غصه را به چه می توان عالج کرد که زن های ملل سایره 
با تباین مذهب و تخالف آب و خاک که در راه نجات ملت مظلوم ایران تا چه 
اندازه غیرت و هیجان در پیشرفت  درجه فداکاری و جانبازی دارند و به چه 
آزادی نشان می دهند. این است آدم! این است معنی آدمیت و آدم پرستی! این 
است مسلك آدم های دنیا!” پس از سرزنش خواصی که “در لشکر استبداد و 
ظلم لوای بی ناموسی به دست گرفته و شریك خون بندگان خدا و حامی دشمن 

انسانیت” شدند، روی به یکایك ممالك ایران کرده گفت:

مردم  ای  اصفهان،  سکنة  ای  کرمان،  و  یزد  اهالی  ای  شیرازیان،  ای 
ناخلف،  فرزندان  ای  ایران،  حرامان  به  نمك  ای  گیالنیان،  ای  خراسان، 
ای عاق شدگان مادر مهربان وطن، اگر این زن پاک نهاد بگوید: مجاهده و 

8۴“صبح سعات وطن را شام نحوست رسید؟” مساوات، شمارة ۲۵، ۴.
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دفاع در شریعت اسالم هرگاه از تکالیف خاصة مردان است، پس اهالی این 
والیات چرا خاموش نشسته و تکلیف مردانگی خود را عمل نمی کنند؟ 
همه  آنجا  مردان  برافتاده،  مردانگی  تخم  و  مرد  صفحات  این  در  مگر 
مرده اند و نامردان جای آنها را گرفته اند که گویی خاک مردگان بر روی 

اهالی این سامان پاشیده اند؟8۵ 
این  که  “متحیرم  پرسید:  مساوات  گرجی،  مجاهد  زن  خیالین  پرسش  این  با 
سؤال و ایراد حتمی الورود را چه جواب خواهید داد که رنگ زردی بار نیاورد 
و در محکمة انصاف لباس عار و ننگ و خرقة بی شرفی و بی ناموسی بر اندام 
نامبارک و هیکل نامردی شما نپوشاند؟” مساوات اهالی فارس را که “چون زنان 
خطاکار پرده نشین شده و چادر بی عفتی بر سر کشیده خود را از دایرة مردان 
و حلقة نیك نامان نامی” کنار کشیده و خراسانیان را که “رشادت اجداد” خود 
بر صیت شما. آخر  بر غیرت شما و تف  “اُف  را فراموش کرده، سرزنش کرد: 
این زندگانی رذیل، این حیات پست ]را[ که به مراتب از روزگار خواتین ارض 
حقیرتر و پست تر است چقدر عزیز می شمارید و بر رستگاری و نجات وطن خود 
ترجیح می دهید؟ آخر رذالت تا چه حد و دنائت تا چه پایه و جهالت تا کی؟”8۶ 
مشروطه خواه  نشریات  دیگر  همچون  مساوات  کالمی،  چالش های  این گونه  با 
مردانگی و وطن پرستی را پیوند داده و کسانی را که در مقابل مشروطه خواهان 

قرار گرفته بودند، وطن فروش، بی غیرت، و بی شرف خواند.

با خانوار نمودن وطن ایراني، مردان به نشان دادن غیرت و شرف وطنی فراخوانده 
شدند. بیداری ایرانیان از خواب غفلت برنامه ای برای وطنی و ملی کردن این 
صفات محسنه بود. برای “بیدار نمودن حس وطنی غیرتمندان ایرانی” مساوات 
جانب  از  نامه ها  از  یکی  پرداخت.  ستارخان،  ملی،  سردار  به  نامه  دو  نشر  به 
“انجمن نسوان ایرانیان مقیم اسالمبول” و دیگری از سوی “متعلمین دارالفنون 
غیرت  مشاهدة  “از  ایرانی  غیرتمندان  که  بود  امیدوار  مساوات  بود.87  مسکو” 

8۵“گر مسلمانی همین است که اینها دارند، وای اگر از پس امروز بود فردایی،” مساوات، شمارة ۲7 

)7 محرم ۱۳۲7ق/۳۰ ژانویه ۱۹۰۹م(، ۳-۶، نقل از ۵.
8۶“گر مسلمانی همین است که اینها دارند،” مساوات، شمارة ۲7، ۶.

87“مکتوب انجمن خیریة نسوان ایرانیان مقیم اسالمبول که به جناب سردار ملی تبریك نموده اند،” 

مساوات، شمارة ۲8 )۱۴ محرم ۱۳۲7ق/7 فوریه ۱۹۰۹م(، 7؛ “ترجمة الیحة دارالفنون مسکو که به 
امضاء هفتصد و پنجاه و هشت نفر به عنوان آقا ستارخان سردار فرستاده شده،” مساوات، شمارة ۲7، 8-7.
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شاگردان نورس مقیم اسالمبول آیین وطن پرستی و تکالیف ملت پروری را تعلیم 
گیرند، رسم آدمیت را بشناسند، و آدم های دنیا را پیروی نمایند.”88 نویسنده 
از هموطنان ایرانی خواست که “قدری در مضمون این دو الیحه تأمل و تفکر 
را جوالن داده ببینند چه واداشته و چه باعث شده که بی هیچ آشنایی و بدون 
اسالمبول  از  عفت  پرده نشینان  و  مسکو  از  مدارس  نونهاالن  سابقه  هیچ گونه 
از روی یك رقت صمیمی، یك خلوص قلبی و یك نوع شعف و وجد باطنی 
تشکرات والهانه و تبریکات شائقانه خود را اظهار می دارند و دلسوزی و غم خواری 
نامه  دو  این  نشر  می نمایند.”8۹  آشکار  چگونه  ما  وطن  مادر  دربارة  را  خویش 
زمینه ای برای آموزش وطن دوستی بود: “خوب است ما فرزندان ایران که خود 
را وارث باالستحقاق این مریض محتضر می دانیم، امروز باالتفاق تعصب و غیرت 
شاگردان مدارس و زنان انجمن نسوان را سرمشق نموده به دستیاری همدیگر 
این مادر ناتوان را پرستاری کنیم. امراض مزمنه که سال ها در بدن وطن ریشه 
دوانیده مداوا و عالج نماییم.”۹۰ در این نوشته، “حفظ حیات مملکت” به “دادن 
افکار” وابسته شناخته شد.  ناموس و زبان و  امنیت عمومی در جان و مال و 
اما این امنیت عمومی با اجرای “قانونی که شاه و گدا در مقابل آن مساوی و 
یکسان باشد” ممکن می شد: “پس ما جماعت ایرانی اگر بخواهیم صاحب عرض 
و ناموس و ]ملك؟[ و جان و مال خود باشیم ناچار باید قانون را در مملکت 
خود آورده و آن را حاکم مطلق بر عامة مردم بالاستثناء قرار دهیم.” در غیر این 

صورت، “جنازة قومیت را باید مشایعت کرد و عالم استقالل را وداع.”۹۱ 

سخنورانة  شگردهای  جمله  از  مردان  انگاشتن  نامرد  و  زنان  پنداشتن  مردانه 
انقالب مشروطیت بود. نوشته های این دوره با خانه پنداشتن ایران، احساسات 
فداکاری های  و  ملی  مفاهیمی چون “هیجان های  و  را وطنی کرده  خانوادگی 
وطنی” را پرداختند.۹۲ با پیوستن گذشته و آینده، اکنونیان را برانگیختند: “ای 
خاک فارس! ای وطن مقدس! ای مولد سیروس و داراب! ای موطن جمشید 
آنان در خاک  به جای  و  فرو کشیدی  به خاک  را  مردان خود  قباد چگونه  و 

88“مساوات،” مساوات، شمارة ۲8، 8.

8۹“مساوات،” مساوات، شمارة ۲8، 8.

۹۰“مساوات،” مساوات، شمارة ۲8، 8.

۹۱“مساوات،” مساوات، شمارة ۲8، 8.

۹۲“صبح سعادت وطن را شام نحوست رسید؟” مساوات، شمارة ۲۵، ۳.
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غیرت خیز خویش زن صفتان را برگزیدی؟”۹۳ برای برانگیختن مردانگی و غیرت 
ملی، مساوات مردان را مخاطب قرار داده نوشت:

ای اهل وطن، ای کسانی که کلمة نحوسة “به من چه” ورد زبان نموده اید، 
حال که بدبختانه نمی توانید به مضمون “خذو العلم من افواه الرجال” از 
مردان رسم فتوت و مردانگی یاد بگیرید و حرکات عالم آرای رشیدان صدر 
اسالم یا غیوران قرن ۱8 فرانسه یا شجعان عصر حاضر ژاپون را سرمشق 
افواه  من  العلم  “خذو  الاقل  کنید،  انصاف  بیایید،  دهید،  قرار  خود  ملی 
از زن های این عصر جدید  النسا” را پیشنهاد زندگانی خویش نمایید و 

شریعت و کیش فتوت را تعلیم بگیرید.۹۴ 

فراخوان برای برنمودن غیرت، شرف و مردانگی ملی هم زمان با شرکت زنان در 
جنبش مشروطیت بود.۹۵ زنان در دادخواهی هایشان به علنی کردن مشکالت 
روزمره ای پرداختند که پیش تر در حریم خاصة دولتیان طرح و مسکوت گذاشته 
می شد.۹۶ به مثل، در “الیحه”ای به روزنامة مساوات، ورثة صدرالحکما از وزارت 
تومان  پانصد  از جالل الدوله، پسر ظل السلطان، که  به علت جانب داری  عدلیه 
به آنها بدهکار بود شکایت کرده پرسیدند: “پس تکلیف ما بیچارگان چیست و 
این هیاهوهای ملت برای عدل و مساوات چه نتیجه دارد؟ برای رضای خدا بر 
حال ما یك مشت زن دل سوختة بی دست و پا ترحم نموده، مرهمی بر زخم 
بی کسی ما بگذارید که بیش از یك سال نمی شود در دیوان خانه معطل شد.”۹7 
بازخواست زنان از دستگاه های دولتی در محضر عام از جلوه های مهم تحکیم 
حریم همگان بود.۹8 با خانوار فرض کردن وطن، زنان همچنین به تظلم خواهی 

۹۳“فارس و قوامیان،” مساوات، شمارة ۲۰ )۱۰ ربیع االول ۱۳۲۶ق/۱۲ آوریل ۱۹۰8م(، ۵-۶، نقل از ۵.

۹۴“مساوات،” مساوات، شمارة ۲8، 8.

۹۵در این باره بنگرید به نوشته های زن پژوهانة افسانه نجم آبادی، “نقش زن بر متن مشروطیت،” 

نیمة دیگر، سال ۲، شمارة ۲۳ )زمستان ۱۳7۵(، ۱۲۱-۱7۲؛
Afsaneh najmabadi, “Is Our Name Remembered? Writing the History of Iranian Con-
stitutionalism As If Women and Gender Mattered,” Iranian Studies, 29:1/2 (Winter/
Spring 1996), 85-109.

۹۶در این باره بنگرید به منصوره اتحادیه )نظام مافی(، “زن در جامعة قاجار: موقعیت اجتماعی زنان 

در آغاز قرن ۱۴ هـ.ق،” کلك، شمارة ۵۵ و ۵۶ )مهر و آبان ۱۳7۳(، ۲7-۵۰، به خصوص ۴۳-۳8.
۹7“عدلیه و تظلمات،” مساوات، شمارة ۲۰ )۱۰ ربیع االول ۱۳۲۶ق/۱۲ آوریل ۱۹۰8م(، 7.

)زمستان   ۳ شمارة   ،۲ سال  دیگر،  نیمة  مشروطیت،”  انقالب  در  زن  “نقش  نجم آبادی،  ۹8افسانه 
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در  مثاًل  ایرانی”  مظلومان  نساء  علم  “طرفداران  پرداختند.  “برادران وطنی”  از 
نامه ای به “انجمن اتحادیة طالب” از برادران وطنی خود پرسیدند:

آخر ما جماعت اناثیة مظلوم ایران مگر از نوع شما نبوده و در حقوق نوعیه 
انسان های  با شما شریك و سهیم نیستیم؟ مگر ما بیچارگان در ردیف 
عالم به شمار نمی آییم و در جرگ حیوانات بی زبان بارکش باید محسوب 
العلم  باشیم؟ از شما انصاف می خواهیم، تا کی باید ما از فرمان “اطلب 

فریضه علی کل مسلم و مسلمه” خارج باشیم؟

در این تظلم خواهی طرفداران علم نساء هشدار دادند که اگر “این غیرتمندان 
مملکت” به فریادشان نرسند، “روز حساب در محضر فریادرس کل داد خود را 
از شما خواهیم خواست و کلیة ضررها و صدمات نادانی و بی علمی خود را به 

گردن شماها خواهیم انداخت.”۹۹ 

وطن را همچو خانه و مادری پنداشتن دورنمای آینده ای را فراهم ساخت که 
خواهران و برادران وطنی را بر آن داشت که گرد هم آیند و برای بهبودی و 
توانمندی آتی وطن بکوشند. درهم آمیختگی تدریجی فضاهای مردانه و زنانه 
گفتمان  تاریخی  پیامدهای  مهم ترین  از  جنسی  تبعیض های  نسبی  کاهش  و 
وطن مدار بود که با “داخل” تلقی کردن فضای وطن نوعی َمحرمّیت وطنی در 

میان زنان و مردان به وجود آورد.

ه. آينده نگرى و آينده سازى
نوید بهبودی ایران از جمله اهداف گفتمان وطن مدار و مشروطه خواه بود که آینده 
را هدف کار و کوشش برای بازسازی عظمت باستان ایران قرار داد. با این غایت 
و سرانجام، حقایق بدین نتیجه رسید که “از مشاهدات کنونی معلوم می شود که 
دورة انحطاط ایران به پایان رسیده از حالت کهولت مستحیل به حالت شباب 
خواهد شد. دوران پیری سپری می شود و زمان جوانی و توانایی می رسد. ضعف 
مبّدل به قوت می گردد و قوت باعث قدرت و اعتال می شود.” اما حقایق نوشت 

.۱7۲-۱۲۱ ،)۱۳7۵
اتحادیة طالب،”  محترم  انجمن  به  طهران  نسوان  “تظلم  ایرانی،  مظلومات  علم  نساء  ۹۹طرفداران 

مساوات، شمارة ۱8 )۱۹ صفر ۱۳۲۶ق/۲۲ مارس ۱۹۰7م(، ۶-۵.
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که “اینها همه آرزوست و نتیجة این همه آرزوها ترقی.” آرزوی بهبودی حال 
آینده و کوشش برای واقعیت بخشیدن به آن، پیامد رابطة قدرت جدیدی بود که 
مردم را فرزندان بالغ ایران قلمداد می کرد و بهبودی و توانمندی ایران را نه در 
گرو تصمیم های خواص و “اولیای دولت،” بلکه در گرو کوشش فرزندان مکلف، 
موظف و حقوق مند وطن می یافت.۱۰۰ تشخیص بیماری های وطن به معنی بررسی 
گذشتة حال او و مداوایش چشم اندازی از حال آینده اش بود. بدین ترتیب، با به کار 
گرفتن استعارات پزشکی، گذشته و حال و آیندة وطن پیوندی تنگاتنگ یافتند. 
این پیوستگی زمانی گذشته و حال و آینده پیامدی نو در فکری تاریخی و سیاسی 

بود که با پیکرمندی وطن و مادرانه شدن ایران جلوه گر شد.

تا حال  پیدایش کیومرث  از  ایران  تاریخ  از گزارش  فراوانی  نمونه های  اگر چه 
 calendric( کنونی وقایع نگاران در دست  بود، اما این پیوستگی زمان تقویمی
وقایع نگاران  نبود.  تاریخی  رویدادهای  و  پیشامدها  پیوستگی  معنی  به   )time
رویدادهای  گزارش  در  و  کرده  فرض  مستقل  واقعه ای  را  تاریخی  پیشامد  هر 
تاریخی به ندرت به علت یابی و انگیزه شناسی تاریخی می پرداختند. اما با مادر 
پنداشتن وطن، آنچه در گذشته بر ایران بگذشته بود بر چگونگی حالش تأثیر 
داشته و دگرگونی حال آینده اش نیز با پرستاری و مداوایش ــ   یعنی دگرگونی 
از  ایرانی  انجام وطن  شرایط اکنونی اش ــ   امکان پذیر می شد. بدین سان، آغاز و 
پیوستگی بدیعی برخوردار شد و فکر تاریخی از نقل حکایت ها و وقایع اتفاقیه 
ناپیوسته فراگذشت و زمینة پیدایش نگرشی علت پژوه و انگیزه شناس در تاریخ 
را فراهم آورد. در این گونه تاریخ نگاری، رویدادهای تاریخی نه در دست تقدیر، 

بلکه فرایند کوشش ها و کشمکش های انسانی شناخته شدند.

نابهنجار  رفتار  از  روایاتی  “امراض مزمن مادر وطن”  ایران” و  زار  روایات “حال 
فرزندانش در گذشته و فراخوانی برای کردار پسندیده تر در حال و آینده بود. این 
پیام اخالقی که در بسیاری از نوشته ها، شب نامه ها و روزنامه های مشروطه خواه 
درتنیده بود، در پی ساختن شخص و نفس جدیدی بود که ایران را همچو مادر 
واقعی دوست بدارد و همان گونه که سالمت خانواده اش را می خواهد به پاسداری 

ملت،” حقایق، سال ۱، شمارة ۱ )صفر ۱۳۲۵ق/ احیای  یا  مدنی  تجدید حیات  ترقی:  ۱۰۰“ندای 

مارس ۱۹۰7م(، ۱۹.
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و توانمندی ایران نیز بپردازد. این نفس نو با نفسی که خواستار رستگاری در 
آخرت  بود تفاوت چشم گیر داشت. نفس رستگاریخواه به سعادتمندی در دنیای 
واپسین می اندیشید و در پی کمال خویش از طریق “سیر به عالم باال” و “سرور 
ابدی و راحت سرمدی”  بود، اما نفس مشروطه خواه در پی کمال مدنی، سرور 
ملی و رشد وطنی و تاریخی بود. مشروطه خواهان در پی ساختن نفسی بودند که 
سعادت خویش را با سعادت ایران و کمال خویش را با ترقی وطن پیوند دهد. نفس 
رستگاریخواه کمال را حرکتی عمودی از عالم خاکی به عالم ملکوتی می دانست، 
ولی نفس مشروطه خواه که با پیدایش گفتمان وطن مدار تولد یافت کمال را در 

حرکت صعودی زمان و پیشرفت و ترقی و توسعة “مادر وطن” می جست.

پیوند  برای  همه فهم  زبانی  به  را  مشروطه خواهی  گفتمان  پزشکی  استعارت 
زندگی فردی و جمعی و مقایسه آنها در سه بعد زمانی حال و گذشته و آینده 
تبدیل کرد. وطن را همچون بدن انسان بیماری پنداشتن شیوة بیانی بود که 
با تجربة روزمرة مردم ارتباطی تنگاتنگ داشت و آنها را با پرسش های آزموده 
کرد.  روبه رو  یافت  خواهد  بهبودی  کی  و  چگونه  وطن  مریض  که  همه فهم  و 
بدین ترتیب، “حال زار” دیگر تکرار اجتناب ناپذیر عرف و عادت و سنت پسندیدة 
پیشنیان پنداشته نشد، بلکه پیامد ناپسنده ای شناخته شد که می بایستی به 
زودی تغییر یابد. این تغییرپذیری که با آرزوی بهبودی “مادر وطن” درسرشته 
بود، تجدد و آینده نگری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به ارمغان 
آورد. به عبارت دیگر، پیکر بیمار مادر وطن زمینة فراگیری مفاهیم زمان مند و 

آینده سازی چون انقالب، ترقی، تحول، رشد و پیشرفت را فراهم آورد.

این آینده نگری بهبودی خواه با آینده نگری ای که امید به ظهور حضرت مهدی)ع( 
غایت  در  آینده نگری که  بود.  متفاوت  داشت  این جهانی  و جور  پایان ظلم  و 
“پرستاری”  و  “دارو”  تجویز  و  با تشخیص حال  داشت،  آرزو  را  بهبودی وطن 
پیوسته، بهبودی تدریجی را تضمین پذیر و پیش بینیشدنی می کرد، اما ظهور 
حضرت مهدی)ع( و سرانجام پر “عدل و قسط” این جهان در اختیار انسان ها نبوده، 
“زمان مشخصی” نداشته و با کار و کوشش برنامه مند نیز تضمین نمی شد.۱۰۱ در 

۱۰۱در باب مهدویت و نجات بخشی بنگرید به محمدتقی راشد محصل، نجات بخشی ادیان )تهران: 

مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۹(؛ لطف اهلل صافی کاشانی، امامت و مهدویت )قم: دفتر 
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یکی با برنامه ریزی و پیگیری آینده شناساییشدنی و اطمینان بخش می شد، اما 
در دیگری آیندة مطلوب برنامه پذیر و وقوعش یقیناً سنجش پذیر نبود. 

تنزل گرایی ای  ترویج  به  به تدریج  بود  درسرشته  مهدویت  با  که  آینده نگری ای 
انجامید که فراگیری ظلم و ستم را زمینة ظهور حضرت مهدی)ع( پنداشت و 
انتظار “چنان که  است، مفهوم  از محققان مهدویت دریافته  همچنان  که یکی 
سکوت،  و  سکون  “عامل  به  تاریخی  روند  در  و  نبوده”  مثبت  و  سازنده  باید 
به وضع  با ستمگران، رضایت دادن  سازشکاری، وقوف، تسلیم، ساخت وپاخت 
موجود و فراموش ساختن اهداف عالی اسالم” انجامید.۱۰۲ اما با ترویج اخالق 
مشروطه خواهی و حقوق مندی و مسئولیت پذیری مردم، بهبودی و توانمندی 
این  شد.  شمرده  وطن”  “فرزندان  یکایك  مبرم  وظیفة  ملت  و  وطن  آتی 
آینده نگری وطن مدار زمینة برنامه ریزی های متجددانه برای ترقی، پیشرفت و 
آورد.  فراهم  را  شخصی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ملی،  رشد 
پیدایش اندیشه های نوین اسالمی در ایران نیز پیامد پیوند آرمان های اسالمی 

با آینده سازی و آینده نگری های وطنی مدار بود.

انتشارات اسالمی، ۱۳۶۵(.
۱۰۲صافی کاشانی، امامت و مهدویت، جلد ۱، ۳۵7.
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بخش دوم: فرنگ شناسی



۱۴7   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

 به تماشا رفته بودم، خود نیز تماشا شدم۱

الف. نگرانی۲ 
دو سده ای است که فارسی نگاران ایران و هند نگران زن فرنگ بوده اند.۳ سیاحان 
و مسافران از نخستین دیدارها زنان فرنگ را چشمگیر یافته، بدان ها در نگریسته، 
فرنگ  پیکر زن  این گزارش ها،  در  نوشتند.  فراوانی در وصفشان  و گزارش های 
گسترة خیال پرازی ببیندگانی شد که حضور زنان بی حجاب در حریم همگان 
)public sphere( را عجیب و شگفت انگیز می دانستند. در روایت های حیرت انگیز 
 ،)masquerade( نقاب زنی  و  بال  و  رقص  مجالس  و  تماشاخانه  مهمانی ها،  از 
سیاحان نقش هایی هوس زا و شهوت انگیز از زنان فرنگی آفریدند. تشبیهاتی چون 

والیت  به  باجپوری  اعتصام الدین  میرزا  سفرنامة  والیت:  شگرف نامة  میرزااعتصام الدین،  از  ۱وام گرفته 

انگلیس، به کوشش محمد توکلی طرقی، با همکاری وحید طلوعی )تورنتو: بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۹۴(.
۲واژة نگران را در دو مفهوم “چشم نگرانی” و “دل نگرانی” آن چنان  که در این بیت از حافظ آمده 

است به کار می گیریم: دلدار که گفتا “به توام دل نگران است” / گو می رسم اینك به سالمت نگران 
باش. بنگرید به حافظ شیرازی، دیوان خواجه حافظ شیرازی، به اهتمام ابوالقاسم انجوی شیرازی 
)تهران: جاویدان، ۱۳۵8(، ۱۴۴. دربارة اهمیت نگریستن نسبت به نگاه کردن در زبان و فرهنگ 
فارسی بنگرید به احمدکریمی حکاک، “از درشتی جنگ تا ناشکیبایی جان: چشم در چشم مردی 

که شلوار تاخورده دارد،” نیمة دیگر، سال ۲، شمارة ۱ )پاییز ۱۳7۲(، ۹۱-8۶.
۳زبان فارسی تا سال ۱8۳۵م زبان رسمی هندوستان بود و پس از آن تا آخر قرن نوزدهم میالدی 

و  بود  نزدیك  بسیار  و هندوستان  ایران  فارسی زبانان  رابطه  ماند.  باقی  روشنفکری  زبان  همچنان 
آثار ادبی و تاریخی فارسی اغلب نخستین بار در هند به چاپ رسیدند. در این نوشته منظورم از 

فارسی نگاران کسانیاند که به زبان فارسی می نوشته ، اما لزوماً فارسی گوی نبوده اند.

فصل 5



تجدد بومی۱۴8

“دلبران مهوش،” “خواتین خورشیدطلعت،” “بتان لندنی،” “مهرویان انگلندی” و 
استعاراتی چون “حورلقا،” “حوروش،” “پریرخ،” “فرشته خوی،” “بهشتیشمایل،” 
“حورپیکر،” و “حوران ابکار” از جمله پرداخته های ذهنی سیاحانان از زنان فرنگ 
بودند.۴ منشی اعتصام الدین فرنگستان را “زادبوم حسن،”۵ میرزاابوالحسن شیرازی 
“والیت  میرزاصالح   ، حسن خیز”7  “ملك  میزاابوطالب  زمین”۶  روی  بر  “بهشت 
آزادی،”8 و میرزافتاح گرمرودی “کفرستان” نامیدند.۹ میرزا ابوطالب زنان فرنگی را 
“به حسن و فطانت” چون زلیخا پنداشت.۱۰ رضاقلیمیرزا برخی را “غارت ُکن دل 
و دین”۱۱ یافت و میرزافتاح گرمرودی همه را “از شیوة عصمت و مستوری بس 

عاری” پنداشت.۱۲ 

با گسترش رفت وآمد به فرنگ در قرن ۱۳ق/ ۱۹م و احساس حقارت روزافزون در 
برابر فرنگیان، چهره های پسندیدة زنان فرنگ رفته رفته به فاحشگان و عفریتانی 
بی عصمت و شهوت پرست تبدیل شد. این نقش ها همه پرداختة دیدگاهی آزمند 
و شهوت بار بود که “فرشتگان” و “فاحشگان” فرنگ هر دو را نیازمند به برآوردن 

سفرنامة  قاجار،  رضاقلیمیرزا  در  ترتیب  به  “فرشته خوی”  و  “پری رخ،”  “حوروش،”  ۴“حورلقا،” 

انتشارات  )تهران:  قاجار  اصغرفرمان فرمایی  کوشش  به  فتحعلیشاه،  نوة  نایب االیاله  رضاقلی میرزا 
“حوران  و  “حورپیکر”  شمایل،”  “بهشتی  “حورلقا،”  ۳۲۲؛  و   ۳۶۹  ،۴۱8  ،۴۰8  ،)۱۳۶۱ اساطیر، 
ابکار” به ترتیب در میرزاابوطالب خان لکهنوی اصفهانی، مسیر طالبی یا سفرنامة میرزاابوطالب خان 
۱۲۱۹هـ، به کوشش حسین خدیوجم )چاپ ۲؛ تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

۱۳۶۳(، ۱۶8، ۹۵، ۱۶۹ و ۱۹۰.
 )The British Library: Oriental Collection, OR5848( ۵منشی اعتصام الدین، شگرف نامة والیت

.)83b( و نسخة خطی
۶میرزاابوالحسن ایلچی شیرازی، حیرت نامه: سفرنامة میرزاابوالحسن خا ن  ایلچی به لندن، به کوشش 

حسن مرسلوند )تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا ،۱۳۶۴(.
7میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۶۶.

به کوشش  به مهندس،  )کازرونی( مشهور  میرزاصالح شیرازی  8میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر 

همایون شهیدی )تهران: راه  نو، ۱۳۶۲(، ۳۶۶. این سفرنامه گویا نخستین بار پیش از سال ۱8۲۴م 
به چاپ رسیده است. ترجمة انگلیسی بخشی از آن در سال ۱8۲۴به چاپ رسید:

“Travels of a Persian,” The Asiatic journal and Monthly Register for British and Foreign 
India, China, and Australasia, xvi ( January-April 1835), 265-371.

۹میرزافتاح گرمرودی، “شب نامه،” در چهار فصل یا سفرنامة اروپا در زمان محمدشاه قاجار و دو 

نام شب نامه و سفرنامة ممسنی در زمان محمدشاه، به کوشش فتح الدین فتاحی  رسالة دیگر به 
)تهران: بانك بازرگانی ایران، ۱۳۴7(، ۹8۳.

۱۰میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۹۴.

۱۱رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۳۶۱.

۱۲گرمرودی، “شب نامه،” ۹۵۱.



۱۴۹   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

خواست ها و نیازهای مسافران می پنداشت. چهره های برساخته از زنان فرنگ، 
اگر چه “واقعی” و “عینی” جلوه یافته اند، در اصل فرآوردة دیدگاه و خیال بافی 
مسافرانی آموخته از روایات کتبی و شفاهی لذت النساءها، داستان های “شیخ 
صنعان” و “یوسف و زلیخا،” و ناکجاآبادهایی چون جزیرة زنان، جزیرة وغ وغ، 
ُسفالی  و  ُعلیا  عوالم  این  بود.۱۳  هورقلیا  و  جابلسا،  و  جابلقا  مأجوج،  و  یأجوج 
درتنیده در بینش و نگرش مسافران، پیش مایة یافته ها و دیده های آنها بود. به 
دیگر سخن، نقش های علیا و سفالی زن فرنگ، که همچنان در ذهن و خیال 
بوده اند.  و فرهنگ خودی  زبان  تافتة ذهن،  و  بافته  پایدارند،  و  زنده  امروزیان 
زن خودی  بازنگری  به  هند  و  ایران  فارسی نگاران  فرنگی،  زن  به  نگریستن  با 
با زنان فرنگ، میرزاابوالحسن شیرازی “زن مستوره” را  پرداختند. در مقایسه 

“چشم بسته و همچو مرغی که در قفس حبس شود” پنداشت.۱۴

تیمورمیرزا یك زن انگلیسی را “مطابق ده زن ایرانی” انگاشت.۱۵ نگران از اشاعة 
“آیا  داد  زنان، حاج محمدکریم کرمانی هشدار  اختیاردار شدن  و  “رسم جدید” 
هیچ کس راضی می شود که اسم آزادی بر سر مردم بگذارند و هیچ کس صاحب 
اختیار دخترش و پسرش و غالمش و کنیزش نباشد. هر جا می خواهد برود و هر 
کار می خواهد بکند و با هر کس می خواهد بنشیند . . . و نتواند حرف بزند که فالن 

از  فراوانی  نسخه های خطی  است.  عشق بازی  وصف  در  فارسی  ادبیات  از  گونه ای  ۱۳“لذت النساء” 

این گونه ادبیات در کتابخانه های ایران و هند موجود است. دربارة داستان شیخ صنعان بنگرید به 
فریدالدین عطار نیشابوری، منطق الطیر، به کوشش صادق گوهرین )تهران، ۱۳۵7(؛ وحدت هندی، 
منظومه ی عرفانی شیخ صنعان و دختر ترسا، به کوشش محمد خواجوی )تهران: طهوری، ۱۹8۴(. 

دربارة خیال پردازی های عامیانه دربارة بهشت بنگرید به
Fatna Sabbah, Women in Muslim Unconscious, trans. Mary Jo Lakeland (New York: Per-
gamon Press, 1984).

دربارة یأجوج و مأجوج و جزیرة زنان بنگرید به هفت کشور یا صور االقالیم، به کوشش منوچهر 
ستوده )تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۳(، ۱۰۹-۱۱8؛ امین احمد راضی، هفت اقلیم، 

به کوشش جواد فاضل )تهران: اسالمیه، بی تا(، جلد ۳، ۵۱۴-۵۲۰؛
Fedwa Malti-Douglas, Woman’s Body, Woman’s Word: Gender and Discourse in Ara-
bo-Islamic Writing (Princeton: Princeton University Press, 1991), 85-110.

مجموعه  معین،  محمد  در  “هورقلیا،”  معین،  محمد  به  بنگرید  جابلسا  و  جابلقا  هورقلیا،  دربارة 
مقاالت، به کوشش مهدخت معین )تهران: انتشارات معین، ۱۳۶7(، جلد ۲، ۵۲8-۴۹8.

۱۴میرزاابوالحسن، حیرت نامه، ۱۶۳.

۱۵به نقل از رضاقلیمیرزا، سفرنامه، 7۹۰.



تجدد بومی۱۵۰

کار حکم کرده که والیت آزادی باشد؟”۱۶ اما از جانب دیگر ابراهیم صحاف باشی 
به اعتراض نوشت: “دختر را در قفس پرورش می دهیم. به جز خوردن و خوابیدن 
چیز دیگرش نمی آموزیم.”۱7 بی بیخانم استرآبادی نیز در جوابی به انتقاد از زن 
دانسته، در  مانند دسته گل  را  “تمام نسوان  فرنگستان  نوشت که مردان  ایرانی 
برابر ایشان کمر خدمت بر میان بسته . . . زن های ایران تمام گرفتار خانه داری 
و خدمت گزاری می باشند.”۱8 تاج السلطنه که از مبارزات زنان در اروپا خبر یافته 
بود، میل داشت به اروپا سفر کرده و “خانم های حقوق طلب” را ببیند. او وظیفة 
زن های ایرانی را “استرداد حقوق خود مانند زن های اروپایی” دانست و خواهان 
اما  بود.۱۹  مردها”  با  بالشراکه  آنها  معاونت  و  کمك  و  زن ها  روی  کردن  “باز 
شیخ فضل اهلل نوری کسانی را که خواهان “رفع حجاب” بودند از “شیاطین]ی[” 

پنداشت که متأسی به مردم “ناقص العقل” فرنگ شده اند.۲۰ 

در انقالب مشروطیت تربیت و آزادی شرط اساسی استقالل و پیشرفت ایران 
پنداشته شد. در گفت وگوها و کشمکش های دورة انقالب، زنان فرنگ الگوهای 
پسندیده و ناپسندیده ای برای مشروطه خواهان و مشروعه خواهان فراهم آوردند. 
شیخ فضل اهلل نوری مجلس شورای ملی را که “مستقیماً بر سیاق پارلمنت های 
اروپا اداره می کنند” “مجلس نهی از معروف و امر به منکر” برشمرد و هشدار 
این مملکت  را در  به واسطة نشر دادن مزدکیان عصر کلمة آزادی  دارد: “آیا 

۱۶محمدکریم کرمانی، رسالة ناصریه )کرمان: سعادت، ۱۳۴8(، ۳8۹.

)تهران: شرکت  مشیری  محمد  به کوشش  ابراهیم صحاف باشی،  سفرنامة  ۱7ابراهیم صحاف باشی، 

مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۵7(، 8۱.
۱8بی بیخانم استرآبادی، معایب الرجال، به کوشش افسانه نجم آبادی )شیکاگو: نگرش و نگارش زن، 

۱۳7۱(، ۲۱ و ۶۰-۵7.
سیروس  و  مافی(  )نظام  اتحادیه  منصوره  کوشش  به  تاج السلطنه،  خاطرات  قاجار،  ۱۹تاج السلطنه 

سعدوندیان )تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱(، ۱۰۰-۹۹.
۲۰شیخ فضل اهلل نوری، مجموعه ای از رسائل، اعالمیه ها، مکتوبات، . . . و روزنامه شیخ فضل اهلل نوری، به 

کوشش محمد ترکمان )تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۲(، ۱۱۲. شیخ فضل اهلل بر آن بود که 
برخی از مسلمانان متأسی به “مردمان ناقص العقل” فرنگ شده اند و در پی عمومیت بخشیدن به عدل 
بوده و بر آن اند که باید “فقط در مقام اصالح دنیا و ثروت باشیم.” او این روش را مخالف بشارت انبیاء 
دانست که “نتیجة بعثت آنها ترغیب بنی آدم بود به عوالم آخرت و تزهید از این دنیای فانی. برعکس 
آنچه این دو سال ناطقین ما به دهن عامة مردم می دادند که باید پی دنیا رفت و تحصیل ثروت کرد و 
حظوظ برد. شخصی از این شیاطین وقتی در خلوت به عنوان دل سوزی به اهل مملکت می گفت که 
اصالح فقر این مملکت به دو چیز است اول کم کردن خرج، ثانی زیاد کردن دخل و از برای اول بهتر 
چیزی که کلیة خرج را تضعیف می کند رفع حجاب است از زن ها . . .” بنگرید به نوری، مجموعه، ۱۱۲.



۱۵۱   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

و  افزوده است و فنون فحشا و فسوق  اندازه  تا چه  تجربیات و تهتکات مردم 
فجور تا کجا شایع شده؟ آیا زن ها لباس مردانه نمی پوشند و به کوچه و بازارها 
نمی افتند؟”۲۱ از سوی دیگر یکی از خواتین در عریضه ای زنان علم آموختة فرنگ 

را با زنان بی سواد ایران مقایسه کرد:

زن های فرنگی به واسطة علم معنی هیأت اجتماعیه را می فهمند و می دانند 
که فرزندان خود را برای چه آماده کنند. زن های مسلمان جز کینه ورزی با 
یکدیگر و تربیت کودکان به متقضای سلیقة کج خود چیز دیگر نمی دانند. 
این است فرزندانی که از پستان آن مادرها شیر خورده مدبّر عالم و اوالدی 

که در دامان تربیت اینها پرورده شده پست ترین امم می شوند.۲۲ 

این برداشت های متفاوت از “زنان فرنگ” با چگونگی نگرش به خویش درآمیخته 
بود. رویارویی سنت و تجدد، اسالم و ایران، عبودیت و آزادی خواهی، عصمت 
و تربیت، حجاب داری و بی حجابی و بسیاری دیگر از مفاهیم اصلی در فرهنگ 
سیاسی و سیاست های فرهنگ در دو سدة گذشته با پنداشت های متفاوت از 
زنان فرنگ و دل نگرانی های حاصل از آن پیوسته بود. گفتمان های متفاوت و 
گاه متضاد ملی و اسالمی، مشروطه خواه و مشروعه طلب، غرب ستا و غرب ستیز 
دربارة  متفاوت  دیدگاه های  بودند.  خودی  و  فرنگی  زن  نگران  هم زمان  همه 
پاسخ گویی  و  یافت  فرنگی  به زن  نگرش  با  پیوندی مجازی  “زنانگی”  و  “زن” 
به مقوله هایی همچون آموزش، حجاب، حق رأی، . . . و آزادی زنان ناگزیر در 

گفت وگو با “زنان فرنگ” شکل پذیرفتند.

ب. فرنگ شناسی
در قرن ۱۲ق/۱8م، دامنة آشنایی فارسی نگاران ایران و هند با فرنگ و فرنگیان 
ایران  به  فرنگی  بازرگانان  و  نظامیان  سیاستمداران،  سیاحان،  یافت.  گسترش 
سفیران،  کردند.  سفر  فارسی نگار  و  فارسی گو  سرزمین های  دیگر  به  و  هند  و 
سیاحان و دانش پژوهان فارسی نگار نیز به فرنگستان رفته و از نزدیك با زندگی 
و “عجایب فرنگ” آشنا شدند. گزارش های فرنگیان از سرزمین عثمانی، ایران، 

۲۱نوری، مجموعه، ۲87.

۲۲“عریضه یکی از خواتین باعلم به عنوان آقای آقاسیدمحمد مجتهد دامت برکاته،” مجلس، سال ۱، 

شمارة ۶ )۱۶ شوال ۱۳۲۴ق/۳۰ دسامبر ۱۹۰۶م(، ۳.
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پدیداری  به  داشتند  قرار  اروپا  و  مدیترانه  دریای  شرق  در  که  چین  و  هند 
شرق شناسی )Orientalism( انجامید و روایت های فارسی نگاران از فرنگ یا اروپا 
به سامان یابی گفتمان هایی فرهنگی و علمی که می توان آن را “فرنگ شناسی” 
بر  گرچه  فرنگ شناسان  و  شرق شناسان  روایت های  شد.۲۳  منجر  نهاد  نام 
مشاهدات “عینی” استوار بود، این مشاهدات با دیدگاه آن پیوندی ناگسستنی 
از سرزمین “عجایب” )exotic( پیش  داشت. به دیگر سخن، گزارش سیاحان 
از آنکه نشان دهندة اوضاع و احوال “عجیب” آن دیار باشد، نشان دهندة نگرش 

فرنگیای بود که آن رفتار و کردار را حیرت انگیز و شگفت آور می پنداشت.

سیاحان  که  می نمودند  عجیب  قدر  همان  ایران  اهالی  برای  فرنگی  سیاحان 
ایرانی برای فرنگیان حیرت انگیز بودند. مسافران به ساکنان نگران و ساکنان 
را  را غریب و سیاحان ساکنان  به سیاحان خیره می شدند. ساکنان سیاحان 

۲۳فرنگ شناسی برخالف شرق شناسی نام نهادی دانشگاهی نبوده است. شرق شناسی نامی است که 

فرنگیان شرق پژوه بر خود و نهادهایی که پشتوانة تحقیقاتشان بود نهادند. فرنگ شناسی مفهومی 
اروپا  و تمدن  به جست وجو دربارة فرهنگ  به گونه ای  نام گذاری کسانی است که  برای  نوساخته 
پرداخته اند. انتخاب فرنگ شناسی به جای اروپاشناسی یا غرب شناسی بدین علت است که ایرانیان و 
ترکان و عربان تا اواخر قرن نوزدهم اروپا را اغلب فرنگ یا افرنج می نامیدند. در فرهنگ مشترک آنها، 
“مغرب،” نه نامی برای اروپا بلکه نام سرزمین های شمال افریقا بود. کاربرد “غرب” و “مغرب زمین” 
برای اروپا نشان دهندة چرخشی اروپامدارانه در جهت شناسی اندیشة ایرانی است. نمونة کهن چنین 
چرخشی تغییر معنی “باختر” از جهت شمال به جهت غرب است. در زمینة آشنایی با اروپاییان 
می باید از گزارش های رسمی ای یاد کرد که مهمانداران ایرانی اروپاییانی که در ایران سفر می کردند 
می نوشتند. این مهمانداران رسمی نه تنها مسئولیت حفاظت مهمانان خارجی را بر عهده داشتند، 
بلکه موظف بودند گزارش هایی از رفتار و کردار آنها تهیه کنند. سرجان ملکم در گزارش سفرش 
 Mahmed( برگشاتی  محمدشریف خان  مهماندارش،  که  ساخت  خاطرنشان  ایران  به  ۱8۰۹م  در 
مهمان های  دربارة  دربار  راهنمایی  برای  که  داد  نشان  او  به  را  گزارشی   ،)Sheriff Burgashattee
فرنگی تهیه کرده بود. این گونه گزارش ها که بر اساس مشاهدات ایرانیان از فرنگیان در ایران تهیه 
شده بود مدارک پراهمیتی برای شناسایی برخوردهای فرهنگی ایرانیان و اروپاییان است. دربارة 
فرنگ شناسی ایرانی بنگرید به مهرزاد بروجردی، “غرب زدگی و شرق شناسی وارونه،” ایران نامه، سال 

8، شمارة ۳ )تابستان ۱۳۶۹(، ۳7۳-۳۹۰. دربارة شرق شناسی بنگرید به
Raymond Schwab, The Oriental Renaissance: Europe’s Rediscovery of India the East 
1680-1880, trans. Genc Petterson-Black and Victor Reinking (New York: Columbia 
University Press, 1984); Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979); 
Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam, trans. Roger Veinus (Seattle: 
University of Washington Press, 1987); Carol A Brechenridge and Perer van der Veer, 
Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1993); Thierry Hentsch, Imagining the Middle East 
(Montreal: Black Rose Books, 1982).



۱۵۳   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

عجیب می پنداشتند. در سفر و حضر هر تماشاگری خود تماشایی بود. منشی 
شگرف نامة  در  بود،  رفته  انگلستان  به  ۱۱8۰ق/۱7۶۵م  در  که  اعتصام الدین 
والیت رویارویی “غربتی” و “حضری” را چنین گزارش داد: “خرد و بزرگ به 
به  ایشان حیران.  به حسن و صورت  و من  بودند  نگران  شکل و شمایل من 
تماشا رفته بودم، خود نیز تماشا شدم.”۲۴ میرزاابوالحسن شیرازی در گزارش 
سفرش به فرنگستان، حیرت نامه، نوشت که اهالی “به تماشای ریش و وضع 
میرزاصالح  می سرودند.”۲۵  نغمه  و  می نمودند  وجد  و  می آمدند  ایران  اهل 
شیرزای نیز که از “حیرت و بر حیرت” افزودن خویش سخن می گفت، شرح 
بر و دست در  ایرانی در  لباس  او ــ که  انگلستان  پادشاه  تولد  روز  داد که در 
قرار گرفت:  اهالی  توجه  )Miss Sarah( داشت ــ چگونه مورد  دست ِمس سرا 
“به یك دفعه عوام الناس آدمی به لباِس من ندیده از هر سو هجوم آورده به 
اندک وقتی پانصد سوار بر سر بنده جمع شده. پس از این واقعه که از آنجا به 
منزل رفته ملبس به لباس انگریزی شده مراجعت نموده احدی مزاحم بنده 
نگردید.”۲۶ در شرح حادثه ای که به چپ شدن و شکستن درشکه ای انجامید 
که سرنشین آن بود، میرزاصالح رویارویی با مردمی را که برای کمك به او آمده 

بودند چنین گزارش داد:

مردم سعی در بیرون آوردن بنده کرده و چون منتظر مردة بی جانی بودند 
یك دفعه کاله پوست من پیدا شده و بعد از آن صورت مهیب و هیأت 
عجیب بنده بیرون آمده قدی طویل و لباس غریب و کالهی و رخوتی 
که هرگز هیچ کدام در خواب ندیده بودند. وحشت و اضطراب آنها به یك 

دفعه بدل به خنده شده از هر سو صدایی برآمد.۲7 

همچنان  که ریش و شکل و شمایل ایرانیان حیرت و تعجب فرنگیان را باعث 
تعجب و شگفتی  از  و دیگر سفرنامه ها حاکی  می شد، شگرف نامه، حیرت نامه 
ایرانیان از رسم و لباس فرنگیان اند. فرنگیان از چادر و چاقچور ایرانیان حیران 
و ایرانیان از “بی پردگی” و بی حجابی فرنگیان متحیر بودند. در این رویارویی ها، 

۲۴اعتصام الدین، شگرف نامه، ۵8 الف.

۲۵میرزاابوالحسن، حیرت نامه، ۱۲۳.

۲۶میرزاصالح، گزارش سفر، ۲۰۱.

۲7میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۶۶.
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میرزاابوالحسن ایلچی در سال ۱8۱۰، اثر تامس الرنس )۱7۶۹-۱8۳۹م(
 No. 1964.100, Harvard Art Museums/Fogg Museum, Bequest of William M.

Chadbourne National Portrait Gallery, London



۱۵۵   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

نشانة  آنکه  از  این گزارش ها، پیش  روایتی ساختند.  و ساکن هر کدام  مسافر 
شناخت شخصیت “اجنبی” و “غریبه” باشد، نشان دهندة دیدگاه گزارشگران و 

ارزش های فرهنگی آنها بود.

نشان  برای  سیاحی  هر  و  بود  راهنمایی  پیشینیان  گزارش  مسافری  هر  برای 
نقش های  بازتولید  به  است،  کرده  سفر  عجایب  سرزمین  به  واقعاً  اینکه  دادن 
می پرداخت.  “بیگانگان”  و  “اجنبیان”  از  پیشینیان   )stereotypical( کلیشه ای 
این روند کلیشه سازی فرهنگی به مرکزیت نقش حرم سرا در شناخت فرنگیان 
از ایرانیان، هندیان، ترکان و اعراب و مرکزیت نقش زنان “بی پرده” در برداشت 
این  که  جهت  آن  از  انجامید.  فرنگ  از  اعراب  و  ترکان  و  هندیان  و  ایرانیان 
در  و  بود  متکی  گزارشگران  دیدگاه  بر  کلیشه ای  بدشناسی های  و  برداشت ها 
نهایت افضلیت خود بر بیگانه را نشان می داد، در کارزارهای سیاسی به ابزاری 
در مبارزه با “اجنبیان” و “اجنبی گرایان” تبدیل شدند. حرم سراهای “شرقی” و 
زنان “بی عفت و عصمت” فرنگ نمونه هایی متقابل از این تصاویر کلیشه ای از 
بیگانگان و غیرخودی هاست. کاربرد سیاسی مفاهیم “غرب زده،” “فرنگی مآب،” 
“اروپایی مآب” و “عروسك فرنگی” نمونه هایی از اجنبی، غریبه و بیگانه جلوه دادن 

کسانی است که با غیرایرانیان و نامسلمانان محشور پنداشته می شدند.

با صحنه ها، رویدادها و  بر اساس رویارویی  از “غریبه ها” بیشتر  اولیه  شناخت 
پدیده های چشمگیر فراپردازی )articulation( می شد. این گونه شناخت ها را، 
که غالباً با رسانش زبانی )linguistic communication( همراه نبود، شاید بتوان 
و  کرداری  منطق  چشم یافتی،  برداشت های  در  نهاد.  نام  چشم یافتی  شناخت 
رفتاری “بیگانگان” ناشناخته مانده و کردارشان در قالب فرهنگ نگرنده ارزیابی 
و  “پرده نشینان”  به  اغلب  فرنگیان  و مسلمانان،  ایرانیان  به  نگرش  در  می شد. 
و  ساخته  محور  این  بر  آنها  از  روایتشان  و  تصویر  و  داشته  توجه  حرم سراها 
و  برده  همچون  مرد  و  زن  رابطة  روایت،  و  تصویر  این  در  بود.  شده  پرداخته 
 )Orient( ”برده دار پنداشته می شد و نشانة استبداد سیاسی و فرهنگی “شرق
و “شرقیان” )Orientals( بود. در نگرش به فرنگ و فرنگیان، فارسی نگاران به 
همراهی و هم نشینی “زنان بی پرده” با مردان در مجامع عمومی توجه داشته 
“فرنگ”  که  بود. همان گونه  بنا  این  بر  فرنگ  از  نگارش هایشان  و  گزارش ها  و 
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به  فارسی زبانان  برای  را  متضاد  و  متفاوت  احساسات  و  مفاهیم  از  انباشته ای 
یاد آورد، “شرق” نیز برای اروپاییان چگاله ای از عالیق و آمال بوده است. روند 
تاریخی نگرش به “اجنبیان” و بازنگری به خویش نقشی بنیادین در هویت سازی، 

هویت پذیری، همانندسازی، و همانندزدایی فرهنگی داشته است.

و  جالب  چهره ای  درانداختن  با  میالدی  هجدهم  و  هفدهم  قرون  شرق شناسان 
 )Romanticism( و رومانتیسم )Humanism( ”از دگِر شرقی “انسان گرایی گیرا 
از فرنگ  ارایة تصویری پسندیده  با  نیز هم زمان  را فراپََرَداختند و فرنگ شناسان 
بنیان تجدد و نوگرایی را فراهم آوردند. گزارش ها و روایت های فرنگ شناسان نقش 
بسزایی در گسترش دامنة واژگانی )lexcal( و نمونشی )semiotic( زبان فارسی، 
دگرشناسی و خودشناسی داشتند. با درنگریستن به فرنگ و فرنگیان، پارسی نگاران 
“فرنگان”  نوآوری های  و  بدعت ها  عجایب،  شگفتی ها،  شگرفی ها،  شناسایی  به 
پرداختند و در روند همانندسازی زمینة شهروندی )citizenship(، حاکمیت مردم 
و حکومت قانون را فراهم ساختند. از سویی دیگر، نگارش های منفی شرق شناسان 
و  “شرقیان”  کردن  متمدن  و  تسخیر  برای  استعماری  سیاست های  خدمت  به 
دینی”  “استبداد  استحکام  و  همانندزدایی  به  فرنگ شناسان  منفی  گزارش های 
و فرهنگی انجامید.۲8 در این روند شباهت زدایی، تقلید از سنن در گذشتگان به 
اجتماعی و سیاسی حاکم می بود. نظام  با متجددان و حفظ  پیکار  برای  ابزاری 

سفرنامه های فرنگ از غنی ترین منابع فارسیزبان برای ارزیابی فرنگ شناسی، 
نگرش به دگِر فرنگی و پدیداری نحوه های هویت سازی و اصالت پردازی فرهنگی 
با فرنگ، سیاحان به جست وجوی شباهت ها و تفاوت های  است. در رویارویی 
خویش و دگر پرداخته و با تقلید و تمسخر فرنگیان دو روش متوازی همسان سازی 
و ناهمسان سازی را پیشه کردند. پیروان هر دو روِش تقلید )همسازی( و تمسخر 
فرهنگ  بدین سان  و  ساخته  خویش  بازشناسی  مرجع  را  فرنگ  )ناهمسازی( 
فارسی را از مدار مستعربانه به مداری مستفرنگانه گسیل دادند. برداشت های 
چشم یافتی از زن فرنگ که به بی حجابی او در نگرش سیاحان خالصه می شد، 

۲8“استبداد دینی” را از آیت اهلل محمدحسین نائینی وام گرفته ام: “. . . لهذا همان شعبة استبداد دینی 

به اقتضای همان وظیفة مقامیة خود که حفظ شجرة خبیثة استبداد دین قدیماً و حدیثاً متکلف بوده 
است و هست . . .” بنگرید به محمدحسن نائینی، تنبیه  االمه و تنزیه  المله، به کوشش محمود طالقانی 

)تهران: انتشار، ۱۳۵8(، ۳۶. برای کاربرد لفظ “استبداد دینی” بنگرید به ۲7، ۱۱۲ و ۱۲۵.
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 )secularists( پوشش زن را به مسئله ای بنیادین در سیاق دین پناهان و دهریان
تبدیل کرد. دهریان “کشف حجاب” همچون زنان فرنگ را زمینة ترقی، کمال، 
استقالل و آزادی ایران پنداشتند. دین مدران “بی حجابی” زنان همچون فرنگان 
را “بی پردگی،” “بی عفتی،” “بی عصمتی،” “بی ناموسی” و سرآغاز نسخ اسالم و 
آزادی و بی بندوباری انگاشتند. پیشاهنگان هر دو روش همساز و ناهمساز در 
بازاندیشی مفاهیم نرینگی، مادینگی، زنانگی و  خصوص آزادی زنان فرنگ به 
مردانگی پرداختند. در هر دو سیاق، “مسئلة حجاب” زاییدة نگرشی آزمند و 
با  ادامه  در  زایش،  این  برای شناسایی چگونگی  بود.  فرنگ  زنان  به  شهوت بار 

بازنگرِی سیر نگرش و نگارش زن فرنگی در ادب فارسی می پردازیم.

ج. فرنگ نگرى
شگرف نامه والیت، گزارش سفر منشی اعتصام الدین که در ۱۱8۰ق/۱7۶۵م به 
اروپا سفر کرده بود، شاید نخستین روایت کتبی دربارة دیدار از فرنگستان باشد.۲۹ 
پیش از اعتصام الدین، فارسی گویانی چند به اروپا سفر کرده بودند، اما گزارشی 
فارسی از مشاهداتشان در دست نیست. در ۱۰۰7ق/۱۵۹۹م هیئتی متشکل از 
حسینعلی بیگ، علیقلی بیگ، اروج بیگ، بنیادبیگ و دوازده تن دیگر رهسپار اروپا 
شد.۳۰ گویا از این جمع سه تن اروج بیگ، علیقلی بیگ، و بینادبیگ در هنگام 
 Don Diego، سفر در اسپانیا به دین عیسوی گرویدند و به ترتیب نام خود را به
ماه می ۱۶۰۵م  دادند. اروج بیگ، که در ۱۵  تغییر   Don Juan و   Don Philip
 )Castilian( کشته شد، سرگذشتی از خود به جا گذشت که به زبان کاستیلی
ترجمه و چاپ شد. متأسفانه اثری از متن فارسی این سرگذشت در دست نیست.۳۱

۲۹دربارة میرزااعتصام الدین بنگرید به

Mohamad Tavakoli-Targhi, “The Persian Gaze and Women of the Occident,” South Asia 
Bulletin, 9:12 (1991), 21-61, particularly 23-24.

۳۰دربارة این هیئت اعزامی بنگرید به نجفقلی حسام معزی، تاریخ روابط سیاسی )تهران: نشر علم، 

۱۳۶۶(، ۱8۱-۱87؛
Denis Wright, The Persian Amongst the English: Episodes in Anglo Persian History 
(London: I.B.Tauris & Co., 1985), 2-3.

۳۱برای ترجمة انگلیسی آن بنگرید به

Don Juan, Don Juan of Persia: A Shi’ah Catolic, 1560-1604, trans. Guy Le Strange (New 
York: Harper & Brothers, 1926).

دربارة تغییر نام این ایرانیان بنگرید به صفحات ۱۰-۹. 
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از  که  اسماعیل خان  دختر   )Teresia/Teresa( تریسا  ۱۶۰7م،  در  بعد،  چندی 
نزدیکان شاه عباس بود با رابرت شرلی )Robert Shirely, 1581-1628( ازدواج 
کرد و همراه او عازم اروپا شد. این سفر تا ۱۶۱۳م به طول انجامید. طی این 
مدت، تریسا در پاییز ۱۶۱۱م به انگلستان سفر کرد و در همان جا فرزندی با نام 
“هنری” زایید.۳۲ او بار دیگر در بین سال های ۱۶۱۶ و ۱۶۲7م همراه همسرش 
به سفارت عازم فرنگ شد. پس از مرگ رابرت شرلی در ۱۶۲8م، تریسا به اروپا 
بازگشت و در ۱۶۶8م در شهر رم )Rome( درگذشت.۳۳ تریسا شاید نخسین 
زن ایرانی باشد که مدتی طوالنی در اروپا سفر کرد و سرانجام در آنجا اقامت 
تأثیر  و  او  از سفر  و  او در دست است  اندکی دربارة  گزید. متأسفانه اطالعات 

گزارش هایش بر چگونگی برخورد دربار شاه عباس با اروپاییان ناآگاهیم.

محمدزمان نقدعلیبیگ ایرانی دیگری بود که به سفارت از جانب پادشاه صفوی 
انگلستان رسید و در روز ۶ مارس  به  او در فوریة ۱۶۲۶م  اروپا سفر کرد.  به 
۱۶۲۶م به دیدار چارلز اول )Charles I, 1600-1649(، پادشاه انگلستان، نایل 
آمد.۳۴ محمدرضابیگ، یکی دیگر از سفیران صفوی، در سال ۱۱۲۵ق/۱7۱۳م 
با لویی چهاردهم )Louis XIV, 1638-1715( دیدار کرد  او  عازم فرانسه شد. 
Charles-( منتسیکو  او  پرجنجال  اقامت  برگزید.۳۵  فرانسوی  همسری  گویا  و 

نامه های  نگارش  به  را   )Louis de Secondat Montesquieu, 1689-1715
ایرانی )Letters Persanes( تشویق کرد.۳۶ از جمله می توان از یوسف امین همدانی 
انگلستان سفر کرد  به  نام برد که در ۱7۵۱م  )۱۱۳8-۱۲۲۴ق/۱7۲۶-۱8۰۹م( 

32Shirley, The Sherley Brothers: An Historical Memoir of the Lives of Sir Thomas Sherley, 
Sir Anthonly Sherley, and Sir Robert Sherley, Knights (Chiswick: Press of Charles 
Whittingham, 1884).

نویسندة این کتاب خود را از بازماندگان خانوادة شرلی معرفی می کند.
33“Sherley or Sherley, Robert,” in The Dictionary of National Biography, vol. xviii, 137.
34Thomas Herbert, Travels in Persia, 1627-1629, ed. Sir William Foster (New York: R. 
M. McBride & Co., 1929), 5-8.
35Herbert, Travels in Persia, xviii-xxiv, 157, 195; Wright, The Persians Amongst the 
English, 5-8. 

۳۶نامه های ایرانی منتسکیو نخستین بار در ۱8۲۱م به چاپ رسید. نامة شمارة ۹۲ گویا اشارت به 

محمدرضابیگ دارد. دربارة نامه های ایرانی بنگرید به جواد حدیدی، ایران در ادبیات فرانسه: از آغاز 
تا سال ۱78۹ میالدی )چاپ ۲؛ مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۴8(، ۱۲۵-7۹.



۱۵۹   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

 The Life and Adventures ot Joseph و سرگذشت خود را به انگلیسی با عنوان
 Sir( نوشت. زندگی نامة یوسف امین به یاری ِسر ویلیام جونز Emin, an Armanian
William Jones, 1746-1794( ویراسته شد و در ۱7۹۲م در لندن به چاپ رسید.۳7 

در خیل فارسی نگارانی که پیش از آغاز قرن ۱۳ق./۱۹م به اروپا سفر کردند، فقط 
سفرنامه های میرزااعتصام الدین و منشی اسماعیل در دست است که متون فارسی 
آنها هنوز به چاپ نرسیده اند.۳8 منشی اسماعیل بین سال های ۱77۲ و ۱77۳م به 
انگستان سفر کرد و سفرنامه اش، تاریخ جدید، در کنار شگرف نامه والیت از جمله 
گزارش های فارسی سفر به اروپاست.۳۹ ممکن است که فارسی نگاران دیگری که 
پیش از میرزااعتصام الدین و منشی اسماعیل به اروپا سفر کردند، گزارش هایی از 

سفر خود، که می باید غالباً جنبة سیاسی می داشتند، بر جای گذاشته باشند.

سفرنامة میرزاابوطالب خان، مسیر طالبی فی بالد افرنجی، از جالب ترین سفرنامه های 
اروپاست. این نخستین سفرنامة چاپی فارسی است و نقش مهمی در شکل گیری 
چگونگی نگرش هندیان و ایرانیان به فرنگ و زن فرنگی داشت.۴۰ میرزاابوطالب بین 

37Josesph Emin, The Life and Adventure of Joseph Emin, An Armenian, Written in English 
by Himself (London: Soldiers of Great Britain crippled in the War of Liberty, 1792).

۳8متن فارسی شگرف نامه والیت را بر اساس مقابلة هفت نسخة متفاوت ویراسته و و برای چاپ 

آماده  کرده ام. کرده ام. ترجمة اردو و انگلیسی این سفرنامه در سال ۱8۲7 به چاپ رسید. میرزا 
اعتصام الدین، شگرف نامه والیت، ترجمة جیمس ادوارد الکساندر )لندن: J.L. Cox، ۱۲۴۳(؛

Mirza Itesam Modeem, Shigurf Nameh I Velaet, or Excellent Intelligence Concerning 
Europe, Being Travels of Mirza Itesa Modeen in Great Britain and France, trans. James 
Edward Alexander (London: Parbury, Allen, and Co., 1827).

۳۹دربارة سفرنامة منشی اسماعیل بنگرید به

Simon Digby, “An Eighteen Century Narrative of a Journey from Bengal to England: 
Munshi Ismail’s New History,” in Urdu and Muslim South Asia: Studies in Charistopher 
Schakle (ed.), Honour of Ralph Russell (London: Schoo; of Oriental and African Studies, 
1989), 49-64.

۴۰متن فارسی مسیر طالبی نخستین بار در سال ۱۲۲8ق/۱8۱۲م به کوشش میرزاحسین علی، فرزند 

میرزاابوطالب، در “هندوستان پرس،” کلکته، به چاپ رسید. ترجمه های متعددی از این سفرنامه به 
زبان های اردو، انگلیسی، فرانسه و آلمانی موجود است. از جمله میرزاابوطالب اصفهانی لندنی، سفرنامة 

فرنگ، ترجمة مسیر طالبی فی بالد افرنجی، مترجم ثروت علی )نئدهلی: ترقی اردو بیورو، ۱۹8۴(؛
Travels of Mirza Abu Talib Khan (commonly called the Persian Prince) in Asia, Africa, 
and Europe During the Years 1799-1800 and 1802, trans. Chales Stewart, 2 vols. (Lon-
don: Longman and Co., 1810).

ترجمة انگلیسی مسیر طالبی، که هم زمان با سفر پرهیجان میرزاابوالحسن خان در انگلستان به چاپ 
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۱۲۱۳ق/۱8۰۳م به اروپا و امپراتوری عثمانی سفر کرد و برخالف دیگر مسافرانی 
که تنها با اعیان و اشراف نشست وبرخاست داشتند، با اقشار اجتماعی گوناگون 
آشنا شد. او دربارة هدف سفرش نوشت: “در آغاز ورود به آن شهر قصد من جزم 
بود که این یك دو سال مدت توقف در لندن بیکار و فقط به تماشابینی نگذرد، 
و بلکه چیزی خود تحصیل علم انگلش نمایم و هم به ایشان چیزی افادة علم 
فارسی رسانم.”۴۱ با این هدف، او بر این خیال بود که “بنیاد علم فارسی در آن 
ملك استوار و به نام من در آنجا یادگار خواهد ماند.”۴۲ پس از چندی اقامت در 
انگلستان، میرزاابوطالب نوشت که “از هر دو فکر در گذشته، به جز اکتساب لذات 
کاری نداشتم. تا آنجا بودم روز چون ]صبح[ اعیاد و شب چون شام برات به فرح و 
سرور می گذشت.”۴۳ بدین سان او وقت بیشتری را صرف معاشرت با فرنگیان کرد و 
از نزدیك با چگونگی زندگی شان آشنا شد. پس از مدتی او شهرة شهر شد و “کار 
به جایی رسید که هیچ محفل بزرگ بی  من نبود.”۴۴ شهرت او که خود از عجایب 
شهر شده بود چنان بود که “تك اپره و پلی هوس ]play house[، یعنی اجازت نامه 
تقسیم  انگلش  جوانان  به  که  می رسید  آن قدر  امرا،  زنان  از  خانه ها،  آن  دخول 
می کردم . . .”۴۵ میرزاابوطالب که شاهزاده ای ایرانی پنداشته می شد  چنان مورد 
توجه بود که نوشت: “دختران صاحب جمال آن شهر خود همه منظور من بودند، 
و هر یك محبوبانه با من سلوک کرده، پسند مرا دلیل حسن خود می نمودند.”۴۶ 

میرزاابوالحسن خان شیرازی )ایلچی( یکی از محبوب ترین ایرانیانی بود که دو 
سده پیش به فرنگ سفر کرد. او در ۱۲۲۴ق/۱8۰۹م به نمایندگی فتحعلیشاه 
نایب   ،)James Justinian Morier, 1780-1849( موریه  جیمز  همراهی  به  و 

سفارت انگلیس و عده ای خدمتکار ایرانی به اروپا رفت.۴7 

رسید، با موفقیت بسیاری روبه رو شد و بررسی مفصلی از آن در همان سال به چاپ رسید. بنگرید به
“Travels of Mirza Abu Talib Khan . . .,” The Quarterly Review, 4 (August-November 
1810), 80-93. 

۴۱میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰7.

۴۲میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰8.

۴۳میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰8.

۴۴میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰7.

۴۵میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰7.

۴۶میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰7.

۴7دربارة گزارش سفر میرزاابوالحسن از ایران به انگلستان بنگرید به
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حیرت نامه، گزارش سفر او به اروپا، منبع باارزشی در شناسایی نگرش ایرانی 
در آغاز قرن نوزدهم است.۴8 او در این سفر موفقیت بار، که تا ۱8۱۰م به طول 
خوش مشربی،  شد.  آشنا  انگلستان  در  اشرافی  زندگی  رسم  و  راه  با  انجامید، 
شوخ مسلکی و عاشق پیشگی اش به محبوبیت او افزود. دربارة محبوبیت او همان 
بس که اندرو لوید وبر )Carl Maria von Weber, 1788-1826( اپرای ابوالحسن 
)Abu Hassan( را بین سال های ۱8۱۰ -۱8۱۱ به  نام او ساخت و جیمز موریه 
بار  میرزاابوالحسن  نوشت.۴۹  او  دربارة  را  اصفهانی  حاجی بابا  پرفروش  داستان 

James Morier, A Journey Through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, 
in the Years 1808 and 1809; in Which is Included Some Account of the Proceedings of 
His Majesty’s Mission, Under Sir Hartford Jones . . . to the Court of the King of Persia 
(London: Longma, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1812). 

امانت را رعایت نکرده و مطالبی را که نپسندیده به دالیل “ضد  ۴8متأسفانه ویراستار حیرت نامه 

فرهنگی” و “ضد اخالقی” بودن حذف کرده است. این گونه برخورد با متون تاریخی به دور از ادب 
علمی است. برای ترجمه ای شایسته بر مبنای نسخة خطی ای که در اختیار خانم عفت سمیعی، 

یکی از بازماندگان میرزاابوالحسن، است بنگرید به
A Persian at the Court of King George, 1809-10: The Journal of Mirza Abul Hassan 
Khan, trans. Margaret Morris Cloake (London: Barrie & Jenkins, 1988).

صفر   8 سه شنبه  در  بوشهر  بندر  به  میرزاابوالحسن  رسیدن  شامل  که  حیرت نامه  از  نسخه ای 
 Khuda( هندوستان  پتنه،  خدابخش،  کتابخانة  در  است  ۱8۱۰م،  فوریه   ۹ با  مطابق  ۱۲۲8ق، 
Bakhsh Oriental Library, Patna( موجود است. نسخه ای از این متن را دکتر عابدرضا بیدار، مدیر 
کتابخانه، در اختیارم گذاشت. از او و کارمندان کتابخانه سپاس گزارم. از این سفر چند گزارش به 

زبان انگلیسی موجود است. از جمله بنگرید به
James Justinian Morier, A Second Journey Through Persia, Armenia, and Asia Minor, 
to Constantiople, Between the Years 1810 and 1816 with a Journal of the Boyage by the 
Brazil and Bombay to the Persian Gulf; Together with an Account of the Proceedings of 
His Majesty’s Embassy under His Excellency Air Gore Ouseley, Bart. K.L.S (London: 
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1818); William Price, Journal of the Brit-
ish Embassy to Persia; Embellished with Numerious Views Taken in India and Persia; 
Also, A Dissertation Upon the Antiquities of Persepolis, 2 vols. (London: Thomas Thor-
pe, 1932); William Ousely, Travels in Varous Countries of the East, More Particularly 
Persia (London: Rodwell and Martil, 1819-1823); James Reynolds, Biographical Notices 
of Persian Poets with Critical and Explanatory Remarks by the Late Right Honourable 
Sir Gore Ouseley, Bart, To Which is Prefixed a Memoir of the Late Right Hon. Sir Gore 
Ouseley, Bart. Sometime Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at the Court of 
Persia (London: The Oriental Translation Fund, 1846).

و  انگلستان  به  میرزاابوالحسن  سفر  در  اصفهانی،  حاجی بابا  سرگذشت  نویسندة  موریه،  ۴۹جیمز 

بازگشتش او را همراهی کرد.
James Morier, The Advantures of Hajji Baba of Isfahan (London: J. Murray, 1824); James 
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دیگر در سال ۱8۱۹م به انگلستان بازگشت. میرزاصالح شیرازی که در آن زمان 
در انگلستان بود نوشت: “معزی الیه را نوعی احترام نمودند که گویند الی حال به 
هیچ کس ایلچیان، مگر الکسندر پادشاه کل روسیه، چنین احترام ننموده اند.”۵۰ 

روزنامه های انگلیسی در آن دوره این گفتة میرزاصالح را تأیید می کنند.۵۱ 

از جمله کسانی که در نیمة اول سدة نوزدهم به فرنگ سفر کردند، میرزاصالح 
میرزاجعفر  همراه  ۱8۱۵م  در  او  است.  شده  شناخته  بهتر  همه  از  شیرازی 
حسینی )میرزاجعفرخان تبریزی مشیرالدوله(، میرزارضا، میرزاجعفر طبیب و 
استاد محمدعلی قفل ساز برای تحصیل به انگلستان رفت.۵۲ میرزاصالح که برای 
آموختن زبان به انگلستان رفته بود از بنیان گذاران صنعت چاپ و نشر کاغذ 
اخبار بود و بدین  دلیل نیز ارج و قربی یافت.۵۳ پیش از سفر به اروپا، میرزاصالح 

Morier, The Advantures of Hajji Baba of Ispahan in England, 2 vols. (New York: J. & J. 
Harper, 1828).

در  است.  بوده  ایرانی  آن  نویسندة  که  پنداشته اند  برخی   Hajji Baba فارسیشدة  نثر  علت  به 
باره بنگرید به اسماعیل رائین، میرزاابوالحسن ایلچی )تهران: جاویدان، ۱۳۵7(، ۱۲7-۱۲۳.  این 
ترجمه های فارسی سرگذشت مکرر به چاپ رسیده و از جمله کتاب های درسی هندوستان بوده 
است. از جمله بنگرید به حاجی بابا اصفهانی، ترجمة شیخ احمد کرمانی )کلکته: مطبع بپتست مشن 
پرس، ۱۹۰۵(. برخی از چاپ های دیگر این ترجمه عبارت اند از حاجی بابا اصفهانی، به کوشش شیخ 
مبارک علی )الهور: عالمگیر  الیکرک پرس، ۱۹۳۱(؛ حاجی بابا اصفهانی، به کوشش آقابیداربخت خان 
)الهور: تاج بك دپو، بی تا(. قدیمی ترین نسخة این ترجمه به سال ۱88۶م در کلکته به چاپ رسیده 
از  بعضی  است.  دست  در  بخاری  نقوی  شادان  سیداوالد حسین  مولوی  از  دیگری  ترجمة  است. 
چاپ های این ترجمه عبارت اند از )الهور: سیستم پریس، ۱۹۲۴( و )الهور: عالمگیرالیکرک پرس، 
۱۹۳۴(. شادان لغت نامه ای نیز بر اساس حاجی بابا اصفهانی نوشته است: فرهنگ حاجی بابا اصفهانی 
از میرزاحبیب اصفهانی، اسداهلل شیرازی  نیز  )الهور: مطبع کریمی، بی تا(. ترجمه ها و چاپ هایی 
شوکت الوزراه )بمبئی: ۱۳۲۳و ۱۳۲۹(، و کرنل فلت در دست است. ترجمة میرزاحبیب اصفهانی و 

شیخ احمد روحی یکسان اند.
۵۰میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۶۴.

۵۱از جمله بنگرید به

Lord Radstock, “A Slight Sketch of the Character, Person, & C. of Aboul Hassan, envoy 
Extraordinary From the King of Persia to the Court of Great Britania, in the Year 1809 
and 1810,” The Gentleman’s Magazine (Febrary 1820), 119-122; Johnson, “Dinner in 
Honour of the Peresian Ambassador,” The Examiner, 107 (January 14, 1810), 17-18; 
Augustus Andrea de Nerciat, “Memoirs of the Persian Ambassador,” The London Lit-
erary Gazette, Journal of Belles Letters, Arts, Sciences, etc, 120 (8 May, 1819), 299-300.

۵۲مجتبی مینوی، “اولین کاروان معرفت،” در مجتبی مینوی، تاریخ و فرهنگ )تهران: خوارزمی، 

.۳8۹-۳8۵ ،)۱۳۶۹
۵۳همایون شهیدی میرزاصالح را “اولین روزنامه نگار و پایه گذار صنعت چاپ درایران” معرفی کرد. 

الزم به تذکر است که صنعت چاپ فارسی سال ها پیش در کلکته آغاز شده بود. “اخبار” نیز از جمله 
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عهده  بر  را  هیئتی  راهنمایی  ۱۲۲۶-۱۲۲7ق/۱8۱۱-۱8۱۲م  سال های  در 
داشت که به سرپرستی سر گور اوزلی )Sir Gore Ouseley, 1770-1824(، سفیر 
این مدت، میرزاصالح گزارشی تهیه کرد که  ایران آمده بود. در  به  انگلستان، 
ویلیام اوزلی )William Ouseley, 1767-1842( از آن در نگارش سفرنامه اش، 
Travels to Various Countries of the East, more Particularly Persia، استفاده 
 concise( مفید”  بسیار  و  فشرده  “شرحی  را  میرزاصالح  گزارش  او  کرد.۵۴ 
و  باستان شناختی  گزارش های  و   )and highly economiastic description
 the result of our( مشترکمان”  پژوهش  “نتیجة  را  کتاب  آن  انسان شناختی 
joint research( خواند.۵۵ میرزاصالح کتاب مکالمة فارسیای نیز تهیه کرد که 
ویلیام پرایس )William Price, 1800-1893( آن را همراه با ترجمة انگلیسی 
در سال ۱8۲۳م به چاپ رساند.۵۶ او همچنین مطالبی برای ویلیام پرایس تهیه 
کار  به   )Journal of the British Embassy to Persia( در سفرنامه اش  کرد که 
بلکه  بود،  پژوهش های “شرق شناختی” سهیم  در  تنها  نه  میرزاصالح  گرفت.۵7 

عناوین روزنامه های فارسی چاپ هند بود. برای نسخه ای از اولین شمارة کاغذ اخبار که به کوشش 
میرزاصالح به چاپ رسید بنگرید به

“Persian Newspaper and Translation,” The Journal of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland, 5 (1834), 355-371.

۵۴این گزارش در مجموعه سفرنامه های میرزاصالح شیرازی، کتاب اول: سفرنامة اصفهان، کاشان، 

ایران،  تاریخ  نشر  )تهران:  میرزاصالح  غال محسین  کوشش  به  قمری،  هجری   ۱۲۲7 تهران،  قم، 
۱۳۶۴(، جلد ۱، ۱-۳۶ به چاپ رسیده است. این متن بدون هیچ مقدمه ای که گویای همراهی 
انتشار یافت. در پایان این سفرنامه، میرزاصالح نوشت: “چون  انگلیسی باشد  با هیئت  میرزاصالح 
عالی جناب معلی جایگاه، دولت و اقبال همراه، عمدة  المراء العیسویه و زبدةالعظماء المسیحیه سر 
ولیم اوزلی عازم دارالسلطنه تبریز و از آنجا روانه مملکت انگلتره ]در اصل[ می بود، اذل و احقر و اقل 
عباداهلل ابن مرحوم حاجی باقرخان محمدصالح شیرازی به همین دو کلمه اکتفا نمود. امید است که 
هرکس مطالعه کند قلم عفو بر عیوبات آن بکشد.” این نوشتة میرزاصالح یکی از نخستین و بهترین 

نوشته های جامعه شناختی به زبان فارسی است.
55William Ouseley, Travels in Various Countries of the East, More Particularly Persia, 
vol. 3, 363; vol. 2, 16.
56William Price, A Grammar of the Three Principal Oriental Languages, Hindoostani, 
Persian, and Arabic on a Plan Entirely New, and Perfectly Easy; to Which is Added, a 
Set of Shiraz; Accompanied with an English Translation (London: Kingsbury, Parbury, 
and Allen, 1823).
عنوان فارسی این کتاب بدین  قرار است: کتاب در نحوی زبان هندی و فارسی و عربی تصنیف ولیم پرسی.

۵7بنگرید به مقدمة

William Prive, Journal of the British Embassy to Persia.



تجدد بومی۱۶۴

شرح تاریخ انگلستان و نظام های سیاسی در اروپا در سفرنامه اش نقش مهمی 
نیز در پدیداری فرنگ شناسی داشت.

ایرانیاند.  تجدد  ناشناختة  چهره های  جمله  از  نیز  میرزاصالح  همراهان  دیگر 
با  نیز شناخته شده است،  تبریزی  به محمدرضا  میرزارضا مهندس باشی، که 
اروپای دورة ناپلئون آشنا بود و کتابی نیز در این باب با نام حوادث نامه، پیش 
از سفرش به اروپا، از ترکی عثمانی به فارسی ترجمه کرد.۵8 پس از بازگشت 
از سفر، او به ترجمة متون تاریخی از جمله تاریخ نزول و خرابی دولت روم 
و تاریخ ناپلئون اول پرداخت.۵۹ میرزاجعفر مشیرالدوله حسینی که از ۱8۳۴ 
تا ۱8۴۴م سفیر ایران در عثمانی بود، در ۱8۶۰م بار دیگر به اروپا سفر کرد. 
با  آن  مقایسة  و  ایران  حکومت  طرز  و  پرداخت  مهندسی  تعلیم  به  مدتی  او 

حکومت های اروپا را نوشت.۶۰ 

در دهة دوم و سوم قرن نوزدهم میالدی، تعدادی از فارسی زبانان هند به اروپا 
سفر کردند. از این میان می توان از میرزایوسف کمپل پوش، نگارندة تاریخ یوسفی 
یا عجایب فرنگ۶۱ و نواب اقبال الدوله، نگارندة اقبال فرنگ، نام برد.۶۲ از جمله 
ایرانیانی که به اروپا سفر کردند می توان از شاهزادگان قاجار و هیئت اعزامی 
به سرپرستی میرزاحسین خان آجودان باشی نام برد. در سال ۱۲۵۳ق/۱8۳۶م، 
سه شاهزادة ایرانی با نام های رضاقلیمیرزا، تیمورمیرزا، و نجف قلیمیرزا قاجار 
پس از خروج ناموفقی بر علیه محمدشاه به انگلستان پناهنده شدند. آنها در ماه 
صفر به لندن رفته و در جمادی االول همان سال به سرزمین عثمانی بازگشتند. 

۵8محمدرضی تبریزی، حوادث نامه )۱۲۲۲ق(، نسخة خطی کتابخانة ملی ایران، ۲۲8۴/ف )جلد ۵، ۴۰۲(.

ایران، ۶۶/ف  تنزل و خرابی دولت روم )۱۲۴7ق(، نسخة خطی کتابخانة ملی  تاریخی  ۵۹گیبون، 

)جلد ۱، ۵۶(؛ تاریخ ناپلئون )۱۲۶۶ق(، نسخة خطی کتابخانة ملی ایران، ۱۰/ف )جلد ۱، 7(؛ تاریخ 
۱۱8(؛   ،۱ )جلد  ۱۲8/ف  ایران،  ملی  کتابخانة  نسخة خطی  )۱۲۶۶ق(،   ۱ جلد  بناپارت،  ناپلئون 
تاریخ ناپلئون اول )۱۲۵۳ق(، نسخة خطی کتابخانة ملی ایران، ۱۰۵8/ف )جلد ۳، 7۶ـ7۵(. دیگر 
نوشته ها وترجمه های او عبارت اند از قانون و قواعد توپخانه )آستان قدس رضوی، شماره۱۲۱۵۴(؛ 

بدایع الحساب )تهران: دارالطبعه دارالخالفه، ۱۲۶۳(.
۶۰میرزاجعفر حسینی، طرز حکومت ایران و مقایسة آن با حکومت های اروپا )وزارت امور خارجه، 7۹۴(. 

دیگر نوشته های او عبارت اند از کتابچه سفارت میرزاجعفرخان مشیرالدوله، تاریخ 8 محرم ۱۲۵۵ )وزارت 
امور خارجه(، و رسالة تحقیقات سرحدیه، به کوشش محمد مشیری )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴8(.

۶۱میرزایوسف کمپل پوش، تاریخ یوسفی )لکهنو: مطبع منشی نول کشور، بی تا(.

۶۲اقبال الدوله، اقبال فرنگ: در شمه سیر اهل فرنگ بافرهنگ، با ترجمة آن به لفظ انکریزی )کلکته: 

مطبع طبی، ۱۲۴۹(.
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این  نگرانی های  نشان دهندة  که  کرد  تهیه  سفر  این  از  گزارشی  رضاقلیمیرزا 
شاهزادگان و چگونگی شناخت آنها از اروپاست.۶۳

که  داشتند  فرنگ  زنان  به  خاص  توجهی  سیاحان  دیگر  همچون  شاهزادگان 
پی درپی به دیدن آنها می آمدند. جز سفرنامة فارسی رضاقلیمیرزا، دو گزارش 

انگلیسی نیز از این سفر موجود است.۶۴ 

انگلیس در مسئلة هرات  و مداخلة  این شاهزادگان  پناهندگی  به  اعتراض  در 
حسین خان  سرپرستی  به  هیئتی  قاجار  محمدشاه  ۱۲۵۴ق/۱8۳۹م،  در 
آجودان باشی و نیابت میرزاعبدالفتاح گرمرودی برای تبریك گویی به مناسبت 
جلوس ملکة ویکتوریا به سلطنت و اعتراض به مداخلة انگلیس در مسئلة هرات 
به اروپا اعزام کرد.۶۵ برخالف نمایندگان پیشین دولت ایران که مهمان دولت 
انگلیس بودند، پالمرستون )Henry J. T. Palmerston, 1784-1865(، وزیر امور 
خارجه انگلیس، از پذیرفتن این هیئت سر باز زد و بر آن بود که سفیر ایران با 
پرداختن خرج سفر خود “باید اروپایی بشود.”۶۶ میرزافتاح گرمرودی جز گزارش 
نیز خواهیم  بدان  نگاشت که  زنان فرنگ  نیز دربارة  این هیئت رساله ای  سفر 

۶۳رضاقلی میرزا، سفرنامة رضاقلی میرزا نایب السلطنه، نوة فتحعلی شاه، به کوشش اصغر فرمانفرماییان 

)تهران: اساطیر، ۱۳۶۱(.
۶۴دربارة سفر شاهزادگان قاجار دو متن مهم به زبان انگلیسی موجود است. یکی را مترجم لبنانی 

آنها، اسد خیاط، از روی سفرنامة فارسی ترجمه کرده است و دیگری را جیمز فریزر، مهماندارشان، 
نوشت. نیاز به یادآوری است که برخالف نسخة چاپی سفرنامة شاهزادگان که به نام رضاقلیمیرزا به 

چاپ رسیده است، ترجمة اسد خیاط بر اساس نسخه ای خطی  به قلم نجف قلیمیرزاست.
H.R.H. Najaf Koolee Meerza, Journal of a Residence in England and of a Journey from 
and to Syria of Their Royal Highness Reeza Koolee Meerza, Najaf Koolee Meerza, and 
Taymoor Meerza of Persia to Which are Prefixed Some Particulars Respecting Modern 
Persia and the Death of the Late Shah, trans. Assaad Y. Khayat (London: William Tylor, 
n.d.); James Fraser, Narrative of the Residence of the Persian Princes in London in 1835 
and 1836 with an Account of Their Journey From Persia and Subsequent Adventures, 2 
vols. (London: Richard Bentley, 1835).

خاطرات اسد خیاط نیز منبع مهمی دربارة سفر شاهزادگان قاجار به انگلستان است.
Assad Khayat, A Voice From Lebanon with the Life and Travels of Assad Khayat (Lon-
don: Madden & Co., 1847), 101-140.

میرزافتاح  است:  رسیده  چاپ  به  گرمرودی  و  آجودان باشی  نام  تحت  هیئت  این  سفر  ۶۵گزارش 

فتاحی  فتح الدین  کوشش  به  قاجار،  محمدشاه  زمان  در  اروپا  سفرنامة  یا  فصل  چهار  گرمرودی، 
)تهران: بانك بازرگانان، ایران، ۱۳۴7(.

66Wright, The Persian Amongst the English, 103.
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از  بود.  انگلیس  ایران و  نو در رابطة  این هیئت آغازة چرخشی  پرداخت. سفر 
آن گاه، دولت انگلستان سیاست های تحمیل گرایانه تری نسبت به ایران در پیش 
گرفت. از همین دوره نیز، همچنان  که نوشتة میرزا فتاح نشان می دهد، مبارزة 
دیدگاه  آفریدة  که  فرنگ  “بی عفت”  و  “بی عصمت”  زن  علیه  بر  شهوتمندی 

ایرانیان بود، آغاز شد.

در نیمة دوم قرن نوزدهم کسان بسیاری به فرنگ سفر کردند. برخی از کسانی 
که سفرنامه ای نوشته اند عبارت اند از ناصرالدین شاه قاجار، مظفرالدین شاه قاجار، 
دو  نوزدهم  قرن  پایان  در  صحاف باشی.۶7  ابراهیم  و  حاجی پیرزاده  حاج سیاح، 
چهرة متباین بافرهنگ و پرشهوت از زن فرنگ ساخته شده بود. چهرة پسندیدة 
زن فرنگ الگوی گیتی مداران و مشروطه خواهان شد و چهرة ناپسند زن فرنگ 

همچون مترسکی به خدمت سنت پناهان و مشروعه طلبان درآمد.

د. غارت كنان دل و دين
سیاحان فارسی زبان آمیزش زن و مرد فرنگی در فضای همگانی را چشمگیر 
یافتند و به تفصیل به شرح و گزارش آن پرداختند. در این گزارش ها، مسافران 
توجه خاصی به هم گامی و هم سخنی زنان و مردان در باغستان ها و گلستان های 
عمومی داشتند. در وطن مسافران، هم آمیزی زن و مرد در محیطی همگانی، 
آن هم بدون حایلی چون حجاب، امکان ناپذیر بود. در عرف اجتماعی، زن فقط 
در صورت محرم بودن به مردی، آن هم در حریم اندرون، جایز به “رفع نقاب 
نامحرم  مردی  با  “بیرون”  در  بی حجاب  زن  آمیزش  می بود.  و کشف حجاب” 
نشان “بدکاره” بودن زن، رواج بی بندوباری و علت فروپاشی نظام اخالقی حاکم 
پنداشته می شد. اما سیاحان در نخستین برخوردها، آمیزش زن و مرد در آشکار 

۶7ناصرالدین شاه قاجار، وقایع مسافرت و سیاحت سلطان السالطین ناصرالدین شاه قاجار خلداهلل ملکه 

به مملکت انگلستان ]روزنامة سفر فرنگستان[ )بمبئی: ملك الکتاب، ۱۲۹۵ ]۱88۹[(؛ ناصرالدین شاه 
قاجار، وقایع مسافرت و سیاحت دوم اعلی حضرت سلطان ابن سلطان ابن سلطان شاهنشاه ایران 
ناصرالدین شاه قاجار ]روزنامة سفر دوم فرنگستان[ )بمبئی: ملك الکتاب، ۱۲۹8(؛ مظفرالدین شاه، 
علیمحمد  کاشانی؛ تصحیح  میرزامهدیخان  تحریر  به  فرنگ،  به  مبارکة مظفرالدین شاه  سفرنامة 
)تهران:  دهباشی  علی  کوشش  به  عکاس باشی،  میرزاابراهیم خان  عکاسی ها  و  نقاشی  مجیرالدوله، 
کتاب فرزان، ۱۳۶۱(؛ حاج سیاح، سفرنامة حاج سیاح به فرنگ، به اهتمام علی دهباشی )تهران: نشر 
ناشر، ۱۳۶۳(؛ حاجی پیرزاده، سفرنامة حاجی پیرزاده، به کوشش حافظ فرمانفرماییان با شرح احوال 

حاجی پیرزاده و توضیحات از ایرج افشار )تهران: انتشارات بابك، ۱۳۶۰(.
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شناختند.  فرنگ  خاص  عرف  و  رسم  بلکه  بدکارگی،  و  فاحشگی  نشان  نه  را 
همچنان  که فرنگیان را دارای قانون و نظامی خاص دانستند، هم آمیزی زن و 
مرد را نیز از جمله رسوم عجیب و غریب آنها برشمردند. این رسم غریب در 
خاطرة فرهنگی فارسی نگاران و مسلمانان به جای فحشاء، چنان  که بعدها باب 

شد، متداعی بهشت موعود و سدره نشینان بود.

کرد،  دیدن  انگلستان  از  ۱۱8۰ق/۱7۶۵م  سال  در  که  میرزااعتصام الدین، 
پارک های عمومی را که در “روز یکشنبه به جای سیر و تماشاگاه مردان و زنان 
و فریق غریب و غنی و مسافر و غریب است” به بهشت تشبیه کرد. او در وصف 
پارک سنت جیمز )St. James Park(، که “فی الحقیقت رسته ای است وسیع و 
فضایی دلکش و نزهتگاهی است دلگشای و سیرگاهی است روح افزا،” به جای 
شرح زیبایی طبیعت به شرح چگونگی رابطة زنان و مردان در آنجا پرداخت.۶8 
او در آن “عشرتکدة مینوصفت”۶۹ عاشقان و معشوقان را بی هراس از “شحنه،” 
و  عمومی”  “عفت  پاسداران  “قاضی” ــ   این  و  “عسس”  “محتسب،”  “حجاب،” 

مزاحم عاشقان در جامعة خودی ـــ   به ناز و نیاز مشغول یافت:

طالبان وصال و شاهدان پریتمثال را بی تشویش رقیب و شحنه هنگامة 
را بی زحمت  ماه رخسار  نیاز گرم است؛ و مشتاقان دیدار پردگیان  و  ناز 
ساعد  معشوق  و  عاشق  میسر؛  کنار  و  بوس  مجلس  محتسب  و  حاجب 
و طالب  ناز خرامان؛  به صد  پیچیده  یکدیگر  و دوش  بر گردن  سیمین 
به هزاران نشاط شادان و فرحان؛ و  نهاده  مطلوب دست در آغوش هم 
شاهد و ساقی را روزگاری است خوش و خوب، و صدا و نای و نوش را 
رواجی است مرغوب، و قاضی و محتسب از کار خود معذور و شحنه و 

عسس در این معنی محض مجبور.7۰ 

در رویارویی با صحنه های “ناز و نیاز” عاشقان و معشوقان، اعتصام الدین اقرار 
کرد که “این نظاره کن حیرت گاه بی خودی را در شأن آن سرزمین بهشت آیین 
این مقوله بی اختیار بر زبان آمده: اگر فردوس بر روی زمین است / همین است 

۶8اعتصام الدین، شگرف نامه، ۶۵ الف.

۶۹اعتصام الدین، شگرف نامه، ۶۵ الف.

7۰اعتصام الدین، شگرف نامه، ۶۵ب ــ ۶۶الف.
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و همین است و همین است.”7۱ او این “عشرتکده” را که از شحنه و محتسب 
بی نیاز بود نه “کفرستان،” بلکه “مینونشان” و “بهشت آیین” خواند و هم آمیزی 

زن و مرد را نه نشان فساد، بلکه “وصال” مینوی نگاشت.

میرزاابوالحسن شیرازی که در “روز تولد حضرت مسیح” در ۱8۰۹م از همان 
شباهت  که  گرفت  کار  به  استعاراتی  و  تشبیهات  بود،  کرده  دیدن  “نزهتگاه” 

بی نظیری به توصیف منشی اعتصام الدین داشت:

فی الحقیقه مکانی است وسیع و دلکش و نزهتگاهی است با روح و بسیار 
خوش؛ از هر طرف شاهدان سیمین ساق چون طاوسان طناز با صد عشوه 
و ناز خرامان و پویان؛ و به هر گوشه دلبران پریشمایل حورت مثال با 

هزاران غنج و دالل غزل خوان و پای کوبان:

به هر رشته اش گل رخان رهنورد 
تو گویی گلستان شده کوچه گرد

همه لطف سنج و لطافت اساس 
به آیین گلرنگ و رنگین لباس

سطح میدان و راه از ماه رویان خورشیدجبین رشك فرمای ثوابت و پروین 
گردیده و فردوس اعلی از دیدن حسن الله رخان گل اندام با هزاران حوران 
و غلمان سر خجالت بر اسفل انداخته؛ الحال در نهایت حیرت به صاحب 

موصوف گفتم، بیت:

اگر فردوس بر روی زمین است 
همین است و همین است و همین است7۲ 

این تعریف و تمثیل میرزاابوالحسن، که پاره ای از آن را ویراستار نسخة چاپی 
در سال ۱۳۶۴ش، به علت “تعاریف ضد اخالقی از ماه رویان لندنی” حذف کرده 
است،7۳ نشان دهندة نگرش فرنگی مشترک در گزارش “عجایب فرنگ” است. 

7۱اعتصام الدین، شگرف نامه، ۶۶ الف.

7۲میرزاابوالحسن شیرازی، حیرت نامه )نسخه خطی کتابخانة خدابخش(، ۵۲الف ــ ب. این عبارات از 

متن فارسی چاپی حذف شده است.
7۳میرزاابوالحسن، حیرت نامه، ۱۴۴.



۱۶۹   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

این توصیفات در خیال بسیاری از سیاحان نه تعاریفی “ضد اخالقی،” بلکه نشانة 
همسانی فرنگ با بهشت موعود بود:

خیرات  فیهن  تکذبان.  ربکما  االء  فبای  رمان.  و  نخل  و  فاکهه  فیهما 
االء  فبای  الخیام.  فی   مقصورات  حور  تکذبان.  ربکما  االء  فبای  حسان. 
ربکما تکذبان. لم یطمثهن انس قبلهم و ال جان. فبای االء ربکما تکذبان. 
و  میوه  بوستان  دو  آن  ]در  عبقری حسان.  و  رفرف خضر  علی  متکئین 
درختان خرما و انار باشد. پس کدام یك را از نعمت های پروردگار خویش 
دروغ می شمرید؟ در آن کوشك ها برگزیدة باجمال باشند. پس کدام یك 
را از نعمت های پروردگار خویش دروغ می شمرید؟ حوران نگاه داشته در 
خیمه ها. پس کدام یك را از نعمت های پروردگار خویش دروغ می شمرید؟ 
جماع نکرده به آنها هیچ آدمی پیش از ایشان و نه هیچ جن. پس کدام 
یك را از نعمت های پروردگار خویش دروغ می شمرید؟ تکیه زده باشند 

بر بالش های سبز و بساط هایی نیك.[7۴ 

از تشبیهات  آنها اغلب  به علت بهشت آسایی فرنگ در خیال سیاحان بود که 
و استعاراتی چون “حوروش،” “حورپیکر،” “حورت مثال،” و “پریشمایل” برای 

توصیف زنان فرنگ استفاده می کردند.

بود.  فارسی  سفرنامه های  در  رایج  استعاره ای  بهشت  به  فرنگستان  تشبیه 
بود.  فرنگستان  پارک های  و  جنت  باغ  همانندی  اصلی  وجه  “حورپیکر”  زنان 
رضاقلیمیرزا در توصیف “باغی چون باغ بهشت آراسته” که در آنجا “آتش بازی ها 

و چراغان ها” بوده و “دختران ماه سیمای حورلقا” گرد آمده بودند نوشت:7۵ 

در هر گوشه زیاده از ده نفر ماه رویان فرنگ اجتماع نموده، لعبی تازه و 
از  بازی غریب درآورده که هر کسی به عشرت مشغول و سلطان مالل 
استیالی بر شهرستان خیالشان به کلی معزول گشته، نمی پنداشتند که 
در روزگار غمی یافت می شود یا اندوهی حاصل می گردد و هر یك از جام 

نشاط سرمست و دست نگارینی در دست گرفته:

7۴قرآن، سورة رحمان، آیات 77-۶8.

7۵رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۴۰8.
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به عهد معدلت او نماند دست تطاول 
مگر سواعد سیمین و بازوان معین را7۶ 

بود  “باغ بهشت”  این  او چگونگی آمیزش زن و مرد را که مرکز توجه اش در 
چنین گزارش داد:

اگر فی المثل از دستی مالل حاصل کردی، فی الحال دیگری از آن مهوشان 
را دستگیری نموده؛ و اگر از مشاهدة جمالی سیر گشتی، بر خوان نعمت 
از  تفرج کنان  و  تماشاکنان  قسم  همین  به  نشستی.  دیگر  صاحب کرمی 
از گلزاری به گلزاری می رفته و  از لعبتی به لعبتی  صورتی به صورتی و 
صحبت می داشتند و ماها که تا به حال چنین اوضاعی و هنگامه]ای[ ندیده 
بودیم، به هر گوشه که می گذشتیم محو آن مکان و ]طراحی[ آن خیابان 
گشته، متحیر بودیم که کدام طرفه را نظاره کنیم و به چه لعبتی دل بندیم. 
اینها چه چیز است: اینکه می بینم به بیداری است یا رب یا به  خواب ]؟[77 

 Chiswick Horticultural( در شرح معاشقت عاشقان در گیاهستان چزویك
Society( نوشت:

آن  در  گرفته  را  خود  رفیق  و  منظور  دست  خود  دل  بنای  کسی  هر 
سبزه خضراء و ریاض جنت آسا بر لب جویبار و کنار سبزه وار نشسته به 
مي گساری و عشق بازی مشغول؛ ولی اختصاص به احدی ندارد. هر زنی 
بیگانه و آشنا که مایل باشد دست یکدیگر را گرفته به  از  با مردی  که 
هر جا که خواستند می روند، احدی نگاه نمی کند و متحمل نمی گردد.78 

در توصیف گلستان ها و باغستان ها آنچه مورد توجه شاهزادگان قاجار و دیگر 
سیاحان قرار گرفت، عدم دخالت مردم در مصاحبت و همنشینی زن و مرد بود. 
این عدم دخالت نه فقط برای میرزااعتصام الدین که در سال ۱7۶۵م به فرنگ 
سفر کرده بود پراهمیت بود، بلکه برای سیاحی چون میرزاابراهیم صحاف باشی 
بود.  توجه  قابل  نیز  بود  کرده  سفر  امریکا  و  اروپا  به  در ۱۳۱۴ق/۱8۹۶م  که 

7۶رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۴۰۹.

77رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۴۰۹.

78رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۳7۱-۳7۰.



۱7۱   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

درخت  فالن  زیر  در  دختره  فالن  “مثاًل  نوشت:  این خصوص  در  صحاف باشی 
نشسته هر چه می خواهد می کند. مردم تردد می نمایند. احدی نمی گوید چه 
کار می کنند یا نگاه مخصوص نمی کند. هرکس به خیال کار خودش می باشد.”7۹ 

در مقایسة این شیوة برخورد با رسم وطن نوشت:

فضول آقا یعنی مردمان نادان بی تربیت که هر چیزی را اسمش می گذارند 
آنچه  آله.  و  علیه  نبوی صلی اهلل  منکر شریعت  از  نهی  و  معروف  به  امر 
فرمودند عاقبتش راجع است بر اینکه اسباب آزار و اذیت یکدیگر نباشند 
که به عبارت اخری یعنی نپسندند در حق دیگری آنچه را که در حق 
خود نپسندند. لیکن محض ریاست طلبی آن قدر پیرایه بر احکام پسندیده 

بسته اند که حکم اصلی از میان رفته است.8۰ 

را  فرنگ  قوانین  صحاف باشی  ۱۹م،  ۱۳ق/  سدة  متجددان  از  بسیاری  مانند 
همچون شریعت اسالم پنداشت:

همین قانون فرنگی ها از روی شریعت ما هست: عربی، الناس مسلطون 
علی انفسهم و اموالهم. با این آیة شریفه دیگر این امر به معروف و نهی 
است.  و ریش پهن  بدبختان کوسه  ما  احکام حالیة  از منکر کدام است؟ 
به حالت شترمرغ که نه مرغیم که پرواز کنیم و نه اشتر که بار ببریم.8۱ 

کاربرد استعارات بهشتین بر این فرض بنا شده بود که خوانندگان یا شنوندگان 
برداشتی همسان از “پریان” و “حوران” بهشتی داشتند. گزارشگران این آشنایی 
خیالین را برای وصف چهرة ناآشنای زن فرنگ به کار گرفتند. این سرمایة فرهنگ 
خیالین پیوندی آشکار بین بهشت خیالی و فرنگ دیده و پوییده برقرار ساخت. 
همانندی توصیفاتی که بر فرهنگ و خیال دینی مشترکی متکی بود، به پدیداری 
نقش هایی همسان از فرنگ و فرنگیان انجامید. با آمیزش و پیوند گزارش ها و 
روایت های سیاحان با یکدگر، رفته رفته نقش هایی معتبر، باورکردنی و به یادماندنی 
پدید آمد. این نقش های ماندگار از زن فرنگ، که امروز نیز در خیال فارسی گویان 

7۹صحاف باشی، سفرنامه، ۵۳.

8۰صحاف باشی، سفرنامه، ۵۳.

8۱صحاف باشی، سفرنامه، ۵۳.
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با اعتبار است، فرآورده ای  افغانستان و تاجیکستان همچنان  ایران، هندوستان، 
زبانی و فرهنگی بود که ربط چندانی به زنان فرنگ نداشته و راهگشای شناختی 
مستقل از پندار و خیال فرنگیان نیز نیست. همانندی فرنگ و فرنگیان به بهشت 
و حوریان بهشتی به علت سرسبزی و پرگل و درخت بودن فرنگستان نبود. چنان 
 که زمان دیدار میرزاابوالحسن از پارک سنت جیمز در “روز تولد حضرت عیسی” 
در چلة زمستان نشان می دهد، حضور زنان زیبا و سربرهنه و مراودة آنها با مردان 
بود که او را به یاد پریان بهشتی می انداخت. مشاهده گران اغلب عدم دخالت در 

امور دیگران را از مزایای شاخص بهشت موعود می پنداشتند.

دیگر  از  )نقاب زنی(  بالماسکه  و  رقص  مجالس  و  طربخانه ها  تماشاخانه ها، 
مکان های عمومی مورد توجه سیاحان بودند. میرزاابوطالب در سفرنامه اش نقش 
یك “پلی هاوس” در دوبلین )Dublin( را که خالیق برای “مشغلة نفس” در 
آنجا “تا نصف شب وقت می گذرانند” ترسیم کرد.8۲ در وصف “تماشاگاهی” که 

تماشاگران همچون “شیخ صنعان ایمان خود را باخته،” رضاقلیمیرزا نوشت: 

بازیگری مشغول  و  نغمه پردازی  به  آن خانه  در  و مطربان چند  مغنیان 
می باشند که از نوای جانفزایشان دل بینوایان بی تاب و توان گشته و از 
مثل شیخ صنعان  هزار  دلفریبان  آن  نزاکت حرکات  و  غمزات  مشاهدة 

ایمان خود را باخته:

خم زلف تو دام کفر و دین است 
نگارستان او یك شمه این است

به هزار قسم اسباب طرب که از تعداد آن قلم و زبان عاجز است در آن 
مجلس فراهم آمده.8۳ 

از  تماشایی تر  نمایشی  خود  تماشاگران  تماشاخانه ها،  این  در  سیاحان  برای 
طرب”  “بنیاد  تماشاگران  وصف  در  رضاقلیمیرزا  بودند.  صحنه  روی  نمایش 

فوق الذکر نوشت:

8۲میرزاابوطالب، مسیر طالبی، 7۴ـ7۵.

8۳رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۳۶۱-۳۶۰.



۱7۳   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

در آن خانه زیاده از پنجاه هزار زنان ماه روی و دختران دوشیزه خوش خوی 
در آن غرفات و مناظر هر یکی آفتابی از برج جمال درخشان می شوند. 
همگی با سرهای برهنه و تا پستان های خود را گشاده و با آن آرایش و 
جواهرات نفیس که بر خود ترتیب ساخته، غارت کن دل و دین می گردند:

به قد همچو سرو و به گیسو کمند 
زبانشان ]چو[ خنجر لبانشان چو قند8۴ 

پیوند تجربة سیاحان با روایت آشنای “شیخ صنعان” در حتفة الملوک امام محمد 
غزالی8۵ و منطق الطیر شیخ فریدالدین عطار از اهمیت خاصی برخوردار است.8۶ 
مرید  تن  چهارصد  قریب  و  بود  کرامت  با  پیری  که  صنعانی  عبدالرزاق  شیخ 
داشت، در خواب بتی را در دامن خود یافت. برای تفسیر خواب، او به مالزمت 
بر بامش  او به کلیسایی رسید که  این سفر  مریدانش راهی دیار روم شد. در 
دختری ترسا ایستاده بود. شیخ سخت عاشق دختر ترسا شد و برای آزمودن 
شیخ، دختر ترسا به او گفت: چار کارت کرد باید اختیار: “سجده کن پیش بت 
و قرآن بسوز، می بنوش و دیده از ایمان بدوز.”87 برای وصال یار، شیخ قرآن 

سوزاند، شراب نوشید و یك سال هم خوکبانی کرد.

و  زنان  آشکار  ارتباط  از  خود  هوسناک  گزارش های  در  سیاحان  از  بسیاری 
مردان فرنگ، همچون داستان شیخ صنعان و زن رومی، چشم یافت های خود 
را رویایی جلوه دادند: “اینکه می بینم به بیداری است یا رب یا به خواب؟”88 
فاصله ای  سیاحان  خویش،  چشم یافت های  برنمودن  باورنکردنی  و  رویایی  با 
بین بیداری و خواب، عمل آگاهانه و ناآگاهانه )unconscious(، و داراالسالم و 
دارالکفر ایجاد کردند. بدین سان، گزارش سیاحان از فرنگ نه گزارش عملکرد 
نیت مند آنان، بلکه روایت منفعالنه ای از مشاهدات آنان از دیار فرنگ بود. در 
گزارش  به  کمتر  و  بوده  مشغول  نظاره گری  به  اغلب  سیاحان  گزارش ها،  این 

8۴رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۳۶۲-۳۶۱.

8۵امام محمد غزالی، حتفة الملوک )تهران: چاپخانة مجلس، ۱۳۱7(.

نسایی،  )اصفهان:  عماد  خوش نویس  احمد  مقدمة  و  تصحیح  با  منطق الطیر،  عطار،  8۶فریدالدین 

.8۵-۶۶ ،)۱۳۵7
87میرزاابوطالب، مسیر طالبی.

88میرزاابوطالب، مسیر طالبی.
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کرده های “نامستحب” خویش می پرداختند. آنها از وصف شهوت بار هم آغوشی 
زنان و مردان در مجالس رقص و بال ابایی نداشتند. ولی اغلب تأکید می کردند 
که در این مراسم آنها به درخواست های پی درپی برای رقص جواب منفی داده و 
تنها به مشاهده گری مشغول می بودند. گزارش رضاقلیمیرزا از مهمانی و مجلس 

رقص اعیان مشابهت بی نظیری به گزارش های دیگران داشت:

امرایی که  و  وزرا  ]و[  اعیان  و  اکابر  بلند شد،  آواز ساز  اینکه  به محض 
به رقاصی مشغول؛ و اگر کسی رقاصی  هستند دست زن ها را گرفته و 
نداند، او را ناقص می دانند و می گویند به مرتبة کمال نرسیده است. به 

خصوص در نزد زن ها بد است که اگر کسی رقص ندانسته باشد.8۹ 

با این وصف، شاهزادگان همچون دیگر سیاحان از رقصیدن پرهیختند:

اما با وجود همة اینها که گریبان ما را به جهت رقص می گرفتند، قسم ها 
می خوردیم که ما را وقوفی در رقص نیست. عجز و البه چند کرده تا از 
ما می گذشتند؛ و تا به حال هلل الحمد رقاصی نکرده ایم. بعد از این خداوند 

عالم حفظ کند.۹۰ 

پرهیختن میرزاابوالحسن شیرازی از رقصیدن  چنان جالب توجه شده بود که 
پادشاه انگلیس به مهماندار ایلچی ایران فرمود که “نگذارید که او رقص کند که 

مبادا خجالت بکشد.”۹۱ 

رقص زن و مرد در مجامع عمومی بسیاری از سیاحان را به شگفتی و دل نگرانی 
واداشت. در نگرش فرهنگی سیاحان، که اغلب از خواص و دولت مردان بودند، 
و  همدمی  هنگام  در  خصوصی  مکانی  در  تنها  و  بود  سبك  کاری  رقصیدن 
هم خوابگی امکان پذیر می بود. دعوت به رقص آنها را با بحرانی اخالقی روبه رو 
می کرد. از جانبی، رقصیدن با معنی و مفهوم وطنی اش لذت آور و شهوت انگیز 
بود. از جانبی دیگر، رقصیدن در مأل عام کاری زشت و قبیح پنداشته می شد. 
منشی اعتصام الدین دربارة دعوت شدنش به رقص نوشت: “تکلیف رقص نمودند. 

8۹رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۳۹۵-۳۹۴.

۹۰رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۳۹۵.

۹۱میرزاابوالحسن، حیرت نامه، ۲۳7.
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هر چند که احقر به نادانی ابا و انکار نمود باور نکردند و با هم می گفتند که 
مردم که رقص و سرود نمی داند در دنیا کیست؟ چون تازه رسیدة والیت است 
از صحبت مردم غیر جنس شرم می نماید.”۹۲ به جای رقصیدن، اعتصام الدین به 

“رقص سوانگ” )swing( حضار نگریست:

نقاب  ماه لقا  از شرم روی آن حوریان  انجمن خردفریب که پری  در آن 
حجاب کشیده و غلمان خورشیدسیما سر خجالت در پیش افکنده و من 
هوش باخته از روشنی شمع و نور جمال نازنینان فرق نکرده مانند پیکر 
تصویر خشك بر جا ایستاده و پی به صنعت صانع حقیقی برده وقت را به 

ستایش ایزدی خوش می داشت.۹۳ 

همچون منشی اعتصام الدین، رضاقلیمیزا در دیداری به همراه محمداسماعیل خان 
بازی و شعبده و رقاصی ها و ]جمال ها[”  “انواع  )اپرا( و  از طرب خانه  لکهنوی 
نوشت که “الحق به مضمون حدیث که فرموده اند: الدنیا سجن المؤمن و جنت 
الکافر. به  هیچ وجه قصوری در جنت ایشان نیست.”۹۴ پس از ذکر آن حدیث 
این بیت را آورد: “زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار / ما را شرابخانه بهشت 
زندان مؤمنان  را  ادامة گزارش خود که بهشت کفار  او در  باده حور”۹۵  است، 

پنداشت افزود:

داده،  آخرت  نعمت های  در  وعده  را  خاص  بندگان  عالم  خداوند  آنچه 
حضرت  باری   .  .  . است  آورده  فراهم  دنیا  در  ایشان  جهت  به  معاینه 
بخشنده بی منت به جهت اتمام حجت نعمت خود را از هر جهت ]حقیقه[ 

بر آن قوم تمام کرده و منتهای لذت جهت ایشان عطا فرموده است.۹۶ 

با  زنان فرنگ  بر شباهت  با فرنگستان، همانندیی که  همانندی بهشت موعود 
حوریان بهشتی استوار بود، سیاحان را با دوراهه ای روبه رو ساخت. از طرفی رابطة 

۹۲اعتصام الدین، شگرف نامه، ۵7ب-۵8 الف.

۹۳اعتصام الدین، شگرف نامه، ۵8 الف. این بخش شباهت بی نظیری با وصف میرزاابوالحسن دارد و 

گویای آن است که میرزاابوالحسن به شگرف نامه دسترسی داشته است.
۹۴رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۳۹۳.

۹۵رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۳۹۳.

۹۶رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۳۹۴.
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آزادی زن و مرد در فرنگ پسندیده و ستودنی و رسوم فرنگیان با وعده های الهی 
به رستگاران همساز بود. از طرفی دیگر، رواج این رسوم در آنجا پسندیده و 
بهشت آسا و در داراالسالِم وطن خیال ناپذیر و ناپسندیده بود. رسیدن بی تأخیر 
به لذایذ آن جهانی در این جهان و کنونی و اینجایی کردن وعده های آخرت 
بود،  محترم  آخرت  در  آنچه  داد.  خاص  مفهومی  و  معنی  را  سیاحان  نگرانی 
در وطن حرام و آنچه در فرنگستان بهشت آسا می نمود، در داراالسالم صراط 
مغضوبان و ضالین پنداشته می شد. همچون سرگذشت شیخ صنعان، رویارویی با 
فرنگ نیز برخوردی خردپاره یا دودالنه )schizopherina( بود. در حکایت شیخ 
صنعان، آنچه در رویا ثواب و نشان وصل بود، در بیداری ارتداد و کفر محض 
بود. در همین نگرش فرهنگی، فرنگستان هم زمان بهشت و کفرستان و محترم 
مفاهیمی  و غرب زدگی همه  اروپاگرایی  فرنگیمآبی،  پنداشته می شد.  و حرام 

دودالنه اند که هم زمان داللت بر شیفتگی و هراسناکی از فرنگ می کنند.

زبان  مختص  که  استعاراتی  و  تشبیهات  از  سیاحان  فرنگ،  زنان  توصیف  در 
از زن  پدیداری نقش خاصی  به  استعارات  این  استفاده می کردند.  بود  فارسی 

فرنگی که نشان دهندة “خیاالت ارباب طبع عجم” بود انجامید.۹7

از آنجا که میرزاابوطالب لندنی، پیش از دیگران به نگارش نقش زن فرنگی در 
به بررسی تصویر برساخته ای که همانند  ادامه  بود، در  الفاظ فارسی پرداخته 

تصاویر دیگران است می پردازم.

5. میرزاابوطالب لندنی و نفس متجدد
برای  “غزلی  پسندش  مورد  زنان  برخی  نام  به  یادگار  رسم  به  میرزاابوطالب 
“نکوقامت”  را  فرنگی  زنان  سروده هایش  در  او  می سرود.۹8  حفظ الغیب” 
کثیرالمحبت،”  سحرکار،”  “نادرة  “زالل لب،”  “خرام رفتار،”  “قمرسیما،”  و 
غزل هایش  در  دیگران  همچون  او  کرد.۹۹  وصف  “رقیق القلب”  و   ” “مسیح آسا 
فرنگ را به بهشت و زنان فرنگی را به حوریان بهشتی تشبیه می کرد. مثاًل در 

وصف جمال “لیدی کرنتن،” که او را “سردفتر همگان” شمرد، نوشت:

۹7میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰7.

۹8میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۱۰.

۹۹میرزاابوطالب، مسیر طالبی، به ترتیب در ۱۴۴، ۱۴۴، ۱۲۹، ۳۱،۱۳، ۱۳۱، ۳۴۱ و ۱۴۳.
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به بیداری است یا رب آنچه بینم یا به خواب است این 
به دنیا سیر جنت چون منی را بی حساب است این
اگر لندن نه جنت هست چون بینم در او حوران 

وگر “لیدی کرنتن” نیست حوری ناصواب است این۱۰۰ 

در وصف “مس مرین” نامی که “صورت او رونق گلزار جنان و قامتش بازار سرو 
گلستان را شکسته” سرود:

همین نه روی خوشش طعنه بر گلستان زد 
عتاب او قمة تف به برق نیسان زد۱۰۱ 

مس آن کاکریل را، “که در حسن قد و رخسار طعنه بر حوران ابکار می زند،” 
چنین تغزل کرد:

لب است این، ای صنم! یا بادة ناب 
که عقل و هوش ها را برده از تاب۱۰۲ 

در غزل دیگری در وصف دو زن از شهر هنلی “که یکی در اختراع ظرایف و ابداع 
لطایف ممتاز و دیگر در نواختن دف و چنگ بی انباز است”۱۰۳ سرود:

ما جان به عهد لندن و دلبرش داده ایم 
وز حور و باغ و قصر چنان دل گشاده ایم

یادی ز سرو و سدرة طوبی نمی کنیم 
ما زیر ظل سروقدان ایستاده ایم۱۰۴ 

از تکفیر  او یار لندنی سروقد را به حوری بهشتی ترجیح داد و  در این غزل، 
به  لطیف گفتار،”  “دلستان  آن  هاردن،  وصف مس  در  بود.  بی هراس  نیز  شیخ 

طعنه سرود:

۱۰۰میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۱۰.

۱۰۱میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۴۵.

۱۰۲میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۹۹.

۱۰۳میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۲8.

۱۰۴میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۲8.
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به هر کو صد پری در جلوة ناز 
ز حوران تا به کی رانی سخن، بس

تو را بادا مبارک زاهدا حور 
که ما را از رخ مس گاردن بس

به شهد و سیب چون طفلم فریبی 
مرا آن لعل و آن سیب ذقن بس۱۰۵ 

میرزاابوطالب در بسیاری از غزل هایش خود را با کفر و الحاد روبه رو می یافت. 
که  دیگر  غزلی  در  اسالم؟”۱۰۶  ز  سود  چه  “طالب  پرسید:  خود  از  غزلی  در 
ابروان زنی جای محراب را گرفته از خود پرسید: “ز عزم کعبه قصدت طالبا 
چیست؟”۱۰7 در گفت وگویی با دل خویش دربارة مس  املیه لتور “که قلم از 
بیان و حسن و جمال و صفت لب و دندان شکرخند چون قندش عاجز است،” 

از دل خویش خواست:

سجدة طاعت اگر شرط مکانی دارد 
جز به محراب دو ابروی املیا نکنی

حجر و الت و منات اند ز یك اصل اال 
جز برهمن گری آن بت ترسا نکنی۱۰8 

این غزل ها در مضمون شباهتی به داستان “شیخ صنعان” دارد که عاشق دختری 
رومی شد، دل از اسالم و قرآن بگسست و برای وصال با معشوق خوکبانی کرد. 
میرزاابوطالب، همچون شیخ صنعان که پس از وصال یار به اسالم بازگروید، در 

پایان سفر برای طلب بخشش به زیارت سامره، کربال و نجف رفت.۱۰۹ 

میرزاابوطالب در بسیاری از غزل ها و قصیده هایش استعارات رایج شعر فارسی 
را برای وصف زنان فرنگی نامناسب یافت. در غزلی به یاد مس میری چمبرلن 
)Miss Mary Chamberlain(، “سرو” را که معنای مجازی قامت یار دارد “نقش 

۱۰۵میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۶۱-۱۶۰.

۱۰۶میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۳۵.

۱۰7میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۱۰.

۱۰8میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۶۱.

۱۰۹میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۴۰۳، ۴۰8، ۴۱۳، ۴۱8 و ۴۲۰.
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ِگل”  در  “پای  که  “سرو”  برخالف  شناخت.  “لندنیصنم”  وصف  برای  باطلی” 
دارد، یار لندنی مثمر و آزاد بود:

با سرو خوش خرامت، سرو است نقش باطل 
کان مثمر است و آزاد، وین است پای در ِگل۱۱۰ 

او “لیدی پالم” را از تمامی “مه بانوان” شعر فارسی پسندیده تر یافت:

در جمال لیلی و شیرین بسی 
شاعران را شعر غرا دیده ام

بس مقال عزة عذرا و ویس 
در بر و حفظ برایا دیده ام

ساره و بلقیس را بَس مدح ها 
همچو سلمی و زلیخا دیده ام

کافرم گر ز آنکه چون لیدی پلم 
بانویی در یُرپ]Europe[ و اشیا ]Asia[ دیده ام

با وجود ذکر آن مه بانوان 
جز کهن افسان یکی نادیده ام”۱۱۱

برخالف اغلب غزل های کهن فارسی، که معشوق ناشناخته بود، میرزاابوطالب در 
اشعارش از معشوق نام برده و به جای استفاده از استعارات معهود به بیان زیبایی، 
آن چنان  که به چشم می آمد، پرداخت. شاید او را که از قالب های کهن و استعارات 

آشنا گریزان بود بتوان نخستین شاعر فارسی سرای متجدد و واقع گرا دانست.

گه گاهی  پرداخت،  انگلیسی  زنان  توصیف  به  اکثراً  میرزاابوطالب  چه  اگر 
فرانسه  زنان  مقایسة  در  مثاًل  بنشست.  فرنگ  دیار  دیگر  زنان  شرح  به  نیز 
گرداندام تر  پرگوشت،  کشیده قامت،  چه  اگر  ایشان،  “زنان  نوشت:  انگلیس  و 
ندارند.  انگلش  زنان  خوبی  و  حسن  به  نسبت  مطلقاً  اما  هستند،  انگلش  از 
به سبب عدم سادگی و شرم دختری و فقدان خرام و رفتار خوش در  بلکه 

۱۱۰میرزا ابوطالب، مسیر طالبی، ۱۳۴.

۱۱۱میرزا ابوطالب، مسیر طالبی، ۲۴۴.



تجدد بومی۱8۰

نظر کریه می نمایند.”۱۱۲ در نظر میرزاابوطالب زیبایی با طبیعی بودن ارتباط 
ناگسستنی داشت. ستایش زیبایی طبیعی از ارکان اشعار عاشقانة فارسی نیز 
زنان  بی عصمتی  نشانة  طبیعی  چهرة  در  دخالت  نگرش،  این  در  است.  بوده 
خودآرا بود. این ارزش گذاری در وصف زنان فرانسوی نمایان است: “وضع موی 
سر ایشان چون زنان قحبة کمینة هند، از هر طرف زلف های مجعد و آویخته، 
مطلوب  زن  برخالف  است.”۱۱۳  شوخ  بسیار  ایشان  مختار  زیور  رنگ های  به 
جلدگفتار، شدیدالصوت  پرگو،  “تیزرو،  فرانسه  زنان  میرزاابوطالب،  نگرش  در 
دیگر  او  فرانسه،  به  سفر  هنگام  در  که  نبود  بی جهت  حاضرجواب اند.”۱۱۴  و 

همچون پیش تر مشتاق دیدار زنان نبود:

با آنکه طبع من از مشاهدة ُحسن بسیار متأثر می شود و در آن زودی 
پلی   در  بود.  خواهان شغلی جدید  دل   رفته،  از دست  تماشابینی  شغل 
اما مطلقاً  با هزاران دچار می شدم،  رویال ]Play Royal[ روزانه و شبانه 

متأثر نمی شد و کسی از ایشان در نظر جلوه نکرد.۱۱۵ 

بی اشتیاقی میرزاابوطالب به “تماشابینی” زنان فرانسه شاید بی ارتباط با آزادی 
که یافته بود نباشد.۱۱۶ او که به جای “تحصیل علم “انگلش” به “اکتساب لذات” 
این  یافتن  “از  که  کرد  اعتراف  انگلش”  آزادی  قوانین  “ذکر  در  بود،  پرداخته 
آزادی آن قدر سبك دوش شدم که گویا هزاران من بار از دوش من برداشتند و 

مقید بودم، اکنون رهایی یافتم.”۱۱7 

میرزاابوطالب در پایان گزارش خود به “ذکر فضایل و رذایل انگلش” پرداخت و 
در فهرستی هشت گانه از فضایل آنها، از این صفات نام برد: “کثرت آبرو و عزت 
 نفس،” “قدرشناسی،” “خوف ایشان از شکستن قانون،” “رغبت ایشان بر فواید 
عام،” “کثرت اقبال ایشان طرز جدید را بر کهنه،” “میل ایشان بالطبع به آالت 
و واسطه به سهولت کارها،” “سادگی مزاج و سلیقة ایشان،” “متابعت و مغزداری 

۱۱۲میرزا ابوطالب، مسیر طالبی، ۳۱۵.

۱۱۳میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۳۱۵.

۱۱۴میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۳۱۵.

۱۱۵میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۳۱۵.

۱۱۶میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۱۰7.

۱۱7میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲۳۱.



۱8۱   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

ایشان،” “عدم کاهلی ایشان در سلوک، خصوص در تحصیل مال و عزت، و بعضی 
در علم و هنر نیز؛ هر چند که در نظر غیر به کمال رسیده باشند،” و “گشاده بودن 
سفرة ایشان بر دوستان.”۱۱8 او در تشریح لفظ “کمال” افزود: “در زعم ایشان لفظ 
کمال و رسیدن به حدی برای انسان، به طریق مجاز نسبت به ماقبل است، به 

حقیقت.”۱۱۹ برای نشان دادن نسبی بودن کمال او نوشت: 

هرگاه انسان از درجة حبشی وحشی مردم خوار، خود را به مرور و تدریج به 
مرتبة نیوتن ]Newton[ فیلسوف رساند، می تواند بود که در زمان آینده آن قدر 
تکمیل خود کند که نیوتن نسبت بدو چون حبشی مذکور بوده باشد.۱۲۰ 

پدیداری  از  نشان  میرزاابوطالب  نوشتة  در  “کمال”  زمان مندی  و  نسبیت  این 
تاریخی  رشد  و  پیشرفت  در  را  خود  کمال  که  شخصی  متجدد ــ یعنی  نفس 
این تعبیر زمان مند، کمال نه رسیدن به حقیقتی تغییرناپذیر،  بیابد ــ   بود. در 
بلکه روند پی درپی فراگذشتن از دانسته ها و ارزش های پیشین بود. در این روند، 
ارزش های پیشین به جای آنکه پاسداری شوند به نقد و سنجش کشیده شده و 
بدین سان ارزش هایی واالتر آفریده می شوند. ابوطالب خان در بخش های متفاوت 
سفرنامه اش نشان داد که دوران اقامت او به عیاشی نگذشته، بلکه با تجربه هایی 
همه جانبه، به شناختی نسبتاً عمیق از تحوالت اجتماعی، سیاسی و علمی اروپا 

پی برده بود.

پس از ذکر فضایل، میرزاابوطالب به شرح “رذایل” انگلیس ها پرداخت. در این 
بخش او از ده مورد به تفصیل یاد کرد که به اختصار عبارت اند از “عدم اعتقاد 
به ملت و معاد و میل ایشان به طرف فلسفه،” “غرور ایشان به سبب مالحظه 
قوت و موافقت بخت از پنجاه سال متواتر،” “کثرت محبت ایشان به زر و امور 
دنیوی،” “کثرت طلب آرام و فراغ دوستی،” “زودرنجی و نزاکت طبع،” “کثرت 
صرف اوقات ایشان به خواب و رخت پوشیدن و موی ساختن و حجامت ریش،” 
“خطای  لذت،”  قصد  به  زندگانی،  اسباب  و  ایشان  عالیق  و  حاجات  “کثرت 
لفظ،  دانستن چند  مجرد  به  یعنی  غیر،  زبان  و  علوم  در شناختن حد  ایشان 

۱۱8میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲۶۴-۲۶۳.

۱۱۹میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲۶۴.

۱۲۰میرزا ابوطالب، مسیر طالبی، ۲۶۴.



تجدد بومی۱8۲

خود را زبان دان هر زبان، و به دانستن چند مسئله صاحب آن علم می دانند،” 
“خودغرضی است و قابوگری ]سودجویی[ که به سبب آن، به امید نفع خود، 
اگر چه ضرر بسیار به دیگری رسد، احتراز ننمایند،” “گریختن دختران ایشان با 
یاران، و جفت شدن زنان به شوهر قبل از مزاوجت و قلت عصمت زنان و مردان 
ایشان در شهوات.”۱۲۱ علت این امر را میرزاابوطالب “کثرت آزادی زنان و وفور 

خرابات خانه ها و فواحش لندن” برشمرد.۱۲۲

پرداخت: “شنیده شد که  به ذکر شواهدی چند  او  امر  این  دادن  نشان  برای 
]Marybone Parish[ که نصف کمتر  مربُن پرش  فاحشه در  شصت هزار زن 

وست منستریك ]Westminister[ شهر لندن است، سکونت دارند.”۱۲۳

توصیف فاحشه خانه ها در گزارش مسافران دیگر نیز موجود است. رضاقلیمیرزا 
تعداد فاحشه خانه ها را سه برابر رقمی که میرزاابوطالب سیواندی سال پیش تر 

تخمین زده بود برآورد کرد:

عصیان و زنا در آن مملکت قبحی ندارد و معتاد است . . . آن یکصدوهشتاد 
هزار دختر در کمال خوبی و جمال خود را آراسته از خانه ها بیرون می آیند 
با آرایش و زیور در کوچه ها هرکس را می بینند به او تعارف کرده، یك یك 
آن دختران و شاهدان را چون مرغی که دانه برچیند غربا و خلق آن مملکت 
تا سه ساعت از غروب دست در دست انداخته و به گردن حمایل کرده به 
خانه و حجره]ای[ که خواهند می برند و بهترین جماالت لندن حسن و 
جمال شاهدان است که بعضی در اپره و مجالس بزرگان می روند در شبی 
هشتصد تومان و هزار تومان حریفانه می گیرند و لطایف جمال و حسن 
مقال ایشان تحریری نیست. اللهم ارزقنا و جمیع  المؤمنین و المؤمنات.۱۲۴ 

میرزاابوطالب اکثر این “رذایل” را “جدیدالعهد” دانسته و بر آن بود که “به سبب 
کثرت نعمت و تواتر دولت پیدا شده اند و اثر بدی الی االن در ایشان نکرده.”۱۲۵ 

۱۲۱میرزا ابوطالب، مسیر طالبی، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶7، ۲۶8، ۲7۰، ۲7۱، ۲7۲.

۱۲۲میرزا ابوطالب، مسیر طالبی، ۲7۲.

۱۲۳میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲7۲.

۱۲۴رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۵8۲.

۱۲۵رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۲7۳.



۱8۳   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

در تحلیل او، “به دو سبب در این زودی هم نمی تواند ضرر رسانید: یکی بنا 
بر قوت ایشان، چه در افراد و چه در سلطنت، زیرا که چون طبع و جسم قوی 
است، اگر زهر خوری اثر نکند و طبیعت از راه عرق دفع نماید.”۱۲۶ او سبب دیگر 
را رایج بودن این رذایل در میان مردم دیگر برشمرد و بدین عقیده بود که به 

زودی دولت از این قوم روی برنگرداند.

میرزاصالح  گذراند،  لذات”  “اکتساب  به  را  روزگاری  که  میرزاابوطالب  برخالف 
شیرازی که همراه دومین گروه دانشجویان ایرانی در ۱۲۳۰ق/۱8۱۵م به انگلیس 
رفته بود، در پی پندی که جان ملکم )John Malcolm( به او داده بود “در صدد 
انتظام تحصیل و ترک مصاحبت و مجالست با مردم” برآمد. اگر چه او همچون 
میرزا ابوطالب ارتباط گسترده ای با فرنگیان نداشت، اما با دقت و توجهی خاص به 
مسایل اجتماعی نگریست. سفرنامة او حاکی از آشنایی اش با تاریخ سیاسی انگلیس 
و فرانسه است. او با سیستم پارلمانی و خصوصیات حکومت سلطنتی انگلیس آشنا 
شده بود. او می دانست که “چنانچه پادشاه را پسری نماند، دختر بزرگ او به تخت 
انگلند می آید.”۱۲7 اما متوجه نیز بود که در نظام سیاسی انگلستان زنان حق رأی و 
انتخاب شدن در “مشورت خانه” را ندارند: “جماعت زنان نه داخل به مشورت خانه 
می شوند و نه اقرارنامه نوشته که فالن کس را قبول نمود که وکیل شود.”۱۲8 او در 
ارزیابی هایش از شخصیت های تاریخی انگلستان، همچون یك تاریخ نگار حرفه ای، 
به جای به کار گرفتن ارزش های خودی، موازین فرهنگی همان جامعه را به کار 
گرفت. مثاًل با توجه به رسم تك همسری در مسیحیت، در ارزیابی هنری هشتم 
)Henry VIII, 1491-1547(، که در ۱۵۰۹م به سلطنت انگلستان رسید، نوشت: 
“بدبختی و بی رحمی و بددلی هنری از اینجا معلوم می شود که برخالف مذهب 
خود هشت ]شش[ زن کرده و هر کدام را به بهانه ای متهم کرده. بعضی را ناحق 
کشته و بعضی را طالق داده بی آبرو و سیه روزگار در عرصه گیتی گذارده.”۱۲۹ او 
الیزابت )Queen Elizabeth I, 1533-1603( را که در سال ۱۵۵8م و پس از مرگ 

۱۲۶رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۲7۳.

۱۲7میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۲۰.

۱۲8میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۱۱.
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Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, 
and Chaterine Parr.



تجدد بومی۱8۴

مری )Mary Queen of Scots( به سلطنت رسیده بود، از “مقبول ترین زنان انگلند 
و اسکاتلند” قلمداد نمود:

در عهد الیزابت طایفة انگریز شروع به تجارت به اقصای بالد فرنگستان 
و سایر بالد نموده، بلکه سبب ترقی و دولت را در تجارت دانسته و از آن 
عهد الی حال صغیراً و کبیراً اصل و سرمایة فتح و عزت و دولت و آبرو 

در تجارت یافته.۱۳۰ 

میرزاصالح “طریقة اکل و اشرب و وضع مهمانی اهالی انگلند” را پسندید: “بنده 
هر وقت با اهالی آن والیت ناهار کردم لذت از عمر خود بردم.”۱۳۱ از جمله نکاتی 
که مورد پسندش بود، “ظرف علیحده” داشتن هرکس، پاکیزه لباس پوشیدن، و 
“صحبت داشتن و شوخی کردن” در حین صرف غذا بود.۱۳۲ او به روند زندگی 
روزانه توجهی خاص داشت و به گزارش صبحانه، نهار، شام و کسب و کار پرداخت:

و  رفته  و کار خود  به عقب مشاغل خود  از مردان  ناهار هر یك  از  بعد 
دختران و زنان به تهیة اسباب خانه و یا به شغلی از مشاغل خانه داری 
سازهای  و  سه تار  و  چنگ  نواختن  به  دختران  از  بعضی  شده،  مشغول 

متداوله که نواختن آنها جزیی بر کمال زنان آنهاست.۱۳۳ 

پس از پرداختن به تفاوت وقت صرف غذا در بین “فقرا و ارباب صنعت” و “نجبا 
و بزرگان و اعزه” نوشت: “طریقة شام کردن آن طایفه به این نحو است که همة 
اهل خانه با یکدیگر شام می خورند.”۱۳۴ او سپس افزود که همه “در وقت شام 
در ساعتی معین در اطاقی جمع شده مردان همه لباس های تازه و ریش خود 
را تراشیده، دست و رو را شسته در نهایت صفا. و دختران و زنان هم لباسی 
و گردن  و سر  است.  باز  آنها  الی شانه  بر کرده دست ها  در  لطافت  نهایت  در 
الی سینه آنها باز است. لیکن پستان آنها هرگز نمایان نمی شود.”۱۳۵ در وصف 

۱۳۰میرزاصالح، گزارش سفر، ۲۴۶.

۱۳۱میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۲8-۳۲7.
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۱8۵   به تماشا رفته بودم، خود نيز تماشا شدم

مراسم رسمی شام، او شرح داد که چگونه مردان و زنان دست در دست یکدیگر 
انداخته “از اطاق نشیمن به اتاق دیگر که شام حاضر است روانه گشته.”۱۳۶ او 
توجه داشت که در چنین ایامی، “زن صاحب خانه در صدر مجلس نشسته و مرد 
صاحب خانه در پایین مجلس در مقابل زن خود نشسته شروع به شام خوردن 
می کنند.”۱۳7 در بیان آداب نشستن مهمانان افزود: “طریقه نشستن حضار اینکه 
یك مرد و یك زن در سر سفره نشسته” به صرف شام می پردازند. میرزاصالح 
اما  نشده،  شام صرف  که  پرداخت  مهمانی  از  دیگری  نوع  وصف  به  همچنین 
زنان و مردان به رقصیدن و آواز خواندن می پرداختند، “از اول مجلس الی آخر 
مجلس دونفر دونفر. یك مرد و یك زن در مقابل یکدیگر ایستاده، لیکن هرکس 
نمی تواند به هر زنی تکلیف رقص کند.”۱۳8 در نگرش به آداب و رسوم فرنگیان، 
سیاحان هم زمان به بازنگری سنت خویش پرداختند. گزارش کتبی و شفاهی 
این چشم یافت ها برای خوانندگان و شنوندگان آنها نیز زمینة بازنگری به خود 
و  خودآرایی ها  خودبازنگری ها،  نگرانی ها،  این  فرایند  تجدد  می آورد.  فراهم  را 

خودپیرایی ها بود.

۱۳۶میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۲8.

۱۳7میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۲۹.

۱۳8میرزاصالح، گزارش سفر، ۳۲۹.
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 به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر۱

الف. فرنگ ستايی
فرنگ ستایی و فرنگ ستیزی دو جلوة متفاوت بازنگری مستفرنگانة دورة تجدد به 
فرهنگ خودی است. در برخورد با فرنگیان، فرنگ ستایان و فرنگ ستیزان هر دو زنان 
فرنگ را “بی پرده” دیدند و از این منظر، “پرده” و “حجاب” نقشی مرکزی در خیال 
و گویش سیاسی ایران یافت. فرنگ ستایان “کشف حجاب،” همچون زنان فرنگ، را 
زمینة ترقی، کمال، استقالل و آزادی ایران پنداشتند. فرنگ ستیزان “بی حجابی” 
زنان، همچون فرنگان، را “بی پرده،” “بی عفتی،” “بی ناموسی” و آغازة نسخ دین و 
آیین و “آزادی و بی بندوباری” انگاشتند. پیشاهنگان هر دو روش همساز و دگرساز 
با روایت آزادی زنان فرنگ به بازاندیشی مفاهیم خویش و دگر، اندرون و بیرون، 
نرینگی و مادینگی، زنانگی و مردانگی، و ایران و اسالم پرداختند. در هر دو سیاقه 
“مسئلة حجاب” زاییدة نگرشی مستفرنگانه، آزمند و شهوت بار به زنان فرنگ بود.

سیاحانی که نشست و برخاست زنان و مردان در فضای همگانی را پسندیده 
برآمدند.  زندگی  گستره های  دیگر  در  آن  چگونگی  شناخت  پی  در  بودند، 

۱وام گرفته است از میرزافتاح گرمرودی، “شب نامه،” در میرزافتاح گرمرودی، سفرنامة میرزافتاح خان 

سفرنامة  و  شب نامه  فصل،  چهار  رسالة  سه  شامل  قاجار،  محمدشاه  زمان  در  اروپا  به  گرمرودی 
ممسنی، به کوشش فتح الدین فتاحی )تهران: بانك بازرگانی ایران، ۱۳۴7(، ۹۵۱.
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اهمیت  به  کردند،  سفر  اروپا  به  او  از  پس  که  کسانی  همچون  اعتصام الدین، 
“رسم تربیت و تعلیم و هنرآموزی طفالن” پی برد.۲ در بررسی شیوة آموزش در 
انگلستان، او که در ۱۱8۰ق/۱7۶۵م به اروپا سفر کرده بود، یادآور شد که آنها 
“در ترغیب و تحریص علم و هنر مبالغه از حد گذرانند و تالش و تردد و کسب 
و پیشه را وسیلة دولت دانسته، سعی فراوان نمایند و بر بخت و توکل اعتماد 
نسازند و سود نیابند.” او با مشاهدة راه و روش زندگانی فرنگیان و مقایسة آن 
با دولتمندان وطنی، دریافت که در آن والیت “سختی و محنت کشی را هنر 
دانند و سستی و آرام طلبی و کاهلی را عیب تمام شمارند.”۳ او سخت کوشی را 
نتیجة تعلیم و تربیت کودکان دانست. در بررسی چگونگی آموزش و پرورش 
و  فرزندان  “دولتمندان  که  رسید  نتیجه  بدین  میرزااعتصام الدین  خردساالن، 
دختران و پسران خود را از ابتدای چهارسالگی، سوای نوشت وخواند، انواع علم 
و هنر و اقسام صنایع و بدایع بدارند.”۴ او ندانستن هنرهای موسیقی و نمایشی 

را نشان ناتوانی و فقیرزادگی یافت:

مشق   و  سرود  و  رقص   .  .  . و  موسیقی  علم  در  زن  و  مرد  کسی  اگر 
سواری اسب و هنر سوزن کشی و غیره هنرها مهارت نداشته باشد، پیش 
دولتمندزادگان به غریب زادگی معیوب و مطعون باشد. گویند مادر و پدر 
او غریب ]فقیر[ بودند، استطاعت خرج تربیت طفالن نداشتند. بنابراین 

فرزندان ایشان از هنر عاری اند.۵ 

در جامعة طبقاتی انگلیس، این هنرها برای زنان اهمیت بیشتری داشت و شرط 
و  را که رقص  بی بی یان  بود: “خصوص  یافتن همسر مناسب  آنها در  موفقیت 
سرود ندانند عیب تمام باشد و مردم عمده در مناکحت او رغبت نمی نمایند.”۶ 

برای نشان دادن اهمیت آموزش در فرنگ، میرزاصالح به شرح چگونگی “تربیت 
اطفال،” “تربیت دختران” و “اطفال فقرا” پرداخت. او دربارة “مکتب خانه”ای که 
فرزندان مجرمین مقتول در آن تربیت می شدند نوشت: “اطفال آنها را ذکوراً و 

۲اعتصام الدین، شگرف نامه، ۱۲۶ الف.

۳اعتصام الدین، شگرف نامه، ۱۳۲ الف.
۴اعتصام الدین، شگرف نامه، ۱۴7 ب.
۵اعتصام الدین، شگرف نامه، ۱۲7 ب.
۶اعتصام الدین، شگرف نامه، ۱۲7 ب.
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اناثاً به مکتب خانة مزبور آورده تربیت نموده نمی گذارند در پی افعال پدران به 
دزدی و غیره مشغول شوند.”7 پس از گذراندن دوره های آموزشی، این اشخاص 
“صاحب مدرک شده پای از مرحلة فقر و حقارت بیرون کشیده به خدمتی و 
یا شغلی مناسب داخل شده به تدریج اوضاعی به هم رسانیده مثل سایر مردم 
کسبه و برخی اوقات مثل سایر نجبا عمری به سر می برند.”8 در شرح چگونگی 

تأثیر تعلیم و تربیت به تغییر موقعیت اجتماعی “اطفال فقرا” نوشت:

گردیده  ذکاوت  صاحب  یافته  تربیت  مکتب  آن  در  که  فقرایی  دختران 
مثل دختران نجبا به جوانان عروسی کرده زندگی می کنند. فی الحقیقه، 
در متن واقع فیما بین اشخاصی که تحصیل به هم رسانیده چه تفاوت 
می کند که شخص مالیة دنیوی داشته یا ندارد. هر کدام از جوانان مزبور 
که تحصیل کرده و از تواریخ عالم و اوضاع دنیا اطالع به هم رسانیده بعد 

از آنها سر آنها به فقر و فاقه فرود نیامده.۹ 

پس از این بررسی نتیجه گرفت که “مایة تربیت تحصیل است و اهالی انگلیس 
در تربیت اعلی ادنی کوتاهی نمی کنند.”۱۰ 

تربیت کودکان توجه میرزاصالح شیرازی را نیز، که در سال های ۱۲۳۰-۱۲۳۴ق/ 
۱8۱۵-۱8۱۹م در انگلیس به سر برد، جلب کرد: “هنگامی که به سن چهار 
پنج ساله می رسند، با لطافت و مهربانی هر روزه آنها را درس داده که در سن 
هفت سالگی هر طفل قادر به خواندن کتاب و نوشت جات هستند. بعد از آن 
اگر دخترند در مکتب زنانه و اگر پسرند در مکتب مردانه می گذراند.” او که به 

چگونگی آموزش دختران توجه خاصی داشت، گزارش داد:

خواندن  در  انگریزی  زبان  فوراً  فرستاده،  مکتب خانه  به  را  آنها  که  اوالً 
نوشتن او را ماهر نموده و بعد از آن زبان فرانسه و ایتالیا را به آنها تعلیم 
]Greek[ داده اگر چه که قاعده نیست که دختران را زبان التین و گریك

تعلیم دهند، لیکن بعضی زنان در التین و گریك ماهر می شوند.

7میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۰۱.

8میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۰۲-۳۰۱. 

۹میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۰۲.

۱۰میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۰۲.
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و  آموختن “خواندن و ساز زدن” و “خیاطی  به  زبان آموزی، دختران  در کنار 
آداب خانه داری و طریقة رفتار با شوهران و منسوبان آنها” نیز می پرداختند:

فرضاً هر دختر پانزده ساله که از مکتب خانه بیرون می آید، در کماالت 
ظاهری از قبیل خیاطی و خانه داری و رفتار با مردم و شوهران خود و 
نواختن سازها و خواندن و رقص کردن و خواندن فرانسه و ایتالیا و نقاشی 

ماهر هستند . . .۱۱

به علت اهمیت “کماالت صوری و معنوی” در یافتن همسر مناسب، میرزاصالح 
پی برده بود که “اهالی آن والیت مجبور هستند که تحصیل کنند.” او با بررسی 
کماالت  در  که  است  این  نجیب  آدم  نشان  “یك  که  دریافت  انگلیس  جامعة 
صوری و معنوی ماهر باشد.” بدین سان، “در مدارس انگریزی همه، زن و مرد، 
در جلوه دادن کماالت خود ساعی هستند. و هر کدام از زن و مرد در مجالس 
نوعی رفتار می کنند که محبوب القلوب همه گردند.” به علت نجابت و ترقی و 
نفس حاصله از تحصیل و تربیت، “بینی بین اهلل کمتر از زنان انگریزی مرتکب 
اعمال شنیعه می شوند.” به روایت میرزاصالح، “عجیب تر اینکه با وجود آنکه زنان 
روی نمی پوشند، مطلقاً فرصت به ارتکاب اعمال ناشایست ندارد.” او با مشاهده و 
مقایسه بدین  نتیجه رسید که “اگر چه خوب و بد در هر جا هست، لکن تربیتی 
که به زنان می کنند تقاضای اعمال قبیحه نمی کند.”۱۲ این دریافت میرزاصالح 
یکی از ارکان نفس تجددخواهی شد که تربیت زنان را اساس قانونمندی، ادب 

مدنی و پیشرفت اجتماعی دانست.

در  نخستین بار  که  ایلچی،  میرزاابوالحسن  ایرانی،  سیاحان  دیگر  همچون 
۱۲۲۴ق/۱8۰۹م به اروپا سفر کرده بود، رمز موفقیت فرنگیان را توجه به علوم 
دنیوی پنداشت: “خالصه عقل معاش اهل آن سرزمین به سرحد کمال است. و 
ناتمامی ندارد. به اعتقاد خاطر و محرر این دفتر آنکه اگر اهل ایران را فراغت 
حاصل شود و اقتباس از کار اهل انگلیس نمایند، جمیع امور روزگار ایشان بر وفق 
صواب گردد.” او معتقد بود با انتظام امور دنیوی، علوم اخروی نیز سامان می یابند:

۱۱میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۳۱.

۱۲میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، به ترتیب از ۳۳۱ و ۳۳۴.
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بعد از آنکه امر مدد معاش مضبوط باشد، در تحصیل علوم نهایت جد و جهد 
به عمل آورد و در اندک زمانی سررشتة عقل معاد کما هو حقه به دست آید، 
و از این راه است که حکمای صاحب فن و عقالی انجمن، عقل معاش را بر 
عقل معاد مقدم داشته، کودکان را به کسی که سزاوار مرتبة او باشد سپارند؛ 
و به مداخل دنیوی او را راهنما شوند، چون به جمیع کماالت صوری آراسته 
شود و مضمون الکاسب ]حبیب[ اهلل را فهمید و اسباب دنیوی خود ]را[ 
فراهم آورد، به خاطر جمعی اسباب تحصیل کماالت معنوی پردازد، چشم 

به میراث پدر و مادر و خویشاوند بند نکند.۱۳

عدم توجه به امر معاش باعث روی آوردن به میراث والدین گشته، “آن مال 
عنقریب نابود و آن بیچاره از رنج و تنگدستی زود هالک شود و چنانچه امر 

دنیای خود را ضایع کرده، از ثواب آخرت بی بهره و محروم گردد.”۱۴ 

با وصف  اعتصام الدین، میرزاابوطالب، میرزاابوالحسن و میرزاصالح همه  منشی 
و  زن  رابطة  بازاندیشی  به  گونه ای  به  در سفرنامه هایشان  فرنگی  زن  “تربیت” 
مرد در جامعة خودی پرداختند. همگی بدین نتیجه رسیدند که سوادآموزی به 
کاهش فحشا در فرنگ انجامیده است. آنان در این نگرش به زن فرنگ و بازنگری 
اولیة زن نجیب مدرنی را فراساختند که معیار نجابتش نه  الگوی  زن خودی 
و  تربیت  مقایسه  این  در  بود.  او  نفسانی  معرفت  و  تربیت  بلکه  پیکر،  پوشش 
حجاب نقشی یکسان داشتند. برداشت میرزاابوطالب، که در ۱۲۱۳ق/۱7۹۹م 

به اروپا سفر کرد، در این باب جالب توجه است.

او گزارش داد که “قوانین آزادی انگلش” موجب می شود حکام و اکابری همچون 
او بتوانند با “فراغ روحانی” در کوچه سیر و از دکان خرید کنند، دست زن یا 
باز گویند و به “خانة زنان  یار گرفته به سر باغ روند، معایب سالطین و وزرا 
اوباش رفته شب توانند خوابید.” میرزاابوطالب در این ذکر به نقل حدیث نفس 
پرداخت: “من که در تمام عمر به کوچه مشی نکرده بودم و به دکانی نرفته 
شدم.”۱۵  آن قدر سبك دوش  آزادی  یافتن  از  رسد،  چه  زنان  خانة  به  تا  بودم، 

۱۳میرزاابولحسن ایلچی، حیرت نامه، ۲۲۱.

۱۴میرزاابولحسن ایلچی، حیرت نامه، ۲۲۱.

۱۵میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۲۳۱.



تجدد بومی۱۹۲

رهایی میرزاابوطالب از قیود به جای آنکه به بی بندوباری و هرزگی انجامد، به 
گسیل توجه او به “شغلی جدید” انجامید.

میرزاابوطالب در مشاهداتش به چگونگی رابطة زن و مرد توجهی خاص داشت. 
او در این مشاهدات اغلب به مقایسة زنان فرنگی و خودی می پرداخت. نوشتة او 
در این زمینه نقش مهمی در شکل گیری پژوهش های مقایسه ای بین زنان شرق 
و غرب داشت. نظریات او در این باره در ۱۲۱۶ق/۱8۰۱م به انگلیسی ترجمه و 
چاپ شد و بخش مهمی از سفرنامه اش را در بر گرفت.۱۶ در بخش “ذکر تقسیم 
کار مردان و زنان،” او به شرح کارهایی پرداخت که مختص زنان و مردان در 
انگلستان بود. او در این تقسیم بندی کارهایی را که به “حرکات و زور و رأی و 

فکر” نیاز داشت از آن مردان و بقیه را گسترة کار زنان دید:

ُرفتن و شستن رخوت  افروختن و خانه  طعام پختن و آتش در بخاری 
درست  دارد،  خواب  حجرة  به  متعلق  آنچه  و  خواب  فرش  و  ]رخت ها[ 
از آن هم  امثال آن، که  اشیا و  کردن آن و محافظت دکان ها و فروش 
ممکن بود، مخصوص ایشان داشته اند؛ و آنچه تعلق به حرکات و زور و 

رأی و فکر داشت و زنان از آن عاجز بودند، مخصوص مردان کرده.

او با مقایسة تقسیم کار جنسیتی فرنگستان با هندوستان افزود: “چه اگر برخالف 
این بودی محال یا دشوار شدی، و اگر غیرمعین داشتندی خلط، و اگر زنان را، 

چون هند، هیچ کار نمی دادند، بیکاری برای نفوس ایشان الزم آمدی.”۱7 

میرزا ابوطالب اشتغال زنان به فروشندگی را حیله ای پسندیده برای رونق کسب 
و کار قلمداد کرد: “فایدة دیگر آنکه خریداران به جهت تماشای حسن و جمال و 
استماع لطایف اقوال ایشان هجوم می آرند.” او برای نشان دادن این امر به شرح 
چگونگی عالقة خود به خرید از “دکان حلوایی” پرداخت: “چنانچه من به حال 

16Mirza Abu Taleb, “Vindication of the Liberties of the Asiatic Women,” Asiatic Annual 
Register or a View of the History of Hindustan, 3 (1801), see on miscellaneous trans. 100-
107; Also in Mirza Abu Taleb, Travels of Mirza Abu Taleb Khan in Asia, Africa, and 
Europe during the years 1799 to 1803, trans. Charles Stewart (Reprint 1814; New Delhi: 
Sona Publication, 1972), 342.

۱7میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۲۲۵.
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 Newman[ ”نیومن استریت“ ] خود قیاس می کنم که از دکان حلوایی ]گوشة
دختران  از  یکی  و  می پیوندد   ]Oxford Road[ رود  “اکسفرد  به  که   ]Street
او  هم زبانی  جهت  به  قلیل  که  نگذشتم  گاهی  بود،  آن  خادمة  شیرین شمایل 
نخریدم.” در روایت میرزاابوطالب، اشتغال زنان نه فقط به رونق کسب، بلکه به 

بازداشتن آنها “از فکر و فساد و رنج دادن شوهران” می انجامید.۱8

توجه  مرد  و  زن  بین  کار  تقسیم  به  ابوطالب،  میرزا  همچون  نیز،  میرزاصالح 
داشت: “امور خانه و رتق و فتق خانه مطلقاً با زنان است. و مردان مطلقاً اطالعی 
از خانه و اخراجات خانه ندارند.” در این باب او مثال آورد که “سرجان ملکم 
]Sir John Malcom, 1769-1833[ ایلچی ایران مذکور می ساخت که من در 
خانة خود محکوم به حکم زن خود هستم. و از امور خانه هیچ خبر ندارم. هر 

وقت وجه عمده ضروری است، من حواله می کنم و بس.”۱۹ 

اما میرزاصالح گسترة فعالیت زنان را محدود به خانه داری نیافت. مثاًل در شرح 
دکان های شیرینی فروشی نوشت:

در آن دکاکین مطلقاً دختران شیرینی می فروشند. و صاحب دکان های 
مزبور منتهای سعی می کنند که دختران خوب صورت برای جلب قلوب 
مردم و رواج دکان خود در دکان ها آورده باشند. بالجمله در هر کوچه 
که شخص را خستگی عارض شده به دکان حلوافروش رفته حلویات و 

میوه جات خورده وجهی داده بیرون می رود.۲۰ 

با  دیدوبازدید  رسوم  محدودیت های  متوجه  میرزاصالح  میرزاابوطالب،  همانند 
زنان شده بود: “هیچ کدام از اهالی انگلند قبل از ظهر به دیدن زنان نمی روند و 
هر کس به دیدن زنان رود باید یك ساعت از ظهر گذشته باشد.”۲۱ میرزاصالح 
به کارها و سرگرمی های روزمرة اطرافیانش نیز توجهی خاص داشت. او دریافته 
که  می روند  راه  قدری  بدن  “به جهت صحت  روزه  هر  مردان  و  زنان  که  بود 
قدری هوای تازه به بدن آنها خورده و اطفال خود را نیز با نوکران به گردش 

۱8میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۲۲۵.

۱۹میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۲7.

۲۰میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۰8-۳۰7.

۲۱میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۲7.
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برده که به خوبی بخوابد.” از این مشاهدات او بدین نتیجه رسید که انگلیسیان 
“بالجمله همة مردم علی الدوام مشغول به امور دنیوی و ساعی در صحت مزاج و 

خوشگذرانی هستند و غصة ]غیر[ دنیوی را کمتر می خورند.”۲۲ 

با مشاهدة چگونگی ارتباط زنان و مردان در فرنگ، میرزاابوطالب بدین نتیجه 
رسید که برخالف تصور غالب در میان مسلمانان، بی حجابی و آمیزش زنان با 
مردان لزوماً به اشاعة فساد نمی انجامد. برخالف برداشت های غالب، او اشتغال 
قواعد  “ذکر  در  پنداشت.  فرنگ  و  اروپا  در  فحشا  کاستن  در  عملی  را  زنان 

عنان گیری زنان از طریق فساد،” او خاطرنشان ساخت:

به  را  زنان  نفوس  اشتغال که  این  انگلش سوای  دانایان  باید دانست که 
وجود  با  که  کرده اند  وضع  دیگری  قواعد  شد،  معلوم  که  داده اند  کارها 
اختالط زنان ایشان به مردان و عدم حجاب، عنان گیری ایشان از بدکاری 
است؛ و آن اینکه آمدن مردان غیر محرم به صحبت زنان، به وقت طعام و 
شب نشینی، که محفل پر است معهود است و رفتن زن به خانة مرد غیر 
متأهل ممنوع؛ و بیرون رفتن زن از خانه مشروط به رفاقت شوهر با یکی 
از اقربای پدر یا شوهر یا خدمتکار اعتباری شوهر است؛ و بیرون رفتن 
زن، بعد شام، خصوص خواب بیرون رختخواب شوهر، اگر چه خانة پدر و 

مادر بوده باشد، مطلقاً مرسوم نیست.

به علت این محدودیت ها، زنان انگلیسی “مجال و وقت و فرصت برای اندیشة باطل 
ندارند.” اگر زنی به ناکاری متهم شود، “اقربای او و سایر زنان اشراف من بعد با او 
ننشینند، و شوهر به حکم شرع جمیع اطفال و زر و زیور باز گرفته، از خانه به در 
می کند.” با گسست روابط اجتماعی و زیان مالی، “زنانی که مالحظة عزت خود و 
خاندان خود ندارند، بنا بر خوف این صدمات بزرگ مبادرت به فعل بد نتوانند کرد.” 
میرزاابوطالب در بررسی خود نتیجه گرفت که “انگلیش با وجود دادن آزادی ظاهری 
و کمال تملق و چاپلوسی، به چندین راه دیگر که بر زنان گران ننماید، به دانایی 
ایشان را مقید کرده اند.” برخالف انگلیس ها که به “دانایی” در پی جلوگیری از فساد 
برآمدند، در نگرش او مسلمانان به “نادانی” طریقی فتنه زا و فسادانگیز پیش گرفتند:

۲۲میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۳۲7.
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و مسلمانان با وجود وضع رسم پرده که نوعی از قید محضر به فتنه و فساد 
است، از راه نادانی، فرصت و مجال فساد بدیشان داده اند که اختیار ]بر 
زر[ و چاکر زنانه و اطفال و رفتن به خانه پدر و اقربا، بلکه زنان دوستدار 
و یك هفته شب و روز در آنجا به سر بردن از آن جمله است. احسن ما 

قال مولوی: هر چه گیرد علتی علت شود / کفر گیرد کاملی ملت شود.

و کنش  از پوشش  بازنگری های متجددانه  نخستین  از  یکی  تحلیل شاید  این 
زنان خودی باشد. میرزاابوطالب، همچون بسیاری از متجددانی که قرنی پس از 
او به بررسی حجاب پرداختند، پوشش زن را لزوماً نشان “عفت” او نپنداشت.۲۳ 

توجه  که  بود  مسایلی  جمله  از  خواستگاری  شیوة  فرنگی،  زن  به  نگرش  در 
سیاحان فارسی نگار را جلب کرد. سفرنامه نویسان رابطة تنگاتنگی بین آموزش 
و تربیت و خودمختار بودن زن و مرد در انتخاب همسر یافتند. در گزارش منشی 
اعتصام الدین، به علت تعلیم و تربیت دختران و پسران از خردسالی، ازدواج نه به 
صالح دید والدین، بلکه بر اساس موافقت زن و مرد انجام می گرفت: “رسم والیت 
مشهور است که ایجاب و قبول کدخدایی و زناشوهری به رضایتمندی بی بی و 
صاحب و زن و مرد است.”۲۴ این مشاهدات دربارة تفاوت شیوة خواستگاری را 
دیگران نیز به تفصیل گزارش داده اند. رضاقلیمیرزا، که از ۱۲۵۳ق/۱8۳7م در 
فرنگ بود، خاطرنشان ساخت که زنان فرنگ پیش از بیست سالگی و قبل از 

آنکه “از همة هنرها با بهره و آراسته نشوند” به خانه شوهر نروند:

و  جوانان  اغلب  که  است  طریق  بدین   ایشان  مخالطة  و  ازدواج  طریقة 
دختران در سیرگاهان و میهمانی ها و باغات و بساتین بی پرده و حجاب 
با یکدیگر معاشرت و مصاحبت می نمایند. اگر جوانی را میلی به دختری 
پسندیده  را  او  رفتار  و  اطوار  مدید  مدتی  اینکه  از  بعد  گردد،  حاصل 
نوشت]ه ای[ به دختر می نویسد که من مایل به هم صحبتی با شما هستم. 
در این خصوص شما را چه فرمایش است؟ چنانچه دختر را میلی نیست، 
را  او  نوشتة  جواب  دختر  و  جوان  آن  گذشت.  خواهد  او  از  آن شخص 
نخواهد نوشت و به جای دیگر خواهد پیوست و اگر دختر را هم میلی 

۲۳میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۲۲۶-۲۲۵.

۲۴اعتصام الدین، شگرف نامه، 8۳ ب.
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به مضمون خوشی  را  کاغذ  بشود، جواب  که زن جوان  بخواهد  و  باشد 
نوشته ارسال می دارد و وعده می دهد که در فالنه روز به فالنه جا کنیسه 

در حضور فالن قسیس ]کشیش[ شما را مالقات خواهم کرد.۲۵ 

منشی اعتصام الدین با مقایسة رسم ازدواج در انگلستان و وطن خویش بدین 
ثروت  و  علم  کسب  به  نخست  ازدواج  از  پیش  انگلیسی ها  که  رسید   نتیجه 

می پردازند:

مردم والیت را صرف مدت چهل سال برای تردد روزگار و سیر ممالك 
و دیدن عجایب و غرایب هر بالد و تعلیم تجربات زمانه و حصول دولت 
خانه  به  زن خواسته،  نمایند،  فراغت حاصل  مراتب  این  از  هرگاه  است. 

نشینند و دیگر سفر نکنند؛ و از زن خود به وجهی مفارقت نگزینند.۲۶ 

اما در ممالك دیگر یافتن همسر از کسب علم مهم تر است:

وای به حال نوکران و اهل روزگار ُملك دیگر! در حالت خردسالی، فرزندان 
خود را کدخدا ]ُمزدوج[ سازند؛ و تا مردم به کسب روزگار خرج شادی 
]ازدواج[ را استطاعت داشته باشند، بهتر؛ وگرنه به تردد و تالش به فرض 
و وام و گدایی ُجوُجو فراهم کرده، به هر صورتی که دانند، زن کردن را بر 

جمیع امور دنیاوی مقدم شناسند.۲7 

برای  بازپرداختن بدهکاری هایی که  برای  در روایت میرزااعتصام الدین، مردم 
ازدواج متحمل شده اند مجبور به مهاجرت می شوند: “بعد از آن قرض دار شده 
ُملك  به  خود  ُملك  از  و  نمایند  اختیار  دور]و[دراز  سفر  روزگار  تالش  برای 
دیگری آواره شوند. بعضی از بعد ماهی و سالی و اکثر را پس از سال های دراز 
هم با زنان خود اتفاق بیت حاصل آید یا نه.”۲8 او جدایی مردان از همسرشان 
و  فارسی  گداز  و  پرسوز  اشعار  رواج  دلیل  و  زنان  به  ظلم  را  ازدواج  از  پس 

هندی دانست:

۲۵رضاقلی میرزا، سفرنامه، ۵8۳-۵8۲.

۲۶اعتصام الدین، شگرف نامه )نسخة خطی، National Archive of India(، ۲۱۹ الف.

۲7اعتصام الدین، شگرف نامه )نسخة خطی، National Archive of India(، ۲۱۹ الف.

۲8اعتصام الدین، شگرف نامه )نسخة خطی، National Archive of India(، ۲۱۹ ب.
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باید  ایشان  زنان همخوابة  از  مهاجرت پیوند  و خاطر  دردمند  دل  احوال 
خاطر  پیرامون  میثاق  محن  چقدر  شوهر  مفارقت  شداید  از  که  پرسید 
پراشتیاق خود دارند و از نوایب ایام مهاجرت و احتراق حراق فراق بر جان 
حالت  چه  صورت  این  در  و  نمي گذرد  چه هاچه ها  ایشان  محروق اقتران 
منکر که الحق حال و مال ایشان نمي گردد. چنان از مضمون سوزوگداز 
فارسي و واسوخت هندي و سرودهاي زنان برج ]Braj[ و برهة بنکله و 
قصه هاي زنان سابق و حال ]فیما بین[ قیاس باید کرد. اهل والیت این 
قسم جدایي را در حق زنان ظلم صریح مي شمارند و در کیش و آئین 
خودها نهایت شوم و مذموم مي پندارند. الحق حق به جانب ایشان است.۲۹

صحاف باشی، که ۱۲۰ سال پس از اعتصام الدین به اروپا سفر کرده بود، در این 
باره با آمیزه ای از خشم و یأس نوشت: “این مردم آموختن به دیگری را یکی از 
شرافات انسانی می دانند. چنانچه در هر ده کوره ای چندین مکتب مجانی برای 
اطفال مهیا کرده اند. چه دختر، چه پسر در سن پنج سالگی به مکتب می روند. 
الی دوازده سال همه چیز را می داند و الیق به هر کاری است.” او در مقایسة 
این رسم با روش رایج در ایران به اعتراض گفت: “بچه های ما بیچاره ها تا سن 
پانزده سال آقا موچول هستند. بعد اول ترتیب عروسی ا ست که گوساله گاوی را 
جفت می کنیم با ماچه خری و متوقع هستیم که اوالد اینها همه چیز را بفهمد.” 
صحاف باشی، کم حوصله تر از اعتصام الدین، در این بررسی سخن از مظلومیت 
زنان کرد: “زمانی که به شوهر می روند، هر شب در جنگ است؛ و می گوییم چرا 
با شوهرش سازش ندارد؛ و حال آنکه تحمل زن های ایران و مظلوم بودنشان 
بیش از مردهاست. افسوس که ما مردم لذت خوراک و جماع را بیش از ترقی 
و تربیت فهمیده ایم.” در این گزارش ها، سیاحان رسوم تعلیم و تربیت، ازدواج و 
آمیزش زنان و مردان در محیط همگانی را پسندیده و با مقایسه به انتقاد رسوم 
خودی پرداختند. این گونه مقایسة جامعة خودی با فرنگستان و نگاه منتقدانه 
و  بازنگری  و  اجتماعی  تجدد  زمینة  خود،  میان  در  موجود  روابط  و  رسوم  به 
بازپردازی رابطة زن و مرد را فراهم آوردند.۳۰ نفس تجددخواه تعلیم و تربیت 

زنان را اساس تحول و کمال اجتماعی پنداشت.

۲۹ اعتصام الدین، شگرف نامه )نسخة خطی، National Archive of India(، ۲۱۹ الف و ب.
۳۰صحاف باشی، سفرنامه، 8۱.
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ب. زنان فرنگ و هموطن
رویارویی با زنان فرنگ و آشنایی با الگوهای متفاوت زنانگی و مردانگی سیاحان 
فارسیزبان را به بازاندیشی جنسیت در فرهنگ خویش واداشت.۳۱ در کنش های 
اما  به دو فضای جداگانه،  اغلب  رایج در فرهنگ خودی، زن و مرد  جنسیتی 
پیوستة اندرون و بیرون تعلق داشتند. با زنانه و مردانه کردن مکان، زنان اغلب 
خانه نشین و پرده نشین بوده و حضورشان در مکان مردانه ناپسندیده بود. در 
رویارویی با فرنگ، سیاحان به مقایسة رسوم خویش با الگوی نویافته در اروپا 
مردانه  و  زنانه  فضاهای  و  نقش ها  بازنگری  به  که  مقایسه ها،  این  پرداختند. 
انجامید، اهمیت خاصی در دگرگونی های جنسیتی و روند توانمندی زنان در 

دو سدة گذشته دارد.

میرزاابوالحسن خان شیرازی در طول سفرش به مهمانی های بسیاری دعوت شد. او 
در نتیجة این نشست و برخاست ها گه گاه به مقایسة زنان ایران و فرنگ پرداخت. 
 Sir Gore( و ِسر گور اوزلی )مثاًل پس از مشاهدة شیوة برخورد “لیدی” )خانم
Ouseley( که به نظر او “در بنینوع بشر مانند این زن و شوهر در هیچ شهر و کشور 
به هم نرسید،” با حسرت گفت: “کاش زنان ایران از این زنان تعلیم می گرفتند و 
محبت شوهران را بر خود الزم می شمردند و قدر شوهران خود را به این مقدار 
می دانستند.”۳۲ این مقایسه و آرزوی پیروی زنان ایران از فرنگیان نشان دهندة 
رویگردانی میرزاابوالحسن از تخاصم زن و شوهر در فرهنگ خودی و آرزوی روابط 
 ]Mrs. Perceval[ بهتر بین آنها بود. همچنان  که گفت وگوی او با میسیس پرسوال
نشان می دهد، میرزاابوالحسن زن محجوبه را همچون مرغی در قفس و ناتوان 
پنداشت. در مهمانیای که به افتخار میرزاابوالحسن برگزار شده بود، میسیس 
پرسوال روی به او که به نظارة مهمانان مشغول بود کرده و گفت: “چنان می فهمم 
که از اکل نمودن مرد و زن به جمعیت تو را حیرت دست داده؛ خود انصاف ده 
که شیوة ما بهتر است یا شیوه شما که زنان را مستوره دارید]؟[”۳۳ میرزاابوالحسن 

این  است.  مرد  و  زن  پیکر  بین  تفاوت  به  تاریخی  و  فرهنگی  بخشیدن  معنا  گونه  از  ۳۱منظورم 

تفاوت های طبیعی جلوه یافته در واقع تفاوت هایی زمان مند و فرهنگ مندند که پایة تبعیض زایی در 
گستره های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و خانوادگی را فراهم می آورند.

۳۲میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۳۱۵.

۳۳میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۱۶۳-۱۶۲.



۱۹۹   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

در جواب گفت: “طریقة شما بهتر است، از رهگذر اینکه زن مستوره، چشم بسته 
و همچو مرغی که در قفس حبس شود می باشد و چون رهایی یابد قوت پرواز به 
طرق گلشن ندارد.”۳۴ او زن فرنگی را به مرغی پرگشوده تشبیه کرده، گفت: “زن 
پرگشوده، به مصداق اینکه مرغان گلشن دیده اند ]و[ سیر گلستان کرده اند، به هر 

کماالت معنوی و صوری و آراستگی ندیدم.”۳۵

او در اثبات این ادعا این بیت را گواه آورد:

آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام 
بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیز دیگری۳۶ 

بر  بلکه  بی تجربگی،  بر  نه  تشبیه  این  در  فرنگ  پرگشودة  مرغان  پسندیدگی 
مرغان  به  محجوبه  زنان  تشبیه  بود.  استوار  مدعی  آفاق گردی  و  بسیاردیدگی 
محبوس و ناتوان در این قیاس نشانة پدیداری نگرشی نو به زن خودی بود. در 
این نگرش، آموزش و تربیت زنان فرنگی به آراستگی معنوی آنها انجامیده و 

آنها را از حجاب بی نیاز می کرد.

میرزاابوالحسن در زمینه های دیگری نیز به مقایسة فرنگیان و ایرانیان پرداخت. 
او پس از مشاهدة زنان سوارکار آرزو کرد: “ای دریغ، چه خوش بودی که سواران 
ماه سیمای زرین کمر و غالمان تنگ دهان سیمین بر شاهنشاه کشور ایران در این 
سبزمیدان حاضر بودند و از سیر سواری این زنان خورشیدفر پریپیکر، طریقة 
از  پیشینیان  نگرش  در  که  جوالن گری،  آموختن  آموختندی.”۳7  جوالن گری 
جمله نمودهای مردانگی بود، از زنان فرنگی نشان دهندة نگرشی نو به زنانگی 
و مردانگی بود. اگر زنان فرنگ می توانستند به غالمان “شاهنشاه کشور ایران” 
نمی توانست  “زنانگی”  میرزاابوالحسن  پنداشت  در  بیاموزند،  تاز  و  تاخت  رسم 
میرزاابوالحسن،  همچون  باشد.  “مردانه”  برازندة  صفات  و  “مردانگی”  عکس 
را  فرنگیان  بودند  کرده  سفر  فرنگ  به  همراهش  به  که  او  ایرانی  خدمتکاران 
الگویی پسندیده برای پیروی بزرگان ایران پنداشتند. مثاًل یکی از خدمتکاران 

۳۴میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۱۶۳.

۳۵میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۱۶۳.

۳۶میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۱۶۳.

۳7میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۲۲7.



تجدد بومی۲۰۰

او پس از مشاهدة چگونگی برخورد دولتمردان با “زنان آفتاب طلعتشان” روی به 
میرزاابوالحسن کرده گفت: “کاش این شیوة اعیان و اشراف انگلیس در ممالك 

ما نیز متداول می گشت.”۳8 

که  مجالسی  در  مثاًل  فراوان اند.  دیگر  سفرنامه های  در  این گونه  مقایسه هایی 
افراد  داشتند،  شرکت  نجف قلیمیرزا  و  تیمورمیرزا،  رضاقلیمیرزا،  شاهزادگان 
زیادی به دور آنها جمع شده و جویای احوال آنها می شدند. بنا به گفتة جیمز 
از  زنی  بود،  انگلستان  در  شاهزادگان  مهماندار  که   ،)James Fraser( فریزر 
تیمورمیرزا دربارة تعداد همسرانش سؤال کرد. تیمورمیرزا در پاسخ به پرسش 

شکایت آمیز او به تعدد همسر، روی به مترجم خود کرده گفت:

انگلیس نیستند که  ایران مانند زن های  این خانم ها بگو که زن های  به 
تحصیل کرده و فهمیده و برای شوهرانشان رفیق و شریك زندگی باشند. 
کاری که از آنها ساخته است فقط این است که چیزی بدوزند و به غالم ها 
امری بدهند و یا غذایی بپزند؛ و حال آنکه خانم های انگلیسی از هر حیث 
آراسته و با داشتن چندین اوالد باز هم زیبا و دوست داشتنی هستند و 
چون گل شکوفه می دهند. آنها بعد از چهل سالگی بیشتر دوست داشتنی 
انگلیسی  زن  بنابراین یك  سالگی.  بیست وپنج  در  ما  زن های  تا  هستند 
مطابق ده زن ایرانی است و ما ناچاریم برای تحصیل کیفیت تعداد را زیاد 

کنیم. اگر میسر بود یك زن انگلیسی داشته باشیم همان کافی بود.۳۹ 

در این مقایسة هزل گونه که برای ساکت کردن زنان متعرض فرنگ تافته شده بود، 
عدم آموزش زن ایرانی دلیل ناتوانی او در مشارکت با مردان پنداشته شد. برای 
مردان فرنگ پسند، این شوخی تیمورمیرزا بیان کنندة تفاوتی هایی جدی نیز بود. 
زنان بافرهنگ فرنگ به الگویی برای سوادآموزی و تجدد زنان ایرانی تبدیل شدند.

اگر چه برخی از فرنگ رفتگان دانش و تربیت زنان فرنگ را پسندیدند، برخی 
دیگر بکارت زن ایرانی را نشان برتری و زرنگی او دانستند. مثاًل صحاف باشی 

۳8میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۲۴۰.

اصغر  ترجمة  فریزر،”  جیمز  نوشته های  از  برگرفته  لندن  به  حسین قلیمیرزا  پسران  ۳۹“سفر 

فرمان فرمایی قاجار، در سفرنامة رضاقلی میرزا، 7۹۰.



۲۰۱   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

دانسته  “کم شهوت”  و  پرصبر  را  ایرانی  زن  فرنگی،  و  ایرانی  زن  مقایسة  در 
نوشت: “. . . کارم گردش کردن است و سیاحت نمودن. آنچه فهمیدم زن های 
هستند.  مغرب  در  که  زن ها  این  از  دارند  بیشتر  طاقت  و  صبر  مشرق زمین 
کم دان  را  ایرانی  زنان  او  اگرچه  است.”۴۰  کمتر  شهوتشان  آنکه  اصطالح  به 

می پنداشت، اما معتقد بود که به سادگی گول مردها را نمی خورند:

با وجود هیچ ندانی، دخترهای ایران خیلی کم ممکن است فریب خورند 
و بکارت خودشان را به باد دهند. مثاًل در این جا زن نداری میل دارد زن 
بگیرد. لهذا هر شب در بغل دخترکی می خوابد به امید آنکه او را خواهد 

گرفت. لیکن مواظبت دارند که آبستن نشوند.۴۱ 

در ادامة این مقایسه افزود: “دختر باکره در فرنگستان اکسیر است و دختربازی 
در فرنگ مثل این است که شخص در ایران نان و ماست بخورد. ابداً قباحتی 
ندارد. تعداد اناث از ذکور بیشتر است.” او که باکره بودن زن را معیار مهمی در 
انتخاب همسر می دانست، به مردان ایرانی هشدار داد: “در این مملکت هر ایرانی 

که بخواهد زن فرنگی بگیرد کارش ساخته است.”۴۲ 

در هنگام دیدار از فرنگ، سیاحان با زنانی شرقی که در آنجا اقامت داشتند نیز آشنا 
شده و به مقایسة آنها با زن فرنگی پرداختند. همچون میرزاابوطالب که در هنگام 
اقامتش در انگلستان به چند زن هندی و مصری برخورده بود، میرزاابوالحسن نیز 
در سفرنامه اش چندین بار از دیدار با زنی شیرازی که برای آموختن انگلیسی به 

لندن آمده بود یاد کرد. در گزارش نخستین دیدار با این زن ایرانی نوشت:

Niclas Hankey Smith, , 1771-[ زن ارمنی شیرازی که مستر اسمیت
1837[ بالیوز بندر بوشهر پیش از این بوده و شوهر او حال در بمبئی است 
و زن مذکور را برای یاد گرفتن زبان انگریزی به لندن فرستاده؛ زن مذکور 

با خواهر شوهر خود و یك زن دیگر به دیدن آمده.۴۳

۴۰صحاف باشی، سفرنامه، ۶۲.

۴۱صحاف باشی، سفرنامه، ۶۲.

۴۲صحاف باشی، سفرنامه، ۶۲.

۴۳میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، )نسخة خطی کتابخانة خدابخش، پاتنه(، ۴۵ الف. ۴۳



تجدد بومی۲۰۲

او دربارة زن شیرازی نوشت:

زبان فارسی خوب حرف می زد و افسوس از شیراز می خورد و دو سه شعر 
از حافظ خواند و مذکور کرد که در زمستان در این شهر آفتاب نیست 
و خواهرشوهر او سیوپنج سال عمر داشت و هنوز شوهر نکرده بودند.۴۴ 

زن شیرازی در گفت وگوهایش به مقایسة رسم ایران و فرنگ پرداخت:

در این صوب به خالف ایران که سن پانزده سال دختر شوهر می کند، در 
این جا سی سال و بیشتر دختر هست که شوهر نمی کنند و اگر تا پنجاه 
سال هم شوهر نکند او را ِمس ]Miss[ می گویند، یعنی دختر و دختر پنج 

ساله را مس می گویند.۴۵ 

میرزاابوطالب در چند مورد از زنانی هندی و مصری هم یاد کرد که در فرنگ دیده 
بود. او دربارة زنی از شرفای هند که همسر مستر دیکریل بود نوشت: “زن مذکور 
سفیدرنگ و از بیست سال در آن ملك است، او را در لباس و نشست وبرخاست و 
زبان دانی، بلکه هر چیزی مثل بانوان فرنگ یافتم.”۴۶ او همچنین یادی از “نوربیگم” 
کرد که همسر جنرال دوباین )Benoît de Boigne, 1751-1830( بود که “در لباس 
و زبان و هر چیز شبیه به زنان فرنگ است.”۴7 در هنگام سفر در شهر “آونیون” 
)Avignon( در فرانسه او با زن “مردانه صفت” مصری آشنا شد: “این زن نصرانیه، 
جوان، صاحب جمال، خوش چشم و مو و کشیده قامت بود. به زبان عربی و زبان فرانس 
سخن می گفت.”۴8 او در شهر مرسیل نیز به چندین زن مصری برخورد کرد و در 
مقایسة آنها با زنان “مرسیل” و “پاریس” که “هیچ بر دل نخورند” نوشت: “زنان مصری، 
که در این شهر به کثرت می باشند، و وضع و لباس ایشان بسیار پسند آمد؛ به حدی 
که در حسن چشم و قامت، گردی اندام می توانم گفت که سرآمد عالم هستند.”۴۹ 
آن چنان  که از این شواهد برمی آید زنان ایرانی، هندی و مصری در قرن هجدهم و 

۴۴میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه )نسخة خطی کتابخانة خدابخش، پاتنه(، ۴۵ الف.

۴۵میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه )نسخة خطی کتابخانة خدابخش، پاتنه(، ۴۵ الف.

۴۶میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۱7۳.

۴7میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۱7۳.

۴8میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۳۲۲.

۴۹میرزاابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، ۳۲۵.



۲۰۳   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

نوزدهم به دالیل گوناگون به اروپا سفر می کردند. متأسفانه از چگونگی احوال آنها 
اطالعات چندانی در دست نیست. میرعبداللطیف شوشتری در سفرنامة خود، پس 
از ذکر مواردی از ازدواج هندوستانی ها با انگلیسی ها یادآور شد که “آری بردن زنان 
از هندوستان به انگلستان ممنوع است و در این تشدد کنند و گویند این امر موجب 
تضییع نجابت و اغتشاش انساب است و زنان هندی را آن قدر توقیر نکنند.”۵۰ گویا 
افزایش رفت وآمد زنان اروپایی به هندوستان باعث تشدید برخوردهای نژادپرستانه 
شده و بدین دلیل مردان انگلیسی از ازدواج با هندیان اجتناب می کردند.۵۱ اما این 
پرهیزکاری دوجانبه بود. مثاًل میرزااعتصام الدین پیشنهاد استادی زبان فارسی در 
دانشگاه آکسفورد و ازدواج با زنی انگلیسی را رد کرده نوشت: “مرا غریبی وطن بهتر 
از امیری اینجاست؛ و زنان گندم گون هندی را بهتر از پری رویان والیت است.”۵۲ 

ج. فرنگ ستیزى
که  می نمایانند  بر  را  فرنگ  از  نقشی  شدند  بررسی  تاکنون  که  سفرنامه هایی 
آمیزه ای از واقعیت و خیال پردازی های مردان فرنگ َگرد بود. نقش هایی که آنها 
از زنان فرنگ برساخته بودند اغلب نقش هایی اعجاب آمیز و احترام برانگیز بودند. 
هم زمان با شکل گیری تصویری مقبول از زنان فرنگ، چهره ای نیز پرداخته شد 
که اگرچه شهوت انگیز بود، پسندیده نبود. این چهرة ناپسند زن فرنگ همچون 
شکلی  به  نقش  این  سازندگان  آمد.  کار  به  همگان  به  هشدار  برای  مترسکی 
گزارشگران  این  پرداختند.  فرنگ  “شهوت ران”  زنان  با  مبارزه  به  شهوت انگیز 
این  برشمردند.  هرزه  و  شهوت ران  بی عصمت،  بی عفت،  تمامی  را  فرنگ  زنان 
نقش ها که به تدریج زمان از گزارش های اغراق آمیز از مجالس رقص، نقاب زنی 
واقعیتی  به  بافته شد، کم کم  به هم  فراموش خانه ها  و  پارک ها، عشرتکده ها  و 
ایرانیان نسبت به زنان فرنگ تبدیل شدند. گزارش های  انکارناپذیر در نگرش 
پی درپی فرنگ دیدگان به شواهدی عینی از فساد و فحشا و هرزگی زنان فرنگ 
تبدیل شد. پدیداری این نقش های خیالین که فرآوردة نگرش شهوتمند ایرانیان 

۵۰میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم و ذیل التحفه سفرنامه و خاطرات میرعبداللطیف خان شوشتری، 

به کوشش صمد موحد )تهران: طهوری، ۱۳۶۳(، ۲۹۵.
51Bellie Melman, Women’s Orients: English Women and the Middle East, 1718-1918: 
Sexuality, Religion and Work (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992).

۵۲اعتصام الدین، شگرف نامه )نسخة موزة بریتانیا(، ۱۵۰ الف.



تجدد بومی۲۰۴

به زنان بی حجاب فرنگ بود، از جانبی هوس سفر به فرنگ را در میان مردان 
ابراهیم  “کفرستان” شد.  به  زنان  راه سفر  دیگر سد  از جانبی  و  داده  افزایش 
صحاف باشی، که در سال ۱۳۱۴ق/۱8۹۶م راهی فرنگ شده بود، اعتراف کرد: 
به  شنید  هرکس  و  نبود  دیگری  چیزی  تعریف  جز  نوشت،  سفرنامه  “هرکس 
“پریپیکران  با  مصاحبت  برای  مردانه  هوسی  اما  هوس  این  افتاد.”۵۳  هوس 
فرنگ” بود. به علت نقش شهوت انگیزی که از فرنگ ساخته شده بود، مسافرت 
زنان به فرنگ قبیح و ناپسندیده انگاشته می شد. اگر چه تریسا توانسته بود که 
در قرن هفدهم چندین بار به اروپا سفر کند و میرزاابوالحسن، ایلچی ایران، نیز 
در سفر دوم خود به فرنگ در ۱8۱۹م همسر چرقیزش را به همراه برده بود، در 
نیمة دوم قرن نوزدهم این گونه مسافرت ها حتی برای همسر ناصرالدین شاه نیز 

ناپسندیده برشمرده شد.

میرزافتاح گرمرودی، که در ۱۲۵۵ق/۱8۳۹م به همراهی حسین خان آجودان باشی 
به فرنگ سفر کرده بود، از نخستین فرنگ دیدگانی بود که با نگریستن به حال 
فرنگ نگران آیندة ایران و اسالم شد. فرنگی را که پیشینیانش همچون “بهشت” 
ناثواب”  اوضاع  و  خراب  “احوال  و  ذمیمه”  اوصاف  تمامی  “به  او  بودند،  یافته 
مبتال یافت.۵۴ میرزافتاح پس از بازگشت از فرنگ در ۱۲۵8ق/۱8۲۵م به تحریر 
شب نامه پرداخت که نشان دهندة “اوضاع و احوال نسوان” فرنگ بود.۵۵ پس از 

مقدمه ای کوتاه دربارة مأخذ شب نامه نوشت:

در این ممالك فسیحه المسالك، عموماً زن و دختر بی تنبان و چادرند و 
دائماً خواهان کوبندة قادر. ضعیفة مستوره، نایاب و نادر است؛ و همه در 
انجام مرام مردم استاد ماهر. همیشه به لهو و لعب معتادند؛ و از رنج و 
تعب آزاد. در اجرای عرض حریف، دائماً جسورند و ظریف؛ و در حفظ 
عرض خود غالباً عاجزند و ضعیف. شب و روز با زمرة بوالهوس مأنوسند؛ 

و به یك باره از کف نفس و ناموس مأیوس.۵۶ 

۵۳صحاف باشی، سفرنامه، ۴8.

۵۴گرمرودی، شب نامه، ۹۶۲.

۵۵گرمرودی، شب نامه، ۹۵۱-۹۴۹.

۵۶گرمرودی، شب نامه، ۹۵۱.



۲۰۵   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

در اینجا، میرزافتاح “بیحجابی” زنان فرنگ را “بی تنبانی” آنها فرض کرد و این 
“ضعیفه،”  مفهوم  سه  کاربرد  نقل قول  این  در  داد.  پیوند  جنسی  میل  با  را  دو 
اسم  و “مستوره” که هر دو  است. “ضعیفه”  اهمیت  و “مردم” حایز  “مستوره” 
و  جایگزین  “پوشیده شده”اند،  و  مؤنث “ضعیف شده”  نمایانندة صفت  و  مفعول 
معادل “زن” به کار برده شده اند. به همین سان، “پرده نشین،” “مخدره” و “عورت” 
به جای صفت عام جایگزین زن و صفت تمامی  که هر یك صفاتی خاص اند، 
زنان پنداشته می شد. سیاحان ایرانی گه گاهی نیز همین صفات را که بیان کنندة 
ایرانی ــ   اسالمی بود، برای نام بردن زنان فرنگ  موقعیت خاص زنان در جامعه 
به کار می گرفتند. مثاًل میرزاابوالحسن همسر پادشاه انگلیس را به احترام “آن 
مستوره” خواند.۵7 در نقل قول مذکور، میرزافتاح اما “مردم” را که نمایانندة جمع 
زنان و مردان است جایگزین جنس مذکر نمود. این کاربرد بدیعی نبود. در مواردی 
فرض  مرد  همه  باشد،  نیز  زنان  دربرگیرندة  می بایستی  که  “ملت”  و  “جوانان” 
می شدند.۵8 به دیگر سخن، زنان از جمع همگانی “جوانان” و “ملت” برکنار بودند.

در شب نامه، میرزافتاح گرمرودی زنجیرهای از صفات ناپسندیده را با بی حجابی 
و آزادی زنان فرنگ پیوند داد. این پیوند کالمی در این روایت او از زنان فرنگ 

نمایان است:

از شیوة عصمت و مستوری بس عاري اند؛ و در انجاح مطالب مشتری به 
غایت جری. از دام عفت به آزادی رسته اند؛ و از قید عصمت به استادی 
جسته. به وصال رجال فوق الغایه راغب اند؛ و به غنج و دال بی اندازه طالب. 
به آزادی تفاخر دارند؛ و به خودسری تشکر. داد و دهش کار آنها است؛ و 

عذر و پوزش شعار آنها.

و  رابطة علت  را  به جماع”  و “میل مفرط  بودن  او بی حجاب  این گزارش،  در 
عصمت”  “قید  و  عفت”  “دام  از  آزادی  پیامد  را  بی حجابی  و  پنداشت  معلول 
برشمرد. در این منطق کالمی، در “دام” و “قید” بودن زنان را نشانة “عصمت” 
و “عفت” آنها پنداشت و “آزادی زنان” را طلیعه دار بی قید و بندی و بی عصمتی 

۵7میرزاابوالحسن ایلچی، حیرت نامه، ۱۶۵.

 ۲ ۲، شمارة  سال  دیگر،  نیمة  مشروطیت،”  زبان  در  ’مرد‘  و  ’زن‘  “دگرگونی  نجم آبادی  ۵8افسانه 

)تابستان ۱۹۹۴(، ۱۰۵-7۲.



تجدد بومی۲۰۶

اتفاقیه نبود، بلکه  و بی عفتی آنها یافت. گزارش میرزافتاح گزارشی از واقعات 
در  او حکایت می کند.  بینش  و  نگرش  از  که  بود   )rhetorical( بدیعی  روایت 
نگرش او، بی چادری زنان متداعی شهوت پرستی آنها بوده و بدین خیال، “جهت 
جامعه و مابه االشتراک زنان با هم این است که همة آنها میل مفرط به جماع 

دارند و از برای آن با همدیگر نزاع . . .”۵۹ 

یاران  زدن  گام  و  رقص  مجالس  از  افسوس  و  شگفتی  با  دیگران  که  را  آنچه 
شهوت مندانه  کالمی  و  عابدانه  ژستی  با  میرزافتاح  کردند،  نقل  هوس مندانه 

چنین گزارد:

خالصه، اغلب اوقات زنان رعنا و دختران زیبا با مردان و امردان بیگانه 
متحد و بیگانه بوده؛ فی اللیل و النهار و العشی و االبکار، گاهی در مجالس 
تماشاخانه و قهوه خانه و  بال، بی کالل و مالل؛ و زمانی در  ضیافت های 
قحبه خانه با چنگ و چغانه؛ و دمی در کوچه و بازار و باغچه و گلزار و 
صحرا و سبزه زار با حریفان هوشیار؛ و اوانی در میدان و دکان و خیابان 
و گلستان و چمن و بستان، شادمان و خندان بوده استراحت می کنند؛ 
راه  و  می نمایند؛  و صحبت ها  می برند؛  لذت  و همداستان شده  و هم راز 
با پسران  به وضعی که دختران دوشیزه  روزگار می گذرانند.  و  می روند؛ 
آنی  جلیس؛  کارآزموده  مردان  با  حریف دیده  زناِن  و  انیس اند؛  نورسیده 
مدهوش گردند؛ و زمانی بیهوش. دمی الیشعرند و خراب؛ و گاهی مشغول 
امر ناصواب. هر وقت به هوش آیند، از عالم سرخوشی سرآیند؛ و به وضع 

بیهوشی گرایند.۶۰ 

در اینجا نگاه شهوتمند میرزافتاح تفاوت های میان آداب همنشینی در ضیافت 
بال، تماشاخانه و قهوه خانه و قحبه خانه را نادیده گرفته و زنجیرهایی کالمی 
برساخته که در آن همنشینی زن و مرد تداعی “امر ناصواب” می کرد. نگرش 
را  مکانی  هر  در  مرد  و  زن  هم گامی  و  هم سخنی  که  میرزافتاح  ادب ناموختة 
هم آغوشی می پنداشت و بدین دلیل زنان فرنگی را دارای “میل مفرط به جماع” 
از  است.  آورده  شب نامه  در  که  است  عجیبی  احادیث  سرچشمة  می انگاشت، 

۵۹گرمرودی، شب نامه، ۹۵۱.

۶۰گرمرودی، شب نامه، ۹۵۳-۹۵۱.



۲۰7   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

جمله خیال بافته های او یکی قرابت زنان با سگان بود و اعتقادشان این است 
که جماع سگان به سبب طول انزال به مراتب از جماع رجال خودشان بهتر و 

خوش تر است.۶۱ 

میرزافتاح، که مردان فرنگی را َعَنن و ناتوان جنسی و قوانین آن ملت را دلیل 
جسوری زنان پنداشت، در علت یابی امر مذکور نوشت:

تعجب این است که شوهر زن هم به این معامله راضی و ممنون است؛ 
و حق دارد! چرا که در این والیت، به علت کثرت شهوت زنان، یك مرد 
آن قدر توان و قوت نخواهد داشت که یك زن را به تنهایی راضی کرده از 
عهدة خواهش او حسب الواقع برآید. آن وقت هرگاه زن با دیگری ساخته 
هرچه خواسته باشد بگیرد بدهد یا اینکه به علت نجابت و استغنای طبع 
چندان  اختیار  را  بیچاره  شوهر  ملت  قانون  موافق  بدهد؛  و  نگیرد  هیچ 
باغیرت  این  صورت شوهر  نماید. پس در  را سیاست  او  بود که  نخواهد 
بسیار ممنون است که سگ این معامله را عوض رجال همسایه و جهال 
کوچه با مستوره نموده آتش شهوت او را ساکت نماید. اگر پای انصاف و 

مروت به میان آید، شوهر زن تقصیر چندانی نخواهد داشت.۶۲ 

خاتون خود  خر  با  که  کنیزک  آن  “داستان  به  بی نظیری  شباهت  روایت  این 
شهوت می راند و او را جماع آدمیان آموخته بود” دارد که در مثنوی معنوی 
“کثرت  از  شب نامه  و  شهوت”  “وفور  از  مثنوی  داستان  است.۶۳  آمده  مولوی 
واقعیتی  نشان دهندة  آنکه  از  پیش  داستان  دو  این  می کند.  حکایت  شهوت” 
عینی باشند، نشانة “فکرت مردان” شهوت باری است که زنان را همیشه نیازمند 

همخوابگی با ایشان می پندارند.۶۴ 

اگر چه در این روایت میرزافتاح ناتوانی جنسی مردان فرنگ را دلیل مقاربت 
به  آجودان باشی  میرزاحسین خان  قول  از  را  اما خود  پنداشت،  با سگان  زن ها 

۶۱گرمرودی، شب نامه، ۹۵۵.

۶۲گرمرودی، شب نامه، ۹۵۶-۹۵۵.

۶۳جالل الدین رومی، مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی )لکهنو: مطبع منشی نول 

کشور، ۱۹۱۳(، دفتر ۵، ۳۶-۳۵.
۶۴“فکرت مردانه” را از رومی، مثنوی معنوی، دفتر ۵۵، ۳۴ برگرفته ام.



تجدد بومی۲۰8

شوخی پرتوان جلوه داد. برای بیان این امر، میرزافتاح به نقل حکایت مهمانیای 
پرداخت که نشان دهندة سوءتفاهم فرهنگی اوست. او که “در گوشة مجلس از 
را جلب کرد. آن زن مهمان دوست  زنان  از  توجه یکی  بود  همه کناره کرده” 
جویای دلیل گوشه گیری او شد. میرزافتاح از پرسش زن چنین استنباط کرده 
این  ادامة  در  نمی آمیزد.  در  زنان  با  میرزا  چرا  که  است  دل نگران  او  که  بود 
گفت وگو آجودان باشی که ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت اظهار کرد: 
است.  زنده دل  و  خوش گذران  چقدر  که  هستید  غافل  فالنی  احوال  از  “شما 
من جمله بیست نفر زن معقوله در ایران دارد، اکتفا به آنها نکرده به فرنگستان 

آمده.”۶۵ میرزافتاح در ادامه نوشت:

آنها به حرف آجودان باشی اعتبار کرده بی اختیار پیش آمدند و دور مرا 
مثل بنات النعش گرفتند و هر یك به زبان و بیانی که داشتند گفتند که 
ظن ما در حق تو این نبود که بیست تا زن را نگاه توانی داشت. تعجب 
است که چگونه از عهدة آنها بر می آیی و چطور با آنها سلوک نموده به 

سر می بری. این حال از تو محال به نظر می آید.

میرزافتاح در جواب گفت: “زنان ایران مثل شما متلف و مسرف نیستند. بلکه 
قانع و منصف هستند؛ و محل تعجب هم نیست چرا که شما معاینه می بینید 
که یك خروس از برای سی قطعه مرغ کفایت می کند، معلوم است که آدمی 
کمتر از خروس نخواهد بود . . .”۶۶ آنچه در این داستان با اهمیت است، اظهار 
نظر آجودان باشی است که داللت می کند از تبدیل فرنگستان در خیال ایرانیان 
از “سرزمین بهشت آیین” به عشرتکده ای که برای دلستانی مردانی که به زنان 

خود “اکتفا نکرده به فرنگستان آمده]اند[.”

مرجع  و  فساد  و  قحبه  زنان  “مجمع  را  فرنگستان  تماشاخانه های  میرزافتاح 
مردان کارآزموده و قرمساق” گزارش داد که در آن “قرار معامله و مدار معاوضه” 
می گذارند.۶7 او فاصلة بین دو صحنة نمایش رقص را که پرده می افتد و تماشاچیان 

از جای خود برمی خیزند فرصتی برای دریدن “پردة عصمت” رقاصان پنداشت:

۶۵گرمرودی، شب نامه، ۹۵۴.

۶۶گرمرودی، شب نامه، ۹۵۵-۹۵۴.

۶7گرمرودی، شب نامه، ۹7۰.



۲۰۹   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

هر زن و دختری که در فن رقص و خنیاگری مهارت کامل داشته، در 
عجیبه،  حرکات  پاره]ای[  ادای  از  بعد  باشد،  قابل  استاد  دلربایی  شیوة 
را  دیگر  پای  داشته  محکم  زمین  در  پای  برات  غربیله،  و  رقص  هنگام 
حریفان  شده،  نمایان  طرف  هر  از  او  ماتحت  که  برمی دارد  باال  آن قدر 
سلیقه جو از هر سو بو می کشند. از رؤیت چنین و چنان و فالن و بهمان 
برگ  الوان الوان،  خنده کنان،  او  سر  بر  ساعت  در  آمده،  حرکت  به  دایم 
خانم  و  می اندازند  را  پرده  زمان  در  آنجا  مباشرین  می کنند،  گل افشان 
رقص کننده و حریف دیده فی الفور مستور و پنهان می شود تا دفعة دیگر 
در ]حجرات  درآمده  دیگر  در  از  برمی دارند حریفان گل افشان  پرده  که 
واقعه[ در پس پرده عصمت او را می درند و به همین دستور آنها برای 

دادن و گرفتن پول گاهی مستورند و زمانی مسرور.۶8 

در این حکایت، راوی پس و پیش رفتن پرده و واقعات اتفاقیه پیش و پشت 
صحنه را با رفت و آمد نمایشگر و تماشاگر به هم پیوسته و حکایتی شهوت زا و 
“باورکردنی” برای خوانندگان و شنوندگان این روایات آفرید. باورکردنی بودن 
این حکایت به بینش مشترک راوی و شنونده بستگی داشت. در این بینش، 
رویدادهای پس پرده، مقاربت نمایشگر و تماشاگر، که پیوستگی روایت را ممکن 
می سازد، علت برپایی مجلس رقص پنداشته می شد. این حکایت، همچون دیگر 
حکایات میرزافتاح، حاکی از دیدگاه شهوت بار و هنوز رایجی است که رقصیدن 

زن را نشان بدکارگی او می پندارد.

در روایتی دیگر، میرزافتاح به نقل سرگذشت مردی که زنی “بدگل و بدشمایل 
داشت” پرداخت. شوهر از زن خود آن چنان در عذاب بود که “راضی بود مدتی 
از عمر خود را با ماری در غاری به سر برد تا از مصاحبت آن عفریتة نحس آزاری 
به او نرسد.” شوهر با “این طوق لعنت” از آن جهت که “در ملت آنها مبرهن 
به قضا  ناچار تن  نگاه دارد،  از یك زن نمی تواند بگیرد و  است که مرد زیاده 
داده متحمل می شد.” این روایت که نهادش حاکی از مزایای رسم چندهمسری 
است، با برخورد شوهر با مردی که با همسرش همخوابگی کرده و در ازای آن 

۶8گرمرودی، شب نامه، ۹7۰.



تجدد بومی۲۱۰

اجرت می ستاند به پایان می رسد. میرزافتاح علت تداوم این رابطة زناشویی را 
رسم ناپسند تك همسری پنداشت.۶۹ 

فرنگی  همسر  که  است  زنانی  به  اخطار  همچون  که  دیگری  حکایت  در 
برمی گزینند، میرزافتاح به شرح رابطة مردی انگلیسی با همسر “یك نفر سرتیپ 
دولت عثمانیه” پرداخت. در این حکایت، مرد انگلیسی زن مسلمان را گول زده 

او را به قبول دین عیسوی مایل کرد:

سزاوار این و مصلحت چنین است که تو هم دین و آیین عیسویه را اختیار 
کرده مرا به شوهری قبول کنی؛ تا اینکه هر دو به عیش و کامرانی با هم زندگی 
کرده، به سیاحت ممالك فرنگستان رفته، لذت های جاودانی حاصل کنیم؛ و 
اوضاع تماشاخانه ها و آزادی و کیفیت معموری و آبادی فرنگستان را زایدالوصف 
اظهار و بیان ساخت تا این که زن به مفاد ُهنَّ ناقصات العقل، به خدعة حریف 
بازی فریب خورده از دین خود برگشت و به دین ملت عیسوی پیوست.7۰ 

شوهر مراتب این امر را به امنای دولت گزارش داد و “حسب الحکم وزرا مقرر 
گشت که حریف انگلیس و زن پرتلبیس هر دو در دیوانخانه حاضر شوند.”7۱ 
مرد انگلیسی پیام فرستاد که “چون حرمت زنان در میان ملت ما بسیار منظور 
است، پس در این صورت به عهدة وزیر دیوانخانه الزم است که حین ورود و 
دخول استقبال و تواضع نمایند، واال من و زن در دیوانخانة دولت عثمانی حاضر 
نخواهیم شد.”7۲ در ادامه، میرزافتاح نوشت: “به علت این که اهل انگلیس در هر 
جا آزاد و مطلق العنان می باشند، بنابراین وزیر دیوان بالضروره راضی به تواضع 
دیوان  وزیر  انگلیسی  مرد  این حکایت  در  کردند.”  مرافعه  گردیده  استقبال  و 
عثمانی را به “تواضع و استقبال” زن مجبور کرد و در نهایت نیز زن سرتیپ را 
“نگه داشته تصرف دایمی نمود . . .”7۳ در این حکایت، میرزا فتاح خطر آزادی 
زنان و اشاعة رسوم فرنگیان را گوشزد کرده و “فی  الوصیه و االستدعا” رسالة 

شهوت بار شب نامه را چنین به پایان برد:

۶۹گرمرودی، شب نامه، ۹۵۶.

7۰گرمرودی، شب نامه، ۲8۰.

7۱گرمرودی، شب نامه، ۹8۱.

7۲گرمرودی، شب نامه، ۹8۱.

7۳گرمرودی، شب نامه، ۹8۲-۹8۱.



۲۱۱   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

تکلیف  به حکم  است  اقل مسلمین  و  احقر مخلوقین  که  بندة کمترین 
مرت و آیین مذهب خود با کمال جسارت و جرئت عرض و از خاک پای 
متمولین،  و  مکنت  ارباب  و  ایران زمین  و خواقین  معدلت آیین  سالطین 
از کافة علمای راشدین و قاطبة شیعیان و مسلمین، همین  قدر  خاصه 
نابکار احتراز کرده همیشه  از این گروه  استدعا می نماید که مادام الدهر 
بر کنار باشند و به تقریر و تحریر و حیله و تزویر آنها هرگز اعتماد نکنند 
آیین  مضیع  و  ملت  و  دین  مخرب  جهت  و  بی سبب  فرصت  هنگام  که 
شریعت اند تا به أخذ ما یعرف مسلمین و تصرف ملك ایران چه رسد.7۴ 

اصالحات  گسترش  و  ایران  سیاسی  امور  در  انگلیسی ها  مداخالت  افزایش  با 
سیاسی، آموزشی و قضایی، “روسای ملت” که منافع خویش را در خطر می دیدند 
و  ترقی خواهان  علیه  بر  تبلیغاتشان  اساس  را  میرزافتاح گرمرودی  این هشدار 
بهسازان اجتماعی و سیاسی قرار دادند. در این تبلیغات، زن فرنگی به مترسکی 
برای هراساندن مردم و مبارزه علیه نواندیشان تبدیل شد. نگرانی از تقلید زنان 
آورد.  فراهم  را  تبلیغات  این  زنان فرنگ شیرازة  آزادی و سربرهنگی  از  ایرانی 
جالب اینجاست که این تبلیغات از آن جهت که به زبانی شهوت بار مردان را به 
حراست از غیرت و عفت و عصمت خویش فرا می خواند مقبولیتی خاص داشت.

از  یکی  )۱۲۲۵-۱۲88 ق(  کرمانی  حاج محمدکریم  نوشتة  ناصریه  رسالة 
جالب ترین نمونه های این گونه تبلیغات در پیوند خطر سیاسی تسلط فرنگیان 
با نگرانی از آزادی زنان است. محمدکریم خان که از طریق “یکی از اکابر که به 
لندن رفته و پناه به دولت انگلیس برده بود” از اوضاع فرنگ باخبر شده بود،7۵ 
داشته، چرا  را دشمن  داشت خدا  را دوست  ایشان  داشت که “هرکس  ایمان 
که خدا فرنگیان را دشمن می دارد. و اگر فرضاً کسی گوید که خدا ایشان را 
دوست می دارد که اول کفر اوست و اول انکار مر قرآن و پیغمبر و آل پیغمبر 

7۴گرمرودی، شب نامه، ۹8۳.

نجف قلیمیرزا  رضاقلیمیرزا،  مانند  قاجار  شاهزادگان  از  یکی  می بایستی  فوق الذکر  7۵شخص 

با  گویا  بودند،  گزیده  وطن  عراق  در  انگلیس  به  پناهندگی  از  پس  که  آنها  باشد.  تیمورمیرزا  و 
رشتی  سیدکاظم  استاد  محضر  در  و  داشت  اقامت  عتبات  در  که  کرمانی  حاج محمدکریم 

)م.۱۲۶۰ق/۱8۴۴م( شرکت می کرد، رابطة نزدیکی  داشتند.



تجدد بومی۲۱۲

مقهور  و  ایران  بالد  تسخیر  “برای  انگلستان  که  بود  آن  بر  کرمانی   7۶”.  .  . را 
کردن مسلمانان و سلطنت در این مرز و بوم” می آیند.77 اگر فرنگیان بر ایران 
مسلط شوند مساجد را به کلیسا بدل کرده و بر گلدسته ها که هزاران سال اذان 
به شرب  پنبه  به زعم خودشان  تبریك  برای  بیاویزند و  “ناقوس  می خوانده اند 
بزنند و بر در و دیوار مساجد بمالند.”78 محمدکریم خان که تسلط فرنگیان را 
با افتادن اختیار مردان در کف زنان یکسان می پنداشت، روی سخن به مردان 

مسلمان و غیرتمند کرده گفت:

آیا هیچ مسلمی راضی می شود که اختیار در دست زنان بی شعور باشد 
که هر جا خواهند بروند و با هرکس خواهند بنشینند و هر وقت خواهند 
از خانه بیرون روند؟ اینها هنوز بر ایران مسلط نشده حکم می کنند که 
زنان از مردان رو نگیرند. آیا هیچ مسلمی راضی می شود که زن او آرایش 
کرده در میدان ها بر سر دکان ها بنشیند و به تماشاگاه برود؟ و آیا هیچ 
مسلمی راضی می شود که در بازار مسلمانان چندین دکان شراب فروشی 
باشد و هرکس می خواهد عالنیه بخرد و بخورد]؟[ از زن و مرد و منعی 
نباشد و زینت کند و بیاید در بازار شراب بخرد و بخورد و مست بشود و 
در بازارها و میدان ها و صحراها و باغ ها با حال مست بگردد و با الواط و 

اوباش بنشیند و آنچه می خواهد بکند]؟[ نعوذ باهلل.7۹ 

کرمانی والیت آزادی شدن ایران را با از دست دادن اختیار زنان یکسان پنداشت:

آیا هیچ کس راضی می شود که اسم آزادی بر سر مردم بگذارند و هیچ کس 
صاحب اختیار دخترش و زنش و پسرش و غالمش و کنیزش نباشد؟ هر جا 
می خواهند بروند و هر کار می خواهند بکنند و با هرکس می خواهند بنشینند 
و در هر مجلس شرابی که خواهند حاضر شوند و با هر لوطی بخواهند بنشینند 

و نتوانند حرف بزند که فالن کافر حکم کرده که والیت آزادی باشد؟8۰ 

7۶حاج محمدکریم خان کرمانی، رسالة ناصریه )کرمان: انتشارات فرهنگ و هنر، ۱۳۴8(، ۳8۳.

77کرمانی، رسالة ناصریه، ۳87

78کرمانی، رسالة ناصریه، ۳88.

7۹کرمانی، رسالة ناصریه، ۳8۹-۳88.

8۰کرمانی، رسالة ناصریه، ۳8۹.



۲۱۳   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

در منطق کالمی او آزادی ایران معادل برکنده شدن اساس اسالم بود:

دیگر آنکه این بلهوس های به جوانی و جهالت و دولت مغرور که طالب 
سرخ و زرد و رسم جدیدند، وقتی که ندای آزادی بشنوند جمیعاً خود 
را به شکل و صورت فرنگی بیارایند و مجالس و محافل به رسم آن کفار 
بسازند و رسم نشست و برخاست و سایر خصال خود را بر نهج آنها بکنند 

و به کلی از اسالم و رسوم اسالم عری و بری شوند.8۱ 

کرمانی بر آن بود که “سنت و سیرت” فرنگیان در آمدن مردم “آن اشرار” را 
“بر رقاب مسلمانان مستولی” خواهند کرد: “واهلل العلی العظیم که اگر بفهمند 
اهل ایران باید راضی باشند به دولت اسالم اگر چه آسیاب بر تخم چشم ایشان 
بگردانند و میخ بر فرق ایشان بکوبند . . .”8۲ با پیوند زدن مفاهیم آزادی ایران 
و آزادی زنان به سرنگونی اسالم، او تحمل هرگونه زورگویی از طرف دولت را 
واجب شمرد. این بینش حاج محمدکریم کرمانی سابقه ای طوالنی در فرهنگ 
سیاسی ایران داشت. تنها تفاوتش با پیشینیان در این بود که این بار پیکر زن 

فرنگ به مترسکی برای حفظ استبداد سیاسی تبدیل می شد.

هدف غایی کسانی که زنان فرنگ را به مترسکی تبدیل کرده بودند هراساندن 
هموطنانی بود که با نگرش به فرنگستان به بازنگری و نوسازی رسوم و عادات 
خودی پرداخته و بهسازی امور را می طلبیدند. در این مترسك سازی، روایت های 
شهوت انگیز از مجالس رقص و بال و “تفصیالت رفیق بازی و جنده بازی” که “هرکس 
به فرنگستان رفته به رأی العین دیده و هرکس که نرفته و کتاب های آنها را خوانده 
مثل دیدن می داند” به واقعیت انکارناپذیری برای نشان دادن برتری سنن فرهنگی 
و سیاسی خودی تبدیل شد.8۳ در این تصویرپردازی ها و سخن ورزی ها، پیکر زن 
گسترة رویارویی پنداشت های متفاوت شد. در این زمینه، حجاب زن به ابزاری برای 
مبارزه با نوآوری تبدیل شد. مثاًل علی بخش میرزا قاجار )ز. ۱۲۵8ق/۱8۳7م( در 

میزان الملل، که به سال ۱۳۰۵ق/۱887م نگارش یافته است، نوشت:

8۱کرمانی، رسالة ناصریه، ۳8۹.

8۲کرمانی، رسالة ناصریه، ۳8۵.

8۳علی بخش میرزا قاجار، میزان الملل، به کوشش جالل الدین محدث )بی جا: مطبعة اسالمیه، ۱۳۲۴(، 87.



تجدد بومی۲۱۴

یکی از جمله مسائلی که ملت اسالم با جمیع ملل که حال در دنیا هست 
اختالف دارد حجاب و عصمت است. دلیل نیارم خود انصاف ده کدام یك 
بهتر است؟ محجوب و مستور بودن زن ها از مردها و این جوانان شهوانی 
بودن  و بی حجاب  یا مکشوف  از مفسده دور است  و  نزدیك  به عصمت 
آنها]؟[ تا چشم نبیند دل مفتون نگردد. اگر مجنون کور بودی، حسن 
لیلی را چه دانستی؟ چشم است که دل را مفتون کند و عاقل را مجنون. 

مشهور است “شنیدن کی بود مانند دیدن.”8۴ 

در این منطق که نظاره گر را در عنان گیری از شهوت خویش ناتوان می پنداشت، 
عصمت و حجاب از یك سو و بی حجابی و بی عصمتی از سوی دیگر پیوندی 
ناگسستنی یافتند. بی حجابی زنان دلیل رواج “جنده بازی” و “آتشك و کوفت و 

سوزاک” و دیگر نابسامانی های خودپرداختة فرنگ قلمداد شد:8۵ 

مفسده ها و دویل ها ]duel[ که جنگ طپانچه باشد در فرنگستان از همین 
خوشگل  جوان  زن های  و  دخترها  نیست  که  حجاب  است.  ناشی  فقره 
آرایش کرده با جوانان شوخ و سرخوش در مجالس بال دست به دست هم 
داده مشغول رقص می شوند. شوهر مسن بیچاره اش مست در گوشه ای 
نشسته و زن جوان خوشگلش با جوانان مشغول عیش و نوش است. نه 
می تواند زن را منع نماید و نه به رعنا جوانان بحثی دارد. بیچاره خون دل 

می خورد و تحمل به دیاثت می کند.8۶ 

پس از “اشاره به پاره ای از مفاسد بی حجابی،” علی بخش میزرا به مسلمانان مژده 
داد: “نفس و روحم به فدای این چنین پیغمبری باد که با طرح یك مسئله و 
از امر به یك فرمان چقدر حفظ خون و مال و عرض و ناموس امت را فرمود 
و  تمدن  َعلم  و  بازداشت  یکدیگر  خون  ریختن  و  هرزگی ها  این  از  جوانان  و 

معقولیت را برافراشت.”87 

در این بافت گفتاری، زنجیره ای به هم پیوسته فرنگستان را دارالفساد بی حجابی 

8۴علی بخش میرزا قاجار ، میزان الملل، 8۵.

8۵علی بخش میرزا قاجار ، میزان الملل، ۱۱7.

8۶علی بخش میرزا قاجار ، میزان الملل، 8۶-8۵.

87علی بخش میرزا قاجار ، میزان الملل، 88-87.



۲۱۵   به آزادى تفاخر دارند و به خودسرى تشكر

و بی عصمتی زنان و بی غیرتی مردان فرض کرد و ملت متمدن اسالم را علمدار 
حجاب و عصمت زنان و باغیرتی مردان برشمرد. غیرت مردان به حجاب زنان 
وابسته و بی حجابی زنان حکایت از نامردی مردان کرد. این بافت گفتمانی که 
دنیا را به دو قطب متضاد تقسیم کرده بود، “تمدن طلبان . . . فرنگیمشرب 
دورنگیمذهب” را که “بین  الکفر و االیمان مرتبة ثالثه دارند و هزار مفسده 
و حادثه در اعراف برزخ و اطراف دوزخ متمایالنه راهی می پویند،” مخنث و 

“هیز” پنداشت: 

بر حسب  و تمدن طلبان شترگاوپلنگ لقبان که  تربیت شدگان  از  بعضی 
به دست  بالجمله دست   .  .  . دور  اسالم  معنی  از  و  صورت مسلمان اند 
حظوظ  از  اسالمیت  عالم  که  می نالند  متحسرانه  و  می مالند  متأثرانه 
انسانیت بی نصیب ماند و از قافلة ترقی علم و ادب به مراحل شتی عقب 
تشخیص  اصل  در  ما  می گوییم  مالیمت  باکمال  معترض  این  به  افتاد. 
بلکه  مرض و تلخیص غرض آنچه شما تحقیق کرده اید تصدیق داریم، 
بی ادبی نباشد غالباً مردان اهالی اسالم هم مانند زنانشان به هیز،88 نه 
شیر ماده دارند نه شیر نر. پس ماندة کاروان علم اند، چون راندة آستان 

علم اند.8۹

برخالف کسانی که می خواستند “اجازت رسمیه داده شود که زنان اسالم هم 
گشاده رو فتاده مو هر هفت، بلکه هفتاد کرده از پس پرده با فراغت بال به رقص و 
بال آیند و نقص وبال گیرند، فوراً اسالم هم مثل سایر ملل خارجه مجمع  بدایع 
خواهد شد و منبع صنایع،” شیخ الرئیس نقشة دیگری داشت. او بر این رأی بود 
که “از این پرده دری ها به جز اینکه عفاف ملی و کفاف جبلی از میان برخیزد و 
فحشاء و منکر به هم آمیزد فایدة دیگر ندارد.”۹۰ اما برخالف کسانی که عقیده 
در  و  واداشت  هنری  آموختن  و  اثری  اندوختن  به  نباید  را  “دختران  داشتند 

88شیخ الرئیس قاجار، اتحاد اسالم )بمبئی: گلزار حسنی پرس، ۱۳۱۲(، ۱۹-۲۱. به قول برهان قاطع 

.” بنگرید به برهان قاطع،   .  . هیز، “به کسر اول بر وزن حیز است که مخنث و پشت پایی باشد 
۲۴۰۶-۲۴۰7. محمد معین می افزاید که در فارسی کابلی هیزک “اخته را گویند.” بنگرید به برهان 

قاطع، یادداشت ۱، ۲۴۰7.
8۹شیخ الرئیس قاجار، اتحاد اسالم، ۲۱-۱۹.

۹۰شیخ الرئیس قاجار، اتحاد اسالم، ۲۳-۲۲.
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انظار ناقصة آنان همانا زنان با جهل و نادانی الزم و این جنس از سعادت نوعیه 
محروم اند،” شیخ الرئیس پیام دیگری سر داد: “ممکن است که با حفظ حدود 
دین و قیود آیین دارالصنع ها ساخت و بازارها پرداخت که هر دو طرف بیع و 
شری نسوان باشند.”۹۱ او در این باب رساله ای با نام رفع الحجاب و نفع الحجاب 

نوشت.۹۲ 

مناظره و مناقشه دربارة زن فرنگ مناظره و مناقشه دربارة سیاست بدن زن خودی 
بود. در این گفتمان، پیکر زنان با پیکر کشور و آیندة ایران با آیندة اسالم یکسان 

شمرده شد. دین پناهان و دهریان هر دو آیندة ایران را در گرو حجاب دانستند. 

۹۱شیخ الرئیس قاجار، اتحاد اسالم، ۲۲.

۹۲شیخ الرئیس قاجار، اتحاد اسالم، ۲۴.



۲۱7   بازخوانى انقالب فرانسه

 بازخوانی انقالب فرانسه

الف. بازخوانی
انقالب فرانسه را اوج شکل گیری جهان مدرن و رویداد مهمی در بازپردازی و 
بازاندیشی فکر و سامان سیاسی دانسته اند. شعار “آزادی، برابری، برادری،” که 
برساختة آن انقالب بود، در دو سدة گذشته چون نماد و اسطوره ای )myth( در 
گفتمان های )discourse( سیاسی و چالش های اجتماعی سرزمین های گوناگون 
فرانسه همچون  انقالب  تفسیر  و  بازخوانی  یادآوری،  به کار گرفته شده است. 
یادآوری، بازخوانی و تفسیر هر متن تاریخی، ادبی یا دینی نمایان کنندة دید 
آموخته ها  با  تاریخی  نوشته های  و  یادگارها  هست.  نیز  تفسیرگر  برداشت  و 
باز  دگرباره  را  تاریخ  متن  خواننده ای  هر  و  درآمیخته  خواننده  دریافت های  و 
در ۲۰۰  نیز  فرانسه  انقالب  سیاسی،  و  تاریخی  متن  یك  می آفریند. همچون 
سال گذشته با هر بازخوانی دگرباره بازآفریده شده و در هر بازآفرینشی اثری از 

بازآفریننده در آن بر جای است.۱ 

۱از جمله بنگرید به
Francois Furet, Interpreting the French Revolution (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984); Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (Berkley: 
University of California Press, 1984); Brian Singer, Society, Theory and the French 
Revolution (New York: St. Martin’s Press, 1986); Joan Landes, Women and the Public 
Sphere in the Age of the French Revolution (Ithaca: Cornell University Press, 1988);

فصل 7
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در بین سال های ۱۱7۰ق/۱78۹م تا ۱۳۳۰ق/۱۹۱۱م، پارسی زبانان برای وصف 
انقالب فرانسه صفت ها و نام های گوناگونی چون “فتنه،” “فساد،” “بلوای عام،” 
“شورش  عمومی،”  “شورش  “عصیان،”  “آشوب،”  بزرگ،”  “شورش  “شورش،” 
“انقالب  و  کبیر”  “انقالب  بزرگ،”  “انقالب  عظیم،”  “انقالب  “انقالب،”  ملی،” 
کبیر حّریت پرستانه” را به کار بردند. این نام گذاری ها، که تمامی از رویدادی 
خاص در تاریخ فرانسه یاد می کنند، نمایندة دید و برداشت نام گذاران نیز هست. 
میرعبدالطیف شوشتری در ۱۲۱۴ق/۱7۹۹م آن “فتنه و فساد” را آفریدة “طایفة 
مخذولة فرانس، قاتلهم اهلل” شمرده “که گویی سبقت از مالحدة اولین و آخرین 
برده اند.”۲ میرزاابوطالب خان، نویسندة مسیر طالبی، از به ستوه آمدن و نالش 
“اهل فرانس از نّواب پادشاه خود،” که ۱۳ سال پیش تر اتفاق افتاده بود، یاد 
کرده و می نویسد: “پس از انقالب عظیمی که در فرانس روی داده، اقویا ضعیف 
و ضعفا قوی گردیدند؛ و عام به قانون “ری پبلك” ]reopublic[ اهل شوری از 
خود معین کرد]ند[.”۳ میرزاصالح شیرازی که سفرش در جرگة دومین “کاروان 
معرفت” از جمله پیامدهای انقالب فرانسه در ایران بود، از “بلوای عامی” که در 
سال ۱78۹م در “والیت فرانسه” برپا شده بود، نارضایتی مردم از “پادشاه خود 
لوئیس شانزدهم” ]Louis XVI[ و “فتوای قتل او” در سال ۱7۹۳م یاد کرد و 
نیز از “روبسپیر ]Robespierre[ نام شخصی در اصل فقیر و حقیر” که “اصل 
میرزایوسف خان  چون  نیز  دیگرانی  بود.”۴  مشارالیه  فساد  همه  این  سرمایة  و 
اعالمیة  نویسندة رسالة مشهور یك کلمه،  )۱۲۳۹-۱۳۱۳ق/۱8۲۳-۱8۹۵م(، 
حقوق بشر و شهروندان )۱78۹م( را که از مهم ترین اسناد انقالب فرانسه است، 
“روح دایمی” و جان جملة قوانین فرانسه” و دلیل “نظم و ترقی فرنگستان” 
کبیرة  “اصول  و  فرانسه”  عامة  حقوق  “اساس  عنوان  تحت  را  آن  و  برشمرد 
اساسیة فرانسه” ترجمه کرد.۵ میرزاملکم خان بر اساس آن اصول “حقوق ملت” 

دربارة تفسیر انقالب فرانسه در ادبیات سیاسی عرب بنگرید به
Ra’if Khuri, Modern Arab Thought: Channels of the French Revolution to the Arab East 
(Princeton: The Kingstone Press, 1983).

۲میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۵.

۳میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲88-۲78.

۴میرزاصالح شیرازی، گزارش سفر، ۲۶۶.

۵میرزایوسف خان تبریزی، رسالة موسوم به یك کلمه )تحریر ۲۰ ذیقعده ۱۲87ق(، ۱۶-۱۹. این رساله 

را دوست عزیزم، دکتر احمد اشرف، در اختیارم قرار دادند. از یاری ایشان صمیمانه سپاس گزارم.



۲۱۹   بازخوانى انقالب فرانسه

و مساوات و آزادی “افراد و رعایای ایران” را مطرح کرد و به ترجمة “حریت: 
ریولیوتسیا  اوایل  در   ]Mirabeau[ میرابو  فرنگی  حکیم  که  مواعظی  جمله  از 
]Revolution[ یعنی شورش و آشوب نخستین فرانسه در مجمع عام به رشتة 
)۱۲۵7-۱۳۳۴ش/۱87۹- دهخدا  علی اکبر  پرداخت.۶  است”  کشیده  بیان 

۱۹۵۶م(، دبیر روزنامة صوراسرافیل، یکی از مهم ترین نشریات عصر مشروطیت، 
انقالب فرانسه را “مهم ترین مجاهدات طریق حریت بشری”7 دانست و نوشت: 
“مردم فرانسه که از تعدی و مالیات های گزاف پی درپی به جان آمده بودند انقالب 
کردند، انقالبی که به آن فروخته شدن مشعل دموکراسی دنیا می توان نام داد.”8 
روزنامه نگاران دیگری نیز در دهة اول قرن بیستم َعلَم “آزادی، برابری، برادری” 
را برافراشته و به تعریف و تشریح واژگانی چون “قانون،” “مشروطیت،” “آزادی،” 
اینها  جز  و  ملی”  “قشون  “ملت،”  “مساوات،”  “برابری،”  “انقالب،”  “حریت،” 
پرداختند. اغلب آن نوشته ها از تجربة “ملت باحمّیت فرانسه” یاد کرده و یادگیری 
از آنان را پیشنهاد می کردند. در دوران مشروطیت، برخی نیز جنبش مشروطه را 
“نعل به نعل” چون انقالب فرانسه پنداشته و همچون روبسپیر براندازی سلطنت، 

اعدام شاه و بنیاد گذاری حکومت جمهوری را خواستار می شدند.

ب. زمینۀ تاريخی
چگونگی آشنایی ایرانیان با رویدادهای اروپا در اواخر دورة زندیان و اوایل قاجار 
به  ایران  هجدهم  قرن  اواخر  در  اینکه  است  مسلم  آنچه  است.  ناروشن  هنوز 
آوردگاه مهمی برای کشورهای اروپایی بدل شد. دولت فرانسه برای پیشگیری 
ایران طرح  با  از پیشرفت روسیه و فروپاشی امپراتوری عثمانی بر آن شد که 
دوستی بریزد و ایران را به اتحاد با دولت عثمانی فرا خواند. از این  رو، در زمان 
انقالب ۱78۹م، کسانی را برای  از  پانزدهم، لویی شانزدهم و دورة پس  لویی 
پیشبرد این سیاست به ایران فرستادند.۹ در ۱78۹م، دولت انقالبی فرانسه دو 

)تهران:  طباطبایی  محیط  محمد  تنظیم  و  تدوین  میرزاملکم خان،  آثار  مجموعة  ۶میرزاملکم خان، 

انتشارات علمی، ۱۳۲7(، ۲8۲-۲۶.
7علی اکبر دهخدا، مقاالت دهخدا، به کوشش محمد دبیرسیاقی )تهران: تیراژه، ۱۳۶۴(، ۲۵7.

8علی اکبر دهخدا، مقاالت دهخدا، ۱۹۱.

۹لویی پانزدهم سیمون نامی را در حدود ۱7۵۱م و لویی شانزدهم نیز شخصی به نام کنت دو فریر 
)Comte de Ferriere( را در ۱78۳م به ایران می فرستند. برای اطالعات بیشتر بنگرید به نجفعلی 
علم،  نشر  )تهران:  شهیدی  همایون  کوشش  به  دنیا،  با  ایران  سیاسی  روابط  تاریخ  معزی،  حسام 
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تن را برای بررسی و تحقیق به ایران فرستاد که پس از مرگ آقامحمدخان و 
پیش از به تخت نشستن فتحعلی شاه به تهران رسیدند.۱۰ 

حملة سپاهیان ناپلئون بناپارت به مصر در ۱۲۱۳ق/۱7۹8م و افتادن گرجستان 
ایران به دامان امپراتوری روسیه، فتحعلی شاه را بر آن داشت که پیشنهاد طرح 
دوستی با فرانسه را پی گیری کند. پس از گردآوری اطالعات دربارة اوضاع اروپا 
و فرانسه، فتحعلی شاه نامه ای به ناپلئون نوشته و از “آن مؤسس اساس دولت 
فرانس  “از طرفی که معبر و مسلك عسکر مملکت  و حکمرانی” خواست که 
]روسیه[  سرزمین  آن  عازم  و  تعیین  بی کران  سپاهی  و  گران  لشکری  است، 
که  کرد  گوشزد  او  به  و  نوشته  فتحعلی شاه  به  نامه ای  نیز  ناپلئون  سازند.”۱۱ 
تربیت شوند که  تو  و سربازان  بدانند  را  اسلحه  تو ساختن  رعایای  “وقتی که 
که  وقتی  و  گردند،  متفرق  و  منتظم جمع شوند  و  مجموع حرکات سریع  به 
بتوانند از آتش توپخانة متحرکی استفاده کنند و باالخره وقتی که سرحدات 
بحریة ایران را ببینند، تو مملکتی خواهی داشت که کسی حمله به آن نتواند 
و  مراسالت  این گونه  نکند.”۱۲  مغلوب  را  ایشان  که  داشت  خواهی  رعایایی  و 
رفت وآمدهای پی درپی فرانسویان به ایران و عثمانی به امضای قرارداد دوستی 
“فین کن اشتاین” )Fickenstein( در ۱۲۲۲ق/۱8۰7م بین نمایندة دولت ایران، 
میرزامحمدرضا قزوینی، و ناپلئون انجامید. بر اساس عهدنامة “فین کن اشتاین،” 
بر عهده می گیرد که  ایتالیا  پادشاه  و  فرانسویان  امپراتور  “اعلیحضرت  ناپلئون 
هر اندازه صاحب منصب توپخانه و مهندسی و پیاده نظام که اعلیحضرت پادشاه 
اروپایی  پیاده نظام  و  توپخانه  تنظیم  و  قالع  تحکیم  برای  را  آنها  وجود  ایران 

.۲۵۰-۲۴۴،)۱۳۶۶
۱۰کنت آلفرد دو گاردان، خاطرات مأموریت ژنرال گاردان در ایران، ترجمة عباس اقبال آشتیانی، به 

کوشش همایون شهیدی )تهران: گزارش فرهنگ و تاریخ ایران، ۱۳۶۲(، 8۰. برای اطالعات بیشتر 
دربارة اولین گروه فرانسویان که پس از انقالب فرانسه به ایران رفتند بنگرید به محمدتقی سپهر، 
ناسخ التواریخ، به اهتمام جهانگیر قائم مقامی )تهران: امیرکبیر، ۱۳۳7(، جلد ۱، 8۵؛ ع. روح بخشان، 
“نخستین آشنایی ایرانیان با انقالب فرانسه،” نشر دانش، سال ۹، شمارة ۴ )خرداد و تیر ۱۳۶8(، 
۴-۱۱؛ حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران )تهران: انجمن دانشجویان 
دانشگاه تهران، ۱۳۵۴(، جلد ۱، ۶۲-۶۳؛ غالمرضا ورهرام، نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی 

ایران در عصر قاجار )تهران: انتشارات معین، ۱۳۶7(، ۴۹.
۱۱“نامة فتحعلیشاه به ناپلئون،” در حسام معزی، تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا، 7۴.

۱۲“نامة ناپلئون بناپارت به فتحعلیشاه، ۳۰ مارس ۱8۰۵م/ذیحجه ۱۲۱۹،” در تاریخ روابط ایران و 

ناپلئون، ترجمه و تألیف عباس میرزا اعتضادالدوله )تهران: انتشارات زرین، ۱۳۶۳(، ۹7.



۲۲۱   بازخوانى انقالب فرانسه

الزم بشمارد در تحت اختیار او بگذارد.”۱۳ پس از عقد آن معاهده، دولت ایران 
عسکرخان افشار رومی را که از “سرکردگان بود . . . به سفارت فرانسه مأمور” و 
ناپلئون “جنرال غاردان ]گاردان[ را که از مقربان و محرمان درگاه او متسلك و 
سردار دوازده هزار لشکر بود با بیست وچهار نفر دیگر از نام آوران تجربت پیشه و 
هنرپیشگان فراست اندیشه” به ایران فرستاد.۱۴ ژنرال گاردان همچنین قرار بود 
که “هر ساله جمعی از جوانان ایرانی را برای تحصیل به پاریس ببرد و آنها را 
تعلیم دهند.”۱۵ کوشش هیئت گاردان آغازی نو برای بنیان “نظام جدید” در 
ایران بود، نظامی که چند سالی پیش تر در دورة سلطان سلیم سوم )ح. ۱78۹-

۱8۰7م( در امپراتوری عثمانی آغاز شده بود.۱۶ 

در خطر  را  هند  در  خود  مستعمرات  مصر  به  ناپلئون  حملة  با  که  انگلستان، 
یافته بود، فعاالنه وارد صحنة سیاست ایران شد و برای پیشگیری از نفوذ هر 
چه بیشتر فرانسه در ایران، کوشید نظر ایران را به فرستادن دانشجویان ایرانی 
به انگلیس و هیئت های نظامی انگلیسی به ایران جلب کند. نفوذ انگلیس در 
ایران با بازگشت هیئت نظامی فرانسه بیشتر شد. بر اساس “عهدنامة مجمل” 

۱۳“عهدنامة اتحاد بین اعلیحضرتین ناپلئون و فتحعلیشاه منعقد در فین کن اشتاین، به تاریخ ۴ مه 

۲۵/۱8۰7 صفر ۱۲۲۲هـ.ق،” در تاریخ روابط ایران وناپلئون، ۱۰۴-۱۰۵؛ همچنین در کنت آلفرد 
دو گاردان، خاطرات مأموریت ژنرال گاردان در ایران، ۱۰7.

اهتمام غالمحسین  به  و روس،  ایران  تاریخ جنگ های  مآثرالسلطانیه،  دنبلی،  مفتون  ۱۴عبدالرزاق 

با فعالیت های  انتشارات ابن سینا، ۱۳۵۱(، ۱۹۰-۱۹۲. برای آشنایی بیشتر  صدری افشار )تهران: 
جنرال گاردان در ایران بنگرید به کنت آلفرد دوگاردان، خاطرات مأموریت ژنرال گاردان در ایران؛ 
برای ارزیابی “هیأت گاردان” بنگرید به محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، 

جلد ۱، ۹۴-۶۵.
۱۵محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، جلد ۱، ۱۲۲.

انقالب  از  پس  که  نظامی  کل  دربارة  عثمانی  نوشته های  در  نخستین بار  جدید”  “نظام  ۱۶مفهوم 

۱78۹م در فرانسه پدیدار گشته بود به کار رفته بود. اما این مفهوم آن گاه که برای وصف نهادهایی 
نو به کار برده می شد که در ایران و عثمانی در دورة سلطان سلیم سوم و فتحعلی شاه بنیان نهاده 
شدند، از محدودة اصطالحات نهادهای نظامی فراتر نمی رود. مفهوم کنونی “نظام” و “نظامی” در 
زبان فارسی که معادل “ارتش” و “ارتشی” است از دستاوردهای آن دوره است. مفتون دنبلی در 
بخش “بنای نظام جدید” در مآثرالسلطانیه از “تعلیم اعمال حرب و پیکار،” “چابکی و تیراندازی 
و نشانه زنی و قاعدة خصم افکنی وسربازی” و ساختن “چخماق و تفنگ و سایر اسباب آالت جنگ” 
نام می برد. او همچنین می افزاید که “دیگر از جمله ارکان اعظم نظام جدید ساختن توپ و مشق 
توپ اندازی اهالی ایران است.” بنگرید به دنبلی، مآثرالسلطانیه، ۱۳۱-۱۳8. برای تفسیری تاریخی 
از “نظام جدید” در عثمانی و ایران بنگرید به هما ناطق، ایران در راه یابی فرهنگی )لندن: مرکز 

چاپ و نشر پیام، ۱۹88(، ۱۴۰-۱۳۲.



تجدد بومی۲۲۲

در ۱۲۲۴ق/۱8۰۹م بین ایران و انگلستان الزم آمد که “عهدنامه و شرطی که 
]ایرانیان[ با هر یك از دولت های فرنگ بسته اند باطل سازند و لشکر فرنگ را از 
حدود متعلقه به خاک ایران راه عبور به طرف مملکت هندوستان و سمت بنادر 
نخواهند داد.”۱7 به موجب این عهدنامه، انگلستان در ۱8۱۰م یك هیئت نظامی 
به ایران فرستاد. همچنین، برای پیشی جستن بر فرانسویان، هاردفورد جونس 
دستة  اولین  ایران  جلب  برای  انگلیس،  فوق العادة  سفیر   ،)Hardford Jones(
دانشجویان ایرانی را به همراه خود به انگلستان برد. بدین سان، کشاکش فرانسه 
و انگلیس در ایران، که از برایندهای انقالب فرانسه بود، به همراه درآمیختگی 
و  که سنت گرایان  تازه سبب شد  عناصر  پای  باز شدن  و  خارجی  سیاست  با 

شریعت مداران در برابر نوگرایان سنگر بگیرند.

ج. نخستین راويان
تاریخ نگاری انقالب فرانسه از آغاز با جانب داری از انگلیس یا فرانسه در گسترة 
سیاست جهانی درآمیخته بود. حتفة العالم، به قلم میرعبداللطیف شوشتری، که 
یکی از نخستین متن های شناخته شده دربارة انقالب فرانسه به فارسی است، به 
بررسی زمینه های انقالب فرانسه  پرداخت و نخست به رویدادهایی نگریست که 

۳۰۰ سال پیش تر آغاز شده و به زوال قدت پاپ و رواج حکمت انجامیده بود:

در سنه ۹۰۰ هجری ]۱۴۹۴م[ حکما و دانشمندان در تمام یورپ و فرنگستان، 
خاصه در انگستان، به وجود آمدند و حکمت رواج یافت. پادریان حکما را مورد 
طعن و لعن و صرف اوقاتشان به استیصال آنها بود و به سبب قوانینی که 
گذاشته بودند امری از پیش نمی رفت. حکمای انگلستان از سلوک پادریان به 
ستوه آمده، مزاج شاه را از پاپا و پادریان منحرف و آن عظمتی که این فرقه 
در نظر او به ادلّه و براهین حکمی خوار و حقیر کردند. پادشاه وکالی پاپا را 
مقّید و محبوس و اموال و امالکی که داشتند همه را ضبط و به حّصة مساوی 
تقسیم کرد. حّصه ای را خود گرفت و دو حّصة دیگر را به رؤسا و لشکریان 
و پادریان ممکلت خویش داد، و فرمود که انجیل را به زبان انگریزی ترجمه 

کنند تا حاجت به پادریان پاپایی نماند، و چنان کردند.۱8 

۱7“عهدنامة مجمل،” در حسام معزی، تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا، ۲۳.

۱8میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۴۹.



۲۲۳   بازخوانى انقالب فرانسه

میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم )بمبئی: میرزازین العابدین کرمانی، ۱۲۶۳ق/۱8۴7م(.



تجدد بومی۲۲۴

“اگر امر ریاست در قطعه زمین منتظم گردد، پادشاه قزلباش بر کل سالطین جهان فایق آید.”
میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۴۰8.



۲۲۵   بازخوانى انقالب فرانسه

شوشتری سپس به وصف وقایعی پرداخت که به جنگ داخلی انگلیس انجامید 
و نوشت که “در تمامی فرنگ ولوله و غوغا درافتاد و در انگلن ]England[ فزع 

اکبر برخاست. آناً فآناً مردم مترّصد نزول عذاب بودند.”۱۹

فرو نیامدن عذاب باعث بی اعتباری پاپ گشته و پادشاهان دیگر نیز از “اعانت و 
امداد” او دست برداشتند و نتیجه آنکه

بی اعتباری  نهایت  در  و کشیشان  پادریان  نصارا  ممالك  تمامی  در  حال 
و به کمال ذلت و خواری می باشند. وجود آن طبقه مخصوص مجالس 
روم  در  هم  حال  تا  پاپا  از  و  است  اموات  تدفین  و  تجهیز  یا  مناکحات 
به  دوزخ  و  بهشت  بخشیدن  و  ادعیه  نوشتن  به  است،  باقی  کهنه اسمی 

مردم اشتغال دارد و در زمرة مستحقین است.۲۰ 

“بی اعتباری پادریان” و “علّو مرتبة حکما و دانشمندان” به پیروی مردم از آنان 
انجامید. میرعبداللطیف دربارة اعتقاد دینی حکما و دانشمندان نوشت:

به وحدانیت خدای احد اقرار کنند و باقی اصول را از رسالت و معاد و غیره 
مانند نماز و رفتن به کلیسا را افسانه دانند و گویند:

زاهد به مسجد برده پی، حاجی بیابان کرده طی
جایی که باشد مرغ و می، بیکاري اند این کارها۲۱

اگر چه شوشتری “جماعت انگلیسیه” را آغازگر روند دین زدایی می دانست، اما 
بر آن بود که در این زمینه فرانسویان از دیگران پیشی گزیده اند:

طایفة مخذولة فرانس، قاتلهم اهلل، از این مرحله قدم فراتر گذارند و نفی 
واجب کنند و اموال و نساء را بر یکدیگر مباح دانند و به قدم عالم غلّوی 
گوی  الحق  پویند.  گمراهی  طریق  و  شقاوت  راه  همواره  و  دارند  عظیم 

سبقت از مالحدة اولین و آخرین برده اند.۲۲ 

۱۹میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۴-۲۵۳.

۲۰میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۴-۲۵۳.

۲۱میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۴-۲۵۳.

۲۲میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۴-۲۵۳.



تجدد بومی۲۲۶

سپس به ذکر “فتنه و فساد” فرانسه در سال ۱78۹م پرداخت:

ده سال قبل از این مردم از ظلم پادشاه به تنگ آمده استدعای شورا و طریقة 
انگلیسیه را نمودند. پادشاه از این امر سرباز زده، فرمان قتل جمعی کثیر از 
گناهکار و بی گناه داد. عوام به شورش برآمدند و پادشاه را با زن و فرزندان 
بکشتند. رسم ملوک الطوایف شیوع و انواع فتنه و فساد به وقوع آمد و این 
حرکت باعث حرب جدال میانة این جماعت و انگلیسیه و دیگر سالطین 
رفت.۲۳  بیرون  تعداد  از  که  داد  روی  بین  فیما  خونریزی  آن قدر  و  گردید 

و  واجب”  “نفی  به  او  نظر  به  که  فرانسه،  فساد”  و  “فتنه  از  بررسی شوشتری 
بی نظیری  شباهت  بود،  انجامیده  دانستن  مباح”  یکدیگر  بر  را  نساء  و  “اموال 
به بررسی “خروج” و “فتنة” بدمذهبان در نوشته های کهنی چون نامة تنسر، 
سیاست نامه و نصحیت الملوک دارد که الحاد را با اشتراک زنان پیوندی گفتمانی 
می دادند. در آن پندنامه ها و اندرزنامه ها، دوگانگی جنسی در خدمت نظام دینی 
و سیاسی قرار داشت. زنانگی با الحاد، اغتشاش و وسوسه های شیطانی پیوند 
یافته و مردانگی با پایبندی به نظام اجتماعی و قوانین الهی یکسان پنداشته 
می شد. با این گونه پیشینة فکری و سامان پنداشتی بود که میرعبداللطیف به 

پیامد انقالب فرانسه در زمینة زناشویی نگریست و نوشت:

یافته  شیوع  ایشان  میان  در  تازگی  به  که  فرانس  مستحدثات  جمله  از 
است، این است که از بی پردگی زنان مترقی کرده، مناکحات و زناشوهری 
را برداشته اند. به وجهی معّین و تراضی طرفین و دو سه ساعت رامشگری 
عقد منعقد شود و صیغه ای در میانه نیست . . . اگر زن حامله باشد به 
هر جا و در خانة هر کس که طفل متولد شود از آن است، و در انساب 

اصالب را معتبر ندانند.۲۴ 

سیزده سال پس از انقالب فرانسه، فارسی زبان دیگری با نام میرزاابوطالب خان به 
بررسی آن رویداد تاریخی پرداخت. او نیز همچون میرعبداللطیف از فارسی زبانان 
هند بود. برخالف میرعبداللطیف که از هند به بررسی آن رویدادها پرداخته بود، 

۲۳میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۵.

۲۴میرعبداللطیف شوشتری، حتفة العالم، ۲۵۵.



۲۲7   بازخوانى انقالب فرانسه

نیز در پاریس  را  انگلستان دو ماهی  از دو سال زندگی در  میرزاابوطالب پس 
گذراند. آشنایی میرزاابوطالب با انقالب فرانسه، همچون آشنایی میرعبداللطیف 
و برخی از دولتمردان ایرانی دیگر چون میرزاابوالحسن ایلچی، از منظر درگیری 

و جنگ فرانسه و انگلیس بود.

از دیدگاه میرزا ابوطالب “سلسلة عالم کون و فساد به یکدیگر پیوسته است.” 
بنابراین، پیش از “بیان صلح و جنگ انگلش با فرانس” به “شرح سلطنت های 
حکومت  روش  دربارة  و  پرداخت  نامند”  یرپ  که  آن  زمین  تقسیم  و  فرنگ 
کشورهای اروپا نوشت: “قوانین ریاست هر یك بر طریق خاص است. در بعضی 
پادشاه مختار است، و در بعضی امیران و در بعضی رعایا و در بعضی به اتفاق هر 
سه کار می شود و در بعضی پادشاه مطلق نیست و در بعضی از آن تمام حکام 
فرنگ شریکند و در بعضی بعض.”۲۵ در وصف وضع ریاست در روسیه و اسپانیا و 
فرانسه و آلمان و انگلستان، که “بر حسب ملك و سپاه بر دیگران مزیت دارند،” 
گزارش داد که “از جملة این پنج، غیر انگلش که وضع ریاست و حکمرانی او با 
مشورت رعایا و امرا معمول است، چهار دیگر در سلطنت استقالل دارند.”۲۶ او 

پس از بیان این نکته به بررسی اوضاع فرانسه پرداخت:

بر  نیست، حیف  پادشاه هوشیار  اگر  استقالل سلطنت،  چون در صورت 
عامه می رود، در سنه ۱78۹ عیسوی، سیزده سال قبل از این، که مطابق 
سنه ۱۲۰۴ هجری بوده، اهل فرانس از نّواب پادشاه خود به ستوه آمده 
شروع به نالش نمودند. مقصود ایشان اینکه نقشة ریاست به  طور انگلش 
]انگلیس[ در آن ملك جاری شود. پادشاه و امرا دفع الوقت کرده وقعی 
بر آن نالش نمی نهادند؛ تا اینکه رعایای فرانس بعد دو ساله عجزنالی، در 
هر سمت جمعیت کرده دست بعضی از حکام را از تصرف در ملك کوتاه 
ساختند. پادشاه و امرای غافل، این زمان از خواب غفلت بیدار شده، در 
فکر تسلی ایشان شدند، و کسان فرستاده به جهت مشورت نقشة ریاست 
از  پا  اجتماع،  قوت  سبب  به  بلوا  اهل  طلبیدند.  دارالملك  به  را  ایشان 
خواهش سابق باالتر گذاشته درخواست “ری پبلیك” نمودند. و آن اینکه 

۲۵میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲87.

۲۶میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲87.



تجدد بومی۲۲8

پادشاه معطل محض باشد، و امرا و سرداران سپاه بر مناصب خود قائم 
مانند. اما بی اشارة جماعتی کثیر، چون “پرلمنت،” که هر ساله به اختیار 
و تجویز رعایا عزل و نصب شوند، اقدام به کاری نتوانند کرد و جایگیرات و 
مشاهرات شاهزادگان و امرا تمام موقوف می گردد، و کسی به جز مزد آن 
خدمت که در اعانت اهل ملك و انتظام آن نماید، چیزی نمی یابد. پادشاه 
به  آنها  و  داد؛  فرمان  بلوا  اهل  بند  و  به حبس  پیچیده  آن  قبول  از  سر 
مدافعه پیش آمده، جمعی کثیر به قتل رسیدند. پس سایر رعایای ملك 
فرانس یکجا شده به کلی بغی نمودند. با آنکه مدافعه داشتند، از غایت 
وسواس و آرام طلبی، خود را از مهلکه برکنار کشیده و قبل از وقت با عیال 
و اموال به اطراف، خصوص “انگلند” پراکنده شدند و پادشاه حصاریشده، 
اکثر افواج به اهل بلوا پیوست. بنابراین کار آنها قوی گردید؛ و پادشاه و 
زوجة خود در شروع سنه ۱7۹۲ ]۱۶ اکتبر ۱7۹۳م[ کشته گشته، پسر 

او اسیر گردید.۲7 

انقالب  “پس  می افزاید:  فرانسه  رویدادهای  از  نتیجه گیری  در  میرزاابوطالب 
عظیمی در فرانس رو داده، اقویا ضعیف و ضعفا قوی گردیدند؛ و عامه با قانون 
محافظت  به  را  فوج  سرداران  کرده  معین  خود  از  شوری  اهل  )ری پبلیك( 
سرحدات تعیین کردند.”۲8 به این ترتیب، از زبان میرزاابوطالب کلمة انقالب وارد 

میدان معنایی تازه ای شد و بار معنایی مثبتی پیدا کرد.

دور  نظر  از  را  مصر  به  او  حمله  و  بناپارت  شوشتری،  همچون  میرزاابوطالب، 
نداشته وبه اختصار به بیان آن رویداد که آوازة انقالب فرانسه و بناپارت را به 
بخش های  در  او  پرداخت.  بود  رسانیده  هندیان  و  ایرانیان  و  عثمانیان  گوش 
“ذکر بوناپارت و شروع ترقی و نامداری او،” “ذکر احوال مصر و شام بعد فتح 
بونوپارت” و “ذکر آمدن اسکندریه به دست انگلش و اخراج فرانس از آنجا” به 

شرح آن واقعه پرداخت.

از  شوشتری  که  تصویری  با  انگلیسیان  و  فرانسویان  از  میرزاابوطالب  شناخت 
و  بافرهنگ”  انگلیسیة  “جماعت  را  یکی  شوشتری  بود.  متفاوت  داشت  آنان 

۲7میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲88.

۲8میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲88.



۲۲۹   بازخوانى انقالب فرانسه

دیگری را “طایفة مخذوله،” “جماعت مخذوله” و “طایفة بدسگال” شناخت.۲۹ 
نیز  ماهی  دو  و  کرده  زندگی  انگلستان  در  سالی  دو  حدود  که  میرزاابوطالب 
از  انگلش  خالف  “به  فرانسویان  که  داد  گزارش  بود،  برده  سر  به  فرانسه  در 
نازک مزاجی و زودرنجی به غایت دورند.”۳۰ او در سخن از رسوم “قبیحة انگلند” 
افزود: “از رسوم بد لندن عمده تر، کثرت اخراجات و لزوم ماالیلزم ها است که 
“فتنة  و  تاریخ  او سپس  است.”۳۱  نفس  به جهت حظ  فقط  و  فضول  آن  اکثر 

فرانس” را به گواه گرفته نوشت:

اگر کتب تواریخ را به نظر تأمل ببینند، خواهند دانست که دولت از هیچ 
قوم رو نگردانید مگر بعد پدید آمدن خروج فضول در ایشان. دیگر به هم 
رسانیدن بغض و عداوت در یکدیگر به سبب حسد و مشاهدة بعضی بعض 
را در آن تعیش و خود را در تعب؛ چنانچه باعث فتنة فرانس و خروج 

اصاغر بر اکابر همین معنی بوده.۳۲ 

تحلیل میرزاابوطالب را شاید بتوان نخستین تحلیل “جامعه شناسانه” از انقالب 
فرانسه به زبان فارسی دانست. 

در کنار حتفة العالم و مسیر طالبی، سفرنامه های دیگری نیز موجودند که نه تنها 
برای بررسی فرنگ نگری ایرانیان و نگرانی های ایشان از فرنگ متن های مهمی 
محسوب اند، بلکه برای آشنایی با روند پراکنش ایده ها و نهادهای سیاسی فرنگی 
از  می توان  نوشته ها  این گونه  میان  در  ارزشمندیاند.  نوشته های  نیز  ایران  در 
حیرت نامه و دلیل السفرای میرزاابوالحسن ایلچی و سفرنامه میرزاصالح شیرازی 
نام برد. حیرت نامه گزارش سفر میرزاابوالحسن، سفیر ایران در انگلستان، است که 
پس از گسست رابطة ایران با فرانسه به لندن رفت. دلیل السفرا نیز گزارش سفر او 
به روسیه است و در آن بارها از ناپلئون و فرانسویان یاد می کند.۳۳ میرزاابوالحسن 

نظر خوشی به فرانسویان نداشته و آنان را “قوم پست فطرت بی رتبه” برشمرد.

۲۹میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲۹7.

۳۰میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲۵۱.

۳۱میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۳۱۳.

۳۲میرزاابوطالب، مسیر طالبی، ۲7۴.

به  روسیه،  به  )ایلچی(  شیرازی  میرزاابوالحسن  سفرنامة  دلیل السفرا،  شیرازی،  ۳۳میرزاابوالحسن 

کوشش محمد گلبن )تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۳(.



تجدد بومی۲۳۰

میرزاصالح شیرازی در جرگة دومین گروه دانشجویانی بود که برای تحصیل به 
انگلستان رفتند. او نیز از انقالب فرانسه در حین بررسی تاریخ انگلیس و وصف 
پیکارهای ناپلئون یاد می کند. پس از بیان “برخی از احواالت بناپارت و طریق 

تربیت او،”۳۴ میرزاصالح نوشت:

در آن اوقات اغتشاشی در دولت و امور فرانسه روی داده چنانچه در سال 
۱78۹ بلوای عامی در والیت فرانسه برپا شده و از هر سو از پادشاه خود 
تسلط  و  قدرت  اهالی مشورت خانه  اوالً  ناراضی گشته.  لوئیس شانزدهم 
پادشاهی را تخفیف داده چنانچه نه قادر به جدال با سایر دول بوده و نه 
یارای صلح. بالجمله او را موجودی معطل انگاشته اشخاصی را که پادشاه 
به منصب و بزرگی مفتخر فرموده از مناسبت مزبور معزول نموده. حرف 
آنها اینکه صاحب منصب و عزت اشخاصی را سزاوار است که خود قابلیت 
و استعدادی داشته، نه این که پادشاه هر بوالفضولی را بزرگی بخشد. و 
بعد از آن حمله به خانة پادشاهی نموده، سالدات های قراولخانه او را به 
از  او  منسوبان  و سایر  پادشاه  و  به حرم شاه شده  داخل  رسانیده،  قتل 
آنجا گریخته داخل به پارلمنت و یا مشورت خانه گشته. پادشاه با اهالی 
پارلمنت قرار نموده که ترک شاهی را می کند گذارند به طرفی رود. حرف 

او مسموع نیفتاده پادشاه و زن و منسوبان او را به محبس فرستاده.۳۵ 

میرزاصالح سپس به وصف وقایعی پرداخت که به کشتن لویی شانزدهم در ۲۱ 
ژانویه ۱7۹۳م انجامید:

رفتار  حقیقت  به  و  کرده  جمعیتی  فرانسه  شرع  اهالی   ۱7۹۳ سال  در 
لوئیس مزبور رسیده او را مقصر یافته و فتوای قتل او را نوشته و او را 
مقتول ساخته. و بعد از آن بعد از ده ماه زن شاه را مقتول ساخته و چندی 
بین دولت  این  به قتل رسانیده. در  را  پادشاه  الیزابت خواهر  از آن   بعد 
انگریز از هرج و مرج و غوغای آنها اطالع یافته، خواسته بود که مزاحم 
این گونه افعال شوند. دولت فرانسه را با انگریز جدال و نزاع واقع شده.۳۶ 

۳۴میرزاابوالحسن شیرازی، دلیل السفرا، ۲۶۶-۲۶۴.

۳۵میرزاابوالحسن شیرازی، دلیل السفرا، ۲۶۶.

۳۶میرزاابوالحسن شیرازی، دلیل السفرا، ۲۶۶.



۲۳۱   بازخوانى انقالب فرانسه

او در ادامه، از روبسپیر چنین یاد کرد:

روبیسپیر نام شخصی در اصل فقیر و حقیر در فرانسه، ترقی یافته و اصل 
و سرمایة این همه فساد مشارالیه بوده، گویند به جز پادشاه و منسوبان 
او تخمیناً چهل هزار نفر در این بلوا و طغیان به قتل رسیده و از آن جمله 
بدون  بوده اند  عصر  وحید  کدام  هر  که  فرانسه  فالسفة  از  نفر  سیوپنج 

تقصیر مقتول نموده اند.۳7

میرزاصالح سپس به وصف رویدادهایی که به کشته شدن ۲۲ تن از “منسوبان” 
ترقی  انجامید،  ۱7۹۴م   )10 Thermidor/28 July( ثرمیدر   ۱۰ در  روبسپیر 
بناپارت با ازدواج او با “جوسفین” ]Josephine[ و برگزیدن او به امپراتوری و 
وقایع دیگری که به تبعید ناپلئون به “جزیرة سنت هلینه که در میانه ینگی دنیا 
و فرنگستان واقع است،” پرداخت. میرزاصالح به اهمیت دوران خویش و نقش 
انگلیسیانی که مسئول  از  از شکایت  بود. پس  آگاه  ایران  ناپلئون در سیاست 
رسیدگی به امور دانشجویان ایرانی بودند، نوشت : “از همه چیزها مشکل تر کار 
ما اینکه بالفعل ناپالیان را گرفته و محبوس نموده و احتیاجی که سابقاً آن دولت 

را به دولت ایران بوده رفع شده است.”۳8 

د. پیشروان انگارۀ نو سیاسی
اروپا سفر کرده  به  سفرنامه نویسان فارسی زبانی که در نیمة اول قرن نوزدهم 
بودند، اگر چه به بازبینی آثار انقالب فرانسه پرداختند، اما آشنایی شان با آن 
از نقل رویدادها و نمادهای چشمگیر آن فراتر نمی رفت. دلیل اصلی توجه آن 
او  و جنگجویی های  بناپارت  ناپلئون  قدرت یابی  فرانسه  انقالب  به  نویسندگان 
بود. برای بسیاری از آنان چشمگیرترین رویداد انقالب فرانسه محاکمه و کشتن 
لویی شانزدهم بود. اگر چه این سفرنامه ها کمتر به معرفی آرمان های انقالب 
فرانسه می پرداختند، اما با گزارش رویدادهای چشمگیر انقالب فرانسه و معرفی 
نهادهای سیاسی در اروپا، اسطوره ها و نمودارهایی اساسی را که برای پیدایش 
گفتمان سیاسی نو الزم بود، فراهم آوردند. اگر چه بسیاری از آن سفرنامه ها به 

۳7میرزاابوالحسن شیرازی، دلیل السفرا، ۲۶7-۲۶۶.

۳8میرزاابوالحسن شیرازی، دلیل السفرا، ۱۶۹-۱۶8.



تجدد بومی۲۳۲

دالیلی ناروشن تا سال های اخیر به چاپ نرسیدند، اما پیام ها و شناخت های آنها 
بر سر زبان ها بود و میان ایرانیان رواج یافت. بدین سان، مفاهمی چون “جمهور 
ملت،” “جمهور خلق،” “ارکان عدالت و جمهور،” “امر والیت را به عهدة جمهور 
ملت و وکالی دولت واگذار]دن[،”۳۹ “قانون آزادی و حریت،” “رسم حریت و 
آزادی،” “مشورت عموم،” “مشورت عام،” “وکالء خلق،” “به طریق مشورت و 
فرانسه”  “دارالشورای  فرانسه،”  ملتی،” “ملت  اجماع وکیل کرد]ن[،”۴۰ “سالم 
و شکل گیری  فارسی شد  زبان  معنایی  میدان  وارد  ملتی”۴۱  مشهور  “مورخ  و 
بافت گفتمانی نو را ممکن ساخت. بدین سان، دگرگونی های مهمی در گسترة 
معنایی واژگان معمولی و رایجی چون “ملت،” “دولت،” “حریت” و “سیاست” 
 state پدید آمد. مثاًل رضاقلی میرزا، با توجه به تفاوتی که در زبان انگلیسی بین

و government یافته بود، می نویسد:

و لفظ دولت که از ایشان در السنه و افواه مشهور است، بر دو قسم است: 
یکی دولت خاص است و دیگری دولت عام. اما دولت خاص که می گویند 
منظور پادشاه و وزراء و بعضی از ارکان دولت می باشند و دولت عام که 
گویند نفوس آن مملکت از شاه الی فقیر همگی را متصور دارند و اغلب 
آن است که لفظ دولت در میان ایشان تلفظ می شود شامل عام بوده باشد 
زیرا که آن دولت دولتی است عام و همه مشارکت در دولت دارند و قانون 
روز اول بر این بوده است و سبب استقامت و کثرت مکنت خود را نیز در 

اتفاق آرا و مشارکت عموم دانسته اند.۴۲ 

او سپس توضیح می دهد که چون گردهمایی و “اجماع چندین کرور خلق” امری 
محال است، اروپاییان “کانثیل” )council( و “پارلمند” )parliament( تشکیل 
داده اند.۴۳ رضاقلی میرزا، که در سال ۱۲۵۳ق/۱8۳7م همراه دو تن از برادرانش، 
نجف قلی میرزا و تیمورمیرزا، به انگلستان رفته بود، در سفرنامه اش به توصیف 

۳۹میرزاابوالحسن شیرازی، دلیل السفرا، ۲۶۹.

۴۰میرزافتاح، سفرنامه، 8۱8.

۴۱رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۵۵۰.

۴۲رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۵۳۹-۵۳8.

۴۳رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۵۳۹-۵۳8.



۲۳۳   بازخوانى انقالب فرانسه

“شیوة مرضیة” نظام پارلمانی و “رسم حریت و آزادی”۴۴ پرداخت. مطالعة دقیق 
سفرنامه های نیمة اول قرن نوزدهم نشان می دهد که مفاهیم سیاسی فرنگی 
از  پنداشته اند،  ایران  پرکار  تاریخ نگار  ناطق،  آن چنان  که هما  فارسی زبانان،  را 
عثمانیان “ترک وار و وارونه به عاریت” نگرفته اند.۴۵ اگر نیز وام گیری در کار بوده 
است، پیش از آنکه از عثمانیان باشد از فارسی زبانان هند بوده که پیش تر از 

ایرانیان با حکومت و سلطة مستقیم اروپاییان روبه رو شده بودند.۴۶ 

با آشنایی روزافزون ایرانیان با اروپا، شناخت از “انقالب فرانسه” نیز از گسترة 
فرنگستان”  نظم  اصول  و  “بنیان  سّر  با  و  رفته  فراتر  چشمگیر  رویدادهای 
درآمیخت. میرزایوسف تبریزی در رسالة یك کلمه، که در ۱۲87ق/۱87۰م 
دربارة کوشش هایی که برای پی بردن به آن سّر تا آن زمان شده بود، نوشت:

می دانند  غیربرقرار  فروعات  از  را  فرنگستان  ترقی  و  نظم  از شما  بعضی 
و  کشتی ها  و  تلغراف  مانند  می نمایند  تصور  صنایع  و  علوم  از  برخی  و 
عّراده های بخار و آالت حربّیه که اینها نتایج آن است، نه مقدمات و فقط 
به نظریات ساده قصر نظر می کنید و از عملیات عمده صرف  نظر می نمایید 
و اگر می خواهید که در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید در بدو 

کارها از تعیین کلمة واحده غفلت نمایید.۴7 

میرزایوسف، آن “کلمة واحده” را، که به گفتة او “دانشمندان اسالم” به آن اشاره 
نکرده اند، چنین شرح داد:

۴۴رضاقلیمیرزا، سفرنامه، ۵۴۰-۵۳۹.

۴۵هما ناطق در این باره می نویسد: “بدبختی ایرانیان در سدة نوزده این بود که خواستند از بیراهة 

عثمانی راه بر مدنیت و پیشرفت غرب بگشایند. پس جملة مفاهیم از جمله ناسیونالیسم اسالمی 
به جای استقالل طلبی، مشروطیت اسالمی به جای پارلمانتاریسم، تکیه بر دین رسمی در قانون به 
جای جدایی دین از دولت و تبعیض قومی و مذهبی به جای برابری شهروندی که همگی ارمغان 
ترکان اند.” بنگرید به ناطق، ایران در راهیابی فرهنگی )لندن: مرکز چاپ و نشر پیام، ۱۹88(، ۱۳۲.

۴۶در پژوهشی که پیرامون زبان سیاسی و مدرن فارسی در زمان کنونی دنبال می کنم بدین  نتیجه 

رسیده ام که بسیاری از واژگان فرهنگ سیاسی مدرن در روزنامه ها و کتاب های فارسی که پیش 
از سال های ۱8۱۰م در هند به چاپ رسیده بودند به کار برده شده اند. ساده نویسی نیز که بسیاری 
آن را از شگردهای قائم مقام  فراهانی می پندارند سال ها قبل از او آغاز شده بود. ساده نویسی حاصل 
چالشی زبانی بود که فارسی زبانان هند برای مقابله با سیاست زبانی انگلیسی ها آغاز کرده بودند. 
شاید به جرئت بتوانم بگویم که ساده نویسی و سره نویسی “قند پارسی است که ز بنگاله آمده است.” 

۴7میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، 7.



تجدد بومی۲۳۴

کتاب  است  مندرج  آن  در  فرنگستان  انتظامات  که جمیع  کلمه ای  یك 
قانون است که جمیع شرایط و انتظامات معموٌل بها که به امور دنیویه 
تعلق دارد در آن محّرر و مسطور است و دولت و ملت معاً کفیل بقای آن 
است چنان  که هیچ فردی از سکنة فرانسه یا انگلیس یا نمسه یا پروس 
مطلق التصرف نیست. یعنی در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و 
به هوای نفس خود عمل نمی تواند  باشد  امثال آن  مرافعه و سیاست و 
کرد. شاه و گدا و رعیت و لشکری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت 

مخالفت به کتاب قانون را ندارد.۴8 

میرزا یوسف “قانون” فرنگیان را چون “شریعت” مسلمانان یافت : “قانون را به 
لسان فرانسه “لووا” )loi( می گویند و مشتمل بر چند کتاب است که هر یك از 
آنها را “کود” )code( می نامند و آن کودها در نزد اهالی فرانسه به منزلة کتاب 
شرعی است در نزد مسلمانان . . .”۴۹ اما به نظر میرزایوسف چند تفاوت اساسی 

بین “کتاب قانون” و “کتاب شریعت” وجود داشت:

فرق اول، “کود” به قبول دولت و ملت نوشته شده نه به رأی واحد. فرق دّوم 
آن است که “کود” فرانسه همه قوانین معمول بها را جامع است و از اقوال 
غیرمعموله و آرای ضعیفه و مختلف فیها عاری و منّقح است . . . فرق سوم 
آن است که “کود” فرانسه به زبان عامه نوشته شده است. معانی و مقاصدش 
به سهولت مفهوم می شود و شرح و حاشیه را احتیاج ندارد . . . فرق چهارم 
که عمده و اهم است آن است که “کود فقط مصالح دنیویّه را شامل است 
چنان  که به حالت هرکس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و 
امور دینّیه را کتاب مخصوص دیگر هست. اما در کتاب شرعی مسلمانان 
مصالح دنیا با امور اخرویّه چون صلوه و صوم و حج مخلوط و ممزوج است، 
فلهذا برای سیاست عاّمه ضرر عظیم دارد . . . فرق پنجم کود قوانین عرفّیه 
و عادیه را نیز جامع است، ولی در نزد مسلمانان مسائل بسیار که به عرف 
و عادت تعلّق دارد در سینه هاست نه در کتاب و مدام که قوانین عرفیه در 

۴8میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، 7.

۴۹میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، 8.



۲۳۵   بازخوانى انقالب فرانسه

کتاب محدود نیست وقوع مظالم بي شمار به اسم عرف و عادت آسان است.۵۰ 

میرزایوسف در نتیجه گیری از تفاوت بین قانون فرنگیان و شریعت مسلمان افزود:

گذشته از قانون غالب، امور دیوانی نیز در فرنگستان به قبول ملت و دولت 
اجرای می یابد. هر که این تفاوت های پنج گانه را به خلوص خاطر و تأمل 
تمام بخواند الجرم خواهد دانست که در فرنگستان شخصی مطلق التصّرف 
نیست. یعنی خودرأی و خودسر در امور اهالی نمی تواند مداخله و حکم 
بکند، مگر موافق آنچه در قانون نوشته شده. خالصه همه سر بسته اند به 

رشته قانون.۵۱ 

“کتاب قانون” با انقالب فرانسه چه ارتباطی داشت؟ میرزایوسف در “فصل در 
حقوق عامة فرانسه،” پس از توضیح دادن آنکه “همة قوانین دنیویه برای زمان و 
مکان و حال است و فروع آن غیر برقرار است یعنی فروع آن قابل التغییر است،” 

آن ارتباط را چنین بیان داشت:

ولی اجماالً عرض می کنم که روح دایمی کودهای مزبوره و جان جملة 
قوانین فرانسه مشتمل بر نوزده فقره است چنان  که در ابتدای کود چاپ 
عبارتی  دارد  نام   ]Constitution[ کونستیتسیون  که  اول  فقرة  در  شده. 
مسطور شده که ترجمه اش این است “این کنستیتسیون شناخت و تصدیق 
و تکّفل کرد آن اصول کبیره را که در سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه 

اعالن شده بود، آن اصولی که اساس حقوق عامة فرانسه است.”۵۲ 

شاید میرزایوسف خان نخستین کسی باشد که آن اصول را، که در اصل شامل 
هفده بند بوده و بیانی نو را در زندگی سیاسی و حقوقی فرانسه بر اساس “قوانین 
طبیعی” و “قرارداد اجتماعی” بنا نهاده است، با اندک تغییر به فارسی ترجمه 
نامید، به اختصار  او “اصول کبیرة اساسّیة فرانسه”  کرده باشد. آن اصول، که 
دولت  رتبة  و  “منصب  قانون،”  اجرای  در  محاکمات  در  “مساوات  از  عبارت اند 
برای هیچ کس ممنوع نیست،” “حّریت شخصّیه،” “امنیت تاّمه بر نفس و عرض 

۵۰میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، ۱۱-8.

۵۱میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، ۱۳-۱۲.

۵۲میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، ۱7-۱۶.
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و مال مردم،” “مدافعة ظلم،” “حریّت مطابع،” “حریّت عقد مجامع،” “اختیار و 
قبول عامه اساس همه تدابیر حکومت است،” “حریّت سیاسیه،” “تعیین مالیات 
و باج بر حسب ثروت بالامتیاز،” “تحریر اصول دخل و خرج دولت،” “هر مأمور و 
حاکم در تصرفش مسئول است،” “قدرت تشریع و قدرت تنفیذ بالفعل منقسم 
باید باشد و در ید واحد نباشد،” “عدم عزل اعضاء از محکم ها،” “حضور ژری ها 
در  جناییه  و حوادث  سیاسیه  مفاوضات  “تشهیر  جنایات،”  تحقیق  در   ]jury[
روزنامه رسمیه،” “عدم شکنجه و تعذیب،” “حریت صنایع و کسب” و “بنای 
مکتب خانه ها.”۵۳ آن “اصول کبیره” که بی شك مهم ترین سند و دستاورد انقالب 
counter-( ۱78۹م فرانسه است ارکان اصلی آنچه را که شاید بتوان پادگفتمان

discourse( مشروطه در برابر گفتمان مسلط نام گذاریم، فراهم آورد. پادگفتمان 
مشروطه در رویارویی با گفتمان سیاسی اسالمیـ  ایرانی، که بر اساس حاکمیت 
 اهلل و فّر ایزدی و سلطة ظل اهلل و شریعت الهی فرانهاده شده بود، سامانی سیاسی 
را پیش نهاد که با اصول فلسفی و حقوقی اعالمیة حقوق بشر ۱78۹م پیوند 
قوانین  و  مردم”  بر  مردم  “حکومت  ایران،  ملت  حاکمیت  اساس  بر  و  داشت 
طبیعی و انسانی پرداخته شده بود. با چیرگی مشروطیت، اصول “اعالمیة حقوق 
را فراهم آورد و در  ایران  قانون و مدرنیسم سیاسی در  بشر” اساس حکومت 
“متمم قانون اساسی،” اساس نامه ها و اهداف و آرمان های حزب ها و سازمان های 

سیاسی و مرام نامه های بسیاری از نشریات دوران مشروطیت جا یافت.۵۴ 

قانون خواهی و آزادی خواهی برگرفته از “انقالب فرانسه” در نوشته های بسیاری 
مشروطیت  انقالب  از  پیش  دهه های  در  سیاسی  منتقدان  و  نویسندگان  از 
یافت.  ایران، همچون میرزاابوطالب بهبهانی، میرزاملکم خان و ذکاءالملك، راه 
دانست:  اروپا  پیشرفت  اساس  را  آزادی  منهاج العلی  در  بهبهانی  میرزاابوطالب 
“نیکوترین وسیله و محکم ترین اساسی که اهالی فرنگستان به جهت ترقی و ثروت 
دولت و ملت و آبادی مملکت دریافته اند، حریّت است . . . که مفتاح ُکنوز ارض، 
و اسباب آبادی کل خرابی ها، و سبب احیای جمیع اراضی موات ]است[.”۵۵ او 
نیز، چون میرزایوسف، از شورش ۱78۹م، “معاهدة کونستیتوسیون،” و “قانون 

۵۳میرزایوسف خان تبریزی، رسالة یك کلمه، ۱۹-۱7.

۵۴فریدون آدمیت، اندیشة ترقی و حکومت قانون: عصر سپهساالر )تهران: خوارزمی، ۱۳۵۱(، ۱۰۵.

۵۵میرزاابوطالب بهبهانی، منهاج العلی )نسخة خطی، ۱۲۹۲(، به نقل از آدمیت، اندیشة ترقی، ۹۶.



۲۳7   بازخوانى انقالب فرانسه

حقوق انسانی” فرانسه یاد کرد.۵۶ بهبهانی “آزادی شخصّیه” را “روح و قوت و 
توانایی دولت و ملت، و اُّس و اساس جمیع کارها” و شامل بر “امنیت و اطمینان 
کاّفة مردم از خواص و عوام از جان و مار و عرض و ناموس و کسب و تجارت 
افراد ناس در محاکمات و محاسبات و  و منافع و مداخل مردم، تساوی آحاد 
معامالت” دانست.۵7 رسالة او همچون رسالة یك کلمه با اصول اعالمیة حقوق 

بشر انقالب فرانسه متن آمیزی شده بود.۵8 

فتحعلی آخوندزاده، یکی دیگر از پردازندگان پادگفتمان مشروطه، در مکتوبات 
خویش به گسترش حوزة معنایی “مساوات” پرداخت و در مقدمة مکتوبات نوشت: 
“جمیع مطالب این مکتوبات سه گانه را بر مسئله مساوات حقوقیه که حقیقتش 
فیمابین حکما مجتمع علیه است در کمال سهولت تطبیق می توان کرد.”۵۹ در 
آغاز مکتوبات، آخوندزاده به شرح “پاره ای الفاظ در السنة فرنگستان،” از جمله 
“دیسپوت،” “فاناتیك،” “پاتریوت،” “شانژمان سبی،” “پارلمان” و “روولسیون” 

پرداخت. او در تعریف “روولیسون” نوشت:

روولسیون عبارت از چنان حالتی است که مردم از رفتار بی قانون پادشاه 
دیسپوت و ظالم به ستوه آمده و به شورش اتفاق کرده او را دفع نموده به 
جهت آسایش و سعادت خود قانون وضع کنند و یا اینکه پوچ بودن عقاید 
مذهبّیه را فهمیده برخالف علما برخاسته و برای خود بر حسب تجویز 

فیلسوفان موافق عمل آیین تازه برگزینند.۶۰ 

“انقالب  رویدادهای  “روولسیون” آخوندزاده  ترسیم مفهوم  مسلم است که در 
فرانسه” را در نظر داشته است. او در تعریف “مساوات” و “عدالت” از محدودة 
مردان فراتر رفت و زنان را در گسترة معنایی آن مفاهیم شریك شمرد. برای 

نمونه، در بخشی پیرامون اندیشه های باب نوشت:

۵۶میرزاابوطالب بهبهانی، منهاج العلی، به نقل از آدمیت، اندیشة ترقی، ۹۶.

۵7میرزاابوطالب بهبهانی، منهاج العلی، به نقل از آدمیت، اندیشة ترقی، ۹7-۹۶.

۵8برای توضیح بیشتر دربارة منهاج العلی بنگرید به فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و 

سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشدة دوران قاجار )تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۶(، ۱۱۴-۹۹.
۵۹آخوندزاده، مکتوبات، مقدمه و تصحیح و تجدید نظر م. صبحدم ]محمدجعفر محجوب[ )پاریس: 

انتشارات مرد امروز، ۱۳۶۴(، 8.

۶۰آخوندزاده، مکتوبات، ۱۱-۱۰.



تجدد بومی۲۳8

فقط دو حکم باب، که از قرار تقریب رفقا در قرآن خود بیان کرده است، 
حکم فیلسوفانه به نظر آمد. یکی این است که طایفه اُناث در جمیع رسوم 
آزادیّت و کّل حقوق بشریّت باید با طایفة مذکور مساوی باشند و باید به 
طایفة اُناث نیز مثل طایفة ذکور تربیت داده شود و مادام که طایفة اناث 

شوهر اختیار نکرده اند گشاده رو شود.۶۱

در بازاندیشی مفهوم “عدالت،” آخوندزاده پس از انتقاد به “کثرت زوجات” در 
اسالم افزود:

معنی عدالت را در حق طایفة زنان، فیلسوفان فرنگستان بهتر فهمیده اند 
که زنان را در جمیع حقوق بشریّت و آزادیّت با مردان شریك شمرده اند. 
نیز  امور مملکت  ادارة  به  را  زنان  اقلیم  آن  بعضی دول  در  امروز  حتی 
داخل می کنند، عالوه بر آنکه درجة تاجداری را نیز در بعضی احیان بر 
ایران  از غلبة عرب ها در  این رسم قبل  ایشان مسلم می دارند، چنانکه 

جایز بود.۶۲ 

از  بسیاری  می دهد،  نشان  باال  نمونة  دو  در  آخوندزاده  کوشش  که  چنان  
زبان  در  “آزادی”  و  “مساوات”  خصوص  در  نوزدهم  قرن  اواخر  نوشته های 
ایرانی  ایران پیوند یافت و سرآغازی  تاریخ و فرهنگ  با گزارش  ایران  سیاسی 
انقالب  رویدادهای  و  ایرانی  اسطوره های  و  خاطره ها  بدین  ترتیب،  کرد.  پیدا 
فرانسه درهم آمیختند. در این میان، می توان از نوشته های میرزاآقاخان کرمانی، 
سیدجمال الدین افغانی )اسدآبادی( و میرزاعبدالرحیم طالبوف تبریزی نام برد. 
را  آنان  و  بود  فرانسه  انقالب  متفکران  “شیفتة  چه  اگر  کرمانی،  میرزاآقاخان 
منّورالعقول و رافع الخرافات می خواند،”۶۳ اندیشة مساوات و آزادی را با جنبش 
مزدک و قیام کاوه آهنگر پیوند داد و بدین سان گزارشی از تاریخ را در میان آورد 
که در آن، انقالب فرانسه با جنبش های مردمی ایران پیش از اسالم پیوند یافت. 
ایران، نوشت:  تاریخ  بازپردازی  برای  آیینة سکندری، که کوششی است  او در 
آنارشیست های  و   ]nihiliste[ نهلیست ها  اعتقاد  همان  بعینه  مزدک  “اعتقاد 

۶۱آخوندزاده، مکتوبات، ۱78-۱77.

۶۲آخوندزاده، مکتوبات، ۱8۲-۱8۱.

۶۳فریدون آدمیت، اندیشه های میرزاآقاخان کرمانی )تهران، کتابخانه پیام، ۱۳۵7(، ۲۵8.



۲۳۹   بازخوانى انقالب فرانسه

“لفظ تاریخ چنانچه می نماید از تاریك مأخوذ باشد، یعنی زمان تاریکی و ظلمت.”
میرزاآقاخان کرمانی، آیینة سکندری )بی جا، بی نا، ۱۳۲۶ق(، ۲۴.



تجدد بومی۲۴۰

“آغاز تاریخ ایران را به درستی معلوم کردن کمتر از فحص در ظلمات نیست.” 
میرزاآقاخان کرمانی، آیینة سکندری )بی جا: بی نا، ۱۳۲۶ق(، ۲۵.



۲۴۱   بازخوانى انقالب فرانسه

]anarchiste[ )طالب هرج ومرج( اروپ است که مساوات را در میان افراد بشر 
جاری کردن می خواهند.”۶۴ و سپس افزود:

اگر ایرانیان راه مساوات طلبی و آزادیخواهی مزدک را می پیمودند، امروز 
هیچ یك از ملل متمدنة دنیا به پایة ترقی ایران نمی رسیدند و این ملت 
را در منتها درجه نقطة ترقی و مدنیت مشاهده می کردیم، زیرا که اهالی 
ایران در آن عصر همین اعتقادی را که بالفعل اهل اروپا بعد از هزار و 
اروپا در  ترقی  پیداست که عمدة  اتخاذ کرده اند داشتند.  چهارصد سال 
ایران  اهالی  ولی  شده،  حاصل  حقوق  مساوات  و  آزادی  افکار  این  سایة 

خاک بر سر در این مدت ترقی معکوس و حرکت قهقرا کرده اند.۶۵ 

اسطوره های  با  اروپا  انقالبی  اندیشه های  پیوند  میرزاآقاخان  نوشته های  در 
تاریخی ایرانی در بازخوانی شورش کاوه آهنگر به خوبی نمایان است. او پس از 

نقل داستان “شورش بر پا کردن” کاوه توضیح داد:

در حقیقت ایرانیان می توانند به واسطة غیرت و هّمت ملی که کاوه آهنگر 
بر ضد حکومت کلدانی که ۹۰۰ سال در ایران طول کشیده بود اظهار نمود 
و ریشة ایشان را از ایران بکند بر همة ملل عالم افتخار کنند. چه طریق ظلم 

و دفع ستم پادشاهان ظالم را او به ملل عالم آموخت و الفضل للمتقّدم.۶۶ 

او که زن و مرد را “در جمیع حقوق حیاتیه” برابر می دانست و بر این عقیده 
بود که “عالم انسانیت به سرحد کمال نخواهد رسید مگر اینکه زنان در جمیع 
را  ایرانی  زنان  باشند،”۶7 عقب ماندگی  برابر  و  با مردان مشترک  امور و حقوق 
نیز از نتایج حکومت عربان بر ایران قلمداد می کرد. اگر میرزاآقاخان سعی بر 
آن داشت که هویت ایرانی را بر اساس ریشة پیش از اسالمش بازسازی کند، 
سیدجمال الدین که “داعی شعار آزادی، برابری، مساوات” شناخته شده بود،۶8 
همچون میرزایوسف خان تبریزی، کوشش بر آن داشت که “آزادفکری” را در 

۶۴میرزاآقاخان کرمانی، آیینة سکندری )بی جا: بی نام، ۱۳۲۶ق(، ۵۱8. واژگان التین از میرزاآقاخان است.

۶۵میرزاآقاخان کرمانی، آیینة سکندری، ۵۲۳-۵۲۲.

۶۶میرزاآقاخان کرمانی، آیینة سکندری، 7۶-7۵.

۶7نقل از آدمیت، اندیشه های میرزاآقاخان، ۲۶۰؛ “هشت بهشت،” ۱۲۲-۱۲۱.

۶8فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف تبریزی )تهران: انتشارات دماوند، ۱۳۶۳(.



تجدد بومی۲۴۲

گسترة تاریخ اسالم نشر دهد و بدین سان گزارشی از تاریخ را در میان آورد که 
از اسالم و اسالمّیت سرچشمه گرفته باشد.

سال  در  مشروطه،  پادگفتمان  پردازندگان  از  دیگر  یکی  میرزاملکم خان، 
روزنامه های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  برای  را  “قانون”  ۱۳۰7ق/۱8۹۰م 
“مشروطه خواه” برگزید. “قانون” مفهومی بود که میرزایوسف آن را با مهم ترین 
سند انقالب فرانسه پیوند داده بود. روزنامة قانون در چندین سالی که انتشار 
یافت به توضیح و تشریح اصول آزادی، مساوات و برابری پرداخت. میرزاملکم خان 
بود،  برگردانیده  فارسی  به  میرزایوسف  که  را،  فرانسه”  اساسیة  کبیرة  “اصول 
تحت عنوان “قانون سیم بر حقوق ملت” در هشت فقره خالصه کرد و آن را 

شکل و شمایلی ایرانی بخشید.۶۹ 

او در رسالة “ندای عدالت” دربارة آزادی بیان و قلم نوشت: “اختیار کالم و قلم 
در عصر ما سلطان کرة زمین شده است. جهد زندگانی کرامات و امید کل ملل 
روزنامة  او در شماره های مختلف  این دو کلمه است.”7۰  بر سر  امروز  متمدنه 
قانون اصول “اعالمیه حقوق بشر” را به چاپ رساند. مثاًل در “اشتهارنامة اولیای 
ملت” در جواب اینکه با ویرانی ایران “چه باید کرد]؟[” برخی از آن اصول را 
به اختصار چنین بیان داشت: “تحصیل مالیات به حکم قانون و خرج مالیات به 
حکم قانون،” “امنیت جان و مال و ناموس آحاد تبعه،” “احدی برخالف قانون 
حبس نخواهد شد” و “احدی بدون محاکمات قانونی مغضوب نخواهد شد.”7۱ 

ه. انگارۀ مشروطیت
با پدیدار شدن انقالب مشروطه، آرمان های انقالب فرانسه با آرمان های “ملت 
برابری،  “آزادی،  یا  اخوت”  مساوات،  “حریت،  شعار  آمیخت.  هم  در  ایران” 
برادری،” در کنار “ملت،” “وطن،” “قانون،” “حق” و “مشروطه” از جمله واژگان 
اصلی پر بسامد در نشریات آن دوره بودند. عنوان برخی از آن نشریات مفاهیمی 
چون “آزادی،” “اخوت،” “ایران  نو،” “جارچی ملت،” “جارچی وطن،” “روزنامة 

۶۹“ایران نظم بر نمی دارد” در مجموعه آثار ملکم خان، ۲۶۰.

7۰“ندای عدالت،” ۱7. این رساله در پایان گاهنامة قانون ــ که به همت هما ناطق چاپ شده ــ  آمده 

است. بنگرید به قانون، به همت میرزاملکم خان، به کوشش هما ناطق )تهران: امیرکبیر، ۲۵۳۵(.
7۱قانون، نمرة ۳۴، ۳-۱.



۲۴۳   بازخوانى انقالب فرانسه

“نجات  “وطن،”  “مساوات،”  “عدالت،”  ایران،”  “شورای  ملت،”  “زبان  ملی،” 
بسیاری  در  مشروطیت  دورة  نشریات  بود.  “مساوات”  و  وطن”  “ندای  وطن،” 
از صفحه های خود به تعریف و تفسیر این واژگان اصلی می پرداختند و آنها را 
وطن  ندای  روزنامة  سرلوحة  مثال،  برای  می کردند.  سرلوحة خود  زینت بخش 
شعار “عدالت، مساوات، آزادی، آبادی” بود و در توصیف مرام روزنامه می نویسد: 
“روزنامه ای است آزاد که همیشه هواخواه ترقی مملکت و آزادی ملت است.”7۲ 
در سرلوحة روزنامة صور اسرافیل، اسرافیل در شیپوری می دمد و بیرقی را که بر 
آن شعار سه گانة “حریّت، مساوات، اخوت” نگاشته شده است در دست دارد. در 
سرمقالة شمارة آغازین صور اسرافیل، پس از یاد از آنکه از ۲7 ذیحجه ۱۳۲۴ق 
‘کنستی توسیون’  صاحب  و  مشروطه  دول  عداد  در  رسماً  ایران  علّیه  “دولت 
قرار گرفت،” در شرح رسالت روزنامه و مدیران آن نوشت: “در تکمیل معنی 
مشروطیت و حمایت مجلس شورای ملی و معاونت روستاییان و ضعفا و فقرا 
و مظلومین امیدواریم تا آخرین نفس ثابت قدم باشیم. و از این نیت مقدس تا 
از تهدید و هالک بیم و  زنده ایم دست نکشیم. و با صدای رسا می گوییم که 
خوف نداریم. و به زندگی بدون حریت و مساوات و شرف وقعی نمی گذاریم.”7۳ 
در سرلوحة روزنامة مساوات فرشته ای لوح بازشده ای را در دست دارد که بر 
“عدالت،”  “حریت،”  سه گانة  شعار  آن  زیر  در  و  شده  نگاشته  روزنامه  نام  آن 
نشریه های مشروطه خواه،  از  دیگر  یکی  الجمال،  است.7۴  نوشته شده  “اخوت” 
در سرلوحه اش می نوشت که در آن روزنامه “لوایحی که مبین حقایق و کاشف 
رموز معنی مساوات و حریت است درج می گردد.”7۵ روزنامة صبح نامه ملی، یکی 
دیگر از نشریه های آغاز مشروطیت، نیز بر سرلوحه اش شعار “حریت، عدالت، 
مساوات” نگاشته شده بود و محل توزیع خود را “کوچة عدالت خواهان، خانة 
آزادالملّه” و قیمت تك شماره را برای مناطق مختلف این چنین تعیین کرده بود:

داخله: طهران، غیرت و حمیت؛ تبریز، رفع ظلم و ذلت؛ شیراز، اتحاد جماعت؛ 
اصفهان، رفع خواب غفلت؛ دارالمرز، جنبش و حرکت؛ خراسان، ترک تریاک؛ 

7۲ندای وطن، سال ۱، شمارة ۱ )۳ رجب ۱۳۲7(، ۱.

7۳صوراسرافیل، سال ۱، شمارة ۱ )۱7 ربیع االخر ۱۳۲۵ق/۳۰ مه ۱۹۰7م(، ۱.

7۴مساوات، سال ۱، شمارة ۱ )رمضان ۱۳۲۵ق/۱۳ اکتبر ۱۹۰7م(، ۱.

7۵الجمال، سال ۱، شمارة ۱ )۲۶ محرم ۱۳۲۵(، ۱.



تجدد بومی۲۴۴

کرمان، تحصیل فتوت؛ خارجه: هند، از خواب بیدار شدن؛ قفقاز، با برادران 
هم آواز شدن؛ عثمانی، یاد گرفتن؛ اروپ، دستورالعمل دادن.7۶ 

نشریة حقوق در سرلوحه اش “حق باز باید گفت” را نوشته و در شرح مسلك 
 روزنامه آورده بود که “سلك  نگارشش عالم نمودن ملت به حقوق نوع و موآخات 
و حریت است.” در شمارة اول حقوق نوشته بود: “هیئت جامعة انسانی به یکدیگر 
دارای حقوق اند . . . برای این که هموطنان محترم و برادران عزیز ما به حقوق 
ایراد خواهد  روزنامه  این  نمرة  علم حقوق در هر  از  واقف شوند مختصر  خود 
شد.”77 شعار “آزادی و مساوات” آن چنان فراگیر شده بود که خشم بسیاری را 
برانگیخته بود. مثاًل شیخ فضل اهلل نوری، یکی از مجتهدان نامی تهران، با کسانی 

که او “آالفرنگ ها و پاریس پرست ها” می نامیدشان، برآشفته گفت:

آن بازار شام، آن شیپور سالم، آن آتش بازی ها، آن ورود سفرا، آن عادیّات 
خارجه، آن هورا کشیدن ها، و آن همه کتیبه های زنده باد زنده باد و “زنده 
بنویسید  هم  را  یکی  می خواستید  برادری،”  و  “برابری  و  مساوات”  باد 

“زنده باد شریعت،” “زنده باد قرآن،” “زنده باد اسالم.”78 

که  فرنگان  “فرقة  متابعت  که  مشروطه خواه  “پاریس پرست ها”ی  با  مقابله  در 
سپاس دین و آیین ندارند،”7۹ شیخ فضل اهلل نوری َعلَم دفاع از “بیضة اسالم” را 
برافراشت و در مقابل “مشروطه خواهان” شعار “مشروعه خواهی” را باب کرد. او 
در یکی از لوایحش که از “زاویة مقدسة حضرت عبدالعظیم” انتشار یافته بود، 

به مسلمانان هشدار داد:

و  مساوات  و  آزادی  و  و حریت  ملی  این مجلس شورای  ای خداپرستان 
برابری و اساس مشروطه حالّیه لباسی است به قامت فرنگستان دوخته که 
اکثر و اغلب طبیعیمذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند.8۰ 

7۶برای نمونه بنگرید به گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران: از صدورمشروطیت تا کودتای 

۱۲۹۹ خورشیدی )تهران: آگاه، ۱۳۶۲(، جلد۲، ۲۴.
77“مقصود از حقوق چیست،” حقوق، سال ۱، شمارة ۱ )۲۹ جمادی االول ۱۳۲۵(، ۱.

78شیخ فضل اهلل نوری، لوایح آقا شیخ فضل اهلل نوری، به کوشش هما رضوانی )تهران: نشر تاریخ ایران، 

.۹۲-۳۰ ،)۱۳۶۲
7۹شیخ فضل اهلل نوری، لوایح آقا شیخ فضل اهلل نوری، ۶۲.

8۰شیخ فضل اهلل نوری، لوایح آقا شیخ فضل اهلل نوری، ۶۲.



۲۴۵   بازخوانى انقالب فرانسه

در مجلس انتخاب وکیل در یزد، حاج آقا میرزاسیدعلی لب خندقی از اینکه در 
نظام مشروطه مقصران “به قانون مشروطیت باید مجازات داده شود،” و نه “به 
قانون شرع” ابراز نگرانی کرده و افزود: “پس معلوم می شود که قانونی غیر از 
شروع انور می خواهند جاری نمایند.”8۱ در همان جلسه، آقایحیی نامی اعالم 
می شنوم  که  زیرا  شوند،  غالب  زردشتی ها  نگذارید  و  طهران  به  “بروید  کرد: 
و  خفیف  زردشتی  باید  است.  مساوات  مسئلة  مجلس  قوانین  فصول  از  یکی 
خوار باشد! بروید به طهران و به اهل مجلس حالی کنید که یزد سوای سایر 

بالد ایران است.”8۲ 

چالش های سیاسی دوران مشروطه در عین حال چالشی زبانی برای تعیین مرز 
“مساوات،”  “حریت،”  “آزادی،”  “دولت،”  “ملت،”  چون  اصلی  واژگانی  معنایی 
“برابری،” “قانون،” “مشروطیت” و “مشروعیت” بود. در آن چالش های زبانی، 
الیه های متفاوت معنایی به سنگر مبارزات سیاسی تبدیل شده بودند. الیه های 
 )political imaginary( سیاسی  انگارش های  نشان دهندة  نو  و  کهنه  معنایی 
گوناگون و منافع اقشار اجتماعی متفاوت بودند. در این رویارویی ها، “منورالفکران” 
نوپا از فرنگستان و “انقالب فرانسه” و “ملت با حمّیت فرانسه،” “طبیعیمذهب” 
و  نو  معنایی  الیه های  برخوردها،  این  در  می کردند.  جلوه  “پاریس پرستانه”  و 
کهنه، همچون برخورد اقشار اجتماعی، با هم سازش کرده و آمیزه ای معنایی را 
به وجود آورد که نمایانگر حال و هوای بافت اجتماعی و فرهنگی ایران در آن 
دورة مشخص تاریخی بود. روزنامة مساوات دربارة تغییر بار معنایی واژگانی که 

از اروپا به ایران کوچ کرده بودند نوشت:

در علوم سیاسی همچنین بعضی اصطالحات است که معانی آنها در آن 
علوم به  طور اکمل معین و محدود است. ولی وقتی که آن الفاظ به ایران 
قدم نهاد از معنی فنی منحرف گشته و به معانی لغوی حمل شد و مورد 
مباحثات و مذاکرات و تأویالت و رد و اعتراض می شود. و از این قبیل 
است چند کلمة سیاسی نوظهور چون آزادی و مساوات و غیره. چنان  که 

شوال   ۱۴(  ۱7 شمارة  صوراسرافیل،  وکیل،”  انتخاب  برای  یزد  اهالی  نطق  و  مجلس  8۱“صورت 

.۴ ،)۱۳۲۵
8۲“صورت مجلس و نطق اهالی یزد برای انتخاب وکیل،” صوراسرافیل، ۴.



تجدد بومی۲۴۶

حریت و مساوات وقتی که در ممالك متمدنه استعمال می شوند معنای 
مخصوصة تامة واضحه از آنها مفهوم است که به مرور قرون و اعصار و 
رسوخ در اذهان آن معانی متبادر گشته. مثاًل حریت استعمال می شود در 
حریت سیاسی و هر وقت گفته می شود متبادر همان است. یعنی آزادی 
از استبداد دولتی و مداخلة تمام افراد ملت در امور سیاسی از طریق زبان 
و قلم و اجتماعات و اظهار هر کسی رأی خود را در مصالح عامه از امور 
اقالم شکسته است. کسی  و  بسته  زبان ها  استبداد که  برخالف  جمهور. 
برخالف منافع شخصی بزرگان نمی تواند دم زند و در اظهار معایب ایشان 
لب گشاید. ولی بدبختانه می بینیم از آن روزی که این کلمة مقدسه که 
سعادت بشر در آن منطوی است در ایران داخل شد و در دایر]ة[ محدود 
اعالل  و  به صرف  و  برگشت  لغوی  معنی  به  درآمد  ایرانی  افکار  تنگ  و 
درافتاد “حریت فهو حاّر و ذاک محرور رقئت انه کفر و زندقه التلفظ بها 
حرام” شروع گردید. روزی نیست که در مجالس و محافل سخن از این 
ماده در میان نیاید که آیا مقصود ]از[ حریت، حریت افعال و آزادی از 
تکلیف است یا مراد این مالعین حریت عقاید و ادیان یا حریت از . . . 
حریت از . . . و حریت از . . . الخ است و متصل در مضاف الیه این کلمه 

مباحثات و مشاجرات می کنند.8۳ 

در  دهخدا  علی اکبر  زبانی،  و  سیاسی  چالش های  این  از  دیگری  مورد  در 
روزنامة صوراسرافیل روی سخن به “کهنه پرستان مملکت” کرد و سرمقاله ای 

جنجال انگیز در بیان مفهوم “آزادی” نوشت:

و  مستقیم  دنیا  علمای  و  حکما  انبیاء،  تمام  که  آزادی  کلمة  معنی 
غیرمستقیم برای تکمیل آن کوشیده اند و ما تازه با هزار تردید و لکنت 
آن را به زبان جاری می کنیم همین است که مدعیان تولیت قبرستان 
به معرفی های حکیمانه خودشان محدود نکرده و  را  انسان  ایران کمال 
و  کمال  تشخیص  در  خلقتی  وسایل  همان  به  بشر  نوع  فرمایند  اجازه 
آزادی  کلمة  معنی  باشند.  ساعی  خاطر  دغدغه  هیچ  بدون  آن  پیروی 
قرن ها است در تحصیل آن سیل های خون در پستی ها و بلندی های دنیا 

8۳مساوات، شمارة ۱ )۵ رمضان ۱۳۲۵ق/۱۳ اکتبر ۱۹۰7م(، ۳-۲.



۲۴7   بازخوانى انقالب فرانسه

جاری است فقط تحصیل چنین اجازه یا استرداد همین حق طلق و ملك 
خالص الملکیه بشری است.8۴ 

آن مقاله، که “آزادی” را “رفتار نمودن انسان . . . در تمام امور مشروعه خود 
به نحو دلخواه” تفسیر کرده بود، باعث خشم بسیاری از “حجج اسالم و علمای 
کرام” شد که “کهنه پرست” را “َکَهَنه پرست،” یعنی جمع کاهن پرست، خوانده 
بودند. در شماره های بعدی صوراسرافیل، دهخدا به مسئلة زبان پرداخت و نوشت 
که “امروز اگر ما بخواهیم واقعاً دارای سلطنت مستحدثة مشروطه باشیم ناچار 
لغات مستحدثة مشروطه می خواهیم.”8۵ درگیری دهخدا با مسائل سیاست و 
زبان در دورة انقالب مشروطه می بایستی که نقش مهمی در تصمیم گیری او 

برای تهیه لغت نامه داشته باشد.

“انقالب  از  که  “آزادی”  و  “مساوات”  چون  واژگانی  معنایی  مرز  و  حد  تغییر 
فرانسه” برگرفته شده بود، گاه با پیوند الیه های متفاوت معنایی آن واژگان به 
دربارة  واعظ  زمینه سخنرانی های سیدجمال الدین  این  در  می شد.  برده  پیش 

معنی “آزادی” و مفهوم “مساوات” نمونه های مهمی به دست می دهند:

اوالً باید بدانید آزادی، که معنی عربی اش حریت است، بدون مساوات ظلم 
محض و مطلق العنانی و تجاوز بعضی از افراد ملت است به حقوق دیگران. 
باشند و  اعیان و رؤسا آزاد  از  اگر در یك مملکتی بعضی  این معنی  به 
دیگران که فقرا و ضعفا هستند . . . همه بندة آنان باشند در اطاعت و 
قبول ظلم اعیان، معلوم است این آزادی عین ظلم و جور . . . و مردود 
تمام شرایع و ادیان است . . . پس معلوم شد که آزادی باید با مساوات 
باشد . . . حال برویم بر سر معنی آزادی به یك تقریری که همه بفهمیم. 
حتی این زن ها هم بفهمند. همشیره ها! اگر کسی از شما بپرسد آزادی 
یعنی چه؟ جواب بدهید: یعنی تمام افراد مسلمان و ایرانیان باید بدانند 
که آنها بنده زرخرید و غالم و کنیز احدی نیستند. بلکه تماماً حر و آزاد و 
بنده خداوندی هستند که خالق آنها است . . . معنی آزادی این است که 
وقتی شب در خانه ات می خوابی یا صبح از خانه ات بیرون می آیی، غیر آن 

8۴“آیا برای کمال و ترقی بشر سرحدی است؟” صوراسرافیل، شمارة ۱۲ ) ۱۶رجب ۱۳۲۵(، ۲.

8۵صوراسرافیل، شمارة ۱۴ )۱۰ شعبان ۱۳۲۵ق/۱۹ سپتامبر ۱۹۰7م(، ۴.
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خدا . . . از احدی نترسی و یقین داشته باشی تا خالف قانون از تو صادر 
نشود، اگر هزار نفر دشمن داشته باشی، نتوانند آسیبی به تو برسانند.8۶ 

بدین سان سیدجمال نه تنها دو کلمة “مساوات” و “آزادی” را با هم پیوند معنایی 
می دهد، بلکه آنها را با الیه هایی معنایی که حکایت از بندگی و آزادی از بندگی 

دارد مرتبط ساخته و در این بندوبست جایی نیز برای آزادی زنان می گشاید.

به کار  برای تبدیل دو مفهوم متفاوت  نیز  از “انقالب فرانسه” در مواردی  یاد 
“انقالب”  و  “شورش”  واژه های  پارسی،  کهن  نوشته های  در  می شد.  گرفته 
انقالب مشروطیت روزنامة  بار معنایی منفی داشتند. در دورة  مترادف بوده و 
مساوات بر آن شد که گسترة معنایی و رابطة قدرتی را که آن دو کلمه نشانة 

بودند از هم مجزا سازد:

باید دانست که بین انقالب و شورش فرق است. انقالب در اصطالح مورخین 
تغییر مهمی است که در طرز حکومت و قوانین یك دولت به عمل آید. 
و این غیر از شورش است که معنی آن عصیان و خروج از اطاعت و قیام 
فرقی  شورش  و  انقالب  میان  می باشد.  مشروع  حکومت  ضد  بر  نمودن 
ایران  بزرگ موجود است. چه برخاستن شورش در مملکتی علی الغالب 
از سیر در طریق  اهالی را  بر منافع امت و مصالح ملت نبوده و  مضرت 
نجاح و ترقی باز می دارد. به خالف انقالب که آن قدر هم ملت را به درد 
آورد و فشار بدهد باز در همان حال او را در طریق تقدم خطوه بزرگ جلو 
می اندازد و در سلّم نجاح و ترقی پله باال می برد و بعضی از نویسندگان 
مابین این دو کلمه فرق نمی گذارند و به انقالب نام شورش و شورش طلبی 
می دهند. مثاًل به جای انقالب فرانسوی، شورش فرانسوی می نویسند و 
ملتفت مغایرت مورد استعمال این دو کلمه نمی باشند. گویند وقتی که 
به  را  قلعه “باستیل” و رها نمودن محبوسین  خبر هدم و خراب کردن 
“لویی شانزدهم” بردند، گفت این شورش است )revolte(. آنکه این خبر 
را آورده بود گفت ببخشید آقا بلکه این انقالب است )revolution(. مراد 

۱-۲.؛   ،)۱۳۲۵ ربیع االول   ۱۱(  7 شمارة  الجمال،  آزادی،”  معنی  در  سیدجمال الدین  8۶“موعظة 

همچنین بنگرید به کهن، تاریخ سانسور، جلد۲، ۱۶۳.
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بود که کار شورش طلبان غیرمشروع و  این  این مقام  پادشاه فرانسه در 
مخالف قانون است و حق ندارند از اطاعت حکومت سربپیچند. ولی جواب 
مخبر منافی گفتة “لویی” و مقصودش آن بود که انقالب غیر از شورش 
و عصیان است و امری است مشروع. خالصه چیزی که تولید انقالب در 
مملکت می کند عبارت است از استبداد و مقتضای استبداد قهر و تغلّب 

است که هر دو از آثار غضب و حیوانیت می باشد.87

هر  و  شده  یاد  بارها  فرانسه  انقالب  از  مشروطیت  انقالب  مختلف  مراحل  در 
یادکردنی نوعی یادگیری و هر یادگیری نوعی فراخوانی به پیگیری و چالشگری 
فرانسه  ملت  مشروطه  ادبیات  در  بود.  مشروطه خواهی  و  آزادی خواهی  برای 
“ملت  و  فرانسه”88  نجیب پرست  “ملت  نام  با  آن  از  و  داشت  واالیی  ارزش 
باحمّیت فرانسه”8۹ یاد می کردند. برخی از شخصیت های ایرانی لقب متفکران و 
چهره های انقالب فرانسه به خود گرفته بود. به مثل، روزنامة ندای وطن تقی زاده 
مورد  در  نامید.۹۰  زمان”  میرابوی  ایران،  ولتر  عظیم الشأن،  فیلسوف  “یگانه  را 
وطن  ندای  به  نامه ای  در  مظفرالملك”  مرحوم  عیال  “کوکب السلطنه  دیگری 

دربارة لزوم قدرشناسی از “ژن پرسان” نوشت:

باید در این خصوص قدرشناسی را از ملل اروپ،  الخاصه از ملت فرانسه یاد 
بگیریم که چگونه قدر جان ملت پرستان و آزادی طلبان غیور را می شناسند 
و به جهت یادگار هیاکل و مجسمه هر کدام را چندین جا نصب می کنند . 
. . و به اندازه]ای[ مراعات این اطوار می نمایند که در کتب الفباء نام وطن و 
نام رئیس شورشیان را نوشته اند که طفل اشکال حروف را با این کلمات یاد 
می گیرد. و هر روز مرور می کند بعد کم کم پیش رفته احواالت مؤسس آزادی 
و بانی استقالل ملت را معلم به شاگردان تقریر می کند. چنان  که شما جوانان 
ایرانی عادات ظالمانه و رسوم جابرانه را با سرپنجة شجاعت از میان برانداختید.۹۱

 .۵-۴ ۱۹۰۹م(،  مارس  ۱۳۲7ق/۱8  صفر   ۲۵(  ۳۰ شمارة  مساوات،  اسالم،”  نظر  در  87“استبداد 

واژه های التین در اصل متن آمده است.
88ندای وطن، شمارة ۱۲ )۱8 رجب ۱۳۲7(، ۲.

8۹روح القدس، شمارة ۱7 )۲۱ محرم ۱۳۲۶(، ۳.

۹۰“موکب بزرگ در طهران،” ندای وطن، شمارة ۱۴ )۲۱ رجب ۱۳۲7(، ۱.

۹۱“الیحه متظلمانه یکی از خوانین،” ندای وطن، شمارة ۱7 )۲۴ رجب ۱۳۲7ق/۳۰ مه ۱۹۰7(، ۲.
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“ای خفتگان بستر جهالت و غفلت و ای واماندگان از قافلة تمدن و تربیت، یك  دم سر 
از بستر غفلت بردارید و به حال مادر مهربان و وطن عزیز خود زار زار بگریید.”

“غفلت تا کی؟” روح  القدس، شمارة ۱7 )۲۱ محرم ۱۳۲۶(، ۱.



۲۵۱   بازخوانى انقالب فرانسه

در موارد دیگری یاد از انقالب فرانسه و کشته شدن لویی شانزدهم همچون اخطار 
جدی به محمدعلی شاه بود. به مثل، علی اکبر دهخدا خطاب به محمدعلی شاه 
نوشت: “اعلیحضرتا، پدر تاجدار، آیا هیچ تاریخ ژول سزار روم را می خوانید؟ آیا 
حکایت پادشاه انگلیس را به خاطر می آورید؟ آیا قصه لویی پانزدهم را به نظر 

دارید؟”۹۲ دهخدا به شاه خاطرنشان ساخت:

اغفال  و  آزادی  و  حریّت  راه  سّد  برای  خائن  وزرای  که  حروفی  اولین 
استرداد  برای  اولین هیجان ملی  با  بلوغ ملت  و  پادشاه در صحت رشد 
حقوق الینفك خود می گوید این دو کلمه است: “این ملت هنوز الیق این 

مذاکرات نیست.”۹۳ 

در برابر آنان که ملت را ناالیق “برای حقوق الینفك خود” می دانستند، دهخدا 
به محمدعلیشاه یادآوری کرد:

اطوار کردن همین ملت که “هنوز الیق این مذاکرات نیست” همان اطوار 
و کردار رومی ها در ۵۰۹ قبل از میالد و انگلستان در ۱۶۴۹ و فرانسه ها 

در ۱7۹۳ می باشد.۹۴ 

محمدعلی شاه می بایست از اهمیت آن سه زمانه آگاه می بود. آن گاه که او بنای 
مخالفت با مشروطیت را گذاشت، مشروطه طلبان برای راهیابی به انقالب فرانسه 

بازنگریستند:

دولت فرانسه به اقتضای غیرت فطری و حمیت ذاتی چون وجود پادشاه 
خود را مخّل مشروطیت دیدند و از نواهای مختلف پادشاه خود )مانند 
ملت ایران( عاجز گشتند، یکباره خود را از عبودیت خدایان زمینی خود 
رسته، خاندان سلطنتی را که سال های دراز باعث خرابی و ویرانی خانمان 
بود از خانمان رعیت ویران و خراب ترش کردند. زمین را از لوث بت ها 
شسته، مملکت خودشان را کعبة ترقیات و نیل به مدارج عالیه ساختند. 
سال ها در بستر امن غنودند و در مهد آزادی به کمال راحتی و آسودگی 

۹۲“دو کلمه خیانت،” صوراسرافیل، سال ۱، شمارة ۱ )۱۴ دی ۱۲7۶ق/۳۰ مه ۱۹۰7م(، ۲.

۹۳“دو کلمه خیانت،” صوراسرافیل، ۲.

۹۴“دو کلمه خیانت،” صوراسرافیل، ۲.



تجدد بومی۲۵۲

آرمیدند.۹۵ 

همین مضمون در روزنامة روح القدس نیز بیان شده بود. روح القدس برای “رفع 
مخاطرات]ی[ که کشتی استقالل ایران را احاطه نموده” بود در پی چاره شده، 
به “خفتگان بستر جهالت و غفلت” و  فرانسه درنگریسته و خطاب  انقالب  به 

“ابناء وطن عزیز” نوشت:

پس باید با یك تعصب مذهبی و یك حمیت ملی! جنبش و حرکتی کنید 
بر باددهندة وطن است وجودش  و هرکس مخالف اساس مشروطیت و 
را نابود و وطن عزیز را از لوث آن منزه و مملکت را از تحت نفوذ اجانب 
خارج بنمایید؛ و با یك شجاعت فطری مردانگی خودتان را به تمام سّکان 
ارض ثابت و مثل ملت با حمیت فرانسه صفحات تاریخ را از شجاعت و 

وطن دوستی و مذهب پرستی خودتان زینت دهید.۹۶ 

این نتیجه گیری را زین العابدین مراغه ای با یکسانی و عنان بر عنانی “انقالب 
فرانسه” و “انقالب ایران” بیان کرد:

گروهی در فکر استوار کردن اساس مشروطه، جمعی به خیال برانداختن 
سال  چند  و  است  سال  دو  قریب  حاال  کشمکش  این  بینان]اند[.  این 
طول خواهد کشید معلوم نیست. این کشمکش را چنانچه فیلسوفان و 
سیاسیون بزرگ مکرر نوشته و گفته اند روش حال کنونی ایران هم مثل 
روش ۱۱7۰ پیش ]۱78۹م[ ملت فرانسه نعل به نعل می رود، و می توان 
گویا  که  دارد  شباهت  چنان  نرفته.  زیاد  و  کم  مویی  سر  تاکنون  گفت 
یا عکس آن حاالت را برداشته اند حاال نشان  در یك قالب ریخته شده 
می دهند، یا آن پرده ها را در پاریس درست کرده در تیاتورخانه های ایران 
در می آورند، تفاوتی که دارد اساس آختورها )بازی کنند گان( است “رول” 
فالن پرنس را فالن شاهزاده می سازد، “رول” فالن کشیش را فالن مال به 

عمل می آورد؛ فالن منستر ]مون سینور[ را فالن امیر.۹7 

۹۵“مرآت جهان نما یا کاشف حقیقت ما: سخن را روی با صاحب دالن است،” روح القدس، شمارة ۲۶ 

)۱8 ربیع الثانی ۱۳۲۶(، ۲-۱.
۹۶“غفلت تا کی،” روح القدس، شمارة ۱7 )۲۱ محرم ۱۳۲۶(، ۳-۱.

۹7حاج زین العابدین مراغه ای، سیاحت نامة ابراهیم بیگ )متن کامل ۳ جلدی(، به کوشش م. ع. سپانلو 



۲۵۳   بازخوانى انقالب فرانسه

پس از نقل تاریخ انقالب فرانسه در چهار پرده که به فرار شاه با زنش انجامیده 
و آن گاه که به کشتن خانوادة سلطنتی می رسد، می نویسد “قلم اینجا رسید و 

سر بشکست” و نتیجه می گیرد:

سیاسیون  و  فالسفه  نبشه های  درجه  یك  تا  نشاید  گفتن  این  از  زیاده 
و  بدون کم  نعل  به  نعل  ایران  کنونی  گفتیم حال  و  کردیم،  تصدیق  را 
زیاده حال فرانسه را تعقیب کرده بلکه تقلید کرده است، چنان می دانیم 
از خداوند عزوجل  آمده،  بر عنان  نباشد که عنان  این جا کسی منکر  تا 
پردة  نگذارند  تا  فرماید  عطا  درباریان  به  فراست  و  عقل  یك  خواهانیم 
چهارم این تیاتور فاجعه را به محل تماشا بیاورد که از پیش آمد وضع جز 
پرده آخر به نظر نمی آید . . . باز هم تکرار مطلب خود می نماییم که اگر 
دانایان و خیرخواهان سلطنت به خود باز نیایند از روی حتم و یقین پردة 

چهارم نیز در صحن تیاتر تهران برای تماشا حاضر خواهد شد.۹8 

می شود.۹۹  یافت  فراوان  مشروطیت  دوران  نشریات  در  این گونه  مقایسه هایی 
ایران در تفلیس” خطاب “به تمام  در فراخوان “اجتماعیون عامیون مجاهدین 
فرقه های حریت پرست و مشروطه خواه عثمانی و روس و سایر ممالك دنیا”۱۰۰ و 
اعالن “فرقه اجتماعیون و عامیون ایران” خطاب “به عموم فرقه های حریّت پرست 
روسیه و عثمانی و سایر ملل دنیا،”۱۰۱ هم دستی همسایگان فرانسه بر علیه “انقالب 
با  عثمانی  و  روس  مستبدة  “حکومت های  هم دستی  با  فرانسه”  حریت پرستانة 
حکومت ایران” مقایسه شد. در همان اول، روزنامة مساوات در سرمقالة “فرار لویی 
شانزدهم” نقشة فرار او را در ۲۰ ژوئن ۱7۹۳ و شرح دستگیری اش را نوشته و 

)تهران، نشر اسفار، ۱۳۶۴(، ۵۶۱. این بخش که شامل خالصة انقالب کبیر فرانسه است در شمارة 
۴۲ حبل المتین نیز درج شده است.

۹8حاج زین العابدین مراغه ای، سیاحت نامة ابراهیم بیگ، ۵۶۶.

۹۹برای نمونه بنگرید به “ترجمه از روزنامة پتیت ژیرند: تولد یك ملت،” صبح صادق، نمرة ۲۲۴ )۲۳ 

ذیحجه ۱۳۲۵(، ۲؛ “اظهار عقیده،” صبح صادق، سال ۲، شمارة ۶ )۱۳ محرم ۱۳۲۶(، ۲؛ “تکلیف 
شاه چیست،” مساوات، شمارة ۱۱ )۲8ذیحجه ۱۳۲۵ق/۲فوریه ۱۹۰8م(، ۳-۱.

به تمام فرقه های حریت پرست و مشروطه خواه عثمانی و روس و سایر  ۱۰۰“اخطار مشروطه طلبی 

ممالك دنیا،” روح القدس، شمارة ۱۶ )۲۵ ذیحجه ۱۳۲۵ق/۲8 ژانویه ۱۹۰8م(، ۳؛ همچنین بنگرید 
به رحیم رضازاده ملك، زبان برای انقالب: هوپ هوپ )تهران، انتشارات سحر، ۱۳۵7(، ۵۰.

۱۰۱“به عموم فرقه های حریت پرست روسیه و عثمانی و سایر دنیا،” مساوات، شمارة ۱۱ )۲8 ذیحجه 

۱۳۲۵ق/۲ فوریه ۱۹۰8م( ، ۶-7؛ همچنین بنگرید به رضازاده ملك، زبان برای انقالب، ۵۱.



تجدد بومی۲۵۴

نامه ای را که “از طرف مجلس شورای ملی به عموم فرانسویان” نوشته شده بود 
ترجمه و چاپ کرد. در پایان این نامه آمده بود که “دشمنان مشروطه بدانند برای 
این که مجدداً خاک این مملکت در تحت رقیت و بندگی درآید باید این ملت از 
میان برداشته شود.”۱۰۲ روزنامة صبح صادق در سرمقاله ای تحت عنوان “اتحاد” از 

مقایسة انقالب ایران و فرانسه نتیجه ای دیگر گرفت:

ملت فرانسه با یك فرمان جنگ قشون چند دولت را با ناخن های خود از 
فرانسه خارج کردند در راه حفظ وطن مرگ را مقدم بر زندگی شمردند. 
زن ها اسلحه به دست گرفتند با لشکر خصم مدافعه نمودند . . . ملت فرانسه 
ابتدای مشروطیت مملکت خود را تاریخ اختتام اغراض شخصی قرار دادند 
. . . در این مملکت تاریخ مشروطه تاریخ طغیان گردیده مشروطه طلبان 
ما معنی مشروطه را اعمال اغراض َمرضیه فهمیده اشخاص علنی تیشه به 

ریشة پارلمان که آخرین دوای ایران است، می زنند.۱۰۳ 

شادی زنی که با لباس مردانه در دفاع از مشروطه برخاسته بود این مقایسه را 
برانگیخته بود. بدین گونه، شاید بازخوانی انقالب فرانسه با چالشگری زنان در 

جنبش مشروطه پیوندی نمادین داشته باشد.

که  بود  نهادهایی  بنیان گذاردن  برای  فراخوانی  نیز  گاهی  انقالب  دو  مقایسة 
برای تشکیل “قشون ملی”  فرانسه  انقالب  بودند. مثاًل  فرانسه  انقالب  فرآوردة 
الگویی به دست می داد. روزنامة صبح صادق در سرمقالة “وجوب تکمیل نظام یا 
قشون ملی” دربارة لزوم “حفظ حدود و حقوق مملکت و ملت از تعّدی و تخّطی 
اجانب و دول هم جوار” نوشت: “امروز که اهالی ایران حفظ وطن و استقالل خود 
را می خواهند باید . . . تحصیل علم نظام نموده و عالم به علم نظام شوند” و در 

ادامه به وصف مفهوم “قشون ملی” پرداخت:

معنی قشون ملی را، که به اصطالح “گارد ناسینال” گویند، باید فهمید و 
این کلمه را به موقع استعمال کرد. عنوان “گارد ناسینال” فقط در مملکت 
فرانسه بعد از انقراض سلطنت لویی ها شده و زمانی بوده است که دولت 

۱۰۲مساوات، شمارة 7 )۲7 شوال ۱۳۲۵ق/۴ دسامبر ۱۹۰7م(، ۵.

۱۰۳“اتحاد،” صبح صادق، سال ۲، شمارة ۵8 )۲۵ ربیع االول ۱۳۲۶(، ۲.



۲۵۵   بازخوانى انقالب فرانسه

فرانسه سلطنت نداشته و ایام شورش عمومی و “رولیسیون” بوده است در 
آن تاریخ چون مملکت فرانسه به اصطالح “ارگانیزه” نبوده یعنی دولت 
اعضاء رئیسه نداشت و دوایر دولت از تحت نظم و تربیت خارج شده بود 
و از آن طرف حفظ داخله برای ملت فرانسه رخ داده بود و این ملت غیور 
حفظ انتظام و استقالل مملکت خود را در کمال جد مراقب بودند تشکیل 
“گارد ناسینال” یعنی قشون ملی داده هم داخله خود را از هرج و مرج 
محافظت کردند و هم در چندین نقطه با دشمن جنگیده در همه جا علم 

فتح و پیروزی را افراشتند.۱۰۴ 

تشکیل قشون ملی را پیش تر روزنامة روح القدس نیز خطاب به انجمن ها پیش 
کشیده بود: “شما انجمن ها می توانید به یك جنبش ملی صد فوج هر فوج پانصد 
نفر برای مشق کردن و تعلیم جنگ گرفتن همه صبح در بیرون دروازه و میدان 

مشق حاضر نمایید.”۱۰۵ پس از انتقاد از انجمن ها، روح القدس افزود:

آیا نخوانده اید که ملت فرانسه به قوة سرباز ملی دولت خود را مقهور کرد، 
مگر ندانسته اید که نقشه های پیشرفت کار ما هم منحصر به نقشه های 

فرانسوی ها است )نعل بالنعل طابق االصل(.۱۰۶

فرانسه  انقالب  به  می شدند  روبه رو  بحرانی  با  هرگاه  مشروطه خواهان 
می نگریستند و با بازخوانی آن انقالب صحنه آفرینی می کردند. تشکیل قشون 
جمله  آن  از  او  خلع  و  تهران  فتح  محمدعلی شاه،  با  مبارزه  ملی،  قوای  و 
همانندی های دو انقالب ایران و فرانسه است. اگر چه دو انقالب “نعل بالنعل” 
نبودند و آن چنان  که زین العابدین مراغه ای پیش بینی کرده بود محمدعلی شاه 
شیخ فضل اهلل  اعدام  نمادین  اهمیت  اما  نشد،  دچار  شانزدهم  لویی  عاقبت  به 
از خلع محمدعلیشاه “هیئت مدیرة  نبود. پس  لویی شانزدهم  اعدام  از  کمتر 
از “هیئت مدیره” )Directoire( فرانسه در ۱7۹۹م  موقتی” تشکیل شد که 

الهام گرفته بود.۱۰7 

۱۰۴“وجوب تکمیل نظام یا قشون ملی،” صبح صادق، سال ۲، شمارة ۴۹ ) ۱۳ربیع االول ۱۳۲۶(، ۲.

۱۰۵“خطاب به انجمنان یا جماعت خفتگان،” روح القدس، شمارة ۱۶ )۲۵ ذیحجه ۱۳۲۵(، ۲.

۱۰۶“خطاب به انجمنان یا جماعت خفتگان،” روح القدس، ۳.

۱۰7“هیئت مدیره موقتی،” ایران نو، شمارة 8 )۱۵ شعبان ۱۳۲7ق/۱۱ سپتامبر ۱۹۰۹م(، ۲-۱.



تجدد بومی۲۵۶

تأثیر آرمان های انقالب فرانسه، به خصوص شعار “حریت، مساوات، اخوت” و 
است.  آشکار  مشروطیت  دوران  نوشته های  از  بسیاری  در  بشر  اعالمیة حقوق 
کتاب حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول نوشتة میرزامحمدعلیخان بن 
لویی  سلطنت  و  میرزاسیدابراهیم خان۱۰۹  تألیف  بشری  حقوق  ذکاءالملك،۱۰8 
شکل  به  که  تبریزی  میرزامحمدباقرخان  ترجمة  فرانسه  شورش  یا  شانزدهم 
تأثیر  آن  نمونه اند.۱۱۰  آن  از  بود،  رسیده  چاپ  به  ایران  نو  روزنامة  در  پاورقی 
را نیز می توان در قانون اساسی ایران، اساس نامة بسیاری از احزاب سیاسی و 

مرام نامه های روزنامه های دوران مشروطیت مشاهده کرد.

با گزارش “رویدادهای انقالب فرانسه” از آغاز قرن نوزدهم، فارسی زبانان با گونة 
دیگری از حکومت و رابطة دولت و ملت آشنا شدند. اگرچه در آغاز قرن نوزدهم 
انقالب فرانسه رویدادی کناری در جنگ بین فرانسه و انگلیس دانسته می شد، در 
نیمة دوم آن قرن انقالب فرانسه و آزادی خواهی و قانون خواهی برخاسته از آن 
سّر ترقی فرنگستان شناخته شد. از طریق آشنایی با آن انقالب، مفاهیم سیاسی 
جدیدی در زبان فارسی و اندیشة سیاسی ایران ساخته شد. آن مفاهیم همراه با 
بازاندیشی زبان فارسی و بازنگری تاریخی ایران شکل گیری انگارش مشروطیت 
را ممکن ساخت. برابری و آزادی برگرفته از انقالب فرانسه با تاریخ ایران پیش 
از اسالم پیوند یافت و بدین سان آن آرمان ها در پیوند با تاریخ و فرهنگ ایران 
محصولی نو را پرورانید که “ملت ایران” بود. “ملت ایران” جانشین ملت شیعة 
اثنی عشری شد، رابطة دینی به برادری و هموطنی تبدیل شد و بدین سان، گسترة 

جدیدی برای شکل گیری حکومت مردم بر مردم گشوده شد.

تفسیر، بازخوانی و بازآفرینی انقالب فرانسه جایگاه مهمی در روند بازسازی اندیشه 
و سامان سیاسی ایران در قرن گذشته داشت. رویدادها، نمادها و مفاهیم “انقالب 
فرانسه” بر اثر آمیزش با “بازگشت ادبی” و نقل تاریخی نو، که یادآور ایران باستان 
بود، انگارش سازمان سیاسی و اجتماعی دگرگونه ای را ممکن ساخت.  در آن 
 comstitutionalist( مشروطه”اش  “انگارش  بتوان  شاید  که  نوانگاشته،  سامان 

۱۰8میرزامحمدعلیخان بن ذکاءالملك، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول )تهران: بی نام، ۱۳۲۵(.

۱۰۹میرزاسیدابراهیم خان، حقوق بشری )تهران: بی نام، ۱۳۳۱(.

۱۱۰الکساندر دوما، “سلطنت لویی شانزدهم یا شورش فرانسه،” ترجمة میرزاباقرخان تبریزی، ایران نو، 

شمارة ۱۰ )۱۹ شعبان ۱۳۲7ق/۵ سپتامبر ۱۹۰۹م(.



۲۵7   بازخوانى انقالب فرانسه

در  شدند.  پنداشته  برادر”  و  برابر  “آزاد،  ملت  افراد  تمامی  نامید،   )imaginary
انگارش مشروطه، “ملت” و افراد آن شخصیتی نو یافتند؛ شخصیتی که در بنیاد 
از تاریخ و اسطوره ها و مفاهیم اسالمی جدا شده و به سوی یادها و یادگارهای 
تاریخی و فرهنگی ایران پیش از اسالم کشیده شده بود.  در انگارش مشروطه، به 
قول روزنامة ایران نو، “ایران یك ملت است. ملتی که در زبان های مختلف متکلم 
بوده و به اشکال مختلف خدای خود را پرستش مینماید . . . از امروز در ایران 
نه مسلمان، نه زردشتی، نه ارمنی، نه یهودی، نه فارس، نه ترک بودند، فقط یك 

ایرانی هست. ما یك ملت هستیم.”  

بدین سان، “ملت” در گسترة معنایی وسیع تری، فرهنگ و تاریخ و هویت قومی 
ایرانی را نیز شامل شده و رفته رفته از مفهوم خاص “ملت شیعة اثنیعشری،” 
که در دورة صفویان در ایران رایج شده بود، دور شد. این تغییر معانی و دوری 
از درک رایج از “ملت” برآیند چالش های چندگانة سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و زبانی در سال های پیش از انقالب مشروطه بود. با پس نشستن مفهوم “ملت 
شیعة اثنیعشری” و پیش آمدن مفهوم “ملت ایران،” سرچشمه و مدار قدرت 
داده شد.  انتقال  ملی”  “مجلس شورای  و  ایران”  “ملت  به  و “ظل اهلل”  “اهلل”  از 
با انقالب مشروطه، که فرایند این گونه ساختارشکنیها و بازسازیهای گفتمانی 
)discursive( بود، دوره ای نو آغاز شد که “سیاست” از دایرة سلطة سلطان و قدرت 
تنبیه با شکنجه و اعدام به دست او گسیخته و به گسترة معنایی نو “قدرت ملت” 
و توانایی و حق شرکت همگان در تصمیم گیریهای کشوری و ملتی کشانده شد. 
در این میان، نگریستن به انقالب فرانسه و الگوی آن نقشی اساسی داشته است. 
یاد کردن از انقالب فرانسه یادگیری ای را در پی داشته و آن یادگیری از یادرفتنی 
را میطلبیده که حاصلش به فراموشی سپردن یك “خود” و سربرداشتن خود 
دیگری در بیناد شخصیت تاریخی ماست، یعنی نشستن مفهوم “ملت ایران” به 

جای “ملت شیعة اثنیعشری.”




