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 ایدئولوژیک ستیزانملکم
 

 شوریدند ایران روشنفکری پدر بر که آنان

 صفرزائی سامان

 ناسشسر متفکران ذهن نوزدهم قرن اوایل و هجدهم قرن در که سیاسی فلسفه مباحث ترینمهم

 اطاعت دیگر افراد از فرد باید چرا: »بود ساده هاییپرسش طرح ،کرد خود مشغول را غربی

 پایان اطاعت این به وقت چه» و «کنند؟می اطاعت احوالی و اوضاع چه در مردم» ،«کند؟

 (4)«دهند؟می

 و قانون همچون مفاهیمی با آزادی این رابطه سپس و فردی حقوق و آزادی مفهوم واقع در

. بود دومستر یا و هگل میل، استوارت جان همچون شناسسر نیروشنگرا توجه مورد هانهاد

 آدمی که شرایطی ایجاد حق دهد، شکل خود زندگی به آزادانه که کس هر پنداشتندمی هاآن

 طرز نترینامتعارف به حتی لزوم صورت در و غنا و تنوع حداکثر با را خویش سرشت بتواند

 حراست به نیاز: گرفتمی قرار مانع یک فقط حق این برابر در. داشت خواهد دهد، پرورش

 هیچ که آزادم مفهوم این به شرطی به من. »آنان امنیت از پاسداری یا دیگران آزادی حق همان

 (۲.«)نشود من مزاحم خود، حراست و حفظ برای مگر نهادی یا شخص

 ملیع بخشیدن رونق برای چشمگیر هایتالش اروپا، در هاییایده چنین شدن گیرهمه و رشد با

 حقوقی بستر در همزمان. گرفت شکل عمومی رای حق و گراییقانون همچون مفاهیمی به

 انهمزم تقدیس جهت هاییچارچوب تعیین برای خونریزی با همراه بعضا و سخت هایکوشش

 .شدمی انجام شهروندی مشخص حقوق تعیین و آمیزمسالمت همزیستی و فردی آزادی

 ظهور با نوزدهم قرن اواسط از نیز ایران در غرب، در شگرف فکری تتحوال این با همزمان

 داشتند، را مدرنیته مرزهای به میهنشان ساختن وارد سودای که روشنگران از طالیی نسلی

 ایرانی هایانسان ذهن در بنیادین تغییرات ایجاد برای جانکاه و نشیب و پرفراز طوالنی، ایمبارزه

 رتجاعیا و استبدادی ساختارهای با مواجه در «هاشدگیر» علیه و سیسیا «شدگی بیدار» سود به
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 و تریناصلی از( 4033-4300) خانملکم میرزا. شد آغاز قانون و سیاست ساحت در

 یاسیس امتداد وی، مرگ از پیش سال دو نهایتا که بود فکری سازه چنین طراحان ترینبرجسته

 .شد جرمن پارلمان تاسیس و مطلقه سلطنت فدارانطر بر خواهانمشروطه پیروزی به تفکر این

 دش اشاره هاآن به متن ابتدای که اروپا در روشنگری عصر اساسی هایپرسش همان حقیقت در

 در شهروندان بیدارشدگی آغاز و سیاسی مدرنیته به ورود در عمیق ایلحظه آن طرح ظاهرا و

 دهدی مدرنیته به هاایرانی فراخواندن برای خانملکم نخستین هایایده در است، بوده هاکشور

 .شودمی

 شنیده» خانملکم از 40۸3 سال در گویدمی او آخوندزاده، فتحعلی میرزا از بازمانده هاینوشته در

 هم رغی و میرابو و مونتسکیو و روسو و ولتر... حال قرن اوایل به قریب» که «داشته مرقوم و

 گفت دبای مظلوم به بلکه. پرداخت نباید ظالم به اصال ان،جه از ظلم رفع جهت به که فهمیدند

. شویمی ظلم متحمل چرا تو بیشتری، بمراتب ظالم از مکنت و عدد و قوت در که تو خر، ای که

 و ایشآس برای برداشته میان از را ظالم گشتند، واقف عقال افکار اینگونه از مظلومان که وقتی

 قوانین همان اجرای مباشر ناس، افراد از کس هر که ندکرد وضع قوانین خودشان احوال حسن

 سیتوتقونسی سلطنت و اداره االن. داشت نخواهد کردن ظلم یارای زیردستان به اصال بشود،

 افکار همین نتیجه است معمول و موجود یوروپا ممالک اکثر در که( توسیونکنسی)

 (3.«)حکماست

 اینظریه است؛ روسویی هایایده از او تاثر نمودار حدودی تا پرشور هایدیدگاه این واقع در

 یچه خودانگیختگی و آزادی بدون پنداشتمی و داشت هاانسان بیداری بر عمیقی تاکید که

 شدن عملی که دریافت زود خیلی شاید خانملکم حال این با( 1.)ندارد واقعی ارزش ایجامعه

 بسیار هایگمراهی و کژنمایی باعث نیز ربغ همان در که - ایران در روسو جنس از افکاری

 عمده صورت به رو این از. بود خواهد اثرکم و ناشدنی نوزدهم قرن ایران در – است بوده

 شدن یلتبد قابل ایران روزگار آن جامعه در که مدرنیته ترکاربردی و عملی هایدیدگاه تا کوشید

 .کند تشریح را دبو اجتماعی بسیج برای مستعد و سیاسی هایپروژه به
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 حرکت گرایی،قانون دموکراتیک، نهادهای تاسیس مالیاتی، امور سازماندهی و دولتی دیوانساالری

 رزامی که بود مسائلی جمله از ارتش اصالح و آزاد مطبوعات تاسیس فنون، و علوم سمت به

 هایایده( ۵.)بود اجرا و پیگیری درصدد سیاسی هایپروگرام به آن تبدیل و طرح برای خانملکم

 هاقرن برای هک بود مطلقه سلطنت طبقه قدرت از کاستن و کردن متزلزل بر استوار ملکم مدرنیته

 میان از یارگیری بدون که اینظریه آمد؛می شمار به ایران در حاکم طبقه ترینقدرتمند ایران در

 همداخل و سیاسی رکتمشا در هاآن کردن وارد و اجرا غیرقابل ایران در قدرتمند طبقات دیگر

 .رسیدمی نظر به غیرعملی پیچیده مبارزه این در هاآن دادن

 میان «ارزیهم» یک تشکیل ایده رسمی طور به قانون روزنامه ۲ شماره در وی رو این از

 اگر: »کرد مطرح را سلطنتی طبقه هایابرقدرت سلطه شکستن برای کردگانتحصیل و مجتهدین

 هم عمل در و شدمی تشکیل درباریان و اعیان وزرا، از اعظم دربار یا دولتی شورای تاکنون

 باشد، تمملک و دولت امور گیرندهتصمیم باید دولتی شورای تنها نه بعد به این از نبود، ایکاره

 به. ندباش عضو گیرنده،تصمیم هیئت این در باید هم کردگانتحصیل و هامال مجتهیدن، بلکه

 (۸.«)شود اداره شرع و عرف نمایندگان مشارکت با ایدب مملکت ترروشن زبان

 زندگی در اندازه این به چیز هیچ( ۷)بود، ایران در هایشارزش و مدرنیته اشاعه دلداده ملکم

 شیوه. نداشت اهمیت جلو به ایران مدرنیته ارابه دادن حرکت برای اشسیاسی کنشگری و فکری

 با ایجامعه در - اجتماعی بسیج به عمیقی توجه که سیاسی مبارزه در خانملکم تفکر

 ونچ متفکرانی اسلوب به شبیه حدود تا ظاهرا دارد، – سیاسی سست بسیار هایزیرساخت

 با را ممرد کنیم سعی نباید بینروشن گرایاناصالح ما: »کنندمی توصیه که است هلوسیوس

 رد وحشتناک حکومت وءس علت به و امروز شرایط در زیرا درآوریم، خود کیش به استدالل

 منافع بانز باید. بگوییم آنان به خواهیممی چه بفهمند که نیست قوی حد آن به عقلشان گذشته،

 (0.«)شوید متوسل آنان منافع به نکنید، شکایت. کنیم آزردگی لحن جانشین را

 رب تاکید و سیاسی کنشگری بر را خود همت عمده زندگی، پایان هایدهه در گرچه خانملکم

 زومل بر وی تاکیدات اما بود گذاشته ایران اجتماعی و سیاسی ساختار در مدرن نهادهای ساخت
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 است این در ما خلقت شرافت. »داشت ادامه وقفهبی عمر پایان تا ایرانیان فاعلیت و بیدارشدگی

 تهاداج و عقل به که فرموده مامور را ما شرافت این اقتضای به و آفریده مختار و فاعل را ما که

 (3.«)باشیم آدمیت حقوق مستحفظ و مالک خودمان

 به خشیدنب پایان و سیاسی مدرنیته به کشورمان ورود بر خانملکم که ایقاطعانه تاثیر رغمعلی

 اشتهد قدرت نخبگان بستر در چه و اجتماعی بستر در چه فکری کامل انجماد از طوالنی عصری

 و فکری مختلف هایطیف از مخالفان یورش مورد وی نامشخص و مشخص دالیل به است،

 .گرفت قرار بیستم قرن در عقیدتی

  

 ملکم علیه هاایدئولوژیک

 تتعصبا با را ملکم قبال در خود نگاریتاریخ الگار حامد همچون اسالمی پژوهشگران برخی

 به روحانیون نظر جلب برای تالش دلیل به را وی رو این از و کرده عجین مذهبی قدرتمند

 این بر مبتنی الگار نگاریتاریخ عمده( 40.)اندکرده توصیف «شارالتان» سازیمدرن هایروژهپ

 جلب ایبر وی هایتالش مبنا همین با تا است نبوده مسلمان اصال خانملکم کند ثابت که است

 معد بر دال عمده طور به که را دالیلی: »کند تخطئه را مدرنیته مفهوم به مذهبی طبقه نظر

 امن عمر مدت تمام در خانملکم آنکه اول. نمائیممی ذکر باشدمی اسالم قبول در وی یمیتصم

 (44.«)کرد حفظ را خود مسیحی و ارمنی

 ینا از عموما مدرنیته پیشبرد در خانملکم هایتالش بردن سؤال زیر برای الگار هایاستدالل

 مومنی خانملکم وی نگاه از که یلدل این به فقط است، اهمیتبی هاتالش این که حدود و حد

 – وزدهمن قرن روشنفکران دیگر از - الدوله مستشار که زیرا رودنمی ترفرا است، نبوده راستین

 اتنه نه است بوده «اسالم و مدرنیته هایارزش» دادن تطبیق حامی خانملکم همچون نیز او که

 که لدلی این به تنها شود،می واقع نیز وی حمایت مورد بلکه گیردنمی قرار الگار انتقاد مورد

 (4۲.)است بوده «مسلمان» کفایت قدر به الگار نگاه از مستشارالدوله
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 نوزدهم قرن روشنگری عصر باب در 43۷0 دهه در طبری احسان ایدئولوژیک هایگوییکلی

 آن رد توانمی که است مواردی دیگر از است، «حزب خدمت در نگاریتاریخ» بیانی به یا ایران،

 و ملیبرالیس عیار تمام نماینده» را خانملکم طبری،. کرد جستجو را خانملکم به انتقاد ردپای

 آزادی: »زندمی دور عمده اندیشه دو حول او افکار گویدمی و خواندمی(« منشیغرب) نوگرایی

 (43.«)فرنگی تمدن اخذ ضرورت نیز و... آن بورژوایی معنای به

 از دفاع برای جایی هیچ که شودمی تعریف «خلق ضد» همچنان طبری نگاه از لیبرالیسم

 عین،م تاریخی ٔ لحظه در خلق، اینکه به کاری لیبرالیسم: »ماندنمی باقی خانملکم روشنگری

. ردندا معناست، چه به خلق حاکمیت لذا و گیردمی بر در را جامعه اقشار و طبقات از یک کدام

 لقخ انقالبی، و علمی شناسیجامعه نظر از ولی. است معنی یک به ملت و خلق ها،لیبرال نظر از

 جوامع ممتاز و کارمحافظه و مرتجع ٔ حاکمه قشرهای و طبقات از که است ملت از بخشی آن

 مشخص، طوربه. شودمی تصادم وارد هاقشر و طبقات این با منافعش و جداست داریسرمایه

 ورژوازیب نیز و هستند خلق خدمتگزار که روشنفکرانی ران،وپیشه دهقانان، کارگران، ما کشور در

 عنیی ممتاز، و ارتجاعی الیگارشی و است خلق ،(ملی یا) ضدامپریالیستی متوسط و کوچک

 هاآن خدمت در کشوری و لشکری هایتکنوکرات و وابسته بزرگ دارانزمین و دارانسرمایه

 ممفهو در هم هاآن آنکه حال و است ضدخلق( بود جنبانشانسلسله پهلوی خاندان ایران در که)

 وارد هستند دارا را ایران دولت قانونی تابعیت که کسانی همه یعنی ،«ایران ملت» عام

 (41.«)شوندمی

 ودنب «مسلمان» مستشارالدوله قدر به که دلیل این به را خانملکم روشنگری الگار، حامد اگر

 عبدالرحیم و انخملکم میان دیگر ایگونه به را تبعیض این طبری احسان بیند،نمی تقدیر شایسته

 بوده «سوسیالیسم» حامی عبدالرحیم هایاندیشه طبری باور به که چرا کند،می عملی طالبوف

 چنین ،انسانیت مسعود آینده به باور سوسیالیسم، و صلح به عالقه استعمار، با دشمنی: »است

 خود یهنم اجتماعی مسائل مترقی نظریات همین وپرت در. طالبوف اجتماعی تفکر محتوی است
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 خود تاهمی و فعلیت نیز امروز تا که داردمی ابراز نظریات سلسله یک و کندمی حل نیز را ایران

 (4۵.«)است کرده حفظ را

 ناآش برای خانملکم همچون روشنفکرانی هایتالش رد در هااستدالل ترینغیرعلمی شاید اما

 نخستین» بخش در. باشد احمدآل جالل به متعلق سیاسی، روشنگری و نیتهمدر با ایران ساختن

 که اظهارنظرهایی در نویسنده ،«زدگیغرب» صدای و سر پر و مشهور کتاب در «هاگندیدگی

 هاییگوییکلی با شودنمی دیده هاآن در ارجاع یا استدالل گونههیچ از اثری کوچکترین

 روشنفکران سراغ به دارد، روزی و حال چه است هویدا فصل عنوان از که لحنی و انگیزحیرت

 حضرات این بیندمی قلم این صاحب که آنجا تا: »رودمی خانملکم جمله از و نوزدهم قرن

 القولفقمت نکته این در همه شاید گرچه و اندافتاده بام سوی یک از کدام هر وطنی مونتسکیوهای

 ریجب حمله قبال در ما کهن سنت و اجتماع اساس که دکردنمی احساس نفهمی بفهمی و بودند

 مدنت اخذ» پس که افتادند راههبی این به همگی نیز و ندارند مقاومت تاب تکنولوژی و ماشین

 یجووجست در کدام هر کلی نامجرب نسخه این از گذشته اما ،«ایرانی تصرف بدون فرنگی

 .«رفتند دیگر راهی به عالج

 اما است کنندهگیج عموما هایگوییکلی بر مبتنی «زدگیغرب» تابک عمده که است درست

 صفحه ۸0 در ایران تاریخ بازگویی قصد که اثر مقدماتی هایبخش در احمدآل جالل آنکه جالب

 همطالع ترپیش که واقعه نام و مکان و ماه و سال تاریخ، چند - هامغول بخش در مثال - داشته

 به یزن اطالعات قدر همین حتی روشنفکران بخش در آنکه انگیزگفتش اما کندمی ذکر را کرده

 امیرز چون روشنفکرانی روشنگری تاریخ پاراگراف دو در فقط وی و شودنمی داده خواننده

 ار بودنشان باطل حکم اساس همان بر که دارد هم تهور قدر این و کندمی توصیف را خانملکم

 .کند صادر نیز

 خانمملک هایاندیشه و نوری اهللفضل شیخ اعدام میان ارتباطی کندمی کوشش احمدآل که آنجا

 پنداردمی که باشد ایکلیشه همان بیانگر تواندمی کند پیدا خواهمشروطه روشنفکران دیگر و
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 تلویحا ات کشاندمی جایی به را کار و است بوده یکسان زداییسنت با کشور کردن مدرن اساسا

 .اندگرفته را روحانیون جان شنفکرانرو دهد نشان

 خصوص در مطالعه به وی عالقگیبی و مدرنیته مفهوم به احمدآل جالل سطحی نگاه واقع در

 ست،ا داشته سطوری چنین نگاشتن در بسیاری نقش خود کرد،می نظر اظهار آن در که مسائلی

 مایهنب اساسا یافتمی در دادمی خرج به خانملکم آثار مطالعه برای بیشتری عالقه اگر که چرا

 دوره، آن در کشور فکری موجود شرایط به اعتراضی اثری عنوان به اش«زدگیغرب» نگارش

. ردک بسیاری تالش آن کردن علنی برای خانملکم که بود ایمدرنیته اصلی هایسویه از یکی

 پنج تاریخ طول در: »سدنویمی 4303 سال در مشیرالدوله خاننصراهلل میرزا به اینامه در وی

 تبادل و تقابل عرصه در مگر نیافته بیان و ظهور برای ایعرصه آدمی خرد جهان ساله هزار

 (4۸.«)آرا

 اذهان نوزدهم، قرن ایرانی روشنفکران هایتالش و مدرنیته مفاهیم به ایدئولوژیک نگاه

 تهمدرنی ورود شگرف تاثیرات به دقیق توجه از را طبری یا احمدآل جالل چون روشنفکرانی

 هیچ و شناختندنمی مرزی و حد هیچ ایدئولوژی توجیه برای هاآن. داشتمی باز ایران به غربی

 .گرفتندنمی گردن به تاریخ نگارش هنگام در تحقیق هایروش برای مسئولیتی

 چپ هایگروه روشنفکری مبارزات شدن ترقدرتمند آغاز با همزمان 43۷0 و 43۸0 هایدهه در

 زا بخشی هم را نگاریتاریخ ظاهرا که روشنفکران از برخی پهلوی، محمدرضا پادشاهی علیه

 رنق روشنفکران هایتالش خود تاریخی هایتحلیل در کردندمی قلمداد خود «سیاسی مبارزه»

 تعصب کار که ایزمانه در مثال. بردندمی سؤال زیر را مدرنیته قطار بردن جلو برای نوزدهم

 چپ فکرانروشن توسط کار. اچ. ای قلم به «چیست تاریخ» کتاب ترجمه که بود گرفته باال چنان

 برای( 40)فردوسی مجله با مصاحبه در 43۸0 دهه در پورآریان امیرحسین( 4۷)بود، شده تحریم

 یامیپ ظاهرا دهد،می جلوه انحطاط اسباب را غربی هایارزش تمام اش،متبوع ایدئولوژی پیشبرد

 آشنا نشد «غربی» با را هاایرانی نوزدهم قرن میانه در اساسا که کسانی به نفرین رایب قدرتمند

 .کردند
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 برای خانملکم چون روشنفکرانی مجدانه هایتالش اگر که رفتنمی سمت این به هاآن خیال

 ایبر بودن معلوم «ایرانی سیاسی انسان» تربیت اساسا نبود ایران به مدرنیته هایارزش کردن وارد

 ثالم برای. افتادمی عقب دهه چند «تفکر و جدل» شدن نیرومند و تولد و تاخیر به مدتی چه

 یاد زا کل به «غربی هایارزش» به یورش و نشریات با مصاحبه وقت به نیز آریان امیرحسین

 هاانیایر سیاسی مبارزه برای قدرتمند ابزاری نوزدهم، قرن نیمه از خود که مطبوعات که بردمی

 تنها نه که بودند خانملکم مانند روشنفکرانی و بودند غربی مدرنیته مظاهر از خود شدند بدل

 و یهنشر انتشار به اقدام روزی شبانه هایتالش در نیز خود که کردند مطرح را آن تاسیس ایده

 .کردند کشور در آن توزیع

 قدرت به نه گرچه وزدهمن قرن در ایرانی روشنفکران اول نسل به خصمانه هاینگاه دست این

 ردیگ ایپاره و است سیاسی جدال یک از بخشی آن از ایپاره است، موجود همچنان اما گذشته

 ایرهپرت ترسیم به که بیستم قرن در زدهایدئولوژی نگاریتاریخ قرن یک حدود از میراثی

 .بود ناکام عمیقا روشنگری پدران از یکی عنوان به خانملکم تفکرات از غیرجعلی

 میمتر قرن دو از پس هایشانمجسمه شوند،می ستایش غرب در قانون پدران است هنوز که هنوز

 ثبت هاآن نام به هادانشگاه و هاکتابخانه ترینارزشمند و شودمی ترپررونق هایشانموزه شود،می

 زا ما شنگریرو پدران که است شده محدود این به هاتالش ترینارزنده اینجا در اما است، شده

 (43.)شود داده نجات «دورو» یا «ریاکار» ،«شارالتان» چون هاییصفت

 هاآن حتی است، انداخته ایرانی روشنگران هایاندیشه معرفی بر عمیقی سایه اخالقی هایبحث

 انرژی رینبیشت باشند داشته خانملکم مشروطه هایاندیشه به مستقل نگاهی اندداشته قصد که

 امتیاز» فروش و خرید ماجرای به وی، اندیشه و زندگی تحلیل در را خود رتحرا و شور و

 اعالمیه نویسنده جفرسون توماس مثال آنکه حال( ۲0)اند،کرده محدود اقتصادی فساد و «التاری

 هجدهم، قرن اواخر در آمریکا پدران خواهانهبرابری هایآرمان رغمعلی متحده ایاالت استقالل

 پدران از روسو ژاک ژان مثال یا( ۲4)داشت زیادی پوستسیاه هایبرده هک بود داریزمین

 غرب در که کیست اما( ۲۲)داشت، مازوخیستی جنسی تمایالت که اروپا و فرانسه روشنگری
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 ویرتص چه کنیم خیال لحظه یک برای مقابل در و نکند؟ ستایش را آن هایاندیشه وقفهبی

 بیستم قرن نویسندگان آن هایاندیشه نقاش بود قرار اگر شدمی کشیده هاآن از هولناکی تاریخی

 .باشند پورآریان امیرحسین یا الگار حامد طبری، احسان احمد،آل جالل همچون ایران

 دهه چندین آورمالل هایدوقطبی و ایدئولوژیک فضای از گذار با امروز، ایران آیدمی نظر به

 الدولهناظم خانملکم میرزا همچون روشنفکرانی ایهتالش که عمیقی اثرات درک برای اخیر،

 .است شده زمانی هر از ترآماده گذاشتند کشور فکری و سیاسی آینده بر

 ردیگ همچون تردیدبی نوزدهم قرن ایران در مدرنیته اصلی شارح عنوان به خانملکم اندیشه

 جامعه دنش سیاسی و و تفکر سنت بر آن تاثیر و بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن روشنگران

 و انهمسایگ به نسبت امروز هاایرانی ما اینکه در سزایی به نقش اخیر، قرن نیم و یک در ایران

 تیهمزیس دموکراسی، پذیرش و مطالبه برای قدرتمندتری بسیار هایخصلت از خود همجواران

 برخوردار دنمان کشور و امور کردن قانونی استبدادگریزی، پرهیزی،خشونت آمیز،مسالمت

 هایاندیشه باب در ترعمیق و جدی هایپژوهش ادامه لزوم که امری است؛ داشته باشیم،

 .کندمی ناپذیراجتناب و ضروری را ملکم جمله از ایرانی روشنگران

 

 

 :هانوشتپی

 

 ندوالدوف اهللعزت ترجمه – برلین آیزا – «آزادی به خیانت و آزادی» به کنید نگاه نمونه برای -4

 430۸ -ماهی نشر –

 همان -۲

 430۲ -اختران نشر - آجودانی ماشااهلل – «ایرانی مشروطه» به بنگرید -3
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 به کنید نگاه -1

http://stl.recherche.univ-

lille3.fr/sitespersonnels/canivezp/Canivez_Rousseau_Concept_of_Pe

ople.pdf 

 همچنین و

http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/rousseau1762.pdf 

 است شده منعکس هایشرساله در که خانملکم هایاندیشه باب در جانبههمه مطالعه برای -۵

 کتاب به کنید نگاه

 نی نشر – اصیل اهللحجت – «الدولهناظم خانملکم میرزا هایرساله»

 الغیب شیوا مقاله به یدکن نگاه قانون روزنامه در خانملکم هایاندیشه به دقیق نگاهی برای -۸

 :باب این در

http://www.academia.edu/4808267/Constitutionalism_and_Islamic_

Law_in_19th_c_Iran_Mirza_Malkum_Khan_and_Qanun_2004_ 

 :مقاله به کنید نگاه -۷

 لنامهفص – وحدت فرزین – دوگانه رویکرد یک: مدرنیته با ایران روشنفکران اولیه رویارویی

 43۷3 زمستان – 30 شماره - گفتگو

 رنش – فوالدوند اهللعزت ترجمه – برلین آیزا – «آزادی به خیانت و آزادی» به کنید نگاه -0

 430۸ -ماهی

 به کنید نگاه -3

 اعظیم جهانگیر: مترجم – الگار حامد – ایرانیان تجددخواهی باب در پژوهشی: خانملکم میرزا

 43۸3 – انتشار سهامی شرکت -

 همان -40
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 همان -44

 همان -4۲

 طبری احسان – ایران در داری سرمایه زایش و سنتی نظام فروپاشی به کنید نگاه -43

http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/forupashi-

nemune1.pdf 

http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/forupashi-

nemune2.pdf 

 طبری احسان ،۲ جلد( مقاالت مجموعه) ایران انقالب حاد مسائل برخی به کنید نگاه -41

 :پایانی فصل به کنید نگاه خصوص این در بیشتر آگاهی برای -4۵

 طبری احسان – ایران در اجتماعی هایجنبش و بینیجهان درباره هابررسی برخی

 است موجود اینجا در اف دی پی دریافت لینک

http://ketabnak.com/book/42938 

 به کنید نگاه -4۸

 4310 – آدمیت فریدون – مشروطیت مقدمه و آزادی فکر

 به بنگرید -4۷

 فتگوگ فصلنامه – قیصری علی – معاصر ایران انسانی علوم در نگاری تاریخ در روش و حقیقت

 43۷۵ پاییز -43 شماره –

 همان -40

 به کنید نگاه -43

 اعظیم جهانگیر: مترجم – الگار حامد – ایرانیان تجددخواهی باب در پژوهشی: خانملکم میرزا

 43۸3 – انتشار سهامی شرکت -
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 مرکزت برای ستایشی قابل تالش گرچه ایرانی، «مشروطه» کتاب در آجودانی ماشااهلل مثال -۲0

 تنپرداخ به چندانی عالقه نیز او اما است داشته خانملکم هاینوشته و هااندیشه بر بیشتر

 .است داده نشان خانملکم شخصی زندگی یا «التاری» چون ماجراهایی

 به کنید نگاه -۲4

https://books.google.com/books?id=oj_WuD7ysVUC&printsec=front

cover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

۲۲- 

https://books.google.com/books/about/Masochism.html?id=qgtdAA

AAMAAJ 
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 ایرانیان بیداری در قانون روزنامه نقش براون؛ و ملکم

 

 کمبریج و تهران هایدانشگاه سابق استاد جوادی، حسن

 لندن رتلمیباسنت بیمارستان در بعد و کردمی تحصیل کیمبریج در براون ادوارد که هاییسال در

 وا دیدگاه در و بودند مهمی افراد آنان از بعضی که شد آشنا ایرانیان از ایعده با گرفت، کار

 سفرنامه که ،400۷ در ایران به اشساله یک مسافرت از بعد البته. داشتند تأثیر ایران به نسبت

 ما هدف. شد بیشتر مراتب به او ایرانی دوستان دایره بود، آن حاصل «ایرانیان میان در سال یک»

 نای ضمن در و است الدولهناظم خانکممل میرزا با براون روابط بررسی مختصر مقاله این در

 .آیدیم میان به نیز کرمانی آقاخان میرزا و اسدآبادی سیدجمال با براون روابط حدی تا بررسی

 400۷ ژوئن ۲0 در. است بوده 400۸ یا و 400۵ در خانملکم با براون آشنایی که رسدمی نظر به

 مدت این تمام در و آیندمی لندن به فتهه دو مدت به مؤیدالملک همراه نائینی پیرزاده حاجی

 یهمانیم ویکتوریا ملکه سلطنت سال پنجاهمین مناسبت به ملکم و کندمی همراهی را هاآن براون

 سافرتم این شرح. شودمی بیشتر زمان این از ملکم با براون آشنایی که اینست احتمال و دهدمی

 .است جالب هم

 حدود دبایمی آید،می لندن به اروپا به دومش سفر در که گامیهن نائینی پیرزاده محمدعلی حاجی

 دیده هانج مردی و بود کرده سفر فرنگ و عثمانی به و رفته حج به قبالً او. باشد داشته سال ۵۲

 تورن به جاآن از و رفته قاهره به سپس و بمبئی به بوشهر طریق از او. بود روشنفکری حدی تا و

 و ابنیه جالب و دقیق شرح و پاریس در اقامت ماه شش از پس. شودمی پاریس راهی سپس و

 کالسکۀ به لندن عزم به مؤیدالملک با 400۷ ژوئن ۲0 در پاریسیان اجتماعی زندگی شهر آن آثار
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 و دنشیننمی «آتشی وافور به» و رسندمی دریا لب به ساعت چهار عرض در و نشینندمی آهنراه

 لندن هب پاریس از ساعت هشت در و نشسته ،«بخار کالسکۀ» به باز و گذرندمی مانش دریای از

 یحاج. بردمی هتل به را هاآن آمده استقبال به شیرازی نواب خانحسینقلی آنجا در. رسندمی

 ملکم هک ضیافتی ویکتوریا، ملکه سلطنت سال پنجاهمین جشن از دهدمی جالبی شرح پیرزاده

 خانهپست شرح پیرزاده. کندمی آشنا او دختران و زن و لدستونگ با را پیرزاده آن طی و دهدمی

 هک دهدمی را توسو مادم موزۀ حتی و آلبرت پرنس ساختمان هایدپارک، ها،بیمارستان لندن،

 در و مانندنمی لندن در هفته دو از بیش اندکی مسافرین. بود آنجا هم شاه ناصرالدین مجسمۀ

 هم نیوکاسل در براون پدر مالقات به پیرزاده حاجی و بوده هانآ با اوقات اکثر براون مدت این

 .رودمی

 هب روزنامه این فرستادن با رابطه در براون که بینیممی 4030 در قانون روزنامه انتشار از پس

 اصفهان هایالزاریست مدرسه در آقاخان میرزا. است فعال خیلی استانبول در آقاخان میرزا

 خوبی به ستتوانمی که بود گرفته یاد ایدرجه به را ترکی استانبول در و ودب گرفته یاد فرانسه

 امیدوار و کردمی تدریس ایرانیان مدرسه در آقاخان میرزا معاش امرار برای. کند ترجمه آن از

 .بود کرده انگلیسی آموختن به شروع منظور این برای. برود لندن به بتواند که بود

 و داشتند براون با زیادی راییهم و همفکری دو هر کرمانی روحی حمدا شیخ و آقاخان میرزا

 که را ابیانیب ایران به خود سفر در براون کلی بطور. بدهند براون به خوبی اطالعاتی توانستندمی

 قشری که دیز و شیراز و اصفهان بهائیان تا یافتمی تساهل اهل بیشتر خیلی بود دیده کرمان در

 نهمی و بود دیده را بحرالعلوم مهدی شیخ روحی بزرگ برادر کرمان در او .بودند سختگیر و

 به انبولاست به آمدن از پیش دو این. بود شده آقاخان میرزا و روحی با براون آشنایی سبب برادر

 هاآن اجازدو. بودند گرفته زنی به را طلعت و رفعت او دختر دو و رفته ازل صبح پیش قبرس

 سپس و بغداد به روحی. بودند برگشته قبرس به مدتی از بعد همسرانشان و ودنب موفقیت با توام

 رب استانبول به دو هر مدتی از بعد ولی رودمی سوریه به هم آقاخان میرزا و رودمی حلب به

 مادر یحت و بود تنگدستی و فقر با توام دو هر زندگی. گردندمی بر هم همسرانشان و گردندمی
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 برای آگهی یک قانون روزنامه در آقاخان. سازندمی محروم پدر ارث از را وا آقاخان برادر و

 زا ضمن در کند،می اعالم قانون با همکاری برای را خود آمادگی و بیندمی منشی یک استخدام

. دبکن تحقیق کار این کیف و کم درباره و بدهد خانملکم به را او نامه کندمی خواهش براون

 را قانون هایشماره و کندمی عمل آقاخان و خانملکم بین واسطه صورتب مدتی برای براون

 به تندخواسمی دو هر آقاخان و روحی. فرستدمی استانبول در بریتانیا پست ادارۀ به کرده تهیه

 بازتری هایافق به توانندمی او بوسیله کردندمی فکر و برسانند اروپا به را خود شده وسیله هر

 4030 در ماه چند از پس و نبود توجه خور در و جدی زیاد ملکم با براون آشنایی یول یابند، راه

 دمی یروح و آقاخان میرزا مشکالت تمام با. شودمی برقرار ملکم و آقاخان بین مستقیمی رابطه

 شترکم اثر ترمهم همه از و بود، عالقمند دو این هاینوشته تمام به براون. مانندنمی باز نوشتن از

 کربالیی جواد میرزا تقریرات روی از را آن روحی و آقاخان میرزا که بود بهشت هشت دو، نآ

 .بودند نوشته

 به آن فرستادن حتی و پخش در که قانون، هایشماره دریافت و ملکم با آقاخان میرزا ارتباط

 در قاخانآ رزامی. شدمی انجام براون توسط بیستم، شماره تا تقریباً بود، ساعی العادهفوق ایران

 هفرمود منت اگر: »کندمی هم ملکم از است کرده براون از که را تقاضایی همان اشاولیه هاینامه

 ساخته بزرگی کارهای چه ضعیف آدم یک از که دید خواهید دادید اقامت لندن به را بنده

 توسط به مهروزنا چند. حاضرم قسم هر به شما مقاصد فداکاری و خدمت در هم باز... شودمی

 تیدبفرس آمده بیرون که دهم تا اول هاینمره از است بنده ذریعه واسطه که براون ادوارد میستر

 .«نمود خواهم آدمیت ترویج چطور ببینید باز تا

 معلومات طالب که کس هر» اروپایی رفقای به را او آدرس خواهدمی ملکم از دیگری نامه در

. بدهد نماید اخاستنس استانبول هایکتابخانه از فارسی یا عربی کتابی از بخواهد یا و «باشد شرقی

 چنین را خود وضع و کندمی انتقاد ایران اوضاع از شدت به آقاخان میرزا هایشنامه تمام در

 و خونین حاضر اوضاع مرج و هرج از دلم هاشما همۀ از بار هزار بنده این: »دهدمی شرح

 و غربت به نموده وطن جالء چموش ستوران این هایرذالت لگد زیر از و و است مجروح
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 جوالن بجهۀ پهناوری میدان یک اگر را خود دانممی خوشبخت خیلی و امشده راضی کربت

 .«افتد بدست آثارم شرنگ کلک و شرربار خامۀ

 خانملکم. داشت همدلی آقاخان میرزا با لحاظ خیلی از براون مانند نیز خانملکم که است واضح

 استانبول به 40۸0 سال در بود روسیه سفارت مترجم تهران در که خانیعقوب میرزا پدرش ههمرا

 تاصالحا از ملهم و بود تنظیمات نهضت زمان این. براون تولد از پیش سال دو یعنی آید،می

 را «تنظیمات دفتر» پدر کمک به ملکم ولتر، و روسو افکار نفوذ تحت و دوره، این در عثمانی

 تبلیغ هم از را دولت و مذهب جدایی همچنین و قضائیه اجرائیه، قدرت جدایی که نویسدمی

. دباشن منطق و عقل تابع کنندمی غرب از تقلید که حال عین در ایرانیان خواهدمی و کندمی

 اب مشکلی باشد حکمفرما آن در قانون که مشروطه حکومت یک در که بود معتقد خانملکم

 بود آلیستایده خیلی او. بود ملکم عقاید از تررادیکال آقاخان میرزا ایدعق. آیدنمی پیش مذهب

 هفالسف و خانملکم زاده،آخوند نفوذ تحت و زمان گذشت با. زیستمی خود هایآلایده برای و

 طرفدار اجتماعی عقاید در و شودمی دور مذهب از آقاخان میرزا فرانسوی، گرایعقل

 گویدیم او خود. گرددمی استبدادی حکومت نوع هر ناپذیرآشتی ندشم و گرددمی سوسیالیسم

 زرگیب انقالب خواهان او. گیردمی الهام ولتر از بیشتر ولی است روسو از ملهم عقایدش در او که

 هابار و خواندمی «شانژمان» را هاآن که است اساسی تغییرات دنبال و فرانسه انقالب شبیه است

 هایتکمونیس و هانیهلیست ها،سوسیالیست ها،آنارشیست» پدر عنوان به کمزد به خود آثار در

 .است «جمهوری و عدالت برابری،» دنبال که کندمی اشاره «ما زمان

 «وقیانسلج تا اسالم از ایران تاریخ» یا و «سکندری آئینه» چون خود تاریخی آثار در آقاخان میرزا

 است هاعرب سر زیر ما هایبدبختی همه گویدمی و ددهمی اسالم از پیش ایران به خاصی ارج

 نالیستیناسیو عقاید با اینکه با براون. بود جهان ابرقدرت دو از یکی ساسانی عصر ایران وگرنه

 یاتاب این با را خود «ایران انقالب» کتاب ولی نیست، موافق آقاخان میرزا – افراطی حدی تا و

 :کندمی آغاز او

 اوفتد بیگانگان به کشور که/ بـد روزِ انچن آن مباد بایران
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 روس جوانان زیر به بیفتد/ عروس نو این که زمانی نخواهم

 انگلیس از لردی همسر شود/ دیس حور این آنکه مباد بگیتی

 سال در که هنگامی و کندمی پیدا رابطه ملکم با بیشتر و بیشتر براون که است 4030 سال از پس

 نآ دوم فصل در کند،می چاپ را «ایران انقالب» کتاب ملکم فوت از بعد سال دو یعنی 4340

 در ملکم شخصیت که تاثیری و قانون روزنامه اهمیت از مفصلی شرح تنباکو نهضت با رابطه در

 ،براون. کندمی نقل قانون هایشماره از متعددی قطعات و دهدمی است داشته ایرانیان بیداری

 که آوردمی را بالنت ویلفرد دوستش گفته و ستایدمی اشهمتهوران اقدامات بخاطر را ملکم

 که مردیست ترینبرجسته[ او] که داشتم را احساس این گفتم، ترکش که هنگامی: »گویدمی

 براون ودخ.« شدم معتقد شرقی مغز تربر تفکر به دیگر زمان هر از بیش و امکرده مالقات تاکنون

 عالقه ربیشت رفت،می او پیش بود مختار وزیر و نشده وبمغض هنوز ملکم که زمانی در گویدمی

 تربیش وی اما. »بزند حرف او با ملکم «آدمیت کیش» درباره خصوصاً و سیاست دربارۀ داشت

 مقطع حروف با عربی و ترکی فارسی، تحریر الفبای از ایگونه زمینۀ در جدیدش طرح باب در

 مالًع حروف این از اینمونه. آدمیت کیش به عراج تا کردمی بحث بود آن تکمیل تالش در که

 تصور که مبتکر، ایرانی یک توسط نیز کوچک چینیحروف دستگاه یک و تهیه وی نظر زیر

 چندان که( Notting Hill Gate) گیت هیل ناتینگ در بود، خان محمد حاجی نامش کنممی

 تهگش مستقر نیست، - یرانا نمایندگی هیات مقر یعنی -( Holland Park) پارک هلند از دور

 در را نآ از نسخی که ابتدایی، آموزش زمینۀ در دیگر کوچک کتاب چند و سعدی گلستان. بود

 .«رسیدند طبع به چاپخانه این در داد، قرار من اختیار

 که یاپیپ امتیازات خاطر به شاه ناصرالدین از شدیداً ،«ایران انقالب» کتاب در براون اینکه جالب

 داندمی «بالیایی و خطرات آغاز» را 4030 سال و کندمی انتقاد دهدمی خارجی هایشرکت به

 داشته دست آن در ملکم خود که التاری امتیاز مورد در. کندمی تهدید را ایران کماکان که

 کیی اما. ندارم روشن اطالعی التاری، امتیاز خاصه و امتیاز این بر حاکم شروط از من: گویدمی

 رنسپ و شاه بین اختالف بروز گشت، موجب را چندی مهم نتایج که اخیر امتیاز ایپیامده از
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 جۀنتی در. بود دارعهده را انگلیس سلطنتی دربار در ایران نمایندگی 40۷۲ از که بود خانملکم

 و داد استعفا لندن در ایران مختار وزارت مقام از 4003 نوامبر در خانملکم اختالف، این

 مورخ «تایمز: »کندمی اضافه حاشیه در و. گردید وی جایگزین عالءالسلطنه خانمحمدعلی

 نموده محروم عناوینش تمامی از را خانملکم ایران، سلطنت مقام که داشت اعالم 4034 مارس

 .گردید طبع نشریه همان در خانملکم دلیرانه پاسخ 4034 مارس ۲0 در. است

 با لیک بطور براون که کرد توجیه توانمی چنین دارد وجود براون نوشته این در که را تضادی

 یادیز صدمه ملکم شهرت به اینکه و آن لغو و التاری امتیاز از و بود مخالف امتیازات این تمام

 ریباًتق منتها بود، خوانده هاروزنامه در را هاآن تمام مسلماً و باشد خبربی توانستنمی بود زده

 مطلب نای از کند معرفی ایران انقالب پیشروان از یکی را ملکم خواستمی که بعد سال بیست

 با آغاز در براون که هرچند آمد، خواهد که چنان هم، طورهمین. بگذرد اجمال به خواست

 یآزاد قهرمان را او بعد ولی کند،می صحبت اسدآبادی سیدجمال سیاسی نظریات از احتیاط

 براون. داندمی مشروطه انقالب سازیآماده در عمده عامل دو را خانملکم و سید و داندمی ایران

 المیسماسپان طرفداران و علما لیبرال، طلباناصالح اتحاد برای ایزمینه ساختن آماده در را دو این

 .داندمی مؤثر مشروطه انقالب به کمک برای

 عینف امتیازات نای از گفتمی ولی نبود مخالف ایران در خارجی گذارانسرمایه جلب با براون

 ار مطلب این. رودمی اطرافیانش و شاه جیب به هاآن درآمد و نیست متصور ایران ملت برای

 ادقرارد با را آن و دهدمی نشان «ایران در تنباکو انحصار» سند در زیاد بسط و شرح با براون

 جالب. دبو بهتر ایران قرارداد به نسبت باز که کند،می مقایسه عثمانی تنباکوی مورد در رژی

 ایران رد رژی ضد جنبش و تنباکو انحصار امتیازنامۀ از انتقاد در خواندمی ایمقاله براون اینکه

 .است شده نقل صباح روزنامه از نقل به اختر روزنامه در که

 شرکت با همکاری به دعوت را براون تالبوت، کلنل و است 4030 نوامبر دوم نیمۀ با مصادف این

 لمعمو هاروز آن زیرا واداشت، اندیشه به تاحدی مرا مقاله این: نویسدمی براون. است کرده رژی

 نینچ گشت،می توزیع شاه ناصرالدین سلطنت قلمرو در مانع و جوازبی که ایجریده در نبود
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 ردمم استقبال مورد مطلقاً امتیاز این که بود آشکار. گردد درج ایران حکومت از عریانی انتقاد

 یمقام کسب به من تمایل از شرکت نمایندۀ روز آن در که هنگامی و. گرفت نخواهد قرار ایران

 با و ردمکمی حس امتیاز این به نسبت که هاییمخالفت سبب به شد، جویا تشکیالت این در

 این و. مده منفی پاسخ که طلبیدنمی چندان زمانی بود، شده تقویت من در شدیداً «اختر» مطالعۀ

 .امبوده آن سپاسگزار عمیقاً و همواره عمر تمامی در که بود اینکته

 دهدمی قانون روزنامۀ دربارۀ مفصلی شرح باز «ایران معاصر شعر و مطبوعات» کتاب در براون

 یدگومی براون. شماردمی «ایران مشروطیت نهضت آغاز در ادبی عوامل ترینمهم از یکی» را آن و

 ایران مطبوعات به روزنامه این از غیره و «اداره اصول» ،«یماتتنظ» ،«قانون» چون اصطالحاتی

 فارسی، در خانملکم میرزا نظیربی بیان سبک بخاطر همچنین. گشت مصطلح بعداً و یافت راه

 هک اثری و محتوا لحاظ از و گردیده زمان آن در فارسی منتشره روزنامه بهترین از یکی قانون

 و افکار که گفت توانمی خالصه. »داشت ایرانیان یبیدار در مهمی تاریخی نقش داشت

 خیرا بیداری نهضت در سیاسی و ادبی یعنی تاریخی مهم جهت دو از خانملکم میرزا هاینوشته

 تحرک و انقالب مشوّقین ترینعمده از یکی هاآن سیاسی لحاظ از. اندداشته مهمی نقش ایران

 سبکی انیب اولین او که گفت توانمی ادبی لحاظ از د؛بودن تجدد نهضت بانیان از و ایران، بیداری

 .«آیندخوش و ساده بود

 را باهاشت این شناسانایران اغلب زمان آن در که کندمی اشتباهی ملکم آثار معرفی ضمن براون

 وگوفتگ ضمن در و دهد،می نسبت ملکم به را تبریزی آقای میرزا هاینمایشنامه یعنی. کردندمی

 «عربستان حاکم خان،اشرف» طنزآمیز نمایشنامۀ از( 43۲۸/4300) تبریز چاپ «اتحاد» ۀروزنام از

. است خانملکم قلم از این گویدمی و کندمی تعریف آن طنز شیوۀ سبک از و کندمی بحث

 رد و بودند برلین در روزن بارون هایکتاب میان در آقا میرزا نمایشنامۀ سه این خطی نسخه

 این. ادد نسبت ملکم به و کرد منتشر برلین در دوباره را هاآن ایرانشهر زادهکاظم شمسی 4310

 «مثیالتت» از تقلید به و فارسی در اروپایی سبک به هانمایشنامه اولین واقع در که هانمایشنامه

 متوجه سیک و شدند ترجمه ایتالیایی و دانمارکی روسی، فرانسه، به بودند شده نوشته زادهآخوند
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 آذربایجانی، دانشمند دو 43۵۸ در اینکه تا است نبوده خانملکم میرزا هاآن نویسندۀ که نشد

 آرشیو در را هانمایشنامه اصل و آقا میرزا و آخوندزاده بین مکاتبات زادهمحمد و اوف ابراهیم

 .یافتند باکو آخوندف

 پس سال شش که کندمی چاپ 4341 سال در براون را «ایران معاصر شعر و مطبوعات» کتاب

 در .ندارم اطالعی من الاقل نیست، براون و ملکم بین مکاتباتی 403۲ از بعد. بود ملکم مرگ از

 زاده،تقی دهخدا، چون کسانی خاصه و خواهانمشروطه همراه براون که مشروطه زمان

 انخواهمشروطه از بودند آمده اروپا به مجلس بستن توپ به از پس که غیره و معاضدالسلطنه

 ایران در گری ادوارد سر سیاست با خواستمی داشت که ایوسیله هر با و کرد،می حمایت

 سالگی ۷۵ در او. نبود مشروطه جریانات درگیر زیاد خانملکم که رسدمی نظر به کند، مبارزه

 آخر هایسال این در. گذراندمی ایتالیا در را خود زندگی آخر سال 3 و کندمی فوت لوزان در

 به اینامه 4303 جوالی 41 در ملکم فریدون. است داشته تماس ملکم فریدون او پسر با اونبر

 تولدم انگلیس در که کسانی معدود از یکی عنوان به گویدمی و نویسدمی لندن تایمز روزنامۀ

 اهانخومشروطه سیاست از و دارد دل در را انگلیس منافع هم و ایران منافع هم ایرانیست، و شده

 الدوله،علما خانخلیل دکتر کمک با پاریس در ملکم فریدون ترپیش سال چند. کندمی دفاع یرانا

 ایران از شاه محمدعلی طرف از اموالش ضبط بخاطر که شاه مظفرالدین مخصوص پزشک

 .بود آورده بوجود ایران انقالب از حمایت به «جوان ایرانیان» نام به انجمنی بود، گریخته

 دربارۀ وا نظرات یا و اسدآبادی سیدجمال با براون روابط دربارۀ که نیست مناسبتبی اینجا در

 قابلم در و دانسته آزادی قهرمان ایران انقالب کتاب در براون را سیدجمال. بکنیم بحثی سید

 در ارب یک فقط را او براون ولی آید،می لندن به بار چند سیدجمال. دهدمی قرار شاه ناصرالدین

 را او بارز شخصیت هم هنوز گویدمی و بیند،می هولندپارک در خانملکم خانۀ در 4004 پائیز

 درباره ایهمقال که کند،می بابیان مورد در سید با مفصلی بحث براون. آوردمی خاطر به خوبی به

 هاآن هب نسبت خوشی زیاد نظر ولی بود، نوشته البستانی بطرس عربی المعارفدایرۀ در هاآن

 .داشتن
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 ردنگ تن هفت - شش تا: »گویدمی سید شود،می جویا ایران وضعیت از تا صحبت اثنای در

 ینناصرالد فرد، اولین که افزود و داشت، تواننمی ایران در اصالحی گونههیچ امید نشوند، زده

 شده دتبعی ایران از دوم بار برای سید که بود زمانی این.« باشد السلطانامین باید دومی و شاه

 روی بر تربیش و کرده کم خود استعماری ضد تبلیغات از حدی تا انگلیس در بودن بخاطر و بود

 .کردمی تاکید قاجار سلسله استبداد و قانون نبودن

 تا انزم این در براون سیاسی افکار ولی داشت، براون بر زیادی تأثیر سیدجمال دیدار هرچند

 نیسد دوستش به اینامه در. ترسیدمی سید باکیبی و تندروی از و بود کارانهمحافظه حدی

 ایرانی دوآتشۀ انقالبی یک لندن در اینجا در اکنون: »نویسدمی 403۲ فوریه ۲0 تاریخ به راس

 رد بعد سال سه.« امدیده را او بار یک است، نیکی مرد وی. داریم را االفغانی الدینجمال شیخ

 یول عظیم، استعداد با مردی» را سیدجمال نویسد،می نیاصفها بابای حاجی بر که ایمقدمه

 .کندمی معرفی «خطرناک ایپارهآتش

 حلیلت «شاه ناصرالدین شدن کشته» عنوان تحت خود سیاسی مقاالت اولین از یکی در براون

 این در. دکنمی قانون حکومت ایجاد به مردم اشتیاق و تنباکو نهضت استبداد، حکومت از خوبی

 آن رد. دهدمی نسبت خانملکم به او از بعد و سیدجمال به را مشروطه ایدۀ اشاعه و بلیغت میان

 سوءقصد هاآن از نفر سه هم قبال که دادند،می نسبت هابابی به را شاه ناصرالدین شدن کشته زمان

 فتنر میان از با که زیرا یابدنمی اتهام این برای دلیلی براون ولی. بودند کرده او به نسبت

 بزرگش پسر به یا و رسیدمی میرزا مظفرالدین او دوم پسر به پادشاهی شاه ناصرالدین

 او. بود علما تاثیر تحت هم اولی و بوده بابیان سرسخت دشمنان از یکی دومی که السلطان،ظل

 به نسبت العملعکس و عمومی نارضایی از اینشانه را کرمانی رضای میرزا کشیشاه

 نهضت در علماء نقش و هاخارجی به امتیازات دادن از و داندمی استبداد کومتح هایبیدادگری

 راونب. کندمی بحث شاه با سیدجمال دشمنی از خاصه و اختر و قانون روزنامه انتشار تنباکو،

 یغاتشتبل از حاصله هایخشونت به راضی یا و بوده شاه قتل مسبب سیدجمال آیا که داندنمی

 آلایده سیدجمال شکبی شخصی، هایخصومت از گذشته: »گویدمی ولی نه؟ یا است بوده

www.takbook.com



26 

 

 اسالم گذشته شوکت و عظمت و ساخته متحد را مسلمان ملل تمام خواهدمی دارد که بزرگی

 شگستر را آن یا شده، غرب نفوذ تسلیم بخواهد که مسلمانی قدرت صاحب هر. بازگرداند را

 اهش ناصرالدین خون. شوندمی شمرده دشمن نهضت این رانطرفدا نظر از بیاید کنار آن با و داده

 دهش پرداخت ایران در انگلیس و روس سیاست پی در پی هایموفقیت ازای در که است بهایی

 ندرو ساحت ارغونیش لکه که شاهی خون: »بردمی پایان به شعر این با را خود مقاله و.« است

 خاطرب بلکه ریختن خون برای شرقی شهوت هرب از که مکن گمان است، ساخته رنگین را مسجد

 .«است شده ریخته ثروت برای غرب ولع

 هاعدب که سخنرانی این. کند سخنرانی اسالمیسمپان درباره که خواستند براون از 430۲ سال در

 ابب زیاد آن موضوع ولی شد، چاپ «نوزدهم قرن تاریخ درباره هاسخنرانی» عنوان با کتابی در

 او تخابان سخنرانی موضوع عنوان به اسالمیسمپان انتخاب گویدمی او است، بودهن براون طبع

 کردهن پیدا آن برای ترکی و فارسی عربی، هایزبان در دقیق و مناسب ایکلمه و است نبوده

 انپ به مربوط مفاهیم تمام که گویدمی و داندنمی اسالمیسمپان معادل را اسالم اتحاد او. است

 فاناتیسم و نژادی گراییتعصب نوعی بر همه غیره و تورکیسمپان ژرمنیسم،پان نیسم،هلپان مثل

 مورد در و شودمی اطالق نژاد بر بیشتر لفظ این اروپایی هایزبان در که حالی در کنند،می داللت

 ینا اسالم برای باید چرا ولی ،«عیسویسمپان» گوییمنمی مثالً رود،نمی کار به بزرگ مذاهب

 در گویدمی ماتقیک عنداهلل اکرمکم ان که قرآن متن بر بنا براون ببریم؟ بکار را آمیزتعصب لمهک

 مرع از شعری و هاستآن تقوای اساس بر بلکه عرق، و نژاد اساس بر نه هاانسان برتری اسالم

 رسومم عرق شمردن تربر و ایقبیله تفاخر جاهلیت در که آوردمی مثال «معلقات» از کلثوم بن

 .شماردمی اسالم هایموفقیت از یکی را تعصبات نوع این بردن میان از و است بوده
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 دانستمی بشریت فرشتگان را زنان خانملکم

 

 ایتالیا میالن دانشگاه تاریخ استاد ونزان، آنا

 بارهدر خواهانهترقی هایایده که است سیاست ی حوزه اندیشمندان نخستین از یکی خانملکم

 رهنگف با را غربی ی فلسفه تا داشت تالش او. کرد مطرح را دیگر مسائل و جنسیت زنان، ی

 آنکهبی دآور پدید را نوینی( فارسی ایرانی،) محلی فرهنگ توانمی که داد نشان و بیامیزد ایرانی

 توانست اما نبود موفق مدت کوتاه در او اگرچه. گیرد صورت خیانتی پیشین فرهنگ به

 430۸-430۷ سال مشروطه انقالب به نهایت در که برانگیزد را هوشیاری و کند یرسانآگاهی

 .نشست ثمر به او مرگ از پس ایران، ی جامعه در زنان حق ی زمینه در او هایاندیشه. انجامید

 روشنفکران فکری چارچوب در زنان، ی زمینه در او هایدیدگاه از بسیاری که گفت توانمی

. شدیم شناخته توسعه و مدرنیته عامل ترینمهم آموزش آن در که بود تهگرف شکل نوزدهم قرن

 زنان زیرا بکوشند زنان آموزش ی مساله در که کردمی ترغیب و تشویق را هموطنانش خانملکم

 .است جامعه ی توسعه و اصالح معنای به زنان آموزش و هستند کودکان آموزگاران نخستین

 انیابریت زنان که باشیم داشته یاد به: بود لندن در 4003 تا 40۷۲ هایسال فاصله ی در خانملکم

 تأثیر هسابقبی اتفاق این. یافتند رأی حق استانی و شهری شوراهای انتخابات در 4000 سال در

 و غربی زنان دستاوردهای ی زمینه در او افکار و هااندیشه و داشت خانملکم بر زیادی بسیار

 بخشیدن آگاهی در اساسی نقش که ایروزنامه است؛ یافته انعکاس قانون ی روزنامه در بریتانیایی

 ایرانی و غربی روشنفکران که ببریم یاد از نباید وجود این با. کرد ایفا زنان حقوق و جامعه به

www.takbook.com



28 

 

 - پدرساالرانه قالبی در را زنان حق ی زمینه در خواهانهترقی مباحث خان،ملکم جمله از

 ادی «بشریت فرشتگان» عنوان با زنان از خان،ملکم نمونه برای. کردندیم مطرح مردساالرانه

 و روشنفکران. کردمی زداییجنسیت هایشانتوانایی و زنان از ترتیب این به و کردمی

 این از خوبی ی نمونه کرومر لرد. نداشتند چندانی تفاوت زمینه این در نیز غربی سیاستمداران

 کرومر لرد اندکی از پس و کرد آغاز را مصر تصرف بریتانیا( 400۲) هاسال آن در. است مورد

 ترقی انعنو به تا کرد آغاز را عملیاتی او. شد فرستاده مستعمره این به ناظر و فرمانده عنوان به

 ستریا خود کشور در کرومر که بود درحالی این. کند حجاب کشف مصری زنان از پیشرفت و

 زهانگی خانملکم در بریتانیا ترتیب این به. داشت عهده به را «زن رأی حق ضد مردان انجمن»

 پدید نیز پهلو چند و مبهم فضایی دیگر سوی از اما کردمی ایجاد زنان حق برای مبارزه ی

 .آوردمی

 دربار به را تغییر و مدرنیته از سخن تا کرد سعی خانملکم بود؛ ترمبهم نیز آن از قاجار دربار اما

 نوزدهم رنق دوم ی نیمه در ولی بود ترقی و پیشرفت خواهان مشتاقانه ابتدا در هشا. کند منتقل

 شرایط تا دبو مایل ولی ماند باقی تکنولوژی و علمی هایپیشرفت مشتاق شاه. شد کارترمحافظه

 بهبود هب نیاز ی درباره خانملکم سخنان دیگر عبارتی به. بماند باقی السابقکمافی اجتماعی

 شگستر روشنفکران میان او عقاید اما. نکرد جلب خود به را شاه نظر هاآن آموزش و زنان اوضاع

 .نشست ثمر به مشروطه انقالب در و یافت

 روزنامه. ندبود هایشنوشته داشت، اختیار در عقایدش گسترش برای خانملکم که ابزاری بهترین

 از او. دکردن هموار مشروطه انقالب برای را راه «تنظیمات دفتر یا غیبی ی کتابچه» و «قانون» ی

 قاجار ی سلطه تحت زندگی و جامعه شرایط به نسبت را هموطنانش تا گرفت یاری نیز تئاتر

 مدرن به همگی و اندشده نگاشته ساده زبانی به اشنمایشی قطعات و روزنامه او، طنز. کند آگاه

 .اندکرده کمک فارسی نثر ساختن

 یایند،ب نظر به آلودخشم و آمیزاغراق امروزه شاید که کرد استفاده یاصطالحات از او حال عین در

 رد افروخته هایمشعل با باید ایرانی زنانی که نوشت «قانون» ی روزنامه در او مثال عنوان به
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 معمول ایران از خارج و داخل در قرن ابتدای در نوشتار گونهاین اما. بردارند قدم قانون مسیر

 .بود

 جلوتر انسانیت در ایرانی زنان که نویسدمی زنان حق ی درباره قانون ی روزنامه رد خانملکم

. برندخبی آن از مردان حالیکه در اندکرده درک را انسانیت فوائد هاآن زیرا هستند، ایرانی مردان از

 .اندکرده شرکت انسانیت جنبش در زنان که کندمی اضافه او
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 نزدیکتریم ملکم به امروز ما: فردوسی علی با ایرانی تاریخ وگویگفت

 

 کالیفرنیا در نوتردام دانشگاه سیاسی علوم و تاریخ دپارتمان رئیس فردوسی، علی

 صفرزائی سامان

 لیهع روحانیون برانگیختن برای قانون روزنامه در مثال ملکم، هایتالش نگارانتاریخ برخی

 رانداختنب قیمت به حتی قیمتی، هر به قدرت به وی رسیدن برای تالشی را، ناصری سلطنت

 یاکارر» آن در ملکم که هاییتحلیل چنین. دانندمی «شرعی حکومت» برپایی و «عرفی حکومت»

 اقعیتو به تواندمی اندازه چه شما باور به شودمی توصیف آن(« منفی معنای در) طلبفرصت و

 امعهج مذهبی طبقه بسیج برای خانملکم ندیشها کرد ادعا توانمی آیا واقع در باشد؟ نزدیک

 یا ت؟اس نشده سنجیده آن در کار عواقب که است بوده ایاندیشه سلطنت، به زدن ضربه برای

 یدموکراس با اسالمی هایارزش دادن جلوه یکسان با خانملکم گویدمی الگار حامد که چنان مثال

 یجبس برای ملکم اجتماعی و سیاسی وژهپر. است شده «ایران جامعه سردرگمی» موجب غربی،

 را نآ چگونه و داد؟ توضیح توانمی چگونه را سیاسی مدرنیته به رسیدن جهت مذهبی طبقه

 داد؟ قرار دفاع مورد یا نقد

 این از بعد چون چرا؟. کنیم شروع مفاهیمی و ایدئولوژیک تکانیخانه جوری با ناگزیریم

 هایژیمر ٔ استحاله یا سقوط تا گرفته شدن جهانی از افتاده، اقاتفّ دهه چند این در که تحوّالتی

 به را خودش ما، ٔ محلّه در که، دینی گداختگی نوعی نابهنگام ظاهراً ظهور و ایدئولوژیک،

 و دهد،می نشان( داعش مانند) ظلمانی شدّت به یا( طالبان مانند) نماشدهنخ دیانتی هایصورت

www.takbook.com



31 

 

. دید زدیرو ادامه را امروز سادگی همین به شودنمی دیگر گرفته، جهان که شتابی این با خالصه

 گرفته خودش به نویی شدّت و شکل تاریخ در گسست و تداوم دیالکتیک که نیست تردیدی

. است نبوده آلودپرسش ما روزگار ٔ اندازه به «معاصریّت» هرگز گفت شودمی که طوری است،

 تاریخی امری بهمثا به اندیشه به ناظر بلکه نیست، «واقع امر» مثابه به تاریخ به ناظر تنها حرف این

 قبل ایدب اوضاع این در فکر یعنی. باشد باید یا و هست نیز( افتاد هگل یاد باید حتماً اینجا و)

 که ایدبی سرش بالیی همان مبادا تا کند نگاه را خودش پای زیر گامی، هر در و برداشتن، گام از

 یچیز به خروس، تعقیب خود، هدف جز که گربه آن در که بینیممی «رانر رود» هایکارتون در

 و شده تمام است مدتی جادّه که شودنمی متوجّه که رودمی تند و گرم چنان اغلب اندیشدنمی

 در که است خطرناک همانقدر اندیشه تعقیب در زیاد غیرت. رودمی جلو به هوا روی دارد او

 !صید تعقیب

 نای. بروم شما پرسش سراغ به شده ساده بسیار شمای یک ٔ ارائه راه از خواهممی مهمقد این با

 راهی تنها بدانم، وبری[ نظری ٔ گونه« ]ideal type» جوری را آن مایلم من که کردن، ساده

 خطر که است بدیهی و رسد؛می من نظر به مجال این در موجَز پاسخی دادن برای که است

 که بگوییم بگذارید بشویم تاریخی جزئیّات وارد آنکهبی. کندمی یدتهد را آن گراییساده

 دولت یا حکومت نظام از مراد اینجا در و ایران، در دولت یا حکومت نظام اساسی شیاربندی

 به. صفوی دوران به گرددبرمی ،[استیت« ]state» گویندمی آن به انگلیسی در که است چیزی

 ختاری آن با که «عمومی وضع» همان از است ایبازه کنیممی بتصح آن از که ایمرحله معنایی،

 یا نرک یک: بود آن بودن رکنی دو حکومتی بندیصورت این ویژگی. شودمی آغاز ایران اخیر

 کار قسیمت یک دیگر عبارت به. تشیّع بر مبتنی دینی - مدنی نظم یا رکن یک و امنیّتی نظم

 هر ،«شرعی» یکی و «عرفی» یکی اقتدار، سامان دو از لمتشک تاریخی ائتالف یک و اجتماعی

 و تأسیس را حکومت مشترکاً خود، بودجه و درآمد کمابیش و خود، دستگاه و دم با کدامشان

 بیرونی نسبت یک دینی اقتدار با دولتی اقتدار نسبت که نیست معنا بدان البته این. کردندمی اداره

 میختهدرآ و مرتبط هم با عینی مناسبات از ایشبکه با هاتن نه قدرت سامان دو این بلکه بود؛
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 ترضعیف بود آنچه از دیگری با ائتالف بدون هاآن از یک هر نیز جوهر نظر از بلکه شدند،می

 مجموع از کرد،می کار که آنجا تا رکنی، دو نظام این در قدرت حجم دیگر عبارت به. شدمی

 بین که نیست زنی این که باشد روشن باید البته. بودمی ربیشت شدّت به تنهایی به رکن هر قدرت

 .نبود تضاد حتّی و کشمکش سامان دو این

 «تاستی» همان حکومت از منظور اینجا در که کرد تأکید و تکرار باید حتماً دادن ادامه از پیش

 چرخش ٔ  وزهح معنای به یعنی دارد، ما کاربرد و زبان در که معنایی به «حکومت» نه و است،

 ههمانگون را قدرتٔ  حیطه ما تا گذاردنمی عالوه به که کاربردی و معنا عرفی؛ دستگاه در قدرت

 تاس شده موجب که امری گذاریم،می بیرون آن از را مذهبی اقتدار جوری و ببینیم، هست که

 هایتاًن و ؛را ایران در قدرت جاری ساختار یا بفهمند، درست را «اسالمی انقالب» نتوانند کسانی

 نگوییم، اگر ناقص را، قاجار عصر در ویژه به ایران، «افتادگیعقب» علل مورد در را ما داوری

 که شویم یادآور گذر در است خانملکم از صحبت چون نیست بد. هااین جز و. است کرده ابتر

 .کندمی گله ندارد فارسی زبان در درستی معادل «استیت» مفهوم اینکه از هابار هم او

 ایدازهان تا را شِما این اینجای تا منصفی ٔ خواننده هیچ کنمنمی فکر چون موضوع، به برگردیم

 را ریختا و کنیم درنگ توانیمنمی هم اینجا در. بداند انگارانهساده را آن اگر حتّی نشناسد، موجّه

 اقتدار در رتفت وراند یک از بعد که نیست تردیدی هیچ که بگوییم است کافی فقط. کنیم مرور

 و شاهفتحعلی زمان در دوباره رکنی دو نظام این شد آغاز حسین سلطان فضاحت با که مذهبی

 قوطس در نقشش و حکومت، ارکان از یکی مثابه به مذهبی، اقتدار حیثیّت. شد احیا محمدشاه

 لکتیمم اقتداراتٔ  مجموعه از رکن این هامدّت تا آن، دنبال به کشور داردنباله فالکت و صفویان

 یکاف مورد این در. دادنمی تکیه آن به را وزنش کسی که بود کرده ایشکسته ٔ پایه مانند را

 در که یاجامعه از دهدمی دست به جالبی تصویر که «التّواریخرستم» به بیاندازید نگاهی است

 به. است تهبرگش هاتوده به فرهنگی چرخش و است، شده فترت دستخوش مذهبی اقتدار آن

 آن علل از یکی که حکومتی، قدرت ٔ حوزه قبض این به کریمخان یی«الرّعایاوکیل» من نظر

 کوینشت آغاز همان از «سلطانی اقتدار» چون نیست، ربطبی است، مذهبی اقتدار شرمندگی همین
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 به شهریاری از تا داشت نیاز مذهبی اقتدار همدستی به( ترپیش نه اگر) سلجوقیان عصر در

 متس به سلطان کنید، کسر «الواالمر» از را دینی ٔ پشتوانه شما وقتی. کند سوق« سلطنت»

 .کندمی میل الرّعاییوکیل

 ببس به که «مشروعیّت» به بود قاجار دولت نیاز دانید،می چنانچه مذهبی، اقتدار احیای علّت

 همیاری به شدیدی نیاز دخورمی روسیه از که هاییشکست آن تعاقب در و روسیه از هراس

 و ،مورد این در هاییرساله تنظیم شکل به چه جهاد، به مردم فراخواندن و داشت، مذهبی اقتدار

 در حکومت به مذهبی اقتدار بازگشت پس. منابر فراز از جهاد به مردم تشجیع صورت به چه

 مقام ائمق ابوالقاسم رزامی که بگویم گذر در. سیاست به بود بازگشتی ابتدا همان از دوران این

 ٔ پروژه از است سندی که ،«جهادیه رساله» دیباچه و داشت، دست مورد این در هم فراهانی

 از کیی در که جایی تا روحانیون، به توسّل طریق از دینی - دولتی ترکیبی حکومت احیای

 هب بود کار این مسئول که مقام، قائم «منشآت» در فقط ام،خوانده مسکوب شاهرخ هایپژوهش

 دانمینم. نبود اثربی هم پادشاه غیرشهری پرستیخرافه مورد این در البته. است مانده یادگار

 صصق» هایحکایت و بنشیند کسی روزگاری روزی اگر ولی نه، یا است کرده را کار این کسی

 رتوص به را( خوانساری موسوی محمدباقر میرزا «الجنات روضات» نیز و) تنکابنی ی«العلما

 خواهد وقت آن تذکره، ژانر جوهری گوییگزافه کسر با حتّی کند، بررسی و بندیطبقه مدوّنی

 شدنمی یداپ کسی دیگر سرعت به که طوری به گرفت، باال سرعتی چه به مذهبی اقتدار که دید

. دنگوی سخن داریمملکت رکن دو از یکی ٔ مثابه به مذهب از ضمنی طور به یا صراحت به که

 السالماحجت اصفهان در بارز نمونه یک در چنانچه گرفت باال یکباره به عالمان مکنت و ثروت

 کی سوای خودش، گفته به شد، شهر این وارد که هنگامی که شفتی موسوی محمدباقر سید

 قدرتی و ثروت چنان نداشت، چیزی ش«خود نحس» خط به مدارک مجلد یک و نعلین جفت

 وقتهیچ تنها نه و بود؛ دکان باب هزار دو از بیش مالک شهر همین رد تنها که بود رسانده هم به

 شدمی شرفیاب ایشان خدمت که وقت هر اصفهان حاکم» بلکه نرفت، اصفهان حاکم دیدن به

 گاهن ساعتی از بعد شد؛نمی ملتفت جناب آن که بود بسا و ایستادمی و کردمی سالم در دم در

www.takbook.com



34 

 

 نقل آن از را مطالب این که ،«العلما قصص.« »کردنمی تواضع و داد،می جلوس اذن را او کردمی

 ودب این جناب آن معروف به امر از و: »نویسدمی عالم این دینی غیرت و اقتدار مورد در کنم،می

 .«بود بسیار بس قتل غیر حدّ امّا و نمود؛ قتل شرعیّه حدود به را نفر هفتاد که

 اهپیماییر از درستی فهم به شودنمی روی هیچ به بگوییم که است کافی همین سخن، ادامه برای

 زادیآ و دموکراسی نهایتاً و قانون حکومت مشروطه، به رسیدن برای ایرانیان از برخی طوالنی

 سینیپ برداشت یک فقط این. دید رکنی دو نظام این چارچوب در را مقوالت این آنکهبی رسید،

 ینا. داشت خودش از دوران آن که است شناختی همان قیقاًد بلکه نیست، روزگار آن تاریخ از

 و قمواف – است متعدّی روزگار آن عقیدتی هایبندیتقسیم به نسبت که است نظری نقطه

 برای. نظرندهم مورد این در مذهبی و دولتی و برد، کار به را بندیتقسیم این بشود اگر مخالف،

 از ندی جدایی خواهان و بود، «ازلی» نهایتاً که رایشیگ کل طور به و آبادی،دولت یحیی مثال،

 روحانیون از یکی زنجانی، ابراهیم شیخ یا. داشت را نظر این( حکومت فقط نه و) سیاست

 تیحکوم اقتدار ساختار بودن رکنی دو اینٔ  درباره رسید هم مجلس وکالت به که خواه،مشروطه

 عرفی ریاست هر و حکومت از بیش گاهی نیدی ریاست و اجتهاد عنوان: »گویدمی ایران در

 .«کندمی تولید معظمی قدرت یک حکّام و پادشاه مقابل در و آورد،می قدرت و دخل

 بود روزگار آن در وضع تغییر هدفش که خواستی یا دیدگاه هرگونه کنم،می تکرار پس،

 ی«جامعه» نظری نقطه چنین دیگر عبارت به. است روبرو رکنی دو نظام یک با که دانستمی

 رعایا آن ٔ قاعده که دیدمی مثلّثی شکل به کنیم، هندسی و ساده را آن ما اگر را، زمان آن ایران

 ضوحو به توانمی را مثلّث این. روحانیون یکی و قجر دولت یکی آن بر سوار ضلع دو و بودند

 «برادر» و بود «کلمه یک» مصنّف مستشارالدوله و ملکم، دوستان از که سیّاح حاج ٔ گفته این در

 در» آنکه مشاهده از بعد اش«خاطرات» در سیّاح. کرد مالحظه فراماسونری، دستگاه در دو آن

 همه و خراب، را اسالمیّه ممالک و ذلیل، را مسلمان عالم رودمی جا هر به انسان انصاف، مقام

 توضعیّ این چرایی در ،«است یرانا تربد امدیده که نقاطی تمام از و... بیندمی منافق هم با را

 از جهل نفوذ و امراء از ظلم شدّت این به زمین تمام در که است این هم آن جهت: »نویسدمی
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 کنند،می خرد را مردم عموم شدّت و قوّت نهایت در ایران در آسیاب سنگ دو این. نیست هامال

 که است دروغگویی و تزویر هب ناچار قوّه دو این مقابل در خودش حفظ برای کس هر زیرا

 که ددار ضلع یا رکن دو ایران در حاکمیّت ساختار دیگر عبارت به.« است اخالق انحطاط سبب

 چون ،است مهم بسیار موضوع این روی تأکید. ریزدمی هم به حقیقت با را جامعه نسبت نهایتاً

 به را هاآن و شود، نیونروحا اقتدار منکر تا کوشدمی که هست ایدئولوژیک نگاریتاریخ نوعی

 و لیدتو در را هاآن سهم حساب این به و کند، ساده عرفی اقتدار علیه اعتراض صدای به شکلی

 اراقتد عرفی بخش سر را تاریخی مصائب ٔ همه ٔ  کوزه کاسه و کرده انکار حاکمیّت بازتولید

 .بشکند ایران در حاکمیتی

 را یاسیس - اقتصادی عوامل دور ناگزیر هندسی، گردانیساده این در که باشد پیدا باید نیز این

 با ذاریدبگ ایدنشده کالفه گردانیساده این از اینجا تا اگر خب،. ایمگذاشته کنار و کشیده، خط

 این هب چهارم ضلع یا نیرو یک ورود با ایران، مدرنیّت تاریخ ایران، شدن مدرن توالی آنکه اظهار

. کنم تانکالفه است، هندسی شکل این انهدام اشتاریخی تکلیف که شودمی آغاز هندسی طرح

 یا ظهور شکل تنها نه وارد، تازه نیروی این که شویم یادآور دائم که است مهم بسیار این

 ودآگاهخ شکلی به و ابتدا همان از بلکه است، مسلمانان تاریخ در جدید توالی یک کالبدگیری

 زا استفاده جای به بگذارید،. است گذاشته جهان به پا نو تاریخی حقیقت این احراز برای

 گیریکالبد شکل بگوییم سوّم نیروی این به ،«صادرات - واردات» تجاریٔ  کنندهگمراهٔ  استعاره

 ینا تجسّد است، تازه نیروی این عناصر از یکی ملکم. ما تاریخ درون در «روشنگری» حقیقت

 .بخواباند کندمی «خرد را مردم عموم شدّت به» که را آسیاب این تا است آمده که نو، حقیقت

 بازی این. شودمی آغاز اسالم جهان در و ایران، در مدرنیّت معضل که است جا همین در درست

 که است تازه نیروی این عمل ٔ صحنه دارد مُهره چهار حاال روشنگری جدید عنصر ورود با که

 کی تدوین در کار بغرنجی تمام. بازآفریند «ودخ صورت» به را جهان اصطالح، به است، آمده

 ستد خودش با جهان کردن همسان این به بتواند تازه نیروی این آن در که است سیاسی بازی

 این از کیی دستکم کردن همراه به نیاز آسیاب این خواباندن برای نوپا نیروی این آشکارا. بیابد
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 تالفائ خاطر به دقیقاً امّا موجودند، تاریخی قتدارا شکل به هااین از تا دو. دارد دیگر عنصر سه

 به رو؛نی یک نه و دارد، وجود پذیرکنش عنصر یک شکل به تنها «مردم» یعنی سوّم، عنصر ها،آن

 «هست» که عنصری سیاسی؛( inexistant) «وجودبی» گویدمی آن به بدیو که عنصری آن مثابه

 معنایی به. نمودی چنین ٔ  درجه صفر حدّ در است زیچی دارد اگر یا ندارد، سیاسی «نمود» ولی

 «هست» فقط که عنصری از است «مردم» گذار همین دقیقاً مدرنیّت، ٔ پروژه شدن، مدرن اساسی

 یکی هک است چیزی همان این. «وجود صاحب» به «وجودبی» تبدیل سیاسی؛ نمود با نیرویی به

 زا گذار یعنی شوندگی، این بدون که بگویم رگذ در. است «دموکراسی» آن به راجع هایواژه از

 اوّل. تاس نظری شأن فاقد مردم سیاسی نمایندگی یا «بازنمایی» نام به ایمقوله نمود، به هستی

 .بازنمایی بر است مقدم سوژه. شود بازنمایی بعد باشد، داشته نمود باید چیزی

 و بریم،ب کار به آن یونیورسال فهومم به را آن بخواهیم اگر سیاسی، تجدد معضل. کنیم خالصه

 زا پیش که حاکمیّت از ساختاری در است مردم به نمودبخشی همین ،«عندی من» شکل به نه

 صوصخبه روشنگر، نیروی ناکامی و کام کانون. بودند موجود وجودبی صورت به فقط آن در آن

 جهان به آن نمودبخشی رایب نیرو این که بود مردمی وجودیبی همین در دقیقاً کار، آغاز در

 گری،دی آن علیه آسیاب سنگ دو از یکی با برگزید؟ گذار این برای باید راهکاری چه: بود آمده

 با عزمش پیگیری در نیرو این که است بدیهی آسیاب؟ سنگ دو هر یا یکی علیه مردم با یا

 مومیع تاریخ ٔ ربارهد ما گفتگوی چون. بود روبرو مردم «انفعال» با و دیگر، نیروی دو واکنش

 است یکاف شویم؛ تفصیالت وارد نیست ضروری این از بیش نیست موضوع این چندجانبه و

 نظام که مردم، دادن قرار مخاطب از اند،بوده کار در هاراهکار این از طیفی همیشه که بگوییم

 توالی و سالمی؛ا انقالب تا رضاشاه زمان در مذهب از اقتدارزدایی تا درآمد، آن از مدرن آموزش

 .ممکن راهکار سه - دو میان است زیگزاگی کمابیش عمل در روشنگری تاریخی

 احتماالً و م،اکرده بازگو دیگر زبانی به را شما پرسش هایفرضپیش فقط اینجا تا من کنم فکر

 صراحت به که هاییپرسش به موجزی شکل به کمابیش توانیممی حاال. بازگشایی را آن اندکی

 خانکممل اندیشه کرد ادعا» شودمی آیا که کنیم شروع پرسش این با و. بپردازیم ایدکرده مطرح
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 کار واقبع که است بوده ایاندیشه سلطنت، به زدن ضربه برای جامعه مذهبی طبقه بسیج برای

 راهی آشکارا. است «آری» من، نظر به پرسش، این به مختصر پاسخ «است؟ نشده سنجیده آن در

 این م،کنی ساده خیلی را مطلب بخواهیم اگر برگزیدند، جمال سیّد و مستشارالدوله و ملکم که

 وعین راه از یعنی کنند، بسیج دیگری آن علیه خود با را آسیاب سنگ دو این از یکی که بود

 نیدی اقتدار زا بخشی دستکم بود، اسالم در نظرشان به که ای«مترقّی» بالقوّه بُعد با دین بازخوانی

 ینوع هم طرفی از یعنی. فهمید وجه دو در باید را «بخشی» این اینجا در. کنند همراه خود به را

 نوعی مه طرفی از و آنان، واکنش برنیانگیختن برای کوششی هم و روحانیون، میان در یارگیری

 این. هست هم هنوز و بوده برخوردار آن از آشکارا مذهب که بخشیمشروعیّت توان بازیافت

 وصخصبه مورد این در و نیست، سابقهبی جهان و ایران تاریخ در دیدیم چنانچه که است کاری

 بارتی،ع به. قاجاریه رکنی دو حاکمیّت اقتدار و مشروعیّت ساختار روی است تفریقی کار نوعی

 ائیمرا اقتدار دوختن یعنی بود، شده انجام میرزا عباس و شاهفتحعلی زمان که کاری همان وارونه

 .روحانیون اقتدار به

 را عمل این توانمی که است، الگار حامد دید مانند ایدئولوژیک، شدّت به دید یک از فقط

 زا بخواهیم اگر است، شده اشاره بدان هم شما پرسش در که همانطور که نامید، «طلبیفرصت»

 شناسیموقع. است «ناسیشموقع» مثبتش نام بگیریم، وام بنتهام جرمی الگار، هموطنان از یکی

 در «یسیاس امر» ٔ مقوله به شودنمی که جایی تا است، سیاسی ویژه به و اجتماعی فضیلت یک

 دونب کوروش، تا گرفته موسی حضرت از ای،مذهبی و سیاسی اقتدار هیچ. اندیشید آن کسر

 – یاسیس ساختار خواستندمی نظرانشهم و ملکم ببینید. است نشده پیروز شناسیموقع این

 عنیی دوران آن حقیقت ترینپیشرو زیر نهایتاً مدرن، دنیای با را ایران اجتماعی - اقتصادی

 با پرمحنتی گاهی و دشوار، و سخت مناسبات هم مورد این در و کنند، همخوان «روشنگری»

 آنان اخراج و شکنجه و زندان به منجر که داشتند، امرائی اقتدار یعنی مانع، نیروی دو آن از یکی

 و ،کنند بازیافت حدی تا و خنثی حدّی تا را مذهبی اقتدار تا کوشیدندمی هم و شد،می نیز

 ای،سیاسی تحرک هیچ است طلبیفرصت این اگر. نبود محنتبی و دردسربی نیز آن با ارتباطشان
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 حاکمیّت «باستانی رژیم» و دیرینه ساختار دگردیسی مانند سترگی و عظیم حرکت خصوصبه

 وجود هب ملکم باور که کرد ثابت شودنمی اصالً دیگر طرف از. بودنمی ممکن آن بدون ایران، رد

 شکبی ولی باشد، خطا است ممکن نظر این. بود ریاکاری روشنگری با همسو بالقوّه بُعدی

 ایمیمانهص احترام و باور چنین باشند مذهبی خود آنکهبی هاخیلی. نیست طلبیفرصت از حاکی

 .قایلند بُعد این یبرا

 توانمی اندازدمی کمونیستی ادبیّات یاد را آدم که ایدئولوژیک هایداوری نهایتاً، اینگونه، جای به

 دارمشکل را آن و زد، داوری به دست روشنگری هایآرمان با ملکم راهکار تناسب مورد در

 غرب در ام،کرده آن به محکوم را دمخو اینجا تا آنچه از ترگرایانهساده بسیار معنایی به. یافت

 خیتاری مقاله آن در چنانچه مثالً دانید،می که همانطور و شد، روبرو معضل این با روشنگری هم

 مناسبات غرب روشنگران آمده، «چیست؟ روشنگری پرسش به پاسخی» عنوان با کانت

 رجیحت کانت. دادند انجام یترموفّق نهایتاً و شناسانهموقع صورت به را «صغارت از رفتبیرون»

 اقتدار تحوّل هب نوبت آنکه از پیش دینی، اقتدار علیه بیاید کنار سیاسی اقتدار با ابتدا تا دادمی

 رشاخس و مذهب با رُک رویارویی از روشنگران اوّل نسل گریز شاید بابت، این از. برسد دولتی

 که دکر استدالل بشود شاید و د،برس نظر به راهکاری خطای نوعی مذهبی اقتدار با شدنشان

. دارد هم یونیورسال اساس در راهکار یک بلکه دارد، یونیورسال آرمان یک تنها نه روشنگری

 در وریج هنوز که اینکته. پذیرفت استداللی چنین از قبل تواننمی که است اینکته این امّا

 اشدب ایقرینه تواندمی خود هرضاشا آمدن کار سر بر معنایی به. است نظر اختالف مورد ایران

 همان رسدمی نظر به که بگویم هم را این. بود نداده درستی جواب ملکمی راهکار آنکه برای

 یاسیس فعّالیّت برایشان و بود، جمال سیّد و مستشارالدوله ملکم، دوست که سیّاح حاج موقع،

 اب همکاری که بود آن به معتقد خود جمال، سیّد میزبانی و «قانون» پخش جمله از کرد،می نیز

 جالبی. است مدرنیّت به رسیدن برای تریدرست راه مذهبی اقتدار تضعیف برای دولتی اقتدار

 !ندارد هم دولتی سمَت هیچگونه میان این در سیّاح که است این موضوع
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 که رسدیم نظر به آنکه، اوّل. برسانیم آخر به را پرسش این به پاسخ نکته دو ذکر با بگذارید

 روی هیچ به را آنان که بودند روبرو مردمی با غرب، در همتایانشان خالف بر ایرانی، روشنگران

 سیدهر نتیجه این به شانشناسیجامعه در چون و یافتند،نمی پذیرخطاب خود پیام به نسبت

 توسط هندشو بازتولید دینی تصلّب نوعی یعنی است، مذهبی ناپذیریخطاب این نوع که بودند

 ادندافت صرافت این به شود،می روشنگران با مردم شدن دهان هم از مانع که است مذهبی اقتدار

 وجود راهی آیا. دهند قرار مخاطب اشدینی پیشوایان و اعتقادات، زبان، طریق از را توده که

 ما با هم هنوز که است، جدّی پرسش یک این داد؟ قرار مخاطب را مردم مستقیم که داشت

 اب افزود بالفاصله باید گرچه سانسور، در چه و ،«روشنگرانه» آثار کم شمارگان در چه است،

. اندیدهرس چشمگیری کارآیی به اجتماعی هایرسانه که اکنون خصوصبه کمتری، بسیار شدّت

 دنبال ،آسیاب سنگ مثابه به آسیاب، سنگ دو این انهدام و لغو با ارتباط در آیا آنکه، دوّم نکته

 اشت،د اختالف بود شده مدرن زمان آن تا که جهانی در تحوّل این مسیر با آشکارا که رفتن راهی

 «انایر جامعه سردرگمی» موجب «موضوع خلط» این آیا بستر، این در و نه؟ یا بود درستی کار

 ،مقابل ظرن نقطه از شودمی مورد، این در نه؟ یا است شده مدرنیّت به نسبت نیز و دین به نسبت

 یختنیآم هم با فلسفه و مذهب: است اسپینوزایی کامالً مورد این در من نظر. بود نظرهم الگار با

 اکتیکت میان نسبت معضل امّا. کندمی کمتر هستند آنچه از را دو هر دو این آمیختن و نیستند،

 ضاوتق مثل ام،گفته هم ترپیش که همانطور آن، در قضاوت و است، بغرنج همیشه استراتژی و

 داوری .برسد نتیجه به بازی تا کرد صبر باید است؛ شطرنج بازی در مُهره یک حرکت ٔ درباره

 .او به او روزگار تا نزدیکتریم ملکم به امروز ما که است این من

 اعهاش کمال و تمام پذیرش بر استوار را خانملکم اندیشه آدمیت فریدون چون نگارانیتاریخ

 در آدمیت دقیق ادعای. داندمی «دل و جان» از اروپایی تمدن آئین پذیرش و «غربی مدنیت»

 دونب فرنگی تمدن اخذ واقعی مبتکر و اصلی پیشرو ملکم: »است چنین «آزادی فکر» کتاب

 مقابل در رطبالش و مطلق تسلیم بر مبتنی او سیاسی عقاید فلسفه واقع در. بود ایرانی تصرف

 اصول باید اقتصادی و سیاسی زندگی ارکان تمام در ایران که تداش عقیده. بود اروپایی تمدن
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 و کریف شیوه از گرایانهمطلق ایجلوه که هاییتحلیل دست این چقدر.« بپذیرد را غربی تمدن

 دانید؟می واقعیت بر مبتنی کشد،می تصویر به را ملکم سیاسی اندیشه

 ستا متعلّق نهایت در است، ایران در ریخیتا ٔ اندیشه استواری اوج تردیدبی که آدمیّت، نظر

 «آوردن زور» یا «واداری» گویندمی آن به هامجموعه بنداشتی تئوری در که ایمقوله آن به

(forcing .)نشود فلج دستخوش اشذاتی کاریاحتیاط در آنکه برای اندیشه جایی یک 

 وعموض تکلیف تا بدهد لهُ اصطالح، به است، غالب که سمتی به را موضوع باید شناسکار

 که تاس کاری این تاریخی، ورزیاندیشه در اصوالً و تاریخی، هایمتن نوشتن در. بشود روشن

 زا واقع امر به آوردن زور این بدون شودنمی اصوالً. است آن انجام حال در پیاپی نویستاریخ

 شناستاریخ یک از هجامع و خواننده که است کاری این. داد دست به پرهیب و روایت تاریخ

 هم الًاص و نیست، تشخیصی گونه هر جواز البته این. پزشکش از که دارد توقّع وجهی همان به

 المک اینکه در. نیست هم شده یکسویه آشکارا بندیفرمول این برای طلبیپوزش معنای به

 به آنکه بدون دکر چرا و چون شودنمی است «آمیزاغراق» زیادی حدّ تا خود، خودی به آدمیّت،

 با اییآشن کمترین که باشم گفته تا کنممی شروع مقدّمه این با من ولی. زد لطمه خود اعتبار

 سادگی همین به را او که دهدنمی اجازه ما به است، او قلم در که متانتی و آدمیّت هایپژوهش

 هب شما که است دقصا نیز او گزاره همین مورد در عالوه به این کنیم، «گراییمطلق» به متهم

 وقت نآ بیاوریم زور ملکم ٔ اندیشه به اگر دیگر بیان به. خوانیدمی «دقیق ادّعای» را آن درستی

 نه امّا، نهایت، در مشکل. آدمیّت از هم و است ملکم از هم واقعدر که رسیممی ایگزاره آن به

 این. است گزاره این وانیبدخ نوعی در مشکل. آدمیّت خوانش در نه و است، ملکم ٔ اندیشه در

 او قلم و فکر شیفتگان از یکی کنم اعتراف اینجا در باید من که شد شروع احمدآل با بدخوانی

 این. را ملکم منظور نه و فهمیدم،می درست را آدمیّت حرف نه هاسال تا همین خاطر به و بودم،

 واقعاً ت،اس گرفته خودش به را سایر مثل یک شکل دیگر که است شده تکرار آنقدر که عبارت

 را آن ام اگر تنها و. نیست کرد، منتقل و فهمید را آن احمدآل که ایگرایانهمطلق سادگی این به

. رسیممی آدمیّت منظور از درستی شناخت به بفهمیم گزاره این خاص ٔ  حوزه در و درست
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 صورت هب اشتاریخی هایتوالی در بود توانسته که غرب «تمدن» برای ملکم که نیست تردیدی

 خاصّی شأن و تکینگی برسد روشنگری عصر به( خودزایی مطلقاً نه گرچه) خودایستایی کمابیش

 با غرب مدنیّت از «تمدن» محلّی و عام ٔ واژه از استفاده جای به حتّی که طوری به بود، قائل

 حقوق اب عام اسم این معنایی ارتباطات و آن، ویژگی روی تا کندمی یاد «سیویالزیسیون» عنوان

 .بگذارد انگشت است، آن فاقد بومی ٔ کلمه که شهروندی، و مدنی

 کاربُرد این به ناسنجیده «بگیریمچ» نوعی در ایدئولوژیکش، غیض آن با الگار که بگویم گذر در

 کرده یاد( اجنبی چون زننده، البد اینجا در« )barbarous» مهجور صفت با آن از و است تاخته

 که است کاری البته این(. ددمنشانه سبع،) است آمیزاهانت گاهی و زننده هایشتداعی هک است

 ،«تیکپولی» ٔ واژه با حتّی جمله از بکنند، بودند ناچار امروز از بیشتر بسا عصرانش،هم و ملکم

 یژگیو فارسی به هاآن ترجمه چون کنیم،می غربی واژگان برخی با امروز ما که سببی همان به

 خصوص،به مورد این در. کندمی زایل کل به را هاآن معنایی هایپژواک و ها،آن ٔ کنندهتعیین

 هنجار وعین مثابه به بلکه مادّی، دستاوردهای معنی به «تمدن» دنبال نه پیامبران تعالیم در ملکم

 نانچهچ یونانیان، زمان همان از ما، اطراف در نه و غرب، در که گرددمی قدرت مناسبات

 ایکلمه از همین برای و ،«مدنیّت» جنس از است موضوعی دهد،می نشان واژه شناسیریشه

 .کشدمی جمعی، رفتارهای و ادب به ،«سیویلیته» به هایشپژواک که کندمی استفاده

 ایسطحی مردمان سیّاح، حاج جمله از یارانش، و ملکم که بگویم باید نکته، همین ادامه در

 اصطالح به یا غربی، رسوم و آداب یا و ظواهر اساساً «اروپایی تمدن» از منظورشان و نبودند،

 به ودب ناظر بیشتر که داشتند، ساختاری دیدی آن از بلکه نبود، «اجتماعی متعلّقات» آدمیّت

 میرزا یا ملکم مثل اگر، و حکومتی؛ موضوعی اصول و مدنی سیاست بر حاکم هنجارهای

 ود،ب مهم برایشان هم معاشرت آداب و لباس موضوع سیّاح، حاج نه ولی ،سپهساالر خانحسین

 انندم دیدند،می مدرنیّت همراستای را آن یا بلکه نبود، نگریسطحی نوعی منظر از روی هیچ به

 ای بد که المللیبین معاشرت هایضرورت از بخشی یا و دیپلماتیک، مجامع در زنان حضور

 نزد واکس اینکه نه. شودمی تعیین غرب در آن نهایی پروتکل ختاری از مرحله این در خوب
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 نوعی به هاچیز این گذاشت نباید امّا زن، و مرد دادن دست یا باشد، مهم خود خودی به کفش

 ها،کلپروت این ما روزگار در که نکنیم فراموش. کند اشاره دیپلماتیک هایمعاشرت در غریبگی

 زا ملکم. ملکم زمان تا برخوردارند بیشتری تنوّع از ند،هست غربی مجموع در همچنان گرچه

 دبای ما که است گفته احمق کدام: »نویسدمی باره این در خودش. بود مبرّا ی«حماقت» چنین

 «نماییم؟ اخذ را خارجه عادات و رسومات همه برویم

 را خاصّی رمنظو گویدمی سخن «ایرانی تصرّف بدون فرنگی تمدن اخذ» از آدمیّت وقتی پس

 ضمونم سرکوب برای ایدئولوژیک کارکرد یک دقیقاً آن از شعارگونه خوانش که کندمی دنبال

 برای «اروپایی» آدمیّت، دید از. است «گریهوچی» نوعی احمدیآل خوانش. دارد آن درست

 و خیتاری نام بلکه نیست، مسلمان یک برای اسالم چنانچه نبود، محلّی یا قومی نام یک ملکم

 رایب دموکراتیک حاکمیّت اصول که است این واقعیّت. بود جهانشمول حقیقت یک «تصادفی»

 که اییج تا که، نظری نقطه اقتصاد؛ یا فیزیک، علم اصول که همانطور است، یونیورسال ملکم

 بر رزم و حدّ گذاشتن بدون و سادگی، همین به تواننمی است، رسیده آن کنه به سیاسی عقل

 نای دوّم ٔ جمله در آدمیّت که کنید توجّه. نپذیرفت را آن آن، کاهیدن یعنی میّت،حاک نوع این

 د،خواننمی هست چنانچه را آن دیگر کسی احمد،آل توسط آن حُکمی کاربرد خطار به که گزاره

 از را «فرهنگی» هایپدیده یعنی که برد،می کار به را «اقتصادی و سیاسی زندگی ارکان» عبارت

 دهکر تأیید را آدمیّت خوانش از تلقّی این آنکه برای. گذاردمی بیرون اصل این شمول حوزه

 ٔ بارهدر «تاریخی فکر در آشفتگی» عنوان با آدمیّت درخشان و معروف مقاله به را شما باشیم

 خوشبختانه که دهم،می ارجاع فردید، آن ٔ سرچشمه و احمدآل ٔ اندیشه اصوالً و ،«غربزدگی»

 که احمد،آل نادرست و پایهبی سخن ردّ در آدمیّت آنجا در. است دسترس در هم اینترنت در

 از غربی آدم فرار بر دالّ شوند،نمی خسته آن تکرار از نیز اکنون هم کسانی شوربختانه

 تازه که دهدمی توضیح جمله از «آسیا و شرق معنوی کاالی» به او آوردن روی و زدگیماشین

 اشسفره به هندی غذای یا آید،می خوشش «بدوی» هنر از غربی دمر که باشد درست این اگر

 ایعمده ارمعی» هاچیز این ایرانی، منوی به چیکن فراید و پیتزا و همبرگر مثالً چنانچه یافته، راه
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 ایرابطه غربی سیاستٔ  فلسفه و اجتماعی، متعلّقات آن میان و. نیست تاریخی تحوّل سنجش در

 ملکم أییدت مورد شکبی که آدمیّت، ٔ گفته به ،«سیاستی اصول» یعنی می،دوّ این.« نیست کار در

 ٔ  هامروز هایارزش به و یافته، تحوّل متحوّل تاریخ سیر در و دارد، کهن هایریشه» بود،می نیز

 و ملکم کوشش رغم به و بیاییم، زمین به برویم آسمان امّا، تاریخ، این.« است رسیده آن

 نکهای آدمیّت ٔ گفته به یا. است غرب تاریخ ،«دینی «روشنفکران» هاروز این و مستشارالدوله

 دونب است، زمین مغرب تجربه و اندیشه حاصل است مترقّی عقلی، سیاست قلمرو در هرچه»

 روی است الزم.« انگاریم کاستی از بری را آن یا و باشد، داشته را آن کمال ادّعای کسهیچ اینکه

 تأکید هانجاای در کنید توجّه. بگذاریم انگشت «عقلی سیاست» یعنی ره،گزا این در کلیدی عبارت

 و شهروند آزادی ٔ اندیشه همانا که سیاسی، مترقی ٔ اندیشه آنکه، و است، اصول بر همیشه

 اگر ،مقابل در. است برآمده خاصّی سیویلیزاسیون بطن از است، قانون به حکومت مشروطیّت

 ٔ  لسفهف تاریخ در زمین مشرق سهم که … آسیایی سیاسی نّتس» بیاوریم زور مطلب به هم باز

 ٔ  گذشته در – آسیایی استبداد ٔ شده شناخته طاعون همان مگر نبوده چیزی[ است] حکومت

 .«آن گوناگون هایجلوه در و آن، ضعف و شدّت در آن، کهن

 میان یمارکس ٔ یشهاند در که تمایزی از بکنیم یادی موضوع بهتر فهم برای نیست بد اینجا در

 هجامع زیرساخت بر است ناظر نهایت در ملکم سخن. شوندمی قائل «روساخت» و «زیرساخت»

 با ارتباط در آنجا تا فقط و ،«آن اقتصادی و سیاسی زندگی ارکان» آدمیّت، بیان به یا مدرن،

 تاس بدیهی. دارند کنندهتعیین همیاری زیرساخت این با که هاباور و رسوم و آداب و فرهنگ

 فرگشتی ایهتوالی از منتج که کنندمی پرواز خاصّی شکل به کدام هر کبوتر و بوف و شاپرک که

 نیروی بر غلبه که بدهند پاسخی پرواز پرسش به باید ناگزیر سه هر لیکن است، هرکدامشان

 ونقان امّا است، متعدد پرواز هایصورت. اندکننده تعیین آن در هوا اصطکاک و مقاومت و جاذبه

 یارانش و لکمم افکار فهم برای نکته این. جاذبه نیروی تسلیم برای راهی یافتن: است یکی پرواز

 فلسفه شفبازک یعنی فلسفه؛ به رویکردشان با است توأمان مدرنیّت به آنان رویکرد که است مهم

 در که نیست بتمناسبی. دارد «یونانی عقل» یعنی اروپا تمدنی ٔ سرچشمه در ریشه که اروپایی،
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 به رویکرد عزیمتگاه در صراحت به که بکنیم کرمانی آقاخان میرزا از یادی خصوصبه اینجا

 بومی هکلم کارگیری به جای به ملکم مانند درست و زند؛می صدا رسایی به را فلسفه مدرنیّت،

 در هم مالصدرا کلّه و سر ناخوانده و ناگهان مبادا تا کندمی استفاده «فیالسوفی» اجنبی ترم از

 .بشود پیدا نیست او آن از حقیقت در که بحثی

 لکمم که آنجا از که دارد موضوع این بر بسیاری تاکید ،«خانملکم میرزا» کتاب در الگار حامد

 داشته «زبان چرب» و «بودن شارالن» و «اندوزیمال» ،«خودپرستی» همچون فردی هایویژگی

 یتصالح فاقد را وی و بوده روشنفکر یک مختصات واجد اساسا( اریالت امتیاز ماجرای مثال)

 توصیف اسالمی فرهنگ هایارزش وفاداری با همراه تجددخواهی مساله به جدی ورود برای

 تواندمی ملکم، همچون روشنفکرانی شخصی منش به گرایانهاخالق رویکردهای آیا. کندمی

 گیرد؟ قرار او رزیواندیشه سیر قضاوت و تحلیل برای ایشیوه

 ارک از است ایآمیزه که است کتابی خودش، ٔ شده اذعان نگرانی رغم به واقع، در الگار کتاب

 آن به چپ ادبیّات در که است ژانری همان از دوّمی این و جدلی کار و درخشان آکادمیک

 یراست به الش،اعم و هاحرف رغم به تروتسکی، آنکه دادن نشان مثالً ،«افشاگری» گویندمی

 یک تأسیس ایبر مارکسیسم از که بود غیرپرولتاریایی طلبفرصت یک بلکه نبود، مارکسیست

 در منگویی اگر بافتار، در آکادمیک کار آن که دریغا. کردمی ابزاری استفاده بورژوایی قدرت

 سمانیپر یعنی شناسی،تاریخ خرد کنش ترینابتدایی از که است گرفته صورت اینظریه خدمت

 یک تاریخی تحلیل و تجزیه انگار که طوری به است، کرده اجتناب خودش، نظری مبانی کردن

 لبط آن به راجع ایپرهیزگارانه شکل به کارش آغاز در مصنّف اگر که است بدیهی و ساده امر

 کافی مّاا است، انگیزستایش این. بود سادگی همین به کار کاش. شودمی حلّ مشکل کند آمرزش

( lack of sympathy) «همدلی فقدان» مبادا که کند امیدواری اظهار ابتدا در مصنّف که یستن

. کند تضمین را آن باید بلکه باشد، شده( equivalent to bias) «ورزیغرض معادل» ملکم با

 خصوصهب تاریخی، تحلیل نظری مبانی کردن پرسمانی یکم: دارد شرط دو دستکم تضمین این

 اوّلی آن و تاریخی، هایداده سقم و صحت در دقّت دوّم و مصنّف، خود هایاورید و هاباور
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 رزمینیس از تاریخی پیچیده شخصیّت یک داوری را کارش ابتدا همان از که اثری در خصوصبه

 لکمم پدر یعقوب میرزا ٔ درباره که مطلبی مثالً) الگار ارجاع شیوۀ اکنون. است داده قرار دیگر

 ایی،جاه در هم او خواندن فارسی و است، رفته پرسش زیر( آوردمی طباطبایی حیطم از نقل به

 و ت،هس پژوهشی کار تقدیر در هاچیز این گرچه نیست، دقیق دستکم صحیح، نگوییم اگر

 به وّلیا آن مورد در ویژه به الگار که است آن تر،کنندهتعیین و ترمهم امّا. اغماض قابل بنابراین

 چگونه که داد نشان تا الگار کتاب مقابل در نوشت کتابی باید واقعاً. است توجّهبی دردناکی شکل

 اورید دارد که ازخودراضی، کامالً نهایتاً شکلی به است، الگار ایدئولوژی این آن سطر سطر در

 .کندمی صادر اشمطالعه موضوع ٔ بهانه به را خودش

 نسبت وقتی کندمی( understate) فروگویی زبانان انگلیسی قول به یا کند،می لطفی کم الگار

 خواننده نشده تمام اوّل فصل هنوز چون کند،می توصیف «همدلی فقدان» را ملکم با خودش

 تروتسکی چنانچه است، الگار آرمان( nemesis) بدیل یا «حریف» واقع در ملکم که بردمی پی

 جدید تحاکمیّ یک امکان نافی که است یحرکت آن سرنام ملکم چون بود، استالین با نسبت در

 ریداو آن و کنم،می اکتفا نمونه یک به مورد این در من نیست، مجال چون. است اسالمی خالصاً

 به مذهب شناختیجامعه ٔ  نظریّه الگار. مذهب کارکرد به راجع ملکم نظر ٔ درباره است الگار

 ذهبم حقیقت عنوان به را جامعه بهزیستی خدمت در و اجتماعی همبستگی برای نهادی عنوان

 یا ییاروپا اصالً البته مذهب از شناختیجامعه برداشت این. خوب بسیار اینجا تا. ندارد قبول

 گرچه ودند،ب باور این بر نیز خیّام، و سیناابن جمله از مسلمان، فیلسوفان از بسیاری. نیست مدرن

 بحث مّاا. بینیممی اروپا در اسپینوزا و ابزه با و میالدی هفدهم ٔ سده از بعد که خلوصی بدان نه

 الگار رنظ از. دین خویشکاری از تلقّی این از است الگار ارزیابی در بلکه نیست، این در عمدتاً

 یبرداشت چه با مقایسه در چرا؟. دارد مذهب به ابزاری رویکردی باشد نظر این به قائل که هر

 اساس رد دین کار اینکه اظهار. کند پرسمانی باید ارالگ که است اینکته این دین؟ خویشکاری از

 ینچن از سادگی این به شودنمی. نیست کافی انسان، بهزیستی به خدمت جز است چیزی
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 گفت شودیم البته. کرد «ابزاری استفاده» تعبیر است شناسانجامعه نظر اتّفاق مورد که موضوعی

 .دارد قبول را آن نیست متألّه رچهگ الگار که است ممکن دین از هم دیگری شناخت که

 دهدمی اجازه خودش به الگار مذهب، به خاص نگرش یک ٔ زاویه از تنها دیگر عبارت به

 شناختی بخواهد ناب مذهبی حکومت یک جز چیزی که هر. ببرد سؤال زیر را ملکم صداقت

 ات امّا است، مشروع کامالً «افشاگری» ادبیّات در گفتم، چنانچه داوری، این. دارد دین از ابزاری

 .شودمی «ورزیغرض معادل» ناخواه خواه قضاوت آن بگذارد، اثر تاریخی قضاوت بر که آنجا

 نهایتاً هانفراماسو دیگر و ملکم ولی. پرداخت ملکم شناسیدین نوع به نیست فرصت که گفتم

 اینکته ینا. داشتند اعتقاد یونیورسال دین نوعی به یعنی بودند، «دئیست» نوع از یکتاپرست

 کنه در آنان برای دیگر، زبان به. است پیدا ملکم آثار از بهتر سیّاح حاج هاینوشته در که است

 به نهایتاً و: بود انسان بهزیستی آن هدف و جوهر که بود اساسی حقیقت یک مختلف مذاهب

 ناختش با که ست،ا مذهبی شناخت نوعی این. پذیرتقلیل «احسان» بر ناظر ساده اصل دو یکی

 ضاق از گویممی من باشید جویا مرا نظر هاترقدیمی قول به اگر. نیست یکی مذهب از الگار

 زا رستگاری را آن اساس که کسانی میان در کلمه، ٔ زننده معنای به مذهب، از ابزاری استفاده

 .ستنی کمتر نباشد ملکم مانند کسانی از بیشتر اگر تاریخ در دانندمی تعبّد راه

 ارالگ. نکنیم خسته را خواننده که بهتر همان ملکم شخصیّت به راجع الگار قضاوت مورد در

 که اییج تا دهدمی دست از ملکم از ناستودنی و بویناک تصویری ٔ ارائه برای را فرصتی کمتر

 ملکم ناس،شتاریخ یک برای ببینید. داندمی هم «خل کمی» را او مبنایی و پایه هیچبی نمونه برای

 بشود دتوانمی افشاگری ژانر در که توصیفی است، پیچیده و بغرنج سیاسی شخصیّت یک

 واهانخ یعنی است، انقالبی کلمه نظری معنای به و سیاسی شخصیّت یک ملکم. «شارالتان»

 وردم در بخواهد کسی وقتی. است دیگری رژیم به حکومتی کالن مناسبات رژیم یک از گذار

 نچنی درخور هامعیار این چرا و معیاری، چه با کند مشخص باید کند ضاوتق شخصی چنین

 لگارا: هست یادم چیز یک ولی باشد، کرده را کار این الگار نیست یادم من. هستند موقعیّتی

 هآنک فرض بر بشود، قدیسین از یکی او است قرار انگار که گویدمی سخن ملکم از طوری
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 یک ثابهم به ملکم که است بدیهی. نکنند دیگر کار آن روندمی خلوت به چون واقع به قدیسین

 مقام در چون. بداند باید الگار را این. نیست معصوم است حکومتی اقتدار مخاطبش که روشنگر

 را مملک سادگی همین به تواننمی روشنگری عصر اروپایی مصلحان و وراناندیشه با مقایسه

 کمی یروشنگر عصر بزرگان زندگی با کسی است کافی. تشناخ دارمسئله اخالقی نظر از آدمی

 معامالت به ای بخوانید، را روسو اعترافات حتماً. باشد داشته مقایسه برای مقیاسی تا باشد آشنا

 و نیروسی اپراهای یمن به او ی«فیگارو عروسی» و «سویل آرایشگر» هاینمایشنامه که بومارشه

 ملهج از اجتماعی، مصلحان. زنمنمی حرفی دانتون از من ازهت. بیاندازید نگاهی معروفند موزارت

 جفرسون ستام و واشنگتن جرج و مائو و لنین. نبودند معصوم کینگ، ترلو مارتین دکتر و گاندی

 حیطه ینا بزرگ بازیگران با مقایسه در و سیاسی بازی متن در باید را ملکم. نبودند معصوم هم

 شعر در فقط بازیسیاست از تفریق در سیاست بازی دهدمی اننش اسپینوزا چنانچه. کرد داوری

 .دارد وجود هستند «زرّین عصر» یک به معتقد که کسانی خیال در و

 به را هااین از کدام هیچ من. است بسیار حرف هم التاری ماجرای آن و «اندوزیمال» مورد در

 اتهامات نای واقعیّت منکر لزوماً آنکهبی کنم،نمی تعبیر هست افواه در و گفته الگار که شکلی

 ینهم معتقدم و گویم،می را این فقط بشوم مفصل بحث این وارد خواهمنمی چون ولی. باشم

 در اشزمانه رجال با مقایسه در ملکم که باشد، کافی داوری این اهمیّت کردن محدود برای باید

 با باید را ملکم .بود هانابکارترین از یکی یمبگوی توانیمنمی بود، پاکان از یکی نگوییم اگر ایران

 هک نیست انقالبی مصلح یک حتّی آدمی، هیچ. سنجید نیز روزگار آن اندوزیمال شرع و عرف

 مقام رد بلکه امراء با مقایسه مقام در تنها نه. نباشد ارتباط در اشزمانه معیارهای با شکلی به

 قدرتمند اشخاص ترینخورحالل مال از یکی یمال نظر از ملکم نیز، روحانیون با مقایسه

 نقاوت و تقاوت و زهادت فلک متاع و جاللت، و فقاهت سپهر مهر» زمان همان .بود روزگارش

 ،«العلماء قصص» مصنّف آمیزستایش گزارش به نجفی، جعفر شیخ «عبادت ارباب ٔ زبده و

 عرض خانه صاحب و نمود،می خانه آن از تعریف شد،می وارد ایخانه به که شدمی مکرّر»

 خبره اهل که گفتمی دوباره. کردم قبول: که فرمودمی شیخ. شماست پیشکش آن: که نمودمی
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 فقرا به و گرفت،می را آن وجه و فروخت،می خانه صاحب به را آن و کردندمی قیمت را خانه

 به سپ. بود غروب» شد تهران وارد وقتی یکبار که است مقتدری شیخ همان این.« نمودمی بذل

 در الدولهامین. خواهدمی زن تو از شیخ: گفت و آورد بیرون را او و آمد الدّولهامین ٔ خانه در

 شاید. نیست شارالتانی این.« بخشید او به داشت گرجی کنیزی اینکه جز ندید ایچاره وقت آن

 صحبت آن از داریم ما که جهانی شرعی و عرفی هنجارهای است این امّا نباشد، هم شانتاژ

 اوضاعی از خود برداشت در کسی که سنجید معیارهایی با اخالقی نظر از را ملکم نباید. کنیممی

 رچهگ نیز معیار این با و اخالق، نه و بود قانون ملکم موضوع. است نداشته وجود هرگز که دارد

 در کردیم توصیه بدان چهآن با را او نتوان که نیست نیز آنچنان نیست، پاک یکدست او پرونده

 هایراه شدمی بود اندوزیمال او هدف اگر. ندانست صادق آن به نسبت و همخوان کل

 از» لحن و صراحت بدان نه و شدن، وزیران و شاه «نثار جان» جمله از کرد، پیدا تریشریرانه

 «ایران نثار جان» خود هاینامه زیر عوض در و دادن، قرار خطاب را آنان آمیزیتوبیخ و «باال

 .کردن امضاء

 دبای را اقتصادی قراردادهای با همفکرانش و ملکم دفاع موضوع که بگویم هم را این گذر در

 اشاندیشانهژرف هاینوشته شهادت به ملکم،. فهمید آنان سیاسی اقتصاد ٔ اندیشه چارچوب در

 منظر این از و داشت، اعتقاد زمان آن اقتصادی، لیبرالیسم آزاد، اقتصاد تئوری به مورد، این در

 ،«یبرالیسمنئول وضعیّت» گویندمی آن به برخی که چیزی معاصر، جهان بر حاکم «نئولیبرالیسم»

 منتقد شخصه به من. شودمی زمینه این در او «حیثیّت ٔ اعاده» به منجر که است وضعیّتی

 ،«تکمونیس» چین جمله از ها،کشور که امروز را، موضوع این شودنمی دیگر امّا ام،نئولیبرالیسم

 به ازامتی دادن برای هم با کار این سر بر و هستند، خارجی گذاریسرمایه دنبال دست به کاسه

 بیاتاد در که سخیفی شکل آن به کنند،می آورحیرت گاهی هایرقابت جهانی کالن داریسرمایه

. قتصادیا خائن یک نه و بود، ستپرمال هولناکی شکل به نه ملکم. بررسید بود پیش سال چهل

 ورشکش خدمت در نظرش به که شود،می ناشی او اقتصادی تئوری از باشد کار در مشکلی اگر

 وراند آن هاینوشته در و الگار کتاب در که تاریخی هایاندیشه و هاقضاوت گونهاین واقعاً. بود
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 محابایبی استثمارگری و داری،مایهسر آزمندی از نقد برای ما. است شده نمانخ کل به بینیممی

 عقالنی هایداوری و تازه هایاندیشه به نیاز ،«نئولیبرالیسم وضعیّت» در خصوصبه آن

 .داریم تریمحکم

 از بیش را الگار ذهن رسدمی نظر به که بگویم ملکم سخنوری قدرت مورد در هم کلمه یک

 از است، زبانی اهل کمتر سخنوری، در ملکم مهارت مورد در. است کرده مشغول خود به اندازه

 استیر به. نگشاید تحسین به لب او هاینوشته از یکی خواندن با که بهار، الشعراءملک جمله

 او هب که من. است او سزاوار دهدمی نسبت او به بهار که فارسی نوین نثر نوعی بنیانگذاری

 که لکمم که زبانی، صمیمیّت نوعی از یحاک و است، انگیزحیرت راستی به این. برممی حسرت

 برای اهمیّتی چنین است کرده سپری کشور از بیرون در را عمرش بیشتر و است زادهارمنی یک

 ترعدب و آخوندزاده برای که همانطور او، برای که است پیدا. باشد قائل فارسی نگارش و زبان

 آن هب الگار آنچه رابطه، این در. تمدرنیّ پروژه از است بخشی ملّی مدرن زبان موضوع کسروی،

 است سیک طبع مناعت دیگری تعبیر به گویدمی نکوهنده، منظوری به طلبی،جاه و خودپرستی

 «تمنیّ» در و لحن در من. است شهروندی وضعیّت کرامت دنبال به رعیّتی وضعیّت درون در که

 ٔ  ژهسو گویندمی آن به که نمبیمی را ایروحیه آن هنگام در اجرای بلکه خودپرستی نه ملکم

 نای من. است همخوان او بینیجهان با کامالً ملکم زبان و لحن. رعیّت نه و عبد نه دیگر مدرن؛

 ربیشت رایج تواضع به تظاهر و خواریپاچه و خاکساری خصلت از مراتب به را او خصلت

 .یابممی انگیزستایش

 انتقادات «روشنفکران خیانت و خدمت در» یا «بزدگیغر» همچون هاییکتاب در احمد،آل جالل

 هاآن و کندمی روشنگری و تجدد حامی روشنفکران دیگران و خانملکم فکری شیوه به تندی

 نکرد مدرن برای را نوزدهم قرن در ایران نخبگان تکاپوی و کندمی متهم خودباختگی به را

 خانملکم فکری مبارزات علیه احمدآل جالل هایاستدالل از شما ارزیابی. داندمی مذموم کشور

 نگاریتاریخ هایشیوه بر تاثیری چه احمدآل مشاجرات نوع این شما نظر به و چیست

 است؟ داشته انقالب پیروزی از پس نوزدهم، قرن در ایران روشنفکری
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 باز چیز ره از قبل شخصی دلیلی به صرفاً بینممی الزم و آمد، پیش هم ترجلو احمدآل حرف

 اینجا درست که گذاشتم مسیری آن به پا که بود احمدآل هاینوشته خواندن با من که بگویم هم

. دارم مداحآل به پرداختی غیرقابل و عمیق بدهکاری پس. رسدمی گفتگو این به لحظه همین و

 نوانع با تآدمیّ معروف مقاله از ترجلو. خشنودم آن از من و است، من شناسیتبار در شکبی او

 در» و «غربزدگی» ٔ درباره آدمیّت مستدلّ داوری. شد صحبت نیز «تاریخی فکر در آشفتگی»

 مفصّل پاسخ یک از را ما او، گریاندیشه جنس اصوالً و جالل، «روشنفکران خیانت و خدمت

 نبردی همان ٔ ادامه احمدیآل ٔ اندیشه ردّ در آدمیّت ٔ نوشته این واقع در چون. کندمی نیازبی

 این از تربعد سکانسی در گرچه داشت، خودش روزگار ارتجاعی ٔ اندیشه با ملکم که است

. بگوید چه کتاب دو این در جالل افکار به راجع ماندمی در سلیم عقل واقعاً. تاریخی توالی

 تگییوسپ نه بینیم،می فکر توالی نه نوشته دو این در» کند،می استدالل آدمیّت که همانطور چون،

 نامضبوط ذهن از است اینشانه خود هم روی بر که مندرجات، بودن یکدست نه و مطلب،

 بغر مدنیّت تاریخ نه داشت، آگاهی هاتمدن برخورد سیر از نه او بخواهید را راستش. مصنّف

 به. است آورخنده گاه اشترجمه خطاهای. داشت ایمایه غربی فرهنگ در نه شناخت،می را

 او هب اشفکری محصور افق و نداشت، را اشعلمی بضاعت که برد دست کاری به او حقیقت،

 هب تاریخ ٔ گذشته در را غربزدگی و روشنفکری و روشنگری چون مقوالتی که دادنمی اجازه

 .«بنگرد وسیع اندازچشم در یا و بسنجد، درستی

 نشده ربغ از ابتر و سطحی قلیدت نوعی منکر ملکم، او از ترپیش نه و آدمیّت نه که کنید توجّه

 لشک به که بود موضوعی فهم در جالل ناتوانی در مشکل. بودند نگذاشته جواببی را آن و

 د،بو شنیده بویی جالل معیوب، و ناقص و حسّی، سطح آن در. بود دیده را آن از چیزی حسّی

 را، «دجّال» ٔ ولهمق شودنمی. آن ٔ  باسمه که است مدرن خصم همانقدر ارتجاع راستی به چون

 دجّال اب مبارزه ٔ بهانه به حقیقت انکار لیکن. نگرفت جدّی کند،می تهدید را حقیقت همیشه که

 بود، «خزعبالت» جالل دلپسند هایهواژ از یکی که دانیدمی. حقیقت برای است بزرگتری خطر

 خدمت در» و «دگیغربز» بازخوانی به ناچار اخیر سال دو - یکی همین من. «اباطیل» هم گاهی
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 جز زیچی نوشته دو هر بگویم شرمساری کمال با باید راستش، و شدم، «روشنفکران خیانت و

 تخت آن بر بیمار یک سخن ارزش دارند، ارزشی اگر و نیستند، خزعبالت و اباطیل رشته یک

 و مزگشاییر «سیمپتوماتیک» بیان مثابه به باید صرفاً که سخنی یعنی است؛ فرویدی معروف

 آنجا جالل، به راجع آدمیّت آمیزلطف عبارت. «تاریخی فکر در آشفتگی» سیمپتوم شود، ارزیابی

 عتراضا نفس در بیشتر عصیانگر، و معترض ٔ نویسنده عنوان به» جالل اعتبار نویسدمی که

 به اللج سخن بودن سیمپتوماتیک همین به است ناظر «اعتراض ماهیّت در کمتر خیلی و است،

 این در لجال هایاندیشه ارزیابی که آنجا تا وگرنه. خاص ٔ  زمانه یک فراگیر آشفتگی انبی مثابه

 واییر ٔ سررشته تریسلیم عقل هاآن در که هایشداستان لزوماً نه و) مقاالتش دیگر و کتاب، دو

 که است اعتراضی جنس از جالل، اعتراض است، مطرح «اندیشه» مثابه به( دارد دست به را

 هن و فئودالیسم، موضع از داریسرمایه به پرخاشیدن مانند است، «قهقرا به اشیعموم جهت»

 ادتیار تمام با آشوری، داریوش عزیزم دوست موقع همان .ترعادالنه اقتصاد یک موضع از آن نقد

 زرگب گراندیشه و بود، کشیده نقد به را اشغربزدگی مترقی موضعی از داشت، جالل به که

 غمر به هست، هم «روشنفکران» کتاب در جالل پردازیاسوه موضوع تازه که زنی ملکی خلیل

 چون که چه؛ یعنی روشنفکر فهمدنمی اصالً جالل که بود کرده استدالل ارادت، بیان این

 ههرگون از بری را او کار این آنکه یعنی است، جالل ٔ نوشته این کانونی ٔ مقوله ی«روشنفکر»

 احمد،آل کتاب دو این که باشد منصفی و سلیم عقل امروزه کنمنمی فکر. دانستن علمی شأن

 فتگیآش از آمده، پیش قرن نیم حدود این آنچه به توجه با و بخواند را اشغربزدگی خصوصبه

 انندم نیست الزم آدم قضاوتی چنین برای دیگر. نماند باز حیرت از دهانش آن در تاریخی فکر

 .باشد قّیمتر عقل به مجهّز ملکی و آدمیّت

 به مبخواه اگر. است کرده را خودش کار آفت که هنگامی پساهنگام، بسا است قضاوتی امّا این

 شود،یم کشانده امروز تا کسانی میان در که روزگار، آن افکار بر جالل تأثیر مورد در شما پرسش

 مرس دادگاه در هچنانچ بنده،. کردم جا همین در من که اعترافی به برگردیم باید کنیم داوری

 و لجال که سخنانی تمام. کنممی ارائه منصفه هیأت به یک شماره سند عنوان به را خودم است،
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 هاالس تا گویندمی ملکم ٔ درباره دارند، قرار سمت یک در گیریجهت نظر از کمابیش که الگار،

 ال،مث برای. باشم شتهدا او مورد در را خودم داوری و بروم ملکم سراغ به رأساً من گذاشتندنمی

 از نم تا بیاورد زبان به جادویی ورد یک مانند را «فراماسون» کلمه کسی بود کافی ها،سال تا

 ٔ همه به که ترمی مانند «فراماسون» عنوان. اهللبسم از جن که بگریزم چنان آن مسندالیه

 بود نچنی. کردمی عمل بدهد، نهایی قدرتی و تأثیر قضاوتی به و بدهد، پاسخ آدم هایپرسش

 تولید باز هم هنوز و بود، شده درست دوران آن در که ادبیّات نوعی شناختیروان کارکرد

 روشن ی،هیپنوتیز ٔ  کلمه شنیدن با یعنی ،«ماتقدّمی» شکل به امری، با را آدم تکلیف که شود،می

 ننشیخانه ابتدا مانه از را عقل ام،کرده استدالل دیگر جایی در چنانچه گفتمان، این. کردمی

 در اعفیمض شکل به که هاگفتمان از برخی شناختیروان کارکرد این به حتماً باید پس،. کردمی

 .داشت توجّه مورد این در کنندمی مداخله عقل کار

 بسیار نوزه ایران در تاریخی ذهن بر احمدیآل - فردیدی رویکرد تأثیر که بگویم باید متأسفانه

 رد،رویک این تأثیر. نیست آن نخستین هایسال و انقالب روزهای قدرت به رچهگ است، قوی

 عمل واندتمی آن در تأثیر این که ظرفی وسعت به است مشروط رویکردی، هر تأثیر مثل البته

 که طوری به بود، برخوردار یکپارچگی نوعی از ایران در فکری جامعه روزگار آن در. کند

 مثل سانیک اینکه. شدمی منتشر متحد کمابیش فضای یک میان در و سرعت به تاریخی ٔ اندیشه

 آن در «روشنفکری» فضای یکپارچگی و وسعت نوعی بیانگر داشتند وجود شاملو یا احمدآل

 در را دوران آن در «روشنفکری هایغول» وجود ٔ پدیده تواننمی اعم طور به و است، روزگار

 در یشهاند فضای. نیست منوال بدان دیگر وضع امّا. ردک پذیرفهم قلمرویی چنین وجود از کسر

 اندرخش زبان به یا. نیست خبری کسی از را کسی و است، شده چندپاره دق ٔ آینه مثل ایران

 ابطهربی و تک تک جزایری: »است چنین ما روزگار در تاریخی اندیشه فضای وضعیّت جالل،

 تاس این امّا، کننده،نگران هم و امیدبخش هم جالب، خبر. «خبریبی و یکدستی از دریایی در

 ریافسونگ و ارتباطاتی ابزار رشد سبب به حدّی تا تاریخی، ضمیر از بیرون در امروزه، که

 تکنولوژی و ماشین و مدرنیّت و غرب ٔ درباره ایتازه شناخت دارد هوشمند، تکنولوژی
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 هک شناخت این. کندمی رشد( داشت قهقرایی قضاوتی شانجملگی در جالل که هایینمونه)

 و خوانیکتاب معنایی به که کندمی رشد کسانی میان در دارد نیست کژاندیشی چنان به مبتال

 ندیشها تولید دسترس در گذشته شدّت و سادگی به دیگر و اند،گذاشته کنار را خوانیروزنامه

 و هاندیش در ما که ستا چیزی آن تاریخ از منظورم البته، اینجا، در. نیستند ایران در تاریخی

 .واقع امر نه و سازیم،برمی سخن

 تنها نه آگاهانه سطح در که شودمی مشاهده کسانی میان در حتّی شوربختانه، تأثیر، این بقایای

 صورت به بیشتر بقایا این. کنندمی یاد او از خصمانه، کامالً صورتی به بلکه کنند،می رد را جالل

 در بگوییم، سخن مجازی اگر یا دهند،می نشان را خودشان امری «پذیریاندیشه» هایزیرالیه

 اندیشه،( default) «دیفالت» یا عادت نوعی صورت به اغلب موضوع این. اندیشه پنهان «گرامر»

 سشحوا وقت هر تاریخی عقل یعنی. کندمی عمل دارد، کامپیوتری هایبرنامه در که مفهومی به

 به عتسر به نکند، پرسمانی را خودش جنبش مبانی و نکند، نگاه را پایش زیر و نکند، جمع را

 حرف مذهبی اقتدار ٔ  درباره غفلت از ترپیش. شودمی کشیده احمدیآل ٔ  اندیشه ٔ  جاذبه مدار

 رد تاریخی عقل که نیست تردیدی. کردیم صحبت «فراماسونری» از هم اکنون هم آمد، پیش

 .یستن اینجا جایش است پیدا نگفته که دارد، جدّی تکانیخانه یک به نیاز مورد این در ایران

 کم مک دارد خودش که غربزدگی،: کرد اکتفا دیگر نمونه یک ذکر به سرعت به شودمی اینجا در

 به و هیچوقت، واقعاً غرب، و شرق به جهان تقسیم یعنی آن، مبنای امّا افتد،می هادهان از

 نآ به ما درست اندیشیدن از مانع هنوز شدن، جهانی ٔ کنندهتعیین رشد از پس دیگر خصوص

 بانز که کسانی نرنجاندن برای است الزم که دانست، یونیورسال را آن باید که شودمی چیزی

 آن گرا تاریخی، شرق. «جهانشمول» گویندمی آن به ما زبان به بگویم نیست، فارسی مادریشان

 است، ردهک اثبات را صعوبتش سعید ادوارد که اریک بفهمیم، اورینتالیسم گفتمان از بیرون را

 همان به متعلّق نهایت در خاورمیانه،. شودمی شروع سند رودخانه طرف آن از باشد هم اگر

 «وحی» لوای زیر هم خاورمیانه ارکون، محمد ٔ گفته به یعنی غرب؛ که است تمدنی ٔ خانواده

. امهکرد تدریس و کار و زندگی ژاپن در سالی هفت من. فهمدمی را جهان یونانی «متافیزیک» و

www.takbook.com



54 

 

 یمتقس ٔ مقوله این دوّم،! است افتاده عقب خودش از که است غربی ایران است، شرق ژاپن اگر

 یونیورسال باشد حقیقت جنس از اگر معنویّت. است مسخره واقعاً مادّی و معنوی به جهان

 هایتفاوت شاید. نیست هم جغرافیایی هیچ انحصار در و ندارد، غرب و شرق. است

 درک باید شخص واقعاً امّا باشد، داشته وجود اروپا و خاورمیانه اهالی میان شناختیروان

 محج در که را، غرب هنری و فرهنگی درخشش که باشد داشته «معنویّت» از اینشده پرسمانی

 بدون اندنتو لحظه یک خودش و ببیند است، نظیربی شاید و نظیرکم نوآوری، و بالندگی در و

 سیک یک. بداند معنوی را شرق و مادی را غرب بعد و کند زندگی غربی معنوی و مادّی پویایی

 از یرونب بینیم؟می را چیز آن وقتی است معنوی چیزی دانیممی چگونه ما بگوید بیاید باید

 و ندک اشاره آن به انگشت با بدهد، نشان ما به را معاشرتی، رفتاری، طرز بیاید کسی حرف،

 تمعنویّ اگر من نظر به!« است شرق مختص و است معنویّت این - بینیدمی را این: »بگوید

 کرد استدالل راحتی به شدمی وقت آن شد،می ظاهر هم هاآدم رانندگی ٔ نحوه در که بود چیزی

 زمیر هنرهای از نوعی رانندگی پاکستان تا مراکش از آن تمامی در که) شرق معنوی تفاوت که

 به ربط بدون کرامت و است، دیگری کرامت رعایت نوعی که) غرب در رانندگی با( است

 یمعنو هایسازه به گوییکلّی جای به کسی اگر کنم فکر. چیست در( کشک یعنی حقوق

 و افالطون و سقراط زمان همان از غرب، و است، یونیورسال معنویّت که دید خواهد بیاندیشد

 نگذاریم ملکم، به برگردیم آنکه برای و تر،مهم همه از. آن غنی هایسرچشمه از یکی ارسطو،

 درست این. سلیم عقل غیبت با شود معادل معنویّت نگذاریم شود، شناخته عقلٔ  وارونه معنویّت

 قرار اشکوشش ٔ زبده که دهدمی تشکیل را ملکم تعلیمی ٔ نظریه کنه که است چیزی همان

 و ملکم که است «معنویّت» از برداشت همین درست. «لمع» راستای در است «عقل» دادن

 وسطا قرون در فارسی ادبیّات از شانموجّه نقد به را کسروی ها،بعد و کرمانی، میرزاآقاخان

 ٔ  جنبه اب هاچیز مادّی جنبه نسبت ولی بشوم، فلسفی بحث یک وارد ندارم قصد اصالً. داردوامی

 است ستیزانهغرب ازخودراضی ٔ اندیشه این شناسیمعرفت در که نیست چنان ها،آن معنوی
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 که انگفتم این از گیریبهره با تا دارد بسیاری هایتالش قانون انتشار زمان از ویژه به ملکم

 اندبوده هااییاروپ اصال بلکه ندارد اسالم با منافاتی تنها نه اساسا غربی مترقی افکار و دموکراسی

 ار مذهبی نخبگان و اقشار اند،رسیده تجدد به و اندداده قرار استفاده دمور را اسالم اصول که

 «نقانو» افتتاح سالگرد مناسبت به لندن، در 4034 سال در مثال. بکند «تجددخواهی» گفتمان وارد

 ،کنندمی مقاومت غرب تمدن برابر در مسلمانان اگر: »گویدمی «ایرانی تمدن» سخنرانی در و

 ایج به مسیحیت کردن جانشین مفهوم به اروپا تمدن اخذ کنندمی فکر که است جهت بدان

 برند کارب را اروپایی اصول اندتوانسته که روشنفکرانی گویدمی دیگر جایی در یا.« است اسالم

 ما خود دین حقیقی اصول و افکار آن. نداریم کاری اروپائیان با ما اندگفته» که هستند کسانی

 قدرچ اینکه نخست: است مطرح اینجا مجزا پرسش دو.« اندکرده اخذ ما از فرنگیان که باشدمی

 اسیسی مدرنیته به ورود و خواهیمشروطه و تجددخواهی به روحانیون جذب باعث گفتمان این

 قرار خانمملک گفتمان تاثیر تحت خاص طور به که ببرید نام روحانیونی از توانیدمی آیا و شد

 لحظه واقع در را حوزه این در خانملکم آرای توانمی آیا که است این دوم پرسش گرفتند؟

 «مذهبی روشنفکری» به 43۷۸ خرداد دوم از پس اصطالحا که دانست گفتمانی ظهور اولیه

 سیدموکرا و اسالم دانستن جمع قابل پیرامون خانملکم فکری شیوه ردپای چقدر شد؟ مشهور

 امروزی شیوه در سیاسی، اصالحات پیشبرد یبرا اجتماعی هایائتالف ایجاد و تجدد و

 است؟ جستجو قابل مذهبی روشنفکران

 با نم خالصه، طور به. ایمپرداخته اینجا تا شکلی به شان،کلّی صورت در پرسش، دو این به

 از نوعی به قائل سیاست و علم در گریاندیشه اصول در ملکم که نظرمهم آدمیّت خوانش

 اصول در پس و فرانسه، تا یونان از است، اروپا آن اساسی بستر و استگاهخ که است یونیورسال

 تنها دکردی نقل او از که را هاییعبارت بنابراین، و. است اروپایی «سیویلیزاسیون» اخذ خواهان

 تکنولوژی چه عقل موضوع ملکم برای. فهمممی و خوانممی عمومی و ایپایه رویکرد این ذیل

 همه در علمی قانون. کندنمی فرقی شود، فهمیده علمی که آنجا تا اقتصاد، و سیاست چه و باشد

 همین برای. بشر حقوق مورد در که است درست آهنراه مورد در همانقدر این و. است یکی جا
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 ست،سیا کارخانه نهایت در او برای. کندمی استفاده سیاست برای «کارخانه» استعاره از ملکم

 ،کتابش در جایی الگار. سازیساعت کارخانه که دارد غربی - شرقی اندازه همان حکومت، یعنی

 گیر ملکم سخن در( هاسنّت« )traditions» ٔ واژه به پردازد،می هاعبارت همین به دارد وقتی

 داللت ٔ عمده مدلول که کنیم اصرار نیست الزم. است حوزوی هایدادن گیر آن از که دهد،می

 جمله از تر،عام هایواژه از وقتی حتّی است، ایران و تشیّع تاریخی ارجاعات این در ملکم

 مّاا. نیست آن منکر هم الگار و است، دادنی نشان سادگی به این. زندمی حرف آسیا» و «اسالم»

 زرگ،ب گفتمان دو این از او شناخت که بگوییم است الزم بود علّامه یک او کنیم ادّعا آنکهبی

 غازآ واقع در او، شناخت. نبود کمتر زمان آن در همتایانش شناخت از چندان چندصدا، و پیچیده

 غیّرالیت و صدا تک و صلب را هاگفتمان این که است تاریخی هایگفتمان به رویکرد نوعی

 روز مثل اشدب داشته ملکم هاینوشته با آشنایی کوچکترین که کس هر برای باید اینکه. بیندنمی

 کار نای در گرچه معاصر، ایران در است کسانی نخستین از یکی تردیدیب ملکم. باشد روشن

 کردروی نوعی گفت شودمی او، منظور به آوردن زور کمی با و امروزی، زبان به که نیست، تنها

 ریخیتا ادبی و فکری هایسنّت اعم طور به یا دینی، ی«هاسنّت» نظرش به و دارد، متن به «باز»

 مالز ٔ دستمایه هاآن دل از بشود که هستند دارمایه و چندصدایی حجیم، افیک ٔ اندازه به ایران،

 چنان را دستمایه این و کرد، استخراج را مدرن کشورداری اروپایی نهایتاً اصول نمودگاری برای

 دیانت که کاری وارداتی، نه و کند، تجربه خودی را آن مردم فرهنگی و دینی طبع که ورزید

 آن در فرهنگ ٔ واژه که شویم یادآور نیست بد اینجا در. بود کرده ایران در رتپیش یکبار اسالم

 آن جانشین جوری را هاسنّت ٔ واژه باید بنابراین و نداشت، وجود ما اندیشه و زبان در زمان

 نورزیسخ اطوار و ادا از ملکم، منظور که باشد الزم دیگر توضیح این کنمنمی فکر. دانست نیز

 درون زا کشورداری برای بومی و تازه اصولی شودمی که نبود این هرگز ذریم،بگ که اشسیاسی

 شودمی هک دارد وجود مصالحی بومی هایسنّت در که بود این فقط کشید، بیرون بومی هایسنّت

 از یعناصر با دیگری کردن سرهم یا خود، در دیگری یافتن. کرد بازنمایی هاآن با را اصول این

 محض برداریکپی یعنی که ؛(cloning) سازیبدل یا است، سازیشبیه ٔ زمره از بیشتر خود،

 .نیست هم
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 هک کاری عمل، در و نهایت، در که است، این رفت گزاف به آن اهمیّت در شودنمی که اینکته

 روژهپ این اگر برسد، ثمر به او ٔ پروژه اگر. است دوگانه بازآفرینی کار یک است ملکم نظر مدّ

 در یتحوّل و دین در تحوّلی: تحوّل یک نه و افتد،می اتّفاق تحوّل دو باشد، رسیدنی ثمر به

 است همخوان که هویّت، نوعی به رسد،می خودش از تصویر نوعی به دین هم یعنی. سیاست

 هویّت عنوان به را مدرن دینی هویّت این با جامعه این هم و مدرن، سیاسی - مدنی جامعه با

 هم هب بار دیگر نو موقعیّتی در حساب، این به سیاست، و دین. کندمی تجربه دشخو ٔ جاودانه

 ودهب امیدبخش مورد این در اینجا تا رسدنمی نظر به جهانی ٔ تجربه بگویم گذر در. رسندمی

 .باشد

 یافت،درمی شد فورموله اینجا در که صریحی شکل به را مطلب کجا تا ملکم نیستم مطمئن من

 هم روی هیچ به و منصفانه، هم و است درخور هم او کار از خوانشی چنین ندارم یدیترد ولی

 دارد همّتی از نشان و هست، هم تیزهوشانه انگیزیشگفت شکل به بلکه نیست، طلبانهفرصت

 گویدیم ما به شناسیجامعه با آشنایی کمترین. است اندیشیده موضوع به جدّی شکلی به که

 قرار «تموقعیّ» به نسبت ای«حاشیه» ساختاری وضعیّت در یعنی بود، زادهیارمن یک ملکم اینکه

 اینکه نم برای. یابد دست موقعیّت از عینی نگرش نوعی به تا بود داده را امکان این او به داشت

 هم بداند، خودش تقدیر و سرنوشت چنین را اسالمی کشور یک سرنوشت زادهارمنی یک

 ود،ب ممکن ایاندیشه چنین آن در که روزگاری از است تایشیس هم و ملکم از است ستایشی

 اسیسی - اجتماعی صحنه در او عملگری تفصیالت به پرداختن هنگام باید که اینکته هم و

 ودش پیدا کسی اگر است علمی انصاف و عمومی احسان از دور به. داشت توجّه وقفهبی بدان

 .دهد قرار دیگران گروش رزیابیا معیار را اسالم به خودش خاص گروش نوع که

 مشروطه انقالب. بیابد بازتاب روحانیون میان در اسالم از ملکم بازخوانی این که نیست تردیدی

 این چهگر داد، ربط نیز اندیشه این به بتوان شاید را ایران در جمهوری شکل پذیرش سرانجام و

 هب اندیشیده این آنکه تر،مهم آن از و است، بوده ملکم ٔ اندیشه عامل تنها که نیست معنا بدان

 را، کممل است آن بهتر واقع در. است کرده برقرار را ارتباط این اندیشه، مثابه به و خود خودی

www.takbook.com



58 

 

 دسی سیّاح، حاج مستشارالدوله، که دانست حرکتی هموندهای از یکی تقدمش، حق حفظ با

 هم ترپیش. پیوست فراماسونری به هک نبود ایروحانی تنها جمال سید. بودند آن در هم جمال،

 پیش را کس هر اسم که بینممی کنممی فکر چه هر چون. زدیم حرف زنجانی ابراهیم شیخ از

 و (کندمی تحمیل من ذهن بر را خودش شدّت به لحظه این در نائینی نام گرچه حتّی) بکشم

 نای برای هم را اششپژوه فرصت و ندارم کنممی اعتراف که موشکافانه، استدالل یک بدون

 اندازه مانه به اسالمی انقالب که کنممی بسنده کلّی تز این ذکر به فقط ندارم، پاسخ و پرسش

 و لباس رغم به ،«برادر» و دوست دو این چون جمال، سیّد بدون که است فهم قابل ملکم بدون

 ماشااهلل «ایرانی مشروطه» ابکت باره این در. کردندمی دنبال را مشترکی ٔ پروژه نهایتاً سخن، طرز

 .است خواندنی آجودانی

 باید نکنید، محکوم هاگزینه ٔ همه روی بندیشرط و تذبذب به مرا اگر دوّم، پرسش مورد در

 یک اسخپ بنگریم ملکم به آدمیّت منظر از اگر است پیدا! آری نیز اندکی گرچه نه، نهایتاً بگویم

 داوری تر،مالحظهبی آن از یا و الگار، داوری با را تآدمیّ داوری اگر. است مطنطن ی«نه»

 و ستش مجال این در بشود که است آن از ترپیچیده موضوع که بینیممی کنیم مقایسه احمدآل

 نگفتما از بخشی مذهبی «روشنفکر» جدیداالختراع ٔ  مقوله که خصوصبه گذاشت، کنارش

 دارد نیعقال تبیین نوعی به نیاز مدّعیانش، دّعایا از بیرون هنوز، خود، مقوله این و نیست، ملکم

 نوعی سیمپتوم مذهبی «روشنفکر» که است آن لحظه این در من نظر. ایمندیده هنوز ما که

 ترختانهشورب آن از و «روشنفکر» تاریخی ٔ مقوله نفهمیدن درست و است، فلسفی ذهن آشفتگی

 سفهفل از بیرون اندیشه، در خاصی جای و دینی، مصلح برای عمل ٔ صحنه در جایی البته. دین

 موثّقی طرب هم با روشنگری اصل و دین اصل امّا هست، دینی متفکّر برای فلسفه، ذیل مطلقاً یا

 عقل ٔ حیطه در ربطی کانت نظر از و دارند، مخرّب ربط فقط مثالً اسپینوزا نظر از ندارند؛

 داریم لکهب نیست، مقوله یک مثابه به ذهبیم «روشنفکر»ٔ  مقوله اینجا در ما بحث امّا. بازننمودنی

 دارد درسمی نظر به که، کنیممی صحبت اجتماعی - سیاسی کوچک هنوز موجود گرایش یک از

 نآ دل از اروپایی «دموکرات- کریستن» احزاب مانند حزبی بتوان که رودمی جایی سمت به
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 گوییمن و بگیرم را خودم جلوی نمتوانمی فقط ندارم، کاری راه این خوب و بد به. کشید بیرون

 !رویممی را مسیحی - اروپایی مسیر داریم هم این در که

 نوع مخترعان با یا جالل با را خودش آمدمی امروز ملکم اگر کنمنمی فکر من صورت، هر به

 وشنر گفتم اینجا به تا آنچه از باید هم امدلیل. دیدمی سنخهم مذهبی «روشنفکری» از جدیدی

 ایتنه در که او، قضاوت با نه گرچه نیز، الگار با و ام،عقیدههم آدمیت با مورد این در من. باشد

 در واژه این از هم خودش آورممی یاد به که جایی تا و بود، «سکوالر» روشنفکر یک ملکم

 .کندمی استفاده خودش ٔ اندیشه با ارتباط

 در هک است حکومتی آن جز داشت نظر در لکمم که حکومتی که نیست تردیدی. کنم خالصه

 واهدبخ که باشد، مضطرّ آنقدر کسی، اگر امّا. مطلوب یا است حاکم اسالمی کشورهای از برخی

 هم مملک که بتراشد اینامچهشجره مذهبی «روشنفکر» سیاست به معطوف ٔ مقوله اختراع برای

 هنامچشجره صدر در هم را او نام او، یاندیشگان اصول گرفتن نادیده با تواندمی باشد، آن در

 است، هداشت نیّت حسن اسالم به نسبت کافی ٔ اندازه به چون بکوبد، دیوار به و بگنجاند خود

 کاری نچنی نداشت نیّتی حسن چنین که کسروی، برای بشود اگر. نگذارد کنار یکسر را آن که

 گفته هک کرد ملکم برای نشود چرا د،بو کرده محابایی هیچگونهبی اواخر این کسی دیدم که کرد،

 .رودمی را خودش راه نهایت در امّا، واقع، امر.« است ترقّی اصول همان ما دین احکام» بود
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 داشت اروپایی جدید افکار از عمیقی درک خانملکم

 

 وحدت فرزین با وگوگفت

 صفرزائی سامان

 یمیالد هجدهم قرن اواسط در ایران در مدرنیته پردازاننظریه نخستین از یکی خانملکم میرزا

 قطری از مهندسی تحصیل برای و آمد دنیا به اصفهان در ارمنی خانواده یک در. است ایران در

 مذهب نهمچنی و سیاسی فلسفه به که بود جا همان .شد فرستاده فرانسه به دولتی بورس یک

 هایرساله نگارش به آغاز و گروید اسالم به بازگشت ایران به وقتی. شد مندعالقه انسانیت

 (4.)کرد مدرنیته مظاهر پیرامون بسیاری

 در اکنون که ییل و هاروارد هایدانشگاه در تدریس سابقه با است شناسیجامعه وحدت فرزین

 خانلکمم آرای بررسی به «ایرانی تاریخ» با وگوگفت در او. است پژوهش سرگرم بوستون شهر

 اییاروپ فالسفه هایایده تاثیر از وحدت. است پرداخته روشنگری و مدرنیته مفاهیم درباره

 هاییشهاند بر ولتر و مونتسکیو روسو، کنت، آگوست و سیمون سن میل، استورات جان همچون

 .کندمی توصیف عمیق را هاایده آن از روشنفکر این درک او. گویدمی خانملکم

 رویارویی» کتاب نویسنده است، پژوهش به مشغول وسار کالج در حاضر حال در که وحدت

 «مدرنیته شبح و اسالمی اخالق» عنوان با وی کتاب آخرین و است «مدرنیت با ایران فکری

 .است فارسی زبان به ترجمه حال در که شد منتشر Anthem انتشارات توسط ۲04۵ ژوئن

*** 
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 مملک مانده، برجای خانملکم میرزا با هایشنگارینامه پیرامون آخوندزاده از که مکتوباتی در

 دهد،می اننش «مونتسکیو» و «روسو» ،«ولتر» مانند فرنگی فیلسوفان و حکما به بسیاری عالقه

 اییاروپ حکیمان از متاثر دهد نشان را شهروندی فاعلیت مفهوم داشته قصد ظاهرا که آنجا مثال

 مظلوم به بلکه پرداخت، نباید ظالم به اصال جهان از ظلم رفع جهت به: »نویسدمی آخوندزاده به

 تحملم چرا تو بیشتری، بمراتب ظالم از مکنت و عدد و قوت در که تو خر، ای که گفت باید

 رداشتهب میان از را ظالم... گشتند واقف عقال افکار اینگونه از مظلومان که وقتی... شویمی ظالم

 ناس افراد از کس هر که کردند وضع قوانین خودشان اوضاع و احوال حسن و آسایش برای

 واراست که نوزدهم قرن اواسط در ملکم آرای دست این شما باور به.« بشود قوانین همان مباشر

 حکمای از راآ کدام تاثیر تحت است، هاایرانی سیاسی رسیدن فاعلیت به و بیدارشدگی لزوم بر

 نخستین آثار این از هاییبخش چه دهیدمی احتمال و داشته قرار برده نام هاآن از که فرنگی

 کردند؟ ایجاد او در را روشنفکری هایتکانه

 متاثر زیادی حد تا که نیست تعجبی بنابراین بود، کرده تحصیل نوزدهم قرن فرانسه در خانملکم

 نگلیسیا متفکران تاثیر تحت وی که رسدمی نظر به البته. باشد 43و 40 قرن فرانسوی متفکران از

 یانگرااثبات از متاثر خانملکم اول وهله در من گمان به. است بوده هم میل استوارت جان مانند

 لکمم افکار در ایمالحظه قابل حد تا کنت آگوست و سیمون سن پای رد. بود فرانسوی اولیه

 را نآ توانمی جامعه مورد در علمی قواعد به بردن پی با که بود باور این بر کنت. است آشکار

 هایقانون علوم، قواعد دیگر مانند که داشت عقیده کنت. آورد در بیشتری کنترل تحت

 آن اساس بر و بینیپیش را اجتماعی هایپدیده که دهدمی ما به را آن امکان شناسیجامعه

 اسیشنجامعه نوین علم کنت نظر از. کنیم تنظیم را مکان و زمان شایسته اجتماعی هایبرنامه

 اجتماعی اخالقی، هایتالطم و هاآشوب به که کند کشف را قواعدی که داشت قصد مشخصا

 ایران امعهج البته. دهد پایان بود شده جامعه آن دامنگیر فرانسه کبیر انقالب از بعد که سیاسی و

 هک شدنمی آن از مانع واقعیت این اما داشت، اروپایی جوامع با فاحشی اختالفات ملکم زمان

. گیردن بهره خود اجتماعی - سیاسی اندیشه تکوین برای زمانش اروپایی هایگفتمان از ملکم
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 هایهجنب چه ایران، مشکالت حل کلید مدرن آوریفن و علم که بود معتقد ملکم ترتیب بدین

 شهری ایران حاکمان مصائب ملکم گمان به. باشدمی بیگانگان هایاندازیدست چه و آن داخلی

 رد» که حالی در ملکم، زعم به. داشت جدید تکنولوژی و دانش هایزمینه در آنان اطالعیبی در

 لومع بر همه فرنگستان دول حالیه اداره بود، طبیعی عقل بر دولت امور اداره طهماسب شاه عهد

( 44۷ص سخن، تهران، ،4310 مشروطیت، نهضت مقدمه و آزادی فکر آدمیت، فریدون.« )است

 آمدکار و منظم دیوانساالری دستگاه یک آوردن بوجود ملکم اصلی غم و هم نیز دلیل همین به

 یشپ حکم او برای و شدمی نیز قانون حکومت شامل خانملکم گفتمان جنبه این هابعد. بود

 .داشت را ترقی شرط

 کنید؟می ارزیابی چطور را آزادی بنیادین مفاهیم به ملکم نگاه

 نیز انانس عاملیت و فاعلیت یعنی آن شناسیهستی و فلسفی هایزیرساخت و آزادی به ملکم

 ترالغر و ترضعیف شد ذکر باال در که ایجنبه به نسبت او اندیشه جنبه این البته. داشت توجه

 سو،رو مانند روشنگری دوره فیلسوفان از ملکم افکار که ندارد وجود شکی وجود، این با. بود

 این در که همیم نکته. دادمی بها انسان عاملیت و فاعلیت به و بود گرفته تاثیر ولتر و منتسکیو

 فاعلیت و آزادی شناسیهستی هایریشه داشت سعی ملکم که است این دارد وجود موضوع

 که است نای در ما خلفت شرافت» ملکم، گفته به. بدهد نشان بومی منابع از استفاده با را انسان

 قلع به که فرموده مامور را ما شرافت این اقتضای به و آفریده[ سوژه] مختار فاعل را ما[ خدا]

 تمام[ علت] و بزرگ گناه... باشیم خود آدمیت حقوق مستحفظ و مالک خودمان اجتهاد و

 و ایمداده دست از کلی به را خود مقدس ماموریت این و شرافت این که است این ما بختیسیاه

.« هستیم منتظر دیگران مرحمت از بخواهیم خود از اینکه عوض را خود نعمت که هاستقرن

 اتفاقی سیاق همین به( ۲4۵ص دانش، تهران، ،43۲۷ خان،ملکم آثار مجموعه غیبی، کتابچه)

 ت،دانس انسان سوژگی و فاعلیت از ملکم برداشت را آن توانمی که آدمیت، مفهوم که نیست

 رهاشا شما که همانطور و. دهدمی تشکیل را ملکم اندیشه جنبه این هایدغدغه از دیگر یکی

 مفهوم. کندمی تغییر نیز عدالت و ظلم اساس ملکم، گفتمان در انسان فاعلیت برپایی با کردید

www.takbook.com



63 

 

 مظل کمتر خود رعایای به حاکمان که شدمی این شامل بیشتر مدرن ماقبل دنیای در عدالت

 بود کسی لیناو ملکم که شد قائل بتوان شاید انسان، عاملیت و فاعلیت اصل به اتکا با اما. بکنند

 .داشت عرضه ستیزیستم و گریزیظلم صورت به را آن و کرد وارونه را عدالت مفهوم که

 هک نبود موضوع این متوجه او هستند معتقد خانملکم روشنگری هایاندیشه منتقدان برخی

 گرفته لشک روشنگری توسط هاآن شخصیت که است هاییانسان مستلزم روشنگری نهاد کارکرد

 کردندمی فعالیت نوزدهم و هجدهم قرن در متفکران بهترین که هستند مدعی منتقدان ینا. باشد

 امتق و قد در افرادی با گویندمی و گیرد صورت روشنگری هایاندیشه سر بر عمومی اجماع تا

 منتقدان این اعتقاد به. داشتمی نیاز زمان قرن چند ایران در مشابه اجماعی به رسیدن ملکم،

 که بودند غربی نهادهای این یعنی رسید،می نظر به وارونه ملکم نگاه از غرب تاریخ سیر

 یهایتحلیل چنین خصوص در شما ارزیابی. عکس بر نه کردند خلق را غربی مدرن هایانسان

 چیست؟ خانملکم ورزیاندیشه از

 البته. تمنیس موافق کنندمی دگردیسی تولید هاانسان در که هستند هانهاد این که گزاره این با من

 و اجتماعی تغییرات من گمان به اما. دارد وجود هم مرغ تخم و مرغ قضیه مقداری اینجا در

 شنامطلوب شرایط به انسان ذهن ابتدا. گیردمی انجام دیالکتیکی صورت به کالن سیاسی

 کریف دگرگونی با است همراه که کندمی شرایط این تغییر در سعی و دهدمی نشان العملعکس

 اتحی عرصه به پا متفکرینی. جدید هاینهاد ساخت و پیشین هاینهاد شکستن همچنین و

 شنهادپی و شرایط این از انتقاد با و یابندمی ظالمانه و نامطلوب را موجود شرایط که گذارندمی

( معهجا در تاثیرگذاری تعداد حداقل یا) جامعه اگر. کنندمی عرضه جدید گفتمانی نو هایگزاره

 فتمانگ با همراه نیز سیاسی و اجتماعی نهضت یک است ممکن باشد، داشته را احساسی چنین

 اروپا رد روشنگری دوره در سپس و پرتستانیزم زمان در اتفاقی چنین من گمان به. بشود جدید

 وزدهمن قرن متفکرین العملعکس با نیز مدرن دوران غیرغربی کشورهای اکثر و ایران در. داد رخ

 هاعملالعکس این غالبا اما. شد آغاز غربیان هایاندازیدست و داخلی نامطلوب شرایط به نسبت

 نهضت دمانن دارند، وجود استثناهایی البته) نشدند منجر کالن سیاسی و اجتماعی هاینهضت به
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 انگفتم این نخبگان سطح در و شد آغاز ایران در مدرن گفتمان حال هر به اما(. ایران در بابیه

 واملع نقش تواننمی البته. برنخاست آن از نهضتی مشروطیت زمان تا ولی بود هم شور پر

 رد اما گرفت، نادیده تاریخی بزرگ هایفرآیند نوع این در آوریفن و اقتصاد مانند را «مادی»

 خودآگاه صورت به چه گیرند،می نشات انسان ذهن از مادی عوامل این در تغییرات امر، غایت

 در خانملکم مانند افرادی نقش نکات این به توجه با. ناخودآگاه نیمه یا و ناخودآگاه چه و

 .کندمی جلوه مهم بسیار ایران در مدرنیته فرآیند موتور کردن روشن

 نیمک نگاه خواهانمشروطه انقالب پیروزی زمان تا مشروطه عصر از پیش در ملکم آثار به اگر

 میان در یرانا نوزدهم قرن روشنفکر ترینبرجسته حتی یا روشنفکران ترینبرجسته از وی شاید

 زا دقیقی علمی درک که بود روشنفکری خانملکم گفت توانمی آیا اما بود، خود همفکران

 ابتدایی اهداتمش بر مبتنی بیشتر هایشنوشته آیدمی نظر به شاید است؟ داشته خود هایاستدالل

 ظرن به گرایانهسطحی آیا اروپا در شخصی تجربیات به مکررش هایارجاع و هانام ذکر است،

 «سهل» رایب تالشی فقط باید آیا است تمثیل بر مبتنی عموما او علمی مشاجرات اینکه آید؟نمی

 درک از نموداری تواندمی اینکه یا شود؛ قلمداد ایرانی مخاطب برای هااستدالل درک کردن

 این رهدربا ملکم آثار در آیا باشد؟ نیز روشنگری مفاهیم هایبنیان از وی غیرعلمی و غیردقیق

 ایهآزادی به کارکرد این چرا و است غربی نهادهای کارکرد موجب چیزی چه که اساسی پرسش

 است؟ شده بحثی نیز دارد نیاز مدنی

 حتی و سیاست فرهنگ، جامعه، به مربوط هایحوزه یعنی انسانی، هایمقوله در من نظر به

 موضوع هک طبیعت به شودمی مربوط علم. نیست جایز بودن «علمی» و «علم» از صحبت اقتصاد،

. بگیرند قرار معل شناسایی مورد که نیستند طبیعی اشیاء انسانی مقوالت اما. است انسان شناسایی

 چنینینا اگر من گمان به نه؟ یا بود برخوردار کافی صالبت و استحکام از ملکم گفتمان آیا اما

 که تداش سعی ملکم که نیست شکی. کردیمنمی صحبت اشاندیشه و او درباره ما امروز نبود

 رب خواستمی تنها نه رو این از و باشد شودمی مطرح «عمومی روشنفکر» عنوان به امروز آنچه

 به الگار حامد) بدهد تعمیم شدمی که آنجا تا را تاثیر این بلکه باشد داشته تاثیر مملکت نخبگان
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 صیشخ را ملکم تا کرده تحریف را ملکم روش این اشمذهبی و ایدئولوژیک هایتعصب دالیل

 شکی. تاس کردهمی سوءاستفاده عقایدش ترویج برای مذهبی مبانی از که کند توصیف ریاکار

 موضوع این ولی بود، دارا را سیاستمدار یک به مخصوص مطامع و هارندی ملکم که نیست

 در که فرادیا پایین میزان به توجه با(. نباشد مهمی طلباصالح و متفکر او که نیست معنی بدان

 فتمانگ دیگر طرف از اما. بود کم بسیار مردم هایتوده در تاثیر این بودند، باسواد روز آن ایران

 سابقه ایران در که کردندمی عرضه را جدیدی مفاهیم همزمانش، هایمنورالفکر دیگر و ملکم

 .نداشت

 دانید؟می عمیق را اروپایی روشنگری از خانملکم درک شما اوصاف این با

 ودنب چنین اگر و داشت اروپایی جدید افکار از عمیقی نسبتا درک ملکم مسلما من نظر به

 فکرمت یک که ندارد اشکالی هیچ که آنم بر من. بدهد وفق ایران محیط با را هاآن توانستنمی

 اصلی و مهم ممفاهی آنکه شرط به البته بدهد، ارجاع شخصی تجربیات به و کند استفاده تمثیل از

 هجنب که نماند ناگفته البته. است چنین ملکم مورد در که باشد کرده هضم و درک خوب را

 سیاسی اصدمق برای بیشتر را تئوری و دارد غلبه وی تئوریک جنبه بر ملکم سیاسی کنشگری

 .نیست ملکم آراء بودن سطحی معنی به موضوع این من نظر به اما گیرد،می بکار

 «واندی دستگاه» ،«قانون دفتر» همچون هاییرساله خان،ملکم نخست آثار مخاطب آیدمی نظر به

 لطنتس دستگاه دولتمردان همچنین و او عصرهم روشنفکران – نخبگان طبقه ،«ترقی اصول» و

 آیا یژهو به و داشت تاثیر حکومتی نخبگان بر چقدر رساالت آن ،.است بوده – شاه ناصرالدین

 در حکمرانی غربی هایشیوه خصوص در ملکم هایاندیشه از واالرتبه مقامات یا شاه شخص

 شدن پویا و روشنفکری هایبحث ایجاد در ملکم چقدر همچنین شدند؟ متاثر سطحی هیچ

 دنش جدی و نوزدهم قرن اواسط در ایران سیاسی اندیشمندان میان نظر تبادل و بحث فضای

 بود؟ تاثیرگذار «نظری مشاجرات»

 کندمی بالاستق دولتی دستگاه اصالح برای او هایپیشنهاد و ملکم آراء از شاه ناصرالدین ابتدا در

 خطر هب را هاآن منافع ملکم دموکراتیک نسبتا افکار که اطرافیانش تاثیر تحت زودی به اما
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 به را او و دهدمی قرار غضب مورد را ملکم اصالحات، به خودش بدگمانی و است انداختهمی

 بعد و ودشمی کار به مشغول عثمانی در ایران سفارتخانه در بعد مدتی اما. کندمی تبعید عثمانی

 برای هم آن از بعد و. شودمی مشیرالدوله صدراعظم دستیار و گرددمی باز ایران به هم آن از

 با خصیش. شودمی انگلستان در ایران سفیر سپس و مخصوص فرستاده طوالنی نسبتا مدت

 و سیاسی نخبگان اذهان در مسلما اجتماعی، و سیاسی هاینظریه صاحب و مناصبی چنین

 برای لکمم تکلفبی نسبتا نثر دیگر طرف از. است داشته تاثیر قاجار دوره اواخر ایران اجتماعی

 لحاظ این به. است بوده هم غیرنخبه اما باسواد قشرهای برای دسترس قابل خودش دوران

 اننخبگ میان در دادهمی اجازه زمان آن اجتماعی شرایط که آنجا تا ملکم افکار که گفت توانمی

 .است بوده تاثیرگذار رای صاحب عموم و

 در تجدد و دموکراسی خواهی،آزادی سرمداران از نیز متحده ایاالت نوزدهم، قرن در اگرچه

 است محدود اروپا به عموما غربی هایارزش به او عالقه خانملکم آثار در چرا اما بود، جهان

 یلیدال اینکه یا نداشت آمریکا با چندانی آشنایی ملکم آیا ندارد؟ آمریکا به زیادی ارجاع او و

 کنید؟می جستجو موضوع این برای دیگر

 این، رب عالوه. اندنداشته قوی دیپلماتیک روابط نوزدهم قرن اواخر تا آمریکا و ایران که دانیممی

 گاهن سیاسی، و فکری نخبگان حتی ایرانیان، ذهن از دور بسیار را متحده ایاالت مسافت بعد

 بشمار جهان در مهمی چندان کشور نوزدهم قرن نیمه تا متحده ایاالت ضمن در. است داشتهمی

 از. بود راانزواگ بیشتر سیاسی نظر از که بود کشاورزی عمدتا کشور زمان این تا آمریکا. آمدنمی

 بعد ار دمکراسی نوع یک عمال آنکه وجود با و هستند گراعمل بیشتر هاآمریکایی دیگر، طرف

 بومیان کشیلنس و داریبرده به توجه با ناقص بسیار البته) آوردند بوجود بریتانیا از استقالل از

 هک نیست زیادی تعجب جای لحاظ این از. نبودند قوی چندان تئوریک نظر از اما ،(سرزمین آن

 برخی و ملکم بین مراسالتی اما. نداشتند آمریکا به زیادی توجه خانملکم مانند افرادی

 تمجید ایران در هامیسیونر نقش از ملکم هاآن در که است بوده برقرار آمریکا هایدیپلمات

 حضور همواره که نویسدمی ملکم مراسالت این از یکی در که است این جالب. کندمی
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 ذهبیم جهت به نعمت این کندمی اضافه و است بوده نعمت ایران برای آمریکایی میسیونرهای

 .است زمین مشرق در اروپایی تربیت و تعلیم اشاعه دلیل به بلکه نیست،

 

  

 :وشتنپی

 رزینف –«دوگانه رویکرد یک: مدرنیته با ایران روشنفکران اولیه رویارویی» به کنید نگاه -4

 43۷3 زمستان – 30 شماره -گفتگو فصلنامه – وحدت
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 بود استانبول در توسعه هایایده از متاثر خانملکم

 

 ایرانی تاریخ پرسش به بافزرینه فریبا پاسخ

 صفرزائی سامان

 سری مجامع از برگرفته محفلی است؛ آشنایی نام فراموشخانه مشروطیت تاریخ مرور در

. کرد یلتبد مرموز روشنفکری به را الدولهناظم خانملکم میرزا بنیانگذارش که اروپا فراماسونی

 یدهبرچ دستور شاه، ناصرالدین که شد موجب اطرافیان تلقین و ماهیت درباره تردیدها همین

 اخراج عراق از چندی از پس هم خانملکم. کند تبعید عراق به را خانملکم و صادر را آن شدن

 و ازگشتب سیاست صحنه به ایران، وقت سفیر وساطت با که بود آنجا و شد استانبول راهی و

 .شد ایران سفارت مستشار

 در فرنیاکالی دانشگاه در خاورمیانه و اسالم مطالعات بخش مدیر و تاریخ استاد باف،زرینه فریبا

 فضای رتاثی و عثمانی در خانملکم هایتجربه به «ایرانی تاریخ» پرسش به پاسخ در ریورساید

 همچون ثاریآ نویسنده بافزرینه. است پرداخته ایرانی پردازنظریه این بر استانبول روشنفکری

 در عدالت و خیریه جنسیت،: حاشیه در زنان» ،«4۷00-4000 استانبول در مکافات و جنایات»

 .است «مدرنیته اوایل خاورمیانه

*** 

 یلیتعط از پس استانبول در ایران سفارت در خانملکم سیاسی و فکری زندگی و تجربه از

 توانست چقدر خانملکم بود؟ چه وی اصلی هایفعالیت زمان آن در. کنیم شروع فراموشخانه
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 که تگرف هاآن از تاثیراتی چه و گیرد قرار ارتباط در ترک و استانبول روشنفکران حلقه با

 دامک کرد؟ توصیف بعد هایسال در وی روشنفکری اندیشیدن شیوه دهندهجهت را آن توانمی

 بگذارند؟ تاثیر وی بر توانستند همه از بیش ترک روشنفکران

 هایالس از شفاف و دقیق بررسی ترکیه، آرشیو در خانملکم باب در مطالعه و تحقیق غیاب در

 به طراتیخا دفتر یا و زندگینامه خود از او اگر شاید. است دشوار بسیار استانبول در وی زندگی

 اختیار در او روزانه هایفعالیت و شخصی زندگی از تریعمیق درک امروز گذاشت،می یادگار

 کانتکست در را او بایستمی خان،ملکم روشنفکرانه و سیاسی زندگی از بهتر درک برای. داشتیم

 سید) افغانی دمانن تبعیدی طلباناصالح از متشکل ایجامعه. کنیم بررسی استانبول ایرانیان جامعه

 .تجار و خانملکم شخص مانند ایران کنسولی مقامات ،(افغانی الدینجمال

 استانبول، ،عثمانی پایتخت در تبعید در ایرانی طلباناصالح از بسیاری مانند خانملکم بنابراین،

 سرتاسر از که بود مسلمان روشنفکران مرکز ترینمهم زمان آن در که شهری. کردمی زندگی

 در فارسی جمله از مختلف هایزبان به متعددی هایروزنامه و بودند شده جمع آن در جهان

 تبک و مقاالت سیاسی، هایجزوه ایرانی فعال ناشر یک شهر این در. یافتمی انتشار شهر این

 بسیار تاثیر 40۷۸ سال در عثمانی اساسی قانون این، بر عالوه. کردمی منتشر را ایران در ممنوعه

 پس ماه ندچ قانون این فارسی ترجمه بود؛ گذاشته ایرانی روشنفکران و متفکران بر شگرفی و

 .رسید چاپ به اختر روزنامه در شدن، اعالم از

 مانند اروپایی شهرهای از ترمهم و ترحیاتی مراتب به استانبول شهر ایرانی، روشنفکران برای

 طلبانه،اصالح چارچوب همان در بایستمی خانملکم هاینوشته بنابراین. بود لندن

 رسیبر جزئی، هاییتفاوت با البته عثمانی( نوزدهم قرن معنای در) مدرنیته و خواهانهمشروطه

. ودنب امروز مانند زمان آن در ملی مرزهای که کنم اضافه هم را نکته این باید البته. شود درک و

 هروندش خود یا و کنند ازدواج عثمانی شهروندان با توانستندمی ایرانیان از بسیاری زمان آن در

 بیان در سعی آنچه. بدانند ایرانی یک را خود کماکان و( امروزی معنای به نه) شوند عثمانی

 یک شاید و اندبوده سیال و منعطف بسیار ملی مرزهای زمان آن در که است موضوع این دارم،
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. چربیدمی ملی تمایالت بر که داشت وجود بزرگتر اسالم جهان به روشنفکرانه تعلق حس نوع

 اب طلباناصالح این از بسیاری این، بر عالوه. کردمی صدق افغانی مورد در کامال موضوع این

 واحد موضوعی را اسالم جهان اسفناک اوضاع مصر یا و قفقاز ایران، نظیر مختلف هایملیت

 مدرن، پرورش و آموزش قانون، حاکمیت واحد، دولت مانند مشابهی هایحلراه و پنداشتندمی

 از تحفاظ قانون، برابر در برابری زنان، آموزش اصالحات، اساسی، قانون دولت شفاف، قوانین

 .کردندمی تجویز مشکالت با مقابله برای را غیره و اموال و زندگی

 مهم. ودب استانبول شهر در یافته توسعه افکار نوع این تاثیر تحت واقع در خانملکم بنابراین

 مورد جا مهه در هاایده و افکار نوع این چون است گذاشته تاثیر او بر بیشتر کسی چه که نیست

 توق هایروزنامه به نگاهی است کافی تنها ادعا این اثبات برای. گرفتمی قرار جدل و بحث

 تماس در طلباناصالح و عثمانی متفکران با مطمئنا او. بیاندازید مختلف هایزبان به استانبول

 هایباور و اندیشه اینکه همه از ترمهم و است داشته شرکت هاآن جلسات و محافل در و بوده

 بیان و ترجمه ایران در مخاطبانش برای خود نظر نقطه از و شخصی دانش اساس بر را هاآن

 .است دادهمی انجام تهران از ترآزادانه مراتب به لندن و استانبول در که کاری. است کرده

 جهان از چشم بود رم در ایران سفیر که زمانی و بود ایرانی رسمی مقام یک همچنین او اما

 یتیترب و آموزش که بود خاص ایزمینهپیش و گذشته با پیچیده مرد یک واقع در او. بست

 ارقاج شاهان با وی رابطه و است شده محسوب ایحرفه یک دولت در و داشته فرد به منحصر

 او است، بدیهی. چشید نیز را تبعید مزه هاگا مسیر این در که بطوری بود، تغییر حال در همیشه

 اام. است شده او فساد به منجر اوقات گاهی که داشت نیز را خود به مخصوص هایطلبیجاه

 یادیز دشمنان راه این در و کند ایجاد ایران در را مثبتی تغییرات که دانستمی متعهد را خود او

 هب او تاثیر اما است مبهمی ترکیب شخص یک عنوان به او میراث. آورد بوجود خود برای را

 .تاس انکار غیرقابل و مهم بسیار قاجار ایران کردن مدرنیزه در طلباصالح متفکر یک عنوان

 

 .دهممی ارجاع Les Iraniens d'Istanbul کتاب به را شما بیشتر مطالعه برای پایان در
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