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«ایرانیانی که این نامهها را نو شتهاند در خانهی من ساکن بودند؛ ما
با هم زندگی میکردیم .از آن جا که مرا به چشممم آدمی از جهانی
دیگر مینگریسممت،ده هی چیز را از من پ،هان نمیکردند .فیالواقعه
آدم هایی که از راهی چ،ان دور آمده باشمم،د دیگر نمیتوان،د رازی
داشته باش،د»...
البرد و م،ت سکیوه «مقدمه»ی
— شارل-لویی دو سکونداه ِ
بارون ِ
نامههای ایرانیه 1721
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 1نامههای ایرانی تا کنون دوبار به فارسی ترجمه شده است .یکبار توسط حسن ارسنجانی که البته فقط 68
نامه از  161نامه را ترجمه کرده و اول در روزنامهی اخگر و بعد در قالب کتاب منتشر کرده است (تهران:
کتابفروشی مروج)1320 ،؛ و بار دیگر توسط دکتر محمد مجلسی ،به ویراستاری علی کاتبی (تهران :دنیای
نو .)1387 ،این ترجمهی دوم ،که چاپ چهارم آن اکنون به قیمت نودوپنجهزار تومان در بازار موجود است،
تقریبا کامل است :همهی  161نامه و مقدمهی کتاب ترجمه شدهاند ،و فقط چند صفحهای که منتسکیو در
سال  1754تحت عنوان «تأمالتی دربارهی نامههای ایرانی» به کتاب خود اضافه کرده از قلم افتادهاند.
ترجمهی دکتر مجلسی به ویراستاری آقای کاتبی اما کامال مغلوط و غیرقابلاعتماد است .به عنوان مشت
نمونهی خروار چند سطر از مقدمهی کتاب را ،که با بیدقتی تمام تحت عنوان «مقدمۀ نویسنده» آمده ست،
نقل میکنم؛ بیدقتی ،چرا که راوی در این «مقدمه» ،که خود بخشی از داستان است ،خود را «مترجم» این
نامهها معرفی میکند و نه «نویسنده»ی آنها — مترجمی که میگوید فقط به شرطی که ناشناخته بماند
( )à condition que je ne serai pas connuبه انتشار نامهها ادامه خواهد داد وگرنه سکوت
میکند ،که البته در ترجمهی دکتر مجلسی گویا الساعه شناخته شده و بنابراین تصمیم به سکوت گرفته:
“Les Persans qui écrivent ici étoient logés avec moi, nous passions notre vie
ensemble. Comme ils me regardoient comme un homme d’un autre monde, ils
ne me cachoient rien. En effet, des gens transplantés de si loin ne pouvoient
plus avoir de secrets. Ils me communiquoient la plûpart de leurs lettres; je les
copiai. J’en surpris même quelques-unes dont ils se seroient bien gardés de me
faire confidence, tant elles étoient mortifiantes pour la vanité et la jalousie
”persane.
ترجمهی مجلسی« :ایرانیانی که نامههایشان را در این مجموعه نقل کردهام ،همخانۀ من بودند و با هم در
یکجا زندگی میکردیم ،و چون از راه دور آمده بودند ،مرا که از قوم و ملت دیگری بودم ،محرم اسرار خود
میشمردند و چیزی را از من پنهان نمیکردند و نامههای خود را به من دادند تا بخوانم و من بیآنکه به غرور
آنها لطمهای بزنم ،از این نامهها رونوشت برمیداشتم».
ترجمهی پیشنهادی برای مقایسه« :ایرانیانی که این نامهها را نوشتهاند در خانهی من ساکن بودند؛ ما با هم
زندگی میکردیم .از آنجا که مرا به چشم آدمی از جهانی دیگر مینگریستند ،هیچچیز را از من پنهان
نمیکردند .فیالواقع ،آدمهایی که از راهی چنان دور آمده باشند دیگر نمیتوانند رازی داشته باشند .بیشتر
نامههایشان را در اختیارم میگذاشتند؛ من هم رونوشت برمیداشتم .در این میان حتی تعدادی نامه به
چنگم افتاد که حتما خوش نداشتهاند چشم من به آنها بیافتد — بسکه خودپسندی و حسادت ایرانی آن
نامهها مایهی سرافکندگی بود».
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چرا «آدمهایی که از راهی چ،ان دور آمده باش،د» — یا شاید بهتر است بگوییم آورده شده
با ش،ده یا حتی از خاکی دور ک،ده و اینجا کا شته شده با ش،ده des gens transplantés

« — de si loinدیگر نمیتوان،د رازی داشته باش،د»؟ آدمها چگونه اینچ،ین بره،ه و بیراز
میشوند؟
.1
«سالهایی که در انگلستان به سر برده بود برایش بیمع،ی نبود.
دوبارهه با دانش بیشتر و تجربهی وسیعتره رو به سوی ه،دوستان
اطالعات آدم
ترس آن هست که
ِ
کرد .همیشه میگفت در ه،دوستان ِ
زیادی محلی شوده و م،ظرش زیادی حرفهای».

— جان ویلیام ِکیه زندگی و مکاتبات ماژور-ژنرال سر جان ملکم ،شوالیهی حمام
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“il est plus facile à un Asiatique de s’instruire des mœurs des Français dans un
an, qu’il ne l’est à un Français de s’instruire des mœurs des Asiatiques dans
quatre, parce que les uns se livrent autant que les autres se communiquent
”peu.
مجلسی« :آسیاییهایی که به فرانسه میآیند در یک سال ملت و کشور ما را آنقدر خوب میشناسند که اگر
فرانسویها چهار سال در یک کشور آسیایی بمانند بهاین خوبی مردم آن مملکت را نخواهند شناخت .زیرا
آسیاییها میآیند و خود را تسلیم تمدن اروپایی میکنند و با مردم میآمیزند ،و ما اروپاییان ،وقتی به آسیا
میرویم ،کمتر با مردم میآمیزیم و با آنها کمتر آشنا میشویم».
قس« .شناختن خلقیات فرانسویها در عرض یک سال برای یک آسیایی کاری بسیار سادهتر است تا
شناختن خلقیات آسیاییها برای یک فرانسوی در چهار سال ،زیرا فرانسویها به همان اندازه گشاده اند که
آسیاییها کمحرف اند».
اینها مشت نمونهی خروار است از سه صفحهی اول متن .کمتر صفحهای از این کتاب از اغالط فاحش و
بیدقتیهای شگفتیآور خالی ست .انگار که نه مترجم حوصلهی ترجمهی این کتاب را داشته ،و نه ویراستار
حوصلهی مقایسه .پس باید گفت که هنوز ترجمهای فارسی از نامههای ایرانی در دست نداریم .بخشهای
نقل شده ترجمههای من اند.
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در اولین نامهی نامههای ایرانیه 1ازبکه که در پانزدهم صممفر  1711با همسممفرش ریکا و
خدم و ح شم شان بعد از بی ستوپ،ج روز به تبریز ر سیده ا سته به دو ستش رو ستان در
اصفهان مینویسد« :من و ریکا شاید نخستین ایرانیانی هستیم [ ]sommesکه میل به دانش
جستجوی
خاطر
وادارشان کرده تا وطن خود را ترک ک،،د [ ]ait fait sortir de leur paysو به
ِ
ِ
مت حک مته از شممیری،ی زندگیای آرام چشممم بشوشمم ،د .ما در سممرزمی،ی [ یا
پرزح ِ

پادشمماهیایه  ]royaumeآباد به دنیا آمدیمه اما باور نداشممتیم که مرزهای آن سممرزمین باید
مرزهای دانش ما نیز باشده و باور نداشتیم که فقط نور شرق باید روشنمان سازد» (نامهی
 .)1در ز مان نوشممتن این نا مه از بک و ری کا ه،وز «وطن» خود راه که در این جا نه به
اظهار تصمیم شان به
صرف
«اصفهان» بلکه به «ایران» داللت میک،ده ترک نکردهاند؛ اما
ِ
ِ
ترک وطن کافی ست تا افعال جملهی نخست از اول شخص به سوم شخص بدل شونده و

فعلها گذشته شونده انگار که نامه بعد از خروج از وطن نوشته شده باشد .گویی خروج از
وطن در نتیجهی میل به گسممتردن مرزهای دانش خود ورای مرزهای وطنه میل به روشممن
ِ
شدن با نورهای غریبه به شکلی دستوریه گونهای جدا شدن از خود نیز هست .در پایان
نامهه قبل از خداحافظیه از بک از روسممتان میخواهد که جواب نامهاش را به ارزروم
 1گفتگوی من با متن نامههای ایرانی با اتکا به ترجمههای انگلیسی زیر و مقایسه با متن فرانسوی ممکن
شده است:
Charles-Louis de Secondat baron de Montesquieu, Persian Letters, trans.
Margaret Mauldon, Oxford World’s Classics (Oxford: Oxford University
;)Press, 2008); Lettres persanes, ed. Henri Barckhausen (Paris: Hachette, 1913
Persian Letters by M. de Montesquieu Translated from the French by Mr.
Flloyd to Which Is Prefixed Memoires of the Life of the Author by M.
d’Alembert (London: Printed for Bernard Lintot, 1775).
در این جستار ،به پیروی از ترجمهی انگلیسی مارگارت مالدن ،شمارههای نامهها منطبق بر ویراستهای
 1721و  1754نامههای ایرانی اند .در  1754منتسکیو یازده نامهی جدید و متن کوتاه «تأمالت» را به
انتهای کتاب ضمیمه میکند ،که در سال  1758در متن قبلی ادغام میشوند ،و همین ویراست هم تبدیل
به نسخهی مرجع نامههای ایرانی میشود .بازگشت مارگارت مالدن و اندرو کان (ویراستار این ترجمه) به
نسخهی قبلی به خواننده اجازه میدهد تا تغییرات پیرنگ و تأکیدات محتوایی را در متن پیگیری کند .در
ارجاع به نامهها در متن به ذکر شمارهی نامه بسنده خواهم کرد .هر جا که شمارهی نامهها با ویراست 1758
متفاوت باشند ،شمارههای ویراست دوم در قالب ذکر شدهاند .ارجاعات به «مقدمه» و «تأمالتی چند
دربارهی نامههای ایرانی» نیز با ذکر نام این بخشها در متن مشخص شدهاند.
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ب،ویسممد« .تبریز» در این نامهه با آن فعلهای گذشممتهاشه دیگر نه جایی در وطن که نام
م،زلی ست به سوی مقصدی خارج از آن.
اواخر محرم  1711ازبک و ریکا به ارزروم رسممیدهاند .در نامهی شممشمممه به تاریخ دهم
ربیعال ثانی 1711ه از بک لح ظهی خروجش از مرز ایروان و ورود به قلمرو عث مانی را
اینگونه برای نصیره یکی دیگر از دوستانش در اصفهانه روایت میک،د:
باید به تو اعتراف ک،م نصیره آن لحظه که ایران از پیش چ شمم گم

شد [ quand j’ai perdu la Perse

 ]de vueو خود را در قلمرو عثمانیهای خائن یافتم [ ]je me suis trouvéدردی مرموز حس کردم.
هرچه بیشممتر به وطن این المذهبان وارد میشمممدمه در نظر خودم المذهبتر میشمممدم [ il me

 .]sembloit que je devenois profane moi-mêmeکشورمه خانوادهامه و دوستانم در خاطرم حاضر
شدند []se sont présentés à mon esprit؛ عطوفتم بیدار شد؛ اضطرابی نامعلوم بر بیقراریم افزود
و وادارم کرد دریابم [ ]m’a fait connoîtreکه دست به کاری زدهام که از حد آسایشم بیرون است.

ه،گام خروجه گویی «ایران» در همان لحظهای که از پیش چشممم ازبک گم میشمموده در
ِ
تمامیت خود نیز پدیدار میشممود .آنچه در افق محو میشممود نه فقط تکهای زمینه بلکه
واحدی سرزمی،ی ست؛ نه چیزی مادی که در چشم بگ،جده بلکه صورتی مثالی ست که
شدن سایهی مادیاش از پیش چشمه دیدنی میشود .ازبک پس از
درست در لحظهی گم ِ

آنکه «ایران» را در تمامیت خود میبی،د که از پیش چشمش گم میشوده هم خودش را در
قلمرو عث مانی بازمی یابد و هم آن چه را که از خود بیگانه میپ،داشمممت در خودش؛ و
مستقیم
همزمان عواطفش نسبت به جایی که ترکش کرده در او بیدار می شوند .او که فاعل
ِ
ِ
«اعتراف کردن» اسممت در ادامهی این ب،د مکرارا به دام فعلهای بازتابی و غیرشممخصممی
مفعول بیواسممطه و باواسممطه مینشممی،ده تا آنکه در پایان ب،د دوباره به
میافتد و در جایگاه
ِ
جایگاه فاعل برگردد :فاعلی که درسممت در ه،گام خروج از مرزهای زادگاهشه مرزهای
ِ

دانشش گسترده می شوند و در ت،شی ت،انه وادار می شود حدود آسایش خود را باز ش،اسد:
بدن خود بودن را می ش،ا سده و هر چه
فاعلی ش،ا سا که وارونهوار قبل از هر چیز
ِ
مفعول ِ

«درمییابد» صدقهی سر «دردی مرموز» و «اضطرابی نامعلوم» است که در بدنش «حس
میک،د» .آن حرکت د ستوری که در ابتدای سفر از فعل اول شخص به سوم شخص آغاز
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تکرر افعال بازتابی و غیرشخصی میرسده و فاعل اول شخصه انگار
شده بوده لب مرز به ِ

بدن مرجعش به جایگاه
انعطاف نحویاش ر سیده با شده در مواجهه با
حدود
که به
ِ
ِ
ِ
حدود ِ
بینشان خود باز میگردد1.

ِ
ربی
غ
مرزهای
سمت
به
ریکا
و
ازبک
حرکت
با
که
ست
تطبیقی
م،ظری
برآمدن
سرآغاز
این
ِ
ِ
ِ
قلمرو عثمانی تقویت می شود وه دوباره در م،طقهای مرزیه تمامیتهایی مان،د «ایران» و
«عثمانی» و «آسممیا» و «ارو پا» را دیدنی و قابلقیاس میک،د .در ازمیر ازبک میتواند
تصممویری از عثمانی در تمامیت «مریض» و «ضممعی » و «خشممن» و «جهالتبار» اش
برای روسممتان ترسممیم ک،ده و سممکون «این بربرها» در زمان را با پیشممرفتهای نظامی و
تجاری «ملتهای اروپا» مقای سه ک،د .همانطور که فعلهای گذشته در تبریز به خروجی
ذه،ی از موطن قبل از خروج از سممرزمین اشمماره داشممت،ده انگار از ازمیر نیز دیگر میتوان
آن سوی آبها را دید (نامهی  .)]19[ 18در لیورنو همه چیز از این رو به آن رو می شود :به
جای «مرض» و «جهالت»ه لیورنو «به نبوغ دوکهای توسکانی شهادت میدهد»؛ «آزادی
زیاد زنان» خبر از ورود به جهانی دیگر میدهد؛ و «حتی در کوچکترین جزئیاته چیزی
غریب [ ]quelque chose de singulierه ست» که ازبک میتواند «حس»اش ک،د اما ه،وز
توان «ب یان» آن را ندارد .این چیز غر یب (و تکین)ه که بیش از هر چیز با «آزادی زنان»
تصویر میشوده تفاوتی ب،یادیه و گویا رفعنشدنیه بین تمامیتهایی عظیمه یع،ی «شرق»
و «ارو پا»ه اسمممت که فقط در پاریس قابل بیان خواهد شمممد — یع،ی جایی که از م،ظر
مقر امشراتوری اروپا» ست (نک .نامهی  .)]23[ 21و البته این «چیز
غریب/تکین ازبک « ِ
ِ
غریب» تفاوتی بین «انسممان» و «انسممان» (” “humanو ” )“anthroposنیز هسممت که ازبک
حتی در پاریس از بیانش عاجز خواهد مانده هرچ،د که با تمام بدنش حسش خواهد کرد.

 1افعال بازتابی ،که فاعل و مفعولشان یکسان است ،در زبان فرانسه بسامد باالیی دارند؛ آنچه در نقل قول
باال معنیدار/مهم ( )significantاست نه صرف کاربرد افعال بازتابی ،بلکه کاربرد آنها در بافت ساختهای
دستوری دیگری ست که فاعل فعل «اعتراف کردن» در آنها در جایگاه مفعولی نشسته است .مضمون
وابستگی تنانهی ازبک به زادگاهش در سراسر نامههای ایرانی تکرار میشود و از همه مهمتر در ماجرای
حرمسرا تمثیلی میشود .در ادامه به تمثیل حرمسرا بازمیگردم.
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.2
« ...برای مطالعهی انسان باید به دوردست نگریستن را آموخت».
— ژان-ژک روسوه جستار دربارهی منشأ زبانها

برآمدن م،ظری تطبیقی از خالل سفری برای گستردن مرزهای دانش ورای مرزهای موطنه
و گذر از افعال اول شخص به سوم شخص و فعلهای غیرشخصی و بازتابیه در نامههای
مدن گو نهای ترب یت
آ غازین نا مه های ایرانی را میتوان همچون تمثیلی خوا ند که برآ ِ

( )Bildung/educationجدید را به شممکلی دسممتوری تمثیلی میک،د — گونهای تربیت که

کارل گوتکهه در برابر تربیت مدرسممی و متنمحوره تربیت جهانگیر ( )globalمینامدش1.

آغاز دههی سمموم قرن هجدهمه ازبک و ریکاه (و البته دوسممتشممان ِردی که کمی بعد از
در ِ
اهی ونیز میشممود و همان،د آنها به مطالعهی اروپاییان و
رسممیدن آنها به پاریس از ازمیر ر ِ

انی
علومشمممان و همچ،ین مطالعهی تطبیقی خود مشمملول میشممود)ه نمونه های داسممت ِ
«سممیاحان فلسممفی»ای هسممت،د که از نیمهی دوم این قرن بر تعدادشممان افزوده میشمموده
گفتارشممان کامال علمی میشمموده و کمترین تأثیرشممان بر فره،ا اروپاییه به زعم گوتکهه
متون کالسممیکه و تأکید بر
کاسممتن از اهمیت ِ
علوم مدرسممی و مطالعات انسممانگرایانه در ِ

ضرورت مطالعهی «طبیعت انسانی»ه اما نه با تمرکز بر «ادبیاته ه،ره فلسفهه و باالخص
ِ

تاریخ»ه بلکه با تمرکز بر «نقشمممهی بزرگ نوع بشممر» اسمممت .در قرن هجدهم «از روح
ِ
ِ
های فراگیرش
آموزه
طبق
که
شود
می
متولد
جدیدی
پرورشی
جلرافیا و قومش،اسی» شیوهی
ِ
ِ
ِ
برای «فرهیخته» بودن دیگر نه آموختن علوم دی،ی کفایت میک،د و نه حتی مطالعهی متون
ِ
رومی و یونانی؛ بلکه فرهیختهی ارو پایی برای فهم «طبیعت انسمممانی» حاال باید فره،ا
چین و ه،د و ایران و مصممر و ژاپن و اعراب و تاتاران و بومیان آمریکا را هم مطالعه ک،د:
«جلرافیا به قوم ش،ا سی و قوم ش،ا سی به ان سان ش،ا سی بدل می شود»ه و مطالعهی ان سان
رفتهرفته به مطالعهی انسان غیر اروپایی محدود میشود2.

see Karl S. Guthke, Exploring the Interior: Essays on Literary and Cultural 1
History (Open Book Publishers, 2018), esp. chs. 1, 3 & 4.
Guthke, 4–9, 77–78, 113–14.2
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در نیمهی دوم قرن هجدهمه یع،ی زمانی که دیگر حدود و سممواحل تمام قارههای سممیارهی
زمین بر سوژهی روش،گری مکشوف شده استه «عصر اکتشافات دومی» آغاز میشود که
درونی قارهها سممت .اگر مسممافران کشممتیهای اکتشممافی قرون
نواحی
قصممدش مطالعهی
ِ
ِ

شانزدهم و هفدهم غالبا نظامیان و تجار و مبللان مسیحی و البته کارگرانی بودند که نیروی

کارشان در موط ،شان ارزش چ،دانی ندا شته در قرن هجدهم دان شورانه یا به قول گئورگ
فورسممتر «سممیاحان فلسممفی»ه نیز از مسممافرین معمول کشممتیهای اکتشممافی محسمموب
می شدند .این م سافران جدید هم جلرافیا و تاریخ طبیعی این م،اطق را مطالعه میکردنده
و هم بدن و طبع و مزاج و خلقیات و اطوار و آداب و رسوم و شیوههای زندگی و روشهای
کشاورزی و ص،عتگری و ه،رها و قوانین و اعتقادات و زبان ساک،ان این م،اطق را .به بیان
درون قارهها و
گوتکهه مسممئلهی این دانشمموران و سممیاحان فلسممفی مطالعهی دو درون بودِ :

1
بدن مو ضوعات مطالعهی این
درون «
ذهن» ساک،ان قارهها .هرچ،د باید به یاد دا شت که ِ
ِ
ِ
دان شوران نه ت،ها از ذه ،شان جدا نبوده بلکه غالبا تابعی از آن و حتی فرم ّ
برونیتیافتهی آن

عی،ی»
محسمموب میشممد 2.مطالعهی بومیانه یا همان مطالعهی انسممانه نه ت،ها بر
دانش « ِ
ِ
دانشمموران میافزوده بلکهه با فراهم کرد امکان مقایسمممهه «ذهن» اروپاییان راه که بهرغم
تفاوت با موضوعات مطالعه شان نهایتا انسان بودنده دربارهی خودشان نیز روشن میکرد.
های دیگر در اینجا نیز فعلی بازتابی بود
حرکت به بیرون از خود و مطالعهی
زندگی ان سان ِ
ِ

ستانی نیمهی
سفی غیردا
ِ
و به تأمل در خود م،تهی می شد .اما برخالف ازبکه سیاحان فل ِ

ستگی ت،انه به سرزمین
دوم این قرن هرچه بی شتر در سرزمین بومیان پیش رفت،د کمتر با واب
ِ
ِ
خود شان مواجه شدند؛ کامال برعکسه این دان شوران مواد آموزشی جدیدی را گردآوردند
شممدن شممیوهی پرورش جهانگیره به «طبقات تحصممیلکرده اجازه میداد تا
کهه با فراگیر
ِ
م،اطقی از جهان را که برای والدین شان چیزی بیش از نامهای صرف و جاهای اف سانهای

عبارت «نقشهی بزرگ نوع بشر» عموما در ارجاع به نامهای از ادموند برک نقل میشود ،هرچند چنان که
گوتکه در جستار چهارم کتاب خود نشان میدهد برابرهای آن را در آثار بسیاری از دانشوران و فیلسوفان قرن
هجدهمی میتوان یافت.
Guthke, 4, 93–94.1
گوتکه در سراسر کتابش کامال از اهمیت مطالعهی بدن غافل است .برای شرح مفصل نسبت ذهن و بدن در
انسانشناسی این دوره به منبع زیر رجوع کنید.
Denise Ferreira da Silva, Toward a Global Idea of Race (Minneapolis: 2
”University of Minnesota Press, 2007), esp. ch. 6, “The Science of the Mind.
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1
مدن
نبود ند " خا نهی خود" بدان ،د» .در این مع،یه اگر ارزشزدایی از ِ
علوم دی،ی و برآ ِ
تربیت جهانگیر راه به درسممتیه مرحلهای تعیینک،،ده از فرآی،د سممکوالرشمممدن بدانیمه

هانگیر همین «اتوری تهی
گسممترش ج
م حدود یت این فرآی ،د را هم میتوانیم دقی قا در
ِ
ِ

حمایت قدرتهای آشمم،ا و
مردم خود بودنه تحت
شممبه
ِ
میان ِ
مذهبی آسممودهه در خانهه ِ
ِ

نقد تاریخی آن را
ارزش های پذیرفته بودنه و از
جهان خارج در امان بودن» ببی،یمه که ِ
ِ

مطالعات
آگاهی انتقادی میداند 2.حاصل این
شدن
ادوارد سعید ِ
ِ
شرط دنیوی (ِ )secular
ِ
علمی تفاوت بین انسممان و انسممان بوده همچون تفاوت بین آنکه
جهانگیره به وجهیه فهم
ِ
مکان خانهاش.
در مکان خانه میک،د و آنکه تابعی ست از ِ

شممیوهی جدید م طال عه و ترب یت ج هانگیر از یک سممو در « باغ های گ یاهشمم ،اختی و
شار
فرم بیان و انت ِ
جانور ش،اختی و موزههای قوم ش،اختی» نهادی،ه می شده و از دیگر سو ِ
نوشممتاری خود را در دایرهالمعارف ها و تاریخ های جهانشمممول ( )universal historiesو
ِ

همچ،ین در قالب مجموعهسمازی از سممفرنامههایی پیدا میکرد که خود اصمملیترین م،ابع

دایرهالمعارفها و تاریخها بودند .این کتابهاه که گوتکه فهرسممت مختصممری از آنها به
د ست میدهده به هر زبانی که نو شته می شدند اغلب به سرعت به سایر زبانهای غالب
ارو پایی نیز ترجمه میشمممد ند .تاریخ های جهانشمممول قرن هجدهمی را البته نباید با
فل سفهی تاریخهای جهان شمول قرن نوزدهمی ا شتباه گرفت .این تاریخهای جهان شمول
درواقع «پی مایش های قومشمم ،اختی [ »]ethnological surveysا نده و برخالف اخالف
فل سفی شان در قرن بعده ا سا سا مبت،ی بر نظمی مکانی انده و نه سل سلهمراتبی زمانی؛ و
دید خوان،دگانشان بود که حاال به میانجی تاریخهای
کارشان بیش از هر چیز گستردن افق ِ
عی،ی" تاریخ جهان» ب،شی،،د و «"بیآنکه از
جهانشمول میتوانست،د در جایگاه «" شاهدان ِ

Guthke, Exploring the Interior, 79.1
Edward W. Said, “Introduction: Secular Criticism,” in The World, the Text, 2
and the Critic (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 16.
یادآوری این نکته مهم است که سعید دیسیپلین شرقشناسی را نیز برآمده از «دینی سکوالرشده» میداند ،و
در تحلیلی کوتاه اما روشنگر «بازسازی تئولوژی» در «پروژههای روحانی و فکری اواخر قرن هجدهم» را
مقدمهای بر شکلگیری شرقشناسی مدرن میداند .نک:
Edward W. Said, Orientalism (London: Penguin Books, 2003), 113–23.
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جایشممان تکان بخورنده زمین و دریاها را بشیمای،د و به بازدید تمام کشممورها بروند و با تمام
ملتها همکالم شوند"» تا «"ذهن [شان] شامل تمام جهان شود"»1.

ِ

هجو علوم دی،ی و س،تی و بازنمایی آنها به مثابه خرافه
تأکید بر ارزشم،دی علوم تجربی و ِ
و طامات از مضامین اصلی نامههای ایرانی ست و در نامههای بسیاری تکرار میشود 2.در

این میانه مجموعه نامههای بههمپیوسممتهی ازبک در جواب نامهای از ردی دربارهی کم
نظم دان شی جدید که جلرافیا و قوم ش،ا سی
شدن جمعیت جهانه تمثیلی ست از برآمدن ِ

در آن جایگاهی تعیینک،،ده دارند .جمعیتزدایی ( )depopulationکه یکی از ترس های

عمومی فران سهی ع صر رو ش،گری ست 3در نامههای ایرانی نیز مف صال به بحث گذا شته
شممده .در نامهی ]112[ 108ه ردی که با «تمرکز بر تلییرات بزرگی که برخی اعصممار را از
زمان های دیگر متفاوت میک،،د و زمین را چ،ین با خودش متفاوت میک،،د» مشمملول
«مطالعهی تاریخنگاران قدیم و جدید» استه توجه ازبک را به این مسئله جلب میک،د که
جمعیت زمین نسممبت به قرون گذشممته کم شممده اسممته و برای اثبات مدعایش فهرسممت
بل،دی از قارههاه کشممورهاه و شممهرهای متفاوتی ارائه میدهد که ب،ابر مطالعات او همه از
کمبود جمعیت رنج میبرند .رم زمانی به ت،هایی از بزرگترین پادشممماهی های ک،ونی اروپا
پرجمعیتتر و آبادتر بودهه اما ایتالیا امروز پر از شهرهای خالی از سک،ه ا ست.از سی سیل
فقط آتشفشمممان هایش باقی ماندهاند .یونانه اسممشانیاه کشممورهای شممماله لهسممتان و
ق سمتهای اروپایی ترکیهه قارهی آمریکاه آ سیاه آ سیای صلیره م صره همه دچار کمبود
جمعیت اند — و حتی قارهی آفریقا «که همیشه آنقدر ناش،اخته بوده که درمقایسه با سایر
نقاط جهان نمیتوان به دقت دربارهی آن سخن گفت» .این «هول،اکترین فاجعهای ست
که جهان تا ک،ون به خود دیده اسممت» و طبق محاسممبات ردی «اگر وضممع به همین م،وال
ادامه پیدا ک،ده ده قرن دیگر زمین س مراسممر بیابان خواهد شممد» .این همه خبر از «فسممادی
درونیه زهری مرموز و پ،هانه بیماری و رخوتی میدهد که طبیعت بشممری به آن دچار
Guthke, Exploring the Interior, 79–84.1
 2برای مثال نک .نامههای ،39 ،18 ،17[ 134 ،136 ،119 ،103 ،94 ،86 ،71 ،55 ،43 ،37 ،17 ،16
.]143 ،142 ،123 ،106 ،97 ،88 ،73 ،57 ،45
see David B. Young, “Libertarian Demography: Montesquieu’s Essay on 3
Depopulation in the Lettres persanes,” Journal of the History of Ideas 36, no.
4 (1975): 669–82.
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شده» .ازبک که کامال با ردی موافق است در نه نامهی پیاپی شرحی مفصل از علل پیدا و
پ،هان جمعیتزدایی ارائه میدهد که اسممتقاللی سممبکی از باقی کتاب دارد و بیشممتر به یک
رس مالهی چ،د بخشممی میماند تا نامههای داسممتانی؛ چ،ان که در زمان خودش نیز جدا از
سایر بخشهای کتاب به ع،وان یک ر سالهی جمعیت ش،اختی مورد ا ست،اد بوده ا

ست1.

افیایی جمعیتزدایی شروع می شوده بعد به
ر سالهی ازبک با علل کیهان ش،اختی و جلر ِ

سراغ علل پزشکی میرود و از آنجا به علل مردم ش،اختی (یا جلرافیای مردمی) میرسده

و نهایتا با تأمالتی دربارهی جلرافیای سممیاس می پایان مییابد .انسممانهاه چ،ان که ازبک به
ردی مینویسممده در «خانهای بس متلیر» زندگی میک،،د که «مان،د سممایر سممیارهها تابع
قوانین حرکتهایی» سممت که موضمموع مطالعهی کیهانشمم،اسممان انده و ب،ابراین ت،ش بین
«ع،اصممر اصمملی آنه [یع،ی] دریا و زمینهای قارهای» همواره موجد وضممعیتهای تازه
استه و جمعیت انسانی نیز همواره متأثر از این قوانین کیهانی ست .اما جدا از این قوانین
که انسانها در برابر آن قدرتی ندارند (و این خود یکی از مضامین تکرار شوندهی نامههای
ایرانی ست)ه «نوع ب شر» همواره در معرض «فجایع عمومی» مان،د «طاعونهای همهگیر
[ »]pestes universellesو « شرم،اکترین بیماریها»ه یع،ی سفلیسه نیز هست که «کمتر
از دو قرن پیش ارو پا و آسممیا و آفریقا» را درنوردیده بود .این ها همه از «علل فیزیکی»
جمعیتزدایی هسممت،د (نامهی  .)]113[ 109اما جدا از اینهاه کمشممدن جمعیت «عللی
اخالقی» نیز دارد که غالب تأمالت ازبک دربارهی آنها ست .جمعیتزدایی در یک کالم
«نا شی از تفاوتهای خلقیات [ »]les mœursجمعیتهای ان سانی سته و از همه مهمتر
(به لحاظ تاریخی) تفاوتهای خلقیات رمیهاه مسممیحیانه و مسمملمانان« :از زمانی که
ادیان مسیحی و محمدی جهان رمی را دوپاره کردهاند همه چیز یک سر عوض شده است:
این دو دین بسممیار کمتر از دین رمیها به تداوم نسممل بشممر کمک میک،،د» (نامهی 110
[ .)]114از ای،جا به بعد ازبک شممرحی مفصممل از آداب و رسمموم مسمملمانان و مسممیحیان
میدهد که به جمعیتزدایی م،جر میشمموند (و البته آنها را با رسمموم جمعیتافزای رمیان
مقایسممه میک،د) :مهمتر از همه چ،دهمسممری مسمملمانانه که احتماال اصمملیترین دلیل
جمع یت زدایی از بخش بزرگی از ج هان اسمممته چرا که هم توان مرد مسممل مان را برای
Young, 669.1
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تولیدمثل کاهش میدهد و هم تقاضما برای خواجگان و ک،یزان را زیاد میک،ده هم سمبب
تولید بچههای ضممعی و مریض میشمموده و در کل امری «مخال طبیعت» اسممت و به
«فساد دولت» م،تهی میشود؛ م،ع طالق که مردان و زنان مسیحی را به زندگیهای ج،سی
ماللآور محکوم میک،د؛ و ازدواج نکردن «خواجگان» م سیحی یع،ی ک شی شان و راهبان
کاتولیک (نامههای  .)]114-117[ 110-113بعد از «آسیا و اروپا» ازبک به سراغ «آفریقا»
میرود «که فقط دربارهی سممواحلش میتوان سممخن گفت چرا که درونش ه،وز ناشمم،اخته
است» و دلیل اصلی کم شدن جمعیتاش تجارت برده است .و ضع «آمریکا» هم مایهی
تعجب اسممت چرا که با تمام جمعیتی که به آنجا میروده و جمعیتی که آفریقا از دسممت
میدهده بر جمعیت آمریکا افزوده نمیشممود .این مسممئله از طرفی به خاطر قتل عام و
شممرایط کار بد و مرگ و میر فراوان اسمممته و از طرف دیگر به خاطر خلق یات عج یب
«وحشیها» که «از کار و کشاورزی متفرند» و کارهای «غیر از شکار و ماهیگیری را دون
شمأن خود میدان،د»ه و زنانشمان هم «برای آنکه برای شموهرانشمان جذاب بمان،د سمقط
سوای رسوم رمیان
ج،ین میک،،د» (نامههای 114ه  116و 118[ 117ه 120و  .)]121البتهه ِ

باسممتانه آداب و رسمموم دیگری هم وجود دارند (یا در واقع داشممتهاند) که برای افزایش

جمعیت مفیدنده مثل بعضممی از رسمموم یهودیان و چی،یها و ایرانیان باسممتان (نامهی 115
[ .)]117در دو نامهی پایانیه ازبک به تأثیر سممیاسممت بر جمعیت میپردازد :چ،ان که از
سرنو شت ا سشانیاییها و پرتلالیها در آمریکا پیدا سته گ سترش جلرافیایی ا ستعماری
سبب جمعیتزدایی می شود (نامهی )]121[ 117؛ اما آزادی سیاسی و حمایت از تجارت
به ازدیاد جمعیت کمک میک،ده و هل،د و سمموئیس بهترین گواه این مدعا هسممت،د (نامهی
 .)]122[ 118از خالل حرکت از کیهانش،اسی به جلرافیای طبیعی و همهگیرش،اسیه و از
آنجا به جلرافیای مردمی و قومشمم،اسممیه و نهایتا به جلرافیای سممیاسممیه در این نامهها
تصویری از انسان همچون موجودی جلرافیایی ارائه می شود؛ یع،ی موجودی کهه چ،ان که
در ادامه خواهیم دیده از یک سو بدنش بر روحش مقدم ا ست و از همین رو اول همچون
ابژهی بی ماری های ه مهگیر د یده میشممود؛ و از سمموی دیگره «درونش»ه «روحش»ه
نادیدنی وجودش میگذاریمه در پیوندی سمماختاری
وجه
«ذه،ش» یا هر نام دیگری که بر ِ
ِ

با جلرافیای محل زندگیاش دیدنی (و البته متعین) میشود .انسان جلرافیایی انسانی ست
که همواره از بیرون مورد خطاب قرار میگیرده یا به عبارتیه ابژهی تعین بیرونی ست.
ِ
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.3
« ...جهان سراسر غربت است».
هیو سن ویکتوره دیداسکالیکون
— ِ

تصممویر دانشهای جدید در رسممالهی ازبک دربارهی جمعیتزداییه در کتابخانهای پر از
کتاب های م،سممو بازتابی وارونه می یابد .در نامه های  127تا  ]137-133[ 131ریکا
ماجرای بازد یدش از «ک تاب خا نهای در ِدیر درویشمممان» را برای م خاطبی بی نام تعری

میک،د .در دومین بازدید از این کتابخانه ی داسممتانی (که شممماید ارجاعی به کتابخانهی
صممومعهی سممن ویکتور در حوالی پاریس باشممده یکی از مراکز مهم علوم مدرسممی از قرن
دوازدهم که در سالهای نخست قرن هجدهم درهای کتابخانهاش را به روی عموم باز کرد
و با انقالب فرانسممه دوباره بسممت) ریکا به کتابدار خوشمشممربی برمیخورد که «به خاطر
غریبه بودن [ »]en qualité d’étrangerو «ک،جکاوی [»]curiositéاش به پرسممش های او
دربارهی کتابها پا سخ میدهد و سرا سر کتابخانه را طی چ،د روز به او ن شان میدهد .دو
روز اول به بازدید از سالن ا صلی کتابخانه میگذرد که محل نگهداری تح شیهها و شروح
ک تاب م قدس اسمممته و ک تاب های مربوط به آداب ره بان یت و پرهیزگاری و اخالق و
رازورزی و غیره؛ و همچ،ین ک تاب های ل لت و نحو و بال غت و خ طا به و علوم قدیم
(ه،دسممهه مابعدالطبیعهه طبیعیاته طبه اندامشمم،اسممیه شممیمیه نجوم) یا «جهالت
رازورزانه» .کتابدار تک تک این کتاب ها و نویسمم،دگانشمممان را را با بیرحمی ریشممخ،د
میک،د .روز سمموم ریکا و کتابدار به «اتاقی خاص» میروند که محل نگهداری کتابهای
هجو تاریخ کلی سا
«تاریخ جدید [ »]histoire moderneا ست.
شرح کتابهای این اتاق با ِ
ِ
و پاپها شممروع میشمموده ولی با رسممیدن به قفسممهی بعدیه یع،ی تاریخهای «انحطاط
امشراتوری شکوهم،د رم»ه لحن کتابدار بالفاصله عوض می شود و از هجو به نوستالژی و
بعد به قضاوت عقالنی و گاه حتی ستایش تاریخهایی میگراید که در قف سههای بعد ب،ا به
نظمی سیاسی و ملی چیده شدهاند :تاریخهای آلمانه فرانسهه اسشانیاه انگلستانه «ملکهی
دریا  ...که تجارت را با امشراتوری آمیخته اسمممت»ه «و آن ملکهی دیگر دریاه جمهوری
هل،ده محترم در اروپا و شممکوهم،د در آسممیا»ه ایتالیاه «جمهوریها :سمموئیس  ...ونیز ...
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ژنوا»ه و باالخره «[ک شورهای] شمالی که یکی از آنها له ستان ا ست» .برخالف سالن
ا صلیه کتاب های این اتاق خاص ه،وز ارز شم،دنده و در ک،ار هم چیزی شبیه یک تاریخ
زمانی حاکم بر آن است.
عمومی اروپا می سازنده که تفاوتش با تاریخ جهانشمول در نظم
ِ

روز آخر به بازدید از اتاقی میگذرد که حاوی کتابهای شمماعران و رمان/رمانسنویسممان
است «که کارشان در زنجیر کردن عقل سلیم است و بهستوهآوردن خرد» .ای،جا هم چیزی
کتابدار «کتابخانهی دیر دروی شان»ه که
جز هجو و ری شخ،د ن سیب کتابها نمی شود .اما
ِ

خودش خرقهی ره بان یت به تن دارده چطور حاصمممل قرن ها ان باشمممت دانش را چ،ین
بیرحمانه قضمماوت میک،د که فقط یک «اتاق خاص» از کل کتابخانه جان سممالم به در
میبرد؟ درواقع این جایگاه غریبهی ریکا سممت که این گزاره ها را بر زبان درویش کتابدار
جاری میک،د:
میبی،ید آقاه من آزادانه فکر میک،م و هرچه به فکرم میرسمممد به شممما میگویم .من طبعا آدم
سممادهدلی هسممتم و دربرابر شممما که غریبهای هسممتید مشممتاق آموختن دربارهی چیزهاه و البته
میخواهید چیزها را آنگونه که هست،د بیاموزیده سادهدلتر هم میشوم .اگر میخواستم میتوانستم
تمام اینها نگویم؛ آنوقت یکب،د میگفتم« :این شممکوهم،د اسممته آن
چیزی جز مدح و ث،ای ِ
شممایسممتهی احترام اسممته در این یکی چیزی اعجابآور هسممت» .و نتیجه از دو حالت خارج

نمیبود :یا فریبتان میدادمه یا در چشم شما بیآبرو میشدم (نامهی .)]134[ 128

در ک،ار امکاناتی که فرم نامهنگارانه فراهم میک،د (استقالل محتوای نامهها نسبت به هم و
امکان پرداختن به مسممائل کامال متفاوته و امکان بازنمایی م،ظرهای نامهنگاران متفاوت
ترکیب نگاه تطبیقی و نگاه ناآشمم،اه و از همین رو تکینه
دربارهی موضمموعات مشمممابه)ه
ِ
ِ
صر فرمبخش به نامههای ایرانی ست .نیش هجوآمیز نامههای ایرانی
غریبهها مهمترین عِ ،
ِ
که نوی س،دهاش را هم در زمان انت شارش کمی به درد سر میاندزد 1بیش از هر چیز حا صل
همین ترکیب اسممت .در «تأمالتی» که م،تسممکیو در سممال  1754به متن کتاب ضمممیمه
 1نامههای ایرانی در ابتدا برای فرار از سانسور بدون ذکر نام مؤلف در آمستردام چاپ میشود که محل
انتشار بسیاری دیگر از آثار مهم عصر روشنگری نیز هست .اما نویسندهاش به زودی شناخته میشود و به
ویژه بهخاطر جادوگر خطاب کردن شاه و پاپ به او حمله میشود و عضویتش در آکادمی فرانسه نیز به همین
دلیل چند سالی به تعویق میافتد.
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یان داسممتانی به جامعه و به ویژه
میک،ده به آن دسممته از خوان،دگان فرانسمموی که نگاه ایران ِ
نهادهای دی،یشممان را توهینآمیز یافتهاند متذکر میشممود که برای فهم این «رمان» باید به

«غریب/تکین» بودن نگاه شخصیتهایش توجه ک،،د .شخصیتهایی «که ناگهان خود را
در اروپاه یع،ی در عالمی دیگره یافتهاند  ...و اندیشههای نخستینشان نمیتوانست،د غریب
[ ]singulieresنباشمم،د» و یا « گه گاه باورهای [ ]dogmesما را غریب نیاب،د» .این نگاه
موجد تفاوتی سممت که به زعم م،تسممکیو «تمام جاذبه»ی کار از آن ناشممی
غریب/تکین
ِ

میشود« :تضادی همیشگی [ ]contraste éternelبین چیزهای واقعیه و شیوهی تکینه نوه

درک آنها» .علیرغم دفاعیهی م،ت سکیو دربرابر
یا
عجیب [ِ ]singuliere, neuve ou bisarre
ِ
م،تقدان راستکیشاشه اگر این جمله را ک،ار جملهای که کتابدار به ریکا
سانسورچیها و
ِ

میگوید ( شما که غریبهای ه ستید )...بگذاریمه چ،ین به نظر میرسد که انگار «چیزهای

نگاه تکین غریبه واقعیتشممان را آشممکار میک،،د .نگاه غریبهه که از
واقعی» فقط زیر نور
ِ ِ ِ
جهان دیگری آمده ا سته از جهان «ما» آ ش،اییزدایی میک،د .پری اندر سون به ما یادآور
میشممود که واژهی م،تسممکیو برای توصممی

این تمه ِید آشمم ،اییزداه یع،ی غرا بت

()singularitéه به خاطر نسممبتش با «تکی،گی» بار مع،ایی متفاوتی پیدا میک،د .غریبه
«واقعیت» جهان آ ش،ای «ما» را به گونهای «بی سابقه»ه «نو» و «عجیب» درک میک،د و
موجد تفاوتی سممت در درون «ما» که «ما» را
در برابرمان میگذارد 1.به بیانی دیگره غریبه
ِ
دچار تضادی ابدی میک،د.
با خودشه یع،ی با ِ
خود «ما»ه ِ

در فصممل چهارم از کتاب چهارم روح القوانین ()1748ه م،تسممکیو به تفاوتی میان «اثرات

تربیت نزد با ستانیان و نزد ما» ا شاره میک،د .مزیت تربیت با ستانیان بر تربیت «ما» در آن
ا ست که آنچه با ستانیان میآموخت،د هرگز «تکذیب [ »]démentieنمی شده اما ما هرچه
میآموزیم همواره در معرض رد و انکار اسممته چرا که « ما امروز در معرض سممه تربیت
مت فاوت یا متضممماد [ ]différentes ou contrairesهسممتیم :ترب یت پدران مانه ترب یت
تمام ایدههای دو
معلمانمانه و تربیت جهان [ .]mondeآنچه که در آخری به ما میگوی،ده ِ

تای دیگر را وارونه میک،د [ .]renverseبخشی از ماجرا ناشی از تضادی [ ]contrasteست
که نزد ما بین الزامات دین و الزامات دنیا [ ]mondeوجود دارد؛ چیزی که نزد باسممتانیان

Perry Anderson, “Persian Letters,” in The Novel: Forms and Themes, ed. 1
Franco Moretti, vol. 2 (Princeton: Princeton University Press, 2006), 165.

Problematicaa.com

15

نا ش،اخته بود» 1.جهان در ای،جا در ست مثل همان غریبهای عمل میک،د که «ما» را دچار
تضادی ابدی میک،ده و ح،ای کتابخانهی معلمان و پدرانمان در گفتگو با او رنا میبازد.
نوری که اندیشهی روش،گری را روشن میک،د نور غریب جهان است که اقتدار هی پدر و
معلمی را باز نمیشمم،اسمممد .نوری دنیوی که « خانه» را غریب میک،د و « ما» را غریبه.
ابت خانه را بازمی ش،اسده و درمییابد که
غربت جهان غر ِ
سوژهی روش،گری در مواجهه با ِ

حمایت قدرت های آشمم،ا و ارزش های پذیرفتهه که تحت انقیاد پدران و
« ما» نه تحت
ِ

معلمانی سمممت که آموزه هایشمممان همه وارونه اسمممت .پس مطالعهی دیگری مطالعهی

درک جهان دیگری به شیوهای تکینه نوه یا عجیب —
روش،گرانهی خود است آنجا که در ِ

به شیوهای متفاوت از شیوهی پدران و معلمان دیگری — جهانم،دی ( )worldlinessخوده

معلمان «ما»ه
درک آن توسمط پدران و
واقعیت»
یا تفاوت «
جهان خود از شمیوهی وارونهی ِ
ِ
ِ
ِ

بر سوژهی رو ش،گری آ شکار می شود؛ و ا سطوره مأم،ی ست که بازمیگردد تا سوژهی
روش،گریه که انگار دیگر تاب غربت جهان را ندارده با خانهسازی برای دیگریه و دیگریه

و دیگرانه با بازبسممتن دیگرانه و قدرتها و ارزشهایشممانه یا همان «روح» یا «درون» یا
ِ
جهان خارج در امان بماند .ا سطورهه سو یهی
از
ه
شان
های
خانه
مرزهای
«ذهن» شانه به
ِ
ِ
تاریک همین نور ا سته که مطالعهی ان سان و مطالعهی ان سانها را از هم جدا میک،ده و
ِ
مان جلرافیاییه یا
انسممان اروپایی را از حوزهی مطالعهی انسااان ک،ار میگذارد .برآمد ِن انسم ِ

بازگشت
نشان
همان ابژهی قوم
ِ
ش،اختی تاریخهای جهانشموله در سایهی این تقسیم کاره ِ
ِ
تدار پدران و معلمان ا ست در شکل اتوریتهای شبهمذهبی که به طبقات تح صیلکردهی
اق ِ
ِ
اروپایی (پ سا)رو ش،گری اجازه میدهد تا م،اطقی از جهان را که برای والدین شان چیزی
ِ
بیش از نامها ی صرف و جاهای افسانهای نبودند «خانهی خود» بدان،د2.
Charles-Louis de Secondat baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, 1
ed. Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone, Cambridge Texts in
the History of Political Thought (Cambridge: Cambridge University Press,
1989), 35.
برای تطبیق با متن فرانسوی از چاپ زیر استفاده کردهام:
De l’esprit des lois par Montesquieu, précédé de l’analyse de cet ouvrage par
d’Alembert, 2 vols. (Paris: P. Pourrat, 1834).
ارجاعات به روح القوانین از این پس فقط در متن و با ذکر عالمت اختصاری «ر.ق ».و شمارهی کتاب و فصل
در پرانتز مشخص شدهاند ،مثال (ر.ق ،)4:5 .یعنی کتاب چهارم ،فصل پنجم.
 2نک .پاورقیهای  8و .9
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م،تسمکیوه چ،ان که اندرسمون مینویسمده نخسمتین نویسم،دهای سمت که «ایدهی نگاهی
وارونه» که «از دورد ست» به «ما» خیره می شوده یع،ی ایدهای که «از اواخر قرن هفدهم
موجود بوده»ه را « به شممکلی نظامم،د و خودآگاهانه» همچون تمهیدی داسممتانی به کار
میب،دد .شمماید به همین دلیل هم هسممت که «تاریخنگارانه [نامههای ایرانی] را صممح،هی

نخسم ِت  ...عصممر روشمم،گری» میدان،د 1.اما غریبهای که از دوردسا «ما» را مینگرده

همینجا ست .بین «ما»« .ما» را از همین بین مینگرده و از همین بین تصویری بیرونی از
«ما» به «ما» نشممان میدهد .غریبه م،ظری سممت بین درون که از درون به داخل آن نوری
ِ
ِ
بیرونی میافک،ده و از این طریق درون را در فضمممایی بیرونی قرار میدهد که از خودش
م،ظر
خارج نی ست :ف ضایی بیرونی که از آنجا میتواند از درون دیده شود .به عبارت دیگر ِ
غریبه یک میزآنابیم ( )mise en abymeمیسازد.
میزآنابیم گونهای بازتاب آی،های نیسمممته و صممرفا تصممویر چیزی که «آنجا» سمممت را
صویر خود ا سته و
بازنمینمایانده بلکه و ضعیتی می سازد که در آن «بازتاب بخ شی از ت
ِ
ب،ابراین فیگور [ ِ تصویر شده] صرفا بازتابیده یا دوتایی نشدهه بلکه به سطحی دیگر تابانده
شده []projectedه درعینحال که بخشی از همان تصویر باقی میماند» .چ،ان که فرانس-
ویلم کورسمم ِتن در تحلیل خواندنیاش از کتاب تحشاایه بر نانون ینیم دریایی و تاراج

( )1604اثر هوگو گروتیوس — که کتاب معروفش دریای آزاد ( )1609مسممتقیما از آن

تاریخی دریاهاه
مشتق میشود — مینویسده نس ِب این شکل از میزآنابیم به تبدیل شدن
ِ

قلمرو هی کس نیسممت؛ و دولتها و
در قرن هفدهمه به صممح،های تجاری میرسممد که
ِ
کردن نقش شان بر آنه صح،ه را به
ملتهای مختل همه میتوان،د بر آن بروند وه با بازی ِ
جهانی از ب،یاد متفاوتی برای ان سانهای قرن
د ست بگیرند .در این تئاتر دریایی « صح،هی
ِ

هفدهمی» شممکل میگیرد؛ صممح،های تجاری-جهانی که دولت های اسممتعماریه با

بهدسمممتگرفت،شه هم خلقش میک، ،ده و هم بر آن خود را تأسممیسمیک، ،د /می یاب ،د
( .)foundصح،هی تجارت دریایی در قرن هفدهم ب سیار م،عط ا ست و بازیگرانه یع،ی
شرکای تجاری و نظامیه بهکرات بر آن جا عوض میک،،د؛ آنچه مهم ا ست نه حفظ کردن
تعادل میزآنسممن اسممت .کورسممتن حفظ این تعادل را از
نقشهای مشممخصه بلکه ِ
حفظ ِ
Anderson, “Persian Letters,” 165, 161.1
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انگیزههای مهم معاهدات و ستفالیا ( )1648و اوترخت ( )1713میدانده یع،ی معاهداتی
که مهمترین م سئله شان م شخص کردن حدود حاکمیت سرزمی،یه و حفظ تعادل قوا بین
دولت هایی سمممت که زنجیره های تأمین ( )supply chainsشمممان به هم پیوند خوردهه بر
صممح،های که از دریاه و شممماید از همه جا بهتر در دریاه دیده میشممود .حاکمیت های
خلق این صممح ،هی ت جاری-ج هانی تثب یت میشممو نده با
سممرزمی،یای که از
ِ
خالل ِ

بهد ستگرفتن این صح،ه خود را به ف ضایی برونمرزی فرامیافک،،د که درعینحال خارج
ِ
نظامی
تجاری
های
شرکت
عملکرد
در
هرجا
از
بهتر
شاید
سبت
ن
این
و
.
ست
از آنها نی
ِ
ِ
خ صولتی مثل کمشانیهای متعدد ه،د شرقی و غربی دیده شود که علیرغم خ صو صی
بودن شان «م سئولیتهای شبه-حاکمیتی» دارنده و به و ضوح در چارچوب حاکمیتهای

سرزمی،ی حامیشان عمل میک،،د1.

ِ
امکانات فرمیای را فهم کرد که به
وان
ت
می
آن
ی
واسممطه
به
که
ممت
م
س
مفهومی
بیم
میزآنا
ِ

درونی
ممای
نویسمم ،دگان ارو پایی اواخر قرون ه فدهم و ه جدهم ا جازه مید هد تا فضم ِ
ِ
فره،گی
کار
حاکمیتهای سرزمی،ی را از داخل آنها اما از زاویهای بیرونی بازنمایی ک،،دِ .
ِ
داستان جاسوسی که در نیمهی دوم قرن هفدهم شکل میگیرد و رونقی فوقالعاده پیدا
انر
ِ
ژ ِ
تمامیت
میک،د اسمماسمما تولید و نشممر بازنماییهای میزآنابیمیه یا فرافک،ی تصممویری از
ِ
سرزمی،ی پ سا-و ستفالیاییه ا ست .در این
جهانی جدید از درون حاکمیتهای
صح،هی
ِ
ِ
میان کتاب نامه های یک جاسااوت تر اثر جیوانی پائولو ماراناه که مهمترین م،بع الهام
نامه های ایرانی نیز هسمممته اهمیتی فوقال عاده پ یدا میک ،د .ت عداد نامه های محموده
ترک ماراناه که در ن سخهی ایتالیایی اولیهی کتاب ( )1684فقط  30نامه ا سته
جا سوس ِ

در سال 1689ه در اولین ن سخهی فران سوی آن به  102نامه میر سده و تا  1697تبدیل به

جلدی -632نامهای می شوده که دیگر معلوم نیست چه کسی آنها
یک مجموعهی هشت
ِ
را نوشته و تعداد زیادی از نامههایش احتماال از ترجمهای انگلیسی به فرانسه ترجمه شده و

داسممتانی بسممیاری در این دوران به
به نسممخههای بعدی اضممافه شممدهاند .جاسمموسهای
ِ
کشممورهای مختل اروپایی میروند و از آنجاه و به زبان کشممور مقصممده با کشممور مبد

Frans-Willem Korsten, A Dutch Republican Baroque: Theatricality, 1
Dramatization, Moment, and Event (Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2017), 107, 108–13.
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نامهنگاری میک،،د :جا سوسهای آلمانیه انگلی سیه فران

سویه یهودیه و حتی نامرئیه1

درون و ضعیت مرئی می شود .م،ت سکیو در
که از
ِ
خالل نامههای شان که به بیرون میروند ِ
نامه های ایرانی م،طق این ژانر را رادیکال میک،ده و به جای جاسمموس هایی که عموما از

کشممورهای نزدیک میآمدند و در خفا به جایی دیگر نامه مینوشممت،ده دو سممیاح فلسممفی
سیاسی فرانسهه یع،ی امشراتوری
متحد
اصفهانی راه از راهی دوره از فراسوی مرزهای
شرقی ِ
ِ
ِ

عثمانی2ه به پاریس میآورد که در روز روشممن بین پاریسممیها راه میرونده قصممدشممان را
پ،هان نمیک،،ده و «ما» را مطالعه میک،،د.

.4
«وقتی که قصد کسی مطالعهی انسانها باشد باید به اطراف خود نگاه ک،د»...
—روسوه جستار دربارهی منشأ زبانها

روحالقوانین م،ت سکیو نمونهای از تاریخهای جهان شمول قرن هجدهمی ست با تمرکز بر
نظام های قانونی .به نظر لویی آلتوسممر آنچه کار م،تسممکیو را به گونهای ب،یادی از تمام
پیشممی ،یاناش جدا میک،د «موضمموع م طال عه [»]objectی ج هانگیر آن اسمممته یع،ی
«"قوانینه آداب و رسومه و اطوار متفاوت تمام ملل روی زمین"» به قول خودشه یا «سراسر
تاریخ تمام انسممانهایی که تا ک،ون زیسممتهاند» به قول آلتوسممر .انتخاب چ،ین موضمموع
مطالعهای فقط بعد از «انقالبی دوگانه در اواخر قرن پانزدهم و قرن شانزدهم» در «فضا» و
«ساختار» ممکن شده استه و به نوبهی خود در کار م،تسکیو م،جر به «انقالبی در روش»
علم اجتماعی به جای اندی شیدن دربارهی «ذات جامعه» و «ارائهی
می شود که برمب،ای آن ِ
مدلی ایدئال و انتزاعی» از آنه به شممیوهی «فیزیک تجربی» به مشممماهدهی «گوناگونی

Srinivas Aravamudan, Enlightenment Orientalism: Resisting the Rise of the 1
Novel (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 41–50.
 2دربارهی تصویر ایران در فرانسه و در نسبت با امپراتوری عثمانی ،نک.
Susan Mokhberi, The Persian Mirror: French Reflections of the Safavid
Empire from the Seventeenth to Early-Eighteenth Centuries (Oxford: Oxford
University Press, 2019), esp. ch. 1.
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فا کت ها میپردازد تا نوانین ناظر بر آن ها را اسممتخراج ک،د» 1.از بک و ری کا و ردی در
نامههای ایرانی هم با همین مالحظات رو شی به جامعهی اروپایی مینگرند/میاندی ش،د.
مهر مسممیحی «حتی در کوچکترین جزئیات» با
وقتی که از همان ابتدای ورود به اولین شم ِ

تفاوت «غریب [ »]singulierاروپاییها مواجه میشمموند که علیرغم «حس» کردن آن
توان «بیان»اش را ندارند (نامهی )]23[ 21ه چارهای جز مشمماهده و مقایسممه نمیبی،،د.
جالب این که تا پیش از مواجهه با این تفاوت غریب/تکین تعداد نامههای تطبیقی به همان
مرزی ازبک به روسممتان در آخرین روزهای اقامتش در قلمرو عثمانی محدود
یک نامهی
ِ

میشممود (نامهی )]19[ 18ه و آن یک نامه هم نه ایران و عثمانیه بلکه عثمانی و اروپا را
مقایسممه میک،د — انگار که آن چیز غریبی که مقایسممه را ممکن میک،د از آن سمموی دریا
دیده شده باشد.
ریکا در اولین نامهای که بعد از یک ماه اقامت در پاریس مینویسده به دوستش ایبن در
ازمیر تذکر میدهد که نباید از او «توقع فهمی عمیق از خلقیات و رسوم [ des mœurs et

 ]des coutumesاروپاییها» داشته باشده چرا که ه،وز فرصت نداشته «کاری جز تعجب»
بک،د و «چیزی بیش از ایدهای مبهم» در این باره ندارد؛ اما با این همهه گزارش مختصری
از مشاهداتش به ایبن میدهد که یا از طریق مقایسه ممکن میشوند (اصفهان/پاریسه
نگاه غریب او هست،د (شاه جادوگر
سرعت پاریسی/ک،دی آسیایی)ه و یا حاصل
تکی،گی ِ
ِ
است چون میتواند به رعایایش بباوراند که تکهای کاغذ واقعا پول است و از این راه با ارزش
واقعی پول آنها بازی ک،ده و جادوگر بزرگتری هم هست به نام پاپ که میتواند حتی به شاه
بباوراند که سه با یک برابر است و نه نان نان است و نه شراب شراب) (نامهی .)]24[ 22
ترکیب نگاه غریب و نگاه تطبیقی در سرتاسر نامههای ایرانی تکرار میشود .هرچ،د که به
ِ
مرور زمان نامهنگاران غریبه با پاریس و پاریسیها 2آش،اتر میشوند و حتی ریکاه که

اجتماعیتر و شو طبعتر استه یکبار میتواند خودش را فرانسوی جا بزند (نامهی 28
[)]30ه غریبگی در نامههای ایرانی شرط الزم مشاهدهی امر اجتماعی و تولید گزارههای
Louis Althusser, “Montesquieu: Politics and History,” in Politics and 1
History: Montesquieu, Rousseau, Hegel and Marx, trans. Ben Brewster
(London: New Left Books, 1972), 18–20.
 2و تا حدودی هم ونیز؛ هرچند که تعداد نامههای ردی ،که البته بیشتر هم درگیر مسائل عمومیتر است،
زیاد نیست.
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جامعهش،اختی و مردمش،اختی باقی میماند .ازبکه بعد از حدود یک سال و نیم اقامت در
پاریسه در یکی از معدود نامههای سرخوشانهاشه به ردی مینویسد که «سر و وضع
بیگانهی [ ]étrangerما دیگر مایهی ناراحتی کسی نیست»ه و در همان نامه هم حکایت
اقامتش در خانهی «آدم مهمی» در حواشی پاریس را برای ردی بازمیگوید .خانه پر
رفتوآمد است و ازبک وقتش را عموما به مطالعهی افرادی میگذراند که هر روز میآی،د و
مهمانان ثابت انجام میدهد که
میروند؛ و این کار را هم از طریق گفتگو با یکی از
ِ

«سادگیاش» به دل ازبک نشسته و با او دمخور شده است .اما مهمترین دلیل ازبک برای
مطالعهی مردمش،اختی مهمانان غریبگی او ست« :چون غریبه بودم کاری بهتر از مطالعهی
[ ]examinerآدمهای زیادی که یکب،د به آنجا میآمدند نداشتم؛ آدمهایی که همواره چیزی
تازه [ ]quelque chose de nouveauبه من عرضه میکردند» .غریبگی شرط دیدن این «چیز
رغم تمام تفاوتهای
تازه» استه که برای مطلع
بومی ازبک و سایر مهمانانه به ِ
ِ
ِ
ازبک مردمش،اس این نامه را اینگونه آغاز
ماند.
می
عادت
حجاب
شخصیشانه غالبا در
ِ
کرده بود« :آنان که کسب دانش را دوست دارنده هی وقت آرام و قرار ندارند؛ من با آنکه
هی مسئولیت مهمی ندارم همیشه سرم شلوغ است .زندگیام را به مطالعه []examiner
میگذرانم؛ و عصرها آنچه را که در طول روز متوجه شدهامه آنچه را که دیدهامه آنچه را که
ش،یدهامه یادداشت میک،م .همه چیز به نظرم جالب است؛ همه چیز برایم شگفت آور
اندام ه،وز ترد و تازهاش از هر شیء پیشپاافتادهای عمیقا متأثر
است :به کودکی میمانم که ِ
میشود» (نامهی  .)]48[ 46شکل مطالعهی ازبک در ای،جا نقطهی مقابل کردار دانشورانه
سر پر از آرایههای ادبی» و چهل دهن
در آ کادمی فرانسوی ست که «بدنی ست با چهل ِ

پرلقلقهه اما از چشمهایش هی استفادهای نمیک،د (نامهی )]73[ 71؛ و یا دانشگاه
گیر «خردهگیری و تعارفات و
پاریسه «پیردختر
گیج پادشاهان فرانسه» که همیشه در ِ
ِ ِ
تعصبات توخالی» ست و وقتش را به دعواهای بیحاصل بر سر شیوهی تلفظ  Kو Q
میگذراند (نامهی .)]109[ 106
مهمانان خانهی آن «آدم مهم» میبی،د چیزی صرفا
اما «چیز تازه» ای که ازبک در تکتک
ِ

انسانی نیست که در هر اجتماع انسانی قابل مشاهده و مطالعه باشد؛ بلکه «چیزی» ست
ِ
مختص به جامعهی انسااانهاه و امکان بروز آن با حضممور زنان در حوزهی عمومی پیوندی
ساختاری دارد .ریکا که «روحمممم[ش] ذره ذره هرچه در آن آسیایی مانده است را از دست
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میدهد و بیزحمت به خلقیات ارو پایی خو میک،د»ه در نامهای به ازبکه که ه،وز در
اطراف پاریس اقامت دارده از تواناییهای جدیدش در ش،اخت زنان مینویسده و از ای،که
دیگر از دیدن اختالط زنان و مردان شگفتزده نمیشود« :میتوانم بگویم که پیش از آمدن
به ای،جا زنان را نمیشمم،اختم .در یک ماه بسممیار بیشممتر از آنچه که در سممی سممال در یک
حرمسممرا میتوانسممتم بیاموزم یاد گرفتهام» .نوشممتن دربارهی معاشممرت با زنان در پاریس
بالفاصله به مقای سهای با ایران میانجامد« :در سرزمین ما تمام شخصیتها یک سان انده
چرا که تصمم،عی ا ند .ما هی و قت آدم ها را چ ،ان که هسممت ،د نمیبی،یمه بل که آنچ ،ان
کالم ترس
میبی،یمشمممان که مجبورند باشمم،د .در این
بردگی قلب و روح صمممدایی جز ِ
ِ
نمی ش،ویم که یک زبان بیشتر ندارد؛ صدای طبیعت را نمی ش،ویم که خود را به هزار زبان
بیان میک،د و اشکال متفاوت به خود میگیرد» (نامهی  .)]63[ 61حضور زنان در حوزهی
(ی مردان) در
عمومی با بروز شخصیتها «چ،ان که هست،د» و درنتیجه ت،وع شخصیتها ِ

ارتباط است؛ و ریکا که (نه فقط در این نامه) زمان زیادی را به معاشرت با زنان میگذراند
خود نیز رفتهرفته در حال تلییر و خو کردن به خلقیات اروپاییها سممت .او برخالف ازبک
در ایران حرمسرایی ندارد و دلیل توانایی بیشترش در خو کردن به خلقیات اروپاییهاه یا به
بیان دقیقتره دلیل تواناییاش در تلییر کردنه نیز همین ا ست .حرم سرا مهمترین سازوکار
نفی گوناگونی و امکان تلییر است.
ِ

زنان طب قات باالدسمممت در نا مه های ایرانی م یانجی های حوزهی عمومی ا ند و ام کان
معاشممرت و اجتماع مردان همطبقهشممان را فراهم میک،،د« .شمموهران حسممود» م،فورترین
مردان انده و «شمموهری که بخواهد زنش را فقط برای خودش نگه دارد برهمزن،دهی لذت
عمومی [ ]perturbateur de la joye publiqueتلقی میشممود؛ دیوا نهای که میخوا هد به
قیمت حذف مردان دیگر به ت،هایی از نور خورشید لذت ببرد [( »]jouirنامهی .)]55[ 53
چرا که هر «زن زیبا»یی «به

سختی م شلول است» تا «بیوقفه مجالس عیش [ parties de

باعث بههمخودرن شان شود جلوگیری
 ]plaisirبه پا ک،د و از تمام حوادثی که ممکن است ِ

ک،د»؛ و در این میان «بزرگترین زحمتش نه سممرگرم شممدنه بلکه سممرگرم به نظر رسممیدن
اسمممت» .پس «نقش یک زن زیبا بسمم یار مهمتر از چیزی سمممت که خیال میک،ید»ه و
«هی چیز جدیتر از» م،اسک روزانهی لباسپوشیدن و آرایش او نیسته وقتی که هر صبح
«در میان خدمتکارانش» جلوی آی،ه میایسممتد و مان،د «فرماندهای نظامی» در مورد جای
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یک خال روی صممورتش تصمممیم میگیرد .چرا که او «میانداری [ »]médiatriceسممت که
«مدام باید م،افع دو رقیب را با هم آشتی دهد و در عین حال که به هر دو طرف میل میک،د
مهمانی آدم مهم نیزه «آدمهایی []gens
بیطرف به نظر برسممد» (نامهی  .)]110[ 107در
ِ
که همواره چیزی تازه» به ازبک عرضه میک،،ده همه بدون استث،ا مرد اند؛ و ت،ها دو زنی که

ارش این مهمانی با آنها مواجه میشممویمه یع،ی زن «بسممیار دل،شممین» آدم مهم «که
در گز ِ

حجبوحیای عمیقش با سرزندگی آمیخته ا ست»ه و «بانویی» که «مرد[ی] سیاهپوش را

میانداری
دعوت میک،د که ک،ارش ب،شی،د»ه همه در همین نقش و یژهی «زنان زیبا»ه یع،ی
ِ
اجتماع مردانه ظاهر میشمموند (نامهی  .)]48[ 46درواقع زنان اروپایی نامههای ایرانی،
ِ
علیرغم تفاوت چشمگیرشان با زنان آسیاییه در یک چیز با آنهاه و البته با مردان آسیاییه
م شترک اند :شخ صیت همه شان یک سان ا سته چراکه ت ص،عی ست .در کله زنان در
اندیشهی م،تسکیو خصلتی آسیایی دارنده و به همین دلیل هم هست که «آبوهوای گرم»ه
که به نظر م،تسکیو سبب مشکالت سیاسی (و البته انسان ش،اختی) فراوانی می شوده «به
آنها میسازد»1.

کار میانداری صح،هی لذت عمومیه سرگرم شدن ( )se divertirمسئلهی زنان نیست؛
در ِ
ز نان [ croire qu’elles se sont

بردن
آن چه آن ها از مردان میخواه ،د « باور به لذت ِ
باور دیگریه به جای میل به لذته ریشممه
 »]réjouiesاسممت (نامهی  .)]110[ 107میل به ِ
در «میل همیشگی [زنان] به خوشای،د بودن [ »]le desir continuel de plaireدارده که ناشی

از گونهای مازاد میل اسمت .درواقع چ،ان که ازبک برای رکسمانه سموگلی حرمسمرایش در
اصفهانه توضیح میدهده میل زنان گاهی «راه دوری میرود [ vos desires … volent trop

 »]loinو حرم سرا نیز سازوکاری ست برای ب ستن د ستوپای ( )gênerاین میل بل،دپرواز
ِ
ِ
(نامهی  .)]26[ 24اما سمممازوکار دیگری نیز برای ک،ترل مازاد میل «زنانه» وجود دارده
چیزی که در روح القوانین ( )19:6با ای هامی گو یا «م عاشممرت/ت جارت

با ز نان [ le

 »]commerce des femmesنامیده میشممود :اداره کردن مازاد میل «زنانه» در جهت رونق
Charles-Louis de Secondat baron de Montesquieu, My Thoughts, trans. 1
Henry C. Clark (Indianapolis: Liberty Fund, 2012), 17, 106 [nos. 42 & 268].
ارجاعات به اندیشههای من از این پس فقط در متن ،با عالمت اختصاری «ا.م ».و ذکر شمارهی «اندیشه»ی
محل ارجاع مشخص شدهاند؛ مثال (ا.م.)42 .
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مردان
بازاره که به نو بهی خود امکان بروز «چیز جدیدی» را فراهم میک،د که ازبک در
ِ
مهمانی آدم مهم میبی،د .مد در فرانسه همیشه در حال تلییر است و مهمترین پیروان مد و
ِ

سبب جاری شدن پول شوهرانه که مسئول «آالمد کردن»
عوامل این تلییر زنان اند؛ و این ِ

زنان شان هست،ده در بازار می شود« :باور این که آالمد کردن یک زن برای شوهرش چقدر
خرج برمیدارد سخت ا ست» .تأثیر مد بر جامعهی فران سوی آنقدر زیاد ا ست که به بیان
هجوآمیز ریکا «معماران بارها مجبور شدهاند درها را بل،د ک،،ده کوتاه ک،،ده یا گ شاد ک،،د
تا با اندازهی زر و زیورهای زنان سازگار شوند — قواعد فن شان بردهی این هوا و هوسها
شده ا ست [ .»]les régles de leur art ont été asservies à ces capricesحاال «بدگویان

قواعد ف،ون و پیشمممه ها و ه،رها را عوض
هرچه میخواه،د بگوی،د»ه جایی که مد در آن
ِ

ملت متلیری [ »]nation changeanteسممت که در آن «دختران درمییاب،د
مور « ِ
میک،ده کشم ِ
که جور دیگری ساخته شدهانده نه مثل مادران شان» .پس جای تعجب نی ست اگر چ،ین
ملت متلیر و دمدمیمزاجی «خلقیات» و

«اطوار و شممیوهی زندگیشمممان [ la façon de

اطوار م لت تابع
تلییر خلق یات و ِ
 »]vivreرا هم همراه با مد عوض ک، ،د .با این ه مهه ِ
ساختی مرکزگرا ست« :فران سویها»ه آنگونه که ریکا مینوی سده «خلقیات شان را با سن
ِ
پادشاه شان تلییر میده،د ...شهریار [ ]Princeنقش سرشت روحیاش [ le caractére de
ِ
نفس حاکم
متان.
م
مهرس
م
ش
بر
مهر
م
ش
و
مهره
 ]son espritرا بر دربار حک میک،ده و دربار بر شم
ِ
[ ]L'ame du Souverainقالبی ست که به تمام نفسهای دیگر شکل میدهد» (نامهی 96
[ .)]99یا آنگونه که م،تسممکیو در یادداشممتهایش مینویسممد« :این پایتخت اسممت که
خلقیات مردم را می سازد .فران سویها ساختهی پاریس اند»ه یا به عبارتیه پاریس «روح

عمومی ملت» را می سازد (ا.م 1584 .و  1.)1903شهریاره یا پایتخت (یا کاپیتال)ه چ،ان
طریق قانونگذاری
که مونتسکیو در روح القوانین توضیح میدهده نباید چ،ین تلییری را از ِ

زیاد مردم به آدابورسومشان» حتماه
انجام دهده چرا که چ،ین کاریه به خاطر «وابستگی ِ
م ثل تالش پطر کبیر برای تلییر آرایش ریش و ل باس مردان مسمممکو ییه « ج بارا نه

[ »]tyranniqueخواهد بود .برای تلییر خلقیاته به جای قانونگذاری برای مردانه باید
روی میل زنان سممرمایهگذاری کرد .چ،ان که پطر نیز بعد از شممکسممت اولیهاش به همین

Also see, Montesquieu, The Spirit of the Laws, 310 (19:4).1
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نتیجه رسید و برای رسیدن به هدفش «زنان را به دربار فراخوانده لباس آلمانی تنشان کرده
و برایشممان پارچه فرسممتاد .اهل این ج،س بالفاصمله از شممیوهی زندگیای که چ،ین ذائقه و
سر ذوق آمدند و مردان را هم به چ شیدنش
خودپ س،دی و هوسهای شان را نوازش میکرد ِ

واداشممت،د [ Ce sexe goûta d’abord un façon de vivre qui flattoit si fort son goût, sa

»]vanité, et ses passion, et la fit goûter aux hommes؛ و به این ترتیب «ملت» مسکو یی
«به سرعت قاعدهم،د [یا متمدنه  ]policéeشد» (ر.ق.)19:14 .
ذائقهه و/یا حس چ شایی (یع،ی «بدنیترین» حواس — اگر چ،ین «تری،ی» کامال بیمع،ی
ِ
ن باشمممد)ه کل ِید تلییر قا عدهم ،د یا پلیسشمممدهی اجت ماعی سمممت (در برابر تلییر

درون دهان شروع می شوده به همین دلیل هم
دولتی/قانونگذارانه) .برای م،تسکیو تلییر از ِ

بالقوگی بیشممتری برای تلییر قاعدهم،د دارند که زنان «لحن آنها را تعیین میک،،د
جوامعی
ِ
ِ
تأثیر شفاهی شان
[»]donent le tonه چرا که زنان «پرگو [ »]parleuseه ست،ده و به عبارتیه ِ
بر جامعه بیشتر است (ا.م .)307 .نقش میانداری زنان نیز بیش از هر چیز نقشی شفاهی
میانجی ماز ِاد میل تجاری شده ِی «زنانه» که در
ست .م،ت سکیوه ا صل تلییر اجتماعی به
ِ
ِ
مشاهدات داستانی ازبک و ریکا بیان می شود را در روح القوانینه
نامههای ایرانی از خالل
ِ
با صراحتی که فقط در ژانر رساله ممکن استه اینگونه بیان میک،د:
هرچه مردمی بیشممتر اهل معاشممرت باشمم،د [یا بیشممتر بگوی،ده ]se communiquentه اطوارشممان را
راحتتر تلییر میده،ده چرا که [در این شرایط] هر ک سی بیش از پیش نمای شی [ ]spectacleست
برای دیگری؛ تکی،گی/غرابت افراد بی شتر دیده می شود .آبوهوایی که ملتی را دو ستدار معا شرت
سبب شکل
میک،ده آنها را دو ستدار تلییر نیز میک،ده و آنچه که ملتی را دو ستدار تلییر میک،د
ِ
گرفتن ذائقهاش نیز میشود.
اختالط [ ]sociétéبا زنان خلقیات را ضایع میک،د [ ]gâteو به ذائقه شکل میدهد؛
خوشای،د کسی بیش از
میل به بیش از دیگران خوشای،د بودنه زر و زیور را ایجاد میک،د؛ و میل به
ِ
ِ
شدن روح به سبک سری []frivoleه
سلیم
ت
نیروی
با
ست:
مهمی
ضوع
مو
مد
ا.
ر
مد
ه
بودن
خود
ِ
ِ
مدام شاخههای تجارت میآید (ر.ق.)19:8 .
ِ
ازدیاد ِ
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آنچه سممبب تلییر مرکزگرای ذائقهی ملت میشمموده نه خود زنانه بلکه مفهومی مردانه و
سرشت روحی شهریار» (به
اقتصادی از «زنانگی» سته که برای مؤثر شدن باید ابتدا در «
ِ

1
تجلی
اب شدید ناشی از
زعم ریکا) یا «پایتخت» (به زعم م،تسکیو) متجلی شود .اضطر ِ
ِ
زنانگی در جایی ( )toposچ،ان مردانهه بیشممتر از هر جای دیگره در جواب نامهی ازبک به

خواندنی ردی دربارهی خطرات پیشممرفت علمیه و به ویژه اسممتفادهی نظامی از
نامهی
ِ

ات
د ستاوردهای علمیه ر مینماید .ردی در نامهاش ا شارهی ب سیار کوتاهی نیز به م ضر ِ
پرداختن بیرویه به ه،رها و ف،ون ( )des artsکرده استه اما نامهی پرگو یانهی ازبک بیش از
ِ
پیشمم،هاد
هرچیز به همین کوتاهترین ب،د نامهی ردی جواب میدهد .ازبک در نامهاش از
ِ
ردی که پرداختن به «ه،رها و ف،ون مردم [ ]les peuplesرا س ست [یا شله  »]amolissentو

«مردان [ ]les hommesرا زنصممفت [ ]efféminésمیک،د» بسممیار برآشممفته اسممته و در
جوابیهای غرا به او اثبات میک،د که اوال حساب «اشتلال به ف،ون و ه،رها» را باید از «لذت
بردن از آنها» جدا کرده چراکه اولی کاری ست بسیار پرزحمت و فرصت هرگونه «بطالت
و سممسممتی [یا ش ملی]» را از مشممتلالن میگیرد .ثانیاه «در کشمموری قاعدهم،د [یا متمدنه
مهیالت [ ]commoditésهر ه،ری بهرهم،د میشممود [یا لذت
]policéه هر کسممی که از تسم
ِ

میبرده  ]jouissentاگر نخواهد به ن،ا فقر گرفتار شمموده باید به نوبهی خود به شمماخهای
دیگر از ف،ون و ه،رها بشردازد .پس درنتیجه بطالت و سستی با [پرداختن به] ه،رها ناسازگار
اند»؛ و لذت و اشتلال الزم و ملزوم یکدیگر اند .برای اثبات این مدعا کافی ست که ردی
فقط به اطراف خودش نگاه ک،د« :زنی به سرش زده که در فالن دورهمی باید با بهمان زر و
زیور ظاهر شوده و از همان لحظه پ،جاه استادکار دیگر نه اجازهی خوابیدن دارند و نه وقت
خوردن و نو شیدن .زن فرمان میراند و فرمانهایش حتی سریعتر از فرمانهای پاد شاه ما

اطاعت می شونده چرا که بهره [ ]intérêtبزرگترین پاد شاه روی زمین ا ست» .و «روح»
ِ
فرمانبر میل و بلهو سی «زن ِان» مرکز ا سته به سرعت تمام
این شهریار بالم،ازعه که خود
ِ
«ملت را فتح [یا کسممبه  ]gagneمیک،ده و دیگر هی نمیبی،یم به جز کار و فعالیت .پس
کو این مردم زنصممفتی که تو این همه از آن ها حرف میزنی؟» (نامهی  .)]106[ 103و

 1قس( .ا.م 1439[ .و  )]1553که منتسکیو «دندیهای درباری» را منبع اصلی جاری شدن این مازاد میل
در کشور میداند.
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واقعا کو؟ چون تمام نکته ای،جا ست که در نامهی ِردی هی اشارهای به «زن صفت» شدن

توجه بیشازحد به «ف،ون و ه،رها» را مذموم شمرده بود و
ملت نیست .او در نامهاش صرفا ِ
به ازبک که آدمی ست فرهیخته و «تاریخخوانده» یادآور شده بود که «بی شتر پاد شاهیها

بر جهل نسممبت به ه،رها و ف،ون ب،ا شممدهانده و ویران نشممدند مگر آنکه بیشازحد به آنها
پرداخت،د» (نامهی .)]105[ 102
بحث جمعیتزدایی نیز درواقع از همین نامه شروع می شود .ازبکه به فا صلهی کوتاهی
قبل از نوشممتن رسممالهی جمعیتشمم،اختیاشه در پاسممخ به نامهی ردی دوبار به او یادآور
میشممود اگر کشمموری ف،ون و ه،رهای «غیرضممروری» را که «فقط در خدمت لذت [یا
شممهوته  ]voluptéو خیالبافی [ ]fantaisieاند» محدود ک،ده «جمعیتش ضممرورتا کم
می شود»ه و «مردمش هر روز کمتر می شوند [یا ضعی می شونده  ]dépériroiو دولتش
چ،ان سمسمت [ ]foibleمیشموده که هر قدرت بیاهمیتی [یا کوچکیه  ]petiteمیتواند
تصرفش ک،د»؛ و «از همهی اینها نتیجه میگیریمه ردیه که اگر ب،ا ست شهریار قدرتم،د
میان غذاهای خو شمزهه
با شده رعایایش باید در خو شی [یا تحتاللفظیتر :در ِ

dans les

 ]délicesزندگی ک،،د» (نامهی  .)]106[ 103پس کامال «م،طقی» ا ست که تلییر مرکزگرا
تولید لذت اشممتلال ایجاد میک،د و قدرت شممهریار را حفظ
و پلیسشممدهی ملت که با ِ

میک،ده از دهان شروع می شود .به عبارت دیگره ترس از کم شدن جمعیت (یا نیروهای
صاحب ابزار تولید)ه در سطحی از تحلیله زادهی ا ضطراب اختگی ست — یا ا ضطراب

قضیب آن
صاحب قضیبه بلکه به مثابه
جایگاه شهریار نه به ع،وان
ناشی از آشکار شدن
ِ
ِ
ِ

«زنی» که واقعا فرمان میراند (و غذا میدهد)1.

اما بحث جمعیتزدایی درواقع از همان نامهی ردی شممروع شممده بود .نامهی ردی بیش از
علمی ان سانها ست .شکل پدیدار
هرچیز دربارهی جمعیتزدایی از راه ک شتار و قتل عام
ِ
ِ
م،ظر تکین ردی رادی کالترین ن قد نا مه های ایرانی را
ِ
شمممدن م،طق پیشممر فت علمی از ِ
ِ
میسمممازد .ردی به از بک مینویسمممد که «از ز مان اختراع باروت  ...دیگر روی زمین
 1برای تحلیل روانکاوانهی فانتزی قدرت در آثار منتسکیو و همعصرانش به منبع زیر مراجعه کنید (درمورد
جمعیتزدایی و اضطراب اختگی نک .صص .)150-159
Alain Grosrichard, The Sultan’s Court: European Fantasies of the East, trans.
Liz Heron (London: Verso, 1998).
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پ،اهگاهی در مقابل بیداد و خشممونت نمانده»ه و «اختراع بمب به ت،هایی آزادی مردم اروپا
را از آنها گرفته ا ست» چرا که اهالی شهر دیگر توان دفاع از شهر خود را ندارند و همین
«بهانهای» به دسممت حاکمان داده تا ارتشهای دائمی بزرگ درسممت ک،،د و بعد از آنها
«برای سرکوب» مردم شهر استفاده ک،،دِ .ردی «از ترس میلرز[د]» چرا که فکر میک،د که

اهل علم «باالخره رازی را ک ش میک،،د که راهی سریعتر برای ک شتن ان سانها و ویران
کردن ت مام مرد مان و ت مام م لت ها در اخت یار می گذارد» .مگر اختراع ق طبن ما به
ن سلک شیهای عظیم م،جر ن شد؟ (نامهی  .)]105[ 102ازبک در جواب برآ شفتهاش به
نامهی ردی به جز جوابهای احمقانه و اسمماطیری جوابی به این نقدها ندارد .میگوید که
مان کوتاهتری ت مام
اختراع ب مب و باروت خشممونت را کم کرده چون هم ج ،ا ها در ز ِ

میشممونده و هم ای،که ج،اها حاال دیگر به اندازهی قبل «خونین» نیسممت،د .و اگر سممالح
انگری بیرحمانهتری ک ش
ک شتار جمعی اختراع شوده یا « شیوهی ویر ِ

شود  ...حتما به

سرعت به وسیلهی حقوق مردمان [یا "حقوق بینالملل"ه  ]droit des gensمم،وع میشود و

تمام ملتها متفقا بر سر مدفون کردن چ،ین ک شفی توافق میک،،د؛ ک شورگ شایی با چ،ین
وسایلی به نفع شهریاران نیست؛ آنها رعیت میخواه،ده نه زمین» (نامهی .)]106[ 103
ردی وجدان شکاک بشر استه و ازبک دفاعیهنویسی متحجر که چون اصال جوابی ندارد
به حرفی جواب میدهد که خودش توی دهن ردی گذاشته1.

.5
«وقتی که قصد کسی مطالعهی انسانها باشد باید به اطراف خود
نگاه ک،ده اما برای مطالعهی انسان باید به دوردست نگریستن را
آموخت».
 1دریچهای که نامهی ردی در متن بازکرده ،کمی بعد در نامهی  ،]128[ 123حقیقت وحشتناکی دیگر
پیش چشم خواننده میگذارد .در این نامه ریکا به هندسهدانی برمیخورد که وقتی خبر یک بمباران را
میشنود «به سرعت مختصات خطوطی را که بمبها در هوا رسم کرده بودند به ما گفت؛ فریفتهی دانش
خودش دربارهی این جزئیات ،هیچ میلی به شنیدن نتیجه [ی بمباران] نداشت» .هندسهدان «مثل مردی
بود که در باغی با شمشیری راه میرود و هر گلی که از بقیه بلندتر باشد را گردن میزند؛ شهید دقت
خودش».
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— روسوه جستار دربارهی منشأ زبانها

ای مازاد میل «زنانه» از طریق تجاریکردن آنه (یا «سوق دادن
«اداره» یا «
ِ
هدایت» مرکزگر ِ

[ »]conduireآن به سمممت بازار)ه نقطهی مقابل «حکومت جبارا نه [ »]tyranniserبر آن
ا ست (ا.م .)284 .اولی کاری ست که در ک شورهای قاعدهم،د یا متمدن ( )policéانجام
میشمموده و دومی کاری که «دولت اسممتبدادی» ( )état despotiqueانجام میدهد —

موجودیتی سیاسی که در آثار م،تسکیو بیش از هر چیز با سازوکار حرمسرا تولیده تعری ه
و تمثیلیه میشود .حرمسرا سازوکاری ست که با حذف حسودانهی زنان از صح،هی لذت
امکان نمایشگری برای
عمومی و از بین بردن امکان معاشممرت/تجارت با ایشممانه ش مرایط
ِ

دیگری و درنتیجه تباهی خلقیات و شکلگیری ذائقه را از بین میبرده روح عمومی ملت را
زیاده از حد سممرسمم،گین یا غیرتجاری میک،ده و درنتیجه تلییر را ناممکن میک،د .پس
کامال م،طقی سممت که در «شممرق» یا در «دولتهای اسممتبدادی»ه «قوانینه خلقیاته و
اطواره حتی آنهایی که مثل مد لباس بیاهمیت به نظر میرسمم،ده ه،وز همان اند که هزار
سال پیش بودند» (ر.ق .)14:4 .البتهه این گزاره کمی بعد تدقیق می شود تا شبههی وجود
قانون در دولتهای استبدادی برطرف شوده چرا که «در این دولتها قانون به مع،ای کلمه
وجود ندارد؛ فقط خلقیات و اطوار وجود دارند» (ر.ق.)19:12 .
تفاوت بین قانون و خلقیات و اطواره م،طبق بر ت فاوت بین شممهروند و انسمممان جلرافیایی
سمممت« :قوانین اعمال شممهروند را ت،ظیم میک،،د [ ]règlentو خلقیات اعمال انسمممان
[ ]hommeرا ... .خلقیات بیشممتر ناظر بر م،ش [ ]conduiteدرونی انده و اطوار ناظر بر
ِ
خاص قانونگذار انده و خلقیات و
و
دقیق
م،ش بیرونی» (ر.ق« .)19:16 .قوانین نهادهای
ِ
ِ
اطوار نهادهای عمومی ملت» (ر.ق .)19:14 .آنچه که م،ت سکیو «روح عمومی» مینامده
برآی،د تمام عوامل و نهادهایی سممت که «بر انسممانها حکومت میک،،د [»]gouvernent
(مان،د آبوهواه دینه قوانینه خلقیات و )...ه اما در هر «ملتی» یکی از اینها دسممت باال
را میگیرد .انسااانترینه یا جلرافیاییترینه انسممانها «وحشممیان» اند که «که تقریبا تحت
ِ
صرف طبیعت و آبوهوا ه ست،د» (ر.ق)19:4 .؛ و شهروندانه یا ان سانهاه در
سلطهی
ِ
دورترین نقطه از ان سان ای ستاده انده و «طبیعت» شان با نفی طبیعت ان سان ش،اختیه یا
تعین جلراف یاییه تعری میشممود .الب تهه به نظر م،تسممکیوه این خود حاصمممل ات فاقی
ِ
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جلرافیایی سممته چرا که «اروپاییها» (که در گفتار م،تسممکیو عموما بر سمماک،ان اروپای
غربی دال لت میک ،د و اسمم شان یایی ها و پرت لالی ها را هم فقط به گو نهای مشممروط
دربرمیگیرد)ه دسمممت بر قضممماه در قارهای زاده شمممدهاند که «آبوهوایش کیفیتی چ،ان
تعیینک،،ده [ ]une qualité assez déterminéeندارد که آن ها را در خودشمممان تثبیت ک،د
[»]les fixer eux-mêmes؛ و ب،ابراین «اطوارشممانه و حتی فضممیلتها و رذیلتهایشممان
متلیر اند» (ر.ق .)14:2 .همین اتفاق جلرافیایی ست که به انسانهای زادهی «کشورهای
معتدل» اجازه میدهد تا با نف ِی موجودیت انسممانشمم،اختی خود به سممطح شممهروندی فرا
ِ
برونده در حالی که سممماک،ان «سمممه قارهی دیگر» (ر.ق )8:8 .بر مب،ای این کاریکاتور
گروتسک اساطیری همواره به درجات متفاوت در تعین جلرافیاییه یا در حدود خانه شانه
ِ
باقی میمان،د.

چ،ان که در تفسممیر رسممالهی ازبک دربارهی جمعیتزدایی گفته شممده انسممان جلرافیایی
همیشمممه از بیرون مورد خطاب قرار میگیرد؛ پیش از هر چیز در بدنم،دیاش و به مثابه
ابژهی پز شکی (به ویژه همهگیر ش،ا سی) و جمعیت ش،ا سی پدیدار می شود؛ و خلقیات و
فره،گی درزمانیاشه
های
اطوار و آداب و رسممومشه یع،ی
م،ش درونی و بیرونی و فراداد ِ
ِ
ِ
نیز در نسبتی ساختاری با بدن و محیط بیرونی یا جلرافیای خانهاشه دیدنی می شوند .اگر
سان
زمانپری شانه از تق سیمی قرن نوزدهم ا ستفاده ک،یمه میتوان گفت که ِ
علوم ناظر به ان ِ
جلراف یاییه نه «علوم ناظر به روح» ( )Geisteswissenschaftenبل که «علوم ناظر به
طبیعت» ( )Naturwissenschaftenاند .خلقیات تلییرناپذیر «شرقیها» یا «آسیاییها» (که
در گفتار م،تسممکیو عموما به مسمملمانان و ه،دوها داللت میک،ده و چی،یها و ژاپ،یهاه و

کمتر از آن ها روس هاه را فقط به گونهای مشممروط دربرمیگیرد )1تابعی سمممت از بدن

پز شکی،هی آنها که در آبوهوای گرم آ سیا به «ما شی،ی» سرا سر ج ،سی تبدیل شده و از
ضاد شدت و ضع ا ست« :ما شی،ی ظری ه
همین رو همواره در نوسان بین دو قطب مت ِ
ضعی ه اما حساس که خود را به عشقی می سشارد که مدام در حرمسرا برانگیخته می شود

زندگی این ماشممین افتان و خیزانه به دلیل انبسمماط
و فرومینشممی،د» .در آبوهوای محل
ِ
ِ
ِ
پوسته «نوک اع صاب گ شاد می شود [یا می شکفده یا میخ،دده  »]épanouisو «تخیله
 1روسها در روحالقوانین همیشه بین آسیایی و اروپایی در رفتوآمد اند (برای مثال نک .)19:14 .در
نامههای ایرانی یکسره آسیایی اند ،اما آسیاییهای «سرد» (نک .نامهی .)]51[ 49
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ذائقهه حسمماسممیته و سممرزندگی» انسممان زیاد میشمموده و «نفس با هر آنچه که مربوط به
وصمملت دو ج،س باشممد به م،تها درجه [یا حاکمانهه  ]souverainmentبه هیجان میآید ...
م،اطق بسیار گرمه عشق را به خاطر خودش دوست دارند؛ عشق یگانه دلیل خوشبختی
در
ِ

خود زندگی سممت» — و م،ظور از «عشممق» در ای،جاه اگر روشممن نیسممته وجه
سممت؛ ِ

فیزیک عشممق [ »]physique de l’amourاسممت .به عبارت دیگره در
جسمممانی عشممقه یا « ِ

م،اطق گرم بدن و نفس به سممکس و «زندگی» به جفتگیری تقلیل پیدا میک،د (یا شمماید
هم ارتقا مییابد) .جالب اینجا ست که م،تسکیوه برای مطالعهی برانگیختگی حاکمانهی
درون دهان میروده و نظریهاش را از
نفسممی که مطلقا
فرمانبر ِ
امیال بدن اسممته باز هم به ِ
ِ

طریق مطالعهی «زبان یک گاو [ ...هم] با چ شم غیرم سلحه [هم] زیر میکرو سکوپ» به

گونهای علمی اثبات می ک،د؛ و در دهان گاو نیز توجهش بیش از هر چیز به شممکل های
ِهرمیای جلب میشود که «به احتمال زیاد اندامهای اصلی چشایی اند» (ر.ق.)14:2 .

تا اینجا حداقل یک پا سخ برای پر سش آغازینمان داریم :چرا «فیالواقعه آدمهایی که از
راهی چ،ان دور آمده باشمم،د دیگر نمیتوان،د رازی داشممته باشمم،د»؟ چون حتی حرکات
حاکمانهی نفس شان را میتوان زیر میکرو سکوپ مطالعه کرد .فیالواقع این آدمها ا صال
درونی ندارند که بخواه،د چیزی را پ،هان ک،،د .هرچه هست از بیرونه و حتی با چشم غیر
مسلحه دیدنی ست .آدمهایی که از راهی چ،ین دور آمدهانده یکسره بدن اند .کامال انسان.
شهریار
کامال دیدنی .اما همین آدمهاه که نسبت نفس و بدن شان شباهت زیادی به نسبت
ِ
زن بلهوس دارده رازی نادیدنی دارنده رازی که همه دربارهاش مینویسمم،د و همه
فرمانبر و ِ
هم اضافه میک،،د که هرگز چشم کسی به آن نرسیده است .حرمسرایی که نامههای ایرانیه
در میان بسیاری دیگر از آثار ادبی و غیر ادبی دوران کالسیکه مدام به شکلی وسواسگونه
به آن بازمیگردده در مع،ای دقیق کلمه یک فانتزی ست .فانتزی قدرتی که بهویژه از نیمهی
دوم قرن هفدهم و در سمراسممر قرن هجدهم در آثار نوشممتاری و تصممویری متفاوتی پرورده

میشود وه چ،ان که الن گروسریکار به تفصیل شرح میدهده م،تسکیو از آن «مفهومی» به
نام «دسممشوتیسممم» میسممازده که به سممرعت بدل به یکی از پرکاربردترین مفاهیم فلسممفهی
سممیاسممی در نیمهی دوم قرن هجدهم میشممود — و البته بعدها در فارسممی به «اسممتبداد»
ترجمه می شود و از قرن نوزدهم تا به امروز یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم سیا سی در این
زبان ا ست .تا پیش از م،ت سکیوه «د سشوتیک» به ع،وان صفتی که شکلی از اعمال قدرت
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(بی شتر خانگی و کمتر سیا سی) را تو صی میک،د کاربرد دارده اما تبدیل آن به ا سم (به
ع،وان نام یک رژیم سممیاسممی یا یک فرم حکومت)ه و به مفهومی کالن از قدرت سممیاسممی
حاصل کار او ست1.

.6
«ایرانیانی که این نامهها را نو شتهاند در خانهی من ساکن بودند؛ ما
با هم زندگی میکردیم .از آن جا که مرا به چشممم آدمی از جهانی
دیگر مینگریسممت،ده هی چیز را از من پ،هان نمیکردند .فیالواقعه
آدم هایی که از راهی چ،ان دور آمده باشمم،د دیگر نمیتوان،د رازی
داشته باش،د .بیشتر نامههایشان را در اختیارم میگذاشت،د؛ من هم
رونوشت برمیداشتم .در این میان حتی تعدادی نامه به چ،گم افتاد
که حتما خوش نداشممتهاند چشممم من به آن ها بیافتد — بس که
خودپ س،دی و ح سادت ایرانی آن نامهها مایهی سرافک،دگی بود».
(«مقدمه»)

32

نگاه تکین «نویسمم،دگان» نامه های ایرانی دریچهای به خوان،ده گان آن هدیه میک،د تا از
درون آن غرابت جامعهی خود را از نو و از زاویهای بیرونی نگاه ک،،د؛ اما نامه هایی که در
این میان به چ،ا «مترجم» ناشمم،اس افتادهاند (نامه هایی رازآمیزی که «مترجم» م

see Grosrichard, The Sultan’s Court, pt. I, "A Genealogy of the Monster".1
دربارهی «استبداد» ( )despotismبه مثابه مفهومی درونی مدرنیته ،و به ویژه استفادهی مارکس از آن به
عنوان مفهومی ناظر به روابط قدرت سرمایهدارانه و بهویژه نظم کار در کارخانه نک .رینهارت کسلر« ،مفهوم
استبداد از ارسطو تا مارکس» ،ترجمهی ابراهیم توفیق (با مقدمه و مؤخرهای از او) ،در کتاب سال توسعه،
ش( 11 .استبداد شناسی) .166-147 :)1381( ،شرح کسلر بر مفهوم «استبداد» در آثار ارسطو
همپوشانی زیادی با تحشیه ی گروسریکار بر همان منابع دارد ،هرچند که گروسریکار ،برخالف کسلر،
«کاریکاتور» استبداد در آثار دورهی روشنگری ،و به ویژه در آثار منتسکیو ،را از صورتبندیهای علمیتر و
فلسفیتر آن جدا نمیکند .دربارهی کلمهی «استبداد» و تغییرات معنایی و مفهومی آن در زبان فارسی،
نک .آرش حیدری ،واژگونهخوانی استبداد ایرانی (تهران :مانیا هنر ،)1399 ،ف« ،2 .چرخشهای مفهومی
ِ
دال استبداد».
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نوی س،دگان آنها را گرفتهه  1)J’en surprisدریچهای دیگر به خوان،دگان میده،د تا از درون
آن «یوا شکی» به حرم سرایی ب،گرند که نوی س،دگان «پ شت سر گذا شتهاند» 2.بر خالف
هدیهی غریب «نوی س،دگان»ه هدیهی «مترجم» به خوان،دگان هدیهای ست کامال آ ش،اه
اما همچ،ان مرموز — فانتزی شممگفتی که هرچه مکشمموفتر میشممود رازآمیزتر میشممود.
حرمسممرا در ز مان انتشمممار نا مه های ایرانی یکی از آشمم ،اترین ع جا یب و غرا یب یا
مکرر بسممیاری دیگر از آثار داسممتانی و
های جهان اسمممته و از مضمممامین ِ
”ِ “Curiosité

خوان،دگان معاصممر نامههای ایرانی میخواندند 3.غرایبنگاری در دورهی
غیرداسممتانی که
ِ

گیری مصممرفگرایی به شممکل عامه و تبعا بازارهای مصممرف
کالسممیکه که دورهی شممکل ِ

فره،گی به شکل خاصه نیز ه سته م شتری زیاد دا شت؛ 4و آثاری از ژانرهای مختل ه
مان،د سممفرنامهه رمان/رمانسه و نامههای مبللان مسممیحی به غرایب و شممگفتیهای جهان
میپرداخت،د .اهمیت (اقتصادی) میل خوان،دگان و مشتریان آثار فره،گی به غرایب را شاید
مهذب و یریب ( Lettres
بهتر از هر جای دیگر بتوان در انت شار مجموعهی عظیم نامههای ِ

ِ
 )édifiantes et curieuseپیگرفت .مجموعهای  34جلدی از نامههای مبللان یسمموعی در
اق صا نقاط جهان که در فا صلهی سالهای  1702تا  1773م،ت شر می شوده و از مهمترین
م،ابع محل ارجاع م،تسکیو و سایر متفکران دورهی روش،گری نیز هست.
ِ
کلیسا در قرن شانزدهم نسبت به ”“curiositasه یا میل وافر عموم به «چیزهای شگفتانگیز
و دوردسممت و بیگانه در عصممر اکتشممافات» که نشممان از «تلییر رابطه با واقعیت تجربی»

 1گسترهی معنایی فعل منتخب «مترجم» قابل توجه است .1 : surprendre« :در حین ارتکاب گرفتن ،مچ
(کسی را) گرفتن .2غافلگیر کردن .3شگفتزده کردن ،متعجب کردن  .4پی بردن به ،کشف کردن /
 : surprendre un secretبه رازی پی بردن» ،محمدرضا پارسایار ،فرهنگ معاصر فرانسه – فارسی (تهران:
فرهنگ معاصر)1381 ،
Grosrichard, The Sultan’s Court, 26.2
 3نه تنها بسیاری از نویسندگانی که امروز ناشناخته اند ،بلکه اکثر نویسنگان «بزرگ» یا «مرجع»
( )canonicalاین عصر نیز آثار حرمسرایی و اورینتال دارند که البته به نظر خودشان کم اهمیتتر از آثار
دیگرشان نبودند ،اما غالبا در فرآیندهای مرجعسازی قرن نوزدهمی حاشیهای شدهاند .برای شرحی مفصل
در این باره با تمرکز بر آثار فرانسوی و انگلیسی نک.
Aravamudan, Enlightenment Orientalism.
 4دربارهی بازارهای مصرف فرهنگی در فرانسهی قرن هجدهم ،نک.
Mokhberi, The Persian Mirror, chap. 5.
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داشممته رهیافتی م،فی داشممت؛ 1اما مبللان مسممیحی که از همان ابتدای «اکتشممافات» از
م سافران دائمی به سرزمینهای دور بودنده خود از مهمترین نوی س،دگان دربارهی عجایب
و غرایب آن سممرزمین ها نیز بودند .بسممیاری از نامه های ساااا نهی ()Litterae Annuae
یسمموعیونه که از ابتدای شممکلگیری در  1540فرقهای تبلیلی بودند و نظام نامهنگاری
م،ظمی داشممت،ده شمممامل اینگونه غرایب بود؛ و به ویژه نامه های مبللانی که از همان
سمممال های آغازین تصممماحب قارهی آمریکا به آنجا رفته بودند از همان زمان خوان،دگان
بسممیاری داشممت،د .اما از ابتدای قرن هجدهمه یسمموعیون به شممکلی نظامم،د به انتشممار
مهذب و یریب (که البته شامل بسیاری از نامههای قرون
«غرایب» روی آوردند .نامههای ِ

گذشممته نیز میشممود)ه به نظر جیروالمو ایمبرولیاه باید بیش از هر چیز به مثابه «دفاعیات
دی،ی [ ]apologeticsمدرنی» فهمیده شوند که نشان از درک یسوعیون از تلییر روح زمانه و

مدن جامعهای خداناباور اما
شممکلگیری حوزهای عمومیای دارند که هم به امکان برآ ِ

جهان
اخالقی دامن میزنده و هم میل روزافزون به خواندن دربارهی غرایب و شگفتیهای
ِ
سممکوالر در آن مشممهود اسممت .این نامهها که برخالف روال پیشممین یسمموعیون دیگر نه به

التی،ی بلکه به فرانسمموی م،تشممر میشممدنده صممراحتا خوان،دگان جدیدی را خطاب قرار
نفس
میدادند که ذائقه شان در بازارهای مصرف )فره،گی( جدید شکل گرفته بوده تهذیب ِ
خشمممکوخالی را به دو پول سممیاه نمیخر ید نده و اگر قرار بود پ،د های پدران روحانی را
بخوان،د باید چیزهای غریبی مثل اطالعاتی دربارهی فلسممفه هاه شممیوه های حکومته و

خلقیات و اطوار و آداب و رسوم مردمان سرزمینهای دوردست به آنها رشوه داده میشد2.

خوان،دگان جدیده که مد برایشان از اهمیتی فوقالعاده برخوردار بوده و طعم دهانشان
این
ِ
نه فقط با کاالهای فره،گیه بلکه مهمتر از آن با جهشی بی سابقه در مصرف شکر و چای

و قهوه و ت ،باکو در حال عوض شمممدن بوده« 3آدم های

متشمممخصمممی [ honnêtes

 »]gens/hommesبودند که به « کاالهای قومشمم،اختی» عالقهی زیادی داشممت ،د .آنتوان
Guthke, Exploring the Interior, 26.1
Girolamo Imbruglia, The Jesuit Missions of Paraguay and a Cultural 2
History of Utopia (1568–1789), trans. Mark Weyr, Studies in Christian
Mission (Leiden: Brill, 2017), 113–20.
see Sidney W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern 3
”History (New York: Penguin, 1985), esp. ch. 3, “Consumption.
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فورتیره نویسمم،دهی دیکساایونر اونیورس ا ()1690ه ذیل مدخل ” “Voyageسممفرنامهها را
ِ
«رمانسهای [ »]les Romansآنها میخوانده و ب،ا به مدخل ” “Curiositéدر همان م،بعه
«آدمهای مت شخص» خوان،دگان  1300سفرنامهی چاپ شده تا دههی آخر قرن هفدهم
بودهاند .چ،د سال پیش از انتشار نامههای ایرانی همین آدمها تعداد زیادی از بازنماییهای
اگزوتیک محمدرضا بیاه سفیر شاه سلطان حسین صفوی به دربار لویی چهاردهم را از
ِ

گراوورسازان پاریس خریده بودند .آدمهای متشخصی که دربار لویی چهاردهم برای چاپ

پروپگاندای رسمممیاش — یع،ی Cabinet du roiه مجموعهای از چاپهای دسممتی نفیس
که «شممکوه» و «عظمت» شممهریار را بازنمایی میکردند — نیازم،د میل و سممرمایهی
خصمموصممی آنها بوده و هزی،ههای بازنمای ِی شممکوهش را باید از طریق فروش نسممخههای

دیگر گراوورها به آنها تأمین میکرد 1.به عبارت دیگره نسبت این آدمهای متشخص چه با
نویسمم،دگان و تصممویرسممازانه چه با ارباب کلیسمماه و چه با درباره شممبیه نسممبت همان زن
بلهوس اسممت با شممهریار جدیده یا «بهرهه بزرگترین پادشمماه روی زمین» (نامهی 103
[)]106ه که امرش از هر پادشممماهی مطاعتر اسمممت :میلشمممان به خوشمممای،د بودن و
لذتبردنشممان از ای،که دیگران باورک،،د که لذت میبرده ابتدا در پایتخت اشممتلال ایجاد
کسب پایتخت (یا تبدیل آن به مادرشهره )metropoleه سراسر
میکرده و ذائقه شان بعد از
ِ
کشور را فتح میکرد2.

حرم سراه در تحتاللفظیترین مع،ای کلمهه «جایگاه کال سیک» ( )locus classicusقلب
قدرت اسممت .قدرت در حرمسممرا از این رو به آن رو میشممود .ارباب بردهی بردهی خود
سبت
ارباب ارباب .بعد از اولین نامهی ازبک به رو ستان و
طرح م سئله ِی ن ِ
می شود و برده ِ
ِ
مرز های دانش و مرزهای وطنه چ،د نامهی پیاپی حرمسممرا را به داسممتان وارد میک،،د
(نامههای 2ه 3ه 4ه 7ه )9ه و خوان،دهه در ست پس از آنکه از سفر ازبک خبردار می شود
به دید زدن حرمسرای او دعوت میشود« .مترجم» با افشای رازهای «نویس،دگان» نامههاه
مهمانان بیرازش «حتما خوش ندا شتهاند
یع،ی با «ترجمه» و انت شار نامههایی که میداند
ِ
Mokhberi, The Persian Mirror, 89, 179 fn. 25, 88–93, 39.1
 2همچنین قس .اندیشههای من ،پارهی « :251در زمان فرانسوای اول [ ]1547-1515عالمان
نویسندگان را مشهور میکردند ،امروز زنان» .دربارهی «باور به لذت دیگری» نک .مقدمهی مالدن دوالر بر
کتاب گروسریکار.
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که چشممم [او] به آنها بیفتد»ه به خوان،ده وعده میدهد که در این کتاب داسممتانی خواهد
خواند .ت،ها ماجرای ادامه داری که در کتاب ه ست نیز ماجرای حرم سرا سته که پیرنا
داسممتان را میسممازد .پری اندرس مون توجه ما را به نکتهای مهم جلب میک،د :نامههایی که
شممخصممیتهای کتاب به هم میفرسممت،د عموما به هی عملی م،جر نمیشممونده و به جز
معدودی از آنها حتی در جواب هم نی ست،د .ت،ها نامههایی که از این قاعده م ستث،ا ه ست،د
و وجهی «اجرایی» دارند نامههای ازبک به حرمسممرا و نامههای زنان و خواجگاناش به او
هسممت،د 1.یع،یه با توجه به ای،که بیشممتر نامههایی که از پاریس خارج میشمموند به ازمیر یا
ونیز میرو نده نا مه هایی که همواره طوالنیترین مسممیر جلراف یایی را طی میک، ،د ت ،ها
نامههایی ه ست،د که به عملی در آی،ده م،جر خواه،د شد .این فا صلهی مکانیه از سوییه
غیبت ازبک از حرم سراه که ابتدا به شکل دلت،گی زنان برای
ا ستعارهای ست از طول زمان ِ
اوه و ا ضطراب او دربارهی سرنو شت زنان در غیابشه تجربه می شود؛ و نهایتا به شورش
زنان علیه او و حکومت استبدادیاش میانجامد .چ،ان که م،تسکیو خود در «تأمالتی» که
بعدها به نامهها ا ضافه میک،د مینوی سده «بینظمی در حرم سرای آ سیایی به ن سبت طول
زمان غیاب ازبک زیاد میشمموده یع،یه به نسممبتی که خشممم زیاد میشممود و عشممق کم
میشود» .از سوی دیگر شورش زنان حرمسرا تمثیلی ست از شورش رعایای مستبد شرقی
که مهمترین نقش سیاسیاشه وارونهواره غیبت از صح،هی سیاست است .چ،ان که ازبک
به نقل از «یک اروپایی فهمیده» به ایبن مینوی سده « شهریاران آ سیایی» همواره «خود را
پ ،هان میک، ،د» و مان ،د «ارواح» با « قدرتی نامرئی» حکمرانی میک، ،د ( نا مهی 100
[ .)]103مسممتبد آسممیایی همواره مسممئولیتهایش را به وزیری واگذار میک،د و خودش به
حرمسرا عقب مینشی،د .حرمسرایی که با گسترش جلرافیایی قلمروش گسترده می شود و
ب،ا به نظمی نژادی/قوم ش،اختی پر می شود :هرچه قلمرو گستردهتره حرمسرا رنگارناتره و
م ستبد «مستتر از لذت» (ر.ق 2.)2:5 .مهمترین نقش سیاسی اوه مان،د زن بلهوسه تن
Anderson, “Persian Letters,” 162–63.1
 2دربارهی نظم قومشناختی حرمسرا همینطور نک .نامههای  ]79[ 77و ]96[ 93؛ و روح القوانین
(« :)16:6میگویند ک ه پادشاه مراکش در حرمسرایش زنان سفید دارد ،زنان سیاه دارد ،و زنان زرد دارد.
رنگی نمانده که مرد بدبخت نداشته باشد!» .همچنین ،غیبت مستبد آسیایی از صحنهی سیاست و
حکمرانی شبحوار او ،ارتباطی معنیدار با ضرورت نامرئی شدن «قوهی قضاوت [ »]puissance de jugerاز
صحنهی سیاست در حکومت ایدهئال دارد .در میان قوای سهگانه ،قوهی قضا ،که مستقیما دربارهی اعمال
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افیای این لذت ا ست .اما
ِ
سشردن تمام و کمال به لذت (ج ،سی) و گ سترش مرکزگرای جلر ِ

هوس ا شتلالزایش پ،جاه ا ستادکار باید شب و
برخالف زن بلهوسه که برای برآوردن هر ِ

روز به شممکلی م،ظم با هم کار ک، ،ده و شمموهرش هم برای تأمین هزی ،هی هوس های

کامجویی مسممتبد آسممیایی
بی پایانش باید خود به شممماخهای از ه،رها و ف،ون بشردازده
ِ
متمدنانه/قاعدهم،د/پلیس شده نی ست و همواره آنقدر از حد به در می شود که دیگر توانی

برایش نمیماند و رعایایش (که م،تسکیو تأکید میک،د همه درواقع برده اند نه رعیت) علیه
او شممورش میک،،د .چ،ان که ازبک در رسممالهی جمعیتشمم،اختیاش مینویسممد« :مرد
مسلمان خوب مثل پهلوانی ست که ب،ا ست یکنفس مبارزه ک،ده اما زود سست میشوده
خستگی نابه،گامه در همان میدان پیروزی میافتده و به قولیه خود را زیر
و بینفس از این
ِ

پیروزیهای خودش مدفون مییابد» (نامهی  .)]114[ 110پس از سوی دیگره فا صلهای
لذت
که نامه های م،جر به عمل طی میک،،د اسممتعارهای سمممت از
گسممترش جلرافیای ِی ِ
ِ
نابه،گام «پهلوانی» که
شکست
بیقاعدهی انسانی (در برابر متمدنانه)ه و شورش ناشی از
ِ
ِ

تولیدگر لذت باشمممد اما زیر بار مازاد میل خودش کمر خم کرده .و اگر
ب،ا بوده همواره
ِ

ای زن بلهوسی
حرم سرای اصفهان استعارهای ست از قلمرو مستبد شرقیه پاریس حرمسر ِ

ست که ازبک به آن عقب نشستهه و در پایان هم مجبور میشود به خاطر وابستگی ت،انهاش

به حرم سرای ا صفهانه شک ستخوردهه به خانه برگردد و در میدان پیروزی سابقشه میان
دیوارهای حرم سراه در آغوش زنانش مدفون شود« :میروم خود را میان دیوارهایی زندانی
ک،م که برای من هول،اکتر اند تا برای زنانی که میان شان نگهداری می شوند؛ تمام سوءظن
و بدگمانیام را با خود خواهم آورد؛ شممور و اشممتیاق آنها درد بدگمانیهایم را دوا نخواهد
کرد؛ در تختخوابمه در آغوش آنهاه با هی چیز بهجز بیقراری خودم همآغوش نمیتوانم
شهروندان حکم صادر میکند« ،در میان انسانها» از قوای دیگر «دهشتناک» تر است ،پس باید آن را از
طریق مکانیسمی انتخابی (شبیه مکانیسم انتخاب قضات در آتن) هم از دولت جدا کرد و هم از یک طبقهی
حرفهای مشخص ،تا به این ترتیب قوهی قضا ،که کارش اعمال دقیق قانون در تکتک موارد خاص است،
خود «به قولی نامرئی و ناچیز [ »]invisible et nulleشود ،و مردم دیگر نه از «قضات» که از «دستگاه قضا
بترسند» .در این حکومت قضات خود چیزی نیستند جز «دهانی که کلمات قانون را اظهار میکند،
موجوداتی بیجان که ابدا توان تعدیل نیرو و حدت قانون را ندارند» ،و آنچه که این دهانها اظهار میکنند
همه ممهور به مهر قانونگذاری ست که اگر الزم باشد میتواند درمواردی خاص قانون را به نفع اشراف تغییر
دهد تا آزادی ایشان را از حسد دیگر مردمان حفظ کند (ر.ق.)11:6 .
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شد؛ و در زمانی چنان نامنا سب برای تأم [یا بازتابه

dans un tems [sic] si peu proper

]aux réfléxionsه حسادتام م،بعی بیپایان خواهد یافت» (نامهی ]155[ 147ه تأکید از
من است).
اما تمام اینها از همان ابتدا گفته شممده .و اصممال ماجرای حرمسممرای ازبک خودش هم
داستان جدیدی نیسته فقط افشای دوبارهی رازی ست آش،ا که با هر بازگویی پرداختهتر و
در حرمسممرا به روی چشممم
رازآمیزتر میشممود .پایان ماجرای ازبک از همان لحظهای که ِ

در محتوم» را دومین نامهی کتابه نامهی ازبک
خوان،دگان باز می شود معلوم ا ست .این « ِ

به خواجهی بزرگ حرمسراه باز میک،د .سه روز پس از آنکه ازبکه در نامهی اوله روستان
را از تصمیم خودش و ریکا مب،ی بر گسترش مرزهای دانش شان ورای مرزهای موطن شان
باخبر میک،ده در  18صممفر 1711ه از تبریزه که چ،ان که گفته شمممد بیش از آن که مکانی
م ستقل با شد م،زلی ست به سوی ارزروم — یع،ی به سویی مق صدی خارج از مرزهای
موطن — نامهای پر از اضطراب به خواجهی حرمسرایش مینویسد و به او یادآور می شود
که «عزیزترین دا شتهها[یش] در جهان» در د ست او ه ست،ده و وظیفهی خواجه پا سداری
از درها ست« :تو کلیددار آن درهای پربالیی [یا درهای اف سونگره  ]portes fatalesکه فقط
برای من باز میشمموند» .درهایی که از همان ابتداه گویی در اثر ندانم کاریای از سممر
اضطرابه کلیدهایشان به دست «مترجم» افتاده و به روی خوان،دگان کتاب باز می شوند.
خواجهسرا در این نامه نه ت،ها در آستانهی درهای حرمسرا که در آستانهی ب،یادیترین مرزها
ایستاده است :در آستانهی « سکوت شب» و «آشوب روز»ه فضیلت و رذیلته وفاداری و
خیانته و البته از همه مهمتره فرماندهی و فرمانبری« :به آن ها چ،ان خدمت خواهی کرد
که انگار بردهی بردههای شان باشی .اما در اثر چرخ شی در قدرت []par un retoure d’empire

ار با با نه [ ]en maîtreمان ،د من فر مان میرانی» 1.درسمممت ب عد از این جم لهه از بکه در
 1گروسریکار در کتابش ،که عنوان فرانسوی آن – ساختار حرمسرا :تخیل استبداد آسیایی در
غرب کالسیکStructure du sérail: la fiction du despotism asiatique dans ،
 – l’Occident classiqueبسیار از عنوان ترجمهی انگلیسی گویاتر است ،تفسیری دقیق و
خواندنی از خواجه همچون فیگوری آستانهای ارائه میدهد .چنان که گروسریکار نشان میدهد
خواجه ،که زایاترین شخصیت فانتزیهای حرمسرایی ست ،فیگوری ست که خود از یک برش
ساخته شده و همواره در موقعیتی حدی و تحدیدکننده ظاهر میشود؛ و البته برجستهتر از
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چرخ شی دیگره جایگاه واقعی خواجه را به او یادآور می شود« :همی شه ملاکی که تو را از
آن برکشیدم به یاد داشته باش» (نامهی  — )2اما همین تذکر نیزه که تلمیحی ست وارونه
ََ
یزید ( )1672ژان را سین که احتماال برای ب سیاری از خوان،دگان
به تراژدی بجزه یا همان با ِ
نامههای ایرانی آش،ا بوده استه دوباره چر میخورد و پایان محتوم کتاب را از همان آغاز
اعالم میک،د .تراژدی راسین نیز با دعوت به حرمسرا آغاز می شوده «جایی که پیش از این
هرگز به آن نظر نیفک،دهایم» و مکانی که در آن توطئهای برای قلب قدرت در حال شممکل
گرفتن است (پردهی 1ه صح،هی .)1جملهی ازبک به خواجهاش تلمیحی ست به جملهای
شورش
رهبری
سوگلی ازبک که در پایان نامههای ایرانی
هم،ام
که رک سان — شخ ِ
صیت ِ
ِ
ِ
ِ
حرم سرای ا صفهان را به د ست میگیرد — به بایزیده برادر سلطان مراد چهارم میگوید:
«به ملاکی برگرد که تو را از آن برکشممیدم» (پ2ه ص .)1رکسممان در تراژدی راسممین ک،یز
سلطان مراد چهارم است که در غیاب سلطانه که به ج،ا ایرانیان رفته استه با همدستی
وزیرش در حال توطئه برای ازدواج با بایزید و تصاحب تاج و تخت است؛ اما بایزید که به
حکم برادرش تمام عمرش را در حرمسرا زندگی کردهه و زنان «از کودکی  ...احساسات او
مثالی
را به هزار راه مختل شممکل داده[اند]» (پ 7ه ص )6ه انگار که مثل «پهلوان»
ِ
ملاک حرم سرا بازمیگردده و نهایتا
ازبک اخته شده با شده کاری از د ستش برنمیآیده به ِ
توسط یکی از خواجههای سلطان کشته میشود1.

شی،یه
اما سرنو شت ازبک چرا چ،ین محتوم ا ست؟ همهچیزه نهایتاه به
ناتوانی ت،انهه یا ما ِ
ِ

او در تأم بازمیگردد .ازبک همیشمممه باید به همان خانهی اول بازگردد چرا که نفسممش
بدن انسمممانیاش را ندارد — به عبارت دیگره از بک انسمممانی
توانایی فرارفتن از حد ِ
ود ِ
همهجا در حد بین دو جنس و همچون برشی که جنسیتها را با جداکردنشان از هم در نظمی
محتوم به هم میپیوندد :فیگوری کامال منفی که نظم حرمسرا را ایجاب میکند؛ به غیاب ارباب
حضور میبخشد ،زشتی اش ارباب منفرد را در چشم زنان متکثرش زیبا میکند ،و تولید مثل
نمیکند اما تولید لذت میکند :وهمی/شبحی ( )phantasmیا غیریت مطلقی که هرکسی در او
تصویری از غیر میجوید ،و چه بسا که تصویر را بر اصل ترجیح دهد .در نامههای ایرانی نیز
خواجهها همواره در آستانه ظاهر میشوند ،کلیددار درهای محتوم ازبک اند ،زنان پشت در
نگهشان میدارند ،از لوال به در بستهتر اند ،لب مرز کنیز میخرند و  ...نک.
Grosrichard, The Sultan’s Court, chaps. 8, "The Guardian of the Thresholds".
Jean Racine, Berenice and Bajazet, trans. Alan Hollinghurst (London: Faber 1
& Faber, 2012).
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بومی مکانی خاص و
جلرافیایی سممت و
ِ
محکوم بدنی (و به تبع آن خلقیات و اطواری) که ِ

از بیرون تحدید شده ا ست .در بحث از نامهی ش شم دیدیم که ازبک به محض خروج از
مرزهای ایران با حدود تناش برخورد کرد و «دردی مرموز» و «اضممطرابی نامعلوم» به او
فهماندند که از «حدود آ سایش»اش خارج شده ا ست .برخورد ازبک با حدود تناش در
مرز ایران و عثمانی قبل از هر چیز با نگرانیاش در مورد حرمسممرایی که آن سمموی مرز
جاگذاشممته بر او آشممکار میشممود« :اما آنچه بیش از همه قلبم را میآزارد زنانم هسممت،د:
نمیتوانم بیآنکه غصمممه هالکم ک،د به آن ها فکر ک،م» (نامهی  .)6در ویراسمممت 1754
م،تسممکیوه که ب عد از نوشممتن روح القوانین حت ما نظر یهی موثقتری هم در بارهی
محدودیتهای ت،انهی شرقیان و رعایای دولت ا ستبدادی دا شتهه نامهای به متن ضمیمه
میک،د تا واب ستگی ت،انهی ازبک به خانهاش را بار دیگر مؤکد ک،د .ازبکه چ،ان که ژارونه
خواجهی سممیاهی که تا ازمیر همراهیاش کردهه به خواجهی بزرگ مینویسممد «هرچه از
حرمس مرا دورتر میشمموده بیشممتر رو به سمموی زنان مقدساش میک،د؛ آه میکشممده گریه
میک،د؛ دردش تلختر میشممود و بدگمانیاش شممدیدتر» .پس یک بار دیگره لب مرزی
دیگره در ست قبل از حرکت به سمت لیورنوه بدن ازبکه مثل ما شی،ی دقیقه پیو ستگی او
به حدود خانهاش را به او یادآور میشود؛ و این بار ازبک ژارون و تمام بردگان سیاهی که به
همراه آوردی بود را برای نگهبانی از درهای حرمسراه و سرکوب زنانش در صورت لزومه به
اصممفهان پس میفرسممتد (نامهی ضمممیمهی  .)]22[ 2چیزی که ازبک را مدام به ک،ترل و
سممرکوب وامیدارد همان میل ج،سممی غیرقابلک،ترلی سممت که در ابتدا او را به سمماختن
بومی تن او ست و همواره او را با حدود تناش
حرم سرا وادا شته .میلی بیحد و قاعده که
ِ ِ
اهیم
مواجه میک،د .شممرط امکان «تأمل [»]réfléxionه چ،ان که در داسم ِ
متان «آنائیس و ابر ِ
جعلی» در یکی از نامههای ریکا به ازبک بیان می شوده جدا شدن نفس از هیجانات تن و
بازتابش آن به روی خود اسممت«:لحظات آسممایشممی که نفسه به قولیه به کارهای خودش
ِ
فکر میک،د [یا اقتصادیتر :به حساب خودش میرسده ]se rend compte à elle-mêmeه
سکوت هیجانات [ ]passionsبه صدای خودش گوش میدهد» .اما نفس ازبکه که
و در
ِ

زندگی تنا ش با هرچه که به جماع مربوط باشمممد حاکمانه به
افیای محل
جبر جلر ِ
ِ
ب،ا به ِ
ِ
بومی آن تن در
هی جان میآ یده همواره در لح ظهی فراروی از مرز های تن و جلراف یایی ِ
تاریکی تن بازمیگردد .پس
ازآمیز هیجانات ج،سممی گم میشممود و دوباره به
همهمهی ر ِ
ِ
Problematicaa.com

40

دلیل اسممارت نفس ازبکه وارونهواره «خوشبختی» بیش از حد او سممته چرا که تأمل
قسمممی «آزادی روح» اسممت که «خوشبختان [ ]Les bienheureuxکمتر میتوان،د از آن
سیر «خوشیهای [ ]plaisirsشدید
بهرهم،د شوند [یا لذت ببرنده  »]jouirچرا که همی شه ا ِ

اند» و چ،ان «سممخت به چیزهای حاضممر [] ]objets présens [sicچسممبیدهاند» که توان
فراروی به گذشممته و آی،ده و جهانها و زندگیهای دیگر را از دسممت میده،د (نامهی 135
[ .)]141اسممتبداد مفهومی سمممت که از خالل انتقال مازاد میل از زن (بلهوس) به مرد
جایگاه قلب قدرت ا سته چ،ان که در
(م ستبد) ساخته می شود .اما از آنجا که حرم سرا
ِ

محکوم
صورتب،دی ازبک از شرایط عدم امکان تأمل آ شکار می شوده مرد م ستبد خود
ِ
هیجانات تن آب ستن میک،د:
ح سادتی ست که در تناش شعله میک شد و نفساش را از
ِ
«من در اقلیمی بربر [ ]un climat barbareز ندگی میک،مه حاضممر در برابر هر چه که
مزاحمام می شوده و غایب از هر چه که به آن دلب ستهام  ...و خود را بازنمییابم مگر زمانی
که حسمممادتی تیره و تار در وجودم شممعله میکشمممد و نطفهی ترس و بدگمانی و نفرت و
پشیمانی را در نفسام میکارد [( »]enfanter dans mon ameنامهی .)]155[ 147
در فراروی از انسممان به
تعین جلرافیاییه یا بسممتگی به
ِ
بومی تنه به نظر م،تسممکیوه ِ
حدود ِ

روی انسممان
رعیت ( )subjectخلقیات به سمموژه ِی ِ
شممهرونده یع،ی از ِ
م،قاد قوانینه را به ِ

غیراروپایی میب،دد .جودیت اشممکاالر توجه ما را به نکتهی مهمی جلب میک،د :در روح
القوانینه م سألهی جلرافیا و آب و هوا به مثابه نیرویی تعیینک،،ده نخ ستین بار در ن سبت با
ا ستبداد طرح می شوده چرا که ا ستبداده نزد م،ت سکیوه ا سا سا مفهومی ج سمانی/فیزیکی
ست و «دقیقا به این دلیل تلییرناپذیر است که اصل 1آن عمیقا فیزیولوژیک است»ه و تبار
« 1اصل» ( )principeیک حکومت در نظر منتسکیو عاطفه یا هیجانی انسانی ست که در حکم موتور
متحرکهی آن شکل حکومت (که منتسکیو آن را در برابر اصل« ،طبیعت» آن حکومت مینامد) عمل میکند.
اصل جمهوری فضیلت سیاسی (یا حب وطن) ،اصل پادشاهی مشروطه شرف (یا تمایزات سلسلهمراتبی –
شرف داشتن بر دیگران) ،و اصل پادشاهی استبدادی ترس است .نک .روح القوانین (کتابهای  2و .)3
آلتوسر نکتهی مهمی را دربارهی نسبت «اصل» و «طبیعت» حکومتها در روح القوانین مطرح میکند :آنچه
اندیشهی منتسکیو را از ایدهپردازیهای انتزاعی پیشیناناش دربارهی «ذات جامعه» متمایز میکند،
جدایی ناپذیری اصل و طبیعت ،یا جان و صورت ،است که با هم یک تمامیت میسازند و منتسکیو ،از خالل
ترکیب این دو ،مفهومی برای به چنگ آوردن جامعه در تمامیت آن میسازد :اصل یک حکومت درواقع
«تقاطع  ...فرم سیاسی آن حکومت با زندگی واقعی انسانها ست  ...نقطه یا وجهی ست که زندگی واقعی
انسان ها ،برای درج شدن ذیل فرم یک حکومت ،باید دوباره از آنجا آغاز شود» (تأکید در متن اصلی) .در
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شکی معا صر او
مفهومی آن را باید در واب
ستگی روش ش،اختی م،ت سکیو به تالش ِ
های پز ِ
ِ
ِ

برای یافتن «علت های ب،یادی بیماری[ها]» و «علل و [فرای،د] گسممترش همهگیری ها»

جتماعی مرگ» است :بیماریای که همواره ممکن
ادل ا
جست .استبداد نزد م،تسکیوه «مع ِ
ِ

مفهومی یک
اسممت هر حکومتی راه هر قدر «معتدل»ه از درون متالشممی ک،د؛ و شممکل
ِ

جهان خارج صورتی انتزاعی و فلسفی میبخشد 1.حکومت
«کابوس» است که به ترس از
ِ

اسممتبدادی حکومتیه یا درواقع بیماریای سممت کهه وارونهواره از خالل «تباهی/انحراف
[ ]perversionرادیکال امر سممیاسممی» فرم پیدا میک،د؛ به عبارت دیگره اسممتبداد مفهومی
ست که «به امر م،فی وجهی ایجابی میدهد» .ا ستبداد هی محتوای ایجابیای ندارده و
فقط با مجموعهای از غیابها تعری میشود .حکومت استبدادی نه ت،ها تصویر وارونهی
حکومت خوبه یع،ی پادشمماهی مشممروطهه اسممته و با نبود تمام چیزهایی که پادشمماهی
مشممروطه را میسممازد تعری میشمموده بلکه خودش نیز فقط واجد وجوه م،فی سممت:
پاد شاهی که از صح،هی سیا ست غایب می شود؛ مملکتی که تو سط خواجگان و زنانه
غیبت ق ضیبه اداره می شود؛ دولتی که با جمعیتزدایی دور خودش بیابانی
یع،ی
حامالن ِ
ِ

دفاعی میسازد؛ مردمانی که آزادی را تباهیآور میدان،ده از بردگی خودشان لذت میبرنده
و برای مردن زندگی میک،،د؛ حکومتی که م،حط نمی شود بلکه از آغاز همی شه یک فرآی،د
مدام انحطاط بوده اسممت؛ و از همه جالبتر آنکهه برخالف دو فرم دیگر حکومت که با

عین حال که نقطهی تقاطع زندگی و فرم حکومت ،یا وجه انقیاد زندگی اجتماعی ذیل فرم حکومت ،در
حکومت استبدادی ،در نظر اول ،فیزیولوژیکتر از دو فرم دیگر به نظر میرسد ،گروسریکار ،که با نگاه
تمامیتگرای آلتوسر موافق است ،به ما یادآوری میکند ،که در سطحی دیگر ،اصل تمام فرمهای
حکومتیای که منتسکیو برمیشمرد ،یک چیز است :هیجان یا عاطفهای که میتوان به آن «عشق» گفت یا
«ترس» :حب وطن یا ترس از قانون در جمهوری ،حب نفس ( )amour-propreیا ترس از قضاوت دیگران
در پادشاهی مشروطه ،و صیانت نفس ( )amour de soiیا ترس از جان در حکومت استبدادی .به عبارت
دیگر« ،اصل» تمام حکومتها در سنخشناسی منتسکیو ،و درواقع اصل قدرت سیاسی به طور کلی« ،جفت
عشق-ترس» است.
Althusser, “Montesquieu: Politics and History,” 46; Grosrichard, The
Sultan’s Court, 36.
Judith N. Shklar, Montesquieu, Past Masters (Oxford: Oxford University 1
Press, 1987), 84–85, 55, 94, 31, 46.
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تباه شممدن اصمملشممان م،حط میشممونده حکومت اسممتبدای برای آنکه تداوم پیدا ک،ده
اصل اشه یع،ی ترسه باید فاسد باشد و گرنه به انقالبی مدام تبدیل میشود1.

آثار-کالسممیک-سممازانهه
آرام وارتانیان در نقدی بر تفسممیرهایی که فراموشکارانهه و حتما ِ

داسممتان حرمسممرا در نامههای ایرانی را به مثابه «سممسممی [اروتیک] بر غذایی فلسممفی»
میخوان،ده به ما یادآور میشود که ماجرا پیچیدهتر از این حرفها ست و اصال به م،تسکیو
محدود نمیشممود« .اروتیکسممازی ایدههای فلسمفی» یکی از «شمماخصممههای اندیشممهی
فرانسمموی قرن هجدهمی» سممته و برای درک اندیشممهی روشمم،گری باید به کارکردهای
ات اروتیک-سمیاسمی [ »]erotico-political parallelismدر نوشمتههای این
نظام ِ
م،د «مواز ِ

دوره اندی شید .وارتانیان در خوانش دقیقاش از سازوکار اروتیک شدهی قدرت سیا سی در
نامههای ایرانیه توجه ما را به نسممبتی وارونه بین «حکایت تروگلدیتها» (نامههای -14
 )11و ماجرای حرمسممرا جلب میک،د .حکایت تروگلدیت هاه یا غارنشممی،انه حکایتی
تمثیلی سمممت در ن قد تو ماس هابزه و گو یای نزدیکی فکری م،تسممکیو به لیبرال ها و
عالی ( )locus classicusدرسی
تجربهگرایان انگلیسی معاصرشه که اغلب به مثابه نمونهی ِ
م،طقی
روشمم،گرانه دربارهی تمایل «طبیعی» انسمممان ها به آزادیه و آزادی همچون پیامد
ِ
ِ
گیری روشنبی،انهی نفع شخصیه محل ارجاع است .ماجرای حرمسرا نیزه اگر به جای
پی ِ
ِ
تمرکز بر ازبکه از زاویهی زنان حرمسممرا خوانده شمموده عالوه بر روایت دوبارهی فانتزی
شممیرین حرامس مرا و اسممتبداده حکایتی تمثیلی سممت دربارهی «آزادی همچون یک نیروی
انرژی لیبیدوییه که اگر محدود شممود طلیان میک،د؛ و برخالف
ب،یادی طبیعی»ه یا یک
ِ

حکایت به لحاظ روان ش،اختی سادهلوحانهی تروگلدیتها»ه دیگر نه در پی تمثیلیکردن
«
ِ

کردن قدرت
ایدهای فل سفیه بلکه در پی ب سیج کردن این نیروی ب،یادی از طریق مح سوس ِ

اسممتبدادیه «به وجهی عمیقا عاطفی»ه در جامعهی فرانسمموی معاصممرش اسممت .قدرتی
اسارت زنان استوار
اخالقی
سیاسی که درست مان،د قدرت حاکم بر حرمسراه که بر توجیه
ِ
ِ

شدهه برای تداوم سلطهاش نیازم،د «تحری روشم،د واقعیت» است 2.انرژی لیبیدویی که
Grosrichard, The Sultan’s Court, 42–47.1
Aram Vartanian, “Eroticism and Politics in the Lettres persanes,” Romantic 2
Review 60, no. 1 (1969): 23–33.
وارتانیان به هیچ رو مفهوم «استبداد» را مسئلهدار نمیکند ،و اساسا آن را همچون مفهومی موجه که شکلی
از قدرت سیاسی را توصیف میکند میپذیرد .اما در عین حال هم توصیفی دقیق از سازوکار قدرت در
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ج،سممی تابو در متن «اولین مانیفسممت
از خالل توصممی عواط اروتیک و کردار های
ِ
ِ
م،د واقعیت
هجو ( )satireتحری های روش ِ
روش،گری» آزاد می شوده در سطحی دیگر به ِ
نگاه تکین
م،تقل میشود .نامههای ایرانی با پیوند زدن جاذبههای ج،سی حرمسرای آش،ا به ِ

داسممتان
غریبه هایی که بر هر چه برای « ما» آشمم،ا سمممت نوری غریب میافک،،ده هم
ِ
متان نامهنگارانه را که تا پیش از نامههای
حرمس مرایی/اروتیک را رادیکال میک،ده و هم داسم ِ

اکت
ایرانی عموما محتوایی سمممانتیمانتال دارد و نه اروتیک .داسممتان اروتیک از
ِ
حدود نز ِ
بیانی فرم نامهنگارانه راه که
«آدمهای متشممخص» قرن هجدهمی درمیگذرده محدودهی ِ
اسممتقالل پاره هایش آزادی زیادی به نویسمم،ده میدهده بیش از پیش
السممماعه به خاطر
ِ

گ سترش میدهده و راه را برای هجو سیا سی و بازنمایی رو ش،گرانهی قدرت «آنگونه که

1
مان،ده و وارونه ِیه ا ستبداد که اگر ا صلش فا سد نبا شد
واقعا ه ست» باز میک،د .درست ِ

بازنمایی هجایی-روشمم،گرانهی
امکان تداوم ندارد و به انقالبی ابدی تبدیل میشمموده
ِ

نامه های ایرانی نیز فقط به شممرطیه و در آن لح ظاتیه ممکن میشممود که نامهنگاران
ا
داستانیاش عمل ،یعنی به مثابه عوام برسازندهی فرمه از حدود تعین جلرافیاییای که در
م،گری
سمراسم ِمر محتوای داسممتان دوباره و دوباره به آنها تحمیل میشممود فراتر بروند .روشم ِ
«واقعی» فقط در آن لحظاتی اتفاق میافتد که اصمملشه یع،ی تفاوت بین انسممان و انسممانه
عمال تباه شممود .فقط بعد از این تباهی سمممت که تکی،گی های غر یب امکان بروز پیدا
حرمسرای نامههای ایرانی ارائه میدهد ،و هم از کارکرد «روشنگرانه»ی نامههای ایرانی در جامعهی
فرانسوی.
Anderson, “Persian Letters,” 163–66.1
باید با اندرسون موافق بود که محافظهکاری روح القوانین نباید ما را نسبت به رادیکالیسم نامههای ایرانی کور
کند .رادیکالیسم نامههای ایرانی را بهتر از هرچیز میتوان در فراروی عملی ازبک ،و حتی بیش از او ریکا ،از
حدود تعین جغرافیاییای دید که در سطح خودآگاه داستان به آنها تحمیل میشود – و در روح القوانین
صورتبندیای علمی ،متقن ،و تخطیناپذیر پیدا میکند .بدون فراروی ریکا ،ازبک ،و ردی از تعین
جغرافیایی ،هجو برندهی سیاسی و اجتماعی نامههای ایرانی هرگز ممکن نمیبود .شریناواس آراوامودان ،به
درستی ،این مسئله را ناشی از تفاوت ژانری داستان و رساله میداند (و نه مثال تغییر فکر منتسکیو و
محافظهکار شدن پیرانهسرش) .در نامههای ایرانی هجو جای دیگر همواره هجو همینجا هم هست ،و
ارجاعات به مکانها و فرهنگها همواره آبستن ارجاعات ثانوی و درپرده نیز هستند .چنین چیزی در روح
القوانین به واسطهی خصلت ژانریاش اصال ممکن نیست .در روح القوانین اینجا همیشه در برابر آنجا ست،
و استبداد و مشروطه به شکلی متقن تصویرهای منفی یکدیگر اند .نک.
Aravamudan, Enlightenment Orientalism, 81–82.
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میک،،ده غربت واقعی جهان را از دریچهی چشمشان به ما نشان میده،ده و خ،ده و آزادی
را به هم پیوند میزن،د.

.7
علت ا صلی عود ا سطوره به رو ش،گری را نه در ا سطورههای نا سیونالی ستیه پاگانیه و دیگر ا سطورههای
« ِ
مدرنی که مخ صو صا به ق صد ایجاد چ،ین عودی ترکیب شدهانده بلکه در ترس از حقیقت باید ج ست که

خود روش،گری را متحجر میک،د»
ِ

— تئودور آدورنو و مکس هورکهایمره دیالکتیک روشنگری

ناخودآگاه نامههای ایرانی از همان ابتدا
رو ش،گری همواره ا ساطیری سازی هم ه ست .در
ِ

توازیای بین حرمسممرا و فضمممای عمومی جام عهی ارو پایی برقرار میشممود .با ورود

شخ صیتهای دا ستان به لیورنو اولین چیزی که به چ شم میآید زنان اند که «میتوان،د از
پ،جرههای [مشبک] خاصی که ژلوزی [= حسادت] نامیده می شوند به مردان نگاهک،،د» و
«هر روز با پیرزنهایی که همراهیشممان میک،،ده فقط با یک الیه حجاب» از خانه بیرون
بروند (نامهی  .)]23[ 21در فرانسه دیگر از این نگهبانان پیر و حجاب مختصر هم خبری
نیسته اما حضور زنان در جامعهه چ،ان که از خوانش بخشهای پیشین مشخص استه
همچ،ان در بافتی کامال اروتیک و خانگی تصممویر میشممود .در بافت همین توازی هم
ه ست که ریکا میتواند ش،اخت یکماههاش از زنان در پاریس را با سی سال مطالعهی
زنان در حرمس مرا مقایسممه ک،د (نامهی  .)]63[ 61آنچه دربار فرانسممه را تهدید میک،د نیز
درونی قلب قدرت استه یع،ی امکان قدرت گرفتن زنان و ک شی شانه یا مع شوقگان
امکان
ِ

و خواج گانیه 1که همواره قدرتی تعیینک، ،ده داشمم تها نده ا ما به و یژه ب عد از مرگ لویی

چ هاردهمه

که الب ته خود « کامال ت حت امر ز نان بود [ absolument gouverné par les

 1منتسکیو در نامههای ایرانی و آثار دیگرش بارها کشیشان کاتولیک را با خواجگان حرمسرا مقایسه میکند
(نک .برای مثال نامهی  .)]117[ 113آشکارترین وجه شبه در این مقایسه ازدواج نکردن ایشان است ،اما در
الیههای دیگر باید به نقش حیاتی کشیشان در تنظیم روابط قدرت ،و همچنین آگاهی آنها از اسرار مگوی
دربار اشاره کرد ،چرا که کشیشان در ایفای نقش اعترافنیوش به محرم اسرار شاه و درباریان تبدیل میشوند
(نک .نامهی .)]107[ 104
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»]femmesه و اتمام پاد شاهی مطلقهی او ه تهدیدی جدیتر از پیش مح سوب می شوند؛
چرا که حاال «شاهم[ی] جوان» سر کار آمده که «به چ،ا آوردن [یا مسحور کردنه یا سود
جستن ازه  ]se saisirروح او» به ویژه برای زنان کاری بسیار سادهتر است .زنانی که الساعه
«گو نهای جمهوری [ »]une espéce de républiqueیا «دولتی

جد ید درون دو لت [ un

 »]nouvel état dans l’Etatت شکیل دادهاند و قدرت را به تمامی در د ست گرفتهاند (نامهی
.)]107[ 104
فانتزی
لذت بیحد و قاعده به جایی دیگره با ساختن
افک،ی ِ
ِ
استبداد مفهومی ست که با فر ِ
ارضای پلیسن شده ِی امیال در جایی دیگره ترس از برهمخوردن «آ سایش خانه» را بدل به
ِ

مفهومی میک،د تا «آزادی همچون یک نیروی ب،یادی طبیعی» را قاعدهم،د/متمدن/پلیس
ک،د .با از بین رفتن نظم سمملسمملهمراتب ِی روابط دو ج،س که «آسممایش خانه» را تضمممین

میکرده یا با تلییر میانجی روابط دو ج،س از «خوا جه»ای که با انضممباطی مثالزدنی از
ب،یادیترین مرزها پا سداری میکرده به «زن زیبا»یی که هی شوهری نمیتواند فقط برای
خودش نگهش دارده ناگهان چ،ین به نظر میر سد که در جایی دور — که به قول را سینه
انگار گذ شتهی با ستانی «همینجا» هم ه سته و آدمهای معا صرش را می شود به چ شم

یونانیان باسممتان دید — 1آن چه که این جا دارد از بین میروده هنوز هسمممت :آن جاه در
گذشممتهی همین جاه هنوز مردی هسمممت که تمام

لذت ها را برای خودش ن گه میدارد2.

کاریکاتور گروتسکی از مستبد آسیایی بازمیگردد تا
شهریاری که فرمانبر شدهه در هیئت
ِ

بردن بیحد و قاعدهی اوه عشق به خانه و خانوادهه و مادرشهری
ترس از اوه و باور به لذت ِ

که با گسممترش مرکزگرای آغوشاش به سممراسممر کشممور غذا میدهده را تثبیت ک،د؛ تا زن

 1در مقدمهی دومش بر بایزید در سال  ،1676راسین در پاسخ به خوانندگانی که ممکن بود از انتخاب
واقعهای چنان معاصر (یعنی قتل بایزید توسط برادرش سلطان مراد چهارم در  )1638برای یک تراژدی
شگفتزده شوند مینویسد« :شخصیتهای تراژیک را نباید به همان چشمی دید که کسانی که از نزدیک
میشناسیمشان را میبینیم .میتوان گفت که احترام قهرمانان نزد ما به نسبت دوریشان از ما بیشتر
میشود  ...دوری کشور در اینجا تا حدودی نزدیکی زیادهازحد زمانی را جبران میکند  ...مردم به سختی
بین آنچه که هزار سال و آنچه که هزار فرسخ فاصله دارد فرقی میگذارند .بنابراین ،ترکها ،مثال،
هرچهقدر هم که جدید [یا ،مدرن] باشند ،روی صحنهی ما شأنی دارند .آنها را مثل باستانیان میبینیم.
خلقیات و رسومشان کامال از ما متفاوت است .آنقدر کم شاهزادگان و دیگر ساکنان حرمسرا را میشناسیم
که به چشم ساکنان عصری دیگر میبینیمشان».
see Grosrichard, The Sultan’s Court, chaps. 9, "The other Scene".2
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های
بلهوس به مردی کاری شمموهر ک،د که خرج هوس هایش را با کار کردن برای هوس ِ
رغم آن که میداند حوصلهی زنش سر رفتهه
ای ِ
زنان دیگر درمیآورد؛ مردی که به ِ
ا شتلالز ِ
وانمود میک،د که به لذت بردن او باور دارده چرا که به باور او در جایی دیگر هنوز مردی
هسممت که کار نمیک،د و لذت میبرد 1.آنچه که در فانتزی حرمسمرا اسممطورهای میشممود
تداوم فرمانرواییاش باید عا شقانه
«بهره» ا سته «بزرگترین شهریار روی زمین»ه که برای ِ
طبیعی» دو ج،سه یا
هارمونی «
به دولت م شروطه ت سلیم شده و علیرغم دانش خوده به
ِ
ِ
به عشق رمانتیکه باور داشت؛ و برای مادرشهر انسانهای اقتصادی تولید کرد.

.7.1
در تمثیلت ()1874-1871 /1291-1288ه یا نمایشمم،امههای میرزا فتحعلی آخوندزادهه
عشق-ازدواجه یا همان عشق رمانتیکه مضمونی مرکزی ست؛ و همواره در نسبتی صریح
کمدی تمثیلت با زنانی مواجه میشویم
با پول و قدرت قرار دارد .در چهار کمدی از شش
ِ

مردانگی» زیادهازحدشممان با کشممتی و سممرگردنهگیری و
که عاشممق مردانی پرزور انده که «
ِ

خانوادگی پدرساالرانه باید با مردانی کمزور و
بزنبهادری تخلیه می شود؛ اما در م،اسبات
ِ
موقان «مردانه» و قویب،یه یا از ضممع
نازپرورده و/یا زشممت ازدواج ک،،د .همهی این معشم ِ

اقتصادی و سیاسی رنج میبرنده یا قدرت سیاسی و اقتصادی شان به خاطر توطئهی مردی
دیگر بیمصممرف شممده («وزیر خان ل،کران»)؛ و برای رسممیدن به معشمموق باید با مردانی
قدرت سیاسی بیشتره و پدرانی مالپرست و قدرتطلبه رقابتک،،د .در
ثروتم،دتر و با ِ

یک مورد هم رقیبی در کار نیست و فقط مشکلی اقتصادی مانع رسیدن به معشوق میشود
(«مرد خسممیس») .در همهی این نمایشمم،امههاه مانع در پردهی آخر با دخالت یدی الهی
( )deus ex machinaاز میان برداشته می شود .در «وزیر خان ل،کران»ه وزیر قصد دارد نسا
زن کوچکاش راه علیرغم میلاش به خان بدهد تا به او نزدیکتر شممود .در
خانمه
خواهر ِ
ِ
 1قس .نامهی  ]110[ 107و مقدمهی مالدن دالر بر کتاب گروسریکار .دالر با مفهوم «انکار فتیشیستی»
فروید («میدانم که مادر قضیب ندارد ،اما باور دارم که دارد»؛ «میدانم که در یک دموکراسی زندگی
میکنم ،اما باور دارم که قدرت استبدادی ست») ،توضیحی روشنگر از فاصلهی میان دانش و باور در تحلیل
گروسریکار از فانتزی حرمسرا به دست میدهد.
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پسممر ملضمموب و
قایق خان را که به تفریح رفته بوده غرق میک،د و
لحظهی آخره باد ِ
ِ
قویب ،یهاش تیمور آ قا هم خان میشممود و هم به نسممما خانم میرسمممد .در «خرس
قولدورباسمممان»ه پدر پریزاد میخواهد او را علیرغم میلاش به برادرزادهی نازپروردهاش
تاروردی زده آ شکار
تاروردی بدهده اما در پردهی آخره زخمی که خر سی به اتفاق به سر ِ
ِ

اتریشممی
میشمموده و بایرام «جوان رشممید» و بیپولی که به خاطر سممرقت از یک محافظ
ِ
بیگی روس به پریزاد
جانوران در مظان اتهام اسممته تبرئه میشمموده و با پادرمیانی دیوان ِ
وکالء مرافعه» ح سن آقای ملکالتجار با زی،به زن صیلهای حاجی غفور
میر سد .در « ِ

مرحوم که در وبا مردهه تبانی کرده و با همکاری دو وکیل مرافعه قصممد کالهبرداری از دختر
او سکی،ه خانم و باالکشیدن ارث پدرش را دارند؛ چون سکی،ه خانمه «که نه پدر دار[د] و
نه برادر و خود[ش] وکیل خود[ش]» استه به حسن آقا شوهر نمیک،د .در پردهی آخره با
مداخلهی شاهزادهای که هی نقشی در نمایش،امه ندارد و فقط ناماش برده میشوده نیرنا
آن ها فاش میشممود و سممکی،ه خانم و معشمموقش عزیز بیا به هم میرسمم،د .در «مرد
بیک قلدر اما بیپول میشممود .حیدر
خسممیس»ه پدر صممونا خانم مانع ازدواج او با حیدر ِ

بیک برای پول درآوردن به تبریز میرود و ج،س قاچاق میآورد و با صممونا خانم ازدواج
میک،ده اما فردای ازدواج اتهام دزدی به او زده می شود و در شرایطی که همه چیز به ضرر
او سته ناگهان مأموری خبر میآورد که دزدانی که دوباره هی نقشی در نمایش،امه ندارند
پیدا شدهاند و حیدر بیک تبرئه می شود .فرماندار نظامی رو سی هم که در صح،ه ا ست از
ع شق آنهاه صداقت حیدر بیکه و گریه و زاری صونا خانم متأثر می شوده و س ِر ماجرای

قاچاق هم که در این میان رو شممده به حیدر بیک امان میدهد .آن ید الهی که در تمام این

نمایشمم،امهها عشممق-ازدواج را ممکن میک،د فیگوری حاکمانه اسممت که یکبار در قالب
بادی متجلی میشممود که خان خب یث ل،کران را غرق میک ،د و پسممر خوشق لب و
ک شتیگیرش را به خانی میرساند؛ یکبار در هیئت شاهزادهای بینام که از جایی نامعلوم
د ستوری میدهد و ورق برمیگردد؛ و دوبار در قالب مأمورانی دولتی که در مونولوگهایی
مشممفقانه قلدران و سممرگردنهگیران عاشممق را به زندگی خانوادگی و تبعیت از قوانین (و البته
پایانی «خرس قولدورباسان» به اندازهی کافی
صلح با فرنگیان) دعوت میک،،د .صح،هی
ِ

گویا ست:
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دیوان بیکی:

بایرام تو ب سیار بد کار کردهایه اما چون به مردانگی به تق صیر خود اقرار آوردی

از گ،اه تو میگذرم [بایرام تاروردی را تشممویق کرده بوده که برای دلبری از پریزاد سممر گردنه بگیرده
چون میدانسته که بیدستوپا ست و حتما گیر میافتد و از سر راهش برداشته میشود] .به شرطی
که من بعده از این کارها نک،ی .کمالوف از دختره بشرس از این دو جوان کدام یکی را میخواهی
شوهر ک،ی؟
مترجم از دختر میپرسد

پریزاد:

(به مترجم) به دیوان بیکی عرض کن من هرگز به تاروردی نمیروم .اگر بخواه،د

مرا به تاروردی بده،د بیشک خودم را هالک میک،م.
مترجم:
دیوان بیکی:

(به دیوان بیکی) دختر تاروردی را نمیخواهد.
پس معلوم می شود میخواهد به بایرام برود .م شهدی قربان! د ست از این دختر

بکش .بگذار برود به بایرام .پیداست که پسرهی زیرکیست .من هم او را یساول خود میک،مه به کار
شما هم برمیخورد.
م شهدی قربان:

آه دور سرت بگردمه نخوا ستم .د ست ک شیدم .کاش که پ سر مرا از این خطا

برهانی.
دیوان بیکی:

(رو به فوق [نم سهه اتری شی] کرده) ج،اب فوق! را ضی ه ستی این عمل را به صلح

ک،ی؟
فوق:
دیوان بیکی:
فوق:

چه طور صلح آقا!
یع،ی پول بگیری از این پسره دست بکشی؟
پول بگیرم د ست بک شم؟ چ شم آقای دیوان بیکیه به پول گرفتن را ضیمه ب سیار

خش،ود هم میشوم که پول بگیرم.
دیوان بیکی:

(به م شهدی قربان) م شهدی! پ سر تو مق صر ا ست .من نمیتوانم این عمل را بالمره

بشوشانم .اما پس از آنکه این نمسهای را تو راضی کردیه به یک بهانه از ام،ای دولت توقع توانم کرد
که تاروردی را ببخش،د .بیشک بخشیده میشود.
تاروردی:
دیوان بیکی:
تاروردی:
دیوان بیکی:

آقا به چه بهانه توقع خواهید کرد؟
مینویسم از احمقی این عمل از او سر زده است.
(تعظیم کرده) بلی آقا چ،ین استه دورت بگردم!
ای جماعت الحال برای شما عبرت با شد .دیگر وقتی ست م،تقل ب شوید بر این

که شما مردمان وحشی نیستیده از شما قباحت دارد پی کارهای بد بل،د بشوید .این قدر حریص و
راغب دزدی و دلگی شدن بس است .هی میدانید دولت روس چه خوبیها به شما کرده و شما را
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از چه نوع بالها محافظت میک،د؟ بر شممما الزم اسممت که بزرگ خودتان را بشمم،اسممید .حق ولی
نعمتی او را بجا بیاورید .همی شه به امر و نهی او مطیع ب شوید .رسوم ب،دگی و آداب ان سانیت را یاد
بگیرید .مگر نمیشم،وید کسمانی که دزدی و دلگی نمیک،،د و به صم،عت و تجارت مشملول،د چه
قدر آسوده و خوشگذران هست،د؟

1

ی کی بوده ی کی ن بود .در فرانسمممهی قرن ه جد هم ی کی از سمممازو کار های
کردن مازاد میله کانالیزه کردن آن در فانتزی مسممتبدی آسممیایی بود
قاعدهم،د/متمدن/پلیس ِ
توهم «هارمونی
که از ترساشه و از سممر باور به کامجویی اوه بایده علیرغم دانش خوده ِ

آغوش
افیایی
طبیعی» دو ج،سه یا همان ع شق-ازدواجه را باور کرده و برای گ
ِ
ِ
سترش جلر ِ
کار جدید و دسممت نامرئی بازار تسمملیم شممد .و در
ای مادرشممهره عاشممقانهه به نظام ِ
مرکزگر ِ
قفقاز (و ایران) قرن نوزدهم هر زنی بالقوه عا شق م ستبدی آ سیایی بوده و هر مردی عا شق
اسممیر مسممتبدی دیگره و عشمماق قصممهی «ما» به هم نمیرسممیدند مگر با دخالت
زنی
ِ

الهی دولته که واسممطهی عقدشممان میش مد تا مطیع/ب،ده/انسممان شممونده
پدربزرگانهی ید ِ

دزدی و دلگی نک،،د و عاشق دزدان ن شونده و به ص،عت و تجارت م شلول شوند تا آسوده
باشم،ده خوش بگذران،ده و به پای هم پیر شموند .اسمتبداد آسمیایی جایگاه کالسمیک قلب
قدرت اسممت .یکبار برای رهایی از آن باید «آزاد» شممده و یکبار «رسمموم ب،دگی و آداب
انسانیت» آموخت .چر چر

عباسی2.

 1فتحعلی آخوندزاده ،تمثیالت :شش نمایشنامه و یک داستان ،ترجمهی محمدجعفر قراجهداغی (تهران:
خوارزمی.154-156 ،)]1356[ 2536 ،
 2آخوندزاده نمایشنامههای خودش را ذیل مفهوم «کریتکا» قرار میدهد .نه مسئلهی «کریتکا» در اینجا در
مرکز بحث من است ،و نه این جستار دربارهی آخوندزاده و کار ادبی او ست .در اینجا صرفا برای برجسته
کردن قلب روساختی مفهوم «استبداد» در حرکت آن از مرکز به پیرامون به سراغ نمایشنامههای آخوندزاده
رفتهام (روساختی ،چرا که در هر دو جا کار فرهنگی «استبداد» صورتبندی «آزادی» از رهگذر «بندگی»
ست ،تفاوت مرکز و پیرامون در به سطح آمدن محتوای «بندگی» در پیرامون و پیچیدهشدن آن در الیههای
ناخودآگاه فانتزی در مرکز است؛ نه در «آزاد» بودن مرکز و «بنده» بودن پیرامون) .اما در پیوند با بحث هجو
در باال توجه به این نکته مهم است که «کریتکا» نزد آخوندزاده مفهومی ست ناظر به هجو روشنگرانه:
« ساطریق یعنی  ...کریتکا و هجو در حق اعمال شنیعۀ هموطنان» ،یا «تعرض و تمسخر» و «طعنه و
سرزنش» «به اخالق و اطوار برادران خود» .تفاوت کریتکا و «موعظه و نصیحت مشفقانه و پدرانه» آن است که
«طبایع بشریه بعد از عادت انسان به بدکاری» ،یعنی «بعد از آنکه انسان از مراحل طفولیت به مراحل
رجولیت رسیده باشد» « ،همیشه از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد .اما طبایع به خواندن کریتکا
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.7.2
در روح القوانینه م،تسممکیو دربارهی هجو مینویسممد که «نوشممتار هجایی در دولتهای
استبدادی چ،دان ش،اخته شده نیسته چرا که دلمردگی از یک سوه و جهالت از دیگر سوه
نه قریحهی نو شتن را پرورش میدهد و نه ارادهی آن را .در دموکرا سی هجو مم،وع نی سته
حریص است»« :حرصـ[ی] تشنگی مانند» که کریتکا با سیراب کردناش به دنبال «تأثیر در مزاج انسانی» و
تغییر اخالق و اطوار ملت است .تفاوت نصیحت (پدرانه) و کریتکا (ی برادرانه) ،تفاوت گفتن و نشان دادن
است .کریتکانویس بهجای آنکه بگوید فالن کار را نکنید« ،حکایتـ[ی] به رسمت کریتکا و استهزا نوشته
بینالناس منتشر میسازد» ،و از این طریق آنکه و آنچه که شایستهی استهزا ست را «در برابر امثال و
اقران» «رسوا» میکند ،و «مردم را از اعمال ناشایسته باز میدارد» .کریتکا به دنبال «اصالح و تربیت و
تهذیب اخالق معاصرین و اخالف» است؛ اما نه با مخاطب قرار دادن مستقیم آنها و با توسل به گزارههای
کلی و انتزاعی و اخالقی ،بلکه با خطاب قرار دادن حواس و عواطفشان؛ با نشان دادن و خنداندن و
شرمگین کردن ،و از همه مهمتر ،با تولید لذت ،و سیراب کردن حرصی تشنگیمانند .یعنی کریتکا ادبیات
است ،امری ست استتیکی ،و تقلیل آن به صرف «تربیت» مانع فهم آن میشود .کریتکا آنچه میخواهد
بگوید را نمیگوید ،بلکه چنان که میرزا محمدجعفر قراجهداغی ،مترجم تمثیالت آخوندزاده مینویسد،
«فسانه»ای در برابر خوانندگان (و تماشاگراناش) میگذارد ،که باید «دقیقهای چند بر [آن] دقیق شوند» تا
«اصل مقصود در نظر تحقیق[شان] مشهود و مکشوف» شود .فسانهی او موعظه نیست که کسی بخواهد آن
را به میل خودش تغییر دهد« :به هر چیز که دست بزنی تصنیف از سمت کریتکا میافتد»« ،تغییر و تحریف
در کلمات و عبارات نسخه را از جودت میافکند» ،و «آن وقت کریتکا نخواهد شد و نام ایشان را کسی در دنیا
نخواهد شنید و تصنیفات ایشان را کسی نخواهد خواند» .یعنی کریتکا خوانندگان و تماشاگرانی را
پیشفرض میگیرد که استقالل استتکی آن را بازمیشناسند ،وگرنه «روح حقیقی زندگانی [ ...و]  ...جان
عالم امکان  ...چه مناسبت به زیر سنگ دارد؟»« .علم شریف تهذیب اخالق» پیوندی ساختاری با «علم
تیاتر» دارد که نه تنها « مستجمع افعال قبیحه و اعمال مستحسنۀ بنی نوع انسانست» ،بلکه «یکی از الذ نعم
دنیاست»؛ و اگر «طبیعت خاص و عام» «[راغب به استماع]» «مواعظ عجیبه و نصایح غریبه»ی
فسانهنویسان است ،این رغبت و حرص و تشنگی ،نه ناشی از خود مواعظ و نصایح ،بلکه ناشی از «وضع ...
بیان» آنها ست .کریتکانویس و فسانهنویس و تشبیهساز ،وضع موجود را به وضعی دیگر بیان میکند؛
نصیحت نمیکند ،بلکه آنچه میبیند را تمثیلی میکند و صحنهای میسازد که از صحنهی واقعیت مستقل
است ،و «اسناد» آن بر واقعیت «البته بهتان و افتراست» ،اما «حالت» واقعیت را به «صراحت و لذت بیان
[می]کند» .پس مسئلهی ادبیات مشروطه صرفا «تربیت» کردن برادران و ابنای وطن و زنان ملت نیست،
بلکه ،همچنین ،خلق فرمهای بیانی و بازنمایانهای ست که «حالت» چیزها را به «وضعی» بیان کنند که
«مستمع به خوبیه ای آن خوشحال و عامل ،و از بدهای آن متأذی و غافل گردد .و هم نفس اماره از اشتغال
این قسم حکایت متلذذ شده به جلب سرور معاصی و مناهی میل نکند» .به همین دلیل هم ادبیات است ،و
باید به مثابه ادبیات خوانده شود ،نه رسالهی تربیتی ،یا چیزی که بشود آن را به «محتوا» و «فوائد» اش
تقلیل داد — نه اینکه «رساله» قابل تقلیل به محتوا و فوائدش باشد .نک .نامههای آخوندزاده به قراجهداغی
و میرزا یوسف خان ،و همچنین مقدمههای مؤلف و مترجم در تمثیالت.7-35 ،
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به ه مان دل یل که در حکو مت یک نفره مم،وع اسمممت .از آن جا که هجو عمو ما عل یه
قدرتم،دان نوشته می شوده در دموکراسیه هجو تملقگویی برای خباثت مردمی ست که
حکومت میک،،د .در پاد شاهی [م شروطه] هجو مم،وع ا ست .اما جرم نی سته بلکه باید
قاعدهم،د/پلیس شود .هجو میتواند خباثت عمومی را به خود مشلول ک،ده نارضایتیها را
تسلی دهده حسد را نسبت به مقامات کم ک،ده به مردم طاقت رنجکشیدن دهده و آنها را
به رنجهای خود بخ،داند» (ر.ق.)12:13 .
پادشمماهیهای مشممروطه خیلی پیشممرفته اند .آنقدر که از همان قرن هجدهم تلویزیون
داشتهاند.
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