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شتهنیانی که این نامهایرا» ساکن بودند؛ ما اند در خانهها را نو ی من 
آدمی از جهانی  به چشممم که مراجا کردیم. از آنمیبا هم زندگی 

الواقعه فی .کردندنمی چیز را از من پ،هاننگریسممت،ده هی ر میدیگ
توان،د رازی نمی دیگر راهی چ،ان دور آمده باشمم،د هایی که ازآدم

  «..داشته باش،د.
سکونداه باروِن البِرد و -شارل — سکیوهلویی دو   ی«مقدمه» م،ت
   17211ه های ایرانینامه

                                                           
 68بار توسط حسن ارسنجانی که البته فقط تا کنون دوبار به فارسی ترجمه شده است. یکهای ایرانی نامه 1

و بعد در قالب کتاب منتشر کرده است )تهران:  اخگری نامه را ترجمه کرده و اول در روزنامه 161نامه از 

مجلسی، به ویراستاری علی کاتبی )تهران: دنیای (؛ و بار دیگر توسط دکتر محمد 1320کتابفروشی مروج، 

هزار تومان در بازار موجود است، ی دوم، که چاپ چهارم آن اکنون به قیمت نودوپنج(. این ترجمه1387نو، 

 
 
ای که منتسکیو در چند صفحه اند، و فقطکتاب ترجمه شدهی نامه و مقدمه 161ی کامل است: همه تقریبا

اند. به کتاب خود اضافه کرده از قلم افتاده« های ایرانیی نامهتأمالتی درباره»تحت عنوان  1754سال 

اعتماد است. به عنوان مشت مغلوط و غیرقابل ی دکتر مجلسی به ویراستاری آقای کاتبی اما کامال  ترجمه

آمده ست، « ۀ نویسندهمقدم»دقتی تمام تحت عنوان ی کتاب را، که با بیی خروار چند سطر از مقدمهنمونه

این  «مترجم»، که خود بخشی از داستان است، خود را «مقدمه»دقتی، چرا که راوی در این بیکنم؛ نقل می

 فقط به شرطی که ناشناخته بماند گویدمی مترجمی که — های آن«نویسنده»کند و نه ها معرفی مینامه

(à condition que je ne serai pas connu ) وگرنه سکوت  ها ادامه خواهد دادبه انتشار نامه

 :گویا الساعه شناخته شده و بنابراین تصمیم به سکوت گرفته ی دکتر مجلسی، که البته در ترجمهکندمی
 

“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.” 

در  ام، همخانۀ من بودند و با همهایشان را در این مجموعه نقل کردهایرانیانی که نامه»مجلسی: ی ترجمه

خود  ملت دیگری بودم، محرم اسرارکردیم، و چون از راه دور آمده بودند، مرا که از قوم و جا زندگی مییک

که به غرور آنهای خود را به من دادند تا بخوانم و من بیکردند و نامهشمردند و چیزی را از من پنهان نمیمی

 «داشتم.ها رونوشت برمیای بزنم، از این نامهها لطمهآن

ا با هم ی من ساکن بودند؛ ماند در خانهها را نوشتهایرانیانی که این نامه» :ی پیشنهادی برای مقایسهترجمه

چیز را از من پنهان نگریستند، هیچجا که مرا به چشم آدمی از جهانی دیگر میکردیم. از آنزندگی می

بیشتر  توانند رازی داشته باشند.هایی که از راهی چنان دور آمده باشند دیگر نمیالواقع، آدمکردند. فینمی

داشتم. در این میان حتی تعدادی نامه به گذاشتند؛ من هم رونوشت برمیارم میهایشان را در اختینامه

 خوش نداشته چنگم
 
ادت ایرانی آن که خودپسندی و حسبس —ها بیافتد اند چشم من به آنافتاد که حتما

  «  افکندگی بود.ی سر ها مایهنامه
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شده  آورده بهتر است بگوییمشاید یا  — «هایی که از راهی چ،ان دور آمده باش،دآدم»چرا 

ش،د ش،د جااز خاکی دور ک،ده و اینه یا حتی با شده با شته   des gens transplantésه کا
de si loin — «رازبی چ،ین بره،ه ونها چگونه ایآدم ؟«توان،د رازی داشته باش،ددیگر نمی 

 شوند؟ می
 
1. 
. نبود مع،یهایی که در انگلستان به سر برده بود برایش بیسال»
رو به سوی ه،دوستان  هتری وسیعبا دانش بیشتر و تجربه رههوباد

آدم  اطالعاِت که گفت در ه،دوستان ترِس آن هست می کرد. همیشه
 «  ای.زیادی محلی شوده و م،ظرش زیادی حرفه

 ی حمامم، شوالیهژنرال سر جان ملک  -زندگی و مکاتبات ماژورجان ویلیام ِکیه  —
 

                                                           
 

“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.” 

 شناسند که اگردر خوب میقآیند در یک سال ملت و کشور ما را آنهایی که به فرانسه میآسیایی»مجلسی: 

 این خوبی مردم آن مملکت را نخواهند شناخت. زیراها چهار سال در یک کشور آسیایی بمانند بهفرانسوی

به آسیا  آمیزند، و ما اروپاییان، وقتیکنند و با مردم میآیند و خود را تسلیم تمدن اروپایی میها میآسیایی

 «شویم.ها کمتر آشنا میبا آنآمیزیم و رویم، کمتر با مردم میمی

تر است تا ها در عرض یک سال برای یک آسیایی کاری بسیار سادهخلقیات فرانسوی نشناخت»قس. 

 که اند گشاده به همان اندازه هافرانسوی زیراها برای یک فرانسوی در چهار سال، خلقیات آسیایی نشناخت

 «اند. حرفکمها آسیایی

 

ای از این کتاب از اغالط فاحش و ی اول متن. کمتر صفحهاز سه صفحه  روار استی خها مشت نمونهاین

 ستاری این کتاب را داشته، و نه ویرای ترجمهآور خالی ست. انگار که نه مترجم حوصلههای شگفتیدقتیبی

های بخشهای ایرانی در دست نداریم. ای فارسی از نامهباید گفت که هنوز ترجمه ی مقایسه. پسحوصله

 های من اند. نقل شده  ترجمه
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سممفرش ریکا و با هم 1711در پانزدهم صممفر  ازبکه که 1هانیای ایرهنامهی در اولین نامه
شم ستخدم و ح ستانشان بعد از بی ستش رو سته به دو سیده ا در  وپ،ج روز به تبریز ر

ه میل به دانش ک [sommes]من و ریکا شاید نخستین ایرانیانی هستیم »نویسد: اصفهان می
و به خاطِر جستجوِی [ ait fait sortir de leur pays]  وطن خود را ترک ک،،دوادارشان کرده تا 

ندگی مته از شممیری،ی ز مِت حک ،دای آرام پرزح ما در سممرزمی،یچشممم بشوشمم یا  .  [
 آن سممرزمین باید آباد به دنیا آمدیمه اما باور نداشممتیم که مرزهای [royaumeایه پادشمماهی

ی )نامه «ان سازدمروشنمرزهای دانش ما نیز باشده و باور نداشتیم که فقط نور شرق باید 
مه .(1 نا مان نوشممتن این  کا ه،وز  در ز بک و ری که در این« وطن»از به خود راه  نه  جا 
به  شانتصمیم اظهارِ  اند؛ اما صرِف ک،ده ترک نکردهداللت می «ایران»که به بل «اصفهان»

ه و از اول شخص به سوم شخص بدل شوند ی نخستکافی ست تا افعال جمله ترک وطن
. گویی خروج از ذشته شونده انگار که نامه بعد از خروج از وطن نوشته شده باشدها گلفع

خود ورای مرزهای وطنه میل به روشممن  میل به گسممتردن مرزهای دانِش  یدر نتیجه وطن
در پایان  .از خود نیز هست جدا شدنای گونهبه شکلی دستوریه  شدن با نورهای غریبه

حافظیه از بل از خدا مهه ق تان میبک از نا نامهروسمم که جواب  به ارزروم خواهد  اش را 

                                                           
انگلیسی زیر و مقایسه با متن فرانسوی ممکن  هایترجمه با اتکا به های ایرانینامهگفتگوی من با متن  1

 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). 

 

های ها منطبق بر ویراستهای نامهارهشم ،ی انگلیسی مارگارت مالدندر این جستار، به پیروی از ترجمه

 را به« تأمالت»ی جدید و متن کوتاه منتسکیو یازده نامه 1754در  اند.های ایرانی نامه 1754و  1721

شوند، و همین ویراست هم تبدیل در متن قبلی ادغام می 1758کند، که در سال انتهای کتاب ضمیمه می

ه )ویراستار این ترجمه( بشود. بازگشت مارگارت مالدن و اندرو کان میهای ایرانی نامهی مرجع به نسخه

ر ددهد تا تغییرات پیرنگ و تأکیدات محتوایی را در متن پیگیری کند. ی قبلی به خواننده اجازه مینسخه

 1758 ها با ویراستی نامههر جا که شماره ی نامه بسنده خواهم کرد.ها در متن به ذکر شمارهارجاع به نامه

تأمالتی چند »و « مقدمه»ارجاعات به  اند.در قالب ذکر شدههای ویراست دوم متفاوت باشند، شماره

   اند.ها در متن مشخص شدهنیز با ذکر نام این بخش «های ایرانینامهی درباره
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دیگر نه جایی در وطن که نام  اشههای گذشممتهه با آن فعلدر این نامه« تبریز» ب،ویسممد.
 ست به سوی مقصدی خارج از آن. م،زلی

 ه به تاریخ دهمی شممشمممنامهاند. در ازبک و ریکا به ارزروم رسممیده 1711اواخر محرم 
ثانی ربیع ظهه از1711ال مانی را  ایروان از مرز ی خروجشبک لح به قلمرو عث و ورود 
 ک،د: گونه برای نصیره یکی دیگر از دوستانش در اصفهانه روایت میاین

 
شد ] شمم گم  صیره آن لحظه که ایران از پیش چ  quand j’ai perdu la Perseباید به تو اعتراف ک،م ن

de vueخائن  هایقلمرو عثمانی را در  [ و خود[ یافتمje me suis trouvé] دم. دردی مرموز حس کر
 il me] شمممدمتر میالمذهبدر نظر خودم شمممدمه میهرچه بیشممتر به وطن این المذهبان وارد 

sembloit que je devenois profane moi-même] .امه و دوستانم در خاطرم حاضر کشورمه خانواده
ضطرابی نامعلوم بر بیتفوطع ؛[se sont présentés à mon espritشدند ] شد؛ ا قراریم افزود م بیدار 

 است. ام که از حد آسایشم بیروندست به کاری زدهکه  [m’a fait connoître] و وادارم کرد دریابم
 

شمموده در ای که از پیش چشممم ازبک گم میدر همان لحظه« ایران»ه،گاِم خروجه گویی 
که ای زمینه بلتکه فقط شممود نهمحو می در افقچه شممود. آنتمامیت خود نیز پدیدار می

شم بگ،جده بلکه ست؛ نه چیزی مادی که در چ ست که  صورتی مثالی واحدی سرزمی،ی 
ازبک پس از  شود.از پیش چشمه دیدنی میاش ی مادیسایهی گم شدِن درست در لحظه

را در  خودش مهه شودکه  از پیش چشمش گم می بی،درا در تمامیت خود می« ایران»آنکه 
بازمی مانی  بدقلمرو عث نه میو هم آن یا گا که از خود بی ،داشمممت درچه را  و  خودش؛  پ

 مستقیِم  او که فاعِل  .شوندمی همزمان عواطفش نسبت به جایی که ترکش کرده در او بیدار
بازتابی و غیرشممخصممی  هایبه دام فعل مکرارا   ی این ب،داسممت در ادامه« اعتراف کردن»

نشممی،ده تا آنکه در پایان ب،د دوباره به واسممطه میواسممطه و بابی جایگاه مفعوِل  د و درافتمی
های های زادگاهشه مرزگردد: فاعلی که درسممت در ه،گام خروج از مرزفاعل بر جایگاهِ 

سترده می شش گ شی ت،انهدان سایش خود را  شودوادار می شوند و در ت، سدبازحدود آ : ش،ا
سا که وا ش،ا سدبودن را می مفعوِل بدِن خودقبل از هر چیز  ارورونهفاعلی   ه و هر چهش،ا

حس »که در بدنش  است« اضطرابی نامعلوم»و « دردی مرموز»ی سر صدقه« یابددرمی»
سفر از فعل حرکتآن  .«ک،دمی ستوری که در ابتدای  شخص  د سوم  شخص به  آغاز اول 
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انگار  فاعل اول شخصه رسده ومی خصیو غیرش افعال بازتابی تکررِ  بهلب مرز ه شده بود
شدهابه حدوِد انعطاِف نحوی که سیده با به جایگاه  بدِن مرجعش حدودِ مواجهه با در  ش ر
    1.گرددنشاِن خود باز میبی

ربِی به سمت مرزهای غ ازبک و ریکابا حرکت م،ظری تطبیقی ست که  برآمدِن  این سرآغازِ 
و « نایرا»هایی مان،د تمامیت ای مرزیهم،طقهره در ه دوباشود وقلمرو عثمانی تقویت می

پا»و « آسممیا»و « عثمانی» تواند ازبک میک،د. در ازمیر قیاس میقابل دیدنی و را« ارو
اش  «بارجهالت»و  «خشممن»و « ضممعی » و« مریض» تصممویری از عثمانی در تمامیت

های نظامی و یشممرفتدر زمان را با پ« هااین بربر»برای روسممتان ترسممیم ک،ده و سممکون 
سه ک،د. همان« های اروپاملت»تجاری  شتهفعل ور کهطمقای  در تبریز به خروجی   های گذ

توان یاشمماره داشممت،ده انگار از ازمیر نیز دیگر م سممرزمینخروج از  ذه،ی از موطن قبل از
به  شود:یرو مرو به آن  در لیورنو همه چیز از این[(. 19] 18ی ها را دید )نامهسوی آبآن

آزادی »؛ «دهدهای توسکانی شهادت مینبوغ دوکبه » ه لیورنو«جهالت»و « مرض»جای 
 چیزی هترین جزئیاتی در کوچکحت»؛ و دهدخبر از ورود به جهانی دیگر می« زیاد زنان

ست[ quelque chose de singulier] غریب اش ک،د اما ه،وز «حس»تواند ازبک میکه « ه
یان»توان  یباردند را آن «ب که بی)و تکین( . این چیز غر با ه  «  زنان آزادی»ش از هر چیز 

« قشر»هایی عظیمه یع،ی بین تمامیت هنشدنیرفعگویا و  هتفاوتی ب،یادی هشودمی تصویر
پا»و  که از م،ظر  یع،ی جایی —شمممد  قابل بیان خواهداسمممت که فقط در پاریس  ه«ارو

چیز » و البته این  [(.23] 21ی . نامهست )نک «امشراتوری اروپا مقرِ » غریب/تکیِن ازبک
نیز هسممت که ازبک  (”anthropos“و  ”human“« )انسممان»و « انسممان»تفاوتی بین « غریب

                     .حتی در پاریس از بیانش عاجز خواهد مانده هرچ،د که با تمام بدنش حسش خواهد کرد
 
         

                                                           
آنچه در نقل قول  ؛در زبان فرانسه بسامد باالیی دارند ،شان یکسان استافعال بازتابی، که فاعل و مفعول 1

های ها در بافت ساختبلکه کاربرد آن ،رف کاربرد افعال بازتابی( است نه ص  significantدار/مهم )باال معنی

ضمون  ها در جایگاه مفعولی نشسته است. مدر آن« اعتراف کردن» فعل   دستوری دیگری ست که فاعل  

ای از همه مهمتر در ماجر  شود وتکرار می های ایرانینامهازبک به زادگاهش در سراسر   یتنانهوابستگی  

 گردم.در ادامه به تمثیل حرمسرا بازمی شود.می یلیمثحرمسرا ت
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2. 
 «.وردست نگریستن را آموختد د بهبای انسانی برای مطالعه... »

 های منشأ زبانجستار دربارهوسوه ژک ر-ژان —
 

ستردن مرزهای دانش ورای مرزهای موطنه  خالل ازبرآمدن م،ظری تطبیقی  سفری برای گ
های نامه ه درهای غیرشخصی و بازتابیاز افعال اول شخص به سوم شخص و فعل و گذر

غازین  مهآ کهان همچتورا میهای ایرانی نا ند  مدِن  ون تمثیلی خوا نه برآ یت ایگو  ترب
(Bildung/educationجدید ) که  تربیتای گونه —ک،د می تمثیلیشممکلی دسممتوری   را به

 1.نامدش( میglobal) ریگجهان تربیتمحوره متنمدرسممی و  تربیت در برابر هکارل گوتکه
ِردی که کمی بعد از  وسممتشممانو البته د)ازبک و ریکاه  ی سمموم قرن هجدهمهدر آغاِز دهه
ی اروپاییان و مطالعهبه ها و همان،د آن شممودمیبه پاریس از ازمیر راهِی ونیز  هارسممیدن آن

انِی های داسممته نمونه(شممودمی مشمملول ی تطبیقی خودشمممان و همچ،ین مطالعهعلوم
ه شممودقرن بر تعدادشممان افزوده می این ی دوماز نیمه ای هسممت،د که«فلسممفی سممیاحان»
 ه به زعم گوتکههو کمترین تأثیرشممان بر فره،ا اروپایی شممودهفتارشممان کامال  علمی میگ

کید بر اهمیت علوِم مدرسممی و مطالعات انسممان ن ازکاسممت گرایانه در متوِن کالسممیکه و تأ
 ه ه،ره فلسفهه و باالخصادبیات»ه اما نه با تمرکز بر «طبیعت انسانی» یضرورِت مطالعه

 از روِح » قرن هجدهمدر  اسمممت.« ی بزرگ نوِع بشممرنقشمممه» رکز بر با تم ه بلکه«تاریخ
هاِی فراگیرش شود که طبِق آموزهجدیدی متولد می ی پرورشِی شیوه« ش،اسیجلرافیا و قوم

ی متون و نه حتی مطالعه د،ککفایت می علوم دی،ی آموختِن بودن دیگر نه « فرهیخته»برای 
باید فره،ا  حاال «طبیعت انسمممانی»برای فهم  پاییی اروفرهیخته ؛ بلکهرومی و یونانی

: ک،دبومیان آمریکا را هم مطالعه  تاتاران و و اعراب و پنچین و ه،د و ایران و مصممر و ژا
سی و قومجلرافیا به قوم» سانش،ا سی به ان سی بدل میش،ا سان و مطالعه ه«شودش،ا ی ان

  2شود.ود میی انسان غیر اروپایی محدرفته به مطالعهرفته

                                                           
1and Cultural  Exploring the Interior: Essays on Literarysee Karl S. Guthke,  

History (Open Book Publishers, 2018), esp. chs. 1, 3 & 4. 
2.14–113, 78–77, 9–4Guthke,   
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ی های سممیارهتمام قارهحدود و سممواحل مه یع،ی زمانی که دیگر ی دوم قرن هجدهدر نیمه
د که وشمیآغاز « عصر اکتشافات دومی» هشده است ی روش،گری مکشوفزمین بر سوژه

های اکتشممافی قرون اگر مسممافران کشممتی .ها سممترهقا درونِی  ی نواحِی ش مطالعهقصممد
بودند که نیروی  کارگرانی مبللان مسیحی و البته نظامیان و تجار والبا  شانزدهم و هفدهم غ

شته شان ارزش چ،دانی ندا شوران کارشان در موط، گئورگ  ه یا به قولدر قرن هجدهم دان
سمموب مح ی اکتشممافیهاکشممتی عمولنیز از مسممافرین م  ه«سممیاحان فلسممفی»فورسممتر 

سافرانندشدمی  هدکردنعه میاین م،اطق را مطال طبیعی جلرافیا و تاریخ جدید هم . این م
های و روشهای زندگی و شیوه رسوم آداب و و اطوارو ات خلقی ومزاج  و هم بدن و طبع  و

 بیانساک،ان این م،اطق را. به  زبان و گری و ه،رها و قوانین و اعتقاداتکشاورزی و ص،عت
ها و ود: دروِن قارهدرون بی دو ی این دانشمموران و سممیاحان فلسممفی مطالعهگوتکهه مسممئله

ضوعات مطالعه بدِن شت که ابه یاد د هرچ،د باید 1.هاساک،ان قاره «ذهِن »دروِن  ی این مو
شوران شان جدا نبوداز ذه نه ت،ها دان ی آن یافتهابعی از آن و حتی فرم برونّیتت غالبا   ه بلکه،

 «عی،ِی » ر دانِش ت،ها بی انسممانه نه ی بومیانه یا همان مطالعهمطالعه 2شممد.محسمموب می
پاییان «ذهن» هبا فراهم کرد امکان مقایسمممه هه بلکهافزوددانشمموران می رغم که به هرا ارو

سان بودنده نهایتا  شان موضوعات مطالعه با تفاوت کرد. نیز روشن می ی خودشاندرباره ان
سانحرکت به بیرون از خود و مطالعه ازتابی بود فعلی بجا نیز هاِی دیگر در اینی زندگِی ان

سفِی و به تأمل در خود م،تهی می سیاحان فل ستانِی شد. اما برخالف ازبکه  ی نیمه  غیردا
سرزمین بومیان پیش رفت،ددوم  شتر در  ستگِی  کمتر با این قرن هرچه بی سرزمیِن  ت،انهواب  به 
شی جدیدی را گردآوردن شانخود شوران مواد آموز شدند؛ کامال  برعکسه این دان د مواجه 

داد تا اجازه می کردهطبقات تحصممیل»به  هی پرورش جهانگیربا فراگیر شممدِن شممیوه هکه
سانهشان چیزی بیش از نامم،اطقی از جهان را که برای والدین صرف و جاهای اف ای های 

                                                           
شود، هرچند چنان که ای از ادموند برک نقل میعموما در ارجاع به نامه« ی بزرگ نوع بشرنقشه»عبارت 

ان قرن های آن را در آثار بسیاری از دانشوران و فیلسوفدهد برابرگوتکه در جستار چهارم کتاب خود نشان می

 توان یافت.هجدهمی می
1.94–93, 4Guthke,   

. برای شرح مفصل نسبت ذهن و بدن در ی بدن غافل استاز اهمیت مطالعه کامال   در سراسر کتابش گوتکه

  سی این دوره به منبع زیر رجوع کنید.شناانسان
2(Minneapolis:  Toward a Global Idea of RaceDenise Ferreira da Silva,  

University of Minnesota Press, 2007), esp. ch. 6, “The Science of the Mind.” 
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نه خا ند " ،دنبود بدان مدِن در این مع،یه اگر ارزش 1«.ی خود"  زدایی از علوِم دی،ی و برآ
ک،،ده از فرآی،د سممکوالرشمممدن بدانیمه ای تعییندرسممتیه مرحلهاه به جهانگیر ر تربیت

،د را یت این فرآی حدود قا  در هم می م هانگیرِ توانیم دقی ته»همین  گسممترِش ج ی اتوری
های آشمم،ا و قدرتمیاِن مردِم خود بودنه تحت حمایِت  هدر خانه همذهبِی آسممودهشممبه
ته بودنههاارزش پذیرف خارج در و ی  هاِن  مان  از ج تاریخی آن را  هببی،یم« بودنا قِد  که ن

گاهِی  ( شدِن secularشرِط دنیوی ) ادوارد سعید  حاصل این مطالعاِت  2داند.می یداقتنا آ
تفاوت بین انسممان و انسممان بوده همچون تفاوت بین آنکه  فهم علمِی  ه به وجهیهجهانگیر
 ش.اخانه ک،د و آنکه تابعی ست از مکاِن می خانهدر مکان 

جوهشممی عه و ی  طال ید م یتد یک ترب هانگیر از  یاهباغ»سممو در  ج ،اختی و های گ شمم
ش،اختی و مو شاِر شنهادی،ه می« ش،اختیهای قومزهجانور سو فرِم بیان و انت ده و از دیگر 

( و universal historiesهای جهانشمممول )ها و تاریخالمعارفنوشممتارِی خود را در دایره
ترین م،ابع د که خود اصمملیکرهایی پیدا میسممفرنامه ی ازازسممهمچ،ین در قالب مجموعه

ها به هاه که گوتکه فهرسممت مختصممری از آنند. این کتابها بودها و تاریخالمعارفرهدای
ست می شته د سایر زبان شدندمیدهده به هر زبانی که نو سرعت به  های غالب اغلب به 

پایی نیز ترجمه می تاریخشمممدارو هانشمممند.  با  ول قرنهای ج باید  ته ن هجدهمی را الب
سفه شتباه گرفت. این تاریخی تاریخفل شمول قرن نوزدهمی ا شمول های جهان های جهان

مایش»درواقع  ،اختی ]های قومپی نده و برخالف اخالف [« ethnological surveysشمم ا
سفی سلهفل سل سا  مبت،ی بر نظمی مکانی انده و نه  سا نی؛ و مراتبی زماشان در قرن بعده ا

های نجی تاریخکه حاال به میا بود شانکارشان بیش از هر چیز گستردن افق دیِد خوان،دگان
که از آنبی»"ب،شی،،د و « " تاریخ جهانشاهدان عی،ِی »"در جایگاه  توانست،دجهانشمول می

                                                           
1.79, eriorExploring the IntGuthke,   
2The World, the Text, Edward W. Said, “Introduction: Secular Criticism,” in  

and the Critic (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 16. 

داند، و می« دینی سکوالرشده»شناسی را نیز برآمده از ادآوری این نکته مهم است که سعید دیسیپلین  شرقی

 را «های روحانی و فکری اواخر قرن هجدهمپروژه»در « بازسازی تئولوژی»در تحلیلی کوتاه اما روشنگر 

 . نک:داندشناسی  مدرن میگیری شرقای بر شکلمقدمه
Edward W. Said, Orientalism (London: Penguin Books, 2003), 113–23.  
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م جایشممان تکان بخورنده زمین و دریاها را بشیمای،د و به بازدید تمام کشممورها بروند و با تما
 1«.ذهن ]شان[ شامل تماِم جهان شود"»"تا « ها همکالم شوند"ملت

کید بر ارزشم،دی علوم تجربی ها به مثابه خرافه هجِو علوم دی،ی و س،تی و بازنمایی آن و تأ
 در 2شود.تکرار میهای بسیاری ست و در نامه های ایرانینامهو طامات از مضامین اصلی 

 ی کمدرباره ای از ردیدر جواب نامه ازبک ییوسممتهپهمهی بهامجموعه نامه هاین میان
ست از شی جدید که جلرافیا و قوم شدن جمعیت جهانه تمثیلی  سی برآمدن نظِم دان ش،ا

جایگاهی تعیین ،ده دارند.در آن  های که یکی از ترس (depopulationزدایی )جمعیت ک،
سهعمومی  ستی فران ش،گری  صر رو شته نیز  یهای ایراننامهدر  3ع صال  به بحث گذا مف
تمرکز بر تلییرات بزرگی که برخی اعصممار را از »[ه ردی که با 112] 108ی در نامهشممده. 

فاوت میزمان ،د و زمین را چ،ین های دیگر مت فاوت باک، ،دمی خودش مت مشمملول  «ک،
،د که که توجه ازبک را به این مسئله جلب میاست« نگاران قدیم و جدیدی تاریخمطالعه»

جمعیت زمین نسممبت به قرون گذشممته کم شممده اسممته و برای اثبات مدعایش فهرسممت 
همه از دهد که ب،ابر مطالعات او های متفاوتی ارائه میشممهر هاه کشممورهاه وبل،دی از قاره

پااز بزرگترین پادشممماهی به ت،هایی م زمانیبرند. ر  کمبود جمعیت رنج می  های ک،ونی ارو
سیل  دهه اما ایتالیا امروزتر بوتر و آبادپرجمعیت سی ست.از  سک،ه ا شهرهای خالی از  پر از 

اند. یونانه اسممشانیاه کشممورهای شممماله لهسممتان و هایش باقی ماندهفشمممانآتش فقط
سمت صرههای اروپایی ترکیهه قارهق صلیره م سیای  سیاه آ  همه دچار کمبود ی آمریکاه  آ

قدر ناش،اخته بوده که درمقایسه با سایر ه آنیشکه هم»آفریقا  یحتی قاره و —جمعیت اند 
سخن گفتبه دقت درباره توانمین نقاط جهان ست ترین فاجعههول،اک»این «. ی آن  ای 

اگر وضممع به همین م،وال »طبق محاسممبات ردی و « به خود دیده اسممت تا ک،ونکه جهان 
فسممادی »بر از خ همه این .«ادامه پیدا ک،ده ده قرن دیگر زمین سممراسممر بیابان خواهد شممد

هانه بیماری و رخوتی میدرونیه  به آن دچار زهری مرموز و پ، عت بشممری  که طبی دهد 

                                                           
1.84–79, Exploring the InteriorGuthke,   
، 39، 18، 17] 134، 136، 119، 103، 94، 86، 71، 55، 43، 37، 17، 16 هایبرای مثال نک. نامه  2

45 ،57 ،73 ،88 ،97 ،106 ،123 ،142 ،143.] 
3see David B. Young, “Libertarian Demography: Montesquieu’s Essay on  

Depopulation in the Lettres persanes,” Journal of the History of Ideas 36, no. 

4 (1975): 669–82. 
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ه نامه«. شده از علل پیدا و  ی پیاپی شرحی مفصلازبک که کامال با ردی موافق است در ن 
دهد که اسممتقاللی سممبکی از باقی کتاب دارد و بیشممتر به یک می ارائه زداییپ،هان جمعیت

؛ چ،ان که در زمان خودش نیز جدا از های داسممتانیماند تا نامهچ،د بخشممی می یالهرسمم
سالهسایر بخش ستی جمعیتهای کتاب به ع،وان یک ر ست،اد بوده ا  1.ش،اختی مورد ا

ساله شروع میجمعیت جلرافیایِی  و ش،اختییهانک با علل ی ازبکر ه بعد به شودزدایی 
 رسدهش،اختی )یا جلرافیای مردمی( میبه علل مردمجا آنرود و از سراغ علل پزشکی می

ه چ،ان که ازبک به هاانسممان .یابدپایان می یسممیاسممجلرافیای ی با تأمالتی درباره نهایتا   و
ها تابع مان،د سممایر سممیاره»ک،،د که زندگی می« ای بس متلیرخانه»در  نویسممدهردی می

شمم،اسممان انده و ب،ابراین ت،ش بین کیهان یسممت که موضمموع مطالعه« هاییقوانین حرکت
های تازه همواره موجد وضممعیت« ایهای قارهع،اصممر اصمملی آنه ]یع،ی[ دریا و زمین»

ه و جمعیت انسانی نیز همواره متأثر از این قوانین کیهانی ست. اما جدا از  این قوانین است
های نامهی رار شوندهمین تکها در برابر آن قدرتی ندارند )و این خود یکی از مضاکه انسان

شر»ست(ه ایرانی   گیرهای همهطاعون»مان،د « ایع عمومیفج»همواره در معرض « نوع ب
[pestes universelles »] کمتر »ه یع،ی سفلیسه  نیز هست که «هاترین بیماریشرم،اک»و

قا از دو قرن پیش یا و آفری پا و آسمم مه از را درنوردیده بود. این« ارو لل»ها ه « یفیزیک ع
عللی »شممدن جمعیت کم هها. اما جدا از این[(113] 109ی )نامه زدایی هسممت،دجمعیت
ست. جمعیتی آننیز دارد که غالب تأمالت ازبک درباره« اخالقی در یک کالم  زداییها 

شی از تفاوت» سته و از همه مهمترجمعیت« [les mœursهای خلقیات ]نا سانی   های ان
از زمانی که »هاه مسممیحیانه و مسمملمانان: میهای خلقیات ر  تفاوت )به لحاظ تاریخی(

است:  سر عوض شدهاند همه چیز یکادیان مسیحی و محمدی جهان رمی را دوپاره کرده
 110ی )نامه« ک،،دکمک می به تداوم نسممل بشممر هااین دو دین بسممیار کمتر از دین رمی

رسمموم مسمملمانان و مسممیحیان  آداب و[(. از ای،جا به بعد ازبک شممرحی مفصممل از 114]
افزای رمیان ها را با رسمموم جمعیت)و البته آن شمموندزدایی م،جر میدهد که به جمعیتمی

ترین دلیل ه که احتماال اصمملیمسمملمانان همسممریچ،د : مهمتر از همهک،د(مقایسممه می
یت مان را بجمع که هم توان مرد مسممل هان اسمممته چرا  رای زدایی از بخش بزرگی از ج

                                                           
1.669Young,   
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ه هم سمبب ک،درا  زیاد می و ک،یزان دهد و  هم تقاضما برای خواجگانلیدمثل کاهش میتو
اسممت و به « مخال  طبیعت»شمموده و در کل امری های ضممعی  و مریض میتولید بچه

های ج،سی م،ع طالق که مردان و زنان مسیحی را به زندگیشود؛ م،تهی می« فساد دولت»
شان و راهبان « خواجگان»نکردن  اجازدو؛ و ک،دآور محکوم میمالل شی سیحی یع،ی ک م

« آفریقا»ازبک به سراغ  «آسیا و اروپا»بعد از [(. 114-117] 110-113های کاتولیک )نامه
توان سممخن گفت چرا که درونش ه،وز ناشمم،اخته ی سممواحلش میکه فقط درباره»رود می

ی هم مایه« ریکاآم»ضع اش تجارت برده است. وو دلیل اصلی کم شدن جمعیت« است
روده و جمعیتی که آفریقا از دسممت تعجب اسممت چرا که با تمام جمعیتی که به آنجا می

 قتل عام و از طرفی به خاطر مسممئله اینشممود. دهده بر جمعیت آمریکا افزوده نمیمی
یب  یات عج خاطر خلق به  بد و مرگ و میر فراوان اسمممته و از طرف دیگر  کار  شممرایط 

شی» شاورزی متفرنداز »ه ک« هاوح شکار و ماهیگیری را دون »و کارهای « کار و ک غیر از 
قط شمان جذاب بمان،د سمبرای آنکه برای شموهران»شمان هم ه و زنان«دان،دشمأن خود می

سواِی رسوم رمیان  ه[(. البته121و 120ه 118] 117و  116  ه114های )نامه« ک،،دج،ین می
که برای افزایش  اند(رند )یا در واقع داشممتهجود داباسممتانه آداب و رسمموم دیگری هم و

 115ی ها و ایرانیان باسممتان )نامهجمعیت مفیدنده مثل بعضممی از رسمموم یهودیان و چی،ی
پردازد: چ،ان که از تأثیر سممیاسممت بر جمعیت میی پایانیه ازبک به نامه [(. در دو117]

سشانیایی شت ا سها در آمریکا پیدا ها و پرتلالیسرنو ستعماری سته گ ترش جلرافیایی ا
[(؛ اما آزادی سیاسی و حمایت از تجارت 121] 117ی شود )نامهزدایی میسبب جمعیت

ی ک،ده و هل،د و سمموئیس بهترین گواه این مدعا هسممت،د )نامهبه ازدیاد جمعیت کمک می
از  و گیرش،اسیههمه ش،اسی به جلرافیای طبیعی واز خالل حرکت از کیهان [(.122] 118

ها این نامه و نهایتا  به جلرافیای سممیاسممیه در هشمم،اسممیآنجا به جلرافیای مردمی و قوم
شود؛ یع،ی موجودی کهه چ،ان که ایی ارائه میجلرافیانسان همچون موجودی  تصویری از

ست و از همین رو اول همچون  در ادامه خواهیم دیده سو بدنش بر روحش مقدم ا از یک 
ماریابژه مههای ی بی یده میگیه ه «روحش»ه «درونش»شممود؛ و از سمموی دیگره ر د

در پیوندی سمماختاری  هگذاریمیا هر نام دیگری که بر وجِه نادیدنِی وجودش می« ذه،ش»
شود. انسان جلرافیایی انسانی ست متعین( می البتهاش دیدنی )و با جلرافیای محل زندگی

 ست.  بیرونی ی تعیِن بارتیه ابژها به عگیرده یکه همواره از بیرون مورد خطاب قرار می
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3 . 

 «.جهان سراسر غربت است»... 
 دیداسکالیکونه هیِو سن ویکتور —

 
ای پر از زداییه در کتابخانهی جمعیتی ازبک دربارههای جدید در رسممالهتصممویر دانش

یکا [  ر137-133] 131تا  127های یابد. در نامهبازتابی وارونه می های م،سممو   کتاب
یدش از ما بازد نه»جرای  خا تاب خاطبی بی« ای در ِدیر درویشمممانک نام تعری  را برای م

ی ی داسممتانی )که شممماید ارجاعی به کتابخانهک،د. در دومین بازدید از این کتابخانهمی
م علوم مدرسممی از قرن از مراکز مه یکی هباشممد ی سممن ویکتور در حوالی پاریسصممومعه
د کراش را به روی عموم باز کتابخانه رن هجدهم درهاینخست قهای که در سال دوازدهم

به خاطر »خورد که میمشممربی بر( ریکا به کتابدار خوشبسممتو با انقالب فرانسممه دوباره 
های او اش به پرسممش[«curiositéک،جکاوی ]»و [« en qualité d’étrangerغریبه بودن ]

سخ میی کتابدرباره سر کتابها پا سرا شان میخانه ردهد و  دهد. دو ا طی چ،د روز به او ن
صلی کتابخانه می سالن ا شیهروز اول به بازدید از  شروح گذرد که محل نگهداری تح ها و 

قدس تاب م تاب و هاسمممت ک یت و پرهیزگاری و اخالق و ک بان به آداب ره های مربوط 
تاب به و علومرازورزی و غیره؛ و همچ،ین ک طا غت و خ لت و نحو و بال قدیم  های ل

جهالت »شمم،اسممیه شممیمیه نجوم(  یا )ه،دسممهه مابعدالطبیعهه طبیعیاته طبه اندام
رحمی ریشممخ،د ها و نویسمم،دگانشمممان را را با بیتک این کتابکتابدار تک«. رازورزانه

های روند که محل نگهداری کتابمی« اتاقی خاص»ک،د. روز سمموم ریکا و کتابدار به می
شرِح کتاب« [histoire moderneتاریخ جدید ]» ست.  سا ا های این اتاق با هجِو تاریخ کلی

انحطاط »های ی بعدیه یع،ی تاریخشمموده ولی با رسممیدن به قفسممهها شممروع میو پاپ
شکوهم،د رم صله عوض می«امشراتوری  شود و از هجو به نوستالژی و ه لحن کتابدار بالفا

ستایش تاریخ ضاوت عقالنی و گاه حتی  سهگراییهایی مبعد به ق های بعد ب،ا به د که در قف
ی ملکه»های آلمانه فرانسهه اسشانیاه انگلستانه اند: تاریخنظمی سیاسی و ملی چیده شده

با امشراتوری آمیخته اسمممت که تجارت را  ی دیگر دریاه جمهوری و آن ملکه»ه «دریا ... 
ز ... ... ونی سمموئیس ها:جمهوری»ه ایتالیاه «هل،ده محترم در اروپا و شممکوهم،د در آسممیا
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شورهای[ »]ه و باالخره «ژنوا ستشمالی که یکی از آنک ستان ا سالن «. ها له برخالف 
صلیه کتاب شبیه یک تاریخ ا شم،دنده و در ک،ار هم چیزی  های این اتاق خاص ه،وز ارز

حاکم بر آن است.  سازنده که تفاوتش با تاریخ جهانشمول در نظم زمانِی عمومی اروپا می
 نویسممانو رمان/رمانس های شمماعرانگذرد که حاوی کتاببازدید از اتاقی میخر به روز آ

ای،جا هم چیزی «. آوردن خردستوهکه کارشان در زنجیر کردن عقل سلیم است و به»است 
سیب کتاب شخ،د ن شانکتابخانه» شود. اما کتابدارِ ها نمیجز هجو و ری ه که «ی دیر دروی

قه به تخودش خر یت  بان حاصمممل قرنن داردی ره باشمممت دانش را ه چطور  چ،ین ها ان
از کل کتابخانه جان سممالم به در « اتاق خاص»ک،د که فقط یک رحمانه قضمماوت میبی
ها را بر زبان درویش کتابدار ی ریکا سممت که این گزارهبرد؟ درواقع این جایگاه غریبهمی

 ک،د:جاری می
             

نه فکمی قاه من آزادا ید آ به فکرم میکر میبی، ب،م و هرچه  عا  آه شممما میرسمممد  دم گویم. من طب
ی چیزهاه و البته ای هسممتید مشممتاق آموختن دربارهدلی هسممتم و دربرابر شممما که غریبهسمماده

توانستم خواستم میشوم. اگر میتر هم میدلگونه که هست،د بیاموزیده سادهخواهید چیزها را آنمی
این شممکوهم،د اسممته آن »گفتم: ب،د میوقت یکها نگویم؛ آناین تماِم  ث،ایو  چیزی جز مدح

و نتیجه از دو حالت خارج «. آور هسممتی احترام اسممته در این یکی چیزی اعجابشممایسممته
 [(.    134] 128ی شدم )نامهآبرو میدادمه یا در چشم شما بیتان میبود: یا فریبنمی

             
ها نسبت به هم و نامه ک،د )استقالل محتواینگارانه فراهم مینامهه فرم در ک،ار امکاناتی ک

نگاران متفاوت های نامهامکان پرداختن به مسممائل کامال  متفاوته و  امکان بازنمایی م،ظر
ی موضمموعات مشمممابه(ه ترکیِب نگاه تطبیقی و نگاه ناآشمم،اه و از همین رو تکیِنه درباره
صرِ ها مهمغریبه  های ایرانینامهست. نیِش هجوآمیز های ایرانی نامهش به بخفرم ترین ع،

س،ده سر میکه نوی شارش کمی به درد صل  1اندزداش را هم در زمان انت بیش از هر چیز حا
به متن کتاب ضمممیمه  1754که م،تسممکیو در سممال  « تأمالتی»همین ترکیب اسممت. در 

                                                           
شود که محل تردام چاپ میدر ابتدا برای فرار از سانسور بدون ذکر نام مؤلف در آمس های ایرانینامه 1

شود و به اش به زودی شناخته میانتشار بسیاری دیگر از آثار مهم عصر روشنگری نیز هست. اما نویسنده

شود و عضویتش در آکادمی فرانسه نیز به همین خاطر جادوگر خطاب کردن شاه و پاپ به او حمله میویژه به

 افتد. دلیل چند سالی به تعویق می
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یاِن داسممتانی به جامعه و به ویژه ایران به آن دسممته از خوان،دگان فرانسمموی که نگاه هک،دمی
باید به « رمان»شممود که برای فهم این اند متذکر میآمیز یافتهشممان را توهیننهادهای دی،ی

که ناگهان خود را »هایی هایش توجه ک،،د. شخصیتبودن نگاه شخصیت« غریب/تکین»
توانست،د غریب ن نمیشاتینهای نخساند ... و اندیشهدر اروپاه یع،ی در عالمی دیگره یافته

[singulieresباشمم،د یا  «[ ن ،د [dogmes] هایباورگاه گه»و  یاب این نگاه «. ما را غریب ن
ی کار از آن ناشممی «تمام جاذبه»تفاوتی سممت که به زعم م،تسممکیو  غریب/تکین موجِد 

نوه ی تکینه و شیوه ی واقعیهبین چیزها [contraste éternelضادی همیشگی ]ت»شود: می
سکیو دربرابر رغم دفاعیهعلی «.ها[ درِک آنsinguliere, neuve ou bisarreعجیِب ] یا ی م،ت

ای که کتابدار به ریکا اشه اگر این جمله را ک،ار جملهکیشها و م،تقداِن راستسانسورچی
شما که غریبهمی ستید...( بگذاریمه گوید ) چیزهای »رسد که انگار چ،ین به نظر میای ه

نگاه غریبهه که از  ک،،د.شممان را آشممکار میغریبه واقعیت تکیِن  نگاهِ  فقط زیر نورِ  «اقعیو
سته از جهان  ش،ا« ما»جهان دیگری آمده ا سون به  ک،د.زدایی میییآ ما یادآور پری اندر

کهمی یِد  ی م،تسممکیو برایواژه شممود  ،ایی توصممی  این تمه بت زداآشمم ه یع،ی غرا
(singularitéبه خاطر یدا می« تکی،گی»با  نسممبتش (ه  فاوتی پ به بار مع،ایی مت ک،د. غری
ش،ای  «واقعیت» ک،د و درک می« عجیب»و  « نو»ه «سابقهبی»ای را به گونه« ما»جهان آ

را  «ما»که  «ما» در درون تفاوتی سممت موجِد  به بیانی دیگره غریبه 1گذارد.در برابرمان می
 ک،د.دی میادی ابه دچاِر تض«ما»با خودشه یع،ی با خوِد 

اثرات »(ه م،تسممکیو به تفاوتی میان 1748)القوانین  روحدر فصممل چهارم از کتاب چهارم 
ستانیان و نزد ما شاره می« تربیت نزد با ستانیان بر تربیت ا در آن « ما»ک،د. مزیت تربیت با
ستانیان می ست که آنچه با ه شده اما ما هرچنمی[« démentieتکذیب ]»آموخت،د هرگز ا

ما امروز در معرض سممه تربیت »موزیم همواره در معرض رد و انکار اسممته چرا که آمی
یا متضممماد ] فاوت  پدران [ هسممتیم:différentes ou contrairesمت یت  یت مانترب ه ترب

های دو گوی،ده تماِم ایده[. آنچه که در آخری به ما میmondeمانه و تربیت جهان ]معلمان
ست  [contraste] [. بخشی از ماجرا ناشی از تضادیrenverseک،د ]تای دیگر را وارونه می

وجود دارد؛ چیزی که نزد باسممتانیان  [mondeدنیا ]بین الزامات دین و الزامات  ماکه نزد 

                                                           
1, ed. The Novel: Forms and ThemesPerry Anderson, “Persian Letters,” in  

Franco Moretti, vol. 2 (Princeton: Princeton University Press, 2006), 165. 
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ش،اخته بود ست مثل همان غریبه 1«.نا را دچار « ما»ک،د که ای عمل میجهان در ای،جا در
بازد. در گفتگو با او رنا می مانمان و پدرانی معلکتابخانه ح،ای ک،ده وتضادی ابدی می
ک،د نور غریب جهان است که اقتدار هی  پدر و ی روش،گری را روشن مینوری که اندیشه

 را غریبه.« ما»ک،د و را غریب می« خانه»که  دنیوی شمم،اسمممد. نوریمعلمی را باز نمی
 یابد کهه و درمیش،اسدزمیرا با خانه جهان غرابِت  ی روش،گری در مواجهه با غربِت سوژه

که تحت انقیاد پدران و  ههای پذیرفتههای آشمم،ا و ارزشنه تحت حمایِت قدرت «ما»
ی ی دیگری مطالعهپس مطالعههایشمممان همه وارونه اسمممت. معلمانی سمممت که آموزه

ش،گرانه شیوهرو ست آنجا که در درِک جهان دیگری به   —ای تکینه نوه یا عجیب ی خود ا
شیوهشیوهه ب خوده  (worldlinessجهانم،دی ) —ی پدران و معلمان دیگری ای متفاوت از 

ه «ما» ی درِک آن توسمط پدران و معلماِن ی وارونهجهاِن خود از شمیوه «واقعیِت »یا تفاوت 
سوژه شکار میبر  ش،گری آ ست که بازمیشود؛ ی رو سطوره مأم،ی  سوژهو ا ی گردد تا 

سازی برای دیگریه و دیگریه غربت جهان را ندارده با خانهر تاب روش،گریه که انگار دیگ
یا « درون»یا « روح»ه یا همان هایشممانها و ارزشدیگرانه و قدرت و دیگرانه  با بازبسممتِن 

شانه به مرزهاِی خانهشان« ذهن» س د.مانخارج در امان ب ه از جهاِن های سطورهه  ی یهوا
ست تاریِک  سانی مطالعه و ساننای مطالعه کهه همین نور ا و  هک،درا از هم جدا میها ان

ِن انسمماِن جلرافیاییه یا آمدبر گذارد.ک،ار می انسااانی مطالعه یانسممان اروپایی را از حوزه
 بازگشِت نشاِن  ی این تقسیم کارهدر سایه های جهانشمولهش،اختِی تاریخی قومهمان ابژه

شکِل  تدارِ اق ست در  صیل که به مذهبیشبه یایتهاتور پدران و معلمان ا ی کردهطبقات تح
ش،گری اروپایِی  سا(رو شان چیزی تا م،اطقی از جهان را که برای والدین دهدمیاجازه  )پ

            2.بدان،د« ی خودخانه»ای نبودند ی صرف و جاهای افسانههابیش از نام
                                                           

1, The Spirit of the LawsLouis de Secondat baron de Montesquieu, -Charles 
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. 

   ام:تطبیق با متن فرانسوی از چاپ زیر استفاده کرده برای

De l’esprit des lois par Montesquieu, précédé de l’analyse de cet ouvrage par 

d’Alembert, 2 vols. (Paris: P. Pourrat, 1834). 

 ی کتاب و فصلشماره و« ر.ق.»عالمت اختصاری  با ذکر در متن و از این پس فقط روح القوانینارجاعات به 

 (، یعنی کتاب چهارم، فصل پنجم. 4:5ر.ق. ) اند، مثال  مشخص شده در پرانتز

 .9و  8های نک. پاورقی 2
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ی نگاهی دهای»که ای سمت نخسمتین نویسم،دهنویسمده م،تسمکیوه چ،ان که اندرسمون می
ست»که « وارونه از اواخر قرن هفدهم »ای که شوده یع،ی ایدهخیره می« ما»به « از دورد

گاهانهبه شممکلی نظام»ه را «موجود بوده همچون تمهیدی داسممتانی به کار « م،د و خودآ
ی [ را صممح،ههای ایرانینامه] هنگارانتاریخ»شمماید به همین دلیل هم هسممت که ب،دد. می

نگرده را می« ما» دوردساا ای که از اما غریبه 1دان،د.می« عصممر  روشمم،گری ... ِت نخسمم
گرده و از همین بین تصویری بیرونی از نرا از همین بین می« ما» .«ما» بین جا ست.همین

به داخِل آن نوری از درون  کهغریبه م،ظری سممت بیِن درون  دهد. نشممان می« ما»به « ما»
،ده و بیرونی می هدقرار می یفضمممایی بیرون طریق درون را در از اینافک که از خودش  د

ست ضایی بیرونی که از آنجا میخارج نی شود. به عبارت : ف م،ظِر دیگر تواند از درون دیده 
  سازد.می (mise en abyme)ابیم یک میزآن غریبه
سمممت را « آنجا»و صممرفا  تصممویر چیزی که  های نیسمممتای بازتاب آی،هابیم گونهمیزآن

ضعیتیبازنمی شی از بازتاب  »سازد که در آن می نمایانده بلکه و صویرِ  بخ ست خود ت ه و ا
تصویر شده[ صرفا  بازتابیده یا دوتایی نشدهه بلکه به سطحی دیگر تابانده   ِب،ابراین فیگور ]

-نسکه فراچ،ان  «.ماندمی حال که بخشی از همان تصویر باقی[ه درعینprojectedشده ]
و تاراج  دریایی تحشاایه بر نانون ینیم از کتاب  اشدر تحلیل خواندنی ِتنم کورسممویل

مسممتقیما  از آن  (1609)دریای آزاد که کتاب معروفش  — ( اثر هوگو گروتیوس1604)
ه دریاهاتبدیل شدن تاریخِی  ابیم بهِب این شکل از میزآننویسده نس  می —شود مشتق می

ها و و دولت ؛کس نیسممت رسممد که قلمرِو هی اری میای تجصممح،ه به در قرن هفدهمه
صح،ه را به  هبر آن شاننقش کردِن وه با بازی توان،د بر آن بروندهای مختل  همه میملت

ست بگیرند. در این تئاتر دریایی  سان برایی جهانِی از ب،یاد متفاوتی صح،ه»د ی قرن هاان
ه با های اسممتعماریدولت جهانی که-ای تجاری؛ صممح،هگیردشممکل می« هفدهمی

،ده و هم بر آن خود را خلقش میهم  هگرفت،شدسمممتبه ،دمیتأسممیسک، ،دمی /ک،  یاب
(found .)ست و بازیگران ی تجارت دریایی در قرن هفدهمصح،ه سیار م،عط  ا ه یع،ی ب

ست نه حفظ کردن جا عوض میکرات بر آن تجاری و نظامیه به شرکای ک،،د؛ آنچه مهم ا
سممن اسممت. کورسممتن حفظ این تعادل را از میزآن تعادِل  بلکه حفِظ مشممخصه های نقش

                                                           
1.161, 165Anderson, “Persian Letters,”   
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ستفالیا )انگیزه دانده یع،ی معاهداتی می (1713( و اوترخت )1648های مهم معاهدات و
سئله سرزمی،یه و حفظ تعادل قوا بین که مهمترین م شخص کردن حدود حاکمیت  شان م

تأمینکه زنجیره سمممت هاییدولت به هم پیوند خوردهه بر شمممان  (supply chains) های 
های حاکمیت شممود.جا بهتر در دریاه دیده میکه از دریاه و شممماید از همه ایصممح،ه

،هسممرزمی،ی که از خالِل خلِق این صممح جاریای  یت می-ی ت هانی تثب با ج نده  شممو
ستبه ضایی بروند صح،ه خود را به ف ج حال خارافک،،د که درعینمرزی فرامیگرفتِن این 

ستناز آ شرکت  .ها نی شاید بهتر از هرجا در عملکرِد  سبت   نظامِی -های تجاریو این ن
صولتی مثل کمشانی شود که علیخ شرقی و غربی دیده  صی های متعدد ه،د  صو رغم خ

شان  سئولیت»بودن شبهم ضوح در چارچوب حاکمیت« حاکمیتی-های  های دارنده و به و
  1ک،،د.شان عمل میحامی سرزمی،ِی 

ای را فهم کرد که به فرمی امکاناِت  وانتی آن میبیم مفهومی سمممت که به واسممطهازآنیم
،دگان پایی نویسمم جازه میقرواواخر  ارو جدهم ا فدهم و ه تان ه هد   درونِی  فضممماِی  د

 فره،گِی  . کارِ ای بیرونی بازنمایی ک،،دها اما از زاویهرا از داخل آن می،یهای سرزحاکمیت
العاده پیدا گیرد و رونقی فوققرن هفدهم شکل می ی دومنیمه درکه  سیجاسو داستاِن  ژانرِ 
 ه یا فرافک،ی تصممویری از تمامیِت ابیمیهای میزآنبازنماییتولید و نشممر ک،د اسمماسمما  می

سرزمی،ِی جدید از درون حاکمیت ی جهانِی صح،ه سا های  ستفالیاییه-پ در این  ست.ا و
ه که مهمترین م،بع الهام نی پائولو مارانایوار جاث های یک جاسااوت تر نامهکتاب میان 
مه یدا میه  اهمیتی فوقنیز هسمممتهای ایرانی نا عاده پ ،د. ال مهک نا عداد  ه دهای محموت

سوس ترِک  سخه ماراناه که در جا سته  30( فقط 1684) کتابی ی ایتالیایی اولیهن نامه ا
سال  سخه ه1689در  سوی آندر اولین ن سمی نامه 102 به ی فران تبدیل به  1697ده و تا ر

ها شوده که دیگر معلوم نیست چه کسی آنای مینامه-632 جلدِی ی هشتیک مجموعه
و  ای انگلیسی به فرانسه ترجمه شدههایش احتماال از ترجمهرا نوشته و تعداد زیادی از نامه

 ران بهبسممیاری در این دو های داسممتانِی جاسمموس اند.های بعدی اضممافه شممدهبه نسممخه
 کشممور مبد  با همقصممد کشممور ه و به زبانروند و از آنجاکشممورهای مختل  اروپایی می

                                                           
1A Dutch Republican Baroque: Theatricality, Willem Korsten, -Frans 

Dramatization, Moment, and Event (Amsterdam: Amsterdam University 

Press, 2017), 107, 108–13. 
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سوس :ک،،دمی نگارینامه سویه یهودیه و حتی نامرئیهجا سیه فران  1های آلمانیه انگلی
شاننامه از خالِل که  ضعیت   روندکه به بیرون می های سکیو در  شود.مرئی می دروِن و م،ت

هایی که عموما  از ک،ده و به جای جاسمموساین ژانر را رادیکال می م،طق یهای ایراننامه
 سممیاح فلسممفینوشممت،ده دو آمدند و در خفا به جایی دیگر نامه میهای نزدیک میکشممور

 متحِد سیاسِی فرانسهه یع،ی امشراتوری اصفهانی راه از راهی دوره از فراسوی مرزهای شرقِی 
رونده قصممدشممان را ها راه میبین پاریسممی ز روشممندر رو آورد کهبه پاریس می ه2عثمانی

     ک،،د.  را مطالعه می« ما» ک،،ده وپ،هان نمی
     
 
4. 
 «...باشد باید به اطراف خود نگاه ک،د هاانسانی وقتی که قصد کسی مطالعه»

 های منشأ زبانجستار دربارهوسوه ر—
 

سکیو نمونه القوانینروح ش هایای از تاریخم،ت ست با تمرکز بر هجدهمی  قرن مولجهان
قانونینظام به گونه م،تسممکیوبه نظر لویی آلتوسممر آنچه کار  .های  یادی از تمام را  ای ب،

یان جدا میپیشممی، ،داش  عه» ک طال هانگیر [«object] موضمموع م سمممته یع،ی ا آنی ج
سراسر » یا هشبه قول خود «تمام ملل روی زمین" و اطوار متفاوت هو رسوم قوانینه آداب»"

انتخاب چ،ین موضمموع  به قول آلتوسممر.« اندهایی که تا ک،ون زیسممتهتاریخ تمام انسممان
و « فضا»در « انقالبی دوگانه در اواخر قرن پانزدهم و قرن شانزدهم»فقط بعد از  ایمطالعه

«  انقالبی در روش»ی خود در کار م،تسکیو م،جر به و به نوبه هممکن شده است« ساختار»
شیدن درباره برمب،ای آن علِم  شود کهمی ی ارائه»و « ذات جامعه»ی اجتماعی به جای اندی

گوناگونی »ی به مشممماهده« فیزیک تجربی»ی  به شممیوه هآن از« مدلی ایدئال و انتزاعی

                                                           
1Enlightenment Orientalism: Resisting the Rise of the Srinivas Aravamudan,  

Novel (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 41–50. 
 تصویر ایران در فرانسه و در نسبت با امپراتوری عثمانی، نک. یدرباره 2

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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کت تا ها میفا ،دناظر بر آن نوانینپردازد  کا و ردی در  1«.ها را اسممتخراج ک بک و ری از
شی به جامعهبا هم ه های ایرانینامه ش،د. مینگرند/میی اروپایی مین مالحظات رو اندی

با « ترین جزئیاتحتی در کوچک» مسممیحی از همان ابتدای ورود به اولین شممهرِ  وقتی که
کردن آن « حس»رغم لیکه ع شمموندها مواجه میاروپایی [«singulier] غریب»تفاوت 

 بی،،د.ای جز مشمماهده و مقایسممه نمیچاره [(ه23] 21ی اش را ندارند )نامه«بیان»توان 
های تطبیقی به همان نامهتعداد که تا پیش از مواجهه با این تفاوت غریب/تکین جالب این

ازبک به روسممتان در آخرین روزهای اقامتش در قلمرو عثمانی محدود  مرزِی  ییک نامه
پا را بلکه  ه و آن یک نامه هم نه ایران و عثمانیه[(19] 18ی )نامه شممودمی عثمانی و ارو

ک،د از آن سمموی دریا انگار که آن چیز غریبی که مقایسممه را ممکن می —ک،د مقایسممه می
    دیده شده باشد.

به دوستش ایبن در  نویسدهمی پاریسیک ماه اقامت در از بعد ای که ریکا در اولین نامه 
 des mœurs et] رسوم قیات وتوقع فهمی عمیق از خل»دهد که نباید از او ازمیر تذکر می

des coutumes] کاری جز تعجب»داشته باشده چرا که ه،وز فرصت نداشته « هااروپایی »
 یمختصر گزارش ه؛ اما با این همهدر این باره ندارد« ای مبهمچیزی بیش از ایده»بک،د و 

ریسه )اصفهان/پا شونددهد که یا از طریق مقایسه ممکن میاز مشاهداتش به ایبن می
او هست،د )شاه جادوگر  غریبرعت پاریسی/ک،دی آسیایی(ه و یا حاصل تکی،گِی نگاِه س

ای کاغذ واقعا  پول است و از این راه با ارزش تواند به رعایایش بباوراند که تکهاست چون می
تواند حتی به شاه ها بازی ک،ده و جادوگر بزرگتری هم هست به نام پاپ که میواقعی پول آن

 .[(24] 22ی نامه( )راب شرابشنه ست و نه نان نان ا است وبرابر که سه با یک وراند ببا
هرچ،د که به  .شودتکرار می های ایرانینامهنگاه غریب و نگاه تطبیقی در سرتاسر  ترکیِب 

ریکاه که  شوند و حتیآش،اتر می 2هانگاران غریبه با پاریس و پاریسیمرور زمان نامه
 28ی )نامه خودش را فرانسوی جا بزندتواند بار مییکتر استه عطبشو تر و اجتماعی

های و تولید گزاره امر اجتماعی یشرط الزم مشاهدههای ایرانی نامهغریبگی در [(ه 30]

                                                           
1Politics and Louis Althusser, “Montesquieu: Politics and History,” in  

History: Montesquieu, Rousseau, Hegel and Marx, trans. Ben Brewster 

(London: New Left Books, 1972), 18–20. 
تر است، های ردی، که البته بیشتر هم درگیر مسائل عمومیهرچند که تعداد نامه ؛ونیز هم و تا حدودی 2

 .زیاد نیست
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و نیم اقامت در بعد از حدود یک سال  هازبک .ماندباقی می ش،اختیمردمش،اختی و جامعه
 سر و وضع»نویسد که به ردی می هاشسرخوشانهای ههنام یکی از معدود پاریسه در

 حکایتهم در همان نامه  ه و«ی ناراحتی کسی نیستگر مایهدی ما [étranger] یبیگانه
گوید. خانه پر میدر حواشی پاریس را برای ردی باز« مهمی آدم»ی در خانه متشاقا

آی،د و اند که هر روز میگذرمیی افرادی آمد است و ازبک وقتش را عموما  به مطالعهورفت
دهد که ثابت انجام می روند؛ و این کار را هم از طریق گفتگو با یکی از مهماناِن می

 دلیل ازبک برایاما مهمترین  است. به دل ازبک نشسته و با او دمخور شده« اشسادگی»
ی العهاز مط ه بودم کاری بهترغریبچون »غریبگی او ست:  ش،اختی مهمانان  ی مردممطالعه

[examiner] همواره چیزی  که هایی؛ آدمآمدند نداشتمجا میب،د به آنهای زیادی که یکآدم
چیز »غریبگی شرط دیدن این  «.ندکردبه من عرضه می[ quelque chose de nouveau]تازه 
های تمام تفاوت رغِم به هاسته که برای مطلِع بومِی ازبک و سایر مهمانان« تازه

گونه آغاز نامه را این این ش،اسازبِک مردم ماند.در حجاب عادت می غالبا   هشانشخصی
وقت آرام و قرار ندارند؛ من با آنکه آنان که کسب دانش را دوست دارنده هی »کرده بود: 

 [examinerام را به مطالعه ]زندگی .هی  مسئولیت مهمی ندارم همیشه سرم شلوغ است
امه آنچه را که امه آنچه را که دیدهکه در طول روز متوجه شدهرا چه آن گذرانم؛ و عصرهامی

ک،م. همه چیز به نظرم جالب است؛ همه چیز برایم شگفت آور امه یادداشت میش،یده
ای عمیقا  متأثر پاافتادهاش از هر شیء پیشمانم که انداِم ه،وز ترد و تازهاست: به کودکی می

ی مقابل کردار دانشورانه ی ازبک در ای،جا نقطهالعهشکل مط [(.48] 46ی )نامه« شودمی
کادمی فرانسوی ست که  ن دهو چهل « های ادبیبدنی ست با چهل سِر پر از آرایه»در آ

رلقلقهه اما از چشم دانشگاه [(؛ و یا 73] 71ی ک،د )نامهیای نمهایش هی  استفادهپ 
گیری و تعارفات و خرده» گیرِ یشه درکه هم« پادشاهان فرانسه گیِج  پیردخترِ »پاریسه 

 Qو  Kی تلفظ حاصل بر سر شیوهست و وقتش را به دعواهای بی« تعصبات توخالی
         [(. 109] 106ی گذراند )نامهمی

چیزی صرفا   بی،دمی« آدم مهم»ی آن مهماناِن خانه تکتکای که ازبک در « چیز تازه»اما  
ست « چیزی»نی قابل مشاهده و مطالعه باشد؛ بلکه انسا نیست که در هر اجتماِع  انسانی

ی عمومی پیوندی با حضممور زنان در حوزهامکان بروز آن و  ههاانسااانی مختص به جامعه
]ش[ ذره ذره هرچه در آن آسیایی مانده است را از دست روحمممم»که  ساختاری دارد. ریکا
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پایی خو میدهد و بیمی به خلقیات ارو به ازبکه که ه،وز در انامهدر  ه«ک،دزحمت  ی 
ش،اخت زنان میاطراف پاریس اقامت دارده از توانایی سده و از ای،که های جدیدش در  نوی

توانم بگویم که پیش از آمدن می»شود: نمیزده دیگر از دیدن اختالط زنان و مردان شگفت
در یک ی سممال در یک ماه بسممیار بیشممتر از آنچه که در سمم شمم،اختم.به ای،جا زنان را نمی

ی معاشممرت با زنان در پاریس نوشممتن درباره «.امتوانسممتم بیاموزم یاد گرفتهحرمسممرا می
صله سه بالفا سرزمین ما »انجامد: ای با ایران میبه مقای صیتدر  شخ سانتمام  انده  ها یک

ما هی  ند.  که تصمم،عی ا قت آدمچرا  ،د نمیو که هسممت ،ان  که آنها را چ ،ان بی،یمه بل چ
باشمم،د. شممما،یمبیمی که مجبورند  ترس  قلب و روح صمممدایی جز کالِم  در این بردگِی ن 

ش،ویم که خود را به هزار زبان ش،ویم که یک زبان بیشتر ندارد؛ صدای طبیعت را نمینمی
ی حضور زنان در حوزه [(.63] 61ی )نامه «گیردک،د و اشکال متفاوت به خود میبیان می

در  )ِی مردان( هاشخصیت ت،وع و درنتیجه« هست،د ،ان کهچ»ها بروز شخصیت عمومی با
گذراند زمان زیادی را به معاشرت با زنان می (در این نامه فقطنه ) که ریکاو  باط است؛ارت

برخالف ازبک ها سممت. او رفته در حال تلییر و خو کردن به خلقیات اروپاییخود نیز رفته
ه یا به هاش در خو کردن به خلقیات اروپاییبیشتر و دلیل توانایی دارددر ایران حرمسرایی ن

سازوکار  اش در تلییر کردنهتره دلیل تواناییبیان دقیق سرا مهمترین  ست. حرم نیز همین ا
 است. امکان تلییر گوناگونی و نفِی 

نان باالدسمممت ز قات  مهدر  طب یانجی های ایرانینا کان  ی عمومیهای حوزهم ند و ام ا
م،فورترین « شمموهران حسممود» ک،،د.را فراهم می شممانطبقههم دانمعاشممرت و اجتماع مر

ی لذت زن،دهشمموهری که بخواهد زنش را فقط برای خودش نگه دارد برهم»انده و  مردان
نه شممود؛[ تلقی میperturbateur de la joye publiqueعمومی ] که میدیوا به ای  هد  خوا

 [(.55] 53ی )نامه[« jouirببرد ]د لذت قیمت حذف مردان دیگر به ت،هایی از نور خورشی
سختی » یی«زن زیبا»چرا که هر  شلولبه  ست م  parties de] مجالس عیشوقفه بی»تا « ا

plaisir] شان شود جلوگیری خودرنهمبه و از تمام حوادثی که ممکن است باعِث  دک،پا  به
رسممیدن  نظر به رمشممدنه بلکه سممرگنه سممرگرم  زحمتش بزرگترین»در این میان  و ؛«ک،د

 ه و«ک،یدیار مهمتر از چیزی سمممت که خیال مینقش یک زن زیبا بسمم»پس   «.اسمممت
که هر صبح  ه وقتینیست اوپوشیدن و آرایش ی لباسم،اسک روزانه« تر ازچیز جدیهی »
در مورد جای  «ای نظامیفرمانده»مان،د ایسممتد و جلوی آی،ه می «خدمتکارانش در میان»
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سممت که [« médiatriceمیانداری ]»چرا که او  گیرد.تصمممیم می صممورتش یک خال روی
ک،د مدام باید م،افع دو رقیب را با هم آشتی دهد و در عین حال که به هر دو طرف میل می»

[ gensهایی ]آدم»آدم مهم نیزه  در مهمانِی  .[(110] 107ی )نامه «طرف به نظر برسممدبی
ک،،ده همه بدون استث،ا مرد اند؛ و ت،ها دو زنی که رضه میبه ازبک ع« که همواره چیزی تازه

که »آدم مهم « بسممیار دل،شممین»شممویمه یع،ی زن ها مواجه میاین مهمانی با آن در گزارِش 
ستحجب سرزندگی آمیخته ا پوش را سیاه [ی]مرد»که « بانویی»ه و «وحیای عمیقش با 

ه یع،ی میاندارِی «زنان زیبا»ی یژهه همه در همین نقش و«ک،د که ک،ارش ب،شی،ددعوت می
 ،های ایرانینامه. درواقع زنان اروپایی [(48] 46ی )نامه شممونداجتماِع مردانه ظاهر می

هاه و البته با مردان آسیاییه با زنان آسیاییه در یک چیز با آنشان چشمگیررغم تفاوت علی
صیت همه شخ شترک اند:  ست.م ص،عی  سته چراکه ت سان ا زنان در  در کله شان یک

ه «هوای گرموآب»ده و به همین دلیل هم هست که ی م،تسکیو خصلتی آسیایی دارناندیشه
سان سیاسی )و البته ان شکالت  سبب م سکیو  به »شوده ش،اختی( فراوانی میکه به نظر م،ت

  1«.سازدها میآن
صح،ه سئله (se divertir) شدنسرگرم ی لذت عمومیه در کاِر میانداری  ست؛زنان نی م  ی

چه آن لذت بردِن »،د خواهمیاز مردان  هاآن به  نان ] باور   croire qu’elles se sontز

réjouies »] ریشممه دیگریه به جای میل به لذته  میل به باورِ [(. 110] 107ی )نامهاسممت
دارده که ناشی [« le desir continuel de plaireمیل همیشگی ]زنان[ به خوشای،د بودن ]»در 
چ،ان که ازبک برای رکسمانه سموگلی حرمسمرایش در  درواقع .ی مازاد میل اسمتاگونهاز 

 vos desires … volent tropرود ]راه دوری می»میل زنان گاهی  دهدهاصفهانه توضیح می
loin »] ستِن ست برای ب سازوکاری  سرا نیز  ست و حرم پرواز بل،د ( این میِل gênerوپای )د

ما سممما26] 24ی )نامه مازاد میل زوکار [(. ا نه»دیگری نیز برای ک،ترل  ه وجود دارد «زنا
که در  یا 19:6)القوانین  روحچیزی  هامی گو با ای نان ]»(  با ز جارت  عاشممرت/ت  leم

commerce des femmes »]در جهت رونق  «زنانه»مازاد میل اداره کردن : شممودنامیده می

                                                           
1, trans. My Thoughtsat baron de Montesquieu, Louis de Second-Charles 

Henry C. Clark (Indianapolis: Liberty Fund, 2012), 17, 106 [nos. 42 & 268]. 

ی «اندیشه»ی و ذکر شماره« ا.م.»از این پس فقط در متن، با عالمت اختصاری های من اندیشهارجاعات به 

 (. 42 .اند؛ مثال  )ا.مشده مشخص محل ارجاع
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بهبازار به نو  مرداِن  که ازبک در ک،دمیم فراهرا  «چیز جدیدی»امکان بروز ی خود ه که 
د بی،د.آدم مهم می مهمانِی  و مهمترین پیروان مد و  در فرانسه همیشه در حال تلییر است م 

د کردن»جاری شدن پول شوهرانه که مسئول  عوامل این تلییر زنان اند؛ و این سبِب  « آالم 
ست،ده در بازار میزنان شوهرش چقدر زن براباور این که آالمد کردن یک »شود: شان ه ی 

ستخرج برمی سخت ا سویجامعهتأثیر مد بر «. دارد  ست که به بیان آن ی فران قدر زیاد ا
شده»ریکا هجوآمیز  شاد ک،،د  اندمعماران بارها مجبور  درها را بل،د ک،،ده کوتاه ک،،ده یا گ
شوندتا با اندازه سازگار  ها وسوا و هاین ه یبردهشان قواعد فن — ی زر و زیورهای زنان 

ست ] دهش بدگویان »حاال  «.[les régles de leur art ont été asservies à ces capricesا
ها و ه،رها را عوض ف،ون و پیشمممه قواعِد  ه جایی که مد در آن«خواه،د بگوی،دهرچه می

یاب،د درمی دختران  »سممت که در آن [« changeante nationمتلیری ] ملِت » کشممورِ  ک،دهمی
شدهجور دیکه  ساخته  ست اگر چ،ین  «.شانانده نه مثل مادرانگری  پس جای تعجب نی

 la façon de] شمممانی زندگیاطوار و شممیوه» و « خلقیات» مزاجیملت متلیر و دمدمی

vivre]»  مد را هم با  ،د.همراه  مهه تلییرِ  عوض ک، یات و اطوارِ با این ه تابع   خلق لت  م
ست:  سوی»ساختی مرکزگرا  سدهگونه که ریکا میه آن«هافران سِن خلقیات» نوی  شان را با 

شاه شهریارده،دشان تلییر میپاد  ... [Prince] سرشت روحی  le caractére deاش ]نقِش 

son espritک،ده و دربار بر شممهره و شممهر بر شممهرسممتان. نفِس حاکم[ را بر دربار حک می 
[L'ame du Souverain] ست که به تمام نفس  96ی )نامه« دهدشکل می ی دیگرهاقالبی 
این پایتخت اسممت که »نویسممد: می هایشگونه که م،تسممکیو در یادداشممتیا آن [(.99]

سویخلقیات مردم را می ساختهسازد. فران روح »ه یا به عبارتیه پاریس «پاریس اند یها 
ن (ه چ،اشهریاره یا پایتخت )یا کاپیتال 1.(1903و  1584)ا.م.  سازدرا می« عمومی ملت

گذاری قانون دهده نباید چ،ین تلییری را از طریِق توضیح می روح القوانینکه مونتسکیو در 
ه « شانورسوموابستگی زیاِد مردم به آداب»دهده چرا که چ،ین کاریه به خاطر انجام  حتما 

یی باس مردان مسمممکو ثل تالش پطر کبیر برای تلییر آرایش ریش و ل نه »ه م بارا ج
[tyrannique »]گذاری برای مردانه باید اهد بود. برای تلییر خلقیاته به جای قانونخو

اش به همین گذاری کرد. چ،ان که پطر نیز بعد از شممکسممت اولیهروی میل زنان سممرمایه

                                                           
1.)4:19( 310, The Spirit of the LawsAlso see, Montesquieu,   
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شان کرده زنان را به دربار فراخوانده لباس آلمانی تن»نتیجه رسید و برای رسیدن به هدفش 
و  هقای که چ،ین ذائی زندگیله از شممیوهج،س بالفاصممل این و برایشممان پارچه فرسممتاد. اه

س،دی و هوس شان را نوازش میخودپ شیدنش های سِر ذوق آمدند و مردان را هم به چ کرد 
 Ce sexe goûta d’abord un façon de vivre qui flattoit si fort son goût, saواداشممت،د ]

vanité, et ses passion, et la fit goûter aux hommes »] ییمسکو« ملت»؛ و به این ترتیب 
  . (19:14ر.ق. ) «[ شدpolicée]یا متمدنه  م،دبه سرعت قاعده»

شایی )یع،ی  مع،ی کامال  بی« تری،ی»اگر چ،ین  —حواس « تریِن بدنی»ذائقهه و/یا حس چ
یِد  باشمممد(ه کل عده تلییر ن یا پلیسقا ،د  ماعی سمممت یشمممدهم  تلییر )در برابر اجت

شوده به همین دلیل هم دهان شروع می از دروِن  برای م،تسکیو تلییر. گذارانه(نوی/قاندولت
ک،،د را تعیین می هاآن لحِن »که زنان م،د دارند بیشممتری برای تلییر قاعده بالقوگِی  جوامعی

[donent le ton»] رگو»ه چرا که زنان ست [«parleuse] پ  شان یشفاه ،ده و به عبارتیه تأثیرِ ه
ستجامعه بر  شتر ا شی (307)ا.م.  بی  شفاهی. نقش میانداری زنان نیز بیش از هر چیز نق

سکیوه  ست. صل تلییر اجتماعی به میانجِی م،ت که در  «زنانه»ِی شدهمازاِد میِل تجاری ا
ه القوانین روحدر شود را از خالل مشاهداِت داستانی ازبک و ریکا بیان می های ایرانینامه

 ک،د:  گونه بیان میژانر رساله ممکن استه اینقط در با صراحتی که ف
 

 اطوارشممان را ه[se communiquentه بیشممتر بگوی،د]یا  باشمم،د معاشممرتهرچه مردمی بیشممتر اهل 
شرایط[ هر هده،دتلییر می ترراحت سی بیش چرا که ]در این  شی ] ک ست spectacleاز پیش نمای  ]

شت شرت وشود. آبمی ر دیدهبرای دیگری؛ تکی،گی/غرابت  افراد بی ستدار معا هوایی که ملتی را دو
ستدار تلییر نیز میک،ده آنمی ستدار تلها را دو شکل ییر میک،ده و آنچه که ملتی را دو سبِب  ک،د 

 شود.اش نیز میهقگرفتن ذائ
ضایع میبا  [sociétéاختالط ]  دهد؛ شکل می هقذائ به [ وgâteک،د ]زنان خلقیات را 

کسی بیش از  و میل به خوشای،دِ  ک،د؛می زر و زیور را ایجاد بودنه دیگران خوشای،د ازبیش به  میِل 
سبک مد را. هخود بودن شدِن روح به  سلیم  ست: با نیروِی ت ضوع مهمی  ه [frivole] سریمد مو

                .(19:8ر.ق. ) آیدمی های تجارتشاخهازدیاِد مداِم 
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مفهومی مردانه و شمموده نه خود زنانه بلکه ملت می یهقائآنچه سممبب تلییر مرکزگرای ذ
)به « سرشِت روحی شهریار»سته که برای مؤثر شدن باید ابتدا در « زنانگی»اقتصادی از 

 ناشی از تجلِی شدید اضطراِب  1)به زعم م،تسکیو( متجلی شود.« پایتخت»زعم ریکا( یا 
ی ازبک به دیگره در جواب نامه ر جایاز ه ( چ،ان مردانهه بیشممترtoposزنانگی در جایی )

ی نظامی از ه و به ویژه اسممتفادهی خطرات پیشممرفت علمیدرباره ی خواندنِی ردینامه
ستاوردهای علمیه  شارهردی در نامه نماید.ر  مید ضراِت اش ا سیار کوتاهی نیز به م ی ب

ازبک بیش از  ییانهپرگو یکرده استه اما نامه (des arts) ه،رها و ف،ون به رویهبی پرداختِن 
 پیشمم،هادِ از اش در نامهدهد. ازبک ی ردی جواب میترین ب،د نامههرچیز به همین کوتاه

له [les peuples] مردم ه،رها و ف،ون  » پرداختن بهردی که  ش  ست ]یا  س و  [«amolissent را 
 ه و دربسممیار برآشممفته اسممت «ک،د[ میefféminésصممفت ][ را زنles hommesمردان ]»

لذت »باید از  را« اشتلال به ف،ون و ه،رها»حساب اوال   ک،د کهای غرا به او اثبات میجوابیه
بطالت »کرده چراکه اولی کاری ست بسیار پرزحمت و فرصت هرگونه  جدا« هاآنبردن از 

لی[ ه را از مشممتلالن می« و سممسممتی ]یا شمم  م،د ]یا متمدنه در کشمموری قاعده»گیرد. ثانیا 
policé]از  سممی کهر که ه[ تسممهیالِتcommoditésهر ه،ری بهره ]یا لذت  شممودم،د می[

ای ی خود به شمماخهاگر نخواهد به ن،ا فقر گرفتار شمموده باید به نوبه [jouissent هبردمی
دیگر از ف،ون و ه،رها بشردازد. پس درنتیجه بطالت و سستی با ]پرداختن به[ ه،رها ناسازگار 

ش«اند ست که ردی  .زم و ملزوم یکدیگر اندتلال ال؛ و لذت و ا برای اثبات این مدعا کافی 
زنی به سرش زده که در فالن دورهمی باید با بهمان زر و »فقط به اطراف خودش نگاه ک،د: 

ی خوابیدن دارند و نه وقت دیگر نه اجازه استادکار  زیور ظاهر شوده و از همان لحظه پ،جاه 
شیدن. زن فرمان  سریعد و فرمانرانمیخوردن و نو شاه ما تر از فرمانهایش حتی  های پاد

شاه[ بزرگintérêtشونده چرا که بهره ]اطاعت می ست روی ترین پاد «  روِح » و «.زمین ا
شهریار بالم،ازع سی  خود فرمانبرِ  که هاین  ست مرکز «اِن زن»میل و بلهو سرعت تمام  ها به 

بی،یم به جز کار و فعالیت. پس نمیر هی  ک،ده و دیگ[ میgagne]یا کسممبه  ملت را فتح»
و  [(.106] 103ی )نامه« زنی؟ها حرف میاین همه از آن تو صممفتی کهکو این مردم زن

                                                           
را منبع اصلی جاری شدن این مازاد میل « های درباریدندی»منتسکیو  [( که1553و  1439)ا.م. ]قس.  1

 داند.در کشور می
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 شدن« صفتزن»ای به هی  اشاره دیرِ ی در نامه ای،جا ست که چون تمام نکته واقعا کو؟
شمرده بود و مذموم  را« هاه،رف،ون و »ازحد به توجِه بیش صرفا   اشدر نامه نیست. او ملت

ست فرهیخته و  شاهی»شده بود که یادآور « خواندهتاریخ»به ازبک که آدمی  شتر پاد ها بی
ها ازحد به آنکه بیشانده و ویران نشممدند مگر آنبر جهل نسممبت به ه،رها و ف،ون ب،ا شممده

 .[(105] 102ی )نامه« پرداخت،د
شرزدایی نیز درواقع از همین نبحث جمعیت صله. ازبکشودوع میامه  ی کوتاهی ه به فا

ی ردی دوبار به او یادآور ر پاسممخ به نامهد اشهشمم،اختیی جمعیتقبل از نوشممتن رسمماله
]یا  قط در خدمت لذتف»که  را «غیرضممروری»ف،ون و ه،رهای اگر کشمموری  شممودمی

 تا  کمجمعیتش ضممرور» همحدود ک،د« [ اندfantaisieبافی ][ و خیالvoluptéشممهوته 
ضعی مردمش هر روز کمتر می» و ه«شودمی و دولتش  [dépériroi شوندهمی شوند ]یا 

تواند [ میpetiteاهمیتی ]یا کوچکیه شموده که هر قدرت بیمی [foibleچ،ان سمسمت ]
که اگر ب،ا ست شهریار قدرتم،د گیریمه ردیه ها نتیجه میی ایناز همه»؛ و «تصرفش ک،د

شده رعایایش بای شی ]یا تحتد در خبا شمزهه اللفظیو  dans lesتر: در میاِن غذاهای خو
délicesست که تلییر مرکزگرا« م،طقی»پس کامال   [(.106] 103ی )نامه« [ زندگی ک،،د  ا
ک،د و قدرت شممهریار را حفظ اشممتلال ایجاد می لذت   که با تولیِد  ی ملتشممدهو پلیس

شروع میمی شدن جمعیتدیگره به عبارت  شود.ک،ده از دهان   )یا نیروهای ترس از کم 
سطحی از تحلیله هتولید( صاحب ابزار ضطرابزاده در  ضطراب — ست اختگی ی ا  یا ا

آن  ه بلکه به مثابه قضیِب  شهریار نه به ع،وان صاحِب قضیبآشکار شدن جایگاهِ از  ناشی
     1.دهد()و غذا می راندکه واقعا  فرمان می «زنی»

ی ردی بیش از ی ردی شممروع شممده بود. نامهرواقع از همان نامهدایی دزاما بحث جمعیت
سان زدایی از راهجمعیت یهرچیز درباره شتار و قتل عام علمِی ان ست. ک شکِل پدیدار ها 

فت علمی کال شمممدِن م،طق پیشممر قداز م،ظِر تکیِن ردی رادی مه ترین ن را های ایرانی نا
بک میسمممازدمی به از ک. ردی  مااز » هنویسمممد  باروت ... دیگر روی زمین ز ن اختراع 

                                                           
عصرانش به منبع زیر مراجعه کنید )درمورد ی فانتزی قدرت در آثار منتسکیو و همبرای تحلیل روانکاوانه 1

 .(150-159زدایی و اضطراب اختگی نک. صص جمعیت
 Alain Grosrichard, The Sultan’s Court: European Fantasies of the East, trans. 

Liz Heron (London: Verso, 1998). 
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بمب به ت،هایی آزادی مردم اروپا  اختراع»ه و «پ،اهگاهی در مقابل بیداد و خشممونت نمانده
ستها گرفته را از آن شهر خود را ندارند و همین چرا که  «ا شهر دیگر توان دفاع از  اهالی 

ها ک،،د و بعد از آندرسممت  بزرگ دائمی هایبه دسممت حاکمان داده تا ارتش« ایبهانه»
 ک،د کهفکر می کهچرا « لرز]د[از ترس می»دی مردم شهر استفاده ک،،د. رِ « برای سرکوب»

ش  می»اهل علم  سریعباالخره رازی را ک سانک،،د که راهی  شتن ان ها و ویران تر برای ک
لت مام م مان و ت مام مرد یار میکردن ت طب «.گذاردها در اخت ممگر اختراع ق به ن ا 

شیسلن شد؟ک شفته ازبک [(.105] 102ی )نامه های عظیم م،جر ن اش به در جواب برآ
گوید که ها ندارد. میهای احمقانه و اسمماطیری جوابی به این نقدبه جز جواب ی ردینامه

،ا نت را کم کرده چون هم ج باروت خشممو مب و  ماِن اختراع ب مام کوتاه ها در ز تری ت
 و اگر سممالحنیسممت،د. « خونین»ی قبل حاال دیگر به اندازهها ،اشممونده و هم ای،که جمی

شتار جمعی شود ک ش تری رحمانهبی ی ویرانگرِی شیوه»ه یا اختراع  شود ... حتما  به  ک
شود و می [ مم،وعdroit des gensالملل"ه یا "حقوق بینی حقوق مردمان ]سرعت به وسیله

سر مدفون کردن  ها متفقا  تمام ملت شایی با چ،ین ک،،دشفی توافق میچ،ین کبر  شورگ ؛ ک
[(. 106] 103ی )نامه «خواه،ده نه زمینها رعیت میوسایلی به نفع شهریاران نیست؛ آن

 نویسی متحجر که چون اصال  جوابی نداردبشر استه و ازبک دفاعیه شکاک ردی وجدان
   1دهن ردی گذاشته. دهد که خودش تویبه حرفی جواب می

 
 
5. 
باشد باید به اطراف خود  هاانسانی قصد کسی مطالعه تی کهقو»

 باید به دوردست نگریستن را انسانی برای مطالعه امانگاه ک،ده 
 «.آموخت

                                                           
[، حقیقت وحشتناکی دیگر 128] 123ی در متن بازکرده، کمی بعد در نامه ردیی نامهای که دریچه 1

خورد که وقتی خبر یک بمباران را میدانی برریکا به هندسه گذارد. در این نامهپیش چشم خواننده می

ی دانش ها در هوا رسم کرده بودند به ما گفت؛ فریفتهت خطوطی را که بمببه سرعت مختصا»شنود می

ل مردی مث»دان هندسه«. ]ی بمباران[ نداشت ی این جزئیات، هیچ میلی به شنیدن نتیجهخودش درباره

زند؛ شهید  دقت  رود و هر گلی که از بقیه بلندتر باشد را گردن میبود که در باغی با شمشیری راه می

 «.     دشخو
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 های منشأ زبانجستار دربارهوسوه ر —
  

سوق دادن »ه )یا کردن آناز طریق تجاری «زنانه»میل  مازادمرکزگراِی « هدایِت »یا  «اداره»
[conduire »]جباراحکومت »ی مقابل ن به سمممت بازار(ه نقطهآ[ نهtyranniser »]آن  بر

س شور(284)ا.م.  تا ست که در ک انجام  (policéم،د یا متمدن )های قاعده. اولی کاری 
 — دهد( انجام میétat despotique) «دولت اسممتبدادی»کاری که  شمموده و دومیمی

هر چیز با سازوکار حرمسرا تولیده تعری ه یش از که در آثار م،تسکیو ب سیاسی موجودیتی
ی لذت ی زنان از صح،هحرمسرا سازوکاری ست که با حذف حسودانه .شودو تمثیلیه می

گری برای امکاِن نمایش شممرایط عمومی و از بین بردن امکان معاشممرت/تجارت با ایشممانه
ملت را  روح عمومیبرده را از بین می هقری ذائگیشکل و درنتیجه تباهی خلقیات و یدیگر

 پس ک،د.درنتیجه تلییر را ناممکن میک،ده و حد سممرسمم،گین یا غیرتجاری میزیاده از 
قوانینه خلقیاته و »ه «اسممتبدادی هایدولت» در یا« شممرق»در  که کامال  م،طقی سممت

ه،وز همان اند که هزار رسمم،ده اهمیت به نظر میهایی که مثل مد لباس بیاطواره حتی آن
شبههالبتهه این گزاره کمی بعد تدقیق می .(14:4ر.ق. ) «بودند ال پیشس ی وجود شود تا 

ها قانون به مع،ای کلمه در این دولت»ه چرا که های استبدادی برطرف شودقانون در دولت
 .(19:12ر.ق. )« وجود ندارد؛ فقط خلقیات و اطوار وجود دارند

یایی فاوت بین شممهروند و انسمممان جلرافت ق برم،طبقانون و خلقیات و اطواره  بین تفاوت
ند را ت،ظیم می قوانین» سمممت: مال شممهرو ،د ]اع مال انسمممان  [règlentک، یات اع و خلق

[homme[ را. ... خلقیات بیشممتر ناظر بر م،ِش ]conduiteدرونی ]  انده و اطوار ناظر بر
نده و خلقیات و گذار اقانون های دقیق و خاِص قوانین نهاد» .(19:16ر.ق. ) «م،ِش بیرونی

سکیو  (.19:14ر.ق. )« اطوار نهادهای عمومی ملت نامده می« روح عمومی»آنچه که م،ت
 [«gouvernentک،،د ]حکومت می هاانسممان بر»ی سممت که نهادهایعوامل و برآی،د تمام 

 ها دسممت باالیکی از این« ملتی»وهواه دینه قوانینه خلقیات و ...(ه اما در هر )مان،د آب
که تقریبا  تحت »که  اند« وحشممیان» هاتریِنه انسممانترینه یا جلرافیاییانسااانگیرد. را می

صرِف سلطه ستوهوا طبیعت و آبی  شهروندانه یا  ؛(19:4ر.ق. )« ،ده سانو  در  ههاان
ساندورترین نقطه از  ستاده ان سان« طبیعت»انده و  ای ه یا ش،اختیشان با نفی طبیعت ان

یا فاقی  شممود.ری  میییه تعتعیِن جلراف حاصمممل ات به نظر م،تسممکیوه این خود  تهه  الب
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)که در گفتار م،تسممکیو عموما  بر سمماک،ان اروپای  «هااروپایی»ه چرا که جلرافیایی سممت
لت می یاییغربی دال شان ،د و اسمم لالیک نهها و پرت به گو ای مشممروط ها را هم فقط 

هوایش کیفیتی  چ،ان وآب» که انددهای زاده شمممگیرد(ه دسمممت بر قضممماه در قارهدربرمی
ها را در خودشمممان تثبیت ک،د آنندارد که  [une qualité assez déterminéeک،،ده ]تعیین

[les fixer eux-mêmes»] هایشممان ها و رذیلتاطوارشممانه و حتی فضممیلت»؛ و ب،ابراین
های کشور» یزادههای (. همین اتفاق جلرافیایی ست که به انسان14:2ر.ق. )« متلیر اند

سممطِح شممهروندی فرا شمم،اختی خود به ِی موجودیت انسمماندهد تا با نفاجازه می« معتدل
قاره»سممماک،ان  برونده در حالی که کاریکاتور ( 8:8ر.ق. )« ی دیگرسمممه  ،ای این  بر مب
شانه همواره به درجات متفاوت در تعین جلرافیاییه یا در حدود خانهگروتسِک اساطیری 

 مان،د.باقی می
زدایی گفته شممده انسممان جلرافیایی ی جمعیتی ازبک دربارهچ،ان که در تفسممیر رسمماله

اش و به مثابه م،دیگیرد؛ پیش از هر چیز در بدنهمیشمممه از بیرون مورد خطاب قرار می
شکی )به ویژه همهابژه سی( و جمعیتی پز ش،ا سی پدیدار میگیر شود؛ و خلقیات و ش،ا

اشه درزمانی هاِی فره،گِی راداد،ی م،ِش درونی و بیرونی و فمشه یعاطوار و آداب و رسممو
اگر  وند.شاشه دیدنی میمحیط بیرونی یا جلرافیای خانه بدن و نیز در نسبتی ساختاری با

ستفاده ک،یمه میزمان سیمی قرن نوزدهم ا شانه از تق ساِن   ناظر بهتوان گفت که علوِم پری  ان
نه یاییه  ب» جلراف ناظر  که  (Geisteswissenschaften) «روح هعلوم  ب»بل ناظر   هعلوم 

)که « هاآسیایی» یا« هاشرقی» خلقیات تلییرناپذیر ( اند.Naturwissenschaften« )طبیعت
ه و هاها و ژاپ،یه و چی،یک،دداللت می و ه،دوها در گفتار م،تسممکیو عموما  به مسمملمانان

نه هاهروسها کمتر از آن به گو  بدنتابعی سمممت از  (1گیردبرمیروط درای مشممرا فقط 
شکی،ه سیا آب در ها کهآن یپز شی،ی»به وهوای گرم آ سی «ما سر ج، شده سرا و از  تبدیل 

ضادِ  سان بین دو قطب مت ضع  همین رو همواره در نو ست شدت و  شی،ی ظری ه »: ا ما
شود سشارد که مدام در حرمسرا برانگیخته میعشقی می ضعی ه اما حساس که خود را به

به دلیل انبسمماط  این ماشممیِن افتان و خیزانه زندگِی  وهوای محِل در آب .«نشممی،دمیفرو و
ست شاد می»ه پو صاب گ تخیله »و « [épanouis خ،ددهه یا میشکفدشود ]یا مینوک اع

                                                           
(. در 14:19وآمد اند )برای مثال نک. همیشه بین آسیایی و اروپایی در رفت القوانینروحها در روس  1

 [(.51] 49ی )نک. نامه« سرد»های سره آسیایی اند، اما آسیایییکهای ایرانی نامه
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با هر آنچه که مربوط به  سنف  »شمموده و انسممان زیاد می« ذائقهه حسمماسممیته و سممرزندگی
آید ... [ به هیجان میsouverainmentدرجه ]یا حاکمانهه  م،تها وصمملت دو ج،س باشممد به

عشق را به خاطر خودش دوست دارند؛ عشق یگانه دلیل خوشبختی  هبسیار گرم در م،اطِق 
وجه در ای،جاه اگر روشممن نیسممته « عشممق»و م،ظور از  —« زندگی سممت سممت؛ خودِ 

ه در بارت دیگر. به عاسممت[« physique de l’amourفیزیِک عشممق ]»جسمممانی عشممقه یا 
ک،د )یا شمماید گیری تقلیل پیدا میبه جفت «زندگی» و  سممکسبه  و نفس م،اطق گرم بدن

ی ی برانگیختگی حاکمانهجا ست که م،تسکیوه برای مطالعهجالب این  یابد(.هم ارتقا می
از اش را روده و نظریهباز هم به دروِن دهان می هاسممتبدن  مطلقا  فرمانبِر امیاِل  نفسممی که

سل]هم[ ... زبان یک گاو »ی طریق مطالعه شم غیرم سکوپ ]هم[ هحبا چ به « زیر میکرو
به شممکلای علمی اثبات میگونه های ک،د؛ و در دهان گاو نیز توجهش بیش از هر چیز 

می  (.14:2ر.ق. )« های اصلی چشایی اندبه احتمال زیاد اندام»شود که ای جلب میِهر 
سخجا حداقل یینتا ا سش آغازین ک پا هایی که از الواقعه آدمفی» مان داریم: چرابرای پر

حرکات  چون حتی؟ «توان،د رازی داشممته باشمم،دراهی چ،ان دور آمده باشمم،د دیگر نمی
سکوپ مطالعه کرد. فیتوان میشان را نفس یحاکمانه صال  الواقع این آدمزیر میکرو ها ا

،د. هرچه هست از بیرونه و حتی با چشم غیر هان ک،درونی ندارند که بخواه،د چیزی را پ،
 کامال  انسان. انده یکسره بدن اند.هایی که از راهی چ،ین دور آمدهآدم مسلحه دیدنی ست.

شان شباهت زیادی به نسبت شهریاِر که نسبت نفس و بدن هاهاما همین آدمکامال  دیدنی. 
نویسمم،د و همه اش میکه همه دربارهرازی  هدارند نادیدنی بلهوس دارده رازیفرمانبر و زِن 
ه های ایرانینامه که نرسیده است. حرمسرایی ک،،د که هرگز چشم کسی به آنهم اضافه می

گونه مدام به شکلی وسواس هدوران کالسیک و غیر ادبی در میان بسیاری دیگر از آثار ادبی
ی ویژه از نیمهکه به یرتقد تزیست. فان در مع،ای دقیق کلمه یک فانتزی هگرددبه آن بازمی

 وردهدر آثار نوشممتاری و تصممویری متفاوتی پر دوم قرن هفدهم و در سممراسممر قرن هجدهم
به  «یمفهوم»سکیو از آن م،ت دهدهه چ،ان که الن گروسریکار به تفصیل شرح میشود ومی
ی سممفهبه یکی از پرکاربردترین مفاهیم فل بدل که به سممرعت سممازدهمی« دسممشوتیسممم»نام 

«  اسممتبداد»البته بعدها در فارسممی به  و — شممودمی ی دوم قرن هجدهمسممیاسممی در نیمه
سی در این ترجمه می سیا شود و از قرن نوزدهم تا به امروز یکی از پرکاربرد ترین مفاهیم 

ست. سکیو تا زبان ا سشوتیک» هپیش از م،ت شکلی از اعمال قدرت « د صفتی که  به ع،وان 
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شتر خانگی و کمت س)بی سیا صی  میر  سم ک،د کاربرد دارده امای( را تو )به  تبدیل آن به ا
ه و به مفهومی کالن از قدرت سممیاسممی یک فرم حکومت( یا ع،وان نام یک رژیم سممیاسممی

          1حاصل کار او ست.
 
                   
6. 
شتهایرانیانی که این نامه» ساکن بودناند در خانهها را نو د؛ ما ی من 

جا که مرا به چشممم آدمی از جهانی کردیم. از آنمی زندگی با هم
الواقعه کردند. فیچیز را از من پ،هان نمینگریسممت،ده هی دیگر می

توان،د رازی هایی که از راهی چ،ان دور آمده باشمم،د دیگر نمیآدم
شته باش،د. بیشتر نامه م هگذاشت،د؛ من هایشان را در اختیارم میدا

 افتاد چ،گماین میان حتی تعدادی نامه به  تم. درداشرونوشت برمی
که بس —ها بیافتد اند چشممم من به آنکه حتما  خوش نداشممته

س س،دی و ح سرها مایهادت ایرانی آن نامهخودپ   «افک،دگی بود.ی 
 «(مقدمه)»
 

ک،د تا از می هدیهگان آن به خوان،ده ایدریچه های ایرانینامه «نویسمم،دگان» تکین نگاه
یهاز نو و  ی خود راجامعه رابتغ ن آندرو در که هایی نامهبیرونی نگاه ک،،د؛ اما  ایاز زاو

،ا به چ یان  ،اس« مترجم» این م تاده ناشمم نداف مه ا نا م  « مترجم»که  رازآمیزی هایی)

                                                           
1"., pt. I, "A Genealogy of the Monstern’s CourtThe Sultasee Grosrichard,   

ی مارکس از آن به ( به مثابه مفهومی درونی  مدرنیته، و به ویژه استفادهdespotism« )استبداد»ی درباره

مفهوم »، ویژه نظم  کار در کارخانه  نک. رینهارت کسلردارانه و بهعنوان مفهومی ناظر به روابط قدرت سرمایه

، عهکتاب سال توسای از او(، در ی ابراهیم توفیق )با مقدمه و مؤخره، ترجمه«از ارسطو تا مارکس استبداد

در آثار ارسطو « استبداد». شرح کسلر بر مفهوم 166-147(: 1381، ))استبداد شناسی( 11ش. 

کسلر،  ی گروسریکار بر همان منابع دارد، هرچند که گروسریکار، برخالفهمپوشانی زیادی با تحشیه

تر و های علمیبندیی روشنگری، و به ویژه در آثار منتسکیو، را از صورتاستبداد در آثار دوره« کاریکاتور»

آن در زبان فارسی،  و مفهومی و تغییرات معنایی« استبداد» یکلمهی دربارهکند. تر آن جدا نمیفلسفی

های مفهومی چرخش»، 2(، ف. 1399مانیا هنر، )تهران: خوانِی استبداد ایرانی واژگونهنک. آرش حیدری، 

 «.دال استبداد
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س،دگان آن ده،د تا از درون ای دیگر به خوان،دگان میدریچه surpris en’J)1ها را گرفتهه نوی
شک»آن  سرایی ب،گرند کهبه « ییوا س،دگان حرم شت» نوی شته پ بر خالف  2«.اندسر گذا

س،دگان»ی غریب هدیه ش،اهدیه به خوان،دگان« مترجم»ی هدیه ه«نوی ست کامال   آ ه ای 
. شممودشممود رازآمیزتر میمی ترمکشمموفکه هرچه  شممگفتی فانتزی —اما همچ،ان مرموز 

مان انتشمممار  مهحرمسممرا در ز یب یکی از های ایرانینا یب و غرا جا ،اترین ع یا  آشمم
“Curiosité” بسممیاری دیگر از آثار داسممتانی و  و از مضمممامین مکررِ  هجهان اسمممتهاِی

ی در دوره نگاریغرایب 3خواندند.می های ایرانینامهغیرداسممتانی که خوان،دگاِن معاصممر 
مصممرف  بازارهای ه و تبعا  عام شممکل گرایی بهمصممرف گیرِی ی شممکلکالسممیکه که دوره

شکل خاصه فره،گی شتری زیاد  به  سته م و آثاری از ژانرهای مختل ه  4؛شتدانیز ه
های جهان به غرایب و شممگفتی های مبللان مسممیحیرمانسه و نامه/ه رمانمان،د سممفرنامه

میل خوان،دگان و مشتریان آثار فره،گی به غرایب را شاید )اقتصادی( اهمیت . خت،دپردامی
شار مجموعهیگر بتبهتر از هر جای د  Lettres)های مهِذب و یریب نامهی عظیِم وان در انت

édifiantes et curieuse) های مبللان یسمموعی در جلدی از نامه 34ای گرفت. مجموعهپی
صله صا نقاط جهان که در فا سالاق شر می 1773تا  1702های ی  ه و از مهمترین شودم،ت

  ی روش،گری نیز هست.دورهفکران م،ابع محل ارجاِع م،تسکیو و سایر مت
انگیز چیزهای شگفت»یل وافر عموم به یا م ه”curiositas“به نسبت  در قرن شانزدهمکلیسا 

« با واقعیت تجربی لییر رابطهت»از  نشممانکه   «و دوردسممت و بیگانه در عصممر اکتشممافات

                                                           
. در حین ارتکاب گرفتن، مچ surprendre  :1» قابل توجه است:« مترجم»ی معنایی فعل  منتخب گستره 1

. پی بردن به، کشف کردن / 4زده کردن، متعجب کردن .شگفت3.غافلگیر کردن 2)کسی را( گرفتن 

surprendre un secret : تهران:  فارسی –فرهنگ معاصر فرانسه ، محمدرضا پارسایار، «رازی پی بردن به(

 (1381فرهنگ معاصر، 
2.26, The Sultan’s CourtGrosrichard,   
« مرجع»یا « بزرگ»نویسنگان  اکثرنه تنها بسیاری از نویسندگانی که امروز ناشناخته اند، بلکه   3

(canonicalاین عصر نیز آثار حرمسرایی و اورینتال دارند که البته به نظر خودشان کم اهمیت ) تر از آثار

 در فرآینددیگرشان نبودند، اما غال
 
اند. برای شرحی مفصل ای شدهسازی قرن نوزدهمی حاشیههای مرجعبا

 در این باره با تمرکز بر آثار فرانسوی و انگلیسی نک.
 Aravamudan, Enlightenment Orientalism. 
 ی قرن هجدهم، نک.ی بازارهای مصرف فرهنگی در فرانسهدرباره 4

 Mokhberi, The Persian Mirror, chap. 5.  
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از  «شممافاتاکت»اما مبللان مسممیحی که از همان ابتدای  1؛رهیافتی م،فی داشممت هداشممت
س سرزمینم س،دگان درباره بودنده خود های دورافران دائمی به  ی عجایب از مهمترین نوی

( Litterae Annuae) یهای ساااا نهنامهبسممیاری از  نیز بودند.ها آن سممرزمین و غرایب
نگاری  نظام نامه ای تبلیلی بودند وفرقه 1540در  گیریکه از ابتدای شممکل هیسمموعیون
مهبودگونه غرایب شمممامل این هشممت،دم،ظمی دا نا به ویژه  مان ؛ و  که از ه لانی  های مبل

ن زمان خوان،دگان ی آمریکا به آنجا رفته بودند از هماقاره تصممماحبهای آغازین سمممال
م،د به انتشممار یسمموعیون به شممکلی نظام هقرن هجدهم از ابتدایاما د. بسممیاری داشممت،

های قرون بسیاری از نامه شامل )که البته  و یریب مهِذبهای نامه روی آوردند.« غرایب»
 دفاعیات» به مثابه بیش از هر چیز ه به نظر جیروالمو ایمبرولیاه باید(شممودنیز می گذشممته

درک یسوعیون از تلییر روح زمانه و  از که نشان فهمیده شوند «ی[ مدرنapologetics] دی،ی
به امککه  ای دارندای عمومیگیری حوزهشممکل عه مدِن برآان هم  ما جام باور ا نا ای خدا

شگفتیزنده و هم میل روزافزون به خواندن دربارهاخالقی دامن می  های جهاِن ی غرایب و 
برخالف روال پیشممین یسمموعیون دیگر نه به که  هانامه این در آن مشممهود اسممت. سممکوالر

رار ق خطابرا  جدیدی خوان،دگان حتا  صممرا هشممدندمی م،تشممرالتی،ی بلکه به فرانسمموی 
 تهذیب نفِس  هبودشکل گرفته  جدید )فره،گی(بازارهای مصرف در  شانائقهکه ذ ندددامی

های پدران روحانی را پ،د بوداگر قرار  ه وندیدخروخالی را به دو پول سممیاه نمیخشمممک
های حکومته و هاه شممیوهی فلسممفهمثل اطالعاتی درباره باید چیزهای غریبیبخوان،د 

 2.شده میها رشوه دادبه آن های دوردستآداب و رسوم مردمان سرزمینوار و خلقیات و اط
شان و طعم دهان هبودالعاده برخوردار ه که مد برایشان از اهمیتی فوقاین خوان،دگاِن جدید

سابقه در مصرف شکر و چای نه فقط با کاالهای فره،گیه بلکه مهمتر از آن با جهشی بی
کو  با ، ت قهوه و  حال و  بودعوض شمممددر   honnêtesهای متشمممخصمممی ]آدم» 3هن 

gens/hommes »]آنتوان  .،دی زیادی داشممتعالقه« شمم،اختیای قومکااله»به  که بودند

                                                           
1.26, Exploring the InteriorGuthke,   
2The Jesuit Missions of Paraguay and a Cultural Girolamo Imbruglia,  

History of Utopia (1568–1789), trans. Mark Weyr, Studies in Christian 

Mission (Leiden: Brill, 2017), 113–20. 
3Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern W. Mintz,  see Sidney 

History (New York: Penguin, 1985), esp. ch. 3, “Consumption.” 
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ها را سممفرنامه ”Voyage“ (ه ذیل مدخِل 1690)دیکساایونر اونیورساا  ی فورتیره نویسمم،ده
 ههمان م،بع در ”Curiosité“مدخل ب،ا به  خوانده وها میآن« [les Romans] هایرمانس»
شخصآدم» شده سفرنامه 1300وان،دگان خ «های مت ی آخر قرن هفدهم تا دههی چاپ 

های بازنماییتعداد زیادی از ها همین آدم های ایرانینامهچ،د سال پیش از انتشار  اند.بوده
اردهم را از محمدرضا بیاه سفیر شاه سلطان حسین صفوی به دربار لویی چه اگزوتیِک 

 دربار لویی چهاردهم برای چاپهای متشخصی که آدم ند.یده بودخران پاریس وورسازگرا
نفیس های دسممتی ای از چاپه مجموعهCabinet du roi یع،ی —اش پروپگاندای رسمممی

ی سممرمایه میل و نیازم،د —د کردنمیشممهریار را بازنمایی « عظمت»و « شممکوه»که 
های هش را باید از طریق فروش نسممخهِی شممکوهای بازنمایه و هزی،هبودها خصمموصممی آن

چه با های متشخص به عبارت دیگره نسبت این آدم 1د.کرمیها تأمین ها به آنگراوور گردی
همان زن  نسممبت شممبیه دربارهنویسمم،دگان و تصممویرسممازانه چه با ارباب کلیسمماه و چه با 

 103ی نامه) «مینترین پادشمماه روی زبهرهه بزرگ»با شممهریار جدیده یا  بلهوس اسممت
طاعامرش که  ه[(106] پادشممماهی م یل :سمممتتر ااز هر  ،د بودن و م به خوشمممای شمممان 

اشممتلال ایجاد ا در پایتخت برده ابتدلذت می ان از ای،که دیگران باورک،،د کهشممبردنلذت
سِب  انشه و ذائقهدکرمی سراسر  ه(metropole)یا تبدیل آن به مادرشهره  پایتخت بعد از ک
         2د.کرمی حا فتور رکش

سرا سیک»ترین مع،ای کلمهه اللفظیدر تحت هحرم ( قلب locus classicus« )جایگاه کال
ی خود ی بردهارباب بردهشممود. قدرت اسممت. قدرت در حرمسممرا از این رو به آن رو می

سئلهبعد از اولین نامه شود و برده ارباِب ارباب.می ستان و طرِح م سبِت ِی نی ازبک به رو
نامهرزم به داسممتان وارد مهای دانش و مرزهای وطنه چ،د  یاپی حرمسممرا را  ک،،د یی پ

سفر ازبک خبردار می9ه 7ه 4ه 3ه 2های )نامه ست پس از آنکه از  شود (ه و خوان،دهه در
ه هانامه« نویس،دگان»با افشای رازهای « مترجم»شود. به دید زدن حرمسرای او دعوت می

شته»رازش بی داند مهماناِن هایی که میشار نامهو انت «ترجمه»یع،ی با  اند حتما  خوش ندا

                                                           
1.39, 93–88, 25fn.  179, 89, The Persian MirrorMokhberi,   
[ عالمان 1547-5151در زمان فرانسوای اول ]: »251ی ، پارههای مناندیشهقس. همچنین   2

ی مالدن دوالر بر نک. مقدمه« باور به لذت دیگری»ی درباره «.کردند، امروز زناننویسندگان را مشهور می

 کتاب گروسریکار. 
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دهد که در این کتاب داسممتانی خواهد به خوان،ده وعده می ه «ها بیفتدکه چشممم ]او[ به آن
ست نیز ماجرای حر خواند. ت،ها ستماجرای ادامه داری که در کتاب ه سرا  که پیرنا  هم

هایی که ک،د: نامهای مهم جلب میه ما را به نکتهون توجسممازد. پری اندرسممداسممتان را می
به جز  و شمموندهفرسممت،د عموما  به هی  عملی م،جر نمیهای کتاب به هم میشممخصممیت

ست،د. ت،ها نامهمعدودی از آن ست،دها حتی در جواب هم نی ستث،ا ه  هایی که از این قاعده م
اش به او های زنان و خواجگاننامهو های ازبک به حرمسممرا نامه دارند« اجرایی»و وجهی 
شمموند به ازمیر یا هایی که از پاریس خارج میه با توجه به ای،که بیشممتر نامهیع،ی 1هسممت،د.
ندهونیز می مه رو که همواره طوالنینا یایی را طی میهایی  ها ترین مسممیر جلراف ،د ت، ک،

شد.نامه ست،د که به عملی در آی،ده م،جر خواه،د  صلهاین ف هایی ه سوییه  همکانی یا از 
ستعاره ست ااا شکل دلت،گی زنان برای ی  سراه که ابتدا به  ز طول زمان غیبِت ازبک از حرم

ضطراب او درباره شت زنان در غیابشه تجربه میاوه و ا سرنو شورش ی  شود؛ و نهایتا  به 
 که« تیتأمال»انجامد. چ،ان که م،تسکیو خود در می اشزنان علیه او و حکومت استبدادی

ضافه میبعدها به نامه سده ک،د میها ا سبت طول نظمی در بی»نوی سیایی به ن سرای آ حرم
شممود و عشممق کم شمموده یع،یه به نسممبتی که خشممم زیاد میزیاد میزمان غیاب ازبک 

مستبد شرقی  یاز سوی دیگر شورش زنان حرمسرا تمثیلی ست از شورش رعایا«. شودمی
چ،ان که ازبک  ی سیاست است.واره غیبت از صح،هوارونهاشه که مهمترین نقش سیاسی

سده به ایبن می« یک اروپایی فهمیده»به نقل از  سیایی»نوی خود را »همواره « شهریاران آ
هان می ،دپ، ،د « ک، مان نامرئی»با « ارواح»و  مهحکمرانی می« قدرتی  نا ،د )  100ی ک،

ک،د و خودش به واگذار میوزیری هایش را به مسممتبد آسممیایی همواره مسممئولیت [(.103]
شود و حرمسرایی که با گسترش جلرافیایی قلمروش گسترده می نشی،د.حرمسرا عقب می

تره و تره حرمسرا رنگارناشود: هرچه قلمرو گستردهر میش،اختی پ  قومنژادی/ ب،ا به نظمی
تن لهوسه مهمترین نقش سیاسی اوه مان،د زن ب 2.(5:2)ر.ق.  «لذت تر ازمست»ستبد م

                                                           
1.63–162Anderson, “Persian Letters,”   
القوانین  روح[؛ و 96] 93[ و 79] 77های طور نک. نامهشناختی حرمسرا همینی نظم قومدرباره 2

ه پادشاه مراکش در حرمسرایش زنان سفید دارد، زنان سیاه دارد، و زنان زرد دارد. گویند کمی(: »16:6)

ی سیاست و غیبت مستبد آسیایی از صحنه همچنین، «.رنگی نمانده که مرد بدبخت نداشته باشد!

 از[« puissance de jugerی قضاوت ]قوه»دار با ضرورت نامرئی شدن معنی ارتباطیوار او، رانی  شبححکم

 دربارهگانه، قوهدر میان قوای سه دارد. ئالدر حکومت ایده ی سیاستصحنه
 
ی اعمال ی قضا، که مستقیما
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سی( سشردِن  ست. تمام و کمال به لذت )ج، سترش مرکزگرای جلرافیاِی این لذت ا  اما و گ
شتلال برخالف زن بلهوسه که برای برآوردن هر هوِس  ستادا شب و زایش پ،جاه ا کار باید 

،د کار ک، با هم  به شممکلی م،ظم  ،ه هروز  تأمین هزی ی های هوسو شمموهرش هم برای 
بایدبی ب پایانش  مسممتبد آسممیایی  کامجویِی  ای از ه،رها و ف،ون بشردازدهه شممماخهخود 

ستم،د/پلیسمتمدنانه/قاعده شود که دیگر توانی قدر از حد به در میو همواره آن شده نی
کید میایماند و رعایبرایش نمی رعیت( علیه  اند نه ک،د همه درواقع بردهش )که م،تسکیو تأ

مرد »نویسممد: اش میشمم،اختیی جمعیترسمماله ک،،د. چ،ان که ازبک دراو شممورش می
شوده نفس مبارزه ک،ده اما زود سست میمسلمان خوب مثل پهلوانی ست که ب،ا ست یک

افتده و به قولیه خود را زیر ه در همان میدان پیروزی مینابه،گامنفس از این خستگِی و بی
سویپس ا [(. 114] 110ی )نامه« یابدهای خودش مدفون میپیروزی صله هدیگر ز  ای فا
لذِت  ِی یجلرافیا ای سمممت از گسممترِش ک،،د اسممتعارهم،جر به عمل طی می هایکه نامه

که « پهلوانی» نابه،گاِم  شکسِت  و شورش ناشی ازی انسانی )در برابر متمدنانه(ه قاعدهبی
یدگرِ  ،ا بوده همواره تول باشمممد ب یل خودش کمر خم کرده لذت  مازاد م بار  ما زیر  گر . و اا

ای ست از قلمرو مستبد شرقیه پاریس حرمسراِی زن بلهوسی سرای اصفهان استعارهمحر
 اشت،انهشود به خاطر وابستگی ست که ازبک به آن عقب نشستهه و در پایان هم مجبور می

ستبه حرم شک صفهانه  سابقشگردد و بر به خانه هخوردهسرای ا ه میان در میدان پیروزی 
سراه در آدیوار شود:  انشغوش زنهای حرم روم خود را میان دیوارهایی زندانی می»مدفون 

شوند؛ تمام سوءظن شان نگهداری میتر اند تا برای زنانی که میانک،م که برای من هول،اک
هایم را دوا نخواهد ها درد بدگمانیام را با خود خواهم آورد؛ شممور و اشممتیاق آنو بدگمانی

توانم آغوش نمیقراری خودم همجز بیچیز بههی  هاه باخوابمه در آغوش آنکرد؛ در تخت

                                                           
تر است، پس باید آن را از « دهشتناک»از قوای دیگر « هادر میان انسان»کند، شهروندان حکم صادر می

ی و هم از یک طبقه ت جدا کردطریق مکانیسمی انتخابی )شبیه مکانیسم انتخاب قضات در آتن( هم از دول

 ،موارد خاص است تکتک دقیق قانون در اعمالکه کارش  ،ی قضاقوه این ترتیببه  ای مشخص، تاحرفه

دستگاه قضا »که از « قضات»شود، و مردم دیگر نه از [« invisible et nulleبه قولی نامرئی و ناچیز ]»خود 

کند، دهانی که کلمات قانون را اظهار می»جز  ندخود چیزی نیست در این حکومت قضات«. بترسند

 توان تعدیل نیرو و حدتموجوداتی بی
 
کنند ها اظهار می، و آنچه که این دهان«قانون را ندارند جان که ابدا

تواند درمواردی خاص قانون را به نفع اشراف تغییر گذاری ست که اگر الزم باشد میهمه ممهور به مهر قانون

     .  (11:6ر.ق. ) ی ایشان را از حسد دیگر مردمان حفظ کنددهد تا آزاد
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سب برای تأم شد؛   dans un tems [sic] si peu properیا بازتابه ] و در زمانی چنان نامنا

aux réfléxions]کید از [155] 147ی )نامه« پایان خواهد یافتام م،بعی بیه حسادت ه تأ
 (.من است

و اصممال  ماجرای حرمسممرای ازبک خودش هم  .دهگفته شممها از همان ابتدا اما تمام این
تر و ی رازی ست آش،ا که با هر بازگویی پرداختهداستان جدیدی نیسته فقط افشای دوباره

حرمسممرا به روی چشممم  ای که درِ پایان ماجرای ازبک از همان لحظه شممود. رازآمیزتر می
ست. این خوان،دگان باز می ی ازبک ه نامهی کتابنامهدومین را « محتوم درِ »شود معلوم ا

روستان  هی اولدر نامه هپس از آنکه ازبک سه روزک،د. حرمسراه باز می ی بزرگبه خواجه
سترش مرزهای دانش صمیم خودش و ریکا مب،ی بر گ شان شان ورای مرزهای موطنرا از ت

نی که مکاه از تبریزه که چ،ان که گفته شمممد بیش از آن1711صممفر  18ک،ده در باخبر می
سوی ارزروم ست به  شد م،زلی  ستقل با صدی خارج از مرزهای  یع،ی به — م سویی مق

شود نویسد و به او یادآور میی حرمسرایش میای پر از اضطراب به خواجهنامه —موطن 
شتهعزیزترین »که  ست،ده و وظیفه« ها]یش[ در جهاندا ست او ه سداری در د ی خواجه پا

ست:  سونگرار آن دتو کلید»از درها  الیی ]یا درهای اف رب  [ که فقط portes fatales هدرهای پ 
باز می ندانم«. شمموندبرای من  تداه گویی در اثر  مان اب که از ه ای از سممر کاریدرهایی 

ست  شان به د ضطرابه کلیدهای شوند. افتاده و به روی خوان،دگان کتاب باز می« مترجم»ا
ترین مرزها ی ب،یادیدرهای حرمسرا که در آستانه یتانهدر این نامه نه ت،ها در آس سراخواجه

ه فضیلت و رذیلته وفاداری و «آشوب روز»و « سکوت شب»ی ایستاده است: در آستانه
ها چ،ان خدمت خواهی کرد به آن»خیانته و البته از همه مهمتره فرماندهی و فرمانبری: 

شی بردهکه انگار برده شی. اما در اثر چرخ شان با [ par un retoure d’empireدرت ]ی در قهای
نه ] با با مان میen maîtreار ،د من فر مان بکه در  1«.رانی[  لهه از عد از این جم درسمممت ب

                                                           
سرا: تخیل استبداد آسیایی در ساختار حرم –روسریکار در کتابش، که عنوان فرانسوی آن گ 1

 Structure du sérail: la fiction du despotism asiatique dans، غرب کالسیک

l’Occident classique – ی انگلیسی گویاتر است، تفسیری دقیق و بسیار از عنوان ترجمه

دهد دهد. چنان که گروسریکار نشان میای ارائه میخواندنی از خواجه همچون فیگوری آستانه

ش ر  های حرمسرایی ست، فیگوری ست که خود از یک ب  خواجه، که زایاترین شخصیت فانتزی

تر از ؛ و البته برجستهشودساخته شده و همواره در موقعیتی حدی و تحدیدکننده ظاهر می
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شی دیگره جایگاه واقعی خواجه را به او یادآور می شه »شود: چرخ که تو را از  ملاکیهمی
 وارونه ست حیلمیه تاما همین تذکر نیزه ک — (2ی )نامه «آن برکشیدم به یاد داشته باش

سین (1672) یزیِد بایا همان َبَجزه  تراژدی به سیاری از خوان،دگان  ژان را که احتماال  برای ب
خورد و پایان محتوم کتاب را از همان آغاز ه دوباره چر  میآش،ا بوده است های ایرانینامه

سرا آغاز می ک،د.اعالم می سین نیز با دعوت به حرم پیش از این یی که جا»شوده تراژدی را
در حال شممکل  برای قلب قدرتای و مکانی که در آن توطئه «ایمهرگز به آن نظر نیفک،ده

ای تلمیحی ست به جمله اشبه خواجه ی ازبکجمله .(1یه صح،ه1ی )پرده گرفتن است
سان سوگلِی ازبک که در پایان  — که رک صیِت هم،اِم   شورِش  رهبرِی  های ایرانینامهشخ

سرا صفهحرم ست میی ا سلطان مراد چهارم می —گیرد ان را به د گوید: به بایزیده برادر 
ک،یز  در تراژدی راسممین رکسممان .(1ه ص2پ)« به ملاکی برگرد که تو را از آن برکشممیدم»

با همدستی  هکه به ج،ا ایرانیان رفته است هکه در غیاب سلطان است سلطان مراد چهارم
؛ اما بایزید که به و تخت است ایزید و تصاحب تاجج با بتوطئه برای ازدواوزیرش در حال 

از کودکی ... احساسات او »و زنان  حکم برادرش تمام عمرش را در حرمسرا زندگی کردهه
به هزار راه مختل  شممکل داده ند[را  که مثل  ه(6ه ص 7پ )« ]ا مثالِی  «پهلوان»انگار 

شده ستش برنمی ازبک اخته  شده کاری از د سرا بازمی ملاِک به  آیدهبا  و نهایتا   هگرددحرم
 1شود.سلطان کشته می هایخواجه یکی از توسط

ست؟  شت ازبک چرا چ،ین محتوم ا سرنو ه به ناتوانِی همهاما  شی،ِی ت،انه چیزه نهایتا  ه ه یا ما
ی اول بازگردد چرا که نفسممش گردد. ازبک همیشمممه باید به همان خانهمیباز تأم در  او

نایی فرارفتن حد توا ندارد اش انسمممانیبدِن  ودِ از  بک انسمممانی  — را  بارت دیگره از به ع
                                                           

شان از هم در نظمی ها را با جداکردنهمچون برشی که جنسیتجا در حد بین دو جنس و همه

کند؛ به غیاب ارباب پیوندد: فیگوری کامال  منفی که نظم حرمسرا را ایجاب میمحتوم به هم می

ند، و تولید مثل کاش ارباب منفرد را در چشم زنان متکثرش زیبا میبخشد، زشتیحضور می

( یا غیریت مطلقی که هرکسی در او phantasmکند: وهمی/شبحی )کند اما تولید لذت مینمی

نیز  های ایرانینامهجوید، و چه بسا که تصویر را بر اصل ترجیح دهد. در تصویری از غیر می

پشت در  شوند، کلیددار درهای محتوم ازبک اند، زنانها همواره در آستانه ظاهر میخواجه

 خرند و ... نک.تر اند، لب مرز کنیز میدارند، از لوال به در بستهشان مینگه
Grosrichard, The Sultan’s Court, chaps. 8, "The Guardian of the Thresholds".   

1  , trans. Alan Hollinghurst (London: FaberBerenice and BajazetJean Racine, 

& Faber, 2012). 
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که بومِی مکانی خاص و  )و به تبع آن خلقیات و اطواری( جلرافیایی سممت و محکوِم بدنی
ست. در  شده ا شم دیدیم کهبحث از نامهاز بیرون تحدید  ش ازبک به محض خروج از  ی 

به او  «اضممطرابی نامعلوم»و « رموزدردی م»برخورد کرد و  شابا حدود تن های ایرانمرز
سایش»که از فهماندند  ست.«حدود آ شده ا در  شابرخورد ازبک با حدود تن اش خارج 

مانی با نگرانی مرز ایران و عث که آن سمموی مرز قبل از هر چیز  اش در مورد حرمسممرایی 
هسممت،د: زنانم آزارد اما آنچه بیش از همه قلبم را می»شممود: جاگذاشممته بر او  آشممکار می

 1754(. در ویراسمممت 6ی )نامه« ها فکر ک،مبه آن هالکم ک،دآنکه غصمممه توانم بینمی
عد از نوشممتن  که ب یه روح القوانینم،تسممکیوه  ما  نظر بارهی موثقحت ی تری هم در

شرقیان و های ت،انهمحدودیت شتهه نامه رعایایی  ستبدادی دا ضمیمه دولت ا ای به متن 
ستک،د می اش را بار دیگر مؤکد ک،د. ازبکه چ،ان که ژارونه ی ازبک به خانهنهگی ت،اتا واب

هرچه از »نویسممد ی بزرگ میاش کردهه به خواجهی سممیاهی که تا ازمیر همراهیخواجه
کشممده گریه ک،د؛ آه میاش میشمموده بیشممتر رو به سمموی زنان مقدسحرمسممرا دورتر می

پس یک بار دیگره لب مرزی «. تریداش شممدشممود و بدگمانیتر میک،د؛ دردش تلخمی
سمت لیورنوه بدن ازبک ست قبل از حرکت به  شی،ی دقیق هدیگره در ستگی او  همثل ما پیو

و این بار ازبک ژارون و تمام بردگان سیاهی که به  شود؛اش را به او یادآور میخانه به حدود
ش در صورت لزومه به ب زنانهمراه آوردی بود را برای نگهبانی از درهای حرمسراه و سرکو

چیزی که ازبک را مدام به ک،ترل و  [(.22] 2ی ی ضمممیمهفرسممتد )نامهاصممفهان پس می
ک،ترلی سممت که در ابتدا او را به سمماختن دارد همان میل ج،سممی غیرقابلسممرکوب وامی

شته. میلی بی سرا وادا ست و همواره او را با حدود تن که بومِی تِن  و قاعده حدحرم ش ااو 
 آنائیس و ابراهیِم »ه چ،ان که در داسممتاِن [«réfléxion] تأمل»ک،د. شممرط امکان جه میموا

 و جدا شدن نفس از هیجانات تن شودهبیان میهای ریکا به ازبک در یکی از نامه «جعلی
خودش  کارهایبه  هلحظات آسممایشممی که نفسه به قولی»:اسممت به روی خود بازتابِش آن

ه [se rend compte à elle-même رسده: به حساب خودش میترادییا اقتص]ک،د فکر می
سکوِت هیجانات ] صدای خودش گوش میpassionsو در  که  هازبکاما نفس «.  دهد[ به 

ش با هرچه که به جماع مربوط باشمممد حاکمانه به اب،ا به جبِر جلرافیاِی محِل زندگِی تن
جان می یدههی ظه همواره آ یایی بومِی آن تن در های زی فراروی از مردر لح تن و جلراف

پس گردد. بازمی  تنبه تاریکِی  و دوباره شممودگم می ج،سممی هیجانات رازآمیزِ  یهمهمه



 

Problematicaa.com 
 

 

41 

 سممته چرا که تأمل ش از حد اوبی «بختیخوش» وارهاسممارت نفس ازبکه وارونهدلیل 
ز آن توان،د ا[ کمتر میLes bienheureuxبختان ]خوش»اسممت که « آزادی روح»قسمممی 

شوند ]یا هرهب سیرِ [« jouir هلذت ببرندم،د  شه ا شدید  [plaisirs] هایخوشی» چرا که همی
که توان « اندچسممبیده [objets présens [sic]] حاضممرسممخت به چیزهای »و چ،ان  «اند

 135ی ده،د )نامهمی های دیگر را از دسممتها و زندگیفراروی به گذشممته و آی،ده و جهان
بد[(. 141] مازامف اد  اسممت قال  که از خالل انت به مرد هومی سمممت  یل از زن )بلهوس(  د م

ساخته می ستبد(  سته چ،ان که در  شود.)م سرا جایگاِه قلب قدرت ا اما از آنجا که حرم
شکار میصورت شرایط عدم امکان تأمل آ ستبد خود ب،دی ازبک از   محکوِم شوده مرد م

ست  سادتی  شعله میاکه در تنح شد و ش  ستن می هیجاناِت  از را اشنفسک : ک،دتن آب
ندگی می[ un climat barbareمن در اقلیمی بربر ]» که ز چه  حاضممر در برابر هر ک،مه 

ستهم میامزاحم یابم مگر زمانی ام ... و خود را بازنمیشوده و غایب از هر چه که به آن دلب
نفرت و انی و ترس و بدگم ینطفه کشمممد وکه حسمممادتی تیره و تار در وجودم شممعله می

    [(.  155] 147ی )نامه[« enfanter dans mon ameکارد ]ام میپشیمانی را در نفس
تعین جلرافیاییه یا بسممتگی به حدوِد بومِی تنه به نظر م،تسممکیوه دِر فراروی از انسممان به 

 به روِی انسممان را ِی م،قاِد قوانینه( خلقیات به سمموژهsubjectشممهرونده یع،ی از رعیِت )
 روحدر ک،د: ی مهمی جلب مینکتهب،دد. جودیت اشممکاالر توجه ما را به وپایی میغیرار

س هالقوانین ستین باری جلرافیا و آب و هوا به مثابه نیرویی تعیینألهم سبت با  ک،،ده نخ در ن
ستبداد طرح می سمانی/فیزیکی ا سا  مفهومی ج سا سکیوه ا ستبداده نزد م،ت شوده چرا که ا

صل به ادقیقا  »ست و  ست که ا ست 1ین دلیل تلییرناپذیر ا ه و تبار «آن عمیقا  فیزیولوژیک ا
                                                           

یک حکومت در نظر منتسکیو عاطفه یا هیجانی انسانی ست که در حکم موتور  (principe)« اصل  » 1

کند. نامد( عمل مییآن حکومت م« طبیعت»حکومت )که منتسکیو آن را در برابر اصل،  ی آن شکل  متحرکه

 –مراتبی فضیلت سیاسی )یا حب وطن(، اصل  پادشاهی مشروطه شرف )یا تمایزات سلسله اصل  جمهوری

. (3و  2 های)کتابروح القوانین ن بر دیگران(، و اصل پادشاهی استبدادی ترس است. نک. شرف داشت

کند: آنچه مطرح میروح القوانین ها در حکومت« طبیعت»و « اصل»ی نسبت ی مهمی را دربارهآلتوسر نکته

کند، تمایز میم« ذات جامعه»ی اش دربارههای انتزاعی پیشینانپردازیی منتسکیو را از ایدهاندیشه

سازند و منتسکیو، از خالل ناپذیری اصل و طبیعت، یا جان و صورت، است که با هم یک تمامیت میجدایی

یک حکومت درواقع  اصلسازد: ترکیب این دو، مفهومی برای به چنگ آوردن جامعه در تمامیت آن می

یا وجهی ست که زندگی واقعی  قطهنها ست ... تقاطع ... فرم سیاسی آن حکومت با زندگی واقعی انسان»

)تأکید در متن اصلی(. در « ها، برای درج شدن ذیل فرم یک حکومت، باید دوباره از آنجا آغاز شودانسان
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ستگِی روش سکیو به تالشمفهومِی آن را باید در واب صر او ش،اختی م،ت شکِی معا هاِی پز
یادیعلت»برای یافتن  «  هاگیریعلل و ]فرای،د[ گسممترش همه»و  «بیماری]ها[ های ب،

ای که همواره ممکن است: بیماری« جتماعِی مرگا ادِل مع» استبداد نزد م،تسکیوه جست.
شممکل مفهومِی یک  ه از درون متالشممی ک،د؛ و«معتدل»اسممت هر حکومتی راه هر قدر 

حکومت  1بخشد.صورتی انتزاعی و فلسفی می خارج ترس از جهاِن به که  است« کابوس»
اهی/انحراف تب»ل واره از خالکهه وارونه ای  سممتحکومتیه یا درواقع بیماریاسممتبدادی 

[perversionرادیکال امر سممیاسممی ] »ک،د؛ به عبارت دیگره اسممتبداد مفهومی فرم پیدا می
ستبداد هی  محتوای ایجابی«. دهدبه امر م،فی وجهی ایجابی می»ست که  ندارده و ای ا

 یشود. حکومت استبدادی نه ت،ها تصویر وارونهها تعری  میای از غیابفقط با مجموعه
ه و با نبود تمام چیزهایی که پادشمماهی اسممت هیع،ی پادشمماهی مشممروطه هبخو ومتحک

شمموده بلکه خودش نیز فقط واجد وجوه م،فی سممت: سممازد تعری  میمشممروطه را می
شاهی صح،ه پاد ست غایب میکه از  سیا سط خواجگان و زنانه ی  شود؛ مملکتی که تو

ضیبه اداره می غیبِت  حامالِن  یع،ی دور خودش بیابانی  زداییعیتبا جم دولتی که شود؛ق
 برندهدان،ده از بردگی خودشان لذت میآور میسازد؛ مردمانی که آزادی را تباهیدفاعی می

شه از آغازشود بلکه حکومتی که م،حط نمیک،،د؛ و برای مردن زندگی می یک فرآی،د  همی
کومت که با دیگر حدو فرم  کهه برخالفتر آناز همه جالب و مدام انحطاط بوده اسممت؛

                                                           
ی تقاطع زندگی و فرم حکومت، یا وجه  انقیاد  زندگی  اجتماعی ذیل فرم حکومت، در عین حال که نقطه

سریکار، که با نگاه رسد، گروتر از دو فرم دیگر به نظر میحکومت استبدادی، در نظر اول، فیزیولوژیک

های کند، که در سطحی دیگر، اصل  تمام فرمگرای آلتوسر موافق است، به ما یادآوری میتمامیت

گفت یا « عشق»توان به آن ای که میشمرد، یک چیز است: هیجان یا عاطفهای که منتسکیو برمیحکومتی

( یا ترس از قضاوت دیگران amour-propre، حب نفس )ز قانون در جمهورییا ترس ا حب وطن«: ترس»

یا ترس از جان در حکومت استبدادی. به عبارت  (amour de soiصیانت نفس )در پادشاهی مشروطه، و 

جفت  »شناسی منتسکیو، و درواقع اصل  قدرت سیاسی به طور کلی، ها در سنختمام حکومت« اصل»دیگر، 

 است.« ترس-عشق
   Althusser, “Montesquieu: Politics and History,” 46; Grosrichard, The 

Sultan’s Court, 36. 
1, Past Masters (Oxford: Oxford University MontesquieuJudith N. Shklar,  

Press, 1987), 84–85, 55, 94, 31, 46. 
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شممونده حکومت اسممتبدای برای آنکه تداوم پیدا ک،ده شممان م،حط میتباه شممدن اصممل
     1شود.اشه یع،ی ترسه باید فاسد باشد و گرنه به انقالبی مدام تبدیل میاصل

 هسممازانه-کالسممیک-حتما  آثارِ ه و کارانهکه فراموش تفسممیرهاییآرام وارتانیان در نقدی بر  
سممی ]اروتیک[ بر غذایی فلسممفی»را به مثابه  های ایرانینامهر مسممرا دداسممتان حر «  سمم 

ها ست و اصال  به م،تسکیو تر از این حرفشود که ماجرا پیچیدهبه ما یادآور می خوان،دهمی
ی های اندیشممهشمماخصممه»یکی از  «فیهای فلسممسممازی ایدهاروتیک» شممود.محدود نمی

کارکردهای  ی روشمم،گری باید بهیشممهرک اندسممته و برای د« فرانسمموی قرن هجدهمی
های این در نوشمته [«erotico-political parallelism] سمیاسمی-اروتیک موازاِت » م،ِد نظام
شید. دوره  سازوکار اروتیک اشدقیق در خوانش وارتانیاناندی سی در شدهاز  سیا ی قدرت 
دیحکایت تر»توجه ما را به نسممبتی وارونه بین  ههای ایرانینامه -14های نامه)« هاتوگل 

 هاه یا غارنشممی،انه حکایتیایت تروگلدیتحک ک،د.( و ماجرای حرمسممرا جلب می11
قد سمممت تمثیلی ما در ن هابزتو به لیبرال هس  یای نزدیکی فکری م،تسممکیو  ها و و گو
درسی  (locus classicus) ی عالِی که اغلب به مثابه نمونه هگرایان انگلیسی معاصرشتجربه

 ها به آزادیه و آزادی همچون پیامد م،طقِی انسمممان« طبیعی» ی تمایِل دربارهگرانه روشمم،
ماجرای حرمسرا نیزه اگر به جای  ارجاع است. محِل  ی نفع شخصیهبی،انهروشن گیرِی پی

باره عالوه بری زنان حرمسممرا خوانده شمموده تمرکز بر ازبکه از زاویه زی ی فانتروایت دو
همچون یک نیروی  آزادی»ی کایتی تمثیلی سممت دربارهح دادهشممیرین حرامسممرا و اسممتب

برخالف  ک،د؛ وکه اگر محدود شممود طلیان می یبیدوییهل انرژِی  یک یاه «ب،یادی طبیعی
ساده» ش،اختی   کردنه دیگر نه در پی تمثیلی«های تروگلدیتلوحانهحکایِت به لحاظ روان

سفیه بلایده سیج کردن این نیروای فل سوسی ب،یاکه در پی ب  قدرت کردِن دی از طریق مح
قدرتی  ی فرانسمموی معاصممرش اسممت.در جامعه ه«به وجهی عمیقا  عاطفی»  یهاسممتبداد

استوار  زنان اسارِت  اخالقِی  که بر توجیه هسیاسی که درست مان،د قدرت حاکم بر حرمسرا
ه دویی کانرژی لیبی 2است.« م،د واقعیتتحری  روش»اش نیازم،د داوم سلطهبرای ت شدهه

                                                           
1.47–42, n’s CourtThe SultaGrosrichard,   
2Romantic ,” rsanesepLettres Aram Vartanian, “Eroticism and Politics in the  

Review 60, no. 1 (1969): 23–33. 

 آن را همچون مفهومی موجه که شکلی نمی داررا مسئله« استبداد»رو مفهوم  وارتانیان به هیچ
 
کند، و اساسا

پذیرد. اما در عین حال هم توصیفی دقیق از سازوکار قدرت در کند میاز قدرت سیاسی را توصیف می
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اولین مانیفسممت » در متِن  های ج،سممِی تابوو کردار عواط  اروتیک توصممی از خالل 
واقعیت  م،ِد های روش( تحری satireه در سطحی دیگر به هجِو )شودزاد میآ «روش،گری
نگاِه تکین به  ی آش،اهای ج،سی حرمسرابا پیوند زدن جاذبه های ایرانینامهشود. م،تقل می

به کهغری یب می« ما»چه برای بر هر هایی  ،ا سمممت نوری غر تاِن آشمم ،ده هم داسمم  افک،
های نامهنگارانه را که تا پیش از نامه داسممتاِن  و هم ک،دهرا رادیکال می اروتیک/حرمسممرایی

 نزاکِت  حدودِ  ازعموما  محتوایی سمممانتیمانتال دارد و نه اروتیک. داسممتان اروتیک  ایرانی
 ه کهنگارانه رای بیانِی فرم نامهمحدوده هدگذرمیدر قرن هجدهمی «های متشممخصآدم»

 دهده بیش از پیشهایش آزادی زیادی به نویسمم،ده میپاره به خاطر اسممتقالِل  السممماعه
س سیترش میگ سیا ش،گرانه و بازنمایی دهده و راه را برای هجو  گونه که آن»قدرت  یرو

ست ست مان،ِده و  1ک،د.باز می «واقعا  ه س هِی وارونهدر شد اد تبدا سد نبا صلش فا که اگر ا
به انقالبی ابدی تبدیل می بازنمایِی هجاییامکان تداوم ندارد و  ی روشمم،گرانه-شمموده 

مه به شممرطی های ایرانینا ظاتیهنیز فقط  مه شممودممکن می ه و در آن لح نا گاران که  ن
که در  ایاییاز حدود تعین جلرافی هی فرمیعنی به مثابه عوام  برسازنده ،عملا اش داستانی
شممود فراتر بروند. روشمم،گرِی ها تحمیل میداسممتان دوباره و دوباره به آنمحتوای  سممراسممرِ 

که اصمملشه یع،ی تفاوت بین انسممان و انسممانه  افتددر آن لحظاتی اتفاق میفقط « واقعی»
باه شممود.عمال   که تکی،گی ت باهی سمممت  عد از این ت یدا های غرفقط ب کان بروز پ یب ام

                                                           
ی در جامعههای ایرانی نامهی «گرانهروشن»دهد، و هم از کارکرد ارائه می ایرانیهای نامهحرمسرای 

 فرانسوی. 
1.66–163Anderson, “Persian Letters,”   

کور های ایرانی نامهنباید ما را نسبت به رادیکالیسم  روح القوانینکاری باید با اندرسون موافق بود که محافظه

ریکا، از  توان در فراروی عملی ازبک، و حتی بیش از اوز میرا بهتر از هرچی های ایرانینامهکند. رادیکالیسم 

القوانین  روحو در  –شود ها تحمیل میای دید که در سطح  خودآگاه  داستان به آنحدود تعین جغرافیایی

کند. بدون فراروی ریکا، ازبک، و ردی از تعین ناپذیر پیدا میای علمی، متقن، و تخطیبندیصورت

به  آراوامودان،شریناواس بود. هرگز ممکن نمی های ایرانینامهی سیاسی و اجتماعی و  برندهجغرافیایی، هج

و  )و نه مثال تغییر فکر منتسکیو دانددرستی، این مسئله را ناشی از تفاوت ژانری  داستان و رساله می

جا هم هست، و ینهجو  هم هموارههجو  جای دیگر های ایرانی نامهدر  .سرش(کار شدن پیرانهمحافظه

روح نیز هستند. چنین چیزی در  ها همواره آبستن ارجاعات ثانوی و درپردهها و فرهنگارجاعات به مکان

ت، ساینجا همیشه در برابر آنجا روح القوانین اش اصال  ممکن نیست. در ی خصلت ژانریبه واسطه القوانین

 دیگر اند. نک.و استبداد و مشروطه به شکلی متقن تصویرهای منفی یک
Aravamudan, Enlightenment Orientalism, 81–82.  



 

Problematicaa.com 
 

 

45 

ده،ده و خ،ده و آزادی ان به ما نشان میشی چشماقعی جهان را از دریچهبت وغر ک،،دهمی
  زن،د.را به هم پیوند می

 
 
7 . 
صلی » ش،گریعلِت ا سطوره به رو سطوره را نه عود ا ستیه پاگاندر ا سیونالی سطورهیهای نا های ه و دیگر ا

صا  مدرنی که  صو صد ایجاد چ،ین عودی مخ ست که  باید ترس از حقیقتکه در انده بلشده ترکیب به ق ج
   «ک،دمتحجر میخوِد روش،گری را 

 دیالکتیک روشنگریئودور آدورنو و مکس هورکهایمره ت —
 

ساطیری ش،گری همواره ا ست. همسازی رو گاِه  ه از همان ابتدا های ایرانی نامهدر ناخودآ
عه فضمممای عمومی ای بین حرمسممرا وتوازی پایی برقرار میجام ود با ور شممود.ی ارو

صیت شم میشخ ستان به لیورنو اولین چیزی که به چ از  توان،دمی» آید زنان اند کههای دا
 و «ک،،دنگاه مردان به شوندحسادت[ نامیده می= که ژلوزی ] ]مشبک[ خاصیهای پ،جره

از خانه بیرون « ک،،ده فقط با یک الیه حجابشممان میهمراهی هایی کهپیرزنبا  هر روز»
مختصر هم خبری و حجاب  پیر [(. در فرانسه دیگر از این نگهبانان23] 21ی امهبروند )ن

ضور زنان در جامعهه چ،ان که از خوانش بخش سته اما ح سته نی شخص ا شین م های پی
هم  در بافت همین توازی شممود.خانگی تصممویر می وهمچ،ان در بافتی کامال  اروتیک 

ست که ریکا می ش،اخت یکه سال مطالعه زنانز ا اشماههتواند  سی  ی در پاریس را با 
 نیز ک،دآنچه دربار فرانسممه را تهدید می .[(63] 61ی )نامه زنان در حرمسممرا مقایسممه ک،د

سته یع،ی امکان امکان شانه یا  قدرت گرفتن درونِی قلب قدرت ا شی شوقگانزنان و ک  مع
گانی تهقدرتی تعیین هموارهکه  1هو خواج ،ده داشمم ماک، نده ا ع یژهبه و ا د از مرگ لویی ب

هاردهم ته خود  هچ نان بود ]»که الب حت امر ز  absolument gouverné par lesکامال ت

                                                           
کند با خواجگان حرمسرا مقایسه می کشیشان کاتولیک را بارهادیگرش  و آثار های ایرانینامهمنتسکیو در  1

ایشان است، اما در  ازدواج نکردن آشکارترین وجه شبه در این مقایسه [(.117] 113ی )نک. برای مثال نامه

ها از اسرار مگوی ، و همچنین آگاهی آندر تنظیم روابط قدرت کشیشان حیاتی نقش به های دیگر بایدالیه

 شوندمیتبدیل محرم اسرار شاه و درباریان به نیوش نقش اعترافاشاره کرد، چرا که کشیشان در ایفای دربار 

  [(.107] 104ی )نک. نامه
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femmes»]شاهی مطلقه سوب می از پیش ترتهدیدی جدی هی او ه و اتمام پاد ؛ شوندمح
مسحور کردنه یا سود به چ،ا آوردن ]یا »سر کار آمده که « شاهم]ی[ جوان»حاال  چرا که

زنانی که الساعه  تر است.به ویژه برای زنان کاری بسیار ساده« [ روح اوse saisirه جستن از
نه» لت ]»یا [« une espéce de républiqueای جمهوری ]گو ید درون دو جد  unدولتی 

nouvel état dans l’Etat »]شکیل داده ست گرفتهاند ت ی اند )نامهو قدرت را به تمامی در د
104 [107.)]      

س ست که با فرافک،ِی لذِت بیداد تبا ساختن فانتزِی مفهومی  حد و قاعده به جایی دیگره با 
ضاِی پلیس شدهار سایش خانه»خوردن ه ترس از برهمجایی دیگرِی امیال در ن را بدل به « آ

م،د/متمدن/پلیس را قاعده« آزادی همچون یک نیروی ب،یادی طبیعی»ک،د تا مفهومی می
را تضمممین « آسممایش خانه»روابط دو ج،س که  ِی مراتبسمملسممله نظمتن با از بین رف ک،د.

از  زدنیبا انضممباطی مثال که ای«جهخوا» دو ج،س از کرده یا با تلییر میانجی روابطمی
سداری میب،یادی شوهری نمی«زن زیبا»کرده به ترین مرزها پا تواند فقط برای یی که هی  

سدمیناگهان چ،ین به نظر  نگهش دارده خودش سینه   —در جایی دور  که ر که به قول را
شته ستانی انگار گذ صرش را میو آدم هسته هم «جاهمین»ی با شم های معا شود به چ

در ه جاآن :هسمممت هنوزروده جا دارد از بین میچه که اینآن  — 1یونانیان باسممتان دید
 2دارد.گه میها را برای خودش نمردی هسمممت که تمام لذت هنوز جاهی همینگذشممته

گردد تا بازمی آسیایی بدمست کاریکاتوِر گروتسکی از در هیئت هکه فرمانبر شده شهریاری
ی و مادرشهر هبه خانه و خانواده عشق ی اوهحد و قاعدهه و باور به لذت بردِن بیترس از او

تا زن  ک،د؛ تثبیترا  هدهدبه سممراسممر کشممور غذا می شای آغوشمرکزگرا با گسممترشکه 

                                                           
، راسین در پاسخ به خوانندگانی که  ممکن بود از انتخاب 1676در سال  بایزید ی دومش بر در مقدمه  1

( برای یک تراژدی 1638وسط برادرش سلطان مراد چهارم در ای چنان معاصر )یعنی قتل بایزید تواقعه

های تراژیک را نباید به همان چشمی دید که کسانی که از نزدیک شخصیت»نویسد: زده شوند میشگفت

شان از ما بیشتر توان گفت که احترام قهرمانان نزد ما به نسبت دوریبینیم. میشان را میشناسیممی

کند ... مردم به سختی ازحد  زمانی را جبران میجا تا حدودی نزدیکی  زیادهدر این شود ... دوری  کشورمی

ها، مثال ، گذارند. بنابراین، ترکچه که هزار فرسخ فاصله دارد فرقی میچه که هزار سال و آنبین آن

بینیم. نیان میها را مثل باستای ما شأنی دارند. آنقدر هم که جدید ]یا، مدرن[ باشند، روی صحنههرچه

شناسیم قدر کم شاهزادگان و دیگر ساکنان حرمسرا را میشان کامال  از ما متفاوت است. آنخلقیات و رسوم

 «.شانبینیمکه به چشم  ساکنان عصری دیگر می
2"., "The other Scene9, chaps. The Sultan’s Courtsee Grosrichard,   
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بهبل با کار کردن برای هوسمردی کاری شمموهر ک،د که خرج هوس هوس  هاِی هایش را 
شتلال صله داندمی  آن کهرغِم هب آورد؛ مردی کهمیدرزناِن دیگر  زاِی ا سر رفتههی زنحو  ش 
مردی  هنوز ه چرا که به باور او در جایی دیگرداردبه لذت بردن او باور  ک،د کهمیوانمود 

 شممودای میچه که در فانتزی حرمسممرا اسممطورهآن 1برد.لذت می ک،د وهسممت که کار نمی
سته  «بهره» شهریار روی زمین»ا شقانه ه که برای تداوِم فرمانروایی«بزرگترین  اش باید عا

شده و علی سلیم  شروطه ت دو ج،سه یا « طبیعِی »به هارمونِی  هرغم دانش خودبه دولت م
        های اقتصادی تولید کرد.انسان ر  مادرشهبه عشق رمانتیکه باور داشت؛ و برای 

 
 

7.1 . 
 آخوندزادهه میرزا فتحعلیهای ه یا نمایشمم،امه(1874-1871 /1291-1288) تمثیلتدر 

همواره در نسبتی صریح  و ؛ستی مرکزی مونمض کهیرمانت ه یا همان عشقازدواج-عشق
شویم زنانی مواجه می اب لتتمثیاز شش کمدِی  کمدی چهار در .قرار دارد با پول و قدرت

رزور اندمردانی  عاشممقکه  شممتی و زیاده« مردانگِی » که هپ  و  گیریسممرگردنهازحدشممان با ک 
زور و کمباید با مردانی  شود؛ اما در م،اسبات خانوادگِی پدرساالرانهبهادری تخلیه میبزن

از ضممع   یا  ،یهبقوی و« مردانه» معشمموقاِن  این یهمه .ازدواج ک،،د نازپرورده و/یا زشممت
ی مردی توطئه شان به خاطرقدرت سیاسی و اقتصادی یا ندهبراقتصادی و سیاسی رنج می

 مردانی ید بابا ای رسممیدن به معشمموقبر ؛ و «(وزیر خان ل،کران)»مصممرف شممده دیگر بی
 ک،،د. دره رقابتطلبپرست و قدرتو پدرانی مال هسیاسی بیشتر با قدرِت  م،دتر و ثروت

 شودبه معشوق می مانع رسیدنمشکلی اقتصادی  رد هم رقیبی در کار نیست و فقطیک مو
 یدی الهی ی آخر با دخالتدر پردهمانع  ههانمایشمم،امهاین  یدر همه. «(مرد خسممیس)»

(deus ex machina) رد نسا ه وزیر قصد دا«وزیر خان ل،کران»شود. در از میان برداشته می
تر شممود. در به خان بدهد تا به او نزدیک اشرغم میلاش راه علیخانمه خواهِر زِن کوچک

                                                           
« انکار فتیشیستی»با مفهوم  ی مالدن دالر بر کتاب گروسریکار. دالر[ و مقدمه110] 710ی قس. نامه 1

دانم که در یک دموکراسی زندگی می»؛ «دانم که مادر قضیب ندارد، اما باور دارم که داردمی)»فروید 

ور در تحلیل ی میان دانش و با، توضیحی روشنگر از فاصله«(کنم، اما باور دارم که قدرت استبدادی ستمی

  .دهدگروسریکار از فانتزی حرمسرا به دست می
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ظه قایِق  ی آخرهلح ته بوده خان را باد  به تفریح رف ،د و پسممرِ غرق می که  و  ملضمموب ک
یهقوی خان میب، قا هم  خانم میاش تیمور آ به نسممما  خرس »رسمممد. در شممود و هم 

اش ی نازپروردهاش به برادرزادهرغم میلخواهد او را علیزاد میپدر پری ه«قولدورباسمممان
س هی آخردر پرده تارِوردی بدهده اما شکار  یزخمی که خر سر تارِوردی زده آ به اتفاق به 

محافظ اتریشممِی که به خاطر سممرقت از یک  پولیو بی« جوان رشممید» بایرام و هشممودمی
پریزاد  به  روسا پادرمیانی دیوان بیگِی و ب هدشممواتهام اسممته تبرئه میدر مظان  جانوران

سد. در می سن آقای ملک «وکالِء مرافعه»ر صیلهح ای حاجی غفور التجار با زی،به زن 
دختر  برداری ازه تبانی کرده و با همکاری دو وکیل مرافعه قصممد کالهکه در وبا مرده مرحوم

شیدن ارث پدرش را دارند او سک ؛سکی،ه خانم و باالک که نه پدر دار]د[ و »ی،ه خانمه چون 
با ی آخره در پرده .ک،داسته به حسن آقا شوهر نمی« نه برادر و خود]ش[ وکیل خود]ش[

 نیرنا هشوداش برده میهی  نقشی در نمایش،امه ندارد و فقط نام ای کهشاهزاده یمداخله
مرد »ر درسمم،د. عزیز بیا به هم می معشمموقش شممود و سممکی،ه خانم وها فاش میآن

شممود. حیدر پول میبی  قلدر اماخانم مانع ازدواج او با حیدر بیِک  پدر صممونا ه«خسممیس
به تبریز می بیک قاچاق میبرای پول درآوردن  با صممونا خانم ازدواج رود و ج،س  آورد و 

ضرر اتهام دزدی به او زده می ک،ده اما فردای ازدواجمی شرایطی که همه چیز به  شود و در 
نقشی در نمایش،امه ندارند  هی  دوباره دزدانی که که آوردخبر می مأموریگهان نااو سته 
شده صح،ه تبرئه می اند و حیدر بیکپیدا  سی هم که در  ست از شود. فرماندار نظامی رو ا
شق آن صداقت حیدر بیکع صونا خانم متأثر می ه و گریههاه  س  و زاری  ماجرای  رِ شوده و 

آن ید الهی که در تمام این  دهد.مان میحیدر بیک ارو شممده به  قاچاق  هم که در این میان
در قالب  بارفیگوری حاکمانه اسممت که یک ک،دازدواج را ممکن می-ها عشممقنمایشمم،امه

یث ل،کران را غرق میبادی متجلی می خان خب که  ،د و پسممر خوششممود  لبک و  ق
شتی نام که از جایی نامعلوم ای بیشاهزاده در هیئت باررساند؛ یکگیرش را به خانی میک

ستوری می هایی گردد؛ و دوبار در قالب مأمورانی دولتی که در مونولوگمیدهد و ورق برد
)و البته  گیران عاشممق را به زندگی خانوادگی و تبعیت از قوانینمشممفقانه قلدران و سممرگردنه

سا»ی پایانِی صح،ه ک،،د.دعوت می فرنگیان( صلح با ی کافی به اندازه« نخرس قولدوربا
 گویا ست:
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سیار بد کار کرده          ی: دیوان بیک صیر خود اقرار آوردی بایرام تو ب ایه اما چون به مردانگی به تق
پریزاد سممر گردنه بگیرده  دلبری ازگذرم ]بایرام تاروردی را تشممویق کرده بوده که برای از گ،اه تو می

شود[. به شرطی افتد و از سر راهش برداشته میتما  گیر میوپا ست و حدستدانسته که بیچون می
کدام یکی را می کارها نک،ی. کمالوف از دختره بشرس از این دو جوان  عده از این  خواهی که من ب

 شوهر ک،ی؟
     پرسدمترجم از دختر می              

روم. اگر بخواه،د رگز به تاروردی نمیی عرض کن من هبه دیوان بیک )به مترجم(           پریزاد:          
 ک،م.شک خودم را هالک میمرا به تاروردی بده،د بی

 خواهد.دختر تاروردی را نمی )به دیوان بیکی(           مترجم:        
ست از این دختر شود میپس معلوم می         دیوان بیکی:  شهدی قربان! د خواهد به بایرام برود. م

ک،مه به کار ی زیرکیست. من هم او را یساول خود میپیداست که پسره. ود به بایرامبکش. بگذار بر
 خورد.شما هم برمی

شهدی قربان:   سر مرا از این خطا     م شیدم. کاش که پ ست ک ستم. د سرت بگردمه نخوا آه دور 
 برهانی.

شی[ کرده(  دیوان بیکی:         سهه اتری ست )رو به فوق ]نم ضی ه صلح ج،اب فوق! را ی این عمل را به 
 ک،ی؟

 چه طور صلح آقا!  فوق:                     
 یع،ی پول بگیری از این پسره دست بکشی؟ دیوان بیکی:        

سیار  فوق:                       ضیمه ب شم آقای دیوان بیکیه به پول گرفتن را شم؟ چ ست بک پول بگیرم د
 شوم که پول بگیرم.خش،ود هم می

شهدی قربان(   یکی:      دیوان ب ست. من نمی )به م صر ا سر تو مق شهدی! پ توانم این عمل را بالمره م
ای را تو راضی کردیه به یک بهانه از ام،ای دولت توقع توانم کرد بشوشانم. اما پس از آنکه این نمسه

 شود.شک بخشیده میکه تاروردی را ببخش،د. بی
 بهانه توقع خواهید کرد؟آقا به چه  تاروردی:               

 نویسم از احمقی این عمل از او سر زده است.می دیوان بیکی:        
 بلی آقا چ،ین استه دورت بگردم! )تعظیم کرده(   تاروردی:               

شوید بر این    دیوان بیکی:         ست م،تقل ب شد. دیگر وقتی شما عبرت با ای جماعت الحال برای 
ن وحشی نیستیده از شما قباحت دارد پی کارهای بد بل،د بشوید. این قدر حریص و که شما مردما

ست شدن بس ا شما را . هی  میراغب دزدی و دلگی  شما کرده و  دانید دولت روس چه خوبیها به 
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بر شممما الزم اسممت که بزرگ خودتان را بشمم،اسممید. حق ولی  ک،د؟از چه نوع بالها محافظت می
سانیت را یاد نعمتی او را بجا بیاو شوید. رسوم ب،دگی و آداب ان شه به امر و نهی او مطیع ب رید. همی

ک،،د و به صم،عت و تجارت مشملول،د چه شم،وید کسمانی که دزدی و دلگی نمیبگیرید. مگر نمی
 1گذران هست،د؟قدر آسوده و خوش

 
بود.  ن کی  ی بوده  کی  فرانسمممهی های در  کار کی از سمممازو ی هم  جد ه قرن  ی 

کردِن مازاد میله کانالیزه کردن آن در فانتزی مسممتبدی آسممیایی بود دن/پلیسم،د/متمقاعده
هارمونی »رغم دانش خوده توهِم بایده علی ه و از سممر باور به کامجویی اوهاشکه از ترس

شق« طبیعی سترِش جلرافیایِی آغوِش -دو ج،سه یا همان ع ازدواجه را باور کرده و برای گ
جدید و دسممت نامرئی بازار تسمملیم شممد. و در  ه به نظام کارِ مرکزگراِی مادرشممهره عاشممقانه

سیایی بود ستبدی آ شق م شق قفقاز )و ایران( قرن نوزدهم هر زنی بالقوه عا ه و هر مردی عا
مگر با دخالت  دندیرسممبه هم نمی« ما»ی مسممتبدی دیگره و عشمماق قصممه اسممیرِ زنی 

ده نشممود تا مطیع/ب،ده/انسممان شممی عقدشممان میه که واسممطهید الهِی دولت یپدربزرگانه
شونده د،دزدی و دلگی نک، شق دزدان ن شوو  و عا شلول  ص،عت و تجارت م سوده نبه  د تا آ

اسمتبداد آسمیایی جایگاه کالسمیک قلب . ه و به پای هم پیر شموندد،بگذرانخوش  هد،باشم
ب رسمموم ب،دگی و آدا»بار ه و یکشممد« آزاد»بار برای رهایی از آن باید قدرت اسممت. یک

 2.. چر  چر  عباسیآموخت «انسانیت

                                                           
داغی )تهران: ی محمدجعفر قراجه، ترجمهتمثیالت: شش نمایشنامه و یک داستانآخوندزاده، فتحعلی  1

 .154-156 [(،1356] 2536خوارزمی، 
 جا دراین در« کریتکا»ی مسئله نه دهد.قرار می« کریتکا»های خودش را ذیل مفهوم آخوندزاده نمایشنامه 2

 برای برجسته  جای آخوندزاده و کار ادبی او ست. در اینمرکز بحث من است، و نه این جستار درباره
 
صرفا

آخوندزاده  هاینمایشنامه در حرکت آن از مرکز به پیرامون به سراغ« استبداد»روساختی  مفهوم  قلب  کردن 

« بندگی»از رهگذر « آزادی»بندی صورت« استبداد»فرهنگی ام )روساختی، چرا که در هر دو جا کار رفته

های شدن آن در الیهدر پیرامون و پیچیده «بندگی»ست، تفاوت مرکز و پیرامون در به سطح آمدن محتوای  

 در پیوند با بحث هجو اما .بودن پیرامون(« بنده»بودن مرکز و « آزاد»؛ نه در ناخودآگاه فانتزی در مرکز است

نزد آخوندزاده مفهومی ست ناظر به هجو روشنگرانه: « کریتکا»که  مهم است به این نکته توجهدر باال 

طعنه و »و « تعرض و تمسخر»، یا «وطنانساطریق یعنی ... کریتکا و هجو در حق اعمال شنیعۀ هم»

آن است که « موعظه و نصیحت مشفقانه و پدرانه»تفاوت کریتکا و «. به اخالق و اطوار برادران خود« »سرزنش

بعد از آنکه انسان از مراحل طفولیت به مراحل »، یعنی «طبایع بشریه بعد از عادت انسان به بدکاری»

همیشه از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد. اما طبایع به خواندن کریتکا »، «رجولیت رسیده باشد
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7.2. 
های نوشممتار هجایی در دولت»نویسممد که ی هجو میم،تسممکیو درباره هروح القوانیندر 

مردگی از یک سوه و جهالت از دیگر سوه استبدادی چ،دان ش،اخته شده نیسته چرا که دل
شتن را پرورش مینه قریحه سدهد و نه ارادهی نو سته ی آن را. در دموکرا ی هجو مم،وع نی

                                                           
و « تأثیر در مزاج انسانی»اش به دنبال نکه کریتکا با سیراب کرد« حرصـ]ی[ تشنگی مانند«: »حریص است

دادن  ، تفاوت گفتن و نشان)ی  برادرانه( و کریتکا )پدرانه( تفاوت نصیحت است. تغییر اخالق و اطوار ملت

حکایتـ]ی[ به رسمت کریتکا و استهزا نوشته »که بگوید فالن کار را نکنید، جای آناست. کریتکانویس به

در برابر امثال و »ی استهزا ست را چه که شایستهکه و آن، و از این طریق آن«سازدالناس منتشر میبین

اصالح و تربیت و »کریتکا به دنبال «. داردشایسته باز میمردم را از اعمال نا»کند، و می« رسوا« »اقران

های ه گزارهها و با توسل باست؛ اما نه با مخاطب قرار دادن مستقیم آن« تهذیب اخالق معاصرین و اخالف

شان؛ با نشان دادن و خنداندن و کلی و انتزاعی و اخالقی، بلکه با خطاب قرار دادن حواس و عواطف

مانند. یعنی کریتکا ادبیات کردن، و از همه مهمتر، با تولید لذت، و سیراب کردن حرصی تشنگیشرمگین

خواهد چه می. کریتکا آنشودیمفهم آن  مانع« تربیت»تقلیل آن به صرف  است، امری ست استتیکی، و

نویسد، آخوندزاده می تمثیالتداغی، مترجم گوید، بلکه چنان که میرزا محمدجعفر قراجهبگوید را نمی

تا « ای چند بر ]آن[ دقیق شونددقیقه»گذارد، که باید اش( میای در برابر خوانندگان )و تماشاگران«فسانه»

ی او موعظه نیست که کسی بخواهد آن فسانه شود.« د و مکشوفاصل مقصود در نظر تحقیق]شان[ مشهو»

تغییر و تحریف »، «افتدبه هر چیز که دست بزنی تصنیف از سمت کریتکا می»را به میل خودش تغییر دهد: 

آن وقت کریتکا نخواهد شد و نام ایشان را کسی در دنیا »، و «افکنددر کلمات و عبارات نسخه را از جودت می

یعنی کریتکا خوانندگان و تماشاگرانی را «. شنید و تصنیفات ایشان را کسی نخواهد خواندنخواهد 

روح حقیقی زندگانی ... ]و[ ... جان »شناسند، وگرنه گیرد که استقالل استتکی آن را بازمیفرض میپیش

علم »ری با پیوندی ساختا« علم شریف تهذیب اخالق«.  »عالم امکان ... چه مناسبت به زیر سنگ دارد؟

یکی از الذ نعم »، بلکه «مستجمع افعال قبیحه و اعمال مستحسنۀ بنی نوع انسانست»دارد که نه تنها « تیاتر

ی «مواعظ عجیبه و نصایح غریبه« »[راغب به استماع  « »]طبیعت خاص و عام»؛ و اگر «دنیاست

وضع ... »نصایح، بلکه ناشی از نویسان است، این رغبت و حرص و تشنگی، نه ناشی از خود مواعظ و فسانه

؛ کندوضع موجود را به وضعی دیگر بیان میساز، نویس و تشبیهها ست. کریتکانویس و فسانهآن« بیان

ی واقعیت مستقل سازد که از صحنهای میکند و صحنهبیند را تمثیلی میکند، بلکه آنچه مینصیحت نمی

سناد  »است، و  صراحت و لذت بیان »به  واقعیت را« حالت  »، اما «ن و افتراستالبته بهتا»آن بر واقعیت « ا 

 پس مسئله «.]می[کند
 
ابنای وطن و زنان ملت نیست،  برادران و کردن« تربیت»ی ادبیات مشروطه صرفا

بیان کنند که « وضعی»چیزها را به « حالت»ای ست که های بیانی و بازنمایانهبلکه، همچنین، خلق فرم

ای آن خوشحال و عامل، و از بدهای آن متأذی و غافل گردد. و هم نفس اماره از اشتغال مستمع به خوبیه»

است، و ادبیات به همین دلیل هم «. این قسم حکایت متلذذ شده به جلب سرور معاصی و مناهی میل نکند

اش « فوائد» و« محتوا»ی تربیتی، یا چیزی که بشود آن را به خوانده شود، نه رساله ادبیاتباید به مثابه 

داغی های آخوندزاده به قراجهنک. نامه ش باشد.قابل تقلیل به محتوا و فوائد« هرسال»نه اینکه  — تقلیل داد
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یک نفره مم،وع اسمممت. از آن مت  که در حکو یل  مان دل یه به ه ما  عل که هجو عمو جا 
سیه هجو تملقم،دان نوشته میقدرت ست که شوده در دموکرا گویی برای خباثت مردمی 

سته بلکه باید حکومت می ست. اما جرم نی شروطه[ هجو مم،وع ا شاهی ]م ک،،د. در پاد
ها را تواند خباثت عمومی را به خود مشلول ک،ده نارضایتید. هجو میم،د/پلیس شوقاعده

ها را کشیدن دهده و آنتسلی دهده حسد را نسبت به مقامات کم ک،ده به مردم طاقت رنج
 (.12:13ر.ق. )« های خود بخ،داندبه رنج

 
ن قدر که از همان قرن هجدهم تلویزیواند. آن های مشممروطه خیلی پیشممرفتهپادشمماهی

 اند.داشته

 


