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س یم و مؤثر گرديفو اي پژوهش بر آن اسهص
با مفد از ديفگاه دريهفا دربهاره شهالوده
شونی و آراي فوکو ،الکالو و موفهه و ادوارد
سههدیف بههه بررسههی شههالوده شههونی رويوههرد
شروشناسههی مونسسههویو در کتااب نامهه ههها ایرانهه
بپردازدو يافسههای پژوهش نشان مادههف کهه
هف مونسسویو بیش از آن که شناخص ايران و
شرو باشهف شهناخص خهود از رريه نمهايش و
بازآفرينی ديگری بوده اسصو اي رويورد به
ايران و شرو مسلمان ،رويوردی يه سهويه و
مبسنی بر پهیش فهر ههای برتهری رلبانهه و
تقابلی اسص که در رويورد مونسسویو و اغلب
غربیها ،شولی غالب به خود گرفسه اسص و در
چگونگی مدرفهی ايهران و شهرو مسهلمان بهه
جامده غربی ،نقشا اساسی داشسه اسصو

واژههای کلیدی :شالوده شکنی ،نامههای ایرانی ،مونتسکیو ،دیگری ،شرق
شناسی.
مقدمه
1

شاید مسئله تمایل برای شناخت دیگری ،ریشه در تاریخ تمام اقووام مملوتهوا داشوته
باشد اما میتوان اذعان کرد که مسئله شناخت دیگری که مبتنی بر شناخت خود از طریو
نمایش دیگری معطوف به برتری است ،ریشه در تاریخ غرب دارد .یونانیهوا بوا مرزکشوی
میان خود م دیگری ،تحت عنوان یونانی م بربر 2در اینباره پیشگام بودهاند .ناگفتوه نمانود
که در تاریخ غرب ،تمایل به مرزکشی ،تقابل م برتری طلبی همواره موجود م قابل مشاهده
است اما در این زمینه ،عصر رمشنگری م پس از آن ،اهمیت فرامانی دارد.
عصر رمشنگری 3در تاریخ غرب را میتوان سرآغاز تالش هدفمند م گسترده غربیها
در جهت تعریف م شناخت خود از طری به تصویرکشواندن م فرمتور نشوان دادن دیگوری
دانست .عصر رمشنگری ،براساس مودلی عقولگورا ،دموکراتیو م انسوانگورا از جامعوه،
ضوابطی جهان شمول م تجویزی برای رفتار انسانی مضع کورد .یکوی از راههوایی کوه در
گفتمان رمشنگری برای حقانیتبخشیدن به گفتموان مدرنیتوه پیمووده مویشود ،مقایسوه
رمشنگری با اغیار بود.
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از این رم متفکران عصر رمشنگری م پس از آن ،برای اثبات حقانیت خود ،بوه ووورت
گسترده ای به تعریف م نمایش دیگری م مقایسه خود با آن پرداختنود م بورای برتور نشوان
دادن خود ،به بازآفرینی دیگری فرمتر از خود اقدام کردنود .در ایون میوان ،سوفرنامههوای
غربیان درباره شرق ،در زمره منابع مهم شناخت م بازآفرینی شرق به عنوان دیگوری غورب
در گفتمان غرب م دیگری بودند.

5

توجه غربیها ،به خصوص فرانسویان به گزارشهای جذاب سوفرنامهنویسوانی ،ووون
شوواردن 1713- 1643م) م تامرنیووه 1668- 2632م) م اسووتقبال از داسووتانهووای
تخیلی ˚ تاریخی بوا بونمایوههوای ایرانوی ،ووون تواریخ شوهریاران ایرانوی  1681م) م
سرگذشت ملکه پارس  1707م) م نفوذ عناور خیالانگیز تاریخ ایران در فضای فرهنگوی
فرانسه ،موجب شکل گیری نهضت ایران شناختی در فرانسه اماخر قرن هفده م امایل قورن
هجده شد .این نهضت ،فضای درام ،کمدی ،تراژدی نویسی م نگارش داستانهای عاشقانه
6

م تخیلی -تاریخی فرانسه را متأثر ساخته بود م مونتسکیو تحت تأثیر این فضا در کتابی با
عنوان«نام ها ایران » به ترسیم فضوای سیاسوی ،اجتمواعی م فرهنگوی ایوران م شورق
پرداخت.
مونتسکیو ،یکی از متفکران عصر رمشن گری ،با مجود مشهور بودن به انصاف م فقدان
تعصب در میان نویسندگان غربی 7با نگارش کتاب «نامه هها ایرانه » م بوازآفرینوی دم
مسافر خیالی وفوی به نامهای ازب

م رضوا ،بوه عنووان نماینودگان ایوران م شورق ،بوه

8
بازشناسی م باز تعریف غرب از طری تعریف م نمایش شورق مسولمان اقودام کورد .ام بوا

فرمتر نشان دادن شرق مسلمان ،در ایجاد متدمام گفتمانی سوهیم م مورثر شود کوه بعودها
ادمارد سعید ،آن را گفتمان شرقشناسی 9نامید .شرقشناسی از دیودگاه سوعید ،یو
فوقالعاده ،منسجم علمی است که فرهنو

رشوته

ارمپوایی در دمران پوس از عصور رمشونگری

توانست با آن ،شرق را از حیث سیاسوی ،جامعوه شناسوی ،نيوامی ،ایوديولوژی  ،علموی م
تخیلی اداره کند م حتی به مجود آمرد.
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در گفتمان شرقشناسی ،بی توجه به تمایزهای تاریخی ایران بوا دیگور سورزمینهوای
شرقی م غفلت از درك پیچیدگیهای تمدنی ایوران در رمیکوردی کول نگرانوه ،ایوران بوه
همراه دیگر سرزمین های شرقی ،بنا بر گفتوه سومیر اموین بوه ماننود انبوارکهنگی ،رکوود،
سستی ،استبداد م قسامت انگاشته شد11م مهمتر اینکه ،این گفتموان بوه عنووان گفتموان
قدرت ،سیطره غرب را بردنیای غیر غربی تدمام بخشید.

12

شالوده شکنی رمیکرد مونتسکیو در نام ها ایرانه کوه بوه تعریوف هویوت غربوی از
طری خل دیگری م در قالب گفتموان غورب م دیگوری اقودام کورده اسوت بوه منزلوه -
پیشگامی مونتسکیو در رمیکرد شرقشناسانه به ایران م شرق نیست .بلکوه شوالودهشوکنی
این گفتمان ،نشان گر این ماقعیت است که خل این فضای گفتمانی بهمسیله مونتسکیو در
نام ها ایران که در آن شرق ،تعریوف م بوازآفرینی میشوود محصوول عقول م ماقعیوت
ورف نیست ،بلکه محصول به حاشیه راندن دیگری م ایجاد ی

گفتمان تقابلی است کوه

همواره غرب برتر م ایران م شرق مسلمان ،فرمترنشان داده میشود.
منيور از شالوده شکنی ،شیوهای جدید از تجزیه م تحلیل است کوه در آن دریودا ،خوود
بنیانی فلسفه متافیزی

غربی را به والش میگیرد م نشان میدهد که وگونه ایون خوود-

بنیانی م خوداتکایی موجودیت خویش را بوه قیموت پنهوان سوازی م مامداری خوویش بوه
غیریتها تدمین میکند 13.به عبارتی ،شوالوده شوکنی در پوی آن اسوت کوه پورده از ایون
ماقعیت بردارد که آن وه محصول گفتمان دیگری سازی است م محصول عقل م ماقعیوت
پنداشته میشود ،توهم ورف است .از اینرم هدف شالودهشکنی «همواره م به طوور کلوی،
بیمقفه م بیامان خالی کردن زیر پای هر ادعا م تياهر به حاکمیت نيری م توهم عقل در
توانایی دست یافتن م شناخت پیش انگاشتهای خود اسوت م بوه سوخنی ،هودف سواخت
شکنی بر آشفتن رمیای عقل در رسیدن به درك قطعی م نهایی حقیقتها م معناهای املیه
است».
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از این منير ،شالوده شکنی اسلوبی است که با آمردن حاشیهها به متن م آشکار کوردن
تقابل ها ،گفتمان هویتی غرب را که در تقابل با دیگری ساخته شدهاست بوه ووالش موی-
کشاند .دریدا با نقبی به متافیزی

غرب ،بر این بامر است کوه متافیزیو

غورب ریشوه در

تقابل دمگانهها دارد م در این باره میگوید:
شروع چنین طرز تفکر دو قطب ب دوران افالطون باز م گهردد ...از جمله
حضور در مقابل غیاب ،حقیقت در برابر مجاز ...و در اکثر موارد یک از ایهن دو
مفهوم ،مستلزم نف دیگر بوده  ...و در مهوارد ههی یکه بردیگهر برتهر
دارد ...و ب دیگ ر سخن ،این دوگانگ پیوست در سلسل مراتب تحقق م پهییرد
ک در آن ارزش و اعتبار یک قطب بر قطب مقابل خهود بیتهتر اسهت  15ماننه
برتر غرب بر شرق در گفتمان بیتتر متفکران غرب از جمل مونتسکیو ،هگل و
هانتینگتون و نیز مورخان اروپا محور چون لین وایت ،اریک ال ،مایکهل مهان،
16
ا هال و دیوی لن ز ک در گفتمان هر یک از آنها غرب ،برتر و شرق فروتهر

نتان داده ش ه است.

دریدا در راستای خرمج از گفتمان دم قطبی ،تقابلی م دیگوری سواز غورب م متفکوران
غربی ،رمش شالوده شکنی را پیشنهاد میکند .ام بور ایون بامراسوت کوه «شوالوده شوکنی
موجب میشود ق طعیت ارزش ی طیف در مقابل با طیف دیگور را بوه زیور پرسوش قورار
دهیم»  17م این مهم در عروه گفتمان میسر است؛ ورا که از ایون منيور ،شوالوده شوکنی
میتواند برتری غرب را در گفتمانهای متفکران غربی م از جمله مونتسکیو را که محصول
جعل م به حاشیهراندن دیگری است به نقد م والش بکشاند.
کاربردیکردن شالودهشکنی در عروه اجتماع م سیاست م به عبارتی درعروه گفتمان،
محصول تالشهای الکالم م موفه بود .آن دم با هم آمیختن دیدگاههای سوسوور ،دریودا،
الکان ،گرامشی ،آلتوسر ،فوکو م دیگران ،نيریهای پساساختگرایانه ارايوه دادهانود کوه بور
اساس آن ،همه پدیده های اجتماعی تحت تأثیر فرآیندهای گفتمانی شکل میگیرند.
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بر اساس نيریه الکالم م موفه ،گفتموان نيوام معنوایی اسوت کوه هموه پدیودههوای
اجتماعی را تولید میکند م به آنها معنا مویبخشود .بوه عبوارت دیگور ،خوارج از ووارووب
گفتمان ،هیچ ویزی قابل فهم نیست 19.فوکو معنا بخشی را محصول گفتموان مویدانود م
این معنای به دست آمده را مترادف با حقیقت بور مویشومارد .بوه اعتقواد فوکوو ،گفتموان
مفهومی است که پیرامون تولید معنا از طری زبان تعریف میگردد اما نير به این که همه
اعمال اجتماعی شامل معنا هستند م معانی به آنوه انجام میگیرد ،شکل میدهند م هموه
بر آن تأثیر میگذارند در نتیجه همه اعمال جنبهای گفتمانی دارند.

20

بر این مبنا الکالم م موفه ،شکلگیوری هویوتهوای جمعوی م فوردی را در ووارووب
مفهوم دیگری توضیح میدهند .به عبارتی در این نگرش ،هویتهای اجتمواعی م سیاسوی
محصول گفتمانها فرض شده است 21.تووان تولیود دیگوری سوازی در گفتموان ،یکوی از

مکانیزمهای مهم قدرت برای هویتیابی م تولید معرفت مرتبط با آن ˚ ایون کوه وورا بوه
22

عملی دست زد -قلمداد مویشوود .از ایونرم ،اسوتفاده از رمش شوالوده شوکنی میتوانود
گفتمان دیگریسازی مونتسکیو را در کتاب نام ها ایران کوه محصوول تقابول م جعول
است به والش بکشاند.
مونتسکیو و نامههای ایرانی

مونتسکیو  1699و  1555م) در سال ١٢٧١م ،کتاب نامه هها ایرانوی را مخیفانوه
منتشر کرد .این کتاب ،نخستین بار در شهرهای کولونی در آلمان م آمستردام در هلنود بوه
زبان فرانسوی م بدمن بیان اسم نویسنده م با نام ساختگی ی

انتشوارات هلنودی منتشور

شد م به سرعت در بیشتر کشورهای ارمپایی شهرت پیدا کرد .به طوری که در اماخر همان
سال ،دمباره با اندك تغییراتی به واپ رسید .استقبال از کتاب ،موجب کنجکامی در رابطوه
با نام نویسنده آن شد م به زمدی معلوم گردید که نویسنده کتاب ،مونتسکیو است .شوهرت
کتاب موجب دعوت مونتسکیو به آکادمی فرانسه شد.
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همان گونه که پیش از این اشاره شد ،مونتسکیو نخستین کسی نبوود کوه در فرانسوه م
غرب ،راجع به ایران م فرهن

ایران م به عبارتی شرق مسلمان ،کتاب نوشت .انتشوار ایون

کتاب در آستانه قرن هجدهم میالدی در ماقع تدمام آثار م پژمهشهایی بود که در غرب م
به خصوص در فرانسه ،از مدتها پیش در رابطه با شرق م بهمیوژه ایوران آغواز شوده بوود.
نگارش م انتشار تعداد بیست م پنج سفرنامه در فرانسه 24م شصت م ی

سوفرنامه در کول

غرب 25تا قبل از نگارش نام ها ایران م رمن بازار کتابهایی دررابطه بوا تواریخ ایوران
مانند تاریخ شهریاران توتولندی ،متمی تاریخ ایران تگزرا ،فرهنگ لغت کتابخان شرق سه

زبان ترک  ،فارس و فرانسو دممولن ،تاریخ میهب پارسیان بخشی از جنوبش ایوران-
شناختی بود که در فرانسه از اماخر قرن هفدهم میالدی آغواز گردیود م در قورن هجودهم
میالدی ،فضای فرهنگی فرانسه را تحت نفوذ م تأثیر قرار داد.

26

در مجموع ،انتشار تعداد زیادی سفرنامه در فرانسه م استقبال از سفرنامهنگوارانی ،ووون
تامرنیه م شاردن م عنایت به عناور خیالانگیز تاریخ ایرانی در فرانسه م بازتاب آن در آثوار
کمدی ،تراژدی م داستانهای عاشقانه م تخیلی ˚ تاریخی فرانسه ،زمینه را برای پورداختن
به ایران م تأمل در ایران م به طور کلی شرق مسلمان فوراهم کورده بوود م شورایط بورای
متفکران عصر رمشن گری وون مونتسکیو م ملتر برای توجه به موضوع ایران فراهم بود .از
اینرم مونتسکیو یکی از نخستین متفکران عصر رمشنگری است که تحوت توأثیر فضوای
فرهنگی فرانسه ،ی

کتاب را به ایران م جامعه ایران م شرق مسلمان در قالب ناموههوای

تخیلی اختصاص داد.
تمایز کار مونتسکیو نسبت به دیگر کارهای قبل از خود م حتی آثوار شورقشناسوان در
این است که می از طری بازآفرینی م نمایش ایران م شرق به عنووان دیگوری غورب بوه
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تعریف هویت غربی در قالب گفتمان غرب م دیگری اقودام میکنود .از ایونرم بور خوالف
دیگر آثار جامعه فرانسه که در رابطه با ایران نوشته شده بود م عناور خیالانگیوز ایوران را
برجسته کرده بودند م مخاطبان را به شگفتی م حتی ستایش ایران ماداشته بودند،مونتسکیو
هویت غربی را در قالب گفتمان غرب م دیگری ،بازشناسی م تعریف کورد م بوه برجسوته-
کردن پاره ای از عناور منفی جامعه شرق مسلمان به عنوان دیگری غرب در کتاب نامه -

ها ایران اقدام کرد.
کتاب نام ها ایران  ،گزارش ی وود م شصوت ناموهی دم مسوافرخیوالی ایرانوی از
قلمرمی وفویه به نام های امزب

م ریکا یا رضا است که برای کسب معرفت در غورب در

مسافرتی از اوفهان به پاریس م اقامت در آن جا ،نامههایی به ی دیگور م دیگور دمسوتان
خویش در ایران ،عثمانی م منیز مینویسند .تاریخ نخستین ناموه سوال  1711م م آخورین
نامه2720م؛ یعنی یکسال قبل از واپ کتاب است.
تاریخ نامه ها که به مسیله مونتسکیو انتخاب شده ،قابل تأمل م نیازمند اشواره بوه ونود
نکته اساسی است .نخست این که مونتسکیو ،این دم مسافر ایرانی را کسانی معرفوی موی-
کند که برای کسب معرفت به غرب سفر کردهاند .تأمل دقی مونتسوکیو در تواریخ ایوران،
میت وانست ام را از این اشتباه برهاند که نخستین ایرانیانی که به غورب سوفر کردنود ،ارمج
بی

فرستاده شاهعباس در سال 1999م م موسی بی

م به خصوص محمد رضا بی

در

سال  1713م فرستاده شاه سلطان حسین کوه مونتسوکیو از نوام م آمازهاش مطلوع بووده
است ،همگی فرستادههایی سیاسی بودند که نه برای کسب معرفت ،بلکه برای مأموریوت-
های سیاسی مارد غرب شدند.

27

دمم این که ،فاوله زمانی مکاتبات این دم مسافر ایرانی ،میان سوالهای  1711م توا
2720م است ممحتوای نامههای سالهای  1919م م  2720م که بیشتر بوه حرمسورا
پرداختهاند ،همزمان با آغاز فرمپاشی ساختار وفویه م یورش افغانها به اوفهان است کوه
قحطی ،مرگ م ناامنی را برای اوفهان به بار آمرد 28م پرسش اساسی این است زمانی کوه
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مرگ بر اوفهان سایه افکنده ،وگونه امکان دارد باز حرمسرا م مسايل آن از دغدغوههوای
اولی اهل حرم باشد م ترجیح مسايل حرمسرا بر موضوع یورش افغانها م غفلت از یورش
افغانها از جانب مونتسکیو قأبل تامل است.
گویا نزد مونتسکیو ،اهالی شرق جزء به حرمسورا بوه ویوزی دیگور نمویاندیشوند م در
حالی که این مطلب بنا بر اسناد تاریخی ،بسیار دمر از ماقعیت اسوت م مسوئله مهومتور ایون
است که همانگونه که پیشتر اشاره شد این کتاب نه در راستای شناخت ایوران ،بلکوه در
راستای ایجاد گفتمان غرب م دیگری فراهم شده است .از اینرم بوه پوارهای از جزيیوات م
ماقعیت های تاریخی ایران بی اعتنا مانده است م برای مونتسکیو ترسیم ایوران م شورق بوه
عنوان دیگری فرمتر غرب ،مهم بوده است.
محتوا و موضوع نامه های ایرانی

کتاب ،گزارش ی ود م شصت نامه ازب
کتاب نام ها ایران  ،ودمبیست م ی

م رضا اسوت .از مجمووع ودمشصوت ناموه

نامه به ازب  ،شخصیت محوری کتاب اختصواص

دارد م از این میان ،هفتاد مهشت نامه از زبان ازب
خطاب به ازب

است .مخاطبان نامههای ازب

گزارش شده اسوت م وهلمسوه ناموه،
عبارتاند از :زنان حرمسرا  5نامه) ،خواجه

بزرگ حرمسرا م دیگر خواجهها  6نامه) ،دمستان ازب
نامه) ،رضی در منیز  29نامه) م دمستان نزدی

ازب

 67نامه) ،رضا همسفر ازبو

2

در ایران م عثموانی م مخاطبوان نوا

آشنا  36نامه).
در مقابل ،زنان حرمسرا  11نامه) ،رضا  13نامه) ،رضی  3ناموه) ،خواجوه بوزرگ م
خواجهگان حرمسرا  9نامه) ،سفیر ایران در مسکو  2نامه) م دمسوتان نزدیو
خطاب به ازب

 5ناموه)،

نوشتهاند .از شخصیت دیگر کتاب؛ یعنی رضا ریکا) نیز  46نامه) گزارش

شده است که شامل  13نامه) بهازب  11 ،نامه) به مخاطبهای ناآشونا 22 ،ناموه) بوه
ابراهیم در ازمیر ،رضی در منیز م ی

دمست یهودی در ایران است.
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مضمون و محتوای نامه های ازبک
نامههایي به زنان حرمسرا

در این نامهها از آنجا که مخاطبان ،زنان حرمسرا هستند م حرمسرا مرکز هستی ازب
م مرکز معصومیت زنان ام محسوب میشد سخن ازتهدید ،تنبیه ،کشتن م مجوازات اسوت.
ام در نامه نخست خود به حرمسرا در زمانی که هنوز به غربنرسیده بود ،همسورش زریون
را به خاطر خلوت با خواجه سفید ،تهدید به کشتن میکند 29 .در ناموه دمم ،غورب را اقلویم
زهرآگین معرفی میکند که شرم م حیا نمیشناسد 30.در نامه سووم بوه تواریخ 1714م ،از
همسرانش میخواهد که محتاط باشند م مواظب پواكدامنی م عصومت خوود باشوند 31.در
نامه ی بعدی در پاسخ به وفیه ،قوانین راحع به زنان م رسوم مورتبط بوا آنوان را در شورق،
ظالمانه ،خشونتآمیز م ناعادالنه مینامد 32.در نامه ی ودم پنجاه م وهارم خود در تواریخ
 1919م که پس از گزارش خواجهها درباره حرکات خودسورانه زنوان مینویسود ،لحونش
بسیار خشن م تهدید آمیز است .ام وریح م با الفاظی تند به خواجهها یوادآمر مویشوود کوه
این نامه میتواند حکم واعقه بعد از توفان را داشته باشد م مینویسد:
اگرشما ب پاکدامن خود ب اعتنها باشهی  ،در زجرآورتهرین قیه و بنه ها،
زن گ خواهی کرد.

33

نامههایي به خواجههای حرمسرا

این نامه ها خطاب به نگهبانان عزیزترین گنجینه ازب ؛ 34یعنی خواجوههوای حرمسورا
است .لحن نامهها ،آمیزهای از بندهنوازی م تهدید است .ام در نامه دمم در حالیکه هنووز در
ایران است ،خواجه بزرگ را با زبانی که خوالی از تهدیود نیسوت ،سوفارش بوه مواظبوت از
حرمسرا میکند م از سویی دیگر ،برای تشوی م دلخوشی ام ،می را به حاکم تشبیه موی-
کند م مینویسد:
تو فرمان م ده و آنها اطاعت م کنن .

35

در نامه بعدی ،ام به سبب مسئله زرین ،معتقد است که خواجهها سهلانگاری کردهانود،
م به همین خاطر ،آنها را پست میخواند ،حقیور موینامود م تهدیود بوه کشوتار مویکنود م
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مینویسد:
هرگاه من اراده کنی ،نیست و نابود خواهی ش ...وجود شما برا اطاعهت از
من است و ب همین خاطر ب دنیا آم های .

36

در نامه سوم با لحنی آرامتر ،باز تهدید به مجازات میکند 37اما در نامههوای بعودی ،بوا
مجود نامههایی که در آنها به ستایش آزادی زنان ،ح زنان م برخی از مجوه دنیای مودرن
غرب میپردازد ،با شنیدن اخباری از گسیختگی شیرازه حرمسرا م ازدیاد اعموال خودسورانه
زنان حرم ،نه تنها زبان م لحنش خشونت آمیز میشود ،بلکوه از اینکوه در غورب مانودگار
شده است ،بسیار احساس ندامت میکند.
ام در این راستا در نامه ی ودموهل هشوتم بوه تواریخ  1818م بوه خواجوه بوزرگ،
اختیار مطل میدهد که در حرمسرا با قدرت مطل بوه ایجواد فضوای رعوب م محشوت م
مجازات بپردازد 38.ام در نامه بعدی ،نارسیت خواجه را تهدید میکند که اگر نيوم را اعواده
نکند ،ام را میکشد 39م در ماپسین نامه به خواجه بزرگ حرمسرا در تواریخ وهوارم شوعبان
 1919م مینویسد:
از همین حاال و در نهایت ق رت بای اداره امور حرمسرا را ب دست بگیهر
و ترحی ودلسوز را کنار بگیار  ...گناهکاران را مجازات کن و من در مقابهل
(اعاده نظی) هر چیز را ک بخواه و هر پاداش را ک انتظار داشت باش به تهو
خواهی داد.

ازب

40

که گویا از حرم م خواجهگان ناامید شده است در ناموهای بوه دمسوتش نصویر در

رابطه با حرم م خواجهها مینویسد:
خوشبخت کس است ...در میهان خهانواده خهود زنه گ مه کنه و ههی
سرزمین را جز کتور ک در آن ب دنیا آم ه است ،نم شناس  .در این جا هم
چیز ب نظرمن نادرست و ب رحمان م آی  ،گویا هم ایهن چیزهها را به وجهود
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آوردهان تا مرا عیاب دهن  ...تکلیف من چیست ،دیگر نم توانی در این جا بمانی
اما اگر ب حرم سرا خود بازگردم ،چگون با آن هم نابسامان کنار بیایی ک این
حرمسرا در سال ها غیبت من ب وضع وحال شوم و نکبهت بهار افتهاده اسهت
وتازه اگر بیایی و مقصران را بیابی ،نم دانی با آنها چ بای کرد.

41

نامههایي به دوستان

لحن م بیان این نامهها ،آمیوزهای از انتقواد ،شوکایت م دلسوردی از فرهنو

جامعوه

خودی ،مقایسه امضاع غرب با ایران م گزارش نوعی دلزدگی از غورب م یواد مطون اسوت.
ازب

با مشاهده مضع زنان ارمپا در همان بدم مرمد به پاریس ،زبوان بوه سوتایش از آزادی

زنان در غرب میگشاید 42م از رفتار مردان ایرانی در مقابل زنوان انتقواد میکنود م در ایون
باره مینویسد:
تسلط ک ما مردها بر زنان داریی ظلی واقع است ...م بین ک من هی کی
کی ب ذوق و سلیق مردم این ح ود تمایل پی ا کردهام.

43

ام آرام آرام به نقد آموزهها م رسوم اسوالمی -شورقی مشوغول مویشوود م در ناموهای،
اورار در برپایی برخی رسوم را دلیل این میداند که «ما نادانیم م نابینوا» 44.ام در ناموهای
دیگر ،تعصبات مذهبی را نکوهش مویکنود م آزادی موذهبی را مویسوتاید 45م در ناموهای
وریح مینویسد:
معصومیت امامان و دعا مالیان چ فای ها برا ما مسلمانان دارد.

ام به زبان طنز ،خطاب به ی

رمحانی مینویسد:

اما نم دانی ک چرا دعا تو مستجاب نم شود؟

46

در همین راستا در جایی دیگر میگوید:
این فیلسوفان [غرب ] ب حقایق دست یافته انه و عجایهب و معجزاته را
کتف کردهان ک از روایت پیامبران دراین مورد مقبولتر است.

47
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ام از بیخبری ایرانیان از قوانین علمی 48شکایت میکند م در انتقاد از ساختار قودرت در
شرق م دیگر مجوه آن در مقایسه با غرب مینویسد:
در اروپا با آن ک پادشاهان ،ق رت و اختیار بسیار دارن اما نم تواننه ههر
کار ک دلتان م خواه بکنن و پادشاهان [آنها] نیز مثل سلطان عال ق ر ما
در استفاده از ق رت زیاده رو نم کنن و هرگهز بها مهیهب و آداب و رسهوم
مردم در نم افتن و این ت بیر را ب مصلحت نهای خویش م بینن  ...ههی چیهز
پیش از ق رت ب نهایت شاه و شاهزادگان در کتور ما ،آنها را از درک مصهال
مردم باز نم دارد و ب همین علت رعایا سلطان ک هم درها را ب رو خهود
بست م بینن ب بختواژگون و سرنوشت خود تسلیی م شون  .سالطین مقته ر
ما با یک اشاره ب قتل هرکس ک بخواهن  ،فرمان م دهن .

ازب

49

از مخفیکاری شاهان آسیایی ،تياهر م ریاکاری آنان م اوالحناپذیری حکومت-

های شرقی50،احساس ناامیدی میکند م گاه گاهی نیز احساس دلتنگی م بیزاری از غرب
میکند .ام در این هنگام ،از ضرمرت تقوا 51مینویسد م غربرا کوافر مویخوانود 52.ازبو ،
مسیحیت را در نامهای به جمشید خانقاهنشین ،به تنودی نقود مویکنود 53م در ناموهای بوه
برادرش والح الدین در خانقاه قزمین از زهد م عزلت تمجید میکنود 54.ام در ناموهای بوه
دمستش نصیر مینویسد:
در این جا ،هم چیز ب نظر من نادرست و ب رحمان م آی  ،گویا هم ایهن
چیزها را ب وجود آوردهان تا مرا عیاب دهن .

55

یکی از نکتههای مهم این نامهها ،سخن گفتن از دالیل سفر است .ازب

در نخسوتین

نامه به دمستش ،هدف خویش از سفر را جسوتمجووی معرفوت 56،فورار از فسواد رایوج م
فراگیری علوم در مغربزمین گزارش میکند 57اما دغدغه حرمسرا هیچگاه ام را رها نموی-
کند.
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ام در اینباره مینویسد:
نم دانی چ اخبار غیانگیز ب من خواه رسی  ...از زنهای ک  ...سست و
ناپای ار عالق ها و اعتقاداتتان جوابگو هی ضمانت نیست اگر خواج ها
حرم سرا احساس کنن ک ب زود از پا در خواهی آم  ،هم چیز ب هی م ریهزد
و همسران من با وسوس ها شیطنتآمیهز خهود که مه تواننه در سهنگ ا هر
بگیارن  ،تسلیی توطئ ها خواهن ش و دیگر دستی ب آنها نخواه رسی ک بتوانی
مجازاتتان کنی.

58

در میان نامههای که به دمستانش مینویسد ،موضوع م محتوای نامههایی که خطواب
به رضی است با نامههای دیگر دمستان متفامت است .رضوی بورادرزاده دمسوتش ابوراهیم،
ساکن ازمیر است که برای تحصیل علوم غربی به منیز در ایتالیا رفتهاست.
ازب

59

بیستمنه نامه را خطاب به ام مینویسد .نکتههای مهم این نامهها عبوارت اسوت

از :نقد جامعه فرانسه م غرب در البه الی نکوهش شرق ،سویاهه گسوتردهای از انتقواد بوه
بحثهای بیهوده کافهها 60،ستایش عدالت اجتماعی ،نقد برخی آموزههای اسالمی 61،نقود
کلیسا 62،نقد استبداد شرقی ،خشونت ،بیقانونی م بینيمی رایوج در شورق 63،پیآمودهای
تقلیل قدرت مجالس مشورتی پادشاهی در فرانسه 64،حقوق عموومی ،نگرانوی از گسوترش
فساد 65،ضرمرت ایجاد آسوایش همشوهریان 66،دالیول م پیآمودهای کواهش جمعیوت در
جهان 67،نقد رمند قانون گذاری در م جوالس مشوورتی فرانسوه م ضورمرت بوازبینی آن،
ضرمرت جلوگیری از عواملی که موجب فساد رمحی ی

ملت میشود.

68

69

نامههای نوشته شده خطاب به ازبک
از زنان حرمسرا به ازبک

نامههای زنان حرمسرا ،شکایت از سختگیری خواجههوا ،گواه گواهی شوکوه از دمری
ازب

م مهمتر از همه ،نامه رکسانا م دلیله است که از ماقعیتهای درمن حرمسورا م زنوان،

پرده بر میدارد .زرین م فاطمه از رها کردنشان 70م وفیه از خشونت خواجهگان 71شوکایت
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میکنند .دلیله از مضعیت مردساالرانه حرمسرا م سرکوب کردن امیال زنان انتقاد میکنود م
مینویسد:
من وقت ب گمان ها ،حسادتها ،دلهرهها و دلواپس ها تو را احساس مه -
کنی بیتتر لیت م برم.

72

لحن شکایتها تندتر میشود م رکسوانا از قسوامت خواجوهگوان شوکایت م تهدیود بوه
خودکشی میکند 73.دلیله نیز از قسامتها م قضامتها شکایت میکند م مینویسد:
شما هزاران فرسنگ از ما دور هستی و از آن جا درباره مها قضهاوت مه
کنی و مرا محکوم م سازی ...م دانی ک با عیاب دادن مها به سهعادت دسهت
نخواه یافت.

رکسانا ،زن محبوب ازب

74

در ماپسین نامه ،اعتراف به خیانت م فریب دادن ازب

موی-

کند م برای تکمیل آزارهای ازب  ،دست به خودکشی میزند .ام مینویسد:
من م میرم ام ا روح من باق خواه مان ...چرا گمان مه کهرد که مهن
آنق ر ابل و ساده لوحام ک تنها برا ارضا تمایالت و هوسها تهو به دنیها
آم هام؟ و تنها تو بای در این میان کامران و کامروا باش  ...در این سالها گمان
م کرد ک من نم توانی کس جز تو را دوست ب ارم اما اگر م توانست مرا
درست بتناس  ،م فهمی

ک تنها کین و نفرت تو در دل من بود و بس.

75

از خواجه گان حرمسرا به ازبک

موضوع نامهها ،شکایت از امضاع حرمسرا م طلب ماگذاری قدرت بیشتر برای نيوارت م
ایجاد نيم الزم است .خواجه بزرگ در نخسوتین ناموه از فقودان نيوم شوکایت مویکنود،
خواستار آزادی عمل بیشتر برای برقراری نيم میشود م تنبیه م سختگیری را برای حفظ
امنیت حرمسرا الزم میشمارد 76 .ام در نامه دیگری مینویسد:
هر چ بیتتر زن هها را زیهر نظهر بگیهریی ،کمتهر بهرا مها دردسهر درسهت
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م کنن .

77

ام در نامه بعدی به تاریخ  1717م از تحمل ناپذیرشدن امضاع حرمسرا شوکایت موی-
کند 78م به خودسری برخی از زنان حرم ،مانند دلیله م زریون اشواره مویکنود 79.همونوین
سلیم ،یکی از خواجههای حرمسرا از مضعیت آشفته حرمسرا گلهمنود اسوت 80م در ناموهای
درباره عش مرزی رکسانا ،یکی از زنان محبوب م مورد اعتمواد ازبو

مینویسود 81.ام در

آخرین نامه ،اتمام حجت میکند م مینویسد:
من تصمیی خودم را گرفت ام ،م خواهی خیانت را در حرمسرا ریت کن کنی و
هم خیانتکاران را نیست و نابود کنی.

82

از دوستان و رضی به ازبک

لحن بیشتر ناموه هوای رضوی کوه در منیوز مشوغول کسوب دانوش م معرفوت اسوت،
رمشنفکرانه می نماید .ام از کاهش جمعیت ،ضرمرت تحصیل ،اسرار تجارت م حکوموت در
غرب ،نگرانی از کاربرد سوء ابزارهای مدرن م ضرمرت زدمدن پردههای امهام مینویسد.
لحن سایر دمستان ازب

83

کوه در ایوران هسوتند ،بیشوتر عواطفی اسوت .شورح پلیودی

گوشتهای حرام ،ضرمرت اطاعت از خدا 84م مسايلی مشابه ،موضوع م محتوای نامههوای
دمستان در خطاب به ازبو

اسوت .میتووان از مضومون ناموههوا بوه تموایز مخاطبوان م

نویسندگان دم حوزه فرهنگی شرق م غرب پی برد.
نامههای رضا

موضوع نامه هایی که رضا ،خطاب به ازب

نوشته است بیشتر ،گزارش امضواع خوود در

ارمپا ،تحلیل م انتقاداتی از برخی جلوههای جامعوه مودرن غربوی م آمووزههوای اسوالمی-
شرقی است .به عبارتی ،لحن کسی است که دیگر به جامعه خود ،دلبستگی نودارد م از آن
میگریزد .ام در نامهای به ازب

مینویسد:

کیکی خلقیات و دی گاهها آسیای را از دست م دهی و ب سو اخهالق و
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عادات اروپای کتی ه م شوم .هر وقت ک در یک مهمان  ،پنج شش زن را بها
پنج شش مرد ،کنار هی م بینی متعجب نم شوم و این وضع ب نظهرم به و به
ربط نم آی ...در سرزمین ما ،هم یک شکل و یک جور هستن ؛ زیرا هم چیهز
اجبار و تحمیل است.

85

ام در نامهای دیگر در انتقاد از قضامت در آسیا مینویسد:
ب نظر م آی ک قضاوت ها ما جنب شخص دارد و هم چیز ب احساسات
و اعتقادات باز م گردد.

86

ام خطاب به دمستانش در عثمانی به میژه ابراهیم در ازمیر ،بیشتر به تحلیول م بررسوی
جلوههای جامعه مدرن میپردازد م انتقاد بیشتر وبغه دلبستگی م به عبوارتی معطووف بوه
اوالحات است نه انکار م تحقیر آنها ،مانند انتقاد از نفوذ زنان در ساختار قدرت 87م قودرت
نامحدمد پادشاه.

88

عوامل و دالیل انتخاب ایران به عنوان نماینده شررق
و دیگری غرب

ترسیم م تبی ین جایگاه ایران در گفتمان دیگری غیریت) مونتسکیو ،مسوتلزم پورداختن
به وند پرسش اساسی است .نخست این که ورا مونتسکیو برای موضوع کتاب خود ،ایوران
م نام ایران را انتخاب کرده است؟ دمم ،آیا این گزینه ،انتخابی هدفمند بوده اسوت؟ سووم،
آیا گزینش دم نام ازب

م رضا از سوی می مویتوانود معورف جغرافیوای فرهنگوی شورق

مسلمان باشد؟
در پاسخ به دم پرسش نخست ،سه عامل را میتوان برشومرد کوه در انتخواب ایوران از
جانب مونتسکیو مرثر بودهاند .نخست ،بایود از گوزارش سویاحان غربوی م در رأس آنوان از
شاردن م تامرنیه نام برد که فارغ از تأثیر مستقیم بر مونتسکیو ،گزارش مفصل آنها از ایران
مورد استقبال گسترده ارمپاییان م به خصووص فرانسوویان قورار گرفوت م در آشونا کوردن
ارمپاییان با ایران ،سهم به سزایی داشتند .این دم سیاح ،فوارغ از گوزارش الیوههای منفوی
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جامعه م مردم ایران ،به وراحت ،ایران را در میوان ملول شورق نمونوه ،معرفوی م گوزارش
کردهاند .ونانکه شاردن  1643و  )1713نوشته است:
ایرانیان متم نترین مردم مترق زمین[انن ].

89

تامرنیه  1605و  )1699گزارش میکند:
ایرانیان از تمام ملل آسیای باهوشتر و زرنگترن .

90

دمم ،شهرت ایران به سبب پیشینه تمدنی ،تنوع فرهنگوی ،موقعیوت ارتبواطی بوا سوایر
مناط دنیا م اهمیت سیاسی در مناسوبات م رقابوت بوین قودرتها ˚ کوه موجوب مقصود
سیاحان شد -به گونهای که میتوان گفت :مووج مرمد سویاحان در قورمن هفوده م هجوده
میالدی ،موجب شد تا در ارمپا نهضت شناخت ایران شکل گیرد.

91

سوم ،انتشار آثار زیادی راجع به ایران م یا تحت تأثیر از ایران که توا حودمدی از حجوم
گسترده ای برخوردار بود م فضای فرهنگی فرانسه را متأثر ساخته بود.

92

این سه عامل ،عالمه برگزارش کارهای عجیب م غریوب محمود رضوا بیو  ،سوفیر م
فرستاده شاه سلطان حسین و فوی در پاریس که اعمال م حرکات ام در زموان مونتسوکیو،
نقل محافل م مجالس پاریس بود 93از عوامل مهم م مرثر در انتخاب نام ایوران بوه مسویله
مونتسکیو بودند .البته نکته مهم در این انتخاب ،رمیکرد هدفمنود مونتسوکیو بووده اسوت؛
ورا کوه می بوا اطوالع از آشونایی فرانسوویان بوا ایوران ،مجوود شوهرت بواهوشتورین م
متمدنترین ملل مشرق زمین م اطالع از اهمیت تاریخی ایران ،در پی ترسیم فضایی بووده
است که کل شرق م یا به عبارتی شرق مسلمان را در بر بگیرد.
از اینرم ،ایران برای مونتسکیو بهترین گزینه بود که مویتوانسوت بوه عنووان نماینوده
شرق مسلمان تلقی م معرفی شود .به طور هدفمند مونتسکیو در پی القای ایون ایوده بوود
که اگرمتمدنترین م مهمترین ملت مشورق زموین ایوران) دارای خصیصوههای خوارج از
گفتمان غربی است م به عبارتی فرمتر از جامعه غربی اسوت ،بنوابراین دیگور ملول مشورق
زمین در سطح نازلتری قرار میگیرند م انتخاب دم نام ازب

م رضا در همین راسوتا بووده
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است.
پذیرفتن این نکته سخت است که مونتسکیو از اینکه ازب

ی

نوام ایرانوی نیسوت م

نام رضا متعل به حوزه ایرانی -اسالمی است ،مطلع نشده باشد؛ وراکه قبل از مونتسوکیو،
کتاب های فرامانی راجع به تاریخ باستان ایران در فرانسه منتشر شده بودنود 94م مونتسوکیو
از این آثار بیخبر نبوده است .از اینرم شاید بتوان گفت که انتخاب این دم نوام ،هدفمنود
بوده م مونتسکیو ،ایران را به عنوان نماینده فرهنگی شرق مسلمان انتخاب کرده است .بوه
عبارتی ،ایران در گفتمان دیگری ام همان شرق اسوت م ازبو

م رضوا ،نماینودگان حووزه

فرهنگی شرق مسلمان در گفتمان غیریت مونتسکیو هستند .از اینرم میتووان گفوت کوه
ازب

م رضا در گفتمان دیگری مونتسکیو ،حامل خصیصههای دیگری  -شرق مسلمان ˚

هستند.
رری
ران دیگر
رلمان در گگتمر
ررق مسر
رران و شر
راه ایر
جایگر
مونتسکیو

آه آه این آقا ایرانی است؟ ویز غریبی است .وگونه می شود ایرانی بود؟ 95این پرسوش
اساسی را رضا در نامهای ،پس از شرح مرمدش به پاریس م بیوان احسواس شوگفتی موردم
پاریس از مشاهده می به عنوان ی

غریبه ،با ابراهیم در میان مینهد .انتيوار مویرمد کوه

می با استقرار در پاریس به این پرسش اساسی بپردازد اموا ام پوس از اسوتقرار در پواریس،
یکی از کانونهای مهم فرهنگی غرب ،کمکم خلقیوات م دیودگاههوای آسویایی خوود را از
دست میدهد م به سوی اخالق م عادتهای ارمپایی کشویده مویشوود .از دیودن امضواع
متمایز زنان غربی احساس شگفتی م ناخرسندی نمیکند م از گفتمان تو محوور ،اعموال
اجباری م تحمیلی مملکت خویش گریزان میشود م اعالن بیزاری میکند 96.ام سپس آرام
آرام به انتقاد از آموزههای دینی میپردازد م مینویسد:
در توصیف بهتت [میاهب جهان] چیزهای گفت ان ک ههر انسهان را که
عقل سلیی داشت باش ب انکار وا م دارد.

97
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رضا پس از مدتی اقامت در غرب ،انگار دیگر هیچ تعلقی به شرق ندارد ،کمتر از شورق
میگوید م نگاهش بیشتر به غرب م اوالح سواختارهای جامعوهی غربوی اسوت .ونانکوه
خطاب به دمستانش ،به تشریح جایگواه زن درغورب م بوه انتقواد از برخوی از سواختارهای
جامعه در حال گذر غربی م جا مانده از سدههای میانه ارمپا از قبیول نفووذ زنوان درسواختار
قدرت ،مضع قوانین م ساختارهای قانونی ،قدرت نامحدمد پادشاه ،مدپرسوتی فرانسوویهوا،
ادعای همهویزدانی ،رماج قماربازی م امور رمزمره میپردازد.
نکته مهم در رمیکرد انتقادی رضا ،نگاه درمن گفتمانی م اووالحی اسوت .بوه عبوارتی
لحن رضا در انتقاد از جامعه شرقی م ایران  -به خاطر ساختارها م ذهنیت موردمش -لحون
انکار م تحقیر م تالش برای گریز از آنها است اما در عوض ،نگاه ام به سواختارهای جامعوه
غربی ،نوعی نگاه خودی م درمن گفتمانی است م انتقاد ام نه در راستای انکار م طرد ،بلکوه
در راستای اوالح م بهبودی آنها است.
گویی رضا به طور کامل غربی شده م از شرق بریده است م دیگور بوه پرسوش وگونوه
میتوان ایرانی بود؟ نمیپردازد م به طور اساسی آن را فراموش کرده است م یا به عبوارتی،
هویت شرقی خود را در انکار م گسستن از ساختارهای شرق م این همانی شودن بوا غورب
میبیند م یا تالش برای اوالح ساختارهای در حال گذر جامعه غربی را بر پرسوش ایرانوی
بودن ،املویت میدهد .به عبارتی پاسخ به آن را از طری غربی شدن م فراموشوی شورق م
این سنخ پرسشها میداند.
از اینرم ،پرسش اساسی اینجاست که در گفتمان دیگری مونتسکیو ،گویا غربی شدن،
پاسخی در راستای حل پرسش ایرانی بودن م ایرانی ماندن م شرقی بوودن اسوت م غربوی
شدن م فراموشی شرق امکان پذیر است .بررسی م تشریح شخصیت ازب

به عنوان دیگور

شخصیت اولی نامه های ایرانی م نماینده شرق مسلمان م دیگری مونتسکیو ،تبیین کننوده
م رمشنگر این پرسش است.
ازب

به عنوان شخصیت محوری دیگر مونتسکیو برای کسب معرفت م فورار از فسواد
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گسترده دربار به غرب میرمد .ام در بدم مرمد ،مجذمب جلوههایی از تمدن غرب میشوود م
در نامه های خود ،شرمع به ستایش از آزادی زنان م انتقاد از رفتار شرقیها با زنان میکنود
م مهمتر اینکه «خرافههای اسالم م فرهن

شرقی را بوه اسوتهزاء مویگیورد ماز عيموت

غرب یاد میکند م بهخصوص ،نهادهای سیاسی آن را مورد ستایش قرار میدهد .قهرموان
ما مرعوب غرب است .یادآمری قسامت م غرابوت آداب م رسووم ایرانوی کوه ام پشوت سور
گذاشته ،خاطرش را آزرده میسازد».

98

حرمسرا م مسايل حرمسرا در گفتمان مونتسکیو ،والش اساسی ازب
معرفت غربی م گسستن از فرهن
پیوند دهنده ازب
حتی ی

در راه فراگیوری

فاقد آزادی م سرشار از خشونت شرق هستند .حرمسورا

به شرق است .پیوند دهندهای که رضا از آن فارغ است بوه طووری کوه

نامه به دمستانش در ایران ارسال نمیکند اما دغدغه اولی ازب

در پاریس هوم

که برای کسب معرفت به آنجا رفته ،حرمسرا است .اخبار حرمسرا ،ام را مادار به خشوونت،
تهدید به قتل م اعالن بیزاری از غرب میکند.
ازب  ،غرب را میستاید م به مجود ساختارهای غیر عقالیی شورق اعتوراف مویکنود م
حتی به سخره میگیرد .به گونهای که به طور ووریح ،شورق را بوه خواطر فقودان آزادی،
دلبستگی بیهوده به آموزههای مذهبی ،بیخبری از قوانین علمی ،مجود اسوتبداد ،تيواهر،
ریاکاری ،پنهان کاری شاهان ،رماج خشونت م اوالح ناپذیری حکومت شرقی به باد انتقاد
میگیرد م انکار م تحقیر میکند م مانند رضا ،دلبسته اوالحات در غورب مویشوود اموا از
سویی دیگر ،حرمسرا م علقههای شرقی ام ،می را مادار میکند که گواه بوه گواه ،احسواس
دلتنگی م بیزاری از غرب کند ،از ضرمرت تقوا بگوید م غرب را کافر بخوانود م مسویحیت
را به تندی به سخره گیرد م با شنیدن اخبار حرمسرا حسرتمار بنویسد:
خوشبخت کس است ،هی سرزمی ن را جز کتور ک در آن ب دنیا آم ه
است ،نم شناس  ...دراین جا هم چیز ب نظرمن نادرست و ب رحمان مه آیه ،
گویا هم این چیزها را ب وجود آوردهان تا مرا عیاب دهن .

99

شالودهشونی مونسسویو در نگاه خاورشناسان به ايران و مشرو
188
مسلمان

این بخش از ذهنیت غرب ستیز ام ،محصول ناتوانی از ایونهموانی شودن کامول ام بوا
غرب م رسیدن اخباری از حرمسرا است .این عامل ،مانع اساسی غربی شدن ام ماننود رضوا
به عنوان یکی از دم شخصویت

م قرارگرفتن در حوزه گفتمانی غرب است .به عبارتی ازب

محوری نام ها ایران م نماینده هویت شرق مسلمان ،کسی اسوت کوه بورای رهوایی از
ساختارهای استبدادی م اوالحناپذیر شرقی ،کسب معرفت م آشنایی با دنیای جدید ،ناگزیر
از پناه بردن به غرب شده است .ام مانند رضا ،خواهان همسویی با این جهان تازه است که
با مجود کاستی هایش کانون آزادی ،معرفت م در حال پیشرفت م اوالح است اما حرمسورا،
مانع اولی ام است.
به عبارتی ،ازب
مقدر در ی

جهان سنتی اسالم را با همه پیچیدگیها م قواعد اجتمواعی از پویش

نيام نهادینه عریض م طویل ،پشت سر میگذارد .اسوتغراق ام در فراینودهای

شتابزده«مدرنیزاسیون» ،اطاعت کورکورانه ام را نسبت به آداب م رسوم زایل میکنود م ام
را به این بامر میرساند که در جهان ،این غرب است که در نهایت بر شرق برتری مییابود.
عقل ام راهی جز اعتراف به این ماقعیت ،باقی نمیگذارد م ام از ما در مقام افورادی متفکور،
میخواهد که به این ماقعیت تن دهیم .این اعتراف مانع نمیشود کوه ذهون ام بوه گورداب
سرگیجه آمر م بیبندمبار حرمسرا معطوف نشود م در نهایت ازب

را در مووقعیتی مویبینیم

که حساسیت های شرقی عالج ناپذیرش از دمر آشوبی خونبار را به دنیایی تحمیل میکند
که ام پیش از این تالش میکرد آن را پشت سر بگذارد.

100

از اینرم با مجود جذابیت تمدن غرب م نگرش غربگرایانه ازب  ،ام باز خارج از حووزه
گفتمان غربی قرار میگیرد؛ وراکه مو نتسکیو نیازمند دیگری برای ترسیم م تعریف گفتمان
برتر غرب است م ازب

نماینده این دیگری در گفتمان مونتسوکیو اسوت .ایون مرزکشوی،

بیشتر از طری برجستهسازی حرمسرا وورت میپذیرد م مونتسکیو زیرکانه ،حرمسرا را بوه
هویت اولی ازب

به عنوان نماینده شرق مسلمان مبدل میکند.

این رمیکرد هدفمند مونتسکیو از این جا نشأت میگیرد که گزارشهوا م رمایوتهوای
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حرمسراهای شرق ،خاوه رمایتهای حرمسراهای قلمرم امپراتوری عثمانی تا مدتها بازار
قصههای تاریخی -تخیلی م عاشقانه ارمپا م به خصوص فرانسه را تحت تأثیر خویش قورار
داده بود .مونتسکیو زیرکانه ،حرمسرا را به عنوان هویت مشوترك شورق مسولمان معرفوی
میکند م به نمایش میگذارد م آن را بوه عنووان کوانون خشوونت ،م اسوتبداد شورق م بوه
عبارتی هویت انسان شرقی به جامعه غربی معرفی میکند.
رمایت حرمسرای مونتسکیو ،بیشتر متأثر از گزارش حرمسراهای عثمانی بوه خصووص
کتاب وقایع عثمان در فرانس است 101.همانگونه که پیش از این اشاره شد ازبو

نمواد

پیوند با شرق مسلمان است م برای مونتسوکیو ،نموادی از رمابوط انسوانی در شورق اسوت.
حرمسرا ،محل نزاع زننده م حیوانی برای سلطه بر مجموعهای از انسانها ،آن هم در یو
شکل خش

م غیر قابل انعطاف است 102.از اینرم از دیدگاه مونتسکیو ،گریز انسان شرقی

برای رهایی از استبداد -که همزاد شرق مسلمان شده -محال م تحق ناپوذیر اسوت مگور
این که مانند رضا به طور کامل از شرق م هویت شرقی خود بگسلد م همسان با غرب شوود
م خود را جزيی از تمدن غربی محسوب کند.
با توجه به تحلیل م بررسی دم شخصیت ازب

م رضا که نماد ایوران م شورق مسولمان

هستند ،می توان گفت که در گفتمان دیگری مونتسکیو ،شرقی ماقع شده است کوه عوالمه
بر این که از نير جغرافیایی در تقابل بوا غورب قورار میگیورد از نيور فرهنگوی ،سیاسوی،
تاریخی م هویتی نیز در مقابل غرب قرار دارد؛ ورا که در دنیوای شورق ،خبوری از علوم م
معرفت نیست .آن جوا کوانون خشوونت ،خرافوات ،ریاکواری م مهمتور از هموه ،اسوتبداد م
خودسری است .به خاطر اینکه شرق مرکز استبداد م شرقیها نیز به طوور ذاتوی مسوتبد م
مستبد پرمر هستند امیدی به رهایی م اوالح آنان نیست مگر اینکه ماننود رضوا بوه طوور
کامل از شرق جدا شوند م هویت شرقی خود را انکار کنند م گرنه عودم گسسوت کامول از
هویت شرقی موجب بازتولید استبداد م خشونت در ذهن انسان شرقی میشود.
همان گونه که ازب

با مجود اقاموت در غورب م پوذیرش جلووههوای جهوان مودرن م
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ستایش آنها ،به محض شنیدن اخبار حرمسرا  -نماد پیوند انسان شرقی با شورق م کوانون
استبداد م خشونت  -ذهنیت شرقی خود را عیان میکند م به ووراحت از خشوونت سوخن
میگوید ،مرکز استبداد را میستاید م کانون آزادی را نکوهش مویکنود .از ایونرم میتووان
گفت که دیگری غرب در گفتمان مونتسکیو ،شرقاستبدادزده ،خشونت پرمر ،خرافه پرسوت
م غیر قابل اوالح م فاقد معرفت است .پس مشخص است که انسان غربی خود را برتور از
شرق تلقی کند م نگاه فرمتر به شرق داشته باشد.
شالوده شکنی گگتمان دیگری مونتسکیو

مونتسکیو زمانی به معرفی م نمایش هویت برتر خود از طری بازآفرینی دیگوری موی-
پردازد که با تکیه بر اسناد م گزارشهای تاریخی مویتووان اذعوان کورد کوه زیسوت بووم
فرهنگی م سیاسی عصر ام؛ یعنی جامعه فرانسه ،نه تنها از جامعه ایران عصر وفوی برتر م
سرآمدتر نبوده ،بلکه در پارهای موارد فرمتر بودهاست م پادشاهی ،ووون شواهعبواس امل از
بیشتر پادشاهان فرانسه هم عصر خود قدرتمندتر م شایستهتر بوده است.

103

زمان نوشتن ناموههوای ایرانوی در دمران مونتسوکیو ،همزموان بوا سولطنت دم تون از
پادشاهان فرانسه؛ یعنی لويی وهاردهم  1643و 1515م) م لوويی پوانزدهم  1515و
1774م) است که به گزارش منابع تاریخی ،اسوتبداد م جنو

از مرلفوههوای مهوم دمران

سلطنت این دم پادشاه است 104.از اینرم مونتسکیو ناگزیر میشود که گاه از زبان رضا کوه
رمیکرد غورب گرایانوه دارد بوه انتقواد از امضواع ایون دمران بپوردازد م ماننود یو

انسوان

رمشنفکر عصر رمشن گری بورای اووالح جامعوه خوود ،نگواهی بوه بازسوازی م اووالح
ساختارهای به جا مانده قرمن مسطایی فرانسه داشته باشد.
گام نخست در نير مونتسکیو ،بازسازی هویوت غربوی م مرزکشوی جعلوی م سواختگی
میان غرب م شرق است .بنابراین به باز تعریف هویت غربوی از طریو بوازآفرینی دیگوری
میپردازد .مونتسکیو برای تعریف م نمایش گفتموان موای برتور غورب ،از طریو تعریوف
دیگری فرمتر به بازآفرینی دم شخصیت ایرانی میپردازد که با توجه به نامهایی کوه بورای
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آنها برمی گزیند م تصویری که از آنها م ذهنیت آنها به نمایش میگذارد ،میتووان پویبورد
که ام در پی نمایش م تعریف دیگری است که حوزه فرهنگی م جغرافیایی شورق مسولمان
را در بر گیرد م انتخاب ایران به عنوان متمدنترین ملت شرق مسلمان -به گفته شواردن-
برای نمایندگی شرق از جانب می هدفمند بوده است.
مونتسکیو برای فرمتر نشان دادن دیگری ،سیاههای از خصلتها را به عنوان خصولت-
های منفی مسلمان شرق در حوزههای سیاست ،فرهن  ،اخالق م خانواده به نمایش موی-
گذارد .در حوزه سیاست ،ساختار قدرت استبدادی ،خشونت حکوموت ،رماج فسواد گسوترده،
تياهر م ریا م در حوزه اخالق ،بی بند م باری جنسی ،درمغ ،ریا ،تياهر همگانی ،قضوامت-
های بی بنیان م در حوزه فرهنو  ،خووی اسوتبدادی موردم شورق ،گورایش بوه خشوونت،
تعصبات مذهبی ،غیر عقالیی بودن آموزههای مذهبی ،فقدان دانش م معرفت م در نهایوت
در حوزه خانواده ،فقدان سامانی مشخص در رمابط خانوادگی ،خأل احساس پودری در کول
نامهها جملهای ذکر نمیشود که بیانگر آن باشد که ازب

حتی ی

لحيه هم به فرزندان

خود میاندیشد؟) از مهمترین خصلتهوایی اسوت کوه خصولتهوای منفوی جامعوه شورق
مسلمان را در گفتمان مونتسکیو به عنوان هویت شرقی به نمایش میگذارند .این در حالی
است که به گزارش سوفرنامه نویسوان موورد عالقوه مونتسوکیو؛ یعنوی تامرنیوه م شواردن،
استحکام بنیان خانواده م تسامح مذهبی از شاخصهای مهم فرهن
بوده است.

ایران م موردم ایوران

105

شالوده شکنی رمیکرد گفتمانی مونتسکیو ،بیانگر این ماقعیت است که گفتمان هوویتی
ام محصول تقابل ،ساخت ،جعل م بازآفرینی دیگری است .گفتموان غورب ام در تقابول بوا
گفتمان دیگری ساخته میشود که ازب

م رضا به عنوان نمایندههای شرق مسلمان ،نمواد

آن هستند م در این تقابل غرب به عنوان مرکز معرفت ،آزادی ،مدرنیته م جلوههای زندگی
تازه م امرمزی ،تعریف م به نمایش گذاشته میشود .در مقابول ،دنیوای شورق مسولمان بوه
عنوان زادگاه استبداد ،کانون ماپس ماندگی ،خشونت م رکود ،معرفی م به نموایش گذاشوته
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میشود.
از اینرم جهان غربی در گفتمان مونتسکیو برتور اسوت م راه بورای سولطه م غلبوه بور
شرقی که در گفتمان مونتسکیو فرمتر است بواز مویشوود .ایون اثور مونتسوکیو بوه گفتوه
میرسپاسی «به رمشنی این نکته را القاء می کند که شرق حد اعالی تهی مغوزی در تواریخ
است م از این جهت ،نقطه مقابل رمح آزادیخوواهیای اسوت کوه در غورب تجلوی یافتوه
است».

106

این القاء عالمه بر اینکه راه را برای سلطه غرب باز میکند ،استعمار م سولطه غورب را
بر شرق توجیه میکند م مهمتر از همه به خاطر اینکه مونتسکیو غرب را تعریف م ترسویم
کند م برتر نشان دهد ،با برجسته کوردن حرمسورا م بزرگنموایی خشوونتهای درمن آن،
تصامیری منفی از شرق مسلمان در ذهنیت غربی ایجاد میکند که تا به امرمز تدمام دارد.
مونتسکیو با ایجاد تصامیری منفی از شرق در ذهن انسوان غربوی ،در ایجواد م تودمام
گفتمان شرق شناسی مرثر م سهیم بودهاست .گفتمانی که وندین سده است غورب را برتور
نشان میدهد ،آقای دنیا میداند ،کانون تجدد ،دموکراسی م آزادی معرفی میکند م شورق
را فرمتر م مرکز خشونت م استبداد نشان میدهد .بنابراین مهار ،هدایت م سرمری بر شورق
را ح طبیعی م حتی ذاتی خود میداند.
خالوه این که مونتسکیو ،جهان مورد نير خوویش را در نموایش م بوازآفرینی دیگوری
دیده است که معطوف به طرد م حذف از جغرافیای غرب است م انگار در پی آن اسوت کوه
به گفته رای بگوید:
فقط در سرزمین ک ما زن گ م کنیی معیارها عقالنیت وجود دارد.

107

این توهم عقالنیت که در حوزه گفتمان غربی ،معنا یافته است م حقیقت پنداشته موی-
شود ،نوعی توهم ورف میتواند باشد م محصول مرزکشیهای ایوديولوژی

میوان غورب

برتر م شرق فرمتر است .برتری پنداری غرب ،محصول دیگریسازی م تقابول بوا دیگوری
است م گفتمان غرب برتر در تقابل با شرق معنا مییابد .مونتسکیو برای این گفتمانسازی
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از شرق هزینه می کند م شرق مسلمان را در استبداد م خشوونت م رکوود خالووه میکنود.
این تصویر ساختگی از شرق مسلمان را در قالوب گفتموان بورای غربیهوا ،ماننود حقیقوت
مینماید م مانع شناخت ماقعی شرق میشود .اسالم ستیزی م اسالم هراسوی پیآمود ایون
شناخت سطحی از ایران م شرق بوده است کوه متفکرانوی ،ووون مونتسوکیو در آن نقوش
اساسی داشتهاند.
نتیجه

مونتسکیو ،کتاب نام ها ایران را برای شناخت عمی جامعه ایران م آگاهی غربیهوا
از ایران م شرق نمینویسد ،بلکه هدف از نوشتن این کتاب ،تعریف م ترسیم هویوت غربوی
در عصر رمشن گری بوده است .ام در این راستا ،اقدام به خل م بازآفرینی دم شخصیت بوه
نامهای ازب

م رضا به عنوان نمایندگان شرق مسلمان میکند .دم شخصیت رضا م ازبو

در نام ها ایران از آنجایی که در مقابل غرب ،مجبور به ماکنش میشوند به بازیگران م
شخصیتها ی اولی مونتسکیو م نمایندگان گفتمان دیگری مونتسکیو مبدل میشوند.
رضا در این گفتمان ،نماینده رمیکردی است که امرمزه میتوان از آن با عنوان رمیکورد
غربگرایی یاد کرد؛ ورا که می با مجود اذعان به هویت ایرانی م شرقی خود ،حل مسوئله
هویتی خود را در همسانی بوا غورب م بوه عبوارتی پوذیرش فرهنو

غربوی م اجتنواب از

نگریستن به شرق مییابد .همانطور که رضا با مجود پرسش هویتی خود ،پس از مدتی به
ستایش غرب م نکوهش شرق میپردازد م از ابراز دلبستگی به شرق اجتنواب میکنود .در
مقابل ام ،ازب

قرار دارد که میتواند نماینده تفکر دیگری در شرق قلمداد شود که امورمزه

از آن با عنوان غربستیزی یاد میشود.
ازب

در گفتمان مونتسکیو ،نماینده این تفکر اسوت م ایون تفکور در نيور مونتسوکیو،

هویت اولی شرق مسلمان است م نشان گر حضور تفکری است که با مجود ستایش غرب،
به طور ذاتی مستبد ،متمایل به خشونت م آمیخته به جهالت م رکود اسوت م البتوه مشوکل
خود را نه در خود ،بلکه در غرب م جامعه غربی میبیند .همانگونه که ازب

از این که بوه
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غرب نزدی

شده است احساس ندامت می کرد م خواهان بازگشت سریع به مطن م اوالت

خود بود م غرب را میرانگر معرفی مینمود.
در مجموع با تحلیل شخصیتهای رضا م ازب

به عنوان نماینودگان شورق م دیگوری

غرب در گفتمان مونتسکیو ،میتوان بیان کرد که در مقابل غرب برتر ،شرقی قرار دارد کوه
ماجد خصوویت هایی وون استبداد زدگی ،خشونت ،سوبعیت ،جهالوت م رکوود اسوت م راز
رهایی از آن ،پذیرش غرب م گریز از شرق است .همانگونه که رضا اقدام کرد اما به خاطر
ذاتی بودن استبداد در شرق این امکان برای همه میسر نیست .همانگونه که بورای ازبو
میسر نبود.
غرب برای نمایش برتری خود ،همواره نیازمند دیگری فرمتر م پنهان کردن مابسوتگی
به دیگری فرمتر است .از این رم در گفتمان غرب ،همواره شرق به عنووان دیگوری فرمتور
غرب حضور دارد .همان گونه که در گفتمان مونتسکیو ،شرق فرمتور حضوور برجسوته دارد.
خالوه اینکه ،شالوده شکنی رمشی است که پرده از خودبنیانی این هویت سوازی تقوابلی
برمیدارد م تقابلها را برمال میکند.
گفتمان مای برتر غرب مونتسکیو در نام ها ایران در تقابل با شورق سواخته شوده م
معنا یافته است .از آن جا که این گفتمان در تقابل با شرق ساخته شده است ،حقیقت ورف
نیست م محصول جعل م تقابل است .از آنجا که مونتسکیو در این تقابل نیازمنود دیگوری
فرمتر در مقابل مای برتر بودهاست ،شرق را در گفتمانی فرمتر به نمایش میگوذارد .فرمتور
نمایی ایران م شرق نه ماقعیت ورف ،بلکه محصولی گفتمانی است که دیگوری سوازی از
ابزارها م کارمیژههای مهم آن است .از اینرم شرق مسلمان م ایران در گفتمان مونتسوکیو،
محصول جعل م بازآفرینی هدفمند است.
این بازآفرینی ،موجب ساختن تصامیری منفی از شرق م ایران در ذهون انسوان غربوی
شده است که گفتموان شورق شناسوی نامیوده میشوود م ایون گفتموان دربرگیرنوده نگواه
تحقیرآمیز به شرق م طرد م حذف شرق است .گفتمان شورق شناسوی راه را بورای سولطه

51

مسلسهل
سال سیزدهم ،شماره سوم ،پايیز  ،1391شماره
165

غرب بر شرق م به عبارتی استعمار ،هموار ساخته است .تدمام نگاه تحقیرآمیز به شرق م در
مجموع ،عدم تفاهم دمسویه شرق م غرب م ممانعت از تالش برای شناخت ماقعی ایوران م
شرق در خارج از گفتمان شرقشناسی ،از پیآمدهای این نوع رمیکرد تحقیرآمیز م تحکمی
به شرق م ایران بوده است م بی گمان ،مونتسیکو م دیگر متفکوران غربوی در ایون زمینوه
سهیم منقش آفرین بودهاند.
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