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Homa NATEGH  

ن يدر حقيقت، سرزم. ای ز و افسانهيانگ گذشته، فرنگ در ذهن مردم شرق تصوری است خيالدر آغاز قرن 
کران شرق را ين را در دست گرفته و ثروتهای بيفرنگی است که چراغ عالءالد. کشب همانجاستيهزارو

گر نه م. چوب جادو نيز که به هرچه خورد خوانی گسترده ميگردد، در چنگ اوست. ابد و ميبردييد و ميجويم
ری سندباد بح] ١[ »تر مينماید، و فکر او را دورتر ميبرد؟ تجارت او را ثروتمندتر ميکند، کار او را سيراب«: اینکه

  .ها در جنگ است و با دنيای کوتوله
  

قضاوت و داوری اوست . نام او ورد زبان است و گفتار و کردارش مرجع تقليد. ناپذیر سرمشقی است اجتناب
ای از احترام فراگرفته و آوازۀ شهرت و معلوماتش  پيرامون او را هاله. کننده و معيار همۀ ارزشهاست که تعيين

اند، ليکن از آنجا که مسائل و مشکالتشان  ای از فرنگی ساخته  عادی نيز چهرهمردم. همه جا پيچيده است
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با سایرین یکسان نيست، فرنگی بيچارگان نيز با فرنگی روشنفکران و رجال متفاوت است، و درمانی که از او 
ل آنان نياز به به مث. آهن و بانک فرق دارد طلب ميکنند درمان دردهای دیگری است که با قانون و امتياز و راه

آمد، چون نقش جادوئی داشت و چارۀ هر دردی را  دوا و طبيب دارند و تا مدتها هر اروپائی که به ایران می
در : فریزر مينویسد. اند بسيارند مسافرانی که طبابت اجباری کرده. ميدانست، به عنوان طبيب تلقی ميشد

 بودند و از او درمان دردهای خود را ميخواستند و به ایوانکی در دهی که منزل کرده بود، همۀ مردم ده آمده
که ميتوانست کور را بينا کند، الغر را چاقی بخشد و جذامی را مداوا «نظر آنان فرنگی کسی بود 

به قول دیگری، فرنگيها مجبور بودند همواره مقداری قرص با خود همراه داشته باشند تا برای هر ] ٢[ !»نماید
اگر از زیر بار این طبابت اجباری شانه خالی ميکردند، مردم اعتماد خود ]. ٣[ دردی همان قرص را تجویز نمایند

مسافری که ميخواست از شيخ کعب اجازۀ ورود ]. ۴[ را از دست ميدادند و این را حمل بر بدطينتی مينمودند
حاج ]. ۵[ شيخ تجویز کند، گرچه طبيب نبود» کوری چشم«به خاک ایران را بگيرد، مجبور شد که دوائی برای 

سّياح هم در بازگشت از فرنگ سخت در شگفت بود از اینکه مردم به او دخيل ميبستند، از او مراد و درمان 
  ].۶[ استميطلبيدند به گمان اینکه او طبيب فرنگی 

 به در اوایل قرن، ورود. فرنگی در ایران از حرمتی برخوردار بود که به همه کار و مقامی ميتوانست برسد
مساجد و بازدید از اماکن مقّدس کامال برای اروپائيان آزاد بود و بسيار بودند فرنگيانی که از صحن امام رضا 

یافت و وارد معرکه ميشد و حتی  شگفت اینکه گاه فرنگی خود نيز تقّدسی می]. ٧[ آزادانه دیدن کرده بودند
بعدها هم با همين حرفه در بحرین زندگی . پيشنماز بوشهر مدتها یک فرنگی بود. به پيشنمازی هم ميرسيد

ایرانيان یا ميدانستند و یا تجاهل ميکردند و یا خبر نداشتند و فریب خورده بودند، در هر حال نتيجه ]. ٨[ ميکرد
شت، از مادر یونانی و پدری انگليسی خان نيکال نام دا حاکم شوشتر هم در اول قرن، صاحب. یکی است

ۀ  در اوایل قرن که مردم هنوز با شيو. ها هم باز شده بود نما به تعزیه پای فرنگی یا فرنگی. زائيده شده بود
و با . گردن داشت ها ایلچی فرنگ از فرنگی بودن فقط یک شال پوشاک فرنگی آشنائی نداشتند، در تعزیه

شاه، با گسترش غرب و  در دوران ناصرالدین]. ٩[ رد تا خون حسين را نریزنددرآوردی، پایمردی ميک زبان من
و ادوارد ] ١٠[ نل شيلگردن ابریشم از کل و شال» کت نظامی«آشنائی بيشتر با دنيای غرب، اهل تعزیه 

فرنگی به لباس درویشی . اما زبانش همان بود. عاریه ميکردند تا چهرۀ حقيقی به ایلچی بدهند] ١١[ براون
از درویش عبداهللا انگليسی در . اند بسيار مسافران از این دراویش دروغين یاد کرده. آمد هم درمی

ای هم در بارۀ  ، از درویش علی فرانسوی در گلپایگان که زنی لر به عقد خود درآورد و سفرنامه]١٢[ بوشهر
  ].١۴[ داشت» لژیون دونور«زادۀ فرانسوی که از دولت فرانسه نشان  و یا درویش نجيب] ١٣[ لرستان نوشت

به فروش ميرفت و » علم کيميا«اشعار لرد بایرون به عنوان . ای داشتند نویسندگان فرنگی هم حالت افسانه
  :دلی در بارۀ ولتر، متفکر انقالب فرانسه، به گوبينو نوشت ساده

گردش ميکرد، کاله تا بناگوش کشيده، پيراهن چاک، دستی به قمه و در بازار ! راستی قهرمان بود[!] واالتر 
آمد  از چيزی که بيش از همه بدش می. روزها با ارمنيان عرق ميخورد و شبها کار دیگر ميکرد! دستی به کمر

ولی او زرنگ بود و ميتوانست فرار . و مالیان هميشه از دست او به کالنتر محل شکایت ميکردند. بود» مال«
یا در هجو مالهای : آمد، تصنيفهای خوبی ميساخت که ما هنوز به خاطر داریم وقتی سر کيف می. دکن

  ] ١۵[ !باز بود اما خيلی حقه. بيچاره و یا در مدح زنانی که ميشناخت و یا در وصف شراب ارمنی

تصویر ناپلئون در همه جا به فروش ميرسيد که با باالپوش . حکام فرنگ هم از همين وصف برخوردار بودند
پشت سرش دورنمائی از پاریس به چشم ميخورد که در . شاهی نشسته جواهرنشان بر تخت فتحعلی

ترجمۀ شرح زندگانی او به فارسی همواره باالی سر محمدشاه جای داشت و هر . يقت اصفهان را ميماندحق
عظم او حاجی ميرزاآقاسی بود که هربار سخن از ناپلئون به ميان تنها صدرا]. ١۶[ شب به آن مراجعه ميکرد

در اذهان عمومی، ناپلئون بيشتر یادآور ] ١٧[ »ناپلئون دیگر سگ کيست؟«: آمد با ریشخند ميپرسيد می
والی کردستان از . عباس بود که همۀ اصالحات و کاروانسراهای جهان را به او نسبت ميدادند شاه

داستانهائی هم از ] ١٨[ »ناپلئون تاکنون چند تا کاروانسرا ساخته است؟«: شناس فرنگی ميپرسد باستان
  .بازی را ميداد و زیرکی او بر سر زبانها بود که به او چهرۀ شعبده» هوش«
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شاه، هانری مارتين  مان فتخعلیدر ز. تبليغات مسيحيگری نيز با خوشامد روبرو بود و کسی اعتراضی نداشت
ای که برای او نوشت، خواندن این کتاب  وخاقان در تقدیرنامه. به ایران آمد و تورات را به فارسی برگرداند

تورات در همۀ شهرها به رایگان پخش ميشد، به ویژه در آذربایجان و . را به تمام ایرانيان توصيه نمود» مفيد«
اجازۀ اولين مدرسه را ژوزف ولف، کشيش . هرهای گوناگون ایجاد شدمدارس مسيحی هم در ش. اصفهان

حتی در بوشهر هم ]. ١٩[  شاگرد داشت۵٠٠مدرسۀ دخترانۀ اروميه تا . ميرزا گرفت انگليسی، از عباس
تأثير این کارها ]. ٢٠[  محصل در آنجا به تحصيل مشغول بودند١٣ ليره خرج آن کردند و ٧٠٠ای بود که  مدرسه

  :مسافری مينویسد. ای در انتظار مسيح بودند حتی عده. در ایران کم نبود

در شيراز شنيدم مسلمانی به دوستش ميگفت حضرت محمد روز جمعه را روز نماز جماعت قرار داده زیرا 
  ] ٢١[ .اند مسيح را در این روز مصلوب کرده

ولف در سفرنامۀ خود مينویسد هنگامی که به . یافت تصویر حضرت مریم و مسيح در نقاشيها رونق می
ساله، متبحر در سبزوار رسيد جماعتی گرد او آمدند زیرا در شهر شایع شده بود که او مردیست دویست 

حتی تعدادی اروپائی نيز معتقد شده بودند که ] ٢٢[ …و بشارت ظهور مسيح را ميدهد. همه علوم جهان
در تبليغ دینی و ]. ٢٣[ هور خواهد کرد و به سفرای مقيم ایران در این باره نامه مينوشتندمسيح از ایران ظ

در اواسط دورۀ ناصری، تعداد نمایندگان . اول اهميت را داشتندظهور مسيح، مدارس اروميه درجۀ 
 تومان ۵ شاگرد داشت و ماهی ١۶٠مدرسۀ اصفهان ]. ٢۵[  تن بودند٣٨غ بر در این منطقه بال] ٢۴[ مسيحی

  .و نيم خرج نگهداری مدرسه بود

هر کس از اهل «ميرزا از اروپائيان خواست که   فرنگی و تمدن فرنگ به حدی رواج ميگرفت که عباساعتقاد به
و اصال بهتر است اروپائيانی که » . در آذربایجان که تبریز پایتخت آنجاست ساکن شود—فرنگ اراده نماید 

 زندگی کنند و ایرانيان را با تمدن درپی به آفریقا و گرجستان و داغستان ميروند، به ایران بيایند و در ایران پی
جوابی نيز از یک سرهنگ . های فرنگ منتشر کرد ميرزا درخواست خود را در روزنامه عباس. غرب آشنا نمایند

یک «نویسندۀ این پاسخ پيشنهاد مينمود که اصوال در آذربایجان . انگليسی رسيد که طرحی است مفصل
زیرا این قسم آبادی بسيار انفع و معظم خواهد شد به «شود داده » انگليس و جرمن«به اهالی » آبادی

اند در ایران  علت اینکه در زراعت و تجارت و صنایع و غيره که اهل فرنگستان تازه یافته و ایجاد و اختراع نموده
کنندگان آبادی خودمختاری کامل  در این طرح که خصلت استعماری محض دارد، به اداره» .بيشتر خواهد شد

امورات شرع و عرف را با کمال انصاف و عدالت به قانون شریعت انگلستان و به آداب «حتی .  ميشودداده
اهل آن والیت گذارند و اگر چناچه از کسی خيانتی به خالف عرف و شرع سرزده باشد که موافق قانون 

ج اهالی آبادی و آبادانی پول و خر. در این صورت اختيار تام با انگليسيها خواهد بود» القتل شد انگليس واجب
  ].٢۶[ السلطنه گذاشته شده است آن هم کليتًا به عهدۀ نایب

فرنگيانی که در همۀ عمر در . یک از کارهای فرنگيان را به دیدۀ انتقاد نميگریستند  حکومت ایران هيچاوليای
 همۀ آداب و رسوم و سنن مذهبی ایران را به باد ریشخند ميگرفتند و از سرگذشت حاجی باباکتابهائی نظير 

صيغه و حجاب و روبنده را از عالئم زبان هانری مارتين، مترجم تورات، مذهب اسالم را تحقير ميکردند، و زن 
محروم » لذات«ماندگی ميدانستند، به محض اینکه پایشان به ایران ميرسيد، از هيچ یک از این  توحش و عقب

آوردند، به سنت صيغه کردن  و از آنجا که اکثر به تنهائی سفر ميکردند و زنهای خود را همراه نمی. نميماندند
  :مسافری مينویسد. رد اسناد و مدارک موجود استو در این مو. آوردند روی می

های آسوری حاضر ميشوند  خانواده. سالهاست که مردان فرنگی مقيم ایران زنهای آسوری را صيغه ميکنند
معموال . که برای مدت معينی که بستگی به اقامت فرنگيان در ایران دارد، دخترهایشان را به عقد آنان درآورند

هر یک از این آقایان حرمسرائی جداگانه برای این زنها دارد و . آید خود به خانۀ شوهر میدختر با پدر و مادر 
آید، مرد زن  به محض اینکه موعد زنی سرمی. در سر ميز با مردان غذا نميخورند… اینان حجاب بر سر دارند 

کره ميکردند، اسامی ها و قنسولگریها مذا دالالن مخصوصی برای این کار با سفارتخانه. دیگری عقد ميکند
آن فرنگی برایش تهيه “ در خور”سپس زنی . اروپائيان مقيم را ميگرفتند و از مدت اقامتشان آگاه ميشدند

  ] ٢٧[ .ميدیدند
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شناس مشهور، از این خلق و خوی اروپائيان به سختی انتقاد ميکند، ميگوید در  شناس و شرق کرپور، باستان
به مسافرین فرنگی تربيت ميکنند و » صيغه شدن«رضائيه زنان ارمنی و آسوری دخترهای خود را برای 
آورند و این  سند، آنان را برای فرنگيهای مقيم ایران میهنگامی که این دخترها به سن سيزده یا چهارده مير

پدر و مادر دختر این معامله را به دقت انجام . هر دختری بهائی دارد. اند را اروپائيان رواج داده» عمل شنيع«
کودکانی که از این ازدواجها به دنيا . بهای هر دختری بستگی به وجاحت و هنر و کاردانی او دارد. ميدهند

آیند وضع سخت ناگواری دارند و پدر معموال یک یا دو پسربچه انتخاب ميکند که آنان را با خود به اروپا  می
این کودکان را . ميبرد، باقی کودکان را به اميد خدا رها ميکند که آنان با سرنوشت نامعلومی زندگی ميکنند

 نویسنده اضافه ميکند که کشيشهای همين. و دخترها را به روسپيگری واميدارند! مادران اغلب ميفروشند
باز مينویسد که مسلمانان همه ميدانند . مسيحی نه تنها به این اعتراض نميکنند بلکه تشویق هم مينمایند

با این . »مسيحيان حق صيغه کردن زن را ندارند و ميبينند که مسيحيان بر خالف دین خود رفتار ميکنند«که 
» حرامزاده«ميرزا الاقل به یاری این کودکان   اميدوار است که عباسنویسنده. حال، هيچکس حرفی نميزند

  ].٢٨[ بشتابد

در ایران فقط مسلمانان نيستند که زن صيغه ميکنند بلکه «ر همين مسئله مينویسد که و باز مسافر دیگری د
از سالها پيش این رسم در ميان اروپائيان نيز رواج بسزائی دارد و زنهای صيغه معموال از ارامنه انتخاب 

  ].٢٩[ و شوهرها از ميان سفيران و وزیرمختاران گرفته تا تجار و اشخاص معمولی. »ميشوند

برخی مفتخر بودند به اینکه جاسوس . به نزد اوليای دولت و رجال وقت، فرنگی سرمشق کاملی بود
قرارداد  (١٢٢۴دۀ سياسی ایران و انگليس در ميرزا ابوالحسن شيرازی که معاهدۀ گلستان و معاه. فرنگيانند
ای به اوليای حکومت انگليس نوشته افتخار ميکند که در بستن این  به وسيلۀ او بسته شد، در نامه) مجمل

قرارداد به نفع انگلستان و به زیان کشور خویش دست داشته است و انگليسيها از این بابت و از همان تاریخ 
خان درخواست ميکرد که پس از مرگش  ميرزا ابوالحسن. مبئی به حساب او ميریختندمبلغی ماهانه در بانک ب

و دولت انگليس جواب ميداد که این کار ]. ٣٠[ خان پرداخت گردد این مبلغ به حساب پسرش ميرزا مهدی
  ].٣١[ ممکن نيست زیرا پسر او هنوز کاری برای دولت انگليس انجام نداده و قراردادی نبسته است

ای را ارائه دادند که  خان نه تنها هيچ به ایران نياوردند بلکه درست چهره هائی چون ميرزا ابولحسن رفته فرنگ
 منکر است و بازی که مليت و فرهنگ خویش را شب  عروسک خيمه—فرنگی ميخواست از شرقی بيافریند 

اگر . بدون وجود سرمشق موجودیت ندارد. انسانی که فقط از راه تقليد زندگی ميکند. شيفتۀ قدرت است
اروپائی چه خواهد گفت؟ فرنگی «اش با این فکر است که  اقدامی ميکند و یا کاری به دست ميگيرد، همه

 که در این دوره به فرنگ رفتند در محصلينی هم» چگونه قضاوت خواهد کرد؟ در این مورد چه خواهد نوشت؟
وطنان خود افزودند و بعضی با  های حقارت هم بازگشت چندان کاری از پيش نبردند، تنها بر کمبودها و عقده

  .مآبانه هموطنان خود را مورد قضاوت قرار دادند نگاه فرنگی

يت به چهار دسته تقسيم های دوران قاجار که پيش از مشروط رفته چه بسا مقاالت که در بارۀ این فرنگ
ميرزا را  نام این محصلين در تاریخها ثبت شد، از آنان به عنوان نوابغ یاد کردند و عباس. ميشدند نوشته شد

از این محصلين ميرزا صالح که در ]. ٣٢[ ستودند که برای نخستين بار اعزام محصل به فرنگ را باب کرد
بابای افشار که به قول مورخين  انگلستان عضو فراماسونری هم شد روزنامه را در ایران ایجاد کرد و حاجی

رفته  دار شد و نام او به عنوان اولين و بزرگترین طبيب فرنگ و نابغه شد، طبابت دربار را عهده] ٣٣[ طب خواند
 با ١٨١١بابای افشار که در  در حالی که طبق اسناد خود انگليسيها حاجی. روزگار باقی ماندایرانی در صفحۀ 

 به ایران بازگشت، و هرگز مدرسۀ طب را به پایان نرسانيد و نتوانست از ١٨١٩جونز به انگلستان رفت و 
ادامۀ «برای گذراندن سرانجام با تعدادی کتاب  پس از چندی سالی وقت. عهدۀ امتحانات پزشکی برآید

در طی . اش هم سرنگرفت الخمر بود، مطالعۀ بعدی به وطن آمد و از آنجا که دائم»  طب در ایران مطالعه
 ليره به هزینۀ دولت ایران خرج کردند و ميرزاکاظم هم ۶۶/۶۶٠/۵بابا و ميرزاکاظم  اقامت خود در لندن حاجی

  .که در لندن از سل و یا از غصه درگذشت

. التحصيالن دارالفنون  نفر از فارغ۴٢ه و دورۀ ناصری هم عدۀ دیگری به فرنگ رفتند، از جمله در دورۀ محمدشا
  :ژوزف ولف مينویسد. رفتۀ ایرانی خوشدل نبودند گاه اروپائيان هم از محصلين فرنگ
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ابی اند آدمهای حس اند و یا از کشور ما دیدن کرده باید اعتراف کنم جوانانی که در انگلستان درس خوانده
  ] ٣۴[ .اند نيستند و آخر و عاقبت بسيار بدی یافته

ت اینکه بسياری از حقيق. های این دوره هم دیده ميشود ها در برخی از نوشته رفته شک و تردید در بارۀ فرنگ
  .این گروه کاری برای ایران انجام ندادند و از نظر واقعی تاجی بر سر ملت نبودند

رفته به وجود آمد حائز  شکی که در نزد برخی از روشنفکران و نویسندگان آن زمانه در بارۀ فرنگ و فرنگ
بورغ و سایر بالد خارجه این شترمرغهای ایرانی که از پطرز«: مجدالملک سينکی مينویسد. اهميت است

: معلوماتشان هم به دو چيز منحصر است. به مراتب از دیگران بدترند و حرص و آزشان بيشتر» !اند برگشته
شبهه ایجاد شده که آب و هوای بالد خارجه عجب چيزها از آب «و از این رو » !اسخفاف ملت و تخطئۀ دولت«

یتند و منت بر دیگران ميگذراند که چرا از والیات منظم فرنگ به اینان همواره از بخت خود در شکا» !بيرون داده
اند و همواره در حال انتقاد و ایرادند که چرا فالن کار در ایران انجام نشده و چرا  نظم رجعت کرده ممالک بی

ليکن این انتقادات تا وقتی است که به خودشان . اند ملت غافل مانده» اسباب تربيت«اوليای حکومت از 
همينکه مصدر شغلی شدند با اطمينان کامل که قبح «. اری سپرده نشده و مقامی داده نشده استک

از همگان پوشيده است و به این زودیها کسی در صدد کشف » اعمال ایشان به برکت سياحت قطعۀ اروپا
 ترویج فنون تربيتها برميخيزند و در پایمال کردن حقوق مردم و  بی باالدست هم«حقيقتی ایشان نيست  بی
گوئی  دیانتی و ترک غيرت و مروت و اختراعات امور ضاره و طمع بيجا و تصدیقات بالتصور و خوشامد و مزاح بی

که اوليای حکومت هم از » به رؤسا و پيشکاران و تصویب عمل و تصدیق به اقوال ایشان چندان مبالغه دارند
چه قانون باید «شوند و متحير ميمانند که با این افراد به اند پشيمان مي مسئوليتهائی که به آنان واگذار نموده

  .نمود زیرا هویت آنان درست مشخص نيست» سلوک

  به مارماهی ماند، نه ماهی است و نه مار 
  ]٣۵[ منافق چه کنی؟ مار باش یا ماهی

ای انتقادی از اوضاع  خان نایب اول سفارت ایران در عثمانی نيز در رساله نویسندۀ دیگر، ميرزا حسين
انتقاد اساسی به اوليای دولت ایران اینست که . رفتگان را مطرح ميکند مسئلۀ فرنگ] ٣۶[ سياسی ایران

به اعتقاد . گمان ميکنند با فرستادن آدم به فرنگ و آوردن آدم از فرنگ ميتوان همۀ مسائل مملکت را حل کرد
ز به روز بيشتر ميشود و محصل به فرنگ ميرود و باز ميگردد، هنوز از علم و او با اینکه رفت و آمد به اروپا رو

نميتوان یافت که بتوانند کاغذی به یکی » ده نفر«و در همۀ ایران . ای نبرده است معلومات اینان کسی بهره
 را به طور کامل بنگارد و یا فنی از فنون و علمی از علوم فرنگی» بدون غلط امالء و انشاء«از زبانهای اروپائی 

اصطالحات علميه را بهتر «هم در قياس با این دانشوران ایرانی » چی فرنگی کالسکه«حتی . بشناسد
  .و به قانون و احکام معامالت بهتر از اینان آشناست» ميداند

. مآبی در ایران با نوعی ظاهرسازی و ناآگاهی توأم شده است همان نویسنده تعجب ميکند از اینکه فرنگی
حتی رجال و . آید حرمتش الزم است و طاعتش واجب رکه پایش به فرنگ ميرسد یا هرکه از فرنگ میه

اوليای دولت ایران حاضرند به هر خواری تن دردهند و همه گونه تحقير شوند و خود را تا حد امکان نفی و 
به هيچ خدمت کوچک و وزرای محترم نادراالمثال ما که به اروپا ميروند ایشان را کسی «. انکار نمایند

مصروف به علم و … ولی چون نوع فرنگی . ترین مأموریت استخدام نميکند و قابل هيچشان نميشمارند پست
هنر است لهذا هر فرنگی صورت نشسته نازل که در اروپا دالل یا حمال یا جمال بود به محض اینکه پا به 

ل او را به منزلۀ وحی منزل به گوش جان استماع کرده هر ای از دوایر ایران گذاشت وزراء و صدور ایران قو دایره
  ».چه بگوید به حسن قبول تلقی مينمایند

یا ميخواهند در مقابل فرنگ خودنمائی کنند و یا : برداشت رجال ایران در تقليد از فرنگی چنين خالصه ميشود
به این مرحله از پيشرفت و تمدن غافل از اینکه اگر فرنگی ترقی کرده و خود را . خود را به فرنگی برسانند

رسانيده است، از این روست که صبح تا شام در ترویج و تقویت آنچه خود دارد ميکوشد، چشمش را به طرز 
و در این راه از تاراج و . کار ماها ندوخته است، بلکه ميخواهد افراد ملت خود را در مقابل دیگران بسيج کند

بينی هر یک بدبختانه به جان یکدیگر افتاده و در وادی  در کوته«ی که ما در حال. غارت سایر ملل هراس ندارد
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ایم، و عمر گرانمایۀ خویش را در طریق اجرای اغراض  پایان نفاق سرگردان و پراکنده و پریشان مانده بی
ایم که به هر تدبير و شيطنت مال  مثل اینکه هميشه در این اندیشه. شخصيه و نفسانيه صرف ميکنيم

  .»ی را غصب و ناموس آن دگر را پایمال کنيمدیگر

اش را ميسازد، کارشناس تربيت ميکند، مواد اوليه را هم از سایرین  فرنگی بنا بر نيازمندیهای خویش کارخانه
بافی و چلوارسازی و  هر وقت کارخانۀ ماهوت«ما ميپنداریم که . اندازد به جبر ميگيرد و کار خود را راه می

و حال آنکه اگر کارخانه را از فرنگ آوردیم باید . »پ کروپ به ایران بياوریم ایران ترقی ميکندفابریک تفنگ و تو
آنوقت چنين فابریکی چه فایده به حال ما خواهد داشت؟ «کارشناس را هم بياوریم، متخصص هم بياوریم، 

د؟ چرا باید آنان متحد چرا باید خوراک و پوشاک و چراغ و دیگر لوازم زندگانی ما همه از سایۀ ایشان باش
  »باشند و مشفق و ما منافق و محتاج؟

تازه ميخواهيم افتخاراتی هم داشته باشيم، به فرنگی فخر هم بفروشيم و بگوئيم کمتر از شما نبوده و 
. ها ساختيم ها داشتيم و چه چه. در گذشته چنين بودیم و چنان کردیم، آنطور بودیم و اینطور شدیم. نيستيم

فروشی و   است پس دیگر چه نيازی به فرنگی داریم؟ اگر حقيقت نيست این همه فضلاگر حقيقت
  فخرفروشی از برای چيست؟

اند که ما شرقيها  اند و نوشته نيز به این تضادها به دیدۀ انتقاد نگریسته] ٣٧[ امروز برخی از متفکران عرب
ای دور  هنگامی که ميخواهيم خود را به رخ غربی بکشيم به جلد باستانشناس ميرویم و همواره در گذشته

از اینکه ما . ا فراموش ميکنيم و هم آینده راای ميگردیم، و در این کندوکاو، هم حال ر به دنبال عظمت افسانه
سرچشمۀ علوم از ماست، فلسفه از ماست، ریاضی از ماست، قدمت از ماست، : درپی تکرار کنيم در پی

چه حاصل؟ چرا دیگران به آنچه که دارند افتخار ميکنند و ما به آنچه که در عالم خيال ميخواهيم داشته 
و ما . وار به دنبال ماست  شبح فرنگی به عنوان سرمشق و قاضی، کابوسباشيم؟ در هر گامی که برميداریم

 موجودی بی ریشه، عاری از خاطره، —ها و کمبودهائی را بازی ميکنيم که او در ما آفریده  نقش عقده
و از آنجا . » الحمایگی تحت«اش توجيهی است برای  و هستی. سرگردان و ناتوان و نيازمند به حمایت دیگری

جبارٌا اگر فرنگی حامی است پس شرقی نيز ا]. ٣٨[  این دو رابطه همواره دو نيرو الزم و ملزوم یکدیگرندکه در
  .و وجود یکی دليلی بر وجود آن دیگری. الحمایه است تحت

او نيز در جواب این سؤال درمانده که اگر فرنگی خوبست و باید . خان  حسينميرزا] ٣٩[ برگردیم به رسالۀ
اگر » علت اجتناب و گریز ما کدام است؟«همواره از او تقليد کرد و روش زندگی او را معيار قرار داد، پس دیگر 

  »د؟چرا باید این همه اقوال او را معتبر دانست و از او تقليد و پيروی کر«آورست  نفوذ او زیان

به نظر او آیا این متعارض نيست که ما فرنگی را نجس ميدانيم اما آثار و صنایعش را پاک؟ ميگوئيم مسلمانيم 
یا به قلمی که با چاقوی فرنگی تراشيده . اند دست برنميداریم ليکن از لباسی که کافران به ما تحميل کرده

بيرون بياید » سيو فالن و مستر بهمانم«شده قرآن رونویسی ميکنيم، زیرا که ما هرچه از زیر دست 
نيتی داشت  معتقدیم، نه به آداب و فرهنگ خود و باز از یاد ميبریم که اگر مسيو فالن و مستر بهمان حسن

  .ایم تجاوز نميکرد ایم و شنيده انداخت و به حقوق این ملل آنچنان که دیده به ممالک آفریقا و آسيا چنگ نمی

  :ينه و در همان دوره ميگویدنویسندۀ دیگری در همين زم

زده را طعمۀ  خبر به صور مختلف با ریش و سبيل متناسب یک مشت رعيت فقير بيچاره فلک جمعی مردم بی
  ] ۴٠[ .اند و هی از اینها چيز ميگيرند و ميبرند و ميخورند و کج مينشينند و تند نگاه ميکنند خود کرده

. و اضافه ميکند که این روال مملکت را به مستعمره تبدیل خواهد کرد. بعد هم افتخار ميکنند که ما مستقليم
:  هندوئی گفته بود فرنگيها هند را چگونه گرفتند؟ هندو گفته بودشخصی ایرانی به«آورد که  مثال می

ما هم همين طور : هندو گفته بود. ایران را کسی نگرفته است: ایرانی گفته بود. همانطور که ایران را گرفتند
به اعتقاد او از فقر تا مستعمره شدن » .ایم ميدانستيم، یک وقت دیدیم و فهميدیم که اسير فرنگی شده

هنوز «: آورد، که مثال پروتستانها را می. اند فرنگيها به هر جا که فقر غالب آمد غلبه کرده. ای نيست صلهفا
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اند و حال در سواحل شرقيۀ فرنگ، به ظاهر حرمت و آزادی  رؤسای این مذهب به کمال همت در ترویج
 تدین طوایف متوحشه آفریک سودان و زنگيان را وسيله نموده و مکاتب و مدارس تأسيس کرده و به تعليم و

. »مشغولند و در باطن مقصد اصليشان آنکه بعضی طوایف اسالميه زنگيان را وارد مذهب پروتستان مينمایند
از آن غنا اثری و ثمری ] باشند[ثروت و غنا بسيار ممدوح است اگر هيئت جمعيت محتاج و مفتقر «هرچند که 

  ».استحاصل نشود و این غنا برای غنی خسران مبين 

در مورد رابطه با فرنگ و انتقاد از روابط تجاری با فرنگ، حسن خداداد نایب اول سفارت ایران در وین نيز 
که منظور » مشتی ارامنه«خان سپهساالر  و افسوس ميخورد که از زمان ميرزا حسين. پيشنهاداتی دارد
ميفرستند و » اوراق باطله«هر روز در فرنگ و . اند خان است کار اصالح ایران را به عهده گرفته ملکم و نریمان

حسن خداداد معتقد است که اینان با مشتی . ميشوند» محل اعتماد و مورد تحسين«در حضور شاه نيز 
  .فریبی است الفاظ رنگين و سنگين ملت ایران را ميفریبند و کارشان عوام

ای تقليد از فرنگ رواج  ران به اندازهميگوید در ای. اهميت رسالۀ حسن خداداد بيشتر از نظر اقتصادی است
ای بوده است با تردید نگاه ميکنند  بيمورد یافته که حتی ایرانيان به توليدات سنتی خود که منبع درآمد عمده

آورد و مينویسد در  مثال فروش فرش ایران را می. و از این رو تجارت ایران را به ورشکستگی ميکشانند
.  ميخرید یکی به علت طرحهای اصيل آن بود و دیگر به علت رنگهای طبيعیگذشته اگر فرنگی فرش ایرانی

فروش فرش عثمانی و فرشهای داغستان و بخارا از فرش )  قمری است١٢٩٩که سال (در حاليکه اکنون 
ه ثانيٌا به گمان اینک. زیرا ایرانيها اوال به جای رنگهای طبيعی رنگهای جوهری به کار ميبرند. ایران بيشتر است

در حالی که اگر منظور . آید طرح فرشها را اروپائی ميکنند فرنگی از نقشهای اروپائی بيشتر خوشش می
فرنگی اگر بخواهد نقاشی و طراحی خودش را بخرد . تقليد از نقاشی فرنگی است، این تقليد بيهوده است

در .  ق١٢٩٨مينویسد در . ستدیگر چه احتياجی به ایرانی دارد؟ اگر فرش ایرانی ميخرد برای طرح ایرانی ا
 هزار تومان فرش در بازارهای اروپا به فروش رفته است ليکن از این سال این رقم به علت همين ٣۵حدود 

  .تقليد رو به کاهش است

اگر فرنگی کمتر زراعت ميکند از این روست که خاک . اند همچنين در زراعت هم سرمشق فرنگی را قرار داده
از صدوپنجاه سال پيش دریافتند که سکان ربع مسکون را که «ت دارد و بعد هم فرنگيها کمتر دارد و بعد صنع

امروز در ایران کار زراعت پنبه و توتون را کنار » در آن وقت در خواب غفلت بودند به خود محتاج خواهند کرد
ه قيمت ارزان ميخرند، پس از فرنگيان ابریشم و پنبۀ ما را ب«اند و حاال  اند، پرورش ابریشم را رها کرده گذاشته

چون فرنگی خشکبار صادر نميکند و خشکبار یکی از » .مدتی بازآورده به بهای گران به خودمان ميفروشند
از کی خشکبار را به عنوان کاالی «صادرات عمدۀ ایران به روسيه است، برخی از این تجارت سر بازميزنند که 

جميع کارخانجات حریربافی آذربایجان سی سال « افکار است که همين نوع» اند؟ تجارتی عمده قلمداد کرده
تریاک ایران که بهترین نوع تریاک در جهان بود امروز از تریاک اناطولی «و یا » است خوابيده و از کار افتاده

ائز رسالۀ خداداد از این نظر ح. اند که در تریک ایران تقلب ميشود زیرا تجار فرنگی مدعی» خریدار کمتری دارد
و بودند تجار و . تأثير نبوده است اهميت است که ميرساند نقش فرنگ در ذهن تجاری و اقتصادی ایران بی

نااميدان و «روشنفکرانی که این سياست و این نظام آنان را به ترک وطن سوق داده است و آمار ميدهد که 
اند  راضی شده» گی قالی و قصابی و فعلهب«که به » بيچارگان و مزدوران ایران، در روسيه قریب نودهزار نفرند

روزگار ميگذرانند و هيچ کس نيست » فروشی صدهزار نفر نيز در بالد عثمانی به تنباکوفروشی و آب«و قریب 
  :که دریابد

  . نابودی این قدر جمعيت، خواه به دولت و خواه به ملت چقدر زیان دارد بلکه باعث خرابی ملک است

که در انتقاد از اخذ تمدن فرنگی و عقاید ملکم نوشته ] ۴٢[ از رسالۀ دیگری یاد ميکند] ۴١[ فریدون آدميت
بازی زبانی یادگرفته و به  چند روزی در خيابانهای لندن قدم زده، به شعبده«نادانی که » طفلک«شده است، 

ران آمده و اغلب از رجال دولت را به شعبدۀ زبان فریب داده تا قوانين ملل فرنگستان را در ایران جاری ای
پرست، به صورت یگانه و به سيرت بيگانه به خيال تغيير  پسرکی طبع«و کار ایران به جایی رسيده که . »نماید

» گشائی مبتالی تمنای ملک«و » وليائیجوان ماليخ«نویسنده از او به عنوان . »اوضاع سلطنت اسالم افتاده
های اعيان دولت تردد ميکند و به  که به اقتضای مزاج شوریده و غوغائی به خانه«یاد ميکند که چند سالی 
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. »اعتبار ترسائی همه جا راه ميرود و سخن از تسخير هند و چين بلکه دم از تمام اقطاع چهارگانۀ زمين ميزند
  .»نویسی ميزند ک دولت بيگانه دست به کتابچهبه تحریک ی«به اعتباری هم 

اند، نویسنده اصوال اعتقادی به قوانين فرنگی و اخذ  به گفتۀ آدميت که تحليل مفصلی از این رساله نموده
  :تمدن فرنگ ندارد و ميگوید

  . اند تا امروز صنعتی به ایرانيان یاد نداده. هيچگاه بر فرنگيان اعتماد نشاید

زیرا دیگران گفتند و او به گفتۀ خود . اللدین اسدآبادی ميشد ن نوشته یادی از سيد جمالجا داشت که در ای
بردن  ای از رویدادها از جمله انحصار تنباکو پای فرنگی از پيش و افکار او بود که سبب شد در پاره. عمل کرد

  .بحث او باشد برای جای دیگر. مقاصد خویش بازماند

 ١٣١٢ و ١٣١٠شاه و بين سالهای  یر از آن گفتگو ميشود در زمان ناصرالدینای که در صفحات ز اما رساله
و رساله نيز نشناخته . نام اصلی نویسنده معلوم نيست.  نوشته استشيخ و شوخقمری و تحت عنوان 

  .مانده است

  
  رزا ملکم خانيم

ایست انتقادی و طنزآلود، در قالب یک  رساله. های خوب این دوره به شمار ميرود از نوشته] ۴٣[ شيخ و شوخ
گفتگو از محفل انسی آغاز . خان و تا حدی در هجو او و امثال او ميرزا ملکم] ۴۴[  وزیرشيخ وگفتگو به سبک 

در . “ق”مآب با مشخصات  و یک فرنگی“ ی”گرا با مشخصات   ميان یک سنتميگيرد و درگيری شدیدی است
ها و  ميان این درگيریها مسائل و گرفتاریهای ایران از قبيل غرب و تسلط غرب، مسئلۀ قانون، روزنامه

  .آید روشنفکران و ملت ایران به ميان می

فروش که   و به قدری معلومات»متشکر از خود«فروش، ظاهرساز،  شخصيتی است فضل“ ق”مآب یا  فرنگی
به قول خودش اگر نام این علوم را تلگرافی هم بگوید مثنوی هفتاد من کاغذ شود و در ميان این همه علوم 

علم جمع، علم تفریق، علم تصنيف، علم حرب، علم جذر، جبر، مقابله، مساحت، حفر «از آن جمله است 
تناسبه، ربح، تنزیل، علم کسب، علم کعب، علم نفع، قنوات، علم تناسب مرکب، علم کسور، علم اربعه م

از این قبيل علوم «و به قول خودش …» علم نفع در نفع، مساحت مثلث، مساحت مربع، مساحت دایره
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بازی و علوم سياسی و  و همۀ این علوم را مانند ملکم که شعبده» !ام که به درد شما نميخورد بسيار خوانده
  . سال خوانده بود، او نيز در طی هشت سال خوانده استمهندسی و شيمی را در طی شش

به ریشخند ميگوید که او . از همان اول بحث همۀ این علوم و به ویژه فرنگ را منکر ميشود“ ی”مخاطب او 
هزار نفر گدا و سائل،  شانزده«هم ميداند لندن پایتخت انگلستان است، جمعيتش فالن قدر است که 

دارد، خيابان » خانه و منزل هزار بی هزار فاحشه و بيست هزار شریک دزد و سی هزاروشش دزد و سه پانزده
با اینحال مایل است . ليزه پاریس هم بهترین خيابان است، آقای ایفل هم برجی در این شهر بنا نهاده شانزه

  ]۴۵[ ميگوید“ ق”اند؟  فراگرفته چه تاجی بر سر ملت ایران بسته“ ق”بداند از این همه علوم و جفنگيات که 

 چقدر کهنه ام یادم هست مخصوصًا ننه. پيش از ترویج ما هم مردم ميخواستند آتش روشن کنند… 
حاال . دو ساعت دود ميکرد با سنگ چخماخ ورميرفت تا آخر به زور کبریت قمی آتش روشن ميکرد. ميسوزاند

بينيد در بغل هر کسی  بينيد تلگراف را؟ مگر نمی بينيد چقدر کبریت فرنگی فراوان است؟ مگر نمی نمی
و چتر و سيگار و کلمۀ پولتيک، بينيد پيراهن فرنگی و چکمه و دستکش  ساعت به چه خوبی؟ مگر نمی

  . مسکرات مخصوص، پارک، واکس و پاکت مادام و درشکه و کالسکه و آرتيکل

ميشمرد اگر هم ارزشی داشته باشد که ندارد تازه مخترعات فرنگ است “ ق”پاسخ ميدهد که اینها که “ ی”
  :وگرنه

الملک دستگاه  آهن ميکشد، فالن راهآن عالم و حکيمی که از ميان شما بيرون بياید کيست؟ فالن کمپانی 
… چرخ ضرابخانه را فالنی با خرج دولت ایران آورده، . فالن فرنگی مدیر پستخانه شد. بافی ساخت ریسمان

رئيس پليس است و امثال ذالک چه دخل به ] ۴۶[ پدر چراغچی گاز ایران شد، کنت مونت موسيو سگ
خدمتی که شماها مغرضين بالجهت به دولت کردید کدام معدن را یافتيد، چه دستگاه . فضيلت شماها دارد

هنوز برای . پاکت، و الک ما باید از تصدقات کارخانجات خارجی باشدتراش و  هنوز قلم. را شماها راه انداختيد
هنوز باید رهين ماهوت و چلواری و دبيت و درشکه و کالسکه و ميز و . یک ذرع اطلس باید چشممان بدود

مایۀ ننگ دولت و موجب عار . صفتان تمسخرپيشه خاک بر سر شما ای زن… صندلی و ظرف خارجيها باشيم 
  ! هرزگی یک شهر شدهملت و اسباب 

اند جز  ها هيچ نياورده رفته و باز استدالل ميکند که در این مملکت عکاسش هم فرنگی است و فرنگ
  .هم جلودارشان نميتواند بود» صدهزار ملکم«خودنمائی که 

 به خان، گاهگاهی برای اینکه حرفش را را نوچۀ ملکم“ ق”زده ميداند و  از آنجایی که ملکم را نمونۀ یک غرب
  :مثًال. ابتذاالت او را بپذیرد“ ق”به نام ملکم سوگند ميخورد تا شاید “ ی”کرسی بنشاند، 

. باز و آن زبان چرب و نرم و افسونگرش قسم که چنين نيست به ناقوس کليسا و گلبانگ پلنگ و به ملکم حقه
 مردم اصول دین را وقتی که… به آن خال لبت و آن زلف مجعدت و آن چشمان مست قسم که اینطور نيست 

  ! ای از روی تقليد یاد گرفتند اینطور ميشوند که تو شده

قوۀ «معتقد است باید غرب را سرمشق گرفت و ترقی غرب و سياست غرب و . راضی نيست“ ق”با اینحال 
  .غرب را سرمشق قرار داد» تلگرافيه

اند که   ایران را در این خالصه کردهریشخندوار پاسخ ميدهد که امثال او همه مدنيت و چارۀ دردهای ملت“ ی”
نما و چسبانيدن  داری خایه نما، و سرخ با پوشيدن شلوار کون«فرنگيان را به رخ مردم ستمدیدۀ ایران بکشند و 

اند که فرنگی در آنجا از روی آب پرید، از زیر آب رفت، تلگراف  نشان بدهند از سرزمينی آمده» زلف جمع
  :سپس این حس تقليد را به شدت به باد انتقاد ميگيرد و ميگوید. کشيد، موزۀ نقاشی درست کرد

خوشی خود کتابی بنویسد و در آن چند قسم قورباغه را بيان کند و  فروش فرنگی محض دل هرگاه قورباغه
بگوید چطور باید کرد که قورباغه خورده شود و یا چه قسم باید کاله سر گذاشت، و چگونه فریاد بلند کرد، و 
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ها در فروختن او باید نمود و فروع و شئون برای او قرار بدهد در پنج مقدمه  ام کوچه باید رفت و چه حيلهاز کد
و سی باب و سيصد فصل آن را قرار بدهد، جدولی بکشد و ارقامی بنویسد و شرح خرچنگ را هم در ضمن 

پاریس بوده است، آن را فارسی دوز در  معترض شود یقين دارد که فالن آقای ایرانی که چند روز شاگرد چکمه
و جلد قشنگ و ! آن کتاب را به چاپ ميرسانند… درد و به شکرانۀ چند نفر الواط  نموده با تصدیق همکاران هم

در عوض نشان برگ خرما و لقب . کاغذ خوشرنگ هم به جهت او معين مينمایند و ميفروشند به جهت دولت
ها آن  خانه  آنوقت کور بشوند بيچاره اطفال مسلمين در معلمدکتری را با حرف راء محمله صاحب خواهد شد

  . نامه را هزار سال بخوانند و نفهمند مهمل

از این علم . بازی کاری ندارد علمی که شرف انسانی به اوست این علم نيست و با ميمون“ ی”به اعتقاد 
در فالن «ال پيش از این مثٌال برای لبوفروش که سر کوچه دکان باز کرده چه حاصل؟ به او چه که هفتصد س

  گلهائی به آب داد؟ و با فالن چه دست» جنگل فالن مادام چه کرد؟

ميپرسد اگر چنين است پس چرا هرکه از فرنگ برگشت فورٌا رئيس فالن بيمارستان ميشود، دکتر “ ق”
  ميشود، صاحب اصطبل و یدک ميشود، لقب ميگيرد، مواجب دارد، نشان دارد، منصب دارد؟

زیرا در ایران علم و عالم نيست . ميگوید برای اینکه محک واقعی علم از دست صرافان علم خارج شده“ ی”
در «رابطۀ علم و عالم کتاب نيست که در ایران نيست آری . فروشی است که قدر و منزلت دارد بلکه علم
الب علم چه کند؟ علم پس ط» !خانه هست ولی یک کتابخانه عمومی نيست دولت ایران کبوترخانه و بوزینه

طالب بيچاره هم منحصر به این شده که سالی یک بار اعيان مهمانی ميدهند و همۀ دارائی و ثروت خود را 
به نمایش ميگذارند، بعد هم فالن اميرزاده که فالن روز از فرنگ بازگشته از فالن اميرزادۀ دیگری ميپرسد که 

طالب بيچاره خجل از . و آن دیگری جوابی ميدهد» ود؟آسيای شمالی منقسم به چند ایالت ميش«مثٌال 
آرای  زینت» حميت و الدنگ قهقۀ دیووشهای بی«ها و کمبودها سر به زیر ميبرند و از جهل آنان صدای  عقده

  .مجلس ميگردد

و ] ۴٧[ روضة الصفاها فرستاده ميشود جفنگياتی چون  خانه کتابهائی هم که در دسترس است و به معلم
اش قصه و حکایت و یا تملق و  ن گنجانيده نشده و همهاست که یک کلمه راست در آ] ۴٨[ ناسخ التواریخ

نامۀ . یا اگر کسی تحقيقی ميکند و کاری انجام ميدهد به نام دیگری چاپ ميشود. چاپلوسی است
بيچاره ميرزای . مصنف واقع ميشود… السلطنه  را ده نفر دیگر جان ميکنند و مينویسند و فالندانشوران

. بگویی سواد نداری حکم اخراج حاضر است.  بشودمرآت البلدانصاحب ] ۴٩[ فروغی جان بکند و دیگری
ثانيٌا اینکه مترجم . مينویسند] ۵٠[ ها م و ح و ص ر روزنامهدليل علم و فضل هم ميخواهی اول اینکه در آخ

ام فضٌال اینها را به  رابعٌا این کتبها را به جاهای دور فرستاده. ام ا من نوشتهثالثٌا این کتابها ر. حضور همایونم
  »!دنيائی فالن خر ینگه«از کی؟ از ! خامسٌا نشان معلمی دارم. اند من نوشته

. ميگوید نوع نویسندگان و روشنفکرانند که مایل نيستند علم حقيقی و عالم حقيقی در ایران پيدا شود“ ی”
  :و ميپرسد

روز بيست و پنچ ساعت هم بنویسد چاپ  ا را به خدا قسم، تقویم را چرا باید یک نفر بنویسد؟ اگر شبانهشم
ميکنند و کسی هم نميتواند حالی این رؤسا بکند چرا باید روزنامه را انحصار به یک نفر داده باشند تا هرچه 

  دلش ميخواهد بنویسد؟ 

  :اعتقاد دارد

اند و تأليفات و تصنيفات صادر  را عالم ميدانند و به فضل و سواد شهرت دادههای سامری که خود  این گوساله
  . کتابهاشان یا جفنگ است یا اگر خوب است مال خودشان نيست. ميکنند به قدر یک االغ ادراک ندارند

: و از خود ميپرسد! »فروشی هم به آن ضميمه شده است حال علم«فروشی شغل قدیم ایران بود  منصب
کسی دیده است در هيچ دولت و در هيچ تاریخ وزیر علوم بيسواد و کسی دیده !  به خدا قسمشما را«
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کتاب خوب «و » بی معنی«چه کسی دیده است که کتاب منتشر شده » است وزیر انطباعات بيسواد؟
  باشد؟» مخفی

تمجيدات «ان بر نویسندگ» خوشدلی«هم بر روی این بيسوادی صحه ميگذارند و برا » نگاران دولتی روزنامه«
اقليدوس نوکر اوست و بقراط ! افالطون زمان است و جالينوس دوران«افزایند که فالنی  خود می»و تملقات
و ستونهای روزنامه برای او باز . زیرا مسئلۀ انحصار در ميان است. کسی هم نميتواند اعتراض کند! »چاکر او
فضل ! علم رفت«: ت خير او هرگز باخبر نخواهد شدحتی اگر خير دولت را هم بخواهد، دولت از نيا. نيست
  ».روئی و وقاحت است ُبری و ساده روز بازار گوش! آبرو رفت! رفت

چرا باید دولت در طبع کتابهای علمی ابدٌا دخل و «. خبر باشند چرا باید در ایران این همه از اهل علم بی
د؟ تا طبع کتب به صالحدید آن انجمن دانشوران چرا باید انجمن معارف در ایران دایر نباش… تصرف ننماید 

ميگوید آرزو به دل اهل علم ماند که در این یکصد » باشد؟ مگر خرج چنين مجلسی در هفته چقدر است؟
ليکن . سال یک کتاب به خوبی کتابهای مصر، عثمانی و فرنگ از نظر محتوی و طرز چاپ بيرون آمده باشد

و باز اشاره به ! »الحمداهللا دیگر در ایران کتاب نمانده«:  فورٌا اضافه ميکندميداند که حرف بيهوده گفته است و
فروشی نه تنها هيچ به ایران نيفزودند بلکه همه چيز را هم  فریبی و علم ملکم و امثال او ميکند که با عوام

زمينها همه !  بخرندچيزی نمانده که مردم را هم. وزیر مختارها دیگر هيچ برای ایران باقی نگذاردند«: گرفتند
فریاد از غفلت دولت و «پس » !در ظاهر مال نوکر قونسولهاست و در باطن مال خود قونسولها و خارجيها

و سپس بيسوادی را در همه » !بری عام و شيوع جهل مرکب رشوۀ پدرسوخته و عموميت تزویر و گوش
دین، همه  و سرانجام همه بی… اد وزیر بيسو… صدراعظم بيسواد «شئون و مقامهای دولتی برميشمرد که 
خوار، و همه مال خور، همه بی عقل، همه غافل از حق، همه پيرو  عزت دوست، همه از خدا دور، همه روزه

  .»شيطان

و مفصل دربارۀ . و جغرافيا سخنانی ميراند» هندسه«و علم » پولتيک«از . هم ساکت ننشسته است“ ق”
  .پاسخ ميدهد“ ی”فواید این علوم به 

  :ميگوید“ ی”

حال نه زبان اینجاها به خاطرتان مانده به جهت . به پاریس هم نرسيدید… شما بيچاره مردم از ایران رفتيد 
قصۀ کالغ است که راه کبک را . اید و نه اسلوب آنجا را خوب فهميده. اید یک کتاب گلستان هم نخوانده… آنکه 

  ! رفتن خود را نيز فراموش کرد نياموخت و راه

من بيزارم از اینکه «از جا درميرود که “ ی”دربارۀ علم پولتيک دولت به درازا ميکشد، “ ق”ميکه صحبت هنگا
  »من چه کارۀ دولتم؟. یکی دیگر را پيدا کنيد. طرف صحبت این جفنگيات واقع شوم

ن ضعف روشنفکرا خان، به نقطه که تصویری است از ملکم“ ق”این گفتگو هم به جایی نميرسد و باالخره 
قانون ترتيب بدهند همان کافی . عقال جمع شوند«ميکشد که  را در پيش» قانون«ایرانی پناه ميبرد و لزوم 

  .»است

قانون راستين . جواب ميدهد که آوردن قانون به خودی خود چه اهميت دارد، قانون را باید اجرا کنند“ ی”
  !»رعيت در خلوت آن را رعایت کند«عبارت از قانونی است که 

در . عربی و فرنگی و الفبای ملکمی هم دورميزند، به ادبيات و شعر هم ميکشد» خط«ث پيرامون بح
و ميگوید ادبيات و شعر ایران خالی از محتوی است، همه چيز بر . ضعفی یافته است حقيقتٌا نقطه“ ق”اینجا 

خبر از  رقيمه کریمه و بیها، به عرض ميرساندها، و  ها و فدایت شوم آنجناب«پایۀ تملق است و الفاظی چون 
اشعار هم از محتوی . مایه جای کالم واقعی را گرفته است و این قبيل حرفهای بی» دوری از فيض حضور

یوسف و چاه زنخدان و پروانه و شمع و جام جم و «اند و یا به دنبال  شعرا یا به دنبال قافيه. خالی است
  .ست و مدح ممدوحچاه زنخدان هم که نباشد وصف بهار ا. »چوگان زلف
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. است» مطلب«گوئی در اثر نداشتن  آورد که این تملق بهانه می. ای ندارد کننده در این مورد جواب قانع“ ی”
ای «: نویسی است؛ در نامه نميشود نوشت حرفی برای گفتن نيست بعد هم از برای احترازکردن از خالصه

آشکارست . »ای یا نه؟ زود جواب بنویس  طالق دادهام را پدر، من زنده هستم، تو زنده هستی یا مرده؟ ننه
  .در استدالل درمانده است“ ی”که 

ترین  این قسمت که مفصل. درميگيرد» یک کلمه«اما در مورد خط عربی بحث نخست در پيرامون 
دربارۀ خط فارسی و لزوم تغيير ) ملکم(ای دربارۀ عقاید  را تشکيل ميدهد هجونامه“ ی”و “ ق”گفتگوی 

فرانسوی ] ۵٢[ مستشارالدوله از زبان شارل ميسمر. است] ۵١[ ی عربی و عقاید مستشارالدولهالفبا
دليل بزرگ اینکه الفبای اسالميان ناقص است این است که در ميان چندین کرور مسلمان پنج «: مينویسد

حرفهای مستشارالدوله و ملکم را کلمه به “ ق”و “ ی”. » بتواند از علوم جدید استفاده کندنفر نيست که
  .کلمه ازسرميگيرند

”  :ميگوید“ ق

الفبای شما ناقص است و جميع کماالت عالم نتيجۀ این چيز است و از این جهت . من به خط فرنگی معتقدم
اسلحۀ . هيچ دخلی به خط ایرانی ندارد. ی استخط فرنگی خط خوب… است که در ایران کمال پيدا نميشود 

به همين دليل واضحه الفبای فرنگی بر الفبای اسالمی . حاليه و کشتيهای آهنی ما اسلحۀ قدیمی است
هزار سرباز از فرانسه به تو ميرسانند و از اسالمبول تا هند در آن  در مدت چند روز دویست… فضيلت دارد 

انسان باید جميع اصطالحات علميه را بداند تا … خط اسالمی ناقص است پس . واحد مکانبه ميتوان کرد
اینکه به خواندن یک کتاب در السنۀ فرانسه قدرت داشته باشد پس رسيد آنوقت که ملت اسالم ناچار باید 

. معلوم نيست کرد است یا کرد یا چيز دیگر… توقف کند در مقابل موانع عدیده که در خط اسالمی بروز ميکند 
  …» خرم را چندین طور ميتوان خواند

نخست اینست که الفبای فرنگی هم چندان کامل نيست و . پاسخ بجائی دارد“ ی”در مقابل این اعتراضات 
صحيح بگوید، باید عمری صرف کرد و “ ق”دوم اینکه بر فرض اگر . بسيار کلمات را هزار گونه ميتوان خواند

بلکه بيشتر .  کرور خسارت این عمل لغوی باشد پنجاه«داند و اسالمی را به خط جدید برگر» جميع کتب«
آنهم . تلف شدن عمر یکصد سال اهالی یک ملت و مشغول به کار بيهوده شدن در ظرف مدت اقٌال صد سال

کاریهاست؟ حال وقت آنست  حال کجا وقت این نازک. در هنگام این هنگامۀ لشکرکشی کشورهای همجوار
فته بدویم، نه اینکه یراق دور آن بگذاریم که بالفرض خط ایرانی برای خارجی مشکل که کاله خود را قایم گر

اصٌال چه بهتر که آنان نتوانند از آنچه در . و تازه چرا باید در همۀ این امور تابع ميل و هوس اروپا بود. »باشد
  .»ناموس و اسرار ملت مستور از خارجيان باشد«و . شرق ميگذرد آگاه گردند

یا مسائل دست » نازک کاری«مٌال توجه دارد که این نوع مسائل از قبيل خط و غيره به قول خودش کا“ ی”
مسئلۀ تودۀ رعيت و دهقان که نه . افزاید نه تنها مشکلی را حل نميکند بلکه بر مشکالت می. دوم است

ود هرگز مشکلی یا بعد هم خط به خودی خ. سواد دارند و نه وسایل سوادآموزی از این گفتگوها بيرون است
ونگار اشکالی در راه پيشرفتهای سریع خود از این جهت  چينيها با آن خط پرنقش. تسهيلی نبوده است

خط انگلستان و اسپانيا تقریبٌا یکی است، انگلستان به اوج قدرت رسيد و اسپانيا در . و نه ژاپونيها. اند نيافته
به سر شما قسم که این اشتباه است که به تو حقنه «: ميگوید“ ی”. مانده باقی ماند حد یک کشور عقب

. تحریر آن را نميتوان طبع نمود. پر کتابت، کم قرائت. خطی است زشت و بدصورت) خط فرنگی(اند  کرده
عالوه بر اینها چند حرف است هيچ در آن خط برای آنها وضع نشده است، محمد و محماد با هم متشبه 

مّزه بيفتيم، محض آنکه خود را از مخترعين محسوب بداریم و مردم  راعات بیبه فکر اخت«چرا باید …» ميشود
  »های پيچ پيچ نمائيم؟ بيچاره را دچار عقده

آورد و هيچيک از حضار قادر به  پس از این همه گفتگو، فرِّاشی وارد ميشود، تلگرافی به زبان خارجه می
د و رساله با ناسزاگوئی به حق او پایان ميرسد آی خانه است که به صدا درمی و صاحب. خواندن آن نميشود

  :که
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آورند؟ آن چای  ایست؟ این چه بازی است هر ساعت درمی این چه زمانه. مآب است تف به حق هرچه ميمون
که شاگرد یکی از این مالها هم … در جواب یک آخوند مفلوک . که از من خوردید الهی زهرمارتان شود

  » .نميشود مثل خر درميمانيد

از “ ی”در پایان بحث هم . گرا مآب قانع ميشود و نه سنت نه فرنگی. بست ميرسد در هر حال گفتگو به بن
های تهران ميگردد و به بانگ بلند  آن درویش در کوچه«: روی خستگی و یأس ندا در ميدهد و با خود ميگوید

  ».حرف حق نزن سرت را ميبرند: ميگوید
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[١٩ ] Rich ,Narrative of a residence in Koordistan ٢ ,vols, London 1838. 

[٢٠ ] Stoqueler ,op. cit ,.p. 69. 

[٢١ ] Y. Buckingham ,Travels … in Persia ,London ,١٨٣٠ vol. 1, p. 1. 

[٢٢ ] J. Wolff ,A Mission to Bokhara ,t. 1, 1869 ,p. 208. 

[٢٣ ] Y. Tynianov ,La mort du Vizir Mokhtar ,Paris ,١٩۶٨ p. 321. 

 و غيره Scottish Missionary Church of London, Societyدر این دوره در ایران نمایندگان گوناگون از ] ٢۴[
   :رجوع شود بهدر این مورد . بودند

Y. Piggot, Persia Ancient an Modern ,London 1874, p. 169.  

[٢۵ ] C. Markham ,A general Sketch of the History of Persia ,London 1874. 

 تا فروردین ١٣٠٩، مجله شرق، سال اول، از دیماه “١٢۴٢جلب مهاجرین اروپائی در ”سعيد نفيسی، ] ٢۶[
  . هجری١٣١۵

[٢٧ ] E. Wagner ,Travels in Persia ,London 1845, 3 vols, vol. 3, p. 114. 

[٢٨ ] R. Kerr Porter ,Travels in Georgia and Persia ٢ ,vols, London, vol. 1, pp. 425-426. 

[٢٩] outhgate, vol. 2, pp. 38-39. 

  .FO. O.R.P .248/53، در بایگانی وزارت امور خارجه انگليس، ١٢۴١ رجب ١٢خان،  سننامۀ ميرزا ابوالح] ٣٠[

کمپانی از طریق جان ماکدونالد، سفير  (١٨٢۶ سپتامبر ٢۶. خان، همان جا جواب به ميرزا ابوالحسن] ٣١[
  ).١٨٣٠هند شرقی در ایران تا 

و محيط . ، یغما، سال ششم“اولين کاروان معرفت”مجتبی مينوی، : ها رفته در مورد فرنگ] ٣٢[
محبوبی اردکانی، .  هجری١٣١٢نامۀ شفق سرخ، تيرماه ، روز“تاریخچۀ اعزام محصل به اروپا”طباطبائی، 

و حسين .  هجری١٣۵٠-۵١، رسالۀ دکترا، دانشگاه تهران، سال تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران
، نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ “پژوهشی در بارۀ فرستادن دانشجو به خارج”نژاد و پرویز پژوم شریعتی،  مرادی

، فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطيت در ایرانفریدون آدميت، : به ویژه.  هجری١٣۵٣، تيرماه ۴، ش ١
  . هجری١٣۴١تهران، 

  : پروندۀ محصلين ایرانی در لندن] ٣٣[
P.R.O. Fo. 60/30. Fol. 192 ,Sep. 1828 .  

  
های مفصلی در بارۀ هزینۀ تحصيلی هر یک از محصلين ایرانی و طرز تحصيلشان در خارج در بایگانی  هنام

  .وزارت امورخارجه موجود است

]٣۴ [Wolff. J ,A Mission to Bokhara ,88. p.  
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  . یا رسالۀ مجدیهالغرایب کشفمجدالملک سينکی، ] ٣۵[

  . هجری، خطی١٣٠١، رسالۀ اوضاع سياست ایران سرتيپ، خان حاج ميرزا حسين] ٣۶[

  . آمده است که ما قبال از او یاد کردیمالروئیدر این باره بحث بسيار مفصلی در کتاب ] ٣٧[

  : در مورد لزوم این نيرو و لزوم این نوع رابطه ميان استثمارگر و استعمارزده] ٣٨[
Paul Freire ,Pédagogie des opprimés ,Paris ١٩٧۴ ,p. 36.  

  .  ق١٢٩٩، چاپ وین، یادگار حسن از آثار وینحسن خدادا، ] ٣٩[
  .این رساله را آقای دکتر اصغر مهدوی در اختيار من نهادند؛ از ایشان سپاسگذارم

الضرب، کتابخانۀ  ، در آرشيو حاجی محمد حسن امين. ق١٣٠۴السلطان،  نامۀ حسن خداداد به امين] ۴٠[
  ).باز هم متشکرم(دکتر اصغر مهدوی 

 ١٣۵١، تهران، انتشارات خوارزمی کومت قانون در عصر سپهساالراندیشۀ ترقی و حفریدون آدميت، ] ۴١[
  .٣۴-٣۵هجری، ص 

  .ما هرچه آوردیم به نقل از کتاب آدميت بود.  ق١٢٧۵، خطی شرح عيوب و نواقص مملکتیاز رسالۀ ] ۴٢[

  .٧٧٨، خطی، دانشکدۀ الهيات، شمارۀ شيخ و شوخ] ۴٣[

  .زاده، تهران ، در کليات ملکم، نگارش هاشم ربيعوزیرشيخ و خان،  ملکم] ۴۴[

بندی موضوعی نيز از خود  تقسم. آوریم ما از این رساله فقط برخی از قسمتهای مهم را در این جا می] ۴۵[
  .ایم گفتگوها را نيز به طور کامل نقل ننموده. ایم رعایت نکردهو ترتيب را . ماست

 بدایع نظميهای هم تحت عنوان  نامه منظور کنت مونت دوفورت رئيس نظميۀ دورۀ ناصری است که قانون] ۴۶[
  .دارد

  .خان هدایت از رضاقلی] ۴٧[

  .الملک سپهر خان لسان از محمدتقی] ۴٨[

  .خان اعتمادالسلطنه است که در این دوره وزیر انطباعات بود منظور محمدحسن] ۴٩[

  .های دولتی را انتشار ميداد الدوله است که روزنامه خان اعتمادالسلطنه صنيع  باز منظور محمدحسن]۵٠[

  . صفحه۴٣.  ق١٣٠٣، تهران رساله در وجوب اصالح خط اسالممستشارالدوله تبریزی، ] ۵١[

]۵٢ [Charles Mismer مفصل از ميرزا شبهای دنيای اسالمی و شبهای قسطنطنيه در دو کتاب خود به نام 
در دنيای اسالمی » های نوین دۀ اندیشهسازن«اختراع خط او را ميستاید و از او به نام . خان یاد ميکند ملکم

  .سخن ميراند
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