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 چکیده
یشتر به بش اهمیت. است برخوردار بسیاری اهمیت ازبررسی تصویر، تصویرشناسی و تصویر دیگری 

 یک که است شدهتحریف و ایکلیشه تصویر زدودن و دیگرهم به ملتها شناسایی در علت نقش آن

 ازدس نزدیک با هم آشنا و را ملل مختلف میتواند ادبیات که ییآنجا از .دارد دیگر ملتی دربارۀ ملت
 در حقیقت. ببرد میان از را دیگرل نزدیک به هممل میان شدهحاصل شکاف رودمی انتظار آن از ،پس

 یزمان و استساختهمی نزدیک هم به را ایرانی و عرب امت پیکرۀ عضو دو اسالمی، هایآموزه حاکمیت

و هنگامی که  ایمبوده دیگری پذیرفتن و باز دید شاهد اند،میشده گرفته نظر در هاآموزه این که

تها بینانۀ تفاوشرایط، آنها را از هم دور میکرده، اشتراکات آنان نادیده گرفته میشده و جستجوی ذره
 میتوان ار مطلب ایناست. و تالش برای بزرگنمایی آنها و گاه تحریف و تزویر حقایق، صورت میگرفته

پیش رو در پی یافتن  پژوهش. کرد مشاهده آن در عرب سیمای بررسی طریقاز  آثار منثور فارسی در

 سندگاننوی نگاه است؟ آیا چگونه فارسی نثر در( عرب) دیگری پاسخ به این پرسش است که تصویر
است؟ و اگر تغییری در آن صورت گرفته، بوده همسان یا و تاکنون یکسان دیرباز از عربها به ایرانی

نوزدهم  قرناری بین نگاه به عرب پیش از نتیجۀ این پژوهش تفاوت بسی است؟عوامل تغییر چه بوده

این  است، ولیای از عرب به نقش کشیدهکالسیک تصویر منصفانه دهد. نثرو پس از آن را نشان می

 عوامل بسیاری در این تغییر نگاه نقش. استو بیشتر منفی بوده تصویر در نثر معاصر تغییر کرده
 است.پرداخته هابه آن پژوهشاند که داشته

 کالسیک، معاصر. ،فارسی نثر ،عرب تصویر،: کلیدی کلمات

                                                                 
 ادبیات فارسی دانشگاه تهرانگروه زبان و فقید دانشیار . 1
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 :مقدمه

 ،فارس سرزمین به اسالم ورود از پس رابطه این. دارد وجود دیرینه ایرابطه عربها و ایرانیان میان

 مسلم ۀنکت. استرا شاهد بوده نشیبهایی و فراز نیز قرن چهارده طول در و هگرفت خود به دیگر صورتی
 و افتهی گسترش گرفته، صورت برادری و برابری پایۀ بر عربها و ایرانیان روابط زمان هر که است این

 ات،اشتراک و شده توجه بیشتر موجود اختالفات به گاه هر و داشته دنبال به را متقابل مثبت نگاه

 است.شده خارج مطلوب حالت از روابط اند،شده تلقی ناچیز
 بر ودخ از عمیق تأثیری چراکه کندمی ایفا «دیگری» تصویر ارائۀ در مهمی بسیار نقش ادبیات

 گردی ملل از ادبیات که تصویری. باشد داشته ادامه متمادی ایقرنه تا است ممکن که گذاردمی جای

 صویر،ت مطالعۀ با رود.می شماربه فرهنگها و ملتها میان تفاهمسوء اصلی منابع از یکی نیز دهدمی ارائه

 اب اختالف مواضع و مشترک عناصر شناخت طریق از را دیگری نخست، که آیدمی فراهم فرصت این
 .بشناسیم را خودمان آن از پس و او،

 ردنب بین از جهت در و است دیگری و خود از مغلوط تصویر دهندۀنشان ،«دیگری» تصویر مطالعۀ

 و ندکمی ایفا را مهمی نقش دارد، تمایل «دیگری» تحقیر و «من» مقام بردن باال به که تفاهمی سوء
 به یگرید تصویر منفی یا مثبت تحریف نتیجۀ در که را هاییتوهم از دور و سالم رابطۀ ترتیب بدین

 ررسیب اهمیت به تاکنون ایرانی محققان شده، یاد اهمیت وجود با اما. کندمی گذاریپایه آید،می وجود

 در وزهح این به مربوط اشاراتی پراکنده بطور میتوان اگرچه اندنکرده توجه ادبیات در دیگری سیمای

 .یافت پژوهشها برخی
 که تحقیقی تنها. استنشده انجام تصویر عرب در ادبیات فارسی مورد در جامعی تحقیق تاکنون

 پیش لسا چند و رسیده چاپ به آمریکا در است که انگلیسی زبان به کتابی دارد، وجود زمینه این در

 توجه اب کتاب نویسندۀ. استشده ترجمه فارسی زبان به «ایران معاصر ادبیات در ستیزیعرب» نام با
 کاملی تصویر و کرده اکتفا انگلیسی زبان به شدهترجمه منابع به ناگزیر فارسی، زبان با آشنایی عدم به

. ستادرآمده آب از فقیر و ناقص او تحقیق و نداده ارائه عربها به نسبت بررسی مورد ادیبان دیدگاه از

 .رودمی مارش به یو تحقیق عیبهای از عربها به معاصر ادبیات نگرش یابیریشه به نویسنده توجه عدم
. شود هبرگزید عربها تصویر از منفی یا مثبت هاینمونه که استنبوده این بر سعی پژوهش این در

 را یااشاره آنها از زیادی تعداد در و کرده بررسی را معاصر و کهن نثر کتابهای از بسیاری گاننگارند

 ثبتم دید گرفتن نظر در بدون و دلیل همین به. ندانیافته باشد، کارآمد مطالعه، مورد موضوع در که

 اثر کی ،کهن نثر در. استپرداخته موضوع این به بیشتر که ایمکرده انتخاب را مواردی آنها، منفی یا
 خش؛ب دو به معاصر نثر. یماداده قرار مطالعه مورد را سعدی الملک ونظام خسرو، ناصره؛ نویسند سه از

 نمشهورتری آثار مشروطه، از پیش دورۀ در. استشده تقسیم مشروطه از پس و مشروطه از پیش نثر

 ما رایب آثار، این مطالعۀ با. یماهکرد بررسی نیز را دوره آن نویسندگان و روشنفکران اثرگذارترین و
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 بطور را آنها آثار اینرو از اند،پرداخته موضوع این به بیشتر کرمانی آقاخان و آخوندزاده که هشد معلوم

 اصرمع نویسندگان مشهورترین از نفر سه مشروطه، از پس دوران در. ایمهداد قرار بررسی مورد فصلم

 .مایهکرد بررسی را آنها آثار تمام تقریبا و کرده انتخاب را علوی بزرگ و هدایت صادق جمالزاده، یعنی
 .است تحلیلی-توصیفی پژوهش این در روش تحقیق

 دیگری تصویر و تصویر
 .(89: العام المقارناألدب ) است خود از ایترجمه که همانگونه دیگری، از است ایترجمه تصویر

 صویرت از جدای را خود تصویر نمیتوان و متالزمند مفهوم دو دیگری، تصویر و خود تصویر بنابراین

 است یرفتار و فکری روانی، اجتماعی، ویژگیهای ترکیب» یعنی دیگری تصویر. کرد تصور دیگری،

 تاریخ از بخشی تصویر،( 918: اآلخر صوره. )«میکنند منسوب دیگران به را آن -گروه یا- فرد یک که
 واقع آن در که ایدئولوژی یا فرهنگی فضای و اجتماعی، تخیل از بخشی» یعنی میرود؛ شمار به

 یگرید به نسبت دیدگاهش طریق از که همانطور میشویم، آشنا ملی هویت با آن طریق از و استشده

  (11: العربی التراث فی اآلخر هصور. )«کندمیمقابله  او با وقتی چه که درمییابیم
 و راتتفک از ایمجموعه بلکه نیست، «دیگری» خود دقیقا ،«دیگری» تصویر که است ذکر شایان

 ثابت «دیگری» تصویر دیگر جهتی از. کشدمی تصویر به دیگری از خالق، «خود» که است تصوراتی

 .میکند تغییر جامعه در حاکم هایایده و ایدئولوژیها تاریخی، شرایط حسب بر بلکه نیست،

 تصویر عرب در نثر کالسیک .9
 ،ساس نژادا بر را انسان نگرش این. هستند انسانی-اسالمی نگرش یک دارای کالسیک نثر کتابهای

 میان فاوتیت هیچ و برابرند یکدیگر با انسانها تمام چراکه نمیکند؛ ارزشیابی قدرتش یا و نسب و اصل
 وست،زردپ یا پوستسرخ عرب، یا فارس است ممکن پرهیزگار و ،پرهیزگاری اساس بر مگر نیست، آنها

 تفاوتهای .جایی نداشت بینانهکوته جوییبرتری نگاه فرهنگ، این رواج با. باشد برده یا آزاد و مرد یا زن

 روی بر وقت آن و میگردند دور دینی رهنمودهای از مسلمان که میشود هویدا وقتی مسلمانان میان
 یا رقیبو نه  بدخواه یا دشمن عنوان به دیگری به و میشود تمرکز مشترک امور از بیش اختالفات،

 .میشود نگریسته مکمل

 لکهب نبوده، ایرانی دید از ناشناخته و غریب فرهنگی دارای( عرب) «دیگری» های طوالنی،نبرای قر

 مخالف دیگری یک عنوان به عرب به ایرانی و اندشده ذوب اسالمی جدید فرهنگ در فرهنگ دو هر
 مردهش خود و شریک دینی برادر را او بلکه است،نکرده نگاه بوده، هویتش محو صدد در که دشمنی یا

 او از آن، رهنمودهای از بودن دور مقدار به و نزدیک او به اسالم، احکام به بندیشپای اندازۀ به که

 رچهاگ دارد، دیگری دین که بوده آن «دیگری» و نبوده مطرح گراییملی نگرش. استمیجسته دوری
 .باشد همنژاد
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 آن در چراکه عربهاست؛ نسبت به دوران آن ایرانیان باز دید دهندۀنشان کتابهای مورد بررسی

 از وازنمت اینها تصویری. نمیشود مشاهده آنها علیه نژادی تبعیض و جوییبرتری و تعصب نوع هیچ

 لمقاب در آن منفی تصویرهای بلکه میگذارد، منفی کنار در را مثبت هایجنبه و کرده ارائه عربها

شود، کشیده می نقش در این کتابها به منفی تصویری که هنگامیو . است ناچیز مثبت تصویرهای
 مطرح ایتحک عمومی بافت در بلکه تصویر نیست، آنان تحقیر یا و اهعرب به توهین د نویسندهوقصم

 به راییگملی و نژاد موضوع که بدیهی است .انگیزدرا برنمی عربهاو بیزاری از  نفرت احساس و شودیم

 .استنبوده این نویسندگان دغدغۀ وجه هیچ

 نای در مرا فاما» میکند بیان اینگونه را سفرنامه نوشتن در خود شیوۀ (371-883) ناصرخسرو

 سفرنامۀ) «نیست من بر آن عهدۀ نوشتم، و شنیدم که بعضی و دیدم، آنچه اال ننوشتم و نبوده غرضی

. ندمیک ترسیم «دیگری» و «خود» از منصفانه تصویری تعصب، هرگونه از دور بهاو  (.77: خسرو ناصر
 «دیگری» از منفی تصویر ترسیم و انتقاد به نسبت و بوده اغراق نوع هر از دور به خود قوم مدح در

 از او رتصاوی. است «دیگری» به نسبت باز دیدی و وسیع افقی با وی نگرش. نمیکند مبالغه( عرب)

 نکرده، ترسیم خود ذهن در گرفتهشکل و پیشین تصورات پایۀ بر را آنها است و بیطرفانه «دیگری»
 «ریدیگ» تصویر این، بنابر. استبوده آن مردم و مناطق این از او شناخت و مسافرت نتیجۀ در بلکه

 .استکشیده نقش به منطقه با آشنا اما ایرانی، چشمان با را( عرب)

 به رودو از پس را خود کتاب وی اینکه وجود با. میکند توجه جلب کتاب این در ویسندهن بیطرفی

 رفی؛طیب از اما است،نوشته واال جایگاهی به رسیدن تا آن هایمرتبه به نهادن گام و اسماعیلی مذهب
و در توصیف خلفای  آن حاکمیت از خارج مناطق یا فاطمی دولت سیطرۀ تحت اماکن توصیف در خواه

 مناطق از برخی ترجیح در وی عینیِ نگاه .(89، 98، 97)همان:  استنبوده دور بهو امیر جده  عباسی

 دهندی را آنها مشابه خود سرزمین در که مصر نعمتهای فراوانی به اعتراف و خراسان بر شام سرزمین
 .(79، 39، 11-13)همان:  شودمی مشاهده خراسانی زنان با مصری زنان مقایسۀ در همچنین و

 هک است پرواضح. کند بیان هست، که همانگونه را واقعیت تا وشدمیک هسفرنام در ناصرخسرو

 تابلوهای برخی در دلیل همین به. است عجیب و مرسوم و زشت و نیک بد، و خوب دارای واقعیت،
 بعجی ملت یک از شخصی برای آنچه. افزون بر این استآمده عربها از منفی نسبتا یتصاویر ،یو

 رسوسما خوردن به وی اشارۀ جملۀ این موارد از نیست؛ اینگونه ملت آن نظر در ضرورت به نماید،یم

نشین در بادیهو یا عرب  صریب بانو یا تصویر گرمابه شتر شیر خوردن یا نشینبادیه عربهای توسط

-77، 11)همان: است  های فلجینشین و حاجیان خراسانی و یا عرببادیه آسیای صغیر و یا عربهای
 شده،ن کشیده تصویر به عربها تحقیر و اهانت منظور به ،هاتصویر اینکه  (113-117، 107، 101، 77

روایت  را آنها ویسندهن که دارد قرار ایروزانه حوادث ارائۀ ضمن در و متن طبیعی ساختار در بلکه

صویری کند و تبها را ستایش میدر مقابل او عر .دانست منفیکامال  را آن نمیتوان این بنابر. استکرده
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مان: )ه دهدرا ارائه می اسوانیمرد ساکنان شهر الخلیل و از جمله  هاعربعموم بسیار مثبت از بزرگان و 

38 ،91-91). 

با وجود . (117، 97، 99، 17: )همان میخورد چشم به شیعه و سنی به یکسان احترام ،سفرنامه در
 نفیم اشارۀ هیچاست، اما اینکه نویسنده پس از پذیرش مذهب اسماعیلی این کتاب را تدوین کرده

 اضرح دینی اقلیتهای با مسلمان عربهای تعامل حسن بر مبنی وی سخن .ندارد سنت اهلبزرگان  به

 .(78، 31)همان:  است توجه قابل اسالمی دولت قلمرو در
 گاهی هرچند. است «عرب» دیگری به نسبت وسیعی افق دارای ناصرخسرو تصاویر در مجموع

 روحی از تواندب تا رفته فراتر آنها از که نمیپایید دیری اما گرفته، قرار منفی تصاویر برخی تأثیر تحت

 .کند حکایت مکان و زمان و نژاد از فارغ و وسیع افقی و آزاد

 هک میگیرد وام اسالمی اصل این از در سیاستنامه دیگران به (391-309) الملکنظامنگاه  شیوۀ

 در که است کارهایی اش،شعبه یک که تقوایی تقواست؛ پایۀ بر تنها آنها برتری و یکسانند همه مردم،

 تاریخ، که را فرمانروایانی و خلفا پادشاهان، او سبب بدین. میپذیرد صورت بشریت به خدمت راستای
 سطح یک در ،(77)سیر الملوک:  استکرده جاودان -وی اعتقاد به- نیکویشان اعمال نتیجۀ در را آنها

 عمر و خطاب عمر مقدونی، اسکندر به نگاه با ایرانی انوشیروان و فریدون به او نگاه. میدهد قرار

 غزنوی محمود و ایرانی سامانی احمد بن اسماعیل بر فزونا عرب، معتصم و مأمون هارون، العزیز،عبد

 وا .ستا خودبرتربینی و نژادپرستی ازو به دور  منصف شخصیتی بیانگر نگاه این. ندارد تفاوت ترک
 ره از پاکیزه آدم یو نظر به. استداده قرار سطح یک در را آنها و دانسته یکسان را مختلف نژادهای

انصاف او را میتوان به خوبی در مورد علت  .پلید آدم ترتیب، همین به و است نیک باشد، که نژادی

 (.937سقوط دولت ساسانی مشاهده کرد )همان: 
 و پادشاهان حکایات بردارندۀ در کتاب این آید،برمی «سیرالملوک» کتاب عنوان از که همانطور

 کایاتح سبب بدین. نمیشود مربوط مردم عامۀ زندگی و داستان به و است بزرگان و فرماندهان و خلفا

 با. نعباسیا و امویان صحابه،: ایمهکرد تقسیم بخش سه به میشود، مربوط عرب به که را کتاب این
. ستو کامال مثبت ا یکسان بوده دسته سه این به نسبت نگاه خواجه که میشود مالحظه بررسی این

 مورا به اهتمام و ورزیعدالت نیرومندی، و منزلت اینان بوده علو و واال جایگاه بیانگر که تصاویری

 .ذاردمیگ نمایش به را نیکوکار به نهادن ارج و گناهکار از گذشت و آنها به نسبت ورزیانصاف رعیت،

 رانی،ای مادری با مأمون برای چراکه نمیگذارد، تفاوت نیز نژادشان اساس بر خلفا میان الملکنظام
 از را عربی-ایرانی درگیری او .نیست قائل دهد، تمایز ترکی مادر با معتصم از را او که ایویژه جایگاه

. (897-891)همان:  استگذاشته نمایش به میگیرد، صورت عمر و یزدگرد بین که گفتگویی طریق

 بینشاز  تلویحا ولی میکند، بیان صداقت عین در و ورزیغرض بدون را طرف دو از یک هر دیدگاه
 بمنص که هنگام آن اموی، عصر در ایرانیان و عربها بین ارتباط همچنین .طرفداری میکند اسالمی
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-983همان: ) کشیده تصویر به ،هدش سپرده( برمک) برمکی جعفر به عبدالملک بن سلیمان وزارت

 اسیانعب توسط آنها مجازات و برامکه برکناری به او. دارد قضیه این به متوازن و عینی نگاهی و (989

 با این ابربن. میکند پوشیچشم آن منفی جنبۀ از و کرده نگاه قضیه مثبت جنبۀ به تنها؛ نمیپردازد

 مالحظه یافت، ادامه عباسیان روزگار در و شد شروع امویان زمان در که ایرانی-عربی جدال وجود
 .بخشد برتری عربها بر را آنها و ورزیده تعصب ایرانیها به نسبت ویسندهن که نمیشود

 این ولی مشاهده میشود، کتاب دوم بخش دربویژه سیاستنامه؛ در تعصب از هایینشانه گاهی

 میبینیم لیلد همین به. نیست نژادپرستانه مبانی پایۀ بر مطلقا و است مذهبی و دینی تعصبی تعصب،
 ارمازی چون افرادی و حمایت میکند، اسالمند، بخشتجسم -نظرش در– که عباسی خلفای از وی که

 .ندمحکوم میک دارد، اختالف آنها با دینی لحاظ از ولی بوده، همنژاد آنها با قومیتی نظر از که بابک و

 بدیهی و شود آشنا عربها با نزدیک از که یافت را فرصت این (دهۀ آخر قرن هفتم-707) سعدی

 اساس بر در گلستان او حکایات اینرو از. اوست شناخت راه مهمترین دیگری با برخورد که است

 آن اصلی شخصیتهای جزو گاهی و آن وقایع شاهد خودش گاهی که شده نوشته واقعی هایتجربه

 پیش از ذهنی تصویرهای یا ایکلیشه تصویر بنابر را( عرب) دیگری سیمای ویپس  .استبوده
 .نمیکند ترسیم شدهساخته

 دربرخی ویژگیها مو علت به را عربها اگرچه. نمیشناسد وجه هیچ به را تعصب خود حکایتهای در او

 بالغهم نیز آنها از منفی تصویر ترسیم و انتقاد در و نکرده اغراق آنها مدح میدهد، اما در قرار ستایش

 نظر صرف با انسان به تنها کند،می منتقل را اینکته و مطرح را موضوعی که هنگامی او. استننموده
 و یدیندار بلکه نمینگرد، نژاد اساس بر خود شخصیتهای به گاههیچ. میکند توجه او اصل و نژاد از

 برابر وا با دقیقا بلکه نبوده، مخالف یا دشمن دیگری او، دیدگاه از هم عرب. استبوده وی معیار تقوی

 اند.بوده مسلمان آنها دو هر چراکه است؛
 .گراندی حقوق ایفای و انصاف یعنی عدالت و میکند پیروی عدالت اصل از دیگران، توصیف در وی

 اند،ودهب معروف سختی و نادانی به که را نشینیبیابان عربهای او ها منصفانه است.تصاویر او از عرب

 باور این بر و (119، 111)گلستان:  میکند معرفی حکیم آدمهای عنوان به را آنها و میکند ستایش

 .(110)همان:  اندداشته طوالیی ید پزشکی در اسالم از پیش دوران حتی و دیرباز از عربها که است
 بعلبک، مسجد در شمجلس حاضرانپرواضح است که غرض او از توصیفات درشت در حق در مقابل 

 ستانداشته عربی بعلبکیها به توهین قصد وجه هیچ به و است دل اهل و ظاهر اهل میان تفاوت ابراز

، از تاریکی تصویر حلبیها شز در بیان داستان او با زن حلبیهمچنین استفاده از طن. (80)همان: 
 کارهای از میکند، توصیف ناشایست صفتهای با را مصری مخنث که زمانیی و .(88)همان:  کاهدمی

همان: ) گرددمی آشکار تصویر توازن طریق این از و کرده یاد آن از بلکه نمیکند، پوشیچشم وا نیک

 بیان را بودنش حکیم وی، سخن بیان طریق از اما میگوید، سخن مغربی گدای از اگرچه او. (118
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 با را خود حکایت میکند، یاد منفی اوصاف با مغربی معلم از اینکه از پس و (108)همان:  نمایدمی

 هم رآنقد از نظر او معلم کارهای که شود آشکار تا میرساند پایان به ،خود سخن با تعارض در ابیاتی

 .(117-111)همان:  استنبوده ناپسند

 

 تصویر عرب در نثر معاصر .2

 مشروطه از پیش .2-9

 به زمان آن از. شد تربرجسته ایرانیان و عربها میان شکاف دهم، قرن در صفوی دولت تشکیل با

 نای با اما شدند، نیز خود ویژۀ مذهبی مرجعیت دارای عربها، با قومی تفاوت بر افزون ایرانیان بعد،

 ایرانی نویسندگان آثار در عربها به نسبت آمیزیتوهین سخنان و نژادپرستانه نگاه نوزدهم قرن تا حال

است. ودهها بشاهد تغییر دیدگاه نویسندگان ایرانی نسبت به عرب قاجار دورۀ دوم نیمۀ. نمیشود دیده
 شتال در آن، تمدن و غرب با رویارویی پی در روشنفکران که گشت آغاز آنجا از دیدگاه تغییر این

 اسالم، اب دشمنی غربی، ناسیونالیسم چون عواملی تأثیر تحت کشور ماندگیعقب علت یافتن برای

 ربهاع متوجه را روشنفکران ذهن عوامل این. گرفتند قرار جدید کشفیات و شناسیشرق نژادپرستی،
 با و ربع و اسالم سیطرۀ جز نیست چیزی کشور ماندگیعقب علت که رسیدند نتیجه این به و کرد

 پس این از .شد معرفی ایرانیان طالیی دوران ایران، اسالم از پیش دوران که بود رویکرد همین

 زدگیعرب از را کشور خود زعم به تا زدند سیطره این با مبارزه به دست خود، آثار در روشنفکران

 گارینتاریخ از مبارزه این در آنان. بگشایند ایران روی به را پیشرفت و تمدن هایدروازه و کرده خالص
 .دادند قرار خود توجه کانون را خط اصالح و نویسیسره پارسی و بردند سود جدید

 قوم، این هب نسبت آنان گیریهایموضع و عربها به نسبت روشنفکران و نویسندگان نگرش تغییر

 از ییک را آن میتوان بهتر عبارت به و دارد غرب جدید تمدن با ایرانیان آشنایی با نزدیکی ارتباط
 یرانا جنگهای جریان در غرب با ایرانیان جدی برخورد نخستین .دانست فرهنگی برخورد این نتایج

 این از پس. بود چایترکمان و گلستان عهدنامۀ دوها و حاصل این جنگ صورت گرفته روسیه و

 رد اروپایی کشورهای دیگر آن دنبال به و انگلیسها سپس و روسها شدید دخالت و نفوذ هاعهدنامه
 تشکس باایرانیان  .درآمد ایمستعمرهنیمه صورت به عمال کشور و شد آغاز ایران خارجی و داخلی امور

 خود به روشنفکرانو بر اثر آن  شدند شوکه خود خاک از وسیعی مناطق دادن دست از و جنگ در

 فعر برای ایرانی زمامداران پس این از. شدند رقیب پیشرفت و کشور خود ماندگیعقب متوجه و آمده

 اروپا به دانشجو اعزام آنها از یکی که زدند اصالحاتی به دست تمدن قافلۀ به رسیدن و ماندگیعقب
 به اصالحات جریان گسترش با و بعد به شاهناصرالدین دورۀ اوایل از .بود جدید علوم فراگیری برای

 وارد جدید تمدن مظاهر و گردید آغاز فارسی به اروپایی زبانهای از ترجمه نهضت امیرکبیر، دست

 . شد ایران
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 داد سوق کشور ماندگیعقب علت یابیریشه سوی به را جامعه فرهیختگان و نخبگان عوامل این

 مرجعی قاجار دورۀ در بود، سنت صفوی دورۀ در ایرانیان فرهنگی و فکری مرجع تنها کهحالی در و

 عیمرج دو این. گشت آغاز تجدد و سنت میان چالش و شد اضافه غربی مدنیت و فرهنگ نام به جدید

 ناسیشعلت جریان پیدایش آنها از یکی که داشت ایگسترده تبعات تجدد و سنت میان جدال و شدن
 .(89-99: مسلمین و ایرانیان ماندگیوعقب انحطاط شناسیعلت و )تاریخ بود انحطاط این

 شناآ دوستیوطن و ملیت جدید مفهوم با میکردند، سفر اروپا به که سیاسی مأموران و محصلین

 به هک کسانی اولین از. شد ایران وارد اروپا از کمکم افراد این توسط ایدئولوژیها و مفاهیم این و شدند
 ینمحصل همین از یکی است،گرفته موضع آن مقابل در و پرداخته ایران ماندگیعقب علل جستجوی

 تمایالت ودخ از که است کسی اولین آقاحسینعلی/ حسینقلی ،گفته میشود. بود اروپا به اعزامی ایرانی

 به یرانا بازگشت خواستار و کرده معرفی ایرانی تمدن نابودکنندۀ را عربها و داده نشان باستانگرایانه

 و ایرانیان دشمن را تازیان او". استشده باستانی رسوم و آداب و زرتشت آیین احیای و باستان دورۀ
 همۀ دبای ملی، زبان احیای برای که داشت اعتقاد وی. بود زرتشت آیین ستایشگر و میدانست ایران

 به دبای که میدید این در را هموطنانش سعادت و وطن ترقی. ریخت بیرون فارسی از را عربی لغتهای

: کرمانی آقاخان میرزا هایاندیشه) «برگشت اجدادی و قدیمی بسیار فلسفۀ و رسوم و عادات و مذهب
978). 

 مجدد رتفسی و بازنگری به کشور ماندگیعقب و انحطاط هایریشه دریافتن برای روشنفکران این

 ساسانی و هخامنشی امپراطوری و اسالم از پیش ایران دورۀ به تالش این در و آوردند روی تاریخ

 حملۀ را ایران تمدن افول علت که شد چنین و دانستند خود تمدن طالیی دوران را آن که رسیدند
 و دندش باشکوه دوران آن به بازگشت خواستار و دانستند ساسانی سلسلۀ سقوط و مسلمان هایبعر

 دانشجوی از پس. کردند عربها متوجه را کنونی جامعۀ اسفبار وضع از خود سرخوردگی و خشم تمام

 ینا که بودند کسانی نخستین قاجار، میرزای الدینجالل و کرمانی آقاخان میرزا آخوندزاده، مذکور،
 حاکمیت و کشور این انحطاط سرآغاز را ایران به مسلمان عربهای حملۀ آنها. کردند مطرح را تفکر

 رانای به بازگشت را پیشرفت راه تنها و دانستند ایران امروز ماندگیعقب علت را اسالمی هایآموزه

 .کردند معرفی دوران آن رسوم آداب احیای و باستان

 جریان اول نسل روشنفکران از بسیاری همانند (1981-1999) آخوندزادهمیرزا فتحعلی 

 شکاف ست،ایافته دست آن به اخیر قرون در غرب که پیشرفتی با آشنایی اثر بر و ایران در روشنفکری

 یماندگعقب علت یافتن صدد در دلیل همین به و دیده غرب با خود منطقۀ و کشور میان را وسیعی
 و( هاعرب) اسالم آورندگان و اسالم که بود این یافته، دست آن به که اینتیجه. استهدبرآم خود ملت

 از رهایی جهت را خود همت تمام بنابراین. استبوده ایران انحطاط سبب اسالم پیامدهای همچنین

غرض اصلی از نوشتن مهمترین کتاب او یعنی مکتوبات چیزی جز مبارزه  .استداشته مبذول اسالم
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 اقتباس تمدن غربی ن وماندگی مسلمانان از جمله ایرانیااسالم به عنوان مهمترین عامل عقببا دین 

ر او نخستین کسی بود که داست. توجه بیش از حد او به زرتشتیان هم بدین منظور بوده .استنبوده

 برای دیدج الفباء) نام با ایو در این راستا کتابچه اصالح و یا تغییر الفبای عربی اقداماتی انجام داد راه
 . پس از این اقدامات، ایننگاشت( است ترکی و فارسی و عربی از عبارت که اسالمیه السنۀ تحریرات

 .(31: ما روزگار تا نیما از) نوع تفکر در کشورهای اسالمی به وجود آمد

ه کند. ناسیونالیسم او بر نژاد تکیگرایی را مطرح میعربی، ملی-او برای مقابله با فرهنگ اسالمی
شین بایست جانالفکران اروپایی نژاد و قومیت میدر ناسیونالیسم آخوندزاده به تقلید از منور "دارد 

دین شود و به موازات محو دین یا تضعیف آن، عالیق به ایران قبل از اسالم و احساسات ملی برانگیخته 

 .(117: 1 ج اسالمی، بزرگ المعارف )دایره "شود

 ازدسمی نمایان را او دینی ضد نگرش مسلمانان، باورهای به توهین و اسالم از انتقاد در او سخنان
 ردمو دلیل همین بهاند، منتقل کرده نراای به را اسالمها از آنجایی که عرب. (119-111، 93)مکتوبات: 

 یوقت ها دستاویزی بودند برای حمله به خود اسالم.عرب در حقیقت. میگیرند قرار نویسنده حملۀ

 وا. نمیماند باقی عربها به او تند حملۀ از تعجب جای آن وقت ،شودمی شاهدهوی  دینی ضد سخنان
 .(177: همان) نمیورزد اجتناب نیز خود هموطنان تحقیر از اسالم، به توهین راه در

ها را از هر لحاظ با ایرانیان بیگانه و غیر میداند. آنها نه در وطن، نه در زبان، نه در بآخوندزاده عر

گر. ای دیشده و دیگری از تیرهجنس و نه در مشرب با ایرانیان اشتراک دارند؛ گویی یکی از آدم زاده 

ستیزی و باستانگرایی در ایران معاصر به شمار گذار جریان عربدر حقیقت باید او را پیشتاز و پایه
. (19: ... انحطاط شناسیعلت و )تاریخ آورد؛ جریانی که داریوش رحمانیان آن را نوشعوبیگری مینامد

 است و سوسمارآنها خبردوزک  ا بیابان و خوراکچراکه مسکن آنه یندعربها در آثار او مورد خشم خدا

-انگیز، سباعفتنهو ساز، فریبنده افسانهوباف ، دروغ. آنها را گرسنه، برهنه، وحشی(911)مکتوبات: 

-اندیشه) اهریمن و راهزن و دل، سیاه(910 ،907، 77، 97 )همان:خونخوار  و طبیعتوحشی و خصال

تبداد سیاسی و مسبب ، عامل اس(117)مقاالت:  یغماگرو ، گدا (118: آخوندزاده فتحعلی میرزا های

و دشمن ایرانیان توصیف میکند و آنها  ماندگی ممالک اسالمی، عامل بیسوادی مردمبدبختی و عقب

و متهم  (991، 919، 197 -197 ،90 :مکتوبات و جدید )الفبای یل زبان عربی بر ایرانیانرا به تحم
، اسالم را به زور شمشیر بر ایرانیان تحمیل هرا به آتش کشیدهای ایران ادعا میکند که آنها کتابخانه

. (908، 907)مکتوبات:  ، ایران را نابود کرده و آثار پارسیان و شکوه ایران باستان را از بین بردندهکرد

ط گرفته تا تسل "مخالف با عقل"و دین  "معیوب"ماندگی ایران؛ از الفبای باری وی تمام عوامل عقب
ر اندازد که اگهومات و استبداد سیاسی و بینظمی و بیقانونی، همه را به گردن عربها میخرافات و مو

 آمدند.عربها وارد این مملکت نمیشدند، ایرانیان اکنون از ملل مترقی جهان به حساب می
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ترین فرد به شمار در میان منورالفکران ایرانی مطلع (ش1971-1988) کرمانی آقاخان میرزا

 استهاشتذثیر بسزایی گأهای وی در بیداری ایرانیان ایرانیان تبه گفته برخی از محققان، نوشته .رودمی

ناسیونالیسم ایرانی را پیش  اومقدمتر بود، اما  اگرچه آخوندزاده نسبت به وی .(880)از صبا تا نیما: 
از همه بسط و گسترش داده و ترقی بخشیده و گوی سبقت را از خلف خود ربوده و بر همین اساس 

 .(931: کرمانی آقاخان میرزا های)اندیشهاند گر فلسفۀ ناسیونالیسم نامیدهبرخی او را اندیشه

فلسفی و تمدن جدید اروپایی، شیفتۀ های های عصر روشنایی و نظریهپس از آشنایی با اندیشه او
 به نداد پاسخ صدد در پیدا کرد. پس آگاهی کشور ماندگیعقب به نسبت غرب و متفکران آن شد و

 نفکرانروش و غرب متفکران ناسیونالیستی هایاندیشه از تأثیرپذیریبه  توجه با و رآمدب آن چرایی

 این انحطاط باعث اسالم صدر در عربها حملۀ که رسید نتیجه این به ،ویژه آخوندزادهب خود هموطن

به  لمقاب در وآل از آن ترسیم کرد به ایران باستان روی آورد و تصویری ایده این بنابر. شد مملکت
گرفت  رقرا اروپایی متفکران هایاندیشه و آثار تأثیر تحت مستقیم بطور او .تاخت مسلمانان عربهای

 جام) میدانست ایران درد دوای آمد،می تجدد بوی آن از که را آنچه هر ندوشن اسالمی و به گفتۀ

 (.338: بینجهان
 وجه مشترک تمام ادیان چراکه به باور اواست  منفینسبت به دین بسیار  این نویسندهنگرش 

دین صرفا از نظر ترقی اجتماع مینگرد و  . او به مسألۀ(80)صد خطابه:  خداتراشی و باوراندن است

ن و دزدمزاج تمددین اسالم برای قبایل وحشی و بی . بنابر این به اعتقاد اوسنجدادیان را با این معیار می

گذشته از  .(137)سه مکتوب:  باکی و ظلم نداشتند، مناسب استی جز یغما و چپاولگری، بیکه کار
اجحاف پادشاهان،  از سازد وشهر مین، از ایران باستان آرماناو مانند دیگر روشنفکران مخالف دی ،این

 .پوشی میکندامعۀ طبقاتی آن زمان چشمتعصب و تحجر مغان، ظلم و تجاوز فرمانروایان و ج

ی و مناسیونالیسم آقاخان بر دو اندیشه تمرکز دارد: انتقاد از سیاست دوران اسالمی و معارف اسال
. او هویت (387: 9 ج معاصر، تفکر )سیر دوم دفاع انتزاعی و وهمی از تاریخ ایران پیش از اسالم

و ایرانیان را با عنوان نژاد نجیب آریا داند ن زرتشت و نژاد آریایی استوار میایرانیان را بر دو پایۀ دی

برخی او را از به همین دلیل (. 73)باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران: مورد خطاب قرار میدهد 
 (.71دانند )همان: الیسم شوونیستی و باستانگرایی مینمایندگان افراطی ناسیون

آید، اما نفرتش از عربها به مراتب آشکارتر است. بدش می کرمانی در اصل از هر نوع عنصر سامی

 ست،دان ناسزاگویی و فحش از ایفرهنگنامه میتوان برد،می کار به عربها دربارۀ که را صفاتی مجموع

 فتهاص رایجترین. باشد آنان برای مصداقی میتواند دارد، وجود عالم در که زشتی صفتهای تمام زیرا
، خونخوار: از عبارتند ،برمیشمارد در دو کتاب معروف خود؛ سه مکتوب و صد خطابه عربها برای که را

 ،دورو ناموس،بی ،ادببی ،شرمبی ،مروتبی ،بدخواه، بیرحم ،توز، کینه(137)سه مکتوب:  سفاک، بربر

، بدگوهر ،برهنه گرسنه،راهزن، غارتگر،  دزد، سوسمارخوار، شترچران، بیتمدن، وحشی، طلب،منفعت



 

 

 

 

 

 

 59تابستان -23شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/111

، عامل (199)سه مکتوب:  مسبب حرمان از ترقی ،، عامل نادانی مردم(199)صد خطابه:  نانجیب

؛ صد خطابه: 191)سه مکتوب:  بایع ایرانیانمسبب تبدیل شکل ظاهری و ط ،بدبختی و ویرانی کشور

 و مطلق شر وی نظر به عربهاشود. یم متجلی مطلب این در کرمانی شوونیستی اوج... و (118-190
صد ) آنهاست مرگ یا قتل حل، راه تنها و نیستند تمیزشدنی هرگز که هستند ابدی کثافت نماد

 .(171خطابه: 

 رانای به اسالم ورود آقاخان اینکه به توجه با اما میشود، مطرح عربها حق در توصیفات این اگرچه
 اسبمن وحشی ملتهای و عربها برای تنها را اسالم دین و میداند کشور نابودی و انحطاط العللعلت را

 نجاما آقاخان خود که است کاری این و داد؛ نسبت مسلمانان تمام به را صفتها همین میتوان میبیند،

 یستن عربها به مربوط توصیفات از کمتر وجه هیچ به مسلمانش هموطنان به راجع او توصیفات و داده

 . (938)سه مکتوب: 
 که تیحرک. استشتهگذا تأثیر ایرانی روشنفکران از زیادی جمع بر کرمانی هایاندیشه شک بدون

 در و شده داده بسط رسیده، شکوفایی به کرمانی با ،شده آغاز قاجار الدینجالل میرزا و آخوندزادهبا 

 .استرسیده اوج به محمدرضا او از پس و رضاشاه اقدامات با پهلوی دوران

 مشروطه از پس .2-2

 امعهج در آن باالی جایگاه از دین انداختن بود، نوین تفکرات حاصل که مشروطه پیامدهای از کیی

ه معتقد مخالف بودند، بلکالبته این سخن بدین معنا نیست که بیشتر طرفداران مشروطه با دین . بود
 دین آن نقش اساسی که خود در جامعۀ صفوی و قاجاری داشت، در این دوره نبایست و"بودند که 

های جدیدی آمده بود و دین میبایست به مرور از دامنۀ داشته باشد. به جای دین، اندیشه توانستنمی

 (.90های هویت ملی در ایران: )مؤلفه "نفوذ میکاست
 به آنها درازیهایدست و مکرر دخالت خاطر به انگلیس و روسیه از نفرت احساسدر این دوران، 

 و کرد معطوف خود ایههمنژادی اصطالح به و آلمانیها سوی به را ایرانی روشنفکران توجه کشور،

 ایفض اول، جهانی جنگ سالهای در آلمان. کنند پیدا گرایش آلمان به پیش از بیش آنها شد سبب
: )همان کشاند خود سوی به را طبقه آن و آورد فراهم ایرانی روشنفکر طبقۀ برای مناسبی فکری

 ویجتر و رایانگباستان تربیت در ایبرجسته نقش که دموکرات فرقۀ اعضای از زیادی تعداد. (188

 ملیون تۀکمی مانند فکری محافل از برخی. کردند همکاری آنها با و رفته آلمان به داشته، ناسیونالیسم

 .برداشتند بلندی گامهای دوستی،آلمان راه در نیز
 او هک دلیل این به شاید شد، بیشتر رضاشاه حکومت تثبیت از پس دوستیآلمان به گرایش

 را او ۀباستانگرایان اقدامات برخی،. رقرار کندب انگلیس و روس با مقابله برای تعادل نوعی میخواست

 ساتاحسا نخستین که بود دوره این در. میدانند متأثر آلمان نازیسم از حکومتش، دوم نیمۀ ازبویژه
 خود لآما و اهداف بین ایرانی شوونیستهای. »کرد پیدا رواج جامعه در آلمان، از متأثر ناسیونالیستی
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 ملت اسیاس هدف": مینویسد باستان ایران روزنامۀ چنانچه میدیدند؛ یکرنگی و یگانگی نازی آلمان با

 ختالسهاا از جلوگیری و خارجیها به عمیق تنفر ملی، افتخار افزایش با گذشته عظمت به رسیدن آلمان

باستانگرایی در تاریخ معاصر ) «"است همین دقیقا نیز ما اهداف و خارجیهاست و یهودیان خیانتهای و

 .(977ایران: 

 و فضای پهلوی دوران در را خود عمر بیشتر اینکه با (1877-1971) جمالزادهمحمدعلی 

 در اگرچه و نداشت ناسیونالیسم خمیرۀ چندان او. نشد آن گرفتارخیلی  اما گذراند، آن ناسیونالیستی
 نویسندگان با مقایسه دربازهم  اما دارد، وجود آنان به نسبت توهین و عربها از انتقادهایی آثارش

 این داشت. برخی از همتایانش با ایعمده تفاوتهای او زبان و ذهن .میرسد نظر به ناچیز اشدورههم

 :است ذیل شرح به تفاوتها

 فرنگی هایواژه ورود از بود، ناخشنود فارسی زبان در عربی کلمات حضور از که میزان همان به او -
ود )هفت ب عربی زبان از بیش مراتبی به فارسی، به فرنگی کلمات ورود از او ترس. بود ناخرسند نیز

 ظتمحاف آن از باید دلیل این به و است ایرانی هویت اصلی پایۀ فارسی زبان وی نظر به .(8-9قصه: 

 بدین این اما د،میکر محکوم را فرنگی لغات و عربی هایواژه از حد از بیش استفادۀ او اگرچه. کرد
 لغات زا استفاده با او. بود نویسیسره شیوۀ و فارسی از عربی لغات زدودن خواستار او که نیست معنی

 .بود مخالف نیست، رایج مردم میان که دشوار و نامأنوس

د. یندنمیپس بیگانگان از تقلید به را خود هموطنان توجه ولی ،نبود باستان ایران شیفتۀ یو -

 (.908: زادهجمال سیدمحمدعلی )خاطرات درمیک محکوم را افراطی پرستیوطن و تعصب همیشه

 ارسیف زبان به نسبت بینیواقع و انصاف جانب حفظ همسویانش، و همفکران با او اصلی تفاوت -

 مقدس اام است، گرانقدر او نگاه در ایرانی فرهنگ و فارسی زبان دیگر عبارت به. است ایرانی فرهنگ و

 موعۀمج سر بر اشهمدوره روشنفکران و نویسندگان با وی دیدگاه تفاوت .نیست نقص و عیببی و
 «است آلودتعصب: »نوشت شجلد رویاو پس از مطالعۀ آن . میشود مشخص وضوح به «انیران»

نظر خود را  «مازیار»همچنین پس از خواندن کتاب  .(98: شناسیجمالزاده و جمالزاده )دربارۀ

 نظر از هن استشده نوشته سیاسی و ملی نظر از کتاب این رفته هم روی»است: بدینگونه بیان کرده
 .( 87: واقعیت تا افسانه از هدایت )صادق «تاریخی

است  شجاعانه اقدامی خود هموطنان منفی صفات ازو یاد کردن  "خلقیات ما ایرانیان"تدوین 

با  او .باعث شد دولت پهلوی با او دشمنی کرده و نویسندگانی به مقام دشمنی با او برخیزنداگرچه 

( 97ان: )خلقیات ما ایرانی «نمیکند دوا را دردی انصافیبی و تعصب و تفریط و افراط»تأکید بر اینکه 
 مثل دمیدان کشوری را ایران بلکه نیست، قداست به قائل ایرانیان برای نه و باستان ایران برای نه

 .دیگر مردم مانند میشمارد مردمی را ایرانیان و دیگر کشورهای
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 دموار برخی در و میکند عربها متوجه را خود زبان نیش داستانهایش برخی جمالزاده در که هرچند

 احساسات میکوشد همواره اما میکند، پیدا تیزی و تند لحن ایران، به عربها حملۀ از سخن مانند

 .میپردازد نیز عربها از دفاع به گاه وادی این در و نکشاند عربها با دشمنی ورطۀ به را او ناسیونالیستی،
این آثار  اما دارد، حکایت قوم آن به توهین و تحقیر از عربها دربارۀ او صفات در برخی از آثار اگرچه

 است.به دوران خاصی از زندگی وی مربوط میشود و بعدا نگاه وی تغییر پیدا کرده

 نوع این تصویراگرچه  .دارد شدیدی نفرت احساس نماعرب آخوندهای به نسبت جمالزاده
، (88: ودنب یکی و بود است )یکی طنز با همراه و منفی کامل بطور "در فارسی شکر است" شخصیتها

 جمالزاده .مآب نیز به نظر راوی محکوم استولی این توصیف مخصوص این قشر نیست، بلکه فرنگی

نفرت  اوج .بکشد تصویر به را مدرنیته به سنت از گذر در ایجامعه تضادهای داستان این در میکوشد

 (.87-83: نبود یکی و بود )یکی دید «چغندر بیله دیگ، بیله»را میتوان در داستان قشر  او از این
 ت،اس فارسی زبان از پاسداری داعیۀ که او و برمیگردد، آنها زدگیعرب به اناین از شنفرت از بخشی

 .بود نخواهد خوش قشر این با البد

 اهنگ از کلی بطورنتوانست  "دوستی خاله خرسه"و هم در داستان  "نامهاصفهان"دیباچۀ  هم دراو 
 ایرانی هایسگ حکایت، شخصیتهای از یکی زبان از این بنابر و باشد دور به جامعه بر حاکم نژادپرستانۀ

 "خوارعرب موش"رب با صفت ( و از جوان ع98: کرباس یک ته و )سر میداند خورملخ عربهای از برتر را

آن  جامعۀ بر حاکم شوونیستی نگاه غلبۀاز  شک بدون این و( 79: نبود یکی و بود یکی) کندیاد می

 .میکند حکایت انرود
 ینا در ایرانیان اشتباه یادآوری و اهعرب تمدن در مورد پس از رسیدن به پختگی فکری او سخن

 یا خود، سلف آخوندزاده؛ خالف بر او. (103: مکتوبات) دهدعت و انصافش را نشان میشجا ،زمینه

 .میدانست ایرانیان خود متوجه را ایران ماندگیعقب هدایت صادق مانند ایهایشهمدوره از بسیاری
ا این ام ،شودمشاهده می جمالزاده آثار در عربهاتصویرهای منفی از  با اینکه توان گفت،کلی می بطور

 رسد.ناچیز به نظر می اشدورهمعه و در مقایسه با نویسندگان همتصویرها با توجه به فضای حاکم بر جا

ر دکنونی اثرگذار قرن  هاییکی از بزرگترین نویسنده توانرا می (1880-1991) هدایتصادق 

 نره را او خودکشی برجسته محققان برخی که آنجاست تا او شأن بردن باال در ایران دانست. مبالغه

و تأثیر مرام  بود همزمان ناسیونالیستی تند شور با هدایت دوران(. 307: ما رزوگار تا نیما )از مینامند

 ساساتاح و پرستیمیهن شور از ویآثار  انکارپذیر نیست.فاشیسم در برتری نژاد آریایی بر آثار او 
-بیگانه» و «آریاگرایی خروشان موج» از بازتابی را وی ناسیونالیستی آثار .است سرشار ناسیونالیستی

 در بیستم قرن نخستین هایدهه در که (77: واقعیت تا افسانه از هدایت )صادق میدانند «ستیزی

 این حول رب وی آثار بیشتر .شد  تبدیل دولتی آیین و کیش به و کرد رشد دوره آن روشنفکران میان
 هدایت فکری عناصر مهمترین محققان برخی نظر به. ایرانی پاک خون و برتر نژاد: میچرخد محور
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 یک نوانع به اسالم با ضدیت ایرانی، نژاد پرستش ستیزی،عرب ویژهب و ستیزیبیگانه: »از عبارتند

 و دین هب اعتقادیبی زرتشتی، آیین و ساسانی عصر ایران و باستان ایران ستایش ایرانی، غیر دین

 .(371: «ناسیونالیسم و هدایت») «مذهب

 ماسال از او نفرت. میداند ایران به عربها خوی و اسالم ورود از ناشی را ایرانیان ماندگیعقب هدایت
 و زرتشتی دین به هم مقابل در واز اسالم و هرچه مربوط به آن بیزار است  او. آشکارست کامل بطور

 «دسپی دین» زرتشت دین برابر در و «سیاه دین» اسالم اوبه نظر . دارد عالقه بودایی آیین به هم

 مناسب ایرانیان احوال با اسالم است باور این بر کرمانی آقاخان از پیروی به وی. (89)مازیار:  است
 آثارش در (. او31: جهان نصف اصفهان و ساسان دختر باشد )پروین خوب عربها برای شاید و نیست

 جامعه زشتیهای و پرداخته مذهبی خرافاتبویژه  و دینی هایآموزه برخی باورهای اسالمی و نقد به

 و ماسال از پیش ایران به عشق به توجه با پس. میداند افکار همین از ناشی را فرودست اقشاربویژه

 .باشد داشته نفرت عرب از که است طبیعی بسیار آن، نمودهای و اسالم به شدید حملۀ
 یجادوگر» کتاب در نخست زرتشتی و انزجار از عربها دین و اسالم از پیش ایران به هدایت عالقۀ

 آخرین» کوتاه داستان و «مازیار» ،«ساسان دختر پروین،»هاینمایشنامه. میکند پیدا تجلی «ایران در

 مۀسفرنا و «خیام هایترانه» مقدمۀ از قسمتهایی نیز و «مغول سایۀ» روشن، سایۀ مجموعۀ از «لبخند
 رشتۀ هب ناسیونالیستی تند احساسات با که هستند او رمانتیسم آثار زمرۀ از «جهان نصف اصفهان،»

 د،میشو نامیده رئالیستی آثار اغماض، با که آنچه نگارش با و بعدی مرحلۀ در او .اندآمده در تحریر

 تنها و نکشیده دست ناسیونالیستی تند احساسات از «محلل» و «خانم علویه» ،«آمرزش طلب» مانند

 زا پرستیشهوت و طمع خساست، جبرگرایی، پرستی،خرافه .بود لحن تغییر آثار، این در اتفاق
 ریاکارانه مآبیتقدس و داریدین به تظاهر با که هستند آثار نوع این شخصیتهای صفات ترینبرجسته

 اندازدمی اسالم گردن به را بدبختیها این ریشۀ هدایت. اندکشیده پرده خود ناستودۀ و زشت اعمال بر

 ساساتاح اگرچه. میکند بیان عربها از نفرت بر مبنی را خود احساسات و زندمی گریزی دین، طریق از و
 عربها رمز و نماد طریق از او اما میخورد، چشم به کمتر هدایت سورئالیستی آثار در ناسیونالیستی تند

 .میگیرد ناسزا باد به را اسالم و

 ادبی ارزش آنکه از بیش و اوست نژادپرستی روحیۀ نمایتمام آیینۀ او تاریخی هاینمایشنامه

 ت؛هویداس آثار این سراسر در او شوونیستی نگاه. هستند عقیدتی هایبنمایه دارای باشند، داشته
 نهاآ خون اسالم، به گرویدن و عربها با آمیزش با اما داشتند، پاکی خون ایرانیان او اعتقاد به چراکه

 در چه و تاریخی داستانهای در چه ،«خیام هایترانه مقدمۀ» در چه او. (87)مازیار:  استشده فاسد

 و ردمینگ حقارت دیدۀ به مسلمانان و عربهابه  طنزآمیز و گونهاستهزاء لحنی با طنزآمیز داستانهای
 سرشار درشت تعابیر و عبارات از او آثار بیشتر .میکند بیان آیین و قوم این با را خود دشمنی آشکارا

 رچهه و میکند روایت را ایران به عربها حملۀ آلود،خشم و بارنفرت تلخ، نگاهی با آثار این در او. است
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 حقیرت را عربها شعاری، بیانی با هانمایشنامه این در هدایت. آوردمی زبان به دارد، دل در نفرت و کینه

 عربها، تحقیر با همزمان او. میداند سامیان و ایرانیان نژادی اختالط نتیجۀ را آنان پیروزی و کرده

 زشت و منفور صفات اقسام و انواع به را عربها و کرده ترسیم خود از آتشه دو نژادپرستی سیمای
 هک احمق مشتی و آوردمی نکبت و شر خود با که است کثیفی و پست نژاد او آثار در عرب. مینوازد

 وحشی آنها. (88جهان:  نصف اصفهان و ساسان دختر پروین) داندیشننمی چیزی به زر و زن جز به

تشنه به خون آدمیان، سوسمارخوار، خونخوار،  ،چشم و دل گرسنه بوگند، ،بدهیئت و بدسیما بدوی، و
 تنها. هستند و ریاکار بدنهاد، دیو و دد، سیاه، چاق، کثیف، دزد، درنده، پستنژاد، مارخوار، اهریمن

 دین هب نسبت که جوانی عرب تصویر میشود، ارائه وی آثار در عربها از متعادل نوعی به که تصویری

 الماس دین از عربها با هدایت مشکل که است این بیانگر نکته این. (78-70)سگ ولگرد:  است الابالی

 بیشتر هاآن میان همزیستی و پذیرش امکان باشد، بیشتر اسالم با آنان فاصلۀ هرچه و میگیرد نشأت
 .بود خواهد

 او ارآث. است اسالم باورهای و عربها با ضدیت و پرستیمیهن هدایت آثار اتفاق به قریب درونمایۀ

 ،وی آثار در. نیستند مختلف تفکرات دارای او شخصیتهای دیگر، تعبیر به و متعدد صداهای فاقد
 عصبت و آسیب ادبی اثر ساختار به مسأله این و ندارد حضور اصال «دیگری» عینی و منطقی صدای

 .میرساند اثبات به را «دیگری» تحقیر و «خود» دیدگاه به کورکورانه

 ایفض بر حاکم ناسیونالیستی هایاندیشه تأثیر نخست تحتهم  (1871-1998) علوی بزرگ

 .به رشتۀ تحریر درآورد را «انیران» مجموعۀ از «دیو... دیو» هدایت، پرستیمیهن شور و کشور فرهنگی

 میکرد یغتبل را باستان ایران عظمت احیای و بازگشت فکر حاکم، قدرت تبلیغاتی دستگاه زمان آن در

 زندگی و ذهن و حکومت ارکان از اسالم زدودن و عربها از انزجار و نفرت رواج سکه دیگر روی که
 .داد تغییر را خود راه نویسندگی، راه نیمه در اما .کرد منتشر را «سام باد» سپس او. بود مردم

. ستا لبریز عربها به نسبت نفرت و بدبینی حس از همقطارانش آثار مانند او آثاربخش نخست 

-تربیت سوسمارخوار، و شترچران خونریز، و ، سفاکبدخو زشت، و کثیف افرادی آثار این در عربها

 یدهکش تصویر به، دروغگو، بدکردار پابرهنهژولیده مو و  ،چرکین دیو وحشی، چادرنشین،ناپذیر، 

 بت،نک یعنی تازی» میشود خالصه نویسنده جملۀ این در نوع آثار این در عربها صفتهای. میشوند

 از بهتر او حقیقت در( 8: ... دیو)دیو «دیگر درندگی گونه هزار و هیزی، دزدی، خونریزی، وحشیگری،

 لویع باور به .برانگیزد را خوانندگان بغض و خشم احساس توانسته «انیران» در نویسندگان دیگر
 ترهآتش دو منظر این از او. بکشاند تباهی به را انسان وجود تا است کافی عرب خون قطره یک حتی

 به طرف یک از آنها نسب که ایرانیهایی و عربها برای را عبارات تندترین و میشود ظاهر هدایت از

 خرابی باعث که بادی میشوند؛ تشبیه زهرناک باد به "باد سام"در  عربها. میبرد کار به میرسد، عربها
 .(79 :«سام باد») میشود چیز همه
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-میهن ایهاندیشه از ،سوسیالیستی -کمونیستی افکار با آشنایی اثر بر هااندیشه تغییر از پس

 طنز باد به را آن و پرداخت افراطی پرستیمیهن از انتقاد به مرحله این در او. کشید دست پرستانه

 تانیدوس هایاندیشه حاصل را آن کوشید و نگریسته انتقاد دیدۀ به را خود نخستین کارهای ،گرفت

 باد به را همفکرانش و هدایت نیز راستا این در و معرفی کند رضاشاه دولت تبلیغات یا هدایت چون
 کم دست نمیتوان وجه هیچ به را فردوسی دربارۀ وی سخنان. (977)در خلوت دوست:  گرفت انتقاد

 هب جاذبۀ پول از سخن میشود، شمرده مقدس و ملی نماد عنوان به فردوسی که محیطی در .گرفت

 از سخن آن، بر افزون. باب طبع عموم نیست (978: همان) شاهنامه سرودن در اصلی عامل عنوان
 میان در ایجتفکرات ر با کامل بطور ،(188: نفر سه و )پنجاه اسالم لشکریان از ایران مردم استقبال

 لیستیناسیونا داستانهای اینکه به او اعتراف همه، از مهمتر و دارد تفاوت ایرانی روشنفکرانبسیاری از 

 نشان را نگاه متفاوتش ،(979: دوست خلوت در) شده نوشته آرمانگرا و خام جوان یک توسط او

 مقد یک را بشریت اسالم، جنبش که است باور این بر خود همدورۀ روشنفکران خالف بر او. میدهد
 لحن در و نبوده او دغدغۀ ستیزی،اسالم یا عرب واقع در (.188: نفر سه و پنجاه) استبرده جلو به

 بسیار حمید، شخصیت «میرزا» داستان در چنانکه نیست؛ عرب غیر و عرببین  تفاوتی توصیفاتش

 بخشنده فقر، عین در و نیکبین و سخاوتمند . این شخصیت، مهربان،میشود توصیف انسانی و مثبت
 قرار انتقاد مورد اگرچه ،لبنانی شمعون «در به در» داستان در مقابل، در .(93)میرزا:  توصیف میشود

 .است خالی نژادپرستانه فکر گونه هر از او انتقاد اما ،(179)همان:  میگیرد

 نژاد زا فراتر او نگاه و نمیکند تقسیم عجم و عرب به را اهشخصیت مرحله این در علوی حقیقت در

 و مذهب و نژاد نه میکند، واگذار آن خود عهدۀ به را شخصیت هر مسئولیت او در این داستانها. است
 هایهاندیش و مذهب ریشه، و رگ به او و است تهی نژادپرستی از علوی نگاه دیگر عبارت به ؛آن قومیت

 .ندارد کاری مردم دینی

 

 :نتیجه

 فرهنگی سیاسی، تاریخی، شرایط. آیدمی پدید متعددی عوامل نتیجۀ در یکدیگر از انسانها تصورات

 بررسی، این با. میرود شمار به هم از انسانها تصورات ایجاد در تأثیرگذار عوامل جمله از اجتماعی و

 مگیریچش تفاوت آن از پس و نوزدهم قرن از پیش فارسی نثر در عربها تصویر میان که میشود آشکار

 .دارد وجود
 و نهاآ به نسبت نژادی تبعیض و عربها از نامتوازن تصویرهای از ،مورد بررسی کهن نثر کتابهای

 جمنفی آنها هم در بافت طبیعی متن درنسبتا تصویرهای  .استبوده تهی آنان تحقیر و جوییبرتری

 شود و قصد توهین و تحقیر به دیگری )عرب( ندارد.می
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 قایسۀم و پیشرفتها به نسبت آگاهی و غرب با روشنفکران محدود آشنایی اثر بر و نوزدهم قرن در

 رقیش ممالک این انحطاط ماندگی وعقب علت یافتن پی در نویسندگان اسالمی، رقش با غرب اوضاع

 یشترب. استبوده مناطق این مردمان بدبختی العللعلت اسالم اند کهبه این نتیجه رسیده و برآمده
 ور،کش این به اسالم ورود از که نویسندگان و اندبوده عرب شک بدون ایران، به اسالم پیام حامالن

 مشروطه، انقالب از پیش نویسندگان .اندکرده عربها متوجه را خود حمالت ،بوده خشمگین

 ندورا نویسندگان ذهن در عربها تصویر تشکیل در ایعمده نقش کرمانی آقاخان و آخوندزادهبویژه
 .اندبرداشته گام آنها مسیر در نیز پهلوی دورۀ نویسندگان. اندداشته بعدی

 سیارب ایرانی نویسندگان دست به عرب تصویرهای ارائۀ در پهلوی دوران در کشور در حاکم شرایط

 با. یکردم تشویق را احساسات کشور فضای که میبردند سر به دورانی در ویسندگانن. استبوده مؤثر

 دقصا داشت، منفی نگاه عربها به نسبت آخر تا که اینویسنده تنها که میشود مالحظه حال، این
 کارهای در اما است،کرده ابراز خود اولیۀ کارهای در عربها از را خود نفرت اگرچه جمالزاده. بود هدایت

 رائها عربها از معتدلتری تصویرهای نژادپرستانه، فضای از دوری و اطالعات افزایش دلیل به و بعدی

 زمانی از زنی علوی بزرگ. استکرده پشیمانی ابراز آنها به نسبت آمیزتوهین توصیفات اطالق از و داده،
 عربها هب آمیزیتوهین اشارۀ هیچ دیگر شده، آشنا مارکسیستی و سوسیالیستی هایاندیشه با که

 .استجسته برائت عربش ضد داستانهای از آن از پس و استنکرده
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 .9187 تهران،

 .1817 تهران، کبیر، امیر بزرگ، علوی، نفر، سه و پنجاه .10



 

 

 

 

   

 

ههای متفاوت در سبکهای مختلف آن هزارسال نثر فارسی و نگا  117/مروری بر سیمای عرب در 
 

 مؤسسۀ داریوش، رحمانیان، مسلمین، و ایرانیان ماندگیعقب و انحطاط شناسیعلت و تاریخ .11

 .1899 تبریز، تبریز، دانشگاه انسانی -اسالمی علوم تحقیقاتی

 اپچ سینا، ابن محمدعلى، ندوشن،تطبیقی، اسالمی ادبیات و ادبی نقد زمینۀ در-بین  جهان جام .19

 .1838 سوم،

 چاپ ثاقب، شهاب و سخن انتشارات دهباشی، علی و ایرج افشار، جمالزاده، سیدمحمدعلی خاطرات .18

 .1890 تهران، دوم،

 .1879 آلمان، نوید، محمدعلی، جمالزاده، ایرانیان، ما خلقیات .13

 .1877، مرکز دایره المعارف، چاپ اول، تهران، 1 ج اسالمی، بزرگ دایره المعارف .11

 .1880 تهران، اول، چاپ سخن، ،(همایون) محمدعلی کاتوزیان، شناسی،جمالزاده و جمالزاده دربارۀ .17

 .1899 تهران، عطائی، انتشارات باقر، مؤمنی، مؤمنی، باقر به علوی بزرگ هاینامه -دوست خلوت در .17

 .1817 تهران، کبیر، امیر بزرگ، دیو، علوی،... دیو .19

 تا.بى آتشکده، چاپ ، 1 ج محمدعلی، جمالزاده، نامه،اصفهان یا کرباس یک ته و سر .18

 .1881 تهران، زوار، سیاقى، محمددبیر کوشش به ناصرخسرو، ناصرخسرو، سفرنامۀ .90

 .1839 تهران، هفتم، چاپ کبیر، امیر صادق، هدایت، ولگرد، سگ .91

 .9000 جا،بی نا،بی آقاخان، میرزا مکتوب، کرمانی، سه .99

 و علمی انتشارات شرکت دارک، هیوبرت اهتمام به خواجه، الملک،نظام ،(نامهسیاست) الملوک سیر .98

 .1873 دوم، چاپ فرهنگی،

 .1898 تهران، چهارم، چاپ مهر، سورۀ محمد، مددپور، معاصر، تفکر سیر .93

 نو، طرح مهاجر، فیروزۀ: مترجم ،(همایون) محمدعلی کاتوزیان، واقعیت، تا افسانه از هدایت صادق .91

 .1879 اول، چاپ

 ثبت. شمارهبی ملی، کتابخانۀ خطی، نسخۀ آقاخان، میرزا کرمانی، خطابه، صد .97

 العربیه، الوحده دراسات مرکز ،1 ط ،(تقدیم) الطاهر، إلیه، لبیب، ومنظورا ناظرا العربی: اآلخر صوره .97

 .1888 بیروت،

 لطبعها ناشرون، للعلوم العربیه والدار االختالف منشورات ماجده، حمود، العربی، التراث فی اآلخر صوره .99

 .1381/9010 بیروت، -الجزائر األولی،

 .1893 هفتم، چاپ خوارزمی، یوسفی، غالمحسین توضیح و تصحیح سعدی، گلستان، .98

 الوحده دراسات مرکز الغانمی، سعید ترجمه وآخرون، طونی جدیده، بینیت، اصطالحیه مفاتیح .80

 .9010 العربیه،

 جعفر محمد از توضیحات و مقدمه چاپ، فر،معین جعفر محمد و محمدعلی مکتوبات، جمالزاده، .81

 .1893  تهران، اول، چاپ تهران، دانشگاه انتشارات فر،معین



 

 

 

 

 

 

 59تابستان -23شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/111

 مطالعات و پژوهش مؤسسۀ مهر ،70993 ثبت شماره آخوندزاده، آخوندزاده، فتحعلی میرزا مکتوبات .89

 .1887 اسالمی بزرگ دایرۀالمعارف بنیاد مهر به اینسخه از مأخوذ ،1871 فرهنگی

 انسانی علوم پژوهشگاه ،(اهتمام به) موسی نجفی، ،(مقاالت مجموعه) ایران در ملی هویت هایمؤلفه .88

 .1891 فرهنگی، ومطالعات

 .1817 اول، چاپ جاویدان، انتشارات سازمان بزرگ، میرزا، علوی، .83

 .1871 تابستان ،88 شمارۀ نامه،ایران اهلل، ماشاء آجودانی، ،«ناسیونالیسم و هدایت» .81

 .1891 تهران، پروین، محمدعلی، جمالزاده، قصه، هفت .87

 .1878 تهران، سخن، دهباشی، علی کوشش به محمدعلی، جمالزاده، نبود، یکی و بود یکی .87


