
  

  

  

  

  

حضور ايران در آثار فيلسوفان قرن هجدهم منتسكيو، ولتر و مؤلفان 

  1المعارف با سيري در سفرنامة ژان شاردنةداير

  

  دكتر فاطمه عشقي

  دانشگاه عالمه طباطبايي

  

  

اش  شناس سرگشته، روايات ژان شاردن هميشه نقل قول شده اما سفرنامه در ميان نخبگان شرق

   ٢.، خوانده نشده استطور كه شايستگي داشته آن

اگر در آثار قرن هجدهم . زنند معموالً نويسندگان بزرگ، شيوة تفكر زمان خود را قلم مي  

علت شناختي است كه  نماييم، به خصوص نويسندگان بزرگ قرن، حضور ايران را مشاهده مي به

  . اند آنها از قبل در مورد اين كشور در دسترس داشته

. وجود آمد كشف قارة آمريكا، تمايل شناخت كشورهاي دوردست بهاز قرن پانزدهم پس از   

 از خودپرستي و عدم بردباري ٣چنانچه مونتني متفكر قرن شانزدهم در چندين فصل از كتاب خود

. »نامد زيرا كه از نظر او مردود است هر كس ديگري را وحشي يا ستمگر مي«: اروپاييان انتقاد نمود

يانگر ظهور كشش به تفكريست كه هم به وسعت چهارچوب انديشه و هايي از اين دست نما گفته

  . هم تمايل به تغيير دارد
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تمايل به سفر چند برابر شد و . در تمام دوران قرن هفدهم، عقايد مونتني تأثير زيادي داشت  

 با وجود اينكه سياحان متعلق به طبقات اجتماعي مختلفي مانند مبلغين مذهبي سفرا يا تجار بودند،

هاي همگي آنها نوعي قيد و بندشكني عقيدتي و  شان، در سفرنامه برخالف اعتقادات و حرفه

عبارت ديگر نوعي روايت ادبي و فيلسوفانه بر پاية تجربة سياحان  به. خورد چشم مي سياسي به

. ساخت نوعي شاهكار مونتني را به آثار فيلسوفان قرن هجدهم مربوط مي وجود آمد كه به به

كرده زبان فارسي را  كه افراد تحصيل زماني. يران در طول نيمة دوم قرن هفدهم آغاز شدشناخت ا

در اين قرن بود كه ذوق به بداعت . مدت طوالني به اين كشور رفت و آمد كردند فرا گرفتند و به

سابقه  ها جايگاهي بي ها در سفرنامه  اين ميل به مدد فهم و يادگيري بعضي زبان٤.گسترش يافت

تفاوت  كرده را بي همان اندازه كه افزايش و سهولت در تجارت، افراد تحصيل ا كرد، بهپيد

هاي متفاوت  كشف جنبه. سمت خود جذب نمود غناي معنوي شرق نيز آنها را به. نگذاشت

فرهنگي، مذهبي و سياسي زندگي مردم شرق به افراد حساس اجازه نداد كه نسبت به اين 

هاي مختلف زندگي مردم مشرق زمين را با آنچه در اروپا رخ  آنها جنبه. تفاوت بمانند سرزمين بي

هاي  توان انديشه هاي آنها از شرق مي همين دليل هم در روايت داد به قياس گذاشتند و به مي

 ٥.انتقادي نسبت به اروپا را مشاهده كرد و حتي تولد عقايدي ويژه كه تا آن زمان سابقه نداشت

يران، جغرافي و آداب و رسوم، مذاهب گوناگون و روش سياسي از نكات تاريخ قديمي و جديد ا

هر يك سعي در خلق تصويري براي خوانندگان . بسيار مهمي بود كه سياحان را به ذوق آورد

اين سنت، مدت مديدي در طول . تر و جديدتر از ديگري باشد خود كرد تا در حد امكان، كامل

عنوان مبحثي غني با امتياز زيادي در آثار خود  ين منابع بهقرن بعد نيز حفظ شد و فالسفه از ا

هاي علمي و دقيق اوست  اما آنچه كه سفر شاردن را بسيار توجه ساخت، پژوهش. استفاده نمودند

ميان سياحان همعصر شاردن، كسي نتوانست او را در . كه به شخصيت خاصش بستگي دارد

  ٦.رنيه قرار دهدرديف تونون يا در كنار برنير و يا حتي تاو

هاي مزين از جانب لويي چهاردهم دريافت كرده  نامه سياحاني همانند تاورنيه كه تشويق  

هاي قرن جايگاهي فراتر از تاورنيه  كه سفرنامة شاردن چاپ شد، طبق همة قضاوت بودند زماني
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ورنيه جاي يافت زيرا از لحاظ معلومات اوليه و شناخت عمومي كلي در جايي بسيار واالتر از تا

  . داشت

پس مختصري از زندگي شاردن سخن خواهيم گفت زيرا در اين زمينه چندان سخن نرفته   

هاي خاص  اطالعات مهم دربارة شرح حال زندگي او، شيفتگي و عشق مفرطش به جنبه. است

 هاي فيلسوفانه قرن اش با نظريه سپس بخشي از اهداف فيلسوفانة سفرنامه. شود سفرنامه توجيه مي

ها برگرفته از  هجدهم و اهداف هر يك مقايسه خواهد شد و باالخره صحت و سقم نقل قول

  . ها دربارة ايران را مد نظر خواهيم داشت تأثيرپذيري

پدرش جواهرفروشي ثروتمند و .  در پاريس متولد شد١٦٤٧ نوامبر سال ٢٦شاردن   

ند پدر، تاجر الماس شد و مثل او تحت آموزشي عالي قرار گرفت و بعدها همان. پروتستان بود

اي در  كننده بقية اعضاي خانواده تعليم و تربيت پروتستاني آموخت و اين امر مهم، عامل تعيين

سفري كه در آن . كيش خود، ميل سفر اغوايش كرد شاردن چون ديگر افراد هم. زندگي او شد

  . بتواند روحية ماجراجويي خود را شكوفا كند

سوي هند شرقي را در پيش گرفت و  بيست و دو سالگي راه سفر به در سن ١٦٦٤در سال   

پس از شش ماه، از پادشاه ايران، شاه .  در ايران ماند١٦٧٠اما سال بعد تا . فقط از ايران عبور كرد

رسد كه پس از اين واقعه شاردن  نظر مي به. را دريافت كرد» بازرگان شاه«عباس دوم، عنوان 

سياستي كه در فرانسه هر . ران و سياست فرانسه را از خود دور نكردانديشة مقايسة سياست اي

داد و از آزادي عمل در اجراي اعمال مذهبي  روز تعصب نسبت به اعتقادات كاتوليك را شدت مي

  . نمود ها جلوگيري مي پروتستان

وي طي هفت سال با عنوان بازرگاني شاه در ايران زندگي كرد و با دقت در مورد نظام   

ها مطالعه نمود و از آنها بهره جست، همچنين به فراگيري  اسي، مذهبي و آداب و رسوم ايرانيسي

  . مند شد خصوص تركي و فارسي عالقه هاي شرقي به و مطالعة زبان

ثمرة سفر اول، انتشار كتابي در مورد تاجگذاري شاه سليمان سوم است كه در اين مراسم   

 تا ١٦٦٦وم، هشتمين پادشاه سلسة صفويه است كه از سال شاه سليمان س. خود، شاهد عيني بود

ترك ايران پنج ماهي بيشتر طول نكشيد و دوباره به ايران .  بر تخت سلطنت نشست١٦٦٩
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 ٧.طور كه مايل است فكر كند زيرا در كشورش كسي اين آزادي را نداشت كه همان. بازگشت

امپراتوري وسيعي كه در موردش . عالوه شاردن مجذوب امپراتوري وسيع ايران شده بود به

  ٨.»هاي شرق مهد يكي از تمدن«: كند گونه قضاوت مي اين

هاي خود و ايجاد ارتباط ميان مشاهدات و تعليمات اولية  او قصد تعمق بخشيدن به شناخت  

سراسر . طول انجاميد  سال به١٢باالخره، در مجموع، مدت سفر او به ايران . اروپايي را داشت

منظور شناخت كامل شهر و عمارت و بناهايش، آداب و رسوم، دين و مذهب   بهاصفهان را

ما در .  ترك گفت١٦٧٤صورت قطعي و براي هميشه در سال  او اين كشور را به. ساكنان آن پيمود

اين مورد كه آيا او ابتدا به فرانسه بازگشت يا مستقيماً به انگلستان رفت، اطالعي نداريم اما 

 به انگلستان پناه برد ٩»اديت دونانت«هنگام ظلم و تعدي  ، به ١٦٨١بور شد در سال دانيم كه مج مي

دار مقام وزارت مختاري در شهر الهه براي  سپس عهده. و از شارل دوم نشان شواليه دريافت كند

  . كمپاني انگليسي هند شرقي شد

 ويژگي مخالفت زيرا. اش در فرانسه پيدا كرد شاردن مشكالت زيادي براي چاپ سفرنامه  

 در لندن منتشر شد، گروهي از ١٦٨٦كه اين اثر براي اولين بار در سال  هنگامي. با پاپ را داشت

گونه در مورد اين اثر قضاوت  زمان اين» سنت بوو «١٠پيربل. فرهيختگان آن قرن او را ستودند

چون او با دقتي اي خالص و پاك و بسيار سليم دارد و  به اين دليل كه نويسنده روحيه: نمود

وجه جايز نيست كه به صحت  هيچ العاده سعي در روشن كردن تمام مطالب نموده است، به فوق

اش  سفرنامه. بسيار مورد توجه شاردن قرار گرفت» بل«العمل   عكس١١هايش شك كنيم كامل گفته

 خلق نمايد خواست آثار ديگري مي.  آن را در آمستردام منتشر كرد١٧١١را تكميل نمود و در سال 

نظير در سراسر   در لندن درگذشت و شهرتي بي١٧١٣ولي طرحش ناكام ماند چرا كه در سال 

يك از دانشمندان  توان مالحظه نمود كه هيچ پس از سه قرن مي. اروپا از خود بر جاي گذاشت

همين علت  شايد به. ايراني يا خارجي نتوانستند اثري چنان كامل در اين خصوص خلق نمايند

به چاپ رسيده » المعارف تمدن ايرانةداير«عنوان  اشد كه ترجمة فارسي و ناقص اين سفرنامه بهب

 زيرا جالب ١٢.بايست با دقت اثرش را مطالعه كرد هر صورت براي شناخت اين سياح مي به. است

  . اش مشهود است اش در سفرنامه ترين قسمت زندگي توجه
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نمايد  يقة خود مباحث و موضوعاتي را مطرح ميشاردن مطابق با درك و فهم و ذوق و سل  

وي در زمينة . نظير كه دانستنش در مورد ايران مثمر ثمر و دلپذير است ريا، با وفاداري كم بسيار بي

كه آنچه را در مورد اين مردم : دارد هنر، سياست، حكومت و آداب و رسوم ايرانيان اظهار مي

هاي   به اين اطالعات مذاهب و دين١٣. خود را باالبردتواند دانش نوشته زيبا و نادر است و مي

اي براي گفتن كه قطعاً شايسته و  العاده ايراني را بايد افزود كه بسيارند مطالب متعدد، واال و خارق

  ١٤.در خور كنجكاوي ماست

اين مباحث در طول قرن هجدهم فالسفه را بر آن داشت تا با ذوق و قريحة شخصي سعي   

برآورد نموده است كه تقريباً تمام افكار انقالبي كه » پل هازارد«.  از اهداف خود كنندگيري در بهره

 ١٥. پديدار شده بودند١٦٨٠اند پيش از حدود سال  وجود آمده  به١٧٨٩ يا حتي ١٧٦٠حدود سال 

  . سزاست صورت غيرمستقيم در اين جنبش عقايد داراي سهمي به اش به شك در سفرنامه شاردن بي

او بارها تكرار كرده كه .  براي آداب اخالقي ايرانيان احترام و ارزشي عميق قائل استشاردن  

هيچ طريقي از  بدون اينكه به. اي منسجم، ظريف، با قضاوت و تدبير برخوردارند ايرانيان از روحيه

آنها داراي آداب . ها بويي برده باشند گير هندي ها يا جهالت چشم طلب ترك روحية خشونت

او بيش از يك جلد كامل را . ي ماليم و متمدنامه و روحي سليم و درخور احترام هستنداخالق

  ١٦.صرف هنر و علوم اين كشور نموده است

نقل پند و اندرزهاي متعدد، شعرها و اساطيري ايرانيان كه در ادبيات اين كشور نفوذ قابل   

. كند دايي منعكس ميتأملي داشته است عقيدة او را در مورد عدالت، احسان و شفقت خ

رياضيات، علم طب، علم نجوم، اخترشناسي، موسيقي، نقاشي، تجارت و فلسفه از ديگر مباحثي 

كنندگان شاردن به منبع مرجع  است كه به تفصيل در مورد آنها صحبت شده و توسط تحسين

اش، توصيفي استثنايي را  سبب دانش تاريخي توصيف تخت جمشيد به. تبديل گشته است

ردارد كه براي يافتن رد پا و اثراتي از فرهنگ تمدن در تمدن كنوني تالش نمود و تجزيه درب

سابقه در مورد گبرها كه جانشين زرتشتيان و طرفداران مذهب قديمي ايران بودند  هاي بي تحليل

از نظر او . هايي كه مبحث بسيار قابل توجهي براي فالسفه خواهد شد عمل آورد، موشكافي به

تي گبرها اتهامي افتراآميز از جانب مذاهب جديد نسبت به زرتشتيان است و به اين نتيجه پرس بت
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جز خورشيد را كه هر روز در مقابل چشمان آنها جلوه  رسد كه آنها هيچ خداي ديگري به مي

 و اينكه آداب و رسوم مسيحيان پيش از اين نزد ملت قديمي كه ١٧پرستيدند نمود، نمي مي

كند كه گبرها اعتقادشان بر  اما كمي بعد تأكيد مي. شدند وجود داشته است  ميپرست ناميده بت

مدارك و اسناد گردآمده . هاست اينست كه موجودي برتر وجود دارد كه وراي همة اصول و آيين

رو  از اين. در مورد تخت جمشيد توسط شاردن اساس بررسي تاريخ مذاهب قرار خواهد گرفت

ان و فالسفه از يك سو، تمدن قديمي ايران را مورد ستايش قرار دادند و تعداد زيادي از دانشمند

در اثر » ويل هربلو دومولن«. پرستي را تكذيب نمودند از سوي ديگر اتهام موجود در مورد بت

 انتشار يافت، مدارك و اسنادي گردآوري كرد كه ١٦٩٧نامة شرقي كه در سال  خود با عنوان لغت

ها و گزارشات شاردن نوشته  ات اين فرهنگ تحت تأثير تجزيه تحليلباعث شد بسياري از صفح

اهريمن، گبر، ايزد، مجوس «: كند از آيين ايرانيان قديم موضوعات زيادي جلب توجه مي. شود

سراسر اين فصول، توضيحات نزديك به هم بوده و گفتة شاردن را در مورد ... پازند، اوستا و 

رفتار و گفتارهايي بسيار در اين «نمايد كه  اوستا، تصديق ميزرتشت و كتابش، زند و پازند و 

  ١٨.»هاي مقدس در مذاهب وقت تفاوتي ندارد ها مندرج است كه با كتاب كتاب

مند به مذهب قديمي ايران بود كتاب خود را  ، خاورشناس انگليسي، كه عالقه»توماس هايد«  

ار اين كتاب درست همزمان با مباحث و انتش.  به چاپ رساند١٧٠٠در سال » سوربن«در دانشگاه 

هاي پيروان مسيح بود كه اعتقادات مختلف مسيحي، چيني و هندي را در برابر هم قرار  كشمكش

دارد كه از ابتدا روزگار باستان عقايد مذهبي و اخالقي به عقايد مذهبي  نويسنده اظهار مي. دادند مي

نمودند   خود عقايد كساني را كه تصور مي هايد از نظر١٩.يهودي و مسيحي شباحت داشته است

كتاب هايد به زبان التين نوشته شده است اما . پرستيدند را تصحيح نمود قدما واقعاً آتش مي

هاي شاردن   و خصوصاً عالقة خاص او به شاردن نيز در اين كتاب مؤيد ويژگي٢٠اسامي سياحان

 را انعكاس داد، نكتة بسيار حائز همچنين هايد ديگر عقايد منسوب به سفرنامة شاردن. است

اين بحث . كند بحث جامع انتقادي فالسفه خواهد شد اهميتي كه هايد از زبان شاردن بيان مي

آنها فرهنگ . در زندگي اجتماعي بوده است) روحانيون مذهب زرتشتي(مبني بر وظيفة مغان 

 و عقايدي كه هايد در كتاب  ارزش افكار٢١.آموختند تقدس زمين و ازدياد مواليد را به مردم مي
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وجود  خود در مورد توحيد زرتشتيان گسترش داد، بحثي درخصوص اولين مذهب توحيدي به

  .آمده را نيز، برانگيخت

، پروتستان و وفادار به شاردن، در مورد اين بحث، فلسفة مذهب زرتشتي را با دقت »پيربل«  

ين مورد، كافي است كه به فرهنگ لغات براي متقاعد شدن در ا. بيشتري مطالعه و بررسي نمود

 براي بار دوم منتشر ١٧٠٢ براي اولين بار و در سال ١٦٩٧تاريخي و انتقادي پيربل كه در سال 

اي با عنوان زرتشت و همچنين پيوستي  پيربل پس از خواندن اثر هايد مقاله. شد، مراجعه نمود

  ).  معتقدند به لغتنامة خود اضافه نمودوجود دو مبدأ اي كه پيروان آن به فرقه(درخصوص ثنويت 

در مجموع بل معتقد است فالسفة يوناني و اعراب جديد معناي واقعي مذهب زرتشت را   

در . اند اما وي نظرية هايد را درخصوص توحيد و يكتاپرستي گبرها رد كرده است درك ننموده

فيلسوفان، .  وقعي گذاره نشدبرانگيز شاردن طول قرن هجدهم به شكيات بل همانند روايات شبهه

هاي متفاوت روايات شاردن و همچنين محتواي اثر  ها و تأمالت خود را بر پاية قسمت انديشه

  . ادامه يافت» آنكتيل دوپرون«آميز  خاورشناس انگليسي بنا نهادند و اين وضعيت تا سفر موفقيت

هاي متعدد  ، به چاپ»يرانيهاي ا نامه«، زمان آغاز تهيه و تدارك ١٧١٥از سال » منتسكيو«  

 رجعت به مأخذ ٩٣ منبع قطعي نام برده شده، ١٤٢ نامه، از ١٦٠در . سفرنامة شاردن مراجعه نمود

در مورد شرق و كشورهاي غير بومي است و بيش از يك چهارم اين مدارك و اسناد وقف 

 اصول دستورات  منتسكيو به تقليد از شادرن و هايد،٢٢.اهميت استثنايي مشاهدات شاردن است

از جمله، ازدياد مواليد، شخم زدن زمين، و آباداني . خداپسندانة زرتشتيان را، به درجة كمال رساند

خصوص  اين فيلسوف به.  است٢٣»كانديد«در اثرش » ولتر«اين همان شعار مشهور . محيط زيست

ز پيروان زرتشت يكي ا» زديك«شعار . خورد تحت تأثير شاردن، بر آداب اخالقي گبرها غبطه مي

پرستي آنان از جانب ولتر دارد و مغان را كه همانند ساير  يكتاپرستي است كه نشان بر رد بت

  . كند كردند تقديس مي ساكنين ازدواج مي

ولتر . ولتر هم از اين قسمت براي انتقاد از كشيشان تارك دنيا و كاتوليك استفاده كرده است  

هاي قرن  ي كامالً فيلسوفانه و تاريخي است و از همة كتابكه اثر» تتبع درخصوص اخالقيات«در 

 ١٩٣ و ١٥٨هجدهم براي شرق بيشترين جايگاه را اختصاص داده است، تنها هفت بار در فصول 
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  ولتر براي پاسخ به. كند انتقاد مي» برنير«و » تاورنيه«كه از  درصدد ستايش از شاردن برآمده در حالي

طرح شده بود، به اميد اينكه اين ملت قديمي فراموش نشود، به » هبوسوئ«معماي دنيا كه توسط 

مهد همة هنرها، كه «: كار گرفت او توصيف شاردن را درخصوص شرق دوباره به. شرق پناه برد

.  بنابراين تحقيق و تفحص در اين زمينه را الزم دانست٢٤.غرب همه را از مشرق زمين گرفته است

رو شارون را ستايش   از اين٢٥.مقدس در شرق به وقوع پيوسته استزيرا همة وقايع تاريخي كتاب 

هند و ايران، اطالعاتي درخصوص پيامبر بزرگ ) زرتشتيان(هاي  نمود كه با معرفي گبرها يا پارسي

او به كمك منابع شرقي با پيشداوري دربارة مذاهب جديد كه زرتشتيان را . اين مذهب داده بود

  . نمودند، مبارزه كرد ميپرستي و شرك محكوم  به بت

را نيز نسبت » روسو«صورت وسيعي در آثار منتسكيو و ولتر نمايان شده بود،  ايران كه به  

خالصة . روسو ميان همة سياحان قرن هفدهم شاردن را ترجيح داد. تفاوت نگذاشت خود بي به

ندگان پيشين، در  وي همانند نويس٢٦.ارسال داشت» مادام دوپن« براي ١٧١١سفرنامة او در سال 

در .  از شاردن نام برده است٢٧اي نكرد، اما هشت بار هر اثر و روايت، دربارة منابع سخنانش اشاره

انگيز اينقدر كم  هاي شگفت دانم چرا در مورد اين ويرانه نمي«: نويسد ستايش از تخت جمشيد مي

گويي چنان است كه خوانم،  هر بار كه در مورد شرح و توصيفات شاردن مي. صحبت شده است

  ٢٨.»ام به دنياي ديگري وارد شده

خواست با  مي. خصوص مجذوب زيبايي و عظمت نوشتار اين سفرنامه شده بود روسو به  

عصر خود تعادلي و عظمتي را نشان دهد كه پيش از آن يعني  كمك اثر و نفوذ شارن به مردم هم

 كه بيانگر كل ٣٠رو مجموعة عظيميالمعارف ديدة داير٢٩.از دوران باستان وجود داشته است

ها در مورد تمامي  مقاله. تفكرات فيلسوفان قرن هجدهم است، جايگاه مهمي براي ايران ايجاد كرد

  . مباحث متعالي و از غناي فرهنگي خاصي برخوردار است

هاي آتش مقدس، گبر، عبادتگاه  در مورد ايران قديم، فصول متعددي همچنان تحت عنوان  

المعارف ةحضور در اين فصول در داير. وجود دارد... سيان، پارس، زنديك، زند، وستا و مغان، پار

آنچه كه قبل از هر چيز براي . هم نشانگر ستايش و تأمل مؤلفان نسبت به مذهب زرتشت است

عنوان  ديدرو از زرتشت به. حائز اهميت است، شاهكار و شيوة تفكر آن پيامبر است» ديدرو«
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كند و حتي  پرستي در مذهب زرتشت را رد مي او تعليم بت. كند لوم شرقي ياد ميمردي عالم در ع

پرستي را با  تأكيد دارد بر اينكه زرتشت شناخت خداي واقعي را به مردمان خود نمايانده بود و بت

ديدرو در تمامي اين موارد با عقايد . جانشين ساختن عبادت و نيايش آتش، منسوخ ساخت

المعارف همانند آثار ديگر ةستايش مذهب قديمي ايران در داير. فق داردشاردن و هايد توا

يابي ميان تعاليم مغان و تولد مذاهب ديگر و از  فيلسوفان تحت نفوذ روايات شاردن تاكيد بر ريشه

ژان، فلسفة اليبنيتس  آنجا خطي ارتباطي ميان دستورات زرتشت تولد فلسفة افالطون، انجيل سنت

رسد تأمل بر وجود و منشأ آن نشان  نظر مي اما هدف تمام اين مباحث به.  داردو مكتب اسكندريه

همين سبب هم بردباري و  به. هاي كينه و منازعات تشددآميز مذهبي بوده است دادن انگيزه

كه مستقيماً  خصوص براي كساني هاي سياحان، به مماشات، موضوع مسلط و غالب در نوشته

در سفرنامة خود » تاورنيه«شاردن هم مانند . بودند، مد نظر قرار گرفتعنوان پروتستان در خطر  به

ها  ها، سابيس  گبرها، يهودي٣١.يادآور شد كه در ايران پنج مذهب با يك اعتقاد رسمي وجود دارد

هاي مذهبي در گوشه و كنار  اين اقليت. ژان، پيروان عيسي مسيح و هنديان يا پيروان مسيحي سنت

. گذرانند كنند، روزگار مي در جوار مسلمانان كه از احكام پيامبر خود پيروي ميمختلف امپراتوري 

اين مسلمانان معتقدند كه بايد پيروان ديگر مذاهب را بر تغيير مذهبشان وادار ساخت و آنها را 

 ٣٢.اما اگر نپذيرفتند نبايد در اين امر خشونت به خرج داد. متقاعد به پذيرفتن دين اسالم نمود

كند، اين  هاي مذهبي اعمال مي ترين رفتار را در قبال اقليت ر شاردن دين اسالم در آسيا، آزادانهنظ به

هاي فكري خود را دنبال كند و در خانة خود آسايش  دهد كه جنبش دين به هر كسي اجازه مي

اي بردباري مذهبي از ابتد. ويژه از اصول عقيدتي مذهب خود پيروي نمايد خيال داشته باشد و به

برانگيز در آثار دانشمندان و خاورشناسان فرانسوي شد هربلو  قرن هجدهم مبحثي جنجال

هاي مذهبي كه شاردن  خصوصاً دستور مماشات سفارش شده توسط پيغمبر اسالم نسبت به اقليت

نيز از آنها بود و همچنين در مورد رسم پرداخت جزيه يا قيمت آزادي، ياد كرده مبحث ديگري 

  .  اخالقي ايرانيان در قرن روشنگري قرار دادبراي ستايش

منتسكيو معتقد است كه وجود مذاهب متعدد، عامل پيشرفت و ترقي در يك حكومت   

ها و زندگي فعال گبرها  هاي ايراني، ازبك تحت تأثير شاردن زندگي اشرافي ارمني در نامه. شود مي
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ترين تاجران  ته تأكيد دارد كه ارامنه بزرگدر حقيقت، شاردن بر اين نك. شود را در ايران يادآور مي

گذاري ياد  عنوان قانون  منتسكيو از پيامبران اسالم به٣٣.اروپا و گبرها، زارعين كشورشان هستند

 تراژدي ١٧٦٨ ولتر در ٣٤.ها را تضمين نمود كند كه آسايش خاطر و احترام نسبت به اقليت مي

دربارة بردباري . مامي زندگي خود را صرف آن كرداي كه ت را نوشت، مسئله» گبرها يا بردباري«

مسلمانان نسبت به ديگر مذاهب پافشاري و اقرار كرد كه مسلمانان هميشه اين حق انتخاب را به 

او از رفتار . اند كه يا مسلمان شوند و دين اسالم را بپذيرند و يا ماليات بپردازند ها داده اقليت

شدت   به ديگر مذاهب و برخالف تعليمات مسيح، بهشان نسبت  سبب طبع خشن مسيحيان به

  ٣٥.كند انتقاد مي

خاطر بينش مقدسش مورد  المعارف نيز در جاي خود پيغمبر اسالم را بهةروسو و مؤلفان داير  

شان تحسين  نوازي مسلمانان را در مقابل دشمنان مذهبي روسو مهمان. مدح و ستايش قرار دادند

علي، قرآن، عرب، آسيا، محمد، ازدواج و مسلمانان، : درخصوصالمعارف ة فصول داير٣٦.نمود

در مجموع ديدرو مانند منتسكيو و ولتر . المعارف به اين دين است ةدهندة احترام مؤلفان داير نشان

پرستان را از  از يك سو پيامبر اسالم شخصيتي است كه بت: دو بينش كامالً متفاوت دارد

از . ترين خداپرست جهان است ند بازگرداند، بنابراين بزرگپرستي به شناخت و پرستش خداو بت

شيوة كالسيك از زبان سياحان اشاره به شباهت اين دين به اديان پيش از خود  سوي ديگر انتقاد به

سويه كردن اعتقادات و حكم به  دارد كه در واقع قصد سركوبي اسالم را نداشته بلكه مقصود يك

  . گرايانه است ايمان انسان

دين مسيح خالي از «: يدرو با مقايسة مذاهب، در ابراز اين مطلب جسارت به خرج داده كهد  

  . »تواند وجود ساير مذاهب را در كنار خود تحمل كند بردباري است و نمي

شاردن مدت مديدي در مورد تأثير دين بر حكومت ظالمانة شرق و استبداد پادشاهان   

اه سليمان صفوي، كه از نوادگان شيخ صفي بود و ادعا در زمان ش. مسلمان به مطالعه پرداخت

كرد از نسل دوازده امام شيعه است، بينش ديگري كه كامالً با اسالم تضاد دارد توسط سياحان  مي

اند، چرا كه  عقيدة شاردن ايرانيان هرگز به پادشاه اعتراض نكرده به. خصوص شاردن انتشار يافت به

قدرت و . ت در مورد اعمال و عدالت پادشاهان انجام خواهد شدمعتقدند روز قيامت ابتدا قضاو
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وارثاني كه هم سرپرستي معنوي . حكومت بر روي خطي مستقيم به وارثان پيامبر قابل انتقال است

چنين .  پادشاه بايد به تقدس و پاكي پيامبر باشد٣٧.ها را در دست دارند و هم حاكميت مدني انسان

شاردن تناسبي منطقي ميان دين، ساختار سياسي و آب . شود تلقي ميشاهي، سايه و روح خداوند 

درخصوص ارتباط ميان » هيپوكرات«و » گالين«او به نظرية . و هواي گرم و خشك برقرار نمود

  ٣٨.خصلت آب و هوا و منشأ آداب و عادت اشاره دارد

 ماند، وفاداري را در به اين نظريه وفادار» هاي ايراني نامه«همان اندازه كه در  منتسكيو به  

مندند چرا كه در آن دست  ايرانيان به تخت پادشاهي يا سلطنت عالقه. القوانين حفظ نمود روح

آيا در : منتسكيو اولين كسي بود كه به توضيح و بررسي اين موضوع توجه نمود. بينند پيامبر را مي

رافياي كشورها، طبيعت چهار گوشة جهان، قوانين بشري به عوامل زيادي از جمله طبيعت، جغ

زمين، نوع زندگي مردم، مذهب و آداب آنها بستگي دارد؟ منابع منتسكيو در مورد حكومت 

پادشاه ضمن داشتن . گذاري شرقي در بيشتر مواقع از سفرنامة شاردن گرفته شد استبدادي و قانون

بايد از حكومت استبدادي متعجب شد  به گفتة شاردن نمي. قدرتي برتر، ماوراي قوانين قرار دارد

اين ترس .  است و ترس، علت اصلي تعليم و آموزش آن است جوئي چرا كه جوهرة آن ستيزه

هر يك از . نيروي مقاوم در زندگي اجتماعي است و در تمام طبقات متفاوت جامعه وجود دارد

نابراين زندگي زنان و  ب٣٩.نوبة خود نسبت به افراد زيردست و تابع خود مستبد است افراد به

سراي پادشاه مثالي براي ستمگري و بيدادگري ايرانيان است و از  هاي اندروني و حرم خواجه

به پيروي از عقيدة منتسكيو . زند طرقي ديگر وجود ارتشي خشن كه به اين ترس دامن مي

بي رخ دهد حتي اگر انقال. بايست پذيرفت كه اين رژيم پابرجا و جاودان باقي خواهد ماند مي

بايست يك پادشاه مستبد را طبق دو عامل اساسي مثل آب و هوا و مذهب كه هميشه  فقط مي

منتسكيو با اعتماد، از عقيدة شاردن درخصوص ارتباط . تغييرناپذيرند، جايگزين ديگري نمود

م، اما منابع ولتر در مورد آب و هوا، اسال. استبداد آسيايي با آب و هواي گرم حمايت كرده است

 در مورد منابع شاردن ٤٠.سياست مستبد با منابع خاورشناسان و منتسكيو اندكي تفاوت دارد

او . ميان آمده است هاي بسيار نزديك ميان انسان شرقي و غربي سخن به  درخصوص شباهت

دارد طبيعت كه همه جا ماهيتي يكسان دارد، در آب و هواي سرزمين آنها و آب و هواي  اظهار مي
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داوري   ولتر قصد دارد با بيان اين جمالت پيش٤١.هاي شگرفي است  ما داراي تفاوتسرزمين

اند را نسبت به اسالم در مورد تعداد زوج از  طلبي شهرت داشته سياحان و اروپاييان، كه به لذت

زمين بيش از ظهور حضرت محمد نيز اين رسم را  دارد كه مردم مشرق ولتر اقرار مي. بين ببرد

حضرت محمد تعداد نامحدود زوجات را به .  و اين رسم نتيجه و اثر گرماي هواستاند داشته

داند و ولتر استبداد   منتسكيو تعدد زوجات را يكي از عوامل استبداد مي٤٢.چهار همسر كاهش داد

، اما اعتقاد دارد هرجايي كه در اعمال قدرت ٤٣القوانين را ابلهانه توصيف نموده است شرقي روح

بنابراين استبداد، نوع و شكلي از حكومت . ه، پس از آن تنزل و ويراني فرا رسيده استافراط شد

اين پادشاه ضمن اينكه . چرا كه شاه عباس بزرگ حكومتي نزديك به استبداد منور بنا نهاد. نيست

هاي مذهبي نيز  تجمل و ثروت را نشر داد، فرهنگ را نيز به درجة مطلوبي رساند و از اقليت

. روسو نيز نظرية نسبيت آب و هوا و اثرش را بر سياست استبدادي، دنبال كرد. ردحمايت ك

، ٤٤ديدگاه او هم در ارتباط گرماي هوا با سياست استبدادي تفاوت اندكي با اظهارات منتسكيو دارد

هاي سياحان درخصوص مردم دنيا آمده  همان اصلي است كه اغلب در نوشته اما بيشتر معتقد به 

، همگي مثل هم هستند،  هاي مشابه هاي سراسر دنيا با داشتن عاليق يكسان و بدقلبي مآد«. است

  ٤٥.»بنابراين تفحص براي مشخص كردن مردمان، تمايزي بيهوده است

در . نمايد اي مي كليشه» نصايح اخالقي زيبا«اين اظهارات بر طبق گفتة روسو مانند   

گردآوري كرده » جاكور« و استبداد وجود دارد كه المعارف فصولي با عنوان پارس يا ايرانةداير

عقايد مندرج در آن به نظرية استبداد منتسكيو نزديك بوده و معموالً حاوي همان اصول و . است

نويسد كه آنها خود بردگان  مي» بزرگان « يافته به در متني اختصاص» مارمونتل«. قواعد است

شت خود آنها و هم موجب وحشت مردم رحم هستند، ترس آنها هم موجب وح پادشاهي بي

بنابراين مردم قادر نيستند در چنين حكومتي نمايندگي از جانب خود بيابند تا آن قدرت . شود مي

  . عظيم را سرنگون كنند

معتقد است كه وجود عدالت ) بزرگان(با توجه به فصلي با همين عنوان » بارون دلباخ«  

درنتيجه تخريب تجارت و كشاورزي .  منسوخ استمنصبان و اشراف در محيط استبدادي صاحب
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. گذرد در مفهوم كلي عمر ملتي در سكوت به سكون مي. آيد نظر مي ناپذير به و صنعت اجتناب

  . المعارف، جستجوهايي براي يافتن ريشة استبداد و علت تداومش انجام دادندةمؤلفان داير

ام و اعتقادات باطل، ترك تعاليم منطقي ها به اوه جاكور به اين نتيجه رسيد كه وابستگي ملت  

» اقتصاد«در مقالة » بوالنژر«. كننده در تثبيت استبداد است و همچنين نقش آب و هوا عوامل تعيين

جمهوري، پادشاهي و استبداد موافق با عقيدة منتسكيو درخصوص : با تقسيم سه نوع حكومت

كند كه  والني، از شاردن نقل قول ميفقط يك بار در قسمتي ط. ريشه و منشأ استبداد شرق است

 ٤٦».عنوان فردي مجري احكام خداوند روي زمين است منشأ استبداد نزد ايرانيان پذيرش پادشاه به

هيچ انساني حق حكم كردن به . اي عالمانه و ضد خودكامگي است ديدرو، مقاله» اقتدار«مقالة 

 عقيده را تحت تأثير اظهارات منتسكيو و او اين. ديگران را از جانب خداوند دريافت ننموده است

شود، همانند سقوط ناگهاني  اش درخصوص سقوط ناگهاني رژيم استبدادي يادآور مي نظريه

مثالي براي ديدرو كه سعي در مشخص . حكومت صفويان كه توسط نيروي نادر صورت پذيرفت

انند ديگر نويسندگان او هم. رژيمي كه در آن پادشاه ستمگر نباشد: نمودن نوعي حكومت دارد

گونه سعي كرد كه پادشاهي يا  اي را توسط استبداد شرقي آغاز نمود و بدين عصر خود مبارزه هم

خواه،  سلطنت را نه از طريق جبر فرمان الهي بلكه توسط رضايت مردم در يك حكومت آزادي

و مدارك دارد تا توسط بنابراين نقش اصلي استبداد ايراني اشاره به منبعي از اسناد . مشروع شمارد

داد، براي تغيير شكل جامعه تفهيم  آن، مباررزة فكري خود را كه تصوير رژيم ديگري را اشاعه مي

  . كند

ها براي توصيف صادقانه از مشاهداتش در مورد ايران، نتوانست  رغم همة تالش شاردن علي  

بندش اسير بود، مانع از قضاوت اين محدوديتي كه در . تعليم و تربيت اروپاييان را ناديده بگيرد

اما، در طول . گر ساده بود طي اولين مسافرتش به ايران تنها يك نظاره. طرفانه دربارة ايران شد بي

دومين سفرش، ادعا دارد كه با دقت زندگي، آداب، مذاهب و شرايط رژيم سياسي ايرانيان را 

همين سبب توسط   ضد پاپ است و به»كالون«رسد كه شاردن پيرو  نظر مي به. مطالعه نموده است

اي  جامعة زمان خود مورد ظلم و تعدي قرار گرفت و همة مسائل براي او جنبة انتقادي و مقايسه

وي به خوانندگان تأكيد دارد كه توجه خود را بر مسائل فرهنگي، مذهبي و سياسي . پيدا كرد
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ترين خداپرست و   خود بزرگاو تعاليم خداپرستي پيامبر اسالم را كه. اسالمي تمركز دهند

 اما از سوي ديگر تعاليم او را درخصوص وضعيت زنان در ٤٧.بردبارترين فرد بود، تحسين نمود

رسد كه شاردن زندگي زنان ثروتمند  نظر مي به. ايران و استبداد شرق، مورد سرزنش قرار داد

 در زمان ساسانيان، حرمسراها را با زندگي زنان عادي عموميت داد و نخواست بداند كه حتي

يعني پيش از اسالم، خانواده بر پاية تعدد زوجات شكل يافته و تعداد زنان به ثروت شوهر بستگي 

زندگي زنان در حرمسراي شاه مملو از اظهارات مفرط است و در اغلب موارد . داشته است

دهد كه  ائه ميدرخصوص رژيم سياسي، جدا از تضادها، اطالعاتي ار. اند ها جدي تلقي شده مزاح

كه شاردن براي نخستين بار به ايران سفر كرد، شاه  هنگامي. به وضوح با حقيقت تطابق ندارد

عباس دوم و در دومين سفرش، شاه سليمان حكومت داشته است، اما توصيف شاردن از ايران 

پادشاه اي سردرگم است كه بدون منابع تاريخي تشخيص اينكه او دقيقاً از سياست كدام  گونه به

عنوان شاهي  درخصوص پادشاهي شاه عباس بزرگ به. كاري بس دشوار است. گويد سخن مي

شك پادشاهي با خصوصيات مثبت  او بي. راند ، با اغراق سخن مي٤٨آل و بري از ستمگري ايده

سهولت  سبب طمع و آز مفرط او و همچنين اين خصلتش كه به بارزي بوده است اما در تاريخ به

اش اظهار   شاردن در سفرنامه٤٩.نمود، از شكوه و جالل او كاسته شده است  صادر ميفرمان قتل

او وظيفة اصلي روحانيون . دارد شاه حاكميت معنوي و مدني تمام ايرانيان را در دست دارد مي

درحقيقت خيلي پيش از حاكميت پادشاهان اين سلسله، يعني پس از . شيعه را درك ننموده است

صورت آشكار تحقق يافت و حاكمان   جدايي ميان حاكميت معنوي و مدني بهحاكميت اعراب،

دارد كه نه زمان و نه  اما شاردن اظهار مي.  را كسب كردند٥٠»پادشاهي ملي«غيرمذهبي عنوان 

. يك موجب ايجاد تغييري در اصول مانوس و خصوصيات طبيعي ايرانيان نشده است مذهب هيچ

باط ميان آب و هوا، اسالم، نظام سياسي و زوال آداب و و رسوم سخن با اين وجود او بارها از ارت

اند،  گاهي اوقات حتي استبداد حكومت مدرن را كه تمام سياحان ديگر تصديق نموده. گفته است

 در جايي مشخص از توصيفش ٥١.داند مردود دانسته و آن را فقط زادة برداشت سياحان مي

ام دقيقاً هر آنچه را كه  دعي اين نيستم كه توانستهمن م«: درخصوص تخت جمشيد گفته است

با اين شرايط بارها بر اعتقاد گبرها به . »ام، بيان نمايم و در اين خصوص هيچ اطميناني ندارم ديده
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اما در جايي ديگر اعتقاد دارد گبرها تحت تأثير . پافشاري نموده است» خداي واحد«وجود يك 

 شاردن مدعي است كه به دانش زبان فارسي دست ٥٢. دارندمسلمانان به يك وجود مطلق اذعان

فراگيري زبان . دانسته است رسد او فقط اين زبان را در حد عاميانه مي نظر مي كه به يافته در صورتي

 ٥٣.فارسي ادبي مستلزم شناخت جدي زبان عربي بوده كه شاردن به آن توجهي نداشته است

سبب وابستگي به اعتقادات پروتستاني به او اين اجازه را  ههاي شاردن ب فرهنگ اروپايي و نگراني

توصيف آداب، مذهب و . طرفانه در محيطي كامالً ايراني ارائه دهد اي كامالً بي نداد كه سفرنامه

هاي ديگر و استثنائات  هاي قبلي او بود كه بر پاية شناسايي سفرنامه سياست بيشتر زائيدة آموخته

رغم فقدان جزئيات، شاردن زحمت و زمان زيادي  اما علي. بنا شده استموجود در وقايع روزمره 

ايم اگر  اشتباه بزرگي مرتكب شده. براي نوشتن و كسب اطالعات درخصوص ايران صرف نمود

بايد بگوييم كه در بيان تحت تأثير احساسات . به خلوص نيت او در بيان اين موارد شك نماييم

وجدان را فراموش نكرده است و چنان ثروتي در رواياتش ضبط قرار گرفته، اما جانب انصاف و 

است كه متفكرين قرن بعد كه براي اصول مكتبي كاتوليك و سياست سلطنت مطلق فرانسه، 

  . اي در نظر داشتند از اين منابع استفادة بهينه كردند انتقادات علمي گسترده

ان قرن هجدهم براي خود ضبط ايران با تاريخي كهن، جايگاهي وسيع را در آثار فيلسوف  

 التيني فرهنگ خود و با پيروي از سنت رايج از زمان -اين دانشمندان با حفظ منايع يوناني. كرد

آنها با . هاي متعدد توجهشان به كشورهاي دوردست معطوف شد رنسانس، و وجود سفرنامه

هاي مناسب براي  الهاي دوردست سير نمودند تا مث اشتقياق در آثار و اخالق مردمان سرزمين

اسناد و مدارك غني سفرنامة شاردن بر . انتقاد از تشكيالت اخالقي، سياسي و مذهبي فرانسه بيابند

ها كشوري بود كه بر روي نقشة  ايران تا قبل از سفرنامه. آثار فيلسوفان اين زمره، تأثير گذاشت

نخستين . خته باقي مانده بودجغرافيا وجود داشت اما به لحاظ تاريخي و اجتماعي كامالً ناشنا

خاورشناسان و دانشمندان از جمله هربلو، بل، هايد و ديگر روشنفكران، مذهب معاصر زرتشتيان 

آل از ايمان و اعتقاد كامالً انساني، نزديك به  سپس تابلويي ايده. به مدد سياحان مقايسه كردند

ت واهي و تفكرات غلط تعليم طبيعت و معطوف به واقعيت خلق نموده و آن را درمقابل خياال

  . داده شده از سوي عالمان مذهب معاصرشان قرار دادند
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المعارف، هرگز نخواستند شكيات شاردن را ةمنتسكيو، ولتر، روسو و مؤلفان داير  

عنوان  منتسكيو براي معرفي ايرانيان قديم به. پرستي گبرها موشكافي كنند درخصوص توحيد يا بت

آنكتيل . ايرانيان قديم مسبب نزاع اوستا شدند. ه، از عقايد هايد پيروي نمودستايشگران خداي يگان

 به فرانسه ٥٤. به هند سفر كرد و در آنجا زبان زند و پهلوي را فرا گرفت١٧٥٤دوپرون در سال 

هنگام چاپ   به١٧٧١در . هاي زرتشت را منتشر ساخت بازگشت و براي نخستين بار ترجمة كتاب

در اين مشاجرة قلمي، خاورشناسان انگليسي، آلماني و . اي باز صورت گرفت اين كتاب مشاجره

همين علت ارزش  به. فرانسوي مخالف عقايد دوپرون بوده و در جايگاهي مقابل او قرار گرفتند

  . آثار او تا آغاز قرن نوزدهم مسكوت باقي ماند

ح مفهومي كه غرب اسالم در آثار اولين خاورشناسان از جمله منتسكيو همچنان در سط  

ها به اسالم  اشاره» هاي ايراني نامه«در . صورتي خصمانه قبالً به اسالم داده بود قرار گرفت به

آورد كه منتسكيو قرآن را خوانده  وجود مي قدري زياد است كه ناخودآگاه اين تصور را در ما به به

كه  تا زماني«: گويد مي. تعنوان پيامبر معرفي شده اس  اما حضرت علي از سوي ازبك به٥٥.است

 او همچنين گفته است كه مسلمانان هفت ٥٦.»من زنده باشم، حضرت علي پيامبر من خواهد بود

با گفتن اين . خوانند و در اين مذهب، بهشت فقط از آن مردان است روز نماز مي بار در شبانه

اسالم از هم مجزا بهشت زنان و مردان در دين «: جمله حتي عقيدة شاردن را كه نوشته بود

: تواند موجب تغيير اين جملة قرآن شود بديهي است كه هيچ چيز نمي. كند  را تحريف مي٥٧»است

  ٥٨.»هركس كه عملي نيك انجام دهد، اعم از زن يا مرد، جايش در بهشت خواهد بود«

ن شا سبب عدم بردباري البته بايد در نظر داشت كه هدف منتسكيو انتقاد از مذهب رايج به  

آميز نسبت به پيامبر اسالم  در همين زمان هم ديدگاهي مالطفت. نسبت به ديگر مذاهب بوده است

كه قضاوتش در مورد حكومت استبدادي نسبت به مشاهدات شاردن تحريف شده  همچنان. دارد

در يك نظام استبدادي مطلق، پادشاه دستور قتل هر كه را كه ميل داشت، بدون «: آيد نظر مي به

توان گفت كه  در اينجا مي. »كند  هيچ قانوني، بدون محاكمه و طبق دلخواه خود، صادر ميوجود

منتسكيو تصويري كامالً شخصي ارائه نموده، زيرا شاردن ادعا دارد كه سبعيت فقط مختص 

سرنوشت مردم در استبداد مطلق نسبت به سرنوشت مسيحيان، بهتر و . ملتزمان شاه بوده است
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كه منتسكيو تابلويي تيره و تاريك از استبداد ايران خلق نمود،  هنگامي. ده استتر بو تضمين شده

  ٥٩.هدفش هشدار به مردم فرانسه و نشان دادن چهرة واقعي رژيم استبدادي بوده است

از لويي چهاردهم و از نيابت سلطنت شنيده شده كه از ميان تمام «: گويد ازبك مي  

چرا كه در . اند پسنديده اه ترك و سلطان همايون ما را ميهاي دنيا، بيشتر حكومت پادش حكومت

در اينكه منتسكيو اسناد و مدارك شادرن را از صافي . »اند حكومتشان سياستي شرقي اعمال داشته

القوانين كه اثري قوي و نظري است،  درست است كه در روح. گذرانده است، شكي نيست

سبب كمبود منابع  ه است، اما روح استبداد شرقي را بهگذار علوم سياسي شناخته شد عنوان بنيان به

هايي از آثارش در رابطه با سياست استبدادي قسمت  تحليلي نتوانست به تصوير بكشد و بخش

 با اين وجود درك و فهم بينش منتسكيو درخصوص ٦٠.آيد حساب مي هايش به گفته» ويرانگر«

 اين زمينه با يك خاورشناس مدرن متفاوت زيرا هدف او در. استبداد شرق كاري بس دشوار است

خواست  او مي. اش بوده است كننده هدف او تنها هشدار به پادشاهي فرانسه و آيندة تخريب. است

با وجود اسالم مبارزه با . به اين وسيله سه نوع حكومت قابل اجرا را در يك كشور معرفي كند

اين همان تأثيراتي است كه جانشينان . طار كندها را اخ آميز و عدم بردباري كاتوليك تعصبات كينه

چرا كه دوپرون با اين . نمايد هاي آنكتيل دوپرون را محكوم مي ولتر فعاليت. او نيز سر به آن نهادند

آل   الهي مذهب مغان انجام داد ايده-تحقيقات كه براي بررسي هرچه كاملتر سيستم عقيدتي

طور كه تاريخ مدرن دربارة سلسلة صفويان،  مانه. يكتاپرستي باستاني آنها را درهم شكست

ولتر نيز . دار ساخت آل او را كه همان انديشة استبداد منور بود، خدشه تصوير رژيم نزديك به ايده

آلش بود از طريق  هاي ايده گزينشي ميان منابع شرقي خود و آنچه كه مناسب اعتقادات و نظريه

. يقي مردمان شرق تحقيقي عميق به ثمر نرساندشاردن معرفي كرد، ولي در مورد تاريخ حق

هاي  داوري آل فيلسوفانه دربارة يكتاپرستي فقط قصد از ميان بردن پيش همزمان با تعليم ايده

روسو نيز شاردن را ترجيح داد زيرا منابع او درخصوص . ، خرافات و تعصبات را داشت قديمي

منابع خبري . ها باارزش بود ا خودپرستي كاتوليكايران باستان، فرهنگي غني و مترقي براي مبارزه ب

هاي مبارزاتي او به شكل ستايش از بردباري و خدا پرستي صحه  از ايران جديد به استدالل
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هاي فيلسوفان قرن هجدهم را انسجام داد، به مدد  المعارف نيز كه سرانجام تالشةداير. گذاشت

  . ه يادگار گذاشتسفرنامة شاردن جايگاهي جاودانه از قديم ايران ب

ها و  دستي سفرنامة شاردن، پروتستان تبعيد شده، در تماس با ملتي متمدن و غني از چيره  

هاي گوناگون فيلسوفانه، به همگان اين امكان را داد كه راه خود را يافته و عقايدشان را  ظرافت

گرايانه كه از  انمنظور تحقق روياي انس هاي روشنگري را به هر فرهيخته نظريه. بيان نمايند

گرايانه توسط  مهم است كه در اين روياي انسان. رنسانس ريشه گرفته بود، آشكار كرد

آميز، ايران نقش مهمي ايفا  هايي كه از سفرنامة شاردن گرفته شد گاهي ناهماهنگ و اغراق عاريت

  .نمود

 آداب و دربارة فصول ديگر سفرنامة شاردن مربوط به هنرهاي زيبا، آموزش و پرورش،  

اما در . رسوم و نكات بسيار جزئي مربوط به تمدن ايران، تا شروع انقالب تعمقي صورت نگرفت

هاي زندة شرقي   زمان گشايش مجلس مؤسسان قراردادي براي تأسيس مدرسة عالي زبان١٧٩٥

  . بسته شد

ن اي. هايي جديد به قلم خاورشناسان فرانسوي و ديگر اروپائيان انتشار يافت فعاليت  

آنها . گشت ها كه در تمام قرن نوزدهم دنبال شد، غالباً به توصيف روايات شاردن برمي فعاليت

سبب تحقيقات و جستجوهاي تاريخي، اجتماعي و ادبي در ايران مورد ستايش قرار  شاردن را به

 ندرت ها و اثرها، تضمين اين نكته كه فلسفة شرق در قرن هجدهم به در خلق اين فعاليت. دادند

  .همان فلسفة معرفي شده توسط خاورشناسان بوده است، الزامي است
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