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چكيده
ن سياسي ادبي ايران در روزگا ِر مشروطيت است .او ،با قلمي توانمند و
دهخدا ،يكي از تأثيرگذارترين نخبگا ِ
ل
ل سياسي ايرانِ روزگا ِر مشروطه پرداخته بود .در ميانِ اه ِ
نگاهي نافذ ،در طولِ ساليانِ دراز ،به مهمترين مسائ ِ
ادب و فرهنگ ،شايد ،كمتر كسي بهاندازة دهخدا پيدا ميشد كه هم در عرصة انديشه و هم در عرصة عمل
ت ادبي و
ي شخصي ِ
ي مهمِّ سياسيِ او ،ورا ِ
ت موجود را بشناسد .شناختِ ايدهها ِ
ن ناظري آگاه و ناقد ،وضعي ِ
بهعنوا ِ
فرهنگيِ والايش ،نﻘشِ مهمّي در فهمِ درست از مشروطيت دارد .او ،يك »ترقّيخوا ِه« تمامعيار بود كه نگاهي
ي اين
ملّي و ايراني به اين مﻘوله داشت كه نمو ِد مه ِم آن را در لﻐتنامة ارجمندش ميتوان ديد .بر مبنا ِ
ترقّيخواهي ،او مشروطيت را ،در وجهِ ايجابي ،نظامي سياسي حﻘوقي و مبتني بر آزادي ميدانست و در وج ِه
سلبي ،آن را مُضادِّ »استبداد« تعريف ميكرد .دهخدا را بايد در تداومِ انديشهگرانِ رده ا ّولِ عصرِ قاجار دانست،
ن
ك متفاوتي از آن گام برميدارد .اين مﻘاله ،سعي در تبيي ِ
ي فهم و در ِ
كه از آنان گامي فراتر مينهد و بهسو ِ
ن جايگا ِه او در تاريخِ فك ِر جديد ايرانزمين است.
دركِ دهخدا از مشروطيت ،با در نظر داشت ِ
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مﻘدمﻪ
ن
دهخدا ،يكي از نخبگانِ برجستة سياسي ادبي ايران در عصر مشروطه است .دهخدا در ساليا ِ
ن
ت سياسي فرهنگياش به اصليترين مسائلِ سياسيِ ايران ،در زمانِ خود ،پرداخت .در ميا ِ
طولانيِ حيا ِ
ت فكر و عمل را باهم داشته باشد و ،هم در
همقطارانش ،كمتر كسي بهاندازة او پيدا ميشد كه جامعي ِ
ن ناظري منتﻘد و بصير ،وض ِع موجود را بشناسد.
عرصة انديشه و نظر ،و هم در عرصة عمل ،بهعنوا ِ
ن جواني ،گام در ترقّيخواهي گذاشته بود و با
دهخدا ،بسانِ انديشهگرانِ پيش از خود ،از همان اوا ِ
بهرهگيري از علومِ جديدِ سياسي ،و نيز بهرة فراواني كه از علو ِم قديمه داشت ،بهخوبي ريشههايِ
»قديم« و »جدي ِد« تفكّر و فرهنگ را در ايرانِ روزگا ِر خود ميشناخت .بيهوده نيست كه او در
دگرديسيِ فكرياش ،اگرچه سياست را كنار نمينهد ،امّا را ِه ترقّي را بيش از همه در »فرهنگ« ميبيند
ي جديد را در
ت بسط ايدهها ِ
ي نو ،موجبا ِ
و لﻐتنامه و امثال و حكم را مينويسد .آگاهي او از انديشهها ِ
انديشهاش ايجاد كرد و پيروزيِ جنبشِ مشروطهخواهي ،برو ِز آن را ميسّر ساخت .او ،استبداد را بهعنوانِ
يك معضلِ بنيادين در نظر ميگيرد و با نمادهايِ آن به »ستيز« برميخيزد .در اين ميان ،ستيز با
مﺤمدعليشاه پررنگتر است ،گو اينكه در مﻘالاتش در صوراسرافيلِ تهران ،مسئله برايش ،وراي سلطنت
نيز هست» .ستيز با استبدا ِد« او ،مبتني بر »مشروطيت« و هواداري از »آزادي« است .او ،آزادي را
ي فهمِ آن ،بايد بست ِر تاريخي فكري شكلگيريِ ايدههايِ نو را در نظر
ﻖ« ميداند كه برا ِ
چونان »ح ّ
داشت.
ي انديشة دهخدا
بسترِ تاريخي فكري شكلگير ِ
ن عصرِ قاجار ،اگرچه موجبِ دگرگونيهاي بنياديني در زمانة خود
تﺤوّلاتِ سياسي فكري ايرا ِ
نشد ،و آن را تا حدّي ميتوان به خاطر استبدادِ ناصرالدينشاهي دانست ،امّا» ،پديدار شدن« و بسط
ب دگرگوني در سامانِ فكرِ
ن« سياسي )طباطبايي ،١٣٩٢ ،فصل دوم (١٥٢-٨٩ ،موج ِ
»مفاهي ِم نوآيي ِ
ش مشروطهخواهي بود و
ن عص ِر قاجار شد و يكي از ثمراتِ آن ،بيشك جنب ِ
ي ايرا ِ
سياس ِ
مشروطهخواهان ،با بهرهگيري از اين »مفاهيمِ نوآيين« سعي در فه ِم زمانه و دگرگون كردنِ آن داشتند.
بنيا ِد اين »مفاهي ِم نوآيين« ،بيشك ،مفهو ِم »تجدّد« بود .ازاينرو ،مواجهة ايرانيان با اين مﻘوله ،در
ي آنان بسيار مؤثر بود.
ي فكرِ سياس ِ
شكلگير ِ
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نخستين مواجهة ايرانيان با »تجدّد«
ي دو سدة گذشته به همراه داشت .ايران ،روزگا ِر
ل فراواني را ط ِ
ورو ِد تجدّد به جامعة ايران ،مسائ ِ
ت
ت خود را طي ،و روبهزوال و انﺤطاط گذاشته بود ،پس از گذر از اقتدار و عظم ِ
شكوه و عظم ِ
ن قبايل و طوايف دستبهدست ميگشت و حتي سرداري نظير نادر نيز نتوانست
شاهنشاهي صفوي ،ميا ِ
ت
ن« ايران را مرهمي نهد و زخمِ كهنة انﺤطاط و زوالِ همهجانبة آن را دوايي كند .شكس ِ
»جانِ پريشا ِ
ن
ن غرب به ايران بود و نخستين جرقة جدي در ذه ِ
ايران در جنگ با »كف ِر« روسيه ،اولين ضربة خش ِ
ايرانيانِ روشنبين دربارة زوال و انﺤطاط ايران زده شد .در اين ميان ،نخستين ايرانياي كه به فكر
چارهاي براي اين انﺤطاط افتاد ،عباس ميرزا ،نايبالسلطنه بود .او ،مشكل را تنها در مسائل نظامي و
ت ايران
ل اساسيِ جامعه و حكوم ِ
ت قانون را مشك ِ
ارتش ديد و بعد ًا انديشهگران دورة قاجار ،نبو ِد حكوم ِ
در روزگا ِر خود ميديدند ،غافل از اينكه انﻘطاع و زوالي كه سدههايي بود در انديشه و تفكر و فلسفه
ايجاد گرديده بود به چشم هيچكس نيامد و هيچ توجهي به آنها نشد) .عامري گلستاني(٢ ،١٣٨٣ ،
تجدّ ِد اروپايي ،زماني پديدار شد كه اروپاييها از اروپا بيرون رفتند و از اين منظر ميتوان به اين باور
ل
دستيافت كه »نهادي كردن« مفاهي ِم متجدّدانه در اروپا رخداده وگرنه پيدايشِ مفاهي ِم مدرن ،حاص ِ
ي مرزهايِ قارهايِ اروپا بوده است) .خليلي،١٣٨٨ ،
تماس و تعاملِ اروپاييان با غيرِاروپاييان ،آنهم در ورا ِ
 (٧٤وليكن بايد در نظر داشت» ،تجدّدِ ايراني« ،تجدّدِ جهانِ اروپايي نيست بلكه يكي از چند تجدّدي
است كه در ايران ميتوانسته اتفاق بيفتد ،زيرا بايد برداشت از تجدّد را تاريخمند و زمانمند كرد و نهفﻘط
ن
ش جريا ِ
ي آن را مدنظر آورد) .خليلي (١٢٢ ،١٣٨٦ ،پس اين را بايد در نظر داشت كه ،پيداي ِ
بُعدِ اروپاي ِ
انديشة تجدّد در ايران با برخوردِ ايران با مدنيّتِ جديدِ اروپايي پيوند مستﻘيم و بنيادي دارد .به عبارت
بهتر ،تﺤتفشار تهاجمِ غرب ،ايران بهتدريج از خوابِ چند صدساله بيدار شد و گامهايي درراه نوگرايي
ب جديد ارتباط داشت ،اما بهدلايليچند نسبت به
برداشت .هرچند ايران از روزگا ِر رُنِسانس و صفوي با غر ِ
ي خود ،تا آغا ِز عص ِر قاجار ،بياعتنا ماند .منظومة فرهنگ و
ي غرب و ضعف و عﻘبماندگ ِ
تجدّد و تر ّق ِ
تفكر و معرفتِ سنتي ايرانيان نيز از طر ِح پرسش دربارة تجدّد و ترقّي يا انﺤطاط و عﻘبماندگي ،ناتوان
بود و اساساً چنين مفاهيم و اصطلاحاتي در تفكّرِ سنّتي مطرح نبود) .رحمانيان (٥٦ ،١٣٨٣ ،در اينجا ،بايد
ش مهمي داشتند.
»نسل اوّل« تجدّد خواهان ايراني را در نظر آورد كه در بسط »مفاهي ِم نوآيين« نﻘ ِ
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مواجهة نسلِ اوّل »تجدّد خواهان« عص ِر قاجار با تجدّد
ل تجدّد خواهان ايراني ،كساني بودند كه در عص ِر ناصري ،در چالش با حكومت ،كه
ل ا ّو ِ
نس ِ
ق اساسي و استﻘرا ِر حكومت
ي آن خودكامگي بود ،بيشتر دغدغة قانون و حﻘو ِ
ي عمده و اصل ِ
ويژگ ِ
ي فكرِ سياسيِ
ن اصل ِ
ن قاجار نداشتند ،كه بنيا ِ
ي پادشاها ِ
ﻖ اله ِ
مشروطه را داشتند .آنان ،اعتﻘادي به ح ِّ
ي اساسي در سياست و اقتصاد
سنّتي در ايرانِ آن روزگار بود .آنان ،يكي از موان ِع مه ِّم ايجادِ دگرگونيها ِ
و اجتماع را تﺤوّل در حكومت ميدانستند) .ربانيزاده و لطفي (٨٧ ،١٣٩٤ ،اين نسل ،به تجدّد» ،نگاهي
»ترجمهاي و انطباقي« داشتند كه بهنوعي »اروپايي شدن Europeanization»/و »غربي شدن/
 «Westernizationو »فرنگيمآبي« تعبير ميشود .آنها با نوعي پذيرشِ منفعلانه و انتخابِ فارغ
ت ضروري كه از سويِ كشورهايِ اروپايي بر
از ارزيابي ،فرايندِ نوسازي را بهعنوانِ مجموعهاي از اقداما ِ
آنها تﺤميلشده است ،تلﻘي مينمودند .نوسازي براي آنها بيشتر به معناي گريز از »موقعيتي بﺤراني«
ي
ي فرهنگي و ساختارهايِ مادي و فضا ِ
ي فكري ،جهتگيريها ِ
بﺤراني« بود كه با بهجا كشيدنِ مبان ِ
ي »ترقّي« فراهم مينمود) «.نظري(٢٣٧ ،١٣٨٨ ،
عملِ مناسبي را برا ِ
ل تجدّد خواهان ايراني از تعامل با غرب ميخواستند» ،جبرانِ
نخستين چيزي كه نسلِ اوّ ِ
عﻘبماندگي« شان بود .اين گفتمان ،اندكاندك درجاهاي مختلف رخنه كرد و خود را در مظاهرِ تجدّد
نشان داد .ايرانيان بهصراحت دريافته بودند كه نميتوانند به كُنه انديشة جديد دست يابند و بهراحتي از
ن از
ت حضور در بيرو ِ
كنار آن عبور كردند ،اگرچه استثناهايي مانند آخوندزاده بودند كه ،شايد بهعلّ ِ
مرزهايِ ايران ،توانسته بودند تا حدّي ،از مجرايِ ترجمههايِ روسي با برخي از وجو ِه فكريِ تم ّدنِ غرب
ي اروپايي با
ن كرماني كه بهخاطرِ آشنايي با زبانها ِ
آشنا شوند كه آنهم چندان عميﻖ نبود يا ميرزا آقاخا ِ
ب غلبة افكارِ انﻘلابي و عم ِر كوتاهش،
ي جديد ،آشنايي پيدا كرده بود كه او هم بهسب ِ
برخي مباحثِ فلسف ِ
نتوانست اثري در خور ،در حوزة انديشه ،به جا بگذارد) .افسرده (٦٣ ،١٣٩٨ ،از اينرو ،فرنگيمآبي و
ي او نبود ،بلكه ناشي از معرفتِ سطﺤي و
غربگراييِ تجدّدحوا ِه عص ِر قاجار ،ضرورتاً ،ناشي از غربفهم ِ
ن جديدِ غربي بود .آخوندزاده ،مدرن شدن را در تﻐييرِ الفبا ميدانست.
ي تم ّد ِ
ي او نسبت به چيست ِ
مورد ِ
ن قانون .اين شكل از داوري نشان ميدهد كه
طالبوف ،در داشتنِ راهآهن و برق ،و َملَكم خان در داشت ِ
ي« تجدّد بود .اگرچه ،اينگونه پديدهها،
ي »مادّ ِ
ك مظاهر و صورتها ِ
ل در ِ
تجدّدخوا ِه ايراني بهدنبا ِ
ي
ي تﻐييرِ مبان ِ
ك چگونگ ِ
ن جدي ِد غرب ،در گروِ در ِ
ت تمدّ ِ
جلوههايي از تم ّدنِ غرب هستند ،ولي شناخ ِ
ن
نظري و رفتاريِ اين تمدّن است) .بيگدلي (٣٣ ،١٣٨٥ ،تجدّدخواهي در اين روزگار» ،بهمعنايِ گرفت ِ
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ل نوعي تلﻘّي و كنشِ مثبت نسبت به تمدّنِ غربي متأثر از روايتي عا ّم
ن غربي« ،اصول ًا »حام ِ
اصولِ تم ّد ِ
ت اهلِ ايران« را تسهيل در پذيرشِ تجدّد ميداند .ترقّيخواهان در
و كلّينگر« بود كه »تنها را ِه »فراغ ِ
ط
ي اروپاييها« بهضرورتهايِ الزامآوري كه آنان را در شراي ِ
تلاش بودند تا با فهم »راز و رمز قدرتمند ِ
دشواري قرار داده بود ،پاسخ گويند .نوعي تهاج ِم سياسياقتصادي كه نياز بهعنصرِ آگاهي و حسّاسيت
نسبت بهتﺤولاتِ مندرج در تاريخِ جهاني را برايِ بازيابيِ موقعيتِ ايران اجتنابناپذير ميساخت«.
)نظري(٣٢٧ ،١٣٨٨ ،
ش ايده و فكر
بهجز اين مباحث ،يكي از تأثيراتِ مواجهة ايرانيانِ تجدّدخواه با آن ،گستر ِ
ي عﻘلي ،به نﻘ ِد سنّت ،سياست ،دين ،فرهنگ و همة
»نﻘّادانه« است ،بر اين مبنا كه ،بايد با معيارها ِ
ن ايراني ،ضمنِ قائل بودن به
آنچه كه بر عرصة ذهني و عينيِ جوامع حاكم است ،پرداخت .تجدّدخواها ِ
ت حﻘيﻘت و تساهل ،عرصة نﻘد را پهنة گستردهاي ميديدند كه نميتوان براي آن مﺤدوديتي در
نسبيّ ِ
نظر داشت) .رهبري (١١٢ ،١٣٨٧ ،وجهِ نﻘّاديِ اين جريان ،در سيرِ تﺤ ّولِ فكري و ادبي اين دوره تأثير
ي ايشان با انديشههايِ نو و جريانهايِ فكريِ جديد در اروپا بر ميآمد.
بسزايي داشت و دقيﻘاً از آشناي ِ
ل اوّل تجدّدخواهان ،نﻘشِ مهمّي در شكلگيريِ ايدة مشروطيت در ايران داشت و
ميراثِ نس ِ
س
ش مشروطهخواهي ،به اينسو برود كه تأسي ِ
ن تﺤوّلخواهان ،در جنب ِ
ش مهمّي از ذه ِ
باعث شد بخ ِ
ي پايدار نخواهد گذشت و اين نظامِ حﻘوقي ،جُز با
عدالتخانه در ايران ،جُز از راهِ ايجادِ يك نظامِ حﻘوق ِ
ي
ايجادِ نهادي به نامِ مجلسِ شورا شكل نميگيرد ،بنابراين ،مجلسِ شورايِ ملّي ،مركزِ تو ّج ِه تمام ِ
ش
مشروطهخواهان شد و در همين مجلس نيز براي مملكت ،قانون اساسي نوشته شد .در مجموع ،بخ ِ
ط همين
ي اين دوره ميتوان تصوّر نمود ،تو ّس ِ
ل فكري و زباني و سياس ِ
مهمّي از آنچه در تﺤوّ ِ
ث انديشة روشنگرانِ ايراني و متأثر از انديشه و
تجدّدخواهان بهوجود آمد و در اين ميان ،دهخدا» ،وار ِ
ي
ي اجتماع ِ
ن غربي بهويژه اصﺤابِ دايرةالمعارف بود ،از فلسفة تر ّقي غافل نماند ،وي تر ّق ِ
آثار دانشورا ِ
ي سيرِ ترقّي »سرحدّي« نميشناخت«.
ي او ميدانست و برا ِ
انسان را پديدة خودانگيخته و ناگزي ِر زندگ ِ
ن انديشة تجدّد در روزگا ِر مشروطه دانست.
)اصيل (٢٩ ،١٣٨٧ ،و او را بايد از بزرگترين ميراثدارا ِ
ن دهخدا
ي ميرزا علياكبر خا ِ
زندگ ِ
دهخدا »مردي اديب ،نويسنده و باهوش بود .دهخدا از مطّلعين و نويسندگان و خدمتگزاران
گ ايران نموده است) «.بامداد ،١٣٤٧ ،ج ،٢
ت برجستهاي به فرهن ِ
ت فارسي است كه خدما ِ
بهزبان و ادبيا ِ

٦

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٧پاييز و زمستان ١٣٩٩

ش طلبههايِ قديم
 (٤٣٠او در دستنوشتهاي ،تﺤصيلاتِ خود را بهصورت مختصر چنين برميشمرد» :پي ِ
ي سه ما ِه آخرِ دورة
قديم صرف ،نﺤو ،فﻘه ،اصول ،منطﻖ ،كلام ،فلسفه ،معاني ،بيان و غيره .به استثنا ِ
ل رسمياش را
مدرسة سياسي ،درسهايِ آزاد در دو سف ِر فرنگي و پنجاه سال مطالعه «.همچنين ،مشاغ ِ
ت مجلسِ شورايِ ملّي در دورة
ل بالكان ،وكال ِ
ت سفارتِ دو ِ
باهمان اختصار ،چنين برميشمرد» :نياب ِ
ت مدرسة سياسي و حﻘوق«.
ت عدليه ،رياس ِ
ش وزار ِ
ت معارف ،رياستِ تفتي ِ
ت كابينة وزار ِ
دويم ،رياس ِ
ت قديمه را نزد كساني چون شيخ هاديِ نجمآبادي آموخته بود،
)ططري (٥٧٨-٥٧٧ ،١٣٨٩ ،او تﺤصيلا ِ
ق بسياري از فارغالتﺤصيلان
س جديد را فرا گرفت و بهسيا ِ
پس از آن به مدرسة علوم سياسي رفت و درو ِ
ت خارجه درآمد و در مأموريتي دو سال نيمه به اروپا رفت و آنجا
فارغ التﺤصيلان آنجا ،به استخدامِ وزار ِ
ن مشروطه به ايران بازگشت) .جانزاده١٢-١١ ،١٣٦٢ ،؛
ن خود پرداخت و در اوا ِ
ل معلومات و زبا ِ
بهتكمي ِ
ن
براون٣٣٩ ،١٣٧٦ ،؛ اتﺤاد ،١٣٧٨ ،ج ٢٦٩ ،١؛ و حﻘيﻘت (١١ ،١٣٨١ ،احتمال ًا دهخدا ،در حي ِ
تﺤصيلاتش ،با افكا ِر اروپايي و انﻘلابِ فرانسه آشنا شده باشد .البته مشخص نيست »استادان اروپايي
دقيﻘاً چه درس ميدادند ،ولي اساس ًا آشنايي با كشورهاي اروپايي ،انﻘلابها ،فرا گرفتنِ زبانِ خارجي و
خ انﻘلابها ،تﺤوّلات
مانندِ آن ،به ايرانيها كمك ميكرد كه منابع و آثارِ خارجي را مطالعه كنند و با تاري ِ
ن مونتسكيو را ميخواهد
و انديشههايِ ديگران آشنا بشوند...در زماني كه آنجا هست كتابِ روحالﻘواني ِ
ترجمه كند يا ترجمه ميكند .بنابراين دهخدا با اين انديشهها يعني انديشههايِ دورة روشنگري و
ن فرانسوي و مانندِ آن آشناست) «.يزداني(٧٠ ،١٣٨٧ ،
انﻘلابيو ِ
ش روزنامههاي
س مجلسِ شورايِ ملّي ،و گستر ِ
دهخدا ،حدود  ٩ماه بعد از صدو ِر فرمانِ تأسي ِ
ن مشروطيت قرارگرفت) «.آرينپور،
ف مدافعا ِ
آزاد ،به صوراسرافيل پيوست و برايِ نخستينبار »در ص ِ
 ،١٣٧٢ج  (٧٩ ،٢او ،در آغا ِز هر شمارة روزنامه ،مﻘالهاي در زمينة مسائلِ سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و
ك نگارشِ اين مﻘالات در ادبياتِ فارسي بيسابﻘه
ن »چرند پرند« مينوشت .سب ِ
در پايان ،مﻘالهاي با عنوا ِ
بيسابﻘه بود و مكتبِ جديدي را در روزنامهنگاريِ ايران و نثرِ فارسي معاصر پديد آورد) .افشار١٣٥٨ ،
ت تبعيد
ن مجلس از ايران ،بهحال ِ
ي اين فعاليتها ،پس از بهتوپ بسته شد ِ
الف (٤٣١-٤٣٠ ،او در پ ِ
گريخت و در پاريس و ايوِردون ) (Yverdonسوييس و استانبول اقامت داشت و صوراسرافيل را در
سه شماره در سوييس و سروش را در استانبول منتشر كرد .دهخدا ،در تبعيد ،مﻘالاتِ بسيار تندي علي ِه
مﺤمدعليشاه مينوشت تا حدّي كه ادوارد براون اين همه تندي را خلافِ مصلﺤت ميدانست) .گنجي،
١٣٩٧؛ عابدي٩٦ ،١٣٧٩ ،؛ و يعﻘوبي (١١٤-١١٢ ،١٣٧٧ ،پس از بازگشت به ايران ،نمايندة مجلس دوم
ت سياسيانتﻘادي نيز مينگاشت) .صدرينيا(٤٦ ،١٣٧٨ ،
ي مجلس ،مﻘالا ِ
ت نمايندگ ِ
شد .او ،گذشته از سم ِ
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ل بختياري،
ي اي ِ
ت اميرمفخّم ،از رؤسا ِ
ت دو سالونيم بهدعو ِ
 (٤٦با آغا ِز جنگِ جهانيِ اوّل ،دهخدا به مدّ ِ
ن ايشان رفت .در اين زمان بود كه انديشة تدوينِ لﻐتنامه در ذهنش شكل گرفت و با استفاده از
بهميا ِ
كتابخانة ميزبانش ،به جمعآوري يادداشتهاي لازم براي لﻐتنامه و امثال و حكم پرداخت) .بهزادي و
ترابي فارساني ،٦ ،١٣٩٤ ،نيز نك :بختيار ١٠٧-٩٨ ،١٣٧٥ ،و بختيار(٥٩-٤٣ ،١٣٨٤ ،
ت
ش وزار ِ
ت تفتي ِ
ت معارف ،و سپس رياس ِ
ت دفترِ وزار ِ
در روزگا ِر سلطنت رضاشاه ،مدّتي رياس ِ
س مدرسة سياسي كه به مدرسة عالي حﻘوق و علوم سياسي تﻐييرِ
عدليه را بهعهده داشت .در  ١٣٠٦ريي ِ
ت فرهنگستانِ ايران انتخاب شد .همچنين ،از زمانِ تأسيسِ دانشگا ِه
نام داده بود ،شد .در  ١٣١٤بهعضوي ِ
ت دانشكدة حﻘوق و علوم سياسي را تا  ١٣٢٠بهعهده داشت .در اين سال ،از
تهران در  ١٣١٣رياس ِ
ت دولتي بازنشسته شد و يكسره بهكار لﻐتنامه پرداخت) .بهزادي و ترابي فارساني(٧-٦ ،١٣٩٤ ،
خدما ِ
ل  ،١٣٢٤كارِ چاپِ لﻐتنامه ،كه تا آن روز
با تصويبِ قانونِ چاپِ لﻐتنامه در مجلسِ شورايِ ملّي در سا ِ
ت بيشتري بهخود گرفت ،دهخدا
ي بسيار در چاپخانة بانكِ ملّي انجام ميشد ،نظم و سرع ِ
با سخت ِ
ن جديدش پرداخت و اين كار را تا  ٣ماه پيش از مرگ،
بهتنظي ِم ياداشتها و تأليفات و مﻘابله با دستيارا ِ
ن ايران در تير ١٣٢٥
ي هيئت رئيسة نخستين كنگرة نويسندگا ِ
بيوقفه ،ادامه داد .او ،همچنين ،از اعضا ِ
ت مبارزه با بيسوادي« را تأسيس كرد و در
ل اسفند » ١٣٢٩جمعيّ ِ
بود )اصيل (١٨ ،١٣٨٧ ،و نيز در اواي ِ
ن كابينة مصدّق ،در ارديبهشت
ي كار آمد ِ
ن صلح« شركت كرد .با رو ِ
ن هوادارا ِ
 ١٣٣٠نيز در »انجم ِ
 ،١٣٣٠دهخدا دوباره بهعرصة سياست كشيده شد .او در دفاع از مصدق ،مﻘاله نوشت و مصاحبه كرد.
)دروديان(٢٢ ،١٣٨٨ ،
ش مهمي از ايدههايش را در جرايد
ي دهخدا ،به اين مسئله بايد توجّه كرد كه او ،بخ ِ
دربارة زندگ ِ
و مطبوعات منتشر ميكرد .با در نظر گرفتنِ اين مسئله كه» ،در عصرِ مشروطه نويسندگانِ مطبوعات
بهدليلِ ضرورتِ زمان و مكان ،مسائلِ سياسي ،بيداريِ اجتماعي و ترغيبِ خوانندگانِ خود ،آشنايي با
ي
ق مدني را بيشتر وجهة همّت قرار داده بودند ،بنابراين وقتي ادبا و شخصيتها ِ
زندگيِ نوين و حﻘو ِ
ن ادبي و
فرهنگيِ نامداري مثلِ علياكبرِ دهخدا هم در عرصة مطبوعات قلم ميزدند ،نثرِ استوار و زبا ِ
ت مضامين و موضوعاتي ميگماشتند كه برايِ خوانندگانِ آن روز كشش و جاذبة
سنجيدة خود را به خدم ِ
ي دهخدا كه با عنوانِ كلّي و طنزآمي ِز چرند پرند در
ي ادبيسياس ِ
ن ترديد نوشتهها ِ
بيشتري داشت .بدو ِ
روزنامة صوراسرافيل منتشر ميشد ،در زمرة بهترين و مهمترين نوشتههايِ مطبوعاتي قلمداد ميشود«.
ت دهخدا پيش از هر چيز بهنظر ميرسد،
)ياحﻘي (٣١١ ،١٣٧٨ ،بنابراين ،موضو ِع مه ّمي كه در مﻘالا ِ
ت ديگر هر موضوعي كه بهنوعي با
»تو ّجهِ نويسنده است به كلية مسائلِ اجتماعيِ روزگا ِر خود .بهعبار ِ
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ط
ن امور و رواب ِ
احوال و سرنوشت و منافعِ مردم بستگي داشته است از وضعِ حكومت و مجلس و متصدّيا ِ
دلت با ملّت و دول خارجه گرفته تا آداب و رسوم و معتﻘدات و گوشههايِ مختلفِ زندگيِ عامّه در اين
نوشتهها موضوعِ بﺤث واقع شده است) «.يوسفي (٥٢٣ ،١٣٤٩ ،اين ،خود ،نكتة مهمي در شناختِ
ايدههايِ دهخدا در عصرِ مشروطه است .چنانكه در ادامه نيز خواهد آمد ،نوشتههايِ مطبوعاتيِ او ،در
ي اهميتِ زيادي است) .براي سالشمار زندگي دهخدا ،نك :مرادي كوچي و
ك انديشهاش دارا ِ
در ِ
اسماعيلي گلهراني.(١٣٨٤ ،
مشروطيت در انديشة دهخدا
دهخدا ،دركي عميﻖ از قانونمنديِ سياسياجتماعيفرهنگيِ زمانِ خود داشت و باهمين بينش
به مبارزه با استبداد ميپرداخت) .روزبه (١٢٠ ،١٣٨١ ،دهخدا ،در نخستين شمارة صوراسرافيل ،با ابرا ِز
خوشحالي از اينكه »دولت علّية ايران رسماً در عِداد دولِ مشروطه و صاحبِ كُنستيتوسيون« قرار
گرفت« اين موضوع مرا مدِّ نظر قرار ميدهد كه با استﻘرا ِر مشروطيت »دورة خوف و وحشت به آخر
رسيد ،و زمانِ سعادت و ترقّي گرديد .عصرِ نكبت و فترت منتهي شد ،و تجدي ِد تاريخ و ا ّولِ عمرِ ايران
ي انتشا ِر نيك و بدِ مملكت
گشت .زبان و قلم در مصالحِ امو ِر مُلك آزاد شد ،و جرائد و مطبوعات برا ِ
ت دولت را عصري جديد
حرّيت يافت) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (١ ،٢دهخدايِ جوان در اين زمان ،مشروطي ِ
ن فك ِر
ي بنيادي ِ
و همراه با گسست از روزگا ِر گذشته ميدانست و البته از ديگر سو ،مؤلفهها ِ
مشروطهخواهي را مانندِ »حرّيت« و »سعادت« و »ترقّيِ مملكت« در نظر ميآورد .دهخدا،
ي فكريادبيسياسيِ مهمّ سخنِ خود را بيان ميكرد و
مشروطهخواهي بود كه با يك »زمينة« قو ِ
انديشة ترقّيخواهي ،مهمّترين »زمينة« او در تداو ِم انديشه و عمل ترقّيخواهانِ پيشتر از وي بود .ايدة
ن عصرِ ناصري ارائه شده
ط ترقّيخواها ِ
ل تفكراتي بود كه در ساليانِ پيشتر ،توس ِ
ي او ،مك ّم ِ
مشروطهخواه ِ
ي قبل از مشروطيت را كامل ًا در نظر دارد» :امروز
ي سياسيفكر ِ
بود و بر همين مبناست كه او ،كوششها ِ
ن
ب يكسال و نيم است كه رسماً! و بيش از سيچهل سال است كه در پرده و خفا مسلمي ِ
»امروز قري ِ
ايران دم از مشروطه ميزنند «.البته ،او به اين مسئله نيز توجّه دارد كه معنيِ مشروطيت هنوز درست
ي هر مُلك هنوز به اه ّم ّيتِ اين خواهش بر نخورده و
ﻖ عﻘلا ِ
درك نشده است» :ولي بلاشك و بهتصدي ِ
ت آن را نشناختهاند بهحدّي كه ما امروز مجبور شدهايم به
بزرگي و عظمِ اين مطلب و لوازم و مﻘتضيا ِ

مشروطيت ،آزاديخواهي و ستيز با استبداد در انديشة دهخدا

٩

ل حكومتِ فلان قريه نيست) «.دهخدا،
ت مستبده به مشروطه ،مسئلة تبدي ِ
ايشان بگوييم تﻐييرِ سلطن ِ
 ،١٣٥٨ج (٨٠ ،٢
ت اين نظا ِم
ل مشروطيت و مفهو ِم آن وجود داشت ،نسب ِ
يكي از مباحثي كه در آن روزگار ،حو ِ
سياسيِ نو ،با شريعت است و در اين ميان ،علما ،نﻘشِ مهمي در فهمِ اين نظامِ سياسي بر مبنايِ شرع
ن
ي دين تﺤتِ تأثيرِ جريا ِ
ن آدميت ،اعتﻘاد داشت كه »عنصرِ متر ّقيِ صنفِ علما ِ
داشتند .فريدو ِ
روشنفكري به مشروطيت گراييد و در آن حركتِ اجتماعي مشاركتِ فعّال جست .اين كسان با
ي شرعي بر سياستِ مشروطگي صﺤّه نهادند «.آدميت سپس به اين نكته
تفسيرهايِ اصول و تأويلها ِ
اشاره ميكند كه علما »در ضمن گفتند مﻐربيان هم اصولِ مشروطيت را از احكامِ شريعت استخراج و
اخذ كردهاند ،اما در واقع ،انگيزة باطنيشان در اين توجي ِه شرعي اين بود كه به اصالتِ مشروطيت از
ي
ي متفكرانِ غرب ِ
نظرگاهِ تطبيﻖ آن با احكامِ شريعت حكم بدهد – بدون اينكه به پيرويِ آرا ِ
ش
دهريمشربِ غيرمذهبي متهم شوند)«.آدميت (٢٠٧ ،١٣٩٤ ،اين را بايد در نظر داشت كه ،پيداي ِ
ي
اوضاع و احوالِ تازه سبب شد تا علما كاراييِ انديشة سنتي را دربارة حاكميت فردي ،كمتر از كاراي ِ
ف
حاكميت در قالبِ الگويِ جديد بدانند .آنان سالهايِ پيش از مشروطه ،مسئلة اجرايِ عدالت را از وظاي ِ
ن عدالت را با جايگزيني
ن قضا و پاس نداشت ِ
ص ساختا ِر پيشي ِ
ل پادشاه شمردند تا بدين شيوه ،نﻘ ِ
مﻐفو ِ
به نامِ »عدالتخانة« برآمده از ميراث اسلامي ،جبران كنند ،اما شاه اين اصلاحِ حداقلي را نپذيرفت و آنان
باهمكاريِ روشنفكران ،خواستا ِر اصلاحاتِ بيشتري در اين زمينه بودند و بر تﺤرّكاتِ اجتماعيشان
ب
ي جدي ِد قانونگذا ِر منتخ ِ
ش مشروعيتِ پادشاهي ،نهادها ِ
ي آنان ،با پذير ِ
افزودند .نظا ِم جدي ِد پيشنهاد ِ
ب مشروطه هرگز
ي ادارة امور شريك ميكرد .بنابراين ،انﻘلا ِ
ملّت را با الگويِ حكومتيِ سابﻖ برا ِ
ي تﺤديدِ آن بود) .احمدزاده (٢٠ ،١٣٩٣ ،البته
ي سلطنت را نفي نكرد ،بلكه در پ ِ
ت نظامِ سياس ِ
مشروعي ِ
اين را بايد در نظر داشت كه ،اگر چه درخواستِ حكومتِ مشروطه يا حكومتِ متكي به قانون در عص ِر
ط روشنفكرانِ ايراني معرفي
ل اروپايي استخراج شده و توس ِ
ي غربي و تجربة مل ِ
قاجار از انديشهها ِ
ي مشروطهخواه
ي زيادي نيز از اين مسئله تأثير پذيرفتند) .موثﻘي (٨٨ ،١٣٨٧ ،علما ِ
گرديده بود ،امّا علما ِ
ي عﻘل و قوة استنباطش ،خود را از بندگي رها
اساس ًا معتﻘد بودند كه دنيايِ جديد بيروني با به كارگير ِ
ل اصليِ
ي روحاني بر اين باور بود كه مشكل و معض ِ
كرده و به او ِج ترقّي رسيده است .اين گرو ِه نوگرا ِ
مسلمانان ،با برخوردارياش از تعﻘل و گرفتارياش در بن ِد طاغوتهاست .آنان بهرغ ِم غربيان به تعﻘل
ي مشروطهخواه
ن ديني »تعمﻖ« نكردند و به همين سبب ،به انﺤطاط رسيدند .علما ِ
نپرداختند و در متو ِ
ميكوشيدند اركان و اصولِ مشروطيت را برگرفته از اسلام بشمرند) .احمدزاده(٢٨-٢٧ ،١٣٩٣ ،
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با توجّه به اين بﺤث ،بايد در نظر داشت كه دهخدا ،در ايدة مشروطيت ،به اين گروه از علما
نزديك است و در اينباره مينويسد» :سلطنتِ مشروطه چنانكه خود بِنَفسِها شخصيتِ جدا و عليحدّه
ت مستبده مُجزي است ،و آن اصول و ترتيبات و علوم
دارد اصول و ترتيبات و علو ِم آن نيز از سلطن ِ
ي مسلمين از
هرچند موافﻖ با احكامِ قرآن و اصولِ حﻘّة اسلاميه است ،ليكن بهواسطة بُع ِد زمان و فراموش ِ
ت آن را از زبانهاي خارجه كه مدّتي است در تكميلش
آن ،امروز طوري شده كه ما مجبوريم اصطلاحا ِ
كار ميكنند بگيريم) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج (٨١ ،٢
خ  ١٠رجب  ١٣٢٧به
ن حضور در استانبول ،در روزنامة سروش بهتاري ِ
دهخدا ،در زما ِ
س پردة حوادثِ آن
مشروطهخواهان هشدارهايي را ميدهد كه نشان از روشنبينياش دارد .او ،در پ ِ
ي مستبداني است كه اكنون مدافع
ن ايران ،چيزهايي ميبيند كه حكايت از تو ّج ِه او به فعاليتها ِ
زما ِ
آزادي شدهاند و تذكر ميدهد از اين كا ِر آنها »فﻘط احتمالِ برقراريِ استبداد« بر ميآيد .به اعتﻘادِ او
ن حيات
ب منتظرِ اجر ،يﻘين به هرجومرج و رفتنِ اس ِم مشروطه و استبداد در ضم ِ
»در عﻘيدة مشروطهطل ِ
ت مشروطه و تﺤﻘﻖ و
و استﻘلال مملكت است) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (٢٤١ ،٢ميرزا علياكبر خان ،شكس ِ
دست نيافتن به آرمانهايِ جنبش را »با وجود همة فداكاريها معلول بيايماني و فرصتطلبي و نيز
آلودگيهايِ فردي و اجتماعي ميداند) «.خارابي (٥٩ ،١٣٨٠ ،او در هشداري صريح و جدي مينويسد:
ت را ِه آزادي كرده باشد ،باز
ي خود را صرف مجاهدا ِ
»در مملكت مشروطه اگر يك نفر تما ِم عمر و هست ِ
ت من
ت شخصي ،خو ِد آزادي به او ميگويد كه جز تﻘ ّد ِم فضلي در دورة حكوم ِ
ت عدم لياق ِ
در صور ِ
ل
ت تو همان منفعتي است كه در ذي ِ
پيشرفت نخواهد كرد و اجرِ تو همان رسيدن به مﻘصو ِد تو ،و منفع ِ
منافعِ عامّه براي تو تﻘدير شده است) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج (٢٤٢ ،٢
س
ن اساسي و ايجادِ مجل ِ
ب قانو ِ
اين را نيز بايد در نظر داشت كه ،دهخدا صِرفِ تدوين و تصوي ِ
قانونگذاري و نوسازيِ دستگاهِ اداري و ديواني را ،معنيِ تام و تمامِ مشروطه نميداند ،چرا كه درونماية
ت
ط عدال ِ
ي سياسي فراتر از اين موضوع است ،و هدفِ آن را بهبو ِد اوضاع ،و بس ِ
ذهنياش از دموكراس ِ
ل »روستاييان و ضعفا و فﻘرا گردد« ميداند) .اصيل (٦٠ ،١٣٨٧ ،با اين ديدگاه
ل حا ِ
اجتماعي كه شام ِ
ي
ﻖ رأ ِ
ي عشاير و ايلها ،بهعنوان بخشي از ح ِ
ﻖ رأ ِ
است كه دهخدا ،در نامهاي از استانبول ،از ح ِ
همگاني دفاع ميكند و مينويسد» :حﻘّ ًا و حكماً اگر ملّتِ ايران بخواهد اين دفعه از نتايجِ مجلس
بهره مند باشد بايد اين قوة بزرگ را با خود همدست ]كند[ و از وجودِ آن منتفع شود و شخصِ حضرتِ
مستطابِ عالي ]مخاطبِ نامه[ امروز بهحكمِ وجدان مكلفيد كه بههر نﺤو كه ميتوانيد و بههر قوهاي كه
ل بزرگ را
در خودتان سراغ داريد مسئلة انتخابات از قبايل را جز ِو پروگرامِ انتخابات بگنجانيد و اين سي ِ
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كه در صﺤراها هدر ميرود و بلكه گاهي ماية خرابي ميشود در مجرايِ طبيعي انداخته و از وجودِ آن به
اين صﺤراي خشك خدمت كنيد «.ايرج افشار كه اين نامه را منتشر كرده ،در توضيحِ آن مينويسد:
ﻖ انتخاب كردن به افرادِ ايلات متذكّر شده است در پروگرا ِم
»نكتهاي را كه دهخدا دربارة لزومِ اعطايِ ح ِ
ن برادران« نيز ميبينيم كه چند ماه قبل از نامة دهخدا در همان استانبول« بيان
پروگرامِ سياسيِ »انجم ِ
ت ايليِ جامعه ،چندان با نظا ِم مبتني بر
شده بود) .افشار ١٣٥٨ ،ب (١٩ ،اين را بايد در نظر داشت كه باف ِ
ي ايلها به سران و خوانينشان ،اصولاً با نظام مبتني بر
آزادي و قانون همخواني نداشت .سرسپردگ ِ
ك كمتري داشت و بسياري از افراد در طوايف و عشاير ،با
آزادي و دموكراسي و مشروطيت اشترا ِ
مفاهيمِ بنياديني چون آزادي بيگانه بودند .اگرچه دهخدا اين مﻘوله را به عنوانِ حﻘّي براي همگان در
نظر دارد ،ليكن نكتة مهمي كه از چش ِم او دور ميماند ،همين سرسپردگي است كه موجب ميشود حﻖ
ن دراز در مجلس
رأي همگاني ،به ابزاري براي زمينداران و سرانِ ايلها و طوايف بيفتد و تا ساليا ِ
ن حال ميتوان در اين
ف وسيعي از نمايندگان را اين گونه افراد تشكيل دهند .در عي ِ
شورايِ ملّي طي ِ
موضوع ،نوعي انديشة جمهوريخواهانه نيز ديد كه در آن ،حﻖِّ رأي برايِ همة مردم ،نه طبﻘات و
ي ملّيِ اوّل آمده بود( ،مور ِد نظر او باشد.
اصناف )چنانكه در نظامنامة انتخاباتِ مجلس شورا ِ
دورة تبعيد براي دهخدا آموزنده بود .او در دو سالي كه در كشورهايِ مختلف بهسر برد ،بهعلل و
عواملي كه ميتواند موجبِ دوام يا سﻘوطِ يك نظام مبتني بر دموكراسي باشد ،بسيار انديشيد و به اين
ي دموكراسي در گر ِو اعتدال ،تﺤملِ آرا و عﻘايدِ مخالف ،استفاده از شيوههايِ
نتيجه رسيد كه بﻘا ِ
ل تضادهايِ دروني ،و پرهيز از تندروي و افراط است .او بر اساسِ چنين دريافتي بود
دموكراتيك برايِ ح ِّ
كه در يكي از سرمﻘالههايِ سروش كوشيد تا مجاهدان را از تفرقه و دستهبنديهايِ غيرِاصولي ،توقعاتِ
حﻘير و خودخواهانه باز دارد و نشان دهد كه استﻘرا ِر آزادي و عدالت در يك رون ِد درازمدت و با از
خودگذشتگي و ايثار در برابرِ ديدنِ خود با ديگران تﺤﻘﻖپذير است) .صدرينيا٤٦ ،١٣٧٨ ،؛ و دهخدا،
 ،١٣٦٢ج  (٢٤٣-٢٣٨ ،٢در مﻘالاتِ دهخدا مفاهيمي مانندِ »حكومتِ قانوني« و »سلطنتِ ملي« وجود
دارد .وقتي او مفاهي ِم »ملّي« يا »ملّت« را استفاده ميكند همانن ِد بيشترِ مشروطهخواهانِ آن روزگار،
ت مردم شكل گرفته باشد .البته بيشتر از كلمة ملّت استفاده
هدفش حكومتي است كه »بر مبناي رضاي ِ
ي ملّت انتخاب شده باشند،
ن ملّت با رأ ِ
ميكند تا مردم .يعني همينكه انتخاباتي در كار باشد و نمايندگا ِ
در مجلس نشسته باشند و قانونگذاري ،حكومت هم پاسخگو و مسئول باشد به نمايندگان مجلس و قوة
ل دهخدا چنين حكومتي ،حكومت ملّي است) «.يزداني،
مجريه مﺤدود شده باشد .از نظ ِر افرادي مث ِ
 (٩١ ،١٣٨٧با توجه به پيشينة دهخدا در تﺤصيل در مدرسة علوم سياسي و آشنايي با ذكاءالملك
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ل او اخذ
فروغي ،احتمالاً ،اصطلاح »سلطنت ملّي« را از رسالة حﻘوق اساسي يعني آداب مشروطيت دو ِ
كرده است) .فروغي(١١٩ ،١٣٨٢ ،
آزادي در انديشة دهخدا
آزادي ،يكي از مهمترين مفاهيمِ و شايد از پربسامدترينِ آنها در روزگا ِر مشروطه است .در كنا ِر
مشروطه و قانون ،آزادي يكي از اصليترين مفاهيمِ روزگارِ مشروطه است كه بهجامانده از انديشة تر ّقي
ن زمانه
ن عباس ميرزا تا آن روزگار بود .دهخدا نيز يكي از مهمترين آزاديخواها ِ
خواهان ايراني از زما ِ
بود كه پيش از مشروطيت نيز گرايش به آزادي داشت و چنانكه روايتشده است ،در خاطرة بسيار
خلاصهاي ميگويد »در دورة ناصرالدينشاه ،عضوِ يك انجمنِ مخفي بوده است كه هدفش مبارزه با
استبداد بود .ظاهراً در همان زمان با ميرزا جهانگيرخان آشنا ميشود براي اولين بار .از آن زمان ،اين
ت مخالفت با استبداد را داشت) «.يزداني (٦٩ ،١٣٨٧ ،البته اين را بايد در نظر داشت كه او در
ذهني ِ
آثارش ،ازجمله اشعارِ خود» ،مفهو ِم مشخصي از آزادي ارائه نداده است ،كما اينكه با گذ ِر زمان از مفهومِ
ي آزادي به مفهومي مبهم و ذهني از آزادي رسيده است) «.مرادي كوچكي و اسماعيلي،١٣٨٢ ،
عين ِ
 (٣٥٧مثل ًا در قطعة »مردم آزاده« ميسرايد:
»اي مردم آزاده كجاييد كجاييد/آزادگي افسرد ،بياييد بياييد
در قصة تاريخ چو آزاده بخوانيد/مﻘصود از آزاده شماييد شماييد«
)دهخدا(١٥٤ ،١٣٦٢ ،
نكتة بسيار مهم در تص ّو ِر او از آزادي ،آن است كه او ،آزادي را »حﻖ« ميداند ،به اين نﺤو كه
س
ل اين حﻖ اعمال و افعالِ هيچ َك ْ
ل اين حﻖ تميزِ شخصيتِ انسان امكان ندارد ،بيتﺤصي ِ
»بيتﺤصي ِ
ل شخصيِ او نخواهد بود ،بيتﺤصيلِ اين حﻖ انسان به شناساييِ نفسِ خود قادر نميشود،
اعمال و افعا ِ
بيتﺤصيل اين حﻖ توسعة افكار و ترقّي جسماني و عﻘلانيِ انسان ممتنع است .بيتﺤصيلِ اين حﻖ تما ِم
ن مسلوبالاختيار و از آنرو در
ل اين حﻖ انسا ْ
تمامِ ترقّيات متصوّره بهروي انسان مسدود است .بيتﺤصي ِ
ل اين حﻖ انسان از درجة
ل صادرة خود موردِ تﻘبيح و تﺤسين نتواند شد .بيتﺤصي ِ
در اعمال و افعا ِ
انسانيت تنزّل كرده از لوازمِ اساسة آقائي بزرگان و در رديفِ مبل و اسب و است ِر رؤساي دنياست «.از
نظرِ او» ،انسان فﻘط بعد از تﺤصيل اين حﻖ ،يعني بعد از بهدست آوردنِ آزادي ميتواند خود را آدم
ف
شمرد ،اعمال و افعالِ خود را نسبت به خود داده ،و به جدّ و جه ِد شخصي ،و با كار انداختن لطائ ِ
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تكميل ،خود را به بالاترين رتبة وجود ،و آنجاها كه هنوز عﻘلِ امروزي دنيا تصور قصور دارد برساند«.
دهخدا معنيِ آزادي را كه »منشأ اين همة اثراتِ شبي ِه معجزه« ميشود »آزادي ،رفتار نمودنِ انسان
است در تما ِم امو ِر مشروعة خود بهنﺤ ِو دلخواه« ميدانست و »سرح ِّد« اين »رفتا ِر دلخواه« را »تنها
ت كَيفَ مايَشاءِ )چنانكه خواهد( هر كس در امو ِر مشروعة
ي ديگران« ميدانست كه »ثﻐورِ تصرفا ِ
آزاد ِ
ي ديگران صدمهاي نرساند.
خودشان ميباشد ،يعني سر ح ِّد اين آزادي تا آنجا منبسط ميشود كه به آزاد ِ
ي فردِ ديگر است) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (٦١-٦٠ ،٢اين را
ﻖ آزاد ِ
ت ديوا ِر ح ِّ
حدو ِد آزادي هر فرد هيئ ِ
ميتوان ،تأثيرِ انديشههايِ ليبرال در ذهنِ دهخدا دانست .يكي از كساني كه ميتوان در اينجا به تأثيرِ او
ت مرحو ِم
گ فرانسوي است .چنانكه آمد و نيز به شهاد ِ
بر دهخدا اشاره كرد ،مونتسكيو ،انديشهگ ِر بزر ِ
دكتر مﺤمد معين ،دهخدا روحالﻘوانين مونتسكيو را ترجمه كرده بود) .معين (١٣٩٣ ،اين ترجمه
ف
نشاندهندة تأثيري است كه او از مونتسكيو در اين زمينه ،اگر نظام مبتني بر آزادي مفهومِ مخال ِ
استبداد فرض شود ،دهخدا با بهرهگيري از ايدههاي كساني چون مونتسكيو ،نظام ض ِّد استبدادي را
ي ليبرال م ِّد نظر قرار ميدهد) .اصيل(٥٢ ،١٣٨٧ ،
دنبال مي كند و ايدة قراردا ِد اجتماعي را در كنا ِر آزاد ِ
برايِ دهخدا ،ايدههاي نويني چون آزادي و قراردادِ اجتماعي ،كه از بنيانهاي ليبراليسمِ سياسي هستند،
ي خود وارد كرده و
ي اروپاست .او اينها را در منظومة فكر ِ
برآمده از آشنايياش با انديشة روشنگر ِ
بدينصورت آزادي را به صورت گستردهاي موردِ نظر قرار ميدهد :هم آزاديِ فردي و هم آزاديِ سياسي
در يك نظا ِم مشروطه.
در ديدِ دهخدا ،راهِ آزادي را ،تمدّن و فرهنگ است .او اعتﻘاد داشت ممالكي مانن ِد ايران بايست را ِه
ي مسالمتآميزي همانندِ تﺤﻘيﻖ و دانشاندوزي تﻐيير
مبارزة خود را از روشهايِ خشونتبار به شيوهها ِ
دهند و همگان را به اين مسيرِ ملايم ،اما تأثيرگذار هدايت كنند .او خود در اين راه گام مينهد پس از آن
مدام در فكر انجام كارهاي زيربنايي در زمينة تﺤﻘيﻖ در فرهنگ و تمدّن و ادبيات ايران بر آمد .دو اثر
عظيم و بيبديل او يعني ،لﻐتنامه )دهخدا (١٣٧٢ ،و امثال و حكم )دهخدا (١٣٣٩ ،حاصلِ اين تفكّر
ن سترگترين كا ِر فرهنگياش لﻐتنامه،
است) .بهزادي و ترابي فارساني (٢١ ،١٣٩٦ ،دهخدا پيرامو ِ
ميگويد» :از  ٤٥سال قبل ،پس از مطالعاتِ زيادي ،بدينفكر افتادم كه لﻐتنامهاي كه از هر حيث جامع
ل عﻘبماندگي و بدبختي ما ايرانيها ،بهنظ ِر من عد ِم توجّه به
و كامل باشد تهيه كنم ،زيرا يكي از عل ِ
گ مردم دانستن ريشة
ح معلومات و فرهن ِ
ن سط ِ
ي بالا رفت ِ
ي ماست و يگانه وسيله برا ِ
فرهنگ و بيعلم ِ
لﻐات و كلمات است) «.گلبن(١١٧ ،١٣٨٤ ،
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ستيز با استبداد در انديشة دهخدا
ي
ستيز با استبداد ،جايگاهِ مهمّي در گفتار و انديشة دهخدا دارد .او ،از آغا ِز فعاليتها ِ
ت خستگيناپذير و مداومي ،با انواع و اقسامِ شيوهها در نوشتار و گفتارهايش
مشروطهخواهانهاش ،بهصور ِ
به »ستيز« با استبداد پرداخت .اين را بايد در نظر داشت كه اين مﻘوله ،يكي از مهمترين ابعا ِد
ي جنبش و پس از آن موردِ توجّ ِه بسياري از فعّالانِ مشروطهخواه
مشروطهخواهي بود كه پيش از پيروز ِ
ت سياسي ،بهمعنايِ مرسوم و معمولش ،كنارهگيري
بود و در اين ميان ،دهخدا نيز تا زمانيكه از فعالي ِ
نكرده بود ،مبارزه و ستيز با استبداد را سرلوحة عمل و انديشة خود قرار داده بود .در ادامه ،به اين
»ستيز« ،در نوشتههاي طنز و ج ّديِ دهخدا ،پرداخته ميشود.
»چرند ﭘرن ِد« دهخدا ،نمودِ بارزِ طن ِز سياسي و ضدِ استبداديِ عص ِر مشروطﻪ
ي سياسي و اجتماعي دهخدا را يافت كه در
ت »چرند پرند« ،ميتوان استوارترين انتﻘادها ِ
در مﻘالا ِ
ن مشروطه را ،شامل
ت دهخدا ،مستﻘيم و غيرمستﻘيم ،حكومتِ خودكامة قاجار و نيز مخالفا ِ
آن انتﻘادا ِ
ميشد) .عبدي و زماني» (١١٠ ،١٣٨٩ ،با انتشا ِر صوراسرافيل معنا و جهت تازهاي در طنزنويسي پيدا
ميشود چون ميرزا علياكبر خان دهخدا با مطالبِ خود تﺤتِ عنوان »چرند پرند« ،نثرِ طنزآميز را به
ش رو مينهد كه تا آن روزگار سابﻘه ندارد.
مرحلة تازهاي ميبرد .اين روزنامه ،صورتي ديگر از طنز پي ِ
ن دستآمو ِز زندگي را پرورش
ن »چرند پرند« با مردم است .از زبان آنها وام ميگيرد .مضامي ِ
ي سخ ِ
رو ِ
ميدهد و معنايي تازه به آنها ميبخشد و كليتِ همتافتهاي پديد ميآورد و به طنزي تازهنفس بدل
ت طن ِز او در صور اسرافيل ،چرند پرند
ن مﻘالا ِ
ميكند) «.آژند (٢٤٩ ،١٣٨٤ ،در كتاب مﻘالاتِ دهخدا ،عنوا ِ
پرند آمده در خودِ روزنامه هم به صورت »چرند پرند« نه چرند و پرند آمده است) .صوراسرافيل ،شمارة
ت چرند و پرند مينويسند صﺤيح نيست» .چرند پرند« ،مجموعهاي است از
 ،١ص  (٦و اينكه به صور ِ
ل اجتماعي و سياسي
ل روز و مسائ ِ
ن مسائ ِ
ت كوتاهِ طنزآميز و انتﻘادي .گونة تازهاي از نﻘد و بيا ِ
قطعا ِ
ن فراواني در ميانِ خواص و
ي زبانش ،خريدارا ِ
ي كوتاه كه ،در پرت ِو سادگي و شيرين ِ
بهصورت حكايتها ِ
ب عموميِ زمانهاش و
ف اجتماع و معاي ِ
عوام پيدا كرده بود .لبة تيزِ طنزِ دهخدا بيش از همه بهطر ِ
ي عمدة »چرند پرند« ميتوان به انتﻘاد از فسا ِد اداري
ل مه ِّم آن دوره است .از مضمونها ِ
همچنين رجا ِ
ي علما و
ل بيگانه ،مﻘدسمأب ِ
ن عوام ،خيانت به وطن و سرسپردگي به دو ِ
ت مردم و كور بود ِ
و مالي ،رخو ِ
بزرگان ،رواج رشوه و نبودِ قانون ،آزاديخواهي و دفاع از مشروطه ،تعصب و خرافهپرستي و وض ِع
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ت مردم اشاره كرد) .علياكبر دهخدا (٧٥ ،١٣٨٧ ،او در چرند پرند ،به مسائلِ سياسي
ن معيش ِ
نابساما ِ
اشاره و تلاش ميكرد تا ضدِّ استبداد باشد و براي توسعة آزادي گام بردارد) .عبدي و زماني،١٣٨٩ ،
 (١٢٠-١١٩دهخدا بهفراخو ِر مسائلِ جاري در جامعه» ،هر حادثه و پيشامدي را دستاويز قرار داده تا بر
ي
ل دولت ،ظلم و ستمِ اغنيا و مالكين ،رياكار ِ
ت رجا ِ
فسادِ دستگا ِه سلطنت ،بيشرمي و خيان ِ
ي دروغين و درباري بتازد و آنها را بدون عفو و اغماض به بادِ تمسخر و استهزا گيرد«.
روحانينماها ِ
)آرينپور ،١٣٧٢ ،جلد دوم (٧٩ ،وي هر حادثهاي را دستاويز قرار ميداد و با طنز ،بر فسادِ دستگا ِه
ن عفو و اغماض به
ت رجالِ دولت و ظلم و ست ِم ملّاكان ميتاخت و آنان را بدو ِ
سلطنت ،بيشرمي و خيان ِ
ي مرد ِم شهرنشين ،نبو ِد امنيت
ن ايراني ،بيكار ِ
ي كشاورزا ِ
باد تمسخر و استهزا ميگرفت .از شوربخت ِ
ي جادهها و راههايِ مملكت ،رشوهخواري ،جهل و تعصبِ عامة
ن ايراني ،خراب ِ
اجتماعي ،ناداني و اسارتِ ز ِ
ن
عامة مردم ،نفوذ و مداخلة بيگانگان در امورِ كشور و ضعفِ حكومتِ مركزي ،جهل و ناآگاهيِ زمامدارا ِ
وقت از اوضا ِع دنيا سخن ميگويد و انتﻘاد ميكند) .دروديان(٢٢ ،١٣٨٤ ،
س رسمي ديرينه در
اصطلاحِ »چرند پرند« كه دهخدا برايِ طن ِز منثورِ خود بهكار ميبرد» ،بر اسا ِ
ل آن تكرار ميشود،
ك دگرگونشدة واژهاي بهدنبا ِ
ن فارسي كه در آن با كلمات بازي ميشود ،و پژوا ِ
زبا ِ
و با تﻐيي ِر حرف و صدايِ آغازين ،واژهاي مهمله ساخته ميشود ،شكل گرفته و معنايِ آن چيزي است در
حدودِ سخنِ بيمعنا و ياوه ،مهمل و پرت ،بيهوده .برايِ اين مﻘالات از نظرِ ابداع ،تخيّل و تفكّرِ درخشان
ي آن هيچگونه پيشينهاي در ادبياتِ فارسي وجود ندارد ،بهتر از اين عنواني نميتوان
و حتي هذيانها ِ
ص خود »دخو« را بهكار برده است
ي اين مﻘالات نگذاشته ،بلكه تخ ّل ِ
تصور كرد .دهخدا نام خود را در پا ِ
كه در قزوين به آدم سفيهي گفته ميشود كه از او ماجراها و داستانهاي خندهآور بسياري از هر نوع
نﻘل ميكنند و بهنﺤوي به ملا نصرالدين شباهت دارد) «.بالايي و كويي پرس(٧٠ ،١٣٦٦ ،
بهلﺤاظ تاريخ اجتماعيسياسي معاصر» ،چرند پرند« را ميبايست »تصويرپردازي ماهرانه و دقيﻖ
از شرايط و موقعيتِ تاريخي و اجتماعيِ ايران عصرِ مشروطيت بهشمار آورد .دهخدا در شناسايي،
ت ويژهاي بهكار ميبرد.
ي عصرِ خود ،تيزبيني و دق ِ
ت اجتماع ِ
پردازش و بازگوييها كاستيها و معضلا ِ
بهديگر سخن ،هر موضوعي كه بهنوعي با احوال ،سرنوشت و منابعِ مردم بستگي داشته ،از وض ِع
ت
ن امور و روابطِ دولت با ملّت و ُدوَلِ خارجه گرفته تا آداب و رسوم معتﻘدا ِ
حكومت ،مجلس و متصديا ِ
ي راههايِ ارتباطي ،فﻘر و
جهل و ناداني ،ناآگاهي ،بيسوادي ،گسست و تضادِ طبﻘاتي ،اعتياد ،نابسامان ِ
ل مانن ِد آنها ،نﻘاطي است
ت نارسا و ضعيف و مسائ ِ
ش كشاورزي ،بهداش ِ
ت نامناسبِ بخ ِ
ناداري ،وضعي ِ
ي بلند و
ي رفع و اصلا ِح آنها ،گامها ِ
كه دهخدا بر آنها انگشت ميگذارد .وي بر اين باور است كه برا ِ
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استواري بايد برداشته شود) «.امينپور» (٣٢٧ ،١٣٨٣ ،چرند پرند« ،طنزي است »واقعگرا كه با آزادي،
گ مردم پيوندي عميﻖ و استوار دارد .طنزِ دهخدا ،تيري در
زندگي ،راستي ،مبارزه جويي و زبان و فرهن ِ
تاريكي نبود ،هدف داشت و مستﻘيماً بر هدف نشست) «.دروديان (١٨ ،١٣٦٢ ،و در عينِ حال» ،سلاحي
است مؤثر ،در دستانِ قدرتمند و توانايِ دهخدا كه از رويِ اعتﻘاد با استبدادِ عصرِ خود ميجنگد«.
)يميني (٢٢ ،١٣٨٤ ،همچنين» ،چرند پرندِ دهخدا نوعي انﻘلاب و ابتكا ِر سبكي در نثر دورة مشروطه
ط شعر نيز ميكشاند» .اگرچه
بهشمار ميآيد) «.كامشاد (٦٦ ،١٣٨٤ ،دهخدا طنزِ »چرند پرند« را بهمﺤي ِ
شعرش ادبيانه و سنگين و متين است ،اما آنجا كه نوبت بهطنزِ اجتماعي ميرسد ،دوباره همان »دخو« را
ميبينيم كه با نيشِ گزندة خود پردهها را كنار ميزند و زشتيها و پليديها را رسوا ميسازد .دهخدا با
ن مسائلِ تازة اجتماعي ،ابتكا ِر ديگري را عرضه ميكند .علاقة او به
استفاده از قالب » ُمسَمَّط« برايِ بيا ِ
ت
مسائلِ جامعه و همدردياش با مردم موجب شده است كه طنزي اجتماعي از قلم او بتراود و در ادبيا ِ
ت
ل يكي از مﻘالا ِ
ف »آكبلاي« )دهخدا (٣-١ ،١٣٦٠ ،كه ذي ِ
ط معرو ِ
فارسي يادگار بماند «.او در مسم ِ
چرند پرند آمده بود» ،بهنوعي مطالب طنزآميز و گزندة چرند پرند را در قالبِ نظم گنجانيده و تﻘريباً
ت مذهبي راه
بيشتر نارساييهاي اجتماعي را مورد انتﻘاد قرار داده است .وي خرافاتي را كه در اعتﻘادا ِ
يافته و از آنها سخت ناراحت است ،بدون ملاحظه ،بهبا ِد انتﻘاد گرفته است .در روزگاري كه رشوهگيري
ن اسلام افتادهاند
ج زمان است و رمّال و مرشد و دعانويس و جادوگر ،خورههايي شدهاند كه بهجا ِ
رس ِم راي ِ
ي عوامالناس سوءاستفاده ميكنند ،براي كسانيكه دلشان برايِ دين و مردم
افتادهاند و از زودباور ِ
ل تﺤمّل نيست) «.سهامي (٣٢ ،١٣٨٥ ،مﻘالات چرند پرند ،علاوه بر اينكه »در
ميسوزد ،اين وضع قاب ِ
انتﻘاداتِ سياسي و اجتماعي در روزگارْ بيمانند بود و طليعة نو بهطنز و مطايبه كه پس از عبيدِ زاكاني،
ت
دستخوشِ تكرار شده بود ،گرديد ،دهخدا با نوشتنِ چرند پرند نخستين پايهگذارِ سادهنويسي در ادبيا ِ
ق
ايران بهشمار ميرود ،كارِ او بعدها بهوسيلة سيد مﺤمدعلي جمالزاده ،در يكي بود يكي نبود و صاد ِ
هدايت در مجموعه داستانهاي كوتاهش بهكمال رسيد .دهخدا يا دخويِ صوراسرافيل ،چرند پرندِ
خويش را با امضايِ خرمگس ،سگِ حسن دله ،غلام گدا ،اسيرالجوال ،دخوعليشاه ،روزنامهچي،
خادمالفﻘرا ،دخوعلي ،نخودِ همه آش بهچاپ ميرساند) «.دروديان(٩ ،١٣٨٧ ،
از منظر سياسي »لبة تيز مﻘالات دهخدا معطوفِ نظامِ استبدادي و ملوكالطوايفي بود .وي هر
رويدادي را دستاويز قرار داده و بر فساد و تباهي دستگاه سلطنت ،بيشرمي و خيانت بعضي از
دولتمردان ،ظلم و ستم فراداستان و ملاكين ميتاخت و بدون اغماض و گذشت بهباد تمسخر و استهزا
ميگرفت .در اين ميان دستگا ِه نظامِ استبدادي به شديدترين وجه ،اما بهظرافت طنز مورد حمله قرار

مشروطيت ،آزاديخواهي و ستيز با استبداد در انديشة دهخدا

١٧

ميگيرد) «.اباذري (٢٩ ،١٣٨٤ ،شاه »در رأس حكومت قرار داشت ،اما سردمدا ِر استبدادخواهان بود و
ن اين واقعيت در چنان
سررشتة همة حركتهايِ ضد مشروطه را پيريزي ميكرد ،در عينِ حال گفت ِ
جوّي كه بسيار استبدادزده بود ،ساده نبود .دهخدا اين واقعيتهاي سياسياجتماعي را با پوشش طنز
ي شاه در ماجراهايِ مشروطه پرده بردارد) «.يزداني (٢٢ ،١٣٨٢ ،از مهمترين
بيان ميكرد تا از دخالتها ِ
ن استبداد -گاه بهصراحت و گاه
انتﻘادهاي دهخدا در »چرند پرند«» ،نﻘد و تﺤليل گفتهها و كردا ِر پشتيبا ِ
به اشاره -است .جايي به رويدادهاي فارس در زمان نصرتالدوله پسرِ قوام اشاره ميكند و زماني به
ن چلبيانلو در آذربايجان و
اقدامهايِ وحشيانه نظامالسلطنه ،عميدالسلطنه در تالش ،پسر رحيم خا ِ
اقبالالسلطنه در ماكو حمله ميكند) «.اباذري (٣١ ،١٣٨٤ ،دهخدا ،به اين نكته كاملاً واقف بود كه،
»دولتمردان مشروطه ،همان دولتمردان قديماند .و رفتار ايشان همانندِ گذشته است و آنان همچنان
فاسد ،وابسته به بيگانگان و بيكفايتاند و بهجاي آنكه احساس مسئوليت كنند ،و بدانمنظور كه بر
ناتواني سياسي خود سرپوش نهند ،خود را پابند خرافات نشان ميدهند .آنان ،برخاسته از يك طبﻘة
مشخص ،يعني زمينداران بزرگ و پرورده و گردانندة نظامِ استبدادي بودند و اكنون چگونه ميتوانستند
ي »چرند پرند« بر اين امر تأكيد ميورزد كه آن
به نظام مشروطه دل ببندند؟ دهخدا در سراس ِر قطعهها ِ
بزرگان نميتوانستند پشتيبان مشروطه باشند يا چرخهايِ حكومتِ ملّي و قانوني را بچرخانند .شاه در
ي ضد مشروطه در
رأس حكومت قرار داشت ،اما سردمدا ِر استبدادخواهان بود و سررشتة همة حركتها ِ
دست او بود) «.يزداني(٢٢٢ ،١٣٨٢ ،
ت زندگي در جامعة استبدادزدة ايران نشان ميدهد ،چيزِ
تصويري كه دهخدا از مصيبتها و مشكلا ِ
چندان تازهاي نبود .بسياري از نويسندگان ايراني يا خارجي ،صﺤنههايِ دلخراشي از بيحﻘوقيِ ايرانيان
در روزگا ِر قبل از مشروطه آفريده بودند .برخلافِ بسياري از آن نويسندگان ،دهخدا ،نظامِ استبدادي را
تنها در سطحِ سياست نميديد .دهخدا ،به اين مسئله نيز اشاره ميكرد كه در جامعه ،رابطهاي نابرابر ،بر
پاية بهرهكشيِ زمينداران از روستاييان و بر اساسِ تفاوت ثروت بين توانگران و فﻘرا ،برقرار است .اين
ي دو گروه ،يكي مسلّط و ديگري زي ِر سلطه ،پديد آورده و استبداد را در جامعه
رابطة نابراب ِر اقتصاد ِ
جاري ساخته بود) .يزداني (٢١٦ ،١٣٨٢ ،دهخدا در »چرند پرند« هايش »انتﻘاداتِ تندي ميكرد،
ل فﺤاشي كردن و سخنانِ زشت نوشتن نبوده است .چنانچه در
پردهدري هم ميكرده ،اما اه ِ
ي عفتِ قلم بود .بههمين دليل هم ايشان كمتر مورد كينة
صوراسرافيل شاهديم ،مرحومِ دهخدا دارا ِ
مﺤمدعلي شاه قرار داشت .البته اگر در همان روزهايِ اوّلِ انﻘلاب ،گيرِ عواملِ حكومت ميافتادند و
دستگير ميشدند حتماً از ميان برده ميشدند .به اين دليل كه افراد خيلي كمتر از ايشان را هم كشتند
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و از بين بردند «.البته اين را نبايد از بايد برد كه دهخدا گاهي »شيطنتهايي هم ميكرده ازجمله اينكه
ن چرند پرند چاپ ميكند .اين
ي ستو ِ
ي مشروطهخواه را در جا ِ
يك روز جوابية مﺤمدعلي شاه به علما ِ
كاري بود كه در خارج از ايران انجام داد .در واقع سه شمارة صوراسرافيل را مرحوم دهخدا در خارج از
كشور منتشر كرد .همانجاست كه به خوانندگان ميگويد شما آيا در عمرتان چيزي به اين چرند پرندي
خواندهايد و يا من چيزي به اين چرند پرندي نوشتهام) «.دروديان(١٣٩٣ ،
در چرند پرند» ،از همه چيز سخن رفته و انتﻘاد شده است .از حكومت و دولت ،رجالِ ناشايست و
بيكفايتِ دستگاهِ قاجار ،مداخلة اجانب در مصالحِ مملكت ،خيانتِ مسئولانِ امو ِر مملكت و ستمهايي كه
ت قاجار كه بهظاهر هواخواه مشروطه بود و در باطن در
ي گوناگون به مردم ميشد .حكوم ِ
بهصورتها ِ
مﺤو آن ميكوشيد ،بيهمتيِ وكلاي ملت ،رشوه گرفتنِ روزنامهها ،اختلافاتِ طبﻘاتي ،افكا ِر خرافهآمي ِز
ي مملكت ،خرابيِ نانِ تهران ،بيسوادي ،نبودِ بهداشت،
مردم ،اعتيادِ اشخاص به ترياك ،خرابيِ راهها ِ
وضعيتِ رقّتبارِ روستاييان و كشاورزان ،ناداني و بيچارگيِ زنان ايراني و دهها موضوع ديگر« بهصورتِ
مكرّر ،در مﻘالههايِ دهخدا طرح شده است) .جديدي و ويسكرمي (٢٨-٢٧ ،١٣٩١ ،همچنين ،دهخدا ،با
ل سياسيِ آن زمان ،ميتازد .در شمارة بيستوچهارم بهتاريخ  ٢٤مﺤرم
طنزي نيشدار ،به بسياري از رجا ِ
 ١٣٢٦ق ،كساني را چون امير بهاد ِر جنگ ،امير اعظم ،شاهزاده فرمانفرما و حتي سعدالدوله را ،كه
»ابالملّه« لﻘب گرفته بود ،بهسخره گرفته و رفتار متناقضِ آنها را يادآور شده بود) .دهخدا ،١٣٦٢ ،ج
(١٣٥-١٣٢ ،١
ن بساطِ خودسري و
دهخدا ،علاجِ نابسامانيهايِ مملكت را در استﻘرارِ حكومتِ قانون و برچيد ِ
ت مﺤمدعليشاه با آزاديخواهان شدّت بيشتري بهخود ميگيرد
خودكامگي ميداند ،و هر قدر مخالف ِ
ت او تند و تيزتر ميشود .در مﻘالهاي كه در موردِ
ن »دخو« در طنز و طعنه و هجو و تخطئة حكوم ِ
زبا ِ
كرامات »ببري خان« گربة ناصرالدينشاه مينويسد ،مطلب را اينگونه خاتمه ميدهد) :عنايت،١٣٦٩ ،
ي متوليباشي
» (٢٩من كه سواد درستي ندارم ،اما بهعﻘلِ ناقص خودم همچو ميفهمم كه از حرفها ِ
ﻖ قانونِ جديد اروپاست و كارهايِ دورة ببري خان بر طبﻖِ قانون
همچو بر ميآيد كه اين مجلس مواف ِ
خدا .اي مسلمانها؟ اگر اينطور است چرا ساكت نشستهايد؟« )دهخدا ١٣٥٨ ،الف ،ج (٨٧ ،١
در شع ِر عاميانة »رؤسا و ملّت« كه بهتاريخ  ٢٤مﺤرمالﺤرام  ١٣٢٦ق .چاپ شده ،دهخدا بهكنايه از
وضعِ استبداد انتﻘاد كرده و »رؤسا« را ماد ِر ناداني ميداند كه »ملّت« را كه بهشكل بچة بيماري تصوير
ش خود بهسوي مرگ ميكشانند) .آرينپور ،١٣٧٢ ،ج  (٩٢ ،٢اينكه مردم ايران قرنهاي
شده در آغو ِ
ل
متمادي در استبداد و استبدادزدگي ،روزگار سپري كردهاند ،كساني چون دهخدا ،اعتﻘاد داشتند كه حاص ِ

مشروطيت ،آزاديخواهي و ستيز با استبداد در انديشة دهخدا

١٩

آن ،ناآگاهي است .دهخدا در اين شعر ،بيداري مردم را مورد طعن قرار ميدهد و آنها را به طفلي شبيه
ميكند كه ظاهر ًا پيش از وقت از خواب بيدار شده ،و بهخواب نياز دارد و در لفافه هُشدار ميدهد كه
ي بسيار مطالبِ
بيداري ،چي ِز ديگري است) .ساكنيان دهكردي و ديگران (٦٧ ،١٣٩٦ ،او »با سادگ ِ
ن
سياسي را موردِ بﺤث قرار داده است و نيز در مثنويِ فكاهي و عاميانهاش به بهترين وجه از اصلاحطلبا ِ
اصلاحطلبانِ بياطلاع سخن بهميان آورده« و چنين ميسرايد) :نوراني وصال»(١٠٩ ،١٣٤٨ ،خاك بهسرم
بهسرم بچه بههوش آمده/بخواب ننه! يك سر و دو گوش آمده« )دهخدا (٤ ،١٣٦٢ ،فضايِ اين سروده،
گويايِ جامعهاي است هوشيار شده كه حﻘوقِ از دسترفتهاش را طلب ميكند ،اما بهخواستة او توجهي
س ّمَط ،گفتهاند» :بچّة بههوش آمده« نمايندة
نميكنند) .جديدي و ماهيار (١٢١ ،١٣٨٩ ،دربارة اين مُ َ
ملّتي ستمكش است كه بر اثرِ مبارزات منتهي به انﻘلاب نافرجام مشروطه را ِه آگاهي طي ميكند و
»رؤسا« كنايه از مستبدان قاجار و حامياني هستند كه مايلاند فرزند به خواب برود) «.سهامي،١٣٨٥ ،
(٣٣
ي »استبداد«
»ستيز« با محمدعلي شاه ،نما ِد اصل ِ
ي تفكِ ِر دهخدا» ،ستي ِز« او با »استبدا ِد« مﺤمدعلي شاه است .او
يكي از مهمّترين ويژگيها ِ
مﻘالهاي ،در شمارة بيستم صوراسرافيل ،بهتاريخ  ١١ذيحجة  ،١٣٢٥به بسياري از مخالفان مشروطه و
ص شاه ميتازد .قل ِم او در اين مﻘاله تند و تا حدّي بيپرواست ،اگرچه از
ت مستﻘيم بهشخ ِ
حتي بهصور ِ
ت بيچارة مظلوم
دايرة ادب خارج نميشود و توهيني نميكند ،و مينويسد ...» :من هم جز ِو همين ملّ ِ
ض مخالفت با قانونِ اساسي هيجان داشتند و نگذاشتند حﻘوقشان پايمال بشود ،نزاعي در
بودم كه مﺤ ِ
ميان نبوده و قشونكشي نشده ،دو سالِ تمامْ مردم كرورها ضرر كردند و هزارها خودشان را بهكشتن
ن اساسي را كه معاهده بين سي كرور ملّت و پادشاهان وقت است امضا شد ،هنوز
دادند تا اين قانو ِ
مركبش نخشكيده بود بهخلاف آن عمل كردند) «.دهخدا ،١٣٦٢ ،ج  (١٠٦ ،١او در ادامه ،به ديدارهاي
ل ُمتَﺤابه« اشاره ميكند و آن ملاقاتها را درست نميداند و مينويسد:
شاه با »وزرايِ مختا ِر سفرايِ دو ِ
»مگر ما نميدانيم كه اين حركت مخالف با مشروطيت و شأن و مﻘا ِم سلطنتِ ايران است! مگر ما
نميدانيم كه جز سفير كبير هيچيك از سفرا حﻖ ندارند بهتنهايي با هيچيك از سلاطين خلوت كنند.
مگر ما نميدانيم كه بر حسبِ ندرت يك سفير يا يك وزيرمختار از طرفِ شخصِ امپراطو ِر خويش فﻘط
براي گفتوگوهايي كه دولتي نباشد ميتواند پادشاهي را ببيند ،مگر ميشود ديگر به مردم گفت اين
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حرفها بهشما نيامده ،اگر در واقع اين حرفهايي كه من زدم خارج از حﻘوق بين دول و ملل است ديگر
نگويم و درِ دهانم را مُهر بزنم) «.دهخدا ،١٣٦٢ ،ج (١٠٧-١٠٦ ،١
او ،در ايامي كه در صوراسرافيل مﻘالهنويسي ميكند ،چه در ايران و چه در سوييس ،در ستي ِز
ي صوراسرافيل ،مشروطهخواهي است
ي ابتداي ِ
بيامان با مﺤمدعليشاه است .دهخدا از همان شمارهها ِ
ناسازگار با طبع و خويِ شاه و اطرافيانِ او است .قلمش نسبت به اينها بعضاً بسيار بيپروا و تند است.
ي
ل او» ،در اثرِ انﻘلابات« ،از بين رفتهاند ،به »اشتباهكار ِ
ي برخي از پادشاهاني كه بهقو ِ
او ،با ذكرِ نامها ِ
ت
وزرا ِء خائنِ عصر« توجه ميكند و هشدار ميدهد .او» ،منبعِ اين اشتباهكاري« را »در تميزِ رشد و صﺤّ ِ
ل پادشاه در
بلوغ« ميداند .به اعتﻘا ِد او» ،اولين حرفي كه وزرا ِء خائن برايِ س ِّد را ِه حرّيت و آزادي و اغفا ِ
ق لاينفكِ خود ميگويند اين دو كلمه
ي استردادِ حﻘو ِ
صﺤّتِ رشد و بلوغِ ملّت با اولين هيجانِ ملّي برا ِ
ﻖ اين مذاكرات نيست«« و »اين دو كلمه« را باعث و بانيِ »سفكِ دِماء و
است» :اين ملّت هنوز لاي ِ
ي بزرگِ سلطنتي و افنا ِء وجو ِد
ي دول« و »بر باد رفتنِ خانوادهها ِ
ف قوا ِ
نَهب اموال« و »هرجومرج و ضع ِ
ﻖ بار ِز »استبداد« هستند .براي
ن با عزّ و تمكين« ميداند )دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (٤ ،٢كه از مصادي ِ
سلاطي ِ
ن
دهخدا در صوراسرافيل» ،ستيز« با »استبداد« ،بيش از همه يك مبارزة فرهنگي است .او با عيان كرد ِ
ط بيعدالتي ميداند .دهخدا در مﻘالهاي تند،
ارتباطاتِ ناشايستِ سياسي ،آنها را موجبِ ظلم و بيس ِ
بهتاريخ  ١١ذيحجة  ،١٣٢٥به بسياري از مخالفان مشروطه و حتي به مﺤمدعلي شاه حمله ميكند.
ي كلا ِم او را تا اين زمان
گرچه ،بهسياق همة نوشتههايش از دايرة ادب و نزاكت خارج نميشود ،اما تند ِ
كمسابﻘه است .او مينويسد» :من هم جزو همين ملّتِ بيچارة مظلوم بودم كه مﺤض مخالفت با قانون
اساسي هيجان داشتند و نگذاشتند حﻘوقشان پايمال بشود ،نزاعي در ميان نبوده و قشونكشي نشده ،دو
سال تمام مردم كرورها ضرر كردند و هزارها خودشان را بهكشتن دادند تا اين قانون اساسي را كه
معاهده بين سي كرور ملّت و پادشاهان وقت است امضا شد ،هنوز مركبش نخشكيده بود بهخلاف آن
عمل كردند) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (١٠٦ ،١اشارة او به »معاهدة بين سي كرور ملّت و پادشاهان« ،ايدة
قراردادِ اجتماعي را به ياد ميآورد.
ن روزگا ِر خود» ،قانون« را براي مها ِر استبداد لازم ميدانست
دهخدا ،همانن ِد بسياري از ترقّيخواها ِ
و در اينباره عﻘيده دارد» :در دورههايِ استبدادِ مﺤض ،همانطور كه خودسري غالباً سببِ مظلومي و
ب قوم ميشود ،گاهي هم وجودِ جنگها و منازعات داخلي و ميل و ارادة دائمالتﻐيي ِر
ت غال ِ
بدبختيِ قسم ِ
ن
خودسران و هواپرستيِ رؤسا و مدبّرين امور بهتوزيعِ ثروت معاونت مينمايد .ليكن قانون در ضم ِ
ت فﻘرا و اجتما ِع اموالِ هيئت را در مراك ِز معيّن
ط اغنيا ،عبودي ِ
هزاران فوائدِ عامالمنفعه ،بلاشك تسل ِ
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ي قسمت ديگر را ابدي ميكند) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج (١٦٧ ،٢
مﺤافظت كرده ،آقائيِ يك قسمت و بندگ ِ
ن مجلس ،بهتاريخ  ٢٠جماديالاولي  ١٣٢٦ق .دهخدا در آخرين مﻘالهاش را
سه روز قبل از به توپ بست ِ
ت مﺤمدعلي شاه در
در صوراسرافيل با عنوان »ملّت و دربار« منتشر كرد و در آن بهصراحت از نيّا ِ
مبارزه با ملّت و سركوبيِ مشروطهطلبان و آزاديخواهان و اِعمال قهر و خشونت خبر ميدهد )اردلاني،
ب بهشاه مينويسد» :ديگر هيچ قِسم مَﻐلطه ،نه هيچ امضاي مِهربيضا و نه هيچ
 (١٢٧ ،١٣٧٩و خطا ِ
ن
دستخط آفتاب نُﻘَط نميتواند قلبِ ملّت را مطمئن و بﻘاي صلح و استدامة مجلس شوري و قانو ِ
اساسي را تأمين كند) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (١٨٤ ،٢اين »ستي ِز« دهخدا ،منجر به خرو ِج تبعيدمانن ِد او از
ايران شد.
دهخدا در »ستيز« ش با مﺤمدعلي شاه ،عليرغم مخالفتِ شديدي كه با او دارد ،تا زماني كه در
ايران است ،به واديِ افراط نميافتد .او بههيچ وجه با ترور ،كه برخي از گروهها و انجمنهاي تندرو و
ي
ن يك روش برا ِ
افراطي دنبال ميكنند موافﻖ نبود .ميتوان گفت ،در پيش گرفتن »نوشتن« بهعنوا ِ
مبارزه ،همواره دهخدا را بهعنوانِ يك نخبة سياسيفرهنگي نگاه ميدارد .حتي ،چنانكه در ادامه خواهد
آمد ،در زمان تبعيدش نيز در نوشتهها و نامههايش ،بههيچ وجه راههاي افراطي و خشونتآميزِ برخي
ي سياسي را نه تنها توصيه نميكند ،بلكه هرگز بهدنبال آنها نيست و اين ،نﻘطة افتراقِ مه ِّم
گروهها ِ
ي افراطيِ زمانِ خود بود.
دهخدا در مبارزه و ستيزش با استبداد ،با گروهها ِ
ن تبعيد» ،ستيز« ش را با »استبدا ِد« مﺤمدعلي شاهي روزبهروز عيانتر كرد .يك
دهخدا در زما ِ
ن سوييس ،نشانگر ديدگاهش به اين مﻘوله است.
پ ايوردو ِ
س ّمَط و دو مﻘالة او در صوراسرافيل ،چا ِ
مُ َ
س َّمطِ »ياد آر زِشم ِع مرده ياد آ ِر« او ،در رثايِ ميرزا جهانگير خانِ صوراسرافيل ) ١٣٢٦-١٢٩٤ق(،
مُ َ
دوست و همكار مﻘتولش بسيار معروف و زيبا و حزنانگيز است .بسياري از اهلِ ادبِ فارسي آن را از
ي نو و برخي آن را »مرزِ شعرِ كهنه و نو« ميدانند) .استعلامي٤٦ ،١٣٥٠ ،؛ حسيني،
آغازين شعرها ِ
 ١٧٢ ،١٣٨٥و ستوده (١٢ ،١٣٨٣ ،اين مسمط با اين ابيات آغاز ميشود:
ب تار  /بگذاشت ِز سر سياهكاري
»اي مرغِ سﺤر! چو اين ش ِ
ش اسﺤار  /رفت از سرِ خفتگان خُماري
وَز نفﺤة روحبخ ِ
ف ز ْر تار  /مﺤبوبة نيلگون عماري
بگشود گره ِز زل ِ
يزدان بهكمال شد پديدار  /و اهريمنِ زشتخو حصاري
ياد آر ِز شم ِع مرده ياد آر«
)دهخدا(٧ ،١٣٦٢ ،
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ي شب و اهريمن زشتخو ،فضايِ ستم
او در اينجا خود را »مرغِ سﺤر خوانده و از شبِ تار ،سياهكار ِ
ن
ل ايران ،از سﺤر و طلوع آفتاب و پديدار شد ِ
ي خفتگان ،جامعة ستمديده و غاف ِ
و استبداد ،از خمار ِ
يزدان ،فرارسيدنِ آزادي و برچيده شدن بساطِ ستم و سياهي و از شمعِ مرده ،دوست و همرزمِ شهيدش،
ت »اي
ن صوراسرافيل ،را اراده كرده است) «.صباغي (١٢١ ،١٣٩٣ ،در بند دوم ،كه با بي ِ
جهانگيرخا ِ
س يوسف اندر اين بند/تعبيرِ عيان چو شد تُرا خواب« )دهخدا (٧ ،١٣٦٢ ،آغاز ميشود ،دهخدا براي
مون ِ
نشان دادنِ وضعيت خود و ميرزا جهانگيرخان ،از تلميح بهداستان حضرت يوسف بهره برده است :ميرزا
جهانگير خان ،يوسفي ،همراه با دهخدا در زندانِ »استبداد« و خفﻘانِ آن روزگار ،اسير هستند .همانگونه
ب خويش
ب همبندش از وي خواسته بود پس از آزادي ،نزدِ صاح ِ
كه حضرت يوسف بههنگا ِم تعبيرِ خوا ِ
ن استبداد ،يعني
س روزگارِ تلخِ اسارت در زندا ِ
از وي ياد كند ،ميرزا جهانگيرخان نيز از همراه و مون ِ
دهخدا ،ميخواهد پس از آنكه روزگا ِر جور و ستم به پايان رسيد ،از او ،كه در را ِه آزادي بهشهادت رسيده
ي شعرِ دهخدا ،حضوري متفاوت از
بود ،ياد كند .اين تلميح با فرايندِ بازآفريني در فضايِ انتﻘاديسياس ِ
ادبياتِ كلاسيك داشته ،در آن »بهشيوة سنتي ،از حُسنِ يوسف و شيفتگي زليخا سخني بهميان نيامده
ي ادبيِ دهخدا نيز هست) «.صباغي(١٢١ ،١٣٩٣ ،
است و يكي از نمودهايِ نوآور ِ
ن باستان برايِ
ط كمنظير» ،يزدان را )باهمان مفاهيمي كه ايرانيانِ دورا ِ
دهخدا در اين مسم ِ
ي مﺤتوم و
ت استبداد و پيروز ِ
اهورامزدا قائل بودند( در تﻘابل با اهريمن قرار داده تا بهزع ِم خود ،شكس ِ
ن زِشتخو حصاري«
مﻘ ّد ِر مشروطه را بيان كند «.و ميسرايد» :يزدان بهكمال شد پديدار/و هريم ِ
)دهخدا (٧ ،١٣٦٢ ،ميرزا علياكبر خان» ،با خلﻖ اين تصاوير زيبا و پرمعنا«» ،مرغِ سﺤر« را بهعنوان
ب
»مُناديِ پايانِ شب و ُم َبشِّرِ آغازِ صبح خطاب قرار ميدهد و از وي ميخواهد ،هنگاميكه »اين ش ِ
تار« از برابر »رو ِز روشن« گريخت و يزدان )مظه ِر خِير( بر اهريمن )نما ِد شرّ( غلبه يافت ،آن »شمعِ
ي ستمگ ِر زمانه،
ب تار ،سوخت و روشني افروخت ،اما بهدستِ جو ِر ابنا ِ
فروزاني« را بهياد آورد كه در ش ِ
ل عاطفه و پيامِ شاعر،
ي انتﻘا ِ
ي رنگارنگ» ،شم ِع مرده« برا ِ
نابهنگام خاموش شد و فرو مرد .در اين تابلو ِ
ش مﺤوري و اساسي دارد) «.مالكي(٢٥ ،١٣٧٢ ،
نﻘ ِ
جدايِ از اين مس ّمطِ زيبا ،دهخدا ،در دو مﻘاله ،بهصورتِ مسﻘيم ،به »ستيز« با مﺤمدعلي شاه ،و
تخطئة »استبدا ِد« او ميپردازد و در صوراسرافيلِ سوييس» ،ضديت« ش را با مﺤمدعلي شاه را به
ن اين نوشتهها ،مﻘالة »طبيعت سلطنت چيست« ،به روشني
بالاترين درجه ميرساند .در يكي از مهمتري ِ
ي
بيان ميكند مﻘولة »سلطنت موهبتي است الهي« ،در ممالكي وجود دارد »كه جهل جايِ علم ،زور جا ِ
حﻖ ،و اوهام جايِ حﻘايﻖ را گرفته است« .دهخدا ،چنين چيزي را به اين معنا ميداند كه »خداون ِد
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متعال حﻘوق ،حدود و اختيارات هر قطعهاي از زمين را بهدستِ يك نفر از افرا ِد اهالي همان قطعه
ت ديگران نيز به او در عل ِم ازلي خود گذاشته است) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج (١٩٢ ،٢
ب اطاع ِ
گذاشته و وجو ِ
دهخدا در اين مﻘاله» ،استبداد« را »بهشيوهاي كاملاً علمي مور ِد بﺤث قرار ميدهد .قلمِ مﺤكم و شيوا،
ذهنِ نﻘّاد و دقيﻖ و دانش و علمِ گستردة وي بهعلاوة روحِ استبدادستيزِ او در همهجايِ مﻘاله نمود دارد«.
دارد) «.سليماني (٥٤ ،١٣٧٩ ،پرسشِ مهمّي كه او در اينجا طرح ميكند اين است كه »منشأ حدوثِ اين
ل
ف خيا ِ
ت امر كدام است؟« و بهروشني پاسخ ميدهد» :منشأ ،ضع ِ
ن عامّه چيست و حﻘيﻘ ِ
خيال در اذها ِ
ل بزرگيِ وقايع است) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج
ل جاهل در مﻘاب ِ
ن عﻘ ِ
نادان در برابرِ عظمتِ امور و بياثر ماند ِ
ت انسان هر قدر ضعفِ جهالت بيشتر بر او غالب
ل اين سخن ،مينويسد» :اين طبيع ِ
 (١٩٥ ،٢در تكمي ِ
است بيشتر از اعمالِ اينجهاني را از حوزة اختيارات خود استثنا كرده و نسبتش را به عالَمي ديگر
ط
ميدهد و هر چه علم و تجربه بر قوّتِ او افزود به همانقدر دائرة اختياراتِ خويش را توسعه داده انبسا ِ
اندازة عطايايِ الهي را بهخود درك ميكند) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (١٩٦ ،٢دهخدا با اين مﻘاله نشان داد
سلطنت ديگر نميتواند بهراهِ خود بهصورت سنتي ادامه دهد و بايد مردم را در سرنوشتِ خودشان دخيل
ن خودِ مردم درمان ميشود و اولين
ي اجتماع بهتدريج و آهستگي و بهدستا ِ
ن دردها ِ
و همراه سازد .درما ِ
نكته در اين زمينه آگاهي و انتﻘاد سازنده است) .بهزادي و ترابي فارساني (١٨ ،١٣٩٦ ،ميتوان گفت،
اين مﻘاله »تا حدودي ولي نه بهصورت آشكار به جمهوريخواهي روي ميآورد .نوعِ استدلال و اينكه
چرا اصل ًا سلطنت بهوجود آمده و چگونه رشد كرده و چگونه رو بهزوال رفته ،اين نكتة مه ّم را پيگيري
ت مردم ،سياستمداران و دولتمردان ،اين حرف
ميكند ،اما باز دهخدا بهخاط ِر ج ِّو خاصِّ ايران ،اعتﻘادا ِ
را بيان نميكند) «.يزداني(٨٥ ،١٣٨٧ ،
در سرمﻘالة دوم صوراسرافيلِ ايوردون ،كه بهنوعي مكملِ مﻘالة »طبيعت سلطنت چيست« است،
ل بِداهت
ن اسلام با كما ِ
دهخدا بهصورتِ اساسي ،سلطنت را مﻐاير با شرع ميداند و مينويسد» :دين مُبي ِ
بِداهت از لزومِ وجود سلطان بيخبر است...كسي كه امروز سلطنت را الهي و مشروع ميداند يادگار
اساطي ِر مللِ قديمه را با قوانينِ اسلام اشتباه ميكند) «.دهخدا ،١٣٥٨ ،ج  (٢٠٢ ،٢اين موضوع را ميتوان
ن حضور در ايران دانست .دهخدا ،در سرمﻘالة شمارة
ميتوان تداومِ ديدگاهِ او در مشروطهخواهي در زما ِ
ت آن را
ن اساسي نميداند و ع ّل ِ
ﻖ قانو ِ
ت مﺤمدعليشاه را ،مطاب ِ
ل ايوردون ،سلطن ِ
سوم و آخر صوراسرافي ِ
ن تسلّط بر
مواردي چون قسمهاي ناحﻖ او بهحمايت از قانون اساسي و مشروطه و همچنين ،نداشت ِ
ت مﺤمدعلي ميرزا مشروط
ن اساسي ايران سلطن ِ
ﻖ قانو ِ
مملكت ميداند .بهعﻘيدة دهخدا »مواف ِ
ي اساسِ مشروطه است و بهتخت سلطنتي نميتواند جُلوس كند مگر بعد از قسم خوردن
بهبرقرار ِ
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بهنگهبانيِ قانونِ اساسيِ ايران و همان قانونِ اساسيِ ايران نيز قوانينِ مشروطيت را كلاً و جزئاً
ن
ي قانو ِ
تعطيلبردار نميداند و از اينرو مﺤمدعلي ميرزا در صورتي كه گذشته از عدمِ مساعدت و نگهبان ِ
قانونِ اساسي و معطّل گذاشتنِ قانونِ اساسي بر ض ِّد مﺤتويات خودِ قانون اساسي مجلس را تعطيل و
ي ايران باشد و قانونِ اساسي
ن قانون ِ
وكلا را مﻘتول و انجمنهايِ ايالات را غارت ميكند ،نميتواند سلطا ِ
ي عدالتخواهانه ،او را غاصب و سلطنتش را غيرمشروع ميداند) «.دهخدا،
اساسي ايران به هزار ادا ِ
 ،١٣٥٨ج (٢١٤-٢١٣ ،٢
به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه ،اگرچه برخي نظر مساعدي نسبت به انگلستان در مبازره با
استبداد داشتند ولي دهخدا ،عليرغ ِم اينكه با ادوارد براون انگليسي روابطي داشت و او نيز از دلبستگان
ي خود پيش
ش مشروطيت بود ،اما در هيچكدام از نوشتهها ِ
فرهنگ و زبان و مردم و از مهم مهمتر جنب ِ
ل مﺤمدعلي
ل اين نبود كه با توسّل به انگلستان در مﻘاب ِ
از استبدادِ صﻐير و پسازآن در تبعيد ،به دنبا ِ
شاهي قرار گيرد كه در سويِ روسيه ايستاده است .اگرچه او را ميتوان در تداوم استبداد ستيزي» ،روس
ستيز« دانست ،اما به اين نكته نيز توجه دارد كه كشورِ بيگانهاي چون انگلستان نيز برايِ كشورش دول
ي برخي
ن تبعيدِ او و برخي ديگر از آزاديخواهان ،ارتباطاتي از سو ِ
نميسوزاند و عليرغم اينكه در زما ِ
ي
ي بريتانيايي ،مانن ِد سِر هنري مورتيمر دوراند ،كه در آن زمان در آفريﻘا ِ
سياستمداران و ديپلماتها ِ
جنوبي بود و به تﺤريك ادوارد براون به كمكِ پناهنگانِ ايراني در انگلستان و عثماني وادارد.
)بنكداريان (٢٤٩ ،١٣٩٢ ،اما ،دهخدا عليرغم همة اينها ،هيچگاه به كمك بيگانه براي پيشبرد جنبش
ن روسيه و انگليس در سال  ١٩٠٧و قراردادِ معروفِ
ي خود ،به پيوندِ ميا ِ
اشاره نكرده بود و در روسستيز ِ
ن انگلستان و روسيه اشاره ميكند) .طولابي (١٠٧ ،١٣٩٥ ،به باور او ،در كارزا ِر مبارزه ،چون »غلبه«
ميا ِ
ي دنيا و دوائرِ سياسي و مدني« اروپا حﻖ را به او و هوادارانش
با مﺤمدعلي شاه بوده است »روزنامهها ِ
دادهاند .و نتيجه ميگيرد كه ملت ايران هم نه از طريﻖ »ابتهال ،اثباتِ مظلوميت ،رقابتِ اجانب و ائتلافِ
ب فوري قوّت« ميتوانند تجديد حيات كنند) .طولابي،١٣٩٥ ،
ﻖ »كس ِ
روس و انگليس« بلكه از طري ِ
 (١٠٩از اينرو ،حتي همدليِ او با برانِ ايراندوستِ انگليسي ،به اين مﻘوله منجر نميشود كه بخواهد
ت اين كشور را در امو ِر ايران و جنبشِ آزاديخواهانهاي كه كه دنبال ميكرد ،مجاز بداند.
دخال ِ
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نتيجﻪ
دهخدا ،يكي از چهرهها و نخبگانِ مهم ادبي سياسي ايرانِ عصرِ مشروطه است .او ،آغا ِز
س شورايِ ملّي و نيز
ي سياسياش ،مصادف با بسط مشروطه در ايران و آغا ِز كارِ مجل ِ
فعاليتها ِ
ي آزاديخواهي چون صوراسرافيل بود كه او در آن قلمفرسايي ميكرد و مﻘالاتِ طنز
ش روزنامهها ِ
گستر ِ
و جدّي مينوشت .دهخدا ،به سه مﻘولة مهم و بههمپيوسته ،در انديشه و عملِ سياسياش اعتﻘاد داشت
ي« مداوم و »ستيز با استبداد«.
و همواره آن را رعايت ميكرد» :اعتﻘاد بهنظام مشروطه« و »آزاديخواه ِ
دهخدا اين سه مﻘوله را در آثارِ خود بهصورتي مطرح كرد كه ميتوان آن را »منظومة« فكريِ منسجي
ي عص ِر ناصري ،سعي در تبيين و
ن ايران ِ
دانست .اين »منظومه« برآمده از ايدههايي بود كه ترقّيخواها ِ
ن
ف آن داشتنند و با بهرهگيري از »زباني نوآيين« مفاهيمي را بسط دادند كه دهخدا بهعنوا ِ
توصي ِ
ن بستر مناسب براي گسترشِ آن مﻘولات ،در شعر
نخبهاي ادبيسياسي ،در روزگا ِر مشروطه و فراهم شد ِ
ل مدرسة علو ِم سياسي ،از مهمترين مراكزِ
ي منثور ،از آنها استفاده كرد .او كه فارغالتﺤصي ِ
و نوشتهها ِ
ي او در اين
ن روزگار ،بود ،بهخوبي با نظامِ مشروطه آشنايي داشت و زبردست ِ
ط مفاهي ِم نوآيي ِ
ترويج و بس ِ
ي طنز ،و نيز در مﻘالاتِ جدّي در ايران و
ب نوشتهها ِ
بود كه اين مﻘولات را با بياني ساده و عميﻖ در قال ِ
ي دهخدا ،بيش از همه بر اين مبنا بود كه پايههايِ نظام
خارج از ايران گسترش داد .تفكر »منظومه« ا ِ
مشروطه مستﺤكمتر گردد .برايِ او ،اساس ،مشروطيت بود و در اين راه» ،ستيز« با نمادهايِ »استبداد«
جايگاهي والايي داشت.
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و پرند« دهخدا ،پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيﻘي ،دورة  ،١شمارة  ،٣پاييز ،صص .١٣٢-١٠٩
علياكبر دهخدا ) .(١٣٨٧ضميمة نامة فرهنگستان ،شمارة  ،٣٥زمستان.
عنايت ،مﺤمود ) .(١٣٦٩دهخدا و طنز سياسي ،كِلك ،شمارة  ،٧مهر ،صص .٣١-١٩
فروغي ،مﺤمدعلي ) .(١٣٨٢حﻘوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول ،در :ريشههاي تجدد ،تأليف،
پژوهش و گردآوري از چنگيز پهلوان ،تهران ،قطره.
كامشاد ،حسن ) .(١٣٨٤پايهگذاران نثر جديد فارسي ،تهران ،نش ِر ني.
گلبن ،مﺤمد ) .(١٣٨٤آخرين گفتگوي زندهياد دهخدا ،بخارا ،شمارة  ،٤٧بهمن و اسفند ،صص .١٢١-١١٦
گنجي ،مريم ) .(١٣٩٧رئيس جمهوري ناكام/جايگاه سياسي علياكبر دهخدا ،در :سايت دايرةالمعارف بزرگ
اسلامي به آدرس  ،https://cgie.org.irتاريخ مطلب  ،٩٧/١٢/٢٥تاريخ بازديد .١٣٩٨/٥/٤
مالكي ،هرمز ) .(١٣٧٢ياد آر ِز شمع مرده ،ياد آر! )بهمناسبت سيوهشتمين سالگرد درگذشت شادروان
علياكبر دهخدا( ،ادبستان فرهنگ و هنر ،شمارة  ،٥١اسفند ،صص .٣١-٢٤
مراديكوچكي ،مريم و فتحاللّه اسماعيلي ) .(١٣٨٢معرفي و شناخت علياكبر دهخدا .تهران ،قطره
مستوفي ،عبدالله )بيتا( .شرح زندگاني من ٤ ،جلد ،تهران ،كتابفروسي زوّار.
معين ،مﺤمد ) .(١٣٩٣كشف/نوشتاري از دكتر مﺤمد معين ـ  ٢ترجمه احوال دهخدا ،روزنامة اطلاعات،
چهارشنبه ١٣ ،اسفند.
موثﻘي ،احمد ) .(١٣٨٧دين ،جامعه و دولت در ايران ،تهران  ،انتشارات موسسة تﺤﻘيﻘات و توسعة علوم
انساني.
نظري ،علياشرف ) .(١٣٨٦هويت مدرن و ظهور گفتمان مشروطيت در ايران ،مطالعات ملي ،شمارة ،٣٢
زمستان ،صص .٥٤-٢٩
نوراني وصال ،عبدالوهاب ) .(١٣٤٨سخني چند دربارة شعر معاصر ،در :سه گفتار در مورد فرهنگ ايران،
شيراز ،دانشگاه پهلوي.
ت جامي.
ياحﻘّي ،مﺤمدجعفر ) .(١٣٧٨جويبار لﺤظهها ،تهران ،انتشارا ِ
يزداني ،سهراب ) .(١٣٨٢سياست در »چرند و پرند« دهخدا ،تاريخ )دانشگاه تهران( ،شمارة  ،٤بهار ،صص
.٢٤٣-٢٠٧
يزداني ،سهراب ) .(١٣٨٧دهخدا تا سه گام تا مﺤافظهكاري ،بررسي روزنامة صوراسرافيل چاپ سوييس در
گفتوگو با دكتر سهراب يزداني ،ياد ،شمارة  ،٨٧صص .١٠٢-٥٨
يعﻘوبي ،رضا ) .(١٣٧٧زندگينامة علامه علياكبر دهخدا با تأكيد بر جنبههاي سياسي آن ،تهران ،زهد.
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يميني ،پرستو ) .(١٣٨٤نﻘش علياكبر دهخدا در ادبيات سياسي مشروطيت ،حافﻆ ،شمارة  ،١مرداد ،صص
.٢٤-٢٠
يوسفي ،غلامﺤسين ) .(١٣٤٩دخو ،جستارهاي ادبي ،شمارة  ،٢٣پاييز ،صص .٥٥٢-٥١٣

