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چکیده

ماطه وس خان ملیک یانس ،از ارامنۀ ایران ،در سال 1322ق .کتابی بههنها

مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون را تألیف کرد که نخستین اثر درحوزۀ

تاریخ نگاری فارسی از ژاپن است .نویسنده در این کتها کوشهیده اسهت

علت های پیشرفت ژاپن را تحلیل و الگویی از پیشرفت را به ایرانیان عرضه
کند .اثر ماطهوس از نخستین رویکردهای عقالنی درحهوزۀ تهاریخنگهاری
پیشامشروطه است که در مقالۀ حاضر بدان پرداختهایم.

وقههایعنگههاری ،رویکههرد ال ه درحههوزۀ تههاریخنگههاری ایرانههی تهها دوران
پیشامشههروطه بههوده اسههتد امهها در ایههن دوره ،برخههی مورخههان بهها ههذر از

نظریههای جبر رایانه ،مشیت الهی و نخبهه رایهی ،بههدنبهال کشهف علهل

رویدادها و پدیدههای تاریخی ،و قراردادن تبیین و تفسیر بهجای نقلههای
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روایی و کسالتبار بودند .ایشان با اثرپذیری از روشهای متداول در علو

جدید ،رویکردی متفاوت بهه تهاریخنگهاری را عرضهه کردنهد کهه شهامل

تبیهین هههای عقالنههی و متکههی بههر دصیههل عنههه ههرفا علههل و فهههم و تفسههیر

طرحوارهای از تاریخ بهود .ایهن هروه از تهاریخنگهاران در ثثهار خهود بهر

موضوعاتی مهم همچون ترقی و پیشرفت ،و الگوهای ثن تمرکز کردند و

یکی از این الگو ها ژاپن بود .مورخان در ایهن عرهر کوشهیدند بها مۀال هۀ

تاریخ این کشور و به دست دادن تبیهینههایی عقالنهی از دصیهل پیشهرفت

ژاپن ،سهمی در جنبش ترقیخواهی عرر خویش داشته باشند.

مسههۀلۀ ا ههلی در ایههن پههروهش ،بررسههی رویکردهههای عقالنههی درحههوزۀ

تههاریخنگههاری پیشامشههروطه اسههت .در بسههیاری از تههاریخنگههاریهههای
ورت رفته در سالهای پیشاز دور فرمان مشروطیت -کهه مها ثن را

بهاخترار ،تاریخنگاری پیشامشروطه نامیدهایهم -چنهین رویکهردی وجهود

دارد .از ثنجا که بررسی نقادانۀ تما این ثثار در یهک مقالهه ،امکهانپهذیر

نیسههت ،در مقالههۀ حاضههر ،تنههها در رویکههردهههای عقالنههی یکههی از ایههن

تاریخنگاری ها بازنگری کرده و بدین منظور ،بها اسهتفاده از روش تحقیه

تحلیلی -تبیینی ،کتا مملکت شمس طالع یها دولهت ژاپهون را بههعنهوان

نخستین اثر درحوزۀ تاریخنگاری فارسی از ژاپن نقد و بررسهی کهردهایهم.

تمرکز نویسنده ،م ۀوف به تبیین جریان ترقهیخواهانهۀ ایهن کشهور و نیهز
نتایج و ثثار ثن بوده و فرضیۀ ا لی ،بهرهمندی مؤلف کتا از تبیینهای

عقالنی است .ردثوری دادهها با استفاده از روش کتابخانهای انجا شهده

است و مهمترین نتایج پهروهش نشهان مهیدهنهد در ایهن کتها مهیتهوان

نمونه هایی از ذار از تو یفات رف به تبیهینههای عقالنهی را مشهاهده

کرد .چنین رویکردی بهویره در تبیین جریان ترقیخواهی این کشور دیده

می شود .انتقاد از وضع موجود و نیز تالش برای کشف و عرضۀ زمینهها و
دصیل پیشرفت در این اثر ،چشمگیر است و انهوا تبیهینههای عقالنهی در

تاریخنگاری ماطهوس خان ملیک یانس دیده میشهود .نکتهۀ مههمتهر ،ثن

است که نقد جریان های تجددخواه در ایهن عرهر و عرضهۀ الگهویی ملهی
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برای حرکت ترقی خواهانۀ ایرانیان هم بهفراخهور سهۀد دانهش و ث هاهی
مؤلف در این اثر دیده میشود.

واژههای کلیدی :تاریخ نگاری ،عرر پیشامشروطه ،تبیین های عقالنی،
ترقی ،تجدد ،ژاپن.

 .1مقدمه

عقالنیت تاریخنگاری بر ثن است که رابۀهای عقالنی میان پدیدههای تاریخی برقهرار کنهد.

این رابۀۀ عقالنی عموما از نظا علّی و تالش برای تبیین علت و م لول حا ل میشود1د امها
وجوه دیگری هم داردد مانند تاریخنگاری انتقادی ،و شهک و پرسهش دربرابهر رویهدادهای
رفا نقلشده در تاریخنگاری سنتی .تالش برای یافتن مقرد تحهوصت تهاریخی کهه همهان

پیشرفت و ترقی بشر و جوامع انسانی اسهت ،از ایهن روی کهه بهه ایهت و فایهدۀ 2تحهوصت
تاریخی میپردازد ،از تبیینهای عقالنی بهحسا میثید .دوری از تۀوریههای جبر رایانهه
و مشیت رایانه در تحلیل کلیت تهاریخ و تأکیهد بهر نقهش عوامهل انسهانی در شهکل یهری
روندهای تاریخی ،رویکردی عقالنی به تاریخ است .تهالش بهرای در

کلیهت اقترهادی،

سیاسهی ،فرهنگههی و اجتمههاعی تههاریخ هههر کشههور و تبیههین نقههش هههریههک از ایههن مههوارد در
 .1م نای علت و م لول در علو اجتماعی و از جمله تاریخ بها مفههو رایهج ثن در علهو طبی هی تفهاوت دارد .در علهو
طبی ی ،البا میتوان علت را از م لول به ورت کلی متمایز کرد و فت «ث» علهت و « » م لهول اسهتد امها در علهو

اجتماعی ،محققان بیشتر ترجید میدهند از تأثیر و تأثر متقابل پدیدههای اجتماعی سخن بگویندد مثال در مثهال یهادشهده

می ویند« :ث» در پیدایش « » تأثیر دارد و در عین حال ،خود از ثن اثر می پذیردد مثال در تاریخ م ا ر ایران مهیتهوان
از تأثیر متقابل خودکامگی سیاسی و نبودِ امنیت اجتماعی سخن فت .خودکامگی سیاسی در پیدایش ناامنی اجتمهاعی

اثر می ذارد و درعین حال ،خود ازجان

ثن بازتولید میشود .این تأثیر و تأثر متقابل را میتوان تبیین وابستگی متقابهل

یا تبیین کارکردی دو پدیدۀ اجتماعی نامید .اینها ا ۀالحاتی هستند که م رفتشناسان ترجید میدهند بهجای مفههو

علیت از ثن استفاده کنند .برای ث اهی بیشتر ر : .بودن و بوریکو.470 :1385 ،

 .2به فتۀ استنفورد ،مورخ همواره باید دو هدف بزرگ و متمایز را پهیشروی داشهته باشهد :اول ،وفهاداری بهه واق یهت
پدیدههای تاریخی که به ذهن خواننده القا میکندد ی نی انتخا مفاهیم و روایتههای واق هی و نهه افسهانهسهازید دو ،
ذهن خواننده را متوجه پدیدههایی کند که ارزش تأملکردن دارندد ی نی ارزش واق ه و روایت خود را یهادثوری کنهد

عحسنزاده. 46 :1386 ،
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شکل یری کلیت روندهای تاریخی یهک ملهت را مهیتهوان رویکهردی عقالنهی بهه تهاریخ

دانست .ث اهی از نقش اقلیم و موق یت جغرافیهایی 1در پیهدایش حهوادت تهاریخی ،تهالش
برای تبیین جریان کلی ثن بهکمک این عوامل طبی ی ،و دوری از عوامهل یرطبی هی و یهر
قابل سنجش متافیزیکی در تحلیل رویدادهای تهاریخی را ههم مهیتهوان از وجهوه عقالنیهت

تاریخی بهحسا ثورد.
در عرههر پههیشاز ههدور فرمههان مشههروطیت -کههه در ایههن پههروهش ،از ثن بههاعنههوان
«پیشامشروطگی» یاد میشود -و همزمان با شکستخوردن روسیه از ژاپهن در سهال . 1905
و درج اخبار ثن در ایران ،موجی جدید از جریان ا الحطلبی و بهبودخواهی با هدف الگو
قراردادن ترقی ژاپن ث هاز شهد .اطالعهات ایرانیهان از ژاپهن و پیشهرفت ههای ثن بها ث هاهی
روشنگران ایرانی مقیم خارج از کشور از جریان نوسازی این کشهور ث هاز شهد و بها چها

مقاصتی در روزنامه های ترقیخواه مانند حبلالمتین سترش یافت .نخستین سهیاحان ایرانهی
هم در همین هنگا به ژاپن رفتند و از م جزاتی که فنهاوری و دانهش در ثن کشهور ثسهیایی

ایجاد کهرده بهود ،اخبهاری را منتشهر کردنهد .2دو سهال پهیشاز هدور فرمهان مشهروطیت،
ماطهوس خان ملیک یانس با ترجمۀ برخی کت خارجی ،اولین کتا فارسی دربارۀ تهاریخ

ژاپن را منتشر کرد و ثن را مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون نامید.

نویسندۀ این کتا تالش کرده است ترقهیخهواهی و پیشهرفت ژاپنهیهها را بها هذار از

تاریخ روائی و افسانهای این کشور ،و توجه به دصیهل واق هی و عقالنهی ثن کشهف و تبیهین
 .1با تأکیهد بهر واژۀ «نقهش» خهاطرنشهان مهی کنهد منظهور مؤلهف ،اتکهای ِهرف بهه نظریهات اقلهیم رایهی ،و مۀله و
تکوجهیانگاشتن یافتههای ثن در تبیینهای تاریخی نیست.

 .2در عرر پیشامشروطگی ،نخستین ایرانی ای که به ژاپن سفر کرد ،میرزاابراهیم حافباشهی بهود .او سهواد ری بهود
که برای فروش جواهرات ،راهی دریاهای دور شد و از راه ر و با ذر از اروپا و ثمریکا به ژاپن رفت ،سهرانجا در

روز دوشنبه شانزدهم ربیعاصول 1315ق /.پهانزدهم اوت  . 1897بهه بنهدر یوکوهومها در ژاپهن رسهید و  48روز در ایهن

کشور ماند عرج زاده . 95 :1371 ،شش سال ب د ع1321ق ، . 1903 /.مهدیقلیخهان ههدایت در ر س هیۀتهی ،از راه
مسکو و سیبری به چین و ژاپن رفت ،از بندرهای ثن کشورها دیدن و با سیاستمدار برجسته بهنا ایۀو دیهدار کهرد و بهه

حضور امپراتور ژاپن رسید .هدایت حتی پیش از سفر به ژاپن ،دربهارۀ ایهن کشهور مۀال هه کهرد و بها دیهدهای تیهزبهین و

روشن نگر به تجزیه و تحلیل رویدادهای ثتی پرداخت .وی در ث از سفر ،در مسکو ،دو کتا دربارۀ ژاپهن خریهداری
و مۀال ه کرد عسلماسیزاده. 52 :1390 ،
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کند .ترقی ژاپنی از ثن روی که میتوانست درعهین بههرهمنهدی از دانهش و فنهاوری هر
دربرابر زیادهخواهیهای ایشان ایستاد ی و بر ا ول ملی پافشاری کند ،از بخت و زمینههای
مناس

برای پذیرش عمومی در ایران هم برخهوردار بهود .ایهن مهدل همچنهین مهیتوانسهت

تلخکامی تحقیر شهرقی بهه دسهت ربهی را بهه شهیرینی لبهه یهک کشهور ثسهیایی بهر یهک
ابرقدرت اروپایی تبدیل کند و با حفظ ثدا و رسو ملهی در مههار بحهرانههای اجتمهاعی
ناشی از نوسازی ربی ،موف شود.1
 .2پیشینۀ تحقیق

با مۀال ۀ سایتهای اطال رسهانی ،و ازجملهه سهایت پروهشهگاه علهو و فنهاوری اطالعهات
ایران ،2پایگهاه اطالعهات علمهی ،3کتابخانهۀ ملهی ایهران ،مه

ایهران ،نهورمگهز و سهیویلیکا

پروهشی با رویکرد مقالۀ حاضر یافت نشد.
 .3رویکردهای عقالنی در تاریخنگاری

رویکردهای عقالنی در تاریخنگاری بهم نای اتکا به عقل در این زمینه است .مهراد از عقهل،
قوۀ ادرا

م انی کلی و دریافت مناسبات میان اشیا و امور است .بهطور کلی ،عقل بهم نای

استدصل ی نی استنباط و استخراج فرو و نتایج از ا ول و مقدماتی اسهت کهه بانها ا هول

عقالنی از ثنها یاد میشود عفولکیه . 80 :1366 ،ایهن ا هول عبهارتانهد از :علیهت ،4عهد
تناقض،5هویت 1و ایت.2

 .1مراحل مدرن سازی با تحر

شدیدی که همراه دارند ،البا دورههای سیختگی و نابسامانیاند که طی ثنها شدت

رقابتها و کشمکشها جام ه را بهسمت یراخالقیشدن و بحرانهای اجتماعی سوق میدهد عبودن و بوریکهو:1385 ،

. 623

 .4ی نی اینکه هر تغییری را علتی است یاثنکه هر حادثی علتی دارد عهمان. 93 :

2. Irandoc
3. S. I. D.

 .5ی نی اینکه یک چیز نمیتواند درثن واحد هم باشد و هم نباشد و به دیگر سهخن ،اجتمها و ارتفها نقیضهین ،محهال
است عهمان. 94 :
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مکات

تاریخنگاری 3که پایبند به این ا هول باشهند ،درواقهع ،مهدعیانهد در تهاریخ نیهز

مانند جهان خارج ،هر پدیده ای م قول و منۀقی استد ی نی ههر امهری جههت و علتهی دارد
که میتوان ثن جهت و علهت را بها عقهل و منۀه تبیهین کهرد .از ایهن منظهر ،رویکردههای
عقالنی در تاریخنگاری بهم نهای هذر از مرحلهۀ تو هیفات ِهرف و پهاینههادن در مسهیر
تحلیل و تبیین است.

به فتۀ اتکینسون ،4یکی از مایههای اعتبار مورخان عالوهبر تو هیف و روایهت ،خله و

ارائۀ تبیینهایی است که علّی باشندد ی نی تالش برای پاسهخدادن بهه سهؤالههای مربهوط بهه
چرایی ،چگونگی و چیستی پدیدههای تاریخی .چنین تحلیلهایی ههم عقالنهی اسهت و ههم
قانونمند و مفیدد زیرا به علت 5و عقل 6تکیه دارد عاتکینسون و دیگران. 38-36 :1392 ،

م رفت تاریخی با اتکا به رویکردهای عقالنی میتواند یافتههایی قابل ت میم را بهوجهود
ثورد که اساس م رفت علمی شمرده میشوند .امتیاز چنین م رفتی ،ثن است کهه بههشهکلی
بسیار متمرکز پدید میثید و انتقال ،حفظ و کاربرد ثن ،ثسهان مهیشهود عاسهتنفورد:1392 ،
 183د بدین ترتی

میتوان فت رویکرد عقالنی به تاریخ بهم نای تبیین علّی تاریخ است.

تبیینهای تاریخی ،شامل فرموله ،ت میمپذیر و قانونمنهدکهردن عالبتهه در دامنهۀ محهدود
دریافتهای تاریخی است .بیان ویر یههای نسهبتا وسهیع و فرا یهر رویهدادهای تهاریخی از
مههوارد پیشههنهادی بههرای تبیههین تههاریخی اسههت و در  ،اسههتنباط و تبیههین همههۀ ایههن مراحههل
بهکمک عقل ورت می یرد .برخی از این رویکردهای عقالنهی ،همهان تبیهینههای علّهی
 .1هویت ،فتی است که موج

میشود که چیزی عین چیز دیگر نباشدد بلکه ههر چیهزی خهودش باشهد .چیهزی کهه

هست ،هست .الف ،الف است .این ا ل اثبات میکند مفاهیم منۀقی ،ثابتاندد ی نی یک لفظ از ابتهدا تها انتههای یهک
استدصل ،م ّرف مفهو واحد است عهمان. 90-89 :

 .2ی نی اینکه هر چیزی را ایتی است .ایت داشتن ،و ف ذاتی هرموجود و هر ف الیتی است .به فتۀ ارسهۀو طبی هت
هیچ چیز باطل و بیکار نکند عهمان. 94 :

 . 3مانند مکت

ثنال که پیروان ثن با رایش به رویکرد سهاختاری -کهارکردی از پیشهگامان رویکردههای عقالنهی در

تاریخنگاری بو دند .هدف ایشان کشف عنا ر کلی جوامع بشهری و تبیهین نقهش بالف هل نههادههای اجتمهاعی بهود کهه

همگی بهمدد عقل انجا میشد عبرای مۀال ۀ بیشتر ر : .استنفورد. 171 :1392 ،

4. R. F. Atkinson
5. Cause
6. Reason

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 63 /

هستند که با ذر از مرحلۀ روایی و توجهه بهه علهت و ایهت انجها مهی یرنهد .حتهی ا هر
تبیینهای علّی به ارائۀ قانون کلی منجر نشود ،از این منظر که بهه علهت توجهه کهرده اسهت،
رویکهردی عقالنهی خواههد بهود ع Graham Macdonald and Cynthia Macdonald,

. 2009: 140
تبیینهایی که یک پیامد یا الگویی کامال م یّن در تاریخ را واکاوی میکنند ،رویکردی
عقالنیاند .چنین تبیینهایی میتوانند نظمهای علّی عحداقل نظهمههای محهدود دامنهه را در
تاریخ کشف و ارائه کنند عاسکاچپول 515 :1392 ،د درست مانند همان کاری که نویسهندۀ

کتا مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون در تبیین الگوی پیشهرفت ژاپنهی و پیامهدهای ثن
انجا داده است.

در نوشتههای ملیک یانس میتوان چنین رویکردهایی را دید .تالش این نویسهنده بهرای
تبیین دصیل پیشرفت ژاپن ،سودمندی و ایت ثن ،و اثبات عینیت تکرارپذیر قهوانین ترقهی،
همه متکی به همان ا ول عقالنی پیش فته است .این ا ول ثابت میکنند ترقی و پیشرفت
ژاپن ،واق یتی است عینی عا ل هوهویت  ،دارای علل عا ل علیهت  ،هدفمنهد و جههتدار
عا ل ایت  ،و ناساز ار با روشهای منحط پیشینی عا ل تناقض در این کشور.
درعین حال ،رویکردهای عقالنی در تاریخنگاری بهدلیل اطالق و کلیت عقل میتواننهد
الگوهایی از پیشرفت و ترقی را بهرای دیگهر کشهورها نیهز ترسهیم کننهد کهه قابلیهت ت مهیم

وتکرار داشته باشند .ملکیانس در مقدمۀ کتابش ثشکارا بر این مسۀله تأکید کرده است.1

 .1تا ا ر اربا خبرت و بریرت به نظر عبرت در ثن نگرند و مالحظه نمایند که در ایهن مهدت قلیهل ازبرکهت علهو و
نایع و اتقاق و اتحاد و کوشش و اقدامی که دربارۀ وسایل ترقیات ملتهی و دولتهی خهویش بههجها ثوردهانهد ،چگونهه

محیر ال قول اهل عالم ،و موج

رشک و تحسین و تمجید ابنای ثد

شتهاند .این بندۀ خیرخواه باوجود کمهی وقهت و

قلت فر ت ،این زحمت را با خود روا داشتمد به این امیدواری شاید هموطنان عزیز  ،ی نی اهالی خۀۀ ایران مینهونشهان
سر از خوا

فلت برداشته ،از این پس ،دیدههای فروخفته را باز و جنبشی ث هاز کننهد و تأسهی بهه همسهایگان مترقهی

خود نمایند و عظمت و بزر ی اسالف و پیشینیان نامدار خویش را بهخاطر ثورند و برای رسیدن به سربلندی و افتخهار،

و طل

شوکت و اقتدار ذشتۀ خود ،دست رجا به دامن عهروۀ الوثقهای علهو و هنایع و پهای طله

تمدن و تربیت ذارند تا مگر ث رفته را به جوی بازثرند عمقدمه کتا . 2-1 :

در جهادۀ مسهتقیم

 / 64رویکردهای عقالنی در تاریخنگاری پیشامشروطگی

 .4ژاپن جدید

1

ژاپن در نیمۀ سدۀ نوزدهم ،پساز  2.5قرن حاکمیت خاندان توکو اوا که بهنا امپراتور و
بهکا سپهساصران 2و خوانین محلی 3بود ،با وض ی دشوار روبههرو شهد .رکهود ،خمهود ی،
انزوا و نابسامانیهای داخلی ،این کشور را از نظا کهن خود ناامیهد کهرد و تهدیهد ناوههای
جنگی ثمریکایی ،به شایش بندرهای ژاپن بهروی اجناس و افکار جدیهد منجهر شهد .ایهن
مسۀله دستکم با خواست روهی از حاکمان ثن که شیفتۀ هن ت پیشهرفتۀ هر بودنهد،
همراه شد و ناثرامی در داخل و فشار از خارج ،این کشهور را بهه تغییهر و ا هالح واداشهت.
منازعات قدرت میان خوانین ژاپنی با حمایت نیروهای ربی ،به تأسهیس حکومهت مرکهزی
در این کشور و کنار ذاشتن شو ان ها منجر شد ،خاندان توکو اوا به طور کامل از قهدرت

کنار ذاشته شد و امپراتور موتسو هیتو  4که ب دها میجی 5نا

رفت ،از سال  . 1868نظامی

تازه و نظمی نوین در ایهن کشهور باسهتانی شهرق ثسهیا ایجهاد کهرد .6او در طهول سهال ههای

امپراتوریاش ع . 1912-1868به حکومت هفت دسالۀ نظامیان تیولدار 7پایهان داد ،ادارۀ
فردی ژاپن را در دست رفت و محدودیتهای بازر انی خهارجی را لغهو کهرد .در همهین

دوران ،ژاپنیها شیوههای زیادی را از ر ثموختند ،ارتش نهوین بههسهبک ثلمهانی شهکل
رفت و نیروی دریایی بهروش بریتاینا تأسیس شد ،حکومت مرکزی دیهوانسهاصر تشهکیل
شد و طرحهای مهم ن تی درپیش رفته شد ،قانون اساسی نهوین وضهع ع . 1889و نظها
انتخابات دومجلسی برپا شد .نیمۀ دو این عرر با توس هطلبی ارضی ژاپهن ،همهراه شهد کهه

 .2شو انها عShoogunate

 .3دای میوها یا اربابان فۀودال عDaimyoo

 .6بر رفته از :یوشیدا.12-9 :1373 ،

1. TOKUGAWA

4. Mutsuhito
عبهم نای ترقی و پیشرفت 5. MEIGI

 . 7از اواخر قرن دوازده میالدی تا نیمۀ دو قرن نوزده ،حکومت توکو اوا بهدست ای یه یاسو با لق
بهم نای سپهساصر،به قدرت رسید .شو ونها بهظاهر ازجان

م روف شهو ون

امپراتور منرو میشدند ،و بهنا او بر کشهور حکومهت

میکردندد اما در واقع ،تما اختیارات کشور در دست ایشان بود و حتی انجا مراسم مذهبی امپراتهور بهه ارادۀ شهو ون
بستگی داشت عبنه دیکت 78 :1371 ،و . 89

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 65 /

مظهر ثن ،نفوذ به کره و منچوری و نیز پیروزی در جن

روسیه با ژاپن در سال . 5-1904

بود.
درعین حال ،نوسازی ژاپن را نمیتهوان تنهها در هرو اقهدامات فهردی امپراتهور دانسهت.

نخبگان ژاپنی در این فرایند مشارکت ف ال داشتند 1و بسیاری از ایشان پیشاز امپراتهور ،ثرا

و افکار خود را تغییر دادند .مشهورترین ایشهان هیهرو بهومی ایتهو2بهود کهه در سهال . 1885

نخستوزیر شد و نخستین کابینۀ ژاپن را تشهکیل داد عپهالمر . 326 :1387 ،او رهبهر جنهبش
ر

رایی بود کهه در سهال  . 1863بهه بریتانیها اعهزا شهد و در باز شهت بهه ژاپهن ،ایهدۀ

پذیرش الگوهای حکومتی بریتانیا براساس شرایط ژاپنیها را پروراند.3
دیگر نخبگان سیاسی جام ۀ ژاپن 4نیز از سال  .1868درقال

نمایند ان وصیات ،مجلس

مشورتی تشهکیل دادنهد و میثاقنامههای را کهه نیهات و فلسهفۀ بنیهادی حکومهت جدیهد بهود،

ترههوی کردنههد .امپراتههور پههذیرفت کههه بههه مههرد سههاصری ،5ثزادی ،منههافع ملههی و تغییههر و
ا الح ،6پایبند باشد و مرد ژاپن قبهول کردنهد عهادات پسهت ذشهته را کنهار بگذارنهد و

شیوههای مترقی را جایگزین ثن کنند .ترقیخواهی ژاپنی از پارادوکسهی زیبها و پویها بهرای
 .1درطول دوران میجی ع . 1912-1868بیش از هزار ژاپنی برای ثموزش به ر اعزا شدند ،حدود چههل در هد از
ایشان به ثمریکا رفتند و در ثنجا به ثموختن تکنولوژی ،تجارت و ن ت مشغول شدند .یکسو ثنهها ههم بهه بریتانیها

اعزا شدند و علو منهندسی ،ن ت و تجارت را فرا رفتند .کسانی که بهه فرانسهه رفتننهد ،بهه علهم حقهوق و مسهافران
ثلمان به علو سیاسی و پزشکی روی ثوردند .در همین دوران ،حدود چهارهزار کارشناس خارجی که بهه ماشهینههای

زنده م روف شدند ،به کار ثموزش ژاپنیها و ن تیکردن این کشور مشغول بودند عبیزلی. 130-129 :1393 ،

2. Ito Hiroboumi

 .3او در سال  . 1871به سفر دوسالۀ دور دنیا رفت .مجموعا تا سال  . 1901ده سال بهتناو نخستوزیر شهد و تشهکیل

نخستین پارلمان ژاپن در فوریۀ  . 1890عمهدتا در سهایۀ تهالش وی هورت رفهت و نوسهازی ناو هان ژاپهن ،مهدیون
زحمات او بود عپالمر. 105 :1387 ،

 .4بسیاری از دایمیوها یا اربابان فۀودال و نیز مقامات پایینتر میتوانسهتند از عقایهد علمهی و فنهاوری هر بههانتخها

خود و نه بهاجبار بهره برداری کنند .اینان تمایل نیرومندی را بر این اساس در ذهن خود پروراندند که ش ارش این بهود:

«ا ر چیزی بهنفع ماست یا میتواند باشد ،از ثن استفاده کن» عثدلر. 589 :1384 ،

 .5مادۀ یک این میثاقنامه از برپایی «مجامع مشورتی به میزان وسیع» و حهل مسهائل بها بحهت و ترهوی
می فت عمرتون. 190 :1364 ،

عمهومی سهخن

 .6در همین سند ،امپراتور تو یه کرد ژاپهن «نگهاه قوربا ههوار بهه جههان از تهه چهاه» را کنهار بگهذارد و بههجهای ثن از
خارجیها بیاموزد و «بهترین ا ولشان را اخذ و کاستیهای خود را جبران کند» عبیزلی. 89-88 :1393 ،
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پیشبرد اهدافش بهرهمند شد و رایش به تجدد درعین وفهاداری بهه ثیهین باسهتانی شهینتو و
میرات و فضایل ملی موردتأکید قرار رفهت .همهین ا هول ،پایهه و مایهۀ پیشهرفت و ترقهی

شگفتانگیز و سریع ژاپن در سدۀ بیستم را فراهم ثورد.1

موتسوهیتو در سال  . 1872هم زمان با توسه ۀ راهثههن ،ثزادی تجهارت و دیگهر وجهوه
ن تیشدن ،بر اهمیت ث اهی عمومی ،ثمهوزش همگهانی وثزادی مۀبوعهات تأکیهد کهرد
عیوشیدا . 14-13 :1373 ،کمهی ب هد ،فرمهان مشهروطیت در سهال  . 1881هادر شهد و بها
دوراندیشی و برای ثمادسازی مقدمات نظا پارلمانی اعال شهد نخسهتین مجلهس ملهی ایهن
کشور پساز مۀال ۀ قوانین اساسی کشورهای پیشرفتۀ اروپایی و ثشنایی با مجالس ایشان ،نُه
سال ب د افتتاح خواهد شدد به همین منظور ،سه هیۀت به اروپا اعهزا شهد :هروه نخسهت بهه
مۀال ۀ قانون اساسی و دیگر قوانین کشورها پرداخت ،هروه دو بهر امهور مهالی ،تجهارت،
ن ت و ارتباطات تمرکز کرد و هروه سهو بهه ثمهوزش و پهرورش پرداخهت .اطالعهات
نظامی هم ازجان همهۀ هروههها جمهعثوری شهد .هیۀهت از کشهورهای ثمریکها ،بریتانیها،
فرانسه ،بلریک ،هلند و ثلمان دیدار و با مقامات این کشهورها همچهون بیسهمار

مالقهات

کرد .از ادارات دولتی ،تأسیسات نظامی ،پارلمانها ،داد اهها  ،کلیساها ،موزهها ،مدرسههها،
بانکها و کارخانههای مختلف دیدن کرد .دستاوردهای این سفرها درقاله
حقای و ثرا در سال  . 1878در قال

مجموعههای از

پنج جلد منتشر و به ژاپنیهان اههدا شهد کهه رهنمهودی

برای نوسازی همهجانبه براساس سبک ر شد عبیزلی. 129-128 :1393 ،
سهرانجا در یهازدهم فوریهۀ  . 1889بها افتتهاح مجلهس ،روزی فهرارسهید کهه در تهاریخ
بهعنوان روز بنیاد امپراتوری ژاپن شناخته می شود عیوشیدا. 16 :1373 ،

 .5مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون

دو سال پیشاز دور فرمان مشروطیت ،ماطه وس خان ملیک یانس با ترجمۀ برخهی کته

خارجی ،اولین کتا فارسی در تاریخ ژاپن را منتشر کرد و ثن را مملکهت شهمس طهالع یها
 . 1مههرد ژاپههن بههرخالف مههرد چههین ،مرههمم ماندنههد تهها کههامال در ههر  ،مسههتحیل نشههوندد بههرعکس نشههان دادنههد

اقتباس کنند ان بسیار مۀمۀن به خود هسهتند و ا هر چیهزی را مفیهد تشهخید دهنهد ،مهیپذیرنهد و ثن چیهزی را طهرد
میکردند که سودی برایشان نداشت عثدلر. 589 :1384 ،
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دولت ژاپون نامید عملیک یانس1322 ،ق .1 .وی در سهال ب هد ع1323ق .کتهابی ههم بهرای

ثموزش ابتدایی دانشثموزان تهرانی تألیف کرد و نا ثن را نخسهتنامهه ذاشهت عسهپهر،

. 859 /2 :1386

ماطه وس در سال 1254ش . 1875 /.در همدان متولد شد .وی در تهران به مدرسه رفت
و پهههساز طهههی دورۀ مدرسهههۀ هایگازیهههان ،وارد کهههالج ثمریکهههایی شهههد .او پهههساز
فارغ التحریلشهدن ،چهون از شها ردان ممتهاز بهود ،بههدرخواسهت مسهۀوصن کهالج ،در ثن
مؤسسۀ ثموزشی به تهدریس پرداخهت .پهساز دو سهال تهدریس بهه اسهتخدا وزارت مالیهه
درثمد و در ادارۀ خزانه ،مشغول کار و ملق

به ماطه وُس خان شد .او به زبان های انگلیسی،

فرانسه و ارمنی تسلط کامل داشت و از این زبان هها کتها ههایی بهرای اسهتفاده در مهدارس
ارامنه ترجمه میکهرد .در سهال  . 1922ازسهوی وزارت م هارف ،بهراسهاس نظامنامهۀ نشهان
علمی ،نظر به لیاقت ،به ماطه وس خان ،یک قۀ ه نشان طال داده شدد همچنهین نشهان درجهۀ
دو شیر و خورشید ازجان
افزونبر کتا

احمدشاه قاجار به وی اعۀا شد.

مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون ،ماطههوس کتها ههای دیگهری نیهز

ترجمه کرد که ازجمله ثنها میتوان کتا مار و از زبان فرانسه به فارسی را نها بهرد .ایهن

اثر موردتوجه وزارت م ارف قرار رفت و طی بخشنامه ای به همهۀ م لمهان فرانسهه دسهتور
داده شد ثن را مۀال ه و در مدارس از ثن استفاده کنند.
در سال 1315ش . 1936 /.بهدستور رضاشاه پهلوی ،مهدارس ارمنیهان در سراسهر ایهران
بسته شد و ماطه وس هم که مدیر مدرسۀ ارمنیان تهران بود ،زندانی شد .او از زندان ،نامههای
به مقامات دولتی نوشت و تقاضا کرد به اتهامش رسید ی شود .ماطه وس در نامهاش متذکر
شده بود« :به مملکت و م ارف خدمت کرده ،مدرسه درست کرده ،کتا نوشهته و همیشهه
شرافتمند زند ی کرده و شا ردانی تربیت نموده است» .رضاشاه با ثزادی او موافقت کردد
ولی مختاری ،رئیس شهربانی با ثزادی ماطه وس خان مخالفت ورزیهد و بهدین سهب  ،او را
به زندان قرر بردند .وی در زندان به زندانیان ،فرانسه و انگلیسی می ثموخت و در عین حهال
 .1این کتا بهشمارۀ  29765در کتابخانۀ مجلس شورای ملی در بخش کت

محمد ادق طباطبایی ثبت شده و نگارنده از همین نسخه استفاده کرده است.

چهاپی و از مجموعهۀ کته

اههدایی سهید

 / 68رویکردهای عقالنی در تاریخنگاری پیشامشروطگی

از یکی از زندانیان ،ثلمانی یاد می رفت .با سقوط رضاشاه در سال  .1941ماطه وس همهراه
دیگر زنهدانیان ثزاد شهدد ولهی پهساز هشهت مهاه در ذشهت عهوویهان408-411 :1380 ،د
صزاریان97 :1382 ،د هاروتونیان. 1392 ،
هدف از ترجمه و تألیف این کتها بههترهرید نویسهندۀ ثن ،ث هاهکهردن هموطنهان از
تاریخ ژاپن و «چگونگی سرعت ترقیات این مملکت شگفتانگیز است تها ایهران مینهونشهان
سر از خوا

فلت بردارد و از ایشان الگو یهرد و ترقهی کنهد عمقدمهۀ کتها  . 2-1 ،وی

اشارهای به منابع کتا خود نمیکندد اما با مقایسۀ محتوای کتهابش بها منهابع م تبهر تهاریخی
میتوان از حت و سقم اطالعات ارائهشده در این کتا  ،اطمینان حا ل کرد.
یکی از پروهشهگران عبروجهردی .80 :1389 ،بهه نقهل از :عابهدی ، 109 :1392 ،تهألیف
ملیک یانس را سفرنامه و کتا را حا ل سفر وی به ژاپن دانسته استد اما در کتها و نیهز
در دیگر مستندات تاریخی ،شواهدی برای اثبات چنین مدعایی وجود نهداردد از ایهن روی،
اثر وی را باید ترجمهای ثزاد و بر رفته از کته

مت هددی دانسهت کهه بها توجهه بهه تسهلط

ماطهوس به زبانهای انگلیسی و فرانسه فراهم ثورده است.

در بخشهای زیادی از کتا ماطهوس ،افزونبر تو یف ،تحلیل و تبیین  1تاریخی دیده

میشود که بیانگر رویکردههای عقالنهی وی اسهت .مؤلهف در  143هفحه کوشهیده اسهت

تبیینهایی علّی 2و تفسیری 3از تاریخ ژاپن و نیز پیشرفت و ترقی ثن ارائه کند .ایهن تبیهینهها
 .1تو یف ع Descriptionبهم نای بیان ویر یها ،اشتراکات و همانندیهای مسۀلۀ موردمۀال ه با دیگر مسائل اسهت.
درواقع ،تو یف ،ویر ی ها ،حاصت ،عالئم ،خواص و دیگر مت لقات چیزی را که باید و ف شهود ،بهرمهیشهمارد تها
تمایز ثن با چیزهای دیگر را روشن کندد پس شهناخت تو هیفی ،مجموعههای از هزارهههایی اسهت کهه مهیکوشهد از
چیستی یهک شهیخ خبهر دههدد امها تبیهین ع Explanationی نهی ثشهکارکهردن چرایهی یهک چیهز و نشهاندادن علهل

پدیدارشدن ثن و شرایط هستیاش« .تبیین» درلغت بهم نای هویداشدن ،هویداکردن ،بیانکردن و ثشکارکهردن اسهتد

پس در تبیین ،تو یف کم نمیشودد بلکه نا مییابد .تبیین بهم نای مهرتبط کهردن امهوری بهه یکهدیگر اسهت کهه قهبال

مستقل شمرده میشدند .م نای دیگر تبیین ،عقلپسند کردن یک رویداد تاریخی است .در تبیین ،حهداقل دو کهار مههم
باید ورت یرد :نخست ،ایکه حادثه ت لیل شود و دو  ،اینکهه ارتبهاط بهین وقهایع ههم نشهان داده شهود تبیهین بها ایهن

اقدامات بین حوادت پراکنده ،ارتباط برقرار میکند و تشویش را بهمهدد عقهل بهه اطمینهان تبهدیل مهیکنهد عمفتخهری،

. 4 :1389

2. Causal Explanation
3. Interpretive Explanation
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به دو ونه ورت می یرد :یکی علّی و دیگری تفسیرید به دیگر سخن ،یکهی چرایهی را
تبیین میکند و دیگری چگونگی راد مثال دربارۀ عرر میجی ،تبین علّی او م ۀوف است بهه
رویدادها و شرایط مقد بر عرر میجید امها رهیافهت تفسهیری او ههم ایهن مسهائل را تبیهین
میکند :ویر یهای این عرر چه بود؟ ثیا پیروزی طبقۀ نوبورژوای ژاپهن بهود؟ ثیها مهرگ
نظا فۀودالیسم شو انی بود یا زایش حکومت مۀلقۀ امپراتور؟
اهمّ مواردی که وی به تبیین ثنها پرداخته ،عبارت است از :حالت ساب و وضع کنهونی
ژاپن ،اخالق و عادات اهالی ،هنر و نایع دستی ،مدارس و علو و اختراعهات و مۀبوعهات
ژاپن ،تجارت ،دین و ثیین ،شهرها و بنهدرههای بهزرگ ،نفهوذ انگلیسهیهها ،تهاریخ ژاپهن و
ا الحات جدید ثن ،امپراتور ،قشون ،و جن

با روس.

کتا با تاریخ اسۀورهای ژاپن ث از مهی شهود و بها جنه

ایهن کشهور بها روسهیه پایهان

مییابد .نویسنده در تحلیل دصیل پیشرفت ژاپن به موارد مت ددی اشهاره مهیکنهدد ازجملهه:

کار و تالش همراه با قناعت ،1احترا بهه زنهان و خهانواده ،2ثمهوزشدادن زنهان و دختهران،3
اخالق مالیم و دور از خشونت همگان ،4ترجیددادن مرالد ملی بر منافع فردی ،5سهترش
مهدارس جدیهد ،6توجههه بهه دانهشهههای جدیهد و علهو کههاربردی ،1سهترش اختراعههات و

 .1ژاپنی سخت کار می کند و بسیار قناعت دارد .در کارخانهها چهارده تا شانزده ساعت به اند
شاهی با دقت و وسواس یک هنرمند و با سرعت و چاصکی به کار ،مشغول است و خورا

از ریشۀ نباتات است ع. 27

مهزدی عده تها پهانزده

روزانه و محهدود او البها

 .2برخالف مشرق زمینیان ،ایشان به زنان و فرزندان خود احترا می زارند و هر ز ایشان را تنبیهه نمهیکننهد یها تحکهم

نمیورزند .زنان ایشان مانند زنان اروپایی ثزادندد اما درعین حال از شوهرانشان اطاعت محض دارند ع. 31-30
 . 3ت لیم اجباری زنان و دختران ،سب

شده است ایشان همگی باسواد و دارای هنرهای مختلف زند ی باشند ع. 32

 .4مؤلف ،کشور ژاپن را «وادی خندهرویان و اقلیم خوشخویان» م رفی کرده و نوشته اسهت« :اههالی ژاپهن ،مهربهان و
مالیم و دور از خشونت هستند .حتی در زبان ایشان الفاظ رکیک و فحش وجهود نهدارد و منتهها کلمههای کهه در سه ّ

کسی بگویند" ،ص پشت" است و این از ثن روی است که ایشان همیشه با ل و صله مشغولاند» ع. 46-45

 .5عش بوطن و جانباختن در راه ثن ،بزرگترین فت ایشان است و در راه ترقی کشورشان از جهان و مهال مضهایقه
ندارند ع. 48-46

 .6در همۀ ژاپن حتی دهات ثن ،مدرسه وجود دارد و حتی یک بیسواد در این کشور نیست .برنامۀ این مدارس جدیهد

از کشورهای ثمریکا و اروپا هم بهتر و ستردهتر است و درمجمو تا سه سال قبهل در ژاپهن ،بهیشاز 27ههزار مدرسهه

وجود داشت ع. 52-51
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اکتشافات و تولیدات ن تی ارزان ،2ثزادی قلم و بیان ،3بینیازی از متخررهان خهارجی،4
تجارت ثزاد و سترده با ر  ،5سترش خۀوط راهثهن ،6بر زاری مستمر نمایشگاهههای

علمی -ن تی در شهرهای بزرگ ژاپن 7و اهتما به توریسم.8

تأکید مؤلف بر تبیین علل پیشرفت و ترقی ژاپن ،نشاندهندۀ خردمنهدی و عقالنیهت وی

در تاریخنگاری است .9ماطهوس می وید هدفش از تاریخنگاری ،ث اهکهردن مهرد ایهران

 .1وی برنامۀ مواد درسی مدارس ژاپن را این ونه مینویسد :اخالق ،تهاریخ ،جغرافیها ،حسها و جبهر ،حیهوانشناسهی،
یاهشناسی ،بهداشت ،فیزیک ،شیمی ،علم الکتریک ،نقاشی ،موسیقی ،ژیمناسهتیک ،و زبهانههای انگلیسهی ،ثلمهانی و

فرانسوی است ع. 53

 .2او مدعی است سترش اختراعات و اکتشافات و تولیهدات هن تی ارزان بههحهدی اسهت کهه حتهی ثمریکهاییهها و
اروپاییها هم ت ج

نر

میکنندد برای نمونه در دهات ژاپن هم برق و توریینههای ثبهی توسهط خهود ژاپنهیهها سهاخته و

شدهد اما ثمریکا و اروپا هنوز این ونه نیست ع. 55-54

 3مثال مینویسد« :تا سال  1898در این کشور  829روزنامه در کمال ثزادی بیان منتشر میشد» ع. 57

 .4ژاپنی در هیچ فن و دانشی محتاج بیگانه نیست ع 54-53و عجی نخواهد بود که تا چند وقت دیگر ،اروپاییان بهرای
تحریل به ژاپن بیایند و این از سختکوشی در راه علم و قناعت در امور مادی بهدست ثمده است ع. 57

 .5مؤلف ،تجارت ثزاد و سترش روابط با ر را مهمترین علل ترقی تجاری -اقترادی ژاپن م رفی میکند ع. 64

 .6مینویسد :امپراتور برای احدات راهثهن با شرکتهای ربی ،قرارداد بست و ایشهان را ملهز کهرد جوانهان ژاپنهی را

همزمان در این فن ثمهوزش دهنهدد امها چهون نتیجهۀ صز را ندیهد ،اقهدا بهه تأسهیس مهدارس عهالی کهرد کهه در ثن،
دانشجویان دو سال اول به مباحت نظری ،دو سال ب د به مۀال ات علمی و کار عملی عشش مهاه درس و شهش مهاه کهار

در پروژههای راهثهن و دو سال ثخر رفا به کار عملی میپرداختند و همین امر ،سب

سترش راهثهن و ارزانهی ثن

و کثرت استفادۀ عمومی از ثن شد .در تما ساعات شبانهروز ،راهثهن با نظم و دقت و سرعت خدمات ارائه میکهرد و

طول خۀوط ثن 7648 ،کیلومتر بود ع. 70-68

 .7در تما شهرهای بهزرگ ،سهالی دو بهار نمایشهگاهی از محرهوصت علمهی و هن تی برقهرار مهیشهود کهه بههمنزلهۀ
ثموزشگاهی برای بازدیدکنند ان ثن است ع. 71

 .8اهالی ،انجمنی بهنا «خوش ثمدید» درست کردند برای سهولت ردش و تماشها و راهنمهایی مسهافران و خارجیهانی
که هرساله بیشتر به ژاپن میثیند .این انجمن ،مجانی خدمات ارائه میکند ع. 89

 .9اساسا م نای تبیین همین عقلپسندکردن جریان وقایع تاریخی اسهت .در تبیهین ،حهداقل دو کهار مههم بایهد هورت

یرد :نخست ،اینکه حادثه ت لیل شودد دو  ،اینکه ارتباط بهین وقهایع ههم نشهان داده شهود .تبیهین بها ایهن اقهدامات بهین

حوادت پراکنده ،ارتباط برقرار میکند و تشویش را بهمدد عقل به اطمینان تبدیل میکنهد عمفتخهری 4 :1389 ،و ایهن،

همان کاری است که ماطهوس در ثن توفی یافته است.
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از علههل و اسههبا ترقههی و پیشههرفت اسههت .او مهههمتههرین دصیههل پیشههرفت و ترقههی ژاپههن را
رویثوردن مرد این کشور به علو و نایع جدید دانسته و نوشته است:
تا ا ر اربا خبرت و بریرت به نظر عبرت در ثن نگرند و مالحظه نمایند کهه در
این مدت قلیل ،از برکت علو و نایع و اتقاق و اتحاد و کوشهش و اقهدامی کهه
دربارۀ وسایل ترقیات ملتی و دولتی خویش بهجا ثوردهانهد ،چگونهه محیهرال قهول
اهل عالم ،و موجه

رشهک و تحسهین و تمجیهد ابنهای ثد

شهتهانهد .ایهن بنهدۀ

خیرخواه باوجود کمی وقت و قلت فر ت ،این زحمت را بها خهود روا داشهتم بهه
این امیدواری شاید هموطنان عزیز  ،ی نی اهالی خۀۀ ایران مینونشان سر از خوا
فلت برداشته ،از این پس ،دیدههای فروخفته را باز و جنبشی ث از کنند و تأسهی
به همسایگان مترقی خهود نماینهد و عظمهت و بزر هی اسهالف و پیشهینیان نامهدار
خویش را بهخاطر ثورند و برای رسیدن به سربلندی و افتخهار ،و طله

شهوکت و

اقتدار ذشتۀ خود ،دست رجا به دامن عروةالوثقای علو و نایع ،و پای طل

در

جادۀ مستقیم تمدن و تربیت ذارند تا مگر ث رفته را به جوی بهازثرنهد عمقدمهۀ
کتا . 1-2 ،

در همین سۀور ،ماطهوس به یکی دیگر از جنبهههای تهاریخنگهاری عقالنهی ههم توجهه

کرده که عبارت از فایده رایی 1تاریخی است .وی نوشته است:

تا ا ر اربا خبرت و بریرت به نظر عبرت در ثن نگرند و مالحظه نمایند کهه در
این مدت قلیل از برکت علو و نایع و اتقاق و اتحهاد و کوشهش و اقهدامی کهه
دربارۀ وسایل ترقیات ملتی و دولتی خویش بهجها ثوردهانهد ،...بهه ایهن امیهدواری
شاید هموطنان عزیهز  ،ی نهی اههالی خۀهۀ ایهران مینهونشهان سهر از خهوا

فلهت

 .1فایده رایان با فا له رفتن از تۀوریهای مشیت الهی و جبر رایی تاریخی در تبیین حوادت و جریهانههای تهاریخی
بهدنبال کشف علل واق ی و فایدهمندکردن تحلیلهای تاریخیشان هستند .ازنظر ایشان ،سراسر تهاریخ ،براینهد کهنش و
واکنش رفتارهای انسانی است .ازبُ د انسان شناسی ،تاریخ به انسان میثموزد که کیسهت و ذشهتهاش را بهه فراموشهی

نمیسپارد ،و ازمنظر تجربتثموزی ،ثمدورفت دولتها زمانی اهمیت دارد که سیاستهای فاضله که امروزه نیهز بهرای

هدایت جام ۀ انسانی ،مفید است ،اتخاذ کنند و از این منظر ،تاریخ ،ارائهدهندۀ الگوهای عملیاتیشدۀ زنهد ی فهردی و
جم ی است و از هر ونه خیال ،اوها و افسانه دور است عحسنزاده. 33 :1386 ،
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برداشته ،از این پس دیدهههای فروخفتهه را بهاز و جنبشهی ث هاز کننهد و تأسهی بهه
همسایگان مترقی خود نمایند عمقدمۀ کتا . 2 ،

از نظر نویسنده ،ترقی تنها در سایۀ عقالنیت و رهایی از موهومات ،امکانپهذیر اسهتد از
همین روی ،او با بیان برخی وجوه پیشرفت ژاپنیها که مایۀ ت ج

اروپاییان شده ،1کوشیده

است به تبیین عقالنی ثن بپردازد:
ترقی ژاپون و پیشرفتن او در تمها امهور نهه بههواسهۀۀ زور و شمشهیر و جنه

و

کثرت قشون و سپاه شده استد بلکه مهمترین دلیل چنین پیشرفت شهگرفی تهر
رسو و عهادات و موهومهات قدیمههای بهود کهه ایهن کشهور را سرتاسهر مسهتغرق
تاریکی جهل و نادانی کرده بود عص. 3

ملیک یانس ا لیترین دلیل پیشرفت و ترقی را رویکرد عقالنی حاکمان ژاپن و بهویره

امپراتور موتسو هیتو 2به ر و الگوبرداری از ایشان بهرای سهترش علهو و فنهون جدیهد،
توس ۀ تجارت ثزاد ،شایستهسهاصری ،و ایجهاد وفهاق و وحهدت ملهی مهیدانهد کهه موجه
هم رایی دولت و ملت ژاپن شده و در سایۀ کار و تالش مضاعف ،به عمومیشدن میهل بهه
پیشرفت و تلفی ثن با ثدا و سنن ژاپنی انجامیده است.

 .1از جمله مینویسد:

در ژاپون از همه نو

نایع و کارخانجات و راههای ثهن کامل و کارخانجهات کشهتیسهازی و یهره و

کشتیهای جنگی و تجارتی بسیار موجود و تما شهرها و خیابانها با چراغ الکتریک روشهن مهیشهوند.

خیابانها و کوچهها تما سن

فرش و شسته ،نظافت و تمیزی و پاکیز ی حتی در ادنا دِه و قریه به منتهها

درجۀ کمال و مایۀ حیرت و ثمال است .در علو و فنون زراعتی از همه حیت ،خهود را بهه درجهۀ کمهال

رسانیدهاند و از بسیاری مدارس و مکات

م موره و ثباد میتوان بهجرئت فت که همۀ اهالی ژاپهون از

بزرگ و کوچک و فقیر و نی ،باسواد و باعلماند و اشهخاص بهیسهواد در ثنجها کمتهر دیهده مهیشهود

عهمان. 3-2 :

 .2مؤلف با ذکر این مسۀله که دوران امپراتوری «موت زو هی تو» را عرر «مه ایجی» نامیدهاند ،مینویسد :م نای ثن بهه
ژاپنی ی نی عرر ترقی و پیشرفت و ظهور تمدن عهمان. 127 :
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براساس ثنچه وی مینویسد ،امپراتور از ثن مایه عقل بهرهمند بود کهه بها کنهار ذاشهتن
ثدا و تشریفات و سنن محدودکنندۀ پیشین به میان مرد ثید و درپی کشهف راز ترقهی و
پیشرفت ر و تبیین ثن برای ملت خود باشد .1نگاه این نویسنده به هر نهه ازسهرتحیر و

انف ال ،بلکه ازمنظر ث اهی و نقد خردمندانه بودد از این روی ،در سال  . 1868طهی فرمهانی
به مرد  ،راه پیشرفت و ترقی را پیروی از نور عقل و علم و دانش اعال کرد عهمان 119 :و
افزود:
مرد مغر زمین ما را دارای هیچ شرف نشناسندد پس شایسته چنان است که قهدر
عالم انسانیت را داشته و اندکی ت قل کنیم که اروپاییان که هم اول در وحشیگری
و جهالت ،مانند ما یا بدتر از امروزۀ ما بودند ،به چه وسیله دراین زمان ،خود را بهه
اعال مدارج ترقی و تمدن رسانیده و در خوبی ،انگشتنمای مرد روی زمین شدهد
تا بهحدی که هرکس بخواهد کاری عقالنی را تمجید کند ،اینقدر کافی داند که
بگوید« :فرنگیان چنین کنند» و حال ثنکه ایشان هم علم و ن تی مادرزاد ندارنهد
که طب ا بر دیگران رجحانی داشته باشند و این مقا بلند را جز به تحرهیل علهو و
نایع کس

نکردند عهمان. 121-120 :

توجه مؤلف بهه نقهاط ضه ف تمهدن ربهی و عهد مرهونیت کلهی ایشهان از خۀها ههم
رویکردی عقالنی در تاریخنگاری محسو میشود .او شیفته و متحیر تمهدن ربهی نیسهت
که همۀ اعمال و اف ال ایشان را نیک و مترقی حسا کند .ماطههوس بههمهدد عقهل خهویش
دریافته است فرنگیان نیز علم و ن ت مادرزاد ندارند و ازنظر نرادی نیز برتر از دیگهر ملهل
نیستند .ثنچه موج

برتری ف لی ایشان بر دیگر ملل و اقوا شده ،تنها نیروی عقهل و دانهش

است که بهمدد ثن و بهرهمندی از هن ت و فنهاوریههای نهوین ،ادعهای سهروری بهر عهالم
دارند.
ازنظر ملیک یانس حتی دین ژاپنیها وجوه عقالنی دارد که سهب

شهده اسهت رویکهرد

عمومی به پیشرفت و ترقی را تشهوی کننهد و رواج دهنهد .او در ت ریهف شینتوئیسهم نوشهته
 .1وی می نویسد :امپراتور که مقامی خدایی داشهت و از انظهار پنههان بهود ،بها راهنمهایی وزیهر ثزادیخهواهش «اوکهو»
عهمان 114-111 :عایتو – خود به میان مرد ثمد و راههای پیشرفت و ترقی ژاپنیان شوده شد عهمان. 117-115 :
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است« :شینتوئی ی نی راه و روش خدایان ،دین ملی ژاپن و برپایۀ کفایت عقهل در تشهخید
خو و بد است .خدای ایشان ثفتا و نای

ثن ،امپراتور است» عهمان . 83 :دربهارۀ علهت

رواج بودیسم هم او م تقد است عقالنیبودن مبادی و احکا ثن ،سب

اقبال عمومی به ایهن

ثیین شده است« :دوسِو اهالی ،دین بودایی دارند و دلیل کثرت ایشان عقالنیبودن مبهادی
و احکا این دین است» عهمان. 87 :
عنایت مؤلف به تغییر اقتدار فرهمند و سنتی به اقتدار قانونی هم جال توجهه اسهت .وی
اساس پیشرفت ژاپن را در تغییر نظا امپراتوری به مشهروطیت پارلمهانی و بههرهمنهد از خهرد
جم ی میداند و مشروطیت ژاپنی را برنامهای منظم و براساس مۀال ه بهشهمار مهیثورد کهه
با الگوبرداری از نظا پارلمانی ر  ،موف شد هم بهه توزیهع قهدرت بپهردازد و ههم زمینهه
برای بهرهمندی از خرد جم ی را در پرتو ایجاد نظامی قانونی فراهم ثورد.1
 .6نتیجهگیری

نخبگان ایرانی در تالش برای یافتن مدلی از پیشرفت ،بهه ژاپهن و تهاریخ ثن توجهه کردنهد.

پیروزی این کشور در نبرد با روسیه ،مهوجی از احساسهات و هیجانهات عمهومی را در ایهران
برانگیخههت .ایههن مههوج درخههدمت جنههبش ترقههیخههواهی ایرانیههان قههرار رفههت و برخههی
تاریخنگاران ایرانی با تمسک به تحلیلهای عقالنی در دد کشف و تبیین علهل پیشهرفت و
ترقی ژاپن برثمدند .نخستین کتا دربارۀ تاریخ ژاپن و زارش پیشهرفتههای ثن بهه زبهان
فارسی ،درست در همین زمان ،ی نهی دو سهال پهیشاز هدور فرمهان مشهروطیت در ایهران
منتشر شد .مؤلف این کتا با بهرهمندی از متدهای جدید تاریخنگاری تالش کرد با هذار
 .1وی مینویسد:

ترجمۀ کدهای ناپلۀون ،زمینه را برای قانون رایی این کشور فراهم کرد و شایش پارلمان ثن را استوار

ساخت .دو مجلس اعیان با  300نفر عضو از شاهزاد ان و اشراف و نجبها کهه انترهابی هسهتند و مجلهس

نوا که  369نمایندۀ اقشار مختلف مرد و انتخهابی هسهتند ،نۀها پارلمهانی ژاپهن را شهکل داد عهمهان:

. 123-122

او تأکید میکند ثزادی فکر و بیان ،موج

مشارکت همگانی در خیر و هالح کشهور شهد عهمهان 124 :و عقالنیهت

سیاسی در سیاست خارجی و داخلی ،پدیدار شد عهمان. 125-124 :
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از تو یفات ِرف ،و در

علل واق ی و دصیل عقالنی پیشرفت ،الگویی مناس از ترقهی

را دراختیار ایرانیان قرار دهد .ماطاوس ملیک یانس ژاپهن را الگهویی مناسه
فرهن

و سهاز ار بها

شرقی برای پیشرفت و ترقی شمرد و تالش کرد دصیل تاریخی ثن را بهمدد ا هول

عقالنی نظیر علیت ،هویت ،امتنا تناقض و ایت تبیین کند .در ایهن الگهو بها بههرهمنهدی از
نقاط مثبت مدلهای پیشرفت ربی به حفهظ فرهنه

و سهنن ملهی تأکیهد شهده بهود و ههم

نخبگان ایرانی و هم طبقات سنتی قدرتمدار میتوانستند ثن را بپذیرند .ماطهوس بها بررسهی
تاریخ ژاپن ،مدلی از پیشرفت و ترقی این کشور را ترسیم کرد که میتوانسهت ههمزمهان بها
تندادن به تفکیک قوا و پذیرش نظا پارلمانی ،به نظا سلۀنتی مشروطه ههم پایبنهد باشهد و
وحشت شاه از اقدامات انقالبی ترقیخواهان نشود.

موج

با مۀال ۀ کتا مملکت شمس طالع درمییابیم مؤلف ثن با تهاریخنگهاری جدیهد ثشهنا

بوده و با بهره یری از تبیینهای عقالنی ،موف شده است مدلی از طهرح ژاپنهی پیشهرفت را
ترسیم کند که در ثن ،تفکیک قوا ،اقتدار عقالنی ،قانون رایی ،کار و تالش بی وقفه ،نظهم
و انضباط ثهنین،ثموزش علو جدید ،تجربهه رایهی فایهده رایانهه ،و اهتمها بهه فنهاوری و
اختراعات بهعنوان عنا ر ا لی پیشرفت موردتأکید قرار رفته استد درعین حال ،توجه به
ثیینها و سنن ملی ،و دوری از وجوه ناپسند تمدن ربهی ،بهتهرین رویکهرد ژاپنهیهها بهرای
مهار سست و بحرانهای اجتماعی ناشی از نوسهازی محسهو و بهه ایرانیهان تو هیه شهده
است.
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