
 
 
 
 

 ١فخرالدین شادمان
 ؟از نو باید شناختترجمه به فارسی را  پردازنظریهآیا این 

 
 عبدالحسین آذرنگ    

 
به  ترجمۀ چند اثرنیز و  داشت زبان خارجی سه به دو ی کهفخرالدین شادمان، به رغم تسلط

 همسرش فرنگیس شادمان. یافته استن ماو تراز اول  بنام ، جایی در صف مترجمانفارسی
  .های موفقی از او باقی استدانی بود که ترجمهزبان (نمازی)

پردازی دربارۀ ترجمه به زبان فارسی است، و نیز فخرالدین شادمان از پیشتازان نظریه
 همانیافتن به رۀ رویارویی جامعۀ ما با تمدن و فرهنگ غرب و راه دستباپرداز درنظریه

است. کتابی از  بوده های غربیپیشرفت جامعهتوسعه و جوهری که به گمان او مایۀ اصلی 
جالل  غربزدگیسال پیش از انتشار پانزده ش) ۱۳۲۶(تهران،  تسخیر تمدن فرنگیاو با نام 

سیمین دانشور از دوستان نزدیک گذشته، ش) منتشر شد. ازاین۱۳۴۱احمد (تهران، آل
و ها آمدورفت خانوادگی احمد با شادمانآل اللجفرنگیس شادمان بود. او و همسرش 

های فخرالدین شادمان احمد در جریان جزئیات دیدگاهداشتند و آلگوهای دوستانه وگفت
های موجود در خانوادۀ (برپایۀ اطالعات و عکس دربارۀ مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب بود

 شود).از آن یاد می» مدارک شادمان«با عنوان کلی  در این نوشته از این پسشادمان که 
سپس  و های فخرالدین شادماننخست بپردازیم به شرح حال کوتاهی از زندگی و فعالیت

 د.د شدیدگاه او اشاره خواه  به

                                                                                                                                 
با سپاس بسیار از خانم دکتر زهرا شادمان، برادرزادۀ فخرالدین شادمان، که مدارکی بازمانده از او را، محفوظ  ١    

ای را با من در میان گذاشتند، چند درخانواده، به من نشان دادند؛ همچنین اطالعات دست اول و منتشرنشده
م آوردند که همان خطاهای رایج به این نوشته راه نیابد آور شدند و این امکان را فراهخطای تاریخی را در منابع یاد

 .ـ ع. آ
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 ای از شرح احوالَشمه
م، دو سال پیش از انقالب مشروطۀ ایران، در محلۀ ۱۹۰۴ش/ ۱۲۸۳سید فخرالدین شادمان در 

 و برخاسته از روستایی در شمال پامنار تهران زاده شد. پدرش روحانی و ذاکر اهل بیت
 داشت جدید تحصیالت ،بودروزگار خود  ۀکردتحصیل از زنان ومادرش تبریزی بود.  تهران

وزیر موقت انقالب، با مهندس مهدی بازرگان، نخست که برخاسته بود و از خانوادۀ بازرگان
و  تحصیالت قدیمشادمان فخرالدین »). مدارک شادمان« اساسبر ( ندخویشاوندی داشت

دانشکدۀ حقوق  و عالی)(بعدها: دانشسرایدارالمعلمین مرکزی ت عالی را درتعلیماو  جدید
و در حقوق  های فرانسه و انگلستان ادامه داددانشگاه درسپس این تعلیمات را و  ،تهراندر 

به ، او با علوم قدیم و جدید آشنایی داشت به این ترتیب و سیاست و اقتصاد دکترا گرفت.
بهره داشت، حال از ادب فارسی هم های عربی، فرانسوی و انگلیسی مسلط بود و درعینزبان

  داد.امکان میپردازی به او نظریه مقایسه و ای که برایدستمایه
های در تهران زبانچند سالی بردن تحصیالت در دارالمعلمین عالی، شادمان پس از پایان

به محفلی رفت، ازجمله ادبی هم می هایفلبه مح .کردفارسی و فرانسوی و تاریخ تدریس 
 داشتند و حضورکه کسانی چون علی دشتی، عباس اقبال آشتیانی و نصرالله فلسفی در آن 

گو و وآمدند و به گفتگرد هم می »کتابفروشی] تهران=[ کتابخانۀ«در محلطور منظم به
، به هفتگی طوفانبا نشریۀ شادمان مدتی  .پرداختندبحث دربارۀ مسائل ادبی و تاریخی می

. همکاری کردانقالبی، های تندروانۀ دارای گرایششاعر معروف و  ،سرپرستی فرخی یزدی
. )۱۸۴ص، ۳ج ،صدرهاشمی( رفتشمار میبه ی زمان خودپرمحتوا هایاز نشریه هنشری این

را برعهده نشریه  آندبیری ر س، طوفان هفتگیشادمان پس از حدود یک سال همکاری با 
نگاری را فعالیت روزنامهرغم این موفقیت و به دالیلی که چندان روشن نیست، به ، اماگرفت

 ادامه نداد.
 ۱۱۳۱در  .مشغول شد وتقضا حرفۀبه  ۱۳۰۶در  دعوت علی اکبر داور، وزیر عدلیه،به 
 .کردنداو  متهمان همکارو  ،ن بالت، رئیس آلمانی بانک ملیمور بازپرسی از لینُد أماو را 

مور أم ۱۳۱۳در  و نظر داور را جلب کرد اش به پرونده،شیوۀ دقیق رسیدگیطرز عمل و 
ت نمایندگی دولت ایران در شرکت نفت ایران و انگلیس، در ئو عضو هی انگلستان بهخدمت 

به او را ت ئهمان هی التکف ۱۳۱۸در  این نخستین سفر او به دیار فرنگ بود.. شدلندن 
آشنا و  و مجتبی مینوی زادهسیدحسن تقی ،با عالمه محمد قزوینی انگلستان. در سپردند

 شناسدر کیمبریج و در منزل والدیمیر مینورسکی، ایران ۱۳۱۹. در شد از دوستان آنها سپس
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 آشنایی یافت. فرنگیس با فرنگیس نمازی ،و از دوستاران ایران و ایرانیان روس معروف
د. و بهای شیراز از خاندان نمازی و التحصیل رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی از کیمبریجفارغ

دستی به فارسی ترجمه کرد. آشنایی را با چیره شکسپیر و ادوارد گیِبنویلیام  ی ازبعدها آثار او
. سیدحسن انجامید آنها به همکاری فکری نیزو  ۱۱۳۲در شان به پیوند زناشوییهم  اآن دو ب

مدارک «براساس ( و امضایش در عقدنامۀ آنها هست زاده شاهد عقد آن دو بودتقی
 »).شادمان

دورۀ تحصیالت  ۱۳۱۴شادمان با استفاده از فرصت اقامت در خارج توانست در فخرالدین 
دورۀ دکتری در دانشکدۀ علوم  ۱۳۱۸و در ، دکتری در رشتۀ حقوق را در دانشگاه پاریس

د. پس از این دورۀ تحصیلی، در مدرسۀ ساناقتصادی و سیاسی دانشگاه لندن را به پایان بر 
، به آموزشیو در کنار وظایف اداری و  مشغول شدالسنۀ شرقی همان دانشگاه به تدریس 

 هایی از فرهنگ ایرانینگارش و انتشار مقاله به زبان انگلیسی و ایراد سخنرانی دربارۀ جنبه
با استفاده از  ۱۳۴۰دهۀ  لدر اوای سال هم در دانشگاه کیمبریج و بعدها وداو پرداخت. 

 مطالعات خود را ادامه داد.  ،سال هم در آمریکا و در دانشگاه هاروارد یک فرصت مطالعاتی،
 . اشتغال داشتکار و تحصیل و تدریس  در خارج به سال ۱۳، حدودًا ۱۹۴۷ تا ۱۹۳۴از  او

شرکت  مدیریت همان سالبه ایران بازگشت و در همراه با همسرش  ۶۱۳۲در شادمان 
، پدر دکتر الدین شادماناز طریق برادرش سید جالل .را بر عهده گرفتسهامی بیمۀ ایران 

 شد،دوستی نزدیک داشت، به او معرفی  وزیر،، نخستکه با عبدالحسین هژیر زهرا شادمان،
را بر  و وزارت کشاورزی وزارت اقتصاد ملی هایسمت اش راه یافت وهکابین به ۱۳۲۷در 

ای که وزارت اقتصاد را برعهده در دورهکه نخستین سمت بلندپایۀ دولتی او بود.  گرفتعهده 
سیس کرد که ایران در زمینۀ نفت از وجود أداشت، دانشکدۀ نفت آبادان را با این هدف ت

و تغییر یافتن  به دست فدائیان اسالم رشدن هژیپس از کشتهنیاز شود. متخصصان خارجی بی
 ۱۳۲۹در  .ادامه داد دولتی در بانک کشاورزی و سازمان برنامه به خدمت ۱۳۳۲کابینه، تا 

در  تا زمان درگذشتش شاتدریس دانشگاهیتدریس تاریخ در دانشگاه تهران را آغاز کرد و 
  .تیافهیات و حقوق دانشگاه تهران ادامه های ادبیات، اال ، در دانشکده۱۳۴۶

آستان عظمای  تولیتنیابت ، ۱۳۳۷تا  ۱۳۳۴سال از  سهحدود  ،پس از وزارت شادمان
 ، اماشدانجام  عمرانی یاقدامات. در دورۀ نیابت او گرفتبرعهده در مشهد قدس رضوی را 

به  ، وآستان موافق نبودعایدات آن نحوۀ مصرف با نظر شاه دربارۀ  چونگفته شده است 
کردن بخشی از هزینۀ ساخت مزار نادرشاه افشار از محل مینأروایت دیگری، چون با ت
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یکی از بستگان نزدیکش  .کرداز سمت تولیت استعفا ، ستان قدس موافقت نکردآ درآمدهای
موریت خراسان توقعاتی از شاه داشت که برآورده نشد أداند که در متر میاین احتمال را قوی

 از سیاستبلکه  ،(به نقل از او)کرد با آزردگی خاطر از آن سمت استعفا فقط نهو درنتیجه، او 
 ؛ البتهاختصاص دادبه تدریس و تحقیق وقت خود را یکسره کناره گرفت و  طور کلیهم به

بازرس دولت، هم داشت، ازجمله: ی یهاو همکاری هاسمت فعالیت اصلی در کنار این
رادیو و انتشارات، رئیس شورای هدایت ملی، رئیس ایرانی  تبلیغات، سرپرست ادارۀ کل

فرهنگستان ایران، صندوق مشترک ایران و آمریکا، عضو شورای عالی بانک ملی ایران، عضو 
 .عضو شورای عالی سلطنتی و عضو شورای عالی فرهنگ

 در بیمارستانی درلندن مبتال شد، برای مداوا به انگلستان رفت و به سرطان کبدشادمان 
ستان قدس، به خاک آهای در دارالسرور، از رواق را بازگرداندند وش . پیکر درگذشت

هزار مجلد کتاب و نشریه به چند زبان، در هفت. کتابخانۀ شخصی او شامل حدود ندسپرد
 »).مدارک شادمان« اساسبر ( ه استبه کتابخانۀ ملی اهدا شد ۀ اواز سوی خانواد ۱۳۶۵
 

 اهل قلمشادماِن 
و نگارش و آغاز کرد  ۱۳۰۵از نویسی را مقاله اقدام،روزنامۀ  در ایبا انتشار مقالهشادمان 

یش هاادامه داشت. مضمون مقاله شهای پایانی عمر تا سال های مختلفمقاله در نشریه انتشار
، نک: او هایه(برای مشخصات مقال بودبیشتر تاریخی، ادبی، آموزشی و مسائل زبان فارسی 

های فارسی و جنبههایی که دربارۀ زبان مقاله ).۳ـ۱، ج فهرست مقاالت فارسیافشار، 
که برای  است یاهمیت و دهندۀ حساسیت او به این زباناست نشان دستوری این زبان نوشته

درست  ؛ شاید بتوان گفت که بهل بودئقا (غربی)فرنگی نبا تمد رویارویینقش زبان در 
یغمایی، نک: ( داشتو حتی تعصب شدید بسیار حساسیت  فارسی خواندن و درست نوشتن

به ساختن  توان به هویتی استوار دست یافت.به نظر او فقط به یاری زبانی پیراسته می .)۶۰۷
گذاشت فرق می» تراشیلغت«و » سازیلغت«های جدید عقیده داشت. البته او میان واژه

به ). ۲۰۵، یراناتجدد و تجددستیزی در و با تحمیل در این خصوص مخالف بود(میالنی، 
 سازی هم آشنایی داشت.گزینی و واژهسبب عضویت در فرهنگستان زبان، با روند واژه

 تاریکی و روشنایی)، ۱۳۱۳(تهران در راه هند است: نوشته هم چند داستانشادمان 
به  از لحاظ محتواهایش داستان ).۱۳۳۵، ۲چتا؛ تهران، بی( نامکتاب بی و )۱۳۲۹(تهران، 
به دیدگاه  است و پرداختهملی  ، رویارویی جامعۀ ایران با آن و حفظ هویت»مدرنیته«مضمون
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 نوعی شطورکلی در همۀ آثار (نک: خود آثار). به او در بارۀ تمدن فرنگی نزدیک است
 از جنبۀ هایش داستان، اما )۴۱۳(فیرحی؛ زیرکی حیدری،  شودیکپارچگی دیده می انسجام و

 و پر از  هنر و فن نویسندگی از امتیاز خاصی برخوردار نیست. نثر داستانی او احساساتی
داستان  بافت الزم دیده شعرهایی از شاعران ایران را وارد هم هرجا ، وتوصیف استتشبیه و  

از نظر  در مجموع هایشداستان). ۲۵۸ ،داستانی ایران تاریخ ادبیات(میرعابدینی،  کرده است
گویی و پراکنده پرگوییافزاید. نویسی ایران نمیچیزی بر داستان ساختار و پرداخت روایی

شیوۀ روایی حسینقلی مستعان هم پیروی  ازاو  ).۲۴۴، کتاب (همان شودهم در آن دیده می
تاریخ قرون بخشی از ). ۲۲۸، ادبیات داستانی و نمایشی سیر تحولمیرعابدینی، ( کرده است

به فارسی ترجمه کرده است،  هم را فرنگی چند داستان (آلبرماله و ژول آیزاک) و جدید
، به عکس ی ادبیهاتالستوی، که در این ترجمه ِلف ، اثرآناکارنینااز  قسمتیازجمله 

. با آنکه تاریخ تدریس )آثار(نک: خود  شودهای همسرش، امتیاز خاصی دیده نمیترجمه
و شاید قرار نگرفته اش جزو آثار ماندگار و پرمخاطب و کاربرد های تاریخیکرد، نوشتهمی

 . استبتوان گفت اکنون جزو منابع فراموش شده 
 

 پرداز نظریهشادماِن 
طرح مسئلۀ در  او پیشگامی در در زمینۀ دیگری باید سراغ گرفت، را شادمان سهمترین اصلی

فرهنگ و راه رویارویی ایران و فرهنگ ایرانی با این غرب تمدن  فرهنگ وگسترش جهانگیر 
ثیر از اشپنگلر، فیلسوف تاریخ، به این نتیجه رسیده بود که فرنگ بیمار است، أاو به ت .تمدنو 

تجدد و تجددستیزی میالنی، ( دوران شکوفایی غرب به سر آمده و سقوط آن آغاز شده است
تراژدی و  تسخیر تمدن فرنگیدر دو کتاب  شادمان دیدگاههای اساسی نکته). ۲۱۱، یرانا در

در یادداشت کوتاهی  آمده است. منابع مقاله)شناختی، نک: (برای مشخصات کتاب فرنگ
از مظاهر تمدن و  گوید: تقلیدکردنمی اوآمده است،  تراژدی فرنگکه در آغاز کتاب 
آن تمدن » دقایقبردن به اصول و ادراک پی«ویژه فرنگی، حرام است و فرهنگ خارجی، به

را با همین  ششاید جان مطلب .)۳، صدی فرنگژ ترا( ست»تکلیف ملی ما«و فرهنگ 
دشمن بزرگ «، نخست سیمای تسخیر تمدن فرنگی کتاب در ها بیان کرده باشد.عبارت

 و ضمیرش صفت منفی در ذهنسپس آنچه ، نامدمی »لیُفکُ «را ترسیم می کند و او را » ایران
 با تمدن فرنگی و و شرم، نیمه زبان، ناآشنا به زبان فارسیبی« د، ازجمله:کنمی او ، نثاردارد
 و، »، همدست دشمنگریز، ایراندروغگو، خودبین ، ناجوانمرد، مغرض،رهای دیگزبان
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  ).۲۴ـ  ۱۳ همان کتاب،(شادمان، چندین و چند صفت و نسبت دیگر 

 تجددخواهِ «، »زدهغرب«، »شیفتهغرب«، »مستفرنگ«تواند همان شادمان می» فکلِی « 
باشد، شخصیتی که هویت و  ر منتقدان غربهای دیگو نظایر اینها در نوشته» فکر و ذکربی

 خواهد با تمدن و فرهنگ د و میسناشنمیاز دست داده است، آن را فرهنگ بومی خود را 
 دو مفهوم مرز میان البته شادمان .را از آن کسب کند، یا هویت خود دیگری جایگزین

و  جای همگاه به ،این دو واژه را گاه با هم و را مشخص نکرده است» فرهنگ«و » تمدن«
 .نک: هر دو کتاب، صفحات متعدد)(برده استبه کار  به یک معنا و مقصودعمًال 
ی کشور آن را نمونۀ بارزالجزایر به طور مشخص نام برده و کشور از  اشدر نوشته او

برای  ).۳۱ـ۳۰، تمدن فرنگی تسخیر( دانسته که تمدن فرنگی آن را در کام خود بلعیده است
دهد که پیشنهاد می ییهاراه حلاو دچار نشود،  ناگواری اینکه ایران به چنان سرنوشت

 شود:اشاره می هااجمال به آنبه
  ؛یافتن به زبان فارسیتسلط •
 ؛زبان مشترک ملی و علمییافتن به دست •
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  ؛همۀ آحاد ملت و همکاری مشارکت •
 شناختن منابع فرنگی و ترجمۀ آنها به زبان فارسی ؛های غنیتشکیل کتابخانه •

 کید از نویسندۀ این مقاله است)؛أ (ت
تسلیم «یافتن به همۀ آثار علمی، ادبی و هنری فرنگی، تا بدین وسیله به جای راه •

 کرد» تسخیر«را تمدن نمونۀ الجزایر)، بتوان آن مانند ( تمدن آن برابر در »شدن
 ).۱۱۹ـ۶۶(نک: همان، 

توان به کلیدی است که به کمک آن میبه منزلۀ شاه »تسخیر« و» تسلیم«دو واژۀ این  
از بینید). تر را در ادامۀ مقاله می(توضیح بیش دربارۀ ترجمه راه یافت شادمان عرصۀ دیدگاه

 کنیممی کنیم، آن اثر را تسخیرترجمه میاز بانی به زبان خود دیدگاه او، زمانی که ما اثری را 
مناسبت نباشد که سازیم، نه اینکه ما تسلیم آن اثر شده باشیم. شاید بیو از آن خود می

 .فزایماین نظر او بی بر را توضیحی
ترین بزرگبا دانش و فن شناسیم که به دانش و فن همتراز را می جمعیتیمکشورهای ک

اتریش، دانمارک، سوئد،  ازجمله برای مثال:اند، ترین کشورهای جهان مجهز شدهو پیشرفته
 هلند. فنالند، نروژ و

 ٢م۲۰۲۰آمار جمعیت این کشورها در 
 ؛میلیون تن ُنهحدود            اتریش

 ؛شش میلیون تنحدود       دانمارک
 ؛ ده میلیون تن حدود             سوئد

 ؛پنج میلیون تنحدود             فنالند
 ؛ پنج میلیون تنحدود               نروژ
 .هفده میلیون تنحدود              هلند

فقط  ،بینید، شمار جمعیت تعدادی از این کشورها از جمعیت شهر تهرانطور که میهمان
در  های علمی، پژوهشی، فنیویژه در زمینه، بهلعۀ روند ترجمهمطااست.  کمتریک شهر، 

دهد که مطالب مطابق نیازشان را با چه سرعتی از زبان انگلیسی نشان می خوبیبهاین کشورها 
نزدیک قطب، با همان  کنند. سوئد، کشوریه میمبه زبان ملی خود ترج یگرهای د و زبان

هزار کیلومتر مساحت، حدود  ۴۵۰های اقلیم آب و هوایی نه چندان مناسب، با محدودیت

                                                                                                                                 
 www.worldometers.info :۲. برپایۀ آخرین آمار، نک: این وبگاه   

http://www.worldometers.info/
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این کشور با  آیا است. ترین کشورهای صنعتی جهاناز پیشرفته چهارم خاک ایران،یک
 کند؟همۀ اطالعات علمی و فنی الزم را خودش تولید می امکانات محدودش

  ترجمه کنندکه گمان می هراسان باشدبرای ارائه به ترجمه هنمونین تر مناسبشاید سوئد 
هراسی را حتی است. این ترجمهو عقیدتی فرهنگی  ،خطر و تهدیدی به حال ارکان ملی

 یابی و به آنهارا ارزش هاخواهند ترجمهی دید که مینهادهاییابی های ارزشتوان در برگهمی
ای است که به امتیازهای ترجمه به گونه شانهای تخصیص داده شدهجایزه اعطا کنند. نمره

 صحت، دقت، که همانا، ۀ خوب را داشته باشدشرایط ترجم ترینای اصلیاگر ترجمه
مترجم ، اما استو بازآفرینی زبان و لحن نوشتۀ اصلی در زبان مقصد  مطابقت ترجمه و اصل،

  کند.حاشیه و توضیحات بر ترجمه نیفزوده باشد، امتیاز کافی را برای جایزه کسب نمی
دانست که اگر ها آشنا بود، خوب میها و فرهنگو تاریخ تمدن شادمان چون با تاریخ

تنها نفس را به دست آورده باشد، نهبهمادتمدنی یا فرهنگی در حال رشد باشد و اعت
، افزایدهراس نیست، بلکه با ترجمۀ بیش و بیشتر بر غنای فرهنگی و تمدنی خود میترجمه

از آن خود سپس و  ، جذبهضمزیرا مطالب ترجمه شده را در دستگاه هاضمه و فاهمۀ خود 
های رشد و اقتدار، از ترجمۀ منابع . برای مثال، در ایران عصر ساسانی، در دورهکندمی

سیاست دولتی ترجمه را در آن عصر، در میراث  اینکردند و پیامد و بازتاب خارجی استقبال 
. شادمان این انتقال یافتتوان دید که به عصر شکوفایی ترجمه در عصر عباسی پربهایی می

   شناخت.های تاریخی را خوب میواقعیت
 غرب را جای بحث دارد. او تمدن و فرهنگ تمدن و فرهنگبرداشت او از سرشت  البته

در نظر  از اجزاء ایصورت مجموعه، بلکه آن را بهستدانمنسجم نمی مرتبط وساختاری 
و بقیه را  کنیماز آن جدا و اخذ دانیم، میو مفید  داریم الزم ما توان آنچهکه می رفتگمی

 و فروبردن و فرودادن از دیدگاه ماو عنصرهای دلخواه ی مناسب انتخاب اجزا. بگذاریمکنار 
تسخیر «تعبیر  شادمان بای است که سازوکار، همان یفرهنگ خوددستگاه هاضمۀ در  انهآ

شدن در برابر آن. او می گوید اگر منابع فرنگی جای تسلیمبه، کندیاد می از آن »تمدن فرنگی
و به  کرده را اسیر مانماند که دشمن خودغلط تفسیر کنیم، به این میرا درست ترجمه و بی 
اراده، فکر  ،عقل ،مان را به خدمت بگیریمدشمن آنکه بتوانیمبرای پس خدمت گرفته باشیم. 

ی، به استقالل فکر موقوف استاستقالل سیاسی  .سوسه الزم استو فارغ از شک و  درسِت 
 شودمیبر تمدن فرنگی و تسخیرکردن آن میسر  ما یافتنتسلط از راهفقط  سیسیا لاستقال و
  ).۱۱۱ـ۱۱۰ ،۹۶، ۷۹ـ۷۴،تسخیر تمدن فرنگی(



 هفتادوسوم ةفصلنامه مترجم/ شمار //////36
 

 کار فرهنگی،داند. ساختار و سازودیگری می اقدام اصالح فرهنگ را مقدم بر هرشادمان 
خود و دیگران،  شناختنخواهد و این هدف همانا ، هدف می»دستگاه فرهنگی«به تعبیر او یا 

 وظیفه ۲۵ ، ازجمله. او برای رسیدن به هدفآموختن زبان خود و زبان دیگران استدرست 
 پیشنهاد کرده است، ازجمله: ایرانی،  طور اخص دربارۀ ایران و فرهنگرا، به

 که باشند به هر زبانی دهش چاپ هایو مقاله هااز کتاب هافهرستانواع تهیۀ  •
 ؛به فارسی انهموارد سودمند آترجمۀ سپس  وایران  دربارۀ

. او برای و منابع مرجع دیگر هافرهنگ ایجاد زمینۀ الزم برای تدوین و نشر انواع •
های مهم جهان را هم ترجمه و انتشار کتاب» انقالب کبیر فکری ایران«ایجاد

  ).۴۹ـ۴۵، ۲۹، تراژدی فرنگ( به زبان فارسی پیشنهاد کرده است
پیشنهاد ارائه داده است که  سی برای اصالح سامانۀ آموزش و پرورش کشور همشادمان 

وحدت «او بر  ).۲۴۰ـ۲۳۷، کتاب (همان هاستمکمل طرح او برای رسیدن به همان هدف
است: دو رکن قائل » تربیت ملی«کید دارد و برای أ ت» تربیت ملی و زبان ملی و خط ملی

پیشنهاد سی او برای تربیت ملی هم  .»پرستیایران«شناسی تا کسی فریفتۀ آن نشود، و فرنگ
 به بعد). ۲۸۰، کتاب هماننک: ( ارائه داده است

 
 نقد دیدگاه شادمان

کسانی قرار گرفته است که به تحول فکری  شتربیهای دیدگاه شادمان موضوع نقد و بررسی
مندانی قرار اند. او را در شمار آن دسته از اندیشدر تاریخ جدید و تجدد در ایران پرداخته

، و کنند تلفیق سازگاری دهند، خواهند مدرنیتۀ غربی را با فرهنگ ایرانیاند که میداده
که  انددانسته نکته را در این انشادممشکل کار  شکل دهند. را »مدرنیتۀ بومی و ایرانی«

اجزای مدرنیتۀ غربی جدا و آنها را  یرتوان از سامعلوم نکرده است کدام اجزا را باید و می
، و است ملأمحل ت ،بر نقش زبان رهیافت او را). ۳۰۴ ،۳۰۱(نک: بهرامی کمیل،  اخذ کرد

به نظر آنها  .اندهخواند »مبهمساده لوحانه و «) آن را ۱۱۸(ص بعضی هم مانند جمشید بهنام
روند اجتماعی شدن، روابط قدرت در جامعه و کسب هویت  های دیگری چوننباید عامل

های مدرنیته ها و چالشعدی دشواریسرشت چند بُ  اهشادمان از دیدگاه آننادیده گرفته شود. 
اندیشانه و گفتمان جدلی او سادهها برخوردهای فرهنگی میان تمدناز شبرداشترا درنیافته و 

  ).۱۰۲، ایرانی و غرب روشنفکرانبروجردی، ازجمله، نک: ( است بوده ناکافی
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احمد و آل است های نظامی استفاده کردهدر رویارویی با تمدن فرنگی از استعاره شادمان
شود و سیاستمدار ظاهر میدر نقش نظامی ،ترتیباینبه ،های پزشکی. شادماناز استعاره

خان سو حلقۀ فکری رابط میان میرزاملکمشادمان ازیک .روشنفکر پزشکاحمد در نقش آل
احمد الدین اسدآبادی و آلدیگر، حلقۀ واسط میان سید جمالزاده، و ازسویو سیدحسن تقی

 با دیدگاهش نداشت. اواندیشی گروه نخست و تندروی گروه دوم را . دیدگاهش خامبود
 ). ۳۸۵، »شرقزدگی وارونه غربزدگی«(بروجردی،  شد» مبحث غربزدگی« گذاربدعت

دانست و بر این باور بود رویارویی با تجدد و فرنگ را نبردی سخت و دشوار میشادمان 
شادمان و «رو نشده است (میالنی،گاه با چنین دشمنی روبهدر تاریخ خود هیچکه ایران 
ورزی با دلبستگی و دقتکه خواهرزادۀ شادمان هم هست و  میالنیعباس ). ۲۳، »تسخیر...

با  »تجدد«از  تعریف شادمان را ای کرده است،و موشکافانه در آثار او تفحص گسترده
 و پنداردمی پردازان دربارۀ تجدد دنیای غرب، همسو و همسازتعریف بلومنبرگ، از نظریه

تجدد جز «کهبیند سازگار میبر خودشناسی با این گفتۀ بلومنبرگ  را کید شادمانأ ت
تجدد واقعی  نی،به نظر میال ).۵۹، »تسخیر تمدن فرنگی«،میالنی(» خودشناسی نقاد نیست

بینی فرهنگی با نوعی خودکم تجددخواهی در ایران و ،خودشناسی اصیل از دیدگاه شادمان با
. شکست استگذشتن از این معضل تاریخی  محور اصلی همۀ آثار او بر، و استهمراه 

نقطۀ عطفی در بحران تجدد  شاه قاجار،های ایران و روس را در دورۀ فتحلیایران در جنگ
 ).۲۶۴، ۲۶۲، »سید فخرالدین...«، میالنی( آوردشمار میبه

زیرکی حیدری  و مقایسه شده است. فیرحی هم دیدگاه احمد کسرویدیدگاه شادمان با 
های تاریخی ایران پیش از اسالم و پس از بر این نظرند که شادمان دورهدر نوشتۀ مشترکشان 

تالش فکری او را برای مهیاکردن بستر نظری مناسب  است. اسالم را از هم تفکیک نکرده
گرایان، در سنت فکری ملیرا  ی اورتالش فک همچنین؛ دانندمیبرای عبور از بحران ناکام 

(نک: فیرحی؛ زیرکی حیدری،  کنندقلمداد میهمانند تالش احمد کسروی، ناموفق 
  ).۱۳۶ـ۱۳۴

در  ،احمدپس از احمد کسروی و پیش از جالل آلشادمان  فخرالدین رغم همۀ اینها،به
یگاه خود ، اما شاید به این سبب در حافظۀ ایرانیان جاشتسیر اندیشۀ تجدد در ایران نقش دا

را در اش جنبۀ سیاسی او جنبۀ فرهنگی ،زدۀ ایران، در فضای سیاستکهرا به دست نیاورد 
) شرکت او ۴۴۵ـ۴۴۴، داستانی ایران تاریخ ادبیات( سایه قرار داد. به گفتۀ حسن میرعابدینی

محمد و سقوط دولت ملی دکتر  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتای پس از سپهبد زاهدی، کابینۀ در 
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گرایان و ، عملی نبود که دگراندیشان، چپۀ کودتادر کابینسمت وزارت مصدق، پذیرفتن 
ها از آن که سال اکنونبتوانند نادیده بگیرند.  های مخالف،گرایان و سایر اعضای جناحملی

پردازی شادمان های نظریهبتوان ارزش نهطرفاگذشته است، شاید با داوری بیغوغای سیاسی 
های مختلف بازاندیشی کرد و جایگاه بحق او را در را دربارۀ غرب و ترجمۀ منابع از زبان

 ها، به او بازگرداند.ورزی ایرانی در این زمینهاندیشه
 

 منابع
سردر «اعتضادپور، علی،  .۱۳۸۴، ۱، ج ۱۳۷۸تهران، ، پژوهشگران معاصر ایراناتحاد، هوشنگ، 

 .)۱۳۴۳(آذر  ۱۹، ش نامۀ آستان قدس، »شرقی صحن عتیق
 .۱۳۴۹، تهران، سواد و بیاضافشار، ایرج، 

 . ــ ۱۳۴۸، تهران، فهرست مقاالت فارسی،  ـــــــــــــــــــ
 .)۱۳۶۴(آبان  ۴ش ،۱۰، سال راهنمای کتاب، »وفات دکتر سید فخرالدین شادمان«،  ــــــــــــــــــ

برزین، مسعود،  .)۱۳۴۰(مرداد  ۷، شنامۀ آستان قدس، »کتابخانۀ آستان قدس...«اوکتائی، 
 .۱۳۷۱، تهران،شناسنامۀ مطبوعات ایران
 .۱۳۷۷ شیرازی، تهران،، ترجمۀ جمشید روشنفکران ایرانی و غرببروجردی، مهرزاد، 

 .)۱۳۶۹(تابستان  ۳۱، ش نامهایران، »غربزدگی و شرقزدگی وارونه« ـــــــــــــــــ،
 .۱۳۹۳، تهران، شناسی روشنفکران ایرانیگونهکمیل، نظام، بهرامی 
 .۱۳۷۵، تهران، اندیشۀ تجدد ایرانیان وبهنام، جمشید،  
، دولتهای ایران .)۱۳۴۱فروردین ( ۱، ش۵، سالراهنمای کتاب، »دکتر سیدفخرالدین شادمان« 

 .۱۳۷۸تهران، 
 .۱۳۴۶، تهران، تراژدی فرنگ شادمان، فخرالدین،

 .۶۲۱۳، تهران، تسخیر تمدن فرنگی، ــــــــــــــــــــ
 .ها نزد خانوادۀ او)ها، عکسها، نامهاوراق،یادداشت(اسناد،  »]مدارک شادمان[«، ــــــــــــــــــــ
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