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نام رابین هود برای ایرانیانی که در دهه سوم تا
پنجم عمرشان قرار دارنــد ،یــادآور یک پویانمایی
تأثیرگذارودوستداشتنیاست؛اثریکهدرسال
 1973توسط شرکت «والت دیزنی» ساخته شد
وبادوبلهدرخشانهنرمندانیمانندژرژپطرسی،
جــواد پزشکیان و شهروز ملکآرایی ،به یکی از
محبوبترین پویانماییهای آن دوران تبدیل شد؛
ابزاری که میتوانست یکی دو ساعتی کودکان و
نوجوانانراس ِر جایشانمیخکوبوپدرومادرهارا
از شیطنتهای آن ها ،آسوده خاطر کند! داستان
رابینهود ،دستمایه ساخت تعداد زیــادی فیلم
سینمایی بــوده اســت؛ در واقــع ایــن داســتــان ،از
نخستینسالهاییکهصنعتسینمارونقگرفت،
هموارهموردتوجهکارگردانانبزرگسینمایغرب

مجسمه رابین هود در قلعه تاریخی ناتینگهام -انگلستان

تاریخ دقیق تأسیس سازمان شبهماسونی
«جامع آدمیت» که با عناوین «انجمن مخفی
آدمیت»« ،انجمن آدمیت» و «حزب آدمیت»
هــم از آن یــاد شــده اســت ،معلوم نیست .به
گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،
شواهد نشان میدهد ،میرزا عباسقلیخان
قزوینی،معروفب هعباسقلیخانآدمیتکهاز
سالهاقبلبامیرزاملکمخانآشناییوارتباط
نزدیکی داشت و از اعضای مؤثر فراموشخانه
وی محسوب میشد ،پس از ترور ناصرالدین
شاه قاجار ،بهتدریج مقدمات تشکیل جامع
شبهماسونی آدمیت را فراهم کــرد .جامع
آدمیت بهنوعی ادام ـهدهــنــده راه و اهــداف
فراموشخانه ملکمخان محسوب میشد و
در نظامنامه و مرامنامه ،به شدت تحت تأثیر
آن قرار داشت ،هرچند که هیچگاه نتوانست
نظر سازمان جهانی فراماسونری را به خود
جلب کند و رسم ًا به عضویت آن درآید .با این
حــال ،اسناد و مــدارک انــدک موجود نشان
میدهد که این سازمان شبهماسونی ،از سال
1322هـــــ.ق( 1283هـــ.ش) فعالیتهای
انسجامیافته خود را ادامه داد و بیش از پیش
بر دامنه نفوذ و عضوگیریهای خود در میان
رجال ،دولتمردان و کارگزاران مؤثر حکومت
افــزود .با تشکیل لژ بیداری ایران (وابسته به
گراند اوریان فرانسه) ،رقابت روزافزونی میان
این دو سازمان شکل گرفت .لژ بیداری ایران،
برای از میان برداشتن جامع آدمیت ،از هیچ
تالشی فروگذار نکرد.درون جامع آدمیت هم،
اختالفات و چنددستگیهایی بروز کرد .در
میاناعضایجامعآدمیت 16،نمایندهمجلس
شــورای ملی 135 ،نفر از رجــال سرشناس،
جامعه بهچشم میخورد که نشان دهنده نفوذ
این سازمان ماسونی در بدنه فعاالن سیاسی
واجتماعیکشور،درعصرمشروطیتاست.

«تاریخانگلستان»،اثرهارولدجیشولتز،یکیازمنابعقابلاستفادهبرایمطالعهتاریخبریتانیاست.دراینکتابکهتوسطعباسقلیغفاریفرد
ترجمهوازسویانتشاراتنگاهروانهبازارنشرشدهاست،طی 25فصل،تاریخجزیرهبریتانیا،ازدورهتسلطرومیهاتادهه 1970میالدیبررسی
میشود.بخشیازاینکتاب،بهتاریخقرن 13و 14میالدیودورانشکلگرفتنافسانهرابینهوددرانگلیساختصاصدارد.

قرار داشته و هنوز هم دارد .تعدادی از این فیلمها،
بهزبانفارسیدوبلهشدهاستوحتم ًاعالقهمندان
به این نوع داستانها ،آن ها را دیدهاند .اما با وجود
شهرتفراوانرابینهودوداستانجذابآن،کمتر
کسی به این مسئله فکر میکند که آیا رابین هود
یک شخصیت واقعی و تاریخی است و آیا میتوان
در صفحات تاریخ جزیره بریتانیا ،رد پایی از او ،به
عنوان شخصیتی که از سوی شرکتهای بزرگ
فیلمسازی غربی و به ویژه هالیوود ،به عنوان یک
قهرمان مطرح شده است ،یافت؟ در این نوشتار،
برآنیمتاپاسخیبرایاینپرسشبیابیم.
یتریناشار هها
▪قدیم 

اطــاعــات مــوجــود دربـــاره رابــیــن هــود و واقعی
بودن شخصیت او ،به شدت ناامید کننده است؛
آنچه درباره وی وجود دارد ،بیشتر قالب روایت
و تمثیل به خود گرفته است .ظاهر ًا نخستین بار،
در شعری از «ویلیام لنگلند» به نام «پیِر شخمزن»
( ،)Piers Plowmanاشــارهای به داستان و نام
رابین هود شده است .این شعر ،بین سالهای
 1370تا 1390میالدیدرانگلیسسرودهشد.
قدیمیترین داستان دربــاره او که روایتی نسبت ًا
پیوسته از زندگی رابین هود ارائه میکند ،به نیمه
دوم قرن  15تا نخستین دهه قرن  16میالدی

تعلق دارد .بر اساس روایت نقل شده در اشعار و
داستانهای قدیمی ،رابین هود قهرمانی از طبقه
فرودست جامعه بود که در برابر ظلم و ستم داروغه
ناتینگهام ایستاد و با او مبارزه کرد .رابین هود و
یارانش ،در جنگل ِ
«شــروود» واقع در ناتینگهام
مخفی شدند و کوشیدند تا با غارت اغنیا ،به داد
ضعفا برسند .روایتهای داستانی میگوید که
رابین هود تیرانداز بسیار ماهری بود و به دلیل
اقداماتش،یکقهرمانمردمیبهحسابمیآمد.
▪اسنادچهمیگویند؟

طــی چند قــرن اخــیــر ،واقــعــی یــا افسانه بــودن
شخصیتی بــه نــام رابــیــن ه ــود ،محل مناقشه
تاریخنگاران بریتانیایی بوده است .دایرةالمعارف
بریتانیکا ،بــدون هیچ تعارفی ،رابــیــن هــود را
یک شخصیت افسانهای میداند که دستمایه
داستانهای معروف فولکلوریک در انگلیس
بوده است .در واقــع ،اسنادی که بتوانند از وی،
شخصیتی واقعی و ملموس در تاریخ بسازند،
بسیارمحدودهستند.یکیازمشکالتاساسیدر
مطالعات تاریخی مربوط به شخصیت رابین هود،
این است که نام و لقب او ،در انگلستان قرن  13و
 14میالدی ،بسیار رایج بود .رابین ،به عنوان یک
نامالهامگرفتهشدهازمتونغیرانگلیسیوبهویژه

بررسی تاریخ قرنهای  13و  14انگلیس نشان
مـیدهــد کــه در ایــن دوره ،قیامهای متعددی
علیه ستمگری حاکمان محلی و حتی پادشاه
انگلیس شکل گرفت .قیام «ویلیام واالس» که
شخصیت و داستان زندگی او ،دستمایه ساخت
فیلم «شجاع دل» توسط ِ
«مل گیبسون» شد ،در
همیندورهتاریخیرویدادهاست.اسنادموجود
در بایگانیهای بریتانیا ،نشان میدهد که بین
سالهای  1261تا  1300میالدی ،دست کم
هشت نفر با نام رابین هود ،از ناحیه «برکشایر» در
جنوب شرقی جزیره بریتانیا تا ناحیه «یورک» در
مناطقشمالیاینجزیره،بهفعالیتعلیهحکومت
مشغول بودهاند؛ اما هیچ سند یا شاهدی مبنی بر
ن هودهای یاد شده ،همان رابین هود
اینکه رابی 
معروفجنگل«شروود»درناتینگهامباشند،وجود
ندارد .بدیهی است که جنگهای پیاپی ،موجب
گسترشنکبتوبدبختیبرایرعایاومردمعادی
شده بود و در این شرایط ،همه آن ها در انتظار بروز
وظهوریکقهرمانبودندودرستدرهمینبزنگاه
تاریخی ،نام رابین هود ِورد زبان مردم انگلیس
شد؛ قهرمانی که لزوم ًا شخصیتی واقعی نبود و
میتوانستساختهوپرداختهذهنافرادیباشدکه
زیربارظلموستم،کمرخمکردهبودند.شایدبروزو
ن هودهای متعدد ،خود پاسخی به این
ظهور رابی 
نیازعمومیبود.اینکهتعدادزیادیازشورشیها،
نام رابین هود را برای خود انتخاب میکردند،
بیمناسبت نبوده است .همان طور که اشاره شد،
این نام در واقــع ،تداعی کننده خشم فروخورده
طبقات فرودست جامعه ،علیه نظام فئودالی
انگلیسوستمجانکاهحاکماناینکشورمحسوب
میشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که رابین
هــود ،نه یک شخصیت تاریخی ،بلکه قهرمانی
خیالی بــرای مردمان ستمدیده جزیره بریتانیا
بوده است؛ قهرمانی که تمام آمال و آرزوهایشان
را در آیینه شخصیت او میدیدند و رؤیاهای دست
نیافتنی خود را در داستانهایی که درباره رابین
هود میساختند ،تجسم میبخشیدند .رابین
هود ،چهره افسانهای مردم انگلیس ،به مدد هنر،
به یک قهرمان در اروپا و آمریکا تبدیل شده است؛
اما انگار ما ،در نمایش هنرمندانه قهرمانانمان
که مستندات تاریخی فراوانی درباره واقعی بودن
شخصیتشانوجوددارد،چندانموفقنبودهایم.

شاهزادگان قاجار ،عموم ًا به عنوان افرادی
ثروتمند و رفـــا هزده شناخته میشوند؛
اشــخــاصــی بــا مــلــک و امـــاک فــــراوان و
آلــوده به صفت کبر و غــرور .ایــن دیدگاه،
البته در بسیاری از مــوارد قابل مطالعه،
مقرون به صحت اســت؛ امــا در ایــن بین،
بودند شاهزادگان بدشانسی که از لقب
«شازدگی» ،طرفی نبستند .عزیزالسلطنه،
دختر کوچک ناصرالدین شــاه ،یکی از
این افراد بدبیار بود .او که چند ماه پس از
مرگ پدرش به دنیا آمد ،نتوانست از این
رابطه فامیلی ،برای به دست آوردن ثروت
و موقعیت استفاده کند و همزمان با آغاز
انقالب مشروطیت ،همان دارایی محدود
خــود را هــم ،از دســت داد .آ نچــه در پی
میآید ،متن نامه شکواییه عزیزالسلطنه به
ناصرالملک ،نایبالسلطنه احمد شاه قاجار
است که توسط پایگاه مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایــران منتشر شده اســت .او
در این نامه ،سختیها و فشارهای قبل از
مشروطه و بدتر شدن اوضاع زندگی خود و
مادرش را ،پس از برقراری مشروطه ،مفص ً
ال
شرح میدهد .عزیزالسلطنه از قطع شدن
حقوقش ،از سوی مجلس و توقیف خانهاش
گالیه میکند .در ادامه ،بخشی از این سند
تاریخی را مطالعه میکنید.
▪متن شکواییه

«تولد این کمینه ،چند ماه پس از مقتول
شـــدن پـــدرم بـــود و در زمـــان سلطنت،
اندوخته[ای] نکرده[ام] که حاال از بابت
امــر معیشت راحــت شــده [بــاشــم ].چند
سالی با مــادر و چند نفر نوکر و خدمه ،با
کمال عسرت ،با قلیل مــواجــب ،گــذران
میکردم .در ابتدای مشروطهگی که از
طرف مجلس مقدس ،امر به قطع حقوق
گردیدَ ،مواجب این کمینه را هم مقطوع و
هزار تومان منظور نمودند  ...به خدا قسم
است که هرچه داشتهام ،چه در بازار نیمه
بها فروختهام و چه در بانک گرو گذاشتهام؛
دو ماه است که عمارتی که جنب عمارت
خورشید بــوده ،به تصرف حکومتی داده
شده ،حمامی هم که در تصرف این کمینه
بوده [است ]،تصرف کرد هاند .در این دو
مــاه ،بی حمام هم مــانــد هام [و] شوهری
ندارم که کفیل مخارج بنده شود .دو سالی
هم هست که مواجب کمینه نرسیده؛ معنی
عدالت و مشروطهگی همین است که دختر
سلطان ،گدایی کند یا باید به جایی پناهنده
شــود[؟] هر یک را که رأی مبارک اقتضا
فرماید ،دستخط فرمایید ،اطاعت کنم و
اگر شایسته نیست ،مستدعی است تکلیفی
برای کمینه معین فرمایید که آگاه شوم و
مواجب دو سالهام وصول و ایصال شود،
زیاد عرض ندارد».

