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ــت هاى روزانه محمدعلى فروغى، مربوط به شش ماه از زندگى اوست  يادداش
ــروطيت را در بر مى گيرد و از 26 شوال 1321ق.  كه دوره ى زمانى قبل از مش
آغاز شده و در 28 ربيع االول 1322ق. پايان پذيرفته است. در آن زمان، فروغى 
ــت ها مى توان دانسته هاى  ــاله  بوده است. از ال به الى اين يادداش تقريبًا 26س
ــى، اجتماعى،  ــى فروغى ها، اوضاع سياس ــى خانوادگ ــيارى در مورد زندگ بس
ــروطيت، حيات  اقتصادى ايران و به ويژه پايتخت (تهران) قبل از انقالب مش
ــر و نشر فروغى با علما و رجال، به ويژه  فرهنگى جامعه ى ايرانى و ميزان حش
محمد قزوينى استخراج كرد. قبل از اين كه به بررسى كتاب بپردازيم، بد نيست 
ــنده ى يادداشت ه  ا (محمدعلى فروغى) داشته  به اجمال، مرورى بر زندگى نويس

باشيم. 
ــدرش، محمدحسـين فروغى  ــد. پ ــال 1  294ق. متولد ش محمدعلـى فروغى در س
ــان دوره ى قاجار بود. محمدعلـى پس از مرگ  ــان و مترجم (ذكاء الملـك)   از اديب
ــته ى پزشكى در دارالفنون  پدر، لقب ذكاء الملك يافت. تحصيالت خود را در رش
شروع كرد ولى بعد به ادبيات و فلسفه روى آورد. در بهمن 1274 وارد خدمت 
ــه ى علميه و سياسى، مترجم زبان هاى  ــد. عالوه بر معلمى در مدرس دولت ش
ــى در دارالترجمه ى دولتى بود. بعد از فوت پدر، به مديريت  ــه و انگليس فرانس
ــوراى ملى، به نمايندگى  ــى رسيد. در دوره ى دوم مجلس ش مدرسه ى سياس
تهران و چندى بعد، به رياست مجلس انتخاب شد. چند بار وزير شد، از جمله 
ــت ديوان عالى تميز  وزير امور خارجه و وزير عدليه. در يك دوره نيز به رياس
ــال 1304 پس از تصويب انقراض دودمان  ــور) برگزيده شد. در س (ديوان كش
ــت وزيرى شد و با شروع سلطنت پهلوى، اولين نخست وزير  قاجار، كفيل نخس
ــال هاى 1312 تا 1314 نيز نخست وزير بود و در  رضاشـاه لقب گرفت. او در س
دوره ى اخير، به سبب وساطت از نايب التوليه ى آستان قدس رضوى، مغضوب 
و مستعفى شد. با اشغال ايران توسط متفقين در سوم شهريور 1320، بار ديگر 
ــرش  ــد و در دوره ى او بود كه انتقال قدرت از رضاشـاه به پس ــت وزير ش نخس

صورت گرفت. 
ــران، تاريخ  ــد از: تاريخ مختصر اي ــات محمدعلـى فروغى عبارتن ــى از تأليف برخ
ــقراط و افالطون،  مختصر دولت قديم روم، اصول علم ثروت ملل، حكمت س
سير حكمت در اروپا؛ و تصحيح كتاب هايى چون كليات سعدى، رباعيات خيام، 
ــى، ج2،  ــاهنامه. (مصاحب، دايره المعارف فارس مواعظ سـعدى و خالصه ى ش

1356، ص1887) 
يادداشت هاى كتاب مورد بررسى مربوط به دوره اى است كه فروغى هيچ پست 

يادداشت هاى روزانه محمدعلى فروغى
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و سمتى نداشته است. با وجود اين، اين يادداشت ها ، از جمله منابع دست اول 
ــى، اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى ايران مربوط  تاريخى در مورد تاريخ سياس

به سال هاى نزديك به مشروطه است.
ــامل سرآورد (مقدمه)، يادداشت هاى روزانه ى محمدعلى فروغى،  كتاب حاضر ش
ــت. ايرج افشـار در سرآورد، ضمن  ــت، فهرست ها، و مقدمه ى التين اس پيوس
ــكر از دكتر حسـن ره آورد كه اين نسخه را به كتابخانه ى مجلس اهدا كرده،  تش
ــت ها، متوجه كيفيت اين  عنوان مى كند كه با خواندن پنجاه صفحه از يادداش
اوراق در مورد زندگى خانوادگى فروغى، شناخت روحيات عالمه محمد قزوينى در 
دوره ى جوانى و ميزان حشر و نشر ايشان با فروغى، اوضاع فرهنگى و سياسى 
ايران به مدت شش ماه يعنى در سال هاى 1321 و 1322 قمرى شده است. 
ــپس به نقد بيرونى نسخه پرداخته و عنوان مى كند اين دفتر به قطع  مؤلف س
ــتى و براى كارهاى محاسباتى، خط كشى شده و چاپ اروپا يا هندوستان  خش
ــت. فروغى در كنار صفحات،  ــته ها 110صفحه و به خط فروغى اس ــت. نوش اس
ــرج روزانه را  ــود، و غذاها و دخل و خ ــوا، حال مزاجى خ ــى از وضع ه مطالب

نوشته است. 
ــى محمد على  ــع به زندگى خانوادگى و سياس ــرآورد مطالبى راج در ادامه ى س
فروغى آورده شده و در مورد زندگى فرهنگى و سياسى او ذكر شده كه سه بار 
ــت وزير شد؛ يك بار درجريان تغيير سلطنت از قاجار به پهلوى، بار ديگر  نخس
در ميانه ى حكومت رضاشاه، و بار سوم در واقعه ى سوم شهريور كه براى حفظ 
ــى در بحران اشغال نظامى، اين پست را بر  ــور و ايجاد ثبات سياس آرامش كش
ــاره مى كند فروغى وقتى اين مطالب را نوشت  عهده گرفت. همچنين مؤلف اش

كه هم به كارهاى تحريرى روزنامه ى تربيت كه در سال 1317 توسط پدرش 
ــته شده بود، مشغول بود و هم در مدرسه هاى علميه، مظفريه، خرد  بنياد گذاش
ــت، تدريس مى كرد. تمامى  ــى كه پدرش در آن جا مديريت داش و علوم سياس
ــته ها در  ــت. اين نوش ــت ها مربوط به يك دوره ى زمانى 151روزه اس يادداش
ــتين پر مطلب تر و در روزهاى پايانى، به خاطر مريضى همسر و  روزهاى نخس

دو خواهر نويسنده، به اختصار مى گرايد. (افشار، 1388، ص3)
ــواردى را كه نمود  ــت ها پرداخته و م ــپس به كنكاش در اين يادداش مؤلف س
ــن موارد احترام حكيمانه ى فروغى  ــرى دارد بازگو مى كند، از جمله ى اي بيش ت
ــبت به پدرش است. بحث در مورد خويشان و برادر و خود فروغى، از ديگر  نس
مباحث مربوط به اين يادداشت هاست. مؤلف از جمله اشاره مى كند كه فروغى 
ــى و زبان دان و  ــرادر خود، ميـرزا ابوالحسـن خان كه مردى فرهنگ ــبت به ب نس
عالقه مند به مباحث فلسفى بود، هميشه محبت داشته است و هميشه دركنار 
ــت كه از طريق اين  ــر بوده اند. در مورد خود فروغى نيز مؤلف آورده اس همديگ
ــه هايى كه فروغى براى تدريس مى رفته و جاهايى كه سر  ــت ها، مدرس يادداش
ــتفاده مى كرده به  ــيله اى را كه براى رفت وآمد از آن ها اس ــى زده، و نوع وس م

خوبى مى شناسيم. (همان، صص4و5)
ــه مؤلف به آن پرداخته  ــت ك ــكار اجتماعى فروغى از ديگر مباحث كتاب اس اف
ــى معتقد بود و  ــى و فكرى به تحول اجتماع ــت. فروغـى در زمينه ى سياس اس
خرافات را نمى پسنديد. او دربار مظفرالدين شاه را فاسد مى دانست و مواردى از 
ــق و فجور و حركات ناشايست و ركيك درباريان او را گوشزد كرده است.  فس
ــم بدبين بود. در مجموع به قاجارها نگاه  ــبت به وليعهد (محمد على ميرزا) ه نس
ــيار نمى دانست. (همان،  ــت و جامعه را داراى مردمان بيدار و هش خوبى نداش

صص5و6)
ــرآورد است.  ــده در س ــيقى فروغى از ديگر موارد مطرح ش ذوق هنرى و موس
ــى  ــف عنوان مى كند: «من آگاه بودم كه فروغى از عنفوان جوانى به نقاش مؤل
ــمى در كتابخانه ى مركزى و  ــال 1349 كه مراس ــت و در س عالقه مندى داش
ــد، مهندس محسن فروغى  ــگاه به منظور معرفى او برگزار ش ــناد دانش مركز اس
ــود لطف كرد و در  ــى هاى او را از دوره ى جوانى  خ ــه از نقاش ــس دو قطع عك
ــيد.» فروغـى همچنين از آواز خوش لذت  مجله ى راهنماى كتاب به چاپ رس
ــه تار مى داد. به  ــرد و حتى تفننًا به آقا شيخ حسـن كتابفروش تعليم تار و س مى ب
ــيقى فرنگى را بر  هنگام مباحثه اى با نظام العلوم، در مخالفت با نظر او كه موس
ــيقى ايرانى هم براى تكميل  نوازندگى ايرانى ترجيح مى داد، گفته بود: «موس

مستعد است و مى توان آن را به مقامات عاليه رسانيد.» (همان، ص7)
ــى و فرنگى مآبى عنوان  ــبت به تمدن غرب ــف، در مورد نگرش فروغى نس مؤل ابوالحسن خان فروغى و پسرش؛ محمدعلى

فروغى نسبت به برادر خود، ميرزا ابوالحسن خان كه 
مردى فرهنگى و زبان دان و عالقه مند به مباحث فلسفى 
بود، هميشه محبت داشته است و هميشه دركنار همديگر 
بوده اند
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مى كند كه فروغى طبعًا با خواندن جرايد اروپايى و كتاب هاى فلسفى غربى، با 
نحوه ى تفكر و تمدن اروپايى آشنايى عميقى يافته بود. به همين خاطر، نظرش 
ــباب هاى نوظهورى كه از اروپا مى رسيد، جلب مى شد، مانند ميزان الهوا  به اس
و كتاب هاى نقشه ى جديد مانند ويدل بالش. اصطالحات فرنگى، فرنگى ماب، 
ــتفرنگ و جوانان فرنگ كه در نوشته هايش ديده مى شود قرائتى است بر  مس
ــت. حتى در  ــرايت كرده اس ــى و برخورد او با آدابى كه از اروپا به ايران س تلق
زندگى شخصى او نيز از مسائلى چون پختن كباب به سبك فرنگى، رفتن به 

هتل فرنگى، خوردن نان شيرينى فرنگى و مهمان خانه ى 
فرنگى در يادداشت ها مطالبى مى خوانيم. فروغى به همراه 
ــى كه از طرف فرنگى ها برگزار  محمـد قزوينى به تئاترهاي
ــد مى رفت. اصطالح فرنگى در حدود پنجاه بار در  مى ش

يادداشت هاى او به كار رفته است. 
ــط فروغى از ديگر مباحث مطرح شده  خريدن كتاب توس
ــد خريدن كتاب  ــت. مؤلف عنوان مى كن ــرآورد اس در س
ــت، از جمله در  اروپايى، از واجبات زندگى فروغى بوده اس
ــت هاى او در اين مورد آمده است: «كتاب خريدن  يادداش
ــت و  ــيار اس ــت، كتاب خوب بس مرا خانه خراب كرده اس
ــت هم به قدر  ــت، بضاع ــت برداش نمى توان از آن ها دس
ــوان مى كند: «عمده  ــت.» در جاى ديگر عن كفايت نيس
ــت كه در  ــول جمع كردن خريد كتاب اس ــع من از پ مان

من مرض است و نمى توانم جلو آن را بگيرم.» مؤلف در ادامه عنوان مى كند: 
ــت، فلسفه  ــنين جوانى به آن عالقه ى زيادى داش ــته اى كه فروغى از س «رش
ــروع كرده بود و پس از  ــته  طب ش (حكمت) بود اگرچه درس خوانى را در رش
ــت ها، موارد متعددى از  ــخ و تدريس آن پرداخت.» در اين يادداش ــه تاري آن ب
ــت. در اين يادداشت ها، فروغى از حكماى  ــفه آمده اس عالقه ى فروغى به فلس

غرب نظير اسپنسر و فالماريون نام مى برد. 
زبان دانى و تأليفات فروغى از ديگر مباحث مطرح شده در مقدمه ى كتاب است. 
ــل در دارالفنون، زبان هاى  ــاره مى كند كه فروغـى در دوره ى تحصي مؤلف اش
ــه و انگليسى را ياد گرفته بود. فرانسه را استادانه مى دانست و بر ترجمه  فرانس
ــرعت داشت. در مدرسه ى سياسى  ــلط بود و به گفته ى خود، در آن كار س مس
ــت ترجمه مى كرد.  ــراى روزنامه ى تربي ــى داد و مقاالت را ب ــه م درس ترجم
ــت. با خط روسى نيز  ــت و حتى تدريس خصوصى داش ــى نيز مى دانس انگليس
ــده، از كتاب تاريخ  ــت ها آم ــورد تأليفات او كه در اين يادداش ــنا بود. در م آش
ــالم، تاريخ قرون وسطى، تاريخ روم و متنى براى فارسى خوانى (لكتور) كه  اس

ــت، نام برده شده است. از ديگر كتاب هاى  ــترك با محمد قزوينى اس كارى مش
ــت ها از آن نامى به ميان آمده، تدوين لغت نامه ى  تأليفى او كه در اين يادداش
فرانسه به فارسى است كه با محمدصديق حضرت مظاهر، همكار وى در مدرسه ى 
سياسى به آن پرداخته و در همان مدرسه اين كار انجام مى شده است. (همان، 

صص10و11)
«فرهنگ و مدرسه در يادداشت هاى فروغى» از ديگر مباحثى است كه مؤلف 
ــنايى ژرف به  ــت. فروغـى نزد پدرى بافرهنگ باليد و با آش ــه آن پرداخته اس ب
تأليفات اروپايى و ورود به مباحث تاريخى، آشنايى زيادى 
در مباحث و مبانى فرهنگى پيدا كرد. در اين يادداشت ها 
ــه هاى آن زمان تهران سخن به ميان آمده است  از مدرس

كه عبارتند از:
ــوى وزارت امور خارجه  ــى كه از س ــه ى سياس 1- مدرس
در زمان وزارت ميرزا نصراهللا خان مشـيرالدوله تأسيس شد و 
دو فرزند او، ميرزا حسـن خان مشـيرالملك و ميرزا حسين خان 

مؤتمن الملك در اين كار مؤثر بودند.
ــه ى علميه كه مخبرالسـلطنه هدايت مدتى مدير  2- مدرس

آن جا بود و فروغى نيز در آن جا تدريس مى كرد. 
3- مدرسه ى مظفرى كه فروغى در آن جا معلم بود.

4- مدرسه ى خرد. 
در اين يادداشت ها نام مدرسه هاى ديگرى چون مدرسه ى 
ــوى، مدرسه ى آمريكايى پروتستان ها، دارالفنون، رشديه، اسالم  آليانس فرانس
ــدارس، اعتراضاتى كه به اين  ــيوه ى مديريت م ــت. به ش ــز آمده اس و ادب ني
ــيوه ى گرفتن امتحانات نيز اشاراتى شده است. (همان،  ــده و ش مديران مى ش

صص11و12) 
«روزنامه ها و نقش فروغى در روزنامه نگارى» از ديگر مباحث اين كتاب است. 
ــه ى تربيت كمك مى كرد.  ــر روزنام فروغـى به پدرش در ترتيب مقاالت و نش
ــتيم، يكى آن است كه شعاع السلطنه  آن چه راجع به روزنامه ى تربيت نمى دانس
ــار روزنامه به  ــته اند. هر گاه نظم انتش و ظل السـلطان از حمايت آن دريغ نداش
ــد، توزيع روزنامه مشكالت داشت، ولى  هم مى خورد، ذكاءالملك عصبانى مى ش
ــنگ كه معموال  ــه جاى خود را باز كرده بود و تعداد چاپ آن از يك س روزنام
ــب است، گذشته بود و اين تيراژ براى يك روزنامه در  براى هفتصد عدد مناس
ــود. درباره ى روزنامه هاى  ــر ب ــادمانى پدر و پس آن ايام، موجب اميدوارى و ش
ــكالتى كه براى  ــان قرار مى گيرد. مانند مش ــر هم اطالعاتى در اختيارم ديگ
ــده بود، يا نحوه ى سانسور در عهد  ــهر) ايجاد ش مدير روزنامه ى مظفرى (بوش

خريدن كتاب اروپايى، از واجبات زندگى فروغى بوده 
است، از جمله در يادداشت هاى او در اين مورد آمده است: 
«كتاب خريدن مرا خانه خراب كرده است، كتاب خوب بسيار 
است و نمى توان از آن ها دست برداشت، بضاعت هم به قدر 
كفايت نيست.»

  روزنوشت هاي فروغي
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ــته  ــت ها، روزنامه ى ثريا را پوچ دانس عين الدوله. همچنين فروغى در اين يادداش
بود. (همان، ص12)

ــت كه در يادداشت هاى  ــران و پاتوق هاى فروغى» از ديگر مباحثى اس «معاش
فروغى نمود دارد. معاشران فروغى عبارت بودند از:

1) خويشان پدرى و همسر او.
ــت مانند صديق حضرت،  ــه ها كه با برخى از آن ها انس داش 2) همكاران مدرس

محقق الدوله و ناظم العلوم.
ــبت به كمال الملك نهايت احترام را داشت. بسيارى از روزها به حجره ى  3) نس
ــر مى زد. آن جا آقـا شـيخ محمد (بعدها  ــى بود س آقـا شيخ حسـن كه كتاب فروش
ميـرزا محمد خـان قزوينـى)، معتمدالممالك، و ميـرزا صادق خـان مى آمدند و مجلس 
ــانش بود،  ــان گرم بود. فروغى همچنين با سـعيداالطباء كه از خويش صحبت ش

همه روزه ديدار داشت. 
ــت كه مؤلف از يادداشت هاى  روابط فروغى و محمد قزوينى از ديگر مواردى اس
ــتخراج كرده است. قزوينى بهترين معاشر ادبى و ذوقى فروغى بود. به  فروغى اس
ــت ها  ــن دليل، اطالعات مفيدى نيز در مورد جوانى قزوينى در اين يادداش همي

آمده است از جمله:
ــود  ــه مى كرد كه در تربيت چاپ ش ــراى آن چه قزوينى ترجم 1) ذكاءالملـك ب

حق الزحمه به او مى داد. 
ــالمى را هم كه آقا  ــد: كتاب تمدن اس ــاى او مى نويس ــاره ى ترجمه ه 2) درب
ــته شود به او دادم. او هم قدرى  شـيخ محمد بايد ترجمه كرده و در روزنامه نوش

از ترجمه همان كتاب را به من داد. 
گنجينه ى اطالعات فرهنگى از ديگر مباحثى است كه مؤلف در مقدمه به آن 
ــت و منظورش اطالعات فرهنگى است كه در اين يادداشت ها به  پرداخته اس

صورت جسته و گريخته آمده است. بخشى از اين اطالعات عبارتند از:
ــى كار  ــت تغيير دادن خط فارس ــه فروغـى قاطعانه گفته اس ــر خط ك 1) تغيي

صحيحى نيست. 
ــاختن ايرانيان بر  ــه صحبت از مطلع س ــتين جايى ك ــود نخس 2) تصور مى ش
ــده، يادداشت هاى  ــرق توسط مستشرقان ش ــابقه ى تحقيقات مربوط بر ش س
فروغى است كه هنبيك فرانسوى در مدرسه ى آليانس، ضمن نطقى حضار را بر 

آن موضوع آگاه ساخته است. 
3) اطالعاتى كه در مورد چاپخانه ى بلژيكى و چاپخانه ى ثريا و دانش آموختگى 
عبداهللا ميرزا قاجار در آن رشته در اين يادداشت ها مسطور است، همه تازگى دارد 

و همچنين اشاره اى كه به شركت مطبوعات شده است. 
مؤلف در ادامه ى بحث عنوان مى كند كه چون نوشتن اين يادداشت ها هم زمان 
ــا وقوع جنگ روس و ژاپن بود، فروغى تا حدى كه از جرايد و اخبار تلگرافى  ب
ــب مى كرد، آن را در دفتر خود درج كرده است.  مطلبى درباره ى آن واقعه كس
عقيده ى شخصى فروغى را درباره ى اين جنگ مى توان از صحبتى دريافت كه 
به مناسبت پرسش برادرش كه پرسيده بود نتيجه ى اين جنگ در صورت فتح 
ــت اگر  ــد، به او گفته بود: «هيچ. هر دو بد اس ــت روس چه خواهد ش يا شكس
ــود و در ضمن ما مقهورتر مى شويم. اگر  روس غلبه كند قدرتش بيش تر مى ش
مغلوب شود چون پيشرفتش در شرق اقصى متوقف مى شود احتمال دارد شرق 
ــتان را بيش تر مطمع نظر قرار دهد كه از اين جا  ــط يعنى ايران و افغانس متوس
به درياى محيط برسد. بنابراين براى خودمان اگر آدم نباشيم و نتوانيم از خود 

نگهدارى كنيم، عاقبت اين جنگ در هر حال براى ما بد است.» 

يادداشت هاى روزانه ، بعد از سرآورد شروع مى شود. در باالى اين يادداشت ها، 
ــت ها به صورت روز، ماه و سال هاى قمرى و ميالدى آمده است  تاريخ يادداش
ــت، به  ــى مربوط به تاريخ جهان اس ــت ها حاوى مباحث ــه چون اين يادداش ك
ــل تاريخى كمك مى كند. براى مثال، تاريخ هاى جنگ  خواننده در فهم تسلس
ــن به قمرى و ميالدى و حوادثى از اين قبيل، خواننده را در تاريخ  روس و ژاپ

تطبيقى يارى مى دهد. 
ــى، ميزان دخل  ــت ها، فروغى اطالعاتى از هواشناس در آغاز هر يك از يادداش
ــى  ــرج و غذاهايى كه مصرف مى كرده مى دهد كه از نظر تاريخ هواشناس و خ
ــت. بيش تر يادداشت ها نيز چون نويسنده ى  و تاريخ اقتصادى حائز اهميت اس
ــاوى اطالعات ذى قيمتى از  ــخصيت فرهنگى بوده، ح ــن مكتوبات، يك ش اي
تاريخ فرهنگى ايران در دوره ى قبل از مشروطه است. در بيش تر صفحات اين 
ــت ها، اسمى از مدرسه، چاپخانه، علما و رجال، تمدن فرنگى، ترجمه ى  يادداش
ــفه، تاريخ نگارى، شعر، مجلس معارف،  كتاب، امتيازات معلمين، مطالعه ى فلس
ــم يوميه، مديريت  ــراى روزنامه، تدريس فقه، تقوي ــه ب روزنامه خواندن، نقش
مدارس و نقاشى به چشم مى خورد كه در كم تر منبع دست اولى مى توانيم اين 

اطالعات را پيدا كنيم. 
در مورد تاريخ اقتصادى دوران مشروطه نيز فروغى از ولخرجى هاى مظفرالدين 
شـاه، احكام اضافه مواجب، اصالح ماليات، صندوق مظفرى، ماهانه ى مجلس 
معارف، ميزان قرض ايران، دستمزد معلمين، اضافه عمل گمرك، قيمت و خرج 
ــدن ماهانه، اصالح ماليه، برات، ميزان مواجب نايب فراشخانه  روزنامه، زياد ش
و اغتشاش بازارها سخن به ميان آورده كه نشانگر گوشه اى از تاريخ اقتصادى 
ايران قبل از مشروطيت و سال هاى نزديك به انقالب مشروطيت است و اين 

يادداشت ها از اين نظر نيز ذى قيمت هستند. 
در اين يادداشت ها در مورد ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و رجال دربارى نيز 
ــنده از محمدعلى شاه دل  ــيوه ى انتقادآميز آورده شده است. نويس مطالبى به ش
ــى ندارد و از بحثى تحت عنوان شيطنت وليعهد سخن به ميان مى آورد  خوش
ــبات ناصرالين شـاه و  (ص216) و همچنين از پرخورى ناصرالدين شـاه و مناس
عزيزالسلطان سخن به ميان آمده (ص49) كه در نوع خود جالب توجه است. 

ــال  ــيه و ژاپن در س ــاع جهانى و فضاى بين المللى و به ويژه جنگ روس اوض
1905 از نگاه ايرانى ها و تاثير آن بر جامعه ى ايرانى، از مهم ترين مباحث اين 
ــت اول، حائز اهميت است و از نكات  ــت به عنوان يك منبع دس يادداشت هاس

قوت اين كتاب به شمار مى رود. 
ــود از آن به عنوان دليل اهميت اين كتاب نام برد،  از ديگر مواردى كه مى ش
ــال هاى نزديك به انقالب مشروطه  بحث در مورد تاريخ اجتماعى ايران در س
ــتورى زن ها،  ــت. فروغى درباره ى مواردى چون مجلس جوانان فرنگ، مس اس
ــيوع دروغ، بيمارى وبا و آبله كوبى  ــرى، دزدى، غارتگرى، نذر پختن، ش باج گي

كه از مباحث تاريخ اجتماعى است، مطالبى نوشته است. 
ــتارى كتاب اشاره كرد كه  از ديگر ديگر نكات قوت كتاب مى توان به نثر نوش
ــته است و مخاطب با  ــت ها را نوش فروغى با قلم گيرا و تواناى خود اين يادداش

خواندن چند صفحه، به مطالعه ى بيش تر ترغيب مى شود. 
ــرآورد كتاب نيز كه راهنماى خواننده در سراسر كتاب است و مؤلف با دقت  س
ــت و  ــايى كرده، از بخش هاى مهم كتاب اس و تيزبينى ويژه اى در آن قلمفرس
ــتارى يادداشت ها دارد و در مطالعه ى  ــان از احاطه ى مؤلف بر فضاى نوش نش

بهتر كتاب و فهم بيش تر مطالب، كمك شايانى مى كند. 


