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  چكيده
گيري آن در بستر هاي شكلغربي است اما زمينهتجدد رمان فارسي محصول ورود و بروز 

فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران فراهم بوده است تا اين شكل بتوانـد در جريـان   
ش.) كـه اجـازة   1275- 1227آن پذيرفته شود. عصر طوالني و پرتالطم ناصـري (حـك:   

داد و گـاه  گفتمانهاي متعارض را در قالبهاي ادبي رسمي و غيـر رسـمي گـاه مـي    پيدايي 
اي است كه رابطه با غرب و به تبع آن تأثيرپـذيري از آن بـيش از پـيش بـر     داد، دوره نمي

فرهنگ اجتماعي و ادبي ايرانيان اثر گذاشته است. سفر و مهاجرت بسـياري از ايرانيـان از   
هاي تـازه  قاز و قلمرو دولت عثماني مجراي اصلي ورود نگاهجمله خود شاه به اروپا و قف

- بود. قالب پژوهشي ما براي بازشناسي نخستين رمان فارسي، بر بنياد رويكردهاي جامعـه 
شناختي ادبيات (ديدگاههاي گئورگ لوكاچ و لوسين گلدمن) بنا شده است. بر اين اساس، 

سـازد، شـكل   ، آنچه شكل رماني را مـي شود. در واقعدار تعريف ميرمان با قهرمان مسئله
شخصيتي است كه متفاوت از آثار روايي پيشيني و در تقابل بـا وضـعيت اجتمـاعي تـازه     

و  سـياحتنامة ابـراهيم بيـگ   شود. در اينجا با بررسي و تحليل متني هر سه جلد عرضه مي
آثـار آن دوره،  رسيم كه در ميان عصر خود بدين نتيجه ميمقايسة كوتاه آن با ساير آثار هم
تـوان آن را نخسـتين   دار به معناي دقيق كلمه است و مـي تنها اين اثر داراي قهرمان مسئله

نامـه) دارد و بـا شـكلهاي سـنتي     رمان فارسي دانست. اثري كه عنوان سفرنامه (سـياحت 
  هايي دارد؛ اما در قالب تازة رمان نوشته شده است. فارسي پيوستگي
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  مقدمه. 1
شود. با رشد اي غربي و محصول جامعة فردگراي مدرن تلقي ميپديده» رمان«به طور عام، 

دهد و شكلهاي ادبـي  فزايندة فردگرايي در جامعة مدرن، سنت، قدرت خود را از دست مي
توانند مسائل زندگي فردگراي مـدرن را توصـيف   زيرا ديگر نمي ؛افتندرواج مي سنتي نيز از

خـواه، ظهـور و   ة مدرن آثار ادبي با از هم پاشيدن نظامهاي سلطنتي و تماميتجامعدر كنند. 
گوناگون، گسترش صنعت چاپ، باال رفتن نرخ باسوادي و گسترش امر مطالعه  اقشار رشد

 كي به«عامة كتابخوان  تيجمعدر ميان همه مردم حاميان و مشتريان جديدي كسب كردند. 
 ريتصـو  بـه  معاصـر  يرمانها در اشچهره تا زد جوانه دلش در آرزو نيا و شد بدل يمشتر
 در خود ةچهر ميترس خواهان اشراف و ابانبارو  درباريان كه همانطور درست شود، دهيكش

 آثـارش  نيعنـاو  در كـه  بود يكس نينخست هوگو كتوريو. بودند و آثار ادبي پيشين هانگاره
در واقع، اين . )38: 1377(بنيامين، » ايدر كارگران ان،ينوايب: داد قرار خطاب مورد را تيجمع

مورد در اين امر در كنار ساير امور، موجب دگرگوني ادبيات و تمايز آن با ادبيات سنتي شد. 
توان به آراي گئورگ لوكاچ دربارة گذار از حماسه به رمان در گذر از دنيـاي سـنتي بـه    مي

پـردازيم  . در اينجا بر سر آن نيستيم كه به بحث از مدرنيته ب)1381(لوكاچ،  مدرن اشاره كرد
بلكه هدف بحث از وضعيت مدرنيته (تجدد) و به تبع آن شكلهاي ادبي آن در ايران اسـت.  

هاي مدرن، تجدد و به تبع آن رمـان نيـز وارد   با گسترش رابطة ايران با غرب و نفوذ انديشه
.اگرچه در عهد ناصري ساختارهاي حكومت خودكامه در كمال قدرت به كار شودايران مي

هـاي آغـاز   دهند و جامعه به معناي واقعي كلمه مدرن نشده است؛ امـا نشـانه  يخود ادامه م
مسئله اين پژوهش، تجـدد بـه   شود. تغييرات بزرگ هم در ادبيات و هم در جامعه ديده مي

. در اينجـا  پـردازد مـي طور خاص نيست بلكه صرفاً به يكي از محصوالت آن، يعني رمـان  
بلكـه بحـث اساسـي    ت نيسـ  مطرح از غرب به ايرانورود نخستين رمانهاي وارداتي  ةنحو
اند عبارتگونة عصر ناصري و مظفري . نخستين آثار رمانفارسي است نخستين رمان ةدربار

، اعتمادالسـلطنه  ثـر ا ش.) 1324ق./ چاپ:  1310- 1309(تأليف:  خلسه يا انحطاط ايران: از
، عبدالرحيم طـالبوف  نوشتةهر دو ق.)  1323( المحسنينلكامس و ق.) 1311(كتاب احمد 
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داستان شگفت  اي والعابدين مراغهزين ثرق.) ا 1313ش./  1274(نامة ابراهيم بيگ سياحت
  .الوزارهخان تبريزي آصفميرزااسماعيل نوشتةش.)  1285(و سرگذشت يتيمان 

 سياحتنامة ابراهيم بيگدربارة نخستين رمان فارسي اختالف نظر بسيار است: ميرعابديني 
نخسـتين رمـانوارة جديـد    «)، 1/20: 1386(ميرعابـديني،  » رمـان «ا در موقعيتهاي مختلف ر

تركيبي از رمـان و  «) يا 3/1160(همان: » شبه رمان نو«)، 4/1245و  3/1168(همان: » فارسي
و حتّي » رمان«، »سفرنامه«نامد. كريستف بااليي آن را ) مي12: 1387(ميرعابديني، » سفرنامه

). ديگرانـي هـم كـه آن را    333- 332و  312- 310: 1377داند (بااليي، مي» كرمان پيكارس«
- آورند (براي نمونه، نك: آريناند، براي ادعايشان چندان استداللي نميمنحصراً رمان دانسته

). در اينجا بر آنيم تا با استفاده 121: 1367؛ يوسفي، 104: 1397پور، ؛ نواب310: 1387پور، 
دار در نظرية رمان لوكاچ و گلدمن نشان دهيم كه اين اثـر بـه دليـل    سئلهاز مفهوم قهرمان م

  دار، نخستين رمان فارسي است. داشتن قهرمان مسئله
  

  »دار قهرمان مسئله«مروري بر پيشينة نظري . 2
لوكاچ به گئورگ هاي از برساخته )Problematic hero( دارعبارت قهرمان يا شخصيت مسئله

پرداخته است. در آغـاز   آنعملي از  ةخود به استفاد آثارگلدمن در لوسين  كهرود شمار مي
سـاز،  مسـئله «واژة پروبلماتيك در لغت بـه معنـاي    ؛بايد بر معناي اين اصطالح تمركز كنيم

كدام از ايـن   است اما هيچ» انگيز و...آفرين، مشكوك، مردد، معمايي، پيچيده، پرسشمشكل
كنـد. گلـدمن خـود در تعريـف ايـن      چ و گلدمن كفايت نمـي معاني براي بيان مقصود لوكا

براي پرهيز از هرگونـه بـدفهمي بايـد تصـريح كنـيم كـه اصـطالح        «اصطالح نوشته است: 
بلكـه بـه معنـاي شخصـيتي بـه كـار        »سازفرد مسئله«شخصيت پروبلماتيك را نه به معناي 

توانـد آگـاهي   ني كه نمـي بريم كه زندگاني و ارزشهايش، او را در برابر مسائلي حل نشد مي
). وي در جـايي  260 :1371(گلـدمن،  » دهندروشن و دقيقي از آنها به دست آورد، قرار مي

يـك جمـع   « آنهـا  نويسدداند و ميمي» آيندهشخص بي«را معادل » دارشخص مسئله«ديگر 
گي دهند، جمعي كه در عين دادن معنايي معين به زنـد آينده را تشكيل ميپروبلماتيك و بي

). 189(همـان:  » تواند آنان را فقط به شكسـت و مـرگ بكشـاند   هر يك از اعضاي خود مي
اند از: گرايش بـه  شمارد عبارتبرمي دارويژگيهاي ديگري كه گلدمن براي شخصيت مسئله

اي كه ارزش مبادله حاكم است؛ قـرار گـرفتن در حاشـية    سوي ارزشهاي مصرف در جامعه
). آناني كه بـه  46(همان: » منتقد و مخالف جامعه بودن«يفي و جامعه؛ پيروي از ارزشهاي ك
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سـاز ميـانجي   تواننـد از تـأثيرات تبـاه   آيند، از آنجا كه نميجستجوي ارزشهاي راستين برمي
به «نويسد: دار هستند. گلدمن ميوارگي رهايي يابند، افرادي مسئلهءعني شييارزش مبادله، 

زندگي روزمره در عرصه ادبي اسـت، برگـردان زنـدگي     نظر ما فرم رماني در واقع برگردان
اي روزمره در جامعة فردگرا كه زادة توليد براي بازار است. خصلت تباه اين جستجو، جنبـه 

اين قهرمان يا ابلهي است مانند دن كيشوت يا  - گيرداهريمني را كه قهرمان رمان به خود مي
نويسنده (سروانتس) براي فاصله گـرفتن   و نيز طنزي را كه - جنايتكاري مانند ژولين سورل
در باب شكل رمان،  ).127 :1381(گلدمن، » كند.بندد، بيان مياز جستجوي واهي به كار مي

رمان كل زندگي را بـا محتواهـايش و بـا وارد كـردن قهرمـان و      «كه  است معتقد زين لوكاچ
  ).118: 1388اچ، (لوك» كندسرنوشتش به درون يك دنياي غني و كامل به ما ارائه مي

يـا   يداري نيازهـاي خـود را با توليد شخصـ شاسرمايهياز نظر ماركس افراد در جوامع پ
داري ايـن روند با استفاده از پـول  سـرمايه ةكردند. امـا در جامعكاال به كاال رفع مي ةبا مبادل

به ارزش بدل  رفـت اما به تدريج خودممكن شد. در آغاز، پول به عنوان ميانجي به كار مـي
ند. در اين وضعيت، هر گونه دشـشـدگي شـيء داري به تدريج دچـارجوامع سرمايه و شد

اصلي انسـانها   ةآگاهي نسبت به ارزشهـاي فـرافردي و جمعي ناپديد و پول و ثروت دغدغ
يابد. اما هنـوز افـرادي وجـود دارنـد كـه درگيـر       كيفيتها به كميتها تقليل مي ةهم و شودمي

در هنـر و  را داري و كاالشدگي آن بشوند. بـازنمود آنهـا   مقاومت در برابر اين روند سرمايه
  د.نامندار ميمسئله انادبيات شخصيتها يا قهرمان

 در حالي كه كامالً ،كنداين نوع قهرمان بيش از حد خود را براي كارزار زندگي آماده مي
- بينانه نسبت به كل هستي انسان ميخورد و قلب او مملو از احساس تحقير بدشكست مي

تواند به طور كامل تشخيص دهد موقعيتي كـه در آن قـرار   گاه نميدار هيچشود. فرد مسئله
كند. چيزي در خواهد و يا اين كه اقتضائات موقعيت را درك نميگرفته از او چه چيزي مي

در هر موضوع  شود خالف عقل و منطق عمل نمايد. اوسرشت او وجود دارد كه باعث مي
كنـد. او  كننده به جاي عمل كردن، ترديد ميمهمي از زندگي مردد است و در لحظات تعيين

ت و آداب و رسوم نزاع دارد. او فاقد نيروي اخالقي و ارادة عمل يك آرمانگراست كه با سنّ
او اينكـه   ييك ؛كندطلبانه است. به دو دليل هيچ موقعيتي در زندگي او را راضي نمياصالح

 دارد نهفته يشود و ديگر آنكه در اعماق قلبش حسخود مي )unfitness( متوجه ناجور بودن
كند زيرا حق گاه يك فرصت واقعي برايش فراهم نشده است. او دنيا را سرزنش مي كه هيچ
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شود. او فاقد اعتمـاد بـه نفـس و    تنوع ميثمر، مبتذل و بيده است. چنين دنيايي بيندااو را 
  ).Faust,1901: 92-94ناتوان ( ايكوتوله ،در عمل اماغول است  ،ست. در انديشهخرسندي ا
داند و معتقد اسـت  ها ميگونهوجود چنين شخصيتي را تنها مميزة رمان از ساير ن گلدم

شود. بـه  رماني منجر مي يدار به كنار گذاشته شدن ساختار حقيقناپديد شدن قهرمان مسئله
، رمـان بـه   »دارقهرمـان مسـئله  «ثر آندره مالرو را به دليل فقـدان  ا عصر تحقيرطور مثال وي 

پردازد (گلـدمن،  اين اثر به بيان وحدت تام اجتماع و فرد مي زيرا داندمعناي دقيق كلمه نمي
). در حالي كه از نظر گلدمن در رمان، خالف حماسه يا افسانه، بـه يمـن   176- 175 :1371

قهرمـان  «شود. نشدني ميان فرد و جهان مشخص مي گسست رفع» دارقهرمان مسئله«وجود 
ميـان فـرد و جمـع و وحـدت از      يافتهسازمانناپذيري ايجاد و حفظ پيوند امكان» دارمسئله

  دهد. دست رفتة فرد و اجتماع را نشان مي
داد، در جستجوي كشف خالف شعر حماسي كه به كليتي دوري و بسته شكل مي ،رمان

- سـازمان است. قهرمان حماسه، اجتماع (كليتي  گرجستجو ،ان رمانكليتي پنهان است. قهرم
) است اما قهرمان رمان، فرد زاييدة بيگانگي از جهان خارج. جستجوي فرد از واقعيتـي  يافته

كنـد.  شود كه ديگر هيچ معنايي براي او ندارد و به سوي خودآگـاهي حركـت مـي   آغاز مي
رسـد فاصـله ميـان آنچـه     ن به خودآگاهي ميي زماني كه قهرمان رمالوكاچ معتقد است حتّ

). لوكاچ نظام مدرن را مانعي 185 :1389رود (اباذري، نمي ميانهست و آنچه بايد باشد، از 
جهـان   ءداند و معتقد است كه جوهر و معنا ديگر جـز براي رسيدن به آزادي و شادماني مي

در برابـر جهـان   از آن  تاد نفقط در روح قهرمان به عنوان اصلي اخالقي وجود دار ونيست 
كنـد اينسـت كـه اگرچـه     مهمي كه لوكـاچ اشـاره مـي    ةد. نكتنكن حفاظت فسردهخشك و 

عصري  يو است. كژي و تباهي واقعيتدهندة نشانكاذب هستند اما وي  ،آرمانهاي قهرمان
. در مهيـا و قابـل مشـاهده بـود    واسطه در زنـدگي  دون كه در آن كليت، بآورد را به ياد مي

اي را كه در شناسي جامعهزيبايي ارشود. رمان بايد ساختنجاست كه رسالت رمان تعيين مياي
روشـن سـازد   ، كندآن تضاد ميان قهرمان و واقعيت، هر نوع پايان خوشي را غير ممكن مي

  ).186(همان: 
خود با توجه به رابطة ميان قهرمان رمان و جهان سه گونـه رمـان    نظرية رمانلوكاچ در 

در اين گونه، قهرمان به سوي انتزاعي:  آليسم) رمان ايده1: 1دهدرا از يكديگر تمييز ميغربي 
ناپذير معتقد است كه امر آرماني از آنجـا كـه   رود. وي با ايماني خدشهتحقق امر آرماني مي

اي پيشـيني  شايسته است تحقق بيابد، پس ضرورتاً بايد تحقق يابد و چون واقعيت به شـيوه 
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رسد كه واقعيـت را ارواحـي اهريمنـي    كند، قهرمان بدين نتيجه ميرا محقق نمي اين تقاضا
پـردازد تـا دنيـا را    اند. وي به جنگي شجاعانه اما مضحك با نيروي اهريمني ميافسون كرده

نجات دهد. در اين گونه، روح قهرمـان كـوچكتر از جهـان اسـت و آگـاهي او نسـبت بـه        
هاي مشـهور ايـن گونـه    از نمونهسرخ و سياه و شوت كي دنپيچيدگي جهان بسيار محدود. 

) رمان رمانتيسيسم مأيوسانه (يا روانشناختي): اين گونه، روايـت زنـدگي درونـي،    2هستند. 
 - دار در اين گونهانفعال و آگاهي بسيار گسترده قهرمان است. شخصيت شيطاني فرد مسئله

است. در ايـن گونـه، امكـان گريـز     قابل ديدن  - يعني زماني كه روح بزرگتر از جهان است
وجود ندارد. بنابراين قهرمان از دست زدن به عمل عاجز اسـت و بـا شكسـتي گريزناپـذير     

تربيـت احساسـات و   تواند بكند جز تأمل بـر ايـن شكسـت.    شود. او كاري نميمواجه مي
از دو ) رمان آموزشي: اين گونـه تركيبـي   3هاي برجستة اين گونه هستند. از نمونهابلوموف 

است. به نوعي كه اگرچه از جستجوي » پختگي مردانه«گونة پيشين است. قهرمان آن داراي 
دارد؛ اما اين بـه معنـاي پـذيرش جهـان مرسـوم و دسـت كشـيدن از        اهريمني دست برمي

از گوتفريـد كلـر   هانري سـبز   از گوته و مايستر ويلهلم كارآموزيارزشهاي راستين نيست. 
   ).154- 87: 1381ه هستند (لوكاچ، نمونة برجستة اين گون

  
 زيـن ) ق. 1313ش./  1274(نامـة ابـراهيم بيـگ     مروري بـر سـياحت  . 3

  اي العابدين مراغه
 كـه  اسـت  قاجـار  عصـر  انتقـادي  ادبيات هاينمونه مهمترين نامة ابراهيم بيگ جزءسياحت

- 85: 1387يت، ؛ آدم40: 1387اند (براي نمونه، نك: آجداني، دربارة اهميت آن بسيار نوشته
حتـي سـيد ميـرزا     .))1390؛ هاشـمي،  348- 346): 1386)؛ طباطبـايي،  1384؛ اكبري، 100

تاريخ بيداري محمد طباطبايي، يكي از رهبران انقالب مشروطه، آن را براي مطالعه به مؤلف 
د ) و يا اين كه احمـ 245: 1376االسالم كرماني، دهد (ناظماالسالم كرماني، مي، ناظمايرانيان

ستايد و آن را از عامالن بيـداري مـردم   اي، اثر وي را ميرغم شكايت از مراغهكسروي علي
  ). 53: 1387شمارد (كسروي، برمي

اين كتاب در دو مجلد نوشته شده است: در مجلد اول راوي سطح اول داسـتان تقريبـاً   
اي، كتـاب (مراغـه  آن هم نه در ابتداي اثر كـه در ميانـة پايـاني     - پنهان است و بسيار اندك

خانـه  نمايد. راوي سطح دوم يا همان صـاحب ) رخ مي252و  248و  240و  1/235: 1381
). آنگـاه  20- 1/19كنـد (همـان:   آغـاز مـي  » عرض مخصـوص «كنندة اثر، كتاب را با يا طبع
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شـود. راوي در مصـر بـه    ) بيان مـي 1/23(همان: » مختصري از ترجمة حال ابراهيم بيگ]«[
) و سپس در غياب او، ابراهيم بيگ و يوسـف عمـو   1/26(همان: رود بيگ مي خانة ابراهيم

- 41و  1/36كننـد (همـان:   شوند و از آنجا به ايران سفر مياش ميدر استانبول مهمان خانه
رونـد و  ). مهمانان به حمـام مـي  1/39گردند (همان: ) و هشت ماه بعد به خانة او بازمي42

). از ايـن پـس، بـا    1/41كند (همـان:  نامه را مطالعه ميخانه در اين فرصت سياحتصاحب
شويم كه راوي آن ابراهيم بيگ (راوي سطح سوم) (همان) مواجه مي» نامهصورت سياحت«

  است. 
كـل روايـت    - و از طريق او همة خوانندگان - خانه)در واقع، راوي سطح دوم (صاحب

انـد.  و مهماني رفته بودند، خوانده ساعتي كه او و يوسف عمو به حمام 9بيگ را در ابراهيم
گيري شده است و از اين خانه درونهبيگ در روايت صاحببه عبارت ديگر، سفرنامة ابراهيم

» سرگذشت ابراهيم بيگ پس از ورود به استانبول«خانه داستان با پس، با روايتگري صاحب
- و آتش گرفتن اتاق و بـي  يابد و پس از دعواي ابراهيم بيگ با مال) ادامه مي1/236(همان: 

 ) اما كتاب همچنان تمام نشده است253- 1/252شود (همان: هوشي ابراهيم داستان تمام مي
كنندة اثر دو بار ديگر به رابطة خود بـا (كتـاب) راوي سـطح سـوم     و راوي سطح دوم/ طبع

ـ » پلتيكاي دولتي«كند و آنگاه بخشي از رسالة ميرزا ملكم خان به نام اشاره مي - ك: نـاظم (ن
  )) درج شده است.1388الدوله، 

خانه در شرح زندگاني ابراهيم بيگ بـه شـكل ضـمني بـه بيـان ارزشـهاي او و       صاحب
  پردازد: پدرش مي

 حرف كسي با عربي كلمه يك سال چندين ظرف در كه بود سخت چندان ملي تعصب در

 از كـه  نـامي  يوسـف  بود. ... ميرزا ايران از همه بگيرد؛ گفتگويش ياد نخواست بلكه نزد

 مانند نامي داستان خسروان و التواريخناسخ كتاب از بود پسرش معلم خانه در دراز ساليان

 باليد. همـه مي خود بر او و خواندمي غيره و نوشيروان شاپور، جمشيد، بهمن، كيخسرو،

 وعده اجرت به ماه آخر تا را عرب الحانخوش قراء از تن چهار رمضان مبارك ماه در ساله

 روح به را آن ثواب كرده، مجيد قرآن تالوت سحور تا هنگام افطار از پس شب همه گرفته

 بـه  ايـران  گوشة در هر او از بزرگ خيريه مĤثر چندين كه - صفوي بزرگ عباس شاه پاك

 نمـود و مي نيافته هديه راه آنها انهدام و تخريب به ايام تصرف دست هنوز و است يادگار

 شـاد  نـامي را  پادشاه آن روح خوانده اخالص روي از ايفاتحه نماز هر پس در نيز خود

- 1/25 :1381اي، مراغـه داشـت. (  مفرطي و غريب ميل نادري تاريخ خواندن كرد. بهمي
26(  
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ترين ارزشهايي است كه به ابراهيم و پدرش نسـبت  مهم» دوستيايران«و » تعصب ملي«
سـتيزي، توجـه بـه گذشـتة باشـكوه ايـران و       خانه (راوي) با بيگانهصاحبداده شده است. 

- جمـع مـي  » تعصب«مذهب شيعة جعفري قهرمان مشكلي ندارد و اگر چه همه را ذيل نام 
خانـه و  كند، تنها با افراط در آنها موافق نيست. فاصلة راوي سطح اول و دوم يعني صاحب

وجه تعصـب و  در واقع، راوي كه مت شود.ابراهيم بيگ در همين تعصب و افراط تعريف مي
  راستاي ابراهيم با جامعه شده است، با او همدلي دارد:غيرت فراوان و ارزشهاي ناهم

 و راسـتگويي  و اخـالق  حسـن  در پاك فطرت اقتضاي به بيگ ابراهيم پدر، وفات از بعد
 هـر  از رفتـارش  و سنجيده كارهايش شد. تمامي دشمن و دوست نمايانگشت پاكدامني

از  بعضـي  افتـاد. چنانكـه   پـيش  پـدر  از ملـي  تعصـب  درهمچنان  بود و پسنديده جهت
 و ايران انتظام عدم از وي نزد خواستند او را كوك نمايند درهموطنان ظريف هر گاه مي

حكـام...   بـه  رشـوت  مبلغـي  مقابل در را دولت واليات فروختن از و سرباز پابرهنگي از
بـود.   بيـگ  ابـراهيم  طـرف  بـه  ناگوار سخنان اين همة روي كه آورندمي به ميان صحبت
 و كوب و زد از دانستند،مي را او حال ياران برآشفته... . چون سخنان اين شنيدن از بيچاره

 ايـران  تمجيـد  و تعريف از صحبت بالعكس... گاهي .شدندنمي متأثر آن غليظ دشنامهاي

نهايـت   در ديـد مي خود دل كام به را صحبت وضع همين كه ابراهيم كردند. بيچارهبازمي
 كـه  بود آن مسرّت خاطرش اظهار اثر شد. اولمي سراپاگوش و نشستمي خاطر انبساط

 تعارف قهوه[خانه]نشينان همه به گذاشت،مي ميز روي درآورده جيبش از را سيغار قوطي

  ).27- 1/26و نيز نك:  30- 1/29كرد... (همان: مي

از اين ارزشها دست بكشد. بديل ايـن  خواهد در واقع، ابراهيم بيگ به دليل تعصب نمي
مضـمون  «تـوان در  ستيزي و بيزاري از احساس تحقير در مقابل دولتهاي بيگانه را ميبيگانه

  دروغين حاجي كريم كه براي اخاذي از ابراهيم بيگ جعل شده، مشاهده كرد:» مكتوب
 اعظم صدر جناب به است پوشيده ما بر سياسي كه مسئلة يك در انگليس مختار وزير گويا

 از رسـانيده  همـايوني  عـرض  به را مطلب هم بود. ايشان داده جواب احتراميطور بي به

 خارجـه  امـور  وزير جناب عهده مؤكّد به حكم ساعت همان ملوكانه الشرفقرين طرف

 هفتـه  يـك  ظـرف  در بايد كه بدهد خبر تلگراف واسطةبه لندن به كه يافت صدور شرف

 ديگر هفته دو تا ايران لشكر نمايند وگرنه تنبيه كرده، لندن احضار و عزل را سفير خودشان

ساخت.  خواهد همت پيشنهاد را تمامي هندوستان تسخير آمده حركت در هرات سوي به
- مـي  خـود  بـه  هي شده گلوگير شادي فرط نمود. از تماشا را بيگ ابراهيم نشئة بايد حاال
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 .اسـت  بـاغيرتي  و بزرگ مرد هم صدراعظم .شود چنين بايد البتهبروم.  شاه قربان«گويد: 
  ).33- 1/32(همان: 

داند امـا  دهد كه خود ابراهيم هم اين تصوير را واقعي نميهمين جمالت آخر نشان مي
داري او را نشان خانه)، مسئلهخواهد آن را باور كند. اين برخالف ديدگاه راوي (صاحبمي
ـ مي ه واقعيـت مطالـب نامـه موافـق نيسـت و      دهد. راوي با توجه به اشارات متني نسبت ب

اي توأم با خردورزي و واقعگرايي نسـبت بـه   يابد اما ديدگاه همدالنهفريبكاري آن را درمي
  ابراهيم بيگ و قضية نامة دروغين دارد:

 است. ولـي  بيگ ابراهيم حال شرح از مختصري و بسيار حميت و تعصب از اندكي اينها

 حمل بيجا تعصب و جاهليت حميت به را حاالت او اين نظرانكوته بعض كه نيست دور

بـه   مجـرب،  جـوان  اما است؛ جوان كه هرچند ما عزيز هموطن است. اين چنين كنند. نه
 شـدگان تربيت از و روزگار وضع از باخبر هوشيار، خردمند، كامل رسيده، پيران صحبت

  )1/36رود. ... (همان: مي شمار به خود عصر

شـود و همـين محـرّك اصـلي     نپذيرفتن شرايط موجود ايران خالصه ميتعصب او در 
قهرمان رمان براي سفري است بدون دسـتاورد موافـق طبـعِ او كـه خـود بيـانگر محرّكـي        
اجتماعي براي تغيير از داستانهاي عاميانة بلند فارسي به سـوي رمـان در معنـاي واقعـي آن     

اور نكردن سخنان صادقانة آقااحمـد شـيرازي   است. دليل اصلي سفر ابراهيم بيگ به ايران، ب
  ). 40- 1/39دربارة پايمال شدن حقوق او در ايران است (نك: همان: 

طـالبوف را   كتاب احمدرود و در غياب او قهرمان داستان در استانبول به خانة راوي مي
ن كتاب اش دربارة ايكند. ابراهيم بيگ در نامهخواند و به سمت ايران حركت ميدر آنجا مي

  كند:چنين استدالل مي
 بـه  بـزرگ  و عمده خيلي مطالب و آيدمي نظر به كاملي و عالم مرد كتاب نويسندة اگرچه

 مطلـق  و است نوشته چيزها بعض اشاره و ايما به ايران وضع خصوص در اما داده، خرج

. (همان: نيست ماها از اينكه يا، كرده سهو يا، ندارد خبر ايران از يا شود كهمي معلوم چنان
1/37(  

داري او در شمارد، واقعيت جـايي نـدارد. مسـئله   در هر سه حالتي كه ابراهيم بيگ برمي
وار او بـه گزارشـهايي دربـارة    كيشوتهمين عدم پذيرش واقعيت نهفته است و رويكرد دن

- ايران. شخصيتي كه در عين حضور در بافت اجتماعي دوران خود، پيگير سياسـتي رهـايي  
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هاي بخشد. البته با اشارهاش را شدت ميداريكه ناتواني او در نيل بدان، مسئله بخش است
يـابيم كـه   ) درمـي 1/221همـان:  پاياني دربارة تغيير ديدگاه ابراهيم دربارة اين كتاب (نـك:  

بينيم، اي موافق مطالب اين كتاب است. اما اين نيز تناقضي را كه در حوزة عمل او ميمراغه
  كند.منتفي نمي

به طور كلي، حسرت راوي براي وطن و خرابي آن، ميراث طالبوف است كـه در جـاي   
و  كتـاب احمـد  شود. البته ابراهيم بيگ پيش از مطالعة وضوح ديده ميبهكتاب احمد جاي  

ويـژه در فرجـام كـار،    قصد سفر به ايران نيز چنين تعصباتي را دارد. با گسترش پيرنگ و به
- اي براي پاسخ بـه جسـتجوي نخسـتين او مـي    يم بيگ افقهاي تازهروحية پرسشگري ابراه

شود. روح عصيانگر او كـه بـه حـد افراطـي بـا      گشايد. ابراهيم بيگ با حقيقت تلخ آشنا مي
تواند چنين وضعيتي را تحمـل كنـد. اينجاسـت كـه     اجتماع و زمانة او ناسازگار است، نمي

كند (نك: همان) اما روح بـزرگ ناكـام   يد ميدربارة ايران را تأي كتاب احمدمطالب انتقادي 
  دهد. قهرمان رمان اجازة پذيرش آنها را نمي

در واقع، او از همان ابتداي كتاب مورد تمسـخر و هجـو اسـت امـا شخصـيتهاي آثـار       
طالبوف همگي به نوعي ستوده هستند و قهرمان اجتماعند و تعارضي با جامعه ندارند زيـرا  

كه  2بندي وجود دارد المحسنينمسالكرمان نيستند. البته در پايان اند اما حماسي و آموزشي
توانسته آغازگر رمان فارسي باشد اما محدوديتهاي شكلي آثارش، دهد طالبوف مينشان مي

المحسـنين  مسـالك تـوان گفـت در   اي كرده است. ميالعابدين مراغهموفقيت را نصيب زين
ار وجود دارد اما كليت رمان و بخـش انبـوه آن بـا    دگيري بالقوة قهرماني مسئلهامكان شكل

داري بيگانه است. ابراهيم بيگ مسئله دارد اما قهرمانان طالبوف فاقد چنـين  تعارض و مسئله
قله را  المحسنينمسالكچيزي هستند. ابراهيم بيگ در جستجوي حقيقتي است اما قهرمانان 

نيست. بر خالف آن از همان صفحات اوليـه،  الفتوحي كنند اگر چه اين فتح نيز فتحفتح مي
كنـد.  تنهايي ابراهيم بيگ و عدم اتحادش با جهـان، حتّـي راوي را وادار بـه همـدردي مـي     
كيشوت ابراهيم بيگ در جهاني انتزاعي كه خود آن را خلق كرده، اسير است. او همچون دن

- مسـالك و بر خـالف   خيزد. اين مبارزه حماسي نيستبه مبارزه براي آرمانهاي خود برمي
اي به همـراه  اي نيست. ابراهيم قهرمان مبارزهقله - هر چند بي دليل - هدف، فتح المحسنين

اجتماع براي پيروزي بر شريري يا رسيدن به هدفي خاص نيست. او قهرمـان دنيـاي خـود    
است. قهرماني ضعيف كه از همان ابتدا شكستش براي خواننـدگان و راوي دلسـوز قطعـي    

دوستانش نيز نگران شكست او هستند. او پيشاپيش شكست خورده اسـت امـا    است. حتي
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خواهد واقعيت تلخ بيروني را بپذيرد و با جهـان  دوستان نميخالف همه و حتّي ساير ايران
كند اگـر  متحد شود و دست كم در حالت تسليم براي ايران افسوس بخورد. او جستجو مي

كند و با بزرگان مملكت دربارة داليل خرابي . مبارزه مياندچه پيشتر حقيقت را همه دريافته
فايده است. خالصه، قهرماني فردي است كه بيشتر ديوانـه  كند. اما همه بيوطن مشاجره مي

هـا و وضـعيت او نـه حماسـي اسـت نـه       آيد تا قهرماني از نوع قهرمانان حماسهبه نظر مي
  تراژيك، چيزي است ميان اين شكلها. 

آنچـه در   كتاب احمديگر در همراهي و همدلي راوي و قهرمان است. در تفاوت مهم د
گيـرد امـا در   شده، مورد نقد و انكار هيچ يك از طرفين درگير روايـت قـرار نمـي   اثر مطرح
رغم همدلي با قهرمان بر اشـتباهات ادراكـاتي او   از يك سو، راوي پيوسته علي نامهسياحت

قهرمان در آستانة ادراك فاصلة عميق خود با واقعيـت، از  زند و از سوي ديگر، مهر تأييد مي
تواند به صورت كامل بر اين فرار و آسودگي خيال تكيه كنـد؛  گريزد اما نميپذيرش آن مي

شـود كـه بـا وجـود داشـتن      پس احساس گسست ميان او و جهان، عين و ذهن، سبب مي
رزه با جهان و پيروزي بر آن آرزوهاي بزرگ انساني، همچون احمقي جلوه كند كه ياراي مبا

  را ندارد. 
عنوان مهمترين مسئلة ابراهيم بيگ بيش از همه شامل سـتايش شـاهان و   دوستي بهايران

)، نادرشاه افشار (همـان:  1/59،151،243اي همچون شاه عباس صفوي (همان: وزيران شيعه
خـان  و ميرزاتقـي  )1/151،214و از قاجاريه تنها عباس ميـرزا (همـان:    )1/33،99،124،216

) شده است. همچنين اميدواري غريبي بـه وليعهـد،   1/108،122،152،214(همان:  3اميرنظام
). اما توجه به ايران باستان (بـراي نمونـه:   1/110شود (همان: مظفرالدين شاه آينده، ديده مي

  )) اندك است. 1/216كيومرث، پيشداديان و ساسانيان (همان: 
بر تجربـة تـاريخي ايـران    «را » نوزدهم هنوز چهار بعد اقتدار شاهيدر نيمة قرن «برخي 

تـر بگـوييم   دوم بعد اسالمي يا دقيـق «، »اول سنت پادشاهي پيش از اسالم«دانند: مي» چيره
» چهارم نفوذ رسم جديـد حكومـت غربـي   «و » سوم جنبة ايلياتي قدرت«، »شيعيِ حكومت

انداز ابراهيم بيگ نيـز ديـده   اول هم در چشم ). از اين چهار، دو تاي45- 44: 1391(امانت، 
شود. چهارمي هم نشانة رويكردي دوگانه به انديشة اصالحي غربـي اسـت؛ پـذيرش از    مي

يكسو و ادعاي بازيابي همانها در سنت ديني تاريخيِ خود از سوي ديگر. با وجود تفاوتهاي 
مسئله، آنچه تمايز اصلي را در نگاه روشنفكراني چون ابراهيم بيگ با نظام حاكم دربارة اين 

» جنبة ايلياتي قـدرت «كند، سومي يعني جهت شكل دادن به ساختار بنيادين رمان ايجاد مي
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است كه با نگاه شهريِ ابراهيم ناهمخوان است. در واقع، گذار از آن جامعة ايلياتي به جامعة 
ود متنـي و  توانـد سرچشـمة عمـدة تضـادهاي موجـ     تقريباً شهري پايان عصر ناصري مـي 

  گسستهاي شخصيت با جهان پيرامونش باشد.   
مسئله و تناقض اصلي در همين دانستن و نپذيرفتن است كه گسست قهرمان از جهانش 

انگيزد امـا  شود. انزوايي كه همدلي راوي را برميكند و موجب انزواي او ميرا بازنمايي مي
ن واقعـي رونـدي تـدريجي و البتـه     شود. البته گسست قهرمـان از جهـا  مانع همراهي او مي

تصاعدي دارد كه با كمي افت و خيز همراه است. براي نمونه، ابراهيم بيگ با ديدن ايرانيان 
خواهد وضـعيت ايـران و ايرانـي را بپـذيرد امـا واكنشـي       مهاجر بيچارة قفقاز هر چند نمي

- 1/43خوابد (همان: يكند و متر دارد؛ در دل فحشي نثار يكي از منتقدان ايران ميمعقوالنه
نمايد و واكنش ابـراهيم بيـگ چيـزي جـز حسـرت      ). اما حقيقت عريان كم كم رخ مي45

داري نيز ). همچنين فراموشي خودآگاهانه و تالش براي دوري از مسئله1/48نيست (همان: 
با گسترش پيرنگ و ورود به ايران به مرور ). اما 161و  1/159(همان:  نقشي چشمگير دارد

گيـرد.  ) ابراهيم اوج مـي 1/86(همان: » خوابهاي پريشان«) و 1/85(همان: » ي هاي گريهها«
  ها گريه بر سر مزار شاه اسماعيل در اردبيل است:يكي از مهمترين صحنه

 سـيزده  در را مقـدس  مـذهب  و دولت اين پاكت! اساس تربت فداي به من اي«گفتم:  ...

 كه و ببين بردار رحمت خاك از سر شوم. اكنون تو غيرت داشتي. قربان استوار تو سالگي

 علماي اند. ازكرده اعتباربي و خوار پايه چه تا اخالف ناكسان را متين دولت و مذهب آن

 و رياسـت  تحصـيل  و سامان و ثروت كسب پي در است. همه باقي اسمي تنها اثناعشريه
 مشاغلشـان محـض   نيسـت. عمـده   پيغمبـر  شريعت ترويج صدد در اند. احديسياست

 نـاحق  خـواه  و حق خواه است؛ حكومتي كارهاي به مداخله نعلين، صداي تكثير مالحظة
  )150- 1/149(همان: 

  همچنين در ديدار از نارين قلعه:
 سـربازي  ولـي  سربازخانه اسـت  ديديم. گويا خالي حجرات بعضي توپخانه جنب در... 

 را مغزم تعفن بوي كه شويم داخل يكي به خواستيم آنها، درون از اطالع نشد. محض ديده
 ميـرزا  عبـاس  السـلطنه نايب اي و شاه عباس غيرتمند، شهريار اي«زدم:  فرياد داد... تكان

 تو نخواهند كرد. و اندنكرده فراموش را تو ايران شناسحق غيرتمندانآقا!  اي كجاييد؟...

 مقاصـد  از احـدي  تـو  از بعـد  ولي بردي، سر به زين سر در را خود عمر تمامي كه بودي

 ميـرزا  تو نـوكرت  از بعد تنها شديم. بدبخت دو هر ما و وطننكرد. ...  پيروي تو مقدسه
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 كند، درست را هاشكسته كه برخاست ؛بست جان ميان بر را وطن خدمت كمر خان تقي

  )152- 151(همان: .. دادن اشتوبه غسل كاشان حمام در را بسته دستش دو وطن خائنان

دهـد قهرمـان در   مطول باال چند نكتة بديهي نهفتـه اسـت كـه نشـان مـي     در دو بخش 
دار نيست و فاصله و تنوعي در شخصيت او وجود دارد. رمانوارگي صفحاتي از كتاب مسئله

اثر محصول جستجوي قهرمان به دنبال ارزشهاي راستين و معناي حماسـي از دسـت رفتـه    
شود اما در اين موضع خاص، ابـراهيم بيـگ   است و به مرور زمان از نگاه او پندارزدايي مي

  دار:قهرماني است غير مسئله
گريد. پذيرد و بر آن ميداري، وضعيت ايران را ميالف) او مثل هر شخصيت غير مسئله

  دار نپذيرفتن وضعيت است.مشكل قهرمان مسئله
ـ  - پرست انكاركنندة وضعيت ايرانب) مفهوم غيرتمند در معناي وطن - ارهكه پيشتر درب

اي به موقعيـت دارد. در  گرايانهنيامده است و قهرمان ديدگاه عيني و واقع - اش سخن گفتيم
  دار او نيست.واقع، گفتار او بازتاب ذهنيات ماليخوليايي و مسئله

داند و آن گسست و تمايز روانشناختي ذهنـي ميـان   ج) قهرمان خود را با وطن يكي مي
رسد و شـامل گـزارة   كلي، به وحدت تامي با اجتماع ميدارد و به طور عين و ذهن را برمي

شود؛ او ديگر يك شخصيت خاص مي» پرستي از اين وضعيت ناراحت استهر وطن«عام 
  زند.منزوي منفرد نيست كه در عين درك وضعيت، آگاهانه ادراك آن را پس مي

دار برتـري  د) تحسين كارهاي امير كبير به عنوان نمونة عملي تالش در راه مـيهن، نمـو  
قهرمان در حوزة انديشه است كه با نگاه او به فرجام كار امير در اينجا، بـه نـاگزير در بقيـة    

  كند.رمان مقدمات تبديل قهرمان را به شخصيتي ناتوان در حوزة عمل فراهم مي
منتسب به اعتمادالسلطنه قابل قيـاس   خوابنامةيا  خلسهبخشهاي باال با قسمتي از ابتداي 

  است:
زمين ناهموار، سقف شكسته و ستون كج شده و محـراب خـراب كتيبـة ريختـه و     در 

پيچيدم و با خود گفتم حاال كـه اسـباب   ديوار منهدم ديدم و چون مار گزيده بر خود به
انـد، خـود بـه عمـد     بناي اين قسم ابنيه فراهم نيست چرا آنچه را گذشتگان ما سـاخته 

انـد مـا را نيـز    فويه شيعة اثني عشري بودهكنيم... . همه كس داند سالطين صخراب مي
همان دين و كيش است. ... اهل خبر دانند كه مسلمانان عهد خلفاي اموي و غيره هنوز 

اند كه چرا ابنيه و آثار ساسانيان را برانداخته... دچار ماللم نمود و هر آن بر كسالتم ملوم
  ).25- 24: 1357افزود... متأثر شدم... (اعتمادالسلطنه، 
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ق.) و چـاپ   1310- 1309روشن است كه شباهت اندك است و تفاوت سال تـأليف ( 
انـد. ورود بـه   اطـالع بـوده  دهد كه دو نويسنده از كار هم بينشان مي خوابنامهش.)  1324(

مكاني تاريخي و افسوس خوردن بر عهد صفوي تنها شباهت صوري و ظاهري ممكن اين 
(همان: » در ميان نوم و يقظه« خوابنامهه قهرمان بخش است. اما تفاوت اصلي در اينجاست ك

اي تحليلـي و  پردازد و بـه دنبـال گـرفتن نتيجـه    ) به محاكمة شاهان و وزيران ايراني مي25
ماندگي اسـت كـه پايـان ناتمـام     از داليل اين عقب - با ديدگاه سياسي خاص خود - روشن

با نقد گذشته، چراغي فرا راه آينده  دارد. در واقع،كتاب، فرجام واقعي آن را بر ما پوشيده مي
كند اما ابراهيم بيگ با گريه و زاري، سياسي تبديل مي - گذارد كه اثر را به كتابي آموزشيمي

  دهد. ناتواني خود را در تغيير وضعيت و همچنين عدم پذيرش موجوديت آن نشان مي
: 1285لـوزاره،  ا(نك: آصفداستان شگفت و سرگذشت يتيمان حتي در پايان اثري مثل 

دهـد امـا   اگرچه واقعيت تلخ مرگ و ديوانگي دختران چهرة سياه اجتماع را نشان مي )116
نيز به  - اندبسيار تك بعدي تصوير شده نامهسياحتكه خالف برخي شخصيتهاي  - بدكاران

شود. شباهت دو رسند و بدين ترتيب حس گسست دريافت نميمجازات بدكاريهايشان مي
هاست اما تفاوت ساخت و كـنش شخصـيت آنهـا را از يكـديگر      زنمايي سياهيكتاب در با
  كند.متمايز مي

داري خارج فارغ از آنچه گفته شد، گاهي ابراهيم بيگ به صورتي آشكار كامالً از مسئله
مسـئله در  دار بلكه بـه شـكل قهرمـاني بـي    شود و قهرمان نه در موقعيت يك فرد مسئلهمي

  شود: پذيرش و تسليم او شريك ميخودآگاهي راوي و حس 
 :گفـتم  كشـيده  پـردرد  دل از آهـي  شـد،  تـار  و تيـره  مد نظرم در دنيا ماجرا اين شنيدن از
 مردم با كارها اين سر در ناحق به مصر در من كه است دعواهايي كيفر همه خداوندا! اينها«

 را دلشـان  كـرده  پرخاش آنان با ننموده باور گفتندچيزها مي قبيل اين از هرچه و كردممي
  )1/55: 1381اي، (مراغه آزردم.مي

شد، ما ديگر بـا اولـين رمـان فارسـي مواجـه      ناداري تا پايان اثر حفظ مياگر اين مسئله
نبوديم بلكه اثر همچون حكايتي كوتاه بود كه گسترش كمي يافته است؛ وضعيتي ساده كـه  

دهـد. در آن صـورت،   اي رخ نمـي ق ويژهبرد و با پذيرش آن اتفاقهرمان به حقيقتي پي مي
قهرمان به سادگي مثل ديگران به اتحاد با جهان رسيده بود و مشكلي وجود نداشت. اما تنها 

گيـري  فرديت و انزواي ابراهيم بيگ و تناقضات الينحل او سبب گسست از جامعه و شكل
ـ اولين رمان فارسي مي ي كـه در كتـاب او   شود. يعني جدا از مسئلة شگردهاي روايي فراوان



 139   دار از بطن قهرمان مسئله يرمان فارس نينخست شيزا

گـونگي از سـاير آثـار    شود، شكل پيچيدة شخصيت، اين كتـاب را از منظـر رمـان   ديده مي
  كند. معاصرش متمايز مي

- ابراهيم بيگ، قهرماني تنهاست و براي حفظ آرمانهايش، ديدارهاي انتقادي و مشـاجره 
كنند تك بيرونش ميشود و با ك) دارد كه در آنها تحقير مي97- 1/87آميزي با وزراء (همان: 

كشد. او قهرماني منـزوي اسـت   ) اما دست از تالش نمي1/98شود (همان: و حتي بيمار مي
كه از همان ابتدا شكستش حتمي است. البته همانطور كه گفتـيم گـاهي تنهـايي قهرمـان در     

- با او به همدردي و گريه مي» وجود محترم«شود و كسي همچون مواردي معدود نقض مي
شـوند كـه از صـحبت بـا آنهـا      ). حتي گاهي آدمهاي همدلي پيدا مـي 1/104همان: نشيند (

شـوند (بـراي   ) يا حرفهايش پذيرفته و تأييد مـي 179- 1/176شود (نك: همان: محظوظ مي
). اما تفاوت اصلي موافقان ابـراهيم بـا او در همـين    209- 208و  1/198نمونه، نك: همان: 

خواهد اين واقعيت را كه خود نيز ان است. او نميشكل پذيرش مشكالت و بدبختيهاي اير
وجـود  «داري قهرمان است. بـراي نمونـه   بدان اذعان دارد، واقعاً باور كند و اين آغاز مسئله

) اعتقاد دارد اما بـه  1/110گاه به تصورات قهرمان مانند اميدواري به وليعهد (همان: » محترم
داري از ابراهيم دار نيست. در واقع، اگر مسئلهكند و مسئلهسياقي معمول و معتاد زندگي مي

خواهـد بـود. در   » وجـود محتـرم  «بيگ گرفته شود، فارغ از تفاوتهاي جزئي، دقيقاً مساوي 
دهد و دربارة بينندة به ابراهيم بيگ مي» اينامهخواب«، »وجود محترم«جايي از كتاب هم آن 

» اسـت.  گرفتار پرستيوطن ناخوشي و ملي تعصب درد به كه شما مانند نفر يك«گويد: آن مي
  ديده نيز آشكارا همان مسئلة قهرمان ما را دارد:خواب ).1/125(همان: 

 كـه  بودم جنگ در خود با پيچيده خود بر مملكت ناگوار وضع از خواب، از پيش ديشب

 با مظلوم آنان كه ميليون چندين و اندظالم اراذل مملكت از مشتي كه چه تو به حسابي مرد

 و يكه رسيده كه چه را تو كنند،نمي اتفاق خودشان از ظلم رفع در جمعيت و همة كثرت
 شـيريني  و پريشـان  را خـود  آيدمي وارد آنان بر روزه همه كه تعدياتي و صدمات از تنها

 و وطـن  ترقيـات  ديـدن  حسـرت  و آرزو در روز شـب و  و داري تلـخ  خود بر را حيات
 را عمر خود عدالت، تعميم و رعيت آسايش و مملكت امور انتظام و ملت و ملك سعادت

  )1/125(همان:  ديوانه؟ مردكه چه تو به آري؟ پايان به كدورت و اندوه به

 - 4ديده تناقضاتش با مژدة ظهور منجي (مظفرالدولـه) اما تفاوت در اينجاست كه خواب
- 1/125شود (همان: ميحل  - آيدمي» ناصريه«خان در خيابان كه به ياري ايران» شهسواري«

دار اسـت. در واقـع، شـگرد سـنتي     كتاب هـم هنـوز مسـئله    ) اما ابراهيم بيگ در پايان127
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نمادگرايي آشكار قصة خوابنامه در نقطة مقابل ترفندهاي روايي بـه نسـبت پيشـرفتة رمـان     
- ن مسئلهنامه در برابر قهرمامسئلة خوابگيرد؛ به زبان ديگر، قهرمان بيقرار مي نامهسياحت

  دار رمان.
توانـد  خان را گرفته و در اين مصائب شريك است اما كاري نميجواني كه دست ايران

  شود: چنين معرفي مي» وجود محترم«) بنا به تأويل 1/127بكند (همان: 
 داخليه وزراي غضب و قهر از بايد ديگران و تو مثل كه است خواب بيننده همان جوان آن

نينديشـد.   ديگران سرزنش و طعن نترسد. از جنگ كوتك وزير از نداشته باكي خارجيه و
  )1/127(همان:  كنيد... بلند فرياد و بزنيد داد همه جا بايد

كند: يكـي  در واقع، وجود محترم به نوعي دو نفر را بينندة رويدادهاي خواب معرفي مي
خـان را گرفتـه اسـت    كند و ديگري جواني كه دست ايـران راوي كه از اين و آن سؤال مي

تـوان  شباهتي با قهرمان ما ندارد اما دومي را مي - همانطور كه گفته شد - (نك: همان). اولي
آيد دار مقايسه كرد؛ زيرا از دستش هيچ كاري برنميمثابه يك قهرمان مسئلهبا ابراهيم بيگ به

  ).1/126(همان:  جز نظارة تباهي و شنيدن بيهودة فرياد آزارندة دادخواهي
انگيـز  طلبانه و ناظر بر نظارة غـم روي هم رفته، رويكرد مورد عالقة ابراهيم بيگ اصالح

آورد؛ مبـارزه بـراي او در معنـاي    داري قهرمان را به بار مـي وضعيت حاضر است كه مسئله
اگرچه به زخم چوب پاداش يابد (براي  - كندو تنها به تذكر اكتفا مي 5معناستانقالبيش بي

- ). از ياد نبايد برد كه اگر اين قهرمان رويكـردي كنشـمند مـي   97- 1/87ان: نمونه نك: هم
كرد، آنگاه با اثري حماسي مواجه بوديم نـه  گرفت و مبارزه ميداشت و سالح به دست مي

اي جدي مطالب روزنامة ايـران را دربـارة   رمان. در همين جا ابراهيم مختصراً و بدون اشاره
دانيم اين سالها (احتماالً حدود ). در حالي كه مي1/129(همان:  داندبيهوده مي» جزيرة كوبا«

م.) در كوبا مبارزة سختي ميان كوباييها و استعمارگران اسـپانيايي در جريـان اسـت و    1895
شود. خالصه، خوزه مارتي، يكي از معروفترين قهرمانان اين جنبش، در همين سال شهيد مي

  ست. قهرمان رمان خالف حماسه، اهل عمل ني
شـود و از حالـت   وار تبـديل مـي  همانطور كه گفتيم گاهي ابراهيم بيگ به فـردي تـوده  

) اما اين رويكرد پيوسته نيست. ظاهراً 144و  133- 1/131آيد (همان: دار درميقهرمان مسئله
ابراهيم بيگ پس از مرافعه با وزرا و استراحت در خانـة وجـود محتـرم و خوانـدن كتـاب      

خيالي كلي نسبت به سياست، در كنار انتقادهاي ساده (نظير ند و ضمن بيكآرامشي پيدا مي
)) برخـي  1/132انتقاد از سفرهاي خارجي شاه و مقايسة او با امپراتور ژاپـن (نـك: همـان:    
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خـان مشـيرالدوله (نـك: همـان:     بيند (مانند تمجيد از ميرزاحسـين چيزهاي خوب را نيز مي
- )). اما با ديدن حـاجي محمدحسـن امـين   1/135ان: ) و تحسين دارالفنون (نك: هم1/133

شود. در واقع، با بازگشت ) انتقادات و التهابات دوباره زياد مي137- 1/135الضرب (همان: 
 شما مشهدي«پرسيد:  من از يكي«شود: داري رويكرد اهريمني او آشكار ميقهرمان به مسئله

بتـوان مشـيرالدوله را نماينـدة    ). شـايد  137(همـان:  !»» جهنمـي «گفـتم:  » هسـتيد؟  كجـايي 
الضرب را نماينـدة اصـالحات اقتصـادي دانسـت. بـديهي اسـت       اصالحات سياسي و امين

دارنـة سـودمحور غيـر    دوست را مفيدتر از نگـاه سـرمايه  ابراهيم بيگ رويكرد سياسي ايران
مازندران داري بيگانگان از جنگلهاي داند. صحبتهاي ابراهيم بيگ دربارة بهرهپرست ميوطن

خود گواه اين استدالل است كه او از روند استعمار آگاه و مخالف آنست (براي نمونه نك: 
خان سپهسـاالر) را  ). او مشيرالدوله (ميرزاحسين266و  243، 226، 1/175: 1381اي، مراغه
  ).1/136(همان: كند الضرب را مالمت ميستايد و در قالب كناياتي امينمي

ق.، 1296الضرب فعاليتهاي فراواني نظير پيشنهاد تأسيس بانك ملـي در  ندانيم كه اميمي
المنفعـة بسـياري كـرده    آمل، احداث چند كارخانه و كارهاي عام - آهن محمودآبادايجاد راه

)). اما ابراهيم بيگ مشيرالدوله را كه خـود از مشـوقان سـفرهاي    1379است (نك: مهدوي، 
- كند و حتي شايد با وجـود انتقـادات بـاال از امـين    ميفرنگي ناصرالدين شاه بود، مالمت ن

- آهن در ايران بـود، مـي  الضرب، مشيرالدوله را كه او هم از نخستين كوشندگان تأسيس راه
چنانكـه   6توان نقش خصومتهاي شخصي را ناديده گرفتستايد. البته در چنين مواردي نمي

  گويد:خود مي
بـود.   نيامـده  خوشـم  حـالتش  از و ديده را او اول از چون كه بروم خواستنمي دلم اما ...

بود.  مهمان ما خانة در روزي چند دوبار هر رفته، مكه دفعه به است. دو حقوقبي شخصي
 سرسالمتي يك كاغذ مرحوم پدر فوت از بعد ولي كشيده او از زحمات خيلي پدر مرحوم

  )1/135: 1381اي، مراغه( .است متقلب و كارطمع مرد بسيار آن، بر ننوشت. عالوه من به

رسـيدن بـه يالتـا،    «نويسـد:  الضرب را چنين مي) تاريخ ديدار امين367: 1379مهدوي (
» مـارس  27رجـب/   25مـارس در ادسـا    23رجـب/   21اي العابدين مراغهمالقات آقا زين

الضرب است، الدوله كه از دشمنان امينم. شايد اين بدگويي به تحريك امين1889ق./ 1306
ق. از 1310الضـرب در سـال   ). ضمناً نبايد از ياد برد كه امـين 376جام شده باشد (همان: ان

شـود (همـان:   ق. دستگير و در خزانه حبس مـي 1314شود و حتي در ضرابخانه اخراج مي
ق.) قدرت چنداني نداشته اسـت. در جلـد دوم   1313). بنابراين در زمان چاپ كتاب (369
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- 2/419: 1381اي، شود، اوضاع خوبي نـدارد (مراغـه  ويي ميهم كه از او بدگ نامهسياحت
420.(  

را نماينـدة پيونـد    7الدين اسدآباديالضرب و سيد جمالهمچنين شايد بتوان پيوند امين
داري و مذهب و به تبع آن ايجاد نوعي پروتستانتيزم اسـالمي در ايـران دانسـت كـه     سرمايه

  ابراهيم بيگ با آن سر سازگاري ندارد: 
انـد، خصوصـاً بـراي    نوشته اديان ساير به رديه كه است پروتستاني كتابهاي همه ديدم. ..

 از بعضي و نوشته تفسير اهللاكالم به گويا خودشان نارساي عقول به كه اسالم پاك مذهب

اي،  است (مراغه مردم اضالل مقصودشان كه اند. واضح استكرده ترجمه را اسالميه كتب
1381 :1/185.(  

پروتستانتيزم از جمله مسائلي است كه روشنفكران عهد ناصري مانند آخوندزاده (بـراي  
رفـت از وضـعيت   عنوان راهي براي بـرون ) با آن درگيرند و آن را به17: 1395نمونه، نك: 

تـوان پروتسـتانتيزم غربـي را معـادل اصـالحات      كنند. اما به دشواري مـي موجود مطرح مي
اما آيا انديشة وحدت اسالمي بـا پشـتيباني تجـار و بازاريـان      مذهبي سيدجمال فرض كرد.

شـود؟ مسـافرتهاي خـارجي فـراوان     داري البتـه از نـوع شـرقي آن نمـي    منجر بـه سـرمايه  
داري غربي اسـت.  الضرب نشانة آشنايي و شايد تأثيرپذيري از روندهاي بنيادين سرمايه امين

داري در ايران باشد. مسئلة بومي رشد سرمايه تواند نشانگر موانعانديشة ابراهيم بيگ نيز مي
داري است اما در ايران مسـئله،  قهرمان غربي رمان، تضادهاي دروني انسان در عصر سرمايه

آيد اما قهرمان شرقي از تماشاي فرنگ. ماندگي است. قهرمان غربي از دل جامعه برميعقب
نگرند بـا  واقعي ما از غرب به ايران ميبه همين دليل عمدة قهرمانان داستاني و روشنفكران 

پسااستعماري. مسئلة قهرمان شرقي، انديشة ترقي است كه خود ديـدگاهي غيـر   عينكي شبه
اي بيافزاييم و بگوييم قهرمان خواهيم بر كار لوكاچ تبصرهواقعي دربارة آن دارد. در اينجا مي

جوامع شرقي شـكل ديگـري دارد و    آيد و درداري بيرون نميدار لزوماً از دل سرمايهمسئله
بيني توان گفت ابراهيم بيگ پيشسازد. آيا ميدار را ميشكافي ديگر شخصيت قهرمان مسئله

اي پـر كنـد كـه بـراي بقـاي خـود       داريكند كه جاي استبداد سنتي را قرار است سرمايهمي
ا بـراي بـروز آن   ساالري و ارتش، امنيت رنيازمند ديكتاتوري نويني است تا به كمك ديوان

  فراهم سازد؟ 
داري پردازان عمدتاً روس، مفاهيمي همچون سرمايهرغم ديدگاههاي نظريهدر واقع، علي

گذرد، نيست (براي نمونـه  و فئوداليزم قابل تطبيق كامل با آنچه در استبداد شرقي ايراني مي
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خوبي وضعيت  ) به193- 1/190: 1381اي، )). متن (مراغه1359)؛ همو، 1346نك: اشرف، 
دهند و بر سه مشـكل عمـدة وفـور    اقتصادي و نقش تجارت خارجي را در ايران نشان مي

قانوني در توجهي به گمركات)، تغييرات فراوان نرخ ارز و بيكاالهاي خارجي در ايران (بي
داري البتـه  گيري سرمايهوضوح مانع شكلكنند كه همگي بهحوزة اقتصاد كشوري تأكيد مي

سياست اقتصادي ضعيف در رابطه با استعمارگران اسـت. همچنـين خريـد زمـين      در پرتو
داري شرقي (نه فئوداليسم) اي از بازگشت به شكلي از زمينتوسط تجار را شايد بتوان نمونه

توان آن را به اسـتبداد شـرقي (دسپوتيسـم) فـردي     دانست كه با توجه به خشونت تجار مي
ارت و امور توليدي خود مهر تأييد ديگـري بـر فقـدان    متمايل دانست. عدم شراكت در تج

 دارانه در ايران است.فضاي سرمايه

  شود:انگيز ايران دنبال و حتي تشديد ميداري ابراهيم بيگ با ترك غممسئله
 تندرست كه شكر بار هزار گفت: خداوندا! صد و كرده نگاهي ايران به طرف عمو يوسف

 سـخت  دلم او مالحظهبي و موقعبي گفتار اين ... ازشديم.  خالص ويران مملكت اين از

 و عزيز وطن اي«چيست؟...  پاك خاك اين انصاف! گناهبي مرد گشت. ... گفتم: اي آزرده
- من برادران كه - تو مهربي اوالد از من كه باد!... هر چند تو خاك فداي و جانم گرامي! تن

 به كه مهري سبب مرا بهنيستند. ...  خشنود من از نيز آنان كه دانممي اما شكايت دارم، - اند

 پرگـوي،  مرا نام خودشان دفتر در كه نيست . دورنمود خواهند متهم ديوانگي به دارند تو

 نـام  هم ايران تاريخ را و ايشان نيز من چنانكه نمود، خواهند ثبت الشعورمختل دراي،ياوه

 عوالم و وطن حب معني از نيست. چون حرجي ايشان بر . امانمود خواهد ثبت ديوانه مرا

 از زبـانم  شـد،  بسته نفسم راه گرفت شدت امگريه رفته رفته» خبرند.بي پرستيوطن بلند

  )212- 1/211بازماند. (همان:  گفتار

در باال تناقضي دربارة ابراهيم وجود دارد: هم او از مردم ايران شاكي است و هم مردم از 
پندارند، چـون  دار را مردم ديوانه ميبر اين، قهرمان مسئله او؛ شكايت دوسويه است. افزون

خواهـد بـراي فـرار از جنـون     كنـد و مـي  كنند. اما ابراهيم هنوز هم مقاومت ميدركش نمي
پس مـن نيـز از آن حالـت تعصـب     «داريش را حل كند؛ همچون مردم عادي باشد و مسئله

دهد (نك: همان). نمونة ايروان رشوه مي) و براي نمونه به راحتي در 1/212(همان: » بازآمده
خـان شـيباني   اهللاداري را در درج اشـعار فـتح  ديگر تالش ابراهيم بيگ براي فـرار از مسـئله  

بـه اقتضـاي   ) «37- 1/36توان ديد كه پيشتر در ابتداي كتـاب (همـان:   ق.) مي1308(وفات: 
) و نيـز  1/220ان: او را نفـرين كـرده بـود (همـ    » عدم غيـرت «به دليل » تعصب معلوم خود
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 تعصب بالي اين سبب به كه احمد ... كتاب مؤلف ضمير روشن حكيم جناب از«عذرخواهي 

- ). همين تكرار مداوم فرار از مسـئله 1/221بود (همان: » برده بد گمان هم جناب حق آن در
كند. سير رمان جستجويي است براي داري و تسليم در برابر آن رمانوارگي اثر را تضمين مي

- دار پيوسته از آن دورتـر مـي  نجات از اين دوگانه براي رسيدن به آرامش كه قهرمان مسئله
  اند:خان شيباني نيز جالباهللاشود. اشعار فتح

 پريشـان  تاج و تخت و پريشان ملك   پريشـان  كـاج  و سـرو  و پريشـان  باغ
ــار   گشـته  كـه  بـاد  لجـاج  بـر  حق لعنت ــاه در ك  پريشــان لجــاج از ش
 پريشــان خــراج و پريشــيده دخــل   خارج و داخل گشته كه ملكي به واي
 پريشـان  نتـاج  شـد  كـه  را ايگله هر   پشـمش  و روغـن  ز شـبان  نبيند خير
ــد ــد الب ــي يكــي باي  پريشـان  مـزاج  شـد  كـه  را مملكتـي    حــاذق طبيب

  (همان)

هـم  (معادل تعصب) نيز مشكلي دوسويه است كه هم در پادشاه و » لجاج«در ابيات باال 
به دليل كاربرد فراوانش به عنوان صفت  نيز» پريشاني«شود. در ابراهيم (كل كتاب) ديده مي

تواند صفت مشترك ابراهيم و داري، ميابراهيم بيگ در تمامي مراحل اصلي جنون و مسئله
تواند با درك مشكل مشترك در حيطة عمـل دسـت بـه كـاري بزنـد.      وطنش باشد. او نمي

  ابراهيم، خصوصيت عمدة روشنفكر ايراني آن دوره است.صفت قهرمان ما، 
شناسند و بـراي بازتـاب آن   اي جايگاه خود را ميالعابدين مراغهابراهيم و به تبع او زين

  كنند:خود را به شكلي ضمني با فردوسي مقايسه مي
 حياا را ملتي مردة زبان كه داشت زيرا را آن از بيش و جايزه آن همه استحقاق فردوسي...

 بـالمره  كالمشان كه زمان اين شعراي چون نه نمود، خدمتي بسزا نيز ملت تاريخ به و كرد

 باشد. خالصـه، ابـراهيم   لعنت و نفرين هزار صد مستوجب و حكمت و نصايح از عاري

 اينجا در بود داده ترتيب ايران مملكت وگذارگشت در كه را خود نامةسياحت بيچاره بيگ

  )1/222(همان:  آورده.. پايان به

داري فردوسي به كند. مسئلهاي عجم را بدين رمان پارسي زنده ميو بدين ترتيب مراغه
اي بـه  برد اما يگانگي و اتحاد داستاني/ غيـر داسـتاني ابـراهيم و مراغـه    درون اثرش راه نمي

 انجامد. درست خالف آنكه رستم قهرمان اجتماع وفاصله و گسست آنها با جهان بيرون مي
اش هاي نويسـنده قهرمان قومي يك كشور است، ابراهيم قهرمان فردي است، قهرمان تنهايي
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اي). رستم نمايش تواناييهاي آرماني فردوسي براي حفظ ايـران اسـت و از ايـن رو،    (مراغه
اي كه با اجتماع نه سر قهرمان جامعه است و ابراهيم نماد ناتوانيهاي شخصي و فردي مراغه

گ دارد. رستم قهرمان آيندة روشن است و ابراهيم قهرمـان حـال خـراب.    آشتي كه سر جن
عنوان گونة دهد؛ عصر پراندوه جديد رمان را بههمة اينها تفاوت حماسه و رمان را نشان مي

طلبد. حماسه در شكل رمانهاي تاريخي كه اقبال عمومي اندكي هم ندارند بـه  برتر ادبي مي
كنـد  تر افول ميخالف ذاتش (حماسه) به ادبيات طبقة پاييندهد اما بر حيات خود ادامه مي

برند براي فرار از مخدر فرّار حماسه/ رمان تاريخي و نخبگان و روشنفكران به رمان پناه مي
  گرايي جهان معاصر. اي از تلخكامي واقعو چشيدن جرعه

همـان:  شـود ( تـر مـي  داري به جنـون نزديـك  پس از خروج از ايران اندك اندك مسئله
). انگار كه دوري ظاهري قهرمان از اجتماع به جـاي آنكـه بـراي او همچـون     235- 1/234

تـوان  افزايد. در واقـع، مـي  داريش ميسايرين فراموشي به همراه بياورد، بر گسست و مسئله
  ندارد. داري ابراهيم بيگ پاياني گفت روند رشد و افول مسئله

زند، در دعواي لفظي او بـا مـال   اين جلد را رقم مي داري ابراهيم كه پاياناما اوج مسئله
سـوزي و مدهوشـي   گيرد كه كاله بر زمين زدن و برخورد با چراغ منجر به آتـش شدت مي

- 1/252كشـند (همـان:   شود كه دوستانش جسد او را از مهلكه بيـرون مـي  ابراهيم بيگ مي
253.(  

ا ندارنـد و در واقـع،   بديهي است كه جلدهاي دوم و سـوم كتـاب اهميـت جلـد اول ر    
كننـدة ديگـري   تري از آن هستند و از لحاظ اجتماعي نيز صرفاً بيان تثبيترونوشت ضعيف

  اي دارد: اند. سال چاپ آنها نيز اهميت ويژهبراي همان واقعيتهاي مطرح در جلد اول
ق.): پادشاهي مظفرالدين شاه و نزديك به رويداد بزرگ  1323ش./  1283: كلكته (2ج

    او تعصب نتيجة فرعي با عنوانالب مشروطه انق
ق.): كمي بعد از مشـروطه و مـرگ مظفرالـدين شـاه و      1327ش./  1287: الهور (3ج

  پادشاهي محمد علي شاه.
براي نمونه، فارغ از تنوع مكاني چاپ مجلدات، نويسنده پس از تندرويهاي جلد اول و 

كنـد و  از حكومت اندكي مالحظـه مـي   قتل ناصرالدين شاه و آشكار كردن نامش، در انتقاد
). البته پيشـتر ابـراهيم   309و  305- 2/304كند (همان: حتي مدح مختصري نيز از پادشاه مي

  عهد يعني مظفرالدين شاه بوده است. بيگ خود از طرفداران ولي
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هاي بسيار خود خواستار آگـاهي از  خوانيم كه خوانندگان با نامهدر ديباچة جلد دوم مي
شـود  اند و خواستاري مردم سرانجام باعث چاپ جلد دوم مـي كار ابراهيم بيگ شده فرجام

كنندة كتاب، يوسف عمـو شـرح حـالي از    ). با پايان ديباچة راوي/ طبع305- 2/303(همان: 
). 310- 2/309كند (همان: ). سپس كودكي ابراهيم را روايت مي2/309دهد (همان: خود مي

ن كودكي ابراهيم، ابزاري است براي ساختن جلد دوم كه نقل نگر به دورااين شگرد گذشته
وار عاشـق  افسردگي ابراهيم بيگ و عشق محبوبه بدوست. محبوبه هم مثل ابـراهيم ديوانـه  

ايران است و ماية تمسخر مردم. بدين ترتيب، وضعيت ابراهيم در پايان جلـد پـيش در پـي    
برد و تنها يك جمله از دهان او سر ميشود. ابراهيم بيگ در افسردگي شديدي به گرفته مي
و صفحات فراوان) و همراه با يوسـف عمـو    2/324(همان: » يا حق يا مدد«شود: خارج مي

  )328- 2/327(براي نمونه، نك: همان:  روندداري و ناداري خود پيش ميهمچنان در مسئله
وطـن نـه   حال ابراهيم بسيار بد است، تن خوش است و او گرفتار دل اسـت و عاشـق   

تري نسبت به رويكـرد انتقـادي تنـد جلـد     محبوبه. به طور كلي، اين جلد رويكرد رمانتيك
پيشين دارد و شايد بتوان گفت در نيمة اول جلد دوم قهرمان كتاب محبوبه است. نويسـنده  

تدريج و تا حـدودي  خواهد بيشتر داستانگويي كند اما رويكرد رمانتيكش بهدر اين جلد مي
دارد. دقيقاً از همـين نقطـه رمـانگونگي اثـر در معنـاي      از گسست با جهان بازميقهرمان را 

در سـوز   - با حفظ نجابت - بيند. محبوبه تقريباً مثل هر عاشق ديگريلوكاچي آن آسيب مي
دهـد و فرديـت او را از   وار و آشنا جلوه ميو گداز است. نجابت او، وي را شخصيتي توده

داري اگر تكثير شود و نوعي او را تكثيرشدة قهرمان دانست. مسئلهبرد. شايد بتوان به بين مي
شود و رمان شـكل  ناپيدا ميقهرمان و اجتماع  وميان به مسئلة اجتماع تبديل شود، گسست 

شود دهد. بدين ترتيب، نيمة اول جلد دوم تا حدي به سنت نزديك ميخود را از دست مي
نماياند. اين سنت كه با رمانوارگي در تضاد است گـاه  و ديگر تناقضات دنياي مدرن را نمي

دهد. براي نمونه، آنجـا كـه پزشـكان از روش    خود را در استفاده از قالبهاي سنتي نشان مي
- داري ابراهيم اسـتفاده مـي  براي كشف مشكل مسئله مثنوي معنويداستان پادشاه و كنيزك 

داري اوست. اما شـواهد آن در  ). حتي تشخيص پزشك نيز مسئله336- 2/334كنند (همان: 
عمو انتقادات و داستانهاي فراواني جلد دوم جز افسردگي ابراهيم بسيار كمتر است.  يوسف

دار نيست. غصة يوسـف عمـو بيشـتر بـراي     گويد اما او به هيچ وجه مسئلهدربارة ايران مي
اليسم انتزاعي بـود  توان گفت جلد اول كه بيشتر رماني از نوع ايدئابراهيم است. در واقع مي
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تدريج در جلد دوم به سوي اثري با محتواي رمانتيسيسم مأيوسانه حركـت كـرده اسـت.    به
  كنيم: را در سه موضع با هم مقايسه مي» كاله بر زمين زدن«براي نمونه، گزارة 

  ) 253- 1/252الف) دعواي پاياني جلد اول ميان ابراهيم و مال (نك: همان: 
   ر برابر برخورد ابراهيم با عودنوازي محبوبه:عمو دب) واكنش يوسف

 نگـاه  او بـه  حركت. اين نه داشت جنبش ابداً نه و كردهمي نگاه مظلومانه بيگ، ابراهيم اما

 زمين بر برداشته سر از كاله حيران. من و نگرد ساكتمي اين به او گريان، و ناالن كندمي

  )2/396كردم (همان:  آغاز گريه هاي هاي به زده

  ج) اوج بيماري ابراهيم در صفحات پاياني جلد دوم پس از خواندن نامة حسن كرماني:
 دو مكتوب ختام از بود. پس جاري ديدگانش از اشك نگران و متحير و مات بيگ ابراهيم

سـكالبه   زن ماننـد » پريشان! پريشان! باهللا پريشان! پريشان! واهللا«گفت:  زده سر به دستي
 بـه  زد را كالهـش  ابراهيم بارهكردن. ... يك نوحه و گريه كرد شروع [كالبه؟] هاي هاي

 تفـو! پريشـان!   روزگـار!  تـو  بـر  تفـو «گفت:  حزين صوت با گشته منقطع آوازش زمين،

(همـان:   نشسـتيم...  منـوال  همـين  بـه  صـبح  تا را شب حقيقتاً پريشان! آن بلي،». پريشان!
2/470.(  

اي از آن در و حركتـي دچـار اسـت كـه ذره     ابراهيم بيگ در جلد يك (الف) به هيجان
شود. در دو مـورد اخيـر   عمو (ب) و ابراهيم بيگ جلد دوم (ج) ديده نميشخصيت يوسف

- ايم و كنشي براي ايستادگي و مبارزة البتـه از نـوع دن  تنها با انفعال در برابر بدبختي مواجه
  شود.آن مشاهده نمي كيشوتي

- 2/401يابد (همـان:  مظفرالدين شاه اندكي بهبود ميابراهيم با شنيدن بر تخت نشستن 
  كند:كشي ابراهيم را ناراحت مي) اما نامة وجود محترم و خبر شاه402

 كه ايران ملت بدبختي يك هم گفت: اين شده پيدا اشناصيه در تلخي اوقات و حزن آثار

 را لكة تاريخي ينا خطاكار درباريان همانا و شدند رسوا ملل تمام ميان كشي درپادشاه به
 كـه  ديـد  بيـگ  مهـدي  سود. چـون مي هم به تأسف گذاشتند. دست ايران ملت روي به

 اوقات كند، مالحظه بايد را خود ناخوش آدم است؟ خبر چه گفت: بابا شده تلخ اوقاتش

 بوده چنين اول از نيست... اين دنياست، تنها ما ملت به منحصر فقره اين چه؟ براي تلخي

  ) 2/409(همان:  .نداري يا داريرنجه  را خود خاطر تو خواه بود؛ خواهد چنين و
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داري ابراهيم است. اما در ادامه، پيشگويي پايان گفتار باال در تخالف كامل با اصل مسئله
   8نظير نويسنده (پيش از انقالب مشروطه) نيز شايستة توجه است:بي

 خواهـد  بهبـودي  به رو كارها آتيه در كه نمودند نصيحت و دادند تسلي را او بسيار باري

 نخواست يا نتوانست سلطنت سال پنجاه شاه در بوده، چنين حق خواست گذاشت. شايد

رستگاري  و سعادت در بختجوان پادشاه بنمايد. اما را صحيحه اصالحات نگذاشتند يا و
 اينان مقابل در استبداد و فروشيواليت كه گشاد. پردة ظلمتي خواهد ملت عموم روي به

 را پرسـتان وطن دل مساوات و معارف شد، انوار خواهد رفع مشروطيت قانون به كشيده

  . (همان)نمود خواهد منور و منجلي

گيرد و اجتماع به دنبـال آن  دهد كه ادبيات راستين گاه از جامعه سبقت مياين نشان مي
  كند نه اينكه صرفاً بازتاب واقعيتهاي اجتماعي معاصرش باشد. حركت مي

خواهان بر استبداد محمد علي شاه نوشته است با جلد سوم كه پس از پيروزي مشروطه
) آغـاز  3/538(همـان:  » ترجمـة حـال مؤلـف   «) و 3/535(همـان:  » شودخطابه عرض مي«

  شود. مي
اي سالها شباهتهايي با ابراهيم بيگ دارد؛ مراغهاي همانطور كه پيشتر گفتيم، زندگي مراغه

فهمند. اين سـبب  هايش زبانهاي فارسي و تركي نميپيش تابعيت ايران را ترك كرده و بچه
  داري به وضوح در حسرتهاي شخصيش هويداست:غصة اوست و مسئله

 چـه  كـه ايـن   ساخت مختل را حواسم و پريشان را خيالم سال پانزده ده مدت اقامت اين

 اجـل  پيـك  و رسـد  آخـر  به معدود نفس اگر ام،گرفته پيش است كه آسايش و زندگاني

 در اهتمام نهايت در همه اين گرفت؟... با خواهند فرا مذهب و دين چه اطفال اين درآيد،

 روسـيه  در كـه  كساني مانند نه جاهد، عشري اثني آئين مذهب مراعات در و ثابت عقايد

 مـذهب  و ترك آيـين  كلي به گرفته، مĤبيفرنگي شيوة رسته، اسالميت قيودات از نشسته

 در آنها از ترسخت بلكه ايران مثل ندارند، مطلب اين به دخل قفقازيه اهل - اندگفته آبايي

  ).3/542جاهد هستند... (همان:  شريعت احكام

  گيرد:داري او شكل عملي به خود ميسپس مسئله
 دمـاغ  خـبط  اهللا! مگـر  تابعيت. گفت: سبحان ترك به نگاريعريضه جهت امگفتم: آمده«

  ). 3/545(همان: » اي؟...آورده
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است.  تو آزادي كاغذ اين رسيد، انجام به تو گفتند: كار كرده دعوتم روسيه قونسولخانه از
 كه خالقم و دانم متولد شده پنداشتم. من مادر از تازه را دادند... خود دستم به نجات برات

 محبـت  از سـخن  كه سوخت. وقتيمي غيرت آتش در تنم و عذاب وجدانم در چه قدر

بودم (همان:  دايماً معذب و گداختممي پا تا سر از آمدمي قلم زبان به پرستيپادشاه و وطن
3/547.(  

دار) دربارة موقعيت روشنفكر ايرانـي (قهرمـان مسـئله   » قابل دقت نظر«سپس در بخش 
  گويد: چنين مي

 بنده عقيده به كرد؟ بايد چه صورت اين در كس است، هر كه هر و ستني قانون كه حاال«...

  )3/549(همان: » كردن... تبعيت ترك نه ساختن، و سوختن
كند عوام ممكن است ابراهيم بيـگ را شخصـيتي ناسـتوده فـرض     نويسنده كه گمان مي

  گويد:زند و ميكنند، در ديباچه بر كار او مهر تأييد مي
 را عشق نبايد انگاشت! بلي! اين افسانه خود محبوب عزيز وطن به را بيگ ابراهيم ...عشق

 حب و سعادت منتهاي او راه در باختن است. جان فرموده ايمان و ستوده پيغمبر (صلعم)

 ثمـره  بيـگ  ابراهيم عاقبت در كه دهدمي آن ثمره عشق اين شجرهدارين است،  خير وي

  )3/553... (همان: خواند خواهيد را او تعصب

بـا  » آغـاز داسـتان  «كه دقيقاً خود آن اسـت.  » داريمسئله«نه تنها رمز » تعصب«در واقع، 
اي تبديل شده است، شروع ماية تكرارشوندهجملة مكرر ابراهيم بيگ در جلد دوم كه به بن

  شود:مي
 آيـد  گفتـه  هرچـه  اين از پس و نمايممي كتاب تحرير به آغاز اكنون يا حق يا مدد گفته،

 تـوانم نمي را خود دل درد من كه است گويد: ظاهرچنانچه مي عموست،يوسف كلمات

 جوانمرگ روزگار آن از پس كه دانست، توانندمي تأمل اندك به محترم بنگارم. خوانندگان

  )3/555گذرد... (همان: مي سانچه فلكزده من

بـه تبـع آن    توانـد ايـران و  توان اين جمله را چنين تفسير كرد كه تنها مدد حـق مـي  مي
داري نجات دهد و نيز راوي خود شريك تباهيهاي ابراهيم بيگ ابراهيم را از تباهي و مسئله

  است.
دارند. او پس از نماز و خواهد به زيارت عتبات برود اما او را بر حذر ميعمو مييوسف
بيند. مجلدات دوم و سوم به هيچ وجه خسبد و رويدادهاي كتاب را در خواب ميگريه مي
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شـود  داري عميق شخصيت هم چندان ديده نمـي رمانوارگي جلد اول را ندارند و آن مسئله
- مـي » جهنم ايرانيان«شود. يوسف عمو همراه پيري به هايي از آن مشاهده ميفقط گاه سايه

بينـد. همچنـين در   انـد، مـي  رود و ضحاك، اسكندر و ديگر كساني را كه به ايران ظلم كرده
بيند. از اين جهت، كتاب شـباهتي  اسماعيل و نادرشاه را ميميرزا، اميركبير، شاهبهشت عباس

تـوان منكـر مشـتركات    خبري مؤلفان از كار يكديگر نمـي دارد. با وجود بي خلسهغريب با 
  شود. اجتماعي آنها شد كه منجر به نگارش چنين بخشهايي مي - ذهني

داري شخصيت و تواند پايان مسئلهاين حد افراطي فرار از واقعيت ميتوان گفت كه مي
سـبب   - در عين اتصال بـدان  - راوي باشد. آفرينش جهان خيالي و فاصله گرفتن از واقعيت

شود كه پرهيب جهان واقعي در رمان به كلي شود. اما افراط در آن باعث ميزايش رمان مي
بدين ترتيب، شكل اثر از رمـان بـه سـوي فـانتزي     مخدوش شود و اثري از آن باقي نماند. 

كند كه بر همـان سـياق پيشـين بـر مسـئلة      كند. البته نويسنده همچنان تالش ميحركت مي
عمـو را  بـرد. بـراي نمونـه، ابـراهيم يوسـف     شخصيت تأكيد كند كه البته راه به جايي نمـي 

اينكـه دغدغـة   ) و نيـز  3/585(همـان:  » در تعصب ملي سخت بكوش«كند كه نصيحت مي
- 3/587ابراهيم بيگ پاياني ندارد و در بهشت هم مشتاق شنيدن اخبار ايران اسـت (همـان:   

داري واقعي كه سازندة شكل رمـان اسـت   ) اما اين بار ديگر خبري از تعصب و مسئله588
  شود.ديده نمي

  ارد:گذاش را با رضا در ميان ميشود و رؤياي صادقهسرانجام يوسف از خواب بيدار مي
 شود،مي ديده مقدمات بعض آثار از چنانكه است، واضح خواب اين رضاخان گفت: تعبير

 و بهجت و گردد. ... ماية نيكبختيمي حاصل و نوميدي يأس هزار از بعد زياد اميدواري و
 آب نهاده تمدن عرصه به قدم دولت و دين آمد، ميان به وطن محبان دعاي بركت از دولت

 اين تعبير به شدم موفق اگر هستم، مهمان شما به من كه روزي چند آمده جوي باز به رفته

 زحمـات،  و خرابي اين همه از كه بعد داد خواهيم بسط و شرح را وطن آتيه اقبال خواب

  )3/592كنيد (همان:  تشكر را عزيز وطن استقبال و استقالل

بـه  » داريخويشـتن «از عدم » پوشيده نماند«شود و راوي با سپس اصل داستان تمام مي
اي از ). آنگـاه تـذكره  3/592كند (همان: عذرخواهي مي» كثرت تعصب در حب وطن«دليل 

اي از نوگرايي به سـوي سـنت جالـب توجـه     شود. اين لغزش مراغهشعراي ايراني درج مي
مسئله ديگر ذوق نوجويي و نوگرايي ندارد و بـه دامـان سـنت    است. قهرمان و نويسندة بي
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رود و بـه  رود. آنگاه سراغ تاريخ مـي نويسي، سراغ پند و اندرز ميو پس از تذكرهافتد درمي
  رسد:به پايان مي» اعتذار«دهد و باالخره كتاب با شكلي پراكنده رويدادها را شرح مي

 استبداد زمان در كه شد، زيرا تأخير طبع در ولي بود شده تحرير كه بود سال سه سيم جلد

گرديـد.   مشـروطه  بـه  متبدل مستبده حكومت كه بود نرسيده اتمام به هنوز دست بود؛ در
انـدك   در دستچابك طاغيان به آبياري بود، نشده بركنده بن و بيخ از استبداد ريشه چون
را  خـود  بحران ماه هيجده تا گرديد اول از سختتر و محكمتر يافت، نما و نشو نو از زماني

 منحوسـه  ريشـة  و گشـته  ظلـم  ترقي مجدداً مانع مجرب و عالم طبيبان حذاقت نمود. به

  )3/765گشته ... (همان:  بركنده بيخ از استبداد

  
  گيري . نتيجه4

داري و جهاني كه خـدايان آن را  در آراي لوكاچ و گلدمن، رمان در جامعة فردگراي سرمايه
- قهرمان مسئلهكند. نكتة مميزة رمان از حماسه و ساير شكلها، وجود اند، ظهور ميرها كرده

شود. رمان روايـت  دار است. قهرماني كه با گسست از جهان با نيروهاي اهريمني مواجه مي
كـه زنـدگاني و    اسـت  شخصيتيدار، زندگي و شكست چنين قهرماني است. قهرمان مسئله
تواند آگاهي روشن و دقيقي از آنها به ارزشهايش، او را در برابر مسائلي حل نشدني كه نمي

  . دهندرد، قرار ميدست آو
دوستي شديد قهرمان در اينجا با ذكر شواهد جزئي متني مشخص شد كه تعصب و ايران

العابـدين  در نتيجـه، زيـن  آورد. داري او را فراهم مـي اسباب مسئله نامة ابراهيم بيگسياحت
سـت.  آنكه دريافت كاملي از رمان داشته باشد، نخستين رمان فارسي را نگاشته ااي بيمراغه

رغم تأثير ادبيات فرنگي بر نويسندگان ايراني، تأثير توان گفت علياز اين جهت است كه مي
داري ابـراهيم بيـگ   توان ناديده گرفت. مسئلهگيري اين آثار نميبافت اجتماعي را در شكل

عنوان يكي از مسائل مهم طبقـة تـاجر و   عنوان مسئلة كلي عامة مردم ايران بلكه بهاگر نه به
در فضـاي   - اي كه نويسنده و عمـدة روشـنفكران بـدان تعلـق دارنـد     طبقه - متوسط ايراني
داري در ايران (با همة تفاوتهايي كه با غرب دارد) پديـد آمـده اسـت. ايـن     مشوش سرمايه
پردازي در ميان ساير آثار زمانه يگانه است و بدين ترتيب، نخسـتين رمـان   شكل شخصيت

  شود.يواقعي زبان فارسي آفريده م
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ها نوشت پي
 

افزايد كه در رمانهاي تولستوي بيان شده، اما خود به بيان كامل اين البته گونة چهارمي نيز بدان مي 1.
  پردازد.گونه نمي

2.   
ام كه اندامم آماس كرده. برخاستم انگيز از خواب بيدار شدم، ديدم آنقدر خوابيدهاز اين صداي شعف

خانه تاريك، چراغ مفقود، كبريت نيست. ... متفكر نشستم، ديدم از خواب بهتر چيزي نيسـت، سـر   
  ).292 )،1356( طالبوف( خود را به بالين گذاشتم و باز خوابيدم تا كي بيدار شوم.

به خواندن زندگي شاهاني چـون نـادر و اسـماعيل     را خود او از كساني است كه ناصرالدين شاه 3.
  ).198 )،1391(كند (امانت تشويق مي

نشيند و جلد اول ق. بر تخت مي 1313حجه (آخرين ماه) از ياد نبريم كه مظفرالدين شاه در ذي 4.
. در جلد دوم خبر مرگ ناصـرالدين شـاه   ده استق. چاپ ش 1313نامه ابراهيم بيگ در سياحت

  شود.باعث به زبان آمدن ابراهيم مي
- هراسد و در دفع فكر انقالبي اين چارهدار است، از انقالب مياو كه نمايندة طبقة تاجر سرمايه« .5

  )100 )،1387((آدميت ...» جويي را دارد 
 )،1381(اي كتاب هم آمده است (مراغهالضرب حتي در همين البته شهرت مفاسد اقتصادي امين .6

  ). 2/523و  421- 2/419
گزيده الضرب دارد و در سفرهايش به ايران در منزل او سكني ميسيدجمال رابطة نزديكي با امين .7

نقـد تنـدي    خلسهندارد. اما در نامه سياحتدر  اي سخني دربارة سيدجمالاست. اما ظاهراً مراغه
الـدين و  خـان و سـيدجمال  ثالً در غرفة نزديك بـه مـأمن مـن ملكـم    م«... نصيب او شده است: 

(اعتمادالسلطنه ...» نمايند ديدم طلبي ميمحمد باب و از اين قبيل سفها را كه اظهار آزاديعليمال
  ).43و  34 )،1357(

  اذعان دارد:خود نيز در جلد سوم بدان  8.
 »عدل مظفـر «بدهد  نويدت كه گفتا  برساني پايان به ظلم اين كي كه گفتم

 )1324(  

 بـه  رجوع را مطلب اين صدق بود شده بينيپيش شد تأليف نامهسياحت اول جلد كه پيش سال ده

  )3/700 همان:( صحيفة ... نمايند
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  نامه كتاب
 ، تهران: اختران.روشنفكران ايران در عصر مشروطيت). 1387اهللا (آجداني، لطف

اصغر حقـدار، ناشـر:   كوشش علي ، بهالدواله و ملحقات آنمكتوبات كمال). 1395آخوندزاده، فتحعلي (
 باشگاه ادبيات.

  ، تهران: گستره.ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران). 1387آدميت، فريدون (
  ، تهران: زوار.1، ج از صبا تا نيما). 1387پور، يحيي (آرين
  .المتين، كلكته: حبلداستان شگفت و سرگذشت يتيمان ).1285( خان تبريزيميرزااسماعيل ،الوزارهآصف

 تهران: طرح نو.شناسي، خرد جامعه ).1389( اباذري، يوسف

مجموعـه  درج در: ، منـ »اي عليه وضع موجـود بيگ؛ بيانيهسياحتنامة ابراهيم). «1384اكبري، محمدعلي (
اهللا محمـدكاظم   مقاالت همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت

  .96- 72، صص موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني ، تهران: خراساني
  .73- 2، صص8- 5، شم مجلة جهان نو، »نظام فئودالي يا نظام آسيايي). «1346اشرف، احمد (
  ، تهران: نشر زمينه.داري در ايران: دورة قاجاريهموانع تاريخي رشد سرمايه. )1359( اشرف، احمد

، به كوشش محمود كتيرائي، تهـران:  خلسه مشهور به خوابنامه). 1357اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (
  انتشارات توكا.

  ، ترجمة حسن كامشاد، تهران: نشر كارنامه. قبلة عالم). 1391امانت، عباس (
، ترجمة مهوش قويمي و نسرين خطاط، تهران: انتشارات پيدايش رمان فارسي). 1377باالئي، كريستف (

  انجمن ايرانشناسي فرانسه.- معين
، ترجمـة مـراد فرهـادپور،    »هاي شـعر بـودلر  برخي از مضامين و دستمايهة دربار). «1377بنيامين، والتر (

  .48- 27، صص14، شماره ارغنون
 ، به كوشش باقر مؤمني، تهران: انتشارات شبگير.كتاب احمد). 1356طالبوف، عبدالرحيم (

. به كوشش باقر مؤمني، تهران: شركت سـهامي كتابهـاي   المحسنينمسالك). 1347( طالبوف، عبدالرحيم
  جيبي.

  ن: ستوده.، تهراتأملي درباره ايران؛ مكتب تبريز و مقدمات تجددخواهي). 1386طباطبايي، سيد جواد (
  ، تهران: نگاه.تاريخ مشروطة ايران). 1387كسروي، احمد (
، ترجمة محمد پوينده، تهران: شناسي رمانشناسي ادبيات؛ دفاع از جامعهجامعه ).1371( گلدمن، لوسين

  .نشر هوش و ابتكار
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