
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 یپژوهش -یعلم

 41ی اپیپ شماره -1397 پاییز -سوم شماره -یازدهم سال

 العابدینینزهای مشترک فکری عبدالرحیم طالبوف، ینهزمزندگی، زمانه و 

 ی و میرزا حبیب اصفهانیامراغه

 (377-395)ص 

 مسئول( سندهی)نو2یدریدکتر فاطمه ح ،1یمهرداد نصرت
 1396تابستان  تاریخ دریافت مقاله:

 1396ابستان ت اریخ پذیرش قطعی مقاله:ت 

 چکیده
ای در میان نویسندگان دارد که آثارشان در نمایندگان فکری برجستهقرن سیزدهم شمسی، 

تحقق انقالب مشروطه و پیشبرد اهداف این انقالب تأثیر انکار ناپذیری دارد که از بین این 
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تری هستند که هم از اوضاع اجتماعی هانی، نامهای شنیده شدهای و میرزا حبیب اصفمراغه

های اند و با نوشتهاند و هم تأثیر خود را بر شرایط عصر خود گذاشتهزمان خود تأثیر پذیرفته

ای در روشنگری خود در قالب مقاله، نمایشنامه، سفرنامه، رساله، رمان و ترجمه، سهم عمده

اند. ی اجتماعی و در نهایت پیروزی انقالب مشروطه داشتههامردم و باال بردن سطح آگاهی

العابدین های مشترک فکری عبدالرحیم طالبوف، زیندر این مقاله زندگی، عصر و زمینه

ایم تا به پاسخ این پرسش برسیم که دلیل ای و میرزا حبیب اصفهانی را بررسی کردهمراغه

ای و میرزا حبیب اصفهانی در ابدین مراغهالعموضوعات مشترکی که عبدالرحیم طالبوف، زین
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 مقدمه -1

 آن به مشروطه انقالب پرتو در ایران معاصر روشنگری عصر عنوان تحت یخدر تار آنچه

 به که است ایآگاهی و بیداری یجهنت حوزه، این پژوهشگران یشترب در آثار شده، پرداخته

 تاریخی آگاهی نطفه»: است شده حاصل یهبا روس یشدر جنگها ایران خوردن شکست واسطه

 جنبش یروزیبا پ و شد بسته روس و ایران یدر جنگها ایران شکست دنبال به ایرانیان جدید

. شد کهن آگاهی جانشین یاطور گسترده به یزن قانون حکومت نظام یجادو ا یخواهمشروطه

 از که ایسده دو در جدید، تاریخی آگاهی این ینتکو ایران، در اندیشه تاریخ و تاریخ نظر از

 بوده کشور این یهایدگرگون همه خاستگاه گذرد،می روس و ایران جنگهای در ایران شکست

 دنبال به عناصر که آن یهماهنگ و در خورد برهم روس، و ایران شکست دنبال به ...است

 آنکه وحدت و ایران یو فرهنگ یخیتار عناصر متفاوت وجوه نظام انسجام آگاهی در بحران

 به که وحدتی و آمد وجود به یخلل داشتند، خود را یژهو زمان بود، قدیم دوران ایویژگیه از

 هایدر سدهنشد.  یدتجد ،وجود داشت از آن پس ایسده یو حت افغانان یورش تا نوعی

 ایران اجتماعی حیات مختلف یبر قلمروها یواحد زمان صفویان، ییفرمانروا در دوره متأخر،

. داشت وجود قلمروها این میان زمانی ضرباهنگو  ساختاری وحدت یو نوع راندمی فرمان

 مکتب یهمتعال حکمت صفویان، واداری حکومتی هاییوهش مثال، عنوان به که ایگونه به

برخوردار بود.  یاز وحدت ایرانیان و ساختار ذهن یو شهرساز یمعمار اسلوب شیراز،

 وحدت این ارکان در سابقه بی ایرخنه ،و روس ایران یدر جنگها ایران با شکست کهیدرحال

 متفاوتی یدگرگون ضرباهنگ یی،هر قلمرو و شد یدارپد متفاوت قلمروهای میان تخالفی. افتاد

 (34– 31 ، طباطبایی:ملی درباره ایرانأت)«کرد. یداپ

توان برخی از آنها را یمکه به اختصار  اندبرشمردهدر کنار این عامل، عوامل متعددی هم 

یم کارگرانی که عظ و جماعتتحت عنوان نقش منطقه آذربایجان و شهر تبریز در روشنگری 

 مشروطه، تجربه (40 مبانی فکری ادبیات مشروطه، اکبری بیرق:) بودند و آمدبا قفقاز در رفت 

رجال  یاسی)خاطرات س یهروسی، هند و عثمان گری کشورهایی مانند مصر،یانقالبی و خواه

، (16 :یحائر ،عراق یممق یرانیانو نقش ا یراندر ا یتو مشروط یعتشو  45 :زادهیران، تقی ا

آر ز  یاد) یرانایس چاپخانه در تأسآوردن معلمان اروپایی، اعزام محصالن ایرانی به اروپا و 

 یخ)تار یرانا از در خارج زبانی فارسی هاانتشار روزنامه(، 54ـ  55، نصرتی: آر یادشمع مرده 

یس دارالفنون در راستای اقناع نیاز جامعه ایران به تأس، (559 کرمانی: یرانیان،ا یداریب
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. طبیعی است آنچه اندپرداختهنام برد که در منابع مختلف به آن  غربدانستن تاریخ و علوم 

ی است یدهد، محصول همه این عوامل و البته عوامل متعدد دیگرمدر انقالب مشروطه رخ 

ی مفصل و مجزاست. آنچه این مقاله به دنبال امقالهکه پرداختن به هر یک موضوع و مستلزم 

ی امراغه العابدینینزهای مشترک فکری در آثار عبدالرحیم طالبوف، ینهزمآن است بررسی 

و میرزا حبیب اصفهانی است و رسیدن به پاسخ این پرسش است که دلیل موضوعات مشترکی 

ی در آثار خود به آن اصفهان یبحب یرزاو م یامراغه العابدینینطالبوف، ز یمرحعبدالکه 

، آیا زمینه فکری و زمانه مشترک این سه نویسنده است؟ دلیل انتخاب این سه اندپرداخته

نفر از بین انبوه نویسندگان واجد شرایط آن عصر نیز، این است که هر سه نویسنده یاد شده، 

نیز  جاهمانو  اندکردهبه دالیلی در جوانی از ایران رفته و در خارج از کشور اقامت 

به دالیل متعددی نظیر آگاهی از وضعیت سیاسی اجتماعی ایران،  . این سه تنانددرگذشته

ای ، حشر و نشر با روشنفکران، شخصیتهاشراف بر زبان مادری و دانستن چند زبان بیگانه

مردان و اقامت طوالنی مدت در خارج از کشور، تحلیل خوبی از ای از دولتسیاسی و پاره

دبیات جهان، این قابلیت را به آنها داده بود که اوضاع ایران و جهان داشتند و آشنایی با ا

های آن را در زبان فارسی باز د و نمونهها و قالبهای نوشتاری نوین روزِ دنیا را بشناسنشیوه

آفرینی کنند و متناسب با شرایط آن روزهای ایران، آثاری خلق کنند که ترجمان حال و 

 ته است.روزگار مردم ایران بوده و مخاطبان فراوانی داش

 پیشینه، ضرورت و روش تحقیق -2

یعتًا طبی و میرزا حبیب اصفهانی که امراغهالعابدین ینزبی تردید بررسی آثار طالبوف، 

شود، موضوعی است که خواه ناخواه پای حدود صد یمبررسی افکار و عصر آنها را هم شامل 

مل تمام دوره سلطنت قاجاریه یتواند شامیکشد که مو پنجاه سال از تاریخ معاصر را به میان 

به این طرف را بررسی  شاه یفتحعلتوان از سلطنت یمو پهلوی اول شود و با کمی اغماض 

کرد. ضرورتی هم که انجام این پزوهش را ناگزیر میکند، تأثیری است که نویسندگان یاد 

جریان عصر خود  شده بر جریان اندیشگانی و نوآوری ادبی میگذارند و تأثیر اینها بر ادبیات و

غیر قابل انکار است. اتفاقات این فاصله زمانی، فراوانند و درباره آنها فراوان کتاب نوشته شده 

یگیرد، ماست. طبیعی است که عصر مورد بحث که عصر نویسندگان مورد بررسی را هم در بر 

ه جدایی در منابع متعددی مورد پژوهش قرار گرفته که نام بردن این همه منبع، خود رسال

تواند موضوع کتاب مفصل مستقلی باشد. از این رو به اختصار از آثاری نظیر یمطلبد و یمرا 
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یحیی آرین پور و البته « از صبا تا نیما»احمد کسروی، مجموعه دو جلدی « تاریخ مشروطه»

دکتر « دیداری با اهل قلم»همین نویسنده، مجموعه دو جلدی « نیما تا روزگار»کتاب از 

 معاصرانشانیتهای یاد شده یا شخصمحسین یوسفی، آثار متعدد فریدون آدمیت درباره غال

 ،«های طالبوف تبریزیاندیشه»و یا سیر تحوالت اجتماعی زمان مورد بحث نظیر 

ی فکر دموکراس« »های میرزا آقاخان کرمانیاندیشه» ،«های میرزا فتحعلی آخوندزادهاندیشه»

نویسندگان  آثار ،«ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران»، «رانمشروطیت ای در نهضتاجتماعی 

ی میرزا ملکم هارسالهو ... طالبوف، « ینمسالک المحسن»و « کتاب احمد»یاد شده نظیر 

توان نام برد که به این فهرست یمی امراغهالعابدین ینز« سیاحتنامه ابراهیم بیگ»خان، 

ی دانشگاهی را هم اضافه کرد که در زمینه سبک شناسی آثار هارسالهمفصل، باید انبوه 

. روش اندآمدهاند، پدید یستهزنویسندگان یاد شده و تحوالت اجتماعی عصری که در آن 

 ای است.تحقیق در این مقاله، کتابخانه

 زندگی و آثار سه نویسنده -3

 میرزا حبیب اصفهانی 3-1

 هانی، از پیشگامان تحول در نثر و ترجمه فارسی،حبیب اصفهانی مشهور به میرزا حبیب اصف

یرانی قرن سیزدهم هجری است که به لحاظ انتسابش به قریه بِن ا شاعر و مترجم ،روشنفکر

از توابع فعلی چهار محال و بختیاری که اینک نزدیک شهرکرد است، از سوی افراد محلی 

ت که البته ضبط نام وی به این میرزا حبیب بِنی و میرزا حبیب دستان ِبنی نامیده شده اس

 شکل در متون قاجاری و بعد از آن سابقه ندارد

در  و کاتبی روستایی ادر خانوادههجری قمری  1250در سال یب دستان بِنی حب یرزام

ی آمد. خود و یادنبه ( یاریو بختاکنون مرکز شهرستان بن در استان چهارمحال شهر بن )

ی از سووی . یجان میرسانددر آذربامنطقه قره باغ  را بهیش اصلیتش اهاز کتابیکی  در مقدمه

که البته  شده استیده نام« میرزا حبیب دستان بنی»و « میرزا حبیب بنی» افراد محلی

وی به سبب اقامت . سابقه ندارد آن از و بعدضبط نام وی به این شکل در متون قاجاری 

 یافته شهرت« یافند یبحب یرزام»و « یافند یبحب»به  ترکها نزد طوالنی در استانبول،

یان برد و به قصد ادامه تحصیل به پا به ،بن ی تحصیالت مقدماتی را در زادگاهش،است. و

در  اند که. گفتهی به تحصیل مشغول بودشهر چند سالو در این دو  سفر کردتهران و بغداد 
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و  انیدیتبع بابی مسلکان، یمحفلها و به آموخته زبان و چند و اصول فقه بغداد ادبیات،

یب اصفهانی حب یرزا( م395 :پور ینآر یما،داشته است. )از صبا تا نیان سیاسی آمدورفت ناراض

حشرونشر  ناظم الدولهخان  ملکم یرزابا میژه و و به روشنفکران با به تهران، از بازگشتنپس 

)سفرنامه  ی متهم شد.گریو بابدینی ی گری و بیدهر به المذهبی، داشته است. در تهران

 و( قدر مسلم آن که میرزا حبیب در زمره روشنفکران 95پیرزاده نائینی: یرزاده،پ یحاج

شناخت و های انتقادی آنان را میوقت دیدگاه و حکومتیشان زمان خود بود دگراند

ای در مذمت میرزا محمدخان سپهساالر صدر اعظم کتابچه. فعالیتهایشان را زیر نظر داشت

میرزا حبیب به اتهام نوشتن این . سخت هجو کرده بودند در آنوی را  دادند کهیانه نشر مخف

های داستان کوتاه سرچشمه) از ایران گریخت. 1283 و در قرار گرفتکتابچه تحت تعقیب 

از  در استانبول عمر خود رایب حدود سی سال بازمانده حب یرزام( 42 کوبی:–فارسی، باالیی

 و مراکزایرانیان  در معلم خانهیس محمد بن علی تدر خدمت در وزارت معارف عثمانی، راه

زمان نهضت  در آنپیرزاده نائینی، همان( عثمانی  یرزاده،پ ی)سفرنامه حاج دیگر گذراند.

ترین شهرهای اسالمی قرن نوزدهم در اخذ بود و استانبول از فعال سر گذراندهتنظیمات را از 

ی ناراض ترین مراکز تجمع ایرانیان دگراندیش،یل نهادهای مدنی و از مهمو تشکتمدن اروپایی 

در ای از ایرانیان روشنفکر هم جرگه. و مخالف دولت و محل انتشار جراید مختلف بود

تشکیل شده بود که میرزا حبیب به آن محفل و نیز به محافل تجددخواهان رفت  استانبول

میرزا آقاخان کرمانی  . ظاهراًغربی آشنا شد و تمدنفرهنگ  یق آنها بااز طرداشت و  و آمد

ی او را به اصطالح امروزی ویرایش هاو نوشتهدو سال در منزل میرزا حبیب ساکن بوده 

یات یحیی، . )حانداین دو با شیخ احمد روحی نیز دوستی و همکاری داشته. استکرده می

چرکس  از همسرانشازدواج کرد ویکی  باردو  در استانبولیب حب یرزام( 159 ی:آباددولت

 یشد. )سفرنامه حاج و جالل جمال ین دو زن صاحب سه پسر به نامهای کمال،ا . ازبود

بود و با فراز و فرود همراه  در استانبولیب حب یرزامی ( زندگپیرزاده نائینی، همان یرزاده،پ

از صبا . )از دست داد خود راکار ی و مدتی یک بار مورد غضب مقامات عثمانی قرار گرفت حت

ی اشارات هم حاکی است که در اواخر عمر کامالً از شر و شور ( برخ396 :پور ینآرتا نیما، 

داشته است. ی نشست و برخاست باب عالجوانی افتاده و با مقامات سیاسی سفارت ایران در 

سبی برای جلب و یله مناوس ظاهراً یب هم با آن همکاری داشته،حب یرزام اختر کهروزنامه 

شصت سالگی به  در آستانهحبیب  رزایبوده است. مجذب مخالفان سیاسی ایران در عثمانی 

در  نشد و مداوا اما و برای معالجه با آبهای معدنی به بورسه رفت، دچار شدبیماری سختی 
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ذکر  1312/1894 و 1311/1893 تاریخ مرگ وی را. درگذشت و مدفون شد جاهمان

 اند.کرده

 آثار میرزا حبیب اصفهانی 3-1-1

بابا  یآثار، ترجمه حاج ینا ینتررحاز خود به جا گذاشته اما مط یآثار فراوان یب،حب یرزام

 یسیانگل یهمور یمزنوشته ج «یاصفهان یبابا یسرگذشت حاج»است.  یهمور یمزج یاصفهان

و هجو آلود  یانتقاد یتیاست که به شرح حکا یعنوان کتاب یاصفهان یبحب یرزابا ترجمه م

 یبابا یسرگذشت حاج یهااثر به نام ین. اپردازدیقاجار م یشاهدر عصر فتحعل یراناز اوضاع ا

 یو سرگذشت حاج یاصفهان یبابا یحاج یبابا در اصفهان، حوادث زندگان یحاج ی،اصفهان

سخن، دستور پارسی )که خالصه و کوتاه شده دستور سخن  دستور مشهور است. یزبابا ن

 خالصه ، خط و خطاطان،(در اصول تعلیم زبان فارسی) ، غرایب عواید ملل، برگ سبز(است

، چاپ دیوان اطعمه ابواسحاق (به زبان ترکی) ، رهبر فارسی(به زبان ترکی) رهنمای فارسی

الدین محمود قاری یزدی و البسه نظام حالج شیرازی با شرح لغات در پایان کتاب، دیوان

منتخب عبید زاکانی با مقدمه فرانسوی فرته، دیگر آثار میرزا حبیب هستند که همگی در 

وجه شهرت سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را ندارند. ایرج یچهو به  اندشدهاستانبول چاپ 

 یکرا ن یبود. زبان عرب یباد یمرد یبحب یرزام»: گویدیافشار م یرجاگوید: یمافشار معتقد 

 یسدر استانبول هنگام تدر یزداشت. زبان فرانسه را ن ییآشنا یو با زبان ترک دانستیم

استفاده کرد و هم  یزبان فارس ینسه زبان در تدو یندر مدارس آنجا آموخت و از ا یفارس

 یاراخت« صرف و نحو» ینام قواعد زبان، به جا یرا برا «دستور»بار کلمه  یناو بود که نخست

که ترجمه  یدهرس یجهنت ینبه ا یراً زاده اخجمال یقاتتحق« بابا یحاج»کرد. در باب کتاب 

 یرزاجز به قلم م یادب یفو پخته و ممتاز و مشحون از لطا یرینکتاب با آن عبارات ش ینا

سفر در بازگشت از  ینویم یانجام نگرفته است و پس از آن، استاد مجتب یاصفهان یبحب

را که در کتابخانه دانشگاه استانبول موجود  یبحب یرزاو چاپ نشده م یعکس آثار خط یه،ترک

ترجمه  ینشدن هم یداها بود، به ارمغان آورد و با پنجزو آ یزن یاصفهان یبابا یو ترجمه حاج

 شود،ینقل م یناًکه مترجم بر آن نوشته وع یو مخصوصاً مقدمه کوتاه یبحب یرزابه خط م

آن به  یخود از ترجمه فرانسو یرزاکتاب را م یننماند که ا یباق یدیشبهه و ترد یگرد

 (30 ر:افشاسواد و بیاض، )« در آورده است. یآن به فارس یفرانسو

 طالبوف یمعبدالرح 3-2
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سرخاب تبریز به دنیا آمد و به اعتبار بسیاری  در محله (1834) یقمر 1250 طالبوف در سال

درگذشت اما  (دارالحکومه داغستان) درتمرخانشوره (1911) یقمر 1329 در سال از منابع،

وی به استناد گزارش روزنامه . ایرج افشار معتقد است در تاریخ فوت او اختالف وجود دارد

ین درع اما شده فوت 1329 االخررسد که طالبوف اوایل ماه ربیعین نتیجه میا به شمس،

اما مرحوم قزوینی در »...: داندعالمه قزوینی یکی نمی حال این تاریخ را با نقل مرحوم

 1328 یخ وفات او را اواخر سالتار یادگار، مجله در مندرج یادداشتهای وفیات معاصرین،

ای کودکی و نوجوانی طالبوف در خانواده (16 آزادی و سیاست، افشار:«).اندی ضبط کردههجر

بن پدر وی شیخ ابوطالب . گذراندندرودگری میخود را گذراند که روزگار خود را با شغل د

ینده عبدالرحیم نشد اما شغل و نام و یادش آ شغل اش،علیمراد بود که اگر چه پیشه نجاری

درباره . )یزینجار تبرابوطالب عبدالرحیم بن : تا پایان عمر در امضای پسرش محفوظ ماند

 (81 ، بهبودی:یتاز نهضت مشروط یشپ یرانا یننو یاتادب

ی در زادگاهش ماند و تحصیالت مقدماتی خود را با آموزشهای صرف و سالگ 16 طالبوف تا

یه تبریز فراگرفت اما در این سن که مصادف بود طالب مدرسه در نحو و منطق و فلسفه و فقه،

یم مرزهای جدید ایران را عبدالرح تخت نشستن ناصرالدین میرزا، و بهبا مرگ محمدشاه 

ی ارس مهاجرت کرد و در سو آن به ینهای از دست رفته،سرزم به گذاشته،پشت سر 

، راهبران فکر مشروطه. )ماند جاهمانید و تا آخر عمر گز اقامت مرکز داغستان تمرخانشوره،

کاری به نام محمد طالبوف در تفلیس به خدمت مقاطعه (یشینپ ی،و بهبود 68ی:احمد یرام

زندان او هم آشنا شد و از آنان درکتابهای خود به نام اسد و خان غفاری درآمد و با فرعلی

 توانست کار و کوشش، هالاز ساطالبوف پس ( 17 آزادی و سیاست، افشار:. )ماهرخ نام برد

ی تهیه و بزرگ و آبرومند منزل ،داغستان حکومت مرکز ی بیاندوزد و در تمرخانشوره،ثروت

و از  کرد یاراختدربند را به زوجیت  از مردموی در قفقاز زنی ». زندگی دلخواهی را آغاز کند

 همان(«).بود این زن شیعی مذهب. وی یک دختر آورد

کم با تفکر و علوم اروپایی ی را هم فراگرفت و کمروس زبان زمان هم وی پس از مهاجرت،

ی اجرتهامهبرخی علت اصلی . علت مهاجرت او دالیل زیادی ذکر شده است . در موردآشنا شد

. کنندیم ذکر« نابسامانی اقتصادی و عدم امنیت داخلی» گروهی و فرد در آن برهه زمانی را

برخی دیگر هم دلیل مهاجرت  (180 رییس نیا: ،ستمیرن به قانتدر آس یمانثو ع رانیا)

 دانندیم شخص طالبوف را تالش برای رسیدن به آرزوهای دور و درازی که در سر داشت،
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به طورکلی دلیل  (47 :، حائریعراق یممق یرانیانو نقش ا یراندر ا یتو مشروط یعتش)

توان در جهت علم یم مهاجرت او را با توجه به زمان و مکانی که در آن زندگی طی کرد،

تواند دو انگیزه قوی یم ،و تجارتبنابراین تحصیل ؛ آموزی و کسب وکار دسته بندی کرد

هایی که هر دو به بار نشست و او را انگیزه. س روسیه بوده باشدبه تفلی در سفرشطالبوف 

ای از علوم و یای تازهدن هم تاجر موفقی شد و هم به دلیل آموختن زبان و ادبیات روسی،

 .دید خود گشودهمعارف دنیای متمدن غرب را به روی 

 آثار طالبوف 3-2-1

که طالبوف ترجمه کرده  یآثار»کرد: عمر خود منتشر  یانیطالبوف آثار خود را در دو دهه پا

او در طول  وقفهیب یتاست بر فعال یچاپ و منتشر شده، گواه 1911تا  1890و از سال 

 یاسیو س یفکر ییو رها یرانجامعه ا یداریدر جهت ب یسال آخر زندگ یستب

 یحتوض یتآدم یدونفر( 40 کوبی:–های داستان کوتاه فارسی، باالییسرچشمه)«آن.

داد. از آن پس  یبترت یعلم را رها نکرد...کتابخانه مفصل گاهیچطالبوف، ه»دارد:  یترکامل

به بعد  یسالگ و پنج است همه آثارش را از حدود پنجاه یبه کار نگارش دست برد. گفتن

-یشهاند)«پرداخت. ثارشعمرش را به ترجمه و نگارش و نشر آ یهو چند سال بق یستنوشت. ب

آثار طالبوف به »درباره آثار طالبوف معتقد است:  یو (16 یت:دمآیزی، طالبوف تبر یها

 یاکتاب احمد  ی،قمر 1310اسالمبول  ی،قرار است: نخبه سپهر یننشر بد یختار یبترت

اسالمبول،  یعیه،حکمت طب یا یزیک، ترجمه ف1311ـ  12دو جلد، اسالمبول  ی،طالب ینهسف

 یصر، ترجمه پندنامه مارکوس ق1311اسالمبول  یون،از فالمار یدجد یئت، ترجمه ه1311

، 1324 یستفل یات،الح، مسائل1323قاهره  ین،، مسالک المحسن1312روم، اسالمبول 

آن بود که  بر 1...1329تهران  ی،طالب یاست؛ س1325تهران  ی،در خصوص آزاد یضاحاتا

وکالت مجلس او نبود.  با اعتراض بر ارتباطیکه موضوعش ب یسدهم بنو اییشنامهنما یا یاترت

شمرده است. همه آثار  یفارس یتیکیاشعار پول ینهم سروده و آنها را نخست یاسیشعر س

در  یضاحاتمگر ا یدو به خرج خود به طبع رس یرانبار در خارج از ا ینما نخست یسندهنو

                                                             
ایرج افشار، در کتاب مستقلی به نام  یادزندهایضاحات در خصوص آزادی و سیاست طالبی، به کوشش  -1

 و توسط انتشارات سحر در تهران منتشر شده است. 1336آزادی و سیاست در سال 
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 یکی ت،در تهران منتشر گش یکه در عصر مشروطه و آزاد یطالب یاستو س یخصوص آزاد

 (3ـ  4همان، «)پس از مرگش. یاو و دوم یاتدر ح

 یخبه تار یاو در نامه کندیم یینخود تع یادب یرا به عنوان وص یهحسن رشد یرزام طالبوف

طبع  یزی،ابوطالب تبر یخبن ش یمبنده عبدالرح»: نویسدیم ی، خطاب به و1324محرم  28

 ینو مسالک المحسن یاتالحلو کتاب مسائ یاتخود را در حال ح یهاو ترجمه یفاتهمه تأل

 یاواگذاردم که خود  یهمکتب رشد یرحسن مد یرزام یجناب حاج یاراخت بهرا بعد از وفات 

مرا  یاتحق ندارد که حقوق و زحمات ادب یاحد یشاناز ا یررا رخصت طبع دهد. غ یگرید

از من خواهش  یراناز خارج ا یشخص کهین. اگرچه وارث من باشد. مگر ایدتصرف نما یاغصب 

حق طبع کتب بنده فقط  ین. همچنیداد نه دائم واهمخ یو اذن بدهم، اذن موقت یدطبع نما

طبع همه مؤلفات بنده  یشان،حسن است نه اخالف او. بعد از ا یرزام یمخصوص شخص آقا

 (77 آزادی و سیاست، افشار:«)استثنا آزاد است. یب

 یامراغه نیالعابد نیحاج ز 3-3

در شهر مراغه  بود که ی ایرانیازادهیاحتنامه، بازرگان س مؤلف ،ایلعابدین مراغهحاجی زین ا

یست سالگی . در بق به دنیا آمد و در شانزده سالگی به حجره پدر رفتهـ.  1255 در سال

برای خود دستگاهی به هم زد و اسب و نوکر و  کمو کمبرای تجارت راهی اردبیل شد 

گذاشت و حتی با مأموران « قولچوماقی» دار فراهم کرد و به قول خودش بنای اعیانی وتفنگ

ی در ایران برای او سخت وزندگخیلی زود روزگارش به پریشانی کشید  درافتاد امادولتی 

کم باال گرفت کارش کم. تا مقیم شدناچار به همراه برادرش به قفقاز رفت و بعدها در یال. شد

یان اصرار درباربا درباریان افتاد و به امپراتریس روس معرفی شد و به  و کارشبه حدی که سر 

طوق لعنت تبعیت » ین تابعیت زیست اما از اینکها با هاوی سال. تابعیت روس را پذیرفت

ا وساطت سفیر کبیر ایران بعدها ب. کردیم سرزنش را خود را به گردن آویخته بود،« اجنبی

 چهار سالتقاضای ترک تابعیت کرد و پس از -میرزا محمود خان عالء الملک -در عثمانی

به وطن از راه قلم به  وافر در راه خدمت و عالقهدوندگی از تابعیت روس درآمد. او با شوق 

کلکته  های شمس استانبول و حبل المتینسودمندی در روزنامه و مقاالتمبارزه پرداخت 

از صبا تا ) در هفتاد و سه سالگی در استانبول درگذشت.ق  1328 در سالنوشت و سرانجام 

 (306 :پور ینآرنیما، 
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 یامراغهالعابدین ینزآثار  3-3-1

مورخان ی، سیاحتنامه ابراهیم بیک است. در بررسی این اثر امراغهالعابدین ینزتنها اثر 

نمونه تنها به  یاند برامردم اشاره کرده ییجو ته یکتاب در آگاه ینا یمعظ یر، به تأثمعاصر

 شود؛یذکر سه مورد اکتفا م

در انجمنها و  یاحتنامهکه س کندیاشاره م یرانیانا یداریب یخدر تار یناظم االسالم کرمان 

 یبه حال تباک یوطن بعض یانانجمن و فدائ یاهال»و  شدهیخواهان خوانده م یمحافل آزاد

حالت  یها دست داده تا چنداز کثرت حزن و غم از خود رفته و حالت بهت به آن یو بعض

 یبهبه اوضاع غر یدهگرد یکعارض هر  یبینبود. همّ و غم غر یباق فتنکلمه سخن گ یک

و فکرت  یو سرافکندگ یرتتعجب و ح یبانملت سر به گر ینا یبهعج هاییمملکت و گرفتار

 (177ی: ناظم االسالم کرمانداری ایرانیان، تاریخ بی)«...…فرو برده 

ارج آن را  یگ،ب یمابراه نامهیاحتاما س»: نویسدیم یرانمشروطه ا یخدر تار یاحمد کسرو 

 یادبه  آوردیم یدرا که در خواننده پد یاند و تکانکه آن روزها خوانده دانندیم یکسان

گرفته بودند و جز از  هایو بد هایآلودگ ینکه در آن روز خو به ا یرانیان... انبوه ادارندیم

از خواب  یکتاب تو گفت یناز خواندن ا بردند،یگمان نم یگرد یبد خود به زندگان ندگانیز

 یگرو به کوشندگان د یدهکشور آماده گرد یکیبه ن یدنکوش یو برا شدندیم یدارغفلت ب

بود که به پراکنده شدنش در  ( او در خوانندگانیر)= تأث یشهنا ینا یجه. در نتاندیوستهپ

تاریخ )«یمردم آن را در نهان خواندند یرگاهیو تا د دادندینم یرانیان خرسندیا یانم

 (45ی: کسرو مشروطه ایران،

عموم وطن  یآگاه یبرا» یزن یتاز رهبران جنبش مشروط ییمحمد طباطبا یداهلل س آیت

 «یمل یتو حم یرتبه جوش آوردن خون غ»اوضاع آن عصر و « و نواقص یدوستان از خراب

با  یدارید. )فرمودیو دعوت مردم به اتفاق و اتحاد، خواندن کتاب را به همگان سفارش م

 (112 :یوسفیاهل قلم، 

 

 یبحب یرزاو م یاطالبوف، مراغه های مشترک فکری آثارینهزم -4
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 ینا یایاند، گوآمده یدو بعد از آن پد یتانقالب مشروط یروزیکه در آستانه پ یآثار یبررس

 یافته یمستقل یتهو ی،باالخره پس از غلبه هزار ساله شعر فارس ی،است که نثر فارس یتواقع

 1259شب ) یکبا ترجمه هزار و  یطسوج یفعبد اللط یرزاچون م یسندگانینو یو نوآور

با رساله  ینکیبا منشآت و مجدالملک س (یقمر 1193ـ  1251) یفراهان ام، قائم مق(یقمر

ارزشمند به  یراثی، مانند م(یقمر 1287) یهرساله مجد یا یبالغراکشف یاسیس یانتقاد

و آنها،  یدرس شاهینو مظفرالد شاهینو منتقد عصر ناصرالد یشروشنگر و آزاد اند یسندگاننو

در  تریانهگراواقع یکردیتر و با روساده یرا با نثر وشنگرانهو ر یو انتقاد یاسیس ینمضام

، با تالش یامراغه العابدینینو ز، میرزا حبیب اصفهانی مانند طالبوف یسندگانیو نو یختندآم

استبداد،  یهخود را عل یاسیطلبانه و ساصالح یاهخود، هدف یهاعامه فهم کردن نوشته یبرا

زمان بردند و هم یشپ قانونییب یی،راخرافه گ ی،و اجتماع یفرهنگ هایماندگیعقبجهل، 

گفتنی است که اگر ترجمه گام برداشتند.  ورزییشهو اند یسینوداستان یاعتال یدر راستا

میرزا حبیب را هم جزو این آثار بررسی شده است، به این دلیل است که وی در ترجمه خود 

کرده که انگار اثر مستقلی به  ی برگرداناگونهی دارد و اثر جیمز موریه را به امولفانهحضور 

شده  یـ اجتماع یاسیاوضاع س یینهآ یدر ترجمه، متن فارس شبا تصرفات قلم خود اوست و

 یکتاب تنها به برگردان متن از منبع اصل یندر ترجمه ا یبحب یرزاکه مآنکوتاه سخن  است.

 یاتادب یندهنما یدارد که به نوع یاضافات یاکتفا نکرده است و متن او نسبت به متن اصل

اش با هنر ترجمه یبحب یرزااعتقاد دارد که م یوسفی ینغالمحس. دکتر اوست یشخص

 پیشین:) «.یافریندب یضد استعمار یاقصه»دارد،  یکه لحن استعمار یاتوانسته است از قصه

ی و میرزا حبیب، نویسندگان میهن پرستی هستند که عشق به وطن، امراغه، طالبوف (24

زند و ضرورت تمکین در برابر قانون، نقد استبداد، انتقاد از یمدر سرتاسر آثارشان موج 

 ...ی و خرافه گررشد فرهنگی مردم، انتقاد از رواج  ضرورت تعصبات و اختالفات مذهبی،

 کنیم:یمکه به این موضوعات مشترک اشاره موضوع غالب و البته مشترک آثار آنهاست 

 ی مستبدانهاهحکومتنقد استبداد و  4-1

 به پرداختن ،نویسندگان مورد بحثویژگیهای نقد سیاسی  ینبی گمان یکی از مهمتر

ریشه اساسی و عمده که به زعم اینان،  وضعیت نابسامان سیاسی استهای اساسی و یینارسا
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و خودکامگی  در ظلم، ریشه اجتماعی موجود حتی و های سیاسیو نارسایی هاابیخر

 دارد: اهحکومت

ی که خود را اسلسلهکند. از این جهت در یمشرمی و تملق یبـ خودسری تولید حسد و 

 :پندنامه مارکوس، طالبوف) شمارند، خواص ممدوحه آدمی کمتر از سایرین است.یمنجبا 

10) 

 و اراذل از آثار حکومت مطلقه است.خردان یبینی خردمندان و قدرت نشگوشهـ 

 (117 :طالبوف یات،الح)مسائل

را باالتر  خود و شدادفرعون  تجبر ازو  در تکبریش وزیر جنگی که در پ ،در این مملکت

مملکت و خیانت کردن اینان به جز از چاپیدن . توان کردینمگونه صحبتها را یناداند، یم

، ابراهیم بیگ سیاحتنامه) .ندارند به هیچ چیز آگاهیبه دولت و ملت از سایر اوضاع زمان 

 (79 :یامراغه

 ی مذهبیهاتفرقهنقد اختالفات و تعصبات مذهبی  4-2

ای دیرپا یشهراختالفات و تعصبات مذهبی، همواره مانع از دیده شدن حقیقت دین بوده و 

این موضوع، رد پر رنگی  ی و میرزا حبیب بهامراغهدر ایران دارد. رویکرد انتقادانه طالبوف و 

ی هاتفرقهدر آثارشان دارد و در کسی مانند طالبوف، این موضوع، در توصیه به پرهیز از 

 مذهبی نمود بارزتری دارد:

ـ ]با اتحاد مذهب شیعه و سنی[ رفع اختالف منتج ضعف مخرب ارکان استقالل دول اسالم 

و آل عثمان برای پولتیک  شود. عداوت و عصبیت مصنوعی که سالطین صفویهیمحاصل 

الوقوع امروزی اخالف خود را فراهم یبقرجهانگیری خودان سر زده اسباب نکبت و انقراض 

ین، المحسن )مسالک ، بدل به محبت طبیعی آسیایی و مشرقی و مسلمانی گردد.اندآورده

 (135 :طالبوف

نعمتی هست و به در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در میان اهالی جنگ حیدری و ـ 

 شودیخونها ریخته م ساله همه، شناسندییک از غوغائیان نم یچهواخواهی این دو نام که ه
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 کنند.یاموال نیز خودداری نم از غارت ه،ها و دکاکین مغلوبین افتادکه طرف غالب به خانه

 (156 :یامراغه، ابراهیم بیگ سیاحتنامه)

حاجی بابای اصفهانی، ) داد اما دشمن شیعیان بود.ینماگرچه در مدت اقامت در ایران بروز ـ 

 (35-34میرزا حبیب: 

ـ بیچاره عثمان آقا از هول جان، ترسان و لرزان شروع کرد به لعنت بر شیعیان علی و به 

رحمت بر پیروان عمر... اما ترکمانان ملعون نه به نام علی رحمتی راندند و نه به نام عمر، 

 (47–46)همان:  «ی خواندند.افاتحه

 نقد ناآبادانی و ولنگاری جای جای کشور 4-3

شاه و بعد ین مظفرالدی و میرزا حبیب، ایران عصر ناصری، امراغهایران معاصر طالبوف و 

مشروطه است که به دالیل متعددی نظیر فقر فرهنگی، فقر بهداشت عمومی، پایین بودن 

در جای جای آثار اینان به چشم  ینا آبادانین چندان آبادان نیست و ا ...سواد عمومی مردم و 

است و توقع دارد روحیه ایرادگیری از  تردلسوزانهخورد. البته نگاه طالبوف در این زمینه یم

نظمی یبباشد ولی در عین حال معتقد است که این  ترمنصفانهوضعیت نا به سامان منتقدانه، 

 و ولنگاری وجود دارد:

آید، از حضار هر کس دنباله یک عیب یمنظمی ایران به میان یبـ تا در مجلسی حرف 

آورد، دنیا را یمکند، دهنش کف یمگوید، دلسوزی یمگیرد، یموقیح بدیهی را  اندازچشم

راه نداریم و برای زراعت آب نداریم،  ...شود کهیمزند و مجلس با تکرار فواحش پر یمبه هم 

گوید که چه بکنیم ینم نفر اما یک ...نداریم، مکتب نداریم پول نداریم، معرفت نداریم، معرفت

 (201-200 افشار:آزادی و سیاست، ) همه را داشته باشیم.

 که آنجاست بیمار است، مگر برود هر قدر[ خانه حضرتی مشهد بیمار] هر ناخوشی که آنجاـ 

طبیب معین و  خود از آنجا گریخته و در جای دیگر از لطف خدا شفا یابد چون در آنجا نه

، ابراهیم بیگ سیاحتنامه) .خانه هم اثری نیست از نظافت و سایر لوازم بیمار .نه دارو هست

 (32 :یامراغه
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به منزل  یککاروانسرا و نزد یکه در حوال مراغه[] جمعهبه مسجد  یطرف ظهر ،آن یفرداـ 

خربزه انبار  ی،طرف آن مسجد عال یکدر  دیدم... یمکه نماز را در آنجا بخوان یمما بود رفت

 (147. )همان: اندکرده

 

 اعتنایی به تولید ملییبنقد نظام وارداتی ایران و  4-4

روزگار گسترش ورود ، اندکردهعصری که صاحبان نویسندگان مورد بحث در آن زندگی 

یعتاً کمرنگ شدن وضعیت کاالها و تولیدات ملی است که طبو سرمایه و کاالی فرنگی 

 خورد:یمانتقادات صریحی از این وضعیت در آثار مورد بررسی به چشم 

ی نساجی هاکارخانهـ در خاک روسیه با اطالعات آخری، هر ساله یک کرور خروار پنبه به 

توانست به بازار روسیه بفرستد. یمیک مبلغ را ده اقالًشود. وطن ما یمیسی صرف رنخ

، دست به دست هم کارانپنبهبدبختانه، از یک طرف تغافل کارداران و از یک طرف تکاهل 

 (96-95 :کتاب احمد، طالبوف) ی اقدامات به کار نبردند.اذرهداده... 

 که همهو بلکه دشمنان وطن خودشان هستند زیرا  اندفرنگ. مزدوران یستندتاجر ناینان ـ 

و امتعه قلب  ،مقابل در و ریزندیبارکرده به ممالک خارجه م ساله به دامن نقود مملکت را

فرنگستان را به هزار گونه زحمت و مشقت بر خودشان حمل کرده به وطن نقلمی  یدارناپا

 (171 :یامراغه، ابراهیم بیگ سیاحتنامه) .دهند

قالی خراسان سالی چند کرور حمل کرباس و چیت همدان، قلمکار اصفهان، مخمل کاشان، ـ 

التجاره ایران شده و ایرانی از کاغذ قرآن تا کفن ولی االن مال قلب مسکو مال ...شدروسیه می

 (193 :سیاست طالبی، طالبوف) اموات، محتاج به فرنگستان است.

 نقد نظام آموزشی و تربیتی در ایران 4-5

ی سنتی هم از دیگر موارد مورد نقد نویسندگان هاآموزشبه  شانیبندیپاسوادی معلمان و یب

 :اندیسندگاننوی و طالبوف هم جزو همین امراغهعصر مشروطه است که میرزا حبیب و 
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گفت تربیت و ادبیات ما مخرب ارکان شرم طبیعی و آزرم بشری ما شد. اطفال ما ـ یکی می

شنوند و از معلمین نتراشیده هزار فواحش و سایر نامربوطات دیگر نمی ...از بزرگان خود جز

 ...که افتد و دانی یا حکایت قاضی همدانیدر مکاتب، باب هشت در عشق و جوانی چنان

 (198 طالبوف: سیاست طالبی،)

 به دخلی رازیش حافظ ؟چهی عنی گفت ـ جناب آخوند، حافظ چه دخلی به درس دارد؟

از تصوف که  اشعار متین است درگفتم معلوم است که دیوان حافظ عبارت از . ندارد درس

ظاهراً سراپا سخن از  کهآن از خواندناطفال . دیفهمیممعنی آن را  یکمتر کس خوانندگان

ابراهیم  سیاحتنامه) ای حاصل توانند نمود.و محبوب و عشقبازی است چه بهره و سادهباده 

 (46 :یامراغه، بیگ

 گرینقد خرافی 4-6

ی دیرپا در این ملکت دارد که ارتباط مستقیمی با اشهیریی، گرارواج و گسترش خرافه

نداشتن درک صحیح از واقعیت دین و معرفت دینی دارد که در آثار طالبوف، میرزا حبیب 

 ی، ردّ پر رنگی دارد:امراغه نیالعابدنیزو 

بنویسیم  مکتوب درآید، سودیبیم بکن سود اگر روز دوشنبه کاری کنیم بد تمام میشود،ـ 

. ماندی نتیجه میب دهد و به هرچه اقدام نماییم،یم بذر نمیبخر مزرعه کدورت آورد،

 (70 :المحسنین، طالبوفمسالک)

و  آیندیفرشتگان صبح و شام به زیارت آن خانه م، در هر خانه که این دعا محفوظ باشدـ 

 گردانند.یروی برمغالظ و شداد از او قبر مالئکه  در خانه، بپیچند اگر درکفن خود

 (154-153 :یامراغه، ابراهیم بیگ سیاحتنامه)

در داخل شراب  دهد،یهمه تقدس خرج م که در ظاهر آن یمرا دانستم. حک ینحالت مقدسـ 

چون به خلوت /کنندین جلوه در محراب و منبر می: زاهدان کای. بلبردیبه کار م یرازخلر ش

 (245 :میرزا حبیب بابای اصفهانی، حاجی. )کنندیم یگرآن کار د روندیم
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در وقت هجرت از مکه به  یغمبرکه پ پیونددیم یانیپشت به پشت به ماد یاگو یانماد ـ این

 (252سوار شده است. )همان:  ینهمد

 یرانیانمسلک بودن ا یو جبر یقضا قدرنقد  4-7

از دیر باز  دارد و اییرینهدریشه  باورهای جامعه ایرانینیز در  یزیگر یادنتقدیرگرایی و 

محل بحث و مناقشه نویسندگان و اندیشمندان ایرانی بوده است و در آثار مورد بحث نیز، 

 بینیم:یماشارات منتقدانه مستقیمی نسبت به آن 

ماه است بالی آبله از آسمان به زمین  یک ...محالت شهر ماتم زده و صاحب عزایند تمامـ 

ینها همه قول فرنگان ا ،چه آبله کوبی...گفت کرده بودید؟ن یکوب مگر آبله یدمپرس ...شده نازل

 (185 :یامراغه، ابراهیم بیگ سیاحتنامه) است. مشیت الهی بدین تعلق گرفته بود.

خداست و  خواستبه  آیدیغم مدار. هرچه بر انسان م ...بکش. اندوه مکش یانقل یاب ـ رفیق

حاجی بابای اصفهانی، کرد. ) توانینم یزهچاره به دست خدا... با قسمت معارضه و با طالع ست

 (102-101: میرزا حبیب

 و مظاهر غربی پیشرفتراجع به غربیان و دیگر کشورها  هایرانیانقد دیدگاه  4-8

ی از جاها اپاره، اگرچه در هایغربنسبت به  هایرانیارویکرد سه نویسنده مورد اشاره به موضع 

 اما طنز مزبور، نزی تلخ و هشدار دهنده است: رسدیمطنزآمیز به نظر 

گویند که میکروبهای ناخوشی از کثافت تولید ی پدرسوخته فرنگستان همه دروغ میطبااـ 

 سیاحتنامه) شوند.ینم اگر چنان است پس چرا اینان با این همه کثافت ناخوش شوند.یم

 (120 :یامراغه، بیگابراهیم 

ی منیر مهر تنویر پادشاهی واضح و هویدا است که این رأـ در باب طبایع و اخالق فرنگان بر 

کنند. علی یمنجس و کافرند. چرا که تکذیب پیغمبر ما و استهزا بدین ما  اللوممستحققوم 

 میرزا حبیب:حاجی بابا اصفهانی، ) خورند.یمنوشند و گوشت خوک یمروس االشهاد شراب 

209) 
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به غیر از انگلیز و فرانسه که از قرار معلوم  ...اندشدهدانم از کجا پیدا ینمـ این فرنگان 

فرمایید آن فرنگی نه، از یمتوان شمرد. اگر روس را ینماند سایرین را کالمعدوم هم یزکیچ

ود دلی پطرو روسیان پطری دارند که دیوانه حسابی است. ترکان بیخ ...سگ هم کمتر است

 (277همان: ) .اندنگفته

گفت روزی در مجلس، سخن از تشکیل بانک به میان آمد. یکی محسنات یمـ شخص موثقی 

 اندکاشتهنمود. گفت لذت و منافع او برای ایرانی مجهول است. هرجا تخم او را یماو را ذکر 

ود بیدار شد. گفت گمان دانند. یکی از وزرا گویی در خواب بیماهالی آنجا لذت ثمر او را 

=گوجه سرخ ]ها بهتر نباشد. چه عیب دارد. بادنجان یفرنگ« بانک»ما از « بالنگ»ندارم 

خوریم. آن وقت یمفرنگی[ را کاشتید، خوردیم بد چیزی نیست. او را هم بیاورید بکارید. 

 (212-211 افشار:آزادی و سیاست، ) دانیم کدام بهتر است.یم

 گیرییجهنت -5

ی و میرزا حبیب اصفهانی در عصری زندگی کردند امراغه نیالعابدنیزعبدالرحیم طالبوف، 

ی پیاپی ایران از روسیه در دو جنگ را پشت سر داشت که اهشکستکه از طرفی تجربه 

های بلند یزشخدولتمردان ایرانی را مجاب کرده بود تا تکانی به خود دهند. از طرفی هم 

رفت تا به انقالب مشروطه منجر شود. یماجتماعی، فرهنگی سیاسی را پیِش رو داشت که 

، آخوندزاده و میرزا خانملکماین سه نویسنده و البته نویسندگان دیگر معاصرشان نظیر میرزا 

ی ایران عصر ماندگعقبآقاخان کرمانی، هریک به فراخور خود، به دلیل آشنایی با دالیل 

شان یمادریی غیر از زبان اهزبانار و اقامت و یا تردد در خارج از مرزهای وطن و دانستن قاج

و آشنایی با فرهنگ کشورهای دیگر و البته ادبیات جهان و دالیل دیگری که در حین مقاله 

ی خود سعی در تنویر افکار عمومی و روشنگری داشتند و تا هانوشتهبدان پرداختیم، با 

ی سیاسی، ساختهاشدند. نقد نظام استبدادی ایران، ضرورت اصالح  حدودی هم موفق

ی آموزشی، ساز و کارهای اقتصادی و ... در کنار عشق و عالقه بی حد و هانظاماعتقادی، 

به وطن که به ناچار از آن دور افتاده بودند، چارچوب آثار عبدالرحیم طالبوف،  شاناندازه

در قالب  عمدتاًدهد که چون یمب اصفهانی را تشکیل ی و میرزا حبیامراغه نیالعابدنیز

، هنوز هم از پس یک قرن و اندی این آثار را اندشدهنثری تحول یافته و پاکیزه نوشته 

 کند.یمخواندنی 
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