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 چکیده

ای از روشنفکران عصر مشروطه است که غهنامه ابراهیم بیگ، اثر زین العابدین مراسیاحت

  سیاسی ایران در  ی تشریح و نقد وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ومایهرا دست« سفر»

ی سفر، آن را به سادگی با روایت دهد. ماهیت آشنایی زدایانهمشروطه قرار می یی دورهآستانه

با موقعیت معمول. این ویژگی، مؤلف سیاحت  ی آنهای تازه و مقایسهدهد؛ روایت موقعیتپیوند می

ی اطالعات جغرافیایی و ایجاد های پیشین، درصدد ارائهنامه را بر آن داشته تا بر خالف سفرنامه

ای برای نقد و تحلیل وضعیت از قابلیت روایت سفرنامهنباشد بلکه حس حیرت و شگفتی در خواننده 

نیز پیامدهای ناگوار نقد صریح در قالب مقاله و بیانیه، بهره ایران، در امان ماندن از آسیب سانسور و 

هم با استفاده از  آورد وبگیرد که هم امکان بررسی تطبیقی با جوامع دیگر را برای او فراهم می

 .پردازدمیروشنگری و تهییج مخاطبان برای تغییر وضع موجود  بهخاصیت القایی روایت داستانی، 
ی ابراهیم بیگ به عنوان ر جایگاه سفرنامه نویسی در ایران، به سیاحت نامهاین مقاله، ضمن مروری ب

پردازد هم به لحاظ ژانر ادبی و سبک روایتش و هم نیت مؤلف از نگارش آن. ای متفاوت میسفرنامه

؛ یعنی کندای را با نگرش نقاد تبیین میتوصیفی، پیوند روایت سفرنامه -ی تحلیلیوانگهی به شیوه

دهد که پیش از آن سابقه نداشته است. سفرنامه فرنامه را محملی برای بیان مسائلی قرار میژانر س

ها و به بیش از هر گونه نوشتاری دیگری، قادر است تفاوت ما با دیگری را به تصویر بکشد و داشته

نقش بسیار  ای بسیار تأثیرگذار برجسته سازد. از همین رو این کتاب،های ما را به شیوهویژه نداشته

 ای در روشنگری ایرانیان در آستانه مشروطه ایفا کرده است.کنندهتعیین

 .ایمراغه العابدینزین نویسی،سفرنامه نقاد، نگرش بیگ، ابراهیم نامهسیاحت: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

زین  نامه ابراهیم بیگ، اثرگران انقالب و ادبیات مشروطه، همگی بر نقش و تأثیر سیاحتتحلیل

ی عصر مشروطه اذعان دارند. در بازخوانی مردم در طلیعه ای در روشنگری و بیداریین مراغهالعابد

ترین و چه بسا نخستین عامل ایجاد تحول در ایران های انقالب مشروطه، سفر به عنوان مهمزمینه

ختن علوم نظامی شود؛ فکر اعزام دانشجو به خارج توسط عباس میرزا به منظور آموآن روز تلقی می

حاصل از  یجدید آن روز، و متعاقب آن دیگر دستاوردهای علمی، فرهنگی، سیاسی و حتی فلسف

ی ایرانی ایجاد های محکم فکر و اندیشهارتباط با دنیای بیرون و پیشرو آن عصر، که تزلزلی در بنیان

د. چنان که انقالب دار شناسی نوی سفر در ایجاد جهاندهکننکرد، همه حکایت از نقش تعیین

 ی پویا و مدرن تجدد.ی سفری بود از عصر ایستای سنت به دورهمشروطه خود نیز به منزله

نامه ابراهیم بیگ، اثر ی سیاحتتحلیلی، با مطالعه -این جستار بر آن است تا به روش توصیفی

ی نقادی را با سفر ای، نقش سفر را در ایجاد نگرش نقاد و نیز پیوند روحیهزین العابدین مراغه

فرد فرم سفرنامه برای تبیین موضوعات ی مقاله؛ ظرفیت منحصربهبررسی کند. بنابراین فرضیه

گوناگون و در این مقاله به طور خاص، نگرش نقادانه است. از این رو ابتدا مروری بر ژانر سفرنامه 

پردازد. این انتقادی آن میکند، سپس به نقش دارد و تطور سفرنامه نویسی در ایران را بررسی می

ای ندارد گرچه در آثاری که در مورد جنبش مشروطه نگاشته شده به مقاله با این رویکرد، پیشینه

ای، در هیچ ی سفر و روایت سفرنامهی این کتاب پرداخته شده است، اما تأثیر مقولهنقش روشنگرانه

 ها دیده نشده است.یک از آن

 

 مبانی نظری

؛ بنابراین، استهای مختلف روایت شدهاز آغاز تاکنون به گونه یان خاطرات سفر،یا ب سفرنامه

سفرنامه نویسی ، اگر بهتر دیده شود، »چگونگی روایت در این ژانر از اهمیت باالیی برخوردار است. 

دهد که ای ارجاع میها و ماجراهای واقعیحد وسطی بین واقعیت و داستان است که به مردم، مکان

ها جای آمیزد که اصل آنهایی درمیها را با داستانها مواجه شده است اما آزادانه آنبا آن خود

 (. 1111، 1)آربور «ای و مجعول گرفته شده استتردید دارد و یا از منابع افسانه

تا رساله فلسفی، تفسیر  2از ماجراهای پیکارسک»پذیر و متنوع دارد؛ سفرنامه، فرمی انعطاف

شناختی، و سلوک معنوی در سفرنامه جریان دارد. سفرنامه از های تمثیلی بومستانسیاسی، دا

گیرد و اغلب شناسی و ... وام میشناسی، جامعهقلمروهای گوناگونی همچون تاریخ، جغرافیا، مردم

                                                 
1 Arbor 

شخصیت اصلی آن  کند.ویر میجو و طنز و مطایبه تصی متوسط و بورژوا را با لحنی آمیخته به هرمانی است که غالباَ زندگی طبقه 2

شود و همه را ی خود، با همه سنخ آدمی روبرو میکند و در زندگی آوارههای مختلف جامعه معاشرت میها و طبقهپیکارو، با گروه

 گذارد.میدن و به مسخره گرفتن همه چیز باز ی زندگی او)آوارگی( دست نویسنده را در انتقادکرکند. در واقع شیوههجو می

 (121: 1731)میرصادقی، 
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های مختلفی همچون واقعیت و تمثیل نویسان به ناگزیر گونهکند. سفرنامهدانش وسیعی را عرضه می

 «آمیزند؛ دست کم این که مجوز مبالغه یا هر نوع ابداعی را دارندکایت و تحلیل را به هم میو ح

    نظم و نثر، کوتاه و بلند، عینی و تخیلی،  های گوناگون خودزندگی نامه، مقاله،)همان(. صورت

های تخیلی و انرا بر خود دارد و گاه در قالب داست« سفرنامه»گرا؛ گاه عنوان صریح گرا و آرمانواقع

نیز غلبه با تخیل است.  در موارد بسیارنما است و دهد. گاه داستانی واقعها خود را بازتاب میرمان

    هایدر ادبیات غرب، رمان ؛ای غرب و شرق متفاوت استعنصر تخیل نیز در ادبیات سفرنامه

؛ چون و یا علمی تخیلی ابینسون کروزوئهتخیلی همچون داستان سفر گالیور و شازده کوچولو و ر

و سفرهای گشاید زند و در ادبیات شرق اغلب ره به عرفان میورن را رقم میهای ژولداستان

 کند... تصویر می الطیر والطیرها، منطقلهنامه، رسابا عنوان ارداویراف روحانی، آثار بسیاری را

شده است اما تخیل به فته می( در سفرهای عینی نیز از تخیل بهره گر2-11: 1711)رضوانیان، 

 "جهاندیده بسیار گوید دروغ."شده است حتی توسط جهانگردی همچون سعدی: دروغ تعبیر می

سفرنامه نویسان اجباری ندارند که به »گوید: می "سفرنامه و تکامل رمان"در کتاب  پرسی آدام

    تمایل دارند که  ند. گاهای هستگویان کارکشتهروغها اغلب، دخواننده، حقیقت را بگویند. آن

 (.1111)آربور،  نمایی کنندسیاه

در سفرهای روحانی و انتزاعی  ترایی سفر، در ادبیات ایران بیشگیری از قابلیت گفتمان روبهره

های اندکی در ی آنند و اگر هم نمونهکارکرد داشته است؛ انواع رساله الطیرها و منطق الطیرها نمونه

شود در پس آن نگرش فانتزی وجود دارد که وجه مشترک هر دو گونه، ده مینگرش رئالیستی دی

ی ادبیات ها با درجاتی در محدودهایجاد حس شگفتی در مخاطب است؛ از همین رو هر یک از آن

ادبیات سفر »و  تر کارکردی استعاری یافته استیشی معاصر اما، بگیرند. در دورهشگرف جای می

ت تاریخی در مالحظات ها و مستندانی یا روایت سفر به عنوان منبعی از دادهبه عنوان کنشی گفتما

 (. 1: 2001، 1)فارسدیک یا مواجهات درون فرهنگی مورد نظر قرار گرفته است هویت فرهنگی

های متنوع تاریخی، ای و گفتمانی دارد که خود مرکز عطف گفتمانسفرنامه، ماهیتی میان رشته

 تماعی، ادبی و ... است. جغرافیایی، سیاسی، اج

نگر است که عاملی برای ی نوعی نگاه تفاوتای، آفرینندهشناسی، ادبیات سفرنامهاز نظر معرفت

نگرش نقاد،  آفرین است.نگری است. ماهیت سفر به دلیل توأمانی آن با نقل مکان، معرفتنسبی

نگاه عام همگان تفاوت دارد. برایند نگاه حساس فرد به محیط پیرامون خویش است. نگاهی که با 

خوب دیدن، جزئی دیدن و تفکر استقرایی از ملزومات نگرش نقاد است. در سفر، تمهیدات این نگاه 

های مألوف زندگی نگر تا حدی به خودی خود فراهم است؛ به این دلیل بدیهی که با صحنهمتفاوت

بین راوی از سویی و تخیل وبی راوی سفر، متفاوت است. این امکان وقتی با نگاه خهر روزه

کند. از همین روست که ای برای روایت ایجاد میهنرمندانه از دیگر سو همراه شود، ظرفیت گسترده

                                                 
1 Forsdic 
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ویژه رمان در بیگ پیش از پیدایی ادبیات نوین داستانی و بهی ابراهیمنامهاثری همچون سیاحت

 یابد.ایران، این چنین قدرت القایی می

ی بینافرهنگی آن است. و نیز نقدی تلویحی که در اد ادبیات سفر، بعد مقایسهیکی دیگر از ابع

ویژه اگر مؤلف با نیت انتقادی نیز به سراغ این ژانر رفته باشد. پس هر توصیفی نهفته است؛ به

کند. های ادبی تعلیمی، شناخت موقعیت ملی و بین المللی را میسر میسفرنامه بیش از دیگر گونه

توان از طریق آن خود و ای که میشود. دریچهشناسی فراهم میهای هویتای، زمینهقایسهدر نگاه م

تر از ایران احساس شده است رسد در غرب بسی پیشجهان را بهتر شناخت؛ ضرورتی که به نظر می

نویسی در ایران، به رغم ادبیات پهناورش، ژانری متداول نیست. اظهار از همین روست که سفرنامه

از نخستین  که در عهد صفوی از ایران بازدید کرده است و یکی یژان شاردن، سیاح فرانسوظر ن

قابل درنگ  نسبت به سفرایرانیان نظر ی ای نوشته، در بارهی ایران سفرنامهبارهاروپاییانی است که در

 :است

ی ما دهوبیه اند که گردش یکی از کارهایدارند و بر آنایرانیان گردش و سفر را دوست نمی»

دانند. آنان از ها را نیز یکی از کارهای مردمان فاقد شعور میزدن در خیاباناروپاییان است و پرسه

جا توقف رویم و اگر رفتن ما دلیلی داشت، چرا در آنپرسند که چرا تا پایان خیابان میخود می

 .(221 :1730،طباطبایینقل از ) کنیمنمی

 

 نویسی در ایرانسفرنامه

        ی عینی دنیای بیرون هایی که به بیان تجربهدر ادبیات پهناور ایران، معدودند سفرنامه

ای که ناظر بر ی ناصرخسرو در این میان بیش از دیگران زبانزد است؛ سفرنامهپردازند. سفرنامهمی

های از تفاوتی راوی است و دست باال، به بیان برخی های مورد مشاهدهبیان وجه بیرونی سرزمین

پردازد. گاه نیز خاطرات سفر، عنوان سفرنامه بر خود فرهنگی در قالب ذکر آداب و رسوم نیز میخرده

شده است. گلستان سعدی از این مقوله است گرا پنداشته میندارد؛ شاید از آن رو که عنوانی تقلیل

تی، رفتارشناختی و انتقادی شناخهای جامعهی سفر و ظرفیتای به مقولهکه در آن رویکرد تازه

دوره، با این در » یابد؛ی صفویه روایی میشود. اما سفرنامه به عنوان ژانری شاخص در دورهمطرح می

بازرگانان بودند، در سفر به  گردان اروپایی که غالباًی یکپارچگی سیاسی ایران، جهانایجاد دگرباره

و یا تأمل  گرانهی سیاسی تحلیلدگاه اندیشهاز دی نویسند که البتههای متعدد میایران، سفرنامه

     ی نوشتاری در گونهذهنیت در مورد ظرفیت و قابلیت این ایجاد  درخاص فلسفی نیست، اما 

   در عصر صفویه به دلیل انحصار قدرت سیاسی در دست شاه، علیرغم ایجاد  .بی تأثیر نیست ایران

خبری از عالم، در رویارویی با واقعیت دنیای نو، یا به گی و بیخانه، این سفیران در خالء فرهنسفارت

... حال آن که سفرهای  اختیار مجذوب ظواهر دنیای غرب شدندمسیحیت گرویدند و یا بی
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ای نو بود که به دنبال های سیاسی اروپایی برخاسته از اندیشهماجراجویان، سوداگران و فرستاده

  .(221: همان) «ی عالم و آدم تدوین شده بودغربی در بارهی دگرگونی بنیادینی در اندیشه

قاجاریه جایگاهی ممتاز دارد؛ در این دوره، به دلیل  یدوره نویسی در ایران،در سیر سفرنامه

ارتباط سیاسی با اروپا از سویی و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، که عامل ترک وطن 

 یابد.رواج میوشتاری سفرنامه متناسب با این وضعیت ی نبوده است، از دیگر سو، گونه

ی در باره العالم هتحفبا عنوان  1301/1211در سید عبدالطیف شوشتری نخستین سفرنامه را 

 مسیر طالبیاش به انگلستان را با نام سفرنامه میرزا ابوطالب خان اصفهانیبریتانیا نوشت. بعد از آن 

پردازند اما های غرب میها به بیان دگرگونیدو این سفرنامه در کلکته منتشر کرد. هر 1307در 

ها از های آنهای غرب را توضیح دهند، الجرم نوشتهی نظری دگرگونیتوانند شالودهچون نمی

های این دوره، روایتی گزارشی سفرنامه رود.ی جنگی از عجایب کشورهای اروپایی فراتر نمیمحدوده

 نیز کامالً تحت تأثیر نحو عربی هستند. دارند که از نظر نوع نثر

ی توان آغازگر دورهتر میرا بیشی میرزا صالح شیرازی ی ابوالحسن خان و سفرنامهنامهحیرت

ی ابوالحسن خان به شرح دانست. بخش بزرگی از سفرنامه مکتب تبریزبعدی تاریخ اندیشه یا 

ی یافته. او نیز مانند سلف خود با مشاهده های اعیان لندن و مناسبات او با آنان اختصاصمهمانی

 ی انگلیسی برقرار بود، به حیرت اندر حیرت فرو رفت و در مناسبات متفاوتی که در جامعه

. (211)همان:  های خود کوشید اشاراتی به فروریختن حصار برخی از باورهای خود بیاوردیادداشت

ریتانیا اقامت گزید و نتایج مشاهدات خود را در ب 1311تا  1311های سال میرزا صالح شیرازی در

ی نوعی ی میرزا صالح درج کرد. او نخستین ایرانی است که با پشتوانهنام سفرنامه در کتابی به

خردورزی به سفر غرب رفته است و با آگاهی ژرفی که از سرشت دوران جدید و الزامات آن پیدا 

ها بیش از آن است که درد و شتاب دگرگونی و نوآوری کرده و نیز الجرم دریافته بود که زمان، تنگ

ای را مزمن انحطاط ایران زمین را به آسانی بتوان درمان کرد، به مناسبتی در سفرنامه، دو خاطره

شود که مسیر آتی او را رقم زده است. به خالف مسیر طالبی که سرشار از ابیاتی سست به یادآور می

ی ی شاعران است، با شگفتی در سفرنامهالعالم که خود تذکرهةنظمی سخیف و نیز بخشی از تحف

ی نگارش آن زمان بسیار جالب توجه خوریم؛ امری که با توجه به شیوهمیرزا صالح به شعری برنمی

اروپا در حال تثبیت  ی نظامی است که دردانه  در بارهی میرزا صالح، بحثی خردمناست. سفرنامه

   نیازمند زبانی نوآیین و ،فراست دریافته بود که وضعیت جدیداو به رسد کهبود و به نظر می

ی زمان او بیان این ای روشن و متمایز است و زبان فارسی مصنوع و پرتکلف و تهی از اندیشهاندیشه

   ی ای پراهمیت در تاریخ اندیشهی میرزا صالح، نوشتهتابد. سفرنامهوضعیت جدید را برنمی

یران و نخستین اثری است که دریافتی کمابیش منسجم از تجددخواهی سیاسی خواهی امشروطه

        )صفوی( را به جنبش  ی گذارای است که دورهعرضه کرده و از این حیث آغازگر دوره

 (31-211: همان) زند.خواهی مردم ایران پیوند میمشروطه
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ها نیز ل شد. این سفرنامهی مدرن تبدینویسی به یک سنت در دورهبدین وسیله سفرنامه

ی مشروطه اما دو اثر تأثیرگذار در طلیعه های عصر صفوی، سرشتی گزارشی دارند.همچون سفرنامه

های مختلف شایان در ژانر سفرنامه نگاشته شد که به دلیل رویکرد خاص روایی آن دو، از دیدگاه

  .ی ابراهیم بیگنامهو سیاحت مسالک المحسنینبررسی است: 

ن دانشمندااز  گزارشی از سفر گروهیی طالبوف است. این اثر الک المحسنین اثر برجستهمس

ی آراء و نظریات نویسنده است که در قالب مکالمه از کنندهاست. کتاب، بیانی دماوند فتح قلهبرای 

ی انتقادی کتاب و محوریت پیام، سبب جنبه. شودپویان این سفر به صراحت مطرح میزبان ره

ماندگی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، استبداد، فساد، فقر، عقب آن شده است.ی تخیلی جنبهعف ض

های این مباحثات هستند و گاه به دلیل طوالنی بودن، حتی سرشت مایهو ... درون نارضایی عمومی

حن ای آن، از تنوع لرغم ماهیت مکالمهدهند. علیوگویی کتاب را نیز به دست فراموشی میگفت

ی ابراهیم بیگ نامهرسد. و دیگر، سیاحتی راوی از آن به گوش میبرخوردار نیست و تنها آوای یکه

 که بررسی آن موضوع این مقاله است.

 

 بیگنامه ابراهیمسیاحت

ق.( بازرگانی ایرانی است که در  1723م ) ای مراغه العابدین اثر زین« بیک ابراهیمی نامهسیاحت»

سازی مشروطه و تضعیف رژیم  شده است. این کتاب نقش مهمی در زمینهسه مجلد منتشر 

ای در ستایش از تجدد  واره توان رمان بیک را می ی ابراهیم نامهمظفرالدین شاه داشته است. سیاحت

سفر ای بیان سرگذشت  غربی و یکی از آثار مهم داستانی ادبیات مشروطه دانست. در واقع مراغه

 را بهانه و محملی برای بیان آراء سیاسی و فرهنگی خود قرار داده است.« م بیکابراهی»فردی به نام 

ی ایران و همواره پیگیر ابراهیم بیگ، بازرگانی ایرانی است که در مصر اقامت دارد. او شیفته

     مسائل و رخدادهای آن است؛ اما همواره خبرهایی ضد و نقیض از مسافران ایرانی که به مصر 

دهد و بخشد و انعام میو در مقابل آن می ،شودکند. با اخبار خوش، شادمان میریافت میآیند دمی

شود تا سرانجام خود عزم سفر به ایران و دیدار بیمار میحتی اندوهگین و گاه  ،در مقابل اخبار ناگوار

    ر ی وضع فالکت باکند. ارمغان این سفر هشت ماهه و گذر از چند کشور خارجی و مشاهدهمی

ای سرشار از بارتر در درون ایران، سفرنامهها و سرانجام وضعیتی اسفوطنانش در آن سرزمینهم

 زند. و حقارت ایرانیان را رقم می ماندگی، عقبرنج ،ینپریشا ل،جه، فقر

ای آگاه، نویسندهانتقادی ی ابراهیم بیگ قابل توجه است؛ دیدگاه نامهنوع نگاه حاکم بر سیاحت

خواه و روشنگر که در این رمان اتوبیوگرافیک از زبان شخصیت اول داستانش بیان خواه، ترقیآزادی

 شود.می

نگرش انتقادی به صورت یک گفتمان تا چند دهه پیش از مشروطه و یا به عبارتی تا جنبش 

یل وگویی و چند صدایی است که به دالمشروطه در ایران جایی ندارد؛ زیرا نقد، مالزم فضای گفت
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های پیش از در ایران وجود ندارد. اما در دهه -که جای طرح آن در این مقاله نیست - مختلف

مشروطه، در پی آشنایی با فضا و فرهنگ غرب، جنبشی فکری شکل گرفت که بدیهی است به دلیل 

های قبلی، و عدم تمرین دموکراسی، بسیار تندروانه و افراطی، تمام دین و فرهنگ و نبود زمینه

ادبیات سنتی ایران را آماج تهاجمات انتقادی خود قرار داد و البته قابل انتظار بود که نتواند 

تأثیرگذاری چندانی داشته باشد. منتقدان آوانگاردی همچون فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، 

اه تری طالبوف که آثار تند و تیزشان، سبب شد دستگمیرزاآقاخان کرمانی و با درجات خفیف

اثر آخوندزاده است که حدود چهل  "الدولهمکتوبات کمال"ی آن سانسور در ایران شکل بگیرد. نمونه

سال پیش از مشروطه نگاشته شد و هرگز به فارسی به چاپ نرسید. و یا طالبوف که خود نوشته 

از  )نقل «کردنداگر نوشتجات بنده معنی داشت، مشایخ محترمه چنان سرزده تکفیرم نمی»است: 

ی دیگری برای نقد وضعیت ای اما، سیاست هوشمندانه(. زین العابدین مراغه231: 1711آرین پور، 

دارد تا با گیرد. آگاهی او از خاصیت القایی روایت داستانی او را وامیسیاسی اجتماعی در پیش می

فی را تحت تأثیر قرار داستانی، نه تنها، مخاطبانی گسترده از هر طی -ایگیری از روایت سفرنامهبهره

ی آن، روحانی منتقد و نسبتاً آگاهی با مطالعه»شود که دهد، تا آنجا که جزء منابعی شمرده میمی

( یا 213: 1731)آجودانی، «خواهی کشیده شدخواهی و قانونچون شیخ ابراهیم زنجانی به مشروطه

این شگرد، اثر او را تا حدی از سازد، حتی به نوعی تمهیدی برای رمان جدید در ایران فراهم می

دارد.گرچه این دغدغه در جای جای کتابش نمود دارد و در اواخر سیاحت آسیب سانسور در امان می

ی این که مبادا به ام به واهمهمن از نامالیمات وطن هر چه که دیدم همه را ننوشته»گوید: نامه می

شن را از شماتت خودشان بر من شب دیجور ی مالمت بیفتد. دیگر روز رودست معترضان سر رشته

 (.211) «کنندمی

ویژه روسیه ی کتاب در خارج از ایران و بهی نویسندهاین نگاه انتقادی، حاصل اقامت سی ساله

شود که هم در روشنگری اجتماعی و هم بر ادبیات ای رمان واره مطرح میاست که در سفرنامه

ای در برخی از موارد دیگر گذشته از اسفاده از قالب رمان، مراغه ایران، بسیار تأثیرگذار بوده است.

تر از منتقدان پیش از خود رفتار کرده است؛ گرچه او نیز بسان دیگر منتقدان به شعر نیز سنجیده

سنتی فارسی نقد جدی دارد و آن را درمان درد مزمن اجتماعی ایران نمی داند، مداحانه و چه بسا 

 (، اما واکنش او نسبت به مذهب، تأئیدآمیز است.111شمارد)یا و سازنده میی پوتخریبگر روحیه

 

 نقش روایت در رویکرد انتقادی

که در پایان این  -ی سه راوی است. در آغاز، راوی سوم شخصنامه برعهدهروایت در سیاحت

اصلی گاه، بخش و آن -کندبخش، خود را دوست ابراهیم بیگ )شخصیت اصلی داستان( معرفی می

ابراهیم ی که خاطرات سفر هشت ماههنامه کتاب که خود، روایت مکتوبی است با عنوان سیاحت

  سپارد و گویی این روایت توسط راوی نخست خوانده آن را به دوستش میبه ایران است و  بیگ
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ی ی آغازین که نقش تمهید را برای روایت اصلی برعهده دارد، شگرد نقالبیست صفحهدر شود. می

ی روایی دیگری نیز برای ای از روایت حکایت سنتی نمودار است. راوی از گونهغلبه دارد؛ یعنی رگه

ی پدر نامهای که در آغاز، در قالب وصیتگیرد: روایت نامهپردازی قهرمان داستان بهره میشخصیت

اصلی را بیان  کند و جایگاه اجتماعی و طبقاتی شخصیتابراهیم بیگ به او، علت سفر را ذکر می

شود. شخصیت او، کند. شخصیت اصلی داستان به تمام و کمال در این مقدمه، معرفی میمی

یافته دارد که گیرد، او از آغاز شخصیتی قوامهمچون رمان رئالیستی، در روند حوادث شکل نمی

اما جوان این هموطن عزیز ما هرچند جوان است، » کند:هایی صریح و قاطع بیان میراوی با صفت

مجرب، به صحبت پیران رسیده، کامل، خردمند، هوشیار، با خبر از وضع روزگار و از تربیت شدگان 

رود. این قدر هست که از شنیدن نام ایران بی اختیار بود. عشق وطن سراپای عصر خود به شمار می

 «زشتی بشنود وجود این جوان را مسخر داشته، قدرت آن نداشت که از کسی نام معشوق خود را به

نامه بیش از آن که رمان شخصیت باشد، رمان حوادث است؛ شخصیت در آن البته سیاحت .(11)

 یابد.تحولی نسبی می

کرده به مصر است آغاز ماجرا با معرفی شخصیت اصلی؛ یعنی ابراهیم بیگ که تاجری مهاجرت

گاه راوی به طور شود. آنان میی او در ایران بیشود و دلیل مهاجرت، نبود امنیت برای سرمایهمی

گوید تا در ادامه، مشاهدات بیگ سخن میکاری، پاک اعتقادی و تعصب ملی ابراهیممؤکد از درست

در تعصب ملی چندان سخت بود که در ظرف چندین سال یک »او را برای مخاطب، باورپذیر کند: 

  ش همه از ایران بود، پیوسته وگویکلمه عربی با کسی حرف نزد؛ بلکه نخواست یاد بگیرد. گفت

ای بود که قلم از نگارش تفصیل آن گری او به درجهسرود ... باری تعصب ایرانیمی ی وطنترانه

پرستان بوده در دو مورد از چهار مورد وصیت خویش (. پدر ابراهیم نیز که از وطن70) «عاجز است

غیرت از از دست مده. بعضی نانجیبان بی ی ملیه راهیچ وقت عادات حسنه» گوید کهبه فرزندش می

المثل همه راست هم باشد تو با آنان در گویند، باور نکن؛ همه دروغ است. اگر فیایران بد می

بیگ و وصیت پدر، هر دو، تمهیدی است تا (. تعصب ابراهیم72) زبان مباشبدگویی از وطن هم

، دلسوزانه بنگرد و نه بیانگر نوعی غرب زدگی. مخاطب نقدهای او را از نظام اجتماعی و سیاسی ایران

به هر طرف دنیا که دلت خواهد به سیاحت »کند: در وصیت دیگر، پدر او را به سیاحت ترغیب می

برو. اما سیاحت را منحصر به دیدن خرابی و آبادانی شهرها مکن. در هر جا چند روزی بمان و وضع 

 ه دقت رسیدگی کن و از ایستاتستیک تجارت ی آن ملک را بمعیشت و زندگانی تمام سکنه

(. این توصیه نیز بیانگر نگرشی نقاد است که گویی به 72...«)ی آن مملکت آگاهی حاصل نما سالیانه

 ی نظری این اثر است.    مثابه زمینه

آیند و از وضعیت ایران به گوید که از ایران میهای متناقض مسافرانی میگفتهراوی در ادامه از 

 دهند:های نادرست میگزارش -ی شنیدن اخبار ایران استشیفته که -ابراهیم بیگ
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خواستند او را کوک نمایند در نزد وی از عدم انتظام ایران و از پابرهنگی سرباز و از هرگاه می»

فروختن دولت، والیات را در مقابل مبلغی رشوت به حکام، که خلق را بی سبب حاکم و بیگلربیگی و 

چینی گرفتن و حبس و جریمه کردن، و در و داروغه و فراش باشی هرکدام به انواع اسباب کدخدا

بودن یک شهر، پانزده جا محبس با زنجیر و کنده، همچنین در یک شهر از بودن ده دوازده جا مقام 

ی حاکم یا فالن سرتیپ، و از کثافت شهرها و بی رونقی های علما یا سرطویلهمانند خانه "بست"

ها، و در فصل پاییز، پرکردن مردمان بی تربیت، مساجد را از ساجد و یازده ماه بسته ماندن آنم

ها و از داخل شدن هزار جور ی آنها و آب گندیدهخربزه و هندوانه، و از وضع بسیار ناگوار حمام

یافته  های ساری به یک حوض مردار و متعفن که رنگ آبش از کثافت تغییرمردمان گرفتار ناخوشی

و منشأ چندین امراض مسریه است، و از رقابت و خصومت علما با همدیگر و نگاه داشتن هر یک از 

ایشان، ده بیست نفر اجامر و اوباش را به نام سید در نزد خودشان، که هر وقت دلشان خواست 

بکنند  ی حکام تشویق کنند و خودشان پس از آشفته کردن بازار،رعیت را به تاخت و تاراج خانه

چه را در تصور داشتند، و گاه از چیرگی حکام به ایشان و چاپیدن رعیت را محض اظهار خصومت آن

 (.72) ...«با آنان، جالی وطن رعیت بیچاره از این گونه تعدیات الینقطع 

بیگ آمد ابراهیمآمد و ناخوشهای جعلی که برای خوشای، چه نامهگیری از روایت نامهبهره

های های واقعی، شگردی روایی است که بخشی عمده از نظریات و اندیشهشود و چه نامهنوشته می

شود. یکی دیگر از شگرهای روایت، نوعی فرامتنی است؛ ها به صراحت بیان میراوی)نویسنده( در آن

خواند. براعت دارد و میی دوستش برمیلبوف( را از خانهکتاب احمد)طا ،جایی که ابراهیم بیگ

دهد؛ روایتی ی آغازین کتاب را به خود اختصاص میشگردی دیگر است که بیست صفحه ،استهالل

عرض »با عنوان یایابد. کتاب با مقدمهایجازی و فشرده که در روایت دوم بسط و گسترش می

ر مانند است و به منظور تهییج مخاطب نگارش یافته گفتار ناششود که به پیشآغاز می« مخصوص

که ملکم خان آن را منتشر « های دولتیپلتیک»ای دارد با عنوان «خاتمه»است. همچنین کتاب، 

کرده بود. این ساختار کتاب بر سنت ادبی ساختار سه بخشی استوار است؛ چنان که در ماجراهای 

بیگ است، راوی از اصلی داستان، ماجرای سفر ابراهیمبیگ نیز، با وجود آن که بخش سفر ابراهیم

نهد و یا داستان که های این سفر را در پیشانی داستان میدیدگاه روایی متفاوتی، دالیل و ضرورت

یابد تا نویسنده بیگ به پایان برسد، همچنان با روایت یوسف عمو ادامه میتواند با مرگ ابراهیممی

اما  رسد به منظور تأمین مواد داستانی خویش فراهم کرده،که به نظر می را مدارکی تا مجال یابد 

این الزام سنتی، ساختار کلی روایت را دچار  ارائه نماید. ،ها نبودهداستان اصلی مجالی برای طرح آن

سازد. البته در واقع باید گفت داستان اصلی، ماجرای سفر هشت ماهه به ایران است به تزلزل می

در هجدهم فالن »واره را آفریده که مورد نظر این بحث است که با عبارت ای رمانفرنامهویژه که س

 «... به راه افتادیم ماه، به عزم زیارت مشهد مقدس و سیاحت ایران با یوسف عمو، معلم این بنده

سنت ی او به مخاطبان )همچون تاریخ بیهقی( نیز استوار بر خطابی راوی و اشاره . لحن بعضاًَ(13)
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التماس دارم . »کاربرد یافته استروایت پست مدرن نیز  که امروز در ،های کهن استروایی حکایت

نامه، تنها به خواندن آن تفصیل نگذرند. درست فکر نمایند که در کنندگان این سیاحتکه مطالعه

 «مال استاین مملکت چه خبر است. هرج و مرج تا چه پایه باال رفته، حقوق ملت تا چه درجه پای

(23.) 

؛ اما طول مدت زمان سفر از زبان «هجدهم فالن ماه»شود زمان در داستان با ابهام آغاز می

جا نه آشود که از آغاز حرکت از مصر تا بازگشت ببیگ، هشت ماه بیان میدوست و میزبان ابراهیم

ها شهرهایی که از آننامه روشن است. کشورها و شود. زمان و به ویژه مکان در سیاحترا شامل می

شوند. توصیف مکان، حاوی ها اقامت کرده با زمان هر یک توأمان روایت میعبور کرده و یا در آن

  نما کردن روایت، نقشی عمده دارد اما تأثیر ذهنیت راوی و توصیف جزئیات است که در واقع

 دهد.ن به دست میی او از نگارش این اثر، در مجموع فضایی تیره و تاریک از ایرافلسفه

شود؛ یعنی در رفتار نویسنده با زمان و مکان و توصیف فضا نیز، رویکرد روایی دوگانه دیده می

 ترین توصیفات نیز، با نوعی ابهام که ویژگی حکایت کهن است، همراه است.حتی در جزئی

کدیگرند و داستان منثور و گزارش سفر هم زمان پدید آمده اند و سخت مرهون ی»شود گفته می

-ی رماننامه در ردهسیاحت(. 231: 1137، 1)آدامز« اغلب از نظر تکنیک و محتوا به هم شبیه اند

مند داستان سفر، مالقات ی مکان زماندهندهگیرد. یکی از عناصر تشکیلقرار می پیکارسک های

توان خورد. میپیوند می اًنامه، بی شک به سنت روایی فارسی مستقیمبه همین جهت سیاحت ؛است

    هاست که در ساختار کلی و زاینده کنار یکدیگر قرارای از مقامهگفت که این رمان، مجموعه

ل داستان پیکارسک، دوگانگی ساختار یدومین خصوصیت تشک .(772: 1733)باالیی،  اندگرفته

یک همراه )یوسف  اًماند بلکه غالبگاه تنها نمیالگوکنشی بنیادین آن است. قهرمان داستان، هیچ

 .)همان( دارد عمو(

، یکنواختی نسبی گفتار است؛ یک آوا، آوای راوی، تمام ییکی از خصوصیات داستان سنت

کوشد تا این تصور را ایجاد کند که هر شخصیت به رمان جدید می ،گفتارها را برعهده دارد. برعکس

ها، نامه، گوناگونی لحنیاحتی سخن را به دست گیرد. در سای مستقل و خودمختار، رشتهگونه

های داستان، بنابر نقش و سرشت خود، به خورد؛ هر یک از شخصیتها به چشم میها و زبانبیان

های فاخر، عامیانه، فاضالنه، مؤدبانه، فرهیخته، لحن کند که مناسب اوست. انواعزبانی تکلم می

اما یوسف عمو ... » :شودداستان می تریشنمایی بواقعسبب . این تنوع لحن وجود دارد بازاری و ...

باالخره به گوش من گفت: این شخص، مالمحمدعلی نیست که در فالن تاریخ در مصر مهمان ما 

 شد؟ گفتم: آری خر همان است ولی پاالنش عوض شده. 

                                                 
1 Adams 
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پرسی نموده، گفت: او ... او... اوسف آقا هیچ خودش هم شنید. بسیار خندید. از یوسف عمو احوال

 «اید. ه... ه... همان اوسف آقا هستید که بودید. باری نشستیم. چای آوردند. خوردیموض نشدهع

(220.) 

یعنی -؛ی نگارش کتابنامه، به دلیل فلسفهبخش قابل توجهی از ساختار روایت در سیاحت

های مهگو، از حدیث نفس تا مکالویابد. انواع گفتای اختصاص میبه روایت مکالمه -ی ترقیاندیشه

ها، گذشته از این که در پیشبرد روایت نقشی اساسی دارند، در جهت القای تفکر دونفره و خطابه

آور روی در استفاده از این عنصر، گاه روایت را یکنواخت و ماللتگیرند که زیادهنویسنده قرار می

وی از او با عنوان کند که را. برای مثال وقتی واسطه در تهران او را به شخصی معرفی میکندمی

       بیگ کند که از روشنفکران کمیابی است که حسابی به دل ابراهیمیاد می 1«وجود محترم»

ی وطن و اجتماع و همانندی آن با بدن انسان -های متوالی به بحثی نظری در بارهنشیند، صفحهمی

 ی در تاریخ بیهقی است.های ابوالفضل بیهقپردازد که یادآور خطبهی آن میو عناصر چهارگانه

کنیم که در هایی را مشاهده می، ظهور تدریجی شکافبا این وصف از خالل ساختارهای روایی

       گردند و جای بینیم که عناصر جدید از هر سو نمایان میآیند. میی داستان پدید میپیکره

های مسلط در پس نقاب های داستان، ناپدید شدن راوی کامالًگیرند: استقالل عمل شخصیتمی

ای از مکان و زمان که در انقیاد نمایش واقعیت است، واقعیت بشر در زمان و تصور رمانی، بینش تازه

خواهند در آن ضمانتی برای اصالت بیابند. از این پس محیط اطراف او و واقعیت سخنان وی که می

و انتقال نیستند، بلکه این  ی عرضهای یا تاریخی، ضامن حقیقت شایستهدیگر مراجع اسطوره

هایی اولین تالش (.712)باالیی، همان:  وجو کردی خود فرد جستتوان در محدودهحقیقت را می

کرد. در اروپا نیز نویسی پیروی میادبیات داستانی صورت گرفت، از اسلوب سفرنامه یکه در زمینه

تصمیم نویسنده  یارد و نشان دهندهوار دکه ساختاری سفرنامه« دون کیشوت»عصر تجدد با رمان 

 شود.برای خروج از انزوا و حضور در اجتماع است، آغاز می

 

 روایت؛ شگردی انتقادی

ی روایت توصیفی جزء به جزء بیگ، سراسر نقد است که گاه در گسترهی ابراهیمنامهسیاحت

ها چشمگیر است، این روایتشود. آنچه در این راوی از مشاهداتش، و گاه به نقل از دیگری بیان می

بار نیستند بلکه خود مردم هم سهم قابل است که تنها شاه و حکومتیان، مسببان این وضعیت فالکت

پردازد شناختی به رفتار ایرانیان در خارج میشان دارند؛ او از منظری جامعهتوجهی در رذالت زندگی

بار و تحقیرآلود آنان گی و زندگی اغلب ذلتاز طرز پوشش ژنده و کثیف آنان گرفته تا دروغ و بیکار

در کشورهای همسایه مثل ترکیه و قفقاز و تا غارت و چپاول اموال رعیت توسط مأموران حکومتی 

                                                 
دارای »، حاجی میرزا علیخان امین الدوله است که «وجود محترم»گوید که منظور از نامه در جلد سوم کتاب مینویسنده سیاحت 1

 (.111«)مرگش کردندپرور بود. نخست از ایران طرد، بعد در ده خود حبس، غصهخیاالت عالیه و معارف



 2931 تابستان، و یکم بیستی  م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه.. مجله..241

 

ی قطار باطوم به اش در کوپه؛ مثالً به نقل از همسفر ارمنی«دیگری»در هر جایی. گاه نیز به نقل از 

کند، ارمنی گذرد، ابراز حیرت میها میعظیم که قطار از آنهای بیگ از تونلتفلیس؛ وقتی ابراهیم

های منافع بسیار است اما از غفلت دولت و در خاک شما نیز امثال این معادن و سرچشمه»گوید: می

پردازند. این پایان که در خاک مملکت شما نهفته است، نمیهای بیتنبلی ملت به اخراج آن گنج

هایت مذلت و خواری به ممالک خارجه ریخته، به کارهای پست و است که همشهریان شما در ن

ورزند و انجام کار بسیاری از آنان نیز کشی اشتغال میمشاغل خسیسه مانند فعلگی و حمالی و گل

وگو تنظیم نویسنده است اما برای القاء بیشتر، از بی تردید این گفت« کشد.به ذل گدایی و سؤال می

راستی سخنان »گوید: تر نیز در ادامه مینمایی بیششود و برای راستیمی بیان« دیگری»زبان یک 

( در تفلیس نیز وضع ایرانیان تأثرانگیز 11«.)آمیز این پدرسوخته چون تیر بر دلم نشستشماتت

چند باب آشپزخانه در آنجا دیدم که همه »رود. نشین میای ایرانیاست. برای خوردن غذا به محله

ها بد بوی. آخراالمر به یک دکان چلوپزی رسیده، ناچار سین، تماماً سیاه، دکانکثیف، ظروف م

داخل شدیم. چلوکباب خواسته با دست خوردیم. از نظافت و سلیقه اثری نبود. پس از طعام به 

تر از باطوم یافتم. خالصه در این گردش شهر مشغول شده، وضع ایرانیان اینجا را خیلی پریشان

 (.12) «ی این ایرانیان بدبخت استکارهای پست و پرزحمت به عهدهها همه مملکت

ای نظام العابدین مراغهآنچه در این اثر حائز توجه و اهمیت بسیار است، این است که زین

توانست اساس تحلیلی منطقی بیند؛ رویکرد آوانگاردی که میاجتماعی را منفک از نظام سیاسی نمی

تالش برای »و اجتماعی و ذهنی باشد، اما دوامی نیافت. حال آن که از پیوند ساختارهای سیاسی 

فهم مکانیسم حیات جمعی و استفاده از الگوهای تحلیلی برای بیان روابط واقعیات اجتماعی، یادگار 

ای از الگوهای رفتاری شود جامعه را در مجموعهدوران بعد از رنسانس است. در این دیدگاه سعی می

ل و نظم اجزاء در مقابل هم ببینند و این چیزی نیست جز راهبری به سوی کشف با کارکری متقاب

های حاکم بر فعالیت اجتماعی انسان. در این نوع رموز ناپیدای حیات جامعه و دسترسی به اهرم

      تحلیل، نگرش معطوف است بر کل مجموعه و کارکرد آن و همچنین نظر دارد به اجزای 

 (.21: 1731)رضاقلی،  «وابط متقابل عناصر آن با یکدیگری کل و ردهندهتشکیل

       نامه است وقتیمهاجرت گسترده، دالیل و پیامدهای آن، موضوع محوری این سیاحت

سبب جالی وطن و اختیار غربت نمودن اینان چیست که این »پرسد که بیک از آشنایی میابراهیم

درآمدی مملکت گفت از کم»او « واری و زحماتندقدرها به خاک خارج ریخته، متحمل این گونه خ

ایران و بیکاری مردم و تعدی زبردستان در حق زیردستان و بی صاحبی رعیت که اینان را به خاطر 

پرسد که به دهند و کسی نمییک تومان پول تذکره، بی سؤال و جواب، به ممالک خارجه سر می

ها و دهات حوالی دور و نزدیک سرحدات هروی و چه کار داری؟ این است که در قصبکجا می

شود؛ همه نام زن است. گویی شهر زنان است. گفتم ها و سنگ قبور کمتر نام مرد دیده میقبرستان

     اند؟ جواب  داد کاش همه فعله بودندی. غالبآ دزدی وها همه فعلهکاسبی دیگر نیست؟ این
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        ها را ما آورند که خجالت آنسوایی بار میکنند و از این قبیل هزار گونه ربری هم میکیسه

گوید؟ گفت خدا پدرت را بیامرزد. قونسول به غیر کند و چه میکشیم. گفتم پس قونسول چه میمی

از گرفتن چهار منات پول تذکره و چند مقابل آن به نام رشوت و جریمه، کار دیگری ندارد. اگر یکی 

 «. م مال قونسول استهم بمیرد و چیزی داشته باشد آن ه

کاری، ناامنی، فشار سیل مهاجرت قشرهای مختلف مردم به کشورهای همسایه به دلیل بی

تمام عیار آن  بیگ،ی ابراهیمنامهمالیات، رشوه و ... انحطاطی فراگیر را سبب شده است که سیاحت

  صفویان با مهاجرت ی دوم فرمانروایی این روند مهاجرت که البته از دوره دهد.را بازتاب می

ی ی شاردن در آغاز دورهی شاعران به هند، آغاز شده بود؛ همان ایرانیانی که به گفتهگسترده

تداوم یافته است و ی مشروطه صفوی، گرایشی به سفر به کشورهای بیگانه نداشتند، تا آستانه

ه مهاجرت گسترده، های دیگر نیز کشیده شده است. بدیهی است کبه تمام عرصه مهاجرت فرهنگی

ی نگاه این سیاح به تصویر کشیده هم برایند انحطاط است و هم عامل انحطاط. ایرانی که از دریچه

ی ضعف و استیصال است؛ نظام اخالقی نیز همپای نظام اقتصادی و سیاسی شود، در منتها درجهمی

پرسد. آن آشنا که میو اجتماعی سقوط کرده است. وقتی ابراهیم بیگ از وضعیت صنعت و تجارت 

رونق شده است. های پیش خیلی کساد و بیها نیز نسبت به سالاین»گوید: تاجر پارچه است می

های قالبی کار کردند و رنگبس که تقلب در کار نموده، از رنگ و تار متاع دزدیدند و روکار و میان

ها نیز بالمره منسوخ و اینگذرد که کنند. چندی نمیبه کار بردند، مشتریان دیگر رغبت نمی

در ادامه نیز از «. شود و آن گاه باید ما از منسوجات ابریشمین مسکو به ایران بفرستیممنقرض می

باالخره از فرط تأثر با خود » گوید: گوید که خود میتقلب و رشوه و غفلت حکومت و ... آن قدر می

نان و نوشتن مشهودات خود درگذرم که وطگفتم بعد از این باید از تجسس وضع وطن و حالت هم

 (.11-12) «خیز است. باز وصیت پدر مرحوم دامنگیر شدانگیز و اندوههمه کدورت

در جامعه است؛ یعنی غارتی که در پیچ و خم  "غارت ساختاری"بیانگر وجود »این وضعیت 

در عین حال از روابط اجتماعی شکل گرفته و به معنی عمیق آن موجب ناامنی اقتصادی گردیده و 

افتادگی اقتصادی، مراکز قدرت ی فکری نیز برخوردار بوده است. ... که عالوه بر عقبپشتوانه

: 1731)رضاقلی،  «گذاردکوبد و حریفی برای تحدید قدرت سیاسی باقی نمیاقتصادی را هم می

127.) 

شود. او یک ف میگفته مضاعرسد و توصیفات پیشی سفر ابراهیم بیگ به خاک ایران میادامه

ی نقد اجتماعی و مایهپردازد در واقع سفرنامه را دستتصویرگر صرف نیست؛ به نقد و تحلیل نیز می

در مملکتی مثل مشهد مقدس که استعداد هرگونه تجارت را »سیاسی و اخالقی قرار داده است 

     هم هستند و  شود. حال آن که مردمان صاحب ثروتدارد، ابداً کومپانی و شراکت دیده نمی

التجاره از امتعه و محصوالت ارضیه مانند قالی و پنبه و تریاک و غیره نیز الی ماشااهلل زیاد است؛ مال

 «و این هم دلیل نفاق ایشان. ولی در تقلب و تضییع امتعه و محصوالت مملکت تسلط غریبی دارند
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گرفته تا دزدی  -( 11) ندنی حمام مشهدانگیز و به یادماویژه توصیف رقتبه -(. از نبود بهداشت11)

انگیز حکومتی مثل مجازات گوش و بینی بریدن در برابر و رشوه و تقلب و رسوم ناهنجار و هول

اعتمادی، تصویری تلخ و سیاه از ایران ارائه دیدگان همگان تا ضعف عمیق اقتصادی و ناامنی و بی

ناگاه از طرف دیگر صدای »کاهد: ویرهایش میدهد. و گاه با طنزی ملیح قدری از زهرآگینی تصمی

زدند برو پیش، بایست، آستین عبا را بپوش. من در کمال دورباش بلند شد. از هر طرف بانگ می

  های کشیده داشت، سواره سوی نظر کردم، دیدم یک نفر جوان بلند قامت که سبیلحیرت بدان

آیند. در پیشاپیش نظام از دو طرف او می های بلند به ردیفدستآید و سی چهل نفر با چوبمی

آیند. از آق رضا پوش دیوچهر، و در پشت سر آن ده بیست نفر سوار با تیپ میآنان یک نفر سرخ

رود. به ما گفت راست ایستاده، پرسیدم که این چه هنگامه است؟ گفت حاکم شهر است به شکار می

کنند. چون نیک نظر کردم دیدم هی از گران میهنگام عبور آن کرنش و تعظیم نمایید، چنان که دی

کنند. آن هم ابداً به روی بزرگواری خود نیاورده چهار جانب و شش جهت سجده است که مردم می

شود؟ گفت آن دهد. گفتم هرگاه تعظیم نکنیم چه میهای خود را تاب میاز چپ و راست هی سبیل

اید! گفتم نه. هزارگونه گویا از حیات هم سیر شدههای آنان. دستدانند و چوبطرفش را فراشان می

آرزو در دل دارم. در نهایت ادب راست ایستاده، هنگام نزدیک شدن حاکم در کمال فروتنی، رکوعی 

 (. 31-30) «به جای آوردیم

ای بیابد بلکه آید تا واسطهها تحمل رنج سفر و رسیدن به پایتخت، در صدد برمیپس از ماه

شود به از این وضعیت به سران حکومت ارائه دهد. توسط آشنایی به کسی معرفی می بتواند گزارشی

کنندگان الزم آمد که در اینجا مختصری از سرگذشت این برای آگاهی مطالعه»نام مالمحمد علی. 

ی خود را با او بنویسم تا بدانند که من امروز به کدامین شخص حاجی مالمحمدعلی و اسباب معارفه

ام و زمان خروج باز سر تعظیم فرود آورده، رخصت بازگشت حاصل م ورود کرنش کردهدر هنگا

کند که گذشته از کن معرفی می(. و طی صفحاتی او را به عنوان، لوده و مجلس گرم31«)امنموده

شمارد: المنظریِ این شخص، اوصاف خصوصی او را این گونه میتوصیفات گوناگون او از کریه

ی نشین سفرهنشناس. این جور مردمان که حاشیهحقوق، نمکاعتقاد، بیستهمیشه مست، س»

( که به خوبی بیانگر 31«)اندی انسانی بی بهرهدیگرانند غالباً از حسن اخالق و صفات پسندیده

ساالری و بی هویتی نظام مدیریت سیاسی، اجتماعی کشور است. راوی در ادامه از عنوان ناشایسته

دهد که پرسد. مالمحمد علی فهرستی از القاب را به ابراهیم بیگ نشان میمی حکومتی این شخص

دهد ی متن را به خود اختصاص میها انتخاب کند. این القاب دو صفحهبه او داده شده تا از بین آن

کند. کنار اش را رها میو راوی صد و هفتاد مورد آن را بیان کرده؛ سرانجام خسته می شود و ادامه

گوید پرسد محمدعلی میالقاب، عالمت گذاشته شده؛ وقتی ابراهیم بیگ علتش را می ی از آنبرخ

 (.12) شوداین القاب در مقابل پیشکش زیاد اعطا می
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علمای دین به »شود؛ مثل انتقاد از علمای دین: انتقادات او تمام مسائل پیرامونش را شامل می

«. ... در صدر مجلس نشینند و بر دیگران برتری گزینند لباس تزویر درآمده، طریق شریعت بپیمایند

... برای  مآبی مبدل کردیدخود را به فرنگیی ی معیشت اجداد نجیبهاداره»مآبی: انتقاد از فرنگی

یا انتقاد از فرهنگ عزاداری: «  ایداید و ملت را سر و پا برهنه گذاشتههای خود مبل خریدهپارک

اند ... به یقین امام )ع( از این کارها راضی ی بدعت هم باالتر بردهدرجهداری را از کار تعزیه»

در مملکت ما هنوز بزرگان ملت، لذت آزادی افکار و »( و انتقاد از استبداد سیاسی: 117«)نیست

   «بینیم به جز آزادی افکار و قلم چیزی نیستاند ... ترقی اقوام زمین را میحریت قلم را نچشیده

کند: ( و ... . گاه نیز سیاحت از شهری را کامالً به اجمال برگزار می11-31: 1771از آدمیت، )به نقل 

بارد. مردمانش از حیات انسانی بی خبر، بس که اوهام در عروق و از در و دیوار شهر، غم و غصه می»

وضع مدارس و  اعصابشان جا کرده که از وضع زمان به کلی غافل و از هرگونه عوالم مدنیت زاهلند. از

مساجد شهر نیز مختصری گفته شد. نه بهره از دنیا دارند و نه از آخرت. احدی را پروای تزیید ثروت 

اند اما اند ولی مرده، مردهزنده»عمومی وطن و خبر از حب وطن نیست. خون در رگشان فسرده 

کاری و همانا بی ها،سبب اصلی این همه خراب کاری»(. و در نهایت معتقد است که 117) «زنده

نما؛ مروت و ظالمان عالمعاری و عدم علم و آگاهی است. در این باب تعدیات بعضی از حکام بیبی

(. در پایان جلد 131«)عمل و بدنام کنندگان نکونامی چند نیز خیلی دخیل استیعنی عالمان بی

 کندمیکشتی ایران مطرح کتاب برای نجات  ای برهای خود را به صورت افزودهاول کتاب نیز ایده

 کند.( و در نهایت نیز راوی سرگذشت وطن، از غم درد وطن دق می211)

تنها روایت داستانی است که چنین مجالی برای بررسی و تحلیل ریز و جزئی نظام سیاسی، 

کند تا میای به راوی کمک سفرنامه -استانیکند. ساختار داجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم می

ایتی زنده و تأثیرگذار از یکی از مراحل بزنگاهی تاریخ ایران، ارائه دهد؛ سفری که به نیت تشریح و رو

نامه نشانگر این گیرد. سیاحتی مشروطه صورت میی دورهانگیز ایران در طلیعهنقد وضعیت اسف

اند و دهاست که ایرانیان بخش بزرگی از عناصر هویت قومی و آگاهی فرهنگی خود را از دست دا

 سازان باید برای آن تدبیری بیندیشند.چاره

    شناسی اجتماعی، زبانی شناسی، رواننامه ابراهیم بیگ می تواند از دیدگاه های جامعهسیاحت

و ... مورد بررسی قرار گیرد. ضمن این که قابلیت بررسی انطباقی با دیگر سفرنامه های پیش و پس 

 از خود را داراست.

 

 یگیرنتیجه

ی پرتوانی برای روایت است. راوی مایهی آن، دستزدایانهی سفر به دلیل ماهیت عادتمایهبن

های دگرسان، و گزارش آن به گر موقعیتهای ناآشنا و تجربهگر عرصهسفر به عنوان مشاهده

در مخاطبانش، از قدرتی برخوردار است که حاصل توان روایتگری اوست. روایت اما در این اثر نه 
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خدمت بیان اطالعات جغرافیایی و تاریخی و یا برانگیختن حس حیرت و شگفتی، بلکه تحت 

شود. وانگهی مجالی را برای بیان نافذ مصائب و ی نقد وضعیت اجتماعی، سیاسی واقع میسیطره

ای آن های بسیار، از القها و سخنرانیها، بیانیهها، مقالهآورد که پیش از آن کتابمسائلی فراهم می

اش، خود بسان دوربینی عمل می کند که اند. سفر به دلیل ماهیت حرکتی و جریان وارگیبازمانده

تواند سیر وقایع زمانی و مکانی را به روایت بگذارد راوی در این اثر، مسافری غریبه نیست، بلکه  می

از راه مقایسه اهل همین دیار است که به سرزمینی دیگر مهاجرت کرده و اکنون با نیت شناخت 

ها در دیاری دیگر، اکنون از نامالیماتی در کشور خود شود. او پس از گذران سالدست به قلم می

گوید که خود به معنی تفاوت آن با کشوری است که وی در آن اقامت گزیده است و آن سخن می

مشاهده این  کشور نیز مصر است، نه کشوری غربی. انتظار دست کم همسانی با چنین کشوری، اما

کند. حاصل این سفر، همه، زشتی است و پلشتی؛ از ماندگی را جان سوزتر میتفاوت ژرف، درد عقب

گوید فاصله ما با دیگری، بسیار عمیق و هولناک حکومت تا اجتماع و مردم. این سیاحت نامه می

 است.  

ای تعریف کرده است. مراغهی ابراهیم بیگ، قابلیتی تازه و وسیع برای ژانر سفرنامه نامهسیاحت

گری ارتقاء کارکرد سفرنامه را از کارکرد توصیفی و تبلیغی به کارکرد انتقادی و بیدارگری و اصالح

ی ادبی رمان در ایران با ظرفیت داده است؛ یعنی آن را از سطح به عمق برده است که گونه

 تواند خود را مرهون آن نداند.  چشمگیرش برای نقد، نمی
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