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در بخــش اول «مجموعه ادبیات عصر مشــروطیت» (دوره چهارجلدی
مشــروطیت ایران و رمان خارجی) ،نقش نهضت ترجمه در آشــنایی طبقه
فرهنگی ایران با ادبیات غرب مورد بررسی قرار گرفت .ناصرالدین شاه ،شاه به
فرنگ رفته و متاثر از فضای فرهنگی اروپا ،عزم خود را بر نزدیکی و آشنایی
هرچه بیشتر ایرانیان با فرهنگ و تمدن اروپا جزم کرده و برای دستیابی به این
هدف ،اقدامات مختلفــی انجام داد و از جمله دارالترجمه خاصه همایونی را
بهطور اخص مسئول رسیدن به چنین هدفی قرار داد .مترجمان دربار سلطنتی
نیز با جدیت فراوانتری در پی ترجمه آثار مغربزمینیان برآمدند .تعداد قابل
توجهی از آثار ترجمهشده ،رمانهایی بودند که خوشآیند شاه و بسیاری از اهل
دربار قرار گرفتند .ترجمه رمانها از طریق چاپ در روزنامههای دولتی و نیز
اندک اندک از طریق چاپ و انتشار به شکل کتاب ،در میان تحصیلکردگان و
فرهنگدوستان نفوذ پیدا کرده و رواج یافتند .بدین ترتیب آنان با ادبیات عصر
روشنگری و قرون  18و  19اروپا آشنا شدند.
خوانندگان رمانهای ترجمهای ،عالوه بر شــاه و بسیاری از اهل دربار و
حرمســرای او ،تحصیلکردگان مدارس جدید و بهویژه مدرســه دارالفنون و
همچنین بسیاری از دولتمردان ایرانی بودند .اینان عناصر و ویژگیهای عصر
روشنگری و انقالب کبیر فرانســه را در رمانهای ترجمهشده یافتند؛ با طرز
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تفکر آن دوره و خصوصیات انسان رمانتیک و نحوه سیر و سلوک او در جهان

آشنا شدند .از این طریق خواننده رمانها بر نظام فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
جامعه خود شــورید .این شورش در نخســتین گام ،محلی جز ادبیات و هنر
برای تجلی نیافت .بدین ســان انقالب فرهنگی مشروطیت نضج گرفت و رو
به تکامل رفت.
پس از شــروع ترجمه و انتشار رمانهای اروپایی در ایران از اواسط دوره
ناصرالدین شاه و بهویژه با تشدید فعالیت دارالترجمه خاصه همایونی از سال
 1300قمری به بعد در رابطه با ترجمه رمانها ،زمینه الزم برای آفرینش ادبی
ایرانیان در زمینه رماننویســی فراهم شــد .در شروع این آفرینشها عالوه بر
فعالیتهای مترجمان در ایران ،حضور بسیاری از اهل فرهنگ و ادب ایران در
خارج از کشــور و مناطق پیرامونی ایران ،کمک بزرگی به شروع رماننویسی
ایرانیــان کرد .در ســالهای مورد بحث ،یعنی اواخر دوره ناصرالدین شــاه،
کلنیهای بزرگی از ایرانیان در نقاط مختلف وجود داشــتند .در قفقاز ،آسیای
میانه ،در عثمانی و استانبول ،در عتبات ،در مصر و فلسطین و لبنان ،در چندین
شــهر و ناحیه هندوستان جمعیت زیادی از مهاجران ایرانی زندگی میکردند.
در میــان این کلنیها ،تعداد قابل توجهی از اهل فرهنگ و ادب و هنر ایرانی
نیز حضور داشــتند که به دلیل وجود فشارها و تضییقات و سانسور دولتی و
فضای بســته اجتماعی در ایران ،امکان فعالیت نداشته و از کشور مادری خود
مهاجرت کرده و در مناطق اطراف رحل اقامت افکنده بودند و به فعالیتهای
فرهنگــی خود ادامه میدادند .ظهور جراید معظم فارســی زبان در کلنیهای
مزبور (از جمله اختر اســتانبول ،حبلالمتین کلکته ،حکمت ،ثریا و پرورش
قاهره) بزرگترین دســتاوردهای فعالیت فرهنگی ایرانیان ساکن در مناطق و
کشورهای فوقالذکر میباشند .اینان نقش بسیار پررنگی در انقالب فرهنگی
به آن ایفاء کردند.
مشروطیت و عمق بخشیدن 
از ســوی دیگر ،فضای سیاسی و حکومتی ایران در اواخر دوره ناصری و
دوره مظفرالدین شاه به گونهای بود که امکان طرح بسیاری از مباحث فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی در داخل کشور وجود نداشت .از جمله علیرغم اینکه در
اثر ترویج ترجمه و دادن امکانات زیادی به مترجمان ،ترجمه کتابهای زیادی
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و از جمله رمانهای اروپایی ،به فارســی امکانپذیر شد ،لیکن این موضوع به
مثابه آزادی نگارش کتاب و مقاله و آثار ادبی و رمان توسط ایرانیان در داخل
کشور نبود .نویسندگان همواره در معرض مخاطرات زیادی بودند .در نتیجه
پدیده جالبی که در این زمان در عرصه تحوالت فرهنگی ایران به وجود آمد،
چاپ و انتشــار بســیاری از آثار ایرانیان در مطبوعات فارسیزبان خارج از
کشــور و یا انتشار کتابهایی که توسط ایرانیان نوشته میشد ،در کشورها و
مناطقی بود که ایرانیان و کلنیهای ایرانی در آنجا فعال بودند .مروری کوتاه بر
محتوای چند عنوان از جرایدی که در دوره ناصری و مظفری در داخل ایران
چاپ و منتشــر میشدند ،و مقایسه آنها با جراید فارسیزبانی که همزمان در
اســتانبول ،قاهره و کلکته منتشر میشدند ،به خوبی گویای فاصله بسیار زیاد
کیفیت این دو با هم ،است.
عبدالرحیم طالبوف و رمان آموزشی «سفینه طالبی یا کتاب احمد»:
بــه دلیل وجود محدودیتهایــی در فضای فرهنگی ایــران اواخر دوره
ناصری و دوره مظفری ،رماننویسی ایرانیان ،نخست نه در داخل ایران ،بلکه
در کلنیهای ایرانیان در خارج از کشور شکل گرفت .هنوز دیر زمانی از انتشار
نخســتین رمانهای ترجمهشده به زبان فارسی نمیگذشت که برای نخستین
بار ،یک حکایت و رمان آموزشــی به زبان فارســی تالیف شــد .عبدالرحیم
طالبوف متولد سال  1250قمری ( 1213خورشیدی) در تبریز و متوفی 1329
قمری ( 1290خورشــیدی) در داغستان (قفقاز شــمالی) یکی از متفکرین و
نویسندگان بزرگ ایران است .نخستین کتاب او« ،سفیه طالبی یا کتاب احمد»
نگارش آن  1309- 1307قمری ( 1270 -1268خورشــیدی) به

نام دارد که
طول انجامید .جلد اول این کتاب در ســال  1311قمری ( 1272خورشیدی)
دوم آن یک سال بعد در  1312قمری ( 1273خورشیدی)
در استانبول و جلد 
چاپ و منتشــر شد .جلد سوم کتاب (با عنوان مســائلالحیات) نیز در سال
 1324قمری ( 1285خورشیدی) منتشر شد .مجلدات فوق و بهویژه جلد اول
کتاب ،در سالهای بعد به دفعات چاپ و منتشر شدند.
جلد اول کتاب «ســفیه طالبی یا کتاب احمد» نخستین تجربه رماننویسی
مدرن ایرانی و در قالب یک رمان آموزشــی قلمداد میشــود« .کتاب احمد»
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برگرفته از کتاب «امیل» نوشــته ژان ژاک روسو متفکر بزرگ فرانسوی است.
در «کتــاب احمد» ضمــن روایت زندگانی یک خانواده ،نکات آموزشــی از
زبان پدر و فرزند او احمد ،بیان میشــود .البته نمیتوان و نباید از نخســتین
تجربه حکایتنویســی بلند ایرانیان به شیوه مدرن ،انتظار متنی را داشت که با
ویژگیهای رماننویسی در اروپا قابل برابری و قیاس باشد .اما کتاب احمد به
باور معاصرین و خوانندگان آن ،یک رمان آموزشــی تلقی میشد .از زاویهای
دیگر در پاسخ به این سوال که «کتاب احمد» را چه نوع کتابی میتوان دانست،
یکی از راههای پاســخ به این سوال ،نگاهی است که خوانندگان این کتاب در
عصر مشــروطیت و در دورهای که مورد بررسی این مجموعه کتابها است،
به آن داشــته و طرز تلقی آنها در مورد کتاب احمد اســت .در این چارچوب

به ذکر دو نمونه ،یکی در ســال  1324قمری ( 1286خورشــیدی) و دیگری
معرفی و نقدی اســت که در سال  1304رشید یاسمی از کتاب احمد نوشت.
از آن مناســب است تلقی شخص نویسنده کتاب ،یعنی طالبوف ،را
ولی قبل 
از کتاب احمد بدانیم.
طالبوف در فراز انتهایی مقدمهای که بر کتاب احمد نوشــته اســت ،در
معرفی کتاب خود مینویســد« :این بنــده عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی در
این عصر کــه انوار معرفت روی زمین را فرا گرفتــه ،مگر وطن عزیز ما که
بدبختانه به واســطه پارهای اســباب نگفتنی از این فیض محروم مانده ،سهل
اســت که ابواب تعلیمات ابتدائیه سوال را نیز به روی اذهان کودکان بستهاند،
بنابراین محض ملتخواهی خواست کتابی به عنوان سوال و جواب که حاوی
مقدمات مســائل علم و فنون جدیده و اخبار صحیحه و آثار قدیمه باشد ،از
زبان اطفال در لباســی که متعلمان را به کار آید و مبتدیان را بصیرت افزاید،
ترتیب بدهد ،شــاید بدین واسطه ذهن ابنای وطن در ابتدای تعلیم فیالجمله
1
باز و روشن شده ،در آتی از برای تعلیم فنون عالیه مستعد شوند».
در ســال  1324قمری ( 1285خورشیدی) در بخشی از معرفیای که بر

 -1عبدالرحیم طالبوف ،کتاب احمد ،مقدمه و حواشــی باقر مومنی ،تهران :انتشــارات شبگیر ،چاپ دوم،
تابستان  ،1356ص 14

چاپ جدید کتاب سفینه طالبی یا کتاب احمد ،نوشته شد ،آمده است« :فبشر
عبادیالذین یستمعون القول

مژده کز شرق معارف تازه خورشید دمید بر وجود اهل معنی روح وجدانی رسید

 -1هفتهنامه چهرهنما ،ش  ،17س  20 ،3ربیعاالول  1324قمری ،ص 14
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ک المحســنین) یا رمان تازهای است که
و آن بشــارت کتاب مستطاب (مسال 
اگر گنجینه ادبیات تاریخیش خوانیم ،سزا است و سفینه فلسفیات سیاسیاش
دانیم روا اســت که از رشــحات با برکات خامه معجز ختامه سحار نغز آثار
ُدرریز سحرانگیز بزرگ حکیم فاضل دانشمند فرزانه و سترگ فیلسوف کامل
ارجمند یگانه اولین معلم شهیر دانای غیور دولتخواه و نخستین مرشد عالم
تحریر ملت دوست وطنپناه (جناب حاج مال عبدالرحیم طالبوف) پس از یک
سال زحمات شافه و مخارجات کافیه به بهترین شکلی مطلوب و خوشترین
وجهی مرغوب ،عالم ادبیات و جهان مطبوعات را زینتافزا گردید و به حلیه
طبع آراسته و با هجده صورت پیراســته گردید .الحق مسالک المحسنین که
نخستین حکایتی است شــیرین و روایتی است نمکین ،مضامینش مستمندان
ملــت را راه نجات نمایــد و عناوینش منتقدین دولت را طرق ســعادت و
نیکبختی گشاید و در هر سطرش ،جهان جهان از حقایق سیاسی و اکتشافات
جدیده مرموز و در هر ســطرش عالم عالم دقایق پلتیکشناســی و اطالعات
عدیده مکنوز که روح خواننده از شــیرینی عباراتش به وجد آید و شنونده از
حالوت کلماتش به رقص آید .دانایان را صحیفهای است کامل عیار و مشتاقان
را خزینهای اســت مملو از ُدر شــاهوار .خامه را قوه تحریر و ناطقه را یارای
1
تحریر بیش از این نیست ،مگر معجز معترف آید».
پانزده سال دهه بعد و در سال  1302شمسی ( 1341قمری) رشید یاسمی
یکی از منتقدین معروف و معتبر زمانه خود ،نقد و بررســی مفصلی بر کتاب
احمد انجام داد که در شــماره مورخ بهمن  1302مجله ایرانشــهر چاپ شد.
در ابتدای این نقد ،رشــید یاسمی در مقام معرفی کتاب احمد نوشت« :سفینة
طالبی یا کتاب احمد ،کتاب اول است .یعنی اصول معجزات آن ،پیشگوی ما
به شــمار میرود و تمام علوم و کشفیات مختلفة اروپایی را که تا آن زمان از

روی کتب روســی به دسترس اطالع او رســیده است ،در دو جلد این کتاب
شــرح داده اســت و نسل ایرانی سی ســال پیش را که احمدهای سالخوردة
کمهوشتر و کمتجســستری بودهاند ،میبرد به دیــدن برج ایفل ،پل لندن،
چراغ برق ،دوربین عکاسی ،میزانالحراره ،مومیاییهای 1مصر ،طبقاتاالرض،

14
مشروطیت ایران و رمان فارسی

طبقاتالجو ،قطبنما ،اثمار و اشــجار ناشناس ،تولید بخار و برق و ابریشم و
غیره .میبرد به تماشای تمدن قوی و متین و منصف و انسانپرور اروپا.
این کتاب که در ســالهای [ 1311 1307قمری] تألیف شــده اســت،
مکالماتی اســت میان طالبوف دانشمند و صاحب تمام اطالعات فنی و علمی
و آگاه از هر سری و از هر علتی و از هر حقیقتی ،با احمد طفل موهوم هفت
سالة که متجسس و هوشیار و صاحب حافظه و عاقل و خستگیناپذیر است
که به قول پدرش «قوه و ادراک او در همساالنش کمتر دیده شده»
مکالمات میان پدر و پســر با انشایی ســاده و شیرین نوشته شده است و
تقریبًا بهطور تغییرناپذیر با این کلمات شروع میشود:
«احمد گفت :آقا مگر»
مث ً
ال احمد گفت :آقا مگر غرانیت را معدنی است؟
آن وقت طالبوف کالم را از دهان پســر ربــوده و تمام معلومات خود و
کتب علم االشیاء روس را به گوش او خوانده و ساکت میشود .همچنین در
هر مورد ،خواه مطابق فهم طفل باشــد یا نباشد ،در کتاب احمد مباحث ساده
و کودکانه از قبیل ســاختن مرکب و روشن کردن چراغ و بازیهای ورق در
ردیف اصول عقاید فلسفی و مباحث عمیقه و دیر فهم علمی و حکمتی راجع
به تکوین عالم و ترقی ملل و عذاب و عقاب و شعور حیوانات و روح و عقل
بشر گذاشته شده است.
ســفینة طالبی رمان علمی اســت .در اروپا رمانهای علمی بسیار نوشته
میشــود ،ولی روی یک زمینة عشــقی و در طی پیچ و خم حاالت شهواتی،
مطالب علمی و فلسفی خود را به ذهن خواننده فرو میبرند .سفینة طالبی هم
روی همین اساس است و برای سهولت تفهیم ،مقاصد علمیه را در لباس یک
 -1در اصل «مومیهای»

حکایت خانوادگی جلوه میدهد .با این تفاوت که عشق در سفینة طالبی عشق
پدر و فرزندی است نه شهواتی و دنبالة افسانه به هیچ جایی منجر نمیشود و
نتیجه با مقدمه تفاوتی ندارد .یک محبت سرشاری ،لباس مسائل خشن علمی
شده است و مکالمات محبتآمیز پدر با پسر ،با برادر و خواهر خود پردههای
ساده و شفقتانگیزی میگسترند .احمد پسر هفت ساله با برادر خود محمود
و خواهر خود ماهرخ بازی کرده و طالبوف از بازیهای آنها نتایج فلســفی و
از آن تجربه لذت میبرد بلکه به احمد نیز بیان
علمــی گرفته و نه تنها خــود 
کرده و او را نیز شــرکت میدهد .پدر مرکز علمی اســت که اطفال به طرف
او هجوم آورده و از سرچشــمة فضائل سیراب شده [و سپس] به بازی خود

مراجعت میکنند».
برای آشنایی هرچه بیشــتر با نوع نگارش «کتاب احمد» مناسب است تا
اول آن و یا به تعبیر موجود در کتاب ،صحبت اول ،داشــته
مروری بر بخش 
باشیم .صفحات ابتدایی «کتاب احمد» با این عبارات شکل میگیرند:
«به نام خداوند بخشنده مهربان
پســر من احمد هفت سال دارد .روز شنبه اول ماه ذیالحجه متولد شده.
طفل باادب و بازیدوست و مهربان است .با صغر سن همیشه صحبت بزرگان
و مجالست مردان را طالب است .از برادرانش اسد و محمود و از خواهرانش
زینب و ماهرخ ،اســد و ماهرخ را که هر دو از وی کوچکترند ،زیاد دوست
میدارد .استعداد و هوش غریبی از وی مشاهده میشود .هرچه بپرسی سنجیده
جواب میدهد .سخن را آرام میگوید .آنچه نفهمد مکرر سوال میکند .بسیار
مضحک اســت .کم میخندد و بهانه جزئی کافی است که نیم ساعت بگرید.
اگــر زنده بماند و عمر من وفا نماید تا فرض ذمه پدری را که فقط تربیت و
تعلیم اطفال اســت ،در حق او ادا نمایم ،البته از اشــخاص معروف عهد خود
خواهــد بود .من در این کتابچه آنچه تا روز رفتن او به مکتب از وی دیده و
خواهم شنید ،همه را بیترتیب خواهم نوشت و آنچه از من پرسیده و جواب
شــنیده ،به قدری که ســهولت گنجایش در فهم اطفال داشته باشد ،به رشته
1
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