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آخوندزاده متﺄثر از ادبيات ﻏرﺏ ،بهخﺼوﺹ فرانسه ،با جريان نوﮔرايﻰ آشنا شد و با نگارﺵ
آثارﻯ انتقادﻯ و ادبﻰ ،در تﺤوﻝ اجتماعﻰ ايران كوشيد .او كه به زبان روسﻰ آشنايﻰ
كامﻞ داشت ،با مطالعﺔ آثار »پوشﻜين«» ،بلينسﻜﻰ«» ،ﮔوﮔوﻝ« و ،...با انديشههاﻯ ولتر
بهﺻورت ﻏيرمستقيم آشنا شد ،و در خلﻖ نمايشنامههايﻰ كميﻚ از »مولير« تﺄثير پﺬيرفت
و توانست با خلﻖ نمايشنامههايﺶ ،تﺤولﻰ در ادبيات فارسﻰ و نقد تاريﺨﻰ و ادبﻰ بهوجود
آورد .اين تﺤوﻝ ،سرآﻏازﻯ براﻯ نويسندﮔان نوﮔراﻯ ايرانﻰ شد ،تا با تﻐيير در نگرههاﻯ
خود ،ادبيات را در مسير تازه و پويايﻰ هدايت كنند كه فرد را روﻯ زمين دركنار ساير
عوامﻞ طبيعﻰ مورد بررسﻰ قرار دهد ،نه بهعنوان موجودﻯ انتزاعﻰ در عالم علوﻯ و كسﻰ
كه دستيافتن به آن تنها ازطريﻖ ﺻيرورت در خلﻖ خياﻝ ﺻورت مﻰﮔرفت .خياﻝ در
منﻈر جديد خود ،در مﺤتواﻯ انسان اجتماعﻰ با نگرههاﻯ جديد خالﺻه مﻰشد و اين مهم
را آخوندزاده با تﺤليﻞ آرا و عقايد متفﻜران اروپايﻰ بهويژه ولتر انجام داد .مقاله حاﺿر،
تﺤليلﻰ از ورود نگرههاﻯ ولترﻯ ازطريﻖ مسير روسيه به قفقاز و اثرپﺬيرﻯ آخوندزاده از
آن انديشهها است كه از درونشناسﻰ آثار اين دو نويسنده ،بهويژه داستان »كانديد« ولتر
و »تمﺜيالت« آخوندزاده شﻜﻞ ﮔرفته است.
كليدواژهﻫا :ادبيات تطبيقﻰ ،ولتر ،پوشﻜين ،سوماركوﻑ ،باكﻰ خانوﻑ ،آخوندزاده.
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مقدمه

متن حاﺿر ،مقالهاﻯ در تبيين ﭼگونگﻰ انتقاﻝ آرا و انديشههاﻯ ولتر به درون مرزهاﻯ

ايران ازطريﻖ ميرزافتﺢعلﻰ آخوندزاده است.

آخوندزاده ،متفﻜرﻯ اﺻالﺡطلﺐ و مبارزﻯ اجتماعﻰ است كه در زمينههاﻯ مﺨتلﻒ
ادبﻰ ،از شعر و مقاله و داستان و نمايشنامه و انتقاد ،قلمورزﻯ كرده است .او در زمانﻰ
مﻰزيست كه شيوﺓ پدرساﻻرﻯ فﺌودالﻰ بر زندﮔﻰ و اخالقيات مردم حﻜمفرما بود و
سلطنت استبداد مطلقه فﺌودالﻰ بر سرنوشت تودهها فرمان مﻰراند .اين اسلوﺏ زندﮔﻰ و
حﻜومت ،بهخﺼوﺹ در زمان او ،در برخورد با تمدن اروپايﻰ و با شﻜﻞﮔرفتن نطفههاﻯ
جديد اجتماعﻰ ،عيﺐ و نارسايﻰ خود را بيﺶ از پيﺶ نشان مﻰداد؛ و او كه با مدنيت
فرنﮓ ،ازطريﻖ روسيه ،آشنايﻰ كامﻞ يافته بود ،نمﻰتوانست اين نارسايﻰها را نبيند و يا
دربرابر آن ساكت نشيند .نﺤوﺓ مبارزﺓ او براﻯ تﻐيير در نﻈام و اخالﻕ اجتماعﻰ و حﻜومتﻰ،
مراجعه به خلﻖ و كمﻚ به رشد فرهنﮓ آن با استفاده از تمام امﻜانات بود .او براﻯ
رشد فرهنﮓ مردم ،و منجمله باسوادشدن آنان ،اهميت اساسﻰ قايﻞ بود و نمايشنامه،
بهخﺼوﺹ كمدﻯ ،را بهترين وسيله براﻯ رسيدن به اين هدﻑ مﻰدانست؛ و اين را از
تجربه مردم اروپا دريافته بود( .آخوندزاده8 :1349 ،ـ)7

نمايﺶ كه كنشﻰ تقليدﻯ براﻯ بازنمايﻰ رفتار آدمﻰ است» ،نهتنها ملموﺱترين
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يعنﻰ ﻏيرانتزاعﻰترين نوﻉ تقليد هنرﻯ از رفتار واقعﻰ انسانها است ،بلﻜه ملموﺱترين
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قالﺐ انديشهورزﻯ و تعمﻖ در اطراﻑ وﺿعيتهاﻯ انسانﻰ نيز هست .هرﭼه سطﺢ تجريد
باﻻترباشد ،انديشه از واقعيت دورتر مﻰشود( «.اسلين.)21 :1361 ،

بنابراين ،در بررسﻰ ماهيت ادبيات نمايشﻰ ،بايد ﻏيرانتزاعﻰبودن آن مورد توجه باشد

كه اين اﺻﻞ در نمايشنامههاﻯ آخوندزاده ،بسيار كاربردﻯ است .البته »ادبيات دراماتيﻚ،

حساسيتﻰ ﻻزم دارد كه فقﻂ به ﺫهن مﺤدود نشود ،بلﻜه تمام وجود را دربر ﮔيرد( .«.داوسن،

)10 :1377

عالوه بر اين ،بايد دانست كه نگاه به ﮔستره درام و نقد آن ،نيازمند تمييز نهادن ميان

تجارﺏ و ارزيابﻰ آنها است .اين يعنﻰ »هرﭼه موﺿوﻉ تفﻜر سادهتر باشد ،پاسﺦهايﻰ كه
مﻰتوان از آن انتﻈار داشت ،متنوﻉتر است؛ زيرا تفﻜر برروﻯ موﺿوعﻰ نسبتا ساده ،فﻰنفسه

برﺭس

دشوار و شايد هم ﻏيرممﻜن است( .«.ريﭽاردز)5 :1375 ،
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قﺼد كلﻰ در مقالﺔ حاﺿر ،ريشهيابﻰ و درونشناسﻰ آثار نيست بلﻜه هدﻑ فقﻂ اين

است كه يﻚ مسير فﻜرﻯ از سرمنشﺄ تا نقطﺔ تﺤوﻝپﺬيرﻯ و دريافت آن در ايران رديابﻰ
شود .ﺻورت اﺻلﻰ طرﺡ از آنجا پﻰريزﻯ شد كه اثرپﺬيرﻯ نويسندﮔان روﺱ از ولتر بهخوبﻰ

در دو كتاﺏ تاريﺦ ادبيات روسيه ميرسﻜﻰ و سيرﻯ در ادبيات ﻏرﺏ پرستيلﻰ نمايان شد و

حلقﺔ مفقودﺓ اين زنجير توسﻂ نويسندهاﻯ بهنام »عباﺱقلﻰ باكﻰخانوﻑ« به آخوندزاده

رسيد .از اين نﻜته ﻏفلت نﻜرديم كه اينهمانﻰهاﻯ مﺤتوايﻰ آثار ،دليﻞ متقنﻰ درجهت
تﻜرار و واﮔويﻰ آخوندزاده براﻯ نقﻞ آرا و عقايد ولترﻯ نيست ،بلﻜه آخوندزاده با درك و

تﺤليﻞ و شناسايﻰ كاركردهاﻯ اجتماﻉ خود ،با بهرهمندﻯ از اﺻوﻝ فﻜرﻯ ﻏربﻰ ،بهخﺼوﺹ

ولتر و مولير و ديگران ،سعﻰ داشته است مسيرﻯ درست براﻯ ترقﻰ اجتماﻉ نشان دهد و
اﮔر در اين راه توانسته است بهعنوان اولين نمايشنامهنويﺲ و منتقد ادبﻰ و ...معرفﻰ شود،
درواقﻊ درﺻدد ﮔرفتن اين مقامها نبوده بلﻜه هدﻑ ﻏايﻰ او ،بهرهمندﻯ از اجتما ِﻉ مترقﻰ

و رشديافتهاﻯ بوده است كه در سايه آن بتواند به آزادﻯ به نقد مﺬهﺐ و تاريﺦ و ادبيات و

سياست و اخالﻕ دست بزند.

اين مقاله از سوﻯ ديگر ،تالشﻰ براﻯ شناسايﻰ دو فرهنﮓ ازطريﻖ نگاه ادبﻰ است

اقدامﻰ است عقالنﻰ با هدﻑ مطالعه و بررسﻰ هرﭼيزﻯ كه ﮔفته شود يا بتوان ﮔفت ادبﻰ

است و مرتبﻂ
ساختن آن با ديگر عناﺻر تشﻜيﻞدهنده يﻚ فرهنﮓ( «.شورﻝ.)23 :1386 ،
ِ
 .1تﺄﺛير انديﺸهﻫاﻯ انﮕليسﻰ بر ولتر

همانﮔونه كه از مطالعات در تاريﺦ تمدن برمﻰآيد ،ولتر ،اولين جرقههاﻯ تﺤوﻝ

انديشهاﺵ را مديون انگليسﻰها بوده است؛ ﭼراكه آنها پيﺶقراوﻻن مدرنيته در اﺻطالحات
مدنيت را خيلﻰ پيﺶتر از
در همﺔ جوانﺐ بودند .آنها با اﺻالحات آرام  ،1688مسير توسعه و ّ

فرانسويان طﻰ كرده بودند و ولتر با سفر به انگلستان ،توسعهيافتگﻰ آنان را در عرﺻههاﻯ
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و ﭼشماندازﻯ از بررسﻰ و تﺤقيﻖ درباﺏ ادبيات بهشمار مﻰرود كه »اساسا ،منﻈور از آن،
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مﺨتلﻒ ،به ﭼشم مشاهده كرد .او در ساﻝ  1726كه با درخواست تبعيد به انگلستان از باستيﻞ

رهايﻰ يافت ،دنيايﻰ جديد را پيﺶروﻯ خود ديد .از مﻈاهر آزادﻯ ،در تمامﻰ سطوﺡ در
انگلستان ديدن كرد؛ و با وجود اينﻜه مﻰدانست اين آزادﻯها ،براﻯ تمامﻰ طبقات اجتماعﻰ
نيست ،از همين اندكمايه هم بسيار خرسند بود ،ﭼراكه در فرانسه اين مقدار نيز نايافتنﻰ

بود.

اروپاﻯ ﻏربﻰ در قرن هجدهم دو هدﻑ را دنباﻝ مﻰكرد :يﻜﻰ نابودﻯ فﺌوداليسم ،ديگرﻯ

نابودﻯ مسيﺤيت؛ كه هر دو ،آنﭼنان بههم پيوسته بودند كه نابودﻯ يﻜﻰ ،ديگرﻯ را هم

ﮔرفتار سقوﻁ كرد.

ولتر ،تﺤرك ﺫهنﻰ فوﻕالعاده و رشد انديشﺔ خويﺶ را بيﺶ از همه مديون انگليسﻰها

بود .او از نويسندﮔان ديگرﻯ نيز متﺄثر بود؛ با مطالعﺔ آثار شﻜسﭙير و بهشعردرآوردن قطعهاﻯ

از »هملت« ،سعﻰ كرد قدرت قلم او را كمرنﮓ نشان دهد ،كه براساﺱ نقد پريستلﻰ:
هيﭻكﺲ ابلهتر و مسﺨرهتر از آدم بسيار زرنﮓ و باهوشﻰ نيست كه درباره مساﺋلﻰ كه از
حدود فهم و توانايﻰاﺵ خارﺝ است ،اﻇهارنﻈر كند و انتقاد ولتر از »سوفوكﻞ و شﻜسﭙير«
بهراستﻰ ابلهانه است( .پريستلﻰ)78 :1372 ،
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ولتر ،بﻰﮔمان راسالﺱ ساموﺋﻞ جانسون را كه در ساﻝ  1756نوشته شده بود ،خوانده
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است .اين نويسنده انگليسﻰ ،داستان راسالﺱ را در ﭼند شﺐ نوشته و در آن ،داستانﻰ عرفانﻰ،
همﭽون زندﮔﻰ »ابراهيم ادهم« را كه درپﻰ كشﻒ حقيقت است ،ازمنﻈر سعادتطلبﻰ

نگاشته است» .راسالﺱ« قدم در جهان رنﺞ مﻰﮔﺬارد ،با اميد اينﻜه در تجربياتﺶ ،به
سعادت برسد .كاندي ِد ولتر ،نسﺨﺔ بدﻝ اين داستان است كه سفرنامهﮔونه تدوين شده است.

راسالﺱ ،شرﺡ حماقتهاﻯ انسانهايﻰ است كه باتوجه به روشنبودن مسير تجربه ،بازهم

بر پيﺶفرﺽهاﻯ احمقانه خود پافشارﻯ مﻰكنند تا جهان را بهﮔونهاﻯ ديگر تفسير كنند.

ولتر همﭽنين با نوشتن كتابﻰ درباره »ملت انگلستان« ،يا همان نامههاﻯ فلسفﻰ،

قﺼد داشت مردم فرانسه را با اوﺿاﻉ سياسﻰ و اجتماعﻰ و دينﻰ و ادبﻰ آنها آشنا كند.

مولير هم كه تمامﻰ نمايشنامهنويسان بعد از او به او مديون هستند ،با استادﻯ در مقام

برﺭس
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نمايشنامهنويﺲ و بازيگر ،الگوﻯ بسيار تﺄثيرﮔﺬارﻯ براﻯ ولتر بود؛ اما برخالﻑ ولتر كه

در تمامﻰ نمايشنامههايﺶ ،درﺻدد نهيﺐزدن به مﺬهﺐ و خرافه و حﻜومت براساﺱ ژانر

تراژدﻯ بود ،باتوجه به درك روﺡ زمان ،قالﺐ كمدﻯ را برﮔزيد.

او براﻯ رفﻊ موانﻊ ﺻﺤنههاﻯ فرانسوﻯ ،با توسﻞ به آثار شﻜسﭙير ،تﻐييراتﻰ بهوجود آورد؛

ﭼراكه فرانسويان ،آثار شﻜسﭙير را بسيار عجيﺐ و ﻏريﺐ مﻰدانستند و »اين واقعيتها نشان
مﻰدهند كه نﺌوكالسيسم حتﻰ بهرﻏم تجديدنﻈرهاﻯ ولتر و ديگران ،ﭼه سنگر ﻏيرقابﻞ

نفوﺫﻯ داشته است( «.براكت 111 :1366 ،و 185ـ.)184

كوتاهسﺨن آنﻜه ولتر در تﺄثيرپﺬيرﻯ از نويسندﮔان انگليﺲ و فرانسه ،بيشتر به جنبههايﻰ

توجه داشته كه در آن ،آرا و نﻈريات ﺿددينﻰ و اﺻالحات ساختارﻯ اجتماعﻰ ـ سياسﻰ،

مبنا بوده است.

 .2نفوﺫ انديﺸهﻫاﻯ ولتر در روسيه تزارﻯ

ولتر تﺄثيرات ژرفﻰ بر ساير نويسندﮔان و متفﻜران ،بهخﺼوﺹ نويسندﮔان روﺱ ،داشته

است و ازاينرو ،آرا و عقايدﺵ كه بوﻯ انقالﺏ نيز مﻰداد ،بهسمت متفﻜران ايرانﻰ كشيده
شد.

اين قرن ،سﺨنسرايانﻰ ،تﺤتتﺄثير نفوﺫ ادﺏ فرانسه ،ﮔرايﺶ بهسمت كالسيسم و سﭙﺲ

رومانتيسم را در دستور كار خود قرار دادند .آنها با واردكردن بازيگران فرانسوﻯ ،با نمايﺶ
مدرن آشنا شدند؛ ﭼراكه زبان فرانسه ،زبان دوم دربار بود و اين عاملﻰ براﻯ ﮔرايﺶ عمده

بهسمت تﺌاتر و رمان فرانسه مﺤسوﺏ مﻰشد.

پوشﻜين (1837ـ1799م ،).سرآﻏاز و سرآمد ادﺏ ملﻰ روسيه» ،در يﻚ مﺤيﻂ اشرافﻰ،

كه تربيت و فرهنﮓ فرانسوﻯ بر آن حﻜمفرما بود ،بزرگ شد و پيﺶ از آنﻜه زبان روسﻰ را
فرا ﮔيرد ،با فرانسه آشنا شد و به فراﮔيرﻯ ادبيات فرانسه پرداخت .ژوكووسﻜﻰ ،كارامزين و

دميتريﻒ ،از ناموران عﺼر بودند و اينان در خانه پدرﻯ الﻜساندر به بﺤﺚ مﻰنشستند .موﺿوﻉ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

روسيه تا قرن هجدهم ،ادبياتﻰ مستقﻞ و اﺻيﻞ و ارزشمند از خود اراﺋه نداده بود؛ اما در
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سﺨن آنها ،تﺄسيﺲ جمعيتﻰ بود كه با كالسيسم فرانسه بجنگد و به دوران بردﮔﻰ روسيه

پايان بﺨشد( «.شهباز210 :1381 ،ـ.)209

پوشﻜين كه به اينها تﺄسﻰ كرده بود ،وارد جمعيتﻰ انقالبﻰ شد و همين امر ،زمينه تبعيد

او را فراهم كرد؛ »ﭼراكه نويسندهاﻯ كه به سانسور بﻰاعتنايﻰ مﻰكرد ،يا به داشتن تمايالت
»مﻀره« متهم مﻰشد يا دستور مﻰيافت كه عزلت ﮔزيند و خانهنشين شود يا به سيبرﻯ

تبعيد مﻰشد( «.پريستلﻰ.)196 :1372 ،

بيمارﻯ شديد او باعﺚ شد بهسمت »ﭼشمههاﻯ معدنﻰ قفقاز« برده شود تا سالمتﻰ خود

را بهدست آورد .او نﺨستين منﻈومﺔ طوﻻنﻰاﺵ بهنام زندانﻰ قفقاز را در اين ايام (حدود

 )1820سرود» .موﺿوﻉ داستان زندانﻰ قفقاز ،پيرامون عشﻖ بﻰفرجام يﻚ دختر ﭼركسﻰ به
يﻚ زندانﻰ روسﻰ است( «.شهباز.)213 :1381 ،

پوشﻜين براساﺱ مستندات پريستلﻰ» ،استادﻯ پﺨته و كارآزموده و ﭼيرهدست بود و

توانايﻰ توفيﻖ در بسيارﻯ از زمينههاﻯ ادبﻰ را داشت ...وﻯ در ابتدا و درحالﻰكه هنوز به

تجربﺔ نفﺲ و كاوﺵ وجود خويﺶ مشﻐوﻝ بود ،سﺨت تﺤت تﺄثير »ولتر« و سﭙﺲ »بايرون«
130

قرار داشت ،ولﻰ در شعر بر هر دو پيشﻰ ﮔرفت( «.پريستلﻰ.)196 :1372 ،

اين اثرپﺬيرﻯ پوشﻜين از ولتر ،سرآﻏازﻯ براﻯ رديابﻰ نفوﺫ انديشههاﻯ ولتر در ادبيات

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

روﺱ است .ورود انديشههاﻯ ولتر از دريﭽﺔ پوشﻜين به مرزهاﻯ قفقاز ،امرﻯ اجتناﺏناپﺬير

مﻰنموده است ...كه با دنباﻝكردن اثرپﺬيرﻯ »لرمانتوﻑ« از پوشﻜين و عقايد او ،مطلﺐ
كامﻞتر مﻰشود.

بسيارﻯ از داستانها و نمايشنامههايﻰ كه در روسيه پﺲ از پوشﻜين خلﻖ شده است،

همگﻰ از او متﺄثر هستند .پوشﻜين حداقﻞ در نوشتن قﺼﺔ عاشقانه و فولﻜلور وسالن و

ليودميال ،از منﻈومه رزمﻰ هانرياد ولتر متﺄثر بوده و آن را »مﻜرر خوانده و با شيوه كالم
سراينده آن آشنايﻰ كامﻞ داشته است« (شهباز .)241 :1381 ،پوشﻜين بهدليﻞ نفوﺫ زبان فرانسه

در مرحله اوﻝ و زبان انگليسﻰ در مرحله دوم ناﮔزير بود كه راه و رسم ولتر و بايرون را

درپيﺶ ﮔيرد.
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لرمانتوﻑ كه پﺲ از پوشﻜين در مقام دوم شاعرﻯ قرار داشت ،با نگارﺵ داستان قهرمان

دوران ما ،پيشروﻯ تولستوﻯ ،تورﮔينيﻒ ،داستايوسﻜﻰ و ...شد و بر آنها تﺄثير ﮔﺬاشت .اﮔرﭼه

پوشﻜين خود را كمﻰ از سايﺔ ادﺏ فرانسه دور كرد ،تﺤتتﺄثير ادﺏ انگليسﻰ بهويژه اشعار

بايرون قرار ﮔرفت و همين مسير را لرمانتوﻑ نيز طﻰ كرد .او با مطالعﺔ ﭼركسﻰ 1و زندانﻰ

قفقاز پوشﻜين ،از او متﺄثر شد و در همين ايام دست به قلم برد(حدود ﭼهاردهسالگﻰ).

براثر حوادﺙ بعدﻯ ،وﻯ پﺲ از مراجعت به مسﻜو و سنپترزبورگ ،در ساﻝ  ،1837با
سرودن مرثيهاﻯ براﻯ استادﺵ (پوشﻜين) ،بهپادﮔان قفقاز منتقﻞ شد؛ اما »اين مﺤﻜوميت

و مﺤروميت ،از جهاتﻰ براﻯ شاعر جوان ارزشمند بود .لرمانتوﻑ در مﺤيﻂ جديد با شاعران
و نويسندﮔان و متفﻜران قفقاز آشنا شد .با اعﻀا و جمعيت »ماه دسامبر« كه به اين ناحيه

تبعيد شده بودند ،تماﺱ نزديﻚ برقرار كرد و از آرمانهاﻯ آنها آﮔاهﻰ يافت .تفليﺲ براﻯ

او شهر ايدهآﻝ شد و از هر جهت خشنود بود كه به اين وادﻯ سفر كرده است .مهمتر از
همه اينﻜه او شيفتﺔ زيبايﻰهايﻰ قفقاز و ميراﺙ ﻏنﻰ فرهنگﻰ اين مردم شد و بهسبﺐ همين
شيفتگﻰ ،زبان آﺫرﻯ آموخت و به ترجمﺔ بعﻀﻰ از آثار منﻈوم و منﺜور ﮔرجستان و آﺫربايجان

پرداخت( «.همان ،ﺹ  .)270عاشﻖ ﻏريﺐ را در اين دوره نوشت؛ اما وساطت »ژوكووسﻜﻰ«
ــ شاعر دربار ــ و مادرﺵ باعﺚ شد بﺨشوده شود و به سنپترزبورگ بازﮔردد.

منطقﺔ قفقاز و روشنفﻜران و اديبان آن سرزمين رسيده بود ،نقﺶ يﻚ كاتاليزور را ايفا كرده
باشد؛ ﭼراكه او همﭽون ولتر ،اشعار پرشور و لبريز از آزادﻯخواهﻰ و انقالبﻰﮔرﻯ مﻰسرود و

»تم انقالﺏ فرانسه در اشعار بعدﻯ او ،مانند »ساشﻜا« منعﻜﺲ است( «.همان ،ﺹ .)297

البته اين نﻜته را نبايد فراموﺵ كرد كه نوﻉ نگاه ولتر در زمان خود ،نگاهﻰ كالسيﻚﮔونه

به ادبيات است و با شيوﺓ رﺋاليسم در زمان لرمانتوﻑ متفاوت است و اين نبايد ما را بهاشتباه
بيندازد كه ﮔمان كنيم تفﻜرات ولتر ،بدون دﮔرﮔونﻰ ،در انديشﺔ نويسندﮔان بعدﻯ اثر ﮔﺬاشته
است .به عبارت دقيﻖتر ،پوشﻜين و لرمانتوﻑ هريﻚ با درك روﺡ زمان خود ،افﻜار و آراﻯ
1. Cherkesy

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

با اين حاﻝ ،لرمانتﻒ فقﻂ مﻰتواند در انتقاﻝ افﻜار روسﻰشدﺓ ولتر كه توسﻂ پوشﻜين به
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نويسندﮔان فرانسه و انگلستان بهخﺼوﺹ ولتر و بايرون را تﺤليﻞ كرده و حاﺻﻞ آن را در
آثارشان تجلﻰ بﺨشيدهاند .سانتﻰمانتاليزم دوران ولتر ،در زمان لرمانتوﻑ به رومانتﻰسيسم

و در زمان بعدﻯ به رﺋاليسم تبديﻞ مﻰشود و اين تﺤوﻝ تاريﺨﻰ ،تﺤوﻝ نگارشﻰ را پديد
مﻰآورد ،بهﮔونهاﻯ كه »بلينسﻜﻰ ــ منتقد روﺱ ــ ﮔوﮔوﻝ را بهعنوان رﺋاليست بزرگ روسيه

ستود؛ اما ﮔوﮔوﻝ بﻰﮔمان از رمانتيستها است .ﮔوﮔوﻝ نيز مانند رمانتيﻚهاﻯ احساساتﻰ،
بهجاﻯ توجه به خارﺝ ،بهخاطر اشﺨاﺹ و ﺻﺤنههاﻯ مورد عالقﺔ خويﺶ ،به جهان درون و

خياﻝ روﻯ مﻰبرد( «.پريستلﻰ199 :1372 ،ـ.)198

اين سﺨن پريستلﻰ ،دليلﻰ است بر اينﻜه تﺤوﻝ در زمان ،موجﺐ تﻐيير در نگرهها مﻰشود.

به اين ترتيﺐ ،مﻰبينيم كه ﮔسترﺓ تفﻜرات ولتر با ﻏرباﻝﮔرﻯهاﻯ نويسندﮔان روﺱ ،بسترﻯ

آماده براﻯ تولد نوﻉ جديدﻯ از ادبيات فراهم ساخت كه با رشد اين انديشهها در تفليﺲ ،راه

نفوﺫ به ادبيات كهنﮔراﻯ ايران را باز كرد.

 .3استقبال ﺁﺧوندزاده از ﺁرا و انديﺸهﻫاﻯ ولترﻯ
132

يﻜﻰ از منابعﻰ كه نﻜات ارزشمندﻯ در زمينﺔ تﺤوﻻت ادبيات روسيه دراختيار نگارنده

ﮔﺬاشت و اثرپﺬيرﻯ حوزﺓ قفقاز و بهخﺼوﺹ آخوندزاده را از ﻻبهﻻﻯ آن مﻰتوان يافت،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

تاريﺦ ادبيات روسيه نوشتﺔ »ميرسﻜﻰ« است .اين اثر با همه تالﺵ ،درﺻدد تبيين ﮔستره

ادبﻰ در سرزمين پهناور روسيه و سرزمينهاﻯ اطراﻑ آن است.

آخوندزاده از پوشﻜين ،ﮔريبايدوﻑ ،لرمانتوﻑ ،ﮔوﮔوﻝ ،بلينسﻜﻰ و ...تﺄثير زيادﻯ پﺬيرفته

است .از طرفﻰ ،اين افراد همگﻰ بهنوعﻰ ،متﺄثر از ادبيات فرانسه و بهخﺼوﺹ متﺄثر از
فريادهاﻯ ﺿدمﺬهبﻰ و مبارزات ﺿدفﺌودالﻰ ولتر در قرون ﮔﺬشته بودند .البته ﮔفتيم كه اين

دربست افﻜار اروپايﻰ ـ فرانسوﻯ توسﻂ نويسندﮔان و منتقدان
تﺄثيرپﺬيرﻯ بهمعنﻰ پﺬيرﺵ
ِ
روﺱ نبوده است و آنها با بررسﻰ اجتماعﻰ و اقتﺼادﻯ و سياسﻰ و فرهنگﻰ جامعﺔ خود،

افزونههايﻰ بر آنﭽه از آنها ﮔرفته بودند ،اﺿافه كردند و با ساختارهاﻯ اجتماعﻰ خود منطبﻖ
ساختند .آخوندزاده هم در اين جريان ،ناخواسته ،ابتدا براثر نفوﺫ عقايد ميرزاشفيﻊ ،در جاده
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شبهمدرنﻰ قرار مﻰﮔيرد و بعد هم با كمﻚ »بارون روزين« ــ سرفرماندار وﻻيت قفقاز ــ

به كار ترجمه روﻯ مﻰآورد و از اين راه ،با ﮔستره ادبيات روﺱ و بهتب ِﻊ آن ،ادبيات فرانسه

آشنا مﻰشود.

تفليﺲ كه در آن روزﮔار ،كانون اجتماﻉ نويسندﮔان راندهشده از روسيه و مركز تبادﻻت

بازرﮔانﻰ و دانشمندان و جريانهاﻯ اجتماعﻰ و ادبﻰ بود ،ارتباﻁ تنگاتنگﻰ با روسيه داشت و
اين مهم ،تﺤولﻰ در جريان فﻀاﻯ اجتماعﻰ شهر و بهتبﻊ آن ،در قفقاز ايجاد كرد .آخوندزاده

در تالﺵ براﻯ بهدستآوردن دانﺶهاﻯ مﺤيﻂ ،مطالعات ﮔستردهاﻯ در زمينﺔ ادبيات و نقد

انجام داد:

او كه با تاريﺦ ادبيات ايران آشنا بود ،از راه زبان روسﻰ به ادبيات و فلسفﺔ ﻏرﺏ راه يافت و
تﺄليفات نويسندﮔان قرن هجدهم اروپا ،مانند هولباﺥ ،ديدرو ،الوسيوﺱ ،ولتر و ...را مطالعه
كرد و نيز با دانشمندان و آزاديﺨواهان عﺼر خود ازقبيﻞ »خاﭼاتور آبوويان« ــ نويسندﺓ
سرشناﺱ ارمنﻰ ــ و »بستوژﻑ مارلينسﻜﻰ« ــ نويسنده و دكابريست روﺱ ــ كه به
قفقاز تبعيد شده بود ،آشنايﻰ يافت( .آرينپور)344 :1372 ،

اديوسﻜﻰ و مارلينسﻜﻰ نيز كه نزد آخوندزاده تركﻰ مﻰآموختند ،همانند افسران جوان

روسﻰ كه شعارهاﻯ انقالﺏ فرانسه را از جنﮓ پيروزمندانه با ناپلﺌون از پاريﺲ به روسيه

ارمﻐان مﻰآوردند ،همان افﻜار را به قفقاز و ﮔرجستان نشر مﻰدادند.
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داماد سوماروكﻒ ــ ياكوﻑ كنياژنين ــ هم كه از بهترين تراژدﻯنويسان عهد »كاترين«

بود» ،به ولتر اقتدا مﻰكرد و از بعﻀﻰ از جالﺐترين تراژدﻯهايﺶ (مﺜﻞ واديم) ،بوﻯ روحيﺔ

انقالبﻰ و آزادفﻜرﻯ به مشام مﻰرسد( «.همان ،ﺹ » .)90كاترين« هم مستقيما در نفوﺫ عقايد

ولتر به روسيه تﺄثير داشت؛ ﭼراكه با ارتباﻁ و مبادلﺔ نامه ،لقﺐ »سميراميﺲ شماﻝ« را از
1. Zadig

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

سوماروكﻒ در استقرار قوانين و احﻜام ﺫوﻕ كالسيﻚ در ميان قاطبه مردم روﺱ ،بسيار
مﺆثر بود .وﻯ پيرو و هواخواه داستان ﺻادﻕ 1ولتر بود و به اينﻜه با او ﭼنديننامه مبادله
كرده است ،سﺨت مﻰباليد .ﻻمونوسﻒ و سوماروكﻒ ،دوران سلطﺔ كالسيسم را ﮔشودند و
نفوﺫ نيرومند يﻚ »بوالو« و وارﺙ وﻯ ،ولتر ،را هم در زمينه نقد مستقر ساختند( .ميرسﻜﻰ،
82 :1354ـ)81
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ولتر ﮔرفته بود و از ساﻝ  1863با او مﻜاتبه داشت و ولتر براﻯ جلﺐ خاطر او تاريﺦ روسيه

را نوشت .او مﻰكوشيد »كه در نﻈر اين پيشوايان فﻜرﻯ اروپا ،زنﻰ باكماﻝ و دﻝآﮔاه جلوه
كند( «.همان ،ﺹ » .)93الﻜساندر بنيتسﻜﻰ« هم قﺼههاﻯ حﻜمتآميز شرقﻰ به شيوه

ولترﻯ نگاشت و بهخوبﻰ از عهده آن برآمد.

ازنﻈر تاريﺨﻰ ،نيمقرن قبﻞ از كوشﺶهاﻯ آخوندزاده در زمينه تﺌاتر ،آﻏامﺤ ّمدخان قاجار

در ساﻝ 1795م1209( .هـ  ).در لشﻜركشﻰ به ﮔرجستان ،بسيارﻯ از بازيگران تﺌاتر تفليﺲ را
بهقتﻞ رساند و بﻰعالقگﻰ تعﺼﺐآميز خود را به تﺌاتر بهنمايﺶ ﮔﺬاشت .اما در ساﻝ 1801م.

(1216هـ  ).كه اين والﻰنشين ﮔرجستانﻰ به خاك روسيه پيوست ،فرهنﮓ تﺌاتر اروپايﻰ
بهشﻜﻞ ﮔستردهترﻯ رشد كرد.

در تفليﺲ ،ترجمههايﻰ از كمدﻯهاﻯ »سوماروكﻒ« ــ نمايشنامهنويﺲ روسﻰ ــ كه
تﺤتتﺄثير نﺌوكالسيﻚهاﻯ فرانسه بود ،بهوسيلﺔ آوا ليشويلﻰ ترجمه شد و به روﻯ ﺻﺤنه
آمد .ولﻰ كوشﺶهاﻯ ﮔروه تﺌاتر او با حمله آﻏامﺤمدخان ازهم پاشيده شد( .بﻜتاﺵ،
)12 :2537/1357

قتﻞ ﮔريبايدوﻑ ــ وزير مﺨتار روﺱ در ايران و درامنويﺲ معروﻑ ــ در زمان فتﺤعلﻰشاه،
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خسروميرزا ــ پسر عباﺱميرزا (نايﺐالسلطنه) ــ كه براﻯ عﺬرخواهﻰ قتﻞ ﮔريبايدوﻑ به
روسيه اعزام شده بود ،اولين شناسايﻰهاﻯ تﺌاتر اروپايﻰ را بهكمﻚ هيﺌت اعزامﻰ انجام
داد .در اين بين ،آخوندزاده سبﺐ شد كه ﮔسترﺓ اطالعات تﺌاترﻯ بين ايران و روﺱ و
بهتب ِﻊ آن ،تﺌاتر اروپايﻰ و نيز انديشههاﻯ اروپايﻰ و ارتباﻁ با آنها كامﻞ شود؛ ﭼراكه ميان
آخوندزاده و بازرﺱ مدرسه ،خاﭼاطور آبوويان ،كه از نويسندﮔان پرآوازﺓ ارمنﻰ بود ،دوستﻰ
ﺻميمانهاﻯ برقرار شد.
ازجمله شاعران و دانشمندانﻰ كه آخوندزاده در تفليﺲ با آنها آشنا شد ،مﻰتوان از
پولنسﻜﻰ شاعر ،خانيﻜوﻑ خاورشناﺱ ،برزدنوﻑ و وردروسﻜﻰ روزنامهنگار ،كنيازك و
ِ
ديگران نام برد .اينها همگﻰ در تفليﺲ اقامت داشتند و آخوندزاده را ﮔرامﻰ مﻰداشتند .اما
برجستهترين و تﺄثيرﮔﺬارترين دوست آخوندزاده» ،عباﺱقلﻰ باكﻰخانوﻑ« بود كه درواقﻊ
پيشرو افﻜار جديد ﻏربﻰ در قفقاز است .وﻯ كه با نويسندﮔان بزرگ روﺱ آن زمان،
همﭽون ﮔريبايدوﻑ ،پوشﻜين و مارلينسﻜﻰ ،دوستﻰ نزديﻚ داشت ،ﭼون استعداد بيدار

بر
ﺭسی تطبیق
ی
ا
ن
د
ﻳ
ش
ﻪ
ه
ا
ﻯ ول
تر و آﺧﻮندزاده
آخوندزاده را ديد ،تشويقﺶ كرد و بههمت او بود كه آخوندزاده به مﺤافﻞ علمﻰ و ادبﻰ راه
يافت و با نويسندﮔان بزرگ قفقازﻯ ،ﮔرجﻰ و روسﻰ آشنا شد.
از شمار انجمنهايﻰ كه آخوندزاده بههمراه باكﻰخانوﻑ به آنجا رفتوآمد مﻰكرد ،انجمنﻰ
بود كه در خانه »ﭼاوﭼاوادزه« ــ شاعر ﮔرجﻰ ــ برپا مﻰشد و كسانﻰ همﭽون لرمانتوﻑ
ــ شاعر بلندآوازه روﺱ ــ و باراتاشويلﻰ ــ شاعر ﮔرجﻰ ــ نيز به آنجا مﻰآمدند( .انوشه،
)7 :1382

اين مطلﺐ تقريبا در كامﻞكردن رديابﻰ مسير انديشه ولتر تا ايران بسيار مﺆثر بود؛

ﭼراكه نفوﺫ انديشههاﻯ ولترﻯ تا حوزه ادبيات روﺱ ،بهخﺼوﺹ پوشﻜين و لرمانتوﻑ و،...
ثابت شد و در اينجا نيز عباﺱقلﻰ باكﻰخانوﻑ ،آخرين ﮔره از اين كالﻑ سردرﮔم بود كه

ارتباﻁ انديشههاﻯ جديد ﻏربﻰ را ازطريﻖ دوستﻰ دوجانبه با پوشﻜين و آخوندزاده ،موجﺐ

شد .بنابراين ،مﻰتوان ﮔستره پرپيﭻوخم انديشههاﻯ فرانسوﻯ و بهخﺼوﺹ ولترﻯ را پﺲ از

انقالﺏ  1789و  1848ازطريﻖ پوشﻜين و سوماروكﻒ و عباﺱقلﻰ باكﻰخانوﻑ و ديگران
تا آخوندزاده دنباﻝ كرد .البته تﺤليﻞ اﺻلﻰ اين ماجرا در ريشههاﻯ مشترك انديشه آنان،
داستان كانديد و تمﺜيالت آخوندزاده ،اين اثرپﺬيرﻯ را نمايانتر
درخالﻝ آثارشان ،بهويژه
ِ

خواهد كرد.

در پايان ،ﻻزم است نفوﺫ اين آرا و عقايد را تا ورود به سرزمين ايران دنباﻝ كنيم؛ ﭼرا

كه آخوندزاده ،مهمترين حلقﺔ رابﻂ بين تفﻜرات ﻏرﺏ و ايران بهويژه در زمينه ادبيات و نقد

ادبﻰ است.

ميرزاآقا تبريزﻯ از نﺨستين نويسندﮔانﻰ است كه به زبان فارسﻰ نمايشنامه نوشتهاند.
ارادت او به آخوندزاده و تﺄثيرپﺬيرﻯاﺵ از او نشان مﻰدهد كه نمايشنامهنويسان ايرانﻰ
در نﺨستين تالﺵهاﻯ خود ،آخوندزاده را سرمشﻖ خود قرار داده بودند .ﭼنانكه پيﺶتر
نيز ﮔفته شد ،آخوندزاده با ملﻜمخان مﻜاتبه داشت .تﺄثير متقابﻞ اين دو انديشهﮔر بر هم،
موﺿوﻉ شمارﻯ فراوان از تﺤقيقات درباره انديشﺔ آزادﻯ و دموكراسﻰ در ايران بوده است.
(انوشه)8 :1382 ،
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 .4ورود ﺁراﻯ ولترﻯ به ايراﻥ
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آخوندزاده ،همﭽون ولتر ،بههيﭻوجه به تﺄليﻒ متون فلسفﻰ بهطور خاﺹ دست نزد

و مالحﻈات فلسفﻰاﺵ را ازخالﻝ نقد آثار نويسندﮔان ديگر مانند »رساله يﻚ كلمه
ميرزايوسﻒخان مستشارالدوله« يا »مﻜتوبات« خود بيان كرده است.

البته اين بدان معنﻰ نيست كه او از اﻇهار عقيده شﺨﺼﻰ دربارﺓ مساﺋﻞ فلسفﻰ و دينﻰ
حﺬر مﻰكرد؛ اما كيفيت بيان انديشههايﺶ در اساﺱ نه تﺄليفﻰ ،كه انتقادﻯ است( .همان،
ﺹ )12

بينﺶ او عينيتﮔرا و هستﻰشناسﻰ او ماترياليستﻰ است ،كه به وحدت مﻰانجامد ،البته

نه وحدت ربانﻰ و الهﻰ.

»حسن انوشه« ،انديشه او را متﺄثر از هگﻞ دانسته است كه با جنبﺶ دكابريستها رشد

و نفوﺫ يافت .بلينسﻜﻰ و ﭼرنشفسﻜﻰ از رهبران اين جنبﺶ و هدايتكنندﮔان اين انديشه

بودند و بهطور كلﻰ مﻰتوان تﺄثير آراﻯ هگلﻰ بر آخوندزاده را مبناﻯ يﻚ تﺤقيﻖ فلسفﻰ

جديد قرار داد.

آخوندزاده ،پﺲ از مراجعت فرزندﺵ ،رشيد ،از بلژيﻚ ،توانست بيشتر با متون فرانسوﻯ

آشنا شود؛ ﭼراكه ترجمه رشيد از منابﻊ مستقيم فرانسوﻯ ،اين امﻜان را براﻯ او فراهم
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در ايران ،تماشاخانه مدرسه درالفنون كه با هدﻑ ايجاد يﻚ تﺌاتر بهشيوه فرنگستان تﺄسيﺲ
شد ،در اين زمينه تﺌاتر فرانسه را شناسايﻰ كرد ،كه مراحﻞ نﺌوكالسيﻚ و رمانتيﻚ را
پشتسر ﮔﺬارده بود؛ اما درواقﻊ ،تماشاخانهاﻯ براﻯ دنياﻯ كمدﻯ مولير شد .به اين ترتيﺐ،
فﻜر و نگرﺵ نمايشﻰ آن از تﺌاتر قرن هفدهم و بهويژه از مولير كه نگارشﻰ جاودانه و
حقيقتخواهانه درباره طبيعت خندهآور انسان داشت ،ﮔرفته شد( .بﻜتاﺵ)12 :1375 ،

اين سﺨن ،كفﺔ ترازوﻯ كمدﻯ موليرﻯ و نفوﺫ انديشههاﻯ نمايشﻰ او را به اين دليﻞ

سنگين كرده كه مولير باتوجه به شناسايﻰ روﺡ زمان ،كمدﻯ را نمونه اﺻلﻰ درامهاﻯ
آن دوره مﻰدانسته كه اثرﮔﺬارﻯ آن بر مردم بسيار بيشتر از تراژدﻯ و يا ديگر قالﺐهاﻯ

نمايشﻰ است؛ كارﻯ كه ولتر نيم قرن پﺲ از مولير در جادهاﻯ عﻜﺲ درجهت زندهكردن

تراژدﻯهاﻯ رمانتيﻚ انجام داد و به شﻜست او در ﮔستره نمايﺶ منجر شد .آخوندزاده با ﮔﺬر

برﺭس
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از كمدﻯهاﻯ سانتﻰمانتاليزم و احساسﻰ و كمدﻯهاﻯ رمانتيﻚ و نﺌوكالسيﻚ ،با بلوﻍ تﺌاتر

روسيه بهسمت ﮔرايﺶهاﻯ رﺋاليستﻰ عﺼر خود حركت كرد و با زمينهسازﻯ فلسفﻰ در آثار
شﺶﮔانه و يﻚ داستان ،پلهپله ترقﻰ خود را تا نگارﺵ يﻜﻰ از قوﻯترين آثار نمايشﻰ پيﺶ
برد ،تا لقﺐ »مولير آﺫربايجان« را نه به اﻏراﻕ كه بهواقﻊ از آن خود كند.

حدود سه ﭼهار ساﻝ جلوتر از آﻏاز نمايشنامهنويسﻰ آخوندزاده ،تﺌاتر روسيه با آثار تورﮔنيﻒ
و آستروسﻜﻰ مرحله بلوﻍ رﺋاليسم را دريافته بود .آستروسﻜﻰ توانسته بود هجو اجتماعﻰ
را در كمدﻯ شﻜوفا سازد و ميرزافتﺤعلﻰ آخوندزاده راه خود را با شناخت اين تﺤوﻻت و
با آﮔاهﻰ بر تﺌاتر ﻏربﻰ ،كه ﮔﺬشته از ترجمه به ﺻﺤنه تفليﺲ نيز درآمده بود ،بازﮔشود.
برخورد ايران با فرهنﮓ تﺌاتر اروپايﻰ در مراحﻞ انتقادﻯ و رﺋاليستﻰ تﺌاتر ،به تطابﻖهايﻰ از
مساﺋﻞ اجتماعﻰ مﻰرسيد كه راه درك و اخﺬ آن را تسهيﻞ مﻰكرد .ميرزافتﺤعلﻰ آخوندزاده
در تفليﺲ نيمه دوم قرن نوزدهم ،شرايﻂ انتقادﻯ و شﻜﻞ رﺋاليستﻰ تﺌاتر اروپايﻰ را براﻯ
بيان مساﺋﻞ اجتماعﻰ جامعه آن روز ايران مناسﺐ تشﺨيﺺ داد و با اين آﮔاهﻰ دست به
اقدامﻰ موفقيتآميز زد( .بﻜتاﺵ)22 :2537 / 1357 ،

ازميان تﺄثيرﮔﺬاران روسﻰ بر آخوندزاده ،ﮔوﮔوﻝ در زمينه داستانپردازﻯ و بلينسﻜﻰ در

زمينه نقد ادبﻰ ،تﺄثير زيادﻯ برروﻯ او داشتند:

»علﻰ قيﺼرﻯ« در زمينﺔ سﻜوﻻربودن آخوندزاده و تﺄثيرپﺬيرﻯ او از عقايد فرانسوﻯ

معتقد است:

برداشت اﺻالﺡطلبان ﻏيردينﻰ از قانون ،مبتنﻰ بر ميراﺙ انقالﺏ فرانسه بود .اينها
ﻏالبا تمايﻞ داشتند كه دين را از سياست جدا كنند ]سﻜوﻻريزاسيون[ .برخﻰ ،ازجمله
ميرزافتﺤعلﻰ آخوندزاده ،دين را بهكلﻰ ،و بهخﺼوﺹ اسالم را ،آشﻜارا رد مﻰكردند.
(قيﺼرﻯ)39 :1383 ،
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كمدﻯ هجوآميز بازرﺱ ،انتقادﻯ عليه دستگاه بروكرات فاسد تزار و نﻈام استبدادﻯ حاكم
بر روسيه بود .اين مﺤتواﻯ انتقادﻯ ـ اجتماعﻰ ارزنده ،همراه با ساختمان عالﻰ نمايشﻰ،
باعﺚ شد اثرﻯ شناختهشده و مشهور شود؛ اثرﻯ كه بﻰشﻚ تﺄثير زيادﻯ در نگارﺵ
تمﺜيالت آخوندزاده داشته است؛ زيرا كه خﺼوﺻيات بسيارﻯ از شﺨﺼيتهاﻯ اين كمدﻯ
را در »لباﺱ ايرانﻰ« آن از رﺋيﺲ دستگاه پليﺲ مﺤﻞ ﮔرفته تا شﺨﺼيت اﺻلﻰ داستان،
»خلستاكﻒ« ،بهﮔونههاﻯ مﺨتلفﻰ در تمﺜيﻞ ميرزافتﺤعلﻰ مﻰتوان ديد( .ملﻚپور:1363 ،
)134
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اين مطلﺐ اﮔرﭼه كمﻰ اﻏراﻕآميز مﻰنمايد ،بهنوعﻰ مﻰتوان آخوندزاده را در اينخﺼوﺹ

اﺻالﺡﮔرﻯ دانست كه دين را مانﻊ بزرﮔﻰ براﻯ ترقﻰخواهﻰ مﻰديد .ولﻰ درباره ردكردن آن

بايد با وﺿوﺡ بيشترﻯ كاوﺵ كرد .قيﺼرﻯ در ادامه مﻰافزايد:

ﭼون تﺼور اﺻالﺡطلبان ﻏيردينﻰ از قانون بيﺶ از هر ﭼيزﻯ مبتنﻰ بر سنت روشنگرﻯ
فرانسه و انقالﺏ ناشﻰ از آن بود ،در دﻝ اين تﺼور ،مفهوم نوينﻰ از حقوﻕ فردﻯ جاﻯ
داشت( .همان ،ﺹ )44

اين مطلﺐ را با درنﻈر ﮔرفتن آثار آخوندزاده مﻰتوان در تبيين حقوﻕ زنان در تمﺜيالت

بهوﺿوﺡ ديد:

او اﮔرﭼه به زبان تركﻰ آﺫرﻯ اين مجموعه را نوشت ،ولﻰ تﺄثيرﻯ بالفﺼﻞ و حتﻰ بزرگتر
در توسعه ادبيات فارسﻰ و نقد ادبﻰ داشت .اﻇهارات بﻰپروا و مقتدرانه وﻯ درخﺼوﺹ
ادبيات كالسيﻚ فارسﻰ ،ﺻرفا پيشگفتارﻯ بر آنﭽه احمد كسروﻯ در قرن بعد بيان كرد،
مﺤسوﺏ مﻰشد .او برروﻯ داستانهاﻯ فردوسﻰ و نﻈامﻰ كه در آنها سبﻚ و مﺤتوا در
هماهنگﻰ با يﻜديگرند و براﻯ همين قابﻞ اعتبار و تﺄثير هستند ،انگشت نهاد ،و نيز دست
به ساختارشﻜنﻰ ﻻيههاﻯ مﺨتلﻒ مﺜنوﻯ ،با طرزﻯ بيرحمانه و در عينحاﻝ ﭼشمگير زد.
(متين)52 :1382 ،
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اﮔرﭼه ازنﻈر تﻜنيﻚ نمايشنامهنويسﻰ كام ً
ال درست مﻰنمود ،ازنﻈر رويﻜرد زيباشناختﻰ و

كاركردهاﻯ نمايشﻰ ،دور از بافت اجتماعﻰ ايران آن زمان بود .حﻀور ميرزاآقا تبريزﻯ در
ايران و دقتنﻈر او از شرايﻂ فرهنگﻰ و اجتماعﻰ ،عملﻜرد او را در توليد نمايﺶهاﻯ جدﻯتر
با بافتﻰ سياسﻰ و انتقادﻯ ،موجهتر نشان مﻰداد .آخوندزاده با نگاهﻰ اخالقﻰ نمﻰتوانست

نگاه سياسﻰ ميرزاآقا تبريزﻯ را كه از اين ﭼشمانداز به مساﺋﻞ مﻰنگريست ،درك كند .پﺲ

ميرزاآقا تبريزﻯ انتقادهاﻯ او را بدون تﻐيير در ساخت نمايشﻰ خود ،نشنيده ﮔرفت.

آشنايﻰ ميرزا با آثار نويسندﮔان و متفﻜران روﺱ و فرانسه ،ازجمله عوامﻞ و عناﺻرﻯ

شدند كه زمينه مطالعه تطبيقﻰ ـ انتقادﻯ از فرهنﮓ شرﻕ و ﻏرﺏ را براﻯ وﻯ فراهم ساخت؛
ﭼراكه دانﺶ او درباره تاريﺦ ،ادبيات ،حﻜمت و فلسفه و عرفان ،زيربناﻯ فﻜرﻯ او را ساخته

بود .در اين ﮔستره ،بهدليﻞ تسلﻂ بر فرهنﮓ شرﻕ و ﻏرﺏ بود كه او توانست آنﭽه در سنتها
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و آداﺏ و رسوم و فرهنﮓ ايرانﻰ ،سد راه پيشرفت و ترقﻰ انديشهها مﻰشد ،شناسايﻰ كند و
درپﻰ يافتن راهحﻞهايﻰ برآيد.

ميرزا عالوه بر شناخت ادبيات روﺱ و ايران ،با شﻜسﭙير هم ازطريﻖ تماشاخانههاﻯ

تفليﺲ آشنايﻰ يافت و به مولير و شﻜسﭙير لقﺐ »اربابان بزرگ فن دراما و رمان« داد:
دانﺶ او مﺤدود به خواندن آثار نويسندﮔان ﻏربﻰ و روﺱ نبوده است .او با نمايﺶ
ازطريﻖ ﺻﺤنه نيز آشنا مﻰشود و حتﻰ دانشﺶ به آن اندازه مﻰرسد كه خود بعﻀﻰ از آثار
استرافسﻜﻰ ،ﮔوﮔوﻝ و مولير را به زبان تركﻰ ترجمه مﻰكند و بهنمايﺶ مﻰﮔﺬارد .بنابراين،
او عالوه بر دانﺶ نﻈرﻯ راجﻊ به نمايﺶ ،بهطور عملﻰ ...از امﻜانات ﺻﺤنه بازيگرﻯ آﮔاه
شده و دانﺶ عملﻰ در اين زمينه كسﺐ كرده است( .آدميت40 :1349 ،ـ)39

سﺨن ﺁﺧر

ــ براساﺱ تﺤقيﻖ حاﺿر ،در زمينﺔ رهﮔيرﻯ ورود انديشههاﻯ ولترﻯ بهداخﻞ مرزهاﻯ

ايران ،به اين نتيجه رسيديم كه ولتر با تﺄسﻰ از نويسندﮔان انگليسﻰ ازقبيﻞ »الﻜساندر
پوپ ،نيوتن ،ﻻك« و ...در مقولههاﻯ علمﻰ و ادبﻰ ،نﻜات دقيقﻰ را در خلﻖ نمايشنامهها
و داستانهايﺶ بهكار بست ،تا جامعه خود را متﺤوﻝ سازد و ادبيات را بستر مناسبﻰ براﻯ

انتقاﻝ افﻜار و انديشههايﺶ قرار داد .او اﮔرﭼه برخالﻑ مولير ــ كمدﻯنويﺲ پيﺶ از خود
ادبيات فرانسه و بعد از آن ،نقﺶ مهمﻰ در ادبيات روسيه ايفا كند.

ــ آزادﻯخواهﻰ ،نفﻰ مﺬهﺐ و جنﮓ ،مبارزه با دستگاه مستبد فﺌودالﻰ ،نفﻰ خرافهپرستﻰ،

مبارزه با عقايد خوﺵبينانه فالسفهاﻯ مانند »روسو« و »ﻻيﺐنيتز« ،نمايﺶ انسانهاﻯ ناكام

و دربند ،مبارزه با تﺤجر و ،...همگﻰ از مواردﻯ بودند كه او با زبان تيز و برنده و نيﺶهاﻯ
تلﺨﺶ در ﻻبهﻻﻯ آثارﺵ و بهخﺼوﺹ در داستان كانديد به دستگاه حﻜومت ايراد مﻰكرد

و اين تفﻜرات ،زمينه را براﻯ رشد آزادﻯهاﻯ اجتماعﻰ در فرانسه و بهتبﻊ آن ،در كشورهاﻯ
ديگر فراهم مﻰساخت و جوامﻊ را بهسوﻯ انقالبﻰ همهجانبه هدايت مﻰكرد .اﺻالحات آرام

ساﻝ  1688انگلستان ﭼندان او را قانﻊ نمﻰساخت و او خواستار تﺤولﻰ بنيادين براﻯ تﻐيير در
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ــ تراژدﻯهاﻯ رومانتيﻚ را براﻯ انتقاﻝ افﻜارﺵ انتﺨاﺏ كرد ،با اين حاﻝ ،توانست در ﮔستره
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نگرههاﻯ فﻜرﻯ جامعه خويﺶ بود كه اين مهم در آثارﺵ بهخوبﻰ پردازﺵ شده است.

ــ روسيه تزارﻯ كه درواقﻊ با ﮔرايﺶهاﻯ »كاترين« ،دروازههاﻯ خود را بهروﻯ زبان و

انديشههاﻯ فرانسوﻯ ﮔشوده بود و با تبادﻻت ﮔسترده بازرﮔانﻰ وسعت اين ارتباﻁ را بيشتر
كرده بود ،بهسرعت با مفاهيم جديد ﻏربﻰ آشنا شد و اين آشنايﻰ ،ادبيات جديدﻯ در آنجا

بهوجود آورد.

ــ »پوشﻜين« ــ آﻏازﮔر تﺤوﻻت ادبﻰ روﺱ ــ در مﺤيطﻰ اشرافﻰ با نگرههاﻯ انديشه

فرانسه آشنا شد و تﺤتتﺄثير آن ،توجه همهجانبهاﻯ براﻯ شناخت مﺨتﺼات ادبيات فرانسه

بهخﺼوﺹ ولتر مبﺬوﻝ كرد تا ادبيات روﺱ را از بردﮔﻰ تام به ادبيات فرانسه نجات دهد.

بنابراين ،روﺵهاﻯ نويسندﮔان جديد فرانسه را براﻯ مبارزه با الگوهاﻯ كالسﻰسيزم،

سرلوحه خود قرار داد.

ــ ولتر كه يﻜﻰ از اﺻلﻰترين مبارزان با ادبيات كالسيﻚ فرانسه مﺤسوﺏ مﻰشد ،با

پردازﺵ جديدﻯ كه در مﺤتواﻯ آثارﺵ نمود پيدا مﻰكرد ،الگوﻯ مناسبﻰ براﻯ نويسندﮔان
روﺱ بهخﺼوﺹ پوشﻜين شد .او اﮔرﭼه بهتقليد از »راسين« ،قالﺐ كالسيﻚ تراژدﻯ را
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براﻯ اكﺜر نمايشنامههايﺶ برﮔزيد ،با رنﮓآميزﻯ رومانتيﻚ و ورود مردم عادﻯ در آثارﺵ،
بستر مناسبﻰ براﻯ مبارزه با كالسﻰسيزم بهوجود آورد؛ كه اين خود ،شﻜستﻰ در بدنه
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اشراﻑﮔرايانه ادبيات فرانسه بهحساﺏ مﻰآمد .پوشﻜين با بررسﻰ اين شيوهها و مطالعه آثار

نمايشﻰ آنان ،تقريبا توانست به استقالﻝ نسبﻰ ادبيات روسيه كمﻚ كند .او پﺲ از تبعيد به
قفقاز ،اين انديشهها را به آنجا منتقﻞ كرد و آرا و عقايد ولترﻯ را در آنجا مستقر ساخت و
با تلفيﻖ آن با نگرههاﻯ فﻜرﻯ »لرد بايرون« ،معجونﻰ براساﺱ مﺨتﺼات اقليمﻰ سرزمين

خود بهوجود آورد.

ــ »لرمانتوﻑ« هم اين مسير را بهتبعيت از پوشﻜين طﻰ كرد؛ ﭼراكه بسيارﻯ از داستانها

و نمايشنامههايﻰ كه در روسيه پﺲ از پوشﻜين خلﻖ شد ،همگﻰ از او متﺄثر بود .لرمانتوﻑ،
سرعت انتقاﻝ مفاهيم ادبيات فرانسه را در مرزهاﻯ روسيه و قفقاز و تفليﺲ بيشتر كرد تا

حاﺻﻞ آن به شﺨﺼﻰ بهنام »سوماروكﻒ« و مﺤافﻞ ادبﻰ قفقاز برسد.
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ــ »سوماروكﻒ« ،اين افﻜار را با پرداختﻰ ژورناليستﻰ و سطﺤﻰ در جامعه ﮔسترﺵ داد

و در استقرار قوانين ساختارﻯ نﺌوكالسيﻚهاﻯ فرانسوﻯ درميان مردم بسيار كوشيد .او كه
پيرو داستان ﺻادﻕ ولتر بود ،بههمراه دامادﺵ ــ ياكوﻑ كنياژنين ــ كه آراﻯ ولترﻯ را در

تراژدﻯ معروفﺶ (واديم) بهتﺼوير كشيده بود ،در انتقاﻝ عقايد ولترﻯ بسيار مﺆثر بود.

ــ ولتر همﭽنين ازطريﻖ مﻜاتبه با كاترين ،بهطور مستقيم در نفوﺫ انديشههايﺶ به

روسيه تﺄثير داشت.

ــ كمدﻯهاﻯ سوماروكﻒ كه بهشدت تﺤتتﺄثير نﺌوكالسيﻚهاﻯ فرانسه ،بهخﺼوﺹ

ولتر ،بود ،بهوسيله »آوا ليشويلﻰ« ترجمه و در تفليﺲ و قفقاز بهنمايﺶ ﮔﺬاشته شد.

ــ آخوندزاده در اين ايام با »خاﭼاطور آبوويان« ــ نويسنده پرآوازه ارمنﻰ ــ ارتباﻁ

ﺻميمانهاﻯ داشت و ازطريﻖ او با مﺤافﻞ ادبﻰ و علمﻰ تفليﺲ آشنايﻰ پيدا كرد .از مﺆثرترين

اشﺨاﺻﻰ كه در اين مﺤافﻞ برروﻯ آخوندزاده تﺄثير ﮔﺬاشت» ،عباﺱقلﻰ باكﻰخانوﻑ« بود
كه درواقﻊ پيشروﻯ افﻜار جديد ﻏربﻰ در قفقاز بهشمار مﻰرفت .او كه با ﮔريبايدوﻑ ،پوشﻜين

و مارلينسﻜﻰ دوستﻰ عميقﻰ داشت ،وقتﻰ استعداد ميرزا را بيدار ديد ،تشويقﺶ كرد و بههمت
او بود كه آخوندزاده با عقايد نويسندﮔان بزرگ روﺱ و ﮔرجستان و قفقاز آشنا شد.

ــ بنابراين ،آخوندزاده در بسترﻯ كه متﺄثر از عقايد فﻜرﻯ ـ ادبﻰ ولتر بود ،پرورﺵ يافت

نيﺶدار ،نﻈام فﺌوداليسم استبدادﻯ و مﺬهﺐ را بهباد انتقاد ﮔرفت.

ــ آخوندزاده با تﺄثير از ادبيات ﻏرﺏ ،عاقالنه به تقليد دست زد و با انديشيدن در

نگرههاﻯ انﺤطاﻁ فرهنگﻰ ،راه برونرفت از اين بﺤران را در »فن شريﻒ دراما« ديد و

ﮔرﭼه اين قالﺐ بهترين راه براﻯ تﺤوﻝ نبود ،با توجه به امﻜانات موجود ،وسيله مناسبﻰ براﻯ
اين كار بهشمار مﻰرفت.

ــ هدﻑ نهايﻰ مقالﺔ حاﺿر در نشاندادن پارادايمهاﻯ فﻜرﻯ ـ ادبﻰ از فرانسه تا ايران،

اين بود كه نشان دهد تمامﻰ مﺨتﺼات فﻜرﻯ آخوندزاده براساﺱ مقايسه بين موقعيتهاﻯ

اجتماعﻰ مردم ايران با ﻏرﺏ حاﺻﻞ شده است و برآيند تفﻜر ويژه در ساختارهاﻯ اجتماعﻰ
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و به نگارﺵ نمايشنامههايﻰ با اين مﺤتواﻯ فﻜرﻯ اقدام كرد و در آن با زبانﻰ طنازانه و
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نيست .به عبارت ديگر ،آخوندزاده با بررسﻰ زيرساختهاﻯ اجتماعﻰ ،به فﻜر تﻐيير در
پارادايمهاﻯ موجود نبوده ،بلﻜه با الگوبردارﻯ و مقايسه بين اجتماﻉ خود و ﻏرﺏ و تقليد
آﮔاهانه از نگرههاﻯ مدرنيسم ،دست به دﮔرﮔون كردن اجتماﻉ و فرهنﮓ خود زده است.

ــ در پايان بايد ﮔفت كه با شناخت ﮔسترههاﻯ دو فرهنﮓ مﺨتلﻒ ،تالﺵ كرديم تا با

نمايﺶدادن مشتركات فﻜرﻯ و ادبﻰ ،تطبيﻖ بين اين فرهنﮓها را از درون آثار ادبﻰ ترسيم

كنيم و بگوييم آخوندزاده بهتﺄسﻰ از اين فرهنﮓ ،مبانﻰ تﻐيير در پارادايمهاﻯ اجتماعﻰ را
بهوجود آورد.
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