
  بازتاب رئالیسم انتقادي روسیه در ادبیات فارسی معاصر

اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده وکالي مرافعه: مطالعۀ موردي

اهللا کریمی مطهرجان
1

  

تهراندانشگاه هاي خارجی زبانة دانشکدروسی و ادبیات زبان استاد 

  ناهید اکبرزاده

  دانشگاه تهرانهاي خارجی زبان ةروسی دانشکدو ادبیات زبانآموختۀ کارشناسی ارشد  دانش

  )71تا  59صفحۀ از (

  25/6/92: تاریخ پذیرش، 18/1/92: تاریخ دریافت

  

  دهیچک

پرداخته شـده اسـت؛    رئالیسم انتقادي یمکتب ادب يهایژگیبه و ،حاضر ابتدا به اجمال در مقالۀ

است و نویسـندگان   روسیهییعصر طال ادبیاتاي مختصپدیده ،رئالیسم انتقادي از جمله اینکه

ـ آخونـدزاده    یرزا فتحعلـ یـ م احمـد،  آلعلی جمالزاده، بزرگ علوي، جـالل  محمدمانند ـ ایرانی  

بـه بررسـی   سـپس  . مان خود خلق کردندبه مقتضاي ز یآثار جاودان ی،ن مکتب ادبیتحت تأثیر ا

ي، و نامـۀ  ین نمـایش در آخر نمودهاي مکتب رئالیسم انتقادي در آثار آخوندزاده و به طور اخص

انتقـاد تنـد و تیـز خـود را      ي،کمـد ایـن  نویسنده در . شده استپرداخته  ،وکالي مرافعهيکمد

کـرده  هاي رسیدگی به شکایات و مرافعـات  سازکارو  )عصر قاجار(دستگاه قضایی دورانش  توجهم

سـندگان  ینو ياستفاده از دسـتاوردها نیز و  روسیهيسم انتقادیرئال يهایژگیاز و يریگبا بهرهو 

  .یان کرده استبخویش دوران  یمسائل مختلف اجتماع دربارةرا یش هادگاهی، دآن کشوربزرگ 

  .آخوندزادهر،ی، تأثیفارس ادبیات، یروس ادبیات، يرئالیسم انتقاد:ديیکل واژگان

  

  jkarimi@ut.ac.ir: مسئولنویسندةرایانامۀ. 1
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  مقدمه

آن براي اطالق به آثار رئالیستی سدة نـوزدهم  بیشتر روسیهدر » رئالیسم انتقادي«اصطالح 

، ایـن اصـطالح را درمـورد    در دورة حکومت شوروي ادبیاتکارشناسان . رودکشور به کار می

ثـار  آبـراي تأکیـد بـر سـمت و سـوي افشـاگرانۀ       بردنـد و   میبه کار)Гоголь(آثار گوگول 

بازرساز زمان نگارش  روسیه،در رئالیسم . کردند میاستفاده  ، از آنرئالیستی ماندگار جهان

)Ревизор(  هنفوس مردو)душиМертвые( یکی از عناصر چشـمگیر آثـار   ، گوگولاثر

را گوگـول  بیشـتر،  و از این رو  )318: 1987ژوکـوف،  (بود  ،انتقاديمحتواي اجتماعی ـ  ،ادبی

  .اند دانسته» رئالیسم انتقادي«گذار بنیان

در پی ارتباط ایرانیان با غرب و اعزام دانشجو به اروپا، تأسیس مدارس جدید، ورود صـنعت  «

تغییر  یبه واقعیت زندگ ها ایرانینگاه  ،نگاري چاپ به ایران و ترجمۀ آثار ادبی و رواج روزنامه

به انسـان و   گرایانه واقعمولود ظهور این نگاه ) .م1905/.ش1284(کرد که انقالب مشروطه 

جاي  داري شهري فردگرا به عصر جایگزینی سرمایه .ش1300تا  1275هاي سال. جهان بود

دریج شـهري، بـه تـ    بـورژوا و رشـد طبقـۀ    گیـري طبقـۀ    با شکل. است دار زمینپدرساالري 

تی سـنّ  هـاي  ارزشو نقد خرافات و  ،حاکمیت، آزادي، انتقاد از حکومت مفاهیمی به نام حقّ

در طبقۀ متوسط شهري و تغییرات بنیـادین در   خوان کتابو به پیدایش جمعیت پدیدار شد

اگزیر نوشتار و ادبیات همسو با ه نب ،چنین نگرشی. اجتماعی ایران انجامیدو  ساختار سیاسی

نامه و رمان  هاي ادبی جدید مانند نمایشادبیات تغییر کرد و شکل وظیفۀ . را پدید آورد خود

تاریخی و اجتماعی و داستان کوتـاه جـاي کتابـت مصـنوع و ادبیـات اخالقـی و تعلیمـی را        

  ).2: 1385فتوحی، (»تگرف

شـانزدهم  به قرن  روسیهروابط ایران و  آغاز ست کها این دهد میآنچه تاریخ به ما نشان 

روابـط تجـاري برقـرار بـود و در      روسیهبین ایران و شانزده و هفده قرن . گرددمیالدي برمی

راستاي همین ارتباطات تجاري، بازرگانان و مسافران با دستاوردهاي ادبـی دو کشـور آشـنا    

یهروسـ روابـط فرهنگـی ایـران و     ،دوران پتر کبیر در ،میالديهجده قرن  ولی درشدند، می

  .به زبان روسی ترجمه شديسعد گلستان).م 1796سال (در این دوران . گسترش پیدا کرد

بیشتر  ،ایران ویژه بهزمین و روسیه با کشورهاي مشرقروابط ادبی  ،در اوایل قرن نوزدهم

دو کشـور نـه تنهـا فراتـر از یـک      روابط ادبـی  زمان آن رسیده بود که . از هر زمان دیگر بود
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مثـل   یسـندگان یآثـار نو  ۀبـا مطالعـ  .هـم قـرار بگیرنـد    »تأثیر«باشد، بلکه تحت  »آشنایی«

  .میببر یم به این موارد پیتوان ین، لرمانتف، تالستوي، بونین به سادگی میپوشک

 وبین ادبیـات روسـی    کند که روسی و فارسی تصریح میادبیات  با مقایسۀسعید نفیسی 

گذشته از آنکـه نظـم و نثـر    . وجود دارد)صنایع ادبی(معنایی و صنعتی قرابت  فارسیادبیات 

  صـنایع ادبـی   د،دادرآورد و تطبیـق   یبـه زبـان فارسـ    تـوان  مـی آسـانی   کمـال باروسی را 

معادل با این زبان  هاي مثَلاهی هگو گـ هاي زبان روسی  و استعاره ها کنایهو  ها ـ مثل تلفیق

  .)1377:473ی، دهباش(کند  تطبیق میزبان فارسی  آن در

تطبیق ادبی بین دو زبان فارسـی و روسـی بـه وقـوع      مهمی که در حوزةاتاتّفاقازیکی

بـود کـه  . ش 1325در سـال  »روسـیه ران و یـ اسندگانینوکنگرةاولین«يپیوست، برگزار

اسـت  انجمناین نشریاتاز »نوامیپ«.کردبرگزار»يشوروورانیایفرهنگروابطانجمن«

در . منتشر شـد یسینفدیبه مسئولیت سع. ش1323مردادیکم دراش  که نخستین شماره

بـا جریانـات    زمـین  ایرانچنینی سبب شد اهل قلم توان گفت، تعامالت این مییک نگاه کلی 

  .بیشتر آشنا شوند روسیهادبی و موضوعات 

بـه  ر آخوندزاده نمود پیدا کرد و روز روند شروع رئالیسم انتقادي در ایران با مقاالت و آثا

محمـدعلی  ؛ کسـانی چـون   افـزایش یافـت  شمار نویسـندگان ایـن مکتـب    شد و روز تقویت 

 اوضاع اجتماعی و،ساده و روان ندزاده با زبانآخو احمد و آلجالل  بزرگ علوي وجمالزاده و

در بـین  را ري مشکالت انسانی و بشـ  جزئیاتو را تشریح کردند فرهنگی و مشکالت زندگی 

  .باز نمودندو باالتر از آن  متوسططبقات 

که آثـار گذشـتگان را   او بدون این. ئالیسم انتقادي استآثار آخوندزاده به روشنی بیانگر ر

و نویسـندگان  است شده  تحولم ادبیاتتقد است دوره و زمانه تغییر کرده وتحقیر کند، مع

  .آثار نو خلق کنند ،باید به مقتضاي زمان

  میرزا فتحعلی آخوندزاده به سـبب آشـنایی کامـل بـا زبـان روسـی و زنـدگی در تفلـیس        

هاي فکري و ادبـی روسـیه     هاي روشنفکري بود ـ با جریان   ـ که در نیمۀ سدة نوزدهم از پایگاه

، )Островский(، آستروفسـکی  )Чернышевский(آشنایی پیدا کرد؛ نظیر چرنیشفسکی 

، )Грибоедов(، گریبایـــدوف )Лермонтов(، لرمـــانتوف )Марлинский(مارلینســـکی 
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  او از متفکّـــــــران و منتقـــــــدان روســـــــی. گوگـــــــول، )Пушкин(پوشـــــــکین 

تأثیر ـ  )Добролюбов(، دابرالوبوف)Белинский(، بلینسکی )Герцен(همچون گرتسن ـ 

  ).19: 1349آدمیت، (را خواند  )Карамзин(پذیرفت و آثار کارامزین 

ادبـی رئالیسـم   ویژه از جریان  به گمان ما، آثار ادبی آخوندزاده از نویسندگان روسیه، و به

این مقاله به بررسی نمودهاي چشمگیر مکتب رئالیسم انتقـادي  . انتقادي تأثیر پذیرفته است

پردازد می وکالي مرافعهمۀ نا نمایشدر  در آثار آخوندزاده و به طور اخص.  

ي نگاشـته  متعـدد هاي آثار او تا کنون مقـاالت  دربارة سبک نگارش آخوندزاده و شاخص

  :توان به موارد زیر اشاره کرد  میان آنها میشده است که از 

نامه، زمسـتان   ایرانفر، مجلّۀ  فرزین یزادننوشتۀ » تحلیلی از شیوة نگارش آخوندزاده«)1

.29، شمارة 1368

استفاده از کلمات به نظر وي، . پردازد مینگارش آخوندزاده  نگارنده در این مقاله به شیوة

استفاده از استعارات و کنایات تـاریخی و کنـار هـم نهـادن مفـاهیم متنـاقض، از        گفتاري و

هاي امالیی و انشایی و افراط در به کار بردن گرچه غلط است؛بارز نثر آخوندزاده  هاي ویژگی

تـالش در راه اصـالح الفبـا و    . دانـد هاي بیگانه را مانعی براي شیوایی نثر آخوندزاده مـی واژه

  .کند میتشریح را آن  فر یزدانهاي آخوندزاده بود که فارسی نیز از دغدغهالخطّ رسم

  .نژادایرج پارسی نوشتۀ، »بنیانگذار نقد ادبی در ایران: میرزا فتحعلی آخوندزاده«)2

از مـدارك و اسـناد اصـیل از     گیـري  بهـره بـا   وبینانـه  کدر بررسی باریـ  نژاد پارسیایرج 

سـندگان  از مضمون آثار شاعران و نویهاي او را کند دیدگاهمی سعیآخوندزاده در نقد ادبی، 

 ،ه بنیانگذار نقد ادبی در ایران استدر اثبات این نکته که آخوندزاد. بدهدایران نشان  ۀگذشت

ـ ازآنجاکه .دجوی استناد می او از» قرتیکا«نویسنده به مقاله عـالوه بـر ارزش   ۀ مـذکور،  مقال

تجزیه  اًنویسنده آن را دقیقو اعتبار دارد، اهمیتما  ۀدر زمان زادبی نیز هنو ۀاز جنب ،تاریخی

بازتاب و تأثیر آن را در قرن  ،نظراناي گوناگون صاحبه نظریهو با اشاره به  کند میو تحلیل 

  .سنجد میاي مختلف را با محک نقد و داوري ه نظریهو قوت و ضعف کند  میگذشته بررسی 

نوشـتۀ  ، »نویسـی میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده      نامـه  و تکنیک نمـایش  تأمالتی در آرا«)3

  .مهرداد رایانی مخصوص
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ـ   نگارندة در وقـوع  وي را ص در عملکـرد آخونـدزاده، تـأثیر    این مقاله سعی دارد بـا تفح

  .شماردهایش بر در کنار ضعفنویسی ایران نامه نمایش

هـاي آخونـدزاده را از   مـه نا نمـایش ی کـه  مسـتقلّ کنون پژوهش تاجداي از موارد مزبور، 

.نیامده استادي روسی بررسی کند، به نگارش دردیدگاه رئالیسم انتق

  بحث و بررسی

در ،نویسنده و شاعر آذربایجانی ،).م1878-1812/.ق1295-1227(زادهمیرزا فتحعلی آخوند

حاج احمد، نخست ساکن رشت بـود و سـرانجام    ،پدربزرگش. هی زاده شدخانوادة نسبتاً مرفّ

1226سـال  در امـا   خامنه بود،روستاي کدخداي  ،تقیمحمدمیرزا  ،پدرش. به تبریز کوچید

خـانوادة  وي .و معـزول شـد  قرار گرفت ،لطنهالس  نایب ،میرزا عباسآماج خشم  .م1811/.ق

یروهـاي  ن تصرّفهنگام به آن خویش را رها کرد و به شهر نوخا در والیت شَکی رفت که در 

در آنجـا  . رانـد  خان خویی از طرف دولت تزار بـر آن حکـم مـی   روس درآمده بود و جعفرقلی

حـاج آخونـد بـرادر خانم، دختـر  اش، نعناع همسر تازه. تقی بار دیگر ازدواج کردمحمدمیرزا 

والیت شکی به همـراه   .م1813/.ق1228در.آمدپدیدپیونداینازفتحعلی.بوداصغرعلی

آخونـد حـاج   . واگـذار شـد   روسـیه بسیاري مناطق دیگر، به موجـب عهدنامـۀ گلسـتان، بـه     

اوغلـی یـا آخونـدزاده    ر اصـغ  علیبه حاجبعدها کهفتحعلی را به فرزندي پذیرفت  ،اصغر علی

بـا فتحعلـی و مـادرش بـه نوخـا       اصـغر  علیحاج .م1825/.ق1241سال در . شهرت یافت

دور دوم  ،چنـد مـاه بعـد   . دیري در آن شهر نمانـد و از آنجـا بـه گنجـه رفـت     اما بازگشت،

، امـوال  روسـیه دوبارة این شهر به دسـت سـپاه    تصرّفدر . شدایران و روس آغاز  يها جنگ

1832/.ق1247سـال  در . به تاراج رفت و او بار دیگر در نوخا سکونت گزیـد  اصغر علیحاج 

شد و فتحعلی را در گنجه بـراي آمـوزش فقـه و اصـول بـه      حج  عازم سفر اصغر علیحاج  .م

گنجـه   عبـاس در مسجد شـاه   ،فتحعلی در عین آموزش فقه و اصول. حسین سپردملّاخوند آ

میرزا شفیع با فلسفه و عرفـان آشـنا   . آموخت نویسی می ی به نام میرزا شفیع خوشمعلّمنزد 

ن گنجـه بـه سسـتی    اروحانیـ و در میـان  ا. کرد می تخلّص» واضح«سرود و  بود؛ شعر نیز می

انـدکی بـا عرفـان     توسـط وي آشـنایی  فتحعلی مجذوب میرزا شفیع شد و . بود متّهماعتقاد 

.یافت

حـاج  . شـد درآیـد، منصـرف    روحانیـان رد و در سلک اینکه آرزوي پدرخواندة خود را برآوفتحعلی از 

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


11پیاپیةشمار،1392بهار و تابستان ،1شمارة،3دورةفارسی،ادب/ 64

. فتحعلی را از گنجه به نوخا بازگردانـد بازگشت و میرزا حج  از .م1833/.ق1249سال در  اصغر علی

ا  دولتی آن شهر به فراگرفتن زبان روسی پرداخت، فتحعلی در مدرسۀ نوبنیادسـالی   بزرگعلّت  بهام

ا اصـغر وي ر  حاج علـی  .م1834/.ق1250سال در . کندنتوانست بیش از یک سال در آنجا تحصیل 

بارون . معرفی کرد و از او خواست کاري به وي بسپارد، سردار روس، به تفلیس برد و به بارون روزین

بیـک معـروف بـه    قلـی عبـاس هاي شـرقی،  روزین عالوه بر استخدام او به عنوان دستیارِ مترجمِ زبان

در  روسـیه را کـه خـود از کارکنـان دسـتگاه حکـومتی       ،سـابقۀ تـرك  نویسنده و مترجم با ،خان بکی

مـدخل  : 1363، مولـوي (تکمیل زبان روسی یـاري رسـاند   به فتحعلی درکرد گرجستان بود، مأمور 

.)خوندزادهآ

میرزا فتحعلی در تفلیس درگذشت و در گورستان مسلمانان آن شـهر بـه خـاك سـپرده     

به آثـار  فقط اما  خانۀ او را تفتیش کرد، ،پس از درگذشت او، پلیس مخفی حکومت تزار. شد

خـود را در   هـاي  یادداشـت ی و آثار خطّفتحعلی از روي احتیاط، . دست یافتوي شدة چاپ

اند که تفتیش خانۀ فتحعلی پس از مـرگ او   عا کردهبرخی اد. منزل دخترش پنهان کرده بود

توانـد   لی این دعـوي نمـی  به وي بوده است، و اعتمادي و بدگمانی مقامات روس بیبه سبب 

راغ چـون مـرد بـه سـ    و هایش کاري نداشت د، کسی به نوشتهزیرا تا او زنده بو ؛درست باشد

فتحعلـی، بـه عنـوان شخصـی کـه در       هـاي  چراکه یادداشت؛آنها رفتند، و این طبیعی است

بایست به دست کسـان   شرکت داشته، از نظر دستگاه دولتی، نمی مهمسیاسی  هاي یتمأمور

اند، نه به خـود   اعتماد بوده به بازماندگانش بی توان گفت مقامات روس پس می. یفتددیگري ب

  .)22: 1349،آدمیت(ي و

نویسـی  مهنا نمایشآخوندزاده گذشته از شعرهایی که به فارسی و ترکی سروده است، در 

کتاب  .)ق 1272-1266(. م 1857تا  1850هاي   او در فاصلۀ سال. نیز دست توانایی داشت

 ،تمثـیالت .اسـت مۀ کمدي و یک داستان منثور نا نمایشرا نوشت که شامل شش  تمثیالت

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی آن زمـان سـرزمین آذربایجـان       گرایانـه از کاسـتی  تصویري واقع

  .کندرا براي خواننده ترسیم می )شوروي(

در . م855/.ق1272مۀ آخوندزاده است که در سال نا آخرین نمایش ،وکالي مرافعهکمدي 

دسـتگاه   توجـه انتقـاد تنـد و تیـز خـود را م     ،نویسنده در این اثر. سه پرده نوشته شده است

مـاجراي   ،مـه نا ایـن نمـایش  . کنـد هاي رسیدگی به شکایات و مرافعات مـی سازکارقضایی و 
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اي بـرادر مرحـومش بـر سـر ارث و میـراث      زنی به نام سکینه خانم با زن صیغهاختالف بیوه

کنند و بـا گـرفتن   زدوبند می هاي آقا مردان و آقا سلمان با هماد به نامدو وکیل شی. اوست

کننـد  ها سـعی مـی  ترین حیلهشوند و با پستهاي کالن، وکیل دو طرف دعوا میالوکالهحقّ

  .پایمال کنندسکینه خانم را  حقّ

هاي کهن است کـه از  مضمونجزو روسیه،نویسی مهنا نمایشانتقاد از دستگاه قضایی در 

لکسـاندر  آنویسـان مشـهوري ماننـد   مـه نا نمـایش نیمۀ دوم سدة هجـدهم مـیالدي در آثـار    

ــوماروکوف  ــوفکین و )Александр Петрович Сумароков(سـ ــل ویریـ میخاییـ

)ВеревкинМихайловичМихаил(  واســـــیلی کاکاپنیســـــت   و)Василий 

Васильевич Капнист( م 1860-1850هـــاي در دهـــه. خـــوردبـــه چشـــم مـــی.

) Кобылин-СуховоАлександр(کـابیلین نویسی به نام آلکساندر سوخاووــ   مهنا نمایش

و  )Свадьба Кречинского(عروسی کرِچینسـکی نامۀ بسیار تند و تیز به نام نمایشسه 

نوشت  روسیهنظام قضایی برضدСмерть Тарелкина( (مرگ تارِلکینو  )Дело(پرونده

  .روي صحنه رفتند روسیهرو شدند و در تئاترهاي مختلف که با استقبال فراوان روبه

هـاي مشـهور     نامه آخوندزاده و سایر نمایش ۀنام نمایشهاي زیادي میان   شباهتتوان  می

تـرین    شاید مهم. ـ پیدا کرد)Гоголь(گوگول بازرسمکتب رئالیسم انتقادي روسیه ـ مانند  

مـا   وکالي مرافعهدر . باشد سازيتیپبا آثار یادشده، تالش براي  وکالي مرافعهوجه شباهت 

ها به هیچ وجه به   شخصیتدنیاي درونی . اراي فردیتهاي د  با تیپ سروکار داریم، نه قهرمان

شـان در  هاي مشابه  شود که بتواند آنان را از نمونه  هیچ عاملی دیده نمی آید ونمایش درنمی

وان آن را ندارد کـه بـه لطـف    هاي اصلی ت  شخصیتیک از همچنین هیچ. جامعه متمایز کند

در  ،سـازي   نمونـۀ ایـن تیـپ   . ن باالتر ببـرد سایرا یا نیرویی درونی، خود را ازاحساس  اراده و

خورد و آنها را   فراوان به چشم میهم مکتب رئالیسم انتقادي روسیه  هاي یادشدةنامه نمایش

 شخصـیت دهد که در آنها معموالً یـک    هاي رمانتیک قرار می  نامه از نمایشخیلی در تمایز با 

  .شود  فرد می  کند و منحصربه  ت پیدا میفردی اندازد وسایه می سایرانمحوري بر 

اسـت و ارزش آن را   توجـه  در آثار رئالیسم انتقادي نیز جالب سازي  تیپتیجۀ اجتماعی ن

یـک   جـاي  بـه اي در اثـر خـود،   هنگامی که نویسـنده . اش بحث شودتر دربارهمفصلدارد تا 

اجتماعی اوضاع دهد، در حقیقت از ، یک تیپ را هدف انتقاد قرار میفردیتداراي  شخصیت
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سـاز   تیـپ به اعتقاد نویسندگان . کند که باعث پیدایش این تیپ شده استی انتقاد میخاص ،

توان از   شود که میقدر زیاد می  هنگامی که شمار دارندگان یا عامالن یک عیب یا کاستی آن

بیننـدة اثـر بتوانـد    یعنی به صورت یک چهـرة جمعـی، کـه خواننـده یـا      ساخت ـ  آنها تیپ

نابسـامانی بـر جامعـه    اوضـاع  پس حتماً ة خود بازشناسد ـ  هاي آن را در زندگی روزمرّ  نمونه

به عبارت دیگـر،  . شودفرماست که موجب پیدایش این عیب در شمار زیادي از افراد میحکم

هـاي  ر دهـه این موضع ادیبان رئالیسم انتقـادي د . ها معلولاست و افراد یا تیپعلّت  جامعه

 )Кто виноват(مقصـر کیسـت؟  میانی سدة نوزدهم میالدي بود که به خوبی در رمـان  

 Александр Иванович(آلکسـاندر هرتسـن   و منتقـد بــزرگ روس،   نویسـنده نوشـتۀ  

Герцен( نیکـــاالي چرنیشفســـکی  . ، آشـــکار اســـت)Николай Гаврилович 

Чернышевский(اعتقاد داشتشهور همان دوره، نیز ، دیگر منتقد م:  

توان فرد را به دلیل خطایی سرزنش کرد که تقصیر آن بر عهـدة جامعـه اسـت؟      چگونه می«

هاي زندگی به معناي نفی و انتقاد از کس یا چیز مشخّصی نیست، بلکه   محکوم کردن پدیده

بایـد بررسـی کـرد چـه     . هدف از آن، پی بردن به کنه فضایی است که فرد در آن قـرار دارد 

اي مسـاعد    اي از اوضاع زندگی براي اقـدامات نیـک مسـاعد اسـت و چـه مجموعـه        مجموعه

  .)32: 1991گورالنیک، (»نیست

  :گرفت که  از همین نگرش سرچشمه می ،انقالبی آثار رئالیسم انتقادي ماهیت

هـاي محـیط و اوضـاع و      هاي بشر یا شخصیت داستان، معلول کاستی  اگر گناهان و کاستی«

اجتماعی باشد، پس تقصیر در وهلۀ نخست به گردن اجتماع است؛ یعنـی بایـد ایـن    ساختار 

آفریند، به هر قیمت ممکن باطل   ساختار اجتماعی را که در زندگی و شخصیت مردم شرّ می

کننـده، و بـه تبـع      بدین گونه بود که نظام رئالیسم در اواسط سدة نوزدهم، ماهیت نفی. کرد

  ).457: 1959گوکوفسکی، (»اهر ساختآن، انقالبیِ خود را ظ

توجه که به نارضایتی از وضع موجود و تالش براي تغییر آن  ، رئالیسم انتقادي ـ بنابراین

، تالش براي بیداري مردم از وضـع موجـود و   نخست: کند میدو هدف اصلی را دنبال  دارد ـ 

آشـوب و   روحیـۀ یجاد و دوم، ا ؛خصوصی مالکیتستم برخاسته از روابط اجتماعی مبتنی بر 

  ).322-215: 1362ساچکوف، (انقالبی در مردم و درهم شکستن ظرف کنونی جامعه 

 ادبیـات او هم هنر و . هاي آخوندزاده نیز همخوانی دارداین موضع ادیبان روس با دیدگاه
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 آن را از پنـد و موعظـۀ  کند و اي براي اصالح اجتماعی قلمداد میچیز، وسیلهرا پیش از هر

سـعدي ـ   بوسـتان و  گلسـتان ، شد میمؤثّراگر نصایح و مواعظ «: شماردتر میمستقیم، مؤثّر

! ! ! ایـران در مـدت ششصـد    ملّـت   پس چرا ـ وعظ و نصیحت است؛له الی آخره  اهللا من او

بــه نظــر . )206: 1963آخونــدزاده، (» ؟باشــندســال هرگــز ملتفــت مــواعظ و نصــایح او نمــی

که علم و دانش در جامعه جایگاهی نداشته باشد و حکمرانان کوششـی  ، تا زمانی آخوندزاده

وي بر . شود نمیواقع  مؤثّری و پیشرفت آن سرزمین انجام ندهند، پند و موعظه در جهت ترقّ

روي و بینایی، آدمی را بـه نیکـی و راسـتی و پرهیـز از بـدي و کـج      این باور است که دانش 

ساختارهاي ناکارآمـد اجتمـاعی و ایسـتادگی در برابـر      او مردم را به تغییر. کند میرهنمون 

عبـارت از چنـان حـالتی اسـت کـه       ]انقالب[ن روولیسیو«: خواندکار فرا میاستبداد محافظه

سـایش و  بـه جهـت آ  ... اتّفاق کـرده ستوه آمده و به شورش ه و ظالم ب مردم از رفتار مستبد

تجویز فیلسوفان، موافـق عقـل، آیـین     سبحو براي خود بر... سعادت خود قانون وضع کنند

مۀ خـود نیـز دقیقـاً یکـی از همـین      نا نمایشو در  )25: 1985آخونـدزاده،  (» اي برگزینند تازه

را هـدف انتقـاد خـود قـرار     ـ یعنی دستگاه قضایی فاسـد    ـ  عصر قاجارساختارهاي ناکارآمد 

د، بـه انتقـاد خـود جنبـۀ     فـر هاي منحصـربه شخصیتها، و نه تیپکردن تصویر با دهد و می

  .دهداجتماعی نیرومندتري می

 مهـم مۀ خـود، مسـئلۀ اجتمـاعی    نا نمایشغیر از انتقاد از دستگاه قضایی، آخوندزاده در 

شـاهد تیـپ    ،در مـتن اثـر  . کشد و آن جایگاه زنان در جامعـه اسـت  دیگري را نیز پیش می

 شخصیتدر . سابقه استغریب و کمهاي زن هستیم که براي آن زمانه شخصیتجدیدي از 

اي رسـیدن بـه حقـوق فـردي و     هاي بارزي از خواسـت بیشـتر زنـان بـر    سکینه خانم نشانه

نخستین نشانه آن است که او همسرش را به خواست خود، و نه . خوردبه چشم می اجتماعی

گار سـمج و  کند؛ خود شخصاً و به صراحت به حسن آقا، خواستبه اجبار دیگران، انتخاب می

اش، بـه پیشـنهاد ازدواج عزیـز    هدهد و برعکس، با وجود مخالفت عممی یذ، پاسخ منفمتنفّ

 ...خودم وکیل خـودمم  من حاال دیگر نه پدر دارم، نه برادر؛«: دهد  بیک روي خوش نشان می

ده، آخونـدزا (» تواند مرا به شوهر بدهـد   کس نمیهیچ. دهمدیگر اختیار خودم را از دست نمی

پسران ایرانی فقـط  حتّی  شود کهاین مکالمات در دوره و زمانی بیان می.)256-257: 1857

گذشته از آن، خـود سـکینه خـانم بـراي     . کردندترهاي خود همسر اختیار میبا اجازة بزرگ
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درسـت  . کنـد شود و شخصاً با وکال مـذاکره مـی  می فعالیتش در دادگاه مشغول احقاق حقّ

او بـراي   فعالیـت شود، ولی همین شـور و  گر گرفتار میعمالً در دام وکالي حیله است که او

رو با مرد نامحرم خالف عـرف شـمرده   دروگوي روگفتحتّی  اي کهش، در زمانهاحقاق حقّ

  .به جایگاه اجتماعی باالتر داردشد، نشان از تالش براي دستیابی می

.سکینه خانم هم گوش کند. زنم  ف میمن با شما حر! عزیز بیک: آقا کریم«

او را مثـل سـایر دخترهـا    . توانی حرف بزنی  با خود سکینه خانم هم می. بفرمایید: عزیز بیک

داغـی، قراجـه (»از جواب دادن عاجز نیسـت . پایش بیفتد خودش هم حرّاف است. تصور نکن

1349 :25-26(.  

عدالتی اجتماع واقع که مورد بی وجود داردهم زن دیگري  ، شخصیتمهنا نمایشدر این 

پس از ده سال زندگی با وي هیچ سـهمی   ،اي حاجی غفورزینب خانم، زن صیغه. شده است

پناهی زنـان ایرانـی   آخوندزاده از این بی. اد شده استبرد و آلت دست وکالي شیاز ارث نمی

ی غفور که ده سـال  بیچاره زن حاج«: گویدو ضمن اعتراض می متأسف استعصر قاجاردر 

» حاال رواست که از همۀ این خانه و دولـت محـروم بشـود؟    خانه و دولت بوده است؛ صاحب

اي همدسـت نیرنـگ   درست اسـت کـه زینـب خـانم نیـز تـا انـدازه        .)42: 1857آخوندزاده، (

پناهی به چنـین  دهد که او از روي ناچاري و بیوکالست، ولی آخوندزاده به خوبی نشان می

 تعلّـق و حقـوقی بـه او    از اینکـه هـیچ حـقّ   فقـط  زینب خـانم در ابتـدا   . دهدی تن میفریب

شکایت کرده بود و قصدي براي نیرنگ و شهادت دروغ نداشت، ولی تحـت تـأثیر    ،گیردنمی

اش و باور این مطلب که اگر طبق دستور وکال عمل نکند، کسی بـه دادخـواهی   شیادوکالي 

، راضـی  )درسـت هـم بـود    عصر قاجاره به علّت نظام فاسد قضایی البتّمطلبی که (دهد نمیگوش 

حقـوق و آزادي زنـان و   . دارد یک پسر،کند که از مرحوم حاجی غفور ادعاشود به دروغ می

وزیر خـان  هاي آخوندزاده به نام یرزا فتحعلیمۀ دیگر منا نمایشجایگاه آنان در جامعه در دو 

ویـژة   توجـه خورد که نشـان از  به شکل بارزي به چشم میهمخرس قولدورباسانو لنکران

  .آخوندزاده به این مسئلۀ اجتماعی دارد

هاي روسـی آن  مهنا نمایشاز خیلی و  وکالي مرافعههاي بارز میان یکی دیگر از مشابهت

مـه و هنگـامی کـه    نا نمـایش در دادگاه پایـانی  . دوره، در پایان خوش و غیرمنتظرة آن است

انـد و حـاکم     شاهدان دروغینی خریـداري شـده  (است  شیادظاهراً همه چیز بر وفق مراد وکالي 
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زیـر قـول و قـرار    شـاهدان  ناگهـان   ،)به گناهکار بودن سکینه خانم باور پیدا کرده استنیز شرع 

کننـد و  مـی  دهند و گناهکاران واقعی را رسواشهادت راست می زنند و  قبلی خود با وکال می

یعنـی مقـامی حکـومتی و مـافوق حـاکم      (اینها همه نتیجۀ تدبیر شاهزادة شریف و عادل  البتّه

فهمیده به شاهزاده حـالی کـرده   حاجی داروغه خیال آقا مردان و آقا سلمان را «. است )شرع

ایـن   .)312: 1857آخونـدزاده،  (» جا آوردند هو شاهزاده به بطالن عمل آنها، الزمۀ تدبیر ب بود

سازي قبلی براي آن در   بسیار غیرمنتظره و ناگهانی است و هیچ توجیه و زمینه ،پایان خوش

شاهزاده اصالً حضور مستقیم در نمایش ندارد و علّـت تغییـر رفتـار ناگهـانی     (متن اثر وجود ندارد 

ـ   )به هیچ وجه مشخّص نیسـت هم داروغه  ی اثـر هماننـد نـوعی وصـلۀ نـاجور     و در سـاختار کلّ

طـور   احتمال اینکـه در دادگـاه بـه   «: نویسداین نکته میمنصور خلج نیز در تأیید  .نماید می

ـا   وجـود نداشـت،   گردد و شهود، حقیقت را بیان کننده معکوس ناگهانی قضیدر نهایـت،  ام

چنـین  علّـت   .پذیردمه پایان مینا نمایشداستان با یک حادثۀ دور از انتظار، دگرگون گشته، 

بـه واسـطۀ آن بـه خلـق اثـر       ید تعقیب اهدافی باشد که نویسـنده مه شانا نمایشر ایرادي د

چنـین   مهم و اساسی اسـت؛ و از ایـن رو  نمایشی و غیرنمایشی پرداخت، و به نظرش بسیار 

این وضع در برخی از  البتّه. )24-23: 1381خلج، (» مه راه یافته استنا نمایشایرادي در متن 

جدهم دقیقاً به همـین  دوران کالسیسیزم روسی در نیمۀ دوم سدة ههاي مشهور   مهنا نمایش

نویزین فااثر )Недоросль(نابالغۀمنا نمایشدر پایان آخرین پردة . خوردشکل به چشم می

)Фонвизин(،  تناگهان یکی ازکشد که بـه موجـب   ها حکمی از جیبش بیرون میشخصی

از او گرفتـه   رحمـی اسـت ـ     دار بـی که زمـین  ـ  امالك قهرمان منفی اثرتمام آن سرپرستی 

  .پذیردانجام میبرقراري عدالت ین شکل شود و بد  می

نیـز درسـت    )Ябеда(دسیسـه بـه نـام    )Капнист(اپنیستکنامۀ منظوم  نمایشدر 

پیالـۀ خـود صـادر    حکم را به نفـع شـاکی هـم    ،اي که قاضی و کارمندان فاسد دادگاهلحظه

یکـی حکـم بازداشـت    : رسداز ادارة عالی قضایی کشور به دست قاضی میکنند، دو نامه می

گیري و زیر پـا  شاکی است و دیگري دستور محاکمۀ قاضی و کارمندان دادگاه به جرم رشوه

  .گذاشتن عدالت

هـاي مختلفـی   توجیـه  ،هامهنا نمایشپیدایش چنین پایان ناهمخوانی در این علّت  دربارة

خواهنـد   مـی نویسـان بـا چنـین پایـانی     مهنا نمایشکه است جیه آن یک تو. شده استگفته 
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اثـر خـود را بـا کامیـابی     اینکـه  نگه دارنـد، نـه    بینخوش خواننده را به امکان اصالح اوضاع

کننـد   خوانندگان و تماشاچیان اثر القـا  هاي منفی به انتها برسانند و این فکر را بهشخصیت

هرچنـد در ایـن صـورت،    . در جامعه وجـود نـدارد   هاي شرّکه امکان مبارزه با این سرچشمه

 چینـی بیشـتر    مقدمـه سازي و قاعدتاً به زمینه ،براي چرخش ناگهانی ماجرا در صحنۀ پایانی

نویسان بـراي فـرار از تیـغ    مهنا نمایشتر آن است که پذیرفتنیتوجیه . استنویسندگان نیاز 

براي آنکه هیئـت حاکمـه را از گنـاه و تقصـیر      وشوند  میل سانسور به چنین ترفندي متوس

آنان را در جامـۀ مـدافعان و برقرارکننـدگان عـدالت وارد      ،ا جلوه دهند، در پایان نمایشمبرّ

ـ  .نه مقامـات عـالی حکومـت   توجه زیردستان شود و کنند تا لبۀ تیز انتقاد مصحنه می ه البتّ

ـ   جـدهم در نیمـۀ دوم سـدة ه   سـیه رونویسان مشـهور دوران کالسیسـیزم   مهنا تأثیر نمایش

.شود زاده دیده می ن ـ در پایان این نمایشنامۀ آخوندهفانویزویژهبه

  گیري نتیجه

آن در سراسـر اروپـا    هاي مشترکی با رئالیسم به معنـاي عـام  ویژگی ،آثار نویسندگان ایرانی

همچـون  ار را در مکتب رئالیسم قـرار دهـیم، امـا    این آث شود میهایی که باعث ویژگی دارد؛

الیستی دیگـر  هایی با آثار رئتفاوت البتّهفرد و بهمنحصرهاي ویژگیهر کشور دیگري،  ادبیات

رئالیسـم انتقـادي    دربـارة . شود میها رفته رفته کمرنگ این تفاوت مناطق دنیا دارد؛ هرچند

.کندنیز این مطلب صدق می

را ادبی ایـران   ۀجامعکه ادبیات جهان دارد در  تأثیرگذاريجایگاه عمیق و  هروسیادبیات

ایـن راه بـر   نقـش بسـزایی در   ،آثار روسـی  ۀترجم. استنگذاشته تأثیر  موضوع بیاز این هم 

 ادبیـات در یبزرگ تحولشدباعث  روسآثار ادبايآشنایی نویسندگان ایرانی با . دنعهده دار

آثار سبک رئالیسـم  بیشتر توان گفت میادبی  اتّفاقبا در نظر گرفتن این .وجود آیده ایران ب

رئالیسـم انتقـادي    ادبیـات مسـتقیم از  فتۀ مستقیم یا غیرگرثیرتأ ،نویسندگان ایرانیانتقادي 

و  روسـیه اي اسـت مخـتص  این مکتب اصـوالً پدیـده   ،شدگفته که همان طور .است روسیه

  .آثاري به مقتضاي زمان خود خلق کردندآنجا، تأثیرتحتنویسندگان ایرانیِ

 يهـا یژگـ یاز و يریـ گآخونـدزاده بـا بهـره   نشان داده شـود کـه   شد در این مقاله تالش 

 يهـا دگاهیـ ، دآنجـا سندگان بـزرگ  ینو يو با استفاده از دستاوردها روسیهيسم انتقادیرئال

او ضـمن نشـان دادن   . سـت ان کـرده ا یـ مسائل مختلف اجتمـاعی آن دوران ب  دربارةخود را 
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داند که در بین هاي مردم به سطح باالتري از شعور، میشکالت فراوان در راه رساندن تودهم

عـدالتی موجـود در جامعـه    ها افرادي هسـتند کـه قادرنـد در برابـر جهالـت و بـی      این توده

جهالت قـادر  پرستی و دهد که دنیاي موهومماهاي مثبت نشان میسیبا او . ایستادگی کنند

. عشق به آزادي و اشتیاق به ایجاد دنیاي تازه و معقول را از بین ببـرد  ،نیست در میان مردم

ـ    قدرها نیرومند و آشکار نیست، فراگر امروز آن . ی خواهـد کـرد  دا با تمـام نیـروي خـود تجلّ

را دهـد و آنهـا   مـی  بینیخوش هاي آخوندزاده روحهمین ایمان به آینده است که در کمدي

چنین او به امکـان دگرگـونی اساسـی در جامعـه بـاور      این. کند  پرور میبخش و زندگی  نشاط

.دارد
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