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يكصد و اندي سال پيش بود كه ناظم االسالم كرماني به ديدار سيد 
محمد طباطبايي رفت، درست  دو سال پيش از خيزش مشروطه، 
برخي  نيز حاضر بودند، مجلس كه خالي از اغيار شد و كسي نماند 
جز سيد محمد و ناظم االسالم. سيد محمد رو به ناظم االسالم كرد 
و گفت: براي تغيير بايد انجمن برپا كنيم و در اين انجمن ها كتاب 
هاي مفيدي بخوانيم كه چشمانمان را باز كند. در اين هنگام دست 
به زير تشكچة خود برد و با احتياط كتابي را بيرون آورد و به ناظم 

االسالم گفت: بايد چنين كتاب هايي را بخوانيم....
 اگر در فرانسه، در سدة هجدهم، ژان ژاك روسو، قراردادهاي 
اجتماعي را نوشت تا بنيان پادشاهي  بوربن ها را در هم  بريزد و 
آزادي را ارمغان مردم فرانسه كند و زماني ديگر اميل را پديد آورد 
تا بناي آموزش و تربيت را پي افكند و باورهاي كهنه را به چالش 
بكشاند، در خاور زمين، جواني بازرگان سرمايه اش را از دست 
داد، به قفقاز رفت، پس از چندي نايب كنسول ايران شد. چهل 
ساله بود كه جنگ روسيه و عثماني آغاز شد. زين العابدين تابعيت 
دولت روسيه را پذيرفت و به يالتا رفت تا در آنجا ماندگار شود. 
امپراتوريس گاه و بيگاه كه به يالتا مي آمد، به مغازة زين العابدين 
سر مي زد، چندي  بعد شور ايرانيگري او را برانگيخت تا آن كه 
به ياري  وزير مختار ايران، تابعيت ايراني اش را بار ديگر به دست 
آورد. روسيه را ترك كرد و به استانبول رفت و تا پايان زندگانيش 
در آنجا ماندگار شد. در استانبول  بود كه سياحتنامة  ابراهيم  بيگ را 
نوشت  و آن  را مخفيانه به ايران فرستاد. كتاب دست به دست  مي 
شد، هركه مي خواند، همراه مي شد و  به تغيير دل مي بست. زبان 
سادة سياحتنامه، همه را بر مي انگيخت، تا آنجا كه سيد محمد نيز 
در آن شب، كتاب را از زيرتشكچه بيرون كشيد و در گوش ناظم 
االسالم زمزمه كرد كه بايد  انجمن برپا كنيم و در آنجا اين گونه 
كتاب ها را بخوانيم. او پيام زين العابدين مراغه اي را دريافته بود: 
».... نمي توانم ساكت بنشينم و اين همه ناماليمات را نديده انگارم. 
تو مي خواهي لبان و زبانم بهم بدوز، چه چاره كنم؟«.  آنان كه 
كتاب را  مي خوانند، شگفت زده از سكوت دير هنگامشان بر مي 
آشفتند، كتاب پر از پيام بود. انباشته از لحظه هاي تلخ درماندگي 
هاي ملتي بود كه سال ها و سده ها به خواب رفته بود. نويسنده، 
قهرماني آفريد به نام ابراهيم بيگ كه عاشق ايران  بود. در خارج 
مي زيست و از هر كس و هر جا سراغ ايران را مي گرفت. تحمل 
شنيدن اخبار بد و سيه روزي مردم گرفتار آن روزگاران را نداشت 
و به باور نمي آورد كه ايران غرقه در غرقاب ستم و بيدادگري 
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است. ابراهيم بيگ چنان گرفتار تعصب شده بود كه حتي نسبت به 
مؤلف كتاب احمد  نيز بدگمان شده بود، تا اينكه او براي زيارت 
مشهد، به ايران سفر مي كند، سفري پر از تجربه هاي تلخ و يأس 
منطقي. هر جا مي رود، ستم بيداد مي كند. فقر مالي و فرهنگي 
گريبان مردم  را رها  نمي كند و از  همه تلخ تر، زمامداران و 
سرآمدان جامعه اند كه همگي غوطه ور در فساد و تباهي اند. اين 
همه ستم و خمودي اخگر به جانش مي زند، مي سوزد و فرياد سر 

مي دهد: » هر كه اين آتش ندارد، نيست باد«.
 ابراهيم بيگ از هر شهري كه مي گذرد، از كنار هر  روستا كه 
مي گذرد، خاطره اي تلخ و نمودي از تباهي روانش را مي آزارد. 
وزيران را گرفتار كسب ادامه مي بينيد. امين الضرب نيز در فكر 
آن است تا اجناس بنجلش را به چندين برابر به  همگان بفروشد. 
ابراهيم بيگ، همگي را يادداشت مي كند و چه بسيار كه چند بيني 

زيست خاطراتش مي كند، اشعاري مناسب و در خور مقال:

باغ پريشان و سرو و كاج پريشان
    ملك پريشان و تخت و تاج پريشان...

واي به ملكي كه گشته داخل و خارج
دخل پريشيده و خراج پريشان...

 ابراهيم بيگ، غم وطن دارد، او چشم بر پيشرفت جوامع بيگانه 
دارد. آرزو مي كند كه ايران نيز روزي بانك ملي و راه آهن داشته 
باشد. امين الضرب را سرزنش مي كند: » در اين شهر بزرگ كه 
پايتخت است، چند نفر توانگران و بزرگان يكجا جمع نشده ايد كه 
به اتفاق بيمارخانه اي براي اطفال يتيم و بي كس ملت برپا  داريد  
كه در دنيا  براي شما موجب  سربلندي  و افتخار و در آخرت 
وسيلة  رحمت شود. «.  ابراهيم بيگ  به هر جا سرك مي كشد، 
زخم ها را مي نماياند، با همة زشتي و خونابه هاشان، آن هم از 
نگاه يك دردمند بورژوازي ملي. او به هنگام برشماري و يادداشت 
القاب اشرافي، با به كار گيري هجو القاب، كينة بورژوازي را از  
بزرگ  مالكي باز مي نماياند.» ... هر بقالي و چقالي اين عنوان 
را دارد. حتي غربالبندان و مطربان نيز. گذشته از آن  از كثرت 
عموميت اكنون حكم ساير كلمات را دارد كه اولشان حرف »خ« 
است مانند خرما، خيار ، خانه، خان، خلعت. ديگر احترام و امتيازي 
براي آن باقي نمانده است.« از اوج هاي نقد زين العابدين مراغه 
اي، يكي هنگامي  است كه  حاجي خان به او  پيشنهاد خريد نشان 
دولتي مي كند  كه حتي  مي تواند  فرمان ها را بدون نام  گيرنده 
به او بفروشد، تا او در خارج به هر كس خواست، بدهد ! اگر كه 
حاجي باباي اصفهاني، طنز تلخ موريه از ايران زمان فتحعلي شاه 
از نگاه  موشكانامة يك انگليسي است،  اما سياحتنامة ابراهيم بيگ 
نيشتري است بر جامعة  ايراني  در آغاز  پادشاهي مظفرالدين شاه  
كه  چركابه هاي آن همه زخم  عفن را بيرون  مي ريزد، تا آن جا كه  

دمي  ديگر ملت برخاست تا نظمي  نو در اندازد.
 نثر ساده و روان زين العابدين مراغه اي و بي واهمگي او در نقد 
همة طيف ها و طبقات، جاي كتاب قراردادهاي اجتماعي روسو 
را در ايران پركرد. يحيي آرين پور آن را همپاية رمان نفوس مردة  
نيكال گوگول مي د اند. هيچ پژوهشگر ايراني نيست كه چنين اثر 

بر انگيزاننده اي را ارج ننهاده باشد.
زين العابدين مراغه اي در آفرينش شخصيت هاي اين رمان گونه 
وسواس نشان مي دهد و مي كوشد تا شخصيتي را به فراموشي 
نسپرد. ابراهيم  بيگ شخصيتي است دل بستة ميهن با نگاهي مشتاق 
به سوي بورژوازي ملي. محبوبه خانم، عاشقي است كه ابراهيم 
بيگ را تا پاي جان دوست دارد، اما او مي داند كه ايران، معشوق 
ابراهيم، مانع كاميابي اوست، تا آنجا كه در لحظه های مرگ ابراهيم 
بيگ است كه  بي تابانه و بي واهمه از سرزنش ديگران، معشوق 
محتضر را در بغل مي گيرد و خود نيز در آغوش او جان مي سپرد، 

محبوبه زني بود زيبا و اهل مطالعه كه هزار رمان خوانده بود. 
  بخوانيم سياحتنامة ابراهيم را و به نويسندة آن، زين العابدين مراغه 

اي، درود بفرستيم. 




