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چکيده
یکی از حوزههای پژوهشی و مطالعاتی مهم در ادبیّات تطبیقی ،به بررسی سیر مکتبها ،انواع و جریانهای ادبی
و البتّه تبیین تفاوتها و همانندیهای سرگذشت و چگونگی ظهور و بروز و زوال اینن گوننههنا و جرینانهنا و
مکتبها در ادبیّات ملل مختلف اختصاص دارد .شعر حماسی ،ادبیّات نمایشی ،داستان و ...در ادبیّنات فارسنی و
عربی چه سیر و سرگذشتی داشتهاند؟ رمان تاریخی چگونه از ادبیّات اروپا بنه ادبیّنات فارسنی و عربنی راه پیندا
کرده است؟ و ...این پرسشهنا جن ء دغدغنههنای علمنی مهمّنی هسنتند کنه حنوزة پژوهشنی یادشنده بندانهنا
میپردازد .پرسش اخیر دقیقاً همان مسألهای است که این جسنتار کنه بنه زیرشناخه پژوهشنی ادبیّنات تطبیقنی و
ترجمهپژوهی( )1نی ن دیک است ،در پاسخ بدان سامانیافته است .پژوهش حاضر ،با تکیه بر این فرضیة بنینادین
که ترجمه (و بویژه آثار مترجمان نویسنده) ،در انتقال «رمان تاریخی» از ادبیّات اروپا به ادبیّنات عربنی و فارسنی
نقش انکارناپذیری داشته و به پیدایش یک گونة ادبی جدید در زبان مقصد منجر شده است ،به بررسی سیر این
نوع ادبی از ادبیّات اروپا تا ادبیّات عربی و فارسی میپردازد و با تحلیل دو نموننة متننی فارسنی و عربنی ،برخنی
تفاوتهای بنیادین گونة رمان تاریخی را در دو ادبیّات فارسی و عربی تبیین میکند و ازجملنه آشنکار منیدارد
که شمس و طغرا ،شاهکار محمّدباقرمیرزا خسروی با اینکه او خود ،یکنی از مترجمنان رمنان تناریخی جرجنی
زیدان (که او خود بیشتر تحت تأثیر والتر اسکات انگلیسی بوده) به فارسی است ،به گونة فرانسوی رمان تاریخی
ن دیکتر است و نسبت به دوشی ة شامی جرجی زیدان ،از بلوغ فنّی و ساختاری بیشتری برخوردار.
واژگان کليدی :نوعشناسی تطبیقی ،رمان تاریخی ،نثر معاصر فارسی و عربی ،والتنر اسنکات ،جرجنی زیندان،
شمس و طغرا.
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مقدّمه
محمّدباقرمیرزا خسروی ،ابتدا با ترجمة آثار جرجی زیدان (که خود مترجم آثار اسکات به عربنی بنوده
است) و سپس با نگارش شمس و طغرا ،یکی از موفّقترین نمونههای رمان تاریخی در زبنان فارسنی ،بنه
پیدایش رمان تاریخی در ادبیّات فارسی بسیار کمک کرده است و اصالً باید رمان تاریخی فارسنی را از
جهتی وامدار پیوندی دانست که این شاه ادة کرمانشاهی از طریق ترجمه ،میان ادبیّات فارسنی و عربنی
و البتّه به نوعی غیر مستقیم و باواسطه ،میان ادبیّات ایران و غرب برقرار کنرده اسنت .در ادبیّنات غنرب،
پیدایش رمان حدوداً به بیش از سه قرن پیش میرسد .از اواخر قرن هفدهم؛ یعنی زمانی که «جهنانبیننی
انسان ،از جهانبینی قهرمانهنا جندا شند و بنرای اوّلنین بنار ،خصوصنیات عناطفی و دروننی و تج ینه و
تحلیلهای روحی بنه ادبیّنات راه یافنت» (میرصنادقی )041-044 :1331 ،و فنرد هویّنت فنردی خنود را
قصنه و رواینت کهنن و
شناخت ،این نوع ادبی که محصول چنین شناختی است پدید آمند و جنایگ ین ّ
البتّه به تعبیری دقیقتر ،جایگ ین حماسه شد (باختین .)31-32 :1333 ،انسانِ پیش از دورة رنسنانس کنه
«از خود شناخت و هویّتی نداشت و وابسته به تشکیالت مذهبی و اقتصادی و مؤسّسههای اجتمناعی بنود
و اراده و سرنوشتش در دست جمع یا صنف و گروه خود بود» (میرصنادقی ،)333 :1331 ،بنه کشنف و
خلق این گونة مهمّ ادبی و گونههای اصلی یا فرعی ن دیک بندان ،دسنت نیافنت و اینن ادبیّناتِ پنس از
دورة رنسانس بود که قصّه را که ظرفیت بیان حاالت عاطفی و احساسات فردی انسان مندرن را نداشنت
به کناری نهاد و قالب رمان را که به تعبیر لوکاچ «حماسة بنورووازی» اسنت (میرصنادقی،)044 :1331 ،
پدید آورد .این گونة ادبی ،از آن پس که «نویسندة رمانتیک ،خود را موضوع رمان قنرار داد و حناالت
شخصی و روحی خود را تشریح کنرد» (سیّدحسنینی)137 :1333 ،؛ یعننی دقیقناً بنا عبنور از کالسیسنم،
نسبت به سایر انواع آثار ادبی ،اهمّیت خاصّی کسب کرد و در ادامه ،اندکاندک ،به نوع ادبی شناخ
تبدیل شد.
یکی از نخستین گونههای ادبی مدرن ،رمان تاریخی 1است که در آن داستان 2و تاریخ 3بنه هنم گنره
خوردهاند و با هم به پیدایشش کمک کردهاند )2(.رمنان تناریخی« ،ننوعی رواینت داسنتانی از بازسنازی
تاریخ و بازآفرینی تخیّلی آن است که شخصیّتهای تاریخی و داستانی در آن حضور مییابند و مطالعنة

1. historical novel
2. story
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دقیق دورة تاریخی منورد نرنر و نین سنعی در راسنتنمنایی ،از وظنایف نویسنندة چننین رمنانی اسنت»
(کادن .)133 :1334،بنابر همین ویژگی ،برخی معتقدند هر رمانی یک رمان تاریخی اسنت؛ چراکنه «بنه
علّت وابستگی به زمان و مکان ،به طور قابل توجّهی وامدار گ ارش اجتماعی و تناریخ اجتمناعی اسنت.
رمان نه تنها به دقّت طبیعت جامع هر چی ی را نشان میدهد ،بلکه واقعیتهنا ،وضنعیت و موقعینتهنای
خاصّ زمانه را نی عرضه میکند» (میرصادقی .)024 :1331 ،نویسندة اینگونة ادبی ،با درآمیختن تناریخ
و داستان روایتی میآفریند که در آن «چشمانداز اصلی ،واقعهای تناریخی اسنت کنه اسنام رمنان قنرار
گرفته است و پیرنگ داستان بر آن گذاشته شده .از این نرر ،گسترش و به هستی آمدن رمنان تناریخی،
همیشه بسته بنه اینن حنوزه و چشنماننداز واقعنة تناریخی اسنت» (میرصنادقی .)023 :1331 ،در نخسنتین
رمانهای تاریخی ،بیشتر سرگرمکنندگی مورد توجّه نویسنده بود- ،کارکردی که معموالً مورد توجّنه و
حمایت معنادار حکومتهای تمامیتخنواه بنوده و گناه بنه «عوامپسنند سنازی» ادبیّنات انجامینده اسنت
(بینیاز - )30-12 :1334 ،امّنا بنه منرور زمنان و تغیینر و تحنوّالت جوامنع از نرنر سیاسنی و اجتمناعی،
کارکردها و ارزشهای جامعهشناسانه و فرهنگی و فلسفی آن پدیدار شد.
در رمان تاریخی که سرگذشت قهرمانان روزگاران پیشین را حکایت میکنند ،تناریخ منادّة اوّلینه را
تشکیل میدهد و نقش پسزمینه را به عهده دارد .اینجا تاریخ هم جوهر قصّه اسنت و هنم هندن آن و
عنصری تبعی در توصیفی گذرا به حساب نمیآید؛ از این رو در این گونة ادبی ،آگاهی دقینق تناریخی
از هر آنچه بر روزگار از حیث نرم و آداب و رسوم حاکم است ،ضروری است (غنیمنی هنالل ،بنیتنا:
 .)13در عین حال ،نویسندة رمان تاریخی میکوشد به وجنوه ظناهراً حقیقنیتنر تناریخ ،عنصنری هنم از
تخیّل بیف اید و با استفاده از اغراق و نی برجستهسازی کنشهای هیجانانگی شخصیّتهنا ،از خشنکی و
بیظرافتی رخدادهای تاریخی بکاهد (بینیاز .)140 :1334 ،برای رمنانننویسِ منورّ  ،گن ارش صنرن
تاریخ کفایت نمیکند .او آن را توضیح میدهد و به کمک بیان آداب و رسوم روزگار و خلق و خنو و
عادات مردمانش ،بر آن میاف اید و فضایی را خلق میکند که خواننده میپنندارد نویسننده بنا قهرماننان
رمان ،همعصر و معاشر بوده است و مجالس و جشنهای ایشان را دینده؛ آن هنم در جایگناه تصنویرگر
چیره در تصویرگری .گاه موضوع رمان حادثهای است که تنهنا سنطر ینا سنطوری از تناریخ را بنه خنود
اختصاص داده است؛ امّا نویسنده سال ینا سنالیانی بنه تصنویرگری آن پرداختنه و روایتنی بلنند ،بندیع و
هیجانانگی خلق کرده است (غنیمی هالل ،بیتا.)13 :
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این گونة ادبی که جهانهای داستانیاش ،سراسر اسنادی است از بازخوانی گذشنتة جمعنی (امینری،
 ،)03 :1333طبعاً مورد پسند جامعهای است که در جستجوی هویّت و امنیت ،به دنبال احینای شخصنیّت
خویش است .امنیت و هویّتی که «اکنون» وجود ندارد و آن را در «گذشته» باید جست (دالوین :1334 ،
 .)31البتّه بنیاد این بازخوانی گذشتة جمعی یا تاریخ در رمان تاریخی ،خود بر ایدهای اسنتوار اسنت کنه
ادبیّات را تجلی ساختارهای اجتماعی میداند .رویکرد رمان تناریخی بنه گذشنته و تکینهاش بنر هویّنت
جمعی و قومی برای برانگیختن روح وطننی  -کنه البتّنه در اروپنا بنا انقنالب رمنانتیکی همنراه شند و از
ضروریات تمایالت وطنی تند آن گشت  -آن را به قالبی عام برای احیای عواطنف قنومی و بنرانگیختن
گذشتة تاریخی برای نازش بدان بدل ساخته است (غنیمی هالل ،بیتا.)13 :
پيشينة پژوهش
دربارة رمان تاریخی فارسی و جایگاه رمان تاریخی در ادبیّات عرب ،پژوهشهایی به زبان فارسی انجنام
شده است؛ مثالً محمّد غالم در رمان تاریخی ( )1331بنه بررسنی وضنعیت اینن گوننة ادبنی در ادبیّنات
فارسی پرداخته و در «نقش ترجمه در پیدایش رمان تاریخی در ایران» ( ،)1334بنه تنأثیر مسنتقیم و غینر
مستقیم آثار فرانسوی بویژه آثار دوما اشاره کرده اسنت .کنامران سنپهران در ردّ پنای ت لن ل( )1331بنه
تبیین علل سیاسی ظهور رمانهای تاریخی پرداخته و این گونة ادبی را ردّ پای ت ل ل حکومتهنا دانسنته
است .هومن ناظمیان در «رمانهای تاریخی جرجی زیدان از منرر مکتب رمانتیسنم» ( ،)1330جنبنههنای
رمانتینک رمننانهننای زینندان را تبیننین کننرده و زیبنا اکبننرزاده در «جرجننی زینندان ،رمنناننننویس معاصننر
عرب»( )1333به بررسی موضوع ،درونمایه ،سبک و عناصر داستان (طنرح ،زمنان ،شخصنیّتپنردازی،
زاویه دید و )...در رمانهای زیدان پرداخته است .مریم شاد محمّندی نین در «نقنش ترجمنه در تکنوین
رمان در بررسی تطبیقی شمس و طغرا با سه تفنگدار و تهران مخنون بنا بینواینان» ( ،)1333بنه تحلینل و
تبیین نقش ترجمه در پیدایش یک ننوع ادبنی در ادبیّنات فارسنی پرداختنه اسنت؛ امّنا تناکنون پنژوهش
مستقلّی با تکیه بر نقش ترجمه ،به بررسی سیر انتقال رمان تاریخی به عنوان یک گوننة ادبنی شناخ

از

ادبیّات غرب به ادبیّات فارسی ،آنهم با اشاره به نقش ادبیّات عربی به عنوان واسنطه و البتّنه تبینین نقنش
آبشخور دوگانه در شکلگیری ساخت و وضعیت متفاوت رمان تاریخی در دو ادبیّنات فارسنی و عربنی
پرداخته نشده است و این همان مسألهای است که این جستار با تأکید بر نقش ترجمه در انتقال گونههای
ادبی از یک قلمرو ملّی ادبی به قلمرو دیگر ،در پی تبیین و تحلیل آن است.
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مبانی نظری و روش تحقيق
بنیان نرری این تحقیق بر دو اصل مهم استوار شده است:
 .1نقش اساسی و انکار ناشدنی ترجمه در داد و ستدها و منراودههنای بینازبنانی و البتّنه بینناادبی (قلمنرو
ادبیّات تطبیقی)؛ به گونهای که در بسیاری از تحوّالت ادبی شاخ

 ،از جمله انتقال گونه ینا گوننههنای

ادبی از یک قلمرو زبانی -ادبی به قلمرو دیگر ،حضور تأثیرگذار یک ینا چنند ترجمنة کنارا ،کنامالً بنه
چشم میآید .اهمّیت ترجمه در ادبیّات تطبیقی تا بدان جاست که برخی معتقدند اساساً «بررسنی ادبیّنات
تطبیقی بدون توجّه به ترجمه امکانپذیر نیست» و «هیچ پژوهشی در عرصه ادبیّات تطبیقی ،بندون توجّنه
به ترجمه ممکن نیست» (باسنت 32 :1334 ،و .)32
 .2تنوّع و تعدّد حوزههای پژوهشی ادبیّات تطبیقی نوین که در بسیاری از موارد ،برخالن سختگیریهنا
و محدودیتهای نرری و روششناختی موجود در پژوهشهای جاری فارسی-کنه اغلنب تننگنرراننه
میکوشند همهچی را در اصول کلّی دو مکتب آمریکایی و فرانسوی ،آنهم بدون توجّنه بنه تغیینرات و
گشایشهای رویداده در مبانی نرری این مکتبها و نی تحوّالت اخیرشنان فروکاهنند  -بنه پژوهشنگر
اجازه میدهد در شاخههای متعدّدی به تحقیق بپردازد .جستار مهم و پیشروِ «ضرورت ادبیّات تطبیقی در
ایران» (انوشیروانی )33-1 :1333 ،برخی از این شاخهها و قلمروهای پژوهشی نوین را نشنان داده اسنت.
یکی از مهمترین و شاید جذّابترین این شاخهها ،بررسی تطبیقی وضعیت انواع ادبی در ادبیّنات ملنل و
تبیین سیر و سرگذشنت آنهنا در قلمروهنای ادبنی مختلنف اسنت؛ شناخهای کنه منیکوشند بنه چننین
پرسشهایی پاسخ دهد :انواع ادبی چگونه از ادبیّاتی به ادبیّنات دیگنر راه منییابنند و پنس از ورود چنه
سرنوشتی پیدا میکننند؟ سرگذشنت و سنیر رمنان در ادبیّنات اروپنا و ادبیّنات فارسنی چنه تفناوتهنا و
همانندیهایی دارد؟ رمان تاریخی چگونه از ادبیّات اروپا به ادبیّات فارسی و عربی راه پیدا کرده و پنس
از ورود چننه شننرایطی را از سننر گذرانننده اسننت؟ و . ...بننه بنناور انوشننیروانی« ،اقتبننام و تأثیرپننذیری
نویسندگان معاصر ایران از انواع ادبی غرب؛ مانند داستان کوتاه ،نمایشنامه ،رمان و اقسام آن (رمنان ننو،
رمان پلیسی ،رمان علمی) برای بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعة ایرانی؛ از جمله موضنوعات قابنل
بحث در این زمینه است» (انوشیروانی.)21 :1333 ،
پژوهش حاضر با توجّه به دو اصل یادشده و با تکیه بر این فرضیة بنیادین که ترجمه در انتقال «رمنان
تاریخی» از ادبیّات اروپا به ادبیّات عربی و فارسی ،نقش انکارناپذیری داشنته و بنه پیندایش ینک گوننة
ادبی جدید در زبان مقصد منجر شده است ،به بررسی سیر این نوع ادبی از ادبیّات اروپا تا ادبیّات عربنی
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و فارسی میپردازد و با تحلیل شکلشناختی دو نمونة متنی شاخ

فارسی و عربنی ،برخنی تفاوتهنای

بنیادین رمان تاریخی فارسی و عربی را تبیین میکند .در این جستار ،نگارندگان منیکوشنند پنس از بنه
تصویر کشیدن این سیر ،نشان دهند که شمس و طغرای محمّدباقرمیرزا خسروی ،با اینکه خود او برخنی
از رمانهای تاریخی جرجی زیدان (کنه او خنود بیشنتر تحنت تنأثیر والتنر اسنکات بنوده) را بنه فارسنی
برگردانده است( ،)3به گونة فرانسوی رمان تاریخی ن دیکتر است و نسنبت بنه آثنار جرجنی زیندان ،از
بلوغ فنّی گونة ادبی رمان برخوردارتر است .البتّه تمایل بیشتر خسروی به سنبک و سنیاق رمنان تناریخی
فرانسوی را باید با گرایش کلی ادبیّات فارسی آن روزگار به ادبیّات فرانسه در پیوند دانست.
 .1والتر اسکات و پيدایش رمان تاریخی
رمان تاریخی معموالً وقتی به وجود میآید که جامعه در دوران گذار به سر برد و در حال انتقال به یک
خاصنی از گذشنته را بنه یناد منیآورد؛
ّ
دورة تازه باشد .در چنین دورانی ،نویسنده ینا جامعنه برهنههای
برهههایی که در گذشته وجود داشنته و ینا حامنل وضنعیت مطلنوبی بنرای نویسننده اسنت و او آرزوی
رسیدن به آن را دارد؛ یا حامل وضعیت نامطلوبی است و نویسنده یا جامعه نگران اسنت بنه آن وضنعیت
برگردد .در حقیقت ،این ارجاع به گذشته یا یادآوری آن ،نوعی ایدة بازبینی و بازسنازی هویّنت اسنت.
نویسنده یا جامعه در مراجعه به تاریخ ،یک وضعیت مطلوب یا نامطلوب را حاضنر میکنند تنا بنه وضنع
بهتری برسد.
رمان تاریخی در اروپا ،در آغناز متنأثّر از آرای رمانتیکهنا و در شنرای سیاسنی و اجتمناعی وینژه
هم مان با شکست ناپلئون در قرن نوزدهم پدید آمند .برخنی معتقدنند رمنان تناریخی «محصنول عمندة
نهضت رمانتیسم اروپاست که در آغاز تحت تأثیر اشتیاق رمانتیکها بنه گذشنته و قرونوسنطی و قنوّت
رمانتیکها رشد کرد» (غنالم .)12 :1331 ،برخنی نین عشنق وطنن کنه در پرتنو انقنالب و جننگهنای
ناپلئونی دلها را به وجند منیآورد و پیندایش احن اب سیاسنی و هواخنواهی رمانتینکهنا از گذشنته را
مهمترین عوامل توجّه به بررسیهای تاریخی (تراویک )032 :1333 ،و به نوعی پیدایش رمنان تناریخی
میدانند .در مجموع میتوان گفت که این مجموعه عوامل در پیدایش نوع ادبی مذکور نقش داشتهانند:
تاریخگرایی عصر روشنگری و تنداوم آن در دورة رمانتیسنم ،توجّنه بنه گذشنتة تناریخی ،رشند فلسنفة
ذهنگرا و نی رشد بیشتر طبقة متوسّ  ،تخیّل رمانتیک و جنبشهای سیاسی و اجتمناعی دورة رمانتیسنم.
این گونة ادبی نخست در انگلستان و با نوشتههای والتر اسکات اسکاتلندی ظهور کرد و بعند در فرانسنه
رشد کرد و بالید.
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پس از آنکه رمانهای سر والتر اسکات ،پدر داستانهای تاریخی و رمانتیک قرن نوزدهم( ،)0به زبنان
فرانسه ترجمه شد ،عمالً سرمشق رمانهای تاریخی قرار گرفت و کسنانی چنون الکسناندر دومنا (پندر)،
ویکتور هوگو ،شاتوبریان و مریمه به خلق رمانهای تاریخی دست زدند .رمنان شنهدای شناتو برینان در
تکوین رمان تاریخی فرانسوی تأثیر بسیار داشت .پنجم مارم ( ،)1321اثر آلفنرد دووینینی را منیتنوان
نخستین رمان تاریخی کامل دانست (تراویک .)013 :1333 ،نفنوذ آثنار اسنکات در ادبیّنات جهنان ،بنه
ادبیّات فرانسه محدود نماند .تأثیر اسکات بر خوانندگان و نویسنندگان آمریکنا و ادبیّنات و فرهننگ آن
«موازی با مطالعة رمانهای پرفروش» این کشور بود .تأثیر اسکات بر آلمان نی کمتر از فرانسه و آمریکنا
نبود و کسانی چون هان ،لیختن اشتاین و ویلیبالد آلکسنیس بنا آثنار خنود رمنان تناریخی را بنه آلمنان
معرّفی کردند .ب رگترین رمان ایتالیا ،نام د اثر مان ونی نی  ،به تقلید از اسکات نوشته شند (فریندریش،
.)142- 232 :1333
شاخصههای رمان تاریخی والتر اسکات و سنجش مختصر آن با رمان تاریخی فرانسوی
اسکات اوّلین کسی است که بخصوص با پرداختن به شیوهای که با تاریخگرایی و دیندگاه علمنی افنراد
برگ یده و تربیت شده سازگار است ،حیثیت رمان را به آن بازمیگرداند .وی نهتنها میکوشد تصنویری
از موقعیتی تاریخی به دست دهد؛ بلکه برای اثبات ارزش علمی توصیفات خود ،مقدّمنههنا و حواشنی و
تعلیقاتی بر آنها منضم میکند .وی را بیهیچ تردیدی میتوان پایهگنذار رمنانی دانسنت کنه بنا تناریخ
اجتماعی سر و کار دارد و اینن ننوعی اسنت کنه پنیش از او اثنری از آن نیسنت (هناوزر 370 :1377 ،و
.)372
شیوة پرداختن اسنکات بنه مناسنبات و روابن عاشنقانة اشنخاص داسنتان بسنیار سرسنری اسنت .در
داستانهای او عشق ذاتاً مورد نرر نیست (غنیمی هالل ،بیتا)13 :؛ بلکه تنها وسیلهای اسنت بنرای پیونند
دادن اج ای مختلف رمان و جذب خواننده .اینجا احساسات و عواطف فنردی و تحلینل روانشنناختی
شخصیّتها ،جای خود را به احساسات قومی و مشکالت وابسته بنه اجتمناع منیدهند .در بیشنتر منوارد،
«اسکات میکوشد پیکارها و ستی ههای تاریخ را به یاری کاراکترهایی توصیف کند کنه در روانشناسنی
و تقدیرشان ،همواره نمایندة گرایشهای اجتماعی و نیروهای تاریخی بناقی منیماننند» (لوکناچ:1333 ،
)33؛ کاراکترهایی که همنهشنان ،اعنم از منرد و زن ،چناننند کنه خوانننده منیتوانند ظناهر ،احسنام و
انگی هشان را به خوبی درک کند .اسکات نخستین نویسندهای اسنت کنه در آثنارش ،بنه توصنیة هنردر
مبنی بر «انتقال دنیایی که خواننده آن را درست شبیه دنیای خودش منیبینند ،همنان انندازه واقعنی و در
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عین حال بشدّت متفاوت؛ ولی نه آنقندر دور کنه درکنش نناممکن باشند» (بنرلین ،)37 :1332 ،دسنت
مییابد و قهرمانانی میآفریند که اگرچه ویژه و متفاوتند؛ امّا درکشان ناممکن نیست.
او موضننوع داسننتانهای خننود را نننه از روینندادهای معاص نر؛ بلکننه از اعصننار کهننن برمننیگ ین ند و
شخصیّتهای رمانهایش را در قامت «نمایندة تمامعیار روحیه و ویژگیهای تناریخی جامعنهای» کنه از
آن سخن میگوید ،خلق منیکنند (غنیمنی هنالل 230 :1373 ،و  .)232در نرنر اسنکات ،تناریخ قنالبی
انعطانپذیر است که شخصیّتهای غیر تاریخی با نامهایشان در آن تحرّک دارند؛ شخصنیّتهنایی کنه
به خوبی نمونههای بشری روزگاری هستند که در آن زیسنتهانند .ایننگوننه ،اسنکات مجنالی فراگینر از
محی و زمان و آداب و رسوم و روزگاری را که قصّهاش در آن جریان دارد بنه تصنویر منیکشند و بنا
تمام وجود به برانگیختن احساسات عامّه علیه مشکالت طبقاتی عصر منیپنردازد (غنیمنی هنالل ،بنیتنا:
 .)13او برای پر کردن شکانهای تاریخ و نی برای اف ودن بر آزادی هنریاش ،به توصیف نموننهگوننه
قصنه
شخصیّتها اهتمام میورزد و شخصیّتهای تاریخی را در حال حرکت ،آن سنوی شخصنیّتهای ّ
در افقی دور رها میکند تا آنگاه که روزگار را بنا طبقنات اجتمناعی و جرینانهنای حناکم بنه تصنویر
میکشد ،ساختار داستانی بر او چیره نشود (غنیمی هالل ،بیتا.)13 :
به باور بال اک ،اسکات در رمانهای تاریخیاش «خنودِ وقنایع بن رگ تناریخی را نشنان نمنیدهند؛
آنچه برای او جالب است چرایی اینن وقنایع اسنت» (لوکناچ ،)124 :1330 ،او هرگن بنه قلمزننی دقینق
دربارة خود وقایع نمیپردازد؛ بلکه عللی را که به آن وقایع میانجامنند بنه دقّنت منیپرورانند (لوکناچ،
 .)33 :1330این شیوه عملکرد اسکات ،پریستلی را بر آن داشته که با تردید نسبت به توانایی او در ارائنة
تصویری زنده از گذشته بگوید :با آنکه حس درک تاریخ و نینروی تخنیّلش آنقندر هسنت کنه طنرح
زندهای از دورهای معیّن ارائه کند؛ لیکن این توانایی را ندارد که مانند برخی از نویسندگان پس از خنود
به نحوی قانعکننده در زندگی اعصنار گذشنته غنور کنند و تصنویر دقینق و زنندهای از آن ،پنیش روی
خواننده قرار دهد (پریستلی.)111 :1337 ،
برخالن اسکات ،دووینی و دوما به تغییر حوادث تاریخی و گاه تنهنا اسنتفاده از ننام شخصنیّتهای
تاریخی در رمان میپردازند (غنیمی هالل ،بیتا)13 :؛ بویژه دوما کنه بنا اینکنه منبنع رمانهنایش تناریخ
است ،بیپروا به جرح و تعدیل آن میپردازد تا داستانی مردمپسند ارائه دهند .آثنار دومنا بهتنرین نموننة
رمانهای ماجرایی و اسرارآمی در ادبیّات فرانسوی هستند .او به ج ئیات ملودراماتیک عالقهمند است و
هنگامیکه از یافتن تاریخ برای چی ی درمیماند ،بنیمحابنا بنه جعنل آن منیپنردازد (تراوینک:1333 ،
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 .)073پریستلی در تبیین نقطهضعف داسنتانهای دومنا منینویسند« :چنون بنهطنور عمنده بنرای نشنر در
هفتهنامهها نوشته شدهاند ،آکسیونشان چنان سریع است و سخنانی که بر زبان اشخاص داستان میگنذرد
چندان پر آب و تاب و قالبی است که هنگامیکه بهصنورت کتناب در برابنر خوانننده قنرار منیگیرنند،
خنک و بیم ه مینمایند» (پریستلی .)133 :1337 ،با این حال ،رمانهای دومنا خیلنی زود بنه زبنانهنای
مختلف ترجمه شدند و در مقایسه با آثار اسکات و دووینی تأثیر بیشتری بر ادبیّات جهان گذاشتند.
 .1جرجی زیدان و رمان تاریخی عربی
تحوّالت ادبی معاصر عرب نتیجة رویارویی میان غنرب ،داننشهنا و فرهننگ آن از ینکسنو و کشنف
دوباره و بازسازی میراث عریم کالسیک فرهنگ عربنی -اسنالمی ،از سنوی دیگنر اسنت و پیندایش و
تکامل گونههای نوین ادبی؛ از جمله رمان و گونههای متعدّد وابسته بدان ،محصول و پیامد مستقیم عصر
نهضت (همشأن دورة مشروطه در ادبیّات ایران)؛ یعنی دوره رسنتاخی فرهنگنی عنرب در قنرن ننوزدهم
(آلن .)312 :1333 ،یکی از گونههای شاخ

رمان که البتّنه در طلیعنة اینن عصنر بنه ادبیّنات عربنی راه

یافت ،رمان تاریخی است.
به گفتة غنیمی هالل ،اعراب پنیش از هنر چین در شنیوة رمنانهنای تناریخی ،در توصنیف عواطنف
درونی ،در تمجید عرمت از دست رفتة قومی و میهنی بنرای گرین از وضنع موجنود بنه خناطر سناختن
آیندهای بهتر ،از مکتب رمانتیک متأثر بودهاند؛ امّا از آنجا که در این تغییر وضع موجود ،راه «اصنالح»
را برگ یدهاند؛ نه «انقالب» را  -چراکه اساساً شرای آن روز جامعه برای انقالب آماده نبوده اسنت  -از
جنبة تفکّر انقالب اجتماعی ،تحت تأثیر دعنوتهنای رمانتیسنم قنرار نگرفتنهانند (غنیمنی هنالل:1373 ،
 .)331-334در قلمرو ادبیّات ،یکی از برجستهترین جنبههای تأثیرپذیری اعراب از رمانتیسم در داسنتان،
رویکرد تاریخی در قصّه است .این تأثیرپذیری ابتدا در «جنبههنای فنّنی» و سنپس در کنارکرد و هندن
اجتماعی داستان تجلی یافته است .رمنان تناریخی کنه یکنی از محصنوالت اینن تأثیرپنذیری اسنت ،در
ساختار فنّیاش ابتدا به شیوة والتر اسکات جریان پیدا کرد(غنیمی هالل ،بیتا 17 :و .)13
برخی زادگاه رمان تاریخی عربی را سنوریه منیداننند (عبندالجلیل .)231 :1332 ،برخنی دیگنر امّنا
معتقدند ،میتوان لبنان را خاستگاه نخستین رمان تاریخی عربی دانست و سلیم بستانی لبنانی را ،نخسنتین
نویسندهای که به نوشتن رمان تاریخی روی آورده است .بستانی با نوشتن داستانهای تناریخی در نشنریه
الجنان ،شیوة نوی برای جلب نرر خوانندگان در پیش گرفت .این داسنتانها کنه رویندادهایی از تناریخ
اسالم ،سفرها ،ماجراهای عشقی و زد و خورد را دربر میگرفتند و آمی های از سرگرمی و ارشاد بودنند،
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خوانندگان روزاف ونی یافتند (آلن)374 :1333 ،؛ امّا پس از آنکه به علّت جوّ نامساعد حناکم بنر لبننان،
تعدادی از ادبای لبنانی مجبور به مهاجرت به مصنر شندند ،عصنر طالینی اینن ننوع رمنان در مصنر و بنا
تالشهای رماننویس مهاجر لبنانی ،جرجنی زیندان ،رقنم خنورد .بعنداً رمنان عربنی در نیمنة دوّم قنرن
نوزدهم با آثار زیدان ،شروع به بازیافتن راه خود کرد .او بنا بنینان نهنادن اصنول رمنان تناریخی ،عننوان
«بنیانگذار رمان تاریخی» را در ادبیّات عرب از آن خود کرد (اکبرزاده.)3 :1333 ،
شاخصههای رمان تاریخی جرجی زیدان
جرجی زیدان آثار دوما را با اینکه تا روزگارش به عربی برگردانده نشده بودند ،میشنناخت و آنهنا را
در زبان اصلی دیده و خوانده بود؛ امّا در عین حال ،شیوة اسکات را میپسندید (که اصنل را بنر رعاینت
تاریخ قرار میداد) .اصالً تأثیرپذیری عرب از شیوه اسکات در رمانهای تاریخی ،با زیدان آغاز شند .او
منتقد شیوه دوما بود که رمانهای تاریخی را بهقصد عرضه داستانهای مهیج و جذب مخاطب ،بیتوجّنه
به حقایق و مستندات تاریخی مینوشت .در مقدّمة حجّاج بن یوسف میگوید« :دیدیم که نشر تاریخ بنه
شننیوة داسننتان ،بهتننرین وسننیله بننرای ترغیننب مننردم بننه مطالع نة آن و بهننره گننرفتن از آن اسننت و آن از
قصنه بنر آن؛ چننانکنه
این روست که ما با تمام تالش میخواهیم تاریخ بر رمان و قصّه حاکم باشد؛ ننه ّ
برخی از فرنگیان کردهاند» (غنیمی هالل ،بنیتنا .)13 :بنه عقیندة طنه بندر ،منراد زیندان از اینن برخنی،
الکساندر دوما است (طه بدر)34 :1313 ،؛ او شیوة دوما را رد و شیوة اسکات را تأیید میکند .چننانکنه
پیشتر نی گفته شند ،زیندان «در تکنینک رمنانهنای تناریخی از «والتنر اسنکات» بنیادگنذار داسنتانهای
تاریخی رمانتیک اروپا پیروی کرده است» (غنیمی هنالل .)331 :1373 ،در رمنانهنای او گنرایشهنای
ناسیونالیستی( )2و تفاخر به گذشتة عرب دیده نمیشود (غنیمی هالل .)331 :1373 ،زیندان اساسناً قصند
زنده کردن گذشتة عربی را از روی افتخار نندارد؛ بلکنه خواسنتة او تنهنا ذکنر مفناخر گذشنته در کننار
گ ارش لغ شهای پیشوایان و حکّنام عنرب اسنت بنه قصند زننده کنردن تناریخ و بنه تصنویر کشنیدن
روزگاران دور که البتّه خواننده خنود همنة جنوانبش را منیشناسند (غنیمنی هنالل ،بنیتنا .)13 :زیندان
موضنوعات داسننتانهنایش را از دورههننای آرام و بنیدغدغننه تنناریخ انتخناب نمننیکنند؛ بلکننه همننواره
میکوشد مقاطعی از تاریخ را که شاهد ستی جندّی دو فرهننگ و ینا دو قندرت اسنت رواینت کنند تنا
واقعیت محض تاریخی روایت بیشتر به چشنم آیند .او بیشنتر حنوادثی را دسنتمایة آفنرینش رمنان قنرار
میدهد که بهواقع در سیر تحوّل حیات سیاسی عرب روی داده است (عطیه و دیگران.)112 :1331 ،

نوعشناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا102 / )...

جرجی زیدان به توصیف زمان ،صحنه و مناظر طبیعت اهمّیت نمیدهد؛ امّا به توصیف مکنان بسنیار
میپردازد؛ البتّه خارج از بافت داستانی اثر بهگونهای که حنذن آن توصنیف لطمنهای بنه بافنت داسنتان
وارد نمیکند .انگار نویسنده میکوشد به هر بهانهای ،خواننده را به مکانی بکشناند و اطّالعنات خنود را
دربارة آن به او عرضه کند .داسنتانهای او عمومناً از جهنت لحنن ،یکدسنت و بنه لحناة ماینة عناطفی،
خشکند و نویسنده برای ایجاد تناسب لحن و گفتگوها با می ان درک و فهم و طبقة اجتمناعی اشنخاص،
تالش نمیکند .او اغلب تحلینلهنای سیاسنی ،تناریخی و اجتمناعی خنود را در البنهالی گفتگوهنا و از
طریق شخصیّتهای داستانیای که اغلب ایستا و بیتحوّلند و درواقع نوعی «تیپ» هستند تا شخصیّت ،بنا
ویژگیهای ثابتی که خواننده به سرعت آنها را میشناسد ،ارائه میکند (اکبرزاده.)12 :1333 ،
اگرچه پس از او ،کسانی چون مویلحی ،منفلوطی ،ریحنانی و جبنران ،رمنانهنایی البتّنه اغلنب فاقند
تکنیکهای رماننویسی خلنق کردنند ،برخنی از منتقندان ،زیندان و رمنانهنای تناریخی او را بنیتنالی
میدانند و معتقدند که تقریباً کسی دنبالة اقدامات او را نگرفته است؛ مگر فریند ابوالحمیند در ابن ة املل ک

( )1321و معرون االرناؤوط در نشید قریش ( )1331و عمر بن اخلطاب (( )1332عبدالجلیل 233 :1332 ،و
 .)234نویسندگان یاد شده ،به پیشرفت رمنان تناریخی عربنی از دو جنبنة هننری و وطننی بسنیار کمنک
کردهاند .البتّه گروهی از نویسندگان متأخّر عرب ،دارای گرایش ویژهای در نگارش رمان تناریخیانند؛
متفاوت با گرایش دوما و اسکات .ابراهیم رم ی ازجملة این نویسندگان است .وی روش کنارش بنویژه
در «باب القمر» را اینگونه توضیح میدهد« :بنده دقّت تناریخ و معنانی آداب را رعاینت کنردم و روش
من در این قصّهها ج روش «دوما» ی فرانسوی است که او ج به تخیّل و تحریف تاریخ توجّنه نندارد و
نی شیوة اسکات انگلیسی نی نیست که تاریخ را به طور کامل مراعات نمیکند؛ بلکه از اینن حینث کنار
من به لرد لیتون انگلیسی و ا .ببرم آلمانی که هر دو تاریخ را مراعات میکنند ،ن دیک اسنت» (غنیمنی
هالل ،بیتا.)13 :
 .9رمان تاریخی فارسی و نقش و جایگاه محمّدباقرميرزا خسروی
پس از انتشار ترجمة فارسی رمانهای تاریخی دوما و زیدان ،نویسندگان ایراننی نین بنه فکنر اسنتفاده از
این قالب ادبی افتادند و «برای نوشتن رمان تاریخی ،همنان ترفنند همتاینان مصنری ،هنندی ،برزیلنی و...
خود را به کار بستند :سبک و الگوی اروپایی  +زمان و مکان ایرانی» (سپهران .)22 :1331 ،البتّه اوضناع
سیاسی  -اجتماعی دورة مشروطه ،بیش از هنر چین در اینن امنر دخالنت داشنت .در آن زمنان اینران در
برزخی میان سنّت و تجدّد گرفتار بود و هنرمندان ،پیوسته در حال کسنب تجربنههای تنازه بودنند و هنر
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چی تازه و جدیدی را میآزمودند تا از آن برای رسیدن به اهدان خود  -که غالبناً سیاسنی بنود  -بهنره
گیرند .در واقع آنها به دنبال قالب تازهای بودند که به کمک آن ،افکار و عقایند روشننفکرانة خنود را
بیان کنند و رمان تاریخی تجربة موفّقی بود که توانست آنها را در این زمینه یناری کنند .اینگوننه بنود
که نخستین رمانهای تاریخی فارسی ،تحت تأثیر رمانهای الکساندر دوما و جرجی زیدان نگاشته شد.
محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی ،از نوادگان فتحعلی شاه ،یکی از مشروطهخواهنان اواخنر عهند
قاجار ،شمس و طغرا را که «برزخی است میان ادبیّنات قندیم و جدیند اینران» (شنکری )113 :1331 ،و
یادآور شگردهای نقّاالن قدیمی و نی رمنانهنای دومنا ،در چننین ایّنامی نگاشنت .اینن نموننة برگ ینده
رمانس در دوران مشروطه ،به باور جمال اده «در ادبیّات نثر قرون اخیر ما بهکلّی بینریر و بیمانند اسنت
و بدون شک تنها کتابی است که به عنوان نمونة ادبیّات جدید فارسی ،شایسنته اسنت کنه بنه زبنانهنای
خارجی ترجمه گردد» (جمال اده .)13 :1301 ،خسروی از نویسندگان مدرنی اسنت کنه بنه ترجمنه نین

اشتغال داشته و اهلیئ ة و اإلس م محمّدعلی شهرستانی و عذراء قریش جرجی زیدان را از عربی بنه فارسنی
برگردانده است( .)1او مترجمی است که تحت تأثیر ترجمنه ،دسنت بنه آفنرینش ادبنی زده و رمنانش را
میتوان محصول ترجمة متون عربی (مستقیم) و اروپایی (غیر مستقیم) دانست.
ترجمه در انتقال دستآوردهای مدرنیته به ایران بسیار مؤثّر بود .اصالً شکلگیری «روح مدرنیتنه در
ایرانیان ،بدون عمل ترجمه و نقش مترجم که پوشکین آن را «پیک روح انسان» منینامیند ،امکنانپنذیر
نبود (احمدزاده .)121 :1331 ،در آغاز این نهضنت عرنیم فرهنگنی؛ یعننی «نهضنت ترجمنه» کنه خنود
مهمترین عامل مؤثّر در ورود رمان تاریخی به اینران نین هسنت (غنالم ،)121 :1334 ،آثنار فرانسنوی و
عربی (بویژه آثار دوما و زیدان) ترجمه شدند؛ طرفداران فنراوان یافتنند و بنر رمنان فارسنی بسنیار تنأثیر
نهادند .شباهت آثار الکساندر دوما با داستانهای کهن فارسی نی سبب میشد تا خوانندگان بنه خوانندن
آثار او بیشتر روی بیاورند .پرکارترین مترجمان عصر قاجار؛ یعنی محمّند طناهر مینرزا و علنیقلنیخنان
سردار اسعد بختیاری ،بخش عمدهای از تالشهای خود را وقنف ترجمنة آثنار دومنا کردنند .مترجمنان
دیگری نی همچون میرزا محمّد امین دفتر و شاه اده عبدالحسین میرزا ،هریک آثاری را از او به فارسنی
ترجمه کردند .جالب آنکه دو مترجم اخیرالذّکر ،احتماالً به دلیل ناآشنایی با زبان فرانسنه و ینا تسنلّ و

عالقة بیشتر نسبت به زبان و ادب عرب ،آثار الکساندر دومنا را از روی نسنخة عربنی آنهنا ،بنه فارسنی
برگرداندهاند .البتّه سفر ناصرالدّین شاه به فرنگ و آوردن کتابهای روز آن دوره به ایران را ،باید یکی
از مهمترین رویدادهای تاریخی زمینهساز آشنایی ایرانیان با آثار دوما دانسنت .گوینا سنه تفنگندار او بنه
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دستور شخ

ناصرالدّین شاه ترجمه شده است (غالم .)32-34 :1331 ،نهایتناً ایننکنه در عهند قاجنار،

رمانهای تاریخی عموماً از دو زبان فرانسوی و عربی ترجمه میشده است .شنمس و طغنرای محمّندباقر
میرزای مترجم را باید از نتایج رشد و رونق ترجمه از فرانسه و عربی دانست.
در کنار نهضت ترجمه ،دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی عصر مشروطه نی بر ادبیّنات تنأثیر نهناد و
سبب پیدایش نخستین رمانهای تاریخی فارسی( )7شد که خود اغلب دارای گرایشهنای ملّنیگرایاننه و
ناسیونالیستی بودند و بنا هندن احینای مفناخر تناریخی و بیندار کنردن حنسّ وطننپرسنتی منردم خلنق
میشدند .پژوهشگران ،رواج ترجمه و نگارش این نوع رمان در عصر مشروطه و البتّه دورة رضناخانی را
محصول عوامل و عناصر متعدّدی دانستهاند .1 :مننابع سرشناری کنه گذشنته تناریخی کشنور در اختینار
نویسندگان میگذاشت .2 ،طبقه حاکم که به هیچ صورت بحث و گفتگو دربارة امور جاری را از ترم
برمال شدن فساد و بیکفایتیاش خنوش نداشنت و پیوسنته تلویحناً نویسنندگان را تشنویق منیکنرد کنه
مقداری داروی تسکیندهنده از افتخارات باستان به خورد ملّت دهنند (کامشناد)30 :1330 ،؛  .3اشنتیاق
ایرانیان برای آشنایی با تاریخ کشورهای اروپنایی؛ بخصنوص فرانسنه .0 ،شنباهت سناختاری رمنانهنای
تاریخی با قصّههای عامیانة فارسی و داستانهای نیمه تناریخی در ارائنة قهرماننان شنجاع و فضنیلتپیشنه
قصنههنای بلنند عامیاننة فارسنی
(غالم)11 :1331 ،؛  .2شنباهت فضنای رؤینایی رمنانهنای فرانسنوی بنا ّ
(شننکری)111 :1331 ،؛  .1بننیخطننر بننودن ماهیننت رمننان تنناریخی کننه نوشننتن آن در مقایسننه بننا کننار
خطرآفرین روزنامهنویسی یا نگارش رمان سیاسی ،بسیار کمدردسرتر بود  .7باستانگرایی و تالش بنرای
شناخت هویّت گذشته (رحیمیان)00 :1333 ،؛  .3روی آوردن نویسندگان سرخورده و بیمناک از تباهی
اخالقی جامعه به گذشتة حماسنی و دوران پهلنوانی افسنانهای اینران ،بنا دیندی نشنأتگرفتنه از ادبیّنات
رمانتیک و حسرتبار قرن نوزدهم اروپا (کامشاد)70 :11330 ،؛  .3اهتمام ایشان به آموزش تاریخ اینران
به جوانان با شیوهای نوین و نین تینپسنازی بنر اسنام قهرماننان تناریخی ،بنا هندن تربینت اخالقنی و
اجتماعی مخاطبان (غالم .)11 :1331 ،اکنون درک این نکته بسیار آسان مینماید که عمومناً اوجگینری
نگارش رمانهای تاریخی در دورههایی است که جامعه در جسنتجوی هویّنت و در پنی کشنف کیسنتی
خویش است (اسماعیلی .)7 :1333 ،برخی نی با پذیرش نقش برجستة ترجمه در پیدایش رمان تاریخی،
به ریشه داشتن آن در پیشینة ادبی ایران اشاره میکنند« :از سویی افسنانههنا و نقنلهنای عامیاننه تناریخی
(ابومسلم نامه -رموز حم ه و غیره) وجود داشت و از سنوی دیگنر ،بخنشهنایی از تنواریخ قندیمی نین
گهگاه شکل حکایتپردازی به خنود منیگرفنت (تناریخ بیهقنی -بندایع الوقنایع -درّة ننادری و غینره)
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آمیختن حادثه و اسطوره و خرافات با مرزهای معیّن تاریخ ،محصول تخیّل حادثهساز گذشنتگان اسنت»
(سپانلو.)133 :1337 ،
شاخصههای رمان تاریخی محمّدباقر ميرزا خسروی
شمس و طغرا که اساساً ارائهکنندة تصویری است انتقادی از اوضاع زمانه ،آنگاه که بنا معیارهنای فنّنی
امروزی سنجیده شود ،بیتردید از برخی جنبههای ساختاری ضعفهایی دارد؛ امّا اگر در روزگار خنود
و با معیارهای آن عصر دیده شود ،یک رمان تناریخی کامنل اسنت و از لحناة سناختار و شنکل ،رمنان
کاملی است و قابل ایراد نیست (باالیی .)31 :1333 ،در پرداخت شخصیّت و توصنیف زمنان و مکنان و
خلق فضای داستان ،نویسنده از الگوی کهن قصّة شرقی و ایرانی بسیار فراتر رفتنه و بنه الگنوی امنروزی
که اساساً غربی است ،نیک ن دیک شده است .او از عنصر مکنان ،بسنیار هوشنمندانه بهنره بنرده اسنت؛
شهری را به عنوان مکان قصّه برگ یده (شیراز) که عصارة هویّت تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتمناعی
ایران اسالمی و حتّی پیش از اسالم را در خود دارد .گذشته از این گ ینش هوشمندانه ،توصیفی نین کنه
از شیراز ارائه میکند ،به مخاطب اجازه میدهد آن را به اندازه ایران عصر وی وسنعت دهند و در آییننه
آن ،به مطالعة تاریخ و اجتماع حکومت قاجار بپردازد .خسنروی در پرداخنت زمنان نین بسنیار سننجیده
عمل میکند و با تصویر اوضاع و شرای فارم در مقطع ویژهای از تاریخ گذشته ،درواقنع بنه بازنمنایی
اوضاع عصر خود میپردازد و با بهره گرفتن از تاریخ و وقایع آن ،قرینهای را ایجناد منیکنند تنا مسنائل
عصر خود را بینان کنند .شنمس را بنه عننوان قهرمنان اصنلی داسنتان انتخناب منیکنند تنا او را نماینندة
مشروطهخواهان معتدل و میانهروی سازد که میخواهند به مدد اب ارهای قانونی و عقالنی و با شیوههنای
مسالمتآمی و به دور از جنگ و جدال و خونری ی به اهدان خود دست یابند .آبشخناتون را نماینندة
شخصیّت منفی شاهان قاجار در روزگار پیش از مشروطه میسازد و شخصیّتهای بیگانة مغول را بیانگر
تصویری از حضور مهاجمان روم و انگلیس در ایران عصر قاجار؛ تا به نیکی و آشکاری فریاد کند که
خواهننان جلننوگیری از دخالننت بیگانگننان در امننور مملکننت خننود اسننت و اصننالح امننور کشننور را در
مشننروطیت مننیداننند .بننا ایننن نگننرش ،مننیتننوان انتخنناب عنصننر بیگانننة مغننول و شننرح دخالننتهننا و
سلطهگریهای آنان در ادارة امور فارم را نی نشانة نفنوذ و دسنتانندازی دولنتهنای غربنی در زمنان
حکومت قاجار دانست و سوء تدبیر و ناتوانی آبشخاتون در اداره حکومت را ،نمادی از بیکفایتیها و
ناتوانیهای حاکمان و دستگاه حکومتی روزگار نویسنده (غالم.)227-221 :1331 ،
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بننرتلس گننرایش اساسننی خسننروی را ب ن رگتننر جلننوه دادن اشننرافیت فقیننر شنندهای کننه روحیننه
آزادیخواهی بورووازی در او نفوذ کرده و قرار دادن آن در مقابل فئودالها و کیفیت آرمانی بخشنیدن
به افسران ج ء میداند (نیکیتین )132 :1332 ،برخی نی معتقدند کنه شنمس و طغنرا کوششنی اسنت در
جهت تجسّم و تصویر دورة تاریخی مورد نرر ،همچنان که بوده ،با همة م ایا و معایب و مفاسندش و بنا
طبقات مختلف مردمی که در آن میزیستهاند (دالوی  .)37 :1334 ،این هر دو دیندگاه ،بینانگر دقّنت و
درنگ شگفت خسروی در دقایق تاریخی و اجتماعی ایران در گذشته و حال است؛ دقّت و درنگی کنه
خود برخاسته از یک آگاهی تاریخی عمیق و با پشتوانه قابلتوجّه معرفتی است .او «با توجّهش بنه دقّنت
و صحّت مطالب تاریخی ،در ادبیّات فارسی بدعت میگنذارد :در کنارش رویکنرد بنه اصنطالح غربنی
پیش میگیرد؛ یعنی پیش از قلم بر کاغذ نهادن ،به پژوهش دامنهدار میپردازد» (کامشاد.)72 :1330 ،
در شمس و طغرا ،عشق سلسلهجنبان حوادث اسنت (یوسنفی ،1372 ،ج )130 :2؛ عشنقی درآمیختنه
با وقایع تاریخی عصر حکومت ایلخانان در ایران و سالهای آخر حکومت آبشخاتون ،آخرین اتابنک
سلغری فارم .نقش و جایگاه برجسته و حضور پررنگ عشنق در رمنان ،خنود بنه حضنور پررننگ و از
جهاتی تازه و متفاوت زن در داستان فارسی انجامیده است .ورود زن فرنگی به داسنتان و برجسنته شندن
برخی ویژگنیهنای شخصنیّتی او ،نین ایجناد برخنی تغیینرات جندّی در کننش و مننش زن ایراننی ،بنه
شخصیّتهای زن رمان ،تشخّ

جنسیتی ویژهای داده کنه تنا پنیش از داسنتان معاصنر ،کمتنر در سننّت

قصّهنویسی فارسی دیده شده است.
 .1سنجش مختصر شاخصههای رماننویسی محمّدباقرميرزا خسروی و جرجی زیدان
در رمننانهننای تنناریخی ،معمننوالً دورهای تصننویر مننیشننود کننه در آن دو عامننل فرهنگننی بننا هننم در
کشمکشاند و فرهنگی در حال مردن و فرهنگی در حال زادن است .از میان این کشنمکش ،شخصنیّت
یا شخصیّتهای تاریخی برمیخی ند و در حوادث تاریخی شرکت میکننند (میرصنادقی.)021 :1331 ،
ایران قرن هفتم هجری ،شاهد جدال و ستی فرهنگ و تمدّن ایرانی با پنداشتهای فرهنگنی و اجتمناعی
مغوالن مهاجم است و حیات اعراب صدر اسالم بوضوح سرشنار اسنت از جندال سننّتهای جناهلی در
حال فروپاشی از سویی و فرهنگ نوپا و انسانی اسالم از دیگنر سنو .زیندان و خسنروی بنا انتخناب اینن
مقاطع تاریخی ویژه ،به خلق رمانهای تاریخی ماندگاری دستزدهاند که در عین همانندیهنای بسنیار،
تفاوتهای متعدّدی نی میانشان دیده میشود:
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 در شمس و طغرا ،به سنّت دیگر رمنانهنای تناریخی فارسنی کنه هندن نویسندگانشنان بیشنتر انتقناداجتماعی است تا خلق اثری با رعایت اصول فنّی نگارش رمان(عسگری ،)04 :1337 ،موضع انتقادی اثنر
و نویسنده نسبت به شرای فرهنگی و سیاسی ایران معاصر کامالً آشکار است؛ انگار نقل تناریخ گذشنته
بیشتر بهانهای است برای نقد روزگار حال .اگر در میانة گفتگنوی زینر کنه مینان شنمس و مناری انجنام
میشود بایستیم ،نقدهای تند خسروی نسبت به شرای سیاسی روزگارش را نیک لمس میکننیم :وقتنی
شمس میان رفتن به دیدار پادشاه و ماندن کنار ماری دوّمی را برمیگ یند ،ماری شمس را بنه رفنتن نن د
شاه ترغیب میکند؛ چراکه طرن ،پادشاه است و احترام پادشاهان واجب .خصوصاً برای ایراننیهنا کنه
پادشاهان خود را واجب االطاعه میدانند و اسیر آنها هستند .شمس بنا تعجّنب منیپرسند - :مگنر شنما
پادشاهان خود را واجب االطاعه نمیدانید؟ پاسخ ماری بیانگر افسوم و حسرت بسیارِ خسروی و دیگنر
روشنفکران آن روز است - :ما از اصل پادشاه نداریم که ناچار به اطاعت او باشنیم .در ادامنه ،اینگوننه
زیرکانه ،نویسنده بنیان توضیحات سست و استداللهای بیبنینان خودکامگنان روزگنارش را در توجینه
ضرورت پادشاهیشان ،ویران میسازد :شمس تعجّنب کنرد و گفنت - :چگوننه منیشنود مملکتنی بنی
پادشاه برپا و منرّم بمانند؟ اینن بنار پاسنخ مناری ،بنه تصنویر کِشنندة همنه آرزوهنا و آرمانهنا و آمنال
روشنفکران ایرانی است - :مملکت ما جمهوری است (خسروی.)127 :1332 ،
آنگاه نی که شمس بعد از شنیدن شرح وضع شهر ونیس و اوضاع زندگانی مردمنان آنجنا از زبنان
ماری ،شگفتزده میگوید« :شهداهلل! معنی زندگی آن است که مردم آن مملکت دارنند» ،خسنروی در
توضیح و تفسیر آنچه شمس آرزو دارد ،همة آمال سیاسی خود را میگنجانند و در وصنف آن شنهر از
زبان شمس میگوید« :هر کس اندازة خود را میداند و به حقّ دیگری تعرّض نمیرساند و هنیچ کناری
به هوای نفس اشخاص قوی نمیگذرد و ه ار نفر اسیر زیردست یک نفر بیدانش و بیانصان نیسنتند»،
چه دردناک است توصیف پایانی از حاکمانی که مدام بر اینن سنرزمین حکنم رانندهانند :خودکامگنان
بیانصانِ بیدانشی که مردمان را اسیر خود میپنداشتهاند و چه زیرکانه است پاسنخی کنه خسنروی در
دهان ماری میگذارد - :بلی چنین است؛ لیکن این ترتیبی که برای ما فراهم آمده ،از مسأله اتّفاق اسنت
و پیروی قانون» (خسروی)123 :1332 ،؛ هر آن اصنالحی کنه در سناختار سیاسنی فرننگ پدیند آمنده،
ازجمله شکل جمهوری و حرمت نهادن به حقوق و آراء مردم ،همه و همه نتیجة حاکمیت قانون است و
بننس؛ امّننا در دوشننی ة شننامی و کننالً رمننان تنناریخی زینندان ،ایننن وجننه غلبننه ننندارد و انگننار بیشننتر،
چنانکه پیشتر نی گفته شد ،هدن نویسنده یادکرد و تعلیم تاریخ است تا انتقاد از وضع موجود.
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 خسروی به خوبی میداند که وظیفة نویسنندة رمنان تناریخی ،پیونند دادن تناریخ بنه سرگذشنتهنایقصنهای کنه محصنول آمیختگنی معننادار ،متنوازن و متناسنب
خصوصی و خلق قصّة بدیع و تازه است؛ ّ
واقعیت تاریخی و تخیّل است .او که نیک دریافته اگر دسیسهای در کار نباشد؛ ینا خلنق و جعنل نشنود،
تاریخ به رمان تبدیل نمیشود (شکری ،)117 :1331 ،تاریخ را در خدمت خلق رمان قرار منیدهند؛ امّنا
تاریخِ دگرگون شدة آمیخته به تخیّلی که گاه از اصل خود بسیار دور است .این در حنالی اسنت کنه در
رمننانهننای جرجننی زینندان ،داسننتان در خنندمت تنناریخ قننرار دارد .او بننه آمننوزش تنناریخ از طریننق
داستانپردازی میپردازد .کمتر به تغییر تاریخ و استفاده از عنصر تخیّل در جعل رویداد دسنت منیزنند.
صنهگنویی را از یناد منیبنرد و گناه
او آنگاه که به یادکرد رویدادهای تاریخی میپنردازد ،داسنتان و ق ّ
چندین صفحه خواننده را با متن تاریخی محض مواجه میسازد؛ چنانکه متن طنراوت داسنتانی خنود را
از دست میدهد و خستهکنندگیاش خواننده را میآزارد؛ گویی زیدان از درآمیختن داسنتان بنا تناریخ
ناتوان است و شگرد درآمیختن آن را نمیداند.
 اسکات با پنهان کردن هویّت برخی از شخصنیّتهای رمنانهنایش ینا رازهنایی مربنوط بنه گذشنته ونیاکان شخصیّتها ،خواننده را وسوسه و وادار منیکنند تنا پاینان داسنتان را پنیگینرد (همینگن :1331 ،
 .)234زیدان نی به پیروی از او ،برای جذّابیت رمانهایش از «رم و راز» در داستان بسیار بهنره منیبنرد.
در رمانهای زیدان ،طرح «راز» ی که کشفش خواننده را تا پایان داستان با خود منیبنرد ،بسنیار معمنول
است .در دوشی ة شامی ،قهرمان داستان رازی دارد که هم برای خودش و هم برای خوانننده نامکشنون
است و در پایان برمال میشود؛ رازی دربارة هویّت و کیستی قهرمان .او برخالن پنداشتِ نخستینش ،ننه
تنها از طبقات معمولی جامعه نیست؛ بلکه فرزند نعمنان بنن مننذر اسنت کنه در هنگنام منرگ وی را بنه
مردی سپرده تا ب رگش کند؛ مردی که قهرمان تاکنون بهغل میپنداشته پندر اوسنت (زیندان.)1332 ،
این رازها در دوشی ة شامی بسیارند که نموننههنای آنهنا را منیتنوان در صنفحات ،330 ،333 ،02 ،33
 007 ،001و  030دید؛ امّا در شمس و طغرا طنرح چننین رمن و راز و تعلیقنی معمنول نیسنت و داسنتان
جذّابیت خود را از عنصر «تخیّل و عاطفه» کسب میکنند؛ چین ی کنه در رمنانهنای اسنکات و پینرو او
زیدان تقریباً کمرنگ است.
 شخصیّتهای رمانهای جرجی زیدان ایستا و بیتحوّلند؛ نوعی «تیپ» هسنتند تنا شخصنیّت .آدمهنایداستانهای او ،بیهیچ پیچیدگی رفتاری ،از ویژگیهای محندود ثنابتی برخوردارنند کنه خیلنی زود بنر
خواننده آشکار میشود و او با مطالعة یک داستان ،چننان رین و درشنت خصنایل اندکشنان را بنه ذهنن
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میسپارد کنه در مطالعنة داسنتانهای بعندی ،بسنرعت آنهنا را بنازمیشناسند .نویسننده ،شخصنیّتهای
تاریخی را کامل ،دقیق و عمیق معرّفی نمیکند؛ به شخصیّتپردازی درست و دقیق نمیپردازد و از اینن
قصنههنا را
رو خوانندة آثار او معموالً نمیتواند علل و انگی ة اعمنال و رفتنار شخصنیّتهنا و کنشنگران ّ
بفهمد .زیدان به بیان حوادث تاریخی از طریق اعمال و رفتار شخصنیّتهنا بسننده منیکنند و بنه تحلینل
ریشهها و علل وقایع و نی تبیین موقعیت و وضعیت فردی ویژة کاراکترها چندان توجّنه نمنیکنند« .او از
تحلیل شخصیّتها عاج است و تنها به وصف ویژگیهای ظاهری و نقل اعمال و گفتارشان میپنردازد»
(اکبرزاده .)11 :1333 ،اگرچه برخی معتقدند «شخصیّتهای رمان فارسی؛ اعم از شخصنیّتهای اصنلی
یا فرعی ،فردیت ندارند» (محمودیان )133 :1332 ،و این ویژگنی تنا حندودی در رمنان و کنالً داسنتان
نخسننتین فارسننی بننارزتر اسننت؛ امّننا باینند بننه ایننن نکتننه اشنناره کنننیم کننه خسننروی بننویژه در پرداخننت
شخصیّتهای زن رمان ازجمله طغرا و ماری ،تا حدودی بنه فردینت شخصنیّتهنا ن دینک شنده اسنت.
ماری که از دنیای متفاوت فرنگ به داستان آمده است ،چنانکه در قسمتی که به تبیین کارکرد انتقنادی
شمس و طغرا اختصاص داشت نشان داده شد ،ویژگیها و خصایل متفاوتی دارد .از معرفت ،شنناخت و
جهنانبیننی وینژهای برخنوردار اسنت کنه او را اساسناً از زن شنرقی و بنویژه دیگنر زننان و حتّنی دیگنر
شخصیّتهای داستان ،اعم از مرد و زن ،جدا میکند.
 برخالن نویسندگان رمان تاریخی در غرب ،مانند اسکات ،زیدان رویکرد ملّیگرایانه ندارد و در پنیزنده کردن و ستایش گذشته؛ بویژه گذشتة ملّی و قومی نیسنت .او بیشنتر بنه تناریخ اسنالم نرنر دارد تنا
تاریخ عرب؛ آن هم در حد یادکرد و نقل حوادث( .)3حتّی گاهی تحقیر اعنراب مسنلمان و ب رگداشنت
پیروان مسیح ،از لحن نویسنده؛ نیک هویداست :حماد کنه از نصناری اسنت ،زمنانی کنه طومنا فرمانندة
رومیان از او دربارة درآمدن به دین اسالم میپرسد ،با افتخار خنود را هنمچننان از مسنیحیان منیدانند و
خوشحال است که مسلمان نشده است (زیدان .)247 :1332 ،این در حالی است که در شمس و طغنرا و
کالً اندیشة محمّدباقرمیرزا نوعی ملّیگرایی و ناسیونالیسم معتدل دیده میشود .ناسیونالیسمی کنه اساسناً
با گونة افراطی متجلّی در رمانهای تاریخی روزگارش متفناوت اسنت .ناسیونالیسنم خسنروی همرننگ
دین و مذهب به خود گرفته است و همرنگ ملینت .در آغناز داسنتان ،شنمس بنرای خوشنامدگویی بنه
خدمت امیر مغول نمیرود« :راستی نیامندم تنا چشنمم بنه جمنال اینن مغنوالن وحشنی ،مخنرّبین بنالد و
دشمنان دین اسالم و اسنالمیان نیفتند .بنه خندا راضنیم بمینرم و بنه اینن کافرهنای بیانصنان شنترچران
بیابانگرد تعریم نکنم» (خسروی.)34 :1332 ،
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 زیدان ،به شخصیّتپردازی و توصیف درست و دقیق آدمهای قصّه بها نمنیدهند و حتّنی از توصنیفظاهر افراد به سرعت عبور میکند و به بیان ج ییات خصوصیات و خصایل شخصیّتها نمنیپنردازد .او
دربارة حماد که یکی از افراد اصلی داستان است ،به همنین چنند نکتنه اکتفنا منیکنند؛ بنه گوننهای کنه
خواننده حتّی نمیتواند حمناد را در ذهنن تصنوّر کنند« :در قامنت چهارشنانه بنود؛ بنا چشنمانی سنیاه و
گیرنده .قبای عربی در برداشت و چفیهای از حریر زربفت بر سر نموده ،بنر روی آن عقنالی از گالبتنون
بسته بود» (زیدان)11 :1332 ،؛ امّا خسروی ری بینانه به توصیف ج ئیات ویژگی شخصیّتها منیپنردازد
قصنه نین
و آن را با عناصر خیال درمیآمی د و در مواردی به جنبههای روانشناسانه شخصنیّت آدمهنای ّ
توجّه و اشاره میکند .در توصیف شمس مینویسد« :جوانی بود سرو قدّ گنلرخسنار ،متناسنباالعضنا،
خوشترکیب ،قویبنیه ،صحیح المن اج ،ننه بسنیار بلنند؛ ننه کوتناه .چهنرهای داشنت چنون قنرص قمنر
درخشان و چاهی دلربا بر زنخ؛ بر روی گردنی چون ستونی از عاج کنه انندکی از چهنرهاش بارینکتنر
مینمود .چشمهایش چون دو چشم غ ال ،با مژگانهای سنیاه برگشنته در زینر دو طناق مشنکین ابنروان
مقوّسش ،چون چراغی در محراب میدرخشید؛ با نگناهی پرنفنوذ کنه آثنار عقنل و فراسنت و هنوش و
کیاست از آن الیح بود .بینی او مانند تیغی از سیم که اندکی خم داشت ،بنر پشنت لبنی چنون دو بنرگ
گل سر که گاه تبسّم دو رشته مروارید آبدار از آن نمایان میشد .مویی چون پای مور ،تنازه از پشنت
لبش سربرزده و دو زلف مشکین پر از چنین و شنکن از دو سنوی بنه کنتفش افتناده ،در پیشنانی صنان
گشادهاش و گونههای پاک سادهاش اثر آفتاب پیدا بود و مینمود که تازه از راهی دور به شنیراز آمنده
و آن سفیدی و لطافت بشره شهادت میداد که از مردم شیراز نیست و در کوهستان پرورش یافته؛ لنیکن
به قسمی آثار شجاعت و شهامت و فراست و وقار از چهره و نگناهش آشنکارا بنود کنه( ». ...خسنروی،
 21 :1332و .)27
 زبان خسروی در شمس و طغرا ،در بسیاری از موارد بویژه در عناوین بخشها ،گاه شناعرانه و جنذّابو گیراست .اصالً یکی از وجوه ادبیت متن خسروی ،همین اسنتفاده از ظرفینت شناعرانة زبنان اسنت؛ در
حالیکه «زبان و سبک نگارش جرجی زیدان ،خنالی از هنر ننوع صننایع ادبنی و لفرنی اسنت ...سنبک
نویسندگی او مانند یک مورّ و روزنامهنگار ،کامالً ساده و بیآالیش است» (اکبرزاده.)12 :1333 ،
 عناوین بخشها در رمان زیدان معموالً خشک و خالی از تخیّل است و در رمان خسروی گاه بنه شنعرن دیک:
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در دوشی ة شامی ،عناوین بخشها اوّالً مستقیماً به رویدادِ محوری بخش اشاره دارد و ثانیناً از تناریخ
گرفته شده است؛ برخی به جنگها و غ وهها اشاره دارد :جنگ بدر کبری ( ،)231جنگ مؤتنه (،)337
جنگ ذیقار ( ،)337جنگ قادسیه ( ،)234برخی به فتوحات :فتح مکّه ( ،)310فنتح حینره ( ،)034فنتح
مداین ( )111و برخی به مصالحهها :مصالحه شام ( .)222برخی نی با ننام اشنخاص و قباینل پیونند دارد:
قبیلة بکر و خ اعه( ،)233حسّان بنن ثابنت انصناری ( ،)327شناه جبلنه ( )371پادشناهان حینره ( )332و
برخی با مکانهنای شناخ

 :مکّنة مکرّمنه ( ،)343منداین ( ،)042اینوان کسنری ( ،)047بینتالمقندم

()203؛ امّا در شمس و طغرا ،عناوین مرتب با تاریخ و حوادث و مکانهای تاریخی انگشتشمار اسنت:
عدن و مرغان سخنگو ( ،)010پادشاهی مستقل آبش در فارم ( ،)731ع ل آبش و ظهنور عشنق طغنرل
( ،)701فوت آبشخاتون در اردو ( .)317عناوین بخشهنا در شنمس و طغنرا بیشنتر دربردارنندة اشنارة
ظریفی است به رویداد محنوری آن بخنش :تسنلّی سنوگواران و شناسنایی یناران ( ،)21جشنن گنوی و
چوگان و سیب بار آوردن درخت ناوو ( ،)141گاه میشود که زر و زور کار را تدبیر نمیکند ( )011تا
نمیرد یکی به ناکامی /دیگری شادکام ننشیند (.)112
عناوین بخشها در دوشی ة شامی بیشتر یک کلمه ینا ینک ترکینب اسنت :نجنات ( ،)71عبنداهلل در
زندان ( ،)33بازگشتن عبداهلل ( ،)132اسب حماد ( ،)132حماد و سنلمان ( ،)121جنوش غینرت (،)122
هند با مادرش ( ،)123اسنبدواننی ( ،)11کشنف راز ( ،)131موقنف هولنناک ( ،)242غرینب شنمردن
( ،)241امّا در شمس و طغرا ،عنوان معموالً جمله است و گاه بیت یا مثلی معرون :عدو شود سبب خینر
اگر خدا خواهد ( ،)117فرار از رنج و رسیدن به گنج ( ،)132افشای سرّ گنج و ظهور غم و رنج (،)234
التاجو دنبه را به گرگ میسپارد ( ،)204به چاه افتادن آنکه چاهی بهنر بنیگنناهی کننده بنود ( )341تنا
نمیرد یکی به ناکامی دیگری شادکام ننشیند ( ،)112از مکافات عمنل غافنل مشنو ( ،)721هنر کنس بنه
جایی رسید ،از همّت بلند رسید ( ،)034گاه میشود که زور و زر کار تدبیر را نمیکند (.)011
 .1جمعبندی و نتيجهگيری
رمان تاریخی در اروپای قرن نوزدهم ،تحت تأثیر فضای رمانتیسم و البتّه در شرای سیاسنی و اجتمناعی خناص،
هم مان با شکست ناپلئون پدید آمد .والتر اسکات ،نخستین رمانهای تاریخی را در ادبیّات انگلیسی پدید آورد.
رمان تاریخی از طریق ترجمنة آثنار اسنکات ،بنه ادبیّنات فرانسنه راه یافنت و الکسناندر دومنا ،ویکتنور هوگنو،
شاتوبریان و ...به آفرینش رمانهای تاریخی ماندگار دست زدند .نکتنة مهنم اینکنه ،رمنان تناریخی فرانسنوی بنا
الگوی انگلیسیاش تفاوت بسیار داشت :دوما و دیگر نویسندگان فرانسنوی ،بنرخالن اسنکات کنه بنه رعاینت
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تاریخ باور داشت ،به تغییر حوادث تاریخی و اصالً جرح و جعل تاریخ دست میزدند و میکوشیدند با تحریف
و تعدیلش داستانهایی مردمپسند ارائه دهند.
رمان تاریخی ،از طریق ترجمة آثار اسکات و دوما ،بنه ادبیّنات شنرق؛ ازجملنه ادبیّنات فارسنی و عربنی راه
یافت .چه سوریه را زادگاه رمان تاریخی عربی بدانیم و چه لبنان را ،باید بپذیریم که اوّالً پیدایش این گونة ادبی
در ادبیّات عربی ،با روزگار تحوّل و تجدّد ادبی ،سیاسی و فرهنگی اعراب؛ یعنی عصر نهضت همراه بود و ثانیناً
عصر طالیی این نوع رمان ،در مصر و با آثار رماننویس مهاجر لبنانی ،جرجی زیدان ،رقنم خنورد .زیندان آثنار
دوما را خوب میشناخت و آنها را در زبنان اصنلی دینده و خواننده بنود؛ امّنا در عنین حنال ،شنیوة اسنکات را
میپسندید و در آثارش مراعات درست و دقیق تاریخ را اصل قرار میداد .او البتّه هدن از نگنارش داسنتانهای
تاریخی را ،تعلیم تاریخ به جوانان میدانست.
پس از انتشار ترجمة فارسی رمانهای تاریخی دوما و ،...نویسندگان ایرانی نی به فکر اسنتفاده از اینن قالنب
ادبی افتادند و رمان تاریخی در ادبیّات فارسی پدید آمد .پیدایش این گونة ادبی در ادبیّات فارسنی ،بنا روزگنار
جوش و خروش ملّت برای ایجاد تغییرات اساسی در سناختار سیاسنی و اجتمناعی جامعنه؛ یعننی دورة مشنروطه
همراه شد .رمان تاریخی فارسی با گذشتهگرایی ویژه و رمانتیکش ،به حسّ ملّیگرایی روشنفکران ایرانی پاسنخ
میداد و البتّه روزگاران بشکوه گذشته را به یاد امروزیان میآورد و ضرورت تغییر را بر آنها آشکار منیکنرد.
محمّدباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی ،از نخستین روشن اندیشان ایرانی دوره مشروطه است که این قالنب ادبنی و
ظرفیت باالی آن در ایجاد تغییرات اجتماعی و زمینهسازی برای اصالحات سیاسی و اجتماعی را شناخت و ابتدا
به ترجمة آثار زیدان به فارسی پرداخت و دوشی ة شامی او را به فارسی برگرداند و سپس خود به نگارش رمنان
تاریخی دست زد.
زیدان و خسروی مترجمانیاند که تحت تأثیر ترجمه دست به آفرینش ادبی زدهانند و رمانشنان را منیتنوان
محصول ترجمة متون اروپایی (مستقیم یا غیر مستقیم) دانست .در رمان تاریخی ،معموالً دورهای تصویر میشود
که در آن دو عامل فرهنگی با هم در ستی ند و فرهنگی در حال مردن و فرهنگی در حال زادن است .ایران قنرن
هفتم هجری ،شاهد ستی فرهنگ و تمدّن ایرانی با پنداشنتهنای فرهنگنی و اجتمناعی مغنوالن مهناجم اسنت و
حیات اعراب صدر اسالم بوضوح سرشار است از جدال سنّتهای جاهلی و فرهنگ اسالم .زیدان و خسروی بنا
انتخاب این مقاطع تاریخی ویژه ،به آفرینش رمانهای تاریخی ماندگاری دستزدهاند کنه از حینث فنّنی بنا هنم
تفاوتهای معناداری دارند :رمان تاریخی محمّدباقرمیرزا از آنجنا کنه بنه رمنان تناریخی فرانسنه و بنویژه آثنار
الکساندر دوما ن دیکتر است ،بیشتر از عنصر تخیّل بهره میبرد و تاریخ را در بسنیاری از مواقنع تحرینف ادبنی
میکند؛ امّا در رمان تاریخی جرجی زیدان که به آثار اسکات ن دیک است ،رعایت اصل تاریخی رواینت مهنم
است و تخیّل حضور کمتری دارد .خسروی با اینکنه برخنی آثنار زیندان را بنه فارسنی ترجمنه کنرده ،خنود تنا
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حدودی به سنّت فرانسوی رمان تاریخی پایبند است .خسروی به شخصیّتپردازی بیشنتر از زیندان توجّنه کنرده
است .خسروی به کارکرد انتقادی رمان تاریخی بیشتر از زیدان نرر داشته و از این ظرفیتش بهتنر اسنتفاده کنرده
است .نثر خسروی؛ بویژه در عنوان و آغاز بخشها ،ادبیتر و گیراتر از نثر و نوشته زیدان است.

پینوشتها
( )1دربارة نقش ترجمه در ادبیّات تطبیقی و پیوند مطالعات ترجمه و ادبیّنات تطبیقنی ،بنه پژوهشهنای متعندّدی منیتنوان
مراجعه کرد؛ ازجمله آثار سوزان باسنت ،دیوید دمراش و ،...در فارسی نی دستکم مقالههای زیر در دسترم است:
 باسنت ،سوزان (« ،)1334از ادبیّات تطبیقی تنا ترجمنهپژوهنی» ،ترجمنه صنالح حسنینی ،وینژهنامنه ادبیّنات تطبیقنی نامنهفرهنگستان ،دورة دوّم ،شمارة اوّل( ،پیاپی  ،)3ص

.33 -71

 انوشیروانی ،علیرضا (« ،)1331ادبیّات تطبیقی و ترجمهپژوهی» ،ویژهنامة ادبیّنات تطبیقنی نامنة فرهنگسنتان ،دورة سنوم،شمارة اوّل( ،پیاپی  ،)2بهار و تابستان ،ص

.22 -7

 محمّدی ،ابراهیم و حسن امامی (« ،)1334کارکردهنای ترجمنه در حنوزة ادبیّنات ملنل (بنا تأکیند بنر ادبیّنات فارسنی وعربی)» .فصلنامة مطالعات ترجمه ،سال نهم ،شمارة سی و سوم .بهار.22-7 ،
 محمّدی ،ابراهیم (« ،)1333ترجمه و ادبیّات تطبیقی» ،همایش ملّی مطالعات ترجمه ،دانشگاه بیرجند ،آبان .1333( )2اساساً داستان و تاریخ ،در طول عمر درازشان همواره تعامل تعیینکنندهای با هم داشنتهانند و از هنم بهنرهگینری بسنیار
کننردهاننند .در زبننان انگلیسننی ،واوة کنننونی  storyاز  storieدر انگلیسننی میانننه و  storieدر فرانسننة باسننتان و estorieاز
 historiaدر زبان التین گرفته شده است؛ واوه کنونی  historyنی از  historieدر انگلیسی میاننه و  historieاز historia

در زبان التین ...و البد به سبب همین همریشگی است که یکی از معنیهای  historyداسنتان اسنت و یکنی از معننیهنای
 ،storyروایت یک رویداد یا مجموعهای از رویدادهای واقعی است که همان تاریخ است (ایرانی.)22 :1334 ،
( )3خسروی پیش از نوشتن شمس و طغرا ،عذرای قریش جرجی زیدان را به فارسی ترجمه کرده است.
( )0برخی آثار داستانی پیش از والتر اسکات را نی میتوان شبه رمان تاریخی دانست؛ امّا آنچه این آثار را از رمان تاریخی
مصطلح دور میکرد ،عدم «استخراج و اقتبنام فردینت شخصنیّتهای رمنان از ورای ویژگنیهنای تناریخی دوره آنهنا»
(لوکاچ )137 :1331،بود ،ویژگیای که از جنبة تاریخی آنها به شدّت میکاست.
( )2غنیمی هالل ،محمّد فرید ابو حدید را نقطة مقابل زیندان و «نمایننده نویسنندگان ناسیونالیسنت عربنی» (غنیمنی هنالل،
 )331 :1373دانسته است.
( )1عالوه بر این ترجمهها ،آثار زیر نی از او برجای مانده است :دیبای خسروی در تاریخ ادبیّات و معرّفی دویسنت تنن از
شاعران نامور عرب ،تشریح العلل در علل و زحافات عروض؛ اقبالنامه در شرححال بیست تن از شاعران کرمانشاه ،رمنانی
در شرح احوال حسینقلیخان جهانسوز ،دیوان اشعار ،ترجمهها و رساالت دیگر (یوسفی130 -134 :1372 ،؛ غالم:1331 ،
.)217-211
( )7جمال میرصادقی ( )71 :1337در گفتگو از رمانهای تاریخی فارسی ،اصطالح «رمنانگوننههنای تناریخی» را بنه کنار
میبرد و محمود عبادیان ( )33 :1337تعبیر «رمانوارة تاریخی» را.

نوعشناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا127 / )...
(« )3در آن دوران هنوز اندیشههای ملّیگرایانه و قومگرایی در میان مردم عربزبان بنه وجنود نیامنده بنود . ...گنرایش بنه
ملیّت و احیای گذشته ،پس از جنگ جهانی دوّم در میان ملل عربزبان شکل گرفت و نویسندگان و ادبنایی ماننند نجینب
محفوة ،عادل کلمل ،فریند ابنو حدیند و علنی احمند بناکثیر ،در داسنتانهای تناریخی خنود بنه اینن موضنوع پرداختنند«
(اکبرزاده.)13 :1333 ،

کتابنامه
الف :کتابها
 .1احمدزاده ،هاشم ()1331؛ از رمان تا ملّت ،ترجمة بختیار سجّادی ،سنندج :دانشگاه کردستان.
 .2ایرانی ،ناصر ()1334؛ هنر رمان ،تهران :آبانگاه.
 .3باختین ،میخاییل ()1333؛ تخيّل مکالمهای ،ترجمة رؤیا پورآذر ،تهران :نشر نی.
 .0باالیی ،کریستف ()1331؛ پيدایش رمان فارسی ،ترجمة مهوش قویمی و نسرین خطّناط ،چنا دوّم ،تهنران:
معین.
 .2برلین ،آی ایا ()1332؛ سرشت تلخ بشر ،ترجمة لیال سازگار ،تهران :ققنوم.
 .1بینیاز ،فتحاهلل ()1334؛ در جهان رمان مدرنيستی ،تهران :افراز.
 .7پریستلی ،جان بوینتن ()1337؛ سيری در ادبيّات غرب ،ترجمة ابراهیم یونسی ،چا چهارم ،تهران :امیر کبیر.
 .3تراویک ،باکنر ()1333؛ تاریخ ادبيّات جهان ،ترجمة عربعلی رضایی ،چا سوّم ،تهران :فرزان روز.
 .3جمال اده ،محمّدعلی ()1301؛ تقریظ و انتقاد بر دليـران تنگسـتانی ،محمّند حسنین رکننزاده آدمیّنت ،چنا
پنجم ،تهران :اقبال.
 .14خسروی ،محمّدباقرمیرزا ()1332؛ شمس و طغرا ،تهران :هرمس.
 .11رحیمیان ،هرم ()1333؛ ادبيّات معاصر نثر ،ادوار نثر فارسـی از مشـروطيت تـا سـقول سـلطنت ،چنا دوّم،
تهران :سمت.
 .12زیدان ،جرجی ()1332؛ دوشيزة شامی ،ترجمة صابر منیری ،تهران :پرسمان.
 .13سپانلو ،محمّدعلی ()1337؛ نویسندگان پيشرو ایران ،چا هفتم ،تهران :نگاه.
 .10سپهران ،کامران ()1331؛ ردّ پای تزلزل ،تهران :شیرازه.
 .12سیّدحسینی ،رضا ()1333؛ مکتبهای ادبی ،چا شان دهم ،تهران :نگاه.
 .11شاد محمّدی ،مریم ()1333؛ «نقش ترجمه در تکوین رمان (در بررسی تطبیقی شمس و طغرا با سه تفنگندار
و تهران مخون با بینوایان)» ،رسالة کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت معلّم تهران.
 .17شکری ،فدوی ()1331؛ واقعگرایی در ادبيّات داستانی معاصر ایران ،تهران :نگاه.
 .18طه بدر ،عبداحملسن ()1136؛ تطکر الروایة العربیة احلدیثه يف مصر ،القاهرة :دار املعارف.
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 .13عبادیان ،محمود ()1337؛ درآمدی بر ادبيّات معاصر ایران ،چا دوّم ،تهران :مروارید.
 .24عبدالجلیل ،وان محمّد ()1332؛ تاریخ ادبيّات عرب ،ترجمة آذرتاش آذرنوش ،چا پنجم ،تهران :امیرکبیر.
 .21عسگری حسنکلو ،عسگر ()1337؛ نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
 .22عطیه ،جورج و دیگران ()1331؛ ادبيّات معاصر عربی ،ترجمة علی گنجیان خناری و عبّام نوروزپور نیازی،
تهران :سخن.
 .23غالم ،محمّد ()1331؛ رمان تاریخی ،تهران :چشمه.
 .20غنیمیهالل ،محمّد ()1373؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجمة سیّد مرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،تهران :امیرکبیر.

( ----------- .25بیتا)؛ يف النقد التطبیقی واملقارن ،القاهرة :هنضه مصر للطباعة والنشر والتوزیع.
 .21فریدریش ،ورنر پاول و دیوید هنری ملون ( ،)1333چشمانداز ادبيّـات تطبيقـی غـرب (از دانتـه تـا یـوجي
اونيل) ،ترجمه نسرین پروینی ،تهران :سخن.
 .27کادن ،جان آنتونی ()1334؛ فرهنگ توصيفی ادبيّات و نقد ،ترجمة کاظم فیروزمند ،تهران :شادگان.
 .23کامشاد ،حسن ()1330؛ پایهگذاران نثر جدید فارسی ،تهران :نشر نی.
 .23لوکاچ ،گئورگ ()1330؛ پژوهشی در رئاليسم اروپایی ،ترجمنه اکبنر افسنری ،چنا دوّم ،تهنران :علمنی و
فرهنگی.
 .34محمودیان ،محمّدرفیع ()1332؛ نظریة رمان و ویژگیهای رمان فارسی ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.
 .31میرصادقی ،جمال ()1331؛ ادبيّات داستانی ،چا پنجم ،تهران :سخن.
)1337( ----------- .32؛ راهنمای داستاننویسی ،تهران :سخن.
 .33هاوزر ،آرنولد ()1377؛ تاریخ اجتماعی هنر ،ترجمة ابراهیم یونسی ،تهران :خوارزمی.
 .30یوسفی ،غالمحسین ()1372؛ دیداری با اهل قلم ،چا چهارم ،تهران :علمی.

ب :مجلّهها
 .32آلن ،راجر ()1333؛ «سنّتهای رمان عربی» ،ترجمة محمّد جواهرکالم ،در نقد آگاه در بررسی آراء و آثـار
(مجموعه مقاله) ،گردآورنده عنایت سمیعی ،تهران :آگاه ،ص

.371-310

 .31اکبرزاده ،زیبا ()1333؛ «جرجی زیدان ،رماننویس معاصنر عنرب» ،کتـاب مـاه ادبيّـات ،شنمارة ( 27پیناپی
 ،)101ص

.13-3

 .37اسماعیلی ،حبیباهلل ()1333؛ «مورّخان و رمان تاریخی» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافيا ،شنمارة  ،120صن
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 .33امیری ،نادر ()1333؛ «چشماندازی به رمان تاریخگرای فارسی» ،جامعهشناسـی هنـر و ادبيّـات ،شنمارة اوّل،
سال اوّل ،بهار و تابستان ،ص

.14-33

نوعشناسی تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربی (از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّدباقرمیرزا123 / )...

 .33انوشیروانی ،علیرضا ()1333؛ «ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران» ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقی نامة فرهنگستان،
دورة اوّل ،شمارة اوّل( ،پیاپی  ،)1بهار ،ص

.33 -1

)1331( -------------- .04؛ «ادبیّات تطبیقی و ترجمهپژوهی» ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقـی نامـة فرهنگسـتان،
دورة سوّم ،شمارة اوّل( ،پیاپی  ،)2ص

.22 -7

 .01باسنت ،سوزان ()1334؛ «از ادبیّات تطبیقی تا ترجمهپژوهی» ،ترجمه صالح حسینی ،ویژهنامة ادبيّات تطبيقی

نامة فرهنگستان ،دورة دوّم ،شمارة اوّل( ،پیاپی  ،)3ص

.33 -71

 .02باالیی ،کریستف ()1333؛ «پیرامون ادبیّات داستانی ایران» (گفتگنو) ،در نقـاب نقـد (چیسنتی نقند ادبنی در
ایران) ،تهیه و تدوین شاهر تندرو صالح ،تهران :چشمه ،ص

.22-21

 .03دالوی  ،مسعود ()1334؛ «نهضت مشروطه و پیدایش رمان تاریخی» ،کتـاب مـاه ادبيّـات ،شنماره ( 23پیناپی
 ،)173ص

.33-32

 .00غالم ،محمد ()1334؛ «نقش ترجمه در پیدایش رمان تناریخی در اینران» ،مجلـه دانشـکده ادبيّـات و علـوم

انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) ،شماره  ،32ص
 .02لوکاچ ،گئورگ ()1331؛ «شنرای

.174-107

اجتمناعی و تناریخی ظهنور رمنان تناریخی» ،ترجمنه مجیند منددی ،در

ارغنون ( 3/11درباره رمان) ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چا دوّم ،ص

.121-137

 .01محمّدی ،ابراهیم ()1333؛ «ترجمه و ادبیّات تطبیقی» ،مجموعه مقاالت همایش ملی مطالعات ترجمه ،دانشگاه
بیرجند ،آبانماه.
 .07محمّدی ،ابراهیم و حسن امامی ()1334؛ «کارکردهای ترجمه در حوزة ادبیّنات ملنل (بنا تأکیند بنر ادبیّنات
فارسی و عربی)» ،فصلنامة مطالعات ترجمه ،سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار ،ص

.22-7

 .03ناظمیان ،هومن ()1330؛ «رمانهای تاریخی جرجی زیدان از منرر مکتب رمانتیسم» ،مجلّـة دانشـکدة علـوم

انسانی دانشگاه سمنان ،شمارة  ،14ص

.113-37

 .03نیکیتین ،بازل ()1332؛ «رمان تاریخی در ادبیّات فارسی کنونی» ،ترجمنه احمند سنمیعی ،نامـة فرهنگسـتان،
شمارة  ،34ص
 .24همینگ

.240-113

 ،ن.و.ج ()1331؛ «رمان واقعگنرا در اروپنا» ،ترجمنة سوسنن سنلیمزاده ،در ارغنـون ( 3/11دربـارة

رمان) ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چا دوّم ،ص

.341-232
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