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 2نیابهارک ولی
 ، ایراندانشگاه بیرجند ،فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 3یدمحمابراهیم 
 ، ایراندانشگاه بیرجند ،فارسی ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 چکيده
های ادبی و جریان انواعها، سیر مکتب بررسیبه تطبیقی،  ادبیّاتهای پژوهشی و مطالعاتی مهم در یکی از حوزه

هنا و هنا و جرینانظهور و بروز و زوال اینن گوننهچگونگی های سرگذشت و ها و همانندیتبیین تفاوت البتّهو 

فارسنی و  ادبیّناتدر  نمایشی، داستان و... ادبیّاتشعر حماسی،  .اختصاص داردملل مختلف  ادبیّاتها در مکتب
راه پیندا فارسنی و عربنی  ادبیّناتاروپا بنه  ادبیّات؟ رمان تاریخی چگونه از اندداشته عربی چه سیر و سرگذشتی

  هناپژوهشنی یادشنده بندان ةکنه حنوز ندسنتهی هنای علمنی مهمّندغدغنه ءجن  هناپرسش این ؟ و...ه استکرد
تطبیقنی و  ادبیّناتپژوهشنی  زیرشناخه بنهکنه است که این جسنتار ای همان مسأله دقیقاًش اخیر پرسپردازد. می

بنینادین  ةبر این فرضیبا تکیه  ،پژوهش حاضراست. یافته ساماندر پاسخ بدان ، ن دیک استنی   (1)پژوهیترجمه

رسنی عربنی و فا ادبیّناتاروپا به  ادبیّاتاز « رمان تاریخی»، در انتقال (مترجمان نویسندهآثار و بویژه )که ترجمه 
ادبی جدید در زبان مقصد منجر شده است، به بررسی سیر این  ونةاپذیری داشته و به پیدایش یک گنقش انکارن
متننی فارسنی و عربنی، برخنی  پردازد و با تحلیل دو نموننةسی میعربی و فار ادبیّاتاروپا تا  ادبیّاتنوع ادبی از 

دارد یازجملنه آشنکار منو کند فارسی و عربی تبیین می ادبیّاتدر دو رمان تاریخی را  بنیادین گونة هایتفاوت

 تناریخی جرجنی از مترجمنان رمنان که او خود، یکنیبا اینخسروی میرزا باقرمحمّدشاهکار ، شمس و طغرا که
فرانسوی رمان تاریخی  به گونةبه فارسی است،  بوده(تحت تأثیر والتر اسکات انگلیسی بیشتر خود او که )زیدان 
 برخوردار. بیشتریو ساختاری  فنّی از بلوغ، جرجی زیدان شامی ةدوشی تر است و نسبت به ن دیک
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 مقدّمه

رجم آثار اسکات به عربنی بنوده که خود مت) جرجی زیدانآثار  ةابتدا با ترجم ،خسروی میرزاباقرمحمّد

بنه های رمان تاریخی در زبنان فارسنی، ترین نمونهموفّقیکی از  ،شمس و طغرا و سپس با نگارش (است

از را فارسنی تاریخی باید رمان  اصالًفارسی بسیار کمک کرده است و  ادبیّاتپیدایش رمان تاریخی در 

فارسنی و عربنی  ادبیّاتمیان از طریق ترجمه، کرمانشاهی  که این شاه ادةدانست  یپیوند وامدارجهتی 

 غنرب، ادبیّناتایران و غرب برقرار کنرده اسنت. در  ادبیّاتمیان و باواسطه،  مستقیم غیر به نوعی البتّهو 

بیننی جهنان»یعنی زمانی که  ؛ر قرن هفدهماز اواخ رسد.به بیش از سه قرن پیش می حدوداًپیدایش رمان 

 ی و دروننی و تج ینه و خصوصنیات عناطف ،لنین بنارهنا جندا شند و بنرای اوّبینی قهرمانانسان، از جهان

فنردی خنود را  هویّنت( و فنرد 041-044: 1331 میرصنادقی،) «راه یافنت ادبیّناتهای روحی بنه تحلیل

هو جنایگ ین  پدید آمند است یین شناختاخت، این نوع ادبی که محصول چنشن و رواینت کهنن و  قصنّ

کنه رنسنانس  ةانسانِ پیش از دور .(31-32: 1333تر، جایگ ین حماسه شد )باختین، دقیق تعبیری به البتّه

های اجتمناعی بنود سهنداشت و وابسته به تشکیالت مذهبی و اقتصادی و مؤسّ یهویّتاز خود شناخت و »

، بنه کشنف و (333: 1331 میرصنادقی،) «ا صنف و گروه خود بودو اراده و سرنوشتش در دست جمع ی

پنس از  ادبیّناتِبندان، دسنت نیافنت و اینن  یا فرعی ن دیک های اصلیادبی و گونه مهمّ ةخلق این گون

 را نداشنتانسان مندرن ظرفیت بیان حاالت عاطفی و احساسات فردی که را  قصّه رنسانس بود که ةدور

، (044: 1331 میرصنادقی،)اسنت  «بنورووازی حماسة»لوکاچ  تعبیر بهکه را و قالب رمان  به کناری نهاد

خود را موضوع رمان قنرار داد و حناالت  ،رمانتیک ةنویسند» کهآن پس از  گونة ادبی،این . آوردپدید 

، مسنیبنا عبنور از کالس دقیقناًیعننی  ؛(137: 1333 ،سیّدحسنینی) «تشریح کنرد شخصی و روحی خود را

، به نوع ادبی شناخ  اندکاندک ،در ادامهکسب کرد و  خاصّی اهمّیتنسبت به سایر انواع آثار ادبی، 

 تبدیل شد.

 گنره هنم بنه 3و تاریخ 2داستاناست که در آن  1، رمان تاریخیادبی مدرن هایگونه نخستینیکی از  

ننوعی رواینت داسنتانی از بازسنازی » ،رمنان تناریخی (2)اند.کمک کرده شپیدایش بهبا هم و اند خورده

 ةیابند و مطالعنحضور می آن درتاریخی و داستانی  هایشخصیّتی آن است که تخیّلبازآفرینی تاریخ و 

                                                           
1. historical novel 

2. story 

3. history 



 137/  (دباقرمیرزا...از سر والتر اسکات انگلیسی و جرجی زیدان تا محمّ) تطبیقی رمان تاریخی فارسی و عربیشناسی نوع

 

 «چننین رمنانی اسنت وظنایف نویسنندة زا ،نمناییریخی منورد نرنر و نین  سنعی در راسنتتا ةقیق دورد

بنه » چراکنه ؛هر رمانی یک رمان تاریخی اسنتبرخی معتقدند  بنابر همین ویژگی،(. 133: 1334)کادن،

. اسنت عی و تناریخ اجتمناعیدار گ ارش اجتماتوجّهی وامطور قابل  به ،مکان وابستگی به زمان و علّت

هنای وضنعیت و موقعینت هنا،دهد، بلکه واقعیتطبیعت جامع هر چی ی را نشان می دقّتتنها به  رمان نه

خ با درآمیختن تناری ،گونة ادبیاین ةنویسند (.024: 1331 میرصادقی،) «کندزمانه را نی  عرضه می خاصّ

ریخی اسنت کنه اسنام رمنان قنرار ای تناواقعه ،انداز اصلیچشم» آن در کهآفریند می یو داستان روایت

 ،گسترش و به هستی آمدن رمنان تناریخی ،آن گذاشته شده. از این نرر گرفته است و پیرنگ داستان بر

 در نخسنتین  (.023: 1331 )میرصنادقی، «تناریخی اسنت اننداز واقعنةبنه اینن حنوزه و چشنم همیشه بسته

و  توجّنهمورد  معموالًکه  کارکردی- ده بود،نویسن توجّهمورد کنندگی سرگرمبیشتر  ،های تاریخیرمان

  انجامینده اسنت ادبیّنات« سنازی پسنندعوام»بنه گناه بنوده و خنواه تمامیت هایحکومتحمایت معنادار 

 ،ر سیاسنی و اجتمناعیت جوامنع از نرنتحنوّالمنرور زمنان و تغیینر و  بنه امّنا - (30-12: 1334 نیاز،)بی

 فرهنگی و فلسفی آن پدیدار شد. شناسانه وجامعه هایارزشکارکردها و 

ینه را اوّل ةمنادّتناریخ ، کنندکه سرگذشت قهرمانان روزگاران پیشین را حکایت می رمان تاریخیدر  

اسنت و هنم هندن آن و  قصّهتاریخ هم جوهر  جااین عهده دارد.زمینه را به نقش پسدهد و تشکیل می

آگاهی دقینق تناریخی ، گونة ادبیدر این  رون از ای ؛آیدتبعی در توصیفی گذرا به حساب نمی یعنصر

: تنابنی هنالل،غنیمنی ) ضروری استداب و رسوم حاکم است، از هر آنچه بر روزگار از حیث نرم و آ

عنصنری هنم از  ،تنر تناریخکوشد به وجنوه ظناهراً حقیقنیرمان تاریخی می ة. در عین حال، نویسند(13

 از خشنکی و  ،هناشخصیّتانگی  های هیجانسازی کنشبرجسته ف اید و با استفاده از اغراق و نی تخیّل بی

، گن ارش صنرن منورّ ننویسِ برای رمنان. (140: 1334 نیاز،)بی ظرافتی رخدادهای تاریخی بکاهدبی

بیان آداب و رسوم روزگار و خلق و خنو و  کمک بهدهد و او آن را توضیح می کند.کفایت نمی تاریخ

پنندارد نویسننده بنا قهرماننان که خواننده میکند و فضایی را خلق می ف ایداآن می عادات مردمانش، بر

آن هنم در جایگناه تصنویرگر  های ایشان را دینده؛عصر و معاشر بوده است و مجالس و جشنرمان، هم

ای است که تنهنا سنطر ینا سنطوری از تناریخ را بنه خنود چیره در تصویرگری. گاه موضوع رمان حادثه

پرداختنه و روایتنی بلنند، بندیع و نویسنده سال ینا سنالیانی بنه تصنویرگری آن  امّا ؛ستا اختصاص داده

 (.13 :تابی ،هاللغنیمی ) انگی  خلق کرده استهیجان
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 )امینری، جمعنی ةاز بازخوانی گذشنتاست اسنادی  سراسر ،اشهای داستانیجهان که گونة ادبیاین  

 شخصنیّتاحینای  دنبال به ،و امنیت هویّته در جستجوی ک است ایجامعهطبعاً مورد پسند  ،(03: 1333

: 1334 )دالوین ، باید جست «گذشته»در آن را  وجود ندارد و «اکنون»که  یهویّتخویش است. امنیت و 

اسنت کنه اسنتوار ای ایده، خود بر رمان تاریخییا تاریخ در  جمعی گذشتةبنیاد این بازخوانی  البتّه (.31

 هویّنت بنر اشتکینهرویکرد رمان تناریخی بنه گذشنته و  .داندمیرهای اجتماعی را تجلی ساختا ادبیّات

در اروپنا بنا انقنالب رمنانتیکی همنراه شند و از  البتّنهکنه  -برای برانگیختن روح وطننی  جمعی و قومی

ی عواطنف قنومی و بنرانگیختن قالبی عام برای احیا آن را به -روریات تمایالت وطنی تند آن گشت ض

 (.13 :تابی ،هاللغنیمی ) است ساخته بدلبدان  نازشخی برای تاری ةگذشت

 پژوهش پيشينة

انجنام  به زبان فارسی هاییپژوهشعرب،  ادبیّاترمان تاریخی فارسی و جایگاه رمان تاریخی در  دربارة

 ادبیّناتدر  گوننة ادبنیبنه بررسنی وضنعیت اینن ( 1331) رمان تاریخیغالم در  محمّدمثالً شده است؛ 

یر مسنتقیم و غینر بنه تنأث ،(1334) «نقش ترجمه در پیدایش رمان تاریخی در ایران»و در ی پرداخته فارس

بنه  (1331)پنای ت لن ل ردّکنامران سنپهران در  ویژه آثار دوما اشاره کرده اسنت.مستقیم آثار فرانسوی ب

 هنا دانسنتهل حکومتپای ت ل  را ردّ گونة ادبیاین های تاریخی پرداخته و علل سیاسی ظهور رمانتبیین 

هنای جنبنه ،(1330) «های تاریخی جرجی زیدان از منرر مکتب رمانتیسنمرمان»هومن ناظمیان در است. 

نننویس معاصننر رمننان ،جرجننی زینندان» زاده درو زیبنا اکبننررا تبیننین کننرده  زینندانهننای رمانتینک رمننان

 پنردازی،شخصنیّت زمنان،)طنرح،  ، سبک و عناصر داستانمایهدرونبه بررسی موضوع،  (1333)«عرب

نقنش ترجمنه در تکنوین »ین  در ی نمحمّندمریم شاد  .زیدان پرداخته است هایزاویه دید و...( در رمان

(، بنه تحلینل و 1333« )با سه تفنگدار و تهران مخنون بنا بینواینان شمس و طغرادر بررسی تطبیقی رمان 

تناکنون پنژوهش  امّنا ؛پرداختنه اسنت فارسنی ادبیّناتتبیین نقش ترجمه در پیدایش یک ننوع ادبنی در 

شناخ  از  گوننة ادبنییک  به عنوانرمان تاریخی  سیر انتقالبه بررسی  ،ی با تکیه بر نقش ترجمهمستقلّ

تبینین نقنش  البتّنهو واسنطه  به عنوانعربی  ادبیّاتنقش  اشاره بههم با آن فارسی، ادبیّات بهغرب  ادبیّات

 فارسنی و عربنی ادبیّناترمان تاریخی در دو متفاوت وضعیت ساخت و گیری شکلآبشخور دوگانه در 

های نقش ترجمه در انتقال گونه با تأکید برای است که این جستار همان مسأله پرداخته نشده است و این

 است. تبیین و تحلیل آنپی ی ادبی به قلمرو دیگر، در ادبی از یک قلمرو ملّ
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 مبانی نظری و روش تحقيق

 تحقیق بر دو اصل مهم استوار شده است:بنیان نرری این 

)قلمنرو  بینناادبی البتّنههنای بینازبنانی و ترجمه در داد و ستدها و منراوده ناشدنی انکارنقش اساسی و  .1

هنای جمله انتقال گونه ینا گوننه ت ادبی شاخ ، ازتحوّالای که در بسیاری از گونه به ؛تطبیقی( ادبیّات

بنه  کنامالً ،اکنار ، حضور تأثیرگذار یک ینا چنند ترجمنةبه قلمرو دیگر ادبی -ادبی از یک قلمرو زبانی

 ادبیّناتبررسنی » اساساًکه برخی معتقدند  جاست بدانتا  تطبیقی ادبیّاتترجمه در  اهمّیتآید. چشم می

 توجّنهبندون  ،تطبیقی ادبیّاتهیچ پژوهشی در عرصه »و « پذیر نیستبه ترجمه امکان توجّهبدون تطبیقی 

 (.32و  32: 1334)باسنت،  «مه ممکن نیستبه ترج

هنا سختگیری برخالنکه در بسیاری از موارد،  نوین تطبیقی ادبیّاتهای پژوهشی حوزه تعدّدو  تنوّع .2

 نرراننه تننگکنه اغلنب -فارسیجاری  هایپژوهشدر  موجودشناختی های نرری و روشمحدودیتو 

بنه تغیینرات و  توجّنههم بدون ، آنو فرانسوی مریکاییآدو مکتب  یاصول کلّ چی  را درکوشند همهمی

بنه پژوهشنگر  - فروکاهنندت اخیرشنان تحوّالو نی   هااین مکتب داده در مبانی نرریهای رویگشایش

تطبیقی در  ادبیّاتضرورت » ی به تحقیق بپردازد. جستار مهم و پیشروِتعدّدهای مدر شاخهدهد اجازه می

اسنت.  نشنان دادهها و قلمروهای پژوهشی نوین را ( برخی از این شاخه33-1: 1333 )انوشیروانی،« ایران

 وملنل  ادبیّناتها، بررسی تطبیقی وضعیت انواع ادبی در ترین این شاخهجذّابو شاید  ترینمهمیکی از 

 کوشند بنه چننین ای کنه منیشناخه ؛در قلمروهنای ادبنی مختلنف اسنت هناآنتبیین سیر و سرگذشنت 

و پنس از ورود چنه  یابنندمنی راه دیگنر ادبیّناتبه  یادبیّاتچگونه از  انواع ادبیپاسخ دهد: هایی پرسش

هنا و فارسنی چنه تفناوت ادبیّناتاروپنا و  ادبیّنات؟ سرگذشنت و سنیر رمنان در کننندمیسرنوشتی پیدا 

و پنس ا کرده فارسی و عربی راه پید ادبیّاتاروپا به  ادبیّاتهایی دارد؟ رمان تاریخی چگونه از همانندی

اقتبننام و تأثیرپننذیری »انوشننیروانی،  بنناوربننه . و...  ؟از ورود چننه شننرایطی را از سننر گذرانننده اسننت

مانند داستان کوتاه، نمایشنامه، رمان و اقسام آن )رمنان ننو،  ؛نویسندگان معاصر ایران از انواع ادبی غرب

از جمله موضنوعات قابنل  ؛ایرانی ةمعرمان پلیسی، رمان علمی( برای بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی جا

 (.21 :1333 )انوشیروانی، «بحث در این زمینه است

رمنان »بنیادین که ترجمه در انتقال  با تکیه بر این فرضیةدو اصل یادشده و به  توجّهبا پژوهش حاضر  

گوننة ش ینک عربی و فارسی، نقش انکارناپذیری داشنته و بنه پیندای ادبیّاتاروپا به  ادبیّاتاز « تاریخی

عربنی  ادبیّاتاروپا تا  ادبیّاتجدید در زبان مقصد منجر شده است، به بررسی سیر این نوع ادبی از  ادبی
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 هنایتفاوتمتنی شاخ  فارسی و عربنی، برخنی  ةدو نمونشناختی شکلپردازد و با تحلیل و فارسی می

 کوشنند پنس از بنهنگارندگان منی ،این جستاردر  .کندتبیین میرا بنیادین رمان تاریخی فارسی و عربی 

برخنی او خود  ، با اینکهباقرمیرزا خسرویمحمّدی شمس و طغران سیر، نشان دهند که تصویر کشیدن ای

تحنت تنأثیر والتنر اسنکات بنوده( را بنه فارسنی بیشنتر )کنه او خنود  جرجی زیدانهای تاریخی از رمان

از ، جرجنی زینداننسنبت بنه آثنار تر است و کفرانسوی رمان تاریخی ن دی ةبه گون، (3)برگردانده است

تمایل بیشتر خسروی به سنبک و سنیاق رمنان تناریخی  البتّهاست.  تربرخورداررمان  گونة ادبی فنّیبلوغ 

 دانست. پیوند درفرانسه  ادبیّاتفارسی آن روزگار به  ادبیّاتفرانسوی را باید با گرایش کلی 

 رمان تاریخیپيدایش  والتر اسکات و. 1

به یک  انتقالآید که جامعه در دوران گذار به سر برد و در حال وقتی به وجود می معموالًان تاریخی رم

یهای نویسنده ینا جامعنه برهنه ،در چنین دورانی .دورة تازه باشد آورد؛ از گذشنته را بنه یناد منی خاصنّ

آرزوی  اوو  سنتا وبی بنرای نویسنندهینا حامنل وضنعیت مطلنو هایی که در گذشته وجود داشنته برهه

و نویسنده یا جامعه نگران اسنت بنه آن وضنعیت  است یرا دارد؛ یا حامل وضعیت نامطلوب آنرسیدن به 

 .اسنت هویّنتبازسنازی و بازبینی این ارجاع به گذشته یا یادآوری آن، نوعی ایدة  ،برگردد. در حقیقت

کنند تنا بنه وضنع را حاضنر می نویسنده یا جامعه در مراجعه به تاریخ، یک وضعیت مطلوب یا نامطلوب

 بهتری برسد.

وینژه اجتمناعی  سیاسنی ودر شنرای   وهنا رمانتیک ر از آرایآغناز متنأثّ، در در اروپا رمان تاریخی 

 ةمحصنول عمند»برخنی معتقدنند رمنان تناریخی آمند.  پدید نوزدهمقرن در  ناپلئونشکست  هم مان با

ت و قنوّ وسنطیقرونبنه گذشنته و  هارمانتیکشتیاق نهضت رمانتیسم اروپاست که در آغاز تحت تأثیر ا

هنای کنه در پرتنو انقنالب و جننگ شنق وطننعبرخنی نین  . (12: 1331 )غنالم، «ها رشد کردرمانتیک

را  هنا از گذشنتهاحن اب سیاسنی و هواخنواهی رمانتینکپیندایش  آورد وها را به وجند منیناپلئونی دل

پیدایش رمنان تناریخی  به نوعیو  (032: 1333 )تراویک، های تاریخیبررسیبه  توجّه عوامل ترینمهم

 انند:نقش داشتهمذکور نوع ادبی عوامل در پیدایش که این مجموعه  توان گفتدر مجموع می دانند.می

  لسنفةتناریخی، رشند ف بنه گذشنتة توجّنهرمانتیسنم،  ی عصر روشنگری و تنداوم آن در دورةگرایتاریخ

. رمانتیسنم ةی سیاسی و اجتمناعی دورهاو جنبش رمانتیک تخیّل، توسّ م ةگرا و نی  رشد بیشتر طبقذهن

فرانسنه بعند در  ظهور کرد واسکاتلندی  توالتر اسکاهای و با نوشتهدر انگلستان نخست  گونة ادبیاین 

 رشد کرد و بالید.
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، به زبنان (0)تاریخی و رمانتیک قرن نوزدهم هایداستانپدر های سر والتر اسکات، رمان پس از آنکه 

 )پندر(، الکسناندر دومنا چنونو کسنانی  های تاریخی قرار گرفتانسه ترجمه شد، عمالً سرمشق رمانفر

ی شناتو برینان در شنهدارمنان . های تاریخی دست زدندبه خلق رمان مریمه شاتوبریان و ،ویکتور هوگو

تنوان لفنرد دووینینی را منی(، اثر آ1321) پنجم مارمتکوین رمان تاریخی فرانسوی تأثیر بسیار داشت. 

جهنان، بنه  ادبیّنات(. نفنوذ آثنار اسنکات در 013: 1333 )تراویک، نخستین رمان تاریخی کامل دانست

و فرهننگ آن  ادبیّناتتأثیر اسکات بر خوانندگان و نویسنندگان آمریکنا و  فرانسه محدود نماند. ادبیّات

نی  کمتر از فرانسه و آمریکنا  بر آلمانر اسکات . تأثیبوداین کشور « های پرفروشرمان موازی با مطالعة»

و کسانی چون هان، لیختن اشتاین و ویلیبالد آلکسنیس بنا آثنار خنود رمنان تناریخی را بنه آلمنان  نبود

 به تقلید از اسکات نوشته شند )فریندریش، ،نی  اثر مان ونی نام د، ترین رمان ایتالیاکردند. ب رگ معرّفی

1333 :232 -142.) 

 با رمان تاریخی فرانسوی و سنجش مختصر آن والتر اسکات تاریخی رمان ایههشاخص
گرایی و دیندگاه علمنی افنراد ای که با تاریخبا پرداختن به شیوه بخصوصین کسی است که اوّلاسکات 

کوشد تصنویری تنها می. وی نهگرداندیبازمبرگ یده و تربیت شده سازگار است، حیثیت رمان را به آن 

هنا و حواشنی و مقدّمنهبلکه برای اثبات ارزش علمی توصیفات خود،  ؛دهد به دستیتی تاریخی از موقع

گنذار رمنانی دانسنت کنه بنا تناریخ توان پایهمی تردیدی چیهیبکند. وی را منضم می هاآنتعلیقاتی بر 

 و 370: 1377 هناوزر،) ت کنه پنیش از او اثنری از آن نیسنتو اینن ننوعی اسن اجتماعی سر و کار دارد

372.) 

 در  .اشنخاص داسنتان بسنیار سرسنری اسنت عاشنقانةو روابن  بنه مناسنبات اسنکات پرداختن  شیوة 

 پیونندبنرای اسنت ای وسیله بلکه تنها ؛(13 تا:بی هالل،غنیمی ) ذاتاً مورد نرر نیستعشق او  هایداستان

 شنناختیروانتحلینل و احساسات و عواطف فنردی  جااین. ن و جذب خوانندهاج ای مختلف رما دادن

در بیشنتر منوارد،  .دهندمنی ته بنه اجتمناعو مشکالت وابس قومیجای خود را به احساسات  ها،شخصیّت

کنه در روانشناسنی  کند فیتوصیخ را به یاری کاراکترهایی های تارکوشد پیکارها و ستی هاسکات می»

: 1333 )لوکناچ، «ماننندی بناقی منیهای اجتماعی و نیروهای تاریخگرایش ةو تقدیرشان، همواره نمایند

 توانند ظناهر، احسنام و کنه خوانننده منی چناننندشنان، اعنم از منرد و زن، که همنهکاراکترهایی  ؛(33

 هنردر ش، بنه توصنیةای اسنت کنه در آثنارن نویسندهخوبی درک کند. اسکات نخستیشان را به انگی ه

بینند، همنان انندازه واقعنی و در نیای خودش منیانتقال دنیایی که خواننده آن را درست شبیه د»مبنی بر 
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 ، دسنت (37: 1332)بنرلین،  «دور کنه درکنش نناممکن باشند قندرآنولی نه  ؛متفاوت بشدّتعین حال 

 ناممکن نیست. درکشان امّا ؛ویژه و متفاوتند آفریند که اگرچهمیقهرمانانی  و یابدمی

  و دنننگ یمننیبلکننه از اعصننار کهننن بر ؛رخننود را نننه از روینندادهای معاصنن هایداسننتانموضننوع  او 

 ازکنه  «ایجامعنه های تناریخیعیار روحیه و ویژگیتمام ةنمایند»در قامت  را هایشرمان هایشخصیّت

تناریخ قنالبی در نرنر اسنکات،  (.232و  230 :1373 ،هناللغنیمنی ) کنند، خلق منیگویدآن سخن می

 یی کنههناشخصنیّت ؛ک دارنددر آن تحرّهایشان امغیر تاریخی با ن هایشخصیّتپذیر است که انعطان

مجنالی فراگینر از  اسنکات ،گوننهاینن انند.ری روزگاری هستند که در آن زیسنتههای بشنمونه به خوبی

بنا  و کشندتصنویر منیریان دارد بنه اش در آن جقصّهکه را  یب و رسوم و روزگارمحی  و زمان و آدا

 :تنابنی، هناللغنیمنی ) پنردازدمنیمشکالت طبقاتی عصر  علیهه تمام وجود به برانگیختن احساسات عامّ

گوننه به توصیف نموننه ،اشآزادی هنری اف ودن بربرای نی  های تاریخ و شکان کردن پر برای او(. 13

ه هایشخصنیّتسنوی  آن ،تاریخی را در حال حرکت هایشخصیّتورزد و ها اهتمام میشخصیّت  قصنّ

 هنای حناکم بنه تصنویر ت اجتمناعی و جرینانکه روزگار را بنا طبقنا گاهآن تا کنددر افقی دور رها می

 (.13 :تابی، هالل غنیمی) ساختار داستانی بر او چیره نشود کشد،می

 ؛دهندوقنایع بن رگ تناریخی را نشنان نمنی دِخنو»اش های تاریخیاسکات در رمان ، اکبالبه باور  

دقینق  یزننقلمبنه هرگن  (، او 124: 1330 )لوکناچ، «ینن وقنایع اسنتآنچه برای او جالب است چرایی ا

 لوکناچ،) پرورانندمنی دقّنت د بنهننانجامبلکه عللی را که به آن وقایع می ؛پردازدنمیوقایع خود  ةدربار

 توانایی او در ارائنةبه با تردید نسبت داشته که  نرا بر آپریستلی  ،این شیوه عملکرد اسکات (.33 :1330

هسنت کنه طنرح  قندرآنش تخنیّلبا آنکه حس درک تاریخ و نینروی ته بگوید: تصویری زنده از گذش

لیکن این توانایی را ندارد که مانند برخی از نویسندگان پس از خنود  ؛ن ارائه کندای معیّای از دورهزنده

پنیش روی  ،ای از آنکننده در زندگی اعصنار گذشنته غنور کنند و تصنویر دقینق و زنندهبه نحوی قانع

 (.111: 1337 )پریستلی، قرار دهد خواننده

 هایشخصنیّتو گاه تنهنا اسنتفاده از ننام حوادث تاریخی به تغییر  و دوما یدووین ،برخالن اسکات 

تناریخ  هنایشرمانمنبنع  بویژه دوما کنه بنا اینکنه ؛(13 تا:بی، هالل غنیمی) دنپردازتاریخی در رمان می

 ةبهتنرین نمونن دومنا آثنارپسند ارائه دهند. تا داستانی مردم پردازدمی پروا به جرح و تعدیل آناست، بی

مند است و او به ج ئیات ملودراماتیک عالقه. ندستهفرانسوی  ادبیّاتهای ماجرایی و اسرارآمی  در رمان

: 1333 )تراوینک، پنردازدمنیجعنل آن محابنا بنه بنی ماند،درمییافتن تاریخ برای چی ی از  کههنگامی
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 طنور عمنده بنرای نشنر در چنون بنه» نویسند:منی دومنا هایداسنتان ضعفنقطهدر تبیین  پریستلی(. 073

گنذرد آکسیونشان چنان سریع است و سخنانی که بر زبان اشخاص داستان می ،اندها نوشته شدهنامههفته

 ،گیرنندصنورت کتناب در برابنر خوانننده قنرار منیبه کههنگامیکه چندان پر آب و تاب و قالبی است 

هنای خیلنی زود بنه زبناندومنا های با این حال، رمان (.133: 1337 )پریستلی، «نمایندم ه مینک و بیخ

 .ندگذاشت جهان ادبیّاتبر بیشتری  تأثیراسکات و دووینی آثار در مقایسه با و  ندترجمه شدمختلف 

 یرمان تاریخی عربجرجی زیدان و . 1

و کشنف  سنوهنا و فرهننگ آن از ینکن غنرب، داننشرویارویی میا ةت ادبی معاصر عرب نتیجتحوّال

اسنالمی، از سنوی دیگنر اسنت و پیندایش و  -دوباره و بازسازی میراث عریم کالسیک فرهنگ عربنی

عصر محصول و پیامد مستقیم وابسته بدان،  تعدّدهای مرمان و گونه جمله از ؛های نوین ادبیگونهتکامل 

رسنتاخی  فرهنگنی عنرب در قنرن ننوزدهم  دورهیعنی  ؛ران(ای ادبیّاتمشروطه در  شأن دورة)همنهضت 

عربنی راه  ادبیّناتبنه  در طلیعنة اینن عصنر البتّنهکه  های شاخ  رمانیکی از گونه (.312: 1333 )آلن،

 یافت، رمان تاریخی است.

هنای تناریخی، در توصنیف عواطنف رمنان در شنیوة اعراب پنیش از هنر چین  ،هالل غنیمی به گفتة 

قومی و میهنی بنرای گرین  از وضنع موجنود بنه خناطر سناختن  ةرفت جید عرمت از دستونی، در تمدر

 «اصنالح» راه ،در این تغییر وضع موجودکه  جاآناز  امّا ؛اندبودهمتأثر از مکتب رمانتیک  ،ای بهترآینده

از  - ه اسنتودآماده نب انقالبجامعه برای  روز آنشرای   اساساًکه چرا -را  «انقالب»نه  ؛اندرا برگ یده

: 1373 هنالل،)غنیمنی  انندقنرار نگرفتنه رمانتیسنمهنای تحت تأثیر دعنوت ،انقالب اجتماعی تفکّر جنبة

ر داسنتان، ب از رمانتیسم داعراهای تأثیرپذیری ترین جنبه، یکی از برجستهادبیّاتدر قلمرو . (334-331

و سنپس در کنارکرد و هندن « فنّنیهنای جنبه»ابتدا در این تأثیرپذیری  .است قصّهرویکرد تاریخی در 

است. رمنان تناریخی کنه یکنی از محصنوالت اینن تأثیرپنذیری اسنت، در  تجلی یافته اجتماعی داستان

 (.13و  17 تا:بی هالل،غنیمی )والتر اسکات جریان پیدا کرد شیوة بهاش ابتدا فنّیساختار 

 امّنابرخنی دیگنر (. 231: 1332 لیل،داننند )عبندالجبرخی زادگاه رمان تاریخی عربی را سنوریه منی 

نخسنتین  ،لبنانی راسلیم بستانی و  لبنان را خاستگاه نخستین رمان تاریخی عربی دانست توانمی ،معتقدند

تناریخی در نشنریه  هایداستانبستانی با نوشتن  .ه استکه به نوشتن رمان تاریخی روی آورد اینویسنده

رویندادهایی از تناریخ  کنه هاداسنتاندگان در پیش گرفت. این اننخونرر برای جلب  نوی الجنان، شیوة

دنند، وای از سرگرمی و ارشاد بو آمی ه گرفتند، سفرها، ماجراهای عشقی و زد و خورد را دربر میاسالم
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نامساعد حناکم بنر لبننان،  جوّ علّتبه  پس از آنکه امّا ؛(374: 1333 )آلن، خوانندگان روزاف ونی یافتند

و بنا عصنر طالینی اینن ننوع رمنان در مصنر دبای لبنانی مجبور به مهاجرت به مصنر شندند، تعدادی از ا

قنرن  دوّم ةدر نیمن یرمنان عربن بعنداً .رقنم خنورد، جرجنی زینداننویس مهاجر لبنانی، های رمانتالش

ن عننوا ،اصنول رمنان تناریخی نهنادن بنیناناو بنا راه خود کرد.  بازیافتنشروع به ، با آثار زیداندهم نوز

 (.3: 1333 اکبرزاده،) عرب از آن خود کرد ادبیّاترا در « گذار رمان تاریخیبنیان»

 جرجی زیدان تاریخی های رمانشاخصه
را  هناآنشنناخت و آثار دوما را با اینکه تا روزگارش به عربی برگردانده نشده بودند، می جرجی زیدان

پسندید )که اصنل را بنر رعاینت اسکات را می شیوة ،در عین حال امّا ؛در زبان اصلی دیده و خوانده بود

زیدان آغاز شند. او  با ،های تاریخیتأثیرپذیری عرب از شیوه اسکات در رمان اصالً داد(.تاریخ قرار می

 توجّنهمهیج و جذب مخاطب، بی هایداستانقصد عرضه های تاریخی را بهمنتقد شیوه دوما بود که رمان

دیدیم که نشر تاریخ بنه »وید: گمی اج بن یوسفحجّ ةمقدّمنوشت. در خی میبه حقایق و مستندات تاری

 از آن اسننت و آن از  بهننره گننرفتنآن و  ةبهتننرین وسننیله بننرای ترغیننب مننردم بننه مطالعنن ،داسننتان شننیوة

هننه  ؛حاکم باشد قصّهخواهیم تاریخ بر رمان و روست که ما با تمام تالش می این  کنهچننان ؛بنر آن قصنّ

منراد زیندان از اینن برخنی،  ،بندر طنه ةعقیند بنه(. 13: تنابنی هالل،)غنیمی « اندفرنگیان کردهبرخی از 

 کنهچننانکند. اسکات را تأیید می و شیوة رددوما را  (؛ او شیوة34: 1313 ،بدر طه) الکساندر دوما است

 هایداسنتان بنیادگنذار «والتنر اسنکات»هنای تناریخی از در تکنینک رمنان»نی  گفته شند، زیندان  پیشتر

هنای هنای او گنرایش(. در رمنان331: 1373 هنالل،)غنیمی  «تاریخی رمانتیک اروپا پیروی کرده است

قصند  اساسناً(. زیندان 331: 1373 هالل،)غنیمی  شودعرب دیده نمی ةو تفاخر به گذشت (2)ناسیونالیستی

ذکنر مفناخر گذشنته در کننار او تنهنا  ؛ بلکنه خواسنتةعربی را از روی افتخار نندارد ةزنده کردن گذشت

کشنیدن  تصنویر بنهام عنرب اسنت بنه قصند زننده کنردن تناریخ و های پیشوایان و حکّنگ ارش لغ ش

 زیندان (.13 تنا:بنی هنالل،شناسند )غنیمنی جنوانبش را منی خواننده خنود همنة البتّهکه  روزگاران دور

 همننواره بلکننه  ؛کنندنمننی دغدغننه تنناریخ انتخنابهننای آرام و بنیهنایش را از دورهموضنوعات داسننتان

 اسنت رواینت کنند تناقندرت دو دو فرهننگ و ینا ی شاهد ستی  جندّکه  رامقاطعی از تاریخ  کوشدمی

 آفنرینش رمنان قنرار  ةاو بیشنتر حنوادثی را دسنتمای یند.محض تاریخی روایت بیشتر به چشنم آواقعیت 

 (.112: 1331 یه و دیگران،)عط حیات سیاسی عرب روی داده است تحوّلواقع در سیر دهد که بهمی
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بسنیار به توصیف مکنان  امّا ؛دهدنمی اهمّیتبه توصیف زمان، صحنه و مناظر طبیعت  جرجی زیدان 

 ای بنه بافنت داسنتانلطمنهتوصنیف حنذن آن ای که گونهخارج از بافت داستانی اثر به البتّه ؛پردازدمی

را ات خنود اطاّلعنکشناند و ب، خواننده را به مکانی ایکوشد به هر بهانهانگار نویسنده می .کندوارد نمی

عناطفی،  از جهنت لحنن، یکدسنت و بنه لحناة ماینةاو عمومناً  هایداسنتان .به او عرضه کندآن  دربارة

 ،اجتمناعی اشنخاص فتگوها با می ان درک و فهم و طبقةخشکند و نویسنده برای ایجاد تناسب لحن و گ

و از  گفتگوهنا الیالبنهتناریخی و اجتمناعی خنود را در  اسنی،هنای سیکند. او اغلب تحلینلتالش نمی

، بنا شخصیّتهستند تا « تیپ»واقع نوعی و در ندتحوّلایستا و بیاغلب ای که داستانی هایشخصیّتطریق 

 (.12: 1333 )اکبرزاده،کند ارائه می ،شناسدرا می هاآن به سرعتکه خواننده  یهای ثابتویژگی

اغلنب فاقند  البتّنههنایی رمنان ،انی چون مویلحی، منفلوطی، ریحنانی و جبنراناگرچه پس از او، کس 

 تنالی بنی هنای تناریخی او راو رمنانبرخنی از منتقندان، زیندان نویسی خلنق کردنند، های رمانتکنیک

 املل ک  ةابن فریند ابوالحمیند در مگر  ؛ه استاقدامات او را نگرفت تقریباً کسی دنبالةکه  دانند و معتقدندمی

و  233: 1332 ل،)عبدالجلی( 1332) اخلطاب بن عمر( و 1331) ید قریششنوط در ؤ( و معرون االرنا1321)

بسنیار کمنک وطننی  هننری و از دو جنبنةعربنی رمنان تناریخی به پیشرفت  ،شده . نویسندگان یاد(234

انند؛ مان تناریخیای در نگارش ردارای گرایش ویژه ،ر عربمتأخّ گروهی از نویسندگان البتّه .نداهکرد

وی روش کنارش بنویژه . این نویسندگان است ازجملةابراهیم رم ی متفاوت با گرایش دوما و اسکات. 

رعاینت کنردم و روش  تناریخ و معنانی آداب را دقّتبنده : »دهدتوضیح می گونهاینرا « باب القمر»در 

نندارد و  توجّنهیف تاریخ و تحر لتخیّفرانسوی است که او ج  به  ی« دوما»ها ج  روش قصّهمن در این 

بلکه از اینن حینث کنار  کند؛تاریخ را به طور کامل مراعات نمیاسکات انگلیسی نی  نیست که  ةنی  شیو

غنیمنی « )، ن دیک اسنتکنندتاریخ را مراعات می دو انی که هرببرم آلم من به لرد لیتون انگلیسی و ا.

 (.13 تا:بی هالل،

 باقرميرزا خسرویمحمّدنقش و جایگاه و  فارسیرمان تاریخی . 9
سنتفاده از بنه فکنر انین  نویسندگان ایراننی ، های تاریخی دوما و زیدانرمانفارسی  ةاز انتشار ترجم پس

ی، برزیلنی و... همنان ترفنند همتاینان مصنری، هنند ،برای نوشتن رمان تاریخی»و  این قالب ادبی افتادند

اوضناع  البتّه .(22: 1331 )سپهران، «زمان و مکان ایرانی + پاییسبک و الگوی ارو خود را به کار بستند:

در آن زمنان اینران در  .از هنر چین  در اینن امنر دخالنت داشنتبیش  ،مشروطه ةدوراجتماعی  -سیاسی 

های تنازه بودنند و هنر ، پیوسته در حال کسنب تجربنههنرمندان و گرفتار بود تجدّدو  سنّترزخی میان ب
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بهنره  - سیاسنی بنود غالبناًکه  -آزمودند تا از آن برای رسیدن به اهدان خود می چی  تازه و جدیدی را

را خنود  ةافکار و عقایند روشننفکران ،ای بودند که به کمک آنبه دنبال قالب تازه هاآنگیرند. در واقع 

گوننه بنود را در این زمینه یناری کنند. این هاآنی بود که توانست موفّق ةبیان کنند و رمان تاریخی تجرب

 های الکساندر دوما و جرجی زیدان نگاشته شد.رمان تأثیرتحت  ،های تاریخی فارسیکه نخستین رمان

خواهنان اواخنر عهند یکی از مشروطه ،فتحعلی شاهباقرمیرزا خسروی کرمانشاهی، از نوادگان محمّد 

و  (113: 1331 کری،)شن «قندیم و جدیند اینران ادبیّناتمیان است برزخی »که را  شمس و طغرا ،قاجار

برگ ینده  امی نگاشنت. اینن نموننةدر چننین ایّن هنای دومنا،رمنان نی و  االن قدیمییادآور شگردهای نقّ

مانند اسنت نریر و بیی بیکلّما به نثر قرون اخیر ادبیّاتدر »جمال اده  باور بهرمانس در دوران مشروطه، 

هنای شایسنته اسنت کنه بنه زبنان ،جدید فارسی اتادبیّ عنوان نمونة بهو بدون شک تنها کتابی است که 

نین   سنت کنه بنه ترجمنهمدرنی اخسروی از نویسندگان (. 13: 1301 )جمال اده، «گردد ترجمهخارجی 

از عربی بنه فارسنی  را جرجی زیدان عذراء قریشعلی شهرستانی و محمّد س م و اإل ةاهلیئ  واشتغال داشته 

 را  رمنانشدسنت بنه آفنرینش ادبنی زده و  ،ه تحت تأثیر ترجمنهاو مترجمی است ک .(1)برگردانده است

 .متون عربی )مستقیم( و اروپایی )غیر مستقیم( دانست محصول ترجمةتوان می

روح مدرنیتنه در »گیری شکل اصالًبود.  مؤثّربسیار  ایرانآوردهای مدرنیته به انتقال دست ترجمه در 

یر پنذامکنان ،نامیندمنی «پیک روح انسان» راپوشکین آن  بدون عمل ترجمه و نقش مترجم که ،ایرانیان

کنه خنود « نهضنت ترجمنه» یعننی ؛در آغاز این نهضنت عرنیم فرهنگنی .(121: 1331 )احمدزاده، نبود

فرانسنوی و آثنار ، (121: 1334 )غنالم، سنته نین ورود رمان تاریخی به اینران  در مؤثّرعامل  ترینمهم

 تنأثیربسنیار بنر رمنان فارسنی  و نندطرفداران فنراوان یافت ند؛ترجمه شدو زیدان(  دوماعربی )بویژه آثار 

شد تا خوانندگان بنه خوانندن سبب مینی   های کهن فارسیبا داستان دوماالکساندر  شباهت آثار .ندنهاد

خنان قلنیمینرزا و علنی طناهر محمّندیعنی  ؛پرکارترین مترجمان عصر قاجار .بیاورند یروبیشتر آثار او 

آثنار دومنا کردنند. مترجمنان  ةهای خود را وقنف ترجمنای از تالشسعد بختیاری، بخش عمدهسردار ا

یک آثاری را از او به فارسنی ، هرامین دفتر و شاه اده عبدالحسین میرزا محمّددیگری نی  همچون میرزا 

  و ه و ینا تسنلّکر، احتماالً به دلیل ناآشنایی با زبان فرانسندو مترجم اخیرالذّ آنکهترجمه کردند. جالب 

، بنه فارسنی هناآنعربنی  ةبیشتر نسبت به زبان و ادب عرب، آثار الکساندر دومنا را از روی نسنخ عالقة

باید یکی  ،به ایران را روز آن دوره هایکتابرنگ و آوردن به ف ناصرالدّین شاهسفر  البتّه .اندبرگردانده

او بنه  تفنگندار سنهنیان با آثار دوما دانسنت. گوینا ساز آشنایی ایرارویدادهای تاریخی زمینه ترینمهماز 
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 ،کنه در عهند قاجناراینن نهایتناً(. 32-34 :1331 )غالم، شاه ترجمه شده است ناصرالدّیندستور شخ  

باقر محمّندی شنمس و طغنرا .است شدهترجمه میهای تاریخی عموماً از دو زبان فرانسوی و عربی رمان

 شد و رونق ترجمه از فرانسه و عربی دانست.میرزای مترجم را باید از نتایج ر

تنأثیر نهناد و  ادبیّناتبر نی  اجتماعی و سیاسی عصر مشروطه  هایدگرگونینهضت ترجمه،  کنار در 

و  اننهگراییملّن هنایگرایشاغلب دارای خود  که شد (7)فارسی ی تاریخیهارمانسبب پیدایش نخستین 

 خلنق پرسنتی منردم وطنن بیندار کنردن حنسّ تناریخی و هندن احینای مفناخربنا و  ندناسیونالیستی بود

را رضناخانی  ةدور البتّهدر عصر مشروطه و این نوع رمان  نگارشرواج ترجمه و پژوهشگران، . شدندمی

در اختینار تناریخی کشنور  گذشنتهمننابع سرشناری کنه . 1 :اندهدانستی تعدّدعوامل و عناصر ممحصول 

از ترم را امور جاری  ةبحث و گفتگو دربار صورت هیچم که به حاک طبقه. 2، گذاشتنویسندگان می

کنه  کنردمنیو پیوسنته تلویحناً نویسنندگان را تشنویق  اش خنوش نداشنتکفایتیبرمال شدن فساد و بی

اشنتیاق . 3 (؛30: 1330 )کامشناد، ت دهنندفتخارات باستان به خورد ملّدهنده از امقداری داروی تسکین

هنای منانرت سناختاری شنباه. 0فرانسنه،  بخصنوص ؛ییپنابا تاریخ کشورهای اروایرانیان برای آشنایی 

 پیشنهقهرماننان شنجاع و فضنیلت در ارائنة نیمه تناریخی هایداستانفارسی و  های عامیانةقصّه باتاریخی 

ه بناهنای فرانسنوی شنباهت فضنای رؤینایی رمنان. 2 (؛11: 1331 )غالم،  فارسنی هنای بلنند عامیاننةقصنّ

آن در مقایسننه بننا کننار  نوشننتنخطننر بننودن ماهیننت رمننان تنناریخی کننه بننی. 1 ؛(111: 1331 )شننکری،

 و تالش بنرای گراییباستان. 7 تر بوددردسرکمبسیار رمان سیاسی، نگارش نویسی یا آفرین روزنامهخطر

 ک از تباهینویسندگان سرخورده و بیمنا آوردن روی. 3 ؛(00: 1333 )رحیمیان، گذشته هویّتشناخت 

 ادبیّناتگرفتنه از بنا دیندی نشنأت ،ای اینرانحماسنی و دوران پهلنوانی افسنانه اخالقی جامعه به گذشتة

به آموزش تاریخ اینران  ایشاناهتمام  .3؛ (70: 11330 بار قرن نوزدهم اروپا )کامشاد،رمانتیک و حسرت

ینت اخالقنی و هندن ترببنا  ،قهرماننان تناریخی اسنام بنرسنازی ای نوین و نین  تینپبه جوانان با شیوه

گینری اوج عمومناًکه  نمایدبسیار آسان میاین نکته اکنون درک  .(11: 1331 )غالم، اجتماعی مخاطبان

کشنف کیسنتی در پنی و  هویّنتجسنتجوی  در که جامعه است هاییدورههای تاریخی در نگارش رمان

تاریخی،  مه در پیدایش رمانترج برجستة نقش پذیرشبرخی نی  با  (.7: 1333 )اسماعیلی، خویش است

تناریخی  هنای عامیاننههنا و نقنلاز سویی افسنانه»کنند: ادبی ایران اشاره می در پیشینة آن داشتن ریشهبه 

 هنایی از تنواریخ قندیمی نین  بخنش ،و غیره( وجود داشت و از سنوی دیگنر رموز حم ه -نامه ابومسلم)

 و غینره( ننادری ةدرّ -الوقنایع بندایع -خ بیهقنیتناری) گرفنتپردازی به خنود منیگاه شکل حکایتگه
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 «ساز گذشنتگان اسنتحادثه تخیّلمحصول  ،ن تاریخآمیختن حادثه و اسطوره و خرافات با مرزهای معیّ

 (.133: 1337 )سپانلو،

 خسرویباقر ميرزا محمّد تاریخی های رمانشاخصه
 فنّنیکه بنا معیارهنای  گاهآندی از اوضاع زمانه، تصویری است انتقا ةکنندارائه اساساًکه  شمس و طغرا

 خنودروزگار در اگر  امّا ؛هایی داردهای ساختاری ضعفتردید از برخی جنبهامروزی سنجیده شود، بی

رمنان  ،یک رمان تناریخی کامنل اسنت و از لحناة سناختار و شنکل و با معیارهای آن عصر دیده شود،

و توصنیف زمنان و مکنان و  شخصیّتدر پرداخت  (.31: 1333 ،)باالیی بل ایراد نیستکاملی است و قا

شرقی و ایرانی بسیار فراتر رفتنه و بنه الگنوی امنروزی  قصّةخلق فضای داستان، نویسنده از الگوی کهن 

او از عنصر مکنان، بسنیار هوشنمندانه بهنره بنرده اسنت؛ نیک ن دیک شده است.  ،غربی است اساساًکه 

تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتمناعی  هویّت ةعصارکه  )شیراز( برگ یده هقصّمکان  به عنوانشهری را 

توصیفی نین  کنه  ،دارد. گذشته از این گ ینش هوشمندانه خود درپیش از اسالم را  حتّیایران اسالمی و 

 هند و در آییننهایران عصر وی وسنعت د به اندازه دهد آن راکند، به مخاطب اجازه میاز شیراز ارائه می

بسنیار سننجیده  در پرداخنت زمنان نین خسنروی  .بپردازدتاریخ و اجتماع حکومت قاجار  ةن، به مطالعآ

ای از تاریخ گذشته، درواقنع بنه بازنمنایی با تصویر اوضاع و شرای  فارم در مقطع ویژه و کندعمل می

 مسنائلکنند تنا اد منیای را ایجنقرینه ،از تاریخ و وقایع آن بهره گرفتنبا  پردازد واوضاع عصر خود می

 کنند تنا او را نماینندةانتخناب منی قهرمنان اصنلی داسنتان بنه عننوان را شنمس .عصر خود را بینان کنند

هنای ارهای قانونی و عقالنی و با شیوهخواهند به مدد اب که می سازدروی خواهان معتدل و میانهمشروطه

 ةرا نماینندخناتون آبش. یابند خود دسته اهدان آمی  و به دور از جنگ و جدال و خونری ی بمسالمت

 را بیانگرمغول  ةبیگان هایشخصیّتسازد و میمنفی شاهان قاجار در روزگار پیش از مشروطه  شخصیّت

و آشکاری فریاد کند که  نیکی بهتا  ؛جارتصویری از حضور مهاجمان روم و انگلیس در ایران عصر قا

امننور کشننور را در مملکننت خننود اسننت و اصننالح  خواهننان جلننوگیری از دخالننت بیگانگننان در امننور

 هننا و مغننول و شننرح دخالننت تننوان انتخنناب عنصننر بیگانننةگننرش، مننی. بننا ایننن نداننندمشننروطیت مننی

هنای غربنی در زمنان انندازی دولنتنفنوذ و دسنت ةامور فارم را نی  نشان های آنان در ادارةگریسلطه

ها و کفایتینمادی از بی ،حکومت را اتون در ادارهخحکومت قاجار دانست و سوء تدبیر و ناتوانی آبش

 (.227-221 :1331)غالم،  های حاکمان و دستگاه حکومتی روزگار نویسندهناتوانی
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 کننه روحیننه  ایشننده فقیننراشننرافیت  دادن جلننوهتننر گننرایش اساسننی خسننروی را بنن رگ بننرتلس 

بخشنیدن آرمانی  ها و کیفیتبل فئودالآن در مقا دادن قرارخواهی بورووازی در او نفوذ کرده و آزادی

کوششنی اسنت در  شنمس و طغنرامعتقدند کنه نی   برخی( 132: 1332، ند )نیکیتیندابه افسران ج ء می

م ایا و معایب و مفاسندش و بنا  که بوده، با همة چنانهم ،تاریخی مورد نرر دورة تصویر و تجسّمجهت 

و  دقّنتبینانگر  هر دو دیندگاه، نای(. 37: 1334 الوی ،د)اند زیستهطبقات مختلف مردمی که در آن می

و درنگی کنه  دقّت ؛درنگ شگفت خسروی در دقایق تاریخی و اجتماعی ایران در گذشته و حال است

 دقّنتش بنه توجّهبا »او  .معرفتی است توجّهلپشتوانه قاب برخاسته از یک آگاهی تاریخی عمیق و با خود

طالح غربنی اصن گنذارد: در کنارش رویکنرد بنهفارسی بدعت می یّاتادبت مطالب تاریخی، در و صحّ

 .(72: 1330 )کامشاد، «پردازددار میبه پژوهش دامنه ،لم بر کاغذ نهادنیعنی پیش از ق گیرد؛پیش می

عشنقی درآمیختنه  ؛(130: 2، ج 1372)یوسنفی،  جنبان حوادث اسنت، عشق سلسلهشمس و طغرادر  

آخرین اتابنک  ،خاتونهای آخر حکومت آبشایلخانان در ایران و سال با وقایع تاریخی عصر حکومت

 ازسلغری فارم. نقش و جایگاه برجسته و حضور پررنگ عشنق در رمنان، خنود بنه حضنور پررننگ و 

 شندن برجسنتهتازه و متفاوت زن در داستان فارسی انجامیده است. ورود زن فرنگی به داسنتان و  جهاتی

ی در کننش و مننش زن ایراننی، بنه او، نین  ایجناد برخنی تغیینرات جندّی شخصنیّتهنای برخی ویژگنی

  سننّتدر  ای داده کنه تنا پنیش از داسنتان معاصنر، کمتنر  جنسیتی ویژهتشخّ ،زن رمان هایشخصیّت

 .ه استشدنویسی فارسی دیده قصّه

 جرجی زیدان وخسروی  ميرزاباقرمحمّد نویسیهای رمانشاخصه سنجش مختصر. 1

 شننود کننه در آن دو عامننل فرهنگننی بننا هننم در ای تصننویر مننیدوره معمننوالًی تنناریخی، هننادر رمننان

 شخصنیّتاند و فرهنگی در حال مردن و فرهنگی در حال زادن است. از میان این کشنمکش، کشمکش

 (.021: 1331 )میرصنادقی، کننندخی ند و در حوادث تاریخی شرکت میتاریخی برمی هایشخصیّتیا 

های فرهنگنی و اجتمناعی ایرانی با پنداشت تمدّنهجری، شاهد جدال و ستی  فرهنگ و  ایران قرن هفتم

جناهلی در  هایسننّتسرشنار اسنت از جندال  بوضوحمغوالن مهاجم است و حیات اعراب صدر اسالم 

. زیندان و خسنروی بنا انتخناب اینن از دیگنر سنو و فرهنگ نوپا و انسانی اسالم سویی از حال فروپاشی

 ،هنای بسنیاراند که در عین همانندیزدهی تاریخی ماندگاری دستهارمانبه خلق  ،خی ویژهمقاطع تاری

 شود:ی نی  میانشان دیده میتعدّدم هایتفاوت
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ی تناریخی فارسنی کنه هندن نویسندگانشنان بیشنتر انتقناد هنارمناندیگر  سنّتبه  ،شمس و طغرادر  -

(، موضع انتقادی اثنر 04: 1337رش رمان)عسگری، نگا فنّیاجتماعی است تا خلق اثری با رعایت اصول 

انگار نقل تناریخ گذشنته  آشکار است؛ کامالًیاسی ایران معاصر و نویسنده نسبت به شرای  فرهنگی و س

 گفتگنوی زینر کنه مینان شنمس و مناری انجنام  در میانة اگر ای است برای نقد روزگار حال.بیشتر بهانه

 : وقتنیکننیملمس مینیک را نسبت به شرای  سیاسی روزگارش  نقدهای تند خسروی شود بایستیم،می

را بنه رفنتن نن د شمس ماری گ یند، ی را برمیدوّمپادشاه و ماندن کنار ماری  دیدار میان رفتن بهشمس 

کنه  هناایراننیبرای  خصوصاًپادشاه است و احترام پادشاهان واجب.  ،چراکه طرن کند؛شاه ترغیب می

مگنر شنما  -پرسند: منی تعجّنببنا  شمس د.هستن هاآناسیر د و داننمیاالطاعه  پادشاهان خود را واجب

پاسخ ماری بیانگر افسوم و حسرت بسیارِ خسروی و دیگنر  دانید؟االطاعه نمی پادشاهان خود را واجب

 گوننهاین، ادامنهدر  نداریم که ناچار به اطاعت او باشنیم. ما از اصل پادشاه -روشنفکران آن روز است: 

بنینان خودکامگنان روزگنارش را در توجینه بی هایاستداللیرکانه، نویسنده بنیان توضیحات سست و ز

شنود مملکتنی بنی چگوننه منی - کنرد و گفنت: تعجّنبشمس سازد: شان، ویران میضرورت پادشاهی

ل و آمنا هناآرمانهمنه آرزوهنا و  ةشنندکِ تصنویر بنهپاسنخ مناری،  بنار اینن م بمانند؟پادشاه برپا و منرّ

 .(127: 1332خسروی، ) مملکت ما جمهوری است -روشنفکران ایرانی است: 

از زبنان  جناآنشمس بعد از شنیدن شرح وضع شهر ونیس و اوضاع زندگانی مردمنان که نی   گاهآن 

، خسنروی در «آن مملکت دارنند شهداهلل! معنی زندگی آن است که مردم»گوید: می زده، شگفتماری

گنجانند و در وصنف آن شنهر از آمال سیاسی خود را می شمس آرزو دارد، همةو تفسیر آنچه  توضیح

کناری  رساند و هنیچض نمیدیگری تعرّ داند و به حقّخود را می هر کس اندازة» گوید:زبان شمس می

 ،«انصان نیسنتنددانش و بییک نفر بی زیردسته ار نفر اسیر  و گذردبه هوای نفس اشخاص قوی نمی

 انند: خودکامگنان ت توصیف پایانی از حاکمانی که مدام بر اینن سنرزمین حکنم رانندهچه دردناک اس

اند و چه زیرکانه است پاسنخی کنه خسنروی در پنداشتهدانشی که مردمان را اسیر خود میانصانِ بیبی

اسنت فاق ه اتّلبی که برای ما فراهم آمده، از مسألیکن این ترتی ؛بلی چنین است - گذارد:دهان ماری می

(؛ هر آن اصنالحی کنه در سناختار سیاسنی فرننگ پدیند آمنده، 123: 1332)خسروی، « و پیروی قانون

قوق و آراء مردم، همه و همه نتیجة حاکمیت قانون است و به ح نهادن حرمتازجمله شکل جمهوری و 

 ، ایننن وجننه غلبننه ننندارد و انگننار بیشننتر ،رمننان تنناریخی زینندان و کننالً شننامی ةدوشننی در امّننا  بننس؛

 وضع موجود. ازنی  گفته شد، هدن نویسنده یادکرد و تعلیم تاریخ است تا انتقاد  پیشتر کهچنان
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هنای تناریخ بنه سرگذشنت دادن پیونند ،رمنان تناریخی ةنویسنند داند که وظیفةمی به خوبیخسروی  -

ه ؛بدیع و تازه است قصّةخصوصی و خلق  اسنب متنوازن و متن ،ای کنه محصنول آمیختگنی معننادارقصنّ

ینا خلنق و جعنل نشنود،  ؛کار نباشدای در دریافته اگر دسیسه که نیکاو  است. تخیّلواقعیت تاریخی و 

 امّنا ؛دهندقرار منیرمان خلق تاریخ را در خدمت  ،(117: 1331 )شکری، شودتاریخ به رمان تبدیل نمی

در ن در حنالی اسنت کنه ای ی که گاه از اصل خود بسیار دور است.تخیّلآمیخته به  ةشددگرگون  تاریخِ

 از طریننق بننه آمننوزش تنناریخ  او .ردداسننتان در خنندمت تنناریخ قننرار دا ،جرجننی زینندانی هننارمننان

 زنند.منی در جعل رویداد دسنت تخیّلاز عنصر  کمتر به تغییر تاریخ و استفاده پردازد.پردازی میداستان

هقو ، داسنتان پنردازده به یادکرد رویدادهای تاریخی میک گاهآناو  و گناه  بنردرا از یناد منیگنویی صنّ

متن طنراوت داسنتانی خنود را  کهچنان ؛سازده را با متن تاریخی محض مواجه میچندین صفحه خوانند

داسنتان بنا تناریخ  درآمیختنزیدان از  گویی آزارد؛می اش خواننده راکنندگیخسته دهد واز دست می

 داند.آن را نمی درآمیختناست و شگرد  ناتوان

ینا رازهنایی مربنوط بنه گذشنته و  یشهنارمنان هایشخصنیّتبرخی از  هویّتاسکات با پنهان کردن  -

: 1331 )همینگن ، گینردکنند تنا پاینان داسنتان را پنیمنیو وادار ها، خواننده را وسوسه شخصیّتنیاکان 

بنرد. سیار بهنره منیدر داستان ب «رم  و راز»از  یشهارمان یتجذّاببرای  ،زیدان نی  به پیروی از او(. 234

بسنیار معمنول  ،بنردمنیخواننده را تا پایان داستان با خود  شکشفکه  ی« راز» طرح ،ی زیدانهارماندر 

و هم برای خوانننده نامکشنون هم برای خودش قهرمان داستان رازی دارد که  ،شامی دوشی ة. در است

ننه نخستینش،  برخالن پنداشتِاو  .مانو کیستی قهر هویّت ةرازی دربار ؛شودپایان برمال میاست و در 

را بنه  ویمننذر اسنت کنه در هنگنام منرگ  بنن بلکه فرزند نعمنان ؛ولی جامعه نیستتنها از طبقات معم

 (.1332 )زیندان، پندر اوسنت هپنداشتمیغل  بهکنون ن تاقهرمامردی که تا ب رگش کند؛ مردی سپرده 

، 330، 333، 02، 33تنوان در صنفحات را منی هناآن هنایبسیارند که نموننه شامی ةدوشی این رازها در 

طنرح چننین رمن  و راز و تعلیقنی معمنول نیسنت و داسنتان  شمس و طغرادر  امّا دید؛ 030و  007، 001

ی اسنکات و پینرو او هنارمنانچین ی کنه در  ؛کنندکسب می «و عاطفه تخیّل»خود را از عنصر  یتجذّاب

 کمرنگ است. تقریباًزیدان 

هنای . آدمشخصنیّتهسنتند تنا « تیپ» ند؛ نوعیتحوّلایستا و بیی جرجی زیدان هارمان یهاشخصیّت -

بنر کنه خیلنی زود  ی برخوردارنندثنابتمحندود های پیچیدگی رفتاری، از ویژگی هیچبیاو،  هایداستان

 رین  و درشنت خصنایل اندکشنان را بنه ذهنن  چننان ،یک داستان ةبا مطالع او شود وآشکار میخواننده 
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 هایشخصنیّتشناسند. نویسننده، میرا بناز هناآن سنرعتببعندی،  هایداسنتان ةمطالعن در سپارد کنهیم

از اینن  پردازد وپردازی درست و دقیق نمیشخصیّت؛ به کندنمی معرّفیتاریخی را کامل، دقیق و عمیق 

هنشنگران و کهنا شخصنیّتاعمنال و رفتنار  و انگی ةتواند علل نمی آثار او معموالً خوانندة رو را هنا قصنّ

 تحلینلبنه  وکنند منی بسنندههنا شخصنیّتبه بیان حوادث تاریخی از طریق اعمال و رفتار  زیدانبفهمد. 

او از » .کنندنمنی توجّنه چندانکاراکترها  موقعیت و وضعیت فردی ویژةتبیین و نی  ها و علل وقایع ریشه

 «پنردازدی و نقل اعمال و گفتارشان میهای ظاهرها عاج  است و تنها به وصف ویژگیشخصیّتتحلیل 

اصنلی  هایشخصنیّتاعم از  رمان فارسی؛ هایشخصیّت»اگرچه برخی معتقدند  .(11: 1333 )اکبرزاده،

داسنتان  و کنالً در رمنان حندودی تناو این ویژگنی  (133: 1332 )محمودیان، «یا فرعی، فردیت ندارند

تننه اشنناره کنننیم کننه خسننروی بننویژه در پرداخننت باینند بننه ایننن نک امّننا نخسننتین فارسننی بننارزتر اسننت؛

 .هنا ن دینک شنده اسنتشخصنیّتبنه فردینت  تا حدودی ،زن رمان ازجمله طغرا و ماری هایشخصیّت

انتقنادی  در قسمتی که به تبیین کارکرد کهچنانماری که از دنیای متفاوت فرنگ به داستان آمده است، 

از معرفت، شنناخت و  .ها و خصایل متفاوتی داردویژگینشان داده شد،  اختصاص داشت شمس و طغرا

دیگنر  حتّنیاز زن شنرقی و بنویژه دیگنر زننان و  اساسناًکنه او را  ای برخنوردار اسنتبیننی وینژهجهنان

 .کندجدا می، اعم از مرد و زن، داستان هایشخصیّت

در پنی ه ندارد و گرایانیملّرویکرد برخالن نویسندگان رمان تاریخی در غرب، مانند اسکات، زیدان  -

ریخ اسنالم نرنر دارد تنا او بیشنتر بنه تنا .ی و قومی نیسنتملّ ةبویژه گذشت ؛زنده کردن و ستایش گذشته

 ب رگداشنتاعنراب مسنلمان و  گاهی تحقیر حتّی .(3)آن هم در حد یادکرد و نقل حوادث ؛تاریخ عرب

 ةطومنا فرمانند زمنانی کنه ،اسنتحماد کنه از نصناری  نیک هویداست: ؛از لحن نویسنده ،مسیح پیروان

و  داننداز مسنیحیان منی چننانهنمخار خنود را ، با افتپرسدمیبه دین اسالم  درآمدن ةباراز او در رومیان

و  شمس و طغنرااست که در  حالی دراین  (.247: 1332زیدان، )خوشحال است که مسلمان نشده است 

 اساسناًکنه  یناسیونالیسمشود. یسم معتدل دیده میو ناسیونال گراییملّیباقرمیرزا نوعی محمّد اندیشة کالً

 رننگهمناسیونالیسنم خسنروی  .روزگارش متفناوت اسنتی تاریخی هارمانی در افراطی متجلّ ةبا گون

شنمس بنرای خوشنامدگویی بنه  ،در آغناز داسنتان ت.ملین رنگهم وبه خود گرفته است  دین و مذهب

بین بنالد و مخنرّ ،شنمم بنه جمنال اینن مغنوالن وحشنیراستی نیامندم تنا چ: »رودنمیخدمت امیر مغول 

شنترچران  انصنانبیدشمنان دین اسالم و اسنالمیان نیفتند. بنه خندا راضنیم بمینرم و بنه اینن کافرهنای 

 (.34: 1332 خسروی،) «تعریم نکنم گردبیابان
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وصنیف ت از حتّنی دهند وبها نمنی قصّههای پردازی و توصیف درست و دقیق آدمشخصیّت، به زیدان -

پنردازد. او ها نمنیشخصیّتبیان ج ییات خصوصیات و خصایل  بهکند و سرعت عبور میه ظاهر افراد ب

ای کنه بنه گوننه ؛کنندنکتنه اکتفنا منیبه همنین چنند  ،حماد که یکی از افراد اصلی داستان است ةدربار

چشنمانی سنیاه و  بنا ؛در قامنت چهارشنانه بنود»کنند:  تصنوّرتواند حمناد را در ذهنن نمی حتّیخواننده 

بنر روی آن عقنالی از گالبتنون  ،ای از حریر زربفت بر سر نمودهنده. قبای عربی در برداشت و چفیهگیر

ازد پنردمنیها شخصیّتویژگی یات بینانه به توصیف ج ئری  خسروی امّا ؛(11: 1332زیدان، ) «بسته بود

ههنای آدم شخصنیّت شناسانهروانی هاو در مواردی به جنبه آمی ددرمیو آن را با عناصر خیال  نین   قصنّ

 االعضنا، ، متناسنبرخسنارگنل قدّ جوانی بود سرو»نویسد: در توصیف شمس می کند.و اشاره می توجّه

قمنر  ای داشنت چنون قنرصچهنره .ننه کوتناه ؛ج، ننه بسنیار بلنندالمن ا بنیه، صحیحترکیب، قویخوش

تنر اش بارینکن ستونی از عاج کنه انندکی از چهنرهبر روی گردنی چو درخشان و چاهی دلربا بر زنخ؛

وان سنیاه برگشنته در زینر دو طناق مشنکین ابنر هایمژگانبا  ،چون دو چشم غ ال هایشچشم .نمودمی

ر عقنل و فراسنت و هنوش و با نگناهی پرنفنوذ کنه آثنا درخشید؛چون چراغی در محراب می ،سشمقوّ

سیم که اندکی خم داشت، بنر پشنت لبنی چنون دو بنرگ  ن الیح بود. بینی او مانند تیغی ازکیاست از آ

شد. مویی چون پای مور، تنازه از پشنت م دو رشته مروارید آبدار از آن نمایان میگل سر  که گاه تبسّ

تفش افتناده، در پیشنانی صنان لبش سربرزده و دو زلف مشکین پر از چنین و شنکن از دو سنوی بنه کن

منده د که تازه از راهی دور به شنیراز آنمومی و بود پیداآفتاب اش اثر های پاک سادهاش و گونهگشاده

لنیکن  ؛در کوهستان پرورش یافته و داد که از مردم شیراز نیستو لطافت بشره شهادت می آن سفیدیو 

خسنروی، ) «. به قسمی آثار شجاعت و شهامت و فراست و وقار از چهره و نگناهش آشنکارا بنود کنه...

 (.27 و 21: 1332

جنذّاب گاه شناعرانه و  ،هابخشدر عناوین  بویژهدر بسیاری از موارد  ،شمس و طغران خسروی در زبا -

در  ؛زبنان اسنت تفاده از ظرفینت شناعرانةهمین اسن ،یکی از وجوه ادبیت متن خسروی اصالً و گیراست.

سنبک  ...ر ننوع صننایع ادبنی و لفرنی اسنت، خنالی از هنجرجی زیدانزبان و سبک نگارش »که حالی

 (.12: 1333 )اکبرزاده، «آالیش است، کامالً ساده و بینگارروزنامهو  مورّ نویسندگی او مانند یک 

بنه شنعر است و در رمان خسروی گاه  تخیّلخالی از خشک و  معموالًدر رمان زیدان  هابخشعناوین  -

 :ن دیک
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تناریخ  از ثانیناًاشاره دارد و  محوری بخش به رویدادِ مستقیماً اوّالً هابخشعناوین  ،شامی شی ةدور د 

(، 337) تنه(، جنگ مؤ231) بریجنگ بدر کاشاره دارد:  هاها و غ وهجنگ برخی به ؛گرفته شده است

(، فنتح 034) ، فنتح حینره(310) مکّهفتح برخی به فتوحات:  (،234) جنگ قادسیه (،337) قارجنگ ذی

پیونند دارد:  اشنخاص و قباینل برخی نی  با ننام (.222) : مصالحه شامهامصالحهو برخی به  (111) مداین

و  (332) شناهان حینرهپاد (371) (، شناه جبلنه327) انصناری ثابنت بنن حسّان(، 233بکر و خ اعه) قبیلة

 المقندمبینت (،047) (، اینوان کسنری042) (، منداین343) منهمکرّ مکّنةشناخ :  هنایمکانبرخی با 

شمار اسنت: انگشت تاریخی هایمکانبا تاریخ و حوادث و مرتب  عناوین  ،شمس و طغرادر  امّا ؛(203)

 ش و ظهنور عشنق طغنرل(، ع ل آب731)(، پادشاهی مستقل آبش در فارم 010) عدن و مرغان سخنگو

 ةاشنار بیشنتر دربردارنندة شنمس و طغنرادر  هنابخشعناوین  (.317) خاتون در اردو(، فوت آبش701)

جشنن گنوی و  (،21) ی سنوگواران و شناسنایی ینارانلّظریفی است به رویداد محنوری آن بخنش: تسن

تا  (011) کندشود که زر و زور کار را تدبیر نمی(، گاه می141) بار آوردن درخت ناووچوگان و سیب 

 (.112) ناکامی/ دیگری شادکام ننشیند نمیرد یکی به

عبنداهلل در  (،71) نجنات :یک کلمه ینا ینک ترکینب اسنتبیشتر  دوشی ة شامیدر  هابخشعناوین  

(، 122) (، جنوش غینرت121) (، حماد و سنلمان132) (، اسب حماد132) گشتن عبداهلل(، باز33) زندان

 (، غرینب شنمردن242) (، موقنف هولنناک131) کشنف راز (،11) دواننیاسنب (،123) هند با مادرش

دو شود سبب خینر ع جمله است و گاه بیت یا مثلی معرون: معموالًعنوان  ،شمس و طغرادر  امّا(، 241)

(، 234) گنج و ظهور غم و رنج (، افشای سر132ّ) فرار از رنج و رسیدن به گنج (،117) اگر خدا خواهد

تنا  (341) ی کننده بنودگنناهنکه چاهی بهنر بنیبه چاه افتادن آ ،(204) سپاردالتاجو دنبه را به گرگ می

هنر کنس بنه (، 721) عمنل غافنل مشنو (، از مکافات112) نمیرد یکی به ناکامی دیگری شادکام ننشیند

 (.011) کندود که زور و زر کار تدبیر را نمیش(، گاه می034) ت بلند رسیداز همّ ،جایی رسید

 گيریبندی و نتيجهجمع. 1
 ،خناصاجتمناعی  سیاسنی ودر شرای   البتّه و تحت تأثیر فضای رمانتیسم، نوزدهمقرن ی در اروپا رمان تاریخی

 انگلیسی پدید آورد. ادبیّاترا در  تاریخیی هارمان نخستین ،اسکاتوالتر آمد. پدید  پلئونناشکست  هم مان با

 ،ویکتنور هوگنو الکسناندر دومنا،راه یافنت و فرانسنه  ادبیّناتبنه  آثنار اسنکات، طریق ترجمنةاز رمان تاریخی 

منان تناریخی فرانسنوی بنا ر ،کنه. نکتنة مهنم ایندست زدند ماندگاری تاریخی هارمان آفرینشبه  ...شاتوبریان و

کنه بنه رعاینت  و دیگر نویسندگان فرانسنوی، بنرخالن اسنکاتدوما  تفاوت بسیار داشت:اش الگوی انگلیسی
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کوشیدند با تحریف زدند و میجرح و جعل تاریخ دست می اصالًبه تغییر حوادث تاریخی و ، تاریخ باور داشت

 .پسند ارائه دهندمردم هاییداستان و تعدیلش

فارسنی و عربنی راه  ادبیّناتازجملنه  ؛شنرق ادبیّناتآثار اسکات و دوما، بنه  ةان تاریخی، از طریق ترجمرم 

 گونة ادبیپیدایش این  اوّالًبدانیم و چه لبنان را، باید بپذیریم که زادگاه رمان تاریخی عربی سوریه را  یافت. چه

 ثانیناًیعنی عصر نهضت همراه بود و  ؛رهنگی اعرابادبی، سیاسی و ف تجدّدو  تحوّلبا روزگار  ،عربی ادبیّاتدر 

زیندان آثنار  .، رقنم خنوردجرجی زیداننویس مهاجر لبنانی، رمان آثاردر مصر و با  ،عصر طالیی این نوع رمان

 اسنکات را  ، شنیوةدر عنین حنال امّنا ؛را در زبنان اصنلی دینده و خواننده بنود هاآنشناخت و می خوبدوما را 

 هایداسنتانهدن از نگنارش  البتّهداد. او آثارش مراعات درست و دقیق تاریخ را اصل قرار میو در پسندید می

 دانست.تعلیم تاریخ به جوانان می ،تاریخی را

به فکر اسنتفاده از اینن قالنب نی  نویسندگان ایرانی ، و... ی تاریخی دوماهارمانفارسی  ةاز انتشار ترجم پس 

بنا روزگنار  ،فارسنی ادبیّاتدر  گونة ادبیفارسی پدید آمد. پیدایش این  ادبیّاتدر و رمان تاریخی  ادبی افتادند

مشنروطه  رةیعننی دو ؛ت برای ایجاد تغییرات اساسی در سناختار سیاسنی و اجتمناعی جامعنهجوش و خروش ملّ

ایرانی پاسنخ روشنفکران  گراییملّی گرایی ویژه و رمانتیکش، به حسّهمراه شد. رمان تاریخی فارسی با گذشته

کنرد. آشکار منی هاآنآورد و ضرورت تغییر را بر روزگاران بشکوه گذشته را به یاد امروزیان می البتّهداد و می

اندیشان ایرانی دوره مشروطه است که این قالنب ادبنی و از نخستین روشن ،یباقرمیرزا خسروی کرمانشاهمحمّد

جتماعی را شناخت و ابتدا سازی برای اصالحات سیاسی و امینهایجاد تغییرات اجتماعی و زظرفیت باالی آن در 

سپس خود به نگارش رمنان او را به فارسی برگرداند و  دوشی ة شامیو آثار زیدان به فارسی پرداخت  به ترجمة

 دست زد.تاریخی 

تنوان یمنانند و رمانشنان را اند که تحت تأثیر ترجمه دست به آفرینش ادبی زدهمترجمانی زیدان و خسروی 

شود ای تصویر میدوره معموالًتاریخی،  در رمان مستقیم یا غیر مستقیم( دانست.) متون اروپایی محصول ترجمة

ایران قنرن  مردن و فرهنگی در حال زادن است.و فرهنگی در حال  ستی ندکه در آن دو عامل فرهنگی با هم در 

هنای فرهنگنی و اجتمناعی مغنوالن مهناجم اسنت و تایرانی با پنداشن تمدّنستی  فرهنگ و  شاهد هفتم هجری،

. زیدان و خسروی بنا و فرهنگ اسالم جاهلی هایسنّتسرشار است از جدال  بوضوححیات اعراب صدر اسالم 

بنا هنم  فنّنیکنه از حینث  اندزدهی تاریخی ماندگاری دستهارمان آفرینشبه  ،انتخاب این مقاطع تاریخی ویژه

کنه بنه رمنان تناریخی فرانسنه و بنویژه آثنار  جناآنباقرمیرزا از محمّدرمان تاریخی : دارند معناداری هایتفاوت

برد و تاریخ را در بسنیاری از مواقنع تحرینف ادبنی بهره می تخیّلبیشتر از عنصر  ،تر استالکساندر دوما ن دیک

ریخی رواینت مهنم رعایت اصل تا ،که به آثار اسکات ن دیک است در رمان تاریخی جرجی زیدان امّا ؛کندمی

خنود تنا  ،خسروی با اینکنه برخنی آثنار زیندان را بنه فارسنی ترجمنه کنرده .حضور کمتری دارد تخیّلاست و 
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کنرده  توجّنهپردازی بیشنتر از زیندان شخصیّتخسروی به  است. پایبندرمان تاریخی  فرانسوی سنّتحدودی به 

ن نرر داشته و از این ظرفیتش بهتنر اسنتفاده کنرده است. خسروی به کارکرد انتقادی رمان تاریخی بیشتر از زیدا

 تر و گیراتر از نثر و نوشته زیدان است.ادبی ،هابخشبویژه در عنوان و آغاز  ؛نثر خسرویاست. 

 هانوشتپی
تنوان ی منیتعندّدم هنایپژوهشبنه  ،تطبیقنی ادبیّناتتطبیقی و پیوند مطالعات ترجمه و  ادبیّاتنقش ترجمه در  دربارة (1)

 زیر در دسترم است: هایکم مقالهدر فارسی نی  دست دمراش و...،دیوید  ،سنتاسوزان بآثار اجعه کرد؛ ازجمله مر

تطبیقنی نامنه  ادبیّناتنامنه ، ترجمنه صنالح حسنینی، وینژه«پژوهنیتطبیقی تنا ترجمنه ادبیّاتاز »(، 1334) باسنت، سوزان -

 .33 -71(، ص  3، )پیاپی اوّل ، شمارةدوّمفرهنگستان، دورة 

نامنة فرهنگسنتان، دورة سنوم،  تطبیقنی ادبیّنات ةنام، ویژه«پژوهیتطبیقی و ترجمه ادبیّات»(، 1331) رضاانوشیروانی، علی -

 .22 -7بهار و تابستان، ص  (، 2)پیاپی ، اوّل شمارة

فارسنی و  ادبیّناتر )بنا تأکیند بن ملنل ادبیّنات ةکارکردهنای ترجمنه در حنوز» ،(1334) ی، ابراهیم و حسن امامیمحمّد -

 .22-7بهار،  سی و سوم. ةمطالعات ترجمه، سال نهم، شمار فصلنامة«. عربی(

 .1333آبان  ی مطالعات ترجمه، دانشگاه بیرجند،همایش ملّ ،«تطبیقی ادبیّاتو ترجمه » (،1333) ی، ابراهیممحمّد -

گینری بسنیار انند و از هنم بهنرهبا هم داشنته ایکنندهتعییندر طول عمر درازشان همواره تعامل  ،داستان و تاریخ اساساً (2)

از  estorieباسننتان و نسننةدر فرا storieدر انگلیسننی میانننه و  storieاز  story کنننونی ، واوةدر زبننان انگلیسننیاننند. کننرده

historia  کنونی زبان التین گرفته شده است؛ واوهدر history نی  از historie در انگلیسی میاننه و historie از historia 

 هنایداسنتان اسنت و یکنی از معننی historyهای در زبان التین... و البد به سبب همین همریشگی است که یکی از معنی

story، (.22: 1334 )ایرانی، های واقعی است که همان تاریخ استای از رویدادروایت یک رویداد یا مجموعه 

 را به فارسی ترجمه کرده است. جرجی زیدان ای قریشعذر، شمس و طغراپیش از نوشتن خسروی  (3)

را از رمان تاریخی  آثارآنچه این  امّا ؛توان شبه رمان تاریخی دانستاسکات را نی  میوالتر پیش از داستانی برخی آثار  (0)

« هنانآهنای تناریخی دوره رمنان از ورای ویژگنی هایشخصنیّتاستخراج و اقتبنام فردینت »کرد، عدم مصطلح دور می

 کاست.می شدّته ب هاآنتاریخی  ةجنب ای که ازبود، ویژگی( 137: 1331)لوکاچ،

هنالل، )غنیمنی  «نمایننده نویسنندگان ناسیونالیسنت عربنی»زیندان و مقابل  فرید ابو حدید را نقطة محمّدهالل، غنیمی  (2)

 است. ( دانسته331 :1373

دویسنت تنن از  معرّفیو  ادبیّاتدر تاریخ  دیبای خسرویو برجای مانده است: ها، آثار زیر نی  از ااین ترجمه بر عالوه (1)

رمنانی  از شاعران کرمانشاه، تن بیست حالشرحدر  نامهاقبالدر علل و زحافات عروض؛  العللتشریح  ،شاعران نامور عرب

: 1331؛ غالم، 130 -134: 1372الت دیگر )یوسفی، ها و رساترجمه سوز، دیوان اشعار،خان جهاندر شرح احوال حسینقلی

211-217.) 

 را بنه کنار « هنای تناریخیگوننهرمنان»ی تاریخی فارسی، اصطالح هارمان( در گفتگو از 71: 1337جمال میرصادقی ) (7)

 را.« تاریخی وارةرمان»( تعبیر 33 :1337) محمود عبادیان برد ومی
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گنرایش بنه .  بنه وجنود نیامنده بنود... زبانعربگرایی در میان مردم گرایانه و قومیهای ملّدر آن دوران هنوز اندیشه» (3)

 زبان شکل گرفت و نویسندگان و ادبنایی ماننند نجینبدر میان ملل عرب دوّمت و احیای گذشته، پس از جنگ جهانی ملیّ

 »رداختنندتناریخی خنود بنه اینن موضنوع پ هایداسنتانعلنی احمند بناکثیر، در  و محفوة، عادل کلمل، فریند ابنو حدیند

 (.13: 1333 )اکبرزاده،

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
 سنندج: دانشگاه کردستان. ادی،بختیار سجّ ةترجم ،تاز رمان تا ملّ ؛(1331) هاشم احمدزاده،. 1

 تهران: آبانگاه.، هنر رمان ؛(1334) ایرانی، ناصر. 2

 نشر نی. :رانته رؤیا پورآذر، ةترجم ،ایمکالمه تخيّل (؛1333) باختین، میخاییل. 3

تهنران: ، دوّمچنا   اط،مهوش قویمی و نسرین خطّن ة، ترجمپيدایش رمان فارسی ؛(1331) باالیی، کریستف. 0

 .معین

 تهران: ققنوم. ال سازگار،لی ةترجم ،سرشت تلخ بشر (؛1332) برلین، آی ایا. 2

 تهران: افراز. ،در جهان رمان مدرنيستی (؛1334) اهللفتح نیاز،بی. 1

 تهران: امیر کبیر.چا  چهارم،  ابراهیم یونسی، ةترجم ،غرب ادبيّاتسيری در  ؛(1337) جان بوینتن یستلی،رپ. 7

 .فرزان روز تهران:م، چا  سوّ عربعلی رضایی، ترجمة ،جهان ادبيّاتتاریخ  ؛(1333) تراویک، باکنر. 3

چنا   ،تزاده آدمیّنحسنین رکنن محمّند ،دليـران تنگسـتانی تقریظ و انتقاد بر (؛1301) علیمحمّدجمال اده، . 3

 .تهران: اقبالپنجم، 

 تهران: هرمس. ،طغرا شمس و ؛(1332) باقرمیرزامحمّدخسروی، . 14

، دوّمچنا   ،از مشـروطيت تـا سـقول سـلطنت فارسـی نثر ادوار نثر، معاصر ادبيّات (؛1333) رحیمیان، هرم . 11

 تهران: سمت.

 تهران: پرسمان. صابر منیری، ة، ترجمدوشيزة شامی ؛(1332) زیدان، جرجی. 12

 .نگاه تهران:چا  هفتم،  ،نویسندگان پيشرو ایران (؛1337) علیمحمّدسپانلو، . 13

 شیرازه. تهران: ،پای تزلزل ردّ ؛(1331) سپهران، کامران. 10

 نگاه. تهران: شان دهم، ا چ ،های ادبیمکتب ؛(1333) رضا ،سیّدحسینی. 12

در بررسی تطبیقی شمس و طغرا با سه تفنگندار )نقش ترجمه در تکوین رمان »(؛ 1333) ی، مریممحمّد. شاد 11

 م تهران.ارشد، دانشگاه تربیت معلّة کارشناسی، رسال«(و تهران مخون با بینوایان

 تهران: نگاه. ،داستانی معاصر ایران ادبيّاتدر  گراییواقع ؛(1331) فدوی شکری،. 17

 املعارف. دار :ةقاهر ال ،مصر احلدیثه يف ةالعربی   ةوایر الر  تطک   ؛(1136) بدر، عبداحملسن طه. 18
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 .تهران: مروارید، دوّمچا   ،معاصر ایران ادبيّاتآمدی بر در (؛1337) عبادیان، محمود. 13

 .چا  پنجم، تهران: امیرکبیر نوش،آذرتاش آذر ةترجم ،عرب ادبيّاتتاریخ  (؛1332) محمّدعبدالجلیل، وان . 24

 نشر و پژوهش فرزان روز.تهران:  ،نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی ؛(1337) سگری حسنکلو، عسگرع. 21

 نوروزپور نیازی، عبّامیان خناری و علی گنج رجمةت ،معاصر عربی ادبيّات ؛(1331)عطیه، جورج و دیگران . 22

 تهران: سخن.

 تهران: چشمه. ،رمان تاریخی (؛1331) محمّدغالم، . 23

 تهران: امیرکبیر. شیرازی،زاده اهللد مرتضی آیتسیّ ترجمة ،تطبيقی ادبيّات ؛(1373) محمّدهالل، غنیمی. 20

 وزیع.شر والت  والن   ةباع: هنضه مصر للط  ةقاهر ال، التطبیقی واملقارن النقد يف(؛ تایب) -----------. 25
)از دانتـه تـا یـوجي   تطبيقـی غـرب اتادبيّـانداز چشم (،1333) فریدریش، ورنر پاول و دیوید هنری ملون. 21

 تهران: سخن. ، ترجمه نسرین پروینی،اونيل(

 شادگان. تهران: کاظم فیروزمند، ، ترجمةو نقد ادبيّات فرهنگ توصيفی (؛1334) کادن، جان آنتونی. 27

 نی.نشر تهران:  ،گذاران نثر جدید فارسیپایه (؛1330) کامشاد، حسن. 23

علمنی و  تهنران:، دوّمچنا   ترجمنه اکبنر افسنری، ،پژوهشی در رئاليسم اروپایی ؛(1330) گئورگ لوکاچ،. 23

 فرهنگی.

 فرزان روز. نشر و پژوهش تهران:، های رمان فارسیرمان و ویژگی نظریة ؛(1332) رفیعمحمّدمحمودیان، . 34

 سخن. تهران:چا  پنجم،  ،داستانی ادبيّات ؛(1331) میرصادقی، جمال. 31

 تهران: سخن.، نویسیراهنمای داستان (؛1337) -----------. 32

 تهران: خوارزمی.ابراهیم یونسی،  ، ترجمةتاریخ اجتماعی هنر ؛(1377) هاوزر، آرنولد. 33

 تهران: علمی.چا  چهارم،  ،دیداری با اهل قلم (؛1372) یوسفی، غالمحسین. 30

 هاب: مجلّه
در نقد آگاه در بررسی آراء و آثـار کالم، جواهر محمّد رجمة، ت«های رمان عربیسنّت» ؛(1333) آلن، راجر. 32

 .371-310ص  ، گردآورنده عنایت سمیعی، تهران: آگاه، )مجموعه مقاله(

 یناپیپ) 27 ة، شنمارکتـاب مـاه ادبيّـات، «نویس معاصنر عنرب، رمانجرجی زیدان» ؛(1333اکبرزاده، زیبا ). 31

 .13-3 (، ص 101

-2صن  ، 120 ة، شنمارکتاب ماه تاریخ و جغرافيا، «ان و رمان تاریخیمورّخ» ؛(1333اهلل )اسماعیلی، حبیب. 37

7. 

، اوّل ، شنمارةشناسـی هنـر و ادبيّـاتجامعه، «گرای فارسیاندازی به رمان تاریخچشم» ؛(1333امیری، نادر ). 33

 .14-33ص  ، بهار و تابستان، اوّلسال 
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، فرهنگستان نامة ادبيّات تطبيقی نامةویژه، «بیّات تطبیقی در ایرانضرورت اد» (؛1333)رضا انوشیروانی، علی. 33

 .33 -1(، بهار، ص  1، )پیاپی اوّل ، شمارةاوّل ةدور

، فرهنگسـتان نامة ادبيّات تطبيقـی نامـةویژه، «پژوهیادبیّات تطبیقی و ترجمه» (؛1331) --------------. 04

 .22 -7(، ص  2، )پیاپی اوّل دورة سوّم، شمارة

نامة ادبيّات تطبيقی ویژه، ترجمه صالح حسینی، «پژوهیاز ادبیّات تطبیقی تا ترجمه» (؛1334. باسنت، سوزان )01

 .33 -71(، ص  3، )پیاپی اوّل ة، شماردوّم ، دورةفرهنگستان نامة

قند ادبنی در )چیسنتی ننقـاب نقـد )گفتگنو(، در  «پیرامون ادبیّات داستانی ایران» ؛(1333) باالیی، کریستف. 02

 .22-21 ص ایران(، تهیه و تدوین شاهر  تندرو صالح، تهران: چشمه، 

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

 .33-32 ص (، 173

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

 .174-107 ، ص 32)تربیت معلم سابق(، شماره  انسانی دانشگاه خوارزمی

در ، ترجمنه مجیند منددی، «شنرای  اجتمناعی و تناریخی ظهنور رمنان تناریخی» ؛(1331) لوکاچ، گئورگ. 02

 .121-137 ص ، دوّمچا  ارشاد اسالمی،  ، تهران: وزارت فرهنگ و)درباره رمان( 11/3 ارغنون

، دانشگاه مجموعه مقاالت همایش ملی مطالعات ترجمه، «ترجمه و ادبیّات تطبیقی» (؛1333) ی، ابراهیممحمّد. 01

 ماه.بیرجند، آبان

ادبیّنات ملنل )بنا تأکیند بنر ادبیّنات  کارکردهای ترجمه در حوزة» ؛(1334ی، ابراهیم و حسن امامی )محمّد. 07

 .22-7 ، سال نهم، شماره سی و سوم، بهار، ص مهمطالعات ترج فصلنامة، «فارسی و عربی(

علـوم  ة دانشـکدةمجلّـ، «از منرر مکتب رمانتیسم جرجی زیدانی تاریخی هارمان» ؛(1330ناظمیان، هومن ). 03

 .113-37 ، ص 14 ة، شمارانسانی دانشگاه سمنان

، فرهنگسـتاننامـة مند سنمیعی، ، ترجمنه اح«رمان تاریخی در ادبیّات فارسی کنونی» ؛(1332نیکیتین، بازل ). 03

 .240-113 ، ص 34 ةشمار

 ة)دربـار 11/3 ارغنـوندر زاده، سوسنن سنلیم ، ترجمنة«رمان واقعگنرا در اروپنا» ؛(1331همینگ ، ن.و.ج ). 24

 .341-232 ص ، دوّمچا   ارشاد اسالمی، ، تهران: وزارت فرهنگ ورمان(
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 ةالعربیو  ةالفارسی يف ةالتارخییة بی للروایاألد اجلنس ةمقارن
 1(يباقرمریزا الکرمانشاهحمم دلی إزیدان  ياسکات األنکلیزی و جرجمن سر والرت )

 2نیاهبار  ويل
 ، ایران، جامعة بریجندوآداهبا الفارسیةغة الل   فرع الدکتوراه يف ةطالب

 3يحمم دابراهیم 
 ، ایرانبریجندجامعة  وآداهبا، الفارسیةغة قسم الل   يف مشارکأستاذ 

 صامللخ  
والبحد  عددن  ةدار  واألجندا  والتیدارات األدبیداملد ةلدی معرفدإاألدب املقدارن تتطدر   االت العلمیده والدراسدات العامده يفاحدد  امد

األدب  وغریهدا يف ةقص دخمتلف اآلداب. ما هو مسار الشدعر امللحمدی، الددراما، ال احلضور ومنوها يف ةکیفیفوار  والقوامم املشرتکه و 
  يالفارسدو  لدی األدبدا العدريإ مدن األدب األروي ةاجلدیدد ةدبیدوماذا مصدریاا  کیدف تتغلغدأل األجندا  األ دب العرياألو  يالفارس

یقددرتب هدد ا املقدداا مددن  ةمسدد ل يهدد ا املل ددل بالضدب  هدد . السددلاا األ ددری يفةهلدواج  العلمیدداددتم هبدد ا ا غریهدا مددن األسددلله الدديو 
لی إ يأدب قومو  ةمن ثقاف ةنقأل األجنا  األدبی يف ةالرتاجم ویربز دور الرتمج ةقارن ودراسب امللی حد بعید من فروع األدإ الهلا 

علدی أن الرتمجده  اعتمدادا   لعدرياو  يلدی األدبدا الفارسدإ ب األرويمدن األد األدي ةمسدار جدن  الرواید ا یسدتددفاآل ر. ه ا املقا
 ملرتمجده فیبدا الفدوار  اجل ریده يفغده االل   قشدب  يف لی ظددور جدن  أديإأدت آثار املرتمجا الکتاب( لعبت دورا ذا باال و  ة اص)و 

دددمدددن روا دددع  مشددد  و طغدددرااألدبدددا ویتضدددل مدددن مجلتدددا أن  الروایدده التارهیددده يف  لدددی الروایددده التارهیددده يفإاقدددرب  يباقرمریزا  سدددرو حمم 
هدو کدان متد ثرا جلرجدی زیددان بالفارسدیه )و  ةارهیدت ةم روایدعلی رغدم أنده قدد تدرج« ةالشامی ةالفتا»الفرنسا واکثر نضجا وصیاغه من 

 بوالرت اسکات االنکلیز (.

لیلی ة الکلمات مشد  زیددان،  يجرجداملعاصدرین، والدرت اسدکات،  والعدري ي، الروایه التارهیه، النثر الفارسد: مقارنه اجلن  األديالد 
 .و طغرا
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