
 

  جريان ساز كرد، خسروي كرمانشاهي
  1سارا رضاپور

  2مهدي شريفيان
  :چكيده

جديد داستان پردازي حتـي  ي  ما نيست و در شيوهي  دبيات قرون گذشتهاو منطقي  طبيعيي  نويسي جديدايران،ادامه داستان
تاريخ مختصـري از  ي  اين مقاله، تالشي است براي ارائه.شود نمي اين تاريخ داستان گويي قرون گذشته يافتكم ترين ردي از 

مشـروطه  ي  روند شكل گيري و تكامل رمان در ايران،بررسي دالئلي كه موجب پيدايش رمان تـاريخي در ظـرف زمـاني دوره   
  .فارسي و بررسي رمان شمس و طغرا اولين رمان تاريخيي  گشته و معرفي خسروي كرمانشاهي، نويسنده

  .داستان،ادبيات،رمان،رمان تاريخي، مشروطه، خسروي كرمانشاهي، شمس و طغرا :واژگان كليدي

  :مقدمه
  هاي رمان رمان و گونه

گزينش اين قالب از . رمان ژانري است كه انسان بعد از رنسانس براي بيان احوال خود و جامعه خود برمي انگيزد
انسان بعـد از رنسـانس بـا شكسـتن     . دارد مي نيست، بلكه ضرورتي ترديد ناپذير او را به اين كار وا سر هوا و هوس

سـنتي ديـرين نظيـر    هـاي   تواند در قالب نمي بسياري از بندها و رهايي از بسياري باورهاي كهن براي بيان خود ديگر
ي  اين انسان ديگر نـه بازيچـه  . حدود بماندم) خواه عاشقانه و خواه پهلواني(تراژدي و حماسه و حكايت و رومانس 

  نماديني است كه بايـد در خـدمت اهـداف نويسـنده     ي  خدايان و نيروهاي ناشناخته است و نه حتي چهرههاي  هوس
حتي نويسنده هم كـه  . شود ديگر هويت و زبان و كنشي خاص خود دارد مي شخصيتي كه خلق ،در ژانر رمان. درآيد

استوار  ،شخصيت رمان. ند بيرون از الزامات اين هويت و اين زبان چيزي بر او تحميل كندتوا نمي خالق اوست ديگر
 همواره خود را ناگزير از گـزينش  ،توپس اين شخصيت خواه هملت باشد و خواه دن كيش. بر فرديت خويش است

ـ  ي  بيند و اين گزينش كه با اعمال اراده  مي رد و فـرد بايـد پـذيراي    آو مـي  ناچـار مسـئوليت  ه آگاهانه همراه اسـت ب
 ؛آيد تا كاري بكنـد  مي آيند و نه دستي از غيب به در مي در جهان رمان نه خدايان از آسمان به زير. پيامدهاي آن باشد
ديديم، بنابر اراده خود رويـدادهايي جعـل كنـد كـه در      مي چنان كه در ژانرهاي سنتي تواند آن نمي حتي نويسنده هم

بديهي است كه رسـيدن بـه ايـن شـناخت از انسـان حاصـل       . زماني و مكاني رمان نيستخور هويت افراد و شرايط 
تحوالت فرهنگي و اجتماعي و سياسي خاصي بود كه اروپا در طول چند قرن بعد از قرون وسطي از سـر گذرانـد و   

كوف داستايفسكي براي مثال راسكولني. بينيم مي قرن نوزدهم و حتي هيجدهمهاي  ما شكوفايي پرشكوه آن را در رمان
مقـارن بـا   هـاي   ديگر هيچ شباهتي با اورستس آيسخلوس يا زيگفريد يا آرتورشاه ندارد  اما نويسنده ايراني در سـال 

راستي تا چه حد توانسته باورهـاي ديـرين را كنـار بگـذارد و از يـك سـو چشـم بـر         ه مشروطه و حتي بعد از آن ب
از سوي ديگر براي پروردن انسان مدرن خود تا چه حـد مـدرن شـده    كهن فروبندد و هاي  قالبي  فريبندههاي  جلوه

آيـد در گـرو همـين بيـنش و نگـرش       مي كه از آن پس در ايران پديدهايي  نوشته» رمان بودن « است؟ در واقع ميزان
ازين آغـ هـاي   تـوانيم از آن نويسـندگان دوره   نمـي  يعني. تحول يافته و اين چيزي است كه تا به امروز هم ادامه دارد

بعـد از  هـا   اين نگاه مدرن تا سـال  .ادبيات مدرن خودمان انتظار داشته باشيم يك شبه اين راه دراز را طي كرده باشند
تـر از او هـدايت اسـت كـه      جنبش مشروطه هنوز شكل كاملي نگرفته و شايد بتوان گفت با حضور جمالزاده و مهـم 

هر چند پيش . شود مي گر و مثالً در چشمهايش بزرگ علوي جلوه يابد مي واقعيت رمان و داستان كوتاه در ايران معنا
  .كنيم مي از آن را احساسهايي  رگه ،و برخي شعرها مثل سه تابلوي مريم عشقيها  نامه در بعضي نمايشها  از اين

                                                            
  واحدبين الملل -دانشگاه شيراز - دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي .-1
  دانشگاه بوعلي همدان –دانشيار زبان و ادبيات فارسي . -2
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كـه  هايي  داستاني است بلند كه در آن نويسنده مبتني بر اطالعات واقعي و عيني خود از شخصيت) Novel(رمان "
پليسي نقشي بر عهده دارند يا به مـدد تخّيـل و قـدرت هنـري خـويش بـه        –عشقي  –ديني  –در ماجرايي تاريخي 
 مورد نظر را توصيف و تحليـل هاي  پردازد و ضمن آن، روحيات، رفتار،گفتار و پندار شخصيت مي آفرينش اثري ادبي

محيط اطراف ، ونه كه در آن قهرمان در رابطه با جامعهرمان، نثري است بلند و روايت گ )175:1370رزم جو، ( ".كند مي
متفـاوتي وجـود دارد   هاي  بايد گفت كه تقسيم بندي، در ارتباط با انواع رمان. شود مي زماني خاصي مطرحي  يا دوره

  :توان آن را از سه حيث كلي بررسي نمود  مي اما به طور كلي
 –الكسـاندر دومـا   ي  سـه تفنگـدار نوشـته    –خسروي ي  شمس و طغرا نوشته(رمان تاريخي  -1: برحسب محتوا

 ) چارلز ديكنزي  داستان سه شهر نوشته

 ) تهران مخوف(رمان اجتماعي  -2

  رمـان تمثيلـي   -6رمـان نـو   -5اي  رمان مكاتبه -4 رمان مستند -3 رمان شخصيت -2 رمان حادثه -1 :برحسب شكل
  ضد رمان  -8رمان نمادين  -7

  رمان پليسي  -3رمان روانكاوانه  -2رمان تجربي  -1 :برحسب شكل و محتوا
  در مشروطيت ايران

جديـد داسـتان   ي  ما نيست و در شـيوه ي  طبيعي و منطقي ادبيات قرون گذشتهي  ادامه، داستان نويسي جديد ايران
تي كـه  داستان نويسي بـه صـور  . شود نمي حتي كم ترين ردي از اين تاريخ داستان گويي قرون گذشته يافت، پردازي

كهنـه در   مربوط به تاريخي است كه تقابـل جهـان بينـي نـو و    ، شناسيم مي كمال يافته ترين نوع آن را در قالب رمان
رمـان از  ، از ايـن زمـان  . هنر و ادبيات آغـاز شـده بـود   ، دانش، فلسفههاي  زماني اندكي در اروپا و در زمينهي  فاصله

در هـايي   هرگـاه دگرگـوني  « يابد مي واقعي در ادبيات داستاني تفاوتگيرد و عالم جادويي با جهان  مي رمانس فاصله
هـا   شوند و آن گاه كه اين دگرگوني مي پديدارهايي  سياست و دانش، آداب و رسوم، قلمروهاي متفاوتي مانند اقتصاد

 ايـن صـورت  در ، بريكديگر تأثير بگذارند كه به صورت نظامي ظاهر شوند و چشم انداز نويي پيـدا شـود  اي  به گونه
واحـدي  ي  و در آسـتانه هـا   عرصـه ي  يك باره در همـه ، هرگزها  توان از تغيير دوره سخن گفت اما اين دگرگوني مي

  )16: 1384، طباطبايي(» .شوند نمي پديدار
تـوان آن را بـه پوسـت انـدازي      مـي  در ايران با انقالب مشروطه همراه بود كـه عميقـاً  ها  اين تحوالت و دگرگوني

ايران و روس و آگاهي نو آييني كه در ميـان برخـي از   هاي  به دنبال شكست ايران در جنگ« ران تعبير كرد؛تاريخي اي
كساني از رجال اهل ادب كه قائم مقام در صدر آنان قرار داشت و نيز برخـي از اطرافيـان   ، رجال ايراني پيدا شده بود

هـا   و تمـام تـالش آن   )275: همـان (» .ران آغاز شده اسـت او پي به اين نكته برده بودند كه دوران جديدي در تاريخ اي
  .معطوف بر اين بود كه تاريخ جديدي را در ايران آغاز كنند

بـاب جديـدي در زنـدگي ايرانـي گشـوده شـده؛       ، ترجمهي  فرنگ و پديدههاي  با ظهور صنعت چاپ و مسافرت
آشـنايي ايرانيـان بـا    هـاي   از مهم تـرين راه  يكي، اجتماعي و سياسي و آثار ترجمه شدههاي  سفرنامه نويسي و رساله

نمود كه  مي شكافي بي سابقه در انسجام اجتماعي ايران رخ، در عصر ناصري . مترقّي وتجدد خواهي بودهاي  انديشه
. تـاريخ و ادبيـات بـود   ، جامعـه ، مهم ترين پيامد آن به چالش كشيدن باورهاي سنّتي ايرانيان در ارتبـاط بـا سياسـت   

عميقي با مباني نظري و فكري ترقّـي خـواهي و تجـدد در ايـران     هاي  پيوند، ناي ادبيات كالسيك ايرانگسست از مب
 .برخـوردار شـد  اي  اين گسست و شكاف براي انقالب تجدد خواهي و نوگرايي ايـران از اهميـت ويـژه   . برقرار كرد

ادبيات جديد مكان پديدار .. .آن غائب بوداز » فرد« كه مفهوم.. .چرخيد مي ادبيات كالسيك ايران بر محوريت فلسفه«
  )364، همان(» .در دنيا است» فرد« شدن

قبـل از  هـاي   ايرانيان در سـال ي  فن ترجمه از عوامل موثر در رشد آگاهي و تحول انديشه، همان طور كه ذكر شد
جديدي در سبك خاص ي  هبرخي از روشنفكران به تجرب، بيداري و آگاهي ايرانياني  مشروطه بود ؛ بنابراين در دوره



 863/      ساز خسروي كرمانشاهي، كرد جريان

ادبيات شدند ي  عميقي در حوزههاي  اروپايي دست يازيده و باعث دگرگونيهاي  رماني  نويسي و ترجمه نمايش نامه
تنهـا بـه   ، انواع ادبي جديد در شعر و ادب فارسي راه يافت كه در ادبيـات كالسـيك ايـران   ، به طوري كه از آن زمان

ايـران  « :گويد مي نويسندگان ايران چنيني  خانلري در نخستين كنگره. وجود داشتصورت ادبيات شفاهي و عاميانه 
يابد كه ديگر  مي جديدي براي بيان خودي  ادبيات شيوه. يابد مي پيرامون يك ملي گرايي نوين به وحدتي مجدد دست

عصرنوين ادبـي  . گردد مي تجلينيست بلكه در نثر نيز م، منحصر به شعر كه تا آن زمان تنها زبان ادبي مورد قبول بود
جديد ترقّي خواه و بيان آزادي هاي  افكار و انديشه) 125: 1346، خانلري(» .تحت تاثير پيدايش و شكوفايي نثر است
سرشار از تكلّف و دشواري بود ؛ با ايـن  ، حال آن كه زبان فارسي آن دوره، در ايران به زباني شفاف و نو نياز داشت

براي پيدايش نثر فارسي با سردمداري قائم مقام فراهاني صورت گرفتـه بـود امـا تـا     هايي  كوشش، كه در عصر قاجار
وجـود  ، دنيـاي جديـد راداشـته باشـد    هاي  زباني كه ظرفيت درك دگرگوني، سلطنت ناصرالدين شاه قاجارهاي  نيمه

  . نداشت
بيـداري پيـدا   ي  نخسـت در دوره ، يددنياي جدهاي  آگاهي از ضرورت تكوين زباني نو براي رويارويي با انديشه«

طـالبوف  ، ميرزا آقاخان كرمـاني ، ميرزا آقا تبريزي، شد و نظريه پردازان و نويسندگاني مانند ميرزا فتحعلي آخوندزاده
خود به صراحت مشكل مندرس بودن زبان فارسي و هاي  در نوشتهاي  ميرزاملكم خان و زين العابدين مراغه، تبريزي

  ) 339: 1384، طباطبايي(» .جديد را مورد بحث قرار دادندي  ان انديشهناتواني آن در بي
 پيامد دوراني هستند كه رنسـانس تمـام رازهـاي دنيـا را كشـف     ، اگر بسيار موجز بگوييم، رمان و داستان در اروپا

اي بود كـه   رنسانس آغاز انديشه، شد مي جهان نو هرروز كوچك تر از پيش، اين افسون زداييي  كرد و در نتيجه مي
در . به زمين منتقل كند و مبناي هر چيزي را انسان قـرار دهـد  ها  انسان در آن تصميم گرفت كنترل جهان را از آسمان

  . وجود گذاشتي  عصيان انسان عليه دنيا پا به عرصهي  رمان به مثابهاي  چنين بحبوحه
د و هـيچ يـك از نمودهـاي فرهنـگ و     رمان هم چون مكان زايش ذهن و زبان جديد بـو ، در كشورهاي اروپايي«

  ) 379: همان(» .سهمي در تكوين ذهن و زبان جديد نداشت، رماني  تمدن اروپايي به اندازه
تنگاتنگي دارد چنان كـه جـالل سـتاري    ي  است مدرن كه با مدنيت انسان رابطهاي  در حقيقت رمان نويسي پديده

دقيق تربگـوئيم  . و چنان كه گفته اند همزاد خود شهرنشيني استمدرنيته هاي  رمان نويسي از نشانه« :معتقد است كه
بـه عبـارت    )237: 1385، سـتاري (» .دستاورد شهرنشيني است، زمينه ساز رمان نويسي است و رمان نويسي، شهرنشيني

  . رمان است و هم مخاطب اصلي آني  متوسط شهري هم آفرينندهي  طبقه، ديگر
  و ادبيات جـديد ) شهر(مهم اين است كه هر چنــد در اروپا ارتباطي مستقيم بين زايش تمــدن جديد ي  نكته

جديـدي توليـد   ي  ديگر رقم خورد ؛ در ايران انديشهاي  برقرار است اما در ايران اوضاع به گونه) رمان و داستان( 
تصويري از فرنگ وارد شد و بـر  ، و مسافرت ها ها ترجمه، سفرنامه هاي  نشد بلكه در اواسط دوران قاجار به واسطه

پيدايي مفـاهيم جديـد   « .نوعي تحول دامنه دار و البته نوعي تأخير فرهنگي هم فراهم آمد، اثر همين برخورد فرهنگي
ي  بـر ذخيـره  اي  هـم كلمـات و تعبيـرات تـازه    ، جدي ما با مدنيت و فرهنگ غربيهاي  عصر آشنايي، در عصر قاجار
“ وطن« .كرد مي افزود و هم مفاهيم و كلمات و تركيبات كهن را دستخوش تحول و دگرگوني مي ارسيواژگان زبان ف

گرفتنـد و بـه    مـي  كم كم از مفاهيمي كه در گذشته داشتند فاصله.. .و »عدالت«، »آزادي « ،»ملي « ،»ملت « ،»دولت «،
، آجوداني(» .فرهنگ و زبان ما سابقه نداشتي  گذشتهرفتند كه آن معاني و مفاهيم در  مي به كاراي  مفاهيم و معاني تازه

بيشـتر انتقـاداتي   ، ابـراهيم بيـگ  ي  تهران مخوف يا حتي كتاب سياحت نامـه ، مانند شمس و طغراهايي  رمان )7: 1383
پرسـتي و وطـن    حس مـيهن ، اجتماعي و اقتصادي و در تمام آثار مشروطه، فرهنگي، بودند پراكنده بر اوضاع سياسي

سرانجامي ايران  به ساماني و بي ، ناآن زمان بر اوضاع ابراز تاسف ، شعله ور است و نگراني از وضعيت ايراندوستي 
تـاريخي راه را بـراي پيـدايش رمـان فارسـي      ي  چند تحول عمده. خورد مي در تمامي آثار داستاني آن دوره به چشم

  : هموار ساخت



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      864

  .متوسطي  رشد طبقهفرديت و هويت يافتن افراد ملت هم زمان با  -1«
 جدايي هنرمند از حاميان درباري و اشرافي 

 ) 22: 1377، مير عابديني(» فراهم آمدن امكانات فني چاپ
بسيار مفيد و موثر واقع شد ؛ چـرا كـه   ، دادند مي اروپايي به دستهاي  كه مترجمان از رمانهايي  هم چنين ترجمه

نتيجه زباني ساده و صميمي و خالي از هرگونه تعقيدهاي لفظي و مترجمان اصول ساده نويسي را رعايت كردند و در
حـاجي بابـاي   ي  ترجمـه ، معنوي به وجود آمد كه تأثير به سزايي بر قلم رمان نويسان ايراني گذاشت كـه از آن ميـان  

پيـدايش رمـان ايرانـي محصـول معنـوي تفكـرات مشـروطه        « هم چنين. برخوردار استاي  اصفهاني از جايگاه ويژه
آفريده شـدن رمـان   .. .طلبد مي بياني جديد و مورد نياز خود راهاي  شكل، تاريخيي  تازهي  هر مرحله. اهانه استخو

  انســان ايرانــي و جهــان و مقــام فــرد در جامعــهي  تغييــري پردامنــه در رابطــهي  دهنــده فارســي در ايــن دوره نشــان
  ) 21همان، (» .است 

  سبكي نثر مشروطه هاي  ويژگي
  . قاجار و عهد پهلويي  چيزي است بينابين نثر دوره، آثار عصر مشروطه كاربرد داردنثري كه در 

اي  زين العابدين مراغه –ميرزا حبيب اصفهاني  –ملكم خان  –طالبوف تبريزي  –آخوندزاده  :تأثيرگذارهاي  شخصيت
  ) تاريخ نگاريي  دو مورد اخير در زمينه(امين الدوله و اعتماد السلطنه  –ميرزا آقاخان كرماني  –

  : نخستين نويسندگان
فلسفه و علم جديـد   ، آزادي خواهي، نوگراييي  كوشيد طرحي ساده از انديشه، در مكتوبات كمال الدوله :آخوندزاده

البته وي تسلط كاملي به زبان فارسي نداشت اما آغاز نمـايش نامـه نويسـي بـا وي     . در دسترس خوانندگان قرار دهد
  .بود

تـدوين و سـپس ترجمـه    ، ايراني بدانيم كه اثر او به زباني غير از فارسيي  آخوند زاده را اولين نويسنده اگر :طالبوف
طـالبوف بـا   . نـام بـرد  ، نزديك به رمان و به زبان فارسي از وي بـاقي مانـده  اي  لزوماً بايد از طالبوف كه نوشته، شده

 را با معايب حكومت استبدادي و لـزوم مشـروطه آشـنا    ها كوشيد و آن مي در بيداري و آگاهي مردم، خودهاي  نوشته
  . ساخت مي
گـامي  ، تـوان محسـوب كـرد    مـي  ابراهيم بيگ كه آن را نوعي رمان اجتمـاعي ي  با سياحت نامه :اي العابدين مراغه زين

ادبي كهن و تكرار آن در هاي  وي در شمار نخستين منتقدان جدي شيوه« .بزرگ در راه پيدايش زبان فارسي برداشت
   )346: 1384، طباطبايي(» .دوران جديد نيز هست

مبارز و شاعر كرمانشاهي كه اولين رمان تاريخي ادبيات فارسي ، اديب، نويسنده :متخلص به خسروي، محمدباقر ميرزا
، و رسـوم آداب ، هم چنين كتاب شمس و طغرا اطالعات مفيـدي در بـاب جغرافيـاي شـهرها    . به قلم وي خلق شده

  . وي مؤسس انجمن واليتي كرمانشاهان نيز هست. دهد مي به خواننده ارائه... تشريفات درباري و، پوشش
  . رمان عشق و سلطنت يا فتوحات كوروش كبيري  نويسنده :شيخ موسي كبودرآهنگي

  .چاپ رمان داستان باستان و شمس الدين و قمر :ميرزا حسن خان بديع نصرت الوزراه
  .چاپ رمان داستان ماني نقاش و دام گستران فروك :كرمانيي  زاده صنعتي

 انتقـادي بـه تـن    –لـــباس اجتمـاعي   ، جــديد ايرانـي هاي  رمان، مشروطـــهي  به دليل جو سياسي خاص دوره
 پردازنـد و بـه دليـل نوپـايي و بـي تجربگـي و       مي خود به بيان آالم و اميدهاي مردمهاي  كنند و از زبان شخصيت مي

رمـان  ، در واقع. دهند مي مسائل و مشكالت جامعه را با صراحت بسيار و پيچيدگي كم مورد بازتاب قرار، خامي قلم
هـاي   بيمـاري ، جهـاني  آيد چرا كه جامعـه از وقـوع جنـگ    مي ايراني در دوران سياه و مملو از سرخوردگي به وجود

بحث از قانون آزادي و عقـب مانـدگي   « كهاي  به گونه به تنگ آمده است.. .فقر و فساد دستگاه حكومتي و، واگيردار
   )243: 1377، شميسا(» از مختصات فكري اين دوره است ، ايران و توجه به غرب
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  شكل گيري رمان تاريخي
تاريخي بود ؛ چرا كه از سويي نوعي باستان گرايـي و  هاي  بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان، در عصر مشروطه

ي  حاكم بود و از سوي ديگر به دليل اختناق و اوضاع بستهها  ه در شناخت هويت گذشته ميان آنكاوشگراني  روحيه
هـاي   در سـال ، پس از طـالبوف و زيـن العابـدين مراغـه اي    . نوشتن رمان تاريخي خطر كمتري در برداشت، سياسي
داسـتعماري در گوشـه و   كوشيدند و جنبش ض مي كه مردم براي به سرانجام رساندن انقالب مشروطه 1284 –1300

جسـتجوي هويـت و   « .ادبـي رخ نمـــود  ي  رمان تاريخي به عنوان مطرح ترين گونـه ، كنار مملكت به راه افتاده بود
 بنـابراين  )28: 1377، ميرعابـديني (  ».مهم ترين عامل پيدايش رمان تاريخي ايران در ايـن برهـه از زمـان اسـت    ، امـنيت

اجتمـاعي درگيـر در   ي  آن هـر طبقـه  ي  است تا به وسـيله اي  بهانه، عصر مشروطه توان ادعا كرد كه رمان تاريخي مي
  .جامعه از ديد خود اين هويت ياد شده را طلب نمايد

بيشـتر بـه داسـتان    هـا   در نگارش رمـان ، البته نويسندگان رمان تاريخي به دليل بي تجربگي و بديع بودن اين قالب
تاريخي مشــروطه از هاي  تمامي رمان. زدند مي ردند به تاريخ نيز گريزيك مي توجه داشتند و هرجا كه احساس خالء

. بسياري دارندي  لحاظ تكنيك و عناصر داستان با معيارهاي مــنطقي قصه نويسي و شگردهاي داستان پردازي فاصله
، ريخيدر رمان تاريخي عواملي هم چون قدرت تخيل و توصيف نويسنده در خلق تصـاوير زنـده از يـك عصـر تـا     

تـاريخي را پنـدار گرايـي رمانتيـك و قهرمـان پرسـتي       هاي  اساس رمان« در حقيقت. گردد مي عنصر مهمي محسوب
  )48همان ،(» .دهد مي احساساتي به منظور گسترش مفاهيم شرف و افتخار تشكيل

ضـعف داسـتان   جديد در بدو ورود مشكالت و مسائل مختلفي نيز با خود همراه داشت از جمله ي  البته اين گونه
وجود قهرمانان اغـراق  ، فاحش در نقل رويدادهاي تاريخيهاي  بي دقتي، به كارگيري اسلوب نگارشي سنتي، پردازي

  .تاريخي عصر مشروطه استهاي  مهم رمانهاي  از نشانه) يا شخصيت خوب خوب يا بد بد(شده و يك بعدي 
ودي خود كه نتوانست منطبـق بـا جريانـات روز    وجهاي  و ضعفها  رمان تاريخي عصر مشروطه به دليل نارسايي

امروز ديگر رمـان  « :گويد مي اين افولي  درباره، 1312نيما يوشيج در سال . بعد از مدتي رو به افول نهاد، حركت كند
 علت آن شكل مناسـبات اجتمـاعي اسـت كـه تغييـر     .. .رود مي مخصوصاً رمان تاريخي روبه انحطاط و زوال، نويسي

 )50، همـان (» .كند مي تغيير –نويسنده هم كه جزو مردم است  –وضع فكر و روحيات مردم ، اثر آن تغييركند و بر  مي
توان سخن نيما را اين گونه تبيين نمود كه كم توجهي به رمان تاريخي تنها به تنگناهـاي زنـدگي مربـوط نيسـت      مي

 دلسردي و دوري مخاطب از اين ژانـر ادبـي   بلكه اين بي دقتي رمان نويسان به رويدادهاي زمان خود است كه باعث
پرمايه و با صالبت خوب است اما درجا زدن در گذشته و تفاخر بيش از حد به آن مطلوبي اي  داشتن گذشته. شود مي

مدام در حال دگرگوني و تازه ، آدمي هم چون جهان و هستي. افتخار به آن نگريستي  نيست كه خيلي بتوان با ديده
، حسرت گذشته را خوردن و بـه حـال و آينـده بـي توجـه مانـدن      . كنند مي و افكار نيز تغييرها  شهشدن است و اندي

  .جز واپس ماندگي در برندارداي  نتيجه
  :پرچمدار رمان تاريخي ، محمدباقر ميرزا

نوگرايي و كرمانشاه همواره مركز ، دهد كه دست كم در صد سال اخير مي نگاهي گذرا بر تاريخ معاصر ايران نشان
پس از دوران پرجوش و خـروش مشـروطه كـه كرمانشـاه پـرچم دار مبـارزات       . مدرنيزاسيون غرب ايران بوده است

 ،در دوران رضا شاه پهلوي در پي ورود غربيان به ايران، ايرانيان در غرب كشور بودي  خواهانه مساوات طلبانه آزادي
چنين ارتباطاتي از چند جهت تحوالتي را در شهر سامان داد ؛ از نظر . در غرب ايران بود انكرمانشاه مركز استقرار آن

از سوي ديگر تماس مستقيم اهالي بـا غربيـان نيـز    . ...ايستگاه راديو سر درآورد و، تاسيس شدها  شهري نخستين هتل
تعيـين  شـهر كرمانشـاه نقـش    . ضـد اسـتعماري  ي  از جمله بيداري فكري و ظهور روحيه. پيامدهايي به همراه داشت

در مبارزات ملي شدن صنعت نفت بر عهده داشت و نخستين مطبوعات غـرب ايـران در كرمانشـاه تاسـيس     اي  كننده
تعدد تعداد نويسندگان و هنرمندان اين شهر نيز گواه ديگري بر اين مدعاست كه كرمانشاه به نوعـي مركز فكر . شدند
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 اولـين رمـان تـاريخي ايـران    ، بررسي رمـان شـمس و طغـرا   حاضر ما به ي  در مقاله. مدرن در غرب ايران بوده است
  . پردازيم كه به قلم خسروي كرمانشاهي نگاشته شده است مي

  تهران ) 1338(: كرمانشاه   مرگ) 1266(: تولد، محمدباقر ميرزا متخلص به خسروي
  :آثار

م كه مشتمل بـر سـي هـزار    قبل و بعد از اسالي  در شرح حال ادباي عرب و سير شاعري در دوره :خسرويي  ديباچه
  .بيت است

، طغرل و هماي ؛ شـامل وقـايع زمـان اتابكـان فـارس     ، ماري ونيسي، شمس و طغرا: در سه جلد :رمان شمس و طغرا
بـه همـت معتضـدالدوله    ، 1326قمري نوشته شده و يك سال بعد در سال  1325مخصوصاً آبش خاتون كه در سال 

 . در زمان خودش ناياب شد، كمي بعد از انتشار، اين رمانقابل ذكر است كه ، كرمانشاهي طبع شده
ايـن سلسـله   ي  سردار قاجار كه چگونگي تاسيس و نيرومندي و سلطه، رماني در شرح احوال حسينقلي خان جهانسوز

 .در آن به خوبي مشهود است
 .كند مي بيينعروض را تهاي  پيچيدگي، در مورد زحافات عروض كه با زباني ساده :تشريح العللي  رساله

معـروف  هـاي   كاشاني از خانداني  كه يك باب آن در ارتباط با تاريخ احوال خاندان غفاري و اقبال الدوله :اقبال نامه
حاوي شرح حال و منتخب اشعار بيست نفر شاعر كه اقبال الدولـه را در ايـام حكـومتش در    ، ايران است و باب دوم

چندين شاعر كرمانشاهي است كه در هيچ ي  ن مجموعه به دليل وجود تذكرهاهميت ادبي اي. مدح كرده اند، كرمانشاه
 . شود نمي ديگري ديدهي  تذكره
تأليف سيد محمدعلي شهرستاني كه در آن آيات و احاديث و اخبار اسالم را با هيئت  :كتاب الهيئه و االسالمي  ترجمه

ي  نـزد ائمـه  ، شـود  مـي  و آالت جـديد كشف شده واسبـاب ي  جديد منطبق كرده و ثابت نموده كه آن چه به وسيله
 .اسالم روشن بوده و در كالمشان اشاره و تصريح به آن هست

 .در تهران منتشر شده است، 1304كه در سال  :ديوان اشعار خسروي
 داستان عذراي قريشي  ترجمه

اخ كتب بزرگان است امـا  تصحيح و استنسي  دارد كه در بر گيرندهاي  مجموعه، همچنين خسروي از تأليفات خود
  .را منتشرنساختها  هرگز آن، به داليلي نامعلوم

اقبال نامه و بـه خـواهش اقبـال    ي  شرحي است كه در پايان تذكره، تنها شرح حالي كه از خسروي در دست است
  . هجري قمري تأليف شده است 1319اين تذكره در سال . غفاري نگاشته استي  الدوله

است كه خسروي از طبع شعري نسبتاً خوبي برخوردار بوده اما در ابتدا با مخالفـت پـدرش   حاكي از اين ، شواهد
زد و  مـي  گاه بيتي يا دو بيت از آن سر بـر ، طبع به سخن منظوم مايل بود، چون از آغاز سن تمييزم« :روبه رو گرديده

نقصي است و سـخته و نيكـوش    خود عيب و ، شعرِ سست و سبك سرودن: گفت مي فرمود و مي پدرم از آن كار منع
شـاعر و فاضـل   ، اما با ترغيـب حسـين قلـي خـان سـلطاني كلهـر       )6: 1385خسروي، (» .هنري نباشد، نيز در اين عهد

  . را براي خود اختيار نمود» خسروي « به سرودن شعر پرداخت و تخلّص، كرمانشاهي
خود را در ظـرف زمـان ريخـت و علـي     اي ه افكار و انديشه، خسروي با ذهن باز و روشنگرش، با آغاز مشروطه

وي در بيان و ابراز عقايـد و اهـداف   ، كه بر عليه نظام فكري مشروطه وجود داشتهايي  و مخالفتها  رغم كارشكني
وي را ، تحـوالت و پـي آمـدهاي مشـروطه    .اقدام نمود» انجمن واليتي كرمانشاهان« خود ثابت قدم ماند و به تأسيس

هـاي   گشت و فعاليـت  مي دوباره به شهر باز، كرمانشاه كرد اما به محض برپايي ثبات نسبيچندين بار مجبور به ترك 
انگلـيس  هاي  لشكركشي دولتي  جنگ جهاني كه ايران به كانال عبوري و عرصهي  در هنگامه. گرفت مي خود را پي

را با عشاير گذرانـد امـا   مدتي را در كوه و صح، خسروي براي اجتناب از اسارت  روس ها، و روسيه تبديل شده بود
، او را گرفتند و در محبسي كه شـرح آن را در قصـايد خـود آورده   ، به محض ورود« ،پس از مدتي با مراجعه به شهر

  )12، همان(» . اراده كردند وي را به سيستان بفرستندها  مدتي گرفتار بود تا اين كه روس. جاي دادند
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، بعد از گذشت دو ماه بر اثر مساعدت حـاكم همـدان  . حبس نمودند، همداناما تغيير رأي دادند و او را در زندان 
  . به تهران تبعيد شد، وي رهايي يافت و مشروط بر اين كه از تهران خارج نگردد، امير افخم

 1338ربيع االول  16خسروي باقي عمر خود را در تهران به مطالعه و معاشرت با فضال سپري كرد و سرانجام در 
  . ملك الشعراي بهار از جمله كساني است كه در رثاي او شعري سروده است. بدرود جهان گفت، درد سينهو بر اثر 
  )معرفي داستان به شكل اجمال(بحث ي  زمينه

آخـرين  ، عروس هوالكو، سال سوم حكومت آبش خاتون، هجري 667داستان شمس و طغرا از اردي بهشت سال 
رمان در سه جلد تدوين شده كه در . افتد مي بك سعدبن ابوبكر در فارس اتفاقسلغريان و دختر اتاي  اتابك از سلسله

مكـان وقـوع ايـن    . باشد مي طغرل و هماي: جلد سوم، ماري ونيسي: جلد دوم، شمس و طغرا: جلد اول: برگيرنده ي
خسـروي بـاالخص در   هـاي   صـحت و درسـتي توصـيف   ، فارس و مخصوصاً شيراز است و شـفافيت ي  خطه، رمان

هر چند بعدها در يكي از مزارع ها  اين رمان« باشد مي مشاهدات دقيق و شخصي ويي  نتيجه، توصيف بناهاي قديمي
و سـپس   )10: 1385، خسـروي ( ».ليكن ره آورد سفر فارس بايد محسـوب بشـود  ، ماهي دشت كرمانشاهان تحرير يافته

توانند نمـاد و مظهـر دو قـدرت     مي اين دو مكان .تبريز و آذربايجان كه محل جابه جايي اردوگاه سلطان مغول است
يك حكومت قدرتمند اما بيگانه به ، كند مي يك حكومت ملي و ايراني كه سست و ضعيف عمل: سياسي تلقي گردند
بـا هـدفي   (از طريق عـدم تـوازن ديگـري    ، اين عدم توازن كه به نفع قدرت سياسي مغول است« .سرپرستي مغول ها

هـاي   ضـعف حكومـت قاجـار در مقابـل قـدرت     (، دهـد  مـي  رمان را دربافت معاصر خود قرار كامالً عقيدتي كه اين
ي  فـارس متمركـز شـده امـا ناحيـه     ي  زيرا تمام توجه خسروي بر منطقه )508: 1377، بااليي(» .شود مي جبران) اروپايي

تطبيقـي  ي  زيركانـه ي  از همـين مقايسـه  . تنها چند فصل از رمان را به خود اختصاص داده اسـت ، تحت كنترل مغول
 بـه راسـتي  ، مشـروطه ي  دورههاي  رمانهاي  با تمام كاستي. وي پي بردي  توان به نبوغ و آزادگي انديشه ، ميخسروي

تاريخي صدر مشروطه از نظر زبـان و مضـمون   هاي  توان اذعان داشت كه رمان شمس و طغرا در ميان ديگر رمان مي
را بـه مناسـبت   هايي  مصرع يا بيت، مان با پيروي از مسلك نثر نويسان قديمنويسنده در نگارش اين ر. بي نظير است

  .به زيبايي اثر او افزوده است، از موارداي  موضوع در نثر خود گنجانده كه در پاره

  :رمان شمس و طغرا 
  شمس و طغرا : جلد اول
آتش سوزي كه . آيد مي به شيراز –اميرمغول  -است كه به همراه پدر براي استقبال از انكيانواي  بزرگ زاده، شمس

شود تـا   مي موجب، سرايت كرده، مغوالن كه تازه مسلمان شدهي  سركرده، التاجو بهادري  در بازار رخ داده و به خانه
د و از آن جا است كه بين شمس و طغرا اقدام نماي، پيرشي  شمس براي كمك و رهايي بخشيدن دختر التاجو و دايه

هـاي   و دشـواري هـا   شامل رفع موانع ازدواج شمس و طغرا و سـختي ، جلد اول. گردد مي دل بستگي و عشق شكوفا
رفتـار وي بـا   . شـود  مـي  باعث ثروت و مكنت شمس، جد شمس، ديلميي  كشف گنج عضدالدوله. پيش آمده است

هم چنين با هنرنمايي در . دارند مي تواضع استوار است و همه او را دوستحسن خلق و بخشندگي و ي  مردم بر پايه
شود  در حالي   مي پدر طغرا كشته. شود مي مورد عنايت و توجــه سلطان واقع، شكار و شمشير بازي و تيــراندازي

ي  خان كه دلباختهشمس از هراس آباقا. طغرا را به شمس سپرده است، كه از خود به جا گذاشتهاي  كه در وصيت نامه
 فرستد تا خود نيز بعدًا به او بپيوندد اما كشـتي اش توسـط فرنگيـان بـه اسـارت بـرده       مي وي را به مصر، طغرا است

، محمـد ، دهـد امـا پسـرش    مـي  نجات شمس راي  پندارد طغرا خواهر شمس است به او وعده مي سلطان كه. شود مي
را بـا  هـا   كنـد ؛ سـلطان نيـز آن    مي حقيقت را نزد سلطان فاش، ديشيخ سعي  نامهي  شمس با ارائه. عاشق طغرا شده

  .كند مي زيبايي به نام ماري راهيي  هدايايي نفيس و كنيزكي ظريفه نام و جاريه
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  ماري ونيسي : جلد دوم
 شـمس و طغـرا در شـيراز ازدواج   . يابـد  مـي  داستان با حوادث عشقــي و تاريخي جديدي ادامـه ، در جلــد دوم

مريم رومي با اميـدوار، ظريفـه بـا    ، ماري با امير شبانكاره، هم چنين مقدمات ازدواج پدر شمس با مادر طغرا. كنند مي
شـمس  . شود مي شمس است و از او جداي  كند كه دل بسته مي ماري نزد امير شبانكاره اعتراف. گردد مي فراهم، خرم

زيباي فـارس كـه   ي  ملكه، آبش خاتون. آورد مي ر خود درماري را به ازدواج شوه، گردد و طغرا مي نيز دلباخته ماري
ورزد تـا   مي اصرار، شود و سپس براي سبك كردن بار گناه مي باوي هم بستر، از ديرباز دل در گرو عشق شمس دارد

طغـرا بـر اثـر    . آورد مـي  وي را به عقد خـود در ، شمس او را به خود حالل كند و شمس نيز با موافقت دو همسرش
  .بخشد مياي  شمس سوگوار است اما تولد فرزند ماري به او دل گرمي تازه. ميرد مياي  ن لرزهوقوع زمي
  طغرل و هماي : جلد سوم

دختر پيشكار آبش خاتون است ؛ هم چنين ، شامل سرگذشت طغرل و شرح دلباختگي وي به هما، جلد سوم رمان
وي در رفـتن  . خوانـد  مي شته و آبش خاتون را به اردوعمادالدين نو فرمان پادشاهي فارس را به نام سيد، ارغون خان

پـردازد   مي آبش خاتون خون بهاي عمادالدين را. شود مي كند و عمادالدين توسط غالمان آبش خاتون كشته مي درنگ
كنند و كتاب با ديدار شمس و سعدي كه در  مي طغرل و هماي نيز ازدواج. ميرد مي اما خود نيز بر اثر فشارهاي رواني

  .يابد مي بستر بيماري گرفتار است و در گذشت وي پايان

  تحليل محتوايي داستان شمس و طغرا 
  :سرگذشت در داستان 

متفاوت است ؛ سرگذشـت در دو محـور قابـل بررسـي     ، گوناگونهاي  ميان داستان و سرگذشت در رماني  رابطه
، مانند تولد طغرل(كنند  مي يا دوران كودكي وي آغازكه زندگي قهرمان داستان را از بدو تولد هايي  ابتدا داستان: است

رسند يا با ماجراهـاي ديگـري ادامـه     مي يا با مرگ قهرمان به پايانها  اين سرگذشت)بخش سوم رمان شمس و طغرا 
داستان شمس و طغـرا از يـك سرگذشـت    « :نيز از چند سرنوشت تشكيل شده اندها  برخي از اين رمان. كنند مي پيدا

  )450، همان(» .شوند مي گردد كه چندين سرگذشت مجاور ديگر به آن ملحق مي ي سرگذشت شمس تشكيلمركز يعن

  :تخيل
دارد ؛ با اين كه نويسنده برآن است تا يك رويداد تاريخي را اي  تاريخي جايگاه ويژههاي  عنصر تخيل نيز در رمان

. تاريخ بنويسـد يعنـي خلـق يـك رمـان تخيلـي      ي  ربارهكند تا رماني د مي محور اثر خود قرار دهد اما عامدانه تالش
توان تمايل وي را بـه خلـق    مي نويسد اما به خوبي مي از رمان خود را وابسته به تاريخهايي  خسروي نيز گرچه بخش
  . خودش حس كردي  مورد عالقههاي  دنياي ديگري با شخصيت

  :نظم داستان
بـه  « پردازد مي گيرد و قدم به قدم به شرح حوادث مي را پينويسنده نظم خطي مشخصي ، در رمان شمس و طغرا

راوي در اين جـا داسـتانش را   ، برند مي كنند و به آتن مي هنگامي كه مسيحيان شمس را اسير، استثناي پايان جلد اول
او و  زندگي شمس در آتن تا زمـان آزاد شـدن  : برد مي كند و آن دو را به موازات يكديگر پيش مي به دو رشته تقسيم

، رمان نويسي ايران بودي  به دليل اين كه شمس و طغرا اولين تجربه )453، همـان (» زندگي طغرا در بارگاه سلطان مصر
روايت همچون ي  پيچيدههاي  روايت خطي ساده سود جسته چرا كه هنوز تكنيكي  طبيعي است كه نويسنده از شيوه

چند بعدي و ظهور قالب ضـد قهرمـان و   هاي  شخصيت پردازي، جريان سيال ذهن، روايت عمودي، روايت دايره اي
چندان به قلم تجربـه در  ، حتي نگارش ضد رمان در رمان نويسي غرب نيز كه الگوي مصرفي رمان نويسان ايران بود

برخوردار است كه مخاطبان ايـن رمـان را   اي  نيامده بود ؛ به همين دليل شمس و طغرا از روايت و طرح و نظم ساده
  . كرده است مي داده و ارتباط با رمان را ساده تر مي وسيع تري قراري  ايرهدر د
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  :آغاز و پايان داستان
ابتـدا نويسـنده بـه    ، تاريخي و اجتماعيهاي  در برخي از رمان. متفاوت است، گوناگونهاي  شروع داستان در رمان

نمايد ؛ اين مقدمه چيني بـه   مي را مشخصپردازد و محورهاي زماني و مكاني  مي مختصر يا مفصلاي  نگارش مقدمه
. بـه درك داسـتان نائـل آيـد    ها  كند تا با تحليل و آناليز زمان و مكان شخصيت مي خواننده كمكي  پيش آگاهي اوليه

اي  برخي نيز به گونـه « .كنند مي به داستان پرتاباي  گروهي ديگر نيز بالفاصله خواننده را بدون ذكر هيچ گونه مقدمه
كنند يعني داستان  مي چارچوب است و جريان زمان را واژگونه –آورند كه همان داستان  مي روي) وروديي  آستانه(

رويـدادها و  ي  هـم در ميانـه  هـا   ديگر از داستاناي  گونه )455 همان،(» .دهند مي سرگذشت را از پايان سرگذشت شرح
كننـد و سـپس    مي ا به علل و منشاء رويدادها هدايتخواننده ر، شوند و زماني كه تأثيرش آشكار شد مي آغازها  اتفاق

، در زمـانِ سرگذشـت  ها  تمام اين گسستگي« .رسند مي شروع داستاني  گام به گام و بدون هيچ شتاب زدگي به نقطه
، دهنـد كـه در رمـان فارسـي     مـي  راوي در پيكربندي زمان هسـتند و نشـان  هاي  بديع داستان و ريزه كاريهاي  نشانه

  )455، همان(» .كامالً تغيير كرده است، و نقش آن در ساختار روايي برداشت زمان
كـه  اي  تاريخي است كه با مقدمـه و شـرح طـوالني آغـاز شـده بـه گونـه       هاي  رمان شمس و طغرا از جمله رمان

 رمـان آغـاز  ، در بخـش دوم . سلجوقيان و اتابكان فـارس ، بخش اول رمان را اختصاص داده به تاريخ شيراز، نويسنده
  :گردد مي مطلّع، شود و خواننده از زمان و مكان و قهرمان داستان يم

ششصد و شصت و هفت هجري سال سيم پادشاهي آبش خاتون در ماه اردي بهشت كه برون و درون ي  در سنه«
جـواني مقابـل درب   ، و نزديك به سراي اتابكيها  روزي هنگام عصر در يكي از كوچه، از بهشت بوداي  شيراز نمونه

  )26: 1385، خسروي( ».. .تكيه كردهاي  نه قديمي بر درخت سرو كهنهخا
شـود و نويسـنده طبـق     مـي  آغاز 19اروپايي قرن هاي  معرفي رماني  داستان براساس شيوه، بينيم مي همان طور كه

تمامي نمايد و وي را به  مي شخصيت اصلي داستان را باتفصيل توصيف، قديمي و كالسيك فارسيهاي  سنّت داستان
نوكر و مربي با وفاي شمس به ، خرّم، سپس شخصيت دوم. آرايد مي محاسن اخالقي و صفات نيك و زيبايي ظاهري

كنـد و بـازيركي    مـي  جريان داستان وارد شده و نويسنده عقايد خود در مورد شيراز و ساكنانش را از زبان خرم بيـان 
زند و ذهن خواننده را براي درك حـوادث   مي ن آن زمان بودندگريزي به مغوالن كه فرمان روايان ايرا، هرچه تمام تر

خسـروي  ، هم چون جلـد اول ) ماري و نيسي(در جلد دوم . سازد مي آماده، بعدي و عشق شمس به يك دختر مغول
مالقات  دو عاشق در « آورد و سپس در بخش ديگري با مي »ونيز يا ونيس « ونيز با عنواني  تاريخي دربارهاي  مقدمه

ابتـدا  ، خسـروي بـاز هـم طبـق روال كـار خـود      ) طغرل و هما(در جلد سوم نيز . برد مي داستان خود را پيش» هرهقا
دهـد و سـپس بـه شـرح      مي ارائه، افتد مي كه داستان طغرل و هما اتفاقاي  تاريخ فارس در دورهي  توضيحاتي درباره

توان گفت كه خسروي در آغاز  مي درحقيقت. زدپردا مي) هما(و دختر نظام الدين مغول ) طغرل(ماجراي پسر شمس 
راه گشـايي خواننـده را بـه اتمـام     ي  كند و بعد از آن كـه وظيفـه   مي ابتدا نقش يك مورخ را ايفا، هر جلدهاي  بخش
  .گردد مي به نقش نويسنده و راوي داستان باز، رساند

  :شخصيت پردازي
  :محوريهاي  شخصيت

  پسر خواجه فخرالدين ابوالحسن ديلمي كه قهرمان اصلي رمان است ، ملقّب به شمس الدين، حسن :شمس
توان او را قهرمان استثنايي رمان دانست چرا كه آن چه بـرايش   مي شمس كهي  دلداده، دختر التاجو بهادر مغول :طغرا

ز در آبـش خـاتون و مـاري را نيـ    ، است نه جسم و به همين دليل بـدون هـيچ ترديـدي   ها  وفاداري دل، اهميت دارد
 .سازد مي عشقش سهيم
 .شود مي عروس هوالكو و دختر اتابك سعدبن ابوبكر كه گرفتار عشق شمس :آبش خاتون
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 .گردد مي شمسي  كه سلطان به شمس و طغرا هديه داد و دلباختهاي  جاريه :ماري ونيسي
 .پسر شمس و ماري كه عاشق هما است :طغرل
 طغرل ي  دختر پيشكار ملكه آبش خاتون و دلداده :هما

  :فرعيهاي  برخي از شخصيت
  .يابد مي آورد و رمان با مرگ او پايان مي مخفيانه شمس و طغرا را به عقد هم در :شيخ سعدي

 .كند مي نوكر و مربي وفادار شمس كه با دايه ازدواج :خرم
 .كلفت و نديم وفادار طغرا :دايه
 .مسلمان شدهمغوالن كه تازه ي  پدر طغرا و سركرده :جوبهادر التا

 .غيور و شيرمردي كه تمامي اوباش شيراز نوچه اش هستند :پهلوان محمد نجار
  . رقيب شمس كه عاشق طغرا است :آباقاخان

رمـان از  هـاي   قهرمـان ، اروپـا ي  اوليـه هـاي   بسيار ساده است  و دقيقاً مانند رمانها  شخصيت پردازي در اين رمان
يا خوب خوبند يا بد بد و ايـن بـا آن چـه كـه     ، تك بعدي اندهايي  ه انسانفلت برخوردارند ك) felat(هاي  شخصيت

طرف هسـتيم  هايي  ما با شخصيت، در رمان نو. كامالً متفاوت است، امروزه در شخصيت پردازي رمان با آن مواجهيم
 آن يـاد از ) Round(هـاي   كه كامالً پيچيده و چند بعدي هستند و تئوري داستان نويسي غـرب بـا عنـوان شخصـيت    

جريان سيال ذهن را وارد رمـان كـرد و نـه ديگـر     ، البته  شمس و طغرا در دوراني نگاشته شده كه نه جويس. كند مي
  .را آفريدندها  و ضد رمانها  ضدقهرمان، نويسندگان نسل بعد

  : و طرح و توطئه در رمان )action(آكسيون
تواند گره گشـايي داسـتان را    مي ساده است و خوانندهطرح و توطئه كامالً . رمان شمس و طغرا روايتي خطي دارد

نماد گرايي و فرماليسم كه از دستاوردهاي بعـد از  ، اتوبيوگرافي نويسي، داستان در داستانهاي  از تكنيك. حدس بزند
شمس و طغـرا  ، در اين اثر خبري نيست بلكه بيشتر آن چه مشهود است تأثير پذيري نويسنده، اروپا بودند 60ي  دهه

  . تاريخي معاصر فرانسههاي  است از رمان
  : نگاه راوي در داستان شمس و طغرا

اسـت كـه بـا بـه كـارگيري تمـام امكانـات و پوشـاندن رداي         اي  كوشش نويسنده، دانيم داستان مي همان طور كه
مختلف اي ه راوي هم چون خالقي به ابداع شخصيت. خواهد آن را به مخاطب عرضه نمايد ، ميفريبندگي به اثر خود

تـرين قهرمـان    تواند خود را در لبـاس گـم نـام    مي او. پردازد ميها  يازد و به روايت زندگي و رويدادهاي آن مي دست
نكـات مـورد   ، داستان يا در جريان آني  گاه در حاشيه، دهد مي راوي گاه قبل از آغاز داستان خود را نشان«.اثرجابزند

، كنـد يـا مـدارك    مي اثر نزديكي  گاهي محتاطانه خود را به خواننده )473: 1377، بااليي(» .دهد مي نظر خود را توضيح
را به نثر در البه الي كالم خود و جهت برانگيختن اعتماد بيشتر اي  مصراع يا قطعه، نقل قول و حتي نقل مستقيم بيت

  .دهد مي به دست، مخاطب
  نويس داستان سرا و رمان -2صرفاً مورخ  -1: حضور راوي در شمس و طغرا به دو گونه است

از اي  حضور راوي سوم شخص در پـاره ، رمان شمس و طغراهاي  تكنيكي در برخي از قسمتهاي  يكي از ضعف
  .داستان و سخن گفتن او با خواننده است كه امروزه كاربردي نداردهاي  صحنه

  :چند آوايي در متن يا ميان متني
در ارتبـاط بـا عنصـر    ، كنـد  مـي  عنوان اولين رمان تاريخي با خـود حمـل  كه به هايي  شمس و طغرا با تمام كاستي

توان آن را تنها بـه بـازي آوايـي     نمي چندآوايي بسيار موفق عمل نموده و از چنان غنا و پرمايگي برخوردار است كه
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محتومي را كه خسروي با هوشياري و ظرافت هرگونه سند ، مستقيم و گفتگوهاي  عالوه بر نقل قول. رمان فروكاست
و هـا   تلگـراف ، قطعاتي از متون كالسيك فارسي، نقل قول. گنجاند مي در رمان خود، برغناي آواهاي چندگانه بيفزايد

يـا قطعـات   هـا   سه جلد رمان حاوي ذخائري از تك بيـت « .خورد مي در جاي جاي اين رمان به چشمها  ذكر داستان
 گويي نويسنده به كمك اين تزئينات. د سوم دو برابر آن وجود دارددر دوجلد  اولي يك دوجين و در جل. اند منتخب

  )494، همان(» .جبران نمايد، رود مي كوشد تا سستي و ضعف متني را كه رو به تحليل مي
دانـيم در ادبيـات كالسـيك و     مـي  همان طور كه. كاربرد انواع نامه نيز در رمان شمس و طغرا جايگاه خاصي دارد

فراوانـي از رمـان   ي  جديد كه بهـره هاي  است براي انتقال اطالعات اما در رماناي  نامه فقط وسيله، سنتيهاي  داستان
   دهـد و گـاهي جـاي مهمـي را در آن اشـغال      مـي  خـود داسـتان را تشـــكيل   ي  نامه دسـت مايـه  « ،اروپايي برده اند

   )497همان ،(» .كند مي

  :گيري نتيجه
اسطوره و حكايت آميخته است اما داستان ، تمثيل، داستاني افسانههاي  ادبيات غني و كهن فارسي به انواع صورت

مرهـون انقـالب   ، طبيعي و منطقي اين ادبيات نيست و شكل گيـري قالـب جديـد رمـان    ي  ادامه، نويسي جديد ايران
  :دانست هايي  توان تحوالت تاريخي دوران رمان را خالصه وار چنين نشانه مي. مشروطه است

رقابت انگليس و روس داخل خاك ايران كـه منجـر   ، ايران و روسهاي  جنگ، انقالب مشروطه: تحوالت تاريخي
فرستادن اولين سفير ايران به غرب و رفتـار  . سفر ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به غرب. گردد مي به تأسيس بانك

  .دهد مي حيرت مشاهداتش از خود بروزي  عجيبي كه در نتيجه
 .به غربها  بازرگانان و مسافرت و رفت و آمد آني  شد طبقهر: تحوالت اقتصادي
كنند يا تاجراني كه به لحاظ اقتصادي  مي مانند روستائياني كه ثروتمند شده و به شهر مهاجرت: جابه جايي طبقاتي

 .شوند مي باالتر وصلي  كنند و به يك طبقه مي رشد
 .ها خانهاعزام دانشجو به غرب و تأسيس فراموش : ارتباط با غرب

ي  گرايش طبقه، ايران به نام كاغذ اخباري  تأسيس اولين روزنامه، تأسيس دارالفنون: اجتماعيهاي  روابط بين گروه
شكسـت  ، گروهي از روحانيت كه با فرمان مشروطه موافق نيستند و با اعدام شيخ فضل اهللا -1: روحاني به دو جناح

 .خوردند
 طرفـدار تجـدد در ايـران بودنـد و پيـروز     ، متوسطي  گروه ديگري از روحانيت كه همراه با بازرگانان و طبقه -2 
 . شوند مي

همچنين بايد به نقش كشور عثماني توجه نمود كه تأثير فراواني بر روشنفكران عصـر ناصـري كـه سـاكن آن جـا      
 . گذاشت، بودند

  :درگيري  طبقه اجتماعي همراه با نفوذ چهارهاي  زمينه
 . در نهضت مشروطه داشتاي  تنباكو را تحريم كرد و نقش گسترده :روحانيت

موافقت مظفرالدين شاه با مشروطه و مخالفت محمد علي شاه و نقش درباريان در مخالفت با تصـويب قـانون    :دربار
 .مشروطه

كند  مي براي قانع نمودن اقشار سنتي ادعاشخصيتي مثل ملكم خان ، به عنوان مثال :تحصيل كرده و فرنگ رفتهي  طبقه
  .كه هيچ يك از قوانين غرب با مذهب ما مغايرت ندارد

  متوسط اجتماعيي  بازرگانان و طبقه
  .گرايي اين چهار طبقه دانست توان انقالب مشروطه را حاصل تضاد و هم مي
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ي  بود كه اين آثـار بـراي خواننـده   تاريخي كرده هاي  غرب آن زمان نيز توسط نويسندگاني شروع به آفرينش رمان
ي  داد ؛ به همـين دليـل نويسـنده    مي خاص خود را داشت و مخاطبان وسيع تري را تحت تأثير قرارهاي  ايراني جاذبه

از رمان را به ايرانيان معرفي كند كه هم هويـت بـا شـكوه گذشـته اش را     اي  ايراني نيز به فكر افتاد شكل مونتاژ شده
فن ترجمه از عوامل مـوثر  . دستي آزموده باشد، هم در قالب رمان كه شكل جديدي از روابط بود يادآور شده باشد و

نويسـندگان  ، پـيش از انقـالب مشـروطه   . قبل از مشروطه بودهاي  ايرانيان در سالي  در رشد آگاهي و تحول انديشه
شـبيه آن را  هـايي   تند و نوشتن رمـان غربي آموخهاي  رماني  ايراني نوشتن رمان به مفهوم امروزي را از طريق ترجمه

  .برجاي گذاشتند) الكساندر دوماهاي  مانند رمان(فرانسوي هاي  بيشترين تأثير را رمان. آغاز نمودند
زبان مناسبي براي روايت رمـان نبـود ؛ بـه همـين     ، گرفت مي دبيران قراري  زباني كه در دوران قاجار مورد استفاده

ي  گذار است از دوران قديم به مرحلـه ي  نوعي مرحله، بندد مي هاني در مكتوباتش به كاردليل زباني كه قائم مقام فرا
ميـرزا آقاخـان   ، ميـرزا آقـا تبريـزي   ، نويسندگاني هم چون ميرزا فتحعلـي آخونـدزاده  ، جديد نثر نويسي و پس از او

خـود بـه صـراحت نـاتواني زبـان      هـاي   در نوشتهاي  ميرزا ملكم خان و زين العابدين مراغه، طالبوف تبريزي، كرماني
جزو اولين آثاري است كـه از  ، كتاب حاجي باباي اصفهاني. تازه مورد انتقاد قرار دادندهاي  فارسي را در بيان انديشه

ادبيـات  ي  كند به نحوي كه وارد حوزه مي زبان روايت و داستان براي انتقاد و اعتراض و به قصد ايجاد تحول استفاده
  .گردد مي متعهد

تاريخي بود ؛ چرا كه از سويي نوعي باستان گرايـي و  هاي  بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان، در عصر مشروطه
نوشـتن  ، حاكم بود و از سوي ديگر به دليل اوضاع سياسـي ها  كاوشگرانه در شناخت هويت گذشته ميان آني  روحيه

  .رمان تاريخي خطر كمتري در برداشت
 ساده و علت و معلـولي تشـكيل  ي  براساس يك رابطه، وطه و هم چنين شمس و طغرامشري  اوليههاي  طرح رمان

كه ماجرا از اي  سير خطي دارند به گونــهها  اكــثر رمان. هستند) felatفلت (معموالً تك بعدي ها  شخصيت. شود مي
  از فــالش بــــك . شـــود مي شروع و به يك تاريـــخ ديگر ختــم، يــك تاريخ خاص

)felash back (پايان . يك عنصر واضح و مشخص است، عنصر زمان. تداخل زماني ندارند. گردد مي كمتر استفاده
وقـايع و تضـادها نسـبت بـه     ، شخصـيت هـا  . نسبتاً قابل پيش بينـي اسـت  ، داستانهاي  بندي داستان با توجه به داده

، قهرمـان داسـتان  . بينـيم  نمـي  ظهور ضد قهرمان رادر رمان به هيچ وجه ما . از عمق كمتري برخوردارند، نوهاي  رمان
نويسـنده در ايـن برهـه از زمـان معمـوالً از نمـاد،       . وقايع داسـتاني پيچيـده نيسـتند   . ايده آلي و آرماني دارداي  چهره

ردپـاي اسـطوره در اثـر    . كند نمي استفاده) فلسفه، مردم شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي(اطالعات علوم انساني 
رمانش تحليل كند هاي  كند هنجارهاي دوران معاصر خودش را با شخصيت مي نويسنده سعي. الً ناخودآگاه استكام

تاريخ صدر مشروطه از نظر زبـان  هاي  شمس و طغرا در ميان رمان. حتي اگر داستان در زمان ديگري به وقوع بپيوندد
را بـه  هايي  مصرع يا بيت، ز سبك نثر نويسان قديمنويسنده در نگارش اين رمان با پيروي ا. و مضمون بي نظير است

تكنيكـي در برخـي از   هاي  اما يكي از ضعف) عنصر چند آوايي(در نثر خود گنجانده و به زيبايي اثر افزوده ، مناسبت
و سخن گفتن او بـا خواننـده اسـت كـه امـروزه      ها  حضور راوي سوم شخص در بعضي از صحنه، رمانهاي  قسمت

رمـان  ، با توجه به وضعيت سياسي و اجتماعي و تحوالتي كه بر اثر انقالب مشروطه بـه وجـود آمـد   . كاربردي ندارد
اي  آزادي خواهي و دموكراسي طلبي را كه در پيدايش مشـروطه نقـش عمـده   هاي  به صراحت انديشه، شمس و طغرا

  .كند مي بيان، داشتند
با پايـان مـاجراي عشـق شـمس و     ، عنوان مثال به. برخي حوادث غير منطقي جريان دارد، در رمان شمس و طغرا

يا هنگامي كه خــسروي .كنند مي گيرد و بدون هيچ مانعي ازدواج مي طغرا ،بالفاصله ماري ونيسي سر راه شمس قرار
بـا تمـام   . كشد مي را از داستان بيرونها  گـــردد به سادگي با يك مرگ ناگهــــاني آن مي از پرداختن شخصيتي فارغ

  .واضح و روشن است، متعدد و ظاهراً بدون انسجام هستند اما ساختار كلي، اگر چه رويدادهاي ناگهاني رمان ،ها اين
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شـامل تحليـل احساسـات شـمس و     ، آن نيز هستهاي  توان گفت زيباترين قسمت مي از رمان كهاي  بخش عمده
كتاب است و هيچ ي  عاشقانهاي ه پرداختن به روايت، طغرا و ماري و آبش خاتون است ؛ شايد هدف اصلي خسروي

، رمـان از حيـث بافـت اجتمـاعي    . ديدگاه جهان غريبي را در كتابش نگنجانده و تنها به عنصر سـرگرمي توجـه دارد  
تاريك و خفقان آور است كه بيگانگان مستبد برسر قدرت هستند امـا ايرانيـان فاضـل و بـزرگ     ي  معرف يك جامعه

پـر افتخـار   ي  باالي وطن پرستي برخوردار اسـت و بـه گذشـته   ي  سروي از روحيهخ. زادگان پيرامون آنها قرار دارند
  نازد و در مقابل به دستگاه فاسد حكومتي كه توسط بيگانگان نااليق اداره  مي ايراني

را هـا   كمي اغـراق كـرده ،آن  ، هم چنين وي در پرداختن به شخصيت قهرمانانش. ورزد مي نفرت عميقي، مي شود
اصوالً هنر بزرگ نويسنده در همين تصـوير اشـخاص و اجتماعيـات و    «.كند مي د مدنظّر دارد خلقهمان طور كه خو

بيان زندگي و صفات طبيعي و معنوي آنها است و شايد براي نخستين بار است كه ما در رمان نوين ايراني كسـاني را  
  )248: 1350، آرين پور(» .بينيم مي با خصائل وحاالت طبيعي

شرح مفيدي از تاريخ و جغرافياي شهرهاي ايران يا كشورهايي كـه  ، دهد مي روند داستان اجازهخسروي هرجاكه 
پوشش ايرانيان و مغـول  ، عادات، هم چنين اطالعات كاملي از اخالق. دهد مي كنند را به دست مي به داستان ربط پيدا

مراسـم شـادماني و سـوگواري و    ، ...تشريفات درباري و آداب و رسوم ،مسابقات مختلف مانند اسـب سـواري و  ، ها
يك هاي  در جايي از داستان هم با زيركي تمام از زبان شمس و ماري به بيان مشخصه. دهد مي صفات نيك و بد ارائه

هاي  شود و برخي محاوره مي اما گاهي لحن شوخ نويسنده به رنگ هزل و ابتذال كشيده.پردازد مي حكومت آزاد مدار
از اهـل دانـش و ادب   « كاهد كه خسـروي خـود   مي از ارزش اثر به ميزان قابل توجهي، مانانرد و بدل شده  بين قهر

  )32: 1377، ميرعابديني(» .خواهد و اميد عفو و اغماض دارد مي معذرت
عـادات  ، كنـد و در عـين حـال    مـي  ورزد و با تمام وجود آن را ستايش مي خسروي تعصب فراواني به دين اسالم

   . كند نمي اثر غرض ورزي به اسالم رسوخ كرده را نيز تأئيدناپسندي را هم كه بر
كوشد تا نوگويي داشته باشد اما با در نظـر گـرفتن    مي گرچه خسروي در ساخت و پرداخت رمان شمس و طغرا 

كـه  نبايـد انتظـار داشـت    ((زنـد ؛ البتـه    مي ايراني پهلوي  عاشقانههاي  ناخواسته رمان او با افسانه، تمام اين تالش ها
، خسروي در اين اثر ادبي كه خود نخستين آزمايش در طرح يك داستان تاريخي بـه روال نويسـندگان غـرب اسـت    

ارتباط خود را با سنن داستان نويسي قديم به كلي گسسته و دفعتاً رستاخيزي در رمـان نويسـي پديـد    ي  بتواند رشته
  )351: 1350، آرين پور()) .آورد و  همين حد كافي است كه او اولين قدم را برداشته

اقـوام براسـاس   اي  عشق اگرچه موضوعي انساني است و تمامي اقوام بشر به نحوي با آن درگير هسـتند امـا پـاره   
كردها همـواره از اقـوامي بودنـد كـه     . كنند مي ديگري به آن نگاهي  فرهنگي و نژادي از زاويه، شرايط زيست محيطي

، كشـاند  مـي  ست و بلند روزگار كه اسـطوره آغـازش را بـه دوران ضـحاك    زندگي و در پي  اغراق در لحظه لحظه بي
كند كه هيچ اغراقي در ادعاي فوق  مي ثابت، كرديهاي  تنها نگاهي به اشعار و ترانه. همواره عشق را تقديس كرده اند

از اي  به دست نويسـنده  ايران باشد كهي  برد ؛ بنابراين شايد اين تقدير اولين رمان تاريخي و عاشقانه نمي راه به جايي
فكري و فرهنگي شان بوده هاي  همواره يكي از بنيان، تبار كردهاي ايران نگاشته شده كه عشق و نگاه خيامي به جهان

دانست كه با شور و عشق ورزي كـردي نوشـته شـده    اي  توان رمان عاشقانه مي شمس و طغرا را، بدين ترتيب. است
  .ب ماجرايي در شهر شيراز پرداخته شودحتي اگر ميراث اين عشق كهن در قال
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