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ــواهد تاريخ انديشه ها در روزگار معاصر  رمان هاى تاريخى درشمار وثيق ترين ش
ايران است. اشارتى درباب مفهوم تاريخ انديشه، نگاهى گذرا به دوره هاى مختلف 
ــان با آثار برخى از مورخان،  ايجاد رمان تاريخى در ايران و همچنين  مناسبت ش

مى تواند در تشريح مدعاى نخست نوشتار حاضر به  كار آيد. 
پيش از ادامه بحث، وقوف به اين نكته اهميت دارد كه در سنت مألوف مورخان، 
ــون امْر داير بر اين بوده كه رمان تاريخى  را به دليل بهره گيرى از تخيل در  تاكن
بيان تاريخ، كج روى و تحريف نسبت به امر واقع شمرده و آن را خارج از شمول 
ــاى علمى اهل تاريخ فرض كنند. عده اى ديگر از مورخان نيز در تداوم  رويكرده
ــده، به رغم آن كه شاهد بوده اند گروهى از هم صنفانشان در عرصه  نگرش يادش
ــند و  ــمار آثار عامه پس رمان تاريخى طبع آزمايى مى كنند، رمان تاريخى را در ش
تفننى دانسته و صرف وقت در آن را كارى غيرعالمانه و عبث فرض كرده اند. ولى 
ــتى مورخان را با رمان تاريخى كارى نيست؟ آيا اگر كسى وراى اعمال  آيا به راس
تاريخ آفرينان سوداى دسته و پنجه نرم كردن با انديشه هاى آنان را در سر بپروراند، 
به دامان امور ممتنع آويخته است؟ آيا بين اعمال تاريخى كه تاكنون بيشتر آثار 
ــه ها، آمال و آرزوهاى مردمانى كه دست به آن  ــغال كرده با انديش مورخانه را اش
ــده و قرب مورخان به اين ساحت درشمار  ــد سكندر كشيده  ش اعمال زده اند، س
ــت؟ آيا تاريخ را صرفاً بايد گزارش و تحقيق و روايت درباره ى رفتن  محاالت اس
ــقوط دولت ها و حكومت ها يا حتى تمدن ها و  و آمدن افراد و گروه ها، صعود و س

مواردى از اين دست دانست؟ و آيا...
اگر بخواهيم يافتن پاسخ هايى درخور به اين پرسش ها را به جست وجو برآييم، پاى 
در كدام طريق بايد گذارد كه بيم سربرآوردن از  گمراهى آزرده خاطرمان نسازد. به 
نظر مى آيد اگر بتوان بر سر مفهوم انديشه به توافقى ضمنى دست يافت، مى توان 
در مقام پاسخ به پرسش هايى از جنس سؤاالت باال برآمد و باب جوالن سخن را 
در اين ميدان گشود و در مسير نه چندان هموار تاريخ انديشه ها، به مفهوم عام، و 

تاريخ انديشه ها در ايران معاصر، به طور خاص نيز گام نهاد. 
در تمهيد بحث، نگاهى به مقدمه كتاب آگاهى و جامعه نوشته ى استوارت هيوز 
خالى از لطف نيست. هيوز در مقدمه ى كتاب خود،  درباب چيستى تاريخ انديشه ها، 
موضوع و لوازم ورود به آن، توضيحاتى مستوفى آورده است. وى ابتدا موضوع كار 

را تعريف مى كند و مى نگارد كه:
 «هروقت بتوان علل و اسباب چيزى را مطابق توالى زمانى مشخصى، منطقاً توضيح داد؛ آن چيز 
مى تواند موضوع علم تاريخ باشد. در اين گونه تعليل و سبب يابى، فكر و عمل را  نمى توان از  هم 
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جدا  كرد. تاريخ فكرى يا تاريخ سير انديشه ها به اين معناست كه درباره ى اين موضوع مشترك از جنبه ى فكر بحث مى كنيم، نه از جنبه ى عمل.» (استوارت: 
1369؛ ص 3) 

همو با تأكيد بر اين كه در عرصه ى تاريخ انديشه ها، مورخ بايد با دشوار ترين، فريبنده ترين و هضم ناشده ترين تجليات روح زمانه 
دست و پنجه نرم كند، روح زمانه را حقيقتى باطل نما مى نامد. اما مى دانيم كه اين ميراث هگلى چنان بر ضمير مورخان نشسته و 
بديهى فرض مى شود كه هيچ يك از پديده هاى تاريخى خارج از دايره شمول آن تصور نمى شود. در حوزه تاريخ انديشه ها نيز، مورخ 
تجليات روح زمانه را در هر دو سطح آمال و آرزوها و افكار خواص و عوام مى سنجد و درباب آن سخن مى گويد. اما اين كه گستره ى 

مطالعه ى انديشه ها  تا كجاست، هيوز فهرست وار متذكر مى شود كه:
«... اول مطالعه در انديشه ها و تصورات و كارهاى مردم، يعنى سراسر قلمرو پهناور فولكلور و احساسات همگانى... دوم، تاريخى كه كروچه آن را تاريخ اخالقى 
ـ سياسى خوانده  است، يعنى بررسى اعمال و آمال  اقليت حاكم و اقليت هاى رقيب كه درصدد برانداختن دسته اول هستند و سرانجام، تاريخ پيدايش و تكامل 

انديشه هايى كه به موقع سرچشمه الهام خواص و نخبگان قرار مى گيرند.» (استوارت: 1369؛ ص 7)
وى در توضيح سخن خود، به نكاتى همانند نكات زير اشاره مى كند: اين فرض كه اقليتى محدود  نگاهبانان ارزش هاى مقبول 
جامعه هستند و در مسير استقرار آن مى كوشند و همچنين تعيين اين كه در هر زمان معين چه ذخيره اى از معانى و انديشه ها در 
دسترس افراد است. وى اين نكات را از لوازم ورود به اين عرصه مى داند. هيوز هيچ يك از دو دسته انديشه هاى مقبول و نامقبول 
اجتماعى را از شمول اين مبحث خارج نمى كند. اوج بحث هيوز جايى است كه يادآور مى شود براى گريز از فهرست پردازى هاى 
مكانيكى و مالل آور معطوف به انديشه هاى پراكنده و ساخت نايافته عوام و همچنين انجام كارهاى مقرون به توفيق در حوزه ى 
تاريخ انديشه ها، بايد اوًال دايره كار را در همان اقليت نگاهبان و مولد ارزش هاى مقبول محدود كرد و بالطبع شواهد اين حوزه از 
معرفت تاريخى را در نيز درميان آثار آنان جست. مهم تر آن كه مفاهيم و انديشه هاى مندرج در اين آثار را بايد در ساخت كلى و 
درهم بافته جامعه اى معين پژوهيد. تأكيد اخير هيوز حاكى از هم سنخ  بودن نظر او با كسانى است كه پژوهش در تاريخ انديشه ها را 
برابر با پژوهش در نظام هاى فكرى، و به عبارت بهتر، پژوهش در گفتمان هاى غالب يا مغلوب مى دانند. با عنايت به اين رويكرد، 
به نظر مى آيد گام نهادن در مسير راه يابى به ساحت  فهم و پژوهش تاريخ انديشه ها، به واقع نوعى گفتمان پژوهى است و مورخ 

عالقمند به اين عرصه، با وقوف به اين مهم مى تواند راه خود بگشايد. (شاهى: 1384؛ صص 85ـ  114)
و دسِت آخر اين كه چرا بايد رمان در شمار شواهد تاريخ انديشه ها باشد هيوز مى آورد كه:

«تاريخى كه من مى نويسم تاريخ ادبيات نيست. اما بى گمان پيداست كه در عصر ما ادبيات، به خصوص رمان، از دو قرن پيش در بيان و صورت بندى ارزش ها 
سهم مهم ترى يافته و به اهميتى كه دارد، آگاه تر شده   است. بينش هاى كلى و مجرد فيلسوفان و دانشمندان علوم  اجتماعى مى بايست به صورتى مشخص تر 

ونزديك تر به واقعيت در دسترس همگان گذاشته  شود و اين تكليف به رمان ها و نمايشنامه هاى بزرگ واگذار شده  است.» (استوارت: 1369؛ ص 17)
و صدالبته كه در فهرست هيوز جاى آثار سينمايى خالى است و نحوه ى بهره گيرى از آن نيز براى مورخ عالقمند به اين موضوع 
ــت. به هر روى، با روا داشتن تخصيص در سخنان هيوز و محدود كردن دامنه ى بحث به نمونه هايى از  ــته تأمل جدى اس شايس

رمان هاى تاريخى ايرانى، به مباحث بعدى مى پردازيم.
اگر در مباحث مقدماتى باال، به هم سخنى رسيده باشيم، حال اين پرسش در ذهن جوانه  مى زند كه كدام بخش از رمان تاريخى در 
اين مبحث صدرنشين است؟ و همنشينى آن با موضوع تاريخ انديشه ها را مى توان صحه  گذارد؟ مى دانيم كه رمان تاريخى چون 

ديگر حوزه هاى ادبيات داستانى، تابع  عناصر و اصولى در ايجاد  است و از اين حيث با ديگر انواع آن تفاوتى ندارد.
حال پرسش  اين است كه  درميان عناصرى همانند: تجربه (Experience)، جدال (Conflict)، حادثه (Event)، داستان (Story)، زاويه 
 ،(Pattern) و الگو (Ton) لحن ،(Atmosphere) فضا  ،(Setting) زمينه ،(Character) شخصيت ،(Plot) پيرنگ ،(Point of View) ديد 
كدام عنصر در مبحث تاريخ انديشه ها به عنوان شاهد تاريخى كارايى دارد؟ در حوزه موردنظر اين سطور، يعنى تاريخ انديشه ها، به 
ضرورت روش هاى پژوهش تاريخى كه آوردن شواهدى مستند و مؤيد مدعاى مورخ، اجتناب ناپذير است؛ به نظر مى آيد چنان چه 
بتوان در مسير جست وجوگرى در اين وادى نقاطى را جست، كه نه از حيث عناصر باال و ديگر عناصر زيبايى شناسانه رمان، بلكه 
به لحاظ مضمون، محل تالقى آثار مورخان و رمان  نويسان باشد و ذيل سامانه ى دانايى دوره تاريخى مورد پژوهش معنى و مفهوم 
يابد، بخشى از شواهد مورد نياز مورخ انديشه ها را در دسترس قرار مى دهد. به ديگر عبارت، پژوهشگر تاريخ انديشه ها در محدوده ى 
موضوع كار خود با كاوش در نقاط تقاطعى كه رمان و تاريخ بالضروره به هم مى رسند و گويى سخنى هم سنخ را منعكس مى كنند، 

مى تواند شواهد مورد نيازش را كشف و از اين معبر خود را به ساحت موضوع تحقيق نزديك كند.
با وقوف به اين نكته كه رمان حاصل روزگار جديد است و منعكس كننده نوعى نگرش به عالم و آدم، بايد ديد كدام عنصر از ميان 
عناصر باال واجد مضامينى است كه مى تواند دست مايه ى مورخ تاريخ انديشه ها قرار گيرد. شايد رجوع به مباحث مرتبط با تاريخ و 
روايت، كه البته امروزه نيز در محافل اهل تاريخ داِغ داغ است، بتواند براى ما وافى به مقصود باشد. صاحب نظران اين مباحث معتقدند 
روايت هاى مورخان و رمان نويسان، بر اساس پيرنگ (Plot) كه راوى چگونگى كنش آدميان است، پديد مى آيد. با اين تفاوت كه 

مورخان و رمان تاريخى
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يكى بر اساس تسلسلى از وقايع و آدم هاى احتماًال واقعى و ديگرى بر اساس تسلسلى از وقايع و آدمهاى احتماًال غيرواقعى شكل 
مى گيرد. (رابرتز: 1389؛ ص 18)

ي. ام. فورستر در كتاب جنبه هاي رمان داستان را «نقل رشته اى  از حوادث برحسب توالي زمان» و پيرنگ را «نقل حوادث با تكيه 
بر موجبيت و روابط علت و معلولى» تعريف مي كند. چنان كه فى المثل گزاره «سلطان ُمرد و سپس ملكه ُمرد» داستان است؛ اما 
گزاره «سلطان ُمرد و پس از چندي ملكه از فرط اندوه درگذشت» پيرنگ است. در گزاره دوم توالي زمانى حفظ شده، ليكن بيان 

علّى برآن سايه افكنده است.1
ــه ها چنان چه در آثار نويسندگان رمان هاى تاريخى، درپى انديشه  ى  ــاس، مى توان گفت مورخ عالقمند به تاريخ انديش بر اين اس
محورى و بنيادين رمان هاى تاريخى برآيد و بتواند پيرنگ و طرح رمان ها را كشف كند، به بخشى از شواهد تاريخى مورد نيازش 
دست  يافته است. البته همين جا بايد متذكر شد كه مورخ تاريخ انديشه ها، برخالف مورخ تاريخ ادبيات، نگاه خود را منحصراً در بطن 
و متن اين آثار محدود نمى كند، بلكه با رجوع به ديگر شواهد تاريخى، موقعيت اين آثار و عوامل تاريخى را، كه زمينه ساز خلق 

آن ها شده اند، توضيح داده و تبيين مى كند.
آيا اين نكات به محقق عالقمند به تاريخ انديشه ها در ايران معاصر نيز كمك مى كند؟ فهرست زير شايد در توضيح مدعاى اين 
نوشتار مثمر ثمر باشد. صاحب نظران در يك تقسيم بندى كالن، دوره ها، عناوين و مضامين رمان هاى تاريخى ايرانى را به شرح 

زير تقسيم كرده اند:
1284 ـ 1329 هـ. ش

ــاه يوسف (يا ستارگان فريب خورده)  ــال هاي 1250 هـ. ش بايد جست. برخي ش ــتين طليعه هاي رمان هاى ايراني را در س نخس
ميرزا جعفر قراجه داغي و برخي ديگر سياحت نامه ى ابراهيم بيك را نخستين رمان فارسي مي دانند. حاج زين العابدين مراغه اي در 
سياحت نامه ى ابراهيم بيك، شرح سفر يك ايرانى دورازوطن را به ايران از ديدگاهي تازه و با نثري ساده نگاشته  است. مى دانيم كه 
سياحت نامه ى ابراهيم بيك درشمار اثر گذارترين كتاب هاى انقالبى روزگار مشروطه بود. نقد وضع موجود و ترسيم وضع مطلوب و 
تبيين ناسيوناليسم ايرانى، همراه با با به كارگيرى شواهدى تاريخى، كه نشانگر مجد و عظمت گذشته ى ايران و گوياى ناكامى ها و 
شكست هاى آن روزگار ايران بود، جان مايه ى اين كتاب است. عبدالرحيم طالبوف هم به سال 1284 هـ. ش مسالك  المحسنين را 

(12 نوشت. اين كتاب نيز  اثرى انتقادى درباره ى جامعه ى ايراني است. (مراغه اى: 1384؛ مقدمه ى سپانلو، صص 8ـ 
اشاره كوتاه به نكات باال، بدان جهت واجد اهميت است كه خطوط ابتدايى ترسيم شده توسط نويسندگان اين آثار درباره مسائل 
تاريخى ايران، بعدها به شكلى وسيع در قالب توجه به بخش هايى خاص از تاريخ ايران، بر رمان هاى تاريخى سيطره افكند و شرح 
و بسط پيدا كرد. پى جويى اين رخداد از حيث تاريخ انديشه ها در ايران معاصر، به مثابه پراكندن بذرى در ضمير تاريخى ايرانيان بود 

كه ثمراتش گاه هم اينك نيز هويدا مى شود.
ــده ى منجر به انقالب  ــطه جنگ هاى ايران و روس و دخالت هاى انگليس، در س  درحالى كه آثار ناكامى هاى جامعه ايران به واس
مشروطه جان ايرانيان را مى آزرد، طى سال هاي  1284ـ 1300 هـ. ش انقالب مشروطه به همراه وقوع جنگ جهاني اول، ايران 
را به بحران كشاند. در اين دوران، ميرزا آقاخان كرماني آيينه ي سكندري را به سال 1285 هـ. ش درباره ي تاريخ ايران باستان، با 
رويكردى نوستالژيك نسبت به آن دوران منتشر كرد. اين كتاب بر جريان رمان نويسي تاريخي در ايران تأثير جدى گذارد. در اندك 
زمانى، نويسندگان رمان تاريخي با تكيه بر مضامينى درباره ى نقش مشكالت ناشى از هجوم اعراب و مغوالن، دست به قلم  بردند 
و به زعم خويش، دوشادوش برخى نويسندگان آثار تاريخى با غلو و اغراق عوامل تاريخى ناكامى هاى ايران در ابتداى قرن بيست 
را در حمالت نظامى اعراب و مغوالن جستند. اين مضامين در آثار اغلب روشنفكران آن دوره مشاهده مى شود و فضاى گفتمانى 

شكل گرفته در آن ايام را منعكس مى كند. 

نخستين طليعه هاي رمان هاى ايراني را در سال هاي 
1250 هـ. ش بايد جست. برخي شاه يوسف (يا 
ستارگان فريب خورده) ميرزا جعفر قراجه داغي و 
برخي ديگر سياحت نامه ى ابراهيم بيك را نخستين 
رمان فارسي مي دانند
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درسال 1287هـ. ش رمان شمس و طغرا توسط محمد باقر ميرزا خسروى نوشته شد. نويسنده حتى بيش از آن كه خود را رمان نويس 
بداند، تاريخ نگار مي داند. اين درحالي است كه پس زمينه ي داستان او عشقيـ  حادثه اي است و يكى از عوامل تاريخى درغلطيدن 

ايران به ورطه ى واپس ماندگى، به زعم نويسندگان آن روزگار، يعنى مغوالن را دست مايه سى اثرش قرار داده است.
پس از محمدباقر ميرزا، شيخ موسى نثرى عشق و سلطنت (درباره ى زندگى و فتوحات كوروش 1298 هـ. ش) و ميرزاحسن خان 
بديع داستان باستان يا سرگذشت كورش را در 1299 هـ. ش نوشتند. حسين مسرور از ديگر كساني است كه به نوشتن داستان هاي 
تاريخي مي پردازد. او اولين رمان تاريخي خود را در  مجله ي « نوبهار» در سال 1300 هـ. ش با نام محمود افغان در راه اصفهان 
ــورش محمود افغان بر عليه دو لت مركزى، هم در شمار حوادثى  قلمداد مى  شود كه عامل  ــت كه البته ش ــار داد. گفتنى اس انتش
ــت كه در سياحت نامه ابراهيم بيك نيز همين مضامين را البته نه با شرح و بسط  ــت. همين جا گفتنى  اس واپس ماند گى ايران اس

داستانى، مى توان يافت. (مراغه اى: 1384؛ صص 29ـ  38) 
از ديگر نويسندگان اين دوره، عبدالحسين صنعتي زاده كرماني بود. رمان دام گستران يا انتقام خواهان مزدك اثر اوست؛ كه نخستين جلد 
آن در سال 1299 هـ. ش در بمبئي چاپ شد. او همچنين در 1305 هـ. ش ماني نقاش را، كه توصيف رمانتيكي از زندگي و عشق 

ماني است، منتشر كرد. وى در سال 1312 هـ. ش رمان سلحشور را با مضمون تبيين هويت ملى نوشت.
در سال 1306 هـ. ش حيدرعلي كمالي در رمان در مظالم تركان خاتون به حمله ى مغول در ايران پرداخت. در سال 1310 هـ. ش 
رمان الزيكا را فارسي سره درباره ى جنگ هاي روم و ايران در زمان انوشيروان در ايالت الزيكا نوشت و كوشيد زمينه هاي حمله 
اعراب را طي يك داستان عاشقانه به تصوير بكشد. رحيم زاده صفوي رمان هاي شهربانو و نادر شاه را در سال 1310 هـ. ش منتشر 
كرد. صادق هدايت نيز در سال هاي 1309 و 1312 هـ. ش نمايشنامه هاي پروين دختر ساسان و مازيار را ـ با مضمون رويارويى 
ايرانيان و اعرابـ  منتشر كرد. همچنين سايه مغول او در مجموعه ي «انيران» چاپ شد كه داستان ديو، ديو بزرگ علويـ  درباره ي 
حمله ي مغول و داستان حمله ي اسكندر شين پرتو هم به همراه آن ها چاپ شده بود. شين پرتو همچنين رمان پهلوان زند را در 
سال 1312 هـ. ش به صورت پاورقي در روزنامه ي «ايران» چاپ كرد. در اين سال ها ميرزا محمدعلي خان آزاد رمان عشق و ادب 
(1313 هـ. ش) را درباره ي زندگي فردوسي نوشت. علي غريب رمان يعقوب ليث (سال 1315 هـ. ش) را منتشركرد. پيامبر (سال 
1316 هـ. ش) زين العابدين راهنما و  آشيانه ي عقاب (1318 هـ. ش) را زين العابدين مؤتمن منتشر كردند، بانوي زنداني (1319 هـ. 

ش) از محمدرضا خليلي عراقي، جزو آخرين رمان هاي تاريخي دوره ي پهلوى اول به شمار مي آيد. 
گفتنى است كه پيامبِر زين العابدين رهنما، چند دهه بعد  و هم زمان با شكل گيرى گفتمان فرهنگىـ  سياسى اسالم، به عنوان 
گفتمان مقاومت مورد توجه قرار گرفت. همچنين به سال 1310 هـ. ش محمدحسين ركن زاده آدميت رمان تاريخى دليران تنگستان 
را  به منظور توصيف حوادثي نگاشت كه در جنگ جهاني اول در جنوب ايران رخ داد. خوب است بدانيم اين اثر نيز همانند پيامبِر 
زين العبدين رهنما، گويى اثرى نابهنگام بود؛ زيرا نه تنها سال ها بعد مورد توجه قرار گرفت، بلكه حتى فرصت يافت تا تبديل به اثرى 
تلويزيونى شود. در همين دوره، شخصيت هاى تاريخى چون ابومسلم خراسانى، نادرشاه افشار،كريم خان و لطفعلى خان زند و... از 
كسانى هستند، كه هم مورخان و هم نويسندگان رمان هاى تاريخى، آثارى درباره  ى آنان منتشر كردند. گفتنى است در اين دوره، 
آثار تاريخى متأثر از شيوه هاى نوين تاريخ نگارى نيز به نحو ديگر و البته با وسواس عالمانه، همين مضامين را ذيل سامانه ى دانايى 
آن روزگار پروراندند. كافى است به آثار پيرنيا، مينوى، عالمه قزوينى، كسروى، سعيد نفيسى، اقبال و ديگران بنگريم تا صحت اين مدعا 
بيشتر آشكار شود. خوب است بدانيم حتى در يك مرحله، مينوى و هدايت مطالعه ى تاريخى و رمان تاريخى با موضوع مازيار را 

در يك مجلد و يك جا منتشر كردند. 
نخستين نمونه هاي رمان اجتماعي، پس از سال هاي 1300 هـ. ش، به وجود آمدند. اين رمان ها نيز در پژوهش معطوف به تاريخ 
انديشه ها، واجد مضامينى هستند كه كه در ِعداد شواهد تاريخى جاى مى گيرد. نويسندگان اين دوره با توصيف فقر و فساد سياسي 

رمان هاى تاريخى درشمار وثيق ترين شواهد تاريخ 
انديشه ها در روزگار معاصر ايران است. اشارتى 
درباب مفهوم تاريخ انديشه، نگاهى گذرا به دوره هاى 
مختلف ايجاد رمان تاريخى در ايران و همچنين  
مناسبت شان با آثار برخى از مورخان، شاهد اين 
مدعاست

مورخان و رمان تاريخى



6

و اداري و شرايط بحراني سال هاي پس از مشروطيت، به نگارش رمان هاي خود پرداختند. مشفق كاظمي نويسنده تهران مخوف، 
آغازگر رمان اجتماعي است. جالب است بدانيم كه رمان تهران مخوف به زبان روسى نيز ترجمه شده و نگارنده در يك نشست 
علمى، شاهد بود كه يكى از استادان كشورهاى عضو شورورى سابق، به استناد آن درباب اوضاع اجتماعى روزگار پهلوى اول به جد 
ــأله گوياى اهميت رمان هاى اجتماعى و تاريخى در آفرينش تصورات ما يا ديگران درباره ى يك  ــرايى مى كرد. اين مس سخن س

دوره ى تاريخى است.
 نمايشنامه ي جعفرخان از فرنگ برگشته از حسن مقدم جزو آثار همين دوره است. رمان هايي كه در اين دوران، به تأثير از تهران 
ــياه (1303 هـ. ش)، انتقام (1304 هـ. ش) و اسرار شب (1305 هـ. ش) از عباس خليلي،  ــته شد، عبارتند از روزگار س مخوف نوش
ــياه  ــهرناز (ا1304 هـ. ش) از يحيي دولت آبادي كه فضاي آكنده از دلمردگي را تا دهه ي 1320 هـ. ش انعكاس مي دهد. روز س ش
ــنده خبر مى دهد.  ــياه رعيت (1306 هـ. ش) آثار احمدعلي خداداده از گرايش هاى چپ گرايانه نويس كارگر (1305 هـ. ش) و روز س
خداداده برعكس حجازي و كاظمي، نويسنده اي مخالف با نفوذ مظاهر غرب بود و هدفش نوشتن تاريخچه اي از دوران فترت پس 
از مشروطيت تا وقوع جنگ جهاني اول بود. محمد مسعود هم از نويسندگانى است كه زندگي بينوايان را توصيف مي كند. او مهم ترين 
نماينده ي رمان اجتماعي اين دوران به شمار مى رود. در رمان هاي تفريحات شب (1311 هـ. ش)، در تالش معاش (1312 هـ. 
ش) و اشرف مخلوقات (1313 هـ. ش) طرحي انتقادي از زندگي تحصيل كردگان را ارائه مي كند و جامعه اي را به تصوير مي كشد 

كه جوانانش در بيهودگي به سر مي برند و در نتيجه ي استبداد به خودكشي گرايش پيدا مي كنند.
محمد حجازي در 1309هـ. ش سرشك را نوشت و عمًال آن بخش از تمايالت كسانى را منعكس كرد كه براى خروج از بحران 
دخالت هاى روس و انگليس، ساز هم نوايى با آمريكايى ها را كوك كرده  بودند. به سال 1312 هـ. ش حجازى در رمان زيبا دوران 

گذار از قاجاريه به پهلوي را ترسيم كرد.
ــى از ناكامى ها و تلخ كامى هاى حاصل از تحوالت دوره ى پهلوى اول را در نظر آوريم، جز آثار حجازى، در  ــرخوردگى ناش اگر س
آثار اخير، رگه هايى از گفتمان مقاومت جان گرفته و مسيرى جز گفتمان غالب طى مى كنند. بايد يادآور شد كه عالوه بر مقاومت 
نيروهاى اخير، عناصرى چون فخرالدين شادمان نيز در جوار ديگران در تئوريزه كردن مقاومت در برابر روند غربى شدن نقش آفرينى 

مى كنند. (بروجردى: 1369؛ صص 375ـ  390)2
1332 ـ 1340 هـ. ش

كودتاي 28 مرداد 1332 هـ. ش تأثير شگرفي در تاريخ ايران به وجود آورد. بهرام صادقي مشهورترين نويسنده ي دهه  30 شمسي است كه 
داستان هايش تصويري از يأس دردناك جامعه ى آن روزگار را ارائه مى كند. ازجمله تيپ هاي اين دوره جاهل ها هستند. حسين مدني اسمال 
در نيويورك را مي نويسد كه برخورد يك ايراني سنتي با مظاهر غرب است و به صورت طنز بيان مي شود. حاج مم جعفر در پاريس (1333 هـ. 
ش) و حاجي در فرنگ (1344 هـ. ش) ادامه همين روند است. همچنين جمشيد وحيدي در ژيگولوها (1334 هـ. ش) و احمد ناظرزاده در شام 
شوم (1334 هـ. ش) به نقش  اجتماعي  و سياسي  جاهل ها  نظر دارند.  داستان هاي جاهلي در صحنه ى ادبيات رشد نمي كند؛ اما به سرعت 

فيلمفارسي را تسخير مي كند.
1340 ـ 1357 هـ. ش

ــرمايه داري شبه مدرن مرتبط با سرمايه دارى جهانى و رشد طبقه ى متوسط مواجه  ــال هاي 57-1340 هـ. ش جامعه ى ايرانى با جوالن س س
ــرايط، ادبيات داستانى هم حال و هوايى تاريخى به خود مى گيرد. كشف محيط بومي، توجه هويت شرقي به رخ كشيدن  ــود. در اين ش مى ش
ــت. در دوره ى اخير، همانند دهه ى منجر به صدر  ــرمايه دارى جهانى در شمار اصلى ترين مضامين رمان هاى تاريخى اس ــتى هاى س درازدس
مشروطيت، پرسش از كيستى و هويت ما مجدداً نضج مى گيرد. در دو اثر از جالل آل احمد يعنى مدير مدرسه و شوهرآمريكايى وضعيت ناشى 
از درازدستى و دخالت قدرت هاى غربى و هم سويى هاى حكومت پهلوى با قدرت هاى جهانى ترسيم مى شود. در داستان هايى همانند سووشون 

سيمين دانشور، سنگر و قمقمه هاي خالي از بهرام صادقي، همسايه ها از احمد محمود نيز تجلى گاه مضامين ياد شده است.
ــتان مورد توجه قرار مى گيرند. آثار جرجى زيدان درباب  ــده، يعنى پيامبر زين العابدين رهنما و دليران تنگس در اين دوره، دو اثر پيش تر ذكر ش
وقايع تاريخ اسالم و تشيع بارها و بارها به چاپ مى رسند. هم زمانى اين آثار با نوشته ها و آثار كسانى چون سيد حسين نصر، مرحوم مطهرى، 
شريعتى و آل احمد بى حكمت نيست. در اين دوره زندگى و حيات پيامرگرامى اسالم (ص)، ائمه معصومين(ع)  و عالوه بر ايشان، شخصيت هاى 
تاريخى همانند ابوذر غفارى از صدر اسالم و كسانى چون صالح الدين ايوبى كه قهرمان مسلمانان در جنگ هاى صليبى است، در آثار مورخان 
و نويسندگان يا مترجمان رمان هاى تاريخى مورد توجه قرار مى گيرند. به هر روى در بررسى تاريخ انديشه ها در ايران معاصر، با هدف كشف 

چارچوب هاى سامانه ى دانايى آن روزگار، نمى توان از اين هم سخنى ها و هم سنخى ها چشم پوشيد.3

سخن آخر
لوكاچ به هم عصر بودن خلق رمان تاريخى و پيدايش تاريخ به مفهوم مدرن آن در قرن نوزدهم توجه و در اين باب نظريه پردازى 
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كرده است. وى توده اى شدن تاريخ و كارايى آن در تبيين انسان طراز بوروژوازى را عامل اين پديده مى داند (لوكاچ: 1388؛ مبحث 
«تغيير مفهوم تاريخ بعد ازانقالب 1848»). شرح و بسط و نقد ديدگاه او از بضاعت اين نوشتار خارج است. اما هم زمانى پيدايش 
تاريخ به مفهوم جديد آن و رمان تاريخى در ايران، با كوشش هايى براى تبيين هويت ايرانى در دهه هاى پايانى سده ى شمسى 

گذشته و سده ى حاضر تأمل برانگيز است.
نكته ى جالب توجه آن كه رمان تاريخى و تاريخ نگارى جديد در سرزمين هاى هم زبان ايران، يعنى افغانستان و تاجيكستان (فريد: 
1384؛ شماره 85 و 86)4 و همچنين سرزمين هاى عربى نيز با فاصله هاى زمانى متفاوت؛ اما با رويكرد هاى هويت گرايانه به صورت 
هم زمان پديد مى آيند. (هيچنس: 1371؛ صص 16ـ22 و شيال: 1388؛ صص 187ـ221) اين نكته و نكات مشابه نه در اشارات 
ناقص باال، كه در كاوشى عميق و تبارشناسانه در فهم و ترسيم تاريخ انديشه در ايران معاصر، بر اساس رويكردهاى معطوف به 
فهم گفتمانى از اين موضوع مى تواند در ابهام زدايى از برخى مسائل تاريخى روزگار ما به كار آيد. يكى از نكاتى كه نگارنده در همين 
بررسى اجمالى خود بدان واقف شد، اوج گيرى نگارش رمان هاى تاريخى در دوره هايى است كه جامعه ى ايرانى به جست وجوگرى 
ــتى خويش برآمده  است. توجه به تحوالت انديشه اى سال هاى قبل و بعد از انقالب مشروطيت و  ــف پاسخ در باره ى كيس و كش
انقالب اسالمى، از اين جهت شايسته ى تأمل است. اين هم زمانى ها براى محقق عالقمند به تاريخ انديشه در ايران معاصر مى تواند 

موضوع پژوهشى جدى باشد.
و آخر اين كه، جالل آل احمد درجايى مى گويد: «اصيل ترين اسناد تاريخى هر ملت ادبيات و مابقى جعل است.» (زمانى نيا: 1363؛ 
ص 49) اگر به تسامح و با تخصيص با اين سخن جالل هم دلى ورزيم، درمى يابيم در پژوهش هاى تاريخى مرسوم، به رمان هاى 
ــده است. در نوشته ى حاضر، به اجمال به يك وجه از اهميت رمان تاريخى  ــواهدى تاريخىـ  كمتر توجه ش تاريخىـ  به مثابه ش
اشارت شد، اما شايد توجه به اين نكته كه رمان هاى تاريخى آثارى تاريخى اند و بدان سبب كه چون هر اثر ديگر، در افقى تاريخى 
خلق مى شوند، قرائت آن ها فارغ از افق تاريخى شان به معناى بريدن رگ حياتشان است، بتوان به افق هاى فراتر نيز دست يافت.
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