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ــن حلقه هاي پيونددهنده ى  ــدون ترديد «رمان تاريخي» يكي از مهم تري ب
تاريخ و ادبيات است. حلقه اي كه به واسطه ى آن تاريخ و رويدادهاي تاريخي 
با استفاده از ابزارهاي هنري در يك فرم ادبي بازنمايي مي شوند. و بدين گونه 
تاريخ به صورت زيباتر و اثرگذارتري در دسترس عموم قرار مي گيرد. آنچه 
ــته و قابل  ــي را در تاريخ ادبيات جهان برجس ــن فرم ادب ــتر از همه اي بيش
توجه كرده است، به كارگيري آن توسط نويسندگان و رمان نويسان بزرگ و 
كالسيك است. به همين دليل رمان تاريخي و تاريخ رشد و تحول آن يكي 
از مسائل مورد عالقه منتقدان بزرگ ادبي بوده است. در اين ميان بيشترين 
ــناس، نظريه پرداز،  ــوف، زيبايي ش ــهم را بايد از آن گئورگ لوكاچ، فيلس س
ــت. لوكاچ در سال 1855 م  ــتاني1 دانس منتقد ادبي و فعال انقالبي مجارس
ــم به جهان گشود و در سال 1971 از دنيا رفت. از يك چشم انداز كلي  چش
ــيم كرد. مرحله نخست  ــه مرحله متمايز تقس زندگي لوكاچ را مي توان به س
ــت كه لوكاچ به تأثير محيط فكري امپراتوري اتريشـ  هنگري  دوره اي اس
ــخت تحت تأثير سنت  ــوفان «گروه هشت» س در حلقه هنرمندان و فيلس
سترگ ايده آليسم آلماني است و با بزرگاني چون زيمل، ماكس وبر و ارنست 
ــت و در محفل «يك شنبه» با مشاهيري چون بالباالش،  بلوخ محشور اس
فردريك آنتال، كارل مانهايم، بالفوگاراسي، آرنولد هاوزر، كارل پوالني و ... 
ــخن و هم نشين است. آثار اين دوره لوكاچ، تاريخ تكامل درام مدرن،  هم س
روح و فرم، فرهنگ و زيبايي شناسي، فلسفه هايدلبرگي هنر و به ويژه نظريه 
رمان نخست تحت تأثير كانت و سپس هگل و كيركه گور نوشته مي شود. 
لوكاچ در واپسين سال هاي جنگ جهاني اول به ماركسيسم روي مي  آورد و 
در سال 1919 به حزب كمونيست پيوست. در همين سال هاست كه به تأثير 
ــد و سخت مورد  ــم، تاريخ و آگاهي طبقاتي را مى نويس از آناركوسنديكاليس
حمله انتقاد آميز كمينترن و نظريه پردازان آن، بوخارين، زينوويف، بالكون و 
ديگران قرار مى گيرد. در مرحله نخست تأكيد لوكاچ بر عنصر ذهني،  دوري 
ــتي و ماترياليسم مكانيكِي  ــك، علم گرايي پوزيتيويس از عينيت باوري خش
اكثريت نظريه پردازان سوسيال دمكرات (بين الملل دوم) و كمونيست (بين 
ــد. لوكاچ  ــت. اين دوره از 1919 تا 1929 به درازا مي كش ــوم) اس الملل س
ــي كناره گرفت و از آنجا كه در حوزه  ــال 1930 تا 1945 از كار سياس از س
ــفه نيز مورد حمله قرار مى گرفت، بار ديگر به حوزه نقد و تحقيق ادبي  فلس
ــم اروپايي، گوته و عصرش،  ــي در رئاليس رو آورد. حاصل اين دوره پژوهش
رمان تاريخي و مقاله هايي درباره توماس مان است. همه اين آثار از بهترين 
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«تاريخ همانا جهش و افول مردم است، زنجيره شادي ها و رنج هاي آن ها».
ــلحه هنري قدرتمندي براي دفاع از پيشرفت بشري، رسالت  «رمان تاريخي به عنوان اس
ــري [چهره هاي زندگي توده هاي  عمده اي بر عهده دارد: اعاده نيروهاي محرك واقعي بش
مردم] همانگونه كه در واقعيت بودند، و جان بخشيدن به آن ها براي زمان حال».   گئورگ 
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نمونه هاي نقد ادبي در سده بيستم است. حاصل دوره سوم (1956-1950) 
معناي رئاليسم معاصر و تباهي عقل است. اولي مجموعه اي در نقد توماس 
مان، كافكا، بكت و مدرنيسم در ادبيات است و دومي حمله اي خرد كننده به 

تأثير مخرب نيچه بر عالم سياست و تفكر در يك صد سال اخير.2
كتاب مشهور لوكاچ يعني «رمان تاريخي» دربردارنده مهم ترين نظريات او 
درباره رمان تاريخي و سير تحول و تطور اين فرم ادبي است. اين كتاب در 
ــال 1937 نوشته شد و در سال 1955 در برلين منتشر شد. اما علي رغم  س
ــال 1388  اهميت وافر اين كتاِب لوكاچ براي دو حوزه تاريخ و ادبيات، تا س
تالشي جهت برگردان كل كتاب به فارسي صورت نگرفته بود.3 اما در سال 
ــان از كتاب رمان تاريخي  ــاله، دو ترجمه همزم 1388 با تأخيري پنجاه س
ــط نشر ثالث و ديگري  ــد. يكي با ترجمه اميد مهرگان و توس روانه بازار ش
ــر اختران. مقاله حاضر بر اساس ترجمه  ــط نش ــاپور بهيان و توس ترجمه ش

نخست تنظيم شده است. 
كتاب «رمان تاريخى» شامل چهار فصل با عنوان هاى فرم كالسيك رمان 
ــم  ــى و درام تاريخى؛ رمان تاريخى و بحران رئاليس ــى؛ رمان تاريخ تاريخ
ــم دموكراتيك است. مترجم در يادداشت  بورژوايى؛ و رمان تاريخِى اومانيس
ابتداى كتاب درباره چرايي ترجمه اين اثر به ظاهر قديمي به درستي توضيح 
ــى  ــيك در زيبايى شناس ــان تاريخى به عنوان اثرى كالس ــد كه رم مى ده
ــتى ادبيات، مملو از بصيرت ها و ايده  هاى  ــتى و نظريه ماترياليس ماركسيس
درخشانى است كه حتى امروز نيز بى شك به كار فهم پراكسيس يا كنش 
ــى در ادبيات و تاريخ نگارى  ــد جريان هاى ايدئولوژيك و ارتجاع ادبى و نق
مى آيد. (ص 8) چرا كه دستِ كم مباحث مطرح شده در كتاب براي خواننده 

فارسي زبان همچنان تازگي دارد. 
ــرايط اجتماعى  ــيك رمان تاريخى) كتاب با تبيين ش فصل اول (فرم كالس
ــود. به باور لوكاچ اگر در حقيقت  ــى ظهور رمان تاريخى آغاز مى ش و تاريخ
بخواهيم پرتوى واقعى بر پديده رمان تاريخى بيافكنيم، بايد گفت اين نوع 
ــگاه او رمان هاى  ــم ظهور پيدا كرد. چرا كه از ن ــان در آغاز قرن نوزده رم
ــى يك  ــى قرون هجدهم و هفدهم فاقد برخى از ويژگى هاى اساس تاريخ
ــرى به لحاظ هنرى  ــراى نمونه آن ها فاقد تصوي ــتند. ب رمان تاريخى هس
ــخص و انضمامى هستند. آنچه اين گونه  وفادارانه از يك عصر تاريخِى مش
ــت:  ــخصاً تاريخى اس ــاى تاريخى فاقد آن اند، دقيقاً همان امر مش رمان ه
ــان.  ــِى كاراكترها از خصوصيت تاريخِى عصرش ــأت گيرِى خاص بودگ نش
ــه عبارت ديگر اين گونه رمان ها چندان دغدغه آن را ندارند كه  (ص 15) ب
ــان دهند و كيفياِت خاص عصر  ــخص نش كاراكترها را متعلق به زمانى مش

خويش را به نحوى تاريخى نمى بينند. لوكاچ بحث خود را با بررسى فرايند 
انضمامى شدن فزاينده رمان در راستاى فراچنگ آوردن خصوصيِت تاريخى 
ــئله او در اين فصل بر  ــاس مس كاراكترها و وقايع ادامه مى دهد. بر اين اس
ــِر انضمامى ساختن خصلت خاص و جزئى شعور تاريخى، پيش و پس از  س
ــه، است تا بتواند مبناى اجتماعى و ايدئولوژيكى  اى كه رمان  انقالب فرانس
ــنى دريابد. از اين رو  ــت را به روش تاريخى بر پايه آن قادر به ظهور بوده اس

بحث لوكاچ در بخش نخست اين فصل بيشتر جنبه تاريخى دارد تا ادبى.
ــت به سر والتر اسكات اختصاص يافته است. كسى  بخش دوم فصل نخس
ــتين رمان تاريخى نويسان كالسيك است. لوكاچ  كه به باور لوكاچ از نخس
ــكات در حكم  تداوم بالفصِل رمان اجتماعى  ــد رمان تاريخى اس مى نويس
ــت. با اين حال كار اسكات در قياس با  ــتِى بزرگ قرن هجدهم اس رئاليس
ــكارا نو داللت دارد. پوشكين  ــندگان قرن هجدهمى، بر امرى آش كار نويس
درباره او مى نگارد: «تأثير والتر اسكات را مى توان در هر لحظه اى از ادبيات 
ــوى، تحت تأثير رمان نويس  ــه ى او يافت. مكتب جديد مورخان فرانس زمان
استكاتلندى شكل گرفت. او منابعى يكسر جديد را به ايشان نشان داد كه تا 
بدان زمان، به رغم وجود درام هاى تاريخى شكسپير و گوته، ناشناخته مانده 
ــكات مى كوشد پيكارها و ستيزه هاى  بودند» (ص 34) از نظرگاه لوكاچ، اس
تاريخ را به يارى كاراكترهايى توصيف كند كه در روانشناسى و تقديرشان، 
ــى و نيروهاى تاريخى باقى مى مانند.  همواره نماينده گرايش هاى اجتماع
ــكات اجازه مى دهد تا چهره هاى مهم اش از درون هستِى عصر تاريخى  اس
ــر تاريخى را هرگز  ــتان رمانتيك، عص ــد كنند، او برخالف قهرمان پرس رش
ــن رو آن ها هرگز  ــح نمى دهد. از اي ــدگان بزرگ اش توضي ــع نماني از موض
نمى توانند چهره هاى مركزى آكسيون يا ماجرا باشند. زيرا بازنمايى گسترده 
ــف زندگى روزمره مردمان،  ــتِى عصر فقط به يارى توصي و چندوجهى هس
ــردرگمى هاى آدميان متوسط مى تواند به  ــادى ها و غم ها، بحران ها و س ش
وضوح به سطح آيد. (ص 47) لوكاچ معتقد است هدف ادبِى بزرگ اسكات 
در توصيف بحران هاى تاريخى زندگى مردمى، نشان دادن عظمت ِ بشرى 
ــت كه در هيأت نمايندگان مهم اش، به ميانجى نوعى لرزه افكندن  اى اس
در زندگى مردمى آزادى مى گردد. البته آنچه آگاهانه يا ناآگاهانه اين گرايش 
را در ادبيات بيدارى ساخت، تجربه انقالب فرانسه بود. (ص 65) در نهايت 
لوكاچ از بحث خود نتيجه مى گيرد كه راه وفادارى واقعى و هنرىـ  تاريخى 
نزد اسكات همانا گسترش اصول نويسندگان رئاليست بزرگ انگليسى قرن 
هجدهم و كاربست آن ها در تاريخ است. و نه تنها در معناى نوعى گسترش 
ــود سنت  مضمونى، نوعى تصرِف تماتيك يا مضمون پردازى تاريخى به س

كتاب رمان تاريخى به عنوان اثرى كالسيك مملو از 
بصيرت ها و ايده  هاى درخشانى است كه حتى امروز 
نيز بى شك به كار فهم پراكسيس يا كنش ادبى و 
نقد جريان هاى ايدئولوژيك و ارتجاعى در ادبيات و 
تاريخ نگارى مى آيد
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ــردِن اصول توصيف و بازنمايى  ــم، بلكه در معناى تاريخى ك بزرگ رئاليس
آدميان و وقايع. صفحات پايانى فصل نخست به نقد و بررسى نويسندگانى 
ــتاندال،  ــكين، اس ــونى، پوش ــيس، مانتس همانند كوپر، گوته، ويليبالد الكس

تولستوى، پروسپر ِمريمه و ... .
لوكاچ فصل دوم كتاب (رمان تاريخى و درام تاريخى) را با تمايزگذارى ميان 
ــان تاريخى و درام تاريخى و رابطه اين دو ژانر با تاريخ آغاز مى كند و تا  رم
ــم مى آيد  ــان فصل هم ادامه مى دهد. به باور او اولين چيزى كه به چش پاي
ــت كه درام هاى واقعاً تاريخى و تماماً هنرى مدت ها پيش از ظهور  اين اس
ــته اند، در حالى كه  رمان هاى تاريخى واقعى (اوايل قرن نوزدهم) وجود داش
بيشتر اين به اصطالح رمان هاى تاريخى قرن هاى هجدم و هفدهم، چه به 
ــوان تأمالت در باب تاريخ و چه به عنوان هنر، چندان مهم نبودند. (ص  عن
125) لوكاچ در بخش «فاكت هاي زندگي به منزله شالوده افتراق ميان اپيك 
ــرح مبسوط و همراه با مصاديق متعدد اين مسأله مى پردازد.  و رمان» به ش
او پس از بحثي طوالني پيرامون شيوه هاي متفاوت بازتاب يافتن سويه هاي 
ــأله مركزي مطالعه اش  ــه دراماتيك زندگي در رمان و درام، به مس في نفس
ــيوه بازنمايِي «فرد جهان تاريخي» در درام و رمان. او شرح  باز مى گردد: ش
ــيك هاي رمان تاريخي همواره چهره هاي بزرگ تاريخي  مى دهد كه كالس
ــأت كاراكترهاي ُخرد و فرعي بازنمايي مي كردند. اما درام دقيقاً به  را در هي
ــتار نقش چهره هاي مركزي  ــت اش، از نظر تركيب بندي، خواس حكم سرش
ــته از شعور  ــت. اين هر دو نوع تركيب بنديـ  متضادـ  برخاس براي آن هاس
ــبت به تاريخ مندي راستين و عظمت تاريخي اند: هر دو  و حس واحدي نس
ــاني  ــنده، آنچه را به لحاظ انس در تالش اند تا در قالب يك فرم هنري بس
ــد و تحول مان به  ــت، در هيأت چهره هاي مهم رش و تاريخي با اهميت اس
چنگ آورند. اما از آنجا كه درام، سويه ها يا لحظات تعيين كننده يك بحران 
اجتماعيـ  تاريخي را در تصادم متمركز مي كند، به ناچار ضرورتاً بايد چنان 
ــا، از مركز تا پيرامون  ــته بندي چهره ه ــب يابد كه آنچه تعيين گِر دس تركي
است، همان ميزان گرفتار آمدنشان در تصادم باشد. قهرمان درام بر محيط 
ــتر به سبب پيوند نزديك اش با مسائل  پيرامونش برتري دارد، آن هم بيش

ناشي از تصادم با شرايط تاريخي و انضمامي موجود. (ص 185) 
ــويه هاي با اهميت  ــت. در اينجا س ــًال متفاوت اس ــا در اپيك وضع كام ام
ــيع تر، فراگيرتر و  ــت وس ــري از يك تمامي ــا و عناص ــه ى بخش ه به منزل
ــان هستيم،  ــاهد ظهور و افول پيچيده ش ــوند. ما ش جامع تر توصيف مى ش
ــفته زندگي مردمي، تعامل  ــاهد پيوند جدايي ناپذيرشان با رشد آرام و آش ش
مويين امور كوچك و بزرگ، امور مهم و بي اهميت. لوكاچ نشان داده است 

ــاني با اهميِت «افراد جهان تاريخي»  ــه صفات و به لحاظ تاريخي و انس ك
ــتند.  ــان دقيقاً از دل همين پيوند هاي پيچيده برخاس ــيك هاي رم در كالس
همچنين او نشان مى دهد كه در اينجا نوع كامًال خاصي از تركيب بندي نياز 
است. به طورى كه نه امر بااهميت در عدم تناهي درك ناپذير زندگي محو 
ــط و ميان  گردد، و يا جزئيات ضرورتاً اغلب حقير زندگي تا حد امري متوس
مايه تنزل يابد، و نه اصالت و غناي واقعيت اجتماعي به سبب سبك پردازي 
ــيدن مبالغه آميز زندگي، از دست برود. زيرا  ــبب ارتقا بخش مصنوعي، به س
ــان به هيچ رو ذاتاً نيازي به توصيف آدم هاي مهم در وضيعت هاي مهم  رم

ندارد. (ص 186)
از نظرگاه لوكاچ مقايسه ميان رمان و درام نشان مى دهد كه شيوه بازنمايي 
رمان به زندگي، يا به عبارت بهتر، به نحوه تجلي زندگي، نزديك تر است تا 
شيوه بازنمايي درام. با اين حال فاصله درام از زندگي نه فاصله اي مبتني بر 
سبك پردازي فرماليستي، بلكه همانا بازتاب هنري باكت هاي خاص زندگي 
ــت. به همين ترتيب، نزديكي زمان به زندگي با نسخه برداري ِصرف از  اس
ــبك  ــم در حكم س ــت و از اين حيث ناتوراليس واقعيت تجربي متفاوت اس
مادرزاد زمان نيست. (ص 205) اگرچه رمان همچون درام بايد پيكار طبقات 
مختلف، قشر ها، احزاب و جهت گيري ها را بازنمايي كند، اما بازنمايِي رمان 
ــت. در درام همه چيز بايد در خدمت  از آن ها كمتر متمركز و مقتصادانه اس
ــد در يك تصادم مركزِي واحد  ــي ممكن باش نمايندگي رويكرد هاي اساس
ــي واحد در  ــز گردد. از اين رو به لحاظ دراماتيكي، يك جريان اساس متمرك
كنش بشري بنا به سرشِت خود فقط مى تواند يك نماينده واحد داشته باشد. 
ــك جريان خاص، بلكه بر عكس،  ــان، در مقابل، نه ذات تمركز يافته ي رم
ــان هدف  نحوه برآمدن و افول چنين جرياني را بازنمايي مي كند. بدين س
ــان دادن وجوه مختلف يك جريان اجتماعي و شيوه هاي متفاوت  رمان نش

جلوه گر شدن آن است. (ص 207)
در مسأله رابطه فرد و جامعه و امر فردي و امر اجتماعي، لوكاچ به خواننده 
ــان و درام)، ضرورت  ــزرگ (رم ــه در اين هر دو فرم ب ــح مى دهد ك توضي
ــت اين  ــود. اما سرش ــور افراد پيروز ش اجتماعيـ  تاريخي بايد بر اراده و ش
ــز بدين خاطر كه  ــت. پيش از هر چي ــروزي در درام و رمان متفاوت اس پي
ــر كدام وجه جداگانه اي از فرايند زندگي را بازتاب مى دهند.  درام و رمان ه
در رمان ضرورت به شيوه اي گسترده و پيچيده تجلي مي يابد و به تدريج از 
خالل مجموعه اي از رويداد ها عرض وجود مي كند. در درام همين ضرورت 
در قالب پيامد ناگزير يك تصادم اجتماعي بزرگ توصيف مى شود. بر اساس 
اين تحليل از تفاوت ميان رمان و درام، قهرمانان درام همانان «افراد جهان 

به باور لوكاچ درام هاى واقعاً تاريخى و تماماً هنرى 
مدت ها پيش از ظهور رمان هاى تاريخى واقعى (اوايل 
قرن نوزدهم) وجود داشته اند، در حالى كه بيشتر اين 
به اصطالح رمان هاى تاريخى قرن هاى هجدم و هفدهم، 
چه به عنوان تأمالت درباب تاريخ و چه به عنوان هنر، 
چندان مهم نبودند

بازنمايي تاريخ در رمان
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ــد. در مقابل چهره مركزي رمان به نحوي همان اندازه ضروري  تاريخي» ان
در رديف «فرد تداوم دهنده» است. (صص 221 ـ 222)

ــي كه توسعه رمان تاريخي را نه به شيوه اي سطحي نگر  از نظر لوكاچ كس
ــناختي بنگرد، مى بيند  ــيوه اي مكانيكي ـ  جامعه ش ـ فيلولوژيك و نه به ش
ــيك آن از دل رمان اجتماعي بزرگ برمى خيزد و باز  كه دقيقاً شكل كالس
ــد. از يك سو نخست اين  هم در قالب رمان اجتماعي بزرگ به بلوغ مى رس
توسعه رمان اجتماعي است كه رمان تاريخي را اصوًال ممكن مى سازد، و از 
سوي ديگر نخست همين رمان تاريخي است كه رمان اجتماعي را به تراز 
واقعي زمان حال، تاريخ راستيِن اخالقيات و رسوم، ارتقا مى دهد. (ص 253)
ــم بورژوايي) را با  ــوم كتاب (رمان تاريخي و بحران رئاليس لوكاچ فصل س
ــه آغاز مي كند. به باور او اين انقالب براي  ــاره به انقالب 1848 فرانس اش
ــي اي تعيين كننده در  ــي و ميانه، به معناي دگرگون ــور هاي اروپاي غرب كش
ــان با همه پرسش هاي مهم حيات اجتماعي  دسته بندي طبقات و نسبت ش
ــوكاچ در صفحات  ــته از اين ل ــعه جامعه بود. گذش ــم اندازهاي توس و چش
ــور و وقايع داخلِي  ــد كه دغدغه او نه ام ــن اين فصل تصريح مي  كن آغازي
ــر روش، بلكه تجربه توده ها  ــه عالمان بر س تاريخ به مثابه علم و نه مناقش
ــترده ترين حلقه هاي جامعه بورژوايي  از خوِد تاريخ است، تجربه اي كه گس
ــم تاريخ ندارند يا  ــي كه هيچ عالقه اي به عل ــر مى گذرانند، حتي آنان از س
ــت. درست  ــي در اين علم رخ داده اس هيچ اطالعي ندارند از اينكه چرخش
ــعور آگاهانه تاريخي بر تجربه و تصورات توده هاي  همانطور كه بيداري ش
وسيع تر تأثير گذاشته است بي آنكه الزم باشد اين توده ها بدانند كه احساس 
ــبت به پيوند هاي تاريخِي زندگي محصول علم تاريِخ كسي  ــان نس جديدش
چون تِيري و فلسفه عكسي چون هگل و ديگران است. (ص 261) از اينجا 
ــد از انقالب 1848 به عنوان  ــت تاريخي بع او وارد بحث تغييرات در برداش
ــش «خصوصي كردن، مدرنيزه كردن  ــش زمينه بحث اصلي خود در بخ پي
ــهور  ــود. لوكاچ اين بخش را با بحث و نقد رمان مش ــم» مى ش و اگزوتيس
ــد و  ــاالمبو» به عنوان نماينده بزرگ مرحله جديدي از رش فلوبر يعني «س
ــالب 1848) آغاز مي كند. مرحله اي كه به  ــول رمان تاريخي (بعد از انق تح
ــتيم. از همين رو او معتقد  ــاهد افول رمان تاريخي هس باور لوكاچ در آن ش
است در ساالمبو همه گرايش هاي چنين افولي به شكلي متراكم ظاهر شده 
ــانيت زدايي از تاريخ و در  ــت: شكوه مندسازِي دكوراتيو، روح زدايي و انس اس
ــكوه  عين حال خصوصي كردن آن. تاريخ در هيأت صحنه اي عظيم و پرش
پديدار مى گردد كه به عنوان چارچوبي در خدمت واقعه اي سراپا خصوصي، 

خودماني و سوبژكتيو است. (ص 303)
ــاختن  ــن مرحله جديد، محدود س ــد در اي ــن لوكاچ مى نويس ــالوه بر اي ع
ــم به بازتوليد وفادارانه واقعيت بي واسطه، اين امكان را از ادبيات  ناتوراليس
ــاً محرك تاريخ را به نحوي زنده در قالب  ــت كه نيروهاي اساس گرفته اس
ــي اين مرحله  ــد. رمان هاي تاريخ ــم بخش ــيون يا ماجرايي پويا تجس آكس
ــزل مي يابند.  ــه اي از اپيزود هاي مجزا) تن ــم (مجموع ــه ورطه اپيزوديس ب
تجربه هاي سراپا خصوصي، انحصاري و فردي كاراكترها به هيچ طريقي با 
رخدادهاي تاريخي پيوند مي خورند و بدين سان خصلت واقعاً تاريخي شان 
ــت داده اند. و خود رخدادهاي تاريخي نيز به واسطه اين جدايي به  را از دس
ــم، به پس زمينه اي صرفاً دكوراتيو بدل شده اند.  امري بيروني، به اگزوتيس
ــد اجتماعي  ــاعد هنري از دل رش از نگاه لوكاچ همه اين گرايش هاي نامس

و سياسي عام بورژوازي پس از انقالب 1848 بر خاسته است. (ص 315) 
ــو و  ــهري از يك س ــتان ش لوكاچ در مورد نقش توده هاي مردم و تهي دس
ــر او چهره هاي هادي و نماينده تاريخ از  ــان بزرگ تاريخي يا به تعبي قهرمان
سوي ديگر، در رمان تاريخي بر اين باور است كه يك رمان تاريخي واقعي 
ــرح اين  ــد هيچ يك از دو مؤلفه را به كلي ناديده بگيرد. لوكاچ براي ش نباي
مسئله با ارجاع به منتقد بزرگ ادبي ديميتريف پيسارف، تاريخ را به دو وجه 
ــر او موضوع تاريخ بيروني يا همان  ــيم مي كند. از نظ بيروني و دروني تقس
ــاهان و ...  تاريخ تاريخي، جنگ ها، صلح ها، معاهدات، دگرگوني دولت ها، ش
است. اما سرخوردگي عمومي كه پس از انقالب كبير فرانسه در مورد نتايج 
محتمل انقالب هاي بورژوايي شروع شد، منجر به يك چرخش جهان نگرانه 
ــخ دروني يا تاريخ  ــن رويكرد نوين همان تاري ــرد تاريخ گرديد. اي در رويك
ــت كه امر واقعاً تعيين  ــت. تاريخ دروني مبين اين برداشت اس فرهنگي اس
ــر، علم، فناوري، دين، اخالق و  ــده و دگرگون كننده درون تاريخ را هن كنن
جهان نگري مى سازنند. دگرگوني هاي اين تجليات معرف مسير واقعي نوع 
ــت، حال آن كه تاريخ بيروني (سياسي) صرفاً ضربه امواج بر  ــر بوده اس بش
سطح را توصيف مي كند. لوكاچ معتقد است رمان تاريخي واقعي مى بايست 

دربرگيرنده هر دو اين وجه باشد و هيچ يك را ناديده نگيرد. (ص 321)
ــي بر اين باور  ــد و تحول رمان تاريخ ــوكاچ در ادامه با پيگيري روند رش ل
ــراد فرديناند ماير رمان نويس  ــت كه در نهايت رمان تاريخي در نزد كن اس
رئاليست سوئيسي، خود را به عنوان  يك ژانر خاص تثبيت مي كند. اهميت 
تعيين كننده ماير براي رشد و تحول ادبيات نيز در همين است. (ص 355)

ــك» اختصاص يافته  ــم دموكراتي فصل چهارم به «رمان تاريخِي اومانيس
ــت. لوكاچ در اين فصل بيش از همه به فرم ادبيات ضدفاشيستي آلمان  اس
ــد و تحول رمان تاريخي توجه دارد. چرا  به منزله ى يك مرحله جديد در رش
ــان تاريخي حاكم و  ــت رم ــه از نظر او اين فرم در آن روزگار بر سرنوش ك
جريان مسلط بود. به باور او پيروزي فاشيسم هيتلري در آلمان نقطه عطفي 
نه تنها براي آلمان، بلكه پيش از همه براي اومانيسم اپوزيسوِن نويسندگان 
ــت. تشكيل جبهه مردمي دربرابر فاشيسم نه فقط به لحاظ  مهم آلماني اس
ــه از نظر جهان نگري  ــت، بلك ــي رخدادي در ابعاد جهان تاريخي اس سياس
ــت. نزد مهم ترين  ــاز دوره اي جديد در ادبيات آلماني اس ــر آغ و ادبي نيز س
ــتي، نزد مهم ترين مبارزان عليه فاشيسم، ما  نمايندگان اپوزيسيون اومانيس
ــتيم: مشاهده تاريخ وسيع  ــاهد وضوح يافتن شگفت آور جهان نگري هس ش
ــت.  ــال و راهي كه زمان حال طي كرده اس ــر رخدادهاي زمان ح و فراگي
ــت روشنفكري ضدفاشيست آلمان در اين دوره  (ص 407) لوكاچ معتقد اس
ــنفكران اعتماد به تجديد حيات  ــير به غايت درازي را پيمود. اين روش مس
ــت آوردند. براي  بنياديِن آلمان از درون نيروهاي مردم آلمان را از نو به دس
ــاره مي كند كه از اين جهت پيشرو ترين و  نمونه لوكاچ به هاينريش مان اش
مصمم ترين رهبر ادبيات ضدفاشيستي است. مان با روشن بيني و توجه زياد، 
خصوصيات انساني، قهرماني، فرهنگي و اومانيستي اي را دنبال مي كند كه 
روزبه روز با وضوح در پيكار انقالبيـ  ضدفاشيستِي مردم آلمان عليه توحش 
ــتي عيان مى گردد. (ص 417) بر بستر همين تحول است كه رمان  فاشيس
ــرار مى گيرد. در اين دوره موضع  ــي در كانون عالقه ادبيات آلماني ق تاريخ
ــزي اي كه مضمون پردازي تاريخي در رمان رفته رفته اتخاد مي كند، با  مرك

مهم ترين شروِط پيكار ضدفاشيستي مرتبط است. 
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ــندگان ضدفاشيست، مضاميني پيكارگرانه و  ــاس، مضامين نويس بر اين اس
ــته از دل مطالبات سياسي و اجتماعي زمان حال اند. در اين نزديكي  برخاس
ــم  ــروط بودگي مضمون پردازي تاريخي به زمان حال، عمدتاً فاشيس و مش
ــخصه كامًال عاِم مضامين در  ــت. همين مش ــده اس هيتلري هدف گيري ش
ــانگر تضادي پررنگ با دوره قبل  ــتي، نش رمان تاريخِي آلماني ضدفاشيس
ــر رمان تاريخي در دوره  ــه باور لوكاچ بيماري اصلي حاكم ب ــت. ب از آن اس
ــال، در اين دوره جديد از  ــته تاريخي به زمان ح قبلي، يعني بي ربطِي گذش
ــت  ــان مى رود. در اين مضمون پردازي نوين رمان هاي تاريخي، قرار اس مي
ــت موحش زندگي فاشيستي،  ــان هاي زمان حال، در بحبوحه دهش به انس
ــطه شناخت پيكار هاي بزرگ گذشته و به واسطه آشنايي با مبارزان  به واس
بزرِگ پيشرفت در اعصار گذشته، با نشان دادن راهي كه نوع بشر طي كرده 
ــجاعت و تسال در پيكار و اهداف و آرمان هاي  و بايد همچنان طي كند، ش

اين پيكار،  اعطا گردد. 
ــا گذاري ادبيات  ــم، لوكاچ بر خصلت انتقالي ي ــخصه مه عالوه بر اين مش
ــن خصلت رمان  ــي ورزد. به نظر او اي ــن دوره تأكيد م ــان تاريخي اي و رم
ــن ترين وجهي مى بينيم  ــم ضدفاشيستي را زماني به روش تاريخِي اومانيس
ــاري آن ها نقش  ــي كنيم كه به ي ــا و ابزارهاي هنري را بررس ــه روش ه ك
ــود. همه اين نويسندگان سرنوشت هاي مردم  مردم در تاريخ بازنمايي مى ش
ــين رمان  ــيم مي كنند. تمايز تعيين كننده اي كه آن ها را از دوره پيش را ترس
تاريخي بورژوايي جدا مي كند، اين است كه آن ها از گرايش هاي خصوصي 
ــكوه بر پايه  ــمي رنگارنگ و باش ــخ و تبديل تاريخ به اگزوتيس ــردن تاري ك
ــب و نامتعارف بريده اند.  ــِي به همان اندازه عجي نوعي روان ـ آسيب شناس
سرنوشت هاي مركزِي بازنمود شده در اين رمان هاي تاريخي از همان آغاز 
ــاني عميقاً با سرنوشت هاي مردم گره خورده اند، و  به لحاظ اجتماعي و انس
ــتاي  ــت، حركتي مهم در راس از اين طريق تا آنجا كه به محتوا مربوط اس

ــيك به راه مى افتد. (ص 437) بر اين اساس  ــائل رمان تاريخي كالس مس
ــت هاي ضدفاشيست، شوِر روي آوردن به مردم بسيار قوي تر و  نزد اومانيس
ــت تا نزد كالسيك ها. اين شورمندي، نشانه اي از اين است  پرحرارت تر اس
ــنفكري دموكراتيك تحت تأثير وقايع دهشتناك و  كه بهترين بخش روش
عظيِم سال هاي اخير، عزم خود را جزم كرده است تا جداافتادگي تا به امروِز 
خويش از زندگي مردمي را از بين ببرد. رمان تاريخِي مدرِن اين نويسندگان 

بيان هنرِي اين عزم در سطحي باالست. 
لوكاچ بر اين باور است كه رسالت بزرگ رمان تاريخي عبارت است از ابداِع 
ــي مردم را، جريان هاي  ــِي كاراكتر هايي از دورن مردم كه زندگي درون ادب
ــد. او معتقد  ــم بخش ــي را، به نحوي زنده تجس ــم در اين زندگ ــم حاك مه
ــويه هاي زندگي مردمي (رويدادها و زندگي  ــت تاريخ نگاري بورژوايي س اس
ــكوت برگزار مي  ــردم) را اكثراً آگاهانه از نظر مى اندازند، به س توده هاي م
ــت و افترا تحريف مي كند. رمان تاريخي  ــد، و اغلب حتي همراه با تهم كنن
ــري، دقيقًا  ــرفت بش ــلحه هنري قدرتمندي براي دفاع از پيش به عنوان اس
همين جاست كه رسالت عمده اي بر عهده دارد: اعاده اين نيروهاي محرك 
ــري (چهره هاي زندگي توده هاي مردم) همانگونه كه در واقعيت  واقعي بش
ــيدن به آن ها براي زمان حال. (ص 492) از نگاه لوكاچ  بودند، و جان بخش
ــيك انجام داده است و رمان تاريخي معاصر  اين كار را رمان تاريخي كالس
اومانيست هاي ضدفاشيست نيز به لحاظ محتوايي اين رسالت را براي خود 

تعيين كرده است. 
در نهايت بايد گفت اگرچه لوكاچ در اين كتاب همواره سيرى تاريخ نگارانه 
را در تبيين مراحل رشد و تحول رمان تاريخى طى نموده، اما همان گونه كه 
خود او در ابتداى كتاب خاطرنشان كرده، اين اثر درواقع مطالعه اى نظرى 
ــوكاچ در اين مطالعه به صورت  ــت. ل در اصول و مبانى رمان تاريخى اس
ــهودى تحت  تأثير ديالكتيك هگل است. درواقع نگاه لوكاچ به تاريخ،  مش

گئورگ لوكاچ
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نگاهى هگلي است. خواننده مى تواند اين تأثير را در ارجاعات مكرر لوكاچ 
ــت  ــاهده نمايد. عالوه بر هگل، لوكاچ عنوان يك ماركسيس به هگل مش
متعهد، به ويژه در حوزه تاريخ همواره تحت تأثير نوشته هاى ماركس است. 
ــت. بر همين مبنا، او  ارجاعات مكرر او به ماركس نيز گوياى اين تأثير اس
تأكيد بسيارى بر اين امر دارد كه رمان نويس تاريخى مى بايست نگاه خود 
ــط و پايين جامعه متمركز  ــطوح متوس را بر زندگى توده هاى مردم و و س
كند و كاراكترهاى خود را نيز از دل همين قشر انتخاب نمايدد. از نظرگاه 
ــد كه حق مطلب در  ــاى تاريخي داراى عظمت و بزرگى ان ــوكاچ رمان ه ل
ــر رويداد هاي بزرگ و  ــاي مردمي در براب ــوع و كثرت واكنش ه مورد تن
مراحل مختلف رشد و تحول زندگي را ادا مي كنند. او كالسيك هاى رمان 
تاريخى را به دليل وجود اين خصيصه مى ستايد. براي نمونه والتر اسكات 
ـ   ــلطنت طلبانه  ــكال گوناگون پيكار هاي طبقاتي (قيام هاي س اگرچه اش
ــتوآرتي، پيكار طبقاتي اشراف  ارتجاعي، پيكار پيوريتن ها عليه ارتجاع اس
عليه مطلقه گرايي نوظهور و ... ) را نشان مى دهد،  اما عالوه بر آن همواره 
ــده واكنش هاي توده هاي مردم به اين پيكار ها را  ــريح ش كثرت تمامًا تش
ــده، غني و چنداليه است كه  نيز نمايش مى دهد. همين كثرت تفكيك ش
تصويري واقعي و درست از زندگي توده ها در اعصار بحراني رشد و تحول 

نوع بشر به دست مى دهد. (ص 320)
ــت كه  ــتايش اس ــود، كار لوكاچ، به ويژه از اين جهت قابل س ــا اين وج ب
ــوارد در نقد هايش  ــت و در برخى م ــت اس ــم اين كه ماركسيس او علي  رغ
ــندگاني چون بالزاك،  ــا در نقد آثار نويس ــردي ايدئولوژيك دارد؛ ام رويك
ــتوي و ديگران واقع  بينانه رفتار مي كند. درواقع، نكته اي كه لوكاچ را  تولس
ــتي تمايز مي دهد، اعتقاد اين منتقد به فرم  ــِم سوسياليس از پارادايم رئاليس
ــناختي  اش همانند  ــار و كنش هاي نقادانه و زيبايي  ش ــت. لوكاچ در رفت اس
ــم سوسياليستي رفتار نمي  كند  كه براى نمونه مانند آن ها  طرفداران رئاليس
ادبيات را روبنا بداند و يا يكسره ادبيات گذشته را در خدمت طبقه ستمگر 
ــت آنچه كه يك رمان را رمان مي كند  ــد؛ در حقيقت لوكاچ معتقد اس بدان
و از آن اثري ماندگار مي سازد، لزومًا نوشتن براي فرودستان نيست؛ بلكه 
رعايت الزامات شكل است كه مي تواند به تحقق يك رمان ماندگار كمك 
ــنده ايده آل لوكاچ، توماس مان است؛ نه  ــت كه نويس كند و از همين  روس

ماكسيم گوركي.

ــبك هاى رمان نويسى، لوكاچ در رمان تاريخى  ازميان تمامى مكاتب و س
ــتي ـ تأكيد دارد. لوكاچ رئاليسم را  ــِم سوسياليس ــم ـ نه رئاليس بر رئاليس
ــمي  تنها نوع ادبي مي داند كه بايد به آن بها داد و رمان تاريخي را تجس
ــتي خطاب  ــتي مي داند. او درواقع هنر واال را هنر رئاليس از ادبيات رئاليس
مي كند و معتقد است كه ادبيات بايد با پيچيدگي هاي جهان معاصر پيش 
ــت كه واقعه  برود. از نظر لوكاچ در ذات رمان خصوصًا رمان تاريخي اس
روايت شده را امري واقعي و مبتني بر فاكت بباوراند. از نگاه لوكاچ رمانى 
ــد و راه به آگاهى  ــبتى معنادار با حقيقت پيدا مى كن ــت، كه نس پاينده اس
مى برد. لوكاچ با بررسى نوع خاص «رمان تاريخى» بر اين باور است كه 
ــت كه در آن انسان مى آموزد نه همچون  ــه جهان مدرن اس رمان حماس
ــوت» از واقعيت بگريزد و شكست بخورد و نه مانند «فدريك  «دن كيش
مونرو» در رمان «تربيت احساسات» فلوبر به انفعال و خيال پردازى روى 

آورد، بلكه شقاق ميان خود و جهان را بپذيرد، وظيفه خود را دريابد، عمل 
ــرا كه از نگاه لوكاچ قهرمان  ــد و خود را بيان كند تا معنا را دريابد، چ كن
ــت كم درگير جست و جوى كليت پنهان زندگى است؛ كليتى كه در  دس
ــتند. لوكاچ از رمانى مى گويد كه اين  آن آدمى و جهان از هم بيگانه نيس
ــخت تقويت كند كه نخست چيزى مانند تاريخ وجود  ــاس را بايد س احس
دارد و دوم اين تاريخ فرآيندى پياپى از دگرگونى هاست و سرانجام اينكه 
ــا دارد. در واقع لوكاچ تاريخ را  ــتقيمى بر زندگى تك تك آدم ه تاثير مس
ــته نمي داند؛ بلكه يك رابطه ديناميك بين حال و  فقط يك رويداد گذش

گذشته مى بيند. 
ــطر رمان هاى بزرگ تاريخى را در كارهاى نويسندگان  ــطر به س لوكاچ س
بزرگى چون سر والتر اسكات، الكساندر پوشكين، لئو تولستوى، سروانتس، 
ــان مى دهد. اما با  ــيارى ديگر نش ــزاك، فلوبر، كنراد فرديناند ماير و بس بال
ــيك هاى رمان تاريخى، ستايش ويژه او در پايان  وجود عالقه اش به كالس
ــامل حال رمان كوالس برونيون اثر رومن روالن و زيبايى جاودانه  كتاب ش
ــازد و فضايل و رذايل  ــت كه هيچ جا از قهرمان خود ايده آل نمى س آن اس
ــان مى كند. كوالس برونيون از  ــان مردمى را صميمى و صادقانه بي قهرمان
ــر متفاوتى زاده شده است».  ــت كه «از روح يكس ــتايش اس آن رو مورد س
ــت مؤلفش نه فقط فرزند عصر خويش،  اين رمان تاريخى مطابق با برداش
ــت. رومن روالن  ــته دور، بلكه نوع يا تيپى ابدى اس ــر متعلق به گذش عص
ــت كه بهترين و اصيل ترين سنت هاى هنر كالسيك را به  ــنده اى اس نويس
ــرزنده در خود هضم و جذب كرده و به مايملكى سودمند بدل  ــيوه اى س ش
ــن مان نيز همانند روالن مورد ستايش  ــاخته است. در نزد لوكاچ توماس س

قرار مى گيرد. 
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