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شرایط امکانی پیدایی »رمان« و »نمایشنامه« به عنوان دو قالب ادبی، محدود و موکول به شکل گیری سوژه 
مدرن اســت و از این رو این دو قالب ادبی برای جهان پیشامدرن، یکسره ناآشنا هستند. »تجدد ادبی« موجب 
شد تا در مضامین، قالب ها و کارکرد زبان و ادبیات فارسی تغییر رخ دهد و خصوصًا قالب  های ادبی جدید به 
اموری آشنا برای مخاطب ایرانی بدل شود. این مقاله به چگونگی استقرار دو قالب ادبی رمان و نمایشنامه در 
میان مخاطب ایرانی در جریان تجدد ادبی اختصاص دارد و نشان می دهد که رمان و نمایشنامه تنها با اتکا به 
امکان  های فرهنگی و روند های تاریخِی سنت زندگی ایرانی توانسته اند در جامعه ایران استقرار یابند. مقاله نشان 
می دهد که تجدد ادبی بدواً به مثابه تداومی از »تحول ادبی« ناشی از تجربه جنگ  های ایران و روس دانسته و 
پذیرفته شد؛ ثانیًا پنج روند اصلی به استقرار قالب  های رمان و نمایشنامه در میان ایرانیان کمک کردند: نخست: 
برابرانگاری رمان و تاریخ و بهره گیری از روحیه تاریخ دوســتی ایرانیان؛ دوم: پیوند دادن رمان و نمایشنامه به 
سنت  های فرهنگی نظیر تقلید و شبیه خوانی در میان ایرانیان؛ سوم: تغییر حاالت شخصیت  های رمان ها و به طور 
کلی ایرانی ســازی آنها؛ چهارم: معرفی نمایشــنامه و رمان به مثابه تداومی از سنت تربیت و تهذیب در ادبیات 
فارســی؛ و پنجم: به کارگیری مضامین و حکایات سنتی آشنا در نمایشنامه ها و رمان ها. برای این کار از شیوه 
فوکویی تحلیل گسســت دیرینه شناســانه بهره برده شده و مقاله بر تحلیل متون ادبی و آثار تاریخی در مرحله 
»تحول ادبی« از دوره جنگ  های ایران و روس تا وقوع انقالب مشروطه و تفوق »تجدد ادبی« متمرکز است.

 واژگان كلیدی: 
دیرینه شناســی، تجدد ادبی، رمان، نمایشــنامه، قصه خوانی، تقلید، جنگ  های ایران و روس، ترجمه درباری، 

سعدی ستیزی.



8

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و یکم/ پائیز 1394

مقدمه
نسبت ادبیات و جامعه دوگانه است: نخست ادبیات به مثابه امری درون ماندگار و خودآیین 
که می تواند فارغ از احواالت و تحوالت جامعه راه خود را برود و دوم ادبیات به مثابه محصول 
تحوالت اجتماعی و سیاسی که نه تنها مضمون بلکه قالب آن نیز متناسب با شرایط نو به 
نو می شود. بررسی تاریخ ادبیات فارسی بیانگر هر دو قسم رابطه فوق الذکر است: در برخی 
برهه  های تاریخی شعر فارسی راه خود پیموده و به نحوی خودآیین درگیر بسط صناعات 
و اوزان ادبی بوده و در برهه  های تاریخی بیشــتری همپای تحوالت سیاســی و اجتماعی 
پیش رفته و بیانگر عقاید و عواطف اجتماعی و قومی بوده اســت. مقطع تاریخی مواجهه 
ایرانیان با عناصر و دســتاورد های تجدد یکی از مقاطع مهم  حیات زبان و ادبیات فارسی 
است که نه تنها مضامین و قوالب، بلکه اساساً کارکرد ادبیات فارسی در آنچه »تجدد ادبی« 

نامیده می شود دچار تحول شده است.

طرح مسئله
زبــان و ادبیات فارســی قدمت دیرینه ای دارد و نقش مهمی در ســنت زندگی ایرانی1 
ایفــا می کند. برخی از صاحب نظران زبان و ادبیات فارســی را از جمله مهم ترین عناصر 
قوام بخش هویت ایرانی دانسته اند. )نک: رجایی، 1392 و مسکوب، 1379( در این سنت 
ادبی غنی، مجموعه کاملی از نظم و نثر و یا داســتان و حماســه و تراژدی و یا قصیده و 
غزل و رباعی و نظایر آن وجود دارد که برخی از مشهورترین نمونه هایش نظیر »گلستان« 
سعدی یا »شاهنامه« فردوسی، حکمت زندگی ایرانی و خصائص روحی ایرانیان را بازتاب 
داده اســت. آشــنایی با تجدد، بخش  های مختلف زندگی ایرانیان را به چالش کشید و 
زبان و ادبیات فارســی به دلیل نقش مبنایی اش در حفظ و تداوم سنت زندگی ایرانی، از 
همــان ابتدا مورد بازخوانی انتقادی متجددین قرار گرفت. »تجدد ادبی« دقیقاً در نتیجه 

1. »سنت زندگی ایرانی« یکی از چندین »سنت  زندگی« متفاوِت نسبتاً خودبسنده در دوره ماقبل مدرن 
است که در قلمرو های مختلف حیات اجتماعی اعم از سیاست و اقتصاد و علم و زبان و دیوان ساالری 
و معماری و حقوق و نظایر آن، ترتیبات خاّص خود را داشتند. این سنت  های زندگی، در خود حاوی 
نظمــی بودند که در نتیجه قــرار گرفتن عناصر متعددی از انواع مختلف در کنار یکدیگر پدید آمده 
بود و هرچند لزومًا هیچ طرح از پیش اندیشیده ای برای ارتباط این عناصر با یکدیگر وجود نداشت، 
اما بنا به اقتضای زمان و مکان، از انســجام و ســازمان یافتگی درونی ای برخوردار بودند که آنها را 
پیش بینی پذیر می ساخت. این درک مبتنی بر این ایده از فریدریش هایک است که هر نظم اجتماعی 
مفیدی لزومًا محصول یک طراحی پیشینی نیست. )برای شرح بیشتر نک: لسناف، 1385: 219-224(
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تالش برای روزآمدســازی زبان و ادبیات فارســی متناســب با عناصر و معانی تجددی 
شــکل گرفت و نتیجه آن تغییر در مضامین، قالب ها و کارکرد های زبان فارسی بود. در 
نتیجه تأثیر ادبیات جدید بر زبان و ادبیات فارســی و وقوع تجدد ادبی، برخی قالب  های 
ادبی جدید نظیر نمایشــنامه و رمان وارد زبان فارسی شد و نخستین نمونه  های فارسی 
این گونه  های ادبی جدید به نگارش درآمد. در مورد اولین نمایشــنامه و یا رمان فارســی 
دیدگاه  هــای مختلفی وجود دارد که در ادامه پیرامون آنها بحث خواهد شــد، اما ضمناً 
می دانیم که نمایشــنامه و رمان برای مخاطب ایرانی امری نوپدید است که سابقه ای در 
ســنت ادبی ایرانی ندارد1. از این رو یک مســئله مهم توضیح چگونگی نحوه اســتقرار و 
پذیرش این قالب  های ادبی جدید در میان نخبگان ادبی و نیز مخاطب عاّم ایرانی است. 
مقاله نشان خواهد داد که این قالب  های ادبی جدید به برخی از روندها و سنت  های رایج 
فرهنگی و تاریخی زندگی ایرانیان پیوند خورده و به مثابه تداومی از آن معرفی شده اند. 
در واقــع منورالفکران و نخبگان متجدد اولیه برای تبدیل کردن این قالب  های جدید به 
امری آشــنا برای مخاطب ایرانی و مانع زدایی در مسیر استقرار آنها، عموماً آگاهانه و در 
مواردی نیز ناآگاهانه، از امکان  های فرهنگ شــفاهی و روند های تاریخی ســنت زندگی 
ایرانی بهره برده اند. برای پاســخ به این مســئله از جهت گیری فوکویی تحلیل گسست 

دیرینه شناسانه سود برده ایم.

اهمیت و ضرورت
چرا پرداختن به موضوع این مقاله مهم است و چه فایده ای دارد؟ در پاسخ باید به اهمیت 
»تجربه غرب« برای ســنت زندگی ایرانی اشاره کرد که تنها با تأثیر »تجربه اسالم« بر این 
ســنت قابل قیاس است. یکی از مهم ترین مسائل پیرامون تجربه غرب، توضیح چگونگی 
اســتقرار آن در متن ســنت زندگی ایرانی، به رغم تفاوت  های بنیادین تمدنی بین این دو 
اســت. تاکنون تحلیل  های مختلفی در این باره مطرح شــده که در قالب یک جهت گیری 
مشــهور پوزیتیویستی ارتدوکسی، زوال سنت و ناکارآمدی اش را مهم ترین و در مواردی 
تنها دلیل توفیق تجدد غربی در ایران و ســایر جوامع مشابه که دارای سنت قدرتمندی 
در زندگی پیش از دوره مدرن هســتند، می داند. با این حال در نگرشــی نوپدید این ایده 

1. میرعابدینی می نویسد: »داستان نویسی، مهاجری است که بیش از صدسال از اقامتش در این سرزمین 
]ایران[ نمی گذرد«. )میرعابدینی، 1387: 11(

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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مورد اهتمام است که استقرار عناصر و دستاورد های تجدد غربی در جوامعی نظیر ایران 
جز با یاریگری سنت و معرفی تجدد به نام آن و در قالب آن ممکن نبوده و نیست. به عالوه 
ســنت در این یاریگری، همانند کاتالیزور عمل نکرده و از صحنه خارج نشــده، بلکه در 
برخی حوزه ها قدرتمندانه به حیات خود ادامه داده، هرچند برخی تغییرات را نیز پذیرفته 
است. از این رو تحلیل تاریخی بدواً باید معطوف به چگونگی یاری رسانی سنت به استقرار 
تجدد و ثانیاً ناظر بر مقاومت و پایداری آن و نیز دگردیسی تجدد به واسطه این مقاومت 
تا زمان کنونی باشــد. از این رو بهره گیــری منورالفکران اولیه از روند های رایج تاریخی و 
فرهنگی ســنتی زندگی ایرانی برای کمک به استقرار گونه  های ادبی جدید حائز اهمیت 
فراوان اســت، به خصوص اینکه ادبیات فارسی در زندگی ایرانیان، حتی در زمانه کنونی، 

به رغم همه تالطم ها و تغییرات، همچنان جایگاه برجسته و تعیین کننده ای دارد. 

سوابق موضوع
تاکنون تحقیقات بســیاری در مورد »تجدد ادبی« در ایران صورت گرفته و صاحب نظرانی 
از حیطه  های مختلف تاریخ و ادبیات و زبان شناســی و جامعه شناسی به بحث پیرامون آن 
پرداخته اند. برخی از مشهورترین کار های صورت گرفته عبارت اند از: فصل »ادبیات انتقادی« 
از کتاب »ایدئولوژی نهضت مشروطیت« )آدمیت، 1355(، »پیدایش رمان فارسی« )باالیی، 
1377(، »از صبا تا نیما« )آرین پور، 1382(، »ادبیات نمایشی در ایران: نخستین کوشش ها 
تا دوره قاجار« )جلد اول( )ملک پور، 1363( و به عنوان دو نمونه متأخرتر می توان به »رمان 
تاریخی )سیر و نقد و تحلیل رمان  های تاریخی فارسی 1332-1284(« )غالم، 1381( و 
»سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی )از آغاز تا 1320 شمسی(« )میرعابدینی، 1387( 
اشاره کرد. در همه این متون می توان بحث  های مفید و عمیقی پیرامون نحوه ورود عناصر 
و متون ادبی جدید به ایران یافت و در این مقاله نیز مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت. 
بــا این حال در این متون مالحظه نظری مقاله حاضر وجود ندارد و چنانچه توضیح داده 
خواهد شــد این مقاله به جای تکیه بر »جریان وقایع« ادبی که در متون پیش گفته عموماً 
مدنظر اســت، بر تحلیل »روابط و همبســتگی ها« مطابق با شیوه کار فوکو متمرکز است؛ 
ضمــن اینکه مواردی ماننــد کار آدمیت )1355( در نقطه مقابل موضع نظری این مقاله 

قرار می گیرند. 
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مالحظات نظری و روشی
گونه ادبی »رمان«، در قرن هفدهم میالدی عمدتاً در مقابل »رمانس« به عنوان شکل ادبی 
غالب قرون وسطی مطرح شد و »دن کیشوت« اثر سروانتس )1616-1547 م.( نخستین 
نمونه تاّم آن است. با این حال عقیده غالب این است که رمان »نوع ادبی ممتاز جامعه فرانسه 
بعد از انقالب« است. )غالم، 1381: 35( برخالف »شکل  های پیشین ادبی، که گرایش  های 
کلی فرهنگ  های مربوط به خود را با این هدف منعکس ساخته بودند که پیروی از رسم 
سنتی را محک اصلی حقیقت بنمایند، معیار اصلی رمان صداقت نسبت به تجربه فردی 
بود، تجربه فردی که همواره منحصر به فرد است و بنابراین نو«. )وات، 1379: 13( هگل 
رمان را »حماسه بوروژوایی« و هدف آن را »بازنمود جهان در تمامیت آن« می دانست، اما 
بعدتر در تعلق بورژوایی رمان و ترادف مســتقیم و خاّص آن با »فردگرایی، طبقه، پول« 
تشــکیک شــد و رمان »موجودیتی متعالی« دانسته شــد و »نه کیفیتی که بر اثر مسائل 
تاریخی پدید آمده« اســت. )وات، 1379: 37( رمان چه به مثابه »موجودیتی متعالی«1 و 
چه به عنوان »کیفیتی تاریخی«، در هر حال امری نوپدید تلقی می شد که نسبتی با قواعد 
پیشینی سنت ندارد و این نوبودگی را به خوبی این تعبیر لوکاچ از رمان بازنمایی می کند: 
»رمان حماســه دنیایی است بی خدا«2. )لوکاچ، 1392: 84( روشن است که در میانه قرن 
نوزدهم میالدی مواجهه با چنین موجود جدیدالوالده ای می توانسته برای انسان ایرانی، اعم 
از ادبا و شعرا یا مردمان عادی که ادبیات فارسی در زندگی روزانه شان چون نهری جاری 
بوده، تا چه اندازه غریب و ناآشنا باشد. رمان اگر نگوییم خوِد زندگی مدرن بود، دست کم 
بازتاب دهنده شیوه زیستن جدیدی بود که با تغییرات اقتصادی و فرهنگی اروپای مابعد 

1 برای پیدا شدن درکی از رمان به مثابه »موجودیتی متعالی« در مقابل رمان به مثابه »کیفیتی تاریخی«، 
می توان به نقد میالن کوندرا )1383( در »هنر رمان« نسبت به هوسرل و هایدگر در مورد »فراموشی 
هستی« در فلسفه و علم جدید اروپایی اشاره کرد. از نظر کوندرا این دو از سروانتس غفلت کرده اند 
که با او و با رماِن او »یک هنر بزرگ اروپایی« پیدا شد و آن کاوش »آن هستی فراموش شده« بود. از 
این منظر رمان به عنوان »دستاورد اروپا«، »به شیوه خاّص خود و با منطق خاّص خود« قادر به کشف 
جنبه  های مختلف هستی است و اگر رمانی جزء ناشناخته ای از هستی را نمایان نکند، »غیراخالقی« 
اســت: »شناخت، یگانه رسالت اخالقی رمان است« )کوندرا، 1383: 43-39(؛ نظر کوندرا به خوبی 
هم نوبودگی و هم تعالی رمان را نشــان می دهد کــه در هر دوحال متفاوت از نوع ادبی رمانس در 

جهان ماقبل مدرن است. 
2. لوکاچ در شــرح پیدایی نخستین رمان می نویســد: »نخستین رمان بزرگ ادبیات جهان در آستانه 
دورانی پدید آمد که خدای مسیحی شروع به ترک جهان کرده بود: زمانی که آدمی یکه و تنها شده 

بود و تنها در جان بی موطن خویش می توانست معنا و ذات را بیابد...«. )لوکاچ، 1392: 100(

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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رنسانس تناظر مستقیم داشت1 و منورالفکران اولیه عموماً همین معنای اخیر و »کیفیتی 
تاریخی« را مدنظر داشتند. در اینجا از شیوه کار فوکو برای شناسایی »نقطه صفِر« پیدایی 
اشــکال جدید ادبی و »تحلیل گسست« از سنت ادبیات فارسی به ادبیات جدید در ایران 
استفاده می کنیم. )برای دیدن شرحی از مرحله بندی شیوه کار فوکو بنگرید به: کچویان 
و زائری، 1388( فوکو همانند مورخ علمی مرسوم به دنبال شناسایی نقطه آغاز یک رخداد 
تاریخی اســت، اما برخالف مورخ علمی معتقد نیســت که یک نقطه یا نیرو یا شخص یا 
واقعه یا یک مختصات زمانی و مکانی معین می تواند پدیدآورنده یک رخداد باشــد، بلکه 
هدف او از تمرکز بر نقطه صفر، افشــای آن اســت؛ فوکو درصدد است نشان دهد که زیر 
یــک لحظه و نقطه تاریخی، مجموعه ای از روند هــای متنوع و متکثر و متضادی جریان 
دارد که این نقطه برآیند برهم کنش نامتوازن و تصادفی آنها بر یکدیگر است. )کچویان و 
زائری، 1388: 21-20( به عالوه فوکو، برخالف تاریخ نگاری علمی مرسوم، به جای »جریان 
وقایع« و حوادث، بر »همبستگی ها و روابط« تکیه می کند، توالی و پیوستگی موردنظر مورخ 
علمی، خود محصول همین روابط است. )دریفوس و رابینو، 1378: 159( لذا برای فوکو 
تاریخ ماهیت گسستی پیدا می کند، گسست یک »بی نظمی« است؛ مجموعه ای از »تغییر 
شــکل ها« و تحلیل گسست دیرینه شناسانه، »تحلیل تغییر شکل ها«ست: »برقرار ساختن 
شباهت ها و تفاوت ها، سلسله مراتب، روابط تکمیلی و جابه جایی ها میان بسیاری تغییرات 
و دگرگونی هــا«. )دریفوس و رابینو، 1378: 160( این بی نظمی و این تغییر شــکل  های 
متنوع، در خود نظمی دارد و از »شــیوه توزیــع و پراکندگی« خاصی بهره می برند و کار 
فوکو »توصیف« دقیق همین شیوه توزیع و شناسایی »نظام تغییر شکل « است. )دریفوس 
و رابینو، 1378: 161( در اینجا نیز ما نشــان خواهیم داد که گسســت از ســنت ادبی 
پیشین و پیوستن به نظم ادبی جدید، امر ساده و وحدت یافته نیست، آن گونه که تاکنون 
مورخــان ادبی با تکیه بر وقایعی نظیــر »نهضت ترجمه« یا تالش  های فردی مترجمان و 
نویســندگانی نظیر اعتمادالســلطنه یا آخوندزاده و نظایر آن تحلیل کرده  اند، بلکه واجد 
شناسایی روابط پیچیده و شکاف ها و الیه  های ناهمگنی است که قابل تقلیل به یک فرد 

یا نیرو یا خاستگاه واحد نیستند.

1. کوندرا )1383( می نویسد: »دون کیشون از خانه اش به درآمد و دیگر قادر نبود جهان را بازشناسد. 
این جهان بدون حضور نیرویی متافیزیکی، ناگهان در ابهامی ترسناک فرورفت، یگانه حقیقت متافیزیکی 
به صورت صدها حقیقت نســبی درآمد که آدمیان به آنها روی آوردند. بدین گونه جهان عصر جدید 

و رمان که تصویر و الگوی آن بود، تولد یافت«. )کوندرا، 1383: 44(
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درآمدی بر تجدد ادبی در ایران
چنانچه پیش تر گفته شــد زبان و ادبیات فارسی در طول قرن سیزدهم هجری، تغییرات 
عمده ای را پشت سر گذاشت و در پایان این قرن نه تنها شیوه  های نثرنویسی و شعرگویی 
تحول یافت، بلکه قالب ها و گونه  های ادبی جدید به متون ادبی فارسی افزوده شد و حتی 
در کارکرد زبان فارسی نیز تغییراتی ایجاد شد. در مورد نقطه آغاز این تغییرات دو روایت 
اصلی وجود دارد: اولین روایت که شــیوع عام تری نیز دارد آنچه را »تجدد ادبی« نامیده 
می شــود از میانه حکومت ناصرالدین شاه پیگیری می کند و نقطه اوج تأثیر تجدد بر زبان 
و ادبیات فارسی را سال  های منتهی به مشروطه می داند؛ روایت دوم آنچه   آن را کمی به 
عقب تر باز می گرداند و ریشه اش در تحوالت سیاسی و اجتماعی مربوط به دو جنگ  ایران 
و روس می داند. در واقع روایت دوم آنچه را در روایت اول بر آن تأکید می شود می پذیرد، 
اما معتقد اســت که مدت ها پیش تر از تأثیرگذاری مســتقیم تجدد بر زندگی ایرانیان و 
پیدایی نخبگان متجدد، در دوره فتحعلی شــاه1 که هنوز تجدد بومی در اوج اقتدار خود 
اســت، تغییراتی در ادبیات فارســی پدید آمد که همچون مقدمه ای برای تجدد ادبی در 
سال  های بعد عمل می کند. آنچه در سال  های جنگ ایران و روس از آن به »ادب جهادی« 
)حائری، 1387: 378( یا »ادبیات ضداستعماری« و »ادبیات پایداری« یا »ادبیات مقاومت« 
)نک: طاهری خسروشــاهی، 1387( یاد می شــود و موجب ساده نویســی در نثر یا ورود 
مضامین سیاسی و اجتماعی به شعر فارسی است، نه در اثر ترجمه متون ادبی فرانسوی 
و انگلیسی به فارسی، بلکه نتیجه کار های دیوانی متنوع و متکثر ناشی از سرعت گرفتن 
تحوالت در فاصله بین دو جنگ و لزوم بســیج عمومی گســترده برای مقابله با روس ها و 
نیز شرح رخداد های دو جنگ صورت گرفته است2. بر این اساس میل به ساده نویسی در 
نثر و انعکاس حوادث سیاسی و اجتماعی در شعر فزونی گرفت، هرچند که قسمی از نثر 
و شــعر خودآیین و درون ماندگار نیز وجود داشت که هنوز در بند صناعات ادبی و فنون 
شاعری بود )از جمله می توان به اشعار و آثار واپسین شاعران نامدار دوره »بازگشت ادبی« 
نظیر نشــاط اصفهانی، مجمر اصفهانی، سحاب اصفهانی، همای شیرازی، وصال شیرازی، 

فروغی بسطامی و نظایر آن اشاره کرد. )نک: خاتمی، 1380(

1. البته گفته شده که آقامحمدخان قاجار از مغلق نویسی و نثر مصنوع کاتبان و منشیان نفرت داشت 
و آنها را به ساده نویسی تشویق می کرد. )نک: نفیسی، 1372: 73(

2. برای دیدن شــرحی از تحوالت شــعر و ادبیات فارسی در جریان جنگ  های ایران و روس نک: 
بهبودی، 1371 و سیف، 1382.

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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بدین ترتیب »تحول ادبی« مقدمه ای بر »تجدد ادبی« شد: آغاز تجدد ادبی را درگذشت 
میرزا حبیب اهلل قاآنی )1270-1223 هـ .ق( آخرین شاعر سبک نوکالسیک در سال 1854 
م. و نقد آثار وی و دیگر اصحاب مکتب »بازگشــت ادبی« نظیر ســروش اصفهانی توسط 
متجددینی نظیر میرزافتحعلی آخوندزاده ذکر کرده اند )آدمیت، 1349: 255-246( و پایان 
تجدد ادبی را خصوصاً انتشــار داستان »یکی بود یکی نبود« اثر جمالزاده و شعر »افسانه« 
اثر نیمایوشــیج هر دو در ســال 1921 م./1301-1300 هـ .ش. دانسته اند1. )مسکوب، 
1379: 3-2( موقعیت قاآنی در اینجا خاص است: قاآنی بنابر سنت ادبا و شعرای فارسی 
که خصوصاً در دوره فتحعلی شــاه با محوریت ملک الشــعرای صبا احیا و تقویت نیز شده 
بود، به منشی گری اشتغال داشت و در این اواخر اشتغال به زبان  های اروپایی از لوازم کار 
منشیان بود. از این رو قاآنی با زبان فرانسوی و کمی هم زبان انگلیسی آشنایی داشت، اما 
آنچه مهم است اینکه این آشنایی هیچ تأثیری بر شیوه سنتی شعرش نداشت2. )برای شرح 
بیشتر نک: آرین پور، 1382: 100( تأسیس دارالفنون در سال 1230 هـ .ش )1852 م.( 
دو سال قبل از مرگ قاآنی موجب پرورش مترجمانی شد که متون مختلفی را از زبان  های 
اروپایی خصوصاً فرانسوی به فارسی ترجمه کرده و زمینه ساز شکل گیری جریان فرهنگی 
قدرتمندی شدند که نه تنها بر مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران بلکه بر زبان و ادبیات 
فارســی نیز اثرات عمیقی نهاد و ظهور جمالزاده و نیما در پایان قرن ســیزدهم هجری 
محصول همین تأثیرگذاری بودند. جریان فرهنگی ترجمه دســت کم دو دوره اصلی را از 
ســر گذرانده است که اولی را »ترجمه درباری« و دومی را »ترجمه عمومی« می نامیم: در 
اولی اساساً مخاطب ترجمه، متن ترجمه شده، مترجم و منبع تأمین مالی ترجمه همگی 
منتســب و منتصب به دربار بودند. )برای دیدن شرحی از تحوالت ترجمه در دوره قاجار 
نک: محســنی و خاچاطوریان سرادهی،1390 و خســروبیگی و خالدفیضی، 1391( در 
ابتدا عباس میرزا ولیعهد و بعدتر با تأسیس دارالترجمه همایونی در دوره ناصرالدین شاه، 

1. البته مسکوب )1379( عالوه بر دو اثر فوق الذکر از جمالزاده و نیما، به »جعفرخان از فرنگ آمده« 
اثر حســن مقدم )1300(، »تهران مخوف« نوشته مشفق کاظمی )1301(، »ایده آل پیرمرد دهگانی« از 
میرزاده عشقی )1302(، ترجمه »گات ها« به فارسی از ابراهیم پورداود )1305( و تألیف کتاب »ایران 
باســتانی« توسط مشیرالدوله پیرنیا )1306( به عنوان شواهدی بر غلبه فهم جدید در تاریخ و ادبیات 

ایران یاد می کند. )مسکوب، 1379: 2-3(
2. اسلوب شعری قاآنی، مابین سبک خراسانی و سبک عراقی و نیز متأثر از ادبیات مملوکی و عثمانی 
در زبان عربی است )نک: فوادیان و عزیزی، 1388( و از این رو از روند های و مقوالت جدید تأثیر 

نپذیرفته است.
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دربار خواهان ترجمه اســت و شاه یا ولیعهد و شاهزادگان و در سطوح پایین تر درباریان 
و حکام والیات این متون را می خوانند1. اما در دومی، به دلیل برخی نهادســازی ها مانند 
تأسیس دارالفنون که آموزش زبان اروپایی از لوازم تحصیل در آن بود2 یا تأسیس مدارس 
خصوصاً مدارس تحت مدیریت غیرایرانی ها در تهران و تبریز و دیگر شــهرها و یا رفت و 
آمد به هند و عثمانی و در برخی موارد کشور های اروپایی، دانستن زبان خارجی خصوصاً 
زبان فرانسوی به یک »سرمایه فرهنگی« در میان گروه  های اجتماعی بدل شد3 و ترجمه 
دیگــر نه برای مصارف درباری، بلکه برای مخاطب عام صورت می گرفت و قالب انتشــار 
آن نیز نه نســخه  های محدود چاپخانه سلطنتی، بلکه از طرق همگانی تری نظیر پاورقی 
روزنامه ها بود4. لذا هرچه به دوره مشروطه نزدیک تر می شویم انبوهی از متن  های فرانسوی 

1. محسنی و خاچاطوریان سرادهی )1390( شرحی از نقش مؤثر عباس میرزا، امیرکبیر و ناصرالدین شاه 
در مراحــل اولیه روند ترجمه از زبان  های اروپایی به فارســی ارائه داده انــد. مترجمان اولیه عمدتًا 
شــاگردانی بودند که عباس میرزا به انگلیس و فرانســه اعزام کرده بود. امیرکبیر در دوره حضور سه 
ساله اش در ارزنه الروم برای تعیین حدود مرزی با عثمانی ها، دستور داد تا برخی متون اروپایی عمدتًا 
مرتبط با جغرافیا و تاریخ، جمع آوری و ترجمه شــود. )محســنی و خاچاطوریان سرادهی، 1390: 
792-789( همچنین یاوری )1389( در شرح آنچه که از آن به »دستور به ترجمه« در دوره ناصری 
یاد می کند بر نقش منحصربه فرد ناصرالدین شــاه و اعتمادالسلطنه در سفارش ترجمه آثار غیرفارسی 
تأکید می کند: »متجاوز از هزار کتاب و کتابچه در این مدت ]برای ترجمه، به ناصرالدین شــاه ارائه[ 
دادم«. )اعتمادالســلطنه، 1365: 841 منقول در یاوری، 1389: 165( اما وی از قول باالیی )1377( 
نقل می کند که از این تعداد تنها بیســت متن به چاپ رسید و مابقی انتشار نیافت. وی دو دلیل برای 
این امر ذکر می کند: یکی سانســور توسط دربار و دیگری انحصارطلبی ناصرالدین شاه در نگهداری 
متن  های ترجمه ای ســفارش داده شــده که گاه موجب می شد شاه این متون را در اندرونی اش و در 
موزه شــخصی اش در کنار »اشــیای عتیقه« نگهداری کند )یاوری، 1389: 166-165(، که در هر دو 

حال نظارت و ایفای نقش مستقیم شاه و دربار در امر ترجمه را نشان می دهد.
2. دارالفنون در سال اول 1231 هـ .ش/ 1852 م. بالغ بر 105 )رینگر، 1381: 88( یا 114 )آدمیت، 
1362: 363( نفر محصل داشت. در 1269 هـ .ش/ 1890 م. بنا بر نظر لرد کرزن محصالن دارالفنون 
به 387 نفر رسیدند که 45 نفرشان زبان فرانسه و 37 نفرشان زبان انگلیسی و 10 نفرشان به یادگیری 
زبان روســی مشــغول بودند. )رینگر، 1381: 367( آموزش زبان  های فارســی و عربی نیز بعدتر به 
مواد درســی دارالفنون افزوده شد. )محبوبی اردکانی، 1378: 284( براساس محاسبه باالیی )1377( 

در طول 40 سال اول، نزدیک به 1100 نفر از دارالفنون مدرک دیپلم گرفتند. )باالیی، 1377: 44(
3. خسروبیگی و خالدفیضی )1391( به مقایسه آماری جالبی در مورد موقعیت زبان انگلیسی و زبان 
فرانسه در میان مترجمین اولیه ایرانی دست زده و به نقل از هما ناطق )1390( آورده اند که »ایرانی ها 
فرانســویان را وارثان بی چون و چرای عصر روشنگری و انقالب کبیر می دانستند« که از »جریانات 
سیاســی« مبتال به دولت ایران در عرصه بین المللی دور بوده و به همین دلیل »تقریبًا زبان فرانســه 
به مدت صدســال زبان رسمی تحصیالت و مطالعات خارجی در مدارس ایران بود«. )خسروبیگی و 

خالدفیضی، 1391: 140 و نیز نک: ناطق، 1380: 17(
4. محسنی و خاچاطوریان سرادهی )1390( به روزنامه  های وقایع اتفاقیه، آذربایجان، روزنامه علمیه 

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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و انگلیســی و بعضاً عربی1 و ترکی2 به فارسی ترجمه شد که نه تنها شیوه نگارش فارسی 
و مضامین ادبی و قالب  های ادبی را تغییر داد، بلکه به ابزار مهمی برای تغییر فرهنگی و 
پذیرش تجدد در جامعه ســنتی ایران بدل شدند3. متون ترجمه شده خصوصاً در ترجمه 
درباری بیش از همه ماهیت تاریخی داشــتند، امــا بعدتر مجموعه ای از متن  های علمی 
و حتی فلســفی نیز در دســتور کار قرار گرفت. )نک: افشــار، 1381: 94-79( برخالف 
دیدگاه رایج، مجتهدی )1392( معتقد اســت که از قضــا ترجمه  های درباری در هر دو 
دوره عباس میرزا و ناصرالدین شاه از سیاست گذاری معینی تبعیت می کند: در اولی هدف 
استفاده از ترجمه برای »تشجیع و تجهیز روحی« سربازان ایرانی علیه روس ها و در دومی 
خصوصاً مواردی که تحت نظارت اعتمادالســلطنه صورت گرفته »با نوعی روحیه تجدد« 
تهیه شــده اند. )مجتهدی، 1392( متون ترجمه شــده قالب  های مختلفی داشتند: عمدتاً 
رمان و نمایشــنامه، متن تاریخی، متون علمی و بعضاً فلســفی، در نهایت و در این اواخر 
برخی متون تخیلی. قالب هایی که برای زبان فارسی تازگی داشته و عمدتاً »روحیه تجدد« 

را منتقل می کردند، رمان و نمایشنامه بودند.

دولتی علیه ایران، روزنامه ملتی ایران، مرآت الســفر و مشــکوه الحضر، المنطبه فی الفارس، الپارتی، 
روزنامــه نظامی دولت علیه ایران، روزنامه علمــی، مریخ، دولت علیه ایران، فرهنگ، اطالع، دانش، 
شرف، مدنیت، اکودوپرس، شاویق، ناصری و تربیت اشاره می کنند که در این دوره متون ترجمه ای را 
برای مخاطب عام منتشر می کردند. همچنین آنها از متن  های ژول ورن و »داستان  های کاپیتان آتراس« 
و »رابینســون کروزوئه« یاد می  کنند که به صورت پاروقی  های دنباله دار در روزنامه هایی نظیر ایران، 
مرآت السفر و مشکوه الحضر به چاپ می رسیدند. )نک: محسنی و خاچاطوریان سرادهی، 1390: 793(
1. مجموعه متنوعی از آثار جرجی زیدان )1914-1861 م.( عمومًا توسط عبدالحسین میرزای قاجار 
به فارســی ترجمه شده است: هرمس مصری، سرگذشت تارمانوس مصری، عروس فراعنه، روایت 
هفدهم رمضان، عباسه خواهر هارون الرشید، ابومسلم خراسانی، دوشیزه شامی و سلمی و عبدالرحمن. 
2. بهار )1349( از ترجمه دو رمان »تریال دو پونسون« و »عبرت نامه« کروسینسکی لهستانی به وسیله 
عبدالرزاق دنبلی از ترکی عثمانی به فارســی گزارش می دهد. )بهار، 1349: 485( برای دیدن بحث 

بیشتر در مورد تاریخ ترجمه متون از عثمانی به فارسی؛ نک: دهقانی، 1390.
3. ملک الشعرای بهار )1349( با مبنا قرار دادن اقدامات امیرکبیر شرحی از تغییرات فرهنگی جامعه 
ایــران در نتیجه مواجهه بــا عناصر و معانی تجددی ارائه کرده که ذکر آن به رغم طوالنی بودن خالی 
از لطف نیســت: »ولی پس از آمدن امیرکبیر یک باره حزب قدیم با ریش و کاله دراز و شــال کمر و 
قبای سه چاک وکفش صاغری و موازنه و سجع و مراعات نظیر و کثرت مترادفات عربی و فارسی 
و انبوه شــواهد و اســتدالالت، همه رو به قهقرا نهادند. ریش تراشی و سرداری و کاله کوتاه و زلف 
یک دســت وکفش ارســی و نثر ساده و مراسالت مختصر و زبان فرانسه و کتاب چاپی و روزنامه و 
عکاسی و خط نستعلیق خوانا و جمع و خرج مملکتی مطابق کتابچه و دستورالعمل و سرباز نظام و 
مدرسه دارالفنون و قراول خانه در محالت و غیره روی به اعتالء و ارتقاء نهاد«. )بهار، 1349: 371(



17

نقطه صفر پیدایی گونه  های ادبی جدید در ایران: رمان یا نمایشنامه؟
اکنون زمان طرح این پرســش اســت که نقطه صفر پیدایی گونه  های ادبی جدید نظیر 
رمان و نمایشــنامه در ایران چه بوده است؟1 شناسایی این موقعیت تاریخی از این جهت 
اهمیت دارد که ضمناً به دلیل پیوند رمان و نمایشــنامه با روحیه تجددی می تواند بیانگر 
پیدایی نخستین افراد با ذهنیت  های تجددی در ایران و عبور از سوژه دین مداِر سنت محور 
باشد. بدواً تعیین تقدم تاریخی ورود رمان و نمایشنامه به ایران اهمیت دارد، میرعابدینی 
)1387( معتقد است که »قبل از پیدایش نخستین رمان  های فارسی، نوع ادبی جدید در 
قالب نمایشــنامه متجلی شد و نوع تازه رمان از نمایشنامه تأثیر پذیرفت«. )میرعابدینی، 
1387: 13( به همین نحو طباطبایی )1386( نیز معتقد است »نمایشنامه نویسی نخستین 
پیکار با ســنت ادبی فارســی بود«. )طباطبایی، 1386: 37( اما برخالف این دو، باالیی 
)1377( معتقد است که »در درجه اول رمان« پیدا شد. )باالیی، 1377: 19( آنچه مسلّم 
اســت اینکه نخستین نمایشنامه ها را در میان ایرانیان )و به تعبیر دیگر در جهان اسالم( 
و در آسیا )آدمیت، 1349: 33-32( میرزافتحعلی آخوندزاده به زبان ترکی تألیف کرد و 
میرزاجعفــر قراچه داغی آنها را تحت عنوان »تمثیالت«2 )1252 هـ .ش یا 1291 هـ .ق( 
به زبان فارســی برگرداند. قبل از او برخی نمایشــنامه ها از مولیر به فارسی ترجمه شده  
بودنــد نظیر »مردم گریز« با ترجمه میرزاحبیب اصفهانی )1249 هـ .ش یا 1286 هـ .ق( 
و »طبیب اجباری« با ترجمه اعتمادالسلطنه )1268 هـ .ش یا 1306 هـ .ق( و »داماد« با 
ترجمه میرزاجعفر قراچه داغی )1308 هـ .ق(. ضمناً سیاحان و سفرنامه نویسان ایرانی نظیر 
میرزاصالح شیرازی و ابوطالب خان لندنی در نوشته های شان از نمایش و ادبیات نمایشی در 
اروپا به خوانندگان ایرانی گزارش داده بودند. )نک: ملک پور، 1363: 104-53( با این حال 

1. البته برخی پژوهشگران متن قدیمی سه جلدی »َسَمک َعیّار« را نقطه آغاز رمان فارسی به حساب 
می آورند که در قرن ششم هجری نگاشته شده است. کتاب شامل مجموعه ای از داستان  های عامیانه 
است که توسط فرامرز بن خداداد بن عبداهلل کاتب ارجانی جمع آوری شده است. البته بنابر توضیحات 
پیش گفته و ضرورت پیوند رمان با ذهنیت ســوژه مدرن، ســمک عیار نمی تواند آغاز رمان فارسی 
باشــد. برای دیدن شرحی از نســبت این کتاب و متون مشابهی نظیر »داراب نامه« و »اسکندرنامه« با 

رمان فارسی نک: غالم، 1381: 121.
2. »تمثیالت« شــامل شش نمایشنامه است: مال ابراهیم خلیل کیمیاگر، موسی ژوردان حکیم نباتات 
و مست علی شــاه مشهور به جادوگر، وزیر خان لنکران، خرس قولدورباسان »دزدافکن«، سرگذشت 
مرد خسیس، وکالی مرافعه در شهر تبریز. میرعابدینی )1387( نمایشنامه »سرگذشت مرد خسیس« 
را به لحاظ استحکام بافت نمایشی و شخصیت پردازی و عمق اجتماعی و انتقادی، بهترین نمایشنامه 

آخوندزاده می داند. )میرعابدینی، 1387: 20(

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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نخستین نمایشنامه به زبان فارسی را میرزاآقای تبریزی با عنوان »سرگذشت اشرف خان 
حاکم عربستان در ایام توقف در تهران« تحت تأثیر آخوندزاده نگاشت1. )آرین پور، 1382: 
366-358( اما در مورد نخســتین رمان اختالف نظر وجود دارد: نخســت برخی محققان 
به تفاوت بین رمان و نمایشنامه توجه نکرده و فی المثل نمایشنامه »ستارگان فریب خورده« 
)1273 هـ . ق( نوشته میرزافتحعلی آخوندزاده را به عنوان »رمان« و نخستین »رمان فارسی« 
معرفی کرده انــد2؛ دوم برخی محققان متن ادبی ترجمه ای و تألیفی را از یکدیگر تفکیک 
نکرده اند و کتاب »شــارل دوازدهم« نوشته ولتر را نخستین رمان ایرانی معرفی کرده اند؛ 
سوم برخی پژوهشگران بین متون ادبی با موضوع ایرانی و متونی با نویسنده ایرانی تفاوت 
نگذاشته  و به طور مثال کتاب »حاجی بابای اصفهانی« نوشته جیمز موریه را که به اوضاع 
روزگار فتحعلی شــاه اختصاص دارد، نخســتین رمان فارسی دانسته اند، هرچند نویسنده 
آن فارســی زبان نیســت. در مواردی که به این تمایزات توجه شده باز هم بر سر دو متن 
»سیاحت نامه ابراهیم بیگ« نوشته زین العابدین مراغه ای )1285 هـ . ق( و »حکایت پیر و 
جوان« نوشته ناصرالدین شاه قاجار )1289 هـ . ق(3 و »شمس و طغری« نوشته محمدباقر 
خســروی4 )1284 هـ .ش( بیــن محققان اختالف نظر وجود دارد. با این حال براســاس 
جهت گیری نظری این مقاله که شــرایط امکانی پیدایی قالب ادبی جدید اعم از رمان یا 
نمایشــنامه را موکول به ظهور »سوژه مدرن« می داند، بررسی احوال و افکار زین العابدین 

1. چهار نمایشــنامه میرزآقا تبریزی در ســال 1352 با عنوان »چهار تیاتر )نخســتین نمایشنامه  های 
فارسی(« منتشر شد که دربرگیرنده چهار نمایشنامه است: »سرگذشت اشرف خان حاکم عربستان در 
ایام توقف در طهران«، »طریقه حکومت زمان خان بروجردی«، »حکایت کربال رفتن شــاه قلی میرزا« 

و »قصه عشق بازی آقا هاشم خلخالی«. )نک: مومنی، 1352(
2. نخســتین داستان نویســان نیز داستان های تاریخی نوشــتند و هدف آنان، ارائه اطالعات تاریخی 
به خوانندگان به منظور تقویت تفاخر ملی آنها بود. داســتان شــمس و طغری )1328-1327( نوشته 
محمدباقر خســروی، عشــق و ســلطنت یا فتوحات کوروش کبیر )1337( از شــیخ موسی نثری 
کبوَدرآهنگی، داســتان باســتان )1338( از میرزا حسن بدیع و دامگســتران یا انتقام خواهان مزدک 
)1339( نوشته عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی، از جمله نخستین داستان  های تاریخی اند )آرین پور، 

1382: 51-41( و درباره نخستین داستان های فارسی رک: باالیی، 1377.
3. البته در مواردی نیز رمان  های متأخرتری نظیر »شمس و طغری« نوشته محمدباقر خسروی )1287 
هـ . ش(، »تهران مخوف« نوشته مشفق کاشانی )1304 هـ .ش( و »دامگستران« )انتقام خواهان مزدک( 
نوشته عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی )1298 هـ .ش( را به عنوان نخستین رمان  های فارسی معرفی 

می شود.
4. غالم )1381( ضمن تأکید بر بعد تاریخی، »شــمس و طغری« را »نخستین رمان تاریخی فارسی« 

می داند. )غالم، 1381: 99(
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مراغه ای و ناصرالدین شاه و محمدباقر خسروی هیچ یک بیانگر پیدایی خصایص و مختصات 
سوژه مدرن در آنها نیست و از این رو نمی توانسته اند »رمان« بنویسند. لذا با توجه به بروز 
ویژگی  های »ســوژه مدرن« در افکار و کردار میرزا فتحعلی آخوندزاده، تقدم در تجدد با 

اوست1. )برای دیدن شرحی از افکار آخوندزاده نک: آدمیت، 1349(

روند های مؤثر بر رواج و گسترش گونه  های ادبی جدید
اکنون زمان طرح این ســؤال اســت که چه روندهایی به اســتقرار گونه  های ادبی جدید 
در ایران کمک کردند؟ در واقع قالب رمان و نمایشــنامه با ســوژه مدرن مالزمت دارد و 
محصول جهان اجتماعی جدید است و نمی توانسته در متن سنت زندگی دین مدار ایرانی 
به ســهولت مورد پذیرش قرار گیرد. چه چیزی این قالب  های جدید را به مقوالتی آشــنا 
برای مخاطب ایرانی بدل کرده اســت؟ آنچــه در وهله اول اهمیت قرار دارد تأثیر برخی 
روند های تاریخی و فرهنگی موجود و مرســوم در سنت زندگی ایرانی و یاری رسانی شان 

به استقرار این گونه  های ادبی جدید در جامعه ایران  است. 

الف. برابرنهادگی رمان و تاریخ: رمان تداومی از سنت تاریخ دوستی ایرانی ها
تاریخ یک رکن اصلی فرهنگ ایرانی است، هم از جهت یادآوری افتخارات و نیز ناکامی  های 
قوم ایرانی و هم از جهت عبرت آموزی و تحلیل و تمشیت وضع کنونی. نه تنها در سطوح 
رســمی مانند دربارها مورخانی بودند که احوال گذشــتگان را برای شاهان نقل کرده و 
به عنــوان »مورخ دربار« ایفای نقش می کردند، بلکه در ســطح عمومی جامعه و در میان 
عامه مردم نیز »نّقال«ها و »قصه خوان «ها از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و گزارش آنها 
از تاریخ و حوادث گذشته همواره پرطرفدار بود. )برای شرح بیشتر نک: جعفریان، 1378( 
این خصیصه نظر گزارشگران غیرایرانی نظیر آرتور گوبینو را نیز به خود جلب کرده است: 
»ایرانی ذاتاً و فطرتاً اطالع از حوادث تاریخی را دوست می دارد و از شنیدن سرگذشت  های 
تاریخی لذت می برد... همین که موضوع ســوابق تاریخی و گذشــته ایران به میان می آید 
همه سراپا گوش می شوند و جز به سخن ناطق به هیچ چیز توجه ندارند...«. )گوبینو، بی تا: 

1. البتــه برخی نیز بر آخوندزاده خرده  گرفته انــد که »به رغم زندگی در قفقاز آن هم در دوره ای که 
غول  های ادبیات قرن نوزده ]میالدی[ روسیه همچون تولستوی و تورگینف رمان می نوشتند، توجهی 

به رمان نداشت«. )کوثری، 1389(

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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66-65( این عالقه تنها متوجه تاریخ ایران نیســت، بلکه شامل سرگذشت دیگر ملت ها 
و تمدن ها نیز هســت. همین عالقه به تاریخ سبب شد تا در اوان آشنایی با تجدد، تاریخ 
تحوالت جدید اروپا به مرکز ثقل توجه مترجمان ایرانی بدل شد. عمده متن  های اولیه ای 
که به دستور عباس میرزا ترجمه شده و به طبع رسیده ، ماهیت تاریخی دارند: »تاریخ شارل 
دوازدهم« )1731 م.( در سال 1235 هـ . ق؛ »تاریخ انحطاط و زوال روم«1 نوشته گیبون 
)1794-1737 م.(؛ »تاریخ پطر کبیر« و »اســکندر مقدونی« )اقتباسی از تاریخ دراماتیک 
ولتر( هر دو از ولتر و نظایر آن2. به همین ترتیب نخستین رمان هایی که به فارسی ترجمه 
شــد نیز جز برخی موارد خاص، تم تاریخی دارند نظیر »ســه تفنگدار« نوشته الکساندر 
دوما3. بر این اســاس در ابتدای آشــنایی مترجمان و متجددان ایرانی با قالب رمان، آن را 

1. انتشــار ترجمه بخش اول این کتاب با عنوان »تاریخ تنزل و خرابی دولت روم« در تبریز موجب 
خشم و مخالفت شاه و درباریان در تهران شد و به این ترتیب ترجمه آن ناتمام ماند. 

2. عالوه بر کتاب  های تاریخی فوق، برخی از مهم ترین متن  های تاریخی ترجمه شــده در دوره اول 
مواجهه ایرانیان با غرب عبارت اند از: »تاریخ ناپلئون اول«، ترجمه محمدرضا تبریزی )1253(؛ »تاریخ 
امپراتوری نیکال و وقایع سی ساله سلطنت او«، ترجمه موسیو ریشاردخان فرانسوی و دوستعلی  خان 
معیرالممالک )1275(؛ »تاریخ مختصر ناپلئون بناپارت«، ترجمه ریشــارد فرانسوی )1279(؛ »جنگ 
فرانســه و روســیه«، ترجمه متدروس داوود خانف )1280(؛ »تاریخ صدســاله ممالک فرنگستان«، 
ترجمه میرزا هارتون )1281(؛ »محاصره پاریس«، ترجمه رضاخان پسر مسیو ریشاردخان )1289(؛ 
»تاریخ لوئی چهاردهم« ترجمه علی  قلی کاشــانی )1289(؛ »جنگ فرانســه و روسیه«، ترجمه میرزا 
عیســی خان گروســی )1295(؛ »فردریک کبیر« ترجمه میرزا عیســی خان گروسی )1296(؛ »شرح 
حــال ملکه ویکتوریا«، اثر برون نورمن )مترجم نامعلوم( )1298(؛ »تاریخ جنگ   های مشــرق زمین«، 
ترجمه محمدکاظم بن احمد )1298(؛ »تاریخ اســپانیا و پرتغال«، ترجمه میرزا عیســی خان گروسی 
)1301(؛ »تاریخ فرانســه«، ترجمــه میرزاآقا بن میرزا بابابیــگ )1302(؛ »هجونامه ناپلئون«، ترجمه 
منوچهر عمادالدوله )1309(؛ »تاریخ بیست وشش سال حکومت الکساندر دویم«، ترجمه اوانس خان 
)1312(؛ »ناپلئون در خانه خود«، ترجمه محمدطاهر میرزا )1313(؛ »تاریخ فرانسه: خاطرات مادموازل 
دومونتپانسیه«، ترجمه اعتمادالسلطنه )1313(؛ »لوئی چهاردهم و قرنش«، اثر الکساندر دوما، ترجمه 
محمدتقی میرزا )1315(؛ »سرگذشــت هانری سوم«، ترجمه سردار اسعد )1324(؛ »شورش روسیه«، 
ترجمه سیدعبدالحسین کرمانی )1326(؛ »دوره تاریخ انقالب کبیر فرانسه«، ترجمه یوسف مرتضوی 
تبریزی )1331(؛ »تاریخ فردریک گیوم« )امپراتور قرن 19(، ترجمه محمدطاهرمیرزا؛ »لوئی چهاردهم 
و عصرش«، ترجمه محمدطاهرمیرزا؛ »دبل کابریل«، اثر اگوست ماکت درباره تاریخ فرانسه، ترجمه 
سردار اسعد؛ »هانری چهارم«، اثر الکساندر دوما، ترجمه میرزا محمدامین دفتر؛ »تاریخ اقصای شرق 
یا محاربه روس و ژاپن«، ترجمه میرزا باقرخان؛ »سرگذشت کنتس دوپاری، معشوقه لوئی پانزدهم«، 

ترجمه نظم  الدوله ابوتراب نوری )سال ها به قمری است(.
3. در دوره ناصری پاورقی روزنامه ها اکثراً غیرداســتانی و بیشــتر تاریخی بــود. اولین آنها احوال 
کریســتف کلمب کاشف آمریکاست که محمدحســن خان اعتمادالسلطنه آن را ترجمه کرده بود و 
در روزنامه دولتی و گاهی روزنامه ملتی بخش هایی از آن به چاپ می رســید. در همین دوره اولین 
پاورقی داســتانی با ترجمه میرزامحمدحسین خان ذکاءالملک فروغی در روزنامه اطالع چاپ شد. 
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با تاریخ برابر نهادند و تصورشان این بود که رمان یک متن تاریخی است: زیرا »نسل اول 
مترجمان نیک می دانســتند که در سنت ادب فارسی، داستان و تاریخ، دو روی سکه ای 
واحد بودند و خوانندگان ایرانی از رمان انتظار تاریخ و از تاریخ انتظار بافت زیبای روایی 
رمانی داشــتند«. )میالنی، 1377: 850( ایــن برابرنهادگی اوالً خود را در نامگذاری آثار 
ترجمه شده نشان می دهد: مثاًل محمدطاهر میرزا )1316-1250 هـ . ق( مترجم آثار دوما 
ترجمه خود را »تاریخ رمان سه تفنگدار« نام می نهد. دقت در ترکیب »تاریخ رمان« نشان 
می دهد که مترجم ایرانی این رمان، به دلیل ناآشــنایی ایرانیان با این قالب ادبی درصدد 
بوده تا بستری آشنا برای معرفی این قالب تازه پیدا کند و »تاریخ« بهترین گزینه است. او 
ضمناً در معرفی قالب »رمان« به خواننده ایرانی نیز بر پیوند آن با تاریخ تکیه دارد: »این 
علم افسانه نویســی یعنی افســانه تاریخی.... او را رمان استوریک می نامند که فی الحقیقه 
تاریخی اســت به عنوان افســانه«. )منقول در: باالیی، 1377: 11( او در مقدمه رمان سه 
تفنگدار می نویسد »اگرچه کتاب به شیوه داستان  های افسانه ای نگاشته شده، اما برخالف 
این گونه داســتان ها، به هیچ وجه از وقایع بی پایه و اساس آکنده نیست. بافته ای از کذب 
و دروغ نیســت، برعکس تمام اشخاص این حکایت کاماًل واقعی هستند« )باالیی، 1377: 
103( و به خواننده گوشزد می کند که: »دیگر زمان فتوحات شگفت انگیز، جن و پری ها و 
تمام ســازوبرگ  های سحر و افسون  های حکایت سپری شده است، از این پس سرگذشت 
انسان هاســت که خود روایت می شود و یک ایرانی امروزی خواستار واقعیات و عینیات و 

وقایعی است که حقیقتاً رخ داده اند«. )باالیی، 1377: 103(
از این رو رمان نویسانی نظیر »ولتر، فنلون و دوما« مورخ قلمداد شده و »رمان  های دوما 
در ایران، به عنوان گنجینه ای غنی برای شــناخت تاریخ فرانسه مفید شناخته می شد«1. 
)باالیی، 1377: 70( قهرمانان رمان ها نزد خواننده ایرانی به مثابه شخصیت  های تاریخی، 
الگو و سرمشق دانسته می شدند: مترجمان به دلیل ناآگاهی از »تاریخ و فرهنگ فرنگستان« 
هر رمان پاورقِی فرنگی را »به منزله یک متن مهم اجتماعی« برای خوانندگان ایرانی شان 
این داســتان »ژرژ انگلیسی عاشق مادمازل مارتی پاریسی« نام داشت و سپس روزنامه »مرآه السفر و 
مشــکوه الحضر« که مخصوص بازتاب سفر های داخلی ناصرالدین شاه بود، »اخبار کشتی روبنسون« 

را چاپ کرد. )الهی، 1377: 719(
1. در مجموع مترجمانی نظیر محمدطاهر میرزا و علی قلی خان سردار اسعد و عبدالحسین میرزاقاجار 
و دیگران از روی متن  های فرانسوی و عربی آثار مختلفی از دوما را به فارسی برگرداندند: در ابتدا 
کنت مونت کریســتو و ســه تفنگدار و بعدتر الرن مارگو، لویی چهاردهم و قرن و عصرش، لورد 

هوپ، مادموازل مارگیت گوتیه، شوالیه دارمان تال و دختر فرعون.

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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ترجمه می کردند و در نتیجه فی المثل »ســه تفنگدار الکساندر دوما... به مثابه ]قهرمانان[ 
انقالبی و یکه تازان راه ترقی جلوه گر آمدند یا نمایشــنامه  های مولیر ]که[ به نقد سیاسی 
نظام حاکم تعبیر شــدند«. )ناطق، 1380: 61( میرعابدینی )1387( نتیجه می گیرد که 
مترجمان نخستین رمان  های تاریخی، »این آثار را برای آموزش تاریخ ترجمه می کردند« 
و بعدتر اولین رمان نویســان ایرانی نیز تحت تأثیر همین رویه »این سنت ایرانی را تداوم 
بخشیدند که تاریخ نگاری آن بافتی روایی داشت و روایت اش بافتی تاریخی... ]و در واقع[ 
مرز مشــخصی بین تاریخ و رمان تاریخی نبود«. )میرعابدینی، 1387: 33( ناتل خانلری 
)1357( ضمن تأکید بر اینکه »نخســتین رمان هایی که به زبان فارســی ترجمه شــد 
داستان  های حوادث و رمان  های تاریخی و شرح حال رجال تاریخ بود«، بر تأثیر دوگانه این 
دسته از رمان ها تأکید می کند: اوالً »الکساندر دومای اول و جرجی زیدان بیشتر مورد توجه 
مترجمین و خوانندگان قرار گرفتند و به این طریق ذوق خاصی برای خواندن رمان  های 
تاریخی میان ایرانیان به وجود آمد« و ثانیاً »نویســندگان ایرانی کوشیدند که درباره تاریخ 
کشــور خود رمان  های تاریخی تألیف کنند« و در این راه سرمشق آنها »کتاب  های دوما و 

جرجی زیدان« بود. )ناتل خانلری، 1385: 160(

ب. وارد کردن رمان و نمایشنامه در قالب سازوکار های سنتی انتقال  فرهنگ شفاهی
فرهنگ شــفاهی ســازوکار های انتقال خاص خودش را دارد و در ســنت زندگی ایرانی، 
»قصه خوانی«، »نقالی« و »تقلید« و سرگرمی )کچلک بازی، بقال بازی و سیاه بازی )روحوضی(( 
از این جمله است. بدواً بین قصه  خوانی و نقالی از جهت نوع کارکرد تمایزی وجود نداشت 
و افرادی بدون نظم و ســازمان خاصی به نقل تاریخ گذشــتگان می پرداختند. منابع آنها 
عموماً »افسانه  های باستانی تازیان و نصرانیان و زردشتیان، حتی داستان  های بودائیان و 
همچنین موادی برگرفته از اناجیل و هاگانای یهود و از فرهنگ و افسانه ها و روایات کهن 
سوریه و بابل« بود که »در قالب مواعظ و تفاسیر قرآنی عرضه می شد«. )جعفریان، 1378: 
73( دوره هجوم مغول تا روی کار آمدن صفویه مرحله مهمی در قوام قصه خوانی و نقالی 
اســت: حمله مغول موجب شد تا قصه خوانان به نقل حماسه  های مذهبی گرایش یابند و 
چون با طرد اصحاب شریعت مواجه شدند، مورد استقبال اهل تصوف قرار گرفتند. )نجم، 
1390: 74-71( صفویه و خصوصاً قزلباشان اوالً موجب شدند تا شاهنامه به رکن اصلی 
قصه خوانی خصوصاً در میادین جنگ بدل شــود و دیگر اینکه تشکیالتی با مدیریت یک 
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نقیب دولتی وظیفه اداره قصه خوانان را به عهده گیرد. )نجم، 1390: 82( در مراحل اخیرتر 
می توان بین قصه خوانی و نقالی تمایز گذاشــت: قصه خوانی نوع خاصی از نقالی است که 
مختص شاه و درباریان بلندپایه است1، ولی نقالی مربوط به عموم مردم است. از این حیث  
قصه خوان عموماً مالزم شــاه بود ولی نقال عموماً در جمع مردم و بعدتر در قهوه خانه به 
نقل و روایت تاریخ می پرداخت. عموماً قصه خوانان به دلیل نوع خاص مخاطب شان به بیان 
افســانه ها و داســتان زندگی فرمانروایان پیشین و یا نقل شاهنامه و دیگر متون حماسی 
تمایل داشتند، ولی نقاالن عمدتاً به داستان ها و روایت  های مذهبی تمایل داشتند که البته 

در مقاطعی این داستان  های مذهبی با حکایات حماسی شاهنامه نیز ترکیب می شدند.
در مرحلــه »ترجمه دربــاری«، در دوره ناصــری، نقش قصه خوان، یا نقال رســمی 
شــاه )نقیب الممالک( از جهت آگاهی بخشــی تاریخی کم رنگ تر شــده و به طور خاص 
محمدحسن خان اعتمادالســلطنه، وزیر انطباعات و مطبوعات، که برای شاه کتاب خوانی 
و روزنامه خوانی می کرده، این نقش را بر عهده گرفته بود. وی تقریباً همه روزه در حضور 
شاه به خواندن متن  های ترجمه شده شامل تواریخ، رمان  های تاریخی و روزنامه  های فرنگی 
می پرداخته و در سفرها نیز به همین منظور همراه شاه بوده است: »سر ناهار کتاب لویی 
چهاردهم و پانزدهم را عرض کردم...« )اعتمادالسلطنه، 1380: 172( و »در سر شام کتاب 
تاریخ لویی چهاردهم را می خواندم و ترجمه می کردم« )اعتمادالســلطنه، 1380:  209( 
و »کتاب ســولی ]تاریخ هانری چهارم[ طوری بامزه است که خیلی مطبوع طبع همایون 
شده است...« )اعتمادالسلطنه، 1380: 260( و »تاریخ هردوت ]برای شاه[ می خواندم که 
عزیز الســلطان وارد شد...«. )اعتمادالســلطنه، 1380: 177( این توجه خاص به تاریخ و 
رمان هایی با محتوای تاریخی لزوماً تصادفی و بدون برنامه ریزی نبود2 و اعتمادالســلطنه 
مترجم سلطنتی تالش می کرد با افزودن برخی رمان ها و متون انتقادی نظیر »شاهدخت 
بابل« اثر ولتر و »دون کیشوت« اثر سروانتس به برنامه قصه خوانی ناصرالدین شاه، فراتر از 
سرگرمی، او را متوجه تغییرات جهان جدید و مشکالت حکومت ایران کند. )نک: امانت، 
1. ملکم خان در کتاب »تاریخ ایران« )1815 م.( می نویسد: »از اسباب و اوضاع سلطنت ایران، یکی 
قصه خوان است که آن را نقال شاه گویند و صاحب این منصب شخصی با خبر از تواریخ و مستحضر 
از اخبار و اشــعار و نوادر و نکات و دقیقه یاب باید. کســی که در خدمت ســلطان، به این منصب 
ممتاز است، همیشه در حضور است و همچنین در اسفار ملتزم رکاب است«. )ملکم، 1380: 818(
2. »ردپایی از تالش زیرکانه اعتمادالســلطنه، محرم اســرار و مشــاور فرهنگی ناصرالدین شاه برای 
تعلیم و تربیت و گستردن افق سیاسی او از طریق آشنایی با تاریخ و ادبیات اروپا به روشنی به چشم 

می خورد«. )امانت، 1383: 562(

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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1383: 563-560( اعتمادالســلطنه خود به این امر معترف اســت و از ناکامی اش گالیه 
می کند: »افســوس که من زحمت کشــیدم کتاب مادام دوپاری برای شاه ترجمه نمودم 
که متنبه شــوند، بدانند که انقراض ســلطنت به چه خواهد بود. برخالف نتیجه بخشید. 
]بالعکس[ معایب کار های لویی پانزدهم ]مورد[ قبول ]شاه، واقع[ شد«. )اعتمادالسلطنه، 
1380: 202( اما با گذار به مرحله »ترجمه عمومی«، رمان ها و نمایشنامه  های جدید مخاطب 
عام یافتند و قهوه خانه به مکان مناسبی برای ترویج این قالب  های جدید بدل شد که در 
واقع دو کمک عمده به این قالب  های جدید ادبی کرد: نخست اینکه قهوه خانه ها به عنوان 
»مرکز تجمع و برخورد همه قشر های جامعه«، مخاطبان عامی اعم از »ادیبان، هنرمندان، 
شاعران، قصه گویان، خوانندگان و نوازندگان، کارگران و کارفرمایان، پیشه وران و خالصه 
همه آنها که می خواســتند خستگی  های روزانه را از تن به در کنند«. )جعفریان، 1378: 
83( برای رمان ها و متون ترجمه شده فراهم آوردند. عالوه بر این رمان ها دیگر نه تنها در 
دربار یا در حوزه عمومی و در قهوه خانه ها بلکه در حیطه خصوصی مردم عادی نیز به مثابه 
متنی تاریخی همچون متون تاریخی سنتی کهن خوانده می شدند: »در شب  های زمستان 
خانواده  های دوستان گرد هم جمع می شدند و یکی از ایشان ترجمه کتابی مانند »الف لیل« 
و »کنت مونت کریستو« را به صدای بلند می خواند و دیگران سراپا گوش می شدند. رغبت 
و احتیاج عموم به افسانه ها و داستان ها موجب تشویق مترجمان می شد«. )ناتل خانلری، 
1385: 142( ثانیــاً نقاالن پیش تر این امکان را یافته بودند که در قهوه خانه، هر روزه در 
مکان و زمان معینی »بتوانند داستان  های دنباله دار نیز تعریف کنند«. )جعفریان، 1378: 
83( اکنــون و با پیدایی قالب  های جدیــد نظیر رمان نه تنها نقاالن رمان   های عمدتاً بلند 
ترجمه شده را در قهوه خانه ها برای مخاطبان خود به صورت دنباله دار روایت می کردند بلکه 
این پس زمینه موجب شــد تا بعدتر با انتشار منظم روزنامه ها مخاطبان ایرانی به طرفدار 
پروپاقرص »پاورقی« بدل شدند: »نقالی در حقیقت پدر پاورقیـ  شکل مردم پسند داستان 
پرپیچ و خم ـ است... و جمعیت کتاب خوان کم کم ترجیح می داده است که به جای رفتن 
به قهوه خانه، خود کتاب را در خانه داشــته باشــد و مطالعه کند«. )الهی، 1377: 331 و 

339 به نقل از: میرعابدینی، 1387: 49(
نمایشــنامه و »تئاتر« به عنوان قالب اجرای آن، بر ســنت دیگری در فرهنگ شفاهی 
ایران سوار شد و آن »تقلید« است. در واقع سنت نمایش در ایران دو شکل اصلی داشت: 
تقلید و تعزیه. اولی برای شــادی و دومی برای انــدوه و عزا. تعزیه از همان ابتدا به دلیل 
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پیوند داشتن با باور های مذهبی و مناسک دینی عاشورا راه خود را از نظامات و قالب  های 
جدید آشکارا جدا کرد اما »تقلید که نمایش سنتی شاد ایران بود و نسبت به تعزیه زمینه 
اجتماعی محدودتر و ضعیف تری داشت، برعکس تعزیه، واکنش مساعدی نسبت به تئاتر 
نشان داد و با آن رابطه و حتی پیوند ایجاد کرد«. )بکتاش، 1374: 100( تقلید در زمان 
ناصرالدین شاه، سردسته و مقلد معروفی داشت به نام »اسماعیل بزاز« که با گروه همکارش، 
در خانه  های اشراف و نیز در حضور شاه بازی در می آورد. او پس از افتتاح تماشاخانه در 
دارالفنون از جمله نقش آفرینان معروف آن شــد و در آنجا به تبعیت از کمدی  های مولیر 
در ســال 1306 هـ . ق بازی »ســرهنگ مجبوری« را اجرا کرد. اعتمادالســلطنه »طبیب 
اجباری« مولیر را در همین زمان برای مقلدین دســت اســماعیل بزاز ترجمه و تطبیق 
کرد. )بکتاش، 1374: 101( پیوند تئاتر و تقلید به نحوی اســت که در اولین کتاب لغت 
فرانسوی به فارســی در سال 1296 هـ . ق برای معادل سازی برخی اصطالحات تئاتری 
از تعابیر و لغات رایج نمایش سنتِی »تقلید« استفاده شده است، فی المثل کلمه »کمدی« 
به »تقلید و بازی خنده دار« ترجمه شــده اســت«. )بکتاش، 1374: 100( نمایشنامه ها را 
بدواً از حدود ســال 1264 هـ .ش معلمان فرنگی دارالفنون و دســتیاران ایرانی آنها در 
تاالر مدرسه اجرا می کردند اما بعدتر میرزا علی اکبرخان مزین الدوله از معلمان دارالفنون 
و تحصیلکرده فرانسه، در سال 1303 هـ . ق تماشاخانه دارالفنون را ایجاد کرد. در واقع 
»او نخســتین کســی است که تئاتر را از صورت تعزیه یا تقلید خارج کرد«. )میرعابدینی، 
1387: 16( روشــن است که تا پیش از این اساساً تئاتر و تقلید یکسان دانسته می شد و 
اکنون تقلید با نام جدید تئاتر در »تماشــاخانه دارالفنون« تداوم می یافت، اما برای تأکید 
بر تمایزگذاری بین تئاتر و تعزیه، »تکیه دولت« اختصاصاً برای اجرای تعزیه ساخته شد. 

)میرعابدینی، 1387: 16(

ج. به کارگیری مضامین و حکایات سنتی برای خلق رمان و نمایشنامه 
چنانچه پیش تر گفته شد رمان و نمایشنامه قالب  های ادبی جدید هستند که تنها در متن 
تحوالت جهان جدید و حاالت سوژه بورژوایی قابل فهم و درک است که دیگر نمی تواند به 
»مطلق زمان و مطلق مکان و به مطلق نیکی و بدی« بیندیشد و زمان و مکان برای او در 
نتیجه »جدال  های درونی« شکل می گیرد. )براهنی، 1348: 32( رمان بازتاب دهنده فردیت 
بورژوازی و اقتضائات تاریخی آن است که وقتی وارد ایران می شود فضاها و موقعیت  های 
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آن اساســاً برای مخاطب ایرانی قابل درک نیســت. یکی از راهکار هــای منورالفکران و 
متجددین اولیه برای عبور از این ناآشنایی، به کارگیری داستان ها و حکایات سنتی ایرانی 
در قالب جدید نمایشــنامه و رمان اســت. آخوندزاده ضمن تأکید بر اینکه »مردم ایران 
هنوز مفهوم »رومان نویســی« را نمی دانند«، در »ستارگان فریب خورده« که عنوان کامل 
آن داســتان »یوسف شاه سراج و فریفتن اهل قزوین ستارگان آسمانی را« )1273 هـ .ق( 
است حکایتی را از »تاریخ عالم آرای عباسی« اقتباس کرده و با خیال پردازی خودش آن 
را تفصیل داده اســت. او به این استفاده ابزاری از داستان  های سنتی اذعان دارد و سؤال 
فرهادمیرزای مترجم را طرح می کند که: »میرزا فتحعلی! در تاریخ عالم آراء و نقل یوسف 
سراج آنقدر تفصیل نیست که تو نوشته ای. چرا آن قدر تفصیل را اضافه کرده ای؟« و خود 
پاســخ می دهد که: »جوابش گفتم: »من مگر تاریخ نوشته ام که هرچه به وقوع آمده است 
تنها آنها را به قلم آورم؟ من مطلب جزوی را دســت آویز کرده، از خیال خود به آن بســط 
دادم و ســبک مغزی وزرا و ارکان دولت آن زمان را فــاش کرده ام که به آیندگان عبرت 
شود1... این قسم تصنیف را رومان گویند که نوعی از فن دراماست«. )نامه میرزا فتحعلی 
به میرزا یوسف خان، نوامبر 1875، نامه ها: 334؛ به نقل از آدمیت، 1349( داستان سنتی 
»یوسف شــاه ســراج«، تاریخی کهن تر از آنچه در تاریخ عالم آرای عباسی ذکر شده دارد 
و »یکی از بازی  های ســنتی نمایشــی برای قرن ها در ایران بوده است که اشتهار به »میر 
نوروزی« دارد... ریشــه این مراسم آیینی و نمایشی را نیز باید در مراسم »مغ کشی« که... 
در ایران رسم بود و هرساله برگزار می گردید، جستجو کرد«. )ملک پور، 1363: 170( در 
واقع میرنوروزی، »مرد پســت و کریه چهره ای بود که در روز های نوروز برای مضحکه و 
شادی چند روزی بر تخت می نشست و به جای پادشاه یا امیر واقعی حکم  های مسخره ای 

1. او نقد به وضع حکومت و گروه  های اجتماعی در ایران را از طریق نقد به یوسف شاه بیان می دارد: 
»این ملعون عقیده دارد که تبعیت عوام از فتاوی مجتهدانی که در قید حیات نیستند، نوعی بازارگرمی 
برای علماســت و از همه این حرف ها گذشته، علیه دولت هم زبان درازی می کند. او می گوید که از 
کدخدای ده گرفته تا پادشــاه مملکت و مأموران دولت همگی عمله ظلم هســتند و راهزنانی بیش 
نیستند و وجودشان نفعی به حال کشور و ملت ندارد و اگر کسی را جریمه و مؤاخذه و تنبیه می کنند، 
فقط به خاطر هوای نفس خودشــان است. هیچ قاعده و قانونی در رفتار و کردارشان وجود ندارد و 
به شــیوه تبهکاران و راهزنان عمل می کنند. عالوه بر این شــایع است که یوسف سراج و مریدانش 
معتقد به تناســخ روح هســتند. این دعاگوی دولت قاهره چنین صالح می بیند که قبله عالم، سلطنت 
و تاج و تخت را به این ملعون تســلیم کند تا نحوســت کواکب دامنگیرش بشود و پس از رسیدن 
به ســزای اعمالش به َدَرک اسفل الســافلین واصل گردد. )آخوندزاده، بی تا، 17( یکی از دســتورات 

مضحک یوسف شاه تشکیل یک »مجلس مشورتی« متشکل از دانایان است!
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صادر می کرد؛ برای مصادره اموال فالن ثروتمند یا به بند کشیدن فالن زورمند. این بازی 
ظاهرا برای تفریح و خنده بود«. )بیضایی، 1344: 47( مالحظه می شود که مخاطب ایرانی 
»میرنوروزی« و »مغ کشی« را به خوبی می شناسد و قالب جدید نمایشنامه و رمان در پیوند 
با این حکایات و مضامین سنتی است که برای او به امری آشنا بدل می شود. البته روشن 
است که آخوندزاده چنانکه در سؤال و جوابش نیز آمده، قصد بازتکرار داستانی عامیانه و 
غیرواقعی را ندارد بلکه با بازنویسی آن در قالبی جدید قصد دارد تا تأثیر مردم بر سرنوشت 
خویش را گوشزد کند و در واقع امر »ستارگان فریب خورده« خود مردم هستند که زندگی 

خویش را آن طور که خودشان می خواهند باید تقدیر کنند. 

د. ایرانی سازی شخصیت  های رمان ها و نمایشنامه  های اروپایی 
نو بودن قالب رمان و نمایشــنامه از یک ســو و نامأنوس بودن شــخصیت ها و وقایع آنها 
موجب شد تا مترجمین ایرانی، به منظور تبدیل این متون به مقوالتی آشنا برای مخاطب 
ایرانــی، تغییراتی در آنها ایجاد کنند. در واقع »بیم آن می رفت که خواننده، کتاب »چهار 
درویش« یا »چهل طوطی« را به ترجمه »ســه تفنگــدار« یا »تله ماک« هزاران بار ترجیح 
دهد«. )باالیی، 1377: 93( به همین دلیل میرزاحبیب مانند بسیاری از مترجمین، اسامی 
اشخاص داستان را به اسامی ایرانی نظیر مونس، لیال، ناصح و غیره تغییر داده است. این 
اقدامی است که بسیاری از مترجمان انجام می داده اند. عالوه بر تغییر اسامی، گاه »اخالق 
و حاالت اشخاص این نمایش تغییر یافته است« و کارکترها ُخلق ایرانی یافته اند. به عالوه 
»مکالمات تمام منظوم« شده و »گاه اصطالحات و امثال فارسی هم ]در آن[ دیده می شود 
که به جای امثال فرانسوی گذاشته شده است«. )براون، 1316: 327( ملک پور مدعی است 
که منظوم شدن نمایشنامه با سنت شبیه خوانی در ایران مناسبت دارد: »منظوم بودن این 
نمایشنامه و قافیه پردازی در برگردان گفتارها تحت تأثیر زبان شبیه خوانی که مترجم به طور 
حتم با آن آشــنا بوده، می باشد«. )نک: ملک پور، 1363: 325( در واقع اجرای نمایشنامه 
با آیین شــبیه خوانی برابر نهاد شــده و مترجم متن ترجمه را همانند متون شبیه خوانی، 

به صورت نظم درآورده است. 

هـ . نمایشنامه و رمان به مثابه راهی برای تهذیب و تربیت اخالقی 
پیــش از مواجهه ایرانیان بــا جهان جدید بار ادبیات مهم تریــن محمل بیان گزاره  های 
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تربیتی1 و فنون و صناعات ادبی در خدمت بیان احکام و گزاره  های اخالقی بود. در مقطع 
منتهی به آشــنایی با تجدد، همانند قرن  های پیش از آن، آثار ســعدی به ویژه »گلستان« 
و »بوســتان« اصلی ترین متون برای تربیت اخالقــی جامعه ایران بودند که از کودکی در 
مکتب خانه ها به کودکان آموزش داده می شــدند. سعدی و نظام اخالقی اش با بنیان  های 
دینی و البته موقعیت مدارش، تا میانه قرن نوزدهم عامل اصلی و مسلط شکل دهنده نظم 
اخالقی جامعه ایران بودند2 و تنها در دهه  های نخستین قرن بیستم است که حافظ مورد 
توجــه ویژه قرار می گیرد یا به دلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی خاص فراتر از مرز های 
ایرانی در میانه قرن بیســتم مولوی به رتبه نخست در نظم بخشی اخالقی بدل می شود. 
»گلســتان ســعدی« در کنار قرآن در مکتب خانه ها به کودکان آموزش داده می شد3 و از 
زمان نگارش گلســتان تا میانه قرن نوزدهم، بیش از هفتاد گلستان واره به سبک و سیاق 
کتاب »گلســتان« سعدی به نگارش درآمده بود4 و از قضا منورالفکرانی نظیر میرزا آقاخان 
کرمانی، یکی از متجددین اولیه و از جمله سرســخت ترین سعدی ستیزان این دوره، قبل 
از تحول فکری اش خود گلستان واره ای به نام »کتاب رضوان« )1304 هـ . ق( تصنیف کرده 
بود5. اما دقیقاً به دلیل پیوند قوی نظم اخالقی جامعه ایران با آموزه  های اخالقی سعدی، 

1. »ادب در مفهوم عام خود متضمن ریاضت و تهذیب نفس برای نیل به ملکه ای تلقی می شــد که 
به کمک آن بتوان در هر کاری از آنچه خطا یا مذموم محســوب اســت، اجتناب کرد و به شیوه ای که 
در آن کار، مطلوب و مقبوِل اکثر طبایع تهذیب یافته و تربیت شده باشد، رفتار نمود«. )زرین کوب، 

)29 :1375
2. »تا مشروطیت و حتی مدتی بعد از آن، گلستان نه تنها اولین کتاب درسی زبان فارسی، بلکه همراه 
با آن، عماًل مهم ترین کتاب حکمت عملی ما هم بود... از اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم 
هجــری، هم نثر و هم اخالق اجتماعی ما راه  های تازه ای پیدا می کنند و اگر بشــود گفت، حکمت 

عملی دیگری به دنیا می آید«. )مسکوب، 1379: 87-88(
3. ذوالفقاری و حیدری )1391( در کتاب ســه جلدی »ادبیات مکتب خانه ای در ایران« به گردآوری 
متونی پرداخته اند که در دوره قاجار و در آغاز »نهصت ساده نویسی« در مکتب خانه ها تدریس می شد 
و حکایات و متون »گلســتان ســعدی« در میان آنها برجستگی داشتند. همچنین برای دیدن شرحی 
پیرامون جایگاه »گلستان سعدی« در چارچوب آموزشی مکتب خانه ها، نک: قنبری، 1386: 129-131.
4. محمدتقی بهار )1373( دایره مقلدان گلستان سعدی را فراتر از ایران به عثمانی و هند نیز تعمیم 
می دهد. )بهار، 1373: 156( زرین کوب )1375( نیز در ارزیابی آثار مقلدان ســعدی، وجود این آثار 
را تنها شاهدی بر »تقلیدناپذیری« کار سعدی می داند. )زرین کوب، 1375: 180( همچنین برای دیدن 
مقایسه ای بین »منشأت« قائم مقام فراهانی و »گلستان« سعدی و نیز گزارشی از گلستان واره ها و آثار 

دیگر مقلدان سعدی، نک: عاّلمی و کیانیان، 1389.
5. برای دیدن شــرحی از متونی که به تبعیت از ســبک و سیاق سعدی در این دوره تألیف شده اند، 

نک: ظفری، 1368.
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از جمله نخســتین کسانی که مورد نقد و هجمه نخبگان جدید و متجددین قرار گرفت، 
سعدی بود: »از نیمه دوم سده نوزدهم میالدی به بعد، سعدی به سبب محتوای بخشی از 
آثار خود و همچنین تا حدی هم به دلیل بوطیقای شعری و ادبی خود، نه تنها مورد »نقد« 
که در خور »مالمت« شمرده شده است. نخستین منتقد سعدی، میرزا فتحعلی آخوندزاده 
بود. اما پس از او کسان زیادی از تجددخواهان یا اصالح جویان اجتماعی و فرهنگی و ادبی 
در زمره منتقدان و گاه مخالفان او بوده اند. تا جایی که یکی از پژوهشــگران معاصر از آن 
با عنوان »سعدی کشــی« یاد کرده است«. )عابدی، 1391: 67( میرزا فتخعلی آخوندزاده 
می گفت که »دوِر گلستان و زینت المجالس گذشته است. امروز این قبیل تصنیفات به کار 
ملت نمی آید« )آخوندزاده، 1351: 8( و میرزا آقاخان کرمانی در »ســاالرنامه« ضمن نقد 
  مقلدان سعدی که جز »طرح گلستان« چیزی پیش روی خود ندیده و خود را تنها »کوچک
اَبدال  های گلستان« دانسته اند، آموزه  های سعدی را فاسدکننده می دانست: »ابیات  عاشقانه  
سعدی  و همام  و امثال  ایشان  بود که  به کلی  اخالق جوانان  ایران  را فاسد ساخت «. )آقاخان 
کرمانــی، بی تا: 12؛ به نقل از پارســی نژاد، 1380: 128( چنانچه از گفته اخیر برمی آید 
مشــکل اصلی متون ســعدی عدم تعلق آن به زمانه جدید و بی تناســبی اش با اخالق 
جدید و ادبیات نوین اســت: »ادبیات فرنگســتان یومناهذا به قسمی پیش رفته که نسبت 
لیتراتور آنان با آثار نفیســه ادیبان ما نسبت تلگراف است به برج دودی و شعاع الکتریک 
اســت به چراغ موشی و کشتی بخار است به زورق بی مهار و چاه آرتیزان است به دوالب 
گاوگردان و فابریک حریرباف است به کارگاه نداف«. )آقاخان کرمانی، بی تا: 12؛ به نقل از 
پارسی نژاد، 1380: 128( مالحظه می شود که کارکرد تهذیبی ادبیات فارسی خصوصاً در 
آثار سعدی، در این مقطع، آشکارا برجسته و نمودار است. از این رو هر قالب ادبی نوپدید 
نظیر رمان و نمایشــنامه، برای جاگیرشدن در جامعه ایران، باید مبتنی بر همین کارکرد 
تربیتی و تهذیبی معرفی می شــد. پیش از همه آخوندزاده بر این ماهیت تهذیبی تأکید 
دارد: »مراد اصلی از این قبیل تصنیفات ]نمایشــنامه[، تهذیب اخالقی اســت«1. )منقول 
در: ملک پور، 1363: 175( از ســوی دیگر رمان و نمایشــنامه متونی اخالقی و مبتنی بر 
پند و اندرز معرفی می شــدند که پیش تر نمونه هایی از آنها در ســنت ادبی ایرانی وجود 

1. میرعابدینی )1387( در مورد کار طالبوف می نویســد: »مثاًل »کتاب احمد« از طالبوف ترکیبی از 
داستان و متن تعلیمی و تربیتی است. تلقی طالبوف از رمان جدید پیرو سنت آموزشی ادبیات کهن 

ایرانی است...«. )میرعابدینی، 1387: 12(

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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داشته است: مؤیداالسالم در »حاجی بابا اصفهانی« و علی قلی بختیاری در »عشاق پاریس« 
و کرمانشاهانی در »ژیل بالس« چنین نظری دارند: »در واقع اگر در جریان تاریخ ادبیات 
فارسی به عقب برگردیم، متوجه می شویم که مدت ها پیش، در اولین اعصار این فرهنگ 
دانشمندان، اندرزها و آگاهی  های خویش را بدون هیچ زر و زیور ادبی بیان می کردند و این 
امر در مجموع برای خوانندگان کســالت بار بود. سپس به این فکر افتادند که پند و اندرز 
را به صورت روایی درآورند و این مورد درباره »کلیله و دمنه« صدق می کند... در گذشــته 
فالسفه ایرانی درست به همین شیوه عمل می کرده اند و قواعد اخالقی را در لوای حکایت 
در آورده به مردم خطاب می کرده اند«. )باالیی، 1377: 99-98( به نظر اغلب نویسندگان و 
مترجمان این دوره، »رمان الگوهایی را از تاریخ قدیم یا جدید اقتباس می کند، در اختیار 
مردم قرار می دهد و بدین ترتیب آداب و اخالق را اصالح می کند«. )باالیی، 1377: 101(

با این حال هرچند رمان و نمایشنامه تداومی از متون تربیتی و تهذیبی ایرانی دانسته 
می شــد، اما مضمون اخالقی آثار پیشین فاســد و کهنه دانسته می شد که می بایست با 
مضامین جدید جایگزین شــوند: مهم ترین مضمون اخالقی جدید، داشتن روحیه نقادی 
اســت. آخوندزاده ضمن تأکید بر بعد تهذیبی نمایشــنامه می نویســد: »چون که حکما و 
فیلســوفان یوروپا فهمیدند که عیوب و قبایج را از طینت و طبیعت بشــریه هیچ چیزی 
رفع نمی کند مگر تمســخر و استهزاء، لهذا بدین نوع تصنیفات که به اصطالح ایشان فن 
دراما می نامند، شروع نمودند و بعد از آن انجمن ها و مجمع ها به اسم طیاتر بنا کردند که 
تشــبیه ارباب عیب و قبایح را در نظر مردم بیاورند و اخالق ذمیمه بدکرداران را مجســم 
بکننــد تا اینکه مردم عبرت بگیرند و از عیوب و قبایج احتراز نمایند«. )ملک پور، 1363: 
175( از این رو متون ادبی به جای محتوا های نصیحت گونه سرشار از استعاره و کنایه نسبت 
به حاکمان که در متون سنتی در گفتگو های بین حیوانات نمودار می شد، باید دو تغییر 
عمده را پذیرا می شــدند: یکی نقد مســتقیم و خالی از کنایه و دومی نقد همه گروه  های 
اجتماعی اعم از اخالق و عادات شاه و درباریان تا خلقیات طبقات فروتر نظیر بازرگانان و 
روحانیان و مردم عادی. در چنین شرایطی به دلیل ناکارآمدی قصص و حکایات »حسین 
کرد« و »حیدربیگ«، نیاز به قالب  های جدید رمان و نمایشــنامه آشــکارتر می شد. میرزا 
آقاتبریزی که بیش از همه متأثر از آخوندزاده اســت، در فاصله بین ســال  های 1287 و 
1288 هـ . ق در سه نمایشنامه »حکومت زمان خان«، »سرگذشت اشرف خان« و »کربال رفتن 
شاه قلی میرزا«، تالش کرد تا اوضاع خراب حکومت استبدادی را نشان داده و منظور خود 
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از این کار را »ازدیاد تربیت و عبرت ملت« معرفی کرد که »سبب ترقی و آبادی مملکت و 
این هر دو باعث انتظام و قدرت دولت« خواهد شــد1. )منقول در: ملک پور، 1363: 193( 
مالحظه می شــود که متجددین اولیه در تالش برای عبور از سنت، ضمن بی اثر ساختن 
سنت ادبی فارسی خصوصاً سعدی، از قضا برای استقرار و جاگیری قالب  های ادبی جدید 
نظیر رمان و نمایشــنامه، آنها را در ادامه سنت تعلیمی و تربیتی ادبیات در ایران معرفی 
کرده اند و بدین ترتیب آن را به امری آشنا برای مخاطبان بدل ساخته اند. البته روشن است 
که به لحاظ ضرورت  های زمانه، محتوای تعلیمی، نه فحوای اخالقِی دین مدار سنت، بلکه 
نقد سیاسی و اجتماعی است. آثار زین العابدین مراغه ای و طالبوف شاخص ترین متون با 

مضامین نقد سیاسی و اجتماعی در این دوره هستند. 

جمع بندی و نتیجه گیری
در مواجهه ایرانیان با تجدد و دســتاورد های آن، بررســی نقش و جایگاه زبان و ادبیات 
فارســی در ورود و اســتقرار تجدد در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. در واقع 
ادبیات فارسی به عنوان رکن مهمی در تداوم سنت زندگی ایرانی، در مقطع اولیه مواجهه 
ایرانی ها با تجدد کاماًل از شرایط درون بود خارج شده و نه تنها شرایط سیاسی و تحوالت 
اجتماعی ایران را در خود انعکاس داده، بلکه وقوع تغییرات سیاســی و اجتماعی موجب 
شده تا خوِد زبان و ادبیات فارسی نیز دچار تحول شود. این مقاله به بررسی »تجدد ادبی« 
و خصوصاً یاریگری ادبیات فارســی به ورود عناصر و مضامین تجددی به ایران اختصاص 
دارد و برای این کار از جهت گیری فوکویی مطالعه تاریخ بهره برده شــده اســت. مقاله 
نشــان داد که قســمی »تحول ادبی« در جریان دو جنگ ایران و روس رخ داد که از قضا 
متأثر از تحوالت فکری جدید نیست بلکه ناشی از فعال شدن ظرفیت  های زبان و ادبیات 
فارســی متناسب با نیاز زمانه اســت. در »ادب جهادی« این دوره هم نثر فارسی ساده تر 
شــد و هم شعر فارســی از وضع درون بود مکتب بازگشت ادبی خارج شد و در خدمت و 
تحت تأثیر رخداد جنگ و پیامد های سیاسی و اجتماعی آن قرار گرفت. در واقع پیش از 
آشنایی ادبا و شعرای ایرانی با قالب  های ادبی جدید در جریان نهضت ترجمه و وقوع آنچه 

1. البته طباطبایی )1386( میرزا آقاتبریزی را پیشروتر از آخوندزاده معرفی کرده و معتقد است که او 
بیش از آخوندزاده از جهت گیری تهذیبی و تعلیمی فاصله گرفته و نقدش »سیاســی«تر است. )نک: 

طباطبایی، 1386: 376-377(
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»تجدد ادبی« نامیده  می شــود، زبان و ادبیات فارسی شکلی از تحول را از سرگذرانده بود 
و مستعد پذیرش تغییرات بیشتر بود. این تغییرات اخیر بیش از همه تحت تأثیر نهضت 
ترجمه آثار اروپایی به زبان فارســی بود. در واقع ترجمه دو دوره اصلی را از ســرگذرانده 
است: یکی ترجمه درباری و دیگری ترجمه عمومی. در هر دو مرحله، متون ترجمه شده 
اروپایی در قالب  های ادبی رمان یا نمایشنامه، فارغ از کارکرد اولیه شان، ساختار ذهن ادبا 
و نویســندگان ایرانی را تحت تأثیر قرار دادند و نخستین نمایشنامه و رمان فارسی تولد 
یافت. در مورد نقطه صفر اشکال فارسی این گونه  های ادبی جدید اختالف نظر وجود دارد، 
اما اگر رمان یا نمایشــنامه را مالزم پیدایی »سوژه مدرن« بدانیم در این صورت »ستارگان 
فریب خورده« میرزا فتحعلی آخوندزاده نخســتین نمونه از قالب  های ادبی جدید است که 
نویسنده ای با ذهنیت مدرن، آن را به نگارش در می آورد. با این حال آخوندزاده در روسیه 
و قفقاز می زید و از این حیث در مرحله پیشــرفته ای از تجددخواهی نســبت به همتایان 
متجدد ایرانی اش هست. فارغ از اینکه نقطه صفر را چه بدانیم، یک سؤال مهم این است 
کــه چگونه مخاطب ایرانی با ذهنیتی ســنت محور و دین مــدار، قالب ادبی جدید اعم از 
نمایشــنامه یا رمان را پذیرا می شود؟ در واقع اگر رمان، »کیفیتی متعالی« برآمده از فکر 
و نظر تجددی اســت، در این صورت، چنانکه مقاله نشان داده است، تنها با پیوند خوردن 
به برخی روند های فرهنگی و تاریخی فعال در جامعه ایران می توانسته در مخاطب ایرانی 
نفوذ کرده و رواج عام یابد. در اینجا پنج روند اولی مدنظر اســت: نخســت اینکه ایرانیان 
اشتیاق فراوانی به تاریخ دارند و گزارش برخی اروپایی ها نیز نشان می دهد که نقل تاریخ 
و تاریخ دوستی بخش مهمی از فرهنگ شفاهی ایرانی است. نخستین رمان ها ترجمه شده 
به فارســی عموماً ماهیت تاریخی دارند، به نحوی کــه این رمان ها به عنوان متِن تاریخی 
قلمداد شده و اساساً بین رمان و تاریخ تمایزی گذاشته نمی شد. تصور مخاطب ایرانی این 
بــود که با خواندن رمان، یک متن تاریخی می خواند و داده ها و اطالعاتی در مورد تاریخ 
فرانسه یا انگلیس یا دیگر نقاط اروپا که حوادث رمان در آنجا رخ می داد پیدا می کند. دوم 
به کارگیری محتوا های رمان ها و نمایشنامه ها در قالب  های سنتی مانند تقلید و شبیه خوانی 
که قدمت دیرینه ای در فرهنگ شــفاهی ایرانیان دارند کــه به این ترتیب این قالب  های 
ادبی جدید را به امری آشنا برای مخاطب ایرانی بدل می کردند. سوم استفاده از مضامین 
و معانی ســنتی اعم از حکایات و قصه  هــای عامیانه قدیمی برای نگارش قالب های ادبی 
جدید که بتواند مخاطب عام را با خود همراه ســازد. چهارم دستکاری در ترجمه رمان ها 
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و نمایشــنامه ها و منطبق ســازی مضامین آنها با حالت و روحیات ایرانیان و حتی تغییر 
اســامی کاراکتر های داستان ها به منظور سازگارسازی آنها با ذائقه و خوِی مخاطب ایرانی 
و پنجم معرفی قالب  های ادبی جدید براســاس کارکــرد تعلیمی و تهذیبی که از دیرباز 
خصلت ادبیات فارسی بوده و هست. در واقع هرچند منورالفکران اولیه از همان ابتدا بنای 
سعدی ستیزی و سعدی کشی گذاشتند تا نظم اخالقی جامعه ایران را برای ورود نظامات 
تجددی متزلزل کنند، اما خود برای معرفی رمان و نمایشــنامه متوسل به همین کارکرد 
تعلیمی و تهذیبی شدند. البته آنها مدعی بی اعتباری محتواها و مضامین اخالقی پیشین 
شده و مدعی شدند که مهم ترین اصل اخالقی و نخستین آموزه تعلیمی در وضع کنونی، 
نقد است و از این رو نقادِی سنت را مضمون اصلِی تعلیمی رمان و نمایشنامه ها بدل کردند. 
مالحظه می شــود که قالب  های ادبــی جدید مانند رمان و نمایشــنامه که وجودِی 
جهان جدید هستند و جز با آن و در آن امکان تحقق ندارند، در سنت زندگی ایرانی که 
ســعدی مدار و دین بنیاد اســت، مخاطب عام پیدا می کند. مقاله نشان داد که در مراحل 
اولیه، این پذیرش و اســتقرار جز از طریق یاریگری خوِد ســنت و اتکا متجددان اولیه به 
نیروها و امکانات آن ممکن نمی شــد. در واقع آنچه در اینجا پیرامون چگونگی پذیرش و 
اســتقرار عناصر و قالب  های ادبی جدید در سنت زندگی ایرانی گفته شد، در مورد دیگر 
اجزاء و عناصر تجدد نیز صادق است. در بافت دینی جامعه ایران و سایر جوامع مشابه که 
دارای سنت قدرتمند زندگی در دوره پیشامدرن اند، توفیق اولیه تجدد تنها با بهره گیری 
از روند های تاریخی و فرهنگی فعال در این جوامع ممکن بوده و هست. البته این روند ها 
نقش کاتالیزوری ایفا نکرده و از روند های فرهنگی و اجتماعی بعدی برکنار نمانده اند بلکه 
قدرتمندانه تا حال حاضر ادامه حیات داده اند. در این فرایند یاریگری، فهم دگردیســی 
متقابل نظامات سنت از یک سو و برخی کژدیسی  های مضامین و عناصر تجددی از سوی 

دیگر، موضوعات مهمی است که باید در مجال دیگری مورد بررسی قرار گیرند. 

بررسی روند های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر ...
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