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1- مه مقد  

  له بيان مسأ-1-1

ست كه پس از انقالب صنعتي در جوامع غربي به اي ا الت گسترده محصول تحو،رمان
-هم .ي دگرگون ساختوقوع پيوست و شرايط زندگي و مناسبات اجتماعي انسان را به كّل

اش خارج ساخته، نقش او را در  واي تاريخيالت كه انسان را از انزسو با اين شرايط و تحو
اش را رها نموده،   ديرينهتنمود، ادبيات نيز اشرافي مي تر برجسته جامعه بيش از پيش

تش در نگاهش را از دربار سالطين و قلمرو نجبا معطوف به انساني كرد كه نه تنها موقعي
  .بوديافت، بلكه تعريف جامعه نيز ديگر بدون او ممكن نمي ت مي رسميجامعه

 ديگر آن ،هايش به مدد ادبيات اما به صحنه آوردن انسان و به تصوير كشيدن دغدغه
اين . كرد تافت و طرحي نو و طرزي جديد را طلب مي هاي كهنه را برنمي ا و قالبه سبك

هايي كه به نزديكي هر چه بيشتر به زندگي  طرز نوين كه رمان نام گرفت، به دليل ويژگي
گيري كرد، به تدريج با بهره افراد عادي جامعه، و سبك رفتار و گفتار آنان تأكيد مي

... شناسي و شناسي، تاريخ، جامعههايي چون روان مندي از دانشهاي مدرن و بهره ازتكنيك
خود را در حكم نوع بالمنازع ادبي مطرح ساخت و عالوه بر خاستگاه خود، يعني اروپا، 

  .ممالك ديگر را نيز تحت سيطرة خود درآورد
گراي غرب كه در آن ل يافته و صنعتن خود را در جامعة تحويالبته رمان دورة تكو

 آغاز كرد و زماني خود را به ممالك ديگر ،تي فائق آمده بودگ مدرن بر نظام سّنفرهن
بنابراين، شرايط پيدايش اين نوع . معرفي نمود كه دوران بالندگي خود را طي نموده بود

ادبي سرآمد در خارج از قلمرو قارة سبز، وابسته به شرايطي است كه تقريباً با آنچه در 
  .نطبق نيستخاستگاه آن رخ داده، م

  ت تحقيقاهمي ضرورت و -1-2

ن فكرايكي از مناطقي كه پاي رمان به آن باز شد و از طرف نويسندگان و روشن
 خاورميانه و غرب آسيا بود كه در زمان ورود رمان بخش مهمي از آن پذيرفته شد، منطقة

مان جزو ل از كشورهاي عربي بود كه در آن زشامل ايران و منطقة نسبتاً وسيعي متشّك
تي و شرقي، و سبك زندگي سّنت جغرافيايي، اگر چه موقعي. قلمرو امپراتوري عثماني بودند
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داد،  نظام حكومتي مستقل كه قلمرو  مشتركات مذهبي مردم اين مناطق را به هم پيوند مي
ه سمت دنياي مدرن نمود، شرايط متفاوتي براي حركت ب ها را از هم تفكيك ميسياسي آن
  .آورد  نتايج آن بود، به وجود مياز جملةكه رمان 

الت ادبي تواند نقش اين شرايط را در تحوبررسي دقيق و واكاوي عميق اين شرايط مي
زدايي مفاهيم و انواع ي، قومي و فرهنگي را در اصالتهاي مّلنشان دهد و تأثير چارچوب

هي در مسير تفسير عادات چراغ رابه عالوه، اين نوع بررسي . ادبي وارداتي به تصوير بكشد
  .هاست دهندة آن نويسندگان رمان و عوامل شكلومنويات 

يافتة متون درصدد است تا نقش اين اين مطالعة تاريخي در قالب روش مرور نظام
ل رمان در ضمن مقايسة كشورهاي عربي و ايران نشان دهدشرايط را در پيدايش و تحو .

گيري رمان در ايران و كشورهاي عربي ر برپيدايش و شكلبنابراين، در اين مقاله عوامل موّث
 مهم ضروري است و آن ، ذكر يك نكتةپيش از ورود به بحث. بررسي و مقايسه شده است

ن غرب آشنا شد و نوع ادبي رمان اين كه در ميان ممالك عربي نخستين كشوري كه با تمد
        ا برآمده از وادي نيلدر آن ظهور كرد، مصر بود و از اين روست كه رمان عرب ر

 رمان فارسي با رمان عربي با تكيه برشكل گيري بر اين اساس، بررسي و مقايسة..ننددامي
  .گيردآن در مصر صورت مي

كه بتواند  اي جستجوي انجام شده براي اين بررسي، مطالعة مستقل و تفصيليدر حد 
ي برحسب شرايط اين كشورها انجام اي تاريخابعاد اين مسأله را واكاوي كرده و مقايسه

بابي تواند فتحفرد است و ميبررسي حاضر از اين نظر منحصربه. داده باشد، وجود ندارد
  .هاي آتي باشدله در قالب پژوهشتر ابعاد ديگر اين مسئيقبراي پژوهش عم

   بحث-2

  هاي پيدايش رمان در ايران وكشورهاي عربيزمينه -2-1

، رمان در ممالك غربي شكل گرفت و رواج آن در مناطق ديگر طور كه گفته شدهمان
ن غربي اتفاق جهان، از جمله مناطق مورد بحث ما در اثر آشنايي مردم اين مناطق با تمد
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بر اين اساس، براي يافتن علل پيدايش رمان در ايران و كشورهاي عربي بايد عواملي .افتاد
  .اند، بررسي شوندن غرب اثرگذار بوده تمدكه بر تماس و آشنايي ايرانيان و اعراب با

  سياسي و فكري هاي تاريخي، زمينه-2-1-1
 مورد بحث،  در دورة.ت جغرافيايي و شرايط سياسي استله موقعي   نخستسن مسأ

بردند كه همساية قدرتمندي براي  ط امپراتوري عثماني به سر ميكشورهاي عربي تحت تسّل
ق شده بود تا به قلب اروپا نفوذ كرده ، رت خود موّفشد، و در اوج قدغرب محسوب مي

راتوري پزيستن در قلمرو اين ام. وري خود ضميمه نمايدهايي از آن را به قلمرو امپراتخشب
  مرزهاي علوم وهاي خيره كنندة ب صنعتي با پيشرفتدر عصري كه غرب پس از انقال
ل بنيادين نموده بود، اين ار تحو شئون حيات بشر را دچتكنولوژي را در نورديده بود، همة
در . ن غرب بدون واسطه در تماس باشندنمود كه با تمد امكان را براي اعراب فراهم مي

وري عثماني را حايلي ميان خود و اروپاي ت براي ايران كه امپراتصورتي كه اين وضعي
و به واسطة آنچه ن غربي به طور غيرمستقيم ديد، فراهم نبود و آشنايي با تمد پيشرفته مي

هاي غرب بهره جسته بودند و نيز از طريق روسيه كه از زمان پطركبير  ها از پيشرفتعثماني
شد ن غرب رفته بودند، فراهم ميبه استقبال تمد.  

ي كه تماس مستقيم اعراب اترين حادثهمهم. دوم رخدادهاي تاريخي تاثيرگذارندمسئلة
اين حمله كه براي كوتاه .اپلئون بناپارت به مصر بود ن حملةر ساخت،يان را ميسبا اروپاي

رغم علياتفاق افتاد؛ . م1798ل ژوئية كردن دست انگلستان از مستعمراتش در هند در او
، اتي كه ناپلئون در مصر انجام دادبه دليل اقدام حوادث ناگواري كه  به دنبال داشت،
هاي مختلف صان رشتههي از متخصهمراهي گرو. فوايدي نيز براي مصريان به همراه داشت

انشمندان سفر د تأسيس مدرسه، همراه بردن دو دستگاه چاپ، با ناپلئون در اين سفر،
ل مصر  ناپلئون به مصر را به مثابه رويدادي تاريخ ساز در تحوحملة...فرانسوي به مصر و

  ).23- 22: 1389؛عنايت، 12: 1386بهنام، .(مطرح ساخت
هاي پي در پي ايران در جنگ با ، شكستر در اين زمينهيداد مؤّثترين رو مهمدر ايران

و برخي از ايرانيان از جمله عباس  ها بود كه در اوايل قرن نوزدهم ميالدي اتفاق افتادروس
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البته حمالت . به ضعف ايران واقف نمود عهد فتحعلي شاه و حاكم تبريز راميرزا، ولي
ن به مصر، هيچ موهبتي نصيب ايرانيان نكرد و تنها روسيه به ايران بر خالف حملة ناپلئو

هاي مدرن جنگي و فنون جديد سالح ن پيشرفتة غرب، مشاهدةآشنايي نسبي ايرانيان با تمد
همچنين، بر خالف مصر كه پس از حملة . بردنظامي بود كه روسيه عليه ايران به كار مي

ن غربي با شد، رويارويي ايران با تمد ناپلئون به طور مستقيم با يكي از دول غربي مواجه مي
تر به گرفت كه خود پيش واسطه و از طريق كشور آسيايي ـ اروپايي روسيه صورت مي

آوردهاي اي از دستهاي صنعتي آن نسخه استقبال فرهنگ غرب شتافته بود و پيشرفت
  .غرب بود

اپلئون ، در مصر، پس از خروج ن. طلب بودمردان اصالحسومين عامل وجود دولت
ي در  خديوان مصر به قدرت رسيد و اقدامات مهمگذاري سلسلةمحمدعلي پاشا با پايه

. گذار مصر نوين مطرح ساختجهت نوسازي مصر انجام داد و خود را به عنوان بنيان
خانه و انتشار روزنامه،  تاسيس چاپاحداث مدارس، اقداماتي چون اعزام دانشجو به اروپا،

دعلي پاشا به انجام ترين اقداماتي بود كه محممهم... تجارت و  توسعةساخت كارخانجات،
  .ها اهتمام ورزيد آن

ها را  اس ميرزا آغاز كرد و اميركبير پس از او آندر ايران اين اقدامات را نخستين بار عب
: الً اين است كه او،توان بيان كردچه در تمايز اين اقدامات در ايران و مصر ميآن.ادامه داد

اس چرا كه در زمان عب مردان فرآيند نوسازي در مصر را زودتر آغاز كرده بودند؛دولت
دعلي پاشا مذاكراتي دربارة فرستادن پنجاه ميان دولت ايران و حكومت محم«ميرزا 

).  21: 1386بهنام، . (»جايي نرسيددانشجوي ايراني به آن كشور صورت گرفت كه البته به 
  هاي اصالحي در مصر توسط شخص اول كشور صورت نجام برنامه دوم اين كه انكتة
 عهد يا صدرگرفت؛ اما در ايران رهبري اين اصالحات با شخص دوم كشور، يعني وليمي

منزوي  .هاي خود نشدند ق به اتمام برنامهاعظم بود كه به دليل  اختيار ناكافي هيچ كدام موّف
نيز تبعيد شدن و به قتل رسيدن امير كبير  اواخر عمر كوتاهش و اس ميرزا درشدن عب    

  . تواند داليلي محكم بر اثبات اين مدعا باشندمي
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كردگان غرب بود كه هواخواه پيروي و فكران وتحصيلعامل چهارم وجود روشن
) م1873- 1801(در مصر رفاعه رافع الطهطاوي.ن غرب بودندآوردهاي تمددست از استفاده
سو بود و پس از فكر و همدعلي پاشا در اين زمينه همد كه با محمگام اين حركت بوپيش

  .را ادامه داد  نجيب عازوري راه او،او
-نامه، نمايش.)م1878-1812./ ق. ه1295-1228(علي آخوندزاده در ايران ميرزا فتح

 .فكري در ايران دانستگامان جريان روشنخواه عصر قاجار را بايد از پيشآزادينويس و
.  ه1326- 1249(خان ،ميرزا ملكم)م.1910ـ1834./ق. هـ3328 ـ1250(حيم طالبوف دالرّعب
نيز راه او را ادامه دادند و .) ق.  ه1328-1255(اي  العابدين مراغهو زين.) م1908- 1833./ق

  .با نوشتن كتب و مقاالتي درصدد بيداري مردم برآمدند
در مصر . انديشي دينياد سلطنتي وجزماستبد: اما اين راه دو مانع اساسي پيش رو داشت

. دعلي پاشا، الاقل يكي از اين دو مانع وجود نداشتسويي طهطاوي با محمبه دليل هم
 نهاد دين به دليل توفيقاتي كه  االزهر، به عنوان نماد و نمايندةكه مقاومت جامعضمن اين

  .ر ديني كسب كرده بودند،كمتر از ايران بوداحياگران تفّك
ت دين و نهادهاي كردند ظرفيپنجم اقدامات نوانديشان ديني بود كه تالش ميعامل 

 ارتقا ،آمدتر شدن جامعه به وجود ميديني را براي پذيرش شرايط جديدي كه با مدرن
تا هم از انزواي دين در جامعه جلوگيري كنند و هم از مقاومت دين كه خود يكي  بخشند؛

هاي در مصر، زمينه.  مدرن بكاهند، در برابر تغييرات جامعةدگرايي بوتاز مباني نيرومند سّن
اين حركت با مالقات تعدادي از دانشمندان فرانسوي در زمان ناپلئون با روحانيون االزهر 

ين اسدآبادي ، شيخ الددجمالزاق ، سي نوانديشاني چون علي عبدالرّ،فراهم شده بود و بعد
اقدامات .آن را ادامه دادند... د رشيد رضا وحمحمن كواكبي و ممحمد عبده ، عبدالرّ

دگرايان ديني در مصر باعث گشودن باب اجتهاد در فقه و افزايش امكان ايفاي نقش تجد
  .آن در جامعة روبه پيشرفت مصر شد

دار اين حركت بود و بزرگاني چون حاج دجمال الدين اسدآبادي پرچمدر ايران نيز سي
دكاظم خراساني معروف به آخوند ،محم.)ق. ه1320-1250(آبادي شيخ هادي نجم
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 1339- 1258(د طباطبايي دمحم، ميرزا سيكفايه االصولو صاحب.) ق. ه1255-1329(
ه تنبيه االمصاحب كتاب معروف .) ق. ه1355- 1276(حسين نائيني  دوعالمه محم.)ق.ه

  . راه او را ادامه دادندهوتنزيه المّل
ايي به عنوان گفتمان گر در چه منجر به مطرح شدن تجداقدامات نوانديشان ديني اگ

هاي فرهنگي و  تي دين به مقوله اما درتعديل نگاه سّن، تفكر ديني جامعه نشدغالب در عرصة
 مسلمانان از دست آوردهاي مدرن غرب معة مدرن و برداشتن موانع استفادةاجتماعي جا

  .ر بودموّث
  اقدامات عملي-2-1-2

 ر كردن داي الت فكري، اقدامات عملي نظير تأسيس مدارس،و به موازات اين تح
نيز در كشورهاي عربي و ايران آغاز ...  متون خارجي و ترجمة،خانه، انتشار روزنامهچاپ
تر در اين ن اين نكته است كه اعراب پيشلين اقدامات مبينگاهي به تاريخ انجام او. شد

  . مسير گام نهاده بودند
 . س در لبنان به نسبت ديگر ممالك عربي قدمت بيشتري داردتاريخ تأسيس مدار

مبارك ط پطرس توس.  م1734 بود كه در سال عينطورهترين مدرسه در لبنان مدرسة قديم
 در عيبه مدرسة ،پس از آن. هاي مسيحي واگذار گرديدتتأسيس شد و ادارة آن به هيأ

  اما در مصر .  تأسيس شدت بيرودانشگاه آمريكايي. م1847و در سال . م1847سال 
.) م1798(اي بود كه ناپلئون پس از حمله به اين كشور ترين مدارس همان دو مدرسهقديمي

اشاره  مدرسة پزشكي پس از اين دو مدرسه بايد به. براي فرزندان فرانسويان بنا نهاده بود
  ).283: 1348زاده، ترجاني(در مصر تأسيس شد . م1826نمود كه در سال 

را با تاريخ تأسيس دارالفنون  مدرن در ايران، يعنيلين مدرسة تاريخ ساخت اواگر
 سال 115ن مدرسه حدود مي يابيم كه اي نخستين مدارس كشورهاي عربي مقايسه كنيم، در

- ضمن اين.  تأسيس شدمدرسة پزشكي مصر سال پس از 24 در لبنان و عيبه پس از مدرسة

  .تر بودند ر بنا شده بودند، نسبت به ايران بيشتر و متنوعكه تعداد مدارسي كه در لبنان و مص
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خانةلين چاپاوم1734 لبنان بود كه در سال وير ديرالّشمطبعةز در ممالك عربي مجه  .
 كه ناپلئون با خود به مصر برده بود،  ايهاي چاپيدر مصر به جز دستگاه. شروع به كار كرد

شروع به ي خانة مّل چاپدستور ناپلئون و با عنوانبه . م1799 مهم در سال خانةلين چاپاو
هاي نظامي و روزنامه و كار نمود كه با حروف عربي، فرانسوي و يوناني به چاپ فرمان

اي در خانهدعلي پاشا چاپبه دستور محم.  م1821 در سال ،چنينهم. پرداختكتاب مي
  ).167 :1339بستاني، ( معروف شد مطبعة بوالقمصر داير شد كه به 
    اي بـود كـه دسـتگاه چـاپ آن را           خانـه خانـه در ايـران چـاپ      لـين چـاپ   در حالي كـه او

هنگام بازگشت از اروپا بـا خـود بـه ايـران            . م 1820./ق..  ه 1235ميرزاصالح شيرازي در سال   
 بود كه براي چـاپ كتـب     » ايلين مطبعه او«خانه بنا به نظر مجتبي مينوي       اين چاپ .آورده بود 

 سـال پـس از      85و حـدود    ) 230: 1، ج   1387آرين پـور،    : نقل از . (ن داير شد  فارسي در ايرا  
  .شروع به كار نمودي مصر مّلچاپ خانة سال پس از 21 لبنان ووير ديرالّشمطبعة
به دستور .  م1828 نيز كه در سال الوقايع المصريه رسمي مصر، يعني لين روزنامةاو
محم35 داير شد ، ط رفاعه رافع الطهطاويدعلي پاشا و توسلين روزنامة سال پيش از او 

به دستور اميركبير . م1864./ق. ه1280كه در سال وقايع اتفاقيهرسمي ايران، يعني روزنامة 
  .منتشر شد،شروع به كار نمود

ه به اين كه اين كار پس از تأسيس مـدارس نـوين   متون خارجي نيز با توج   در امر ترجمة    
ه كـار  ي آغاز شد ، با در نظر گـرفتن تـاريخ تأسـيس وشـروع بـ           و به دليل نياز به منابع خارج      

 كـه اعـراب پـيش از ايرانيـان كـار            توان چنين نتيجه گرفت    مي مدارس نوين در لبنان و مصر     
  . متون غربي را آغاز نمودندترجمة
  
2-2- ل رمان در ايران و كشورهاي عربي تاريخچة پيدايش و تحو  

ماتي كه ذكر آنمجموعة عوامل و مقدل در ايران و ممالك  گذشت،ضمن ايجاد تحو
اي كه انسان جامعه.خوش تغيير نمودبه ويژه مصر، نگاه ادبيات به جامعه را دست عربي،

ل آن بدون در تعريف جامعه و يا پرداختن به مساينقش خود را در متن آن تثبيت نمود و 
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ت او ممكن نبود و نوع ادبي مناسب براي به تصنطر گرفتن تماميت، وير كشيدن اين وضعي
رمان بود كه ايرانيان و اعراب پس از آشنايي با اين نوع ادبي سرآمد به استقبال آن رفتند و 

 در احساس تفاخر وخودبسندگي نسبت به مواريث ادب كالسيك خود تجديد ،به تدريج
  .نظر نمودند

از شد، نهايتاً با ورود رمان به ادبيات ايران و كشورهاي عربي كه در ابتدا با ترجمه آغ
خلق و آفرينش رمان، نه تنها به موجوديت بخشيد، بلكه آنت رمان در عرصة ادبيات رسمي  

  .را در حكم رقيبي نيرومند در برابر ادبيات منظوم مطرح ساخت
   ترجمه و اقتباس-2-2-1

پس از شروع نهضت ترجمه و بازگرداندن كتب علمي و فني به زبان عربي، به تدريج، 
هاي فكري  ورود آثار ادبي غرب به فرهنگ، زبان و ادبيات عرب با مشاركت تمام نحلهراه

با ساليق ادبي و هنري متنوع هموار شد و طولي نكشيد كه اعراب با انبوهي از متون غربي 
. ه قرار گرفتدر حوزة ادبيات، انواع رمان و داستان كوتاه بيشتر مورد توج. مواجه شدند

هاي بيروت  دا در روزنامهترجمة رمان ابت. ها بيشتر بود ستان از همة حوزهگويي گرايش به دا
  .رسيد ها كم نبود، به چاپ مي  كه در اواسط قرن نوزدهم تعداد آنو قاهره

ها اغلب فرانسوي و انگليسي بودند و معموالً به صورت پي در پي ترجمه و چاپ  رمان
ورزيدند،  هاي داستاني مبادرت مي هترين نشرياتي كه به چاپ ترجم از مهم. شدند مي
 ، الهالل،.)م1870بيروت،  ( الجنان،.)م1858بيروت،  (حديقه االخبار توان از نشرية مي

نيز به چاپ .) م1875اسكندريه، (االهرامروزنامة .  در قاهره نام بردياءالّض و المقتطف
  .ورزيد هاي پياپي مبادرت مي داستان

سلسله .)  م1894قاهره،  (واياتمنتخب الرّ.) م1884 بيروت، (سلسله الفكاههنشريات 
از جمله نشرياتي بودند كه ) م1911اسكندريه، (مير  السو) م1908طنطا،  (وايات العثمانيهالرّ

  ).84: 1373آژند، (هاي داستاني را ادامه دادند  هاي بعد كار چاپ ترجمه در سال
هاي ترجمه شده به چاپ داستانها و نشريات،  پس از چاپ ترجمة داستان در روزنامه

 رمان پرداخت، نجيب حداد از نخستين كساني كه به ترجمة.ز شدصورت كتاب نيز آغا
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  دوماي فرانسوي را ترجمه ودارسه تفنگبود كه رمان چهار جلدي .)م1889-1867(لبناني 
ند  آثاري مان،سپس). 667: 1389الفاخوري،. (منتشر كرد. م1888ل آن را در سال جلد او

 اثر كونتس داش و پاريسي زيبا،، اثر هنري بوردو، بعد از طوفان اثر راسين، آندروماك
  ).25: 1377فرزاد، ( اثر بنسون دوتراي به عربي برگردانده شدند روكامبول
رم كننده و داراي ماجراهاي شدند، غالباً سرگ هايي كه براي ترجمه انتخاب مي رمان

ها براي  اعتبار هنري يا شهرت نويسنده در انتخاب آن عشقي و رمانتيك بودند و مهيج،
ها بيشتر  اكثر مترجمان نيز به متن اصلي وفادار نبودند و ترجمه. ت داشتتر اهمي ترجمه، كم

ن امر، اختالف فرهنگي غرب با گرفت و شايد يكي از داليل اي حالت اقتباس به خود مي
ها با معيارهاي فرهنگي  فته شده در رمانتي عرب بود؛ چرا كه مضامين به كار گر سّنجامعة

كردند كه در فرآيند ترجمه از   آنان سعي مي،و اخالقي اعراب سازگار نبود و به همين دليل
زمان در ايران هم.هاي فرهنگ غربي در آن تعديل شود حال و هواي داستان كاسته و جلوه
با نخستين آشنايي ايرانيان با تمدتاريخ  آثاري مانند زا وترجمةاس ميرن غرب در زمان عب

  اثر ادوارد گيبون ، ترجمةانحطاط و سقوط امپراطوري روم اثر ولتر و بعد كتاب پطركبير
متون به زبان فارسي آغاز شده بود؛ اما نقش ترجمه به عنوان نهضتي فراگير كه راه ورود 

وهان ايراني با پژرمان را به ايران هموار كرد، پس از تأسيس دارالفنون و آشنايي دانش
ط اي برجسته شد و با تأسيس دارالترجمه توسهاي نوين علمي و ادبي، به طرز ويژهشيوه

ترين عوامل روي آوردن نويسندگان ايراني به ادبيات  اميركبير، ترجمه به يكي از مهم
  .داستاني غرب مبدل شد

نون به د خانوف، استاد روسي دارالفو كه داوسرگذشت دون كيشوت به جز ترجمة
چرا «شد؛ ها از زبان فرانسه به فارسي برگردانده ميزبان فارسي ترجمه كرد، اغلب كتاب

، و هاي اشرافيت درباري از يك سوتاي براي ورود سّنكه فرانسه از ديرباز به عنوان دريچه
 به روي حكومت و جامعة روسيه و عثماني ،ي و روشنگرانه از سوي ديگرهاي مترّقانديشه
 ،همچنين). 44: 1375بهنام، (» كردند ميه پيروي شده بود و ايرانيان از همان رويگشوده
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بعدها به خاطر حضور مستشاران بلژيكي «زبان فرانسه زبان رايج دربار و دارالفنون بود و 
  ).جاهمان(»  حكومتي ايران گرديدزبان دستگاه

، .)ق. ه1255 ـ 1325(لك المخان ذكاءيكي از بهترين مترجمان اين دوره ميرزا حسين
چندين اثر از «او . طلنه وزير بودگذار مدرسة علوم سياسي و دوست صميمي اعتمادالسبنيان

 اثر برنارد دوسن پل و  ويرژيني،اند آثار ادبيات فرانسه را ترجمه كرده است كه از آن جمله
و نيز  هندي  كلبةه نامتري از همان نويسنده ب و اثر ديگر گمنام) تعشق و عّفبا عنوان (پير 

: 1378بااليي، (» دور دنيا در هشتاد روز و كاپيتان آتراسهاي دو رمان از ژول ورن به نام
30.(  

شاه است كه كتاب دطاهر ميرزا از نوادگان فتحعليمترجم معروف ديگر شاهزاده محم
 را به ريستوكنت دو مونت كو ) ين شاهرالدرا به فرمان مظّف( الكساندر دوما سه تفنگدار

  .فارسي ترجمه كرد
  :در مورد ترجمة رمان در ايران وكشور هاي عرب چند نكته مهم قابل ذكر است

ظاهراً اين امر منوط است  «؛صي نداشته استة مشّخنخست اينكه انتخاب اين آثار روي
 هاي مترجمان به اروپا، و تا حدهاي فردي يا به مسافرتهاي گوناگون و تجربه به سليقه

همين امر باعث ). جاهمان. (»زيادي نيز به فضاي ادبي فرانسه در قرن نوزدهم مربوط است
كه نخستين گو وه ؛ و ويكتوررگي چون بالزاك، استندال و فلوبرشد آثار نويسندگان بز
  .ها مورد غفلت واقع شود تيل قرن بيستم انجام شد، تا مدترجمه از آثارش در اوا

يابد اين است كه مياي  ت ويژه اقتضاي موضوع تحقيق، اهمي دوم كه به ويژه بهنكتة
 هاي عربي و تركي از فرانسوي به فارسي ترجمه  زبانهاي تاريخي با واسطةاغلب رمان

 اثر الكساندر لورد هوپرمان تاريخي .)ق.ه1316-1250(دطاهر ميرزامحم« مثأل. شدندمي
خان سردار اسعد بختياري قلييا عليو دوما را از نسخة تركي آن به فارسي برگرداند 

، دختر فرعون و شواليه دارمان تال، مادموزال مارگريت گوتيهرمان تاريخي )1336-1274(
اين نكته اگر چه ). 152: 13 80غالم،(»  عربي به فارسي ترجمه كردنوشتة دوما را از نسخة

ط برخي ز اشراف وتسّلدگرايي و نيهاي عثماني در مسير تجدپذيري ايران از پيشرفت الگو
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وي را هاي عربي و تركي و ناتواني آنان در فهم و ترجمة آثار فرانسنويسندگان به زبان
ها قبل از ورود به كه اين رمانست و آن اينتري نيز هكند، يادآور مسئلة مهمبرمال مي

اي چون  نويسنده،عرصة ادبي ايران به ادبيات داستاني عرب راه يافته بودند و در پي آن
هاي اي از توانايي در خلق آثار داستاني رسيده بود كه رمانجرجي زيدان مصري به درجه

،  خانم شاهي،ارمانوس خاتون مصري، تاريخ سلمي. شداو از عربي به فارسي برگردانده مي
هاي تاريخي ادبيات عرب بود كه به فارسي ترين رمان  از مهمآدم جديد و هفدهم رمضان

دباقر ميرزا خسروي نويسندة نخستين رمان تاريخي فارسي  محم،همچنين«. دندبرگردانده ش
ط داشته، پيش از نگارش شمس و طغرا، رمان ، كه به زبان عربي تسّلشمس و طغرابه نام 

 جرجي زيدان را به فارسي برگردانده بود و در نگارش شمس و طغرا نيز به عذراء قريش
156- 155: همان(» اشتر دت تحت تأثير آثار زيدان قراشد.(    
ها و  ها با چاپ آن در روزنامه  سوم اينكه برخالف مصر و لبنان كه ترجمة رماننكتة      

ها به صورت كتاب  ها بعد به چاپ ترجمة رمان تنشريات آغاز شد و مترجمان عرب مد
روي آوردند، چاپ ترجمة رمان در ايران به صورت كتاب از همان ابتدا رونق بيشتري 

  .داشت
نويسان ايراني است كه به امر ترجمه مبادرت  چهارم دربارة تعداد اندك رماننكتة

بسيار .) م1900./ش. ه1279از آغاز تا (ل ترجمه اين نويسندگان در دورة او. ورزيدند مي
 و ميرزا آقاخان كرماني از معدود كتاب احمدحيم طالبوف نويسندة عبدالرّ. اندك بودند

 1279(تعداد رمان نويسان مترجم در دومين دورة ترجمه از . اند  اين دورهنويسندگان مترجم
 ،توان گفت كه در اين دوره به حداقل رسيد و مي.) م1921/ش. ه1300تا . م1900./ش.ه

البته تعداد اين نويسندگان در . تقريباً هيچ نويسندة مشهوري در ميان مترجمان وجود ندارد
-رمان و اين مسئله در مقايسه با تعداد )77: 1386بااليي، . (هاي بعد رو به فزوني نهاد دوره

  .ه استورزيدند،در خور توجنويسان عرب كه به امر ترجمه اهتمام مي
هاي  در ايران صرف نظر از نسخه. ين ترجمه و خلق رمان است آخر فاصلة زماني بنكتة

اند، مربوط به دهة اول قرن  لين آثاري كه به فارسي برگردانده شدهترجمة بدون تاريخ، او
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 1304(العلوم  علي خان نظام اثر فنلون با ترجمةتله ماك. است. ق. همچهارده
 1309(دطاهر ميرزا ا با ترجمة محم اثر الكساندر دومكنت دو مونت كريستو،.)م1886./ق.ه
 1311(ورن با ترجمة اعتمادالسلطنه   اثر ژولنامة كاپيتان آتراسسياحتو .)  م1891./ق.ه
  .شوند گونه ترجمه شده به زبان فارسي محسوب مي اولين آثار رماناز جملة.) م 1893./ق.ه

دارد و بسياري آن را به هايي از رمان را در خود لين اثر داستاني اين دوره كه ويژگياو 
ماه   است كه درشمس و طغراكنند، رمان تاريخي  عنوان نخستين رمان فارسي محسوب مي

به اين . باقر خسروي نوشته شد د،به قلم ميرزا محم) م1907./ش. ه1286 (1325رجب 
وداً لين آثار داستاني آفرينش ادبي رمان در ادبيات داستاني ايران حد ميان ترجمة او،ترتيب

 در مقايسه با مصر كه در آن مترجماني ،بيست سال فاصلة زماني وجود دارد و اين مسئله
ه  در خور توج،ورزيد زمان با ترجمه به نوشتن داستان مبادرت مي بستاني هملمانند سليم ا

  .است
   خلق آثار اصلي-2-2-2

ن مرز زماني توا عرب نميميان كار ترجمه و آفرينش ادبي در عرصة ادبيات داستاني 
هاي ابتدايي آن، گاه با كار  ل شد؛ چرا كه آفرينش آثار داستاني با شكلمشخصي قاي

توان سليم البستاني را شاهد  در اين مورد مي«ترجمه همراه بود و همان طور كه اشاره شد، 
 بالغ بر پنج اثر متوالي و پياپي  الجنان م در نشرية1884 تا 1870هاي  آورد كه در بين سال
  ).85: 1373آژند، . (»هاي فرانسوي را به عربي برگرداند  رمان،نوشت و در عين حال

ناپذيري مظاهر فرهنگ غربي با معيارهاي فرهنگي جوامع تطابق و سازشمشكل عدم
تري مطرح شد؛ زيرا  نويسندگان اين دوره كه در آغاز راه  يعربي در اين دوره به طور جد
- تجستند، گاه به دليل محدودي اده در آفرينش رمان سود مياز عناصر تقليدي پيش پا افت

ت هاي اخالقي جامعه مجبور به تغيير موقعي هاي فرهنگي براي دوري جستن از واكنش
هاي داستانشان را از افراد  تشدند و يا شخصي داستان و انتقال آن به سرزميني بيگانه مي

، اثر يعقوب فتاه المصرد محمود و  اثر محم،فتاه االهرامداستان . كردند بيگانه انتخاب مي
شد، نويسنده در معرض  به كار نگرفتن چنين شگردهايي موجب مي. اندصروف از اين قبيل
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نمونة بارز اين مسئله سليم البستاني . رين قرار گيردگرايان و متحجتانتقادات شديد سّن
بار يك ازدواج آن نتايج غمكه در .) م1894 (ذات الخضراست كه به خاطر انتشار داستان 
ل و مقيم اسكندريه نشان داده بود، مورد انتقاد شديد قرار نامطلوب را در يك خانوادة متمو

  .)86: 1373ويال، . (گرفت
 1235. (ق. ه1273هاي آفرينش رمان ايراني در سال  ولي نخستين نشانه  

 يا ستارگان فريب خورده علي آخوندزادهو زماني بروز كرد كه ميرزا فتح.)  م1857./ش.ه
فكران عصر آخوندزاده كه از روشن.  را به زبان تركي نوشتحكايت يوسف شاه سراج

اي به ميرزا آقا تبريزي دربارة ضرورت ترويج رمان در ايران  شد، طي نامه خود محسوب مي
امروز اين قبيل تصنيفات به كار . دور گلستان و زينت المجالس گذشته است«: نويسد مي

ت و مرغوب طبايع خوانندگان است، فن دراما ن فوايد مّلامروز تصنيفي كه متضم. آيد مين
  ).17: 2و1، ج 1387ميرعابديني، . (»و رمان است

اس  را از اين جهت كه حوادث آن در زمان سلطنت شاه عبخوردهستارگان فريب
 به زبان تركي توان رماني تاريخي محسوب نمود؛ اما نگارش آن  مي،بزرگ اتفاق افتاد
لين اثر داستاني ايراني و نه فارسي دانست كه داراي توان آن را او  مي،است و از اين رو

  .هاي رمان تاريخي است ويژگي
گيري رمان شاهد مراحلي هستيم كه از اين اثر داستاني كه بگذريم، در فرآيند شكل

اين نوع آثار بيشتر . كند  ميداستاني آغازادبيات داستاني رشد تدريجي خود را با آثار شبه
كه در مسير مراحل پيشرفت، فضاي بين رمانس و رمان يكي آن«: اندهاز دو جنبه قابل توج

 هستند كه بعضي از يهاي كوتاه ناقص هايي يا داستان  رمان،اين آثار در واقع(كنند  را پر مي
ديگر اينكه زبان را و ) هاي رمانس را توأمان دارند هاي رمان و بعضي از ويژگي ويژگي

  ).18: 1377عبداللهيان، (» مناسب ساختند و آن را كامالً براي پذيرش رمان آماده كردند
 .هاي كوتاه داستان شبه-2 هاي خيالي و سفرنامه- 1: اندداستاني خود دو نوعآثار شبه

 دليل هاي گذشته را در خود دارند، به هايي از سفرنامه هاي خيالي اگر چه ويژگي سفرنامه
اوت قابل گشايي تفت، حادثه و گرهبه كارگيري عناصر ساختاري رمان از جمله شخصي
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ه تي قص به كارگيري شگردهاي سّن اين،با وجود.  خود دارنداي با قالب گذشتة مالحظه
  .دهد اش پيوند مي گويي، آن را با قالب گذشته

العابدين   اثر زينبراهيم بيگ، سياحت نامة اتوان از مي ها ترين اين نوع سفرنامه از مهم
در . م1894./ق. ه1312ل آن حدود سال  سه جلدي است و جلد او،اين اثر. اي نام برد مراغه

 1327(و استانبول .) م1906./ق. ه1323(قاهره و جلدهاي بعدي آن در كلكلته 
 به حساب» نخستين نوول زبان فارسي«برخي اين كتاب را . به چاپ رسيد.) م19010./ق.ه

حيم طالبوف  نام برد كه عبدالرّة طالبينسفي يا احمدتوان از كتاب   مي،بعد از آن .آورند مي
بااليي و كويي پرس، .( ژان ژاك روسو نوشت و او را به شهرت رساند اميلةآن را به شيو

1387:38.(  
 ، اثر جيمز موريه نويسنده و ديپلماتسرگذشت حاجي باباترين اثر در اين زمينه  اما مهم

در لندن به چاپ رسيد و .  م1824شاه است كه در سال انگليسي مقارن سلطنت فتحعلي
آن را به شكل .) ش. ه1303./ق. ه1264. ( م1885ميرزا حبيب اصفهاني در سال 

 ميرزا بابا قسمتي از روي نمونة زندةتان حاجيقهرمان داس. اي به فارسي برگرداند هنرمندانه
گويند او هميشه از اين كار  ميرزا برداشته شده و مية عباسديدبابا افشار، طبيب فرنگ
  ).79: 1386دستغيب، (موريه دلخور بوده است 

 يكي ديگر از اشكال داستاني است كه مجال حضور داستان را ،هاي كوتاه شبه داستان
شد كه در قالب  اين آثار شامل مجموعه مقاالتي مي. ات فراهم كردها و مجّل در روزنامه

ترين اين نوع مقاالت  مهم. پرداخت وگو ميان چند نفر به بيان حكايت و داستان ميگفت
شد و الگوي دهخدا در   چاپ ميصوراسرافيل  دهخدا بود كه در مجلةچرند و پرند
  . اثر طالبوف بودكتاب احمدآفرينش آن 

   رمان تاريخي-2-2-3

هاي تاريخي خلق شدرمان نوين در قالب هاي آثار داستاني عرب به شيوةونهلين نماو. 
ها و مضامين  ت در به كارگيري شيوهدليل گرايش نويسندگان عرب به آن نيز محدودي

هاي غربي  بود كه با فرهنگ اعراب در تعارض بود و تمايل به حفظ  متداول در رمان
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هاي آفرينش رمان، نويسندگان عرب را به سمت استفاده از  ، فنون و تكنيكهامعيار
اگر . ساخت، سوق داد شان نيز مطلع مي  موضوعات تاريخي كه مردم را از گذشتهمضامين و
ت تركان و دور افتادن اعراب از امپراتوري  استقالل سياسي و زيستن تحت حاكميچه نبودِ

بزرگ اسالمي كه به زعم آنان در پيوند مستقيم با قوميت را ت عربي بود و جستجوي هوي
متون تاريخي را ، رواج ترجمة، و هم چنينب مطرح ساخته بودي در ميان اعرابه شكل جد 

  .تاثير دانستها بيتوان در گرايش نويسندگان به خلق اين گونه رماننيز نمي
در .  م1881توان از جميل مدور كه در سال  لين نويسندگان رمان تاريخي مياز او

 و سليم البستاني كه در بيروت يك رمان تاريخي دربارة خالفت عباسي بغداد منتشر كرد
لين بار  را با نگرشي تاريخي نوشت و براي اوبدور و زنويياهايي چون  داستان. م1884سال 

  .هاي طوالني را در ادبيات عرب آغاز كرد، نام برد داستان
ترين نويسندة عرب كه به رمان تاريخي روي آورد، جرجي زيدان است كه  معروف

 قاهره كه خود سرپرستي الهاللها را در روزنامة  ت و آنبيست و چهار رمان تاريخي نوش
، فتاه غسانتوان از  هاي او مي ترين داستان از مهم.آن را به عهده داشت، به چاپ رساند

 را با عذراء الهندرمان .  م1987احمد شوقي كه در سال .  نام برد الحجاج وعذراء قريش
  .توان در اين زمره گنجاند ميگيري از تاريخ عصر رامسس دوم نوشت، نيز بهره

ها در داستان نويسي به سبك جديد، شرايط  در ايران نيز پس از برداشتن نخستين گام
. هاي تاريخي معطوف نمود سياسي و اجتماعي جامعه، نگاه نويسندگان را به خلق رمان

ود  به وج،هاي عربي همانند كشور،كرد نزد نويسندگانترين داليل اين روي يكي از مهم
هاي پي در پي هايي كه در ضعف دستگاه قاجار و شكست ناكامي. ت بودآمدن بحران هوي

طي دو جنگ با روسيه و شكست جنبش مشروطه ريشه داشت، ضمن ايجاد يأس و 
فكران زنده كرد و ت را در ميان نويسندگان و روشننااميدي، احساس به جستجوي هوي

رمان «. هاي دور دست نمود ت رفته راهي گذشتهت از دسها را براي يافتن اين هوي آن
نمايد و طرز بيان  ادبي رخ مي) ژانر(ترين نوع  تاريخي در اين دورة بحراني به عنوان مطرح

ميرعابديني، (» .اند  منجي ايران بودهشودكه در گذشته هنري تجليل از مردان بزرگي مي
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 1260هاي تاريخي كه از سال  ن ترجمة رما،نظر از اين مسئلهصرف). 28: 2 و 1، ج 1387
آغاز شده بود، در گرايش نويسندگان فارسي زبان به خلق رمان تاريخي .  م1882./ش.ه

ي داشته استتأثير جد .  
نوشته .  م1892./ق. ه1310لطنه كه در سال ، اثر اعتمادالسخلسه يا انحطاط ايرانكتاب 

هاي  نياي رمان« كه آن را از اين روست.شد، نخستين گام در خلق رمان تاريخي است
  .دانند فارسي مي» تاريخي

 است كه به قلم ميرزا شمس و طغرا رمان سه جلدي ،ترين اثر در اين زمينه اما برجسته
ـ 1909. (ق. ه1328 تا 1327هاي  شاه طي سالدباقر خسروي، يكي از نوادگان فتحعليمحم 

دة ايران در عصر فرمانروايي زنوشته شد و موضوع آن اتفاقات جامعة آشوب.)  م1910
اند و از سوي اي چون امير ارسالن هاي عاميانه از سويي ادامة داستان«ها  اين رمان.مغول است

، ج 1387ميرعابديني، . (»اند هاي الكساندر دوما و جرجي زيدان تأثير پذيرفته  از رمان،ديگر
  ).34: 2و1

، اثر شيخ موسي .) م1916./ق. ه1334 (فتوحات كوروش كبير يا عشق و سلطنت
 يا گستراندام، .) م1920./ق. ه1330 (سرگذشت كوروشن يا داستان باستاكبودرآهنگي، 

هاي مهم  زادة كرماني از ديگر رمان، اثر صنعتي) م1921./ق. ه1339 (خواهان مزدكانتقام
  .شوند تاريخي فارسي محسوب مي

ي سليم البستاني، يعني ها  و رمانشمس و طغرابا در نظر گرفتن تاريخ نگارش 
لين رمان اند، بايد اذعان نمود كه اونوشته شده.  م1884 كه در سال  بدور وزنوبياهاي رمان

-ضمن اين.  نوشته شده استهاي تاريخي عرب  سال پس از رمان25تاريخي فارسي حدود 

  .گامي اعراب در اين زمينه استد پيش آثار جرجي زيدان نيز مؤيكه ترجمة
  هاي اجتماعي رمان-2-2-4

ي به وجود هاي تاريخي كه تحت تأثير ناسيوناليسم و احياي روح مّل اشتياق به خلق رمان
آمده بود، به تدريج كاهش يافت و نويسندگان به تدريج دريافتند كه به جاي افتخار به 

اي بپردازند كه در آن زندگي  ل جامعهانعكاس مساي بايد به ،هاي دور دست گذشته
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زمان، نظرية عميقاً رمانتيك رمان تاريخي  هاي همه به داستانتوج«به اين ترتيب، . كنند مي
»  مورد شك و ترديد قرار داد،تواند قهرمان رمان باشد را كه تنها فرد استثنايي تاريخي مي

تغيير شكل مناسبات اجتماعي، اعتالي «عالوه بر اين، ). 54: 2و1، ج 1387ميرعابديني، (
ترين عوامل افول رمان تاريخي و رواج  ط شهرنشين، عمدهشد طبقة متوسبينش مدني و ر

لي كه ترين مساي مهم) .62: 1387روزبه، (. »رمان اجتماعي به عنوان فرم ادبي روزگار بودند
اين .  فحشاستمسئلةها پرداخته شد، زندگي شهري، زن و  هاي اجتماعي به آن در رمان

  .هوگو و الكساندر دوما شكل گرفت ني چون ويكتوركرد البته تحت تأثير نويسندگاروي
است كه مرتضي مشفق كاظمي آن را در تهران مخوفلين رمان اجتماعي فارسي اما او 

 و اندكي بعد، ستارة ايران  ابتدا به صورت پاورقي در روزنامة. م1922./ ش. ه1301سال 
 روزگار سياههاي رمان. به صورت كتاب به چاپ رساند.  م1924./ش. ه1303يعني در سال 

 1304 (شهرناز، اثر عباس خليلي،  و .) م1925./ش. ه1303(انتقامو ./)  م1924./ش. ه1302(
هاي اجتماعي فارسي  لين رمان اوآبادي نيز از جملة اثر يحيي دولت،.) م1926./ش.ه

  .شوندمحسوب مي
 -1910(النظـرات سليم البـستاني،    .) م1894 (ذات الخضر در ادبيات داستاني عرب، رمان      

جبران خليـل   .) م1912(االجنحه المكسره  ،چنينمنفلوطي و هم  ) م1915 (العبراتو  ) م1912
هاي اجتماعي عرب ناميد؛ اما بهترين رمان اجتمـاعي عـرب،           توان نخستين رمان  جبران را مي  

  .ي ادبيات داستاني عرب بودنخستين رمان فّن
  يلين رمان فّند اوتوّل-2-3
است كه در زينببرند، رمان   از آن به عنوان نخستين رمان عربي نام ميلين اثري كهاو 
كه در آن زمان .) م1888- 1956(دحسين هيكل مصري ط محمتوس.  م1914سال 

عيار در لين رمان تماماو«اين رمان اگر چه . دانشجويي جوان بود، در پاريس به چاپ رسيد
، اما برخي از منتقدين نيز معتقدند كه )36 :1380ايروين، (» آيد ادبيات عرب به حساب مي

نويسي كسب كندهاين رمان در سطحي نيست كه بتواند امتيازي مهم در قص .ة زينب قص
بستگي جواني به دختر عمويش است كه اختالف طبقاتي مانع ازدواج اين دو، ماجراي دل
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اي پوسيده و اعتقادات ه ته تمامي سّنهيكل در اين قص. شود شان به هم ميحتي ابراز عشق
. كند ي نيز از آن انتقاد ميكشد و تا حد خرافي روستاهاي مصر را با واژگان به تصوير مي

  ).26-25: 1377فرزاد، (
1281( اثر صادق هدايت بوف كور،عيار فارسي لين رمان مدرن و تمامدر ايران، او -

اين .بمبئي منتشر شددر .م1936. /ش. ه1315است كه در سال .)م1951- 1903./ش.ه1330
كاوي نگاشته شده ي مدرن روانها گيري از تكنيكرمان كه به سبك فراواقع و با بهره

حتي برخي از . ي مطرح نمودلين بار در سطح فرامّل، رمان فارسي را براي اواست
  .دانند نويسندگان اروپايي اين رمان را جزء آثار موفق در زمينة ادبيات داستاني جهان مي

لين رمان يكي اين كه او. بريم مهم پي ميي ايران و عرب به دونكتة دو رمان فّنقايسةبا م
و دوم اين كه هر ي عرب نوشته شد لين رمان فّنعيار فارسي حدود بيست سال پس از اوتمام

رمان زينب در پاريس و بوف كور در :اندها در خارج از كشور منتشر شدهدوي اين رمان
  .بمبئي
   رمان و رواج داستان كوتاه افول-2-4

داد،  اي را براي ادبيات داستاني عرب نويد مي كه آغاز اميدواركنندهرمان زينب با اين
و ) 77: 1373آژند، (» ت پانزده سال در ورطة سكوت افتادنويسي مدرمان«پس از انتشار آن 

 گفت كه رمان ت افول رمان بايدترين عّل در بيان مهم.داستان كوتاه جاي آن را پر كرد
 لذا نتوانست افكار فكرانة محدودي داشت؛هاي روشنبلندپروازي« كه عرب به دليل اين

).86: 1373ايروين،(»روان و مقلدان زيادي پيدا كندعمومي را آن مايه تكان دهد كه پيش
     

توان به تغييرات سياسي، اجتماعي و ترين داليل رواج داستان كوتاه را مييكي از مهم
مصر نسبت داد كه گرايش .  م1919نگي به وجود آمده پس از انقالب ناسيوناليستي فره

  . پرستي را به دنبال داشتپردازي و موهومگرايي و پرهيز از خيالنويسندگان به واقع
ت زنان، رفع سانسور مطبوعات و آزادي احزاب گيري نهضت مطبوعات، بهبود وضعيشكل
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مصر بود كه گرايش نويسندگان  مصري به . م1919ب  انقالآمدهاي مهماز جمله پي
39-38 :1373جواهر كالم، .(ت بخشيدداستان كوتاه را شد.(  

در حالي كه رمان .  م1929ها ادامه داشت تا اينكه در سال ترواج داستان كوتاه مد
 آن  را منتشر كرد و با انتشارااليامل رمان رسيد، طه حسين قسمت او زينب به چاپ دوم مي

  . رمان را به ارمغان آورد رواج دوبارةسكوت پانزده سالة رمان عربي را شكست و
تهران مخوف( لين رمان اجتماعي فارسيدر ايران، حدود سه سال پيش از انتشار او( 

داد تاريخي ترين روي  مهميكي بود يكي نبودزاده با خلق داستان كوتاه  دعلي جمالمحم
  داد كه همراه با به كار گرفتن آگاهانة تكنيك اين روي. ادبيات داستاني را رقم زد

زاده را  نويسي اروپايي در نثر فارسي بود، انقالب ادبي واقعي بود كه بالفاصله جمالداستان
  ).129: 1378بااليي و كويي پرس، . (نويسي فارسي بلندآوازه كرددر كسوت پيشواي نوول

 كه الگوي بسياري از نويسندگان وديكي نبوديكي بزاده در خلقعالوه بر مهارت جمال
نويسان در آفرينش رماني با معيارهاي بعدي شد، عواملي چون مهارت ناكافي رمان

تر داستان كوتاه در مقايسه با  مطلوب، چاپ آسان داستان كوتاه به نسبت رمان و زبان ساده
كرد، به افول  را زنده ميهاي اشرافي  آلود رمان تاريخي كه اصالتقزبان تفاخرآميز و تمّل

    كه پيوند داستان كوتاه با حكايات ضمن اين. رمان و رواج داستان كوتاه دامن زد
زاده، صادق هدايت با  پس از جمال. تي زمينة اين رواج را بيشتر فراهم كردنويسي سّنداستان

 با زرگ علوي، ب.)ش. ه1311 (سه قطره خون، .)ش. ه1309 (زنده به گورآثاري چون 
احمد جالل آلو بعدها سعيد نفيسيي،صادق چوبك،.)ش. ه1313(چمدان  داستاني مجموعة

  .آثار ارزشمندي در اين زمينه خلق كردند... و 
اق ؛ و با ذوق و خّلهاي بعد و با ظهور نويسندگان خوشرمان عرب در دهه  

جاندن هاي بومي عرب و گن تسّن هاي نوين و استفاده از ها و سبك آموختن شيوه
در رمان و به ويژه وارد كردن ب و مشكالت جوامع عربي هاي اجتماعي و مصاي تواقعي
هاي بلندي در رسيدن به  ل مربوط به تراژدي فلسطين و مضامين ادبيات مقاومت گاممساي

. في رمان عرب به فراسوي مرزهاي ممالك عربي برداشتنويسي و معرّحدود مطلوب رمان



 

137  نقد تطبيقي مباني پيدايش رمان در ايران و كشورهاي عربي

يابي نجيب محفوظ، نويسندة مصري خالق رمان معروف  با دست. م1988اتفاقي كه در سال 
نويسان ديگر در بسياري از ممالك ق و موجب شد رمان، به جايزة نوبل ادبي محّقميرامار
 عرب را در عرصة ادبيات هاي فاخر، رمان با خلق رمان) عالوه بر مصر و لبنان(عربي 

رغم ظهور  است كه در ايران، علياين در حالي.يش از پيش مطرح نمايندداستاني ب
د افغاني، محمقي چون صادق چوبك، سيمين دانشور، احمد محمود، علينويسندگان موّف

المللي راه نيافت و  رمان فارسي هرگز به تاالر افتخارات بين ،...هوشنگ گلشيري و 
ر  نوبل ادبي،  به كسب جوايز معتبر ديگف رمان عرب كه عالوه بر كسب جايزةبرخال

 ت در ترجمةاين وضعي. جهاني نايل آمد،در رسيدن به اين توفيقات خود را ناتوان نشان داد
اي را براي رمان فارسي  هاي عربي به فارسي و بالعكس نيز كه نسبت نااميدكننده تعداد رمان
البته پرداختن به علل و عوامل اين ناكامي نيازمند . سازد، كامالً مشهود است برمال مي
  .مستقل و بحثي جداگانه استفرصتي 
  گيرينتيجه -3

ه به اين كه رمان محصول جامعةبا توجاروپاست، شكوه گذشته ل يافتة مدرن و تحو 
و مواريث ارزشمند ادب ايران و عرب به دليل تفاوت ماهوي با رمان، بر پيدايش و 

ان در ايران ر ظهور رمبررسي عوامل مؤّث. شكل گيري آن در اين دو منطقه اثرگذار نبود
ت گامي مصر، از نظر موقعيبا پيش دهد كه اعراب،وكشورهاي عربي نشان مي

ت در وضعي.. .و طلب اصالحمرداندولت ر تاريخي،رويدادهاي مؤّث جغرافيايي،
بردند و به همين دليل، اقدامات عملي نظير تأسيس تري نسبت به ايران به سرميمطلوب
كه در پيدايش رمان ...  متون و مه، ترجمةانتشار روزناخانه، داير شدن چاپ مدارس،

گرفت  هي در كشورهاي عربي صورت توجم زماني قابلاند، با تقدنقش محوري داشته
ران به و شايد بتوان يكي از داليل توفيق نسبي ادبيات داستاني اعراب را در مقايسه با اي

 عربي و  نسخة فارسي، از رويهاي غربي به زبان  رمانترجمة.همين مسئله نسبت داد
لين رمانتاريخ  انتشار او ن اين نكته است كه اعراب زودتر از ايرانيان به هاي عربي مبي

  .رجمه و خلق رمان مبادرت ورزيدندت
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هاي رمان در ايران و كشورهاي عربي در قالب رمان تاريخي خلق  نخستين نمونه
هاي تاريخي ادبيات   رمانه رواج ترجمةتوان ب ترين داليل آن را مي  كه مهماند؛ شده

هاي دور،  ت و رجوع به گذشتهغرب در ايران و كشورهاي عربي و وجود بحران هوي
به عالوه. داد   رفته  نسبت ت از دستبراي جستجوي هوي،هاي  مذهبي  ت وجود محدودي

 و و فرهنگي در مناسبات اجتماعي و خانوادگي، به ويژه مناسبات محدود بين زنان
مردان در كشورهاي اسالمي و ايران از معضالت و موانع ترجمة صرف رمان بود و در 

نمود و همين  وادار ميت و زمان داستان   مترجمان اين ممالك را به تغيير موقعي،ابتدا
هاي  هم در ايران و هم در كشور. كرد  آثار را به اقتباس از آثار نزديك ميمسئله ترجمة

ه به جامعه  موجب رواج رمان اجتماعي هاي تاريخي، لزوم توج انعربي پس از خلق رم
هاي داستاني  شد و پس از آن،  داستان كوتاه به دليل نزديكي آن به سبك حكايت

، جاي رمان را نويسان ز نداشتن مهارت كافي رمانادبيات كالسيك ايران و عرب و ني
 تمام عيار فارسي در بمبئي لين رمان اوق عرب در پاريس ولين رمان موّفاو. گرفت

 مورد هاي سياسي  در هر دو منطقة تتوان آن را به وجود محدودي چاپ شد كه مي
هاي بعد، به دليل  نويسان عرب در دورهها در مورد رمان اين محدوديت. بحث نسبت داد

  وسعت و تنوع مرزهاي جغرافيايي و وجود مخاطبان عرب زبان در كشورهاي 
كرد و شايد نويسان ايراني مواجه ميتري به نسبت رمانا با مشكل كمجوار، آنان رهم

     .ر دانستبتوان  اين مسئله را نيز در توفبق نسبي رمان عرب  مؤّث
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