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  گراي فارسي چشم اندازي به رمان تاريخ
  *نادر اميري                                                                          

  چكيده
ز ايـده بـاختين دربـاره خـصلت         مقاله حاضر، با تكيه بر مقوله حافظـه جمعـي و بـا الهـام ا               

 با تأسي به ايـده حقيقـت پرسـپكتيوي           و همچنين  ،رمان وار و چند صدايي گفتمان   گرايانه  گفتگو
گانـه از تـاريخ     گرا براي ارائه چشم اندازهاي چند     درباره واقعيت تاريخي بر ظرفيت ژانر رمان تاريخ       

گـراي  هـاي تـاريخ   تواند به تحليلي از منطق داستاني رمان  مي چنين تاكيد و تشريحي   . تاكيد دارد 
بر اين اسـاس، نخـست مقولـه        .  پيوند يابد  -  به لحاظ دوري يا نزديكي به ظرفيت مذكور        - فارسي  

 آنگاه نگـاهي بـسيار     .گرا به ميان خواهد آمد    گرا و مفهوم رمان تاريخ    حافظه جمعي، رويكرد روايت   
 گراي فارسي و به ويژه دوره نضج اين ژانر در دهه چهل خواهيم افكنـد و               گذرا به سير رمان تاريخ    

 عام و قابليت اين خصلت در ژانر رمـان تـاريخ گـرا    سرانجام بر خصلت گفتگويي ژانر رمان به طور   
گراي فارسي از منظر مورد بحث اشـاره  شود و به امكان تحليل رمان تاريخ به طور خاص تاكيد مي 

 تـدقيق و    ، زيـرا  ماننـده اسـت   » طرح بحث «و  » اشاره«مجموعه آنچه خواهد آمد، به      . خواهد شد 
هـاي ويـژه خـود را        تر و مجال   ميدان فراخ  –د  ويژه در بخش سوم خواهد آم      به –تشريح آنچه كه    

  .طلبد مي

   حافظه جمعي، گفتگوگرايي، رمان تاريخ گرا، روايت، گفتمان رمان وار: ياصل نواژگا
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1  
 شده و پس از رنـسانس        نگريسته مي  ها از زاويه فلسفه قديم به آن      اي است كه قرن     مقوله حافظه

غالـب  .  از آن به فلسفه و نهايتا علوم اجتماعي وارد شـده اسـت             ي و پس  شناس  روانبه حوزه علم    
شناسان جديد ـ حافظه  نويسندگان و فالسفه در سنت تفكر غربي ـ چه فالسفه قديم و چه روان 

. كردنـد   بـودن تلقـي مـي     چرا و مسلم وضعيت انسان    وچونو توانايي يادآوري گذشته را بخش بي      
شد و بر ايـن   به ذهن منفرد در نظر گرفته مي ي و مربوط فردي حافظه قابليت ،طي قرون طوالني  

 دو استعاره »لوح سفيد«و  »بايگاني« .شدند موي تجربيات قلمداد مياساس، خاطرات ضبط موبه
 نزد انديشمندان غربـي، از ارسـطو و آگوسـتين    تفاوت مي بوده و هستند كه به انحا      هبراي حافظ 

حتي گاهي در تلقي حافظه بـه       . اند به كار گرفته شده   شناسان دوران جديد،    گرفته تا برخي روان   
 نمونـه   هشده كـ     دانش تصور مي   ت گذرگاه طاليي نيل به خرد و تمامي       »يادآوري«مثابه بايگاني،   

  .اعالي چنين تصوري انديشه افالطون در اين زمينه است
سـت و اگـر    رنگ باخته ا رفتهرفتههاي اخير، باور به قدرت و بار اخالقي حافظه          اما در دهه  

گيـرد، نـه آنكـه         رسالتي اخالقي را با عنايت به مقوله حافظه پي مـي           1هم فيلسوفي نظير ريكور   
وار، به حافظه شـخص     هالبواكس   وار صور مثالي پنهان در حافظه را بجويد، بلكه نخست         افالطون

اندازي و آنگاه از چشم    ) كند  شخصي كه خاطره خود را با ديگران تقسيم مي        (اجتماعي نظر دارد    
پـردازد و بـازخواني خـاطرات را راهـي اجتمـاعي و               شـــناسي خـاطره مـي    كاوانه به آسيب  روان

بتوانــيم زخم و دردهاي دشمنان خود را از دريچــه چـشم خـود              «داند كه     رسالتي اخالقي مي  
  ).57 :1372،ريكور (»آنان ببينيم

ه چندان مورد توجـه      چيزي است ك   »يادآوري«توجه به پيچيدگي حافظه و اشكال متعدد        
 و مـردم    2هالبواكس  جامعه شناساني نظير  اي نظير ريكور،    فالسفه. روانشناسي تجربي نبوده است   

                                                 
1 . P.Ricoeur 
2 . M.Halbwachs 
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اندازي به حافظه را گشودند و البته  بودند كه امكان چنين چشم2 و گيرتس  1شناساني نظير بلوخ  
انـدازي  چـشم نويساني نظير ساموئل بكت را در گسترش چنـين          سهم اساسي هنرمندان و رمان    

  .نبايد از نظر دور داشت
فرد ديدن حافظه، خارج شدن از دايرة ناكارآمدي تحقيقـات          متكي به   خارج شدن از دايرة     

ـ شناسانه روان بر مبناي رويكردي تاريخي   مرسوم دربارة حافظه است، تحقيقاتي كه مارك بلوخ 
شناسان به حافظه در جهان       وانرمشكل رويكرد   «برد كه      آنها را اين گونه به زير سؤال مي        همهـ  

آنها در فهميدن پيچيدگي اين نكته است كه چگونه ذهن با فرهنگ و تاريخ              زائيده ناكامي  واقعي
 چيزهـايي   تنيده شده است و نيز ناتواني آنها از درك اين نكته است كه فرهنگ و تـاريخ صـرفاً                  

 »آفرينند   افراد را مي   اي معيـــن  در محدوده   بلكه آنها  ،وسيله مردم ساخته شوند   نيســتند كه به  
  .)7-6 ص :2002 ،به نقل از بروكمير(

 مبنـاي هـر گونـه     گـشايد  تحقيقات مربوط بـه حافظـه مـي   چشم اندازي كه بلوخ به روي       
تحقيقات تجربي و ميداني متـأخر      . شناسانه، فرهنگي و تاريخي به اين مقوله است       رويكرد جامعه 

هايي انجاميده اسـت كـه      فرضچنين چشم اندازي به پيش     بر مبناي    جمعيمربوط به حافظــه    
  :بندي كرده است به شكل زير جمع3ها را بروكميراين پيش فرض

شود و آنچه كه حافظـه         حافظه فردي خوانده مي    اًه كه سنت  اي بين آنچ   كننده قاعده جدا  -1
  .شود، وجود ندارد اجتماعي، جمعي يا تاريخي اطالق مي

 در بـه خـاطر      زيـرا  فراموشي را منفك از يكـديگر در نظـر گرفـت،             توان يادآوري و     نمي -2
  . شود و بالعكس آوردن، چيزي فراموش مي

 رسمي و غيررسمي و  اي شد كه بين حافظه عمدي و غيرعمدي،توان قائل به قاعده  نمي -3
  .گر و شورشگر تمايز گذاردسلطه

                                                 
1 . M.Bloch 
2 . C.Geertz 
3 . J. Brockmeier 
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 گفتماني كه اين فرايندها     يهايينهيادآورنده و زم  هاي به   اي بين فرايند    قاعده جدا كننده   -4
 يا يك   توانند قائم به يك فرهنگ      مثل مي الهايي كه في  زمينه. افتند وجود ندارد    در آنها اتفاق مي   

. بخشند  عينيت مي ) به مثابه الگوهايي سيال   (ها   نسل باشند و حافظه و خاطره را در قالب روايت         
با عملكردهاي غير زباني حافظـه و نيـز بـين            تمايزي بين عملكردهاي زباني يا روايي حافظه         -5
  .)12تا 9: 2002 ،بروكمير(  آنها وجود ندارد»اجراي اجتماعي« و »ها متن«

 در »حافظه فـردي «هايي دوگانه، نظير  هايي، از يكسو بر تقابل  بر مبناي چنين پيش فرض    
وي ديگر مرزهـاي    يم و از س   يآ   فائق مي  »يادآوري« در برابر    »فراموشي« يا   »جمعيحافظه  «برابر  
و جمعـي   حافظه   «شوند كه اگر تنوع بسـترهايي كه يك پژوهش دربارة          رنگ مي اي كم  رشتهبين

. بازند  تواند بر آنها گشوده شود را نيز در نظر آوريم، اين مرزها هر چه بيشتر رنگ مي                   مي »روايت
حافظـه، از    تظاهرات كالمي و غيـر كالمـي         همهمشتمل بر   ممكن است   بسترهاي گوناگوني كه    

هاي عاميانـه و ادبيـات        فرهنگ عامه گرفته تا قصه     گوناگونهاي   ها، مؤلفه  ها، اتوبيوگرافي  يادمان
هـا نـه فقـط        گيرند و روايـت     ها شكل مي     تظاهرات حافظه جمعي در قالب روايت      . باشند داستاني

 كـه   انـد تمـان هايي از گف    آنها شكلي .  بلكه تبين كننده رخدادها نيز هستند      ،فهرستي از رخدادها  
گـرا،    از ديـدگاهي روايـت    . دهـد   رخدادها را در يك توالي با آغاز، ميانه و پاياني روشن جاي مـي             

نـد كـه   اهايي بين خـود و جهـان    ها واسطه   روايت) 16: 1997(گويند     مي 1ها  همچنانكه هينچمن 
هايي با    گفتمانها،   كنند؛ روايت    يا آنها را خلق مي     كنند  خوانند و زنده مي     ا فرا مي  نظم و معنا را ي    

 .دهنـد  معنـا رخـدادها را بـراي مخاطـب خـود پيونـد مـي       اي با  ند كه به شيوه   نظم متوالي روشن  
  .كنند  يا تجربيات آدميان از جهان عرضه مييي درباره جهانها  بينش،بنابراين

 ،ها و تفسيرهاي مـا از جهـان اجتمـاعي اسـت      تبيينهمهگرا ناظر به    گرچه رويكرد روايت  
هاي حافظه جمعي با تمهيدات روايتي است          اينجا مورد نظر است نقطه اتصال مكانيسم       آنچه در 

شود كه حـامالن و بازگويـان آن چيـزي را             اي در نظر گرفته مي      و حافظه جمعي به مثابه پديده     

                                                 
1 . L.P. Hinchman & S.K. Hinchman 
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ناي چنين  بر مب . شود  احساس مي » گذشته جمعي  «صورتگويند كه به      كنند و باز مي     حمل مي 
 هـم هويـت     در قالب يك قوم، طبقه، ملت، نسل يـا صـنف و جـنس              مياناي است كه آد     حافظه

در اينجا، روايت مفهـوم همبـسته و        . كنند   يا تصور مي   ي و هم هويت گروهي خود را تعريف       فرد
هاي اكنون ما را شكل       پردازد و البته گزينش     مالزم با حافظه جمع است كه اساساً به گذشته مي         

اي دو سـويه بـين        رابطـه  زيرادهد،    آينده متصورمان جهت مي   هايمان را در پرتو       دهد و كنش    مي
سازيم وجود    پذيريم يا مي    تمايل فعلي ما و تصورمان از آينده از يكسو و روايتي كه از گذشته مي              

مـان برداشـت      هاي اكنون و پـروژه آينـده        دارد و ما معموالً گذشته جمعي را متناسب با گزينش         
  .كنيم جرح و تعديل مي يا كرده

اي كه در نزد راويان،       شود، بازخواني   شته جمعي در اشكال گوناگون روايت بازخواني مي       گذ
در بـين   . بازانديشي قلمداد شـوند    يا   ناظران ممكن است بازتاب، بازنمايي، بازآفريني      يا   مخاطبان

 ، داسـتاني و رمـان     هـا، ادبيـات     هـا گرفتـه تـا اتوبيـوگرافي         اشكال متنوع روايت كالمي، از افسانه     
  .مورد توجه نوشته حاضر است» گرارمان تاريخ «اًخصمش

 يا شود اي تاريخي گشوده مي اي شخصي در پهنه     در اين گونه از ادبيات داستاني، يا خاطره       
د و  شـو  تصوير مـي  ) با هر زاويه ديد روايي در داستان      (گذشته جمعي در قالب خاطراتي شخصي       

انـد كـه پيـشاروي       از بازخواني گذشـته جمعـي     ، اسنادي   گرا   تاريخ هاي    هاي داستاني رمان    جهان
اي اسـت كـه ادبيـات را هـم تجلـي              اين بازخواني ايـده    دگيرند و بنيا    بازخواني نظري ما قرار مي    

اي كـه آن را در        كند؛ ايده   به اين ساختارها تلقي مي       ساختارهاي اجتماعي و هم واكنشي كالمي     
  جامعـه شناسـي ادبيـات     « ،ي رويكـرد بـاختين     برمبنا .توان يافت   تأكيد باختين بر اين دو وجه مي      

كند، بلكه به مطالعه ساختارهاي اجتماعي از اين لحـاظ كـه    سوي زبان را تحليل نميفراسو يا برون  
 اما در عـين حـال،   .)114: 1377 ،ايوتاديه(» پردازد  ميشود گويند و سخنشان نوشته مي       مي سخن

 در برابر ساختارهاي اجتماعي     هاي جمعي  ي و زبان  ب ساختارهاي كالم  لادبيات در قا  «،  وااز ديدگاه   
رسـد بـه    همين تقابل همزمان است كه به نظر مي .)193: 1377،  زيما (»پردازند به واكنش نيز مي   
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هاي نسلي بازآفريني مـي كننـد تجلـي          هايي كه گذشته جمعي را در قالب روايت       خوبي در داستان  
سوي ديگر نوعي    كنند و از    اي اجتماعي را بيان مي    هايي از يك سو ساختاره    چنين داستان . يابد مي

  . استجمعيكنند كه ناشي از عملكردهاي گفتماني حافظه   ميعرضهروايت نسلي 
  

2  
هـاي جديـد اجتمـاعي و     پيدايش ادبيات داستاني در ايـران ـ همچـون بـسياري از پديـده     

اجتمـاعي  و سـاخت  در آن دوران، از يـك سـ  . گـردد  خواهي باز ميفرهنگي ـ به دوران مشروطه 
-شود و از سوي ديگر، به واسطه تحصيلكردگان و نخبگان، دسـت             ايران دستخوش دگرگوني مي   

 هاي سالآوردهايي كه تا  دست. شود آوردهاي فرهنگي و معرفتي غرب در جامعه ايران مطرح مي        
  . گرايشي مسلط در بين روشنفكران ايراني بودچهل، تكريم و حتي تقليد از آنها

هاي داخلي آن  ـ در كنار ريشهرا  يشي بود كه زمينه ظهور ادبيات جديد در ايران چنين گرا
 در حوزه انديشه سياسـي و       اي و آخوندزاده كه    انديشمنداني چون طالبوف و مراغه    . دكرـ فراهم   
 دعاوي دمكراتيكي ملهم از فرهنگ غرب داشـتند، درحـوزة ادبيـات نيـز بـه تحـوالتي             اجتماعي

گرايـي   قائم به پرخاشگري و آرمـان      ادبيات مورد نظر آنها   . ظر داشتند شته ن اساسي در ادبيات گذ   
  . دوران مشروطه را شكل دادهمههاي ادبيات  مايهاجتماعي بود؛ دو عنصري كه بن

هـاي خيـالي و ديگـري        هاي غالب ادبيات داستاني در دوران مشروطه، يكـي سـفرنامه           گونه
هـاي خـود را در       حـوادث و شخـصيت     د اجتمـاعي  ه براي انتقاد وضـع موجـو      هايي بودند ك   رمان

 هـاي  اولين رمان يكي ازهايي، كه اتفاقا نمونه چنين رمان. دادند مقطعي از تاريخ گذشته قرار مي 
 نوشته آخونـدزاده اسـت    حكايت يوسف شاه  ،ستارگان فريب خورده  شود،    ايراني نيز محسوب مي   

 داستاني در زمان شـاه عبـاس صـفوي          در اين اثر، طرح   . يابد   شمسي نشر مي   1254كه در سال    
  .گيرد  را پي مي»حال« بلكه نقد »گذشته«شود، طرحي كه نه اساسا بازسازي  گسترده مي
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هـاي   شمسي، از يـك سـو جامعـه ايـران دسـتخوش انـواع بحـران             1300 تا   1284از سال   
هاي مـشروطه خـواهي در عمـل بـه يـأس               آرمان ،شود و از سوي ديگر      اجتماعي و اقتصادي مي   

نويـسندگان  .  رمـان تـاريخي اسـت      ترين گونه ادبيات داسـتاني     ها، مسلط در اين سال  . انجامد  مي
 ملي و مبهم ـ بي آنكه حامل پيام برابـري و   ياي رمانتيك و در طلب هويت رمان تاريخي با شيوه

 قهرماناني كه. زنند گريزند و دست به قهرمان سازي مي آزادي باشندـ به تاريخ پيش از اسالم مي     
اي ملي و شخصيتي قاطع اسـت كـه آرامـشي اشـرافي را بـه ارمغـان                   وجه مشخصه آنها، روحيه   

  .آورد مي
هـاي تـاريخي       دو عنـصر رمـان     ماق تاريخ و تالش براي هويت يـابي       جستجوي منجي در اع   

 كماكـان   1320 تـا    1300 هـاي   سـال بودند كه اين عناصر در بخش مهمي از ادبيـات داسـتاني             
هاي ادبي غني تري  شكلريخي با لحاظ كردن دو عنصر مذكورهاي تارمان. حضور پررنگي دارند
گيرنـد كـه البتـه در      ـ بـه خـود مـي    1300 هـاي  سـال هاي تاريخي پيش از  را ـ نسبت به رمان 

 نوميدانه براي هويت يـابي  ي صادق هدايت تالشبوف كورترين اثر ادبي اين دوران يعني     برجسته
 در طي اين دو دهه، در كنـار ادامـه          ، البته .اندازد   سايه مي  ،ي يعني جستجوي منج   ،بر عنصر اول  

ژانري كه  . گذارد  اي مي حيات جدي رمان تاريخي، ژانر رمان اجتماعي نيز رو به گسترش فزاينده           
كنـد و بـه       استقالل خـود را تثبيـت مـي       ) 1312 (زيباو  ) 1304(تهران مخوف   توان گفت با      مي

همچنانكه عابديني در اثر جامع خود درباره تاريخ         .ء است صورتي رمانتيك تصويرگر فقر و فحشا     
 واقـع گرايـي     ترين خصوصيت ادبيات مـشروطه    اگر عمده  «،دارد  نويسي در ايران بيان مي    داستان

كنـد، رمـان اجتمـاعي        گزارشي است و رمان تاريخي را رمانتيسم گذشته گرايش مـشخص مـي            
 ،عابـديني (» شـود   يير وضع موجود شـناخته مـي      عالوه بر رمانتيسم، با ناتوراليسم و يأسش از تغ        

1369: 41.(  
هاي داغ سياسي و نشر نـسبتا آزاد         درگيري و تحرك، بحث    هاي  سال دهه بيست،    هاي  سال

ايـن فـضاي ســــياسي و فكـري در كنـار      . ديدگاههاي حزب تـوده در ميـان روشـنفكران بـود         
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ي موجـود، هنرمنـدان از      هاي ناشي از مصائب پـس از جنـگ و شـكاف شـديد طبقـات                 نابساماني
ليكن هنرمندي كـه بـه   . داشت گرايانه و انتقادي ـ اجتماعي وامي بندرسته را به خلق آثاري واقع

گرايانه وارد شده بود، يك باره از اختناق رهيده بود و به يك باره به فضاي مملو از شعارهاي چپ
 بـسياري از آثـار   ،اظبـدين لحـ  . دكـر شكل را فداي محتواي عريان سياسي ـ اجتمـاعي اثـرش    

اي كه  گونه است كه در جامعه    بدين. ندترهاي سياسي نزديك   هيداستاني و شعري اين دوره به بيان      
هاي تاريخ  شناختي نيز در گسل   هاي زيبايي چيزند، بنيان  همه ةكنندهاي سياسي تعيين  چرخش

رح داسـتاني   كه بدون شخـصيت پـردازي و طـ         (گزارشيرئاليسم  واقع  در  . غلطند مي سياسي در 
 وجه غالب ادبيـات داسـتاني ايـن         )كند  عميق، به ارائه تصاويري ژورناليستي از جامعه بسنده مي        

احمد گرفته  ، از صادق چوبك و جالل آل      گوناگونآثار ادبي نويسندگان    بيشتر  دوران است كه بر     
ني بـه   داهـا، اجـازه چنـ     چنين گرايشي در اين سال    . تا به آذين و بزرگ علوي سايه افكنده است        

ـ  عصر رضـا شـاه ـ    در  جز موارد معدودي از بازآفريني خاطرات زندان تأمل در گذشته جمعي را 
  .دهد نمي

 به بعد و 1326هاي سياسي رايج، از سال پس از سرخوردگي بخشي از روشنفكران از آرمان
به ويژه پس از شكست سنگين فكـري و اجتمـاعي پـس از كودتـا، بـازخواني گذشـته سياسـي                      

، رفته رفته و پس از آن،     ) احمد نظير نون و القلم آل     هاي اجتماعي   عمدتا در قالب افسانه   (يك  نزد
شود كه نضج اين نوع دوم از دهه           تبديل به جرياني ادبي مي     ي گذشته جمعي و شخصي    بازآفرين

  .دهد  حاضر را تشكيل ميمقاله نوعي از ادبيات داستاني كه حيطه پژوهشي ؛شود چهل آغاز مي
سياست دوگانه حاكميـت    ،   1339-1342 هاي  سالاز دهه چهل و به طور مشخص در         با آغ 

 بحـران شـديد     سـبب  ناگهان بـه      مبني بر جذب طبقات سنتي و نظارت شديد بر طبقات جديد          
اين قضيه يكي از عوامـل اساسـي        . خورد مريكا براي اصالحات ارضي بر هم مي      ااقتصادي و فشار    

شـود    هـا و جريانـات فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي مـي               پديـده  سر برآوردن و قوام يافتن انواع     
 تبـديل   1340 پس از    هاي  سال گونه در حوزه ادبيات نيز    بدين). 519-515: 1377 ،آبراهاميان(
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شود كـه سـه جريـان اصـلي در آن             شكوفايي روزافزون ادبيات داستاني در ايران مي       هاي  سالبه  
به زنـدگي روسـتايي كـه پـس از اصـالحات            هايي معطوف   نخست، داستان . قابل تشخيص است  

بخش مهمي از آثار نويسندگاني چون . گيرد كننده فرهنگ مصرفي شكل مي    و رواج تهديد  ارضي  
جريـان ادبـي ديگـر،      . نـد ا در زمرة اينگونه ادبيات داستاني     غالمحسين ساعدي و جالل آل احمد     

د بهرنگي است كه عمدتا  علي اشرف درويشيان و صم،حاصل كار نويسندگاني نظير امين فقيري   
 بـه مـوازات     اين جريـان ادبـي    . پردازند  وجود مي با بينشي ضد طبقاتي به نقد اجتماعي شرايط م        

 و در واكنش به تـشديد  هاي خارجي و رشد اقتصاد داللي در دهه پنجاه   گسترش سرمايه گذاري  
  .شود  تبديل به گرايشي اساسي در ادبيات آن دهه ميشكاف طبقاتي در شهرها

 نـوعي ادبيـات     ني بـر نقـد وضـع موجـود اجتمـاعي          ا در كنار ادبيات روستايي و آثار مبت       ام
ايـن نـوع از     . دياب  مينيز ادامه   گيرد كه در دهه پنجاه         در دهه چهل شكل مي     گرا   تاريخ داستاني  

كـه  در حـالي  . هـايي اساسـي دارنـد      تفاوت ي تاريخي پس از مشروطه    ها  ادبيات داستاني، با رمان   
پرسـتانه از   ي دور و تصويري مه آلـود و نژاد        ها  گريزي به گذشته  نفي پس از مشروطه   م م رمانتيس

 نگاهي انتقادي به تـاريخ اجتمـاعي         در دهه چهل   گرا   تاريخ  ادبيات داستاني     تاريخ دوردست بود،  
. نه چندان دور بود، تاريخي كه بخشي از خاطره نسلي مؤلف ـ به ويژه در دوران كودكي ـ اسـت   

، برخي از   1340 در سال     اثر علي محمد افغاني    انمشوهر آهو خ  توان به      گونه آثار مي    زمره اين  از
 جشن فرخنده  و آثاري از جالل آل احمد نظير         1342 در سال    تنگسيرويژه  آثار صادق چوبك به   

  . در اواسط دهه چهل اشاره كردها و فلك گلدستهو 
ـ ، به بعدچهلاز اواخر دهه  گرا   سياسي، ادبيات داستاني تاريخ همپاي رشد ادبيات انتقادي 

 تـاريخي كـه در عـين حـال بخـشي از              رود، مينيز  هايي از تاريخ مسكوت     به سمت كشف بخش   
تـوان بـه    از جمله اين گونـه آثـار مـي   . سرگذشت نسلي مؤلف ـ به ويژه در دوران جواني ـ است  

 اثر ابراهيم گلستان در     راز راه رفته و رفتا    ،  1348 اثر سيمين دانشور در سال       سووشونهاي   رمان
  . اثر احمد محمود در همان سال اشاره كردها همسايه و 1353سال 
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 گرايش چشمگير جامعه به مطالعه است، البته گرايشي         هاي  سال) 57ـ56( انقالب   هاي  سال
 آثار مطهري و به     از جمله  روشنفكري ديني    وو ايدئولوژيك   آثار سياسي   در بر گيرنده    كه بيشتر   
بـازار نـشر     60اوايل دهه   هر چند كه در     . تا آثار ادبي  تي و نيز آثار ماركسيستي است       ويژه شريع 

 ركودي چشمگير در بازار كتاب      64افتد و مجددا نيز در سال         ها از رونق مي    كتاب در همه زمينه   
اقبـال   پايـاني ايـن دهـه،        هـاي   سـال ويـژه   ي اجتماعي در دهه شصت و به      فضانمايد، اما     رخ مي 

انديـشي و   دهد، اقبالي كه شايد ناشـي از تمايـل بـه نـسبي              آثار ادبي را افزايش مي    مخاطبان به   
هـاي متنـوعي از      ادبيات داستاني دهه شصت و هفتاد بر زمينه       . تر مسائل است    ادراك غير قطعي  

 نظرگيـر شود كه البته سـهم        جمله ادبيات اقليمي، مهاجرت و به ويژه ادبيات جنگ گسترده مي          
  .به اين حوزهاي موضوعي افزودبايد ز ادبيات زنان را ني

 بـه تنـوع و      ي داسـتاني  هـا   گرا نيز همچـون سـاير گونـه       اين بين، ادبيات داستاني تاريخ     در
 بـا   ،بخشي از اين نوع از ادبيات، نظير آثـار محمـود دولـت آبـادي              . رسد  گسترش قابل تأملي مي   

ي ديگـر، بـه مثابـه جريـاني         آيد و بخش   مي هدف بازآفريني فصولي از تاريخ معاصر به نگارش در        
رشد يابنده، خاطرات نسلي را بر محور پرسش از بيرون و تأمل در شرايط يك نسل براي توضيح         

اثـر  سـمفوني مردگـان     توان بـه     از زمره اينگونه آثار مي    . دده ها و شرايط فردي قرار مي      آشفتگي
مـد محمـود در      از آثـار اح    زمـين سـوخته    و   داستان يك شـهر    و   1368عباس معروفي در سال     

در اين ميان، بايستي به آثاري كـه بـين خـاطره نويـسي و               .  اشاره كرد  1368 و   1360 هاي  سال
نوشته ناصرپور قمي در سال     نسل از ياد رفته     د، آثاري نظير    كرند نيز اشاره     هست رمان در نوسان  

  .1370اثر علي اصغر شيرزادي در سال طبل آتش  و 1360
نـواعي از ادبيـات داسـتاني، بـه ويـژه ادبيـات مهـاجرت و                در دهه هفتـاد، در كنـار رشـد ا         

پرسـش از بيـرون بـراي بـازآفريني         « از سـمت     گرا  شم انداز زنان، ادبيات تاريخ    هايي از چ    داستان
ها، هـر چنـد       در اين گونه پاسخ   . رود  مي» هاي دروني   پاسخ«به سوي   » آشفتگي دروني يك نسل   

 شـود   يتـر مـ     گشايد، اما آنچه پر رنـگ       تاريخي مي اي    كه نويسنده خاطرات نسلي خود را بر پهنه       
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 بـه   رشـد چنـين گفتمـاني در ادبيـات        . اسـت شدن خاطراتي شخصي    تأمالتي دروني و برجسته   
در سايه ادبيات متأثر از كافكـا و هـدايت، شـرايط            » ناخودآگاه«هايي نظير توجه به مقوله        مؤلفه

انديشانه به ويژه از نيمه اين دهـه  بياجتماعي پس از جنگ و نيز رشد گرايشات فردگرايانه و نس         
توان به غالب     متمركزند مي » هاي دروني   پاسخ«گونه  از زمره آثاري كه بر آن     . گردد  به بعد باز مي   

هاي جعفر مدرس صـادقي، آثـاري از ابـوتراب خـسروي و رضـا جـواليي و آثـار برخـي                        داستان
سـهم   و   1380يا پيرزاد در سـال      نوشته زو كنم    ها را من خاموش مي      چراغنويسندگان زن، نظير    

  . اشاره كرد1382 نوشته پريوش صنيعي در سال من
3  

بنابر نوعي تفكيك، ممكـن     . پذيرد  هاي متفاوتي صورت مي     روايت گذشته اجتماعي در قالب    
نگر را در سوي ديگر قـرار دهـيم و بدينـسان تمـايزي              است تاريخ را در يكسو و داستان گذشته       

امـا قـضيه بـه ايـن        . قائل شويم » تخيل داستاني «و سياليت   » يخيسند تار «جدي بين قطعيت    
) 1384 (باز انديشي تـاريخ    در كتاب تأثير گذار خود       1همچنانكه كيت جنكينز  . سرراستي نيست 

شـود تـا      ترين موضوع كه به امكان دسترسي به انواع اسـناد مربـوط مـي              ساده ،كند  استدالل مي 
نيـست  » گذشـته «مساوي  » تاريخ«ند كه    بر اين امر   ي گفتماني شواهدي  ها  اشكال پيچيده رويه  

  . بازنمايي روايتي استايگونهبلكه 
براي افرادي با پـيش     ) اگر نگوييم مواردي بسيار   (هر چند مرز حقيقت و افسانه در مواردي         

 يكسان نيست و آنچه براي برخي حقيقـت اسـت           ها و نيز آمال و منافع متفاوت      ها، ديدگاه   فرض
يگران افسانه بنمايد، اما ابراز اين نكته به معناي تأكيد بر رأي افراطي كـسي               ممكن است براي د   

). 26: 2002 ،كليمو و كتل  (داند    مي» 3 اسطوره -تاريخ  « نيست كه همه تاريخ را       2نيلچون مك 
كند از يكـسو و ديـدگاهي كـه بـر             با فاصله گرفتن از ديدگاهي كه واقعيت را مترادف روايت مي          

                                                 
1 . Keith Jenkins 
2 . William McNeill 
3 . Myth - history 
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استعاليي شـد و    هايي شبه   توان قائل به بنيان     يي تأكيد دارد از سوي ديگر، مي      هايي استعال بنيان
 امـا بـه همـان       ،بدينسان چنين ابراز كرد كه هر چند واقعيت مترداف تام و تمام روايـت نيـست               

واقعيـت وجـود دارد،   . نيز منتفي اسـت » واقعيت اصيل«اندازه امكان به چنگ آوردن تام و تمام     
هـايي گفتمـاني    هاي گذشته اجتمـاعي بـا واسـطه مولفـه     شود و روايت يت مياما در هر حال روا    

  .شوند پرداخته مي
يا همزاد تحوالتي در    جد  هاي بازآفريني و نيز تحول برداشت از مفهوم تاريخ مو           تحول شيوه 

قـرن هجـدهم شـاهد      «لنارد ديويس بر آن است كه       . زمينه شيوه روايت تاريخ جامعه بوده است      
آميـز و   جهي به تمايز بين واقعيت و خيال، حقيقت و دروغ، بـه مرزكـشي وسـواس               تو  گذار از بي  

شـد     وانمود مـي   هايي كه    يعني متن  ،»خبر«با آغاز توليد    . بندي بود   انعطاف ناپذير در اين تقسيم    
هايي باشند از رويدادهاي واجـد معـاني اخالقـي، نمـادين يـا معـاني                  كه به جاي اينكه بازنمايي    

 نـوعي كـم   ، كـم   درسـتي از رويـدادهاي در خـور توجـه          هـاي   مذهبي فراگير، امروزي و بازنمايي    
هـا،    شكل گرفت كه از رهگذر دخالت حكومت        بندي بين حقيقت و كذب در حوزه عمومي         تقسيم

ز رهگذر پيدايش قوانين ضد افترا و برقراري حق تمبـر بـر برخـي انـواع مطبوعـات، حمايـت و           ا
 و در ايـن ميـان اسـت كـه           داشت توليد متون    برداري    تاثيرات دامنه كالً  اين تحول   . تصويب شد 

تـوان    مـي ). 85: 1382،  ميلز(» آورد  كم كم سر بر مي    » واقعي«هاي    ها و گزارش    تمايز بين رمان  
هاي پاياني قرن نوزدهم كه گـرايش كمـابيش           ر كرد كه از اواخر قرن هجدهم تا دهه        چنين تصو 

 بـه چنـين    ،اسـتوار بـود   » دار  آينـه «غالب در زمينه بازنمايي تاريخ در رمان در مجموع بر تلقـي             
اولويـت  » سـند «و » واقعيـت «، »خبـر «در عصري كـه   . گردد  تمايزي بين خيال و واقعيت بازمي     

روان  يـا    يديم ژانر رمان نيز بيشتر در پي آن بود كه سندي از جامعه، تـاريخ              يافته بود، چنانكه د   
و حضور جدي خـود را      دست داده   به) در اشكال گوناگون رئاليسم و ناتوراليسم آن دوران       (آدمي  

 مـرز خيـال و واقعيـت        هايي  ه هرچند در مقاطعي يا گرايش     البت. در گفتمان رايج علم نشان دهد     
را ملك مطلق خود دانستند، اما ) و نه لزوماً واقعيت(حاب ادبيات حقيقت پذيرفته شد و حتي اص   
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و البته پس از آن در گرايش رئاليسم سوسياليـستي          ( پاياني قرن نوزدهم     هاي  سالدر مجموع تا    
. نگار بيشتر از هر چيز نوعي سند تاريخي بود        رمان تاريخي و رمان تاريخ    ) به مثابه گرايشي مجزا   

 از  ي با كمرنگ شدن مرزهاي واقعيت و تخيل و به ويـژه تـصور جديـد               ، بيستم ولي از اوايل قرن   
  .هاي متفاوتي را پيمود مفهوم تاريخ، روايت ادبي تاريخ نيز راه

 هاي علمي، واقعيـت يـا بـه          پرتو روش  گرچه در قرن نوزدهم تاريخ نگاران برآن آمدند تا در         
هاي قرن بيـستم كـارل        ند و حتي در نيمه    كنه  ها ارائ   ها و سليقه     از آرايه   اصطالح حقيقت را فارغ   

ندارد، امـا حتـي در     اين ادعا را مطرح كرد كه تبين تاريخي اساساً تفاوتي با تبيين علمي        1همپل
و علوم انساني و اجتماعي نـوعي        هاي علمي   قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، تاريخ بين روش         

سـو مـاجرا شـكل        نيمه دوم قرن بيستم به ايـن      از  . كرد  بالتكليفي يا دست كم نوسان را طي مي       
هايي بين تاريخ و ادبيات ديـده شـد و حتـي پيـروان مكتـب                   همانندي رفتهرفتهديگري يافت و    

هـاي اجتمـاعي و    تاريخ اين ادعا را مطرح كردند كه تاريخ و روايت آن همانا قرائتي از دگرگـوني           
هـاي   ريخ نظيـر ريكـور، پـيش فـرض    هاي عقيدتي است و فالسـفه تـا   سياسي از ديدگاه دستگاه  

 .  تاريخي عرضه كردنديها جديدي درباره قواعد داستاني روايت

ترين شكل آن اين است كه          ترين و بديهي     ساده حداقلدر همانندي متون تاريخي با ادبيات       
متـون حاصـل انديـشه      . نـد اآنها خود مانند ادبيات متن    . ندانخست آنكه اكثر آنها به شكل متن      «

گيرنـد و     همچنين، اين متون در قالب روايـت شـكل مـي          .  و بنابراين كيفيتي ذهني دارند     ندبشر
شـود و      مي بيني منسجم هماهنگي دارد در مركز توجه قرار داده          يابند و آنچه با جهان      سامان مي 

گونه اسـتدالل كـرد كـه     توان اين در اينجا مي. شود  سرپوش گذاشته ميبر آنچه هماهنگي ندارد  
 در سارايوو حقيقتي عيني است، اما چگونه        1914 ژوئن   28اعظم وانتس فرديناند در     ترور دوك   

اي ذهني در خور توجـه       سامان يافتن و برجسته شدن آن حقيقت در يك روايت، بيشتر از جنبه            
را در اينجـا بـه مفهـوم متعـارف و منفـي آن بـه كـار                  » ذهني«اصطالح  . اي عيني   است تا جنبه  

                                                 
1 . Carl Hempel 
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هـا    هـا و بـه واسـطه انـسان           انـسان  دسـت بـه ما اشاره به چيزي است كه       بريم، بلكه مقصود      نمي
) 1986(رسد همچنانكه مارتين      ينگونه به نظر مي   ا) 5 :1383،لبيهان گرين و ( .شود  برساخته مي 

رسد،   دارد گرچه در بدو امر خاستگاه روايت تاريخي و روايت داستاني متباين به نظر مي                بيان مي 
  . روايت مسئله واحدي وجود دارداما عمالً در هر دو نوع 

مارتين به منظور آنكه ديدگاه خـود مبنـي بـر اينكـه در تـاريخ و نگـارش تـاريخ قواعـدي                       
 نكاتي . گرا همانند است نويس واقعنگار و رمانحكمفرماست و اينكه نهايتاً دست كم وظيفه تاريخ

 و روايـت داسـتاني متبـاين        رسد خاستگاه روايت تاريخي     به نظر مي  . دارد  قابل تأمل را عرضه مي    
يعني صحنه يا شخصيتي كه هر چيز قابـل تـصوري را            » مبنا«نويس از     است؛ بدينگونه كه رمان   

هاي زماني اشباع شده از  كه تاريخ نگار چه از مجموعهكند، در حالي توان به آن افزود آغاز مي       مي
 افزودن رويدادهاي حدسـي     اي با سندهاي اندك، به هر حال از         مدارك روايت كند و چه از دوره      

اينكـه  : نداي واحد روبروي    گر با مسئله    روايتهايي، هر دو      اما با وجود چنين تفاوت    . كند  دوري مي 
افتد سرانجام به موقعيتي ديگر منتهي        چگونه موقعيتي كه در آغاز يك مجموعه زماني اتفاق مي         

زند با امر واقع   روايت تاريخي مي   نويسي كه دست به     البته اينكه تاريخ نگار همانند رمان     . شود  مي
پـاي  و كند، نـه تنهـا دسـت     ند و نهايتاً از قواعد روايت پيروي مي مواجه1نمايي فرهنگي و راست 

 فـراهم   گـري را بـراي او        امكـان عملـي روايـت       بلكه ،بندد   را نمي  -نويس   و نيز رمان   –تاريخ نگار   
نكته ديگر آن است كه     . داشت  وايتي مي اي و نه خط ر       در غير اين صورت نه فرضيه      زيرا ،كند  مي

اگر اين اصل موضوعه فالسفه را بپذيريم كه هر واقعيت يا رويداد آنگاه كـه بـه توصـيف درآيـد                     
هاي   توان به روش      توان تصور كرد كه هر پديده را مي          آنگاه مي  ،شود  واقعيت يا رويداد شمرده مي    

 اوليه   ان نويس، تاريخ نگار نيز با تصميمي      گونه همانند رم  گوناگوني توصيف و روايت كرد و بدين      
كند و رويدادها را در يـك تبيـين روايتـي     اي خاص از جامعه شروع مي درباره عامل وحدت دوره  

گويد هم از داستاني واحد از يك رويداد بـه             مي 2هايدن وايت   گونه، همچنان كه  بدين. گنجاند  مي
                                                 
1 .Cultural Verisimilitude 
2 .Hyden White 
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ذيرفتن هر رويـداد توصـيف شـده بـه قواعـد      رسيم و هم اينكه واقعي پ    هاي گوناگون مي    داستان
  .گردد روايت باز مي

 ممكـن   افتـد   آيد؟ اتفاقي كـه مـي       مي» واقعيت«اما در اين ميانه چه بر سر تاريخ به عنوان           
 اما بـا تأسـي بـه ايـده حقيقـت      ،شود   باشد كه چيزي به عنوان واقعيت تاريخ نفي نمي          اين است

بـا بـه صـدا در آمـدن         . آمـدني بـه چنـگ      ه به تمامي  پرسپكتيوي، اين واقعيت نه يگانه است و ن       
تر شد و هم آوا با      توان به واقعيت تاريخ نزديك و نزديك        هاي گوناگون از واقعه تاريخي مي       روايت

انـدازهاي  بر آن شد كه تاريخ يك واقعيت ثابت نيست، بلكـه مكالمـه چـشم              ) 1991 (1آرچيبالد
جويـد بلكـه      شناسـانه را پـي مـي      هدافي شناخت اين ديدگاهي است كه نه تنها ا      . گانه است چند

مسئوليتي اخالقي را نيز براي مكالمه صـداها و امكـان گفتگـو بـر سـر گذشـته جمعـي پـيش                       
  .كشد مي

 گفـت كـه شـايد رمـان و           شـود   رمان مي  2با تأسي به ايده باختين درباره خصلت گفتگويي       
گانه را  اندازهاي چند المه چشم  ديگر ظرفيت مك   3گرا بيش از هر نوع گفتاري      رمان تاريخ  اًمشخص

 در  5 و مـتن   4االذهانيـت وار خود، با تكيه بـر مقولـه بـين         باختين در پروژه كمابيش زنجيره    . دارد
، قاعـده   6گانه بنياني گفته  شناسي علوم انساني، نهايتاً به مفاهيم سه      شناسي و روش  حوزه معرفت 

 همچنان كه گفته،  . رسد   شناسي مي   در حوزه زبان شناسي و ادبيات      8 و بين المتونيت   7گفتگويي
-434: 1992( بافتين افزوده است     تخيل گفتگويي در شرح واژگاني كه به ترجمه        9هولكوئيست

نامد و همان گفتار   يك زبان مي  10، تقريباً مصداق آن چيزي است كه سوسور جنبه پارول          )433

                                                 
1 . R.Archibald  
2 . Dialougical Principle 
3 . Speech genre 
4 . Intersubjectivity 
5 . text 
6 . utterance 
7 . Discource principle 
8 . Intertextualily 
9 . M. Holquist 
10 . Parol 
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 گفتگـويي، انـضمامي،     تصـور البته باختين بر آن است كه اين جنبه از زبان به            .  است 1در عمل 
 در هر گفته حتي بـي     زيراتاريخي و اجتماعي ساخته شده و همين جنبه شايسته مطالعه است،            

  ».سنتز ديالكتيكي زندگي بين روان و ايدئولوژي، بين درون و بيرون جاي گرفته است«اهميت 
هـا    گفتـه  بـا وجـود آن كـه معنـاي           زيـرا خنثي  باشد،    تواند    نمياي هرگز     گفته يا   هيچ واژه 

هـا از دل الگوهـاي معنـايي پيـشيني زاده        تواند منحصر به فرد باشد، اما در هـر حـال گفتـه              مي
 بلكه بر آمده از اوضاع اجتماعي، روابـط         ،معناي سوسوري آن  به» النگ«ها نه     شود و اين الگو     مي

  حكايـت از   2مفهوم هتروگلـسيا  . است  هاي خاص مبادله كالمي   طبقاتي دو طرف و حتي وضعيت     
 را در برابـر  3»زمينـه «اين مجموعه شرايط بنياني حاكم بر اداره معنا در هر گفته دارد و اهميت         

اي از شـرايط اجتمـاعي، تـاريخي و     در هر زمان و مكان مـشخص مجموعـه         «:نماياند  مي» متن«
كنند كه يك كلمه اظهار شده در آن مكان و زمان معنايي              و فيزيولوژيك معين مي     حتي اقليمي   

هـا    گونـه همـه گفتـه     بـدين ). 428: همان(»  كه از معناي آن در شرايط ديگر متفاوت است         دارد
هـاي  اي كـه زبـان      گريـز، همـان صـحنه     ه برخورد نيروهاي مركزگـرا و مركز       و صحن  اندهترولوگ
  .كنند را سركوب مينظامند آن

نتخاب  شامل ا  شان و سبك زباني   ها از طريق محتواي موضوعي      باختين بر آن است كه گفته     
شـان شـرايط    هاي دستوري و فراتر از همه از طريق ساختار تركيبـي  واژگان، اصطالحات و سبك 

هر كدام از اين سه بعد ـ محتوي و درون مايه، سبك و  «.سازد حاكم بر اداره معنا را منعكس مي
 يكـساني توسـط     تورصـ ند و به  ا با كل گفته مرتبط       تفكيك ناپذير  صورتي به   -ساختار تركيبي   

البته هر گفته مجزايي فردي است، امـا   . يابند  هيت مختص به هر حوزه ارتباطي ويژه تعين مي        ما
دهـد و ايـن       رود، گونه نسبتاً پايداري از گفته را توسعه مي          اي كه در آن زبان به كار مي         هر حوزه 

  )121: 1986باختين (» .گوئيم  مي4همان چيزي است كه به آن نوع گفتاري

                                                 
1. The speech act 
2. Heteroglossia 
3. context 
4. Speech Genre 
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ه وارد جزئيات بحث باختين درباره مجموعـه مفـاهيم مـرتبط بـا گفتـه                 بدون آنك  ،در اينجا 
 بـه طـور     1واركنيم كه در افق نظريه پردازي باختين، گفتمان رمـان           شويم بر اين نكته توجه مي     

اي اي است كه اساساً مبتني بر خصلت گفتگويي است؛ گونـه          عام و ژانر رمان به طور خاص گونه       
هـاي متبـاين فرصـت بـه صـدا درآمـدن پيـدا                 در آن، ايده   2ندهكه با كمرنگ شدن اقتدار نويس     

توان از جنس خصلت گفتگويي دانست  المتونيت را نيز ميمفهوم بين). 1992، باختين(كنند  مي
روند   گويد در آثار باختين اين دو عبارت به دفعات به جاي ديگر به كار مي                و آنگونه كه دانف مي    

تميزي بين اين دو قائل شويم بايستي خصلت        بخواهيم  ل اگر   اما به هر حا   ). 128: 1991 ،دانف(
المتونيـت را   هـا در آن و بـين        گفتگويي را معطوف به ساختار دروني رمان و امكان گفتگوي ايده          

  .هاي ديگر در نظر آوريم معطوف به مناسبات متن با متن
 و نيـز ايـده      اگر مجموعه نكات ذكر شده در افق فكري باختين درباره گفتگويي بودن رمان            

گـرا،  توانيم گفت كه رمان تاريخ     آرچيبالد درباره تاريخ را يكبار ديگر مد نظر قرار دهيم، آنگاه مي           
ژانري است كه بالقوه ظرفيت چشمگيري براي ديدن واقعيـت تـاريخ بـه مثابـه مكالمـه چـشم                    

  . ظرفيت دارند حكايت از ايني موفق جهاني اين ژانرها اندازهاي چندگانه را دارد و برخي تجربه
بـه  –گراي فارسي   همانگونه كه پيش از اين گفته شد، دوره نضج و ظهور جدي رمان تاريخ             

هـاي    در ايـن دهـه اسـت كـه تجربـه          .  دهه چهل شمسي اسـت     -معناي مورد نظر نوشتار حاضر    
هـايي    در دهه پيش از آن، به آفـرينش رمـان         » گذشته جمعي «پراكنده در زمينه بازخواني ادبي      

آغـاز و پايـان ايـن    ، در سووشون و   شوهر آهوخانم  ا و به طور مشخص دو رمان نمونه وار        گرتاريخ
، بـازخواني گذشـته دور در عـصر         »رمانتيـك «در اين دهـه اسـت كـه گـرايش           . انجامد   مي دهه

 دهـد   هايي مي   مشروطه و اوايل قرن حاضر شمسي در هيئت رمان تاريخي، جاي خود را به رمان              
حد فاصل اين دو نوع     . دارند» گذشته نزديك « يا باز انديشي در      زآفرينيكه سعي در بازنمايي، با    

                                                 
1 . Novelistic discource 
2 . Authority of author 
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 در واقع مساوي است با تاريخ ادبيات داستاني نوين ايران از نخـستين              رويكرد به تاريخ اجتماعي   
هاي آن در دوران مشروطه تا رسيدن به سر منزل شايد پربارترين دوره داستان نويسي               خاستگاه
  .هل يعني دهه چ،در ايران

 محور انديشه بازگشت و تامـل       فراواني با چهل تا حد     گرا در دهه    هاي تاريخ   به ميدان آمدن رمان   
اي كه شخصاً به جريان ادبيـات و          انديشه و ايده  . و ايده استقالل در آن دهه قابل شناسايي است        

 آورد و رونـد رو بـه        احمـد سـر بـر مـي       آل غربزدگـي  انديشه در سراسر آن دهه و در مانيفـست        
خورد و نهايتـاً    سيرهاي گوناگون چون انديشه شريعتي پيوند مي      مگسترش آن در دهه پنجاه به       

ترين و    هاي پس از آن نيز كماكان يكي از اصلي           گره خورده و در دهه     57با قيام عظيم اجتماعي     
  . ماند ترين محورهاي انديشه باقي مي پرمناقشه

امـا در هـر        گرا در دهه چهـل نيـست،        ان تاريخ قصد ما در اينجا تحليل شرايط گفتماني عصر رم        
كته قابل تاكيد است كه سه ژانر عمده ادبيات داستاني در آن دهه همگي به نوعي بـر     نحال اين   
هـاي  رجعت به شـناخت ارزش    : گردند  مي» تامل در خويشتن تاريخي   « و  » بازگشت« مدار ايده   

 ) 1343 (عــزاداران بيــلچــون طيفــي وســيعي از ادبيــات داســتاني اقليمــي را، هم » روســتا«
 بـه مــشابه برگــردان هنــري  –احمــد آل ) 1348 (نفـرين زمــين غالمحـسين ســاعدي و البتــه  

هـا و     تـر نيـز در رمـان        شناختيتر و روان    ايده بازگشت به شكلي فلسفي    . آفريند   مي – زدگي  غرب
» ...  سالگي ي هفت ا« كند و زمزمه نوستالژيك       مي  هايي مبتني بر خاطرات كودكي جلوه       داستان

آل احمد و نيز ) در اوايل دهه چهل (ها و فلك   گلدستههاي كوتاهي نظير      فروغ فرخزاد را داستان   
هـاي نظرگـاه      ايـن داسـتان   . شود  از اسالم كاظميه شنيده مي     ) 1348 (هاي كوچه دلبخواه    قصه

هـاي   رمـان . دگرا و همپوشان با اين ژانر نيـز هـستن          طليعه ژانر رمان تاريخ    يا   كودك البته همزاد  
و در عين حال كه حامـل تامـل در آن            پردازند  گرايي كه به بازسازي ادبي گذشته اخير مي         تاريخ

هـا    اين دسته از رمان   . كشندرا نيز به تصوير مي    » تاريخ ممنوع   « هايي از     ند، غالباً بخش  اگذشته
ا در خـود جـذب      هاي مبتني بـر انديـشه بازگـشت و تأمـل ر              دو دسته ديگر از داستان     رفتهرفته
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. نـشينند  آورند و به بـار مـي   سر بر مي  گونه تشخيص يافته ادبي در دهه چهل  در مقام  كند و   مي
 پاياني ايـن دهـه را بـه عنـوان دو            هاي  سال در   سووشون در آستانه دهه چهل و       شوهر آهو خانم  

  . يابد گرا با آنها ظهور جدي مي توان نام برد كه رمان تاريخ رمان نمونه واري مي
-جمعي گفتمان رمـان   گرايانه و بر مبناي مفاهيم بازخواني حافظه اگر بخواهيم از منظري روايت   

توجـه بـه    د به ساختمان داسـتان و       روبدون و (انداز چندگانه تاريخي به اين دو رمان        وار و چشم  
كـه  نخست آن. نظري بيندازيم نكاتي قابل اشاره است     ) 1 آنها هاي داستاني و گفتگويي       قي اليه تال

گونـه كـه بـازخواني      بـدين . كننـد   بازسازي مـي  » اكنون نگارش « ها گذشته را از منظر        اين رمان 
ها مـرزي اسـت، از منظـر گفتمـان      گذشته نزديك و قرائت دوراني كه، همچون زمان نگارش آن        

ايـده  « و شوهر آهو خانمدر » به بازگشتخطا«و » ايده فرديت« هل و در قالب روبه رشد دهه چ 
دوم آنكـه، بـه نظـر       . شـود    محقـق مـي    سووشـون در  » خطابه اعتراض «و  » آمدن و صرافت  به خود   

ويژه به لحاظ گفتگوي آنها با تـاريخ و تحقـق           ها و به    رسد به لحاظ خصلت گفتگويي درون رمان        مي
بدين . يم مسير روبه رشدي را شاهد     سووشون تا   شوهر آهو خانم   از   اندازهاي چندگانه تاريخي  چشم

 اوايل دهه چهل به سمت فرصت بيشتري براي         شوهر آهو خانم  گي اقتدار نويسنده در     معنا كه پررن  
  . كند اواخر دهه چهل ميل ميسووشونها با يكديگر و با تاريخ در  گفتگوي ايده

هاي عيني، رمـزي و ناخودآگـاه آن، كـه          ، به ترتيب اليه   سووشونتوان تصور كرد پس از        مي
و اهـا و ترديـدهاي آشـكار و پنهـان             ري و البته كشمكش    گفتگويي ز   كمابيش منطبق با خصلت   

در پايان رمـان كـه سووشـون    . يابند  تداوم، تحقق و گسترش مي  سووشونشده بود، در بيرون از      
كند و ايـن      گرايانه اين روايت صرافت زري را بدل به صراحت مي         فرا رسيده، ايده سياسي و عمل     

ان، در آستانه دهه پنجاه پا به جهـان بيـرون از             با هضم ايده فلسفي رم     قهرمانِ معطوف به عمل   
 كليـدر » گل محمد «و  ) 1353محمود،   (ها  همسايه» خالد«المثل خواهد گذاشت و في    سووشون

                                                 
) ر دسـت چـاپ  د(» سووشـون  و گفتگو با سووشونگفتگو در   «و  ) 1385( » شوهر آهو خانم  باز خواني رمان    «  مجزا در  صورتينين بحثي به  چ. 1

  . صورت گرفته است 
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هـاي اعتـراض اجتمـاعي،        هـا در كوچـه    »گل محمـد  «ها و   »خالد«و بسي   ) 1357آبادي،    دولت(
تحولي اجتماعي كـه     .كردها طي خواهند    »يوسف«خواهي  گرايي و خون   عمل  تحولي را به سمت   

 مياني دهـه پنجـاه در هيئـت انقـالب عظيمـي فـرا               هاي  سال آبستن آن بود، در      سووشونپايان  
  .نمايد اي جلوه مي گرايانهرسد و ايدة سياسي آن در ايده فلسفي رازآلود و در عين حال عمل مي

بادهـا  ي چـون    وار  هـاي نمونـه      در رمان   انقالب و اندكي پس از آن      هاي  ساله  حبوحاگر در ب  
شاهد نگرش  ) 1358درويشيان،   (18سلول  و  ) 1356مير صادقي،    (دادند  خبر از تغيير فصل مي    

 دهـه   هـاي   سـال  در   رفتـه رفتهاي در بازخواني گذشته اجتماعي هستيم،         شدهگرايانه تشديد عمل
  فلـسفي رازآلـود و رمـزي        تر شدن جريان ادبي و روشنفكري، ايـده       گرايانهشصت و همپاي درون   

ميدان گفتگو با تاريخ را به دست       ) 1368رواني پور،    (اهل غرق هايي نظير      در بازخواني  سووشون
هـاي گفتمـان       دهـه هفتـاد و در سـايه مؤلفـه          هاي  سالويژه در   ها و به    در همين سال  . گيرند  مي

هـاي ادبـي معطـوف بـه گذشـته            روشنفكري و ادبي مسلط، مسيرهاي ديگري نيز در بـازخواني         
گرا، به بازانديشي كمابيش منفعالنـه نقـش    هاي تاريخ اي از رمان دسته. كنند  ه باز مي  اجتماعي را 

 جزيـره سـرگرداني   تنهـا دانـشورِ     در ايـن بـين، نـه      . پردازند  جريان روشنفكري در دهه چهل مي     
 مشخـصاً    و هـاي آرمـان گريزتـري خواهـد داشـت           صرافت) 1380 (ساربان سرگردان و  ) 1372(

هايي سياسـي را بـه چـالش     آرمان) 1383قيصريه،  (كافه نادري يا   گانسمفوني مرد آثاري نظير   
ها را در   نطفه آن آرمان  بيست هاي  سال ضمن بازخواني    گراي دهه چهل    كشند كه رمان تاريخ    مي

نيـز بـه دادخـواهي       سهم مـن  اي نظير     هاي رودخانه   اي رمان   در همين مسير، گونه   . خود داشتند 
ها را من خـاموش   چراغوار  پردازند و در رمان نمونه هه ميتاريخي سرگذشت يك نسل در چند د      

 البتـه در دهـه هفتـاد      . يابـد   ليل مـي   به تمامي در ناخودآگاه زنانه خود تق       سووشونزريِ  كنم    مي
 نيز هستيم كه از منظري زنانه روايت ،طوبي و معناي شبتاريخ پرداز، نظير  اي رمان  شاهد گونه

برند، هرچند    يانه مي گرا   تاريخ هاي فرا   كشند و راه به روايت       مي رسمي تاريخ را يكسره به محاكمه     
  .برند توانست در آستانه آن باشد چندان راه نمي  ميسووشونبه تعميق آن خصلت گفتگويي كه 
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اندازهاي چندگانـه   رفت كه به چشم      مي سووشون اًگراي دهه چهل و مشخص      اگر رمان تاريخ  
ابيش قابـل اعتنـايي از خـصلت گفتگـويي و نيـز درهـم               درباره تاريخ نزديك شود و بذرهاي كم      

تنيدگي روايت ذهني و بازانديشي تاريخي را در خود داشت، اما جريان اجتماعي و جريان ادبـي                 
گراي دهه چهل در      هاي دروني شده رمان فارسي و از جمله رمان تاريخ            و البته برخي ناتوانايي    –

دهنـد تـا تجربـه رمـان          دست به دست هـم مـي       همگي   –باز انديشي اجتماعي و گفتگو گرايي       
 گرا در دهه چهل به غنا و پختگي بالقوه خود دست نيابد و اگر از استثنائات ممكن بگذريم                   تاريخ

 سـاحت گفتگـويي خـود را وا         گرايانـه خـود    يا در پرتو نگاه عمـل      گرا پس از آن دهه      رمان تاريخ 
  .ماند دازه از بازانديشي تاريخي باز مي به همان انگرايانهدر جامه گفتگويي درون يا نهد مي
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