
�����: ���ی ��م ���



��م ���ب: ز���� ��ی ���ا�� ر��ن
�����: ���ی ��م ���

��پ ����: ۱۳۹۷���ان
���ر��ن: ۵۰۰���

ا����س و ������ ��پ و ����� ��ون ا��زه  ر��� و ����ب
��� ���ر��� ����ع ا�� و ����د ������ دارد.

��� ���ر���: ���ان، ���ان ��� ���
��ی �����، ���ره ۲۵- �� ���� ۱۵۷۵۶۳۵۹۱۱

۰۹۱۲۱۲۳۲۳۹۴- ۰۹۰۲۱۲۳۲۳۹۴-۸۸۸۲۸۷۸۸-۸۸۳۱۵۰۵۱ - ۸۸۳۱۰۰۷۱ :����
دور���ر: www.negarineh.ir  ۸۸۳۰۷۲۷۸  ���وق ����: ۱۵۷۴۵-۱۱۴

 �������: ��م ��� ���ی  ۱۳۵۰ -  
 ���ان و ��م ����آ�ر: ز���� ��ی ���ا�� ر��ن/ ���ی ��م ���.

 .۱۳۹۷ ،  ���  �����ت ��� : ���ان: ��� ����
 �����ت ����ی:   ۴۰۰ ص. 

 ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۰-۰۵۶-۳ :����
 و���� ����� �����: ����

��  ����ع: دا���ن ����� -- ���
Fiction -- Authorship -- History :ع���� 
�� و ���  ����ع: دا���ن ��ی ��ر�� -- ���

Persian fiction -- History and criticism :ع���� 
   PN۳۴۹۱ /ه:   ۱۳۹۷ ۸ز۲ج����  رده ���ی 

 رده ���ی د����:   ۸۰۸/۳ 
  ۵۱۴۸۳۹۳  :��� ���������  ���ره 



فهرست

مقدمه ..................................................................................................................................................................................

فصل نخست: دربارة رمان
تعريف رمان ................................................................................................................................................................
تعريف  رمان بر اساس محتوا ....................................................................................................................
تعريف  رمان بر اساس ساختار ................................................................................................................
تعريف  رمان از نظر نويسندگان ايران ..............................................................................................
تفاوت رمان با حماسه ......................................................................................................................................
تفاوت رمان با قصة كهن ..............................................................................................................................
تفاوت رمان با داستان كوتاه و داستان بلند .................................................................................
ويژگی هاي رمان ....................................................................................................................................................
طرح در رمان .............................................................................................................................................................
شخصيت پردازي در رمان ...........................................................................................................................
گونه هاي رمان ..........................................................................................................................................................
خالصة فصل نخست .........................................................................................................................................

صفحه

7

15
18
22
23
26
27
28
30
32
36
40
45



فصل دوم: زمينه هاي پيدايش رمان در اروپا 
پيشينة داستان و رمان .........................................................................................................................................
پايان قرون وسطی .................................................................................................................................................
پيدايش صنعت چاپ .......................................................................................................................................
كشف هاي جغرافيايي ......................................................................................................................................
رنسانس ............................................................................................................................................................................
اومانيسم ............................................................................................................................................................................
تحول داستان نويسي از رنسانس تا عصر روشنگری ......................................................
طبقة بورژوا يا متوسط ......................................................................................................................................
نخستين رمان نو و نويسندة آن ...............................................................................................................
انقالب كبير فرانسه ...............................................................................................................................................
انقالب صنعتي ..........................................................................................................................................................
رمان در سير ادبی اروپا ...................................................................................................................................
رمان در سدة نوزدهم .......................................................................................................................................
رمان در سدة  بيستم ............................................................................................................................................
خالصة فصل دوم .................................................................................................................................................

فصل سوم: زمينه هاي پيدايش رمان در ايران 
ارتباط ايران با اروپا و گسترش فرهنگ و ادب غرب ..................................................
دورة بيداری و نوگرايي ..................................................................................................................................
فرستادن دانشجو به اروپا ...............................................................................................................................
صنعت چاپ و چاپخانه .................................................................................................................................
روزنامه و روزنامه نگاری ..............................................................................................................................
دارالفنون و مدرسه های جديد ................................................................................................................

51
63
70
73
76
91
99

106
114
124
136
140
164
177
191

207
217
227

 230
239
251



ملي گرايي و ميهن پرستي ...............................................................................................................................

طبقة متوسط .................................................................................................................................................................

خالصة فصل سوم ................................................................................................................................................

فصل چهارم: زمينه هاي ادبي پيدايش رمان در ايران
پيشينة قصه و داستان در ايران ..................................................................................................................
نقش ادب كهن فارسی ....................................................................................................................................
جنبش مشروطه خواهی  ...................................................................................................................................
بازدارنده هاي نوگرايی ادبی .....................................................................................................................
ترجمة آثار اروپا ....................................................................................................................................................
مردمي شدن ادبيات و تحول نثر ...........................................................................................................
پيدايش رمان و گونه های ادبي نو ......................................................................................................
پيدايش نخستين رمان ها  در ايران ........................................................................................................
نخستين گونه های رمان در ايران .........................................................................................................
خالصة فصل چهارم ..........................................................................................................................................

منابع 
كتاب ها .............................................................................................................................................................................
مقاله ها ................................................................................................................................................................................

256
263
267

279
286
298
 314
320

 331
 343
353
368
381

395
399





مقدمه
رمان به معناي امروزي، نخست در عرصة ادبي اروپا و در آغاز سدة 
هفدهم پديد آمده است و پيشينة پيدايش اين گونة ادبی در ايران به پايان 
به  نسبت  بنابراين  بازمی گردد،  مشروطه  خواهي  روزگار  و  قاجار  دوران 
ادب  و  فرهنگ  در  به شمار می آيد.  نو  ديگر،  ادبی  از گونه های  بسياري 
همه  اين  با  فراگير  شد،  هجدهم  سدة  پايان  در  رمان  واژة  كاربرد  غرب 
به  برای قصه ها و داستان های كهن هر چند  از صاحب نظران گاه  شماري 
نظم نيز اين نام را به كار برده اند. برخی از نويسندگان و منتقدان ادبي هم 
تفاوت چندانی ميان رمان با قصه، افسانه، حکايت و مانند آن قائل نشده اند 
با  كه  است  شده  ديده  بسيار  شمار  آورده اند.  به  ادبي  نوع  يک  را  همه  و 
داده اند.  رمان جای  زمرة  را در  داستانی  بيشتر گونه های  چنين رويکردی 
اين ديدگاه در برخی از نوشته هاي نقل شده در همين كتاب نيز مشاهده 
گاه  شايد  و  لفظی  از خطاي  ناشی  برداشت  اين  می رسد  نظر  به  مي شود. 
سهوی باشد. در برگردان به فارسی نيز گاه نتيجة لغزش مترجم بوده است، 
اگر چه اين كوتاهی ها هميشه مصداق ندارد و بيشتر از نبود شناخت درست 

دربارة رمان و ويژگي هاي آن بروز می يابد. 
به گفتة برخی از منتقدان ايراني، رمان به تمامی يک پديدة ادبی غربی 
نيست، بسا كه در ادب فارسي هم ريشه دارد. به باور آنان در ميان قصه های 



زمینه های پیدایش رمان  8

كهن، آثاری يافت می شود كه به رمان شبيه و يا به آن بسيار نزديک هستند. 
گاه قصه هايی را هم به عنوان نمونه معرفی می كنند كه قدمتی بيش از عمر 
رمان اروپا دارند. شايد اين گونه سخنان و برداشت ها از بي توجهی به تعريف 
ببرد،  رمان و ويژگي هاي آن باشد. حتي اگر رمان از قالب های كهن بهره 
با اين همه ساخت و شاخص هاي روايی خاص خود را دارد كه با قصه ها و 
يا  و  نثر  هرگونه  آسانی  به  نبايد  بنابراين  نيست،  يکسان  سنتی  حکايت های 
داستان روايي را رمان ناميد. به نظر مي رسد گاه به كار بردن اصطالح رمان 

نو يا رمان مدرن بتواند برای از ميان برداشتن اين ابهام چاره ساز باشد.
و  پژوهشگران  بيشتر  آن كه  با  گفت،  می توان  رمان  نخستين  دربارة 
صاحب نظران، ُدن كيشوت اثر ميگوئل دو سروانتس را نخستين رمان مدرن 
مي دانند، كساني نيز هر چند كم، ديدگاه ديگري دارند. از اين روی دربارة 
نخستين رمان اروپا يا جهان اختالف نظرها ديده می شود. دربارة نخستين رمان 
ايران هم، ميان پژوهشگران و منتقدان ادبی اتفاق نظر قاطع مشاهده نمی شود. 
به يک محدودة زماني چند دهه اي مشخص  بيشتر آنان  توافق  اين همه،  با 
ديدگاه های  اين  مي رسد  نظر  به  است.  محدود  قاجار  دوران  پايان  يعني 
مختلف،  كم و بيش از تعريف های متفاوت و نبود شناخت درست دربارة 

رمان و شاخص های آن پديد آمده باشد. 
زمينه هاي پيدايش رمان متنوع و پرشمار هستند. مدرنيته يکي از زمينه هاي 
مهم است كه بستر مناسب را برای عامل هاي ديگر فراهم  آورده است. با آغاز 
عصر جديد، در  باورها و نگرش انسان ، هم چنين در ساختار اجتماعی تغيير 
و تحول روی داد. با دانش و بينش نو در قبال هستي، دنيای نو و جامعة تازه 
پايه ريزی  شد. شتاب روزافزون دگرگوني ها ، عرصه های گوناگون، به ويژه 
تغيير شيوة زندگي و ذائقة فرهنگي و هنري انسان   ادب و هنر را در نورديد. با 
نوگرا، قالب های ادبي كهن، ديگر توانايی پاسخگويی به نيازها را نداشتند. 
از اين روي رفته رفته انواع ادبي تازه و همسو با اقتضای زمان پا به عرصه 

 گذاشتند و رمان به عنوان گونة ادبي سازگار با عصر مدرن سرآمد  شد.
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نوع  اين  است.  گوناگون  زمينه های  نيازمند  رمان  بالندگی  و  گسترش 
ادبی همچون ديگر هنرهاي عصر جديد با مخاطبان فراوان سر و كار دارد، 
بنابراين بايد در شمارگان انبوه منتشر شود و براي رسيدن به اين هدف، به 
صنعت چاپ وابسته است. چاپ، نخست با كمک روزنامه ها،  بسترهاي مهم 
را براي رشد رمان آماده ساخت. روزنامه  و روزنامه نگاري نيز به سادگی و 
مردمي شدن زبان و نوشتار فارسی ياري رساند تا ابزار مهم داستان نويسي نو 
مهيا شود. از يک سو روزنامه ها باعث آشنايي روزافزون مردم با فرهنگ نو 
و دگرانديشي ها  شدند و از سوي ديگر با ترجمه و چاپ رمان به پيشرفت 
آن كمک كردند. ترجمه نيز از زمينه هاي مهم بود. برگردان به فارسی آثار 
اروپا، راه را براي شناخت و راه يابي رمان به ادبيات ايران و پيروی از كارهای 

ادبی غرب هموار كرد. 
در اروپا رمان پس از پيدايش به رشد و پيشرفت شگرفي دست مي يابد. با 
آزمودن گونه ها و سبک هاي ادبي مختلف در دوره هاي گوناگون، رمان های 
برجسته پديد مي آيد. اين قالب روايی در جهان گسترش مي يابد، با زبان و 
ادب بومي هر سرزمين  درمي آميزد و به بار مي نشيند. رمان نويسی ايران هم با 
الگوبرداري از رمان اروپا آغاز می شود، با تحول ادبی به سير تکاملی ادامه 

می دهد و براي رسيدن به سبک هاي خاص خود گام برمي دارد. 
و  هنری  مکتب های  و  فلسفه  با  همگام  اروپا،  در  پيدايش  از  پس  رمان 
ادبی، گام  به گام جلو مي رود، اما پيدايش و رشد آن در ايران همانند غرب 
از زمينه ها،  نبوده است. بسياری  به سوی تکوين همراه  با روندی مرحله ای 
پيشينة ادبی و بسترهای اجتماعی و فرهنگی اروپا و ايران مشابه هم نيستند. 
رمان  فارسي با بهره برداري از آزمون ها و دستاوردهاي رمان نويسان غرب، 
زمان كمتري براي گذر از مراحل گوناگون صرف كرده است. رمان نويسي 
به  اروپا  رمان   آزموده هاي  از  بهره گيری  و  الگوبرداري  با  بيشتر  ايران  در 
پيشرفت خود ادامه داده و كوشيده است تا به سبک ها و گونه هاي مختلف 
نيز به پيروی از آن دست يازد. از اين روی پيدايش و رشد رمان در اروپا، 
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ايران و يا ديگر سرزمين ها روند يکسان نداشته است.
ادبی،  اوضاع  از  متأثر  ديگر،  ادبی  انواع  چون  رمان  پيدايش  بی گمان 
مهم  دگرگونی های  پيامد  و  خود  روزگار  سياسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
نامبرده  عوامل  تحليل  و  بررسی  روی  اين  از  است.  بوده  روايی  ادبيات  در 

می تواند به ارزيابی بهتر وضعيت رمان نويسی ايران ياری رساند.
گوناگون  زمينه های  و  خاستگاه ها  بازشناسی  و  تکوين  عوامل  مطالعة 
پيدايش رمان، چشم انداز فراخ برای سنجش و بررسی اوضاع كنونی رمان 
پيش روي  آينده  در  مطلوب آن  د ورانديشی وضع  و  ايران  رمان نويسی  و 
نظام مند و  اين حوزه و گردآوری اطالعات  می نهد. بی گمان پژوهش در 
بر  تا  بود  خواهد  ادبی  منتقدان  برای  ارزشمندی  دستماية  شده،  طبقه بندی 
بهتر دربارة رمان و  پيش بينی  ارزيابی و  به  يافته های منسجم،  و  پاية دانش 

رمان نويسی مبادرت ورزند و زمينة تداوم و پيشرفت آن را فراهم آورند. 
افزون بر اين با وجود تازگی رمان نسبت به ديگر گونه های ادبی، امروزه 
روند رشد آن برای عرضه و انتقال  باورها، ديدگاه ها و مفاهيم ادبی، فرهنگی، 
فلسفی، اجتماعی، سياسی و چون آن با گسترش و كاربرد فراوان، مخاطبان 
انبوه در قشرهای گوناگون جامعه پيدا كرده است. رمان در ايران راه ورود 
شماری از انواع ادبی را نيز هموار ساخته و در روند پيدايش و تکوين ادبيات 
بنابراين  است.  ايفا كرده  مهم  بسيار  نقش  فارسی  نثر  ساده نويسي  و  معاصر 
يافته های  اين مبحث، می تواند  برآيندهای مطلوب در  به  تحقيق و دستيابی 

جديد و بيشتر در دسترس مخاطبان آن قرار دهد. 
هدف از نگارش اين كتاب، دستيابی به دانش تازه و اطالعات منسجم 
دربارة زمينه هاي پيدايش رمان در ايران و اروپا و ريشه يابي آن ها برای كسب 
آگاهي و درك بهتر است. چرا كه با مطالعة دقيق مي توان بسياري از ابهام ها 
كارهاي  آ ن كه  با  كرد.  برطرف  را  خصوص  اين  در  مطرح  پرسش های  و 
متفاوت دربارة نقد و بررسي مسائل گوناگون رمان انجام شده است، به سبب 
اهميت و وسعت اين گونة ادبي، همچنان جای كار بيشتر دربارة ماهيت و 
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زوايه ها  از  موضوع  اين  است  اين روی سزاوار  از  دارد.  كيفيت آن وجود 
و جنبه های مختلف بررسي شود. كتاب پيش روي نيز با اين هدف در پی 
آشکار ساختن و رفع ابهام از مسائل جديد برآمده است تا بخش هاي ديگري 
از  بسياري  پاسخگوي  بيش  و  كم  و  كند  ارزيابي  را  رمان  فراخ  گسترة  از 
پرسش هاي مطرح دربارة زمينه های پيدايش و تداوم رمان و رمان نويسي، به 

ويژه در ايران باشد. 
با توجه به موضوع، تا حد توان و امکان كوشش شده است، زمينه هاي 
تمام  ريشه يابي  روی  اين  از  گيرد.  قرار  دقيق  مطالعة  مورد  رمان  پيدايش 
پيشينه،  اروپا،  بخش  در  است.  بوده  نظر  مد  كلي  بخش  دو  در  زمينه ها 
زمينه ها و زمان پيدايش آن، ادامة روند رشد و پيشرفت آن تا سدة نوزدهم 
به  است،  شده  پيگيری  رمان  جهاني شدن  و  زمان گسترش  يعني  بيستم،  و 
ايران روشن شود، زيرا رمان  پيدايش آن در  اين سبب كه مهم ترين زمينة 
اروپا در اين دوران به اوج شکوفايي مي رسد و به عنوان گونة ادبي توانمند 
و باشکوه خودنمايي مي كند، با جذابيت و انعطاف مناسب، راه ورود خود 
را به ديگر عرصه هاي ادبي جهان هموار مي سازد. در بخش ايران، با نگاهي 
جست وجوگرانه پيشينة ادبي نيز بررسي شده و افزون بر آن، ضمن ريشه يابي 
و بررسی زمينه هاي گوناگون پيدايش رمان، وضعيت كلی زمان پيدايش و 

نخستين گونه ها هم مطالعه و بررسی شده است.
را  رمان  چون  ادبي  پديده های  گسترش  و  پيدايش  زمان بندی،  نظر  از 
پيدايش و دوران رشد و گسترش  پيشينه، زمان  به سه دورة كلي؛  مي توان 
دسته بندی كرد. در اين كتاب بر اساس چنين رويکردی، زمينه هاي پيدايش 
اين گونة ادبی در زمان پيدايش و دوران پيش از آن مورد توجه قرار گرفته 
پرداخته  اروپا  در  ويژه  به  آن،  پيشرفت  و  توسعه  دورة  به  هم چنين  است. 
شده است، چرا كه پيگيري گسترش آن در اروپا، به بررسی بهتر زمينه هاي 
شکل گيری و پيدايش آن در ايران كمک شايانی مي كند. در بخش  مربوط 
به ايران نيز پيشينة ادبي، زمينه هاي گوناگون پيدايش و دورة زماني پيدايش 
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و نخستين گونه های پديد آمده، بررسی، تحليل و ارزيابی شده است. با اين 
پيدايش  از  به ريشه يابي  زمينه ها در دوران پيش  بيشتر  همه، رويکرد كتاب 

رمان معطوف بوده است.
اين كتاب در چهار فصل تدوين شده است. فصل نخست دربرگيرندة 
در  رمان  پيدايش  زمينه هاي  شامل  دوم  فصل  رمان،  ويژگي هاي  و  تعريف 
زمينه هاي  حاوي  سوم  فصل  جهان(،  در  آن  گسترش  به  نگاهي  )و  اروپا 
پيدايش  ادبي  زمينه هاي  بر  مشتمل  چهارم  فصل  و  ايران  در  رمان  پيدايش 

رمان در ايران است. در پايان هر فصل نيز خالصة  مطالب آمده است.



فصل نخست
دربارة رمان





تعريف رمان 
تعريف رمان1 و تعيين چارچوب با مرزبندی هاي بسيار دقيق و مشخص 
براي تفکيک آن از ديگر گونه هاي روايي كار آساني نيست. به سبب نوپايي 
و تنوع آن نمي توان مانند انواع ادبي كهن، قراردادها و سنت هاي پايدار در 
نظر گرفت. قدمت برخي از گونه هاي ادبي با زبان و خط برابري مي كند، 
عمر شعر و نمايش نامه به هزاران سال مي رسد، اما پيشينة رمان نسبت به آن ها 

كوتاه  است. 
انعطاف  پذيری  با  زيرا  است،  دشوار  رمان  برای  مانع  و  جامع  تعريف 
فراوان، توانايی سازگاری با ساختارهای گوناگون ادبي را دارد و از گونه ها 
آغاز  همان  از  قالب  اين  سو  يک  از  است.  برخوردار  متنوع  شاخه های  و 
پيدايش با شيوه ای متفاوت و نوآورانه نسبت به ديگر گونه های ادبي، همواره 
دستخوش تغيير و تحول شده است و اين از ويژگی های مهم آن به شمار 
تجربه  از هر چيزي، يک ساختار  »رمان، گذشته  برادبري  به گفتة  می رود. 
است؛ و چنان كه جامعه، ايده ها و تجارب تغيير كرده و بسياري از محتواي 
ديگر  سوي  از  است«2.  كرده  تغيير  نيز  رمان  است،  يافته  تبدل  انسان  ذهن 
اروپايي مورد تحليل و بررسی  هنگامی كه رمان در ادبيات سرزمين های غير 

Novel :در زبان انگليسی ، Roman :1. در زبان فرانسوی
2. Bradbury, Malcolm. 1973. What is a Novel?, London: Edward Arnold. p. 7-8 )62 :1387 ،به نقل از خجسته(
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قرار می گيرد، تعريف آن دچار پيچيدگي بيشتری می شود. 
تعريف رمان نسبت به ديگر گونه هاي ادبي چون شعر، نمايش نامه، داستان 
كوتاه و مانند آن پيچيده تر است، از اين روی مطالعه و بحث دربارة رمان 
در نقد ادبي هم اشکال های بسياري پديد مي آورد. برای اين تعريف ناپذيري 
قرن  در  انگلستان  در  »رمان نويسي  برشمرد.  گوناگون  علت های  می توان 
هجدهم پاگرفت؛ و اين در دوره اي بود كه تعاريف سنتي در مورد قالب هاي 
ديگر ادبي )مثل شعر و نمايش(، بسيار جا افتاده بود و رمان با تمايلي قوي 
بر ضد تعاريف رسمي به ميدان آمد«1. افزون بر اين، از همان آغاز پيدايش 
رمان بر تازگی و ناب بودن آن تأكيد ويژه ای   شده است. هم چنين اين قالب 
با قواعد، اصول متعارف و سنتی ادبی سازگار نبوده و همواره كوشيده است 

به اصالح و تغيير آن ها بپردازد. 
واژة فرانسوي "رمان" در زبان فارسی، كاربردي معادل واژة "ناول2" در زبان 
Novel چنين ترجمه  فارسي3، واژة  به  انگليسي  فرهنگ  انگليسی دارد. در 
نوين،  بديع،  ناديده،  جديد،  تازه،   -2 داستان  بلند.  رمان،   -1« است:  شده 
نوظهور، نوپا«. ايرانيان نوگرا و وارد كنندة گونة ادبي رمان، با زبان فرانسه 
آشنايي بيشتري داشتند، چرا كه فرانسوی زبان رايج آن روزگار بود، براي 
به كار  پيدا كرد و  به زبان فارسي راه  ناول  به جاي واژة  همين، واژة رمان 
بيشتر، تعريف و توصيف آن از  گرفته شد. اكنون بهتر است براي آگاهي 

ديدگاه هاي گوناگون بازگو شود. 
و  پرمعنا  بسيار  نو،  و  تازه  مفهوم  به  توجه  با  )ناول(  رمان  انگليسی  نام 
بيان كنندة ويژگی های مهم آن است.  اين گونة ادبی از همان آغاز پيدايش 
پيوسته تحول و رشد يافته است و ويژگی تغيير را نيز همواره با خود دارد. 
»رمان "روايت" انسان است و زندگی او، و چون انسان و زندگی او پيوسته 
در تحول است رمان نيز بايد هماهنگ با اين تحول متحول شود و اگر از 

1. برادبری، 1387: 93
2. Novel

3. آريان پور، 1385: 976


