ﺳﻪ رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از »ﺟﮫﻮدﮐﺸﺎن«
ﻣﮫﺪی ﮔﻨﺠﻮی

در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺞ رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻏﺎزﮔﺮ در ادﺑﯿﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻔﺎوتھﺎی آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازم .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رﻣﺎن »ﺟﮫﻮدﮐﺸﺎن«
اﺛﺮ ھﺎﻣﺒﺎرﺳﻮم آراﮐﻠﯿﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .از اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ رﻣﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻪ رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺟﮫﻮدﮐﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.

» .١ﺷﻤﺲ و طﻐﺮی« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﺴﺮوی
رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺘﻘﺎدی :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای دﻓﻊ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﺎھﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﯿﺮزا ﺧﺴﺮوی در دورهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺣﻀﻮر ﻗﺸﻮن روس در
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دھﺎت اطﺮاف ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش
ﺷﻤﺲ و طﻐﺮی زد .ﻣﺆﻟﻒ آن در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯽ و دﻗﺎﯾﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن در
ﺳﻨﻪ  ١٣٢۵ھﺠﺮی ،در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وطﻦ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﮫﺎﺟﻢ اﻏﺮاض
ﻓﺎﺳﺪه و ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺮور و ﻓﺘﻦ و ﺗﻄﺎول اﺷﺮار و اوﺑﺎش ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻘﻠﺐ و ﻣﻀﻄﺮب
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎب ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و ھﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس در آن ﻣﻔﺘﻮح و راه آﺳﺎﯾﺶ و ﺻﻮن ﻣﺎل و
ﺟﺎن و آﺑﺮو از آن ﻣﺴﺪود آﻣﺪه )ﻓﺮارا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﻪ( ﻋﯿﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
دھﺎت دور از ﺷﮫﺮ رﻓﺘﻪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻼﻟﺖ و اﻓﺴﻮس ﺑﻪ ﺣﺎل وطﻦ ﻋﺰﯾﺰ و اﺑﻨﺎی وطﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد« )ﺧﺴﺮوی ،ص .(٢١ .اﯾﻦ رﻣﺎن در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻠﺪ
اول آن را در ﺷﻮال  ١٣٢٧ﻗﻤﺮی/آﺑﺎن  ١٢٨٨ﺷﻤﺴﯽ ،ﺟﻠﺪ دوم در رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ١٣٢٨
ﻗﻤﺮی/اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٢٨٩ﺷﻤﺴﯽ و ﺟﻠﺪ ﺳﻮم را در رﺟﺐ  ١٣٢٨ﻗﻤﺮی/ﻣﺮداد ١٢٨٩
ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ )آرﯾﻦ ﭘﻮر ،ص.(٢۴١ .
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ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ رﻣﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎرس ،زﻣﺎن اﺗﺎﺑﮑﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
آﺑﺶ ﺧﺎﺗﻮن آﺧﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ﮐﻪ »ﻣﺠﺎزا ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻋﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ« )ﻣﺤﻤﺪ
ﭘﺎرﺳﺎﻧﺴﺐ ،ص .(٢٣ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺷﻨﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺴﺮوی ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻣﺎن ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ آورده اﺳﺖ :ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ،ﻓﺎرسﻧﺎﻣﻪ ،آﺛﺎر اﻟﻌﺠﻢ ،ﺟﺎم ﺟﻢ،
ﺳﯿﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺑﻄﻮطﻪ و ﮐﻠﯿﺎت ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی.
اﯾﻦ رﻣﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺟﮫﻮدﮐﺸﺎن وﺟﮫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎد آن ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ
ن ﻣﻐﻮل ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .در ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ ِ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﺪانھﺎی دﯾﻠﻤﯿﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺗﺐ
داﺷﺘﻦ را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎل »ﻣﻐﻮﻻن وﺣﺸﯽ ،ﻣﺨﺮﺑﯿﻦ ﺑﻼد و دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم و اﺳﻼﻣﯿﺎن« ﺑﯿﻔﺘﺪ
)ﺧﺴﺮوی ،ص .(٢٨ .ﻗﮫﺮﻣﺎن رﻣﺎن ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد اﻣﺎ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ »ﮐﺎﻓﺮھﺎی ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﺷﺘﺮﭼﺮان ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد« ﻧﮑﻨﺪ )ھﻤﺎنﺟﺎ( .در اداﻣﻪ
ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺮاﯾﯽ ﺳﻠﻄﻪی ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و درد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻼم رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ،
ھﺮﮔﺰ اﺳﯿﺮ ﮐﻔﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﮐﺮد ].[...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺎ دﯾﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺣﮑﺎم آن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ رواج دھﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ رای اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ او ﺷﻤﺸﯿﺮ زﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻼطﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ را ﻣﻘﮫﻮر ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ھﻤﻪ اﻣﻢ
ﻗﺎھﺮه را ﻣﻐﻠﻮب و زﯾﺮ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ طﺮﯾﻖ ﻋﺪل و
ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮادری ﻗﺪم زدﯾﻢ و ھﻢ ﺧﻮد را ﻧﺼﺮت دﯾﻦ و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻗﺮار داده
ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻤﺎم آن وﻋﺪهھﺎ ﺻﺪف ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﺮ دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ
ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ.

او در اداﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺎ و ﮐﺎر ﺟﮫﺎد داﻧﺴﺘﻪ و
اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺷﻘﺎق و ﻧﻔﺎق ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﺴﺮوی ،ص.(٣٠ .
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻮق از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺗﺒﻌﯿﺪ از روسھﺎ ﺑﻪ دھﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و دارد ﮔﺰارش ﺷﯿﺮاز را ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻐﻮﻻن ﻣﯽدھﺪ ﺳﻮﯾﻪھﺎی
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اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .آرﯾﻦﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﻼم دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺲ در
اﯾﻦ رﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن آنھﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ اﻣﺎ ھﺪﻓﺶ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور »ﮔﺮﯾﺰ از ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ
و دوﻟﺖ و ﺗﻤﺘﻊ از ﺧﻮﺷﯽھﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ« )آرﯾﻦﭘﻮر ،ص .(٢۴٨ .از اﯾﻦ رو آرﯾﻦﭘﻮر
ﺷﻤﺲ را ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای طﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﻪطﻠﺐ آرام و ﻣﻌﺘﺪل در طﺒﻘﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮان آن روزﮔﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

» .٢ﻋﺸﻖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﻮرس ﮐﺒﯿﺮ« اﺛﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی
رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﺼﺮت در ھﻤﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻪ ﺟﻠﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺷﺶ ﻣﺎه ﺟﻠﺪ اول را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٣۴ﻗﻤﺮی ١٢٩۵/ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل طﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺪ اول را ،آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت از آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎم ھﻤﺪاﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ١٣٣٧ﻗﻤﺮی ١٢٩٨/ﺷﻤﺴﯽ
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ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺸﻖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﻮرس ﮐﺒﯿﺮ رﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ اھﺪاف آﻣﻮزش ﺗﺎرﯾﺦ
و ﺗﺮوﯾﺞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮد در »ﺗﺸﮑﺮ«
اﺑﺘﺪای ﭼﺎپ اول اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ھﺪف او ﺗﺄﻟﯿﻒ »ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان« در
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ رﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ« .در ﭘﺎﯾﺎن
اﺛﺮ ﻧﯿﺰ رﯾﯿﺲ ﻣﻌﺎرف و اوﻗﺎف وﻗﺖ ھﻤﺪان ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ
 1ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ در اﺛﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮدن ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺐاﻟﺨﻮاھﺶ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻣﻔﺘﻮن ﯾﺰدی،
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺼﺮﷲ و ﺷﺮﮐﺎ در ﺑﻤﺒﺌﯽ دوﺑﺎره ﮐﺘﺎب را در ﺳﺎل  ١٩٢٣ﻣﯿﻼدی ١٣٠٢/ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺆﺧﺮهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻣﻔﺘﻮن ﯾﺰدی ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
دﺳﺖ آﺛﺎر اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺷﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را »طﻤﺎع«
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎب دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در »ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن« اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﯿﺮاژ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﻠﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
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رﻣﺎن آن را »رﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺮح
ﻣﯽدھﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺜﺮی ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد در
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺴﺮوی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺒﻮده و
ﺧﺎﺻﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮودوت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرس ،اوﺳﺘﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ )آرﯾﻦﭘﻮر ،ص .(٢۵٢ .ادوارد ﺑﺮاون ،ﺣﺴﻦ
ﮐﺎﻣﺸﺎد ،ﻣﺎﺧﺎﻟﺴﮑﯽ ،و آرﯾﻦﭘﻮر ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن وﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ رﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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» .٣داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮرس« اﺛﺮ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦﺧﺎن ﻧﺼﺮت
اﻟﻮزاره ﺑﺪﯾﻊ
رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺴﯿﺎت ﻣﻠﯽ
اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻧﺼﺮت اﻟﻮزاره ﺑﺪﯾﻊ در ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺗﻤﺪن ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل ١٢٩٩
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﯿﺨﺴﺮو در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﮐﻮرش ﯾﮑﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ،در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﯿﺨﺴﺮو و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮫﻢ در دوران
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ وی و ﻣﺠﻤﻠﯽ از ﺣﺎﻻت ﻣﻠﻞ و اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رواﯾﺎت ھﺮودوت اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮده
اﺳﺖ )آرﯾﻦﭘﻮر ،ص .(٢۵۵ .ﺑﺪﯾﻊ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺘﺪای اﯾﻦ رﻣﺎن ﺗﮏ ﺟﻠﺪی
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎرش آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ رﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ دارد ﻻزم
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ روﻣﺎنھﺎی ﺧﺎرﺟﻪ داﯾﺮه ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ را وﺳﻌﺘﯽ ﻣﯽدھﺪ ،وﻟﯽ از ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .و ﻏﺮض ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ادﺑﺎی
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوزه ] [...ﻋﻮض ﺗﺮﺟﻤﻪ
 2ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٩٨رﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯿﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از روی دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ )ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮫﺪی ﺑﻪﺧﯿﺎل( ﺿﺒﻂ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪﺧﯿﺎل ،ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨آﺑﺎن  ١٢٨٢ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﺧﯿﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ رﻣﺎن را ﺳﺎل  ١٢٧۶ﺷﻤﺴﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ رﻣﺎن در ھﻤﺪان در دوران ﯾﻮرش
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺮن دوازدھﻢ ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﯽﮔﺬرد.
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اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﻪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺿﻤﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺰد ھﻤﻮطﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮑﻨﯿﻢ،
ﺗﺎ ﻓﻮاﯾﺪی را ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻊ در اداﻣﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮح ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺎن اﯾﺮان را ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﯿﺨﺴﺮو و دارﯾﻮش و ﻏﯿﺮه ،در طﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﻟﭽﺴﺒﯽ درج و در آن ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﺳﻪ ﺗﻔﻨﮕﺪار و ﻋﺸﺎق ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﮑﺎﯾﺎت
ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﻮﮐﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽآورد و ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎر ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎ
را در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﯿﺎت وطﻦﺧﻮاھﯽ و ﻗﻮمﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.

در اﻧﺘﮫﺎی ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﺳﺎل  (١٢٩٩ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﻌﺎرف ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
را »ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺪﺑﺮ ادﺑﯽ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﻧﺎﺷﯽ از زﺣﻤﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در راﺳﺘﺎی »اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وزﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ادﺑﯽ ﺗﺄﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در وھﻠﻪ اول ﺑﯿﻦ اﯾﻦ رﻣﺎن و اﺛﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی از
ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان در اﻧﺘﺸﺎر آن و ﻣﻮﺿﻮع رﻣﺎن ﺷﺒﺎھﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف رﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺜﺮی ﮐﻪ در آن وﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،در رﻣﺎن
ﺑﺪﯾﻊ ﮔﯿﺮاﯾﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺴﯿﺎت وطﻦﺧﻮاھﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ
اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ١٣٠٠ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
دامﮔﺴﺘﺮان ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎمﺧﻮاھﺎن ﻣﺰدک اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽزاده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ رﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﯿﻦ رﻣﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
آﻏﺎزﮔﺮ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ زد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
آرﯾﻦﭘﻮر ،ﯾﺤﯿﯽ ) .(١٣٧٢از ﺻﺒﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺎ ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ .اﻧﺘﺸﺎرات زوار.
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ﺑﺪﯾﻊ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦﺧﺎن ﻧﺼﺮه اﻟﻮزاره ) .(١٢٩٩ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﻮرس.
ﺗﮫﺮان ،ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺗﻤﺪن.
ﭘﺎرﺳﺎﻧﺴﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ )» .(١٣٨٢ﺳﯿﺮی در رﻣﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ« .آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ.٢٩-٢٢ ،
ﺧﺴﺮوی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ) .(١٣۴٣ﺷﻤﺲ و طﻐﺮا ،ﭼﺎپ ﺳﻮم )ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ( .ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﻌﺮﻓﺖ.
ﻧﺜﺮی ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺳﯽ ) .(١٢٩٧ﻋﺸﻖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺎ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﮐﻮرس ﮐﺒﯿﺮ .ﻣﻄﺒﻌﻪ
ھﻤﺪان.
.Browne, E. G. (1959, first print 1924). A Literary History of Persia, Volume IV.
Cambridge University Press.
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