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چکیده
رمان تاريخی در دورة معاصر ادب عربی ،جايگاه ويژهای میان صاحبنظران و مخاطبان يافته است .در
اين میان ،رمانهای تاريخی جرجی زيدان ،نويسندة معاصر و مسیحی لبنانی ،به سبب پرداختن به تاريخ
اسالم ،طرفداران و منتقدان فراوانی دارد .يکی از منتقدان برجستة داستانهای وی ،محمود صاوی است
که انتقادهای فراوانی بر رمانهای جرجی زيدان ،وارد ساخته است .گفتار حاضر بر آن است تا با استفاده
از روش توصیفی ـ تحلیلی ،نظرات وی را مورد بررسی قرار دهد .آنچه به دست آمده اين است که بخش
عمدة انتقادات وی درخور تأمل است و به دلیل برخی ديدگاههای يک سو نگرانه به طور قطع پذيرفتنی
نیست.

واژههای کلیدی :رمان تاريخی ،نقد ،جرجی زيدان ،محمود صاوی.

* .رايانامة نويسندة مسؤول:
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 .5مقدمه
رمان تاريخی در ادبیات عربی با الهام از مکتب رمانتیسم غربی در اواخر قرن نوزدهم،
يعنی در دورة رستاخیز فرهنگی عرب (أبوخلیل )354 :2911 ،پا به عرصه وجود نهاد و در
سیر تکوينی خود ،دچار تغییر و تحوالت گوناگونی گرديد .اين نوع رمان ،به دلیل
ويژگیهای خاص خود و معرفی شخصیتهای تاريخی و نیز بنا به هدف پیشوايان
رماننويسی تاريخی ،جايگاه ويژهای در میان عموم پیدا کرد؛ چنانکه محمد غنیمی
هالل در اين زمینه معتقد است« :عربها بیش از هر چیز در رمانهای تاريخی ،در
توصیف عواطف ،تمجید از عظمت از دسترفتة قومی و ملّی و نیز برای گريز از وضع
فعلی به سبب ساخت آيندهای بهتر ،از مکتب رمانتیسم تأثیر پذيرفتهاند» (هالل:2333 ،
333ـ.)333
اگر بدون در نظر گرفتن برخی اختالفات که دربارة پیشوايی رماننويسی تاريخی در
ادبیات عربی وجود دارد ،جرجی زيدان ،نويسندة مسیحی لبنانی (2159ـ2925م) را
پرچمدار اين حوزه قلمداد کنیم( ،ر.ک :المحص )52 :1335 ،و داستانهای تاريخی وی را از
لحاظ محتوايی و ساختار داستانی ،بررسی و ديدگاه منتقدان و صاحبنظران را دربارة
اين داستانها ،مالحظه کنیم ،خواهیم ديد که صاحبنظران و منتقدان در برابر اين
رمانها دو دستهاند :دستة اول :مؤيد و تصديقکننده؛ همچون محمد عبدالغنی حسن که
در اثر خويش با عنوان جرجی زيدان مینويسد« :او يک مورّخ و معلّم تاريخ عرب و
اسالم است و برآن بوده است که تاريخ عرب را با شیوهای جذاب و شیوا و بدون
تکلّفهايی که در آثار تاريخی محض ديده میشود ،به عربها آموزش دهد( ».همان)52 :
و دستة دوم که به ديدة ترديد در اين داستانها نگريسته و گاه همچون شوقی ابوخلیل
در کتاب جرجی زيدان فی الـمیزان ،به صورت متعادلی از اين داستانها و هدف

نويسنده از خلق آنها انتقاد کردهاند و گاه همچون محمود صاوی در کتاب کتابات
جرجی زيدان ،به صورت موشکافانه و تند به ردّ اين رمانها پرداختهاند .اين گفتار
درصدد است تا ديدگاههای نويسندة اخیر را در اين زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار
دهد.
روش پژوهش حاضر ،شیوة توصیفی ـ تحلیلی است که در آن ،ابتدا نقدهای محمود
صاوی بر دو رمان

و

بیان شده و سپس میزان مقبولیت

اين نقدها با استناد به منابع اصیل و معتبر در اين زمینه بررسی شده است .پرسش
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اصلی پژوهش حاضر اين است که :مهمترين انتقادهای محمود صاوی بر اين دو داستان
چیست و اين انتقادها تا چه اندازه بر اين داستانها وارد است؟
به طور کلّی دربارة رمانهای تاريخی جرجی زيدان ،آثاری چند در قالب کتاب ،به
رشتة تحرير درآمده است؛ همچون دو اثر يادشده در سطور پیشین و کتاب جرجی
زيدان نوشتة محمّدعبدالغنی حسن .در قالب مقاله نیز میتوان به مقاالت «نقد و بررسی
رمانهای جرجی زيدان» از زيبا اکبرزاده ( )2311و «جايگاه جرجی زيدان در داستان-
نويسی معاصر عربی» از خلیل پروينی و هومن ناظمیان ( ،)2314و «شخصیتپردازی زن
و جايگاه اجتماعی وی در رمانهای تاريخی جرجی زيدان» از عسگر بابازاده اقدم و
محمد کريمی ( )2391اشاره کرد .بیشتر اين آثار ،داستانهای جرجی زيدان را از جنبة
عناصر داستاننويسی تحلیل کرده و از بررسی محتوای تاريخی داستانها که محور اصلی
اين پژوهش است ،سخنی به میان نیامده است .بنابراين به جرأت میتوان گفت که تا
کنون پژوهشی مستقل با تکیه بر محتوای تاريخی اين رمانها و نقد آنها ،سامان نیافته
است .اين داستانها توسط يکی از صاحبنظران عرصة نقد محتوايی رمانهای تاريخی
به چالش کشیده شده است؛ اما خود اين نقد تا کنون مورد نقد واقع نگرديده است و اين
همان مسألهای است که نويسندگان جستار حاضر ،بدان پرداختهاند.
 .2جرجی زیدان
جرجی زيدان ،اديب ،مورّخ و روزنامهنگار مسیحی لبنانیاالصل در سال 2152م در
بیروت متولد شد .او در پنج سالگی روانة مدرسه شد تا با آموختن سواد و حساب ،به
پدرش در امور شغلی ياری دهد .او پس از مدّتی ،زبان انگلیسی را در يک مدرسة شبانه
فرا گرفت و سپس به عضويت انجمن «شمس البرّ» درآمد که اين عضويت موجب شد
وی با افرادی چون يعقوب صرّوف ،فارس نمر و پطرس بستانی و پسر وی (سلیم) آشنا
شود و اين آشنايی در رشد و شکوفايی فکری و علمی جرجی زيدان بسیار تأثیرگذار بود
(الديب .)35 :2991 ،وی در سال 2912م با مشارکت نجیب متری ،مؤسس انتشارات
دارالمعارف ،چاپخانهای به نام «التألیف» تأسیس نمود؛ اما پس از يکسال شراکتشان
پايان يافت و زيدان به تنهايی ادارة آن را بر عهده گرفت و نامش را به «الهالل» تغییر
داد .اين مجله در کمتر از پنج سال بسیار مشهور شد و به منزلة پلی میان زيدان و
مخاطبانش گرديد (اکبرزاده .)23 :2311 ،زيدان بیشتر تألیفات خويش را پیش از چاپ در
قالب کتاب ،در اين مجله در معرض ديد مخاطبان قرار میداد (عصام )253 :2911 :و
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مدّتها اين روند را ادامه داد تا اينکه در سال 2925م در  43سالگی در دفتر کار خويش
درگذشت.
 .9رمان تاریخی
رمان تاريخی يکی از انواع مختلف رمان است که به نوسازی شخصیّت ،سلسله حوادث،
فرهنگ ،روح و حال و هوای يکی از اعصار گذشته میپردازد .اين نوع رمان که
سرگذشت قهرمانان روزگاران پیشین را حکايت میکند ،مادة اولیهاش را از تاريخ
میگیرد و تاريخ در آن ،نقش پسزمینه را دارد .در اين گونة ادبی ،آگاهیهای دقیق
تاريخی از هر آنچه که بر روزگار مورد نظر ،از لحاظ نظم و آداب و رسوم حاکم است،
ضروری است (ولینیا و محمدی .)235 :2391 ،قلب اين نوع رمان را تخیّل تاريخی تشکیل
میدهد؛ تخیّلی که از شناخت درست تاريخ ،سرچشمه گرفته باشد و الزمة آن شناخت
گسترده و عمیق نويسنده از دورانی است که قصد دارد آن را در قالب داستان ،به تصوير
بکشد (پروينی.)25 :2314 ،
 .0رمانهای جرجی زیدان در یک نگاه
جرجی زيدان در مدت  14سال (از 2119م تا 2925م)  12رمان تاريخی را به رشتة تحرير
درآورد؛ موضوع اين رمانها همگی تاريخ اسالمی است (حسن )233 :2939 ،و میتوان آنها
را بر اساس دورههای تاريخی که به تصوير کشیدهاند ،به شرح ذيل دستهبندی کرد.
 .0-5صدر اسالم و عصر فتوحات

شامل رمانهای فتاة غسّان و أرمانوسة الـمصريّة ،عذارء قريش و  23رمضان ،غادة کربالء،

 ،العبّاسه أخت
 ،فتح األندلس ،شارل و عبدالرّحمن ،أبومسلم
الحجاج
الرشید ،األمین و الـمأمون ،عروس فرغانة ،أحمد بن طولون ،عبدالرّحمن الناصر ،فتاة
.
القیروان و صالحالدّين
 .0-2انقراض بنیعباس :شجرة الدّر
 .0-9دوران ممالیک :استبداد الممالیک
 .0-0دوران معاصر :المملوک الشّارد ،أسیر المتمهد  ،االنقالب العثما
.)33

(المحص:1333 ،
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نگاهی به موضوع داستانهای يادشده نشان میدهد که نويسنده به دورههای آرام و
بیدغدغة تاريخ عرب و اسالم يا دورههای با ثبات تاريخی نپرداخته است؛ بلکه به
مقاطعی پرداخته که در آن ،دو عنصر يا دو فرهنگ در حال جدال و کشمکش با
يکديگرند .به نظر میرسد اين امر دو دلیل داشته باشد :اول اينکه زيدان ،با هدف جلب
توجه مردم عادی به تاريخ ،به نگارش اين داستانها اقدام کرده است؛ ازين رو
نمیتوانسته از حال و فضای داستانهای عامیانه فاصله بگیرد (پروينی)29 :2314 ،؛ به
همین جهت ناچار است برای جلب توجه اين گروه و عالقهمند ساختن آنان به مطالعة
تاريخ در قالب داستان ،از عامل حادثه و ماجراجويی به عنوان عامل مشوّق بهره گیرد.
علت ديگر را بايستی در ويژگی ذاتی رمانهای تاريخی جستجو کرد که همان
پرداختن به دورههای پرتنش و پرحادثه و نهايتاً ذکر حوادث و اتّفاقات زياد در آنهاست
(همان.)252 :
در اغلب اين داستانها معموالً نويسنده در آغاز ،حدود يک يا دو صفحه را تحت
عنوان «فذلکة تاريـخية» به بیان مقدمهای تاريخی دربارة داستانی که قصد خلقش را
دارد ،اختصاص میدهد و در خالل آن به ارائة اطالعات تاريخی و جغرافیايی دربارة آن
دوره میپردازد .همچنین نويسنده در آغاز داستان ،قهرمان و شخصیّتهای اصلی را
برای خواننده مطرح میکند و نیز منابع تاريخی را که از آنها استفاده کرده است ،ذکر
میکند و اين را میتوان نشانهای از اهتمام نويسنده به تاريخ و حقايق آن دانست
(اکبرزاده.)22 :2311 ،

آراء و نقدهای فراوانی دربارة رمانهای تاريخی جرجی زيدان مطرح شده است که
میتوان آنها را بدين صورت ذکر کرد:
2ـ عدهای صفت رمان بودن را از آنها سلب میکنند؛ چرا که زيدان در آنها قواعد فنی
.)95/2 :2933 ،
رماننويسی را رعايت نکرده است (
1ـ عدهای بر اين باورند که نويسندة اين داستانها ،مسئوولیت تمام حوادث و اعمال
مهم را به شخصیّتی خیالی واگذار کرده و بر آنها لباس قهرمان پوشانده است (ابوخلیل،
.)253 :2911
3ـ برخی معتقدند در اين رمانها ،به منابعی کماهمیت و دارای اهداف مغرضانه و
مشکوک ،استناد شده است (دوارة.)211 :2913 ،
5ـ برخی نیز سرّی نگه داشتن بعضی مسائل و احیاناً بیتوجهی و عدم دقت در علل
.)513 :1333 ،
بعضی رخدادهای مهم را از نقدهای وارد بر اين رمانها دانستهاند (
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4ـ عدهای ديگر ،اهمال کامل در مورد منابع دينی را مهمترين ضعف اين رمانها
دانستهاند؛ چراکه معتقدند اين ضعف برای کسی که دربارة اسالم و رهبران و شخصیّت-
های مختلف آن مطلبی مینويسد ،قابل چشمپوشی نیست (ر.ک القاعود.)34 :1339 ،
نقدهای يادشده از میان ديدگاههای صاحبنظران عرصة نقد و رمان استخراج شده
است و همانطور که میدانیم ،نقد صرفاً به معنای يادکرد نقاط ضعف يک اثر نیست و
بايستی در کنار آن به نقاط مثبت نیز اشاره نمود .از اينرو به جرأت میتوان گفت
ديدگاههای محمود صاوی در خصوص داستانهای جرجی زيدان« ،نقدهايی برجسته»
بودهاند و در اثر ياد شدة  433صفحهای وی ،موردی از بیان نقاط قوّت اين داستانها
مشاهده نمیگردد و اين امر دلیل اصلی انتخاب بررسی ديدگاه وی از سوی نگارندگان
گفتار حاضر ،است.
 .1محمود صاوی
محمود صاوی يکی از صاحبنظران عرصة نقد رمان تاريخی از اوايل دهة نود میالدی به
بعد است که با اختصاص پاياننامة کارشناسی ارشد خويش به بررسی محتوای تاريخی
رمانهای تاريخی جرجی زيدان که گرايش تاريخ اسالمی دارند ،پرداخته است .او
دکتری زبان عربی و فلسفة اسالمی خويش را از دانشگاه األزهر مصر دريافت کرده و هم
اکنون استاد دانشگاه األزهر و دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود است .وی پس از

دفاع از پاياننامة کارشناسی ارشد خود ،آن را در قالب کتابی با عنوان کتابات جرجی
به چاپ رسانید و انگیزة خود را از بررسی
زيدان؛
رمانهای تاريخی زيدان ،مسیحی بودن جرجی زيدان و وقوف به نقش مجلة مشهور وی،
الهالل ،در غربیسازی جامعة مصر ياد کرده است (ر.ک :صاوی.)23 :1333 ،
 .6معرفی و نقد رمان
اين اثر  151صفحهای ،چهارمین داستان تاريخی جرجی زيدان است که در سال
2194م به نگارش درآمده است .ماجرای آن بیان حوادث دورهای است که در آن
قبطیها بر مصر ،حکمرانی میکردند تا اينکه سپاه اسالم به فرماندهی عمروعاص به
مصر لشکرکشی نمود .در اين اثر ،جزئیاتی از فتح مصر و اسکندريه توسط سپاه اسالم و
شمّهای از شرح و توصیف آداب و رسوم عرب ها و اوضاع مردم و رومیان ساکن مصر،
ذکر شده است.
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 .5-6انتقاد نخست و پاسخ به آن

يکی از شبهههايی که صاوی در مورد اين اثر ذکر کرده ،اين است که وی علتهايی غلط
و غیرموجّه را برای پیروزیهای مسلمانان ،ياد کرده است .او معتقد است که نويسنده،
درگیریها و جنگهای میان مسلمانان و رومیان را در مصر به صورت گذرا و کماهمیّت
نشان داده است؛ به عنوان مثال ،او از دعوت مسیحیان به اسالم توسط مسلمانان ،بسیار
سطحی ياد نموده و يا وقتی زيدان ،قصد داشته است که از اسالم و دعوت به اين آيین
الهی ،سخن براند ،صرفاً به نامهای که پیامبر (ص) آن را به وسیلة پیکهايش به
پادشاهان اسالم و سرزمینهای مختلف فرستاده بود ،بسنده کرده و فقط در چند سطر،
2
 .)534 :1333 ،صاوی در ذيل اين ايراد ،زيدان را با لفظ
آن را بیان کرده است (
«خواجا» که لفظی تحقیرآمیز است ياد میکند (جر )134/2 :1333 ،و يادآور میشود که
چطور زيدان با ذکر همین چند سطر ،رمان خويش را رمان تاريخ اسالم نام نهاده است
(

.)533 :1333 ،

در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت که صاوی برای ردّ اين رمان تنها يک شاهد ذکر
کرده است؛ حال آن که موارد و شواهد متعدّدی بر ذکر تاريخ و حوادث اسالمی و دعوت
مسیحیان به اسالم در اين اثر قابل تأمّل است .نگاه به صفحات  131 ،251 ،45 ،53و
 123اين رمان ،اثباتکننده مدّعای حاضر است (زيدان.)2991 ،
همچنین به نظر میرسد نبايستی مفهوم رمان تاريخی را با تاريخ محض ،يکی
بدانیم؛ چون رمان تاريخی ،بازآفرينی تاريخ در قالب داستان است و به هر حال اساس
داستان را عنصر ابداعی و تخیّل نويسنده تشکیل میدهد و اگر از نويسنده انتظار داشته
باشیم خود را تنها مقید به حقايق تاريخی نمايد ،اثرش بیش از آنکه جنبة هنری داشته
باشد ،به يک اثر تاريخی صرف تبديل میگردد .سامی يوسف الیوسف ،منتقد معاصر
رمان تاريخی ،در اين زمینه معتقد است« :آنچه در آن شکی نیست ،اين است که رمان
تاريخی ،آنگاه ارزش واقعی خود را به دست میآورد که بتواند تاريخ را به هنر تبديل
کند و نويسندة رمان تاريخی بايستی بیش از آنکه مورّخ باشد ،هنرمند ،حساس و
نکتهسنج باشد» (الیوسف.)15 :1339 ،
 .2-6انتقاد دوم و پاسخ به آن

صاوی همچنین معتقد است زيدان تمام اين رمان را به جای ذکر مسائل مربوط به تاريخ
اسالم ،به حوادث عاشقانة و روابط و ماجراهای اتفاقافتاده میان عاشق و معشوق
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اختصاص داده است و او میخواهد چنین القاء کند که علّت فتح مصر به دست
مسلمانان ،اشتغال فرماندهان و جنگآوران رومی به مسائل شخصی و روابط عاشقانه آنها
بوده است و اگر فرماندهان و امیران رومی ،چنین مشغلههايی نداشتند ،هیچگاه عربها،
توان فتح مصر را نداشتند( 1صاوی.)535 :1333 ،
در پاسخ به اين نقد نیز میتوان گفت که در رمان تاريخی ،مسائل تاريخی بايستی با
مسائل هنری و تخیّلی که مسأله عشق و عاشقی نیز يکی از آنهاست ،آمیخته شود .در
غیر اين صورت ،نمیتوان آن را رمان تاريخی نامید .نويسندة رمان تاريخی میکوشد به
وجوه ظاهراً حقیقیتر تاريخ ،عنصری هم از تخیل بیفزايد و با استفاده از اغراق و
برجستهسازی و کنشهای هیجانانگیز شخصیتها ،از خستهکنندگی و بیظرافتی
رخدادهای تاريخی بکاهد (ولینیا .)255 :2391 ،برای رماننويس مورّخ ،گزارش صرف
تاريخ ،کفايت نمیکند .او با تصويرگری ماهرانه به بیان آداب و رسوم رايج و عادات و
خلقوخوی مردمان میپردازد و بدينترتیب گزارش را بسط میدهد و فضايی خلق
میکند که خواننده میپندارد نويسنده با قهرمانان رمان ،همعصر و معاشر بوده و
مجالس و جشنهای ايشان را ديده است.
گاه موضوع رمان ،حادثه ای است که تنها سطر يا سطوری از تاريخ را به خود
اختصاص داده است؛ اما نويسنده سال يا سالیانی به تصويرگری آن پرداخته و روايتی
بلند ،بديع و هیجانانگیز از آن خلق کرده است (هالل)29 :2333 ،؛ لذا با توضیحاتی که
ارائه شد ،در اين داستان عالوه بر ذکر قضايای عاشقانه ،به ذکر قهرمانیها و خصوصیّات
مسلمانان نیز پرداخته شده است« :
»( 3زيدان )95 :2991 ،يا در جايی ديگر از اين اثر در مورد
فضیلت و همزيستی مسالمتآمیز مسلمانان و مسیحیان از زبان عمروعاص چنین آورده
است« :

( 5».همان )231 ،که به نظر

میرسد نويسنده در اثر خود به جای توصیف صحنههای جنگ و خونريزی میان عرب
ها و مصريان ،منطق صلحطلبی و همزيستی و اجتناب مسلمانان از جنگ و کشتار را به
صورت غیرمستقیم مد نظر داشته است .چنانکه از قول عمروعاص خطاب به مُقَوقَس،
احاديثی را از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده است که در آن به معاشرت و دوستی با

مسیحیان و مسلمانان و اماکن مذهبی ايشان توصیه شده است« :
( 4».همان )253 :و در ادامه
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عمروعاص آيهای از قرآن را که در آن به معاشرت و خوشرفتاری با مسیحیان توصیه
شده است ،ياد میکند« :
(مائده( »)11 :همان.)254 :

نیز آنگاه که عمروعاص جهت مقابله با رومیان ،سپاه خود را آماده میکند ،چنین
آنان را مورد خطاب قرار میدهد:
«

( ».همان.)224 :

لذا به نظر میرسد محتوای پیام حاضر ،نشاندهندة اين واقعیت است که
کشورگشايی مسلمانان با زور شمشیر نبوده و گمان میرود زيدان عمالً چنین منشی را
برگزيده تا شبهة گسترش اسالم با شمشیر ،از اذهان زدوده شود.
 .9-6نقد سوم و پاسخ به آن

يکی ديگر از نقدهايی که صاوی دربارة اين رمان ارائه کرده است ،شیوة توصیف ظاهری
شخصیتهای داستان است .او میگويد :زيدان ،برخی از شخصیّتها را به صورتی
ناشايست و به دور از شأن آنها وصف نموده است؛ برای مثال عمروعاص را به هیئت
فردی کوتاهقامت ،گشادهچشم ،دارای لباس فراخ شبیه به عقاب و  ...توصیف نموده است
و در ادامه متذکر میشود اين نوع توصیف ،بیانگر شخصیت عظیم و فرماندة بزرگ اسالم
 3.)55 :1333 ،وی معتقد است زيدان با انتخاب
و کسی چون عمروعاص نیست (
اين گونه توصیفات برآن بوده است تا او را فردی حقیر و کمارزش جلوه دهد.
در پاسخ به اين تلقّی صاوی ،بايستی بدانیم که در تعالیم اسالمی ،قیافه و ظاهر فرد،
نشانی از شخصیت او تلقّی نمیشود؛ همانگونه که در تاريخ طبری ،امام علی(ع) و صفات
ظاهری ايشان چنین بیان شده است« :مردی بوده تیرهرنگ ،با چشمانی درشت و
شکمی برآمده و سرطاس و مايل به کوتاهی( ».طبری )194/5 :2341 ،يا در کتاب الطبقات،
امام علی(ع) اينچنین وصف شده است« :سیهچرده بود و چشمهايش درشت و مشکی و
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شکمش ستبر و جلوی سرش بدون مو و در عین حال به کوتاه قامتی ،نزديکتر بود»
.)29/3 :2335 ،
(
 .4معرفی و نقد رمان عذراء قریش
اين اثر ششمین رمان تاريخی جرجی زيدان است که در  133صفحه در سال 2191م به
رشته تحرير درآمده است .نويسنده در اين رمان به داليل قتل عثمان و نیز واليت امام
علی(ع) پرداخته و در آن فتنهها و آشوبهايی را که در پی اين حوادث به وجود آمده،
توضیح داده است .گفتنی است طرح اين داستان ،جريان دلدادگی دو جوان به نام اسماء
و محمد بن ابیبکر به همديگر است که تمام حوادث حول محور آن میچرخد.
 .5-4نقد اوّل و پاسخ به آن

نخستین نقدی که صاوی دربارة اين رمان مطرح نموده ،اين است که زيدان در اين
رمان  ،عايشه را به صورت فردی نشان داده که سعی در ريختن خون مردم داشته و از
1
صلح گريزان است (.)511 :1333
برای روشن شدن مطلب مذکور ،بايستی بدانیم آنگاه که عثمان زنده بود ،عايشه خود
يکی از مخالفان سرسخت وی بود (شهیدی ،)214 :2353 ،ولی بعد از کشته شدن وی ،در
مقام انتقام خواهی از قاتالن وی برآمد و انگشت اتهام را به سوی امام علی(ع) نشانه گرفت
و عثمان را مظلوم خواند و در پی آماده ساختن مقدمات جنگ با امام علی(ع) ،به بدترين
شکل ،مردم را به تجاوز به حق ايشان وادار ساخت .او در يکی از سخنرانیهايش چنین
گفت« :بدون شک وظیفة شايان شما که وظیفهای نیز جزء آن نداريد ،اين است که
قاتالن عثمان را گرفته و قانون خدا را برپا داريد( »....عبدالمقصود .)221 :2331 ،با اين حال،
آنچه در اين داستان میبینیم چیزی خالف آن است که صاوی مدعی شده است .نمونة
آن ذکر گفتگوی اسماء و عايشه است که در آن اسماء از عايشه ،دلیل بروز جنگ را
میپرسد و عايشه با حالتی بهتزده جواب میدهد:
( 9زيدان.)213 :2991 ،
با اندک تأمّلی در محتوای اين گفتگو روشن میشود که زيدان بر آن نبود تا عايشه
را عامل اصلی جنگ جمل معرفی کند (حداقل خالف آنچه صاوی مدعی شده است ،).بلکه
جملة وهُم يزعمونَ انّکُم الناقضونَ نشان از آن دارد که در پی دسیسهای ،توافق قبلی
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لغو و آتش جنگ شعلهور گرديده است .نکتة قابل تأمّل بعدی ،نوع برخورد امام علی
با عايشه پس از اتمام جنگ است؛ اگر زيدان قصد تشويه چهرة عايشه را داشت ،به هیچ-
وجه اين عبارت را در داستان ياد نمیکرد که در آن امام علی(ع) به ياران خويش دستور
داد ،هیچ فراری را دنبال نکنند و به هیچ خیمهای وارد نشوند« :
23

»

(همان )211 :و در مورد خود عايشه نیز به محمدبن ابیبکر دستور داد« :ای محمد ،قبه
ای برای خواهرت برپا کن و ببین که زخمی نشده باشد» (همان.)215 :
 .2-4نقد دوم و پاسخ به آن

صاوی در جايی ديگر از کتاب خويش يادآور شده است که زيدان با خلق شخصیّتی
خیالی و موهوم به نام اسماء که دارای آيینی مسیحی بود ،برآن بوده که وی را شجاعتر،
با شهامتتر ،عاقلتر و دارای احساس مسئوولیتی بیشتر از عايشه نسبت به امور
22
مسلمین نشان دهد (.)554 :1333
در پاسخ به اين نقد بايد گفت که به نظر میرسد استفاده از شخصیّت خیالی در
رمان ،يکی از ملزومات رماننويسی است و نويسندة داستان میتواند در آفرينش
شخصیّتهايش آزادانه عمل کند؛ يعنی با قدرت تخیّل ،شخصیتهايی را بیافريند که با
معیارهای واقعی سازگار نباشد و از آنها حرکاتی سر زند که از خالق او ساخته نباشد و با
آدمهايی که هر روز در زندگی واقعی میبینیم ،تفاوت داشته باشد (میرصادقی.)15 :2314 ،
همچنین بايستی اذعان نمود که گاه شخصیتهای يک داستان میتواند نمادی از خود
نويسنده باشد؛ به اين صورت که نويسنده ،افکار و تلقّیهای خاص خود را در مورد
موضوعی خاص ،از زبان آن شخصیت در متن داستان بیان کند که از اين لحاظ میتوان
مسیحی بودن زيدان را با مسیحی بودن اسماء در يکراستا دانست؛ يعنی زيدان قصد
داشته است از زبان اسماء ،از حقانیّت امام(ع) دفاع کرده باشد .دربارة مطلب اوّل که
صاوی معتقد است زيدان ،اسماء را فردی فراتر از عايشه عرضه نموده است ،میرصادقی
براين باور است :
« اگر در داستان ،اشخاص نامأنوس و با رفتار و خلق و خويی غريب وجود داشته باشند،
نويسنده بايستی با گفتار و اعمال مستدل شخصیتها ،آنها را به خوانندگان بشناساند
تا خوانندگان با خصوصیتها و خصلتهای روحی و خلقی آنها مأنوس شوند و با آنها
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همدرد و موافق باشند و در برابر اعمال و افکار آنها از خود واکنش نشان دهند»
(میرصادقی.)19 :2314 ،

 .9-4نقد سوم و پاسخ به آن

از ديگر شبهههای مطرحشده از سوی صاوی در اين داستان اين است که در رمان
يادشده ،عثمان به چپاولگری و خیانت به ملت و ذلت در برابر بعضی اطرافیان توصیف
21
شده است (.)553 :1333
سیوطی ،يکی از مورّخان برجسته ،معتقد است که اگر در مورد چپاول اموال
مسلمانان به حکومت عثمان نظری بیفکنیم ،میبینیم که در آن سیرت خلیفة دوم که
همانا سختگیری و مراقبت وی در کار بزرگان قريش و سابقان در اسالم و از بین بردن
ثروتاندوزی و  ...بود ،به سبب نرمخويی عثمان و خويشاونددوستی وی ،به فراموشی
سپرده شد .او خزانه را ملک شخصی خلیفه میدانست و جايز میدانست که هر گونه
بخواهد ،در آن تصرف کند (.)223 :1323
همچنین شکايت امام علی (ع) در اين زمینه ،تايیدی ديگر بر اين مطلب است که در
نهج البالغه میفرمايد ...« :تا آن که سومی به خالفت رسید ،دو پهلويش از پرخوری باد
کرده  ...خويشاوندانِ پدری او از بنیامیه به پا خاستند و همراه او بیتالمال را خوردند و
بر باد دادند؛ چون شتر گرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد( »...سیدرضی.)32 :2314 ،
در حالی که صاوی در مورد تسلیم بودن عثمان در برابر اطرافیان معتقد است وی به
دلیل حیای بینظیر خود و تأثیر آن در روحیات و اعمالش يا گهگاه به اقتضای اوضاع،
در بعضی از موارد ،از برخورد با اطرافیان و راندن آنان خودداری میکرد (.)553 :1333
بنابراين هرچند که زيدان در رماننويسی متأثر از والتر اسکات بود و شیوههای
داستاننويسی او را سرلوحة کار خويش قرار داده بود ،اما به سبب پیشگامی در رمان
تاريخی عربی ،الگويی عینی در ادب عربی برای کار خويش نداشت .از اينرو بسیار
طبیعی می نمايد که اولین اقدامات در مورد يک نوع ادبی ،دارای نقايص و ايرادهای
خاص خود باشد .گذشته از اين ،دربارةگفتار يادشده ،بايستی اذعان نمود که
شخصیّتهای داستانهای او عموماً بدون هیچ پیچیدگی رفتاری هستند و خواننده
میتواند خصايل ريز و درشت آن ها را به ذهن بسپارد و به راحتی در مورد آنها قضاوت
نمايد؛ چرا که زيدان در بازنمايی رفتار شخصیتها ،هرگز به تحلیل ريشههای وقايع و
علل آنها و به تبیین موقعیت و وضعیت فردی ويژة شخصیّتها توجهی نشان نمیدهد و
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از اين بابت به سبب ضعف در شخصیّتپردازی ،میتوان داليل و انتقادات منتقدان را تا
حدودی موجه دانست.
 .8نتیجه
در پايان اين پژوهش ،موارد زير را میتوان به عنوان نتايج برآمده از آن چنین برشمرد:
2ـ با نگاه به ادبیّات داستانی عرب میتوان نقش جرجی زيدان را در شکوفايی آن به
وضوح مشاهده کرد؛ وی نگارش تاريخ به شیوة جديد علمی را رواج داد و داستان را در
خدمت تاريخ قرار داد و از آن طريق ،تاريخ را به مردم تعلیم داد.
1ـ نگاه جرجی زيدان به تاريخ ،تنها از منظر سیاسی نبود .او همچنین تاريخ را آمیزهای
از تمدن ،آداب و رسوم و اخالق و ادب می دانست و بیشتر برآن جنبه از تاريخ توجه
داشت که با عامة مردم مرتبط باشد.
3ـ میتوان ادعا کرد که جرجی زيدان احاطة کاملی بر زبان و ادبیات عربی داشته است
و مطالب اصلی را از منبع اصلی ،بی واسطه اقتباس کرده است.
5ـ در مورد انتقاداتی که از محتوای رمانهای تاريخی جرجی زيدان وجود دارد ،قدر
مسلم اين است که نگرشهای متفاوت نمیتواند شرايط حاکم بر تاريخ را دگرگون سازد،
اما میتواند از نگرش محققانِ ديگر آيینها همچون زيدان ،اطالعاتی به ما دهد تا ما
بتوانیم سره را از ناسره تشخیص دهیم.
4ـ از آنجا که پیدايش رمان تاريخی عربی به پیشوايی جرجی زيدان ،همزمان با روزگار
تحول و تجدد ادبی سیاسی و فرهنگی عربها ،يعنی نهضت همراه بود ،به نظر میرسد
ايرادات موجود در داستانهای زيدان تا حدود زيادی ناشی از آن شرايط نیز باشد.
پینوشت
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عربها ،مردمی باشهامت ،جنگاور و شجاعاند و اگر سرزمینی را فتح کنند و پادشاهانش را به تبعیت
وادارند و ...جای شگفتی نیست.
مسیحیان ،اهل کتاباند و رسول اهلل (ص) بر ما نسبت به آنان ،سفارش نیک نموده است.
خداوند بعد از من ،مصر را به تصرف شما در خواهد آورد .با قبطیهای آنجا رفتارمسالمت آمیزداشته
باشید؛ چرا که شما با آنان معامله و پیوند خويشاوندی خواهید داشت.
ای مسلمانان و ای مؤمنان ،ای حامالن قرآن و ياوران رسول اهلل (ص) ،ما هماينک به جنگ با
رومیان میرويم .پس مردانه صبر کنید ،ثابت قدم باشید و صفهايتان به هم نريزد و نیّات خود را آشفته
مسازيد .هر گامی که برمیداريد ،خدا را به ياد داشته باشید ،تا زمانی که آنان جنگ را شروع نکردهاند،
شما شروع نکنید .نیزههايتان را باال نگه داريد و زرههايتان را بر تن داشته باشید و فقط خدا را بر زبان
بیاوريد و تا فرمان ندادهام ،کاری نکنید.

عايشه :ما در صلح به سر میبرديم ،ولی نمیدانیم چه چیزی باعث شد که پیمان صلح را نقض کنند
 ....اسماء :ولی آنها نیز گمان میکنند که شما پیمان صلح را نقض کردهايد .عايشه :ما شب را در صلح
بوديم تا اينکه صبح بیدار شديم و ديديم که با ما میجنگند!!
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امام علی (ع) به ياران خويش فرمود :کسی را بفرستید تا اعالم کند هرکسی که فرار میکند ،دنبال
نکنند و زخمیها را نکشند و به خیمههای دشمن وارد نشوند.
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