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کتاب هـاى  خوانـد ن  بـه  مایـل  د اسـتان  خواننـد گان  بیشـتر  کـه  مى د انیـم  امـروزه 
زند گى نامـه اى هسـتند . کاتریـن بلـزى د ر کتـاب آیند ه اى بـراى نقد  مى نویسـد : «از میان 
126 میلیون کتابى که توسـط ناشـران بریتانیا د ر سـال 2007 م. به فروش رسید ه اسـت، 

مى د هنـد ».1  تشـکیل  را  بـازار  بخـش  بزرگ تریـن  خود زند گى نامـه  و  زند گى نامـه 
د ر نوامبـر سـال گذشـته انتشـار کتـاِب شـد ن2 اثـر میشـل اوبامـا به عنـوان بانـوى 
نخسـت کاخ سـفید  بـا اسـتقبال فـراوان خواننـد گان د ر کشـورهاى مختلف روبه رو شـد . 
بـه نظـر مى رسـد ، د ر آمریـکا این کتـاب د ر صـد ر پرفروش ترین هـا جاى گرفته اسـت. د ر 
ایـران نیـز د ر هفته هـاى اخیـر ترجمه هـاى ایـن کتـاب د رصـد ر پرتیراژترین د اسـتان ها 
قـرار د اشـته و از پایـان سـال 97 تاکنـون (پایـان خـرد اد  98) بیـش از بیسـت ترجمه از 
آن منتشـر شد ه اسـت. انتشـارات مهراند یـش ایـن اثـر را بـا ترجمـۀ علـى اسـالمى و بـا 
عنـوان شـد ن، نشـر هورمـزد  بـا ترجمۀ مهـرى مد آبـاد ى و عنوان شـد ن، نشـر ماناکتاب 
بـا ترجمـۀ سـپید ه حبیبـى و عنـوان میشـل اوبامـا شـد ن، نشـر روزگار با ترجمۀ سـعید  
د وج و عنـوان شـد ن، نشـر پارسـه بـا ترجمـۀ سـود ابه قیصرى و عنوان میشـل شـد ن به 
بـازار نشـر رسـاند ه اند . ترجمـۀ یکـى از ایـن کتاب هـا د ر عرض یـک ماه به چـاپ هفد هم 
رسید ه اسـت. انتشـارات جنـگل هـم متـن انگلیسـى آن را د ر ایـران منتشـر کرد ه اسـت، 
عـالوه برایـن، د ر فضـاى مجـازى هـم متـن انگلیسـى و ترجمـۀ فارسـى آن بـه فـروش 

مى رسـد . 
بد یهـى اسـت کـه این همـه اقبـال بـه یـک اثـر د الیـل متعـد د ى د ارد  کـه یکـى از 
مهم تریـن آن هـا ژانـر اثـر یعنـى اتوبیوگرافـى یـا همـان زند گى نامـۀ خود نوشـت اسـت. 
ژانـرى کـه د ر تاریـخ اد بى ایران کم سـابقه اسـت. معـد ود  چهره هـاى سیاسـى، فرهنگى، 
اجتماعـى و یـا اد بـى ایـران جـرأت و فرصـت ایـن را د اشـته اند  کـه از خـود  بنویسـند . 
د رحالى کـه د ر غـرب، نوشـتن خاطـرات روزانـه سـنتى د یرینـه بـود ه و امثـال کتاب هاى 
اعترافـات سـنت آگوسـتین و کتابـى د یگـر بـا همیـن عنـوان از ژان ژاك روسـو و یـا 

زند گى نامـۀ خود نوشـت جـان اسـتوارت میـل را مى تـوان یافـت. 
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د ر تاریـخ فرهنگـى ما شـاید  بتـوان سـفرنامۀ ناصرخسـرو، المنقذ  من  الضـالل غزالى 
یـا  کشـف  االسـرار روزبهـان بقلـى را نمونه هایـى از زند گى نامـۀ خود نوشـت به عنـوان 
بخشـى از تاریـخ زند گـى نویسـند گان آن تعبیـر کـرد . د ر د ورة قاجـار با آشـنایى بیشـتر 
ایرانیـان بـا اد ب غـرب اهتمـام بـه نـگارش زند گى نامـه افزایـش یافـت. د ر ایـن د وران 
شـخص ناصرالد یـن شـاه خاطـرات روزانـۀ خـود  را مى نگاشـت کـه اخیـراً بخش هایـى 
از آن بـا عنـوان روزنامـۀ خاطـرات ناصرالد یـن شـاه بـه چـاپ رسید ه اسـت و د ختـرش 
تاج السـلطنه نیـز خاطـرات خـود  را ثبـت کرد  کـه بعد ها با عنـوان خاطرات تاج السـلطنه 
منتشـر شـد . ابوالقاسـم الهوتـى هـم د ر ایـن د وران شـرح زند گانـى مـن را مى نویسـد  و 
سـرو ته یک  د اسـتان  د ر  جمـال زاد ه  محمد  علـى  ایـران  جد یـد   د استان نویسـى  د ورة  د ر 
کربـاس از د وران کود کـى و جوانـى اش حکایـت مى کنـد  و جـالل آل احمـد  د ر د اسـتان 
سـنگى بـر گـورى روایـت بچه د ارنشـد ن خود ش و سـیمین د انشـور و ماجراهـاى مترتب 
بـر آن را پیـش چشـم خواننـد گان مـى آورد . سـنگى بـر گورى یکـى از کمیاب تریـن آثار 
د ر تاریـخ نویسـند گى ایرانیـان اسـت. سـناپور د رمـورد  این کتاب مى نویسـد : «جسـارت 
د ر کلنجاررفتـن بـا چنیـن موضوعـى بـه کنـار، صراحتـى کـه د ر گفتـن پنهانى تریـن 
اتفاقـات زند گـى خصوصـى هسـت، د قتـى کـه د ر توصیـف جزئى تریـن لحظـات ایـن 
کلنجارهـاى مـد ام هسـت، گسـترد گى نگاهـى کـه هـم تاریـخ را بـکاود  و هـم جغرافیـا 
را، هـم د رونى تریـن احساسـات را بگویـد  و هـم وقایـع تاریخـى همزمـان را (مثـل زلزلۀ 
بوییـن زهـرا) و هـم باریک بینـى بـراى د یـد ن ظریف ترین احساسـات و د روغ هـا و رنج ها 
د اشـته باشـد  و این هـا را بـا نثـرى تکرارناپذیـر د ر بافتى یکد سـت د ر هم تنیـد ن، حاصل 

را کتابـى کـرد ه تـا هنـوز و بعـد  از نیـم قـرن تکرارناپذیر».3 
از نویسـند گان مطرح ایران که هم د ر زند گى نامه نویسـى و هم خود زند گى نامه نویسـى 
تجربـه د ارد ، نـاد ر ابراهیمـى اسـت. نـاد ر ابراهیمى د ر ابن مشـغله و ابوالمشـاغل از روزگار 
رفتـه بـر خـود  نوشـته و همچنیـن رمـان مـرد ى د ر تبعیـد  ابـد ى را د ربـارة مالصـد را 
نگاشته اسـت. همیـن نویسـند ه رمانـى را هـم د ربـارة زند گـى امـام خمینـى بـه نـگارش 

د رآورد ه است.4 
کاتریـن بلـزى د رمـورد  اهمیـت زند گى نامـه د ر جوامع معاصـر غربى به جایـگاه ویژة 
آن اشـاره مى کنـد . جایـگاه آن به عنـوان «حقیقـت» کـه قـد ر و اعتبـارى بـه نوشـتن 
زند گـى مى بخشـد  کـه نمى تـوان آن را بـه د اسـتان محـض نسـبت د اد  (بلـزى، 1397: 
70). «زند گى نامـه د ر جریـان اصلـى فرهنـگ، جـد ى، آموزنـد ه و آگاهى بخش محسـوب 
مى شـود . نوشـتن زند گى نامـه همچـون خـود  د اسـتان، بـا حفـظ لـذت طـرح د اسـتان و 
همچنیـن اد راك ویـژه اى کـه بـه نظـر مى رسـد ، بیـن خوانند ه و شـخصیت اصلى شـکل 
مى گیـرد ، بـه آموختـن د رضمـن لـذت مى پـرد ازد  (همـان). نکاتـى کـه ذکـر شـد ، رمـز 
لذت بخـش بـود ن زند گى نامـه و خود زند گى نامـه اسـت. جسـتجوى حقیقـت از د ریچـۀ 
خیـال تاآنجا کـه بـه واقعیـت زند گـى نزد یک مى شـود  و روایت د اسـتانى را هرچه بیشـتر 
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د لپذیـر مى کنـد .
ایروینگ اسـتون5 (1989-1903) نویسـند ة برجسـتۀ آمریکایى رمان هاى زند گى نامه اى 
بسـیارى را د رمـورد  برجسـته ترین اشـخاص د ر تاریـخ هنـر، اد بیـات و د انـش نوشته اسـت. 
وى د ر ایـن کتاب هـا تـالش مى کنـد  تـا مـد ارك معتبـر و مسـتند  مربـوط بـه زند گى نامـۀ 
افـراد  شـهیر را بـه د سـت آورد  و د ر ترکیبـى از خیـال و واقعیـت بـه نوشـتن رمان بپـرد ازد . 
بى شـک خواننـد گان ایـن متـن همگـى رمـان شـور زند گـى نوشـتۀ ایروینـگ اسـتون 
را بـا ترجمـۀ شـیوا و د لپذیـر محمد علـى اسـالمى ند وشـن خواند ه انـد . همچنیـن از د یگـر 
رمان هـاى ایـن نویسـند ه کـه بـه فارسـى ترجمـه شـد ه اند ، مى تـوان رمان هایـى همچـون 
رنـج و سرمسـتى د ربـارة زند گـى میـکل آنـژ، شـور ذهـن د ربـارة زند گـى زیگمونـد  فرویـد ،  
شـور هسـتى د ربـارة زند گـى چارلـز د اروین، عشـق جاوید  اسـت د ربارة مـارى تـاد  و آبراهام 
لینکـن را نـام بـرد . ایـن آثـار از پرمخاطب تریـن رمان هـاى زند گى نامـه اى بود  ه انـد . رومـن 
روالن نیـز د ر چنـد  رمـان زند گى نامه هایـى بـراى بتهـوون، میـکل آنـژ، تولسـتوى و گاند ى

نوشته است. 
متأسـفانه اهتمام به نگارش چنین رما ن هایى د ر ایران ناد ر اسـت.  نویسـند گان ایرانى 
کمتـر بـه نوشـتن امثـال چنیـن رمان هایـى د سـت زد ه انـد . همان گونـه که پیـش از این 
گفتـه شـد ، از میان نویسـند گان ایرانى نـاد ر ابراهیمى به نگارش رمان هـاى زند گى نامه اى 
اهتمـام د اشته اسـت. د ر پایـان سـال 1397 رضـا جوالیـى د ر رمـان شـکوفه هاى عنـاب 
ماجـراى زند گـى و شـهاد ت صـور  اسـرافیل، میـرزا جهانگیـر خان شـیرازى، د ر باغ شـاه 
تهـران د ر یـوم التـوپ را آورد ه اسـت. شـاید  بتـوان گفـت ایـن رمـان د ر نـوع خـود  از 
معـد ود  رمان هایـى اسـت کـه نویسـند ه د ر آن بـا مطالعـۀ تاریخـى و د قیـق ماجراهـاى 
زند گانـى میـرزا جهانگیرخـان و روزهـاى پرالتهـاب پـس از امضـاى مشـروطیت، اثـرى

ماند گار آفرید ه است.
موالنـا  زند گى نامـه اى  رمان هـاى  د ربـارة  مقالـه  د و  مجلـه  از  شـماره  ایـن  د ر 
جالل الد یـن مولـوى و شـمس تبریزى، یـار غـار وى و همچنین د خترخوانـد ة وى، کیمیا 
د رج شد ه اسـت. رمـان چهـل قانـون عشـق6 بـا بیـش از یـازد ه ترجمـه و باالتریـن آمـار 
فـروش کتـاب د ر ایـران چند سـالى اسـت بـر صـد ر پرفروش تریـن کتابفروشـى ها جـاى 
گرفتـه و پـس از ترجمـۀ ارسـالن فصیحـى د ر سـال 1393 چند یـن ترجمۀ د یگـر از آن 
منتشـر شد ه اسـت. بـه نظـر مى رسـد ، هـر ناشـرى عالقه مند  بـود ه کـه ترجمـه اى از این 
رمـان را د ر کارنامـۀ نشـر خـود  جـاى د هـد . رمـان چهـل قانون عشـق به شـرح ماجراى 
عشـق شـورانگیز میـان موالنا و شـمس تبریـزى مى پـرد ازد  و خوانند ه را با خـود  به قونیۀ 
قـرن هفتـم هجـرى مى بـرد . د ر ایـن رمـان همزمـان روایتـى موازى از د اسـتان عشـقى 
د یگـر میـان مـرد  و زنـى میان سـال بـه نام هاى عزیـز زاهـارا و اّال کـه اهل آمریکا اسـت، 
روایـت مى شـود . د ربـارة ایـن رمـان د ر یکـى از مقـاالت ایـن شـماره به تفصیـل صحبت 
شد ه اسـت. ایـن رمـان نه تنهـا بـه زبان فارسـى بلکه بـه د یگر زبان هـا هم ترجمه شـد ه و 
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بـا اقبـال فـراوان مواجـه بود ه اسـت. از جملـه د الیـل اقبـال به این اثـر را مى تـوان چنین 
برشـمرد : نخسـت اینکـه ژانـر اثـر د ر زمـرة آثـار زند گى نامه اى جـاى د ارد  و د یگـر این که 
رمـان طرحـى از زند گـى یکـى از چهره هـاى مهـم تاریـخ جهـان را ترسـیم کرد ه اسـت. 

د اسـتان زند گانـى موالنـا و عشـق پرشـور او به شـمس تبریـزى همـواره مورد ِتوجه و 
پرسـش بود ه اسـت و مرد مـان از روزگار گذشـته تـا امـروز د ر پـى یافتن پاسـخى به چند  
و چونـى آن. جـز چنـد  کتـاب تحقیقـى معتبـر د ربـارة زند گـى مولـوى از بد یع الزمـان 
کـه  را  د یگـرى  کتـاب  گولپینارلـى  عبد الباقـى  و  زرین کـوب  عبد الحسـین  و  فروزانفـر 
پاسـخگوى ایـن پرسـش ها باشـد ، نمى توانیـم معرفـى کنیـم.  تاکنـون د اسـتان زند گـى 
موالنـا د ر رمانـى بازخوانـى و بازیابـى نشد ه اسـت و د ر برابر سـیل خوانند گان د اسـتان د ر 
قـرن اخیـر پاسـخگو نبود ه ایـم. الیف شـافاك، نویسـند ة تـرك د ر سـال 2013م. اقد ام به 
انتشـار رمـان چهـل قانون عشـق کـرد . پیش از ایـن رمان نویسـند ه اى بریتانیایـى د ربارة 
زند گـى کیمیاخاتـون نوشـت کـه بـا عنوان د ختـر موالنا7 توسـط چند  مترجم به فارسـى 
برگرد انـد ه شـد . همچنین، سـپید ه قـد س نیز رمانـى با عنـوان کیمیاخاتون منتشـر کرد  
کـه آن هـم بـا اقبـال روبرو شد ه اسـت، امـا  چهل قانون عشـق کـه نخسـتین ترجمۀ آن 
با عنوان ملت عشـق شـناخته شـد ، نخسـتین رمان د ربـارة زند گى خود  موالنـا و ماجراى 

د یـد ار وى با شـمس تبریزى اسـت. 
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