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  :حیضوت
 )ناریا ناگدنسیون نوناک یلخاد ي همانربخ( دازآ ي هشیدنا نیشیپ ي هرامش رد ریز ياه همان

 ،تسخن ي همان رد ،لاثم يارب .تسردان اتح و موهفمان ،نکلا یلکش هب اغیرد و اما ،دنا هدش پاچ

 نتم رد هک هدش هدروآ یموهفمان تالمج ،سلگنا ي همان نتم زا یظفللا تحت يا همجرت رانک رد

 ؛هدروآ اجک زا ار اه هلمج نیا مجرتم مناد یمن و درادن دوجوً اساسا نم دانتسا دروم ِیسیلگنا

 چیه ناشیا هک اجنآ زا هتبلا ؛تسا هدش فذح هلمج دنچ یلیلد چیه نودب همان ِنایاپ رد ضوعرد

 نتم نامه وا ي همجرت عبنم هک متسین نئمطم هدرواین دوخ ي هدافتسا دروم نتم زا یناشن و مان

 ياهدنب فذح رب هوالع ،مود ي همان رد ،لاثم ناونع هب مهزاب ،ای .دشاب نم دانتسا دروم ِیسیلگنا

 لاح ،هدش هدنادرگرب »ییارگ نوناق« هب »مسیمیتیژل« ي هژاو ،یحیضوت چیه نودب همان ِتسخن

 ي هسنارف رد تنطلس هب اه نوبروب ي هلسلس تشگزاب زا يرادفرط ینعم هب هملک نیا هک نآ

 نیا نومضم تیمها هب انب و ،تسد نیا زا یلیالد هب .تسا تراپانب نوئلوپان يروتارپما زا سپ

 نیا دقن ياج هب مداد حیجرت ،یبدا مسیلائر ي هرابرد سلگنا هاگدید تخانش يارب اه همان

 نتم هب يرادافو نیعرد ،هک منادرگرب ینابز هب ار همان ود ره نتم هتسکش اپ و تسد ي »همجرت«

 .دشاب مهف لباق مک تسد نانابز یسراف يارب ،یلصا

 1394 رذآ - یمیکح نسحم
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 1885 ربماون 26 خیرات هب ،نیو رد یکستوئاک انیم هب سلگنا ي همان
 نارگراک یگدنز .مرازگساپس امش زا هنامیمص تباب نیا زا و ،مدناوخ زین ار ون و هنهک نامر ...

 ناناقهد یگدنز ،نافتسا نامر رد ،رت شیپ هک دیا هدرک فیصوت یتراهم نامه اب ار کمن ندعم

 ریوصت هب ییابیز هب سب ار نیو ي هعماج رد یگدنز ،دراوم رثکا رد .دیدوب هدیشک ریوصت هب ار

 لفاحم« رهش ًافرص نیلرب ؛دراد ار هعماج یگژیو هک تسا ناملآ رهش اهنت عقاو رد نیو .دیا هدیشک

 ،نابیدا هب طوبرم ياه نامر اهنت نآ كاخ رد هک تسور نیمه زا و ،تسا ،نیعمان اتح و ،»نیعم

 نیا گنر یپ ایآ هک دینک تواضق دیناوت یم رتهب امش .دنیور یم ناگشیپرنه ای یتلود تاماقم

 ییاهزیچ زا يرایسب .هن ای دور یم شیپ ]تیعقاو زا[ رتدنت یگنهآ برض اب هاگ ناترثا زا شخب

 نیا هب ،دنشاب یعیبطً الماک نیو دروم رد اسب يا دنهدب ام هب ار ساسحا نیا تسا نکمم هک

 ِیقرش و یبونج رصانع اب نآ گنهرف یگتخیمآ و رهش نیا یللملا نیب ًاصخشم یگژیو هک طرش

 دنرادروخرب يزیامتم تیدرف نامه زا نامر ياه تیصخش ،هنیمز ود ره رد .میریگب رظنرد ار اپورا

 یم یگدنیامن ار تیصخش یعون هک نآ نیع رد اهنآ زا مادک ره .دنهد یم یگژیو امش راثآ هب هک

 ،دنتسه »ناشدوخ« ،تفگ یم ریپ لگه هک نانچ ،و دنراد ار دوخ صاخ ِيدرف ياه یگژیو دننک

 ییاطخ رب مراچان ،منک تیاعر ار فاصنا مهاوخب رگا ،اما و .دشاب دیاب هک تسا يزیچ نامه نیا و

 اما ،تسا يدنمشزرا رایسب ناسناً اعقاو وا .تسا دلونرآ تیصخش دروم رد نآ و ،مراذگ تشگنا زین

 نیا تیعقاو دناوت یم تروص نیا هب طقف مدآ دوش یم هتشک هوک شزیر رثا رب هرخالاب یتقو

 تسردً الصا .دوب بوخ يدایز ایند نیا يارب وا دیوگب هک دهد یتشآ هنارعاش تیناقح اب ار گرم

 دسر یم رظن هب هک تسا ییاطخ نیا و ،دنک شیاتس ار شا ناتساد نامرهق هدنسیون هک تسین

 ینامرآ زین وا هچ رگا ،تسا رت یعقاو يدودح ات ازلِا تیصخش .دیا هدش نآ بکترم يدودح ات امش

  .تسا هدش وحم لوصا رد وا زا شیب یسب دلونرآ تیصخش اما ،هدش

 دیا هتساوخ نات باتک رد امش هک تسا نشور .دهد یم ناشن ار صقن نیا ياه هشیر نامر ِدوخ

 امش اما .دیناسرب ایند رسارس مدرم عالطا هب ار نات ياهداقتعا و ،دینک ذاختا یمومع یعضوم

 هب ار نآ هک دیرادن يزاین و دیا هتشاذگ رس تشپ ار هلحرم نیا و ،دیا هدرک ار راک نیا ]رت شیپ[

 ردپ ،سولوخسیآ مه .متسین هنارادبناج تایبدا فلاخم هجو چیه هب نم .دینک رارکت لکش نیا

 رتمک زین ستناورس و هتناد و ،دندوب رادبناج سب ینارعاش ،يدمک ردپ ،سنافوتسیرآ مه و ،يدژارت

 نآ تفگ ناوت یم رلیش قشع و هسیسد ي هرابرد هک يزیچ نیرتهب و ،دندوبن رادبناج نانآ زا

 نامر هک ،نردم ياه يژورن و اه سور .تسا یناملآ ِیسایس مارد نیتسخن رثا نیا هک تسا

 دیابن يرادبناج نیا هک منک یم رکف نم اما .دنسیون یم هنارادبناج همه ،دننیرفآ یم یلاع ییاه
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 و ،دنهد ناشن ار نآ دیاب اه تیصخش لمع و تیعقوم ِدوخ هکلب دوش نایب تحارص هب و اراکشآ

 یم ریوصت هب شا نامر رد وا هک ،ار یعامتجا ياهداضت ي هدنیآ ِیخیرات لح هار دیابن هدنسیون

 یعاضوا رد هک دوزفا دیاب زین ار نیا هتکن نیا هب .دراذگب هدنناوخ ولج و دنک هدامآ و رضاح ،دشک

 ًامیقتسم هک یلفاحم ،دنتسه ییاوژروب لفاحم ًاتدمع اه نامر نابطاخم مینک یم یگدنز ام هک

 دناوت یم یتروص رد یتسیلایسوس لئاسم يواحِ نامر ،نم رظن هب ،نیاربانب .دنرادن شیارگ ام هب

 مهوت ،یعقاو عاضوا زا هناقداص يریوصت ندیشک اب ،هک دهد ماجنا لماک روط هب ار شا تلاسر

 و ،دزاس هتفشآ ار ییاوژروب يایند ِشوخ باوخ ،دنزب رانک ار عاضوا نیا رب مکاح و موسرم ياه

 نآ یب ،دهد رارق دیدرت و کش دروم ار دوجوم تیعضو ِینادواج رابتعا ریذپان بانتجا يا هنوگ هب

 نیا بناج اراکشآ هک نآ هب دسر هچ ،دهد هئارا میقتسم لح هار هدش حرطم لکشم يارب دوخ هک

 يارب ناتزیگنا نیسحت ياه هویش و قیقد شناد اب امش هک تسا تروص نیا رد .دریگب ار لح هار

 یم ،نیو ي »هعماج« دروم رد مه و یشیرتا ناناقهد درومرد مه ،رادناج و هدنز ياه فیصوت

 یم هک دیا هداد ناشن نافتسا نامر رد امش و ،دیشاب هتشاد نتفگ يارب يدایز ياه فرح دیناوت

 رب هدنسیون هک تسا نآ قادصم هک دینارورپب یفیرظ زنط نانچ اب ار نات ياه تیصخش دیناوت

 ....دراد هطاحا شیوخ قولخم ِتادوجوم

 

 

 

  1888 لیروآ لئاوا خیرات هب ،ندنل رد ِسنکراه ترگرام هب سلگنا ي همان
 ،زیزع ِسنکراه مناخ
 و تذل اب ار نآ .دیداتسرف میارب یلِتِزیو ياقآ قیرط زا ار رگراک رتخد نامر هک نیا زا مرازگساپس

 نامر نیا ،دیوگ یم ،امش باتک مجرتم ،فوهشیآ متسود هک هنوگ نامه .مدناوخ رایسب قایتشا

 راچان هب شا همجرت ،دیشاب قفاوم نآ اب منک یم رکف هک ،وا رظن هب ؛تسا کچوک ِيرنه رثا کی

 ار یلصا نتم شزرا طقف نآ ِقفومان يراکتسد ای فذح هنوگره هکارچ ،هدش یظفللا تحت ًابیرقت

  .تسا هدرب یم نایم زا

 ِیتسیلائر تقیقح رب هوالع - دنک یم بلج رگید زیچره زا شیب ارم هجوت ناتساد نیا رد هچنآ

 هاپس« اب ناتدروخرب ي هوحنرد اهنت هن .تسا نیتسار دنمرنه کی ناونع هب امش تعاجش - نآ

 زا راب نیتسخن يارب اسب يا هک یناسک مارتحا ،دراد هک يزیمآربکت مارتحا مغر هب »يراگتسر

 رد ًاتدمع هکلب ؛دراد مدرم ياه هدوت نایم رد يذوفن نینچ هاپس نیا ارچ هک دنزومایب امش ناتساد
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 يوس زا رگراک رتخد لافغا ِیمیدق ناتساد حرط ي هدنک تسوپ و فاص و تساررس ي هویش

 ناسیون ناتساد .دهد یم لیکشت ار باتک لک روحم هک یناتساد ،طسوتم ي هقبط زا يدرم

 یهوبنا ریز رد ار گنر یپ نیا ي هداتفااپ شیپ تلصخ هک دننادب فظوم ار دوخ اسب هچ هیامنایم

 ِسورخ مُد مهزاب هتبلا نآ نایرج رد هک یشالت ،دنناشوپب یعنصت ياه هیارآ و اه یگدیچیپ زا

 ناتساد کی دیا هتسناوت دوخ نیتسار فیصوت تردق اب امش اما .داد دهاوخ ناشن ار دوخ تیعقاو

  .دیروآرد دیدج ناتساد کی لکش هب ار یمیدق

  .تسا راکهاش امشِ نامر ِتنارگ روترآ ياقآ

 ،متفگ هچنآ ي همه اب ،هک دشاب نیا دیاش هتکن نآ ،منک حرطم ار يداقتنا يا هتکن مهاوخب رگا اما

 نایب رب هوالع ،مسیلائر يانعم ،نم رظن هب .تسین یتسیلائر یفاک ي هزادنا هب مهزاب امش ناتساد

 ياه تیصخش .تسا کیپیت لاوحا و عاضوا رد کیپیت ياه تیصخش دیلوتزاب ،تایئزج تقیقح

 و عاضوا اما ؛دنتسه کیپیت یفاک ي هزادنا هب ،دنهد یم ناشن يدوخ هک اجنآ ات ،امش نامر

 .دشابن کیپیت یفاک ي هزادنا هب دیاش ،دراد یم او ناش شنکاو هب و هدرک هطاحا ار اهنآ هک یلاوحا

 يارب يراک هک دنتسه یلعفنم ياه مدآ رگراک ي هقبط هب قلعتم ياه هرهچ ،رگراک رتخد رد

 .دوش رتهب ناش یگدنز دنهاوخ یم هک دنهد یمن مه ناشن اتح و دننک یمن ناش یگدنز دوبهب

 یم ماجنا ناش یگدنز دکار بالجنم زا اه مدآ نیا ندیشک نوریب يارب هک ییاه شالت مامت

 نس نارود ،1810 ای 1800 لاس يارب دیاش فیصوت نیا .دریگ یم تروص ،الاب زا ،نوریب زا دریگ

 دودح ي هقباس هک یسک ي هرابرد و 1887 لاس يارب اما ،دشاب قداص ،نئوا تربار و نومیس

 ي هنارگشروش شنکاو .تسین قداص دراد ار ایراتلورپ ياه گنج رتشیب رد تکرش لاس هاجنپ

 همین ،يداراریغ - ياه شالت ،هدرک هطاحا ار وا هک يا هنارگمتس طیحم دض رب رگراک ي هقبط

 زا یشخب ناسنا ناونع هب ناش یگدنز دوبهب يارب هقبط نیا ياضعا - ي هناهاگآ ای هناهاگآ

 هب مسیلائر ي هصرع رد ار یهاگیاج هک دراد ار نآ قاقحتسا ،ور نیمه زا ،و دزاس یم ار خیرات

  .دهد صاصتخا دوخ

 نآ ،ای یتسیلایسوس اراکشآ نامر کی ارچ میوگب و منادب رصقم ار امش مهاوخ یمن هجو چیه هب

 ینامر ،دیا هتشونن )Tendenzroman( »راد تهج نامر« ،مییوگ یم اه یناملآ ام هک هنوگ

 دیاقع .تسین نیا ًالصا نم روظنم .دیاتس یم ار هدنسیون ِیسایس و یعامتجا ياه هاگدید هک

 هب تیعقاو ،نم رظن دروم مسیلائر رد .تسا رتهب يرنه رثا يارب ،دنامب رت هدیشوپ هچره هدنسیون

 ار وا راثآ نم هک ،كازلاب .منزب یلاثم دیراذگب .دنز یم نوریب يرنه رثا لد زا هدنسیون دیاقع مغر
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 خیرات یناسنا يدمک رد ،مناد یم الوز ي هدنیآ و لاح ،هتشذگ راثآ زا رت یتسیلائر رایسب سب

 لاس يا هویش هب ،و دهد یم تسد هب هسنارف ي»هعماج« ي هرابرد يزیگنا تفگشِ یتسیلائر

 ي هعماج اب هدنلاب يزاوژروب یقرتم ياهدروخرب 1848 ات 1816 زا لاس هب لاس ًابیرقت ،هنارامش

 اجنآ ات ،و داد نامزاس هرابود ار دوخ 1815 زا سپ هک يا هعماج ،دشک یم ریوصت هب ار فارشا

 نیرخآ هنوگ هچ هک دهد یم حرش وا .درک ایحا ار هسنارف میدق گنهرف طباوض ،تسناوت یم هک

 هسیکون ي هنارگزواجت تالخادم میلست ای جیردت هب وگلا وا معز هب ي هعماج نیا ياه هدنامزاب

 »گرزب يوناب« نیا هنوگ هچ ؛دش هدیشک داسف هب ای و دش گنهرف یب و رادلوپ ياه

 )grande dame(، وا جاودزا اب و دوب دوجو راهظا زا یلکش شا ییوشانز ياه تنایخ هک 

 ای دقن لوپ اب ار وناب نیا رهوش هک يا هقبط ،درک يزاوژروب میلست ار دوخ ،تشاد لماک قابطنا

 هب هسنارف ي هعماج زا یلماک خیرات يروحمِ ریوصت نیا شوح و لوح رد كازلاب و ؛دیرخ مشپ

 تیکلام ددجم شیارآ ،لاثم يارب( نآِ يداصتقا تایئزج دروم رد اتح ،نم هک دهد یم تسد

 عومجم زا ات ما هتفرگ دای رتشیب وا ياه نامر زا ،)هسنارف ریبک بالقنا زا سپ یصوصخ و یعقاو

 رظن زا كازلاب هک میناد یم .نارود نآ ِيا هفرح نانادرامآ و نانادداصتقا ،ناناد خیرات مامت راثآ

 هعماج ریذپان تشگرب لاوز يارب تسا يا هفقو یب ي هیثرم وا گرزب راثآ ؛دوب تسیمیتیژل یسایس

 یم یلدمه يدوبان هب موکحم ي هقبط اب هراومه راثآ نیا رد وا و ،هسنارف ِبوخ ]وا معز هب[ ي

 ي هتشر هب هاگ نآ ار دوخ زنط نیرت خلت و وجه نیرت هدنزگ وا ،یلدمه نیا مغر هب ،اما .دنک

 اه یلدمه نیرت قیمع هک دیوگ یم نخس ینانز و نادرم نامه ي هرابرد هک دروآ یم رد ریرحت

 دنک یم دای نانآ زا هدرپ یب ینیسحت اب هشیمه وا هک یناسک اهنت و .فارشا :دراد اهنآ اب ار

 »يرم نس رتاولک« نابایخ هاوخ يروهمج نانامرهق ،دنیوا نانمشد نیرت تخسرس

 ]Cloitre Saint-Mery، پچ حانج يربهر هب 1832 نئوژ مایق هک سیراپ رد ینابایخ 

 عقاو رد )1830-36( نامز نآ رد هک ینادرم ،].م - دش زاغآ اجنآ زا هسنارف هاوخ يروهمج بزح

 یتاقبط ياه یلدمه دضرب دوب روبجم ناس نیدب كازلاب هک نیا .دندوب مدرم ياه هدوت ناگدنیامن

 كرد ار شا بولطم فارشا طوقس ترورض وا هک نیا ،دریگب عضوم شا یسایس ياه شیارگ و

 ینادرم وا هک نیا و ،دنتسین يرتهب تشونرس راوازس هک تسناد یم یناسک ار اهنآ و درک یم

 يزوریپ نیرت گرزب نم ار نیا - دش یم لیکشت اهنآ زا طقف ًاتلاجع هدنیآ هک دید یم ار یعقاو

  .مناد یم ریپ كازلاب ياه یگژیو نیرت هوکشاب زا یکی و ،مسیلائر
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 یناسک ندنل »ِدنِا تسیا« نارگراک هک منک فارتعا هتکن نیا هب دیاب امش زا عافد رد ،لاح نیع رد

 لعفنم رتشیب تشونرس ربارب رد ،دننک یم تمواقم رتمک ندمتم يایند نارگراک مامت زا هک دنتسه

 هدرک عناق ار دوخ امش هک دنکن و .دنهد یم ناشن دوخ زا يرتشیب یمگردرس و ینادرگرس و دنا

 ي هبنج و دیهد تسد هب رگراک ي هقبط یگدنز لعفنم ي هبنج زا يریوصت نامر نیا رد هک دیا

 ؟دینک فیصوت يرگید نامر رد ار هقبط نیا یگدنز لاعف

 ابارِد گالبو

  :همجرت عبنم
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 ي هرامش ،موس ي هرود ،ناریا ناگدنسیون نوناک یلخاد ي همانربخ،دازآ ي هشیدنا زا هتفرگرب
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یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشن زاب  


