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ترین ماجراهای زندگی انساان  العاده که بر اساس خارق انگیزی به آن اثر شگفت

گویند؟ خاساگگاه آن را  گویند. اما چرا به آن چنین می تألیف شده باشد رمان می

اند؟ قواعادی کاه بایاد  توان یافت؟ کدام ماردم باه آن شا ره نزد کدام مردم می

زوه کوشیم در این جا رعایت کرد تا در هنر نگارش به کمال رسید چیسگند؟ می

 به این سه پرسش پاسخ دهیم.

گیری این نام در دوران عگیا   واژه بیاغازیم؛ از آنجا که با پی شناسی   از ریشه

رسد باید بکوشیم دریابیم باه چاه علات ماا آن را  رسیم به نظر می به جایی نمی

کاه در دوران دو ناداد  اول از  ،1ُرَمن دانیم، زباان   نامیم. همچنان که می چنین می

های سالگیکی و تتینای.  ما رایج بوده است، ترکیبی بوده از اصاالح  هان  پادشا

را چناین  ،منالقی است که بپنداریم آثاری از این نوع، نوشگه شده باه ایان زباان

که برای بیان اثری که موضوعش ماجراهای عاشقانه باوده از  اند، و این نامیده می

هایی از هماین  صاببت از تراناه طور که در اند. همان کرده اسگفاده می ُرَم نام 

ی مگفااو  از یا وجوی ریشاه شده است. جست اسگفاده می 2ُرماْنس نوع، از نام  

وجویی بی وده است، پذیرش این امر سااده اسات چراکاه عقا   این نام جست

                                                                                                                                     
1- romane 
2- romance 



  _________________________________________________   مارکی ُد ساد    2

 کند. سلیم چیز دیگری را پیشن اد نمی

ماردم ی ایان ناوع ادبای را در کادام  اکنون به پرسش دوم بپردازیم؛ ریشاه

رماان  ند؟ باور عام این است که خاسگگاها بجوییم؟ کدام مردم بیشگر به آن ش ره

رها و از آنجا هام باه اساپانیا وان یافت، از آنجا به سرزمین  موت را نزد یونانیان می

اند، و به این ترتیب به دست  رفگه، و آن ا هم آن را به تروبادورهای ما منگق  کرده

ف مم و باه  ما رسیده است. هرچند این مسیر را می های سلبشوری   نویس رمان

یی که سافر  پذیرم. آیا در دوره و زمانه گذارم اما آن را دربست نمی آن احگرام می

کردن چندان آسان نبوده و ارتباطا  چندان ممکان، پیماودن چناین مسایری 

های اسگفاده، و سحیقی وجاود دارناد کاه  ها، روش دشوار نبوده است؟ حالت

آید و هرجا کاه  شوند بلکه ذاتی  انسان هسگند؛ انسان با آن ا به دنیا می   نمیمنگق

هاا دیاده  هاای اساگفاده، و حالت گریزناپذیر این سحی ، روش زندگی کند رد  

 شود. می

تردید نداشگه باشیم که خاسگگاه رمان در آن مناطقی است کاه در شاناخت 

ی آداب و رساوم.  ی همه ، گ وارهاند، یعنی در مصر باسگان خدایان پیشگام بوده

نامیرایی که خود باه آن اا تواناایی عما  کاردن و  انسان به ندر  به موجودا   

هاا،  ها، مگ  ها، افساانه سخن گفگن بخشیده تردید روا داشگه است. دگردیسای

کند از  ها، در یک کحم آثار داسگانی، همین که خیال ذهن بشر را اشغال می رمان

کاه انساان  العاده به مبا  این جاست آن آثار خارق از همین آیند. این پس می

گرایی از  شاود. همچناین، بزرگداشات  ق رماان یاهای دهشاگنا  میؤدچار ر

تر تبت نظاار   داشت  خرافا  را گرفت که مردمی که پیش زمانی جای گرامی

در ن ایات  ،شادند نظیرشاان گاردن زده می بی روحانیون در پیشاگاه خادایان  

شان به میادان بروناد. ناه تن اا باه طریقای  فگند برای پادشاه یا می نتصمیم گر
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مارس جاای  ها را جایگزین خدایان کردند بلکه آواز کودکان   خردمندانه ق رمان

شان افزودند، یاا خساگه از  زندگی آوازهای آسمانی را گرفت. به اقداما  بزرگ  

ه اماا از آن اا هایی آفریدند شابیه آناان، کا شخصیت ،صببت کردن با خدایان

تر به واقعیت.  تردید شبیه یی پدید آمدند بی های تازه برگذشگند و به زودی رمان

ذهان  های پیشین که کارشان تقدیر از موهوما    هایی که نسبت به داسگان رمان

بازرگ، بایاد باا  ، فرمانده  1شدند. هرکول بود این بار بیشگر برای انسان نوشگه می

شود. هرکول با  می داسگانیش پا بردارد؛ ق رمان وارد دشمنانش را از پ ،جسار 

ها، تبدی  به خدا، افسانه، و خاسگگاه خرافه  از جا برداشگن دیوها، با کشگن غول

گرایی و  یی منالقی چراکه اساس این خرافاه پااداش ق رماان شود؛ اما خرافه می

یی کاه  کاه آن خرافاه سپاسگزاری از آزادکننادگان یاک ملات اسات، درحالی

نشده است هدفش بایم و امیاد و انباراه ذهان  ی موجودا  خل  کننده جع 

 باشد. می

ها و  هااایش، داسااگان خاادایانش، ق رمان پااس هاار ملگاای خاادایانش، نیمه

ی خادایان گفگاه  های خاص خود را داشگه است. آنچه تا به اینجا درباره افسانه

ماهیات  یز قلب  ها هم صبت داشگه باشد. همه چ ی ق رمان تواند درباره شد می

اش ابداع و رمان بود چراکه خادایان باا انادام  شگفت بود، همه ،و اگر نه ،شده

اش،  مضابک مند باه ایان صاناعت   وکم، عحقه گفگند که بیش انسان سخن می

 ،ترین، و درنگیجاه ترین و ترسانا  خاود را از اغواکنناده ذهنای   زبان موهوما   

                                                                                                                                     
تشلیک  دل ه کله مله    ل  « کلول»و « ِهلر»ی سلتیکی   هرکول اسم عام است و از دو واژه -1

ایم.  ا لا  است. پس هرکول لقب  در ارتش موده و  ا چ  ین هرکلول دادلیه« ج اب فر ان ه»
ها در قالب یک تن گرد آ   و مه او نام هرکول دادن . مله  های آن ت ریج داسیان ردادت مه

 ، اثر پتوتکه.ها تاریخ سلتی  مه اسم خاص د . نک. این ترتکب هرکول تب 
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بااور عاام ایان »گویاد   ی فرزانه می کرد. اوئه آورترین چیزها تدوین می حیر 

که بعدتر این نام به داساگان داده  اند و این گفگه تر به تاریخ رمان می است که پیش

پاس  «اناد. این امر است که این دو از هم آمده شده است، چیزی که گواه قالعی  

شاده اسات و سابک و وقاایعش رمان به همه زباانی و نازد هار ملگای نوشاگه 

 برداری از آداب ملی و باورهای عام آن ملت است. نسخه

ی او هساگند؛ یکای  انسان را در بر گرفگه و ویده دو ضعف و سسگی سرشت  

کاه هرجاا کاه هسات  بردارد، و دیگر این نیایشجا باید دست به  که او همه این

دهناد. انساان رماان را  هر رمانی را تشکی  مای بورزد. این دو اساس   عشقباید 

کند به تصویر بکشاد و  پدید آورده تا موجوداتی را که به درگاهشان اسگغاثه می

ی اول کاه وحشات و  های دساگه دارد تقدیر کند. نوشگه یا تا آنچه را دوست می

نگ و توهم باشاند، و  آسا، و پر از دروغ و د   امید راهنمایشان است باید تیره، غول

ی دوم سرشاارند  های دسگه دوران اسارتش در باب . نوشگه راس دردمانند آثار ه

اماا از آنجاا کاه  الیاودور. در اثر   یکلهرتئاژن و کااز ظرافت و احساسا ، مانند 

کارده و یاا  می نینایشزیساگه، یاا  ی این ج ان که می انسان در هر کنار و گوشه

رمان هم وجود داشگه است، یعنی آثاار داساگانی کاه یاا  ،کرده پیشه می عاشقی

های  کارده و یاا موضاوع هاایش را تصاویر می عباد  آور   های حیر  موضوع

وجو برای یافگن خاسگگاه این نوع ادبی نزد  هایش را. پس جست عش  تر   واقعی

ی  پذیرفت کاه هماه ،این یا آن ملت بی وده است. باید بر اساس آنچه گفگه شد

اند یاا باه خرافاه از آن  وکم، یا باه عشا  داشاگه به علت گرایشی که بیشمردم 

 اند. اسگفاده کرده

اناد، باه  اکنون نظری اجمالی به مردمی که از این آثار بیشاگرین ب اره را برده

گیاریم تاا  خود  این آثار، و به مؤلفانشان بیندازیم. رشگه را تاا باه اماروز پای می
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ترین  قاادیمی یی باارای خااود فااراهم آورد. دهخواننااده بگوانااد بااا مقایسااه، ایاا

نویسی که در دوران عگی  سخنی از او به میان آمده آریسگید ُد میله نام دارد.  رمان

 میلِزینار هاایش  دانیم کاه باه حکایت قادر مای او نیست، همین اثری از آثار  

یاابیم کاه تولیادا   درمی طالینی االغِ اند. در جایی از پیشگفگار کگاب  گفگه می

خواهم  می»گوید که  اند و آپوله در آن پیشگفگار می آریسگید ُد میله اروتیک بوده

 . آنگااوان دیااوژن، معاصاار اسااکندر کبیاار، بااا ساابک  «بااه ایاان ساابک بنویساام

را نوشگه، این اثر رمانی اسات  ماجرای عشق دینیاس و درسیلیستری  سامان به

 1745ه که لوُسر در ساال العاد پر از خیال و جادو و سفر و ماجراهای بسیار فوق

گویم ب گر، چون لوُسر باه اینکاه  در اثر  موجز  حگی ب گری، از آن تقلید کرده. می

بلکاه  ،های ناشناخگه ببرد راضی نبوده هایش را به سرزمین ق رمان ،دیوژن مانند  

 د.ر  ب   آن ا را گاه در ماه و گاه در دوزخ راه می

تئااژن و  بلیاک، عشا   مژا اثار  دانایس سپس نوبت ماجراهای سینونیس و ُر 

اثار  دافنایس و کلوئاه عش   اثر گزنفون،  سیروپدییکله که به آن اشاره شد، کار

اند  رسد که یا ترجمه شاده و بسیاری آثار دیگر می ،ایسمن و ایسمنیلونگوس، 

 اند. کلی به دست فراموشی سپرده شده و یا به

 نقد و شرار  تا در کار عش  و نیایش، باه چناد اثار   ها، بیشگر در کار   رومی

رماان  توان آن ا را در شمار   اند که می آثار پگرون و وارون رضایت داده مانند   ،طنز

 آورد.

خاود را داشاگند کاه  خوان   تر به این دو سسگی، شاعران ترانه ها، نزدیک  گُ 

که ماا در آن زنادگی های این بخش از اروپا  نویس توان آن ا را نخسگین رمان می

شاعر   باه لوک ن، نوشگن ی گفگهبه  ،ها خوان کنیم در نظر گرفت. شغ  این ترانه می

شان بوده و شعرها را با نوای سازی شابیه باه  های ملی مرگ  ق رمان های بی کنش
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اند. ساپس  چنگ خواندن. از این آثار تعداد خیلی کمی در زمان ما شناخگه شده

و تمام  ،منسوب به اسقف اعظم تورپ ن ،رل کبیر را داریمشا شر  وقایع و مدایح  

همه با هده جاوداناه  ،فوره ت  و پ رسه های میزگرد، تریسگان، تنسلو دو نرما

هایی آفریدن که آراساگه  های شناخگه شده یا بر اساس آن ا ق رمان کردن ق رمان

گذرناد.   آوری از آن اا برمی پردازی، در عجایب و شگفگی به صنعت ادبی  خیال

باا  ،ساربر، آلاوده باه خرافاه اما چه تفاوتی است میان این آثار مالاول، حوصله

های پر  یی جایگزین رمان گری و گسگاخی ه وحشیپیشین. چ های یونانی   رمان

ها الگاویش را باه ماا داده بودناد.  های دلپذیر شد که یونانی از مزه، با آن داسگان

 شناسایم. اما ما فقط آن اا را می ،تر از آن ا هم آثاری بوده چراکه گرچه قالعا پیش

ت تاا سپس تروبادورها پیدا شدند که گرچاه بیشاگر بایاد آن اا را شااعر دانسا

نگارناد باه آن اا  های شیرینی کاه باه ن ار می حکایت نویس اما تعداد زیاد   رمان

دهد که موضوع صببت ما هسگند.  تبقی  جایگاهی در میان نویسندگانی می به

 نم اک پاه باه زباان ُر  گهایی که در زماان او کافی است نگاهی بیندازیم به لالیفه

ا شاوری زایدالوصاف از آن اا تقلیاد ها با اند و ایگالیایی نوشگه می )زبان رومی(

 کردند. می

زجار  ها( )مسلمان ها ازنرزیبای اروپا که همچنان زیر یوغ سا در این بخش  

ی دهام  تاا ساده ،هنر باوده ی نوزایی   یی که گ واره کشید، بسی دور از دوره می

وکام همزماان باا  ها بیش نویس نویسی وجود نداشگه. رمان میحدی، تقریبا رمان

کنناد. باه هایج وجاه  شوند و از آن ا تقلیاد می ورها در فرانسه پدیدار میتروباد

ماا شادند،  ها نبودند که در این هنر اساگاد   گوید ایگالیایی می 1تآرپطور که  آن

                                                                                                                                     
1- Laharpe در صفحه(  مدرسهجت  سوم کیاب  242ی Lycée) 



  7   ی رمان نظری درباره  ________________________________________ 

ی تروبادورهاای  ما بود که این هنر شک  گرفت. در مدرسه در کشور   ،برعکس

ار  آثارشان را طر  کردند. ما بود که دانگه، بوکاچو، تاسونی و حگی تا حدی پگر

های ماا یافات. در  توان در لالیفاه بوکاچو را می های کوتاه   تمام داسگان تقریبا رد  

رها ونویسی را از م داسگان طور نیست چراکه آن ا هنر   ها اما این راباله با اسپانیایی

باه  ،ها فراگرفگه بودند که باه تماام آثارشاان آموخگند که آن ا هم آن را از یونانی

های دلپاذیری داشاگند کاه  ها رمان دسگرسی داشگند. اسپانیایی ،ی عربی ترجمه

 گردیم. اند. به این بازمی نویسندگان ما از آن ا تقلید کرده

یی  در ادبیا  شک  تاازه 1گاتنگری همچنان که آداب معاشر  با زنان یا فرم  

ی  ساده ن در آغااز  کند و ایا گیرد، رمان هم تکام  پیدا می در فرانسه به خود می

های  دارد شابان نویساد و ماا را وامای را می آسنرر اخیر بود کاه ُدرفاه رماانش 

های یاازدهم و  ساده ی لینیون را به سلبشورهای غریاب   منالقه داشگنی   دوست

دوازدهم ترجیح بدهیم. از آن پس شور تقلید تمام کساانی را کاه طبیعات ایان 

کاه  ،آسنرر نظیار  کناد. موفقیات بی تصاحب مای ،شان بخشیده بود توان را به

هاا را شایفگه کارده و  ذهن ،شاده سده هام خواناده میاین ی  همچنان در میانه

، اناد. ُگمب رویا  کرده که باه ساالح آن برساند از آن تقلیاد می دیگران بدون آن

ماره، و اسکود   کالپر  ت ها یا پادشاهان به  پنداشگند با گذاشگن شاهزاده ری مین د، د 

گذرند اما در مشکلی گیر افگادناد کاه  شان برمی ان لینیونی از پیشینیانجای شبان

برادرش را داشت و  ری همان ایراد  الگوهایشان از آن حذر داشگند. بانو ت اسکود  

ساربر را  هاای حوصاله اما ق رمان ،خواست مانند برادرش کار ُدرفه را بیاراید می

 ،نا سی که در شخصیت   جای اینهای زیبای ُدرفه گذاشت. او به  به جای چوپان

نی کند، آرتاام   گونه که هرودو  تصویر می آن ،یی را به نمایش بگذارد شاهزاده
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مانند عاشقی که کااری نادارد  ،آسرر های  تر از تمام شخصیت آفریند دیوانه می

که جالب بنماید زیاده  ضعفش به جای آن ،مگر از بام تا شام گریسگن و درنگیجه

شود که با از ریخات  ، دیده میلی کلهدیگرش،  ین مشک  در اثر  از حد است. هم

و البگه این اصول هرگاز  ،کند تمام اصول الگوهایی که ازشان پیروی می انداخگن  

هاا را سافید کارده  روی رومی ،اند شک  نشده بوده پیش از این تا به این حد بی

 است.

ی نگاهی اناداخگن باه اساپانیا عما   مان درباره کمی درنگ کنیم و به وعده

های فرانسوی را مگأثر کارده چارا نبایاد  نویس کنیم. اگر آیین سلبشوری رمان

ها تا حادی باه خاود جلاب کارده باشاد؟ ف رسات  آن سوی کوه درها را  نگاه

باه  ،کاردهاش  که میگ  سروانگس با طیب خااطر ت یاه ،کیشو  ی ُدن کگابخانه

ترین  ی خااطرا  دیواناه دهد. اما هرچه باشد نویسانده روشنی این را نشان می

یقین رقیبای نادارد.  نویس آمده باشد به یک رمان تواند به ذهن   شخصیگی که می

های دنیا ترجماه  که در سراسر گیگی معروه است و به تمام زبان ،اثر جاودان او

 بیش از هر رمان دیگاری از هنار   ،گرفت شده و باید آن را نخسگین رمان در نظر

 ،سارگرمی ویده آماوزش از راه   ماجراهاا، و باه دلپاذیر   روایت، در هم تنیادگی  

ن رمون میت   برخوردار است. س  این کگاب تن ا کگابی است که آن را بارها »گوید  و 

ام را سر ببرد و تن ا کگابی است که دوست داشاگم  که حوصله ام بدون این خوانده

. دوازده داسااگانی کااه ایاان نویساانده نوشااگه سرشااارند از «اش نوشااگم می ماان

یی کاه  نشااند. نویسانده ی اول می سودمندی، نمک، و ظرافت و او را در درجه

 داشگیم. اسکاُرن و بیشگر  آثار لوساژ را نمی بدون او چه بسا آثار جذاب  

های آریان و ک ل ئوپاترا و فاراموناد  رمان پس از ُدرفه و مقلدانش، پس از انبوه  

عشاا   هایشااان در ُنااه مجلااد از داسااگان در سااوز   کساااندر کااه ق رمانیلو پُ 
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ازدواج کاردن باال  ن ایات در مجلاد دهام از خوشابالی   اند تاا در سوخگه می

امروزی، ماادام  شورباهای ناشایست   دربیاورند، بعد از این بگذارید بگویم شلم

او را  ،ش به ارث باردها ت فای ت آمد که گرچه همان لبن سسگی که از پیشینیان ُد 

 و باه خااطر   ،نویساد تر از آن ا می ش این است که خحصها سناما ُح  ،اغوا کرده

که زن  گویند برای این تر شده است.  مردم می خواندنی ،این اخگصار در نگارش

 تر است و بیشاگر مناساب   ی ظریفطور طبیع که این جنس که به م   این ا بوده

تواند انگظار جاوایز بیشاگری از ماا  نوشگن رمان است، پس در این نوع ادبی نمی

کاه  ،کنناد بلکاه وانماود می ،گویند گویم که نمی و من می ا مردها داشگه باشد

ت  هاایش را در مبگاوای اندیشاه باه کماک   رمان ،ت فای ت کمک گرفگه مادام ُد 

یی باه  نوشگه اسات. هرچاه باشاد نوشاگه هرگس   به کمک   روشفوکو و در سبک

داشاگنی و پار از  دوست نیسات. زن   کلِْو  دُ  شاهزاد و به دلپذیری   زائیدجذابیت  

آیا جایز نبوده که عش  گ گاه  ،ظرافت! حال که ظرافت قلمت را به دست گرفگه

ی که به آن را به حرکت درآورد؟ فنلون پیدایش شد و پنداشت که اگر به حاکمان

جالبی کرده. ای  یی درسی را دیکگه کند کار   شاعرانه دهند به روش   او گوش نمی

عاش  حساس  گویون، رو  تو به عش  ورزیدن نیاز داشت و ذهنت نقاشای را 

تعلاایم دادن بااه حکمرانااان را کنااار  یااا تکباار   1پدانگیساامکاارد. اگاار  تجربااه می

اش خواناد شااهکارهایی از تاو  به جای کگابی که دیگر نخاواهیم ،گذاشگی می

 داشگیم. می

تو تاا باه  جاودان   ی تو صادق نیست، رمان   ون  دلپذیر، این ا دربارهراما اسکا

کاه فقاط باه  تلِمنا شاوند.  آفریند وتابلوهایات ک ناه نمی آخر دنیا خنده می

 ،مین حات هم تماام شادهاین قرنی که ه زیر آوار   ،ی یک سده عمر داشت اندازه
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تااو در شاا ر مااانس، فرزناادان گراماای و  دفاان خواهااد شااد. امااا بااازیگران  

خواننادگان حگای  ،داشگنی  جنون، تا زمانی که انسان روی زماین باشاد دوست

 بیشگری را سرگرم خواهند کرد.

در ناوع ادبای  ،گومز مادام ُد  ،پوآسون  مش ور حوالی اواخر همان سده دخگر  

ش آثاری نگاشت که به هماین ا جنس  پیشین های هم تی از نویسندهکامح مگفاو

باا  ،اش صند داسنرانو  روزهنای ونو علت کمگر از آن ا خوشایند نبودناد. 

ی آماتورهای این نوع ادبی خواهناد  ی همه جایی در کگابخانه ،ها ی ضعف همه

 تاوان ایان ساگایش را از او یافت. گومز درکی واضح از هنر خود داشات و نمی

ا ساان و باانوان ُد ول دریغ کرد. ماادموازل ُد  بوماون و  گرافینای، الای ُد  ن، ُد تانس 

ی  های اینان، پر از ظرافت و باسلیقه، قالعا مایه نی رقیبانش بودند. نوشگهوریکوب

هماواره الگاویی  ،اثر گرافینی ،هایی از پرو نامهشان خواهد بود.  جنسیت بزرگی  

 ،رسنییکی دالیمنهای  کاه ناماه چنان ،از احساسا  و حساسیت خواهند ماند

اب ک  ،نیوی ریکوب نوشگه هماواره باه کساانی کاه باه مححات و ساُبکی در س 

 اندیشند لذ  خواهد بخشید. می

مبباوبی هساگیم کاه در ایان ناوع ادبای  اینک که مشگاق سگایش از زناان  

یی کاه باه تاازگی پشات سار  باه ساده ،اناد های خوبی به ما مردها داده درس

م، ماارکی ُد ون ُد تنکلاو، ماارینیناو ایم بازگردیم. اپیکوریسام   گذاشگه ن ُد لاور 

پار از ظرافات  ی این انجمن   رمون، همهو  ت   سن، و لیوشو، ارفمارکی ُد توینیه، س  

شاروع باه اندیشایدن  مانند بوفون ،خدای سیگ ر عش    که در بازگشت از خلو   

باه زودی  ،«جنسای اساتهرآنچه در عش  دلپذیر اسات »  گفت ند که میکرد

لبن رمان را تغییر داد. نویسندگانی که پس از آن ا آمدناد احسااس کردناد کاه 

یی  السلالنه آن را فاساد کارده، در ساده یی که نایب خشکی  لبن دیگر در سده
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بخش  رضایت ،زنان سلبشوری، از غرایب مذهبی، و سگایش   بازگشگه از جنون  

زنان را از خدمت  کردن یا از راه به در کردن   نخواهد بود. درنگیجه آن ا که سرگرم

و  ،تر یافگااه بودنااد، رویاادادها، تابلوهااا شااان راحاات بااه آن ااا یااا از سااگودن

اخحقای  آمد عاد  و بی رو  زمانه. خحه وگوهایی آفریدند بیشگر مواف    گفت

پیچیدند و اگر هم  ،و گاه حگی فلسفی ،دلپذیر و شوخ و شنگ را در لفاه سبک  

 آمدند. کم خوش می ی آموزشی نداشگند دست هکه جنب

، و... را نوشت هماه دل و جان سرگشرگیِ ، تانزای، سوفاهای  بیون رمانکر  

رد باه که وقگی این اصا  را باه کاار ُبا ،فضیلت هایی در تقدیر از گناه و رد   رمان

 تری در روش   بیشگر و عصابی و با اصالت  ُو ها دست یافت. ماری ب گرین موفقیت

هایی به دست داد که ذهن خواننده را اشاغال  کم شخصیت ترسیم وقایع، دست

تاوان باه  یای می داشت. اما چالور باا چناین انرژی می کرد و او را به گریه وا می

دهاد کاه  خوبی نشاان می سبکی چنان گرانب ا و روشمند دست یافت؟ این باه

 بخشد. هنرش را نمیتزم برای تکام   مواهب   نویس تمام   هرگز به رمانطبیعت 

فلسافه در  هده ولگر کامح مگفاو  بود. او که هده دیگری جاز نشااندن  

و چاه  ،دیگری را برای این پروژه به کناری گذاشت هایش نداشت هر چیز   رمان

ی نقدهایی که به آن اا  با همه ،زادیگو  کاندیدنیک موف  به انجام این کار شد! 

طباع و  که طبیعت در لالافت   ،گند؟ روسوآیا شاهکارهای جاودان نیس ،شود می

احساسا  آنچه را به او بخشیده که در قوای ذهن باه ولگار، باا رماان باه روش 

 1گااه کاه موماوس ، آناِلنوئیزیای در  دیگری برخورد داشت. چه نیرو و انرژی

 کرده، شاررهای عشا  باوده کاه صافبا  ساوزان   را به ولگر دیکگه می کاندید
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وات هرگاز  توان دلیا  و منالا  آورد کاه ایان کگااب   پیموده، و می را می 1ژولی

 خیا    تواند قلم را از دسات   مقلدی شایسگه پیدا نخواهد کرد. آیا این واقعیت می

اند مگار باه  واردی بگیرد که در سی سال گذشگه کاری نکرده های تازه نویسنده

ه دریابند برای رسایدن باه های بدی از این اص  نامیرا؟ باشد ک کپی دست دادن  

آن روحی باید از آتش و ذهنی فلسفی چون روسو؛ دو چیازی کاه طبیعات در 

 کند. یک قرن به دو نفر ارزانی نمی

 هایی به ما عالا کارده کاه باه آن اا ناام   در کنار این ا همه، مارمونگ  حکایت

 دهاد بلکاه چاون داده، نه چون به قول ادیبی موث ، درس اخحق می اوالقیات

 از سابک   ،کشد. و بعد هم باید گفت که کمی زیادی رفگارهای ما را به تصویر می

هایی که  ها چیسگند؟ کودکانه کند. حال این حکایت و پیروی میُو ماری روشمند  

تن ایی  ، اثری کاه باهبلیزرتوان با  اند و نمی فقط برای زنان و کودکان نوشگه شده

کااه  شااان کاارد. آن مقایسه ،کنااد اش کفایاات می نویساانده داشاات   باارای گرامی

پانزدهمین مجلد این کگاب را پرداخگه آیا نیاازی دارد کاه وانماود کناد کاه در 

 ماست؟ دسگی به م  ی د   های عاشقانه حکایت بخشیدن   کوچک   آرزوی شکوه  

باه  ،ریچاردساون و فیلادینگ های انگلیسای، آثاار حجایم   و سرآخر رمان

های مارد  بازیچاه و قرباانی   ن شخصاییتها آموخگند که با پی گارفگ فرانسوی

ی خالار و هام فحکات  قلب، چیزی که به عش  معروه است و نشاانه هیجان  

 و نه با به تصاویر کشایدن   ،توان در این نوع ادبی موفقیت حاص  کرد است، می

سااربر در کوچااه  های حوصااله عشاا  یااا مصاااحبت آور   های مااحل سسااگی

ها، باه ایان  توان به ایان پیشارفت ها. فقط در این حالت است که می کوچه پس
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دست  ،اند های انگلیسی پی گرفگه شده که خیلی خوب در رمان ،ها شور و شوق

قلاب  ی ژره   یافت. ریچاردسون و فیلدینگ به ما آموخگناد کاه فقاط مالالعاه

نویس باشاد کاه  د منبع ال ام رماانتوان طبیعت، می م ال   انسان، این هزارتوی بی

دهد که  اثرش باید به ما انسان را نشان دهد؛ نه تن ا آنچه هست یا آنچه نشان می

تواناد باشاد، آنچاه  طاور کاه می نویس اسات، بلکاه آن هست، این کار  تاریخ

ساازند. پاس  های شور و اشاگیاق از او می حاص  از گناه و تمام لرزش تغییرا   

ر این نوع ادبی کاار کنایم بایاد این اا هماه را بشناسایم. آن اا خواهیم د اگر می

ها  فضایلت نیسات کاه توجاه همچنین به ما آموخگند که همواره با پیروز کردن  

 ،شود به آن پرداخت، اما ایان قاعاده شوند، البگه که باید تا آنجا که می جلب می

ان بارای خاواهیم انسا یی کاه می نه در طبیعت و نه نازد ارساالو، بلکاه قاعاده

یی ضاروری نیسات و  وجه قاعده اش تابعش باشد، در رمان به هیج خوشبخگی

شاود  افزایاد. چراکاه وقگای فضایلت پیاروز می رمان هم نمی حگی به جذابیت  

هایمان پایش از سارازیر  اشاک ،طور هسگند که باید باشند، در نگیجاه چیزها آن

ر ن ایت ببینیم کاه ها د ترین آزمون شوند. اما اگر پس از سخت شدن خشک می

آیاد و  تردید رو  و روانمان باه درد می بی ،جوید رذیلت بر فضیلت برتری می

قلیمان را از پشت وونی  شد  احساساتی کرده و به قول دیدرو  اثر، که ما را به

 ، قالعا جذاب خواهد بود که تن ا چیزی است که تااج پیاروزی را بار سار  کرد 

خ داد اگر ریچاردسون  جاودان پس از دوازده یاا توان پاس نشاند. می نویسنده می

در ن ایات تصامیم گرفات تاا  ،مآبانه باا روشای فضایلت ،پانزده جلد داسگان

د، آیا باا تو   تس را مگبول کند و او را به خوبی و خوشی به عقد کحریس درآور 

های دلپاذیر را  آن اشک ،های مگناقضی گیر افگاده که در حس ،خواندن این رمان

ایم؟ پس وقگی به این نوع ادبای  آید سرازیر کرده از وجودهای حساس برمیکه 
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فردترین  نویسیم باید به طبیعت نظر داشت، به قلب انساان، ایان منبصاربه می

که فضیلت، هرچند زیبا و هرچناد ضاروری،  اندام او، و نه به فضیلت. برای این

آن بارای  ژره  ی  آور اسات کاه مالالعاه حیار  این قلب   فقط یکی از حات   

نمای این قلاب،  ی راسگی نویس ضرور  بسیار دارد. بدانیم که رمان، آینه رمان

 وجوی تمام گوشه و کنارهایش بگردد. باید ضرورتا به جست

ی  های این نویسانده ی ریچاردسون که نمایاندن زیبایی ! مگرجم  فرزانهُو  پره

ناام تاو بناای یاادبودی مش ور به زبانمان را مدیون تاو هساگیم، آیاا نبایاد باه 

ریچاردسنوِن ی نامت فراهم آوریم؟ آیا درست ایان نیسات کاه تاو را  شایسگه

های  مناد باودن باه داساگان ها عحقه تن ایی هنار  ماد  بنامیم؟ تو به فرانسوی

تن اایی  ای گرچه آن را با دیگران بخش کرده باشی. هماواره باه پیچیده را داشگه

ای تا طار  اصالی داساگان در  خوبی تنظیم کرده کار  را به های مخگلف   بخش

گم نشود. به این ترتیب این تعادد رویادادها  ،اش تعدد و تک ر، یا در پیچیدگی

کند نه تن ا واتتارین تاأثیرا  را در تاو تولیاد  تو را به آن سرزنش می آرپکه ت

 کند. را به ب گرین وج ی اثبا  میکند که همزمان علو رو  و بلندی نبوغت  می

اناد از  کاه دیگاران هام باا آن مواف  ُو  ی پره افزودن به نظرمان دربارهبرای »

ویده  ، و بهدنیای اوالقی، تاریخ یونان مدرن، لندکلیْو ، واطرات مردی باجربز 

وقفاه  نظیار کاه بی های م ایج و بی بگوییم که سرشارند از صبنه 1لسکو وننام

                                                                                                                                     

دلود، چگونله طبک لت را مله   ان جلاری    چه ادی  ما خوان ن این اثِر دلپذیر از چشمان -1
ک  ! چه سخی  آسان   ت ریج رد      آفری   و چگونه مه تصویر کشک ه! چگونه عالقه   

کشل   اگلر   ی  گمشل ه مکلرون    ی ! چه فکتسوف  کله تملام ایلن عالیل  را از ردلیه د ه
ایم؟ ملا  ن اثر ع وان مهیرین ر ان را م هکم آیا جسلارت کلردهمگویکم ح  آن است که مه ای

فیلر  احیکلا  و م  این اثر مود که روسو  شاه ه کرد که قهر ان زن در داسیان، هرچ ل  م 
 دادیکم. را نم  ژولی، مانون لسکوچ ان  ا را مه وج  آورد و چه مسا م ون  توان  هم   
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این آثار که با سرخوشی تادوین آورند.  کنند و به شوق می خواننده را جذب می

 «لرزد و... آیند که طبیعت از وحشت به خود می هایی می اند از لبظه شده

گویناد، چیازی کاه جایگااهی را در  این است آنچه به آن نگارش رمان می

 یک از رقبایش به آن نخواهند رسید. کند که هیج تضمین می ُو  آینده برای پره

قادر  رساد. دورا، همان ی ایان ساده می نوبت باه نویساندگان میاناه ،حال

ب قادر سارد و کم همان ، وماریُو  که روشمند در سبک یاون، اماا اخاحق کاه کر 

اش عذر بی اودگی خاودش را  زمانه نویسد. بی ودگی   آن ا می دلپذیرتر از هر دو  

 خواهد و او هنر نمایش  درست  آن را دارد. می

دهای تااجی از  یا به من اجازه میی ُگلکوند! آ ی پر از لالافت  ملکه نویسنده

ایم و زیبااترین  گ  بر سر  بگذارم؟ باه نادر  ذهنای چناین دلپاذیر داشاگه

رساند. هام  های این سده به پای اثاری کاه تاو را جااودان کارده نمی حکایت

باا  ،منجای  فرانساه  اا تر و هم شاادتر از ُاویاد، چراکاه ق رماان داشگنی دوست

قادر دوسات  آپولاون  کند که همان اثبا  می ، ا یادآوری به تو در صبن می ن

زیباای  است که یار  مارس. باید به امید این مرد بزرگ با گاذاردن چناد گا  ُرز  

 های آلین  زیبا پاسخ داد. دیگر در میان سینه

تواند غالبا وانمود کند که از او برگذشگه اسات. هار  ، میُو  رنو، هماورد  پرهاد

رناو گااه قلماش را در اکنناد اماا د یکس آغشگه میاسگ مویشان را به رود   دو قلم

های  هرگز تاش ،تر است که پرانرژی ،ُو  که پره رد. درحالیب   های الیزه فرومی کناره

کناد،  ماردم را آشافگه می 1...کند. ر نگارد منبره نمی ند را میل  قلمی را که کلیو  

یی گذاشت. خوشابخگانه کاه ایان یکای باه تن اایی از  باید باتی تخگش وزنه

کی ساُبک و خزناده، ماجراهاای ب  خود ناله خواهد کرد، س   وحشرنا  تولیداِت 

                                                                                                                                     
1- R… 
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ی چیازی نیسات مگار  آور، همواره همراه با بادترین همراهاان، شایساگه ت وع

شااید ن از کارش راضی خواهناد باود. فروشا که فقط فلف  ،درازی روده عبار   

هااا و  پردازی ی را تبلیاا  کناایم کااه خیالهااای نااو بااد نباشااد اینجااا رمان

کاه از  ،راهن ی آن ا  و در رأس همه ،هایشان سزاوار نام بردن است رؤیاپردازی

کلیاف برتاری دارد. اماا ایان درا نظیار   تصورا  بی های غریب   هر نظر بر تکانه

تردیاد  بی ،هرچاه باشاد ،هد شد. موافقم که ایان ژاناررساله خیلی طوتنی خوا

های انقحبی اسات کاه کا  اروپاا آن را  تکانه ی ضروری   ارزش نیست، ثمره بی

توانناد انساان را  هایی که اشارار می احساس کرد. برای کسی که از تمام بدبخگی

اش  قدر سخت اسات کاه خوانادن رمان همان نوشگن   ،دچارش کنند آگاه است

هایی جذاب تصنیف  بایست از دوزخ کمک گرفت تا عنوان . پس مییکنواخت

 انساان   کندوکاو در تاریخ   ها ُجست آنچه را در ضمن   کرد و در سرزمین کابوس

رو باود! مؤلاف  دانسگیم. اما این طرز نوشگن با چه ایرادهایی روبه عصر آهن می

یکی از این دو مورد کلیف از آن ا حذر نکرده، در اینجا حگما دبیشگر از را راه 

مصداق دارد؛ یا باید به خرافه و طلسما  میدان داد که در ایان صاور  دیگار 

هاا  جذابیگی ندارد، یا نباید پرده را کنار زد که در این صور  به بدترین ناممکن

کاه در برابار  ی کافی خاوب، بادون این شویم. باشد که اثری به اندازه دچار می

باه  ،ش ایراد نگیریما به هده رسیدن هد و ما از ابزار  بد یکی از این دو مشک  وا

 ثمر برسد تا بگوان آن را به عنوان الگویی معرفی کرد.

پیش از پرداخگن به پرسش سوم و آخر )قواعد هنر نوشگن رمان چیساگند؟( 

های مری  پاساخ دهایم کاه  آید باید به این ایراد  دائمی  بعضی ذهن به نظر می

تمامی از آن دور  که غالبا قلبشان به ،خحقی به خود بدهندکه پوششی ا برای این

منباره!  خورد؟ ای مرد ریاکاار و چه دردی می گویند  رمان به است، مدام می
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طاور  ا رمان به کار نمایاندن تو آن پرسی چون فقط تو این پرسش م م  را می ا

نشاود  موی نویسنده جااری خواهد بر قلم آید؛ فردی مگکبر که می که هسگی می

، اگار بشاود هنا قنرن قرن تنابلوی رفرنارِ چون که از اثراتش هراس دارد. رمان، 

باه  اش کرد، بارای فیلساوفی کاه بخواهاد انساان را بشناساد طور توصیف این

موی تاریخ فقط وقگی انسان را به تصویر  چراکه قلم ،ی تاریخ اهمیت دارد اندازه

طلبی و  ودش نیست، جااهکشد که خودش خودش را نشان بدهد. و البگه خ می

فقط این دو رفگاار را باه ماا نشاان  که ،اش را پوشانده چ ره ،سان نقابی به ،غرور

گیارد، او  دهد و نه انسان را. قلم  رمان، برعکس، انسان را در ن انش در بر می می

و  ،تر کناد و بسایار جاذاب ن د ترسایم می را وقگی که این نقاب را به کناری می

کشد. چنین است کاارکرد رماان. ای  او را به تصویر می ،تر اقعیهمزمان بسیار و

دارید! به آن الدنگی شاباهت  اش نمی مغز که دوست های خشک سانسورکننده

 کشند؟ ها پرتره می گفت  چرا نقاش دارید که می

گیاری چناد اصالی غافا   از پی ،پس اگر واقعیت دارد که رمان مفید است

این ژانر ادبی را به کمال برساند ضاروری هساگند. که  نشویم که ظاهرا برای این

 ،که گزکی ضد خودم به دست بدهم بدون آن ،دانم که انجام این عم  خوب می

دانم که چه باید کارد باه  می ووب نوشر مشک  است. اگر اثبا  کنم که برای 

ام؟ آه، از  ناداده ونوب انانا گیرم که کارم را  طور مضاعف مورد نقد قرار نمی

بی وده بگذریم، باشد که در درگاه عش  به هنار قرباانی شاوند.  ححظا   این م

شناخت قلاب انساان  ،طور قالع و یقین به ،ترین شناخگی که تزم دارد ضروری

کنند با این تأکید  تأیید می ،بدون تردید ،است و این شناخت را تمام اذهان سالم

ها از هر ملگی را دیاد  نسانیابیم؟ باید ا به آن دست نمی سفرو  بدبخریکه مگر با 

 شان کرد. دست   آن ا بود تا بگوان سگایش خوبی شناخت و باید قربانی   تا آن ا را به
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ی  کناد آن را در فاصاله کسی کاه لگادمالش می بیچاره با بلند کردن شخصیت  

ها را مانناد  ی انسان تزم است و از آنجا انسان گذارد که برای مالالعه مناسبی می

سانگی  بیند که شاهد جریان پرتحطم آب  شکاه برداشاگه از تکه یرهگذرانی م

در هار  ،که طوفان آن را به آب انداخگه است. اما طبیعات یاا طلساما  هسگند

بایاد کاه وقگای باا  ،اگر رمان بخواهد که انساان را بشناساد ،شرایالی که باشند

فارا گیریم، فقط باا گاوش  آن است کم حره بزند. با حره زدن چیزی یاد نمی

 اند. ها اغلب ابله آموزیم. به همین علت است که وراج دادن است که می

از نظار دور مادار کاه  ،خواهی به این کاار  پرمارار  بپاردازی تویی که می

نویس مرد  طبیعت است. طبیعت او را آفریده تا صورتگرش باشاد. اگار او  رمان

کاه  ب گار آن ،او نشاود یی که مام طبیعت او را به دنیا آورده عاش  از همان لبظه

او را نخواهیم خواند. اما اگر تشنگی مفار  باه ترسایم  ؛دست به نوشگن برندارد

خود را  ی طبیعت را با دسگی لرزان بگشاید تا هنر   چیزها را نشان بدهد، اگر سینه

در آن بجوید و الگوهایش را در آن بیابد، اگر تب  اسگعداد و شارر  نباوغ داشاگه 

ک شد بارود؛ او انساان را حادس زده و باه  ز پی دسگی که او را میباشد، باید که ا

یافگه از تخیلش، باید کاه خاود را تسالیم آن کناد و  کشد. م ار  تصویرش می

بویدش  کند، نابغه می چیند و پرپرش می بیند بیاراید. نادان گلی را می آنچه را می

 اش. خوانیم کند، این کسی است که ما می اش می و نقاشی

کنم که از شباهت  قدغن می ،کنم های ادبی را پیشن اد می هرچند که آرایه اما

به واقعیت دوری کنی. خواننده ح  دارد ناراحت بشود اگر ببیند کاه از او توقاع 

کنیم. حس عز  نفس او از این  اش می زیادی داریم، اگر ببیند که خرفت فرض

دیگر چیازی را بااور  ،بیند و زمانی که بپندارد فریب خورده احساس آسیب می

ظره دست و بالت را در دسگیابی به حکایاا  و  عحوه مبگوا بدون   کند. به نمی
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تاریخی، وقگی که شکسگن این ترمز برای لاذ  بخشایدن باه خوانناده  لالایف  

خواهد واقعای باشای بلکاه  بندد. باز بگویم، کسی از تو نمی ضروری باشد، می

گر زیاد به خاود بپاردازی لاذتی را کاه در فقط شباهت به واقعیت داشگه باش. ا

کنی. هیج گاه ناممکن را باه جاای امار واقاع ننشاان و  اش هسگیم ضایع می پی

آفرینی به خوبی گفگه شده باشد. تن ا در صاورتی از تاو  مراقب باش تا آنچه می

آراسگن و  پذیرند که خیالت را به جای واقعیت بگذاری که بنا بر اص  صریح   می

خاواهی  واداشگن کار کنی. هرگز این حا  را ناداری کاه آنچاه را میبه شگفگی 

 ،نویساد دانناد می کاه هرآنچاه را همگاان می ،...بگویی، بد بگویی. اگر مانند ر

تزم  ،کنی که هر ماه چ ار جلد کگاب بیرون بادهی نویسی و مانند او فکر می می

گیرد اما  نمی نیست قلم به دست بگیری. کسی به کاری که به آن مشغولی خرده

ویده به آن به عنوان کااری  اش بده، به زنی درست انجام به هر کاری که دست می

شاوند و  هایات در کاار  احسااس می برای امرار معااش نگااه نکان، احگیاج

یاک گرسانه را  پریادگی   هایت را به آن منگق  خواهی کرد، کاار  رنگ ضعف

هی، به کفاشی بپارداز و شان بد خواهد داشت. کارهای دیگری هست که انجام

مان را سر  پندارد و از آنجا که حوصله تر نمی ارزش کگاب ننویس، کسی تو را کم

ا  بداریم. طرحت را کاه ریخگای باا پشاگکار و  بری چه بسا بیشگر دوست نمی

با ایان  اند ا خود  در مرزهایی که از ابگدا به تو تجویز شده بدون مبدود کردن  

اش کاار کان، از تاو  در ج ت بسط و گسگرش ا شوی روش ضعیف و سرد می

هایت برگاذر،  خاواهیم و ناه قواعاد و قاوانین را. از برناماه هاا را می این ج ش

ها باارور  شان ببخش، فقط با کار کاردن اسات کاه ایاده و تعالی ،شان بده تنوع

یی که وقگی در حال تدوین کار  هساگی باه  خواهی که ایده شوند. چرا نمی می

یی که طرحات باه تاو  قدر خوب و درست باشد که ایده د همانآور   تو فشار می
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 دیکگه کرده است؟

ا  را حفظ کنای.  ی آخر عحقه که تا به صفبه از تو یک انگظار دارم و آن این

  را با ماجراهای تکراری یا ماجراهایی که ربالی به موضوع ندارناد ا اگر روایت

داری از عم  کار   ا به آن مجاز میکنی. باید آنچه خود ر بُبری هدفت را گم می

های مخگلف کار  از بالان موضاوع  هم بیشگر به آن توجه کنی. باید که قسمت

سرزمین مقصاد  ،داری هایت را به سفر وامی بیایند و به آن بازگردند. اگر ق رمان

پنداری کنم،  را خوب بشناس، شعبده به کار ببر تا به حدی که من با آن ا همذا 

ن ای در کنارشاان گاام  هایات را می در تماام منااطقی کاه ق رمان بدان که مان

و حگای  ،تر از تو، نه اشگباه در آداب و نه ایراد در لباس دارم، و چه بسا آگاه برمی

جغرافیایی را به تو نخواهم بخشود. از آنجا که کسی تاو را باه انجاام  ایراد   ،بدتر

از مب  واقعای باشاد وگرناه  هایت باید که توصیف ،ها مجبور نکرده این اشگباه

کنی این تن ا ماوردی  اتاقت بمانی. در تمام کاری که می که در کنار آتش   ب گر آن

باری  که سرزمینی کاه مارا باه آن می کنیم مگر آن را تبم  نمی راعاست که اخگ

کنم.  خیالی باشد که در این مورد هم من همواره شباهت به واقعیت را طلب مای

حقی بپرهیز، رمان جای این چیزها نیست. اگر پرساوناژهای از دادن تکالیف اخ

تو مجبور باشند به چند و چون کردن، که این باید همیشاه بادون  طر  داسگانی  

تکلیف و بدون تظاهر به انجام کار باشد، این مؤلاف نیسات کاه درس اخاحق 

ه دهد بلکه پرسوناژ است و آن هم فقط وقگی مجاز به انجام این کار است کا می

گشایی باید که طبیعی باشد و ناه زورکای و  شرایط مجبورش کرده باشد.  و گره

ی شارایط. از تااو توقااع نادارم کااه ماننااد مؤلفااان  تصانعی، بلکااه همااواره زاده

خواننده بنویسی، چه لذتی بارای خوانناده بااقی  خواست   مواف    دائرةالمعارف

گشایی باید چنان باشد کاه  ماند وقگی که همه چیز را بگواند حدس بزند؟ گره می
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اش کنند، که شباهت به واقعیت پدیدش آورده باشد، که تخیا   رویدادها آماده

ا  را به بسط و گساگرش  اش باشد، و با این اصول، که ذهن و سلیقه دهنده ال ام

کم ب گار از ماا  کنم، اگر کاار  را درسات انجاام نادهی دسات آن ا تشوی  می

 خوانیم باید بپاذیریم کاه پارواز   چراکه در داسگانی که می ،اش خواهی داد انجام

قواعاد  همیشه با شاد  و جادیت   ،اش هسگیم جاز به انجامکه مُ  ،یی جسورانه

ها  شخصایت ن اایی   ت  اما آرزوی ما این است که شاید واقعیا ،هنر تالاب  ندارد

کنند، همواره از  گرایان تصور می تر از آنچه اخحق اش کند. طبیعت، قوی جبران

 ،طبیعات های هماواره مضاالرب   رود. سینه می آن ا سر تجویزی   ظره سیاست  

هایش یکپاارچگی دارد و تاأثیراتش غیرمعماول اسات، باه منباع  که در برنامه

که انسان بارای  ،ج د گی از آن بیرون میهای قیم ماند که یا سنگ آتشفشانی می

کنناد.  اش می که ذوب ،های آتش کند، یا گلوله لوکس و راحگی از آن اسگفاده می

انباارد، و وحشاگنا ،  هاا می ها و تیگوس عظیم، وقگی که زمین را از ام ال آنگونن

ی  کند، اما همواره باشکوه و شایساگه یا نرون را غی می نیک ووقگی که ام ال آندر

برانگیزماان، چراکاه  احگرام ی ساگایش   هایمان، و شایسگه مالالعه و ترسیم با قلم

ها و نیازهایش، هرگاز از  ی هوس اند و ما، برده های طبیعت بر ما ناشناخگه طر 

یی که بر مبنای آن باید احساساتمان را برای طبیعت تنظیم کنایم مالمائن  تجربه

 یم.ا یجه هرچه باشد، مالمئننیسگیم. اما از عظمت و انرژی طبیعت، نگ

کاه طبیعات  شود، به علات آن ها فاسد و ملگی فرتو  می به تدریج که ذهن

ها بیشاگر  قضااو  بیشگر مورد مالالعه قرار گرفگاه و ب گار تبلیا  شاده و پیش

ی هنرهاا معگبار  اند، باید بیشگر آن ا را شناساند. این قانون برای همه تعدی  شده

کنند و با کوشش است کاه باه  است که تکام  پیدا میاست، هنرها با پیش رفگن 

ج   که زیر بار مذهب  در دوران وحشگنا    ،رسند. بدون تردید هده خود می
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 شد و مازد   به مرگ مبکوم می دانست که هنرها را بزرگ می خم شده بود و هرآن

شد چندان دور رفت. اماا  نمی ،های تفگیش عقاید بودند اسگعداد هنرمند قصاب

ما باید این اص  باشد که وقگی انسان پاایش را  ی عزیمت   ی کنونی نقاله ورهدر د

سانجد  از ترمزهایش برداشگه، وقگی که با نگاهی جسورانه چشمش موانع را می

و  ،بارد های جسورش را تا اوج آسمان باات می ها دست تیگان و با الگو قرار دادن  

دیگار هراسای از اعاحن  ،وو  وز های کاوه   م   آتشازنه ،مسلح به شور و اشگیاق

آوردناد نادارد، وقگای کاه  تار انادامش را باه لارزه درمی جنگ به آن ا که پیش

آیناد،  پذیر با مالالعااتش نمی های توجیه خالاهایش به نظرش چیزی جز اشگباه

یی با او سخن گفت که برای حرکات کاردن باه کاارش  آیا نباید با همان انرژی

ی یاازدهم  آیا هماان انساان سادهیک کحم، در ی هددهم،  سده رد؟ انسان  ب   می

 است؟

نویسایم  هایی کاه می م بت نوشگه را به پایان برسانیم که داسگان با این تأیید  

تار شاناخگه شاده تازیین  های پیش بار پایاه ،و باه هایج روی ،کامح نو هسگند

آیاد،  اند. این کیفیت شاید در زمانی که همه چیز باه نظار انجاام شاده می نشده

یی بیافریناد، و  تواند چیاز تاازه نویسندگان ظاهرا نمی مسگعم    انی که تخی   زم

شاود،  جز کارهای تلخیص و ترجمه چیز دیگاری باه ماردم تبویا  داده نمی

 ی کمی تقدیر باشد. شایسگه

بنیادهای تااریخی دارناد. باا  ی آمیوآز توطئهو  برج جادوسپس بگویم که 

شخص است که تاا چاه حاد از فریاب به خوبی م ،هایمان صداقت در اعگراه

خواننده دوریم. در این نوع ادبی یا باید اصی  بود یاا نبایاد باه سامت آن  دادن  

 .مندند یی که نام بردیم ب ره رفت. هر یک از این دو داسگان از سرچشمه

ی ناشاناس بارای ماا،  ابوالقاسم طاره بن طری ، نویسنده ،عرب دان   تاریخ
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 گوید  میچنین  برج جادوی  درباره

هاای  بارای زن ،ردنبا واخواهر، بنا بر اص  لذ    ی رودریگ، شاهزاده»

کرد. یکای از ایان زن اا  جذاب بود و او از این امر سوءاسگفاده می دربار

بود. رودریاگ باه فلوریناد تجااوز کارد.  ،کنت ژولی ن فلوریند، دخگر  

خگارش یی تم یلای کاه از د ی ناماه به واسااله ،پدرش که در افریقا بود

رها را برداشات و در رأس آن اا واز این امر ماللع شد. او م ،دریافت کرد

جاایی  اش پاولی نباود و که در خزانه ،کار ندانم به اسپانیا آمد. رودریگ  

دو فرار کرد کاه شانیده باود آنجاا تول   به برج جادو در نزدیک   نداشت،

شاود و  داشاگه باشاد. او وارد بارج می یپول زیادی دسگرسبه تواند  می

و باه  ،زناد بیند که با شمشایرش باه او ضاربه می ی زمان را می مجسمه

هایی را کاه دچاارش  باه رودریاگ تماام بادبخگی ،یی ی نوشگه واساله

دهاد و  کند. شااهزاده باه راه خاود اداماه می میگویی  پیشخواهد شد 

بنادد،  گاردد و بارج را می رمیرفگه را ب اما پول نه. راه   ،بیند مخزن آبی می

کناد و چیازی مگار دیوارهاا از آن بااقی  رعد و برقی برج را ویاران می

آورد، هشت  مرگبار، ارتشی را گرد می گویی   رغم پیش به ،ماند. شاه نمی

که بگاوان نعشاش را پیادا  جنگد و بدون آن کوردوبا می روز در نزدیکی  

 «رسد. کرد به قگ  می

گوید، باید اثرمان را بخوانیم و ببینایم کاه  تاریخ به ما میاین چیزی است که 

این توانایی را دارند که  ،ایم این واقعیت افزوده که به خشکی   ،رویدادها آیا تعدد  

ی  توطئنه. در ماورد 1چنان بنگریم که گویی مگعل  به ماسات به این حکایت آن

                                                                                                                                     

ما ع وان سل وی   آلین و والکور اس در مخش  از ر ان این حیایت همان  است که مریگان   -1
← 
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چیز کمی به ماا داده  توان در گارنیه خواندش و خواهیم دید که تاریخ می آمیوآز

زمیناه، روایات،  .های دیگر هیج راهنمای پیشینی وجود ندارد است. در داسگان

اما همیشاه  ،ترین چیز نباشد کننده چیز با ماست. شاید خوشبال ها، همه بخش

 ،ایم کاه اخگاراع کاردن دست نکشایده تقاعدایم و هیج وقت از این  باور داشگه

کم پ لاو باه نباوغ  اولی دست ؛مه ب گر استاز تقلید و ترج ،گرچه سست باشد

شناسم، چنین کسی  تر از این نمی اما سرقت ادبی چیست؟ کاری پست ،زند می

ناچار به اعگراه است که از هیج قوای ذهنی برخوردار نیسات چراکاه مجباور 

خادا  ،ی ترجماه دیگری اسگفاده کند. دربااره شخص   بوده است از قوای ذهنی  

اماا او در واقاع ارزش رقباای ماا را باات  ،راضی نیست که از او قدردانی نکنایم

ب گر آن نیست که به این رقبای مفگخار  ،مان می ن برای بزرگداشت   ،رد و آیاب   می

 توانیم بیافرینیم؟ که ما نیز می بگوییم

اناد  بار مان گرفگاه آلی  و والکوردر ن ایت باید به ایرادی که بعد از انگشار 

هاای ناخوشاایند را باه  اناد، مان تاش پاسخ بدهم. ضربا  قلم من بسیار قوی

خاواهم کاه رذیلات  خواهید علگش را بدانیاد؟ نمی می دهم،  رذیلت نسبت می

ی خالرناا  را  این پروژه ،بیون و نه م   دورانه م   کر   ،دوست داشگه بشود، من

 ،کنند دوست بدارناد انت میشان خی ندارم که بگذارم زنان پرسوناژهایی را که به

                                                                                                                                     
→ 

ی ن ِش پک ا د ه در مرج قطل   ک   و حیاییش را در صح ه  و لئونور دروع مه حیاییش   
ک  . جاعالِن این مخش از کیاب  ن، ما کپ  کردن لغلت مله لغلت آن، از کپل  کلردن     

انل .  آی  خودداری نیرده  ها مکرون   چهار سطر اول این حیایت که از زمان رئکس کول 
هلای  کله ملا  طور مرای خوان  گان ر ان ضروری است که م ان ل  ر ان پس مرای  ا و همکن

نزد انیشارات کتریلو  لورو و آلزوند و کورادننزد انیشارات پکگورو و  والمور و لیدیاع وان 
مخش س وی  و  رس   اصال دبکه هم نکسی   ا ا هر دو سطر مه سطر، و  وتاردیه مه فروش   

 ده . را تشیک     آلین و والکوران  که تقریبا سه قسمت  لئونوِر کیاب  را مه سرقت مرده



  25   ی رمان نظری درباره  _______________________________________ 

تاوان  این تن ا روشی است کاه می .ها مگنفر بشوند خواهم که از آن می ،برعکس

هاایی را  آن ق رمان ،داشت. و برای این منظور که فریب بخورند باز زنان را از این

تردید ناه  ام که بی چندان شنیع تصویر کرده ،در آثارم که به دنبال رذیلت هسگند

گاویم  جسار  کرده می ،ی دیگران را برنینگیزند. به این ترتیب قهرحم و نه عح

 ،کنناد هاایی را باز  دوز  می هایی کاه چناین ق رمان که نسبت باه نویسانده

ی  هاایی در قااره گراتر هسگم. آثار هولنا  این نویسندگان شابیه آن میوه اخحق

آور  شان مرگ ها را دارند اما خوردن ترین رنگ آمریکا هسگند که گرچه درخشان

بارای  ،که به ما نیامده تاا علاگش را در  کنایم ،1های طبیعت است، این خیانت

مگار باا  ،کنم، هرگاز جنایات را انسان پدید نیامده است. من هرگز، تکارار مای

خاواهم کاه جنایات را برهناه  آمیزی نخواهم کارد. می رنگ ،های ج نمی رنگ

و روش دیگری برای ادای این منظاور  ،ببینیم و از آن ب راسیم، از آن بیزار شویم

ی وحشگی که ویدگی اوست. بدا به حاال  اش با همه شناسم مگر نشان دادن نمی

هایشان هرگز ناب نخواهد بود و من هرگز  آراید. نگاه گلی می دسگه اکه آن را ب آن

حاال کاه ساازوکار مارا  ،. را..ژ از آن ا پیروی نخواهم کارد. پاس دیگار رماان  

من نیست و هرگاز نیاز نخواهاد  به من نسبت ندهید، چنین اثری کار   ،ف میدید

باز تردیاد  ،تکذیب من ی اعگبار   با همه ،ها هسگند که ها و بدطینت بود. فقط ابله

تن اا  ،و غالباا از ایان پاس ،کنند که مؤلف این اثر هسگم کنند یا مرا مگ م می می

 قیر خواهد بود.هایشان خواهم رفت تب سححی که با آن به جنگ ت مت
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 ها و جاها فهرست نام

 

 Apuleé آپوله

 Aristide de Milet آریسگید ُد میله

 L’Astrée آسرر 

 Antoine Diogène آنگوان دیوژن

 Antonins ها آنگونن

 Andronic آندرونیک

 moraux اوالقیات

 Styx اسگیکس

 l’archevêque Turpin اسقف اعظم تورپ ن

 Scarron اسکاُرن

ری  Scudéri اسکود 

 L’Ane d’or االِغ طالیی

 L’Héloïse اِلوئیز

 Élie de Beaumont الی ُد بومون

 l’Elysée الیزه

 Héliodore الیودور

 Hugues Capet اوگ ک په

 Huet  اوئه

 Ismène et Isménie ایسمن و ایسمنی

 La Tour enchantée برج جادو

 Bélisaire بلیزر

 Buffon بوفون

 Pétrone پگرون

 Perce-forêts فوره پ رسه

 Prévôt ُو  پره

 Polixandre ُپلیکساندر

 Poisson پوآسون

 تاریخ یونان مدرن

L’Histoire d’une Grecque moderne 

 Tanzai تانزای

 troubadours تروبادورها

 Tristan تریسگان

 Télémaque تلِما 

 ی آمیوآز توطئه

La Conspiration d’Amboise 

 Titus تیگوس
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 Théagène et Chariclée تئاژن و کاریکله

 واطرات مردی باجربز 

Les Mémoires d’un homme de qualité 

ن ُد   de Tensin تانس 

 de Graffigni گرافینی ُد 

 Darnaud دارنو

 Encyclopédie دائرةالمعارف

 Daphnis et Chloé و کلوئه سیدافن

 d’Urfé ُدرفه

ماره  Desmarets د 

 Le monde moral دنیای اوالقی

 Dorat دورا

 Radcliffe رادکلیف

 Le Moine راه 

 Rhodanis ُردانیس

 میزگردهای  رمان

les romans de la Table ronde 

 Journées amusantes روزهای وو 

 Richardson ریچاردسون

 Riccoboni ریکوبونی

 Zayde زائید

 Jamblique ژامبلیک

 سرگشرگِی دل و جان

Les Égarements du coeur et de l’esprit 

گره  Segrais س 

ن رمون س   Saint Évermond ت و 

 Le Sopha سوفا

 Cythère سیگ ر

  La Ciropédie سیروپدی

 Sinonis سینونیس

 La Princesse de Clèves کلِْو  دُ  شاهزاد 

 Chaulieu شولیو

 Cent nouvelles صد داسران

 Fénelon فنلون

 Fielding فیلدینگ

 Candide کاندید

بیون  Crébillon کر 

 Clélie لی کله

 Cleveland کلیْولند

 Xénophon گزنفون

 Gomberville ُگمب روی 

 Guion گویون

 La Rochefoucauld ت روشفوکو

 La Calprenède ن د تکالپر  

 Lancelot du Lac ت  وتنسلو د

 Lesage لوساژ

 Le Seurre لوُسر

 Lucain لوک ن

 Longus لونگوس

 Lignon لینیون

 ماجرای عشق دینیاس و درسیلیس

Les Amours de Dinias et  de Dercillis 

 Madame de Gomez گومزمادام ُد 

 Madame de La Fayette مادام ُد ت فای ت

 لوسان مادموازل ُد 

Mademoiselle de Lussan 
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وینیه  marquis de Sévigné مارکی ُد س 

 marquis de Lafar مارکی ُد تفار

 Marmontel مارمونگ 

م  Marion de Lorme ماریون ُد لور 

 Marivaux ماریُوو

 Mans مانس

 Manon Lescaut لسکومانون 

 la reine de Golconde ی ُگلکوند ملکه

 Mores مورها

 Myladi Catesbi میالدی کرسیی

 Les Milésiarques میلِزیار 

 Les Lettres peruviennes هایی از پرو نامه

 Néron نرون

 Ninon de Lenclos نینون ُد تنکلو

 Varon وارون

 Hedras هدراس

 

 



 

 


