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  كتاب بررسي و نقد
 1نو رمان تا رمان مبادي از: رمان ضد تا رمان از

  *طهمورث ساجدي

  چكيده
 مـا،  ايـام  تا ميالدي دوازدهم قرن از فرانسه، رمان ادبي نوع تحوالت مبادي بررسي
 دانشجويان آن مخاطبان كه داشته اعالم آن مقدمة در مؤلف كه است كتابي موضوع

 هـاي  قـول  نقـل  و ها، چكيده كتابشناسي، ارجاعات منابع، بررسي اما. اند محققان و
 مؤلـف  كه دهد مي نشان شود، مي شامل را كتاب عمدة بخش كه مستقيم غير ظاهراً
 اشتباهات هم مواردي در و نياورده عمل به كتاب تأليف براي را الزم نكات رعايت
 قابـل  زوايـاي  تمـامي  تـا  شده سعي مقاله اين در. است شده مرتكب را اي عديده
  .آن نيز شناسانده شود ارائة و تحقيق نحوة آن تبع به و شده بررسي توجه

 بررسـي  زمـاني،  در رونـد  حاضـر،  عصـر  تا مبادي از فرانسه، در رمان :ها كليدواژه
 .شناسي كتاب منابع،

  
  مقدمه. 1

 فاقد شمارة ثبت در انتشارات دانشـگاه تهـران اسـت و    و فرانسوي زبان به نظر مورد كتابِ
 از و كـرده صـفحه بـازگو    166را در قالـب   فرانسـه  رمـانِ  قـرن  نـه  رويـدادهاي و  سوانح
در كتابي بـا   كه داردمؤلف، در مقدمه، اذعان . است مشحون مكرر و گوناگون هاي  قول  نقل

 بـا  هـم  آن كـرد،  ارائه »محققان« و »دانشجويان« براي كمال به را موضوع توان نميحجم كم 
ادبي از بدو پيـدايش آن در قـرن    نوعِ اين) Etude diachronique( »زمانيِ در بررسي« هدف

در فرانسه در اواسط قرن ) Nouveau Roman(» رمان نو«دوازدهم ميالدي تا ظهور و سقوط 
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 بـزرگ  آثـار  كـه  بدهـد نشـان  » خوانندة ايرانـي «تأكيد مؤلف بر اين است كه به . بيستم
 »گونـه  نـوعِ رمـان  «كه هميشه موضوع جديدي را بـراي   نيستند آثاري فرانسه گونة رمان

)Genre romanesque (بـه  « كـه  اند آثاري بلكه ند،به ارمغان آورده و به غناي آن پرداخته باش
از  سرشـار كتاب  كه اين كالم مخلص. شوند مي خوانده »رمان ضد«عنوان   به» طرزي عجيب

 اخـذ  اصـلي  آثـار  از واقـع  در و مستقيم غير آن ارجاعات گاه كه است پراكنده هاي قول نقل
اسـت،   قـول  نقـل كه بـاز   هايي  نتيجه با ورا ذكر نكرده  ها آن صفحات مؤلف يرااست، ز نشده

را اصطالحاً به صورت يك شعر مشجر يا به شكل يك نثرِ مشجرِ  ها آن تا آوردهترتيبي فراهم 
در  ربط بيوارونه ارائه كند و از اين رو، درصدد برآمده تا موضوع مشخصي را با كلمات قصار 

گونـه   هـيچ  و اسـت  مغلـوط  و اصـولي  غير آن ارجاعات و شناسي كتاب. بدهدكنار هم قرار 
 باشـد،  هـم  درسـي  خواهـد   مـي  ظاهر توازني بين آن و كتابي كه بر آن اساس تأليف شده و به

) Etudes des sources( شناسـي  منبـع  گـرايش  طريـق  از ديـديم  الزم رو، اين از. ندارد وجود
ارتقـاي   كارهاي بررسي موارد مذكور بپردازيم و در آخر هم نگاهي به راه ادبيات تطبيقي به

  .شود  مي احساس پيش از بيش آن ضرورت امروزهعلوم انساني داشته باشيم كه 
  

  بررسي و بحث. 2
) Médiévistes( وسـطا طريـق تحقيقـات متخصصـان قـرون      از وسطافرانسه، ادبيات قرون  در

در ايـران،   پـيش  هـا  سـال . دارنـد  عهـده  بـر  راآن  تـدريس  يـز متخصصان ن اينشد و  شناخته
و رنسـانس   يفرانسه در قرون وسط ادبيات شدة ادغام دورة دو ترجمة با كوب زرين عبدالحسين

كمك بزرگـي بـه شـناخت ايـن      ،)Verdun L. Saulnier( سولنيه. ل وردن، اثر )كبير امير چاپ(
 رمانتيـك  قـرن  فرانسـة  ادبيات عنوان باالبته اين نويسندة فرانسوي مجلدي هم . كردادوار ادبي 

)Saulnier, Verdun L. (1964). La Littérature française du siècle romantique; Paris, éd., PUF( 
 آدفردوبـو  يـر  يو پ شدهكه در آن مفاهيم مربوط به رمان در قرن نوزدهم و بيستم بررسي  دارد

)Boisdeffre, Pierre de (1969). Les écrivains français d'aujourd'hui; Paris, 4e éd., PUF( 
 ادبيـات  نگـاري  تـاريخ  به كه شكورزاده ابراهيم. است كرده تكميل جديدتري مفاهيم با را آن مه

 قـرن  و وسـطي قـرون  : فرانسـه  يـات ادب تـاريخ با عنوان  يمبسوط يفتأل پرداخت مي نيز فرانسه
 فرانسه ادبيات تاريخدورة  يدر ترجمة فارس. است بديل  بي خود نوع در كه كرده منتشر شانزدهم

)Brunel, Pierre, Bellenger,Y., Couty, D., Sellier, Ph. etTruffet, M. (1972). Histoire 

de la Littérature française. Paris, Bordas( ،ل و همكـاران    يـر  پـي  تأليف در دو و برونـ
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 Largard, André, et Michard, Laurent (1971), La Littérature( فرانسه ادبياتمجموعة 

française, Paris, Bordas–Laffont, 5 vol(  يـات ادب و متـون  مجموعـة و )Collection 

Textes et Littérature (1973), Paris, Bordas, 6 vol; dernière éd., 2003(،  نظـر   يـر كـه ز
 يسچـاپ و تـدر   يـد كـه تجد  هاست  و منتشر شده و سال يهته يشارآندره الگارد و لوران م

دربـارة رمـان و    ياديدارد، مطالب ز يجنبة تخصص تر بيش كه هايي كتاب در نيز، و شود  يم
 موضوعي تك تأليف رو، ايناز . است آمده ـ  بيستمتا  دوازدهم قرن از ـ قرن نه درتحول آن 

 چنـدان  نبايـد بوده است،  يآن طوالن رويدادهايو  سوانحصفحه، كه  166قالب اثر در  يك
 چنين البته كه شود، داده تخصيص صفحه شانزدهچون اگر به هر قرن حداقل  باشد، مشكل

  .شود مي صفحه 166 همين تقريبي حجم با كتابي آن نتيجة است، شده نيز
 قـرن  از و است حماسه از برخاسته رمان كه شده گفتهنظر  موردهر حال، در كتاب  در
 ژِِسـت  دو شانسـون مثـل   يمهمـ  هـاي   منظومـه  شـاهد  فرانسـه  چهـاردهم  قرن تا يازدهم

)Chanson de geste (و  يـج را ينـي نوع آثـار، زبـان الت   ينبا توسعه و بسط ا. بوده است
 هـاي   رمـان  از برخاسته كه آثاري درنتيجه، و دهد يرا از دست م يتشحاكم در فرانسه اهم

 سآ انه رمان ،)Roman de Thébes( بت رمانِاست، مانند ) Romans antiques( كهن عهد
)Roman d'Enéas(، ئنيدا )Enéide(، تروآ رمان )Roman de Troie(، و يابد  يرواج م يرهو غ 

 هـا  آن بـراي  و معرفـي  مؤلـف  كـه  هايي  رمان بين در. شود  يمتحول م هم فرانسه نثر بالطبع،
ارائه شـده اسـت    جديد رواياتدر كنار  قديمي رواياتارائه كرده گاه  طوالني هاي  قول  نقل
 تـدريس  ايران در كه فرانسه درسي هاي  كتاب در چون برد،  نمي آن از نفعي هم دانشجو كه
 شـده  مطـرح عالمانـه   يرمبحث با ظرافـت و تفسـ   ين، ا)يگرانو د يشارالگار دو م( شود  مي

اسـكندر   فتوحـات  از گرفتـه  نشـئت هم، كـه  ) Roman d'Alexandre( الكساندر رمان ِ.است
. خـورد  مـي  چشـم  بـه آمـده،   ينيالت يسندگاننو يفسخ يخياست و در آثار تار مقدوني
ـ  يكرده و اسكندر مقدون يتتبع يا مالحظه يچه يب يز،ن يرانيمؤلف ا بوآلـو   يكالرا كه ن

)Nicolas Boileau( ،خاكسـتر  بـه  را آسـيا  كه مخ بي فردي فرانسه، هفدهم قرن نويسندة 
 اش، رفيقـه  درخواسـت  بـه  كه آمده هم تواريخ در و) Lagarde, 1971: 183( كرد تبديل
 محققـي « همچون است، كشيده آتش به را) جمشيدتخت ( پرسپوليس، )Thaïs( طائيس
و صـاحب   ،)ibid: 19( »روشـنفكران  اي اسـطوره  نيـاي «، )Du Roman: 23( »مقـام  عالي

 »آورده عمـل  به علمي هاي كنجكاوي خاطر به كه است هايي كاوش يشتركه ب يفتوحات«
)ibid (را مقـدوني  اسـكندر  فـردي  كه نشده ديده كنون تا يزن يرانا در. نشان داده است 
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 او و باشد زده ستايي دست به اسكندر ايران يهاو عل وار ديوانه اعمال براي و باشد ستوده
  .كند معرفي كنجكاو كاوشگري و روشنفكران اي اسطوره نياي محقق، انساني را

 بعـد،  قـرن  منثـور  متون سپس و دوازدهم قرن منظوم متون از صحبت هنگام به مؤلف،
ژوزِف  1900چـاپ سـالِ    ،)Tristant et Iseult( زوتيـ او  ستانيترافسانة  ةدربار هم يبحث
 امـا ، )Du Roman: 23, 25( كنـد   فرانسـه، ارائـه مـي    يقرون وسـطا  اتيمتخصص ادب ه،يبِد

 چـاپِ  نيـ ا يناتل خـانلر  زيپرو واقع، در. كند  نمي رانيا در آن عالمانة يها  بحث به يا  اشاره
 اطالعــات آندر مقدمــة  و كــردترجمــه  يبــه فارســ يديخورشــ 1334ســال  دررا  هيــبِد

، دربارة )Henri Massé( ماسه يهانر ،يفرانسو شناس رانيا يها  نوشته اساس بر يمند ارزش
 ــ  ياسـعد گرگـان   نيفخرالد نيرام و سيواثر با  نيا) يقيتطب اتيدر ادب يمبحث( تشابهات

به نظـم   يآن را از زبان پهلو ،يالديم ازدهمياواسط قرن / يهجردر اواسط قرن پنجم  كه
ـ ). »ح«تـا   »الـف «: 1336، هيـ بد( كرد ارائه ـ بود درآورده يفارس  1314چـاپ سـالِ    ةارائ

 تيهـدا  صـادق  جانانـة  نقد سپس و ،ينويم يمجتب يسو از ،نيرام و سيواز  يديخورش
 ريــميوالد عالمانــة و قيــدق مالحظــات زيــن و آن يمحتــوا دربــارة يديخورشــ 1324 در
ـ  يهـا   كوشـش  و، 1954 و 1947 يهـا  سـال  در) Vladimir Minorski( ينورسكيم  ريـ گ يپ

 هـم  يگرج زبان به يالديم زدهميس قرن لياوا در كه را اثر نيا يواقع ارزش روشن، محمد
 مباحـث  كـه  نيـ مخلـص كـالم ا  ). 415 ،381، 7 :1386 روشن،( داد نشان بود شده ترجمه

  .در كتاب مؤلف مورد بحث جايي ندارد ياسالم ـ يرانيا اي يرانيا
نـو   ياتيـ و سـاختار، ادب  موضـوع،  شـكل،  سـبب را به  گونه  رمان اتيكه در ابتدا ادب او

سرانجام در عصر  كند،  يم قلمداد) ibid: 35( يادب نوع كي را آن بعداً و) ibid: 11( نامد يم
را كـه در فرانسـه    يياياسـپان  يو سلحشـور  ي، رمـان پهلـوان  )Amadis( سيآمادرنسانس، 

ـ  در و كنـد   يم يمعرف) ibid: 43( نيروح نو يرمان دارا نيبود نخست افتهي تيمقبول  آن يپ
روانتس  گوئـل يم و) François Rabelais( رابلـه  فرانسـوا  آثـار  سـ )Miguel Cervantès (را 
 معاصـر  منتقـدان  به توسل با و دهد  يم نشان) ibid( »گونه  رمان ضد انيجر« كي يگشا راه

 رمـان  يمباد و يمباد رمانجستار  سندةي، نو)Marthe Robert( روبر مارت ژهيو به فرانسه،
)Roman des origines et origines du roman) (1972(  ــتن و در ــوان آن در م ــه عن ، ك

 شـوت يك دنكـه   ديـ گو  يمـ  ديتأك با، )ibid: 48, 81, 163( است آمده غلط يشناس كتاب
)Don Quichotte (سروانتنو رمان يالگو نينخست« س«)ibid: 48 (مؤلـف  مقطع، نيا در. است 

 ارائه) Jean Rosset( )ibid: 55( روسه ژان و) René Girard) (ibid( ژِرار رنه از را يتأمالت
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 نقـل  از حـتم  طـور  بـه  ونشـده   ذكـر كتـاب   يجـا  چيدر ه ها آن يشناس كتاب كه كند  يم
تحـول رمـان    رياز سـ  يگـر يوارد مرحلة د سپس،. است شده گرفته ميمستق ريغ يها  قول

 شارل) Le Berger extravagant( )1627( بيعج چوپان كه كند  يم مطرحمؤكداً  و شود يم
مرحلـه دقـت    نيـ اگر مؤلف در ا. است) ibid: 60(» ضد رمان« كي) Chares Sorel( سورِل
 ياز طرف منتقدان و برا» ضد رمان«بود كه اصطالح  گفتهو به خوانندگان  كرد يم راالزم 
دوم قـرن   مـة يآن، رمان نو، در ن واسطة يبو مرحلة  رمان، ضد ،يمبادي رمان سنت يبررس

 بـه  را مطلـبش  او امـا  كردنـد،   يمـ  درك را مطلـب  يروشن  بهخوانندگان  رفته،  كار به ستميب
 اودر عصرِ سورِل وجود داشته و » ضد رمان«اصطالح  شود  يم تصور كه كرده ارائه ينحو

 سـال  در، )Jean-Paul Sartre( سـارتر  پل ژان واقع، در). ibid( است كرده استفاده آن از زين
 كيـ  پرتـرة ، )Nathalie Sarraute( سـاروت،  يناتـال  كتـاب  بـر  كـه  يا  مقدمـه  در و 1948

 اصـطالح  نيا بار نينخست يبرا سد،ينو  يم ،)Portrait d'un inconnu ()1948( ناشناس
   ).Le Robert, Suppl, 1981: 32( برد  يم كار كتاب به نيا ةدربار را

 و گونه  رمان اثر از ـ فرانسه هفدهم قرن دوم مةين اتيادب ـ مقطع نيا در كه است الزم
) La Princesse de Clèves( ولك شاهدخت، )Mme de La Fayatte( تيدوالفامادام  يا  مراسله

 يوقت اما شناسند، يمبا سبك موجز  يليرمان تحل يالگو رااغلب آن  كهشود  ادي، )1678(
 را فرانسه ستميب يحت و نوزدهم قرن سندگانينو از يا عده ياسام يارجاع چيه  يب مؤلف
 عصر به را بحث موضوع و) Du Roman: 68( اند  گرفته ريتأث رمان نيا از كه كند  يم ذكر

 يزمان در يبررس روند دهد،  يم سوق) bildungsroman( »يتيترب رمان« و يگر روشن
 ةيهمسا كشور دو اتيادب كنار در كه فرانسه، اتيادب. شود  يم نوسان دچار شده مطرح
 زبان ياعتال و نيالت زبان از ييرها از پس بود، گرفته نُضج ا،ياسپان و ايتاليا ك،يكاتول

 جا نيا در. كند  يم معطوف پروتستان يها  ژرمن يتيترب رمان به را توجهش ،يفرانسو
 يطوالن فيتعر). ibid( ندارد ارجاع كه شود  يم آورده) André Gide( ديژ آندره از يقول نقل

 ارجاع فاقد زين تيدوالفا مادام رمان دةيچك و ندارد ارجاع هم پانوشتدر  »يتيرمان ترب«
 ژاكاز رمان  يا دهيچك ةارائ و) Denis Diderot( درويد يدن دربارة بحث. است يا  صفحه
 سندةينو از ريتأث با را آن او، كه )Jacques le Fataliste) (1780 -1778) (ibid: 76( يقدر
كه به تبع  كند  يم بيمؤلف را ترغ ،نوشته ،)Laurence Sterne(الرنس استرن  ،يسيانگل
 »نو رمان كي اي رمان، ضد كي« را درويد كتاب تمام، و تام ينظم يب كيو در  گرانيد
)ibid: 76 (ژان كه نيرغم ا به. رديفاصله بگ شده گفته مطلب از عاًيسر سپس و كند يمعرف 
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 را) La Nouvelle Héloïse) (1761( ديجد زيهلوئ ،)Jean-Jacques Rousseau( روسو ژاك
و ) ibid: 78(جا  نيمؤلف كتاب ضمن حذف تارخ چاپ آن در ا نوشته، درويد رمان از قبل

 جهينت مقطع نيا در و كند يمرا شروع  يديبحث جد ،)ibid: 82( گريد يآوردن آن در جا
 ساخته گونه  رمان نشيآفر جهت در يعنصر زمان طولِ از« كتاب نيا در روسوكه  رديگ يم
 »است داده نشان برُتون، و پروست تا فلوبر از سندگان،ينو از يا  دسته شرويپ را خود و
)ibid: 79 .(است ارجاع فاقد آمده، كه يشكل به گفته، نيا.  

 ش،ي، در رمان خو)Daniel Defoe( دوفو ليدان ،يسيانگل سندةيمعتقد است كه نو مؤلف
 يمعنـا  ،»داده رمـان  بـه  ينينـو  يمعنـا «، )Robinson Crusoé) (1719( كروزوئـه  روبنسون

 ريـ را كه نقـل قـول غ   يفيتعر د،يجد يمعنا نيا يو سپس برا) Novel) (ibid: 81( »نووِل«
 و) Goethe( گوتـه  آثـار  بـه  بحث ادامة در و) ibid( آورد  يم پانوشتاست، در  ميمستق
 روسـو  آثـار  يياروپـا  ريتأث يبرا قبالً كه يحال در، )ibid: 86( پردازد  يم آن يياروپا ريتأث

 يجـا  به آن يياروپا ريتأث و گوته آثار البته). ibid: 81( بود داده خرج به را حدت همان
 »طغيـان  و طوفـان « ادبـي  نهضت سپس و) ibid: 68-80( »تربيتي رمان« مبحث با كه اين

)Sturm und Drang) (ibid: 83 (   همراه باشد، به صورت پراكنده و مغشوش ارائـه و بحـث
وانگهي، در هيچ جاي اين بحث گفته نشده كه در قرن هجدهم رمان تربيتي بـا  . شده است
 اميـل كـه رمـان تربيتـي خـويش،      روسـو،  يسـو  ازو كشف بعـدي آن   كروزوئه روبنسون

)Émile) (1762(، اروپـا  نويسي  رمان در نويني نهضت گوته، آثار با سرانجام و نويسد  را مي 
 است ارجاعي صفحات ذكر فاقد مندرج هاي  چكيده مبحث، اين طول در. آورد  مي وجود به
  .است شده بسنده ها  شناسي كتاب محض عناوين به اغلب و

 از قولي نقل، )ibid: 85( »رمان مدرنيتة« مبحث در و دوم بخش شروع در مؤلف
، )Système des beaux-Arts) (1920( زيبا هنرهاي، نظام )Emile Alain( آلن اميل جستارِ
 كرده ارائه ديگر قولي نقل صفحه همان از و اثر همان از سپس، و كرده ذكر را 1926 چاپ
 گنكور دو ادمون و ژول مشترك اثر از قول نقل دو روش، همان با او). ibid: 120( است

)Jules et Edmond de Goncourt( ،رتو ژرمينيالس )Germinie Lacerteux) (1865( ،چاپ 
، به ذكر »رمان و تاريخ«و به دنبال آن در مبحث ) ibid: 90-91( كند  مي ارائه را 1982
 شود  مي مدعي و) ibid: 91( پردازد يم) Figaro) (1881( فيگاروطوالني از نشرية  قولي  نقل
اين اثر فاقد نام مؤلف يا نويسندة  كهدر حالي  است؛ شده منتشر و آوري  جمع اثري در كه

اين مبحث اخير را با  گيري نتيجه او). ibid: 91-162( است دقيق عنوان حتي يامقاله 
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 و رمان « با را جديد مبحث سپس و رساند  مي اتمام  به روبر مارت از طوالني قولي نقل
 »پدر رمان جديد« ،)Honoré de Balzac( بالزاك دو اونوره با، )ibid: 95( »واقعيت

)ibid: 96(،  و اميل زوال)Emile Zola (كند  مي آغاز.  
 بـزرگ  ماركسيسـت  ايـدئولوژيك  تحقيقـات  بـا  اغلب بالزاك نام بيستم، قرن طول در

تحقيقـاتي كـه هنـوز     اسـت؛  بـوده  همـراه ، )George Lukács( لوكاچ گئورك مجارستاني،
 عنـوان  بـا از مقاالت است و  اي  مجموعه كه او، هاي  كتاب آخرين از يكي. است مند ارزش

دربـارة   زيـادي  ميمفـاه بـه فارسـي ترجمـه شـده،     ) 1373( اروپايي رئاليسم در پژوهشي
 و بـالزاك  مقايسـة  بـه  خويش بحث از بخشي در لوكاچ. داردرئاليسم نويسندگان اروپايي 

رمـان   ةدربار و زوال قول از تا دهد  نمي راه خود به ترديدي ادامه در او. است پرداخته زوال
در ســالِ  كـه ، )Madame Bovary( يبـووار  مـادام ، )Gustave Flaubert( فلـوبر گوسـتاو  
 1856 در نه و شد منتشر 1857معروف )ibid: 103( ،رمـان  قـانون  دربـارة  قولي نقل ذكر به 

 : نويسد يم و پردازد يمجديد  عصر

عظيم بالزاك پراكنده بود، اكنون  ‘اثر’قانون رمان عصر جديد، كه در سرتاسر  رسد  مي نظربه
با اين كتاب اكنون مجموعة قوانين . مدون شده است اي  صفحه چهارصد كتابي در خوبي هب

 ). 109: 1373 لوكاچ،(رمان عصر نو تدوين يافته است 

 رمـان  پدر« را بالزاك هم محققان ديگر كه است شده توجيه مطلب اين سبب،همين  به
 گتـورك  دانمـاركي،  منتقد طريق از هم بحث مورد كتاب مؤلف و دانندب) ibid: 96( »مدرن

 بـوده ) ibid( »پـول « رمـان  در تحول اصلي موضوع كه بگويد) George Brandès( براندس
  ).ibid( »عشق« نه و است

 بدون و عديده هاي  فرمول بالزاك رئاليستي توصيفات دادن نشان براي كه مؤلف
 كادر در را ها آن سازي برجسته براي و) ibid: 98-99( كند  مي تجويز را الزم ارجاعات
ناتوراليسم زوال را هم، پس از برشمردن چند مورد استنباطي، با  دهد،  مي قرار مشخصي

 اتمام  به ،)Roman expérimental) (1880( تجربي رمان او،اثر طوالني از  قولي  نقل
 مشكل. است مبحث اين براي نتيجه يك مثابة به كه قولي  نقل ؛)ibid: 100-101( رساند  مي

 مطرحاست كه  هايي  بحث دادن ارتباط، )ibid: 101( فلوبر با رابطه در و جا اين در مؤلف
را بدون  ها آن كند  مي سعي كند، يبند جمع را ها  قول  نقل تواند  نميكه  جا آنو از  كند يم

 با را ها آنتوضيحات پشت سر هم رديف كند و انتظار داشته باشد كه خواننده به جاي او 
در اين جمله  بوواري مادامالبته، نتيجة ادامة بحث دربارة فلوبر و رمان ). ibid( كندتلفيق  هم
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دربارة  اما نتيجة بحث. است) ibid: 105(» نخستين نمونة رمان پسا بالزاكي«آمده كه اين اثر 
فرانسه  تبار ، نويسندة هلندي)Joris-Karl Huysmans( ويسمانساكارل  ژوريسمريد زوال، 

 مذكور اثر كه انجامد  مي، به اين جمله )À rebours) (1884( وارونهو صاحب رمان 
كه ارجاع  شده ارائهآن  ازهم  اي  چكيده). ibid: 114( »است بيستم قرن رمان ضد نخستين«

 ارجاعاتهم ) ibid: 110-116( بحث ديگر موضوعات درالبته ). ibid: 117( مستقيم ندارد
 است آمده »رمان ضد« اصطالح مؤلف كتاب عنوان در كه اين به توجه با. است مستقيم غير
در اين بخش نيز نتيجة كار بسيار  شد، يمارائه  تري  بيش بسط با موضوع كه بود الزم و

 به مؤلف ادامه، در. دارد شباهت شده شناخته روايت يك از بازگويي چند به و استضعيف 
، به زبان فرانسه و استناد به آن توجه نشان )Nietzsche(نيچه  آلماني، فيلسوف آثار ترجمة

 براي سپس، و است دائمي تغيير حال در دنيا كه شود  مي متذكر اوداده و از قول 
 بحثي بخش اين). ibid: 118( كند مي اكتفا ديگر فردي از طوالني قولي  نقلبه  گيري، نتيجه
 تحليلِ براي مؤلف كه دارد) ibid: 110( »گونه  رمان تحول و برگسوني انقالب« عنوان با هم
، )Léopold Sédar Senghor( سنگورلئوپولد سدار  هاي  نوشته از يكي به »برگسوني« نامِ

) Liberté III, Négritude et civilisation de l'univers( يجهانو تمدن  ستايي سياه، 3 آزادي
 پانوشتطوالني و ثقيل خويش، چه در متن و چه در اما در بحث  كند،  مي استناد) 1977(
)ibid( ،ستار اين و شود  مي شناسي كتاب گمي در سر دچارسنگالي، نويسندة به هم را ج 

 ارجاع و نسبت، )Henri Bergson( برگسون هانري فرانسوي، نويسندة به هم و سنگور،
 سنگور آثار از مذكور جستار كه است اين مسلم قدر ليكن ؛)ibid: 110, 160-164( دهد  مي

  .رسد  مي اتمام به دوم بخش سان بدين و است
آغاز كرده ) ibid: 120( »رمان جديد هاي  افق« دربارة بحثي با را سوم بخش مؤلف،

 دست از زمان وجوي جستو در همان ابتدا دو ارجاع از كتاب مارسل پروست، در 
 كند  ارائه مي) بخش 7، در 1927تا  À la recherche du temps perdu) (1913( رفته

)ibid: 122-124 ( مطرحبحثي را هم دربارة حسب حال . استذكر نشده  آنكه صفحات 
 در او). ibid: 121( است موضوع از خارجكه  دهد  و آن را در حاشيه بسط مي كند يم

اثر پروست، ضد رمان يا بهتر رمان «: گويد  مي و كرده اختيار را اي ساده راه گيري، نتيجه
و سپس بحث را با ) ibid: 127( »…است فنومنولوژيست رمان نخستين منزلة به ،»مدرن«

 ارائه وارونه مشجر نثر اصطالح به قالب در و) Henri Mitterrand( از هانري ميتران قولي  نقل
 وساروت ( بعدي نويسندگان تمامي براي را راه« پروست اثر كه است مدعي ميتران. كند  مي
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 هاي  بحث طول در مؤلف اما، )ibid(» گشوده است) گرانيد و) Marguerite Duras( دوراس
 در. كند  نمي اشارهخويش به اين دو نويسندة مطرح نيمة دوم قرن بيستم فرانسه اصالً 

 وارد موضوعات تازگي كمك به كه رماني« ،»ماجراجويي رمان و رمان ماجراجويان« مبحث
) Jacques Rivière( ريوير ژاك كتاب دو از قول نقل دو مؤلف ،)ibid: 128( »شده عرصه
 ندارد چاپ تاريخ دومي و) ibid( است مشخص صفحة فاقد اولي كه كند  مي ارائه

)ibid: 129-163 (كه كند  مي صحبت اي  ماجراجويي رمان نويسندگان از نيز آن نتيجة در و 
 در البته،. باشد همراه موضوعات تازگي با آثار نگارش ها  رمان نوع اين در دارند توقع

 )Les Faux-Monnayeurs ()1925  - 1926( سازان سكه انتشار تا 1890 هاي  سال محدودة
 قرار سوءظن مورد »رئاليستي توهم« انداختن جريان به سبب به رمان آن، از پس و ژيد آندره
 ،)Stéphane Mallarmé( ماالرمه استفان و) Bancquart et Cahné, 1992: 135-136( گرفت
 كه آثاري در ديگر، ةسندينو چندين و گنكور، برادران ،)Edouard Dujardin( دوژاردن ادوار
 مارسل ،)Blaise Cendrars( ساندرار بلز آن پي در و كردند امتناع آن قبول از كردند، منتشر

 منتشر را آثاري هم) Robert Musil( موزيل روبر و ،)James Joyce( جويس جيمز پروست،
 هم بسيار و كشيد طول دهه چندين رمان نوع دربارة بحث بنابراين،). ibid: 136( كردند  

  .گرفت قرار توجه مورد تنهايي به نيز آن موضوع و بود پربار
مؤلـف   گونـه،   رمـان  نوع به ژيد توجه نيز و بيستم قرن در رمان وضع بررسي ادامة در
 و بـرده  گيومـه  درونآن را در گيومه ارائه كرده بود،  اي  نويسنده قبالً كه را، اواز  قولي  نقل
و بـه   1938مـارس   28 روزنوشـت ژيد در  درواقع،. است كرده مغشوش را آن سان بدين

هنگام بحث دربارة به تحرك درآوردن كرختـي روان مـردم و يـافتن راه حلـي بـراي آن،      
 »اسـت  تشويشـگر نقش زيبايي كه الزم است بـه عهـده گرفـت همانـا نقـش      «: نويسد  مي

)Journal, 1889-1939, t. 1, 1224 .(روزنوشت هاي  ژيد را در سال ةمؤلف اين گفت ) ـ  هب
) قبـل از تولـد او   سال يساست، يعني حدود  آورده 1939 - 1839 ،1939 - 1889 جاي

)Du Roman, 133-162 ( ديگـري  هـاي   زمينـه  بـه  ،گر تشويشو بدون تأكيد او بر اصطالح 
 قولي  نقلتا  كند يم ادي) René-Maril Albérès( آلبِرِس ماريل رنُه از هم وقتي و دهد  مي تسري

 او). ibid: 131-160( كنـد   نمي ذكر شناسي كتاب در را آن تعجب كمال با كند، ارائه اواز كتاب 
 نزديك نويسندة ـ )Jules Renard(كه ژول رنار  كند يم بحثهمچون ژيد  اي  نويسنده ةباردر
 شـما «: بـود  گفتـه  و كرده تأديب شديداً هايش  نوشته از يكي خاطر به را ـ ها  ناتوراليست به

  ). Gide, 1963: 300( »كنيد  مي تقلب
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) Le Journal des Faux-Monnayeurs( سـازان  سـكه  نوشـت  روزو  سـازان  سكهدر  ژيد
و به دفـاع   داردشخصي خويش، تأمالتي تئوريك دربارة رمان  نوشت روزو نيز در ) 1926(

 او، از پـس ). Bancquart et Cahné, op. cit., 144( استبراي رمان معاصر پرداخته  ها  از آن
و در مقدمة خويش بر رمـان   1948چون در سال  بود، گير چشم سارتر پل ژان گيري  موضع

  :بود نوشته ،ناشناس يك پرترةساروت، 
 منفـي  كامالً و زنده سر آثار وار  پراكنده مشاهدة ما ادبي عصر خصايص ترين  عجيب از يكي
 بنـدي  طبقـه  قابل سختي اين آثار عجيب كه به[...] را ضد رمان ناميد  ها آن توان  مي كه است
 عصـر  در مـا  كه است اين دهندة نشان صرفاً و ندارد گونه  رمان نوع ضعف بر داللت است،

  ).ibid: 216( است انديشي خود حال در هم رمان و كنيم  مي زندگي تأمالت

فنـي   كنـد؛   ابداع مي سازان سكهرا در رمان ) Mise en abyme( آيينه در آيينه فن ژيد
قـبالً   كه اين بر عالوه است؛ شده تقليد شب يك و هزارروش قصه در قصة  از خودكه 
 ،هنرمنـدي (بـود   داده انجـام آن  هـاي   ترجمـه  و كتاب اين دربارة مبسوطي مطالعات هم

، )Paul Valéry( يوالركه پل  شود  مي مطرح او فن اين زماني حال، هر در). 140: 1349
، )Une soirée avec Monsieur Texte( )1896( تست آقاي با شبيخود، » ضد رمان« در
 بـود رماني ناب و به دور از مضمون داستاني توجه نشان داده و به آن پرداختـه   ةارائ به
)Brunel et al, 1972: 596-597 .(بـه چـاپ اول آن    سازان سكهبراي بحث دربارة  مؤلف

. كنـد  ينم اشارهصفحات آن  به اما، )Du Roman, 132-162( دهد  ارجاع مي 1926در سال 
 تا است كرده تبديل مستقيم ارجاع به را مستقيم غير ارجاع او كه دهد  مي نشان مسئلههمين 
 »درونـي  گـويي  تـك « موضـوع  بـا  را مبحـث  ايـن  او. كند ذكر شناسي كتاب در را آن بتواند

)Monologue intérieur (جيمـز  آن، كننـدة  اسـتفاده  نيـز  و آن، بـاني  دوژاردن، ادوار نقش و 
اشـاره   هـم ) Geoarge Blin( بلـن  ژرژ كتـاب  بـه  مبحـث  نياو طي  دهد  مي ادامه جويس،

 موضـوع  بـا  ربطي هيچ   بي را گيري نتيجه و كند  نمي ذكر را آن به مربوط صفحة اما كند، يم
  ).ibid: 138-139( دهد  مي ارائه شده آغاز بحث
 هـاي   رمـان  نويسـندگان  آثـار  از صرفاً مؤلف ،»نو رئاليسم« سوم، بخشِ مبحث آخرين در

ل  ژرژ و) Roger Martin du Gard( دوگـار  مارتن روژه طوالني، دوآمـ )Georges Duhamel(، 
 رومـن  ژول و) Romain Rolland( روالن رومـن  ديگر، تن دو آثار و نام به و كند  ميصحبت 

)Jules Romains(، كند ينم اشاره )ibid: 146 (     كه البته آثار حجـيم روالن و مـارتن دوگـار بـه
 روسـو  آنـدره  نامة به شده داده ارجاعات مقطع اين در حال، هر در. اند فارسي هم ترجمه شده



 97   طهمورث ساجدي

  

)André Rousseaux (نيز جا همان در و نيامده پاياني شناسي كتاب در )ibid: 164-165 (ترتيب 
 فردينـان  لـويي  رمـان  چكيـدة  و شده ارائه غلطبه  Roux-Lanierو  Rousseau هاي  نام الفبايي
لين  سـ )Louis-Ferdinand Céline( ، شـب  انتهـاي  بـه  سـفر )Voyage au bout de la nuit (

 عصـر ذكر مـدخل مجلـة سـارتر،     رغم به). ibid: 150(هم فاقد ذكر صفحات است  ،)1932(
 در تـر  در متن كتاب، مؤلف بحث خود را در اين زمينه بيش ،)Les Temps Modernes( جديد
) La Nausée( تهـوع بحـث دربـارة چكيـدة رمـان سـارتر،      ). ibid: 153( اسـت  آورده حاشيه

 تهوعهم آمده است كه  گيري نتيجه در عالوه، به). ibid: 155( است صفحه ذكر فاقد، )1938(
 صـفحة  كه شده ارائه بارت روالن از اي  چكيده باز و). ibid: 156(تأكيدي بر پايان رمان است 

 شـده  ذكر صفحه )Barthes, 1993: 1270-1273( بارت آثار كليات، اما در )ibid(آن ذكر نشده 
 معلـوم ، ]رمـان [ آن تكـوين  بررسي با« كه گفته مؤلف كتاب، پاياني نتيجة در حال، هر در. است
 )Du Roman: 158( »است بوده دار مسئله نوع يك خود پيدايش بدو از گونه  رمان نوع كه شود  مي
و موضوع آن بـه   نكرده ـ آمده كتاب عنوان در كه ـ »رمان ضد« از صحبتي مرحله اين در و

 و دهـد  ارجـاع ) ibid: 159( »نـو  رمـان « مطالعـة  بـه  را خواننـده  كه شده بندي نحوي فرمول
 .بدهداو نتوانسته است مقدمه و محتواي كتاب را به مؤخره ربط  كه اين كالم مخلص
 ,ibid: 14, 17, 20, 23, 27, 32, 36, 45, 58, 62( شـده  ذكر كه هايي  چكيده مقاله، اين در

 مشـجر  نثـر  را ها آن ضرورتاً كه هايي با چكيده ،)149-155 ,147 ,139 ,134 ,87 ,83 ,74 ,65
، به )ibid: 29, 34, 40, 51, 67, 90, 109, 127, 130, 136, 145, 152-157( ايم  نهاده نام وارونه
 شناسـي  كتاب به را ما مسئلهالبته اين . نظر قرار گرفته و بررسي شده است مد جداگانهطور 

روش  نشـدة  اعمـال  ظرايـف  با ما جا آن در كه دهد  مي سوق دارد، فراوان تياهمپاياني، كه 
هـم   هـايي   اشـاره  شناسي كتاب به بررسي، طول در قبالً، كه هرچند. ميشو يمتحقيق مواجه 

 جسـتار،  ادبيـات،  تـاريخ  فرهنگ، زيادي تعداد درجو  آوري جمع كه است يگفتنشده، 
و  كتـاب  هـاي   پانوشـت و نيز چند مورد نشريه و اطالعات سايتي از  گروهي، تحقيقات

مثـل بـاكس    اسـت؛  آورده وجـود  به هم را مشكالتي پاياني، شناسي كتاب در ها آن دادن قرار
)Backès) (ibid: 160(شـده  نوشته غلط كرات ، كه به )ibid: 16-160( بـه  طـوالني  ارجـاع ؛ 

كه از دو صفحة مشابه آمده و در نتيجه مغشوش اسـت؛  ) Baladier) (ibid: 23-261( باالديه
 ابتدا در؛ )ibid: 37-161( است چاپ تاريخ فاقد كه) Chrétien de Troyes( تروآ دوكرتين 

 شـود  مي حذف شناسي كتاب در سپس و، )Coulet) (ibid: 13( كوله اول جلد شود  مي ذكر
)ibid: 161( ــابِ چــاپ؛ ــو  توســط) Dujardin( ژاردن دو كت ــه، )Larbaud(الرب  ســال ك
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 آن كـه  زوال) Le Roman experimental( تجربي رمان؛ )ibid: 138-162( ندارد مشخصي
 رمـان  عنـوان  صـحيح  امـالي  نكـردن  ؛ مراعـات )ibid: 101-161( نـدارد  چـاپ  سال نيز

 )فرانسـيون  واقعـي  دار خنده داستان( La Vraye Histoire comique de Francionسورِل،
)ibid: 57( آن توصـيف  بـراي  نيـز  و بـاروك  تعريـف  براي ،آكادمي فرهنگ؛ استفاده از 
)ibid: 52-54( بــورژوا رمــان، ارجــاع نــدارد؛ چكيــدة )ibid: 67-68 (نــدارد؛ ارجــاع صــفحة 

 تاريخ و است شده تعريف اسلوب فاقد) ibid: 81, 100-143( كتاب جاي چند در شناسي كتاب
 Troubles socialesآورده شـده و  ) و ساندرار زوال،روسو، ( ها آن مؤلفان نام از پس آثار

 اسـت  شـده  اسـتفاده  گسـترده  طور به سايتي اطالعات از كه اين مهم نكتة. استغلط 
)ibid: 14, 17, 19, 23, 25, 30, 31, 32, 39-135.(  

علوم انساني و مطالعات  پژوهشگاه ويژه به دولتي، نهادهاي كه است مدتي حال، هر در
 و كننـد  يمـ  گيـري  علوم انساني در كشـور پـي   يارتقا براي را كارهايي راه جد بهفرهنگي، 
 فرانسـه  ادبيات با آن رابطة و خارجي هاي  زبان مسائل. اند داده اختصاص آن به را جلساتي

بهترين روش نظارت، داوري ). 559 -  587/ 8: 1387 :يساجد( است شده مطرح آن در نيز
 ايـن  دربـارة . تخصصي و مستند كتاب قبل از چاپ و نقد و بررسي آن پس از چاپ اسـت 

درسي را دچار  هاي  روند بررسي كتاب رايز كرد، يتوجه يبو  يانگار سهل نبايد مهم ةمسئل
 هاي  حل راهاز بهترين . كند يم بدلانتظارات جامعة علمي را به يأس مزمن  و كند يماختالل 

  .شوند آن دار عهده بايدنقد كتاب، بررسي منابع مورد استفاده است كه اهل فن 
  

  گيري نتيجه. 3
هاي گوناگون از آثار قرن دوازدهم تا قـرن    ها و نقل قول  بافت كلي كتاب، كه بر اساس چكيده

هم   هاست، آن جور كردن آن و و در آن سهم مؤلف محدود به جمع گرفته شكلبيستم ميالدي 
شده در مقدمه  مطرحشناسي حجيم و اطالعات سايتي، با عنوان آن و هدف  كتاب ةرغم ارائ به
ها و   مواد خام به جاي تحليل ةروش تحقيق و ارائ نكردن رعايتعلت آن نيز . خواني ندارد هم

شدة بنيادهاي رسمي و علمي كشـور   چنين تأليفي دور از اهداف اعالم. است الزمهاي   بررسي
نه فقـط چيـزي    و ؛يابد از آن به سوي روش كاذب تحقيق سوق مي يرويپ بااست و دانشجو 

كـار   و به اموزديبروش تحقيق غير علمي را نيز  ناخودآگاه است ممكن بلكه ،شود  ايدش نميع
در عدم  صرفاً ديباد كه دليل آن را سر  مي پهايي با اين سبك و سياق به چا  هنوز كتاب. بنددب

 .داوري يا داوري غير تخصصي دانست
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1. Alavi, Farideh (2007). Du Roman à l'Antiroman: des origines du Roman jusqu'au 

Nouveau Roman, Tehran, University of Tehran Press, Feb. 
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