
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادهنیقهتساڕ یایند و نامۆڕ و(ن یایند ناو(نهل رهتکهراک

 بوقای نامسوع یل"ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 رعیش هکنوچ ،هرتۆگتساڕ ووژBم هل و رترهگیراک هفهسلهف هل رعیش ،45هد ۆتسهرهئ
 .هوهتBJOگهد وارکیراید یکهییتساڕ ووژBم مLهب ،ێJبهدرهد ناکهییرهساترهس هییتساڕ
 یکهییاتناپ هل ناکهرهژOوت هل كOدنهھ و انBھ ادیۆخ یاودهب یرۆز یJموتشم هیهسق مهئ
 ووک4هب ،رعیش رهھ كهن كهیهداڕ هب ،درک نایۆتسهرهئ یهکهشهگناب یریهس هوهرتناوارف
 و رهتکهراک هک ،هنامۆڕ هگنرگ همBئ یهساب مهئ ۆب یهوهئ مLهب ،هوهتOرگب بهدهئ وومهھ
 هل ادهنیچنب هل هک ،نامۆڕ نۆچ :نیسرپب ێرکهد ،هیۆب .ێردهد ناشیپ ادایت یوادووڕ
 5پ نامیتشگ ای یرهساترهس یکهییتساڕ ،هووتاھ كBپ وارکیراید یکOوادووڕ دنهچ
  ؟5شخهبهد

 ،ادنامۆڕ هل رهتکهراک یندرکتسورد هک ،اکب هوهئ یهشهگناب یناسائ هب 5ناوتهد ڤۆرم
 ای یرهساترهس یکهییتساڕ ،نیرگب واچ رهبهل ،هوهنبهد یBل هک ،یهناژامائ وهئ رهگهئ
 هیهوBش وهب نامۆڕ یرهتکهراک هتسیوBپ ،رت یکهیاتاو هب .5شخهبهد 5پ نامیتشگ
 مهل یهناژامائ وهئ ،ادماجنهئ هل .ك4هخ هل هوارکیراید یکBنیچ یهنوومن هک ،ێریگبرهو
 تشرازوگ ،ێد ادهرهتکهراک مهئ رهس هب یهناوادووڕ وهئ اھهورهھ ،هوهنبهد هرهتکهراک
 مهئ ناموگBب .نهکهد ،نOد هنیچ وهئ یشووت یهناوادووڕ وهل اھهورهھ و هنیچ وهل
 ؟نۆچ .هوهتOوهکهد 5ل یکهیهشBک دنهچ ،نیهکب ییریهس رتدرو رهگهئ ،هیهشهگناب
 هک ،اکان هوهل ساب ۆخوهتساڕ ،یهکهنامۆڕ یکBنOوش چیھ هل سووننامۆڕ هک ،هیارکشائ
 مهئ یهدنهزهم یهوهئ .اکهد ك4هخ هل وارکیراید یکBنیچ هل تشرازوگ یهکهرهتکهراک
 هیهتشیواھرهد مهئ ۆب كهیهگ4هب چیھ شیراج رۆز .نیرهنOوخ یهمBئ ،اکهد هیهتشیواھرهد
 هگنهڕ هک ،5شBکهد كات یکBڤۆرم ینایژ یزابOڕ سووننامۆڕ .هیین ادهکهنامۆڕ هل
 و روود ،یۆخ ،سووننامۆڕ مLهب ،اکیهن ای اکب ك4هخ یوارکیراید یکBنیچ هل تشرازوگ
 ینامۆڕ یناکهییتساڕ هل هکBکهی همهئ .اکان هندرکتشرازوگ مهئ ۆب ندناتشگ ،كیزن
 ،اکهد وارکیراید یکBنیچ هل تشرازوگ هک ،هرهتکهراک وهئ ،ادشهمهئ ڵهگهل .ووتوهکرهس
 ۆب .هشیرت یکOژOوت هب رهس ،ادهک4هخ هنیچ مهئ یهوBچراوچ هل رهھ ،ادتاک نامهھ هل
 ،كهیاتسۆمام ،یرایتشهگ یکOرهباڕ ،كاپان یکBجنهگ نای ،5ب وایپ ای نژ ێرکهد ،هنوومن
 رهگهئ ،هیۆب .5ب هیهوBش مهل یهنوومن نارازهھ و زرهبتشوهڕ یکBسهک نای كBکشیزپ
 ،هنیچ وهئ یهنوومن هتBبهد هیین هوهئ یانام ،5ب وارکیراید یکBک4هخ هنیچ هب رهس كBسهک
 ه4همۆک یواوهت هل هتشرازوگ هک ،ێریگبرهو او هنووبهنوومنهب مهئ كBتاک یتهبیات هب
 هل نزاوایج هک ،هیهھ نایوارکیراید و شهبواھ ییدنهمتهبیات و تهkسهخ ،كBک4هخ
 شهرهکایج یکهیهناشین چیھ و رت یکBک4هخ ه4همۆک یناکهییتOدنهمتهبیات و تهkسهخ
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 ادهرBل .هنهمگهد رۆز ،5ب شهھ رهگهئ ،هیین ادهک4هخ ه4همۆک وهب رهس ینامادنهئ ناوBنهل
 مLهب ،5ب كهییچرهھ هوهییژۆ4ۆکیاس یرابهل اوائ یندرکتشرازوگ یخهیاب ،نیkBب نیناوتهد
 ،همBئ ۆب یشهکهخهیاب و وارکیراید یکBنیچ ۆب هنوومن هتBبان نامۆڕ یکهرهس یرهتکهراک
 هب ادکBنامۆڕ رهھ یهوهندنOوخ هل یهوهئ .هنیچ وهئ ۆب هنوومن هتBبهد هک ،هیین هوهئ
 هییتOدنهمتهبیات وومهھ هب هکBکات هرهتکهراک وهئ هک ،هیهوهئ ،ێد ادهمBئ یکشBم
 یهوهب تهرابهس ،كBنیچ یهنوومن هتBبان اداینود هل شیکBکات چیھ ،هوهییناکهیینBسهک
 مLهب ،هوهتاکهد یایج ،هنیچ وهل هک ،هیهھ یهوهرهکایج یینBسهک یهناشین كBکات وومهھ
 مهب خهیاب چیھ ،هتاوهک ،اکب وارکیراید یکBنیچ هل تشرازوگ نامۆڕ یکOرهتکهراک رهگهئ
 یهشBک ،شهمهل هگجBب .هکهرهتکهراک هل ادان هیینBسهک هوهرهکایج هناشین و هییتOدنهمتهبیات
 هب هنایینBسهک هوهرهکایج هییتOدنهمتهبیات وهل كBکهی كBتاک ،هیاد هوهل هکهندرکتشرازوگ
 .ێوهکهدرهد توهکOڕهب رهھ نای ناکهوادووڕ یتوهڕ ۆب ێرنازهد تسیوBپ

 ،نینازب تساڕ هب كBسهک وومهھ ۆب ،ندرکراتفهڕ یهرابرهد یتشگ یکهیهتو نیناوتان همBئ
 هب كBسهک وومهھ" نیkBب نیناوتان ،نزاوایج ادتوهکوس4هھ و راتفهڕ هل ك4هخ هکنوچ
 هکهتو یادوهم رهگهئ .نیناو ،نهھ سهک كOدنهھ هکنوچ ،"5بهد هڕووت نترگBلهنخهڕ
 راتفهڕ اوهئ ،نژOوت ای زهگهڕ راسیف هب رهس یهناسهک وهئ" :نیkBب و نیهکب رترادروونس
 اتشBھ ،نیهکب هیهتو مهئ ۆب ندناتشگ و "ێرگهدرهو وارکیراید یکهیهوBش نایندرکتسهھ و
 یهوBچراوچ هل كBکهی رهگهئ هکنوچ ،هوهنبهد ایج هندرکنیلۆپ مهل نهھ ك4هخ كOدنهھ
 ژOوت وهب رهس نیkBب نیناوتهد ،5ب زاوایج یندرکتسهھ و راتفهڕ ،ادهزهگهڕ ای هژOوت مهئ
 .هرت یژOوت هب رهس ووک4هب ،هیین هکهزهگهڕ ای

 هوهنیهکب یقات رت یکهیهتو ،ادناکایج ایج هییتهیLهمۆک هژOوت و زهگهڕ و نیچ هل رهدهب ،اب
 یکBجرهمولهھ رOژهل ،نامۆڕ یكOرهتکهراک ییتهبیات یکBتسهھ ای توهکوس4هھ یهرابرهد
 یهناوهئ كهو ،5بهھ یدنهمتهبیات ك4Bهمۆک هک ،كBسهک رهھ ،نیkBب نیناوتهد ،ادوارکیراید
 كهو ،یوارکیراید یجرهمولهھ ك4Bهمۆک وانهل هوهکهرهتکهراک ڵاپ هتاخنایهد رهسوون
 راتفهڕ هیهوBش وهب هتسیوBپ ای هگنهڕ اوهئ ،اکهد یساب ادیهکهنامۆڕ هل رهسوون یهوهئ
  .ووڕ هتاخیهد هکهرهتکهراک ۆب هکهرهسوون هک ،اکب تسهھ ای اکب

 ،نیرگهد نامۆڕ یرهتکهراک یراتفهڕ یهوهندرکنووڕ یزاوBش هل هنخهڕ راج رۆز همBئ
 رهسوون هک ،كBسهک ،نیهکان اوJب همBئ ،هتاو ،اکان راتفهڕ ییاسائ یکBسهک ووکهو هکنوچ
 هل رهسوون هک ،اکب راتفهڕ هیهوBش وهب ادعیقاو یاینود هل ،تاکب هوBل یساب اوائ
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 وومهھ هب ینابروق 5بهھ نامکOرهتکهراک رهگهئ ،هنوومن ۆب .اکهد یراچان ادیهکهنامۆڕ
 كیزن یهکهجنامائ هل كBتاک مLهب ،وارکیراید یكBجنامائ هب نتشیهگ یوانBپهل ادب كBتش
 یزاوBش هل هنخهڕ اوهئ ،5ب یرادرهبتسهد ،نووڕ یكOراکۆھ چیھ 5ب هب ،هوهتBبهد
 یاینود هل ک4هخ هیاوگ ،هیین هوهئ رهبهل همهئ .نیرگهد هرهتکهراک وهئ یندرکتسورد
 كیزن هناجنامائ وهل كBتاک ،نبان نایناکهجنامائ یرادرهبتسهد راج كOدنهھ ادعیقاو
 ناکهییتOرایسرپرهب ای جنامائ هب نتشیهگ هل سهک ێدنهھ .نهکهد او ك4هخ رۆز .هوهنبهد
 هل سووننامۆڕ هتسیوBپ ،هنامهل 5ب كBکهی نامۆڕ یهرهتکهراک مهئ رهگهئ مLهب ،نسرتهد
 هک ،اکب یلیاق و 5نBملهسیب رهنOوخ ۆب هوهکهرهتکهراک یووڕهنتسخ و هوهندرکنووڕ
 .هنارهتکهراک هرۆج وهل هکBکهی ،یتساڕ هب ،یهکهرهتکهراک

 راتفهڕ هیهوBش وهب هگنهڕ كBکهی نینیبب ادعیقاو یاینود هل ،رهنOوخ ووکهو ،همBئ كBتاک
 یناشیپ ادنامۆڕ وان یرهتکهراک یندرکتسورد ای هوهندرکنووڕ هل سووننامۆڕ هک ،اکب
 هوهکهسووننامۆڕ نهیالهل نامهکهرهتکهراک یندرکتسورد و هوهندرکنووڕ هتاک وهئ ،ادهد
 هب تهرابهس ای هکهرهتکهراک ینتشڕاد یکBپوکOڕ رهبهل كهن  ،هدنسهپ هوالهب
 ۆب یهکهراتفهڕ یهوهئ رهبهل نای تسورد و تساڕ یکهیهوBش هب ینووبماوهدرهب
 .5چهدBت یOڕ هوهییژۆ4ۆکیاس یراب هل یهوهب تهرابهس ووک4هب ،هتسیوBپ ناکهوادووڕ
 نامیرایناز رهگهئ یتهبیات هب ،نیچب اده4هھهب هنووچۆب مهل 5شهد ،ادشهوهئ ڵهگهل
 ،ادهرBل ،هکنوچ ،5ب رادروونس ڤۆرم یندرکراتفهڕ یادوهم و تشوورس یهرابرهد
  .هیهھ هوهڤۆرم یریبنشۆڕ یناخشاپ هب ییدنهویهپ هکهلهسهم

 ،45هد و ێرکهد هوBل یساب راج رۆز هک ،اکهد 5جهبBج شهجرهم وهئ تهنانهت هرهوBپ مهئ
 هزات یکBتش 5بهد ووک4هب ،5ب هوهرهد یاینود یهوهنادگنهڕ اینهت نامۆڕ یرهتکهراک 5بان
 وهئ اینهت ادنامۆڕ هل كOرهتکهراک رهھ رهگهئ تهنانهت ،هکنوچ ،هیاینود وهئ ڵاپ هتاخب
 ،هیهوهئ هکهییتساڕ مLهب ،یتهیهھ ادعیقاو یاینود هل ڤۆرم هک ،5بهھ یهنایتOدنهمتهبیات
 تهب4هھ .ووڕ هتاخهد هزات یکهییدنهمتهبیات ه4همۆک ووکهو هنایتOدنهمتهبیات مهئ نامۆڕ هک
 یاینود هل رهگهئ ،نیهگبنایBت ای نینازب نامۆڕ یرهتکهراک یناکهرهن4اپ هب نیناوتان همBئ
 رهھ ای یتسیوهشۆخ ،ییهڕووت ،سرت رهگهئ ،هتاو ،5بهن ادنای4هگهل نامنوومزهئ ادعیقاو
 ،نبهن هنارهن4اپ وهئ ،هیاناشائ هوهنایBپ ادعیقاو یاینود هل ڤۆرم هک ،رت یکOزۆس و تسهھ
 5بهن كBسهک اینود وومهھ هل هگنهڕ  .نهدهد یناھ و ننOوزبهد نامۆڕ یرهتکهراک هک
 ،ادهد ناشیپ تBلماھ یرهتکهراک یهیهوBش وهب ،ریپسکهش هتاوهک .5ب تBلماھ ووکهو كOڕ
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 وید كOدنهھ كهن ،5بهن ادی4هگهل نامنوومزهئ همBئ هگنهڕ هک ،ڵاپ هتاخهد یرت یکBتش
 یکBخۆد هنیهخهد هیاتواھBب هرهتکهراک مهئ كBتاک هیۆب .رت یچیھ و هوهتاکب هرابوود
 و نامۆڕ یرهتکهراک یواوهتهب هتاک وهئ ،هویڕهنBت ادیBپ كBڤۆرم چیھ رتشBپ هک ،اتواھBب
 هرهتکهراک وهئ ،نیهکب هوهئ یهدنهزهم نیناوتهد و 5بهد ادتسهدرهبهل نامشهکهخۆد
 همBئ هتسیوBپ ،ادشهوهئ ڵهگهل .اکهد راتفهڕ نۆچ ناکهییتهبیات و زۆ4ائ هخۆد هل هیاتواھBب
 ،اکب راتفهڕ هرهتکهراک وهئ كهو هگنهڕ اداوائ یجرهمولهھ هل اوائ یکBسهک هک ،نیب این4د
 .ادهد یناشیپ سووننامۆڕ هک

 ناکهییتساڕ ،45هد هک ،5نازهن دنسهپ هب هیاڕ وهئ كBسهک وومهھ هگنهڕ ،ڵاحرهھ هب
 كهیهداڕات ،نب شیگنرگ رهگهئ تهنانهت ،نای نگنرگ ،ڤۆرم یتشوورس یهرابرهد
 كهو ،نهدهد ناشیپ یرهساترهس یکهییتساڕ هک ،نرگهدرهو ۆتسهرهئ یهکهمرۆف
 یکهشBپ هل ،هیهھ یگنابوانهب یکهیهسق دkیاو راکسۆئ .درک ۆب نامهژامائ هوهرهسهل
 هنOو نامۆڕ هک ،هیهوهئ یهکهتخوپ ،ووڕ هتاخیهد اد"یارگ نایرۆد یهنOو" ینامۆڕ
 یهوهل رتایز ،ناوهئ یقهدواقهد یهنOو هب نبهد شیك4هخ و ادهد ناشیپ ناکهییاتهرهس
 یقهدواقهد یکهیهنOو چیھ ادعیقاو یاینود هل .١نامۆڕ هتBشخهبب هنانOو وهئ نایژ
 ی"شهڕ و رووس" ینامۆڕ هل لOرۆس ناج نای تBلماھ ووکهو یزۆ4ائ یکOرهتکهراک
 تسۆرپ لیسرام ی"ووچرهسهب یتاک یاودهب ناڕهگ" ینامۆڕ هل ناوس زلراچ نای لادناتس
 و راتفهڕ ێرکهد ،ادشهوهئ ڵهگهل .هووبهن ادارائ هل اوائ یهشهگناب شیكBتاک چیھ ،هیین
 یاینود هل كBتاک ،نب وودنیز و هنیقهتساڕ هیهداڕ وهب ادنامۆڕ هل رهتکهراک یهوهندرکنووڕ
 یقهدواقهد یکهیهنOو نینازهداو ،نیبهد وارکیراید یکBناسهک یشووت ادعیقاو
 یرهتکهراک راجمهکهی همBئ .هوودرک یتسورد كBسووننامۆڕ هک ،نکOرهتکهراک
 ات نینیبهد كBسهک ادعیقاو یاینود هل هک ،ناشاپ ،هوهنینOوخهد ستناڤرBس یهتۆشیکنۆد
 یرۆج ۆب هواچرهس ووکهو ،هکهنامۆڕ ۆب هوهنیOڕهگهد ،5چهد هتۆشیکنۆد هل كهیهداڕ
 یاینود هل ك4هخ .هوهتOرزۆدهد ادنامۆڕ هل هسهک هرۆج وهئ یهکهییهنیچنب هنOو :هسهک وهئ
 هل یکOرهتکهراک هل نامریب زیگرهھ ،ابهن نامۆڕ رهگهئ .هوهننOد ریب نامنامۆڕ ادعیقاو
 هب تهرابهس ستناڤرBس یچرهگهئ ،ادشهوهئ ڵهگهل .هوهدرکهدهن هتۆشیکنۆد یرۆج
 ووکهو ،یتOدنهمتهبیات كOدنهھ مLهب ،هرادهرھهب هکهییکهرهس هرهتکهراک یهوهندرکنووڕ
 یعیقاو هل ،دات ...ی4ایهخ ینمژود رهس هندرکشرBھ ،ریهس یهنایکیتنامۆڕ یکهییۆڕهدایز

 
 :ھناوڕب . ١

Oscar Wilde, Preface to The Picture of Dorian Gray, 1981 
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 رۆز ،نووبهھ اینود هل ك4هخ راج مهکهی ،هیهوهئ هکهییتساڕ .هووترگرهو ك4هخ ینایژ
 و سرت ،نامۆخ ووکهو ،نینیبهد ك4هخ راج مهکهی همBئ .توهکرهد نامۆڕ همهئ یاود
 ،همهئ یاود ،ننOوزبنایهد رت یتسهھ نادنهچ و هوهندنهسه4ۆت ینایگ و یتسیوهشۆخ
 هنOو .هوهناوهچBپ هب كهن ،نOردنOوزبهد هنایاگOڕ مهب هک ،نیژOڕهداد ناکهرهتکهراک
 نوهکهدرهد ادنامۆڕ هل رتاود ،ناکهییدنهواناود هنOو مLهب ،نهھ ادنایژ هل ناکهییکهرهس
 هک ،5چب نامشیریب 5بان .نچهد ناوهل نایۆخ یهرۆن هب ادنایژ یعیقاو هل شیک4هخ و
 هناییکهرهس هنOو وهئ یناکهوید وومهھ نای ،نایژ یهنایکهرهس هنOو وهئ كBسهک وومهھ
 .نبهھ ادشهنیقهتساڕ ینایژ هل اب ،ووڕ هتاخنایهد سووننامۆڕ ووکهو ،5نیبان

 هب نامۆڕ یرهتکهراک هتسیوBپ ۆخائ ،5سرپب هوBش نامهھ هب ،ڤۆرم هگنهڕ ،ڵاحرهھهب
 یتهبیات هب ،نینBگنهسب4هھ ،هیهھ ادنایژ هل ووکهو ،ڤۆرم یهنیقهتساڕ یتشوورس نامهھ
 .ك4هخ یهرابرهد هیهھ نووڕ و 5جهب و تسورد یکهییرایناز هب ییتسیوBپ همهئ كBتاک
 هب ووبشووت یکBسهک یتوهکوس4هھ یهرابهل ناییرایناز چیھ ك4هخ یهبرۆز ،هنوومن ۆب
 ایائ ،ێوهکبرهد ادکBنامۆڕ هل هوهییشۆخهن مهب كBکهی رهگهئ ،هیۆب .هیین هواینیرفۆزیش
 ؟5نBگنهسب4هھ یدرو هب هوهییژۆ4ۆکیاس یراب هل هکهرهتکهراک یراتفهڕ 5ناوتهد رهنOوخ
 هک ،درک یکسڤۆتسید یهکهرهتکهراک یینوورهد یشۆخهن ینادناشیپ هل یریگتشپ دیۆرف
 یرابهل یهناسهک وهئ یخۆد ۆب همهئ هگنهڕ .ووب درو رۆز ،یتسناز یهوهندرکیش یBپهب
 ییتسیوBپ یتساڕ هب كOرهنOوخ وومهھ ایائ مLهب ،5ب تساڕ ،نشۆخهن هوهییژۆ4ۆکیاس
 ،5ب بیرهتواھ ڤۆرم یتشوورس ڵهگهل هیهوBش مهب رهتکهراک ینادناشیپ 5شهد ؟یتهیBپ
 ایائ ؟5نازب هیهوBش مهب هییژۆ4ۆکیاس هنOو مهئ ییراکهدرو هب رهنOوخ هتسیوBپ ایائ مLهب
 هییشۆخهن یهرابرهد یبBتک كهیهرامژ رهگهئ ،اگب نامۆڕ هل رتایز 5ناوتهد ڤۆرم
 ،اکهن یهکهمLهو یناوڕهواچ ڤۆرم ،هیین هنارایسرپ وهل همهئ ؟هوهتBبدنOوخ ناکهیینوورهد
 ،شینامۆڕ وانهل ووک4هب ،ادعیقاو یاینود هل رهھ كهن ،اتسBئ نم ،45هب :k5ب كBکهی هگنهڕ
 ،هووتاھ 5ل یاو كBنامۆڕ وان یناکهرهتکهراک هل كBکهی 5نباد او .مسانهد ك4هخ رتشاب
 یالهبال یرادزۆس یکهییدنهویهپ یکیاد هکنوچ ،5ب نژ هل یقڕ ینایژ ییاژOردهب هک
 اوائ یکOراب هک ،تشیهگ هماجنهئ وهب ایژۆ4ۆکیاس یتسناز نامیرگ مLهب ،هووبهھ
 هل یراگزOراپ تسیوBپ هل دایز هکهکیاد و هیهھ یزاوایج رۆز ینوورهد یکOدنهھهڕ
 یراتفهڕ هتسیوBپ ایائ ،ادهرBل .هوهئ یال ی4د هوهزۆس و تسهھ یڕهپوهب و اکهد یهکهڕوک
 ایائ ؟5ب بیرهتواھ ایژۆ4ۆکیاس یهییتسناز هوهندرکنووڕ مهئ ڵهگهل نامۆڕ یرهتکهراک
 یچیھ و 5چب 5ت نایOڕ و نب 5جهب رهنOوخ ۆب ادنامۆڕ هل ناکهرهن4اپ هک ،هسهب هدنهوهئ
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 رهھ ۆب ؟رهنOوخ هماک ۆب ،5باو رهگهئ ؟ادب هکهییتسناز هوهنادکBل هب ێوگ یهوهئBب ،رت
  ؟كOرهنOوخ

 هک ،ێرکب 5ل یهیهوBش وهب ،ڤۆرم یتشوورس یهرابرهد ،یتساڕ یرهوBپ هتسیوBپ ایائ
 واوهت یکBسهک ۆب نای هوهتBنOوخهد هکهنامۆڕ هک ،یهسهک وهئ ڵهگهل و 5بهن اھهڕ
 اوهئ ،5چهدBت یOڕ نامۆڕ یرهتکهراک یراتفهڕ 5باویBپ كBسهک رهگهئ ؟5جنوگب ریبنشۆڕ
 رهگهئ تهنانهت ،5نیبان هکهرهتکهراک ینتشڕاد و راتفهڕ هل كهیه4هھ چیھ وهئ ،هیهوهئ رهبهل
 ناکهیینوورهد هییشۆخهن یکBکشیزپ نای ازهراش یکBنازنوورهد ۆب هکهرهتکهراک یراتفهڕ
 هل یتروک و مهک رۆز ناکهیینوورهد هییشۆخهن یکBکشیزپ هیهناوهل .5بهن شیدنسهپ
 چیھ هک ،5نهیهگبیاڕ هوهگ4هب هب هگنهڕ :هوهتOزۆدب نامۆڕ وان یهکهرهتکهراک یراتفهڕ
 نایراتفهڕ هیهوBش وهب ،هووتوهک نایBپ یواچ رتشBپ یهسهک نارازهھ وهل كBسهک
 نووچکBت کشBم ییتهبیات یکهییشۆخهن یاتهرهس هب ،یهنایامهنب وهئ یBپهب و هوودرکهن
 همهب ییاسائ یکBسهک هگنهڕ ،ادشهوهئ ڵهگهل .اکان راتفهڕ اوائ كBسهک چیھ ،ێرنازهد
 ییاسائ یڤۆرم .كBندرکBل ییهلگ رهھ هل هرهدهب هکهرهتکهراک ینتشڕاد 5باویBپ و 5نازهن
 یچرهگهئ ،هلیاق هکهنتشڕاد هب ،هیۆب ،5نیبان هکهرهتکهراک ینتشڕاد هل كهییتروکومهک چیھ
 ای ندرکدنسهپ .نبان لیاق هکهرهتکهراک ینتشڕاد هب ننازهد ایژۆ4ۆکیاس هل رتایز یهناوهئ
 هل ڤۆرم ،یهوهئ رهس هتBتسهوهد رهتکهراک ینتشڕاد و راتفهڕ یندرکهندنسهپ
 یشۆخ ۆب رهھ كBکهی رهگهئ .اکهد یچ یناوڕهواچ ای ێوهد یچ نامۆڕ یهوهندنOوخ
 شۆخ یهکهییتBته4اوڕ هب رتشاب ی4د ،ییاسائ یڤۆرم مهکینال ،ێرکهد اوهئ ،هوهتBنOوخب
 تسهدهب ییرایناز ،نامۆڕ یهوهندنOوخ هل ێوهیب رهگهئ مLهب ،هکهییLووق هب یهوهل 5ب
 اوهئ ،ڤۆرم یتشوورس یهرابرهد 5ب رت4ووق یکBنینیب یاودهب رهگهئ یتهبیات هب ،5نBب
 هیهوBش وهب ،5نازیهد ڤۆرم یتشوورس یناکهییتساڕ یهرابرهد وهئ یهوهئ ،5نازب 5بهد
 .هیین

 نامۆڕ یناکهرهتکهراک ینتشڕاد یهوBش و راتفهڕ هیهناوهل ،هیهوهئ هکهنخهڕ ،هتاوهک
 هکهنامۆڕ ێرکهد مLهب ،نبهن بیرهتواھ ،ادعیقاو یاینود هل ڤۆرم یتشوورس ڵهگهل
 نامۆڕ یرهتکهراک ینتشڕاد و راتفهڕ 5شهد :هیهمهئ هییازهڕان مهئ یهناوهچBپ .5ب دنسهپ
 5ب بیرهتواھ ادعیقاو یاینود هل ڤۆرم یتشوورس ڵهگهل مLهب ،5بهن یدنهمازهڕ یهگBج
 یرت یکهییتهیازهڕان رهھ نای 5ب ماجنهئBب و شۆخان و كشو ،نیkBب نیناوتهد ای
 یھ هکاتهخ ،k5ب و هوهتاخب ۆردهب همBئ هگ4هب هب رهسوون هگنهڕ .ڵاپ هتOرخب یهوBشواھ
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 یهکهرایJب ،اب رتناوارف ینوومزهئ شیرهنOوخ رهگهئ ،k5ب اھهورهھ ،وهئ یھ كهن ،هرهنOوخ
 .ووبهد زاوایج

 ییLووق ناکهییژۆ4ۆکیاس هییتساڕ ڵهگهل رهتکهراک یراتفهڕ ینووببیرهتواھ ،ڵاحرهھهب
 ،هوهرایسرپ رOژ هتاخهد هکهنامۆڕ ،شهمهئ یهناوهچBپ ،نامۆڕ یرهتکهراک هتBشخهبهد
 ینتشڕاد هل كهیهقلهئ یهیBپوهب ،مهھرهب هتBنOد شهکووڕ یکOرهتکهراک هکنوچ
 5بهد یرادروونس یکهیادوهم هکهرهتکهراک ییاوهڕ و یتساڕ ،ادهرBل .هرزب هکهرهتکهراک
 .مBئ .یئ"ینووچۆب هب ،ووک4هب ،وودنیز یکOرهتکهراک هتBبب یهتسائ وهئ هتاگان و
 مهئ .5بهھ یدنهھهڕ 5س یهوهل رتایز دنهھهڕوود یکOرهتکهراک هتBبهد ،٢"رهتسرۆف
 ووکهو ،نوارسان "mystery novels" هب هک ،یهنانامۆڕ وهل رهتکهراک هل هیتBشهکووڕ
 و نرایدان یکBناوات یهرابرهد هنانامۆڕ وهئ .نراید ارکشائ هب ناکهییسیلۆپ هنامۆڕ
 و زم4ۆھ كۆ4راش ،همهئ ۆب شهنوومن ،تاکهد رایدان یکBناوات هل هوهنی4ۆکBل هکهرهتکهراک
 یناکهنامۆڕ اھهورهھ ،زم4ۆھ كۆلراش یناکهکۆریچ هل یتهیرهدهدیرای ینستاو نۆج
 رهنOوخ ۆب هک ،هیهھ یتOدنهمتهبیات كهی اینهت رهتکهراک .یتسیرک اساجائ و ۆپ نالائ راگدهئ
 هگنهڕ .هیهوهندنهس ه4ۆت یاودهب شیوهئ و هوودرک اد4هگهل یکهیهپارخ كBسهک :هیارکشائ
 ۆب هیین سهب اینهتهب هتهkسهخ مهئ مLهب ،5ب بیرهتواھ ڤۆرم یتشوورس ڵهگهل همهئ
 هک ،5نهیهگبیاڕ هوهییاین4د هب سووننامۆڕ 5شان .هکهرهتکهراک یراتفهڕ یهوهندرکنووڕ
 هنیقهتساڕ هوید ینادناشیپ هب اینهت رهتکهراک یلهسهتورBت یکهیهوهندرکنووڕ
 .5بهد 5جهبBج ،هکهشهکووڕ

 یندرکتسورد هل ناکهسووننامۆڕ .5ب دنهھهڕهرف هک ،5بهد ییLووق هتاک وهئ رهتکهراک
 مهئ ۆب انهپ ،هکهژد ای 5ب هکهناوه4اپ هرهتکهراک اجنیئ ،ناکهییکهرهس هرهتکهراک
 راکهب شیرت یرهتکهراک هنایکهرهس هرهتکهراک مهئ ڵاپهل انیگهئ ،نهبهد هییدنهھهڕهرف
 یهمانۆناش هل "دوورترBج" یرهتکهراک ووکهو ،هیین ناییLووق و ندنهھهJكات هک ،ننOد
 "تیژوکهد هوهرهرهکییاسال یکهیهدن4اب هک" ینامۆڕ هل "یدۆم ووتاخ" یرهتکهراک ،تBلماھ
 یناکهییکهرهس هرهتکهراک دنهھهڕهرف یرهتکهراک تهب4هھ .یل رهپراھ ینیسوون هل
 ادشهوهنووبووڕهبووڕ مهل و هوهنبهد ناکهژد هجرهمولهھ یووڕهبووڕ هک ،ننامۆڕ
 ووکهو هکهنامۆڕ ییاژOردهب هنارهتکهراک مهئ .نهکهد هشهگ و ێد رهسهب نایراکناڕۆگ

 
 :ھناوڕب . ٢

E. M. Forster, Aspects of the Novel (London: E. Arnold, 1937 
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 ییاتۆک ات هواتهرهس هل نایناکهییتOدنهمتهبیات یندرکناشینتسهد ،هیۆب .هوهننBمان نایۆخ
 هنیقهتساڕ یک4هخ یرهتکهراک ووکهو هنارهتکهراک مهئ .تخهس یکOراک هتBبهد هکهنامۆڕ
 یهوهئ ۆب .هیهھ ادنایناکهییتهیاسهک هل نایواجنوگهن و كۆکان یوید نادنهچ ،نزۆ4ائ
 یوید هتاو ،5ب دنهھهڕ هرف هتسیوBپ ،5چب 5ت یOڕ ادنامۆڕ هل یکهرهس یرهتکهراک
 یهوهرهد یوید .5ب هتسهجرهب ادBت یهکهییژۆ4ۆکیاس و یژۆ4ۆیسۆس هوید و هوهرهد
 ،هناوهل ،نراید هوهرهد یاینود ۆب هک ،هوهتOرگهد هناتش وهئ وومهھ ،رهتکهراک
 ،5ب هنیقهتساڕ یهکهییتهیاسهک 5شهد هک ،5چهن نامریب هتسیوBپ مLهب ،یهکهییتهیاسهک
 هل رهسOرتنۆم یرهتکهراک ووکهو ،ادب ناشیپ یۆخ او و 5ب هتخاس هیهناوهل كهورهھ
 ،هیۆب .درک ۆب نامهژامائ هوهرهسهل هک ،ۆپ نالائ راگدهئ ی"ۆد�یتنامهئ یلیمرهب" یکۆریچ
 .اگان هکهرهتکهراک یناکهشهکووڕ هراتفهڕ هل رت یکOدنهھهڕ ۆب ندربانهپ 5بهب ،رهنOوخ
 ،یهکLاب ،ووکهو ،هوهتOرگهد شیرهتکهراک یناکهییژۆ4ۆیزیف هییتOدنهمتهبیات هوهرهد یوید
 یتشوورس ،یراتفهڕ ،یهتسهج یهوBش ،یتسBپ یگنهڕ ،ییتسوردنهت یراب ،یزهگهڕ
 یتهیLهمۆک یهگBپ هل هییتیرب هکهییتهیLهمۆک هوید .رت یتش ینادنهچ و )نمBھ ای هیهڕووت(
 ...یناکهییتهیLهمۆک هییدنهویهپ ،یناکهتسOو4هھ ،یناکایلوخ و زهح ،یهکهشیپ ،رهتکهراک
 مهئ یناوانب و جنب هب هتسیوBپ ،اگب رهتکهراک هل یواوهت هب ڤۆرم یهوهئ ۆب .دات
 یندرکهشهگ یرهن4Bووج یزBھ هل رهگهئ ،هتاو ،5نازب هنایتهیLهمۆک هییتOدنهمتهبیات
 یۆھ هتBبهد یهوهئ .5نازان رهتکهراک یناکهرهن4اپ هب یواوهت هب ،اگهنBت رهتکهراک
 وهئ اکهد تسورد هکهکۆریچ وان یکۆکان و یزۆ4ائ و نامۆڕ یاینود وان یناکBنالملم
 .نهنارهن4اپ

 5ب رتووشBپ یهکهوید وود یمهھرهب هگنهڕ رهتکهراک یهکهییژۆ4ۆکیاس هدنهھهڕ تهب4هھ
 ای كBتش هل هروهگ یکBسرت ،ادهکهییژۆ4ۆکیاس هدنهھهڕ یهوBچراوچ هل همBئ .5بهن ای
 یاناوت ،یرایتسهھ ،ییریگتBش ،5جهب یهوهنادکBل ،ایبۆف ،مرهش ،یتBتBش هل كOرۆج ،كOراب
 راتفهڕ و ینیباینود تهب4هھ .هوهنیزۆدهد هرهتکهراک وهئ ،دات ...ییووتاھBل و هرھهب ،یتهبیات
 هل نسووننامۆڕ یناکهزاJمائ هنامهئ .هوهنادنهھهڕ وهب هتهوارتسهب نادرایJب یتهئروج و
 زۆسواھ ادی4هگهل رهنOوخ هک ،رهگیراک اھهورهھ ،رهنBقۆت ،زۆ4ائ یرهتکهراک یندرکتسورد
 رهسهل اینهت شیرت یرۆز ،رت یچیھ و نیزاڕ مهکهی یدنهھهڕ هب اینهت رهسوون رۆز .5بهد
 مهئ نناوتان شیسووننامۆڕ رۆز .نهدان مهیBس یھ هب خهیاب و نتسهوهد مهوود یدنهھهڕ
 یرهنوھ همهئ .5ب یدنهمازهڕ یهگBج هک ،كهیهوBش هب نهکب شBک4هھکBت هوهکBپ هنایادوهم
 یکهیهمانوهJیهپ چیھ ،هناییهنیچنب هپیسنهرپ مهب نترگتسهد هل رهدهب .هکۆریچ یهوهناBJگ
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 هنادنهھهڕ مهئ ناوBن یدنهویهپ هک ،5چب نامریب 5بان مLهب ،كۆریچ یهوهناBJگ ۆب هیین رت
  .5ب 5جهب و شخهبانام یواوهت هب هکهنامۆڕ اکهد او

 سیمس نۆتسنیو یرهتکهراک .نرۆز ادنامۆڕ هل دنهڕهرف یرهتکهراک ۆب هنوومن تهب4هھ
 هل یهکهوان و هیهکهنامۆڕ یکهرهس یرهتکهراک �Oورۆئ جرۆج ی١٩٨٤ ینامۆڕ هل
 وومهھ ،ه4اس ۆنویس هرهتکهراک مهئ .هواریگرهو لچرهچ نۆتسنیو یزیلگنیئ یهدنامرهف
 ناشاپ .هوهتBسوونهد ووژBم و اکهد ناخرهت یتساڕ یتهرازهو یندرکتهمزخ ۆب ینایژ
 یکOراک شهمهئ .5بهد ای4ووژ یقشهع و هوهتBتسهوهد بزیح یناکاسOڕ یژد
 یکOرهتکهراک سیمس نۆتسنیو .5سوونیهد یهکهمانتشادای هل و هیهناBJگشڕۆش
 هل یهوهئ ،اکهد هشهگ ادهکهنامۆڕ ییاژOردهب یهکهییتهیاسهک اكBتاک هل .هدنهھهڕهرف
 هرهتکهراک وهئ نۆتسنیو .هیاد ناڕۆگ هل هشیمهھ و هوهتBنBمان یۆخ كهو ،هیاد یکشBم
 ،هنوومن ۆب .هوهتBبهد نایووڕهبووڕ ووتاھاد هل هک ،5نازهد هنایسرتهم وهب هک ،هیهییکهرهس
 یهناتش وهئ و هوهنزۆدهد یهکهمانتشادای بزیح ینامادنهئ هک ،5نازهد هواتهرهس هل رهھ
 هب ینBھن یسیلۆپ هک ،5نازهد شهوهب اھهورهھ ،ننOد نایراکهب ادیژد هل ینویسوون ادایت
 و هوهتBنBمان ییڕۆگهن هب ،هیۆب .ای4ووژ ڵهگهل 5نازهد یهکهغهدهق هندرکوLهکBت تسهد
 ندناقۆت و سرت Jپ یاینود هوهنۆتسنیو یواچ هل �Oورۆئ .هدنهھهڕهرف یکOرهتکهراک
  .5بهد هیاینود وهئ یازهراش هوهگOڕ مهل شیرهنOوخ و 5نیبهد

 هتهباب نهدهد �Oورۆئ هب راوب نۆتسنیو یناکهژOردوروود و ڵووق هوهندرکریب
 و ریب یرهکهتساڕائ ووکهو ،نامز یتهباب ،هناوهل ،5نکشپب هکهنامۆڕ یناکهییکهرهس
 و یژۆ4ۆیزیف هدنهھهڕ رهس یهشهڕهھ و سرت یتهباب اھهورهھ ،ناکهوهنادکBل
 یگنرگ ینینکشپ هل هگج ،هنادنهھهڕ وهئ یهناکهریز ینانBھراکهب و هکهییژۆ4ۆکیاس
 یتشوورس هل رهدهب ،نۆتسنیو یناکهییکهرهس هتهkسهخ .وودرباڕ یناکهییرایناز
 هبزیح هل یقڕ هوهشۆج هب وهئ .یهکهسوونهراچ هب هنووباوJب و نووبیخای ،هوهندرکریب
 .اکهد یتهیاکۆرهس "اینیشۆئ" یاھهڕ یمکاح ی"هروهگارب" هک ،هتLهسهد یهکهییراتیلاتۆت
 هکهنامۆڕ ییاژOردهب .5نکشپب هبزیح وهئ یتLهسهد یناکهروونس ێوهیهد نۆتسنیو
 هل "هروهگارب 5خووJب" یمشورد ینیسوون هل رهھ ،ادهد ماجنهئ ناوات نادنهچ
 هتاگهد ات ای4ووژ ڵهگهل یوارکهغهدهق یتسیوهشۆخ ییدنهویهپ اھهورهھ ،یهکهمانتشادای
 و هBJگشڕۆش یکOوارخکOڕ هک ،"یتهیارب" یوارخکOڕ یڕهوابوریب هب ندرکهدرهورهپۆخ
 ییاتۆک هل .هتLهسهد یهکهییراتیلاتۆت هبزیح یژد و ه"نیاتسد4ۆگ لOونامBئ" یهکهکۆرهس



 

 11 

 یکBمادنهئ هتاکهد نۆتسنیو و ێوهکهدرهس یهکه4وهھ هل ،"نایربۆئ" ،ادهکهنامۆڕ
 یکBمادنهئ نایربۆئ 5نازهداو نۆتسنیو ،تهب4هھ ."یتهیارب" یهکهییBJگشڕۆش هوارخکOڕ
 ادهرBل .هی"هروهگارب" یبزیچ یرگنهیال ،یهکهییتساڕ ،مLهب ،هی"یتهیارب" یوارخکOڕ
 ،هیهوهئ ۆب اینهت اکیهد "نایربۆئ" یهوهئ و 5بهد ارکشائ "نۆتسنیو" یهکهییBJگشڕۆش
 و 5خووڕهد "نۆتسنیو" راجاود .ێرگهدرهس یشهکهنالپ و اکب هوهواد هب "نۆتسنیو"
 سوونهراچ هل یۆخ 5ناوتان هیاویBپ هک ،"نۆتسنیو" تهب4هھ .5بهد "هروهگارب" یچهکلم
 ینترگOرکهب ،"نایربۆئ" هب ندرکاوJب ،ووکهو ،یسرتهم نادنهچ رهب هتاخهد یۆخ ،ادبال
 وهئ هک ،5نازهد هوهخان هل وهئ .نۆتگنیراچ یبانهج یهکهناکوود رهسهل كOرووژ
 یاوJب یهوهئ رهبهل مLهب ،نهکب یریگتسهد ات نهدهد سیلۆپ هب رتایز یراوب هنایسرتهم
 .5بهد ماوهدرهب یهکهنووبیخای هل و اکیهد هک ،ادان هوهب ێوگ ،ێرکهد ریگسهد هک ،هیاو
 شیBجهب و اوهڕ هکهیینیبشهگ اب ،5ب نیبشهگ ادیایت ه4احهم ،یژهد ادکهیاینود هل "نۆتسنیو"
 هتخاس یدBموئ هب یۆخ ،هیۆب ،هیین ادBت یهنیقهتساڕ یکOدBموئ چیھ یهوهئ رهبهل .5ب
 .هیهتخاس 5نازهد شیرووس و هوهتBتسهبهد

 

 


