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و  نیمضام یریگشکل در یلوت ری یپ یا و حرفه یشخص یزندگ ریتأث

 او یداستان یها تیشخص
 

*یکمال محمدجواد
 

  ،یخارج یها زبانحقوق و  دانشکدة گروه زبان فرانسه، اریاستاد

 رانیا مشهد، ،مشهد واحد یاسالمدانشگاه آزاد 

 
 (09/09/93: بیتصو خیتار، 26/01/92: افتیدر خیتار)

 

 دهیچک
 جهان یجا یجابه  یانوردیشغل در خاطرهببود که  یفرانسه از معدود کسان سندگانینو انیدر م ،یلوت ری یپ

و  فیآشنا شد. او احساسات ظر ها آنکشورها و آداب و رسوم  گریبا مردم د کیسفر کرد و از نزد

را  یفرد منحصربه یها داستانو  ختیدرآم اش شاعرانه التیسفرها را با تخ نیخود در ا قیمشاهدات دق

حال آنکه شناخت  ؛پندارند یخاورشناس م کی             عموما  او را  یست، ولآشنانام یا چهره رانیدر ا ی. لوتنوشت

 یشهرت جهان ،درواقعبوده است.   یکشورها محدود به مشاهدات گذرا و سطح گریاز د یو برخ رانیاو از ا

اوست. نظر به فقر  یداستان یها تیشخصها و  منظره فیتوص ژهیو به ،یتغزل آثار یبرا زیاز هرچ شیب یلوت

 یعضب زین و -اصفهان یسو بهدر چاپ دوم کتاب  اریمحمد مهر ةمقدم یسوا -یمنابع به زبان فارس

 نیا در ،زبان یفارس ینترنتیا تیساو  هینشر چندموجود در  ةمقالو گاه ناقص در چند  یاطالعات سطح

او  یداستان یها تیشخصو منابع الهام  نیاز مضام یتر و اطالعات جامع هسندینو نیاز ا یمقاله شناخت بهتر

 .شودیم ارائه

 

 .یداستان نیمضام ،یداستان یها تیشخص ،سفر ،یزندگ حرفه، ،یلوت ری یپ :یدیکل یها واژه

 

                                                                                                                                                  
 Email: kamali_mj@mshdiau.ac.ir  ،051-36636715: دورنگار، 051-36635065: تلفن *
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 مقدمه

در » شیها داستان اناتیجر ةهم    با یاست که تقر یفرانسو سندگانینو نینخست ةزمردر  یلوت ری یپ

 سندهینو .بود گانهیبهنوز  عصرش هم انیفرانسو یبرا که ییجاها د،اتاف یاتفاق م «گرید یجاها

 کرد، سفر که یکیدور و نزد یکشورها شتریبنسبت به  ،یو مذهب یدور از تعصب قومبه شیوب کم

از  یهمراه داشت، با نگاهبه شهیکه هم یادداشتیدر دفتر  دانستهرجا الزم  ود کر دایپ خاطر تعلق

 یارزشمند بود. لوت شیکه برا پرداخت ییو شرح ماجراها ها صحنه فیتوصسر ترحم و تأثر، به 

است،  کردهخلق  خود رینظ یب انیب قدرت و وایش قلم با ها ادداشتی نیکه با اتکا به ا یدر هر اثر

خود او را با مناظر و  ةموشکافان دید ةیزاوو از  برد یم یا رمنتظرهیغ ییایرؤخواننده را به سفر 

در غرب ناشناخته تا ژاپن در شرق دور آشنا  یتییاز ها ،ها نیسرزم گرید مردمآداب و رسوم و 

هستند  یا گونه به کند، یم فیاش توص سفرگونه یها داستان شتریکه در ب ییها آدمو  ها مکان. کند یم

 بودند. گونه همان خود یخود به ها آندر صحنه حضور نداشت،  یاگر راو یحت ییکه گو

 ای ساده سینو سفرنامه کی فقط دیرا نبا یلوت ران،یبرخالف تصور عامه در ا ،نیبنابرا

 دست رهیچ یسینورمان و سبک صاحب یا سندهینواز همه،  شیبآورد. او  حساب به خاورشناس

 اتیادب در یا ژهیو گاهیجا ستمیب قرن نیآغاز یها سالو  نوزدهم قرن یانیپا یها سالاست که در 

 ،اش یداستان نیمضام لیتحل و یلوت ری یپ یزندگ روند یبررس با ،مقاله نیا در. دارد فرانسه

 یزندگ ریتأثکه  میدهیمپرسش پاسخ  نیا بهو  میکنیمارائه  سندهینو نیاز ا یتر جامع شناخت

 .است بوده چگونه اش یداستان یها تیشخصو  نیمضام یریگشکل در او یا و حرفه یشخص

 

 قیتحق ةنیشیپ

در حال  هیترک نیبا عناو او اثر دو :است بوده رانیا در یا شدهشناخته ةسندینو ربازید از یلوت ری یپ
 زماندر  یعنی ،یالدیم 1914 /یدیخورش 1297 سال درزمان هم ،2ناکام انیرویپر و 1احتضار

 میقو اکبر یعل و تهرانحاجب در  بیترتبه را ترجمه دو نیا .ندشد برگردانده یاو به فارس اتیح

 ةسفرنام ونیاز همه مد شیب ان،یرانیا انیدر م یلوت ری یپ شهرت البته. کردند نتشرماستانبول  در

ترجمه کرد.  یبه فارس 1324آن را در سال  یدست رهیبا چ یکتاب نیاست که بدرالد 3اصفهان یسو به

                                                                                                                                                  
1. La Turquie agonisante 

2. Les désenchantées 

3. Vers Ispahan 
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 از( 1334) 1شرق آسمان ریز در آزاده: دیرس چاپبه  زین یدو شاهکار لوت ةترجم ،پس از آن

 .این شجاع یناصرعل از( 1343) 2سلندیا ریگیماهو  یعتمداریحشمت شر

آثارش به زبان او و مجموعه ةدربار یتوجه درخور یمطالعات جد تاکنونمتأسفانه  ،همه نیباا

 یاز اعتبار نسب یشمار انگشتفقط تعداد  ،شده انجام یکارها انیم ازصورت نگرفته است.  یفارس

 به مهر ةمجلدر  که (1315) «یلوت رییپ یاز زندگان یا شمه»با عنوان  کوتاه یا مقاله برخوردارند:

سال  نیصدم ادبودیبه » ةمقال .شد یمعرف انیرانیا بهبار نینخست یبرا ی          ظاهرا  لوت و دیرس چاپ

 حشمتقلم  به «یلوت یزندگ شرح» ،آموزش و پرورش ةماهنامدر  (1329) «یلوت ری یپ

در چاپ دوم کتاب  ،اریمهر محمد ةمقدم زین و شرق آسمان ریز در آزادهدر رمان  یعتمداریشر

 بهپرداخته شد و  یلوت ری یبه شرح احوال پ شتریب ،ها نوشته نیدر ا البته. (1372) اصفهان یسو به

 زین ینیدحسیرضا س ی( به سرپرست1383-1387) آثار فرهنگ در .نشد اشارهآثار  یها یژگیو

)ص  یلوت ازدواج(، 85)ص  هادیآز نیبا عناو یلوت ةدیبرگزاز شش اثر  یقیدق لیخالصه و تحل

 مادام( و 2355)ص ناکام  زنان(، 2223)ص  یسپاه کی رمان(، 2103)ص  رامونچو(، 255
 ( ارائه شد.3750)ص  م     زانت یکر

 

 آثار خلق یچگونگ و یلوت یزندگ

 اردهمچه در ،5ویو هیکست نیو ناد 4ویو تئودور ژانفرزند سوم  ،یلوت ری یمعروف به پ 3ویو نیژول

 در. گشود جهان به چشم پروتستان یا خانواده در فرانسه، غرب در 6در بندر روشفور 1850 یةژانو

 از رتأثمآموخت و  بن یمار خواهرش از را ینقاش هنر و خاله از را یعکاس فن ،ینوجوان اوان

 تیمأمور نیدر ح 1865 دربود و  ییایدر یرویکه پزشک جراح در ن -شگوستاو، برادر

او را پر کند.  یخال یبرآمد جا درصددشد و  ییایدر یو سفرها یانوردیامور در ةفتیش -درگذشت

اما در همان زمان،  ،شد رفتهیپذ 7برست ییایدر یروین ةمدرس یدر آزمون ورود یگسالشانزده در

را از دست  اش یشغل تیشد و موقع یداشت، متهم به اختالس مال یمنصب یپدرش که در شهردار

                                                                                                                                                  
1. Aziyadé 

2. Pêcheur d’Islande 

3. Julien Viaud 

4. Jean-Théodore Viaud 

5. Nadine Texier-Viaud 

6. Rocheford 

7. Brest 
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شد  سبب امر نیهم .را مسترد کند یمبلغ کالند شاو داد، مجبور  ةتبرئبه  یدادگاه رأ اگرچهداد و 

: 1919 ،ی)لوت نرم کنند وپنجه دست یجد یبا مشکالت مال یمدت یبراخانواده  یاعضا ةهمکه 

1کودک کیداستان  رمانرا در دو  دوران نیخاطرات ا ،. او بعدها(58
 2یعنفوان جوانو  (1890) 

 .کرد چاپ (1919)

تجربه کرد.  نیالت یکایو آمر ریبه الجزا سفررا با  اشییایدر کوتاه سفر نیاول، 1869 سال در

جنگ با پروس شد.  ةجبهزمان با مرگ پدر، سوار بر رزمناو، داوطلبانه رهسپار سال بعد، هم کی

او در  یا حرفه ةندیآر ب یادیز ریسفر تأث نیا .شد نیالت یکایآمر عازم دوباره، 1871 سال در اواخر

 ادداشتیاز آن پس به . کرد اعطا 3«یلوت» لقباو  به یتیتاه ملکةداشت:  یادب ةسندینومقام 

منطقه  نیعازم هم گرید بار 4لوکور ری یبه نام پ یملوان همراهبهپرداخت. پنج سال بعد  خاطرات

و بعدها  دیخود برگز یرا برا «ری یپ»چند از دوستان، اسم کوچک  یتن شنهادیاو و به پ از رتأثم .شد

افسر  کیحق نداشت در مقام  چراکه ؛منتشر کرد «یلوت ری یپ»را با نام مستعار  شیها نوشته ةهم

 نیدوست، در مشهورتر نیبعد، با الهام از هم ی. کمسدیبنوکتاب  اشیبا نام اصل ،ییایدر یروین

 نیهنگام بازگشت از ا ی. لوتدیآفررا  5رمادک  ک  ویا تیشخص( 1886) سلندیا ریگیماهرمان خود 

اما آن دختر منتظرش نمانده  ،بود، ازدواج کند اش یمیکه دوست قد یداشت با دختر میسفر تصم

 یا چهره ،سلندیا ریگیماهزن رمان  تیشخص ،6گود تیمارگرنامزد شده بود.  یگریو با شخص د

 (.73 :1986 ،)بالنش گذارد یم شیآن دختر را به نما به مشابه اریبس

 ةطریسدر  ستمیب قرن لیاز قرن پانزدهم تا اوا که -کیاقامت در سالون یط ،1877 سال در

 از یکی یحرمسرا در یروز اثنا، نیا در. پرداخت یترک زبان یریفراگ به -بود یعثمان یها ترک

 داشت رعنا یقامت و سبز یچشمان که افتاد جهیخد اسم به یقفقاز یزیکن به چشمش ،یعثمان مقامات

تا آن  شد؛دو برقرار  نیا انیعاشقانه م یوندیبه او دل بست و پ زیزن ن آنشد.  اش هدلباخت سخت و

 میفراهم آورد و آن را تقد بایز یاز مختصر جواهرات خود انگشتر جهیخد ،یلوت رفتنحد که هنگام 

 -سندهی؛ البته نونوشت را( 1879) ادهیآز با عنوان رمان خود نینخست ،متأثر از او یمعشوق کرد. لوت

                                                                                                                                                  
1. Le Roman d'un enfant 

2. Prime jeunesse 

3. Loti 

4. Pierre Le Cor 

5. Yves Kermadec 

6. Marguerite Gaud 
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داد و داستان را با مرگ دو  رییرا تغ اتیئاز جز یعضب -امدین جلد یرو بر اثر اول چاپ رد او نام که

 کیو  دیشد، دست از کار نکشن رواثر با استقبال خوانندگان روبه نیرساند. با آنکه ا انیدلداده به پا

 شد. بشینص یریچشمگ تیموفق (1880) 1یلوت ازدواجسال بعد، با انتشار 

 بارا  یرمان ،یلوت ری یمستعار پ بار با نامنیاول یبرا و افتیارتقا  یناوبان ةدرجبه  ،بعد یکم

 داشتن نگهزنده  یداستان را برا نی. او اکرد منتشر (1881) 2نظام سواره سرباز کی داستانعنوان 

متأهل برقرار کرده بود،  یکه با زن یا و رابطه 1873 سال ونوش به سنگال درشیپرع یسفر ةخاطر

 نوشت.

تصادف با  برحسب ریشد و در الجزا قایرهسپار شمال آفر تیدو مأمور یدوره، ط نیهم در

و هربار  دهینبود، او را د شیب یا بچهدختر یوقت زین تر شیپ لرو شد که ده سا روبه یدختر جوان

به  ،شب کی و هزار یها داستان ةویشبه  (1882) 3مهیسلدر داستان  ینگاهش شده بود. لوت ةفتیش

 ها آندر  زیپرداخت که خود ن انهشقاع ییدختر عرب و ماجراها نیا یاز زندگ ییها بخش شرح

بعد،  یداستان منحصر نشد و کم نیبه ا جاو زنان آن ریاو به الجزا یفتگیش کرده بود. فایا ینقش

کتاب عبارت بودند  نیا یها تیشخص. منتشر کرد( 1884) 4قصبه یبانو سهبا عنوان  یگریکتاب د

 ملوانان حیتفر اسباب ز،یآم مخاطره طیشرا در یفروشتن با که دخترش دو و جهیخد نام هب یاز زن

 .آوردندیم فراهم را یفرانسو

 خبربا یول ،را گرفت خود یقفقاز ةمعشوقبازگشت و سراغ  هیبه قسطنطن یپس از مدت یلوت

 شدتبه رمنتظرهیناگوار و غ ةواقع نیمرده است. ا انیشد که او در اثر غم و غصه و طرد اطراف

 یهانشیب( و 1906) ناکام انیرویپر ،(1892) 5شرق شبح یها رمانبعد،  ها سالمتأثرش کرد. 
 (.88: 1997 ،لژهی)کوئالوآن دوره نوشت  ادیرا به  (1921) 6شرق یمتعال

 امیاشد که در آن  تنامیو شمالرهسپار  نیشرکت در کارزار تونک ی، برا1883 سال مه در

 ةروزنامدر  یپاورق صورت بهرا  تختیپا ةلحظ به لحظه ریفرانسه بود. او مراحل تسخ ةمستعمر

مطرح ساخت. دو سال بعد  شیازپ شیببه چاپ رساند و نام مستعار خود را  گارویف ةپرخوانند

                                                                                                                                                  
1. Mariage de Loti 

2. Le Roman d’un spahi 

3. Suleïma 

4. Les trois dames de la Kasbah 

5. Fantôme d’Orient 

6. Suprêmes visions d'Orient 
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 طور بهمتداول آنجا،  سومر با مطابق و یازاکورود به شهر ناک حضم بهبرود.  پنبه ژا افتی تیمأمور

دختر که فقط در طول اقامت  نیازدواج کرد. ا 1سان کانه         به اسم ا  ساله هجده یموقت با دختر

 انهشقاع یدر رمان 2م     زانت یمعروف مادام کر تیبخش شخص او درآمد، الهام یبه همسر یلوت ةماه سه

 ( شد.1887نام ) نیبا هم

 فرد منحصربهو  نیوز یکه نثر سلندیا ریگیماهبه فرانسه، با انتشار رمان  گشتبازپس از  یلوت

 با یسالگ وشش یسدر  ت،یموفق نیدنبال اشد. به روبا اقبال روبه یدر محافل ادب شیازپ شیبداشت، 

اول  مانیدر زا زن نیا. کردبوردو ازدواج               و اصالتا  اهل یاشراف یا از خانواده ،3بالنش ی    آم ل ژان

را از دست  اش ییشنوا قدرت از یمین آن، از یناش دیشد تب اثر در و آورد ایدن به مرده یا بچه

و نامهربان  تفاوت یب یشوهر میبه اسم ساموئل را تقد یدوم و آخر خود پسر مانیدر زا یداد، ول

 یهم از احساسات و عواطف پدر یلیخ که بود مشترک یزندگ نیا مشروع فرزند تنها او ؛کرد

 مادام رمان تأهل، رغم یعل و یآمل ژان با ازدواج از بعد سال کی یلوت که است یگفتنمند نشد.  بهره
 نسبت یعالقگ یب و دیجد ییزناشو یزندگ یسرد ةدهند نشاناو  اقدام نیا. کرد منتشر را م     زانت یکر

 .بود همسرش به

از  یرأ 18و با کسب  4زوال لیتنگاتنگ با ام ی، در رقابت1891 سال مه 21در  یلوت ری یپ

 یبر کرس 5هیفو کتاو  ا  یجا بهشد و  دهیفرهنگستان زبان فرانسه برگز تیبه عضو ،یرأ 35مجموع 

 تاخت زوال لیامآن  سردمدار و سمیناتورال به شدت به خود یرسم نطق در یلوتزد.  هیتک زدهمیس

 ریخود نظ ةزمان یمطرح ادب یها با چهره رفتهرفته یو. دیکش چالش به را نوپا مکتب نیا اصول و

 برقرار کرد. ارتباط (پسر)آناتول فرانس، آلفونس دوده، ارنست رنان، پل بورژه و الکساندر دوما 

 که  ییادگارهایو  ایو با اش گذراند زادگاهشرا در  یادیزآخر قرن نوزدهم مدت  ةدهدر  او

 منزل خود  یها اتاق نییخود را مصروف تز وغم همبود، تمام  آورده جهان گرد ةگوشاز چهار 

  نیداشته باشد و با سرزم تر یهم در مناطق جنوب یاقامت افتیفرصت  ها سال نیکرد. در هم

در شهر  6اتیبه نام کروس ی، با زن جوان1894: در سال شودآشنا  شیازپ شیبباسک و فرهنگ آن 

                                                                                                                                                  
1. Okané-San 

2. Madame Chrysanthème 

3. Jeanne Amélie Blanche 

4. Émile Zola 

5. Octave Feuillet 

6. Crucita 
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با خود به روشفور  یتوافق صورت بهفرانسه آشنا شد؛ او را  یواقع در سرحد جنوب غرب ،1یهاندا

او آورد: شگفت آنکه دو پسر  یپسر برا چهارزن  نیداد. ا یشهر جا ةحومدر  یا آورد و در خانه

 پسرو  سال عمر کردند کیکمتر از  سوم پسرسال و  یو آلفونس کمتر از س مونیر یها ناماول به 

 .(37 :1998 ،نیزی)بو آمد ایدن به مرده آخر

زنده  یآن، برا از پساز دست داد.  داشت،دوست  اری، مادرش را که بس1896 سال در یلوت

را  یخانوادگ یمیپروتستان خود، منزل قد لیفام یمذهب ةگذشتو  یکودک ةدورخاطرات  داشتن نگه

کرد و  یداریبا روشفور قرار داشت، خر یلومتریک ستی        حدودا  ب ةفاصلو در  2ن  ر     اول  ةریجزکه در 

 .(74 :1996 ،فر)بواد را بر آن نهاد «اکانیمنزل ن»نام 

 ،یدولت استمداریس کی کسوتبار در نیو ا گری، بار د1906تا  1900 یها سال ةفاصل در

بود: او با عبور از  پرحاصل اریبس یادب ثیسفر از ح نیمسافرت کند. ا ایآس ةقاربه  افتی تیمأمور

 ةرشتدست آورد تا مشاهدات گوناگون خود را به به یگریفرصت د رانیهند و ا ن،یچ یکشورها

3پکن یروزها نیواپسمانند  یبکشد و آثار ماندگار ریتحر
بدون حضور  هندوستان ،(1902) 

 .کند منتشر را( 1904) اصفهان یسو بهو  (1903) 4ها یسیانگل

و  رانیخود به ا ةروز پنجاهبه شرح سفر  فقط وایش یقلم با سندهینو ،اصفهان یسو به در

 مسائلو از پرداختن به  روزمره اکتفا کرد یمناظر سر راهش و ثبت مشاهدات و رخدادها فیتوص

 یمعناآثارش، به گرید شتریب برخالفکتاب  نی. اکرد زیو مانند آن پره یاسیس ،یخیتار یجد

 ةدور در که او کوتاهسفر  .ندارد یداستان یها تیشخصو  سهیدس رایز ؛سفرنامه است کی یواقع

 شد آغاز بوشهر بندر به ورود با 1901 سال لیآور 17 در گرفت، صورت شاه نیمظفرالد سلطنت

 .دیرس انیپا به یانزل بندر از خروج با ژوئن 7 در و

شهر جهان  گانهیکه از نظرش  -هیو رحل اقامت در قسطنطن وآمد رفت ها مدتاز  پس یلوت

 یاز سو یعثمان یامپراتور ةوجه بیمبارزه با تخر ی( را برا1313) زوال روبه ةیترککتاب  -بود

رفت  شیاول، در دفاع از ترکان تا آنجا پ یجنگ جهان ةخاتمنوشت. او پس از  یغرب یها قدرت

بابت در  نینشان داد و از ا اریاغماض بس 1919در  ها ترکارامنه به دست  عام قتلبه  یکه حت

                                                                                                                                                  
1. Henday 

2. Oléron 

3. Les derniers jours de Pékin 

4. L'Inde sans les Anglais 
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 «اکانیمنزل ن»به کشور بازگشت و در  ،نیابنابر شد؛ واقع انتقاد و سرزنشفرانسه سخت مورد 

 (.156 :1997 ،    ل ژهی)کوئالو دیعزلت گز ةگوش

 نینخست افتی قیسال بعد توف کیمفلوج شد. مهین یقلب ةسکت، بر اثر 1921 سال در یلوت

 ونیلژ بزرگ بیصل» یعنی کشور آن رنشان افتخا نیفرانسه باشد که به کسب باالتر یادب ةسندینو

 یدر شهر هاندا ،یسالگ هفتادوسهو در  1923 سال ژوئن 10در عاقبت  وا. دیآ نائل «دونور

در آن حضور  زین یاریبس یو محل یکه مقامات مل یباشکوه ةجناز عییتش یط کرشیت. پدرگذش

 به خاک سپرده شد. «اکانیمنزل ن»داشتند، در باغ 

و  یزندگ ةدربار ییگرانبهاکه اطالعات  -یلوت (1929 -1925) 1یشخص خاطرات دفتر

 .افتی انتشار مجلد دو در ساموئل پسرش همت به ،یو مرگ از پس -دارد اش ینیب جهان

 

 یلوت یداستان یها یژگیو یبررس

 یادب آثار خلق در یشغل ازیامت

فراهم شده بود، در خلق  شیبرا یا حرفه یها تیمأمورکه به لطف  یاز امکان جهانگرد یلوت ری یپ

بتوانند  یفرانسو سندگانینو رینبود که سا یازیامت نیاستفاده را کرد و ا تیخود نها یآثار ادب

گرفت خاطرات و مشاهدات خود در  میتصم که یهنگاممند شوند. او از  از آن بهره یسادگ به

 بابازار کرد.  ةروانکتاب  کی هرسال    با یمنتشر کند، تقر یآثار ادب صورت بهمتعددش را  یسفرها

 ازعصر خود عمل کرد و  هم سندگانیخلق آثارش متفاوت با نو یکه داشت، برا یشغلبه  توجه

مطرح  سندگانینو شتریاو برخالف ب .که در کار نگارش تبحر دارد شد مشخص اولش کتاب همان

 گریدو کشور د یکیآثارشان به فرانسه و  ییایجغراف یقلمرو که -آناز  شیپ یآن زمان و حت

توانست  -دندیگز یبرم انیفرانسو نیاز ب اغلبخود را  یداستان یها تیشخصو  شد یم محدود

توجه نشان دهد و  ییایجغراف ةمحدود نیفراتر از ا کس همهو  زیچ همهمرزها را درنوردد و به 

 جو کند.وجهان جست یسو آنو  سو نیاخود را در  یها تیشخص ةعمد
 

 یملهم داستان یها تیشخص

که در طول  یدختران و زنان ژهیو بهو  یواقع یها انسان انیرا از م اش یداستان یها تیشخص یلوت

                                                                                                                                                  
1. Journal intime 
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زن  یها تیشخص نیا .دیسر راهش قرار گرفته بودند، برگز ینوع به ایبرخورد کرده  ها آنبا  یزندگ

، هرچند در طول داستان اسباب لذت مردان را اندجامعه دةیزجرکشو  نیی                     که غالبا  از طبقات پا

تنها به تجسم  یداستان تیشخص کی ،یدارند. در موارد ندیناخوشا یخود عاقبت آورند، یفراهم م

زن در دو کتاب  یها تیشخص ،مثال یبرا شود؛ یاو محدود نم یواقع یفرد خاص در زندگ کی

جمال و نوع  ثیهستند، از ح ریالجزا میو مق تبارکه عرب حال نیدرع ،قصبه یبانو سهو  مهیسل

 .(69 :2002 ،هی)ورس او دارند یقفقاز ةمعشوق اده،یبا آز یرفتار، وجوه مشترک

به دختران و  یا ژهینگاه و زیندارند، ن یداستان فرمخود که  یها کتابدر آن دسته از  یحت او

 ةسفرناماز  ییها قسمتدر  ،نمونه یقشر بگذرد؛ برا نیساده از کنار ا نتوانستو  داشتزنان 

 کنم یتصور م»زبان به وصف گشود:  نیچن ییدایدر مواجهه با آنان با حسرت و ش ،اصفهان یسو به

جوان  یا زهی: دوشستین ریپذتحقق ایرؤ عالم در جز نمیب یم که یزیچ رایز ؛غرق در خواب هستم

 کیسوار و نزد یبا حجاب و روبند بر االغ کوچک ،دهد یجلوه م بایز اریماه او را بس ةاشعکه تابش 

 «دارد ینیع یمن وجود یکیدر نزد ییبایبدان ز یا زهیو دوش دارمیمن در حرکت است... من ب

دوازده و پانزده سال است و  نیب ها آندختران که سن  نیتر جواندو تن از » ؛(32 :1372 ،ی)لوت

واداشته بود، آهسته با نوک پا به  سکوترا به بهت و  شانیکردن بارها اشدن ما و بازادهیپ ةمنظر

از حد انتظار  شیدو دختر ب نیکنند. ا یغذاخوردن ما خوددار یاز تماشا توانند یو نم ندیآ یجلو م

 یها یگلدوزو  ها نقش یدارا ها آنبرخوردارند. روپوش  یا و ساده یبدو ییبایبوده، از ز حیمل

. چشمان درشت و ماند یماه سپتامبر م یبه هلوها شانیقرمز و مخمل یها و کهنه است. گونه یمیقد

آنان  ةافیقشده و  دهیپوش شان نخورده دستو  دهیژول سوانیگ ةلیوس به ها آن ةگوشدارند که  دهیکش

 قیو شقا یا دگمه یها گلگنبدها و  انیدر م» ؛(157 :همان)« پاک و ساده است ب،ی          مخصوصا  نج

و سر  رود یزن آهسته راه م نی. اکنم یبرخورد م ،دارد یدیکه روبند سف پوش اهیس      کامال   یبا زن

است و  ریفق یرزنی         . حتما  پکشد یم نیاست که خود را به زم نیافکنده است. مثل ا ریخود را به ز

 یزن نیا نکی. اشوم یمرگش متأثر م یکیو من از نزد ندیب یاست که در عمر م یبهار نیآخر نیا

را که بر سر دارد  یاهیچادر بلند س یمن قرار دارد. باد تند یدر دو قدم کند، یکه تنها گردش م

 یآور رتیح ةمنظر اهشیپوشش س یال . شگفتا! از البهاندازد یرا م دشیو نقاب سف زند یعقب م

 ةخانواد              کامال  به زنان  یدارد؛ و یخاص ییبایاست و ز ساله ستیب ی! او خانمخورد یبه چشم م

انتظار  ایشباهت دارد... آ -شده است ینقاش یمیقد یها جعبه یبر رو رشانیکه تصو –یسلطنت

 .(227 :همان) «کشد؟ یرا م یکس
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خود پرداخته،  حال شرحبه  ها آنکه در  ییها کتابدر آن دسته از  یلوت یداستان یها تیشخص

 داستان: در دارد یم یمادر را گرام تیشخص ژهیوبه سندهینو. ندا بوده اشخانواده یهمواره اعضا
 یعیطب مأمن تنها مادرم»: سدینویو از جمله م کند یم ادی بار اندوه یاز او با لحن بارهاکودک  کی

 ،ی)لوت «بردم یم پناه او به نامعلوم یهاغصه و غم و ها ناشناخته از یترس هر دربرابر است؛ بوده من

 نیدر ا یحت»: کند یم انیب نیچن او به نسبت را خود قیعم احساس ،مهیسلدر رمان  ای ؛(24 :1890

 که. او دمید یبود، م دهیپوش اهیس یها لباسشده و  وهیکه ب یرا، موقع زمیعز اریلحظه، عبور مادر بس

 یآن سو بهدست،  درسرخ  یهاگلاز  یا دستهبا  ایدرخت تناور بگون ةیسادر  ،داشت لب رب لبخند

 دایشباهت پ رزنانیشده و رفتارش به پ دهیخم یکه کم دیو از دور، به نظرم رس رفت یم اطیح

زودرس مادرم  یریدر آن هنگام، فکر پ !ها باشد... غم و غصه ای ها ییجدا دیکرده است. علتش شا

حساب کردم چند  یانسان یگرفته است و با نگاه بیدفعه حس کنم که دلم عج کیشد  سبب

مرا به خود  یویدن یها محبت ةهماو که حاال  ؛بماند یباق میهنوز برا توانست یاو م گریسال د

در آرامش  شهیاو را ترک نکنم و هم گریبا خود عهد کرده بودم که د ی. وانگهداد یاختصاص م

              است که واقعا   یبه مادرش، تنها عشق یخانه، در کنارش بمانم... عشق هر انسان یحاکم بر فضا

 کند؛ یدار نم آن را لکه یگرید زیچچیهو نه  ییاست که نه خودستا یتنها عشق .است داریپاک و پا

به  یاندک شود یاست که سبب م یو تنها احساس ،یدارد و نه تلخکام یدر پ یدیعشق نه نوم نیا

 .(59 :1882 ،ی)لوت« میباش دواریام تیو به ابد میکن دایروح و جان اعتقاد پ

 

 زمان و مکان یداستان عناصر

در هنگام  یراو ،ییاز سو .است دهیدر هم تن یلوت یها داستان شتریعنصر مکان و زمان در ب دو

 امروز»است:  ستهیز یم گرشیو کسان د «گرید یجاها» ةخاطر یاقامت اندوهبار در فرانسه با تداع

شده  تر بزرگ یلیکه او را از کوهستان وهران برداشتم، خ ینسبت به آن روز سرد زمستان ،مهیسل

آن دخترک، بعد  ،مهیسل ةکودکان ةافیق. افتمیدارم م ها عربکه از  یخاطرات ادیاو، به  دنی. با داست

 را قندش یهادارد حبه مهیسل: بنددیبار در ذهنم نقش منیاول یبرا ،سال همهاز گذشت آن 

 مبهم یاگونهبه امشهیاند مرغ. ماندیم دلربا و گوشیباز یمونیم به یحد تا حرکاتش و خورد یم

از  تارترو  رهیتآن دوره را  ،دستدور از .دیگشایم پر ام،برنگشته آن به گرید که ریالجزا یسوبه

 و بودند یاکننده رهیدر آن هنگام، سرشار از رنگ و نور خ دیجد یها نیسرزم رایز ؛نمیبیم شهیهم
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 ةقو نجایا در چگونه... اندداده دست از امروز نظرمبه که یاصالت ؛داشتند یریناپذوصف اصالت

 آلودمه د،نبندیرخت برم یآفتاب یها نیسرزمخاطراتم از  !...شودیم کیو تار نورتصورم کم

 با و دنزیریم هم به ذهنم در خاطراتم. مکن تجسم را گذشته توانمینم یدرستبه گرید و دنشو یم

و  هیانوسیرنگ اقدیروان سودان، سواحل سف یها شناستانبول،  یهامناره: دنزیآمیم درهم میاهایرؤ

. شودیم یقاط یکم زیچو همه جاهمه ،«آلودمه یایدر»تار  و رهیت یهاو صخره کایآمر یشهرها

 تواندیم که است یحس نیبدتر کند، کسالت و یدلتنگ احساس خانواده کانون و خانه در آدم نکهیا

 دو و مکاندو  در یول ،نام کی با تیشخص دو داستان، نیادر  (12 :1882 ،ی)لوت« !داشته باشد...

 که است ختهیآم درهم چنان ها آن به مربوط یایقضا .پشت الک کی و زن کی: دارند حضور زمان

 .آن به ای است مربوط نیا به موضوع دیفهم توان یم یدشواربه یگاه

از خاک فرانسه، همواره به زادگاه و محل  یدور امیدر کشاکش سفرها و ا یراو ،سو گرید از

 بود یفرصت دنبالبه همواره ،شیها داستانو در اغلب  دیشیاند یخوش گذشته م امیخود و ا یزندگ

 به مربوط زیآم حسرت یا خاطره و باشد داشته خود موطن به هم یا اشاره ماجراها، یال البه در که

شود. حضور در جشن نوئل در استانبول مانع از  ادآوریرا  اش یکودک ةدورخصوص در به ،آنجا

 14شرکت در مراسم  .(12 :1879 ،ی)لوت شد ینم اش یکودک ةدورنوئل  یهاشب خوردنافسوس

حضور  یاز آن برگردد و ماجرا شیپسال  کیکه به همان روز در  شد یم یا در ژاپن بهانه هیژوئ

 را وجودش اضطراب شد، یم دور آن از گاههر که یلمنز ؛کند فیتعر راخود در منزلش 

هرطور  کرد یو آرزو م شد یم قرار یملول و ب یپس از مدت گشت، یو هرگاه به آن بازم گرفت یفرام

درهم  التشیخاطرات سفر که با تخ          فقط مرور . بازگردد یگرم و آفتاب یها نیسرزمبه  گریشده بار د

او  بخش یشده بود، تسل نییتز یخاص که هرکدام به سبک منزل یها اتاقحضور در  ای خت،یآم یم

محل را  نیهربار که ا و ورزمیم عشق ام،گذاشته یخال را آن اغلب که ییجا ام،من به خانه». دوب

باز  دیشا ،مکان نیهم در توانمیم برگشتنم موقع کنمیم فکر و دارم دلهره احساس م،یگویترک م

 .(11 :1882 ،ی)لوت« کنم دایو دنج پ یخال ییهم جا
 اش یکودک ةدور به ژهیوبهدور  ةگذشتبه  ابد،ی یهرگاه مجال م یوتل یها داستان یراو

 انی. در ببرد یم شیخود را در دو زمان و مکان متفاوت به پ تیو در آن واحد روا گردد یبازم

 شیپ یلیخ !شناختم یاو را از قبل م ییگو ا،یخدا! آه»: سدیون یم زانتمیکر مادامبا  او دارید نینخست

 ،ی)لوت« بودم دهید یخوریچا یها فنجانو ته  یدست یها بادبزن یاو را رو م،یایب ژاپن به کهنیاز ا
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از حافظ شهرت  شیب نیزممغرب در یسعد خیش»: سدیون یم اصفهان یسو به در .(667 :1887

 العادهاو مرا فوق گلستاناز  یا قطعه ةترجمخواندن  ،یدارم که در هنگام جوان ادیدارد. خوب به 

 .(112: 1372 ،ی)لوت «...خوانند یرا م یکودکان خردسال اشعار سعد نجایساخت. در ا مشعوف

 

 عتیطب یاحساسات فیتوص

 نقاشان مانند ،عتیبه طب یو نگاه راو دارد یا ژهیو گاهیجا یعیمناظر طب فیتوص ،یآثار لوت در

 تنها رود، یم هرجا به یراو .اوست یدرون احساسات انیب به ختهیآم و متفاوت ینگاه ،دست چیره

 ،ها آن قیدق میو با ترس دهدیتوجه نشان م شتریخود ب رامونیپ طیچه بسا به مح. ندیب ینم را انیآدم

 ییها مکان. البته او فقط به وصف مناظر و ندک یم جادیرا در ذهن خواننده ا ییبایز یرنگ ریتصاو

 حد در گاه که دیخورش مقام به توان یم ،نمونه یبرا کند؛ ینم اکتفا اشو مورد عالقه زیبرانگ احساس

و  ینوران دیما، خورش سر فرازآن باال، بر  در»: کرد اشاره ابد،ی یم ارتقاء یا اسطوره تیشخص کی

 ةچهر. سوزاند یرا م مانیها صورت دیسف یجاودان حضور داشت و تابش آفتاب از خالل چادرها

مبهم و گذرا مانند لبخند  یهایمانیاز پش یحاک یلبخند .دمید یم شهیجا و همرا همه دیخورش

گذرا  زین ها آن غایکه در -را ها انسانما  ادیز یدیو نوم میکه اندوه عظ یلبخند ؛ابوالهول بر لب داشت

مجذوب خود کرده  یریناپذمقاومت نحوبه مرا وستهیپ ریالمگع دیخورش نی. اکرد یم یتداع -هستند

  از عشق ظاهر هر شیب دیام. خورش به دنبالش بوده ،ها نیسرزم ةهمجا، در عمر و همه ةهماست؛ 

  از یبعض در وا. برم یم ادیرا دربرابرش از  زیچهمه شود، یم داریپد یو وقت دهد یم رییرا تغ زیچ

 حضور .دهد ینم نشان ینرم و پوشاند ینم رخ هرگز ،یآب شهیهم و کران یب آسمان در ،یشرق بالد

 و  تر یمیصم یاحساس شود؛ یم موجب من در را یریناپذوصف ییایخولیمال ینوع اش یدائم

 یصحرا یو در شنزارها قایاما در آفر ،یشمال یکشورها ةگرفتمه یاز حزن و اندوه روزها تر قیعم

  نیتر یرعادیغ براندازشخانمان تیشخص کنار در را خودم که ستا بآ یبزرگ معروف به بحر ب

 یمیقد صورت همان به و دهم یم تیشخص آن به است؛ من یخدا دیخورش. کردم احساس ایدن آدم

 ،ی)لوت...« پرستمش یمعروف است، م بعلکه دارد و به  یو سنگدل بیمه ،یعواق حالنیدرع و

1882: 42). 
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 منتقدان نگاه از یلوت

که توانسته است در آثار خود با  دانند یم ستیونیامپرس یرا هنرمند یلوت ،یاز منتقدان ادب یا عده

 اشمورد عالقه یها تیشخص یپرداز مناظر و چهره فیبه توص رینظ کمگونه و  وسواس یدقت

 ةجامعو معتقدند که او در  کنند یقلمداد م کیرمانت یا سندهیاو را نو گرید یا بپردازد؛ درمقابل، عده

 یسندگانیبا آثار نو اسیقآثارش اگرچه قابل ل،یدلنیهمو به شد ظاهر رید یلیخود خ ةزمان یادب

 .(14 :1988 ،)هروه نکرد دایپ یهوگو بود، اقبال چندان کتوریو و انیچون شاتوبر

 ازسخت  سنده،یجهانگرد و چه در کسوت نو ینظام کی مقام در چه ،یزندگ طول در یلوت

خاطر هب یی            بلکه اصال  گو داد، یم تیتنها در آثارش به حضور آنان اهمو نه رفتیپذیم ریتأثزنان 

 یروشندربرابر همگان، به ،فرانسه. او در نطق خود در روز انتخابش در فرهنگستان نوشت یم آنان

 یشتریب ةقیسلما مردان از ذوق و  با سهیمقا در            زنان معموال  »کرد:  انیب نزنا ةدربارنظرش را 

 تیبه قضاوت مردان اهم شهیهم م،یسینو یم یاخالق ای یعلم ،یخیتار یبرخوردارند. اگر کتاب

 ؛است زتریانگ زنان رغبت نیکه تحس رسد ینظرم مبه س،ینو رمان کی مقام درحال آنکه  ،میده یم

 یقضاوت خشن گاهچیمندند و ه بهره یشتریاز ظرافت طبع ب ،با مردان سهیدر مقا ها آنچرا که 

 1«ندارند.

 نیاز ا یناش قیاندوه عم اش، یداستان یها تیشخصبا  یراو زیتأثربرانگ ةانشقاع یماجراها

و گاه  شیستا اغلباوست که  یداستان نیبارز مضام ییهاهنموندردناک دارند،  یانیماجراها که پا

رفته، عالقه از دست ینوجوان و یکودک امیا حسرت. است داشته دنبالبه را عصرانشهمسرزنش 

با آداب و رسوم مردمان و سرانجام  ییو آشنا ایجوار با درو هم یآفتاب یها نیسرزمدر  احتیبه س

 یاست که همواره مورد توجه منتقدان ادب یآثار لوت یها مضمون گریاز جمله د ،انزجار از مرگ

 .(42 :2008 ،)تومااست  بوده

 انحراف دچار یزندگ طول در او که بودند یمدع یلوت عصرانهم از یعضب نماند ناگفته

 فرهنگستان، در یلوت انتخاب یبرا یریگ یرأ ةجلس همان در نمونه، یبرا ؛است بوده یاخالق

 در و نداشته یخوب شهرت هرگز آقا نیا که دهد یم تذکر و زدیخ یبرم مخالفت به 2لوگووه ارنست

                                                                                                                                                  
1. Discours prononcé par M. Pierre Loti dans la Séance publique le jeudi 7 avril 1892 ; Paris : 

Palais de l’Institut. 

2. Ernest Legouvéنوزدهم قرن در یادب گوناگون اثر 50 از شیب مؤلف و فرانسه فرهنگستان باسابقة عضو ؛ 
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 ریاز منتقدان معاصر نظ یبعض ةدیعقبه  .است داشته ینامتعارف روابط ملوانش دوستان با یجوان

و نه  اند او در عالم واقع مرد بوده یها کتاب یها تیشخصاز  یکه معدود ستین دیروالن بارت، بع

که بتوان براساس  یادیمستندات ز ،یشخص ادداشتیاگرچه جز چند  ؛(182 :1972 ،)بارت زن

 .ستین دردسترس کرد، ثابت       واقعا ادعا را  نیا ها آن

خاورشناس نبود و  ایخاص کلمه، پژوهشگر  یامعنبه یکرد که لوت یادآوری دیبا ،نیبراعالوه

عظمت آن،  ةمشاهدو  دیجمشتخت به دنیرس هنگام ،مثال یبرا ؛نداشت بارهنیدرا ییادعا زیخود ن

سنگش اسرار کهن را در خود نگاه  نیتر کوچککه  ایآس ةگوش نیراجع به ا: »کردبه صراحت اعالم 

دارد که  یتیچون من چه اهم یا عابر ساده یبرا یول ،نوشته شده است یمتعدد یها کتابداشته، 

 ایآرامگاه خفته است و آ نی                        که مثال  کدام پادشاه در ا ابمیبنا را بدانم و در نیا یخیمطلق تار قیحقا

 نیا بدانم که است بس نیهم من یرا؟ برا ارگادپاسقصر  ایقصر را آتش زدند  نیا ر،سربازان اسکند

برسد تا  ها بدان یکمتر یاند و آرزو داشته باشم که خراب آثار زمان خود بوده نیتر میعظ ها رانهیو

  .(129 :1372 ،ی)لوت «مجسم سازند... دگانمینژاد را در برابر د کی ایعصر  کیبتوانند نبوغ 

 

 جهینت

 ؛جو کردوآثارش جست ةمجموع یالالبه در توان یمرا  یلوت ری یپ یواقع یزندگ ،میدید چنانکه

 ها تیشخصو  هاصحنه فیدارد و توص نیحال اندوهگنیو درع یتغزل یمربوط که نثرهمبه یآثار

با  یا عمده تفاوت یلوت. دابی یم شباهت ستیونیامپرس نقاشان یهاو دقت، به پرده ییبایز ثیاز ح

شغلش، حد و مرزها را پشت  خاطربود که به یا سندهینو یو .داشت خود معاصر سندگانینو گرید

جهان و مردمانش،  گرید یکشورها عتیطب بهخلق آثارش  در ،گرانیداز  شیسر گذاشت و ب

 توجه نشان داد. ریو الجزا هیترک هژیو به

       عمدتا  که اش داستانی های شخصیت ورای از را جاهمه و چیزهمه هایش داستان بیشتر در او

 توصیفی قدرت و تیزبینی با و کرد می مشاهده داشتند، ناخوشایند فرجامی و اند بوده غیرفرانسوی

 بدیع تصاویر ،بود زیسته ها آن کنار در که افرادی از و برده سر به ها آن در که مناطقی از داشت، که

 .ساخت منعکس ها آن در را خود جانکاه اندوه و آفرید را ماندگاری و

 بهیبا مردمان غر ییکشورها و آشنا گریسفر به د ،یو نوجوان یکودک ةگذشت امیحسرت ا یلوت

داشت،  یرفرانسوی                      را که با زنان عمدتا  غ یو روابط انهشقاع بیپرفرازونش یماجراها ژهیوو به
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را  نیمامض نیا ةهم. او گذاشتهمگان  دیاول شخص درمعرض د یاز زبان راو حیو صر پرده یب

 کسچیمراعات حال ه یموارددر  ،یاخالقکار گرفت و از نظر به شیها داستاندر  کیرمانت یبا نثر

 و حال اندوه و گذشته حسرت که -را او کالم اقیس و سبک .نکرد هم را خود کانینزد یحت

 توان یم -نبود مرسوم چندان هنوزفرانسه  نوزدهم قرن اتیدر ادب و بود دایهو آن در ندهیآ ینگران

 و مالرو آندره د،یژمارسل پروست، آندره  رینظ یسندگانینو یها نوشته از یعضب در شیکماب بعدها

 .کرد مشاهده ساروت یناتال
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