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   در ترجمه  ابله محله به ژِه عنوان رمان ينيگزي جاييچرا

  *يد حاتميسع
  رانيا، رفسنجان،  عصر رفسنجانيار دانشگاه ولياستاد

  **يرضا بردستان
  پژوهشگر

  )26/11/94: بيخ تصويتار، 22/02/94: افتيخ دريتار(

  دهكيچ
 است ي اثرژِه است و رمان هي صاحب نام قرن نوزده روسةسندي نويسكفيودور داستاي اثر ف ابلهرمان

ر ييـ  تغابله محلـه  آن به يعنوان فارس، معاصر فرانسوي كه در آخرين ترجمه    ةسندينو،  ن بوبن يستيركاز  
ـ ك روان يهمـراه بـا بررسـ     ،  يقـ ي تطب يا ده شده است تا بـا مطالعـه       يوشكن جستار   يدر ا . افته است ي  ةاوان

ـ از زاو  ،ژِه رمـان    يت اصـل  يشخـص ،  اَلبنو  ،  كيفسي داستا ابلهقهرمان رمان   ،   ميشكين ت پرنس يشخص ه ي
ن در ر عنـوا ييا تغيآ، ج ترجمهي رايها هيه با توجه به نظركم يابي بين پرسش پاسخ  ي ا يبرا،  سانيك يديد

ـ  مـورد بحـث و ا  يها هاي ميان دو شخصيت اصلي رمان      آن هم به تصور شباهت    ،  ترجمه  كـه بـراي   ني
ـ  دارد يهيتـوج ،  داشته اسـت   يا ي اهميت ويژه   اصل يها هاي رواني شخصيت    جنبه،  نويسندگان دو اثر   ا ي

  رو قواعد ترجمه؟يا پيارات مترجم خواهد بود ي عنوان از اختينيگزيدر آن صورت جا نه؟

  .ر عنوانييتغ، اوانهك روانيبررس، يقيمطالعه تطب، ژِهرمان ، ابلهرمان  :يديلك هايواژ
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  ان مسألهيب
ه كـ   اسـت  ي و شـاعر نامـدار معاصرفرانـسو   نويسنده، )Christian Bobin (ن بوبنيستيرك
  .  ترجمه شده استي از آثارش به فارسياريبس

بوبنِ كه خود فلـسفه خوانـده و تـأثير آن برخواننـده انكـار ناپـذير                  آثار در فلسفي  نگرش
ادب  اهـل  نـزد  اينكـه  بـر  افـزون ، آثـارش ،  دارد؛ لـذا   انديشمند ذهني و شاعرانه او قلمي . است
 يكـي از بهتـرين آثـار ايـن          .اسـت  توجه مورد بسيار نيز انديشه حوزة در،  فتهيا اي  ويژه جايگاه
از اي   هترجمـ . ش. ه 1380 كه مهوش قويمي ابتدا در سـال         Geaiرماني است با عنوان     ،  نويسنده

 منتشر كرد و يكسال بعد همين ترجمـه را بـا عنـوان                ت  اس  ي  ردن  ك  اورن  ب  ت  ق  ي  ق  حآن را با عنوان       
.   تجديد چاپ نمود اين ترجمه تاكنون بارها با همين عنوان تجديد چاپ شده اسـت              ابله محلّه 

ارائـه  ژِه : ديگر از آن را با حفـظ عنـوان اصـلي   اي   ه ترجم 1385اما فرزين گازراني هم در سال       
  .كرد

ي ترجمه شده است و اين واقعيـت        نون با سه عنوان متفاوت به فارس      كتاب تا   كن  ين ا يبنابرا
 مناسـب   ينش عنـوان  ي گـز  ي دغدغه و مشغله در ذهن مترجمان برا       ينگر وجود نوع  ايتواند ب  مي
. آمـده » Geai«فقـط   ) يفرانـسو  (ين رمان در زبان اصـل     يعنوان ا .  باشد يراني خوانندگان ا  يبرا
 پرنده است با نام   يشود در اصل نام نوع     ميتلفّظ  » Jay« به صورت    يسيه به انگل  ك» Geai «ةواژ
 35 سـانان بـه طـول    ك گنجـش ةالغهـا و راسـت  ك ةاز خـانواد » Garrulus Glandarius «يعلم
اين پرنـده  ) ذيل واژه Petit Larousse en couleurs: كر. (ينتي زياه و پرهايمتر با دم سيسانت

، ن رمان بعنوان اسم خـاص     يدر ا » ژه«) 1379:207،  يمنصور(شود   جاق ناميده مي    در ايران جي  
مـال و   كدن به   يرا تا رس  ) يت اصل يشخص( او آلبن    يريم اث ه تجس ك مرده است    يمعلّم نام خانم 
  .ندك  ي ميده آل همراهي ايزندگ
اي مهـم در       به زبان مقصد نكته     خاص از زبان مبدأ    يه موضوع برگردان اسام   كست  ي ن كيش

،  خـاص  ي اسام ة ترجم يمحقّقان برا . ت ترجمه اثر بگذارد   يفكيتواند بر    كار ترجمه است كه مي    
  :اند يوه را براي اين كار پيشنهاد كردهپنج ش، نزيجي و هيهرو. اند اده ارائه دچند روش

شـود؛   يامالً حفـظ مـ  كـ وه صورت زبان مبـدأ       ين ش يه در ا  ك،  )Exitism (ييغرابت گرا  -1
ن Emma Gordon :مانند رد   به اِما گُ
د  و تلفّظ زبان مقـص     ين امالئ يه اسم خاص با قوان    ك،  )Transliteration (يسه گردان ينو -2

 او ةديـ ده است بـه عق يوه را پسندين شي هم ا  كومارين. ت  يبه اسم  Smithشود مانند    يسازگار م 
ترجمـه  ،  ر اما با امالء و تلفّظ زبان مقـصد        ييد بدون تغ  ي با ي استثنائ ي خاص جز در موارد    ياسام
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ت يـ ت و مل  يـ ه هو كـ نه آن است    ين گز يت انتخاب ا  يمز. افتد شود و معموالً هم همين اتّفاق مي      
  )Newmark,1988:242. (شود يتها حفظ ميخصش

اسـم خـاص   ، وهين شـ يـ در ا، )Cultural Transplantation (ي فرهنگـ يجا به جا ساز -3
 را داشته   يه همان مضمون و بار فرهنگ     كگردد   مين  يگزي در زبان مقصد جا    يمورد نظر با معادل   

. ييوپـــا اريدر زبانهـــا» ليآشـــ« بـــه يفارســـ» ارياســـفند«ردن كـــباشـــد؛ مثـــل ترجمـــه 
)Higgin,1992:305(                                                                                                                                 

ده يـ ن رمـان برگز يـ  عنوان اةار دوم را در ترجمك راه ي گازرانيشود آقا  يه مالحظه م  كچنان
 زبانـان نامـأنوس    ي فارسـ  ين عنـوان بـرا    يتوان بر او خرده گرفت؛ اما ا       ي نم يز نظر فنّ  است و ا  

  را واداشته است تا در نـشر اول        يمين عامل خانم قو   يرسد هم  يست به نظر م   ياست و جذّاب ن   
،  رمـان گنجانـده اسـت   يه بـوبن در محتـوا  كـ  ي خاصـ ي فلسفيامهايبا الهام گرفتن از پ،  كتاب

ق يـ  مـدل فـوق قابـل تطب       ياهـ   يك از گزينه  چ  يه با ه  كند  ي برگز  خود  رجمهعنواني ذوقي براي ت   
 در توجيه ايـن تغييـر       ابله محلّه تاب  كاش بر    هوتاهِ مقدمه گون  كادداشتِ  يست؛ اما او در ضمن      ين

هماننـد  ،  ي و نـه در جـوان      كيودكـ ه نه در    ك است   يا  شرح زندگي روستازاده   ژِه«: نويسد  نام مي 
 التش آنقدر متفاوت و رفتـارش يتخ، زيدگاه او چنان متمايد. شدياند نمي نسل ما    يگر انسانها يد

اما آيا  . دانند  وي را ديوانه و احمق مي     ،  طرافيانه پدر و مادر و ا     كز است   يانگ تا آن اندازه شگفت   
تـر از    تـر و شـفاف      يح صـح  ينـش يا آلبن ب  يشود؟ آ  پرتوي از خردمندي يافت نمي    ،  در اين جنون  

سـازد و    داستايفـسكي را در اذهـان بيـدار مـي         اثر  ابله  اد  ين پرسشها   ي  ا  ك ش يگران ندارد؟ ب  يد
  ) 1389:4، بوبن(» .كند  ميايم تا حدودي توجيه ا براي ترجمة اين داستان برگزيدهه مكرا  مينا

ه كـ  نبوده؛ بلي ذوق ياركابداً  ،  ر نام اثر  ييه تغ كت است   ين واقع ينشانگر ا ،  ح مترجم ين توض يا
ان يـ ه مكـ  ييل شـباهتها  يبدل» پرنس«و  » آلبن«؛  يعني،   دو اثر  ي اصل يتهايخص ش ةسيمترجم با مقا  
هـاي    يژگـ يه و كـ شـود    مين پرسش مطرح    ينون ا كا. ر داده است  ييعنوان را تغ  ،  ردهكآنها تصور   
در مورد آلبن در    ها    يژگين و يزان با هم  ي تا چه م   كيفسيداستاابلهِ   پرنس در    ي و رفتار  يتيشخص

ن گذشته؛ بـا    ياز ا .  باشد يرفتنيپذاي    هسين مقا يه چن كن بوبن شباهت دارد     يستيرك اثر   ژِهداستان  
هــاي  شهيــدگاهها و انديــد،  آنهــاي نوشــتاركســب، توجــه بــه تفــاوت فــاحش حجــمِ دو اثــر

 يان زنـدگ  ك م ي و اجتماع  يز؛ تفاوت مختصات فرهنگ   ين،  ن آنها ي ب ي زمان ةفاصل،  سندگانشانينو
ن جـستار   يست؟ در ا  يچ،   ندارد ييا اثرِ ارجاع داده شده آشنا     ه ب كاي    هف خوانند يلكت،  دو قهرمان 

 قهرمـان » پـرنس  «يتي شخـص  يايـ او در زوا  كندوكنخست به   ،  يقي تطب ةسيبا توسل به روش مقا    
دا و يـ پهـاي    گوشـه ي مشابه را در بررسيروش، پرداخته خواهد شد، كيفسياثر داستا،  ابلهرمان  
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ل يـ ار بسته شده است؛ آنگاه بـه تحل كن بوبن به يستيرك اثر ژِهدر داستان  » آلبن«ت  يپنهان شخص 
هاي   شهيو علل رفتارها و اند    ها    شهياوانه پرداخته شده است تا ر     كت از منظر روان   ين دو شخص  يا

ص    يابيدو قهرمان را در     ابله محلّـه   به   ژِهتاب  كر نام عنوان    ييه مترجم فوق در تغ    كم  ينكم و مشخّ
  اوانه؟كل روانياما چرا تحل. ا نهيمحقّ بوده است 

ـ  حـاالت  ليـ تحل در ميعظـ  يقدرت و سرشار ياستعداد كيفسيداستا« ييسو از ، دارد يروان
 را بـشر  افـراد  ناهماهنگ و يمرضهاي    جنبه و شود مي شمرده دوره نيا أسي و ينيبدب  ةندينما
 در را  خـود  ةگذشـت  اغلـب  و هستند يقربان و مجرم او قهرمانان. است ردهك فيتوص و حيتشر
ن يـ ا آثـار  فـرد  بـه  منحـصر  يژگـ ي و )1389:301،  ينيدحـس يس(»...نندك  مي اعتراف گرانيد ربراب
 ةت در بار  ين واقع يه ا ك واضح است    .است داستان يتهايشخص يروان يايزوا اندنينما،  سندهينو

 و  يمي قـد  يخانـدان  ةبازمانـد  نيآخـر  بعنـوان  تشيمـوقع   صـرع و   يماريش به ب  يه ابتال كپرنس  
رفتـار و   ،  تيدر شخـص  ،  هي در روسـ   يرات بزرگ اجتمـاع   يي تغ ةر بحبوح آن هم د  ،  درحال زوال 

 ييگـو  «هكـ  ييجـا   تـا  كند   مي گران صدق يش از د  ي ب يحتّ،   شگرف داشته است   يريارش تأث كاف
 سميـ رئال سـاختار  بـا  رمـان  زبـان  به را شيها دانسته،  خود ةزمان كدر سهولت يبرا يدانشمند
ت يمـار يابتالء آلبن به ب   ،  گري د ياز سو ) 1387:208،  ارك(» .است داده ارائه يروانشناخت سم و  يـ  اُ

رده كـ  مـي ه به مادرش يشب گرانيد نظر ه او را درك يب و منحصر به فرديالت غريرفتارها و تخ 
از . سـازد  مـي ار  كت او را هم آش    ي و ناهماهنگ شخص   يمرضهاي    جنبه) 32: 1389،  بوبن(است  
 دو قهرمان دانسته اسـت      كرا وجه اشترا  » جنون خردمندانه «س  ك پاراد يميخانم قو ،  ن گذشته يا
  .بهتر قابل فهم است، ين مقوله با توسل به روانشناسيو ا

   ابله داستانيقهرمان اصل، سي شخصيت پرنس ميشكين برر-1
ــدر م ــان نوي ــي ــودور، يسندگان روس ــودر(فئ ــائيم) تئ ــسيچ داستايلوويخ  Fyodor)كيف

Mikhailovich Dostoyevsky)عد چند و يدگيچي هم از جهت پ خـودش  تِيشخص بودن يب 
عد چند جهت از و هم  در او. دارداي    هژيگاه و يجا. است ردهك خلق هكهايي    تيشخص بودن يب 
 از پنج رمان بزرگ      يكيرمان ابله   . است گذشته در. م1881 سال در و آمده ايدن به. م1821 سال

 )1387:192اركـ  هلـت  (. اش مرهـون آنهاسـت     يه شهرت جهان  كشود   مي او محسوب    يو اصل 
 قهرمـان  «او  ) 1:300ج،  1389،  ينيدحـس يس(»اسـت  يروس سميرئال كسب ةندينما كيفسيداستا«

 ةنـد ينما حـال  نيعـ  در فـرد  نيـ ا. نديگز ميبر بخواهد هك يطيمح هر از و مردم انيم از را خود
ـ  اسـت  نكـ مم و كنـد    مـي  يزندگ آن در هك است ياجتماع به وابسته و شيخو همنوعان  ةنمون
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ـ  باشد مردم از عده يك مؤثر و برجسته  )همـان (» .ستيـ ن يعـاد  ريـ غ و مـشخص  يفـرد  يول
ست بـا  يـ  گـروه هـم ن  يـك برجسته  از اي  ه نمونين گونه است او حتّي هم هم  ابلهقهرمان رمان   

،  در انزوا و به دور از وطـنش        ي و سالها زندگ   يافسردگ،  ل ابتالء به صرع   يپرنس بدل ،  نيوجود ا 
   .داردگران يد  متفاوت بايتيشخص

برگرفتـه  » ميـشكين  پـرنس «؛  يعنـ ي آن   يت اصـل  ي عنوان داستانش را از شخص     كيفسيداستا
هـن اسـت   ك يخانـدان  ةبازماند نياو آخر. نندك  ميوانه و ابله تصور     يه همه او را د    ك يسك است؛
، يطـوالن  ياقامت نون پس از از   كرفته بوده است و ا     سيسوئ به   يصرع حمالت ةمعالج يبرا هك

 يعـصب  يافـسردگ  رسـماً  او يمـار يب«. گردد  يم باز خود هنيم  به يست و هفت سالگ   يدر سنّ ب  
. است مطلق يارادگ  يب آن نمودار هك است  شده   جنون ينوع دچار نكيخيمو واقع در يول است
ـ  اعتمـاد ،  يزندگ در او املك يتجربگ  يب،  عالوه به  ديـ پد يو در گـران يد بـه  نـسبت  يحـد   يب
 دهـد  نـشان  هكـ  ابـد ي يمـ  فرصت،  شيخو همسفر،  نيروگوژ ودوج پرتو در،  ميشكين. آورد مي
، 1378،  ينيدحسيس(» ...ديآ شيپ است نكمم چه،  تيواقع با تماس در،  يكن واقعاً  ميمرد يبرا
  )ابلهل عنوان رمان يذ، 1ج

 ردك در انزوا رشد  ،  روستا در و شد ميتي يخردسال در هك بود هنك يتبار فرد نيآخر پرنس«
مـرض  «) 1:996ج،  1389،  ينيدحـس يس(» .شـد  مبتال يميوخ يعصب ةعارض به زمان همان از و

) سيدر سـوئ  (يه تا حدودكاو .  او لطمه زده استي و ذهني جسماني به قوايصرع  از نوجوان   
در تـصرف خـود     ،  ده اسـت  يه به او رس   ك را   يراثيگردد تا م   ميه باز   يبه روس ،  معالجه شده است  

 ة طرد شد  ة معشوق يگري ژنرال و د   يك دختر جوان    يكي شوند؛ ميدو زن گرفتار عشق او      . آورد
 تـا از سـر   كنـد   ميعزم، ش هر دو را دوست دارديم و ب  كه  ك،  قهرمان داستان .  ثروتمند يبازرگان

در ، نـد كه نگذارد او خودش را فـدا  ك آن يبرا، ند؛ اما زنكن زن ازدواج يرحم و شفقت با دوم    
ا خواسـتگارِ د      مـي گـر   يد يزد و به نـزد خواسـتگار      يگر مين لحظه   يواپس وانـه شـده از     يرود امـ

ه كـ  ين جـسد  يبـر بـال   ،  يداريـ بـه ب  ،   را بـا هـم     يشاهزاده و قاتل شب   . شدك  ميزن را   ،  حسادت
ن رمـان   يا.. گردد ميس باز   يبه سوئ ،  انيشيفرسوده و از درون پر    ،  شاهزاده. گذرانند مي،  گندد مي

در ، ليـ ن دليد بـه همـ  يا شاي، ن همهي ا است؛ اما با   كيفسي داستا ةنوشت،  ني تر يكدر بطنش تراژ  
ـ  يمعقـول تـر   ،  اوهـاي     گـر نوشـته   ياس بـا د   يـ ر قابل ق  ي غ يحد ز يـ ن اثـر او ن ي غـش تـر  ين و ب
  )     1387:208ارك(».هست
 »بهلـول  «بـه  تـوان  مـي ،  ميابيـ ب رانيا اتيادب در يمصداق،  ميشكين پرنس يبرا ميبخواه اگر
 و خـرد  شهيـ هم اما نندك  مي تصورش وانهيد مردم هك است يلوح ساده آدم ظاهراً او. ردك اشاره
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 يت و سـادگ   يمعـصوم  بـا  ميـشكين  .ديـ آ مـي  فائق اش يظاهر حماقت بر قدرتمندش متكح
بـا  ، شدكـ  مي را  به چالش ي به دور از عواطف انسان     يروابط اجتماع هاي    يه زشت كانه اش   كودك
ردن و كـ متناوب غش هاي  دوره با،  هموطنانشيم بر زندگكاتِ تلخِ حايامل از واقع  ك ي خبر يب

 انبوه با حال نيع در آورد و  ميد  ياشفه گونه در او پد    ك و م  ي ماورائ يه احساسات كعقل باختنش   
 يفارسـ  اتيادب در بهلول تجسم نيبهتر، اش رمĤبانهكروشنفهاي   يباف فلسفه و يمنطق يلهايتحل
 را تـو  امثـال ،  يهست يسابح و درست اللّهِ مجنون يك تو: گفت او به و ديخند نيراگوژ «:است
 را ابلـه  رمـان  هكـ  يبـ يحب رسد سـروش   ميبه نظر   ) 1387:26،  كيفسيداستا. (دارد دوست خدا
 در. اسـت  نهـاده  )Yorodeo(»يويـ ورودي «معادل را اللّه مجنون ردهك ترجمه يروس از ماًيمستق
 يسـع ،  يويـ ورودي نـام  بـه  يفـرد  ها  آن در هك دارد وجود ياتياكح يروس يها  سكارتدو انيم
 تابند  يبرنم يعاد حالت در قدرت صاحبان هك را ييها  اميپ،  لوح  ساده يفرد پوشش در تا كند  مي
د يم رس ي نخواه ييم به جا  ييبجواي    هنيات غرب قر  ي ابله در ادب   ياگر برا «برساند؛ اما    گوششان به

ه كـ  يبنـا بـه عبـارت قـشنگ       ،  دن كيـشوت  . مييه صفحات رمانس سروانتس را بگـشا      كمگر آن   
 ك و ادرايد داوريـ ه خود را از قك است ي خرد و حس اخالقينماد انسان، ج ساخته است يولرك

 كـي  و ادرايار بـرد؛ داور ك به ميشكينتوان در مورد  ميلمات را  كن  ين ا يع. رده است كخالص  
   )212::1387ارك(» .كند  مييه در آن زندگك است ير از آن جهاني غيه او دارد متعلق به جهانك

ار را از يـ  تمـام ع ي ابلهي مراحلِ معرف ةهم،  تِ پرنس ين چهره و شخص   ييدر تب ،  كيسفيداستا
 و آن گـاه  كنـد   مـي ميانـه ترسـ  كريار زيبـس هـايي   يبا مرزبنـد ،  خودي ذهنيايش و در جغراف  يپ

، م شـده يترسـ هـاي    يش را مرحله به مرحله با آن مرزبنـد        يدارد تا قضاوت ها    ميخواننده را وا    
ا يـ  ياصـل هاي    شكشمكه داستان هنوز وارد     كهمان ابتدا   ،  ابله بودن پرنس  القاء  . ديهماهنگ نما 

 در تـو ، هيـ ال چندهاي  قضاوت با استفاده از، پردامنه اش نشده استهاي  رد و بدل شدن گفتگو    
 يلـ يدال ندارند و فاقد   يليتحل ابداً منشأ  هكهايي    قضاوت .شود ميآغاز   شده يمهندس امالًك و تو
 هيشـب «،  »حـدس «،  »گفتمـان «:همچـون هايي    هيپا بر هكهستند؛ بل  يعلمهايي   ليتحل و قبول قابل
اسـتوار شـده انـد؛      دست نيا از يموارد و »انتقام«،  »اعتراف«،  »نشده نترلك احساسات«،  »يساز
القاء ابلـه   ،  جه و هدف  ين نت يا. نندك  مي را دنبال    يانجامند و هدف واحد    مي يسانيك ةجيبه نت  اما

ه در ذهـن  كـ اسـت   اي    هن جرقـ  ينخـست ،  ن رمـان  يـ  ا ي برا ابلهخاب عنوانِ   انت. بودن پرنس است  
 كنـد    مـي  يتياو را مترصدِ مواجهه با شخص     ،  يعنيشود؛   مي ير اراد ي غ ينشكل به وا  يخواننده تبد 

را  آنچه ةپرنس هم هم   هك نديب مي رود ميش  يآنگاه خواننده هر چه پ    ،  است ساده،  است ه بچه ك
  .ستيدام از آنها نكچين حال هيهست و در ع، زده مي ه درباره اش حدسك
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 كامـل  يقـين ،   روسـيه  بـه  زمان بازگـشت وي   ) سوئيس در معالج پرنس  روانپزشك (اشنايدر
 و رشـد  حيـث  از فقـط  و نـدارم  فرقي هيچها    بچه با خالصه. ام بچه پاك )پرنس(من   «:كه داشته
 بـاقي  طـور  همـين  بـشود  كـه  هـم  سـالم  شـصت  و... مانم  مي بزرگساالن به صورتم ظاهرِ شكل
هـا    بـزرگ  آدم بـا  معاشرت از« :دهد  نمي حقّ او به  اما پرنس  )1387:121،  داستايفسكي (»مانم  مي

 شـوم   مـي  خوشحال خيلي و... كنم سر آنها با توانم  نمي كه است اين هم علّتش... آيد  نمي خوشم
 دليـل  بـه  نـه  امـا  انـد؛  بودهها    بچه هميشه رفقايم و رفقايم پيش بروم و بگذارم را آنها زودتر كه
 پس پرنس ابله نيـست؛    )همان( ».كند   مي ميل آنها به سادگي روي از دلم بلكه ام بچه خودم اينكه

كننـد؛ چـون خودشـان اينگونـه          اما مردم معصوميت و پاكي ذاتي پرنس را حمل بر بالهـت مـي             
، هـم  حقيقـت  در«.. ك كننـد توانند معصوميت و سادگي را برتابند يا حتّي آن را در          نيستند و نمي  

 مـردم  كـه  فهمم  مي خودم وقتي ولي. نبودم شباهت بيها    خُل به كه بودم مريض قدري به زماني
 خودم با شوم  مي وارد جمعي در وقتي شعورم؟ بي گفت شود  مي چطور شعورم بي كنند  مي خيال
يـا خواننـده از      آ )123:همـان (» .دارد  مـي  بـر  سـنگ  پـاره  مغزم كنند  مي خيال همه حاال گويم  مي

، تواند اسـتدالل كنـد؟ رفتـار و گفتـار پـرنس             پرسد آدم بي شعور چطور اينگونه مي        خودش نمي 
و از آن جـا  «: كنـد   ميدچار ترديد، خدمتكار چهل سالة ژنرال يپانچين را در اولين مالقاتش با او         

از دو حال خـارج  ... ،كنند معموالً گمان مي  شان    كه خدمتكاران بسيار باهوش تر از آنند كه اربابان        
يا پرنس ولگردي است و به گدايي آمده يا ابلهـي اسـت و بـويي از غـرور نبـرده؛ زيـرا                       . نيست

حاضـر نيـست در سرسـرا بنـشيند و     ،  پرنسي كه عقلش سر جايش باشد و قدر خود را بـشناسد           
پـرنس در   ،  از همـة اينهـا گذشـته      ) 35: همان(» .براي يك پيشخدمت از كار و بارش حرف بزند        

منطقي و بهره گيري ماهرانه از زبان كـه     هاي    چنان در استفاده از استدالل    ،  گفتگوهايش با ديگران  
انجامد يا آنان را شديداً تحـت تـأثير           در اكثر مواقع به مجاب كردن و متقاعد كردنِ حريفانش مي          

ـ  ) 47:همـان  (پندارنـد او فيلـسوف اسـت          كه مخاطبانش مي  ،  كند   مي قوي عمل ،  دهد  قرار مي  ا  ي
در حالي كه پرنس فلسفه نخوانده بوده  و با اعتـراف  خـودش               ) 46:همان.(تحصيالت عالي دارد  
  )47:همان. (آن هم بصورت نامنظّم داشته است، فقط تحصيالتي ابتدائي

وشد ك  مي،  وستهيم اما پ  ي مال يسنده با ضرب آهنگ   يه نو ك است   ي  ضربات  ةبه مثاب ها    ن نمونه يا
 كـة  مليا  به نوعيد ير قابل تردي شده و غي طراحيبه مدل، رش و باوريذتا ابله بودن را قبل از پ 

 يازيـ ن،  ندينش مي به ثمر    يه به آسان  كوشش  كن  يل دهد و ا   يتحو ند و به خواننده   كل  يتبد،  يذهن
 مين ضرب آهنـگ را تنظـ      يسنده خود ا  ينو،  گري د ياز طرف . ح خاص ندارد  يل و توض  ي دل ةبه ارائ 
ده يجه رسين نتيشخدمت به ا ياگرچه پ   «:دهد ميه آن جهت و شتاب         و در مواقع لزوم  ب      كند  مي
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ا چـه عوامـل و      يده  ي شگرف رس  ةجين نت يجا به ا  كه از   كنيا) 36:همان(» ه پرنس ابله است   كبود  
ز يـ ه خواننـده ن كـ اسـت  هـايي   ياركـ زه يـ از آن دست ر اند، هن باور رساندياو را به اهايي   نشانه

ردم مـشاعرم   كـ  كه را تـر   يه روسـ  كـ  هـم    يو وقت «.  آن ندارد  ةردن دربا يشي به اند  يچندان رغبت 
دانـستم و امـروز از آن هـم       مـي  ن يزيـ  چ يهمان وقت هم از راه و رسم زنـدگ        . ش نبود يسرجا
  ) 44:همان(»مترك

خواند و   ميشمرده شدن را    » ابله«بودن و   » ابله«خواننده بارها   ،   نخست رمان  ةدر صد صفح  
بـه نظـر   .  داردييهـا  گر آدمها تفاوتيه با دك است يا آدميار است ميب،  »ابله«ن  يداند ا  ميهنوز ن 
خواننـده را   ،   ابلـه  ة بـه واژ   ي بـا افـزودن صـفات و حـاالت         كند   مي يسنده تعمداً سع  يرسد نو  مي

ـ  ي ب يابله...«.:ف و منتظر نگه دارد    يلكهمچنان بالت   خواننـده حـس   ) 84:همـان (» ستيـ ش ن ينوا ب
تِ ي از شخـص   يگـر ي د يايتا روشن شدنِ زوا   ،  ن و انتخاب  م گرفت ي تصم يد به جا  يه با ك كند  مي

،  از رمـان ييدر جا . ندك يده باشد و فقط با او ابراز همدرد       يان او هم عق   يبا اطراف ،  يقهرمان اصل 
ه هـر گونـه   ك كند  ميانيان پرنس هم غلي آن چنان در اطراف   ي گاه ي و همراه  ين ابراز همدرد  يا

، كيفـس يداستا(»؟ي گنـاه را زد ي بةن برّي ايديشكخجالت ن«: تابند ميدن به او را بر ن يآزار رسان 
رده اسـت؛   كـ خواننده را مجاب ن   ،  يينوايه اعالم ب  ك كند   مي سنده احساس ي نو ييگو) 1387:190

هـاي     خـود را بـه عبـارت       يجا» ابله«،  كند   مي مي ترس يدي جد ي فضا ين در جمالت بعد   يبنابرا
ه مقصود  ك يه از عبارات  كند بل ك  مياستفاده ن » ابله «ةماً از واژ  يگر مستق ي د يعنيدهد؛   مين  يگزيجا
 سـاده  ياديـ  زيفقط گاه«: برد مي يشتري بةبهر، ندك متفاوت به خواننده القاء يا وهيه را به ش   ياول

؛ كنـد    مـي  داستان و خواننده را به حال خود رها       ،  سندهي هم نو  يگاه) 87:همان(»رسد ميبه نظر   
 يدگيـ چيپ تمـام  بـا ،  ت پـرنس  يم شخص يه در ترس  ك ندبقبوال شيخو مخاطبِ به خواهد ميرا  يز
شـود؛   مـي رار  كـ  ت ي داستان دچار نوع   يعير طب ين منظور گاه س   ي نداشته است؛ بد   يدخالت،  شيها
ژه يـ  وييدام با بـار معنـا  كشود اما هر  ميمواجه » ابله«بارها با مفهوم ، نيپس از ا،  خواننده يعني
 شما هك ردمك  مي اليخ چطور فهمم مين يول« )129:همان(»!نفهم ابله،  شود مين سرش چيه  « :يا
 يك« )229:همان(» !ديهست يبيعج آدم هك نديگو مي راست معلوم قرار از« )196:همان(»د؟يا ابله
 وبيـ مع مغـزش  نـد يگو مـي  هكـ  يپرنـس  تـازه ! يپرنـس  عنـوان  بـا  هم آن،  ثروت مين و ونيليم

 راثيـ م وارث ناگهـان  هكـ  ردندك  يم ابله و كمفلو يپرنس از صحبت مردم« )274:همان(»!است
  )293:همان( ».بود شده يهنگفت

 بار هم در خالل داستان به صراحت نقاب بالهت و          يك كيفسيه داستا كجالب توجه است    
رد و بـا    كـ   مـي ظ به پرنس نگـاه      يا ضمن راه با غ    يگان«: دارد  مي پرنس بر  ة را از چهر   ي سادگ يحتّ
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رون ي اسرار مرا از من ب     ةناجنس هم . شود گذاشت  يم ن ي  سادگ  يار را پا  كن  يگفت نه ا   ميخود  
اشـاره بـه    (خـورد    ميرتش بر ي اش را برداشته  و به غ       ي دفعه نقاب سادگ   يكده و آن وقت     يشك

ـ   يا)  شعور خوانده بود   يا او را ب   يه گان كن  ي شدن پرنس از ا    يعصبان ست يـ  حـساب ن   ينها همه ب
  )145:همان (»نمكم را باز يد چشمهايهست و بااي  هاسكاسه اش ك مير نيز

ح ي پـرنس را توضـ  »ابلـه بـودنِ  «، يا  ساده يها تعبير و تفسير   با وشدك  مي ي گاه كيفسيداستا
ه تنهـا نـوع و جـنس ابلـه          كند؛ بل ك  ميحات علّت و مسبب ابله بودن را روشن ن        ين توض يا. دهد

ـ اي  هت جالب توجيپرنس خصوص«: دهد ميبودن را نشان   ـ اي  هداشت و آن توجه ساده دالن ود ب
او ) 541:همـان (»داد مـي شه هنگام گوش دادن به بحث مورد عالقـه اش از خـود نـشان        يه هم ك
ه بالهـت پـرنس برخاسـته از سـوء     كـ ابـد  يت را دريـ ن واقعيج ايتدره اش ب خواهد خواننده  مي
 با بالهـت  كيمشتبه شدن قداست و پا. د آمده استيها پد برخي شباهته از  ك است   ييها تفاهم

ن سـال  يس بود اوليدر سوئ «:.اند يي از اين معصوميت و قداست نبردهه خود بو ك يدر نظر مردم  
امالً بـه ابلهـان   كـ شد گفـت   ميدر آن زمان   ،  سي اقامتش در سوئ   يها  حتي اولين ماه   ش و يمداوا
ه از او چــه كــد يــفهم مــي نيتوانــست درســت حــرف بزنــد و گــاه مــي نيحتــ. مانــست مــي
ـ  ي؛ بنـابرا  )676:همان(».خواهند مي اش را هـم در وطـنش در    ي كـه حتـي دوران كـودكي      سن پرن
 در ي و منـزو كوچـ ك يي غـش بـه روسـتا   يمـار ي بي مـداوا يامل گذرانده و حاال برا    ك يانزوا
توانـسته   مـي ن، ليـ ه فقط شباهت به ابلهان داشته است؛ اما به هـر دل كابله نبوده بل ،  س آمده يسوئ
شده تا مـردم     مي باعث   يين عدم توانا  يا. ندك ك آن را در   يا حتّ يند  كان  ي خود را ب   يل اصل كمش

 سـاده  ياديـ ز«) 128:همان(».است ساده يليخ اما است يخوب جوان«: فتنديد بي او به ترد   ةدر بار 
 اريبـس  آدم پـرنس ،  او نظـر  به«) همان(» .رسد  مي نظر به كمضح يمك يحت هك يقدر به. است
 دارد نيـ ا خـالف  امالًك ينظر او و دانسته ابله را او يسك چه ستين معلوم چيه و است يبيعج
  )224:همان(» .است جمع اريبس حواسش و است كيريز اريبس آدم پرنس هك است معتقد و

 بـا  يسكـ  ديـ خواه مـي  چطور«: شود ميد  ي خودش دچار ترد   ة پرنس خودش هم دربار    يحتّ
هـا    وقـت  آن من آخر...نشود؟ تمام طاقتش]...يسالگ دوازده [بودم زمان آن من هك يابله كپسر
در زمـان بازگـشت بـه        پـرنس ) 857: 1387،  كيفسيداستا (»د؟ينك  مين باور. بودم ابله پارچهيك
ـ  مـشاعرش  هكـ  كنـد   مـي ركف و ستين شيجا سر مشاعرش هك كند  مي اعتراف،  هيروس  آن يحتّ
 يزيـ چ يزنـدگ  رسم و راه از و نبوده شيجا سر زين بشود خارج هيروس از خواسته مي هك زمان
 دانـد  مـي ن يزيـ چ يزنـدگ  رسـم  و راه از همچنـان هـا     سال گذشت از بعد  امروز و دانسته مين
 »ابلـه «،  خواننـده اش   خواهـد  مـي  سندهيه نو كت است   ين واقع يانگر ا ين اعتراف ب  يا) 44: همان(
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ه از نظر علم    كم  يدان ميامروز  ( ندهد ارتباط او رركمهاي    ردنك غش با هم يليخ را پرنس ِ بودن
ـ ) امل بالهـت باشـد    تواند ع  ميصرع ن ،   هم كيپزش  هكـ  باشـد  داشـته  بـاور  خـود ،  او اگـر  يحتّ
ـ  «بصورت كيودك از را او، غش رّركمهاي   حمله ) 48:همـان ( .اسـت  بـوده   درآورده»يم ابلهـ ين

 ))97:همـان (» ...دانـد  مي چه   يسكلسوف باشم و    يد من واقعاً ف   يشا. د هم حق با شما باشد     يشا«
 ليـ دل نيهم به و ام شده سالم استها    مدت گريد حاال يول شعورم يب گفت شد مي يراست به«
  )144:همان(».ستين نديخوشĤ ميبرا اصالً بنامد شعور يب و ابله حضورخودم در مرا يسك اگر

 از يليتحلاي    هناميزندگ هك يسانك اياند    هنوشت نقد كيفسيداستا ابله بر هك يسانك از ياريبس
 ينيع يصورت به را اش يزندگ اسرار و اركاف،  ديعقا از ياريبس يو هك معتقدند اند،  هداد ارائه او
 ةهمـ  و ياخالقـ  آراء ريتفـس ،  اعتقـادات «: اسـت  داده قرار شيها داستان در شده يساز هيشب اي

ــرهــاي  دغدغــه ــان در، كيفــسيداستا درشــت و زي ــآفر هكــهــايي  رم ــده، اســت دهي ــد زن  »ان
» .اسـت  كيفـس يداستا دخـو  ةهنرمندان ريتصو پرنس«: معتقد است  كيماچولس) 1387:208ارك(
 سندهيـ نو يروحان ةناميزندگ پرنس داستان «گريد يريتعب به اي) 1:1001ج،  1389،  ينيدحسيس(

 بـه  پـرنس  ياجتمـاع  وضـع «: سديـ نو مي او احوال و پرنس ياجمال يمعرف در او) همان(».است
 هموطنان با و دهيبر وطن از يياروپا يك،  است يروساي    هزاد بينج. است شده مشخص دقت
ـ  در و ندهكوا اريد و اري از رانكروشنف عيوس ةخانواد ياعضا از يكي او. ناآشنا خود  خـود  ةخان
 صـاحب  خـانم  «در نفيآرد مثل است فراوان كيفسيداستا آثار در شيها نمونه هك است گانهيب

 سـتپان  و »خـام  جـوانِ  «در لفيورسـ ،  »مظلـوم  و دهيشكـ  خفـت  «در كيوسكوشاواليآل،  »خانه
 آن مثـل (برنـد    مـي  سـر  به ياليخ يجهان در اشخاص نيا. »نياطيش «در كيانسورخ چيمويتروف
 در او) 997:همـان (».)اسـت  بـرده  سـر  بـه  آن در سـال  چهـار  ميـشكين  هك يسيسوئ شگاهيآسا
 بـه  آسـمان  از هكـ  اسـت  نيا مثل«: كند   مي يمعرف ينيفرازم يموجود را پرنس،  حيصر يفيتوص
  ) 998:همان(».است فروافتادهها  آدم انيم

 عبـارت  وشدك  مي پرنس به »وانهيد«و »نرمخو «صفتِ دو دادن نسبت با ادامه در منتقد نيهم
 بـدون ،  يانـسان  ةجامعـ  انيـ م در هك يانسان يعني ندك يتداع را» آزار يب ةوانيد «يآشنا ذهن به

ه  مـورد  يحتـ  گـاه  و زنـد  مي حرف، رود مي راه، پوشد مي،  خورد مي،  گرانيد آزردن قـرار  توجـ 
 خود قـرار  ةوانيسنده خود را در قالب قهرمان نرمخو و د   ينو«ن رمان   ي در ا  )998:همان (دريگ مي
 يسم روسـ يـ براليه لكـ ، پـرنس هـاي   گيـري  نتيجـه . گذارد ميد خود را بر زبان او    يدهد و عقا   مي
ر خـاصِ  يـ تعب). 1000:همـان (» . اسـت كيوفـس ي نظر خـود داستا  ... مرتجعانه است و    اي    هديپد

: ن گونه است  ياست هم به هم   يردن ارتباط آن با س    كن و روشن    ي د ةديس از پد   پرن ةنانكهنجارش
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، سم هـم ماننـد بـرادرش الحـاد        ياليسوس.  و اصول آن است    يكاتولكن  يي آ ةسم هم زاد  ياليسوس«
، ستيـ  ن ي اخالقـ  يگر قـدرت  يه د ك،  يكاتولكش  كيخواهد بر خالف     مي است و    يديحاصل ناام 

راب سازد و او  يت تشنه را س   ي بشر يند و عطش روحان   ك  پر ي آن را به عنوان قدرت اخالق      يجا
 ياري به يآزاد، سمياليسوس. ز نجات بخشدي ن يزيه با خشونت و خونر    كح بل يق مس يرا نه از طر   

ت كيـ مال! مـان بـه خـدا ممنـوع       يا.  اسـت  يزيـ ر و خون ر   ي شمش يارياتحاد به   ،  خشونت است 
ون ســرِ يـ ليدو م! گا مــريـ  يا بــرادريـ . ت خــاص ممنـوع يداشــتن شخـص !  ممنـوع يخـصوص 

  )1387:863، كيفسيداستا(»...دهيبر
ه خواننـده در    كـ رده  كـ  يطرّاحاي    هت پرنس را به گون    ي شخص كيفسيرسد  داستا   ميبه نظر   
ا ي ابله بشناسد يد او را بعنوان فرد    يا با يآ.  تضاد روبرو شود   يبا نوع ،  تِ او ي شخص كموضوع در 

 ي او مـرد 1كيبـه نظـر ماچولـس   . فيـ عفمهربان و ، متواضع،  منصف،   غرض ي است ب  ياو مرد 
ب يقتاً وارسته و از هر ع     ي حق يانسان،  شود مي وارد   يكي تار يايبه دن ،  ستيا ن ين دن يه از ا  ك«است  
ح تـا  يپرنس صادق است و صـر «) 1002:همان(» .ديآ ميبه جهان وقاحت و آشوب در       ،  راستهيپ

م ي تعل يد و خود را برا    يآ ميدر  لسوف از آب    يف«،  ن ابله ي؛ اما هم  )1003:همان(».يحد ساده لوح  
ه كـ ست؛ بل يم فقط تضاد در رفتار ن     يه مد نظر دار   ك يتضاد) 1006:همان(» .كند   مي غ آماده يو تبل 
اد و  يـ م  كـ ،  پـرنسِ ابلـه   . مينـ يب مي نفر   يكه از   ك است   يامالً متفاوت ك ةق در دوچهر  ي عم يتضاد

ـ  اتِ يـ  اعدام را با تمـام جزئ ةچگونه صحن، زكهوش و فاقد تمر  ياسـت ـ بـرا   كم و كـ  يآن ـ ب
  ) 107-1387:103، كيفسيداستا: ك.ر. (دهد ميان خود شرح ياطراف

 در بـه   همـه  و همـه ،  مينـ يب مـي  رمـان  در هك همهايي    وگفتگوها    ث نفس يحد،  نظرها اظهار
ترسـو  . د هـم ترسـو نباشـم      يشا،  نه «:دارند دخالت پرنس يتيشخصهاي    تضاد گذاشتن شينما
شـود گفـت     مين،  ندك فرار ن  يه بترسد ول  ك را   يسك يول. كند   مي  و فرار  ترسد ميه  ك است   يسك

چ وقـت   يپـرنس شـما هـ     : دير لب از پـرنس پرسـ      يت ناگهان ز  يپوليا«) 569:همان(».ترسو است 
» !نـه : جـواب داد   ي سـادگ  يد؟ پـرنس از رو    يـ ن انداختـه ا   ييسا پـا  يـ لك برج   يخودتان را از باال   

 يكاه و حاال ك جوال يك يه انگاركت و پا است    دس ي ب يبه قدر ها     وقت يبعض«) 669:همان(
  )700:همان(»...ن جور آقا واريمرتبه ا

  ژِه رمان ياصل قهرمان، آلبن تيشخص ي بررس- 2
 بـه  دهيدر شرق فرانسه د   ) Creusot(روزو  كدر شهر    .م1951 ليآور 24 ن بوبن در  يستيرك«
 تيـ اهم اش ييتنهـا  و توكسـ  و آرامش به هك بود يمنزو يفرد،  كيودك  در يو. گشود جهان
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 بـه  انيپا يباي    هعالق با و داد مي حيترجها    آدم با يهمراه به را ها تابك با يدوست. داد مي فراوان
 چـشم  بـه  شيهـا  نوشـته  يجا يجا در،  كيودك دوران آرامش نيا بازتاب. پرداخت مي مطالعه
ـ  تاكنون  شصت و هفت ساله    ةسندين نو ي ا )9: 1388،  يگازران(» ..خورد مي  پـنج  و سـي  از يشب
 چاپ به و رفته فروش به باال تيراژهاي در كوتاهي مدت در او آثار از برخي كه كرده منتشر اثر
ـ  ين جـا  يبزرگتر،   فرانسه يادامكزه آ ي جا 2016سال در و رسيده هشتم و هفتم  فرانـسه را    يزه ادب
 او زنـدگي  و اديـدگاهه  از اي  گوشه،  بوبن آثار از يك هر. كند   مي افتي مجموعه آثارش در   يبرا
 خـود  از،  دلتنگـي ،  تنهـايي ،  عـشق  همچـون  او زندگي ةروزمر هاي  تجربه. كشد  مي تصوير به را

 مفـاهيم  از پاكي و معنويت. شوند  مي مغزش پر هاي  نوشته و شاعرانه آثار ةدستماي ... و بيگانگي
  .  استي و اخالقيفلسف، يركفهاي  بوبن و آثارش سرشار از آموزه هاي انديشه اي پايه

ه لبخند بـر  ك يهنگام« :شود مي نام آغاز يكبا آشنا ساختن خواننده با ، ي به سادگ  ژهداستان  
) 5:،  1389،  بوبن(»...بود گذشته مرگش از روز دو و چهل و صديس و هزار دو ،  لبان ژه نشست  

، يمنـزو ،  تنهـا ،  سـاله   هـشت  يپسر اّليس ذهن  است در  ين فقط تصور  يا ميشو مي متوجه بعد
 . ندارد ين هنگام اصالً وجود خارج    ي در ا  »ژه« به نام    يو شخص ) Albain(به نام آلبن   ريگ گوشه
 دارد؛ قـرار  آن نـار ك دراي    هاچـ يدر هكـ  يوهـستان ك اسـت  ييروسـتا  داسـتان  ييايجغراف يفضا
ـ  كيودكه  كزند چنان  مي خي متر يسانت دو حداقل قطر بهها    زمستان هكاي    هاچيدر اط بـا   يـ  احت ي ب

 يزندانها    خي ريز ژِه است زمستان فصل«:  آن راه برود   ياند چهار دست و پا رو     تو ميوزن آلبن   
اه ي سـ  يه لبخند او از چه زمـان آبهـا        كتوان گفت    ميچ ن يه،  آب سطح يمتر يسانت دو در،  شده

 وسـط  تـا ،  تنها،  داستان ةسال هشت كودك) 1389:7،  بوبن(».بخشد ميست را طراوت    يكسن س 
شـود و    مـي  دهيشك سمت آن  بهها    خي ريز در قرمز ينخ يراهنيپ نديد و با  رود مي شيپ اچهيدر

 گـر يد و شـده  غرق اچهيدر نيا در بود دهيشن بارها هك يمعلّم خانم با،  خود ةانكودك يايدر رؤ 
ن را هم   ي ؛ چون ا   كند   مي تصور معلّم خانم همان ند و او را   ينش مي گو و گفت به اند،  هافتين را او
ست درس يك سن سةدك در دهيوقت) همان خانم معلّم  (ژه    «ه  ك است   يه قرمز رنگ  كده بوده   يشن
  )6: همان( »شتر دوست داشتي رنگها بةاز هم، داد مي

 ينـد يگـاه خـوش آ    يجا،  اوسـت  دوسـت  نيتريكنزد هك  اش يالسكهم آلبن در قلب دختر   
) 27:همـان (»...مهربـان و شـجاع اسـت      ،  بـامزه ،  ماي خوش س  كيون آلبن پسر  يدر قلب پر  «: دارد

» . دارد يي نقـش بـه سـزا      ير سـاز  يار آلـبن تـصو    كـ در اف «: ل آلبن قابل توجه اسـت     يقدرت تخ 
بـه  ،   خـود  يايـ لِ پو يز را در تخ   يه او همه چ   كدانند   ميز  يان خردسالش ن  ي اطراف يحتّ) 26:همان(
 يبـرا . افسوس. ز آلبن باشد  يه همه چ  كا است   ين رؤ يون در ا  يپر  «: كند   مي ال مختلف تصور  كاش
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 يـك ، ه ابـر كـ  تيـك ، نك كب خش ك مر يكل  كد پشت سر هم به ش     يون با يپر،  ايرؤن  يتحقّق ا 
  ) 27:همان(» .دي آخر درآي مگس و اليك،  آفتابة اشعيك، مداد تراش
دو . تر اسـت   يميبا چند نفر صم   ،  دارندهايي    يه همباز كگر  يان د كودك از   ياريمثل بس ،  آلبن

 .اند  هردكاحاطه  ها    لمه زن ك ي واقع يبه معنا  ،آلبن هشت ساله را   «: وني به نامِ پر   يخواهر و دختر  
 زن بـه  يك است يافكردن آلبن ك احاطه يون برايخود پر . ون است ين و پر  يوك،  يبابها    اسم آن 
ـ كنـد   مـي  ن و آسمان را پـر     يزم،  ه عاشق باشد  ك ي وقت ييتنها  هـشت سـاله   كـي  اگـر دختر ي حتّ
تـاج و   ،  با حـضور دو خـواهر     ،  ده فرزند خانواده اش بو    كه سه سال ت   كآلبن  ) 17:همان(».باشد

سـلطان مطلـق   ، تنها فرزنـد خانـه بـود   ، آلبن در طول سه سال«: رود مي اش بر باد   ييتخت تنها 
 يه آلـبن رو   كـ  است   ي اسم يباب... ديان بخش يه به سلطنت آلبن پا    ك بود   يسكن  ي اول يباب... خانه

، ن هم دختر اسـت   يوك. دين سررس يوك،  ي سال بعد از باب    يك«) 18:همان(» ...خواهرش گذاشت 
» .ه بـازرس خـشن    ين شـب  يوكـ . ه بـازرس مهربـان اسـت      ي شـب  يباب... آلبن ي برا يباز هم خواهر  

 نـدارد؛ حـداقل     يداريـ انه خر كودك ياهايرؤ،  كند   مي يه آلبن زندگ  كاي    هدر خانواد ) 19:همان(
پرسند  مي) آلبن( از او  .اند  هز شام نشست  يهمه سر م    «:  ندارد ي خوب ةانياها م ين رؤ يپدر خانواده با ا   

ـ  كيگر يست ديك سن سيبانو. ست بودميك سن سي؟ با بانو يجا بود ك ه در كـ  يست؟ همـان زن
 بـه صـورت آلـبن       يمـ ك مح يليسـ ... تـق ... است يار مهربان يزن بس . زند مياچه لبخند   يعمق در 
اد يد  يبا،  يست شام بخور  يالزم ن ،  گر و برو بخواب پسرم    ي د يلي س يكن هم   يا...شود مينواخته  
ر وقت بـه خانـه بـر        يگر د ي و د  يف مدرسه ات را انجام ده     يالك پرسه زدن ت   يه به جا  ك يريبگ
 ين همراهـ ي آلبن همـ ييل تنهاي از داليكيد يشا) 9:همان(» .ينكف ني و پرت و پال تعر    ينگرد
 را ييزهـا يآلبن تمام چ «،  يل قو يعالوه بر داشتن قدرت تخ    .  او باشد  ياهايردن خانواده با رؤ   كن
 يزيست چ ي آلبن الزم ن   يبرا «:يحتّ) 27:همان(». خاص يحيبدون ترج ،  دوست دارد  ،نديب ميه  ك

، بـار يكفقـط   ،   را يزيـ  است او چ   يافك. ندكر  كوجود داشته باشد تا او دوستش بدارد و به آن ف          
  )28:همان(».ده باشديد

ن موضـوع    يـ ا. كنـد    مـي  افـشا  وني پر يرا برا ) ژِه(ست  يك سن س  يآلبن راز ارتباطش با بانو    
خهـا تـا    ي يبـر رو  ،  دن ژِه يـ  د يشود او را برا    مير  يزد و آلبن ناگز   يانگ مي را بر  كادت دختر حس
 بـه خـود گرفتـه       يبـ ي عج ةافـ يون ق يحاال پر « :ر منتظره است  يون غ ينش پر كوا. اچه ببرد يان در يم

ن يـ ا)  1389:31،  بـوبن (» .شـنود  مي را   يسك يند و نه صدا   يب مي را   يسكنه  ها    خير  ياست؛ او ز  
 آلـبن  پـدر  دنيـ د بـه  ونيپر پدر«. ندارد ملموس و يرونيب يمصداق ژِه چون است يعيطبامالً  ك

ــي ــبگوئ :رود م ــبب دي ــسرتان: نمي ــه پ ــخ ب ــودن ياالتي ــهرت ب ــپ ش ــ داي ــل رده؟ك ــادرش مث  م
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ا دن     اي    هني بودنِ مادرِ آلبن قر    ياالتي خ ي برا )32:همان(»...است؟ يايـ در داستان وجـود نـدارد امـ 
 ي ذهنةنيشيون بر اساس پيپدر پر. از ندارد يننده ن ك قانع   يلينه و دل  يبه قر  مواقع   يداستان در برخ  

 يرفتارهـا ، ن گونـه مـوارد  يـ را در ايـ دهـد؛ ز  مـي  بودن آلبن را به مادرش نـسبت  ياالتيخ،  اش
 يرهـا يل تأخيـ ه بـه دل   كم  ينيب مي رمان   ةدر ادام . ا به مادر  يشود   ميا به پدر نسبت داده      يانه  كودك

ا  كنـد   مـي ر از مدرسـه منـع  يـ  غيطـ يپدرش او را از رفتن بـه مح      ،  ه خانه آلبن در بازگشت ب    امـ 
 چـه  مـن  اتاق در شما: ديآ ميژِه به اتاق آلبن     ،  ن بار يرسد؛ ا  ميان ن ي آلبن به پا   ةانكودك ياهايرؤ
  )33:همان(».ديد خواهند را شما همه...د؟ينك مي ارك

رسره . دهد ميار دست آلبن    كنه  اكودكهاي    و سر به هوا بودن    ها    طنتيش،  ها  يسرانجام باز  س
امـل بـه   ك يهوشـ يه آلبن سه ماه در ب    كشود   مياج باعث   ك برف و برخورد با درختان       ي رو يباز

 به سـن و سـال       كيودك ين حادثه برا  يا. ند و صورتش زخم بردارد    كدست راستش بش  ،  سر برد 
 يسـت بـاال   دري گچ باشـد و زخمـ   يه دست راست آدم تو    ك يزمان«: ستين  كمي ةآلبن عارض 

رسـد تـالش    مـي نجـا بـه نظـر    يتـا ا ) 37:همـان (»...يآلبن تو سه ماه خواب بـود   ...شيچشم ها 
ا ناگهـان   ،  ي فلـسف  يه است تـا نوشـتن داسـتان       ي شب ي حس درون  يكشتر به القاء    يب،  سندهينو امـ ،

 ريرا غـافلگ  هـا      آن يد بـه نـوع    يشاند و شـا   كـ   ميخواهد   ميه  ك ييخوانندگان را به سمت و سو     
 نيا«: دينما مي رخ داستان در سندهينو يفلسفهاي    شهياند  ةبارق نينخست بالفاصله،  رايز؛  كند  مي
 لحظـه  همـان  در دارد شتريـ ب يزيـ چ هك يسك هر،  توبكنام يقانون،  استيدن يميقد قانون يك
 ... نديب مي را او هك است يسك تنها نديب مي را ژه او دارد؛ شتريب يزيچ آلبن.دارد مترك هم يزيچ
) 42:همـان  (»نـد ك  مـي ن دايپ آن در را شيجا دارد؛ مك گرانيد از آلبن هك است يزيچ آن ايدن و
 بـه  آوردن يرو بـا  بـوبن  هكـ  كند   مي مجاب را منتقد ةخوانند جيبتدر گريد يموارد و مورد نيا

 ياقتـضا  بـه ،  آن خـالل  در سندهيـ نو هك است زده يتوبكم تيروا نشيآفر به دست،  ژه نگارش
 فلـسفه  يبو و رنگ هك  را ييباورها وها    شهياند كند   مي يسع و كند   مي هم ينگار خطابه،  حال
  .دينما القاء اش خواننده به، دارد

ها   آن«. شود مي آلبن اضافه    يرفتارهاي     ِتفاوت يل قبل يبه دال اي    هل تاز يدل،  ن حادثه يپس از ا  
هـم سـن خـود       هـاي   ه بچـه  يشب،  ردنكدا  يدوست پ ،   گروه يكوستن به   ي پ ياجتناب آلبن را برا   

ــ، شــدن ــه حــساب حادث ــازه ةهمــه را ب ــد مــي ت  و درخــت ي برفــير سرســره يتقــص. گذارن
ا از ا     كب آلبن را هـضم      ي غر يرفتارهااند    هان اگرچه نتوانست  ياطراف) 43:همان(»...اجك ن يـ ننـد امـ

 :كند   مي حتين نص يوك پدر به    .اند  هافتي خود   ةژيوهاي     مراقبت ي برخ يننده برا ك قانع   يليپس دل 
  ) همان(» .سر به سرش نگذار، ف و حساس استيهن برادرت ضعذ«
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 يهـا  ن گونـه  يـ  از ا  ياري و بـس   ي طلبـ  ييتنهـا ،  در خود فرو رفـتن    ،  يريگوشه گ ،  انزوا،  البتّه
ا    يعي طب ي امر يان تا حد  كودك ي بعض يحداقل برا ،   سال 17تا  12ن  ي سن يبرا،  يرفتار است؛ امـ 

 دخترهـا  بـا ،  خـود  سـال  و سـن  هم پسران برخالف  «او  . كند   مي  فرق يمكه  يدر مورد آلبن قض   
م آلـبن   ينـ يب مـي باً هرگز او را ن    ي تقر يشود؛ وانگه  مين دهيد هم خانه قهوه در،  ندك  مين معاشرت

نـا  ي م يان گلهـا  يـ ؛ چهـارزانو در م    ،  رود مـي بـا ژه بـه چمنزارهـا        ،  السكان  يبالفاصله پس از پا   
 يطـور . زنـد تنهـا   مـي  بلند حرف ياه با صداآلبن در ر... زند ميولونش آهنگ   يند و با و   ينش مي

ا هرگـز   ك يسكه انگار  كزند   ميحرف   بـوبن ( ».شـود  مـي ده نيـ نـارش د ك يسكـ نار اوست؛ امـ ،
ه كـ  يبـه نـوزاد   «: ندكاف ميد  يم مادرش را هم به ترد     كم  ك نا متعارف آلبن     ي رفتارها )1389:49

اگـر آدم   . ردك  مي علفها خم    يروساعتها سرش را    . ردمك  ميد اعتماد   يآنقدر رام و راحت بود نبا     
باد آن را . دلش مثل علف هاست. شود ميز يل به همان چيتبد،  ندك نگاه   يزيد به چ  ي مد يمدتها

ـ  يشـا . بـرد  مـي ر  يـ  گاوهـا و پاتـات پ      ي باد دلش را بسو    كند   مي از دخترها و درس دور      ةد حادث
، بـوبن (».نكـ  مكـ مك. نكـ  بياركـ ا يخـدا . رده است ك را در مغزش خراب      يزي چ ي برف ةسرسر

1389:51(  
  را يشه رفتار يمردم هم  . آلبن هم پرداخته است    ةگران در بار  يسنده به موضوع قضاوت د    ينو
 يتمـام  و-هـا     بچـه  يبرا« :نندك  مي معنا لكش نيبدتر به،  نباشد فرد تيموقع و سنّ با مطابق هك
 و نوابغ يعني :دان ردهك حفظ خود در را كيودك حرارت و شور زياسرارآماي    هگون به هك يسانك
 مثـل  هك يفرد متضاد؛ يمعنا دو يعني بزرگترها نظر از موضوع ني ا )1389:49،  بوبن( »...ها    ابله
 وجـود  هكـ  رديـ گ مـي  نـشأت  آنجـا  از الكاِش نيا! نابغه اي است ابله اي :دارد حالت دو ستين ما
 شـود؛  مي واقع اوتقض مورد،  هيبق رفتار با نداشتن يهمخوان ليدل به،  ها  انسان در صفات يبرخ
 يمـستثن  قاعـده  نيا از زين آلبن و داد قضاوت به تن ديبا پسندند ميگران  يه د ك ياريمع با يعني
 همــه از شيبــ، مهربــان حــد از شيبــ، نــدك حــد از شيبــ، يآرامــ حــد از شيبــ تــو« :ستيــن
دهـد قطعـاً از بالهـت چنـدان دور           مـي نـسرت   ك گاوهـا    يه بـرا  كـ  يسكـ  «)65:همـان (»...زيچ
 يسـادگ  بـه ،  قرمـز  ينخـ  راهنيپ دنيد با،   هم كيودك در هك يسك خصوصاً) 50:همان(».ستين

  . كند  ميتصور خي يةال ريز را يانسان وجود
ده انگاشـتن   يـ ز ناد يـ  و برخـورد بـا درختـان و ن         يسرسره باز : آلبن از دو حادثه متأثر است     

آلـبن  ، ونيـ  پدرِ پرم چرايدان ميهنوز هم ن . اني خانواده و اطراف   يسطحهاي    التش و قضاوت  يتخ
 ك خطرنايدن خبر سرسره باز   يبعد از شن  ،   خواننده يالباف دانسته؛ اما برا   يرا همچون مادرش خ   

. ستيـ ناي    هار سـاد  كـ او  هاي     از رفتار  گيري  نتيجه،  ه سه ماه او را به اغماء فرو برده است         كآلبن  
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 ي طـ كودكـ ن يا. ار دارد كسر و   ،  م آزار كگوش و البته    يالباف و باز  ي خ كيودكبا  ،  مخاطبِ بوبن 
 دشـوار  يارك آلبن ي رفتارها ين جا به بعد جداساز    ي شده و از ا    يمغزاي    هعيدچار ضا اي    هحادث

البته اگـر   . عقل او است  ،   او يوانگيد،  ب او يع،  عشق او ،  ردن او كنگاه  «: ميري اگر بپذ  ياست؛ حت 
  )84:همان(». داشته باشديه عقلكم ينكفرض 

آلـبن از صـبح امـروز هفـده         «:شود مي يقاً مرزبند ي داستان دق  نيد آلبن در ا   ي جد يمقطع سن 
گـر بـه    يمـن د  «:كنـد    مـي  ين گونه معرف  يآلبن خودش را ا   ،  ن مقطع يدر ا ) 53:همان(».ساله شده 
ار هـم  كـ س معاشـرت نـدارم و     كـ چ  يبـا هـ   ،  نمكـ   مـي را بـاز ن   هـا     تـاب ك يال،  روم ميمدرسه ن 

 زيمتما امالًك گرانيد از و كند   مي دايپ ستايا امالًك يتيشخص ن پس آلبن  ياز ا ) 57:همان(»نمك  مين
ن جا بـه بعـد دو       ي و از ا   ي تر زندگ  ي جد يمك قسمت   يعنيشود   ميگر  ي د ييايوارد دن . شود مي

 يتبعات سرسـره بـاز  ، انهكودك ي ذهني ماندن در فضايباق: دهد مياو را متفاوت نشان   ،  عارضه
: بـرد  مـي  آزار دهنده به سـر       يشه در توهم  يمه،  ن دو عارضه  ياو متأثر از ا   . و برخورد با درختان   

ن قهرمـانِ سـاده و      يـ ا) 85:همـان (».ب است ي از وجودش غا   يمين،  فروشد مي آلبن قابلمه    يوقت«
 بـه ، ديـ  جديشـغل  افتني يبرا، يارگاهِ قابلمه سازك  صاحبِ   يشكخود از پس،   داستان يميصم
 خـودش هاي  ييناتوانا از يرخب و خودهاي    درخواست صادقانه او: زند ميدست   جالب ياركابت
 شما را در    يمن آگه   «: دهد مي ارائه توبكبصورت م ،  متفاوت و خاص،  ساده اريبس ياتيادب با را
مـرا  هـا      خـط  يبعـض .  واضح نبـود   يلي شما خ  يآگه.ديدانم چند فرزند دار    مين.  خواندم يينانوا
 ةنم اگـر بـه انـداز   كقبت حاضرم ازفرزندان شما مرا. ردكاما خط شما مرا جذب   . دهد مي يفرار
ا هـشت   يـ  هفـت  هنگـام ،  آلـبن  هكـ  است نبرده ادي از سندهينو. )90:همان(» . بزرگ باشند  يافك

 ايـ هفـت    كودكـ  آن. ردكـ   مـي  انيب بايزهايي    يساز ريتصو با را شيها خواسته يتمام،  يسالگ
هـاي    يسـاز  ريتـصو  و اسـت  شـده  بـزرگ  حـاال ،  ردك  مي سفر ايرؤ در هك يروزيد ةسال هشت
، بـوبن (».دارد يخلّـاق  يسـرا  داسـتان  ذهن آلبن«:است شده مبدل ييسرا داستان به او ةاگونيرؤ

 هك كند   مي مجاب را او اليخ عالم در زدن جا در اي بهت. ندارداي    هدغدغ گريد آلبن) 1389:94
: انجامـد  مـي  طول به! سال چهار حدود،  تئاتر شب هر يتماشا نيا،  برود تئاتر دنيد به شب هر
 شفكـ  يا تـازه  زيـ چ بـار  هـر  و ابـد ي  مـي  حـضور  اجرا نيا در آلبن هك است چهارسال نونكا«
ت نظو و   يبدون رعا ،  ار خوب يبس،   روز خوب  يك  «: ن زمان از نظر او    ي در ا  )96:همان(» .كند  مي
 سـوپ   يبـو ،  هـا    رنگ بام  يستركخاهاي     سنگ ي رو كيطنت گنجش يش: نهاستيب شامل ا  يترت

ن يتـر ين در وياء رنگـ ياشـ ، ه تـازه اتـو شـده   كـ د  ي سـف  يراهنيپ ،   ، ساختمان يك پاگرد   يتره رو 
  )97:همان(» .ميشو ميه وارد آن نكاي  همغاز
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   يدگاه روانشناسياز دژِه  و ابله ياصل قهرمانان يتيشخص يهايژگيو ي بررس-3
) Seizure(يتـشنّج  ةحملـ  به يكنزد يزيچ اي) Epilepsy (صرع يماريب  به ميشكين پرنس

ـ  بـه  آلـبن  و كنـد    مـي  ريـ درگ را يعـصب  يها بافت و مغز هك  ايـ  »سميـ اوت «بـه  يـك نزد ياختالل
 يروانـشناس  در شهيـ ر «هك) Autism/Pervasive developmental disorder(»يدرخودماندگ«
 به  ييها دو متن اشاره   در هر    .هستند مبتال) 1380:42،  ييچوك(» .دارد كيودك اختالالت و يفرد

 بـر    هـا يماريب نيـ  ا يرگـذار يزان  تأث  يت و م  يفكي. شود ميافت  يها   يمارين ب يعالئم و عوارض ا   
 يهـم قابـل بررسـ     ،  ر متعارف  هـر دو قهرمـان       ي غ ير معمول و رفتارها   ي غ يتي شخص يهايژگيو

  . ميت داشته باشيت  واختالل شخصي از مفهوم شخصي مشخّصكد درياست؛ اما ابتدا با
 م؟؛يهـست  هكـ   ما :ميده مي همم پرسش نيا به هك است يپاسخ ما تيشخص خالصه طور به

 نقـاط  وهـا   يژگيو، رفتار ةنحو،  منش شامل و كند   مي زيمتما افراد ريسا از را ما هك يزيچ يعني«
 ريتـأث  مـا  يهـا  نگـرش  و هيـ روح،  خـو  و خلـق ،  رفتار يچگونگ بر ما تيشخص. ماست ضعف
 اخـتالل  از را ريـ ز فيتعـار  )apa(ايكـ آمر كيروانپزشـ  انجمـن ) 15: 1390، يليه(» .گذارد مي

ـ  و رفتـار  از داريـ پا يالگـو  ينوع،  تيشخص اختالل« :ارائه داده است   تيشخص ـ  ةتجرب  يدرون
 يشانيپر به و است داريپا زمان يط،  دارد رتيمغا ياديز زانيم به يفرهنگ انتظارات با هك است
 در ديشـد  يشانيـ پر ايـ  يآشـفتگ  يت نوع يشخص اختالل «)23:همان(» .شود مي منجر بيآس اي
 مالحظـه  قابـل  يفـرد  و ياجتماعهاي    بيآس با شهيهم باًيتقر هكفرد است    يرفتار يها شيگرا
  )23:همان (».شود مي همراه

     يروانشناس دگاهيد از  ميشكين پرنس يتيشخص يهايژگيو يبررس-3-1
 يدچـار تـضاد   هكـ  كنـد   ميي به خواننده معرف ي را بعنوان قهرمان اصل    يجوان،  كيفسيداستا

يمي مـستق  ريغ اي ميمستق ةاشار چيه، متن در، صرع استثناء خود است؛ اما بهت يق در شخص يعم
، نـد ك داللـت  وجـودش  در يگـر يد يجـسم  يحتّ اي يروان يماريب وجود بر هك شود مين افتي  
د بتـوان  يشـا . ه صـرع دارد كـ رد يپذ ميم نييا بهتر است بگويداند  مي داستان ن  يه تا انتها  ك يسك
اي  هاولّاً عارضـ «صرع  .  ندارد يماري ب يك از صرع بعنوان     ي درست كو در ه ا كرد  ك ين گونه تلقّ  يا

چ يبـه هـ   ،  ثالثاً. شود مي هرگز شناخته ن   يگاه،  اًيثان.  در مغز است   ي ناهنجار يكنشأت گرفته از    
امالً ك يحالت ذهن ،  تشنّجهاي    در خارج از دوره   ،  انيمبتال،  رابعاً. ستي ن ي روان ي ناراحت يكوجه  
» .شـود  مـي ش سـن بـدتر ن     ي بـا افـزا    يعنـ يست  يـ شرونده ن يـ  پ يمارين ب يساً ا خام.  دارند يعيطب
  ) 9: 1385، يرصادقيم(
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 ي سـخت افـزار  يمـار ي ب يه اوالً صرع نوع   كم  ينيب مي،  يماريب نيا هاي    يژه گ يبه و  توجه با
شـود و    مـي  يدر مغز ناشـ   اي    هعيا ضا يه از وجود غده     ك است   ي پرنس دچار اختالل   يعنياست؛  

 او  يرفتارها و روابط متقابل اجتمـاع     ،  تيتواند بر شخص   مين اختالل ن  ياً ا ي ندارد؛ ثان  يمنشأ روان 
ه كـ ست بليـ  پرنس نة ساده لوحانيصرع نه تنها علّت حماقت و رفتارها     .  بگذارد ير معنادار يتأث

اي   هعالئم صرع در پرنس به گون       ظهور  تيفكيرا  ي او هم هست؛ ز    كت شعور و ادرا   يعامل تقو 
 باز يافكش شيرو شيپ ناگهان،  ي صرع ةحمل وقوع از قبل يلحظات كند   مي حساسا او هك است
 در) 1387:377،  كيفسيداستا(. درخشد مي روحش دراي    هنندك رهيخ يدرون ييروشنا و شود مي
 مانـد  مـي ن يبـاق  آن در كيشـ  گـر يد و شـود  مـي  يشـاد  و كيپـا  از شـار  سر دلش،  هنگام نيا
 حمله شروع از شيپ كياند،  ردك  مي عود صرعش يوقت هك ديشياند آن به جمله از«) 370:همان(

 فـرا  را روحش هك يظلمت و ديشد فشار و اندوه نيع در،  مغزشاي    هلحظ چند هك بوداي    همرحل
 اريبـس  ييها تاب و چيپ و ها انكدر ت  اش ياتيح يروهاين ةهم و شد مي ور شعله يگفت،  گرفت مي
 و وتاهك آذرخش همچون هك،   لحظات نيا در اش يآگاه و يزندگ شور. شد مي زكمتمر رومندين

  ) 364:همان( ».شد مي چندان ده، بود ينوران
شـود   يابد و همه چيز تمام مي پرنس هميشه ساعتي پس از حمله هوشياري كامل را به باز مي 

 و هـا   آذرخـش  ايـن : گفـت   با خود مـي   ،  شد  بعد كه تندرستي اش باز برقرار مي      « اما   )379:همان(
 بـه  و كنـد  احـساس  معمـول  از بـيش  بـسيار  را خود وجود شخص شود  مي باعث هك ها  روشني
 خـود ،  زندگي دانـست   صورت را واالترين  بايد آن  البد نتيجه در و باشد آگاه آن به درجه نهايت
شـود كـه او نـوعي         بيماري صرع پرنس باعـث مـي      ،  ؛ بنابراين )365:همان(».است بيماري حاصل

 بـراي همـين   .اند هه معلوماتي دست يابد كه ديگران با آن بيگان   احساس مكاشفه را تجربه كند و ب      
 نظـر  اظهـار : زنـد   مـي  جـالبي  كار به دست ها  آن چهرة ديدن و افراد با مواجهه در وي  «است كه   
 از بـيش  او روانـشناسي  اطالعات گويي آيند؛  مي در آب از درست هايش  حدس و كند   مي صريح
 از فيلـسوف ، ابلـه  همـان  يـا  پرنس«اي همين است كه  و بر ) 364:همان(» .است عميق تصور حد
   )1387:1006، داستايفسكي(» .كند  ميآماده تبليغ و تعليم براي را خود و آيد مي در آب

علّت وجود  ،  اتيواقع نيا به توجه با هك است نيا شود مطرح تواند مي نجايا در هك يپرسش
ـ    سندهيه نو كشد  ن با يتواند ا  ميست؟ علت   يت پرنس چ  ين تضاد در شخص   يا امالً كـ اي    هبـه گون

ـ يد و نرمخـو  قهرمـان  قالب در را خود«ه بتواند   كرده است   ك خلق   يتي شده شخص  يمهندس   ةوان
 يروسـ  سميـ براليل هك،  پرنس يها يريگ جهينت. بگذارد او زبان بر را خود ديعقا و دهد قرار خود
ه كــده يــن عقيــا )1000:همــان(».اســت كيفــسيداستا خــود نظــر، اســت مرتجعانــهاي  هديــپد
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 مـان يا. اسـت  يزير خون و ريشمش ياري به اتحاد،  است خشونت ياري به يآزاد سمياليسوس«
 دو! مرگ اي يبرادر اي ممنوع خاص تيشخص داشتن! ممنوع يخصوص تكيمال! ممنوع خدا به
  . اند ن گونهيگر همه از ايو موارد فراوان د )863:همان(»...دهيبر سر ونيليم

     يروانشناس دگاهيد از آلبن يتيشخص يهايژگيو يبررس-3-2
، مينـ ك مـي  از آنها را مطرح يه در متن داستان آمده و ما بعض       ك يبا توجه به قرائن و شواهد     

ت   ي روان يماري ب يآلبن به نوع   ق دادن و   يـ بـا تطب  .  مبتالسـت  يا درخودمانـدگ  يـ سم  يـ  موسوم به اُ
 يرفتـار هـاي   جنبـه  يبرخـ  توان مي يمارين بي اياصلهاي   ن شواهد با مشخّصه   يردن ا كسه  يمقا
ت مورد در مهم ةتك ن .ردك كدر بهتر را آلبن  يدرخودمانـدگ  بـه  مبتال انكودك «هك است نيا سمياُ
هـاي    يژگـ يو هكـ بل،  دارند ياديز فرق هم با ياجتماع و يزبان،  يشناخت ييتوانا لحاظ به تنها نه
، مـش  (»يذهنـ  يماندگ ه عقب ژيست؛ به و  ين يدرخودماندگ خاص هك دهند مي بروز را ياريبس

ت) 373: 1391  فـرد  اسـت  نكـ مم رد و يگ مي را در بر     ياز اختالالت روان  اي    هف گسترد يط سمياُ
 امـل ك انطبـاق ، ني آنهـا را؛ بنـابرا  ةنه هم بروز دهد؛ را يماريب نياهاي  از مشخّصه  يبعض،  مبتال
 اريبسهاي    شباهت،  نيجود ا ست؛ با و  ين ساده چندان،  اختالل نياهاي    مشخّصه با آلبنهاي    رفتار
تيب يتي و شخصيرفتارهاي  مشخّصه و آلبن يرفتارها نيب يكينزد   .دارد وجود يسميماران اُ
ه كـ بل شـود  مـي ن محـدود  كيودكـ  ةدور بـه  يدرخودماندگ هك است هم الزم  تهكن نيا ركذ

، مـش (» .ماند مي يباق عمر تمام در هك است يرشد يستيز يناتوان يك يدرخودماندگ اختالل«
 روابـط  بـر  گسترده بيآس«: از عبارتند يخودماندگ در از يناش يروان يها    اختالل) 372::1391
» .هـا  تيفعال و عالئق،  رفتار در يقالب يالگوها داشتن و يارتباطهاي    مهارت و ياجتماع متقابل

 يعالوه بر مـوارد   ) 374:همان(. است آن بودن يارث اختالل نيگر ا يد مختصات  از )370:همان(
 ميسـه  “: ردكنگونه خالصه   يرا ا  يدرخودماندگ به مبتال انكودك التكمش توان ميم  يه برشمرد ك

ـ  گـران يد احـساسات  به ردنكن توجه،  اءياش به توجه در گرانيد با نشدن  آن ردنكـ  ن كدر يحتّ
 در مداوم ستكش ؛)380:همان (»ينواختيك به اصرار و يعاد ريغ يذهنهاي    اشتغال،  احساسات

، ييگـو  كپـژوا   بصورت هك گفتار بودن بيعج و رشد سطح با متناسب ياجتماع ابطرو جاديا
اولّاً آلبن بـر    ،  نيبنابرا ؛)103-104: 1387،  جانگسما(. شود ميار  ك آش ... ر و يضما يساز وارونه

؛ ي دارد نـه جـسمان     ي او منشأ روان   يماري ب يعنياست؛   يافزار نرم ياختالل دچار،  خالف پرنس 
 ةدر هم  را  اوهاي    تيفعال و عالئق،  رفتار،  تيشخص تواند مي هك است ياختالل ريدرگ آلبن اًيثان

  . سازد متأثّر قاًيعمرعم
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 و نـد ك  مـي ن داسـتان  قهرمان يروان اختالل به يميمستق ةاشار  چيه سندهينو،   ژِه داستان در
ـ  از پـس  چـه  و قبل چه هك شود مي مواجه كيودك با هك است خواننده خودِ نيا ره س ةحادث رسـ 
ـ  رسـد  مي نظر به. برد مي رنج يخاص يرفتارهاي    يناهنجار از،  ها  اجك با برخورد و يباز  ةحادث

ـ  به ندارد خود از پس و شيپ حوادث نييتب اي رييتغ در ياربردك،  اجهاك با برخورد  هكـ اي    هگون
ا  ؛يعلمـ  ريغ يهيتوج تواند مي تنها هكاي    هحادث برد؛ نام حادثه يك بعنوان آن از توان مي تنها امـ 
 هست داستان درهايي    نشانه اما باشد؛ آلبن بيعج يرفتارها يبرا،  مقبوالت حد در،  پسند عامه
ت، يعنــي ؛يروانــ ةشــد شــناخته اخــتالل ينــوع بــه ســازد آلــبن  مــيمطمــئن  را مــا هكــ  سميــاُ
  .مبتالست) يدرخودماندگ(

ت     ميه نشان   ك آلبن   ي از رفتارها  يموارد ن قـرار   يـ  مبتالسـت از ا    يسميدهد او به اختالالت اُ
  :است

 مادرش،  زيانگ دل ييروزها در. بود نيب واقع اريبس كيودك آلبن«: ينواختيك به اصرار -الف
 توانـست  مي آلبن،  ها  علف در نشسته،  ردك  مي رها جا آن و برد مي باغچه تا خود آغوش در را او

 ينيبها    ساعت او« )1389:16 ،بوبن(».بماند جا آنها    ساعت،  برود سر اش حوصله هك نيا بدون
 يسـاعت  ده. خـورد  درخـت  يجلو را اش صبحانه آلبن«)45:همان(»ردك  مي فرو علف در را اش
 دنيـ د بـه  هك است سال چهار... شدك  مي طول تمام ساعت سه شينما«) 62:همان(».ديشك طول
  )  78:همان(»...ديآ مي شينما نيهم

. باشـد  آلـبن  زيـ چ همـه  هكـ  اسـت يرؤ نيـ ا در ونيپر...«: يعاد ريغ يذهنهاي    اشتغال -ب
 هكـ ت يـك ،  نك كخش بكمر يك لكش به هم سر پشت ديبا او ايرؤ نيا تحقّق يبرا،  افسوس
 بالفاصله  آلبن)27:همان(».ديدرآ آخر يال و مگس يك، ديخورش از يپرتو،  تراش مداد يك،  ابر
 يبـرا  هكـ  يسكـ . زند يم آهنگ ولونشيو با و رود مي زارها چمن به ژه با،   السك انيپا از پس
 حـرف  بلنـد  يصـدا  با راه در آلبن... ستين دور چندان بالهت از قطعاً،  دهد مي نسرتك گاوها
ا  اوست؛ نارك يسك انگار هك زند مي بـوبن (».شـود  مـي ن دهيـ د نـارش ك در سكچيهـ  هرگـز  امـ ،

1389:50(  
ـ  گرانيد احساسات به ردنكن توجه -پ  يبـرا  ونيـ پر«: احـساسات  آن ردنكـ ن كدر يحتّ

 آنهـا  بـر  آلـبن  نگـاه  هكـ  شـود  ييزهـا يچ تمـام  بـه  ليتبـد  ديـ با بماند يباق آلبن قلب در هكنيا
 گـاه يجا هم ونيپر. خاص يحيترج بدون دارد دوست نديب مي هك را ييزهايچ ةهم آلبن.افتد مي
 بـا ،  هيثان نيا در،  ساعت نيا در،  روز نيا در ديبا را گاهيجا نيا و دارد مجموعه نيا در را خود
ـ  و مگـس  يـك  با،  ديخورش يپرتو با،  تراش مداد با،  ابر هكت يك با،  نك كخش بكمر يك  يال
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ه در پاسخ بـه  كدوارند ي ام... زنان عاشق ؟ينك  مي ركف چه به]: ونيپر[«) همان(».ندك ميتقس آخر
 قـت يحق ةانـداز  به را يزيچ هك آلبن... نمك  مير  كبه تو ف  ...  پاسخ بشنوند  يك فقط   ين سؤال يچن

ر كـ  بـه ژه ف    ...نمكـ   مـي  ركـ ف تابـستان هـاي     مگس به: است پاسخ نيا دادن ةآماد،  اردند دوست
  )همان(».نمك مي

 دييبگو: رود مي آلبن پدر دنيد به ونيپر پدر«) بودن يارث(ها    ژِن قيازطر يماريب انتقال -ت
  )32:همان(» .است مادرش مثل،  ردهك دايپ شهرت بودن ياالتيخ به پسرتان نميبب

 آنها«: يجسم رشد سطح با متناسب يعاطف و ياجتماع روابط ردنك قرار بر در يناتوان -ث
هـاي    بچه هيشب،  ردنك دايپ دوست،  گروه يك به وستنيپ يبرا را آلبن اجتناب] آلبن مادر و پدر[
 و يبرفـ  ةسرسـر  ريتقـص . گذارنـد  مي دالوقوعيجد ةحادث حساب به را همه،  شدن خود سنّ هم

 فـصل . سـال  شـش ،  پـنج  زنـم  مـي  حـدس  سال؟ چند. گذشت مانز«) 43:همان. (اجك درخت
 نيشـاراو  ةاچـ يدر يبـسو  چرخـه  دو بـا  هك جوانند پسر دخترو گروه يك آنها ... است تابستان

 باربنـد  يرو ايـ  فرمـان  يـك نزد،  اش دوچرخه يرو را دخترش دوست پسر هر. رانند مي شيپ
 نطوريا آلبن. دارند عادت وضع نيا به همه يول تنهاست؛ اش دوچرخه يرو آلبن. است نشانده
  ) 46:همان(».نندك مي نگاه او به غالباًها  دختر هك تنهاست آرامش با آنقدر... است
ا  يـ ن يدرخودمانـدگ  خـاص ،  يژگـ يو نيـ ا ميگفتـ  هكچنان :يذهن يافتادگ عقب -ج ست؛ امـ 
موفّـق   نـا ،  البتـه ) 373: 1391وولف-مش (دهند مي بروز را يژگيو نيا ژهيو به يسميات مارانيب

 بـا  ست؛يـ ن او يذهنـ  يمانـدگ  عقـب  بر يقاطع ليدل هم ليتحص كتر و ليتحص در آلبن بودن
 اغـراق ،  اسـت  نابغـه  يـك ] آلبن [مييبگو اگر«. گرفت دهيناد يلّك به را آن توان مين،  نيا وجود
 »دهنـد  مـي  شـهادت  او ضرر به كند   مي انباشته هم يرو،   رستانيدب در او هكهايي    نمره ميا ردهك
 )50:مانه(

  زبان اي گفتار بودن بي عج-ح
ه يـ ويال«: شـود  مـي گران  ي د ةموجب خند ،  يژگين و ي آلبن بخاطر داشتن هم    يابداعهاي    ترانه
 بـه  ژوزت .اه استيب سكچون مر، دهد  مياد سر يفر، افتد ميدان  بكدر مر ،  ترسد مي يكيازتار
  )59:همان.(ردك ميخ ي مترك يراست، افتاد مياگر به رو ، از طرف زمستان، افتد مي پشت

  يريگ جهينت
ن يـ  و آلـبن بـه ا      ميـشكين  پـرنس    ي و رفتار  يتي شخص يهايژگي و ةنار هم قرار دادن هم    كبا  
،  بزرگينش رماني آفريبرا، دهيچيرگذار و پيتأث،  هي چندال يتيبا شخص ،  ه پرنس كم  يرس ميجه  ينت
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ـ   ،  اتيـ  جزئ ةردن همـ  كبه دقّت و با لحاظ      ،   و ماندگار  يجهان اي   هسنديـ نو ذهـن  در اي  هبـه گون
سنده اش  يـ  نو ياسيق ِس ي از نظرات عم   ياديتگر تعداد ز  يه بتواند روا  ك شده است    يطرّاح،  خلّاق
د ابله به نظر يبا، ندك ي بازيبه خوب،  ه به او محول شده    ك را   يه بتواند نقش  كني ا يپرنس برا .باشد

ن جهت بوده  ي در هم  يهم تالش  رمان   ي برا ابلهانتخاب عنوان   . ه واقعاً ابله باشد   كنيبرسد بدون ا  
سه يـ  قابـل مقا   ابلـه  با رمان    ي محتو يه از نظر حجم و غنا     ك ياست؛ اما بوبن در نگارش داستان     

 ي طـرح ضـمن    ،  ندكخواهد ب  ميه او   ك ياركت  ينها. ندك  مي را دنبال ن   ياسي س يابداً هدف ،  ستين
 يازي نياركن ي چنياو برا.  با استفاده از ابزار فلسفه است    ي اخالق يدگاههايا سه مورد از د    يدو  

د اَلـبن   يحال با . ار ساده دارد  ي بس يتيآلبن شخص . ده مانند پرنس ندارد   يچي پ يتي شخص يبه طرّاح 
 الزم ياديـ ز درآوردن اسـتعداد   راهـا     ابلـه  يآورد؟ ادا  ميرا در   ها     ابله يا او ادا  يرا ابله دانست آ   

 يت و رفتارهـا  ي شخـص  يه بـرا  يـ جن تو يا بهتـر  يست؟ آ كيپس آلبن    .ستيناي    هار ساد كدارد و   
 اسـت؟ بـه نظـر    يمبـتال بـه درخودمانـدگ   ، يمار رواني بيكه او كن باشد يتواند  ا   ميبش ن يعج
 را داشـته  يمـار ين بيه همـ كـ  هـم  يگريهر شخص د. ه استين توج ي تر يرفتنين پذ يرسد ا  مي

 ي و امـر ي ذهنـ يان امـر يـ مرز م، ان پرنس و آلبن   ين مرز م  ين گونه باشد؛ بنابرا   يتواند ا  ميباشد  
د هزاران  يدشوار است؛ اما شا   ،  يپرنس در عالم واقع   هاي    يژگي با و  يتيتصور شخص .  است ينيع

  . نندك يا زندگين دنينون در اكنفر مثل آلبن هم ا
ه       كن ن يد به ا  يت آلبن و پرنس با    يان شخص ين م يادين بن يعالوه بر تبا   ه كـ  ردكـ تـه هـم توجـ

 نـد؛ ك انتخـاب  ينـام ،  خـود  اثـر  يبرا هك است ستهيشا و تواند مي هك است يسك تنها،  سندهينو
 ؛يعنـ ي يجهـان  و مشهور ياثر با مسلّما و هست زين بياد يلسوفيف هك بوبن نيستيرك خصوصاً
د يـ  را با  ژِهر عنوان داستان    يين  تغ  يدارد؛ بنابرا  ييآشنا،  شده منتشر. م1868 سال در هك ابله رمان

  .دانست،  زباني مخاطب فارسيبرا،  داستانيانتخاب مترجم در مقابل محتوا

  ها  نوشتيپ
، يروسـ  اتيـ ادب بـزرگ  منتقدان از) Konstantin Mochulsky( كين ماچولسينستانتك -1

 ي بـه فارسـ    ي را از روسـ    ابلـه ه رمـان    كـ  يبـ ي سروش حب  يآقا است كيفسيداستا آثار خصوصاً
 تـا   973 اش از صـفحه       ترجمـه  ي را در انتهـا    ابله از نقد او بر رمان       يقسمت،  رده است كترجمه  

  .تاب گنجانده است كان يپا
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  منابع
  .ثالث: تهران، چاپ سوم، ين گازرانيترجمه فرز، ژِه، )1388(، ن يستيرك، بوبن

 .انيآش: تهران، چاپ هفتم، يميترجمه مهوش قو، اَبلهِ محلّه، )1389(، ----------

 يدعليترجمـه سـ   ،  كودكـان  روانـي  مشكالت درمان گام به گام راهنماي،  )1387(،  يا.آرتور،  جانگسما
  .رشد:تهران، چاپ سوم، دواري واحمد امييايمكي
 .نشرچشمه: تهران، چاپ پنجم، يبيترجمه سروش حب، ابله، )1387(، ودوريف، كيفسيداستا

، نتهـرا ،  روز ام ا ت از آغ از  ان ه ج  ل ل م  وب ت ك م ار آث  ي رف ع  م: ار  آث  گ  ن  فـره ،  )1378(،  رضـا ،  ينيد حس يس
 .سروش انتشارات

  .نشرنگاه: تهران، 1ج، ادبيهاي  مكتب، )1389(، --------
 .طرح نو: تهران، يميهيار ديمترجم خشا، داستايفسكي جدال شك و ايمان، ) 1387(، ادوارد هلت، ارك

 .گلبان: تهران، )ماراني بيراهنما (صرع، )1380(، ني حسييچوك

ـ وي و د  يجـ   يكار،  مش  يمظفّـر   محمـد  ةترجمـ ،  كـودك  مرضـي  روانـشناسي  )1391( وولـف . يا.  دي
  .رشد:تهران، چاپ دوم، اران ك و هميآباد كيم
ـ   كبـه  ، راهنماي صحرايي پرنـدگان ايـران    ) 1379(د  يجمش،  يمنصور : تهـران ، يوشـش غالمرضـا خزائ
 .آور ذهن

 .انيح: تهران، صرع، )1385(، ن ي و طاها پوراميقل، يرصادقيم

ترجمـه  ،   راهنماي عملي براي درمـانگران و درمانجويـان        يت مرزي اختالل شخص ،  )1390(سيرك يليه
 .وندين: تهران، اران ك لو و هميد محمود عليمج
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