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بهترینرمانهایکالسیکدرچهدورهای
ودربارهچهموضوعینوشتهشدهاند؟

ــی منتشــر می شــوند  ــر عوامــل مختلف ــار تحــت تاثی ــد کــه آث شــما هــم می دانی
ــوع  ــن موض ــی در ای ــار قدیم ــردم و آث ــی م ــع اجتماع ــی، وض ــات سیاس و تصمیم
ــی  ــف در دوران زندگ ــای مختل ــور نظریه ه ــال، ظه ــن ح ــا ای ــت. ب ــذار اس تاثیرگ
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــندگان نی نویس
بهتریــن رمــان هــای کالســیک را در کشــورهایی کــه جنبــش هنــری 
ــش  ــم. جنب ــی می کنی ــد بررس ــد ش ــم در آن متول ــی کالسیس فرهنگ
ــه  ــالدی ب ــرن ۱۷- ۱۸ می ــندگان ق ــاره نویس ــگاه دوب ــم ن کالسیس
ــود. در همیــن راســتا، از تاثیرپذیــری نویســندگان  ــان و روم ب ــار یون آث
ــد رمان نویســی  ــتان و تول ــان و روم باس ــری یون ــه و فلســفه فک از جامع
ــم مختصــر  ــار قصــد داری صحبــت می کنیــم. امــا پیــش از معرفــی آث
ــان  ــه می ــت ب ــای تاریخــی کالســیک صحب ــاره دوره ه ــی درب اطالعات
ــته  ــاره ای داش ــان اش ــیک یون ــی دوران کالس ــوع ادب ــه ن ــم و ب آوری

باشــیم. 

آثارادبیسبکباستانی
متعلقبهکدامدورهتاریخیهستند

اگرچــه کلمــه کالســیک از نظــر لغــوی مربــوط بــه گذشــتگان می شــود، اصــوال 
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــد و دوران مختلف ــق ندارن ــی تعل ــه دوره خاص ــیک ب ــار کالس آث
ــرون  ــر سیس ــان، عص ــی یون ــال دوران طالی ــوند. مث ــناخته می ش ــتانی ش ــبک باس س
ــان  ــگ یون ــان. فرهن و آگوســتوس روم، و عصــر روشــنگری فرانســه، انگلیــس و آلم
ــن  ــندگان ای ــود. نویس ــخصی ب ــای مش ــا و دیدگاه ه ــامل ایده ه ــتان ش و روم باس

ــدند. ــل می ش ــتری قائ ــات ارزش بیش ــی موضوع ــرای برخ ــا ب دوره ه
ــی  ــئله مهم ــان مس ــردم یون ــرای م ــفافیت« ب ــال »ش ــرای مث ب
ــال  ــه جهــت انتق ــد ب ــر بای ــد نف ــن چن ــط بی ــد رواب ــد بودن ــود و معتق ب
 self-expression ــا ــرازی ی ــا نوعــی خــود اب اطالعــات باشــد و ب
ــت  ــن اس ــب ای ــا جال ــد. ام ــت می کردن ــی مخالف ــط مردم در رواب
کــه هــر تحــول کالســیک ویژگی هــای جدیــدی همــراه خــود 
ــتوار  ــردورزی اس ــل و خ ــر عق ــوی ب ــیک فرانس ــار کالس می آورد. آث
ــان  ــتند. همچن ــد داش ــتار تاکی ــرم نوش ــی ها روی ف ــا انگلیس ــت ی اس
ــار کالســیک نوشــته می شــوند.  ــر از آث ــز متاث ــروزی نی ــار ام ــه آث ک

آیایونانیهارمانمینوشتند؟

ــی  ــن ادب ــت، منتقدی ــا اس ــی اروپ ــا دوران نوزای ــان ب ــان همزم ــد رم ــه تول اگرچ
ــوان  ــه عن ــد ب ــر می توان ــه ی هوم ــیک ادیس ــر کالس ــگارش اث ــبک ن ــد س معتقدن
ــه اشــکال  ــر ب ــه شــود. شــعر حماســی هوم ــان در نظــر گرفت ــان در یون ــر رم آغازگ
ــوع  ــن ن ــوارد ای ــی شــد. در برخــی م ــل انگلیــس بازنمای ــف در کشــورهایی مث مختل
ــا  ــا ب ــی یونانی ه ــورد عقالن ــفه و برخ ــد. فلس ــته می ش ــز نوش ــوع طن ــه از ن حماس
ــطو از  ــا« ارس ــون »بوطیق ــاری چ ــاطیر و آث ــی، اس ــات آدم ــی و ارتباط ــائل زبان مس
ــا »رنســانس« و در عصــر روشــنگری  ــی ی ــس از دوران نوزای ــه پ ــد ک ــواردی بودن م
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ــد.  ــور یافتن ــددا ظه ــس از آن مج ــی پ ــی و حت ــورهای اروپای کش

بهترینرمانهایکالسیکبهزبانفرانسه

ــد. و  ــیک می دانن ــاز دوره کالس ــه را آغ ــرن ۱۷ فرانس ــدای ق ــگاران ابت تاریخ ن
ــر مســئله عقــل  همانطــور کــه در ابتــدا اشــاره شــد نویســندگان ایــن دوره بیشــتر ب

ــه  ــفه و نظری ــی از فالس ــد. دکارت یک ــد می کردن ــردورزی تاکی و خ
ــه  ــد« کــه ب ــد »کاندی ــدی مانن ــار جدی ــن دوره اســت و آث ــردازان ای پ
نوعــی هجونامــه اســت و در صــدد نقــد کلیســا و سکوالریســم )جدایــی 
ــد  ــر عالقمن ــد. اگ ــد آمدن ــان پدی ــن زم ــود در ای ــا( ب ــت و کلیس دول
ــا سکوالریســم بیشــتر بدانیــد می توانیــد بــه طــور  باشــید در رابطــه ب
ــز  ــر ویلیام ــاب Providence Plantations راج ــل در کت مفص
ــیک  ــای کالس ــان ه ــن رم ــورد از بهتری ــا ۴ م ــه، ب ــد. در ادام بخوانی

فرانســوی آشــنا خواهیــد شــد. 

۱- رمان کاندید اثر ولتر 
ــف  ــای مختل ــا عنوانه ــی ب ــه فارس ــان Candide در ترجم رم
ــاوری« و  ــوش ب ــاده دل«، »خ ــه »س ــن جمل ــت، م ــده اس ــر ش منتش

»کاندیــد«. بــا ایــن حــال، ایــن رمــان نمــاد دوران روشــنگری کشــور فرانســه اســت. 
ــم  ــرن هجده ــط ق ــه در اواس ــد ک ــز می باش ــر نی ــر ولت ــن اث ــان معروفتری ــن رم ای
منتشــر شــده اســت. اگــر بخواهیــم در یــک جملــه کوتــاه ایــن اثــر را معرفــی کنیــم 
بایــد بگوییــم کــه »ایــن رمــان ســفری اســت بــه بهتریــن دنیاهــای ممکــن«. تقابــل 
ــن  ــذوب مخاطبی ــان را مج ــقانه رم ــتانی عاش ــری در دل داس ــت نگ ــت و مثب واقعی
سراســر جهــان کــرده اســت. جالــب توجــه اســت ایــن رمــان کالســیک بــر نــگارش 
آثــار ژانــر علمی-تخیلــی قــرن بیســتم )بــه خصــوص آثــار دیســتوپیایی )پادآرمــان 
ــته  ــر داش ــود( تاثی ــش داده می ش ــی نمای ــی منف ــر از ویژگیهای ــه پ ــه جامع ــهر( ک ش

اســت. 

۲- جولی یا نامه های دو عاشق اثر روسو 
شــاید اگــر بــا آثــار ژان ژاک روســو آشــنا باشــید بگوییــد 
ــان  ــدی رم ــته بن ــر در دس ــن اث ــا ای ــان نیســت. ام ــک رم ــر ی ــن اث ای
ــت.  ــفی اس ــان فلس ــک رم ــوفی« ی ــای س ــون »دنی ــرار دارد و همچ ق
ــی از  ــی، ترکیب ــای اخالق ــاره ارزش ه اشــارات تاریخــی، داســتانی درب
ــی  ــای اصل ــردی از ویژگی ه ــت ف ــت هوی ــات و اهمی ــق و احساس منط
ــی  ــد گواه ــی می توانن ــه تنهای ــا ب ــن ویژگی ه ــت. همی ــر اس ــن اث ای
ــن رمــان قــرن ۱۸  ــر فــروش تری ــر پ ــن اث ــن باشــد کــه چــرا ای ــر ای ب
ــی »دن  ــان یعن ــای جه ــن کتاب ه ــی از بهتری ــا یک ــر ب ــوده اســت. اگ ب
ــدن  ــاال از خوان ــید، احتم ــته باش ــنایی داش ــروانتس آش ــوت« س کیش

ــد.  ــذت ببری ــز ل ــان نی ــن رم ای

۳- نامه های ایرانی اثر مونتسکیو
اثــر Lettres Persanes کــه اوایــل قــرن هجدهــم میــالدی منتشــر 
ــه  ــی« ب ــای ایران ــوان »نامه ه ــا عن ــال ۱۳۸۷ ب ــار در س ــن ب ــرای اولی ــت، ب ــده اس ش
ــاره تمــدن فرانســه و  ــر کــه یــک هجونامــه درب ــن اث ــان فارســی ترجمــه شــد. ای زب
ــان اســالم و  ــل ادی ــت می شــود و تقاب ــان دو مســافر فارســی روای ــران اســت، از زب ای
مســیحیت در ایــن اثــر بــه چشــم می خــورد. البتــه نظریــا تومــاس هابــز در نــگارش 
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ــان  ــن رم ــه ای ــل توج ــاختارهای قاب ــی از س ــوده اســت. یک ــر نب ــی تاثی ــان ب ــن رم ای
ــروزی  ــدرن ام ــای پســت م ــه در رمان ه ــی ک ــده اســت، فرم ــگارش پراکن بحــث ن
ــه خــود  ــه و شــیلر را ب ــن رمــان نظــر گوت ــن، ای ــه چشــم می خــورد. همچنی بیشــتر ب

جلــب کــرده اســت. 

۴- ژیل بالس اثر لوساژ 
یکــی از آثــار دیگــر کــه در ابتــدای قــرن هجدهــم میالدی فرانســه منتشــر شــده 
ــوان  ــالس اســت و عن ــل ب ــام ژی ــه ن ــی پســری ب ــاره زندگ اســت درب
ــی  ــه فارس ــم ب ــان ه ــن رم ــت. ای ــه اس ــر را گرفت ــام پس ــز ن ــان نی رم
ترجمــه شــده اســت و از معروفتریــن و بهتریــن رمــان  هــای کالســیک 
ــی  ــای زندگ ــتی و بلندی ه ــش پس ــت. نمای ــی اس ــبک واقع گرای س
روزمــره در جامعــه رمــان را بــه ســبک ماجراجویــی و پیکارســک )رنــد 
نامــه( نزدیــک و از نظــر پایــان خــوش ماننــد رمــان آمریکایــی »موبــی 
ــپانیا  ــیار در اس ــر بس ــن اث ــد ای ــت بدانی ــب اس ــد. جال ــک« می باش دی

ــر ســروانتس. ــرار گرفــت، درســت ماننــد اث مــورد اســتقبال ق

رمانهایمعروفکالسیکانگلیسی

ــه دوران کالســیک  ــس ب ــالدی را در انگلی ــم می ــرن هجده ــل ق ــا اوای از ۱۶۶۰ ت
ــا ۱۷۹۸ را نئوکالسیســم )کــه بیشــتر  ــه طــور کلــی از ســال ۱۶۶۰ ت می شناســند. و ب
بــا آرمــان گرایــی معــروف هســتند( می خواننــد زیــرا در آثــار ایــن دوره تضادهایــی 
بــا تفکــرات دوران رنســانس بــه چشــم میخــورد. در اوایــل ظهــور ایــن ســبک، آثــار 
ــن  ــده آور در ای ــی خن ــعر رزم ــس از آن ش ــدند. و پ ــدار ش ــتری پدی ــری بیش تئات
کشــور رایــج شــد. در اواخــر ایــن زمــان، رمــان گوتیــک بــا فضــای داســتانی عجیــب 
ــم  ــان و فیل ــه در رم ــد آنچ ــت مانن ــی )درس ــاورای طبیع ــای م ــک و صحنه ه و تاری
ــن  ــه در ای ــی ک ــد. ۴ رمان ــت می ش ــار یاف ــن آث ــم در بی ــد( ه ــتاین دیده ای فرانکش
ــرا  ــتند زی ــیک هس ــار کالس ــوالت آث ــای تح ــم گوی ــاره می کنی ــه آن اش ــمت ب قس
ــن رمــان هــای کالســیک انگلیــس انتخــاب و بررســی  ــان بهتری از می

ند. شــده ا

۱- رابینسـون کرزوئـه اثر دفـو: از بهتریـن رمان های کالسـیک 
انگلسـتان

اوایــل قــرن ۱۸، دو شــخصیت همیشــگی ادبیــات انگلیســی خلــق 
ــجم،  ــت نامنس ــه(. روای ــدی )جمع ــه و فرای ــون کروزوئ ــد: رابینس ش
ــو  ــل دف ــر دنی ــاص اث ــای خ ــا ویژگی ه ــب ژانره ــه، ترکی ماجراجویان
ــت.  ــوده اس ــر ب ــی« متاث ــه »امیل ــن جمل ــو م ــار روس ــه از آث ــت ک اس
ــرگ/  ــد م ــت مانن ــا اس ــتان تقابله ــان داس ــن رم ــن، ای ــر ای ــالوه ب ع
ــی  ــه خوب ــان ب ــن رم ــه ای ــان ک ــان. همچن ــی/ ایم ــی، و بی ایمان زندگ
ــاف  ــر اکتش ــاندهنده ی عص ــتعمارگری و نش ــرات اس ــده تاثی نماین
اســت. نویســنده در ایــن اثــر نقــش معلــم اخــالق را نیــز بــازی می کنــد و بــا روایتــی 
جالــب بــه خواننــده فرصتــی می دهــد تــا اهمیــت ایمــان، مقاومــت، شــجاعت، بــاور 
و وفــاداری را در زندگــی لمــس کنــد. از میــان بهتریــن رمــان  هــای کالســیک دیگــر 
ــو و »ســفر بــه هنــد« اثــر فورســتر اشــاره  می تــوان بــه »قلــب تاریکــی« نوشــته مارل

کــرد. 

۲- پامال اثر ریچاردسون
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ــمئول  ــت از س ــری اس ــس اث ــم انگلی ــرن هجده ــط ق ــروش اواس ــان پرف رم
ــه شــمار مــی رود. شــخصیت  ریچاردســون کــه از بهتریــن رمــان هــای کالســیک ب
رمــان و نمایــش زنــان در ایــن رمــان از ویژگی هــای متفــاوت ابتــدای دوران 
ــت  ــف اس ــق و ظری ــیار دقی ــان بس ــان رم ــن، زب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــی اس رمان نویس
و نویســنده زیرکانــه از جمــالت و پاراگراف هــا و اصطالحــات خاصــی اســتفاده 
کــرده اســت بــه همیــن دلیــل ایــن اثــر در چندیــن ویراســت منتشــر شــد. شــاید بــا 
ــد و  ــا »غــرور و تعصــب« را مشــابه آن بیابی ــر« ی ــن ای ــر »جی ــان اث ــن رم ــدن ای خوان

ــد. ــتجو کنی ــون جس ــان ریچاردس ــم را در رم ــای فمینیس ردپ

۳- اسرار اودولفو اثر رادکلیف
ــه  ــود ک ــک ب ــر گوتی ــاره ژان ــد دوب ــم تول ــرن هجده ــط ق اواس
ــک  ــی گوتی ــار ادب ــرد. آث ــود می ک ــبک نم ــن س ــم ای ــاری ه در معم
دارای المان هــای مــاورای طبیعــی و تصاویــر تاریــک هســتند. در آثــار 
ادبــی مانــدگاری همچــون »اســرار ادولفــو« ترکیــب ســبک کالســیک 
و گوتیــک قابــل لمــس اســت. البتــه از نظــر روبــروی انســان بــا مســئله 
ــز  ــار کالســیک و از منظــر وحشــت متمای مــرگ و رمانــس مشــابه آث
ــام  ــدرن اله ــندگان م ــرای نویس ــف ب ــگارش رادکلی ــوه ن ــت. نح اس
بخــش بــوده و آنچــه امــروزه بــه عنــوان هــراس گوتیــک می شناســیم 

ــده اســت. ــه ش ــک گرفت ــر گوتی از ژان
ــر در  ــته تحری ــه رش ــرن ۱۸ ب ــر ق ــر در اواخ ــن اث ــه ای ــد، اگرچ ــت بدانی الزم اس
ــی در  ــور کل ــه ط ــد. ب ــه رخ می ده ــرن ۱۶ فرانس ــر ق ــان در اواخ ــع رم ــده، وقای آم
ــا  ــدری ب ــد کــه در قصــر پ ــی را می خوانی ــام امیل ــه ن ــری ب ــان داســتان دخت ــن رم ای
ــن  ــا ای ــود. ب ــن می ش ــقانه غمگی ــتان عاش ــد و وارد داس ــی می کن ــش زندگ والدین
حــال تصویرســازی رمــان و وقایــع عجیــب آن از مــواردی اســت کــه بعیــد اســت از 

ــوید. ــرف ش ــان منص ــدن رم خوان

۴- تام جونز اثر فیلدینگ 
ــته  ــز« نوش ــام جون ــر »ت ــی اث ــیک انگلیس ــای کالس ــان ه ــن رم ــی از بهتری یک

فیلدینــگ اســت. وقتــی ایــن اثــر اواســط قــرن هجدهــم بــرای اولیــن 
ــان  ــرد. رم ــدا ک ــردم پی ــن م ــی بی ــهرت خاص ــد، ش ــر ش ــار منتش ب
روایتــی اســت از ســفر زندگــی تــام و ماجــرای بزرگســالی و ازدواج او بــا 
دختــر همسایه شــان. مثلــث عشــقی نمایــش داده شــده در ایــن رمــان 
ــان  ــان آورد همچن ــه خاطرت ــپیر را ب ــنامه های شکس ــاال نمایش احتم
ــه اســاطیر کالســیک از نقــاط  کــه و شــوخ طبعــی نویســنده و اشــاره ب
ــار  ــگ روی آث ــد، فیلدین ــت بدانی ــوب اس ــت. خ ــر اس ــن اث ــف ای عط

ــی گذاشــت.  ــر فراوان ــام ثکــری تاثی ــز و ویلی ــز دیکن چارل

بهترینرمانهایکالسیکبهزبانآلمانی

ــود:  ــزرگ ب ــنده ب ــر دو نویس ــت تاثی ــیک تح ــار کالس ــان، آث ــور آلم در کش
ــس دروس  ــان تدری ــگاه های آلم ــان دانش ــن زم ــه. در ای ــیلر و گوت ــش ش فردری
ادبیــات و اســاطیر یونــان را آغــاز کردنــد. مــردم و دانشــگاهیان بــا فلســفه و تاریــخ و 
ادبیــات یونــان بیشــتر آشــنا شــدند. بــه همیــن جهــت، بیشــتر تحــوالت ایــن زمــان 
ــزرگ  ــنده ب ــال، دو نویس ــن ح ــا ای ــود. ب ــفی ب ــردورزی و فلس ــوع خ ــان از ن در آلم
آلمانــی یعنــی گوتــه و شــیلر توانســتند رمان هایــی خلــق کننــد کــه امــروزه آن را بــا 
ــر اول یعنــی »محضــر ارواح«  ــد اث ــب اســت بدانی دوران کالســیک می شناســیم. جال
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ــروژه ناتمــام شــیلر اســت.  پ

۱-محضر ارواح اثر شیلر
ــی  ــار آلمان ــار در آث ــن ب ــا ای ــم ام ــرن هجده ــار ق ــاره در آث مســئله مذهــب دوب
ــان  ــخص بی ــه اول ش ــان Der Geisterseher ب ــت در رم ــود. روای ــرار می ش تک
ــره را  ــع غیرمنتظ ــار وقای ــه انتظ ــگام مطالع ــد هن ــده بای ــن خوانن ــود. همچنی می ش
داشــته باشــد. در ایــن اثــر نقطــه نظــر فلســفی مذهبــی و تاریخــی شــیلر و انتقــاد او از 
ــت  ــات کان ــر نظری ــر ب ــن اث ــه منعکــس شــده اســت. ای ــن و جامع دی

ــت. ــته اس ــر گذاش تاثی

۲-اندوه های جوان ورتر اثر گوته
ــر« یکــی از رمــان  هــای فوق العــاده  رمــان »اندوه هــای جــوان ورت
ــادی  ــگاه انتق ــی اســت از ن ــر ترکیب ــن اث مشــهور کالســیک اســت. ای
نویســنده بــه مســائل مذهبــی، نمایــش رمانــس تلــخ و ناامیــدی راوی. 
راوی ایــن داســتان یــک مــورخ و مقالــه نویــس اســکاتلندی اســت. بــه 
همیــن جهــت، واقعیــت و تخیــل بــه صــورت ایــن اثــر در هــم آمیختــه 
ــود.  ــس می ش ــان منعک ــالت درونیش ــخصیت ها و تمای ــگاه ش ــز ن از لن

ردپــای ایــن اثــر در رمــان »فرنکشــتاین« مــری شــلی هویــدا اســت. 

اولینرمانمدرن؛تاثیرگرفتهازآثارکهنعربیوفارسی

ــی  ــه روایت های ــک شــب« از مجموع ــزار و ی ــای ه ــا »قصه ه ــی« ی »شــبهای عرب
ــم  ــه چش ــیک ب ــای کالس ــان ه ــن رم ــان بهتری ــام آن در می ــروزه ن ــه ام ــت ک اس
می خــورد. جالــب توجــه اســت ایــن مجموعــه روایــت هــا تحــت تاثیــر ویژگی هــای 
ــد  ــدرن مانن ــت م ــندگان پس ــن نویس ــت. همچنی ــده اس ــته ش ــی نوش ــی مختلف ادب
بورخــس نیــز بــه آن ارجــاع می دهنــد. فضــای سیاســی و شــخصی داســتان ترکیبــی 
ــان  ــه رم ــده اســت ک ــه ش ــی اســت. گفت ــی و تخیل ــای واقع ــز از روایته ــان انگی هیج
ــی«  ــبهای عرب ــا »ش ــی رود ب ــمار م ــه ش ــدرن ب ــان م ــن رم ــه اولی »دن کیشــوت« ک
ــر  ــبک اث ــد س ــی معتقدن ــن، برخ ــد. همچنی ــی دارن ــباهت های فراوان ــال« ش و »پام
ســروانتس و »شــبهای عربــی« از آثــار قدیــم فارســی ماننــد »کلیلــه و دمنــه« گرفتــه 

شــده اســت. 

پیشنهادیدربارهخواندنبهترینرمانهایکالسیک

عصــر کالســیک در آمیختــه بــا تاریــخ، تــراژدی و تفکــرات یونانی هــا اســت. بــه 
ــار دوران کالســیک کشــورهای فرانســه، انگلیــس  ــدن آث ــگام خوان ــن جهــت، هن ای
ــورد  ــی برخ ــار قدیم ــه آث ــاراتی ب ــا اش ــاطیر یونانی ی ــت با اس ــن اس ــان ممک و آلم
ــد  ــورد جســتجو کنی ــن م ــا در ای ــدن رمان ه ــگام خوان ــم هن ــد. پیشــنهاد می کنی کنی
ــدرن  ــای م ــا رمان ه ــر ب ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــد گرف ــی خواهی ــج جالب ــرا نتای زی
آشــنا هســتید، از بیــن بهتریــن رمــان هــای کالســیک اثــر همتــا را بیابیــد. ســپس از 
ــد  ــد. شــما فکــر می کنی ــا آن آشــنایی داری ــد کــه ب ــری مطالعــه را شــروع کنی آن اث

ــه ذکــر نشــده اســت؟ عنــوان کــدام رمــان کالســیک در ایــن مقال
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