
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/332859333

Summary of novels Les Miserables//چکیدة رمان بینوایان

Research · May 2019

DOI: 10.13140/RG.2.2.23904.12807

CITATIONS

0
READS

869

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR View project

Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması View project

Aladdin Malikov

Azerbaijan National Academy of Sciences

169 PUBLICATIONS   17 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Aladdin Malikov on 04 May 2019.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/332859333_chkydt_rman_bynwayanSummary_of_novels_Les_Miserables?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/332859333_chkydt_rman_bynwayanSummary_of_novels_Les_Miserables?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/TERMINLR-v-LUeGTLR?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Heydr-liyev-v-milli-mnvi-dyrlrimizin-qorunmasi?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aladdin-Malikov?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aladdin-Malikov?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Azerbaijan-National-Academy-of-Sciences2?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aladdin-Malikov?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Aladdin-Malikov?enrichId=rgreq-1e48d22d9afc6cdd491d8a32a0b7cfe1-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjg1OTMzMztBUzo3NTQ3NTc1ODUwNzYyMjRAMTU1Njk1OTYzOTY1Ng%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


 1 

 (Les Misérables) بینوایانة رمان چکید

 (1802-1885) [Victor Hugo] ویکتور هوگواثر شهیر 

 

 عالءالدین ملک اف
Aladdin MALIKOV 

https://orcid.org/0000-0001-5830-6764 

aladdin.malikov@mail.ru 

 چکیده

شک شاهکار ویکتور هوگو است. این رمان در سال یان بیای با این رمان آشنا نباشد. کتاب بینواشود که به واسطهکمتر کس ی پیدا می

از ماندگارترین از جنبۀ تأثیرگذاری منتشر شد. این رمان به معنای واقعی کلمه غذای کاملی برای روح انسان است. این کتاب بدون تردید  ۲۶۸۱

 تواند بخواند. هایی است که آدمی در عمر خود میرمان

را  یکشد و ماجراهای مختلفبه جلو و عقب می را شود و در آن نویسنده زمانم شخص روایت میبه صورت سو « بینوایان»رمان 

آنچه را که الزم است درباره فرانسه قرن نوزدهم بدانید، بیان کرده و یک اثر تاریخی، اجتماعی، روانشناسانه و  کند. این اثر هرروایت می

 .را صرف نوشتن این اثر برجسته کرده استسال تمام  ۲۱ویکتور هوگو در ضمن عاشقانه است. 

 

 برجستۀ ویکتور هوگوچکیده و خالصۀ رمان بینوایان شاهکار 

شطان اسط .   شود که خلق آثارشان توسط  ههط   نویسندة رمانتیک به کسی گفته می .متفاوتندها نویسندهاصوالً در نویسندگی 

 قهرمطانش مان دارد. اولی  بینوایان چند تا قهر گو در کتابهانتیک اس . هوگو یک نابغة رمویکتور کند. میلش خلق تخیّ بانویس رمان

هرمطانش  قپنجمی  اسط .  «کطوت  »هارمی  قهرمانش اس . چ « فانت»اس . سومی  قهرمانش  «ژاور». قهرمان دومش اس  «ژانوالژان»

 اس .   «ماریوس»ششمی  قهرمانش نهای  اس .  «دیورتنا» انبرادر

 ،کنطد مطی  کطاری رود. در تندان خالفکند. و به تندان میدتدی میکه به خاطر گرسنگی  اس  دارابقهیک دتد سژان والژان

به یطک   شودتاد میات تندان که آنیروی جسمانی قوی دارد.  .قدر باتوان پر با و یکلهی اس  قویماند. آدمدر تندان میسال  دواتده

 که مبادا ای  دتدبندند را محکم می هایشاندر خانه ، لذاد به روستاآیدارمیدتد سابقهیک گویند امروت می ئیان. همه روستاآیدمی روستا

کلیسطا   بیند کطه مطال  دان نقره میعدو تا شم خوابد،میشب که در کلیسا  رود.می کجا برود. به کلیسا دنمامیژان والژان .یدبیا خانةشان

یکطی ات آن   . نهایط  مهطارا بلنطد کطن   ار یکطی ات شطمعدان  گطذ ب ردهطا نطدا  نداععیسی که نیات به ای  شمحضر  گوید با خود میاس . 

راه بطا یطک    درد. رومطی  بیطرون  خداحافظی کند ات کلیسا یشنکه ات کش. صبح قبل ات آگذاردمی اشبقچهتوی  ودارد هارا برمیشمعدان

کنطد  پیشطنهاد مطی  ژان والژانبطه   آیطد میاو . س هدر دستش یک فرانکی  کند کهرد میوخش برواورگفروش به نام پتیدس  گردورهد

 آن ططرف  و ططرف ایط    هطر چطه   ،یطک فطانکی  ن گذارد روی آپایش را میژان والژانفتد. امیای  یک فرانکی ات دستش  جنس بخرد،

. هیکطل  داردا برنمطی پطایش ر ژان والژانکنطد  مطی  کاریهر  .ای  پول مال م  اس  :گویدمیژان والژانبه  سپسکند پیدا نمی دگردمی

 هطا مژانطدار  گطذارد. میاش در بقچهو دارد میبر یک فرانکی راژان والژان .رودمی کشدراهش را میترسد. بیند میکه می را ژانوالژان

قره را داشته باشد. ی  شمعدان ننباید ا و ای  دتد . دان نقره هسعنه شمکدایش اهچبینند تو بقکنند مییرند. نگاه میگرا میژان والژان

شطمعدان  » !ژانوالژانقای آ :گویدمی کند؟! ویکشیش چگونه برخورد میبرخورد کشیش خیلی مهم اس .  .آورندشپیش کشیش می

 کنطد. میتلقی   وی در را شکای  کند. اخالق مسیحیژان والژانبه جای اینکه ات  «اید.هبودم فراموش کردی که به شما هدیه داده ردیگ

آیطد. در مطم    مطی بطه یطک روسطتا     اوکننطد.  مطی  آتادشرا ژان والژان هارایطد ژانطدارم  که شمعدان دیگری را فراموش کرده :ویدگمی

بنطد  کنطد ات آن دسط   شروع مطی  و د تو یک روستاآیمیباالخره درس  کردن را یاد گرفته بود.  نوع دستبند یکتوی تندان  ژانوالژان
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ای را یطک عطده  شطود  مجبور میژان والژان. کندن روستا رواج پیدا میات ای  روستا به آ .کندپیدا می خوبی بند باتارساخت . ای  دس 

تبدیل به شهر ن روستا آتااینکه  ،کندقدر خدم  می نآروستا  آن دربابا مادل .  بهکند می عوضاسمش را ژان والژانکند. میاستخدام 

 کنند.  شهردار استخدام میعنوان  بهات ای  رو بابامادل  را شود. می

ش ای  اس  کطه قطانون   و غمّ همّمدار. پلیس اس . و یک پلیس قانونر اس  که وای  قهرمان دوم ژاشود. قهرمان دوم وارد جریان می

باشطد، اجطرا   کند. خودش قانون اس . قانون حتی بر علیه بطرادرش  نه خالف قانون می ،گویدنه دروغ می ،گیرداجرا شود. نه رشوه می

روتی یطک  . اسط   دهی شط تنطدان  با ای  قطدر  چوطور  گف : همچنی  آدمی کرد و میبا تعجب نگاه میژان والژانهمیشه به کند. می

مانند پای ایط  را چگونطه ات   . همه میماندمی تیر پای قاری. در واقع پایش گیردتیر میبه نام بابافوشیلوان را  ای پای یک شخصقاری

یعنطی  را ات تیطر قطاری بیطرون آورد.    بابافوشطیلوان  پای و رف  تیر قاری  ،بینند شهردار آمد کتش را درآوردنجا  بدهند، میتیر قاری 

 شهردار مرکز خیر اس .  

خودفروشطی   ،فانت  یک تن خودفروش اس . برای امرار معاشطش . شودرمان میوارد  که نام او فانت  اس  ات اینجا به بعد قهرمان سوم

تطممی   های کوت  را مشغول اس  تا هزینهخودفروشی  پانسیون کرده و به کوت  را پیش تناردیوها دارد. . دختری به نام کوت کندمی

اسط . یطک    آمطده  رونبیط  فانت  برف آمده و یک روت به آن شهر اس . به خودفروشی کرده اردنیات وا ،خودفروش نیس در واقع کند. 

پطول   ،دهد به دس  دندان بخرمی ،آوردمیید دو تا دندان جلویش را درآمی  خرد. فانتتیبا را میندانهای خرد. دشخص نیز دندان می

ات یطک  مادری که دهد. یک مادر نسب  به فرتند خویش انجام می به عنوان تری  فداکاری رافرستد، فانت  عالیگیرد برای کوت  میمی

 یک تن خودفروش در بیابانای شاهزاده ،در همی  حال اس . ه دنیا آمدهوت  بحامله شده و ک ،ماجرای دوستی نامشروع با یک جوان

تطو آدم بطدی    کطردار! : تشط  گویدش به او میگردد با پرخاتند. فانت  برمیبه سر فانت  میو کند برف درس  می بیند. یک گلولةرا می

اینجطا   مبطتال اسط .  بیماری ریطوی   خودش فقر دارد و به ،ختهدندانهایش را فروگذارد. داند در درون فانت  چه میچون نمیاو هستی! 

 کند. . اتش باتجویی میبردمی به تندان کرده وفانت  را دستگیر  شناس!شود، یک پلیس وظیفهقضیه میژاور وارد 

گوید: به او میبا تندی فانت  ؟ کاره هستیچه شما پرسدمی . اتشگردد به فانت اید؟ برمیگوید: چرا ای  را گرفتهآید و میبابا مادل  می

گطذرد؟ بابطا   دانی در درون م  چه میای؟ تو نمیرسی چه کارهپفهمید؟ ات م  میمیومع فقراء را ن ،شما پولدارید ،ایدتادهشما اشراف

باید نگهش دارم. بابا مادل  چون شهردار اس ،  گوید: ای  راته؟ ژاور میگوید: شما چهمیکند. با خوشرویی با فانت  برخورد میمادل  

کننطد.  فطانت  را آتاد مطی  رو  ات ای  (س .هانظر شهرداریپلیس تیردر فرانسه طبق مادة دواتده آتادش ک ! ) گوید: طبق مادة دواتدهمی

. بطه او قطول   اسط   هایش چرک کردهریههای ریوی دارد. بیند بیماریکند. میو بستری میآورد میبه بیمارستان شهر  بابامادل  فانت  را

در یطک دادگطاه   در یطک شطهر   ژان والژاننویسند: شخصی به نطام  ها میدهد کوت  را برایش بیاورد. در همان حیث و بیث روتنامهمی

کند، یکی خدم  میکند، به شهر ای کارگر را اداره میکند. واقعی  ای  اس  که عدهمیان دو راهی گیر میژان والژانشود. محاکمه می

یطک  ژان والژانواقعی همان بابا مادل  اس . اینجا در درون ژان والژانشود. در حالی که محاکمه میژان والژانگناه به نام هم دارد بی

روم. تمطام  ان میمنم. اگر بروم خودم را معرفی کنم، به تندژان والژانآیا بروم خودم را معرفی کنم؟ بگویم افتد. جنگ واقعی اتفاق می

 د. مانشوند. شهر بدون شهردار میکار میشود. تمام ای  کارگرها بیمیرد. کوت  دچار بدبختی میشود. فانت  میبساط شهر جمع می

یعنی برای یک هدف عالی حق نداری حق یک شخص را مایع  کند.هدف وسیله را توجیه نمیگوید: هوگو میویکتور اینجاس  که 

اگطر یطک اکیریتطی     یعنطی  .شطمارد را کامطل نمطی   دموکراسیدارد و بر ای  اساس تضادها را اعالم میگوید: هوگو میویکتورکنی. اینجا 

شطهردار  ژان والژانتیر پا بگذارند، حق ندارند. حکوم  قانون بر مردم درس  اسط . قطانون محتطرم اسط .      را بخواهند حق یک نفر

آنجطا یطک نفطر دارد     !برو خطود  را معرففطی کط    گوید: می آدمیکند، بکند؛ اما وجدان م  میاس ، باشد؛ بابا مادل  دارد به شهر خد

خطواهم جامعطه را نجطا     کطه مطی  ا ای  عنطاوی   خواهم محب  کنم، بخواهم خدم  کنم، میبه عنوانی که میشود. گناه محاکمه میبی

. وقتطی  رودمی شود. به آن دادگاهمویع قانون می .گیردیمش را میتصمژان والژانگناه محاکمه بشود. بدهم، حق نداری بگذاری یک بی

اس . شخصی  برجسته آمده اس . شخصی که پلیس تیر دستش . چون شهردار آمدهایستندو می شوندشود. همه پا میوارد دادگاه می
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واقعی هستم. پلیس ات داخل تندان شاهد آورده ژان والژانمنم. م  ژان والژاننیس ، ژان والژاناو گوید: گردد میاس . در آنجا برمی

ات  ات همطه چیطز؛  مطنم.   ،اون نیسط  ژان والژانکنطی.  گوید: تو اشتباه مطی به شاهد میاس . ژان والژاندادند که ای  بود که شهاد  می

ژان والژانمانطد.  و مبهطو  مطی   . به طوری که دادگاه مطا  گذردمی خدم ، ات همه چیزات ثرو ، ات ریاس ، ات قدر ، ات شهرداری، 

شود دسطتگیرش کط . ژاور   به ژاور تلگراف میات آنجا . گرددمیباتبه شهر خود د. ننکنمی   توقیفأتوقیف شود. ولی جرباید همینجا 

د. ات فطانت   آیط پطیش فطانت  مطی   ژان والژانکنطد.  آید دستگیرش مطی شناس میاس . پلیس وظیفهژان والژانکند که ای  همی  یقی  می

رود همانجا که کند. میفرار میشود. صبح تود مخفی میبابافوشیلوان پیش رود دارد میانداتش را برمیکند. پولهای پسخداحافظی می

 .فهمد کطه کطوت  همطی  اسط     ات چاه آب بکشد، می های کوچک آمدبیند بچهمی و آید پیش تناردیوهاوت  آنجا پانسیون اس . میک

گویطد: بابطا نوئطل برایط      کند. شب بابا نوئطل بطوده، مطی   . کوت  را بغل میفرستادندکشیدن نمیآب  برایایش خودشان را هچون بچه

. کطوت  را بطه عنطوان یطک     آیطد مطی  پطاریس  بطه  گیطرد، ا مطی با پول کالنی کوت  را ات آنه آید ومی دیورسوغا  آورده اس . پیش تنا

ون بینند انقالبیّط قدم تدن. یک روتی میآمدند برای همینووری که هر روت میآید. پیش می کند. روتهای انقالبپدرخوانده بزرگش می

گویطد.  دانشجوی دانشکدة حقوق اس . برای مردم ات انقالب سخ  مطی  ،کند. ای  سخنران ماریوسجمع شدند. یکی دارد صحب  می

شطوند. چنطد روتی   منطد مطی  به همدیگر عالقطه  ،افتدیافتد چشمان کوت  به چشمان ماریوس مچشمان ماریوس به چشمان کوت  می

کنطد. نامطه   کند، پیطدا مطی  تندگی میژان والژانکند. باغی که با کند. او را شناسایی میخانة او را پیدا میافتد. ماریوس دنبال کوت  می

شوند. جریان انقالب عاشق میه یکدیگر ب. نمایداظهار عشق میدر برابر عشق او کند. کوت  هم نویسد و به کوت  اعالن عشق میمی

کنطد.  حانه مطی کند. بطا حکومط  شطروع بطه جنطگ مسطلف      را سنگربندی می ، شهرکند. ماریوس به عنوان رهبر قسمتی ات پاریسرشد می

نمایندة پلیس  شناس به عنوانبه ماریوس بزند. ژاور پلیس وظیفهآید سری به خاطر اینکه ات ومع ماریوس با خبر باشد. می ژانوالژان

کننطد.  دسطتگیرش مطی   شناسایی وومع را به دول  گزارش کند. انقالبیون ژاور را تا مخفیانه کند. ن میوآید خودش را قاطی انقالبیّمی

لط     بسپار. بطه ع گوید که اعدام ای  را به ممیرود و میپیش ماریوس ژان والژانکنند. کنند. ژاور را محکوم به اعدام میمحاکمه می

سطه   .کنطد دستهای ژاور را بات مطی  ،آیدمی پش ژان والژاندهد. میژان والژانژاور را به دس   ،ای که ماریوس به کوت  داشتهعالقه

ف ون را تصطرف سطنگر انقالبیّط  د و کنط پلیس حمله مطی  پس ات آن کند.آتادش می گوید: خوش آمدی، فرار ک !و می تندگلولة هوایی می

. در اسط   ریختطه . اکو بطه رود سط  مطی   آوردانداتد توی اکو میماریوس را به دوشش میژان والژانشود. تخمی می کند. ماریوسمی

یک جناته بطر دوشطش   آید با میدار همی  دتد سابقه !ژانوالژانبیند میشناس وظیفهژاور همی  پلیس  ،همی  خروجی آب و فامالب

دار اسط . ات مطر    گوید ای  دتد سابقهگوید دستگیرش ک . قانون میقانون می کند یا نکند؟!ماند دستگیرش بیرون رود. میات اکو  که

دهد، بدهد. در شهر خدم  کرده، کرده باشد. چون قانونمدارم باید دسطتگیرش  نجات  داده، داده باشد. یکی را داره ات مر  نجا  می

ش هطای خطوبی  یرش کنم؟ تحویل تندانش بطدهم؟ کند، دستگهمه محب  میبه ای  خوبی که به  آدمیکار کنم؟ ولی وجدانم را چهکنم! 

 :یدوگدر نامه مینویسد. ماند. یک نامه میرود؟ میان دو راه میکرده کجا می رود؟ ای  همه کار خوبکجا می

ه باشطد.  باید در مطت  جامعط  . دی  وردمسیح شکس  خم  در برابر تعلیما  مسیح شکس  خوردم. قانون در برابر تعلما  »

بخطش  تواند نجا ای  مسیحی  اس  که میرا دی  تربی  کرده اس  ژان والژانهیچ ندارد.  ،که دی  نداشته باشد ایهجامع
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