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دار و این شووفیی  اده  را وام وران شهووفیی  اده  ات قرن نوزدهم فرانسه،  ه، نوی  د

 ةمینز اده  متعدد  هییموتب. پیدایش هیت آنو جریینیت اده  و البت، پیشگیمین  هیموتب

   شعر  تئیتر و...  فراهم آورد نویسرمینمختلف  هیییرص،در  ظهور نویسندگین هزرگ  را

یر شمرقیهل انویر ات . تنهی در فرانسه، ک، در تهرتیتر جهین  ین، هیآن تأثیرک، شههرت و 

شههییران و نویسههندگین هزرن این قرن ه، لرف ترجم، و شههیهویرهیی اده  و از  زییدی

د موتب رئیلیسم در فرانس، هی نیم چن .اندشدهمترجمین هرای جهینیین و البت، ایرانیین شنیخت، 

و  ننویسندگی ترینمعروفتن از نویسندگین پیوند خورده ات . اونوره دو  هیلزاک  یو  از 

اجتمیی  یصر خود را در آثیرش ه،  هییواقعی ک،  رودم شهمیر این موتب ه، گیمینپیشه

اونوره دو هیلزاک در ادهییت فرانسهه، و البت، در موتب  ةجییگیه ویژ تصههویر کشههیده اتهه .

یگیه این نویسنده در ایران هیشیم. رئیلیسهم  می را هر آن داش  تی در پ  مریلع، و هررت  جی

 ییل  ییگیهجه، هررت  دلییلِ پذیرش  ةنظریاز ی گیرههرهر این نحقیق خواهیم کوشید تی هی د

ق  و منشعب از ادهییت تربی اینظری،پذیرش   ةنظری .هپردازیماین نویسنده در جیمع، ایران  

اتههه  ک، مقبولی  یی یدم مقبولی  نویسهههنده یی اثری خیرج  را در جیمع،  محورخواننده

و  ر. هنیهراین در تحقیق پیش آیدم هر  هیآنو در صدد کشف دلییل پذیرش  ندکهررت  م 
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 یلزاکه در مقبولی  مؤثرپنهین ول   هسترهییآمیر دقیق  ه،  تلیش خواهد شد تی پس از ارائة

 هستند  نیز اشیره شود. فرهنگ اجتمیی هسترهیی  یمدتیًک، 

 پذیرش ترجم،  هیلزاک  رئیلیسم اونوره دو ها: کلیدواژه

 مقدمه. 8

فرانس، ک، آثیر اده  هسییری از خود هرجیی  نوزدهماونوره دو هیلزاک  نویسهنده شههیرِ قرن 

 سبتیً نگذاشت، ات   یو  از نویسندگین  ات  ک، از گذشت، تی کنون در ایران مورد توج، تعداد 

موتب  هییچهره ترینشهههیخ زییدی از مترجمین و مراکز نشههر هوده اتههه . او ک، یو  از 

ترهنگ و  دختر چشم طلیی هی ترجم، دو اثر  7231هیر در تیل رئیلیسهم اته  هرای نخسهتین

 اده  ایران ه، این نویسنده و آثیرش ه، این معرف  و شنیتینده شد. توج، جیمعة ه، ایرانیین شیهر

دو اثر محدود نشهده و تعداد قیهل توجه  از آثیرش  توتهم مترجمین مختلف ه، زهین فیرته  

یشتر آشنیی  هرچ، ه ةزمینن نویسنده از زهین فرانسوی  هرگردان دیگر آثیر ای .اندشهدهگردانده هر

از  ایهیل،هرای می در  و پذیرش ایرانیین را هی وی فراهم آورد. امی چگونگ  و روند این آشههنیی 

این آشنیی  و نتییج حیصل از آن  فراینداههیم قرار دارد. هدف تحقیق پیش رو مریلع، و هررت  

وری   از تئگیردم تربیق  جیی  هییپژوهش ةدتتدر ک،  در راتتیی تحقق این پژوهشات . 

 ةدر تحقیق حیضهههر اهتدا ه، معرف  اهزار تحقیق یعن  نظری ترتیبهدینپهذیرش یهیری گرفتیم. 

ین نویسههنده را در و مقبولی  ا کردهشههده را هررتهه  و تههپس آثیر ترجم، پردازیمم پذیرش 

 دانشگیه   پژوهشگران و خوانندگین ییدی ایران   مثل مترجمین  جیمعة ةجیمعتروح مختلف 

، هررت  ه ایران آنگیه تع  خواهیم کرد تی هی مریلع، شرایم اجتمیی   فرهنگ   .کنیمم هررت  

تی  پ اولین اثرزمین  مختلف  از چی هییهره،دلییل مقبولی  یی یدم مقبولی  این نویسهههنده در 

 هپردازیم. امروزه

 پژوهش پیشینة. ۲

 صورت گرفت، ات  ک، اکثر قریب ه، اتفیق هیی پژوهشدر ایران در مورد هیلزاک و آثیرش 

 رهزنبق دمقییسهه، »تح  ینوان  ایمقیل،تربیق  هسههتندا اهراهیم رنربر در  هیی پژوهش  هیآن

میین »ک،  داردم   ه، هررتههه  تربیق  این دو اثر پرداخت، و ینوان «هدای داش آکل هیلزاک هی 
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تمیرا هوهیکور نیز در مقیل،  .(94ا 7231)رنربر   «تشهیهه  آشویر و انویرنیپذیر وجود دارد هیآن

همزمین زندگ  و آثیر هیلزاک    در صههدد مریلعة«روتا ترره، زندگ هیلزاک میین نوشههتیر و ث»

 هیییدگیهدهررت  تربیق  . »پردازدم ه، هررت  جییگیه پول در این دو یرص،  هویژه،هرآمده و 

اتههه  از کریم  ایمقیل،نیز ینوان « هیلزاک و جمیل زاده در دو اثر اوژن  گرانده و دارالمرینین

این دو  هیی،اندیشهر این فرض هنی شده ات  ک، میین حییت  آشتیین  و تونیی طیلب . این مقیل، 

مندی ییدهقط تشیه، و ارتبی توانم ده ه، دلیل شرایم تییت  و اجتمیی  حیکم هر جیمع،  ننویس

هیزگشههه  »هی ینوان  ایمقیل،. اهراهیم تهههلیم  کوچ  و مینی ایلیی  نیز در را مشهههیههده کرد

بیق  دو ه، هررت  تر  «  هیلزاک نویسداتتیندر آثیر مصرف  مستورا نوپرداز فن  هیشهخصهی 

هم  «هررت  جییگیه زن در آثیر واقع گرایین، جمیلزاده و هیلزاک. »اندپرداخت،د شهده نویسهنده یی

تربیق  اتهه  ک، در آن فریده یلوی و تهههیلی تههعیدی جییگیه زن را در آثیر این دو  ایمقیل،

زاده . حسههنکنندم نویسههنده ک، هنیین گزاران این موتب در فرانسهه، و ایران هسههتند  هررتهه  

اصول و قواید   «هیهیگوریوو رئیلیست   نینینیتورالیست   هییرمینمقییس، تحلیل  » میریل  نیز در

 ات .داده و هررت  نقد مورد   یید شده   در دو اثررا تب رئیلیسم و نیتورالیسممو

 بحث و بررسی. 3

 تئوری پذیرش .8. 3

، ه، اتهه  کادهییت تربیق  منشههعب از  یهی،ینظریف   اقبیل( یو  از پذیرش )دری ةینظر

 یهیپژوهش. پردازد مهیگین،  یاجیمع،هررتههه  دلهییهل مقبولی  یی یدم مقبولی  ی  اثر در 

 نوع مریلعیت در ادهییت تربیق  ات . نیترمهمپذیرش  یو  از  ةحوزصورت گرفت، در 

 میمفیه نیا نیه یمرزهند نییتع ،ک هستند ک مشهتر نقیط یحیو   اده نقد و  قیترب یتیاده

 یی رشیپذ ةینظر  کمشتر نقیط نیا از یو  ات .  خیصه  نیه یهیر و یزمند دق ین  کمشهتر

د یجد یهی،یش نظریدایشههد. پ طرح دیجد  اده نقد حوزة در اهتدا ،ک اتهه  محورخواننده نقد

د ید ، ازک  و توج، ه، نقیط مبهم  تنّت  میل نقد ادهک یتوهود ه،  نقد در دوران معیصر راه

ن نقیط مبهم  نقش خواننده یاز ا یو نشده هود.  هیه، آن  پنهین مینده و توج، چندان  نقد تنّت

ب و یشتر توج، خود را ه، ادیهمواره ه  ، نقد تنّتکات ؛ چرا  ر متون ادهینش و تفسهیدر آفر
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یت پر رنگ ید و شهههیید  نقش خواننده را در نقد ادهی، هیکچنین معروف تهههیخت، و آن  اثر اده

رد؛ کیر ویملیً انک  نقد تنّت فرایندی مخیطب را در یتوان توج، خواننده  . هرچند نمرده ات ون

 ییف   مینند آرایهیی  از آن را توان نشهههین، مختلف م یهیدگیهیهی و د،ینظر یلیرا در لهیه،یز

و هی  ص، هرآمدین نقیاصلیح ا  د درپین  نقد جدیگران. هنیهرایو د  ارتهرو و یبدالقیهر جرجین

ر معنی  آن د یدیلکنش معنی و نقش یرش و تأکید هرنقش خواننده در آفریة پذیردن نظرکمررح 

گران قیبشد و تر  قییت تربی، وارد ادهین نظریگر  ایدید آورد. ازتوییت پدینو در اده یان،یزم

  در  قییت تربیهو یوامل مؤثر هر آن را از منظر اد  مختلف آثیر اده یهیدند تی خوانشیوشهههک

 .(39-33 ا7243 شوری  و پروین ) نندک  مختلف مریلع، و هررت یهیجوامع و فرهنگ

 ةسندینو  اثر اده  پس از نگیرش  از ک، آیزر و ییوس پیی، گزاران آن هستند طبق این نظری،

در نظر داشت، ات   از  اثر هرای آن معنی و مفهوم  را ک، نویسهندة هخود جدا شهده و حت  واژ

هیر هدان معنی و مفهوم   دیگرکند ماقدام ه، خوانش اثر  یاخواننده؛ آنگهیه ک، دههد مدتههه  

از   ردیگ منویسهههنده  در مرکز توج، و مریلع، قرار  جییه،خواننده  ترتیبهدین. و هخشهههد م

  ود.نویسنده نخواهد ه یهیدهیا ریتأثو دیگر هسین تیهق تنهی تح   شود محیل  انفعیل خیرج 

محور  هر آن ات  ک، معنی در متن یو  از نظرییت خواننده ینوانه،شهنیته  درییف  زیبیی 

اتههیس  اثر . هراینکند منهفت، اتهه  و این مخیطب اتهه  ک، فراتر از کشههف معنی آن را خلق 

  در این نظری، هیی مختلف آن را تفسیر کنند.شود ک، خوانندگین در هره،هنری زمین  کیمل م 

اده   متن»شود ک، جییگزین این پرتش م « معنیی متن اده  چیس ؟»این تؤال همیشگ  ک، 

 .(712ا 7413  7آِیزر) «هی خوانندگین خود چ، کرده ات ؟

 ؛اثر اده  ه، تعداد خوانندگین خود دارای معنیهیی  متعدد و متفیوت خواهد هود ترتیبهدین

لف و تریرب مخت هیدانسههت،یوامل محیر   شههنیخت   پیش  ریتأثخوانندگین  ک، هری  تح  

 تواند مخواهند داش . در این نظری، خواننده حت     واحدخود  تفسیری منحصر ه، فرد از متن

ی وجود اینو، هامی  متفیوت از متن هییفریند. کیملیًهوده و معنیی   توج،ه نسب  ه، هدف نویسنده 

افراد ات   خوانش هیی متعددی ک، از ی  اثر صورت  احسهیتهیت درون  تأثرخوانش تح  

در فرهنگ خوانندگین جس  و  توان مو یل  این امر را نیز  اند ینزده، هم  معمولیً  ردیگ م
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از هوی  فردی خوانندگین  از هوی   یریرپذیتهأثجو کرد؛ چرا که، این خوانش ههی یلهیوه هر 

پیش از »افق انتظیر  .(27 ا7244قیدری   و )فیرتههیین رندیپذ م ریتأثفرهنگ  مشههترک آنین نیز 

دهد تی هی اثری ک، اخیراً ظهور کند ک، ه، خواننده اموین م هرچیز نوی  کد هنری یرضههه، م 

از طرف  ییوس این  .(349ا 7437  7)کیبدیوارگی «رو شههودییفت، و هنوز نیشههنیخت، اتهه   روه،

افق انتظیر خواننده و افق انتظیر اثر تفیوت قیئل  مفهوم را ه، صورت واحد تعریف نورده و میین

 .شود م

ای هیی  هستند ک، پیش از ترره،افق انتظیرِ اوّلین خوانندگین ی  اثر  همین تهیستم رفرنس

  آید. در یوجود م ک، خوانندگین از این نوع نوشتیر یی از شول و موضوع آثیر قبل  دارند  ه،

نوی  هیی مسههتتری هسههتند ک، ه، خوانندگین ک، پیشههیپیش ه،پذیر  همواره رفرنسمتن قرائ 

شههده  همین افق انتظیر ی  تعیینهیی ازپیششههوند. این رفرنسدرییف  ییدت دارند  ارائ، م 

شهود  اگر هی افق انتظیر خوانندگین فیصهل، نداشت، دهند. اثر وقت  نوشهت، م متن را تشهویل م 

ول شههده اتهه   منعوس خواهد کرد و ه، ادهییت  ک، در آن هیی  را ک، متعیقبیً قبهیشههد  شههیوه

 زمین هی چیپشود  اگر همجیمع، شنیخت، شده ات   مرتبم خواهد شد. ول  اثری ک، نوشت، م 

زمین هی انتشههیر درییف  خود فیصههل، هگیرد  هم ةجیمعآن  قرائ  و درییف  یمل  نشههود و از 

نخواهد شد. همین اثر ک، درییف  مثبت  نداشت، مثبت  نخواهد داش  و فهم و درییف  آن یمل  

تظیر هیی انآید؛ زیرا افقصورت ی  اثر کلیتی  درم شود و ه،ات   در طول تیریخ قرائ  م 

مینند  پذیرند و آثیری ک، در یصهر خودشین نیشنیخت، م آثیر جدید تغییر م  ةوقف ههی پیدایش 

 گردندتوجه  هرخوردار م یلیً از موقعی  جیلبشهههوند و احتمهعداً ه، مرور زمین شهههنیخت، م 

 .(94-99 ا7214 جواری )

شهههوههیف »  مفهوم شهههود ممفهوم دیگری کهه، پس از افق انتظههیر در این نظریهه، مررح 

هین افق انتظیر اثر و افق انتظیر خواننده. اگر این شویف کوچ   ةفیصلاته ؛  «ته شهنیزیبیی 

. اثر ه، خوه  در جیمع، پذیرفت، شده شود نمهیشد  در روند درییف  و پذیرش اثر خلل  وارد 

امی در  یر این صورت  اثر اده  در مقیهل کدهیی  کند مو خوانندگین را در ییداتشهین تصدیق 

 ار گرفت، و هی یدم پذیرش مواج، خواهد شد.فرهنگ  و هنریرهیی جیمع، قر
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  نقش  اتیت  و  یرقیهل انویر ات . مترجم کند منقشه  ک، ترجم، در نظری، پذیرش ایفی 

نخسههتین خواننده و نخسههتین درییف  کننده متن یمل کرده و هی توج، ه، درییف   ینوانه،اده  

  ردیذپ مهیی  ک، از اثر اده  صورت  ؛ هنیهراین خوانشکند مخود از متن اده   اثر را ترجم، 

ند خواه و توانیی  وی در انتقیل مفیهیم درییف  مترجم از متن اده  ریتهأثخواه نهیخواه تحه  

 ا دیگو مچ، کس  ات ؟ نییدا  «مترجم خوب»امی ترجم، چیس  و  هود.

یرنده  ینِ گمعیدل طبیع  پییم زهینِ دهنده در زه نیتر ینزدترجم، یبیرت ات  از پیدا کردن 

ک، ط   داند م یاحرف،نخس  از لحیظ معنیی  و دوم از لحیظ تب . نیومیرک ترجم، را فن و 

پور زهین دیگر جییگزین کنند. )لرف  پییم نوشتیری زهین  را هی همین پییم در شهود مآن تهع  

 (754ا 7217تییدی  

امین  در »در مقیل، ( 79ا 7245نرف  ). محورنویسهههندهاتههه  یی  محورخوانندهمترجم یی 

دیگری ات  ک، من آن را ترجم، امین  ةترجما میین دو ترجم، وفیدار و آزاد  دیگو م «ترجم،

هرای تعریف این نوع ترجم،  ه، تهههخن یو  از صهههیحب نظران هزرن  روژه کییوا   م  دانم.

 ا دیگو م. او کنم ماتتنید 

 اموینیت زهین انگلیس  یی روت  جییه،وشوین  اگر ترجم، کردن آثیر شهوسهپیر یی پ بخو

ظ خوب ن، لفظ ه، لف ةترجم. پس نوشتند ماموینیت زهین فیرته  را در اختییر داشهتند  آن را 

 همین زهین اشیمیدرهلو، یبیرت اتهه  از اهداع متن  ک، نویسههنده اگر زهین  اتهه  ن، ادیبین،.

 (79ا 7245)نرف    .نوش  م  آن را هود ممترجم 

 بالزاک در ایران  ترجمه شده آثار .۲ .3

 آثار فرانسوی در ایران ةترجمتاریخچه  .8. ۲. 3

شده هیلزاک در ایران  اهتدا نییزمند هررت  تیریخچ، ترجم، هرای مریلع، و هررت  آثیر ترجم،

 . در ایران یی ه، یبیرت  ههتر  تیریخچ، ترجم، آثیر فرانسوی در ایران هستیم

میلیدی( را ک، مقیرن هی چهیرمین تههیل حومران   7311هرری قمری )هراهر هی  7375تههیل 

فتحعل  شهیه قیجیر اته   هیید ترآ یز دوره نوین ترجم، در ایران دانس . زهین فرانس، ک، از 

در میین درهیریین  اشههراف و تحصههیل کردگین  ویژهه،دیرهیز در هیشههتر کشههورهیی اروپیی  و 
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متداول هود  از طریق هرقراری رواهم رتم  تییت  و فرهنگ  ایران هی اروپی  آوردن کیرشنیتین 

فن  در امور نظیم  و مهندت   ایزام دانشرو و کیرآموز ه، فرنگ  در کشور می نیز تی حد زییدی 

 .(37ا 7243)کمیل   ییف  اهیم  

رقراری   ههیچیپخین،پیدایش    تغییر و تحوّلیت تییت   گسترش مربوییت قیجیر در دوران

ارتبیط هی  رب ازطریق ایزام دانشرو و تفر ه، اروپی و الگوهرداری از مدارس اروپیی  )تأتیس 

ون  دارالفن ةمدرتدارالفنون( از یوامل گسترش ترجم، در ایران هستند. پس از تأتیس  ةمدرته

د. این مدرّتههین ک، ترین مسههئل،  اتههتخدام مدرّتههین  هرای تدریس در این مدرتهه، هومهم

واهم، داش  )انگلستین  روتی، و فرانس،( هی آنکشورهیی  هیشند ک، ایران از  ةتبع سه یهی نم

تنهی ی  زهین مشترک داشتند ک، همین زهین مشترک اروپیییین آن زمین  یعن  زهین فرانسوی هود. 

 ةترجمه،  سهه یهی م   هلو،پرداختند مه، تدریس زهین فرانسههوی  سهه یهی متنهی هنیهراین ن،

 در اذهین مختلف یلل ه، فرانسهه، زهین  ره   هییزهین . از مییندادند میلم  نیز توج، نشههین 

 نسویینفرا اینو، دوم هود؛ یصر و اده  یلم  زهین آنو، نخس  ممتیز داشه ا موقعیت  ایرانیین

کشور  یری هسی هرای فرانس، آنو، توم نبودند و روس و انگلیس هدتهیهقگ  ه، در ایران ویژهه،

 .(99-97 ا7237تپینلو  ) آمد م شمیره،ملّ   حووم  و فردی پیشتیز آزادی و ژوئی، انقلیب

اتتیلیی فرهنگ فرانس، در ایران هود   ةدورنیصهری )حووم  نیصهرالدین شیه قیجیر(  ةدور

تدریس . هم، معلمین خیرج  ه، این زهین زیرا فرانسههه، زههین رتهههم  دارالفنون تعیین گردید

مختلف   یهیرشهههت،؛ هرخ  از این یهده ه، دلیل نییز دارالفنون ه، منیهع درتههه  در کردنهد م

را ه، زهین فرانس، تدوین کردند ول  کم  هعد تعدادی از فیرغ التحصیلین این مدرت،  ی هیرتیل،

مورد نییز روی آوردند. اولوی  در وهل، اول هی ترجم، لغیت و اصرلیحیت  یهیکتیب ةترجمه، 

ارالمربع، و د سیتأتمریلب متفرق، و تفنن  هود. پس از  ةترجمفن  و مریلب درت  و تپس هی 

دارالترجم، همییون   تههری  چیپ و انتشههیر آثیر گونیگون ترجم، شههده در دارالفنون فزون  

در زهین فرانس، مهیرت  داشتند  هی میل و اشتییق فراوان ه،  ویژه،هییف  و مترجمین هیشهتری ک، 

 چون هیلزاک  اتتیندال یاهرجست،در حیل  ک، در آن روزگیر نویسهندگین  کیر ترجم، پرداختند.

یهد  و فلوهر در فرانسهه، هسههییر مررح هودند  هی  ی  از آثیر آنین ن، در یهد نیصههری ن، در

 .(31-34ا 7243)کمیل    مظفرالدین شیه ترجم، نگردید
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 آثار فرانسوی در ایران ةترجمسیر  .۲. ۲. 3

 و دارتفنگ تههه،  اصهههفهین  هیهییحیج  تهههرگذشههه «ا 7231تی  ازمشهههروطی » .الف

 فیرتهه  ه، هیترجم، اوّلین وجز ک، 79  لوئ تیریخو  تلمیکو  هلیسژیلو کریسههتو مون کن 

 7271تی  7211 هییتیل ةفیصلدر  مستعین حسینقل  از آن پس. شهد منتشهر دوره هود  در این

 .(99-7ا 7237)تپینلو   ات  کرده ترجم، فیرت  ویوتور هوگو را ه، ةجیودان اثر هینوایین

 ،ترجم فیرت  هیلزاک ه، هیر اثری ازاوّلین  هرای ک، ات  دوره در این«ا 7293تی  7231» ب.

اثر(  71)هی وزولی  اثر( 71از  هیش هی هریه ) ههیلزاک  هوگو  هعهد هه، 7223از » .شهههود م

 فلوهر  هوواری میدام 7291تههیل  . درهسههتند در ایران فرانسهه، نویسههندگین ترینپرخواننده

 ه، ولینر رومن کریستفژانو  اتتیندال وتییه تهر  هیلزاک  هیهیگوریو تهروانتس  کیشهوتدن

 (349 ا7231فر  خزای  )«.شود م هرگردانده فیرت 

خود را  مقیمینوان  21و هوگو هی  ینوان 91 هی هیلزاک دوره در این«ا 7251 تی 7293» ج.

تیرتر  و آثیر کیمو ةترجم. اندکرده حفظ در ایران فرانسوی نویسهندگین ترینپرخواننده ینوانه،

 چیپ هیرهی ه، ینوان( 71)موپیتین  وینوان(  75)والوسیندردومی  ورن ژول ینوان( 31  ی)هر

 ترینازپرفروشینوان(  5از  هیش هری )و مرل  اتتیندال زولی  فلوهر  رولین  ژید  آثیر .رتد م

 .(973 ا7234میرییهدین   ) شوند م محسوب در ایران فرانس، اده  آثیر

از  کتیب ینوان 3111از  ینوان 411از  هیش در ایران دوره در این«ا 7211تهی  7251» د.

 دومی  هیلزاک الوسههیندر  ینوان 711 درحدود ورن ژول». شههده اتهه  ترجم، فرانسهه، ادهییت

در  فرانسهه، نویسههندگین ترینپرخواننده ینوان 75هی زولی  و ینوان( 25از  هیش هری )وهوگو 

 .(143 ا7234میرییهدین   )شوند م  محسوب ایران

ینوان( از  331)حدود  فرانسوی ازادهییت ده، آثیر منتشهرشهده در این«ا 7231تی  7211» .ه

 آثیر را تشویل این تومی  ورن ژول هیینوشت، ةترجم. ات  تردیدچیپ ا لبینوان  7511

و  هوگو هیلزاک  الوسهیندر دومی  مینند زولی  نویسهندگین  و ورن ژول هییداتهتین جز. دهد م

 ژید  هآندر دوراس  میرگری ا ات  زیر منتشر شده نیز از نویسندگین آثیری و دیگران  موپیتین

 (7354 ا7234میرییهدین   ) کیمو تلین  پروت  
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 آثار بالزاک در ایران ةترجمسیر . 3. ۲. 3

ز اایران  ات ؛ تیل  ک، هرای نخستین هیر دو اثر  ةجیمع  تیل معرف  هیلزاک ه، 7231تهیل 

 . در این تیلرتد مده و ه، چیپ ، شایران ه، فیرت  ترجماین نویسهنده مشهور فرانسوی در 

هیز هم هی ترجم، یبدالل، توکل و  دختر چشههم طلیی هی ترجم، یبدالل، توکل و  تههرهنگ شههیهر

 .رتد مرضی تیدحسین  ه، چیپ 

ی ه دختر چشم طلیی   یبدالل، توکل ةترجمهی  تهرهنگ شیهر  7293تی  7231  یهیتهیلدر 

وژن  اتعید نفیس    ةترجم هی آرزوهیی هرهید رفت،رضهی تهیدحسهین   و  یبدالل، توکل ةترجم

دوارد ا و ترجم، آذینه، ةترجمهی  هیهی گوریویبدالل، توکل   ةترجمهی  گرانده یی یشهق و خس 

 یچرم تی ر لیمرضی تمیع    ةترجمهی  پیردخترفریدون هدره ای   ةترجمهی  خداحیفظژوزف  

زن  ر ینیی  الل، شویبیپو ةترجمهی  نیگرشتف  نیشهن بشه ی  یدرتق اوجدر   آذینه، ةترجمهی 

 ةترجمهی  شههیهویر گمنیمادوراد ژوزف   ةترجمو  یل  اصههغر خبره زاده ةترجمهی  تهه  تههیل،

 ةترجمی ه مرلس اشراف )یی تیلن اشیی یتیق،(یلیقل  کیتب    ةترجمهی  شهوآن هییبدالل، توکل  

بدالل، ی ةترجم  هی فیچینوکین،  مسروب هیلییین ةترجمهی  گبسه  رهیخوارموته  فرهنگ رازی  

هی  «هرادرخواندگین». همچنین داتتین رتند مه، چیپ  آذینه، ةترجمهی  دختر یمو ه و  توکل

نیز در این دوره منتشهههر   ده داتهههتین از هیلزاک و دیگرانمحمود فخردای  در کتیب  ةترجمه

 .شود م

، یبدالل ةترجم  آرزوهیی هرهید رفت،تههعید نفیسههه  از  ةترجممینند  هیترجم،هرخ  از این 

در همین دوره تردید هیهی گوریو از  آذینه، ةترجمو  اوژن  گرانده یی یشههق و خسهه توکل از 

 .شوندم چیپ 

 8331تا  833۲ هایسال

 ةرجمتکرده و  آرزوهیی هرهید رفت، ةهیزترجمینیی  الل، شههویبیپور اقدام ه،  7295در تههیل 

 .ندکم   منتشر داتتین یشق  اده  اجتمیی  ترینمهیجی گمشهدها آرزوهیخود را تح  ینوان 

 ،زن ت  تیل ةترجممحسهن هنرییر و رضی یقیل  و پس از ایشین محمد آریین نیز دت  ه، هیز 

 زلنو ت  رقداتتینت و حسینقل  جواهرچ   آذینه، ةترجمهی  چرم تی ریدر این دوره . زنندم 
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پور  اردشیر نیو ةترجمهی  ...سآریپ رداریهدومش ،ییحن یونع  مروشررفی ینیزرگو هوتیرزار هت

 ه، ترتیب هی زنبق دره  آذینه،ههی ترجمه،  دختریمو هه رضهههی یقیل    ةترجمهههی  دامگسهههتر

   در تیریو ایکلب،شیپور رزم آزمی   ةترجمهی  کشیش دهودهو ههروز ههزاد   آذینه، هییترجم،

یی  الل، ین ةترجمهی شورانگیزترین درام یشق  جهین  دختر میهیگیر  زن هیگنیه کمدی انسین ا 

 .رتندم ه، چیپ  شویبیپور

س   تعید نفی ةترجمهی  آرزوهیی هرهید رفت،در این دوره نیز هرخ  از آثیر ترجم، شده مینند 

 ةرجمتهی  تی ریچرم ادوارد ژوزف   ةترجمهی  هیهی گوریویبدالل، توکل   ةترجمهی  اوژن  گرانده

یل  اصههغر خبره زاده   ةترجم ادوارد ژوزف و ةترجمهی  زن تهه  تههیل،حسههینقل  جواهرچ   

ی ه کمدی انسهین ا شهورانگیزترین درام یشق  جهینیبدالل، توکل و  ةترجمهی  تهرهنگ شهیهر

 .شوند مینیی  الل، شویبیپور چیپ مردد  ةترجم

 8311تا  8331 یهاسال

مردد رو ه، رو هستیما امیر اتمیییل   حسن صیلح  و  ةترجمنیز هی پدیده  هیتهیلدر این 

  ینیی  ترپیردخمحمود پوینده  .کنند م هیهیگوریو ةهیزترجمشههههرام پورانفر ه، ترتیب اقدام ه، 

 تههیروس نویدانو  گوهسهه  رهیخوارمحمدجعفر پوینده   دختر چشههم طلیی الل، شههویبیپور 

 .کنند مترجم، و منتشر  مردداًست،  دامگستر را تح  ینوان دلشو

  نسپسریمو پو ةترجممحمود نصری و تیروس نویدان   ارتهولی ةترجمروشهن آ ی خین  

و ینیی  الل، شویبیپور  یشهق کیمییگر )در جس  و جوی مرلق( ةترجممحمدمهدی پورکریم 

 .کنند مرا ه، هیزار یرض، هینری   ةترجم

و  ادوارد ژوزف ةترجمچونا  هیترجم،در این دوران همچنین شیهد چیپ مردد هرخ  از 

ل  حسههینق ةترجم  پیردختر لیمرضههی تههمیع  از  ةترجم  هیهیگوریواز  شهههرام پورانفر ةترجم

ینیی  الل،  ةترجم  دامگستررضی یقیل  از  ةترجم  چرم تی ریاز  آذینه، ةترجمجواهرچ  و 

 و زن ت  تیل،یل  اصغر خبره زاده از  ةترجمادوراد ژوزف و  ةترجم  هیگنیهزن شهویبیپور از 

 هستیم. کشیش دهودهشیپور رزم آزمی از  ةترجم

ه، آثیر هیلزاک اختصهههیا دارد ه، چیپ  هیآنآثیر زیر نیز ک، هخشههه  از  هیتهههیلدر این 

 ارتند م
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جیودان (  )ژانیتو(  )فیچینو )تمیشهیخین، شهیرین(  )ی  نمییش ) کوتیه( هییداتهتینژانیتو )

 7242  مترجما اتمیییل تفریش   تبریزا تلیش  (کین،(

مترجما محمود ههفروزی  راه نو   ه، یید میندن  )شش داتتین(  هییداتتین  «اوژن  گرانده»

7243 

 8311تا  8311 یهاسال

 رجم، شههده  چیپ مردد آثیر تویاکثر قریب ه، اتفیق آثیر منتشههر شههده از  در این دوران

 هستندا

 ةترجم  ارتولیروشهن آ یخین  از  ةترجم  آروزهیی هر هید رفت،تهیروس نویدان از  ةترجم

چرم از  آذینه، ةترجم  ههیهیگوریوادوارد ژورف از  ةترجمه  اوژن  گرانهدهیبهدالله، توکهل از 

  ق درهزنبامیر اتمیییل  از  ةترجم  دختر چشم طلیی ینیی  الل، شویبیپور از  ةترجم  تی ری

 ةترجم  ترهنگ شیهریبدالل، توکل از  ةترجم  زن ته  تهیل،یل  اصهغر خبره زاده از  ةترجم

 هستند. هیترجم،از این دت   گوهس  رهیخوارمحمدجعفر پوینده از 

  مصرف  مفیدی  شهرام اوژن  گرانده ةهیزترجمهمچنین  آتوتهی یزدان  ه،  هیتهیلدر این 

ا ر فراز و نشیب زندگ  هدکیرانپرویز شههدی نیز  .کنند ماقدام  شهوآن هی ةهیزترجمزرندار ه، 

 .کند مترجم، 

ور دوگو(  )فیجع، در کنیره دریی(  )رویدادی  آلداتهههتین کوتیه ) 5) فهیجع، در کران، دریی

 لیل  تتیرزاده و تییوش ةترجمنیز هی  (ضمن  در حووم  ترور(  )خداحیفظ( و )ترهیز وظیف،(

 .رتدم ترتیپ  در این دوران ه، چیپ 

 8331تا  8311 یهاسال

محسهههن  ةترجماز محمدجعفر پوینده   آرزوهیی هرهید رفت، ةترجمه مج دد آثار: ةترجم 

  اوژن  گراندهتهلیمین   حسهن زمین   وحید منوچهری واحد  شیدی اهرح   یزت هصیری از 

شهییل  ذوالفقیری  امیریبیس حسین  آذر  مهدی تحیه   یل  اکبر داوودی پور  حمید  ةترجم

از  یا،خلیصحسین رحم  نژاد ک،  ةترجمهی  طبیع  صحراهیهیگوریو )صیهر و فریمیه آقیی  از 

یدی شهه ةترجم  هدرودتح  ینوان  خداحیفظفیئزه رنربران از  ةترجمکتیب هیهیگوریو اتهه (  
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یتین  فهیم، ی ةترجم زنبق دره توین، نصرت   مرجین صیدق  از  ةترجم  پنپسریمو اهرح  از 

مهشید نونهیل   کوروش انگیل  از  ةترجم  زن ته  تهیل،کوروش نوروزی  یزت هصهیری از 

 از تپهر یحیوی. تیرازین و فیچینوکین،و  شیهویر گمنیم

از  ارتههولی ةترجماز تههعید نفیسهه    آرزوهیی هر هید رفت، ةترجم :هاترجمهچاپ مجدد 

  از  ادوارد ژوزف هیهیگوریو ةترجماز یبدالل، توکل   اوژن  گرانده ةترجمروشهههن آ هیخین   

 ةرجمت  آذینه،از    زنبق دره و هیهیگوریوچرم تی ری ةترجماز محمود پوینده   پیردختر ةترجم

ت   زن ةترجم  دختریمو ه  ةترجماز یبدالل، توکل و رضهی تیدحسین    دختر چشهم طلیی 
 ةمترجو    ترجم، تزار هیروتو از اردشیر نیوپوراز خبره زاده  آریین   هنرییر و جوارچ  تهیل،

 از یبدالل، توکل. ترهنگ شیهر

یدق ص ةترجمهی  پیملیژیرو آثار زیر برای نخستین بار در این دوران ترجمه و چاپ شدند:

هژهر  ةترجمهی  دهقینینو  دولیشینتریمیدام   ه  خیطرات دو یروس جوانپزش  دهود  تهراه 

شهههراف  پرویز احمدی نژاد   ةترجمهی  خیل  هندا کمدی در پنج پرده و ه، نثرتهههنررخهین   

یدی  هنفشهه، فریس آه ةترجمهی  فلسههف، زندگ  زنیشههوی یوتههف قنبر    ةترجمهی  تههیسههیل 

 هیی  از زندگ صحن،رازهیی پرنسس دوکیدی نیینا   محمد نریهت  ةترجمهی  مسهیفرخین، تر 

 مریم خراتین . ةترجمهی  پیریس 

د فرهی ةترجم ااندشههدههمچنین هرخ  از این آثیر از زهین انگلیسهه  ه، فیرتهه  هرگردانده 

ن دختر زریتح  ینوان  دختر چشم طلیی تیحره هلوچ  از  ةترجم  اوژن  گراندهاتوندری از 
شهرییر  ةترجم  دختری هی چشمین طلیی  الهیم افسری از همین کتیب هی ینوان ةترجمو  چشهم

 ةترجم  زنبق دشهه مهدی تههرودی از همین کتیب تح  ینوان  ةترجمو  زنبق درهمرادی از 

 .یشیی رهین  ملحدانهینی، رجب  از  ةترجم  زن ت  تیل،تیده ژال، موتوی نصر از 

 شده در مورد بالزاکآثار نوشته. 3 .3

آثیرش  آثیری نیز در مورد  ةترجماهتدای  معرف  هیلزاک ه، ایرانیین  ه، موازات  یهیتههیلاز 

نگیشت، شده در مورد  یهیکتیب ةترجم هیآن؛ ک، هرخ  از رتد مه، چیپ  شیهیداتهتیناو و 
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ات  ک، نویسندگین و منتقدان ایران  در مورد وی ه،   فیتألاین نویسهنده هسهتند و هرخ  آثیر 

 ه، موراد زیر اشیره کردا توان م؛ از جمل، این آثیر اندرآوردهدرشت، تحریر 

   7229  تهرانا نیل  هیلزاک  رئیلیسم و ضد رئیلیسم در ادهییتپرهیم  تیروس 

    درهیره رمین    مترجما کیوه دهگین «اونوره دو هیلزاک و هیهی گوریو»موام  تیمرت

 7294جیب    هییکتیب  تهرانا و داتتن کوتیه

 7249  تهرانا نشر یلم   کمدی انسین  هییداتتینپژوهش  در ز  حسن  شهبی 

   د مترجما فرهی ته، اتهتید تهخن )هیلزاک  داتتییفسو   دیونز( زوای   اتهتفین

 دادتتین  تهرانا کینون معرف   فیقد تیل نشر

   مترجما تهه، اتههتید تههخن )هیلزاک  دیونز  داتههتییفسههو ( تسههوایگ  اشههتفین 

 7232تهرانا نشر ن   محمدیل  کریم   

   7233  تهرانا امیرکبیر  معرف  هیهی گوریو اثر اونوره دوهیلزاکشهبیز  حسن 

زمین   ةدوردانشههگیه  در آخرین  ةجیمعه، توج،  توانم یید شههده   هییکتیبامی یلیوه هر 

نگیشت، شده در  هیینیم،نیز اشیره کرد. مقیلیت و پییین  7243تی  7231 هییتیلیید شده  یعن  

قیهل ذکر ات  ک، اکثر مقیلیت یید شده  مقیلیت تربیق  زمین  موید این ادیی هسهتند.  ةهرهاین 

ان     هیلزاک و نویسندگین ایرنویسداتتینفنون  هییشبیه هوده و نویسهندگین در صدد ییفتن 

ی رت  مضمون  یموجود هین آثیر هیلزاک و نویسندگین ایران  و در هرخ  موارد هر هییشهبیه 

 .اندهودهمقییس، تحلیل  آثیر هیلزاک 

نگیشت، شده در مورد این نویسنده متنوع ات  امی این موضوییت  هیینیم،موضوییت پییین 

 در چندگروه دتت، هندی نمودا توانم را نیز 

ن ز  اوژن  گرانده  یهیگوریوهمختلف )آثیری چون  هییدیدگیهالف. هررتههه  آثیر هیلزاک از 

 (لوئ  لیمبر    چرم تی ریتیل، ت 

مضیمین  چون پول  جیه طلب   موین  زمین  ب. هررته  مضهیمین مختلف در آثیر هیلزاک )

 تنهیی  و...(
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یسندگین نویسندگین ایران   دیگر نو اپ. هررت  تربیق  آثیر هیلزاک هی آثیر دیگر نویسندگین

ار دو شیرل نودی،  ژر هیگین، ) نویسندگین  چونا زولی  مولیر  اشمی   موپسین  اتتیندال  روتو 

 صنعت  زاده(  آهیدیدول یل  هدر    نروال

 ت. تصویرشنیت  در آثیر هیلزاک )هرای مثیل تصویر زن  تصویر پیریس(

ن ؛ چیپ ایاندشدهمقیلیت  نیز در مرلیت گونیگون منتشر افزون هر مقیلیت یلم  یید شهده  

مقیلیت ک، از نظر تیریخ  نسههب  ه، مقیلیت یلم  جلوتر هسههتند  حیک  از توج، جیمع، اده  

  ل ک  ادهسههتینه،  توانم مرلیت  معتبرترینایران ه، این نویسههنده و ترجم، آثیر اوتهه . از 

 اشیره کرد. نمییشو اکسیر نوین   یهین فرهنگ هخیرا  ک  آدین،  خیوران  ادهییت داتتین 

 . بررسی پذیرش بالزاک در ایران3. 3

 مترجمان .8. 3. 3

رونق ترجم، اده  در ایران  آثیر هیلزاک  هییتیلک، مشهیهده کردیم  از نخسهتین  طورهمین

گرفتند؛ هرای مثیل یبدالل، توکل ک، اولین مترجم هیلزاک در ایران و قرار مورد توجه، مترجمهین 

  اندهاوژن  گر  ترهنگ شیهر  دختر چشم طلیی پنج اثر ) ةترجمهی  هیشهدم ه، نوی  معرف او 

  مشدهآرزوهیی گ  آتش پیرهن، اثر ) ةترجمینیی  الل، شویبیپور هی   (فیچینوکین،  شیهویر گمنیم

 ایکلب،  زن ه  گنیه  در اوج قدرت یی شب نشین  فرشتگین  ر میهیگیردخت  دختر چشم طلیی 

محمود ایتمید زاده (  هینری و  شههورانگیزترین درام یشههق  جهین اکمدی انسههین   در تیریو 

( ادوراد ژوزف هی زنبق درهو دختریمو ه    چرم تههی ری  هیهیگوریوهی چهیر ترجم، ) (آذینه،)

نقش ه، تزای  در شنیتیندن این نویسنده ه، ایرانیین ایفی ( ت  تیل،زن و  هیهیگوریودو ترجم، )

  خبره زاده نیز هرکدام صیحب ی  ترجم، پرویز شهدیمینند  ایشدهکردند. مترجمین شنیخت، 

از مترجمین چیره ک،  اخیر نیز شیدی اهرح  و مهدی تحیه  هییتیلاز آثیر هیلزاک هستند. در 

 .اندزدهآثیر وی  ةترجمه،  دت  زهین فرانس، هستند  دت 

مترجمین نقش اتهیته  و اصهل  در شهنیتیندن ی  شییر  نویسنده و ی  اثر خیرج  در 

ای هیگین، دارند و حتّ  یو  از دلییل  ک، هییث شههههرت ی  اثر یی نویسهههنده فرهنگ و جیمع،

ده نشهود  توج، مترجمین هرجسهت، و صهیحب نیم ه، آثیر آن نویسخیرج  در فرهنگ  دیگر م 
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اده  ی  مترجم هیشتر هیشد   ةآوازهنیهراین هرچ، شهرت و ( 74 ا7254شفیع  کدکن   )ات . 

یل مث ینوانه، ییهد.جییگیه آن مترجم مخیطب هیشهههتری م  ةواتهههره،کند اثری ک، ترجم، م 

جییزه تلرنت  را هرایش ه، همراه  7223ک، در تیل  آرزوهیی هرهید رفت،تعید نفیس  از  ةترجم

موفق صورت گرفت، از آثیر هیلزاک ات . البت، لیزم ه، ذکر ات  ک،  هییترجم،داش   از جمل، 

یوس این مرلب نیز صههیدق هوده و گیه  نیم نویسههنده و شهههرت او یی ینوان کتیب ه، ییری 

 هییترجم،اولین »دارند. هرای مثیل  مترجم آمده و در شههنیشههیندن او و ترجم، نقشهه  پررنگ

مسههتقل یبدالل، توکل  اگرچ، ه، خیطر شههتیب زدگ  و کم تررهگ  و احیط، نداشههتن کیمل ه، 

خوه  ک، از نویسندگین مررح انتخیب کرد هی  هییینوانزهین فرانس، چندان دقیق نبود  ه، دلیل 

. شیهویر گمنیمو  اوژن  گرانده  یهرترهنگ ش] ...[نظیرا  هیی ترجم،اقبیل زییدی رو ه، رو شد؛ 

 مترجمیینهمچنین در میین آمیر ارائ، شده  مشیهده شد ک، هرخ  از ( 951  ا7243کمیل   ) «

. این امر )ترجم، از زهین واتههر،( نیز نشین اندپرداخت،آثیر هیلزاک  ةترجمزهین انگلیسه  نیز ه، 

ثیر تر یب این آ ةترجمزهین انگلیس  را نیز ه،  مترجمیینک، اتتقبیل از آثیر هیلزاک حت   دهدم 

 کرده ات .

 ترجمه و چاپ مجدد آثار .۲. 3. 3

 ةترجمییف  ک، هیرهی و هیرهی  توانم شههده از هیلزاک  آثیر هسههییری را  ةترجمدرمیین آثیر 

مردد هی چ، اتتدلیل  قیهل توجی، ات ؟ یی ه،  ةترجم ةپدید. امی اندرتیدهمردد شده و ه، چیپ 

 آیی این پدیده نیز ییمل  هرای مقبولی  مردد از اثری اده  کدام اند؟ ةترجمیبیرت  دیگر  دلییل 

 ؟آیدم اثر ه، شمیر 

کند ک، در ینوان م « چندین ترجم، از ی  متن اده ؛ چرا؟» ةمقیلمحمدحسههین جواری در 

ا لب موارد مشیهده کرده ات  ک، هرای ی  اثر اده   ره  و ه، خصوا رمین  چندین و چند 

 کلمیت  هیلزاک هیهی گوریوآلبر کیمو   ةهیگینمثیل  ینوانه،ات  و ترجم، در زهین فیرت  موجود 

مردّد  ةترجم ةپدیددارد ک، کند. وی تهپس اذیین م ذکر م  فلوهر و... را میدام هواریتهیرتر  

ز ا .(3ا 3177  7)جواری شههودهی نیز رؤی  م ر تههییر فرهنگه، فرهنگ می محدود نیسهه  و د

                                                             
1. Djavari  
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مردّد ینوان کرد  در دتهههترس نبودن  ةترجمتوان هرای فهیکتورههیی  ک، م  تریناتهههیتههه 

هی  رقیه  هی دیگر ترجم، ةانگیزهیی گذشههت،  هیی پیشههین  قدیم  شههدن زهین ترجم،ترجم،

 ةرجمتمترجمین ه، ی  نویسنده و آوازه و ایتبیر ی  اثر هرای  ةیلیققصد امرارمعیش  ترجم، ه،

 مردّد هستند.

ه،  هیآنگرفت، از هر اثر  هرخ  از از صهههورت  یهیترجم،از میین امهی همچنین دیهدیم ک، 

 ااندشههدهمتمیدی تردید چیپ  یهیتههیلخوه  مورد اتههتقبیل خوانندگین قرار گرفت، و هرای 

 ةمترج  اوژن  گراندهیبدالل، توکل از  ةترجمآرزوهیی هرهید رفت،  تهههعید نفیسههه  از  ةترجم

ختر دیبدالل، توکل و رضهی تیدحسین  از  ةترجم  هیهیگوریواز   آذینه، ةترجمادوراد ژوزف و 

زن ت  ادوارد ژوزف از  ةترجمخبره زاده و  ةترجم  آذینه،از  زنبق دره ةترجم  چشهم طلیی 

اخیر هیرهی و هیرهی توتم  یهیتهیلدور تی  یهیتهیلهسهتند ک، از  ی هیترجم،از جمل،  تهیل،

هرهین  هرتوانیی  مترجم در امر  وانت مآیی این هیزنشههر را  .اندشههدهانتشههیرات مختلف هیزنشههر 

ک، اتتقبیل و پذیرش جیمع،  دینمی ماشیره ه، این نوت، لیزم ترجم، دانس ؟ در این خصوا  

در  خصههوصههیًآن ترجم، در نظر گرف ؛  «خوب هودن»معییری هرای  توان نماز ی  ترجم، را 

صههورت گرفت، از آثیر وجود  یهیترجم،دوران  ک، معییر مشههخصهه  هرای ارزییه  مترجمین و 

وی زهین آثیر فرانس ةترجمنداشهت، و افراد هسهییری ه، صرف آشنیی  هی زهین فرانسوی دت  ه، 

رمین هیشهههتر از هرچیز ه، قصهههد لذت و تهههرگرم  انریم  ةمریلع. در آن دوران ک، زدنهد م

از  نتوا ما   تههل و روان هودن ترجم، و انربیق متن ترجم، شده هی زهین فیرت  ررف یپذ م

ترجم، قلمداد کرد. این خود دلیل  ات  ک، فراموش  و در دتترس فیکتورهیی مهم در پذیرش 

کیفی  هی تنهنیهراین ه، طور کل    .دینمی مصههورت گرفت، را توجی،  یهیترجم،نبودن هرخ  از 

 معییری هرای پذیرش یی یدم پذیرش ترجم، آثیر در نظر گرف . توان نمترجم، را 

و همچنین پدیده  هیش از چهل اثر( ةترجم) صهههورت گرفت، از آثیر هییترجم،هیلیی  حرم

آثیر هیلزاک در ایران اتهه . از طرف  دیگر  ییل  پذیرش ةدهندنشههین آثیر مردد از این  ةترجم

ی دور ت هییگذشت،این امر ات  ک، این پذیرش از چیپ مردد آثیر ترجم، شده نیز نشین دهنده 

شتر هی ایترجم،زنشر مردد ی  اثر و هی ةترجم ةپدیدکنون ادام، داشت،؛ هدیه  ات  ک، هرچ، 

 .اثر یی ترجم، دارای پذیرش و مقبولی  هیشتری در جیمع، ات صورت هگیرد  



 882                                                                                                                                            رانیاونوره دوبالزاک در ا 

 

 بررسی دلایل پذیرش بالزاک در ایران .3. 3. 3

  و در هواننده ترین نویسند  هیلزاک پرخ7251تی  7231 هییتهیلینوان شهد ک، در فیصهل، 

یو  از پرخواننده ترین نویسندگین در ایران هوده ات ؛ دلییل  7231تی  7251 هییتیلفیصهل، 

ادیی کرد ک،  توانم جسههه  و جو کرد؟ آیی  توانم این مقبولی  چشهههمگیر را در چ، امری 

 هییی جذاهه، دلیل  صرفیًاهتدای  معرف  وی ه، ایرانیین   هییتهیلپذیرش هیلزاک در ایران در 

 وی هوده ات ؟ هییرمینداتتین  

هرای هررتههه  دلهییل این پذیرش  نییزمند تشهههویل مردد افق انتظیر خوانندگین ایران  آن 

نییزمند آن اتههه  ک، تی حد اموین شهههرایم اجتمیی   فرهنگ  و روزگیر هسهههتیم؛ این امر نیز 

 دهیماآن دوران را مورد مریلع، و هررت  قرار  تییت 

 هنری -اده  موتب نویسندگینِ فرانسوی موتب رئیلیسم ات    ترینهرجست،هیلزاک یو  از 

 7331–7351 هههییتههههیل فههیصهههلهه، در یعن  میلههیدی  نوزدهم قهرن اواتهههم در کهه،

  سمیرمینت. یسمالعمل  هود در مقیهل موتب رمینتین موتب یوس. ارواج ییف  آمریوی و اروپی در

هرد ک، البت، گرا و ذهن  هود ک، هرای فرار از واقعی  اکنون  ه، دنییی گذشت، پنیه م موتب  درون

این دنییی تیختگ   یلبیً مبنیی واقع  نداش ؛ امی رئیلیسم  موتب  یین  و هیرون  هود ک، هر هیین 

هیی ن، و دیرفهم موتبهیی جیمع، تأکید هسهههییر داشههه  و معتقد هود ک، آثیر متولفیواقعیه 

درتت  از جیمع، هیید زهین   تصویر هرد و هرای نشین دادن  نم جییه،سم و کلیتیسیم راه یرمینت

رئیلیس    اییسندهنو ینوانه،  هیلزاک .(755ا 7215)تهیدحسهین    پیرای، و تهیده را هرگزیده 

 ایجیمع،قعییت جیمع، را در خود منعوس کند  وا هییدم ک،  هیندم  ایآین،آثیر خود را چونین 

 هییرمینا )گویدم او خریب ه، نویسندگین رمینتی  » هسهییری هر آن وارد ات . انتقیدهیی ک،

در حقیق   م  .(39ا 7232 )تسههوایگ « شههمی  م انگیزتر اتهه  ( هییتراژدیهورژوای  من از 

فرانسه،  فئودالیسم و هورژوازی موجود  ةجیمعاو  ه، دلیل  م انگیز هودن  هییرمینانگیز هودن 

و  هیموقعی رئیلیس  هزرگ  چون هیلزاک  اگر جریین رشد حقیق  هنرمندان، »در جیمع، ات . 

یدات ت  هی ایتقتضههید پیدا کند یی اگر ح هییش رض ترینگرام قهرمینین  ک، آفریده اتهه  هی 

ا و ایتقیدات ر هی رضهسهییر مقدتهش هرخوردی داشهت، هیشد  ه  هی  گون، تیمل  این گون، 

ن ه  . ایکندم هبیند  وصف  دهدم   و ن، آنچ، را ترجیح هیندم  واقعیًکنیر گذاشهت، و آنچ، را 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
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)لوکیچ   «هزرن ات . هییرئیلیس  ةتنرشهفقت  نسب  ه، تصویر ذهن  دنییی خویش یییر و 

ین هم دوره هیلزاک  تنهی اوت  نویسرمینهمچنین لیزم ه، ذکر ات  ک، از میین ( 79-72ا 7239

 ةرواتوی  ه،  هییرمینتفیوت نبوده ات  و تعدادی از ک، نسهب  ه، جریینیت یلم  یصر ه 

  7نژا)تههر اندکردهتوج، این نویسههنده ه، یلوم فیزی   شههیم  و تیریخ ارزشهه  اتههتنیدی پیدا 

 .( 57ا 7451

جدی  و تلیش او هرای تصویر فرانس، و ه، هدف آگیه تیزی و انتقید از وضعی  موجود ه، 

شهرت فراگیر او در جهین  تبب شد تی هی وجود گذش  زودی او را ه، شهرت  جهین  رتینید. 

 (  آثیرش ه، زهین فیرت  نیز ترجم، شوند.7231ی  تده از مرگش )در تیل 

یبیس میرزا و پس از او  امیرکبیر در جه  آشهنیتیزی  مؤثر یهیتلیشاز  امی در ایران  پس

ه  وقف، روشهن فوران ایران  ه، قصهد آگیه کردن مردم  شیهد  یهیتلیشمردم ایران هی اروپی و 

 .هستیم «مدرنیت،» ایرید مفهوم جدید

 هی یران افوران صورت ویژه نقش  اتیت  در آشنیی  نویسندگین و روشنادهییت فرانسه، ه،

 هییتیل شهمس  7211 مقرع تی مشهروط، از پس هییتهیل. اته  کرده ایفی اده  جدید انواع

 یریآث  تخن ةمرل همچون  مرلیت. ات  اده  هییانرمن تشویل و اده  مربوییت شووفیی 

 و فوری هییجریین رشههد در و کنندم  چیپ اروپیی  آثیر ةترجم و کلیتههی  ادهییت نقد در

 و خیرج  ادهییت ةترجم ه، نییز احسیس از پس .(15ا 7234میرییهدین   ) گذارندم  تأثیر اده 

 دچیر ایران در نویسهه داتههتین فرانسههوی  خصههواه، و  ره  هییزهین از اثر چندین ةترجم

 یس نوداتتین صنیی  رشد و مضمون گسترش ه، توانم  هیآن ةازجمل ک، شد زییدی تغییرات

کردگین خیرج پس از هیزگشهه  ه، ایران هی توج، ه، اینو، هی همچنین آثیر تحصههیلاشههیره کرد. 

طور مسهتقیم آشنی شده هودند و ن، ازطریق ترجم،  مراتب تحوّل چشمگیری را ادهییت  رب ه،

اوضیع تییت    7231پس از اتتعفیی رضیشیه در تیل وجود آورد. نویسه  ه،داتهتین ةنیدرزم

و  وتیرمتحوّل شهد. اوضههیع اجتمیی  نیهسهیمین کشههور دورنمیی  تیره اقتصهیدی  فرهنگ  ایران

. در این یصر  نویسندگین ایران  فضهیی  تهرشیر از نیامیدی و یأس هرای مردم فراهم کرده هود

هیش از پیش کوشهیدند تی هی تصویرتیزی جیمع، در آثیر خود ه، انتقید از وضع موجود پرداخت، 

                                                             
1. Sergent  
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 نیترهزرن اده  از طریق آشهههنیی  هی رئیلیسهههم هیآن ةهنددو ه  شههه  یو  از یوامل ییری 

ییز اینرور نتیر، گرف  ک، ن توان مچون هیلزاک هوده اتهه . هنیهراین  نویسههندگین رئیلیسهه  

انریم شده توتم روشنفوران و  یهیتلیشجیمع، ه، آگیه  ییفتن از شهرایم اجتمیی  دوران و 

مقبولی  این نویسهههنده هوده اتههه ؛ چرا ک، اونوره ای نویسهههندگین در این زمین، نیز ییمل  هر

خود را هر پیی، درد و رنج مردم کشورش در  یهیداتتین نیز دوهیلزاک  پیشوای موتب رئیلیسم 

. در دوران  ک، تیریو  و نیامیدی هر مردم ایران کرد مو مشهههولیت اجتمیی  هنی  هیتهههیلط  

و و نویسهههندگین از ا یریرپذیتأثو ه، تبع آن  آثیر واقع گرایین، هیلزاک ةترجمچیره شهههده هود  

جیمع، ایران   دتتیویزی هود ک، در آگیه  هخشیدن  یهی یواقعآثیرش هرای ه، تصهویرکشیدن 

حقیق   درس حقیق  هین  و ترتیبهدینو  ه، مردم ه، ییری نویسندگین و روشنفوران شتیف .

یر ثن  چون هیلزاک و تپس ه، واتر، آندگیآثیر واقع گرایین، نویسه ةترجمجوی  اهتدا از طریق 

تعهد اجتمیی  هیلزاک هرای هیزنمیی   از این نویسهندگین ه، مردم ایران آموخت، شد. متأثرایران  

 7موتیو گرانده اوژن  گرانده در آثیر او هیزشهنیخ ؛ هرای مثیل در داتهتین  توان محقیق  را 

شهخصهیت  اته  هسییر پول پرت  و خسیس ک، هی توتاتتفیده از شرایم نیهسیمین فرانس، در 

  هیرزی از فرص ةنمون. موتهیو گرانده یهدی مدوران پس از انقلیب  ه، ثروت  هنگف  دته  

آثیر هیلزاک  ریتأثدرصدد کسب ثروت یی مقیم هودند.   طلبین  ات  ک، هی توتاتتفیده از موقعی 

  شهههمیری از شیهیداتهههتینتعداد زییدی از  ةترجمهه، قدری یمیق هود ک، یلیوه هر در ایران 

   ه، تصههویرکردند مایشههین نیز در خود نوی  تعهد اجتمیی  احسههیس ک،  نویسههندگین ایران 

او را پیشگیم تب  واقع ک،  هرای مثیل  آثیر محمدیل  جمیل زاده تیزی جیمع، ایران  پرداختند.

او همواره نسههب  ه، .»   تهرشهیر از انتقیدات اجتمیی  اته دانند میرته  گرای  در ادهییت ف

آنین حسیس هود و تع  داش  تی هی شیوای  کلیم مضیمین مورد  یهی یمحرومزندگ  مردم و 

اجتمیی   فرهنگ   تهییت  و مذهب  کشورش شرح دهد. در واقع این  یهین،یزمنظرش را در 

ایم واقع  از شر یهیصحن،قصد داش  هی خلق آثیر خود   نویسنده رئیلیس  و منتقد اجتمیی 

 ةمعجینیهسهیمین تهییته  و اجتمیی  را ه، تصهویر کشد تی هی مررح کردن این مشولیت  مردم 

 .(43ا 7247طیلب    و )حییت  آشههتیین  «خویش را ه، تفور درهیره رفع این نواق  تر یب کند

                                                             
1. Monsieur Grandet  
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هیلزاک مورد مریلع، تربیق  قرار گرفت، وژن  گرانده اهی ک،  دارالمرینین جمیل زاده در هرای مثیل

ک، حیضر ات  ه، خیطر پول دخترش را ه، ازدواج  ندیآفر ماته   شهخصهیت  پول پرته  

از افرادی ات  ک، پس  یانمون،فردی نیشهییس  در آورد. حیج  یمو نیز مینند موتیو گرانده 

فضیی  این داتتینروت دت  ییفتند. از انقلیب مشروط، هی فرص  طلب  ه، مقیم و موقعی  و ث

جمیل زاده   .کند ماجتمیی  پس از مشههروط، و مسههیئل و مشههولیت این دوران را توصههیف 

همچون تییر نویسندگین رئیلیس  در پ  این هود ک، مسیئل اجتمیی  را مورد هررت  قرار داده 

یو  دیگر از مسههیئل  ک، پس از  و مشههولیت  مینند فقر و تههرمیی، داری را در آثیرش هگنریند.

و مسیئل مرهوط ه،  «زن»روشنفوران را ه، خود جلب نمود   انقلیب مشهروط، توج، هسهییری از

 زنین هود. پس از انقلیب مشروط، و مررح شدن زن در ادهییت  هسییری از منتقدان و روشنفوران

مختلف زندگ   یهییرصههه،هین زن و مرد و حضهههور زنین در  یهیینیهراهرحذف  خواههین

مردان ادیب ع گرای  در قرن نوزدهم  جمع  از قاجتمیی  شدند. در اروپی نیز هی ظهور موتب وا

مضمون زن یو  دیگر از مضیمین  ات  ک،  او هپردازند. یهید د ،هر آن شدند تی ه، زن و هیین 

ز ملزومیت ا پیشههگیم موتب واقع گرای  هدان پرداخت، اتهه . هنیهراین یو  ینوانه،هیلزاک نیز 

گیه واقع  زنین در جیمع، و مشولیت  جییه،واقع گرای   چ، در فرانس، و چ، در ایران  پرداختن 

زنین،  ملیًکیتعدادی از آثیر هیلزاک ینوان و حت  موضوی  دت  ه، گریبین هودند.  هیآنهود ک، هی 

خیطرات دو   گنیهزن ه    دختر چشههم طلیی   پیردختر  دختر یمو ه   زن تهه  تههیل، ادارند

هینری  خینم مثل  ینوانه،و...  میدام دولیشههینتری  رازهیی پرنسههس دوکیدینیین  یروس جوان

ن، تنهی هرای ک،  هیلزاک زن  اته  تح  ظلم و تهتم همسههر زنبق دره  در رمین 7دومورتهوف

 ا  هلو، تحمل تحقیر و تتم همسر رکند نمرهیی  از این ظلم و محدود کردن همسرش تلیش  

دختر نیز در رمین  3. خینم اولوکند موقف نقش میدری  تمیمیًو خود را  داند مهر خود تولیف 

در حیل خیین  ه،  دائمیً  زن  ات  پیکدامن و ترشیر از یشق و یلیق، ه، همسری ک، یمو ه 

و هر هیر پذیرای همسههری اتهه  ک، از  داند م. امی این پیکدامن  را تنهی خصههلت  زنین، اوتهه 

یم و تعل ةمسئلنیز هیلزاک ه، زنین و  آرزوهیی هر هید رفت،در رمین  .شود مرانده  شیهیشهوق،مع

                                                             
1. Henriette de Morsauf  

2. La baronne Hulot  
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توج، نشهین داده و در این هیره دارای یقییدی اتهه  ک، در ط  رمین ه، شههرح و  هیآنآموزش 

ک، پس از انقلیب مشروط، در حیل  یاجیمع،. چنین مضهمون  هرای پردازد مهسهم این یقیید 

  هود  یو  دیگر از یوامل «زنین در جیمع،» ترقیدقزنین و ه، طور  ةدرهیرپ  ریزی تفوری نوین 

 ةجیمعدر  .کرد مه، ترجم، و خوانندگین را ه، خواندن آثیر وی تر یب را اتهه  ک، مترجمین 

ف مختل یهیرشههت،حصههیلین شههیهد روند افزایش چشههمگیر محصههلین و فیرغ التک،  کنون  نیز

زهین فرانس، هستیم  همچنین این پذیرش حفظ شده ات . روند رو  ةرشت ویژهه،دانشهگیه  و 

 صورت یهیپژوهشخوانندگین  افزایش دانشهرویین و ه، تبع آن افزایش کم   ةجیمعه، رشهد 

 11امر هستند ک، پس از گذش  حدود  این ةدهندد هیلزاک و آثیرش  هم، نشهین گرفت، در مور

ین و پژوهشگران قرار نخستین اثر هیلزاک  این آثیر همچنین مورد توج، خوانندگ ةترجمتیل از 

 دارند

رهنگ تو  دختر چشم طلیی گفتیم ک، نخستین آثیر ترجم، شده از هیلزاک در ایران  دو اثر 

. امی دلیل انتخیب این دو اثر دانرتیدهو ه، چیپ  شهده ترجم، 7231اته  ک، در تهیل  شهیهر

تی  7321 هییتههیلاینو، ترجم، رمین در فیصههل،  ر میل توتههم مترجم چ، هوده اتهه ؟ چرا 

 اثری از هیلزاک نیستیم؟ ةترجمگرفت، ات   شیهد  نقروهرری شمس   7343

این فیصههل، زمین  هی دوره قیجیر و حووم  نیصههر الدین شههیه مصههیدف اتهه . یو  از 

انریمید  لهود دوره نیصری  یمر حووم  شیه هود؛ حوومت  ک، نیم قرن ه، طومشه هییویژگ 

طولین  توام هی آرامش نسههب   ایرید تههرگرم   ةدورو ط  آن جنگ مهم  اتفیق نیفتید. در این 

ی پیتخ گفتن ه، این نییز  رو هییراههرای پیدشهیه و اطرافیین وی اهمیت  هسییر ییف . یو  از 

آمیخت، ه، میجراهیی یشق  و تیریخ  هود. لذا  ترجیحیًآوردن ه، نوی  ادهییت تهرگرم کننده و 

هرری شمس   7343تی  7321 هییتیل ةفیصلاین قبیل آثیر هی اقبیل رو ه، رو شد و در  ةترجم

هی  .(31ا 7243)کمیل    شد رمین ن، چندان هی ارزش و گیه مبتذل ه، فیرت  هرگردانده 41حدود 

این  در هیآنوجود شههرت هسییر هیلزاک و چند تن دیگر از نویسندگین رئیلیس   هی  اثری از 

ک، ینوان شد  در این دوره انتخیب اثر هرای ترجم، ه، هی   طورهمینترجم، نشد؛ چرا ک،  دوره

ب آثیر ترجم، شده در این آن ات  ک، ا ل ةدهندیر خیص  نبوده و شواهد نشین ینوان تیهع معی

 . اندشدهم زمین   آثیری فیقد ارزش اده  هوده ک، ه، دتتور درهیر ترجم،  ةفیصل
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رمین رشد چشمگیری داشت، و حدود ی  صد  ةترجم  7231تی  7211 هییتیل ةفیصهلدر 

مردد رونق  ةترجمدر این دوران اتهه  ک، پدیده همچنین شههیهد هود   توانم رمین را  ةترجم

 .کندم دا پی

نظیم تییت   اجتمیی   اقتصیدی و همچنین فرهنگ  و  7231اتهتعفیی رضهیشهیه در تیل 

زهین فرانسههوی( ه،  ةزمین هی )تنهی دراده  ایران را متزلزل کرد. در این دوران آخر حرم ترجم،

حیل هیی مبدأ و همچنین هر تعداد مترجمین )و دریینو هر تعداد زهین ییهدم تهه، هراهر افزایش 

در این ( 43-41همینا ) شود.خوانندگین  ک، قیدرند متون را ه، زهین اصهل  هخوانند( افزوده م 

  دشوم رمین و ه، خصوا آثیر فرانسوی محسوب  ةترجمشووفیی   ةدوردوران ک، ه، نوی  

هنیهراین آشههنیی  هی هیلزاک و آثیر وی اثری از هیلزاک هسههتیم.  ةترجمهرای نخسههتین هیر شههیهد 

)همچون هسهییری نویسهندگین دیگر( نییزمند شووفیی  ژانر رمین  رشد و پیشرف  مترجمین و 

 آمیدگ  خوانندگین هوده ات . 

ر از میین دیگ ترهنگ شیهرو  دختر چشم طلیی این ات  ک، آیی انتخیب دو اثر  تؤالحیل 

 آثیر هرای ترجم، دلیل خیص  داشت، ات ؟

کم حرم ه، حسیب  نسبتیًرمین  ک،  صفح، 711در حدود  اته  کتیه  دختر چشهم طلیی 

ک، هی تلیق،  دهندم تشویل  زنو  زندگ   یشق  مرنرا ؛ موضوییت یمده این داتتین آیدم 

موضوییت  یین  و ملموس در  ت، ویموم  جیمع، ایران  در آن زمین همراه  و همیهنگ  داش

و این  پردازدم زندگ  تمیم  افراد ات ؛ همچنین نویسنده در این داتتین  ه، توصیف پیریس 

ین تی آن زمک،  ایران هرای مردم تواندم  «فرنگ»تصویر  ةمریلع. کندم شههر را تصهویر تیزی 

شخصی  اصل  این داتتین  هینری دو شهنیخ  چندان  از اروپی نداشهتند  جذب کننده هیشد. 

میرته،  فردی اته  ک، هی فرهنگ و ادهییت مشهرق زمین آشهنیی  کیمل دارد؛ این موضوع نیز 

 از دیگر دلییل انتخیب این اثر هیلزاک هرای ترجم، هیشد. تواندم 

هوده و  صفح، 711حدود شیمل  7231 آن در تیل ةترجمکتیه  ات  ک،  هم ترهنگ شیهر

لزاک از شیوه توصیف دقیق هی اینمون،  ترهنگ شیهریز کتیه  کم حرم اته . داتتین این اثر ن

  قهرمین داتتین ه، طور ترهنگ شیهردر صفحیت آ یزین  .آیدم از زندگ  روزمره ه، حسهیب 

فتیر . از طریق گشودم و پیدوهیی ی  دارالوکیل، ه، خواننده معرف   هیمنش  یرمستقیم از زهین 
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فری  اتهه  ک، خواننده هلیفیصههل، وارد مرکز داتههتین  هییشههخصههی و محیم اجتمیی  این 

میهران، توصیف شیهر  واقعیت  را در داتتین  ةشیو. این رتدم و ه، موضوع اصل  آن  شهودم 

افرون  ) ک، همچون واقعیت  در زندگ  خود می هیورکردن  و قیهل ایتمید اتههه  کنهدم خلق 

م آثیر نخستین مترج ینوانه،هنیهراین انتخیب این دو اثر توتهم یبدالل، توکل   .(97-91ا 7213

    ات .هوده دارای دلیل  یقینیًهیلزاک در ایران  تصیدف  نبوده و 

 گیری. نتیجه3

 ک، هیش از دهدم هیلزاک در ایران نشین  شدة،ترجمآمده از آثیر دت هررت  آمیر و ارقیم ه،

لف ترجم، شده و مراکز نشر مخت مترجمیینتوتم تی کنون  7231ده از تیل اثر از این نویسن 91

 خوه  هیینگر اتههتقبیلمترجمین ه، آثیر این نویسههنده ه، ةویژتوج،  و ه، چیپ رتههیده اتهه .

ک، هسییری از آثیر هیرهی توتم مترجمین متعدد هیزترجم،  ایگون،  ه،هیت آنگسهترده مردم از 

. حضور مداوم نیم هیلزاک در اندکردهرا هیزنشر  هیترجم،شده و هرخ  از مراکز نشر هسییری از 

ررت  ه مترجمین ات . داروامید پذیرش  ات  ک، آن را ؤترین نویسهندگین  مپرخواننده ةدتهت

یر پذیرش آث ةنیزمدر آن هره، زمین  نشهههین دهنده فراهم هودن افق انتظیر خوانندگین ایران  نیز 

تریهق افق انتظیر آثیر هیلزاک و افق انتظیر خوانندگین ایران  تبب شد تی این آثیر هیلزاک اته . 

ضههیمین . مخوه  در هین خوانندگین و حت  نویسههندگین و روشههنفوران ایران  پذیرفت، شههوده،

ایران  هود  روند  ةجیمعموضههوییت مورد هحث در  نیترداغک،  هیلزاک یهیداتههتینموجود در 

 پرطرفدارترین نویسندگین قرار داد. ةدتتپذیرش را تسریع هخشید و نیم هیلزاک را در 

یه  دانشگ ةجیمعاخیر نیز هی افزایش چشمگیر قشر تحصیل کرده  شیهد توج،  یهیتهیلدر 

ت، دانشگیه  انریم گرف یهیپژوهشزیید  نسبتیًه، این نویسهنده و آثیر او هستیم. مشیهده تعداد 

تلیش در  ات . این نویسهنده همچنین ادام، داشهت، ةمریلعدر مورد هیلزاک ه، این معنیته  ک، 

 ،و البت جه  روشهن تیختن نقیط مبهم آثیر و زندگ  وی  ه، شنیخ  هرچ، ههتر او و آثیرش

 کم  خواهد نمود. ادهییت و نویسندگین مل   شنیخ 
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