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  محمدتقي غياثيهاي  خاستگاه و جايگاه ترجمه
  فرانسوي »تفسير«از سه 

  *سارا طباطبايي

  چكيده
 سرخ و سياهي بر تفسيرازجمله  ،محمدتقي غياثي كار ترجمه را با چند اثر نقد ادبي

آغاز كردند. بنابر ادعاي  تفسيري بر غثيان سارترو  ،كامو ةتفسيري بر بيگان، ستندال
ادب و منتقـدانِ زمـان خـود قـرار       اهلها منابع مفيدي در اختيار  ايشان اين ترجمه

شـايد   و طوركـه بايـد   دادند تا با نقد نو و چگونگي تفسير و تحليل يك اثر ادبي آن 
گيري  برده بر روند شكل آشنا شوند. براي بررسي صحت اين ادعا و تأثير سه اثر نام

زيم تـا  انـدا  نقد مدرن داستان در كشور، ابتدا نگاهي به تاريخچة نقد ادبي ايران مـي 
بتوانيم وضعيت نقد آن زمان و دستاوردها و كمبودهايش را بهتر بشناسيم. سپس به 

ها را بررسي خواهيم  آن انو مخاطب ،ارچوب، اهدافهپرداخته و چ معرفي خود آثار
گوي مقتضيات زمانة او بـوده   حد نوآورانه و پاسخ تا ببينيم انتخاب غياثي تا چهكرد 

 كامو ةتفسيري بر بيگانتأليفي مترجم در ترجمة   ـ  نتخابياست. در آخر نيز رويكرد ا
 .شدمطالعه خواهد 

 تأليفي.ـ  ، ترجمة انتخابيپروفيل مجموعةنقد ادبي ايران، تفسير اثر،  تاريخچة :ها كليدواژه

 

  . مقدمه1
و تـأليف بـيش از هشـتاد جلـد      ،قرن پژوهش، ترجمه محمدتقي غياثي با سابقة طوالني نيم

كسـوتان   چنين تعليم و تربيت نسل جديدي از استادان و مترجمان، يكي از پيش كتاب و هم
نوعي  آيند و نقد و بررسي آثار ايشان به شمار مي نام رشتة زبان و ادبيات فرانسه در ايران به  به
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روش تدريس و ترجمه و نحوة پـژوهش در ايـن رشـته    » تاريخچة«معادل با نقد و بررسي 
ست كه شناخت بهتر گذشتة رشتة زبان و ادبيات فرانسه در ايران شود. بديهي ا محسوب مي

سطح كيفي آموزش و  يگشاي پيشرفت و ارتقا گشاي معضالت امروز و راه تواند مشكل مي
  هاي آتي در اين رشته باشد. پژوهش

تحصيل در مقطع دكتـرا   ةبا بورس وزارت فرهنگ ايران براي ادام 1340غياثي در سال 
و پس از اخذ مدرك از دانشگاه سوربن به وطن بازگشـت، بـه اسـتخدام    د شراهي فرانسه 

ت علمـي  ئـ چـون هـر عضـو هي    د. البتـه هـم  كرد و كار تدريس را آغاز مدانشگاه تهران درآ
به تدريس محدود نبود  فقطهاي ايشان  مند به كار و رشتة تحصيلي خود، دامنة فعاليت عالقه

كـار   بـه  و از همان ابتدا دسـت   ت فرانسه ادامه دادو دركنار تدريس به پژوهش در زمينة ادبيا
  و سپس تأليف كتاب هم شد. ،توليد مقاله، ترجمه

روالن بـارت را در   نقد تفسيريد: ابتدا كرغياثي كار ترجمه را با چند اثر نقد ادبي آغاز 
 هـاي  سه ترجمة ديگـر از ايشـان بـا عنـوان     1355و سپس در سال  كردترجمه  1352سال 

نـزد   تفسيري بـر غثيـان سـارتر   و  ،كامو ةتفسيري بر بيگان، ستندال سرخ و سياهي بر فسيرت
كـه   درمـورد ايـن   شرقاي با روزنامة  مترجم خود در مصاحبه .شد انتشارات اميركبير منتشر 

  د:يگو طور شد كار ترجمه را از سمت نقد ادبي آغاز كرد مي هچ
وشته اسـت: جـا دارد كسـاني كـه     ن سخن ةخانلري در مجل وقتي آمدم ايران، ديدم 

تواند بـراي   كنند مي اند و فكر مي دانند، آثاري را كه خوانده اند و زبان مي خارج بوده
مطرح و فراگير بود. من هم » نقد نو«ها بحث  مردم مفيد باشد ترجمه كنند. آن سال

روالن بارت را ترجمه كردم. سه كتاب ديگر هـم در انتشـارات    نقد تفسيريكتاب 
 ةنوشـت  تفسيري بر بيگانه كـامو  ،ستنداله سرخ و سيابر  يتفسيرميركبير درآوردم: ا

. بنـابراين از نقـد ادبـي آغـاز كـردم. فكـر       تفسيري بر غثيان سـارتر ري پيرلوئي و 
مـا آن زمـان بـه خوانـدن نقـدها و تفسـير آثـار ادبـي نيـاز دارد           ةكـردم جامعـ   مي

  .)1395 مند (بهره

 جامعـه  نيـاز  و ايـران  موجـود  وضعيت با درنظرگرفتنها  اين ترجمه ،بنابر ادعاي غياثي
تا با نقـد نـو بهتـر آشـنا شـوند و       دادند ياهل ادب و منتقدان قرار م ياردر اخت يديمنابع مف

 بارت روالن يريتفس نقدكتاب  مورد. درگذاشتند يم يارشاننوع نقد در اخت يناز ا ييها مثال
هرگز كتابي از ايـن چهـرة برجسـتة نقـد ادبـي       زمان آن تا چراكه است، چنين اين شك بي

دوست ايرانـي   بار غياثي به جامعة ادب براي اولين را ترجمه نشده بود و آرا و نظريات بارت
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توان  كه آيا اين سه اثر را مي و اين 1د. اما هدف اين مقاله بررسي سه اثر ديگر استكرمعرفي 
و سـارتر دانسـت تـا     ،چون سـتندال، كـامو   اني همآثار بزرگ نويسندگ نوهايي از نقد  نمونه

كـه غيـاثي    ،منزلة الگويي از نقد و تفسير متون ادبي، وضعيت آن زمانِ نقـد را در كشـور   به
  كند، بهبود بخشد: مقدار توصيف مي چنين بي

افتادند و به  انداختند و چند نفر به جان هم مي ديدم كه در برخي مجالت دعوا راه مي
نظرم آمد اين بود كـه نقـد    اولين چيزي كه به گفتند اين شده بود نقد! ميراه  هم بدوبي

 بيگانة كاموو بر  ستندال تفسيري بر سرخ و سياه :يك سري متن انتخاب كردم .نيست
بودنـد    خـوبي بودنـد و هـم نقـد شـده      گان. هـم نويسـند  يان ژان پل سـارتر غثو بر 

  .)1395  (احديان

داريم ابتدا نگاهي اجمالي به تاريخچة نقـد ادبـي در   درنظر  مذكوربراي پاسخ به سؤال 
ها مجسم كنيم و بـدانيم   ايران بيندازيم تا بتوانيم هرچه بهتر وضعيت نقد را در ايرانِ آن سال

واقع چگونه رويكـردي بـه    ها به زمان با نشر آن خصوص هم پيش از ترجمة اين سه اثر و به
است. سپس بـه معرفـي و بررسـي     فكران ايراني رواج داشته  نقد ادبي نزد منتقدان و روشن

ارچوب و اهـداف ايـن   هپردازيم تا با چ مي Hatierانتشارات  پروفيلاين سه اثر از مجموعة 
و ببينيم آيا انتخاب اين آثار و تر آشنا شويم  اين انتشارات بيش انها و مخاطب مجموعه كتاب
به مقتضيات زمانه و هدفي كه غياثي درنظـر   باتوجه ها نزد انتشارات اميركبير، نشر ترجمة آن

جا بوده است يا خير. به همين منظور در ادامة بحث نگاهي نيـز خـواهيم    داشتند، انتخابي به
توانسـتند در آن   گرفته روي آثار ايـن نويسـندگان كـه مـي     داشت به ديگر نقدهاي صورت

يزان تأثير اين انتخاب را بـر رونـد   هاي غياثي باشند تا درمقام مقايسه، م زمان جزو انتخاب
طوركه خود   آن ،گيري رويكردي مناسب و درخور اعتنا پيشرفت نقد ادبي در ايران و شكل

و جايگاه اين سه اثـر،   غياثي آرزو داشتند بررسي كنيم. در آخر و پس از بررسي خاستگاه
بـا مـتن    كـامو  ةبيگانتفسيري بر رسيم و با روياروكردن  عنوان مترجم مي به نقش غياثي به

مد اتخاذ چنين رويكردي را در ترجمة اين اثـر مطالعـه   آ اصلي كتاب، رويكرد مترجم و پي
 خواهيم كرد.

  
 . نظري اجمالي بر تاريخچة نقد ادبي در ايران2

 دربـارة ، گران ايراني و نقد ادبـي  روشننژاد در تحقيق ارزندة خود با عنوان  ايرج پارسي
حقيقت اين است كه از آثـار ادبـي ايـرانِ پـيش از     «نويسد:  يران ميپيشينة نقد ادبي در ا
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)، 37: 1380» (اسالم هيچ اثر مستقلي كـه دربـارة نقـد ادبيـات باشـد در دسـت نيسـت       
هايي است  گيري خوريم كه حاوي نكته هايي برمي به نمونه«هرچند در مطالعة همين آثار 

شده و از آن  ن و شاعران نقل ميتوأم با شوخي و ظرافت كه در مجلس شاهان و حاكما
هاي عروض  اب) و البته در بعضي كت45(همان: » اند ياد كرده »نقد ذوقي«عنوان نوعي  به

  نويسندگان و بديع و قافيه نيز
انـد يـا فصـلي را بـه نقـد شـعر        هايي كلـي كـرده   طور ضمني بحث درباب نقد شعر به

نقـد شـعر در ادب گذشـتة فارسـي     اند كه ازنظر مطالعة معيارهاي فنـي   اختصاص داده
تعبيـر شـده، در بررسـي     »نقـد فنـي  «ها به  درخور توجه است و تنها اين آثار، كه از آن

  .پيشينة تاريخي نقد ادبي در ايران يادكردني هستند (همان)

كه داوري علمي و مستدل دربـارة   آن جديدنژاد نقد ادبي در ايران به مفهوم  نظر پارسي اما به
علي  ش) نوشتة ميرزافتح 1245م/  1866( قرتيكابار در مقالة  ادبي باشد، نخستينارزش آثار 

  آخوندزاده ارائه شد.
گو دربـارة صـنايع بـديعي و    و آخوندزاده مبحث نقد ادبي را از محدودة بستة گفت

لفظي و معنوي كالم خارج كرد و به نقد و سـنجش و داوري در ارزش موضـوع و   
كيد أمضامين فكري و اجتماعي و اخالقي در آثار ادبي ت شيوة بيان كشاند و بر طرح

هاي مبهم و كلي ذهنـي   كرد. به اين ترتيب او معيارهاي عيني نقد را جانشين مالك
جاي بحث موشكافانه و مالنقطي نشـاند و   كرد. نقد پرتحرك و زندة رئاليستي را به

ر نقـد مطـرح كـرد    بار داوري دربارة ارزش اجتماعي آثـار ادبـي را د   براي نخستين
  ).49(همان: 

كـه تـا آن    ،بدين ترتيب آخوندزاده اولين كسي است كه درمقابل نقدهاي ذوقي و فنـي 
كند كـه نـزد    را معرفي مي جديديشدند، روش  هاي نقد ادبي محسوب مي زمان تنها روش

هـا و معيارهـايي دارد و او آن روش را    اروپاييان متداول و علمي و مسـتند اسـت و مـالك   
  .نامد، معادل واژة فرانسوي كريتيك تيكا ميقر

د عظيمه درضمن آن مندرج. مـثالً وقتـي كـه    ياين قاعده در يوروپا متداول است و فوا
نويسـد،   مـي  ايـرادت كند، شخص ديگر در مطالب تصنيفش  شخصي كتابي تصنيف مي

ادب نسبت به مصنف درميان نباشد و هرچه گفتـه   آزار و خالف  كه حرف دل شرطي به
اصـطالح فرانسـوي كريتيـك،     ين عمل را قرتيكـا، بـه  اآيد به طريق ظرافت گفته شود. 

  ).36 همان:نامند ( مي
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ــابراين ــد و از      ،بن ــت باش ــق ظراف ــر طري ــه ب ــي ك ــد ادب ــردي در نق ــرويج رويك ت
اي نيست. حـال اگـر    آخوندزاده آغاز شده و حرف تازه دور، از زمان گويي به راهه بي و  بد

منتقدان عصر غياثي پس از گذشت چندين دهه هنوز به چنين رويكردي خـو نكـرده و   
شناختي تعيين  اي جامعه اند بحث ديگري است كه بايد علل آن را در مطالعه اعتنا بوده بي

  و تبيين كرد.
كه منابع دانشي او  ،و نويسندگان اروپاييآخوندزاده اگرچه جز در اندك مواردي از آثار 

هـاي   در ايران با الهام از آمـوزه  جديدهاي نقدي  برد، بدون شك اولين بارقه بودند نامي نمي
فكـران ديگـري راه او را ادامـه     گيرد. پس از آخوندزاده روشـن  مي انديشمندان فرانسوي در

العابـدين   خـان، زيـن   كرمـاني، ميـرزا ملكـم   ها ميرزا آقاخان  ترين آن دهند و ازجمله مهم مي
هاي فكـري بـزرگ    و احمد كسروي هستند كه با الهام از جريان ،اي، طالبوف تبريزي مراغه
نوعي در تـرويج و   اروپاييان هريك به و ها  روسها و  چون عثماني هاي زمان خود هم تمدن

كنـد تـا    چنان ادامه پيـدا مـي   اند. اين روند هم ادبي در ايران نقش ايفا كرده جديدتثبيت نقد 
رونـد پيشـرفت نقـد ادبـي ايـران       رسد و دوباره نقطة عطفي در نوبت به صادق هدايت مي

  ،نژاد نظر پارسي به خورد. مي  رقم
صورت يك نهـاد   فكري ايران به صادق هدايت با زندگي و مرگ خود در جامعة روشن

(institution) بينش و ذوق و سليقة فكري و ادبي  ]چراكه[است   ادبي و فرهنگي درآمده
  .)278است (همان:   ثير عميق گذاشتهأاو در ذهن جوانان تجددخواه ايراني ت

گـر،   بلكه پـژوهش  ،آيد حساب مي نويسي مدرن ايراني به گذار داستان تنها بنيان هدايت نه
ازجملـه  آوازة خـارجي   اسـت. او آثـاري از نويسـندگان بلنـد      و منتقد ادبي نيز بوده ،مترجم

كـه   ،)parodie(و حتـي نـوعي نقيضـه     كـرد و سارتر را به فارسي ترجمـه   ،چخوف، كافكا
تـر   و از همه مهم ،كرددر ادبيات ايران ابتكار  »قضيه«نام  به ،اي انتقاد ادبي طنزآميز است گونه
ـ   شيوهيعني  ،كه سرانجام نهال نقد ادبي ايران را با دو اثر خود اين  يهاي نوين در تحقيـق ادب

تـر   ) به بار نشاند. پس شـناخت دقيـق  1327 /1948(پيام كافكا خصوص  ) و به1317/ 1938(
در  جديـد نمـوني بـراي رصـدكردن وضـعيت پيشـرفت نقـد ادبـي         توانـد ره  اين اثر آخر مي

  باشد.  ايران
اي بلند بـر ترجمـة حسـن قائميـان از      نقدي است كه هدايت درقالب مقدمه پيام كافكا

دهـد. هرچنـد هـدايت پـيش از آن هـم در       فرانتس كافكا ارائه مـي  گروه محكومينرمان 
كـه جـزو اولـين كارهـاي او بـوده، بـا همـة         ،)1934 /1313( هاي خيام اي بر ترانه مقدمه
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چنـان   خورد، هم چشم مي هايي كه در كاربرد روش تحقيق علمي و انتقادي در آن به ضعف
ي او پيـام كافكـا  آيـد، امـا    حساب مي رو به ازنظر تحليل افكار فلسفي شاعر يك ناقد پيش

معنـاي واقعـي آن در تـاريخ ادبيـات ايـران       شك اولين نقد تحليلي و تفسيري علمي به بي
  نژاد: قول پارسي است. به

هـاي   عنوان يكـي از نمونـه    از آن به توان اي است كه مي پيام كافكا نقد تحليل هوشمندانه«
  ).320(همان: » يوة متعارف در غرب، ياد كردش  نخستين نقد ادبي مدرن در زبان فارسي، به

خوبي با   ) در فرانسه زندگي و تحصيل كرد و به1309 - 1305و البته هدايت چهار سال (
ترين ويژگي يك نويسندة ممتاز  اين شيوة نقد تحليلي آشنا بود. او در آغاز تحليل خود مهم

شناسد؛  آورند باز مي زندگي ميرا در سبك او و ارزش آثارش را در معني جديدي كه براي 
  :است كه اين خود معناي جديدي براي نقد ادبي در ايرانِ آن زمان

اي را بـه   بار سبك و فكر و موضـوع تـازه   يابي هستند كه براي نخستين نويسندگان كم
آورند كه پيش از آن وجـود   خصوص معني جديدي براي زندگي مي كشند، به ميان مي

آيـد   شـمار مـي   از هنرمنـدترين نويسـندگان ايـن دسـته بـه      نداشته است. كافكا يكـي 
  .)11: 1342  (هدايت

 محـك  را (innovation)ابـداع   و (originalité)اصـالت   يارخود دو مع يلدر تحل هدايت
 عمـق  در را كافكـا  آثـار  در ابـداع  و اصـالت  ايـن  ماية بن و كند مي قلمداد هنري اثر ارزش
 چنين تكوين علل بررسي نيز و آن كشف براي و داند مي نهفته او فلسفي افكار و بيني جهان

 گرفته مذهب نفوذ از و »روحش تحليل« تا گرفته او »جسمراز « از نويسنده ذهن در افكاري
 از سرانجام تا دكن مي مطالعه دقت به را همه زيسته، مي آن در كافكا كه زميني و زمان تأثير تا

 اي نمونـه  چنين باوجود پس. بردارد پرده او آثار فرد منحصربه فضاي و ها شخصيت رمزوراز
 و رفتـه  فراتـر  نيـز  ايـن  از بعـدي  هـاي  نمونه رود مي انتظار ايران ادبي نقد تاريخ در نقد از

 .گردند تر تخصصي

آنان كه در هنر  ةبايد اضافه كرد كه هدايت در تشويق و تربيت هم ،ها گذشته از همة اين
چون مجتبي مينـوي، مسـعود فرزانـه،     رجسته شدند همو ادبيات معاصر ما خود شخصيتي ب

و پرويز ناتل خانلري بسيار كوشيد و گويي نسـل جديـدي از    ،بزرگ علوي، صادق چوبك
هنرمندان را در دامان ذوق هنري و ادبي خود پرورانيد. از اين ميـان ناتـل خـانلري همـاني     

اش خبردادن از جديـدترين انـواع    كه وظيفه ،سخننامة  است كه بعدها درمقام سردبيري ماه
دانستند تشويق كرد تا  كردة خارج از كشور را كه زبان مي ادبي در جهان بود، جوانان تحصيل
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غيـاثي نيـز جـزو     كار ترجمة آثار مدرن در زمينة ادبيات و نقد شـوند و محمـدتقي   به دست
 ،بـارت نقـد تفسـيري   ب كساني بود كه به اين دعوت خانلري لبيك گفت و با ترجمة كتـا 

ادبـي در ايـران گذاشـت. و بعـد از آن بـا       جديدبرد نقد  پا به عرصة پيش ،متفكر فرانسوي
تصميم به برگردان سه اثـر موردبررسـي مـا در    » ديدم نقد نيست«مواجهه با اين واقعيت كه 

نقـد شـعر مقـاالت و     دربـارة اين جستار گرفت. حق با غياثي اسـت، در آن زمـان اگرچـه    
جز  رسيد، ظاهراً در نقد داستان و رمان به چاپ مي هاي متعددي در نشريات مختلف به كتاب

 شمار  ها و سال نامه چند مورد در نزديك به دو دهه، خبري در دست نيست. با بررسي كتاب
 فقط ،به گردآوري حسين حداد )ليفأت و ترجمه( داستاني ادبيات پژوهشي هاي كتاب انتشار
  ند مورد اشاره كرد:توان به همين چ مي

  ؛؛ سروش آباديشناسي بررسي آثار صادق هدايت ازنظر روان: 1337  ـ
  ؛بهزاد هطاهرزاد حسين ؛شيرين و خسرو داستان تصوير: 1342  ـ
  ؛بهار شميم ؛احمد آل جالل و القلم و نون و مدرسه مدير: 1343  ـ
  ؛سعادت فريبرز ترجمة ،اسكات ولبور ؛ادبي نقد هاي  ديدگاه: 1348  ـ
ــير1349  ـ ــوي : تفس ــوي مثن ــتان( مول ــ داس ــور ذات ةقلع ــا الص ــوش دژ ي ــا ه  )رب

  ؛همايي  الدين  جالل
  ؛قطبي محمديوسف ؛كور بوف است اين: 1350  ـ
  ؛سهراب ابوتراب ترجمة ،مان توماس ؛صلح و جنگ و تولستوي: 1351  ـ
  ؛خرمشاهي الدين بهاء ترجمة ،ويكس جورج ؛ميلر هنري آثار بررسي: 1351  ـ
  ؛دل روشن جليل ترجمة ،آ بره ژرمان ؛كامو آلبر آثار بررسي: 1351  ـ
  ؛غياثي محمدتقي ترجمة ،بارت روالن ؛تفسيري نقد: 1352  ـ
 محمـدتقي  ترجمـة  ،دونالـد  گـري  ؛برشـت  برتولت هاي انديشه و آثار بررسي: 1352  ـ

  ؛فرامرزي
  ؛غياثي محمدتقي ترجمة ،بارت روالن ؛مقاله 20 تفسير و نقد: 1352  ـ
  ؛دستغيب عبدالعلي ،ساعدي غالمحسين آثار نقد: 1352  ـ
 عباسـپور  ترجمـة  ،آيرسـين  مـردوك  ؛سارتر پل ژان هاي رمان بررسي و نقد: 1353  ـ

  ؛تميجاني
  ؛دستغيب عبدالعلي ؛چوبك صادق آثار نقد: 1353  ـ
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  ؛نامه شاه بنياد سهراب؛ و رستم داستان نقد به نگاهي: 1353  ـ
 فـدروويچ  يـوري  ؛مكافـات  و جنايت نقد براساس سكي،فداستايو بازخواني: 1353  ـ

  ؛مؤذن ناصر ترجمة ،كارپاكين
 در بررسـي  يـا  نقـادي  مباحـث  و ها روش و اصول در جوو جست: ادبي نقد: 1354  ـ

  ؛كوب زرين عبدالحسين ؛نقادان و نقد تاريخ
 ابــراهيم ترجمــة ،)محمــد( ســلمان ؛آثــارش كــاوي روان و هــدايت صــادق: 1354  ـ

  ؛مداري شريعت
  ؛غياثي محمدتقي ترجمة ،ايد ژنويو ؛سارتر »غثيان« بر تفسيري: 1355  ـ
  ؛غياثي محمدتقي ترجمة ،ري پيرلوئي ؛كامو ةبيگان تفسير: 1355  ـ
  ؛غياثي محمدتقي ترجمة ،كلن كريستين ؛ستندال سياه و سرخ بر تفسيري: 1355  ـ
 ،بلـوا  سال و سارتر پل ژال ،كامو آلبر آثار در پوچي قهرمانان تطبيقي بررسي: 1355  ـ

  .آشتياني عقيلي اكبر علي ترجمة
غياثي جزو اولين كساني است كه به ترجمـة يـك كتـاب     ،بينيم طوركه در باال مي  همان

  هاي نقد ادبي دنيـا همـت گمـارده    ترين چهره نظري مهم درباب نقد ادبي از يكي از مطرح
رود كه سه اثر نقد تفسيري كه از  است و اين جاي ستايش و قدرداني دارد. البته انتظار مي

رو نقد ادبي ازطـرف ايشـان    يات پيشعنوان الگوي عملي نظر اند نيز به پي آن ترجمه شده
و  برنـد د تا خأل موجـود را از بـين ب  نفكران و منتقدان ايراني شده باش ارزاني جامعة روشن

رو  جاسـت كـه قصـد داريـم در پـارة پـيش        د. از ايننسطح كيفي نقد داستان را ارتقا بخش
براي اين كـار الزم  م و كنيبررسي  ها را ارچوبه و كيفيت تحليلي اين آثار و مخاطبان آنهچ

تـر   ايـن انتشـارات بـيش    از Profil d’une œuvre مجموعـة  و Hatierاست ابتدا با انتشارات 
 شويم. آشنا

  
   Profil d’une œuvreو مجموعة Hatier. انتشارات 3

د كرگذاري  پايه 1880در سال  )Alexandre Hatier( الكساندر اَتيهرا ) Hatier( مركز نشر هاتيه
بـا چـاپ    1886از سـال   فقـط قيمت آغاز كرد. ولي  هاي گران و كار خود را با چاپ كتاب

هاي درسي خود براي دورة ابتدايي بود كـه بـه شـهرت رسـيد. پـس از مـرگ        اولين كتاب
د و بعـد از  يـ چرخ دست در خانوادة او  به مديريت اين مركز دست ،1927الكساندر در سال 



 69   فرانسوي »تفسير«هاي محمدتقي غياثي از سه  خاستگاه و جايگاه ترجمه

روند اصالحات كلي در فرانسه، دامنة حضور و فعاليـت ايـن   گام با  جنگ جهاني دوم و هم
 يافتهاي آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي در مدارس گسترش  انتشارات در كلية سرفصل
كـار ابـداع    بـه  هاي گذشته و بـا دقـت و وسـواس فـراوان دسـت      تا درعين احترام به ارزش

هـايي بـا    وليـد كتـاب  در زمينة آموزش و روش تدريس شود. نتيجة كار ت جديدهاي  روش
هاي گرافيكي مناسب كودكان و نوجوانان و محتوايي نوآورانه خواهد بود كه جايگـاه   جلوه

و  »manuels et livres scolaires«هـاي درسـي    اين انتشـارات را در حيطـة تخصصـي كتـاب    
 ايـن  نيـز  1970 سـال  از .كنـد  مي تثبيت و ثبتبراي هميشه  »soutien scolaire«درسي  كمك
آغاز  Parascolaire ةبرنام فوقآموزشي  هاي كمك ابكت توليد عرصة در را خود فعاليت مركز
است كه در هر مجلـد قطـع    Profil پروفيلها مجموعة  ترين اين كتاب د و ازجملة موفقكر

  پردازد. مي  يا يك مسئلة روز ،موضوع فرهنگي جيبي خود به معرفي و بررسي يك اثر ادبي،
آمـوزان مقـاطع    مخـتص دانـش   Profil d’une œuvre هـاي  كتـاب  مجموعه ،بدين ترتيب

نمايي و دبيرستان است كه به معرفي و بررسي بيش از صـد عنـوان اثـر مطـرح ادبيـات       راه
طوركـه از    ها، همان پردازد. هريك از اين كتاب ن امر ميامتخصص توسطكالسيك و معاصر 

ارچوب هيك اثر ادبي با پيروي از يك نظام و چمثابة پروندة  عنوان اين مجموعه پيداست، به
هـا و   دهد، سپس نشانه دست مي موردبررسي را به اي از داستان مشخص و كلي ابتدا چكيده

تـا سـرانجام    دهد مي كنند در اختيار خواننده قرار نقاط عطفي را كه به دريافت اثر كمك مي
  فرد آن بپردازد. هاي منحصربه به مطالعة ويژگي

تا امروز درميان دانشجويان زبان و ادبيات  ها از ديرباز كتاب ماند كه اين مجموعهناگفته ن
تواننـد   اند، چراكه دانشجويان مي ايران از اهميت و محبوبيت بسياري برخوردار بوده ةفرانس

، در جريان داستان است نياز از خواندن كليت يك اثر ادبي كه كاري دشوار ها بي واسطة آن به
تواننـد اثـر را در بافـت تـاريخي و      كه مي تر آن ي اصلي آن قرار گيرند و مهمها و شخصيت

راحتـي                  شده در آن را به و درنهايت مسائل كليدي مطرح نندكاش دريافت و ادراك  اجتماعي
درخـور فهـم    پروفيـل هـاي   جاكه زبـان و سـبك نوشـتاري كتـاب     عالوه، ازآن فراگيرند. به

كـه   ،ها براي دانشجويان ايراني نيـز  است، خواندن و فهم آن  آموزان درنظر گرفته شده دانش
  هنوز تسلط كافي به زبان فرانسه ندارند، ميسر و آسان است.

  
  . جايگاه آثار انتخابي غياثي4

يقين  به ،اي علمي و مستند در بررسي آثار دارند ها شيوه جاست كه اگرچه اين كتاب  نكته اين
مند از يك  اي يا تحليل روش عنوان تفسير حرفه توان به ند و نمينداركيفيت تحليلي چنداني 
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با استناد به همين دليل مبرهن كه مخاطبـان ايـن مجموعـه     فقطها نگريست،  اثر ادبي در آن
ها صـرفاً   كمك اين كتاب سال هستند و قرار است به هجدهتا  دوازدهآموزان ردة سني  دانش

  ناخت بهتري از يك اثر ادبي پيدا كنند.ش
و  پروفيـل از مجموعة  سارتر غثيان و ،كامو ةبيگان ل،استند سرخ و سياهپس ترجمة 

آن هـم نـزد انتشـارات     ،فرانسه ادبيات ممتاز اثر سه اي حرفه »تفسير« نام زيرِ ها نشر آن
، انـد  ايرانـي فكـر و جوانـان تجـددخواه     كه مخاطبانش قشر فرهيختـه و روشـن   يركبيرام

چون محمدتقي غياثي جاي انتقاد جـدي دارد. از   ازطرف شخصيتي علمي و فرهنگي هم
هـاي   نامـة نسـخه   قرار معلوم ايشان خود بر اين مهـم واقـف بودنـد، چراكـه در شـناس     

بـه   فقطآيد و  چشم نمي هيچ نشاني از انتشارات اين آثار به ،برخالف انتظار ،شده ترجمه
هـاي خـود را    ها اكتفا شده است. اي كاش غياثي نيز اين ترجمـه  درج نام نويسندگان آن

رسـانيد تـا    مـي  چـاپ  بـه  نزد كانون پرورش فكري يا انتشاراتي آموزشـي و دانشـگاهي  
مندان نوپاي ادبيات باشند. اقدامي بسيار مقتضي و  شان نوجوانان و عالقه مخاطبان اصلي
گيري در زمينة خوانش ادبي توسـط   هاي چشم سترساز پيشرفتتوانست ب بنيادين كه مي

  سازان كشورمان باشد. آينده
درست است كه وضعيت نقد داستان و رمان ايران در زمان ترجمه و نشر ايـن سـه اثـر    

گـران پيشـين و    چندان مطلوب نبـوده اسـت، لـيكن صـرف درنظرگـرفتن تـالش روشـن       
صادق هدايت بـا   توسطتاريخ ادبيات ايران  خصوص نخستين نمونة نقد مدرن داستان در به

شود درمقـام مقايسـه انتخـاب ايـن سـه اثـر را         اش، باعث مي آن كيفيت تحليلي هوشمندانه
نقـد  كه پيش از اين كتاب وزيـن   ،كم درجازدن تلقي كنيم. غياثي  گرد يا دست  نوعي عقب به

ـ   يقين مـي  بارت را ترجمه كرده بودند، به تفسيري اي از ايـن دسـت تفسـير     هتوانسـتند نمون
عنوان سرمشـقي قابـل اسـتناد     تحليلي در همين طراز و با كيفيت مشابه را ترجمه كنند و به

هاي بسياري روي آثار اين سه  يقين نقد رشد ايراني قرار دهند. به علمي در اختيار جامعة روبه
نقد نو و هـم  هاي  چهرة برجستة ادبيات فرانسه صورت گرفته كه هم ازلحاظ معرفي نظريه

 دربـارة زدني هستند و هرچند دامنة تحقيق در دنياي مجـازي   ها مثال كارگيري آن  ازلحاظ به
كـم بـه     توان دست مي ،حال محدود است، بااين م 1980هاي منتشرشده تا قبل از دهة  كتاب

  اين چند مورد اشاره كرد:
1. FITCH, Brian T. (1968), Narrateur et narration dans «L’Étranger» d’Albert 

Camus: analyse d’un fait littéraire, Paris: Lettres modernes. 
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  ادبي واقعة يك تحليل كامو، آلبر بيگانة در روايت و راوي  ـ
2. Matthews, J. H. (1961), «L’Étranger» à l’étranger: Camus devant la critique 

anglo-saxon, Paris: Lettres modernes 
  آنگلوساكسون نقد دربرابر كامو كشور، از خارج در بيگانه  ـ

3. Helbo, André (1978), L’enjeu du discours, lecture de Sartre, Bruxelles: 

Complexe. 
  سارتر خوانش: سگفتمان چالش  ـ

4. Sicard, Michel (1976), La critique littéraire de Jean-Paul Sartre, Objet et thèmes, 
Paris: Minard 

 مضامين و موضوع ،ژان پل سارتر ينقد ادب  ـ

5. Prince, Gerald J. (1968), Métaphysique et technique dans l'œuvre romanesque de 
Sartre, Genève: Droz. 

 سارتر هاي رمان در تكنيك و متافيزيك  ـ
6. Prévot, Jean (1951), La création chez Stendhal, essai sur le métier d’écrire et de la 

psychologie de l’écrivain, Préface de Henri Martineau, Paris: Gallimard 
  شناسي نويسنده آفرينش نزد ستندال، جستاري بر حرفة نويسندگي و روان  ـ

7. Mouillaud, Geneviève (1973): Le Rouge et le Noir, le roman du possible, Paris: 

Larousse. 
 امكان رمان سياه، و سرخ  ـ

شـده   ها و بسياري مقاالت ديگر در فهرست منابع سه اثر ترجمـه  برخي از اين كتاب  ـ
هـا يكـي را انتخـاب و     راحتـي از ميـان آن   توانست بـه  شوند، پس غياثي مي ديده مي
  كند.  ترجمه

بايست با رعايت جانب انصاف احتمال ديگـري را نيـز    مي ،انتقادي كه رفت باوجوداما 
آموزي غياثي در ايـن انتخـاب اسـت.     درنظر گرفت و آن تأثير منش استادي و روحية درس

و چيدمانشان در روند بررسي  ،بندي مطالب ها، نحوة دسته كتاب سبك و سياق اين مجموعه
. انـد  يك اثر ادبي با مذاق هر استادي سازگار و با اهداف آموزشي كامالً مطـابق و هماهنـگ  

هاي  انتشاراتي تخصصي در زمينة كتاب Hatier ،تر هم اشاره كرديم يشطوركه پ  چراكه همان
تـرين توليـدات ايـن     يكي از موفق منزلة به پروفيلآموزشي است و مجموعة  درسي و كمك

كـارگيري ايـن    ها تجربه و تحقيق پربار در زمينـة آمـوزش اسـت. بـه     انتشارات حاصل سال
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هـا    تواند هر استادي را شفيتة آن شك مي دهند بي ميدست  اي كه به ها و آزمودن نتيجه كتاب
  .است  كند و گويا غياثي نيز از اين امر مستثني نبوده

تـوان   برد وضعيت نقد در كشور نمـي  درست است كه از بابت نوآوري و پيش ،درضمن
بر انتخاب غياثي صحه گذاشت و هرچند اين آثار فراخور سواد قشـر اديـب و متخصـص    

ة مـردم       چه قصد غياثي صرفاً انتخاب نقد اند، چنان دهزمان خود نبو هايي درخـور فهـم عامـ
كردن و ترويج دانش نقد در جامعه بـوده باشـد، بايـد اذعـان داشـت كـه        منظور همگاني به

نام و  نكردنجا و متناسب چنين نيت و اقدامي بوده است. البته انتقاد به ذكر انتخاب ايشان به
نمـون خواننـدگان    توانسـت ره  ها كه شايد مـي  نامة ترجمه در شناس Hatierنشاني انتشارات 

گفتـاري   كـه متـرجم در پـيش     تر آن  چنان به قوت خود باقي است و پسنديده ها باشد هم آن
گذاشتند تا  ها با خوانندگان درميان مي  خصلت اين آثار و هدف و نيت خود را از ترجمة آن

داشت و كـار نقـد و بررسـي     اين مورد وجود نميزني در  امروز جايي براي حدس و گمانه
  نمود. ها وثيق و مستند مي  آن

  
  تأليفي ـ . رويكرد ترجمة انتخابي5

چنـان در ايـن پـاره     پايان رسيد، كليدواژة انتخاب اما هـم  بحث دربارة انتخاب اين سه اثر به
متـرجم سـايه    عنـوان  بار بر رويكرد غياثي به رنگي خواهد داشت و قرار است اين  حضور پر
دانيم كه ترجمة آثار نقد ادبي متفاوت از ترجمة خود آثار ادبي اسـت. در   خوبي مي افكند. به

كه در ترجمة   درحالي .ترين اصل رعايت سبك نوشتاري نويسنده است ترجمة آثار ادبي مهم
تر رعايت ساختار و نظام كلي و پيـروي از منطقـي اسـت كـه      پردازي مهم آثار نقد و نظريه

  نويسنده براي بررسي يك اثر يا پرداخت يك نظريه اتخاذ كرده است.
كـه مناسـب    ،ارچوب و نظـام كلـي  هاز يك چ پروفيلمجموعة  ،طوركه گفتيم همان

هاي كوچك  ها از بخش كتاب كند و هر فصل اين مجموعه پيروي مي ،آموزان است دانش
وط به موضوع سرفصـل را  نكته مسائل مرب به شود كه نكته مفيدي تشكيل ميو و مختصر 

با يك نگاه به فهرست مندرجات متن اصلي و مقايسة  فقطكنند.  بندي و مطالعه مي دسته
، ايشان از 2تفسيري بر بيگانة كاموبرد كه درمورد  توان پي آن با فهرست ترجمة غياثي مي

از بندي مطالب با جزئيات كامل سر باز زده و با انتخاب  ارچوب و دستههرعايت اين چ
منظـور   بـه . انـد  هاي مختلف آن چيدمان متفاوتي را اختيار كرده ها و بخش ميان سرفصل
  ايم. اين دو فهرست را در پايين مقابل هم قرار داده هراحتي مقايس
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  .1جدول 

 

■ 1. Camus et son temps 
- De la naissance aux débuts littéraires (1913-1937) 
- Les premiers succès et la guerre (1938-1945) 
- Gloire et polémique (1946-1954) 
- Le couronnement et les déchirements (1955-1960) 
■ 2. Résumé 
■ 3. De la genèse de L’Étranger à sa publication 
- Au carrefour de Caligula et de L’Étranger 
- Au fil des Carnets 
- Quelques repères dans l’actualité 
- Éclairages biographiques 
- Publication et accueil 
■ 4. Sources et parentés 
- Quelques influences possibles 
- Kafka 
- La Nausée, de Jean-Paul Sartre 
■ 5. Forme de l’œuvre  
- Le cadre 
- La durée de l’action 
- L’Étranger est-il un roman? 
- L’hypothèse d’un journal 
- L’hypothèse d’un récit rétrospectif 
■ 6. Le personnage principal: Meursault 
- Meursault et Camus 
- Une conscience qui obscurcit le sens des choses 
- Un personnage de «Nouveau Roman» 
- Un Camus «raté»? 
- La sagesse d’un Méditerranéen 
- Étranger 
- Étranger ou étrange? 
- Le révolté 
- «Martyre de la vérité» 
- Le coupable 
- Un comportement enfantin 
■ 7. Les personnages secondaires 
- Les amis de Meursault 
- Marie 
- Figures de rencontre 
- Les Arabes 
- Les représentants de la société 
■ 8. Les principaux thèmes 
- Douleur-mère 
- Été-mère 
- Soleil 
■ 9. Le sens de L’Étranger 
- L’illustration d’une philosophie 
- Un monde absurde 
- L’ambiguïté du message 
- La justice en question 
- Une fable politique? 
■ 10. L’art de Camus 
- La simplicité du style 
- Un langage populaire 
- Le rythme et le style de la narration 
- Camus, précurseur du «Nouveau Roman»? 
- L’humour 
- Poésie de L’Étranger 

 فهرست مندرجات

 درآمد

 يگانهب. كامو و 1 ■

 كامو در عصر خود -
 يگانهبتكوين  -
 تشابهات -
 درميان آثار كامو يگانهب -
 . خالصة داستان2 ■

 فصل اول ـ قسمت اول -
 فصل دوم 
 چهارم ـ فصل سوم 
 فصل پنجم 
 فصل ششم 

 دوم ـ فصل اول ـ قسمت دوم ـ
 فصل سوم 
 فصل چهارم 
 فصل پنجم 

 . صورت و تفسير3 ■

 ارچوبة قصههچ ـ
 مدت عمل ـ
 ديدگاه راوي ـ
 مورسو -
 قهرمانان فرعي ـ
 يگانهبارزش فلسفي و اخالقي  ـ
 . هنر كامو4 ■

 يگانهبسبك  -
 نتيجه -
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  تنهايي ادغامي است از: براي مثال خود به» صورت و تفسير«سرفصل  ،بينيم طوركه مي همان
  ؛سه بخش از همين فصل  ـ

  ؛ارچوبة قصههچ  ـ
  ؛مدت عمل  ـ
  ؛ديدگاه راوي  ـ

 :و سه فصل ديگر كتاب  ـ

 ؛شخصيت اصلي مورسو  ـ

  ؛هاي فرعي شخصيت  ـ
 .)بيگانه(معناي  بيگانه ارزش فلسفي و اخالقي  ـ

سه فصل كامل كتاب اصلي به سه بخش از يك فصـل در ترجمـه تقليـل     ،بدين ترتيب
هايي از كتاب اصلي اسـت. پـس رويكـرد     معناي حذف قسمت يابند و متأسفانه تقليل به مي

ها صدق  ها و بخش درمورد صورت فهرست مندرجات و چيدمان فصل فقطانتخابي غياثي 
گيرد. فصل مربـوط بـه مضـامين اصـلي      بلكه گريبان محتواي متن اصلي را نيز مي ،كند نمي

 3»يـك حكايـت سياسـي   «يـا  » ماري«هاي كتاب مانند  داستان (فصل هشتم) و بعضي بخش
طـور خالصـه از چنـد     شته شـده، بـه  ها بردا  اند و بعضي ديگر عنوان از آن كل حذف شده به

، »كـاموي ناكـام  «است، مانند  شدهاي به محتوايشان  جمله گرفته تا يكي دو پاراگراف، اشاره
و گـاه متـرجم   . و غيـره  ،»پسـند   زبان عامـه «، »مسئلة عدالت«، »رفتار كودكانه«، »گر عصيان«
د انسـجام در مـتن   هاي مختلـف انتخـابي و ايجـا    كردن قسمت بندي يا مرتبط منظور جمع به

  دست به تأليف برده و مختصر مطالبي را به متن اصلي اضافه كرده است.
 ــ  اما اتخـاذ چنـين رويكـرد انتخـابي     حاصل كار هرچند متني است سليس و روان،

آشـنايي   باوجودتأليفي در ترجمه كار بررسي را به جايي كشانيد كه نگارندة اين جستار 
هـا بـاز دچـار ايـن       و ساختار صوري و محتـوايي آن  پروفيلهاي  با سبك و سياق كتاب
اي است كـه   اي كه از متن اصلي در دست دارد واقعاً همان نسخه شبهه شد كه آيا نسخه

هاي موجود اين اثـر توضـيحي    يك از نسخه در دستان مترجم بوده يا نه؛ و البته در هيچ
غيـراز   نامة ترجمه هم به ه در شناسجا ك  دال بر بازنگري و ويرايش آن پيدا نشد و از آن

دانسـت نسـخة    نام اثر و نويسندة آن اطالعات ديگري وجود ندارد، نگارنده حتـي نمـي  
بايست مالك كار خود قرار دهد. پس ناگزير بايد بگوييم كـه   منتشرشدة چه سالي را مي
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ين رنـگ شـده اسـت و چنـ      ردپاي اثر اصلي بسيار كم تفسيري بر بيگانة كامودر ترجمة 
اي از كار شخصيتي با وجهه و روحيات آكادميك دور از انتظار است. و باز هم جا  نتيجه
در  ،داشـتند  چه غياثي دليل و توجيهي بـراي اتخـاذ چنـين رويكـردي مـي      چنان ،داشت
گري خـود مـا را هـم در     گذاشتند تا با روشن گفتار مترجم با خوانندگان درميان مي  پيش

  دند.كر  مينمايي  بررسي كارشان راه
  

  گيري . نتيجه6
هـاي   پس از مطالعة تاريخچه و روند پيشرفت نقـد ادبـي ايـران تـا زمـان انتشـار ترجمـه       

فرانسـوي در پـارة آغـازين ايـن جسـتار، بـه ايـن نتيجـه         » تفسير«محمدتقي غياثي از سه 
رسيديم كه تا آن تاريخ در زمينة تفسـير و پـژوهش ادبيـات داسـتاني، ترجمـه يـا تـأليف        

هاي تـازة   چنان تشنة شناخت جريان رشد ما هم ني صورت نپذيرفته بود و جامعة روبهچندا
و تفسير علمي داستان بوده اسـت. پـس ترجمـة     هاي نقد فكري و نيازمند آشنايي با نمونه

اقـدامي   ،آيـد  شـمار مـي   كه مهد نقد نو نيز به ،چند اثر نقد داستان و رمان از ادبيات فرانسه
مقتضي زمانه و نياز جامعه بوده است. لـيكن بررسـي جايگـاه و كيفيـت علمـي سـه اثـر        

نشـان داد كـه متأسـفانه تـالش ايشـان در       Profil d’une œuvreانتخابي غياثي از مجموعـة  
كه ظـاهراً   ثمر بوده است؛ گواه آن اي بي راستاي جبران كمبود منابع تحقيقي و تفسير حرفه

انـد. چراكـه مخاطبـان اصـلي ايـن       آثار تا امروز به چـاپ مجـدد نرسـيده   يك از اين  هيچ
هاي يك اثر ادبـي   معرفي و نماياندن ويژگي فقطآموزان و هدفشان  ها دانش كتاب مجموعه

عنـوان   هـا بـه    تا بتوان از آن ندارنداست و نه نقد تفسيري اثر؛ پس كيفيت تحليلي چنداني 
هـاي   هـا نقـد   كه ديديم در همان سال  آن ياد كرد. حال مند و قابل استناد علمي منابعي روش

و سـارتر   ،يعنـي سـتندال، كـامو    ،بسياري روي آثار اين سه چهرة برجستة ادبيات فرانسـه 
كـارگيري   هاي نقد نو ادبي و هم ازلحاظ به صورت گرفته بود كه هم ازلحاظ معرفي نظريه

عنـوان   از ايـن منـابع را انتخـاب و بـه     زدني هستند. بهتر اين بود كه غياثي يكـي   ها مثال  آن
مند داستان  چه نقد روش مثابة سرمشقي ماندگار از آن هاي ادبي و به مرجع درخور پژوهش

گذاشتند. يا شـايد   ادب و منتقدان ادبي ايران مي  كردند و در اختيار اهل نامند ترجمه مي مي
آثـار نـزد    ر ايـن مجموعـه  هم بهتر آن بود كه در طرحي بنيادين و مستمر با ترجمـه و نشـ  
ـ   كانون پرورش فكري يا انتشاراتي آموزشي، بسترساز پيشـرفت  در زمينـة   سـزايي  ههـاي ب

  شدند. مي  سازان كشورمان ادبي توسط آيندهخوانش 
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تـأليفي،   ــ  رفـت غيـاثي همـواره بـا پرهيـز از رويكـردي انتخـابي        چنين انتظار مـي  هم
عنـوان   هايي تاحد امكان وفادار به ساختار و محتواي متن اصـلي ارائـه دهنـد تـا بـه      ترجمه
شك  اي دانشگاهي، الگوي رفتاري يك مترجم متعهد براي دانشجويان خود باشند. بي چهره

سطح دانش و  يكردن فرهنگ نقد ادبي و ارتقا هاي ساده و روان از بابت عامه اما اين ترجمه
اند و اگر نيت استاد صرفاً همين بـوده اسـت،    بوده مفيدر عموم مردم جامعة زمان خود انتظا

ها   گفتار مترجم ماهيت واقعي اين آثار و هدف و نيت خود را از ترجمة آن  در پيشاي كاش 
ما را نيز در پژوهش انتقادي وثيق و نمايي و  خوانندگانشان را راه دادند تا وضوح شرح مي به

  ند.كرد   يكارشان ياري ممستند بر 
  
   ها نوشت پي

 آينة در پروست مارسلبا عنوان نيز تفسيري از آثار مارسل پروست را  1368دكتر غياثي در سال . 1
  چاپ رسيد. به انتشارات بزرگمهردر  كه ندردك ترجمه  نوشتة كلود مورياك ،آثارش

تفسيري بر سـرخ  و  تفسيري بر غثيان سارتريعني  ،بختانه اين رويكرد در دو اثر ديگر . البته خوش2
  آيد. چشم نمي ضوح بهو  چنين به ،و سياه ستندال

  . شايد اين دو بخش به داليل سياسي و اجتماعي حذف شده باشند.3
  
  نامه كتاب
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  >.http://www.sharghdaily.ir/News/93420<: 2589 ش ،شرق روزنامة، »اند خدايان تشنهو  مقدس
  .، تهران: سخنگران ايراني و نقد ادبي روشن ،)1380نژاد، ايرج ( پارسي

  .، تهران: اميركبيرغياثي محمدتقي ترجمة، تفسيري بر بيگانة كامو ،)1355ري، پير لوئي (
  : حداد نيحس يگردآور به يداستان اتيادب يپژوهش يها  كتاب انتشار شمار  سال

>http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/174846.<  
، ترجمـة محمـدتقي غيـاثي،    تفسيري بر سـرخ و سـياه سـتندال    ،)1355( ليدسكي پل كلن، كريستين و

  .اميركبير :تهران
  .، تهران: اميركبيرگروه محكومين و پيام كافكا ،)1342هدايت، صادق (
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