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Reception of Christian Bobn’s Works in Iran
with a Look at Mahvash Qavimi’s Translations
Esmaeel Farnood*

Abstract
Translation critique criteria are based on the function of translation. Sometimes this
function is more hypertextual, and sometimes it deals with the discourse that produces the
translated work in the target community. Examining the confrontation between the source
text and the destination text can be useful in terms of language, teaching, and quantitative
translation, which we call translation evaluation. Translation criticism, however, focuses on
the transtemporal space of the work, its translation process, and its overall results and
effects. The translator produces a product, and it is consumed in the target community,
thereby producing thought and ideology. The reflection of the translator’s work goes
beyond just checking for the correct or wrong translation of a word. Critical thinking
should target the whole discourse and the consequences of the collective produced. In this
article, we take a look at the acceptance of Christian Bobin’s works and Mahvash Qavimi’s
translations of this French author’s works.
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پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران:
با نگاهی به ترجمههای مهوش قویمی
اسماعيلفرنود*

چكیده
اثر ترجمهشده را با دیدگاههای متفاوتی میتوان مطالعهه کهرد؛ یکهی ا ایهد دیهدگاههها
معیارهای نقد ترجمه مبتنیبر کارکرد ترجمه است .گاهی اید کهارکرد بهی تهر فرامتنهی
است و گاهی به گفتمانی میپردا د که اثر ترجمهشده در جامعۀ مقصهد تولیهد مهیکنهد.
مطالعه و بررسی مقابلهای متد مبدأ و متد مقصد ،بهلحاظ بانی ،آمو شی ،و در سهنش
کیفیت ترجمه مفید است که به آن ار یابی ترجمه میگوییم .نقد ترجمهه «بایهد بهه ایهد
مسئله بپردا د که ترجمه در جامعۀ مقصهد ههه مهیکنهد» (فرحهااد  .)83 :7831متهرجم
محصولی را تولید میکند و اید محصول در جامعۀ مقصد مصرف مهیشهود و درنتیشهه
تولید فکر و ایدئولوژی میکند .در اید نوع مطالعه ،با تاب کار مترجم فراتهر ا بررسهی
درست یا اشتباهبودن ترجمۀ یک واژه است .تفکر انتقادی باید کل گفتمان و پیآمدههای
مشموعۀ تولیدشده را هدف قرار دهد .در اید نوشتار ،نگاهی میاندا یم به پهییر
کریستیان بوبد و نق

ترجمههای اید آثار توسط مهو

آثهار

قویمی در معرفی اید نویسندۀ

فرانسوی به مخاطبان فارسی بان.
کلیدواژهها :نقد ترجمه ،مهو

قویمی ،کریستیان بوبد ،ترجمهشناسی.
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 .1مقدمه
مطالعۀ ترجمۀ هر اثر ممکد است فقط به اید اختصاص یابد که مترجم درست یا غلهط
ترجمه کرده است که به آن سهنش کیفیهت یها غلهطیهابی یها همهان ار یهابی ترجمهه
میگوییم که برایند مقایسۀ متد مبدأ و مقصد است .امرو ه الگوها و مدلههای مختلفهی
ا ار یابی کیفیت ترجمه ارائه شده است که میتوان به دو مهدل سهپِت ( )SEPTاشهاره
کرد که دانیل گوادک ( )Danie Gouadecآن را معرفی کرده و مهدل سهیکال ( )Sicalکهه
الکساندر کواکس ( )Alexandre Covacsارائه داده است (فرنود  .)7831نگاه دیگهری بهه
ترجمه مطالعۀ عناصر فرامنتی ترجمه است که در نقد کیفی ترجمه بهه آن مهیپهردا یم.
بررسی و مطالعۀ پیشینۀ مترجم و نویسنده ،جلد و یباشناسی هها ترجمهه ،عهادات و
رفتار مترجم و با تاب آن در اثر ،فرو ترجمه در جامعۀ مقصد ،کهارکرد اثهر و نقه
فرهنگی و ادبی آن در فرهنگ مقصد ،و  ...بهنهوعی بهه نقهد کیفهی و گفتمهانی ترجمهه
توجه دارد.
نقد و ار یابی ترجمه ،هردو ابااری برای سنش آثار ترجمهشده را تشکیل میدهند کهه
جنبههای مشترک بسیاری دارند .باایدحال تفاوت عمدۀ آنها در اید است که ار یابهان،
اثر ترجمهشده را قبل ا انتشار بررسی میکنند ،درحالیکه منتقهدان بعهد ا انتشهار وارد
عمل میشوند (.)Farnoud 2012: 88

روبرت الرو ( )Larose 1998نیا دربارۀ تفاوت ار یهابی و رو ههای آن بها نقهد کیفهی
ترجمه و همهنید مر و همپوشانی آنها سخد گفته است.
همهنید ،آنتوان برمَد ( )Berman 1995عهووهبهر تبیهید معیهارههای نقهد ترجمهه و
گرای های دوا دهگانۀ نقد ،ا مراحل نقد ترجمه نیا سخد میگویهد .بهرمد در مرحلهۀ
اول ،خوان متد ترجمهشده را مشاا ا مهتد مبهدأ توصهیه مهیکنهد ،خهوان اولیهه و
خوانشی دوباره با نگاه تحلیلی بر سبک نوشتاری ،واژگانی ،و نوع بیان متهرجم .سهپس،
خوان متد مقصد با نگاه تحلیلی انتقادی و همهنید درصورت امکان خوانهدن آثهاری
دیگر ا نویسنده را در مرحلۀ دوم قرار می دهد .او مرحلهۀ سهوم کهار منتقهد ترجمهه را
بررسی جایگاه مترجم سابقه و تخصص در بان مقصهد عنهوان مهیکنهد .ههمهنهید،
مطالعۀ فرایند ترجمه نیا باید در اید مرحله انشام شود .در مرحلۀ آخر ،کار نقد ترجمهه
به برخورد و مقایسۀ کامل دو اثر اختصاص دارد و منتقد نتهای تحلیلهی خهود را کامهل
میکند (بهنقلا فرنود .)7831

پذیرش آثار کریستيان بوبن در ایران :با نگاهی به ترجمههای مهوش قویمی (اسماعيل فرنود) 259

در اید نوشتار سعی میکنیم در نقدی کلی ،عووهبر مطالعۀ پییر آثار بهوبد در ایهران،
نق ترجمههای مهو قویمی در شناساندن کریستیان بوبد در ایران را بررسی و همهنهید
ویژگیهای آنها را مطالعه کنیم .پس ا مطالعۀ همۀ ترجمههای قویمی ا بهوبد ،ا آنجهاکهه
به مشموع آثار توجه شده است ،سعی شده ا غلطیابی پرهیا شود و فقط نکاتی که بهکهرات
در ترجمهها آمده و بهنوعی ا عادات مترجم است برجسته شود .مهو قهویمی بها ترجمهۀ
حدود سیاده اثر بوبد بی ترید سهم را در شناساندن اید نویسنده در ایران دارد.

 .2پیشینه
نویسندگان فرانسوی و ادبیات فرانسه همیشه موردتوجه مترجمان ایرانهی بهوده و آثهار ادبهی
بسیاری ا فرانسه به فارسی ترجمه شده است .پیشینۀ روابط فرانسه و ایران به قرن سهیادهم
میودی برمیگردد ،اما تعاموت فرهنگی و علمی و ادبهی میهان دو کشهور در قهرن نهو دهم
گستر یافت .در آن دوران ،آثار نویسندگان بارگ فرانسه به بان فارسی ترجمه مهیشهد و
سهم حداکثری ا آثار خارجی در با ار کتاب و جامعۀ روشدفکری ایران داشت .هرهنهد بها
گیشت مان و تسلط بان انگلیسی در دنیا ،سههم ترجمهه ا بهان انگلیسهی در ایهران ههم
افاای یافت ،اما همهنان نویسندگان فرانسوی در ایران جایگهاه درخورتهوجهی در ترجمهه
دارند ،بهطوریکه گاهی یک اثر را هندید بار مترجمان مختلف ترجمه مهیکننهد .کریسهتیان
بوبد ( )Christian Bobinیکی ا آن نویسندگان است .ترجمۀ آثار او در دههۀ  7834در ایهران
رواج یافههت و حتههی مترجمههانی آثههار او را ا بههان واسههطه ،یعنههی انگلیسههی ،بههه فارسههی
با گرداندند .اولید بار پیرو سیار با ترجمهۀ رفیه اعلهی ( )Le Très-Basکریسهتیان بهوبد را
معرفی کرد .اید اثر روایتی داستانی ا ندگی «فرانچسکوی قدیس» است که ههم در فرانسهه
و در هم ایران مهمترید اثر بوبد به شمار میآید.
بوبد در کتاب رفی اعلی قصد نگاشتد ندگینامۀ فرانچسکو را ندارد ،بلکه ههدف
اید است که ا ورای ندگی اید قدیس ایتالیایی ،بهه آنههه مایهۀ دغدغهۀ خهاطر او
دربارۀ ندگی بشر امرو است بپردا د و بهبهانۀ سخد گفهتد ا سهلوک معنهوی ایهد
قدیس ،به خألهای روحی و عاطفی انسان امرو نادیک شود و ا آنهها بحهک کنهد
(سیار .)743 :7830

رفی اعلی با استقبال خوبی در ایهران روبههرو شهد و پهسا آن مترجمهان دیگهری مثهل
ساسان تبسمی و مهو قویمی آثار او را ترجمه کردند.
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 .3بوبن و پذیرش آثارش
هانس روبرت یاوس ،مبدع نظریۀ دریافت یا پهییر  ،رابطهۀ اثهر و نویسهنده و خواننهده را
تعاملی ال م برای حیات اثر میداند:
در سهگانۀ تشکیلشده ا نویسنده ،اثر و مخاطب (خواننهدگان اثهر) ،خواننهده عنصهری
منفعل نیست؛ او هم انرژیای تولید میکند که در تهاریخسها ی اثهر نقه فعهالی دارد.
حیات هر اثر ادبی ،بدون مشارکت فعال کسانی که به آن مراجعه میکننهد ،تصهورناپییر
است .مشارکت آنهاست که به حرکت تشربهای ادبی تداوم میبخشد (.)Jauss 1978: 49

و مترجمان هم در هنگام انتخاب اثر ،حتماً باید تحلیلی ا جامعهۀ مقصهد داشهته باشهند.
«امرو ه ترجمهشناسان با مفاهیم دیگری بههغیهر ا برابهری مهتد مبهدأ و مقصهد و وفهاداری
مترجم روبهرو هستند ،مفاهیمی همهون ارتباطات ،موقعیت اجتماعی ،بافت پیام ،قصد پیهام،
پییر اثر» (.)Gambier 2000: 98
در دهۀ  7334م ،نویسندهای در فضای ادبی فرانسه مطرح میشهود کهه در ابتهدا منتقهدان
ادبی و فضای روشدفکری در فرانسه او را تحسید میکنند و سپس با بیمهری آنهان مواجهه
میشود .کریستیان بوبد در آوریل  7397در شهر کرو و ( )Creusotبهدنیا آمهد و هرگها ایهد
شهر را ترک نکرد .اولید آثار او بهصورت پراکنهده در اوایهل دههۀ  7334هها شهدند ،امها
خیلی موف نبودند .در سال  7338با انتشار کتاب قهدیس فرودسهتان ( )Le Très-Basبهر سهر
بانها افتاد و برندۀ هندید جایاۀ ادبی ا جمله جایاۀ دوماگو ( )Prix des Deux Magotsشهد.
او تاکنون حدود هفتاد اثر منتشر کرده است و در سال  0472جایاۀ آکهادمی فرانسهه را بهرای
همۀ آثار دریافت کرد .آثار او فرو نسبتاً خوبی در فرانسه داشهته ،امها آنهنهانکهه بایهد
جامعۀ روشدفکری و منتقدان ادبی روی خو به او نشان ندادهانهد .در فضهای دانشهگاهی
نیا خیلی به آن توجه نشده است .براساس پایگاه اسناد دانشگاهی فرانسه ،7تعداد رسهالهههای
دکتری که دربارۀ او و آثار انشام شده در فرانسه به تعداد انگشتان یک دسهت نمهیرسهد.
هرهند که آثار پس مینهای فلسفی دارند ،بسیاری او را نویسندهای عامههپسهند مهیداننهد.
آثار او را ابتدا ناشران گمنام و کوهک ها میکردند تا ایدکه بار ترید ناشر فرانسهه ،یعنهی
انتشارات گالیمار ( ،)Galimardبرای ها آنها اقدام کهرد .میشهل کهامو ( )Michel Camusا
ناشران مطرح فرانسوی در سال  7330در مصاحبهای بها رادیهو فرهنهگ فرانسهه در حضهور
کریستیان بوبد میگوید« :او نویسندهای است که برخهی او را بهه عهر مهیبرنهد و برخهی
دیگر به او حسادت میور ند و برخی بهشدت تخریب میکننهد» و ایهد ناشهر در توحهی
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دلیل موفقیت کریستیان بوبد میگوید« :اکثهر مخاطبهان ،خوانهدن آثهار بهوبد را در دو کلمهه
خوصه میکنند ،دو کلمهای که ا دل آنها برمیآید :کمک به ندگیکهردن» .آنهان احسهاس
میکنند که آثار بوبد ندگی را برایشان سادهتر میکند و کمک میکند تا بهتر نهدگی کننهد.
«بوبد درواقع همان فرشتۀ نگهبانی است که در لحظات دشوار جلوههایی ا یبهایی نهدگی
را به ما نشان میدهد ،و گیر ا فرا ونشیبها را برایمان آسان مهیکنهد» (قهویمی .)2 :7830
در قرن بیستم به رابطۀ بید ادبیات و جامعه توجه میشود .در مواجهه با یک اثهر دو رویکهرد
همیشه مطرح بوده است :رویکرد اول ،که اثر را بهصورت مستقل مطالعه مهیکنهد و بها مهتد
سروکار دارد؛ رویکرد دوم ،ا ارتباط اثر با خواننهده ،مخاطهب ،و درنتیشهه اجتمهاع ()public
س هؤال مههیکن هد .پیههر بوردیههو ( ،)Pierre Bourdieuجامعهههشههناس سرشههناس فرانسههوی ،ا
نظریهههپههردا ان رویکههرد دوم بههود و جایگههاه اجتمههاعی مخاطههب را در درک معنهها عههاملی
تعییدکننده میدانست .ایدکه اثری به فرو باالیی دست مهییابهد ممکهد اسهت بههلحهاظ
ار ادبی آن باشد یا نه ،ممکد است فقط به وحهعیت اجتمهاعی جامعهۀ مقصهد در مهان
عرحه هم مربوط شود .ایدکه اثری در کشوری خوب مهیفروشهد ،امها در کشهور دیگهر بها
شکست روبهرو میشود متأثر ا نگر رویکرد دوم است .فرو بهیسهابقۀ کتهاب تسهلیم
( )Soumissionنوشتۀ میشل اوئلبک ( )Houellebecqفقط بهخاطر خود اثر نبود ،بلکهه متهأثر ا
هم مانی عرحۀ آن به با ار با حادثۀ تروریستی شارلی ابدو در ژانویهۀ  0479بهود .کتهابی بها
موحوعی علیه مسلمانان در تاریخی منتشر میشهود کهه مسهئلۀ مسهلمانان بحهک رو و دا
همۀ رسانهها و مردم در اروپاست .در ایران ،در ایام مناسبتهای مهیهبی ،کتهابههای اسهتاد
شهید مطهری و علی شریعتی فرو بی تری دارند.
بان بوبد ساده و روان است« .جموت کوتاه و مقطع ،واژههای سادۀ ساده و تکرارههای
فههراوان ،سههبکی را پدیههد مههیآورد کههه گیههرا ،دلنشههید و بهههویههژه ودیههاب و آشناسههت»
(قویمی  .)2 :7830نوشتههای بوبد بید نظم و نثهر شهناورند و او ا ژانهر قطعهه ))fragment
استفاده میکند.
او نوعی نظم منثور را ابداع کرده است که با نظم منثور بودلر و دیگهران متفهاوت اسهت.
نامه خوب مینویسد و در نثر نوعی روایت میکند که نمیشود گفهت رمهان اسهت ....
مشکلی که با بوبد داریم ،واقعاً یک معما است ،او ا هیای صحبت میکند بدون آنکهه
راجعبه آن صحبت کند .دربارۀ عش میگوید بدون آنکه ا ن خاصهی صهحبت کنهد.
اید مسئلهای است که هم نقطۀ قوت اوست و هم خیلی بابت به او حمله شهده اسهت
(ترانگوال .)800 :0447
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تنهایی ،عش  ،احساس ،کودکی ،و  ...ا مضامید اصلی نوشتههای او هستند .داستانههای
بوبد آغا و پایان مشخصی ندارند و گاهی درعید آنکه خواننهده ا یبهایی نوشهتهههای او
لیت میبرد و مسخ جموت اوست ،نمیداند دقیقاً راجعبه هه موحوعی مطالعه مهیکنهد و
مبهوت است .قویمی میگوید« :اکثر منتقدان کریستیان بوبد را شاعری میدانند کهه حکایهت
برای جا دستاویای جهت سرای شعری منثور نیست .شعری خو آهنگ کهه تشهبیهات
و استعارههای غافلگیرکنندۀ آثار او گاه خواننده را مبهوت و متحیر میکند».

 .4تب بوبن در ایران
استقبال ا نویسنده و اثری خارجی در جامعۀ مقصد ممکهد اسهت بسهیار متفهاوت باشهد و
اوحاع فرهنگی ،ادبی ،سیاسی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،و مانی بر آن اثر میگیارد.
ترجمه باتوجهبه ماهیت ذاتی خود ممکد است جایگاههای متفاوتی را در جامعۀ مقصهد
پیدا کند و باتوجه به قهدرت ادبیهات بهومی آن جامعهه ممکهد اسهت انهواع ادبهی آن را
دگرگون کند یا حتی انواع ادبی جدیدی بیافریند و یا ممکد اسهت تحهتتهأثیر ادبیهات
جامعۀ مقصد قرار گیرد و بهشکل یکی ا آنها برو کند (ماندی .)743 :0440

طب سایت کتابخانۀ ملی ایران 30 ،عنوان ا کریستیان بوبد ها شده است کهه بهرای
نویسندهای فرانسوی جالبتوجه است .در دهۀ  7834کریسهتیان بهوبد در ایهران محبوبیهت
فراوانی یافت و همۀ آثار او با تیراژ خوب به ها های متعهدد رسهیدند .دلیهل ایهد اسهتقبال
ممکد است موحوعات و ار هایی باشد که در آن دوران بهشدت در جامعهۀ ایهران رواج
پیدا کرده بود .آثار نویسندگانی همهون اوشهو (عهارف هنهدی) ،پهائولو کوئلیهو (نویسهندۀ)
پرتقالی ،و جبران خلیل جبران (نویسهندۀ لبنهانی) پرفهرو ههای آن دههه بودنهد .مضهامید
مشترک آنها گرای های شهبهعرفهانی ،تنههایی ،احساسهات ،عشه  ،و جمهوت «فلسهفی»
یباست .نادر ابراهیمی نمونۀ ایرانی آن است که نثری شبیه کریستیان بوبد دارد.
یکی ا کتابهای نادر ابراهیمی به نام بار دیگر شهری که دوست میداشتم اولید بهار در
سال  7809بهها رسید ،اما در سال  7833با فرو هشتادهاار نسخه به اوج فرو خهود
میرسد .اید نکته نشاندهندۀ آن است که در دههۀ  7834بها سهلیقۀ متفهاوتی ا خواننهدگان
ایرانی روبهرو هستیم.
نگاهی نو به مضامید یادشده با نثری آسان و ساده و بهدور ا محافظهکاری باعک شهد
تا مخاطبان ایرانی جیب اید آثار شوند؛ بهویژه جوانانی که متولدید دهۀ  7824بودند ایهد
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نوع آثار برایشان تا گی داشت .جوانانی که در دهههای  7824و  7814آثار ادبهی و هنهری
شاید یکنواخت و تکراری یا ادبی سنگید را مرور مهیکردنهد در دههۀ  7834بها توسهعۀ
اطوعرسانی ،تبلیغات ،و عرحۀ آثار متفاوتی روبهرو شدند .رمانههای دهههههای قبهل بها
دغدغههای اجتماعی ،سیاسی ،و فلسفی خواننهده را دههار تردیهد و ههال ههای فکهری
میکرد .خیلی ا آنها طوالنی و هندجلدی بود و خواننده تا انتها پی نمهیرفهت .رمهان
دَهجلدی کلیدر اثر محمود دولهتآبهادی را بسهیاری در دهههههای  7824و  7814مطالعهه
کردند ،اما جوانان امرو ی کمتر به خواندن ایهد نهوع آثهار روی مهیآورنهد .مخاطهب در
جامعۀ فستفودی امرو  ،کمحوصله و بهدنبال متد کوتاه و ودفهم است .کتاب دَهجلهدی
نمیخواند و بهناهار نویسنده هم متأثر ا همید فضا دیگر کلیدر نمینویسد و به اثهر 044
صفحهای سلوک بسنده میکند.
آثار و رمانهایی بهسبک بوبد ودفهم است ،پیام را ساده منتقل میکند ،و جمهوت یبها
و قطعات ادبی دارد کهه هرکهدام را مهیتهوان در کهارتپسهتالی ،در صهفحهای شخصهی در
شبکههای اجتماعی ،یا در متد پیامک برای دوستی استفاده کهرد .مههو قهویمی در مقدمهۀ
اسیر گهواره مینویسد:
اگر بر اید باور باشیم که نویسندگان را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کهرد ،گروههی
که آثارشان خواننده را به تفکر ،توطم و یها احتمهاال واکنشهی برمهیانگیهاد و سهؤاالت
بسیاری را برای او مطرح میکند و گروه دومی گروهی کهه گهویی بهرای ههر پرسشهی،
پاسخی آماده دارند و میکوشند تا صادقانه و با صمیمیت ،مایۀ تسهلی و آرامه خهاطر
خواننده را فراهم سا ند ،بوبد بدون شک به گروه دوم تعل دارد.

احتماالً یکی ا دالیل اصلی شکلگیری تب بوبد در ایران در برهۀ مانی خهاص همهید
توصیف قویمی ا بوبد است .جوانان و نوجوانانی که ا فکهرکهردن عمیه و حهل مسهائل
عمی فلسفی و اجتماعی خستهاند و متنی آسان و لیتبخ را ترجی مهیدهنهد راهحهل را
میخواهند و نه تفکر روی مسئله .آنها هنر و ادبیات را برای سرگرمی و لهیت مهیخواهنهد
نه ایشاد هال های فکری و طرح پرسشی در ذهد.
البته باتوجهبه جایگاه کریستیان بوبد در فرانسه ،میتوان برای او تفاوتی قائل شد .آثهار او
هندید جایاۀ ادبی بردهاند و انتشارات گالیمار ،که آثار فاخر را ها میکند ،آنها را منتشهر
کرده است .بههرحال ،آثار او در فرانسه برهسبی دستکم «هنری» دارنهد ،امها ههمهنهان در
ایران برخی آثار او را در مرۀ آثار عامهپسند و « رد» قرار میدهند و شاید بشهود گفهت کهه
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بوبد در ایران شناختهشدهتهر ا جامعهۀ کتهابخهوان فرانسهوی اسهت .مههو قهویمی در
مصاحبه با رو نامۀ قدس میگوید« :دو سال پی که به فرانسه رفته بودم ،متوجه شدم آنجها
هم برخی او را نمیشناسند و آن اشتیاقی را که مثوً ما به آثار او داریم ندارند» .وقتی ا خهود
بوبد دربارۀ اید میپرسند که آیا ا اقبال ایرانیان به آثار و آنهه «تب بوبد» در ایران گفتهه
میشود اطوعی دارد یا نه ،پاسخ میدهد:
نه ،مد فکر نمیکنم نوعی دانایی خاص داشته باشهم و فقهط در جسهتوجهوی نهوری
کوهک هستم .مخصوصاً ادعا ندارم که راهنما یا کسی ایهدهنینهی هسهتم .امهرو دوران
الهامبخ های بارگ گیشته است  ...امرو دوران عقابههای بهارگ را گیرانهدهایهم و
به دوران گنششکهای کوهک رسیدهایم .مد دقیقاً گنششکی کوهکام ،یک گنششهک
کوهک .مد آوا خودم را روی شاخهای که بر آن نشستهام مهیخهوانم ،همهید .ادعهای
دیگری ندارم (کریستیان بوبد ،مصاحبه با رادیو بیدالمللی فرانسه).

و درادامه با اشاره به شهناخت ا موالنها و تهأثیری کهه ا اشهعار او گرفتهه اسهت،
میگوید« :با حسکردن اشعار رومی ،مد قلهب ایهران را حهس کهردم و نهب ایهران را
میشناسم و مطمئنم اگر به ایران بروم آن را در نور خیابانها و ههرۀ جوانان میشناسم»
(همان).

 .5مهوش قویمِیِ مترجم
مهو قویمی حدود دَه عنوان کتاب تألیفی و دانشگاهی و حدود بیسهت عنهوان ترجمهه در
کارنامۀ خود دارد که سیاده عنوان ا آنها به آثهار کریسهتیان بهوبد اختصهاص دارد .بههجها
ترجمههای بوبد ،او هند اثر با موحوعات پراکنده ،روانشناسی ،تئاتر ،و تهاریخ ادبیهات نیها
ترجمه کرده است .قبل ا نام کریستیان بوبد ،مهو قویمی بی تر بهواسهطۀ مقهاالت ،آثهار
تألیفیا و بهعنوان استاد دانشگاهی صاحبنظر در حو ۀ بهان و ادبیهات فرانسهه شهناخته
میشد و نه مترجم ادبی ،اما امرو ه نام او برای مردم و خوانندگان ایرانهی بهه نهام کریسهتیان
بوبد گره خورده است .خود او میگوید« :در درجۀ اول خودم را یهک معلهم مهیدانهم و در
درجۀ دوم پژوه گر و در آخرید مرحله خودم را مترجم مهیشهمارم» (قهویمی  .)7832او
در سال  7834اولید ترجمها ا بوبد را با عنوان حقیقت باورنکردنی است منتشهر کهرد و
سپس همان اثر را با عنوان متفاوت ابله محله ( )7837بهههها رسهاند .پهسا آن ،ن آینهده
( ،)7830دیوانهوار ( ،)7830ایاابل بروژ ( ،)7830دلباختگی ( ،)7838دیوانههبها ی (،)7838
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اسههیر گهههواره ( ،)7831دورهگههرد ( ،)7833بههانوی سههپید ( ،)7830فراتههر ا بههودن (،)7838
قاتلی همهون برف ( ،)7839و تهاریکی روشهد ( )7832را ترجمهه کهرده اسهت .او دربهارۀ
انگیاها برای ترجمۀ آثار بوبد میگوید« :بهطور تفننی کار ترجمۀ آنها را شروع کردم و بها
استقبالی که ا ترجمههایم شد اید کار را ادامهه دادم .... .آنههه مهد ا خصوصهیات بهوبد
میپسندم حس آرام است» (همان) .مسئلهای که قهویمی را ا دیگهر مترجمهان کریسهتیان
بوبد در ایران متمایا میکند ،عووهبر دان بان فرانسه ،تسلط بینظیهر او بهر بهان فارسهی
است .نکتۀ بعدی عوقۀ شخصی او به کریستیان بوبد است و آنطورکهه خهود مهیگویهد
هدف ا ترجمه تأثیر با ار و «تب بوبد» نبوده ،اما درعیدحهال نقه اسهتقبال مخاطبهان ا
ترجمهها در ادامۀ کار روی بوبد را رد نمیکند.

 .6مشخصات ترجمهها
رعایت عناصر فرامتنی در ترجمه بهنوعی انتقال سبک و احترام به دیهدگاه خهال اثهر اسهت.
عنوان کتاب ،طرح جلد ،صفحهبندی و پهاراگرافبنهدی مهتد ،و حتهی قطهع کتهاب نظهر و
انتخاب نویسنده است.
وقتی به طرح جلد کتابهای ها شدۀ آثار بوبد در فرانسه نگاه میکنهیم ،در سهالههای
مختلف ،آثار ها شده اغلب ساده و بهدون طهرحانهد و گهاهی تصهاویری سهاده ا گهل و
طبیعت برای جلد انتخاب شده است .بهطور کلی طرح جلد ترجمهها ا اید نظهر پهییرفتنی
است؛ طرحهایی ساده و نادیک به فضای آثار بوبد و همهنید متناسب با بها ار ایهران .قطهع
هاپی هم برای اید نوع آثار مناسب است و وقتی اثر اصلی و ترجمه را در دست میگیهریم،
به هم نادیکاند .یک ویژگی مثبهت ترجمههههای قهویمی ایهد اسهت کهه همگهی در یهک
انتشارات کار شدهاند و به مترجم و فضای آثار بوبد آشنایی پیدا کردند و برای انتخهاب نهوع
حروف ،جنس و رنگ کاغی ،طرحها ،و قطع هاپی هماهنگاند .کیفیت ها و انتخابههای
ظاهری و فضاسا ی برای سه اثر قاتلی هون برف ،فراتر ا بودن ،و ابله محله بهتهر ا دیگهر
آثار صورتگرفته است.
برخی مشکوت ویرایشی و نگارشی همهنان بههشم مهیخهورد کهه مههمتهرید آن
رعایتنکردن فاصلۀ بید کلمات و نیمفاصله است و خوان را ا ریتم میاندا د .ماننهد:
«نبایدسرو صدای را در آورد» (قویمی  )39 :7832یا «پاکی و خلوصی رابا شهناخت»
(همان .)31 :تکرار متناوب هنید اشکاالتی برای مخاطب بسیار آ اردهنده است.
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در مبحک انتخاب عنوان ،همیشه آرای متضادی بیان میشود .بسیاری معتقدند که عنهوان
کتاب میبایست عیناً ترجمه شود؛ هراکه عنوان کتاب ،همهون هشم انسهان ،اولهید پنشهرۀ
ارتباطی نویسنده با خواننده است و تغییر آن توسط متهرجم صهحی نیسهت .بههنهوعی آن را
جاو شناسنامۀ نویسنده و هویت او میدانند ،مثوً همه با جنگ و صل تولسهتوی را بههیهاد
میآورند ،با پیرمرد و دریا همینگوی ،با سرخ و سیاه استاندال ،و با بیگانه کامو را .ههمهنهید،
عنوان کتاب بهنوعی نتیشهگیری یا نشانهای ا نتیشۀ نویسنده را ممکد است در خهود داشهته
باشد که خواننده را تا پایان اثر همراهی میکند و در ذهد اوست .گروه دیگری ا مترجمهان
اتفاقاً به همید دالیل ،انتخاب عنوان را بسیار حساس میدانند و صرف ایدکه عنهوان را عینهاً
ترجمه کنند کافی نمیدانند .ا نظر آنها ،مترجم برای ترجمۀ عنوان باید مطالعه داشهته باشهد
و همۀ جوانب را برای انتخاب آن بررسی کند؛ ا جمله خوان  ،تلفظ ،بهار معنهایی ،و اثهری
که در جامعۀ مقصد دارد .بهعقیدۀ اید نظریهپردا ان ،مترجم میتوانهد عنهوان را عینهاً ترجمهه
کند یا ایدکه معادلیابی و بومیسا ی کند یا کوً عنوان مناسب را باتوجههبهه موقعیهت اثهر و
ارتباط آن با فرهنگ مقصد انتخاب کند .بسهیاری ا مترجمهان فقهط بهرای جهیب مخاطهب
عنوان را تغییر میدهند تا خواننده را بهسمت کتاب بیاورند .ژان رنه لهدمیرال ،ترجمههشهناس
فرانسوی ،نیا ترجمۀ عنوان را هال برانگیا میداند و معتقد اسهت« :بههطهور کلهی مشهکلی
خاص برای ترجمۀ عنوان وجود دارد و آن تداخل موقعیت گفتمان با موقعیت تولیهد اسهت»
(.)Ladmiral 1979: 158
قویمی در انتخاب بی تر عنهاوید همهان عنهوان نویسهنده را انتخهاب کهرده اسهت ،امها
بحکبرانگیاترید انتخاب عنوان او مربوط به رمان ژه ( )Geaiمیشود .نکتۀ جالبتوجهه ایهد
است که قویمی اید کتاب را با دو عنوان مختلهف بهههها رسهانده کهه ههی کهدام عنهوان
انتخابی نویسنده نیستند .مترجم دو عنوان حقیقت باورنکردنی است و ابله محلهه را انتخهاب
کرده است .عنوان اولی جملهای است ا متد کتاب و دلیل انتخاب عنهوان دومهی را قهویمی
در مقدمه و پس ا هند پرس دربارۀ شخصیتهای داسهتان ایهدهنهید توحهی مهیدههد:
«بیشک اید پرس ها یاد ابله اثر داستایوسکی را در اذهان بیدار میسا د ،و نهامی را کهه مها
برای ترجمۀ اید داستان برگایدیم ،تاحدودی توجیه میکند» .بر اید انتخاب نقد وارد اسهت.
عنوان کتاب اسم شخصیت اصلی داستان است و اولید جملۀ کتاب با نام او آغها مهیشهود.
وقتی عنوان اصلی اسم خاص است و نام شخصیت اصلی داستان ،هرا مترجم باید سهلیقه و
تفسیر خود را وارد کند و بعد به توجیه آن بپردا د؟ نام ژه عنوانی نیسهت کهه بهرای متهرجم
هالشی ایشاد کند که بهدنبال عنوان مناسب بگردد ،هراکه ایدجها بههنهوعی تکلیهف روشهد
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است .اما اگر خواننده در با ار کتاب بههدنبهال ترجمهۀ اثهر  Geaiبگهردد ،دههار سهردرگمی
میشود .گاهی بعضی عناوید به دلیل بها ی بها کلمهات و بها هنهدمعنایی متهرجم را درگیهر
میکند ،هراکه در عنوان کتاب نمیتوان پانوشت و توحی مترجم را احافه کرد .مثوً عنهوان
رمان  Jalousieاثر آلد روب گریه ،که کلمهای بها دو معنهای «کرکهره» و «حسهادت» اسهت و
اتفاقاً هر دو معنا هم در متد هستند ،باعک میشود که درنهایت مترجم اثر ،منهوههر بهدیعی،
آن را ژلو ی ترجمه کند .یها عنهوان اثهری ا بهوبد بههنهام  Très-Basمتهرجم را بهه سهختی
میاندا د .باتوجهبه محتوای متد ،اید عنوان به عظمت خهدا و مفههوم نادیکهی اشهاره دارد،
عنوانهای کلیشهای همهون «خداوند نادیک» یا «حضرت دوست» درست است ،امها بهرای
رمانی فرانسوی جیاب و متعارف نیست .پیرو سیار آن را رفی اعلی ترجمه کرده اسهت تها
بهنوعی هر دو مفهوم را برساند ،اما بههرحال ترجمۀ اید نوع عنوان به تفکهر و جسهتوجهو
نیا دارد و میتوان به مترجم برای انتخاب عنوان متفاوت ح داد .اما در ایدجها ،متهرجم بها
هه توجیهی اسم خاص شخصیت را ،که نویسنده آن را براساس معیارهایی انتخاب کرده کهه
در متد داستان ریشه دارد ،رما و نشانه دارد ،و هی مشکلی بهرای متهرجم ایشهاد نمهیکنهد
باتوجهبه تحلیل یا شباهتی تقریبی با داستانی دیگر تغییر داده است؟ مهثوً اگهر عنهوان مهادام
بواری را مترجم براساس تحلیل شخصی خود تغییر میداد و نه انتخاب فلهوبر ،اصهوً مهادام
بواری داشتیم؟ اگر قرار بود عنوان کتاب جملهای ا خود اثر باشد ،نویسنده هم مهیتوانسهت
آن را انتخاب کند .ایدکه هرا قویمی اصرار داشته نام ژه را استفاده نکند و دو عنوان دیگهر را
برگایند مشخص نیست ،هراکه عنوانهای انتخابی او خیلی معیهارههای جهیابیت فهرو و
با ار را هم برآورده نمیکنند .حتی میشود گفت خهود اسهم ژه و رماآلودبهودن بهی تهر
احتمال دارد مخاطب را بهسمت خود بکشد .او ههمهنهید عنهوان دلبهاختگی را بهرای اثهر
لوییا آمور ،که نام شخصیت داستان است ،برگایده که نوعی انتخاب شخصی اسهت .قهویمی
اثری دیگر ا بوبد را ،که آن هم اسم خاص است ،عیناً ایاابل بروژ (قهویمی  )7830ترجمهه
کرده است و اید نشان میدهد مشکلی با استفاده ا اسم خاص در عنوان ندارد و فقط شهاید
آن کتاب او را بهیاد اثر دیگری نینداخته است .عنوان دیگری کهه قهویمی کمهی متفهاوت بها
عنوان نویسنده انتخاب کرده فراتر ا بودن برای  plus que viveاست کهه شهاید بشهود گفهت
کمی بار فلسفی آن را افاای داده است .برای کتابی که محتوای بی تهر عاشهقانه اسهت و
نویسنده واژۀ یستد را استفاده کرده ،شاید فراتر ا یستد عنوان نادیهکتهری مهیبهود ،امها
باایدحال انتخاب قویمی هم یبا و متناسب است .بی تر مترجمانِ دیگر ایهد کتهاب همهان
عنوان فراتر ا بودن را برگایدهاند و اثر بهنوعی با همان عنوان جا افتاده است .دلآرا قهرمهان
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در سال  7830همید اثر را با عنوان ندهتر ا ندگی ترجمه کرده است .درمشموع ،هنگهامی
میشود مترجم را در تغییر مح دانست که عنوان انتخابی نویسنده محهدودیت و پیچیهدگی
بانی ،معنایی ،و فرهنگی ایشاد کند یا حهداقل اگهر متهرجم نگهاهی بهه بها ار دارد ،عنهوانی
جیاب برای جلبنظر خواننده انتخاب کند .البته برای خود نویسنده هم همهید نکتهه وجهود
دارد« :همهنید باید به خاطر داشت که نویسندۀ متد همیشهه نویسهندۀ عنهوان نیسهت ،یهرا
مداخوت کموبی ناشر که فکر میکند انتظار خواننده را میشناسد ،قبل ا هرهیای ههدف
تشاری را در نظر میگیرد» ( .)Cachin 2006: 2طب شواهد ،معموالً تغییر عنهوان بهی تهر در
آثار پلیسی ،ادبیات کودک ،و تشاری رواج دارد تا جیابیت فهرو را افهاای دههد .کاشهد
معتقد است« :باید مطالعهای جداگانه و خاص دربارۀ ترجمۀ عنهاوید آثهار پلیسهی و ادبیهات
کودک صورت گیرد» (.)ibid.: 8
نکتۀ بعدی که در معیارهای کیفهی ترجمهه اهمیهت دارد مبحهک مقدمهۀ ترجمهه اسهت.
مترجمان امرو کمتر مقدمهنویسی مهیکننهد ،هراکهه اغلهب فقهط بهان دوم را مهیداننهد و
آنهنان تسلطی بر ادبیات و نقد ندارند .اما ا مهو قویمی ،که سالها در دانشهگاه ادبیهات
و نقد را مطالعه و تدریس میکرده است ،انتظار میرفت مقدمههای پرباری بر ترجمههههای
مینوشت .او سیاده اثر ا بوبد را بهها رسانده که یا مقدمۀ مترجم ندارند یها اگهر دارنهد،
فقط ندگینامۀ ساده و هندخطی ا نویسندهاند .تنها اثری که او برای هند صهفحه مقدمهه
نوشته اسیر گهواره است که در آن هم به توصیف نویسنده میپردا د ،نه اثر .ننوشهتد مقدمهه
را نمیتوان عیب کار مترجم دانست ،اما نوشتد آن بهنهوعی نقطهۀ قهوت و نشهان ا تسهلط،
درک ،و شناخت مترجم ا اثر و نویسنده دارد .بههرحال ،بهتر بود قهویمی در جایگهاه اسهتاد
دانشگاه و منتقد ادبی و مترجمی که بی ترید آثار بوبد را ترجمه کرده است ،مقدمههایی بهر
ترجمههای مینوشت تها دیهدگاه خهود را دربهارۀ بهوبد و دلیهل انتخهاب او و ههمهنهید
توحیحی دربارۀ خود اثر را بیان کند.

 .7ترجمۀ قویمی
وقتی ترجمههای قویمی را با متد اصلی مقایسه میکنهیم ،مهوارد انگشهتشهماری را شهاید
بشود یافت که به لحاظ انتقال مفههوم کلهی اشهتباه ترجمهه شهده باشهد .اشهتباهات رایه در
ترجمههای امرو مثل ارائۀ معنای وارونه یا متضاد ،ک فهمی یا برداشت اشتباه ا مهتد مبهدأ،
اشههتباهات قواعههدی و نگارشههی فههاح  ،و حههیف و احههافۀ تأثیرگههیار بهههنههدرت اتفهها
افتاده است.
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آثار بوبد جموت سادهای دارند .ا واژههای ثقیل و جموت طهوالنی و پیچیهده خبهری
نیست .اید سادگی فهم متد برای مترجم را آسان میکند و درعیدحال سهختیههای خهود را
دارد .شاید هرکس بان بداند بتواند ترجمه کند ،اما دشواری ایدگونه متدهها ایهد اسهت کهه
اگر مترجم نتواند یبایی و فضای متد مبدأ را منتقل کند ،ترجمهۀ او متنهی عهادی و رو مهره
خواهد شد که هی هیا ندارد .مترجمی که اثر پروست یا سلید را ترجمه میکنهد درگیهر آن
است که ابتدا جموت را بشکافد تا بفهمد ،سپس آنهه را فهمیده تحلیل کند تها دریابهد کهه
درست متوجه شده است و بتواند آن جموت هندیدصفحهای را در بان مقصد به نگهار
دربیاورد .درنهایت ،ممکد است حاصل کار ترجمهای متوسط یا حداقلی باشد ،امها خواننهده
راحی باشد که اثری ا سلید را که به فارسی ترجمه شده است میخواند که میتوانهد بها آن
سخد سلید و ایدههای او را دریابد .اما برای ترجمۀ اثری مثل فراتر ا بودن ترجمۀ متوسهط
کافی نیست ،هراکه اگر شادی ،آرام  ،احساسات و صمیمیت ،و درنتیشه آن حسی کهه نثهر
یبای بیآالی بوبد دارد منتقل نشود ،خواننده دل ده خواهد شد و احساس میکنهد اثهری
عادی و متنی بیهویت را خوانده است؛ همهون متنی ساده در ستون رو نامهه .درمشمهوع و
با نگاهی به ترجمههای موجود در با ار ا آثار بوبد ،ترجمهههای قهویمی ا ایهد حیهک ،در
مقایسه با دیگر مترجمان ،در انتقال حسوحال متد مبدأ موف بوده است .او بهخوبی متوجهه
اید ظرافت شده و در انتخاب واژگان و لحد کوم ،یبایی و روانبودن را اولویت قهرار داده
است و به جیابیت نثر منظوم بوبد احترام گیاشته است .اگر خواننده بخواهد جملههای یبها
ا بوبد نقل کند ،بهسرا ترجمۀ قویمی میرود .مههمتهرید معیهاری کهه ترجمهۀ قهویمی را
متمایا میکند تسلط او بر بان فارسی است.
بهعنوان مثال ،برشی ا کتاب فراتر ا بودن ترجمۀ نگار صدقی را با ترجمۀ همهید اثهر ا
قویمی مقایسه میکنیم:
در عم هر ندگی ،بهگونهای هولناک ،جنبهای سنگید ،سخت و نهاخو آینهد وجهود
دارد .مانند تودهای ،گلولهای و لکهای .تودهای ا غهم ،گلولههای ا غهم ،لکههای ا غهم.
بهجا قدیسها و هند سگ ولگرد ،همۀ ما کموبی گرفتار بیماری اندوهیم ،کموبهی .
حتی در جشدهایمان اید بیماری را میتوان مشاهده کرد .در اید دنیها شهادی پدیهدهای
بسیار کمیاب است .هی ربطی به خوشی ،خو بینی یا شور و شو ندارد .شادی یهک
احساس نیست ،همۀ احساسات را میتوان حدس د .شادی ا درون نمیآیهد ا بهرون
سرهشمه میگیرد .پدیده ای بسیار جائهی ،گهیران ،سهبک ،ناپایهدار .مها بهه انهدوه کهه
پیشینها  ،و نها و ژرفای را به رخ میکشد بسیار بی ا شادی اهمیت مهیدههیم.
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شادی هی پیشینهای ،هی و نهای ،هی ژرفایی ندارد .سراسهر در آغا هاسهت ،در خیها
پروا  ،در لر آوا هکاوک (قویمی .)17 :7830
در عم هر ندگی هیای دهشتبار ،سنگید ،سخت و گهس وجهود دارد .هیهای
مانند یک رسوب ،سرب ،لکه ،رسوب غم ،سرب غم ،لکهای ا غهم .جها کشهی هها و
بعضی سگها همۀ ما کمابی به بیماری غم مبتو هستیم ،کمابی  .ایهد بیمهاری حتهی
در جشدهایمان نیا وجود دارد .شادی کمیابترید ماده در ایهد دنیاسهت .شهادی ههی
ارتباطی با سرخوشی ،خو بینی و یا شور و شو نهدارد .شهادی یهک حهس نیسهت،
هراکه تمام احساسهای ما محسوس هستند .شادی ا درون سرهشمه نمیگیهرد بلکهه
در بیرون پدیدار میشود .شادی هیای است جاری ،سبک ههون ههوا ،در پهروا  ،یهک
هی  .ما برای غم اعتبار بی تری قائل هستیم تا شادی .برای غمی که پیشینها  ،و نه
و عمق را به رخ میکشهد .شهادی ههی بیشهینه ،و ن و عمقهی نهدارد .در دم متولهد
میشود ،در پروا است ،در لر آوای هکاوک (صدقی .)31 :7837

اید دو ترجمه نمونهای ا اتفاقی است که در کل اید اثر رخ داده است .انتخهاب واژگهان
و حفظ ریتم متد نشاندهندۀ مهارت و دانه قهویمی در نگهار فارسهی اسهت .انتخهاب
کلمات و عبارات «رسوب»« ،سرب»« ،به بیماری غم مبهتو هسهتیم»« ،کهمیهابتهرید مهاده»،
«اعتبار قائل هستیم»« ،احساسها محسوس هستند»« ،در پروا است» و  ...را با انتخهابههای
قویمی مقایسه کنید .کلماتی هم مثل «ولگرد» در ترجمۀ صهدقی حهیف شهدهانهد .ریهتم و
خوان متد در ترجمۀ صدقی دهار سکته میشود و مان افعهال در ترجمهه رعایهت نشهده
است .همانطورکه خاطرنشان شد ،شاید ترجمهۀ صهدقی بههلحهاظ معنها و حتهی دسهتوری
خطایی نداشته باشد و ترجمه صحی باشد ،اما ا دیدگاه یباشهناختی و انتقهال حهس مهتد،
ترجمۀ او بوبد نیست ،نکتهای که قویمی در طول ترجمه به آن توجه داشهته اسهت .ترجمهۀ
قویمی یکنواخت است و نوسان ندارد ،اما نثر صدقی اوج و فرود دارد و گاهی مهتد بسهیار
ادبی و یبا میشود و گاهی ثقیل و ناخوانا.
همانطورکه ذکر شد ،اید نوشتار قصد غلطیابی نهدارد و مهتد بهوبد و ترجمهها ههم
آنهنان نیستند که مناسب غلطیابی باشند ،اما بهههرحهال ایراداتهی وجهود دارنهد کهه تکهرار
شدهاند و قویمی هم بهدنبال اصوح آنها نبوده و آنها را در ترجمههای تکرار کرده است.
ترجمههای قویمی مثل هر ترجمهای خالی ا اشکال نیست و حهعفههایی دارد کهه بهه
عادت تبدیل شدهاند .مهمترید ایرادی که به ترجمههای قهویمی مهیتهوان گرفهت شکسهتد
پاراگرافهای متد مبدأ در ترجمه است .خواننده یا منتقد اگر بخواهد متد را بها مهتد اصهلی
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مقایسه کند ،سردرگرمی یادی خواهد داشت .او گاهی یک پاراگراف نویسنده را به هنهدید
پاراگراف تقسیم میکند و گاهی برعکس .اید کار ،که به دفعات تکهرار شهده ،بهه انسهشام و
پیوستگی جموت لطمه می ند و نمیتوان هی توجیه و انگیاهای بهرای آن یافهت .مهثوً در
ابله محله اید اتفا در کل کتاب بهوفور رخ داده است .در صفحۀ  82تا  04کتهاب ،کهه کهوً
یک فصل کوهک کتاب را شامل میشود ،در متد فرانسه ههار پاراگراف بلنهد آمهده اسهت،
اما در متد فارسی به هفت پاراگراف تبدیل شهده کهه در آن ههم انقطهاع و اتصهال جمهوت
رعایت نشده است و آنجا که در متد اصلی پاراگرافها جدا هستند در ترجمهه بههصهورت
پیوسته آمده و برعکس .به تصاویر نگاه کنید:
متد فرانسه:
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و متد فارسی:
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اید اتفا در کل کتاب رخ داده است و اید هندپارهکردن متد هم به معنا و هم به سهبک
آسیب ده است .هنو خواننده در ادامۀ همان بافت و فضای متد است که ناگههان جمهوت
قطع و در پاراگراف بعدی ادامه پیدا میکنند .در اید مبحک ،انگار مترجم قصهد له بها ی بها
نویسنده را داشته و هرهه را کرده در ترجمه برعکس آورده است.
نقد دیگری که میتوان به ترجمۀ قویمی وارد دانست واژگانی است کهه معهادل فارسهی
دارند ،ولی او عیناً کلمۀ فرانسوی آن را آورده است ،مهثوً انفورماتیهک (قهویمی ،)37 :7832
بالرید (همان)90 :؛ یا بدون تحقی واژهای خل میکند که بههنهوعی ترجمههای لفظهی ا آن
است .برای  télésurveillanceکلمۀ «مراقبت تلویایونی» (همان )37 :را انتخهاب کهرده کهه در
ایدجا به نظارت دوربید مداربسته اشهاره دارد .کلمهۀ « lettre de motivationنامهه بهرای بیهان
انگیاه» (همان )34 :ترجمه شده درحالیکه کلمهۀ «انگیهاهنامهه» در فارسهی پرکهاربرد اسهت.
مترجم باید برای انتخاب واژه وقت بگیارد و اگر مردد است ،دربهارۀ آن مطالعهه کنهد .مثهال
روشدتر کلمۀ :promesse de vente
‘Le vrai bonheur, ce n'est pas la promesse de vente, le contrat signé’ (Bobin, 1998: 85).

«خو بختی واقعی وعدۀ خرید یا بستد قرارداد نیست» (قویمی .)14 :7832
واژۀ  promesse de venteبهمعنای قراردادی است که هنهد مهاه پهی ا امضهای قهرارداد
اصلی بسته میشود و بهنوعی پهی فهرو محسهوب مهیشهود .مشخصهاً ایهدجها منظهور
پی فاکتور پی قرارداد یا حتی ترجمۀ لفظبهلفظ آن یعنهی قهرارداد فهرو صهحی اسهت.
«وعدۀ خرید» محصول ترجمۀ لفظبهلفظ است و در فارسی کاربرد ندارد.
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نکتۀ بعدی ،که تقریباً در همۀ ترجمۀ قویمی مشاهده میشود ،اید است کهه هرجها مهتد
فرانسوی به نوعی ا نوشیدنی الکلی اشاره کرده ،در ترجمه ا نوشهابه اسهتفاده شهده اسهت.
مشخصاً بهدلیل رعایت هنشارهای فرهنگ مقصد ،مترجم عیناً نمیتوانسته آن را ترجمه کنهد،
اما میشد کلمۀ کلی و مناسبتری انتخاب کهرد ،ماننهد نوشهیدنی .نوشهابه در بهان فارسهی
کاربرد مشخصی دارد و فقط به نوعی نوشیدنی مشخص اشهاره دارد و اسهتفاده ا آن گهاهی
حالت طنا به متد میدهد .مثوً در جملۀ «با خوردن نوشابۀ ههارم فکهر جهالبی بهه مغها
خطور میکند» (قویمی  )33 :7832یا «آلبد شیشۀ نوشابه را بهاال بهرد و بههسهومتی نوشهید»
(قویمی  .)13 :7832شاید حیف کلمۀ نوشابه توجیه بهتری داشت تا ایهدکهه خواننهده ایهد
جملۀ طناآلود را بخواند .ایدجا مترجم میتواند با خوقیت خود واژهای انتخاب کنهد کهه در
عید رعایت مناسبات فرهنگ مقصد ،به متد و مفهوم هم حربهای ناند.
قویمی درمشموع سعی کرده دخالتی در معنا و حیف یا احافهای در متد نداشهته باشهد،
اما کماکان مواردی در متد بههشم میخورد .مثوً در فراتر ا بودن جملۀ:
‘quant au Christ, on verra bien’ (Bobin 2014: 13).

یا در ابله محله ،جملۀ:
‘C'est sans importance’ (Bobin 1998: 9).

ترجمه نشدهاند و حیف صورت گرفته است.
گاهی هم دخل و تصرف صورت گرفته که معنا را تغییر داده است:
)‘Il parle à ses parents ... ses parents sont morts’ (Bobin 1998: 25

«او با بستگان

صحبت میکند  ...بستگان

مردهاند» (قویمی .)08 :7832

در متد اصلی منظور گوینده فوت پدر و مادر شخصیت میکور است.
انتخاب واژۀ نامناسب هم گاهی در ترجمهها بههشم میخورد ،اما آنقدر یاد نیست کهه
بتوان به همۀ ترجمههای او تعمیم داد.

 .8نتیجهگیری
مهو قویمی مترجمی جریانسا است .برای دانششویان ،استادان ،و محققان بهان فرانسهه
نام مهو قویمی استاد شناختهشدۀ بان و ادبیات فرانسه را تداعی میکند کهه یها ههمههون
نگارندۀ اید نوشتار شاگرد او هستند یا دورادور با مقاالت و آثار او در حو ۀ نقهد در ارتبهاط
بوده و هستند .اما در بید ایرانیان کتابخوان ،مهو قویمی مترجم آثار بوبد است .شههرت
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او با نام بوبد عشید شده است و وقتی ا کریستیان بوبد صحبت میشود ،امکان ندارد نهامی
ا او نیاید .شاید او اگر آثار بوبد را ترجمه نمهیکهرد ،کریسهتیان بهوبد در ایهران ایهدگونهه
شناخته نمیشد و ا اید نظر او مترجمی نق آفرید و جریهانسها در جامعهۀ ادبهی اسهت.
ترجمههای او هم بهلحاظ کیفی و هم کمّی ،باتوجهبه همۀ نکهات اشهارهشهده در مهتد ایهد
نوشتار ،در سط پییرفتنیاند .قویمی اغلب با تکیه بر ویژگیههای نثهر بهوبد ترجمهه کهرده
است و بهدلیل تسلط بر ههر دو بهان ،مهتد ترجمهههها ا کژفهمهی ،کژتهابی ،و دخالهت
برداشتهای شخصی بهدور است .هرهند یکی ا اصول تفکر انتقادی ایهد اسهت کهه بایهد
محصول و خود اثر را نقد کرد و نه آفرینندۀ آن را ،اما نمیتوان بهطور کلی خهال را جهدا ا
اثر دانست .هر اثر خل شده ا شخصیت خال آن تأثیر میپهییرد و گهاهی یهک ویژگهی یها
خطای شناختی آفرینندۀ اثر باعک برو خطها در آن مهیشهود .کلیشههههای ذهنهی متهرجم،
اعتمادبهنفس بی ا حد ،نگاه تشاری ،بیحوصلگی و تنبلی ،و خودشیفتگی و خودرأیبهودن
مترجم در متد اثر میگیارد .ا ایهد حیهک ،قهویمی مترجمهی کاربلهد و بههرو اسهت و در
ترجمههای او عادات یادشده را نمیتوان یافت .اما همانطورکه اشاره شد ،بر ترجمهههای او
هم مانند همۀ ترجمهها نقدهایی وارد است ،ا جمله رعایتنکردن یکپهارهگی مهتد مبهدأ،
انتخاب عنوان براساس برداشتهای شخصی ا اثر ،نیافتد معادل مناسب و تکهرار واژهههای
فرانسوی ،و همهنید ارائۀ ترجمۀ دمدستی و لفظبهلفظ ا بعضی واژگان .اید عهادات بعضهاً
در هندید کتاب تکرار شدهاند و قویمی به آنهها تهوجهی نکهرده اسهت .امیهد اسهت تها در
ها های بعدی اید نکات اصوح شوند یا اگر مترجمان جوانی قصهد ترجمهۀ مشهدد آثهار
بوبد را دارند ،بتوانند با بههرهگیهری ا نکهات برجسهتۀ ترجمههههای قهویمی ترجمههههای
درخشانی ارائه دهند.
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