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 .1دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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چکيده
يکی از نظريههای جديدی که در چند دهة اخیر توانسته در مطالعات تطبیقی مسیر تازهای را برای
تطبیقگران باز کند ،نظرية پذيرش است .اين نظريه که هانس روبر ياوس مطرحش کرده است ،نقش

معاصر فرانسوی ،در ايران مورد توجه بوده است .با توجه به حجم آثار ترجمهشده از اين نويسنده در
ايران بهنظر میرسد وی از اقبال ادبی خوبی برخوردار است .در اين نوشتار ،ضمن ارائه و تجزيه و
تحلیل آثار ترجمه شده با استفاده از مفهوم افق انتظار ،درصدد يافتن داليل استقبال خوانندگان ايرانی از
بوبن هستیم .اين جستار دراقع درپی بررسی ذائقة ادبی خوانندگان ايرانی و میزان سازگاری آثار بوبن با
انتظارات آنهاست.
واژههاي کليدي :افق انتظار ،پذيرش ،ترجمه ،ذائقة ادبی ،کريستین بوبن.

* نويسندة مسئول مقاله:
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در کشوری بیگانه بررسی می شود؛ بنابراين در تحقیق حاضر بررسی اقبال ادبی کريستین بوبن ،نويسندة
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فراموششدة خوانندگان را به آنها بازمیگرداند و به آن تأکید میکند .در اين نظريه ،پذيرش نويسندهای
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 .9مقدمه

کريستین بوبن 1،شاعر و نويسندة معاصر فرانسوی ،در سه دهة اخیر توانسته است نظر
خوانندگان ايرانی را به خود جلب کند .وی تاکنون بیش از شصت اثر نوشته که شمار زيادی از
آنها به قلم مترجمان و همت ناشران مختلف ايرانی منتشر شده است .اين نويسنده در سال

2012م برندة جايزة آکادمی 2از آکادمی فرانسه شده است .نوشتههای بوبن اغلب بريدهبريده
هستند و به همین دلیل میتوان سبک اين نويسنده را قطعهنويسی دانست .عشق ،کودکی و
تنهايی از مهمترين مضامین در نوشتههای اوست.
تاکنون بیش از نیمی از آثار بوبن در ايران ترجمه شده و دراختیار خوانندگان قرار گرفته
است .برخی از اين ترجمهها به چاپ مجدد و حتی در برخی موارد به چاپ دهم هم رسیده
است .شايان ذکر است که گاه يک اثر از بوبن توسط مترجمان مختلف برگردان شده است و
با توجه به اين حجم از ترجمه و انتشار و تجديد چاپ ،شايد بتوان ادعا کرد که بوبن از
پذيرش ادبی خوبی در کشورمان برخوردار است .بدين ترتیب در اين پژوهش درصدد هستیم
به اين پرسش پاسخ دهیم که دلیل يا داليل اين میزان ترجمه و استقبال خوانندگان ايرانی با اين
سرعت و در اين مدت زمان کم چیست .برای پاسخ به اين سؤال از نظرية پذيرش استفاده

کردهايم که در زمرة مطالعات تطبیقی قرار دارد .هانس روبر ياوس 3،نظريهپرداز آلمانی و از
نخستین بنیانگذاران اين تئوری ،بر اهمیت نقش خواننده بسیار تأکید میکند که تا قبل از اين

ناديده گرفته میشده است .وی خواننده را بهمثابة کسی که متن و اثر را دريافت میکند و به آن
معنا میبخشد ،خالق جديد اثر درنظر میگیرد .افق انتظار که در مرکز نظرية پذيرش قرار گرفته
و توسط همین نظريه پرداز مطرح شده است ،ما را در بررسی و تجزيه و تحلیل داليل اقبال
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به همین دلیل گاه شاهد تغییر عناوين آثار هستیم.

ادبی بوبن در ايران ياری میکند.
نخست دربارة نظرية پذيرش و افق انتظار توضیح مختصری میدهیم؛ سپس فهرستی از آثار
توجه به مفهوم افق انتظار و با درنظر گرفتن ذائقة ادبی خوانندگان ايرانی به بررسی اين اقبال
78
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ترجمهشده ،اسامی مترجمان و ناشران و تعداد دفعات چاپ آثار را ارائه میکنیم و درنهايت با
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ادبی میپردازيم .گفتنی است که هدف از اين تحقیق اصالً تهیة فهرستی از آثار مترجَم و نام
مترجمان و ناشران نیست؛ بلکه بررسی ذائقة ادبی خوانندگان ايرانی و میزان سازگاری آثار
بوبن با انتظارات آنها هدف پژوهش است.
9ـ .9پيشينة تحقيق
از آنجا که کريستین بوبن از نويسندگان قرن بیستويکم فرانسه و شخصیتی معاصر محسوب
میشود ،پژوهشهای دانشگاهی بسیار اندکی دربارة آثارش در ايران صورت گرفته است .در

سال  1317اعظم امیربیک در پاياننامة خود با عنوان نقد ترجمة آثار شعری عرفانی کريستین
بوبن ،ترجمة آثار شعری عرفانی اين نويسنده را بررسی کرده است .ديگر پژوهشها ،در قالب
متون کوتاهی ،بیشتر به شرححال بوبن و معرفی آثارش پرداختهاند که در روزنامهها و مجالت

کريستین بوبن ،ترجمة مهوش قويمی» نوشتة سمیرا صادقیان که در سال  1384در مجلة کتاب
ماه ادبیات ،شمارة  18بهچاپ رسیده است .وی ضمن معرفی بوبن و برخی آثارش ،کتاب اسیر
گهواره را سرمنشأ کتابهای ديگر او دانسته است (صادقیان .)72 :1384 ،میالد کامیابیان در
سال  1312متنی با عنوان «دربارة موقعیت آثار کريستین بوبن در فضای ادبی ايران» نوشته
است که در روزنامة اعتماد ،شمارة  2222چاپ شده است .وی از بوبن به نويسندهای ياد
میکند که آثارش در دهة هشتاد ايران در ردة عامهپسندها قرار گرفته است .پیروز سیار نیز در

مقالة «کريستین بوبن :از رفیق اعلی تا نور جهان» ،منتشرشده در سال  1382در کتاب ماه
ادبیات و فلسفه ،پس از معرفی بوبن و دستهبندی آثار او ،دو اثر بوبن بهنامهای رفیق اعلی و
کتاب بیهوده را در زمرة نوشتههای مهم وی نامیده و در ادامه نور جهان را که ترجمة خود
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مختلف بهچاپ رسیده است .مهمترين آنها عبارتاند از« :بررسی ‘اسیر گهواره’ نوشتة

اوست ،به خوانندگان معرفی کرده است.
با توجه به تحقیقات صورتگرفته ،پژوهشی که در آن علل استقبال مردم ايران از کريستین
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9ـ .2نظریة پذیرش و مفهوم افق انتظار
اين نظريه شاخه ای از مطالعات تطبیقی است که به بررسی اقبال ادبی نويسندهای در کشوری
بیگانه میپردازد .به همین منظور تطبیقگر در ابتدا فهرستی از آثار ترجمهشده ،نام مترجمان و
ناشران ،سال نشر و تعداد دفعات چاپ آنها را تهیه میکند .اما اين آمار و ارقام زمانی اهمیت
میيابد که داليل اين استقبال نیز بررسی شود .عوامل مختلفی در پذيرش ادبی نويسندهای در
کشوری بیگانه مؤثر است و نقش دارد؛ ازجمله اوضاع تاريخی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور مقصد که اقبال ادبی در آن رخ داده است ،ذائقة ادبی خوانندگان که در اين نوشتار بر آن
تأکید کردهايم ،منتقدان ،رسانه مانند راديو ،تلويزيون ،روزنامه ،مجله و تبلیغات ،و نیز حتی
شهرت مترجمان و ناشران (پراور31 :1313 ،ـ.)71
يکی از نخستین بنیانگذاران نظرية پذيرش ،هانس روبر ياوس است که در اواخر سالهای

اهمیت نقش خواننده تأکید میشود :مکتب کنستانس 0.اين مکتب نخستین مکتبی است که به

خواننده و نقش آن اهمیت میدهد .متن و اثر نوشتهشده ،بهمنظور تولید معنا ،به خوانندهای نیاز
دارد که آن را بخواند« :حضور يک اثر ادبی در تاريخ بدون مشارکت خواننده نمیتواند
مفهومی پیدا کند»

(.)Jauss, 1978: 49

خواننده را میتوان خالق دوم اثر دانست .بدين ترتیب ،جايگاه خواننده در اين نظريه مهم

قلمداد میشود .نظرية پذيرش از تئوری افرادی مانند گادامر ،2تزهای اينگاردن 4و هايدگر

8

الهام گرفته است .ياوس هم با الهام از اين افراد مفهوم افق انتظار 1را با بهرهگیری از فلسفة
پديدارشناسی هوسرل

10

مطرح کرده است .اين مفهوم در قلب نظرية پذيرش قرار میگیرد و

ياوس آن را اينگونه تعريف میکند:
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شصت میالدی آن را مطرح کرد .وی بههمراه ولفگانگ ايزر 7مکتبی را بنیان نهاد که در آن بر

هنگام خوانش اثر ،ذهن خوانندگان دارای مجموعهای از پیشفرضهاست که آن را
از خوانشهای قبلی کسب کرده است .هر اثر ادبی نیز از مجموعهای از قوانین و
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چارچوبها تشکیل شده که برای خواننده آشناست .بنابراين برای مطالعة پذيرش
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اثر ،الزم است افق انتظار آن و افق انتظار دريافت آن توسط خواننده بررسی شود
(همان00 ،ـ.)02
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در کنار مفهوم افق انتظار با مفهوم «شکاف زيبايیشناختی» روبهرويیم که ممکن است با
مطالعة افق انتظار قديم و دريافت اثر جديد اتفاق بیفتد و نتیجهاش باعث طرد يا موفقیت اثر
مورد نظر شود (همان.)08 ،
در اين تحقیق با بهره گرفتن از اين نظريه ،ضمن اشاره به آثار ترجمهشده ،نام مترجمان و
ناشران و تعداد دفعات چاپ اين آثار ،از مفهوم افق انتظار ياری میطلبیم و با بررسی ذائقة
ادبی خوانندگان ايرانی به يکی از داليل اقبال ادبی کريستین بوبن در کشورمان اشاره میکنیم.
 .2بحث و بررسي
اين نويسندة فرانسوی تاکنون بیش از  20اثر نوشته که  38عنوان آن در ايران ترجمه و چاپ
شده و تعدادی هم در دست ترجمه است .يادآوری میکنیم که چهار مجموعهآثار نیز از اين
نويسنده منتشر شده که حاوی آثار منتخب مترجمان است .در اين بخش فهرستی از آثار
ترجمهشده را ارائه و آنهايی را که به چاپهای مجدد رسیدهاند ،معرفی میکنیم.
رفیق اعلی:
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اولین کتاب از بوبن است که در ايران ترجمه شده است .پیروز سیار با

ترجمة اين کتاب در سال  1340اين نويسندة معاصر فرانسوی را به ايرانیان معرفی کرد.
ترجمة اين کتاب با همکاری نشر نو دراختیار خوانندگان قرار داده شد .اينکه چرا مترجم و
ناشر به ترجمه و نشر اثری از نويسندهای دست يازيدند که تا آن زمان برای ايرانیان ناآشنا
بوده ،بحثانگیز است .برای پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد خاطرنشان کنیم که کتاب نامبرده در

سال 1112م توسط انتشارات گالیمار 13منتشر شد .اين انتشارات يکی از نامآورترين انتشارات
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2ـ .9معرفي آثار ترجمهشده

فرانسه است و همین امر مورد توجه مترجم و ناشر قرار گرفته است .در وهلة دوم بايد اضافه
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کنیم اين کتاب سه جايزة مهم ادبی فرانسه را دريافت کرده است :جايزة دوماگو
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در سال

محمدرضا فارسیان و همکار

پذیرش ادبي کریستين بوبن در ایران
10

1113م1342 /ش ،جايزة ادبیات کاتولیک در همان سال و درنهايت جايزة ژوزف دلتی.
شايد بتوان گفت اين جوايز مهم نیز سهمی در جلب نظر مترجم و ناشر داشتهاند.

بهگفتة مترجم ،بوبن در رفیق اعلی کوشیده است «با الهام گرفتن از زندگی يکی از
چهرههای مهم دينی و معنوی مسیحیت ،راهی در تیرگیهای زندگی بشر امروز بگشايد»
(سیار .)110 :1382 ،هدف از نوشتن اين کتاب صرفاً نشان دادن روايت زندگی فرانچسکوی
آسیزيايی نیست .در البهالی صفحات زندگی اين شخصیت ،بوبن به آن دوره از زندگی آدمی
اشاره میکند و نکات مهمی را يادآور میشود.
اين کتاب با همین عنوان در سالهای  1387 ،1382 ،1381 ،1348و  1 ،1381بار
تجديد چاپ شده است که نشان از استقبال زياد خوانندگان ايرانی دارد .در سال  ،1310اين
کتاب با عنوان رفیق اعلی :روزنهای به زندگی فرانچسکوی قديس منتشر شد که در آن،

ترجمة دو اثر ديگر از اين نويسنده را دراختیار خوانندگان قرار داده :چهرة ديگر 12و ستايش

هیچ 14.دينا کاويانی اين اثر را در سال  1310با عنوان حضرت حضیض ترجمه و نشر پارسه
آن را منتشر کرد .قديس فرودستان عنوان ديگری از اين اثر است که با ترجمة فرزانه مهری
توسط نشر ثالث منتشر شده است .همچنین در سال  1382سیدحبیب گوهریراد و سعید
بوغیری اين اثر را با عنوان حضرت دوست ترجمه کردند و نشر رادمهر آن بهچاپ رساند.

حضور ناب 18:حسین صدقی با همکاری نشر ماهريز اين اثر را در سال  1341منتشر کرد

و در سال  1381به چاپ سوم رسید.
کتاب بیهوده:

11

پیروز سیار اين کتاب را در سال  1380ترجمه و نشر آگاه آن را منتشر

کرد .اين اثر در سال  ،1310در نشر دوستان به چاپ پنجم رسید .بوبن اين کتاب را با پرسش
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نیايشهايی از اين قديس بهچشم میخورد .شايان ذکر است در همین کتاب ،پیروز سیار

«کتاب بیهوده چگونه کتابی است» شروع میکند و اينگونه به آن پاسخ میدهد« :کتابی است
که جز از کتابها سخن نمیگويد ،مانند همین کتاب» (بوبن1310 ،ث .)4 :اين کتاب شامل
بکت 23،فرانسیس پونژ 27،گیوم آپولینر 20و گوستاو رو 22سخن گفته شده است .بوبن از خالل
02
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هفت بخش است و در هرکدام از پل کلودل 20،فرانتس کافکا 21،شارل فردينان رامو 22،ساموئل
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ادبیات و شعر نزد اين شاعران و نويسندگان ،به تأمالت خود درباب ادبیات و شعر اشاره
میکند.
ابله محله:

24

چاپ اول اين کتاب در سال  1381با ترجمة مهوش قويمی و انتشارات

آشیان وارد بازار کتاب شد .در سال  1383چاپ سوم 1382 ،چاپ پنجم 1384 ،چاپ
ششم 1381 ،چاپ هفتم 1311 ،چاپ هشتم 1317 ،چاپ نهم و در سال  1314چاپ دهم
اين کتاب عرضه شد .شايان ذکر است اين کتاب قبالً با عنوان حقیقت باورنکردنی است نیز
توسط همین مترجم و ناشر منتشر شده بود .ژه عنوان ديگری از اين کتاب است که به قلم
فرزين گازرانی ترجمه و با همکاری نشر ثالث در سال  1312انتشار يافت .اين کتاب زندگی
پسربچهای بهنام آلبن را روايت میکند که با روح زنی بهنام ژه در ارتباط است .آلبن تنها کسی
است که میتواند ژه را ببیند و بیشتر وقتش را با او میگذراند.
منتشر کرد .چاپ سوم اين اثر در سال  1384نزد همین ناشر منتشر شد.

زن آينده 21:مهوش قويمی اين کتاب را در سال  1382ترجمه و نشر آشیان چاپش کرد.

در سال  1383چاپ دوم 1387 ،چاپ سوم و در سال  1384چاپ چهارم آن منتشر شد.
ايزابل بروژ:

30

در سال  1382اين کتاب توسط مهوش قويمی ترجمه و نزد نشر آشیان

منتشر شد .چاپ دوم کتاب در سال  ،1383چاپ سوم در سال  1380و چاپ چهارم آن در
سال  1310صورت گرفت .در سال  1311پرويز شهدی اين کتاب را با همین عنوان ترجمه
کرد و در نشر چشمه منتشر شد .همچنین چاپ دوم اين کتاب در سال  1313و چاپ چهارم
آن در سال  1314عرضه شد.
همه گرفتارند:

31

چاپ اول آن در سال  1382با ترجمة نگار صدقی و با همکاری نشر
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لباس کوچک جشن:

28

در سال  1381مژگان صالحی اين کتاب را ترجمه و نشر باغ نو

ماهريز منتشر شد .در سال  1387شاهد چاپ دوم و در سال  1382چاپ سوم اين اثر هستیم.
رويا طیبی اين کتاب را در سال  1387ترجمه کرد و انتشارت پارسه آن را بهچاپ رساند.
 1314به چاپ دوم رسید .فرزانه مهری با همکاری نشر ثالث اين اثر را در سال 1317
03
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پارسه ترجمة ديگری از اين اثر را به قلم دينا کاويانی در سال  1310منتشر کرد که در سال
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دراختیار خوانندگان قرار داد و در همان سال به چاپ دوم و در سال  1310به چاپ سوم
رسید.

32

ديوانهوار :مهوش قويمی در سال  1382با همکاری نشر آشیان اين اثر را ترجمه و وارد
بازار کتاب کرد .در سال  1387چاپ سوم 1384 ،چاپ چهارم 1310 ،چاپ پنجم1311 ،
چاپ ششم 1317 ،چاپ هفتم و در سال  1310چاپ هشتم اين کتاب انتشار يافت .پرويز
شهدی در سال  1383اين اثر را با عنوان ديوانهبازی ترجمه کرد و نشر چشمه هم کار چاپش
را عهدهدار شد .طی سالهای  1387تا  1384به چاپهای مختلف هم رسید .سیدحبیب
گوهریراد نیز اين کتاب را با عنوان ديوانهوار ترجمه و نشر رادمهر آن را منتشر کرد .در سال
 1383چاپ سوم و در سال  1317چاپ هفتم اين اثر صورت گرفت .قهرمان داستان
دخترکی دوساله است که تمام روزهای زندگیاش را در سیرک میگذراند ،عاشق گرگی
فروغ هستی :حرفهای بازيافته و برگزيده به همت لیدی داتا 33:چاپ اول اين کتاب در

سال  1382با ترجمة ساسان تبسمی نزد نشر باغ نو منتشر شد و در سال  1387به چاپ دوم

رسید .در سال  1310پیروز سیار اين کتاب را با عنوان نور جهان :کالمهای بیدار و چیرهشده
به دست لیدی داتاس ترجمه کرد که به همت نشر دوستان منتشر شد .چاپ چهارم اين کتاب

در سال  1310وارد بازار کتاب شد .آناهیتا سرخانی و سیروس خزائلی اين اثر را با عنوان نور
دنیا ترجمه کردند و نشر دارينوش هم آن را منتشر کرد .چاپ سوم آن در سال  1311صورت
گرفت.
دلباختگی:

37

مهوش قويمی در سال  1383به ترجمة اين اثر همت گماشت و انتشارات

آشیان نیز به نشر آن پرداخت .اين کتاب در سالهای 1317 ،1311 ،1381 ،1387 ،1382
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میشود و تصوير اين عشق برای همیشه در ذهن او میماند.

و  1312تجديد چاپ شد .سیدحبیب گوهریراد اين اثر را با عنوان لويیز امور در سال 1382
30

ترجمه و نشر رادمهر آن را منتشر کرد .اين اثر در سال 2007م1383 /ش برندة جايزة گرلن
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تصويری از من کنار رادياتور:

32

چاپ اول اين کتاب در سال  1383با ترجمة منوچهر

بشیریراد و توسط انتشارات اجتماع وارد بازار کتاب شد .سیدحبیب گوهریراد نیز در سال
 1382اين اثر را ترجمه کرد و نشر رادمهر به چاپ آن همت گماشت.

مسیح در شقايق 34و بندباز 38:ترجمة حاضر شامل دو اثر از بوبن است که نگار صدقی در

سال  1383آنها را در يک جلد گرد آورد و نشر مشکی منتشر کرد .اين مجموعه در سال

 1384به چاپ سوم 1310 ،چاپ چهارم و در سال  1313به چاپ پنجم رسید .مسیح در
شقايق داستان مرد جوان تحصیلکردهای است که در خانوادهای سنتی بزرگ شده و خواننده
شاهد ماجراهای عشقی اوست .بندباز داستانی را روايت میکند که شخصیت اصلی آن فردی
است که هم مرد است و هم اسب و عشقی واقعی به ماديان میورزد.
کودکی:

31

علیاکبر برزگر و انتشارات خانهمعنا ترجمة اين کتاب را در سال 1387

عرضه شد .در همین سال ،کتاب تنهايی نیز با همین مشخصات منتشر شد .کتاب عشق را
انتشارات خانهمعنا در سال  1387چاپ کرد.
نامههای طاليی:

70

انتشارات جامگل اين کتاب را در سال  1380با ترجمة سیروس

خزائلی منتشر کرد .نشر دارينوش اين اثر را در سال  1311به چاپ سوم رساند.
اسیر گهواره:

71

اين کتاب در سال  1384به قلم مهوش قويمی ترجمه و به همت نشر

آشیان منتشر شد .در همان سال شاهد چاپ دوم آن هستیم .همچنین چاپ سوم و چهارم اين
کتاب بهترتیب در سالهای  1310و  1317عرضه شد .زندانی در گهواره عنوان ديگری است
که در سال  1388سیدحبیب گوهریراد و محمد جوادی با ترجمة خود به اين اثر دادند و
نشر رادمهر به چاپ آن همت گماشت.
زندگی از نو:

72
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دراختیار خوانندگان قرار دادند .چاپ دوم اين اثر در سال  1310توسط انتشارت ذهنآويز

ساسان تبسمی اين کتاب را در سال  1384ترجمه و نشر باغ نو آن را

منتشر کرد .رستاخیز عنوان ديگری از کتاب است که ترجمة آن در سال  1388با قلم سیروس
اثر در  1381منتشر شده است.
00
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خزائلی و با همکاری انتشارات صدای معاصر منتشر شد .بهنظر میرسد چاپ ديگری از اين
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بانوی سپید:

73

پذیرش ادبي کریستين بوبن در ایران

چاپ اول اين کتاب در سال  1310با ترجمة مهوش قويمی و در نشر

آشیان منتشر شد و در سال  1312هم به چاپ دوم رسید .دلآرا قهرمان نیز اين کتاب را با
همین عنوان و با همکاری نشر پارسه در سال  1317منتشر کرد.

غیرمنتظره 77:نگار صدقی در سال  1310اين اثر را ترجمه و نشر ماهريز آن را منتشر کرد.

جشنی بر بلندیها عنوان ديگری از اين کتاب است که دلآرا قهرمان در سال  1310به ترجمة
آن پرداخت و نشر پارسه منتشر کرد .چاپ دوم اين کتاب نیز در سال  1312منتشر شد.

فرسودگی 70:نشر دوستان اين کتاب را در سال  1310با ترجمة پیروز سیار منتشر کرد.

ستايش هیچ :سیروس خزائلی در سال  1311چاپ سوم اين اثر را با همکاری نشر
دارينوش روانة بازار کرد.
زندهتر از زندگی:

72

در سال  1312دلآرا قهرمان اين کتاب را ترجمه کرد و انتشارات

شد .نگار صدقی کتاب را در سال  1341با عنوان فراتر از بودن و موتسارت و باران ترجمه و

نشر ماهريز آن را منتشر کرد .البته موتسارت و باران

74

نام کتاب ديگری از بوبن است که در

اين کتاب آورده شده است .مهوش قويمی و سمیرا صادقیان نیز اين اثر را با عنوان فراتر از
بودن در سال  1313با همکاری نشر آشیان منتشر کردند .در سال  1312شاهد چاپ سوم و
چهارم آن هستیم.

انسان شادکام 78:چاپ اول اين اثر در سال  1313با ترجمة فرزانه مهری توسط نشر ثالث

منتشر شد .چاپ دوم و سوم آن در سال  1317و چاپ چهارم آن در سال  1312دراختیار
خوانندگان قرار گرفت .در سال  1312بنفشه فرهمندی اين اثر را با عنوان بهت و با همکاری
انتشارات پارسه منتشر کرد.

قاتلی به پاکی برف 71:فرزانه مهری اين اثر را در سال  1313ترجمه کرد و نشر ثالت هم
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پارسه نیز بهچاپ رساند .چاپ دوم و سوم آن بهترتیب در سالهای  1317و  1310منتشر

به نشر آن دست يازيد .در سال  1317شاهد چاپ دوم و سوم آن هستیم .قاتلی پاک همچون
وارد بازار شد.
02

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.5.2

برف ترجمة ديگری است که در سال  1310با ترجمة مهوش قويمی توسط انتشارات آشیان
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بخش گمشده 00:نشر ثالث اين اثر را در سال  1313با ترجمة فرزانه مهری منتشر کرد .در
سال  1317هم به چاپ دوم رسید.
ويرانههای آسمان:

01

سیدحبیب گوهریراد و سعید بوغیری اين اثر را در سال 1313

ترجمه کردند و انتشارات رادمهر به نشر آن همت گماشت .در سال  1310هم شاهد چاپ
سوم آن هستیم.
زندگی گذران:

02

نشر پارسه اين اثر را در سال  1310با ترجمة بنفشه فرهمندی منتشر

کرد .چاپ دوم آن هم در سال  1314به دست خوانندگان رسید.
تاريکی روشن :
کرد.

03

نشر آشیان اين اثر را در سال  1312با ترجمة مهوش قويمی منتشر

07

شکوه زندگی :در سال  1314با ترجمة سمیرا صادقیان و همت نشر آشیان منتشر شد.
00

هشتمین روز هفته:

سعید رحیمیپور اين اثر را از نسخة انگیسی آن که به قلم پولین

مدرسا 02منتشر شده ،ترجمه کرد و نشر آناپنا در سال  1312بهچاپ رساند.

خاطرنشان می کنیم برخی ناشران و مترجمان شماری از آثار بوبن را در قالب يک کتاب

ترجمه و گردآوری کردهاند؛ مانند  18اثر از کريستین بوبن 8 ،اثر ديگر از کريستین بوبن30 ،
اثر از کريستین بوبن که عنوان ديگر آن گنجینة آثار کريستین بوبن است و شش اثر .اين
مجموعه شامل کتابهايی چون سلطة خأل،

04

نامههای طاليی ،موزارت و باران ،آشوبی از

گلبرگهای قرمز 08،فاصله گرفتن از دنیا 01و مدح هیچ است که نشر نی آن را با ترجمة مهتاب
بلوکی منتشر کرد .در سال  1312شاهد چاپ دوم 1317 ،چاپ سوم و در سال  1312چاپ
چهارم و پنجم آن هستیم.
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در همان سال نشر ثالث اين اثر را با قلم آرزو فاتحی منتشر کرد.

چنانکه مشاهده میشود ،تاکنون بیش از نیمی از آثار بوبن در ايران ترجمه و چاپ شده
است .مترجمان و ناشران متعددی به ترجمه و انتشار اين آثار پرداختهاند که هرکدام از آنها
ترجمهشده و چاپهای متعدد آنها نشان از استقبال گرم خوانندگان ايرانی از اين نويسندة
04
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میتوانند تأثیر چشمگیری در اقبال ادبی اين نويسنده داشته باشند .بیترديد اين حجم از آثار
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فرانسوی دارد .نُه بار تجديد چاپ کتاب رفیق اعلی و ترجمههای ديگری که با عناوين مختلف

بهچاپ رسیده ،هشت بار تجديد چاپ کتاب ديوانهوار ،به چاپ دهم رسیدن کتاب ابله محله
که با عنوان ژه هم در بازار عرضه شده است ،همگی از استقبال کمنظیر خوانندگان ايرانی از
اين نويسنده خبر میدهد .اما آنچه در اين تحقیق اهمیت دارد ،داليل اقبال ادبی کريستین بوبن
در ايران است.
2ـ .2عوامل مؤثر در اقبال ادبي کریستين بوبن در ایران
2ـ2ـ .9شهرت مترجمان و ناشران
همانطور که پیشتر بیان کرديم ،شهرت مترجمان و ناشران میتواند در اقبال ادبی نويسنده و
پذيرش آثارش نقش مهمی را ايفا کند .از میان مترجمان آثار بوبن ،پیروز سیار ،ساسان تبسمی،
مترجمان کشور هستند که سهم قلم آنها در اقبال کمنظیر از آثار بوبن کم نیست .از يک سو
ترجمة خوب و روان اين مترجمان بهخوبی خوانندگان ايرانی را با بوبن و نوشتارش آشنا کرده
و از سوی ديگر شهرتشان نقش مهمی در استقبال از آثار اين نويسنده داشته است .افزونبر
اين ،اعتبار و شهرت ناشران ،مانند نشر نو ،پارسه ،ثالث ،چشمه ،ماهريز ،دوستان ،آگاه و نشر
نی ،نیز در اقبال ادبی بوبن دارای سهم برجستهای بوده است.
2ـ2ـ .2دالیل سازگاري آثار کریستين بوبن با ذائقة خوانندگان ایراني
عالوهبر شهرت مترجمان و ناشران ،بررسی ذائقة ادبی خوانندگان ايرانی که بخشی از مطالعات
پذيرش است ،می تواند به روشن شدن يکی ديگر از داليل استقبال گرم آنها از آثار اين

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-07-01

دلآرا قهرمان ،پرويز شهدی ،مهتاب بلوکی و مهوش قويمی از فعالترين و مطرحترين

نويسنده کمک کند .بنابراين در اين بخش به مضامین مهم آثار بوبن که با ذائقة ادبی خوانندگان
ايرانی سازگارند ،اشاره میکنیم و به نقش آنها در پذيرش آثار اين نويسنده میپردازيم.
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اگر آثار ترجمهشده را در مجموعة عامهپسندها قرار دهیم ،چه بسا برخی از ويژگیهای اين
نوع ادبی را شامل میشوند (کامیابیان .)11 :1312 ،آثار عامهپسند نهتنها در ايران ،بلکه در
جهان طرفداران زيادی دارد .براساس اطالعات خانة کتاب ايران ،بخش چشمگیری از
رمانهای ادبی پرفروش در سالهای  1341تا  1380در ردة عامهپسندها قرار دارد .آمار نشان
میدهد نیاز مردم به اين دسته از آثار درحال افزايش است .مخاطب ادبیات عامهپسند که
براساس ذوق و سلیقة مردم شکل میگیرد ،تودة مردم است (ستاری .)1310 ،اين ادبیات
ويژگیهای خاص خود را دارد که در اينجا به مواردی اشاره میکنیم که در آثار بوبن حضور
دارد:
ـ مطرح کردن مسائل روزمره :يکی از ويژگیهای اين ادبیات ،مطرح کردن مسائل روزمره
است که در برخی آثار بوبن نیز بهچشم میخورد و برای هرکدام از خوانندهها ممکن است
خود رها میشود (بوبن1310 ،الف )11 :و آلب دختربچهای که مادرش را ازدست داده است
(بوبن )32 :1384 ،برای خوانندگانی که میدانند اين وقايع ممکن است برای هر فردی رخ
دهد ،نهتنها کامالً قابل درک است و تضادی با سلیقه و ذائقة ادبی آنها ندارند ،بلکه حس
همذاتپنداری را هم در وجود خواننده بیدار میکند.
ـ سادگی ساختار :در ادبیات عامهپسند خبری از پیچیدگیهای ساختاری نیست و اين
همان چیزی است که در نوشتههای بوبن نیز ديده میشود .جمالت اين نويسنده فاقد
ساختارهای پیچیده است و سادگی و روانی از مهمترين ويژگیهای سبک نوشتاری او بهشمار
میرود .بنابراين در ادبیاتی که مخاطبان آن تودة مردم هستند ،جمالت بوبن میتواند بهتر در
دل خواننده بنشیند:
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اتفاق بیفتد .برای مثال ايزابل که بههمراه خواهر و برادر کوچکش در رستورانی توسط والدين

گشتن ،گشتن ،گشتن .همه همین را میگويند ،تو نبايد تنها بمانی ،بايد دنبال کسی
بگردی ،حتماً دختر کوچولويی پیدا میشود که از او خوشت بیايد .بايد دنبال کار
زيباست ،اما صاحبش را سیر نمیکند .اگر به آن عالقهمندی ،برو بهسمت موسیقی،
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به شهری بزرگ برو .پرسوجو کن و دنبال يک گروه موسیقی بگرد که قبولت
کنند .حتی موسیقی خیابانی ،چرا که نه؟ اين هم شروعی است .دنبالش برو ،بگرد،
پیدا کن (بوبن1312 ،ب.)41 :
همانطور که میبینیم جمالت ساختار سادهای دارند و اغلب کوتاه هستند .در موارد زيادی،
بااينکه جمالت نويسنده فعل يا فاعل ندارند ،نقصی در ساختار يا عاملی برای سردرگم کردن
خواننده نیست:
ديگر منتشر نمیکند .ديگر نمینويسد .ديگر به تلفن پاسخ نمیگويد .ديگر به
نامهها جواب نمیدهد .ديگر سخن نمیگويد .بهراستی هیچگاه سخن نگفته است.
بیشتر غرولند کرده است .بیشتر زير لب غريده است .نويسندة بزرگ ،نويسندة
بسیار بزرگ دوران پس از جنگ ،دوران پس از اردوگاهها .دوران پس از هرآنچه
1310ث.)30 :
عنصر تکرار يکی از ويژگیهای سبک اين نويسنده است که خواننده بارها با آن روبهرو
میشود .در کتاب چهرة ديگر بیشتر جمالت با ساختار «نزد ما» شروع میشود که عالوهبر
آهنگین کردن آنها ،نوعی سادگی به جمالت میبخشد و اين نبودِ پیچیدگیهای ساختاری
همان چیزی است که خوانندگان ادبیات عامهپسند انتظارش را دارند.
ـ دارا بودن مضامین درونی و احساسی ـ خانوادگی :مضامین درونی با زندگی خانوادگی
افراد ،بهخصوص زنان و اطرافیانشان ،در ارتباط است (جوادیيگانه .)1381 ،در میان آثار

بوبن ،شخصیت اصلیِ زن آينده ،ايزابل بروژ ،همه گرفتارند ،ديوانهوار ،ابله محله و بانوی سپید
زنان و دختران هستند .داستان حول شخصیتهايی مانند آلب ،ايزابل ،آلبن ،امیلی و غیره
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گذشت .نامی برای مرغان ،نامی همچون دانه برای مرغان  :بکت ،بکت (بوبن،

میچرخد و اطرافیان آنها نیز در پیشروی داستان نقش دارند .بنابراين ،اين ويژگیهای سازگار
با ذائقة ادبی خوانندگان ايرانی در پذيرش آثار بوبن مؤثر خواهد بود؛ زيرا با انتظارات خواننده
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ب .اثرپذیري از متون مذهبي
اين عامل نیز در اقبال ادبی بوبن تأثیر داشته است .بهنظر میرسد همین امر موجب شده است
آثار او در ايران کمتر مورد بازنگری و تغییر قرار بگیرد .مذهب را میتوان از عواملی دانست که
بر ذائقة ادبی خواننده مؤثر است .خوانندگان ايرانی که اغلب در بطن جامعهای مذهبی رشد
يافتهاند ،با آثار بوبن که رگههای مذهبی دارد ،همراهی میکنند .سخن گفتن از خدا و قدرت او
در آثار بوبن ،خود ،جرقههای اين اقبال ادبی را روشن کرده است؛ زيرا چنین اشتراکات مذهبی
موجب سازگاری با ذائقة ادبی خوانندهها میشود و میان انتظارات اثر و خواننده تضادی ايجاد
نمیکند و بدين ترتیب ،به پذيرش آثار اين نويسنده ياری میرساند:
«کتاب دل آدمها زمانی به آخرين برگ خود میرسد که بمیرند .خواندن کتاب دل آنها تا
واپسین دم حیاتشان ،تمام نمیشود .فقط خداست که میتواند همة محتوای کتاب وجود ما را
بوبن حضور خدا را همیشه و همهجا حس میکند و اين باور نظر خوانندگان ايرانی را که
چنین اعتقاداتی دارند ،جلب میکند:
«من احتیاج به چشماندازهای بزرگ ندارم تا بزرگی خداوند را ستايش کنم ،برای اينکه
فکر میکنم او درون چیزهای کوچک هم هست» (بوبن1311 ،پ.)37 :
ج .طبيعت
عامل مؤثر ديگر در استقبال بوبن حضور طبیعت و عناصر آن مانند آب ،باد ،درخت و غیره در
آثارش است .اغراق نیست اگر بگويیم اين مضمون تقريباً در تمام آثارش بهچشم میخورد.
بوبن بارها به کمک طبیعت و عناصر آن پیام خود را شاعرانهتر و البته ملموستر به خواننده
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يکجا بخواند .خدا کاملترين خوانندة هستی است» (بوبن1310 ،پ41 :ـ.)42

منتقل میکند .طبیعت حاضر در آثار بوبن طبیعتی نیست که توسط انسان دستکاری شده باشد؛
طبیعتی است بکر و ناب با تمام زيبايیهای نامحدودش که نويسنده آن را میستايد:
جويبار» (بوبن1310 ،ب.)1 :
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«در کودکی ،از مدرسة شبانهروزی گريختم .از جادهای خاکی گذشتم ،سبزهزارها را طی
کردم و سرانجام زير يک بوتة گل سرخ خوابم برد» (بوبن1310 ،ب.)14 :
نزد شاعران و نويسندگان ايرانی طبیعت و عناصر آن جايگاه ويژهای دارد .خوانندگان
ايرانی در دورههای مختلف همواره اين مضمون را در آثار متعددی يافتهاند؛ خواه نويسندة اثر
در ارتباط مستقیم با طبیعت بوده باشد ،خواه اين ارتباط غیرمستقیم باشد .بنابراين خوانندگان
آثار بوبن که حضور تقريباً مداوم طبیعت را در نوشتههای او حس میکنند ،دچار تضاد و
بیگانگی با آثار او نمیشوند و همین عامل باعث پذيرش وی میشود؛ زيرا طبیعت را بارها در
آثار منظوم و منثور يافتهاند .پس میتوان ادعا کرد چنین مضمونی ،بهعلت سازگاری با ذائقة
ادبی خوانندگان ايرانی ،بهراحتی به انتظاراتشان پاسخ میدهد و در پذيرش آثار بوبن نقش
مهمی دارد.

يکی ديگر از مضامینی که از ديرباز در آثار منظوم و منثور فارسی حضور داشته ،عشق و
عشقورزی است .در ادبیات فارسی ،عشق از دو منظر قابل بررسی است :عشق مجازی يا
انسانی (عشق به همنوع) و عشق الهی يا عرفانی .بهنظر میرسد در آثار بوبن خواننده هم با
عشق مجازی روبهروست و هم با عشق الهی .عشق مادری از نمونههای بارز عشق به همنوع
است که در آثار بوبن از آن سخن گفته شده است« :فقط آنها [زنان جوان] نیازهای کودک را
میشناسند .فقط آنها میدانند چگونه او را در میان بازوان رازآلود خود بگیرند .فکرشان مدام
و بیوقفه متوجه کودک است .مراقب سالمت جسم و کالم او هستند» (بوبن1317 ،پ.)10 :
عشق الهی نیز در آثار او بهچشم میخورد« :عشق به خويشتن در قلبی کودکانه زاده میشود.
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د .عشق

عشقی است که از سرچشمة خود جاری میگردد و از عالم کودکی به خدا میرسد .از عالم
کودکی که سرچشمة آن است روان میشود و به ساحت خدا که اقیانوسش است میپیوندد»

22

] [ DOR: 20.1001.1.23452366.1399.8.2.5.2

(بوبن1310 ،ت77 :ـ .)70بنابراين حضور اين مضمون نیز میتواند به بخشی از انتظارات
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خوانندگان ايرانی پاسخ دهد و سهمی در اقبال ادبی بوبن و پذيرش آثارش داشته باشد؛ زيرا با
ذائقة ادبی آنها سازگار است.
ه .کودکي
کودکی يکی از مضامین اصلی و مهم آثار بوبن است که بر آن بسیار تأکید شده است .وی
نقش اين دوره از زندگی آدمی را مهم قلمداد میکند؛ زيرا آن را دورهای سازنده میداند:
ما رفتارهايمان را در زندگی از همان دوران کودکی میآموزيم .و همانگونه به آواز
روشنايیها گوش میکنیم که نوزادی به صدای چشمهای که درون قلب خود دارد
گوش میدهد .رفتاهايمان درمقابل عشق ،ريشه در کودکی ريشهکننشدنیمان
دارند .و مانند کودکی که آرزوی بارش برفی را میکند که نمیبارد ،که امکان دارد
در ايران هم اين تفکر بوبن غريبه نیست .ستاره حمیدی در مقالة «رفتار بزرگسالی بازتاب
روابط در دوران کودکی» ( )1312بر اين مطلب تأکید کرده است .همچنین خوانندگان ايرانی
وقتی به شخصیتهايی برمیخورند که کودک هستند و با روند بزرگ شدنشان و انديشههای
خاص دورة کودکی روبهرو می شوند ،ممکن است کودکی خودشان را در ذهنشان مرور کنند و

بدين ترتیب ،نوعی حس نوستالژی در آنان شکل بگیرد .برای مثال در کتاب ديوانهوار
شخصیت اصلی دختربچهای است که اغلب اوقات فرار میکند و درمقابل افراد غريبهای که
پیدايش میکنند شیطنتهای خاص خود را دارد .اين پنهان شدن از بقیه میتواند در کودکی هر
فردی رخ داده باشد و با يادآوری کودکی خواننده ،احساس خوشايندی به او بدهد و با
ذائقهاش سازگار باشد.

] [ Downloaded from clrj.modares.ac.ir on 2022-07-01

ببارد ،منتظر عشق جاودانه هستیم (بوبن1317 ،پ.)82 :

 .9نتيجه
استقبال گرم خوانندگان ايرانی از اين نويسندة فرانسوی است .اعتبار و شهرت مترجمان و
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ناشران سهمی در اقبال ادبی اين نويسنده دارد که نمیتوان آن را ناديده گرفت .همچنین با
توجه به ذائقة ادبی خوانندگان ايرانی میتوان ادعا کرد درمجموع مضامین آثار بوبن برای آنها
ملموس بوده و توانسته است انتظاراتشان را بهخوبی برآورده کند .درواقع از زمان اولین ترجمه
از اثر وی و چاپهای مجدد آن ،میان انتظارات خواننده و آنچه اثر دراختیارش قرار داده،
تضادی وجود نداشته است .وجود برخی از ويژگیهای آثار عامهپسند در کتب اين نويسنده از
يک سو و وجود مضامینی همچون طبیعت ،عشق و کودکی و همچنین اثرپذيری از متون
مذهبی از سوی ديگر توانسته است با برآورده کردن انتظارات خوانندگان ،به پذيرش هرچه
بهتر آثار بوبن در ايران کمک کند .شرايط تاريخی ،سیاسی و فرهنگی ايران نیز در اقبال ادبی
نويسنده بیتأثیر نبوده است؛ زيرا تاريخ ،سیاست و فرهنگ همواره میتواند بر ادبیات کشور اثر
بگذارد .بنابراين تجزيه و تحلیل اين شرايط در ايران نیز میتواند به روشن شدن و درواقع
ديگری شود.
پينوشتها
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1. Christian Bobin
2. Le prix d'Académie
3. Hans Robert Jauss
4. Wolfgang Iser
5. Constance
6. Gadsmer
7. Ingarden
8. Heidegger
9. Horizon d'attente
10. Phénoménologie de Husserl
11. L'écart esthétique
12. Le Très-Bas
13. Gallimard
14. Les Deux Magots
15. Joseph Delteil
16. Autre Visage
17. L'Eloge du Rien
18. La présence pure
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19. Un livre inutile
20. Paul Claudel
21. Franz Kafka
22. Charles Ferdinand Ramuz
23. Samuel Beckett
24. Francis Ponge
25. Guillaume Apollinaire
26. Gustave Roud
27. Geai
28. Une petite robe de fête
29. La Femme à venir
30. Isabelle Bruges
31. Tout le monde est occupé
32. La Folle Allure
33. La lumière du monde
34. Louise amour
35. Guerlain
36. Autoportrait au radiateur
37. Le Christ aux coquelicots
38. L'équilibriste
39. Bon à rien comme sa mere
40. Lettres d'or
41. Prisonnier au berceau
42. Ressusciter
43. La dame blanche
44. L'inespérée
45. L'épuisement
46. La plus que vive
47. Mozart et la pluie
48. L'homme-joie
49. Un assassin blanc comme neige
50. La part manquante
51. Les ruines du ciel
52. La vie passante
53. Noireclaire
54. La grande vie
55. Le huitième jour de la semaine
56. Paulin Madrassa
57 La souveraineté du vide
58. Un désordre de pétales rouges
59. L'éloignement du monde
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پذیرش ادبي کریستين بوبن در ایران

منابع
ـ امیربیک ،اعظم ( .)1317نقد ترجمة آثار شعری عرفانی کريستین بوبن .پاياننامة کارشناسی ارشد.
دانشگاه عالمه طباطبائی .تهران.
ـ بوبن ،کريستین ( .)1384زن آينده .ترجمة مهوش قويمی .تهران :آشیان.
ـ ـــــــــــــ (1310الف) .ايزابل بروژ .ترجمة مهوش قويمی .تهران :آشیان.
ـ ــــــــــــــ (1310ب) .تنهايی .ترجمة علیاکبر برزگر .تهران :ذهنآويز.
ـ ــــــــــــــ (1310پ) .کودکی .ترجمة علیاکبر برزگر .تهران :ذهنآويز.
ـ ـــــــــــــ (1311الف) .شش اثر .ترجمة مهتاب بلوکی .تهران :نشر نی.
ـ ـــــــــــــ (1311ب) .نامههای طاليی .ترجمة سیروس خزائلی .تهران :دارينوش.
ـ ـــــــــــــ (1311پ) .نور دنیا .ترجمة آناهیتا سرخانی و سیروس خزائلی .تهران :دارينوش.
ـ ــــــــــــ (1311ت) .ستايش هیچ .ترجمة سیروس خزائلی .تهران :دارينوش.
ـ ــــــــــــ (1317ب) .بانوی سپید .ترجمة دلآرا قهرمان .تهران :پارسه.
ـ ـــــــــــ (1317پ) .بخش گمشده .ترجمة فرزانه مهری .تهران :نشر ثالث.
ـ ـــــــــــ (1317ت) .قاتلی به پاکی برف .ترجمة فرزانه مهری .تهران :نشر ثالث.
ـ ـــــــــــ (1317ث) .انسان شادکام .ترجمة فرزانه مهری .تهران :نشر ثالث.
ـ ـــــــــــ (1310الف) .زندهتر از زندگی .ترجمة دلآرا قهرمان .تهران :پارسه.
ـ ـــــــــــ (1310ب) .زندگی گذران .ترجمة بنفشه فرهمندی .تهران :پارسه.
ـ ـــــــــــ (1310پ) .حضرت حضیض .ترجمة دينا کاويانی .تهران :پارسه.
ـ ـــــــــــ (1310ت) .رفیق اعلی :روزنهای به زندگی فرانچسکوی قديس .ترجمة پیروز سیار.
تهران :نشر نو.
ـ ـــــــــــ (1310ث) .کتاب بیهوده .ترجمة پیروز سیار .تهران :دوستان.
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ـ ــــــــــــ (1317الف) .اسیر گهواره .ترجمة مهوش قويمی .تهران :آشیان.

ـ ـــــــــــ (1310ج) .همه گرفتارند .ترجمة فرزانه مهری .تهران :نشر ثالث.
ـ ـــــــــــ (1312الف) .قديس فرودستان .ترجمة فرزانه مهری .تهران :نشر ثالث.
ـ ـــــــــــ (1312پ) .ابله محله .ترجمة مهوش قويمی .تهران :آشیان.
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ـ ـــــــــــ (1312ب) .ژه .ترجمة فرزين گازرانی .تهران :نشر ثالث.
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ـ ـــــــــــ (1312ت) .جشنی بر بلندیها .ترجمة دلآرا قهرمان .تهران :پارسه.
ـ ـــــــــــ (1312ث) .بهت .ترجمة بنفشه فرهمندی .تهران :پارسه.
ـ پراور ،زيگبرت سالومون ( .)1313درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی .ترجمة علیرضا انوشیروانی و
مصطفی حسینی .تهران :سمت.

ـ جوادیيگانه ،محمدرضا (« .)1381گرايش به رمان عامهپسند در ايران» در هشتمین کنفرانس
بینالمللی جهتگیریهای تازه در علوم انسانی .دانشگاه کالیفرنیا ـ لسآنجلس .امريکا.

ـ حمیدی ،ستاره (« .)1312رفتار بزرگسالی بازتاب روابط در دوران کودکی» .ماهنامة دنیای زنان.
ش.172

ـ سیار ،پیروز (« .)1382کريستین بوبن :از رفیق اعلی تا نور جهان» .کتاب ماه ادبیات و فلسفه.
صص107ـ.114
ـ ستاری ،محمد (« .)1310نگاهی به ادبیات عامهپسند» .ايرنا مقاله .کد خبر .73041
کتاب ماه ادبیات .ش .18صص71ـ.72

ـ کامیابیان ،میالد (« .)1312دربارة موقعیت آثار کريستین بوبن در فضای ادبی ايران» .روزنامة اعتماد.
ش .2222ص.11
- Jauss, H.R. (1978). Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard.
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ـ صادقیان ،سمیرا (« .)1384بررسی ‘اسیر گهواره’ نوشتة کريستین بوبن ،ترجمة مهوش قويمی».
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