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 چکیده

گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارندگان رمـان مـدرن بـه شـمار     گوستاو فلوبر، پایه

نگـار  و  را از  حد در گزینش جمالت که سبک آید. او عالوه بر دقت و وسواس بیمی

کاوانـه بـه مسـائ  و دردهـا  اجتمـاعی دارد.      کند، نگاهی رواندیگر نویسندگان متمایز می

هـا  بـزر    است که تأثیر بسزایی بر نگار  بسیار  از رمان مادام بوار شاهکار او رمان 

جهان داشته است. باوجوداینکه برخی از آثار و  توسط مترجمان بنام بـه فارسـی ترجمـه    

اند کـه ایـن   اند اما مترجمان دیگر  نیز، دست به ترجمه دوباره و چندباره این آثار زدهشده
نوعی گواه اهمیت و حضور این نویسنده و آثار و  در ادبیات فارسی اسـت.  مسئله خود به

این مقاله خواهد کوشید تا به بررسی جایگاه این نویسنده، آثار و  و میزان تأثیرگـذار  او  

 . نویسی فارسی بپردازدایرانی و سیر داستان بر نویسندگان

  .گوستاو فلوبر، رمان، رئالیسم، ترجمه پذیر  ادبی،ادبیات تطبیقی، : هاهکلیدواژ

 مقدمه

  بیان مسئله

گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارنـدگان رمـان مـدرن بـه شـمار      گوستاو فلوبر پایه

ئالیســت، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت. ســبک    مایـه اللــب آثـار ایـن نویسـنده ر    آیـد. درون مـی 

شناختی عمیق که به کمک ها  روانها  ادبی، ساختار لنی جمالت و تحلی گرایانه، آرایهواقع

هـا   نویسی اوست. اندیشـه ها  داستانکند ازجمله خصیصهآن، فلوبر آثار  را باورپذیرتر می

دگان بـزر  دیگـر و سـبک نگـار      بینی نویسـن ها بعد بر دامنه تفکر و جهانعمیق فلوبر سال

ها تأثیر گذاشت. قریب به اکثر آثار و  با سبکی محکم و زبـانی فـاخر نوشـته شـده اسـت.      آن
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رلم این که فلوبر یکی از نویسندگان بزر  جهان است، آثار  بسیار دیر هنگام به فارسی علی

این نکتـه قابـ     مند باشد.تواند بسیار سودترجمه شد که البته توجه به چرایی این مسئله نیز می

 توجه است که هر یک از مترجمان آثار فلوبر سبک خاص خود را در ترجمه آثار و  دارند. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

در این مقاله، در ابتدا به معرفی فلـوبر، مکتـب رئالیسـم و تـأثیرات آن بـر ادبیـات فارسـی        

دهـیم.  و  را مورد بررسـی قـرار مـی    ها  نویسندگیپردازیم. تأثیر شرق بر فلوبر و تکنیکمی

ازآن، تاریخچه ترجمه آثار ادبیات خارجی، سیر تحول آن و عوام  دخی  در ترجمه را بیان پس

دهـیم.  نماییم و در پایان، ترجمه آثار فلوبر توسط مترجمان مختلف را مورد مطالعه قرار مـی می

آور  و بر به صورت یکجا جمعدر این پژوهش سعی بر آن شده است که ترجمه تمام آثار فلو

 تا حد ممکن بررسی گردد.

 پیشینه تحقیق 

شمار  در مورد گوستاو فلوبر و آثار  انجام شـده اسـت.   ها  بیشکی نیست که پژوهش

اند که عالوه بر کتب معتبر در این زمینه از مجموعه نگارندگان در این نوشتار سعی بر آن داشته

هـا  مختلـف آثـار    ه شده در این حوزه نیز استفاده کننـد. ترجمـه  ها  نوشتنامهمقاالت و پایان

چنین از ترجمه از یک رمان و  بوده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هم 41فلوبرکه بعضاً تا 

ها  فرانسه زبان بـا هـدت تجمیـع ااالعـات     اثر گئور  لوکاچ و از کتاب رمان تاریخیکتاب 

 استفاده شده است.  
 

 بحث

به دنیا آمد. پدر  پزشـک و   (Rouenو در شهر روآن ) 4214دسامبر  41وبر در گوستاو فل

سر جراح سرشناس بیمارستان این شهر بود. او از همـان جـوانی و از دوران دبیرسـتان عاشـق     

هـا   ادبیات شد و دست به قلم برد و آثار  را به رشته تحریر در آورد کـه خمیرمایـه داسـتان   

مایه اتوبیـوگرافی )خودزندگینامـه(   با درون هایی خیالیا اللب داستانها  شد. این نوشتهآینده

(. 111: 4391اشاره کرد )الگـار و میشـار،    )4293) (Smarhتوان به اسمار )بود. برا  مثال می
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نویسی در دبیرسـتان و تحـت تـأثیر معلمـش بـه وجـود آمـد. پـس از اتمـام          عالقه او به تاریخ

تحصی  علم حقوق به پاریس رفت. خسته از شـلولی پـاریس،    سالگی برا  42دبیرستان و در 

تپیـد. مـر  پـدر تـأثیر زیـاد  بـه رو  او       دلش شدیداً در هوا  ابیعت زیبا  زادگاهش مـی 

د و به نزد مادر به روآن باز گردد. مر  پـدر  کاره رها کنگذاشت و باعث شد که و  درس را نیمه

دالـی بـر دلـش     (Elisa Schlésingerیزا شلزینگر )و خواهر  و عشق آتشین اما بی حاص  خانم ال

ا  بـود. الیـزا شـلزینگر    هایش آینه زنـدگی گذاشت که تا آخر عمر فرامو  نکرد. از همین رو  رمان

عرفـانی را بـه    )کـه عشـقی   (Mémoires d'un Fouخاارات یک دیوانه )بخش آثار  هم چون الهام

 تربیـت کنـد( و  را روایـت مـی   و جسـمانی  زمینـی  ی)که عشق( Novembre)نوامبر ، (کشدمیتصویر 

پاافتـادگی زنـدگی کـه    ( ابتـذال و پـیش  111بود. )همـان   (L'Éducation sentimentaleاحساسات )

ا  از همین دوران زندگی اوست و او بـر ایـن اعتقـاد    نوعی تجربهمضمون بارز تمامی آثار و  است به

( او کـه همـواره نگـاهی پـر از     414: 4924دهد. )اشالق،  را میبود که تنها هنر اجازه رهایی از نا امید

مـادام بـوار    در  (Homais) کینه و نفـرت بـه قشـر بـوردوا داشـت، سـرانجام بـا شخصـیت هومـه         
(Madame Bovary) کند.به تیپ بوردوا حمله می 

کمـپ  برد که حاص  دوستی او با مـاکزیم دو  فلوبر در آخر عمر از بیمار  عصبی شدید  رنج می

(Maxime du Camp) مـی سـال    2نشینی و انزوا  و  گردیـد. او در  بود و این بیمار  باعث خانه

 سالگی از دنیا رفت. 13و در  (Croissetدر شهر کرواسه ) 4221

سـاالمبو  توان به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول، دوران باسـتان اسـت کـه    مجموعه آثار و  را می

(Salammbô  و )( هرودیاHérodias ) افسـانه   دسته دوم آثـار هنـر ، ماننـد    .بازگو کننده آن هستند
و دسته سوم آثار خیـالی   (La légende de Saint Julien l'Hospitalierسنت دولین تیمارگر پاک )

را در ایـن دسـته    ( La Tentation de Saint Antoineوسوسه سنت آنتـوان ) توان  که برا  مثال می

هـا  رئالیسـت کـه    ل نوعی تضاد در تمامی آثار فلوبر مشهود است. از یک سو رمـان جا داد. در نگاه او

ها  رنگارنگ؛ اما در پـس ایـن آثـار بـه     حزن آلود است و از سو  دیگر آثار خیالی با انبوهی از بینش

کنـد.  شود و آن زیبایی هنر اسـت کـه لـم زنـدگی را دور مـی     نظر متفاوت یک وجه مشترک دیده می

 (411)همان 
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ها را تشریح کرده کـه هـر یـک    ها و خصوصیات آنفلوبر با چنان نگاه ریز بینانه ا  تمام شخصیت

تنهـایی قابـ  نقـد هسـتند و     ها  فرعی داسـتان، هـر یـک بـه    از آنان اعم از قهرمان اصلی یا شخصیت

انتخـاب   اند. دقـت فـراوان فلـوبر در   یک از آنان حتی اشخاص فرعی داستان نیز نادیده گرفته نشدههیچ

ا  بود که روزها فقط صرت نوشـتن  اندازهفرد است. وسواس و  بهها  ادبی منحصربهکلمات و آرایه

 کرد و شاید از همین رو ، آثار کمی را به رشته تحریر در آورد.  یک صفحه می

( از منتقـدان مهـم    Marcel Proustو مارسـ  پروسـت )   ( Jean-Paul Sartreدان پـ  سـارتر )  

کتـابی   4391دست به قلم برد و در سـال   11آیند. دان پ  سارتر نویسنده بزر  قرن شمار میفلوبر به 

اور مفص  به فلـوبر  راجع به فلوبر نوشت که در آن به (Idiot de la familleاحمق خانواده )با عنوان 

 (411 :4991، پردازد. )کهنموئی پور و خطاطو بررسی آثار او می
 

  رئالیسم

بـا   ( Champfleuryدر فرانسه به وجود آمد. شامفلور  ) 43گرایی در قرن کتب واقعرئالیسم یا م

رود. ( نخستین صاحب نظر این نهضت بـه شـمار مـی   4219) (Le Réalismeرئالیسم )کتاب  نگار 

اسـت.   مادام بـوار  ترین نویسنده رئالیست، گوستاو فلوبر و شاهکار او ( اما بزر 111: 4921)برون ، 

 (413: 4919ی، )سیدحسین

تـر تماشـاگر اسـت و    رئالیسم مکتبی عینی و برونی است. نویسنده رئالیست هنگام آفرینش اثر بیش

نویسـنده رئالیسـت    "( 492سـازد. )همـان   افکار و احساسات خود را در جریـان داسـتان هـاهر نمـی    

عنـوان  ق دارد بـه بیند که فرد مشخص یا لیرعاد  را که با اشخاص معمولی فـر وجه لزومی نمیهیچبه

قهرمان داستان خود انتخاب کند. او قهرمان خود را از میـان مـردم و از محیطـی کـه بخواهـد گـزینش       

هـا  البته توجه به سرزمین"( 494)همان  "حال نماینده هم نوعان خویش است.کند و این فرد درعینمی

ئالیستی حذت نشـدند؛ امـا جـا     کدام از ادبیات رها  دیگر که از مشخصات رمانتیسم بود هیچو زمان

ها گرفت. فلـوبر پـیش از   ها  دوردست را سفر واقعی و مشاهده آن سرزمینبافی درباره سرزمینخیال

تر شـرح و تحلیـ  شـهرها    ها  نویسندگان رئالیست بیشبه تونس سفر کرد. ]...[  رمان ساالمبونوشتن 
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در آثـار فلـوبر    (Normandieمثال نورماند  )عنوانها  سرزمین خودشان را در بر داشت. ) بهو محله

 (411)همان  "((Maupassantو موپاسان )

ــتانمنتقد ــعان، داس ــا  واق ــه را ه ــرایش آنمتناسب با گرایان ــه گ ــا ب اع و نوص، در اخاا  نحله ه

م ــ ئالیس، رتیــ م سوسیالیســ ئالیسردوا، روــ م بــ ئالیسن رمیااز آن که انـد،  گنجاندهمتنوعی ها  شاخه

اع نواین اتمامی نویسـنده واقـع گـرا در    کرند. شناختی و رئالیسم جـادویی قابـ     م روانئالیستقاد ، ران

از ا ــ مد  اــ عادراک ا ــ بد  اــ یزباهت ــ طه شــ سوابه ــه  ت کـس  اتصویرن فریدآپی رئالیسم در 

 (  44: 4921 ، تقوو خاتمی (ت. ـسه ادـکننوب  ذـمج، دگیـنز

کشورها  دیگر جهان نیز وارد شد. در روسـیه نویسـندگانی هـم چـون      رئالیسم، پس از فرانسه، به

( آثـار بـی نظیـر  در    Tolstoy( و تولسـتو  ) Chekhov(، چخوت ) Dostoïevskiداستایوفسکی )

هـا  ناخوشـایند را   ( اما رئالیسم روسی تنها صـحنه 424: 919این مکتب بر جا گذاشتند. )سیدحسینی، 

مـادام  نوعی تحت تأثیر اثر تولستو  که به (Anna Kareninaآناکارنینا )کشید. برا  مثال به تصویر می

بـه او  خـود    4341تـا   4221هـا   در آمریکا نیز این مکتب مقبول واقع شـد و در سـال  . است بوار 

 (491( اما در آلمان هرگز مکتب مستقلی نشد. )همان 491رسید. )همان 

( 419: 4924زد. )اشـالق،  زدند سر بـاز مـی  و میفلوبر همیشه از پذیر  برچسب رئالیست که به ا

وجـود تمـام شـدت و    ا ــ بکشـاند.  زه ا  مـی اــ احت تـبه سرا ئالیسم ، رار بو داممان ماربا خلق و  

ه بــی گا، گرفتر کافی جامعه به کاـــکالبدشو   ـــتحلی، اییـــنمزباه و مشاهدر کادر فلوبر حــدتی کــه 

ن گما"نویسـد:  مـی فلوبر "رسـد.  وسـواس مـی  د ــ ه حـم بـئالیسو ری ـقعا  نسبت به امر واعالقگی

را از فـرط   مـادام بـوار   ن مارین ارم. ابیزاز آن تش ـسراه ـنکل آحاام. قع وامر الباختة دکه من اند کرده

رنـگ و بـو     مـادام بـوار   ( در سراسـر کتـاب   9: 4921 ، تقوو )خاتمی ""ئالیسم نوشتم.نفرت از ر

ست. نویسنده این کتاب انسان را از خطر فکـر و خیـاالت بااـ  آگـاه     سرزنش علیه رمانتیسم مشهود ا

 Walterرود که والتر اسـکات ) نماید. او تا آن جا پیش میسازد و عاقبت چنین چیز  را به و  میمی

Scott( و ال مارتین )Lamartine)  4924دانـد. )اشـالق،   می "اما بوار "را مجرمین واقعی خودکشی :

411) 
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... در مـن، بـه   "گوید: هایش میا  و پرداختن او به جزئیات در رمانره شخصیت ادبیفلوبر دربا"

هاست، )...( و دیگر  آن که بـه دنبـال   لحاظ ادبی دو شخصیت متضاد هست: یکی آن که شیفته مبالغه

 "کنـد. توانـد کـاو  مـی   دارد، و تـا آن جـا کـه مـی    کند و خاک بر میحقایق نقب می زندو زمین می

 (  113: 4929 ، )الشکر

هـا بـه ار    با وجود این که فلوبر فن نویسندگی، کلمات متناسب و آهنگ کالمـش را از رمانتیـک  

بایست نیرو  خیال خویش را مهار کند؛ زیرا در متـونش گـاه   برد اما سرانجام به این نتیجه رسید که می

دنیـا  ااـرات باشـد. او     گرفت تا رمانش لمسی از واقعیتآید که جلو  تخیالت خود را میپیش می

از خطـر   مـادام بـوار   شود و حتی در ها نزدیک میکوشد به حقیقت عینی برسد به عقاید رئالیستمی

اعتقـاد   (René Wellekگوید. هرچنـد کـه رنـه ولـک )    ویرانگر خیال پرداز  و دور  از واقعیت می

یباپرستی را با هـم ترکیـب کنـد.    داشت که فلوبر از لحاظ نظر  و عملی موفق نشده بود تا رئالیسم و ز

 (1: 4921)ساجد ، 

و موپاسـان تـأثیر    (Zolaها به ویـژه زوال ) مکتب رئالیسم و به خصوص فلوبر، بر رو  ناتورالیست

مـادام  ناتورالیسم در پایـان امپرااـور  دوم بـا الهـام گـرفتن از      "( 111: 1114به سزایی داشت. )بوتی، 

منتقـد بنـام فرانسـو  و بـه تـأثیر ریشـه دارتـر کارهـا  بـزر            (Taineو نظریات ادبی تـن )  بوار 

، بـه وجـود آمـد. )فلـوبر     (Claude Bernardفیزیولودیست ها و پزشکان و اب تجربی کلود برنـار ) 

دو نفر با تعلیمات ساده و روشنشان همیشه بـه مـن نیـرو  تـال      "به گفته خود موپاسان  (44 :4921

 (941:  4329)فورستیه،  "."و گوستاو فلوبر (Louis Bouilhetه )اند: لویی بوییدر انجام کار داده
 

  فلوبر و شرق

خاورشناسـ  یـا شـرق    "از دیرباز مشرق زمین در چشم اروپائیان مملو از مناهر جذاب بوده است. 

ها  اروپای  در فارسـ  رسـوك کـرده    است که از زبان "اوریانتالیسم"شناس ، ترجمه واده نسبتاً جدید 

بـه کـار رفتـه     "ها و آداب و رسوم مـردم خـاورزمین  پژوهش و شناخت تمام دانش"اى لغوى و به معن

 (499: 4929)رهدار،  "است.

 ها درباره شرق ـ ازجمله ایران ـ در دو مقطع و داراى دو سیر و جهت بوده است:  مطالعات لربی"
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لـرب اسـت. در ایـن     روزگارى که مطالعات شرق شناسانه زمینه ساز سلطه و استعمار اروپـا و  -4

مقطع، شرق و آداب و سنن مل  شرق با نظر تحقیر و تخطئـه، و نمـادى از عقـب مانـدگ  و تـوحش      

 .گیردمورد مطالعه و نگار  قرار می

گیرد. در ایـن مقطـع، شـرق    ها  ضداستعمارى در کشورهاى شرق  پا میروزگارى که نهضت -1

دهد، اما به دنبال کسـب ایـن   تعظیم و تکریم می کند و تحقیر، جاى خود را بهشناس  چهره عوض می

هـا   ها داشته باشـند و در نهایـت، بـا مـالک    ها در شناخت خود، چشم به دهان لربینتیجه که شرقی

در هر صورت، حاص  هـر دو مقطـع شـرق شناسـ ، اثبـات       .لرب  به شناخت و نقد خویش بپردازند

 (  491همان ) "ها  لرب  بوده است.سیادت لرب و القاى آموزه

به مشرق سفر کرد و از کشـورها  مصـر، فلسـطین، یونـان و دور تـا       4214تا  4213فلوبر از سال 

دور مدیترانه دیدن نمود. این سفر منجر به بلوغ افکار رمانتیک و  شد و آن را تبدی  به رئالیسـم کـرد.   

کـامالً مشـهود    هرودیـا و  سـاالمبو و  وسوسه سنت آنتـوان ( این مسئله در آثار  نظیر 1: 4921)فلوبر، 

حـال انحرافـی از شـرق    فلوبر به آن دسته از متفکرینی تعلق داشت که دید  خوشایند و درعین"است. 

هـا شـده   ها  خاصی در این داسـتان دادند که همین سبب خلق شخصیترا در میان خود گستر  می

نویسـد:  شناسانه فلوبر مـی  نیز در رابطه با تحقیقات شرق (Michel Foucaultمیش  فوکو )"  "است.

ها  عظیم فلوبر هم چون یک کتاب خانه فانتزى )خیال ( و نمایشـ  کـه از مقابـ  نگـاه     همه آموخته"

 (91: 4929)آتش وحید ،  "روند تنظیم شده است.خیره فرد گوشه نشین  رده می
 

 1در ایران ترجمه تاریخچه

انتخـاب آثـار در ابتـدا بـر حسـب      "سـی،  شم 4193بر اساس نظر کریستف باالئی، تا قب  از سـال  

گرفت و آنچه سبب گزینش برخی آثـار جهـت ترجمـه    نامیم صورت نمیمعیار  که ما آن را ادبی می

( در ابتـدا  قـرن نـوزدهم ایرانیـان     91: 4999)بـاالئی،   "شد ارز تفکر ایرانیان نسبت به رمان نبـود. می

عقب افتادگی نسبت به دیگر مل  برهانند. از ایـن رو    ها خود را ازکوشیدند تا با الگو قرار دادن لربی

                                                           
نوشته کریستف باالئی و ترجمه مهو  قویمی و  پیدایش رمان فارسیها  زمانی این بخش برگرفته از کتاب دوره 1

  نسرین خطاط است.
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رو   (Dumasو دومـا )  (Fénelon(، فنلـون ) Voltaireدر ابتدا به آثار نویسندگان تاریخی مث  ولتر )

 (  94آوردند.)همان 

رلم کاهش اشتیاق بـه آثـار تـاریخی، ترجمـه آثـار      شمسی، علی 41پس از این سال و تا آلاز قرن 

(  همچنان ادامـه یافـت. ولتـر فرامـو  شـد. آثـار  از نویسـندگان        Jules Verne) دوما و دول ورن

 Lesبینوایــان )تــوان قطعــاتی از هــا  ادبــی ترجمــه شــد کــه از آن جملــه مــی رمانتیــک در مجلــه

Misérables)  ( هوگـوVictor Hugo و ) ( اســرار پـاریسLes Mystères de Paris)  اودن ســو

(Eugène Sue را نام برد. رما ) پـ  و چنـین  و هم بینوایانن  ( ویردینـیPaul et Virginie   ادبیـات ،)

 (91فارسی را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. )همان 

پس از کودتا  رضا شاه، محیط سیاسی و اجتماعی ایران تغییـر کـرد. نویسـندگان دوران پـیش، از     

دیگر نویسـندگان هـم چـون     قبی  دوما، اودن سو و هوگو همچنان موقعیت سابقشان را حفظ کردند و

هـا  اجتمـاعی یـا سیاسـی     حال شاهد خلق رمان(  مورد توجه قرار گرفتند.]...[درعینZevaco) زواکو

اثر جمال زاده آلـاز شـد.    یکی بود یکی نبودداستان کوتاه واقع گرا با  4911ها  هستیم. در حدود سال

 بـا زبـانی   روزگار، اجتماعی اوضاع از هاییگوشه  ،نبود یکی بود یکیداستان  در مجموعه"( 99)همان 

 نخسـتین  عنـوان به کتاب این .است شده تصویر عامیانه، تعابیر و اصطالحات کاربرد با و شیرین و ساده

)سـپانلو،   "اهمیـت بسـیار دارد.   روز آن اجتمـاع  در ادبـی  و فرهنگـی  نوجـویی  یک مقتضیات به پاسخ

4924 :41) 

هـا   هـا در مکتـب  ثار لربی در ایران بـود و انـواع کتـاب   شمسی شاهد گستر  ترجمه آ 91دهه 

مختلف ادبی به فارسی ترجمه و منتشر شد. شاید بتوانیم بگوییم که مترجمان دوره رضا شـاه بیشـتر از   

اللب از روشنفکران سیاسی آن زمان بودند. )خزاعـی فـر،    4911فضال و دانشگاهیان و بعد از شهریور 

4921 :91) 

نظام سیاسی ایران متزلـزل شـد. تشـکی  نخسـتین کنگـره       4911در اواسط سال با سقوط رضا شاه 

ها  این دهه است. زبان انگلیسـی ابتـدا رقیـب سرسـخت     از ویژگی 4911نویسندگان ایران در تیر ماه 

زبان فرانسه )که در دوره قاجار و رضا شاه زبان دوم لالب بود( و بعد اندک انـدک جـایگزین آن شـد.    

یسی در نامه ا  از کم روا  بودن زبان فرانسه نسبت به زبـان انگلیسـی اههـار تأسـف     مرحوم سعید نف
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( البته در همین دوران شناخت دقیق تر  از پدیده ادبی در معنا  خاص به دسـت آمـد   99کرد. )همان 

بـه  توان و آثار دیگر نویسندگانی که برا  ایرانیان ناشناس باقی مانده بودند ترجمه شد. از این دست می

 (91: 4999(، فلوبر و زوال اشاره کرد. )باالئی،  Balzac(، بالزاک ) Montesquieuمونتسکیو )

اجتماع و آثار منتقدان اروپـایی سـبب گسـتر  میـدان دیـد و       ،ترجمه مسائ  نظر  درباره ادبیات

ترجمـه   شود. ]...[ در واقعنویسی میها  نوین داستانجلب توجه نویسندگان ایرانی نسبت به مضمون

نهـد. انتشـار ایـن    نویسی ایران تـأثیر مـی  ها  رئالیستی بیش از ترجمه آثار نظر  ادبی بر داستانداستان

انـد دریچـه ا  بـه هـوا  تـازه      ها در محیطی بسته و خفقان آور زیسـته گونه آثار برا  مردمی که سال

 (  114: 4929 ،است. )میرعابدینی

 41هوگـو بـا )   ،کتـاب(  11بـا )  ( Jack Londonندن )جک ل 4914تا  4991ها  در فاصله سال"

 ،کتـاب(  41بـا )  ( Hemingwayهمینگـو  )  ،کتـاب(  49داستایوفسکی و بالزاک )هر یک بـا   ،کتاب(

کتـاب( پـر    2کتاب( و آنتوان چخوت بـا )  41)هریک با  (John Steinbeckتولستو  و اشتاین بک )

جنـگ و صـلح   .]...[ مترجمانی همچون کاهم انصار  ) ترین نویسندگان بیگانه در ایران هستندخواننده
فلـوبر   مـادام بـوار   ) 4( محمـد قاضـی  4992 ( Faulknerفـاکنر )  خشم و هیاهو( و )4991تولستو  

 (133همان ) "کوشند.هایی خواندنی از آثار بزر  جهانی می( در ارائه متن4914

( اگـر چـه نویسـندگان     4:4931حی، نگار  واقع گرا در ایران با انقالب مشرواه آلاز شـد. )فتـو  

نویسی را در ایران تغییر دادند اما صادق هـدایت بـا نگـار  آثـار  هـم چـون       مشرواه فضا  داستان

ایـران ثبـت کـرد.     در عنوان یکی از پایه گذاران مکتب رئالیسـت نام خود را به آک  دا و  ولگرد سگ

عـی داسـتان کوتـاه در ایـران نیـز هسـت. او       اما صادق هدایت، بنیـان گـذار واق  "( 414: 4924)سپانلو، 

: 4929)الشـکر ،   "نویسی لربـی را وارد ادبیـات فارسـی کـرد.    نخستین کسی است که تکنیک داستان

نویسی فارسی را متحول کـرد و  ( بزر  علو  نویسنده دیگر  بود که پا به پا  هدایت سیر داستان21

هـا  رمانتیـک پیونـد خـورده اسـت.      کـه بـا گـرایش   هایی رئالیستی را  به رشته تحریر درآورد داستان

( احمد محمود و سیمین دانشور دیگر نویسندگانی بودند که با خلـق آثـار  بـدیع    411: 4924)سپانلو، 

                                                           
یا  دون کیشوتتوان به ها  ایشان میترین ترجمه( مترجم بزر  ایران است. از برجسته4999 -4131محمد قاضی ) 1

 اشاره کرد. هاجزیره پنگوئنو  محکوم آخرین روز یک، مسیح بازمصلوب، مادام بوار ، پهلوان مانش
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فلـوبر   مـادام بـوار   سیمین دانشور که یاد آور  یک زن با مردها  در" رئالیسم را به او  خود رساندند.

ــی   ــت م ــه او خیان ــه همســر  ب ــر  ک ــی اســت دکت ــت م ــول واقعی ــه از قب ــد مذبوحان ــزد.کن   "گری

 (921)همان 

عنـوان آن فرانسـو     491عنوان رمان ترجمه شده بـه فارسـی حـدود     4911از  ،4919تا  4911از 

تـرین  عنـوان پرخواننـده  عنوان مقـام خـود را بـه    91عنوان و هوگو با  11دراین دوره بالزاک با "است. 

 ،عنـوان(  11و سارتر )هریک  (Camusاند. ترجمه آثار کامو )ردهنویسندگان فرانسو  در ایران حفظ ک

رسـد. ]...[ آثـار دیـد،    عنوان( بارها به چاپ مـی  41عنوان( و موپاسان ) 41دول ورن و الکساندر دوما )

 (Stendhal(، فلــوبر، زوال و اســتاندال )  Rolland(، روالن ) Saint-Exupéryســنت اگزوپــر  ) 

 (141)همان "شوند.ز پر فرو  ترین آثار ادبی فرانسه درایران محسوب میعنوان( ا 1)هریک بیش از 

رسـد  با همه این اوصات گویا گوستاو فلوبر در ایران نویسنده بی االعی بوده و این اور به نظر می

( زیرا آثار فـوق العـاده ا  بسـیار    93: 4921که او از آلاز مورد عالقه و توجه نبوده است. )خزاعی فر، 

اند. البته این مسئله را نیز باید در نظر داشت که تعداد آثار فلوبر نسبت بـه بـالزاک   کم ترجمه شدهدیر و 

هـا  عاشـقانه را دوسـت داشـتند.     تر است. شاید دلی  دیگر آن این باشد که ایرانیـان داسـتان  بسیار کم

رونـد.  عامه پسند مـی ها  نوعی آسودگی خیال است که بسیار  به سراغ رماناحتماالً برا  رسیدن به"

انـد بـه   هایی که مر  را نزدیک به خـود دیـده  ها  اجتماعی آدمها  پس از جنگ و بحرانآیا در سال

از زنـدگی را برایشـان فـراهم     -ولـو خیـالی    –دهند که لـذت جـویی   آثار نویسندگانی اقبال نشان می

، )میرعابـدینی  "را تشـویق کنـد.   خواهنـد کـه توهماتشـان   مردم آثار  می"کنند؟ زیرا به قول فلوبر می

مـادام  و بـا ترجمـه    4913تا  4919ها  نخستین ترجمه از آثار فلوبر در سال ( بدین گونه4199: 4929
مـادام  امـا بـا ایـن حـال      (99: 4921توسط محمود پورشالچی صورت گرفته است.)خزاعی فر،  بوار 

 (  91ت.)همان او مورد توجه قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده اس بوار 

به ایرانیان شناسـانده شـد و دیگـر آثـار  در      مادام بوار ،بدین ترتیب فلوبر، با ترجمه شاهکار  

اول زمان توسط بزرگان ترجمه معاصر فرانسه بـه فارسـی ایـران، هـم چـون محمـد قاضـی، مهـد          

 سحابی و دیگران ترجمه گردید.  
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 مادام بواری

منتشـر   (Revue de Parisروو دو پـار  ) در مجلـه فرانسـو     4219در ابتدا در سال  مادام بوار 

 "امـا روئـو  "به صورت یـک کتـاب مسـتق  انتشـار یافـت. ایـن کتـاب داسـتان          4219شد و در سال 

(Emma Rouaultدختر یک دهقان روستایی است. علی )   رلم روح بلند پرواز  با واقعیـت زنـدگی

 (Charles Bovary) "شـارل بـوار   "ا  به نـام  هبایست با پزشک دون پایشود که میخود مواجه می
از سو  دیگر او را بـیش از   "شارل"از یک سو و حقارت  "اما"ازدوا  کند. روح سرکش و سودا زده 

هـا  مخمـ  و چهـ     انـدازد. رییـا  رومیـز    پیش در وراه خیاالت باا  و شـهوات نفسـانی مـی   

آید و روحیه او را بـه شـدت   جور در نمی "اما"ها  با شکوه، با واقعیت زندگی محقر ها  سالنچراغ

کند و او را بـه فکـر جنگیـدن بـا     سازد و و  را دشمن سرسخت سرنوشت هالم خود میدگرگون می

یابد. به اتهام ایـن کـه   اندازد که در نهایت سر خورده شده و راهی جز خودکشی نمیچنین تقدیر  می

تحت تعقیب قرار گرفتنـد، وکیـ  مدافـه بـا      ده و ناشر،نویسنیک اثر خالت اخالق است،  ،مادام بوار 

 توان نتیجه اخالقی خوبی از رمان گرفت توانست رأ  بر برائت متهمان بگیرد.  اثبات این مسئله که می
و توسـط انتشـارات صـفی     4919را برا  اولین بار در ایران محمد پور شالچی در سال  مادام بوار 

متـرجم برجسـته، محمـد قاضـی، بـا       4914د. پـس از آن و در سـال   علی شاه در تهران به چاپ رسان

تجدید چـاپ شـد.    4919همکار  رضا عقیلی آن را ترجمه و توسط نشر کیهان چاپ کرد و در سال 

تـوان بـه انتشـارات    پس از آن انتشارات متعدد دیگر  نیز این کتاب را چاپ کردند که از این میان مـی 

در انتشارات نی  چهار مرتبـه دیگـر چـاپ     مادام بوار ، 93تا  91سال  اشاره کرد. از 4991نی  در سال 

نیـز ایـن کتـاب را     4931و نشر ثالث در سـال   4929و  4924، 4921ها  شد. انتشارات مجید در سال

 چاپ کردند.  

تـر  بـرا  چـاپ دوم نوشـت )انتشـارات      ا  بر چـاپ اول و مقدمـه مفصـ    محمد قاضی مقدمه

اسـت و مقدمـه دوم    مـادام بـوار     بیوگرافی فلـوبر و خالصـه کلـی داسـتان     مجید(. مقدمه اول شام

اـور مبسـوط بـه چگـونگی پیـدایش      دهد و پس از آن بهتر  از فلوبر را به خواننده میبیوگرافی کام 

هـا  کتـاب، محکـوم شـدن کتـاب در دادگـاه و دفاعیـات وکیـ  مـدافع          شخصیتمادام بوار ، رمان 

 دازد.پرنویسنده در دادگاه می
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کنـد کـه   اشـاره مـی  مادام بوار  این نکته شایان  کر است که محمد قاضی در ابتدا  ترجمه کتاب 

مشـغول بـوده اسـت و وقتـی قاضـی بـه       مادام بوار  شادروان رضا عقیلی قب  از و  به ترجمه کتاب 

کنـد کـه   یمقابله ترجمه اصلی کتاب پرداخته آن را تنها یک ترجمه آزاد یافته است. و  خاار نشان مـ 

دوباره ترجمه کرده و همـواره نـام    "از آلاز تا انجام"او کتاب را به شهادت استاد دکتر ابوالحسن نجفی 

 (9: 4921خود را در کنار نام شادروان عقیلی آورده است.)فلوبر، 

ربیع مشفق همدانی این کتاب را توسط  نشر امیر کبیر تهران بـه چـاپ رسـاند و در     4914در سال 

این کتـاب را منتشـر نمـود.     4931نیز تجدید چاپ شد. نشر قاصدک صبا در سال  4939و  4911سال 

مـادام  کتـاب   تاریخچه ترجمه از فرانسـه بـه فارسـی   این نکته قاب   کر است که داوود نوابی در کتاب 

( حـال آن کـه محمـد جـواد     419: 4922را ترجمه مرتضی مشفق همدانی نوشته است )نـوابی،   بوار 

این کتاب را ترجمه ربیع مشفق همدانی دانسـته   تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسیکتاب  کمالی در

رسد کـه ربیـع   ( که البته بر ابق اسناد موجود در کتابخانه ملی ایران به نظر می132: 4931است.)کمالی، 

 مشفق همدانی درست است.

ا ترجمـه و منتشـر نمـود و در    توسط نشر مدبر تهران ایـن کتـاب ر   4992داریو  شاهین در سال 

، ایـن  مـادام بـوار   نیز تجدید چاپ شد. محمد مهد  فوالدوند، مترجم دیگر  4923و  4992ها  سال

دو فصـ ، بـه   "و با نشر جامی تهران به چاپ رسانید. در این کتاب، از ترجمـه   4993کتاب را در سال 

)شـهپرراد   "اننده( اجتناب شده اسـت. ها  موجود، )بدون در جریان قرار دادن خودلی  کثرت دشوار 

در نشر مرکز این کتاب را منتشر کـرد و در   4929در سال  4( و مهد  سحابی91: 4921و حسین زاده، 

در نشر نگارستان کتـاب، نیلـوفر    4922تجدید چاپ شد. سوسن اردکانی )شاهین( در سال  4939سال 

نیـز ایـن    4931شر فـرارو  تهـران در سـال    و هانیه چوپانی در ن 4931رجائی در نشر مهتاب در سال 

را بـا نشـر قاصـدک صـبا در      مادام بوار اند. بهاره ربانی مترجم دیگر  است که کتاب را ترجمه کرده

ترجمـه   41تـا کنـون   به چاپ رسانید. بابک حقایق ویراستار  این کتاب را برعهده گرفت.  4931سال 

                                                           
در تر شهرت و  به دلی  ترجمه رمان بیشترین مترجمان ایرانی است. ( یکی از برجسته4922 -4919مهد  سحابی ) 1

 اثر مارس  پروست است.  جستجو  زمان از دست رفته
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این رمان جزو اثـرات مـورد توجـه و پرخواننـده در     صورت گرفته است و بدین ترتیب  مادام بوار از 

 ایران قرار دارد.

و  "بـانو "هـا  فارسـی   رلم وجود معـادل در زمینه ترجمه عنوان کتاب، جالب توجه است که علی

یـک از متـرجمین متعـدد ایـن     (، هـیچ 393 :4929، )معـین  معین فرهنگدر  "مادام"برا  واده  "خانم"

اند تا این شخصـیت را ایرانـی   ها نشان نداده است. گویا ترجیح دادهین معادلرمان تمایلی به استفاده از ا

توانـد نظـر   ساز  ننموده، ملیت فرانسو  و  در ک  رمان همراهش بماند. به هر حال این موضوع مـی 

ها را به دنبال چرایی ایـن نـوع ترجمـه رهنمـون     پژوهندگان عرصه ترجمه را به خود جلب نماید و آن

 .Mrsخـانم دالـوو  )  شـود کـه مـثالً رمـان دیگـر  بـا عنـوان        تر میموضوع وقتی جالبسازد. این 

Dalloway)  ( اثر ویرجینیا ولـفVirginia Woolf     در ترجمـه فرانسـه همـان ،)Mrs. Dalloway  

ترجمه شده است. دیگـر ایـن کـه     "خانم"مانده است و به مادام ترجمه نشده، اما در ترجمه فارسی، به 

انـد یـا   ها به دنبال تغییر و بهبود ترجمه بـوده از بازترجمه این اثر چه بوده است؟ آیا آن هدت مترجمان

اند؟ امید است دیگر پژوهش گران در حـوزه  صرفاً برا  عالیق شخصی دست به بازترجمه این اثر زده

 ترجمه پاسخی برا  این دست از سؤاالت بیابند.

به زبان فارسی ثبت شـده اسـت کـه     مادام بوار  در سایت کتابخانه ملی یک نسخه خطی از کتاب

در صفحه اول آن امضا  ناصر الدین شاه وجود دارد؛ اما در واقـع، ایـن اثـر نسـخه خطـی متـرجم از       

و در صفحه اول ایـن نسـخه    شرح حال مادام دپار نیست. در امضا ناصر الدین شاه  مادام بوار کتاب 

اور قطع ایـن اشـتباه سـهواً صـورت گرفتـه و ناشـی از       بهنوشته شده که  روزنامه مادام دوپار خطی، 

 شباهت میان اسامی مادام بوار  و مادام دوپار  بوده است.

 4919در سـال   "مادام بوار ، نوشته گوستاو فلـوبر "با نام  مقاله دیگر  نیز توسط مصطفی رحیمی

ا  از ترجمه محمـد قاضـی و مشـفق    به چاپ رسید. رحیمی در این مقاله مقایسه انتقاد کتابدر مجله 

ها  متعدد، ترجمه مشفق همـدانی را ترجمـه نـاموفقی دانسـته اسـت.      و با  کر مثال ههمدانی انجام داد

تـوان  داند که ترجمه این اثر با متن سازگار نیست و نمـی و  دلی  این ترجمه ناموفق را نخست این می

هـا   تاب را به هر سبکی ترجمه نمود. گذشته از این، متـرجم در ترجمـه ایـن اثـر دچـار اشـتباه      این ک



 ومس شمارة                        (    انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     46 

بسیار  شده و این گونه چه در رساندن مفهوم جمله و چه مفهوم واده به خواننـده خلـ  ایجـاد شـده     

 است.

را  " ضمنی در رمان مـادام بـوار   و اور عینیارح مفهوم مر  به"نازیتا عظیمی و پریسا الهوتی، 

)پـائیز و زمسـتان    دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسـه  2به چالش کشیدند. این مقاله در شماره 

هـا  عینـی کـه فلـوبر بـرا       ( و به زبان فرانسه به چاپ رسیده است. این تحقیق به بررسـی رو  31

مقالـه بـا هـدت    پـردازد. ایـن   مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت مـی      بـوار   مادامترسیم مر  در رمان 

پاسخگویی به این مسئله که فلوبر چگونه خودکشی را از اریـق وادگـان )عینـی( و معنـایی )ضـمنی(      

 کند نگاشته شده است.  توصیف می

 باشد:نوشته شده است به شرح زیر می مادام بوار برخی دیگر از مقاالتی که در مورد 

)شـماره   جسـتارها  ادبـی  عفیفـی،  به کوشش رحیم  "بررسی بواریسم در شخصیت مادام بوار "

نویسنده: پیر مارک دوبیـاز ، متـرجم: هالـه     "ها  جدیداما  مادام بوار  در رمان" -(4911، سال 99

بـه کوشـش    "مـادام بـوار  محبـوب مـن    " -( 4921، سال 49و  41)شماره  فصلنامه سمرقندرجائی، 

ـ    " -( 4929سـال   99)شـماره   مجله هفتسوسن شریعتی،  د  داهینـانی لـه بـوار  ره    نـالی و هـه ن

مـادام  " -(4934سـال   21)شـماره    عه بدولسـه الم سـاالر  فصلنامه کرد  زریبار به کوشش  "وانبیژیدا

 (4931سال  13)شماره  سینما و ادبیاتبه کوشش ناصر نبو ،  "بووار  گوستاو فلوبر
 

      ساالمبو

ه پیدا کرده بود از دست داد، زیرا یـا  رمان تاریخی در نیمه دوم قرن نوزدهم، اهمیت و شهرتی را ک 

ها  تاریخی سرگرم کننده و بازار  در آمد که به دسـت نویسـندگان بـی مایـه نوشـته      به صورت رمان

اثر گوسـتاو فلـوبر کـه     ساالمبوگرفت مانند شد و یا جنبه باستان شناسی و تحقیق و تتبع به خود میمی

دهـد و نمونـه ا  از   مـورد بررسـی قـرار مـی     (Carthage)نکات بسیار دقیقی را درباره تاریخ  کارتاد 

 سـاالمبو ( فلـوبر  411: 4919کوشش و دقت و استعداد و هنر این نویسنده بزر  است. )سیدحسـینی،  

تحریر درآورد و ایده نگار  ایـن رمـان    رشته و پس از سفر  که به تونس داشت به 4291 را در سال

 Le Romanداستان مومیـا  ) مورك فرانسو  و کتاب (   Jules Micheletرا از کارها  دول میشله )
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de La Momie) (4212( اثر تئوفی  گوتیه )Théophile Gautier)    ،( از 193: 4924گرفـت. )اشـالق

ها  روانشناختی کم دارد؛ اما توصـیفاتی کـه   کند تحلی داستانی تاریخی را روایت می ساالمبوآن جا که 

 یش هر خواننده ا  را برمی انگیزد.در این اثر وجود دارد ستا
( او بـا بررسـی   1:  4921)برونـ ،   "پـردازد. فلوبر برا  بازیافتن کارتاد در تونس به پـژوهش مـی  "

از محاصره کارتاد در در قـرن سـوم پـیش از     داستان کند. اینمدارک و متون کهن، داستان را روایت می

پـردازد. کارتـاد در جنـگ از    االمبو دختر پادشاه میو س (Mathôمیالد مسیح از عشق لیر ممکن ماتو )

تواند دست مزد سـربازان بربـر را بپـردازد و ایـن مسـئله      شود اما نمیگیرد و پیروز میبربرها کمک می

خواهـد از دختـر  در ایـن نبـرد اسـتفاده      شود. در نتیجه پادشاه کارتاد میها میباعث اختالت بین آن

هـا   ترجمـه کـرد و کتـاب    4919  نخستین بار این کتـاب را در سـال   کند. احمد سمیعی گیالنی برا

نیز بـرا    4991جیبی انتشارات فرانکلین آن را چاپ کرد. این کتاب برا  بار دوم چاپ شد و در سال 

کتـاب    113( در صـفحه  119: 4931سومین بار توسط انتشارات خوارزمی تجدید چاپ شد. )کمالی، 

نوشته داوود نوابی چاپ اول این کتاب در انتشـارات فـرانکلین در    ه فارسیتاریخچه ترجمه از فرانسه ب

 کر شده است؛ اما بر ابق اسناد کتابخانه ملی ایران نخستین چـاپ ایـن کتـاب مربـوط بـه       4911سال 

 این کتاب را منتشر کرد. 4999است. نشر آوا دیگر انتشاراتی بود که در سال  4919سال 

( است که امید مهرگان آن را بـه فارسـی   György Lukácsئور  لوکاچ )کتابی اثر گ رمان تاریخی

توسط نشر ثالث به چاپ رسـید. فصـ  سـوم ایـن کتـاب       4922این کتاب در سال  ترجمه کرده است.

فلـوبر را نماینـده بـزر  تحـول رمـان       سـاالمبو پردازد. این کتاب، می ساالمبومشخصاً به بررسی رمان 

کند که قصـد فلـوبر ایـن    داند. این کتاب اضافه میهنر نویسندگی فلوبر میتاریخی و از نظر سبک او  

بوده است که از رو  نگار  رمان مدرن و رئالیسم جدیـد بـرا  نگـار  داسـتانی در مـورد عصـر       

 باستان بهره بگیرد.  

در را  "مطالعة تحوّل ایماد زن از مـادام بـوار  تـا سـاالمبو  فلـوبر     "معصومه سلیمی نیز پایان نامه 

دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر در آورده است. و  در ابتدا به تشابه عمـده ایـن دو اثـر اشـاره     

کرده است. با وجود این که قهرمان هر دو داستان زن است، اما در دو جهان بسیار متفـاوت بـه تصـویر    

خواهـد بدانـد ایـن    کشیده شده است. نگارنده در این تحقیق به دنبال بررسی این ایمادها اسـت و مـی  
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رلـم اهمیـت   شود، علـی کند. متاسفانه چنان که دیده میتصاویر چگونه از رمانی به رمان دیگر تغییر می

 مطالعات زیاد  در ایران رو  این اثر انجام نشده است. ساالمبو

 

   تربیت احساسات

آثـار دیگـر فلـوبر     آید کـه برکسی پوشیده نیست؛ اما به نظر کم لطفی می مادام بوار شاهکار بودن 

مـادام  که خود فص  تازه ا  در باب روان شناسی است نادیده گرفته شود. اگـر   تربیت احساساتنظیر 
سال بـه   1داستان یک شکست است. نگار  این اثر که  احساسات تربیتداستان ناامید  است  بوار 

کنـد کـه بـا    را روایت می (Frédéric Moreauاول انجامید داستان پسر جوانی به نام فردریک مورو )

هـا از او بـزر  تـر اسـت     شود و دل در گرو عشق زنی که سالآشنا می (Arnouxخانواده آقا  آرنو )

 کند.بندد. او که جوانی با آرزوها  بزر  است کم کم همه را فرامو  کرده و درس را نیز رها میمی

وجه وارد داستان نکنـد و  هیچا بهخواست حقیقت عینی را، بی ارفانه، بگوید؛ و خود  رفلوبر می

آن را تفسیر ننماید. از نظر او راو  نباید دخالتی در نتیجه گیر  خواننـده از داسـتان داشـته باشـد. هـر      

اـور کامـ  نقـش راو  نـامرئی را داشـته      گاهی نتوانسته است به مادام بوار چند که فلوبر در نگار  

خواست حقـایق را آن گونـه بیـان کنـد     کند. او میرا میتمام تال  خود  تربیت احساساتباشد اما در 

که تفسیر یا قضاوت نویسنده در آن وارد نشود؛ و همین امـر او را بـر عکـس بـالزاک تبـدی  بـه یـک        

رمان برا  فلوبر یکی از صور هنر  اسـت. از نخسـتین نظریـه    "در حقیقت  کند.مشاهده گر صرت می

تـوان بـه گوسـتاو فلـوبر و ایـوان      کننـد مـی  صور هنـر  یـاد مـی   عنوان یکی از پردازانی که از رمان به

در جستجو  زمـان از  ( مارس  پروست با 9: 4991، )فلوبر "اشاره کرد. (Ivan Turgenevتورگنیف )
در  (Richard Brautiganو ریچـارد براتیگـان )   شنوید؟صدایشان را میناتالی ساروت با  دست رفته،

 ن راه فلوبر یعنی نگار  رمان بدون موضوع را ادامه دادند.نیز هما صید قزل آال در آمریکا

ساختار هرمی رمان و بی موضـوعی ایـن   ، تربیت احساسات دخالت کم تر راو  )راو  نامرئی( در

بـی تردیـد نویسـنده یـی     ، ها  رمان مدرن است. گوستاو فلوبر آلازگر جنبش رئالیسـم رمان از ویژگی

 (Louise Coletا  لوئیز کولـه ) شت. فلوبر در نامه ا  به معشوقهرا نو« نخستین رمان مدرن»بوده که 

، )فلـوبر  "کتابی درباره هیچ بنویسد کتابی که خود به خود در هوا معلق بماند."نویسد که آرزو دارد: می
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دهـد  مـی  "مـدرن "اعتبار  سخت نو آورانه و  تربیت احساساتهاست که به ]...[ همه این "(1: 4991

ادبیات دوران معاصر و خـود کتـاب را    "ضد قهرمان"یا  "نا قهرمان"ها  ا نخستین نمونهقهرمانان آن ر

 " (Théodore de Banvilleو بــه گفتــه تئــودور دو بانویــ  ) "مــدرن"و  "نــو"سرچشــمه رمــان 

 (9)همان  "."کند که همه رمان امروزین از آن زاییده شده استشاهکار  می

به قلـم فـروغ شـهاب     بیت عاافی یا سرگذشت یک جوانمکتب عشق، تر کتاب تحت عنوان این

به چاپ رسید. عبدالحسین شـریفیان نیـز    4919ترجمه شد و در انتشارات ترجمه و نشر کتاب در سال 

بـه چـاپ رسـانید.     4991در نشر نگـاه و در سـال   عنوان مادام آرنو )آموز  احساسی( این رمان را با 

در نشر مرکز چـاپ کـرد و تـا سـال      4921در سال  احساساتتربیت مهد  سحابی این کتاب را با نام 

 به چاپ پنجم رسید و تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. 4923

چـاپ کـرده    فصلنامه سـمرقند  4921سال  49مهسا بخشایی مقاله ا  راجع به این کتاب در شماره 

فلـوبر: تولـد نخسـتین     نوشته گوسـتاو  تربیت احساساتنگاهی به "است. سعید کمالی دهقان نیز مقاله 

را به رشته تحریر در آورده است که در آن نخست به توضیح سبک نگار  فلوبر و پـس   "رمان مدرن

شـماره   44پرداختـه اسـت. ایـن نوشـتار در صـفحه       تربیت احساسـات و  مادام بوار از آن به مقایسه 

 به چاپ رسیده است. 4/1/29روزنامه اعتماد مورك  4911

اثـر فلـوبر از    "تربیـت احساسـات  " نقـد ترجمـة  " یزد  پایان نامه ا  با عنـوان  فهیمه صادقی زاده

در دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه رشـته تحریـر در آورده اسـت. در نقـد          را "مهد  سحابی و سایرین

ترجمة این کتاب از متد یا رو  سیکال استفاده شده و انواع خطاها  ترجمه را در جدول ابقه بنـد   

چنین در نقد ترجمة این اثـر بـه زنـدگی    لحاظ کیفی مورد مطالعه قرار داده است. همو از  بررسی کرده

 نامه و معرفی آثار مترجم و نویسنده نیز پرداخته شده است.  

 

  وسوسه سنت آنتوان

حاص  سفر فلوبر به ایتالیا بود که در آنجا با دیدن یک تابلو  نقاشی بـه فکـر    وسوسه سنت آنتوان

زیگمونـد فرویـد     کـه  اسـت  منتشر شـد و کتـابی   4291 در سال تاد. این کتاب کهنگار  این کتاب اف

(Sigmund Freudجوان ) هـا   تأثیر قرار داد. مضمون اصلی کتاب جدال انسان بـا وسوسـه   را تحت
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در  کـه  شده میالد  نوشته چهارم قرن زاهد مسیحی داستان براساس آنتوان سن وسوسهشیطانی است. 

کنـد.  شـود و در نهایـت خودشـی مـی    ها  جسـمانی مـی  و دچار وسوسه کردهمی مصر زندگی بیابان

توسـط کتـایون شـهپرراد و آ یـن      وسوسه آنتونیوس قدیس( این کتاب با عنوان 199: 4934)گلشیر ، 

 به چاپ رساند. 4921صفحه و در سال  191حسین زاده ترجمه شده و نشر قطره آن را در 

، عنـوان پایـان نامـه ا  اسـت     "هوم شیطان در ادبیات نمایشی و تحلی  چند نمونه از آنبازتاب مف"

که زهره معتمد  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  به رشـته تحریـر درآورده اسـت. و  در    

 Doctorفاسـتوس )  دکتـر (،  Faustفاوسـت ) ها  متعـدد  ماننـد   ها و رماناین پژوهش، نمایشنامه

Faustus  ،) هـا  و ... را بررسـی کـرده و بـه مطالعـه مفهـوم شـیطان در آن       وسوسه آنتونیوس قـدیس

هـا بـر اسـاس تئـور      پرداخته است. تمام الگوها  گرد آور  شده کتاب خانه ا  است، اما تحلی  آن

و  در ایـن پایـان نامـه ایـن گونـه نتیجـه گیـر          ( است.Carl Gustav Jungکهن الگوها  یونگ )

اساایر اللب ساخته و پرداختة  هن آدمی ست؛ بنابراین، ایـن مضـامین مشـترک در ادبیـات     کند که می

ها وجود دارد. انسان، شیطان را نه به واسطة مسائ  اعتقاد ، بلکه بـه دلیـ ا ازلـی بـودن  ات     کلیة ملت

مختلـف  ها و ادیـان  شناسد. مفهوم شیطان که همواره با گناه همراه است در فرهنگشیطان به خوبی می

 نقاط مشترک فراوانی دارد.
 

        (Trois Contesداستان ) سه

نویسـنده ایتالیـایی، ایتـالو کـالوینو      ازجمله بسیار  منتشر شد و مورد تحسین 4291در  داستان سه 

(Italo Calvino ــت ــرار گرف ــن(، ق ــاره ای ــه . او درب ــه مجموع ــتان ســه": اســت گفت از  یکــی داس

 سـه  ".اسـت  گرفتـه  از محدوده هر مـذهبی صـورت   بیرون که سفرها  روحی است ترینالعادهخارق

همـان،  ) دهـد.  مـی  استاد  فلوبر را در هنـر نویسـندگی نشـان    شده نوشته شیوه رئالیسم به که داستان

199) 
 داسـتان نخسـت   آید که سه داستان با مضامین متفاوت در آن گنجانده شده است:از نام کتاب بر می

 داسـتان کوتـاه بعـد    . نام دارد و در مورد روحیات یک پیـرزن اسـت   (Un Cœur simpleساده دل )
 پـردازد. پسر  که قدیس خواهد شد مـی که به پیش بینی زندگی آینده  افسانه سنت دولین تیمارگر پاک

سـه   درباره زندگی دختر  است که بـه دنبـال یـک امپرااـور  بـزر  اسـت.       سومین داستان هرودیا

http://www.iranianfiction.com/fa/index./%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87/item/85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84
http://www.iranianfiction.com/fa/index./%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87/item/85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84
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چـاپ شـد. نشـر     4919برا  نخستین بار توسط محمود معلم در نشر متـین تهـران و در سـال     داستان

 4999چـاپ کـرد. در سـال     یک بار دیگر این کتـاب را تجدیـد   4939ادیب مصطفو  شیراز در سال 

افسـانه دولـین تیمـارگر پـاک و هرودیـا       ، ساده دلمیرجالل الدین کزاز  در نشر مرکز و تحت عنوان 
 چاپ کرد.

عنوانی بود که فریده مهدو  دامغانی به این کتـاب داد و نشـر    افسانه سن دولین راهب و قلبی پاک

ـ  4921تیر تهران در سال  توسـط نشـر    4921و در سـال   سـاده دل ا نـام  آن را چاپ کرد. امیر مظهر  ب

 انوشه تهران چاپ کرد.

در  "سه قصـه گوسـتاو فلـوبر، قصـه اسـت یـا نـوول؟       "ندا آتش وحید  مقاله ا  را تحت عنوان 

( منتشر نمود. آتـش وحیـد  در ایـن    21)شش ماهه دوم  دو فصلنامه آموز  زبان و ادبیات 41شماره 

و پس از آن به روا  این دو نوع شـیوه   "نوول"و  "افسانه"دو واده مقاله، ابتدا به بررسی ریشه شناسی 

فلـوبر را در ایـن حـوزه بررسـی      سـه داسـتان  پردازد و آن گـاه  نگار  در فرانسه، از آلاز تا کنون، می

 نماید.  می

عنوان مقاله ا  است که مسعود نـذر  دوسـت و    "زاویه دید و روایت مر  در سه داستان فلوبر"

( بـه چـاپ   31)پائیز و زمسـتان   دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه 2در شماره  سمیه گودرز 

اند کـه راو  بـا بهـره گیـر  از دیـدگاه درونـی،       به این نکته پرداخته رساندند. نگارندگان در این مقاله

هـا  یتدهد تا خواننده از این اریق بتوانـد بـه درون شخصـ   مفهوم مر  را در هر سه داستان، نشان می

 .نفو  کند

 

  (Bouvard et Pécuchetبووار و پکوشه )

هـا  بـه توصـیف حماقـت انسـان     -باشـد که آخرین اثر نویسنده نیـز مـی  - بووار و پکوشهفلوبر در 

داسـتان دوسـتی دو کارمنـد سـاده      بووار و پکوشـه کند. ها بیان میپردازد و ناامید  خود را از انسانمی

هـا بـرا  بـه    کننـد. آن یراثی هنگفت این پول بـاد آورده را خـر  مـی   است که پس از رسیدن ار  و م

خورنـد، بـاز از شـاخه    زنند و چون در آن شکست میدست آوردن رویاهایشان به هر کار  دست می

که ناتمام مانـد یـک سـال پـس از مـر        (Satiriqueروند. این رمان هجو آمیز )ا  به شاخه دیگر می
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آن  4921تنها مترجم این رمان است و انتشارات کـاروان در سـال    4نژادبو نویسنده منتشر شد. افتخار ن

 را منتشر نموده است.

درنگی بر فلوبر و شاهکار ناتمامش بووار و پکوشـه: چـون   "آر  نقیبیان در مقاله ا  تحت عنوان 

بـه چـاپ    4922و در اردیبهشـت   مجله گلستانه 39، که در شماره "کندخورشید که نابینایان را گرم می

گوستاو فلوبر فرصـتی مناسـب یافتـه اسـت تـا تمـام        "پردازد که در این کتاب رسید، به این مسئله می

انزجار خود را از روحیات بوردوآز  نوکیسه عصر خود ابراز کند. البته نباید این نکته را فرامـو  کـرد   

دامـن ادعاهـا  روشـنفکرانه    که هدت فلوبر تنها هجو ادا و اصول بوردواها نیست بلکه هجو تند فلوبر 

شایع در عصر او به ویژه )علم پرستی( که به شک  یک مد و نمایش برا  فض  فروشی در آمـده بـود   

 (99: 4922)نقیبیان،  "گیرد.را می
 

  مکاتبات فلوبر  

هـا  مهـم   نوشـتند و در آن دربـاره چهـره   ها  به هم مینامه ( George Sandفلوبر و درد ساند )

هـا را گـالره   کردند. ایـن نامـه  با هم صحبت می (Sainte-Beuveتورگنیف و سنت بوو ) ادبیات نظیر

چـاپ کـرد.    4934ترجمه کرد و نشر افق آن را در سال  آوازها  کوچکی برا  ماهجمشید  با عنوان 

ها  مختلف از قبی  ادبی و عاشـقانه اجتمـاعی و سیاسـی اسـت. از     نامه در زمینه 911این کتاب شام  

 آشـنا   فرانسـه  43و ادبیـات قـرن     هـا  ادبـی نویسـنده، آثـار و     تـوان بـا ایـده   ها مـی این نامهخالل 

 شد.

و توسط نشر کتابسرا  تنـدیس   4931در سال  (Les Lettres d'Égypteهایی از مصر )نامهکتاب 

سـفر  بـه کشـورها      4214تـا   4213 به ترجمه نرگس جاللتی روانه بازار کتاب شد. فلـوبر از سـال  

هـا و تجربیـات او در ایـن    صر، فلسطین، یونان و دور تا دور مدیترانه انجام داد و این کتاب شرح نامهم

 توان اثر  تاریخی در مورد کشور مصر دانست.  سفر است. این کتاب را همچنین می

                                                           
که شرح  قلم دوراس یا شکیباییو  خاارات فرانسوا میترانتوان به ها  ترجمه شده توسط این مترجم میاز دیگر کتاب 1

 حال و آثار مارگریت دوراس است اشاره نمود.
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هـا  گوسـتاو فلـوبر و بـا     در بر گیرنـده نامـه   حماقت، هنر و زندگی،یا  نوشتن مادام بوار  کتاب

 411در انتشـارات نیلـوفر در    4931آن را ترجمه و در سال  4ه آندره ورسا  است که اصغر نور مقدم

صفحه به چاپ رسانده است. البته نام ورسا  داخ  کتـاب آمـده اسـت ولـی رو  جلـد آن  نیسـت.       

باشـد و در آن  ا  لـوئیز کولـه مـی   ها  ایـن نویسـنده بـه معشـوقه    کتاب با زبانی عاشقانه، گزیده نامه

نویسد. گزینش هوشـمندانة  فضا  هنر  و ادبیات زمان خویش می مادام بوار ،شکالت تألیف رمان م

ها  فلوبر، در آن واحد تصویر  از افکار فلوبر دربارة نویسـندگان معاصـر  و شـرایط    ورسا  از نامه

 دهد.سیاسی آن زمان را نیز به خواننده می

در روزنامـه آرمـان    34خرداد  9در تاریخ  "ا  فلوبرهجع  نامه"فرید قدمی، مقاله ا  تحت عنوان 

 به رشته تحریر در آورده است.

هایی را کـه فلـوبر در اـی بـیش از سـی      برگزیده ا  از نامه، 4999ابراهیم گلستان نیز در شهریور 

 چاپ کرد. صدتمجله  41 شماره ها  فلوبر دراز نامهسال نوشته بود ترجمه و تحت عنوان 

نیز به کوشش لالمرضـا  ات علیـان و زهـرا     "سی گوستاو فلوبر از خالل مکاتباتشهنر شنا"مقاله 

( به چاپ رسید. بر اساس تحقیق نگارنـدگان  4922)بهار و تابستان دو فصلنامه قلم  3کثیر  در شماره 

مراسالت گوستاو فلوبر گنجینه ا  حقیقـی از مشـاهدات و تفاسـیر )لالبـاً منتقدانـه( در      " در این مقاله

رود که ما را برآن داشـت تـا بـه بررسـی هنـر فلـوبر در نگـار  مجموعـه         ها به شمار میامی زمینهتم

کنـد همـان صـداقت بـاور     مراسالت و  بپردازیم. آنچه که بیش از هرچیز خواننده را شگفت زده مـی 

. هـا  اوسـت  نکردنی و کمبود مشهود استانداردها  ادبی مجموعه مراسالت فلوبر در مقایسه بـا رمـان  

شـوند،  ها  عاد  مفاهیم روزمره خار  مـی هایی که از چارچوبها  فلوبر به واسطه فراوانی ایدهنامه

ها، گفتگویی با مخاابین گوناگون مانند ولتر هستند کـه ماهیـت مشـترکی    باور نکردنی هستند. این نامه

 (99 :4922،  ات علیان و کثیر  ( ".دهنداز فلوبر را به فاصله یک قرن تشکی  می

بـر   4999از ترجمه میر جالل الدین کزاز  با گویندگی محسـن حـائر  فـرد در سـال      سه داستان

ترجمه قاضی و عقیلی نیز با گوینـدگی پوریـان در    مادام بوار  رو  لوح فشرده ثبت شده است. رمان

                                                           
توان به ها  و  میاست. از دیگر ترجمهکارگردان تئاتر  و نویس مترجم، نمایشنامه، تبریز در 4911متولد  اصغر نور  1

 اشاره کرد. همسر اول ودفتر بزر ، برهوت عشق 
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اسـت ثبـت   نوار ک 43بر  4992مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی استودیو کتابخانه گویا در سال 

 شده است.

اور مستقیم یا لیر مستقیم درباره فلوبر پایان نامه به 14کتاب و بیش از  44مقاله،  91تا کنون حدود 

اور تخصصی به مقوله نقـد ترجمـه   پایان نامه به 1و آثار و  در ایران نوشته شده است که از این میان 

پرداخته  سه داستانپایان نامه به نقد ترجمه  4 وت تربیت احساسا پایان نامه به نقد ترجمه 1، مادام بوار 

نویسی فلوبر اختصاص یافتـه اسـت.   ها نیز به بررسی شیوه نگار  و هنر داستاناست و دیگر پایان نامه

مثـال  عنواناند که از این دست بهپرداخته 43برخی نیز لیر مستقیم به آثار فلوبر و دیگر نویسندگان قرن 

 ها  نویسندگان مختلف ازجمله فلوبر اشاره نمود.رق در سفرنامهتوان به تصویر شمی

 

  نتیجه گیری  

ترین رمان نویسان ادبیات لرب است. دقت فـراوان فلـوبر در انتخـاب    گوستاو فلوبر یکی از بزر 

فرد بوده و به روشنی گویا  وسـواس بـی حـد فلـوبر در آفـرینش      ها  ادبی، منحصربهکلمات و آرایه

نویسـی  ها  نویسندگان لربی به ایران، انقالبی در داسـتان فاخر است. پس از ورود ترجمهیک اثر ادبی 

عنـوان رئـیس   فارسی رك داد که نقش نویسندگان دیگر نسبت به نقش فلوبر پررنگ تر بود؛ اما فلوبر، به

مکتب رئالیسم فرانسه، و آثار  در این میان فرامو  نشدند و هـر چنـد کـه همچـون بـالزاک مـورد       

، در میـان  مادام بـوار  مندان و مترجمان ادبیات قرار نگرفت اما با ترجمه رمان بی همتایش، توجه عالقه

رلم ایـن  لذا علیایرانیان به شهرت رسید و دیگر آثار  نیز یکی پس از دیگر  به فارسی ترجمه شد. 

م مترجمین به ایـن نویسـنده   که شاید بتوان عنوان نویسنده بی االع را فقط به دلی  توجه نسبتاً دیر هنگا

تـوان از  بزر  به و  نسبت داد، اما توجه و استقبال اکثر مترجمین بنام و شـهیر ادبیـات فرانسـه را مـی    

 دالی  خو  اقبالی و  در کشور ایران بر شمرد.

 

 کتابنامه

 - 11: صـص 11. شـماره  آموز  زبان و ادبیات ."تأثیر شرق بر آثار گوستاو فلوبر"(. 4929آتش وحید ، ندا. )

94. 

 .41شماره  آموز  زبان و ادبیات.. "سه قصه گوستاو فلوبر، قصه است یا نوول؟"(. 4921. )-----------
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 تهران: جنگ . .در فرانسه 43(. تاریخ ادبیات قرن 4924اشالق، میش . )

 .. تهران: نگاهگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران(. واقع4929، فدو . )الشکر 

 .(. پیدایش رمان فارسی. مهو  قویمی و نسرین خطاط. تهران: معین4999کریستف. ) ،باالئی

. سید ضـیا الـدین دهشـیر . جلـد چهـارم. تهـران:       43(. تاریخ ادبیات فرانسه قرن 4921برون ، پیر و دیگران. )

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ایی از مصر. تهران: کتابسرا  تندیس.ه(. نامه4931جاللتی، نرگس. )

 (.آوازها  کوچکی برا  ماه. تهران: افق.4934جمشید ، گالره. )

 فارسـی.  ادبیـات  و زبـان  پـژوهش . "ساختار رئالیسم در ادبیات داسـتانی "(. 4921) .علی ، تقو؛ حمد، اخاتمی

 .444-33: صص   9 شماره

 مشهد: بنفشه.. ایش ترجمه ادبی در ایران(. مجموعه مقاالت نخستین هم4921خزاعی فر، علی. )

 . 3. شماره قلم. "هنر شناسی گوستاو فلوبر از خالل مکاتباتش"(. 4922 ات علیان، لالمرضا؛ کثیر ، زهرا. )

(. 4919. دوره دوم، اردیبهشـت ) انتقـاد کتـاب  . "مادام بوار ، نوشته گوسـتاو فلـوبر  "(. 4939مصطفی. ) ،رحیمی

19/41/4939  http://anthropology.ir/node/17816 

 .112-494: صص 9. شماره آموزه "نگار  ایران معاصر شناسی بر تاریختأثیر شرق "(. 4929رهدار، احمد. )

-19: صـص  41. شـماره  ها  خارجیپژوهش زبان. "گی دو مو پاسان در ایران"(. 4921ساجد ، اهمور . )

91. 

 11/19/31سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 

http://opac.nlai.ir/opac-
prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pag

eStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author 
 تهران: نگاه. .(. نویسندگان پیشرو ایران4924سپانلو، محمد علی. )

. دانشـگاه فردوسـی   "مطالعة تحوّل ایماد زن از مـادام بـوار  تـا سـاالمبو  فلـوبر     "(. 4939صومه. )سلیمی، مع

 مشهد.

 تهران: کتاب زمان. .ها  ادبی(. مکتب4919سیدحسینی، رضا. )

(. مقابله و بررسی آثار ترجمه شده. تهران: سازمان مطالعـه و تـدوین   4921شهپرراد، کتایون؛ حسین زاده، آ ین. )

 ها )سمت(.لوم انسانی دانشگاهکتب ع

http://anthropology.ir/node/17816
http://www.ensani.ir/fa/6742/magazine.aspx
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1096862&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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. "اثـر فلـوبر از مهـد  سـحابی و سـایرین      "تربیت احساسات"نقد ترجمة "(. 4934صادقی زاده یزد ، فهیمه. )

 دانشگاه فردوسی مشهد.

. "اـور عینـی و ضـمنی در رمـان مـادام بـوار       ارح مفهوم مـر  بـه  "(. 4931عظیمی، نازیتا؛ الهوتی، پریسا. )

 . 2شماره یات فرانسه. مطالعات زبان و ادب

. جسـتارها  ادبـی  . "نویسـی ایرانـی  شک  گیر  رئالیسم در داسـتان "(. 4931فتوحی، محمود؛ صادقی، هاشم. )

 .  19-4: صص  9، شماره 19دوره 

 (. تربیت احساسات. مهد  سحابی. تهران: مرکز.4921فلوبر، گوستاو. )

 . تهران: خوارزمی.  (. ساالمبو. احمد سمیعی گیالنی4991فلوبر، گوستاو. )

 قاضی و رضا عقیلی. تهران: مجید.   . محمد(. مادام بوار 4921فلوبر، گوستاو. )

 خرداد. 9. روزنامه آرمان. "ها  فلوبرجع  نامه"(. 4934قدمی، فرید. )

مشـهد: معاونـت پـژوهش و فـن آور       .تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسـی  (. 4931کمالی، محمد جواد. )

 اه آزاد اسالمی واحد مشهد و انتشارات سخن گستر.دانشگ

 "نگاهی به تربیت احساسات نوشته گوستاو فلـوبر: تولـد نخسـتین رمـان مـدرن     "(. 4929کمالی دهقان، سعید. )

 .44، ص 4/1/4929، 4911. شماره روزنامه اعتماد

 : سمت.نقد ادبی )به زبان فرانسه(. تهران(. 4991نسرین. ) ،خطاط کهنموئی پور، داله؛

 . 41. شماره صدت. "ها  فلوبراز نامه"(. 4999گلستان، ابراهیم. )

 .تهران: عصرداستان .بهترین داستان ها  جهان(. 4934گلشیر ، احمد. )

 تهران: ثالث. .امید مهرگان. رمان تاریخی (.4922لوکاچ، گئور . )

، دانشـگاه آزاد  "بازتاب مفهوم شیطان در ادبیات نمایشی و تحلیـ  چنـد نمونـه از آن   "(. 4923معتمد ، زهره. )

  اسالمی واحد تهران مرکز .

 تهران: فرهنگ نما.. (. فرهنگ فارسی معین4929معین، محمد. )

 نویسی ایران. تهران: چشمه.  داستان(. صد سال 4929میرعابدینی، حسن. )

مطالعـات  . "زاویه دید و روایت مر  در سـه داسـتان فلـوبر   "(. 4931نذر  دوست، مسعود؛ گودرز ، سمیه. )

 . 2. شماره زبان و ادبیات فرانسه

رم درنگی بر فلوبر و شاهکار ناتمامش بووار و پکوشه: چون خورشید که نابینایـان را گـ  "(. 4922نقیبیان، آر . )

  .99-99: صص 39. شماره گلستانه. "کندمی

http://www.iranianfiction.com/fa/index./%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87/item/85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84
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 (. تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.4922نوابی، داوود. )

 (. نوشتن مادام بوار  یا حماقت، هنر و زندگی. تهران: نیلوفر.4931نور ، اصغر. )
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