
هنر ترجمه در هنر رُمان
1ي گریخته از شبانیا گلّه

مهدي خلجی

ي اتریشینویسندهبه این4مانهنر رُیادم افتاد که کوندرا در ، 3ها در عصر ظلمتانساندر کتاب2فصل هرمان بروخيدر جریان ترجمهاخیراً 
اصلیآمد. متنغریب به چشم میي فارسی. عباراتی در متن ترجمهپور رفتمبه قلم پرویز همایونکتاببه سراغ برگردان فارسی .اشاراتی دارد

سیار بمتن فارسی با برگردانی راست و رساي و دیدم فاصلهدواندمتر تر و پسکمی پیشنگاه را سه کردم. را آوردم و آن عبارات را مقایفرانسه
با متن فرانسه است. ي فارسیسنجش گذراي ترجمهاي  از گزیدهآید، چه از پی میآن. است

اي از ائبهشبحِ چنین شحتا که مبادانیست. از ترس آنکار مترجم کتاب قدر کردن پیش از هر چیز، باید به صراحت بگویم که نیّتِ این نوشته بی
آورم. اي میمقدمهناگزیر، خواننده بگذرد، کارگاهِ خیال

***

شناس و زبانان شناساند؛ ادببه فارسی(1359)کتاب جمعهدر 5کاله کلمنتیسبا )1374-1321(احمد میر عالئی نخستین بار، کوندرا را میالن 
هاي فارسی آثار کوندرانگاهی به ترجمهجهان را به میراث گذاشت.مهمّنویسندگان آثار کامیابِهايترجمهاي که فهرست بلندي از مترجمی حرفه

را از انآن داستدانست و ظاهراً میرعالئی، تنها انگلیسی میاند، نه از زبان اصلی.دهد که اغلب از زبان انگلیسی برگردانده شدهبه فارسی نشان می
به هایشان ترینو مغشوش7جاودانگیحشمت کامرانی از برگردانها شاید این ترجمهبهترینِ. 6ارسی برگردانده بودبه في انگلیسیروي ترجمه

نشر یافت. 1394تیر 18در تاریخ (raahak.com)» راهک«این نوشته نخست در سایت 1
2 Hermann Broch (1886-1951)
3 Hannah Arendt, Men in Dark Times, New York, A Harvest Book, Harcourt, Brace & world, Inc. 1968

توانا منتشر خواهد شد. ي ي فارسی این کتاب به قلم من به زودي در سایت مؤسسهترجمه
4 Milan Kundera, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986

1368پور، تهران، نشر گفتار، ي پرویز همایون، ترجمههنر رُمانمیالن کوندرا، 
1364، ي احمد میرعالئی، تهران، دماوند، ترجمهکالهِ کلمنتیسمیالن کوندرا، 5

les)»شدههاي گمنامه«با عنوان کتاب خنده و فراموشیاین کتاب در حقیقت داستان نخست از هفت داستان  lettres perdues)ستا:
Milan Kundera, Le livre du rire et de l'oubli, Paris, Gallimard, 1979

اي بعدها به طور کامل به بازار آمد. بریدهي ناباب و بریدهبا ترجمهکتاب خنده و فراموشی
ي محمد رحیم اخوّت، تهران، نشر فردا، ي احمد میرعالئی، با مقدمه، ترجمهجسم و جاني احمد میرعالئی پس از مرگ او به چاپ رسید (میالن کوندرا، حجم دیگري از کوندرا، به ترجمهکتاب کم
1380(
»: کاله کلمنتیس«و با  عنوان 7919ي نیویورکر خوانده بود، در سال ي انگلیسی این داستان را در مجلهاً میرعالئی نخست، ترچمهظاهر6

“The Cap of Clementis” by Milan Kundera, translated by Peter Kussi, in The New Yorker, May 21, 1979 issue
March)کر ي نیویورنیز نخستین بار در مجلهناپذیر هستیسبکی تحمّلرُمان » سبکی و سنگینی«ي انگلیسی فصل چند داستان دیگر از کوندرا به چاپ رساند. ترجمه1980ي نیویورکر در سال مجله

میالن پس از مرگ او به چاپ رسید (را نیز به فارسی برگرداند کهناپذیر هستیسبکی تحمّلفصل چهارم الئی جا میرعالئی با این اثر آشنا شده است. میرعبه چاپ رسید و احتماالً از همین(1984 ,19
)1380ي محمد رحیم اخوّت، تهران، نشر فردا، ي احمد میرعالئی، با مقدمه، ترجمهجسم و جانکوندرا، 

7 Milan Kundera, L'immortalité, Paris, Gallimard, 1990
1371ي حشمت اهللا کامرانی، تهران، علم، ، ترجمهجاودانگیمیالن کوندرا، 



ي میالن هانخستین ترجمهتوان میپور به فارسی درآورد، که همایونرارُمانیسهدر نتیجه، 8.پرکار، فروغ پوریاوري، استدریغامترجمِ يخامه
).دهم حلّ شود(البتّه اگر معمّایی که بعدتر شرح میدانست(اصلی) از زبان فرانسوي کوندرا

ها ودستیبا شکوه از خامرا ، هنر رُمانبخش ششم همین کتاب، ، اوي آثارش حسّاس است. از قضاي دیگري به ترجمهمانند هر نویسندهکوندرا 
ي گوسفندانی مهرَظارت کند، چون شبانی در پیهایش ني رُمانکوشد بر ترجمهاي که مینویسنده«آغازد: در برگردان آثارش میهاکاريدست

دانست ومیاگر کوندرا فارسی.» آیددار به نظر میو براي دیگران خندهباراسفاو براي خودشدود؛ وضعشمار میهایی بیواژه، به دنبالِمیدهرَ
سپر انداخته بود. بسا دیگر پاك از تک و تا افتاده،هایش به این زبان هم نظارت کند، چه ي رُمانخواست بر ترجمهمی

دیگر از کتابدو ،هنر رُمانيترجمهجزد. اوکتراي علوم سیاسی دریافت کرده بواز دانشگاه لوزان سوئیس د)1391-1318(پور پرویز همایون
را نیز به فارسی برگرداند. ، 10هویّتو نشر یافت) بار هستی(که با عنوان 9ناپذیر هستیسبکی تحمّلمیالن کوندرا، 

عسرتِ هم ازستهم از اهمیت کوندرامترجمي دركِ عمیق نشانهي شصت خورشیدي، در اواخر دههانند کوندرا رفتنمنویسیبه سراغ رُمان
. تاسها بر دیگري ز آن حقیقتها و سرانجام، چیرگی یکی اخونین میان آنپیکارهاي مطلق و حقیقتهايسالي شصت، . دههاستثناییاي زمانه

ه اش را حالل کردیجه، گوشتاش را بریده و در نتگ اصلی، چار رحاکمکه چاقوي ذبحِ شرعییعنی ادبیاتی بود؛ »متعهد«ادبیات مُجاز، ادبیات
رفت. رژیم سیاسی به شمار میج حقیقتِ مطلقِتبلیغ و ترویادبیات متعهد،ناپذیریي تخطّیگانه وظیفه. باشد

اش بر کتاب نوشت: کوندرا در مقدمهگفتارتاهمیّبا درك پور، ایستادند. همایونهاي کوندرا درست در برابر چنین دوران و وضعیتی میرُمان
که در یاسی نباید درآید. رُمان مالک حقیقت نیست؛ بلو اساساً مستقل است و در خدمت هیچ گونه ایدئولوژي یا نظام س» غیرمتعهد«رُمان، مطلقاً «

مان، حقیقت ابدي یابد؛ زیرا متحول شدن حقیقت همواره ادامه دارد... روح رُوجو و تالشی که هرگز پایان نمیوجوي حقیقت است؛ جستجست
». کنیاند که تو فکر میتر از آنچیزها پیچیده«گوید مان، به خواننده میرُ

از تالش خود ، مترجممقدمهپور، سه سال بعد آن را به فارسی چاپ کرد. در در پاریس به چاپ رسید و پرویز همایون1986در سال مانهنر رُ
، در 1988در ماه سپتامبر ،چندانی نیافتهاش اطالعاتِزندگیي و چون دربارهه کردبراي شناخت سرگذشت شخصی و جهان فکري کوندرا یاد 

، در عصر ماقبل اینترنت و ارتباطاتِ کند و دشوارتر ازرگیر و نیروبَوقتوگو کرده است. این جدّیتِدیدار کوندرا رفته و با او گفتپاریس بارها به
. ي ایرانبه جامعهاومعرفی پیام آثار کوندرا و ضرورتِ به اهمیت ایمان اوي نشانهستایش برانگیز است و نیز امروز، 

در فضاي پس از جنگ .هاي اهل فرهنگ گرفتندگان و حلقهي خوانخود را با استقبال گستردهگی گزینشِی و سنجیدعپور، پاداش سهمایون
ساحل سمت خیز به سینهشد و خود رادور میي شصت ههي ترور و سرکوب داز سایهآهسته آهسته و روي نوك پاها،،ایرانهشت ساله که 

شد. این درست همان پاداشی بود که میرعالئی نیز براي آن ممکن می» غیرمتعهد«سخن گفتن از ادبیات، به معناي ،اندك اندك،کشاندمیزندگی 
.دریافت کرد؛ داستانی در تحریف مدام تاریخ به دستِ ایدئولوژي حاکمکالهِ کلمنتیسانتخابِ به جاي داستان 

به قلم قاسم صنعوي از فرانسه به فارسی برگردانده شده است (تهران، نشر بوتیمار، )Paris, Gallimard, 2014,La fête de l’insignifiance(معناییجشن بی،واپسین کتاب کوندرا8
هاي دیگر نیز شده است. ). ظاهراً از این کتاب ترجمه1393

9 Milan Kundera, L'insoutenable Légèreté de l'être, Paris, Gallimard, 1984
1365پور، تهران، نشر قطره، ي پرویز همایونترجمهبار هستی،میالن کوندرا، 

10 Milan Kundera, L'identité, Paris, Gallimard, 1984
1393پور، تهران، نشر قطره، ي پرویز همایونترجمه،هویتمیالن کوندرا، 



تِ انقالبی فرورفته سببِ حکومهاي بیمصادرهدر کامِ،گی خصوصی پیش از انقالببسیاري از نهادهاي فرهنجدا از نهادهاي دولتی، در آن دوره
ا چنین . رویارو بدهنددر خدمت تبلیغِ حقیقت مطلقِ خود و تربیتِ نسلی از پدیدآورندگانِ ادبیاتِ متعهد قرار ها را نورسیدگان به قدرت آنتابود

ش و بیاي جوهري داردویسی فاصلهنهاي تعلیق و انشاسازي و تکنیکگویی و حادثهبا فنّ داستانآموخت که رُمانمیهنر رُمان اي،و زمینهزمانه
آمد واش به درکه دون کیشوت از خانهشدرُمان هنگامی زاده . به روایت کوندرا، استشناسی مدرنکه هستیی و بلشناسانساناز هر چیز، حاصلِ 

هاي خیر و شرّ فروریخته و معناي بدي و نیکی دیگر بر قرار سابق چون نظام قدیم ارزش؛جهان را ندارددیگر توانایی بازشناختن دریافت که 
ي هارا سایه»قاضی متعال«آن از صحنه گریخته و جاي -جهان را فراگرفته و فروگرفته بودکه سراسري روز داوريآن دارنده-و خدا نیست؛ 

زیسته واه خحکومتی تمامیّتينیز روزگاري زیر سلطهخودتبار کهي چکاین نویسنده. اندپر کردهل و مبهم  سیّالرزان، آور حقائقی شکسته، رُعب
» قیقتح«و استوار بر نسبیّت و ابهام امور انسانی، با دنیاي توتالیتر ناسازگار است...  ]مدرن[ي الگوي جهان رُمان، به مثابه«کند: تأکید می، بود

» نامم، از در آشتی درآید.می» روح رُمان«چه تواند با آنتابد و در نتیجه، هرگز نمی، تردید و کاوش را برنمیتوتالیتر، نسبیّت

وار و ید خموقعیت خاص تاریخی نباچناندرو کارکردِ اجتماعی موفّق آن رامیالن کوندرا به فارسیآثاردر برگرداندن پورکوشش پرویز همایون
نه کهدستگاهِ قدرتیپژوهانِ پنهاندستِفکرانی بود که، چند سال بعدتر، به قتل رسید، بهکنیم که احمد میرعالئی، از روشنخُرد شمرد. فراموش ن

. گویدبه معنایی که کوندرا از آن سخن می؛ ادبیاتشناسدناپذیر خویش میرا خصم سازشتنها نویسندگان که خودِ ادبیات

. طبعاً گیردپور در کار برگردانِ متن به فارسی گاهی کار زبان را ساده میشاید درست به دلیل اهمیتِ محتوایی آثار کوندراست که پرویز همایون
و صیقل تراشیدنیادر دست چین کردن،گزیند و مترجم نیز باید به همان اندازهبرمیهایش را با دقتّی پرلذّتکوندرا واژهي دیگر، مانند هر نویسنده

، که نوعی راهنماي شناختِ آثار کوندرا به قلم اوست و اصطالحاتی فلسفی هنر رُمانحسّاسیت بورزد. وسواس و لحن، زبان و واژگان مناسب دادنِ 
تري طلب کند. گیري زبانی بیشو سختزورآزماییحتاي نویسنده دربردارد، شایدیا برساخته

***

رسد. درمیعیار آن سنجیدن چگونگیِ ترجمه و بهشناسی و بیانِ فضلِ تقدّم و تقدُّم فضل مترجم، نوبت نظر انداختن از پسِ این ارج

پور هنر رُمان را از روي متن اصلی ترجمه کرده است. ولی در پاي عنوان اصلی کتاب آید که پرویز همایوني کتاب برمیي شناسهاز صفحهنخست. 
چاپ کرد و همان چاپ بارها 1986دهد، انتشارات گالیمار کتاب را در سال وجوهاي من نشان میآمده است. تا جایی که جست1988خ تاری

هم به همان صورت بازنشر شده است. بنابراین، ظاهراً جز یک نسخه (pléiade)منتشر شد و سرانجام در مجموعه آثار میالن کوندرا در چاپ پلئیاد 
اي ي انگلیسی عالوه بر مقدمهدر نسخه11ي انگلیسی کتاب است.به چاپ رسید، ترجمه1988چه در سال ي کتاب وجود ندارد. آناز چاپ فرانسه
ذف زبان داده، عباراتی افزوده و بیشتر عباراتی را حي انگلیسیي خوانندهها، کوندرا تغییراتی را بر حسب ذائقهتک مقاالت و منابع آنمربوط به تک

گذارد که سراسر کتاب ي فارسی آمده و چنان با آن برابر است که به دشواري تردیدي بر جا میها درست در ترجمهکرده است. این افزود و کاست
کسی توضیحی براي این معّما بیابد. اگر این حدس درست روزي ست و البته شاید ترجمه از انگلیسی است نه فرانسه. باور کردن این امر آسان نی

ه فارسی بفرانسهي اصلیبر اساس نسخه،کتابهاي محذوف بخشبه هر روي، شایسته است که کرد. باشد، باید مترجم در مقدمه بدان تصریح می
برگردد. 

11 Milan Kundera, The Art of Novel, New York, Grove Press Inc. 1988



جنسی، هايممیّزان، زیر بعضی تعابیر یا اشارهکه با آگاهی از اینآید. میسانسور به میاندرنگ معضلِبه فارسی، بیي آثار کوندرادر ترجمه. دوم
. دهندهایی به متن می، مترجمان پیچ و تابکشنددینی یا سیاسی خطّ قرمز می

رد ، در چند موپورنبوده است. همایونهم از طاعون سانسور یا خودسانسوري مصون ) ناپذیر هستیسبکی تحمّلبارتر (و به شکلی اسفهنر رُمان
گِ مر«ي ي نیچه دربارهدر سیاقی که کوندرا آشکارا قصد یادآوري ایدهکرده است. براي نمونه،جایگزین » نیروي متافیزیکی«با را ي خدا واژه
ي فارسی به هیچ انندهذهنِ خو،»خدا«به جاي»نیروي متافیزیکی«با خواندن روشن است که و فروپاشی نظم اخالقی جهان قدیم را دارد، » خدا

. اندجا به جانشینان غصبی داده»االهی«و »خدا«ي هاواژهمله، در چند جترجمه، 44ي در صفحهمثًال برد. کوندرا راه نمیروي به مقصود

فهوم ود که مشآگاه میبا خواندن این کتاب خواند و از کوندرا میزباناي فارسیخوانندهباشد کهنخستین کتابیهنر رمانتصور کنیددیگر. اي نمونه
ه تقریباً تردیدي نیست ک». کیچ نفی مطلق نجاست است: «رسدین عبارت در تعریف کیچ میاي او بسیار اهمیت دارد. او بهدر رُمان و اندیشه» کیچ«

ر کرد یا نه. تهایی آن را مفهومشد آن را بهتر برگرداند یا با پانوشتست و آیا میچیز زیادي از آن نخواهد فهمید. حال ببینیم سخن اصلی کوندرا چی

تابکشناختی او درمانند تأمالتِ موسیقی–هاي داستان اش با هیچ یک از شخصیتي پیوند نداشتن تأمالتکوندرا در پاسخ به پرسشی درباره
گوید:میناپذیر هستیسبکی تحمّلاش درباره مرگ پسر استالین در و مالحظاتخنده و فراموشی

« C’est vrai. J’aime intervenir de temps en temps directement, comme auteur,
comme moi-même. En ce cas-là, tout dépend du ton. Dès le premier mot, ma
réflexion a un ton ludique, ironique, provocateur, expérimental ou interrogatif.
Toute la sixième partie de L’insoutenable Légèreté de l’être (La Grande Marché)
est un essai sur le kitsch avec pour thèse principale : « Le Kitsch est la négation
absolue de la merde. » Toute cette méditation sur le kitsch a une importance tout à
fait capitale pour moi, il y a derrière elle beaucoup de réflexions, d’expériences,
d’études, même de la passion. Cet essai est impensable en dehors du roman ; c’est
ce que j’appelle un « essai spécifiquement romanesque ».

پور:ي همایونترجمه

ستگی راست است. من دوست دارم گاه به گاه مستقیماً، به عنوان نویسنده، به عنوان شخص خودم مداخله کنم. در این حال، همه چیز به لحن کالم ب«
(راهپیمایی »بار هستی«بخش ششم گیرد. همهدارد. از نخستین کلمه، تفکر من طنینی تفننی، طنزآمیز، برانگیزاننده، آزمایشی یا استفهامی به خود می

سراسر این تفکر درباره کیچ براي من از اهمیتی » کیچ نفی مطلق نجاست است.«بزرگ) جستاري است درباره کیچ که مضمون اصلی آن چنین است: 
که وجود دارد، اما لحن هرگز جدي نیست، بلها و حتی شوق و ذوق ها، تجارب، بررسیکامالً اساسی برخوردار است. در پس این تفکر، بسی اندیشه

) 156(ص. » نامم.می» جستاري اختصاصاً به سبک رمان«چه من برانگیزاننده است. این جستار، در خارج از رمان تصورناپذیر است؛ این است آن

ي پیشنهادي:ترجمه

ي اول، درست است. من دوست دارم گاهی در مقام نویسنده، شخص خودم، به طور مستقیم مداخله کنم. همه چیز به لحن بستگی دارد. از همان کلمه«
یی عظیم) (راهپیماناپذیر هستیسبکی تحمّلگرانه یا پرسشی است. سراسر بخش ششم ي من لحنی بازیگوشانه، آیرونیک، انگیزاننده، آزموناندیشه

ي کیچ، سراپا اهمیتی اساسی براي من دارد؛ وراي این این تأمل درباره» کیچ، نفی مطلق گُه است.«ي اصلی: ي کیچ با این برنهادهجستاري است درباره
ده است. این جستار در خارج از رُمان که انگیزاننها و حتا شور و شوق نهفته است؛ ولی لحن هرگز جدي نیست ، بلها، پژوهشها، تجربهتأمل، اندیشه

» نامم.می» جستارِ خاصِ رمان«قابل تصور نیست؛ این چیزي است که من آن را 

د ي او بایدر ترجمه» طنین«تر دانست: توان آن را دقیقپور دارد. اما میي همایوناي با ترجمهي پیشنهادي، اختالفی سلیقهي ترجمهبخش عمده
به معناي مضمون نیست و thèseي خود در میان داستان است. شد، چون کوندرا در حال توضیح لحنِ خاص مداخلهنده میبرگردا» لحن«همان 



و مراد او از این کلمه (thème)» مضمون«ي دیده است. جالب است که در همین مصاحبه از کوندرا دربارهthèmeمترجم احتماالً این کلمه را سهواً 
گوید: ). کوندرا می162شود (ص.پرسیده می

مایه یا داستان است که بارها در جریان رمُان، هماره در کنم؛ این عنصري از درونمتمایز می(motif)مایهنقشرا از(thème)» مایهدرون«من «
ی هایمایهگذرد و نیز از دروناس میهاي تومي کوارتت بتهوون که از زندگی ترزا به اندیشهمایهشود؛ براي نمونه، نقشسیاقی متفاوت، تکرار می

ي مایهدرونآید وفرانتز به میان می-ترزا، سابینا-توماس، سابینا-ي سابیناهادار سابینا در صحنهکند: سنگینی، کیچ؛ یا کاله لبهمتفاوت عبور می
12»گذارد.را پیش چشم می» کلمات نامفهوم«

هایی چون مایهخورد و هم در توصیف افکار توماس و هم در جاهایی که درونیعنی خواننده، هم در شرح زندگی ترزا، به کوارتت بتهوون برمی
هاي زمینهسها و پاي که در بافتمایه هستند؛ تصویر یا کلمهدار سابینا موتیف یا نقششود. کوارتت بتهوون یا کاله لبهسنگینی یا کیچ طرح می

اي را وانمایند. مایهشوند تا درونمتفاوتی تکرار می

پور این قطعه را چنین ترجمه کرده است:همایون

اي کنم: درونمایه عنصري از مضمون یا داستان است که چندین بار در طول رمان، همواره در زمینهمن درونمایه را از مضمون متمایز می«
یابد و از مضمونهاي گوناگونی ثال، درونمایه کوارتت بتهوون که از زندگی ترزا به تفکرات توما راه میشود؛ به عنوان ممتفاوت، نمایان می

شود، و دیده میفرانس-ترزا، سابینا-توما، سابینا-هاي سابینادار سابینا که در صحنهگذرد، یا کاله گرد لبه(مضمون سنگینی، مضمون کیچ) نیز می
) 162(ص. » دهد.ا نشان میر» هاي نامفهومکلمه«مضمون 

کننده است؛ زیرا در گمراه» مایهدرون«و » مضمون«ي آن دو به تمایز گذاشته شود، ترجمه» موتیف«و » تِم«درست در جایی که قرار است میان 
ا این نمونه را آوردم ت». مضمون«معناست. موتیف را باید یا به صورت فرانسه برگرداند یا با معادلی متمایز از مایه به یکفارسی مضمون و درون

زند. هاي مترادف براي اصطالحاتی گوناگون به فهم مقصود نویسنده آسیب میاي واحد یا واژهنشان دهم چگونه کاربرد واژه

ي دیگري از کتاب را بیاوریم که در شرح کیچ است:ي کیچ برگردیم. خوب است پیش از آن قطعهي پیش از این دربارهبه قطعه

پور:ي همایونرجمهت

آورده شده است. این سوء تعبیر است، زیرا بروخ نشان » هنر پست«به معناي » کیچ«ي در برگردان فرانسوي جستار مشهور هرمان بروخ، کلمه«
(kitschmensch)منش دهد که کیچ چیزي به جز اثري ساده و ناشی از بدسلیقگی است. نگرش کیچ و رفتار کیچ وجود دارند. نیاز انسان کیچمی

ي خویش در این آینه. در نظر ي دروغ زیباکننده و بازشناختن خشنودانه و شادمانهبه کیچ، عبارت است از نیاز به نگریستن خویشتن در آینه
ن به هنوز هم فراواآید و کیچ پدید میجاست که کلمهشود، در اینبروخ، کیچ از دیدگاه تاریخی، به رومانتیسم احساساتی قرن نوزدهم مربوط می

ایم. در فرانسه چنین نیست. در اینجا، در مقابل هنر حقیقی، تفریح و تفنن گذاشته شود. ما در پراگ دشمن اصلی هنر را در کیچ دیدهکار برده می
ام! در عوض، نیامدهمایه و رشدنیافته. و اما من هرگز از رمانهاي آگاتا کریستی به خشم شد و در مقابل هنر وزین و واال، هنر سبکمی

هاي بزرگ هالیودي، کرامر بر ضد کرامر، دکتر ژیواگو (بیچاره پاسترناك!) کسانی زند، فیلمچایکوفسکی، راخمانینوف، هوروویتز وقتی که پیانو می
اند مدعی نوگرایینظر شکلو چیزهایی هستند که من عمیقاً و صمیمانه از آنها نفرت دارم. و بیش از پیش از روحیه کیچ موجود در آثاري که از

) 237-236(صص.. » شوم.برآشفته می

12 « Du thème, je distingue le motif: c’est un élément du thème ou du l’histoire qui revient plusieurs fois au cours du roman, toujours dans un
autre contexte ; par exemple : le motif du quatuor de Beethoven qui passe de la vie de Tereza dans les réflexions de Tomas et traverse aussi les
différents thèmes : celui de la pesanteur, celui du kitsch ; ou bien le chapeau melon de Sabina, présent dans les scènes Sabina-Tomas, Sabina-
Treza, Sabina-Franz, et qui expose aussi le thème des « mots incompris ». L’art du roman, pp. 103-4



ها دادن تأکید بر آنتر کلمات براي نشانبهتر است یا ترتیب دقیق» ايباسمه«یا » هنر بُنجل«(art de pacotille)»هنر پست«بگذریم که به جاي 
توان خالصه کرد:تعریف  کوندرا از کیچ را در این عبارت او می13»ایم نه در فرانسه.ما در پراگ، در کیچ، دشمن اصلی هنر را دیده«

14.»رضامندانه به شوق آمدن از بازشناختن خود در آن آینهي دروغ زیباگر و انسان به کیچ: نیاز به نگریستنِ خود در آینه-نیاز کیچ«

ال در تالش براي فهم کیچ جز گیج! شدن چه به دست ي باو جمله» کیچ نفی مطلق نجاست است«ي کتاب در میان آن جمله خوب. خواننده
سبکی داد که بخش ششم کتاب وجود دارد؟ مترجم باید در پانوشت شرح می» نجاست«و » ي دروغ زیباگرآینه«آورد؟ چه ربطی میان می

چنین آغاز می شود که پسر استالین، طی جنگ جهانی دوم، در اردوگاهی آلمانی، همراه سربازان انگلیسی اسیر بود. در اردوگاه ناپذیر هستیتحمّل
ه کرد و این امر بعد از مدتی بکردند و پسر استالین عادت داشت که پس از دفع، مدفوع خود را پاك نمیهاي صحرائی مشترك استفاده میاز توالت

هاي خاردارياش به مقامات آلمانی اردوگاه به جایی نرسید، خود را روي سیمکه شکایتمیان او و سربازان انگلیسی انجامید. بعد از آنزد و خورد 
15»خاردارها معلّق ماند.کرد در میان سیمها را کثیف نمیهاي انگلیسیجسد او که دیگر توالت«ها جریان داشت. انداخت که برق فشار قوي در آن

ش هایی که زندگی خود را براي گسترپسر استالین در راهِ گُه زندگی خود را باخت. ولی مردن براي گُه مرگی پوچ نیست. آلمانی«نویسد کوندرا می
،ي بیشتري در سمت غرب برسدهایی که براي آن مردند که قدرت کشورشان به دامنهبیشتر قلمرو امپراتوري خود به سمت شرق باختند یا روس

نهبله، اینان هستند که به خاطر حماقتی مردند و مرگ آن ها فاقد معنا و و تهی از هر گونه ارزشی عام است. در عوض، مرگ پسر استالین، یگا
ي فارسی سراسر حذف شده آید که در ترجمههفت صفحه از پی این جمله در کتاب می16»ي جنگ بود.ي جهان ابلهانهمرگ مابعدالطبیعی در میانه

توان یافت. در آن می–هاي مهم کوندرا را یکی از کلیدواژه–است! این هفت صفحه از همان جاهایی است که شرح کیچ 

ي اي کوچک بود در نسخهنویسد وقتی پسربچهاو می». ناسازگاري گُه و خدا«گوید: اش میدر این صفحات محذوف کوندرا از کشف دوران کودکی
اند که دهان و بینی و ریشی بلند دارد. با دیده که به شکل پیرمردي بر روي ابرها کشیدهان، عکس عیسی (خدا) را میمصور عهد عتیق براي کودک

ه دار بخورد پس باید روده هم داشته باشد. بعد تصور عیسی رودهکرده اگر عیسی دهان دارد پس باید غذا هم بخورد و اگر غذا میخودش فکر می
و به این ترتیب، از همان کودکی بدون  داشتن هیچ آموزشی در االهیات، به ناسازگاري گُه و عیسی (خدا) و در نتیجه به آمدهنظرش کفرآمیز می
برده؛ این برنهاده که خداوند انسان را بر صورت خویش آفرید. یا انسان بر صورت خدا آفریده شناسی مسیحی پیي بنیادي انسانشکنندگی برنهاده
خدا روده دارد یا خدا فاقد روده است و انسان هیچ شباهتی به او ندارد؛ از این دو یکی باید درست باشد. بعد به تالش متألهان شده و در نتیجه 

گر ي االهیاتی دیساز شد. سپس از مناقشهکه گُه بیش از شرّ براي االهیّات مسیحی مسألهکند و اینعرفاي مسیحی براي حل این معضل اشاره می
کند که باور داشته ، متأله قرن نهم میالدي یاد می17خوابیدند یا نه. او از ژان اسکات اریژنکه آیا آدم و حوّا در بهشت باهم مید بر سر اینکنیاد می
ست که اکه با دستور انسان توانسته به درازاي بازوي یا زانو نعوظ کند. در عین حال او معتقد بوده که نعوظ حاصل تحریک شدن نیست، بلآدم می

که با تحریک شدن ناسازگار نیست؛ بلي بزرگ، بهشت با هماغوشی و شهوتیابد. به عبارت دیگر، از نظر این متألهعضوش حالت نعوظ می
د. انسان تا رتوان کلید توجیهی االهیاتی (یا توجیهی از منظر عدل االهی) براي گُه پیدا کگوید در استدالل اریژن میگاه کوندرا میناسازگار است. آن

13 « A Prague, nous avons vu dans le kitsch l’ennemie principale de l’art. Pas en France. » L’art du roman, p. 160
14 « Le besoin du kitsch de l’homme-kitsch (kitschmensch) : c’est le besoin de se regarder dans le miroir du mensonge embellissant et de s’y
reconnaître avec une satisfaction émue. » Ibid.
15 Milan Kundera, L'insoutenable Légèreté de l'être, p. 305
16 Ibid. p. 307

به خود قدرکند که در مهمانی شام دربار امپراتور نیاز به قضاي حاجت پیدا کرد، ولی گرفتار شرم حضور امپراتور، آناي در رُمان جاودانگی، که کوندرا از منجمی دانمارکی یاد میمقایسه کنید با قطعه
انان مسخره پیوست. شد و به جمع جاود» شهید شرم و شاش«پیچید که مُرد و 

17 Johannes Scotus Eriugena (810 or 815-877)



گیز و انآور از مدفوع خود نداشته است. با هبوط از بهشت است که خداوند سرشت نفرتکرده یا احساسی چندشزمانی که در بهشت بوده دفع نمی
اش. کند به پنهان کردنکند و انسان چون از دیدن آن شرم دارد شروع میآور آن را آشکار میتهوع

انگیزي، تحریک را نیز کشف درنگ پس از کشف نفرتکند. در نتیجه، بیهاي او را خیره میشود، نور عظیمی چشمکه پرده کنار زده میبه محض آن«
ي دههاي کوبنشناسیم نخواهد بود: توأم با تپش)، عشق جنسی آن چیزي که می18(به معناي تحت اللفظی و مجازي کلمه(merdre)کند. بدون گُه می

قلب و کوري حواس. 

ي هست جا چیزدار بر سر، کنار توماس که کامالً پوشیده بود، ایستاده. ولی ایندر بخش سوم این رُمان، از سابینا یاد کردم که نیمه برهنه، کاله گرد لبه
اش تخیل کند تحریک شده، در ذهنموقعیت احساس میآمیز بودن کنند و او از مسخرهام. در حالی که آن دو به شیشه نگاه میکه من آن را پنهان کرده

هاي خود را خالی نشاند و او در برابرش رودهشویی میي دستدار بر سر، بر روي کاسهطور که هست، کاله گرد لبهکند که توماس او را همانمی
19»کشد.خواباند؛ چند لحظه بعد، جیغی از لذت میي فرش میزند و او توماس را به رواش رعد و برقی میکند، ذهناش شروع به زدن میکند. نبضمی

. ي ما بیرون استکه خود به خود به وجود آمده از طاقت فهم و تجربهکه آیا جهان را خالقی آفریده یا اینگوید بحث بر سر اینسپس کوندرا می
ذیرند. از پکه هست میکنند با کسانی که که وجود را چناننفی میکه هستتواند واقعی باشد میان کسانی خواهد بود که وجود را چنانبحثی که می

بود د میکه بایي فصل نخستین سفر پیدایش عهد عتیق نهفته است که جهان چناني معتقدات دینی یا سیاسی اروپایی، ایدهنظر او، در وراي همه
چین ي گُه، نقطهها به جاي کلمهگوید اگر اخیراً در کتابرا میآفریده شده و وجود خوب است و در نتیجه تولید مثل کار خوبی است. کوند

گردد: گذارند، دلیلی اخالقی ندارد. مسأله به اختالف نظري مابعدطبیعی برمیمی

یجه در است (در نتتواند درست باشد: یا گُه قابل قبول قبولِ خلقت است. از این دو، فقط یکی میي غیرقابلي خصیصهي دفع، برهان هر روزینهلحظه«
توالت، در را به روي خودتان قفل نکنید!) یا شکلی که ما آفریده شدیم غیرقابل قبول است. 

وجود کند که گوییاي رفتار میجهانی است که در آن گُه نفی شده و هر کس به شیوهتوافق مطلق با وجودآل زیباشناختیِ پیامد این امر آن است که ایده
شود. آل زیباشناختی کیچ نامیده میندارد. این ایده

ها راه یافت. ولی کاربرد بسیارش موجب شد ارزش ي زباني نوزدهم پدیدآمد و سپس به همهي آلمانی است که در فضاي احساساتی سدهکیچ، واژه
هم به معناي مجازي: کیچ هر چیزي را که در آن از یاد برود. کیچ، در ذاتِ خود، نفی مطلق گُه است؛ هم به معناي تحت اللفظی مابعدالطبیعی اصلی

20»راند.هستی انسانی ذاتاً غیرقابل قبول است، از میدان دید خود بیرون می

تابد، ي کیچ واقعیت چنان که هست بازنمیکند، در آینهشود؛ کیچ گُه را نفی میي آینه و گُه معلوم میهاست که رابطهتنها با دانستن این نکته
ت چه هستابند که جهان و هستی را زیباتر از آنهایی را بازمیشوند، براي خوشایند انسان دروغابل قبول پنهان و بیرون رانده میچیزهاي غیر ق

ت (چون صف» راهپیمایی عظیم«یا » راهپیمایی بزرگ«کنند. عنوان کتاب ششم هایی که تداوم زندگی را براي انسان ممکن مینماید؛ دروغبازمی
کوشد القاء کند. با نمایش راهپیمایی عظیم، حکومت توتالیتر میهاي توتالیتر اشاره میآمیز دارد) درست به کیچ در نظامجا باري طعنایندر» عظیم«

هست. هچنان کاند؛ نه صرفاً توافق سیاسی با کمونیسم یا ایدئولوژي حاکم دیگر، که در توافق با وجود آنچه هست، در توافق مطلقکند همه با آن
ی رود: این فیلم یا رُمان در پبه کار می» غیرمتعهد«هاي توتالیتر بسیار رایج است و معموالً در توصیف اثر هنري یا ادبی این تعبیر در حکومت

حجاب حقیقتیباید» پذیردروغی فهم«پوشاند، نفی مطلق گُه است. از جامعه است. هنر مُجاز، هنر کیچ است؛ هنري که سیاه را می» نماییسیاه«
ناپذیر شود. فهم

ارزش و مزخرف یعنی هم به معناي مدفوع هم به معناي بی18
19 Ibid. pp. 309-10
20 Ibid. pp. 311-2



بد است؟ مگر نفی مطلق نجاست» نفی مطلق نجاست«با بار منفی خود چرا » کیچ«ها چه بسا خواننده درنیابد که چنین، بدون دانستن این نکتههم
گوید و آن را پوشاندن واقعیت سخن میکند که کوندرا از آنهایی را میچینکار همان نقطه» گُه«به جاي » نجاست«که انتخاب تر آناست؟ و طرفه
ي کیچ، خود به کیچ بدل شده است! ي عبارتی دربارهداند. یعنی ترجمهو نفی آن می

ي گوید پشت آن مطالعه و تأمل بسیار و حتا شور و شوق فراوان نهفته است، نیمی به دلیل سانسور و نیم دیگر به سبب ترجمهمفهومی که کوندرا می
21ماند.زبان پنهان میي فارسیالً از افق دید و فهم خوانندهنادقیق، کام

»اهل اصطالح«ولی در این کتاب چندان ؛نوشتمیمقبولفصاحتیبانیزرافارسیودانستمیخوبیبهرافرانسهظاهراً پور،همایونوم. س
گاه این تفاوت دارد و ممکن است رهزنِ خواننده شود. جاافتاده در زبان فارسی امروز هاي برابرنهادهبا هاي او، معادلاي جاهادر پارهنماید. نمی

ي هاي از کتاب یا سراسر اندیشهو پربسامدند و در نتیجه، معادل نادرست یا نارسا فهم بخشاصطالحات در آثار کوندرا و در همین کتاب، کلیدي
کند. کوندرا را دشوار و دیریاب می

» حکمت«برگردانده شده است. » خردمندي» «خردباوري«یا » خرد«به » فرزانگی«یا » حکمت«به معناي sagesseدر سراسر کتاب  براي نمونه، 
در بسیاري جاها در سیاقِ سخن کوندرا، خردباوري ممکن است بار معنایی منفی 22خرد و خردمندي است.سره متفاوت بافرزانگی مفهومی یکیا

همیشه با باري مثبت همراه است. » فرزانگی«و » تحکم«داشته باشد، ولی 

» خواهیهمسان» «گريهمسان» «گراییهمگان«طلبی برگردانده شده، در حالی که کنفورمیسم به معناي چندجا کنفورمیسم، سازشچنین، هم
جنون «به معناي Graphomanieه است. آمد»استعاره«جاي آنبه است که (allégorie)تمثیل اصطالحي دیگر، نمونه(داریوش آشوري) است. 

.اش نیستکه گمانی در بیراهه بودنبرگردانده شده» زنیقلم«(داریوش آشوري) به »شیدایی-نوشت«یا »نوشتن

برگردانده که طبعاً نادرست است و خواننده را کامالً گیج و گمراه » طنزآمیز«و آیرونیک را » طنز«را به (ironie)اصطالح آیرونی جا مترجم، همه
اي است تاریخی که از دهد که مراد از آن طنز نیست. آیرونی واژهي آیرونی در این کتاب به روشنی نشان میکند. سخنان خود کوندرا دربارهمی

اي پرناشدنی دارد. آیرونی به آور است فاصلهمعنایی بسیاري را از سر گذرانده و با طنز به معناي اثري که خندهزمان افالطون تا امروز تحوالت
آمیز باشد. آور یا رنجتواند به جاي خنده، دلهرهکند و میآمیز اشاره میهاي تناقضموقعیت

» اعصار جدید«یا » روزگار جدید«به جاي عصر مدرن یا دوران مدرن به les temps modernes، ي دیگري کلیدي و تکرارشدهواژهچنینهم
تواند به معناي غیراصطالحی آن که به آسانی میبرگردانده شده » نوگرایی«و مدرنیسم » جدید«جا، ترجمه شده که گمراه کننده است. مدرن، همه

فهمیده شود. 

ontologiqueکه این ناسازگاري امِ توتالیتر تنها خاستگاهی سیاسی یا اخالقی ندارد، بلگوید ناسازگاري جهان رُمان با نظکوندرا مییا مثالً 

)56ص. (»معطوف به کل هستی ماست.این ناسازگاري «شناختی) نیز هست. مترجم آورده است: (هستی

کیچ از دیدگاهِ کوندرا بنگرید به:يي بیشتر دربارهبراي مطالعه21
John Bayley, “Kundera and Kitsch” in Milan Kundera, edited and with an introduction by Harold Bloom, Broomall PA, Chelsea House
Publishers, 2003, pp. 19-26
Maria Němcová Banerjee, Terminal Paradox; the Novels of Milan Kundera, New York, Grove Weidenfeld, 1990, pp. 242247

1388، تهران، هرمسحکمت، چند رویکرد به یک مفهوم،ي حکمت از جمله بنگرید به: مالک حسینی، درباره22



مان به توانایی رfusionُو conا نهادن خط تیره میان )، که نادرست است. کوندرا ب125برگردانده(ص. » شُبهه«را به les con-fusionsمترجم عنوان 
ها و عطرها، رنگ«و » آمیزندهاي طوالنی ... درهم میپژواك«کند، جایی که به قول بودلر براي نشان دادن منطق غیرعقالنی واقعیت اشاره می

گون هاي گوناآیند. آنان جلوهقابل تبدیل به یکدیگرند و به صورت یکدیگر درمیمظهرهاي شرّ»... «ندکدیگرنوایی با یسخنی و همدر همها اصد
آمیختگی است. پازنوو، شخصیت -منطق غیر عقالنی استوار بر سازوکار به همآمیختگی است نه شبهه. ،پس مراد از این واژه» جوهري واحدند.

صویر شوند. هیچ تهاي شر به یکدیگر بدل میکند. جلوهها را گم میي علتزنجیرهتواند به سادگی واقعیت را بیابد، ي بروخ، نمیخوابگردهارمان 
توانست این نکته را شرح دهد. پانوشتی میدست و سرراستی از واقعیت وجود ندارد. یک

les paradoxes: ین بار در این کتاب به کار برده استچندرا ي کوندراست که آنخودساختهي دیگر، تعبیرنمونه terminaux مترجم آن را به .
توانست بسیار سودمند باشد. کم، توضیح این مفهوم بنیادي میدست. برگردانده که کمابیش گنگ است» ياهاي پایانهتناقض«

دم تجدد (خاصه هایی در سپیدهها و ارزشکه ایده/ جهان / دوران مدرن است؛ اینهاي اندیشهاشاره به یکی از ویژگی،مراد کوندرا از این اصطالح
گري در باوري عصر روشنمثالً انسان. »انجامید«هایی خالف آن واقعیتدادن به رخگري) زاده شد، ولی در روند تاریخی رویدادها، عصر روشن

که آدمی در آن خویش را گم کرده و بر خالف تصوّر دکارت نه مالک چیزي است نه چیره بر چیزي. تکنولوژي انجامیدهنی ي بیستم به جهاسده
ي زنجیرهاي بندگی، خرافه و خودکامگی، برهد و رفت آدمی از همهگري امید میي آرزوهاي دکارت را بر باد داده است. یا در عصر روشنهمه

ها تا مناسباتآدمی، از رسانهذهن و زبانکاري و دستکاري ي فریبودبنیادِ خود بایستد؛ ولی امروزه اشکالِ پیچیدهروي پاهاي خواست و خرد خ
سر به» هاي پایانیپارادوکس«گوید ما در جهان مدرن در عصر گذارند. کوندرا میلوحانه نمیبینی سادهسیاسی و اقتصادي، جایی براي این خوش

هاي مدرن را دریابیم. کوندرا باور دارد در رُمان آلها و ایدهنما و پارادوکسی ایدهتوانیم سرشت ناسازهایم که میدر جایی ایستادهبریم. ما اکنون می
شوند که از آن ها گریزي ندارند و توان رو میهایی روبهیابند و با ناسازهبستی فیزیکی، فکري و شناختی میها خود را در بُنمدرن، شخصیت
کهیابندمیايکارانهچرخش و گردشی فریبهاي وجوديي مقولهیانی، همههاي پادر وضعیتِ پارادوکس«بینند: ها نیز در خود نمیاثرگذاري بر آن
چه در . آنگرددانحطاط میپارادوکس نیز دچارخودِذات. در این فرایند، شوندگون میدگرخود (parody)يبه نقیضهها ي ارزشدر اثر آن همه

، اکنون به قلمرو آزادي انسان براي بدل ال معناهایی را در لحظه بیافریندبه طور فعّتوانست رفت و همواره میعصر نوزایش، بازي ذهن به شمار می
بنابراین، 23»است.ي این گفتاري نهانی و ناگفتهپارادوکس، پدیدهدازي تغییر یافته است. شیء شدگیِانشدن به شکل پایانی اغفال و به دام

تر است. به مراد کوندرا احتماالً نزدیک» هاي پایانیپارادوکس«یا بهتر از آن » هاي پایانیتناقض«

61ي دیگر در ص. نمونه

« L’unification de l’histoire de la planète, ce rêve humaniste dont Dieu a méchamment permis l’accomplissement,… «

مترجم:برگردان 

ي زمین، این رؤیاي بشریت که خداوند واقعیت یافتن آن را اجازه داد... برقراري وحدت تاریخ کره

23 Maria Němcová Banerjee, Terminal Paradox, p.8 quoted from Christine Angela Knoop, Kundera and the Ambiguity of Authorship, Maney
Publishing, 2011, pp.111-112



ه ب» بشریت«ي کند. کلمهگري هم اشاره مییعنی عصر روشن» رؤیا«ي تاریخی این که اصطالح است به دورهي اومانیست در متن، جدا از آنواژه
» یرانهشر«ي گذاشت این رؤیا به واقعیت بپیوندد که طبعاً واژه» شریرانه«خدا دهد. در متن اصلی آمدهدست میزجاي اومانیست بخشی از معنا را ا

حذف شده است.

که باري اصطالحی »زندگیجهان«نهگذاریم؛می»جهانزیست«ي ادموند هوسرل، در فلسفهDie lebensweltاصطالحبرابردرامروزه، معموالً
ندارد. 

فرهنگ گرایی معادل رایج این واژه است. داریوش آشوري، در گوییم (نخبهنمی» گزینزُبده«élitisteو در برابر » گزینیزُبده«élitismeدر برابر یا 
» امکانات«در بسیاري جاها به possibilitésي چنین، واژهرا براي آن آودره است.) هم» سرآمدباوري، سرآمدپروري، سرآمدسروري«، علوم انسانی

دهد که براي انجام دادن کاري الزم است؛ ي سازوبرگی را میست. امکانات، معناي ابزارها و مجموعه»هاامکان«برگردانده شده، در حالی که مراد 
گوید. تی در برابر وجوب و امتناع سخن میي کیفیّولی کوندرا از امکان به مثابه

کاود، در چهار قرن رمانِ اروپایی بازتابیده و وامیهستی و زماناي که هایدگر در کتاب هاي وجوديمایهي درونگوید همهیجایی دیگر، کوندرا م
آورد تا تأکید کند مراد او رمانِ اروپایی است؛ یعنی تأکید هم بر روي رُمان هم بر روي اي در پرانتز میجا جملهنشان داده شده است. کوندرا این

» تناسخ«را به معناي اولیِ آن reincarnationي مترجم واژه». اروپایی رُمان(réincarnation)ست. جمله از این قرار است: چهار قرن تجسّد اروپا
م ي مهچنین، واژههم). 42دهد (ص. جا چه معنا میکه معلوم نیست تناسخ رمان در این» چهار قرن تناسخ رمان در اروپا«برگردانده و نوشته: 

Existentielle.در کتاب معادل واحدي ندارد

نویسد:کوندرا میبه دست داد. مثالً تريتوان برگردان دقیقنادرست نباشد، ولی کژتاب است و میهدر برخی موارد شاید ترجم

« Avec Balzac, il découvre l’enracinement de l’homme dans l’histoire. »

مترجم آورده: 

گرفتن انسان در تاریخ نیز اتفاقی است که در عصر بالزاك رخ گویا ریشه.»کندمیآشکارراتاریخدرانسانگرفتنریشهبالزاك،با... مانرُ«
».کندمیکشفراآدمیبودنتاریخییا/ تاریخدرانسانداشتنریشهبالزاكبا... رمان«آن را ترجمه کرد: توان رساتردهد، در حالی که میمی

)44هاي خیالین یا خیالی. (ص. »خود«ها یا »من«هاي تصوري آمده، به جاي به جاي »من«des ego imaginairesر برابر دیا 

ي برخی عبارات آشکار است: شتابزدگی در ترجمه

Immense)»کرانهزیبایی بی beauté) ژرفاژرف روح/ ناپذیرکرانگی فهمبی«یا) 76ص. (»کرانگیزیباییِ بی«به «(l’infini insondable de l’âme)

» ازي کهنهاي سربفضیلت«به(Les anciennes vertus militaires)فضائل نظامی باستانچنین، هم. )78(ترجمه شده » کرانگی نفوذناپذیر روانبی«
شده است. برگردانده

را » جنگل نمادها«ي تعبیر شاعرانهمترجم ،24»نمادهاستجنگلانسان، کودکی سرگشته در «یا مثالً معلوم نیست که چرا در سخن معروف بودلر که 
. )128و 131. ص(صتغییر داده است» انبوهِ نمادها«به 

24«L’homme est  un enfant égaré dans les forêts de symboles. »



است. جایی تکراربرگردانده و این جابه» حقیقت واقعی«به (la vrai réalité)»واقعیتِ حقیقی«) 192-191یا در مواردي مانند (صص.

توان بیرون کشید. میهایی که آوردم سه برابر نمونهحجم، ي این کتاب کماز ترجمه، هاخللها و احتماالً از این دست خطا

گیرد. در متن اصلی این تأکیدها با ایتالیک کردن کلمات نادیده میرا مترجم بسیاري از تأکیدهاي نویسنده بر روي کلمات یا تعابیري خاص چهارم.
طبیعتمالکواربابدیگرخدانهاگرگویدمیکوندرا98يصفحهکلمات ایتالیک هستند نه در میان گیومه. درانجام شده، ولی در متن فارسی نه 

که نجدا از ای.»هستیناپذیرتحملسبکیاستاین. رودمیپیشخألدرارباب،بدونزمین،يکره«است؟آناربابکسیچهپسانسان،نهاست
به صورت ایتالیک آمده، براي اشاره به رُمان نویسنده. ولی در ترجمه نه ایتالیک ناپذیر هستیسبکی تحملحذف شده، در متن اصلی » خدا«ي کلمه

ار هستیبنوان آن را به ع،را به فارسی برگرداندهناپذیر هستیسبکی تحملکه مترجم این کتاب که پیشتر شده نه در گیومه آمده. از این بدتر آن
یر ناپذتحملو جاي دیگر سبکی بار هستیشود. مترجم ناگزیر شده جایی یاد میبارها و بارها از عنوان آن کتابهنر رُمانتغییر داده است. در 

شود باید در متن فارسی نیز ته میبا حرف بزرگ نوشHistoryاي مانند کلمهبگذارد و در نتیجه به  آشفتگی دامن زده است. یا مثالً جایی که هستی
متمایز باشد. 

ر فهم دگمان، توضیحی، بیهاي.  پانوشتیابدها را درنمیي فارسی اشارهاست وگرنه خوانندهنیاز پانوشت توضیح در به ري جاهادر بسیاپنجم.
، بدون ایتالیک ولی مترجم)، 163ص. صورت ایتالیک آمده (اي چک بهواژهlitost،بهتر معنا و مراد نویسنده تأثیرگذار است. براي نمونه در متن

اي چندمعنایی است که برگردان واژه،»لی تُست«برگردانده و از آن گذشته است. » یسرافکندگ«تنها آن را به کردن یا در گیومه گذاشتن کلمه،
است و سزاوار است که مترجم در پانوشت به فراموشیکتاب خنده و این واژه عنوان بخش پنجم . به فرانسه هم دشوار استحتاسرراست آن

ي فرانسه عنوان اي معمولی نینگارد. این کتاب در اصل به زبان چک نوشته شده و در ترجمهاهمیت و معناي آن اشاره کند تا خواننده آن را واژه
هاي دیگر است... هجاي اول آن ناپذیر به زبانترجمهاي چک وواژه» تُستلی«کوندرا در همان بخش شرح داده که بخش پنجم ترجمه نشده است. 

ي این واژه نوشته تا شخصیت متمایز کوندرا حدود سه صفحه و نیم درباره» آورد...ي سگی رهاشده را به خاطر میشود و نالهبلند و با تأکید ادا می
کند و اگر قرار باشد در ترجمه به این دیگر نویسندگان جدا میهاست که اندیشه و سبک کوندرا را از. همین نکته25آن را به خواننده وانماید

ها آگاه نگردد، کوندراي فارسی شباهت اندکی با کوندراي واقعی پیدا خواهد کرد. ها اشاره نشود و خواننده بدانویژگی

سه رؤیاي بزرگ Heinrich von Ofterdigenنام اش به او در نخستین جلد رمان«انی در متن فارسی آمده: یا نام رمان نوالیس به همان صورت آلم
آمد. میاوفتردینگنفونهاینریشرفت و در متن )  که باید عنوان التین به پانوشت می157(ص. » را گنجانده است.

آمده و ترجمه نشده، در حالی که یا باید ، در متن فارسی»آفوریسم«،به صورت اصلی فرانسه، کلمه»گویهگزین«چنین، در مواردي مانند هم
آمد. شد یا در پانوشتی معناي کلمه میترجمه می

م فیلیپ راث، یوهاشیفیلیپ روث براي براي والتر بنیامین، بنجمینهاي خاص گاه نادرست گاه نامعمول است: والتري اسمنگارهچنین، حرفهم
آورند. شان در پانوشت میي التیننگارههاي خاص را با حرفبراي یوآخیم و مواردي بسیار از این دست. امروزه نام

ه رغم بو کاملِ این اثر به فارسی برانگیزد. درست ي دقیق،نی را به برگردان دوبارهداهاي یادشده، مترجم فرانسهامیدِ این نوشته آن است که نکته
آید، چه میها از آنِ من نیست. آنجهان نظریه«نویسد: کوندرا میي سرآغاز کتابقطعههنوز هم اثري مهّم است. در هنر رُمان، اشعمر سی ساله

25 Milan Kundera, Le livre du rire et de l'oubli, pp. 186-9



رُمان. در ز چیستیي تفسیر و تصویري ضمنی از تاریخِ رُمان است؛ درکی انویسی دربردارندههاست. اثر هر رُمانتأمالت کسی است که کاربرِ نظریه
» گویم.هایم نهفته است، سخن میجا، من از دریافت خود از سرشتِ رُمان، که در رُماناین

ي بروخ نوشت که رُمان توانایی شگرفی براي جذب شعر و فلسفه در خود دارد. هانا آرنت نیز در جُستاري دربارهکوندرا از هرمان بروخ آموخت
. از این رو، 26هر یک در عین تمایز سبک و روش، خویشاوندي نزدیک رُمان با فلسفه و شعر را نشان دادندپروست، جویس، کافکا و بروخ،

هم براي شناخت عوالم ذهنی و هنر رُمانها ناگزیر است. ها بودند، براي فهم جهان روائی آنآن» رکاربَ«هایی که این نویسندگان شناخت فلسفه
ي تاریخ رُمان است روائی کوندرا و هم براي به دست آوردن شناختی عمیق از معناي رُمان مدرن ضروري است. این کتاب اثري کالسیک در زمینه

گیرانه و سخته است. اي سختچون هر اثر کالسیک دیگر، سزاوار ترجمهو هم

26 Hannah Arendt, “The Achievement of Hermann Broch” in Reflections on Literature and Culture, edited and introduction by Susannah Young-
ah Gottlieb, Stanford, Stanford University Press, 2007, pp. 148155


