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Abstract  
Translation is the most important way of communication among cultures, and every literary text 

must be able to pass through this passage and gain acceptance in the target language in order to 

continue living. How one or more translation works are accepted in the target language and 

culture are the important and common concern of comparative literature and research 

translation.Relying on the poly-system theory in the translated literature, the present article tries 

to concentrate on the translation as a section of cultural, literary and historical organ of language, 

it attempts to show why and how the works of Gibran Khalil Gibran have been accepted in the 

Iranian culture and literature. The most important findings of this research which is written with a 

descriptive-analytical method, are that according to “poly-systems theory” acceptance of the 

works of Gibran also depends on pre-translation issues such as the choice of the work, the 

subject, the viewpoint, the norms and the post-translational issues such as the dynamic market, 

the publisher's credibility and the confirmation of the cultural elements. 
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 5/8/5638 پذيرش:  66/6/5635 دريافت:

   چکیده
 دبی برای آنکه به زندگی خود ادامهه بدههد بایهد تهوان گه ر از ایهن گه رگاه و       و هر متن ا ها استترین راه ارتباطی بین فرهنگمهم ترجمه،

 شهود، مورد پ یرش واقع مهی  ،در زبان و فرهنگ مقصد ایچند اثر ترجمه یا اینکه چگون یک را داشته باشد.پ یرش در زبان مقصد  گرفتن

 یشهده را بششه  ترجمه ادبیّات که چندگانه نظام ةیّبر نظر یهاست. پژوهش حاضر با تک پژوهی و ترجمه یقیتطب ادبیّاتمهم و مشترک  ةدغدغ

را  یهران جبهران در فرهنهگ و ادا ا   یلپ یرش آثار جبران خل وندو ر ییچرا دوشکیم داند، یزبان مقصد م یشیو تار یادب ی،از نظام فرهنگ

 نظهام  ةیّه نظر براسها  اسهت کهه    یهن ا ةکنندیان، بنگاشته شده یفیتوص - یلیتحل یکه با روشحاضر پژوهش  هاییافته ترینمهم د.کن یبررس

از  په  و شناخت و هنجارها و هم بهه مسهائل    دیدگاه موضوع، و اثر انتشاا مانند ،ترجمه از پیش مسائل به هم جبران آثار پ یرش چندگانه،

 داشته است. یبستگ یعناصر فرهنگ ییدأ، اعتبار ناشر و تیاترجمه مانند بازار پو

 .جبران یلجبران خل چندگانه، نظام یّةنظر ی،فارس ةگ، ترجمفرهندبیّات تطبیقی، ا :یکلیدواژگان 

                                                                                                                                             
 M.Rahimi@fgn.ui.ac.ir                    . رایانامة نویسندة مسئول:  5

 S.Kazemi@fgn.ui.ac.ir                       . رایانامه: 6

https://jccl.razi.ac.ir/


 1711(، بهار 73)پیاپی  1، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 3
 

 . پیشگفتار1

ای در فرهنهگ زبهان مقصهد، امهری مههم و ضهروری       دالیل پ یرش یا عدم پ یرش اثر ترجمهه  شک یافتنبی

بهران خلیهل   ههای فرهنگهی په یرش آثهار ج    زمینهه تها  د وشه کمیت یّاست. پژوهش حاضر با تکیه بر همین اهمّ

 د.کندر ایران بررسی را جبران 

 . تعريف موضوع1-1

 یهادی باره اخهتالف ز ینا در اامّ ،است یماهو ایرابطه یقیتطب ادبیّاتو  پژوهیترجمه ینب ةرابط ینکهخالف ابر

: گوینهد یو مه  داننهد یعلم مه  ینا ةمجموعیرهستند، ترجمه را ز یقیتطب ادبیّاتکه جانبدار  ایهوجود دارد، عدّ

 تهوان ینقش را ههم مه   یناست، ا ینشدنارانک ایهر منطقه ادبیّاتو رشد  یشرفتبدون شک نقش ترجمه در پ»

 یه،، )الشط« .قهرار داد  یمهورد بررسه   ادبیّهات  تهر یکل ه  هایو هم در عرصه یقیتطب ادبیّات یصتشصّ ةدر عرص

 یقهی تطب ادبیّهات : دوران گوینهد یاعتقهاد را دارنهد و مه    ینپژوه هستند، عک  اکه ترجمه یزن ی( برخ83: 5685

 ادبیّهات نوظههور و اعهم از    ایرشهته  منزلهة مطالعات ترجمهه بهه  به  یدامروزه با شده،تمام  یدانشگاه ةرشت مثابة به

 یهن کهه ا  شهود دیهده مهی   نگریسته شود، انصاف یدةا اگر به دامّ ؛(65: 5631باسنت، ر.ک: د )کر توجّه یقیتطب

مهتن و سرنوشهت آن در   یهک  انتقهال   یچگهونگ  یراک دارنهد و آن بررسه  مههم بهاهم اشهت    یزچیکدو در هر

 (.66: 6151 یدوح،فر.ک: است ) یگرد یو زبان نگفره

 یگانهه ب یاثهر  یرشروند په   یبررس یقی،تطب ادبیّاتو  پژوهشیمشترک ترجمه هایینهزم تریناز مهم یکی 

 یکهه گهاه   دانهد یمه  ،دارد عرصة اداای در مهارت و تواناییک  که هرآن .در فرهنگ و زبان مقصد است

جها در دسهتر    ههایش هم به ششصی خودی بدل شده و کتاا ایآفریند که بیگانه قدر آشنایی میترجمه آن

 ةدربهار  یروانیبهودن صهاح، اثهر بهاخبر اسهت. انوشه      تر کسهی از بیگانهه  که کمطوریبه ،گیرد یهمگان قرار م

ه عهوام و خهواا افتهد مشهتاقان     ل یابنهد و كکهر جمیلشهان در افهوا    متونی که اقبها : »گویدیم یگانهاثر ب یرشپ 

 در حضورشهان  کهه  بسها  ای و بیاموزنهد  هها برند و نکته هاگروه به دیدارشان بشتابند و از محضرشان فایدهگروه

 مهتن  کهه  بیافرینهد  جدیهدی  ههای شهگفتی  و گه ارد  عمیق و شگرف تأثیرات دیگران بر خاا زمانی و مکان

   (3-8: 5635) «.کردر هم نمییاهای خود تصوّرؤ و موطن در را اقبالی و رتأثی چنان رهرو

ایهن شهاعر و    .رار گرفتهه، جبهران خلیهل جبهران اسهت     ق یرانیانآشنا که مورد اقبال ابسیار مّاا از ادیبان بیگانه 

تهرین   زو پرشهماره هایش ج ایرانی مشهورتر و نوشته از نویسندگان و شاعران و ادیبان لبنانی، از بسیاری ةسندنوی

 مترجمهان مشتلهف   را او آثهار  .کنهد  یمه  یخودنمای یرانهایی است که در بازار کتاا ا ترین نوشته و پرمشاط،

در سراسهر ایهران    تا آن انهدازه است و   ناشران گوناگون، بارها چاپ و منتشر شده وسیلةبه وکرده  بارها ترجمه
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نوشهتار  ی به این سهط  از محبوبیهت و مقبولیهت نرسهد. در     به شهرت رسیده است که شاید تا سالیان دراز، کس

 ماننهد برای ایهن شههرت بهی    ای اعینظام چندگانه، دالیل فرهنگی و اجتم ةیّسعی شده با کاربست نظر پیش رو

 د.شور جبران ارائه آثا ةشناسی ترجم و نوعی جریان بیان

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف  1-3

 ةو ههم در عرصه   پژوههی ترجمهه  ةههم در عرصه   یگانهه ب یه، اد یرشپ  یِو اجتماع یفرهنگ یلپرداختن به دال

بهه جلهو برداشهته، از     یدو علهم، گهام   ینا هایپژوهش شودیاست که باعث م یعلم یضرورت ،یقیتطب ادبیّات

نههاده، نسهبت بهه     جتمهاعی و ا یفرهنگه  یاهه رث أو ت یرثأبهه ته   یپرداختن مطلق به مشهترکات دو مهتن پها    ةمرحل

 ،حاضهر  اسها ، ههدف پهژوهش    ینا. بهر یندسشن بگو یابد،ین مقصد در فرهنگ زبان دوم مکه مت یگاهیجا

 ةیّه اسها  نظر بر یهران، جبهران در ا  یلآثار جبران خل یرشو روند پ  ییچرا ی،روشن از چگونگ ییرتصو ةارائ

 نظام چندگانه است.

 های پژوهش . پرسش1-7

سهود   یهران جبهران در ا  یهل آثهار جبهران خل   یرشپ  یندراف توضی  در چندگانه نظام ةیّاز نظر توانیچگونه م -

 جست؟

 ر بوده است؟مؤث  یرانجبران در ا یلآثار جبران خل یرشدر پ  یایو اجتماع یچه مسائل فرهنگ -

 . پیشینة پژوهش1-4

ا امّه  ،شهرت آثار جبهران انجهام نشهده اسهت     یا یرشعلل پ  ةدربار یکنون پژوهشتا ،نگارندگان هاییافتهبر بنا

 د:کربه موارد زیر اشاره  توان یاست مشده ه نگاشتآثار جبران  ةترجم ةکه درزمین یهای جمله پژوهشزا

ر در سهه ترجمهه از کتهاا پیهامبر اثه     را  یهنجهارگریز انتقهال   چگونگیده است وشی( ک5686) ینژاد جد نیک

جنبهة  را از  یهامبر پکتهاا   ة( چنهد ترجمه  5631نهژاد )  یصهف  ص کنهد. به زبان مقصد مشهش   ،جبران خلیل جبران

سهاختاری از   -ای نهوعی نقهد مقایسهه   بهه  ( 5636سهیدان )  شهناختی مقایسهه کهرده اسهت.    مسائل زیبایی ترجمة

 جبران پرداخته است.از  املتکسّرة األجنحة های ترجمه

فریهدی   اسهت:  كیهل  شهرح بهه  هها آن تهرین مههم  کهه  شده انجام چندگانهنظام  ةیّنظر ةینزمدر هاییپژوهش 

ات معاصهر ایهران نشهان دههد.     بهر ادبیّه  را نظهام چندگانهه    وشیده است میزان قابلیت کاربست نظریهة ک (،5631)

 ص کند.نظام چندگانه، مشش  ةتماعی متن را از نظرگاه نظریّدرپی آن بوده که نقش اج (،5686برکت )

 در هها نظهام  ةیّه نظر یها  ،آثار جبهران مهورد نظهر بهوده     ةنقد ترجم یا ،هاپژوهش ینا ةاست که در هم روشن 

 یهک آثهار   یهل تحل یپهژوهش و بهرا   یهک در  ایهن دو مهورد  کنون تا ینابنابر ؛شده است یبررس ادبیّات عرصة

 کار بسته نشده است. به یسنده،نو
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 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

 «منهد نظهام » ة، برخاسته از آشنایی او با نظریّادبیّاتبه  - 6چندگانهصاح، مکت، نظام  - 5متفاوت اوِن زُهَر نگاه

 ةبهه بیهرون از حهوز    ایت ادبهی الیّه فعّن راههی بهود تها نفهوك     یهافت دنبال که به اینظریّه است، رو  گرایانشکل

 جهه نتی بهی و  پیچیدهچند گرایان هر کار شکل دهد؛ توضی  را دیگر هایایجاد ارتباط با عرصه منظوربهتش الیّفعّ

او بسهیار   ةنظریّه  .(86: 5686برکهت،  ر.ک: یهادی تکمیهل کنهد )   ز ا زهر توانسهت کهار آنهان را تها حهدّ     امّ ؛بود

 دکوشه مهی  کهه  شهود مهی  یدَرهمه  ةقال، نظام چندگانه عناصر فرهنگی در ةو شامل بررسی ارتباط هم گسترده

و جامعهه را بهر    ادبیّهات نظام چندگانهه تعامهل    ةنظریّ»را نشان دهد،  جامعه و ادبیّات رث تأ و ثیرتأ ایجاد هایروش

بششیدن به یهک کهارکرد خهاا را مهردود     کند و هرگونه اصالت ابط تبیین میدرهمی از رو ةین شبکبستر چن

 نظهام  ایهن  است. اجتماع و تاریشی فرهنگی، چارچوا از بششی ادبیّات ،نظام نظریّة در( 36: همان) «.سازدمی

 آوردن جایگاه کلیدی در آن وجود دارد.دستویاست و نوعی جهش برای بهپ همیشه

 تها د وشهی ک یو .ه و جایگاه آن در زبان مقصد داشهت روی ترجمکید فراوانی أت ،ادبیّاتمیان انواع از ،زهر ناو

در  بهی اد یاثهر  مثابهة بهه  ایترجمهه  یاثهر ش به ساحت ارتباط ترجمه و فرهنگ بپهردازد و از چگهونگی په یر   

ا خهود آثهاری را بهرای ترجمهه     یه  ،کننهده کیهد دارد کهه زبهان ترجمهه    أت ،زههر  اون فرهنگی بیگانه پرده بردارد.

 یابهد مهی  شکل و نمود اشایترجمه رفتار و هاسیاست و هنجارها زیست هم هاینظام ثیرتأ تحت یا گزیند میبر

 در کهه  کنهد  دیکتهه  زبهان  بهه  تواند؛ او معتقد است شرایط تاریشی و فرهنگی می(56: 6156زهر، اون ر.ک: )

 در رمهان  ترجمهة  بهه  تمایهل  5611 و 5663 هایسال یننمونه، در ب رایب ؛کند ترجمه را آثاری چه شرایطی چه

 در آنکهه حهال  شد، بسیارکم علمی و تاریشی هایکتاا ترجمة به گرایش که بود درحالی این شد، زیاد ایران

از انجهام فراینهد ترجمهه، اثهر      په  (. 56: 5685 باالئی،ر.ک: عک  بوده است )بر قضیه ،آن از پیش های سال

طهور  بهه  زههر،  نظهر  در شهود، نمهی  گونهه ایهن  یا و شودمی مقبول و گیردمی قرار اصلی جایگاه در یا ایترجمه

 بهدان  نیهاز  احسها   مقصهد  زبان نظام در که اینکه مگر ،گیرندمی قرار فرعی جایگاه در ایترجمه آثار معمول

 :دهدت زیر نشان میاین احسا  نیاز را در سه وضعیّ . وید داشته باشدوجو

ی راه اسههت و بههرای بالیههدن و نشسههتین تکههوین و پیههدایی و در ابتههدا ةایههن زبههان در مرحلهه ادبیّههاتآنکههه  لاوّ

فهی  حر تهر ی غنیادبیّاتکنار ضعیف است و در یاش در حاشیه ادبیّاتدارد، دوم آنکه نیاز کردن، به ترجمه  تجربه

طهوری  بهه  ؛حیطه یا ژانر ادبی است دچنش دارای خأل یا ضعف در یک یا ادبیّاتبرای گفتن ندارد و سوم آنکه 

 گیهرد مهی  تصهمیم  ترجمه به زبان که است مواقع ینا در باشد، داشته تولیدی هیچ تواندنمی هاکه در این حیطه

                                                                                                                                             
1. I. Even-Zohar 

2. polysystems theory 
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 .  (5368زهر، ر.ک: ) شودرو میهبرو رواج و تقیّموف  با - شرایطش حفظ با هالبت  - ترجمه معمولطور به و

 ماننهد  ههایی مقایسه با ترجمهه بهه زبهان   به زبان انگلیسی در ترجمه ؛کندارائه می 5آماری که باسنِت براسا  

 ترجمهه  بهه  زیهادی  نیهاز  انگلیسی زبان که است معنی بدان این نیست، مقایسه قابل ایتالیایی، یا لهستانی سوئدی،

در  روشهنی امهر بهه  (. ایهن  65: 5631باسهنت،  ر.ک: ترجمه نیازمندنهد )  به شدّتبه یادشده هایزبان ولی ؛ندارد

کتهاا کهودک و نوجهوان     ةتنهها در عرصه   ،کتاا ایهران  ةطبق آمار خان .نمودار است نیز فارسی ادبیّات ةحیط

 از ( جهدای www.iribnews.i) هستند ایترجمه 31و  36 سال در شدهچاپ هایبیش از شصت درصد کتاا

شهده   ترجمهه  که امروزه آثار پ یرفتباید  ،دت یادشده قرار دارکدام سه وضعیّ کنونی فارسی در ادبیّاتاینکه 

 (.http://donya-e-eqtesad.com) هستند یفیلأاز آثار ت پرتعدادتر و ترپرفروش یران،در بازار کتاا ا

 ههای فرهنگ تکوین در ترجمه اگرچه که گ اردوی ]اون زهر[ بر این نکته انگشت می: »گویدیم باسنت 

 ادبیّهات  نقهش  دربهارة  و انهد انگاشهته  نادیهده  کمهابیش  را آن فرهنهگ  نخها مورّ اسهت،  داشهته  عمده نقش یمل 

 طهرح  بها  زههر  اون( 66: 5631) «.اسهت  نگرفتهه  صورت تحقیق ایهكرّ عمالً ادبی نظام محدودة در شدهترجمه

بهودن آن خهارج   یهحاشه مسهتقل دانسهت و از در   یهت صهاح، هو  ادبیّات انواع درکنار را ترجمه ،هانظام نظریّة

 یقهی، تطب ادبیّهات بهه   یشناسه از زبهان  یسفر ،سفر است یاز پژوهشگران کار ترجمه، نوع ینظر برخزاساخت، 

گهاه  آن»ا است امّه  یشناسسفر با زبان ینا یچگونگ یند  فرایتوض کند،یمتن از زبان مقصد سفر خود را آغاز م

 نهنهد، مهی  برسهرش  خهار  یا گل از تاجی و شوندمی جمع دورش ایهحال یا عدّ نهدیکه به وادی جدید پای م

 یروانی،)انوشه « .تطبیقهی وارد شهده اسهت    ادبیّهات بهه سهرزمین    گ رنهد یاز کنارش مه  اعتنابی اییا چون بیگانه

 اتیّه نظر یونمهد  یهادی ز است که تا حهدّ  یقیتطب ادبیّاتترجمه با  یو همراه ییصال طالات  ةنقط ین( ا3: 5635

 اون زهر است.

ولهی   ،صورت تئوری قابهل بحهث اسهت   و تنها به نداردت کاربست عینیّ ةعرصهرچند در  ،اون زهر نظرات 

ترجمهه و فرهنهگ    ةرابطتا دند وشیپژوهشگران دیگر ک ،بنابراین گشاید؛یراه را برای پژوهش در این حیطه م

 .دبهو « 6ن تهوری یهدئو گ» زمینهه لین ک  در این اوّ دهند، ارائه مدارفهصورت مؤل تئوری خارج و بهرا از حالت 

 اشهاال  مقصهد  فرهنهگ  ادبهی  و اجتماعی هاینظام در را جایگاهی نشست هاترجمه»بر این باور است که  وی

 بها  او( 656: 5631 مانهدی، ) «.کنهد مهی  تعیهین  را ترجمه در استفاده مورد هایاستراتژی جایگاه، این و کنندمی

 ارائهه  ترجمهه  فراینهد  په یرشِ  برای رهاییهنجا ،چندگانه نظام ةنظریّاز  خود برداشت و روش این کارگیریبه

 .  شوداخته میپرد بدان موضوع فراخور به که کندمی

                                                                                                                                             
1. S. Bassnett 
2. G. Toury 
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 پژوههانِ ه ترجمهه که  را ههایی فهه ترجمهه، مؤل   یو اجتمهاع  یفرهنگه  یهانظریّهت در با دق  (5683) یمحمّد 

 نظهر  مهدّ  آن، یرشپه   و شههرت  چرایی همچنین و مترجم ازسوی اثر انتشاا برای چندگانه نظام نظریّة عرصة

 درسهت  دریافتی برای و کاربردی بسیار ،سطور این نگارندگان نظربه ها فهمؤل  این است. برشمرده اند،قرار داده

 .راهگشاست بسیار ،جبران آثار شهرت چرایی از

 درگیهر  ترجمهه،  از په   و هنگهام  ،پهیش  مرحلهة  سهه  در توانهد پژوههان، ترجمهه مهی    نظهر ترجمهه   براسا  

 ترجمهه  از په   و پهیش  هایفهمؤل تا  برآن است سعی اینجا در شود، پ یرش و شهرت برای مشتلفی های فهل مؤ

زیهادی   هنگهام ترجمهه کهه تها حهدّ      هایفهمؤل  و شود بررسی است، فرهنگ با مستقیم ارتباط در و بیشتر که را

 .اده شودمتنی است، به مجالی دیگر وانه

 . پردازش تحلیلی موضوع3

 نايرآثار جبران در ا ة. روند ترجم3-1

 یهن آثهار ا  ةرجمه بهه رونهد ت   یهد ناچهار با آثار جبران پرداخته شود، بهه  یرششهرت و پ  ییاز آنکه به چرا پیش

 .نگریست یراندر ا ی،اد

 آثار جبران   ةچهل شمسی، شروع ترجم ةده .3-1-1

آثهار جبهران خلیهل     ترجمهه و نشهر یکهی از    ةاندیش« مصطفی عِلم»نگاه که دکتر شمسی آ 5615در سال  شاید

کرد که این حرکت او سرآغاز نهضتِ بهزر  ترجمهه در    پروراند، هرگز با خود فکر نمی جبران را در سر می

قطهع تصهمیم    طهور ه او بهه البت ه  ؛دآثار جبهران باشه   ةساله برای ترجمچندین ایشروع مسابقه ةزبان فارسی و نقط

بهه مهردم ایهران    را  5پیهامبر فارسی کتهاا   ةلین ترجمن اوّبود، چو اقدام کردهکار سودمندی  درستی گرفته و به

 هدیه کرد.  

د آن وشه ک بیند کتابی در کشورهای دیگر مورد استقبال اسهت، مهی   و وقتی می ستایدیپیامبر جبران را م او 

 ههایی کهه  آن»کنهد   مند شهوند و توصهیه مهی    وطنانش نیز از آن بهرهزبان و هم را به فارسی برگرداند تا مردم هم

 .مه(: مقد5615ّ، جبران« )بار بشوانند دینباید آن را چن ،ت ببرندخواهند از این کتاا ل   می

نهامی  چند راه شهرت جبران را در ایران گشود، ولهی خهود در گمنهامی یها ک هم     هر ،شنا  وقت مترجم این 

  درت ق  ت ف نن بهه  تهوا  های دیگری که ترجمه کرده می ت نیست؛ از کتااالعات زیادی از او در دساست و اط 

 اشاره کرد. میراث اسالمو  ششص نامرئی ،عقیده و عمل، آن  ای ده ام و پی  ران ای  ت ف ن  دن ش یل  ول م و اص

 ؛آثار عربی جبران، ادامهه یافهت   ةزبان انگلیسی شکل گرفت، با ترجم اثری از ةشروع که با ترجم ةنقط این 

                                                                                                                                             
1. The Prophet 
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ارواح متمهرد، آتهش جاویهدان و    »شعر عربی جبهران یعنهی    ةموعمصطفی طباطبایی سه مج  دسیّ 5616در سال 

به فارسی ترجمه و با کمهک نشهر معرفهت     کامل آثار جبران خلیل جبران ةمجموععنوان بارا « های شکسته بال

 از آثار عربی جبران است. هلین ترجمد، این مجموعه اوّکرچاپ 

ین فارسهی آن را بانهام   الهدّ  که جالل ستی اوها سروده ةگزیدآثار جبران،  ةترجم ةزمینحرکت در سومین 

د. ایهن کتهاا کهه    کهر ادبهی ایهران هدیهه     ةعه شمسهی بهه جام   5618گرداند و در سهال  ربه فارسی ب برین ةجامع

برگردان شهده اسهت. متهرجم ایهن اثهر       فارسیاز عربی به  ،ادبی از جبران است ةبیست قطعه و مقال ةدربرگیرند

چند مقاله و داستانک جبران به این امید هم هست که نویسهندگان بها    ةترجم ةارائ»مه چنین گفته است: در مقدّ

ههای او بها    نوشهته  ةویسهندگی او آشهنا شهده و ضهمن مقایسه     ر و خصوصیات اخالقی و اعتقادی و سبک نتفک 

راه نهوی در ادا   ةجههد، مشهعل   رد دو رأی و دو سهبک مهی  ای که از برخهو  های موجود، پرتو درخشنده نوشته

 (56: 5618)فارسی، « .گردانند اجتماعی

 پیهامبر جز کتهاا  ا زبانان هستند، امّ ت و آثار جبران به فارسیفی ششصیّچند سردمدار معر سه کتاا هر این 

 های بعدی برسند. به چاپ دوم رسید، نتواستند به چاپ5655علم، که در سال  مصطفی

 پنجاه، جبران در رکود ة. ده3-1-3

رسهد در   نظر میهای کتاا، به پایگاهی ایران و دیگر مل  ةان در فهرست کتابشانجوی نگارندگ و جست براسا 

ت ایهن  عل ه ؛ چاپ دوم و سوم و... نرسیده باشهد های ترجمه به  لین چاپ یا کتااکتابی از جبران به اوّ ،این دهه

نگین و ههای سه   تهاا دگرگهونی   و اسهت کهه ته،    ایهن ا گمان نگارنهدگان بهر   امّ ؛ص کردتوان مشش  امر را نمی

 ةترجمه  گهویی ان بهرده بهود و   بهازار نشهر را از میه    تاوضاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، امنیّه  نداشتناستقرار

و نهه بهرای مهردم     ی ناشهران و نویسهندگان و ترجمانهان   های احساسی و عاشقانه نه برا مایه چنین آثاری با درون

در ایهن دههه    ته شهود دانسه شهود کهه    تر مهی  صشش مسئله وقتی م یننشبه، كوقی چنان نداشته است. ا یرنشبه و غ

ه بهود و از ادیبهان مقاومهت    بسیار مورد توجّه « مقاومت ادبیّات»همراه و هماهنگ با انقالا یعنی  ادبیّات ةترجم

اشهعار   ةبرگزیهد )حماسه فلسهطین   ةسی ترجمه شد که شاید بتوان مجموعهای نابی به فار لبنان و فلسطین کتاا
ین حجهازی در تههران،   فشرالهدّ  ةمه زاده آن را با مقدّ را که علیرضا نوری (فلسطین ةدربارایران  وشاعران عرا 

رویهش بها   شعری از محمود د ةمجموع ،آغاز این حرکت دانست. وی دو سال بعد ةچاپ رساند نقط( به5613)

 5666ر سهال  این تالش خجسته ادامه یافت و کهورش مهربهان د   .ردکچاپ و را ترجمه  ها بیرون از اسطورهنام 

ان در ایهن مجموعهه   ان کنفانی را که به فارسی ترجمه کرده بود )غسّه نامی فلسطین، غسّ ةای از نویسند مجموعه

شعر مقاومت در فلسطین اشاالی اشعاری از محمود درویش، سمی  القاسهم و... را گهرد آورده بهود(. بهه     »با نام 
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ل در چهاپ اوّ العهی از  ه هم پیشی داشته باشد ولی اط زاد آن بر نوری اوّلچاپ سوم رساند )که شاید در چاپ 

 دست نگارندگان نیست(.

 شصت، جنگ تحمیلی ة. ده3-1-7

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، باعث شد تا تمام ایران از ادی، و نویسنده و شهاعر گرفتهه تها بهازاری و      شروع

ا کارههایی را انجهام دهنهد کهه در ایهن      تشان را صرف دفاع از سرزمین مادری کنند و تنهه فروشنده و ناشر، همّ

  بهر  دفهاع مقهدّ   ادبیّهات عنوان مقاومت ایران با ادبیّاتباعث شد بهترین آثار  ،راستا است. شرایط این روزگار

، «سههیل محمهودی  »، «پهور  قیصهر امهین  »، «سهیمین بهبههانی  »، «هوشنگ ابتههاج »چون هم ،شاعران بزرگی ةخام

د. در دفهاع مقهد  گردان ه    ادبیّهات  ةدهه را دهه د و این شوو... روان « اقریساعد ب»، «بادیآ پرویز بیگی حبی،»

بهه   -حهداقل از عربهی بهه فارسهی یها بهرعک         -کهار ترجمهه    ،نهدگان جهوی نگار  و جست براسا این دهه و 

های جنگ تحمیلی پهیش آمهد:    فاق، رکودِ صنعت نشر است که در سالخمودی گرایید. یکی از دالیل این ات 

نشهر   ،تکه دوران جنگ عراق علیه ایران بود، تقاضا بر عرضه پیشی گرفت. در تمهام ایهن مهدّ    5656از سال »

 (www.had.com)« .ایران افت کرد

هها را بها    ت معتمهدی، آن دخبود که مهین« هایش به مَی زیاده نامه»ها، ترجمه  سهم جبران خلیل، از این سال 

در انتشهارات بهان نهو    را منتشهر کهرد، ایهن کتهاا      5656سال  ردترجمه و انتشارات وحید آن را  کبود ةشعلنام 

 د.کرتجدید چاپ  ،5686سال  در و انتشارات جامی 5663سال 

 هفتاد، بازگشت جبران ة. ده3-1-4

هفتهاد   ةدر دهه  ؛رجمه آثار جدیدی از جبران بهاز شهد  گرفتن ایران، راه برای تپایان جنگ تحمیلی و آرامش با

 ههای ناوعنپیهامبر بها   ،ص اسهت طور که مشهش   خلیل جبران، ترجمه و چاپ شد. همانهای زیر از جبران  کتاا

 دیگری ترجمه و وارد بازار کتاا ایران شد:

تههران:  ، جهواد هشهترودی،   (5665) برانگیشتهه  .6. ، امیرعبا  حیهدری، تههران: آوای نهور   (5665) آور پیام .5

 پیشرو و فرشهتگان  .1. دی، مشهد: نشر برکهی مقصو، مهد(5665و  5666) پیامبر .6 دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 .6. محسهن نیکبشهت، تههران: نشهر گهوتنبر       ة، ترجمه عرائ  المهروج از متن عربی  ه، ترجم(5666) مرغزار

ز ، فرامههر(5665) نههدای اسههتاد .5 .، تهههران: جههامی(5665) هههای شکسههته و موسههیقی و عروسههان مرغههزار  بههال

پیهامبر   .8 .، خلیل گیبران، افشین هاشمی، تهران: محهیط (5666) های زندگی نامه .6 .نیا، تهران: ندیمه جواهری
، نجهف دریابنهدری،   (5636چهاپ هفتهاد و هفهتم:     ؛5686چهاپ شصهت و سهوم:     ؛5668: اوّلچاپ ) و دیوانه

 .51 .ای، تههران: روزنهه   قمشهه  ، حسهین الههی  (5636چهاپ بیسهتم:   ؛ 5668: اوّلچاپ ) پیامبر .3 .تهران: کارنامه
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، (5663) ماسههه و کههف  .55 نههدای فرهنههگ.  تهههران: ، محسههن نیکبشههت، (5663) ههها و انههدرزها  تحکمهه

 نشر شفا. تهران: صادق اسفندیاری،محمّد

انگلیسهی بهه فارسهی ترجمهه      هها، از  ، از عربی و سایر کتهاا عروسانِ مرغزارو  های شکسته بالمیان، این از 

ها بیش از بیست بهار تجدیهد چهاپ     در این سال« ای قمشه هیال» پیامبر ةه آنکه ترجمجال، توجّ ةنکت .شده است

 ترجمه، باشد! ةدر عرص «ای هقمش الهی»دلیل شهرت نام خانوادگی ت، امری که شاید بهاس شده

 جبران   ةهشتاد، ده ة. ده3-1-5

ههای   غیهر از تجدیهد چهاپ کتهاا    جبهران خلیهل جبهران دانسهت؛ در ایهن دههه        ةهشتاد شمسی را باید ده ةده

ع ههای متنهوّ   آثار جبران گ اشتند و ترجمهه  ةترجم ةای قبل، مترجمان جدیدی پا به عرصه شده در سال مهترج

کهه دسهتی بهر آتهش ترجمهه       ههرک   بیشاکمه و متفاوتی از آثار این شاعر نامدار را ارائه دادند. در این دههه  

راسهتای اههداف خهود دیهد،     درپروراند، آثار جبهران را   سر میبرداری در یا آنکه سودای شهرت و نام ،داشت

 ، سههیل بشهرویی، سهلمه حفهار که بری،     دخهت معتمهدی  افرادی مانند محسن نیکبشت، حیدر شجاعی، مهین

فهرد،   مههدی سهرحدی، سهیمین پنهاهی     ترابی،نهژاد، رضها ابهو   هی، شقایق قندهاری، بهروز حسنالل  فرحناز آیت

ریحهانی، ورده ههانی،    محمّهد موسی بیهدج،   ریحانی، محمّدزاده، حسن حسینی، مهدی هنرور،  مرضیه صادقی

نی که تمامی آثهار جبهران   . دیگرا.زهرا حسینیان، سهیال زمانی، جعفر حبی،، مسعود انصاری، اصار جاللوند و.

جبران همچنهان پیشهتاز اسهت،     پیامبر نیزچاپ کردند، در این دوره  ازارب ةمشتلف ترجمه و روان هایناوعنرا با

وی بها   سهت مهورد اقبهال مشاطبهان واقهع شهود.      توان« حیهدر شهجاعی  » ةواسطعربی او به های کتاا ةه ترجمالبت 

 :برگرداند فارسی به را زیر هایکتاا کمک انتشارات دادار،

 لبشنهدی  اشکی و .1(؛ 5686) کبود ةشعل .6(؛ 5686) ارواح سرکش  .6(؛ 5685) سکوت من سرود است .5

هها و   نامهه . 8(؛ 5686) عروسهان دشهت   .6(؛ 5681) ی پسر انسهان عیس .5(؛ 5681) های شکسته بال .6(؛ 5686)
 دو کتاا زیر را نیز از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد: وا (5688) لیهمریم مجد .3(؛ 5686) موسیقی

 .(5688) سرگشته(؛ 5681) بان پیامبر و پیشرو

 :است جبران رآثا ترجمة عرصة به دمتعدّ مترجمان ورود دوره، این اصلی هایاز ویژگی یکی

 سههیمای خویشههتن .6. ریحههانی و ورده ههانی، قههم: امههام عصههر  محمّههدترجمههة  ،(5688) ههای سههرکش  روح .5

سهیال زمهانی، ترجمهه از مهتن عربهی      (،5681) پیشتاز .6. ، آنتونی آرفری و زهرا حسینیان، مشهد: ترانه(5688)

 معشهوق،  .6. ؛ تهران: مههر آمهین  سهیال زمانیده، زا رضیه صادقی(، م5686) پیشتاز. 1. ابق، تهران: سپهر اداالسّ

، محمهود  (5681) کتهاا کوچهک جبهران    .5. ، حورزاد صالحی، تهران: پهل (5681) انعکاسی از طریقت قل،
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مسهعود  و  ، بهمن رحیمی(5681؛ تجدید چاپ: 5681) کتاا کوچک عشق و فرزانگی .6. نامنی، تهران: نامن

 .3. ، ترجمه از عربهی، لفتهه مهوالیی، تههران: سهپهر ادا     (5681) فرزانگیعشق و  .8. فرد، تهران: شادانخالقی

 .ابوترابی، مشهد: مرندیز، سنبله رضا و رضا افتشاری ة، ترجم(5683) آثار جبران خلیل جبرانة مجموع

 نود، همچنان جبران ة. ده3-1-6

هها،   ، در ایهن سهال  دارد یپرشهتاب همچنهان رونهد   آثار جبران  ةترجمنود،  ةده اوّل ةاکنون در سال پایانی نیمهم

یش به  وی آثهار  گزیده ترجمة به مترجمان عالقة او، آثار ترجمه از غیر اند،آثار جبران در دو قال، ترجمه شده

ولهی در   ،آشنایی ایرانیان با جبران، آغاز شهده بهود   ةیاوّل هایسال از هرچند امر این کند.از پیش خودنمایی می

 :است گرفته یروزافزون شتاا هااین سال

از جبههران  گلچینههی  .6. هایی از جبران، مصطفی کمالجو، تهران: پیام امروز ، داستانک(5631) کاغ  سفید .5
: مشههد  نهورالل هی،  فهیمه ،(5635) هاعارفانه .6. سادات منصوری، تهران: تواناگستر، شیما (5636) خلیل جبران

 .  باران ترن م

 موحهد،  بیهات  شههرزاد  ،(5636) شکسهته  هایبال نیز ادامه داشته است:مستقل آثار  ةچند همچنان ترجمهر 

 آسو.: تهران کاوری، ابراهیممحمّد ،(5631) شکسته هایبال. ماهی: تهران

 یو ترکه  یماننهد کهرد   یفارس یرغ یرانیا هایآثار جبران به زبان ةبدان اشاره کرد، ترجم یدکه با یگرید نکتة

 ه است:درخور توجّ یاراست که بس

شهوان،   ندج:نسه  ی،مهراد  یهادمحمّهد  -یهامبر  پ یمهتن عربه   - بهی الن کتاا  یکرد ةترجم (،5636) اردهراسپ -

 .  کانی کتی،

   .: سومریززاده، تبرینعلیحس یامکس ،یامبرپ یآكر یترک ةترجم (،5683) یلاینچ ی،دلکتاا  -

 از انجام ترجمه پیشمسائل . 3-3

 تهر رو اسهت کهه از همهه مههم    هروبه  یرششههرت و په    یبهرا  ههایی فهه از آنکهه ترجمهه شهود، بها مؤل      یشاثر پ یک

 هها انتشاا اثر، دیهدگاه » قابل كکر است:  یراز ترجمه در موارد ز پیشمسائل  یمحمّد ةگفتبه است؛ «شدن انتشاا»

 (83: 5683) «.هاارزش و هنجارها و گ اریهدف شناخت، و

 انتخاب اثر و موضوع. 3-3-1

ترجمهه   یفرهنگ بر انتشهاا اثهر بهرا    یرثأجو تصل و  6ینسونراب 6،یونوت 5،یشناک رچون رمهم پژوهشگرانی

                                                                                                                                             
1. R. Reshna  
2. L. Venuti  
3. D. Robinson  
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 را فرهنگهی  و اجتمهاعی  خهااّ  شهرایط  جهو  صل  لامثبرای  ،(31 :5683، یمحمّدر.ک: ) انددهکر بررسیرا 

 لاوّ ههای خهاا سهال   یطشهرا  اسهت  معتقهد  و داندمی ترجمه برای اثر انتشاا و هاترجمه پیدایش اصلی تعل 

اشهاره   یهز ن ترپیشطور که (. همان51-6: 5681کرد ) یتخاا هدا یآثار ةترجم یسوانقالا مترجمان را به

بها  ماننهد   ههایی کتهاا  ؛ترجمهه شهد   فارسهی  بهه  هها سهال  یهن در ا ینمقاومت فلسهط  ادبیّاتاز  یحجم انبوه ،شد

 ههای زیتهون   بهر  عار اسهت و  اشه  یهدة کهه گز  خهون  خوانآواززاده، ینور ترجمةغسان کنفانی  های زیتون شاخه

حسههین  ترجمههةاز معههین بسیسههو  ههها پنجههره ةی بههر شیشههیشههعرهاطههرف، یوسههف عزیههزی بنههی رجمههةتدرویههش 

 .اندجمله ینوجداندوست و... از ا

که شهرت جهانی یافته و مناس، اوضاع و احوال مشاطبین زبهان ترجمهه اسهت، در     یشک، انتشاا اثربی 

سهوی مترجمهانی   تنهها از  ،ق شوده انتشاا اثری که بتواند موف چشمگیری دارد، البت ثیر أت ،ت فرایند ترجمهقیّوف م

: گویهد کهوثری مهی   .باشهند  هی داشتشناخت کل  ،مقصد ةنسبت به فضای ادبی و نیازهای جامعممکن است که 

ی معنها . خهود مهن بهه   باشهد  کهرده  لمه   ههم  را ادبیّات باید ،باشد داشته ادبی كوق باید کهاین بر عالوه مترجم»

تهوانم   ی از رمهان جههان دارم و بهه همهین خهاطر مهی      بنابراین یک شناخت کل  ؛ام واقعی، رمان جهان را خوانده

 (.56/51/5636 نا،لیزمصاحبه با خبرگزاری « )تششیص بدهم که چه کتابی خوا است

 آثهار  ههم  و انهد بهوده  آگهاه  ادبیّات به هم جبران آثار مترجمان یافت، توانمی یزجبران ن ةامر را دربار همین 

 یها  اند،کرده ترجمه را او دیوانه یا پیامبر تنها یا ابتدایی، هایسال در بنابراین اند؛برگزیده ترجمه برای را او برتر

 اشترجمهه  کتهاا  بهرای  را دیوانهه  و پیهامبر  زیبهای  ترکیه،  و نههاد  ههم  درکنار را هردو دریابندری نجف مثل

 بها  کهه  اسهت  مجموعهه  دو کتهاا،  ایهن  کهه  دانهد ر کسی از افراد عهامی مهی  روزه کمتام که طوریبه برگزید،

 .است شده نهاده یکدیگر کنار در مترجم هنرنمایی

 فهروش  ةعرصه  در جبهران  دیگهر  آثهار  توفیق عدم کند،ت انتشاا اثر را بسیار پررنگ مییّکه اهمّ اینکته 

 جبهران  دیگهر  هایی ایران، کتاامل  ةانبشکتا فهرست در نگارندگان جوی و جست براسا  که طوریبه ؛است

 سهان هبه  نتوانسهته  ههم  جبهران  عربهی  آثهار  ترجمهة  میاناین در. نرسیدند زیادی های چاپ به ولی د،تعدّ باوحود

حیهدر   ازسهوی  زیبها  ههای ناعنهو  انتشهاا  هشهتاد  دههة  از هالبت ه  گیهرد،  اختیهار  در را فروش بازار او پیامبر کتاا

 آثار در بازار کتاا ایران تاثیر مثبتی گ اشته است.شجاعی در فروش و نفوك این 

سهاله در شههر اورفهالی ،    دوازدهفی از توق  پ پیامبر کتاا جبران،  ؛بسیار ساده است پیامبرکتاا  موضوع 

 بهه  شههر  سهاکنان  هنگام،این در رسد،که باید او را به دیار خود برساند، از راه می یاکشتی که بیندسرانجام می

بت کنهد، مسهائلی   هها صهح  بهرای آن  ،مسائل مشتلف زنهدگی  ةخواهند دربارو از او می شوندمی جمع او گرد
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ت بها  شهدّ مسکن، پوشاک و...، مسائلی کهه بهه   عشق، زناشویی، فرزندان، خوراک، کر، شادی و غم، همچون

 .  باشد داشته تابیّج   مشاطبین برای تواندانسانی در ارتباط است و می ةهر جامع

ترجمهان  اجتمهاعی اسهت و شهاید م    اینویسهنده  از همین موضوعات خارج نیست، اوآثار جبران هم  دیگر 

 محمّهد . کننهد نمهی  تردیهد  خهود،  ایت اثهر ترجمهه  قیّخاطر همین رویکرد اجتماعی و انسانی آثار او، در موف به

 امنکهرده  ترجمهه  را کتهابی  ونتهاکن »: گویهد می فرددر مصاحبه با قانعی بارهاین در یقموف  مترجم مثابةبه قاضی

مبنای همین اصل و عقیهده اسهت کهه خواننهدگان     ی را در آن دنبال نکرده باشد، براین هدف انسان هکه نویسند

 انسهانی  رسهالت  بشواننهد  مهن  از را کتهابی  ههر  کهه  دارنهد  یقهین  و دانندمی دمتعهّ مترجمی مرا من، هایترجمه

 (85: 5663 فرد، قانعی) «.یافت خواهند آن در را نویسنده

 و شناخت هايدگاهد. 3-3-3

شهناخت جامعهه،    پژوهشهگران فکهری و نظهری شهناخت،     یمبهان  ةدر حوز» :با شناخت همراه باشد یدبا ترجمه

ل امثه بهرای   ؛(31: 5683 ی،محمّهد ) «انهد دهکهر  یرا بررسه  هها تیّه شناخت اثر، و شهناخت ارتبهاط زبهان و واقع   

مهتن و خواننهده،    ههای با شناخت درست از جامعه و تناس، یدمترجم با باور است که ینبر ا ینسونداگال  راب

دسهت  بهه  یزمهان  یدمعنا که ترجمه نباینباشد، بد یزوقت نبه یدترجمه با»شود:  فتهپ یر اشند تا ترجمهکترجمه 

 یابل انکهار ق یرعنصر مهم و غ ،بودنوقتبه (66: 5681رابینسون،« ).و ارزش افتاده باشد یدهبرسد که از فا یو

اگهر  نمایهد.  مهی  ترمهم یاربس ،یادب هایترجمه یطةدر ترجمه است که برآمده از شناخت درست است و در ح

درسهت از خواسهت جامعهه،     یو بهدون تلق ه   کندیکه ترجمه م یقرار باشد مترجم بدون شناخت درست از متن

 رو خواهد شد.  هبا شکست روب شکبی ،ندکترجمه 

از مهتن   یکه مترجمان با شناخت درسهت  یداستپ یخوبجبران به هایاز کتاا یننشست هایترجمه ةمطالع با 

در : »گویهد یبهود مه   یافته یامبرپکتاا  یگاهکه از جا یعلم با شناخت مصطفی اند،دهکرجامعه؛ ترجمه  یدگاهو د

ی، سیاسهتمدار و  یافهت، بازرگهان و روحهان    تهوان  ک  میمنتشر شده، آن را نزد هر پیامبرکشورهایی که کتاا 

خواننهد و   شهنا ، همهه آن را مهی   گشته، عاشق و نومید، سیاستمدار و پزشهک و روان  پژوه و گم هنرمند، دانش

ای از آن را در اتاق کار یا خواا یا در جی، خود دارند و در مشکالت روزانه همچو راهنمهای زنهدگی    نسشه

 (مهمقدّ :5615« ).جویند و رفتار انسانی از آن اندرز می

 ها و هنجارها. ارزش3-3-7

هها چهه نهوع متنهی را     و این ارزش ها و هنجارهایی در جامعه رواج داردچه ارزش تاریشی، اینکه در یک دورة

اسهت کهه    ییهها  تعهداد و نهوع ترجمهه    ةکنندیانب یشی،تار تیّموقع»پیش از ترجمه است،  مهمّ د، مسئلةطلبمی
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از مهتن  ] تهر  یینپها  یها بهاالتر   یرنهده، فرهنهگ گ  یگاهاسا  جابرها  و شأن آن ترجمه یردممکن است صورت گ

ظهر جهالبی دارد کهه در قاله،     هنجارهها ن  ةزمینه (. توری نیز در66: 5636همکاران، )لفور و  «.مبدأ[ خواهد بود

 زیر قابل بیان است: نمودار

 
 هنجارهای ترجمه (.1ار )دنمو

کنهد کهه تهابع    ص مهی او از همهان ابتهدا مشهش     ؛شهود ی مترجمان مربهوط مهی  هنجار آغازین، به انتشاا کل 

گهاه  تابع هنجارهای مهتن مبهدأ باشهد آن    نظر ونوتی اگر مترجمیهای زبانی و فرهنگی کدام متن است. ازهنجار

گاه مهتن مقصهد پ یرفتهه    ت داشته باشد، آنمتن مقصد بسنده خواهد بود و اگر هنجارهای فرهنگ مقصد اولویّ

انجهام   أای متناس، بها فرهنهگ زبهان مبهد    اگر ترجمه ،به دیگر سشن ؛(661: 5631ماندی، ر.ک: خواهد بود )

ه اگهر  سهوی مهردم زبهان مقصهد پ یرفتهه خواههد شهد، البت ه        های مسائل فرهنگی باشد، ازگیرد و خالی از انتقال

 د.  یاببسنده است که رواجی نمی ترجمةتنها  ،گونه نباشد این

از هنجارههای آغهازین قهرار     په  آورد کهه  میهان مهی  شن بهه از هنجارههای دیگهری سه   توری در همین زمینهه  

 داند:ماتی و عملیاتی میاو این هنجارها را مقدّ گیرند. می

 
 هنجارهای آغازين و عملیاتی(. 3نموار )

ههای ترجمهه بهه    ها و سویگی ترجمه هسهتند، سیاسهت  ماتی، سیاستمعتقد است که هنجارهای مقدّ ،توری

او در سهویگی   ،گزیننهد مهی  صی بهر ی را برای ترجمه در زمان، فرهنگ یا زبان مشش عواملی اشاره دارند که متن

نیهز نهاظر بهه    هنجارههای عملیهاتی او    .ترجمه دنبال آن است که آیا ترجمه از زبانی میانجی انجام شده یها خیهر  

 (.665همهان:  ر.ک: ) گیرنهد و نهاظر بهه خهود مهتن هسهتند      خالل کار ترجمه شکل میهنجارهایی است که در

بهر   روشهنی ماتی اسهت کهه بهه   همهان هنجارههای آغهازین و مقهدّ     ،ص است که آنچه در اینجا مهم اسهت مشش 
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 انتشاا و ترجمه شود. یخاصّ برهةدر  یمتن شونددارد که باعث میداللت ای  هنجارهای فرهنگی

)انگلیسهی   ههای غربهی  ترجمه از زبان جانبةهل شمسی که با شیوع همهچ ةآثار جبران در ده شروع ترجمة

باشهد، بها    یزبهان  عهرا  ویسهندة نجبهران بهیش از آنکهه     زیهرا  ؛طبیعهی اسهت   ةمسهئل ، زمهان اسهت  ( ههم و فرانسه

آثار ادبی و غیر ادبهی در ایهن    ةهای انگلیسی خود در جهان مشهور شده بود؛ با نگاهی به فضای ترجم مجموعه

 ةدر دهه قدر تند و عجی، بوده اسهت؛  هشود که سیر ترجمة آثار غربی چص میخوبی مشش ة سی، بهدهه و ده

 5هها از آثهار جهک لنهدن    یشهترین ترجمهه  میهان، ب بهود و در ایهن   ادبیّات ةها در حوزبیش از نیمی از ترجمه سی

 )ههر یهک ن هه کتهاا(     1و ویکتهور هوگهو   6یگاشهتفان تسهوا  )ده کتهاا(،   6)دوازده کتاا(، ماکسیم گورکی

در این دهه، همچنهین بهیش از بیسهت    ؛ (56-56: 5666، گیمرکز مطالعات و هماهنگی فرهن) صورت گرفت.

ههای آفهرینش و تها چنهد دههه از      شهگفتی  ةایهن آثهار دربهار    بیشهتر ترجمه از آثار موری  مترلینگ منتشر شد. 

 .(همانر.ک: ) ها بوده استترین کتااپرفروش

ههایی  رخهی از کتهاا  ه اسهت. ب شناسی نیز درخور توجّه  فلسفه و روان ةای حوزهرشد کمّی و کیفی ترجمه

؛ حجهازی  محمّهد  ة، ترجمه 6اثهر زیگمونهد فرویهد   (، 5666) رؤیها  نهد از: اکه در این حوزه ترجمه شدند عبارت

 ة، ترجمه 5اثر جهان الک (، 5665) تحقیق در فهم بشهر رضا مشایشی؛  ةافالطون، ترجم( نوشتة 5661) جمهوریت

همهان:  ر.ک: ) ا  زریهاا خهویی  عبّ ة، ترجم6ویل دورانت(، نوشتة 5665) تاریخ فلسفهصادق رضازاده شفق؛ 

56.) 

نظیهری  ههای غربهی نویسهندگان و ادیبهان مشههور، رواج بهی      کتهاا  ةسی، ترجم ةکه پیداست در دهچنان

ه بهه همهین فضها،    بها توجّه   های جبران در ایهران نیهز  کتاا دار حرکت ترجمةرسد سردمنظر می است، به داشته

 دینی و عقایدی. ة ادبی و فلسفی دارد و هم جنبةباشد. کتابی که هم جنب را برای ترجمه برگزیده پیامبرکتاا 

خهوبی بها مهردم پیهدا      ةنست رابطنتوا پیامبرکتاا  ها، ترجمةفاق و تا سالاز این ات  حقیقت آن است که پ 

در ایهن  ؛ نههاد آثهار جبهران رو بهه فزونهی      هفتاد، ترجمة طور که گفته شد( در دهة بعد )همانهای سالا کند، امّ

 بیشهتر مناسه، حهال    ههای جبهران  ادانه کتهاا محتوای نق  ،استتمام شده جنگ تحمیلی بر ایران  تازهزمان که 

همکهاری   ابه « نجهف دریابنهدری  »شانسی جبهران بهود کهه متهرجم بزرگهی بها نهام         ا شاید خوشامّایرانیان بود؛ 
                                                                                                                                             
1. J. London 

2. M. Gorky 

3. S. Zweig 

4. V. M. Hugo 

5. S. S. Freud 

6. J. Locke 

7. W. J. Durant 
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ای در انتشهارات روزنهه،   قمشهه  آنکهه حسهین الههی   را ارائه داد، یا  پیامبرای نو از ترجمه ،انتشارات معتبر کارنامه

انهد و یکهی از برتهرین    تا به امروز نزدیک به نود بار تجدید چاپ شده ،همدیگر ارائه کرد، این دو اثر با ترجمة

ههای متمهادی گفتهه اسهت:     فروش این اثر در سال مه دربارةشمارند. رئی  انتشارات کارنادرهای پیامبر ترجمه

هزار نسهشه در سهال   یازده چاپ خود کهجبران خلیل جبران در نشستین پیامبر و دیوانهه کتاا  های تمامی نسشه»

  قهوی و روان نجهف   ةترجمه  ،بر محتوای اثر، دلیل دیگر افزونشاید د ... بود، طی سه روز به فروش رسی 5668

 .(www.ibna.ir) «داحی جلد این کتاا باشدریابندری و طر 

سهو و بهازار   رت جبهران و سهودای شههرت خهود از یهک     خاطر شهبهتاد و هشتاد، هف ةشاید دیگر مترجمان ده

 هرچهه هسهت افهراد زیهادی درزمهرة      اند.سوی دیگر، دست به ترجمه آثار او زدههای جبران ازپرفروش کتاا

 ص است:تفکیک مشش های زیر بهاند که در جدولمترجمان آثار جبران قرار گرفته

 عربی از شده. آثار ترجمه1جدول 

 عربی هایناوعن لین مترجمنام اوّ لین انتشاراوّ تعداد ترجمه ها(انتخابی ترجمه هایناونام کتاب )عن
 - مصطفی طباطبایی 5616 5 )عربی( مجموعه کامل
ّرقاءعلةّالزّ الشّ  دخت معتمدیمهین 5656 1 کبود ةشعل

ّائهالتّ  شقایق قندهاری - 6 سرگشته، سرگردان
ّعرائسّاملروج مسعود انصاری 5665 1 عروسان دشت ،عروسان مرغزار
ّبنّاإلنسان موسی بیدج 5686 1 )ترجمه از عربی( عیسی پسر انسان ّیسوع
ّاألرواحّاملتمردة حیدر شجاعی 5686 6 های سرکشروح

ّآهلةّاألرض مهدی هنرور 5688 6 خدایان زمینی، خدایگان زمین
ّزبدرملّّو حیدر شجاعی 5686 1 ماسه و کف

ّدمعةّوابتسامة حیدر شجاعی 5686 1 لبشندها، اشکی و لبشندی ها وک و لبشند، اشکاش
ّرائفالبدائعّوالطّ  محسن نیکبشت 5663 6 ها و اندرزهاحکمت

ّاملوسیقی مسعود انصاری 5665 6 موسیقی

 از انگلیسی هشد. آثار ترجمه3جدول 

 لین مترجمنام اوّ لین انتشاراوّ تعداد ترجمه ها(انتخابی ترجمه هاسنانام کتاب )عنو
 صادق اسفندیاریمحمّد 5663 3 ماسه و کف
 محسن نیکبشت 5666 6 دار، پیشگاه پیشتاز، پیشرو، طالیه
 نجف دریابندری 5668 5 دیوانه
 )ترجمه از انگلیسی( عیسی پسر انسان

 مسی  فرزند انسان، مسیحا
 محسن نیکبشت 5686 6

 مصطفی علم 5615 61 آور، برانگیشتهپیامبر، پیام
 آرش حجازی 5685 1 بوستان پیامبر، بان پیامبر
 محسن نیکبشت 5666 5 فرشتگان مرغزار
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 68نشهر شهنیدم کهه تها آن سهال بهیش از        ةاالن حهوز از زبان یکی از فعّ 5685در سال »گوید: سرحدی می 

یش یافتهه و ایهن   اکنون افهزا شهک ته   اند! عهددی کهه بهی    مترجم، یک یا چند اثر جبران را به فارسی برگردانده

رسهانی و  العالت عرصة اط ه ه به تحوّبا توجّ زیرا ؛بماند نیافتنی باقی بسا برای همیشه دسترکوردی است که چه

را این تعهداد   دیگری ةرسد که آثار نویسند نظر میط به حقوق پدیدآورندگان، بعید بهارتباطات و قوانین مربو

 (51/5/5636ی برنا، )خبرگزار.« مترجم، برگردان کنند

 انتخاب عنوان. 3-3-4

 تهابلوی  عنهوان،  شهک  بهدون  دههد؛  انجهام  بایهد  متهرجم  کهه  اسهت  کارهایی ترینیکی از مهم ن،انتشاا عنوا

 تمهامی  ازمیهان . بشوانهد  را کتهاا  کهه  سهازد نمی مشتاق را خواننده نباشد، مناس، اگر که است کتاا ورودی

شهاهکار  « یبنهدر دریا نجهف » انهدازة بهه  ک هیچ اند،برگزیده جبران هایکتاا برای مترجمان که هاییعنوان

، تاییهری  پیهامبر و دیوانهه   ةکتهاا و انتشهاا عنهوان برانگیزنهد    دادن دو کتهاا در یهک   نکرده است، او با قرار

 ه مثبت در نگاه خوانندگان و مشتریان بازار کتاا ایجاد کرده که هنوز هم ادامه دارد.اساسی و البت 

 اسهت.  بهوده  تهر قموف  آورپیامو  برانگیشتهبهش مشا هایاست که از عنوان پیامبر ،قموف  هایناعنو دیگراز  

 کهه  اسهت  شهده  انتشهاا  ،متهرجم  ده از بیش ازسوی بودنتکراری به هتوجّ با پیامبر عنوان که است كکر شایان

 .باشد بوده ایران در پیامبر کتاا شهرت خاطربه شاید
 رجمه  . مسائل بعد از ت3-7

 اشهاره  شهوند، اثهر، باعهث رونهق و په یرش آن مهی      ةرجمه ت از پ  که مسائلی به شودتالش می بشش،در این 

 .شود

 . انتشارات )شهرت ناشر(3-7-1

 گمهان، بهی  اسهت.  اثر آن ناشر کند،می بازی بدیلبی نقشی ،اثر پ یرش در که ایفهمؤل  ترینلین و شاید مهماوّ

 چهاپ  صهف  در هها سال مترجمان، و نویسندگان که است مهم اندازه بدان شدههترجم تازه کتاا ناشرِ شهرت

 سهلیقة  بهر  توانهد راحتی میبه« بِر ند»ناشر برساند.  چاپبه گمنام ناشری را اثرشان نیستند، حاضر ا، امّمانندمی اثر

 مثابهة  بهه  محورمشتری دِبرن ویژة رزشا» :کند منتشرشده کتاا خرید به وادار را آنان و گ اشته ثیرتأ مشتریانش

 کننهدة بازنمهایی  و شهود  مهی  تعریهف  برنهد  بازاریهابی  بهه  کننهده مصهرف  پاسهخ  روی بر برند دانش متمایز تأثیر

فهرد از  ارتباطهات مطلهوا، قهوی و منحصهربه     کننده با برند آشناست و بعضیست که در آن مصرفا شرایطی

ده و واکهنش او بهه بازاریهابی محصهول خهاا متمرکهز       کننه آورد؛ این تعریف بر فرد مصرف می یادبرند را به

برندی کهه از آن   ةطور ناخودآگاه از ارزش ویژمشتری به ،ینابنابر ؛(65: 5683و همکاران،  هحیدرزاد) «است

 خهود،  ناشهر،  برنهدبودنِ  کهه  اسهت  همهین  برای گردد؛سابقه كهنی مثبت دارد پیروی کرده و دنبال آن برند می
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 رابطهة  و هسهتند  وفهادار  تجهاری  ةویهژ  ههای نشهانه  بهه  مشتریان معمولطور به است؛ اثر تقیّموف  عوامل از یکی

 (.61: 5683دجوادین و همکاران، سیّر.ک: وفاداری مشتریان است ) و تجاری برند شهرت بین معناداری

 از پهیش  ایهه سهال  ناشهران : کهرد  تقسهیم  دسهته  دو به را ناشران این توانبا نگاهی به ناشرانِ آثار جبران می 

 مشههوری  ناشهران  بیشهتر  ،لاوّ دستة ناشران که است آن حقیقت. جبران شهرت از پ  ناشران و جبران شهرت

هها  شهرت این ناشران و تهوان تبلیاهی آن   :گفته شودبنابراین اگر  ؛مهر ةخاور، علم، افق و سور کارنامه،: هستند

 اسهت،  داشهته  فراوان ثیرتأ - نبود مشهور هنوز انجبر که هاییدر سال -ر شناساندن جبران و فروش سشنانش د

 ،انهد دهکهر چهاپ  را آثار جبهران   اخیر هایسال در یشترب که ناشران دوم دستة دربارة باری. نیست یگزاف سشن

 ناشهران  ،سهشن  دیگهر  بهه  ؛جوینهد می سود جبران شهرت از که ناشرانند این که صورتیبه کندمی فرق داستان

 پیشهرفت  راه جبران، چونهم ،مشهور بزرگانی مطرح آثار چاپ با دارند دوست بسیار زیامرو گمنام یا نامکم

 کامل بر عک  بوده است.طور به ،آثار جبران ةرجمت آغاز هایسال در اامّ قضیه این. کنند آغاز را خود

 . تبلیغات و بازاريابی  3-7-3

 در»: دنه گویمهی  همکارشو  5کاتلر است. ایانبهجهمیشه کار سشت و چند ،فرایند تبلیغ و بازاریابی اثر بازاری

ی هها  خواسهته  و نیازهها  فهرد  ههر  آن، لةوسهی به که است مدیریتی و اجتماعی فرایندی بازاریابی تر، جامع تعریفی

 ایرابطهه  ایجهاد  شهامل  بازاریهابی  تهر، به زبهانی سهاده   ؛سازد طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده میخود را از

 و اثهر  تکیفیّه  هرچیز از بیش فرایند این در ،(1: 5683، مسترانگروآ کاتلر) «است مشتری با شپرارز و تبادلی

ای از محصهوالت و خهدمات    گسهترده  طیهف  با معموالً کنندگان،مصرف» است، دخیل مشتری رضایت میزان

ا از بهین  هها چگونهه یهک پیشهنهاد بازاریهابی خهاا ر      کننهد. آن  ی را برطهرف مهی  رو هستند که نیاز خاصّهروب

 ایجهاد  برایشهان  پیشهنهاد  ههر  که رضایتی میزان و ارزش بینی پیش به هاآن کنند؟می انتشاا مشتلف های گزینه

 ةکننهد و درمهورد تجربه    داً خریهد مهی  مند مجدّ ن رضایتمشتریا. کنند می خرید آن براسا  و پرداخته کند می

 بهه  و آورده روی رقبها  محصهوالت  بهه  معمهوالً  ناراضهی،  مشهتریان  کننهد؛ خوا خود با دیگهران صهحبت مهی   

 (.  8: همان) «.پردازند می دیگران نزد محصول اعتبارکردن بی

غالمهی مهدیرعامل    ةگفته بهه  .شهود نمهی  انجام کتاا دربارة علمی بازاریابی ایران، در که است آن حقیقت 

 دانشهجو،  خبرگهزاری  ردمیزگه ) اسهت  هها افزایش ویتهرین کتهاا  بازاریابی کتاا تنها از راه کتاا ایران،  ةخان

 جهو  و پهر   کتهابی  دربهارة  همهدیگر  از باشهند،  کتهابی  تبلیهغ  پیهرو  کهه آن از بیشتر مردم ،ینابنابر ؛(63/8/5636

 تبلیاهاتی  اقهدامات  هها  آن بهرای  مها  که هایی کتاا از بسیاری»: گویدمی چشمه انتشارات فروش مدیر کنند؛ می

                                                                                                                                             
1. P. Kotler 
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 کیائیهان ) «ندارنهد  فروش شوند، می تبلیغ سینهبهسینه و اهیشف  ورتص به که هایی کتاا اندازةبه دهیم، می انجام

رجمهه  ترا  جبهران  هایکتاا شماریبی مترجمان ،شد گفته پیش از این که طور همان .(3/3/5636 ،و احمدی

 مسهئله  ایهن  کننهد،  روانهه  مشهتریان  کتابشانهة  به را آثارشان توانستند مترجمان از معدودی ةعدّ تنها اامّ اند،دهکر

 .  است اثر از ها آن خود تبلیغ و مردم رضایت خاطر به

 سوی نهادهای زبان مقصديید عناصر فرهنگی وارداتی ازأ. ت3-7-7

 سهشن  ایهن  ،(651: 5631 مانهدی، ر.ک: ) کننهد زشهان ترجمهه مهی   نیا براسها   هها اون زههر، فرهنهگ   ةگفته به

 در اثهری  اسهت  ممکن» ینابنابر ؛«کنندمی قبول را هاهترجم» نیازشان براسا  هافرهنگ که هست نیز معنا بدین

 ؛نگه ارد  جها بهه  گیرنهده  فرهنگ در ثیریتأ هیچ و شود ترجمه سپ  و باشد تیّاهمّ دارای اساساً مبدأ فرهنگ

( 66: 5636 همکهاران،  و لفهور ) «.دههد  تاییهر  را گیرنهده  ادبهی  نظهام  شهکل  ایترجمهه  است ممکن برعک  یا

 عناصهر  ایهن  اسهتفادة  و دسترسی امکان بازار و نهادها که است این به منوط وارداتی یفرهنگ عناصر اثربششی»

 است.    لدخی فرهنگ کنترل در که است نهاد»: کندمی فیمعر  گونهاین را نهاد زهر اون کنند، فراهم را

یهه را کنهار   بق دههد و  حضور مهی  ةد و به برخی از این هنجارها اجازکن نهاد است که هنجارها را رهبری می 

در هرچهه اثهر    (؛66-65: 5336) «.دههد  چنهین بهه تولیدکننهدگان و کهارگزاران پهاداش مهی      گ ارد. نهاد هم می

چهه،   ؛مهورد په یرش قهرار گیهرد     نیهز ن مبدأ خوا و مفید باشد، باید ازسوی فرهنگ زبان مقصهد  فرهنگ زبا

 و نوپها  دلیهل به یا هافرهنگ گوید،می زهر اون آنچه براسا  کند،فرهنگ مقصد است که متن را دریافت می

 دارنهد،  ادا از نهوعی  در خألیهی  آنکهه  دلیلبه یا ،آن بودنسلطه زیر و ضعیف دلیلبه یا ،شانادبیّات بودنجوان

 نیازههای  بها  ایترجمه اثر محتوای ییراستاهم پ  ،(656-655: 5631 ماندی،ر.ک: ) زنندمی ترجمه به دست

 بهه  مشاطبهان  اقبهال  ،سهشن  دیگر به ؛دارد شگرف تأثیر مقصد زبان مردمان سویاز آن ییدتأ در شکبی جامعه

 ؛عناصهر فرهنگهی آن اسهت    و جامعهه  مسهائل  بها  کتاا تطابق میزان به هرچیز از پیش کتاا، مانند فرهنگی اثر

 نشهر  فهروش  مهدیر  گفتهه بهه  بهود.  هها کتاا ترینپرفروش جزء 5636 سال در شعوریبیکتابی مثل  ،مثال رایب

 ایهن . هسهتند  درگیهر  آن بها  مها  مهردم  کهه  گهردد  برمی جامعه مبتالبه موضوع به شاید کتاا این از استقبال» یسات

عنهوان کتهابی    اسهی برخهوردار اسهت کهه باعهث شهده بهه       شن عاد جامعهاب از هم و شناسی روان ابعاد از هم کتاا

 پیهامبر کتهاا   ویهژه بههی به آثار جبران و با نگا (3/3/5636، کیائیان و احمدی« )محبوا نزد مردم مطرح شود

 احساسهی  نگهاهی  بهه  معاصهر  فارسی ةجامع نیاز احسا  یا نیاز خاطربه بیشتر ،آثار دستاین ةباید گفت، ترجم

 .  است شدهاست، چیزی که در متون بومی فارسی یافت نمی یبه مسائل اجتماع

 . بازار پويا  3-7-4

 ظههور  آن در بتواننهد  وارداتی فرهنگی عناصر که نیست فضایی ندارد، دوجو بازاری وقتی»: گویدزهر می اون
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د، روشهن اسهت کهه بهازار محهدود،      شهو مهی  بیشتر تداوم امکان باشد، بیشتر فضا قدر هرچه کنند، پیدا تداوم و

 (51: 5631 بوگر، آزادی) «.سازدل فرهنگ را محدود میبع امکان تحوّبالط 

در تهداوم فهروش و تهداوم     یری نهادهای فرهنگی، پویایی بهازار امهر مهمّه   از بازاریابی و بعد از همکا پ  

د داشهت،  خهالی از تقاضها باشهد، کهارکردی نشواهه      بهازار  اگهر  اسهت،  ایاثهر ترجمهه   شهرت و انتشهار  فرایند

 ی اسهت مهمّه  شهود، مسهئلة  معتقد است اینکه چه چیزی باعث ایجاد تقاضا برای فکر و اندیشه مهی بوگر  آزادی

 .(55: همان)

؛ لیف پویهاتر اسهت  أدالیلی بازار ترجمه از بازار ته هولی ب ،، پویا نیستبازار کتاا در ایرانآن است که  حقیقت

 و کننهد می بازار روانة را مشهوری و مهم کتاا ،یکم ةها با هزینترجمه برای ناشران سودمندتر است، آن زیرا

؛ شهوند راحتی صاح، اموال زیادی میبه ؛نیست نفاؤل م و فینمصن  حقوق به احترام به هم نیازی ایران در چون

 انهد بهوده  کنهار  بهر  کساد، بازار این از جبران هایکتاا اامّ ،نمایدگاهی کسادی رخ می نیزه در بازار ترجمه البت 

 :کرد خالصه زیر موارد در بتوان شاید را دالیل این اند.داشته پویا بازاری همیشه دالیلیبه و

 در و 5635 سهال  در پیهامبر  کتهاا  قیمهت  بیشهترین  ،شهود  اشهاره  که باشد جال، شاید ها:کتااقیمت پایین  -

 که بسیار مناس، است. بودهزار تومان هفتاد و ششم، یازده چاپ

 و حمهل  قابهل  و حجهم کهم  کهه  است جیبی و رقعی قطع در جبران هایکتاا هایچاپ بیشتر :هاقطع کتاا -

 .است همراهی

 همهراه  گهونگی  عرفهان  و رازآلهودگی  نهوعی  بها  معمولطور به جبران هایکتاا جلدرح ط :طرح روی جلد -

 ت دارد.ابیّده ج  خوانن برای که است

 ایهران  بهازار  در جبهران  آثهار  از شهده ترجمهه  هایه بازاریابی مناس،، باعث شد کتاااین عوامل و البت  همة 

 .باشند داشته زیادی خواهان

 گیرینتیجه. 7
 است. یلو تحل یقابل بررس ،نظام چندگانه اون زهر ةازمنظر نظریّ یران،جبران در ا یلآثار جبران خل شیرروند پ  -

 ییطباطبها  یمصهطف  ،دههه  یندر هم ؛دکرآغاز  5615از سال عِلم  یمصطف را یرانجبران در ا یلآثار جبران خل ةترجم -

 ترجمه کردند. یاز جبران را به زبان فارس ییگرهم آثار د یین فارسالدّجالل و

 یوانهه د و یهامبر پ دو کتاا یابندریکه نجف در زمانی گردد؛یمهفتاد بر ةبه ده یراناز آثار جبران در ا یرنظیاستقبال ب -
جبهران   هایمشتلف کتاا هایعنوانبا یگرنفر د 65 بیشاکماز او  پ ترجمه و وارد بازار کتاا کرد. عنوان  یکبا را 

 .اندرا ترجمه کرده - لیسیانگ هایتااو چه ک یعرب هایچه کتاا -

و  یهدگاه شد، پ یرش آثار جبران هم به مسائل پهیش از ترجمهه ماننهد انتشهاا اثهر و موضهوع، د       گفتهآنچه  براسا  -
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داشهته   یبسهتگ  یعناصهر فرهنگه   ییهد أاعتبار ناشهر و ت  یا،مانند بازار پو ،از ترجمه پ شناخت و هنجارها و هم به مسائل 

 است.

 مشههور،  ادیبهان  و نویسهندگان  غربهی  ههای کتاا ةچهل، ترجم ةده یلسی و اوا ةدر ده ،ه در متن مقاله رفتکچنان -

 بهه  هتوجّه  بها  نیهز  جبهران  ههای کتهاا  ةسردمداران حرکت ترجمه  خود نیست کهبی بنابراین است؛داشته نظیریبی رواج

سهفی  ادبهی و فل  ةباشند. کتابی که ههم جنبه   زیدهجبران را برای ترجمه برگ هایکتاا سایر و پیامبر کتاا فضا، شناخت

شههرت و   یسهودا  بیشهتر  ،انهد دهکهر ترجمه  یراخ هایکه در سال یه مترجمان بعدالبت  ؛دینی و عقایدی ةدارد و هم جنب

 .اندسر داشتهجبران را در هایحضور در بازار فروش کتاا

از  یوانهه د و یهامبر پ ههای ، عنهوان نداهکردجبران ارائه  یهاکتاا یکه مترجمان مشتلف برا یمتفاوت هایناعنو یاناز م -
 یشهترین ه بمترجمان و البت ه  یاناقبال را در م یشترینب ی،از زبان عرب یو لبشند یاشکو  سرکش هایروح و یسیزبان انگل

 داشته است. انمشاطب یسورا از توجّهطبع بهتعداد چاپ و 

ماننهد کارنامهه و شههرت     یبود، شهرت ناشهر  نامیابتدا که جبران در کم در :گفت یدبا نیزازنظر شهرت ناشر و بازار  -

ا زان په ،  امّه  ؛داشهته اسهت   یاریبسه  یرثأبهه آثهار جبهران ته     توجّهدر  ایقمشه یاله یا یابندریمانند نجف در یمترجمان

 .اندمترجمان و ناشران از ترجمه و چاپ آثار جبران دنبال شهرت و فروش در بازار کتاا بوده

از  یکتهاب  یچه زیرا ؛بوده است فتهیرت پ شدّبه یران،در فرهنگ ا یواردات یعناصر زلةنمجبران به هایکتاا یمحتوا -

 باشد و در بازار به فروش نرفته باشد. یدهر نرسمکر  هایکه به چاپ یستاو ن

 منابع
خهادم   محمّهد یرم ةترجم .(5در ایران ) : ترجمه و تجدّددمتجدّ یایترجمه در دن ینگاریختار (.5631بوگر، امید ) آزادی

 .61-63، (66) 61، مترجم ةفصلنام ی.نب
-6، (6) 6 ،(یقهی ادبیّهات تطب )فرهنگسهتان  نامهة   نامةویژه پژوهی.ترجمهو  یقیادبیّات تطب .(5635) رضایعل یروانی،انوش

61. 

 :(58/51/5635ه )بازار کتاا در انحصارآثار ترجم
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4- 

ادبیّهات  )فرهنگسهتان  نامهة   نامهة ویهژه . حسهینی  صال  ترجمة. پژوهی(. از ادبیّات تطبیقی تا ترجمه5631باسنت، سوزان )
 .33-65 (،6) 6 ،یقی(تطب

 دخت خطاط. تهران: معین.   مهوش قدیمی و نسرین ة. ترجمپیدایش رمان فارسی(. 5685باالئی، کریستف )

 .36-86، (68) 66 علوم اجتماعی، ةنام ة نظام چندگانه: نقش اجتماعی نوشتار.(. ادبیّات و نظری5686ّبرکت، بهزاد )
 .تهران: تابان .علم یمصطف ةترجم .یامبرپ .(5615) جبران یل،جبران، خل

  سهطوح  تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی برنهد براسها  بررسی (. 5683کمال قلندری )و  دمهدی الوانیسیّ؛ حیدرزاده، کامبیز
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 .66-68 (،85) 65 مدیریت، هایپژوهش ةآمادگی كهنی مشتریان بر تصمیم به خرید. مجل 
 مهدی سرحدی: ،د حسن حسینی از آثار جبران خلیل جبرانسیّ ةدرنگی بر ترجم(. 51/5/5636) خبرگزاری برنا

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4- 

 .83-86، (56) 1 ی،ادب پژوهیمتن ةمجل  یه.حسن تقمحمّد ةترجم یقی.ات تطب(، ترجمه و ادبی5685ّحسام ) ی،،الشط
 .ی، تهران: مرکز نشر دانشگاهاپ اوّلچ ی.خدادا یرض ةترجم .شدنمترجم .(5681داگال  ) ینسون،راب

ة األجنحة  یفارس یها ترجمه ینقد تقابل .(5636سیدان، الهام ) رجمهه در  ت ههای  پهژوهش  .جبهران  یهل جبران خل املتکّسر
 .551-86 (،51) 5، یزبان و ادبیّات عرب

 ةمجل ه ارزیهابی تهأثیر برنهد بهر وفهاداری مشهتریان صهنعتی.         .(5683زههرا امینهی )  و  علیرضا امینی؛ درضادجوادین، سیّسیّ
 .66-66 (،6) 5 بازرگانی، مدیریت انداز چشم

 یپژوهدریافههت، مههورد یظههر زیباشناسههمناز یمتههون ادبهه ةدر ترجمهه یتعههادل زیباشههناخت .(5631)نههژاد، محدثههه  یصههف
ارشد، اسهتاد راهنمها: علهی خزاعهی فریهد،      نامة کارشناسی. پایانکتاا پیامبر اثر جبران خلیل جبران یها ترجمه

 دانشگاه فردوسی مشهد.

 تهران: مرکز. .ترجمه و گفتمان(.5681) یجو، عل صل 

 .یدتهران: نو .«جبرن یلبران خلج ایهسروده یدةگز» ینبر ةجامع .(5618ین )الدّفارسی، جالل

در ادبیّهات   یقهی مطالعهات ادبیّهات تطب   ةعنهوان نظریّه  نظام چندگانه بهه  ةنظریّ های یلپتانس یبررس(. 5631فریدی، مازیار )
استاد راهنما: علی خزاعی فریهد، دانشهگاه    ،ارشدیکارشناس ةنامیانپا. یفارس ی: نظام ادبیّات داستانیرانمعاصر ا

 .فردوسی مشهد

ّ.40-44(،74ّو74ّّ)00ّّةّإنسانیات،جملّ ّ.ألفّلیلةّولیلةّمنوذجاّ ّ،ةمجةّ يّاألد ّاملقارنإشکالیةّالتّ ّ.(0202فیدوح،ّایمسینةّ)
 . تهران: نقش و نگار.قاضی و رسالت مترجم محمّد(. 5663فرد، عرفان ) قانعی

 ارع. تهران: مهرجرد.مهدی ز ةترجم .اصول بازاریابی(. 5683مسترانگ )رکاتلر، فیلیپ و گری آ

/ ناشهران پیشهتاز   «پهاییزه کتهاا  »ترین آثهار طهرح    دالیل استقبال از پرفروش(. 3/3/5636و سعید احمدی )کاوه  ،کیائیان

 :ایبنا با مصاحبه ،دهند پاسخ می
http://www.ibna.ir/fa/report/242924/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84- 

مهزدک   ةترجمه  .در مطالعهات ترجمهه   یچهرخش فرهنگه   .(5636) ی اسنل ههورنبی ، آندره، و سوزان باسنت و مرلفور

 ، تهران: قطره.اپ دومچ ی.بلور

 ، تهران: رهنما.اپ دومچ یک.تاج ین،و ز یبهرام یعل ةترجم .مطالعات ترجمه یفمعر (. 5631) یجرم ی،ماند

و  یآموزشه  ی: کاربردهها یشهناخت انسهان   یکهردی تعامهل فرهنهگ، زبهان و ترجمهه ه رو      (.5683) محمّهد یعل ی،محمّد

 .511-85 ،(6) 5 مطالعات زبان و ترجمه، ةفصلنام ی،زبان ینو ب یفرهنگ یندر مطالعات ب یپژوهش
 ةمجل ه قهرن اخیهر؛ مرکهز مطالعهات و همهاهنگی فرهنگهی.       (. ترجمه در نهیم 5666) یفرهنگ یمرکز مطالعات و هماهنگ
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 .65-18 (،66) 8، فرهنگ و زندگی
 :مصاحبه با عبداهلل کوثری ،مترجم کتاا باید كوق ادبی داشته باشد. (56/51/5636) نالیزگزاری مصاحبه با خبر

https://www.lisna.ir/Latest-News/17957-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF 

 :نشر باید اقتصادی باشد ةنگاه به حوز کتاا ویترین ندارد/ .(63/8/5636) دانشجو خبرگزاری میزگرد
https://www.irna.ir/news/82314142/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- 
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 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 مقالة علمّیة

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 37-1، صص. 1441 ربیع(، 73) 1، العدد العاشرةجامعة رازي، الّسنة 

 دةظم املتعدّ ة النّ ن يف إيران من منظور نظريّ جربا یلقبول آاثر جربان خل

 1ي خويگاينرحیم حمّمد
ّاألجنبیّ اللّ ّکل یةّغةّالعربیةّوآداهبا،اللّ ّقسم يّّأستاذّمساعد ّأصفهان،ّإیرانّأصفهان،ّجامعةّة،غات

 2آابديمسیة کاظمي جنف
ّاللّ  يّأستاذّمساعدّ ّاألجنبیّ اللّ ّیةةّوآداهبا،ّکلّ غةّالعربیّ قسم ّیرانةّأصفهان،ّأصفهان،ّإة،ّجامعغات

 04/0/0770ّالقبول: 04/0/0741ّّالوصول:

 امللّخص
ّالتّ  ّالطّ ّةةمجللعلل ّال ّ ّةالوحیلدّةریقلهل  ّیواصليبأدّنل ّ ّلکللّ ّوالبلدّ ّقافلاتلتبلاد  للوّأرادّأن ّیلّلّّل أن ّّل ّالتّ تمکّ حیاتله ّارلروجّملنّأبلوا  ّالقبلو ّ يّةمجلةّوالنّ نّملن یللّعللی

ّو ّاللّ دراسللةّأسللبا ّثقافللةّأیللرذ.ّهلل ّا ّثقافللة ّترةمجیللةّ ي ّترةمجلل ّأوّآير ّاملق للدّهللاجسّمشللت ّلکلللّ قبللو ّأثللر ّینتملل ّإلللّغللة ّالتّ ّیمللن ّاملقللارنّأوّدراسللات ةمجللة.ّاألد 
ّالب  ی ل ّالورقلات ّاعتملاداّ هتلد ّهل ا ّاملتعلدّ اللنّ ّةی لنظّرّیعلللّة ّنظری لظم وهل  ّّل ّتنظللرّإللدة، ّالنّ اللنّ ّیة ّامللتجمّکقسلمّملن ّال ّ   ّاالجتملاع ، ّاملق دللّارخي قلا يّوالت لظللاا ّلللغلة

ّال  للّیإللل ّامللتلفللةّ يّإیللران.ّیلللدالئلللّوکیفیللةّقبللو ّآيرّجلل انّیلّیوءّعلللتسلللیا ّالدّ ّام للّجلل ان ّال للتوصلللإّإلیللهّهلل ا ّالتّ راسللة ّاملللنهت ّانتهجللإ الوصللف ،ّّ- لیللل ّيت
ّاألسلبا ّإللّیةّأسبا ّأد تّإللهنا ّعدّ ّأنّ  ّتنقسلمّهل ا ّیتّ قسلمّیشلهرةّجل انّوقبلو ّآيراّ يّإیلران، ّالتّ  للّسسلائلّقبللّعملی لني،ّقسلم ّالعنلوانّة ّانتللا  ةمجلةّم لل
ّاملعرفللةّعلللّو ّال ّ ّیاملوضللوع، ّامتملللع ّثقافی لللّةماعی للةّواالجتقافی للظللرو  ّبتقالیللد ّثقافی للواإلملللاا ّینتمللل ّإلللةّوغللث ّبعلللدّعملی للمللاّثللدتّللتّ ّیةّوقسللم ّالتّ ةمجللة ةمجللةّم لللّسلللو ّة
ّالنّ النّ  ّالنّ شر،ّشهرة ّثقافة ّاملؤسّ  ّاشرّوقبو  ّال ّ املبدأّمنّجانب ّة.قافیّ سات

ّاملقارن،ّّاملفردات الّرئیسیة: ّالتّ ال ّ األد  ّالفارسیّ قافة، ّنظریّ ةمجة ّاة، ّاملتعدّ لنّ ة  دة،ّج انّیلیلّج ان.ظم
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