
 

 
 سردبیرگفتار 

گيری از کارکردهای استراتژیک ترجمه است؛ ترجموه،  ها، بهرههای آشنایی با نرهنگ و ادبيّات دیگر ملّتیکی از راه

ابزار شاخصی برای تأثيرپذیری و تأثيرگذاری؛ و به تعبيری، پل اسوتواری بورای تعامول و داد و سوتد نرهنگوی بوا دیگور        

 عاست.، رباعيات خيام و... گواهی روشن بر این ادّهزار و یک شبو  کليله و دمنه. ترجمة هاستملّت

های ادبی، ازجمله رمان و شعر نو عربوی و نارسوی، عوامول    سخن به گزانه نيست اگر بگویم: در پيدایش برخی گونه

ان جایگاه ترجمه و آشنایی بسويار از  توگوناگون ادبی، اجتماعی، سياسی و تاریخی تأثيرگذار بوده است، امّا هرگز نمی

پيشگامان این دو گونة ادبی با ادبيّات غرب را ازراه ترجمه انکار کرد. شوربختانه، ترجمة بزرگوان شوعر و ادب نارسوی    

های زنده و شاخد جهانی، چندان مورد توجّه مترجمان قرار نگرنتوه اسوت؛ بنوابراین، حضوور نرهنوگ و ادب      به زبان

 نروغ است. آن پيشينة پربار و درخشان در عرصة ادبيّات جهانی، بسيار کم معاصر ایرانی با

کنود کوه   نگاهی گذرا به نشریات علموی جهوان عورب، موا را بوه سووی واقعيّتوی تلوخ و هشوداردهنده رهنموون موی           

و ایون یعنوی    ویژه ناقدان نامدار آن، آشنایی چندانی با ادبيّات معاصور نارسوی ندارنود   پژوهشگران معاصر ادب عربی، به

مانودن دو ادبيّوات از دسوتاوردهای    عدم حضوور ادب معاصور ایرانوی در عرصوة نرهنگوی کشوورهای عربوی و محوروم        

مشترک نرهنگی. عکس این قضيه، صادق نيست؛ پژوهشگران ادب نارسی ازراه ترجمه با آثار ادیبوان جهوان عورب و    

هوایی  انود. نوام  رزشمند و روشمندی را بوه یادگوار گذاشوته   های اادب معاصر عربی آشنایی یانته و در این زمينه پژوهش

همچون جبران خليل جبران، محمود درویش، نجيب محفوظ، ادونويس، نوزار قبوانی و... بورای اسوتادان و پژوهشوگران       

نود نيموا   مانها و آثار شاعران ایرانی بهادب نارسی، بيگانه و گمنام نيست؛ امّا آیا پژوهشگران معاصر جهان عرب نيز با نام

هوای  یوشيج، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، احمد شاملو، محمّدرضا شفيعی کدکنی و... آشنا هسوتند  پوژوهش  

ای با شاعران و نویسندگان معاصر ایرانی ندارنود  کند که آن پژوهشگران هيچ آشناییروشنی اثبات میگرنته بهصورت

 ست.ای برای هردو ادبيّات او این هشدار نرهنگی جدّی

توانود ایون انوزوای نوظهوور و رکوود نرهنگوی موا را        اینجاست که ترجمة آثار ادبيان معاصر ایرانی به زبان عربی موی 

مانند گذشته بتواند از پویایی مناسوب و رشود چشومگيری برخووردار باشود؛      جبران کند تا نرهنگ و ادبيّات ایرانی ما به

هوای زنوده و   مورز و بووم را بوه زبوان    ار نواخر ادیبوان شایسوتة ایون کهون     دست، آثرود، مترجمان چيرهرو انتظار میازاین

هوا نيوز موا را ازراه    شناسويم، آن گونه که ما، دیگوران را بوا ترجموه موی    المللی؛ ازجمله زبان عربی ترجمه نمایند تا آن بين

 ترجمه بشناسند.
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