
 

 

 
 
 
 

 ها   ارهــپ                      
 و                                                                                                                                                    

 1هانکتـــه                                                                                                                                                              
 

                                                                    
 شـامل:                                                                      

  و نقد کتابمعرّفی  

 نقِد نقد 

 از عربی به فارسی(  ترجمه( 

 گزارش 

 و... وگوگفت 

                                                           
. رعایـت 3 پژوهشـی نـدار . -ارزش علمـی  ،ایـ  بشـ  .2 ایـ..به عاریت گرفته« گزارش میراث»ة مجلّاز را « هاها و نکتهپاره»تعبیر  .1

 ضروری است. ،و اخالقی نقد اصول فنّی



 

 



 

 

 
 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 ۵12-۵1۱م، صص  31۵2هـ. ق/  ۵321هـ. ش/  ۵2۳۱، پایيز 32سال ششم، شمارة 

 پژوهشی( –ها: غير علمی ا و نکتهه)بخش پاره

 ای رشتهتطبيقی و مطالعات ميان ادبيّاتفی یک کتاب در حوزة معرّ

 و فلسفه( ادبيّات)

 ل، تهـران: آهـه،چـا  اوّ د نبـوی،ترجمة محمّ ، تأليف: اوله مارتين اسکيلئوس،ادبيّاتدرآمدی بر فلسفه و 

 صفحه 31۵ ،۵2۳3

شناسـی و...( ها )فلسفه، روانشناسـی، جامعـهبا  یگر  ان  ا بیّاتموضوع پیوند 

ه اندیشـمندا  بـو ه اسـت. و هنرها )موسیقی، نقاشی و...( از  یرباز مـور  توجّـ

مور  اهتمام بیشـتری قـرار  ،ایرشتهبا عنوا  مطالعات میا  ،ای  رویکر ، امروزه

ای ، بررسـی روشـ  و فشـر ها بیّـات رآمدی بـر فلسـفه و گرفته است. کتاب 

 ر بــاب روش بررســی فلســفی مســاال مبــ. نــا ر بــر سرشــت و ارزش اســت 

فـرم آاـار فلسـفی بـا  ف، نیّت مؤلّف، رابطة، جایگاه مؤلّا بیّات، تعریف ا بیّات

نده سـمربوط به خوان  و تفسیر آاار ا بی و منابع اقتـدار آ . نویمحتوا و مساال 

ا، بلکـه چونـا  ه، آ  ه. نه  ر مقام  و حوزة مجزّسویای  و  ر رابطه ا بیّات هد که چگونه فلسفه و نشا  می

های ا بـی، محملـی بـرای شـرب و بسـئ مسـاال کنند. چگونه فرمیکدیگر را بارور می دهیتن ره.هایی حوزه

گیرنـد تـا خواننـدگا  ا بی ببره می های فلسفی گوناگو  از ابزارهای نوعاًمگیرند و چگونه فرفلسفی قرار می

چقـدر  ا بیّـاتتمایز میا  فلسفه و  اساساً که کندیماز خالل ای  مباحث، ای  پرس  را مطرب  ؛ ورا اقناع کنند

 )نقل از: پشت جلد اار(  ه یا سو مند است...موجّ

  ا بیّـات ر  ورا  باسـتا   تعریـف  ا بیّـاتفلسـفه و ؟ چیسـت ا بیّـاتو  ر هشت مبحث )فلسفه  ،ای  اار 

( تـدوی  گر یـده ا بیّـات  فلسـفه؟  ا بیّـات ر فلسفه؟  فلسفه  ر  بیّاتا ف؟  هرمنوتیک و تفسیر  مرگ مؤلّ

ای از اسـامی فارسـی( بـه همـراه نمایـه - انگلیسـی و انگلیسـی - ای )فارسینامهاست. مترج. نیز  ر پایا  واژه

 صی کتاب بر آ  افزو ه است.اعالم و اصطالحات تشصّ
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بـه عنـوا  راهنمـای مناسـبی بـرای  دتوانسی ترجمه شده است، میکه با نثری روا  و شیوا به فار مطالعة ای  اار

  و گروه زیر قرار گیر : 

شـتر پژوهشـگرا  حـوزة بی :ای )پژوهشـی(رشـتهتطبيقـی و مطالعـات ميـان ادبيّـاتالف: پژوهشگران عرصة 

توانـد مـیبرنـد. چنـی  آاـاری ای از کمبو  منابع نظری و روشمند  ر ای  حـوزه، رنـم مـیرشتهمطالعات میا 

 های نظری پژوه  کمک کند. ایشا  را  ر تقویت چارچوب

الگوی آموزشی مناسـبی بـرای اسـتا ا  و  ،ای  اار تطبيقی )آموزشی(: ادبيّات یان رشتةب: استادان و دانشجو

 ای خواهد بو . رشتهه اهداف آموزشی  رس مطالعات میا تطبیقی  ر رسید  ب ا بیّات انشجویا  عرصة 

 با آ  است:  ت، الزم به طرب چند پرس   ر رابطههای ممتازی که ای  اار  اراسوجو  ویژگیا با امّ

را « 1نظرهاییهـا و تجدیـد،  گرگونیهای ا بیشناسی پژوه روش»و  نظریّهتواند  ر حوزة آیا ای  اار می. 1

 ما ایجا  نماید؟ ا بیّات ر 

 : رنه ولک و وار (  ر ای  اار چگونه است؟ا بیّات ریّةنظهای گذشته )ات ا بی  ههجایگاه آاار و نظریّ. 2

 شده، چگونه است؟تحلیل مباحث نظری منقول یا مطرب و  ر نقدروش نویسنده . 3

 زمی  و جبا  اسالم  ر ای  اار چگونه است؟های ا بی و فلسفی مشرقجایگاه مکاتب و سنّت. 4

مجـال نیازمنـد  هاآ فکّر  ر باب ای  اار است و تحلیل ها بیشتر برای تأمّل و تپرس ای  به هر حال، طرب  

ترجمه یـا تـدوی   ةا آنچه مسلّ. است، ای  است که عرضگنجد. امّتری است که  ر ای  گفتار کوتاه نمیفراخ

نیازمند توجّه و اهتمام بیشتری از سوی ناشرا ، مترجما ، ناقدا  و پژوهشـگرا  اسـت؛  ،چنی  آاار ارزشمندی

بـه عنـوا   هـاآ از توانـد مـینیاز نیست، بلکه نه تنبا از وجو  چنی  آااری بی ،و نقد ا بی امروز ما اتا بیّزیرا 

 گاهی نوی  و استوار، استفا ه نماید. پشتوانه و تکیه
 *وندتورج زینی

 کرمانشاه، ایرا  ، انشیار گروه زبا  و ا بیّات عربی  انشگاه رازی

 کتابنامه
 ، ترجمة محمّد نبوی، چاپ اوّل، تبرا : آگه.ادبيّاتدرآمدی بر فلسفه و (؛ 1334تی  )اسکیلئوس، اوله مار. 1

م، تبـرا : نیلـوفر و د و پرویز مبـاجر، چـاپ سـوّ، ترجمة ضیاء موحّادبيّات نظریّة(؛ 1382ولک، رنه و اوستی  وار  ). 2

 فرهنگی. و علمی 
                                                           

 ام.مترج.( به عاریت گرفته ة: نه: مقدّم1382ای  تعبیرها را از )ولک و وار ، . 1
 t_zinivand56@yahoo.com رایانامه:. *



 

 

 
 سی(فار -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 ۵۳3-۵11م، صص  31۵2هـ. ق/  ۵321هـ. ش/  ۵2۳۱، پایيز 32سال ششم، شمارة 

 پژوهشی( –ها: غير علمی ها و نکته)بخش پاره

 سعدی و ادب عربیبوستان ردّپای یک اندیشة ایرانی در 

 بوسيدن دست دشمن()

 گوید:سعدی می

ـــت ـــوسچـــو  س ـــد  بب ـــاید گزی  ی نش

ـــت.  ـــدبیر  رس ـــه ت ـــدب ـــد  رآم ـــه بن  ب

 عــدو را بــه فرصــت تــوا  کنــد پوســت
 

ــا  چــاره زرق اســت و زور  ــا االب  کــه ب

ـــد ـــت از کمن ـــفندیارش نزجس ـــه اس  ک

 (1)پس او را مدارا چنا  ک  کـه  وسـت
 

(1332 :224-221) 

 ابـو عمـرا نظیـر ایـ  بیـت برای نشا   ا   مضامی  مشترک سعدی و ا ب عربی، مضمو  بیت بـاال ر محفوظ

 السزقاقُسی  انسته است:

َ  َ َاااااااااااَا  ِإَذا َماااااااااااَا َماااااااااااا    َ   َ ماااااااااااا
 ََل ََت نَاَفااااااااااااااااا   َ ف ااااااااااااااااا   فَاَقب ِااااااااااااااااا   َ  

 

َلَاااااااااااَه  َ    ِ اااااااااا   نَاق َ اااااااااااَ َ  َْ  إِلَااااااااااَل 
ااااااااااااَ ِ    َم  ااااااااااااَ َ  َّ َ  َ  ََ  ِإَذا أَن اااااااااااا

 

(6331 :691) 
را ه با او را نداشـتی، اگـر توانـایی بـه  نـدا  گزیـد   سـت  هرگاه  شم  تو مقامی بلند یافت که توا  مبارز)ترجمه: 

 (نداری، از بوسید  آ  ابا مک .

ــا نقــل ابیــاتی کــه محفــوظ  ر شــرب ایــ  بیــت آور ه، 211: 1381( و یوســفی )141: 1312خزاالــی )  ( ب

 اند.تأایرپذیری سعدی از ا ب عربی را تأیید کر ه

احمـد  انند: ر از فرهنگ ایرا  باستا  میگ عربی را متأاّنظرا  عرب، فرهنای   ر حالی است که صاحب 

ََاَب   ال اِن َ  » گویـد:می امی  ُ َلِِ ال  ُ  ا ال َفَر ِساَّ هِ  هِ َأَخان  ا ِحَاٍَّ  ِماَ  القا َقَفَاَها ابِ  َهاَنا ِف  الا  نَََّ َما ساال  ) ال ََص  َ  ( يَبَ  َماه   ِمل َما ك  ِْ َ.» 
مند شدند،  نیـا را پـر از علـ. و ی( از فرهنگ فارسی ببرهعبّاسی که  ر عصر )اعراب)ترجمه:  (691-689: 6 ، جات)يب

ِ  »گویـد: هـای ایرانـی مـیامی ، ضم  اشاره به برخـی حکمـت (حکمت کر ند. َََا َ  َهاِنِ  ال َم اَب    َ َنَا ال َفَرِِساَّ ه    َّ 



 1331 پاییز، 23، شمارة شش.نامة ا بیّات تطبیقی، سال   کاوش188

 

 آمـد یـا اینکـه ماننـد شد و بـه شـعر  رمـیسرقت میهای ایرانی یا ی، حکمتعبّاس ر عصر )ترجمه:  «.َ  ا ن ظَم  َأ   ُت   َاَن 

ک: ر.) هـا  ر ا ب عربـی کـه بـی  از صـد مـور  هسـتندالع از ااـر ایـ  حکمتبرای اطّـ (شد.گفته می هاآ 

 (.13-31 :1383پور، سبزیا 

مـرو  هـایهای فارسی که  ر کتابشانهکند که از کتاباز ابو عمرو عتابی یا  می بغدا اب  طیفور  ر کتاب  

 هـد: نویسی؟ پاسخ مـیشو  که چرا ای  کتب را میکر ه و وقتی از او پرسیده میو نیشابور بو ه استنساخ می

«  َََِ ِ   ِإَل  ِف  َهِ  ال َم َََا َََجِم َ ال َبََلَغه ، الل غَه  لَنََا َ ال َم آیـا معـانی و بالاـت جـز  ر زبـا  )ترجمه: ( 111: 1398)« .ََل ام   ل غَِه ال 

 (113: 1311، محقّقک: )ر.همچنی   (رسی است؟ زبا  از ماست و معانی از ایشا  است.فا

َ َ َا قَاب ِل َ َا»قَا  ارب  ا : اعالبی از پرویز نقل کر ه اسـت:   ِِن اَ  َق    سـتی را کـه )ترجمـه:  (116ات: )راَل «. َا   ََل م  

ای به ایرانیا ، مشـتی از خـروار و روزنـه وجو  ای  حکمت  ر منابع عربی و انتساب آ  (ببوس. ،توانی ببرینمی

 ی است.عبّاسهای فرهنگ و ا ب ایرا   ر ا ب باریک برای آشنایی با رگه

ی  یـده ولـی  ر منـابع ، و بیت مور  استنا  محفوظ، خزاالی و یوسفی  ر  یوا  شاعرا  عرب  یده نشـد 

 شو  که همگی پس از اعالبی هستند.می

َ ِ    َأ    َاَق  َ   ََ  َم   ِ َ  فَاَقبِ َلَ َاِإَذا  َ  »ل مثز ،از  یگر سو  اگر نتوانستی  ست  شمنت را قطـع کنـی آ  )ترجمه: « . َ َّ 

منـابع، از ششصـی برخـی  ر  ،مثل ای شو . مثل عربی  یده میالضرب ر منابع عربی به عنوا  یک  .(را ببوس

 احملَضاب مقَّا    ال   (، 128: 3 ، ج1418)اب  قتیبـه،  خبَرمَّ   األک: ر. ؛نقل شده استبه نام محمّد ب  یز ا  الکاتب 

 (319: 3 ، ج1412زمششری، ) ررَّ  األربار  نص ص األخََّرو ( 141: 1491)اعالبی، 

کاتب، شـاعر و وزیـر مـأمو ،  ،مثل  ر ای  است که ای  ششصای   ر جستجوی سرچشمة حلقة مفقو ة  

« موالی مـأمو ». وی از ه است ر مرو  یده به جبا  گشو و  مسلما  استاست که ایرانی و تازهی عبّاسخلیفة 

 (149: 1 ، ج1383ی، گبیک: کا .)ر.الع بیشتر . برای اطّه استو مسلما  شدابه  ست است که 

 از زبا  رست.، نشا   یگری از سرچشمة ایرانی ای  سش  حکیمانه است: شاهنامهوجو  ای  مضمو   ر 

 چنـــی  گفـــت رســـت. بـــه فـــرّخ پـــدر

ـــای ـــه پ ـــد  ب ـــه  وزخ چمی ـــیک  ب  ول

ـــیر ـــابو ه س ـــوی  ن ـــ  خ ـــا  از ت  هم
 

 کــه مــ  بســته  ارم بــه فرمــا  کمــر 

ــــــد رای ــــــی  ندیدن ــــــا  پیش  بزرگ

ــــده شــــیر  نیایــــد کســــی پــــی   رّن
 

 (131: 1381فر وسی، )
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 آمده است: شاهنامهای  سش  حکیمانه به شکل  یگری  ر 

ـــا ـــه ج ـــا ســـر ب ـــزی ببنگـــام ب  یگری
 

ـــه رای  ـــام و ب ـــه ن ـــه از رزم جســـت  ب  ب
 

 (491هما : )

 شواهد  یگری از ایرا  باستا :

 : ََب   ِف َ ق ِ ِ  ظََفب .»َكََ  أَرا ب  ِ     َاق      (فرار به موقع، خو ، پیروزی است.)ترجمه:  (19: 6981)ثََلبَل، « اَل 
 : ُ   َاق اا    بَاَا َ  َ أو  اَ  َخاا    »الف اب  ََ اَجََمَ  َ أ قا  َااَ . أَل   أ د َما   ََ ب ،« ِما   أ   أ د َماا   هــا ایرانــی)ترجمــه:  (111: 6ج  ،اتيب )مَِّا

 (اگر ترسو نامیده شوم و نجات یاب.، ببتر از ای  است که شجاع نامیده شوم و کشته شوم.گویند: می

گـریشت  از )ترجمـه:  «َنِ  امل بَسالِن.الفبَار  ّم  َا َل    ََا   ِما  س ا»بازتاب ای  پند  ر ا ب عربی به شکل زیر آمده است: 

 (214: 1 ، ج1319)نقل از  هشدا،  (آنچه تاب و توا  بر آ  نباشد راه و روش پیامبرا  است.

فرار کر ، خدا لعنت  کند، ببتـر از کشـته شـد، )ترجمه:  (91: 1 ، جات، يب)مَّا انَل «فَاب  أخ َا   هللا َخ   ِم  ق ِ َ  َرِِحَا   هللا.»

 (امرز ش است.خدا بی

روی ای نـامر ؟ گریشت، گفتنـد: کجـا مـیای از میدا  جبا  میسپاهی» آمده است: لطااف الطّوااف ر  

)علـی .« رحمةة اهللکه گویند فال  کشـته شـد ، از آنلعنة اهللند فال  بگریشت تر  ارم که گویگفت آ  خوش

شکست از معرکه و جنگ وقتـی مقاومـت بـا )ترجمه:  (661)مهَا :  «ِ ِ  ظََفب .َ ق ِف  ه  اَلَ ِمَ »و نیز: ( 122: 1332صفی، 

 (توا  کر ، پیروزی است.خص. نمی

ِ  َما   َلَ  َاق اَ َ َملَّ اِ . إن ِا  »شـو : ترجمة اب  مقفّع نیز ای  مضمو   یده مـی کلیله و  منه ر   ِِ ِإَ  ِق ََا َلَ َسابَّ َ  لِل َماب 
َ ِبف  نَاف ََّ   َ َمَ       َْ  ِف َ. َم   َلَ  َا جنـگ بـا )ترجمـه:  (116: 6931)ار  مقف  ، « َ قَََ َ  َم   َلَ  َاق َ َ َملَّ ِ ، َِحََ  نَاف ََّ   َمَل  

شناسد و با کسی کـه بـر او و  شمن  را نمی شمانا کسی که خو  شم  قوی برای انسا  ضعیف راه  رستی نیست. ه

 (.انداز  ر  ام مرگ می خو  راجنگد،  ، میقدرتی ندار
هرکه با نیرومنـدتر از خـوی  بجنگـد، خـو  را )ترجمه: ( 111)مهَا : « فَإ   َم   قَََ َ  َم   َلَ  َقَ َ َملَّ ِ  فَاَق   َغب َر رِنَاف َِِّ .»

 (فریب  ا ه است.

)سـعدی، « .پنجه بر شیر ز   و مشت با شمشیر، کـار خر منـدا  نیسـت»گوید: سعدی  ر ای  مضمو  می 

 (111)همـا : « .ضعیفی که با قوی  الوری کند، یار  شم  اسـت  ر هـالک خـوی »ی : ( همچن111: 1332

َََمَنِا ِ » ر ا ب عربی آمده اسـت:  اج    لِِقاب ِد الَّ ا ِِ ِف  ی میمـو  بـد، بـه بـرا)ترجمـه:  (311: 6 ، جات)مَّا انَل، يب «.اس 

 (روزگارش سجده ک .
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  ر اشعار عربی آمده است:

 َ َماااااااا   َضااااااااب  رَ َ َ ر     َااااااااَ  قَابا ل  ا َ اااااااا
 

ااااَا ِ  َ   ََ َ  َر ااااا    يَ ااااَا َِ َ َ ااااَا لَااااا  أَم   َق  
 

 (آرزوی. برید  آ  بو . -اگر ممک  بو   -و چه بسیار  ستی که از روی ضرورت بوسیدم  ر حالی که )ترجمه: 

 ( آمده است که از منابع متأخّر است.111: 4 ، ج1421محبی، ) نفحه البحیَنه ای  بیت  ر کتاب 

اگـر گـوش  ر پاسـت، بیغـارة »استا  ه. ای  مضمو  رایم بو ه است.  هشدا  ر ذیل ای  مثـل  ر یونا  ب 

نوشته است: یکی از حکمای یونا  را سرزن  کر ند که چـرا پـای فـال  حـاک. را بوسـیدی؟ « م  چراست؟

 (413: 1 ، ج1319ک:  هشدا، ر.او  ر پای  است، چه چاره کن.؟ ) گفت: وقتی گوش

 سراید:ی چنی  میسعدی  ر جای  یگر

 چـــو  نـــداری نـــاخ   رّنـــده تیـــز

 هــر کــه بــا پــوال  بــازو پنجــه کــر 
 

ــتیز  ــری س ــ. گی ــه ک ــه ک ــا   ا  آ  ب  ب

 ســاعد مســکی  خــو  را رنجــه کـــر 
 

 (31: 1332)سعدی، 

 بــا شــیر پنجــه کــر  ِ روبــه نــه ر ی بــو 
 

 باطل خیال بست و خالف آمدش گما  
 

 (111)هما : 

 دازی بــه پنجــه بــا ســاعد ســیمی  کــه نینــ
 

ـــه   ـــازی ب ـــی ب ـــد نکن ـــای مُعزرب ـــا توان  ب
 

 (133)هما : 

 .(812: 2 ، ج1319 هشدا،  ر.ک:)برای اطاّلع از تأایر ای  مضمو   ر ا ب فارسی 

 نتيجه
و امـروز  ر منـابع  نمونة باال یکی از صدها مضمو  ایرانی است که  چار  گر یسی شده و لبـاس عربـی بـه تـ  کـر ه

ایرانـی ،  هد کـه ایـ  مضـمو کسی احتمال می ای که کمتر، به گونهل عربی شبرت یافته استمثیک عربی به عنوا  

تـوا  باشد. فرهنگ و ا ب ایرانیا  باستا  به شکل خزنده، چنا   ر فرهنگ و ا ب عربی نفوذ کر ه که به سا گی نمی

شناسـا  ایرانـی نظرا  و سش یاری از صاحبها آنقدر پنبا  و پوشیده هستند که بسهای آ  را پیدا کر . ای  نشانهنشانه

هـای  انند. با آنکه جستجوی سرچشـمه ار ا ب عربی می ار را واما ب و فرهنگ ای  ملّت ریشه و را به اشتباه انداخته

بـا تـالش گسـتر ه و انگیـزة  ،با ای  وجـو  ؛حکمت ایرانی  ر ا ب عربی شباهت به جستجوی سوز   ر انبار کاه  ار 

 را از زیر آوار متو  و منابع قدی. بیرو  کشید. بباگرا توا  ای  گوهرهای محک. می استوار و
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 هانوشتپی
گویـد: ق و چابلوسی را  ر ذه  تداعی کند  ر حالی که سعدی  ر ابیات بعد مـی( ممک  است بوسید   ست  شم  معنای تمل1ّ)

 به منظور پوست کند   شم  است. ،ای  کار به سبب اضطرار
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