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 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه
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 پژوهشی( –ها: غير علمی ها و نکته)بخش پاره

 ادبيّات تطبيقی و ترجمه

 *غیث خوری

هایی اسـت کـه هویّـت و ششتـیّت ملّـی یـ  امّـت را مشـشّو نمـو ه و ا بیّات تطبیقی  ر شمار  ان 

میان تولیـد ملّـی و میـراث و تمییز ساز ؛ ای  کار با تفکی  های آن را کامالً آشکار میها و جلوهویژگی

گونـاگون ا بیّـات بـه عاریـه گرفتـه  هـایهـا و رویکر گونههای ا بی، اصیل آن سرزمی  و آنچه از جریان

 گیر . است، صورت میشده 

 گونه برشمر : نمو ه است، ای   که ا بیّات تطبیقی معیّرا هایی ها و آرمانتوان هدفافزون بر ای ، می

 ا ن وق یگـر جوامـو و تفـاه. و سـفرهنـ  گونه که به عنوان عامل مهمّی  ر بررسی همان ، ان ای  . 1

   کند.ها با برخی  یگر راترسی. می؛ پیوند میان برخی ا بیّاتآیدها به همکاری و تعامل به شمار میآن

یـاری نمـو ه و میـزان اصـالت یـا  ،معرفـت قـا وو کسـ  ها را  ر تعیی   قیق تـاری  ا بـی خـو  . ملّت2

نمایـد؛ یعنـی اینکـه تـاری  عمـومی و معـیّ  مـی هـابا ا بیّـات  یگـر ملّـترا ا بیّات ی  ترکی  و پیوند 

 کند. اختتاصی جوامو را  ر ضم  بررسی سیر تاریشی متون ا بی مششّو می

گـر  ، بلکـه رة ا بیّـات ملّـی بـه ۀـوزة ا بیّـات جهـانی منتقـل نمـییـاز  ا ،خـو ه خو  ب ،ی  اثر ا بی 

بی، جهانی شـو  زز  اسـت ابتـدا ترجمـه برای اینکه ی  اثر ا  .ای استنتیجة ی  ۀلقة واسطهنیازمند و 

اگـر چنـی  کـاری  .تا از سوی مشا بان  ر سراسر جهان مور  پذیرش و استقبال قرار گیر  ؛و چاپ گر  

از نظـر  ا بـی اثـرِآن شدن آن سـش  گفـت، ۀتّـی اگـر توان از جهانیصورت نگیر  )ترجمة اثر ا بی( نمی

 فنّی  ر سطح بازیی باشد. 

                                                                 
 www.alkhaleej.acبه زبان عربی  ر سایت زیر انتشار یافته است:  1/2/2112  ر تاری  ،ای  نوشتار. *
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 األدب املقارن؛  شکات و فاقار   )پژوهشگر ۀوزة ا بیّات تطبیقـی از سـوریه(  ر کتـاب  کتر عبده عبو 

مگـر  ،گیرنـدهرگز از سـوی مشا بـان مـور  اسـتقبال قـرار نمـی ،آثار ترجمه شده»بر ای  عقیده است که 

اسـت  زبـانی - یـ  اثـر فنّـی ،ای خوب و مناس  باشد. اثـر ا بـیاینکه ترجمة آن آثار از نظر فنّی، تجربه

ز تعـا ل اتـا زمـانی کـه ترجمـة ا بـی، بـدون تر یـد که تأثیرش مرهون ماهیّـت زیباشـناختی آن اسـت و 

ــأثیر زیباشــناختی خـو  را از  ســت مــی  هــد. معنـوی، ســاختاری و زیباشــناختی برخـور ار نباشــد، آن ت

لکـه مـانو ایـ  انتقـال کنـد، بنه تنها آثار ا بی را به  ایرة جهانی منتقل نمـی ،های ضعیف و نامناس ترجمه

یّنیز می ضـروری  - نه فقـ  بـه کمیّـت آن - ت توجّه به نوع ترجمه و کیفیّت آنشو . از اینجاست که اهمّ

شـدن ا بیّـات همچنان به عنوان کانال و پل اساسـی بـرای جهـانی ،ا ترجمه  ر همة اۀوالرسد. امّبه نظر می

 آید. به شمار می

شـو ، ا اّلعـات زیـا ی از جامعـه زمانی که ی  پژوه  روایی یا  استانی به زبانی بیگانه ترجمـه مـی 

کند و نیاز و گرای  ایشـان را مبنـی بـر اینکـه بـرای خـو ، به مشا بان خارجی منتقل میرا و محی  خو  

یح کـه اثـر روایـی یـا  هد؛ با ای  توضهای آن جامعه بسازند، پاس  میتتوّر و فکری از وضعیّت و جریان

هـای سـاختاری، هـای خـارجی، بسـیاری از ویژگـی استانی، متنی منثور است و  ر خالل ترجمه بـه زبـان

  هد. ی خو  را از  ست نمیتزیباشناختی و  زل

هـا و مانـده اسـت. مکتـ  «برانگیـزچـال »و  « شـوار»همچنـان،  ،پیوند میان ا بیّات تطبیقی و ترجمـه 

ــان ــای مشتلــفجری ــی ه ــو  م ــی از قلمروهــای خ ــی، ترجمــه را یک ــات تطبیق ــ انا بیّ ــه ن ــالی ک د.  ر ۀ

کـه ایـ  ا بیّـات تطبیقـی اسـت کـه تـابو های معاصر  ر ایـ  زمینـه، بـه ایـ  یافتـه رسـیده اسـت پژوه 

 های ترجمه است، نه عکس آن.پژوه 

و « ضـعیف»الیّـت بسیاری از پژوهشگران  ر قرن بیست. بـر ایـ   یـدگاه هسـتند کـه ترجمـه، یـ  فعّ 

هـا غالبـاً از  ریـق شـو ؛ چراکـه ایـ  ترجمـهاسـت و کمتـر  ر آن نـوآوری و ابـداع  یـده مـی« مایـهبـی»

کننـد، صـورت که پا اش ما ّی خو  را هـ.  ر پایـان کـار  ریافـت مـی« مز بگیر»و « ایۀرفه مترجمانی»

 گیر . می

هـا و ا بیّـات، متفـاوت امل میان فرهنـ گذاریِ نق  ترجمه  ر تع یدگاه پژوهشگران  ر باب ارزش 

هـای  ور که  یدگاه ایشان  ر ختوص  رستی اعتما  بـه تولیـدات ترجمـه شـده  ر پـژوه است. همان
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تطبیقی نیز متفاوت است. همی  مسأله سب  شده است کـه مترجمـان بـه  فـاع از خـو  و پـژوه   ربـارة 

هـای تطبیقـی بـا بـه ختـوص آنجـا کـه پـژوه  های ا بی بپر ازند؛اصالت ترجمه و نق  آن  ر پژوه 

هـای تطبیقـی بـر ایـ  نظـر هسـتند کـه  ر قا عیّت تما  به مشالفت با ترجمه پر اخته اسـت. ایـ  پـژوه 

زز  اسـت  -کننـد ها که به ترجمه ه. اعتما  مـی ر مقایسه با نوع  وّ  تطبیق –های تطبیقی عالی پژوه 

  بررسی قـرار گیـر ؛ چراکـه آن زبـان،  ر مقایسـه بـا ترجمـة  شـوار که متون ا بی با همان زبان اصلی مور

 ای برتر و نامحدو  از خوان  متون است. مترجمان، گونه

ای نظـر  ارنـد کـه رابطـة ا بیّـات تطبیقـی و ترجمـه  ر مجمـوع، رابطـهبیشتر پژوهشگران بر ای  اتّفاق 

ا  از قـرن بیسـت. آشـکار گر یـده اسـت. یعنـی  رست که  ارای ابعا  گستر ه باشد تنها  ر اواخر  هة هفت

ای از زمان که نظریّة هرمنوتی  پژوهشگران ا بیّات تطبیقی را  ر سراسـر جهـان بـه خـو  مشـ ول  ر برهه

های ترجمه به عنوان یکی از عناصـر مهـ.ّ نقـد فرهنگـی امـروزی بـه کر ه بو  و ای  آغاز تأسیس پژوه 

 آید. شمار می

 ر  لیعـة قـرن »گویـد: ،  ربارة اهمّیّت و جایگاه ترجمه چنی  مـی«وزان باسنتس»پژوهشگر انگلیسی،  

ای از تاری ، گذشته است. نوشـت   ر خـا ایجـا  بیست و یک.، زمان آن فرارسیده است که  ریابی.؛ برهه

آیـد. کـار ترجمـة متـون از سـاختار فرهنگـی مند بـه وجـو  مـیشو ، بلکه  ر  اخل ی  ساختار نظا نمی

 رفانه، سـال. یـا شـفّاف نیسـت. ترجمـه فعّـالیّتی سرشـار از تـوان و نی به ی  ساختار  یگر، کاری بیمعیّ

های فرهنگی  ر امر ترجمـه، شایسـتة اهتمـا  بیشـتری  ر مقایسـه بـا گذشـته اسـت. انرژی است و سیاست

تمـری  ترجمـه  ترجمه، نق  اساسی  ر ت ییر و تحوّل فرهنگی  ار . وقتی که کارهـای  وجانبـه را بـرای

هـا هـای آینـده و ارتبـان آنتوانی. اوضاع بسـیاری از فرهنـ ها، میکنی.، با کم  آن ترجمهبررسی می

 «ها نیز ببینی..را با  یگر فرهن 

  وندتورج زینی               
 اهشکرمان  انشگاه رازی ، انشیار گروه زبان و ا بیّات عربی

                                                                 
.  :رایانامهzinivand56@yahoo.com t_ 





 
 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکدة ادبيّات و علوم

 494-403م، صص  0242هـ. ق/  4191هـ. ش/  4931، زمستان 02سال پنجم، شمارة 
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 اکبر دهخدا و معرّفی فرهنگ و ادب ایرانيان باستان از طریق منابع عربیعلی

  با مطلو:ی  وسی چند بیت از اسدنقل پس از  (1332 :3، ج 1311) امثال و ۀک. ر کتاب  هشدا 

ــــزن را ــــازی م ــــت از نی ــــا تنگدس  ب

ــت ــز نشواس ــز آزا ه هرگ ــران ج  از ای
 

ـــاز  ـــی  ب ـــد نــار ت پ  کــه جـــز راه ب

 خرید از شما بنده هرکس که خواسـت
 

صـفحه  111 بـی  ازکنـد و مـیامثال و ۀک. را فرامـوش ی به  ور کلّ، شو ینان قل. از کف او خارج مع

تعـدا   ،کتـاب  ر ۀـالی کـه  ر ایـ  ، هـدیابیات مذکور اختتاص مشرح و توضیح از کتاب خو  را به 

از عد  انگشـتان  سـت تجـاوز  (صفحه 11 ۀداکثر)که شرح آنها بی  از ی  صفحه است ی امثال و ابیات

  .کندینم

ایـ  بشـ  را موضـوع شایسته است نماید، از آنجا که چنی  چیزی  ر تحلیل امثال و ۀک.، غیر عا ّی می

 :قرار  هی.ی کوتاهی ل و بررسمور  تأمّ

 نةپرسـتاو ـ ی هـاو اندیشهی مبارزات سیاسی گاه فرهنگجلوه ،امثال و ۀک.ای  بش  گستر ه و فربه از 

ولـی  ،گهـر پـرای گنجینـهو اسـتباستانی ایـران  تمدّنپارچه  ر خدمت فرهن  و زیرا ی ،  هشداست

آیـات، اۀا یـث، اشـعار و اقـوال  .ایرانیان اسـتصالت و بزرگی العات گوناگون  ر جهت ااز ا ّم شوش 

هـا و برتـری آنفضـایل و مکـار  ایرانیـان  ةانتشاب شده که نشان  هندی ابه گونهنظران صاۀ قان و محقّ

 آزار . نیز مشا  را می  و تعتّافران بش ، بوی گاه  ر ای   ،هالبتّهاست. نسبت به عرب

بـه یقـی  منبـو الهـا  بـرای تـألیف آن مشـهو  اسـت، ای کـه  ر نظمیآشفتگی و بی ةبا همای  بش ،  

نگـری و آثـار ایـ  ژرف ،ایـران باسـتان شـده اسـت، زیـرا بـه سـهولت ةها و مقازت بسـیاری  ربـارکتاب

ز  هشـدا کـه پـس ای عربـفارسـی و ات نظر  هشدا را  ر تحقیقات مربون به فرهن  ایرانی  ر ا بیّوسعت

  ت.توان  ریافها میمآخذ و منابو آن ةاز  ریق مقایس ،صورت گرفته
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  امثال و حکمموضوعات بخش ایرانی 

 ایرانیان نسبت به  یگـر اقـوا  از جهـات گونـاگون اسـت ی ر جهت اثبات برتر یهمگ ،ال  ای  بش مط

هـر موضـوع شـواهدی از بـاب کنی. و بـرای ای گذرا میاشاره تری  موضوعات ای  بش  ر اینجا به مه.

 کنی.: خروار ذکر می ةمشت نمون

 دانش و علم ایرانيان .4

ال ا»مثل:  ینمونه، اشاره به اۀا یث یبرا اگـر  انـ  )ترجمـه:  .«رنسن ق ارل ش اج ان   ه  رل ان  ر ل  ي ار  رلثاُّب   قار  ل  ع  لا  ش  ا الع  ذ  ه ا ر؛  و ك 

 ن  ش ا»( و نظـر ابـ  خلـدون: 1331 ص) .(یابنـدپروی  باشد مر انی از ایرانیان به آن  سـت مـ  ةچسبیده به ستار
ت مسلمان عجی  اینکه ۀامالن عل.  ر بی  ملّ)ترجمه:  .« ج  الع   ن  ره  ش  ث  أك   ة  ي  ش     س  اإل ة  ل  امل   ف      ل  ة الع  ل  ح   أ؛   يب  ر  الغ  

  (1311)ص  .(از ایرانیان هستند غالباً

 نیبرگزیدگی و برتری قوم ایرا .0

االع   ن  ش ايش ف  ر  قا   ب  ر  الع   ن  ، ش  ه  ق  ل  خ   ن  ش   ي  ت  ر  يا  خ   لل   ؛  إ»: )ص( مثل ای  ۀدیث منسوب به پیامبر ترجمه: ) .«رنسق ا    ج 

 .(ها ایرانیانها قری  و  ر غیر عربخداوند  ر میان بندگان   و قو  برگزیده  ار ،  ر بی  عرب

بـه ایرانیـان تفسـیر شـده اسـت. ایـ  آیـات  ،(صاۀبان قدرت و نیـروترجمه: ) «أسب ا أفل  » ر  و آیه از قرآن 

 (1333 ص)ش است ومربون به قو  یهو  و کور

  هانيازی ایرانيان به عربایرانيان و بی تمدّنها به فرهنگ و نياز عرب .9
لينر سرعة فشلكنار شرةاة سانة إ اعرج  شلكوا ألف سنة قل  حيترجو ألعجبت هلؤالء ا»شده از سلیمان ب  عبد المل  نقل 

کن. هزار سال ۀکومت کر ند ی  ساعت به ما محتـاج   م از ای  ایرانیان تعجّ )ترجمه: «.مل نستغن عنه  سارعة

  بقـات اممـ.نقـل از  .(نیـاز نشـدی.ها بیسال ۀکومت کر ی.  ر ۀالی که ی  ساعت از آن 111 نشدند و ما

 (.1333)ص قاضی صاعد اندلسی 

 اسیانتقال فرهنگ و آداب ایران قبل از اسالم به دولت عبّ .1
 رس  الف ا ة  رن  ض اح   ت  ل اق  تا  رنا  ق  »از جملـه از ابـ  خلـدون:  ؛تأثیر فرهن  ایرانی  ر فرهن  عربی یشواهد بسیار برا

)ص  (...اس منتقـل شـده و بنـی عبّـایرانیان به  ولـت بنـی امیّـ تمدّنپس )ترجمه:  «رس...ب االع   ن  ب اة ف  ي  أش   ن  ب   ب  ر  لع  ل  

1312) 

 عدالت انوشروان .1
)ص  .( ر زمـان پا شـاه عـا ل بـه  نیـا آمـد )ترجمه:  «.ل  رد  الع   ك  ل  امل   ن  ش  ز   ف   و  د  ل  ف  »ۀدیث منسوب به پیامبر: 

1313) 



 131/ پژوهشی( -ها )غیر علمی ها و نکتهپاره

 

 پایبندی ایرانيان به اخالق نيك و راستی .2
ی هـااز تـاگور،  ینشـاه ایرانـ ، هـر وت و نیـز کتیبـه یاعتقا ات و اخالق ایرانیان، جمالت بسـیار ة ربار

 (1313 و 1333 ص)اخالق نی  ایرانیان به شکل پراکنده آمده است.  ةباستانی  ربار

 ش و داریوش در توراتومدح و ستایش کور .1
 اختتـاص  ار .و شـاهان ایرانـی مـدح ایرانیـان   رهایی از تـورات، صفحه از ای  بش  به جمله 1 بی  از

 (1321-1323 و 1331-1313)ص 

  ذکر امثال و حکم ایرانيان قبل از اسالم .8
اسـت نقـل کـر ه  یو... امثال و ۀک. ایرانی بسیار خبارن شلاوا الفارسأغرن ، رهيتيمة الد  ، عيو؛ األخبرن هشدا از 

 .(رجوع کنید 1331و  1213و  1213 الع از ای  امثال به صفحاتا ّ یبرا)

هـای المثـلزا ه اسـت( برخـی ضـرببینی. که صاۀ  ب  عبّا  زمان مـا )ایـ  تعبیـر از تقـیبا ای  همه می

هـایی کـه لبـاس عربـی بـه تـ  المثـلها، نقل کـر ه اسـت. ضـربایرانی را بدون اشاره به هویّت ایرانی آن

مـور  از ایـ   11انـد. بـرای ا ّـالع از بـی  از برشـمر ه شـده ارند و  ر منابو قدی. عربی، از امثال ایرانیان 

 (  1331و همان،  1331پور، امثال )ر.ک: سبزیان

 *پوروۀید سبزیان              

 استا  گروه زبان و ا بیّات عربی،  انشگاه رازی کرمانشاه

 کتابنامه
 امیرکبیر.چاپ سوّ ، تهران:  امثال و حکم،(؛ 1311اکبر ).  هشدا، علی1

انجمـ   ةمجلّـ، «های عربی کتـاب امثـال و ۀکـ.  هشـدابازشناسی منابو ۀکمت» ؛(1331پور، وۀید )سبزیان. 2

 .23-33 صو ،3 ةشمار، 1 ورة ، ات عربیایرانی زبان و ادبيّ

نـة آی، «های عربی امثال و ۀک.  هشـدانگاهی  وباره به بازشناسی منابو ۀکمت»(؛ 1331) ------------. 3

 .111-33(، صو 13،  ورة جدید، سال نه.، شمارة اوّل )پیاپی ميراث
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