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شـامل:
 معرّفی و نقد کتاب
 نقدِ نقد

 ترجمه

(از عربی به فارسی)

 گزارش

 گفتوگو و...

 .1تعبیر « پاره ها و نکتهها» را از مجلّة «گزارش میراث» به عاریت گرفتهایـ .2 ..ایـ بشـ  ،ارزش علمـی  -پژوهشـی نـدار  .3 .رعایـت
اصول فنّی و اخالقی نقد ،ضروری است.

کاوشنامة ادب يّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادب يّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان  4931هـ .ش 4191 /هـ .ق 0242 /م ،صص 401- 401
(بخش پاره ها و نکته ها :غير علمی – پژوهشی)

ادبيّات تطبيقی و ترجمه
*

غیث خوری
ا بیّات تطبیقی ر شمار ان هایی اسـت کـه هویّـت و ششتـیّت ملّـی یـ
ویژگیها و جلوههای آن را کامالً آشکار می ساز ؛ ای کار با تفکی

امّـت را مشـشّو نمـو ه و

و تمییز میان تولیـد ملّـی و میـراث

اصیل آن سرزمی و آنچه از جریانهای ا بی ،گونههـا و رویکر هـای گونـاگون ا بیّـات بـه عاریـه گرفتـه
شده است ،صورت میگیر .
افزون بر ای  ،می توان هدفها و آرمانهایی را که ا بیّات تطبیقی معیّ نمو ه است ،ای گونه برشمر :
 .1ای

ان  ،همانگونه که به عنوان عامل مهمّی ر بررسی فرهنـ

یگـر جوامـو و تفـاه .و سـوق ا ن

آنها به همکاری و تعامل به شمار میآید؛ پیوند میان برخی ا بیّاتها با برخی یگر راترسی .میکند.
 .2ملّتها را ر تعیی
ترکی

و پیوند ی

قیق تـاری ا بـی خـو و کسـ

معرفـت قـا و ،یـاری نمـو ه و میـزان اصـالت یـا

ا بیّات را با ا بیّـات یگـر ملّـتهـا معـیّ مـینمایـد؛ یعنـی اینکـه تـاری عمـومی و

اختتاصی جوامو را ر ضم بررسی سیر تاریشی متون ا بی مششّو میکند.
ی

اثر ا بی ،خو به خـو  ،از ایـ رة ا بیّـات ملّـی بـه ۀـوزة ا بیّـات جهـانی منتقـل نمـیگـر  ،بلکـه

نیازمند و نتیجة ی

ۀلقة واسطهای است .برای اینکه ی

اثر ا بی ،جهانی شـو زز اسـت ابتـدا ترجمـه

و چاپ گر ؛ تا از سوی مشا بان ر سراسر جهان مور پذیرش و استقبال قرار گیر  .اگـر چنـی کـاری
صورت نگیر (ترجمة اثر ا بی) نمی توان از جهانی شدن آن سـش گفـت ،ۀتّـی اگـر آن اثـرِ ا بـی از نظـر
فنّی ر سطح بازیی باشد.

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

بر ای عقیده است که «آثار ترجمه شده ،هرگز از سـوی مشا بـان مـور اسـتقبال قـرار نمـیگیرنـد ،مگـر
اینکه ترجمة آن آثار از نظر فنّی ،تجربه ای خوب و مناس باشد .اثـر ا بـی ،یـ

اثـر فنّـی  -زبـانی اسـت

که تأثیرش مرهون ماهیّـت زیباشـناختی آن اسـت و بـدون تر یـد تـا زمـانی کـه ترجمـة ا بـی ،از تعـا ل
معنـوی ،ســاختاری و زیباشــناختی برخـور ار نباشــد ،آن تــأثیر زیباشــناختی خـو را از ســت مــی هــد.
ترجمههای ضعیف و نامناس  ،نه تنها آثار ا بی را به ایرة جهانی منتقل نمـیکنـد ،ب لکـه مـانو ایـ انتقـال
نیز می شو  .از اینجاست که اهمّیّ ت توجّه به نوع ترجمه و کیفیّت آن  -نه فقـ بـه کمیّـت آن  -ضـروری
به نظر میرسد .امّا ترجمه ر همة اۀوال ،همچنان به عنوان کانال و پل اساسـی بـرای جهـانیشـدن ا بیّـات
به شمار میآید.
زمانی که ی

پژوه

روایی یا استانی به زبانی بیگانه ترجمـه مـی شـو  ،ا ّالعـات زیـا ی از جامعـه

و محی خو را به مشا بان خارجی منتقل می کند و نیاز و گرای

ایشـان را مبنـی بـر اینکـه بـرای خـو ،

تتوّر و فکری از وضعیّت و جریانهای آن جامعه بسازند ،پاس می هد؛ با ای توض یح کـه اثـر روایـی یـا
استانی ،متنی منثور است و ر خالل ترجمه بـه زبـانهـای خـارجی ،بسـیاری از ویژگـیهـای سـاختاری،
زیباشناختی و زلتی خو را از ست نمی هد.
پیوند میان ا بیّات تطبیقی و ترجمـه ،همچنـان « ،شـوار» و «چـال برانگیـز» مانـده اسـت .مکتـ هـا و
جریــانهــای مشتلــف ا بیّــات تطبیقــی ،ترجمــه را یکــی از قلمروهــای خــو مــی انن ـد .ر ۀــالی کــه
پژوه های معاصر ر ایـ زمینـه ،بـه ایـ یافتـه رسـیده اسـت کـه ایـ ا بیّـات تطبیقـی اسـت کـه تـابو
پژوه های ترجمه است ،نه عکس آن.
بسیاری از پژوهشگران ر قرن بیست .بـر ایـ

یـدگاه هسـتند کـه ترجمـه ،یـ

فعّالیّـت «ضـعیف» و

«بـیمایـه» اسـت و کمتـر ر آن نـوآوری و ابـداع یـده مـی شـو ؛ چراکـه ایـ ترجمـههـا غالبـاً از ریـق
«مترجمانی ۀرفهای» و «مز بگیر» که پا اش ما ّی خو را هـ .ر پایـان کـار ریافـت مـیکننـد ،صـورت
میگیر .
یدگاه پژوهشگران ر باب ارزشگذاریِ نق

ترجمه ر تعامل میان فرهنـ

هـا و ا بیّـات ،متفـاوت

است .همان ور که یدگاه ایشان ر ختوص رستی اعتما بـه تولیـدات ترجمـه شـده ر پـژوه هـای
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تطبیقی نیز متفاوت است .همی مسأله سب
اصالت ترجمه و نق

شده است کـه مترجمـان بـه فـاع از خـو و پـژوه

ربـارة

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

قا عیّت تما به مشالفت با ترجمه پر اخته اسـت .ایـ پـژوه هـای تطبیقـی بـر ایـ نظـر هسـتند کـه ر
پژوه های تطبیقی عالی – ر مقایسه با نوع وّ تطبیقها که به ترجمه ه .اعتما مـیکننـد  -زز اسـت
که متون ا بی با همان زبان اصلی مور بررسی قـرار گیـر ؛ چراکـه آن زبـان ،ر مقایسـه بـا ترجمـة شـوار
مترجمان ،گونه ای برتر و نامحدو از خوان

متون است.

بیشتر پژوهشگران بر ای اتّفاقنظـر ارنـد کـه رابطـة ا بیّـات تطبیقـی و ترجمـه ر مجمـوع ،رابطـهای
رست که ارای ابعا گستر ه باشد تنها ر اواخر هة هفت ا از قـرن بیسـت .آشـکار گر یـده اسـت .یعنـی
ر برهه ای از زمان که نظریّة هرمنوتی

پژوهشگران ا بیّات تطبیقی را ر سراسـر جهـان بـه خـو مشـ ول

کر ه بو و ای آغاز تأسیس پژوه های ترجمه به عنوان یکی از عناصـر مهـ ّ.نقـد فرهنگـی امـروزی بـه
شمار میآید.
پژوهشگر انگلیسی« ،سوزان باسنت» ،ربارة اهمّیّت و جایگاه ترجمه چنی مـیگویـد « :ر لیعـة قـرن
بیست و یک ،.زمان آن فرارسیده است که ریابی.؛ برهه ای از تاری  ،گذشته است .نوشـت
نمی شو  ،بلکه ر اخل ی
معیّ نی به ی

ر خـا ایجـا

ساختار نظا مند بـه وجـو مـیآیـد .کـار ترجمـة متـون از سـاختار فرهنگـی

ساختار یگر ،کاری بی رفانه ،سـال .یـا شـفّاف نیسـت .ترجمـه فعّـالیّتی سرشـار از تـوان و

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

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

بررسی میکنی ،.با کم
را با یگر فرهن

آن ترجمهها ،می توانی .اوضاع بسـیاری از فرهنـ

هـای آینـده و ارتبـان آنهـا

ها نیز ببینی»..
تورج زینیوند



انشیار گروه زبان و ا بیّات عربی ،انشگاه رازی کرمانشاه

 .رایانامهt_ zinivand56@yahoo.com :

کاوشنامة ادب يّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادب يّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
سال پنجم ،شمارة  ،02زمستان  4931هـ .ش 4191 /هـ .ق 0242 /م ،صص 494- 403
(بخش پاره ها و نکته ها :غير علمی – پژوهشی)

علی اکبر دهخدا و معرّفی فرهنگ و ادب ایرانيان باستان از طریق منابع عربی
هشدا ر کتاب امثال و ۀک ،1311( .ج  )1332 :3پس از نقل چند بیت از اسدی وسی با مطلو:
مــــزن رای بــــا تنگدســــت از نیــــاز

کــه جـــز راه بـــد نــار ت پـــی

از ایــران جــز آزا ه هرگــز نشواســت

خرید از شما بنده هرکس که خواسـت

ع نان قل .از کف او خارج میشو  ،به ور کلّی امثال و ۀک .را فرامـوش مـیکنـد و بـی

بـــاز
از  111صـفحه

از کتاب خو را به شرح و توضیح ابیات مذکور اختتاص می هـد ،ر ۀـالی کـه ر ایـ کتـاب ،تعـدا
امثال و ابیاتی که شرح آنها بی

از ی

صفحه است (ۀداکثر  11صفحه) از عد انگشـتان سـت تجـاوز

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

را

مور تأمّل و بررسی کوتاهی قرار هی:.
ای بش

گستر ه و فربه از امثال و ۀک ،.جلوهگاه فرهنگی مبارزات سیاسی و اندیشههـای و ـ پرسـتانة

هشداست ،زیرا ی

پارچه ر خدمت فرهن

و تمدّن باستانی ایـران اسـت وگنجینـهای پـر گهـر ،ولـی

م شوش از ا ّالعات گوناگون ر جهت اصالت و بزرگی ایرانیان اسـت .آیـات ،اۀا یـث ،اشـعار و اقـوال
محقّقان و صاۀ نظران به گونهای انتشاب شده که نشان هندة فضـایل و مکـار ایرانیـان و برتـری آنهـا
نسبت به عربهاست .البتّه ،گاه ر ای بش  ،بوی افران و تعتّ نیز مشا را میآزار .
ای بش  ،با همة آشفتگی و بینظمیای کـه ر آن مشـهو اسـت ،بـه یقـی منبـو الهـا بـرای تـألیف
کتابها و مقازت بسـیاری ربـارة ایـران باسـتان شـده اسـت ،زیـرا بـه سـهولت ،آثـار ایـ ژرفنگـری و
وسعتنظر هشدا را ر تحقیقات مربون به فرهن

ایرانی ر ا بیّات فارسـی و عربـی کـه پـس از هشـدا

صورت گرفته ،از ریق مقایسة مآخذ و منابو آنها می توان ریافت.
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موضوعات بخش ایرانی امثال و حکم
مطال

ای بش  ،همگی ر جهت اثبات برتری ایرانیان نسبت به یگـر اقـوا از جهـات گونـاگون اسـت

ر اینجا به مه .تری موضوعات ای بش

اشارهای گذرا میکنی .و بـرای هـر موضـوع شـواهدی از بـاب

مشت نمونة خروار ذکر میکنی:.
 .4دانش و علم ایرانيان
برای نمونه ،اشاره به اۀا یثی مثل« :لاو كار؛ ها ذا العلا شعلقار برلثاُّريار لنرلاه نجارل شان قارنس( ».ترجمـه :اگـر انـ
چسبیده به ستارة پروی باشد مر انی از ایرانیان به آن سـت مـ یابنـد( ).ص  ) 1331و نظـر ابـ خلـدون« :شان
الغريب أ؛ حلة العل ف امللة اإلس شية أكثره شن العج ( ».ترجمه :عجی

اینکه ۀامالن عل .ر بی ملّت مسلمان

غالباً از ایرانیان هستند( ).ص )1311
 .0برگزیدگی و برتری قوم ایرانی
مثل ای ۀدیث منسوب به پیامبر (ص)« :إ؛ لل خيارتي شن خلقه ،شن العرب قاريش فشان العجا قارنس( ».ترجمه:
خداوند ر میان بندگان

و قو برگزیده ار  ،ر بی عربها قری

و ر غیر عربها ایرانیان).

ر و آیه از قرآن «أفل باأس » (ترجمه :صاۀبان قدرت و نیـرو) ،بـه ایرانیـان تفسـیر شـده اسـت .ایـ آیـات
مربون به قو یهو و کوروش است (ص )1333
 .9نياز عرب ها به فرهنگ و تمدّن ایرانيان و بینيازی ایرانيان به عربها
از سلیمان ب عبد المل نقل شده «عجبت هلؤالء األعرج شلكوا ألف سنة قل حيترجوا إ لينر سرعة فشلكنار شرةاة سانة
مل نستغن عنه سارعة( » .ترجمه :از ای ایرانیان تعجّ

نشدند و ما  111سال ۀکومت کر ی .ر ۀالی که ی

م کن .هزار سال ۀکومت کر ند ی

ساعت به ما محتـاج

ساعت از آنها بینیـاز نشـدی )..نقـل از بقـات اممـ.

قاضی صاعد اندلسی (ص .)1333
 .1انتقال فرهنگ و آداب ایران قبل از اسالم به دولت عبّاسی
شواهد بسیار برای تأثیر فرهن ایرانی ر فرهن عربی؛ از جملـه از ابـ خلـدون« :قرناتاقلات حضارنة الفارس
للعرب بن أشية فبان العبارس( »...ترجمه :پس تمدّن ایرانیان به ولـت بنـی امیّـه و بنـی عبّـاس منتقـل شـد( )...ص
)1312
 .1عدالت انوشروان
ۀدیث منسوب به پیامبر« :فل دو ف زشن امللك العردل( ».ترجمه :ر زمـان پا شـاه عـا ل بـه نیـا آمـد ( ).ص
)1313

پارهها و نکتهها (غیر علمی  -پژوهشی) 131/

 .2پایبندی ایرانيان به اخالق نيك و راستی
ربارة اعتقا ات و اخالق ایرانیان ،جمالت بسـیاری از تـاگور ،ینشـاه ایرانـ  ،هـر وت و نیـز کتیبـههـای
باستانی ربارة اخالق نی

ایرانیان به شکل پراکنده آمده است( .ص  1333و )1313

 .1مدح و ستایش کوروش و داریوش در تورات
بی از  1صفحه از ای بش به جملههایی از تـورات ،ر مـدح ایرانیـان و شـاهان ایرانـی اختتـاص ار .
(ص  1331- 1313و )1321- 1323
 .8ذکر امثال و حکم ایرانيان قبل از اسالم
هشدا از عيو؛ األخبرن ،يتيمة الدهر ،غرن أ خبارن شلاوا الفارس و ...امثال و ۀک .ایرانی بسیاری نقـل کـر ه اسـت
(برای ا ّالع از ای امثال به صفحات  1213و  1213و  1331رجوع کنید).
با ای همه میبینی .که صاۀ ب عبّا زمان مـا (ایـ تعبیـر از تقـیزا ه اسـت) برخـی ضـربالمثـلهـای
ایرانی را بدون اشاره به هویّت ایرانی آنها ،نقل کـر ه اسـت .ضـربالمثـلهـایی کـه لبـاس عربـی بـه تـ
ارند و ر منابو قدی .عربی ،از امثال ایرانیان برشـمر ه شـده انـد .بـرای ا ّـالع از بـی

از  11مـور از ایـ

امثال (ر.ک :سبزیانپور 1331 ،و همان)1331 ،
*

وۀید سبزیانپور

استا گروه زبان و ا بیّات عربی ،انشگاه رازی کرمانشاه
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