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فی و نقدکتابمعرّ
ترجمه، تحلیل و نقد یک صد مضمون حکمی از :الرسالۀ الحاتمیۀ

پور و هدیه وحید سبزیان: تطبیق با متون ادب عربی و فارسیارسطو و 
جهانی، چاپ دوم، با اصالحات و اضافات، تهران، انتشارات یار دانش، 

.صفحه195، 1393
در ) هـ388(اثر ابوعلی محمد بن حسن حاتمی ،الرسالۀ الحاتمیۀکتاب

این شاعر ؛که حاتمی اعتقاد دارداست ) هـ354-353(ی ة صد مضمون از اشعار ابوالطیب متنببردارند
.نامدار عرب در آنها از حکمت یونانی، به ویژه ارسطو، تأثیر پذیرفته است

کارشناس ارشد زبان و ادبیات (و هدیه جهانی ) دانشیار گروه عربی دانشگاه رازي(پوراما وحید سبزیان
:اندپرداختهارزشمند ردرویکاند، به دو در ویراست جدیدي که از این اثر ارائه داده) عربی

.هاي حکمی این اثرترجمه، تحلیل و نقد مضمون.1
.هاي حکمی آن با متون ادب عربی و فارسیتطبیق مضمون.2

علمی بر کتاب مۀنگارش مقد: از جمله؛پژوهش ایشان داراي امتیازات دیگري است،افزون بر این
آثار بعد از دردر نوشتن کتاب، تأثیر این اثر ف و کتاب، ذکر منابع حاتمی، انگیزة حاتمی معرّفی مؤلّ(

دیم و جدید، ارائه ـون قـابع گوناگـاستفاده از من...). ی و سرقت ادبی، منابع این پژوهش وخود، متنب
عناوین به ترتیب کتاب، به ترتیب الفبا، آیات، (هاي متعددهاي ارزشمند، فهرست نمایهنوشتپی

ویرایش علمی متن توسط ترجمۀ روان و شیواي ابیات و جمالت، ...)احادیث، شعر عربی، فارسی و
استادیار گروه عربی (و مجید محمدي) دانشگاه رازيیدانشیار گروه عرب(امیري استادان جهانگیر

....، تناسب طرح جلد با محتواي کتاب و)دانشگاه رازي
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اسالمی و ایرانی بر دیدگاه حاتمی در اما امتیاز و مشخصۀ اصلی این کتاب را باید در افزودن دو ضلع 
اگر چه سبزیان پور و خانم جهانی در این مهم، پیشگام . ی از حکمت یونانی استباب تأثیرپذیري متنب

... همچون عمر فروخ، احسان عباس و ولی ا؛نیستند و پیش از آنها برخی از پژوهشگران عربی و ایرانی
هایی که ذکر شد، اند، اما بازخوانی این اثر با ویژگیرداختهشجاعپوریان به برخی زوایاي این موضوع پ

.پژوهشی شایسته و ستودنی است
هاي در چاپرود برد که امید میهاي شکلی و محتوایی نیز رنج میکاستیبرخی اما این اثر پژوهشی از 

:مورد اهتمام و عنایت قرار گیردبعدي 
نام کتاب، پس از ،بهتر بود. استالرسالۀ الحاتمیۀاثرعنوان این:روي جلدبر اثر ۀشناسنام.1

شد و قبل از نام سبزیان پور و جهانی، ترجمه تحلیل، تألیف محمد بن حسن حاتمی نگاشته می
عنوان طوالنی بر روي جلد، اثر پژوهشی را به اثر دیگري غیر از . شدنقد و تطبیق نوشته می

.تبدیل نموده استالرسالۀ الحاتمیۀ
تیتر به عنوان نمونه، . ابسامان استـاقص و نـاب، نـفهرست کت: هاي کتابنوانفهرست ع.2

هاي نوشت؛ ولی عنوان پیاستذکر شدهباشد،میق به پیشگفتار هاي اولیه که متعلّنوشتپی
افزون بر این، دیگر تیترهاي پیشگفتار نیز در فهرست . فهرست ذکر نشده استهمین متن در 

.استعناوین ذکر نگردیده 
روش تحقیق ) ق-ف: ص(بهتر بود که در این گفتار، به جاي چند نکته : پیشگفتار مترجمان.3

.گردیدو شیوة پژوهش با تیتر مناسب مطرح می
.در متن کتاب بسیار ضعیف استعالئم نگارشیکاربرد.4
از» به چاپ رسیده است... در یکی از «ربطجملۀ بیسطر سوم، ،)أ: ص(در پیشگفتار کتاب .5

آن مشخص » مسندالیه«یا همان » نهاد«گذارد؛ زیرا همان آغاز بر ذوق مخاطبان، تأثیر منفی می
.نیست
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بهتر . استفاقد استناد به دیوان شاعرانی، از شاعران، به ویژه از متنبابیات مطرح شده.6
بر غناي دادند تا ها استناد میهاي مشهور آن دیوانبود پژوهشگران محترم، ابیات را به نسخه

.شدپژوهش آنها افزوده می
.بدون تشدید آمده است،در بیشتر موارد» متنبی«اسم .7
تعدد شکل در طرح منابع و نیز برخی غلطهاي در برخی موارد از فهرست پایانی کتاب، .8

). شجاعپوریان با شکورزاده مقایسه شود: 192ص (به عنوان نمونه در ؛شودامالیی دیده می
کلمه ) دراسۀ المقارنۀ: از ارجاع عسگري: 190ص(هاي امالیی نیز و در خصوص غلط

. بیاید» ال«است که باید بدون » دراسۀ«، صفت براي »المقارنۀ«
ها گرچه نوشتاین پیکه کتاب، الزم است اشاره شود هاي پایانینوشتپیدر خصوص .9

غناي تحلیلی این پژوهش افزوده است؛ اما در برخی موارد نیز ارتباط و ضرورتی براي بر
شعر سعدي ارتباطی با : 150نوشت پی،155به عنوان نمونه در ص . وجود نداردآنهاطرح 

التبطلوا «بهتر بود در اینجا به مانند برخی موارد به آیۀ شریفۀ . عنوان و محتواي کتاب ندارد
هاي حکمی پژوهشگران، واکاوي ریشهاساسی هدف . اشاره شود تا شعر سعدي»....صدقاتکم

هاي حکمی متنبی با دیگر نه بیان مشابهت،متنبی در فرهنگ اسالمی و ایرانی استرشع
.زیسته استهمچون سعدي که چندین قرن بعد از متنبی می؛شاعران و ادیبانی

اگر . استپژوهشی ارزشمند، فاقد چارچوب نظريشوربختانه این اثر : فقدان مبناي نظري.10
بپذیریم که این اثر براساس بنیادهاي نظري مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقی صورت گرفته 

الزم بود که - قصد حاتمی نیز بیان تأثیرپذیري متنبی از حکمت یونانی بوده استو –. است
کلید «گردید و مطرح می»تدلمس«و »مستند«اي هـاب به گونـدمۀ کتـوضوع در مقـاین م
پژوهش ادبی بدون . گرفتآن نظریه در تحلیل متن مورد استفاده قرار میتخصصی»هايواژه

.اي و دور ماندن از اصول اساسی نقد ادبی و روش تحقیق استنظریه، مساوي با کاستی ریشه
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عنوان یکی از را به » تحلیل«کتاب، اصطالح پژوهشگران در عنوان روي جلد: ضعف تحلیل.11
همانطور که در بند –اند؛ اما به عنوان نمونه هاي خود در این کتاب مطرح نمودهاهداف و یافته

نوعی تحلیل دانسته شده است؟ یا 155در ص 150نوشت شماره آیا پی- نیز ذکر گردید9
ضعف تحلیل ،این اثراساسیهاياز این رو یکی از ضعف. ؟145در ص 117نوشت پی

.است
کمیت و براي مخاطب معلوم نیست که . استگیريفقدان نتیجهاز دیگر کاستی این اثر، .12

حضور فرهنگ اسالمی و ایرانی در بازخوانی این اثر چگونه است؟ بهتر بود که در کیفیت 
.شدگیري میبندي و نتیجههاي گوناگون، تحلیل، جمعها و دیدگاهپایان کتاب، یافته

2وندتورج زینی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازي کرمانشاه

t_zinivand56@yahoo.com: رایانامه. 2



تخم خوشدلی
یک بیت از حافظرهدرباگزارشی 
غم کهن به می سالخورده دفع کنید

که تخم خوشدلی اینست پیر دهقان گفت
)122: 1383حافظ، (

حافظ، دهقان شخصی توضیح آنکه پس . ر معناي کشاورز و زارع نیستتی حکیمانه دارد و ددر این بیت
ق به ایران دهقانان گروهی از زمینداران و حاکمان محلی بودند که بر اثر تعلّاز اسالم آوردن ایرانیان، 
هاي قدیم و خاطراتی که از دوران عظمت اجداد خود به یاد داشتند به حفظ پیش از اسالم و به خاندان

اند، به همین کردهگماشته و اغلب آنها را از حفظ داشته و حکایت میی همت میروایات ملی و محلّ
هاي فردوسی از سخنگوي از نقل قول. انددهقان را  مورخ دانسته،هاي فارسیجهت در برخی فرهنگ

شود که دهقانان مؤلفان و راویان حکایات و سخنان حکیمانه قدیم دهقان فهمیده میةدهقان و دانند
یعنی اساس و بنیان شاهنامه و شاهنامه ابومنصوري را نیز دهقانی به نام ؛ نامهنین خدايهمچ. اندبوده

دانسته ... ژاد، دلیر و بزرگ ونآوري کرد که فردوسی او را پهلوانی دهقانعبدالرزاق بن عبداهللا جمع
رد و در زمان فردوسی نیز از دهقانان طوس بود که با صرف اموال خود به سرودن شاهنامه اقدام ک. است

را در اتمام فردوسی،تنگدستی نیز دهقانی که فردوسی او را بسیار ستوده است با کمک مالی خود
هاي تاریخی مربوط به کیومرث را از زبان دهقانان نقل کرده برخی گزارش،بلعمی.  شاهنامه یاري کرد

. فریدون بودنژاداي که از هدهقان زاد. مادر انوشروان دهقان زاده بوده است،براساس روایات. است
)  153- 151: 1376تفضلی، ؛ 64–62: 1352صفا، (

به سبب این پیشینه فرهنگی و اجتماعی، یکی از کارهاي رایج دهقانان پس از پیروزي اعراب بر ایرانیان 
طباطبایی،(پرداختن به کارهاي دیوانی، اداراي مثل نویسندگی، حسابداري و وصول مالیات بوده است 

از جمله ؛در قرون اولیه اسالمی، بسیاري از رجال برجسته مشرق ایران از دهقانان بودند) 72: 1375
دهقانان با حمایت مالی . احمد بن سهل بن هاشم، امیرسامانی، ابوالقاسم فردوسی و خواجه نظام الملک

دلبستگی دهقانان معتقد است ،تفضلی. فردوسی و فرخی حامی فرهنگ ایرانی بودند،از امثال رودکی
به فرهنگ ایرانی آنقدر زیاد است که موجب شده واژه دهقان در مقابل ترك و تازي به معنی ایرانی، 
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شود که از برخی اشعار فردوسی و فرخی فهمیده می)151: 1376(.به خصوص ایرانی نژاد شهرت یابد
) 206: تابیهقی، بی(لمساوي از سخن نویسنده کتاب المحاسن و ا. انددهقانان مذهب زرتشتی داشته

امیه به عنوان نمایندگان ایران و مردمی دانشمند و بسیار شود که دهقانان ایرانی در دربار بنیفهمیده می
سه دهقان نزد من بودند، آنها درباره : زیاد بن ابی سفیان گفته است«...با فرهنگ و محترم حضور داشتند

ارزش شد اي که وضعیت خودمان برایم کوچک و بیگونهعظمت و شکوه ساسانیان سخن گفتند، به 
. توان شهرت این طبقه اجتماعی به دانش و حکمت پی برداز روایتی که در تاریخ سیستان آمده می» .....

) 108: 1366تاریخ سیستان، (» دهاقین را سخنان حکمت باشد ما را از آن چیزي بگوي«
: ل استدهقان قابل تأمةارسخن راغب اصفهانی درب،پس از این توضیح

: چرا عاشق شراب هستی؟ در جواب گفت: به یک دهقان گفته شد
ام که از چیزي دیگر آن دیدهزیرا خاصیتی از:منمتكن

راغب . (ي شراب، خروج غم از دل استنزدیک شدن کاسهکند،ام، هروقت غم در دلم خانه میندیده
این مضمون را ابونواس از کالم دهقان اقتباس کرده و : راغب در ادامه گوید) 1420:2/785،اصفهانی

: گویدمی

)1962:482ابونواس، (
. کندرسد، غم و اندوهش را دعوت به رفتن میکوچک آدمی میوقتی باده به زبان : ترجمه

فکري حافظ، سخن راغب یا بیت ابونواس است، هرچند ۀسرچشم،رسدبا تأمل در بیت زیر به نظر می
.   احتمال منبعی غیر از دو منبع مذکور نیز منتفی نیست

گفتدهقانکه تخم خوشدلی اینست پیرهن به می سالخورده دفع کنیدکغم 

اي دیرینه دارد پیدایش شراب نیز منسوب به جمشید پادشاه ایرانی گساري در ایران باستان سابقهمی
بخش به نام هوم ي گیاهی مقدس و فرخ، ایرانیان باستان از شیره)448- 443: 1388معین، : نک. (است

این ) 51-49: همان. (شدمحسوب مینوشیدند که به اعتقاد آنها مقدس بود و از ایزدان قابل احترام می
: 1371اوشیدري، . (گرددروح و خون مسیح محسوب می) ع(همان شرابی است که در دین عیسی 

پورداود، . (بخشی و خاصیت درمانی و تقدس شراب اشاره شده است، در یسنا نیز به آرامش)485
2536 :171(
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پرستی و مستی مورد مذمت بوده بوده، بادهبا آنکه شراب در ایران باستان از نوعی تقدس برخوردار
اى مزدا چه وقت مردم به حقیقت پى خواهند برد؟ کى این آشام پلید سکرآور بر خواهد افتاد، «: است

».سازندزایل مىافریبند و هوش و خرد آنها رمى] با آن[دیگران را ،کردارفریبان زشتچیزى که مردم
)15: 1367زادى، ، به نقل از شه10، بند 48یسناى (

و توصیه به افراط نکردن در نوشیدن شراب » آیین شراب خوردن«نامه، به نام عنوان باب یازدهم قابوس
. و مؤید این ادعاست) 69: 1366عنصرالمعالی، (و مذمت مستی 

در شاهنامه فردوسی هم توصیه به خوردن می براي کسب شادمانی شده و آنچه مورد مذمت و نکوهش 
: اط و مستی استاست افر

که مست از کسی نشنود آفرینز می نیز هم شادمانی گزین
)2:1493، 1386فردوسی، (

به ایرانیان باستان ... ضمنا با توجه به تفسیري که معین در انتساب شراب و پیر می فروش و پیر مغان و
» موعظه پیر می فروش«استفاده از توان احتمال داد که حافظ در می) 458-431: 1388معین، : نک(دارد 

: هاي ایرانی داشته استدر بیت زیر نظري به پند
کــه از مصــاحب نـاجنس احتراز کنیدنخست موعظه پیر می فروش این است

)330: 1383حافظ، (
را پیوند ) فروشپیر می(، نامه پازند )نخست موعظه(این احتمال با تصریح لبیبی که نخستین سخن 

: شوددانسته است، تبدیل به یقین می) مصاحب ناجنس(با مردم بداصل ) احتراز کردن(نکردن 
آن بود که با مردم بداصل مپیوندگویند نخستین سخن از نامه پازند

)نقل از لغتنامه دهخدا، ذیل پازند(
: کندشواهد زیر نیز جاي هرگونه تردید را در اقتباس حافظ از فرهنگ ایرانی منتفی می

عنصـر  . (اگر خواهى که بر دلت جراحتى نیفتد که به هیچ مرهم بهتر نشـود بـا هـیچ نـادان منـاظره مکـن      
آمـده  ) از حکیمـان ایـران قبـل از اسـالم    (در پنـدهاى آذربـاد   ) هاى انوشروان، از پند55: 1366المعالی، 

آذربـاد  . (ل همـراز نبـاش  و با مرد جاه) 101: 1371متون پهلوي، . (با مرد پست هم سگالش مباش: است
)77: 1379مهرسپندان، 

کتابنامه
هاکتاب: الف
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.فرهنگی فروهر-اشه، رهام و شهین سراج، تهران، مؤسسه انتشاراتی؛)1379(آذرباد مهرسپندان .1
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.نشر مرکز:نامه، توضیحی آئین زرتشتدانشنامه مزدیسنا، واژه؛)1371(اوشیدري، جهانگیر .3
دار : بیروتوضع حواشیه عدنان على، المحاسن و المساوي، ؛)بال تاریخ(محمدبنبراهیماالبیهقی، .4

.العلمیۀالکتب 
.انجمن ایرانشناسی:وشییسنا، به کوشش بهرام فره؛)1337(پورداوود، ابراهیم.5
پدیده خاور: تحقیق محمد تقی بهار، تهران؛)1366(تاریخ سیستان.6
.صفی علیشاه:بکوشش خلیل خطیب رهبردیوان،؛)1383(حافظ .7
چاپ دوم، لغت نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و سید جعفر شهیدي،؛)1345(دهخدا، علی اکبر .8

.دانشگاه تهران: تهران
محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و القاسم حسین بن محمد،واب؛)1420(الراغب االصبهانى .9

.شرکۀ دار االرقم:بیروتالبلغاء، حققه و ضبط نصوصه و علق حواشیه عمر الطباع، 
فرهنگی -مؤسسه انتشاراتی: بینی زرتشتی، چاپ اول، تهرانجهان؛)1367(شهزادي، موبد رستم .10

.فروهر
.امیرکبیر:؛ حماسه سرایی در ایران)1352... (صفا، ذبیح ا.11
تهران:خواجه نظام الملکف انتشارات طرح نو؛)1375(طباطبایی، جواد .12
، ، چاپ سومبه اهتمام غالمحسین یوسفى، نامهقابوس؛)1366(کیکاووس بن اسکندر،عنصرالمعالى.13

.علمى فرهنگى: تهران
. هرمس: شاهنامه، بر مبناي چاپ مسکو، تهران؛)1386(فردوسی، ابوالقاسم.14
.کتابخانه جمهوري اسالمی ایران: عریان، سعید، ناشر؛)1371(پهلوي متون .15
.دانشگاه تهران: مزدیسنا و ادب پارسی، به کوشش مهدخت معین، چاپ سوم؛)1388(معین، محمد.16
هامجله: ب
155-148، ص 9، ترجمه ابو الفضل خطیبی، نامه فرهنگستان، شماره »دهقان«؛ )1376(تفضلی، احمد .17

1پورسبزیانوحید 

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازي کرمانشاه

wsabzianpoor@yahoo.com: رایانامه-1



هاگوي تمدنوترین کانال گفتترجمه؛ مهم: ادبیات تطبیقی
مصیب : ترجمه از عربی به فارسیعارف حجاج؛ : ترجمه به عربی: بندر با عبده عبودمصاحبه الیسا

.قبادي

و مترجم آن به . توسط الریسا بندر با دکتر عبده عبود صورت گرفته است2003این مصاحبه در سال 
در و ادبیات تطبیقی استاد گروه زبان و ادبیات عربی ،عبده عبود. باشدزبان عربی عارف حجاج می

ادبیات تطبیقی صیل کرده است و تخصص وي در زمینۀاو در دمشق و آلمان تح. دانشگاه دمشق است
، مهاجرت متون؛ )1993دمشق، (رمان مدرن آلمانی؛ بررسی تطبیقی و آینده نگرانه : از آثار او. است

دمشق، (اندازها شکالت و چشمادبیات تطبیقی؛ م) 1995دمشق، (بررسی ترجمه ادبی و تبادل فرهنگی 
. باشدمی) 1999

گوید و از ادبیات آلمانی به زبان عربی سخن میۀنقطه شروع نهضت ترجمةدرباروگو در این گفتاو 
. کندمیانتقاد نیز توجهی مترجمان آلمانی به ادبیات سوریه بی

هاي ادبی که اهمیتی ویژه در جمهاي که اخیرا در دانشگاه بون داشتید از ترستاد عبود، در سخنرانیا
نقش ادبیات ترجمه در این گفتگو چیست؟ ت مشخّصا.ها دارد سخن گفتیدگفتگوي تمدن

و وقتی که آثار . دستاوردهاي اجتماعی و تمدنی و فرهنگی یک ملّت استۀادبیات،آین:عبده عبود
تواند برداشتی از دستاوردهاي شوند، خواننده این زبان میادبی از یک زبان خارجی ترجمه می
ها گوي تمدنواهمیت ادبیات به مثابه ابزاري مهم در گفت. اجتماعی و تمدنی ملّتی دیگر داشته باشد

ها را ادبیات در اختیار و این کانال(هایی نیازمند است گردد که این گفتگو به وجود کانالبه این بر می
یکی تدریس زبان خارجی است که از :ن در دسترس هستو در این مورد دو امکا). دهدقرار می

ولی از آنجا که در . آثار ادبی استۀتوان با تمدنی دیگر آشنا شد و دیگري ترجمرهگذر آن می
که انسان این توان را ندارد که همههایی طبیعی وجود دارد، چراحدودیتتدریس زبان خارجی م

.شودها مطرح میگوي تمدنوترین کانال گفته به عنوان مهمها را یاد بگیرد، بنابراین، ترجمزبان
در مورد رمان مدرن آلمان کار شده است، توجه ريدکتنامهپایانیک در ابتداي دهه هشتاد، 

کنید؟ کشورهاي عربی به زبان آلمانی را چطور ارزیابی می
خارجی وجود دارد و این توجه اشکال هاي به زبان) و نه خاص(ی توان گفت که توجهی کلّمی:عبود

ترجمه شده از زبان خارجی را براي مثال مجالتی وجود دارند که منحصرا متون ادبیِ. مختلفی دارد
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اما . در عربستان سعودي»هاپنجره«: ۀدر سوریه و مجل»هاي خارجیزبان«کنند، مانند مجله منتشر می
آثار ،از آن زمان. گرددقرن نوزدهم برمیبه نیمهشروع نهضت ترجمه ادبی در جهان عرب، ۀنقط

این کار از ادبیات فرانسه آن هم به دلیل روابط و طبیعتاً. هاي اروپایی ترجمه شده استبسیاري از زبان
اولین دانشجویان اعزامی از سوي محمد ،براي مثال. مستحکمی که با فرانسه وجود داشت شروع شد

و از پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم . نه برلین،به سوي پاریس روانه شدند) پادشاه مملوکی(علی 
و طبیعتا . بود که نهضت ترجمه از زبان آلمانی به زبان عربی شروع شد و تا امروز نیز پابرجا است

،شد که مسلّط به زبان آلمانی باشددر ابتدا کسی پیدا نمی. مراحل مختلفی بر این نهضت گذشته است
شصت و در دهۀ. شدندجمه میبه این جهت، متون آلمانی از زبان سومی یعنی از فرانسه و انگلیسی تر

هاي فارغ التحصیل ادبیات آلمانی به مصر، کسانی چراکه بعد از بازگشت اولین گروه؛اوضاع تغییر کرد
حتی پیش از آن هم . ترجمه از آلمانی به عربی داشتندۀوانی در زمینادات فرپیدا شدند که تولی

شان این که رشتهوجود هاي آلمان فارغ التحصیل شده و با دانشجویان عربی بودند که از دانشگاه
هاي جغرافیا و فلسفه بود، آثاري ادبی از گوته و توماس شان در رشتهادبیات آلمانی نبود و تحصیالت

هاي فاوست گوته، یکی از ترجمهنیز سی د محمد ابراهیم الدسوقی، و در دهۀا ترجمه کردند، ماننمان ر
ادبیات آلمانی سردر ۀشصت، متخصصانی واقعی در زمینۀاز ده. مستقیما از زبان آلمانی صورت گرفت

آید ا این سؤال پیش میو طبیعتا اینج. واسطه آثار، از زبان آلمانی کردندبیآوردند که اقدام به ترجمه
در پاسخ باید بگوییم مهمترنی دلیلو؟که تعداد خوانندگان و شمارگان این آثار به چه شکلی بودند

،براي مثال. برخی آثار ادبیات آلمانی استگوناگون هايهترجم،توجه به ادبیات آلمانیدر روشن 
. ترس استدر دس» دردهاي ورتر«حدود ده ترجمه از تراژدي گوته یعنی 

گردد یا هدف، بهبود کیفیت ترجمه است؟ دانشی مترجمان برمیعلّت این اتفاق چیست؟ علّت، به کم
لذا این . ها از زبان سوم انجام شده استیکی اینکه برخی ترجمه. علل زیادي دارداین مسأله :عبود

. زبان آلمانی صورت گیردواسطه از ایرادتري آن هم بیاي جدید و کمتمایل وجود دارد که ترجمه
شاید به علت اشتباهات زیادي که دیده . علت دیگر، راضی نبودن مترجم از سطح ترجمه یک اثر است

یا مثال اثري در مصر ترجمه شده، . شوداي بهتر میترجمهاند و این باعث ایجاد تمایل براي ارائهشده
هاي ها انتشار ترجمهبرخی وقت. ه دهداي سوري از آن ارائخواهد که ترجمهمترجم سوري هم می

و این خود عامل هدر رفتن . گرددمختلف از یک اثر ادبی به ناهماهنگی کشورهاي مختلف برمی
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ر به اختالف نظر مترجمان و ـهاي متعدد از یک اثترجمهولی از طرف دیگر ارائه. شودانرژي می
.  گرددهاي متفاوت از متن برمیتفسیر

هستند؟، چه کسانی ادبیات آلمانی در جهان عرب هستندةی که نمایندنبایترین ادمهم
هاي گوته و آموزشنقش،لهأعلّت این مس. دهدمقام اول را به خود اختصاص می،طبیعتا گوته: عبود
»شیلر«یعنی ،اما برعکس او آثار ادیب دیگر آلمانی. دهی تصویري جدید از این ادیب استشکل

ها عرب،نامه نویس بود و از نظر تاریخینمایش،اولۀشیلر در وهل. تقریبا در جهان عرب ناشناخته است
؛عربی دو اثر شیلرۀترجم1905و 1902هاي براي مثال در سال؛قبل از گوته، شیلر را کشف کردند

لذا از . برگردان شده بودندها از زبان فرانسوياما این. انجام شد» ویلهلم تل«و » نیرنگ و عشق«یعنی 
و خوانندگان . عالوه بر این، گوته، به شرق و اسالم توجهی ویژه داشت. توجه به شیلر کم شد،این پس

آثار گوته احساس ها با خواندن ترجمهو عرب. شان توجه داردها و به تمدنعرب پی بردند که او به آن
نی استۀها در عرصت نقش عربکردند که کسی در حال تأکید کردن بر اهمیهمچنن، آثار . تمد

نامه تألیف کرده و هم شعر و رمان و داستان و اسطوره، او هم نمایش.  گوته در انواع مختلف ادبی است
. اما شیلر چنین نبود

براي مثال . اندآلمانی دیگري هم هستند که تاثیر زیادي بر ادبیات عربی داشتهنبایاد،در کنار گوته
شصت به ۀاین تأثیر تا جایی است که پیشگامان تئاتر عربی در ده. نام برد»برتولت برشت«توان از می

کنم که کسی دیگر از مؤلّفین ن فکر نمیم. دو گروه طرفداران برشت و دشمنان او تقسیم شدند
ش به زبان به همین خاطر، بیشتر آثار. خارجی چنین نقش تأثیرگذاري بر درام عربی ایفا کرده باشد

از بیشترین توجه در جهان عرب برخوردار است و »هرمان هسه«،اما امروزه. عربی ترجمه شده است
اي خواهان و اگر امروز کسی در کتابخانه. کنندآثارش با هم رقابت میمترجمان عرب براي ترجمه
هم با »گونتر گراس«و طبیعتا .کندتقریبا به جز آثار هسه چیزي پیدا نمی،کتابی از ادبیات آلمانی باشد

براي مثال . هایش به زبان عربی ترجمه شدندنوبل ادبیات مشهور شد و چند تا از کتابدریافت جایزه
هاي او در جهان توان گفت که کتاباما با وجود این نمی. موجود است» طبل حلبی«دو ترجمه از رمان 

. مکان مقایسه بین او با هسه و گوته و برشت نیستلذا ا. انداي واقع شدهعرب مورد اقبال گسترده
هاي شرقی را فراهم زبانهاي آلمان امکان تحصیل در رشته ترجمه از جمله ترجمهبرخی از دانشگاه

شود؟ در سوریه فرد چطور مترجم می. اندکرده
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. فراهم نشده استهاي سوریهمتأسفانه تا امروز امکان تحصیل در رشته زبان آلمانی در دانشگاه:عبود
ها به مثابه زبان اروپایی دومی فرا گرفت، آن شود زبان آلمانی را به عنوان زبانی خارجی در دانشگاهمی

و حاال مراکزي براي تدریس و . هم یا در ضمن گروه زبان انگلیسی یا در ضمن گروه زبان ایتالیایی
ها به ولی این دوره. یتوي گوته وجود داردیادگیري زبان آلمانی به عنوان زبانی خارجی در کنار انست

ها که در سوریه اقدام به ترجمه از و در واقع بیشتر آن. کنندندرت از مراحل اولیه و مقدماتی عبور می
کنند از میان کسانی هستند که دولت سوریه در اواخر دهه شصت و ابتداي دهه هفتاد زبان آلمانی می

-ولی امکانی وجود دارد که من نمی. فرستاد تا ادبیات آلمانی بخوانندها را براي تحصیل به آلمان آن

چیزي که هنوز به میزان . خواهم از اهمیتش چیزي بکاهم و آن ترجمه از زبان سوم و زبان واسطه است
کار تا زمان ایجاد گروهی براي تحصیل ادبیات آلمانی در سوریه در و این راه. زیادي در جریان است

.اختیار هست
و انتشارات سویسی لینوس سه کتاب از نویسندگان .متأسفانه ادبیات سوریه در آلمان ناشناخته است

ولی آثار اصلی ادبیات . سوري حنا مینه، زکریا تامر و دو کتاب از حلیم برکات منتشر کرده است
بزرگان ادبیات هاي مهم مینه و تامر و دیگر یعنی کتاب. اندسوري تا کنون به آلمانی ترجمه نشده

به نظر شما علت این امر چیست؟ . اندسوریه چون حیدر حیدر و هانی الراهب تا کنون ترجمه نشده
ممکن است کسی گمان کند که ادبیات . توان براي این مشکل به حدس و گمان پناه بردنمی: عبود

ادبیات سوریه آثاري که در . ولی این حرف درستی نیست؛ ت کمی برخودار استسوریه از اهمی
بسیارند، مثل آثار فواز حداد، یا ألفۀ األدلبی یا حیدر حیدر یا عبد السالم العجیلی ،ترجمه باشندۀشایست

برخی از این آثار این ظرفیت را دارند که مورد توجه خوانندگان آلمانی به طور خاص قرار . و دیگران
یعنی ؛این قضیه در مورد رمان ألفۀ األدلبی. مینهاثر حنا » بادبان و طوفان«براي مثال کتاب . گیرند

.  بحثی جذّاب در مورد آلمان و هیتلر و حزب نازي وجود دارد،در این کتاب.  نیز صادق است» دمشق«
. نیز بخش سوم آن در مورد آلمان است»خیري الذهبی«ۀو در میان سه گان

زیادي براي شناساندن فرهنگ سوریه به جهان فرضیه دیگر اینکه سوریه و انستیتوهاي فرهنگیش کار 
توان به کانون نویسندگان سوریه نیز گرفت که در این زمینه تالش زیادي همین ایراد را می. کنندنمی
براي :گویندبراي مثال می. شود که وضع سیاسی مسئول این امر استهمچنین گفته می.کنندنمی

. هاي زیادي مواجه استاین کشور به طور کلی با سختیوها سخت است که به سوریه بیایندخارجی
هر شش »هارتموت فیندریش«بهترین دلیل این است که مترجمی مانند . ها درست نیستولی این حرف
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به نظرم این قضیه . معنی آن این است که علت این امر چیز دیگري است.  آیدماه یک بار به سوریه می
تا حاال . ساختارها و شرایط مسلّط بر نهضت مترجمان در آلمانبه. گرددبه خود مترجمان برمی

او دوست عزیز من است که احترام زیادي برایش . هارتموت فیندریش بر این نهضت مسلّط بوده است
.  در این زمینه ایجاد کرده استوي اي هستم که من معترض به این میزان سلطه،اما با وجود این.قائلم

بسیار به سوریه رفت -و این مسئله مهمی است–ایشانچنان که . ین وضعیت نیستولی او هم مسئول ا
اما ،ها در مورد ادبیات سوریه مشارکت داشته استو آمد داشته است و در آنجا در بسیاري از همایش

نیز »دوریس کیلیاس«له در مورد أاین مس. انجام نداده استسوریه تاکنون کار خاصی در مورد ادبیات 
ۀ هفتاد هاي سوري را از عربی به آلمانی در دهاولین کسی است که داستان،این خانم. ادق استص

اما پس از آن توجهش به ادبیات . یعنی در دوران جمهوري دموکراتیک سابق آلمانترجمه کرد؛
نا رجی. کندنیز صدق می»رجینا قرشولی«و »فیبکه فالتر«همین وضعیت در مورد . سوریه کاهش یافت

بیشتر اما با وجود این تصمیمش ؛کند و شناخت خوبی از ادبیات سوریه داردهر سال از سوریه دیدن می
. است»طیب صالح«سودانی ةآثار نویسندۀبر ترجم

چون که به نظر من تمایلی به انتشار ادبیات سوریه . ها هم در این مشکل سهیم هستندچه بسا انتشاراتی
!   ندارند
چون که زمانی به ادبیات یک کشور توجه . و نظریه دیگري هم هست که صبغه سیاسی دارد.بله: عبود

و این را به صورتی ویژه در مورد ادبیات . شود که توجه سیاسی به این کشور وجود داشته باشدمی
. اما غرب تا کنون توجه زیادي به سوریه از نظر سیاسی نکرده است. فلسطین شاهدیم

اي به فرانتس کافکا اما اشاره،بردي، نام چند اسم. ر دیگر به نویسندگان آلمانی برگردیمبگذار یک با
راز . براي او قائل هستیدخاصی جایگاه ،با وجود اینکه روشنفکران عرب و شما به صورت ویژه. نکردي

این میزان توجه به این نویسنده چیست؟ 
بلکه در سایر کشورها و همچنین در جهان ،آلماننه تنها در . اي بزرگ استکافکا نویسنده:عبود
هاي مختلفی قابلیت انطباق گیرد که با موقعیتسبکی غیر واقعی به کار می،هایشاو در نوشته.عرب
هایی هنري و قابل تفسیر و نقد هستند که آن را قابل انطباق با جوامع مختلف آثار ادبی او حماسه. دارد
بسیاري از نویسندگان عرب متأثّر از . اص به سبک متمایز او وجود داردهمین طور توجهی خ. کندمی

براي مثال مشابهت زیادي . اند که از این سبک پیروي کنندو کوشش داشتهسبک غیر واقعی او هستند
اینجا دوست دارم که از علل تمایل براي . هاي کافکا وجود داردهاي زکریا تامر و داستانبین داستان
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برخی نویسندگان براي دور زدن سانسور از این سبک ؛براي مثال. این سبک صحبت کنمپیروي از
امکان زیادي براي آزادي تأویل در خواننده ،گیري از این شیوهبرخی دیگر هم با بهره. کنندپیروي می
تاکنون ،با وجود این. به طوري که بتواند بر حسب سلیقه و آگاهیش متون را تفسیر کند؛کنندفراهم می

برخی از این آثار به صورت پراکنده در نشریات ینهمچن. کاملی از آثار کافکا وجود نداردۀترجم
اي جدید از همه تصمیم گرفته است که نسخه»سوري ابراهیم وطفی«اند و مترجم مختلف منتشر شده

. خودش ارائه کندثار کافکا در انتشاراتآ
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