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 چکیده:

 

 .يابدميعناصر فرهنگي به ساير ملل انتقال  ،طريقاين از و  است ابزاري براي نقل انديشه، هنر و دانش از زباني به زبان ديگر، ترجمه

لذا به نيروي ترجمهه، مهمن خلهود نها      زيادي را در اقصي نقاط دنيا مفتون خود ساخته عالمان  يش،غنا غور و ادب ايراني به خاطر

شاعران، خلعت خلف ادب فارسي به جهانيان ارزاني شده است. در ميان شاعران ايرانهي، سهعدي   هه نمنهدان شهعر فارسهي اسهت        

ن پيش از ساير آثهار  و بهيش از همهه مهورد     . در ميان آثار او گلستا ه در اروپا شناخته شد و شهرت يافتي است نخستين شاعر

اي بر آن است برخي از  ارهاي انجا  شهده در   خانه توجه غربيان واقع شده پس از آن بوستان اهميت يافته است. اين پژوهش  تاب

تر و مناسب ي زمينهه  ه در گذشته ي زبان و ادب فارسي در خارج از  شور   توسعهشناسي معرفي نمايد بدين اميد  ه حوزه سعدي

 تهري ي مناسهب  زمينهه  ،زبان و ادب فارسي در خارج از  شور گستر دهي، تقويت و با سامانتري داشته ه يادآوري نمايد تا  با رونق

 .ديفراهم آ رواج بيش از پيش آنبراي 

  

 سعدي، ترجمه، ادبيات غرب، گلستان و بوستان.  کلمات کلیدی:
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Status of Saadi Shirazi, the First Cross-Border Poet, in West 
 

Dr. Malek Shoaee
2
, Islamic Azad University, Ilam Branch, Department of Persian Language and 

Literature, Ilam, Iran 

 

 

Abstract  
 

Translation is a tool for transferring thoughts, arts, and knowledge from a language to another, through 

which cultural elements are transmitted to other nations. Iranian literature is so rich that it has 

mesmerized many scholars from around the world. Therefore, using the power of translation not only the 

names of poets have been eternalized, the gift of the Persian literature’s great pioneers has been 

presented to the world. Among the Iranian poets, Saadi who can be considered the cradle of Persian 

poem, is the first Iranian poet to become well-known in Europe. Among his works, Gulistan has attracted 

the highest amount of attention from the westerners, followed closely by Bustan. This library-based study 

aims to introduce some of the works published on Saadi so that the expansion of Persian language and 

literature abroad - which was more abundant in the past- is facilitated so as to organize, reinforce and 

expand the Persian language and literature abroad using a better context for its increasing popularity.  

 

Keywords: Saadi, translation, western literature, Gulistan and Bustan  
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 مقدمه -1

سهن  در  ي فرهنه  و تمهدن ايرانهي، بها ههزاران  هار گهران        زبان و ادبيات فارسي به عنوان دومين زبان جهان اسال  و زبان حوزه 

همهواره مهورد اعتنها و اعتقهاد ايرانيهان و مردمهان        و ... مهذهيي  ،هنهري هاي مختلف ادبي، عرفاني، فلسفي،  المي، تهاريخي،   زمينه

گر حنايت ،نشين در دورترين نقاط جهان حضور و نفوذ دارد. اين حضوراين زبان شيرين و دل هاي دور و نزديك بوده است سرزمين

الطيعهي بها   ههر انسهان سهليم    ن نهفته اسهت و آ ه در ژرفاي است  و ... انساني، اخالقي ادبي، نشين علمي،معاني بلند و مضامين دل

ي علمهي و   شناسان با انگيزه ايران ا ثريابد. ناگفته پيداست  ميي  او   انگيزه و سپارد  ها، به فارسي و ذخاير آن دل مي آن آگاهي از

ي آثهار جهاودان و    دربهاره  نآنها تأليف و مقاله از سوي  ،روي آورده هزاران ترجمهبدين  ار ي با شيفتگي به فرهن  و زبان ايران تح

ي حنيم نظامي گنجوي، گلستان و بوستان شيخ اجهل، مثنهوي موانها جهالل      ي فردوسي، خمسه نامه جهاني ادب فارسي، مانند شاه

شناس و ايران دوست غيرايراني دل و عمر بهر   ت خيا  چهره بست و هزاران ايراناالدين بلخي، غزليات خواجه حافظ شيرازي و رباعي

بهديع و    حالوت و لطافهت ننهات ن هز و حنهم     ه . واقعيت آن است گروساختندي اين آثار ارزنده  اخت، فهم، تفسير و ترجمهسر شن

  امان وادي معرفت و حيرت را يك تنه به آب عذب خويش سيراب گرداند تواند عطش تشنه  مي نهفته، در ادب فارسيمفاهيمي  ه 

         گرفته است.ادبيات فارسي در مرا ز علمي و تحقيقي غرب مورد بررسي قرار  سان،خاورشناهاي  تال اين عظمت و ي  در سايه

در اروپا  آموز  داد،و منابعي  ه بتوان از روي آن زبان فارسي را   ادب فارسي به علت نيود  تاب ،ي دو  قرن شانزدهم تا نيمه       

ههاي   دههد  هه در سهده     ات تاريخي نشان مهي يواقع حتيچندان شناخته شده نيود اما بعد از آن آثار ادبي ايران به غرب معرفي شد 

مش ولي گروه  ثيري از نويسندگان، دانشمندان و فرهيختگان اروپايي بوده است. شهدت   زبان و ادبيات فارسي دغدغه و دل ،گذشته

ي زبهان و ادبيهات    رخي از اين افراد تا بدان حد بوده  ه زندگي خود را ينسهره وقهف مطالعهه و تحقيهق دربهاره     بستگي بعالقه و دل

 د.اناي از اين افراد نمونه …اند، نينلسن، آربري و فارسي  رده

       

 جایگاه سعدی در غرب -2

 دهي برآننهه جملگهقولي است    در   شعر    سه  تن   پياميرانند

 هرچند     ه     انيي     بعدي              ديهوري  و سعهان  ي  وهفردوس

 

ي قيل به اروپا معرفي شده اگر قيالً  سده ي معاصر و تر در دورهنمايد  ه آثار ادبي ايران بيش  با مطالعه در آثار مستشرقين چنين مي

 چندان برجسته نيوده است. در اين زمينه  اري صورت گرفته سطحي و

ي اين  هار مرههون ترجمهه   در  شورهاي مختلف رواج نيافته « رباعيات خيا »ي  به اندازهايي هيچ مجموعهفارسي  آثار ادبدرميان 

 ست.ه مرد  انگليس و سپس به اروپامترجم رباعيات خيا  بنخستين ، «فيتز جرالد»
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ي زمهاني   ههاي اروپها، فاصهله    ر برخهي  شهور  با  مال تعجب بايد گفت، شعر حافظ به خوبي در ادبيات اروپا معرفي نشده اسهت و د  

ابهها    رسد. دليل اين  ار را شايد در زبان پهر از ايهها  و    شناخت مرد  از حافظ با شاعران ديگر چون سعدي به حدود چهار قرن مي

در ناشهناخته مانهدن    ي ديگهر  گرايد. ننته  رود يا به سستي مي  در ترجمه به هر زباني  ه باشد يا به  لي از بين مي ه حافظ دانست 

است  …احاديث مذهيي، فرهن  عامه و شعر حافظ، بار فرهنگي برخي اشعار اوست  ه سرشار از اشارات ادبي، آيات قرآني، اخيار و

و مترجم بايد پيشاپيش به توميح ننات بسياري بپردازد؛ از طرفي درك مفاهيم فرهن  شرقي ه اسالمي براي  ساني  هه در غهرب    

  نند، آسان نيست.  زندگي مي

الدين( مصهلح بهن   الشيخ ااما  المحقق ملك النال  افصح المتنلمين ابو محمد مشرف الدين )شرف»در ميان شاعران فارسي،  

-ترين شاعري است  ه بعد از فردوسي در آسمان ادب فارسي درخشيده است و هنوز مياهلل بن مشرف السعدي الشيرازي بزرگعيد

شك شعله بر خرمن هر صاحب ذوق ( او  ه چنين آتش در دل ايرانيان عاشقان ادب فارسي افروخته بي125: 1368صفا، «)درخشد.

 نه:ان نيز خواهد انداخت براي نموزبغيرفارسي

 

 ي صهاحب و رئيس يهك  ارخانهه   ، .Edward Granville Browne (1862. 1926)پهدر ادوارد گرانويل براون 

سهازي    شهتي مهندسهي  رشهته  ميلي بهه   پسر در شمال انگلستهان بهود چون « نيو هاسل»سازي از اهالي   شتي

 . بهراون بعهد از يهك  1879فرستاد. در سالطب واداشت و به دانشگاه  ميريج ي  در رشتهاو را به تحصيهل  شتندا

ترقي در زبهان تهر هي و بههتر ياد گرفتن آن منههوط بهه آمهوختههن     فهميهد  هه ،سال و انهدي تحصيل زبان تر ي

زبهان عهربي و فهارسي است، بنهابرايهن در سههال نخستين اقهامت خهود در  ميريهج به فههرا گهرفتن زبهان عههربي     

دانست مش ول تحصهيل    عربي را خوب مي بعهد، پهيش يك هنهدوي مقيم  ميريج  ه فارسي و پرداخت و در سهال

خواندن گلستان را شروع  رد. از همان وقت ادبيهات ايههران او را مجههذوب خههود سهاخت و ادبيههات        فارسي شد و

 (399-400: 1367مجتيي، ) تهر ي و زبان تر ي در نظر او بي جلوه گرديد.

بهترين شاعر زبان فارسي و يا يني از بهترين و بزرگترين شاعران فارسي ]ادييهي  ههس سهخن او معيهار و     »سعدي به عنوان 

اسهت. از مرزههاي ايهران بسهيار      3«سعدي آخرالزمان»( او  ه 129: 1368)صفا، « محك فصيحان و بلي ان فارسي زبان قرار گرفت.

 يابد براي مثال:بدان خلود و شهرت مي متمسني مختلفي درنورديده  اليته هر يفراتر رفته  شورها

« گلسههتان»ي   .(در نههزد ايرانيههان معههروف سههاخته ترجمههه 1603. -1671) Adam Oleariusآدا  اولئههاريوس  چهههآن

 ،بهين ادبيههات ايهران    آشهنا شهد. در   با ادبيهات  السيك 4اولئاريوس در مدت اقامت خود در ايران به زبان آلماني است.« بوستان»و

                                                           

 هر  س به زمان خويش بودند                من سعدي آخرالزمانم 3- 

 . همهراه هيهأت صهد نفهري بهراي انعقهاد قهرارداد بهازرگاني ابهريشم از طهريق درياي خزر وارد  1635اولئاريوس، در سهال  4 - 

ومع مشهد به عمل آورد سپس به شهرهاي: قزوين، ساوه، قم و  يايران شد. در طول دو ماه اقامت در تيريز مطالعاتي در باره

شهاه »أت،  ه او سمت دبهير  ل و مشاور را داشت با استقيال گهر   . ههمراه آن هي 1637 اشان سفر  رد. در تاريخ سو  اوت 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

اي از آن را همراه خهود بهه آلمههان بههرد.     را به خود جلب نمود به همين خاطر نسخه عدي را بسيارجالب يافت وتوجهه اوگلستان س

براي انعقاد قرارداد بازرگاني ابريشم  ه قيالً موفههق   5«دوك هولشتاين»هيهأتي را نزد « شهاه صفهي»چنهد سهال بعد، هنگامي  هه 

 -يني از اعضاي هيأت ايراني  هه فهردي اديهب ودانشهمند بهود      -«حق وردي»د. اولئاريوس با  مك به انجا  آن نشده بودند، فرستا

گلسهتان  :» . تحهت عنهوان   1654گلسهتان بهه زبهان آلمهاني پرداخهت و آن را در سهال        ي فهرصت را غنيمت شمهرده بههه ترجمهه  

 منتشر  رد.    (Persianische) Rosengarten«ايران

ادبي ايران است  ه به زبان آلماني ترجمه شد و چنهان مورد توجهه مرد  آلمان واقع  هاي ار شاه نخستيناز ايهن ترجمه    

گلستههان بههاعث    ي شد  هه در مدت  وتهاهي بيهش از بيست بار تجديهد چاپ گرديد. استقيهال مهرد  آلمهان ازتهرجمههه 

مجله هنر و مهرد ، مقالهه   )نيز همهت گمارد.« نيمهاي لقمان ح داستان»و « بوستان سعدي»شد  هه اولئهاريوس به ترجمه 

 (. 52، ص 1350آلماني در عصر صفويهه،  به قلم سيروس نقفي و مهدي روشن ممير، تهران آبان  مربوط به سياحان

روپها  گلستان به زبهان آلمهاني است، سرآغهاز تحهولي بهراي ادبيههات ايهران در ا    هاي اولين ترجمهاز سواي اهمهيت اين ترجمه  ه  

ترجمههههه گرديهههد.  ي آلمهههاني، گلسهههتان بهههه زبهههان هلنهههدي نيههههز  از روي همهههين ترجمهههه :بههههه عنهههوان مثهههال؛ گرديهههد

 Chauvin,Bibliog.ouvrages.III.p,no.38cر.ك.

 ترجمه ژ.گ.شومل به زبان آلماني يا

J.G.Schummel,wittenberg und Zerbst,by Samuel Gottfried Zimmermenn,358pages. 

  تر است.ي اولئاريوس است با اين تفاوت  ه  مي زنده ي شومل همان ترجمه واقع ترجمه ه در 

 

                                                              آشنای ایران در ادب غربی  اولین شاعر نام -3

ي عظيم فنر و فرهن  فارسي  ه در اروپا شناخته شهد و   نويسنده و استوانه، دهد نخستين شاعر  هاي به عمل آمده نشان مي بررسي

 شهرت يافت سعدي بود.  

 . در 1651در سههال  ، آلمههاني فههراهم آورد وGeorg Gontesگئههورگ گنتس)گنتيههوس( »نخسههتين مههتن چههاپي گلسههتان را »

رودي متهي و  .)، به هلندي ترجمهه  هرد   Fan Doicsberg«فن دويسيرگ»آن را  ،سه سال بعد .هلند منتشر ساخت« آمستردا »

   (10: 1371 دي،  نيني

                                                                                                                                                                                           

بهاي خز،  هاي گران پوست چهل قيضه تپانچه، وارد اصفههان شهد و ههدايايهي از قييل : يك دست لياس جنگي طال اري شده،« صفهي

ربع  ر آن ساعتي قرار داشت و هر سهاعت وو يك شمعدان زيياي سي شاخه  ه د هاي طال و جواهر نشان محتهواي داروهاي گوناگون قوطي

 هه موقهع نهار فهرارسيد پنجاه  نهويسد: وقتهي يابي مي ساعت زن  مي زد، تقديم شاه صفوي نمودند. اولئاريوس، در شرح جزئيات  اين شرف

بدون انعقاد   «بروگ هان»خويي  درشتها نيز هدايايي دريافت  ردند و به خاطر بدرفتاري و  نوع غذا در ظروف طاليي بر سر سفره نهادند. آن

 قرارداد ايران را ترك  ردند.
ي  نشين داشته در حال حامر ناحيه ي دانمارك است  ه يك دوك جنوب شيه جزيره اي در شمال رود آلپ در آلمان و ناحيه ،هولشتاين - 5

 .است نشين بوده اين دوك در زمان اولئاريوس، فريدريك سو  فرمانرواي دهد و شلزويك هولشتاين را تشنيل مي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 . 1879ي او تا سهال   ،گلستان سعدي را براي اولين بار ترجمه  رد ولي ترجمهOtwinowski«اوتوينوسني»در لهستان،  

منتشر شهد،   . در پاريس 1876در  ، انجا  وKazimirski« ازيميرسني»ي لهستاني   ه ترجمه يعني چند سال پس از آن

از روي «  ازيميرسهني »ي  ي تر ي گلستان بود ولي ترجمه گفتني است  ه متن اصلي اوتوينوسني، ترجمه به چاپ نرسيد.

 (230. )همان متن فارسي آن صورت گرفت

قيال ، تاب گلستان را ترجمه  رد و به خهاطر اسهت  Adam olearius«آدا  اولئاريوس» . 1654در آلمان، براي اولين بار در سال»

پانصد سال روابط ايران وآلمان، به قلهم    مرد ، مقاله مجله هنر و« )مرد  از آن، در مدت  وتاهي بيش از بيست بار تجديد چاپ شد.

 (  50، ص1353، آبان 8، شماره 12پور، سال امير اشرف آريان

ترجمه  رد و براي نخستين بار فرانسهويان   . گلستان را به زبان فرانسه 1634، در سال Andre Dorie«آندره دوريه»، 6در فرانسه

ي اولين مترجمان گلسهتان در  شهورهاي مختلهف اروپهايي       ارهاي ادب فارسي آشنا شدند. اليته چنان  ه از مقايسه با يني از شاه

يان با گلستان يروپاي او بسياري از ا ي ترجمه بوده است و به وسيله« آندره دوريه»آيد، نخستين مترجم گلستان در اروپا همين   مي بر

 در جاي خود به آن خواهيم پرداخت. مقالهاز سعدي از ننات جاليي است  ه در اين « وينتور هوگو»تأثيرپذيري  آشنا شدند

ههاي زبهان فارسهي     زييهايي  ي گلستان سعدي را براي درك لطايف و مطالعه  .William Gons  (1794-1746)زجون ويليا       

فرهنه  ايهن    معرفي زبان و ادب آسيايي، نخستين گا  را در شناخت و عدها با انتشار شش رساله در باب شعر وب او دانست،  از  مي

 ترين اين رساات به زبان وادب فارسي اختصاص داشت.  ترين وعميق منطقه از جهان برداشت. بديهي است  ه غني

ي ادب فارسهي همهت    اشهاعه  طريق ايهن انجمهن بهه تهرويج و     از اقدامات جونز بود. وي از  .(1784تأسيس انجمن آسيايي بنگال )

ههاي   هاي فارسي و ديهوان  داران زبان و ادبيات فارسي، ابتدا در  لنته و سپس در بميئي به چاپ  تابگماشت. او وگروهي از دوست

يهات سهعدي را در چهاپ   ل .( ديوان حافظ و سپس  1791 ه براي نخستين بار در سال )شاعران مشهور ايراني اقدا  نمودند چنان

 .ي  مپاني هند شرقي به زيور طيع آراستند خانه

 

 های گلستان  سایر ترجمه -4

  . 1846به زبان آلماني، « گلستان»ي  ، ترجمهGrrafe«گراف»

  .                              1959به زبان مجارستاني، « سعدي وگلستان»، Zigmond Telegdi«زيگموند ته لگدي»     

  .1654، «حق وردي»ي گلستان به زبان آلماني با همناري  ترجمه« گلستان ايراني»، Olearius«لئاريوساو»     

ي چنهد فصهل از گلسهتان سهعدي بهه زبهان        ترجمه« گلستان سعدي»، Yohan Gotferid Herder«يوهان گوتفريد هردر»     

 (74: 1370محرابي، )  .1792آلماني، 

                                                           
ي ادبيات فارسي است و اين  در زمينه تري نسيت به ساير  شورهاداراي تأليفات و تحقيقات گسترده« فرانسه»در ميان  شورهاي غربي  - 6

ي آنان به  و عالقه روابط دوستانه و بدون اهداف استعماري فرانسويان با ايراننژادي و بالطيع نوعي احساس همگرايي و هممسأله شايد ناشي 

 .تر با مفاخر ادبي همديگر گرديده است ه منجر به گستر  روابط فرهنگي بين دو  شور و آشنايي بيش اشدفرهن  و تمدن ايران ب
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، برگرفتهه از گلسهتان سهعدي و    «پند يك درويهش »و « رؤياي يك درويش»هاي:  ، دو اثر به نا Fan Hagdoren« فن هاگدورن»

  .  1792ترجمه به زبان آلماني،

 - .1790غزليات و قصايد سهعدي بهه زبهان آلمهاني،     هاي مختلفي از گلستان، ترجمه ،Friedrich Ruckert «فريدريش رو رت»

1795 .  

 (78)همان،   .1827ترجمه به زبان آلماني، « ن مه از گلستان سعدي سه»،  Bernard Doren«برنارد دورن»

  . 1841ترجمه به زبان آلماني، « گلستان سعدي»، Fritz wolf «فريتز ولف»

  .1893ترجمه به زبان آلماني، « گلستان سعدي»، Fridrich Rosen «فريدريش روزن»

  .1926- .1925، ترجمه به زبان آلماني، «شيرازيبدايع شيخ مصلح الدين سعدي »،  Vayt king«وايت  ين »

  .1889ي چهار باب اول به نظم ونثر انگليسي،  ترجمه« گلستان سعدي»،  Advin Arnold«آدوين آرنولد» 

  .1823اي از شرح حال سعدي به زبان انگليسي،  ي گلستان وديياچه ، ترجمهJames Ross «جيمس راس» 

)همهان   .1850ي مفصل به زبان انگليسهي،  ، چاپ متن فارسي گلستان به همراه واژه نامهEdward –ist-vik«ادوارد ايست ويك»

91)  

ه اين ترجمه در  نار آثهار ديگهري    .  1863چاپ متن فارسي آن،  ، تصحيح گلستان و Faransis Jahnson«فرانسيس جانسون»

ي  نوشته« فرهن  انگليسي به فارسي»و شناس معروف  .(، خاور1794- .1746«)ويليا  جونز»نگار  « دستور زبان فارسي» چون:

  .Edward Fitz gerald (1809. -1883)آثهار ذوق ادوارد فيتهز جرالهد    « رباعيهات خيها   » و  F.Janson  فرانسيس جانسون

 . نمودهويدا 

رايهت دنهيس،   ) .1871گذاري گلستان و چاپ متن فارسي آن به انگليسهي،  ، تصحيح، اعراب و نقطه Nican Lees«نيسان ليس»

1364 :23)  

  . 1889ي گلستان به انگليسي،  ، ترجمه J.T.Plase«جي.تي.پالس»     

  .  1964، ترجمه گلستان سعدي به زبان انگليسي، Edward Rehate sec« ادوارد رهات سك»     

     (29)همان،  .1928ي گلستان به زبان انگليسي،  ، ترجمه Ser Richard Berthon«سر ريچارد برتون»     

  .      1808ي بخشي از گلستان به زبان فرانسوي،  ، ترجمهTankovany «تاننواني»     

  .1959، چاپ متن فارسي گلستان سعدي، J.U.D’ohse «گي.يو. دوسه»     

  . 1664ي گلستان سعدي به زبان فرانسه،  ، ترجمه Maloroz«ملورز»     

  (90: 1370محرابي، ) . 1664گلستان به زبان فرانسه، ي  ، ترجمهMoseh «موسه»     

  .1704ي گلستان سعدي به زبان فرانسه، ، ترجمهAlezi «آلزي»     

  . 1828ي گلستان به زبان فرانسه،  ، ترجمه Semlet«سملت»     

  .1913اي از گلستان سعدي به زبان فرانسه،  ي تازه ، ترجمهFerrantes Tossen «فرانتس توسن»     
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ههاي گلسهتان سهعدي     ي داسهتان  نشهر گزيهده   ترجمهه و  Evgeny Edwarde wicz Bertelesيوگني ادواردويچ بهرتلس        

 است. ادب فارسي ي فرهن  و ز نخستين  ارهاي برتلس در زمينه ه ا  .(1922)

  . 1945 درويشان،اخالق  سيرت پادشاهان و هاي باب« گلستان سعدي»ترجمه Arbeivy Artor janآرتو جان آربري 

Sadi of Shiraz (Gulistan), Kings and Biggars, 1945. 

  . 1921، در آداب صحيت، به زبان آلماني «گلستان سعدي»ي باب هشتم  ترجمه  Friedrich  Rose« فريدريش روزن»

 .ان سعدي نوشتبه تقليد از گلست« بليلستان»ق( از مرد  موستار در بوسني  تابي به نا   1160خوزي موستاري )

 

   های بوستان سعدی اولین ترجمـه -5

نامهه و بعهداً   هاي  هن  ليات به سعدي  ارهاي بالمنازع شعر فارسي وجود دارد  ه در نسخه در رأس آثار منظو  سعدي يني از شاه

لهه  جم)فرانسوي ترجمه شهد. ، Dānyl Horate«دانيل هورات»  . توسط1688براي اولين بار در سالبوستان نا  گرفت. اين  تاب 

 (25، ص2و1، به قلم  عيدالمحمد روح بخشان، سال اول، شماره «ي زبان فارسي در اروپا تاريخچه سابقه و»پيا ، 

 . اندرزهاي شيخ اجهل سهعدي را تحهت    1780، اولين  سي بود  ه در انگلستان به سال  Fransis Gelavin«فرانسيس گالوين»

 به انگليسي منتشر ساخت. «پند نامه شيخ سعدي»عنوان: 

 ت گماشت. مي بوستان سعدي ه ، براي اولين بار در آلمان به ترجمه Adum Olearius«آدا  اولئاريوس»

 

 دیگر مطالعات اروپائیان در باب بوستان  -6 

و ترجمهه بهه   هايي از اصل فارسهي  برگزيده« ي بوستان سعدي باغ ميوه»، A.M.Fan.Eshleshtav serd« فن.اشلشتاوسرد  . ا.»

  .1825شعر آلماني، چاپ وين، 

  . 1858، چاپ متن فارسي بوستان سعدي، وين،  K.H.Graf«ك.هه.گراف»

   (30.)همان،  1839، «گناه  ار نيك مرد و»ي بخشي از بوستان تحت عنوان:  ، ترجمهForbez Fālkoner «فوربز فالنونر»

، لنهدن،  «ههايي از بوسهتان   داسهتان »ي سومين باب از بوستان به انگليسي تحت عنهوان:   ، ترجمهAdvin Arnold« ادوين آرنولد»

1928 .  

 ي بخشي از بوستان به زبان فرانسه.      ، ترجمه Garcian Detasi«گارسين دوتاسي»

     (49)همان،  .1869به زبان فرانسه، « ي بوستان ي تازه ترجمه»،  J.B.  Nicholas«ج.ب.نينالس»

پهرداز   ن مهه »ي منتخيي از اشهعار سهعدي بهه زبهان آلمهاني بهه نها  :         ، ترجمه Fridrich Bodneshtet(d)«فريدريش بدنشتت»

  .  1881،«شيراز

  (100)همان ،   .1927اي از آثار سعدي به زبان انگليسي،  ي قطعات پرا نده ، ترجمهEskāt Dieuvy «اسنات ديوي»
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صد هزار بيت از اشعار شاعران بزرگ فارسي را بهه زبهان مهادري     او»ي بوستان؛ ترجمه Frederich Rueckertفريدريش رو رت 

ي خاصهي داشهت    فريدريش رو رت به اشهعار اخالقهي فارسهي عالقهه     (.29 – 30، فارسي در جهانو ادبيات زبان ) .«خود برگرداند

ي او قصهايدي را برگزيهد و بهه نظهم آلمهاني      «صاحييه» و «ديوان سعدي»بستگي شديد او به سعدي شد و از  دل همين عامل باعث

 42ي  ي رباعيات خيا ، ترجمه توان به ترجمه  ي ادبيات فارسي مي در زمينه از ميان  ارهاي فراوان رو رت (31 -32)همان، درآورد.

 اشاره  رد. …مقامه از مقامات حريري و

 گويد:  اين زمينه ميبررسي دارد. وي در  ي سعدي جاي بحث و نظريات رو رت درباره

توان گفت  هه بهه     اغراق مي خصوص متن اين اشعار بسيار بد تنظيم شده است. بيه ملمعات سعدي ارزشي ندارد، ب قصايد عربي و» 

هذا در اين باره بايد با احتياط قد  برداشت. من تا جايي  ه  شود. مع  ها يافت مي ي صحيح در آن ندرت يك سطر درست و يك  لمه

تنظيم  رد . بقيه نمودار عدول از قواعد عروض است. اما خهود شهاعر نيهز نهه بهتهر از ايهن        آمد متن آن را تصحيح و  دستم برمياز 

 (140-141: 1369 ،اسهمهانري ) خواسته است.  دانسته و نه بهتر از اين مي  مي

  .(.1880فرانسه)ترجمه بوستان سعدي به  Adrien , Barbier demeynar «آدريان باربيه دومينار»

.La traduction de Bustan de Saadi, 1880. 

سهپس چهاپ    تدارك فرهن  تر ي، فارسهي، عربهي و   هاي ايراني و ي بوستان سعدي و رمان با ترجمه درست است  ه او از آغاز  ار،

يني ديگهر از آثهار    ب عربي است.ي  ت نامه،گرايش آشناري به زبان فارسي نشان داد، اما محور اصلي  ار او، ترجمه آخرين جلد شاه

صفحه ترجمه و يادداشت است. او در  387صفحه و  36اي با  است. اين  تاب داراي مقدمه  .1880ي بوستان درسال  باربيه، ترجمه

فهرست ل ات سودي از بوستان، در اين ترجمه اساس  ار بوده است. در ايهن ترجمهه سهعي     چاپ و» نويسد:  ا  مي ي ترجمه مقدمه

هاي شاعر است بهه يهك    ميال ه در ظرافت  ه به زيان انديشه هاست ه و  ي لفظ به لفظ ه  ه غالياً بدترين خيانت  شده است از ترجمه

  (387)همان، .«اندازه پرهيز شود

   

 برخی آثار مربوط به سعدی در غرب -7

شهيخ  »، «ابوالعال معهري »تحقيقي در احوال و آثار  .(  ه 1906) «ي اسالمي فالسفه شعرا و» تاب  سن هاي  ريستن نوشتهيني از 

 است.« سعدي شيرازي»و « ناصر خسرو»، «الرئيس ابو علي سينا

  .1958، چاپ شده در دايرة المعارف معاصر لهستاني، «سعدي»ي  مقاله درباره

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

هها و مقهاات     تهاب نگهار   ،  .(  با ترجمهه 1758. - 1838) Antoine Silvestre de sacyآنتوان سيلوستر دوساسي 

تهأليف و تتيهع    ،تمدن و فرهن  ايراني ه اسالمي و نفايس شرق آشنا  رد و شوق تحقيق  متعدد، اروپاييان را با ادب فارسي،

ي دولتشهاه   تهذ ره »شيخ فريدالدين عطار را از  شرح حال، «پندنامه» تاب  ي ترجمه ها به وجود آورد، دوساسي در را در آن

اشعار زيادي از حافظ، سعدي و ديگر شاعران ايراني را هم به فرانسه ترجمه و در پايهان  تهاب آورده   نقل نموده  «سمرقندي

 (337)همان ها را هم به تر ي و عربي نوشته است. است. وي بعضي قسمت

 

 

 

 و سعدی  .Andre Gide(1869. - 1951)  ،آندره ژید -8

 . منتشهر گرديهد و از آن    1891در سهال  « هاي آندره والتر دفترچه»ي اجتماعي و منتقد فرانسوي، نخستين اثر او  نويسنده

را تأسيس  رد  هه    .N.R.F ي معروف  هاي ميان دو جن  جهاني، مجله پس تا آخر عمر پنجاه  تاب نوشت. ژيد در سال

ي نوبهل در ادبيهات نايهل    به دريافت جايزه 1947است. در سال اي به فرهن  فرانسه و ادبيات جهان  رده خدمات شايسته

 ژيد(  ي   معين، ذيل واژه)آمد. 

ورزيهد. او    داران ادبيات فارسي بود. در ميان سخنوران ايراني بيش از همه به فردوسي، سعدي، خيا  و حافظ عشق مهي  از دوستژيد 

 ي اين مطلب چنين گفته است: خود درباره

ا  و عميقاً تحهت   و با آنان در وحدت  امل به سر برده …ا  با سعدي و فردوسي و خيا  و حافظ تنگاتن  زيسته ي خود من به نوبه»

اند و من نيز همراه آنهان بهه ايهن چشهمه      ي شعر سير نوشيده ا . اينان شاعراني هستند  ه از چشمه هايشان قرار گرفته تأثير انديشه

 (23، ص6ي  ، محسن صيا، شماره«ي ايران شناسي در فرانسه تاريخچه»ين، ي فرهن  ايران زم مجله) .«ا  يافته راه

 نهد.    تعييهر مهي  « الحان قفس مرغان خو » با عنوان: «منطق الطير عطار»و از « گلزار پر گل و ريحان»با عنوان: « گلستان»وي از 

و آثهار ديگهر سهخنوران بهزرگ     « ن با اسيي سهياه پرواز بر فراز آسما»همچنين تفسيرهاي عرفاني از ديوان حافظ و رباعيات خيا  را 

 (182، فارسي درجهانو ادبيات زبان ) داند.  مي«مخزن پر از گوهرهاي رنگارن »ايراني را 

وي از  نوشت.ه   قافيه ولي شعر بيه شعر فارسي   خود را مانند گلستان سعدي با تر ييي از نثر و« هاي زميني مائده»آندره ژيد  تاب 

الهها  گرفهت و نخسهتين     ،، خوانده بود Hammer«هامر»ي آلماني  ها را در ترجمه ات حافظ  ه آنليو بيروني غز هاي صوري جنيه

 باب از  تاب خود را با اين بيت حافظ آغاز  رد:

 زان  ه زد بر ديده آبي روي رخشان شما         آلود ما بيدار خواهد شد مگربخت خواب

پهردازد و در    همزاد خويش، مهي  ،«ناتانائيل»گو با  گويد، به گفت  ري از غزليات با ساقي سخن ميي حافظ  ه در بسيا گاه، به شيوهآن

 س و هيچ چيز نهراسهد و   جويي و درك لذات از هيچ نماياند  ه بندها و زنجيرها را بگسلد و در  ا   مي سراسر  تاب، او راه را به ژيد

 هاي زميني را مانند گلستان به هشت باب تقسيم  رد: مائدهخود را برهاند. او « از هرچه رن  تعلق پذيرد»
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 ؛«بخت خواب آلود ماه بيدار خواهد شد مگر» باب اول:

 ؛«ها مائده»باب دو : 

 ؛«ميل و تمنا» باب سو :

 ؛«عشق و جواني» باب چهار :

 ؛«سير در باغ و راغ» باب پنجم:

 ؛«ده فرمان» باب ششم:

 ؛«ي صيح در انتظار سپيده» باب هفتم:

 (24ي فرهن  ايران زمين،  مجله) ؛«سعدي توبه  رد از پارسايي …» باب هشتم:

ههاي زمينهي از پيونهد ذوق و     ههاي  تهاب مائهده    شخصهيت  رسهاند.   ژيد  تابش را با حافظ آغاز  رده و با سعدي به پايهان مهي         

 رسد.  فارسي است  ه در اروپاي قرن بيستم به گو  ميي پيا  شاعران زبان  ي شرقي و غربي پديد آمده و در واقع دنياله انديشه

 

 هوگو و سعدی -9

رديهف   مشههورترين شهاعر رمانتيهك فرانسهه در قهرن نهوزدهم  هه در       ،  .Victor Hugo (1885- 1802)وينتور هوگهو  

اجتماعي بهه  طرفدار جدي اصالحات  خواه و آزادي، جهان است. وي مردي آزادمنشاجتماعي ترين گويندگان و ادباي  بزرگ

وجهود سهن  هم بهه      سالگي شاعري سرشناس بهود. بها   25نفع طيقات محرو  بود. از ده سالگي به شعر گفتن پرداخت و در 

پارلمان و نمايندگي در مجالس مقننه نايل شد. وي بهر اثهر مخالفهت بها نهاپلئون سهو  از سياسهت         عضويت آ ادمي فرانسه،

 .ه استبه سر بردگيري  رد و مدت بيست سال در تيعيد  ناره

رو هوگهو را   اگر چه پيش از او منتب رمانتيسم پيشرفتي  رده بود ولي به دست وي به اوج توانايي و رونهق رسهيد. از ايهن     

 (ي  هوگو معين، ذيل واژه)آيد.   ارهاي ادبيات فرانسه به شمار مي دانند.آثار وي شاه  رو اين منتب ميگذار و پيشبنيان

هاي قابهل ذ هر اسهت. هوگهو از آغهاز       افظ و سعدي و تجلي اين عشق در آثار او به ويژه تأثر از گلستان از موموعي هوگو به ح عالقه

  . بيت زير را در صدر نخستين چاپ قصايد و غزليات خود آورد:1822 ه در سال  جواني با شعر حافظ آشنا شد چنان

 استسخن دل شنفتنم هوس           حال دل با تو گفتنم هوس است

 (85: 1372)حافظ،                                                                                                                                   

 

حاصهل    ارههاي شهعري وينتهور هوگهو و     ي  شهرقيات ه  هه ينهي از زييهاترين شهاه       مجموعه توان گفت،  ي تأثر از سعدي مي درباره

 (298: 1372حديدي، ) .تهاي سعدي نگاشته شده اس تحت تأثير آموزه استشاعران ايراني  ي ايران و باره هاي او در آموخته

دسترسي نداشت؛ اما به محافهل خاورشناسهي رفهت وآمهد      …دانست و مستقيماً به آثار سعدي، حافظ و   ه فارسي نمي هوگو با اين

  ردند.  او را در اين  ار ياري مي« ژول مول»و « ارنست فوينيه» رد و دوستاني مانند   مي
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 ند اين است  ه هوگو پهس از درج عنهوان  لهي، نخسهت مضهامين برگرفتهه از         خصوص در شرقيات جلب توجه ميه اي  ه ب ننته

وايي دو شاعر بهزرگ  ندهد تأثير سعدي در او بيش از اقتياس ساده يا هم  امري  ه نشان مي، هرست اشعار راسعدي را آورده سپس ف

به عنوان مثال: در آغاز يني از موموعات بعد از ذ ر عنوان، اين جمهالت را از گلسهتان سهعدي     ؛در مورد موموعي معين بوده است

 آورده است:

 اند: هر چه نپايد، دليستگي را نشايد. حنما گفته عهد گلستان را وفايي نياشد. و ايي وگفتم گل بستان را، چنان  ه داني، بق

 بخش آغاز  المش اين شعر گلستان است:همچنين در جايي ديگر زينت 

 (400)همان، وين گلستان هميشه خو  باشد      شش باشد گل همين پنج روز و

 

باد خزان را بر ورق او دست تطهاول نياشهد و گهرد  زمهان      …» . عيارت 1829 ه در چاپ اول شرقيات در سال  ي ديگر آن ننته

)ماه خزان( آمده، اين نهامي اسهت  هه خهواه نهاخواه      « نوامير»اي به نا   ، در آغاز قطعه«عيش ربيعش را به طيش خريف ميدل ننند

 آورد.  ، به ياد مي . منتشر شد1831ي اشعار ديگر هوگو را  ه در سال  مجموعه« هاي پاييزي برگ»عنوان 

ميهدل  « عيش ربيعش را به طيش خريهف » ها را به تطاول برده و گرد  روزگار هايي است  ه باد خزان آن برگ« هاي پاييزي برگ»

  رده است. در اين جمالت تأثر از مطالعات ايراني در اشعار هوگو آشنار شده است.

ههايي از آن ذ هر گرديهد( گهاهي ههم عيهاراتي        )نمونهه  گيرد،  ران ايراني ميهوگو در دنياي رمانتيك خود گاهي عياراتي عيناً از شاع

 به عنوان مثال سعدي گفته است : ؛آورد  ه داراي مضمون متحدي با مضامين سعدي است  مي

 خندد  چون برق ليش مي نالد و  مي  بسيار  سا  ه اندرونش چو رعد 

 

ها، دو چيز متفهاوت در آن واحهد    ها، در بسياري از روح مخفي در ژرفاي جنگلهاي  درست مانند تااب»هوگو نيز چنين گفته است: 

سعدي در قسمتي از شعري  ه به مناسيت درگذشهت فرزنهد  سهروده، چنهين گفتهه       (269: 1369هانري ماسه، ) «.شود  ديده مي

 است:

  ه   باد  عجل   بيخ   عمر    ننند  در  اين   باغ   سروي   نيامد   بلند

 

 (80)همان،  «.ها فروريزد ي تيز داس هاي هرز بايد بر اثر ليه ناگزير علف» اين مطلب را چنين بيان  رده است:هوگو 

توان  تابي مفصل تأليف  رد. بنابراين، تأثر هوگو از شاعران ايراني به ويهژه سهعدي، فراتهر از يهك       از اين گونه مضامين مشترك مي

 ماتي است  ه ناشي از مشابهت ساختاري در شخصيت و  نه ممير دو شاعر است.توان گفت الها  اقتياس ساده است و مي

گل، بليل  رفته مضاميني مانند: د  ه رفتهشبستان آورده، چنان  چه او در وصف باغ وي گلستان سعدي و آن ي ديياچه اصواً جاذبه»

: 1372)حديهدي،  .«بخشهيد   ران رمانتيهك الهها  مهي   هاي بسياري به شهاع  نسيم سحري در اشعار فرانسويان راه يافت و در داستان و

303) 
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 Erenest  «ارنسهت فوينيهه  »ي سعدي نيست. سي  هه فردوسهي را بهه هوگهو معرفهي نمهود،        آشنايي هوگو با فردوسي به اندازه

Fowinieويليا  جونز»هايش به  ، بود. اليته در يادداشت» william Goens گورس» ، و »Gorres ،ههايي   اشهاره ، مترجم آلماني

ي چنداني برده باشد؛ زيرا در فهرست مأخهذ  تهابش نهامي از فردوسهي نيسهت.       رود در سرودن شرقيات از او بهره  دارد و گمان نمي

 به فرانسه ترجمه نشده بود)؟(. نامه تماماَ شايد هم تا آن زمان شاه

 ي منظو  آلماني آن مزين ساخته است: ي )ره( و ترجمهپايان ديوان شرقي و غربي را با اين شعر شيخ مصلح الدين سعد                

 ما نصيحت به جاي خود  رديم                   روزگاري در اين به سر برديم

 و  رغيت  س                    بر  رسوان  پيا   باشد  و بسهگر  نيايد  به گ

 

 ارهاي انجا  شده در اين باره در ادب عربهي پرداختهه نشهد    چون بناي اين تحقيق پرداختن به جايگاه سعدي در غرب است لذا به 

نفحات مهن خمائهل ابدب   "محمد موسي هنداوي، به وسيله ي سعدي و برگردان بوستان و گلستان به عربي  پژوهش در زمينهنظير 

ي عربي خليلي به اين بيهت   براي نمونه ترجمه. معروف زبان فارسي استو هاي رايج  از بيت اي رگزيده ه باز جعفر خليلي  "الفارسي

 سعدي:  

  ه عمر من به جفا  ردنت وفا ننند                من از جفات نترسم ولي از آن ترسم 

 لم ينن من جفاك أو اغضائك               أنا خِفتُ يا حيييي، فخوفي

 كهي لجفائتي، فال يفهرو يمض               انما خيفتي بأن يقصر العم 

 

 به  انواع  ترجمه نگا هی  -10

در اين جريان يك چشم مترجم به زبان ميدأ و چشم ديگهر  بهه زبهان مقصهد اسهت و از ايهن       ، ترجمه جرياني است ميان دو زبان

 بندد.  طريق، ميان دو زبان پلي مي

بهه  ي او را درنيابد و ديگهر ايهن  هه پيها  نويسهنده       برد: يني آن  ه ميادا خواننده، ترجمه  مترجم همواره ميان دو نگراني به سر مي

 اند: منتقل نشود و دچار تحريف گردد. از اين ديدگاه متخصصان دو نوع ترجمه را شناسايي و مطرح  رده يخوب

 ان(:ي آزاد يا رو الف: ترجمه ارتياطي )ترجمه

هاي صوري و معاني ناآشنا را از زبان ميهدأ بهه    ي پيا  است و تمايل ندارد ساخت تر به گيرندهدر اين نوع ترجمه، توجه مترجم بيش

خهوانيم بها چيهزي  هه       چه مهي شود، اما اين نگراني وجود دارد  ه آن  تر خوانده ميي ارتياطي آسان زبان مقصد وارد  ند؛ لذا ترجمه

 است، انطياق معقول و نسيي نداشته باشد. نويسنده گفته

 ي تحت اللفظي يا دقيق(: ي معنايي )ترجمه ب: ترجمه

جا هه    وشد تها آن   خواهد از دنياي نويسنده )فرستنده( فاصله بگيرد و پيوسته مي  نمي ،ي ارتياطي برخالف ترجمه ،ي معنايي ترجمه

 توان خواند.  اي را به راحتي نمي ند؛ از اين رو چنين ترجمههاي زبان ميدأ را وارد زبان مقصد   امنان دارد، ساخت
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ي ارتيهاطي معتقدنهد  هه اصهل، خواننهده اسهت نهه         د. پيهروان ترجمهه  ري معنايي هر يك طرفداراني دا ي ارتياطي و ترجمه ترجمه

توانهد بهه طهور      اي نمهي  ترجمه ي معنايي، توجه بيشتري به نويسنده دارند. با اين همه، هيچ نويسنده؛ در حالي  ه طرفداران ترجمه

تهر  مطلق ارتياطي يا معنايي باشد. اين پديده صرفاً نسيي است و بسته به نوع متن و هدف ترجمه، ينهي از ايهن دو قطهب برجسهته    

 شود.  مي

رجمهه گرديهد. در   هاي بسياري به زبان ايرانيان ت ي اسالمي  تاب ي ساسانيان و دوره اي طواني دارد. در دوره ترجمه در ايران سابقه

ها تأثير گذاشهته   هاي ديگر ترجمه شده و در فرهن  ملت هاي پيشين، بسياري از شاهنارهاي ادبي، علمي و فرهنگي ما به زبان سده

 است.

ي آثهار   ترجمه در سنت فرهنگي گذشته و حال ما، هميشه به عنوان يك ر ن اساسي سهم مهمي داشته است. از ايهن رو ترجمهه  »

هاي جديهد و متحهول امهروزي همهراه شهود، ههم        ارهاي علم و ادب جهان، اقدامي مهم و اساسي است  ه اگر با شيوه  هنري و شاه

 (22: 1366ي ترجمه،  (  درباره3هاي نشر دانش ) ي مقاله برگزيده).«سن  تأليفات با ارز  و مفيد، قابل توجه و ارزشمند است

ترين شنل اين انتقال آن است  ه ههيچ  انديشه از زبهاني به زبان ديگر است، مطلوباز آن جا  ه ترجمه ابزاري براي نقل فرهن  و 

بخشي از صورت و معني از ميان نرود، اما به اعتقاد متخصصان فن ترجمه، اين امر امنان پذير نيست. به عيارت ديگر هيچ پيهامي را  

ي خود حقايقي براي گفتن دارد  هه عينهاً    ا  ه زبان در محدودهتوان از زباني به زبان ديگر منتقل  رد ؛ چر  بدون حذف و امافه نمي

 قابل انتقال به زبان ديگر نيست. اصواً در ترجمه، موفقيت در انتقال پيا  نسيي است.

ي موفق، از  است  ه مترجم عالوه بر آشنايي  امل با روح زبان ميدأ )زبهاني  هه از    تر به يك ترجمهبراي دست يابي هرچه بيش»

شود(، بر محتواي  تاب مورد ترجمه دقيقاً اشهراف داشهته باشهد. ايهن       شود( و زبان مقصد )زباني  ه به آن ترجمه مي  ترجمه ميآن 

ها رعايهت امانهت و بهه     ترين آني خوب شرايط ديگري دارد  ه از اساسي شرايط براي مترجم از  است اما  افي نيست زيرا ترجمه

 (23)همان، .مؤلف است« حفظ سيك»بيان ديگر 

 

 نتیجه

شناسي رو به بهيود و رشهد اسهت. اينهك زبهان       شناسي و ترك  هاي عرب شناسي در حالي صورت گرفته  ه رشته  نزول تدريجي ايران

زبان تر ي به علهت اقامهت تعهداد زيهادي از تر هان در       عربي از آن جهت  ه زبان اصلي اسالمي است مورد توجه خاص قرار گرفته

شود. اليته علت اين امر تنها در رقابت و يا وجود اين دو زبهان نيسهت حتهي در برخهي       اروپايي بر فارسي ترجيح داده مي شورهاي 

 زبان اردو از فارسي پيشي گرفته است. ها، بخش

 .دهنهد   نشان ميها توجه   ه به گستر  اين زبان است ييبه اقدا   شورها هبستواها  رسد  ه رواج و رونق اين زبان  چنين به نظر مي

هها   دارنهد. در بهين آن   موقعيهت بهتهري   فارسهي  نسيت بههاي عربي، تر ي و اردو  دهندگان زبان  حاميان و گستر  پيداستناگفته 

شود، ثانياً بعضي از ايهن  شهورها      شور دنيا صحيت مي 24ها در بيش از  ، اواً زبان آنزيرا اند  شورهاي عربي جايگاه ممتازي يافته

ثالثاً اين  شهورها بهراي تهرويج زبهان و      در اين باره هزينه مي  نندعربستان،  ويت و امارات متحده عربي منابع مالي وسيعي مانند 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

ههاي علمهي    ي پهروژه  بدين صورت است  ه اين  شورها يا هزينه ها ي اقدا  آن  نند. نحوه  فرهن  خود از هيچ اقدامي فروگذار نمي

هاي علمهي   يا خود مرا ز و سازمان اين  شورهاستو هدف  ه نتايج غالياً در جهتي است  ه مؤيد نظر  نند   دانشگاهي را تأمين مي

 شود.  ميمين ي اين  شورها تأ وسيله ها به ي آن  نند  ه ظاهراً وابسته به دانشگاه است ولي بودجه  و فرهنگي تأسيس مي

، در معرفي مشاهير و مفاخر ايران  سياسي  شورهاي عربي به وجود آمدههاي مالي و  مرا ز و مؤسساتي  ه با حمايتمتأسفانه        

ي عربي و با نا  رازي از طب عربي و با نا  غزالي از  ال  عربي و  دارند. مثالً در سمينارها با ذ ر نا  ابن سينا از فلسفه  تحريف روا مي

 ننهد.    روز تولد موانا و نظامي از شعر و عرفان تر ي يهاد مهي   ها نيز با جشن سال گويند. ترك  با نا  بخاري از حديث عربي سخن مي

 هاي عربي، تر ي و اردو در برابر فارسي است. همين عوامل خود يني از عوامل  اهش اعتيار ايران و تقويت زبان

برخي از اين افراد زندگي هاي گذشته زبان و ادبيات فارسي چنان مورد توجه فرهيختگان اروپايي بوده  ه   ه در سده با توجه به اين

رود در تدوين  تب تاريخ ادبيات براي آيندگان به آثار و تأليفات   اند اميد مي خود را ينسره وقف تحقيق و مطالعه در اين زمينه  رده

يق ديگر اروپاييهان  ترآشنا شوند ثانياً باعث جذب و تشوشناسان نيز توجه شود تا اواً خوانندگان با اين افراد وآثارشان بيشاين ايران

درس ادبيات جههان بهه درس تخصصهي    ي اخير  چه نينوست همان طور  ه در دههي زبان و ادب فارسي گردد.  به شناخت گنجينه

دوره پيش دانشهگاهي و ا نهون قسهمت     1ي متوسطه )قيالً يك واحد از درس ادبيات فارسي  در دورهي ادبيات و علو  انساني  رشته

ران و جهان سال دو  متوسطه و سو  متوسطه ادبيات و علو  انساني به ميزان هر  هدا  دو واحهد( امهافه شهده     دو  تاريخ ادبيات اي

واحهد و حتهي د تهري     2حتي عنوان درسي يافته در دوره دانشگاه نيز اين ماده درسي در دوره  ارشناسي ادبيات فارسي به ميزان 

شناسان غربي اگر به عنوان يك ماده درسي  رشناسان يا به بياني بهتر ايرانواحد درسي لحاظ گرديده؛ شناخت خاو 2ادبيات فارسي 

شود حداقل در هر  تاب ادبيات فارسي دوره متوسطه ميحثي در اين باره مطرح شود شايد انديشه ارائه ايهن درس بهه    گنجانده نمي

ي ادب به عنهوان   شناسان در حوزه به ويژه ايرانشناسان  عنوان واحد درسي دانشگاهي محقق گردد. تا ديني  ه خاورشناسان و ايران

ه به خاطر معرفي آثار ارزشهمند ايهران بهه تمها        ي ادبي  شورمان جامعهترين مقوله فرهن   شور بر گردن  ترين و ژرفناك پيچيده

ي نخست چنين به  در وهلهممنن است شناسي نيز محقق گرداند  ي ايرانرشتهايجاد  تر از همه مقدماتادا گردد. و مهم دنياه دارند،

شناسهي نيهز بهه     شهرق  تادان ند. چنان  ه اس  د ولي حقيقت خالف اين را ثابت مينباش مهر بيبه اين رشته نظر آيد  ه دانشجويان 

ه هاي ايران شناسي آن چنان  ه  چرا رشته ،ي افراد رغم عالقه د  ه علينمو نند. بنابراين بايد بررسي   صراحت اين مطلب را بيان مي

شناسي  هه   ي جامعه شناسي اهميت ندارد؟ اصالً بهتر نيست رشته ي جامعه شناسي به اندازه ي ايران د مگر ايجاد رشتهبايد رونق ندار

باختگهان   شهيفتگان و دل شناسي ت يير يابد تها   ي هر علم پويايي است به ايران ي ايران است با اند ي تحول  ه ازمه شناخت جامعه

ارج نههاده شهود و   دوستان غير ايرانهي   دانان و ادب د و آتش شوق و اشتياق فارسينمانندر سراسر جهان بي اعتنا زبان و ادب فارسي 

، پا ستان و هند براي تهرويج فرهنه  و زبهان خهود     زبانهاي عرب، ترك  ه  شور چنانتال  غربيان در اين زمينه اجر گزارده آيد. 

  نند.  گذاري ميسرمايه
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