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ترجمهادبیات تطبیقی وارتباط 
1مریم عزیزخانی

کارشناس ارشد زبان وادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

نرگس ایدر
کارشناس ارشد زبان وادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

:چکیده
زیرا نقش مهمی شود قلمداد میدر حوزه ادبیات تطبیقیابزارهاي مهم مطابقه گرهمواره ترجمه از

همه این ها،اما علی رغم.شدن فرهنگی با فرهنگ دیگر داردشناآدر خارج کردن ملت ها از انزوا و
شک ها به دیده به ترجمهوشمارندأ را اصل میط با زبان مبدوهشگران ادبیات تطبیقی ارتباژعضی از پب

ارتباط ازدر این مقاله ابتدا. کنندبرخی تایید میبرخی ارتباط ترجمه وادبیات را نفی وو.نگرندمی
،ارتباط وجود دارداینکه دربارهوعلی رغم آراء مختلفی آیدتطبیقی با ترجمه سخن به میان میادبیات 

ادبیات تطبیقی براي ارتقاي خود نیازمند ترجمه است هر چند ترجمه، زیر مجموعه ادبیات باید بیان کرد
عوامل شکل گیري وگسترش ادبیات تطبیقی به معناي ترینشک از مهمترجمه بی.تطبیقی نیست

ات و زبان دیگر چرا که اگر متون ترجمه نشده بودند امکان آشنایی ملت ها با ادبی. امروزین آن است
مترجم شود که، خوب وقتی حاصل میاطمینان به ترجمه : باید گفت،در نهایت.شدت ها فراهم نمیمل

.نهایت تالش را داشته باشددر انتقال مفاهیم و دقت او در اصول امانتداري و دورنماي شایستگی

.آثار ترجمه شده، ارتباطادبیات تطبیقی، ترجمه،:واژگان کلیدي

.maryamazizkhani@ymail.com:رایا نامه نویسنده مسئول-١
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:مقدمه
ارتباط ادبیات تطبیقی وترجمه از جمله موضوعاتی بوده است که همواره مد نظر پژوهشگران بوده 

بعضی خواستار .ترجمه وجود داردو در این بین آراء مختلفی درباره ارتباط ادبیات تطبیقی و. است
بیشتر درباره خواستار تفکر لوفور چون باسنت وبرخی اند وات تطبیقی وترجمه شدهجدایی ارتباط ادبی

فعالیتی هستند که ترجمه را محققانی .اندشدهترجمه در چارچوب ادبیات تطبیقیبه حاشیه رانده شدن
این دسته از محققان . بر این باورند که ادبیات نیرویی فراگیر وتمدن ساز استکنند وحاشیه اي تلقی می

. م مجموعه اي از آثار بزرگ اعتقاد دارندهمچنان به دوااز لحاظ جهان بینی آشکارا اروپایی مدارند و
قطع هاي ترجمه پژوهی با ادبیات تطبیقی بهتر است که گري نیز هستند که معتقدند ارتباط محققان دی

استدالل ایشان این است که ادبیات تطبیقی همچنان در چنبره . این دو وجه مشترك ندارندزیرا، شود
پیوسته بحرانی خود در کشمکش است، وگرفتار شدن در هاي صورت گرایی گرفتار است و با وضعیت 

- زبانی استکه دغدغه هاي اصلی آن تاریخی و-این وضعیت پریشان براي رشته نوپاي ترجمه پژوهی
گیرد وترجمه صورت میزمینهکثرت  پژوهش هایی که در در حال حاضر .حاصلی جز زیان ندارد

که از کتاب هاي تالیف شده به پویایی این رشته اشاره داردافزایش روز افزون مجامع بین المللی وتعداد
به همین سبب، دشوار بتوان ترجمه پژوهی را زیر مجموعه ادبیات تطبیقی .قبل به حاشیه رانده شده بود

.ادبیات تطبیقی داردءهرچند که ترجمه نقش مهمی در ارتقا. قلمداد کرد
:این بوده ایم کهاین مقاله بردر 

؟ارتباط داردادبیات تطبیقی با ترجمه آیا.1
؟داردپیشبرد ادبیات تطبیقی چه نقشی درترجمه .2
آیا ترجمه ها در حوزه ادبیات تطبیقی مورد اطمینان هستند؟.3

:پیشینه تحقیق
ترجمه آثار ارزشمندي تایف شده است که در این مقاله سعی شده است نه ادبیات تطبیقی وزمیدر 

که نوشته سوزان باسنت»از ادبیات تطبیقی تا ترجمه پژوهی«هایی چون کتاب.از آنها استفاده شود
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،  نوشته حسام الخطیب ترجمه »ادبیات تطبیقیترجمه و«.صالح حسینی آن را ترجمه کرده است
ادبیات تطبیقی "مقاله ینه به شمار می روند وترین منابع در این زمهاز بیکیمحمد حسن تقیه که

. به چاپ رسیده است5پیاپی 1391قی نوشته انوشیروانی که در مجله ادبیات تطبی"وترجمه پژوهی 
.او به کتاب باسنت استناد زیادي داشته است

در این مقاله با رویکردي دقیق به روابط ادبیات تطبیقی وترجمه پرداخته شده است و هم چنین 
.قرار گرفته استمترجمان در پیشبرد ادبیات تطبیقی مورد بررسی نقش ترجمه و

ارتباط ترجمه با ادبیات تطبیقی-1
ارتباط ترجمه با ادبیات تطبیقی مسیر طوالنی را گذرانده است چرا که برخی پژوهشگران آن را 
امري حاشیه اي قلمداد می کردند و برخی به ختم اتصال ترجمه با ادبیات معتقدند و بر این باورند که 

. یکسره شود زیرا هیچ نقطه مشترکی بین این دو وجود نداردیددبیات تطبیقی باارتباط ترجمه پژوهی با ا
وانیم ترجمه پژوهی را از انزوا خارج کنیم وتبرخی مخالفت ها در قرن بیستم میبه مرور زمان علی رغم

.براي آن اهمیت ویژه اي قائل شویم
ارزش هاي ذهنی پیش ساخته خود به واي است که با مالك ها مترجم ادبی در وهله اول خواننده«

از این رو با تفسیر است ودر واقع، ترجمه نوعی خوانش و. کندرود وآن را تفسیر میسراغ متن می
گیرد لزوما با معناي مورد معنایی که در ذهن خواننده متن ادبی شکل می.خوردتطبیقی پیوند میادبیات

جمه شده صرفا تفسیري از یک متن است که در قالب نظر نویسنده اصلی یکی نیست، زیرا متن تر
به "تفسیر "هارولد بلوم بر این عقیده است که زمانی .باورهاي مترجم شکل گرفته استذهنیات و

بدین سان بر پژوهشگر ادبیات تطبیقی است که  هنگام مطالعه . "هنوز هم هستبود، و"ترجمه "معنی 
به روش سنتی به دنبال یافتن منبع الهام یا تاثیر یا تقلید وقتباس به مثابه ارتباطات ادبی نه تنهاتاثیرات و

)18: 1391انوشیروانی، ( » .توجه کندبه فرایند پیچده انتقال یعنی ترجمه نیزواسطه انتقال باشد، بلکه
:کنددر مورد ترجمه این گونه بیان مینظریه هاسوزان باسنت روند تغییر وتحوالت افکار و
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تلقی معمول چنین .ارتباط ادبیات تطبیقی با ترجمه پژوهی ارتباط پیچیده ومسئله سازي بوده است
ان نیازمند استعداد دبوده است که ترجمه با ادبیات تطبیقی نسبت چندانی ندارد وکاري است که چن

نظر .گیرندن پول میآیند ودر ازاي آبر این مبنا مترجم حرفه اي از عهده آن بر میوخالقیت نیست و
در گویاي وضع وحالی است که از بد حادثه1931هیلر بالك در یکی از سخنرانی هایش در سال 

بر این مبنا هرگز شأن . هنر ترجمه هنري فرعی واشتقاقی است: کشورهاي چندي سخت مشهود است
همین . فراوانی دیده استدر داوري عام درباره ادبیات لطمهواعتبار اصلی را براي آن قائل نشده اند و

بی مقدار کردن طبیعی ارزش ترجمه باعث شده است که معیار مطلوب تنزل کند ودر دوران هایی هم 
بدفهمی مرتبط با خصلت ترجمه به تباهی آن افزوده است وعالوه بر . هنر ترجمه را کمابیش از میان ببرد

.اندنبردهاینکه از اهمیت آن آگاه نشده اند به دشواري آن نیز پی 
خواسته است پیچیدگی سیر ترجمه را به شنوندگان یاد الك جدلی بوده است، از این رو میسخنرانی ب

به همین منظور دست به اغراق گویی می زند، زیرا گفته وي . آور شود و مرتبه وضیع آن را شریف کند
وضع وحالی که بالك از آن .اعتبار اصلی براي ترجمه، گفته درستی نیستمبنی بر قائل نشدن شأن و

البته در قرن نوزدهم مرتبه ترجمه را کمتر .گوید از قرن هفدهم به بعد اندك اندك تغییر کرده استمی
نظریه پردازان ادبیات تطبیقی، به رغم تصدیق اهمیت ترجمه در کار کرده اند، وقی میازمرتبه اصلی تل

در بررسی ادبیات تطبیقی، مقام ترجمه را . کرده اندد میخود، بر اولویت خواندن اثر به زبان اصلی تاکی
داده اند، واغلب یک فصل یا بخش فرعی به آن اختصاص نمیآوردند که بیش از تا بدان حد پایین می

داللت ضمنی این بوده است قرار می داده اند، و"تقلید "و"اقتباس "ترجمه را در کنار الفاظی نظیر
)72-71: 1390باسنت، ( ". نوي داردثاکه خصلت اشتقاقی و

یرد و مجالت تازه گاضر در عرصه ترجمه پژوهی صورت میکثرت پژوهش هاي که در حال ح"
ان نامه هاي دکترایی که تالیف پایشوند و افزایش مجامع بین المللی وتعداد کتاب ها واي که منتشر می

می کنند که پیشتر حرمتی نداشت و به حاشیه رانده زندگی این عرصه پژوهش داللت شوند به سرمی
ترجمه پژوهی بدلیل اتکا به روش شناسی هاي متفاوت، حوضه میان رشته اي راستینی شده .شده بود
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همچنین . وشاید بهتر باشد براي توصیف آن از تعبیري نظیر مطالعات بینا فرهنگی استفاده کنیم. است
مکتب هاي فکري . ی را زیر مجموعه ادبیات تطبیقی قلمداد کردحاال دیگر دشوار بتوان ترجمه پژوه

محققانی هستند که ترجمه را . گوناگونی درباره ارتباط ترجمه پژوهی با ادبیات تطبیقی وجود دارد
- یه نظام هاي چندگانه را مردود میپیشنهادهاي پیروان نظرکنند وهمچنان فعالیتی حاشیه اي تلقی می

این دسته از محققان از لحاظ جهان . تمدن ساز استند که ادبیات نیرویی فراگیر وشمارند و بر این نظر
همچنان به دوام مجموعه اي از آثار بزرگ اعتقاد دارند و محققان بینی آشکارا  اروپایی مدارند و

دیگري هستند که می گویند ارتباط هاي ترجمه پژوهی با ادبیات تطبیقی بهتر است یکسره شود زیرا این
استدالل ایشان این است که .دو وجه مشترك ندارند و دغدغه ها و روش شناسی شان متفاوت است

ادبیات تطبیقی همچنان در چنبره هاي صورت گرایی گرفتار است  و با وضعیت پیوسته بحرانی خود در 
کشمکش است وگرفتار شدن در این وضعیت پریشان براي رشته نوپاي ترجمه پزوهی که دغدغه هاي

بحران ادبیات تطبیقی ناشی از میراث تحصل . اصلی آن تاریخی و زبانی است حاصلی جزء زیان ندارد
فرهنگی است که اساس گرایی اروپا مدار قرن نوزدهم و لحاظ نکردن استلزامات سیاسی انتقال بینا

هندي وچینی همچنین گفته اند که این به اصطالح بحران دامن تطبیقگران افریقایی و. تطبیقگري است
وامریکاي التین را نگرفته است زیرا این ها مطالعات ادبیات تطبیقی رابر شالوده ایدئولوژیکی متفاوتی 
بنیاد کرده اند و به جاي اندیشه انتزاعی زیبایی عام فرا فرهنگی، بنا را بر نیازهاي بال واسطه فرهنگ 

نظریه . متحول کردن زبان ملی استتن ویگانه نیاز پیگیر وسرنوشت ساز، غنی ساخ. خویش گذاشته اند
نظام هاي چندگانه به جاي این که شیوه نگاه کردن به این سیر تحول را با توجه به تاثیرها ونهضت ها 

پرسش هایی از این دست که چه . کندسیاست وشیوه هاي ترجمه، ارائه میعرضه کند، با توجه به 
چه شود وو در فرهنگ مقصد چگونه تلقی مید شوچه وقت و به دست چه کسی ترجمه میچیزي، 

ه خود را متخصص مرتبه اي می یابد، پرسش هاي اساسی است، اما این پرسش ها را به جاي کسانی ک
زیرا . کنند که مدعی کار در عرصه ترجمه پژوهی هستندنی مطرح میدانند کساادبیات تطبیقی می

چنین نیست که ترجمه صرفا دریچه اي ": ره لوفوربه قول آندقدرت سرکند، وترجمه باید با سلطه و
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باشد که به دنیاي دیگري گشوده می شود، با سخنان تکراري وقالبی از این دست بلکه ترجمه معبري 
تاثیرهاي خارجی می توانند از درون آن در فرهنگ بومی شود واکراه باز میاست که غالبا با نوعی 

باسنت ولوفور، در مقدمه خویش . دگرگون کردن آن سهیم باشدنفود کند و با آن پهلو بزند وحتی در
کنند که وقت آن رسیده که تاریخ وفرهنگ چنین استدالل می"ه بر مجموعه مقاالت  موسوم به ترجم

با شکل گرفتن ترجمه : درباره به حاشیه رانده شدن  ترجمه در چارچوب ادبیات تطبیقی دوباره بیندیشیم
جوید، وقت باز تطبیقگري وتاریخ فرهنگی بهره میمستقل، با شیوه اي که ازپژوهی در قالب رشته اي

هیچ بوده است، وهنگ جهان نیروي تاثیر گذار عمده ايترجمه در تکامل فر. اندیشی فرا رسیده است
در جایی که در عرصه ادبیات تطبیقی . ت بدون توجه به ترجمه ممکن نیستپژوهشی در عرصه ادبیا

در عرصه ترجمه پژوهی یک رشته تلقی کرد یا نه،بر سر این است که آیا می توان آن راهمچنان بحث 
پویایی کار در زمینه گسترده جهانی ظاهرا این نظر را نیرو وگویند که رشته اي مجزاست، وبی پروا می

اي فرار ز تازههمین طورآغازمان باز نگري در ارتباط  ادبیات تطبیقی با ترجمه پژوهی، و. تاکید می کند
.سیده است

با "وصلت نامیمون مارکسیسم  وفمینیسم"، هایدي هارتمان در مقاله اي با عنوان1979در سال 
سیده بود آیا این رابطه وي پر. استفاده از استعاره وصلت به رندي بسیاري از مشکالت را پیش کشید

انیم این استعاره را براي ارتباط ادبیات تطبیقی با تویا زمان طالق فرا رسیده  است؟ مییابد بهبود می
ترجمه پژوهی وام بگیریم، آن هم در جایی که بنا به سنت شریک غالب ومادون وجود داشته وادبیات 

و ترجمه پژوهی کند رابطه، موازنه قدرت را دگرگون میتعریف دوباره این .از ترجمه برتر بوده است
این تعریف دوباره . ات تطبیقی هم دیگر شریک غالب نیستشود وادبیشریک اصلی محسوب می

دف هاي متفاوت عالوه بر مبناي وضعیت متفاوت پژوهش جاري در این دو زمینه، بر اساس ه
اند تا آن را تعریف کنند، و در ادبیات تطبیقی مدت ها تالش کردهدهد زیرا درپژوهش نیز معنا می

امنه و اند و دعوت براي ارائه تعریف هاي روشن تر از دورزیدهر حفظ ارزشهایی چند اصرار این باره ب
ولی در عرصه ترجمه پژوهی به متن وبافت پرداخته اند، و نیز به نظر . اندروش شناسی را مردود شمرده
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وعمل، در زمانی و هم زمانی، و از همه مهم تربه سیر انتقال توام با دخل وتصرف بینا فرهنگی 
.ي آنواستلزامات ایدئولوژ

افته رسیم، به یقین وقت آن رسیده است که دریابیم عصري از اعصار پایان یبه پایان قرن بیستم که می
گیرد و سیر ترجمه متون از یک نظام گیرد، در بافتی صورت مینوشتن در خأل صورت نمی. است

لی است سخت و بلکه ترجمه عم. فرهنگی به نظام فرهنگی دیگر عمل خنثاي بی غرض وشفافی نیست
تهاجمی تجاوزگرانه و سیاست ترجمه وترجمه کردن شایان توجهی به مراتب بیشتر از آن است که در 

در همچنان کهترجمه در تغییر فرهنگی نقش بنیادي داشته است و. گذشته به آن مبذول شده است
با توجه به فرهنگ توانیم درباره وضع فرهنگ هاي گیرندهکنیم، میزمانی ترجمه کردن را لحاظ می

.هاي متن مبدأ بسی چیزها بیاموزیم
اقدامات بینا فرهنگی درعرصه . دوران ادبیات تطبیقی در قالب یک رشته پژوهشی به سر آمده است

زن پژوهی، در نظریه پسا استعماري و در فرهنگ پژوهی چهره ادبیات پژوهی را به کلی دگرگون کرده 
جمه پژوهی را رشته اصلی پژوهش بنامیم وادبیات تطبیقی را عرصه موضوعی از این پس باید تر. است

)96- 93، همان(". ارزشمند ولی فرعی بدانیم
: مخالفان ارتباط ادبیات با ترجمه1-1

اند وعقیده دارند این ارتباط جز یی ادبیات وترجمه از هم دیگر شدهخواهان جدامخالفان ارتباط 
بنیان تطبیق پژوهی دوگانه با اندیشه ترجمه سخت در تقابل . چیزي براي ادبیات به دنبال نداردضرر، 

بر اساس الگوي دوگانه، تطبیق گر خوب کسی است که متون اصلی را به زبان اصلی .بوده است
ی، در الگوي آمریکاي شمال.بخواند، چون این شیوه خواندن بسی برتر از  خواندن از روي ترجمه است

انتقال متن اند وانگاشتهبر مبناي مفاهیم ارزش هاي عام در متون ادبی، بحث ترجمه را یکسره نادیده می
اند انگاشتهلمرویی میاند، یا قکردهمفیدي براي بررسی تلقی نمیاز یک بافت به بافت دیگر را موضوع

)72، همان(. که پژوهشگرانش، به جاي محققان ادبی، زبان شناسان باشند
:موافقان ارتباط ادبیات با ترجمه1-2
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رسند ودر امر پژوهش ترجمه دیدگاه رفته گروهی از محققان به عرصه می، رفته 1970در دهه " 
گذارند که زوهر، بنا را بر این می- ار ایواناین گروه به سر کردگی ایتام.دیگر گونه اي عرضه می کنند

نظریه "ایوان زوهر در مقاله اي با عنوان. تعریف کنند"پژوهی ترجمه "خود را در قالب مقصود 
اي دارد وسپس شیوه نظام یافتها درباره ترجمه به اجمال بیان میدیدگاه هاي غالب ر"کنونی ترجمه 

ایوان زوهر .ات مربوط به سیر ترجمه کنار بزند کند تا مگر پرده ابهام از روي  بسیاري از نظرمطرح می
کند که برخی وضعیت ها موجب رونق ترجمه در نوشته، چنین استدالل می1976ه در اي کدر مقاله 

در جایی که ادبیات در مرحله : کندوي سه وضعیت عمده را مشخص می. ندشوعرصه فرهنگ می
، در کنندیا هردوان تلقی می"ضعیف "یا "حاشیه اي "در جایی که ادبیات را نخستین تکوین است، 

این اندیشه را پژوهشگران بعدي دنبال . قطه عطف یا بحران یا خأل ادبی وجود داشته باشدجایی که ن
تیموچکو از همین روست که، به عنوان نمونه، ماریا . اندبا مورد پژوهی هاي خاص بسط دادهکرده و

(."اي داشته استاز حماسه به رنسانس جمه نقش عمده12کند که در تحول بزرگ قرن استدالل می
)75- 72، همان

:کنندتاکید میاینگونه باسنت  و لوفور اهمیت ترجمه را 
با تکامل ترجمه پژوهی در قالب شاخه اي مجزا ومستقل، با نوعی روش شناسی مبتنی بر تطبیق 

بررسی ترجمه در تکامل فرهنگ دنیا نیروي شکل دهنده مهمی بوده است و. گري وتاریخ فرهنگی
)82، همان(.بدون ترجمه امکان پذیر نیستادبیات تطبیقی 

نقش مترجمان و ترجمه در رواج ادبیات تطبیقی -2
یکی از حوزه هاي وسیع پژوهش در ادبیات تطبیقی چگونگی ارتباط یک فرهنگ با فرهنگ 

هرچند در ادبیات تطبیقی قدیم .  یکی از عناصري که در این ارتباط نقش دارد ترجمه است. دیگر است
د وستدهاي تاکید برخواندن متون به زبان اصلی است، اما نقش ترجمه به مثابه واسطه در تعامالت و دا

ترجمه هاي  انجام  شده و تاثیراتی که  این ترجمه ها در حوزه ادبیات . فرهنگی انکار ناپذیر است
.کنداشته اند نقش ترجمه را پر رنگ میتطبیقی د
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ترجمه نقش مهمی در انتقال مفاهیم، مضامین، نهضتها وانواع ":گویدانوشیروانی در این رابطه می
ود در پژوهش هاي سنتی اهمیت ترجمه به بررسی منبع الهام محد. ملت دیگر داشته استادبی ازملتی به

اغلب اوقات ترجمه براي . شود یعنی پژوهشگر به دنبال آن است که به منبع تاثیرگذاري دست یابدمی
آنها تاثیرپذیري از طریقاو به دنبال یافتن واسطه هایی است که این ارتباط و. تطبیقگر اهمیتی ندارد

مترجم فقط نقش ترجمه را برعهده ندارد او در وهله اول خواننده : اما باید گفت. صورت گرفته است
-سراغ متن می رود وآن را تفسیر میارزش هاي ذهنی پیش ساخته خود به اي است که با مالك ها و

خورد لذا بر میین رو با ادبیات تطبیقی پیوندتفسیر است واز ادر واقع ترجمه نوعی خوانش و. کند
پژوهشگر ادبیات تطبیقی الزم است که به هنگام مطالعه تاثیرات وارتباطات ادبی نه تنها به روش سنتی به 
دنبال یافتن منبع الهام یاتاثیر یا تقلید واقتباس به مثابه واسطه انتقال باشد، بلکه باید به فرایند پیچیده انتقال 

) 18- 1391:16انوشیروانی،.( "هم توجه کند 
چرا . عوامل شکل گیري ادبیات تطبیقی به معناي امروزین آن استترجمه بی تردید از مهم ترین"

در . شدات و زبان دیگر ملت ها فراهم نمیکه اگر متون ترجمه نشده بودند امکان آشنایی ملت ها با ادبی
گویارد، (".ملت هاستحقیقت ترجمه یکی از روش هاي انتقال فرهنگ وادب یک ملت به سایر 

1374:189(
:ترجمه وداستان2-1

به زبان هاي گوناگون، بسیاري از "کلیله و دمنه"کنیم که با ترجمه کتابی چونبراي نمونه بیان می
"الفونتن"".به روش آن بسیاري از آثار گرانقدر باقی گذاشتندشعرا و نویسندگان از آن الهام گرفتند و

. "نویس فرانسوي در کتاب خود بخش هایی از این کتاب را به نظم آورده استمعروفترین قصه
ازجمله داستانهاي شرقی است که به غرب رفته "هزار ویک شب "کتاب ").1374:189گویارد، (

در قرن سوم هجري به عربی اصل این کتاب فارسی و.با استقبال بسیار مواجه گردیده استاست و
گردان آن به زبان هاي اروپایی باعث شد که اهالی غرب شرقیان را از منظره هزاروبر. ترجمه شده است
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. "یک روز استیک شب نگریسته، به عالوه داستان هایی به شیوه آن بنویسند که معروفترین آن هزار و
)190:همان(
:ترجمه ونظم ونثر2-2

بوستان ذکر کنیم، فراوان است اما در اینجا اگر بخواهیم ترجمه هاي انجام شده از کتاب گلستان و
کنیم تا پژوهشگر ادبیات تطبیقی در برابر آن دو به انی این دو اثر به برخی اشاره میبراي بیان اهمیت جه

.عنوان دو اثري که از محیط خود به سطح جهانی منتقل شده واز آنها تاثیر پذیرفته اند، درنگ کند
بانهاي اروپاییترجمه هاي بوستان به ز2-2-1

1850ترجمه گراف سال :آلمانی
1880ترجمه باربیی دي مینار سال : فرانسوي
1879ترجمه ویلبر فورس کالرك سال : انگلیسی

ترجمه هاي گلستان به زبانهاي اروپایی 2-2-2
1634توسط آدام اولیر یوس سال :آلمانی

توسط دي ریر:فرانسوي
1806سالتوسط فرانسیس گالدوین : انگلیسی 

ترجمه گلستان  در جهان اسالم2-2-3
1802توسط شیر علی افسوس : اردو
)258- 1382:254کفافی،("1263توسط جبرئیل بن یوسف سال :مصر
ادبیات تطبیقی خصوصا نادیه انگاشت چرا که توان نقش ترجمه را در پیشبرد ادبیات عموما ونمی"

)1389:97محسنی نیا،.("شناختندعرب ها با ترجمه احمد میجرالد وفیتزاروپائیان خیام را با ترجمه 
به زبان هاي مختلف جهان، دلیل روشنی است بر... هاي آثار شاعرانی چون سعدي وحافظ وترجمه

. ارزش انسانی واصیل آنها، که آنها را مورد پذیرش در محیط هاي مختلف فرهنگی قرار داده است
ادیبان صورت بگیرد، گسترده و پراکنده است تطبیقی که می تواند درباره این شاعران وحوزه پژوهش 
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حتما باید مجموعه اي از پژوهش هاي تخصصی . همچنان در برهه اي طوالنی از روزگار ادامه داردو
مبانی اسالمی برخاسته از آن وحافظ و بیان اصول وحقیقی شعر سعدي وبراي تبیین ارزش انسانی و

ادبی به جاي گذاشته اند، فراهم آثاري که ادبیات آنها در دوره ها و محیط هاي مختلف فرهنگی و
.آورند تا بهترین پژوهش ها در حوزه آثار شاعران بزرگی چون آنها صورت بگیرد

:نمایش نامهترجمه و2-3
» نوع ادبی«عنوان یک به»نمایشنامه«که در شناساندن ان با تالش بسزاییتوان اذعان کرد که مترجممی

هاي معنایی، با تغییراتی در هایشان عالوه بر رعایت ادبی بودن ترجمه و حفظ شباهتداشتند، در ترجمه
دادند و گاه براي برقراري ارتباط با اي آزاد با روح ایرانی ارائه میهاي مختلف ترجمه، ترجمهسطح

نحوي و سبکی براي استفاده از این فن که , در سه سطح واژگانی» سازيطبیعی«خوانندگان از 
.کردنداستفاده می» هنگی وادبی استترین راه تقابل فراصلی«

اي ارائه بدهند اند نمایش نامه هاي غنیاز گذر از مراحل ترجمه،  توانستهنویسان ما پس  نمایش نامه
ین امر طبیعی است چرا که البته ا.هاي بسیاري با نمایش نامه هاي اروپایی دارندکه برخی شباهت

... نویسان بزرگی چون مولیر وشکسپیرونویسان ما بواسطه ترجمه مترجمان از آثار نمایشنامهنمایشنامه
هاي غربی تاثر از نمایشنامهتاثیر وهاي کنونی زبان فارسی بر اساسحتی اگر نمایشنامهواندآشنا شده

خیز، راه را براي که مترجمان با گذراندن مسیر پرافت وچرانوشته شده باشد ایرادي بدان وارد نیست 
. کنندبا آشنایی کامل آثار بدیع خلق میاند واکنون نویسندگان ما کردهنویسان ما هموار نمایشنامه

به عنوان یکی از عوامل راهگشا در ادبیات تطبیقی، توانسته ضمن آشنا کردن "ترجمه "اینجاست که 
به دبی جدید، چشم هنرمندان آن سرزمین را به افق وسیع تري در حیطه ادبیات وا"نوع "کشوري  با 

، قدريممترجمان در پیشبرد علامید است با توجه به تاثیر ترجمه و.نویسی بگشایدخصوص نمایشنامه
)www.chouk.ir.(”بیشتر به این حوزه توجه شود

از عناصر : ملت نقشی مهم قلمداد کرد وگفتپس باید  نقش ترجمه را در ارتباط با ادبیات یک
اند وگاه این ترجمه بصورت غیرمستقیم بوده یات تطبیقی ترجمه و مترجمان بودهاصلی شکل گیري ادب

تاثیر گیرنده خود مترجم نبوده بلکه با کمک ترجمه هاي دیگران با ادبیات ملتی آشنا شده است (است
به شدت تحت تاثیر ادبیات مشرق زمین است و در دیوان که"گوته"من جمله شاعر بزرگ آلمانی)
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کند با ترجمه فون هامر ن و ادبیات فارسی وعربی بازگو میخود تاثیرات خود را از اسالم  و قرآ
پس شخص ثالثی یعنی مترجمی بوده است که این ارتباط را برقرار . پورگشتال  باحافظ شیراز آشنا شد

براي ). تاثیر گیرنده خود مترجم و مسلط به زبان بیگانه( م بوده استوگاه ترجمه  بصورت مستقی. کند
و به . آگاه بوده استدو  زبان مسلط ومثال ابن مقفع یکی از مترجمان فارسی به عربی بوده که به هر

فارسی در آن ذوب شده اند و بزرگترین کوره اي است که دو فرهنگ عربی و":گفته محمد خراسانی
:1374العاکوب، ( ".است که دو جریان فارسی و عربی، یکسان در آن جاري استبزرگترین رودي

105 -106(
:تطبیقیچارچوب ادبیاتدرفواید ترجمه-3

شوند و بر مطابقه گر الزم است که سایل کار مطابقه گر محسوب میترجمه ها به عنوان یکی از و
عدم آشنایی به زبان یک ملت این ترجمه ها زیرا که در صورت از اهمیت ونقش آنان غافل نشود

.هستند که بازگوکننده فعالیت هاي ادبی وحاوي روحیات ملت ها هستند
شود، آن به زبان ادبیات ملی ترجمه میترجمه شوق شناخت بیشتر از ادبیات بیگانه را که متون"

قایسه آن با ادبیات مایر ملت ها واین کار محققان را به گسترش پژوهش در ادبیات س. افزون می نماید
":گویدب درباره فایده ترجمه به عربی میحسام الخطی)1382:13کفافی، ( ."نمایدملی تشویق می

در عصر نهضت بیش از هر عامل دیگري زبان عربی را از خشکی وتصنع و)تعریب(ترجمه به عربی
که گنجایش دستاوردهاي تمدن مدرن را داشته به زبانی انعطاف پذیر، زنده وتوانا وزشتی رهانیده 

الخطیب، ( ."، تبدیل کرد و به خواسته هاي فکري و امروزین جامعه معاصر عرب نیز پاسخ دادباشد
پیشرفت ترجمه حامل رهآوردهاي بسیار ارزنده اي، اعم از خلق فضاي باز و رشد و" )1381:89

قرار دادن الگوهاي تازه در اختیار شاعران هاي بیانی وشیوهدگرگون ساختن نظام واژگانی وادبیات و
ونویسندگان وغنی سازي سنت هاي ادبی بومی وتسهیل فعالیت هاي بعدي در زمینه آفرینش متن هاي 

هاي بسیار بوده، که عمدتا بازتاب نوعی کمبود وضعف فراهم آوردن فرصت اقتباس و وام گیريتازه و
با گسترش روز افزون علم وتکنولوژي، کتب و")15: 1385عباسی، (."ستهفرهنگی نیز بوده و

با توسعه در عصر اطالع رسانی و. مقاالت  نوشته شده در این زمینه نیز روز به روز به فزونی نهاده است
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جریانهاي مختلفی که در جهان چشمگیر علم در کلیه رشته ها، مردم ناگزیرند که مرتب با حوادث و
هد، در ارتباط باشند واز آنها آگاهی یابند این گونه است که به ناچار یا باید خود توانایی علم روي می د

از متون ترجمه یا اینکه دست به دامان مترجمان شده واستفاده از منابع اطالع رسانی را داشته باشند و
اهمیت کار ست، لذا از آنجا که امکان یادگیري زبان بیگانه براي همگان میسر نی. شده بهره مند شوند

)54: 1378، میزبان(".گرددترجمه به نوعی مشخص می
مطالعه در ترجمه ها اگر چه در اصل عمل بی حاصلی است، ولی از آن جهت که ما را به مترجمان هر 

.زبان رهنمون می شود داراي اهمیت است
چرا برخی تطبیقگران به ترجمه به دیده شک می نگرند؟-4
دهند که محقق مطابقه گران شکاك ترجیح می: : خطیب می گویدحسام الدر چرایی این شک "

دو چهار به شناخت زبان ادبیات مورد پژوهش خود، کامال مجهز باشد که این امر در ادبیات تطبیقی
:رسدچوب مهم آشکار به نظر می

گیرد، بی آنکه کتاب ها، متن اصلی شاهد قرار میبینیم در اینزیرا می: طبیقیتالیفات ادبیات ت:الف
به ویژه اشعار خوداري مولف از ترجمه واژگان، اصطالحات، امثال و) گاهی(یا حتیترجمه شود و

.کندمی
معموال به زبان اصلی یا به زبان بیگانه که در این کنفرانسها،: کنفرانس هاي ادبیات تطبیقی:ب

کنفرانس هاي بین المللی ادبیات تطبیقی تنها همایش هاي جهانی بوده که .ی شودمورد عالقه سخنرانی م
بنا را بر این ان آنهمزمان هستند زیرا ترجمه فوري وبرگزارکنندگان آن در اندیشه ایجاد کانال هاي

در کنفرانس هاي انجمن بین المللی . گذارند که شرکت کنندگان به چند زبان دنیا آشنایی دارندمی
ارائه ... انی، فرانسه، روسی وزبان هاي انگلیسی، آلمادبیات تطبیقی، تحقیقات وپژوهش ها همزمان به

)84-1381:83الخطیب، ( ".بدون این که این همزمانی، حساسیت خاصی در پی داشته باشد،شدمی
سطحی زبان مبدأ است اعتماد بر ترجمه خوب، بهتر از شناخت :  از همه دیدگاه ها باید گفتبه دور

ادبیات وعلوم نادیده گرفت و اگر شکایتی نمی توان نقش حیاتی ترجمه را در انتقال اندیشه ها وو
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دورنماي شایستگی او هست به میزان توجه مترجم در انتقال مفاهیم و دقت او در اصول امانتداري و
است  وتداوم روز افزونجلو حاکی از این است که حرکت ترجمه به سمتشود و آمارهامربوط می

در طول تاریخ دیده ایم که ادیبان . خواهد شداین حرکت موجب اتصال بیشتر فرهنگ ها به یکدیگر
بزرگ به نفع ادبیات ترجمه شده سخن گفته اند من جمله امرسون، که علی رغم آشنایی به چند زبان 

.دنیا، ترجیح می داد متون ادبی ترجمه شده را بخواند
سکو انتشار یافته است که توسط سازمان یون1979الخطیب بخشی از آمار ترجمه کتب ادبی سالحسام

:کندرا بیان می
مولف          تعداد زبان مورد ترجمه

97شکسپیر         
74تولستوي         

73همینگوي    
42هومر      
35گوته      

32)  ناشناختهلف ؤم(هزار ویک شب
زبان واپلنتون انگلیسی مولف مجموعه 164در زمینه ترجمه کتاب کودك، ژول ورن فرانسوي

).85:همان("گیرنددر صدر فهرست قرار می) زبان149ماجراجویی هاي عجیب(کتاب هاي
جایگاه ترجمه در ادبیات آمارهاي ارائه شده نمی تواند پیشامد واتفاق باشد بلکه بیانگر این است که

ترجمه از با خواننده.کندخللی در آن وارد نمیاصلی ندارد وضرري براي متن ترجمهواال است پس
متاسفانه حمله هایی که به ترجمه شده غالبا بر پایه منطق صورت اماشودمحتوي متن اصلی دور نمی

.گیردنمی
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:نتیجه
مطالعه آثار خارجی از جانب اهل  ادوار همیشه بهترین پاسخگو به نیاز فهم وباید بیان کرد ترجمه ها در تمام 

-گذرد، آشنا میبا آنچه در محیط پبرامون میدیگر بوده اند و ادبیات یک ملت را از انزوا خارج ویک کشور

طریق دانستن ملت ها ازکند در نتیجه شاهد افزایش تفهیم وتفاهم میان فرهنگها وکند وآن را بین المللی می
ترجمه نه فقط در .آداب، طرز تفکر، آرزوهاي ملی واهداف  قومی در چهارچوب تبادالت ادبی خواهیم بود

پس .ادبیات تطبیقی بلکه به طور کلی در تطور وتحول ادبیات تمام زبان هاي دنیا رکن اصلی به شمار می رود
رجمه ها مد نظر خود قرار دهند نه تنها نباید در امانت را در تاگر مترجمان اصول وفاداري و:می توان گفت

ترجمه امانتدار یکی از عناصر اصلی در پیشبرد ادبیات تطبیقی هستند چنان :گفتمورد آنان شک کرد بلکه باید
. یان اشاره کردیمکه طول مقاله  به ترجمه هاي معتبر دیوان شاعران بزرگی چون حافظ وسعدي توسط اروپائ

هنگ وادبیات ملتی دیگر آشنا با تکیه بر آثار آنان با فرمترجمان خوب وحرفه اي را بشناسیم وبنابراین باید 
.شویم زیرا اعتماد بر ترجمه خوب  بهتر است از شناخت ناکافی، از زبان بیگانه است
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