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:هاي ادبیات تطبیقینقش ترجمه در پژوهش
در ایرانهاي گذشته سالمطالعات واکاوي 

1مسلم فتح اللهی

زابل، ایراندانشگاه ادبیات و علوم انسانی، دانشکده مربی،
2علیرضا جمالی منش

دریانوردي و علوم دریایی چابهار،ایراندانشگاه ادبیات و علوم انسانی،دانشکدهمربی، 
چکیده

بـا وجـود ایـن، هنـوز     . اسـت داشـته مختلـف يهـا فرهنـگ وملـل بـین ادبـی ارتباطـات وتـأثیرات درمهمـی نقشدیربازازترجمه
-وهشبه رغـم پـژ  .پژوهشگران ادبیات تطبیقی درباره نقش و جایگاه متون ادبی ترجمه شده در مطالعات ادبی تطبیقی توافق نظر ندارند

کنـون مطالعـه   هاي گوناگون روش شـناختی و  نظـري ادبیـات تطبیقـی انجـام شـده اسـت، تـا        کنون پیرامون جنبهاي که تاهاي گسترده
هـدف از  . هاي ادبی تطبیقـی در ایـران صـورت نگرفتـه اسـت     بر  پژوهشچندانی براي تحلیل و توصیف رویکردها و هنجارهاي حاکم 

پـژوهش  این. هاي ادبیات تطبیقی یک دهه اخیر در ایران استدر پژوهشاي تحلیل و توصیف جایگاه متون ترجمهانجام این پژوهش، 
هـاي ادبیـات تطبیقـی    طالعه بر پـژوهش در این م. توصیفی است-اي و از حیث روش، تحلیلیها کتابخانهاز حیث شیوه گردآوري داده

هاي این مطالعه نشـان  یافته. تمرکز شده استانددبیات تطبیقی در ایران منتشر شدهکه در یک دهه اخیر در مجالت پژوهشی تخصصی ا
از سـوي دیگـر،   . آثـار هـاي فارسـی   انـد تـا بـه ترجمـه    خارجی ارجـاع داده آثارداد که نگارندگان در کتابنامه خود بیشتر به متن اصلی 

در غالـب مـوارد در   ان مقـاالت نگارنـدگ . هـاي ترجمـه  اند تا نمونههاي زبان اصلی بهره بردهخود بیشتر از نمونهآثارنگارندگان در متن 
هاي تحلیل آماري نشان داد که تفـاوت  از سوي دیگر یافته. اندد که تسلطی بر زبان خارجی نداشتهبهره گرفته انآثارشرایطی از ترجمه 

تنـی وجـود   ممعناداري میان رویکرد این دو دسته از پژوهشگران در زمینه به کارگیري متون ترجمـه در ارجاعـات بـرون متنـی و درون     
اي ادبیات تطبیقی نقشـی پررنـگ دارنـد    هرفت که گرچه متون ترجمه در پژوهشتوان چنین نتیجه گهاي باال میاز مجموع یافته. ندارد

با وجـود ایـن، پژوهشـگران    .دهندخارجی را به متون ترجمه ترجیح میادبی آثارگیري از متون اصلی ترجمه بهرهاما هنوز پژوهشگران 
. هاي شخصی خود در متون مقاالت گرایش زیادي دارندگیري از ترجمهبه بهره

ها، مجالت تخصصیترجمه، ادبیات تطبیقی، پژوهش: واژگان کلیدي

m.fatollahi@uoz.ac.ir: نویسنده مسئول رایانامه-١

Alireza.jamalimansh@gmail.com: رایانامه-٢
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مقدمه
داشتهمختلفهايفرهنگومللبینادبیارتباطاتوتأثیراتدرمهمینقشترجمهدیرباز،از

وبمحسدومدستفعالیتیوگرفتهقرارترنازلمقامدراصلیمتنبامقایسهدرهمیشهولیاست،
برايوکشیدهچالشبهراسنّتینگاهاینتطبیقیادبیاتپردازاننظریهاخیر،دهۀسهدر.استشده

.اندشدهقائلاصلی،متنباهمترازخالق،وفعالشأنیادبیترجمۀ

از زمانی که ادبیات تطبیقی غرب محوري را پشت سر گذاشته بر اهمیت ترجمه نیز ،به باور بسنت
ثر بوده و گواهی بر پیوند در این بین مؤنیزاي ادبیات تطبیقی رشتهماهیت بینا. افزوده شده است

کید بر عبور از مرزهاي جغرافیایی در عصر جهانی شدن تأ. قی بوده استمطالعات ترجمه و ادبیات تطبی
هاي نظري ترجمه نیازمند دبنیاوهی و شناختات تطبیقی بیش از پیش به ترجمه پژجب شده تا ادبیمو

).1993بسنت، (باشد
ترجمه : میان مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی وجود دارداتصال دو حلقه اساسی ،به گفته ونتورینی

زگی مطالعات ترجمه به است اما به تامطالعات تطبیقی ادبی قلمداد شده هايشاخهاز دیرباز یکی از زیر
سویه و تنگاتنگ ی پیوندي دواي نمایان شده است که با مطالعات ادبیات تطبیقاي بینارشتهعنوان حوزه

ها و ادبیات ملل قرار اندر این نگرش جدید، پدیده ترجمه در نقطه تالقی میان زب.دارد
).2011نی، ونتوری(گیردمی

ات ادبی و بسیاري از پژوهشگران ادبیات تطبیقی به نقش ترجمه در مناسب،البته به گفته الخطیب
اساس متون ترجمه را یري برگنگرند و نتیجههاي تطبیقی به دیده تردید میکارآیی ترجمه در پژوهش

ادبیات تطبیقی باید به زبان و ادبیات مورد مطالعه خودبه باور آنان، پژوهشگر. بینندنمیچندان معتبر
).1381الخطیب، (مسلط باشدکامالً

پژوهان و ایران نیز با استقبال چشمگیر ادبهاي ادبیات تطبیقی در در یک دهه اخیر پژوهش
شی نمایه پژوههاي ادبیات تطبیقی در چندین مجله هم اکنون یافته. و به رو شده استپژوهان رترجمه

با وجود این، هنوز پژوهشگران این عرصه درباره نقش و جایگاه متون . شوندشده چاپ و منتشر می
.ادبی ترجمه شده در مطالعات ادبی تطبیقی توافق نظر ندارند

هدف و روش پژوهش
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هاي گوناگون روش شناختی و  نظري ادبیاتکنون پیرامون جنبهاي که تاهاي گستردهوهشبه رغم پژ
کنون ، تا)1389، منظّمي نظر؛1387، منظّمصالح بک و نظري براي نمونه(تطبیقی انجام شده است

هاي ادبی تطبیقی در پژوهشصیف رویکردها و هنجارهاي حاکم برمطالعه چندانی براي تحلیل و تو
طبیقی در هاي ادبیات تقش و جایگاه متون ترجمه در پژوهشدر این میان ن.استایران صورت نگرفته 

.استران نیز اغلب مورد توجه جدي واقع نشده ای
هاي ادبیات تطبیقی اي در پژوهشتحلیل و توصیف جایگاه متون ترجمههدف از انجام این پژوهش، 
اي و از حیث ها کتابخانهپژوهش از حیث شیوه گردآوري دادهاین. یک دهه اخیر در ایران است

هاي ادبیات تطبیقی که در یک دهه اخیر در این مطالعه بر پژوهشدر. یفی استتوص-روش، تحلیلی
.اند تمرکز شده استدبیات تطبیقی در ایران منتشر شدهمجالت پژوهشی تخصصی ا

فصلنامه دو(هاي این پژوهش از سه مجله علمی پژوهشی تخصصی حوزه ادبیات تطبیقیداده
) بیات تطبیقی و فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقیهاي ادبیات تطبیقی، فصلنامه مطالعات ادپژوهش

هاي ین سه مجله تخصصی رجوع و به نسخههاي رسمی ااین منظور به وبگاهبراي . گردآوري شدند
جامعه آماري این پژوهش شامل مقاالت فارسی منتشر شده . تمام متن مقاالت این سه مجله دست یافتیم
از میان مقاالت . اندز ادبیات سایر ملل نیز بررسی شدهاي آثاردر مجالت مورد بررسی است که در آن 

.گیري تصادفی انتخاب شدندمقاله با روش نمونه50سی، قابل دستر
بررسی شده چگونه از متون ترجمه شده براي آثارطالعه آن بود که دریابیم نگارندگان مهدف این 

:هاي پژوهش از این قرارنددر این راستا پرسش. هره برده اندانجام پژوهش خویش ب
؟آثارهاي فارسی اند یا به ترجمهخارجی ارجاع دادهآثارنگارندگان در کتابنامه خود به متن اصلی ) 1
هاي ترجمه؟ در صورت بان اصلی بهره برده اند یا نمونههاي زخود از نمونهآثارنگارندگان در متن )2

هاي اند یا از ترجمهپرداختهها ن خود به ترجمه نمونهیا پژوهشگراهاي ترجمه، آگیري از نمونهبهره
مترجمان دیگر بهره برده اند؟

خارجی در متن آثارگیري از متون ترجمه شده ترجمان بیشترین گرایش را به بهرهدر چه شرایطی م) 3
پژوهش خود داشته اند؟

ث یگر تفاوت معناداري از حیهاي دزبانآثارعربی با پژوهشگان آثارژوهشگران آیا میان گرایش پ) 4
متون ترجمه وجود دارد یا خیر؟گیري از بهره
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:نهندمیهاي باال، چند فرضیه را پیشپژوهشگران براي پاسخ به پرسش
هاي فارسی اند تا به ترجمهخارجی ارجاع دادهآثارنگارندگان در کتابنامه خود بیشتر به متن اصلی ) 1

.آثار
در .هاي ترجمها نمونهاند تهاي زبان اصلی بهره بردهنهاز نموبیشترخودآثارنگارندگان در متن ) 2

اند و کمترها پرداختهه ترجمه نمونهخود باغلبپژوهشگرانهاي ترجمه نیز گیري از نمونهت بهرهصور
.اندهاي مترجمان دیگر بهره بردهاز ترجمه

.اندد که تسلطی بر زبان خارجی نداشتهانبهره گرفتهآثارنگارندگان اغلب در شرایطی از ترجمه ) 3
دیگر تفاوت معناداري از حیث هاي زبانآثاران رعربی با پژوهشگآثارمیان گرایش پژوهشگران ) 4

.نداردگیري از متون ترجمه وجود بهره
پیشینه پژوهش

نتایج تحلیل وي . رده استاز منظر تاریخی تحلیل کاادبیات تطبیقی رهاي پژوهشزمینه، منظّمنظري 
شکوفایی و بالندگی خود را طی دهد که ادبیات تطبیقی در بسیاري از کشورهاي جهان دوراننشان می

نی و له ناشی از گسترش پیوندهاي ادبی و فرهنگی میان ملل، گرایش به ادبیات جهاکند که این مسأمی
).1389، منظّمنظري (لبی فرهنگی استپایان انزواط

آنانهاي یافته. ران را واکاوي کرده استیهاي ادبیات تطبیقی در اچالش،منظّمو نظري صالح بک
گیرند و به رایج ادبیات تطبیقی را نادیده میهاي که پژوهشگران ایرانی اغلب نظریهحاکی از آن است

هاي شفتگیکه این گرایش به آهاي عملی و کاربردي در این زمینه گرایش بیشتري دارند پژوهش
. )1387، منظّمصالح بک و نظري (تطبیقی در ایران انجامیده استي در حوزه مطالعات ادبیرنظ
).1390؛ محمدي، 1379حدیدي، ؛1386انوشیروانی، .ك.همچنین ر(

اي را بررسی کرده بیات تطبیقی و مطالعات میان رشتهپیوند میان ادرضوي پور و نعمتی احمدآباد، 
اي محسوس با اي در جامعه ما فاصلهبیات تطبیقی و مطالعات میان رشتهوضعیت ادآنانبه گفته . است

نگر از آن، حصرگرایی، تصویر تحویلی«ی همچون این دو پژوهشگر عوامل. وضعیت مطلوب خود دارد
» رایند تطبیقی، آفت مقایسه و بسنده کردن به مقام توصیف و عدم اهتمام به تبیینآفت ظاهرگرایی در ف

اي ن رشتهرا از موانع اصلی دستیابی به وضعیت مطلوب در زمینه ادبیات تطبیقی و مطالعات میا
).1383، ساجدي نیا؛ 1391و1390انوشیروانی،. ك.همچنین ر()119: 1392(انددانسته
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چنان که پیشتر اشاره شد، به رغم انجام انبوهی از مطالعات در زمینه ادبیات تطبیقی، تاکنون پژوهش 
هاي ادبیات تطبیقی در ایران انجام نشده و تحلیل نقش متون ترجمه در پژوهشچندانی براي توصیف 

.استشده براي رفع کاستی یادها نخستین گاماین پژوهش یکی از. است
نتیجه
هاي این مطالعه از سه مجله علمی پژوهشی تخصصی حوزه ونه که پیشتر نیز اشاره شد، دادهگهمان

هاي ادبیات تطبیقی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی و فصلنامه نقد فصلنامه پژوهشدو(ادبیات تطبیقی
هد که از میان دمیها نشانبه دست آمده از تحلیل اولیه دادهنتایج . گردآوري شدند) و ادبیات تطبیقی

فارسی و عربی آثاربر بررسی تطبیقی %) 50اثر، 25(آثاراثر پژوهشی بررسی شده، نیمی از این 50
براي مشاهده ترکیب (بسامدترین زبان خارجی مورد تحلیل بوده استاند و زبان عربی پرمتمرکز بوده

).1شکل سی رجوع شود به رهاي خارجی مورد برزبان
ادبیات تطبیقیمطالعه در ان هاي خارجی مورد ترکیب زب-1شکل 

ن پژوهشگرا) کل نگارندگان% 60(نفر از آنان30بررسی شده دریافتیم که آثاربا تحلیل تخصص نگارندگان 
ی هاي فارسی، عربی، ارمنی، انگلیسنگارندگان نیز در پژوهشگران زبانسایر . اندرشته زبان و ادبیات فارسی بوده

).2براي مشاهده تخصص پژوهشگران رجوع شود به شکل (اندتاریخ بودهو یا رشته
زمینه تخصصی پژوهشگران ادبیات تطبیقی-2شکل 

1217 / 1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

چنان که پیشتر اشاره شد، به رغم انجام انبوهی از مطالعات در زمینه ادبیات تطبیقی، تاکنون پژوهش 
هاي ادبیات تطبیقی در ایران انجام نشده و تحلیل نقش متون ترجمه در پژوهشچندانی براي توصیف 

.استشده براي رفع کاستی یادها نخستین گاماین پژوهش یکی از. است
نتیجه
هاي این مطالعه از سه مجله علمی پژوهشی تخصصی حوزه ونه که پیشتر نیز اشاره شد، دادهگهمان

هاي ادبیات تطبیقی، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی و فصلنامه نقد فصلنامه پژوهشدو(ادبیات تطبیقی
هد که از میان دمیها نشانبه دست آمده از تحلیل اولیه دادهنتایج . گردآوري شدند) و ادبیات تطبیقی

فارسی و عربی آثاربر بررسی تطبیقی %) 50اثر، 25(آثاراثر پژوهشی بررسی شده، نیمی از این 50
براي مشاهده ترکیب (بسامدترین زبان خارجی مورد تحلیل بوده استاند و زبان عربی پرمتمرکز بوده

).1شکل سی رجوع شود به رهاي خارجی مورد برزبان
ادبیات تطبیقیمطالعه در ان هاي خارجی مورد ترکیب زب-1شکل 

ن پژوهشگرا) کل نگارندگان% 60(نفر از آنان30بررسی شده دریافتیم که آثاربا تحلیل تخصص نگارندگان 
ی هاي فارسی، عربی، ارمنی، انگلیسنگارندگان نیز در پژوهشگران زبانسایر . اندرشته زبان و ادبیات فارسی بوده

).2براي مشاهده تخصص پژوهشگران رجوع شود به شکل (اندتاریخ بودهو یا رشته
زمینه تخصصی پژوهشگران ادبیات تطبیقی-2شکل 

عربی
انگلیسی
ارمنی
سانسکریت
آلمانی

فارسی
عربی
ارمنی
انگلیسی
تاریخ
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60(نفر از پژوهشگران30یابیم که میادبیات خارجی در کتابنامه پژوهشگران درآثاربا بررسی ارجاعات 
مورد 30از مجموع . اندبه نسخه ترجمه شده ارجاع دادهینبه زبان خارجی و سایرآثاربه نسخه اصلی ) درصد

که در تمامی این %) 33(مورد ترجمه متون هم در متن آورده شده است10، تنها در آثارارجاع به متن اصلی 
از میان . اندگرفتهنهاي موجود در بازار بهرهاند و از ترجمهمتون اصلی را ترجمه کردهموارد پژوهشگران شخصاً

%) 75(مورد 15اند، گرفتهخارجی بهرهآثاراز ترجمه خویش منحصراًآثارموردي که نگارندگان درون متن 20
آثاررویکرد پژوهشگران ) 2(در جدول ).1جدول . ك.ر(بوده استهایی غیر از عربیزبانآثارمربوط به 

.اندسه شدههم مقایخارجی باآثارعربی در زمینه ارجاع به عربی و غیر
خارجیآثاربه اصل و ترجمه ارجاع درون متنی-1جدول 

ارجاع به ترجمه ارجاع به اصل
سایر زبان ها عربی بدون ترجمه ترجمه شخصی

15 5 20 10
20 30

خارجیآثارعربی در زمینه ارجاع به عربی و غیرآثاررویکرد پژوهشگران -2جدول 
غیرعربی عربی ارجاع

5 40 به اصلارجاع
15 10 ارجاع به ترجمه

5 10 ارجاع به اصل و 
ترجمه

0 20 ارجاع به اصل در 
متن

15 5 ارجاع به ترجمه در 
متن

5 5 ترجمه شخصی در 
متن

بحث
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اند خارجی ارجاع دادهآثارچنان که در بخش نتایج اشاره شد، نگارندگان در کتابنامه خود بیشتر به متن اصلی 
دهند که پژوهشگران کنند و نشان مییما اثبات راین نتایج فرضیه نخست پژوهش . آثارهاي فارسی تا به ترجمه

آثاردهند به متون اصلی کتابنامه خود ندارند و ترجیح میترجمه درآثارایرانی تمایل چندانی به ارجاع به 
.خارجی ارجاع دهند
هاي زبان خود بیشتر از نمونهآثارنگارندگان در متن دهد که ایج به دست آمده نشان میاز سوي دیگر، نت

40با وجود این، آمار . کننداین نتایج فرضیه دوم پژوهش را تأیید می. هاي ترجمهاند تا نمونهاصلی بهره برده
. هاي تطبیقی استپژوهشگیري از متون ترجمه در متن مقاالت بیانگر نقش و اهمیت ترجمه دردرصدي بهره

جاع داده شده است، پژوهشگران خارجی در کتابنامه ارآثاراین، در یک سوم مواردي که به اصل افزون بر
به ید لزوماند که این مسأله نیز خود مؤمه کرده و درون متن به کار گرفتهترجهایی از متن اصلی را شخصاًبخش

.هاي تطبیقی استکارگیري متون ترجمه در پژوهش
د که تسلطی انگرفتهبهرهآثارموارد در شرایطی از ترجمه % 75پژوهش، نگارندگان مقاالت در اساس نتایج بر

البته شایان ذکر است که فارسی . کنداین مسأله فرضیه سوم پژوهش را اثبات می.اندبر زبان خارجی نداشته
بوده نویسندگان اثرگذار بودن زبان نگارش مقاالت و فرض ناآشنایی خوانندگان مقاالت نیز بر این انتخاب

هاي ادبیات تطبیقی وز به جایگاه واقعی خود در پژوهشدهند که متون ترجمه هننتایج این بخش نشان می. است
.انددست نیافته

غیرعربی را عربی وآثاردر پایان براي بررسی فرضیه چهارم پژوهش، تفاوت میان رویکرد پژوهشگران 
نتایج آزمون تی، تفاوت معناداري میان رویکرد این دو دسته از پژوهشگران در اساس محاسبه نمودیم که بر

).3جدول (ی مشاهده نشدزمینه به کارگیري متون ترجمه در ارجاعات برون متنی و درون متن
نتایج آزمون تی براي محاسبه تفاوت میان رویکرد پژوهشگران متون عربی و غیرعربی-3جدول 

سطح معناداري آزمون تی
0.05 0.126487**

نتیجه
هاي ادبیات تطبیقی یک دهه اخیر در ایران بوده اي در پژوهشتحلیل و توصیف جایگاه متون ترجمههدف از انجام این پژوهش، 

دبیات تطبیقی در ایران منتشر هاي ادبیات تطبیقی که در یک دهه اخیر در مجالت پژوهشی تخصصی امطالعه بر پژوهشدر این. است
اند تا به خارجی ارجاع دادهآثارهاي این مطالعه نشان داد که نگارندگان در کتابنامه خود بیشتر به متن اصلی یافته.اند تمرکز شدشده

.هاي ترجمهاند تا نمونههاي زبان اصلی بهره بردهنمونهخود بیشتر از آثاراز سوي دیگر، نگارندگان در متن . آثارهاي فارسی ترجمه
-از سوي دیگر یافته. اندنداشتهاند که تسلطی بر زبان خارجیبهره گرفتهآثاردر غالب موارد در شرایطی از ترجمه ن مقاالتنگارندگا

هاي تحلیل آماري نشان داد که تفاوت معناداري میان رویکرد این دو دسته از پژوهشگران در زمینه به کارگیري متون ترجمه در 
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رفت که گرچه متون ترجمه در توان چنین نتیجه گهاي باال میاز مجموع یافته. نی وجود نداردمتارجاعات برون متنی و درون 
خارجی را به متون ادبی آثارگیري از متون اصلی مه بهرههاي ادبیات تطبیقی نقشی پررنگ دارند اما هنوز پژوهشگران ترجپژوهش

.هاي شخصی خود در متون مقاالت گرایش زیادي دارندگیري از ترجمهبا وجود این، پژوهشگران به بهره.دهندترجمه ترجیح می
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