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ادبیات تطبیقی در ایران در  ةوضعیت رشت ةگو کمی دربارو آقای دکتر، در آغاز گفت فر:خزاعی
لوازم و موانع توسعه این  گذشته و حال برایمان بگویید. چرا باید این رشته را توسعه بدهیم؟

که در این رشته  برای این رشته چیست؟ آیا متخصص کافی برای این رشته داریم؟ اصالً
های ادبیات طور کلی دیدگاه گروهه صاحب صالحیت باشیم چه نوع دانشی الزم است؟ ب

 فارسی نسبت به این رشته چیست؟  

ادبیات تطبیقی و قلمرو » ةمقال ةشادروان استاد ابوالحسن نجفی در مقدم انوشیروانی:
ادبیات تطبیقی سی »کند:  الی مطرح میؤس 1که حدود ده سال پیش آن را نوشت «آن

                                                           
1
آمده است.  448-435، صص 47، جلد 7، شماره 1351، فروردین آموزش و پرورش ةماهناماصل مقاله در   

 تجدید چاپ کرد. 1387فرهنگستان زبان و ادب فارسی این مقاله را در 
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داند. آیا اکنون وقت آن  های ما حذف شد. چرا؟ کسی نمی سال پیش از برنامة دانشگاه
نرسیده است که این شاخة بسیار مهم و بسیار فعال و بارور علوم انسانی که در همة 

 « های ما شود؟ درسی دانشگاه ةشود دوباره وارد برنام های جهان تدریس می انشگاهد
فاطمه سیاح بانو . گردد بیست شمسی برمی ةادبیات تطبیقی در ایران به ده ةتاریخچ

به در زمان دکتر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران، را وقتی کرسی ادبیات تطبیقی 
استاد ادبیات تطبیقی نبود . ایشان تطبیقی ارائه دادادبیات  ةدروسی در حوزعهده گرفت، 

 ةبارخود را در ةنام و پایانادبیات فرانسه از دانشگاه مسکو بود  ةرشت ةآموخت و دانش
مند بود و با چند زبان و  آناتول فرانس نوشته بود ولی به ادبیات فارسی بسیار عالقه

و تنی چند از دیگر بزرگان  استاد ابوالحسن نجفی. ادبیات خارجی هم آشنایی داشت
کردند. پس از فوت زودهنگام این بانوی  های درس وی شرکت می روزگار ما در کالس

شود چون جانشینی برای  ادبیات تطبیقی به دستور همان رئیس تعطیل می ةبرنام ،فرزانه
ام  آورده« ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران» ةیابند. من شرح این ماجرا را در مقال او نمی
کوب،  استادان همچون عبدالحسین زریناز کنم. بعد از او برخی  جا خالصه می لذا این

خسرو فرشیدورد، حسن هنرمندی و حسن جوادی این برنامه را تا حدی ادامه دادند 
 یهای نظری و تبیین قلمرو نظر من، عدم توجه به بنیان  ولی دوام نیافت. دلیلش هم، به

جا متوقف ماند. بزرگانی  ا ادبیات تطبیقی در ایران در همینپژوهشی این دانش بود. لذ
متأثر از مکتب فرانسه ادبیات تطبیقی بودند و  ،کردند صورت پراکنده تالش می هم که به

 . گرایانه به ادبیات تطبیقی داشتند دانستند و نگاهی اثبات آن را بخشی از تاریخ ادبیات می
ادبیات تطبیقی به چالش کشیده شد و های سنتی  نظریه ،از دهة شصت میالدی

جز استاد ه ها نپرداخت ب ه آنهای جدیدی مطرح شد که متأسفانه کسی در ایران ب بحث
-1311وم استاد جواد حدیدی )ای که اشاره کردم. مرح نجفی در آن مقاله ابوالحسن

ر ، استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه مشهد، پس از بازنشستگی به مرکز نش(1381
عد عضو پیوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسی و به هران رفت و بدانشگاهی در ت

از سعدی تا نجفی مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان شد.  نپیشنهاد استاد ابوالحس
ة ادبیات تطبیقی به م( استاد حدیدی ماحصل مطالعات او در حوز1373/1994آراگون )
ای که جای تأمل دارد  فرانسه نگاشته است. نکته آید که بر اساس اصول مکتب شمار می

، استاد حدیدی 1381تاریخ درگذشت ایشان در سال این است که چرا، با توجه به 
دوم قرن بیستم ظهور کرد  ةهای جدیدی که از نیم گاه در آثار خود به نظریه هیچ
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العات مط مسئلةمشخصاً  1351استاد نجفی در سال که  ، حال آنکنند ای نمی اشاره
کسالت شدید استاد حدیدی در  شایدکنند. را مطرح میای ادبیات تطبیقی  بینارشته

این مجال را به ایشان نداد. سپس رئیس فرهنگستان به اصرار این ، های آخر عمر سال
بر عهدة استاد ابوالحسن نجفی گذاشت و به همت او بود که  1385مسئولیت را از سال 

نامه مننتشر شد. این  تطبیقی فرهنگستان به صورت ویژه ادبیاتنشریة  1389از سال 
های تحقیق در ادبیات تطبیقی معطوف نمود و  ها و روش مجله توجه خود را به نظریه

 ،فرهنگستان ةو بعد از نشری شناسی ادبیات تطبیقی در ایران پرداخت. البته قبل به آسیب
کار کردند که هر چند باعث  به های مشابه آغاز عنوانا دانشگاهی دیگر ب ةچندین نشری

نظر من، عمدتاً  به راهی  به ها بیفتد ولی، دیگر بر سر زبان رشد نام ادبیات تطبیقی با
رو کرد. این وضعیت   به های جدی رو رفتند که بیشتر ادبیات تطبیقی را در ایران با چالش

صوص کشورهای خ خاص ایران نبود و با مروری به ادبیات تطبیقی در سایر کشورها، به
 کنیم. ها را مشاهده می زبان، همین آسیب عرب

دوم دهة  ةدر مقطع کارشناسی ارشد از نیم عربی(-گرایش ادبیات تطبیقی )فارسی
اندازی شد که به دلیل فقدان استاد متخصص و  های ایران راه هشتاد در برخی از دانشگاه

پس از  1394-95سال تحصیلی  ، ولی ازدست نیاورد ریزی علمی دقیق موفقیتی به برنامه
کارشناسی ارشد در رشتة زبان و های  بازبینی و تجدیدنظر به مثابة یکی از گرایش

آموزشی کارشناسی ارشد این  ةادبیات فارسی راه را ادامه داد. اخیراً دانشگاه شیراز برنام
 ریزی ای برای تصویب شورای برنامه مستقل و بینارشته ای رشته را به صورت رشته

وزرات علوم فرستاده است. امیدواریم با تصویب این رشته راه برای گسترش این دانش 
نوپا در ایران فراهم آید. باید بپذیریم که ادبیات تطبیقی، مانند رشتة نوپای مطالعات 

داند  ترجمه، رشتة آکادمیک مستقلی است و هر کسی که ادبیات ملی یا خارجی می
 نیست.لزوماً متخصص ادبیات تطبیقی 

های  ها، ملل و رشته ها، زبان تواند پل ارتباطی بین فرهنگ می ادبیات تطبیقی ةرشت
شناخت بهتر دیگری  بهای تجربی باشد و موج مختلف علوم انسانی و حتی رشته

های مختلف از  ها و فرهنگ امروز است تا ملت ةشود. این نیازی فرهنگی در جهان آشفت
ن مشترکات فرهنگی و تعامل با یکدیگر به فهم آشنایی با یکدیگر و یافت طریق
جای خود را به دوستی و تحمل  ،تری از یکدیگر دست یابند و جنگ و خشونت عمیق

توان ادبیات تطبیقی را به مقایسة  به همین دلیل است که اصوالً نمی دیگری بدهد.
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ای ادبیات دو فرهنگ یا زبان محدود کرد. ادبیات تطبیقی، از یک طرف، از مرزه
از  رسد و ای جهانی می ة پدیدهادبیات به مثاب ةکند و به پدید جغرافیایی و زبانی عبور می

رسد. ادبیات تطبیقی  طرف دیگر، به بررسی ادبیات و علوم انسانی و هنرهای زیبا می
های تخصصی خود را دارد و محدود کردن آن به گرایشی  دیگری حوزه ةمانند هر رشت

 مندان تبیین نگردد و ابتر شود.  تمام ابعاد این رشته برای عالقه شود در گروهی باعث می
ادبیات تطبیقی کار گروهی است. متخصصان این رشته در کنار  ةاساس رشت

های نوین و بکری  ها دست به پژوهش متخصصان ادبیات ملی و خارجی و سایر رشته
طور  همان وکند از میبادبیات  یهای جدیدی برای نگریستن به قلمرو که پنجرهزنند می

 ام، ادبیات تطبیقی پایان انزوای علوم انسانی است. که بارها گفته

اولین بار گوته بود که از ادبیات تطبیقی یا ادبیات جهانی صحبت کرد. گوته  ظاهراً فر:خزاعی
آرزو داشت وضعیتی ایجاد شود که در آن آثار ادبی شاخص کشورهای مختلف جهان در کنار 

ادبیات جهانی که گوته  هز فرصت مساوی برای شناخته شدن برخوردار شوند. امروزیکدیگر ا
کرد این بود که قانون بقای اصلح بر چه گوته پیش بینی نمی کرد تحقق یافته اما آنبینی میپیش

کنند های مسلط هستند که تعیین می فرهنگگوید، که کازانوآ می این ادبیات حاکم باشد. چنان
بیات است و چه چیزی ادبیات نیست. چه کتابی باید چاپ شود و چه کتابی نباید چه چیزی اد
طرفه پیدا  دهد ترجمه مسیری یکالرنس ونوتی نیز به اتکای آمار و ارقام نشان میچاپ بشود. 

در این مورد های دیگر است و نه برعکس.  کرده، یعنی جریان ترجمه از انگلیسی به سوی زبان
 توضیحی بدهید. 

ادبیات  ةدربارطور که شما اشاره کردید، اولین متفکری بود که  گوته، همان وشیروانی:ان
در  کرد ادبیات شرق و سایر ملل را بخوانند و جهان صحبت کرد و به غربیان توصیه 

ها رمان  کردیم، چینی گی میدوقت که ما در جنگل زن آن»گفت:  تأیید این سخن می
مند بود  خصوص ادبیات فارسی، عالقه ها، به سایر فرهنگخود او به ادبیات  .«نوشتند می

را مطرح کرد نامید. البته گوته فقط فکری  غربی-دیوان شرقیو مجموعه اشعار خود را 
نظران بعدی  گاه چارچوب روشنی برای ادبیات جهان مطرح نکرد و این صاحب و هیچ

ادبیات تطبیقی از بدو تولد  بودند که دنبال فکر گوته را گرفتند و آن را تئوریزه کردند.
 ةده ازآمد. به حساب میگفتمان غالب  ،ها تا دههاین اروپامحوری اروپامحور بود و 

الدی به بعد استادانی مانند اوئن آلدریج، فرانسوا یوست، ارال ماینر و ادوراد یهفتاد م
و  ندادبیات تطبیقی اروپامحور کشید سعید و بعد هم گایاتری اسپیواک خط بطالن بر
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تطبیقی دانشگاه  مرگ آن را اعالم کردند. در این میان دیوید دمراش، استاد ادبیات
 .ای دارد هاروراد، جایگاه ویژه

های ادبیات  تغییر نقش ترجمه در پژوهش ةهایی دربار صحبت ،های اخیر در سال فر:خزاعی
دو رشته در گذشته  شنویم. بفرمایید نسبت میان اینبین این دو رشته میتطبیقی و همکاری 

 چگونه بوده و چگونه این نسبت تغییر کرده است؟

پردازان  پژوهی بسیار پیچیده است. نظریه ارتباط ادبیات تطبیقی با ترجمه انوشیروانی:
سنتی ادبیات تطبیقی معتقد بودند باید هر اثری را به زبان اصلی خواند و لذا دانستن 

. این امر موجب بروز مشکالتی شد از جمله چند زبان خارجی اصلی تردیدناپذیر بود
آن منحصر به ادبیات اروپا بود. به تدریج از  یاروپامحوری ادبیات تطبیقی که قلمرو

ولی دانستن  ،های شرقی نیز روی آوردند هفتاد میالدی تطبیقگران به یادگیری زبان ةده
قدان پسااستعماری چند زبان عمده شرقی برای شناخت ادبیات بقیه جهان کافی نبود. منت

دانستند. از طرف  همچون سعید و اسپیواک ادبیات تطبیقی اروپامحور را مطرود می
های ملی هر روز توجه بیشتری را به خود جلب  نقش ترجمه در تکوین فرهنگ ،دیگر

شد. نظریة  کم گرفته می دستِ ،شده بر نظام ادبی کرد. اصوالً تأثیر ادبیات ترجمه می
های جدیدی دامن زد که قبالً به  به بحث ة ابن زوهر و گیدئون توریچندگانهای  نظام

ها ترجمه رونق بیشتری دارد و در  در مثل، چرا در برخی فرهنگ شد. ها توجهی نمی آن
برخی دیگر کمتر؟ ارتباط ترجمه با قدرت چگونه است؟ آیا نگارش تاریخ ادبیات ملی 

علمی دارد؟ نقش ترجمه در پیدایش پذیر است و مبنای  بدون توجه به ترجمه امکان
 ژانرهای ادبی چیست؟ 

هم  بعد لوفور و باسنتدر این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است.  تیموژکو
 نقدی انتقادی بر ادبیات تطبیقیسوزان باسنت در کتاب شوند. به این جمع اضافه می

گوید وقت  میپردازد و  ترجمه در ادبیات تطبیقی می( به بررسی اهمیت جایگاه 1993)
آن فرا رسیده که ادبیات تطبیقی جای خود را به مطالعات ترجمه و مطالعات 

ای که سیزده سال بعد  پسااستعماری و مطالعات فمینیسم بدهد. البته باسنت در مقاله
(، ضمن مؤکد کردن 2006« )تأملی بر ادبیات تطبیقی در قرن بیست و یکم»نویسد،  می

توانند  ا میه کند که این حوزه پژوهی اشاره می پسااستعماری و ترجمهاهمیت مطالعات 
مند شوند. به نظر باسنت  در کنار یکدیگر فعالیت کنند و از نتایج تحقیقات یکدیگر بهره
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های  رود که فقط به مقایسه بیندیشد و از تفاوت گاه به بیراهه می ادبیات تطبیقی آن
 فل شود.فرهنگی و بافت تاریخی آثار ادبی غا

در یک اصل با هم مشترکند و ادبیات تطبیقی و ترجمه  ةپردازان در حوز نظریهغالب 
سلسله مراتب سنتی در مورد ان ترجمه امری خالقانه است. اینمعتقدند که آن این

با سیدنی و کشانند  ترجمه را قبول ندارند و اصل وفاداری به متن اصلی را به چالش می
نویسنده است. باسنت در فصل هشتم کتابی که ذکر  ةبرد ،موافق نیستند که مترجم

امری  ،کند که ترجمه میکید تأاین نکته بر ، «پژوهی از ادبیات تطبیقی تا ترجمه»کردم، 
گوید که  می کند. ابن زوهر میهای ترجمه اشاره  فرعی و اشتقاقی نیست و به پیچیدگی

گیرند ولی در عین حال به قول  ای شدیداً تحت تأثیر ترجمه قرار می حاشیههای  ادبیات
ای قادر  ( همین ادبیات حاشیه2004) ادبیات جمهوری جهانیپاسکال کازانوا در کتاب 

ادبیاتی که در مرکز قرار دارد بدمند.  ةای در کالبد ادبیات فرانسه به مثاب هستند روح تازه
شود که ترجمه  صدا می داند و با باسنت هم بازنویسی می را نوعی آندره لوفِور ترجمه

 دهندة فرهنگ است.  نیروی شکل
نقش بر دیوید دمراش، استاد و مدیر گروه ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد، نیز 

کند و معتقد است که استفاده از ترجمه در  میکید تأترجمه در مطالعات ادبیات تطبیقی 
ای  خوب برای او ترجمه ةناپذیر است. ترجم امری اجتنابهای ادبیات تطبیقی  پژوهش

 کم کلی با فرهنگ مبدأآشنایی دستِ ،لذا در ترجمه ،است که فرهنگ مبدأ را حفظ کند
دهیم ولی همزمان  پذیرد که ما هنگام ترجمه چیزی را از دست می ضروری است. او می

شود و  اثری نو تبدیل میشود به  آوریم. یک اثر وقتی ترجمه می دست می چیزی هم به
سان راه جدیدی برای پژوهش در ادبیات  کند و بدین می را آغاز زندگی مستقل و نوینی

واضح است که امروزه مطالعات ادبیات تطبیقی بدون توجه به پُر گشاید.  تطبیقی می
  پذیر نیست. ترجمه امکان

ه چون دانستن تمام ادبیات تطبیقی بر این باورند ک بنامِ پردازانِ امروزه نظریه
های خوب ادبیات جهان در  امری ناممکن است باید از ترجمه ،های جهان زبان

ها هومر و آوید و دانته و بوکاچیو و  مگر غربیهای ادبیات تطبیقی استفاده کرد.  پژوهش
رخس و کافکا و سارتر و ونیچه و ایبسن و داستایفسکی و تالستوی و گارسیا مارکز و ب

انگلیسی  ةبه ترجمرا نویس دیگر  هزاران نویسنده و فیلسوف و رمان کامو و هسه و
های بشری بسیار مدیون ترجمه  ست. تمدنها ة تمدنخوانند؟ ترجمه به تعبیری اراب نمی
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کردند. یک نفر هر قدر هم وقت و استعداد  ها رشد نمی فرهنگ ،هستند. بدون ترجمه
 د بگیرد؟ تواند یا آموزی داشته باشد چند زبان می زبان

ادبی و ادبیات تطبیقی برایم مشخص نشده است. از  ةمیان ترجم ةهنوز رابط حقیقتاً فر:خزاعی
پذیر نیست. ولی ما در  قول باسنت گفتید که بررسی ادبیات تطبیقی بدون توجه به ترجمه امکان

به ، زبانیک  دلیل ناآشنا بودن بههب م. پژوهشگر ادبیات تطبیقیخوریجا به نوعی تضاد برمی این
که به قول دیوید دمراش ای دارد نیاز به ترجمه طبعاً ، پسادبیات آن زبان دسترسی ندارد

هایی که از آثار ادبی ترجمه زدا. ولی معموالًای آشناییرا حفظ کند، یعنی ترجمه فرهنگ مبدأ
قی نیستند ها پژوهشگران ادبیات تطبی زدا نیستند چون مخاطب آنهایی آشناییشود ترجمهمی

دیک دیویس  ةادبی لذت ببرند. برای مثال، ترجم ةخواهند از ترجمبلکه کسانی هستند که می
زدایی شده. یا برخی  ای است که تا حد زیادی از آن فرهنگاز کتاب دایی جان ناپلئون ترجمه

درستی  گیرد به دلیل ناتوانی مترجمان تصورهایی که در ایران از آثار ادبی صورت میاز ترجمه
 جا تضادی وجود ندارد؟  دهد. آیا ایناز قدرت ادبی نویسنده به خواننده نمی

دهیم ولی  پذیرد که در فرایند ترجمه چیزی از دست می دیوید دمراش می انوشیروانی:
آوریم. ترجمه امکان گردش آثار ادبی را در سایر  دست می گوید چیزی هم بهمی

ن دمراش به نوعی اعتدال در ترجمه معتقد است، سازد. به نظر م ها میسر می فرهنگ
لفظی هم   ةترجم ،ساختن خواننده با فرهنگ دیگری ای که در حین آشنا یعنی ترجمه

 ةام ولی ترجم انگلیسی دایی جان ناپلئون دیک دیویس را نخوانده ةنباشد. من ترجم
ظ کرده حفرا عطار دیویس هم سلیس و روان است و هم روح اثر اصلی  الطیر منطق

بسیار خوبی از غزلیات حافظ  ةدیویس. لئونارد لوئیسون ترجم شاهنامه ةاست یا ترجم
دارد که با شرح و توضیحات فراوانی همراه است که به درک خواننده از فرهنگ مبدأ 

های خوبی از اشعار فروغ فرخزاد  کند. حسن جوادی و مایکل هیلمن ترجمه کمک می
های نسبتاً خوبی داریم  ن دانشور یا صادق هدایت هم ترجمههای سیمی اند. از رمان کرده

 که برای تدریس ادبیات جهان مناسب است. 
تصویر درستی  ،در این نکته با شما موافقم که ناتوانی برخی مترجمان ما در ترجمه

گردد به آشفته بازار ترجمه در  دهد. این برمی از قدرت ادبی نویسنده به خواننده نمی
کند. ما هیچ سازمان  گیرد و ترجمه می دست می کسی قدری زبان بداند قلم بهایران. هر 

فلسفه ترجمه شوند  ةدر حوز هایی را که باید مثالً حتی امّهات کتابو نهادی نداریم که 
کار گیرد. لذا ترجمه  ها شناسایی و به آن ةای مترجم قَدَر را برای ترجم تعیین کند و عده
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کننده  تعیین ،بیشتر ذوق ناشر و بازار کتاب شده است. ای و کتره ای در ایران امری سلیقه
های ادبی و فرهنگی. شاید یکی از علل جهانی نشدن ادبیات معاصر  است و نه اولویت

های اورهان پاموک به  بینیم که در مثل رمان توجهی به ترجمه باشد. می همین کم ،ایران
 ةلی آثار نویسندگان و شاعران برجستشوند و بیش از سی و سه زبان دنیا ترجمه می

 شوند. معاصر ایران به سختی به یک یا دو زبان ترجمه می

دریافت چیست و چه کاربردی در مطالعات  ةجناب دکتر انوشیروانی بفرمایید نظری فر:خزاعی
 تاریخی ترجمه دارد؟

نویسنده  دریافت از منظر ادبیات تطبیقی به معنای پذیرش ادبی یک ةنظری انوشیروانی:
های دیگری همچون  توانیم از این نظریه با عنوان در فرهنگ و زبان دیگری است. می

محور  نقد خواننده ةاقبال یا شهرت ادبی نیز یاد کنیم. البته این نظریه با نظری ةنظری
های  پژوهش یای در قلمرو حوزهرا هایی دارد ولی در ادبیات تطبیقی آن  پوشانی هم

 کهگشاید  ه سخن دیگر، این نظریه حوزة جدیدی برای تطبیقگران میبدانیم.  ادبی می
گو من  و لذا شاید بهتر باشد در این گفتبسیار این روزها مورد توجه قرار گرفته است. 

اقبال ادبی میلتُن در امریکا، از قبیل و مقاالتی  ها کتاب .استفاده کنم« اقبال ادبی»از واژة 
م بلیک در ژاپن، اقبال ان آستین در اروپا، اقبال ادبی ویلیاقبال ادبی والتر اسکات و جی

ادبی امیلی دیکنسون در ادبیات جهان، اقبال ادبی جیمز جویس در ادبیات ملل مختلف، 
چنین  یر کشورهای اروپایی و آسیایی و همفرانسه و سااقبال ادبی ارنست همینگوی در 

ادبیات جهان، اقبال حافظ و سعدی و  وی در امریکا و اقبال خیام در انگلستاناقبال مول
ها هستند. اقبال ادبی به عوامل  از این دست پژوهش یهای نمونه ،جهان در ادبیات اروپا و

و شهرت مترجم، شهرت نویسنده در  ترجمه تیفیک از جملهمختلفی بستگی دارد 
گ و نقد آثار ادبی نویسنده در فرهن (book review)معرفی فرهنگ و زبان و مبدأ، 

ا و پیشگفتارهای آثار ه مقدمه ،آثار نویسنده در فرهنگ مقصد راناعتبار ناش مقصد،
در اقبال و بخت های سینمایی از آثار نویسنده  اساقتب نیز در برخی موارد ترجمه شده؛
به خاطر داشته باشیم که  ای در فرهنگ و زبان و دیگر مؤثر هستند. البتهادبی نویسنده

افتد و همواره باید شرایط اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و  تفاق نمیاقبال ادبی در خأل ا
 را در این مطالعات در نظرگرفت. هسیاسی فرهنگ پذیرند
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ای برای  را حوزه« اقبال ادبی» ةچارچوب ادبیات تطبیقی، نظری فرمودید در فر:خزاعی
های مربوط به  االتی که در پژوهشدانند. ولی سؤهای ادبی می پژوهش یتطبیقگران در قلمرو

باشد. مرز االت مورد توجه پژوهشگران ترجمه هم رسد سؤاقبال ادبی مطرح است به نظر می
اقبال ادبی و  ةرسد حوز به نظر می توان تعیین کرد؟میان این دو دسته پژوهش را چگونه می

شده  ای واحد یعنی ادبیات ترجمهمطالعات ترجمه از دو سوی متفاوت به پدیده ةحوز
 شده نظر دارد و دومی به وجه ترجمه آن. گرند: اولی به وجه ادبیات ترجمهن می

ای دارد و نه تنها با  فرمایید. ادبیات تطبیقی ماهیتی بینارشته کامالً درست می انوشیروانی:
مطالعات ترجمه که با مطالعات فرهنگی و پسااستعماری هم همپوشانی دارد. ولی 

تفاوت دارد. تطبیقگران ها  آنکردید وجه مورد نظر  طور که شما به درستی اشاره همان
زمان بحث تأثیرات ادبی را هم مدّ نظر دارند. به  کنند هم وقتی به اقبال ادبی نگاه می

سخن دیگر، تأثیر ادبی نتیجة اقبال ادبی است یا برعکس اقبال ادبی نتیجة تأثیر ادبی 
یعنی  ؛کنند ه را نیز مؤکد میقگران علل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ترجم. تطبیاست

ها به دامنة  بینند و هدف نهایی آن ها اقبال ادبی را فقط در هنر و خالقیت مترجم نمی آن
   رسد. شده در ادبیات ملی می تأثیرگذاری اثر ترجمه

کم گیرد اما در هر جامعه تمام جهان کم و بیش صورت می ترجمه اگرچه در تقریباً فر:خزاعی
توان از مطالعات ترجمه ع شرایط اجتماعی و فرهنگی آن جامعه است. چگونه میبو کیف آن تا

ی متداول در ها در توصیف وضعیت فرهنگی و تاریخی ایران استفاده کرد و نظریات و روش
را نقد و های ترجمه نظریهترتیب  و بدین را در موقعیت ایران به کار بستمطالعات ترجمه 

  بومی کرد؟

های الیه ،دانیم که ماهیت عمل ترجمهتوجه به نظریات جدید ترجمه می با انوشیروانی:
ای است شک متأثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه بسیاری دارد. ترجمه بی ةپیچید

رفاً برگردان متنی از ص ةدیگر کسی به ترجمه به مثابکه ترجمه در آن صورت می گیرد. 
مترجمی اثر یا نویسندة خاصی را برای ترجمه کند. چرا  زبانی به زبان دیگر نگاه نمی

یا از آن  گیرد میکند، چرا این ترجمه در زمان و شرایط خاصی صورت  انتخاب می
سان روشن  دهد. بدین شود از جمله نکاتی است که مترجم مورد نظر قرار می استقبال می
اجتماعی و  تواند برای توصیف شرایط طور که شما اشاره کردید، ترجمه می است، همان

پذیرش که در سؤال اول شما  ةکار گرفته شود. ارتباط ترجمه با نظری فرهنگی جامعه به
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ه حوزاین پردازان  توضیح دادم مبتنی بر همین اصل است. این را هم اضافه کنم که نظریه
های مختلف ای با تفسیر همراه است، حال میزان آن در ترجمه معتقدند که هر ترجمه

این تفسیر بستگی به نظام اندیشیدن، یا به عبارت دیگر، ایدئولوژی متفاوت است. 
 .کندکتابی را تصادفی انتخاب نمی ،ذا هیچ مترجم ادبیلمترجم دارد. 

خوب است، اما اگر بتوانم حرفم را )از نظر لیف تأگوید:  مز میاویلیام کارلوس ویلی
کند؟  مند است. چه فرقی میشکل و قالب( با ترجمة آثار دیگران بیان کنم، آن هم ارزش

ترجمة مژده دقیقی(. ارتباط بیناذهنی نویسنده و « چرا ترجمه مهم است»)به نقل از 
کند. من  شود. مترجم حرف خودش را از زبان نویسنده بیان می جا روشن می مترجم این

بینم. فوکو در این  خوبی می به« نویسنده چیست؟»این نکته را در مقالة معروف فوکو 
کند بلکه نویسنده را برساختة  مرگ نویسنده را اعالم نمی ،اله بر خالف بارثمق

های دوران مختلف در ایران نگاه کنید  شما اگر به ترجمه. داند های جامعه می گفتمان
کند  یا تالش میمترجم با ترجمة اثری  ،به سخن دیگربینید. این ارتباط را به وضوح می
 مطرود برشمارد. کند یا  ت یثبگفتمانی را در جامعة خود ت

های موجود برای بررسی انتقادی و تحلیلی  توان از نظریهجاست که می این
گرفته از  ها هم شکلهای ایران سود جست. البته این را هم اضافه کنم که نظریه ترجمه

ها را بومی کرد  اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی خود هستند و الزم است که آن
را در خارج بافت خودشان تحلیل نکنیم. به همین دلیل است که اصوالً  ها یعنی آن

 است. ها مدام در حال تغییر هستند چون شرایط اجتماعی در حال تغییر نظریه
شده  ام بیشتر دغدغة مقایسة متن اصلی با متن ترجمه هایی که من در ایران دیده نامه پایان

نگرفته و  های ما پا ها هنوز در دانشگاه نامه نرا دارند که کاری سنتی است. این نوع پایا
 بیشتر همان دید سنتی مقابله با متن اصلی غالب است. 

***** 


