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گفت: عرب را بر عجم ترجيح مي دهي يا عجم را بر عرب؟ گفتم :  ملل نزد علما 
چهار هستند :  روم و فارس و عرب و هند ، و سه تا از اينان عجم اند با همه تفاريق 
و اختالف هايشان، و مشكل است كه برتري كسي رقم زده شود و يا بگوئيم كه 
عرب ها از ساير ملل ]افضل ترند …[ برتري ملتي بر ملت ديگر عبث است و اين 
موضوعي است كه مردم بي آنكه بدانند درباره آن قضاوت مي كنند حال آنكه : نه 
در فطرت و نه در عادت و نه در اخالق فارس است كه به برتري اعراب حكم دهد ، 
همين طور كه در خصوصيات عرب نيست كه به برتري فارس گواهي دهد.
 ابوحيان توحيدي )قرن سوم هجري(، االمتاع و المؤانسه، تحقيق احمد امين، مكتبه العصريه، بيروت، ص70 

  والتر بنيامين استعارة »كوزه«* را براي اشاره به وضعيت آشفتگي بابلي زبان ها استفاده 
مي كند،  كوزه يي كه شكسته است.  زبان هاي فارسي و عربي )ترجمه شان به يكديگر(،  در واقع 
همان كوزه  شكسته هستند و امكان جمع و جور كردنشان به شكلي » ناب« ناممكن است  و 
حتي اگر » كاسه بند زن«  ماهري هم باشيم، آن كوزه اي را كه به خاطر رفت و آمد ميان تاريخ 
و زبان و پيوندش با سياست بالفعل همواره با نوعي تنش همراه بوده نمي توان به آساني  بند 
زد؛  به ويژه آن كه در يك س��دة اخير، برخي از تكه هاي آن بر اثرحضور » اس��تعمار و ناسيو 
ناليسم و ديگرستيزي«  دور انداخته شده است. در حقيقت ما نه تنها با كوزه شكسته، كه با 

تغاري ريخته روبرو هستيم . 

* نگاه کنید به: والتر بنیامین، عروسک و كوتوله، مراد فرهاد پور، امید مهرگان، گام نو، 1389 
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ش��ايد اين دو گانگي به همان تناقض دردناك نهفته در االهيات و ماترياليس��م در دوران 
مدرنيته بر مي گردد. مساله اي كه سيد جمال الدين در رسالة ردي بر نيچريه روي آن انگشت 
گذارده اس��ت **. پس به اين معنا مي توان گفت ما از يك س��و عاشقانه به زبان » عربي«  نگاه 
كرده ايم و از سوي ديگر در نوعي سنت ستيزي ، مقابل آن كينه ورزانه ايستاده ايم. ) و اين همان 

هيبريد شدگي كافه و مسجد است .( 
 پس با اين هيبريد ش��دگي ) چند رگه اي بودن ( ،  اين دو زبان چنان در هم تنيده اند كه 
تفكيك آن ها از همديگر بسيار صعب است ،  هم چنان كه ترجمه شان نيز چنين حالتي دارد . 
به اين معنا خوِد مفهوم » ترجمه« هم دچار چالش مي شود و همواره در ترجمه ما نه با كنش 
بيگانه سازي طبق معمول ترجمه كه با نوعي مازاد » متني« روبرو هستيم .  بر همين اساس 
كتاب ها و متون عربي  زيادي بوده اند كه پس از ترجمه جزو زبان و ادبيات فارسي شده اند ، )يا 
همچنان دو زبانه مانده اند(  و اين به خودي خود ، پديده اي نادر است. از جمله ملّمعات شعري 
و تاريخ  بلعمي ) طبري ( يا كتبي مانند داستان هاي مثنوي ، داستان حيوانات،  كليله و دمنه و 
هزار و يک شب و فرج بعد از شدت ، يا متون عرفاني و ترجمه هاي قرآني و متون مذهبي.

كه در اين ترجمه ها » متنيت« سويه هاي متين تازه اي گرفته و ملمع شده است. 
اما ورود ما به عصر مدرن و پش��ت سرگذاشتن دوره بابلي زبان در ايران ، بيشتر با حذف 
زبان عربي مترادف بوده ، حذفي كه بيش��تر ريش��ه هاي » شرق شناس��انه« و »قوم مدارانه« 
داش��ته است .از پايگاه هاي شرق شناسي انگليس��ي ها در » هند«  و » كمپاني هند شرقي« تا 
» تحت الحمايه هاي پادش��اهي قوي پنجه« ، تا ناسيو ناليزم و.عزم به حذف زبان عربي گرفته 
بودند. به قول ملك الش��عراي بهار كه خود عضو فرهنگس��تان زبان بود ،  اين مقوله ريشه اي 

چنين كميك  /  تراژيك دارد : 
 باي��د از زحمات كس��اني كه ب��راي دفع لغت س��ازان »ارتش«  كه تحت 
امر » س��تاد«  روزي با دس��تياري »انجمن ايران جوان« و تحت حمايت 
پادش��اهي قوي پنج��ه چون رضا ش��اه پهلوي به كندن ريش��ه عربي 
ميان بس��ته بودند، طرح فرهنگس��تان را ريختند و مفت و مجاني خود 
و جمعي از اهل فضل را به زحمت و حمالي واداش��تند، از قبيل مرحوم 
فروغي ، حاج محتش��م الس��لطنه و مرحوم تقوي و جماعتي كه هنوز 
زنده اند، سپاسگزاري كرد ! نه تا اين حد دشنام ها و اسنادات اغراق آميز 

و مغرضانه روا داشت./ بهارو نقد ادبي  ،   ايرج پارسي نژاد، ص 143 

** - سید جمال الدین و اندیشه هاي او – مرتضي مدرسي – کتابهاي پرستو – ص 48
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 بلي چنين عواملي موجد اين شدند ،   تا زبان فارسي  به  
راحتي درهاي خود را به روي زبان هاي »غربي«  بگشايد ، و 
امكانات زبان »عربي« را كه مي توانس��ت به ويژه در فلسفه و 
ادبيات ياور مهمي براي زبان فارسي باشد ، به حاشيه كشاند ، 
ت��ا آن جا كه مهم ترين رهاورد كتاب اخير داريوش آش��وري 
اين اس��ت كه:  » بايد درهاي خود را ب��ر روي واژگان غربي 
ب��از بگذاريم« . و اي��ن يعني نگاه به همان س��احت علمي و 
پراگماتيستي زبان ، بدون در نظر گرفتن عقبه ها و ساحت هاي 
فرهنگي . و برخوردي صرفا از موضع انفعال. چرا كه به شكلي 

طبيعي اين مداخله صرفا امري خود خواس��ته نيست ، و با واقعه جهاني شدن و در دسترس 
بودن اطالعات و اتصاالت جهان امروز پيوند دارد و كاريش نمي توان كرد ! 

و در واق��ع ما نا چاريم در جهان » جنگ  و گفتگوي فرهنگ ها« ش��يفته همان اقتدار و 
سروري جهاني باشيم كه به اين معنا قدرت فرهنگي خود را بر ما تحميل مي كند  و  بايد در 
زير چتر » گفتگوي فرهنگ ها « بر اين اساس كه ضعيف تريم ، خود را در پوشش جريان قوي 
فرهنگ كااليي ش��دن جهان يا فرهنگ مسلط قرار دهيم، و نا چاريم به طور ضمني پيمان 
هاي » كاپيتو السيو نيستي«  ديگري را بپذيريم،  چون سلطه با زبان و فرهنگ انگليسي است . 
  به قول نسل جوان : »ما متون كهن فارسي را نمي خوانيم، چون مشكل اند، چون واژگان 
عهد عتيق عربيك دارند ، در حالي كه متون كهن و كالسيك غربي بر اثر ترجمه هاي روان 
فارس��ي براي  ما بسياردلنش��ين تر و دست ياب تر و سهل تر  اند. ما ايلياد و اوديسه  و شكسپير 
مي خوانيم ،  ما مي خواهيم جهاني شويم ، ما را چه به سياست نامه يا سفرنامه ناصر خسرو   يا 

 تاريخ بيهقي.«  
بله حتي اگر معتقد باشيم كه  ترجمة غربي  رابطة ما را با مدرنيته  تنظيم مي كند و يك 
ناچاري اس��ت،  اما نمي تواند پيوند ما با گذشته فرهنگي خود را نيز از راه ترجمة متون كهن 
به زبان امروزي در بر بگيرد . بر اين اساس در نهايت پروبلم ما در ترجمه از آثار همسايگان ، 
پروبلمي ناش��ي از شرايطي است كه در آن هراس از  بين رفتن زبان هاي جهان سوم مطرح 
مي ش��ود : » وضعيتي كه ما در آن به س��ر مي بريم نوعي وضعيت جدا افتادگي عميق اس��ت 
و اين جدا افتادگي عمدتا مربوط به زبان ما مي ش��ود . ش��كافي كه زبان هاي آسيايي و غير 
التين را از زبان هاي التين جدا مي كند به واقع ورطة هولناكي اس��ت«*. و در اين اظهار نظر 

* : امید مهرگان، الهيات ترجمه، ص 24 
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كه در آن آينده حذف زبان فارسي به درستي ديده مي شود ، چرا نبايد جايي براي زبان هاي 
همس��ايه  گذارد ، زبان هايي كه شايد به سان مكملي بتوانند ، بخشي از نيازهاي زبان فارسي 

را بر آورده سازند؟  
در حقيق��ت وقتي ما  از دركي صحبت مي كنيم كه »محصول تغيير ش��رايط اجتماعي 
و برجس��ته شدن وجه سياسي تفكر نظري اس��ت«  و يا از »خودآگاهي تاريخي« مي گوييم 
نمي توانيم ترجمه را صرفا » نوعي تنش و كش��مكش  بين فلس��فة غرب و مدرنيته اي كه ما 
خود در حال تجربة آن هستيم«  بدانيم* . اين آگاهي تاريخي بدون شناخت زبان هاي همسايه 
از جمله زبان های ترك و عرب و هندو و اردو چگونه عمل كند ؟ متاسفانه  جريان ترجمه در 
ايران واقعيت هاي تاريخي خاورميانه را اصال به عنوان مشكل نمي بيند. فلسطين را نمي بيند، 
 افغانس��تان، عراق، پاكستان را نمي بيند. و بهار عربي را نمي بيند ، و انگار ديگري را به شكلي 

هابيلي قابيلي حذف مي كند.     
 چگونه مي توانيم  ديگري » غربي« را انتخاب كنيم و به اين مس��اله  نگاه نداشته باشيم 
كه » فقط فرهنگ هاي خويش��اوند مسايل مشترك دارند«، يعني چگونه مي توانيم  ديگري 
خاورميانه اي  را كه زبان ما با آن ارتباط تنگاتنگي دارد، و بخش��ي از زبان فلس��في و ادبي 
ما بوده ، نگاه نكنيم . چگونه مي توانيم از اين انزواي ناخواس��ته در ميان هم بودگي فرهنگي ، 
امكانات خالقانه اي بسازيم ؟ اين پرسشي است كه بايد مسئوالنه به آن پاسخ داد . پرسشي كه 

در زير نگاه غالب » ناسيو ناليستي« گم شده  است . چو فارسي نباشد تن من مباد ! 
 بنابراين در نهايت ، ترجمه از عربي  امري است كه نوعي مازاد توليد مي كند ، مازادي كه 
نشان مي دهد ، عصر » اصالت « ها  گذشته و دنبال زباني ناب گشتن امري موهوم  است ، و دورة 
چند زباني اس��ت ، و ما ناچار بايد درون اين هيبريد ش��دگي زباني زندگي كنيم ، و زبان عربي 
يكي از مهم ترين شاخه هاي اين هيبريدبود گي و يا شدگي در زبان فارسي است . دورة اصالت 
گذش��ته اس��ت و امروز حتي اگر به خاطر رشد زبان هاي محلي و بومي باشد ، عربي جزئي از 

اين هيبريد شدگي ما و زبان ماست. 
***                                                  

 هرچند هدف ما در اين » رس��اله « نوعي تاريخ گرايي نيس��ت ،  تا صرفا دوره هاي مختلف 
تاريخي را كنكاش كنيم ،  اما به معناي بنياميني اگر س��عي مان بر يافتن محتواي صدقي اثر 
يا موضوع باش��د ، و بخواهيم نسبت به آن  چيزي كه در تاريخ رسوب كرده و ته نشين شده 

* : امید مهرگان، الهيات ترجمه، ص 24 
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و تا امروز رد پاهاي آن در فرهنگ ما پيداست ، تامل كنيم، مي توانيم به نوعي كليت ترجمه 
) فارس��ي / عربي ( را به عنوان يك منظومه و به ش��كلي ديالكتيكي مرتبط سازيم .  كليتي كه 

اجازه می دهد تا متون را با  واقعيت اجتماعي بيرون نيز درگير ساخته و خوانش نماييم .
در مش��رق زمين مهم ترين دورة » نهضت ترجمه« در عصر مامون خليفه عباس��ي  است 
كه همچنان كه بر روند انديشه در جهان تاثير  گذاشته ، بر پروسة شكل گيري و تكامل زبان 
فارس��ي هم  تاثيري بس��زا داشته اس��ت . دوره اي كه در آن  ترجمه هايی از زبان های يونانی، 
س��رياني ، پهلوی و فارس��ی و هندی صورت گرفته و  باعث ايجاد مجتمع معرفتی گشته  و 
منظومه فكري مدرنيته را ارتقا داده � ودر تاريخ شرق و غرب دوره اي بی نظير است .)دو دوره 
يعني »  دانشگاه جندي شاپور « و » بيت الحكمه ها« و » نظاميه  «ها به عنوان دوره هاي پيشيني 

و پسيني اين دوره ها هم به همين اندازه اهميت مي يابند.(
  در چنين دوراني زبان فارس��ي دري هم در حال نضج و ش��كل گيري اس��ت ، و مي توان 
حكم داد ، كه اين دوران يكي از سرچشمه هاي مهم پروسة شكل يابي و هويت نيز بوده است. 
)به ويژه  اگر بخواهيم با دو قرن س��کوت فاصله گذاري كنيم و از افسانه س��ازي ها يي درباره 
زبان فارس��ي كه زبان » دربار«  بوده يا زبان  يك ناحيه اي در فالن جا بوده. يا افس��انه وجود 
احكام زبان را در كاخ هاي ساس��اني �  كه پروس��ه هاي بسيار س��اده انگارانه اي است � فراتر 

برويم ( .
در اين موضوع نبايد شك كرد ، كه زبان فارسي دري زباني بوده كه در تقابل و در تقارن 
با زبان عربي بالضروره رش��د كرده ،  اين تقابل  از يك س��و مرتبط با مس��ائل سياس��ي بوده 
كه  اعراب بايس��تي زبان ديگري را در تقابل با بالغت فخيم زبان عربي قرار مي دادند ، و در 
دسترس ترين زبان در آن برهه زبان مردمي  بوده كه در همسايگي اشان قرار گرفته بودند و به 
آن ها » عجم « مي گفته اند  � و از سوي ديگر ناتواني ايرانيان در جذب زبان » عربي«  به خاطر 
اقتدار امپراطوري اس��المي  كه تنش هاي زيادي ايجاد كرده بود. ) گر چه  همين س��يمپتوم  

خود يكي از عللي بود ، كه  باعث شكل گيري زبان فارسي هم شده است(.
آذر تاش آذر نوش دربارة س��ه قرن نخست اسالمي به اين سيمپتوم و  ورطه چنين اشاره 

مي كند:
هم��ة فرهنگ ديرپا و پر بار كهن گويي تنها از مجراي بين النهرين و به 
ياري مردان دو زبانه يا چندزبانة آن ، سيل آسا به رودهاي خروشاني كه 
در زبان عربي جاري است مي پيوندند . و گويي سرزمين ايران ، بر اثر اين 
انتقال ، از مايه هاي فرهنگي و تاريخي خود تهي مي گردد تا جايي براي 
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ادب عربي  �   ديني بگشايد . گسترۀ ايران ، از خوزستان 
تا خراس��ان را اعراب گرفته اند و همه جا به شيوه خود 
حك��م مي رانند و ب��ه زبان خود س��خن مي گويند. زبان 
پهلوي كه گويي به جماعتي اندک محدود شده است ، 
پس از چندين كوش��ش در دفاع از دين زرتش��تي ، آرام 
آرام فرو مي ميرد . در اين ميان هيچ كس س��ر ش��ورش 

ندارد./ چالش ميان فارسي و عربي � ص 159  
  در چنين ورطه اي ، كس��اني هم كه اصليت ايراني داشته اند 
و زبان فارس��ي را به خوبي مي دانس��ته اند ، خ��ود تبديل به 
مهم ترين پايه گذاران زبان عربي ش��ده اند ، يعني بنا به شواهد بيشتر مترجمين و كاتبان آن 

دوران ، اصليتي ايراني و غير عرب داشته اند .
با شگفتي مي بنيم كه اين ايرانيان اند كه به زبان و ادب فارسي مي تازند ؛ 
گويي از آن بيمناک اند كه اين ابزار بيان علمي �  ديني  �  ادبي )زبان عربي( 
را كه با رنج بسيار به دست آورده اند و به ياري آن نام و شهرت و گاه نيز 
مقام ارجمند يافته اند ، از دست بدهند و توده هاي مردم كه تنها فارسي 
مي دانن��د قد برافرازند و با آن��ان به رقابت بر خيزند. / چالش ميان فارس��ي و 

عربي، ص 181

  از جمله در كتب پژوهشي عربي همه جا آمده است كه  عبدالحميد كاتب � پايه گذار نثر 
جديد عربي كه آن را از تنگناي سجع و قافيه به در آورد  � و همين طور ابن مقفع )  كه خود 
اصلي فارس��ي داشته اند ( ،   زبان فارس��ي را به خوبي مي دانسته اند .) عبدالحميد كان مستعينا 
ايضا بجزاله النثر الفارسي الذي استقاه من ابن مقفع، المقدمه في نقد النثر العربي، علي حب 

اهلل، دار الهادي، ص 88(.     
هدفم اين است كه بگويم ، چگونه » ترجمه « بر حركت  زبان ها در منطقة ما تاثير گذاشته 
و باعث قرابتي بيش از اندازه شده و پروسه شكل گيري زبان فارسي را پيكر بندي كرده  است: 
براي نمونه   اعراب در صدر اس��الم به خاطر مس��ائل سياسي و اجتماعي و. به شكلي عامدانه 
سعي داشتند كه ادبيات پيش از اسالم را به فراموشي بسپارند و مي توان به شواهدي فراوان 
در اين دوران برخورد ، به ويژه خلفاي راش��دين س��عي داش��تند ، هر گونه نقلي از گذشته و 
ياد آوري دوران كفر و بت پرستي را به عنوان امري نا به هنجار و بد شگون به ديد ظن بنگرند . 
و يا سعي مي كردند نثر متن ديني را در مقابل شعر » عصر جاهلي « گذاشته و احتجاجاتي از 
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اين دس��ت بسازند :  كه اين نثر هيچ رابطه اي با »  عصر جاهليت « ندارد . در اين دعوا و تقبيح  
خود اين  اصطالح » عصر جاهليت «، دليل كامال گواهي است .

يعن��ي خالفت اموي و عباس��ي به نح��وي خواهان فقِد چيزهايي بوده ان��د ، يا به معناي 
فوكويي موضوع هويت يابي يك س��وية » فرهنگي « دارد و يك س��وية » پاد فرهنگي « ) يعني 
بر اس��اس چيزي كه نداش��ته اند ( . به اين معنا در اين دوران هم به » هويت فرهنگي عربي �  
زبان قريش« بها داده مي شد و هم  برعكس به َعلم كردن زبان هايي به عنوان توتم و گونه اي 
» دشمن هراس��ي «  انديش��ه مي كرده اند . از جمله اين امور از يك س��و مي توان به يهوديت و 
مسيحيت در صبغه ديني و ايدئولوژيك اشاره كرد و از سوي ديگرمسالة زباني براي تحدي و 
مورد هجمه قرار گرفتن ، كه اين يكي از سر اتفاق هم ، چيزي جز » زبان فارسي « نبوده است .

» ش��ايد در س��ر آغاز ها يعني وجود نثر ميان ايرانيان و هنديان قبل از اسالم  � با توجه به 
اين كه در عصر جاهلي ش��عر اهليت و جايگاه مهمي داش��ته  �  بتوان نثر را در ميان ايرانيان 
و هنديان پيش��ينه دار تر از عرب ها داش��ت. متوني مانند گات ها و بز و درخت آسوريک و... 
در زب��ان پهلوي و همچني��ن كليله و دمنه در زبان هندي مي تواند مويد اين نظر باش��د. اما 
كس��اني معتقدند پيش از اسالم نثر عربي وجود داشته ، اما عده اي نظر عكس دارند از جمله  
مس��يو مرسيه فرانس��وي عكس اين نظر را دارد و معتقد است نثر فني از ايرانيان به عرب ها 
رس��يده و به اين معنا پيش��ينه اي براي آن در دوره جاهلي نمي شناسد. )نثر فني، دكتر زكي 

مبارك،1931، شركت نوابغ الفكر، ص 48 ( 
 البته اغلب آراء دربارة زبان عربي بعد از اس��الم س��عي مي كند پيشينة نثري را در دورة 
جاهليت مورد تشكيك قرار دهد ، از جمله آراي مهم اين اشخاص دكتر طه حسين است . در 

همين كتاب درباره پيشينه اين نگاه در ادبيات عربي نوشته شده :
اين نگاه منس��وب به مكتب��ي قديمي مربوط به دورۀ  Renan اس��ت ، 
كه معتقد بودند اعراب فلس��فه و هنر و آداب ش��ان را مديون ايرانيان و 
يونانيان بوده اند . دكترطه حس��ين هم از اين مكتب متاثر بوده است ، او 
مي گويد كه بالغت عربي در ش��كل حروفي خود و حتي در ش��اهد هاي 
تصويري و تعبي��ري  از بالغت يوناني متاثر بوده ، و بايد ياد آوري كنم 
كه او به طور شفاهي مرا به خواندن تاريخ ادبيات فارسي براي دريافت 
تاثير نويسندگان ايراني بر نويسندگان عرب تشويق مي كرد � يعني تاثير 
پذيري نويس��ندگان عرب از فنون بديعي � مانند سجع و توريه و طباق و 

جناس . /  همان ص. 49  
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به اين معنا مي توان تاثير پذيري از نثر فارسي را هم نوعي » سياست » قدرت تلقي كرد � 
و اين نظريه دكتر زكي مبارك را قبول نداشت ، چون متاسفانه رابطه زبان عربي و فارسي در 
دوران قدرت خالفت عباسي فاقد موازانه بوده است . و نمي توان » ناتواني » فارس ها را در عربي 
نويسي ، مد نظر قرار نداد . در حقيقت اين احتمال قوي هم وجود دارد ، كه خود اين ناتواني ، 
باعث همان شكافي شده باشد ، كه ايرانيان را به سوي فارسي نويسي كشانده است . براي نمونه 
بوعلي سينا يا سهروردي و بسياركسان ديگري متون خود را به هر دو زبان نوشته اند ، شايد 

مشكل را از زاويه علمي بتوان در گفته هاي خوارزمي به نحوي لمس كرد :  
بيروني كه در خ��وارزم به دنيا آمده بود،  اعتراف مي كند كه زبان مادري 
او ، خوارزمي كه يك��ي از زبان هاي ايراني بود ،  توانايي بيان علوم جهان 
را ن��دارد ب��ه گفته او،  اگ��ر علمي به زبان خوارزمي ثبت مي ش��د، چنان 
ش��گفت انگيز مي نمود كه شتري بر  لب پشت بام يا زرافه اي در ميان 
گله اس��بان. ريچارد فراي، عصر زرين فرهنگ ايران ، مس��عود رجب نيا ،  انتش��ارات سروش ، 

1375،  ص 249 .

البته در حوزة ش��عر مس��اله از اين هم پيچيده تر است و حتي كسي مانند فردوسي هم 
كه بس��يار بر مس��الة ايراني بودن خود ايستاده اس��ت ، مجبور مي شود وزن شعري خود را از 
زحافات رايج  عربي انتخاب كند . و چون مساله به تكنيك ها و زبان شعرهم مربوط مي شود 
و  زبان فارس��ي از درون ش��عر آن دوره متولد شده اس��ت ، الزم است در پروسة شكل گيري 
زبان فارسي بر شعر تاكيد بيشتري نمود ، دكتر باطني مساله را به اين شكل نگاه مي كند : »  
به عبارت دقيق تر و حس��اس تر، گرچه زبان فارسي و عربي ،  » مواد اولية« متفاوتي دارند ، اما 
در عين حال به سبب قرابتي تاريخي ، طرح ها و الگو هايي كه اين دو زبان بر جهان پيرامون 
تحميل كرده اند ، ش��بكة روابطي پديد آورده كه نه در جزئيات تمام  و كمال فونو لوژيك ، كه 
دس��ت كم در مبنا و مقصود عام ، و گاه حتي خود فونو لوژي ، به پاياني مش��ابه مي انجاميد ، و 
اين،  يكي از دينا ميك ترين عناصري است كه در شكل گيري شعر فارسي نقش داشته است. 
)از مقدمة دورة عربي زباني در ادبيات فارس��ي، نظام الدين زاهدف، ترجمه پروين منزوي، 

نشر دشتستان .(
آ. ن. بولديرف و اي. س. براگينس��كي از محققان روس��ي كه در زبان فارس��ي تحقيقات 
مهمي كرده اند مي نويس��ند :  »ادبيات عربي زبان ايرانيان در سده هاي 2-3 / 8-9 ميالدي ، كه 
نماينده ادبيات ضد خالفت است ، تنها ادبيات عربي نيست و بايد آن را بخشي از روند ادبي 
ِايراني در  گذر به فارس��ي نو ش��مرد  )همان ص .17( . البته مشخص است كه براگينسكي هم 
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تنها به همان مسالة » پاد فرهنگي « و ضديت نگاه دارد ، و  تنها مخالفت با قدرت را مي بيند 
در حالي كه : » ايرانيان به عنوان مترجمان و نويس��ندگان اصلي در پديد آوردن ادب عربي 
س��هم عمده اي داشتند و بس��ياري از نويسندگان و دانش��مندان عربي ايراني بودند. )تاريخ 
ايران كمبريج، جلد 4، حس��ن انوش��ه، امير كبير،  1363 ، ص. 499(. يعني ايرانيان در لواي 
خالفت عباسي سعي مي كردند خود را درون چارچوبي عربي تعريف كنند و  اين ميلي غالب 

بوده است و معطوف به قدرت و نه ضديت با آن  . 
بر همين مبناست همان طور كه آذرتاش آذرنوش به درستي  مي گويد ،  ما با پديده اي به 
نام فارس��ي ستيزي در فرهنگ عربي روبرو نيستيم � حداقل در قرون اولية اسالم  � يا بگوئيم 
كمتر مالزمات روحي و رواني براي اين س��تيزه گري موجود بوده اس��ت . آذرتاش آذرنوش در 

اين باب مي نويسد : 
 طي دو س��دۀ نخست ، تقريبا هيچگاه، عرب ها نس��بت به زبان فارسي 
كينه و خش��م و حتي حساسيتي از خود نشان نداده اند . از اين گذشته ،  
در همه دورانی كه بر ايران و ايراني چيره بودند با تاريخ و س��نت و دين 
ايراني هم سر ستيز نداشتند . رواياتي كه در زمينه دشمني ايشان نقل 
ش��ده بسيار اندک اس��ت و تازه همين روايات هم چون در متن تاريخي 
� اجتماع��ي خود قرار مي گيرد ، بار منفي خود را فرو مي نهد و به امري 
شخصي و موضعي بدل مي گردد . نيز هنگامي كه مجموعة اين روايت ها 
را برحس��ب زمان در پي هم مي چينيم ، مالحظه مي كنيم كه ايرانيان و 
گاه پي��ش زمينة تاريخي آنان آماج انتق��اد عرب ها قرار مي گيرد نه زبان 
فارس��ي . اما همين كه اندكي در زمان پيش مي آييم ، با شگفتي مي بينيم 
كه اين ايرانيان اند كه به زبان و ادب فارس��ي مي تازند.  / چالش ميان فارسي و 

عربي،  آذر تاش  آذر نوش ، نشر ني ،  1387 ،  ص 181 .

به معنايي ديگر مس��الة زبان فارسي در اين دوران از زاويه اقتدار مساله اي حاد محسوب 
نمي ش��ده ، تنها بيگانه اي بوده كه اعراب زبان خود را توس��ط آن به عنوان »  ديگري « تعريف 

مي كرده اند. و حتي از جنبه اقتصاد سياسي هم زياد مطلوبيتي نداشته است .
 اس��الم دين عرب است و شكس��ت خوردگان يا بايد به دين فرمان روايان 
در آيند يا جزيه بپردازند ؛  زبان عربي هم اصالت تاريخي دارد و هم زبان 
خداوند است و ايرانيان ناچارند آن را بياموزند ؛ همه امور اصلي حكومت ، 
در دست پيروزمندان است و مردمان محلي بايد به خدمتگزاري در اين 
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دستگاه بسنده كنند. چالش ميان فارسي و عربي، آ ذرتاش آذرنوش ،  ص. 21. 
پس همه چالش ها و تنش ها به سويه هاي اجتماعي و سياسي سوق داده مي شدند و فقط  
موافقان و مخالفان  مهم بودند . و از جمله مثال شورش��ياني چون » شعو بيان « و » خوارج«  �  
كه عرب ها هم در آن ها ش��ركت داش��ته اند �  براي امپراطوري حائز اهميت بودند به عنوان 
مخالفان ، نه اقليت هاي زباني مانند تركمانان يا فارس��يان و س��رياني ها و نبطي ها به خاطر 

زبان شان .  
***                                                   

گفتي��م مقوله ترجمه به فارس��ي و بالعك��س ، گاه چنان خصلتي به خ��ود مي گيرد،  كه 
از مصطلح » ترجمه « فراتر مي رود و به نوعي هم زيس��تي زباني و تداخل مي رس��د . ش��ايد از 
همين روس��ت كه بسياري از مستشرقين به طور نا خواسته زبان و ادبيات فارسي را به نوعي 
زيرمجموعة » زبان و فرهنگ عربي« مي ش��مرند و بيش��تر ادبيات فارسي را به عنوان ادبيات 
و زبان عربي نام مي برند . هر  چند اين برخورد سر چش��مه هاي شرق  شنا سانه و استعماري هم  
دارد ، اما تفكيك آن هم به اين س��ادگي نيس��ت . چون زبان عربي براي مدتي زبان ديواني و 

علمي و حتي ادبي ما بوده  است . 
 اين برخورد ناش��ي از اين اس��ت كه نويسند گان و دانش��مندان ما در دوره هايي نا گزير 
بوده اند، از زبان عربي براي بيان مطالب خود استفاده كنند ، و هنوز كه هنوز است ما  به طور 
نا گزير مجبوريم از كتب زبان عربي به عنوان مرجع استفاده كنيم . به زبان ديگر يعني بخش 

مهمي از مراجع ما در زبان عربي هستند ،  از فقه  و حكمت تا نقد ادبي و زبان شناسي . 
وقتي دركتاب هاي دوره ابتدايي دبستان سال 1323 ترجمه هايي از عقدالفريد را مي بينيم ، 
كه يكي از كتاب هاي مهم در باب نقادي عرب اس��ت ، يا در همان سال ها ترجمه هايي از ابن 
قتيب��ه يا عبدالقاهر جرجاني و ابو حي��ان توحيدي  را مي بينيم ، مي توانيم در باب هم گرايي و 

درهم تنيدگي بسياري از علوم عصر خود در زبان عربي ،  اشاره و انديشه كنيم . 
اين هم گرايي و التقاط در ادبيات و هنر ايراني هم انعكاس زيادي داش��ته اس��ت : وقتي 
مي خوانيم نيما بنيانگذار ش��عر نو فارسي با ادبيات عرب آشنا بوده و » االهرام را آبونمان بوده 
اس��ت« و يا درباره نخس��تين زبان شناس زبان فارسي و آش��نايي اش با زبان و ادبيات عربي 
مي خوانيم:  » ذبيح بهروز تحصيالت مقدماتي خود را در مدارس قديم فرا گرفت . زماني كه 
به س��ن بيست سالگي رسيد براي تكميل معلومات خود راهي مصر شد و قريب ده سال در 
اين كش��ور زندگي كرد .«  )نمايشنامه نويس��ان ايران، منصور خلج ، اختران ، 1381، ص. 87( . 
يا در همين منبع دربارة حس��ن مقدم نويسندة اولين نمايش��نامه مدرن فارسي مي خوانيم: 
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 » بيش��تر اوقات خ��ود را صرف تحقيق مطالع��ه و ديدن آثار 
باستاني ) مصر ( مي نمود. در همين سال ها ) 1301- 1303( 
سلس��له مقاالتش تحت عنوان مکتوب:  از تهران تا قاهره در 
روزنامه »ايران« به چاپ رسيد.« )ص. 82( .  يا در بارة عشقي 
مي خوانيم : » اين گوينده بسال 1334 ه .ق در حين مسافرت 
از بغداد به موصل ويرانه هاي شهر بزرگ مدائن ) تيسفون ( را 
زيارت كرد « )همان ص 69( . يا جمال زاده نخستين نويسندة 
قصة كوتاه فارسي ،  در بيروت درس مي خواند و به اروپا مي رود 
و س��پس چند س��الي را در عراق مي گذراند و چند داستان 

كوتاه خود را در بغداد نوش��ته است ،  يا مي دانيم تابلو ميدان كربال و مرد فالگيرِ كمال الملك، 
نخستين نقاش مدرن ايراني، در عراق كشيده شده است و زندگي در كربال از مهم ترين ادوار 
زندگي  اين نقاش بوده است . يا دهخدا به زبان عربي مسلط بوده و در نوشتن »چرند و پرند« 
به نحوي متاثر از محمد المويلحي مصري نويسندة »حديث عيسي بن هشام« مصري بوده 

است، نشان مي دهد كه بايد عميق تر به مساله ورود كرد .  
عباس خليلي از روزنامه نگاران و نويس��ند گان دورۀ معاصر اس��ت . رمان معروف 
خود به نام روزگار س��ياه را در س��ال 1303نوشت و پس از آن داستان انتقام را 
در س��ال 1304 و  انسان را درهمان سال و  اسرار شب را در سال 1305 منتشر 
ساخت . او كه متولد عراق بود به زبان عربي تسلط كامل داشت و بخشي از آثار 
س��عدي را به اين زبان بر گردانيد . خليلي مدير روزنامة »اقدام« بود و مدتي نيز 
روزنامة »بلديه« را س��ر پرستي مي كرد« /  ادبيات معاصر ايران، دكتر حسن حاج سيد جوادي ، 

گروه پژو هشگران ايران، 1382 ، ص. 39 .

البت��ه طبيعي بوده كه همة محققان ما با زبان عربي س��رو كار داش��ته اند . از ملكم خان 
تا هدايت و كس��روي و نيما تا زرين كوب ، مينوي و دكتر ش��فق و دش��تي تا اخوان و حسن 
هنر مندي ومحمدعلي س��پانلو . و در آينده آناني كه در زمينة ادبيات كالس��يك فارسي كار 
مي كنند بايد با اين زبان مانوس باشند. چون تقريبا هيچ متن كهني وجود ندارد كه با زبان 
عربي حشر و نشر نداشته باشد. از سعدي و حافظ گرفته تا تواريخ مثل تاريخ بلعمي و تاريخ 

بيهقي ، تاريخ جهانگشاي و نفثه المصدور و تا خيلي از متون عرفاني . 
اين هم گرايي و التقاط نش��ان مي دهد ، زبان فارسي را نبايد بيرون از اين هيبريد شدگي 
خواند ، هرچند كه ريش��ه هاي زباني و فرهنگي ما بيش��تر وام دار قس��مت عربي و اس��المي 
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خاورميانه اس��ت ، نه آن چنانكه متون مستش��رقين  �  به ويژه متون انگليسي سعي مي كنند ، 
ريش��ه هاي  فرهنگ فارسي را به ريش��ه هاي » هند و اروپايي« پيوند بزنند . ادوارد سعيد در 
كتاب فرهنگ و امپرياليسم مي نويسد ، در اين نگاه ها نوعي طرح و توطئة استعماري مي بيند 

و مي نويسد : 
از اي��ن رو ، بن��ا بر ق��ول  برنال در حالي كه ما اساس��ا تم��دن يونان را با 
ريش��ه هاي مصري و سامي و بس��ياري از فرهنگ هاي ديگر شمالي و 
جنوبي مي شناسيم ، همين امر در قرن نوزدهم طرحي تازه يافت و عمال 
ريشه هاي سامي و آفريقايي آن تصفيه و يا ازچشم پنهان شد . و از آن 

تنها تمدن » آريايي « بازماند.   
***                                              

  اما نخستين ترجمه هاي رمان در ايران كه شامل آثار دو رمان نويس يعني الكساندر دوما 
) سه تفنگدار و كنت مونت كريستو( و جرجي زيدان ) تاريخ سلمي و ارمانوس خاتون مصري 
و خانم شامي و ...( است ،  يا خود به زبان عربي بوده اند مانند آثار جرجي زيدان يا اكثرا از زبان 

عربي به فارسي ترجمه شده اند: 
 مترجم��ان ديگ��ري نيز همچ��ون ميرزا محم��د امين دفتر و ش��اهزاده 
عبدالحسين ميرزا هريك آثاري را از اين نويسنده فرانسوي به فارسي 
ترجم��ه كرده اند . جالب آن كه ،   دو مترج��م اخير الذكر احتماال به دليل 
نا آش��نايي با زبان فرانس��ه و يا تس��لط و عالقه بيش تر نسبت به زبان 
و ادب ع��رب ، آث��ار الكس��اندر دوما را نيز از روي نس��خه عربي آن ها ، به 
فارس��ي بر گردانده اند . / رمان تاريخي نويس��ي در ايران،  دكتر محمد غالم ، نشر چشمه، 

1381 ، ص. 90.

و درباب تاثير اين كتاب ها بر رمان نويس��ي فارس��ي و به ويژه رمان هاي تاريخي خانلري 
مي نويسد :  

از اين ميان الكس��اندر دوماي اول و جرجي زيدان ، بيش��تر مورد توجه 
مترجمي��ن و خوانند گان قرار  گرفت و به اي��ن طريق ذوق خاصي براي 
خوان��دن رمان هاي تاريخ��ي ميان ايرانيان به وجود آمد و نويس��ندگان 
ايراني كوش��يدند كه در بارۀ تاريخ كشور خود رمان هاي تاريخي تاليف 
كنند . سرمش��ق اكثر اين نويس��ند گان همان كتاب هاي الكساندر دوما و 
جرجي زيدان بود. / نخستين كنگرۀ نويسند گان ايران ، ص. 154 )به نقل از رمان تاريخي 
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نويسي در ايران،  دكتر محمد غالم ( . 

محمد باقر ميرزا خس��روي كه به زبان عربي تس��لط داش��ت , پيش از 
نوشتن شمس و طغرا) نخستين رمان فارسي(، داستان عذراي قريش 
جرجي زيدان را به فارس��ي بر گردانده بود . خس��روي حتي در نوش��تن 
رمان خود نيز ، به ش��دت تحت تاثير سبك آثار اين نويسنده عرب قرار 

دارد.همان ، دكتر محمد غالم  ص. 93 و 96 .
»في المثل مترجمي چون سردار اسعد بختياري كه به هر دو زبان فرانسه 
و عربي تسلط كامل دارد ، تمايل بيشتري به ترجمه از زبان عربي نشان 
مي ده��د و در ترجمه اين آثار ، كا مياب تر و مس��لط تر اس��ت . / همان، دكتر 

محمد غالم ،  ص. 96 . 

در اين ارتباط الزم است به متفكران ايراني كه به نحوي با جامعة عربي ارتباط داشتند ، 
و به ويژة علماي نجف وكربال و يا كواكبي ، جمال الدين اس��د آبادي و مجتهداني كه در عراق 
مش��روطه را همراهي مي كردند مانند شيخ خراساني و شيخ تهراني و طبا طبايي نيزاشاره اي 

بكنيم . 
اما جريان سنتي و عربي در زبان فارسي با تقويت ترجمه از اروپا و گسيل دانشجويان به 
اروپا و تسريع روند مدرنيزاسيون و انديشه هاي مدرنيستي و ناسيوناليستي رضاشاهي كه به 
نحوي س��ويه اي به ماقبل اسالم و چشمي به غرب و نژاد آريايي داشت و همين طور تقويت 
جريان »  عرب گريزي « و ورود انديش��ه هاي » شرق شنا سانه« و گا ه استعماري و صهيونيستي 
روز به روز ضعيف ترگشته و ادبيات اروپايي از طريق ترجمه روز به روز توانمند تر شده است. 
اما دردوران معاصر  �  منظورم در زمان پهلوي دوم هم  به علت دفاع شاه از اسرائيل و وجود 
س��فارت اس��رائيل در ايران و ايضا »عرب گريزي /  ستيزي « شاه و كوبيدن بر طبل ملي گرايي 
و ناسيو ناليسم. نسبت به ادبيات فلسطيني و كال عرب با نگاهي سلبي برخورد مي شد و اين 

مساله يكي از عوامل  ضعف و غياب ترجمه از عربي به فارسي بود ه است . 
پس از انقالب اس��المي هم به علت اين كه قريب به اتفاق روش��نفكران ايران از آبشخور 
جريان هاي » غرب زده « به قول آل احمد و يا جريانات ماترياليستي آب خورده  بودند، ادبيات 
عربي نتوانس��ت رشد بايس��ته خود را داش��ته  باش��د و كمتر از زبان عربي ترجمه مناسبي 
شده اس��ت ، اما به هرحال اين دورا ن از نظر كمي با دوران ش��اه قابل مقايس��ه نيست. ) شايد 
حذف وزن ش��عر فارس��ي كه بر گرفته از وزن عربي بوده يا حذف حكمت و علوم فقهي براثر 
ورود م��دارس جديد و داد گس��تري و قوانين و علوم جديد و ح��ذف مقداري از واژگان زبان 
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عربي در فارسي  �  با قدرت گرفتن فرهنگستان زبان فارسي 
 � ب��ه طور ن��ا خود آگاه و رواني  به نح��وي » تجدد «  را نوعي 
مخالفت خواني با فرهنگ عربي در آورده بود و اين پديده در 
برخورد روشنفكران بي تاثير نبوده است . هر چند ريشه هاي 
روان��ي و تاريخي حمله اعراب به ايران در دوره سا س��اني و 
همچني��ن جنگ ايران و عراق بر اين تاثيرات افزوده باش��د . 
به هر روي چنين فاكتورهايي حتي باعث ش��د نويسنده اي 
مانند »  جالل آل احمد « به خاطر انديشه هاي اسالمي و مآال 
عرب دوس��تانة خ��ود ، از صحنة ادبي ايران ت��ا حدود زيادي 
حذف شود  �  هر چند دولت جمهوري اسالمي نسبت به بزرگداشت اين نويسنده و نام گذاري 
خيابان ها و ميادين به نام او هزينه هاي چندي كرده بود . اتفاقا كسي مانند »  جالل آل احمد « 
به شكلي نمونه اي نشان دهندة  وضعيت متناقض و هيبريد شدگي زباني و روشنفكري ماست  

تناقضي كه جزو ذات وضعيت مدرنيته اي زيست ماست. ( 
***

بنابراين مي توان گفت در ايران كمتر ترجمه اي به طور مس��تقيم  � و حتي غير مستقيم  �    از 
فرهنگ هاي منطقة آس��يايي مانند ،  چين ،  ژاپن ، هند ، اردو و عربي و تركي داش��ته ايم. و اين 
نش��ان مي دهد كه ما درون دايرة بس��ته اي قلم مي زنيم ،  و هيچ گونه توجهي به فرهنگ هاي 
منطقه كه با فرهنگ ما قرابت هاي بيشتري داشته اند ، نداريم . و  نشان مي دهد كه ترجمه در 
ايران حتي نتوانس��ته اس��تراتژي حد اقلي براي خود در نظر بگيرد و با اخالقي بند گاني پيوند 

خورده  است .   
يعني ترجمة فارسي درون ايستگاه اروپا  محوري به ويژه زبان انگليسي توقف كرده است ،  
و حتي متون زبان هاي ديگر مانند اردو و روس��ي يا ژاپني و چيني  هم به طور غير مس��تقيم 
از زبان انگليس��ي ترجمه شده است . مي توان گفت زبان فارسي اسير ترجمه انگليسي است . و 
اين موضوع هم جدا از همان س��لطه رسانه اي كه اروپا و آمريكا ) به ويژه ( بعد از پايان جهان 
دو قطبي  �  فرو پاشي شوروي سو سياليستي  � و تالش بر سلطه به جهان داشته اند نبوده است . 
بنا براين امروزه  جهاني ش��دن يعني آمريكايي ش��دن و گفتگوي فرهنگ ها يعني پذيرفتن 
سلطه اروپايي ها و اين ها مسائلي جدا از همان حضور استعماري و موثرات فرهنگي هما هنگ 
با آن نيست . حضوري كه ادوارد سعيد در كتاب  فرهنگ و امپرياليسم و اسالم و رسانه ها روي 

آن انگشت مظان را نشانه رفته است . 
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***
 نخست : اما در دوران معاصر نخستين ترجمه از فارسي به عربي به سال 1885 ميالدي 
بر مي گردد ، كه محمد  عبده مصري كتاب استاد خود سيد جمال الدين افغاني را يعني الرد علي 
الدهريين را به عربي باز گرداند . و ضمن آن مقدمه اي مفصل در باره زندگي سيد نوشت . سيد 
قبل از نوشتن اين كتاب مصر زندگي مي كرد و درجنبش بيداري مردم مصر و حزب وطني 
آزاد نقش داش��ت و به خاطر شركت و همكاري درجنبش مردم مصر به سال 1296 هجري 
قمري او را از مصر به هندوستان تبعيد كردند . رساله الرد علي الدهريين به موضوع فلسفه در 
اس��الم باز مي گردد و طي آن جمال الدين آراي خود را در باره ماترياليست ها توضيح مي دهد . 
اين رس��اله در ايران به عنوان  ردي بر نيچريه  و يا رس��اله اي دربارة حقيقت مذهب نيچري و 
بيان حال نيچريان در كتاب  سيد جمال الدين و انديشه هاي او تاليف مرتضي مدرسي سال 

1347 آمده  است . 
دومي��ن كتاب و مهم ترين كتابي كه در همين اوان ترجمه ش��ده رباعيات خيام اس��ت 
كه توس��ط احمد  رام��ي به عربي ترجمه ش��ده . پيش از او هم ترجمه اي از انگليس��ي فيتز 
جرال��د درعربي موجود بوده اس��ت . و پس از اين ترجمه ترجمه ديگ��ري از رباعيات خيام از 
فارس��ي توس��ط  جميل صدقي الزهاوي در سال 1928 منتشر مي ش��ود . و تا امروز چندين 
ترجمة ديگر نيز از رباعيات خيام صورت گرفته است ) نزديك به بيست ترجمه (  توسط : وديع 
البس��تاني 1912، عبدالطيف النش��ار 1917، محمد الس��باعي 1922، توفيق مفٌرج 1947، 
احمد زكي ابو ش��ادي 1952، نويل عبداالح��د 1958 و احمد الصافي النجفي 1931، طالب 
الحي��دري1950، عبدالحق فاضل 1951 ، حكمت الب��دري 1964، ابراهيم العريض 1966 ، 

مهدي جاسم الشماسي 1968و.   
 � با اين كه ترجمة شاهنامه  در سال 1224 ميالدي توسط  ابو الفتح بنداري صورت گرفته 
بود ، در سال 1932 ميالدي دكتر عبدالوهاب عزام استاد دانشگاه هاي مصر ترجمة تازه اي از 
شاهنامه به زبان عربي مي دهد . كه شامل تحقيقات و مقدمة طوالني و بسيار علمي مي باشد ، 

كه اين ترجمه در نسل جديد نويسند گان مصر تاثيرات زيادي مي نهد . 
ترجمة سفرنامۀ ناصر خسرو به عربي در سال 1940 ميالدي توسط دكتر يحيي خشاب 
صورت مي گيرد . اين مترجم پايان نامه دكتراي خود را در بارة ناصر خسرو از دانشگاه سوربن 
فرانسه نيز گرفته است . همين مترجم به همراه مترجم ديگري يعني دكتر امين شواربي كتاب  

چهار مقالۀ نظامي عروضي را نيز ترجمه مي كند . 
 تاريخ ادبيات ايران  از فردوسي تا سعدي دكتر ادوارد براون نيز اثر مهم ديگري است كه 
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در همين سال ها توسط دكتر ابراهيم  امين الشواربي ترجمه 
مي شود. 

ترجمة تاريخ بيهقي در سال 1956 ميالدي در مصر توسط 
دكتر يحيي خشاب و صادق نشات صورت مي پذيرد . 

 راح��ه الصدور تاريخ عصر س��لجوقي نيز در س��ال 1960 
ميالدي درمصر با سه مترجم منتشر مي شود :  دكتر شواربي 

و دكتر عبدالنعيم حسنين و دكتر فواد صياد . 
و بع��د از اين كتاب دكتر فواد صياد دس��ت به ترجمة جامع 
التواريخ رش��يد الدين فضل اهلل همداني در سال هاي 1960 تا 

2000 ميالدي در سه جلد مي زند . 
هيئت مصري للكتاب نيز در سال 1980 كتاب  غياث الدين خواندمير  به نام  دستور الوزراء 

را ترجمه مي كند . 
كتاب سياست نامۀ خواجه نظام الملك طوس��ي در سال 1974 ميالدي توسط دكتر سيد 

عباس العزاوي ترجمه مي شود . 
دكتر موسي هنداوي  گلس��تان ) الروضه ( و بوستان  ) البستان ( سعدي شيرازي را در سال 1956 

ميالدي به عربي ترجمه و منتشر مي كند . 
ترجمه  مثنوي جالل  الدين الرومي ) مولوي ( توسط دكتر محمد عبدالسالم كفافي در دو جلد 
س��ال هاي 1966و 1967 ميالدي منتشر مي شود . و سپس  ديوان شمس تبريزي توسط دكتر 

ابراهيم  الدسوقي در دهه نود ميالدي ترجمه و منتشر مي شود . 
دكتر محمد  غنيمي  هالل استاد ادبيات تطبيقي در سال 1962 ميالدي ليلي و مجنون  جامي 

و  مختارات من االدب الفارسي را منتشر مي كند . 
خانم دكتر اس��عاد  عبدالهادي  اسرار التوحيد شيخ ابي س��عيد ا بي خير و كشف المحجوب 
هجويري را در س��ال 1974 و 1975 منتش��ر مي كند . و منطق الطير عطار توس��ط دكتر بديع 

محمد جمعه در سال 1975 ترجمه و منتشر مي شود . 
دكتر ابراهيم امين الش��واربي مترجم حدائق السحر  في  دقائق  الشعر رشيد الدين وطواط 

به عربي است . 
 خسرو وشيرين نظامي با ترجمة  عبدالعزيز بقوش در دهه هشتاد 

 مثنويات حكيم سنايي  با ترجمة يوسف عبدالفتاح فرج در دهه هشتاد 
 يوسف و زليخا جامي با ترجمة عبدالعزيز بقوش 

آذرتاش آذرنوش
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تاريخ ادبيات ايران جلد دوم ادوارد براون؛ ترجمة محمد 
عالء الدين منصور 

تاريخ ادبيات ايران جلد سوم ادوارد براون؛ ترجمة  محمد 
عالء الدين منصور

تاري��خ ادبي��ات اي��ران جل��د چه��ارم  ب��ا ترجم��ة 
محمد عالء الدين منصور  

سالمان و ابسال  جامي با ترجمة عبدالعزيز بقوش 
تاري��خ طبرس��تان بهاء الدين محمد اس��فنديار؛ مترج��م:  

احمد محمد نادي 
 وزن شعر پرويز ناتل خانلري؛ مترجم: محمد محمد يونس  

مخزن االسرار  نظامي؛ مترجم: عبدالعزيز بقوش  
 مصر قديم در چشم ايرانيان حسن پيرنيا؛ عالء الدين سباعي 

 تاريخ ادبيات ايران جلد 1و 2 ادوارد براون؛ مترجم: احمد كمال الدين حلمي 
 منظومة مصيبت نامه شيخ عطار؛ مترجم: محمد محمد يونس 

از صب��ا تا نيما يحيي آرين پور؛ مترجمين: ايمان محمد ابراهيم عرفه، محمد الس��باعي 
محمد السباعي، اشرف محمد عبدالوهاب سال 2009 ميالدي . 

 تاريخ ايران قديم حس��ن پيرنيا؛ مترجمين: الس��باعي محمد السباعي، محمد نورالدين 
عبدالمنعم 

 اسالم در ايران پطروشفسكي ؛ ترجمه از فارسي السباعي محمد السباعي، 2005 ميالدي 
تاريخ مشروطيت احمد كسروي

اس��اس االقتباس خواجه نصير الدين طوس��ي؛ مترجمين: حسن ش��افعي،  محمد السعيد 
جمال الدين 

ترجمة قصه و شعر معاصر فارسي از سال 1974 با ترجمة بوِف كور صادق هدايت توسط 
دكتر ابراهيم شتا شروع مي شود . از اين رمان ترجمه هاي ديگري به عربي هم موجود است .  

 سيا حتنامه ابراهيم بيگ زين العابدين مراغه اي؛ مترجم: محمود عالوي 
يک هلو و هزار هلو صمد بهرنگي؛ مترجم: ماجده العناني 

 درازناي شب جمال مير صادقي؛ مترجمين: احمد فتحي، يوسف شتا 
نون و القلم جالل آل احمد؛ مترجم: ماجده العناني 

غرب زدگي جالل آل احمد؛ مترجم: ابراهيم الدسوقي شتا 

عبدالمحمد آیتی
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داستان جاويد اسماعيل فصيح؛ مترجم: سليم عبداالمير حمدان 
زمين بزرگ علوي؛ مترجم: محمد عالء الدين منصور 

زمستان64 اسماعيل فصيح؛ مترجم: محمد عالء الدين منصور 
مدير مدرسه جالل آل احمد؛ مترجم: عادل عبدالمنعم علي 

بازي با آتش  اشرف اسدي؛ مترجم: محمود عالوي 
سوگ سياوش اسماعيل فصيح؛ مترجم: سليم عبداالمير حمدان 

آينه هاي در دار هوشنگ گلشيري؛ مترجم: سليم عبداالمير حمدان 
سفر محمود دولت آبادي؛ مترجم: سليم عبداالمير حمدان 
همسايه ها احمد محمود؛ مترجم: سليم عبداالمير حمدان 

شازده احتجاب هوشنگ گلشيري؛ مترجم: سليم عبداالمير حمدان 
 اصفهان نصف جهان صادق هدايت؛ مترجم: احمد حيدري 

عقرب روی پله های راه آهن انديمشک حسين مرتضائيان آبكنار؛ مترجم : حسين طرفي 
 آنک آن يتيم نظر كرده  رضا رهگذر؛ مترجمين:  بتول مشكين فام ،   رضا رهگذر  

دوم: ام��ا مهم ترين آثاري كه در دوران گذش��ته از عربي به فارس��ي ترجمه ش��ده اند 
عبارتند از : تاريخ االمم و الملوک ابن جرير طبري كه توسط ابا علي  بلعمي ترجمه شده و 
يكي از مهم ترين متون نثر فارس��ي تا به امروز اس��ت  � ترجمة مقدمۀ تفسير طبري از قرآن ، 

حدود العالم و عجائب البلدان ابي مويد بلخي ، كليله و دمنه عربي.
هرچند از تاس��يس دار الفنون  درسال 1266 ه.ق. ، يعني اولين مركز ترجمه در فارسي 
معاصر خبري موثق از ترجمة عربي نداريم ، اما مي دانيم كه ادبيات  عربي در آن جا تدريس 
مي شده اس��ت . و احتماال تمهيداتي براي ترجمه كتب عربي به فارسي در آن جا انديشيده 
ش��ده بود . ش��ايد اين را بعد ها از اولين متون دبس��تاني كه مثال حاوي بخش هايي از عقد 

الفريد يا نثر متوني چون ابو حيان توحيدي بوده بتوان حدس زد . 
 » در دار الفن��ون ابتدا طب و رياضي و نظام و زبان هاي خارجه تدريس مي ش��د . بعدها 
كالس��ي هم براي مقدمات فارسي و عربي داير گرديد و رفته رفته رشته ادبيات پديد آمد « 

) از صبا تا نيما، ص. 257 (.
در رابطه با آزادي زنان يكي از نخستين كتاب هايي كه در ايران ترجمه مي شود ،كتاب 
تحرير المرئه تاليف قاسم امين مصري است كه با عنوان تربيت نسوان توسط ميرزا يوسف خان 
ترجمه مي ش��ود و مورد اس��تقبال متجددان و ازجمله طالبوف واقع مي شود  � . و در اواخر 
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س��ال 1311 نورحماده رئيس مؤتمر النسائي الشرقي با نمايندگاني از مصر و شام و بيروت 
به تهران مي آيد و كنگره اي در تهران تشكيل و مقرراتي وضع مي شود .

يا درارتباط با انقالب مش��روطيت ،  بده و بس��تا ن هاي زيادي در رابطه با رهبري انقالب 
در دو كشور ايران و عراق انجام گرفته بود : 

 بايد به ياد داش��ت كه مبارزات مش��روطه خواهي علم��اء ايراني مانند 
خراس��اني بط��ور عم��ده در عراق رهبري مي ش��د . اي��ن فعاليت هاي 
سياس��ي علماء و پشتيباني آنان از ش��يوه هاي آموزش و پرورش نو و 
بنيان گذاري مدارس جديد كمك فراواني به بيداري مردم عراق نمود... 
در حقيقت انقالب هاي مش��روطه خواهي اي��ران و تركيه ، هردو نقش 
قابل مالحظه اي در باال بردن آگاهي سياسي در ميان مردم عراق بازي 
كردند . به ديدۀ برخي از نو يسندگان عراقي وجود اين دو انقالب زمينة 
مناسبي براي انقالب 1920 عراق فراهم آورد. / تشيع و مشروطيت در ايران و 

نقش ايرانيان مقيم عراق،  عبدالهادي حائري، انتشارات اميركبير، چاپ سوم:  1381.

 اما يكي از نخس��تين متون كه از عربي به فارس��ي ترجمه مي ش��ود طبايع االس��تبداد 
عبدالرحمن كواكبي ) 1271 �1320 ( اس��ت . اين كتاب درسال 1325 هجري قمري توسط 
عبدالحس��ين ميرزا قاجار به فارسي برگردانده شده . ) اين كتاب اخيرا بعد از سال ها دوباره 
تجديد چاپ شده است : طبيعت استبداد ،   عبدالرحمن كواكبي، به كوشش غالمرضا امامي، 

1390 ، نشر علم ( 
كت��اب قطف الزهور ف��ي تاريخ الدهور نوش��تة يوحنا افندي ابكاري��وس ) چاپ اول ، 
بيروت، 1873 ميالدي ( كه كتابي اس��ت دربارة تاريخ جهان و بخش��ي از آن توس��ط ملك 

الشعراي بهار در سال 1334 ق. / 1294ش. ترجمه شده  است .  
***

بنا براين با اين در هم تنيدگي ، پژوهش در ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس نيازمند 
اطالعات و مآخذي اس��ت كه از عهدة يك نفر خارج اس��ت. و من در اينجا تنها به اشاراتي 
از ترجمه ه��اي بع��د از دهة پنجاه و آن هم بيرون از ح��وزه آكادميا و صرفا در متون ادبي 
معاص��ري كه ديده ام ، مي كنم : )  البته الزم اس��ت به س��ه اس��تاد  ترجم��ه عربي در دوران 
معاصرمان اش��اره كنم  � كه رد و اثر مهمي در ترجمه عربي به فارس��ي معاصر گذاشته اند : 

دكتر عبدالمحمد آيتي و دكتر عليرضا ذكاوتي قره گوزلو و دكتر آذرتاش آذر نوش .( 
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6- علیرضا نوري زاده ) بيرون از اسطوره ها، محمود درویش (  
 7- بهمن رازاني ) دزد و سگ ها، نجیب محفوظ ، حالج(

8- محمد دهقاني ) گدا، نجیب محفوظ ( 
9- محمدرضا مرعشي پور ) كوچه مدق، نجیب محفوظ ، خواب ، نجیب محفوظ  ( 

10- یوسف عزیزي ) بازگشت به حيفا، غسان کنفاني ، كابوس كوچ، حنا  مینه، روز قتل رئيس جمهور، نجیب محفوظ، بيرون 
از اسطوره ها، محمود  درویش ( 

11-کاظم برگ نیسي ) ترانه هاي مهيار دمشقي، مقدمه اي بر شعر عرب � آدونیس (
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13- حبیب اهلل عباسي  ) رويکردهاي شعر معاصر عرب، احسان عباس و متن قرآني و آفاق نگارش، آدونیس(
 14- موسي اسوار )گزيدة  شعر معاصر عرب ، تا سبز شوم از عشق ، گزیدۀ نزار قباني، بازگشت به حيفا، غسان کنفاني وآخر 

شب� محمود درویش (  
15- موس��ي بیدج ) نزار قباني ، بلقيس و چند ش��عر ديگر، وگنجشکان در الجليل مي ميرند، محمود درویش ، مردگان تان را 

به خاک بسپاريد، توفیق زیاد (
16- محمد جواهر کالم ) شرارت شيطان، مجموعه داستان، نجیب محفوظ و نگاهي به داستان هاي معاصر عرب (

 17- محمد عسکري ) بازگشت به حيفا، غسان کنفاني (
18- عبدالرضا  رضایي نیا ) من يوسفم پدر، محمود درویش ( 
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