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Abstract 

The book "Hijrat al-Nusus, Studies in Literary Translation and Cultural Exchange" written by 
Abdo Abboud is one of the important and at the same time few works that deals with the issue 
of translation in comparative literature and the importance of translation in intercultural 
relations and the benefits of these relations. Arabic language teaching in Germany and vice 
versa and .... is explained. The present article tries to use a descriptive-analytical method in 
addition to examining the possible positive and negative features of the book and the ability to 
suggest it as a textbook, according to the expression of the author's social views and opinions 
in the field of cultural policy; Also, considering the capabilities and tools of critical discourse 
analysis, examine this article with some tools of this approach and finally come to the 
conclusion that the most important of them can be summarized in the following cases: 
Reflection The author's concerns about the poor performance of Arabs in the field of 
intercultural relations, leaving the field to Israel in this regard, Israel abusing these conditions 
and trying to paint a negative image of Arabs in the public mind in the world and also the 
importance of translation in intercultural relations, interests Abundant for the Arabs in these 
relations, etc., are among the issues that have a high frequency in the book due to their 
importance in the eyes of Abdu Abboud. 
 
Keywords: Critique of Hijra al-Nusus; Abdo Abboud; Critical Discourse Analysis; Translation 
and Intercultural Relations.
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 090- 070، 0011بهار و تابستان ، ومسمارة ، شمودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 لیلتح و عربی ادبیات و زبان رشتۀ آموزشی سرفصل در کاربردی مضامین بررسی
 نوشتۀ يالثقاف التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة کتاب انتقادی گفتمان

 عبود عبده

  *موسوی قاسمی سیداسماعیل

 چكیده
 مهم آثار ملهازج عبود، عبده نوشتۀ الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة

 رجمهت اهمیت آن در و پرداخته تطبیقی ادبیات در ترجمه مسئلۀ به که است اندکی حالدرعین  و
 شده نتبیی... و بالعکس و آلمان در عربی زبان آموزش روابط، این منافع و بینافرهنگی روابط در

 این کتاب ینمضام بررسی از گذشته تا تالش شده توصیفی ـ تحلیلی روش با حاضر در مقالۀ. است
 هایدیدگاه یانب به توجه با عربی، ادبیات و زبان رشتۀ در درسی منبع منزلۀبه آن پیشنهاد قابلیت و

 ابزارهای و اهقابلیت به توجه با نیز و فرهنگی، سیاستگذاری زمینۀ در نویسنده نظرات و اجتماعی
 انتقادی تحلیل درویکر در که تبیین و تفسیر توصیف، سطح سه در اثر این انتقادی، گفتمان تحلیل

 در عرب ضعیف عملکرد از مؤلف هاینگرانی بازتاب. شود بررسی شود،می توجه هابدان فرکالف
 این از ئیلاسرا استفادۀ سوء زمینه، این در اسرائیل به میدان واگذار کردن بینافرهنگی، روابط زمینۀ

 اهمیت همچنین و جهان در عمومی اذهان در عرب از منفی تصویری ترسیم در سعی و شرایط
 سبببه هک هستند مسائلی از... و روابط این در عرب برای فراوان منافع بینافرهنگی، روابط در ترجمه
 .دارد باالیی بسامد کتاب در عبود، عبده دید در اهمیت

 وابطر و ترجمه انتقادی، گفتمان تحلیل عبود، عبده ،النصوص هجرة نقدها: کلیدواژه
  بینافرهنگی
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 طالعاتم تطبیقی، ادبیات همچون زبان و ادبی مسائل و علوم با آن ارتباط و ترجمه موضوع
 در که است مسائلی و موضوعات ازجمله ،...و بیگانه زبان در ادبی آثار خوانش بینامتنیت،
 چنین به پرداختن و است نکرده جلب خود به را چندانی توجه ادبیات و زبان مطالعات

 و پراهمیت بسیار امری توانمی امروز جهان در ترجمه اهمیت به توجه با را موضوعاتی
 هایپژوهش در ادبی متون ترجمۀ و ترجمه به توجه عدم علل ازجمله و دانست سودمند
 برخی یحت و کرد اشاره ترجمه، دانستن دوم دست و دونی نگاه به توانمی تطبیقی، ادبیات

 : دهندیم تقلیل هازبان دیگر متون محض استنساخ به گاه را ترجمه نظرانصاحب و منتقدان از
 را یاصل اثر اعتبار و شأن هرگز مبنا، این بر. است اشتقاقی و فرعی هنری ترجمه، هنر

 همین و است؛ دیده فراوانی لطمۀ ادبیات دربارۀ عام داوری در و اندنشده قائل آن برای
 و ندک تنزل مطلوب معیار که است شده سبب ترجمه ارزش طبیعی کردن مقداربی به

 به ه،ترجم خصلتِ با مرتبط بدفهمی ببرد؛ ازمیان کمابیش را ترجمه هنر هم هاییدوران
 پی نیز آن دشواری به اند،نشده آگاه آن اهمیت از اینکه بر عالوه و است افزوده آن تباهی
 (.  29. ص ،9318 باسنت،... ) اندنبرده

 اوِن رایتاما ها،زبان اصلی متون بهنسبت شدهترجمه متون درجۀ تنزل همین به باتوجه
 و یادب ۀگانچند نظام در ترجمه ایحاشیه جایگاه به ترجمه، مطالعات بارز پژوهشگر ،9زوهر

 عنوان با زُهَر اون مقالۀ نک: تکمیلی اطالعات برای) کندمی اشاره ادبیات در آن پیامدهای
-32 ، صص.9318 ،همکاران و هولمز در ،«ادبی چندگانۀ نظام در شدهترجمه ادبیات جایگاه»

 ایحاشیه جایگاه به توانمی اساس برهمین که( 29 ، ص.9317 همکاران، و طهماسبی ؛00
 .کرد اشاره نیز تطبیقی ادبیات مطالعات در ترجمه

 آن شنق ترجمه، موضوع به که عرب جهان در تطبیقی ادبیات نامدار پردازاننظریه ازجمله
 است، داده انجام تحقیقاتی زمینه این در و پرداخته تطبیقی ادبیات در ترجمه و ادبی نظام در
 في دراسات النصوص، هجرة کتاب در عبود. کرد اشاره  (م9107 متولد) عبود عبده به توانمی

 ،فرهنگی تبادل و ادبی ترجمۀ در هاییپژوهش متون مهاجرت) الثقافيالتبادل و األدبية الترجمة

 رکشورهاید زبان آموزش مسائل تطبیقی، ادبیات ادبی، ترجمه زمینۀ در مهم مسائلی به( 9111
 بر مترتب اعیاجتم اقتصادی، سیاسی، آثار حتی و ادبیات ترجمه، حرکت بر آن تأثیر و بیگانه
 هک را آلمانی زبان رهگذر این از و پرداخته... و کشورها بین ادبی و فرهنگی ارتباط وجود
 کراتبه خود کتاب در عبود. است کرده بررسی نمونه برای اوست، تخصصی خارجی زبان
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 هایگاهدید نقد و بررسی به میان این در و کندمی اشاره ادبی و اجتماعی فرهنگی، مسائل به
-می. ..و فرهنگی گستردۀ ارتباطات طرفداران و عزلت طرفداران ترجمه، مخالفان و موافقان

 .پردازد
 هک است ادبی نقد رویکردهای ازجمله انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد دیگر سوی از

 تونم تحلیل برای مناسب ایشیوه کارآمد و فراوان ابزارهای روشن، نظری چارچوب سبببه
 خود ،اندشده نقد و بررسی رویکرد این با که متونی تنوع و فراوان شمار و رودمی شماربه

 شیوه این در چراکه باشد، متون بررسی در نقدی شیوۀ این هایقابلیت بر شاهدی تواندمی
  .شودمی بررسی مختلف سطوح در و زوایا از متن

 دارد یبستگ آن درون هایگفتمان فهم به زبان، هر در زبانی هاینشانه داللتی نظام کشف
 هچ توسط هاآن دریابیم که است این به وابسته قضایا و هاگزاره معنای متن، هر در... 

 ،اندرفته کاربه مکانی درچه و زمان چه در کسی، چه دربارۀ کسی، چه به خطاب کسی،
 و زمان د،تولی موقعیت غالب، گفتمان متن، تولید تناسب متن، هر گفتمانی بررسی در

 اجتماعی انزب شودمی تالش. شودمی گرفته نظر در...  متن نویسندۀ یا گوینده تولید، مکان
 و شوند آشکار است، استوار آنان هایآموزه بر متن که نهادهایی و احزاب و کشف متن،

 فکش متن درمکانی و درزمانی جایگاه و شوند، شناسایی متخاصم و سوهم هایگفتمان
 هب متنی هر دهندۀشکل اجتماعی عوامل درک با توانمی تحلیلی چنین ۀسای در...  گردد
 (. 930 ، ص.9313 جوبنی، علیزاده و صفایی) آمد لئنا آن از تریکامل و بهتر فهم

 مطرح ادیاقتص و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، هایدیدگاه عبود، نوشتۀ در اینکه به توجه با
 حوۀن و مضامین از بسیاری طرح و بیان در بینیجهان که رسدمی نظربه و است شده بررسی و

 مناسب ارچوبیچ تواندمی انتقادی، گفتمان تحلیل است، داشته تأثیر او ۀنوشت در مطالب بیان
 .باشد النصوصهجرة کتاب بررسی و نقد برای

 کمبود هب توجه با همچنین شده، طرح کتاب در که مهمی مسائل به توجه با ،دیگر بیان به
 با نیز و ،بینافرهنگی روابط در ترجمه نقش و تطبیقی ادبیات و ادبی ترجمۀ زمینۀ در منابع

 حاضر ژوهشپ متون، بررسی در انتقادی گفتمان تحلیل نقدی شیوۀ هایقابلیت گرفتن درنظر
 هجرة بکتا بررسی و نقد یعنی بررسی مورد موضوع به تحلیلیـ  توصیفی رویکرد با

 کتاب امینمض ابتدا که است آن درپی ،الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص،

 چه هک شود روشن تا کند مقایسه مشابه، موضوع با دیگر کتب از هایینمونه با را عبود
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 چه و کرد فرض نوشته قوت نقاط را آن توانمیاست که  شده طرح کتاب این در مضامینی
 شود وشر نیز و دانست نوشته ضعف نقاط را آن توانمی کهاست  انگاشته نادیده را مضامینی

 آن از پس .خیر یا دارد همخوانی نویسنده، موردنظر اهداف و عنوان با کتاب مضمون که
 از ترژرف یتوصیف انتقادی، گفتمان تحلیل رهگذر از کتاب بررسی با کهاست  شده کوشش

 پاسخ سیاسا پرسش دو به دارد کوشش حاضر نوشتۀ اساس همین بر. آید دستبه نوشته این
 :دهد
 گفتمانالثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة کتاب -

 در و انتقادی
النصوص هجرة

 پژوهش پیشینۀ. 2

 بندیمتقسی محور سه در تواندمی کلی طوربه حاضر، تحقیق موضوع با مرتبط هایپژوهش
 هاییژوهشپ (ب ،متون تحلیل در انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد با هاییپژوهش الف(: شود

 بودع عبده درمورد شدهانجام هایپژوهش (ج ،ادبی ۀترجم و تطبیقی ادبیات رابطۀ زمینۀ در
 .او کتب و

 ارزش و هاویژگی نیز هرکدام که موجود تحقیقات زیاد شمار دلیلبه نخست محور در
 از .شودمی بسنده هاپژوهش این از هایینمونه ذکر به اطناب، از پرهیز برای دارند، را خود
 ازجمله ،برد نام توانمی را فرکالف نورمن هایکتاب انتقادی گفتمان تحلیل منابع ترینمهم

توان به می همچنین .نبوی و مهاجر پیران، شایسته ترجمۀ( 9318) انتقادی گفتمان تحلیل
 گفتمان ات متن دستور از: گفتمان تحلیل در مطالعاتی ازجملهاشاره کرد،  دایک ون هایکتاب
 در یبرق هاگفتمان شناختیزبان تحلیل» مانند مقاالتی این از گذشته .(9301) انتقادی کاوی

 طارمی و زادهلآقاگاثر  «فرکالف انتقادی گفتمان تحلیل ردکروی: تحصیلی هایبورسیه پروندۀ
 رس بر ایران در رقیب جناح در هایروزنامه بیانی هایشیوه بررسی بهمؤلفان  که (9311)

 سیاسی و یاجتماع مختلف مسائل و ایدئولوژی تأثیر و پرداخته تحصیلی هایبورسیه موضع
 جوبنی ۀعلیزاد و صفایی. اندکرده بررسی موردنظر، موضوع در هاروزنامه این بیان در را
 یک یبررس به «شاملو "آخر حرف" شعر در طنز گفتمان و گفتمان تحلیل» مقالۀ در( 9313)
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 ردودسیف و مرزبان ملک .اندپرداخته انتقادی گفتمان تحلیل نظری چارچوب با شاملو از شعر
 در یانهصوف گفتمان تحلیل»  نیز و «سعدی گلستان در حکومتی گفتمان»در مقالۀ ( 9319)

 ژرف فاهیمم بررسی به انتقادی، گفتمان تحلیل شیوۀ از گیریبهره با (9313) «سعدی گلستان
 برای که تحقیقات این بر عالوه ند.اپرداخته سعدی گلستان در... و قدرت ایدئولوژی، تأثیر و

 ها،امهنپایان در تحلیل، نظری چارچوب منزلۀبه انتقادی گفتمان تحلیل از شد، ذکر نمونه
 وعموض از شدن دور برعالوه هاآن همۀ ذکر که اندگرفته بهره نیز دیگری هایکتاب و مقاالت
 .گنجدنمی تنگ مجال این در حاضر، مقالۀ اصلی

 یعنان کتاب به توانمی منابع این از و است ترکم تعدادشان دوم محور در موجود منابع
 وومزالق إشكاليات األدبية الترجمةالتطبيق و النظرية بين األدبية الترجمة( 7883)

 بيقالتط و النظرية بين األدبية الترجمة عنوان با( 7881) سبول شوکت ارشد کارشناسی نامۀپایان

رجمهت ۀمسئل ادبی، ترجمۀ نظری مسائل و ادبی ترجمۀ موضوع به منابع این که کرد اشاره
 هب پردازند ومی ادبی ۀترجم عمل خود با مرتبط مباحث و ادبی ۀترجم در تعادل ناپذیری،

 کتاب در( 9111) عبود البته .دنندار توجهی فرهنگی و ادبی ارتباطات مسئلۀ
 اشتهد ایهاشار ترجمه با آن رابطۀ و ادبی و فرهنگی ارتباطات ۀمسئل به 

 انوشیروانی: هازجمل اندپرداخته تطبیقی ادبیات و ادبی ترجمۀ ارتباط به مقاالتی همچنیناست. 
 ،«ترجمه و تطبیقی ادبیات( »9313) ایدر و عزیزخانی پژوهی؛ترجمه و تطبیقی ادبیات( 9319)

 . ...و المقارن األدب و األدبية الترجمة»( 7882) السید

 مسائلی و ندارند را النصوص هجرة کتاب مباحث گستردگی کدام هیچ طبیعتاً ،این وجود با 

 منابع، این در... و المللیبین سیاست بینافرهنگی، روابط اقتصاد، بر ادبی ۀترجم ثیرأت همچون
 .است شده انگاشته نادیده عبود، عبده کتاب خالف

 مقالۀ به توانمی آثارش، و عبود عبده دربارۀ شدهانجام هایپژوهش یعنی سوم محور در
 األدب بر نقدی عرب، جهان در تطبیقی ادبیات شناسیآسیب» عنوان با( 9310) پروینی

 از یگرید کتاب بررسی نقد به پروینی مقاله این در که کرد اشاره «آفاق و مشکالت المقارن،
 ادبیات در وی دیدگاه و شده طرح کتاب این در که ارزشمندی مسائل به و پرداخته عبود

 مقاله( 9322) زرکوب همچنین. است کرده اشاره علم این سازیبومی به نگاهش و تطبیقی
 ترجمه فارسی به جزئی تلخیص با عبود از را «آن حدود و هاتوانایی اصول، ادبی، ۀترجم نقد»

 أهم لترجمةا تبقي» عنوان با عبود با بندر الریسا گویوگفت به توانمی این از گذشته و کرده
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 خالصه طوربه ارزشمند، آثار این وجود با .کرد اشاره( 7881) «الحضارات بين الحوار قنوات

 المللیینب ارتباطات و ادبی ترجمۀ مسئلۀ به اینوشته ترکم منابع میان در که گفت توانمی
 قاتتحقی میان در و شودمی آشکار النصوص هجرة کتاب ارزش جهت این از که است پرداخته

 .باشد پرداخته کتاباین  بررسی و نقد به که نیافتیم را پژوهشی نیز شدهانجام

 تعاریف. 3

 عبود عبده با آشنایی .0ـ3
 از پس او. است  م 9107 متولد تطبیقی، ادبیات ایسوریه پژوهشگر عبود، عبده
 از پس و رفت دمشق به دبیرستان مرحلۀ طی برای گذراند النبک در راابتدایی  مرحله آنکه

 برای سسپ .برگزید کارشناسی مرحلۀ در را عربی ادبیات و زبان رشتۀ دمشق دانشگاه در آن
 رانکفورتف دانشگاه از را تطبیقی ادبیات دکتری مدرک و اعزام آلمان به تکمیلی تحصیالت

 به شغولم دمشق دانشگاه و البعث دانشگاه در دمشق، به بازگشت از بعد عبود. کرد دریافت
 علمی مجالت در و درآمد ادبی نقد انجمن ترجمه، انجمن عضویت به زمانهم و شد تدریس

، 9310 پروینی،) شد تحریریه هیئت عضو األسد باسل مجلة و األجنبيه اآلداب مجلة مانند

 (.0 ـ3صص.
ادبی رجمۀت تطبیقی، ادبیات زمینۀ در فراوانی هایپژوهش و تألیفی ای،ترجمه آثار عبود

 شرح نبدی توانمی را او آثار ترینمهم از برخی که دارد... و( خوانش نظریۀ) 
 :برشمرد

 :تألیفی هایکتاب الف(

 العربية؛ إلي المترجمة األلمانية الرواية في دراسة األدبي، اإلستقبال و الترجمة -

 ؛العربي الشرق في ألمانية روايات -

 تطبيقية؛ ودراسات نظري مدخل المقارن، األدب -

 الثقافي؛ التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة -

 .العربية إلى ترجمتها ضوء في الحديثة األلمانية القصة -

 .المقارن األدب في دراسات -
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 قصص؛ المخبريون، ـ زيفرز أنا -

 ألمانيا؛ في الحديثة الدراما ـ فالترهنيك -

 األطفال قصص أجمل: الكتاب من مجموعة -

 :مقاالت (ج

 ؛(8811) الحضاري اإلجتماعية األبعاد علي نظرة العربي الوطن في األجنبية اللغات تعلم -

 ؛(8818) العربي العالم في تلقيها ضوء علي الحديثة األلمانية الرواية -

 ؛(8881) نموذجاً القصصية المختارات كتب: العربية ترجماتها في األلمانية القصة -

 (8888) الحديثه النقديه االتجاهات و المقارن االدب -

 الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة کتاب معرفی .2ـ3
سوی  از9111الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة

 منتشر شده صفحه 717 در( سوریه عرب نویسندگان اتحادیۀ) العرب کتاب اتحاد انتشارات
 :است شده نگاشته ذیل هایعنوان با فصل پنج در کتاب مطالب. است
 ،(1ـ6 صفحات درآمد؛پیش) التوطئة9 

 ،(71ـ98 صفحات ترجمه؛ مسئلۀ و عربی فرهنگ) الترجمة قضية و العربيةالثقافة .7 

 شامل خود که( 01ـ38 صفحات فرستنده؛ عنوانبه عربی ادبیات)مُرسال العربي األدب .3 

 ریافتد چگونگی)  .9ـ3: شودمی زیرمجموعه بخش دو
 نقش) العالم في العرب صورة تشكيل في األدبية الترجمة دورـ3 ،(غرب در عربی ادبیات

 ،(جهان در عرب تصویر ترسیم در ترجمه
 صفحات ی،فرهنگ تبادل تا زبانی ارتباط از) 0 

 في اللغوي الثقافي البعد حول 9ـ.0: شودمی مجموعه زیر بخش دو شامل خود که( 902ـ00
 نافذة 7ـ0 ،(آلمان با عرب روابط در زبانی ـ فرهنگی عدبُ دربارۀ) األلمانية العربية العالقات

 ،(آلمان فرهنگ و جامعه به عرب پنجرۀ) ثقافته و األلماني المجتمع علي العرب

 چهار خود که( 702ـ900 ص.ص گیرنده، عنوانبه عربی ادبیات) مستقبالً العربي األدب1 

 رد آلمانی رمان) عربياً استقبالها مراحل أحدث في األلمانية الرواية 9ـ1: دارد زیرمجموعه بخش
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 العربية ترجماتها في قصصه و هيسه هرمان روايات .7ـ1 ،(عربی زبان در دریافت نخست مرحلۀ
 سوريا في المترجم األطفال أدب-1 ،(3هسه هرمان هایداستان و هارمان عربی هایترجمه)
 الحديث العربي النقد تطور في الترجمة دور حول .0-1( سوریه در شده ترجمه کودک ادبیات)

 ظریۀن موردی بررسی عربی، جدید نقد تحول در ترجمه نقش دربارۀ) نموذجاً التلقي نظرية

 .(خوانش
 در: کرد متقسی کلی بخش دو به مجموع در را کتاب مضامین توانمی کلی نگاهی در البته

 زبان زشآمو نیز و فرهنگی ادبی، زبانی، ارتباطات و ادبی ترجمۀ وضعیت به نخست بخش
 سبببه آلمانی زبان و است پرداخته عرب جهان در آلمانی زبان آموزش و آلمان در عربی

 مورد هایبررسی زبان منزلۀبه آلمان کشور در او تحصیل و زبان این در نویسنده تخصص
 شدهنجاما هایترجمه بررسی به بیشتر تمرکز دوم بخش در و است شده انتخاب نوشته این
 در مهترج ادبی پیامدهای و کودک ادبیات واسطه، زبان از ترجمه عربی، به آلمانی ادبیات از

 . است شده معطوف ادبی نقد تحول مانند عربی معاصر ادبیات
 فصل هر هاینوشتپی مباحث، ۀخالص یا گیرینتیجه نیز بخش هر پایان در این، برعالوه

 اجزاء گردی از مستقل تقریباً کتاب از بخش هر شودمی باعث کهاست  آمده منابع ترینمهم و
 احثمب برخی تا شده باعث هم همین و باشد علمی هایمقاله ساختار یادآور بیشتر و شود
 زا بیش مفاهیم برخی و تکرار نوشته در است، مشخص یک شمارۀ جدول در که گونههمان
 .شود تعریف باریک

 ایدش است، کتاب عکسی نسخۀ براساس حاضر، مقالۀ در شدهانجام بررسی که آنجا از
 یبررس به سبب همین به و گفت سخن دقت با کتاب ظاهری هایویژگی درمورد نتوان

 شدهمطرح موضوعات و رویکرد عنوان، به توجه با ایمکرده سعی و پرداخته کتاب مضامین
 ابلق کتاب اهداف و عنوان به توجه با که کمبودهایی یا قوت نقاط به اشاره برعالوه آن، در

 رد کتاب این کاربست امکان به ،النصوص هجرة کتاب  بررسی نقد همچنین و است ذکر

 مواردی به وانتمی اساس، این بر که بپردازیم نیز عربی ادبیات و زبان رشتۀ آموزشی سرفصل
 :کرد اشاره قبیل این از

 مؤلف نشدۀمنتشر یا منتشرشده تحقیقات و مقاالت از ایمجموعهالنصوص هجرة کتاب-

 از تقلمس کتاب مطالب گاه که شده باعث همین و است تطبیقی ادبیات و ترجمۀ زمینۀ در
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 ودشن ذکر آن در ادبی ترجمۀ به مربوط مهم مطالب از برخی زمانهم و بیاید نظربه یکدیگر
 زبان زشآمو و زبانی روابط به وشود  دور کامالً تطبیقی ادبیات و ترجمه مبحث از نیز گاه و

 اتادبی و ادبی ترجمۀ مباحث از دور البته که یابد اختصاص آلمان و عربی کشورهای در
 است دهش مطرح ادبی مترجمان پیدایش برای الزم هایزمینه منزلۀبه درواقع و نیست تطبیقی

 (.1 ، ص.9111 عبود، نک:)
 برخیالنصوص هجرة کتاب مقایسۀ در -

 هایتابک از بسیاری در که کندمی توجه جلب عبود نوشتۀ در مهم بسیار و ارزشمند مباحث
 ربیع زبان آموزش فرهنگی، روابط لۀئمس مانند است؛ نشده اشاره هابدان چندان ترجمه نظریۀ

 وازنت لۀئمس کودک، ادبیات زمینۀ در ادبی ترجمۀ عرب، جهان در بیگانه هایزبان و خارج در
 قاطن و واسطه زبان از ادبی ترجمۀ خارج، جهان با عربی زبان ادبی روابط بودن طرفهیک یا

 وجود یسیاس حتی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، تأثیرهای ترجمه، نوع این احتمالی ضعف
 هب ادبی ترجمۀ دوطرفۀ منافع خارج، جهان در عرب از واقعی تصویر ترسیم و ادبی روابط
 نظریۀ هایکتاب نویسندگان رویکرد سبببه مطالب این از بسیاری که... و مقصد و مبدأ زبان

 هنگیبینافر روابط و تطبیقی ادبیات به هاآن توجه عدم و ادبی، ترجمۀ مبحث به ترجمه،
 دبیا ترجمۀ بر غالباً عرب، جهان در ترجمه پردازاننظریه این، از گذشته. گیردمی سرچشمه

 آلمان دۀخواندرس عبود اما دارند، تمرکز عربی و فرانسوی یا عربی و انگلیسی هایزبان بین
 درنظر با ئلهمس همین که است بوده آلمانی و عربی زبان بین ادبی ترجمۀ بر تحقیقاتش و است

 کتاب برای زیتیم تواندمی انگلیسی، زبان بر تطبیقی ادبیات منابع از بسیاری تمرکز گرفتن
 .آید شماربه عبود
 به گاه هابکتا این در گرچه نیز عربی زبان به تطبیقی ادبیات هایکتاب با همقایس در -

 هب غالباً اما ،است شده اشاراتی هاآن رابطۀ و هاادبیات در آن اهمیت و ادبی ترجمۀ ۀلئمس
 در رجمهت نقش به ترکم و است شده توجه ادیبان بین تأثر و تأثیر واسطۀ عنوانبه ترجمه
 کشورها قتصادا سیاسی، هاینظام بر آن تأثیر بینافرهنگی، ارتباطات این مناسب هایزمینه ایجاد

 کتاب، یک در مستقل مبحثی منزلۀبه ادبی ترجمۀ یا است شده توجه هاملت بین روابط نیز و
 حسام ثرا المقارن األدب آفاق کتاب در مثال برای است؛ نشده طرح تطبیقی ادبیات زمینۀ در

 تطبیقی اتادبی در ادبی ترجمۀ ویژهبه ترجمه، به کتاب این توجه عدم نکته، ترینمهم الخطیب،
 یاتادب زمینۀ در آن اهمیت و زبان آموزش لۀئمس به توجه عدم نیز و بینافرهنگی روابط و
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 ادبیات رد ترجمه مهم مسئلۀ بهالنصوص هجرة کتاب: گفت توانمی ،درمجموع. است تطبیقی

 نشده بدان وجهیت چندان تطبیقی ادبیات در که است کرده توجه بینافرهنگی روابط و تطبیقی
 این .است تطبیقی ادبیات مطالعات در هم ،ترجمه مطالعات در هم بیشتر، توجه نیازمند و

 و منافع همچنین و عرب جهان در ویژهبه و امروز جهان در ترجمه اهمیت به توجه با مسئله
 همیتا و قوت نقاط از یکی منزلۀبه تواندمی ترجمه، طرفین برای ادبی ترجمۀ هایضرورت

 . آید شماربه عبود نوشتۀ
 اهایخط نداشتن و کتاب خوب و روان نگارش برعالوه عبود، کتاب قوت نقاط دیگر از -

 اعثب که کرد اشاره هابخش پایان در مبحث هر اصلی منابع معرفی به توانمی  نگارشی،
 بخش هر در دیگر سوی از .باشد مناسب آموزشی اهداف در کاربرد برای کتاب تا شودمی

 ممکن خشب پایان به انتقال سبببه که آمده نوشتپی منزلۀبه تکمیلی مطالب زیادی تعداد
 صلف پایان به مراجعه یا شود خارج خوانندگان از برخی توجه دایرۀ از هانوشتپی این است
 باید اما ،شود مخاطب برای دشواری و متن خواندن در گسست باعث نوشتپی مطالعۀ برای
 نکته نهمی کهاست  شده منتقل هانوشتپی به ایحاشیه و جانبی موضوعات که داشت توجه

 . آید شماربه کتاب مثبت نقاط از دیگر دید زاویۀ از تواندمی
 صوصالن هجرة  کتاب درمورد جدول و شکل از اندک بسیار استفادۀ به توانمی همچنین  -

 روند شرح دربارۀ کتاب 918 صفحۀ در کتاب این در رفته کاربه جدول تنها. کرد اشاره
 نیز آن از پس و نشده چندانی استفادۀ نیز آن از که است عرب جهان در ادبی اثر یک خوانش

 تماماً مكانه يف وضعه و تصويره سيتم للجدول بالنسبة: است آفرینابهام بسیار که آمده ایجمله
، 9111 عبود،) (!گرفت خواهد قرار خود جای در دقیقاً و شد خواهد تصویر «جدول درمورد)

 است ممکن هااین که شودمی متبادر ذهن به نکته این هاهجمل این نخواند با .(918 ص.
 .باشد کتاب چاپ چگونگی برای نویسنده هاییادداشت

 و نشده ذکر موارد غالب در اصطالحات غالب و خاص هاینام برای التین معادل -
 .است شده ذکر التین معادل شماریانگشت اصطالحات برای تنها درمجموع

 قاتتحقی علوم، وزارت سایتوب در موجود فعال درسی سرفصل شانزده به نگاهی با  -
 کتاب عربی، ادبیات و زبان رشتۀ با مرتبط فعال سرفصل 96 میان از النصوص هجرة فناوری و

 دارش کارشناسی مقطع در «عمل و نظریه عربی، ترجمۀ» درس منبع عنوانبه النصوص هجرة

 علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای جلسۀ 011 مصوبۀ) عربی زبان مترجمی
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 هایبرنامه و اهداف به توجه با که است شده معرفی( 96/6/9313 مورخ فناوری، و تحقیقات
 برای عمنب عنوانبه توانمی این برعالوه. بجاست انتخابی نظر به درس این برای شده،طرح
 العاتمط یدکتر مقطع در «ترجم و ایدئولوژی فرهنگ،»  کمکی منبع: کرد معرفی هادرس این

 تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای جلسۀ 011 مصوبۀ) عربی ترجمۀ
 وادبیات زبان کارشناسی مقطع در «تطبیقی ادبیات» درس ،(96/6/9313 مورخ فناوری، و

 و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای جلسۀ 227 ۀمصوب) عربی
 عربی زبان مترجمی کارشناسی سرفصل در عنوان همان و( 92/2/9301 مورخ فناوری،

 فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای جلسۀ 071 ۀمصوب)
 دکتری دورۀ شدۀبازنگری درسی برنامۀ در «تطبیقی ادبیات» درس ،(78/97/9319 مورخ

 معرفی دانشجویان به( 96/83/9310 مورخ ،069 ۀمصوب) عربی ادبیات و زبان رشتۀ تخصصی
 و کاربردی هایدیدگاه مذکور هایدرس در کمکی منبع عنوانبه تواندمی کتاب این که شود

 .دهد رارق تطبیقی ادبیات و ترجمه مطالعات به مندعالقه دانشجویان روی پیش در را مفیدی

 قابلت توانمی کتاب این جایجای درالنصوص هجرة کتاب در شدهطرح مطالب از گذشته

 فرهنگی اعی،اجتم تأثیرات به بسیاری موارد در عبود. دید را متضاد ادبی و فرهنگی گفتمان دو
 پیامدهای با خلیج جنگ که است برآن و کندمی اشاره ادبی و فرهنگی روابط وجود اقتصادی و

 غرب، در مسلمانان و عرب از نامناسب و غلط تصویر عرب، جهان و خاورمیانه در ویرانگر
 از ادنافت پیش و آلمان در هااسرائیلی و صهیونیسم طرفدار هایگروه کردن پیدا باال دست
 استفاده با و فرهنگی ـ ادبی روابط وجود از استفاده با آلمان کشور در ویژهبه و اروپا در عرب

 معلول توانمی را همه... و دوم جهانی جنگ دادهایرخ بهنسبت هاآلمانی گناه احساس از
 با ربع فرهنگی و ادبی زبانی، روابط ضعف یا نبود هاآن ترینمهم از یکی که دانست عللی
 ابزارهایی به توجه با گفتمان انتقادی تحلیل شد، اشاره که همانطور اساس برهمین. است جهان

 و نقد رایب مناسبی تحلیلی چارچوب تواندمی گذارد،می اختیار در متون در تحقیق برای که
 عبود بدهع نوشتۀ الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة کتاب بررسی

 .باشد
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 انتقادی گفتمان تحلیل .3ـ3
 ارآمدیک تحلیل هایچارچوب ازجمله انتقادی گفتمان تحلیل شد اشاره ترپیش که همانگونه

 آن یا که دانکرده کوشش و گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد بسیار اخیر سالیان در که است
 بپردازند آن تعریف و بررسی نقد، به یا گیرند، کاربه خود تحلیل نظری چارچوب عنوانبه را
 تنها ات شودمی کوشش و پرهیز ممکن حد تا زمینه این در اترمکر تکرار از سبب همین به و

 .شود تعریف و ترسیم حاضر مقالۀ در استفاده مورد تحلیلی چارچوب
 و ماعیاجت بافت به توجه با متن که شودمی سعی انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد در

 راگبرون صورتبه متن روش این در درواقع و شود فهمیده و بررسی ،آن تولید فرهنگی
 از ینامتنیب متعدد و متنوع هایخوانش ایدئولوژیکی یندهایافر از استفاده با تا شودمی تحلیل

 تاریخ، ،فلسفه شناسیجامعه مثل دیگر هایدانش از گیریبهره با تحلیل و آید دستبه متن
(. 78-91 ، صص.9306 زاده،آقاگل نک:) شود مندبهره گستردگی و جامعیت از... و ادبیات
  .کندمی پیشنهاد 0فرکالف که است روشی انتقادی، گفتمان تحلیل مهم هایشیوه ازجمله

 و ینترجامع ترین،منسجم فرکالف، نورمن پیشنهای الگوی پژوهشگران برخی نگاه از
 کندمی کوشش فرکالف(. 68 ، ص.9302 سلطانی،) است کرده تدوین را نظریه پرطرفدارترین

 شناسی زبان حوزۀ در متن دقیق تحلیل»: کند تلفیق یکدیگر با را تحلیل شیوۀ سه زمانهم که
...«  سیشناجامعه در خرد و تفسیری سنت و...  اجتماعی کنش کالن شناختیجامعه تحلیل... 
 یعنی داند،می وابسته جامعه و تاریخ به را هامتن فرکالف  (.316 ، ص.9306 زاده،آقاگل)

، 9321 ،فرکالف) داشت توجه جامعه و تاریخ به باید گفتمانی، الگوهای در متن تحلیل برای
 .(977 ص.

 ایهکنش درمورد منظم صورتیبه خواهدمی انتقادی گفتمان تحلیل فرکالف نظر از
. ندک تحقیق فرهنگی و اجتماعی گستردۀ یندهایافر و روابط ساختارها، متون، گفتمانی،
 ناسباتم دل از متون و رخدادها پیدایش اثبات دنبالبه گفتمان انتقادی تحلیل در فرکالف

 متن و بانز کاربرد مندنظام نحوی به دارد سعی انتقادی گفتمان تحلیل بنابراین». است قدرت
 بدیهی انشد کردن برمال دنبال به غالباً و کند تحلیل ترگسترده اجتماعی کردار با رابطه در را

 (.317 ، ص.همان) «است متن شدۀطبیعی و شدهانگاشته
 الب،غ گفتمان متن، تولید هایمناسبت به معطوف توجه انتقادی، گفتمان تحلیل در

 بینافردی و بینامتنی روابط طرفین، میان ارتباط نوع مخاطب، تولیدکننده، مکان، زمان، موقعیت،
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 هدف روش این در دیگر عبارت به(. 930 ، ص.9313 جوبنی، علیزاده و صفایی) است... و
 و فهم و پیدایش در ثیرگذارأت بیرونی و درونی عوامل غالب به که است متن از تحلیلی ارائۀ

 .است متن خوانش
 یا سطح سه در متن و اجتماعی کنش گفتمانی، کنش متن، عنصر سه رویکرد این در
 توانمی الصهخ طوربه که تبیین سطح و تفسیر سطح توصیف، سطح: شودمی تحلیل مرحله

 :داد شرح چنین را سطوح این
 دستور ندمان آن مختلف ابزارهای و شناسیزبان از استفاده با سطح، این در: توصیف سطحـ 

 وصیفت معنا، و متن و جمالت تا گرفته تعابیر و واژگان از... و معناشناسی، صرف نحو، زبان،
 صدق محقق متن صوری هایویژگی به پرداختن با سطح این در درواقع و شودمی تبیین و

 أثیرت جهان، از بازنمایی و مفاهیم بیان در چگونه ایدئولوژیک، هایتفاوت که دهد نشان دارد
 تهپرداخ متن دستوری و واژگانی بررسی به توصیف سطح در اساس، برهمین گذارد،می
 چه واژگان: است جمله این از هاییپرسش پاسخ یافتن هدف واژگان بررسی در .شودمی

 دارند؟ خود در... و افراطی بسامدهای واژگان، گزینش تضادها، مانند تجربی هایارزش
 هایارزش چه اند؟کدام... و تعبیرها حسن زبانی، هایالیه مانند واژگان ایرابطه هایارزش
 ظرموردن متن واژگان در توانمی را... و ضمنی معانی و کلمات ایدئولوژیک بار مانند بیانی

 مانند ایرابطه هایارزش: شودمی طرح قبیل این از پرسش دستور، بررسی در داد؟ تشخیص
 و معلوم جمالت مانند تجربی هایارزش چه اند؟کدام متن در... و انشایی یا خبری هایوجه

 حروف از پرسش بیانی هایارزش بررسی در و است؟ تشخیص قابل متن در... و مجهول
 ؛929ـ961. صص ،9311 فرهود،و  نوروز: نک) است مدنظر.... و متن در تشخیص قابل ربط

  (.90ـ92. صص ،9310 همکاران، و قهرمانی

 متن توصیف بخش مطالب و دستاوردها از استفاده با تفسیر سطح در :تفسیر سطحـ 
. کنندمی متن یلتحل به اقدام... و بینامتنیت کاربردشناسی، بافت، گرفتن درنظر با موردبررسی

 رد کنندگانمشارکت متن، موضوع چیستی و چرایی دربارۀ اساس هایسؤال مرحله این در
 تنم خود اهایمحتو از ترکیبی درواقع سطح این و شودمی طرح هاآن میان روابط و گفتمان

 قیمغیرمست ایرابطه اجتماعی، ساختارهای و متن ارتباط نوع اساساً. »است مفسر ذهنیت و
 شودمی راربرق است، آن از بخشی خود متن که گفتمان توسط چیز هر از بیش رابطه این. است

 و نحوی اصرعن با صرفاً دیگر شناسانه،زبان سنتی هایتحلیل برخالف گفتمان تحلیل در... 
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 روکارس متن زمینۀ یعنی معنا، تشریح مبنای ترینعمده منزلۀبه جمله دهندۀتشکیل لغوی
 ارتباطی یاسی،س اجتماعی، فرهنگی، موقعیتی، بافت یعنی متن، از بیرون عوامل به بلکه ،نداریم

 پیام و عنام گیریشکل و تبلور چگونگی گفتمان تحلیل ،بنابراین .داریم سروکار غیره و
 «دکنمی بررسی...  زبانیبرون عوامل و...  زبانیدرون عوامل با ارتباط در را زبانی واحدهای

  .(926 ، ص.9311 فرهود، و نوروز)

 متنی تولید علت به دستیابی معطوف توجه تبیین سطح یعنی آخر سطح در: تبیین سطحـ 
 ی،اجتماع تاریخی، عوامل با خاص متن آن ارتباط و دیگر احتمالی متون میان از چنیناین

 یندهایارف تأثیرپذیری و اجتماعی بافت و تعامل رابطۀ بیان به آن در و است... و ایدئولوژی
 ،9301 زاده،آقاگل ؛9306 و 9321 فرکالف: نک) شودمی توجه اجتماع از تفسیر و تولید
 (.9311 کریمپور، ؛9306 غیاثیان، و زادهآقاگل ؛9311 و9306

 این در ،النصوص هجرة کتاب متن که است آن بر کوشش نیز حاضر مقالۀ در اساس براین

 این متن فهم و تولید در فرامتنی و متنی عوامل برخی تأثیر و شده تحلیل و تجزیه سطح سه
 نتقادیا گفتمان تحلیل ابزارهای از متن این معانی بهتر فهم برای همچنین و بررسی کتاب
 .شود گرفته یاری

 النصوص هجرة کتاب انتقادی گفتمان تحلیل. 0
  توصیف. 0ـ0

 واژگان، در بارز هایویژگی به پرداختن فرکالف، الگوی به توصیف سطح تعاریف بنابر
 به ترپیش و شودمی توجه متن ملموس سطح هایویژگیبه ...  و هاهجمل ،هاتعبار

 که شد اشاره زمینه این در شدهطرح هایپرسش و دستوری و واژگانی سطح بندیتقسیم
 هایشرزا) واژگان شامل توصیف سطح: کرد خالصه گونه بدین را بندیتقسیم این توانمی

 .(بیانی و ایرابطه ای،تجربه هایارزش) دستور سطح و( بیانی و ایرابطه تجربی،

 واژگان .0ـ0ـ0
 ارهاش واژگان بسامد به توانمی کارآمد، ابزارهای ازجمله واژگان، تجربی هایارزش بررسی در

 ترتیبهب تقریبی شمارش با واژگان پربسامدترین النصوص هجرة کتاب بررسی از پس. کرد

 مجموعاً 922 عربی ادب ،70 عالمی ادب عالوۀبه 601( آن هایخانوادههم) ادب: از نداعبارت
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: آن هایخانوادههم و)ثفافة ؛021 مجموعاً 796 مترجم عالوۀبه 611( ترجمات) ترجمه ؛018

: آن هایخانوادههم و) عرب واژۀ ؛683 مجموعاً 61 عربية ثقافة عالوۀبه 130( ثقافی ثقافات،

( لغات یا) لغة ؛327 مجتمع ؛(ألمانيه ألماني،: آن هایخانوادههم و) ألمان ؛207( عربیه عربی،

 ناقد،: آن هایخانوادههم و) نقد ؛311( استقبل مستقبل،:  آن هایخانوادههم) استقبال ؛303
 09الترجمة حركةعالقة( منتقد

 17 قتصادا: کرد اشاره قبیل این از ترکم بسامد با واژگانی تکرار به توانمی این برعالوه. بار
جامعةأمة بار،

 برعالوه بسامدها این. بار 36 إعالم
 واژگانی مونهن برای باشد؛ داشته نگارنده کلی رویکرد  از نشان تواندمی کتاب موضوعی تمرکز
 یاست،س اقتصاد، ،(مقصد جامعۀ در متن دریافت) تلقی ،(جامعه) مجتمع ،(فرهنگ) ثقافه مانند

 جامعه محور حول همگی تقریباً که( عرب جهان) العربیالعالم عربی، وطن ،(ملت) شعب
 .است پرتکرار بسیار متن در گرددمی

 افهثق و ثقافه مانند ذکرشده عبارت در موجود معنایی شمول به توانمی این از گذشته
 و مجتمع األدبيه؛ الترجمه حركه و الترجمه حركه ترجمه؛ عربي، ادب و عالمي ادب ادب، عربيه؛
 نظر از هک گفت توانمی متن بررسی با .کرد اشاره نیز العربي الوطن و العربي العالم شعب؛

 عربی لالمثضرب یک از مورد دو در تنها و دارد یکدست تقریبا زبانی نوشته زبانی، هایالیه
 گذشته .است کرده اشاره لهئمس این به نگارنده خود که شده استفاده( زفة في أطرش) عامیانه

 در( نحن/ نا) الغیرمع متکلم ضمیر کاربرد به توانمی ایرابطه هایارزش ازجمله این از
 مانند ؛است طتبمر عرب جهان یا ادبیات به مربوط ایلهئمس یا زبان به که کرد اشاره مواردی

 تقييماً لعربيةا األدبية لألعمال الجمالية النوعية يقيمون األوروبيين االلمستشرقين أنَّ المالحظ من و»
   .(60 ، ص.9111 عبود،) «األعمال لتلك العرب، نحن تقييمنا عن مختلفا

 با واژگانی یافتن برای جویوجست بیانی، هایارزش بررسی در شد اشاره که گونههمان
 سامدپرب عبارات یا واژگانی از برخی. گیردمی صورت ضمنی معنای یا ایدئولوژیک معنای

 بردکار که عربی عالم و عربی وطن: از است عبارت دانست، چنیناین را آن توانمی که متن
 کشورهای مامت اینکه برمبنی عرب، ناسیونالیستی بینیجهان از نشان هاآن مشابه و عبارات این



 9088بهار و تابستان ، ومس، شمارۀ دوم سال، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   211

 یا ربیع قطر واژۀ کاربرد نیز و گویندمی سخن زبان این به که است کسانی همۀ وطن عربی
عربية بلدان یا عربی بلد جای بهعربية اقطار

 و رایشگ دیدگاه دهندۀنشان تواندمی نیز مختلف هایزبان به اشاره بسامد ،این از گذشته
 آن از بعد لمانی،آ زبان به ابتدا کتاب در اشاره بیشترین .باشد مختلف هایزبان به عبود تمرکز

 دو رکیت زبان به بار سه تنها که است درحالی این و است فرانسوی سپس و انگلیسی زبان
 .است کرده اشاره فارسی زبان به مرتبه

 دستور .2ـ0ـ0
 یجمالت ترکم و هستند معلوم و خبری جمالت نوع از النصوص هجرة کتاب در هاهجمل غالب

 نظربه یطبیع کتاب، ماهیت به توجه با که رفته کاربه آن در انشا قالب در یا مجهول فعل با
 غالب در که دارد وجود آن در نیز مجهول جمالت و پرسشی جمالت ،اینوجودبا .رسد می
 ،(شودمی دریافت) یُستقبَلُ و( است شده ترجمه) تُرجِمَ مجهول فعل دو نیز جمالت این
 ترجمه و علف خود بیشتر اهمیت با را خاص کاربرد این تفسیر توانمی که است رفته کاربه

 بسیار امدبس به نگاهی با نکته این. دانست مرتبط مقصد، زبان در متن شدن دریافت و شدن
 و بار 021 حدود مجموعاً یعنی ،(مجهول) تُرجِمَ و یترجم ترجم، هایفعل ۀترجم واژۀ زیاد
 .شودمی تأکید استقبل، فعل هایخانوادههم مرتبه 311 تکرار نیز

 ههمرا و اقرار هدف به و پرسش ثانویۀ معنای در پرسشی جمالت غالب این از گذشته
 لبطعزلت گرایش نقد در جمالتی چنین .است رفته کاربه انکار و خود با مخاطب ساختن

 فراوان منافع و بینافرهنگی روابط تأثیر به چندانی اعتقاد که است رفته کاربه ترجمه مخالف و
 رایب. ندارند ادبی، ترجمۀ ویژهبه ترجمه، عمل در فرستنده و گیرنده فرهنگ دو هر برای آن

 و است شده تکرار نوشته این در بار 06 تقریباً تنهایی به( منفعت/سود) مصلحة واژۀ نمونه

 اشاره یگرد زبان در زبان یک متون دریافت روند فرهنگی و اقتصادی سیاسی، منافع به غالباً
  .دارد

 با وردبرخ در بنیادگرایی هایگرایش و المللبین سطح در طلبیعزلت به گرایش نقد
 هندۀدنشان و النصوص هجرة کتاب در پرتکرار مباحث از ترجمه، ازجمله فرهنگی هایپدیده

 واردم در عبود که گفت توانمی خالصه طوربه .است مورد آن در عبود حساسیت و تأکید
 فرهنگ و زبان برای را آن منافع و پرداخته ترجمه و بینافرهنگی روابط از دفاع به بسیاری
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 اشاره سئلهم این به کتاب مختلف صفحات در مورد بیست در کمدست) است کرده بیان عربی
 .تاس پرداخته بنیادگرا و سلفی گاه و طلبعزلت جریان نقد به متعدد ردموا در و( شده

 هب منفی هایدیدگاه لۀئمس کند،می اشاره آن به عبود بارها که مهمی موضوعات دیگر از
 خلیج جنگ مانند شومی پیامدهای آن تبع به و بینافرهنگی روابط نبود غرب، جهان در عرب
 ۀدربار را المشؤومة عبارت بار چندین که خلیج جنگ عبود دیدگاه از .است

 با که بوده غرب با درست روابط نبود پیامد ،(911 ،10 ،77 ، ص.همان) گیردمی کاربه آن
 رهایکشو و خاورمیانه به غرب عالم لشکرکشی به عرب، از منفی و خطا تصویری ترسیم
 سیارب لشکرکشی این با عمومی افکار کردن همراه در منفی، تصویر این و شد منجر عربی
 مالئمة يةأرض يخلق مما عسيرا األلمان و العرب بين التواصل تجعل الحواجز تلك أنَّ: بود مؤثر

 نشوءل الطريق يمهّد بدوره التفاهم سوء و... الثقافي-عبر التفاهم سوء حاالت من الكثير لظهور
 أن ياقالس هذا في يكفي و. عسكرية صراعات إلي تتطور قد سياسية صراعات ربما و خالفات،

 الخليج حربب و الحديثة، اإلستعمارية بالغزوات  و الوسطي، العصور في الصليبية بالحروب نذكّر
 ليإ الثانية الخليج حرب في اإلتحادية ألمانيا جمهورية حكومة وقفت فقد أخيراً و.... األخيرة
 ثباع موانع این) اإلعالمي و الدبلوماسي و المالي الدعم لها فقدمت المتحدة، الواليات جانب

 پیدایش برای را مناسبی زمینۀ که شودمی آلمانی و عرب بین ارتباط شدن ترسخت
 یجادا باعث خود نوبۀبه نیز تفاهمسوء این...  شودمی زیادی بینافرهنگی هایتفاهمسوء

 نظامی هایدرگیری به تواندمی هم آن که شودمی سیاسی هایدرگیری شاید حتی و اختالفات
 هایهجمه وسطی، قرون در صلیبی هایجنگ به که است کافی سیاق این در. شود منجر

 ادیاتح آلمان حکومت نیز خرهباأل...  بیاوریم مثال را خلیج جنگ همین و معاصر استعماری
 را اهآن ایرسانه و دیپلماتیک مالی، نظر از و ایستاد متحد ایاالت کنار در خلیج جنگ در

 تکرار برعالوه شد، ذکر نمونه برای که فراز این در .(18ـ01 ، صص.همان کرد؛ پشتیبانی
 اقتصادی اسی،سی تبعات و عرب از غلط تصویر ایجاد در فرهنگی روابط نبود تأثیر بر کیدأت
 حربمالئمة ارضية همچون عباراتی و واژگان به توانمی تفاهم،سوء این نظامی و

 تفاهمسوء این مناسب هایزمینه مؤلف نظر از دهدمی نشان که کرد اشاره األخيرة الخليج

 شرق برای منفی تبعات و هادرگیری شده، ایجاد هرگاه بینافرهنگی روابط ضعف واسطۀبه
 یعنی تابک تألیف زمان در که است گفتنی .است خلیج جنگ آن مثال آخرین که داشته درپی
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 از گریسلفی صدور سوریه، به ورود داعش، عراق، و افغانستان به حمله هنوز 9111 سال
: نک صحرا، طوفان عملیات و خلیج دوم جنگ دربارۀ) بود نداده رخ... و خاورمیانه به اروپا

 المث برای فارسی زبان به و السری؛ الملف الخلیج( 9113) لوران اریک و سالینجر بیار حرب
 (.فارس خلیج دوم جنگ ژئوپولتیک(  9301) موسوی طاهری معصومه ۀمقال

 جهان در فرهنگی هایسیاستگذاری و شرایط نقد در عبود که مهمی هاینکته ازجمله
 ایهتوانایی( نمونه منزلۀبه آلمان) خارج در عرب نمایندگان که است این کند،می اشاره عرب
 کشورها، این در عرب هایدیپلمات حتی و ندارند را کشورها آن زبان با آشنایی و الزم
 را ضعف ینا وی. کنندمی اکتفا انگلیسی زبان به و بگویند سخن آلمانی زبان به توانندنمی

 نقد ینا به توانمی ازجمله که کرده نقد مورد، هشت تقریباً در دیپلماتیک سطح در ویژهبه
 بوسع أنَّ صحيح: کرد اشاره آلمان در دیپلماتیک دستگاه عوامل ضعف از او شدید

 من أليس لكن و األلمانية، عن يستغني أن و اإلنكليزية أو بالفرنسية يكتفي أن العربي الدبلوماسي
 تطلب إن و باأللمانية، يلم أن اللغة، ألماني بلد في مصالحه يمثل الذي العربي للقطر و له، األفضل

 لمثلا يقول كما «الزّفة في أطرش» من أكثر يكون لن كهذا دبلوماسياً إنَّ... الجهد؟ بذل ذلك منه
 نیاز و کند فااکت فرانسوی یا انگلیسی به تواندمی عرب دیپلمات که است درست)  الشعبي

 حافظ انزب آلمانی کشوری در او که عربی کشور و خودش برای آیا اما باشد، نداشته آلمانی به
 تالش به یازن کار این گرچه باشد، داشته تسلط آلمانی زبان به که نیست بهتر است، منافعش

، همان ست؛ا «الزفة في أطرش» مانند عامیانه المثلضرب قول به دیپلماتی چنین... باشد؟ داشته

 نهفته «الجهد بذل ذلک منه تطلب إن و» جملۀ در که ایکنایه از گذشته .(970ـ973 صص.
 دهندۀنشان ضمنی صورتبه تواندمی ساختار این در فوق ۀعامیان المثلضرب کاربرد است،

 هب المثلضرب این اصل .باشد هاآن گزینش و افراد چنین تمسخر نیز و شدید اعتراض
 هرگاه عروس موکب و ردندا را صداها درک توانایی که دارد اشاره اندک شنوایی با شخصی
 انزب در و کردمی نگاه اطراف به کند درک را آن معنای اینکه بدون شنیدمی دیبلن صدای
 میدنفه به تظاهر خواهدمی اما ،فهمدنمی را سخنی که رودمی کاربه کسی برای عامیانه عربی

 .(مناسباتها و الشعبية األمثال ،(7890) الزعبی ابراهیم نک:) کند آن

 در ربع اقتصادی منافع شده، اشاره بدان بارها النصوص هجرة کتاب در که دیگری مسئلۀ

 بیشتر یازن علیرغم هاآن عملکرد ضعف و رابطه این داشتن به عرب بیشتر نیاز آلمان، با رابطه
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 به شترشانبی نیاز رغمعلی عرب ضعیف عملکرد این به کتاب در مرتبه سی تقریباً که است
  است شده اشاره ارتباط این

 تفسیر .2ـ0
 طحس دستاوردهای و مطالب از استفاده با سطح، این در شد، اشاره این از پیش که همانگونه
 دربارۀ. شودیم تفسیر متون مضامین متن، ایجاد مکانی و زمانی موقعیت از استفاده با توصیف
 تحوالت به توانمی برده،می سربه سوریه در عبود اینکه به توجه با کتاب، تألیف زمان شرایط
 .کرد اشاره سوریه داخلی و المللیبین سطح دو در سیاسی
 صحنۀ به غرب جهان ورود کویت، به حسین صدام حملۀ از جدا المللی،بین سطح در
 از سپ اولیۀ سالیان در جهان ،صدام جنون به زدن لگام برای و کویت از دفاع بهانۀ به جنگ

 کشورهای در جدایی و استقالل برای هاتالش و بردمی سر به سابق شوروی اتحادیۀ فروپاشی
 یکمونیست و بعثی هایگرایش هاآن در که نیز عرب جهان کشورهای و داشت ادامه منطقه این

 که سوریه ،دیگر سوی از .شدمی دیده رخدادها این سیاسی و فرهنگی تبعات بود، پررنگ
 ورویش فروپاشی شاهد سویک از داشت بعث حزب رهبری و مدیریت با کمونیستی نظامی

 ویس از و بود، جهان به ارتباط برقراری برای سابق شوروی کشورهای و روسیه تالش و
 برقراری درحال که داشت برعهده را کشور این رهبری أسد حافظ مانند ملی قهرمانی دیگر

 به یتصهیونیس رژیم تجاوزهای ۀمسئل حل برای جهان رهبران با مذاکره و امریکا با ارتباط
 بنیادگرای یهاجنبش ،دیگر سوی از. بود فلسطین اشغال البته و مصر لبنان، سوری، کشورهای

 اناخو .بودند سوریه و عربی کشورهای در فعالیت درحال اخوانی هایجریان کنار در اسالمی
 سوریه دولت» چراکه ،بود ظهور درحال مونیسمک به نزدیک تفکرات شرایط به توجه با نیز

 ؛109 ، ص.7897 دیب،...« )گرفتمی قدرت و کردمی ظهور دیگر بار اخوان شدمی ضعیف
 ایشپید نیز و سابق شوری جماهیر اتحاد با سوریه ارتباط سوریه، معاصر تاریخ دربارۀ
 ؛المعاصر سورية تاريخ السورية الحرب ،(7891) دیب کمال: نک سوریه داخلی جنگ هایزمینه

 (.7899 صيف إلي الفرنسي اإلنتداب من المعاصر سورية تاريخ(7897) و

 نتیجه این به بیستم، قرن پایانی هایسال در شرق، در اسالمی و عرب جهان همچنین
 درحال شورهایک به محصولیتک اقتصاد با نفت تولیدکنندۀ کشورهای از باید که بودند رسیده
 کشورها این در فرهنگی و اقتصادی نسبی رفاه آن در که شوند تبدیل پیشرفته سپس و توسعه
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 ،ذکرشده عیاجتما و سیاسی شرایط به توجه با نیز و مسئله این به توجه با .باشد شده حاصل
 اسی،سی تبعات و فرهنگی ارتباطات اهمیت و فوق مسائل تکرار و پژواک دلیل توانمی

 .کرد درک ایاندازه تا ،النصوص هجرة کتاب در را اجتماعی

 تبیین. 3ـ0
 جهان سیاسی و اجتماعی شرایط پژواک النصوص هجرة کتاب در شد، اشاره که همانطور

 در عرب از عمومی افکار در که زشتی تصویر و عربی کشورهای نامطلوب وضع و عرب
 به توانمی شرایط، این و کتاب مطالب در تأمل با. است تشخیص قابل بود، رسوخ حال

 است؛ تهواداش کنونی شکلبه اثر نگارش برای را او که برد پی عبود عبده اصلی هاینگرانی
 عمناف از شدن محروم ها،غربی ذهن در هاعرب و مسلمانان از خطا و منفی تصویر همین یعنی

 ضمنی صورتبه نیز و طلبیعزلت هایگرایش ظهور از نگرانی غرب، با ارتباط داشتن فراوان
 ارتباطات زمینۀ رد آشفتگی و برنامه نداشتن گری،سلفی و بنیادگرایی گرفتن قدرت از نگرانی

 اشغال منفی دهایپیام و فرهنگی ارتباطات با مرتبط مناصب ساالریشایسته نبود بینافرهنگی،
 . ...و مناصب این

 با ته،نوش این در عبود که گفت کتاب دستور و واژگان به توجه با توانمی درمجموع و
 ت،سیاس هایبخش در فراوانی مشکالت عرب جهان که است برده قلم به دست دیدگاه این

 هایجمله و واژگان به باتوجه همچنین .دارد المللیبین سطح در فرهنگی روابط و اقتصاد
 تمام وطن یعرب کشورهای تمام اینکه بر مبنی عربی، ناسیونالیستی هایدیدگاه شده،بررسی
 ملی و فرهنگی هایویژگی که دانست دنیایی خود توانمی را عرب کشورهای هاست،عرب

 عدم به عربی وطن این مشکالت از ایعمده بخش دیگر سوی از اما ،دارد را خود مختص
 بخش مانیآل زبان در .گرددبرمی اقتصاد و فرهنگ زمینۀ در ویژهبه المللیبین روابط در توازن
 در چندان کار عرب خود و اندداده انجام آلمانی مستشرقان را عربی زبان از هایترجمه عمدۀ

 سویفران تاحدودی و انگلیسی هایزبان از ترجمه به تنها بلکه ،است نداده انجام زمینه این
 عبود گاهن از آنکه حال است، داشته گیرنده نقش غالباً نیز رابطه این در که است کرده اکتفا

 بیشتر او ظرن به حتی و باشد داشته دوجانبه منافع تواندمی غرب، ویژهبه جهان با روابط داشتن
 خود دشمن برابر در باخت حال در فرهنگی روابط زمینۀ در که رسدمی هاعرب به منافع

 .هستند هاصهیونیست و اسرائیل
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 رفط از هاصهیونیست دستیپیش و طرف یک از عرب ضعف و سستی عبود، دید از 
 آلمان رد خود اقتصادی و سیاسی فرهنگی، فراوان منافع از نتواند عرب که شده باعث دیگر
 است انستهتو صحیح، فرهنگی گذاریسرمایه و ریزیبرنامه با اسرائیل حتی و بگیرد ایبهره
 عضب فإن زالت، قد األسباب تلك أن مع. براند حاشیه به زمینه این در را مسلمانان و عرب که

 الواقع في زتبر التي السلبية المظاهر مستغلة العرب صورة تشويه تمارس مازالت الغربية األوساط
 جهدها صاريق تبذل التي الصهيونية من دعما تتلقي األوساط تلك أنَّ الواضح من و الحديث العربي
 العنصرية مارستهام و لفلسطين اغتصابها للعالم تبرّرَ كي العالمي العام الرأي في العرب صورة لتشويه

 اما رفته ینازب علل آن اینکه با) العربية  األمة علي المتواصل عدوانها و الفلسطيني الشعب ضد

 که منفی هایپدیده از راه این در و دارند تالش عرب تصویر تقبیح در هنوز هامحیط برخی
 از هامحیط این که است روشن و گیرندمی بهره است، داده رخ عرب معاصر جهان در

 تصویر ات که کندمی را خود تالش تمام که صهیونیسمی کنند؛می دریافت کمک صهیونیسم
 اعمال فلسطین، غصب طریق این از تا دهد جلوه زشت جهان عمومی افکار در را عرب

( کند وجیهت عرب، ملت با را خود دائمی دشمنی نیز و فلسطین ملت علیه بر خود نژادپرستانۀ
 (.61ـ60 ، صص.همان)

 تخصص وضعیت، این از رفتبرون در ادبی ترجمۀ اهمیت کنار در همه و همه علل این
 مطالعات در نیز و فرهنگی هایسیاستگذاری در ترجمه اهمیت آلمانی، زبان در نویسنده
 .است شده منجر کنونی سیاق و شکل در النصوص هجرة کتاب تألیف به... و تطبیقی ادبیات

 نتایج. 0ـ0

 اثری ود،عب عبده نوشتۀ الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة کتاب

 نظر از که است پرداخته بینافرهنگی روابط و تطبیقی ادبیات در ترجمه مبحث به که است
 نابعم ذکر نگارشی، خطاهای کمبود نگارش، شیوۀ مطالب، منطقی نظم شده،مطرح موضوعات

 اندتومی که است ارزشمند اثری... و هانوشتپی در فرعی مباحث به اشاره مباحث، اصلی
 روزب به توجه با اما ،شود معرفی پژوهشگران به موضوعات این در پژوهشی منبع نزلۀمبه

 اضرح مقالۀ شده، طرح کتاب این در که سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هایدیدگاه از بسیاری
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 بررسی این ایجنت ترینمهم که است پرداخته انتقادی گفتمان تحلیل منظر از اثر این بررسی به
 :کرد خالصه چنین توانمی را

 واژگان ینا بررسی با که شد بررسی کتاب در واژگان پربسامدترین توصیف، سطح درـ 
 ادبیات دریافت ،استقبال نقد، ،(فرهنگ) ثقافه ترجمه، ادب، مانند واژگانی: گفت توانمی
 واژگان این هایخانوادههم و امریکا و اروپا ویژهبه غیرعرب کشورهای در عربی متون و

 .دارد عرب جهان مشکالت حل به عبود فرهنگی دیدگاه از نشان

 هاربع همۀ برای واحد وطن یک را عربی کشورهای تمام ناسیونالیستی نگاهی با ـ عبود
 از نهات هم آن ۀگیرند نقش به اکتفا و عزلت سبببه واحد وطن این که است برآن و داندمی
 ترسیم ودخ از درستی تصویر به جهانی و المللیبین سطح در فرانسوی، و انگلیسی زبان دو

 .است نکرده

 حالدر هاعرب کاریکم این از استفاده با جهان در صهیونیستی هایگرایش و ـ اسرائیل
 ربیع کشورهای ضرر به تاکنون تصویر این که هستند جهان در عرب از خطا ایچهره ترسیم

 .گیرد انجام زمینه این در فوری اقدامی که است الزم و شده تمام

 و فرهنگی اقدامات با تا است الزم و است فرهنگی مشکل این حل کلید عبود نظر ـ از
 تصویری خارج، جهان در ادبیات این دریافت و ادبیات راه از جهان به خود فرهنگ معرفی
 ندهگیر طرف دو هر به فرهنگی روابط فواید اساس براین و شود ترسیم عرب از صحیح
 . رسید خواهد

 وریه،س ویژهبه و عرب منطقۀ جهان، اجتماعی و سیاسی شرایط تأثیر توصیف سطح درـ 
 رتباطا و ترجمه مخالف هایجریان بنیادگرا، هایجریان بینافرهنگی، روابط یافتن اهمیت در
 .است ردیابی قابل... و هایفرهنگ تمامی با

 نۀزمی در نویسنده هاینگرانی موجود، شرایط انعکاس برعالوه نیز تبیین سطح درـ 
 گرفتن قدرت و غرب در عرب منافع رفتن ازدست و عربی کشورهای ضعیف علمکرد

 منفی ویرتص از نگرانی نیز و نداقائل روابط این برای عرب برعکس که اهمیتی و صهیونیسم
 همیتا تصویر، این فرهنگی و اقتصادی سیاسی، توابع و شده ترسیم عرب از جهان در که

 متن تا است شده باعث... و تطبیقی ادبیات در ترجمه اهمیت بینافرهنگی، روابط در ترجمه
 .بگیرد خود به را کنونی شکل کتاب
 



 211   ...و عربی ادبیات و زبان رشتۀ آموزشی سرفصل در کاربردی مضامین بررسی

 ها نوشتپی
1 .I. Even-Zohar 

. روسـتایی از ریف دمشـق سوریه، واقع در بین جبال قلمون، سلسله جبال سوریه و سلسله جبال لبنان، در   7
 مسیر دمشق به حمص.

3. Hermann Hesse 
4. Fairclough 

 منابع
 هایهبورسی پروندۀ در رقیب هایگفتمان شناختیزبان تحلیل(. 9311) طارمی، ط. و  ف.، زاده،آقاگل

 .090ـ319 ،(30) 6 ،زبانی جستارهای .فرکالف انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد تحصیلیک

 .72ـ92 ،9 ،پژوهیادب .ادبیات و انتقادی گفتمان تحلیل(. 9306) ف. زاده،آقاگل

 .علمی و فرهنگی تهران: .انتقادی گفتمان تحلیل(. 9306) ف. زاده،آقاگل

 .تطبیقی ادبیات: تهران حسینی. صالح ترجمۀ .پژوهیترجمه تا تطبیقی ادبیات از(. 9318) س. باسنت،

 کالتمش المقارن األدب بر نقدی عرب، جهان در تطبیقی ادبیات شناسیآسیب(. 9310) خلیل پروینی،
 .92ـ9 ،9 ،انسانی علوم هایبرنامه و متون انتقادی نامۀپژوهش آفاق. و

 .شرالن و للتوزيع المطبوعات شركة: بيروت .السري الملف الخليج(. 8881)اريك، ل.  و س.، بيار، حرب

 .المعاصر دارالفكر: بيروت .عالميا و عربيا المقارن األدب آفاق(. 8888) ح. الخطيب،

 دارالنهار: بيروت .2188 صــيف إلي الفرنســي اإلنتداب من المعاصــر، ســورية تاريخ(. 2182) ک. ديب،
 .للنشر

 .للنشر دارالنهار: بيروت .المعاصر سورية تاريخ السورية الحرب(. 2182)  ک. ديب،

 .دارالکاتب: بیروت مناسباتها. و الشعبية األمثال(. 7891) ا.ا. الزعبی،

 اسالمی جمهوری در قدرت جریان سازوکارهای زبان، و گفتمان قدرت،(. 9302) س.ع.ا. سـلطانی، 
 .نی نشر تهران: .ایران

 شاملو. «آخر حرف» شعر در طنز گفتمان و گفتمان تحلیل(. 9313) جوبنی، ع. علیزاده و ع.، صفایی،
 .910ـ933 ، 22 ،فارسی ادبیات و زبان

 ،1 ،سـرزمین  جغرافیایی نامۀفصــل .فارس خلیج دوم جنگ ژئوپلتیک (.9301) م. موسـوی،  طاهری
 .999ـ983

 تعادل در بیرونی بافت و زبانی هایالیه(. 9317) صــابری، ش. و همایونی، س.، و ع.، طهماســبی،
 .926ـ919، 2 ،عربی ادبیات و زبان در ترجمه هایپژوهش ای.ترجمه



 9088بهار و تابستان ، ومس، شمارۀ دوم سال، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   211

 تحادا منشورات: دمشق .الثقافي التبادل و األدبية الترجمة في دراسات النصوص، هجرة .(8882) ع. عبود،
 .العرب كتاب

ــركة: القاهرة .التطبيق و النظرية بين األدبية الترجمة(. 2111) م. عناني، ــرية الش ــر ـ ل العالمية المص لنش
 .لونجمان

 ،09 ،فارسی ادبیات و زبان .شروانی خاقانی اشعار اقتصادی گفتمان تحلیل(. ب 9311) ن. کریمپور،
 .711ـ773

 و بلوری م. ترجمۀ .ترجمه بازاندیشی(. 9318) ونوتی، ل. و و.، هنس، و ا.ز.، ایتامار، و هولمز، ج.،
 .قطره: تهران بلوری. ک.

 شورای جلسۀ 011 مصوبۀ عربی، زبان مترجمی ارشد، کارشناسی مقطع درسی هایبرنامه و سرفصل
  .96/6/9313 مورخ فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه

 جلسۀ 011 مصوبۀ عربی، ترجمۀ مطالعات رشتۀ تخصصی، دکتری مقطع درسی هایبرنامه و سرفصل
 .96/6/9313 مورخ فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای

 ریزیبرنامه شورای جلسۀ 227 مصوبۀ عربی، وادبیات زبان پیوستۀ کارشناسی مقطع درسی سرفصل
  .92/2/9301 مورخ فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش

 شورای جلسۀ 071 مصوبه عربی زبان مترجمی رشتۀ  پیوسته، کارشناسی درسی هایبرنامه و سرفصل
 .78/97/9319 مورخ فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه

 جلسۀ 069 مصوبۀ عربی، ادبیات و زبان رشتۀ تخصصی دکتری دورۀ شدۀبازنگری درسی برنامۀ
 .96/83/9310 مورخ فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای


