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پضيَطی اوجمه ایزاوی سیان ي  مجلة علمی ـ

ش . َـ 1398 تُار، 50 ضمارٌ، ادتیات عزتی

 145-162م، صص  2019

 
 یعزت یي کطًرَا زانیا هیتعامل ت جادیکارکزد تزجمٍ در ا

 آن یخیتار ةتا تًجٍ تٍ تجزت 
 یفزَاد رجث

 ٥ٌالٖ قثبٖ ٚ اؼث٥بت ففث٣ ؼاٍٍ٘بٌٜفٜٚ  ؼا٥ٍ٘بـ
 1397/ 05/ 21: پذیزش تاریخ    1396/ 06/ 26: دریافت تاریخ

 چکیذٌ
ٝ  وبق ٥ٕٝٙٞٛاـٜ قٔ، ٞب ّٔت ٥ٗث ٣اـتجبع ٣ثٝ فٙٛاٖ پّ، تفخٕٝ ا٘تمهبَ ؼـ   ٤ٗه ا. ٞبوهت  ا٘تمبَ تدفثه

 .ٌٛؼ ٤ُتقبُٔ تجؽ دبؼ٤ا ثفا٢ٔٙبوت  ٢ثٝ ثىتف ،ٔتٗ ه٤اق ِفف ٘مُ  تٛا٘ؽ ٣ٔ، ِٛـت تؽاْٚ

ُ  ٣ؼـ ؼٚـٜ فجبو ٤ٚمٜ ثٝ، ؼـ اثف ٟ٘ضت تفخٕٝ، ٣ػ٤تدفث١ تبـ  ٢ف٥ه ٌ وٝ ّٔبؼف اوت ثب ٌهى

ٞهب   ّٔهت  ٍهف ٤ؼ ٢ٞهب  ت٥اوتفبؼٜ اق ؼوتبٚـؼٞب ٚ ؽفف ؼٞؽ ٣ٍ٘بٖ ٔ، ٣تٕؽٖ اوالٔ ٣٤ؼٚـٜ عال

 ك٥ه أهفٚق ٘  ـوهؽ  ٣ثٝ ٘ؾف ٔ ؛ ثٙبثفا٤ٗٙدبٔؽ٥ؼـ وغٛش ٔػتّف ث ٣٤ثٝ تٛوقٝ ٚ ٌىٛفب تٛا٘ؽ ٣ٔ

ؼـ وهغص  ، ٣ٔتهٖٛ اؼثه  ٔٛخٛؼ ؼـ  ٢ٞب ٢ٚ تٛإ٘ٙؽ ٤ٗ٘ٛ ٢ٞب ٥ٌٜٛ وبـ٥ٌف٢ ثٝثب  ٛا٘ؽتفخٕٝ ثت

ٔٛا٘هـ ٚ   ف٥ٔى ٤ٗاِجتٝ ؼـ ا. وٙؽ دبؼ٤ا ؽ٤خؽ ٢ؼـ ٣ففث ٢ٚ وٍٛـٞب فا٤ٖا ٥ٗث ٣ـٚاثظ ففٍٞٙ

ٚخهٛؼ  ، ٔٙبوهت  ٣ففٍٞٙه  ؽات٥ه تِٛ ٘جٛؼِ ٔثالً وٝ زٙبٖاق ٘ؾف ؼٚـ ؼاٌت؛  ؽ٤٘جب ك٥٘ ـا ٞبً زبِ

اوهت وهٝ ٘مهً تفخٕهٝ ـا ؼـ تطمهك       ٣ٞهب اق فهٛأّ   ٔؤِفٝ ٍف٤ٚ ؼ ٣ك٥ٌتقبـضبت ٔتقؽؼ اٍ٘

ـ   ٣ثهب ثفـوه   وٌٛؽ ٣ٌٔ٘ٛت١ ضبضف  .ؼٞؽ ٣لفاـ ٔ تأث٥فاٞؽافً تطت  تفخٕهٝ   ٣ػ٤وهبـوفؼ تهب

تقبٔهُ   دهبؼ ٤تفخٕهٝ ـا ؼـ ا  ٍب٤ٜخب، ٔتفخٕبٖ ثفخىتٝ ٤ٙ٣آفف ٚ ٘مً ٣ثٝ ففث ٣اق فبـو، ٔتٖٛ

 ٕ٘ب٤ؽ ٚـا ٔغبِقٝ  ففاـٚ ٢ٞب ٔثجت ٚ زبًِ ٢بٔؽٞب٥پ ،ؽوٙ  ٣ثفـو ٣ففث ٢ٚ وٍٛـٞب فا٤ٖا ٥ٗث

 ؼٞهؽ  ٣ٍ٘هبٖ ٔه   ح٤٘تهب . ٞهؽف ثرهفؼاقؼ   ٤ٗه ثٝ وبـوفؼ تفخٕهٝ ؼـ تطمهك ا   ٣٤ـاٞىبـٞب ١ثب اـائ

 ٤ٗه ٔغّٛة غهتٓ ٌهٛؼ ٚ تطمهك ا    ح٤ثٝ ٘تب ضٛقٜ تبوٖٙٛ ٘تٛا٘ىتٝ ٤ٗؼـ ا ٌؽٜ ا٘دبْ ٢ٞب تالي

 ٣ػ٤تبـ ١تفخٕٝ ثب تٛخٝ ثٝ تدفث ٢فٌؿاـ٥ٔضبفف ؼـ أف تأث ٣ٚ تالٌ ٢ثبقٍ٘ف بقٔٙؽ٥٘، ٞؽف

 اوت. ٝٚ ٔٙبثـ ٔٛخٛؼ ٌؿٌت

  .ففًٞٙ ؛ٌٚٛ ٌفت ؛٣قثبٖ فبـو ؛٣ففث ٢وٍٛـٞب ؛تفخٕٝ: َا کلیذياصٌ

                                                                                                                   

 
َٛ٤ٛ٘ىٙؽ٠ ٔىئ           frajabi@guilan.ac.ir 
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 مقذمٍ. 1
ٕٞهٛاـٜ ٔهٛـؼ   ، اوتفبؼٜ اق ا٤ٗ فّٙف، ٥ف٢ قثبٖ ٚ ثفلفاـ٢ اـتجبط ث٥ٗ ٘ٛؿ ا٘ىبٌٖ اق آغبق ٌىُ

ٝ  ، ث٥بٖ آـقٚٞهب ، ٥٘بقٞب اق آٖ ؼـ ـاوتب٢ تأ٥ٔٗ، ثٍف اوت.ٜ تٛخٝ ثٛؼ ب ٚ ا٘تمهبَ  ٞه  تج٥ه٥ٗ غٛاوهت

ٛاٖ ؼـ فّٙف ثفلفاـ٢ ـاثغهٝ  ت ب ـا ٣ٔٞ وؽ ١ٕٞ ا٤ٗ ٔؤِفٝـ ثٝ ٘ؾف ٣ٔ اوت.ٝ ب وٛؼ خىتٞ تدفثٝ

َ ، ثب ؼ٤ٍف٢ ٖ  ، غالِٝ وفؼ؛ فّٙف٢ وٝ ثب ؼاـا ثٛؼٖ ٌَٕٛ ٚ خبٔق٥ت٣ غهب ، اق ؼ٤فثهبق تهبوٙٛ

 .ٞؽؼ ف٤ٗ وبـوفؼ قثبٖ ـا تٛض٥ص ٣ٔت ا٣ِّ

ب ٚ ٞه  ف ٌؽٖ ـٚاثظ اق عفف٣ ٚ تمبثُ ثه٥ٗ ٔٙهبفـ ّٔهت   ت ٌىتفي خٛأـ ا٘ىب٣٘ ٚ پ٥س٥ؽٜ ثب

ف ٚ اق ضىبوه٥ت ثهبرتف٢ ثفغهٛـؼاـ    ته  وبـوفؼ اـتجبع٣ قثبٖ ٥٘هك ٌىهتفؼٜ  ، الٛاْ اق عفف٣ ؼ٤ٍف

فد٥جه٣ ثهب ثىه٥بـ٢ اق     ؼـآ٥ٔػتٍه٣ ٛاٖ اؾفبٖ وفؼ أهفٚقٜ قثهبٖ   ت ٣ٔ خفئت ثٝ وٝ زٙبٌٖفؼ٤ؽ؛ 

 .اختٕبف٣ لفاـ ؼاـؼب٢ ٞ ضفٚـت

٥٘ىٛتف٤ٗ ـٚي ثفا٢ و٥غفٜ  ضبَ ؼـف٥ٗقثبٖ اٌفزٝ لؽـتٕٙؽتف٤ٗ ٚو١ّ٥ اـتجبع٣ اوت أب »

لبثهُ تّهٛـ اوهت ٚ ثهب     ، ـغؽاؼٞب، ٛؼٌ آٖ ـٚا٤ت ٣ٔ ١ٚو٥ّ ثٝتبـ٤ع  وٝ زٙبٖ ٞىت٤بفتٗ ٥٘ك 

ا٢ وهبغتٗ  ثٝ فٙٛاٖ پب٤ٍب٣ٞ ثف، فالٜٚ ثف ا٤ٗ. ٛؼٌ ٔٙتمُ ٣ٔ، وٕه آٖ ٔفب٥ٞٓ اق ؾٞٗ ثٝ ضه

 .(603 6102، اِؽفؽ٢)« ٛؼٌ ب ٔطىٛة ٣ٔٞ خٛأـ ٚ ٔجٙب٣٤ ثفا٢ ٌىُ ثػ٥ٍؽٖ ٌفٜٚ

ٖ  ٌهؽٜ  ٔغفش٤ى٣ اق ثؽ٥ٟ٤بت ٔجبضث  ثىهتف٢  قثهبٖ   وهبـوفؼ اختٕهبف٣ آٖ اوهت.   ، ؼـ قثهب

ٍٕٞفا٣٤ اختٕبف٣ ٚ ا٤دبؼ ٤ٍب٣ٍ٘ ث٥ٗ اففاؼ ٤ه خبٔقهٝ ٤هب خٛأهـ ٔػتّهف ثهب      ثفا٢  ٔٙبوت

ثهٝ غهبعف   ، اختٕبف٣ قثبٖ ؼـ ٤ه خبٔقٝ ٚ ؼـ ٥ٔبٖ ٤ٌٍٛٛاـاٖ ٍٔهتفن وبـوفؼ . ٤ىؽ٤ٍف اوت

أب اٌف قثبٖ اق ٔى٥ف تفخٕٝ ٚ ا٘تمبَ ٔجهب٣٘ ففٍٞٙه٣ ٚ   ، زٙؽاٖ غف٤ت ٥٘ىت، اٌتفاوبت ٔٛخٛؼ

لبثهُ  ، يا ٚ تقبُٔ ـا ثٍٍب٤ؽ تٛإ٘ٙهؽ٢  ٌٚٛ ٌفتاختٕبف٣ ٤ه ّٔت ثٝ ّٔت٣ ؼ٤ٍف ثتٛا٘ؽ ثبة 

ٛاٖ اق آٖ ثٝ فٙٛاٖ اـتجبط قثبٖ ثب و٥بوت ٤بؼ ت ف ٣ٔت ُ وبؼٜتٛخٝ غٛاٞؽ ثٛؼ؛ ز٥ك٢ وٝ ؼـ ٌى

ٝ  . وفؼ ٝ »پهفؼاقاٖ   اق عفف٣ ؼ٤ٍف ثب٤ؽ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ تٛخٝ ؼاٌت وٝ ؼـ ٍ٘هبٜ ٘ؾف٤ه ٘هٛف٣  ، تفخٕه

 .(643 0951، )ٔىبـ٤ه« وبـثفؼ قثبٖ اوت

ٖ . ٢ اق ـاثغ١ قثبٖ ثب ا٘ىبٖ اوتا ٌبغٝ، اق آٖ اي تأث٥فپؿ٤ف٢ـاثغ١ قثبٖ ثب و٥بوت ٚ » ، قثهب

ب٢ ثٍهف٢ اوهت ٚ و٥بوهت ٥٘هك     ٞ ٢ ثفا٢ اٞؽاف ٚ وٍف ٔمبِؽ ٚ ٍ٘ب٘ٝ ثفٚق ا٘ؽ٤ٍٝا ٚو٥ّٝ

و٥بوهت ؼـ  . ػٍهؽ ث ػً خٛأـ ا٘ىب٣٘ اوت وٝ ثٝ خبٔقٝ ثٍف٢ ا٘تؾبْ ٣ٔث ٤ى٣ اق ٔجب٣٘ لٛاْ
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، ب٣٤ ؼاـؼ وٝ ثٝ اٌهىبَ ٔػتّهف ؼـ په٣ الٙهبؿ    ٞ لٛا٥٘ٗ ٚ ؼوتٛـاِقُٕ، غٛؼ ٤ه وّىّٝ ٔفب٥ٞٓ

 .(603 ٕٞبٖ)« اوت.... ؼفبؿ ٚ، تد٤ٛك، تٛخ٥ٝ

ٛا٘ؽ ثٝ فٙٛاٖ ٤ه اثهكاـ اـتجهبع٣   ت ضبضف ا٤ٗ اوت وٝ قثبٖ زٍٛ٘ٝ ٣ٔ ١پفوً ا٣ِّ ٌ٘ٛت

ب ٚ ثٝ ِهٛـت ٔهٛـؼ٢ ثه٥ٗ ا٤هفاٖ ٚ وٍهٛـٞب٢      ٞ ٚ ٌىتفي ـاثغٝ ٔغّٛة ث٥ٗ ّٔت ؼـ ا٤دبؼ

ـوفؼ قثهبٖ اق ٔىه٥ف   تب ثب تج٥٥ٗ وهب و٥ٌٛٓ  ٣ٔ ثفا٢ پبوع ثٝ ا٤ٗ پفوً. ففث٣ ا٤فب٢ ٘مً ٕ٘ب٤ؽ

ا٤هٗ اـتجهبط ؼـ    ضفٚـت ثٝ، تبـ٤ػ٣ ا٤ٗ وبـوفؼ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت ١ٔتٖٛ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ وبثم ١تفخٕ

 .فف١ِ ـٚاثظ ثرفؼاق٤ٓ

 ريش ي پیطیىٍ تحقیق. 1-1
ٖ  ه   ـٚي تطم٥ك ؼـ ٌ٘ٛتٝ ضبضف ت٥ِٛف٣ ثهب  ، ٍ٘بـ٘هؽٜ وٌٛه٥ؽٜ   تط٣ّ٥ّ اوت وٝ ثهف ٔجٙهب٢ آ

٠ٛ٥ٌ وبـآٔهؽ٢  ، ب٢ ٔٛخٛؼٞ ضفٚـتثٝ ب٢ ٔٛخٛؼ ؼـ وتت تبـ٤ػ٣ ٚ ثب تٛخٝ ٞ اوتفبؼٜ اق ؼاؼٜ

ؼـ ا٤ٗ  آ٘سٝاِجتٝ . ٕ٘ب٤ؽ ثفـو٣ فةٚ ف ٣ـٚاثظ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت ا٤فا٘ ١تفخٕٝ ـا ؼـ ا٤دبؼ ٚ تٛوق

ففٍٞٙه٣ اق   ؼاؼٚوهتؽٞب٢ ؼٚ ّٔت ٔتٙبوت ثب  ١بثؽ ت٥ِٛف ـٚاثظ ٌؿٌت٤ ٥ٔبٖ ثى٥بـ ا٥ٕٞت ٣ٔ

ثىتفوبق٢ ٚ تىهفاـ زٙه٥ٗ ـغهؽاؼ٢ ؼـ ا٤هٗ ثفٞه١      ثفا٢  بٞ ٔٙبوجتتط٥ُّ  اوت.ٝ ٔى٥ف تفخٕ

 اوت.ٝ ب٢ ا٤ٗ ٌ٘ٛتٞ قٔب٣٘ اق ضفٚـت

٘مهً تفخٕهٝ   »٤بؼؼاٌت٣ اوت ثب فٙٛاٖ ، لبثُ تٛخٝ اوت آ٘سٝؼـثبـٜ پ٥ٍ٥ٙٝ تطم٥ك ضبضف 

ٓ   0951آثهبٖ وهبَ    62ؼـ تهبـ٤ع  « إِّّه٣  ث٥ٗؼـ اـتمب٢ ـٚاثظ فف٣ٍٙٞ ا٤فاٖ ؼـ ففِٝ   ثهٝ لّه

 .(https://www.mehrnews.com) اوهت ٜ ؼـج ٌهؽ  خثزگشاری مُزا٣ٙ٥ٔ ؼـ وب٤ت  ؼقٔطٕؽِب

اض٥بء ٚ ٌىتفي ا٘ؽ٤ٍٝ ٚ ٔقبـف اوال٣ٔ ٚ »6 ٤ٛؽٌ ٤ٛ٘ىٙؽٜ ٣ٔ، وٛتبٜ ٔغجٛفبت٣ ١ؼـ ا٤ٗ ٌ٘ٛت

٣٤ٛ ثهٝ ٌهجٟبت   ٌ ٌىتفي ٔٙبوجبت فف٣ٍٙٞ ثب ُّٔ ٚ اؼ٤بٖ ٚ الٛاْ ؼ٤ٍف ٚ پبوع، اؼث٥بت ا٤فاٖ

٘مهً  »٢ ؼ٤ٍهف ثهب فٙهٛاٖ    ا ٔمبِٝ. «ٔىّٕب٘بٖ اق اٞؽاف تفخٕٝ ؼـ ا٤فاٖ اوت٘ىجت ثٝ اوالْ ٚ 

ـ  پـضيَص ١ ؼـ ٔدّ ثٝ لّٓ ٘فٌه ٔطٕؽ٢ ثؽـ« ـٚو٥ٝ تفخٕٝ ؼـ تقبٔالت فف٣ٍٙٞ ا٤فاٖ ٚ ای َ

ؼـ ا٤هٗ ٌ٘ٛهتبـ    اوهت. ٜ ثٝ زبح ـوه٥ؽ  (095تب  060اق ِفطٝ 0934ثٟبـ  29)ٌٕبـٜ  ای خارجیَ ستان

ـ   ٞه  ٌٛاٞؽ٢ زٙؽ اق فقب٥ِتٍ٘بـ٘ؽٜ و٥ٌٛؽٜ ثب ؾوف  اؼة  ٠ب٢ ٔتفخٕهبٖ ٚ ٔطممهبٖ ـٚن ؼـثهب

٘مهً تفخٕهٝ ـا ؼـ   ، اؼة ـٚوه٣  ١ب٢ ٔطممبٖ ٚ ٔتفخٕبٖ ا٤فا٣٘ ؼـ ق٥ٔٙه ٞ فبـو٣ ٚ ٥٘ك تالي

فالٜٚ ثف ا٤ٗ ؼـ ضٛقٜ تػّّه٣ قثهبٖ ففثه٣ ٥٘هك     . ٘كؼ٤ى٣ ؼٚ ّٔت ا٤فاٖ ٚ ـٚو٥ٝ ٍ٘بٖ ؼٞؽ
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ـ   اـقآٚـ٢٘مهً تفخٕهٝ ؼـ   »٢ ثب فٙهٛاٖ  ا ٔمبِٝ ثهٝ لّهٓ فّه٣ ضه٥و٣ٕ ٚ ثٟهفٚق       «ثهفا٢ وٍهٛ

 ساسی رضتٍ ستان ي ادتیات عزتـی  َمایص ملی کارآفزیىی ي تجاریؼـ ٔدٕٛفٝ ٔمبرت  ض٥ؽـثى٣

( ثٝ زبح ـو٥ؽٜ وهٝ ـ٤ٚىهفؼ ٤ٛ٘ىهٙؽٌبٖ ؼـ آٖ ثهف ٔجٙهب٢      0959ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ وٕٙبٖ )قٔىتبٖ 

 .اوت قا٣٤ اٌتوبَوٛؼآٚـ٢ التّبؼ٢ ٚ  ثفا٢فؼاـ٢ اق تفخٕٝ ث ثٟفٜ

 تحث .2

 ایزان ي عزب ةراتط. 1-2
٢ ؼٚوهتب٘ٝ  ا ـاثغٝ، ب٢ ضب١٥ٌ غ٥ّح فبـنٞ ٚ وفق٥ٔٗ« ٚاؼ٢ اِفافؽ٤ٗ»، لجُ اق اوالْ ث٥ٗ ا٤فاٖ

ب٢ ٌفل٣ ففات ٌىهتفي ٤بفهت   ٞ ب ثب ففاق ٚ لىٕتٞ ؼـ ؼٚـ٠ وبوب٣٘ ـاثغ١ ا٤فا٣٘. ثفلفاـ ثٛؼ

ؼـ . ٌففهت  ثف وٛاضُ فٕبٖ ـا ٥٘ك ؼـب٣٤ اق ٞ تب خب٣٤ وٝ ٔٙبعك غفث٣ غ٥ّح فبـن ٚ تب لىٕت

ب تب ٤ٕٗ ٌىتفي ٤بفت ٚ اِجتهٝ ـٚاثهظ   ٞ لؽـت ٚ ٘فٛؾ ا٤فا٣٘، وٝ ؼ١ٞ پب٤ب٣٘ لفٖ ٌٍٓ ٥ٔالؼ٢

فف٣ٍٙٞ ٚ تٕؽ٣٘ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت ـا ؼـ ا٤ٗ ؼٚـٜ ٘جب٤ؽ ٘بؼ٤هؽٜ ٌففهت وهٝ ؼـ عه٣ آٖ ثىه٥بـ٢ اق      

 .(6696 6115، اِؽٚـ٢) ؼوتبٚـؼٞب٢ فف٣ٍٙٞ ثٝ قثبٖ پ٢ّٟٛ ا٘تمبَ ٤بفت

ٗ   ، ثب عّٛؿ اوالْ ٚ ٌىتفي آٖ ؼـ ا٤فاٖ اق فٕهك  ، ب٢ ففثه٣ ٞه  ـاثغ١ ثه٥ٗ ا٤هفاٖ ٚ وهفق٥ٔ

ب٢ ٞه  ففث٣ ثب ٍٔبـوت ّٔت٣ ه  ب٢ فّْٛ اوالٔٞ پب٤ٝ، ؼـ ؼٚـ٠ ا٢ٛٔ». ث٥ٍتف٢ ثفغٛـؼاـ ٌفؼ٤ؽ

اـتجهبط ٌىهتفؼ٠ ٔفاوهك ففثه٣      ٌهبٞؽ ، عفاض٣ ٌؽ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ فّهت ، بٞ ا٤فا٣٘ ٤ٚمٜ ثٝففة غ٥ف

قثبٖ فبـو٣ ٚ ففث٣ ؼـ اثهف   ٠ؼـ ا٤ٗ ؼٚـٜ ـٚاثظ ث٥ٗ ضٛق. سٖٛ ثّفٜ ٚ وٛفٝ ٞىت٥ٓخؽ٤ؽ ٕٞ

ؼـغٍهً   ٠وره ؼـ ؼٚـ. (6692 ٕٞبٖ)« ـٌؽ ٤بفت ٣وال٘اـتجبعبت فىف٢ ٚ اختٕبف٣ ؼـ وغص 

. خؽ٤ؽ٢ ٌفؼ٤هؽ  ١ث٥ٗ ؼٚ ّٔت ٚاـؼ ٔفضّ خب٘جٝ ٕٞٝب٢ ٞ ٕٞىبـ٢، فجبو٣ ٠ؼٚـ، تٕؽٖ اوال٣ٔ

ٓ ، غفاوبٖ ٍٔبـوت ؼاٌتٙؽ ٚ... ٚ أٛـ اـتً ٠اؼاـ، ؼاـ٢ ّٕٔىتب ؼـ أٛـ ٞ ا٤فا٣٘ ف٤ٗ ته  ثٝ ٟٔه

ٚ ؼـ پ٣ آٖ ثٛؼ٘ؽ تهب   ففاٌففتٙؽب ففث٣ ـا ٞ ا٤فا٣٘». ثؽَ ٌؽ فجبن ب ثب ث٣ٙٞ ٔفوك اـتجبع٣ ا٤فا٣٘

ثٝ ٕٞه٥ٗ   ؛٤ٍٛٙؽثوػٗ  بٞ ب ٚ ؼـ٤بفتٞ آٖ ثتٛا٘ٙؽ اق ا٘ؽ٤ٍٝ ٚو٥ّٝ ثٝقثب٣٘ ثبٌؽ وٝ ، قثبٖ ففث٣

 ٠ؼٚـ ٤ٛ٘١ىٙؽٌبٖ ٚ ٌهبففاٖ ثفخىهت  ، ثٝ فٙٛاٖ ؼإٍ٘ٙؽاٖ آ٘ب٥ٙ٥ٖٓ ث پب٤ؽ وٝ ٣ٔ فّت ؼ٤ف٢ ٣ٕ٘
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« ثٍبـ ثٗ ثفؼ ٚ أثٛ٘هٛان اق خّٕهٝ ا٤هٗ افهفاؼ ٞىهتٙؽ     ، ا٤ٗ ٔمفـ، و٥ج٤ٛٝ. فجبو٣ ٔقفف٣ ٌؽ٘ؽ

 .(6950 رتب، ض٥ف)

تهأث٥فات  ، قثهبٖ ففثه٣  ب٢ ٔٛخهٛؼ ؼـ  ٞه  ب ضٕٗ اوهتفبؼٜ اق ؽفف٥هت  ٞ ا٤فا٣٘، اق عفف٣ ؼ٤ٍف

ضهبفت ؼـ ثىه٥بـ٢   ث ففة وٓ وٝ زٙبٖ، ٟٙؽ٘ اق غٛؼ ثفخب٢ ٣ٔ ـا ٥٘ك ف٥ٕم٣ ثف ففًٞٙ اوال٣ٔ

، اق غهٛـان ٚ پٌٛهبن   تأث٥فپهؿ٤ف٢ ا٤ٗ . ٥فؼٌ ب لفاـ ٣ٔٞ ا٤فا٣٘ تأث٥في تطت ا اق ٔؾبٞف ق٘ؽ٣ٌ

ً   ،ٍ٘هفي ٘ٛؿ  ٌٛؼ ٚ تب ٌفٚؿ ٣ٔٔقٕبـ٢ ٚ و٥ىتٓ اؼاـ٢  ٌىهتفي  ؿ٤ف٢ په  ا٘ؽ٤ٍهٝ ٚ ففٞٙه

ا٤هٗ   ٠فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ ا٤هٗ اوهت وهٝ فٕهؽ     ؼاؼٚوتؽٞب٢ا٤ٗ  ١لبثُ تأُٔ ؼـ ٕٞ ١٘ىت. بثؽ٤ ٣ٔ

تٕؽ٣٘ اوت وهٝ   ٥١ف٢ ٚ تٛوقٌ ي ٌىُا ٛؼ ٚ ٘ت٥دٌٝ ـٚاثظ اق ٔى٥ف ٘مُ ٚ تفخٕٝ ضبُِ ٣ٔ

ٍ٘ب٣ٞ ثٝ تفو٥ت ٘ماؼ٢ . ٘ؽق ٢ ٘ٛ ـا ؼـ وغص ـٚاثظ ا٘ىب٣٘ ـلٓ ٣ٔا تدفثٝ، ٤ؽٜؼـ٘ٛـؼٔفقٞب ـا 

ب ٚ خٛأهـ  ٞه  ٢ ث٥ٗ ففًٌٞٙٚٛ ٌفتوٝ ؼـ وب٤ٝ اوت   ٝفّف فجبو٣ غٛؼ ٔؤ٤ؽ ا٤ٗ ٘ىت ١قخبٔ

ؼـ ب٢ خؽ٤هؽ٢ ـا  ٞه  افهك ، ٛا٘ؽ ـٌؽ ٚ ثبِٙؽ٣ٌ ـا تدفثٝ وٙهؽ ت ٞف اختٕبف٣ ٣ٔ، ٔػتّف ثٍف٢

ػهً ـاٜ  ث ا٘ؽ٤ٍٝ ثٍٍب٤ؽ ٚ ؼوتبٚـؼٞب٣٤ ـا اق غٛؼ ثفخهب٢ ٟ٘هؽ وهٝ ٕٞهٛاـٜ ـٌٚه٣ٙ      ففِٝ

ؼـ ٔى٥ف اـتجبط ؼـ ضهٛق٠ قثهبٖ ٚ    ٕٞٝ ا٤ٗب٢ ٔػتّف تبـ٤ػ٣ ثبٌؽ ٚ ٞ ا٘ؽ٤ٍٝ ؼ٤ٍفاٖ ؼـ ؼٚـٜ

 .آ٤ؽ ثٝ ؼوت ٣ٔاق ثىتف تفخٕٝ  ٤ٚمٜ ثٝ

وٝ ٔتى٣  ي ث٥ً اق آٖا ٢ اوت پ٤ٛب ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٌىتفي خوفاف٥ب٣٤ا خبٔقٝ، خبٔق١ فجبو٣

ٝ ، ففث٣ ٚ تقّت ثبٌؽ ٌفا٣٤ ٥تلٛٔثف  ٔٙهبعك  . ب٢ ٔػتّهف ٞه  ٔدب٣ِ اوت ثفا٢ تدفث١ ا٘ؽ٤ٍه

ثػً فؾ٣ٕ٥ اق خٕق٥ت وفٜ غبو٣ ـا ثٝ غهٛؼ اغتّهبَ   »تطت ٘فٛؾ فجبو٥بٖ ؼـ آٖ ـٚقٌبـ 

 «ٙٙهؽ و قثبٖ ٚ ففًٞٙ ٔػتّف ؼـ ا٤هٗ ٔٙهبعك ق٘هؽ٣ٌ ٔه٣    ، ب٢ ثى٥بـ٢ ثب ٘ماؼٞ ٞؽ ٚ ّٔتؼ ٣ٔ

وبثمٝ تبـ٤ػ٣ ٍٕٞفا٣٤ ـا ٔٛـؼ تأو٥ؽ لهفاـ  ، ا٤ٗ ٌىتفؼ٣ٌ ث٥ً اق ٞف فب٣ّٔ. (6945 رتهب ، )ض٥ف

وؽ ؼـ خٟبٖ أفٚق ثٝ ٌى٣ّ ؼ٤ٍف ٚ ثب اوتفبؼٜ اق فّٙهف تفخٕهٝ   ـ أف٢ وٝ ثٝ ٘ؾف ٣ٔ ٞؽ؛ؼ ٣ٔ

ٗ . لبثُ ؼوت٥بث٣ ثبٌؽ ٓ ، ٞهؽف اق آفهف٤ًٙ آثهبـ ٞٙهف٢ ٚ ففٍٞٙه٣     ، ثٝ ؼ٤ٍف وهػ آٚـؼٖ  فهفاٞ

. ثىتفٞب٢ ٍٕٞفا٣٤ ٚ خ٥ٌّٛف٢ اق ٚاٌفا٣٤ ٥ٔبٖ عجمبت ٚ الٛاْ ٔػتّهف ٤هه وهفق٥ٔٗ اوهت    

ثب اوهتفبؼٜ  ، ٞؽؼ ب٢ ٔػتّف ٤ه خبٔقٝ ـا وبًٞ ٣ٔٞ ِّٝ ث٥ٗ ع٥فٛـ٢ وٝ فبع ٕٞبٖ، ا٤ٗ ٟٔٓ

٢ ٥٘ك ا٤دبؼ وٙؽ ٚ اِجتهٝ فهالٜٚ ثهف    ا ٢ ٤ب ففأٙغمٝا اق تفخٕٝ لبؼـ غٛاٞؽ ثٛؼ تب ٤ه ٚفبق ٔٙغمٝ
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ب٢ تهبـ٤ػ٣  ٞ ب٢ ٔٛخٛؼ ٚ تدفثٝٞ اُِ ٔؿوٛـ ؼـ ثبة اـتجبط ا٤فاٖ ٚ وٍٛـٞب٢ ففث٣ پٍتٛا٘ٝ

 .ثبٌؽ تأث٥فٌؿاـٛا٘ؽ ؼـ تطمك ا٤ٗ آـٔبٖ ثى٥بـ ت ؼٚ ّٔت ٣ٔ

خف٤بٖ ٔىهّظ ؼٚـٜ  ، بٞ ؼـ تبـ٤ع ـٚاثظ ث٥ٗ ّٔت، ب٢ ـا٤ح فّف فجبو٣ٞ ٘مغ١ ٔمبثُ خف٤بٖ

، ففث٣ غبُِ ثٛؼ٘هؽ ٚ ثهٝ ٘هماؼ   ، بٞ ؼِٚت ا٢ٛٔ»6 ٔقتمؽ٘ؽ، ثفغ٣ اق تبـ٤ع ٤ٛ٘ىبٖ. ا٢ٛٔ اوت

ك ـا ثهٝ فٙهٛاٖ ٔفوهك غهالف غهٛؼ      ب ؼٍٔه ٞه  آٖ. ٔتقّت ثٛؼ٘هؽ  ٌؽت ثٝقثبٖ ٚ اؼث٥بت ففث٣ 

ٖ ، ثفٌك٤ؽ٘ؽ ٚ ضٕٗ ضفؼ ٤ٛٞت ففث٣ ٔفوك غالفت ٖ ، وهفثبقا وهبـٌكاـاٖ اق ٘هماؼ   ، ففٔب٘هؽٞب

ٗ  ٌىهتفي  ؾهفاٖ ٔقتمؽ٘هؽ  ٘ ِهبضت . (6699 رتب، )ق٤بت ؽ٘ؽٌ ففة ا٘تػبة ٣ٔ  ٚ پ٥ٍهففت  ٥٘هبفت

ب٢ ٞه  ب ٚ قثبٖٞ ففًٞٙثٝ غبعف اختٙبة ا٤ٛٔبٖ اق اـتجبط ثب ، ا٢ٛٔ ٠قثبٖ ٚ اؼث٥بت ؼـ ؼٚـ ٘ىفؼٖ

ِهٛـت   غ٥فففثه٣ فٕهؽتبً تقهب٣ّٔ ثهب خٟهبٖ     ، وؽ ؼـ اثف ٥ٕٞٗ فبُٔـ ثٝ ٘ؾف ٣ٔ. ثٛؼ غ٥فففث٣

 .٢ اوت ٔٙك٢ٚ ٚ ثىتٝا خبٔقٝ، فجبو٣ ٥٠فؼ ٚ خبٔقٝ ففث٣ ا٢ٛٔ ؼـ ٔمب٤ىٝ ثب ؼٚـٌ ٣ٕ٘

ٝ ٘ىته ٔؤ٤ؽ ا٤ٗ ، ففةب ؼـ تقبٔالت و٥بو٣ ثب ّٔت غ٥فٞ ب ٚ ا٢ٛٔٞ ٔمب٤ى١ ـ٤ٚىفؼ٢ فجبو٣

ٕ٘ٛ٘ه١  ، ؼاـؼ ٚ اق عفف٣ ؼ٤ٍهف  وٙٙؽٜ تق٥٥ٗ٘مً ، ؼـ پ٤ٛب٣٤ ٞف ّٔت٣، وٝ اـتجبعبت ٕٞٛاـٜاوت 

ا٤هٗ ٕ٘ٛ٘هٝ ثهٝ    . ب٢ ففثه٣ ٞه  ٤ٌٛب٣٤ اوت اق ز٣ٍٍ٘ٛ و٥ف تط٣ِٛ اـتجبط ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ وفق٥ٔٗ

 .ٙؽو ِؽق ٣ٔ، افتجبـ٢ ؼـ وفاوف تبـ٤ع اـتجبط ث٥ٗ ؼٚ ّٔت

 تزجمٍ ارتثاط ایزان ي عزب اس مسیز. 2-2
ثٝ فٙٛاٖ ٤ه اـتجهبط ا٤هؽئِٛٛل٤ه ٔغهفش    ، ٢ا لجُ اق ٞف ٔمِٛٝ، تبـ٤ع اـتجبط ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ ففة

٢ ؼ٣ٙ٤ ٚ ؼـ عفف ؼ٤ٍفي ّٔت٣ ثب وهبثم١  ا ّٔت٣ ثب پٍتٛا٘ٝ، ٢ وٝ ؼـ ٤ه عفف آٖا ـاثغٝ ؛اوت

تقبٔالت ث٥ٗ ؼٚ ففٞٙهً وهٝ اِجتهٝ    ، وٝ ٤ٗالبثُ تٛخٝ  ١أب ٘ىت. وٟٗ تبـ٤ػ٣ ٚ تٕؽ٣٘ لفاـ ؼاـؼ

٢ اوت وهٝ قثهبٖ فبـوه٣ تٛا٘ىهت     ا ثٝ ٌٛ٘ٝ، اوت ٔؽ٘ؾفؼـ ا٤ٗ ٌ٘ٛتٝ ثب تى٥ٝ ثب وبـوفؼ قثبٖ 

٤ٛٞت ٚ اِبِت غ٤ًٛ ـا ضفؼ وٙؽ ٚ ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ٤ه قثبٖ ٔوّهٛة وهٝ ٕٞهفاٜ ٚ ٍٕٞهبْ ثهب      

ٔف٥هؽ ٚ  ، وهبق ٖ ٘ؾب٣ٔ وبـآٔهؽ ٚ تٕهؽ   قثبٖ ّٔت غبِت )ففث٣( ؼـ فف١ِ ٔقٙب آفف٣ٙ٤ ٚ وبغت

 .ٔؤثف ٚالـ ٌٛؼ

أهف٢ اوهت وهٝ ثهٝ     ، ب٢ ففث٣ٞ اـتجبع٣ ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ وفق٥ٔٗ ففا٤ٙؽوبـوفؼ قثبٖ ؼـ  اوبوبً

ٛاٖ اؼفب وفؼ ا٥ِٚٗ ثفغٛـؼ ثه٥ٗ  ت وٝ ٣ٔتبآ٘دب. ٢ ؼـاقؼأٗ ؼاـؼا وبثمٝ، ؼٚ ّٔت خٛاـ٢ ٞٓؼ٥ُِ 

، ٌب٣ٞ اق خب٘ت ٌهفٜٚ ثفتهف  ، قثبٖ اوت.ٝ فف٣ٙ٤ قثب٣٘ ـا ٥٘ك ثٝ ؼ٘جبَ ؼاٌتآ ا٥ِٚٗ ٘مً، ؼٚ ّٔت
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ثى٥بـ ا٥ٕٞت  آ٘سٝأب ، بفت٤ ؼٚاْ ٚ اوتٕفاـ ٣ٔ، ؽ ٚ ٌب٣ٞ ٥٘ك ثب ضفؼ ٔب٥ٞت غٛؼٌ ٔىّظ ٣ٔ

 .ؽٌ ؼاـؼ ففِت تفب٣ٕٞ اوت وٝ اق ٔى٥ف قثبٖ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت غبِت ٚ ٔوّٛة پؽ٤ؽاـ ٣ٔ

ٖ  تؽـ٤ح ثٝ، ب٢ فبتص ؼـ ا٤فاٖٞ ضضٛـ ففة ٗ ؼٚ ّٔهت ثهٝ   تقهب٣ّٔ ـا ثه٥  ، ٚ ثب ٌؿٌت قٔهب

ٔؽ٤ٖٛ تفخٕٝ ٚ تالي اففاؼ٢ ثٛؼ وٝ ٕٞهٛاـٜ ثهٝ فٙهٛاٖ ضّمهٝ      فٕٛٔبً، ٚخٛؼ آٚـؼ ا٤ٗ پؽ٤ؽٜ

ٓ  ث ٣ٔ ٥تتفت ٤ٗثؽفؼ٘ؽ ٚ و فُٕ ٣ٔ، ٚاوظ ؼـ ؼوهتفن ا٤هٗ   ، ٥ٙ٥ٓ قثبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٤ه اثهكاـ ٟٔه

 .بفت٤ ضضٛـ٢ لؽـتٕٙؽ ٚ ٔؤثف ، ب٢ ٔػتّفٞ ب لفاـ ٌففت ٚ ؼـ عَٛ تبـ٤ع ؼـ ففِٝٞ ضّمٝ

٤ؽ٘هؽ  ؼ ب ؼـ ؼـٖٚ ا٤فاٖ زهٖٛ ٔه٣  ٞ ثى٥بـ٢ اق ففة. ٞه ق9اق اٚاغف فّف فتٛضبت تب آغبق لفٖ 

ٝ  ٌ قثبٖ ٕٞٝ ٔفؼْ اوت ٘بزبـ ٣ٔ، وٝ فبـو٣ ب٢ ٞه  ؽ٘ؽ ثفا٢ ثفآٚـؼٖ ٥٘بقٞب٢ ـٚقٔف٠ غهٛؼ ؼـ ق٥ٔٙه

ٖ . آٖ ـا ث٥بٔٛق٘ؽ، ٥ٌف٢ ؼـ ق٥ٔٙٝ وربٜ ٤ٚمٜ ثٌٝٛ٘بٌٖٛ  فضهبٞب٣٤ لهفاـ   ٌهبٜ ؼـ  ، ٌف٣ٞٚ ؼ٤ٍف اق ا٤ٍهب

ؼ٘ؽ اق خب١ٔ ففث٣ ثٝ ؼـآٔؽٌٜ ٣ٔ ْ . خب١ٔ ا٤فا٣٘ ثرٌٛٙؽ ،ففتٙؽ وٝ ٘بزبـ ٛث اففاثه٣ ٞىهتٙؽ   ، ؼوتٝ وهٛ

ثىه٥بـ٢ اق  ، تب پب٤بٖ فّهف أه٢ٛ  . ٘ؽا ًٔٙ ا٤فا٣٘ ثفٌك٤ؽٜ، ؼـ ثفغ٣ ٌفا٤ظ، ٔط٥ظ تأث٥فوٝ ثٝ وجت 

٣ٔ خؿة ٌهؽ٘ؽ ٞ ففة ٖ  ، ب ؼـ ٔفؼْ ٛث  فؼ٘هؽ، و ٣ ِهطجت ٔه٣  فبـوه  ،ا٤فا٘ه٣ ٌهؽٜ   ثىه٥بـ٢ اق آ٘هب

 .(60941 011، آؾـ٘ٛي)« ؽفؼ٘و ـفتبـ ا٤فا٥٘بٖ ـا تم٥ّؽ ٣ٔ ٥ٌٛؽ٘ؽ ٚپ ب٢ ا٤فا٣٘ ٣ٔٞ ِجبن

ِٚه٣ لجهُ اق   ، بثهؽ ٤ ؼـ اٌىبَ ٔػتّف تجّٛـ ٣ٔ، ثب ٌؿٌت قٔبٖ، اـتجبط ث٥ٗ ا٤فا٣٘ ٚ ففة

ٞؽف اق پ٥ٛ٘ؽٞب٢ فف٣ٍٙٞ ؼوت٥بث٣ ثٝ فضب٢ ٍٔتفو٣ اوت وٝ اق ٔىه٥ف قثهبٖ ٚ   ، ا٤ٗ ّٔبؼ٤ك

 .ٙؽو تقبُٔ ٚ ـو٥ؽٖ ثٝ ٤ه تفبٞٓ فُٕ ٣ٔ ؼـآٔؽ ٥ًپثٝ فٙٛاٖ ، ثٝ ؼوت آٔؽٜؼـ لبِت تفخٕٝ 

فّهْٛ   ٠ف٤ٗ ٔجبضث ؼـ ضٛقت ٤ى٣ اق پف زبًِ، ب٢ ففث٣ٞ ٔم١ِٛ اـتجبط ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ وفق٥ٔٗ

، وفٌهبـ اق ـغهؽاؼٞب٢ و٥بوه٣   ، تهبـ٤ع و٥بوه٣ ففثه٣   . ٥٘ك ٞىهت  إُِّ ث٥ٗو٥بو٣ ٚ ـٚاثظ 

ٗ  ٌ التّبؼ٢ ٚ اختٕبف٣ اوت وٝ ٌب٣ٞ ٔٙدف ثٝ فمت، ٘ؾب٣ٔ ب٢ ففثه٣  ٞه  فؼ ٚ وهىٖٛ وهفق٥ٔ

ٓ ) اوت.ٜ ٌؽٜ ٚ ٌب٣ٞ ٥٘ك ٔٛخجبت ـٌؽ ـا ففاٞٓ آٚـؼ ب ؼـ ث٥ٍهتف  ٞه  ا٤هٗ ـغهؽاؼ   .(65 6101، ٘ده

ٝ ، لفاـ ؼاؼٜ اوت تأث٥فاوبن ـٚاثظ ا٤فاٖ ٚ وٍٛـٞب٢ ففث٣ ـا ٥٘ك تطت ، ٔٛالـ ٢ وهٝ  ا ثٝ ٌٛ٘ه

وؽ وغص ـٚاثظ ؼ٤رّٕبت٥ه ٚ تقبٔالت و٥بو٣ ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ وٍٛـٞب٢ ٔهؿوٛـ  ـ أفٚق ثٝ ٘ؾف ٣ٔ

ٝ     ث ؼـ وفؼ٢ غب٣ِ ثٝ وف ٣ٔ ، فؼ ٚ رقْ اوت ثب ٔغبِق١ فٛأهُ ا٤دهبؼ ـاثغه١ ضىهٙٝ ؼـٌؿٌهت

ثٝ ٘ؾهف  ، ؼـ ٥ٕٞٗ ضٛقٜ. ٚ تقبُٔ ؼـ فّف ضبضف ا٘ؽ٥ٍ٤ؽٜ ٌٛؼ ٌٚٛ ٌفت ؼـثبـ٠ ا٤دبؼ ففِت

وؽ ضضهٛـ فقبر٘ه١ فّٙهف قثهبٖ ٚ ا٤دهبؼ ـاثغه١ فىهف٢ ٚ ففٍٞٙه٣ اق ٔىه٥ف تفخٕهٝ اق           ـ ٣ٔ
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ب٣٤ اوت وٝ ٥٘بقٔٙؽ تأُٔ ث٥ٍتف ٚ اض٥بء آٖ ثفا٢ تدؽ٤ؽ ـٚاثهظ ٚ وبوهتٗ اق   ٞ ف٤ٗ ٔؤِفٝت ا٣ِّ

ٌؿـ اق ٤ه ٔتٗ ثٝ ٔتٗ ؼ٤ٍف ٚ ا٘تمبَ وّٕبت اق ٤ه  ِففبً، تفخٕٝ» زفاوٝلؽـت ثطفاٖ اوت؛ 

ٝ ثّىٝ ا٘تمبَ ٤ه ففًٞٙ وبُٔ ثٝ ؼ٤ٍف٢ اوت ثب ٞف ، ؽفف ثٝ ؽفف ؼ٤ٍف ٥٘ىت ٔىهتّكْ   آ٘سه

 .(6006 0956، )ٌٙتكِف ٚ ت٥ٕٛوكوٛ« ز٥ٙٗ ضفوت٣ اوت

 ای آنَ مثاوی ي وقص، تزجمٍ. 3-2
ٌٛؽ ٔقٙب٢ ٔتٗ ـا و تفخٕٝ ٣ٔ ؼـٚالـ. ٤ٍفثفا٢ ٔتٗ ؼـ قثب٣٘ ؼ لؽـ ٌفاٖففِت٣ اوت ، تفخٕٝ

أف٢ ٟٔهٓ  ، تفخٕٝ ففا٤ٙؽٔقٙب ؼاـا٢ اِبِت ثٛؼٜ ٚ ا٘تمبَ آٖ ؼـ  زفاوٝ، ٔٛـؼ تىف٤ٓ لفاـ ؼٞؽ

ثهٝ غهبعف    ِهففبً آـا٤ً ٚ ق٤ٙهت ثػٍه٥ؽٖ ثهٝ اِفهبػ ؼـ تفخٕهٝ      »6 ٤ٛؽٌ ٣ٔ« اثٗ خ٣ٙ». اوت

قٔب٣٘ غغ٥ف  ٤ٚمٜ ثٝ، ٚ ا٤ٗ ـوبِت (605 6110، )خٕق٣« بـزٛة ٔقٙبوتٟاوتٛاـ٢ ثػ٥ٍؽٖ ثٝ ز

ٓ آ ثهٝ ضىهبة ٔه٣   ، وؽ وٝ تفخٕٝ ـا ثٝ فٙٛاٖ ضّمهٝ اتّهبَ ؼٚ ّٔهت   ـ ثٝ ٘ؾف ٣ٔ ِهؿا  . ٚـ٤ه

ؼـ ٥ٔهفا   »6 ٔقٙب ٚ اٞتٕبْ ٤ٚمٜ ثٝ ٘مُ ؼـوت آٖ اق اـقي ٤ٚمٜ ثفغهٛـؼاـ اوهت   پبوؽاٌت

فؼؼ وهٝ  ٌه  عهفش ٔه٣   ٣تٛخٟ لبثُٔجبضث ، اوال٣ٔ ٚ اق قا٤ٚٝ ـاثغٝ قثبٖ ثب فىف ه  وٟٗ ففث٣

ٛؼ ٚ ثف ا٤هٗ اوهبن   ٌ تق٥٥ٗ ٣ٔ، وبـوفؼ قثبٖ ؼـ تقج٥ف اق ؼوتبٚـؼٞب٢ فمُٔجٙب٢ آٖ ثف اوبن 

 .(620 0540، )٘بِف« ب٢ ٔٛخٛؼ ؼـ ٔتٗ ـا ٔٙتمُ ٕ٘ب٤ٙؽٞ ب ثب٤ؽ ثتٛا٘ٙؽ ا٘ؽ٤ٍٝٞ )ؼـ تفخٕٝ( ٚالٜ

فٙٛاٖ قثبٖ ٔجؽأ ثٝ قثهبٖ  ٢ اق ٤ه قثبٖ ثٝ ا اٌف تفخٕٝ ـا ثٝ ِٛـت ثفٌفؼاٖ ٌ٘ٛتٝ ٤ب ٌفتٝ»

 تهأث٥ف بثؽ وهٝ  ٤ ف٤ٗ ٘ٛؿ ا٤ٗ ثفٌفؼاٖ قٔب٣٘ تطمك ٣ٔت ٔغّٛة، ؼ٤ٍف ٤ب ق٤بٖ ٔمّؽ تقف٤ف و٥ٙٓ

آٖ ٌ٘ٛتٝ ٤ب ٌفتٝ ؼـ غٛا٘ٙؽٜ ٤ب ٌٙٛ٘ؽٜ قثبٖ ٔجؽأ ثٝ غٛا٘ٙؽٜ ٤ب ٌٙٛ٘ؽٜ قثبٖ ٔمّهؽ ٥٘هك ٔٙتمهُ    

ٝ   ٥فتأث»، ؼـ ٍ٘بٜ اَٚ، تٛخٝ ثٝ ا٤ٗ تقف٤ف. (65 0951، ِف٢ٛ)« ٌٛؼ ـا ثهٝ فٙهٛاٖ   « ٌ٘ٛتٝ ٤هب ٌفته

ا٘تمبَ ا٤ٗ ٟٔهٓ ٚ  ، ٤ٌٛب ٞؽف ا٣ِّ تفخٕٝ وٝ زٙبٖ، ٞؽؼ ٞىتٝ ٔفوك٢ ثطث ؼـ غٛؼ خب٢ ٣ٔ

اٌهف تفخٕهٝ ثتٛا٘هؽ ٔػبعهت     ، ثٝ ؼ٤ٍف وػٗ. لفاـ ؼاؼٖ ٔػبعت قثبٖ ٔمّؽ اوت تأث٥فتطت 

ٓ اوت ٜ قثبٖ ٔمّؽ ـا ثب ٔػبعت قثبٖ ٔجؽأ ٕٞىٛ ٕ٘ب٤ؽ ـوبِت غ٤ًٛ ـا ا٘دبْ ؼاؼ ، ٚ ا٤ٗ ٟٔه

. ثٝ ٌفتٕبٖ ٍٔتفو٣ ؼـثهبـ٠ ٔهتٗ ثفوهٙؽ   ، ٤ق٣ٙ ففِت٣ وٝ ؼٚ ٔػبعت ٤ب ؼٚ ففًٞٙ ٤ب ؼٚ ّٔت

ؼـ ، ٛؼٌه  ثٝ قثب٣٘ ؼ٤ٍف تفخٕهٝ ٔه٣   وٝ آٍ٘بٜ، ؾف اق ٔٛضٛف٣ وٝ ؼـ غٛؼ ؼاـؼ٘ ِفف، ٤ه ٔتٗ

٢ ٚ ب٢ فىفٞ ضبُٔ ثى٥بـ٢ اق ٍٔػّٝ ث٥ٗ ٤ه قثبٖ ٚ قثب٣٘ ؼ٤ٍف ٚ ٘بٌك٤ف ضم٥مت پ٣ّ اوت

ٗ  ا ٚلٛف ثف ز٥ٙٗ لض٥ٝ. فف٣ٍٙٞ قثبٖ ٔجؽأ ثفا٢ قثبٖ ٔمّؽ اوت ، ٢ ٔب ـا ثٝ ٚخٝ اـقٌه٣ ٔهت
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. ب٢ ٔهتٗ اوهت  ٞ ٞفٔٙٛت٥ه ٤ب اـقي، وٝ ـ٤ٚىفؼ غبِت ؼـ ٔتٗ ٔقتمؽ٘ؽثى٥بـ٢ . ٞؽؼ وٛق ٣ٔ

6 زٟبـ وًٙ ٞفٔٙهٛت٥ى٣ ـا ثهبق ٌهٙبغت   » ،اوت  ٜوٝ اق ضب٥ٔبٖ ا٣ِّ ا٤ٗ فم٥ؽ 0خٛـج اوتب٤ٙف

ـ   .افتٕبؼ. اِطبق ٚ افبؼٜ، تقفْ، افتٕبؼ ٗ  ا٤ٗ ففْ اوهت وهٝ ؼ ز٥هك٢ اوهت وهٝ اـقي    ، ٔهت

ا٤ٗ ت٤ّٛف٢ اوهت وهٝ اق ٍٞهُ    . ٍؽو آٖ ـا ثب تقفْ ث٥فٖٚ ٣ٔ، ٔتفخٓ. ـا ؼاـؼ تفخٕٝ ٌؽٖ

افهبؼٜ فجهبـت    ففا٤ٙؽثٝ خبٔقٝ ٚ قثبٖ ٔتفخٓ اوت ٚ  اِطبق ثٝ ٔقٙب٢ ثفؼٖ ٔتٗ اوت.ٜ اغؿ ٌؽ

وهؽ  ـ ثٝ ٘ؾف ٣ٔ .(60951 45، )ٔىبـ٤ه« ٣ٍّٞ ٔتفخٓ ٘ىجت ثٝ ٔتٗاوت اق خجفاٖ آو٥تِ تقفْ 

ا٤هٗ ثطهث   . تفخٕٝ ـا ففا ـ٢ٚ ٔب لفاـ ؼٞهؽ  ٣6وبـثفؼٌٙبوب ؼـ ٟ٘ب٤ت ٔم١ِٛ ٞ ا٤ٗ وًٙ ففا٤ٙؽ

 ٤ٚمٜ ثٝ، ٥فؼ ؼـ ؼ٥٘ب٢ أفٚقٌ ب ـا ثٝ فٟؽٜ ٣ٔٞ ب ٚ ٔفىفاٖ آٖٞ تج٥٥ٗ ـاثغ١ ٥ٔبٖ ٍ٘ب٘ٝ، ؼـٚالـوٝ 

ٝ   وٌٛؽ ، ٣ٔزفاوٝ. ٛا٘ؽ ثى٥بـ ٔٛـؼ تٛخٝ ٚالـ ٌٛؼت ؼـ ضٛق٠ ـٚاثظ ٣ٔ ب ٚ ٞه  تب اق ٔىه٥ف ٍ٘هب٘

 .ٔقفف٣ ٕ٘ب٤ؽ ٤ه ٔتٗ ـا ثٝ فٙٛاٖ ـاثظ ث٥ٗ ؼٚ ضٛق٠ قثب٣٘، فّٙف تفى٥ف

بـزٛة ٟه تفخٕهٝ ثب٤هؽ ؼـ ز  ، ٞهؽ ؼ ثفـو٣ ٘ؾف٤بت ٔتػّّبٖ ؼـ ق١ٙ٥ٔ تفخٕٝ ٍ٘بٖ ٔه٣ »

ٌفزهٝ ٘مهً   ، ؼاؼٖ اعالفهبت ٥٘ىهت   ِففبً٘مً قثبٖ . ِٛـت ٥ٌفؼ، ب٢ زٟبـٌب٘ٝ قثبٖٞ ٘مً

ٝ  ثبا٤ٗ ؛ف٤ٗ ٘مً آٖ اوتت قثبٖ فٕؽٜ ؼٞٙؽ٣ٌ اعالؿ ً  ، ٕٞه ب٢ ؼ٤ٍهف٢ ٥٘هك   ٞه  قثهبٖ ؼاـا٢ ٘مه

٘مهً   2٘مهً فهبعف٣  ، 9ؼٞٙهؽ٣ٌ  اعهالؿ اق ٘مهً   ا٘هؽ  فجهبـت ب٢ زٟبـٌب٘ٝ قثبٖ ٞ ٘مً. ٞىت

ٝ    2ٍب٣٤ٌ ٚ ٘مً ِطجت 1ٙبغت٣ٌ ق٤جب٣٤ اق ٢ ٥٘ىهت وهٝ ٔغّجه٣ غهبـج     ا ٥ٞر ٌ٘ٛهتٝ ٤هب ٌفته

ب٢ زٟبـٌب٘ٝ فٛق ؼـ آٖ ٔٛخٛؼ ثبٌؽ اق و٢ٛ ؼ٤ٍف ٥ٞر ٔغّج٣ ٥٘ك ٥٘ىهت وهٝ اق ٞهف    ٞ ففِٝ

 .(23–622 0921، خٛ ِّص)« زٟبـ ٘مً ٔؿوٛـ ثٝ ٤ىىبٖ وٛؼ خىتٝ ثبٌؽ

ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ وٍٛـٞب٢ ٕٞىهب٤ٝ   ٌٚٛ ٌفتتفخٕٝ ؼـ تٛوق١ ففِت  آفف٣ٙ٤ ٘مًاٌف لبئُ ثٝ 

ٕٞٝ ا٘ٛاؿ ٌفتٕبٖ و٥بو٣ ؼـ ٘ؾهف   تمف٤جب٢ً ثى٥بـ ـا٤ح ثفا٢ ا پؽ٤ؽٜ»ٚ تفخٕٝ ـا ثٝ فٙٛاٖ  ثب٥ٌٓ

ٝ  ففا٤ٙؽقثبٖ ؼـ  زٟبـ ٘م٤ًٓ ؼـثبـ٠ ٞف ٘بٌك٤ف .(34 09566 ،)ـا٤ه ٚ ؼ٤ٍفاٖ« ٤ٓآٚـ تأٔهُ  ، تفخٕه

ضهفٚـتبً ٥٘بقٔٙهؽ ٤هه وّىهّٝ     ، ا٤دبؼ ٚ ٌىتفي ـاثغٝ و٥بو٣ ٚ اختٕبف٣ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت. ٕ٘ب٥٤ٓ
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ب ٚ ٞه  اق ؽفف٥هت  ؼٞٙهؽ٣ٌ  اعالؿاعالؿ ٤بفتٗ ٤ب  اوت.ٜ ب٢ ؾوف ٌؽٞ پبـأتفٞب٣٤ ٔتٙبوت ثب ٔمِٛٝ

ٍهب٣٤ ؼـ ففِه١   ٌ ٚ ِهطجت  ٌٚٛ ٌفتثفلفاـ٢ اـتجبع٣ ؼٚوتب٘ٝ ؼـ وب١٤ ، ب٢ ٔٛخٛؼٞ ففِت

 .جبٞت ثٝ اـتجبط ؼٚ قثبٖ اق ٔى٥ف ٤ه ٔتٗ ٥٘ىتٌ ث٣، ا٣ِّّٕ ث٥ٗ

 يگً گفتفزصت ارتثاط ي ، تزجمٍ .4-2
ؼـ »ا٘هؽ وهٝ   ؼ بپؿ٤ف ٔه٣ ٘ ٤ىٝ ٚ وٙدً، ٕٞٝ آثبـ ٞٙف٢ ـا وبغت ٤ب ث٥ب٣٘ غبَ 0ثٙؽتٛ وفٚزٝ

« ٢ تو٥٥هف ٤بثٙهؽ  ا ٝ ثب ث٥بٖ تبقٜو ٛاٖ آٖ ـا ثٝ قثبٖ ؼ٤ٍف٢ تفخٕٝ وفؼ ٍٔف ا٤ٗت ٔٛـؼ اؼث٥بت ٣ٕ٘

٢ اوهت ثهٝ ٚخهٛؼ    ا اٌبـٜ ؼـٚالـ، ؼـ قثبٖ ٔمّؽ «ث٥بٖ تبقٜ»تالي ثفا٢ ٤بفتٗ . (60952 95، )ق٤ٕب

لىهٕت  » ٥ٙ٥ٓث ب ٚ ؼـوت ثٝ ٥ٕٞٗ فّت اوت وٝ ٣ٔٞ ث٥ٗ ّٔت ٌٚٛ ٌفتب٢ ٞ ب ٚ ففِتٞ ق٥ٔٙٝ

، ؼـ ؼٚـٜ خؽ٤هؽ . (65 0914، ٘هماؼ  ٥ٕٔٙهؽ٢ )« ٔؽ٤ٖٛ تفخٕهٝ اوهت  ، فؾ٣ٕ٥ اق ففًٞٙ أفٚق خٟبٖ

ؼـ ٔٛاـؼ٢ وٝ ٔم١ِٛ اٌهتفاوبت ففٍٞٙه٣ ٚ ٔٙهبفـ     ٤ٚمٜ ثٝب ٞ ضفٚـت ا٤دبؼ ـاثغٝ ثب ؼ٤ٍف ّٔت

، ٍٔتفن و٥بو٣ ٚ التّبؼ٢ ٔغفش اوت ث٥ً اق ٞف ٔٛضٛف٣ ؼاـا٢ ا٥ٕٞت اوهت ٚ ا٤هٗ أهف   

 .ٙؽو ف ٣ٔت ٢ و٥ٍٙٗا ـوبِت تفخٕٝ ـا ث٥ً اق ٞف ؼٚـٜ

، ؽـ٥٘ىهت٣ تفخٕهٝ ثهف ا٤هٗ ثهبٚـ اوهتٛاـ٘ؽ وهٝ تالله٣ فضهبٞب٢ قثهب٣٘          ٔ ب٢ پىتٞ ٘ؾف٤ٝ»

اضىبو٣ ٚ تدفث٣ خؽ٤ؽ٢ ٔٙتح ، ب٢ فىف٢ٞ ٥بو٣ ٚ ثفغٛـؼ ثب ؼ٤ٍف٢ ثٝ ق٥ٔٙٝخوفاف٥ب٣٤ ٚ و

ٝ    ٞ ؼـ ضم٥مت ففًٞٙ. ٛؼٌ ٣ٔ « ٘هؽ ا ب ثٝ وٕه تفخٕٝ ثٝ ٔمؽاـ ق٤هبؼ٢ ؼـثهبـٜ ٤ىهؽ٤ٍف آٔٛغته

ٛاٖ پؿ٤ففت وهٝ  ت اٌف تفخٕٝ ـا ثبق٤ٛ٘ى٣ ٤ه ٔتٗ ٞٓ ثؽا٥٘ٓ ثبق ٣ٔ .(6063 0956، )ـا٤ه ٚ ؼ٤ٍفاٖ

ضب٢ٚ ٘ٛف٣ ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ ثٛع٥مب ٞىهتٙؽ ٚ اق  ، ثبق٤ٛ٘ه اق ٔٙؾٛـؾف ٘ ِفف، بٞ ٕٞٝ ثبق٤ٛ٘ى٣»

 ضبَ ؼـف٥ٗتبـ٤ع تفخٕٝ . ٙٙؽو ا٤ٗ ـٍٞؿـ ٔى٥ف اؼث٥بت خبٔقٝ ـا ثٝ ٘ط٢ٛ غبَ ؼوتىبـ٢ ٣ٔ

« ب٢ اؼث٣ ٚ ز٣ٍٍ٘ٛ ٌىُ ٌففتٗ ٤ه ففًٞٙ ق٤ف ٘فهٛؾ ففٞٙهً ؼ٤ٍهف اوهت    ٞ تبـ٤ع ٘ٛآٚـ٢

ٕٞبٖ ٔهتٗ اوهت وهٝ اق    ، پؿ٤في ا٤ٗ ٘ىتٝ وٝ تفخٕٝ ٤ه ٔتٗ، اق عفف٣ ؼ٤ٍف. (60 0959، ٌٙتكِف)

ٙؽ تب اق ـٍٞؿـ و ثٝ ٔب وٕه ٣ٔ (644 0956، )وبغؿز٣اوت ٜ ٔتٗ ٔجؽأ ثٝ ٔتٗ ٔمّؽ ثفٌفؼا٘ؽٜ ٌؽ

 .غ٤ٍٛتٗ ـا ؼـ آ١ٙ٤ ؼ٤ٍف٢ تٕبٌب و٥ٙٓ، تفخٕٝ

                                                                                                                   

 
1. Benedetto Crose 



 فزَاد رجثی ...یعزت یي کطًرَا زانیا هیتعامل ت جادیکارکزد تزجمٍ در ا

511 

، ؼ٤فثهبق اق ، ب٢ اـتجهبع٣ ؼٚ ضهٛقٜ  ٞه  ٞؽ وٝ ق٥ٔٙٝؼ ـخٛؿ ثٝ تبـ٤ع ا٤ٗ ٘ٛؿ اـتجبط ٍ٘بٖ ٣ٔ

ؼٚ ّٔت ا٤هفاٖ  ، وٝ ثفآٔؽٜ اق ثىتف قثبٖاوت ٜ ٥ف٢ تجبؼرت فف٣ٍٙٞ ٚ ـٚاثغ٣ ٌؽٌ ثبفث ٌىُ

ٓ ثٝ غهبعف   وٛ ٤ها٤ٗ اـتجبعبت اق  اوت.ٜ ٚ وٍٛـٞب٢ ففث٣ ـا ثٝ ٞٓ ٘كؼ٤ه ٕ٘ٛؼ  خهٛاـ٢  ٞه

خوفاف٥ب٣٤ ٚ اق و٢ٛ ؼ٤ٍف ؼـ اثف ٘فٛؾ ففًٞٙ اوال٣ٔ ؼـ ا٤فاٖ وٝ ثب ٔتهٖٛ ففثه٣ ٥٘هك ٕٞهفاٜ     

ٛاٖ ٌفت اـتجبط فف٣ٍٙٞ قثبٖ ففثه٣ ٚ  ت ٣ٔ خفئت ثٝ وٝ زٙبٌٖىتفي لبثُ تٛخ٣ٟ ٤بفت؛ ، ٛؼث

 .ث٥ً اق اـتجبع٣ اوت وٝ ٕٔىٗ اوت ث٥ٗ ؼٚ قثبٖ ؼ٤ٍف ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، فبـو٣

َ  ٘مُف٤ٗ فبُٔ ت پ٥ٛوتٝ فب٣ِ، تفخٕٝ ؼـ وفاوف تبـ٤ع خٟبٖ» ٥ٔهبٖ الهٛاْ ٌٛ٘هبٌٖٛ     ٚا٘تمهب

قثبٖ فبـو٣ ٥٘ك ـوبِت غٛؼ ـا ثٝ ٥٘ى٣ اؼا وفؼ ٚ فبـو٣ ؼـ٢ ٥ٕٞٗ وهٝ ؼـ غهٛؼ    ٠ؼـثبـ، ثٛؼٜ

فمٝ ، تبـ٤ع، اق پ٢ّٟٛ ٚ وتبة آوٕب٣٘ اوالْ ق٥ٔٗ ٤فاٖاب٢ وٟٗ ٔفؼْ ٞ ؼاوتبٖ، تٛاٖ تقج٥ف ٤بفت

ب٢ ؼ٤ٍف٢ ـا ٥٘ك اق ففثه٣ ثهٝ خبٔقهٝ غهٛؼ ؼـآٚـؼ ٚ اق لهفٖ زٟهبـْ       ٞ ٚ ٌب٤ؽ ؼاً٘ ٥فٚ تفى

ؾ٥هف ٘ػجٍهبٖ ا٤فا٘ه٣ ثهٝ     ٘ تىّظ ث٣، فالٜٚ ثف ا٤ٗ .(65 0931، آؾـ٘ٛي)« اؼأٝ ؼاـؼتبوٖٙٛ ا٤ٗ وبـ 

٣ ٚ و٥ف٣ اـتجبط ثه٥ٗ ؼٚ  وّٕ ثبفث تٛوق١، ب٢ ٔػتّفٞ قثبٖ ففث٣ )ثٝ فٙٛاٖ ٔتفخٓ( ؼـ ففِٝ

ـ  . ّٔت ٚ ثٝ فجبـت٣ ؼٚ ففًٞٙ ٌفؼ٤هؽ  ُ   ، ؼـ ا٤هٗ ـٍٞهؿ آٌهب٣ٞ ٔتهفخٓ ثهف    ، ٘ىتهٝ لبثهُ تأٔه

ب٢ ٞ ٛؼ أف تفخٕٝ ٚ ا٘تمبَ ٔؤِفٌٝ فف٣ٍٙٞ قثبٖ ٔمّؽ اوت وٝ ثبفث ٣ٔب٢ فىف٢ ٚ ٞ ٤ٚم٣ٌ

ٛاٖ اق زٙه٥ٗ  ته  ٔه٣ ، ثٝ ٥ٕٞٗ وجت. ٔقٙب٣٤ ٤ه ٔتٗ ثٝ وِٟٛت ٚ ثب ؼلت ثبر٣٤ ِٛـت پؿ٤فؼ

ؼا٘ىتٗ قثبٖ ٔجؽأ ثفا٢ ٔتفخٓ ثؽاٖ ٔق٣ٙ اوهت وهٝ   ». ٔك٤ت٣ ثٝ فٙٛاٖ ؼا٘ىتٗ قثبٖ ٔجؽأ ٤بؼ وفؼ

ؼـ  تمف٤جهبً ؼ٢ ٚ ل٣ٔٛ آٖ قثبٖ ٌف٤ه ثبٌؽ ٚ ثتٛا٘ؽ ؼـ ٞف ِطؾهٝ  ٢ٚ ؼـ ثى٥بـ٢ اق تدبـة فف

ب٢ آٖ قثهبٖ ٘مجه٣   ٞه  ضضٛـ فقبَ ؼاٌتٝ ثبٌؽ تب ثٝ ز٥ىت٣ ٌفتبـ آؼْ، ب٢ ا٤ٗ قثبٖٞ تٕب٣ٔ وًٙ

 .(696 0946، لبؼـ٢)« ٢ آٖ قثبٖ ـا ؼـ٤بثؽا ثك٘ؽ ٚ ٥٘ف٢ٚ ِطؾٝ

ٝ ب٢ فىف٢ ٔػبعجبٖ ففث٣ ٞ آٌب٣ٞ اق خؿاث٥ت ؼـ ؼٚـ٠ اغ٥هف ٚ تهب ضهؽٚؼ ثىه٥بـ٢      ٤ٚهمٜ  ثه

ب٢ ٞ أىب٘بت ٚ تٛإ٘ٙؽ٢، ٌٙبغت ٥٘بقٞب٢ ضفٚـ٢ ؼـ وغص ٌىتفي ـٚاثظ فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ

ب٢ اـتجبع٣ ـا ٞ ـاٜ، ؼـٚالـاٚ ثب اوتفبؼٜ اق ا٤ٗ فٙبِف . ٞؽؼ ٢ ـا ؼـ اغت٥بـ ٔتفخٓ لفاـ ٣ٔا ٤ٚمٜ

ِهؿا زهٝ ؼـ   . ٝ ٘طٛ ٔغّٛث٣ وٛؼ ثجهفؼ ٛا٘ؽ اق آٖ ثت تفخٕٝ ٣ٔ ففا٤ٙؽپ٥ؽا وفؼٜ ؼـ ٞف ٔفضّٝ اق 

٢ فُٕ ا ثٝ ٌٛ٘ٝ، بٞ زٝ ؼـ ٘ٛؿ ٍ٘في ثٝ فضبٞب ٚ تّب٤ٚف ٚ زٝ ؼـ ا٘تػبة ٔقبؼَ، ا٘تػبة ٔتٗ

ف ثب ٔفْٟٛ ٔهتٗ  ت تقب٣ّٔ ٌىتفؼٜ، ٔتٗ ـا ؼـ اـتجبع٣ ٘كؼ٤ه ثب غ٤ًٛ ٤بفتٝ، ٙؽ وٝ ٔػبعتو ٣ٔ
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ٙهؽ  و ف٢ ـا ثفلفاـ ٔه٣ ت ث٥ٍتف ٚ ٔتٙٛؿ ب٢ٞ ففِت، فت ا٤ٗ أف وٝ ؼـ وغص ٚو٥ـ. ٕب٤ؽ٘ ثفلفاـ ٣ٔ

 .ثى٥بـ ـاٍٍٞب ثبٌؽ، ٛا٘ؽ ؼـ ـاوتب٢ تطمك اٞؽاف ٔٛـؼ ٘ؾفت ٣ٔ

. ٞؽؼ ـٔكٌؿاـ٢ ٔدؽؼ وفؼٜ ٚ ا٘تمبَ ٣ٔ، پ٥ب٣ٔ ـا وٝ اق ٔٙجـ ؼ٤ٍف٢ ؼـ٤بفت وفؼٜ، ٔتفخٓ»

٥ٔكاٖ ٚ  .(645 0945، )ٔٛ٘ؽ٢« ثٙبثفا٤ٗ تفخٕٝ ٌبُٔ ؼٚ پ٥بْ ٤ىىبٖ ؼـ لبِت ؼٚ ـٔك ٔتفبٚت اوت

ٝ ته  ثٝ فٙٛاٖ ٤ى٣ اق ا٣ِّ، و٥ف٥ت ثفلفاـ٢ ـاثغٝ ثب قثبٖ ٔمّؽ غهٛة   ١ب٢ تفخٕه ٞه  ف٤ٗ ٔؤِفه

ٔقٙب٢ ٚاضهؽٞب٢ قثهب٣٘   ، ف٥ّٕبت٣ ففْ و٥ٙٓ وٝ ع٣ آٖ اوبوبًٛؼ اٌف تفخٕٝ ـا ٌ ثفٌٕفؼٜ ٣ٔ

ثٛؼ وٝ ب٣٤ غٛا٥ٞٓ ٞ ب ٚ پبوعٞ اق عفش ؼ٤ؽٌبٜ ٘بٌك٤ف ،ب٘ؽٔ ب ٤ىىبٖ ٣ٔٞ ثفٌفؼاٖ قثبٖ ففا٤ٙؽؼـ 

ٔقٙب ٔف٣ٟٔٛ اوهت وهٝ ؼـ ؾٞهٗ وهبـثفاٖ     ، فا٣٤ٌ اق ؼ٤ؽٌبٜ ؾٞٗ». ٙؽو ؼـ ٔٛـؼ ٔق٣ٙ ِؽق ٣ٔ

ٖ  « ٤هؽ آ تقج٥ف٢ ٚ تفى٥ف٢ ثٝ ضىبة ٣ٔ، وبـ٢ ٣ٌّٕ، قثبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ تفخٕٝ ، )ـا٤هه ٚ ؼ٤ٍهفا

٥فؼ ٚ ٌب٣ٞ ٥٘هك ٔقٙه٣ ـا   ٌ ٌب٣ٞ ٔقٙب ؼـ ٤ه ٚاوًٙ لبثُ ٍٔبٞؽٜ ث٥ف٣٘ٚ ٌىُ ٣ٔ .(626 0956

٘ؽ وٝ ٞٓ ٌبُٔ ثبفت ٚ ٞٓ ٌهفا٤ظ  ا ب٢ عٛر٣٘ قثبٖ ؼـ ٍٞٙبْ وبـثفؼ ثفٌٕفؼٜٞ ضبُِ ق٘د٥فٜ

ف٥ّٕبت٣ اوهت وهٝ ثهب اوهتفبؼٜ اق     ، تفخٕٝ ففا٤ٙؽثؽ٤ٗ تفت٥ت  .(ٕٞبٖ) فف٣ٍٙٞ ٚ ٔٛلق٥ت٣ اوت

ا٤هٗ  . ػٍهؽ ث ٔقٙب٣٤ ـا ؼـ ففًٞٙ ٚ قثبٖ ؼ٤ٍف تؽاْٚ ٔه٣ ، ب٢ غبَ ٌػُ ٔتفخٓٞ تٛإ٘ٙؽ٢

 .ب٢ فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ ٥٘ك ٞىتٞ ب ٚ ؽفف٥تٞ ْٚ ٤بفتٗ ٕٞفاٜ غّّتا٘تمبَ ٚ تؽا

وؽ ٘مهً تفخٕهٝ ؼـ ا٘تمهبَ ا٤هٗ     ـ ثٝ ٘ؾف ٣ٔ، ؼـ ؼٚـ٠ خؽ٤ؽ تطٛرت و٥بو٣ ٚ اختٕبف٣

ب٢ ٔٛخهٛؼ لجهُ اق   ٞه  ا٤فاٖ ٚ وٍٛـٞب٢ ففث٣ ثفا٢ ضُ ثطفاٖ اوت. ٝثى٥بـ ثفخىت، بٞ ؽفف٥ت

ب٢ ٔٛخهٛؼ  ٞه  ٚ تقبٔالت ففٍٞٙه٣ ٞىهتٙؽ ٚ ثهب تٛخهٝ ثهٝ ؽفف٥هت       ٌٚٛ ٌفتٞف أف٢ ٥٘بقٔٙؽ 

ٝ ٞ ب ٚ ٞؽا٤ت ّٔتٞ ٛا٘ؽ ؼـ ا٘تمبَ آٖت تفخٕٝ ٣ٔ، بٞ فف٣ٍٙٞ ؼـ ا٤ٗ وفق٥ٔٗ ٢ ا ب ثٝ وٕت ٘مغه

ٛا٘ؽ ثٝ فٙهٛاٖ  ت ؼـ قثبٖ ٔمّؽ ؼـ ِٛـت تأث٥فٌؿاـ٢ ٣ٔ ٤ٚمٜ ثٝا٤ٗ اتفبق . ٍٔتفن و٥ٟٓ ثبٌؽ

 .ٛة ؼـ ٘ؾف ٌففتٝ ٌٛؼثفا٢ ٌٙبوب٣٤ تفخٕٝ ٔغّ، ٤ه ٔق٥بـ

 يدمىٍ یلٍکلَشار ي یک ضة ي . 5-2
، ٛؼٌه  ب وػٗ ٌفتٝ ٔه٣ ٞ تفخٕٝ ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ پ٥ٛ٘ؽ ث٥ٗ ّٔت ففا٤ٙؽٚلت٣ اق ٔتٖٛ اؼث٣ ؼـ اثف 

ب ضفٚـت ؼاـؼ؛ أف٢ وهٝ ثهٝ فٙهٛاٖ ٤هه ٘مغه١      ٞ ب٢ فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ ّٔتٞ تٛخٝ ثٝ ؽفف٥ت

ثهف ا٤هٗ   . ٙهؽ و ثفلفاـ٢ اـتجهبط ٚ تقبٔهُ فهفاٞٓ ٔه٣    ثفا٢  ب٢ رقْ ـاٞ ق٥ٔٙٝ، فُٕ وفؼٜ، اتّبَ

وٝ ا٤ٗ تدفثٝ ؼـ ٘ٛؿ غٛؼ ضهٕٗ  اوت ٝ ث٥بٍ٘ف ا٤ٗ ٘ىت، ثفـو٣ ٔتٖٛ ٍٔتفن ؼٚ ضٛقٜ، اوبن



 فزَاد رجثی ...یعزت یي کطًرَا زانیا هیتعامل ت جادیکارکزد تزجمٍ در ا

511 

ٍٔتفن فىهف٢ ٚ ففٍٞٙه٣ وهٛق     ب ـا ثٝ ٘مغ١ٞ آٖ ٝتٛا٘ىت، ٙؽ٢ اق فضب٢ ٔٙبوت ٔٛخٛؼٔ ثٟفٜ

اق خّٕه١  . اختٕبف٣ ٥٘ك ٤بـ٤ٍفٌبٖ ثبٌؽب٢ ق٘ؽ٣ٌ ففؼ٢ ٚ ٞ ؼـ ثى٥بـ٢ اق ق٥ٔٙٝ ثىب زٝؼٞؽ ٚ 

ٗ  . اوهت  يدمىٍ یلٍکلب٢ ٞه  ٚ ؼاوتبٖ َشار ي یک ضةا٤ٗ ٔتٖٛ ٔدٕٛفٝ  ثهب وهبغتبـ   ، ا٤هٗ ؼٚ ٔهت

فف٣ٍٙٞ ؼـ ؼٚ ضهٛقٜ فٕهُ    ٢اتىبا٘ىب٣٘ غبَ غٛؼ تٛا٘ىتٙؽ اق آغبق تب أفٚق ثٝ فٙٛاٖ ٘مغ١ 

ب ٞ آ٥٤ٙٝ آٖ ـا ؼـٕٞٛاـٜ غٛؼ ، ففث٣، ٞف وؽاْ اق ففًٞٙ قثبٖ فبـو٣ وٝ ا٤ٗوٙٙؽ ٚ خبِت تٛخٝ 

 .خ٤ٛٙؽ ب ٣ٔٞ ب٢ فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ غٛؼ ـا ؼـ آٖٞ أفٚقٜ ٥٘ك ـ٤ٍٝ، تٕبٌب وفؼٜ

ؼـ تٕبْ ٔفقٞب٢ خوفاف٥ب٣٤ ٚ ضهؽٚؼ قٔهب٣٘   ، تٛا٘ب٣٤ فد٥ج٣ ؼـ ؼٌفؼ٤ى٣ َشار ي یک ضة

ا٘ؽاقٜ وٝ ثػ٣ٍ ٛا٘ؽ ثٝ ٕٞبٖ ت ٌب٤ؽ تٟٙب ٔت٣ٙ اوت وٝ ثٝ عٛـ غبَ ٣ٔ، ؼـ تٕبْ اؼث٥بت. ؼاـؼ

. ٛؼ ثػ٣ٍ اق وهٙت اؼثه٣ ٌهفق ٥٘هك ثهٝ ٌهٕبـ آ٤هؽ       ٌ اق وٙت اؼث٣ ٔوفة ق٥ٔٗ ٔطىٛة ٣ٔ

ب٢ ٞه  ؼاوتبٖ. ثٝ ِط١ٙ اؼث٣ خٟبٖ ثبقٌفؼؼ ٔدؽؼاً، تفخٕٝ وجت ٌؽ تب ا٤ٗ ٔتٗ ففا٤ٙؽ، فالٜٚ ثٝ

اـٚپب٣٤ ٘ؽ ثٝ ٚاوغ١ ٔتفخٕبٖ ا ب٢ ٥ٔب٘ٝ وفزٍٕٝ ٌففتٝٞ ا٤ٗ ٔدٕٛفٝ وٝ اق تػ٥ُ اوال٣ٔ وؽٜ

ٌٛـ ٚ . ثٝ ٔى٥فٌبٖ اؼأٝ ؼاؼ٘ؽ تب ٔػبعجبٖ ت٤ّٛك٤ٖٛ ٚ ٤ٚؽئٛ ـا ؼـ وفاوف خٟبٖ ٔىطٛـ وٙٙؽ

َـشار ي  ب فمظ ٔقؽٚؼ٢ اق فٙبِف٢ اوت وٝ ٞ ا٤ٗ، ب٢ خبؼٚٞ زفاك، غٛاـ٢ آؼْ، خٙب٤ت، ٌٟٛت

ٚ ٞٛا٘ىه٥بٖ  ) اوهت ٜ تب ا٤ٗ ضؽ ٔطجٛة ٌفؼا٘ؽ وبرٖ ثكـيـا ٞٓ ؼـ ٥ٔبٖ خٛا٘بٖ ٚ ٞٓ  یک ضة

ٙؽ ٚخٝ اـتجهبع٣ ا٤هٗ   و خّت تٛخٝ ٣ٔ، ٢ا ث٥ً اق ٞف ٔمِٛٝ آ٘سٝ، فالٜٚ ثف ا٤ٗ .(69 0951، ِجبك

ٛؼ ٌه  ٢ ٣ٔا آ٥٤ٙٝ، اق ٔى٥ف تفخٕٝ، َشار ي یک ضة. ب٢ ٌفق ٚ غفة اوتٞ وتبة ؼـ ٥ٔبٖ ّٔت

پبوهع ؼاؼٖ ثهٝ   ، ٥ٙٙؽ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ فّتث ت٤ّٛف غٛؼ ـا ؼـ آٖ ٣ٔ، ب٢ ٔػتّف خٟبٖٞ وٝ وفق٥ٔٗ

أهف٢ ؼٌهٛاـ ٚ تهب ضهؽ٢ ٥٘هك      ، اق آِٖ وؽاْ ّٔت اوت، َشار ي یک ضةا٤ٗ پفوً وٝ ـاوت٣ 

وهبٔالً  ، ٛؼٌ ب تّم٣ ٣ٔٞ ا٤ٗ وتبة ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ پ٥ٛ٘ؽ٢ ث٥ٗ ّٔت وٝ ا٤ٗأب . فؼؼٌ ٣ٔ غ٥فٕٔىٗ

 .فؼؼٌ تأ٥ٔٗ ٣ٕ٘، ثؽ٣ٟ٤ اوت ٚ اِجتٝ ز٥ٙٗ وبـوفؼ٢ خك اق ٔى٥ف تفخٕٝ

ـ ٙؽ وتبة و ب فُٕ ٣ٔٞ ب ٚ قثبٖٞ ضّمٝ ٚاوظ ث٥ٗ ففًٞٙ آثبـ٢ وٝ ثٝ فٙٛاٖاق ؼ٤ٍف  ي  ٍکلیل

فُّ خؽ٤هؽ٢ ـا ؼـ اـتجهبط ثه٥ٗ ففٞٙهً     « اثٗ ٔمفـ» ٚو٥ّٝ ثٝتفخٕٝ آٖ  ٤ٚمٜ ثٝاوت وٝ  دمىٍ

ٛؼ ٚ اثهٗ  ٌ اق ٞٙؽ٢ ثٝ فبـو٣ تفخٕٝ ٣ٔ ٚؼٔٙٝ و٥ّّٝ. ٍب٤ؽٌ ا٤فا٣٘ ٚ ففًٞٙ ففث٣ ٣ٔ ه  ٞٙؽ٢

ٝ ، ا٤دبؼ تو٥٥ف ؼـ ٌفا٤ظ اختٕبف٣ ٚ و٥بوه٣  ضفٚـت ثٝٔمفـ ثب تٛخٝ  ؼـ ٔغّهـ فّهف    ٤ٚهمٜ  ثه

أهفا ثهب ٌه٠ٛ٥ تقهب٣ّٔ ٚ ا٤دهبؼ ٘هٛف٣       ، ؼـ ا٤هٗ وتهبة  » .ٙؽو آٖ ـا ثٝ ففث٣ تفخٕٝ ٣ٔ، فجبو٣
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ٖ  ؼِٚهت ٔٛق٘ؽ زٍٛ٘ٝ ٔفؼْ ـا ثٝ و٢ٛ تٕى٥ٗ اق آ ٚ ٣ٔ ٛ٘ؽٌ ٕٞك٤ىت٣ ث٥ٗ ٔفؼْ آٌٙب ٣ٔ  ٔهفؼا

ٛا٘ؽ تدفثٝ ؼٚ ّٔت ا٤فاٖ ٚ ٞٙؽ ـا ؼـ ق١ٙ٥ٔ ت ثؽ٤ٗ تفت٥ت ٣ٔ. (619 6ج، 0541، )ففٚظ «وٛق ؼٞٙؽ

 ثٝ ضٛق٠ ففث٣ تىف٢ ثػٍؽ ٚ ؼـ تٛوق١ ٕٞك٤ىت٣ ٚ ا٤دبؼ تقبٔهُ وٕهه ٕ٘ب٤هؽ    ؼاـ٢ ّٕٔىت

 .(0122 06ج6 رتب، اِفبغٛـ٢)

ب ثٝ ثفلفاـ٢ ٞ اٌت٥بق ّٔت ا٣ِّٞؽ فّت ؼ ٍ٘بٖ ٣ٔ يدمىٍ کلیلٍٚ  َشار ي یک ضةثبقغٛا٣٘ 

. ٞهؽ ؼ ب ـا ٌىتفي ٔه٣ ٞ ٘مبط ٍٔتفن فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ آٖ، ٜٔٛخت ٍٕٞفا٣٤ ٌؽ، ثب آٖ ـاثغٝ

وت وهٝ تفهبٞٓ ٚ ؼٚوهت٣    ٌٚٛ ٌفتفف٤ٙؽ ٚ ؼـ اثف آ ٣ٔ ٌٚٛ ٌفتتٛوقٝ ا٤ٗ اٌتفاوبت ففِت 

تٛف٥ك ا٤هٗ ؼٚ  . ا٤ٗ ؼوتبٚـؼٞب ـا ثب٤ؽ ٔؽ٤ٖٛ تفخٕٝ ثٛؼ ١فؼؼ ٚ اِجتٝ ٌٕٞ ب ثفلفاـ ٣ٔٞ ث٥ٗ ّٔت

ب ٚ ٞه  ق٥ٔٙٝ، بٞ ٌػ٥ّت، ٔػبعجبٖ ثب ضٛاؼ  ـٚوت اقآٖ، ؼـ ففًٞٙ فبـو٣ ٚ ففث٣اثف وتفي 

٘ٙهؽ  ق ب٢ غٛؼ ـا ثب وبغتبـ و٣ّ ا٤ٗ ؼٚ ٔتٗ ٌفٜ ٔه٣ ٞ غٛاوتٝ، ٙؽاـ٢ وفؼٜپ ب ٕٞؿاتٞ ٌٚٛ ٌفت

ٔتهٖٛ  ، ضبَ اٌهف ؼـ ؼٚـ٠ خؽ٤هؽ  . ٥فؼٌ ب ٌىُ ٣ٔٞ ٚ اق ٥ٕٞٗ ـٚ ٘ٛف٣ ا٘ىدبْ و٣ّ ؼـ ث٥ٗ آٖ

ٝ  ، ٛؼٌ ؼـ ؼٚ ضٛق٠ قثب٣٘ ؼـ ٌىُ ٔتقب٣ِ غّك ٣ٔ ٔتقؽؼ٢ وٝ اتفبلبً ٔػبعهت  ، اق ٔىه٥ف تفخٕه

ا٤ٗ ٍٕٞفا٣٤ ٚ ا٘ىهدبْ ؼـ وهغٛش ثهبرتف٢ ٌهىُ      تؽـ٤ح ثٝقثبٖ ؼ٤ٍف ـا ثب غٛؼ ٕٞفاٜ ٕ٘ب٤ؽ 

، اؼث٥هبت ٔقبِهف فبـوه٣ ٚ ففثه٣    . غٛاٞؽ ٤بفت ٚ ٘ٛف٣ ٕٞك٤ىت٣ ـا ثٝ ؼ٘جبَ غٛاٞهؽ ؼاٌهت  

وٟفاة وهرٟف٢  ، ففٚك ففغكاؼ، ٟٔؽ٢ اغٛاٖ ثبِث، بّٔٛاضٕؽ ٌ، ٌبففا٣٘ ٕٞسٖٛ ٥ٕ٘ب ٥ٌٛ٤ح

ب٢ ٌ٘ٛفا٣٤ ٚ ٍٕٞفا٣٤ ففٍٞٙه٣ ـا ؼـ وهغص   ٞ ب ٔؤِفٝٞ ٙؽ وٝ ٞف وؽاْ اق آٖو ـا ٔقفف٣ ٣ٔ.. ٚ

ٖ  ٚو٥ّٝ ث٥ٕٞٝٗ ـ٤ٚىفؼ ؼـ ٌقف ٔقبِف ففث٣ . ٘ؽا فب٣ِ ؼـ آثبـ غٛؼ ٔٙقىه وفؼٜ ، اففاؼ٢ زهٛ

فالٜٚ ثف ٌقف . ٛؼٌ پ٣ ٌففتٝ ٣ٔ... و نزار قبااي، أدونيس، عبدالوىاب البيايت، بدر شاکرالسياب

ؼـ ـٔبٖ ٚ ٕ٘ب٤ٍٙبٔٝ ٥٘ك ٌبٞؽ آفهف٤ًٙ آثهبـ٢ ٞىهت٥ٓ وهٝ ؼـ ِهٛـت       ٤ٚمٜ ثٝؼـ ضٛقٜ ٘ثف ٚ 

. ٢ فف٣ٍٙٞ ٔؤثف ٚالـ ٌهٛؼ ٌٚٛ ٌفتٛا٘ؽ ؼـ ا٤دبؼ ٚ تم٤ٛت ت ٣ٔ، تفخٕٝ ٚ تجبؼَ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت

ٛاٖ ثٝ ٌىتفي ا٤ٗ ت بت فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ ثبٌٙؽ ٣ٔثؽ٣ٟ٤ اوت اٌف ثؽ١٘ ؼٚ ّٔت ؼاـا٢ اٌتفاو

 .خبٔقٝ ٥٘ك ا٥ٔؽٚاـ ٌؽ ٣ثبرؼوتب٢ ٞ اٌتفاوبت ؼـ ر٤ٝ

 ٝ ب٢ خٕقه٣ ٚ  ٞه  ٌىتفي ٍٕٞفا٣٤ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت اق ٔى٥ف تفخٕٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٌىتفي ـوهب٘

، ا٤هٗ أىب٘هبت  ، تب ضؽ ثىه٥بـ٢  وٝ ا٤ٗغبِٝ ، أف٢ ثق٥ؽ ٚ ؼٚـ اق ا٘تؾبـ ٥٘ىت، فضب٢ ٔدبق٢
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ب٢ و٥بو٣ ٚ اخهبقٜ و٥بوهتٕؽاـاٖ   ٞ ا٘دبْ ٚؽب٤ف ٚ وبـوفؼ غٛؼ زٙؽاٖ ٚاثىتٝ ثٝ ٘ؾبـت ثفا٢

 .٥٘ىتٙؽ

 گیزی وتیجٍ
 غه٤ًٛ اوهت ٚ    ٕٞٙهٛؿ ٘بٌك٤ف اق ثفلفاـ٢ اـتجهبط ثهب   ، يا ا٘ىبٖ ثٝ ضىٓ وفٌت اختٕبف٣

٤ٛٞت ٚ غّّت اختٕبؿ ا٘ىب٣٘ ؼـ خٟبٖ أفٚق وٝ ضفٚـت ؼاـؼ ثهفا٢ ثمهبء   اوت ٝ ٥ٕٞٗ ٌٛ٘

 .پ٤ٛب ٚ ٞؽفٕٙؽ ثبٌؽ، ٌىتفي ٔٛخٛؼ٤ت غ٤ًٛ ثب ؼ٤ٍف خٛأـ ثٍف٢ ؼـ اـتجبع٣ وبِٓٚ 

 ٖؼاـا٢ وبـوفؼٞهب٢ ٔتقهؽؼ٢   ، ف٤ٗ پ٥ىف٠ ٚخهٛؼ٢ ا٘ىهب٣٘  ت ثٝ فٙٛاٖ ٤ى٣ اق ا٣ِّ، قثب

ٚ ٤ٛٞتٕٙهؽ   وٙٙهؽٜ  تق٥٥ٗ٘مً ، ب ٚ خٛأـٞ ؼـ ـاوتب٢ ا٤دبؼ اـتجبط ث٥ٗ ا٘ىبٖ، ا٤ٗ پؽ٤ؽٜ. اوت

ٖ       ٢ ا ؼاـؼ؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٤دهبؼ ٚ  ، وٝ ٞف زمؽـ اق اٞتٕهبْ ث٥ٍهتف٢ ثفغهٛـؼاـ ٌهفؼؼ ثهٝ ٕٞهبٖ ٥ٔهكا

 .ف غٛاٞؽ ثٛؼت ف ٚ ٔىتطىٓت وف٤ـ، ٌىتفي ـٚاثظ

 اق ؼ٤فثبق ثب ٤ىؽ٤ٍف ؼـ اـتجبط ثٛؼٜ ٚ ؼـ ٌفا٤ظ ٔػتّف ؼـ ، ففًٞٙ قثبٖ فبـو٣ ٚ ففث٣

ٖ  . ٘ؽا ؼ٤ؽاـ٢ ؼائ٣ٕ ثب ٤ىؽ٤ٍف ثٛؼٜ ٝ ٘مهً قثهبٖ اق عف٤هك تف   ، ؼـ ا٤هٗ ٥ٔهب ٘مٍه٣ اوهت   ، خٕه

ٖ  ٘ ِهفف ، تفخ١ٕ ٔتٖٛ، ثٝ ٌٛا٣ٞ تبـ٤ع زفاوٝ؛ ٣٘ىفؼ٘ا٘ىبـ اوهت  ٝ تٛا٘ىهت ، ؾهف اق ٔطتهٛا٢ آ

پ٥ٛ٘ؽ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت ـا ؼاـا٢ ٔجب٣٘ ٔىتطىٓ ٚ ؼـ ـاوتب٢ اٌتفاوبت ٌفتٕب٣٘ اق ٤ٚمٌه٣ تٛوهقٝ   

 .ثفغٛـؼاـ ٕ٘ب٤ؽ

 ٢ زٙهؽاٖ ٔغّهٛة   ا ب٢ و٥بو٣ ٚ ٔٙغمٝٞ ٚاثظ ا٤فاٖ ثب وٍٛـٞب٢ ففث٣ ؼـ اثف وٍٕىًـ

ٝ ف ٕ٘ب٤هؽ  ته  تفخٕٝ ٔتٖٛ اؼث٣ ثتٛا٘ؽ ثؽ٘ٝ ؼٚ ّٔت ـا ثٝ ٤ىؽ٤ٍف ٘كؼ٤هه  وٝ ا٤ٗ. ٥٘ىت  ا٢ ٔىهئّ

وهٝ   ٚ ثٝ عٛـ ٤ٚهمٜ اق فّهف فجبوه٣   ، اق ؼٚـٜ ا٢ٛٔ اوت.ٜ اوت وٝ ؼـ ٌؿٌتٝ ثبـٞب اتفبق افتبؼ

بع٣ تفخٕهٝ تٛا٘ىهت اـتجه    ،بثٙهؽ ٤ ف ؼـ خبٔقهٝ ٤ىهؽ٤ٍف ٔه٣   ت ا٤فا٥٘بٖ ٚ ففة ضضٛـ٢ پفـً٘

ٛاٖ اق ٔىه٥ف تجهبؼَ   ته  ِؿا ؼـ ٌفا٤ظ فق٣ّ ٥٘ك ٣ٔ. ٌىتفؼٜ ٚ ٔف٥ؽتف٢ ث٥ٗ ؼٚ ّٔت ثفلفاـ ٕ٘ب٤ؽ

  ٝ ف ته  ـاٜ ـا ثهفا٢ ا٤دهبؼ اـتجهبع٣ ٔغّهٛة    ، تدبـة فىف٢ ٚ فف٣ٍٙٞ ثب اوتفبؼٜ اق اثهكاـ تفخٕه

 .ٕٞٛاـتف ٕ٘ٛؼ

      ؾغب٤ف اـقٌٕٙؽ ٔٛخٛؼ ؼـ ٔتٖٛ اؼث٣ ٔقبِهف فبـوه٣ ٚ ففثه٣ ؼـ ضهٛق٠ ٌهقف ، ٖ ، ـٔهب

٢ ا ثٝ ٌٛ٘ٝ، ب٢ ا٘ىب٣٘ٞ ٌفا٤ً تأث٥فٕ٘ب٤ٍٙبٔٝ ؼـ وٙبـ ؼ٤ٍف ٔطّٛرت فف٣ٍٙٞ ٚ ٞٙف ٚ تطت 
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اٌف ا٤ٗ آثبـ ثب اوتفبؼٜ اق تفخٕٝ ثه٥ٗ  . ٛؼٌ ب ٥ٌٙؽٜ ٣ٔٞ ِؽاٞب٢ ٍٔتفو٣ اق آٖ فٕٛٔبًاوت وٝ 

َ      ـؼٚثؽَؼٚ ضٛق٠ ق٤ب٣٘   ٌٛؼ ؼـ ا٘ؽن قٔب٣٘ اضىبن ٍٔهتفن ٚ ؼـ٤هبفت٣ ٚاضهؽ ـا ثهٝ ؼ٘جهب

ؼـ  تهؽـ٤ح  ثٍٕٝٞفا٣٤ ٚ ٕٞفىف٢ ؼـ ثؽ٘ٝ ؼٚ ّٔت ٚ ، اوتٕفاـ ز٥ٙٗ ـ٤ٚىفؼ٢. غٛاٞؽ ؼاٌت

 .٥ف٢ ـا ٔٛخت غٛاٞؽ ٌؽٌ وغٛش ت٥ّٕٓ
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 ، وفٔب6ٖ ؼاٍٍ٘بٜ ٥ٌٟؽ ثبٞٙف وفٔبٖ.0، جضص گفتار پیزامًن تزجمٍ متًن ادتی( 0946لبؼـ٢، ثٟكاؼ )

 ، تٟفا6ٖ ٍ٘ف آٔٛت.0ذيگً(،  وًسدٌ )مجمًعٍ وقذ ي گفت( 0956وبغؿز٣، اِٟبْ )



 فزَاد رجثی ...یعزت یي کطًرَا زانیا هیتعامل ت جادیکارکزد تزجمٍ در ا
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 تٟفا6ٖ ٞفٔه. 6خٛ، ج ، ٔتفخ6ٓ ف٣ّ ِّصای تزجمٍ در عصز حاضزَ وظزیٍ( 0959وٙتفٍِف، اؼ٤ٚٗ )

، 0، ٔتفخ6ٓ و٥ؽ ٔطٕؽ وف٣ٕ٤ ثٟجٟب٣٘، ذتزجمٍ ي قذرت( 0959وٙتفٍِف، اؼ٤ٚٗ ٚ ٔبـ٤ب ت٥ٕٛوكوٛ )

 تٟفا6ٖ لغفٜ.

، ٔتفخ6ٓ ٟٔفاٖ ٟٔبخف ٚ ٔطٕؽ ٘ج٢ٛ، ای ادتی معاصزَ امٍ وظزیٍو داوص( 0951ٔىبـ٤ه، ا٤ف٘ب ـ٤ٕب )

 ، تٟفا6ٖ آٌٝ.2ذ

، ٥0ٗ، ذث ٥ب ٚ فف٤ؽٜ ضك٘ 6 اِٟٝ وتٛؼٜ، ٔتفخٓدرآمذی تز مطالعات تزجمٍ( 0945ٔٛ٘ؽ٢، خف٣ٔ )

 تٟفا6ٖ ٍ٘ف فّٓ.

 ، تٟفا6ٖ ؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ.اصًل تزجمٍ( ٥ٔ0941ٕٙؽ٢ ٘ماؼ، ٔطٕؽ خٛاؼ)

، تفخ6ٕٝ َشار ي یک ضة در ادتیات جامعٍ اسالمی( 0951ٞٛا٘ى٥بٖ، ـ٤سبـؼ خ٣ ٚ خٛـج ِجبك )

 ، تٟفا6ٖ ٞفٔه.٢0، ج ا فف٤ؽٖٚ ثؽـٜ
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 إیران والدول العربیة، نظراً للتجربة التارخيیة نیالتفاعل بوظیفة الرتمجة يف 

 فرهاد رجيب

 النيگجبامعة   اللغة العربية وآداهبا قسم يف مشارك أستاذ

 صامللخ  
يف -، وميكن لعملية النقل ىذه. تُعترب الرتمجة جسراً إلقامة العالقات بنی الشعوب ومتّهد لنقل التجارب فيما بينها 

تشری . أن تتحّول من جمّرد نقل النصوص إىل إنشاء خلفية مناسبة للتفاعل بنی البلدان املختلفة ااا حال استمرارىا
إىل ، التجربة التارخيية لنهضة الرتمجة خاصة يف الفرتة العباسية اليت ميكن اعتبارىا الفرتة الذىبية للحضارة اإلسالمية

لذلك یبدو أّن ترمجة . إىل التنمية يف اجملاالت املختلفةأّن االعتماد على إجنازات شعوب أخرى ميكنو أن یؤّدي 
بطبيعة . النصوص األدبية إبمكاهنا فتح أبواب جدیدة يف مستوى العالقات الثقافية بنی إیران والبلدان العربية

أال ننسى وجود بعض العوائق اليت من شأهنا أن تؤّثر على حركة الرتمجة وحتّد من حتقيق أىداف  جيب، احلال
حتاول ىذه الدراسة البحث عن . ووجود تناقضات متعددة يف دوافع الرتمجة، کعدم وجود إنتاجات ثقافية،  لرتمجةا

إضافة إىل دراسة مكانة الرتمجة يف ، الوظيفة التارخيية لرتمجة النصوص من الفارسية إىل العربية ودور املرتمجنی البارزین
ليقّدم حلواًل يف ىذا ، ّرق إىل النتائج اإلجيابية والتحدايت املوجودةمّث سيتط. التفاعل بنی إیران والدول العربية

وأّن حتقيق ىذا ، تشری النتائج إىل أّن اجلهود املبذولة حّّت اآلن مل تتمّكن من احلصول على نتائج مناسبة. اجملال
 .اهلدف حباجة إىل إعادة نظر وجهود أكثر

 
 .الثقافة ؛التفاعل ؛اللغة الفارسية ؛البلدان العربية ؛الرتمجة: رئیسةال الکلمات

 

                                                                                                                   

 

الکاتب املسؤول                         frajabi@guilan.ac.ir 


