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بـررسـیچهـارمجـلـه:التّراث،الموقـفاالدبی،اآلداب

العالمیه،فصول

1.مقدمـه

هدف این مقاله، ارائۀ تحلیلی گزارش گونه از وضعیت نامناسب 

ــی در مجالت  ــده مربوط به فرهنگ و ادب فارس ــار چاپ ش آث

ــت. در این بررسی، مقاالت مربوط به فرهنگ و ادب  عربی اس

فارسی، در همۀ شماره های چهار مجله:

1. اآلداب العالمیه )اتحادیۀ نویسندگان عرب( 

2. الّتراث العربی )اتحادیۀ نویسندگان عرب( 

3. الموقف االدبي )اتحادیۀ نویسندگان عرب( 

4. فصول )نقد ادبي- مصر(

ــت. مجله های اّول و دوم و سوم  ــتخراج و بررسی شده اس اس

ــندگان عرب«  ــایت »اتحاد الکّتاب العرب= اتحادیه نویس از س

ــده، و مجلۀ آخر )فصول( نسخه های چاپی آن مورد  بررسی ش

استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، در مجموع حدود 650 

ــد. نتیجه بسیار تأّسف بار  ــماره از این چهار مجله بررسی ش ش

است و تعداد مقاالت مربوط به فرهنگ و ادب فارسی، در همۀ 

ــماره های این مجالت، تقریبًا از تعداد انگشتان دست تجاوز  ش

ــب، هم از لحاظ کّمی و هم  ــیار نامناس نمی کند و وضعیتی بس

ــت. در حالی که آثار مربوط به  از نظر کیفی، به خود گرفته اس

ــت که  ــات  دیگر زبان ها در این مجالت به قدری زیاد اس ادبی

استخراج همۀ آن ها نیازمند پژوهش های طوالنی است. هدف 

این مقاله، صرفًا ارائۀ گزارشی از این وضعیت نامناسب است و 

شرح و بیان تفصیلی علل و اسباب آن، مجالی فراخ تر می طلبد.

2.فرهنگوادبفارسیدردنیایامروز

میراث هر ملت آئینه ای است که پیشینۀ خوب و بد او به وضوح 

در آن پیداست؛ اّما از سوی دیگر »معدود کشورهایی در جهان 

ــته باشند.  ــده و متنوع داش وجود دارند که میراثی غنی، ثبت ش

ــورهایی چون ایران، چین، مصر، یونان و هند از جمله آن  کش

ــات، علم، دین و  ــمار می آیند. هنر، ادبی ــورها به ش معدود کش

ــاطیر و مناسک از جمله میراثی هستند که یادآوری  مذهب، اس

ــاد به خود را افزایش  ــّخص ملّی و اعتم و بازآفرینی آن ها، تش

می دهد. همۀ این میراث در ایران به زبان فارسی بیان می شوند 

ــتۀ اصلی پیوند ایرانیان با این میراث، زبان فارسی است«  و رش

ــی، بسیاری  )نصری، 1387: 71( و این غنای فرهنگ و ادب فارس

از بیگانگان را نیز مجذوب خود ساخته است. و بی جهت نیست 

ــوف آلمانی، آنگاه که داستان ادبیات جهانی را  که »گوته« فیلس

ــاعرانی چون حافظ، سعدی  مطرح می کند... توجه خود را به ش

و مولوی ابراز می دارد. )آذر، 1387: 50( 

ــی در جهان باعث  ــن جایگاه بلند فرهنگ و ادب فارس ای

ــته ده ها مرکز و مؤسسۀ پژوهشی در  ــده، طّی سالیان گذش ش

ــود که دربارۀ این میراث  ــیس ش ــور تأس خارج از مرزهای کش

ــری تحقیق و پژوهش می کنند. در کتاب راهنمای مراکز و  بش

ــازمند و نظری، 1385( تعداد قابل  پژوهشگران مطالعات ایرانی )س

ــای زبان و  ــان و گروه ه ــن مراکز و و ادب شناس ــی از ای توّجه

ادبیات فارسی خارج از مرزهای ایران معرفی شده اند.  

3.نقشایرانیاندرترویجفرهنگوادبعربی

نقش اندیشمندان ایرانی در تولید و نشر فرهنگ و ادب عربی، 

ــترده و عمیق بوده  ــته ای نه چندان دور، به حّدی گس در گذش

تأملـیدرجایگاهفرهنگوادبفارسـیدرعرصـۀ
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است که نویسندگان عرب زبان در گذشته و حال، همواره به آن 

ــته اند و دارند. ابن خلدون روزی گفته بود: »بیشتر  اعتراف داش

ــالم عجم بوده اند« )مقدمه: عنوان فصل چهل و سوم(  دانشمندان اس

چنان  که دانشمند معاصـر مصـری، عبد الّسالم کفافـی، نیز با 

اذعان به این حقیقت تاریخی می گوید: 

زبان فارسی به مرور زمان، یکی از زبان های اصلی فرهنگ 

اسالمی گردید و بیانگر جنبه های مختلف آن فرهنگ شد 

ــریک گشت و به  ــالم ش و با زبان عربی در بیان تاریخ اس

شرح تمدن اسالمی، بیان اندیشه های اسالمی و انتشار آن 

در مناطقی که زبان عربی در آن وارد شده است، پرداخت.

 )کفافی، 1382: 226(

ــته و در ابتدای فتح ایران توسط اعراب، زبان  هر چند در گذش

ــید که  ــد، اّما طولی نکش عربی به عنوان زبان دینی، غالب ش

ــی طوری با دین  ــان داد و زبان فارس ــوغ ایرانی خود را نش نب

آمیخته شد که یکی از زبان های اصلی فرهنگ اسالمی گردید 

ــی از قبیل تدوین کتب صرف و  ــا در همۀ علوم عرب و ایرانی ه

ــیر و تاریخ سرآمد شدند. و در دوره های بعد  نحو، بالغت، تفس

از فتوحات نیز، که عرب ها به سبب آمیختگی فرهنگی با دیگر 

ــدند و  ــت رفتن زبان عربی خالص خود ش اقوام، نگران از دس

ــرای جلوگیری از این خطر، اقدام به تدوین قاموس های لغت  ب

ــع آوری مواد آن  ــا در این مرحله، به منظور جم ــد، آن ه نمودن

ــینی می رفتند که  فرهنگ لغت ها، به میان عرب های بادیه نش

زبان آن ها در معرض دگرگونی نبود. و چنان که در تاریخ آمده 

ــبقت  ــت، »ایراني ها حتی در این کار هم بر خود عرب ها س اس

گرفتند و پیش قدم بودند.« )ایروانی زاده و شاملی، 1384: 68( 

به هر حال، پیوند میان ادبیات فارسی و عربی و تأثیر و تأثّر 

ــت که در طول تاریخ همواره  این دو بر همدیگر، موضوعی اس

مورد عنایت دانشمندان و تاریخ نویسان بوده است، و چنان  که 

گفته شده: 

ــناخته  ــی پدیده ای کاماًل ش تأثیر زبان عربی بر زبان فارس

ــت؛  ــش قرار گرفته اس ــت که بارها مورد پژوه ــده اس ش

ــی، عمدتًا در دو  ــی بر عرب ــت معکوس، تأثیر فارس در جه

ــات( و اخالق کهن ایرانی، موضوع  زمینۀ وام واژه )= معّرب

پژوهش های متعدد اّما غالبًا ضعیف و نیمه کاره بوده است.

 )آذرنوش، 1385: 70(

ــف است حضور بسیار کم رنگ  اّما در این میان، آنچه مایۀ تأس

ــی در عرصۀ مجالت عربی معاصر است.  فرهنگ و ادب فارس

ــترده بین دو فرهنگ  ــیار عمیق و گس ــه طوری که پیوند بس ب

ــت و هر چند »در  ــدت رو به ضعف نهاده اس ــات به ش و دو ادبی

ــر از جملۀ آن ها:  ــط گروهی از علمای مص دوران معاصر توس

ــواربی،  ــاب محمد عّزام، احمد امین، امین ابراهیم الّش عبدالّوه

ــین مجیب  ــوقی، عبد الّوهاب محمد علوب، حس ابراهیم الّدس

ــتم در جهان  ــران برای اّولین بار در قرن بیس ــری و دیگ المص

ــی در دانشگاه عین  عرب، بخش آموزش و تدریس ادب فارس

شمس در مصر افتتاح شد« )هانی، 2008: ج1، 78(، با کمال تأسف، 

ــن آرزو تحقق نیافت،  ــید که رو به ضعف نهاد و ای طولی نکش

ــی  به طوری که می توان گفت امروز جایگاه زبان و ادب فارس

ــیده است. و این  ــطح خود رس در جهان عرب، به پایین ترین س

ــی بلکه  ــگاه »نه تنها در مصر به علت تیرگی روابط سیاس جای

ــورهای عربی تنّزل یافته است« )همان، ص79( این  در همۀ کش

کاهش حضور به حّدی رسیده است که امروز در صدها شماره 

ــارۀ فرهنگ و ادب  ــده درب ــالت عربی، مقاالت چاپ ش از مج

فارسی، بسیار اندک و در سطحی بسیار ضعیف قرار گرفته اند. 

4.مجـالتمـوردمطالعـه

الف.مجلۀاآلدابالعالمیه

ــق  ــندگان عرب در دمش ــوی اتحادیه نویس ــن مجله از س ای

ــود و نام قبلی آن »اآلداب االجنبیه« بوده است  ــر مي ش منتش

ــمارۀ  ــمارۀ 141، که آخرین ش ــمارۀ 90 تا ش و هم اکنون از ش

ــت، در سایت اتحادیه وجود دارد. این مجله چنان  که از  آن اس

ــت، اّما حضور  ــام آن برمی آید مربوط به ادبیات  غیر عربی اس ن

ــندگان ایرانی و چاپ و نشر مقاالت مربوط به فرهنگ و  نویس

ادب فارسی در این مجله، در مقایسه با مقاالت مربوط به دیگر 

ــت و کمتر  ــیار ناچیز و غالبًا محدود به ترجمه اس ادبیات ها، بس

جنبۀ تحلیلی دارد. تعدادی از آن ها نیز فقط گفت وگوی ادبی یا 

ترجمۀ سادۀ یک قصه است. 

ــی در این  در جدول زیر همۀ مقاالت مربوط به ادب فارس

مجله احصا شده است. به جرأت می توان گفت: مقاالت مربوط 

به ادب فارسی در همۀ شماره های این مجله، به انداز ۀ مقاالت 

ــت؛  ــارۀ ادبیات دیگر ملت هاس ــمارۀ آن درب ــود در دو ش موج

صرف نظر از کیفیت نامطلوب مقاالت دربارۀ ادب فارسی که از 

عناوین آن ها قابل درک است. 
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ف
دی
شمارۀمجلهنـویسنـدهعنـوانمقـاالتر

سال

انتشار

1392009محمد رضا سرشار/ مترجم احمد موسی اُزاالدب القصصی فی ایران قبل الثورة1

ندی حسوناثر القدم، قصة للکاتب االیرانی جالل آل احمد2

134/ ندی حسون 

بخش فارسی 

دانشگاه دمشق
2008

1332008سعید نفیسی/ مترجم مصطفی البکورفی فلسفة التصوف االیرانی3

1312007رضا براهینی/ مترجم نظیره الکنزشهرزاد فی الروایة االیرانیة4

قیصر امین پورطوفان نوح و طوفان روح5
128

گفت وگو با شاعر
2006

1282006محمد احمد الزغلولتأثیر االدب العربی فی اشعار مسعود سعد6

عدنان طهماسبی/ امین مقدسیتاریخ االدب المعاصر فی ایران7
 127

ویژۀ ادب فارسی
2006

1272006محمد خاقانیمالمح الوصل و الفصل بین العربیة و الفارسیة8

1272006عیسی علی العاکوبآللی فارسیة فی یّم العربیة9

1272006ندی حسوناالدب الفارسی المعاصر خارج ایران10

1272006حسین رزمجوالتصوف والعرفان جالل الّدین الرومی11

النثر الفارسی تاریخه و تطوره12
غالم رضا مستعلی بارسا/ مترجم محمد الفراس 

الحلباوی
1272006

1272006محمدجعفر محجوب/مترجم مصطفی البکورنظرة فی القصص الشعبی الفارسی13

1272006حسین جمعهفلسفة الخیام فی الرباعیات14

1272006زین العابدین محبیمشاهیر شعراء ایران الناطقین بلغة الضاد15

1272006غسان مرتضیمالمح البطولة النمطیة فی شاهنامه الفردوسی16

1272006عبدالکریم الیافیحافظ الشیرازی لسان الغیب17

18
1272006غسان السلیم عبد االمیراالمام الخمینی شاعراً
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ــۀ کار و تخصص  ــماره از این مجله که زمین ــاه ش در پنج

ــت، این تعداد اندک مقاله دربارۀ فرهنگ  آن ادبیات جهانی اس

ــطح کیفی بسیار نازل، نشان  ــی، آن هم با این س و ادب فارس

ــکافی فراگیر میان دو ادبیات فارسی و عربی  ــت و ش از گسس

ــه، دربارۀ گمنام ترین  ــت که در این مجل دارد. این در حالی اس

ــای دنیا و بیگانه ترین آن ها با ادب عربی، صدها مقاله  ادبیات ه

با سطحی بسیار عالی به چاپ رسیده است.  

ب.مجلۀالتراثالعربی

موضوعات این مجله، چنان که از نامش پیداست، میراث عربی 

ــمارۀ 1 تا شمارۀ 111  ــالمی گذشته است. در این جا از ش و اس

ــت، بررسی شده است. در  ــایت موجود اس این مجله، که در س

بیش از صد شماره از این مجله، حضور فرهنگ و ادب فارسی 

و نویسندگان ایرانی بسیار ناچیز و به شرح زیر است:

19
الحضارة و الثقافة و الشعر فی حوار مع طاهره 

صفارزاره
1272006/ گفت وگو با شاعرسودابه امینی

داش آکل20
صادق هدایت/ 

مترجم سلیم عبد االمیر حمدان
1152003

1132003محمدجعفر یاحقی/ مترجم ندی حسونالمقاومة فی االدب االیرانی المعاصر21

کشف النقاب عن اآلخر فروغ فرخزاد22
فرزانه میالنی/

مترجم لمیس اسماعیل عمر
1102002

971999علوی مقدمعدد من اکابر شعر ایران23

ف
دی
شمارۀمجلهنـویسنـدهعنـوانمقـاالتر

سال

انتشار

972005حسین جمعهمن القواسم المشترکة بین االدبین العربی و الفارسی1

912003احمد الحسینجالل الّدین الرومی و التصوف2

912003رضوان السحبین السهروردی و الحالج3

731998محمد المقری/ مترجم نهاد خیاطهالتصوف فی ایران القدیمة4

351989عبدالکریم الیافیحافظ الشیرازی5

201985عبدالکریم الیافیشیراز و ابنها سعدی6

51982-6/ ویژۀ ابن سیناعصام صبریمؤلفات ابن سینا، فاطمیة7

6ابراهیم مدکورابن سینا بین المشرق و المغرب8 51982ـ 
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ــی مانند  ــروز پیوند میان دو فرهنگ عربی و فارس اگر ام

ــته می بود و به این سطح تنزل نیافته بود، در آن صورت،  گذش

ــه که محور  ــاالت این مجل ــی از مق ــل نیم ــت حداق می بایس

بحث های آن میراث گذشته است، به موضوعاتی از قبیل نقش 

ــد و توسعۀ میراث عربی- اسالمی، ادب فارسی  ایرانیان در رش

ــر دو ادبیات بر  ــراث دینی در آن، و تأثیر و تأث ــای می و جلوه ه

یکدیگر و موضوعاتی از این قبیل اختصاص بیابد. 

ج.مجلۀالموقفاالدبی

ــماره از این مجله در سایت موجود است. همۀ  بیش از 450 ش

ــده دربارۀ فرهنگ و ادب فارسِی این مجله وارسی  آثار چاپ ش

ــد و جدول زیر میزان اندک و سطح بسیار نازل این مقاالت  ش

را به وضوح نشان می دهد:

ف
دی
شمارۀمجلهنـویسنـدهعنـوانمقـاالتر

سال

انتشار

مکانة فلسطین و القدس لدی االیرانیین قدیمًا و جدیدا1ً
4642010غسان غنیم

4122005ندی حسونالمقامة العربیه و اثرها علی الشعر الفارسی2

3842003ندی حسوننقد و ترجمة نزار قبانی فی ایران3

3582003عبدالکریم االشترالسمات العامه لفکر االمام الشهید مرتضی المطهری4

3542000ماجد حمودهصورة الفرس فی کتاب البخالء لجاحظ5

3381999یوسف عزیزیاللغة العربیة فی االهواز ما لها و ما علیها6

3361999عمر محمد جمعهمخطوطة جدیدة فی اخبار الحالج7

3071996نهاد خیاطهقراءة دیوان الحالج، نهاد خیاطه8

2371991فاروق مرعشیتعقیب علی بعض ما قاله فرید الّدین العطار فی منطق الطیر9

ــه و غیر آن، دربارۀ مسائل ادبی  ــکل مقایس ــت که در این مجله، ده ها مقالۀ تخصصی، به ش و این در حالی اس

دیگر ادبیات ها -مانند نمونه هایی که در صفحۀ بعد آمده- به چاپ رسیده است،: 
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ــده تنها نمونه هایی اندک از این نوع مقاالت  موارد ذکر ش

ــود و فقط به ذکر  ــه به وفور یافت می ش ــت که در این مجل اس

همین نمونه ها اکتفا کردیم. 

د.مجلۀفصول)نقدادبی(

ــد ادبی در جهان عرب به  ــیار مهم نق این مجله از مجالت بس

ــمار می رود که از سال 1980 در کشور مصر منتشر می شود.  ش

ــد جمع آوری و  ــه در20 مجلّ ــمارۀ آن ک ــن مقاله، 71 ش در ای

صحافی شده، مورد بررسی قرار گرفته است. غیبت محسوس 

فرهنگ و ادب فارسی در این مجله بسیار تأّسف انگیزتر از همۀ 

ــده است، به طوری که اگر کسی همۀ شماره های  موارد ذکرش

ــی کند تصور خواهد کرد که  این مجله را، از اول تا آخر، وارس

ــی وجود خارجی ندارد؛ زیرا در  ــا چیزی به نام ادب فارس در دنی

ــه نام »مجنون لیلی  ــماره از این مجله فقط یک مقاله ب 71 ش

ــد غنیمی هالل،  ــتۀ محم ــی« نوش بین االدب العربی و الفارس

ــیده است که در آن اشاره ای  )فصول، مج 3، ع3: 1983( به چاپ رس

ــت. در حالی که در این مجله،  ــده اس ــی ش گذرا به ادب فارس

ده ها مقالۀ ادبی و تحلیلی در سطوح بسیار عالی، دربارۀ ادبیات 

ــیده است. عالوه بر این، در بعضی  زبان های دیگر به چاپ رس

از شماره های آن، مبحثی تحت عنوان »عرض دوریات اجنبه= 

ارائۀ مجالت خارجی« وجود دارد که به تحلیل مجالت خارجی 

ــج، ع 1 و 2 و 3 و 4- مج 2،  ــۀ ادب عربی اختصاص دارد. )م در زمین

ــماره های آن، بحثی تحت  ع2 و 3 و 4(، چنان  که در بعضی از ش

عنوان »نصوص من النقد الغربی الحدیث« = »متون نقد معاصر 

ــت  ــج 9، ع1 و 2 و 3 و 4( آمده اس ــج 8، ع 1 و 2 و 3 و 4- م ــی« ) م غرب

ــه در آن گزیده هایی از متون نقد ادبی ناقدان غیر عرب ذکر  ک

شده است. 

 

5.خالصهونتیجه

از نمونه های ذکرشده روشن می گردد که آثار نویسندگان ایرانی 

و چاپ و نشر مقاالت دربارۀ فرهنگ و ادب فارسی در مجالت 

کشورهای عربی چه وضعیتی دارد. گسست بین ادبیات فارسی 

ف
دی
عنـوانمقـاالتر
شمارۀ

مجله

سال

انتشار

1
4132005السّیاب و الشعر الصینی = بدر شاکر سّیاب و شعر چین

4152005اثر الحرب فی الشعر االسرائیلی2

4152005طاهر دزداری المستشرق االلبانی3

4012004المقارنة بین اشعار الصین و اشعار العرب4

3812003المسرحیة الکالسیکیة الفرنسیة5

3622001مدخل الی التحلیل البنیوی للمحکیات- روالن بارت6

3622001حنا مینه و غورکی7

3562000العاطفة في الفکر الروائی عند دوستویفسکی8

3061996اثر النقد الغربی فی النقد العربی9
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ــت که حّتی گاهی بخش هایی  ــیده اس و عربی تا به آن جا رس

ــی چاپ و  از آنچه در مجالت جهان عرب دربارۀ ادبیات فارس

ــر می گردد، از زبان انگلیسی به عربی ترجمه شده است.  منتش

ــال های اخیر مجله ای )دو هفته نامه( در  به عنوان مثال طّی س

ــی به نام ایران خان به هّمت  ــور مصر، دربارۀ ادبیات فارس کش

ــود که 14 شمارۀ آن  ــر می ش ــخصی به نام ایمن بدر منتش ش

تاکنون منتشر شده است. بسیاری از مقاالت این دو هفته نامه، 

ــده اند. از جمله در شمارۀ  ــی به عربی ترجمه ش از زبان انگلیس

ــیمین بهبهانی،  دوازدهم آن مقاالتی دربارۀ صادق چوبک، س

بزرگ علوی، سیمین دانشور و احمد شاملو چاپ شده که همۀ 

ــخصی به نام امیره طلعت از زبان انگلیسی به عربی  آن ها را ش

ترجمه کرده است. 

ــی  ــاالت مربوط به ادب فارس ــر تعداد اندک مق ــالوه ب ع

ــز قابل توّجه و  ــف کیفی این مقاالت نی ــن مجالت، ضع در ای

بررسی است. به عبارتی دیگر، عناوین مقاالت مربوط به دیگر 

ــان می دهد  ــی و غیر آن( در این مجالت، نش ادبیات ها )فارس

ــطحی است؛  که رابطۀ ادبیات عربی با این فرهنگ ها در چه س

ــده یا به ژرفا و  ــاط در الیه های بیرونی متوقف ش ــا این ارتب آی

ــت؟! عناوین مقاالت گویای  درون مایه های ادبی راه یافته اس

ــت که رابطۀ ادب عربی با ادب فارسی، نسبت به ارتباط  آن اس

آن با دیگر ادبیات ها، در سطحی بسیار نازل قرار گرفته است.
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