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 مقدمۀ مترجمان

کتاب ادبیات عرب به زبان فرانسه توسط خاورشناس فرانسوی اندره میکل در 
م منتشر شد. 9191توسط نشر دانشگاهی فرانسه در  1؟چه میدانم مجموعۀ معروف

این کتاب در یک مجلد نگاهی بسیار تحلیلی و دقیق به ادبیات  کهنیابا توجه به 
 دربرگیرندۀافکنده و  ادبی از عصر جاهلی تا عصر نهضت دورانعرب در همه 

اطالعات ارزشمندی است مناسب دیدیم به زبان فارسی ترجمه شود تا 
بتوانند  مندانعالقهدانشجویان رشته ادبیات عرب و ادبیات فارسی و نیز دیگر 

شوند. کار ترجمه از زبان فرانسه آغاز شد؛ در میانۀ راه  مندبهرهاز آن  یراحتبه
دریافتیم این کتاب توسط رفیق بن وّناس، صالح حیزم و طیب عشاش به زبان 

م( منتشر شده است. با کمک یکی از دانشجویان 9191تونس )در  وعربی ترجمه 
و این  رشته زبان و ادبیات عربی واحد علوم و تحقیقات به این ترجمه دست یافتیم

که ضرورت  آنجاترجمه را نیز در کار خود با دقت مورد توجه قرار دادیم. در ترجمه 
                                                                                                        
1. QUE SAIS-JE? 
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عالوه بر این معادل هجری قمری همه  ایمافزودهداشته توضیحاتی در پاورقی 
 هاقرن زبانفارسیمیالدی در کنار آن نوشته شد تا برای مخاطب  هایتاریخ

تا خواننده در  اندشدهگذاری شکل قا  یدق خاص هایاسمباشد و نیز همه  ترمأنوس
خاص خود را  یهایدشواردچار خطا نگردد. در ترجمه متن که  هاآنتلفظ درست 

کوشیدیم امانت را رعایت و  طوالنی تهی نبود یهاجملهو  هایدگیچیپداشت و از 
تا آنجا که امکان دارد مطالب کتاب با دقت و درست به مخاطب منتقل شود. کار 

( در مقدمه 9111-9191پال )علمی و دقیق است. شارل  کامال  کل یک کار می
: "این کتاب که به ضرورت موجز دیگویم 1تاریخ زبان و ادبیات عربکتاب خود 

و شگفت است". تاریخ ادبیات میکل نیاز دانشجویانی  پرمحتوانوشته شده سخت 
در زمینه مطالعات خود در اختیار داشته  حجمکمرا که پیوسته تمایل دارند کتابی 

در  .سازدیمتوسعه معلومات خود هستند برآورده  به دنبالباشند و نیز آنان که 
مدیر فرهیخته انتشارات سخن جناب آقای  یهاتیحماخاتمه شایسته است از 

 علمی و ویراستار ارجمند سرکار خانم درویشی صمیمانه تشکر کنیم.
  

 مترجمان
 9111 آذرماهتهران          

 

                                                                                                        
استفاده کرده ایم  تاریخ اللغة و اآلداب العربیةاز ترجمۀ عربی کتاب با عنوان .  1

 .02(، ص 1551)دارالغرب اإلسالمی،



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤلف حالشرح

، خاورشناس فرانسوی و متخصص زبان و 1م( 1192-9111)میکل اندره 
(، یکی از شهرهای  Mèzeدر شهر مز ) م 9111سپتامبر  19ادبیات عرب در 

عربی حاصل یکی از او به زبان و فرهنگ عالِقة  جنوب فرانسه، متولد شد.
سفرهایش به مغرب است، سفری که پاداش موفقیت او در کنکور عمومی جغرافیا 

کریم از طریق ترجمۀ  بود، از سوی دیگر آشنایی او با قرآن م 9119در سال 
 تأثیربیاو به ادبیات کشورهای عربی  بستگیدل در ،2فرانسوی کلود اتین ساواری

 روایننبود. این آشنایی، عشق و عالقۀ سرشار او را به مشرق زمین برانگیخت؛ از 
شروع به فراگیری دستور زبان عربی کرد و به تدریج با این زبان آشنا شد؛ پس از 

شرقی و متخصص زبان عربی، میکل  هایزبان، استاد 3مالقات با رژیس بالشر

                                                                                                        
1. André Miquel 

2. Claude-Étienne Savary (1750-1788). 

3. Régis Blachère (1900-1973). 
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فرهنگی  هایمأموریترب توسعه داد؛ مطالعات خود را در زمینۀ زبان و ادبیات ع
، از جمله مصر، لبنان و سوریه، تسلط او را در این زبانعرباو در کشورهای 

نمایان ساخت. میکل نخست تصمیم گرفت رسالۀ خود را  ازپیشبیشخصوص 
بنویسد و برای نیل به این مقصود  "معاصرسینما و ادبیات در مصر " در موضوع

راهی مصر شد؛ اما در نهایت عنوان رسالۀ خود را "جغرافیای انسانی جهان اسالم 
برگزید. از آنجا که زبان عربی معاصر برای او  میالدی"تا اواسط قرن یازدهم 

بود نهفته  ایگنجینهنامأنوس بود به زبان عربی کالسیک روی آورد؛ که به گمان او 
اب تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم قوم عرب که اسرار سر به مهر آن همچنان در ب

برآمد تا فرهنگ اصیل و ناب عربی را به جهانیان  درصددناشناخته بود، میکل 
جهان عرب را جهانی باز به روی دنیای بیرون و با تساهل و  زمانهمو  معرفی کند

ن را با فرهنگ و زبان عربی مأنوس و مدارا نشان دهد. او با این کار نه تنها اروپاییا
ساکن این قاره فراهم نمود تا با  زبانعربآشنا کرد، بلکه زمینه را برای نسل جوان 

با فرهنگ دیرینه خود آشنا در فرهنگ بومی و زبان مادری، سایر اقوام را  کندوکاو
ه د، چروزافزون این تمدن باشن ، پذیرایداوریپیشبدون تعّصب و  سازد که بتوانند

 اندیشیجزمو  داوریپیشعدم شناخت این آیین و رسوم زمینه را برای هرگونه 
سال از عمر خود را صرف تتّبع، نگارش و  01. میکل بیش از سازدمیفراهم 

گرفته تا ترجمه هزار و  ترجمه در زبان و ادبیات عرب کرد: از اشعار َقْیس بن ُذَرْیح
، ابن ؛ وی همچنین به تحقیق و ترجمه آثار ادیبانی چون ابوالَعتاِهَیهیک شب

و بسیاری از ادبای  ، آثار نویسنده مصری َنِجیب َمْحفوظ، اُبوِفراس َحْمدانیَزیدون
گفت که اندره میکل بیش از هر  توانمیعرب همت گماشت. بدون تردید 

متخصص معاصر فرانسوی در زمینه زبان و ادبیات عربی به تحقیق و پژوهش 
خاورشناسان غربی قرن نوزدهم  هایفعالیتکه کارهای او با  ایگونهپرداخت به 

در امر تدریس و انتشار صدها مقاله و میالدی قابل قیاس است. سابقۀ درخشان او 
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از  را به یکی و ادبیات عرب ویکتاب در زمینۀ اسالم دیروز و امروز و زبان 
 9119تا  م 9199 از ن غربی مبدل کرده است.نخستین اسالم شناسان و متخصصا

و از  بود 1میکل صاحب کرسی زبان و ادبیات عرب کالسیک در کولژ دو فرانس م
به مدت دو دوره سرپرستی آن را برعهده داشت. او  م 9119تا  9119سال 

 .2(م 9111زندگی )مشرق یک ای جذاب نگاشته است با عنوان خودزندگینامه

                                                                                                        
1. Le Collège de France 

 . برای آگاهی بیشتر از زندگی و آثار میکل رجوع کنید به:2
https://erd-miquel.univ-amu.fr/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

قرن و با گستردگی حداقل روی دو قاره،  بر سیزدهبالغای ادبیات عرب با پیشینه
اثری با  در 1کارل بروکلمان به کوشش آلمانی ینویسدانشنامه خود جهانی است.

تمامی ادبیات عرب را گردآوری کرده است؛ این  تقریبا   2تاریخ ادبیات عربیعنوان 
، ادبیات به “ادبیاتتاریخ ”مراد او از  کهنایویژه بهکار در حد یک شاهکار بود، 

 فقط و نهشد معنای بسیار گستردۀ آن بود و همۀ تولیدات نوشتاری را شامل می
توانیم آنها را ادبی وصف کنیم. نخست باید تکلیف خود را آثاری که به راستی می

با کتاب حاضر مشخص کنیم: این کتاب که محدودتر است، به ادبیات در معنای 
که در آنها بیان مدلول  هاییکتاب: یعنی ترش خواهد پرداختمشهورتر و دقیق

نوشتن خود کنشی است از  و عملپذیرد در سطح دال انجام نمی تحقیقبدون 
 سوی نویسنده.

                                                                                                        
1. Carl Brockelmann (1868-1956). 

2. Geschichte der Arabischen Litteratur 
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تولیدات در زبان عربی، که ما آن را به ادبیات در معنای حقیقی کلمه محصور 
بدانیم  توان قضاوت کرد کهمی نسبت به این امر بهتر زمانی کردیم، بسیار زیادند.

در مورد یک نویسندۀ معروف دو، سه یا ده اثر را نام برد که تاریخ پر فراز و  توانمی
از  آثار بازماندهنشیب اسالم جز نامی از آنها برای ما حفظ نکرده است، 

 همین های عمومی و شخصی.ها یا نابودی کتابخانه، لشکرکشیهاسوزیآتش
 ،مسعودی نیز وجود دارد: ودیچون مسع خاصای نقص در مورد نویسنده

ذوق و استعداد خود گیری از با بهره م 91/ق 1 نویسی که در سدۀدانشنامه
است آن دوره  دانش گزیدۀاثری که ، تنها از طریق نگاشت و ما او رامی
او توان از آثار کامل آیا می ولی .و چکیده، آن هم به دو صورت کامل شناسیممی

ای که از آن اثر عظیم به دست ما دو نسخه دانیممیکه آشکارا گفت حال آن سخن
یک مجموعۀ بسیار وسیع بوده است؛ یعنی ادامۀ دو  هایبخشرسیده، تنها آخرین 

که بخش اول آن حداقل مشتمل بر سی جلد بوده و تنها یک جلد آن  المعارفیدائرة
عات مختلف را به این حجم باقی مانده است؟ سی و شش عنوان دیگر در موضو

نام و نشان در یبهایی حتی با فرض کشف گنج این صورتناشناخته بیافزایید، در 
شک  بدون .گوشه و کنار دنیا، کمبودهای موجود را نسبتا  بهتر درک خواهید کرد

. با این همه برخی از آنها اندنداشته تأثیریچنین خوشبختانه تمامی حوادث تلخ 
 را برزمان پیدایش نثر  ویژهبهمراحلی از تاریخ ادبیات عربی و  کمدست اندتوانسته

 ناشناخته است. راستیبههای گوناگونی از آن ما نامعلوم گردانند، اگر نگوییم جنبه
حدس زد که مقصود ما  توانمیحال منظور از واژۀ عربی چیست؟ بدون شک 

زبان  زیرا تعریف ناقص است؛تعریف متهورانۀ نویسندگان از این کلمه نیست: این 
شمول به نام اسالم است، دینی متشکل از عربی اشاعه دهندۀ آیینی جهان

مشترک، برخوردار از  کنار اصولیخویش را در  که گوناگون، هایامتهمبستگی 
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که در حال  زبانی پشتوانۀ وحی است: چراکهرود آل بشمار میزبانی یافته که ایده
جهانی متنوع بود،  انگیزشگفتبه شکل  تردیدبی ر جهانیبرتتبدیل شدن به زبان 

برگزید به عربی سخن بگوید تا نشان دهد به فرهنگی مشترک تعلق دارد ــ و  که
این  از فرهنگ: گفتیم تعلق داشته باشد ــ که این زبان نشانۀ آن است. خواهدمی

در حقیقت این آیین بخشی از  چراکهنظر که اسالم فراتر از چهارچوب دین است. 
زمانه شد و در دل آن به یک تمدن مبدل گشت، در یک حوزۀ جغرافیایی خاص 

دنیای پیرامونش یعنی  عالقۀ استقرار یافت، و طرز تفکر یا سبک زندگی آن،
مسلمانان، پیروان سایر ادیان الهی چون مسیحیت و یهودیت که مورد تأیید  برعالوه

زبان عربی به عنوان  هایپیشرفتکه  هرچند ود جلب کرد.اسالم هستند را به خ
دین، ارتباط مستقیمی با شکوفایی پیام قرآنی دارد، واقعیت این  دهندۀگسترش

بار به عنوان ابزار ارتباطی تمدنی به نام اسالم، تنها به است که زبان عربی این
توانسته است بهتر از که اسالم در اکثریت باشند، تعلق ندارد. این اگرچه مسلمانان،

معنویت و الگوی یک تمدن باشد را  کنندۀتداعی زمانهمبه صورت  دیگر مذاهب
اش از زمانه را ناممکن ساخته است. اسالم اصرار مرهون نیرویی است که جدایی

زندگی روزمره یا سیاسی یعنی  هایجنبهدارد در سطح اعتقادی محض و نیز دیگر 
این نفوذ، در  قدرت و اجتماعی حضور داشته باشد.های زندگی فردی همۀ عرصه

تا دوران معاصر، اغلب آثار مکتوب  کمدستشود که این پدیدۀ بزرگ آشکار می
های اصلی دینی یا دغدغه کنندۀمنعکسدر قالب نثر،  ویژهبهبه زبان عربی 

ه مالحظات سیاسی، زبانی، دینی، فقهی و غیره بوده ک بیان انشعاب یافته از دین،
هایی که منادی آن است، آرمان واسطۀبهاند و اسالم ممهور به مهر تأیید اسالم

که برانگیخته،  هاییواکنشکه متناسب با مکاتب فکری پذیرفته،  هاییشکل
 تأثیرآنها بوده و مورد حمایت قرار داده، بر آن آثار  درگیرمبارزاتی که در طول تاریخ 
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چندانی بر  تأثیرگذاشته است. حضور یا عدم حضور اهداف ادبی در این آثار 
، توضیح و یا دفاع باشد، تفسیر خواه معارضه، موضوع گذارد:وضعیت کلی نمی

حتی در شعر، یک ادبیات  و گاه غالبا  ادبیات عرب در معنای وسیع و دقیق کلمه، 
 .نامیممی “متعهدادبیات ”مبارزه است که ما امروز آن را 


